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1. КРИТИКА. 

Π έ τ ρ ο ς Ν . Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , AŁ Σέρραι [χετά των προαστε ίων 
τ α περί τ ά ς Σέρρας καΙ ή μονή του τιμίου 'Ιωάννου του Προδρόμου. 
Συμβολή ιστορική καί αρχαιολογική μετά επτά πινάκων. Έν Λιψί<£, 
τύποις Β. G. Teubner, 1894, σελίδες 105 σχήματος 8-ου. 

Το προκείμενον βιβλίον, καταχωρισθέν πρότερον εν τ^ Byzantinisehe 
Zeitschrift, περιέλαβε μελέτημα χρήσιμον ібіос τοις άσχολουμένοις περί τε τήν 
τοπογραφίαν και τήν πολιτικήν άμα και θρησκευτικήν Ίστορίαν της Μακεδο
νίας* εστί δε πόνος ανδρός φιλολόγου, γνωριμωτάτου το"ΐς εύρωπαίοις έλληνι-
σταϊς. Το βιβλίον εις τέσσαρα διήρηται κεφάλαια, προτεταγμένον Ιχοντα πρό-
λογον, εν ω κατά λεπτον ό συγγραφεύς ανακρίνει όσα των προτετυπωμένων αύτω 
βιβλίων έγνώσθησάν τι περί της πόλεως των Σερρών πραγματευόμενα' καΙ το 
(Λεν πρώτον κεφάλαιον απαριθμεί τάς υπό του συγγραφέως ευρεθείσας αρχαίας 
Ιπιγραφάς, περιγράφει δέ και τήν άκρόπολιν και άλλα τινά παλαιά μνημεία, 
τά τε της πόλεως τείχη και τάς έν αυτί] χριστιανικάς εκκλησίας, τάς τε πα
λαιοτέρας τούτων ιεράς εικόνας καί τα μνήμης άξια των Ιερών σκευών εκτε
νώς δέ τον κώδικα περιγράφει της {μητροπολιτικής τών Σερρών έδρας, εξ ου 
σαφηνίζεται ταύτης ήκατάστασις, ή άπο της έπτακαιδεκάτης έκατονταετηρίδος" 
μετά • δέ τήν παράταξιν ένίων ονομάτων, ιδιαζόντων τοις Σερραίοις, άνέγραψεν 
ό συγγραφεύς χειρόγραφα τίνα βιβλία, ων τέσσαρα (λέν έχει του κλασικού 
γυμνασίου τών εν Σέρραις ορθοδόξων ή βιβλιοθήκη, πέντε δέ τών έν Ήλιοκάλω 
τω προαστείω κατοίκων εις, δύο δέ πάλιν αυτός ό Παπαγεωργίου. Τοιαύτα (/.έν 
ούν ως έν συνόψει περιέχει το πρώτον, ως ε'ίρηται, κεφάλαιον, διίβρημένον, ώς ε'ικός, 
είς πολλά παράγραφα- το δέ μετ' εκείνο περιγράφει τους Ιξω της πόλεως χριστια
νικούς τε και μουσουλμανικούς ναούς, και πάλιν το μετά τοΰτο τά περί τάς 
Σέρρας ώκισμένα κωμίδια, τάς τε πολίχνας καί τάς κώμας* απαριθμεί δέ καί τά 
έκ παλαιών έγγραφων ήθροισμένας παρά του συγγραφέως ονόματα τοπικά, καί 
τινας ετέρας κώμας ύπαγομένας τω Σερρών έπάρχω* τέταρτον δέ κεφάλαιον, δ 
και τελευταΈον, το πραγματευόμενόν έστι περί της μονής 'Ιωάννου του Προ-
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δρόμου, της εν τω ορει του Μενοικέως, και περί των εν αυτί) σήμερον υπαρ
χόντων χειρογράφων βιβλίων, άπερ ε'ισί πάντα 238, μεμβράνινα μέν 96, χάρ
τινα δε 142* εξ ων ό συγγραφεύς αντέγραψε ποιημάτιον Μαρίας Κομνηνης 
της Οαλαιολογίνης, παραθεμένος αυτό προς τω τέλει του βιβλίου, καί τίνα 
σημειώματα γνωρίζοντα καλλιγράφους και άλλα τινά ονόματα. 

Τοιαύτα τοίνυν έμπεριλαμβάνει το προκείμενον του Παπαγεωργίου βιβλίον, 
χρη'σιμον ον ώς ε'ικος εκ πολλών επόψεων ' διό και τω συγγράφει παρά 
παντός επικριτοΰ δικαιότατοι προσνέμονται Ιπαινοι, Ί'να τούτοις ένθαρρυνόμενος 
έμφανίζη και μετέπειτα τοις βυζαντινισταίς έτερα τοιαΰτ* άξιολογώτατα 
βιβλία. "Οτι δέ το περί Σερρών αύτοΰ μελέτημα χρησιμώτατόν έστι, δηλοΐ τρα-
νώς ου μόνον η περιγραφή της νυν αυτών καταστάσεως, άλλα και το εν αύτω 
τω βιβλίω φιλοπονώτατα συναποταμιευθέν εκ χειρογράφων και μαρμάρων ύλι-
κόν, ου χρήζουσιν οι τε μακεδονίζοντες αρχαιολόγοι καί πάντες οί περί τα 
παλαιόγραφα των Ελλήνων υπομνήματα πεφροντισμένως ασχολούμενοι, Ιτι δέ 
και των Ιστορικών συγγραφέων όσοι τάς τύχας έρευνώσι της μεσαιωνικής Ελλά
δος. 'Εγώ δέ νυν έπεξελθών το βιβλίον όνη'σιμον είναι νομίζω τάκόλουθα κοινώ-
σασθαι τω συγγραφεί, τάς φιλότιμους αύτοΰ συμπληρων έρευνας. 

1) Την βυζαντινην ύλην της έαυτοΰ συγγραφής ή'ντλησεν ό Παπαγεωργίου 
μόνον εκ του πρώτου τόμου της μεσαιωνικής του Σάθα βιβλιοθήκης1, εν ω το 
προοίμιον τυπικής εμπεριέχεται διατάξεως περί της μονής 'Ιωάννου του Προδρό
μου και της διατάξεως πάλιν εκείνης κεφάλαιον εν μεθ' δ κεϊνται τέσσαρα και 
δέκα γράμματα της ιδ' εκατ., οίον λόγοι χουσόβουλλοι και προστάγματα και 
τοιαύτα τίνα περί της αύτης μονής- ταύτα δέ πάντα παρέλαβεν ό Σάθας Ικ τίνος 
αντίγραφου τοΰ πατριάρχου των 'Ιεροσολύμων Χρύσανθου, γενομένου περί την 
αρχήν της ιη' έκατ 8 . Προστίθησιν ό Παπαγεωργίου, ό'τι «τό τε πρωτότυπον 
κτιτορικον και πολλά των χρυσοβούλλων άπώλοντο, των νυν ευλαβών πατέρων 
της μονής άγνοούντων πότε πως». Άλλα γινώσκομεν εκ πολλού, ότι πάντων 
των έπιβραβευθέντων τ^ μον^ χρυσοβούλλων και γραμμάτων ό πρωτότυπος 
κώδιξ έκάη μετά το 1856-ον έτος, ώς εβεβαίου Γεώργιος Ίωαννίδης ό προ 
ταύτης αύτοΰ της καταστροφής άντιγράψας αυτόν όλόκληρον' σημειοΰνται 
δέ το πράγμα τοΰτο οί έκδόται τών Acta et diplomata medii aevi, τ. V, 
σ. 134, ο? καί περιέλαβον έν τούτω τω τόμω πάντα τ α παρά τοΰ Σάθα προ-
τετυπωμένα κείμενα, διορθώσαντες αυτά πρότερον, ώς ήδύναντο [σ. 88 —107, 
109, 111—114, 432—439], εκ δέ τοΰ αντιγράφου τοΰ Ίωαννίδου πολλά 
έτερα περί της αύτης μονής Ιγγραφα, τον αριθμόν αυτών άναβιβάσαντες εις 
πέντε και τριάκοντα* ών το παλαιότερον έγράφη Ιτει 1292-ω, το δέ τελευταϊον 
ετει 1353-ω [σ. 8 8 — 134]* μετά δέ τα Acta τύποις έξεδόθησαν υπό Τιμο
θέου τοΰ Φλορίνσκη προστάγματα πάλιν ε π τ ά 3 , ώστε πάντα τα μέχρι τοϋδε 

1) Αί Σερραι μετά τών προαστείων, σ. 3—7. 
2) Κ. Σάθα, Μεσαίων. Βιβλιοθ. Ι, σ. 201—242. 
3) ТимоѳеяФлоринскаго, Памятники законодательной дѣятельности Душана 

царя Сербовъ и Грековъ. Έν Κιεβω 1888, σ. 216—222. "Ορα και σελ. 121—145, έν αΐς 
εμπεριέχεται τών έγγραφων της μονής του Προδρόμου λεπτομερής άνάλυσις. 'Αλλά κα\ 
πρότερον ό Φλορινσκης έξέσωκεν ίστορικήν άνάλυσιν απάντων τών περ'ι της μονής έγγρά-
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τύποις έκδεδομένα της μονής Ιγγραφα τον αριθμόν είναι τεσσαοάκοντα κα ι 

δύο. Εί γοΰν καί τα μετά Σάθαν έκδεδομένα ήσαν ευπρόσιτα τω Παπαγεωργίω ? 
πάντως η περί Σερρών αύτοΰ μελέτη πληρεστέρως αν έγράφετο· ταύτα δε τα 
μετά Σάθαν έκδεδομένα προστάγματα χρυσόβουλλά τε και γράμματα πηγά-
ζουσιν εξ αυτού του πρωτοτύπου καΙ καέντο;, ως έρρηθ/), κωδικός, δν ό Γεώρ
γιος Ίωαννίδου μετέγραψεν εν αύτη τη μονή ετει 1850-ω" έδωκε δε ούτος την 
εαυτού μεταγραφήν Καρόλω τω Hopf, δς δέ τω Miklosich *, παρ' ω το 
μεταγεγραμμένον έκεΤνο κτιτορικον εύρισκε συνεχείς αντιγραφέας άχρις ημών εκ 
Σερβίας καί 'Ρωσίας' έγένετο δέ καί μεθερμηνευσις αύτοΰ σέρβικη α ' ό δέ σέρβος 
Ιστορικός Νοβάκοβιτζ έποιη'σατο των περί της μονής εγγράφων χρησιν, ίνα του 
κράλη Στεφάνου την ιστορικήν δρασιν εν τη Μακεδονία λεπτομερώς άναπα-
ραστηση 3. Αλλά και έτερα τρία παλαιά της αύτης μονής Ιγγραφα περί τίνων 
αύτης κτημάτων, ευρισκομένων έν τη Φερεμών επισκοπή, τη υποκείμενη τη 
μητροπόλει Μελενίκου, μεταγραφέντα παρά Θεοδοσίου του Προδρομίτου «έκτου 
αρχαίου β' κτιτορικοΰ της μονής κωδικός», έξέδωξεν ήρμηνευμένα Μήνας ό 
ΧαΐΑουδόπουλος4 ' καί τα μέν δύο πρώτα συνετάχθησαν ετει 1333-ω, το δέ 
τελευταΐον ετει, καθά φαίνεται, 1334-ω. 

2) Έν τη 15 η σελίδι παντελώς άσύστατον ονομάζει της περί Σερρών με
λέτης ό συγγραφεύς την επικρατούσαν έν αύτη* τη πόλει των Σερρών εκ πα
λαιού παράδοσιν, ότι τον έκε"ι πύργον, ον ό Παπαγεωργίου φωτοτυπικώς έδη-
μοσίευσεν, Ελένη τις εκτισεν, ης, λέγει, το όνομα δι' εσφαλμένης έπλάσθη της 
έν τω πυργω κεραμίνης έπιγοαφης αναγνώσεως' και προστίθησι την εαυτού 
ταύτης άνάγνωσιν, ούτως εχουσχν «Πύργος α ύ γ ο ύ σ τ ο υ βασ ιλέως , δν 
Ι κ τ η σ ε ν 'Ορέστης». 'Αλλ' εγώ, μεθ'όσα λέγει περί τίνων αύτης δυσανάγνωστων 
ήδη γραμμάτων, ούτως αυτήν εκ της φωτοτυπίας άνέγνων' «Πύργος α ύ γ ο ύ -
σ[της Έ]λένης , δν ε κ τ η σ ε ν [=έ'κτισεν] 'Ορέστης», σχηματίσας ούτω 
στίχον εκ δέκα και πέντε συλλάβων. Και τω μέν 'Ορέστης ό του στίχου 
ποιητής έξελληνισεν, ως εικάζω, το Ούρέσιος η Ούρέσης όνομα" ούτος δέ 
ό Ούρέσης υιός ην Στεφάνου κράλη της Σερβίας και 'Ρωμανίας, ού σύ
ζυγος Ελένη, την οΐκισιν έν Σέρραις Ιχουσα πολλάκις' η καί του συζύγου 
θανόντος πόλεις τινάς ύποποιησαμένη, καί δη καί τάς Σέρρας αύτάς, ίμενε 
λοιπόν έν αύταΤς οίά τις βασιλίς ανεξάρτητος" φιλιωθέϊσα οέ κατόπι μετά 

φων του κραλη Στεφάνου. "Ορα Т. Флоринскаго, Южные Славяне и Византія во вто
рой четверти XIV вѣка, τ. И, έν Πετρουπόλει 1882, σ. Ill—120. 

1) Acta et diplomata, τ. V, σ 451—452, ένθα προστίθενται διορθώσεις εις τα κείμενα 
των έγγραφων δεύτεραι. 

2) Гласник српског ученог друштва, τ. XXVI και XXXII. 
3) Ст. Новаковип, Струмска облает у XIV вјеку i цар Стеоан Душан. Έν Βελι-

γραδίω 1893. — То αντίγραφαν του Ίωαννίδου φέρει τήν έπιγραφήν ταύτην: «Χρυσόβουλλά 
Στεφάνου του κράλη και βασιλέως Σερβίας και 'Ρωμανίας, εύρικόμενα έν παλαίω τινι 
κώδικι καταγεγραμμένα του κατά Σέρρας περί το Μενοίκεον ορός κειμένου ιεροΰ μοναστη
ρίου, του επ' ονόματι τιμωμένου τοΰ τίμιου ενδόξου -κρο^του προδρο'μου και βαπτιστοΰ 
'Ιωάννου· ενταύθα δέ άντεγράφησαν άπαραλλακτως ταΐ πρωτοτυπώ παρά Γεωργίου Ίωαννί
δου. 1856». 

4) Έκκλησιαστ. Αληθ. τ. III, 1883, σ. 330—333. 



676 ОТДѢЛЪ II. 

τοΰ νέου κράλη, του υιοΰ αυτής, παρέδωκεν αύτώ την βασιλείαν, γενομένη 
ως φαίνεται μονάχη, 'Ελισάβετ μετονομασθεΐσα, καθά δε βασιλομητωρ 
ουκ Ιπαυεν επεμβαίνουσα το"ίς πολιτικούς πράγμασιν ь ότε και Κάλλιστον 
τον οίκουμενικον πατριάρχην, άποσταλέντα προς αΰτην υπό του αύτοκράτορος 
'Ιωάννου του Καντακουζηνού πρεσβευτην, αποθανόντα μεγαλοπρεπώς εθαψεν 
εν τ?} μητροπόλει των Σερρώνа. Ταύτην ούν την Έλένην βασιλεύουσαν ó' τε 
σύζυγος καί ό λαός α υ γ ο ύ σ τ α ν έκάλουν, ως εκ των σέρβικων εγγράφων δι-
δασκόμεθα τοϋ κράλη Στεφάνου 3 . ΪΟις δε περί του κάστρου των Σερρών ίστο-
ρικαΐς ε'ιδησεσιν, ας ό Παπαγεωργίου συνηθροισε [σ. 17], προσθετέα ταΰτα ' ότι 
κατά Χατζηκάλφαν τον γεωγράφον έ'τει 784-ω της εγείρας ελών έφθειρε 
τοΰτο το κάστρον ό στρατηγός Λάλα-Sehahin* ώνομάζοντο δε κατ ' αυτόν αϊ 
Σέρραι προτερον των σοφών ή π ό λ ι ς 4 . 

3)Σελ. 22 παραδέχεται, ότι την πολίχνην Άληστράτην, Ινθα νυν ό Φιλίππων 
και Δράμας εδρεύει μητροπολίτης, ώνόμαζον άλλοτε 'Άγιον Εύστράτιον, και ότι 
κατά μεταβολήν φωνητικήν τούτου το ό'νομα κατόπιν εις Άλιστράτην η Άι'στράτι 
μετέπεσεν' άλλ' οι κάτοικοι, καθά τίνες αυτών Ιλεγον έ,μοι έκεΐ διατρίβοντι, το 
παλαιόν η πολίχνη Άλεκτρυόπολις ώνομάζετο' εύρον δε και τίνα των παλαιών 
αύτης κατοίκων, ό'νομα Κοσμάς Άλεκτρυοπολίτης, δς άντέγραψεν ετει 1667 δι-
δαχάς Μαξίμου του Πελοποννησίου 5)· εν δε τοΙς άρχαίοις επισκοπών καταλόγοις 
ύπηρχεν επισκοπή Άλεκτρυοπόλεως, τον αριθμόν εβδόμη, τω μητροπολίτη Φιλίπ
πων υποκείμενη 6 ) . — Σελ. 27 μνημονεύεται ναΐδιον του μεγαλομάρτυρος αγίου 
Γεωργίου' τοΰτο δε το ναίδιον, ως εικάζω, μετόχιον ην της ενΆθω μονής τοΰ αγίου 
Παντελεήμονος, ου μέμνηται χρυσόβουλλον 'Ιωάννου τοΰ Παλαιολόγου [1354] 
ώδε' «Ιτι τε τό εντός της θεοσώστου πόλεως Σερρών έτερον, Άγιο ν Γεώργιον λε-
γόμενον τον Λούκαριν» 7. Άλλα καί η εξω τοΰ νοτίου τείχους εκκλησία τοΰ αγίου 
Νικολάου [Παπαγεωργ. σ. 31] κείται πιθανώς επί τών ερειπίων μονυδρίου, όπερ 
Ιτει 1327-ω, καθά παραδίδωσι χρυσόβουλλον Ανδρόνικου τοΰ γέροντος, μετό
χιον ην της εν Άθω βουλγάρικης μονής τοΰ Χιλανδαρίου 8 . Περί δε τοΰ μετο-
χίου της Λ ι ό κ α λ η ς [Παπαγ. σ. 67], ην οι λογιώτεροι τών Σερραίων όνομάζουσι 
νΰν Ήλιούκαλιν, ό δε Πανταζίδης εξ επιγραφών μεταγενεστέρων εύρεν ώνομα-

1) Άνάγωθι το χρονικον 'Ιωάννου του Καντακουζηνού, τ. III, σ. 314, 360—362. 
2) Ιο. Cantacuz. Ill, σ. 361—R62 Bonn: «Ι'θαψέ τε μεγαλοπρεπώς εν τη μητρο

πόλει Φερών [ = Σερρών] και έτίμησε διαφερόντως». Μανουήλ ό Γεδεών έπεμψε τον 
Κάλλιστον εις Φεράς της Θεσσαλίας κα\ εκεΓ toìttov ενεταφίασεν. "Ορα τών γεδεωνείων 
Πατριαρχ. Πινάκων σ. 429. 

3) Acta praesertim graeca rossici in monte J Athos monasterii. Έν Κιέβω 1873, 
σ. 352, 363, 367. Тим. Флоринскаго, Аѳонскіе акты. Έν Πετρουπόλει 1880, σ. 63. 

4) Mustafa Ben Abdalla Hadsch'i Chalfa, Rumeli und Bosna geographisch 
beschrieben; aus dem türkischen übersetzt von Joseph von Hammer. Wien 1812. 
σ. 73—74. 

5) Ά. Π.-Κεραμεως, Έκθεσις παλαιογρ. ερευνών εν Θράκη κα\ Μακεδονία [Έλλην. 
Φιλολογ. Συλλ. παράρτ. τ. XVII, σ. 35]. 

6) G. Parthey, Notit. episc. 3,579. Not. 10, 664. 
7) Acta praes. graeca κτλ., σ. 174. 
8) Тим. Флоринскаго, Аѳонскіе акты, σ. 43: «το περί τάς Σέρρας μονύδριον, το 

εις όνομα τιμώμενο ν τοΰ παμμάκαρος αγίου Νικολάου». 



КРИТИКА И БИБЖОГРАФІЯ. 677 

σμένην Ίλεούκαλιν, Έλεούκαλλιν ή Ήλιόκαλην *, δηλώ ό'τι κατά παλαιά σιγίλ-
λια καλείται Ή λ ι ό κ α λ λ ο ς 2. 

4) Δις ό Παπαγεωργίου μνημονεύει μητροπολίτου Σερρών (όνομα Φίλιππος), 
Ιτει 1430-ω ναον οίκοδομησαντος εν Σέρραις [σ. 24 καί 32—33]· παράγει δε το 
έ'τος έξ επιγραφής, ως λέγει, «σφόδρ' άποτετριμμένης», ης έξέδωκε το πανομοιό-
τυπον [πίν. I I I , αριθ. 12]* άνέγνω δε ταύτη,ν ώδε" «'Ιερός ό Φίλιππος μητρο
πολίτης τον σι(η)κον έοόμη(ει) /ζ97ίιλη... Θεοδώρων μεγαλομαρτύρων του Καλλι
νίκου»' και λέγει πολλά περί ταύτης της επιγραφής, έτι δε και τοΰτο' «δια του 
επιθέτου Καλλινίκου νοείται αυτός ό κύριος 'Ιησούς Χριστός, ου της πίστεως μάρ
τυρες έγένοντο οί άγιοι Θεόδωροι, πλην εάν τις προτιμη'ση το: Θεοδώρου μεγα-
λομάρτυρος του καλλινίκου))' Οπερ αληθές, της επιγραφής ούσης έμμετρου' ως 
δε τοιαύτης, έπόμενον ότι αριθμός έ'τους εις αύτην, οίον ό Παπαγεωργίου 
φανεροί, παντάπασιν ουκ εισχωρεί' αντί δε του δωρεάν ούτως εκπηγάσαντος 
έ'τους, ζητητέον οΐμαι λέξιν μάλλον εκ πέντε συλλάβων, ης ό τόνος επί της 
παραληγούσης. 

f 'Ιερός ό Φίλιππος μητροπολίτης 
τον σικον[=σηκον] έδόμη[σε - - ** w -] 
Θεοδ(ώρου) μ(ά)ρ(τυρος) του καλλινίκου. 

Εικάζω δ' εκ του σχήματος των επί του μαρμάρου γραμμάτων, ότι Φίλιππος 
ούτος ό μητροπολίτης ηκμαζεν η τΐ} ενδέκατη η τ^ κατόπιν αύτης έκα-
τονταετηρίδι. 

5) Σελ. 38—39 καί 40—50 προστίθησιν ό Παπαγεωργίου πολύτιμον πίνακα 
μητροπολιτών της πόλεως Σερρών και τούτων Ιγγραφα πολλά' παλαιότερος δε 
των μητροπολιτών εστί Θεοφάνης [1603—1613]. Ό συγγραφεύς τους προ του 
Θεοφάνους αρχιερέας ουκ απαριθμεί' σκοπός γαρ αύτοΰ δεΐξαι τίνων αρχιερέων 
ονόματα oi νυν εν Σέρραις υπάρχοντες μητροπολιτικοί σώζουσι κώδικες' ούχ 
ήττον όμως εγώ σημειοΰμαι νυν ενταύθα των παλαιοτέρων αρχιερέων όσους 
αυτός προχείρως ευρον, ίνα των Σερραίων τις ύστερον συμπαραθέση τάς 
περί τούτων μαρτυρίας εν καταλόγω τινί τελείω των εν Σέρραις αρχιερέων.—α') 
Ι ω ά ν ν η ς ετει 1191-ω [Ά. Π.-Κεραμέως, 'Ανάλεκτα Ίεροσολ. Σταχυολογίας, τ . 
Ι, σ. 462].—β') Βασίλε ιος επί Γερμανού πατριάρχου β' [Acta et dipi. I I I , σ. 
65].—γ') Ν ικόλαος 1315 [Acta et dipi. I, σ. 5, 14].—δ') Μακάρ ιος 1329 
[Αυτόθι Ι, σ. 149, 151, 155, 157].—ε') Ι ά κ ω β ο ς 1359—1359 [ Ф л о р и н -
скаго, Аѳонскіе акты, σ. 50. Acta praes. gr. rossici monasterii, σ. 361— 
369]. Ούτος ό 'Ιάκωβος συνέταξεν φσματικον κανόνα κατανυκτικόν [Α. Π.-Κερα
μέως, Ίεροσολ. Βιβλιοθ. Π, σ. 155].—ζ7) Νη'φων [Acta et dipi. I, σ. 145].— 
η') Μ α τ θ α ί ο ς 1387—1390 [Acta et dipi. II , σ. 77, 99, 129, 147].—θ') Νι
κ ό λ α ο ς 1394 [Ph. M e y e r , Die Haupturkunden für die Geschichte der 

Athosklöster. Leipzig 1894, σ. 196] .— i') Δωρόθεος 1474 [Έπ.Σταματιάδου, 
'Εκκλησιαστικά σύλλεκτα. Έν Σάμω 1891, σ. 16]. — ια') Μ α ν α σ σ η ς 1488 
[Αυτόθι σ. 33]. Ούτος εγένετο πατριάρχης οίκουμενικός, μετονομασθείς Μάξι-

1) Φιλίστωρ σ. 211—212. 
2) Ά Π.-Κεραμέως, Έκθεσις παλαιογραφαών ερευνών έν Θράκ^ και Μακεδονία. 

[Έλλην. Φιλολογ. Συλλ. παράρτ. τ. XVII', σ. 19. 20, 21, 29]. 
ВизантібсвіЗ Временникъ. χ 4 
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μος. —ιβ ' ) Κ ά λ λ ι σ τ ο ς 1494 [Αυτόθι σ. 43]. —ιγ ' ) Γεννάδ ιος 1517—1537 
['Αλέξανδρος Ααυριώτης εν τγ\ «Κωνσταντινουπόλει» 1891, αριθ. 90. Ά. Π.-
Κεραμέως, Ίεροσολ. Βφλιοθ. Ι, σ. 346. Του αυτού: "Εκθεσις παλαιογρ. ερευνών 
έν Θρ^κν] κα! Μακεδονία, σ. 29. Παπαγεωργίου, Σέρραι, σ. 26 καί 52]. "Ετει 
1546 έ'ζη ως πρώην Φιλίππων άρχιερεύς [Ά. Π.-Κεραμέως, Μαυρογορδ. Βιβλιοθ. Ι, 
σ. 12]. —ιδ ') Δ α ν ι ή λ 1537? [Ά. Π. Κεραμέως, Ίεροσολ. Βιβλιοθ. Ι, σ. 390 .— 
ιε') Προκόπ ιος 1572 [Ά. Π.-Κεραμέως, "Εγγραφα περί δύο επίσκοπων της μη-
τροπόλεως 'Αθηνών. Μνημεία της Ιστορίας τών 'Αθηναίων, τ . Π, σ. 229]. — tę') 
'Αρσένιος 1550 [Ά. Π.-Κεραμέως, "Εκθεσις παλαιογρ. ερευνών, σ. 36]. — ιζ') Ά ν α
ν ίας 1590 [W. Regel, Analeeta byzantino-russica, σ. 89. Κ. Σάθα, Δοκίμιον 
περί 'Ιερεμίου σ. ^ δ ' ] . — ιη') Θεόφιλος 1593 [Ά. Π.-Κεραμέως, 'Ανέκδοτα Ε λ 
ληνικά, σ. 75]. Τούτον Ί'σως ό Σάθας ονομάζει Θεόδουλον [Δοκίμιον περί Ίερεμ. 
σ. 136 εν υποσημειώσει]. — ιθ') Ν α θ α ν α ή λ XVI—XVII? [Ίεροσολ. Βιβλιοθ. 
Ι, σ.440]. — κ') Ί ω ά σ α φ 1605 [Ά. Π.-Κεραμέως, Μαυρογορδ. Βφλιοθ. Ι, σ. 173]. 
Καθηρέθη Ιτει 1606 [Κ. Σάθα, Μεσαίων. Βιβλιοθ. I I I , σ. 554. Παπαγεωργίου, 
Σέρραι, σ. 50]. — Καί τούτους μεν εγώ τους αρχιερέας εύρον, εξω δύο, βιβλία 
τινά προτετυπωμένα ημέτερα τε καί ξένα προχείρως ίδών" δια δέ τους μετ' 
αυτούς άριστος εστί διδάσκαλος ό Παπαγεωργίου, κατάλογον αυτών, ώς ε'ίρηται, 
συντάξας άκριβέστατον [σ. 38 — 39] ' προστίθημι δ' όμως αύτω ταύτα - ότι 
Θεοφάνης ό μητροπολίτης διέτριβεν εν Κωνσταντινουπόλει Ιτει 161 l-ω [Ά Π.-
Κεραμέως, Κατάλογος τών έν τω Έλλην. Φιλολογ. Συλλόγω χειρογράφων. Πα-
ράρτ. τ . Κ'-ΚΒ', σ. 98]· ό δέ Τιμόθεος ην αυτόθι καί 1616-ω καί 1618-ω ετει 
[Κωδ. 4 μετοχ. Παναγ. Τάφου, φύλλ. 52ъ. Μαυρογορδ. Βιβλιοθ. Ι, σ. 174]" ην 
δε προ της άρχιερωσύνης ό Τιμόθεος ηγούμενος της έν τω Μενοικέως δρει 
μονής 'Ιωάννου του Προδρόμου [Έκκλησ. Άληθ. II, σ·. 695] - αποθανόντος δ' 
αυτού μητροπολίτης εξελέγη Σερρών ό Παλαιών Πατρών πρωτοσύγκελλος τΐ} 
26-η μηνός άπριλίου Ιτους 1626 ου [Κωδ. 4 μετοχ. Π. Τάφου, φύλλ. 28ъ]. 
Ωσαύτως ό Δανιήλ έν Κωνσταντινουπόλει διέτριβε μεταξύ τών ετών 1646 
και 1647 [Κώδ. 4 μετοχ. Π. Τάφου, φύλλ. 30а . Κατάλογος τών έν τω Έλλην. Φι-
λολ. Συλλ. χειρογρ. σ. 102 και 103. Ίεροσολ. Βιβλιοθ. Ι, σ. 338]* ωσαύτως ό 
Κύριλλος Ιτει 1661-ω, καθά δείκνυσιν άνέκδοτον σιγίλλιον" μηνί δέ μαρτίω έτους 
1677-ου μητροπολίτης Σερρών ην ό Νεκτάριος, διασπάσας χρόνον ίσως ολίγον 
την άρχιερατείαν του Κυρίλλου [Acta rossici inonast. σ. 220]· τούτον δέ τον 
Νεκτάριον άγνοούσιν ο'ι έν Σέρραις κώδικες. Περί δέ του μητροπολίτου Στεφάνου 
ποοσθετέον έν τω βιβλίω του Παπαγεωργίου τούτο" ότι παρεγένετο είς 'Ιεροσό
λυμα, φέρων μεθ' έαυτοϋ χειρόγραφον λειτουργικον βιβλίον, Οπερ υπάρχει νυν έν 
ттј βιβλιοθήκη του πατριαρχείου τών 'Ιεροσολύμων, κοσμούμενον έπιγράμματί, 
τινι, ου η επιγραφή* «ΕΊς την θείαν και προσκυνητήν μυσταγωγίαν του πανιε-
ρωτάτου — ούσαν κτήμα άναφαίρετον — καί λογιωτατου μητροπολίτου προσ-
κυνητού δεσπότου αγίου Σερρών κυρίου κυρίου Στεφάνου επίγραμμα ίαμβικόν»* 
εχειδέ τούτο ώδε" «Καυχώνται πόλεις μυρίοις τοίς έγγόνοις* | αύχώνται Σέρραι είς 
Στέφανον καί μόνον" | εις γάρ, καθ' 'Ηράκλειτον, ε'ισί μυρίοι» [Ά. Π.-Κεραμέως, 
Ίεροσολ. Βιβλιοθ. Ι, σ. 265]. 'Ωσαύτως έν Κωνσταντινουπόλει διέτριβεν è μητρο
πολίτης Φιλόθεος Ιτει 1753 [Αλέξανδρος Ααυριώτης Ινθ. άνωτ. αριθ. 90], μεταξύ 
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δε των ετών 1757 και 1759 ό μητροπολίτης Ίωαννίκιος [Κατάλ. των εν τω Έλ-
λην. Φιλολογ. Συλλ. χειρογρ. σ. 109, 110, 112. 'Αληθείας τ. Ι, σ. 237 και 238]. 
'Ανθίμου δε του β' ή αρχιερατεία διασπάται ετει 1776 ω, οτε μητροπολίτης εμ
φανίζεται Σερρών 'Αγάπιος ονομαζόμενος [Ph. Meyer, Die Haupturkunden, σ. 
241]. Ό δέ Ματθαίος ην εν Κωνσταντινουπόλει οίς, έ'τει 1783-ω και 1786, εί 
μη διαρκώς εκεί διέτριβε μεταξύ τούτων των έτων [Έκκλησ. Άληθ. Π, σ. 263. 
ПорФирія Успенскаго, Исторія Аѳона. Часть III. Аѳонъ монашескій. Отд. 
второе, изд. подъ редак. П. А. Сырку, σ. 1067. Ph. Meyer, Die Hauptur-
kuuden, σ. 248]. Άνεΰρον δ' εγώ και Κωνσταντΐνον μητροπολίτην Σερρών ετει 
1713-ω* άλλα φαίνεται μοι νυν, ότι το ό'νομα τούτου κακώς άνέγνων, εί μη τις 
αληθώς Κωνσταντίνος την άρχιερατείαν τότε τοΰ Στεφάνου διέσπασε, καθά και 
άλλοι τινές την άρχιερατείαν μητροπολιτών ετέρων, ως εΐρηται, της επαρχίας 
Σερρών [Μαυρογορδ. Βιβλιοθ. Ι, σ. 174]. 

6) Σελ. 51 γράφει ό συγγραφεύς ούτως' «Ή μητρόπολις Φιλίππων μετά την 
καταστροφην της πόλεως ήνώθη έπειτα τη μητροπόλει Δράμας, πρώτον δ' 
έπίσκοπον Φιλίππων και Δράμας αναφέρει ό Lequien I I σελ. 69 ετει 1720 
τον Γεράσιμον (άλλ') εν τω κώδικι τών Σερρών εν σελ. 28 ύπογέγραπται ετει 
ζρκζ' (1619): ό Φιλίππων και Δράμας Κλημης μητροπολίτης». Τα περί την 
μητρόπολιν τών Φιλίππων άφθονέστατα διαφωτίζουσι τα πατριαρχικά γράμ
ματα. Μέχρις Ιτους 1345-ου τών Φιλίππων η μητρόπολις είχε μητροπολίτας 
άδιακόπως' δια την εν Μακεδονία μέντοι τών Σέρβων έπικυριαρχίαν επί του 
κράλη Στεφάνου τών αρχιερέων αύτης ή σειρά διεκόπη. "Ετει 1371-ω συνοδική 
διαγνώσει τών Φιλίππων η ενορία «κατ' έπίδοσιν» εδόθη τω μητροπολίτη) Δρά
μας, προσλαβόντι οΰτω τον τίτλον «καί τον τόπον έπέχοντι τοΰ Φιλίππων και 
προέδρω της εκκλησίας ταύτης» [Acta et dipi. I, σ. 558—559]. Κατόπιν εδόθη 
τω μητροπολίτη Σερρών άλλ' ετει 1395-ω συνοδική διαγνώσει πάλιν εδόθη τω 
μητροπολίτη Αίνου καί προέδρω Δράμας, «ως αν κατέχη αύτην έφ' όρω πάσης 
ζωής αύτοϋ» [Acta et dipi. I I , σ. 234]. Τελεία τοίνυν ενωσις ου προέβη' απλώς 
δέ μόνον ύπο τών πατριαρχών ή τών Φιλίππων ενορία παρεχωρέΐτο κατά βούλη-
σιν λόγω φυλακής τινί τών πλησιαζόντων αρχιερέων. Τί δέ κατόπιν έγένετο, 
παντελώς ηγνόηται' τη μέντοι πεντεκαιδεκάτη και τη μετ' αύτην έκατονταετη-
ρίδι μητροπολϊται πάλιν έξελέγοντο τών Φιλίππων *, ων Ισχατος ό Κλημης, 
όστις μετά πάλην τινά, καθά φαίνεται, προς τον Δράμας μητροπολίτην ηνωσε 
την έαυτοΰ μητρόπολιν μετά της Δράμας, έκπορισάμενος καί τόμον επί τη 
ενώσει συνοδικον έ'τει 1619-ω 2, δν έπεβεβαίωσεν ύστερον ό πατριάρχης Κύ
ριλλος ό Αούκαρις. Άλλ' ούτε του τόμου της ενώσεως άντίγραφον έσώθη, 
ούτε της υπό Κυρίλλου τούτου βεβαιώσεως" έσώθη δέ μόνον το της ενώσεως 
δεύτερον « επιβεβαιωτηριον γράμμα» του πατριάρχου 'Ανθίμου, όπερ εξ αντι
γράφου παραλαβών ενταύθα παρατίθεμαι, Ί'να της ενώσεως οί λόγοι» δήλοι γέ-

1) 'A. Π.-Κεραμέως, "Εκθεσις παλαιογραφικων ερευνών εν Θράκη και Μακεδονία, 
σ. 17, 30, 32. 

2) Ό τόμος έγένετο επ\ τοΰ πατριάρχου Τιμοθέου· ό'ρα Εκθέσεως σελ. 30, έ'νθα 
σημείωμα κωδικός λέγει ταΰτα: «f του έ'τους, ζρκζ' πατριαρχευοντος κυρου Τιμοθέου 
ήνωσαν την Δράμα με τοΰ Φιλίππου, άρχιερατεύοντος Φιλίππων Κλήμης». 

14* 
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νωνται *. «f Άνθιμος ελέω Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 'Ρώμης, 
καί οικουμενικός πατριάρχης.—f Ή τοΰ καλοΰ προσθήκη το καλόν κάλλιον απερ
γάζεται καί το βέβαιον έχον βεβαιότατον κατορθοί. Προς τί δε ημϊν τούτο εΐρηται 
το προοίμιον, ό λόγος συν Θεώ προ'ι'ών γε δηλώσει. Επειδή τοίνυν και δια το σμι-
κρυνθηναι πάνυ την έπαρχίαν Φιλίππων υπό τών καιρικών ανωμαλιών και 
καταλειφθηναι μόνον την αύτης όνομασίαν, καί ένδεώς καί άπόρως έ'χειν τον 
ταύτης προ'ιστάμενον καί μη δύνασθαι έ'χειν τα προς ζωάρκειαν αύτοΰ καί 
παρέχειν καί τα της Μεγάλης 'Εκκλησίας δικαιώματα διαγνώσει καί διασκέψει 
συνοδική lv τω καιρώ του μακαρίτου πατριάρχου κυρ" Τιμοθέου [γράμμα συνο-
δικον έγένετο], άποφαινόμενον, ει συμβη μετατεθηναι τον Ίερώτατον μητροπο-
λίτην Δράμας κυρ Νεόφυτον είς αλλην έπαρχίαν ένωθηναι την έπαρχίαν ταύτην 
Δράμας τη μητροπόλει Φιλίππων και προσκολληθηναι αυτή γνησίως, άτε πρω-
τοπαπαδίκιον ούσαν αυτήν το πρότερον, έβεβαιώθη δε καί εκυρώθη το συνοδι-
κον γράμμα επί της πατριαρχίας τοΰ κυρ Τιμοθέου εκείνου δια γράμματος 
αΰτοΰ συνοδικού, ώς φαίνεται, του ίερωτάτου μητροπολίτου τότε Δράμας κυρ 
Νεοφύτου λόγω μεταθέσεως εις την άγιωτάτην μητρόπολιν Νικομήδειας προ-
βιβασθέντος, και προσεκολληθη η επαρχία Δράμας τη μητροπόλει Φιλίππων 
δια των προρρηθεντων πατριαρχικών καί συνοδικών γραμμάτων, ώς προδεδηλω-
ται, καί ην ύποτεταγμένη αύτη* μέχρι της σήμερον (άτινα έβεβαιώθησαν καί 
πλείονα την Ίσχύν και διαμονήν έ'λαβον και επί της πατριαρχίας τοΰ προ 
ημών σοφωτάτου πατριάρχου κυρ Κυρίλλου δια γράμματος αύτου), και ήξιώθη-
μεν και ημείς ού μικρώς παρά τοΰ Ίερωτάτου μητροπολίτου Φιλίππων καί 
Δράμας κΰρ Κλημεντος, ύπερτιμου καί έξάοχου πάσης Μακεδονίας, τοΰ εν 
άγίω πνεύματι άγαπητοΰ ημών άδελφοΰ και συλλειτουργού, άρτι τους οΐακας 
της καθ' ήμας τοΰ Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας άναδεξάμενοι, έπιβεβαιώσαι 
καί έπικυρώσαι ταύτα, τούτου χάριν την αίτησιν αύτοΰ μη παριδόντες, άτε 
εύλογον ούσαν, γράφοντες γνώμη κοινή της ύπερτελοΰς 'ιεράς τοΰ αρχιερέων συ
νόδου, των εν άγίω πνεύματι αγαπητών ημών αδελφών καί συλλειτουργών, και 
των τιμιωτάτων και λογιωτάτων κληρικών της καθ' ημάς τοΰ Χρίστου Με
γάλης 'Εκκλησίας, των καί γνώμας άρχιερατικάς εχόντων καί κατά πνεύμα 
υ'ιών αγαπητών ημών, άποφαινόμεθα εν άγίω πνεύματι: ίνα, τών προδηλωθέν-
των πατριαρχικών καί συνοδικών γραμμάτων τοΰ μακαρίτου πατριάρχου κΰρ 
Τιμοθέου καί τοΰ προ ημών άγιωτάτου κΰρ Κυρίλλου μεμενηκότων κεκυρωμέ-
νων καί βέβαιων, ή μεν επαρχία αύτη Δράμας άπο τοΰ νΰν καί είς το έξης εί'η 
προσκεκολλημένη καί ηνωμένη τη μητροπόλει Φιλίππων άναφαιρέτως καί άνα-
ποσπάστως, ό δε νΰν ίερώτατος κΰρ Κλη'μης καί oi μετ' αυτόν δντες καί επο
νομαζόμενοι μητροπολϊται Δράμας καί Φιλίππων Ιχωσι την έπαρχίαν ταυτην 
γνησίως καί ένοριακώς, καί νέμωνται καί καρπώνται τ α εξ αύτης εισοδήματα 
καί δικαιώματα, καί έκτελώσι πάντα τ α αρχιερατικά άκωλύτως καί άνεμπο-
δίστως, μετά καί της τοΰ ιεροΰ συνθρόνου εγκαθιδρύσεως, όφειλόντων καί τών 
εν αύτη τη επαρχία Δράμας ευρισκομένων ευλαβέστατων κληρικών, θεοσεβεστα-
των Ιερέων, χρησιμωτάτων αρχόντων καί παντός τοΰ χριστωνυμου πληρώματος 

1) Παρελήφθη δ' εκ της ανέκδοτου Νομικής Συναγωγής, της εν τη Κωνσταντινουπόλεως 
ίεροσολυμιτικη βιβλιοθήκη. Πρβλ. Κ. Σάθα, Μεσαίων. Βιβλιοθ. III, σ. 563. 
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γινώσκειν αυτόν καί μόνον τον ιερωτατον Φιλίππων και Δράμας κυρ Κλημεντα 
μητροπολίτην αυτών γνησιον και καθολικον και ποιμένα και προστάτην πνευ
ματικόν και τιμό?ν και άγαπαν, καί πείθεσθαι αύτω και ύποτάσσεσθαι και 
παρέχειν εύγνωμόνως και πειθηνίως πάντα τα εκκλησιαστικά αυτών εισοδή
ματα και δικαιώματα, τά άπό τε κανονικών τών Ιερέων, συνοικεσίων πανηγύ
ρεων ζητείας και τών λοιπών συνήθων τω τόπω, και κατ ' ούδένα τρόπον έναντι-
οΰσθαι αύτω η αντιλεγειν, έν άργίκ άσυγγνώστω και άφορισμω άλύτω τω άπό 
Θεοΰ παντοκράτορος. "Οστις δε όψέποτε βουληθη άνατρέψαι την συνοδικην 
ταύτην άπόφασιν και άποσπασαι καί άποξενώσαι την επαρχίαν Δράμας άπό 
της υποταγής καί εξουσίας της μητροπόλεως Φιλίππων, è τοιούτος, οποίου αν 
εϊη βαθμού, αρχιερατικού η Ιερατικού, αργός Ιστω πάσης αρχιερατικής και Ιερα
τικής ενεργείας καί τάξεως καί άφωρισμένος κα'ι ασυγχώρητος, ως τη καθαιρέ
σει υπόδικος, καί έχέτω τάς αράς τών αγίων πατέρων τών έν Νικαία καί τών 
λοιπών αγίων καί οικουμενικών συνόδων. Ούτως άποφαινόμεθα συνοδικώς' επί 
γαρ τούτω έγένετο καί το παρόν ημών πατριαρχικον και συνοδικον έπιβεβαιωτη'-
ριον γράμμα, και έπεδόθη τω διαληφθέντι Ίερωτάτω μητροπολίτη Φιλίππων και 
Δράμας κυρίω Κλημεντι, υπερτιμώ και έξάρχω πάσης Μακεδονίας, τω έν άγίω 
πνεύματι άγαπητώ ημών άδελφω καί συλλειτουργώ, καί δι* αύτοΰ τη άγιωτάτη 
μητροπόλει αύτοΰ Φιλίππων, εις μόνιμον και διηνεκή την άσφάλειαν, έν Ιτει ,ζψ 
ρψ λψ αψ, μη ν ι Ίουλιω ίνδικτιώνος ζ'» [1623]. 

7) Σελ. 54. Σημειωτέον, ό'τι Ιτει 1395 «εδόθη έξαρχικώς προς τον θεοφιλέ-
στατον έπίσκοπον Έλευθερουπόλεως η μητρόπολις Χριστοπόλεως μετά και της 
ενορίας αύτης πάσης» [Acta et dipi. I I , σ. 235] ' ετει δε 1441-ω μνημονεύεται 
πρωτονοτάριος της Έλευθερουπόλεως [Ά. Π.-Κεραμέως, Έκθεσις παλαιογρ. 
ερευνών, σ. 35]* το δε πότε ταύτης η έρημωσις έγένετο, παντελώς ήγνόη-
ται* άλλ' ούδε το εγγραφον του πατριάρχου Νεοφύτου [1608] διδάσκει 
τι περί τούτου* τα γαρ έν αύτω μνημονευόμενα χωρία, το Πράβιον και την 
Αίκισιανην, ουκ εγνωσται τις κατ ' εκείνο το Ιτος είχε, καθα δηλον έξ 
αύτου του έγγραφου, ούτως έχοντος αύτολεξεί *): «f Νεόφυτος ελέω θεού 
αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως κτλ. "Οτι μεν τάς έκασταχου επαρ
χίας τών μητροπόλεων άναγκαίως έστιν Ιχειν άναφαιρέτως τα εαυτών εκκλη
σιαστικά οίκαια και προνόμια, τα έξ αρχής δηλονότι έπικρατησαντα, και Οτι 
τους προέδρους αυτών εξεστιν άνακαλείσθαι και άνακτασθαι τα παραλόγως καί 
άμετόχως άρπαγέντα χωρία και τα εκκλησιαστικά αυτών δίκαια, καλώς τούτο 
καί προσηκόντως αποστολικοί θεΤοι κανόνες και πατρικοί διαταττόμενοι φαίνον
ται, ύπευ&υνους και κατακρίτους είναι αποφαινόμενοι τους τε αρπάζοντας τα 
αλλότρια εκκλησιαστικά δίκαια ως Ιερόσυλους και τους άμελώς διακειμένους 
περί τα εαυτών δίκαια' ότι δε γε και τούτων ούτως εχόντων πολλοί τών κατά 
καιρούς ο'ικονομούντων τάς εκκλησίας τη φιλαυτία νικώμενοι και εις ουδέν τάς 
αποφάσεις τών κανόνων λογιζόμενοι ενός και μόνου φροντίζουσι, του παραλόγως 
νικαν και τ α αλλότρια παρακερδαίνειν, και άλλοις μεν σφαλερώς έτολμηθη, μά
λιστα δε νυν περί την επαρχίαν της άγιωτάτης μητροπόλεως Φιλίππων* έτολ-

1) Έκ της Ν.μιχης Συναγωγής, φύλλ. 281. 
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^ηθη και γαρ δύο χωρία γνήσια και ενοριακά αύτης άποσπασθηναι και άφαι-
ρεθηναι αδίκως, άπερ ει σι ταΰτα, το Πράβιον και ή ΑΊκισίανη. Μη φέρων δε 
μηδέ άνεχόμενος ό Ίερώτατος μητροπολίτης Φιλίππων, ύπέρτιμος και εξαρχος 
πάσης Μακεδονίας κυρ Κλήσης, ό εν άγίω πνεύματι αγαπητός αδελφός και 
συλλειτουργός της ημών μετριότητος, την αδικον και παράλογον στέρησιν των 
χωρίων τούτων, ήτη'σατο έξετασθηναι καί ακριβώς θεωρηθηναι, εί άρα ενοριακά 
αύτοΰ εΊσιν, εί ου. "Οθεν ερευνης καί ακριβούς εξετάσεως γενομένης έφάνη και 
έμαρτυρηθη παρά των πλησιοχώρων αρχιερέων, του τε Νευροκόπου καί του Πε-
ριθεωρίου και Εάνθης, ώς ενοριακά αύτου ε'ισι τα χωρία ταΰτα και αδίκως άφη-
ρέθησαν και άμετόχως άπεσπάσθησαν άπο της επαρχίας αύτοΰ. "Οθεν άποφαι-
νόμεθα δια του παρόντος γνώμη συνοδική, ίνα τα δηλωθέντα ταΰτα δύο χωρία, 
το Πράβιον και η ΑΊκισίανη, ώς τη άληθείο: γνη'σια και ενοριακά τυγχάνοντα 
της άγιωτάτης ταύτης μητροπόλεως Φιλίππων και έπ' ουδεμίας ευλόγου προ-
φάσεως άποσπασθέντα και άποξενωθέντα άπ' αύτης, ώσιν υπό την ενορίαν 
αύτης, ώς ετάχθησαν και ώς ήσαν εκπαλαι, και κυβερνώνται καί έξουσιάζωνται 
παρά τε τούτου τοΰ νυν Ίερωτάτου μητροπολίτου Φιλίππων κΰρ Κλημεντος, τοΰ 
γνησίου άρχιερέως αυτών, καί των μετ' αυτόν έσομένων, μηδενός τολμώντος 
είσελθείν εν αύτοις καί άρχιερατικόν τι διαπράξασθαι, η τι των εισοδημάτων καί 
δικαιωμάτων αυτών άφαρπάσαι' ό γαρ τοΰτο τολμήσων τω παρ' ενορίας πεσεΐ-
ται εγκληματι καί εσται ύπο παιδείαν άσύγγνωστον. Όφείλουσι δε καί πάντες 
ol εν τοις δυσί τούτοις χωρίοις ευρισκόμενοι ευλαβέστατοι Ιερείς, χρησιμώτατοι 
γέροντες καί οι λοιποί χριστιανοί, αυτόν γινώσκοντες αρχιερέα καί ποιμένα αυ
τών προς αυτόν διδόναι πάντα τα συνήθη εκκλησιαστικά εισοδήματα καί δι
καιώματα καί μηδένα εναντίον αύτω φανηναι* ος γαρ ενάντιος φανη άντιλέγων, 
των Ιερωμένων ών αργός εΐη πάσης ιεροπραξίας, των λαϊκών δε άφωρισμένος καί 
ασυγχώρητος καί εξω της Χρίστου εκκλησίας. Ούτω συνοδικώς άπεφηνάμεθα. 
"Οθεν καί εις την περί τούτου δηλωσιν καί διηνεκή την βεβαίωσιν έγένετο καί 
το παρόν της ημών μετριότητος συνοδικόν γράμμα καί επεδόθη τω ίερωτάτω 
μητροπολίτη Φιλίππων, υπερτιμώ καί έξάρχω πάσης Μακεδονίας κΰρ Κλημεντι, 
τω εν άγίω πνεύματι άγαπητώ άδελφω αύτης καί συλλειτουργώ, εν ετει ,ζριζ', 
εν μηνι μαΐώ Ίνδικτιώνος ς'» [1608]. — Σελίδι 57, ?νθα κατέγραψεν ό Παπα-
γεωργίου τά κληρικά της μητροπόλεως όφφίκια, πρόσθες ότι τό «νοτάριος» όφφί-
κιον ?τει 1544-ωεφερεν ένΣέρραις Μανουήλ ό Πελοποννησιακός [Ά. Π.-Κεραμέως, 
Έ κ θ . παλαωγρ. ερευνών, σ. 29], τό δε «λογοθέτης Σερρών» Ιτει 1387-ω !3ενο-
φών τις [Тим. Флоринскаго, Аѳонскіе акты, σ. 52]. 

8) Σελ. 70. Σημειωτέον ότι τό μονύδριον αγίου Γεωργίου τοΰ Κρυονερίτου με-
τόχιον ην της μονής Φιλόθεου Ιτει 1346, της εν τω Αγίω "Ορει [Тим. Фюринскаго, 
Аѳонскіе акты, σ. 82]· τό δ' εν σελ.72 σακελλάριος αναφέρεται καί εν εγγράφω τινί 
τοΰ κράλη Στεφάνου" ένθα γέγραπται, ό'τι τό μετόχιον τοΰ Κρυονερίτου «συνε-
στη'σατο μεν εκ βάθρων ό σακελλάριος ττ,ς άγιωτάτης μητροπόλεως Σερρών, ό 
Μουρμουράς εκείνος, εξεδόθη δε μετά τον εκείνου θάνατον παρά της συζύγου 
αύτοΰ και τών κατά νόμους κληρονόμων καί διαδόχων αύτοΰ προς το μέρος της 
τοιαύτης σεβάσμιας μονής ['Ιωάννου τοΰ Προδρόμου], είδησει καί προτροπή και 
τοΰ ίερωτάτου μητροπολίτου Σερρών» κτλ. [Acta et dipi. V, σ. 125]. Περί δε 
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της επισκοπής Έζβών η Έζφών [σ. 76] ορα την Έκκλησ. Άληθειαν, τ. III, 
1883, σ. 333, εν $ Θεοδόσιος ό Προδρομ,ίτης κατεχώρισε περί αυτής άκριβεστά-
τας τοπογραφικάς ειδήσεις. 

9) Σελ. 85 λέγει τινά ό συγγραφεύς περί του ότι άμελέτητον έμεινε το εν τω 
δρει του Μενοικέως Ιερόν μοναστηριον 'Ιωάννου του Προδρόμου" άλλα της μονής 
αύτης oi πατέρες έξετύπωσαν έν Πετρουπόλει προ πολλών ετών Ίστορίαν αύτης 
άξιολογωτάτην, άφθονέστατα χρησιμοποιη'σαντες τά τε ελληνικά καί τα τουρ
κικά της μονής άρχε"ϊα' την δαπάνην δε της εκδόσεως 'Ησαΐας αρχιμανδρίτης 
Ιτισε, βιβλιάοιον ίδιον άποτελέσας, ου ή επιγραφή* «Сказаніе о началѣ и на-
стоящемъ положеніи ставропигіальнаго монастыря Св. Іоанна Предтечи, 
въ Серрской епархіи, въ Македоніи. С.-Петербургъ. ТипограФІя иЛито-
граФІя А. И. Траншеля, на углу Невскаго и Владимирской, № 45. 1864». 
То δ' εξώφυλλον οπίσω ταΰτα προστίθησιν «Издано Архимандритомъ Исаіемъ 
въ пользу обители Св. Іоанна Предтечи. Изданіе стоитъ 15 коп.». Του 
βιβλιαρίου τούτου προτέτακται πίναξ λιθογραφικός, εν ω πρώτον 'Ιωάννης ό Πρό
δρομος άπεικάζεται, είτα δε «ό άγιος 'Ιωάννης μητροπολίτης» καί «ό άγιος Στέ
φανος ό κράλης Σεοβίας»" κάτωθεν δε τών εικόνων τούτων υπάρχει της μονής 
άπάσης ε'ικών* αριθμεί δε το βιβλίον σελίδας 39, ων η εσχάτη καταγράφει τα 
έν αυτί] τϊ) μον?" ευρισκόμενα τεμάχη λειψάνων Ιερών" μετά δε την καταγραφήν 
ταύτην προσετέθη βιβλίδιον εκ σελίδων 5, ου ή επιγραφή* «Прибавленіе изъ 
сказанія о странствіи и путешествіи инока Парѳенія. Часть II, стр. 62, 
§ 50». Υπάρχει δε ρωσιστί τετυπωμένον καί φύλλον εν άπλοΰν εκ χάρτου, 
εν ω περιέχεται της μονής η ε'ικών και σημείωμα του της μονής αύτης εν Πε
τρουπόλει εφόρου, καλουμένου Νικολάου Άρεφίεβιτζ Цыбульскій. 

10) Τών δε κωδίκων της αύτης μονής κατάλογον προσυνέταξε Μήνας ό Μινωί-
δης, εύρισκόμενον έν τ?3 μεγάλα του Παρισιού βιβλιοθήκη [Η. Omont, Inventaire 
sommaire des manuscrits du Supplément Grec de la Bibliothèque Natio
nale. Paris 1883, σ. 85, αριθ. 755]. — Σελ. 98 πρόσθες ότι του καλλιγράφου 
Θεοδώρου του Άγιοπετρίτου εύρον κάγώ κώδικα περιλαμβάνοντα τον Πραξα-
ποστολον, δν ό Θεόδωρος εγραψεν Ιτει 1307-ω* κατέταξα δ' αυτόν ύπ' αριθ. 
35-0ν έν τΐ| μονή της Κοσινίτζης [Έκθ. παλαιογραφ. ερευνών, σ. 32]. Περί δε 
του έτερου καλλιγράφου Νικολάου του Μαλωταρ« και τών αύτου συγγενών 
ό'ρα την ημετέραν Ίεροσολ. Βιβλιοθ. II, σ. 16. 
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