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περιπατητικής φιλοσοφίας» κτλ. Έν τώ φ. 380* « Και ταύτα μέντοι αυτάρκω; 
είλήχασι εκ μείο Θωμά τέρμα του Γαλατζίου εκ φυσικής θεωρία έν 
χιλιοστψ ετει έπτακοσιω όμάδι επτά, μηνί Άνθεστηριώνι, είκάδι πέμπτ'/j' ώρα 
υπήρχε τρίτη ». 

Ά. Ι ίαπαδόπουλος-Κεραμεύς . 

ΣΓΑΑΟΓΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ 

και περιγραφή χριστιανικών αρχαιοτήτων. 

(Συνέχεια) *. 

Β7. Νήσου Σύμης. 

1. 

θραύσμα πλακός εκ μαρμάρου ύπομέλανος μετ' επιγραφής και ανάγλυφων 
κοσμημάτων ρυθμού βυζαντιακοΰ. Συνείχετο μετ* άλλων παρομοίων πλακών 
ως αποδεικνύεται άπο τον προς τα δεξιά αυτής γωνιώδη αύλακα (κανάλι). 

Ευρέθη γενομένων επιδιορθώσεων έν τν) έν τ?) πόλει Σύμης Ιερά ενοριακή 
εκκλησία του αγίου Δημητρίου κειμένη παρά την άρχαίαν άκρόπολιν, καθά 
έγνώρισέ μοι ό εφημέριος αύτης, πανοσ. ιερομόναχος κ. Μακάριος Μπάρβας. 

Έκ του σχήματος αύτης φαίνεται, ότι ή πλάξ αυτή άπετέλει μέρος γείσου 
η διαζώματος υπέρ την άγίαν τράπεζαν η την πρόθεσιν του ίεροΰ βήματος ή 
άλλο μέρος εκκλησίας αρχαιότατης* έπεστήριζε δε στηλίδια ήτοι χιόνια, ως απο
δεικνύει ή εις την κάτω έπιφάνειαν της πλακός μία θέσις η σχηματίζουσα τε-
τράγωνον ελαφρώς έγκοιλον, έν ω έφηρμόζετο το άνω μέρος του κιονόκρανου 
του στηλιδίου. Ούτως ai τοιαυται πλάκες ήσαν διατεθειμέναι εις τρόπον, ώστε 
ή επιγραφή νά ήναι απέναντι ακριβώς του όρώντος και τα στοιχεία αυτής κά
θετα, τα δε υπό τήν έπιγραφήν κοσμήματα του πάχους τών πλακών επικλινή 
προς τα Ισω* επίσης κοσμήματα φέρουσι τα εκατέρωθεν της θέσεως του κιονίου 
μένοντα ελεύθερα μέρη. 
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έπι της επικλινούς πλευράς 

κιονιου 
θεσις 

1) "Ιδε Βυζαντινά Χρονικά, τ. 15, 1908, 2 - 3 , σελ. 444—450. 



Ή κνω επιφάνεια είναι ου/ι πολύ επιμελώς έςωμαλισμένη. 
Έκ του θραύσμζτο: δεν δυναμαι να κν'νω. 'τόσον πλάτος ει/ον αϊ ε·'ΰηι/.έναι 

πλάκε: καί αν άνωθεν αυτών ητο έκτισμένον τειχίον, άψίς η αέτωμα. Το θραύ
σμα £χει πλάτος 0,29, μήκος 0,39 και ύψος η πάχος 0,12, πλάτος της επικλι
νούς πλευρά: 0,11. fH επιγραφή είνζι κεχζραγμένη εΐ: το άνω μέρο: του ύψους, 
ήτοι τ η : προσόψεως της πλακός και κατέχει μέρος μήκους 0,32 έπ·. πλάτους 
0,038. "ϊψος των γραμμάτων 0,014—0,025. 

Έξέγραψα-ΝΗΟΙΝΚΡΛίΤΡΟνΚΛΙ \ΦΙ·:. Ανέγνων και άνεπληρωσα κατ έμην 
ιείκασίαν: «(Έκτίσθη η άνεκαινίσΟη η μ)ο νή [ύ]περ λύτρου και άφέ-
εσ ε ω ς των αμαρτιών των δούλων του 0 ε ο υ του δέΐν α η των δείνα) ». Ί1 
(πιγραφη νομίζω, ότι ανάγεται εις τον ς' η τον ζ' αΙώνα1). Παραθέτω ενταύθα 
δύο πανομοιότυπα του αετώματος. 

Θραύσμα η μα>λον τεμάχιον εκ του χείλους εκκλησιαστικού κεραμίου σκεύ
ους, πιθανώτατα δε κολυμπήθρας μετ' επιγραφής έπι της επιφανείας του χεί
λους. Ευρέθη εν Έμπορείω (Ν η μπορ ι ω) της 2ύμης, ένθα ύπάρχουσι διάφορα 
ερείπια αρχαίων ελληνικών και βυζαντιακών χρόνων. 

1) Ή Σύνταςις των «Βυζαντινών Χρονικών» ουκ εγκρίνει την ούτως αρχαιαν 
χρονολογίαν ή γαρ γραφή τής επιγραφής και το κόσμημα του Εήθεν αετώματος προοίδωσι 
σφο'δρα νεωτέραν εκατονταετηρίδα, οίον 13-ην. 
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'Έχει μήκος 0,22, πλάτος 0,053, πάχος δ' Ιχει κατά το χείλος 0,034, 
κατά δε το λοιπόν ρ-έρος 0,016. Ή άργιλος είναι ελαφρώς υπέρυθρος. Ή επι
γραφή δεν είναι ανάγλυφος, αλλ' έχαράχθη προδήλως δια σκυλιού ξύλινου προ
τού τεθγ; το σκεύος είς τον κλίβανον προς εψησιν. Το διασωθέν τεμάχιον τούτο 
της επιγραφής ήτοι του χείλους του σκεύους κατέχει μήκος 0,193. "Γψος των 
γραβατών 0,009—0,016. 

Έξέγραψα' TICIXPHCTONnBAllTH. Ανέγνων και άνεπληρωσα' (οσ)<οι ει>ς 
Χρ[ι]στον [έ]βαπτ[ί]<σθητε>.. . . 

Σηρ-ειωτέος ο σχηματισμός του ηβαπτίσθητε (=έβαπτίσθητε), αν ορθή 
κριθν) η άνάγνωσίς μου. Ταΰτα προς εύχερεστέραν άνάγνωσιν της επιγραφής, 
ήτις άλλως τε γέμει παχυλωτάτων καθόλου ανορθογραφιών. Έκ της επιγραφής 
δείκνυται βεβαίως, ότι το άγγεΤον ητο ιερά κολυμβηθρα. Έν τούτοις το σχήμα 
του τε χείλους κα\ του τεμαχίου έν γένει ουδόλως υποδεικνύει, οτι το άγγε"ϊον 
ητο ομοιυν προς τάς σημερινάς κολυμβηθρας, ήγουν οτι είχε το χείλος κυκλικόν 
και το εμβαδόν ήμισφαιρικόν περίπου* απ' εναντίου μάλιστα φρονώ, οτι προδίδει 
μάλλον άγγειον έχον το άνοιγμα ευρύ και επίμηκες η ωοειδές και βάθος ήτοι 
χωρητικότητα άνάλογον. 

Εις τοιούτου σχήματος και της δεούσης χωρητικότητος και μεγέθους άγ
γειον χρησιμεΰον ως ιερά κολυμβηθρα ό επιδέξιος ιερεύς εδύνατο να βάπτιζα 
τα βοέφη δια τριών καταδύσεων και αναδύσεων κατά το δόγμα της 'Ορθο
δόξου Ανατολικής Εκκλησίας, ενώ την σήμερον, ώς παρετηρησα πολλαχοΰ, το 
στρογγύλον σχήμα τής ίερας κολυμβηθρας και ή δυσανάλογος χωρητικότης 
αυτής δεν επιτρέπει τωόντι την κανονικήν βάπτισιν των βρεφών, ώστε ό Ιερεύς 
εις έκάστην των τριών καταδύσεων βυθίζει το βρέφος δι' αμφοτέρων των χει
ρών αύτοΰ εντός του ύδατος έν τν) κολυμβηθρα μέχρι του στήθους και κρα
τών αυτό οΰτω δια τής αριστεράς, δια τής δεξιάς λαμβάνει ύδωρ έκ τής κο
λυμβηθρας και καταχέει επί τής κεφαλής του νηπίου, συμπληρών δήθεν ονίτω 
έκάστην κατάδυσιν. Το χριστιανικόν τοΰτο μνημέΐον, νομίζω, ότι δεν είναι 
αρχαιότερο ν του δεκάτου αιώνος. 

3. 

Θραύσμα παρόμοιον τω προηγουμένω έκ του χεί
λους εκκλησιαστικού κεραμίου αγγείου μετ επιγραφής 
έπι τής επιφανείας του χείλους κεχαραγμένης έγκοί-
λου δια του αύτου οργάνου, δι* ου και ή προηγουμένη. 
Έχει πλάτος 0,113, μήκος 0,313. Πάχος έχει κατά το 
χείλος 0,03, κατά δέ το λοιπόν μέρος 0,013. Ή άργι-

3. λος είναι ελαφρώς ροδόχρους ενθυμίζουσα την των 
αρχαίων Ελληνικών αμφορέων τής 'Ρόδου. Το διασωθέν 

μέρος τής επιγραφής κα» του χείλους κατέχει μήκος 0,298. *ϊψος των γραμ
μάτων 0,009 — 0,015. Τα γράμματα είναι καλλίτερα και παχύτερα τών 
τής προηγουμένης, αν και του αύτου μεγέθους. Έξέγραψα* 1АНСТЙРО-
ΟΑΑΙΤΟΝΕΡΙΓΑΤΟΝΑ. Άνέγνων <Μ>α<ι>στορος (?) και τ<ώ>ν έργατ<ώ>ν 
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α<ύτου>. Το τεμάχιον τούτο, αν καί είναι μεγαλητέρων αρκετά διαστά
σεων η το προηγούμενο ν, £χει το σχήμα παρόμοιον καθόλου προς εκείνο" Οθεν 
άγομαι να υποθέσω, ότι καί τό αγγείο ν, έξ ου τά τεμάχιο ν τούτο, ητο 
κολυμβηθρα, ότε πιθανόν είναι ότι εις την λοιπήν έπιφάνειαν τού χείλους ητο 
κεχαραγμένον το τροπάριον «'Όσοι εις Χριστόν έ β α π τ ι σ θ η τ ε . . . »η άλλο 
ρητόν σχετικόν τ?) βαπτίσει, κατόπιν του οποίου ετέθη ή άνω επιγραφή, ήτις 
συμπεπληρωμένη είχεν ίσως ώς έξης περίπου* «Έργον (δείνα) μαίστορος 
καί των εργατών αύτου» (?). 

«Μνησθητι, κύριε, του δούλου του θεού (δείνα) καί των εργατών αύτου». 

Έπί κίονος κυλινδρικού εκ λευκού μαρμάρου, όστις χρησιμεύει ώς κίων της 
αγίας Τραπέζης του ιερού βηματας του ναοϋ του μονυδρίου του Ταξιάρχου 
Μιχαήλ του επιλεγομένου Κοκκιμηδη, ήτις είναι έκτισμένη κατά τον έξης τρό
πον δια πηλοΰ καί λίθων κοινών. Ό κίων έ'χει περιφέρειαν εν тјј βάσει μέτρα 
1,167 και υψος όσον φαίνεται 0,64. Προς τα αριστερά του σταυρού μέρος του 
κίονος είναι ουχί κυλινδρικόν, αλλά έπίπεδον και σχηματίζει τό έξης περίπου 
σχήμα. 

"Ισως εν xft Θέσει ταύτιτ) ύπηρχεν άλλη επιγραφή η άνάγλυφον άρχαΐον' 
ύποπτεύω μάλιστα ότι ό κίων ητο βωμός αρχαίος, ώς και άλλοι βωμοί και κίο
νες μετ' επιγραφών χρυσιμεύουσιν ώς κίονες άγιων τραπεζών εις διαφόρους ναί-
σκους εν Συμτβ *). Ή επιγραφή όμως είναι εγκεχαραγμένη εντός πλαισίου ήτοι 
μ,έρους ορθογωνίου παραλληλογράμμου άκολουθοΰντος την κυλινδρικήν έπιφά
νειαν του κίονος, εξέχοντος δε ελαφρώς, άνωθι δε αύτου σταυρός επίσης άνά-
γλυπτος ελαφρώς. Τό εξέχον μέρος της επιγραφής, ήτοι πλαίσιον έχει υψος 0,125 

1] 'E ν Σύμ^ ή ολη άγια τράττεζα λέγεται παρά του λαοα τραττεζο'φορος. 



424 ОТДѢЛЪ HI. 

και πλάτος 0,215. Ό άνωθεν αυτού σταυρός έχει ΰψος, όσον φαίνεται, 0,326, 
καθότι το άνω [Λέρος του σταυρού και του κίονος κρύπτεται περίκτιστον. Επι
συνάπτω πανομοιότυπον σχεδιάγραμμα της επιγραφής καί του σταυρού. "Γψος 
των γραμμάτων ελάχιστον 0,01, μέγιστον 0,201. Έξέγραψα* 

+ 
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5. 
Σταυρός άνάγλυπτος εντός πλαισίου επί πλακός εκ λευκού μαρμάρου, έν-

τετειχισμένος ανωθι της θύρας δωματίου του αύτου μονυδρίου του Κοκκιμηδη, 
ούπερ δωματίου μέρος είναι εκτισμένον επί του ίεροΰ βήματος του ναού' η θύρα 
του δωματίου τούτου βλέπει προς νότο ν. Ή ολ/ì μαρμάρινη πλάξ έχει υψος 
0,345 και πλάτος, όσον φαίνεται, 0,76, καθότι δεξιόθεν και άριστερόθεν είναι 
έκτισμένη εντός του τοίχου. Το πλαίσιόν, εν ω ό σταυρός, έχει υψος 0,22 και 
πλάτος 0,185. 

"Γψος των γραμμάτων 0,014—0,028. 

_ t _ 
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5. 

6. Το μονύδριον του Κοκκιμηδη και αϊ >ν Σύμη μοναι και ναοί 
των άγιων Αγγέλων. 

Άμφότεραι αι ανωτέρω είναι, ως φρονώ, του ς' η του ζ' αιώνος μ. Χ.1), μάλ
λον ανάγονται εις τους χρόνους, καθ' ους παρά τοις χριστιανού; όίπασι κατέστη 

1) Ή Σύνταξις των Βυζαντινών Χρονικών νομίζει ταύτα νεώτερα. 
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γενικον το δόγμα περί της ανωτάτης ιεραρχίας και περ! των ταγμάτων των 
άγιων Αγγέλων. 

Έν Σύμν; ύπάρχουσι ναοί του Ταξιάρχου Μιχαήλ οχι μόνον ακριβώς εννέα, 
ισάριθμοι δηλονότι προς τα εννέα τάγματα των αγίων 'Αγγέλων, άλλα και 
έκτισμένοι εις θέσεις ανάλογους επακριβώς προς την εις τρεις τάζεις ήτοι βαθ
μούς διαίρεσιν αυτών διότι τρείς μεν ναοί εισιν έκτισμένοι εις θέσιν παρά την 
θάλασσαν και δη παρά τους καλλίτερους λιμένας της νήσου, τρεις δε έν θέσεσι 
εν μέσω περίπου των κορυφών τών ορέων και της επιφανείας της θαλάσσης, 
και δη εις ύψος 150—200 μέτρων άνωθι αυτής κα! εις θέσεις εκ τών υψηλών 
της νήσου και δη εις υψος 500 — 600 περίπου μέτρων άνω της επιφανείας της 
θαλάσσης, ούτω* A' τάξις α7 του Πανορμίτου εν τω ώραιοτάτω λιμένι Π α -
νόρμω. β7 του Αύλακιώτου έν τω λιμένι Πεδίω. γ' τών Μιχαηλιδακιών έν 
τω λιμένι Έμπορείω (Νημποριω). Β' τάξις δ7 του Θαρρινού. ε7 του Περιβιώ-
του. ς7 του "Ρουκκουνιώτου. Γ7 τάξις ζ' του Κουρκουνιώτου. η' του Και'λ-
λιώτου. θ7 του Κοκκιμηδη. 

Τούτων εξ, οι ύπο τα στοιχεία β7, γ7, δ7, ε7, θ' και η', ήσαν ανέκαθεν, ως μοι 
φαίνεται και ως είναι και την σήμερον, απλοί ναο! ήτοι έξωκκλήσια, έκτος του 
β και γ7, οΐτινες έν χρόνοι; πολύ προγενέστεροι; ήσαν αναμφιβόλως ενοριακά! 
έκκλησιαι αίτινες κατεστράφησαν υπό τών Σαρακηνών, άνεκτίσθησαν δε 
κατόπιν μικρότεραι, όπως και άλλαι πολλά! έν Σύμ$. сО δε ύπο το στοιχείον α7 

είναι ή περιώνυμος ενοριακή μονή του Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμίτου. fO ύπο 
το στοιχεΐον ς7 είναι σταυροπηγιακή μονή. 4) ύπο το στοιχεΐον θ7 τέλος είναι 
το μονύδριον του Κοκκιμηδη, περί ου ήδη πρόκειται και όπερ άλλοτε ήτο σταυ
ροπηγιακή μονή. 'Απαντες δε έορτάζουσι τήν η7 Νοεμβρίου, έκτος μόνου του 
γ7, όστις εορτάζει κα! τήν ς7 Σεπτεμβρίου. Το τοιούτο, ως φρονώ, αποτελεί μο-
ναδικον έν Σύμτ̂  παράδειγμα *) και ούδαμού 'ίσως άλλοθι υπάρχει δεύτερον* ουδέ 
δύναται τις βεβαίως να ισχυρισθ^, δτι διαβλέπει έν αύτω άπλήν ή τυχαίαν 
σύμπτωσιν* άξιον δε παρατηρήσεως είναι, δτι ό λαός της Σύμης φρονεί κα! λέγει, 
δτι ό Πανερμιώτης ( = Πανορμίτης), ό Αυλακιώτης κα! όλοι οι λοιποί επώνυμοι 
τών έν Σύμ$ ναών τών Ταξιαρχών είναι αδέρφια* ουδόλως άπορον, ότι έν 
TYJ λαϊκτί παραδόσει ταύττ} υπονοείται ή σχέσις τών περί ων ό λόγος ναών προς 
τα τάγματα τών άγιων 'Αγγέλων. Πάντες δε οι ναο! έ'κτοτε Θεωρούνται ως 
ανήκοντες εις μόνον τον άρχάγγελον Μιχαήλ κα! πανηγυρίζουσιν όλοι κοινώς τ?} 
8-ţj Νοεμβρίου, μόνος δε è παρά τον λιμένα Νημποριόν φέρει το παράδοξον όνομα 
Μιχαηλιδάκια (τά)> δι' ού ό λαός της Σύμης διακρίνει τήν έορτήν της 6-ης Σεπ
τεμβρίου εις άνάμνησιν του έν Χώναις Θαύματος του 'Αρχαγγέλου Μιχαήλ, 
εορτάζει δε μόνος ούτος κα! τ$ 6-Υ] Σεπτεμβρίου κα! τ^ 8-у) Νοεμβρίου. Το δε 
μονύδριον του Κοκκιμηδη είναι έκτισμένον έπ! της κορυφής του υψηλοτάτου 
ομωνύμου βουνού, Οπερ κείται έν τω κέντρω περίπου της νήσου κα! είναι μεμο-
νωμένον από τών πέριξ άλλων βουνών, Ιχει δε υψος περ! τα 600 μέτρα άνω της 

1) Καθά μοι Ζΐηγέΐτο ό πατήρ, παρόντος παρετηρησε τούτο προ εκατόν πφιπου γρονων ο 
αείμνηστος ΣυμαΓος διδάσκαλος 'Ιωάννης Φωτιάδης Μαρκονης διδάσκων κατ' kxzTvo καιρού 
έν τν} έν Σύμη ελληνική σχολή της άγιας Μαρίνης. 
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επιφανείας της θαλάσσης. Ή σταυροπηγιακή του αξία δεν ητο γνωστή ούτε 
έμοί οΰτε άλλοις γέρουσι, παρ' ων έζητουν πληροφορίας μέχρι του 1877, ότεμοί 
έπροτάθη να p-ol δοθν; ίγγραφον επί μεμβράνης περί αυτού, κατόπιν δε άδρας 
αμοιβής μόλις έπρόφθασα να σώσω αυτό άπο βεβαίας καταστροφής, μόλις διά
κρινα ς αυτό τυχαίως ρ-εταξύ σκυβάλων διερρηγμένον καί αίσχρώς κατερρυπωμένον. 
Ά φ9 ου δε παρέδωκα αυτό και έκαθαρίσθη μετά προσοχής, παρετήρησα, ότι ητο 
πατριαρχικον σιγίλλιον έκδεδομένον εν έ'τει ,αψς' ( = 1 7 0 6 ) ύπό του πατριάρχου 
Γαβριήλ Γ' και άνακηρύττον σταυροπήγιον το μονύδριον του Κοκκιμήδη. 
Εννοείται ό'τι εις ήν κατάστασιν ευρέθη, Ιλειπεν απ' αύτοϋ ή μολύβδινη πατρι
αρχική σφραγίς και ό δι' ου αυτή προσηρτατο επί του σιγιλλίου μετάξινος 
ταινία 1) . Το σιγίλλιον τούτο, άνέκδοτον μέχρι τοΰδε, έχει ως έξης: 

. «f Γαβριήλ ελέω Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 'Ρώμης, 
και οικουμενικός πατριάρχης. 

t Έργον τωόντι φέριστον, προσήκον τε μάλα και λίαν θεοφιλές, τό τήν πα-
τριαρχικήν μεγαλειότητα τοΤς προσερχομένοις των χριστιανών <καΙ> έπικουρίαν 
τινά αίτουμένοις εις ανατροπή ν των κατά | καιρούς επερχομένων ανιαρών χείρα 
βοηθείας όρέγειν, άντίληψίν τε αύτοΤς χορηγειν όλη δυνάμει και άπαλλαγήν 
των δεινών* περί πάντων δε μάλιστα τοις ίεροίς καταγωγίοις και θείοις | ναοΤς 
και σεβασμίοις μοναστηρίοις, εν οίς ακαταπαύστως υμνολογείται και δοξάζεται 
ό Θ<ε>ός υπό των ενοικούντων αύτοΤς θεοσεβών, και ενάρετων ανδρών, ους και 
περιθάλπειν ώς εικός άξ<ιον> επί πασιν | οίς χρήζουσιν* εξαιρέτως δ' έν οίς πεφύ-
κασι βεβ<ιωκέναι>, καί συνίστασθαι προς διαμονήν αυτών άμετάπτωτον. ων 
υπερτερούν εστίν ή χοοηγουμένη αύτοΤς ελευθερία και ασυδοσία* δια | γαρ τών 
ελευθεριών ανώτερα διατελούντα τα ιερά και οχλήσεως τών δυναμένων αυτά 
σ<υν>ταράξαι, αύτάρκως Ιχοασι διασώζεσθαι ευνομούμενα | εις δόξαν Θ<εο>ύ 
και μνημόσυνον άένναον τών οικοδομ<ούντων> αύτα και πάντων τών ορθοδόξων 
χριστιανών. Επειδή τοιγαρούν καί κατά τήν άγιωτάτην μητρόπολιν <ό> 'Ρόδου 
έν τ$ νήσω Σύμ$ j ευρίσκεται κείμενον Upóv τι μονύδριον έπ' ονόματι σ<ε-
μνυν>όμενον τού παμμεγίστου Ταξιάρχου, έπικεκλημένον τού Κοκκιμήδη, όπερ 
<έπί> πολυκαιρί<κ ήμελημένον καταλαβών ό όσιώτατος | εν ιερομονάχοις κύρ 
Καλλίστρατος, κατ' έ\θεον έρωτα κινούμε<νος, ώς> ευλαβής περί τα θεία και 
της κατά θ<εό>ν ευλάβειας έχόμενος περιεποιήσα<το με>τα προθυμίας καίκαλ-
λιεργήσας άνεκαίνισε καί ίδί|οις κόποις καί ίδρώσι καί άναλώμασι διέσωσεν αυτό 
από της <έπικειμέ>νης αύτω καταπτώσεως, όστις καί καθορων τό ενδεές τού 
αυτού μονυδρίου, <καί π>τοούμενος τήν ένδεχομένην γενέσθαι αύτω άναστάτω-
σιν καί | έρήμωσιν από τών έπισυμβαινουσών κατά καιρούς <περιστάσεων Ιγνω> 
κατοχυρώσαι αυτό τη πατριαρχική περιθάλψει συναινούντα £χων καί κατανεύ-
οντά τω άγαθω αυτού σκοπώ καί τον ίερώτατον j μητροπολίτην 'Ρόδου, ύπέρτι-
μον καί Ιξαρχον πασών τ<ών Κυκλά>δων νήσων, τόν έν άγίω πν<εύματ>ι άγα-
πητόν ημών άδελφόν καί συλλειτουργό ν κύρ Τγνάτιον καί στέρξαντα δι* ην Ιχει 
καί ή αυτού ίερότης εύ]λάβειαν προς τό ιερόν αυτό μονύδριον, λαμβάνειν <δέ> 

1) Έχει μήκος 0,780 και 54, εις τό μηχος περιλαμβάνεται και ή σταυροειδής άκρα του 
σιγιλλίου, αφ' ης έκρέματο ή μολύβδινη βουλλα του πατριάρχου. 
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κατ1 <Ιτος παρά του αύ>τού μονυ<δρίου> ανά δύο λίτρας κηρίου μόνον, έχειν δέ 
καί το μνημόσυν<ον αύ>του και ούοέν άλλο. Κάντεΰθεν ήςίωσαν όμοΰ | κοινώς 
αμφότεροι την ημών μετριότητα έπιλαβέσθαι> αύτου, και <της> αρχικής περι
θάλψεως αυτό άςιώσαι καί έπιβραβευσαι αύτω ώς εθος δια γράμματος σιγιλ-
λιώδους την ελευθερίαν άνε(ξάλειπτον, επί συστάσει αύτου, και διαμονή και 
βελτιώσει* <τ>ούτου χάριν ώς την φροντίδα τών απανταχού άγιων του Θ<εο>ΰ 
εκκλησιών θεόθεν έμπιστευθέντες καΙ των ευαγών οίκων καί ιερών | σεμνείων 
την έπιστηριξιν και κραταίωσιν παντός άλλου ύπερ<στ"έρ>γ<οντ>ες, την άξίωσιν 
αυτών παριδεϊν ουκ ήνέσχομεν, ευμενώς δε μάλλον άπεδεξάμεθα, καί δη τω κα-
νονικω εθει καΙ π<ρο>νομίω χρώμενοι του καθ' ήμας πατριαρχικού οικουμενικού 
άποστολικ<οϋ> τού<του> θρόνου, Οπερ εστί προς τοίς άλλοις τ<ό> έπ1 άδειας 
έ'χειν θείους ναούς δηλαδή καί ιερά του Θ<εο>υ καταγώγια, καί χωρία, τα υπό | 
την σκέπην αύτου προσαγόμενα προσδέχεσθαι και ελευθερία κατα<κο>σμε"ιν και 
πολλών άπαλλάττειν τών έπισυμβα<ινουσ>ών περιστάσεων, γράφομεν και άπο-
φ<αινόμ>εθα σ<υν>οδικώς μετά | τών περί ήμας ίερωτάτων αρχιερέων, και ύπερ-
τίμων, τών εν άγίω πν(εύματ)ι αγαπητών ημών αδελφών και συλλειτουργών, 
ίνα το διαλ<ηφθ>έν Ιερόν μονύδριον τό <έν τη νήσω Σύμη κείμε>[νον κατά την 
έπαρχίαν ΊΡόδου, τό έπ' ονόματι τιμώμενον <του> παμμεγίστου Ταξιάρχου, του 
Κοκκ<ιμ>ηδη έπικεκλημένον, από του νυν καί εις τό έξης, ε'ίη και λέγηται 
<σταυροπηγιον, και διά>|κηται πάν τη ελεύθερον καί άσύδοτον και άκαταπά-
τητον και άνενόχλητον καί άνεπηρέαστον μετά πάντων τών προσ<ό>ντων 
αύτω κτημάτων καί αφιερωμάτων, τηρηται <δέ ή έλευθερ>ία | αύτου ες αεί 
και εις τό διηνεκές μέχρις ου ό ήλιος τόν ϊδιον περιτρέχει κύκλον. ο δέ κατά 
καιρούς άρχιερεύς 'Ρόδου Ιχη λαμβάνειν παρά του αύτου μονυδρίου κατ' £τος 
ανά δύο λίτρας | κηροΰ μόνον, μνημονευομένου εν αύτω και του κανονικού αύ
του ονόματος, ώς είθισται, και τούτοις μόνοις αρκείται, μηδέν δε άλλο <είσό>-
δημα Ιχει αδειαν ζητείν, <καί λαμβ>άνειν μήτε κλη|ρονομίαν τών τελευτών-
των εν αύτω π<ατέ>ρων, αλλ* ai περιουσίαι τών τελευτώντων διαμένωσιν εν τω 
μονυδρίω αμετακίνητοι καί άπαρενσάλευτοι <πρός> κυβέρνησα τών κατά και-
ρού<ς ένδι>αιτωμ.ένων, | και ίερουργούντων εν αύτω αύξησίν τε και βελτίωσιν 
αύτου τούτου του ιεροΰ μονυδρίου' έ'τι προσκαλούμενος ό κατά τόπον άρχιε-
ρεύς ποιη <χ>ειροτονίαν εν αύτω, Οταν χρεία γένηται, άδωροδοκη'τως | κατά 
την κανονικήν διακέλευσιν. 'Ός δ' αν όψέποτε φανείη έπωσδήπως διασείσαι καί 
διαταράξαι την ελευθερίαν του ίερου αύ<τ>οΰ μονυδρίου, άλλως τε ποιησαι 
παρά τα <γεγρα>μμέ|να καί ζητησοι λαβείν τι αισχροκερδώς πλεονέκτιδι χειρί 
και γνώμη και ζημιώσοι τό αυτό μονύδριον, όποιας αν ειη τάξεως καί οπ<οίου 
βαθμου>, άφωρισμένος ειη από θ<εο>υ κ<υρίο>υ παντο|κράτορος, καί κατηραμέ-
νος καί ασυγχώρητος καί άλυτος μετά θάνατον και ή μερί<ς> αύτου μετά του 
προδότου 'Ιούδα καί ταίς πατρι<αρχι>καΐς <καί συνοδικαΤς> άραϊς υπόδικος. "Οθεν 
εις £νδει|ξιν καί διηνεκή άσφάλειαν έγένετο καί τό παρόν εν αεμβράναις π<α-
τ>ριαρχικόν συνοδικόν της ελευθερίας καί ασυδοσίας σιγιλλώδες γράμμα και 
έδό<θη> τ<ω διαλη>φθέντι μονυδρίω. Έν έ'τει /αψς^ ( = 1706) νοεμβρίω. <ινδι-
κτιών>ος ιε': — 
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γ Γαβριήλ ελέω Θ<εο>ϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντ ινουπόλεως , 
Νέας 'Ρω JA η ς, καί ο<Ί>κ<ουμε>ν<ικ>ός πατριάρχ<ης>». 

Λυπούμαι διότι δεν εσχον καιρόν να εξετάσω έγγραφα των Συμ,αίο>ν νοτα-
ρίων, ήτοι συμβολαιογράφων, δια να ί'δω ποία γραφ?) εκείνοι του ονόματος 
εχρώντο και αναβάλλω να σημειώσω περί τούτου τα εικότα εν τοις « Συμαι-
καΐς τοπωνυμίαις ». 

Τό μονύδριον του Κοκκιμήδη ητο άρχαιότατον. Ειχεν ικανά κελλία· όλη δε 
ή όπωσουν ευρεία επιφάνεια της κορυφής του βουνού, εφ' ου ιδρυται, άν και 
πετρώδης, είχε περιτειχισθή κ,αΐ μεταβληθή εις κηπάρια, εν οΤς οί μοναχοί έκαλ-
λιέργουν διάφορα κκί ωραίας άναδενδράδας κληματίδων καί ληνούς εΤχον καί 
κλίβανον και δεξαμενας ύδατος και όσα εν γένει ήσαν αναγκαία εις μονύδριον, 
μη Ιχον άβεβαίως ή ολίγους καλογήρους. Προ τίνων δε χρόνων άνασκαπτομένου 
μέρους τινός εν τ?) περιοχή αύτοΰ, ευρέθη τό κοιμητήριον των μοναχών, εν ω 
εκειντο πλήθος οπών και αναρίθμητα κρανία. Tè μονύδριον Ικέκτητο καί άλλα 
κτήματα αξιόλογα ουχί μακράν του βουνού του Κοκκιμήδη, άτινα ύπό τήν έπι-
μεμελημένην καλλιέργειαν των μοναχών ήσαν προσοδοφόρα. Τήν σήμερον δικτη-
ρουνται και μένουν ωραία κυπάρισσος και είς πρίνος και τα ξηρά περιτειχίσματα 
καί ό ναός καί τα κελλία, άτινα πάνυ φιλοτίμως περιποιούνται εκ κληρονομικής 
υποχρεώσεως αϊ οίκογένειαι Λεβεντέρπ καί Ψύλλου. Ζημία όμως ύπηρξεν ή κα
ταστροφή τών αξιόλογων τοιχογραφιών, ήτοι αγιογραφιών του ναού, έργων του 
τέλους του 17-ου αιώνος άντικατασταθεισών πρό εικοσαετίας δι' άλλων όλως 
ακαλαίσθητου ρυθμού. Ή Θέσις δε του μονυδρίου καί εν γένει της κορυφής του 
βουνού είναι ωραία καί πέριξ ε'ις μεγάλην άπόστασιν αναπτύσσεται λαμπρόν καί 
μαγευτικόν πανόραμα τών περί τήν Σύμην θαλασσών καί νήσων καί τών χερ-
σοννήσων της τε Κνιδίας καί της Τοδίας. Τοιούτο όν άλλοτε τό μονύδριον του 
Κοκκιμήδη εύρεν αυτό επί πολυκαιρίοε ή μ ε λ η μ έ ν ο ν ό Συμαϊος Καλλίστρα
τος Ιερομόναχος, όστις έπεσκεύασεν αυτό καί άνεκαίνισε τόν ναόν αύτου εν 
ετει 1697-ω ήδη εν αύτώ ήγουμ,ενεύων καί τόν μοναδικόν μετ' άλλων εν αύτώ 
μοναχών διερχόμενος δίαυλον, ως βέβαιον καί ή έξης επιγραφή, ης ή εγκεχα-
ραγμένη επί πλακός εκ λευκού μαρμάρου ΰψους 0,175 καί πλάτους 0,195, έντε-
τειχισμένη άνωθί της θύρας του ναού' υψος τών γραμμάτων 0,007—0,023· 

Ή επιγραφή έχει ούτως* 

€ Τ 1697 * 
f ' à M à K ' à I N I C H C 
Τ Δ Θ Κ Δ Ν λ Δ ΐ Λ 0 
C l A P o M I T X K à l l 

Χ 
Ζ Ρ ' Λ Τ $ Ρ Ο Μ Ο Ν Λ Χ 2 ί 
Έτος 1697 (* = Χρίστου) 
t Άνακαίνισ<ι>ς 
του θ<εί>ου ναού <ύ>πό 
σ<υ>(ν)δρομ<η>τοΰ Καλλι
στράτου ιερομόναχου. 
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Κατόπιν έν έ'τει 1706-ω ό Καλλίστρατος κατώρθωσε και κατέστησε το μο-
νύδριον σταυροπήγιον δια τους αυτούς λόγους, δι' ους μετά ες ακριβώς έ'τη καί 
του άλλου έν Σύμγ; σταυροπηγιακού μοναστηρίου του ταξιάρχου Μιχαήλ του 
επιλεγομένου του 'Ρουκκουνιωτου και του μετοχίου αυτού οί Συμαΐοι δια πρω
τοφανούς πως τρόπου άπήτησαν και έπέτυχον την άνανέωσιν της σταυροπηγια
κής του αξίας, ίνα άπαλλάξωσιν οριστικώς την μονήν καί το μετόχιον αυτής 
από τών καταπιέσεων καί αρπαγών και άλλων διαφόρων απαιτήσεων καί ενο
χλήσεων, ας έξήσκουν καί διέπραττον κατά τών ιερών τούτων καταγωγίων και 
τών αφιερωμάτων αυτών καί τών κινητών έν γένει καί ακίνητων κτημάτων 
αυτών, άλλοι τε ίδιώται καί μη καί μάλιστα έ'νιοι τών κατά καιρούς μητροπο
λιτών της 'Ρόδου. Καί μαρτύρια τούτων έ'σχον τε αυτός καί παρά γερόντων εκ 
παραδόσεως εχόντων ηκουσα καί έπείσθην* διό καί προάγορ.αι; όπως τινά εξ 
όσων περί τούτων έιδον καί ηκουσα εκθέσω πιστώς. Το μετόχιον του μονα
στηρίου τού 'Ρουκκουνιωτου, το άλλως λεγόμενον Μ ε γ ά λ η Π α ν α γ ί α η Πα
ν α γ ί α τ ο υ Κ ά σ τ ρ ο υ 1) , έχρησίμευε καί ως μητρόπολις, ως πρωτεύουσα δηλαδή 
εκκλησία επέχουσα καί τόπον μητροπόλεως έν τΐ) νήσω. Κατ' ακολουθία ν καί οί 
κατά καιρούς μητροπολΐται ΓΡόδου, ό'τε χάριν περιοδείας έπεσκέπτοντο την 
Σύμην καί κατέλυον, ήτοι διέμενον μετά της Θεραπείας αυτών εις τά υπό την 
έκκλησίαν θολωτά διαμερίσματα, Ινθα έναπέκειντο καί διάφορα πράγματα 
ήτοι κινητά κτήματα άχαιοτέρων τών μοναστηριών. 

Ποικίλαι ήσαν αϊ ζημίαι καί διαρπαγαί, ας προύξένουν έ'νιοι τών μητροπο
λιτών, καί άπόδειξις τούτου Ιστω το έξης. Έν ετει 1866-ω γραμματεύων παρά 
τω άοιδίμω μητροπολίτη 'Ρόδου κυρω Συνεσίω καί εξετάζων τα χειρόγραφα της 
βιβλιοθήκης της μητροπόλεως 'Ρόδου απήντησα μεταξύ αυτών χειρόγραφον κώ
δικα επί μεμβράνης τού ΙΑ' ή IB' αιώνος περιέχοντα διδασκαλίας τού άββα 
Δωροθέου καί τού άββα Ήσαίου τού άναχωρητού* σημείωσις δε έπ' αυτού αρ
χαία έβεβαίου ρητώς ότι ά ν ή κ ε ν είς τ η ν α η τ ρ ό π ο λ ι ν τ η ς Π α ν α γ ί α ς τ η ς 
Σύμης 2 ) . Ό κώδιξ άρα ούτος είχε κλαπή εκ Σύμης, ίνα πλουτίστ; ασκόπως τήν 
βιβλιοθήκην της μητροπόλεως 'Ρόδου. Θρασυτήτων δέ άλλοίων δράσται έγί-
νοντο οι Θεράποντες τών μητροπολιτών καί μίαν εξ αυτών τήν μάλλον πα-
ράξενον άφηγήσομαι ώδε. Οί Θεράποντες ούτοι δηλαδή έβύθιζον πρότερον τά 
προς καύσιμον ξύλα εντός τών πίθων, οίτινες πεπληρωμένοι ελαίου παρέκειντο 
έν τοις υπό τήν έκκλησίαν διαληφθεϊσι θολωτοϊς διαμερίσμασι καί ούτω παρέ-
θετον ταύτα είς τήν έστίαν, δπως παράγωσι ζωηρότερον και ίσχυρότερον πυρ. 
Τοιαύτα καί άλλα χείρονα ήσαν τα αίτια, δια τα όποια έξγ}τε"ντο ή ελευ
θερία καί άδουλεία καί ασυδοσία τών ιερών μονών δια της αναγνωρίσεως καί 
ανακηρύξεως αυτών είς σταυροπηγιακάς. Επειδή λοιπόν, παρελθόντων πολλών 
χρόνων, κατεπατουντο τά τοιαύτα προνόμια της μονής 'Ρουκκουνιωτου καί τού 
μετοχίου αυτής, δια τούτο αφού το μονύδριον τού Κοκκιμήδη έγένετο σταυρο

ί) Παράβαλε έν Βυζαντινούς ΧρονικοΓς τ. 12-ω Μελέται περ\ της νήσου Σύμης 
A', παράγραφος § 3 κ'. 

2) Περιγραφή του τε κωδικός και τών τυχών αύτου περιέχεται εν πραγματεία μου άνεκ-
οότω ήτις επιγράφεται' «ΈκλελειπυΤαι βιβλιοθηκαι της μητροπόλεως 'Ρόδου κα\ της έν 
Σύμη μονής τού 'Ρουκκουνιωτου». 
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πήγιον, ol Συμαιοι έγνωσαν να ζητήσωσι τήν άνανέωσιν των είρημένων προνο
μίων hix τε την μονήν °Ρουκκουνιώτου και το μετόχιον αυτής καί κατώρθωσαν 
τούτο ακριβώς μετά εξ έ'τη, ήτοι τω 1712 επί του πατριάρχου Κυρίλλου του 
Δ', ως βεβαιουται εκ του εκδοθέντος ύπ' αύτου σιγιλλίου, όπερ άνέκδοτον 
επίσης καταχωρίζουν ώδε και διότι άφορα την εν Σύμν) σπουδαιοτάτην άλλοτε 
μονήν των Ταξιάρχου Μιχαήλ του Τουκκουνιώτου και δια τάς εκ τούτου έξα-
γομένας πολύτιμους ειδήσεις περί ων λέγομεν κατόπιν αυτοΰ. Ή μονή του ρΡουκ-
κουνιώτου ήτο ή μεγαλητέρα, αρχαιότατη καί επισημότατη μονή εκ των εν 
Σύμ.7)* δια τούτο και ότε ελεγον ή έ'γραφον απλώς μονά στη pio ν, ήνόουν αυτήν 
καί μόνην, ως παρατηρείται εις διάφορα έγγραφα. Είχε κατά τήν παράδοσιν 
όγδοήκοντα καλογήρους και σπουδαίαν βιβλιοθήκην αρχαίων χειρογράφων καί 
εντύπων, μάλιστα των της εκκλησιαστικής ακολουθίας των πρώτων εκδόσεων. 
Κυπάρισσος ευρύτατης περιφερείας ωραιότατη σχήματος κανονικού άλεξιβροχίου 
θάλλει έμπροσθεν του τετραγώνου αρχαιοτάτου της μονής κτιρίου καί αριθμούσα 
βίον ετών πολλώ πλειόνων ή χιλίων1), είναι μοναδική εις το είδος της και πάντως 
έργον των μοναχών της μονής, διότι ούδεμιαν ομοιότητα ή κυπάρισσος αυτή 
έχει προς το πλήθος των αυτοφυών κυπαρίσσων, ών πολλαι ύπάρχουσιν επί της 
Σύμης. 

Ή μονή είχε πλείστα καί ωραία κτήματα, άτινα άλλοτε καλλιεργούμενα ι 
επιμελώς ήσαν λίαν προσοδοφόρα, ήοη όμως είναι εντελώς παρημελημένα καί 
κατεστραμμένα και αυτή δε ή μονή κινδυνεύει να διαλυθώ παρά τάς φιλότι
μους προσπάθειας των Συμαίων, επιθυμούντων να διατηρήται κάν ή μονή ώς 
κειμήλιον, Ιστω καί υπό μόνον ενα ήγούμενον καί δύο ή τρεις καλογήρους. Τέλος 
ή μονή είχε σπουδαιον μετόχιον εν τη πόλει της Σύμης, τήν Μεγάλην Πανα-
γίαν ή Παναγίαν του Κάστρου, περί ου γίνεται λόγος καί εν τω σιγιλλίω. 

Σιγίλλιον τ ο υ π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Κυρίλλου του Δ'. 

«Κύριλλος ελέω θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας ΓΡώμ.ης, και 
οικουμενικός πατριάρχης. 

f Ου μόνον χρησιμον, άλλα καί άναγκαΐον πάντως καθέστηκε της τών κα
λών αεί συντηρήσεως προνοεΐσθαι καί διαμονήν άδιάπτωτον πραγμ-ατεύεσθαι 
μεθ' όλης δυνάμεως τοις έπ' άγαθω τινι λόγω καί Θεαρέστω σκοπώ τήν του 
είναι αρχήν άπαξ ειληφόσιν, όπερ ουκ άλλως πέφυκεν εύφυέστερον εκτελεΤσθαι, 
εί μήπου τα"ΐς κατά καιρόν νεουργημάτων άνακαινίσεσι* φύσει και γαρ εξ αιώ
νος τα πράγματα νεουργούμενά πως ανακαλείται άπό φθοράς εις ζωήν καί βελ-
τιουται καί σφζεται καί λόγοις εύλόγοις τήν τών φθασάντων διαδοχήν τα 
ύστερογενή επιδέχονται καί τήν εκείνων ίδέαν καί κατάστασιν άδιάφορον συν-
τηρουσι καί πάγιον καί τω τρόπω τούτω καί αΰξεσθαι πέφυκε τα καλά καί τα 
χρηστά προκόπτειν και τά ευλόγα κρατύνεσθαι καί εις διαμονήν προχωρεΐν 
παν τε διεστραμμένον, ώς εξ αντιπαραθέσεως ειπείν, άνατρεπόμενον άρδην άπορ-
ραπίζεται, διότι καί κατά χρέος εν πασι καιροΐς οι ανά χείρας έπειλημμένοι τών 
πν<ευματ>ικών της Εκκλησίας οιάκων τά παλαιγενή καί αρχαία τών προγενε-

1) Τούτο ου παραδέχεται ή Σύνταξις τών Βυζαντινών Χρονικών. 



МЕЛКІЯ ЗАМѢТКИ И ИЗВѢСГІЯ. 431 

στέρων άοι^αων π<ατ>ριαρχών ύπο^νη^ατα και βραβευτικά γράμαατα ε-' εύ-
λόγοις αίτίαις και θεοφιλει προβάντα σκοπώ δια αικρας τΐ|χης άγοντες επικυ-
ρούν και άνανεοΰν, <ώς> ειώθασιν, όση δύνα(Μς νεωτέροις σοων αύτων γρά[Λμασιν 
επι τω άνασώζειν της παλαιότατος, ως μη βυθοίς της Λήθης ποτέ1) πεσόντα εις 
άφανισ^ον καταντηση και ολεθρον. Επειδή τοιγαρουν και τανυν συνοδικως 
προκαθημιένης της ή[/.ων μετριότητας, γράμματα πατριαρχικά παλαιγενη των 
προ ημών άγιωτάτων π<ατ>ριαρχών προσεκομίσθησαν ημιν εμφανισθέντα εκ μέ
ρους των π<ατέ>ρων της κατά την άγιωτάτην μητρόπο^ιν 'Ρόδου εν τ^ νήσω 
Σημη (sic) κειμένης ίερας μονής του παμμεγίστου Ταξιάρχου, εξ ων το εν προ 
χρόνων σχεδόν που εκατόν αυτί) επεβραβεύθη υπό του κατ' εκείνο καιρού τάς 
πατριαρχικάς ήνιας διεζωσμένου καί διακυβερνώντας κανονικώς την του Χρίστου 
άγίαν Έκκλησίαν κυρ Νεοφύτου, όπερ έγένετο τέως εις έπικύρωσιν και βεβαιωσιν 
άλλου γράμματος αρχαιοτέρου του άγιωτάτου π<ατ>ριάρχου κυρ Ματθαίου, 
ελευθερίας και άδολίας άξιοϋντος αυτήν ταύτην την διαληφθεΤσαν σεβασμίαν 
μονήν του Ταξιάρχου μετά κατά και του αύτης μετοχίου του έπ' ονόματι τι
μωμένου της ύπεραγίας δεσποινης ημών Θεοτόκου, καί δη και των αφιερωμά
των και κτημάτων αύτης κινητών τε και ακίνητων, ώστε άκαταπάτητα είναι 
και ανενόχλητα υπό τών κατά καιρούς χρηματιζόντων μητροπολιτών εν τη 
μητροπόλει 'Ρόδου καί παντός άλλου προσώπου Ιερωμένου η λαϊκού, ναι μην 
και τών πεμπομένων κατά καιρούς πατριαρχικών έξάρχων Ιχειν δε τόν κατά 
καιρούς μητροπολίτην 'Ρόδου τό μνημόσυνον αύτου και την δεξιωσιν, μη κατα-
πατεΤν δε η κατεξουσιάζειν αύτου του ίερου μοναστηρίου η του μετοχίου αυ
τού η άφαρπάζειν όλως τι τών εν αύτοίς αφιερωμάτων και κτημάτων κάντεΰ-
θεν ηξίωσαν ημάς συνοδικώς οι προσενεγκόντες ημιν εκ μέρους της ρηθείσης μο
νής τα προλεχθέντα παλαιγενη πατριαρχικά γράμματα, χριστιανοί εκ της Σύ
μης πολλοί τόν αριθμόν όντες άνακαινίσαι και επικυρώσαι ταΰτα και δι' ήρ-ε-
τέρου πατριαρχικού νέου ως έ'θος γράμματος, ων την αϊτησιν άποδεξάμενοι, δια 
μνήμης φέροντες τό άποφανθεν εκείνο υπό του ούρανοφάντορος Βασιλείου, παν 
τό άρχαιότητι διαφέρον αίδέσιμον διακελεύσαντος και αιδεσθεντες ώς εικός 
την τών άοιδιμων εκείνων ανδρών πατριαρχικην στοργήν καί φιλοτιμίαν, ην 
περί την ίεράν μονην ταύτην ένεδείξαντο, γράφομεν και άποφαινόμεθα, Ίνα 
τών σωζόμενων εν τγ) ρηθείσα μονή παλαιγενών πατριαρχικών γραμμάτων 
εχόντων τό κύρος καί την ισχύν και τό έδραΤον και μόνιμον δια παντός, #χρ*ς 
ού ό ήλιος τόν ίδιον περιτρέχει κύκλον, ή διαληφθεΤσα ιερά και σεβάσμια μονή 
του Ταξιάρχου εν τ9) νήσω Σύμη, της μητροπόλεως ΊΡόδου, ώς πάλαι πρό 
πολλών χρόνων την ελευθερίαν και άδουλωσίαν πλουτήσασα μετά καί του με
τοχίου αύτης της ύπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου και τών εν αύτοΤς αφιε
ρωμάτων καί κτημάτων κινητών τε και ακίνητων, Οσα νυν αύτη ύπάρχουσι 

1) <Λε'ων διάκονος, fin. σ. 56 Β. «ώς αν μή Λήθης βυθοΤς παραρρυη έργα βιωφελή κα\ 
μνήμης επάξια». Πρβλ. κα\ Schol. ad. Aristoph. Ran. v. 186. «το δε Λήθης πεδίον 
Διδημος φησι, χωρίον εν "ΑΒου Ειατετύπωκεν ούτω λεγο'μενον, ώς και τον Αύαίνου λίθον 
επλααεν ( = Αριστοφάνης) από του τους νεκρούς αύαινεσθαι». Scholia iu Aristophanem, 
rec. Fr. Dübner, Parisiis 1842, σ. 280 (ed. Didot). Πρβλ. Mantis Pr. 98. Corp. Par. Graec. 
ed. Leutsch, τ. 2, σ. 758. Σημείωσ'.ς Ά. Π-Κεραμέως>. 
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και όσα μετέπειτα προσεπικτηθωσιν, εϊη αύτη τε και ταύτα πάντη ελεύθερα, 
αδούλωτα, άκαταπάτητα, ανενόχλητα, ασύδοτα και εις τό παντελές ανεπηρέ
αστα και μη κατεξουσιάζεσθαί ποτέ υπό τε τού νυν ίερωτάτου μ<ητ>ροπολίτου 
'Ρόδου, ύπερτίμου, και έξάρχου πασών των Κυκλάδων νήσων, εν άγίω πν<νεύ-
ματ>ι αγαπητού ημών άοελφου και συλλειτουργού κυρ 'Ιγνατίου η των μετέ
πειτα άρχιερατευσόντων εν ττ( αύτη μ<ητ>ροπόλει ΓΡόδου, η των κατά καιρούς 
παραγινομένων έκείσε π<ατ>ριαρχικών έξάρχων και παντός άλλου προσώπου ιε
ρωμένου, η λα;κού, αλλ* εχωσι την παντελή έλευθερίαν καί άδουλωσίαν, ως 
πρόπαλαι διετάχθησαν, τόν δε ίερώτατον μ<ητ>ροπολίτην ?Ρόδου, τον τε κυρ 
Ίγνάτιον καί τους μετά ταύτα διαδεξομένους την άρχιερατικην προστασίαν 
της μητροπόλεως 'Ρόδου εχειν, ως προείρηται, τό μνημόσυνον αύτων μόνον και 
την προσηκουσαν τιμήν καί δεξίωσιν καί τούτοις μόνοις άρκέΐσθαι, μηδοτιούν 
δε ζητέΐν λαμβάνειν από της ίερας ταύτης μονής καί του ρηθέντος μετοχίου 
αύτης η των εν αύτοΐς ?;ατέρων. "Οστις δ' αν οψέποτε καθ' οιονδητινα τρόπον 
κινηθείς θελήσει άναμοχλεύσαι και άνατρέψαι και μετακινησαι και διασέΐσαι 
λόγω ή £ργω την εκκλησιαστική ν φιλοτιμίαν και έλευθερίαν της ίερας ταύτης 
μονής και άθετησαι τα εν τοίς πατριαρχικούς εμπεριεχόμενα γράμμασι και 
λυπησαι ή ζημιώσαι τους πατέρας αυτής, ό τοιούτος, οποίας αν ε'ίη τάξεως 
ίεοατικης δηλαδή η αρχιερατικής η της κοσμικής πολιτείας άρχων η αρχόμε
νος, άφωρισμένος ειη από θεού κυρίου παντοκράτορος καί κατηραμένος και 
ασυγχώρητος και άλυτος μετά θάνατον καί προκοπήν ου μη ΐδοι πώποτε και 
ταΤς πατριαρχικαΐς και συνοδικαϊς άραϊς υπόδικος* όθεν εις ίνδειξιν έγενετο καί 
τό παρόν ημέτερον πατριαρχικόν σιγιλλιώδες εν μεμβράναις έπικυρωτικόν 
γράμμα και έπεδόθη τη διαληφθείση ιερά μονή του παμμεγίστου Ταξιάρχου:-*' 

Έν ετει σωτηρίω /*ψιβω (— 1712) μηνι Νοεμβρίω, ίνδικτιώνος ç*K: — 
f Κύριλλος ελέω θεοΰ α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς Κωνσταντ ινουπόλεως , Νέας 

'Ρώμης, καί οικουμενικός π α τ ρ ι ά ρ χ η ς » . 
Τό προκείμενον έγενετο εις άνανέωσιν και έπικύρωσιν δύο άλλων προηγου

μένων σιγιλλίων, άτινα αποκαλούνται έν τω σιγιλλίω του Κυρίλλου Δ' «γράμ
ματα π α λ α ι γ ε ν η των πρό ημών άγιωτάτων πατριαρχών», και « εξ ων τό εν 
προ χρόνων σχεδόν που εκατόν αύτη (τ?ΐ μονή ΊΡουκκουνιώτου) έπεβραβεύθη υπό 
του κατ' έκέΐνο καιρού τας πατριαρχικάς ηνίας διεζωσμένου κυρ 
Νεοφύτου, όπερ έγενετο τέως εις έπικύρωσιν και βεβαίωσιν άλλου γράμματος 
α ρ χ α ι ο τ έ ρ ο υ τού άγιωτάτου πατριάρχου κυρ Ματθαίου с и. 

Παράδοξον όμως 'ίσως θέλει φανε*ι τοίς πολλοίς, ότι παρά τοις Συμαίοις έν 
χρόνοις προγενεστέροις έπεκράτει πνεύμα συνεταιρικόν, διό εις εκάστη ν φεργά-
δ α ν συνενδιεφέροντο πλείονες τού ενός και δη και καλόγηροι. Είς μαρτύριον 
δε τούτου παραθέτω τό άκόλουθον έ'γγραφον, άνέκδοτον και καθόλου άξιον 
πολλού λόγου δια την ιστορία ν της Σύμης. 

(Τύπος σφραγίδος). · 

«f 'Επειδή τοις πασιν άνθρώποις ό θάνατος άδηλος φοβούμενος κάγώ ό Ιω
σήφ μοναχός τό τούτου άωρον ποιώ την παρούσάν μου διάταξιν σώας έχων 
τάς φρένας και υγιείς και θέλω να ηναι βεβαία έν παντί κριτηρίω και δίκαιο-
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σύνν;. Έν πρώτοις παραδίδω την ψυχην μου την άμαρτωλην εις χεΤρας θεού, 
μετά δε ταύτα εστωντας καί να είμαι καλόγηρος του μεγάλου Ταξιάρχου, ο 
τι και αν μ,ε ευρίσκεται, κάντε πολύν κάντε ολίγον, να είναι ιδιός μου κληρονό
μος, ωσάν νά ήμουν καί εγώ 6 μέγας Ταξιάρχης και οι έν αύτω ευρισκόμενοι 
Ιερομόναχοι και μοναχοί, να τά εξουσιάζουν επιτροπικώς με λογαριασμόν δια-
γράφως. Μάλιστα εχω κα· μερικά μερτικά εις ταΐς έδικαις μας φεργάδες ταΐς 
Συμιακαίς* 

1) εις του Χατζή Κώνστα του Σπανού την φεργάδα μερτικόν ενα, 
2) εις του Χατζή Φώτη του παπα Καλοδούκα την φεργάδα μερτικόν ενα, 
3) εις του Γεωργίου του Μουστκιού την φεργάδα μ,ερτικόν ενα, 
4) εις του Χατζή Νικόλα του Μανταλιοΰ μερτικόν ενα 
5) εις του Κυριάκου ΓΡε:ς μερτικόν ενα, 
6) εις του Γεωργίου cPćtc του ?Ραμ.ου μερτικόν ενα, 
7) και του Χατζή Γεώργη την φεργάδα μ,ερτικόν ενα, 

των οποίων μερτικών το μαξούλι λαμβάνων το ό επίτροπος του μεγάλου Τα
ξιάρχου εις χείρας του άνίσως καί χρειάζεται κυβέρνησιν τό μοναστη'ριον εις την 
περιοχην του, ήτοι τό μετόχιον η Παναγία το ξισος, νά εξοδεύσν} ό επίτροπος 
διαγράφως, νά μην χαλά στ].'Έχω ακόμα ξέχωρα ν ά κ τ η ν ά λ λ α ν ι ά τον αριθ
μόν 140 *) τά όποια τα δίδω οιά μνημόσυνόν μου εις το μοναστηριον του με
γάλου Ταξιάρχου να μνημονεύωμαι* μ,άλιστα καί τά άνωθεν μετρητά, ωσάν 
τελειωθη το μοναστηριον ήτοι ή Παναγία το ξ ίσο ς, πάλιν νά τα εξουσίαζα η 
μετάνοια μ,ου, ό μέγας Ταξιάρχης, οι αδελφοί μ,ου οι καλόγεροι του αυτού μο
ναστηρίου, προσέτι μ.έ νά έ'λθουν μ,ερικοί, ο τε Χατζή Γεώργης καί ό Μιχάλης 
του Καντουνια, λείποντας οι οίκοκυροι των μερτικών καί καραβοκύρηδες ομού 
καί ό ηγούμενος του μοναστηρίου καί ό επίτροπος του μοναστηριού, εγραψεν ό 
Μιχάλης τού Καντουνια διαθηκην νά είναι άκυρος καί εις ουδέν νά λογίζεται, 
εστωντας καί νά μην ήμουν εις τόν νουν μου. .Και δια μνημόσυνόν μου δίδω 
τού άρχιερέως τό μερτικόν οπού Ιχω εις τού Χατζή Φώτη τού παπα Καλο
δούκα την φεργάδα και δια τό βέβαιον έ'δωσα την παρούσάν μου διαθηκην εις 
το μοναστηριον τού μέγα Ταξιάρχου τού 'Ρουκκουνιώτη. 

/αψιτ/ Ιανουαρίου ια'. 
Δια τό βέβαιον βάλλω και την βούλλαν μου. 
Χατζή Κώνστας ρείσης 2) τού Σπανού στέργω. 
Κυριάκος ρει'σης στέργω. 
Χατζή Νικόλας Μαντάλι στέργω. 
Χατζή Φώτης τού Σακελλάρι μάρτυρας. 
Γεώργης τού "Ραμού στέργω. 

1) νάκτην άλλανιά: εισι λέξεις περσικαί, εκ γραφικού ίσως λάθους γραφεΤσαι ούτω 
άντι νάκτι άσλαν ία ' νάκτ ιδε = μετρητά η κεφάλαιον, και άσλανίον είδος νομίσματος 
içi^iipou τουρκικοί», ου ή επωνυμία προέρχεται εκ νομίσματος περσικού ούτως ονομαζόμε
νου, διότι έφερε το περσικον σύμβολον, το άσλανι ήτοι τον λέοντα. Ταύτα κατ' ανακοινω-
σιν έπ'ι τη παρακλησει μου του φίλου ΆυρΙον Άθ. ΙΙαπαδοπούλου-Κεραμεως. Έν τω ανω
τέρω δε εγγράφω άσλανία έννουνται πάντως φλωρια νρυσα άγνωστου άξιας έμοι γε. 

2) Λέξις τουρκική σημαίνουσα έπίτροπον* σημαίνει κα\ πλοίαρχον. Σημειωοις. Α. IL-
Κεραμέως. 

ВдзавтібСЕІ« Врвагвшшкъ. 2 б 



434 ОТДЬЛЪ III. 

Χατζή Γαβριήλ μάρτυς. 
Καλοδούκας Τσομπάνης μάρτυς. 
Ιωάννης της Άστράδενας μάρτυρας. 
Κώνστας Κατσαρας μάρτυς. 
Ίω. του Αγαπητού παπα σκευοφύλακα μάρτυς. 
Διάκο-Ίωαννίκιος Μαυροπέτζη μάρτυς1). 

Ματθαίος ι ερομόναχος καί ηγούμενος έγραψα 2 )» . 

Το μονύδριον της Παναγίας, το S ίσο ς ή £ισώτισσας τιμώμενον επί τγ) 
μνημ?? τ ^ ν Είσοδίων, ητο ίδρυμα των βυζαντιακών χρόνων τετράγωνον, £χον 
τείχη υψηλά και στερεώτατα. Κατά τους χρόνους των 'Ιπποτών της 'Ρόδου 
και τους μετέπειτα χρόνους μόλις συνετηρείτο. Μόνον έλίγιστα στρέμματα γης 
πέριξ αύτου ανήκον αύτω. Έπισκευασθεν άναλώμασι του μονάχου Ίωσηφ διε-
τηρεΐτο ως μετόχιον άνεπίσημον της μονής του Τουκκουνιώτου επιμελείς κυρίως 
ευλαβών Ιερομόναχων καί μονάχων, οίτινες προύτίμων να διαιτώνται εν αύτω. 
Άλλα κατά τους χρόνους της Ελληνικής επαναστάσεως διελύθη καί εγκατε-
λείφθη* τα τείχη του καί τα κελλία του κατερρύησαν διατηρείται ηδη μόνον 
ό εν τω μέσω αύτου κομψός αρχαίος ναός βυζαντιακοΰ ρυθμού εν σχηματι 
σταυρού μετά τρούλλου. Είχεν αξιόλογους τοιχογραφίας, αίτινες ατυχώς κατε-
στράφησαν εντελώς εκ τών προ είκοσαεξαετίας γενομένων εσωτερικών επιδιορθώ
σεων υπό Συμαίων ευλαβών μέν, αλλ' ουδόλως φειδομένων τών παλαιών κειμη
λίων. Είναι ηδη απλούν εξωκλησιον. 'Εντός του ναού παρά την θύραν δεξι^ τω 
εισερχομένω έιδον εν ίτει 1867-ω διατηρούμενον ετι μεσαιωνικόν τάφον ύψού-
μενον κατά ήμισυ περίπου μέτρου ύπερ το έδαφος του ναοΰ, επιστρωμένου δια 
μικρών ωραίων τετραγώνων πλακών του ρυθμού τών μεσαιωνικών παροψίδων, 
αίτινες κοινώς λέγονται π ι ά τ α της Λίνδου. 'Ολίγον χρόνον μετά ταΰτα αί 
πλάκες εκείναι εσυληθησαν καί ό τάφος αυτός κατεσκάφη. Ούδαμοϋ άλλοθι εν 
Σύμη απήντησα άλλον όμοιον. 4) τάφος εκείνος ήτο τών χρόνων, καθ' ους 
ηκμασεν εν Λίνδω η βιομηχανία εκείνη 3). Εις τάς τοιχογραφίας άνεγίνωσκέ τις 
έπιγραφάς καί ονόματα οικογενειακά παλαιότατα καί χρονολογίας Ιτι από κτί
σεως κόσμου* δεινώς δε μεταμέλομαι, διότι άνέβαλον ν' αντιγράψω αυτά. Ό 

1) Δεν έφύλαξα τας εν τοας ύπογραφαΓς πολλάς ανορθογραφίας και τάς ολίγας εν τω 
κειμένω. 

2) Ή σφραγις είναι τεθειμένη εν άρχη του έγγραφου έκτυπωΟεΤσα πολύ σκοτεινή* Bta-
κρίνει τις δ'μως έν αύτη την Παναγίαν έπ\ ђро^ом^ πρό του οποίου γονυπετουσιν αγγελλοι ή 
άλλα προ'σωπα. Ή σφραγις ετέθη, διότι ό διαθέτης δεν έδύνατο να υπογραφή και την λέγει 
ίδικήν του, διο'τι ήτο επιστάτης του μο^οίου της Παναγίας τό ξ ίσος, έν ω διέμενεν, ώστε 
το μονύδριον είχεν ιδίαν σφραγίδα. 

3) Ή νήσος ' Ρόδος ύπο Ε. Biliotti και abbé Cottré μετάφρ. Μηλιαράκη και Καραβοκυ-
ρουν. Έν 'Ροδω, 1881, τόμ. B', σελ. 210—212. Τών λ ινδιακών π ιάτων πλήθος υπήρχε 
κα\ έν Σύμη* διετηρουντο ανηρτημένα ώς κ ο σ μ ή μ α τ α α π α ρ α ί τ η τ α οικιών από τών 
τοίχων αυτών. Κατά εκατοντάδας αγορασθέντα υπό εντοπίων και ξένων μετεφέρθησαν και 
έπωλήθησαν και εις Εύρώπην άντι αδρών τιμών. Κατά το έτος 1869-ον ουδεμία σχεδόν 
τοιούτων παροψίδων εμεινεν έν Σύμη. 
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ναός έχει μήκος μέγιστον μέτρων 11.50 και πλάτος μέγιστον αέτοων 6. Παρα
θέτω ενταύθα την «Κάτοψιν του ναοΰ της 2ισώτισσας». 

6. Κατοψις του ναού της αΞισωτισσας» 

7. 

ΈπΙ κίονος στρογγυλού μαρμάρινου έχοντος υψος μέτρων 2 έκτος του κιο
νόκρανου και έντετειχισμένου άριστερόθεν του δεσποτικού θρόνου εν τω ναω 
της παρά τον ώραΐον λιμένα της Σύμης Πάνορμον ιεράς μονής του Ταξιάρχου 
Μιχαήλ Πανορμίτου. Το μη έντετειχισμένον μέρος της περιφερείας του κίονος 
είναι μ. 0,67. Μέρος της επιγραφής καλύπτεται, καθότι είναι επί του εντετειχι-
σμένου μέρους του κίονος. "Υψος των γραμμάτων 0,023—0,06. 

e Ρ e νχ ι e 
( Ο Δ Ι Ο Τ Ο ν 
Κ V Ρ Ι Α Κ Ο V 
<Ύπ>ερ εύχ<η>ς 
<θεο>δ<ό>του 
Κυριάκου. 

8. 

Έπί όμοιου μαρμάρινου κίονος έντετειχισμένου απέναντι ακριβώς του προη
γουμένου κίονος εν τω αύτω ναφ. Μέρος της επιγραφής ταύτης και δή ατυχώς 
το σπουδαιότερον καλύπτεται, καθότι κείται επί του έντετειχισμένου μέρους 
του κίονος, "ϊψος των γραμμάτων 0,22—0,055· 

ег е Ν e 
en ι ω 
e ι PICO Ν 
Φ A V C T C 
и ι c i ν-
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Έγένετο ό ναός (ή το έργον,) ) 
έπί Ίω[άννου έπισκόπου(;)] Ι 
<ή>μών [δαπάνχις η έπιστατούντων] } 1) 
Φαύστ[ου ] Ι 
[-ΜΦ)ΰ ] j 

Έκ τών επιγραφών τούτων δυνάμεθα να έξαγάγωμεν σπουδαίας ειδήσεις 
περί της Μονής Πανορμίτου, περί ης άναγκαίον ηγούμαι νά εκθέσω ολίγα. 

Έκ τών πολλών λιμένων της Σύμης 2) τινές διετηρησαν τάς αρχαίας όνο-
(λασίας των* έκ τούτων δε είναι καί ό Πάνορμος ò ωραιότατος τών λιμένων 
της Σύμης, παρ' δν υπήρχε κατά την αρχαιότητα συνοικισμός* έτερος δε συνοι
κισμός ύπήρχεν ούχι πολύ μακράν του Πανόρμου επί του ωραίου μικρού οροπε
δίου Δαφείου, έχοντος απέναντι αύτου την νησίδα Τεύτλουσαν καί δλην την 
καιά Συμην καί 'Роби ν θάλασσαν 3). Το Δαφνί διασώζει ετι ικανά αρχαία ερεί
πια καί άλλα φαίνονται ολίγον κάτωθεν αύτου εν Φανερωμένη. Ό έκέΐ συνοικι
σμός άμφοαερο«. οι συνοικισμοί περιωρισθησαν εις τον εν Πανόρμω, Οπου έκτίσθη 
ναός τών Ταξιαρχών, καθ' ους χρόνους έκτίσθησαν εν Σύμη οί εννέα ναοί 
τών Ασωμάτων Αγγέλων . Άλλα καί ό αυτόθι συνοικισμός φαίνεται ότι διε-
λύθη κατά τους βυζαντιακούς χρόνους, καί αυτός δε ό ναός και εστράφη. 
Του ναού καταστραφέντος καί του συνοικισμού διαλυθεντος, ό Πάνορμος 
φαίνεται, ότι Ιμεινεν έρημος. Ούχ ήττον όμως δεν υπάρχει αμφιβολία Οτι κατά 
πάντας τους χρόνους εις τον ώραϊον λιμένα ως τον καταλληλότατο ν υπό πολ-
λάς επόψεις κατέφευγον πολλά μικρά καί μεγάλα πλοία καταλαμβανόμενα υπό 
τρικυμιών καί αντίξοων ανέμων, ότε διέπλεον το μεταξύ Σύμης και ΊΡόδου πέ
λαγος. Εις τά ανωτέρω ίσως δεν είναι άκαιρον όλως νά προσθέσω, ότι ή περιώ
νυμος μονή του Πανορμίτου έγένετο γνωοτή κατά τόν 1Η; αιώνα εις τών αυτο
κρατορικών ρωσικών στόλων τους ναυάρχους καί αξιωματικούς καί την εύλά-
βειαν αυτών έφείλκυσε. Τούτο εξάγεται έκ του έξης έγγραφου, όπερ άπόκειτα 
έν τοις ά ρ χ ε ι ς της μονής' πιστεύω δε ότι τό έ'γγραφον τούτο είναι άξιον λόγου 
καί δια την ίστορίαν ακόμη της νήσου "Υδρα:. 

Л 106. 
Δια προσταγής του ύπερεξοχωτάτου ναυάρχου του αύτοκρατωρικου ιμπε-

ρατωρικου ρωσσικοΰ στόλου καί τών στρατευμάτων Κομαντάντε Ίνκαπιτε εις 
τάς δυνάμεις, θαλάσσης καί στερρας, της Μεσογείου, Άδριατικοϋ, καί Αιγαίου 
Πελάγους Γενεράλ καί Καβαλιέρ διαφόρων ταγμάτων Δέ-Σενιάβιν καί με τόπερ-
μέσον του έκλαμπροτάτου Παύλου σζάννε τρανσλατόρου του Κολεγκίου St. Pé-
tersbourg εις τάς έξωτερικάς υποθέσεις καί κομαντάντες εις "Υδραν &. 

Ήμέΐς οι σύντιχοι οι διοικηταί του μαγεστράτου καί γοβέρνου τής νήσου 
και χωράς "Υδρας βεβαιοποιοΰμεν καί έμμαρτυρουμεν ε'ις όντινα ανήκει, ό'τι ό 
έπιφέρων τό παρόν μας άποδεικτικόν γράμμα παπα Κυριάκος Ιερεύς έκ του ίε-

1) *Η τοιαύτη συμπληρωσις έ'στιν άδεκτος κατά την γνώμην τής Συντάξεως τών 
Βηζαντινων Χρονικών. 

2) Πλιν. Hist, natur. cap. 36, 133. 
3) "ЯроЬ. βιβλ. α 174. 



МЕЛКІЯ ЗАМѢТКИ И ИЗВѢСТІЯ. 437 

ρου μοναστηρίου του Πανερμιώτου, επαραδώσαμεν εις μονέδα ένεργητικην Πολι
τικά φλόκια 527, φουντούκια 75, Βενετικά 20, μαντζάρικα1) 16, τάλθια 2) τεσσα-
ράκοντα καΐ επτά. τα αυτά γρόσνα μωνέδαι δηλαδή έδώθησαν από την εδώ 
πιάντζαν της "Τδρας άπα καπιτάνιους 'Ρώσσους συνάγματα καΐ αφιερώματα 
των ιδίων, κατά την χρονικην συνηθειαν, άτινα πέμπονται προς το Ιερόν αυτό 
μοναστηριον, Ίμβαρκαρισμένα μέ την σακολεϋαν του ιδίου μοναστηρίου εξουσια
σμένη από τον Νικόλαον ΣιμαΤον χριστιανον ορθόδοςον καΐ θεού εύδοκοΰντος 
υπάγει δια το νησί τ'-ής Σίμης καΐ λιμένα Πανερμιώτη. 

Παρακαλοΰμεν οποίον βασιλικον άρμαμέντο τους απαντήσει να άφησ>] 
ελεύθερον τον δρόμον των, μάλιστα χρείας τυχούσης να τους δοθΐ} κάθε βοή
θεια, διό και εις Ινδειξιν αληθείας σφραγίζομεν το παρόν με της Κοινότητος την 
σφραγίδα. 

Εξεδόθη εκ του μαγεστράτου καΐ γοβέρνου "ϊ&ρας τγ3 22 'Ιουλίου 1907. 
Ε. II. 

(Τ. Σ.) Λιμιτρις τζαμάδο οιντιχως. 
Χ. Κανελάκης σιντιχος. 
Γεώργιος Τρίππος καν (=καγκελλά-

ριος; ήτοι γραμματεύς). 

Ή σφραγίς φέρει τον Χριστον άντωπον ευλογοΰντα και πέριξ την έπι-
γραφην. j СФРАГІС THC KOINOTHTOC THC NHCOY ΥΔΡΑΣ: 1807 :ΙΟΤ-
ΝΙΟΥ 25. 

("Επεται συνέχεια). 
Δημοσθένης Χαβιαρας. 

2. Х Р О Н И К А . 

Дѣятельность Русскаго Археологическаго Института въ Константинополѣ въ 
1909 году. 

Дѣятельность Института въ 1909 году выразилась: 
1) въ устройствѣ засѣданій; 
2) въ участіи въ научныхъ съѣздахъ и докладахъ въ ученыхъ об-

ществахъ; 
3) въ работахъ по изслѣдованію Имрахоръ-джами (или базилики Сту-

дійскаго монастыря въ Константинополѣ); 
4) въ обработкѣ добытаго матеріала и въ изданіи ученыхъ трудовъ; 
δ) въ пополненіи музея и бпбліотеки Института. 
I. Въ 1909 году состоялось два заеѣданія Института, изъ коихъ 

одно торжественное. 

1) Διορθω ούτως· Μαντζάρικα, ήτοι Ούγκρικά τάλληρα, Ά. Π.-Κερχμεύς. 
2) Τούτο άχατάληπτον. Ά. Π.-Κεραμεύς. 


