
с0 κώδιξ της Ορϋοάόξον Εκκλησίας 
У у όρου και Σύρου. 

Σνμβολή είς την Έκκλησιαστικήν Ίατορίαν των Κνκλάδων. 

3Εν ετει 1896 εκ των αρχείων τον Ύπονργείον των 9Εκκλησιαστικών 
και της Δημοσίας 'Εκπαιδεύσεως της 'Ελλάδος περιήλϋ εν είς την 
Έΰνικήν Βιβλιουήκην 'Αθηνών λίαν ενδιαφέρων και δος ειπείν πολύ
τομος κώδιξ της 'Ορ&οδόξον 'Εκκλησίας "Ανδρον καί Σύρον, λαβών εν 
ту προειρημένη βιβλιοθήκη αριθμόν κατατάξεως 2081. Ό κώδιξ οντος 
καθιερώθη κατά το έτος 1769 νπο τον άρχιεπισκόπον "Ανδρον καί 
Σύρον Ίωάσαφ, πλην περιέχει καί αρχαιότερα υπομνήματα και δη από 
τον ετονς 1707, αναφερόμενα κατά το πλείστον, σχεδόν πάντα, εις τά 
εκκλησιαστικά και κοινοτικά πράγματα της "Ανδρον, επ' ελάχιστον δε 
εις τά της Σύρον. Τα νεώτατα υπομνήματα τον κωδικός ανάγονται 
είς το έτος 1822, Ίανοναρίον 30. 

Ό και^ερωτής τον κωδικός αρχιεπίσκοπος "Ανδρον και Σύρον 
Ίωάσαφ έν τφ προλόγφ αντον διεκτραγφδεΐ πικρώς την άθλίαν κατά 
στασιν, ην ενρε έν τη επαρχία αντον σχετικώς προς την διατήρησιν 
εκκλησιαστικών αρχείων. Οντε κώό̂ κας ό φιλίστωρ ιεράρχης, μήτε 
κατάστασίν τίνα καί ενταξίαν είς τα εκκλησιαστικά, 
αλλά το άνάπαλιν, άκαταστασίαν, άταξίαν και πολλήν 
βαρβαρότητα — iva μεταχειρισθώ αντονς τούτονς τονς λόγονς 
εκείνονΧ) — ενρε. Μόνον δε αντίγραφα τίνα, ώς ομολογεί, έξηγμένα 
έκ πεπαλαιωμένων καί σεσαθρωμένων κωδίκων ένέτνχεν ο αρχιεπίσκοπος 
Ίωάσαφ και τα αντίγραφα ταύτα έφρόντισεν iva καταστρωθώσι χάριν 
μνήμης, ασφαλιζόμενα οντω, έν τφ νπ? αντον καθιερωθέντι κώδικι2). 

1) '1 κατωτέρω. 
2) Ίόε κατωτέρω. 
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Κατά ταντα αρχαιότεροι πως κώδικες της έκκληαίας "Ανδρου και Σύρου 
ουχί μόνον τανϋν είς ημάς είναι αγνωοτοι, άλλα ήδη καϊ ai èv ετει 
1769 προς άνεύρεσιν τοιούτων κωδίκων οχετικαλ sQsvvat του οίκείου ίερ 
άρχου, του προμνημονευυέντος Ίωάσαφ, άπέβηοαν είς μάτην. Έντεϋυεν 
καΧ τα πράγματα της περί ης ο λόγος εκκλησίας δεν είναι κατά πάντα èv 
ολοαχερεία έξηκριβωμένα ώς προς τους αρχαιότερους χρόνους. Άπο 
τών αρχών ó' όμως του IH' άίώνος ή εκκλησιαστική καΐ κοινωνική 
κατάοτααις της "Ανδρου διαφωτίζεται Ικανώς έκ του èv ty 'Eůvwy 
Βιβλιουτμη της Ελλάδος άποτευηααυριαμένου κωδικός 2081, δν έγώ 
αυτός ηύτύχηαα πρώτος να καταστήσω γνωστόν είς περαιτέρω κύκλους, 
ύποσχευείς αμα, προ πολλών ήδη ετών, διεξοδικήν τούτου περιγραφήν 
καΐ άνάλυσιν να δημοσιεύσωι), όπερ πράττω τανϋν ένταϋυα μετά 
περισσής ηδονής. Πλην ó' όμως εκθέσω έν προοιμίφ τίνες αϊ έκ του 
κωδικός ημών άποξ>ρέουσαι αδρομερεις περί τής εκκλησίας "Ανδρου καΧ 
Σύρου εΙδήσεις, έπιτραπηχω μοι δι' ολίγων νάναδράμω σχετικώς προς το 
υέμα μου είς τους αρχαιότερους χρόνους εκείνων, αφ9 ών άρχεται ο 
ημέτερος κώδιξ. 

9Εν "Ανδρφ2) — καϋ 9 α καλ έν ταις λοιπαϊς Κυκλάσιν — ó Χρι-

1) Πρβλ. Νίκου Ά. Β η, Προςθηκαι καϊ διορθωθείς είς το „Plan eines 
Corpus der griechischen Urkunden des Mittelalters und der neueren Zeit" [Sonder
abdruck aus der „Byzantinischen Zeitschrift", XV. Bd., 1 u. 2], Leipzig 1906, σελ. 
481. — Πρβλ. Νίκου Ά. Β ε η, Μνεία ι τον" Αστρους κατά τους μέσους αιώνας και 
τα παρ αυτό κάστρα. Τό τοπωνυμικον ¿Αρια". Έν „Byzantinische Zeitschrift", 
τόμ. IZ' (1908), σελ. 106 (όθεν και είς ϊόιον τεύχος μετά της αντης σελιδωσεως). 

2) Περί της Εκκλησιαστικής ' Ιστορίας της "Ανδρου πρβλ. τάς ακολούθους εργα
σίας: Ά. Μη λ ιαράκη, Κυκλαδικά ήτοι γεωγραφία καϊ ιστορία τών Κυκλάδων 
νήσων. Έν 'Αθήναις 1874, σ. 356 ; . ε. — Τον α ν τ ο ν, * Υπομνήματα περιγραφικά 
τών Κυκλάδων νήσων κατά μέρος. "Ανδρος — Κέως. * Εν ' Αθήναις 1880, passim. — 
Τ άσσου Δ. Νε ρούτ σου, Χριστιανικοί * Αθήναι. * Εν τω Δελτίω της * Ιστορικής 
καϊ 'Εθνολογικής 'Εταιρείας της Ελλάδος. Τόμ. (σ. 5—107) καϊ τόμ. Δ (σ. 51—204) 
(όθεν καϊ είς ϊδιον τενχος). — Τον α ντο ν, Συμβολή δια τα μνημεία της 'Ιστορίας 
τών Αθηναίων... * Απόσπασμα εκ τών Χριστιανικών ' Αθηνών. * Εν Δημ. Γρηγ. 
Κάμπο ύρογλον, Μνημεία τής € Ιστορίας τών ł Αθηναίων. Τόμ. Β'. *Έν * Αθήναις 
1890[—1891], σελ. 171—180. — Μανουήλ Γεδεών, Συμβολή είς τ?)ν Ίστορίαν της 
αποστολικής εκκλησίας τών * Αθηνών. Αυτόθι, σελ. 246—374 (όθεν και είς ϊδιον 
τενχος. 'Εν 'Αθήναις ΑΩ^Α'). — Δημ. Γρ. Καμπονρογλον, Ιστορία τών 
* Αθηναίων. Τουρκοκρατία. Περίοδος πρώτη 1458—1687. Τόμ. B'. * Εν ' Αθήναις 
18901-1892], σελ. 123—130. — Τρυφ. Ε. Εναγγελίδου,Ό Χριστιανισμός εν ταις 
Κυκλάσι ('Ιστορική μελέτη επί щ βάσει τών σωζόμενων μνημείων καϊ τών επι
γραφών περί τής εν τω ΑΙγαίω διαδόσεως αυτόν κατά τονς πρώτους αΙώνας, ζ 
προσήρτηται καϊ επισκοπικός κατάλογος τής επισκοπής Σύρου). * Εν Σύρω 1908 σ̂ελ. 16, 
είς S°y). — Τ ρ. Ε. Εναγγελίδον, Ή νήσος Σέριφος και αϊ περί αυτήν νησίδες. 
Μελέτη τοπογράφικο-ιστορική μετά χάρτου τής νήσου και εικόνων. Έν ' Ερμουπόλει 
1909. — Κλ. κλ. 
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οτιανιαμός, ώς ελέγχεται, επεκράτησε ΰχετικώς λίαν οψίμως ι). Πρώτος 
γνωατός μοι έπίακοπος της νήαου είναι ο καττά τα μέαα τον Δ' 
αιώνος άκμάαας Ζώϊλος. Οντος μετέαχε της εν 'Αλεξάνδρεια τφ 
362 ανγκροτηυείοης бѵѵобоѵ2) και είναι ο αρχαιότατος πάντων τών 
γνωατών μοι επισκόπων τών Κυκλάδων νήσων. Μετά ενα περίπου 
αΙώνα μνημονεύεται ο επίσκοπος "Ανδρου Παλλάδιος, συνυπογρα-
φόμενος τοις Πρακτικοϊς της Κωνσταντινουπόλει τφ 459 επί 
Αέοντος του Α ' συγκροτηυείσης κατά αιμωνίας συνόδου3). 9Εν δε τοις 
Πρακτικοϊς της ς ' οίκουμενικής συνόδου άπαντα και ο παρά Lequien *) 
μνημονευόμενος επίσκοπος "Ανδρου Κώνστας. 

Έν τοις άρχαιοτέροις τών τακτικών πρωτοκαθεδρίας τών εκκλησιών, 
ώς επί παραδείγματι τοις έπ' ονόματι Έπιφανίου αρχιεπισκόπου Κύπρου, 
алга^г^ ή "Ανδρος ώς επισκοπή της καλούμενης „επαρχίας νήσων 
Κυκλάδων" υπό τήν μητρόπολιν сРобоѵъ). Μετά ταντα ύπήχΰγ ή 
"Ανδρος υπό τήν μητρόπολιν ΆΦηνών ώς τετάρτη τήν τάξιν επισκοπή β) 
και βραδύτερον ώς τρίτ^ Ί). Διετέλεσε δε ύπο τον μητροπολίτην Άϋηνών 

1) Πρβλ. Α. Μηλιαράκι, Κυκλαδικά, σελ. 336 κ. ε. — Τρ. Ε. Εναγγελίδου, 
€ 0 Χριστιανισμός ¿ν ταΐς Κνκλάσι. — Τρ. Ε. Εναγγελίδου, €Η νήσος Σέριφος 
καϊ αϊ περί αυτήν νησίδες, σελ. 52 κ. h. — Προ παντός το εξοχον άρθρον τον κ. 
Η. A eh e l i s , Spuren des Urchristentums auf den griechischen Inseln? Έν τ$ 
„Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde des Urchristen
tums". Τόμ. A' (1900), σελ. 87—100. Παρατηρώ, οτι το έπιγραφικον νλικόν, αφ ού 
στηρίζεται ή προειρημένη εργασία τον κ. Η. А с h e 1 i s (ήτις δυστυχώς διέλαθε τον 
κ. Τρ υ φ. Κναγγελίδην γράφοντα περί τον Χριστιανισμού iv ταΐς Κνκλάσι) 
ηνξήθη ικανώς κατά τα από τον 1900 μέχρι σήμερον παρελθόντα ετη. 

2) P h i l i p p , b a b b e i — Gab r. C o s s a r t i i , Sacrosancta Concilia. Τομ. Bf. 
Paris. 1671, σελ. 810 καϊ 819 ένθα κείται: Ζωΐλο ς Άνδρωμηνας, 'Αντί 
φ ρ ω, όπερ βεβαίως διορθωτέον είς Ζω ίλο ς" Ανδρο ν, Μηνάς Α ν τ ί φ ρ ω ν. 
Ορθώς κείται iv τ% λατινική μεταφράσει : Z o i l u s A n d r o , M e n a s A n t i -

p h r o r u m , εϊ καϊ iv τω ελληνικω κειμένω εσφαλμένως : Ζωϊλο ς Α ν δ ρώ
μη ν ας, Αντίφρω παρά M a n s i , Sacrorum Conciliorum nova et amplissima 
collectio . . . Τόμ. '. 'Εν Φλωρεντία 1759, σελ. 353—354. 

3) M a n s i , ενθ ανωτέρω, τόμ. Z', σελ. [9] 17. 
4) Μ. L e q u i e n , Oriens Christianus. Τόμ. A'. * Εν Παρισίοις 1740, σελ. 993. 
5) G. Ρ a г h e y, Hieroclis syneedemus et notitiae episcopatuum. Accedunt 

Nili Doxopatris notitia patriarchatuum et locorum nomina immutata. Έν Βερολίνω 
1866, σελ. 160 (αριθ. 254), σελ. 180 (αριθ. 536), σελ. 196 (αριθ. 447). — G e o r g i ' i 
Су pr i i, Descriptio orbis Romani. Ed. H. G e i z er. 'Εν Λειψία 1890, σελ. 25 
{αριθ. 482). — Η. G e i z er , Ungedruckte κλ. (ібЬ κατωτέρω) σελ. 542. 

6) G. Ρ ar h e y , ενθ1 ανωτέρω σελ. 118 (αριθ. 423), 215 (αριθ. 536), 257 
(αριθ. 386), 300 (αριθ. 269). — G e o r g i i C y p r i i , ενθ. ανωτέρω σελ. 75 (αριθ. 
1586). — Η. Gel z er , Ungedruckte und ungenügend veröffentlichte Texte der 
Notitiae episcopatuum. (Aus den Abhandlungen der kgl. bayer. Akademie der 
Wissensch. I. CL, XXI. Bd., III. Abt.). ' Εν Μονάχω 1901, σελ. 556. 

7) Πρβλ. π. χ. τακτικον εκδοθέν νπο Α. Παπαδοπονλον-Κεραμέως iv 
Μουσείω και Βιβ/.ιοθήκ^ της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης. Περίοδος Β' ΪΕτος Α', 
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η "Ανδρος μέχρις δτον προήχυη είς άρχιεπισκοπήν. Το δε ύπο τον 
γνωατον περιηγητον Spon οημειούμενον, ότι ή περί ης ο λόγος νήσος 
ύπήγετο èm των ήμερων αντον (1676) ύπο τον μητροπολίτην Εύριτον, 
δεν είναι, άληυες και ερμηνεντέον ώς εϊδηαις προερχομένη έκ κακής 
πηγής ή ώς παρανόηαις αντον τούτον τον Sponι). Προήχυη бз ή 
"Ανδρος είς άρχιεπιακοπήν κατά тг παλαιον οχόλιον είς τα τακτικά 
των εκκλησιών „παρά τον πατριάρχον κνρίον Κνρίλλον 
Αονκάρεως" 2). eíf μαρτνρια αντη ελέγχεται αξιόπιστος. Ό Πατρι
άρχης Κύριλλος ο Αονκαρις έπατριάρχενσεν, ώς γνωστόν, εξάκ'ς, 
μεταξύ των ετών 1612 καΐ 1638 ). Πλην δννάμευα να ορίσωμ^ν 
άκριβέστερον τον χρόνον τής προαγωγής τής "Ανδρον είς άρχιεπισκοπήν. 
5Εν ZT€¿ ,ζρκζ' ( 1619) Чоѵѵіоѵ κ' εχομενπαραιτησιν άνωνύμον επισκόπου 
"Ανδρον, δστις δι9 οίκειοχειρον γράμματος δηλοϊ, δτι δια χρέη υπέρογκα 
„και δι аЯЯа βάρη τοπικά καί σνχνούς επηρεασμούς 
καί έπιβονλάςζί ποιεϊ παραιτησιν οίκειουελή καί άβίαστον τον 
υρόνον αύτον καί δίδωσι „ α <5 ε ¿ α ι> τ φ ¿τΓαι^βρωτάΐΓφ... μητρο
πολίτη 9ΑΌ ηνών χειροτονήσαι έτερον.. . έπίσκοπον 
αναμφιβόλως èv ту επαρχία... "Αν δ ρ ον ..."*). Βραδντερον 
κατά Δεκέμβριον τον 1626 εχομεν υπομνήματα, δι9 ών καθαιρείται ο 
αρχιεπίσκοπος "Ανδρον Γρηγόριος0) και αντί αντον εκλέγεται 

1875—1876. Έν Σμύρνη 1876, σελ. 76. (Πρβλ. καί Α. Παπα δ on ο ν λ ο υ -Κε ρ α
μέ ω ς, "Ετεραι ανακοινώσεις. "Εγγραφα περί όνο ιπιακοπών της μητροπόλεως 
Ά&ηνών. Έν Δ. Γρ. Καμπονρογλου, Μνημεία ιής 'Ιστορίας των Ά&ηναίων. 
Τόμ. B', σελ. 224.). — Η. Gel ζ e г, Ungedruckte κλ., σελ. 034. - Έν αναγραφή 
τών υπό τήν μητρόπολιν Αθηνών εκκλησιών — ήν παρέχει ο P o u q u e v i l l e 
(Voyage de la Grèce. "Εκδοσις B'. Τομ. E'. Έν Παρισίοις 1827, σελ. 41), — ή 
"Ανδρος επέχει τήν β' τάξιν. Πλην ή αναγραφή αυτή — ι\τις άλλως αναφέρει 
τήν "Ανόρον ώς επισκοπών το πρώτον τον θ' αίώνα καί ώς αρχιεπισκοπών τον Ιζ', 
όπερ έσφαλμένον — δεν φαίνεται μοι έξηκριβωμένη καί èv năjtv αξιόπιστος. 

1) Voyage d'Italie, de Dalmatie, de Grèce et du Levant, fait aux années 
1675 et 1676, par J a c o b S p o n docteur médecin aggregé à Lyon, et G e o r g e 
W h e l e r Gentilhomme Anglois. Tome II. Lyon 1678, σελ. 203. 

2) Pa r h e y, εν&' ανωτέρω, σελ. 257, αριθ. 386. — То νπο Α. Μηλιά ρ άκ ι 
(Κυκλαδικά, σελ. 357 èv νποσημ. 26 σημειονμενον: „Ή "Ανδρος έτιμήθη ε Ι ς 
αρχιεπισκοπών νπο . . . Κυρίλλου Αου κ άρε ω ς 1521" είναι προφανώς 
παραδρομή τυπογραφική αντί 1621). 

3) Μ αν ου ή λ Γεδ εών, Πατριαρχικοί πίνακες. * Εν Κωνσταντινουπόλει 
[1885—1890], σελ. 547 κ. i. κλ. — α' πατριαρχεία Κυρίλλου Αουκάρεως 1612, β' 
1621—1623, γ' 1623—1630, δ' 1630—1634, ε 1634—1635, ς" 1637—1638. (Πάσαι 
αϊ χρονολογίαι ανται κατά τα υπό τον Μ. Γ ε δ ε ώ ν αναγραφόμενα). 

4) Μα ν ο υ ή λ Γ ε δ ε ώ ν, Σνμβολαί είς τήν ' Ιστορίαν τής 'Αποστολικής 'Εκκλη
σίας τών 'Αθηνών, σελ. 264 ένθα έκδίδοται πλήρες το γράμμα (¿δε καί σελ. 253, 356/ 

5) Αίτόθι σελ. 362—364 (Ιδε καί σ. 356>, ένθα èκδίδovτaι πλήρεις αϊ πράξεις 
αυτών. Περιλήψεις αυτών παρά Κ. Ν. Σ ада, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη. Τόμ. Ι*. 
Εν Βενετία 1872, σελ. 565. 
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о δαιώτατος εν Ιερομονάχοις καΐ πνενματικοις κνρ 
Μακάριος ώς άρχιεπίοκοπος "Ανδρον ι). Κατά ταντα ή. 
προαγωγή της "Ανδρον είς άρχιεπιοκοπήν έγένετο μεταξύ των έτων 
1621—1626 2), έπί της β' είτε γ' πατριαρχείας τον Κνρίλλον τον Αον 
κάρεως. Και TOI èv τη νπο Σάυα έκδεδομένη αναγραφή της καλόν-
μένης „Νομικής Σνναγωγής(ί τον Δοαιυέον Νοταρά υπάρχει περίληψις 
αννοδικον γράμματος έχοναα έπί λέξει: „Τιμόθεος ' 7121, iv δ. 
¿α', (1612) 3), κατά αν ο ν α ρ ι ο ν, aů ώ ω α ι ς τον παρά 
κ α ν ό ν α ς έπί Νεοφύτον κα&αιρευέντος άρχιεπιακόπον 
"Ανδρον Βενιαμίν, καΐ καυαίρεαις τον τήν άρχιεπι 
οκοπήν ταύτην καταλαβόντος Νεοφύτον έπιακόπον 
Σκύρον" *). Ταντα δε αν ήλήϋ ενον ώς προς τάς λέξεις: άρχιεπι-
σκόπον, άρχιεπιακοπήν, έδει να δεχυώμεν από τον ετονς 1613 
τετιμημένην бС αρχιεπισκοπικού υρόνον τήν "Ανδρον. Πλην αντο τοντο 
το γράμμα τον ΟΙκομενικον Πατριάρχου Τιμουέον A', δπερ πρόκειται 
ήμϊν καϋ ' όλον έκδεδομένονь), κατ" επανάληψιν αναφέρει έπιακόπον 
και έπιακοπήν "Ανδρον, ουχί δε άρχιεπίακοπον καί άρχι
επιακοπήν "'Ανδρου παρά τα λεγόμενα έν ту περιλήψει τον 
γράμματος τούτον, * ην παρέχει ή Σάυειος αναγραφή των περιεχομένων 
της „Νομικής Σνναγωγής(ί τον Δοαιυέον Νοταρά. Έντανυα δέον να 
τονίαω, ότι κατά τα είρημένα τα παρά Pouqueville κείμενα, κα& α ή 
"Ανδρος άνεδείχυη άρχιεπιακοπή ήδη κατά τον Κ' αΙώνα, δεν ανταπο
κρίνονται προς τάληυή. 

Βραδύτερον, κατά Δεκέμβριον του 1810, ή "Ανδρος προήχ&η και 
είς μητρόπολιν δια αννοδικον γράμματος τον πατριάρχον 4ερεμίον Δ', 
τον μητροπολίτον ταύτης φημιζομένον νπερτίμον κ al έξάρχον 
των Κ ν κλάδων νήαων. Το αχετικον προς ταντα γράμμα βλέπει 
τις κατωτέρω ύπ* άριυμον 37. Υπάρχει ó' όμως έν ту κατ9 επανά
ληψιν ανωτέρω μνηαυείαη Σαυείφ αναγραφή της „Νομικής Σνναγωγής" 
τον Δοαιυέον Νοταρά περίληψίς τις γράμματος, εχοναα κατά λέξιν 
ώς εξής: „Διονύαιος Δ\ 1677 . . . κ α τ ά Μάρτιον, αννοδικον 

1) Πρβλ. Μάνου ή λ Γεόεών, εν&' ανωτέρω, σελ. 356. — Δ. Γρ. Κάμ
που ρογ λον, ьѵ&' ανωτέρω, οελ. 129. — Κ?.. κλ. 

2) Κ. Ν. Σά&α, ьѵ& ανωτέρω, σελ. 559. 
3) Γράφε: 1613. — Πρβλ. Μανονήλ Γεδεών, εν&' ανωτέρω, σελ. 356. 
4) Μα ν ου ђ λ Γ ε δ ε ω ν, sv9 ανωτέρω, σελ. 360—362. 
5) Τον Γ ρ η γ ο ρ ίου τούτου "Ανδρου εχομεν μνείας ηδη πρότερον iv 

πράξεσι ψήφων τον έτους 1622. — Πρβλ. Λ. Παπα δ οπον λου Κ ε ρ α μέ ω ς, 
Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη. Τόμ. J'. Έν Πετρουπόλεί 1899, σε?.. 11, 12, 13. 
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γράμμα δουεν тф κυρ Γερασίμφ πρφην Κωνσταντι
νουπόλεως, òca την προεδρείαν της μητροπόλεως 
Άνδρου"1). Ταϋτα, αν δεν δεχυώμεν ώς προς τα: της μητρο
πόλεως "Ανδρου ώς μίαν των συνήυων èv αύτη τη „Νομική 
Συναγωγή" είτε τη Σαυείφ ταύτης περιλήιμει ανεπιστασιών, δέον να 
ερμηνενσωμεν, δτι ή "Ανδρος προκείμενου να δουη ώς προεδρεία 
τφ πρφην Κωνσταντινουπόλεως Γερασίμφ Β' εχαρακτηρίσυη, κατά 
τα εΐωυότα παρά τη Όρυοδόξφ Ανατολική 9Εκκλησία2), ώς μητρό
πολις μόνον έφ' όσον εζη και κατεΐχεν αυτήν ο πρφην οΙκουμενικος 
^τατ^άρ^ς Γεράσιμος B'. Διότι εξαιρέσει της περιλήψεως ταύτης 
πασαι ai λοιπαί προκείμεναι, είς έμε τουλάχιστον, πηγαί, σιγίλλια 
και άλλα γράμματα, σφραγίδες κλ., ών ή ονομαστική ένταϋυα μνεία 
υάπέβαινε μακρότατη, μνημονεύουσι της "Ανδρου κατά τά ετη 
1626—1810 ώς αρχιεπισκοπής. Επίσης ώς αρχιεπισκοπής μνημο
νεύουσι τής "Ανδρου κολ δύο κυριώταται πηγαί τής περιόδου ταν-
της, ήτοι ή Γεωγραφία παλαιά και νέα του περίφημου μητρο
πολίτου Άυηνών Μελετίου (συνταχθείσα èv Ναυπάκτφ τά 1692— 
1696J3), èv ή Γεωγραφία μνημονεύεται ή "Ανδρος τετιμημένη „με 
Θρόνον 'Αρχιεπισκόπου, καίτοι το πρότερον 'Επισκοπή 
του Ά&ηνών"4) και το „Συνταγμάτιον περί των οφφι 
κι ω ν κληρικάτων και άρχοντικίων" του πατριάρχου 4ερο-
σολύμων Χρυσάνυου του Νοταρά (Ì707—1731), èv φ Συνταγματίφ 
μνημονεύεται ή "Ανδρος èv τη αναγραφή „Περί των αρχιεπι
σκόπων των υποκειμένων τφ Πατριαρχικφ τής Κων
σταντινουπόλεως ϋ ρόνφ"°). 'Αλλά και έκ τάξεως των εκκλη
σιών, συνταχθείσης μεταξύ του ΙΖ' καλ IH' αΙώνος, ώς και έξ 
ετέρας τάξεως των περί το έτος 1725 χρόνων6), συνάγεται δτι ή "Ανδρος 

1) Κ. Ν. Σά&α, ενθ- ανωτέρω, σελ. 603. 
2) Πρβλ. Κ ω ν στ. Μ.* Ράλλη, Περί τον της επισκοπής προβιβασμον κατά 

το όίκαιον της Ορ&οδόξου 'Ανατολικής 'Εκκλησίας. Έν τξ/ „Βυζαντίδι<ζ, τόμ. Β' 
(1911—1912), σελ. 155. 

3) Πρβλ. Κω ν στ. Ν. Σά&α, Νεοελληνική Φιλολογία. Έν 'АЩѵаіс 1868, σελ. 
390 καϊ 391. 

4) Μελετίου [* Ад-ην ων], Γεωγραφία παλαιά καϊ vèa.... έκ διαφόρων 
συγγραφέων παλαιών τε καϊ νέων.... * Ενετί%σι 1728, σελ. 403. — (Πρβλ. και τήν β' 
εκδοσιν ταντης νπο Αν&Ιμου Γαζη. Τόμ. Γ \ βΕνετί^σι 1807, σελ. 18.) 

5) Χρυ σ άν&ου 'Ιεροσολύμων, Συνταγμάτων περί των υφφικίων . . . 
'Εν Βουκουρεστίω 1715. — "Εκδοσις B'. Εν Βενετία 1778. — Πρβλ. καϊ Δ. Γρ. 
Κα μπον ρογ λ ο υ, ενθ ' ανωτέρω, σελ. 130. 

6) Η. Omo ηt, Liste des métropolitains et évêques Grecs du Patriarchat de Con
stantinople vers 1725. Έν τ fi Revue de l'Orient Latin. Τύμ A' (1893), o. 320, αρι&. 78. 

Византійскій Временникъ. 7 



214 ОТДѢЛЪ I. 

κατά τους χρόνους εκείνους νπήρξεν αρχιεπισκοπή γ). Τα δε υπό του 
γνωστού βοτανικού και περιηγητον Tourn efort (έπισκεφ&έντος την 
"Ανδρον èv ετεί 1700) λεγόμενα απλώς περί "Ελληνος έπ LO κό
πο ν2), και ουχί αρχιεπισκόπου, της νήσου, είναι παραδρομάί είτε κα-
καΧ πληροφορίαι του καΐ άλλως πολλάκις εσφαλμένως έκυέτοντος τα 
πράγματα βοτανικού εκείνου. Ό δε παρά Lequien 3) μνημονευόμενος 
'Ιγνάτιος ώς επίσκοπος "Ανδρου μετά το έτος 1671 και προ 
του έτους 172 επί πάπα cΡώμης Ίννοκεντίου Θ' τα Ιερά /ρά^ατα 
èv τφ Έλληνικφ κολλεγίφ του 'Αγίου 'Αθανασίου (èv 'Ρώμη) σπου-
δάσας, διαγραπτεος βεβαίως έκ του καταλόγου τών όρυοδόξων 'ιεραρχών 
"Ανδρου, ατε προφανώς 'Ρωμαιοκαθολικός επίσκοπος της νήσου ταύτης 
γενόμενος. 

Kaů9 ους χρόνους καυιερώυη ο κώδιξ ημών ή "Ανδρος t̂ro έκκλη-
σιαστικώς σννηνωμένη μετά της Σύρου. Αυτός ο καυιερωτής του 
κωδικός ημών αρχιεπίσκοπος Ίωάσαφ υπογράφεται κατ3 επανάληψιν èv 
αύτφ: δ "Ανδρου και Σύρας4). Την άρχαιοτέραν έκκλησιαστικήν 
ιστορίαν της Σύρου, διαδεξαμενης την έπισκοπήν Δήλουь), παραλίπω 
έντανυα διεξοδικώς να εκθέσω, καϋ δοον τουττ^ ел? έσχατων παρέσχεν 
èv καλφ διαγράμματι δ κ. AQ Τρύφων Εναγγελίδης6). Πλην το νπδ 
τούτου άναγραφόμενον ort ή Σύρος συνηνώ&η μετά της "Ανδρου πάντως 
μετά το έτος 1770 Ί) δεν yeuVeiYU έκ τών πραγμάτων αληθές και ôfj 
έκ τον κωδικός ημών καθιερωθέντος, ώς έ^ήθη, προ τον 1770. Kal 
ώς μητρόπολις ή "Ανδρος ήτο σννηνωμένη μετά της Σύρον8). Μετά 

1) Α. Παπαδοπούλου Κ ε ρ α με ω ς, Τακτικον των ορθοδόξων εκκλησιών 
της 'Ανατολής καϊ κατάλογος αρχιερέων άκμασάντων èv ανταΐς μεταξύ τον ΙΖ' καί 
IH' αΙώνος. 'Εν τω Δελτίω της * Ιστορικής καί 'Εθνολογικής 'Εταιρείας της 

ΚΕλλάδος. Τόμ. (1889-1891), σελ. 472. 
2) Ρ. de Tournefort, Relation d'un voyage du Levant. Τόμ. A'. 'Er 

Παρισίοις 1717, σελ. 350. 
3) "Ενθ' ανωτέρω. Τόμ. A', σελ. 944. 
4) ' № κατωτέρω σελ. 220, αριθ. 1, σελ. 223, αριθ. 14, σελ. 224, αριθ. 16 και 17, 

σελ. 244, αριθ. 42. 
5) Περί ταύτης ІбЬ Ιεζεκιη λ Β ε λα ν ι δ ιωτον, Αϊ έπισκοπαί Παροναξίας 

καϊ Δήλου. Εν τω περιοδικω „' Ιερομνήμονι" (Βόλου) έτος Β' (1907), αριθ. 7, σελ. 7. 
Kal бђ το μετά ταϋτα φανεν λίαν όιδακτικον άρθρον τον Περικλέους Ζ ε ρ λέ ν
του εν τϋ „'Εκκλησιαστική 'Αληθεύω. Τόμ. ΚΗ' (1908), σελ. 303—304. 

6) Κατάλογος τών ορθοδόξων επισκόπων Σύρον δια μέσου τών αΙώνων. Εν 
τ$ ¿φημερίδι „Πατρίδι" (Σύρου) της 19 καϊ 26 Αυγούστου 1907. — Τρ. Εναγγελίδου, 
'Ο Χριστιανισμός èv ταϊς Κνκλάσι, σελ. 9 κ. ε. — (Πρβλ. τον αντον, 'Η νήσος 
Σέριφος, σελ. 55 κ. h.) 

7) Τ ρ. Εναγγελίδου, Ό Χριστιανισμός iv ταις Κυκλάσι, σελ. 13. 
8) Πρβλ. Δημ. Γρ. Κάμποι ρογλον, ένθ ανωτέρω, σελ. 130. 
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την ϊδρυσιν б9 δμως του Ελληνικού Βάσιμου δια του από 20 Νοεμβρίου 
(= 2 Δεκεμβρίου) 1833 Β. Διατάγματος, καταργηθείσης πάσης διακρίσεως 
έν τη εκκλησιαστική ιεραρχία του Βασιλείου καί ύποβιβασθεισών των 
μητροπόλεων είς έπισκοπάς, ώρίσθη ώς L· ' προσωρινή επισκοπή ή των 
Κυκλάδων (Σύρου και Τήνου) και ώς λς', επίσης προσωρινή 
επισκοπή, ή της "Ανδρου. Μόνιμαι δ9 ίπισκοπαι δια του προειρημένου Β. 
Διατάγματος ώρίσθησαν καθ' όλον το Έλληνικον Βασίλειον μόνον δέκα, 
φερώνυμοι των δέκα τότε του κράτους νομών. Επίσης δια του αύτοϋ 
Β. zUaráy/icurog ώρίσθη, Ινα ή εκάστοτε χηρεύουσα έκ των προσωρινών 
επισκοπών του Βασιλείου ενώται μετά της μονίμου επισκοπής του 
νομοϋ. Ούτω κατά το 1842 ό έν Σύρφ εδρεύων επίσκοπος Κυκλάδων 
Δανιήλ ο Χίος προςέλαβε και τήν "Ανδρον αποθανόντος του επισκόπου 
ταύτης Σεραφήμ του από Σμύρνης, του έξ οίκογενείας Δρόσου (τη 
4 'Οκτωβρίου 1842)г). Δια δε του από 9 'Ιουλίου 1852 περί επισκοπών 
καΐ επισκόπων νόμου ώρίσθη ώς κα' επισκοπή του Βάσιμου της 
^Ελλάδος ή τής Σύρου κ al Τήνου (μετά της Μήλου) καΐ ώς κβ 
ή τής "Ανδρου και Κέας (ήτις συνφδά αρθρφ του νόμου και είς 
άρχιεπισκοπήν προήχθη) 2). Τέλος έπ έσχατων δια του από 22 'Ιανου
αρίου 1910 Βασιλικού Διατάγματος τήν ια' έπισκοπήν του Βασιλείου 
τής 'Ελλάδος άπετέλεσεν ή τής Σύρου, Τήνου και "Ανδρου 
περιλαμβάνουσα τας ομώνυμους επαρχίας καί τάς τής Κέας και 
Μήλου3). — Τοιούτον κατά τας προκειμένας μοι πηγας το διάγραμμα 
τής εκκλησιαστικής τάξεως τής "Ανδρου από τών αρχαιοτάτων χρόνων 
μέχρι τών καθ1 ήμας. 

"Ιδωμεν ήδη τίνες ol έν τφ κώδικι ημών μνημονευόμενοι ίεράρχαι 
"Ανδρου : 

α' Μακάριος (πάντως πολύ προ roí 1707). 
β' Ναθαναήλ. 
y' 'Αθανάσιος (1708, 1710. 1712). 
δ' Γρηγόριος (17IB). 
ε ' Διονύσιος. 
ς' Φιλόθεος (1759—1766). 
ξ' Ίωάσαφ (1768—1774). 

1) Πρβλ. Α. Μηλιαράκην, ενΟ·' ανωτέρω, σελ. 148. — Τρ. ΕναγγελΙδην, 
еѵ& ανωτέρω, σελ. 14 κ. έ· 

2) Πρβλ. Α. Μηλιαράκην, εν& ανωτέρω, σελ. 229 xal σελ. 37. 
3) Πρβλ. Τ ρ. ΕναγγελΙδην, εν& ανωτέρω, σελ. 16. — Kal бђ πρβλ. 

Κ. Μ.'Ράλλη ν, IV&' ανωτέρω, σελ. 156 κ. к 
7* 
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η' Διονύαιος (1776, 1777, 1787, 1789, 1791). 
ů' Παγκράτιος (1802). 
ι' Διονύαιος (1810 οεπτεμβρίου 14 καΐ Δεκεμβρίου 29, 1812 

'Ιουλίου 15, 1813 Ιουλίου 1). 
'Εντός παρενθέσεων έαημειώοαμεν τάς ρητάς έκ του κωδικός 

απορρέουσας χρονολογικας ενδείξεις. Και ποιοι μεν oi προγενέστεροι 
καϋ ' όλου Ιεράρχαι, "Ανδρου δεν προη&έμε&α ενταύθα να έκθέσωμεν, 
καϋ ' δοον το τοιούτον έργον ύπεσχέϋη ήδη δι' Ιδίας πραγματείας1) να 
παράοχχι ο γνωστός "Ανδριος ιστοριοδίφης κ. Δημήτριος Πασχάλης, 
είς ον εναπόκειται και την τού ημετέρου κωδικός ανωτέρω έκτε&ει-
μένην άναγραφήν να συμπλήρωση και άλλως έπι τη βάσει των xaů' 
δλου πηγών να διασαφήνιση. 'Εν τοσούτφ έπιτραπήτω ήμϊν να πάρα 
τηρήσωμέν uva èv σχέσει προς την ανωτέρω σειράν αρχιερέων "Ανδρου. 
Και δη έκ τούτων ο ύπ' άρ^μον α' ήδύνατο να ταύτισϋτι προς τον 
μηνι Μαρτίφ 1630 έπι Κυρίλλου του Αουκάρεως (το τρίτον πατριαρ-
χεύοντος) κα&αιρεϋ έντα αρχιερέα "Ανδρου Μακάρίον, ον διεδέξατο 
τη 18 Μαρτίου του αύτοϋ έτους ο Κύριλλος2). Ή σειρά τών τριών 
επομένων (β—δ') ιεραρχών, Ναθαναήλ, 'Αθανασίου, Γρηγο-
ρίου, ορίζεται έξ αναγραφής αρχιερέων άκμασάντων μεταξύ του 
ΙΖ—IH' αΙώνος, αναγραφής, ην διέσωσεν Ιεροσολυμιτικάς κώδιξ, έξέδωκε 
δε ο κ. Άυανάσιος Παπαδόπουλος Κεραμεύς8). Περί του ύπ' άριΰ . ξ' 
Ιωάσαφ ενδιαφέρουσας ειδήσεις παρέχουσι τα υπομνήματα του κω
δικός ημών και δή οτι κατήγετο έξ Αίγίνης, υιός ων Παπα Γεωργίου 
οίκονόμου4). Περί του ύπ' άριϋ . η' Διονυσίου σημειωτέον, οτι 
κατήγετο έξ οίκογενείας Kat ρ η, κατασχών ώς άρχιερεύς την έπαρχίαν 
"Ανδρου από 'Ιανουαρίου του 1775 μέχρι του θανάτου αόχτοϋ συμ
βάντος, κατά ττνα σημειώματα τής έν "Ανδρφ μονής τής Πανάχραντου, 
τη 2 Αυγούστου του 1799ъ). Δέον δε ο Διονύσιος ούτος άρχιερευς 

1) ' # επιγραφή ταντης: , / # Χριστιανή "Ανδρος". 
2) Κ. Ν. Σ ad a, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, Τόμ. Γ', σελ. 67.— 0"Αν δ ρ ου 

Μακάριος υπογράφεται και έν συνοδικω σιγιλλίω έκδοθέντι έπϊ Κυρίλλου τ ο ν 
Αουκάρεως τω 1626, μηνί Νοεμβρίω. Πρβλ. M i k l o s i c h - M ü l l e r , Acta et 
Diplomata. Τόμ. C', σελ. 299. 

3) Έν τω Δελτιω της * Ιστορικής καϊ Εθνολογικές * Εταιρείας της * Ελλάδος. 
Τόμ. ť, σελ. 472, αριθ. 8. 

4) Ίδε κατωτέρω, σελ. 245 αριθ. 45 καϊ σελ. 246 αρ&. 49. 
5) Α. Μη λια ράκη ς, ενθ ανωτέρω, σελ. 148. — Β. Μ υ στ ακίδη ς έν τω 

περιοδικω „Παρνασσω", τόμ. Ι' (1885), σελ. 300 έν νποσημ. — Ούτος ό Διονύσιος 
Κ α ¿ρ η ς ταυτιστέος πιθανώτατα προς τον ιερέα Διοννσιον Και ρ ην τον 
μνημονευόμενον έν σημειώματι, τον έτους 1770, άναγινωσκομένω έπι τον φ. Ia τον 
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"Άνδρου, ό έξ οίκογενείας Κ αΐ ρ η, va διακρίνεται του υπ? άριϋ . ε' 
Δίονυαίον άρχίερέως 'Άνδρου, έπίϋης έξ οίκογενείας Και ρ η 
ορμώμενου, ούτινος έχομεν μνείας προς τοις άλλοις έν έπιγραφαϊς 
των ετών 1732—1734 έν τψ ναφ tov Άγ. Νικολάου του χωρίου 
Μεααριας της 'Άνδρου1), έν ¿ ^ ρ α φ # του έτους 1740 έν τφ ναφ της 
Κοιμήσεως του χωρίου Μένιτες (δήμος "Ανδρου)2), έν έπιγραφαϊς του 
μονυδρίου της Άγιας Μαρίνης (δήμος "Αρνης), έξ ών ή μία μεν λέγει 
δτι άνήγειρεν έκ βάυρων την προμνημονευυειααν μονήν „Διονύσιος 
Καΐρης αρχιυύτης 'Άνδρου, πόνο) πλείατφ τε δαπάναις 
έαϊς κτίαας, κοαμήαας, ουδόλως φειδούμένος άναλω-
μάτων εις... αωτηρίαν αύτοϋ κ al γεννητόρων . . . 'E ν 
έτει σωτηρίφ ,α'ψμβ'. 'Ιουλίου Θ'"3), ετέρα δ' επιγραφή λέγει: 
„ο "Ανδρου Διονύσιος ó του Μιχαήλ Καΐρη"4). Περί του 
υπ' άριϋ . &' άρχιερέως "Ανδρου Παγκρατίου γινώκομεν, δτι οϋτος 
οσιώτατος έν ιερόμονάχοις ών έχειροτονήυη έν τφ ναφ του 
Κουρουτσεσμέ τφ έπ ονόματι του Προδρόμου κατ' Αϋγουστον του 1799 
καί бгг άπέυανε πεννηχοντούνης τη 30 Αυγούστου του 1810 5) . Τέλος 
ο υπ' άριυ. ι' άρχιερεύς "Ανδρου Διονύσιος, το έπώνυμον Κα ρ κα
κής, οιατεΑε'σας ατρόιτερον ήδη χοΧ μέγας άρ#ιο&άκοα>ος τοί Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, χειροτονηθείς άρχιερεύς "Ανδρου κατά Σεπτέμβριον του 
1810, απέθανε τη 12 'Οκτωβρίου του 1835 6) . 

"Ηδη έπιτραπήτω νά δώσωμεν τήν περιγραφήν του περί ου ο λόγος 

κωδικός 89 της κατά τήν *Ανδρον μονής της 'Αγίας. (Σπ. Π. Λάμπρου, Κατά
λογος των έν τ% κατά τήν "Ανδρον μον?] της 'Αγίας κωδίκων. Έν τ% Επετηρίδι 
τοΊ Φιλολογικού Συλλόγου „Παρνασσού". "Ετος B'. 'Εν'Αθήναις 1908, σελ. 221.) 

1 ) ' Ι α κ ώ β ο υ Δ ραγ άτ ση, "Ανδρου άρχαωλογήματα. Έν τω περιοδικω 
„Παρνασσφ", τόμ. Ε' (1881), σελ. 789. — Πρβλ. Ι. Βογιατζίδην iv „Byzantinische 
Zeitschrift". Τόμ. ΚΑ' , 1912, σελ. 145. 

2) 'I άκω β. Δ ραγ άτ ση ς, Μνθ' ανωτέρω, σελ. 790. 
3) Α. Μη λ ta ρ άκη ς, ενθ* ανωτέρω, σελ, 103. 
4) Αυτόθι. Κατά Le Q u i e n (Oriens Christianus, τόμ. Ä, σελ. 994) κατεϊχεν 

ούτος τήν αρχιεπισκοπών "Ανδρου ήδη τω 1721. Ό αυτός Διονύσιος μνημο
νεύεται καί iv щ νπο Η. Ο m ο (ενθ' ανωτέρω, σελ. 320, αριθ. 78̂  δημοσιευθείσα 
τάξει των θρόνων Κωνσταντινουπόλεως. Διεσώθη δε καί πατριαρχικον γράμμα 
(το'i έτους 1748;), καθ * b ό "Ανδρου αρχιεπίσκοπος Διονύσιος κρισολογηθείς αντι
καθίσταται υπό του Τήνου Γ ρ η γ ο ρ ίο υ (Πρβλ. Α. Παπαδοπούλου Κ ε ρ α
μέ ω ς, Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τόμ. Δ', σελ. 316). 

5) Α. Μηλιαράκη ς, ενθ ανωτέρω, σελ. 148. — Β. Μυστ ακίδη ς, ενθ' 
ανωτέρω, σελ. 300 εν υποσημειώσει (Πρβλ. καί τα υπό του αυτοϋ γεγραμμένα εν 
¿Εκκλησιαστική Άληθεία", τεύχος 10, του 1885, σελ. 454 κ. ε.). 

6) Α. Μηλιαράκης, ενθ ανωτέρω, σελ. 148. — Β. Μυστ ακίδη ς, ενθ 
ανωτέρω, σελ. 300 έν υποσημειώσει. — 'I Sb καί κατωτέρω, σελ. 240, αριθ. 37. 
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κωδικός ώς χειρογράφου. Αποτελείται ούτος έξ 194 χαρτφων φύλλων, 
ών το μεν трос 0,45, το δε πλάτος 0,31. Τα φύλλα 2«—193/? φέρουσι 
πάλαιαν κατά οελίδας άρίυμησιν (1—384). Γέγραπται δε ή αελίδωοις 
awTj συνήυως δια χρωματιστών εύμεγέΰ ων άριυμών εντός χρωματιατών 
επίσης κύκλων. Δια μολυβδίδος διαγράφεται συνήυως ο δια γραφην 
προωρισμένος χώρος έκάστον φύλλου. 'Εν φύλλφ 2« δια συμπλεκομένων 
κεφαλαίων γραμμάτων κείται ή επιγραφή: 

Κώδιξ ιερός της αγιωτάτης αρχιεπισκοπής1) 
"Ανδρου 

αρχόμενος από του ΑΨΞΗ2) σωτηρίου έτους 
ІЛпя NBS) καϋ ην ήμέραν ή τ α π ε ^ ό τ η ς ημών 
τον αρχιεπισκοπικών τούτον υρόνον άνεδέξατο. 

"Εν гф αύτφ φύλλφ 2<χ εΐκών τής Αγίας Τριάδος. Ή παράστασις 
επί νεφών. Το "Αγιον Πνεύμα παρίσταται èv εϊδει περιστέρας. Ό Πατήρ 
καέ ό Υΐος εύλογοϋσιν. Ό Πατήρ κρατεί είλητάριον καί είναι εντελώς 
γυμνόπους. Ό Υιός κρατε? δια τής ευωνύμου τήν Βίβλον καί φορεί 
πε'ο̂ Αα. Ή διαφορά ηλικίας μετα|ν Πατρός καί Υιού ύποδηλοϋται 
κυρίως δια του χρωματισμού του πώγωνος, τών ßL·φaρiδωv, τών 
χειλέων, τών δφυαμών, èv τφ προσώπφ του Υιού παρισταμένων νεανικών. 
Περί τάς κεφάλας του Πατρός καί του Υιού καί περί τήν περιστεράν 
φεγγεϊα δι έρυυρών γραμμών, διπλών περί ταύτην, απλών περί έκείνας 
μετά Toi) O, Í2, Ν. Ό Πατήρ και ò Υιός φορούσι ^τώνας μετά χρω
μάτων (έρυυρών και κυανών) μόνον επί τών σκιών, èv ф το φωτεινον 
μέρος παρέμεινε λευκόν. Ή στάσης κα#' όλου του Πατρός και του 
Υίού ή συνήυης èv άγιογραφίαις αιωρουμένων όντων, δηλαδή μέσος 
τις δρος μεταξύ ισταμένου καί καυχημένου με τα γόνατα ελαφρώς 
καμπτόμενα και τα σκέλη διϊστάμενα, èv ф oř πόδες σχεδόν εφάπτονται. 
Νέφη ύπόφαια, ατεχνα, έκ κανονικών καμπυλών κατά συνϋήκην 
συνιστάμενα. Έν τούτοις èv τφ συνόλφ ή εΐκών ελέγχει δεξιόν πως 
τεχνίτην. Ή σχετική αναλογία τών μελών καί ή πτύχωσις αρκούντως 
φυσική προϋπο&έτουσα έπίδρασιν, έστω καί εμμεσον, ευρωπαϊκής τ^ος 
οχολής. "Ανωυεν της παραστάσεως δια κεφαλαίων συμπλεκομένων 
γραμμάτων ή επιγραφή: Ή α γ ία — τ ρ ι ά ς . Ταίτα περί του èv 
φύλλφ 2« тог) κωδικός εΙκόνος. 

1) Ό οτίχος ούτος δι έρν&ρον μέλανος. 
2) Το ίτος τοντο έπίοης όι έρυ&ρον μέλανος. 
3) Τα 1 NB (= Ν(οεμ)β(ρίον) επίσης όι' έρν&ρον μέλανος. 
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Έν φύλλφ Ια άναγινώσκομεν σχετικά καΙ ταύτα προς τον κώδικα: 
„Έπεμελήθην δ ση ό ν ν α μ ^ ς o t a τον παρόντα καθώς μοι 
έγράφετε, εγνρίαα τους κιαττζίδες δλονς δίά να ενρω 
το χαρτί άξιόλογον, με όλον όπου καί πανούκλαις\πολλαϊς, 
με το να είναι Ίούολιος, ηνρα και εβραΐον έπιτήδειον 
δια το δέαιμόν του, κ al εϋελπίς είμι от ι κατά πάντα 
άρεατος νμϊν φανήαεται. "Ατε δη καί τούς\τοϋ πατρι
αρχείου υπερέχων (;). Kal ει η μοι μέρος του μ ι oů ου 
ένεκεν νών πολλών μου πόνων. Aia το καλόν κ al τ à 

προνόμια της έπαρχί(ας) α ο υ. Π αν τ ελάκης \ ,αιμξθ: 
ΙπλίΗ ε^": Είναι ο Παντελάκης ούτος, ο γρώψας το προπαρα 

τεθέν σημείωμα, αδελφός του καθιερώσαντος τον κώδικα αρχιεπισκόπου 
Ιωάσαφ, γνωστός καί έξ άλλων έν αύτφ, τφ κώδικα καταχωρήσεων Χ). 

'Εν τε'λε̂  προς ουμπλήρωοιν της περιγραφής σημειωθήτω, ότι ο 
κώδιξ διατηρεί εΙσέτι την ατάχωοιν, περί ης καί το ανωτέρω αημείωμα 
λέγει, οϋσαν έκ πινακίδων χάρτου ατιλπνοϋ μετά βυροίνου επικαλύμματος. 

Υπολείπεται να έίπωμεν περί του συστήματος, καθ' ο παρέχομεν 
την άναγραφήν τού περιεχομένου τοϋ κωδικός. Πολλάκις παραθέτομεν 
εξ αυτού άποαπάσματα δλα, έγκλείοντες ταύτα εντός είςαγωγικών 
(ούτω: „ "), τηρούντες ώς επί το πολύ την ορθογραφίαν του 
πρωτοτύπου. ΕΙρήσθω δε οτι εντός παρενθέσεων, ούτω (....), 
έγκλείομεν τά έν г φ κώοιχι συντετμημένα, έντος ορθογωνίων αγκυλών, 
ούτω [ ], τά τυχόν προσθετέα, καί εντός όξυγωνίων αγκυλών, 
ούτω < > , τά τυχόν διαγεγραμμένα. Συνεχών ατιγμών, ούτω , 
ποιούμαι χρήοιν προς δήλωσιν ¿παρα^ψεως μέρους τοϋ κειμένου τού 
κωδικός, όπερ έθεώρησα περιττον να παραθέσω. Τάς μονοκονδυλιάς 
τού κωδικός άποδίδομεν άνευ δηλώοεως τών έν ανταΐς συντετμημένων. 
Τά δε κύρια ονόματα πάντοτε κεφαλαιογραφούμεν, καίπερ έν τφ κώόοα 
ώς επί το πολύ δια μικρού αρκτικού γράμματος γεγραμμένα. 

Κάθετος απλή γραμμή δηλοϊ αρχήν νέου στίχου, διπλή δε rota^T^ 
γραμμή δηλοϊ αρχήν νέου φύλλου. 

Kal τούτων ούτως έξηγηθέντων προβαίνομεν είς τήν καθ εκαστον 
άναγραφήν τών περιεχομένων τοϋ κωδικός. 

\. (Φ. S β). Προοίμιον τοϋ κωδικός. 
"Έχει ώς εξής κατά πιστον άντίγραφον : ,/Εγκεχειρισθείσης άνωθεν 

1) Iâh κατωτέρω σελ. 245, αρι&. 45, καί σελ. 246, άρ&. 49. 
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της ημών ταπεινοτιτος τους πν(ευμ)ατικούς οϊακας της έπαρ^'ας traurrçç, 
καί παραγενομένης ές τα φδε κατά το: αψξϋ ος: σ(ωτη)ρίου έτους: 
φευρβαρί": ετ4ς: σπονδή μεγάλη και επιμέλεια έγένετο αντα διελυεϊν και 
διαπεράααι лгаѵта та èv trorç ίεροϊς παλαιοϊς κώόφ κατεοτρωμμένα 
γράμματα των προαρχιερατευσάντων, είς κατάληψίν ггто των κατά την 
έ^αρ^'αν тагЗгг^ διαφόρων εκκλησιαστικών ύπο&έσων. επειδή δε καχτά 
τήν παροιμίαν, ανυρακας ηϋραμεν τους θησαυρούς, μήτε κώό^κας 
δηλονότι, μήτε κατάοτασιν τινά και εύταξίαν είς τά εκκλησιαστικά, 
αλλά το άνάπαλιν, άκαταστασίαν, άταξίαν, καί πολλήν βαρβαρότητα 
δια τούτο έλεεινολογοϋντες τον еаѵтоѵ μας, δεόμεϋ αι), ίνα γενηται ο 
κύριος ϊλεως τοις προαρχιερατεύσασι, καί τοιαύτην άυλίαν κατάοτασιν 
καταλειποϋσι τοις διαδόχοις αυτών, καί σκότος άγνωσίας δλων των 
εκκλησιαστικών τοπικών ύπουέσεων της παροικίας ταύτης αξιώσοι δε 
ήμας ή παναγία καί ομοούσιος και ^ωαρ^κ?) τριάς, erg κατάοτασιν 
άγαΰήν μετοχετεϋσαι καί της εκκλησίας ταύτης, καί άποκαταστήσαι 
τήν δννατήν ενταξίαν καί κοσμιότητα. Επειδή δε εϋρομεν κάποια 
αντίγραφα τδ προ εμού κυρ Φ ι λούε в εξενεχϋ έντα από πεπαλαιωμένος 
και σεσα&ρωμένβς κώόο«ας τών προαρχιερατενσάντων èv ту αρχιεπισκοπή 
гаг5т9?, υπογεγραμμένα, καί τετυπωμένα είς ενδειξιν τών μεταγενεστέρων, 
παρ' εκείνων, ίδό οπό τά καταστρώνομεν, ώς αναγκαία, ένταϋΰ α 
άπαραλλάκτως, ώς εϊχον τόσον μόνον, οππ δεν εμιμήυημεν καί ήμεις 
τήν άνορυογραφίαν καί σύνταξιν те βαρβαρογραφέως έκείν4. καί λοιπόν 
υέλοσι τα γνωρίζει όλοι τά κάτωθεν, αντίγραφα απαράλλακτα τών 
πρωτοτύπων : 

-\- ó "Ανδρου καί Σύρας Ίωάσαφ βέβαιον6 

2. (Φ. 4a). Σημείωμα υπό χρονολογίαν αιρνδ ', κατά μήνα 9Ιανουάριον 
κγ\ καϋ ' δ Δημήτριος Μπαλής Ό είφ ζήλφ κινούμενος έ'κτχσεν εκ 
βά&ρων μίαν εκκλησίαν έπ оѵо/штг τής Άγιας Σοφίας καί αφιέρωσε 
ταύτην είς τήν Άρχιεπισκοπήν "Ανδρου, όπως τήν έξουσιάζη ό κατά 
καιρούς άρχιερεύς αυτής. 

3. (Φ. 4a). ΙΙραξις δι ής παρέχεται ή èv тф Κάστρφ τήξ 
'Άνδρου εκκλησία τής Ζωοδόχου Πηγής, ή εγγύς του Παλατιού, 
είς τον "Αγιον Τάφον, δπως καταστήση αυτήν μετόχιον, έπί τφ δρφ 
να μνημονεύηται èv αύτφ ο εκάστοτε αρχιεπίσκοπος τής νήσου, „è π ι -
δίδειν δε καί κατ' έτος èv ту . . . . επαρχία τής 'Άνδρου 
είς όνομασίαν τέλους κηρί Α /τρας δύω((. "Εν r^ πράξει 

1) Επεται ή λέξις: ó π« όιαγεγραμμένη. 
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ταύτη μνημονεύεται ο πανοοιώτατος 4ερομόναχος κυρ Κύ
ριλλος *Αγιοταφίτης, υπογράφονται δε ο "Ανδρου Αϋ α
ν α οίος και ο ΟΙκονόμος "Ανδρου. Φέρεν χρονολογίαν 1712, 
μηνΐ Φεβρουαρίου 20. 

4. (Φ. 4 a). Πραξις ανυπόγραφος καΐ άχρόνιοτος, πάντως ó' όμως 
γενομένη έπί της αρχιερατείας του "Α ν δ ρ ο υ ' Ό α ν a o i o υ. Δι' αυτής 
^ταρε^ετα^ ή άδεια τφ παπα Κυρ Μιχαήλ Μπεχημέτη, ϊνα 
έξουοιάζη αυτός καί ol κληρονόμοι αυτού την έκκληοίαν τής Ύπεραγίας 
Θεοτόκου τής επικαλούμενης Βέργη èv τφ χωρίφ Μένιτες, επί 
τφ δρφ νά έπιδίδη τη Αρχιεπισκοπή "Ανδρου ένιαυοίως „κηρι 
λιτραν μίαν" „είς ονομαοίαν τέλους". Δίδεται δε το δικαίωμα 
τούτο τφ είρημένφ ιερεΐ κατόπιν έξετάοεως καί βεβαιώαεως των 
άξιοπίοτων μαρτύρων Μιχάλη Καιρη, Άυαναοίβ Πατακά, 
Παπα κυρ Γεωργίου Διαπούλη, 'Αντωνίου Μπαοατή, 
Νικολάου Μαρκάκη, μαρτυρηαάντων δη ή προμνημονευυεϊοα 
έκκληοία ύπήρχεν έκ προγόνων κτήμα του Μιχαήλ Μπεχημέτη 
καί δτι ο πατήρ αυτού άνεκαίνιοεν έκ βάθρων αντ^ν καί έκαρπούτο 
τα εΐαοδήματα αυτής ύπερ τα 40 έτη. 

5. (Φ. 4 β). Πραξις ώααύτως ανυπόγραφος και άχρόνιοτος, ϊοως 
γενομένη επί τής αρχιερατείας τοϋ Αϋ αναοίου "Ανδρου. Δια ταύτης 
„δ ναός τής ύπεραγίας Θεοτόκου Μελαυρότηοας" ο εν τφ 
Παλαιφ Κάστρφ αναγνωρίζεται „τοϋ... παπα κύρ Ιωάννου, 
ύιου του ποτέ παπα Δημητριά Μαυρογεώργη, ώς καυολικόν 
και πατρογονικόν αυτού δικαίωμα, ομού και των κληρονόμων αυτού 
έπιδίδειν δε καί αυτός [= ο ρηυεις Ιερεύς Ιωάννης] τον κάϋ ε 
χρόνων τής άρχιεπιοκοπής κηρι Α/τρα^ μίαν, είς ονομαοίαν τέλους". 
Το δικαίωμα τούτο παρέχεται είς τον προ$ρηϋ έντα Ιερέα, διότι ούτος 
ιδίοις άναλώμαοιν άνεκαίνιοε, προτροπή τοϋ Αρχιεπιοκόπου, τον περί 
ου δ λόγος ναον δντα πεπαλαιωμένον και ετοιμόρροπον, έπί τφ δρφ 
να έφημερεύη έν αύτφ. 

6. (Φ. 4β). Πραξις φέρουοα χρονολογίαν 1708 καί τήν ύπογραφήν 
τοϋ "Ανδρου Άϋ αναοίου. Κατά ταύτην δ ιερεύς Νικόλαος 
Φιλιππίδης εζήτηοεν παρά τοϋ Αρχιεπιοκόπου τον έν τφ χωρίφ 
„Πιοτροφδς" ι) ναον τοϋ *Αγ. Μεγάλο μάρτυρος Θεοδώρου, 
δπως έξ Ιδίων άνακαινίοη αΰτυ^ δντα παλαιδν καί μικρόν, και κατε/^ 

1) Τοϋ δήμου "Ανδρου, τανϋν συνη&έστερον Π ε τ ροφό ς καλόν μενον. Ίδε 
Α. Μηλιαράκη, "Ανδρος-Κέως, οελ. 15, 65, 73, 75, 95. (Ίδε καί κατ. σελ. 227,23.) 
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ашгоѵ ώς κτήτωρ. Δίδεται δε ή τοιαύτη аобш, επί τφ δρφ να δίδχι 
ενιαυσίως ту 'Αρχιεπισκοπή "Ανδρου λίτρας κηροϋ δύο „είς ονομασίαν 
τέλους", πάντα бе τα λοιπά είσοδήματα να καρπώται αυτός, ο Νικό
λαος Φιλιππίδης δήλον δτι, και οι κληρονόμοι αυτού. 

7. (Φ.οα). Πραξις άχρόνιστος και ανυπόγραφος, καϋ ην „ο άγιος 
σκευοφύλαξ èv Ίερεύσι παπα κυρ Μιχαήλ Στυλιανός" παρέστη 
ενώπιον του 'Αρχιεπισκόπου „ζητώντας τον vaòv του άγί* Νικολά** 
ευρισκόμενος είς ταϊς Εύρησαϊς", δνπερ πεπαλαιωμένον και έτοιμόρ-
ροπον ύπεσχέυη Ιδίαις δαπάναις να εύπρεπίσγι έπί τφ δρφ να δεσπόζη 
τούτον αυτός και οι κληρονόμοι αύτοϋ, να δίδη δε καϋ εκαστον έτος 
είς „ονομασίαν τέλους" δύο λίτρας κηροϋ τη 'Αρχιεπισκοπή "Ανδρου. 

8. (Φ. 5a). Πραξις υπό χρονολογίαν 1707, κατά μήνα Νοέμβριον, και 
άνευ wog υπογραφής. Δια ταύτης άνανεοϋται παλαιόν τι γράμμα τοϋ 
άρχιερέως Μακαρίου, καϋ ' δ ο ιερεύς Αεονάρδος Μην-
τ ρ ^ ό ς κέκτηται έκ προγόνων τρεις εκκλησίας εν τφ χωρίφ Ά ψ η Α ο δ2), 
δήλον δτι, την Κοίμησιν τής Παναγίας, τον *Αγ. Ίωάννην 
τον θεολόγον, καί τον Μέγαν Βασίλεον τον Ουρανό 
φάντορα. 

9. (Φ. bß). Лшга^с τής διαφοράς τών ιερέων Νικολάου Πολίτου 
και Γεωργίου Χαλά ώς προς τάς εκκλησίας τοϋ χωρίου: Κατά 
κυλον1). 'Αναφέρονται έν τή πράξει ταύτη, ητ^ς είναι άχρόνιστος 
και άνευ τινός υπογραφής, οι αρχιερείς "Ανδρου Γρηγόριος και 
Ναθαναήλ. Μάρτυρες δε ο ιερεύς Γεώργιος Ξεδάκτυλος, 
ο Γκίκας Νικολού Ρεπάλα,Ίωάννης Κατάκαλος, Πέτρος 
Γεώργη Κουρτέσης, Γεώργιος Κακόνομος, και ο'Ιωάννης 
Αούπασης. 

10. (Φ. bß). Σημείωμα υπό χρονολογίαν 1710. — Ό Γεώργιος 
'Ορφανός από χωρίον Φάληκα2) ένεφανίσυη ενώπιον τοϋ αρχιεπι
σκόπου 'Αθανασίου „λέγοντας бтг την έκκλησιαν τοϋ Ά γ ία Δημη-
τρί" έπονομαζομένην, έκράτησεν από τους πατρογονικούς του, καί μέ 
τό να μην εχη έκκλησιαστικόν συγγενήν, την παραό/όε«- είς την άρχι-
επισκοπήν τής "Ανδρου". 

1) Χωρίον νπαγόμενον είς τον бГ/μον "Αρνης. Εν τφ περί ον ο λόγος κώδικι 
ημών καί бђ iv τφ φνλλφ τοντφ bß γράφεται ως ανωτέρω, Ιητοι: Κ α τ άκυ λ ο ν' 
ορ&ότερον γράφεται : Κατ άκο ιλον εν αιγιλλίφ τον πατριάρχου Παρθενίου Α', 
τοϋ έτους 1640, όπερ σιγίλλιον έξεδό&η νπο Β. Μυστακίδου, „Παρνασσός", τόμ. Ѳ' 
(1885), σελ. 295. 

2) Τον δήμου "Άνδρου. 
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11. (Φ. οβ). Βεβαίωσις τον "Ανδρον Φ ι λούε ο ν, φέρονοα χρονο
λογίαν 1759, δη φκοδόμηαεν έν τφ χωρίφ Σα α α1) έκκλησίαν της θεο-
τόκο ν, Ινα έκκλησιάζωνται οι εν αντφ Χριστιανοί τέως στερούμενοι 
τοιαύτης. Είναι δε έλεύϋ εροι οι κάτοικοι τον είρημένον χωρίον να 
ορίσωσιν έν Tf¡ εκκλησία ταύτη olov δήποτε ϋ έλωσιν ιερέα, υποχρεού
μενοι νά τελώσιν ενιανσίως τη 'Αρχιεπισκοπή "Ανδρον μίαν λίτραν κηρον. 

12. (Φ. 6a). Πραξις, δι' ης ο "Ανδρον Γρηγόριος δωρεϊται 
τον ναον τον Άγ. Γεωργίον „ . . . τό καυολικον, είςτό Κάστρο ν είς την 
Πιάτζαν ενρισκόμενον, προς τον ενλαβέστατον έν Ιερενσι παπα κύρ 
Άντώνιον Αογουέτην να έφημερεύη έν αντφ έφορο ζωής αντβ, 
και νά λαμβάνη πάντα τα εκκλησιαστικά αντον δικαιώματα, άνεν των 
awcatû fccttro)̂  TÖ τής εκκλησίας επίτροπο, κατά τήν σννή&ειαν των 
προαπερασμένων άρχιερέ(ων), και μηδείς άλλος των ιερέων έχει αδειαν 
τον έφημερεύειν έν αντφ, έν βάρει άργείας, και άλύτβ αφορισμό..." — 
Φέρει χρονολογίαν 1713, και πλην τής υπογραφής τον άρχιερέως 
Γρηγορίον καί τάς εξής: Σακελλάριος "Ανδρον, Χαρτοφύλαξ 
"Ανδρον, Σακελλίων "Ανδρον, Πρωτέκδικος "Ανδρον, 
Κανστρίσιος "Ανδρον, Ίερομνήμων "Ανδρον. 

13. (Φ. 6a). Πραξις τον "Ανδρον Φιλουέον, δι' ης δήλοι: „on 
επειδή και olΧριστιανοί TŠ κατά το χωρίον όνομαζόμενον, Άλαδηνον2), 
μην έχοντες έκκλησίαν" κατέστησαν τοϋτο γνωστόν „προς τον παναγιώ-
τατον... ανυέντην και δεσπότην οίκονμενικον πατριάρχην κνριον Σά
μο ν ή λ*), και ή παναγιότης τ β . . . όρισε, οτι κατά τήν σννήυειαν TŠ τόπο 
νά γίνεται και Ζτως έγινε καί έκτίσυη εκκλησία έπονομαζοματι τής 
'Αγίας Τριάδος, δια εξόδων xcu δαπάνης τον αΐδεσιμωτάτπ παπα 
κύρ Μιχαήλ Μπασαδή (;)". 60ρίζει δε οπως ή ρηυεϊσα έκκλησία(ί 

μένη νπο την έξονσίαν ΤΗ άνωθεν παπα Μιχαήλ και νά віѵаь 
πάννι έ^υέρα xcu εδική τ«, προικήση χαρίση, ώς βέλεται νά τήν 
κάμη και με τοϋτο νά δίδη τον καΰ 9 εκαστον χρόνον είς τήν . . . . 
άρχιεπισκοπήν κηρι λίτραν μίαν..." — Φέρει χρονολογίαν 1766. 

14. (Φ. 8a). Πραξις νπο χρονολογίαν 1771, μηνί Σεπτεμβρίφ, τον 
"Ανδρον κ al Σύρας Ίωάσαφ. Κατά ταύτην προχειρίζεται είς 
άρχιμανδρίτην ο έκ Σύρον ιερομόναχος Νεόφντος έχων κατά τήν 
έπαρχίαν "Ανδρον xcù Σύρας πάντα τα προνόμια, ατινα χαίρονσιν έν 
*Ρωσσία ot είς το όφφίκιον тйто καυεστηκότες. 

1) Του δήμου "Ανδρου. 
2) Τον δήμου "Ανδρου. 
3) Πρόκειται περί τον Σάμου ). τοϋ Χανζερή. 
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15. (Φ. 11"). Πραξις καυ ην η εκκληοία της *Αγ. Αικατερίνης 
εν τφ χωρίφ Αψηλού1) αναγνωρίζεται ώς ϊοιον κτήμα τον εν ίερεναιν 
ενλαβεατάτον Π,απαγεωργίον και πρωτεκαίκον "Ανδρον και Σύρας, 
διότι ούτος Ιδίοις άναλώμαοι και προτροπή τον άρχιεπιακόπον Φιλουέον 
φκοδόμηαε ταντηι/ εκ βάυρων. Υποχρεούται δε ο προρρηυεις ιερεύς 
xa¿ πρωτέκδικος νά δίδη καϋ ' εκαατον έτος τή Αρχιεπιακοπή Α̂ ιτρα̂  
κηροϋ μίαν. Μετά δε τον υάνατον αυτού ol κληρονόμοι αυτού να ορίζωοι 
την εκκληαίαν της *Αγ. ΑΙκατερίνης. Έπίαης δ τε II απ α 
γεώργιος και ol κληρονόμοι αυτού να λαμβάνωαι ώς Ιδια εαοδα τα 
τνχον αφιερώματα της περί ης ο λόγος έκκληαίας. — Φέρει χρονο-
Яоушѵ 1770, μηνι Όκτωβρίον 20, και την νπογραφήν τού "Ανδρον 
Ίωάοαφ. 

16. (Φ. IIa). Διακανονιομός τής διαφοράς μεταξύ των ιερέων Γεωρ 
γίον Αογοϋ έτη, πρωτεκδίκον τής επαρχίας "Ανδρον και Σύρας, και 
Αεονάρδον Ko λαδά μη ώς προς την εκκληαίαν τής *Αγ. Πα ραακενής 
εν τφ χωρίφ 'Αψηλού1). 'Επιδικάζεται δέ ή εκκληοία αύτη είς τον 
δεύτερον. Αιόνι έξ έγγραφων Ιδιοχείρων τού ποτέ. ιερέως Κωναταντή 
Λογοθέτη á̂ ayetrcu οτι ή είρημένη εκκληοία „... ήτο πεπροικοδο 
τιομένη παρ' аѵтё προς τον νίον avTš ποτέ παπα Άντώνιον 
Σακκελλάριον, το μεν ήμιαν τής έκχληαίας δια προικοονμφών* 
κατά την αννήυειαν TS τοπ8, το δε άλλο ήμιαν, δια γραμματί3 Ίδιο-
χείρον хсн παρ' аѵтё πάλιν те ποτέ ΰακκελλαρί" έπροικοδοτήϋ η 
προς την ϋνγατέρα avTš ΑΙκατερίναν, πρεαβντέραν δοαν... τού 
παπα Αεονάρδον Κολαδάμη ". — Φέρει την νπογραφήν τού 
"Ανδρον και Σύρας Ίωάοαφ. 

17. (Φ. Ufi). Πραξις τού "Ανδρον και Σνρας Ίωάοαφ, ονν-
υ^ο/ραφοντων καί άλλων έκκληαιαατικών όφφΜααλίων, νπο χρονολογίαν 
1772, Μαρτίον 1. — Κατά την πρα§^ ταντην παρέατη ενώπιον troi) Άρχιε 
ρέως και των περί αντον κληρικών ο 4ερενς 'Ανδρέας Φραντέλλος 
„. . . παρακαλών, iva καταατρωυή επί τού 'Ιερού κωδικός τής έ̂ ταρ̂ ίας 
ή εκκληοία τής νπεραγίας Θεοτόκο ν, ενορία боа παλαιά TŠ χωρίβ 
Βονρκωτής2), είς ενδειξιν και των μεταγενεατέρ(ων) ..." Βεβαιωθέντος 
δε εκ παλαιών προςενεχυέντων έγγραφων τών προαρχιερατεναάντων εν 
"Ανδρφ Άυανααίον καΐ Φιλουέον, „...οτι ή ρη&εϊοα έκκληαία 
υπήρχε κτήμα πατρικον TŠ ποτέ..." ιερέως „.. 'Ιάκονμον Πετρήοη, 

1) Χωρίον τον δήμου Κορθ-ίου. 
2) Χωρίον τον δήμου "Ανδρου. 
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μετά πάντων των αφιερωμάτων και λοιπ(ών) εκκλησιαστικών δικαιω
μάτων, ήτις και προικοδοτη&εϊσα, κατά τήν τοπικήν σννήυειαν, προς 
τήν εκείνβ ϋνγατέρα Άνέζαν, γνναϊκα νόμιμον χρηματήααααν τβ 
Δημήτρη Ξανιδα, καΐ παρ' εκείνης πάλιν προς τήν πρεαβντέραν 
Τοανωυεν... 'Ανδρέα Φραντέλλον ονόματι Περμάχω, εγένετο 
κτήμα ϊδιον αΰτ^ς, καυώς και εν τφ προικοσύμφωνα) αίτ^ς φαίνεται...". 
Κατά ταύτα εκδίδοται ή άπόφανσις, καυ' ην ή περί ής ο λόγος εκκλησία 
χαρακτηρίζεται ίδιον καΐ άναπόσπαστον κτήμα τής „... ανωυεν πρε
σβυτέρας Περμάχω, μετά πάντων των αφιερωμάτων καί ενοριτών 
τον χωρί\ μηδενός δνναμένβ αλλην w a των έκεϊ εκκλησιών, πάρα 
κλήσια όντων και ονομαζομέν(ων), ενορίαν ποιήσαι, καί άποσπασαι 
όσπήτια έκ τής παλαιάς εκείνης ενορίας, επί μηδεμιφ προφάσει..." 

18. (Φ. 13a). Πραξις δι9 ής ή εκκλησία τον Δεσπότον Χριστού, 
ή μόνη ягаАеиа ενορία τοϋ χωρίον Ααρδια1) αναγνωρίζεται ϊδιον 
άναπόσπαστον κτήμα τον ιερέως κνρ Άντωνίον, Πρωτοπαπά 
èv τφ Παλαιφ Κάστρφ "Ανδρον, είς ον, ως βεβαιοϋσιν αξιό
πιστοι μάρτνρες καί èv τφ προικοσνμφώνφ αντοϋ gpâ etrat, άνήκεν 
πατρό&εν. Επίσης αναγνωρίζεται οντος κύριος δλων των ών ή εκκλησία 
αντη έχει αφιερωμάτων, απαγορεύεται δε είς πάντα να ποιήσηται αλλην 
τινά ενορίαν και „... άποσπασαι όσπήτια έκ τής 'Εκκλησίας εκείνης 
τής ενοριακής..." Φέρει χρονολογίαν: 1787, Νοεμβρίον 13, δι' άλλης 
χειρός ή ή λοιπή πραξις γεγραμμένην. Φέρει δε τήν νπογραφήν τοϋ 
"Ανδρον Διοννσίον, σνννπογραφομένων καί τίνων κληρικών οφφι-
κιαλίων "Ανδρον. 

19. (Φ. 13a). Πραξις νπο χρονολογίαν 1781 κατά μήνα Σεπτέμβριον, 
άνεν trwoç υπογραφής. Δια ταύτης ή εκκλησία τής *Αγ. Μαρίνης 
μετά τών δύο αντής παρεκκλησίων και πάντων τών αφιερωμάτων 
κάί δικαιωμάτων αντής αναγνωρίζεται άναφαίρετον και άναπό
σπαστον κττ^α τής Φροσύνης πρεσβντέρας τον Ίωάννον 
Καλογρήδη καί μητρός τής Γαρνφαλιας σνζύγον τον Νικολάον 
Δημητρίον Παντεζή, ώς καί τής Άνέζως, πρεσβντέρας 
τοϋ ποτέ Ίωάννον Ξένον καί μητρός τοϋ 4ερέως Δημητρίον 
Ξένον, όστις έχει αδειαν καί έξονσίαν να ¿jutreA^ èv τή είρημένη 
εκκλησία πάντα τα τής ίερωσύνης νομίμως καί κανονικώς. 

20. (Φ. 13β). Πραξις καΰ ' ην „...ευλάβεια φερόμενος ο εν 4ερεϋσι 
jrajrâ κύρ Γαννούλης Ξανθός, άνήγειρεν έκ υεμελίων νεόδμητον 

Ì) Χωρίον τον όήμον Κορθ-ίον. 
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έκκλησίαν τιμωμένην τής ύπεραγίας Θεοτόκου κ(αΐ) άειπαρθένβ Μαρίας 
το Γενέσιον, εντός TŠ πατρικό atJtrö πράγματος, και εγγύς το αυτδ 
όσπητί είς τοις Στραπονρίαις1) ευρισκόμενα, ήθέλησεν και άφιέρωσεν 
Ιδία γνώμη και προαιρέσι είς την αυτήν νεόδμητον έκκλησί(αν) τό αυτό 
πράγμα Ούδενδρον èv ώ εκτισεν τήν αυτήν έκκλησίαν, και διορίζη 
οίκειωθελώς και άβιάστως δια του παρόντος γράμματος... δτι τό 
αυτό πράγμα να είναι και να λέγεται από τέδε και είς τό εξής αφι
έρωμα τής αυτού κτιτορικής... εκκλησίας παντοτινόν JCCU άναπόσπαστον, 
μηδενός των αυτό κληρονόμων αδει(αν) έχοντος, άποξενώσαι, ή προικο-
όωιτήίσα̂ , ή πωλήσαι το αυτό αφιέρωμα, άλλα να διάδείδεται κατά τήν 
ενταύθα τοπικήν συνήθειαν από κληρονόμων εως κληρονόμον μετά τής 
εκκλησίας και το άφιερωμένον πράγμα, καΐ εΐ μέν τύχη 4ερεύς ο 
ταύτην διάδεξάμενος κληρονόμος να είναι κεκρατημένος Ιερουργέίν èv 
αυτή δύω λειτουργίαις τον καθ' εκαστον μήνα δλα το χρόνο, και να 
καρππται τόν καρπόν TŠÓ' άφιεροθεντος, είδε κοσμικός είναι νά εχη 
χρεός άπαραίτητον δια τό αυτό αφιέρωμα προσκαλεί οντινα των 4ερέων 
βούλεται είδήσει αρχιερατική, έπί τό έπιτελεϊν èv αυτή τάς δύο διο-
ρισμένας λειτουργίας τόν καθ εκαστον μήνα..." — Φέρει χρονολογίαν 
1781 κατά μήνα Όκτώβριον. Ύποσημειούνται διάφοροι κληρικοί οφφι-

Π ~ 
κιάλιοι κοΧ ο „Παγιανπλις [= Παπαγιαννούλης] Ξανθως". 

21. (Φ. 13/?). Άπόφανσις, δτι ο „... ναΰς τής Άγί(ας) ΕΙρήνης 
είς Σ τ ρ α π δ ρ i α ι ςι) ευρισκομένης..." παρεκκλήσιον troi) 'Αγ. Παν
τελεήμονος τυγχάνει. — Φέρει χρονολογίαν 1783, Φεβρουαρίου 10. 
Ύποσημειούνται διάφοροι τής αρχιεπισκοπής κληρικοί οφφικιάλιοι. 

22. (Φ. 14$. Πραξις έχουσα ώς έξης: 
„ΕΙς τος ąipS: ενεφανίσθη ήμιν ο πα71 [=παπα] κύρ 9Αντόνιος 

Μανχσάκις ο και ημέτερος Σακελί(ων) και ^ενματχκός προβάλλων δτι 
προ χρόν(ων) πολλών έσωζε κ^α^ είχε σκοπον ϊν' αφ^ερώσ^ μετά θάνατον 
είς τήν καθ ημάς άρχιεπισκοπήν το π(ατ)ρικόν αυτού πράγμα εύρισκό-
μενον είς τόπον λεγόμενον Δεμοσίαν2) είς μνημόσυνον αυτού κα̂  τών 
γονέων Ιωάννα 'Ιερέως καΐ Μαρίας Π ρ ε πρε σβντέρας 
[= πρεβυτέρας], δστις μεταμεληθεις δια το αωρον TŠ θανάτου ήθέλησεν 
οίκειοθελώς κ(αι) άβιάστως Ινα, ετι ζών, καταστρωθή èv τφδε τφ 4ερφ 

1) Τον δήμου КодЫоѵ. 
2) То τοπωννμικον Δεμοσια είναι σύνη&ες πολλαχον της ' Ελλάδος. Δ ε 

μοσιά = δημοσία κατά παράλειψιν της λέξεως οδός η στράτα (πλην περί 
τούτων άλλοτε). 
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κώδίκί είς βεβαίωσιν της αίτδ προαιρέσεως δια δε την Ιντράδα ης έμελε 
καρπούουαι από τούτον Tš άφιερωυέντος πράγματος èv δσφ ζή ο ρηυείς 
Σακελλί(ων), έσνμφώνησε και ελαβεν έπί χείρας ρ̂όο̂ α πεντικοντα, καί 
από της σήμερον παραιτήυη από τοδε TŠ πράγματος και... τής Ίντράδος, 
μέ τούτο λέγων ο αυτός Σακελλί(ων) δτι τό αυτό πράγμα νά είναι και 
va Aayeir(a¿) τού λοιπού гагЗт̂ с τής άγιωτάτης "Αρχιεπισκοπής απόκτημα 
καΐ αφιέρωμα άναπόσπαστον σνμπλιαζονν είς αντο τό πράγμα Πα
τρικής (;) Καιρης, Κωνσταντής Στήνης, και το πράγμα τής 
αυτής 'Αρχιεπισκοπής, ομοίως ο κατά καιρόν άρχιερεύς οφείλει άπο-
δούναι το κατ' έτος те ашЗ πράγματος δώσιμον αν δμως και μετά-
παρέλενσιν χρόν(ων) αποξένωση αντό το αφιέρωμα τής αρχιεπισκοπής 
νά εχπν καΐ νά emu κρατημένοι οι κληρονόμοι TS аѵтё πα(πα) κυρ 
"Αντωνί νά το ζαπτίζβν και νά δίδβν είς τον κατά καιρόν αρ^βρεα 
μόνον τα πενήντα /ρόσ^α άδιαφόρητα · ωσαύτως αν μετά ταύτα ol 
κληρονόμοι TŠ Σακελί,%ί ζητηυχν δια αυτά τά πεντικοντα γρόσια, 
από δποιον ζητηθούν νά έχουν νά τά άποκρίνωνται, άνευ τόκου, και 
νά κάνουν το άφιερωμένον αυτό πράγμα ζάπτι, είδε μη να είναι τής 
Αρχιεπισκοπής παντοτινον κολ άσάλευτον δϋ εν είς &><ΐεφν κατεστρώ#?? 
èv тф παρόντι βεβαιω&εν μετά τάς ύποκάτουεν ύπογραφας: 

„Kai έπονται al ύπογραφαί: 
„πΠα ΆντώνιωςΜανβσάκις ώ κ(ολ) σακελλιέ ...", „παν 

τον ς [= Παπαντώνης] Ζερβός ...", „χαρτοφυλαξ Άνδρα ...", 
„πρτονοταριος [= πρωτονοτάριος] ~Ανδρ&", „Καςρίσιος~Αν-
δρβ", „σκεβοφιλαξις [= σκευοφύλαξ] Ανδρβ", „ιπομημα 
τονγράφον1) ~ΑνδρΒ". 

23. (Φ. lòa). Πραξις, καϋ ην ή εκκλησία τού Άγ. Κικολάου èv 
τφ χωρίφ Πετροφφ „...οφε^ι... TŠ λοιπβ διαμένειν υπό την δεσπο-
τείαν κου χρήσιν τού... παπ(α)Άντωνί*..." Ααυδα „... και των αυτού 
κληρονόμων και διαδόχων, μεϋ 1 δσων αν κτήσεται αφιερωμάτων ή άλλων 
τινών ό^κα^ω^άτων... οφείλει δε έπιδιδόναι και èv ту ημετέρα επαρχία 
κηρβ λίτραν μίαν, τον καϋ ' εκαστον χρόνον..." 'Αναγνωρίζεται δε το 
δικαίωμα τούτο τφ είρημένφ ίερεϊ Άντωνίφ, τούπίκλην Ααυδα, 
καύ ' δσον ούτος έπι τής ίεραρχείας τού "Ανδρου Φιλοϋ έου άνή-
γειρεν έκ θεμελίων την είρημένην έκκλησίαν. — Φέρει χρονολογίαν 

1) Κατ αρχάς i¡ λεξις περισπωμένη' έπειτα νπο της αυτής χείρας όιωρ&ωμενη 
ως έχει Άνω. 
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αιμπυ', μηνΐ Μαίφ ιζ', καΐ την μονοκονδυλιών τον "Άνδρου Διο
νυσίου, υποσημειου μένων και Τίνων κληρικών οφφικιαλιων της Αρχι
επισκοπής "Ανδρου. 

24. (Φ. 1δα). Πραξις, καϋ ην ο Γιωργάκης Κοντός, ιερεύς έκ 
του χωρίον Π ία ω Μεριά, ως και oi διάδοχοι και κληρονόμοι αύτοϋ 
αναγνωρίζονται ως κύριοι της èv τφ είρημένφ χωρίφ εκκλησίας του 
Άγιου Νικολάου, ην άδεια του лоте άρχιερέως "Ανδρου Διο-
νυοίου άνήγειρεν εκ βάϋ ρων ο πατήρ του μνησυέντος Ιερέως Νικό
λαος. *Ορίζεται δε το τέλος, δπερ δέον να έπιδίδηται ένιαυαίως προς 
την Άρχιεπισκοπήν 'Άνδρου, ήτοι λίτρα κηροϋ μία. — Φέρει χρονολογίαν: 
atpïïa [όπερ βεβαίως = 17917, Απριλίου ς' καί τήν μονοκονδνλιαν τον 
"Ανδρου Διονυαίου, ύποαημειουμένων καί τίνων έκκληοιαοτικών 
τιτουλαρίων της aw^ç Αρχιεπισκοπής "Ανδρου. 

25. Σιγίλλιον έχον èv πλήρει άντιγράφφ ώδε: 
„Θεοδόσιος1) έλέφ θεοϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντι

νουπόλεως Νέ(ας) *Ρώμης καί οίκουμενικος πατριάρχης: — 
-J- 'Εντιμότατοι κληρικοί τής άγιωτάτης αρχιεπισκοπής "Ανδρου 

καί λοιποί ευλαβέστατοι 'Ιερείς, καί χρησ&μ(Η προεστώτες, καί γέροντες, 
τέκνα èv κ(υρί)φ αγαπητά τής ήμ(ών) μετριοτΐΐτος, χάρις εϊη ύμϊν, και 
εΙρήνη τ̂αρα θ(εο)ϋ καί παρ' ημών ευχή, ευλογία, και συγχώρησις. 
τών είς κοινήν συντελούντων είρήνην καί εύκοσμί(αν) τής εκκλησίας 
όσα ol του λόγΗ μύσται, καί τών ιερών π(ατέ)ρων μυσταγωγοί διετάξαντο, 
καί οσα ol τής έκκλησί(ας) έκρέμονες èv ίεροϊς κανόσ^ έκύρωσαν, 
ταύτα δε πάντα χρεών απαράβατα, καί άπαρεγχείρητα διατηρεισυαι μη 
μέταιρε γάρ φησιν δρια αΙώνια, à ευεντο οι π(ατέ)ρες σου '2). διό δη φροντίς 
ήμϊν α,είποτε γίνετ(αι) κατ' όφειλήν άπαραίτητον έπανορυοϋν, καί έπαν 
άγειν έπί το 'εϋυετον εϊτι έπαδον όφ&είς ποτέ τη 4ερφ εκκλησιαστική 
υεσμουεσία τήν κανονικήν συγχέον άκρίβειαν. Επειδή τοιγαροϋν άνηνέχυη, 
καί έδηλοποιήυη ήμϊν ótà γράμματος του πν(ευματ)ικοϋ ποιμενος, καί 
άρχιερέως ημών θεοφιλεστ^τον αρχιεπισκοπή "Λνδρον èv άγίφ πν(εύματ)ι 
αγαπητού αδελφού, καί συλλείτουργου τής ημών μετριότητος κυρ 
Ίωάσαφ, δτι κατά τήν αυτήν νήσον "Ανδρον εγγύς τον λεγομέν4 

παλατίη èv τφ Κάστρφ κείται εκκλησία, επονομαζόμενη τήςΖωοδόχ* 
Πηγής, ѴЩ άνέκαυεν ¡¡σα ενοριακή τής ρηυείσης αρχιεπισκοπής 
"Ανδρον, προ χρόνων ήδη гшбѵ δηλαδή κ(α)τ(α) το : α^ψιβον σ(ωτή)ριον 

1) Πρόκειται περί τον οίκονμενικον πατριάρχου Θεοδοαίον τον Β' κατά 
σειράν. 

2) Παροιμιών κεφ. KB'. 28. 
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έτος ανετέθη ύπο των προεστώτων χριστιανών της αυτής νήαον γνώμη 
και τον τότε άρχιερατεύοντος εν αύτοϊς μακαρίον Άθανασ ίΗ, και 
άφιερώθη τφ ΙΙαναγίφ και Ζωοοόχφ Τάφφ έπί τφ είναι μεν, 
καΐ λέγεσθαι μετόχιον αύτον, μνημονεύεσθαι δε έν αντφ τον κατά τόπον 
αρχιερέα, οφειλον παρεχειν αντφ κηρο λίτρας δύω κατά την περίληψιν 
τον κατά τόπον γενομένον τότε γράμματος, κατεστρωμέν4 δντος èv тф 
κώδικι της αντής αρχιεπισκοπή, ούτινος το Ισον έξενεχθεν άπεκομήσθη 
καΐ ενεφανίσθη ήμϊν ήδη. έκτοτε μεν ονν διετέλεσε το αυτό μετόχιον 
εκτός της περί αύτον ενορίας ύπο την προστασίαν τον Παναγί" κ al 
Ζωοδόχον Τάφβ, διοικονμενοννποτώνστελλομένωνέκεϊσε άγιοταφιτών 
π(ατέ)ρων. πρό ολίγον δε ήδη καιρόν άνηρέθη παραλόγως το κανονικον 
μνημόσννον τον κατά τόπον άρχιερέ(ως) νπο τών èv αύτφ εύρισκομέν(ων) 
π(ατέ)ρων, παρεκτροπήν ούκ οΐδαμεν δπως τον καθήκοντος ποιονμέν(ων), 
και απ' εναντίας φερομέν(ων), ού μόνον ταις περιεχομέναις σννθήκαις 
εν τφ προειρημένφ τής άφιερώσεως γράμματι, άλλα δή καΐ αύτη τη 
κανονική θεσμοθεσίφ διενεργονμένη κατά πάντα τόπον, και φνλαττομένη 
άπαραβάτως περί τά απανταχού μετόχια, ρητώς γαρ άναδιδάσκονσι 
κανονικά και σννοδικά εντάλματα, και αρχαία υπομνήματα τ(ών) 
άοιδήμων π(ατ)ριαρχών, ώς ένθα ού κατεβλήθη στ(αν)ροπήγιον à κατά 
χώραν άρχιερενς έκεϊσε έξονσιάσει, καν πρόάστειον ή μοναστήρι", καν 
μετόχιον, καν οίκος ευκτήριος, και αύτον έσται αναφορά, ή σψραγίς, ή 
έξέτασις, και ή πρόοδος τών κανονικών, ai χειροτονίαι, και εϊτι προ 
νόμιον άρχιερατικον. τής ούν υποθέσεως ταύτης προβληθείσης έπί 
σννόδον, απεφάνθη έπικνρωθήναι τάς είρημένας έγγράφονς σννθήκας, 
έφ' αΓς έγένετο καί άφιέρωσις τον αύτον μετόχι", και τον λοιπόν 
κρατειν και έν αύτφ μετοχίφ το κανονικον έθος τον μνημοσύν9 τον 
κατά τόπον άρχιερέως. όθεν γράφοντες άποφαινόμεθα σννοδικώς μετά 
τών περί ήμας ίερωτάτων άρχιερέ(ων), και ύπερτίμων τών έν αγίφ 
πν(εύματ)ι αγαπητών ημών αδελφών, καί σνλλειτονργών, iva τών 
είρημένων σννθηκών, έφ' αϊς ανετέθη το αυτό μετόχιον τής Ζωοδόχον 
Πηγής είς τον Πανάγιον καί Ζωοδόχον Τάφον, διατηρονμένων 
άπαραβάτως, όφείλοντες οι κατά καιρούς διάγοντες έν τφ αύτφ μετοχίφ 
άγιοταφιται π(ατέ)ρες μνημονεύειν έν αύτφ άεννάως μόνον τον κανό 
νικον ονόματος τον κ(α)τ(ά) τόπον άρχιερέως, τον τε ήδη θεοφιλεστάτον 
αρχιεπισκοπή "Ανδρ*, και σνναδελφν ημών αγαπητού κύρ Ίωάσαφ, 
και τών μετ' αύτον άρχιερατενόντων παρεχειν τε αύτφ τον διατεταγμένον 
κηρον λίτρας φαμέν δύω, καί δεικννειν τήν προσήκονσαν ύποταγήν και 
εύπείθειαν, ώς κατά τόπον άρχιερεϊ, καί πν(ενματ)ικώ προστάτη δς 

Внзантійскій Врѳменникъ. В 
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ó' αν καί όποιος των èv τφ $ηΰ έντι μετοχίφ áytoragwd)^ π(ατέ)ρων 
τολμήση από του νυν και είς τό εξής άνελεϊν αύυαδώς, καί άννποατόλως 
τό κανονοων μνημόοννον τον κατά τόπον άρχιερέως, και διαστρεψας 
περί την χορηγί(αν) troi) ómreray/i^8 έτησί* κηρον, ή άλλως πως â T¿-
βήναι τοις άνήκονσι τφ κατά τόπον άρχιερεϊ κανονικοϊς δικαίοις, ο 
τοιούτος ώς άλαζών καί καταφρονητής των κανονικών Πατάξεων, αργός 
μένη πάαης 4εροπραξίας, και έστερημένος лгаѵтод εκκλησιαστικού είσο-
δήματος, και δικαιώματος, παρ' ούδενός συμφορούμενος, ή συλλειτουργέ-
μενος, καταφρονών δε της αργίας καί άφωρισμένος ύπάρχη από θ(εο)ϋ 
κυρί6 παντοκράτορος, καί καυηραμένος, καί ασυγχώρητος, καί μετά 
θάνατον άλυτος, καί τνμπανιαϊος, καί πάσαις ταϊς π(ατ)ριαρχικάίς και 
ζωοδικαϊς άραϊς υπεύθυνος, και πρόσωπον θ(εο)ν ου μη ϊδοι. δυεν είς 
διηνεκή ενδείξιν, καί àoeateiav της αννοδικής αποφάσεως ггашг̂ с, 
έγένετο καί τό παρόν ημετερον π(ατ)ριαρχικόν, καί οννοδικόν /?ε/?α̂ ω-
τήριον γράμμα, καταστρωυέν καν τφ 4ερφ κώδικι της τον Χ(ριστο)ϋ 
μεγάλης εκκλησίας, καί έπεβραβεύυη τη ρη&είση αρχιεπισκοπή "Ανδρου: ~ 
φψοω. 

Έν μηνί μαρ : \ 4ν(δικτιών)ος γ W 

Μεϋ * ο έπονται ai εξής ύπογραφαί: 

4 Κυζήκου Γεράσιμος: с/э 
4 Νικομήδειας Νικηφόρος: οο 
-f- Νικαίας "Ανθιμος: сю 
-f Χαλκηδόνος Παρυένιος: cv» 
4 Δέρκων Διονύσιος: οο 
-f- Τορνόβου Καλλίνικος: OJ 
4 Προύσης Μελέτιος: οο 
\- Φιλιππουπόλεως Σαμουήλ: ^ 
\- Σμύρνης Προκόπιος: οο 

4 Δρύ στρας Παρυένιος: сю 
4 Βυζίης Γεράσιμος: сю 
4 Γάνου καί Χώρας Παίσιος: ο. 
4 Βοδενών Γερμανός: сю 
4- Τιβεριουπόλεως Άνανίας: ек. 
4 Στίπιου Φιλάρετος: οο 
4 Σαμακωβίου Νεόφυτος: сю 
4- Μογλενών Γεδεών: οο 

26. Πραξις κα& ην ο ιερεύς Δημήτρης Μπούμπουρης, έξ 
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Άλαμανίας1), άποφασίαας va άαπααυη την μοναδικήν ηολίτείαν 
καταλίπει τα υπάρχοντα αντον, έκκληαίαν, απίτια κλ. тф νιφ τον 
Γιαννάκη νποχρεονμένφ νά πληρώαη та оба οφείλει ο πατήρ τον 
καί νά ανντηρή δια βίον την άοελφήν τον. Φέρει χρονολογίαν 1740, την 
μονοκονδνλιάν τον "Ανδρον Ίωάσαφ (χάριν επιβεβαιώσεως της μετα
γραφής) και τάς νπογραφάς των έξης μαρτύρων : „Δημήτρης Άβιο 
λέτης", „Κνριακος Μπον ραζέρης", „Μιχάλης Καΐρης". 

27. Πραξις δι' ης κανονίζονται τα κατά την διαφοράν μεταξύ των 
αδελφών Γεώργη και Δημήτρη Μπονμπονρον, ιερέων, ώς 
προς την πατρικήν αντών έκκληαίαν της Παναγίας την ενριακομένην 
έν Ά λα μ αν ία. Φέρει ή πραξις χρονολογίαν α/ψοω : έν μηνΐ Αύγονατφ 
κ№ υπογράφονται δε ol εξής: 

„ππα [= παπα] Νικόλαος Πρωτοπαπάς τον "Ανω 
Κάατρον", 

„χωρεπίακος [= χωρεπίακοπος] "Ανω Κάατρονί(, 
„-)- πηα Γεωργάκης Ко ν μ α ρ ι α ν ος", 
„- - παπα Νικολός Κονμαριανος", 
,, \- παπα Σταματέλος Γονρλιαμής", 
„-)- παπα Αντώνης Μπον μπον ρ ο ς", 
,, f- παπα Νικολός Μαργαρίωτης", 
„-{- παπα Άντώνης Καλογρήδης", 
„-{- Јгалга 4ω άννης Καλογρήδης", 
„-)- παπα 'Ιωάννης Χλωροςί(, 
„~\- παπα Ανδρέας Γονέοςζ(, 
,,-| παπα Γεωργάκης Καλογρήδης", 
„Μιχάλης Καιρης", 
„Αινάρδος Καιρης", 
„Μιχάλης Μπίστης", 
„Δημήτριος Μπίατης", 
„Λεονάρδος Καμπανάκης", 
„Θεόδωρος Νταπόντες", 
„Αινάρδος Ντελαγραμμάτικας", 
„Νικόλαος Δημητρίον Μπίατη", 
„Περάκης Καμπάνης", 
„Γεώργιος Καμπάνης", 
„Νικόλαος Καμπάνης", 
„Γιαννάκης Ντελαγραμμάτικας". 

1) Χωρίον το > όήμον Κορθ-ίου. 
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28. Ηραξις, υπό χρονολογίαν αιμοόΨ κατά μήνα Σεπτέμβριον, οι' 
ης ο "Ανδρου μετά των περί αυτόν εντιμωτάτων κληρικών, υπογραφό
μενων, αποφαίνεται έρειδόμενος επί προςαχυέντων επισήμων γραμμάτων, 
ϊνα το ήμισυ τής εκκλησίας τής Θεοτόκου, τής έπομαζομένης No 
τική(;), εν τφ χωρίφ Καπαρια1) ανήκη μετά πάντων τών ημίσεων 
κτημάτων και αφιερωμάτων αυτής, κινητών και ακινήτων, και όσων αν 
προσκτήσηται, άνήκη ώς ϊδιον κτήμα άναφαίρετον και άναπόσπαστον 
τω ίερεϊ Δημητρίφ Ξένφ, όστις πολιτευόμενος κατά τους θείους 
και Ιερούς κανόνας του Ιδίου επαγγέλματος και Ιεροπραγών νομίμως èv 
ооггу υέλει хофяогіб#ш άνενοχλήτως jráwa tra ανήκοντα αυτ^ ¿κκλ^σκι-
<mxa δικαιώματα, υποχρεούμενος αμα να έπιδίδη αό^αΑε^πτως καϋ εκα-
στον έτος τη 9Αρχιεπισκοπή "Ανδρου μίαν ΑΛτραν κηροϋ „είς όνομασίαν 
τέλουςζζ. 

29. Πραξις χρονολογουμένη: ацюбУ ετει μηνΐ Σεπτεμβρίφ, κατά 
στρωΰεϊσα èv τφ Ιερφ κώδικι τής ¿¿τταρ̂ /ας Άνδρου αΐτήσει του 'Ιε
ρέως ^Ιωάννου Πέρου άπα χωρίου Άρια2) προκειμένου περί τής 
εκκλησίας του 'Αγ. Ιωάννου του θεολόγου „είς Άπροβάτου", 
δν δι9 Ιδίων εξόδων άνήγειρεν ο μακαρίτης ϋ εϊος αύτοϋ Νικολός 
Πέρος, Δια τής πράξεως ταύτης αποφαίνεται ο "Ανδρου, δστις δεν 
ύποσημειοϋται, ϊνα „ή είρημένη εκκλησία του Θεολόγχ κειμένη είς 
s Α προ βατ ου είς το εξής εϊη κάί λέγηται παρεκλήσιον άναπόσπαστον του 
ανωυεν ππα [= παπα] ^Ιωάννου Πέρου, έχοντος άδειαν Ιερουργεϊν 
èv αύτφ xa¿ πανήγυριν συγκροτεϊν κατ' έτος κατά τήν πρώτην συνήϋ ειαν 
τή κς%: το Σεπτεμβρί παρ ούδενός ένοχλουμένου ή έμποδιζομένου, 
οφείλει δε ή ρη&εϊσα έκκλησίφ ófcóóvat τον καϋ εκαστον χρόνον προς τήν 
»Αρχιεπισκοπήν "Ανδρου" κηροϋ ανά Λίτρας μίαν είς όνο/̂ ασίαν τελους(ί. 

30. Πραξις ύπο χρονολογίαν: ,αψπ' Σεπτεμβρίου κγ , δι ής κανο
νίζονται τα τής διαφοράς μετα|ν του ιερομόναχου Γερασίμου 
καΙ τής ϋείας αύτοϋ Γεωργίνας, ϋυγατρος του ποτέ 'Ιερέως 'Ιε
ρωνύμου Γκίζη σχετικώς προς „ενα μερίδιον άπο τον ήμιση τής 
èv Σύρφ" κειμένης „εκκλησίας του άγί* Νικόλα"". Εν τη 
πράξει ταύτη υπογράφονται: „Γεράσιμος <Ιερομόναχος Πολυ
κράτης . . . .", „άρχιμανδρήτης "Ανδρου είς πρόσωπον 
τής μητρός μου". 

31. (Φ. 104α). Πραξις3) έχουσα èv πλήρει άντιγράφφ ώς εξής: 

1) Τον όήμον Κορ&ίον. 
2) Ιόε οσα περί τούτον ¿σημειώσαμε» iv „Byzantinische Zeitschrift", τόμ. IZ 

(1908), σελ. 106. 
3) Η πρηξίς ανχη χάϊ α\ ino μεν m άποτελονσί σπουδαίας συμβολής είς гђг 
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„Та επαινετά, κοινωφελή και υεάρεςα έργα, είς νό νά ανγκροτψ 
υώοι, στερεω&ώσι, και μείνωαι \ πολυχρόνια, εχβσι βέβαια χρείαν και 
κόππ πολλπ, και οννεργίας, και δαπάνης χρημάτων, \ και αμα επιμε
λείας διηνεκ&ς είς το να διαφυλάττωνται, και ενεργώνται δια παντός 
κοινοφελέςατον δη, και τα μάλιατα υεάρεστον Ιργον αδεται κ(αΐ), ομολο
γείται παρά πάντων ή \ παιδεία, και μάϋ ησις. 'Επειδή τοίννν κ(αΐ) èv 
ту ημετέρα ταύτη νήαφ "Ανδρφ, επί της \ αρχιερατείας τον προ ημών 
μακαρίτου Ίωάααφ, κοινή βουλή, συνέςη μεν, ΰ (εο)ϋ εύδοκχντος, αχο\ 
λεϊον ελληνικών μαυημάτων, ατελώς όμως, και άςηρίκτως, ώϋάν όπου 
ο μιαυός TŠ διδαακάλβ έπρεπε νά αννάγεται, καί ώς είπεϊν να φορολο-
γήται κατ έτος, από πάντων, ενός εκά<^* τών | κατοικούντων èv τη 
νήαφ, μέ μεγάλην δυατροπείαν, καί δυααρεακειαν τών περιααοτέρων, \ 
εκ του οποίου τέτ&, έξ ανάγκης, εντός ολίγβ, έπρεπε νά παύση το 
επωφελές τούτο έργον, те\тв χάριν ή ταπεινότης ή εμή φοβούμενη τον 
έπαπειλούμενον τούτον κίνδυνον, èv μεγίαταις φρον\τίσιν ετύγχανε, ζη
τούσα τρόπον παντοτινής ουατάαεως, καί διαμονής του σχολείου, καί 
αμα δεο\μένη те πόρον τοις άπόροις δίδοντος ΰ ε8, όπως δώ καί ήμϊν 
τρόπον διορθώσεως, καί \ θεραπείας άλλα δόξα ту αξ>ρήτφ, καί παν 
σόφφ αυτό πρόνοια, δς έπήκουσε τής δεή\σεως ημών, καί ουκ έγκα-
τέλιπεν ή μας είς τέλος èv αϊς γαρ ήμέραις έκινδίνευον τα Tš [σχολείου] \ 
άνελπίστως επεμιμεν είς ήμας συνεργόν κραταιόν, τον υερμον ζηλωτήν περί\ 
τα τοιαύτα, τον εύσπλαχνικώτατον, και χριστιανικώτατον, τον ένδοξότατόν 
φημι άρχοντα, καί διερμηνευτήν τοϋ ζόλ3 τής κραταιας βασιλείας, κύριον 
κΰρων Νικολάκην Μανρογένην1), τό έ'/καλΑώαασμ,α καί καύχημα 
άπασών τών νήσων ίτινος ή ένδοξότης, αφ' ου ήκουσε παρά τής 
εμής ταπεινότητος τα τής υποθέσεως ιτα^της, θείφ ζήλφ κινηθείσα, προσ 
τρέξαντος \ είς τούτο την ένδοξότητά του, καί τού συζηλωτοϋ προς τα 

ιστορίαν τών σχολείων της Άνδρου, περί ών lös προχείρως τα κείμενα παρά 
Ματ αϊ ω Л α ρ αν ix α, Σχεδίασμα περί της èv τψ Έλληνικφ ьд-νει κατα
στάσεως τών γραμμάτων . . . (Έν Κωνσταντινουπόλει 1867), σελ. 174—175, καί 
Α. Μη λιαράκη, " Ανδρος-Κέως, σελ. 53 κ. ε., 158 κ. ε. — Σιγίλλιον περί τών νπο τον 
διδασκάλου Σαμουήλ ιδρυ&έντων εν "Ανδρω σχολείων, απολυ&εν υπό τον πατριάρ
χου Κυρίλλου ζ' καί της περί αυτόν συνόδου, μηνΐ Μαίω 1818, Ιδεπαρά И. И. Со
кол O B ъ , Константинопольская церковь въ XIX вѣкѣ. Τόμ. А'. Έν Πετρου-
πόλει 1904, σελ. 67—69 (τών Приложенія), άρι&. XC. — αχξοδικάς ανακοινώσεις 
περί τών σχολείων "Ανδρου προαναγγέλλει δια τών „Νησιωτικών" ο περί. τα 
"Ανάρια λίαν εμπείρως έχων ιστοριοδίφης κ. 'Ιωάννης Βογιατζίδης. 

1) Τα ενταύθα καί κατωτέρω κείμενα περί Νικολάου Μαυ ρογ έν η προς 
τε&ήτωσαν tv καιρώ είς νέαν ϊκδοσιν гой δίτομου βιβλίου τού Th. B l a n c a r d , 
Les Maurogéni, histoire d'Orient (de 1700 à nos jours). Ωσαύτως προςτε&ήτωσαν 
τα παρά И. И. С о к о л о в ъ , εν&' ανωτέρω σελ. 95 (го ) Прнложенія), αριθ. XXXVIII, 
καί τα υπ εμο ) ανακοινωθέντα èv ,,Βυζαντίδι", τόμ. Α' (1909), σελ. 236Š*, 319. 
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τοιαύτα παναγιωτάτου ημών δεσπότου, και \ οικουμενικού πατριάρχη 
κνρίΒ Σωφ ρονι*1), συνέλευσιν έποιήσατο απάντων των èv ту νήσφ 
τιμιω\τάτων αρχόντων, κ(αι) οσιωτάτων καθηγουμέν(ων) των τριών μο
ναστηριών. και δή προτροπή, και σν\νεργία της τε ένδοξότητός те, каі 
της έμής ταπεινότητος, απάντων ομδ ονναινεοάντων, επί συςάσει, και 
όιαμον# тё οχολεί8 έ/ένετο σννειοφορά, και καταβολή χρημάτων διά 
καταςίχβ \ κατ* άναλογίαν της εκάς& δυνάμεως, είς την οποίαν τάντην 
σννειοφοράν έποίησεν αρχήν | άγαθήν έξ Ιδίας avTš καλοκαγαθίας, ο 
ενδοξότατος άρχων δραγβμάνος, (τον οποίον εϊθε \ ο άγιος θ(εό)ς πολύ-
χρονίξοι9 και όιαφ^Αάττοι ¿κτός παντός άνιαρ» συναντήματος διά τε τ* 
αλ\λα, και διά тато) συνήχθησαν бе έξ απάντων γρόαια τον αριθμόν 
ι̂Αιώοες τρεις, | και εξακόσια τριάντα πέντε, ατινα ευρέθη ενλογον να 

δοθώσι δανειακώς είς πρόσωπα οΐγβρα, ώοτε οπ8 δ έξ αυτών άποτι-
κτόμενος τόκος να δίδωται κατ έτος τφ κατά \ καιρός εύριακομένφ δι-
δασκάλφ δ,τι δε ήθελε περισσεύη, η να έξοδεύεται είς αλ\λα χρειώδη 
έξοδα TŠ σχολεία, ή να φνλάττεται προς αυ|ΐ)σιν, και περισσοτέραν 
έπίδο\σιν αντ& επειδή δε, καθώς προείπομεν, τα τοιαύτα καλά, αφ β 
σνςώσι, χρειάζονται \ φροντίδα, και έπι/^Αειαν είς το και να <5ια/-ιε'νω<ην 
èv καλή καταςάσει, теть χάριν διω\ρίσθησαν και επίτροποι εκ μεν TŠ 
Κάτω Κάςρβ ο σιορ Πέτρος Καΐρης, σιορ Δημήτριος Καμ-
πάνης, σιθ(5 Αύγονστάκης Δαπόντες, σιορ Φραντζεσκάκης 
Ντέλλα Γραμμάτικας || (Φ.·104# ек δε TŠ 'Επάνω ó σιορ 
Λεονάρδος Καμπανάκης2), και σιορ Νικόλαος Καμπάνης, 
οϊτι\νες οφείλπσι να παραλαμβάνωσι τα διάφορα τών άσπρων, καΐ 
νά δίδωσι τφ διδασκά\λφ έν τοις διωρισμένοις καιροΐς τον μισθόν 
νά φροντίζωσι, και έπιμελώνται δια την \ σύςασιν, αϋξησιν, και 
κατά πάντα προκοπήν TŠ σχολεία, και τε öμέva TŠ χρόν*, άφ' /7 
ήθελαν δώση λογαριασμον, νά άλλάσσωντ(αι), και είς τον τόπον 
αυτών να εκλέγων* (αι) αλ\λοι- απάντων δε τέτων τών επιτρόπων τών 
τε κατά καιρός διοριζομένων, και τών \ προσεσημειωμένων, από κοινής 
ημετέρας παρακαλέσεως, άνεδέξατο το βάρος, νά είναι | και νά λέγεται 
κορυφαίος, και επιτηρητής, δεφένδωρ, καί υπέρμαχος, ο πανευγενέςα\τος, 
και ενδοξότατος αρ^ον δραγβμάν0^. "Οθεν είς ένδειξιν, βεβαίωσιν, και 
διηνεκή μνή\μην έγε'νετο και το παρόν éjw/?8/?aiû)t?eV παρά τής έμής τα
πεινότητος, και τής αύτβ ένδοξό\τητος, και εξής απάντων τών τιμιωτάτων 
αρχόντων, καταςρωθέν και èv τφ κώδικι τής ή\μετέρας ά/ιωτάτ^ς άρχι-

1) Πρόκειται περί τον οίχουμενιχοϋ πατριάρχου Σωφρονίου B'. 
2) Κατ9 αρχάς: χαμπάναχης 
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επισκοπής, εν τφ οποίφ κατεγράφησαν καί τα ονόματα των δεδω\κότων, 

συνάμα τη ποσότητι των δεδομένων άσπρων. <^αψοςω ЧвѵР ιγ4\" 
32. (Φ. 104Ą). Πραξις έχουσα έν πλήρει άντιγράφφ ώς έπεται: 
„~\-äψοζ Σεπτεμβρί* α'1?: εστειλεν ó ενδοξότατος αρχον δραγουμα

νός ένταϋϋ α | τον εύγενέσνατον άρχοντα σιορ Ζαφειρακην Μάτζαν 
Σιφναϊον δια να συναχυώσι τα άνω \ γεγραμμένα απρα του σχολείου 
ωσάν όπου πέρυσι καταγραφή μόνον έγένετο καί | ύπόσχεσις αφ' ενός 
εκάστου δι1 ομολογί(ας)9 ούμήν δέ καί καταμέτρησις, και έξόφλησις /гбга| 
πεμφυέντες οϋν έκαστος εντός της ημετέρας αρχιεπισκοπής Οέδωκεν 
έκαστος το | δ̂ τερ έγράφη πάρνος, καί έξώφλησεν ο μέν άρχων δραγου-
μάνος γρ{όσια) 

ο δέ πανιερώτατος δεσπό
της άγιος "Ανδρου . . γρ. 100 

Μιχαλάκης Καΐρης 

250 

γρ. 100 

Μιχαήλ Αορέντζου 
Καίρη 

Νικόλαος Κοττάκης 

Χατζή Κοντύλης Νικό
λαος γρ. 100 

Άλ&ξανδρος Καμπάνης γρ. 60 
3 Αντώνιος Κοττάκης . γρ. 50 Νικόλαος 'Αθανασίου 
Μιχαήλ Γεωργί Καιρη γρ. 50 Πέτρος Καιρη . . . 
Χήρα Ντξάνη Καΐρη . γρ. 30 

. γρ. 30 

γρ.100 
γρ. 60 
γρ. 60 
γρ. 40 
γρ. 40 

420 

Αεονάρδος Καΐρης 

|| (Φ. 105«.) 
Νικόλαος Καΐρης 

Νικόλαος ^Ιωάννου 
Καιρη γρ. 20 

Αεονάρδος Νέρης . γρ. 10 
Μιχαήλ Καμπάνης . γρ. 40 
Γεώργιος Καμπανάκης γρ. 20 
Δημήτριος Κυριάκος γρ. 10 

Νικόλαος Αιγίζος . γρ. 30 
Μιχαήλ Μπίστης . . γρ. 60 

Χήρα Γάσπαρη Καιρη 
Αεονάρδος Αορέντζου 

Καιρη γρ. 20 
670 

γρ. 20 Νικόλαος ^Αλεξάνδρου 
Καιρη γρ. ЪО 

Πέτρος Καΐρης από 
Αάμυρα1) γρ. 40 

Νικόλαος Καμπάνης γρ. 20 
Σταματέλλος Καμπάνης γρ. 20 
Γεώργιος Σπυρίδος γρ. 20 
Αεονάρδος Κωσταν-

τάκης γρ. 20 
Σταματέλλος Μπίστης γρ. 60 
<Ζμιχαήλ μπίστης> με 

€1 € 

χηρα Ντιλμπέραινα 2) . γρ. 10 
1) Χωρίον τον όήμον "Ανδρου. 
2) Γα iv τφ διαατίχφ γράμματα ex διορθώσεως. 
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Γιαννάκης Μπίστης γρ. 40 
Σταματέλλος Άλεξάν-

δρον Μπίοτης . . . γρ. 50 
Ντζάννες Άγαδάκης γρ. 15 
Φραντζέακα Ντέλλα 

Γραμματικά . . . γρ. 15 
Δημήτριος Πολέμης γρ. 40 
Νικόλαος Ντιλμπέρης γρ. 20 

Χήρα Αεονάρδον 
Μπίστη γρ. 20 

Μιχάλης Καιρης Πίκλα γρ. 30 
Φραντζέακος Κοττάκης γρ. 30 
ΈλενυέρηςΚαρνοτινός γρ. 40 
'Ανδρέας Ντέλλα Γραμ

ματικά γρ. 40 
Αύγουοτής Ταπόντες . γρ. 60 
Χήρα Μιχαήλ Καιρη . γρ. 20 
Αεονάρδος Καρκάτζης γρ. 20 
Γιαννάκης Τζάμης . γρ. 15 

Μιχαήλ Νέρη . . . γρ. 10 
'Αντώνης Σπυρίδης γρ. 20 
Χήρα Αεονάρδον Κυ

ριάκου γρ. 15 
Χήρα Αύγουοτή Ta

sto ντε γρ. 15 

725 

το μοναοτήριον της Αγίας γρ. 100 
του *Λγίου Νικολάου γρ. 50 
χήρα Κρισέντζιου . γρ. 10 
Δημήτριος Γεωργι* 

Καμπάνης . . . . γρ. 60 

945 

|| (Φ. 105¿). 

Γιαννάκης Ντέλλα 
Γραμματικά . . . /ρ. 20 

Γιαννάκης Ντζόρντξης γρ. 20 
Δημήτριος Νέρη ς . γρ. 15 

Δημήτριος Καμπάνης . γρ. 100 
Δημήτριος Ντέλλα 

Γραμματικά . . . γρ. 20 
Αεονάρδος Πολέμης γρ. 100 
Μιχαήλ 'Ιωάννου Πο

λέμης γρ. 15 
Βασίλης Καΐρης . . γρ. 20 

Νικόλαος Κοττάκης γρ. 60 
'Αντώνιος Κοττάκης γρ. 30 
Αεονάρδος Μπίοτης γρ. 40 
Χρβοής Καμπανάκης . γρ. 20 

Ντζάνες Πάροδος . γρ. 20 
Νικόλαος Μπίοτης . γρ. 60 
Στρατής Καμπανάκης. γρ. 30 
Αύγουοτής Ιωάννου 

Ταπόντε γρ. 25 
Δημήτριος Καρκάτζης γρ. 10 
Φραντζέακος Ντέλλα 

Γραμμάτικας με τον 
άνε^ιόν тог) . . . . γρ. SO 

Νικόλαος Σουμαρίπας γρ. 10 

895 

το μοναοτήριον της Παν
άχραντου γρ. 100 

Νικόλαος Καμπάνης γρ. 50 
Στάυης Καμπάνης . γρ. 40 

1085 

Αεονάρδος Γρόοαος γρ. 10 
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Άντώννος Καμπάνης γρ. 20 Σταματέλλος Βλαατός γρ. 20 
Μιχάλης Θολερός . γρ. 10 Γιαννάκης Μιχάλη 

Κ αι ρ η γρ. 10 
Θεόδωρος Ταπόντες γρ. 10 Πέτρος Καΐρης . . γρ. 40 
Πέτρος Λεονάρδον . γρ. 10 Λεονάρδος Καμπανά-

κ η ς με τον νίόν τον . γρ. 100 
Μιχαήλ Μπίοτης . . γρ. 30 Δημήτριος Μπίοτης 

με τον νίόν τον . . . γρ. 25 
Μιχάλης Ίωάνν* Μιχάλης Νικολού 

Ντέλλα Γραμματικά γρ. 10 Γραμματικά . . . /ρ. 10 
Νικόλαος Άγαδάκης γρ. 10 Γιαννάκης Ντέλλα 
Δημήτρης Σταματέλλον Γραμμάτικας . . γρ. 30 

Καμπάνη γρ. 20 

140 · χ )235 
"Οταν γίνη το κτήριον τον 

βχολείον νπόαχομαι Ζα
φείρης Μάτζας . . γρ. 50 

aviva πάννα βνμποοοννναι εις γρόαια χιλιάδας νρεις και νενρακόοια 
έννενήκοννα πέν\νε 2), έκ νών οποίων έδόυηααν νφ δίδαακάλφ δια δεδον-
λενμένον μιοϋ όν, και δια νο ενοί\κιον τον οχολε'ιον γρόαια ογδοήκοντα 
νών δε λοιπών έδανείουηααν δι* ομολογιών, νφ 

μεν Νικολαφ Ίωάννον 
Κοννάκη γρ. 500 

νφ δε Φραννζέακφ 
Ννέλλα Γραμμάνικα γρ. 300 

νφ δε Δημηνρίφ Καμ
πάνη γρ. 500 

νφ δε Νικολαφ Κον
νάκη γρ. 400 

τφ Πετρφ Καΐρη. . γρ. 200 
νφ Άλεξάνδρφ Καμ

πάνη γρ. 250 
τφ αιόρ II ε ράκη . . γρ. 265 

2415 

1) Το πραγματιχόν αθ-ροισμα των τελευταίων εισφορών είναι 245. 
2) Κυρίως 3505. Ібе τήν αμέσως προηγουμένην ίποσημείωσιν. 
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τφ πανιερωτάτφ δεαπότη 
έδόυηοαν \ δι,' αυλικής 
ομολογίας γρ. 1000 

3415 

διωρίαυηααν δε καΐ επίτροπος κατά το παρόν έτος ο οώρ Νικόλαος 
Κοττάκης, \ αιορ Σταματέλλος Μπίατης, οιόρ Μιχαήλ 
Καμπάνης, οιόρ Λεονάρδος Μ π ία τη ς, οιόρ \ Πέτρος 
Κ at ρ η ς, καί . . . . Δημήτριος Καμπάνης, είς των οποίων τάς 
χείρας έδόυηααν καί | ai ομολογίαι των ανωτέρω άαπρων του αχολείου.ί( 

33. (Φ. 106«). Πραξις εχουαα έν πιατφ αντιγράφφ ώδε: 
„1777 Σεπτεμβρίου 10* 
έλαβα ομολογίας του οχολίου — ωοα οιμποαοϋτε τρις χιληαδες 

τετρακοαια δεκαί πέντε γροοια νουμερ 3415 βονλομενες με της βουλές 
τον επίτροπο του πα\ρελϋ οντος χρόνου καί ης άποδιξιν ηπογραφομε 
καί ιδιοχιρος μου: κα* ι κατουεν | 

Πέτρος Καίρις έλαβα τις ομολογίες 
Ζαφείρης Μάτζας καί βεκέλης του άρχοντος1) μάρτυς 
Δημήτριος Καμπάνης μαρτηρώ: ™ 
Νικόλαος Καμπάνις μαρτιρο = 
Φραντξεαχος Ντελλα Γραματιχας μαρτιρο =" 

34. (Φ. 106«.) Πραξις εχουαα έν πλήρει αντιγράφφ ώδε: 
1 Ι ω _ „ 

„αψοη: αεπτεμβρΙ? α^ : διωρίαΰηααν κατά το παρόν έτος επίτροποι 
του σχολίου ο αιόρ Μιχαήλ Καΰρη Γεωργί*, ο αιορ Νικόλαος 
Καμπάνης, κύρ Αεονάρδος 'Ροΐδη, καί αιορ Αορέντζος 
Πολέμη." 

35. (Φ. 111#. Πραξις εχουαα έν πλήρει αντιγράφφ ώς έξης: 
„αιμπγ κατά μήνα αϋγουατον: ή καταγραφή των απρων των 

καραβοκυρέων καί λοι\πών γιμιτζίδων είς βοήϋ ειαν του ελληνικού 
αχολείου κατ' όνομα: 

Χατζή Κουτέλης /ρ:30 
Γιάννης Ζαρμπής 7ρ. 10 
Πετρής Πααχάλη ς Ψεΐξης γρ. 20 
Δημήτρης Κουτέλης. . . . γρ.lb 
Σταματέλλος Κουτέλης . . γρ. 15" 

1) "Ητοι τον μεγάλου όραγονμάνον της Πύλης Νικολάου Μαυρογένους. 
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36. (Ф. 112£). Πραξις èv πλήρει άντιγράφφ εχοναα ώς εξής: 
„Εύλογητός ο θεός ημών ο èv τριάδί αγία ύπο πάντων προσκυ-

νούμενός τε καί δοξαζόμενος ο πα\τήρ, δ νίός, καΐ το αγιον πνεύμα, 
ου τη χάριτί κολ συναινέσει της τρισυπόστατου αδιαιρέτου αγίας | τριάδος 
εσυναίνεσε τον ζήλον καί τάς ψυχάς ημών δια την καλην άποκατά-
στασιν τον σχολείου ημών \ δθεν από κοινής συσκέψεως γινομένης 
συνήλθομεν όλοι ημείς oi άρχοντες είς την ά^ωτάτ^ν | άρχιεπισκοπήν 
του πανιερωτάτου και σεβασμιωτατου ημών δεσποτου αγίου "Λνδρου 
κυρίου \ κυρίου Παγκρατίου, λαλήσαντες δε προς τον εύγενέστατον 
αρχ.1) κοτ^ά/^ασ^ σωρ | Αημήτριον Πολεμην, σννο^λοϋννες με 
ποιον τρόπον να εϋρωμεν το στερεόν και \ παντοτανόν νιζάμι δια την 
εύκατάστασιν και καλην προκοπήν τών παιδιών μας, \ και δι' αΐώνιον 
μνημόσννον, καί δια jtaworaw)v (jptAotri/xiav τής πατρίδος μας \ δθεν 
καί έκ συμφώνου διορίζομεν καί άποφασίζομεν δια να δίδωνται άπδ 
δλον το | κοινον τής πατρίδος μας γρόσια πεντακόσια κατ έτος τα 
ójtota ασ;τρα να ^ν\πνωνται erę το γενικον τεφτέρι rçtrot είς την κάσαν 
του μαλαγηρίου και συναζόμενα | αυτά να δίδωνται άπό τον κατά 
καιρούς <^διδασκαλ ̂ > κοτζάμπασην περί δε τους διορισμένους | επιτρόπους 
τής σχολής και αύτοι περνώντας τα να δίδωσι τον μισθδν τού óeáa» 
σκάλου \ άπό τα τέλη τού σεπτεμβρίου, <Ы να λειψή είς το εξής ÒC 
δλου ή αμέλεια και άγανάκτησις τού διδασκάλου ούσα λοιπόν άπόφασις 
τού ευγενέστατου άρχοντος κοτζαμπάση \ σιορ Δημητρίου Πολέμη 
καί τών λοιπών αρχόντων άποφασίζομεν èv δυνάμει τής \ κοινής θελή
σεως οτι τούντεύθεν και είς το εξής να ακόλουθη το νιζάμι τούτο, \ 
δηλ: να εχη χρέος άπαραιτητον ο κατά καιρούς κοτζαμπάσης δια να 
δίδη είς τους επιτρόπους τής \ σχολής τα ανωτέρω πεντακόσια γρόσια 
επί τα τέλη τού σεπτεμβρίου καί δια να μη ) γεννηθή (δ μη γενητο) 
καν ένας πειρασμός, ζητώντας νά dratęstyfl τά καλώς άπο\φασισθέντα 
ύπογράφομεν τδ παρόν μας περνώντας το καί èv τφ κώό^α τής 
αρχιεπισκοπής προς άσφάλειαν τών μεταγενεστέρων υποσχόμενοι δια 
νά ύπογράψωμεν . τδ παρόν μας με Ιδίαν θέλησιν έπιβεβαιοϊ τίοΧ δ σεβασ
μιότατος ημών δεσπότης \ άγιος "Λνδρον κύριος κύριος Παγκράτιος 
και οποίος ήθελε σταθη αίτιος ζη\τώντας νά αναίρεση καί νά χαλάση 
τον κοινδν ημών δεσμδν τον εχομεν δλοι \ ήμεις άναθεματισμένον και 
άλλότριον τής αγίας, ομοουσίου, τρισυπόστατου \ και αδιαίρετου τριάδος 
καί να τον καιτατά§# ό κύριος ημών 'Ιησούς μετά τοϋ σατανά | καί ή 

1) = Άρχοντα. 
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μερίς αντον μετά τον προδότον 'Ιούδα, και αυτήν τήν κνρίαν ημών 
Θεοτόκον | εξει άντίμαχον, εξει δε και της αράς και αγανακτήσεις πάντων 
των απ' αΙώνων εύαρεοτηΰάντων αγίων πατέρων διό έγινε το παρόν 
με κοινήν μας ϋ έληοιν \ δια νά αώζεται είς αΙώνα τον djmwa. 
Έν ετει αωβω Νοεμβρίου: 1 | 

Σταματελλος Μπίατης 
Γιανάκις Ταπόντις καΐ επίτροπος της κονώτης 
Μιχάλις Καειρις 
Γεόργιος Κονδήλλης Βαοίλιος Καϊρης — 
Λορέντζος Καϊρης Δημήτριος Καϊρης - -
Λεονάρδος Λαακαρι Καΐρι Τζονάνες Δαποντης 
Γεώργιος Ντελαγραμάτικας 
Λεονάρδος Πολέμης 
Μηχάλης Κοττάκης Ίω(άννης) Καμπανάκης 
Γεώργιος Καμπάνης Νικόλαος Καμπάνης 
Λεονάρδος Ταπόντες Δημήτριος Καμπάνης 
Φρνδερϊκος Βαρδάκης 

Ίω(άννης) Κοτάκης 

37. (Φ. 113Ą). Πραξις εχοναα πλήρει άντιγράφφ ώς έπεται: 

Í-J ψ | |-y 

φωι ετει οεπτεμβρί* ιδ: άρχιερατεύσαμεν *Ανδρον και κατά 
-Η- ην 

τήν : κ ΰ τον δεκεμ\βρί3 έφ&άοαμεν είς τήν υεόοωατον ημών έπαρχίαν | 
„Ίδον Аошоѵ καταοτρώνομεν έν τφ €Ιερφ τούτφ κώονκι, της 

επαρχίας μας το περί φιλοτιμίας γράμμα οπον έπροβιβάοαμεν τήν 
άρχιεπιακοπήν ταύτην είς μ(ητ)ρόπολιν. 

„ Ιερεμίας ι) έλέφ θεοϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 
'Ρώμης καΐ οίκονμενικος πατριάρχης. 

"Ιοονς*) μεν άλλήλοις προς τήν του μνατηρίον νπερφνα δύναμι,ν 
πάντας τονς αρχιερείς ή αγία ημών έκκληοία παραδίδωαι, και τφ μεν 
πλέίον, τφ δε ελαττον μεϋ είναι της υείας ταύτης δννάμεως ονκ αν tr¿g 

εύσεβώς οντ' ενιποι ούτε φρονήΰειεν οι μέντοι υεϊοι και Ιεροί π(ατέ)ρες, 

1) Πρόκειται περί τον 'Ιερεμίου, τον κατά σειράν Δ , πατριάρχου Κωνσταν
τινουπόλεως εν ετει 1809—1813. 

2) Μέρη τινά τον συνοδικού τούτον σιγιλλίον, ίόίως περί την αρχήν καΐ το τέ
λος, mutatis mutandis συμπίπτονσι προς άλλα σιγίλλια προαγωγής εκκλησιών. Πρβλ. 
π. χ. το από f Ιουνίου τοΟ 1804 σιγίλλιον τον πατριάρχου Καλλινίκου Ε', οι ου 
σιγιλλίου παρέχεται είς τον μητροπολίτην Σβορνικίου το „προνόμιον της 
νπερτιμίας κ αϊ εξαρχίας Δαλματίας''. * Ιόε И. И. С о к о л о в ъ , ьѵд-
ανωτέρω, σελ. 43 -45 (τον Приложенія), άρι&. LXIII. 
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των Οψων έπιμελούμενοι διαδόχων, όπως μηδοτιούν εαυτούς άπεγβα-
νομένους άλλήλοίς παρέξωνται, δριά τε διηγόρευσαν εφ' δοον γης ή εκά-
ατού εσται αρχιερατεία εμμένουσα, και είς μ(ητ)ροπόλεις, αρχιεπίσκοπος, και 
έπισκοπάς τάς επαρχίας διαταξάμενοι, trd^ç ευηκαν, καϋ ας έμμελώς 
προς αλλήλους προσενεχυήσονται. άλλα το μεν της ύπερφυοϋς δυνά
μεως θείον, καί αεί ώααύτως έχον, πρόοεοτι τοις άρχιερεύσι, και τα 
όρια καλ al τάξεις ανθρώπινα, και άλλοτε άλλως μεταβάλλοντα καθορα-
ται τοις πάλαι τε και τοις έπειτα el γαρ τις τας αρχαίας τε καί τας 
καθ ημάς έπέλθοι διατυπώαεις, αντικρυς εϊοεται των επαρχιών τάς 
μεν παντάπαοιν έκλελοιπυίας, τάς δε είς το μείζον ή ελαττον rorç ορίοις 
μεταβεβλημένας, ή τουναντίον απ* έκείνας είς ταύτας μεταπεσούσας. 
αύτίκα γούν ή Μονεμβασία, πάλαι ποτέ επισκοπή ούσα της μητρο
πόλεως Κορίνθου, είς μ(ητ)ρόπολιν έτιμήθη, καί τά 'Ιωάννινα επι
σκοπή της Ναυπάκτου οντά, είς μητρόπολιν προεβιβάσθη, καί ή 
!ягсф#іа Δημητριάδος, επισκοπή ούσα της Λαρίσσης, αρχιεπι
σκοπή απεδείχθη, καί προ ετών είς μ(ητ)ρόπολιν προβιβασθεϊσα, έτιμήθη 
δια της ύπερτιμίας καί εξαρχίας Πελασγών1) πολλά μεν ούν εϋροι αν τις 
έξενηνεγμένα περί τούτου τά παραδείγματα, διό καί ήδη του θεοφιλέ
στατου άρχεπισκόπου "Ανδρου κυρ Παγκρατίου το ζην έκμετρή-
σαντος, καί είς τάς ουράνιους μονάς μεταστάντος, καί δια κανονικών 
'ψήφων καί συνοδικής εκλογής προτιμηθέντος είς διαδοχήν τής αρχιερα
τικής επισκέψεως τών ευλογημένων χ(ριστια)νών του οσιωτάτου άρχιμαν-
δρίτου του καθ* ήμας άγιωτάτου π(ατ)ριαρχικοϋ καί αποστολικού θρόνου 
κύρ Διονυσίου, νομίμως τε έπ* αύτη χειροτονηθέντος, καί είς τον 
τής άρχιερωσύνης προαχθέντος βαθμόν, εγνωμεν κατά φιλοτιμίαν, ανα
λογούσαν τή αυτού άρχιερωσύνη, προβιβάσαι καί τιμήσαι την έπαρχίαν 
αυτού т а ш ^ είς μητροπολιτικήν τάξιν, καί είς προνόμιον ύπερτιμίας καί 
εξαρχίας τών Κυκλάδων νήσων, ου καινοτομούντες, αλλ' άρχαΐον 
έκκλησιαστικον εθος φυλάττοντες, ούδε λόγου έκτος καθορώντες γαρ 
τήν αυτού ιερότητα κοσμιον οντά τοις ήθεσι καί σεμνον, θεοσέβεια τε 
хаі φρονήσει κομώντα, καί πολλοίς άλλοις προτερήμασι κατακαλλυνό-
μενον τοις άναλογούσι τφ άρχιερατικφ ^αρακτ̂ ρ* καί έπαγγέλματι, 
είδότες етг καί τάς κατά καιρούς αξίας αυτού καί πίστας προς τήν 
έκκλησίαν εξυπηρετήσεις, καί τάς παρ3 έγκρίτοις άρχιερεύσι δια μακρού 
τού χρόνου εύδοκιμωτάτας ωσαύτως έκδουλεύσεις, καί έπί πάσι τον διά 
πυρον πόθον τών έν αυτή τή επαρχία ευλογημένων χ(ριστια)νών, δνπερ 

1) Κατ αρχάς έγράφη: πεολασγών. 
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δια κοινών αύνών ενυπόγραφων αναφορών άνακαλύψαννες προς νήν 
καυ ήμας νου Χ(ρισν)οϋ έκκλησίαν ποιμένα εν αύνοϊς και προσνάνην 
πν(ευμαν)ικον έξηνήσαννο νήν αύνοϋ ίερόνηνα, καΐ έκ νούνων βεβαίαν 
έχοννες νήν πεποίυησιν, ονι κάί ϋ είφ αυναννιλήψει πολυειδώς κάί πολυ-
νρόπως επωφελής εσεναι αύνοϊς, και εύαγγελικώς και οσίως ποιμανεϊ vò 
έμπισνευϋέν αύνφ λογικον νου Χ(ρισνο)ϋ ποίμνιον, avvi πάννων νούνων 
έγνωμεν διτιαίως κολ ευλόγως φιλονιμήσασυαι vy αύνοϋ Ίερώνηνι vò προ-
νόμιον νοϋνο, νου είναι και λέγεσυαι 4ερόνανον μ(ην)ροπολίνην "Ανδρου, 
ύπέρνιμον κάί εξαρχον νών Κυκλάδων νήσων. Τούνου χάριν και 
γράφοννες, αποφαινόμενα συνοδικώς μένα || (Φ. 109«) νών περί ήμας 
4ερωνάνο)ν αρχιερέων, κάί ύπερνίμων νών έν *Αγίφ ΙΙνεύμανι άγαπηνών 
ημών αδελφών και συλ^νουργών, Ινα ή ρηυεϊσα αγιωνάνη μ(ην)ρόπολις 
'Άνδρου έχχι από νου νυν καί είς vò εξής, καί είς απαννα vòv αΙώνα vò 
καν" έκκλησιασνικήν ημών φιλονιμίαν δωρηυεν νοϋνο προνόμιον, καί ο 
ήδη άρχιεροπρεπώς έν αύνή άρχιερανεύσας έν *Αγίφ Π(νεύμαν)ι άγαπηνος 
ημών αδελφός και αυλλεινουργος κυρ Διονύσιος εϊη και λέγηναι και παρά 
πάννων γινώσκηναι Ίερώνανος μ{ην)ροπολίνης "Ανδρου, ύπέρνιμος καί 
εξαρχος νών Κυκλάδων νήσων, έπιφημιζόμένος οϋνω και μνημο
νευόμενος καί έν ναϊς ίεραϊς νελεναίς κάνα νήν έκκλησιασνικήν δια-
νύπωσιν, έχων και νήν νάξιν καί εδραν αύνοϋ έν ναις έκκλησιασνικαις 
συνελεύσεοι μένα νους άλλους μ(ην)ροπολίνας νους υποκειμένους ανέκαθεν 
νφ καϋ ήμας άγιωνάνφ πανριαρχικφ άποσνολικφ νε και οίκουμενικφ 
υρόνφ. *Ωσαύνως δε καί πάννες ol μεν' αύνον διαδεξάμενοι νήν άγιω-

4 

νάνην ναύνην μ{ην)ρόπολιν. Ταϋνα μεν οϋν απεφάνθη κάνα πανριαρχικήν 
κάί συνοδικήν φλονιμιαν, καί κεκύρωναι έκκλησιασνικώς. "Οσνις δε νών 
^στχα^ώ^ Ιερωμένος, ή λαϊκός, επιχείρηση πόνε άνανρέψαι να έν νφ 
παρόννι έπ' εύλόγοις λόγοις δεδογμένα, καί συνοδικώς έκπεφασμένα, κ(αΐ) 
διασεϊσαι να νοϋ έπιχορηγηυέννος νούνου προνομίου, ο νοιοϋνος ώς 
άλαζών καί κακόνροπος άφωρισμένος ύπάρχη παρά Θεοϋ Κυρίου Παννο-
κράνορος, και κανηραμένος, καί ασυγχώρηνος, καί μένα ůavavov αλυνος, 
καί νυμπανιαιος, καί πάσαις ναις πανριαρχικαις και συνοδικαϊς άραις 
ύπεύϋννος, κάί νφ αίωνίφ αναϋ έμανι υπόδικος, είς δε νήν περί νούνου 
ένδειξιν καί διηνεκή νήν άσφάΧειαν έγένενο καί vò παρόν ήμένερον 
πανριαρχικον1) και συνοδικον Γράμμα, κανασνρωϋ εν κ(αί) έν νφ 4ερώ 
κώ<$6κ̂  νής αγίας νοϋ Χριςοϋ Μεγάλης 'Εκκλησίας, καί έδόυη νφ §ηΰ έννι 
Ιερωνάνφ μηνροπολίνη "Ανδρου, ύπερνίμφ καί έξάρχφ νών Κυκλάδων 

1) * Η λίξις tv τ φ όιαστίχω. 
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νήσων, έν άγίφ πνεύμανι άγαπητφ άδελφφ καΐ συλ τoυργφ νής 
ημών μετριότητος κυρ Διονυσίφ. αωι:^ 

+ 
Έν μηνΐ δεκεμβρίφ. 9Ινδικτιώνος ιδ^ 

„ο Καισαρεί(ας) Φιλόθεος 
„ο Εφέσου Διονύσης 
„ο Ήρακλεί(ας) Μελέτιος 
„ο Κνζίκον Μακάριος 
„ο Ννκομηδείας Αθανάσιος 
„ο Νικαίας Δανιήλ 
„ο Χαλκηδόνος Γεράοιμος 
„ο Τορνόβον Μακάριος 
„ο Βε$ροίας Χρύσανθος 
δ Δράμ(ας) Π αρύ ε νιος" 

38. (Φ. 109$. Πραξις υπό χρονολογίαν αωιγ. ΊουλΡ α' νου "Ανδρου 
Διονυσίου, καϋ ' ην ό άρχιερεύς οϋνος αποφαίνεται δτι, „επειδή κεχει-
ροτόνηκεν 4ερέα vòv Παπα Μιχαήλ 'I ω αν Vs Πό&Β" εδωκεν είς 
αυτόν το χωρίον „Γήδηα (;)" ι) „... δια να 4ερατεύη èv τη εκκλησία..." 
„..."Οϋ εν δια να μένη άδια^πτως ό ξ>ηύ είς παπα Μιχαήλ έφημεριος 

τδ αυτπ χωρί3 έφ' ορβς ζωής τβ καΐ μετά τήν απ' αυτοϋ άποβίωαιν 
να μένη πάλιν 4ερεύς από τος κληρονόμας re, υπόσχεται να κτίζη 
νέαν εκκλησίαν έξ Ιδίων αυτοϋ άναλωμάτων και νά έφημερεύη èv αύτη. 
μηδενός τών óeaáá^cov ημών ενάντιου μεν* υπόσχεται εΙσέτι να δίδη 
αΐνήσιον κατ ενός είς νήν καϋ ήμας άγιωνάνην μηνρόπολιν μίαν λίνραν 
κηροϋ..." 

39. (Φ. 114/?). Πραξις υπό χρονολογίαν 1821, νοεμβρίου 4. Κοινον 
γράμμα τών κατοίκων "Ανδρου, φέρον δεκάδας δλας υπογραφών. Κατά 
τούτο άπεφασίσυη κοινή καΐ ομοθυμαδόν „το νά έκλέγωνται τέσσαρες 
έκ τών ΠρΧχόντων, κ(Η νά δεχωνται τήν έξβσίαν, και τήν καλήν διοί-
κησιν της Πατρίδος είς διάςημα ενός Μηνός ολοκλήρβ. και τελειωϋ έντος 
τδ Μηνος να παραιτονται τής εξουσίας αύτοί οι τέσσαρες, και αντί τέτων 
νά έκλέγωνται άλλοι τέσσαρες έκ τών Πρβχόντων, διά νά διοικώσι 
καλώς καΐ αΰτίύ τον άκόλβ&ον ολόκληρον Μήνα..." Ό λαός όέ προς 
ταύτα υπόσχεται „. . . τήν πρέπουσαν υποταγήν, καΐ εύπεί&ειαν..." 

40. (Φ. liba). „Κατάλογος τών Προεςώτων, οϊτινες δπλεύβσι τήν 

1) Τον όήμον Γανρίον. Σννή&ως ταννν το χωρίον καλείται Πόες. Ορα 
Α. Μη λιαράκη, "Ανδρος-Κέως, σελ. 84. 
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κοινότητα κατά Μήνα" (Μην Νοέμβριος, Δεκέμβριος, \Ιανονάριος, 
Φεβρονάριος). 

41. (Φ. lib β). Κοινον γράμμα των κατοίκων "Ανδρον olà την 
διοίκηοιν, €¿tra^mv και άοψάλειαν της νήαον. Φέρει χρονολογίαν 1822, 
Ίανοναρίον 30, και δεκάδας δλας υπογραφών, αρχόντων, καραβοκνρίων, 
οίκοκνρίων κλ. κλ. 

42. (Φ. 123«). Σνατατικον τον "Ανδρον καΐ Σνρας Ίωάοαφ, δτχ 
τον „...ενλαβέοτατον èv 4ερενοι κύρ Δημήτριον Αβλάδην, τον 
από те "Ανω Κάςρ*..." "Ανδρον έχειροτόνηαε „νομίμως και κανό 
νικώς, εντός τον οεβασμί* vas τ8 άγί* μεγαλομάρτνρος Γεωργί*, το 
κοινό καυολικκ" ιερέα „èv ώριαμένχι. . . εκκλησία TS *Αγί* Νικό
λαο TŠ èv τφ1) Κόρυι"2). 

43. (Φ. 189«). Πραξις προκειμένης διαφοράς μεταξύ „τδ άρχοντος 
Μιχαλάκη Καιρη" και тог) viov αντον Δημητρίον ως προς τα 
κ ^ τ ά καΐ ακίνητα πράγματα της * Αγία ς Μαρίνης. Ή πραξις 
είναι αρχιερατική, αλλ ο άρχιερενς δεν ονομάζεται Η)· φέρει δε χρόνο 
λογίαν αψπα' Ίανοναρίον κβ' και τάς άκολονϋ ονς νπογραφας (αιτινες 
όμως δεν φαίνονται Ιδιόχειροι): 

„Σταματελος Μπιοτης . . ." 
„Μιχάλης Αορεντζβ Καϊρη . . ." 
„Δημήτρι0^ Καμπάνης . . ." 
„Νικόλαος Κοτάκης . . ." 
„Ανγβςίνος Ταπόντες . . ." 
„Νικόλαος Μπίατης . . ." 
„Αλέξανδρος Καμπάνης . . ." 
„Σταματελος Καμπάνης . . ." 
„Νικόλαος Κοτάκης . . ." 
„Φραντζέακος Ντελλαγραμμάτικας..." 
„Μηχάλης Γεωργία . . ." 
„Δημήτριος Πολέμης . . ." 
„Ανδρέας Ντελαγραμμάτικας . . ." 
„Άντώνι0<> Σπιρίδος . . ." 

1) Ή λέξις èv τω όιαστίχω. 
2) Το KôçS-t είναι ex των κνριωτέρων πολιαμάτων τΐ^ς "Ανδρου καϊ πρω

τεύουσα τον ομωνύμου δήμου. 
3) ΓνωρΙζομεν οτι κατά το έτος 1781, 'Ιανουαρίου 22, κα& ο συνετάχ&η ή 

πραξις αντη, τον άρχιερατικόν 9ρόνον "Ανδρου κατειχεν ο Διονύσιος Καΐρης 
ό Β' (lob ανωτέρω, ο. 2Κ>). 
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„Αντώνιος Κοτάκης . . ." 
„Περάκης Καμπάνης . . ." 
„Πέτρος Καϊρης1) . . ." 
„Γ ε ω ρ γ ι° ς Κ αμπανάκης" 
„Μιχάλης Μπίστης . . ." 
„Δημήτριος Μπίστης . . ." 
„Πέτρος Καίρης . . ." 
„Στάυης Καμπάνης . . ." 
„Νικόλαος Καμπάνης . . ." 
„Αντώνιος Καμπάνης .. " 
„Δημήτριος Καμπάνης . . ." 
„Γιαννάκης Ντελλαγραμμάτικας . . ." 
„ΝικόΑαος Jí πιότης . . ." 
„Πέτρος Καίρης . . ." 

44. (Φ. 189Ą). Πραξις έχουσα έπί κεφαλής τήν χρονολογίαν : 
αωιβω: Ίβλί3 ιε^. Κατά ταύτην γίνεται δήλον, δτι ò μητροπολίτης " ν-
δρον Διονύσιος σννεφώνησε μετά τον Νικολάου Σαλονίκη 
να παραδώαη έπί ρητοις δροις είς αυτόν „χωράφι είς τοπουεσίαν κα-
λζμενην Στύλο ν, κοντά είς το γεφύρι της Μεσαριάς2), το όποιον 
χωράφι είναι κτήμα τής μητροπόλεως . . ." προς καλλιέργειαν. Υπο
γράφονται ot εξής -f- "Ανδρου Διονύσιος, „Γεώργιος Κοττά-
κης . . ." „ά ρ χι μ {αν)^{ρ ί τ η ς): Διονύσιος. . ." 

45. (Φ. 190«). Πραξις αρχομένη ώς εξής: „ąipoow: δεκεμβρίΒ 

κε% : Ένταϋυα σημειώ τα οσα μέλκια δεσπόζει ή άγιωτάτη αυτή 
αρχιεπισκοπή είς ενδειξιν τ& διαδόχ4. επειδή δεν έπρόφυασεν ο μα
καρίτης έμος αύτάδελφος κυρ Ίωάσαφ να τά σημείωση καυώς είχε 
σκοπόν . . ." УЕѵ теАеб τής πράξεως υπογράφεται: „ο δυςυχής αυτά 
δελφος TŠ μακαρίτη άγί" "Λνδρβ κυρ Ίωάσαφ, ο ών έκ τής 
ΝήσΒ ΑΙγίνης υιός ππα [=παπα] ΓεωργίΗ οίκονόμπ Παντο-
λέ(ων) Ιδιοχείρως έγραψα". 

46. (Φ. 190β). Πραξις αρχομένη: „αψογω: νοεμβρί" βα: ένταϋυα 
σημειοϋμεν τάς έλαί(ας) τής Λγιώ1(а)г (ης) ήμ(ών) αρχιεπισκοπής, ήτοι 
τά λαϊκ", κ(αΐ) τον τόπον, κ(αΐ) τον άριυμόν, πό; κ(αΐ) πόσα είναι;...". 
9Εν геЯбб τής πράξεως άναγινώσκεται ή μονοκονδυλιά \- ο Ανδρο 
'Ιωάσαφ ύποβεβαιοϊ. 

1) Έκ διορθ-ώσεως. 
2) Ή Με α α ρ ta είναι χωρίον τον δήμου "Ανδρου, Περί τον ονόματος Με σ α

ριά ως γεωγραφικού ІбЬ τα όημειω&έντα μοι iv „Βυζαντινοϊς Χρονικοϊς", τόμ. XVIII. 
Византійскій Врѳмѳнннкъ. 9 
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47. (191α). „Καταγραφή TŠ κατ έτος διδομένβ κηρ8 προς την 
άγιωτ(ά)τ(ην) ήμ(ών) άρχιεπιβκοπήν παρά Τίνων νποκειμέν(ων) εκκλη
σιών κατεστρωμεν(ων) èv τφδε τφ κώδικι... џџобв: ΆπριλλΡ β.. ." 

48. (Φ. 191«). 'Λφιερωτήριον προς την αγιωτάτην άρχιεπιοκο-
πήν "Ανδρου κτημάτων τινών υπό Νείλβ μονάχου Ταπόντε. 
Προσυπογράφονται èv τίλει της πράξεως: „Λεοναρδος Τ απόν
τες . . .", „'I ω (άνν)ης Κοτάκης . . . " Γέγραπται το κείμενον 
ύπο βαναύαβ χειρός και είναι άχρόνιατον. 

49. (Φ. 191/?—192«). Πραξις ονντεταγμένη υπό Παντολέον-
τος Παπαγεωργίον ΟΙκονό μον (ήτοι ύπο τον αύταδέλφον τον 
"Ανδρου Ίωάσαφ) άρχεται ώς Щ/ης: 

„φψξηω: Νοεμβρί3: ιδν άρχιεράτευσενó άοιδιμος άγιος "Λνδρζ κυρ 
Ίωάσαφ ο έξ ΑΙγϊνης. εζησεν.... èv ταύτη τη έπαρχίφ χρόνους 
ξξ ημέρας ένδεκα, αψοδ : νοεμβρίβ κε : \ άνεπαύ&η . . . . οι κόποι τβ, ol 
αγώνες τ«, о ένθερμος ζήλος те, δια το καλόν και τήν ώφέλειαν και 
τιμήν ταύτης της έπαρχί(ας), είναι μεγάλοι και απερίγραπτοι, είς τόσον 
οπ& έκ | τούτων έχασε και τήν παρονσαν ζωήν, ύστερον από τεσσάρων 
μηνών φοβεράν άσυάνειαν. ευρισκόμενος δε είς Χίον χάριν θεραπείας . . . 
διέϋ ετο διαυηκην . . . ην τίνα εγραιρεν Ιδία χειρί δ πανιερολογιώτατος και 
σεβασμιότατος... άγιος Κορίνϋ πκύρ Μακάριος1)... καίέλϋ ώνένταϋϋ α 
είς τήν ¿?ταρ#/αν τβ, παρέδωκε ταύτην έ\σφραγισμένην τφ άγίφ Σακ-
κελ'ι*. "Ητις και μετά τον θάνατον άνοίχϋ η, και σημειομεν ένταϋυα τα 
δσα άφίνομεν είς τήν άρχιεπισκοπήν οιωριομένα οντά κοΧ παρά έχείν* \ 
TŠ μακαρίτΒ είς μνημόσννον και ψνχικήν та σ(ωτη)ρι(αν) . . ." — "Επε
ται ή αναγραφή ενδιαφέρουσα δια τους èv aÍTjjf αναφερομένους δρους κλ. 

ΝΙΚΟΣ Α. ΒΕΗΣ. 
9Εν 9Αϋ^ναις κατ' 9Λπριλιον 1904. 
Έν Μονάχφ κατά Μάρτιο ν 1912. 

1) Περί xor> Κορίνθου Μακάριου, το > ¿ξ οίκογενειας Νοταρά καταγόμενου, loh 
ηροχείρως Κ. Ν Σ ad α, Νεοελληνική Φιλολογία> σελ, 586 κ, £. καϊ той α Ь τ ο · : 
Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, ταμ , σελ. 109. — Περί χής iv ΧΙω διατριβής το » Μακα
ρίου Νοταρά lóh П. Ко ν τ ο γ ι ά ν ν η, 01 "Ελληνες κατά τον πρώτον επί Αικατερίνης 
Β' βΡωσσοτουρκικον πόλεμον. Εν Αθήναις 1903, α. — Πρβλ. καϊ Ι. Βογιατζίόην 
èv «Byzantinische Zeitschrift". Τόμ. KA' (1902), σελ. 147 „Βυζαντίδος" τόμ. Β' 
(1911-1912), σελ. 620. 


