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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

 

 

 

Ἡ σκέψη γιά τή συγκέντρωση καί τήν ἔκδοση τῶν χρονικῶν ση-

μειωμάτων πού συγκροτοῦν τήν ὕλη τούτου τοῦ βιβλίου προέκυψε 
στήν πορεία τῆς καταγραφῆς τῆς βιβλιοθήκης καί τοῦ ἀρχείου τῆς 
μονῆς τῆς Ὑ. Θ. Μυρτιδιώτισσας τῆς Κέρκυρας, ἔργο πού ἀνέλαβα 
σέ συνεργασία μέ τήν Παναγιώτα Τζιβάρα καί βρίσκεται ἤδη στό 
τέλος του. 

Στά φύλλα τῶν βιβλίων, τῶν οἰκονομικῶν καταστίχων καί στά 
λυτά ἔγγραφα ἐντοπίστηκαν τότε πολλά σημειώματα στά ὁποῖα ὁ 
συντάκτης τους, μοναχός Ἀμβρόσιος, εἶχε καταγράψει τή σκέψη 
καί τήν ἀγωνία του γιά τό μοναστήρι στό ὁποῖο ζοῦσε, καθώς καί 
γεγονότα πού ἀφοροῦσαν στό νησί του καί τά ὁποῖα ἔκρινε ἄξια 
νά καταγραφοῦν, γιά νά μήν τά διαγράψει γιά πάντα ἡ λήθη ἀπό 
τή μνήμη τῶν ἀνθρώπων. 

Τά σημειώματα αὐτά, πέραν τοῦ προσωπικοῦ τους χαρακτήρα, 
συγκροτοῦσαν ἕνα ἰδιαίτερα σημαντικό ὑλικό γιά τήν ἱστορία τοῦ 
μοναστηριοῦ καί συνάμα γιά τήν τοπική ἱστορία τῆς Κέρκυρας 
τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰώνα, ἀλλά καί ἀξιόλογο ὑλικό γιά ἐκεῖνον 
πού ἐνδιαφέρεται γιά τόν τρόπο πρόσληψης τῶν μεγάλων γεγονό-

των πού σημάδεψαν τήν ἑλληνική καί παγκόσμια ἱστορία ἀπό 
τούς ἁπλούς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς, ἕνας ἀπό τούς ὁποίους ἦταν 
φυσικά καί ὁ μοναχός τῆς Μυρτιδιώτισσας, πού μεγάλωσε, ἔζησε 
ὅλα τά χρόνια τῆς ζωῆς του καί πέθανε σέ ἕνα ἀπό τά κελιά τοῦ 
μοναστηριοῦ. 

Ὅλα αὐτά μέ ὁδήγησαν στήν ἀπόφαση νά προχωρήσω στή 
μεταγραφή καί τήν ἔκδοση τῶν σημειωμάτων αὐτῶν χωρίς ἰδιαίτε-

ρα σχόλια, ἐκτός φυσικά ἀπό τήν ἀναγκαία εἰσαγωγή, στήν ὁποία 
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σκιαγραφοῦνται ἡ ζωή καί τά ἐνδιαφέροντα τοῦ χρονογράφου 
μοναχοῦ, καί τίς ἀπολύτως ἀπαραίτητες σημειώσεις καί παρα-

πομπές στό ἀρχειακό ὑλικό ἀπ’ ὅπου ἀντλήθηκαν τά σημειώματα. 
Πιστεύω ὅτι ἔτσι δίνεται ἡ δυνατότητα στόν ἁπλό ἀναγνώστη νά 
χαρεῖ τόν γλαφυρό καί ἀνεπιτήδευτο λόγο τοῦ μοναχοῦ καί στόν 
ἐρευνητή νά ἐπιλέξει τά κατ’ αὐτόν σημαίνοντα· γιά τόν τελευταῖο 
ἄλλωστε συντάχθηκε καί τό εὑρετήριο πού πλαισιώνει τήν 
ἔκδοση. 
 

 

Σπύρος Χρ. Καρύδης 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

 

 

Ὁ μοναχός Ἀμβρόσιος Πακτίτης γεννήθηκε τό ἔτος 1876 στό 
χωριό Συναράδες τῆς Κέρκυρας. Τό κοσμικό του ὄνομα ἦταν 
Ἀντώνιος. Πατέρας του ἦταν ὁ Κωνσταντῖνος καί μητέρα του ἡ 
Ἄννα. Εἶχε δύο ἀδελφούς, τόν Σπύρο, ὁ ὁποῖος σκοτώθηκε τό 1913 

σέ ἡλικία 22 ἐτῶν στή μάχη τοῦ Πετσόβου1, καί τόν Γεώργιο. 
Ὁ Ἀντώνιος πῆγε στή μονή τῆς Μυρτιδιώτισσας καί ἔγινε μο-

ναχός στίς 7 Ἰανουαρίου 1892 σέ ἡλικία 16 ἐτῶν. Στίς 8 Δεκεμ-

βρίου 1896 ἔγινε ἁπλός μοναχός καί ἐπονομάστηκε Ἀμβρόσιος. 
Στίς 6 Νοεμβρίου 1899 ἔγινε σταυροφόρος μοναχός ἐπί ἡγουμενεί-
ας Ἀγαθαγγέλου Πακτίτη καί τόν ἀνεδέχθη ὁ ἱερομόναχος Δωρό-

θεος Χονδρογιάννης, ἀδελφός τῆς μονῆς2. Τό 1904-1905 προσπά-

θησε νά γίνει ἱερομόναχος, μάλιστα εἶχε ζητήσει καί ἀντίγραφο 
τοῦ ἀπολυτηρίου του ἀπό τό Δημοτικό Σχολεῖο Συναράδων, τό ὁ-

ποῖο ἀντέγραψε καί αὐτό στό κατάστιχό του. Ἡ ἀντίδραση ὅμως, 
ὅπως σημειώνει, τῶν ἀδελφῶν τῆς μονῆς καί τοῦ μητροπολίτη Σε-

βαστιανοῦ Νικοκάβουρα συνετέλεσαν στήν μή ἐπίτευξη τοῦ στό-

χου του3. Τό γεγονός ὅτι δέν ἔγινε ἱερομόναχος ἦταν φορές πού 
τόν βασάνιζε. Πολλά χρόνια ἀργότερα, τό 1934, σέ σημείωμά του 
ἐκφράζει τό παράπονό του καί θέλοντας νά δικαιολογήσει τόν 
ἑαυτό του στούς μελλοντικούς πατέρες τοῦ μοναστηριοῦ γράφει: 
«εὐλογημένοι ἅγιοι μεταγενέστεροι πατέρες εἰς τάς ἡμέρας μου 

                                                        
1. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 151v. 

2. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 124v. 

3. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 115v. Βλ. καί σημείωμα στό 
χειρόγραφο ἀρ. 20. 
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ὅπου ἤμουν καί ἐγώ 30 ἐτῶν, ἤθελον νά γίνω ἱερομόναχος τῆς 
μονῆς, ἀλλά τόσον μέ κατεδίωκεν ὁ τότε ... ἐπίσκοπος Κερκύρας 
Σεβαστιανός, διά γενομένων προδοσιῶν, παρά τινος μοναχοῦ ἐκ 
τοῦ χωρίου Μαρμάρου, ὥστε ἀηδίασα πλέον τό αὐτό ἀξίωμα, καί 
οὐδέποτε ἤθελον νά ἰδῶ τήν πόρτα τοῦ δεσποτικοῦ ... ἦλθον ἐν τῇ 
μονῇ ἐτῶν 16 τό 1892, σᾶς ὁρκίζομαι εἰς τόν ὕψιστον Θεόν καί εἰς 
τήν Παναγίαν τήν Χρυσομυρτιδιώτισσα ὅτι δέν ἤμουν ἄτιμος, 
διότι ταῦτα τά κακουργήματα καί θανάσιμα ἁμαρτήματα τά ἐφύ-
λαξα ἐκ νεότητός μου. Κανείς δέν μέ ἔδειξεν μέ τό χέρι διά ἄτιμον. 
Ὑπεστήριξα τήν μονήν ἔργῳ καί λόγῳ. Οὐδέποτε ἔφυγον ἐκ τῆς 
μετανοίας μου καί νά ὑπάγω εἰς ἄλλην μονήν. Ἕως τήν σήμερον 
ἔχω ἐδῶ εἰς τήν μονήν χρόνους μβ΄ καί ἔχω χύσει ὅλον τό αἷμα τῆς 
καρδίας μου εἰς τούς πολλούς κόπους, θλίψεις καί μαῦρα θλιβερά 
δάκρυα»4. 

Ἡ ἐπιθυμία του νά ἱερωθεῖ πραγματοποιήθηκε πολλά χρόνια 
ἀργότερα, τό 1945 ἐπί τῆς ἀρχιερατείας τοῦ μητροπολίτου Κερ-

κύρας Μεθοδίου, ὅταν στή μονή τῆς Μυρτιδιώτισσας ἀσκοῦσε 
χρέη ἡγουμένου ὁ τότε ἡγούμενος τῆς μονῆς Παλαιοκαστρίτσας, 
Προκόπιος Δόικας5. Τά τῆς χειροτονίας του περιγράφει ὁ ἴδιος σέ 
σημείωμά του ὡς ἑξῆς: «Τό δέ 1945 ἐπί τῆς ἀρχιερωσύνης τοῦ ἁ-
γίου μητροπολίτου Μεθοδίου καί τοῦ ἡγουμένου τῆς μονῆς Πα-

λαιοκαστριτίσσης, ὅστις καί ἐν τῇ μονῇ Μυρτιδιωτίσσης ἦτον 
προσωρινός ἡγούμενος. Μέ ἀγαποῦσεν πολύ ὁ ἅγιος μητροπολί-
της Μεθόδιος. Τήν 21 Ἰουλίου 1945 μέ ἔκαμεν διάκονον ἐν ἡμέρᾳ 
Σαββάτῳ μετά τῶν ἱερομονάχων Παλαιοκαστριτίσσης τοῦ ἡγου-
μένου Προκοπίου, Εὐθυμίου ἱερομ. Κόλλα καί τοῦ ἱεροδ. Χρυσο-
στόμου Κούρκουλου καί τοῦ ἱερέως Κωνσταντίνου Κατσιμίδη, 
ἐφημερίου τῆς Μητροπόλεως Κερκύρας, ἐλθόντων ἀφ’ ἑσπέρας 
μετά τοῦ ἁγίου μητροπολίτου ἐν τῇ μονῇ. Ὁμοίως μέ ἐχειροτό-
νησεν καί ἡγούμενον διά τοῦ ὑπ’ ἀριθ. ἐγγράφου 1484. Καί τήν 

                                                        
4. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 134v. Βλ. καί σημείωμα στό 
χειρόγραφο ἀρ. 20, φ. 53r. 

5. Βλ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΤΖΙΒΑΡΑ - ΣΠ. ΚΑΡΥΔΗ, Ἡ Βιβλιοθήκη τῆς μονῆς Παλαιο-
καστρίτσας Κέρκυρας, Ἀθήνα 2001, σ. 25. 



13 

22 Ἰουλίου τήν ἐπιοῦσαν ἡμέραν μέ ἐχειροτόνησεν ἱερομόναχον 
καί ἤμουν ἐτῶν 70. Καί τήν 29 Νοεμ. ἐν ἡμέρᾳ Πέμπτῃ μέ χειρο-
τόνησεν ἀρχιμανδρίτην ἐν τῇ ἱερᾷ Μητροπόλει ὁ ἴδιος μητροπο-

λίτης Μεθόδιος. Αἱ δέ δύο χειροτονίαι ἐγένοντο ἐνταῦθα ἐν τῇ 
ἱερᾷ μονῆ Μυρτιδιωτίσσης»6. 

Ὁ Ἀμβρόσιος ἔζησε ὅλα τά χρόνια τῆς ζωῆς του στή Μυρτιδιώ-

τισσα, ἕνα μικρό μοναστήρι στή δυτική ἀκτή τῆς Κέρκυρας, κοντά 
στά χωριά Πέλεκας καί Βάτος, τό ὁποῖο ἱδρύθηκε στίς ἀρχές τοῦ 
19ου αἰώνα, γνώρισε ἀκμή κατά τόν ἴδιο αἰώνα, στά χρόνια ὅμως 
τοῦ Ἀμβροσίου φιλοξενοῦσε ἐλάχιστους μοναχούς. Ὁ ἀγώνας τοῦ 
Ἀμβροσίου γιά τό μοναστήρι του καί τή λιγοστή, κατά τά γρα-

φόμενά του, περιουσία του, φαίνεται μέσα ἀπό τίς σημειώσεις του. 
Ἀπό τίς ἴδιες σημειώσεις φαίνεται καί ἡ ἀγωνία του γιά τήν τύχη 
τοῦ μοναστηριοῦ, τό ὁποῖο ἀντιμετώπιζε τόν κίνδυνο τῆς διάλυ-

σης ἤ τῆς συγχώνευσης μέ κάποιο ἀπό τά ἄλλα ἀνδρικά μοναστή-

ρια τῆς Κέρκυρας, λόγω τῆς ἔλλειψης μοναχῶν. 
Ὁ Ἀμβρόσιος εὐτύχησε στό τέλος τῆς ζωῆς του νά καταστεῖ 

ἡγούμενος τοῦ μοναστηριοῦ του, τίτλο πού ἀπό τό 1945 καί μετά 
δέν παρέλειπε νά προσθέτει δίπλα στό ὄνομά του σέ ὅσα σημειώ-

ματα ἔγραψε στά ἑπόμενα χρόνια, ἕως τόν θάνατό του, τό 1956. 
 

Ὁ Ἀμβρόσιος δέν ἦταν σπουδαγμένος. Εἶχε τελειώσει μόλις τό Δη-

μοτικό Σχολεῖο τοῦ χωριοῦ του, εἶχε ὅμως συνείδηση χρονογρά-

φου πού τήν ἐκδηλώνει περιοδικά στά σημειώματά του. Γράφει 
ἐνθυμήσεις αὐθόρμητα καί ἀνεπιτήδευτα, μέ τήν πρόθεση νά δια-

τηρηθοῦν στή μνήμη ὅσα συνέβησαν στίς μέρες του καί κατά τή 
γνώμη του ἄξιζαν νά τά γνωρίζουν καί οἱ μεταγενέστεροι. Τά κεί-
μενά του τόν ἀναδεικνύουν γνήσιο ἀπόγονο τῶν βυζαντινῶν μο-

ναχῶν πού δέν δίσταζαν νά καταγράφουν στά παράφυλλα καί 
στά λευκά φύλλα τῶν χειρογράφων τά γεγονότα πού συνέβαιναν 
στίς μέρες τους «δι’ ἐνθύμησιν τῶν μεταγενεστέρων». Ὁ Ἀμβρόσιος 
γράφει ἀκόμη γιά τούς συμμοναστές του νουθεσίες, κυρίως ὅμως 
γράφει γιά τούς μεταγενέστερους μοναχούς, πού θά ἐπιλέξουν ὡς 

                                                        
6. Μονή Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Χειρόγραφο ἀρ. 20, φ. 53r. 
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τόπο μετανοίας τή μονή τῆς Μυρτιδιώτισσας καί ὡς ξένοι δέν θά 
γνωρίζουν τούς τόπους τῆς μονῆς καί τό περιβάλλον. Σ’ αὐτούς 
κυρίως ἀπευθύνεται ὅταν δίνει πληροφορίες γιά τίς ἀποστάσεις 
πού χωρίζουν τά χωράφια καί τά οἰκήματα τῆς μονῆς καθώς καί 
γιά τή χωροθεσία τους. 

Ὁ Ἀμβρόσιος ὅμως ἐπιδίδεται στήν ἄσκηση αὐτή καθ’ ὑπερβο-

λήν, ἀφοῦ δέν ὑπάρχει βιβλίο καί κατάστιχο στό ὁποῖο νά μήν ἔχει 
ἀφήσει τή σφραγίδα του, ἐνῶ ἔχει συμπεριλάβει τά ἴδια σημειώ-

ματα καί στά «χειρόγραφα βιβλία» του, ὅπως ὀνομάζει ὁ ἴδιος τά 
ἄγραφα, ἀρχικά, κατάστιχα τά ὁποῖα χρησιμοποίησε γιά νά κατα-

γράψει τίς σκέψεις του. Μάλιστα ἀπό ὁρισμένα ἔντυπα διαπιστώ-

νεται ὅτι αὐτά ἀποτελοῦσαν χῶρο γιά τήν καταγραφή σημειώ-

σεων κάθε φορά πού βρίσκονταν ἀνοιγμένα στό ἀναλόγιο μέ τήν 
εὐκαιρία κάποιας ἑορτῆς. Τό πιστοποιεῖ ἡ ἔντυπη Ἀκολουθία τοῦ 
Ἁγίου Σπυρίδωνος, ἔκδοση Βόρτολι τοῦ 1764, ἡ ὁποία βρίθει 
σημειωμάτων διαφόρων ἐτῶν γραμμένων τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς 
τοῦ Ἁγίου. Ὁ λόγος τῆς ἐνασχόλησής του αὐτῆς ἦταν κυρίως ἡ ἀ-

γωνία του μήπως οἱ μεταγενέστεροι μοναχοί, ἀγνοώντας τά περι-
ουσιακά τῆς μονῆς ἀλλά καί τούς κινδύνους πού ἐλλόχευαν ἀπό 
τούς ἐπίδοξους καταπατητές, δέν ἐνεργοῦσαν τά δέοντα γιά τήν 
προάσπισή της. Σέ σημείωσή του μάλιστα τῆς 17 Μαρτίου 1939 τό 
δηλώνει αὐτό ξεκάθαρα, γράφοντας: «...ταῦτα ἔγραψα ἐγώ ὁ λυ-
πημένος Ἀμβρόσιος πρός γνῶσιν ὑμῶν διότι βεβαίως ὡς νεώτεροι 
δέν θά γνωρίζετε, ἀλλά ἐγώ εἰς ὅλα τά βιβλία ἔχω γράψει πολλάς 

ὁδηγίας καί σημειώσεις ἀφορῶντα τά δικαιώματα τῆς μονῆς, διότι 
ἡ μονή ἡμῶν ἐκ τῆς κτίσεως αὐτῆς ἕως τήν σήμερον ὅλο μέ τά δι-
καστήρια βασανίζεται»7. Ἡ ἀγωνία του μάλιστα γιά τήν τύχη τῶν 
σημειώσεών του ἀποτυπώνεται καί στά «χειρόγραφα βιβλία» του, 
σέ κάποιο σημεῖο μάλιστα, ἀπευθυνόμενος στό κατά καιρούς καί 
χρόνους Ἡγουμενοσυμβούλιο, προτρέπει νά μή δίνουν τά «χειρό-

γραφα βιβλία τοῦ μοναστηρίου εἰς ἰδιωτικά λαϊκά χέρια... μή χα-
λάσουν τάς διαφόρους ... σημειώσεις ἀφορῶσας τήν περιουσίαν, 
κινητήν καί ἀκίνητην τοῦ μοναστηρίου τούτου καί τάς ὀνομασίας 

                                                        
7. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 1r. 
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τῶν κτημάτων καί ὁροθεσίας ... ὅπου ἐγώ ... γνωρίζω καταλεπτῶς 
... μήν κατά κακήν τύχην καμμίαν φοράν σᾶς ἁρπάζουν ... καί τότε 
ἀνοίγετε τά βιβλία καί βλέπετε τάς διαφόρους ὁδηγίας ὅπου ἐγώ ὁ 
δυστυχής σᾶς ἔχω σημειώσει ... Τά χειρόγραφα βιβλία ὅπου ἐγώ 
ἔχω γράψει νά τά ἔχουν οἱ κατά καιρούς ἡγούμενοι εἰς τό κελίον 
τους εἰς τήν κασέλαν τους...»8. 

Στίς σημειώσεις του ὁ Ἀμβρόσιος περιλαμβάνει μία ἐξαιρετικά 
μεγάλη ποικιλία θεμάτων, πού ὅλα ὅμως ἔχουν ὡς κέντρο τήν Κέρ-

κυρα καί τό μοναστήρι του. 
Σέ αὐτές θά βροῦμε λεπτομερή περιγραφή ἤ μνεία γιά τίς ἐργα-

σίες πού ὁ ἴδιος ἔκανε γιά τή διευθέτηση τῶν χώρων τοῦ μοναστη-

ριοῦ, ἀλλά καί τῶν γύρω ἀπό αὐτό τόπων. Σημειώνουμε τίς ἐργα-

σίες γιά τή διευθέτηση τοῦ νεκροταφείου καί τό φτιάξιμο τῶν 
«τροχάλων» τοῦ κτήματος τῶν ἐλαιοδένδρων τό 1928, τίς ἐργασίες 
του στό περιβόλι τῆς ἐκκλησίας καί τό «ξεσφάλισμα» τῶν ἐλαιο-

δένδρων τό 1930, τήν περιγραφή ὅσων ἔργων εἶχε κάνει ἀπό τό 
1920 καί ἑξῆς στό μικρό περιβολάκι δυτικά τῆς ἐκκλησίας, τήν 
τοποθέτηση πασσάλων γιά τήν προφύλαξη τῆς μονῆς ἀπό κατολι-
σθήσεις καί τήν τοποθέτηση φράχτη γιά τήν προστασία τοῦ ἀλό-

γου τό 1932, τό δενδροφύτευμα τῶν χωραφιῶν τῆς μονῆς τό 19319. 

Στίς σημειώσεις του περιγράφει ἀναλυτικά τίς διενέξεις, τίς 
συγκρούσεις καί καθετί πού τοῦ συνέβη μέ τούς διεκδικητές τῶν 
κτημάτων τῆς μονῆς, τίς κατηγορίες καί τούς κατατρεγμούς του. 
Ἰδιαίτερα τονίζει ὅσα τοῦ συνέβησαν κατά τά ἔτη 1910 καί 1911 
ὅταν τόν κατηγόρησαν γιά ψευδορκία. Τό ζήτημα μάλιστα τῆς κα-

ταγγελίας τοῦ 1910 ἐπανέρχεται συχνά πυκνά στά κείμενά του, 
κάτι πού φανερώνει πόσο βαθιά τόν εἶχε θίξει10. Περιγράφει τήν 
ἀνάκριση πού διενήργησε στίς 29 Ἀπριλίου 1910 ὁ πρωτοπαπάς 
Συναράδων, κατ’ ἐντολή τοῦ μητροπολίτη Κερκύρας, στό χωριό 

                                                        
8. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Φάκελος ἡγουμένου Ἀμβροσίου Πακτίτη, 
Βιβλίο 2, σ. 31. 
9. Βλ. σημειώσεις εἰς Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 127r, 139r, 

140r, 158r, 169v, 171r. 

10. Βλ. ἐνδεικτικά Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 72r, 125r. 
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Τρίαλος, μέ ἀφορμή τήν ἀναφορά τῶν κατοίκων μέ τήν ὁποία τόν 
κατηγόρησαν γιά ψευδορκία· κατονομάζει τά πρόσωπα τά ὁποῖα 
μέ ὁποιονδήποτε τρόπο ἀναμείχθηκαν στήν ὑπόθεση, τόσο αὐτά 
πού προέρχονταν ἀπό τά γύρω χωριά, ὅσο καί τά μέλη τῆς ἀδελ-

φότητας τῆς μονῆς, τά ὁποῖα σχετίζονταν μέ συγγενικούς δεσμούς 
μέ τούς διεκδικητές. Στίς σημειώσεις του καταγράφει ἐπίσης τήν 
προσωπική του ἀνάκριση πού ἔγινε στίς 30 Ἀπριλίου ἐνώπιον τοῦ 
πρωτοπαπᾶ Συναράδων καθώς καί ἐκείνη στίς 23 Ἰουνίου 1910 
ἀπό τόν ἀνακριτή Ἀντωνιάδη, ἔπειτα ἀπό μήνυση πού εἶχε κατα-

τεθεῖ ἐναντίον του ὅταν ἀντέδρασε στή μίσθωση ἀπό τρίτους κτη-

μάτων πού ἀνῆκαν στή μονή, καί τήν ἀθώωσή του μέ ἀπόφαση 
τοῦ Συμβουλίου Πλημμελειοδικῶν11. 

Τό θέμα τῆς περιουσίας τῆς μονῆς τόν ἀπασχολεῖ ἰδιαίτερα καί 
γιά τήν προστασία της στρέφεται ἐναντίον ὅσων τήν ἐποφθαλμι-
οῦσαν. Ὁ Ἀμβρόσιος κατέφευγε συχνά στά δικαστήρια, στή δικαι-
οσύνη τῶν ἀνθρώπων, γιά νά ἀποτρέψει τίς ποικιλότροπες προ-

σπάθειες σφετερισμοῦ τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τῆς μονῆς. 
Στίς σημειώσεις του μάλιστα νουθετοῦσε τούς μεταγενέστερους 
μοναχούς νά προσέχουν καί νά καταφεύγουν καί ἐκεῖνοι στά δι-
καστήρια ὅποτε χρειαζόταν, τονίζοντας ὅτι «τώρα ἐχάθη ἡ συνεί-
δησις, ἡ ἐντροπή καί ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ καί ὁ καθένας κάνει ὅ,τι 
θέλει»12. Σέ μιά περίπτωση σημειώνει τήν τιμωρία πού ἐπιβλήθηκε 
στά πρόσωπα πού εἶχε μηνύσει, γιά νά προσθέσει στή συνέχεια 
τήν ἀναγκαιότητα προσφυγῆς στά δικαστήρια γιά τή διάσωση τῆς 
περιουσίας τῆς μονῆς. Γράφει: «Τό 1938 Μαΐου 25 ἡμέρα Τετράδη 
ἐτιμωρήθησαν εἰς τό δικαστήριον τῶν Καστελλάνων Μέσης 6 γυ-
ναῖκες ἀπό τό χωριό Κοκκίνη εἰς φυλακήν 15 ἡμερῶν, καί δραχ. 50 
ἡ κάθε μία διά μίαν μήνυσιν ὅπου τούς ἔκαμα ἐγώ ὁ Ἀμβρόσιος 
διότι μοῦ κατέστρεφαν τό δάσος τῆς μονῆς εἰς τήν παραθαλασ-
σίαν, διότι κάθε ἡμέραν ἐρχότανε καί ἔκοβαν τό δάσος. Οὕτω νά 
κάνετε καί σεῖς οἱ μεταγενέστεροι πατέρες, διότι ἄν δέν ἔχετε τό 
δικαστήριον στό χέρι θά καταστρέψουν ὅλην τήν δασώδη περι-

                                                        
11. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 105rv, 118r, 137v. 

12. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 2, φ. 93r. 
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ουσίαν τῆς μονῆς. Τό μόνον μέσον τό δικαστήριον ὑποτάζει τόν 
καθέναν»13. Σέ ἄλλη πάλι σημείωση, ἀναλογιζόμενος τούς ἀγῶνες 
του καί τίς συχνές προσφυγές του στά δικαστήρια γράφει: «...ἀπό 
τά 1904 ἕως τήν σήμερον 1948 ἔχω χαλάσει μέ τά δικαστήρια δύο 
ξέστες μελάνη»14. Ἰδιαίτερα στρέφεται ἐναντίον προσώπων, κα-

τοίκων τοῦ γειτονικοῦ χωριοῦ Τρίαλος, οἱ ὁποῖοι εἴτε διεκδικοῦ-

σαν περιουσιακά στοιχεῖα τῆς μονῆς, εἴτε μέ διάφορους τρόπους 
προξενοῦσαν ζημιές. Σέ ὅλες αὐτές τίς περιπτώσεις ὁ Ἀμβρόσιος 
κατέφευγε στά δικαστήρια, τά ὁποῖα, κατά τά γραφόμενά του, δι-
καίωναν τή μονή καί τιμωροῦσαν τούς ἀδικητές. Ὁ ἴδιος στά ση-

μειώματά του περιγράφει τούς δικαστικούς ἀγῶνες του γιά τήν 
ὑπεράσπισή της15. Καταγράφει ἀναλυτικά τίς δίκες πού ἔγιναν καί 
ἀφοροῦσαν στίς διεκδικήσεις τρίτων γιά κτήματα τῆς μονῆς, ὅπως 
γιά παράδειγμα τῆς δίκης πού ἔγινε στίς 20 Φεβρουαρίου 1914 καί 
ἀφοροῦσε χωράφι στή θέση «Κουκουλάτικα»16. Ὁ ἴδιος, κάνοντας 
ἀπολογισμό τῆς προσφορᾶς του, σημειώνει τό 1932, χωρίς καμιά 
διάθεση μετριοφροσύνης ἤ μοναχικῆς σεμνότητας: «Δέν πιστεύω 
ἅγιοι πατέρες νά εὑρεθῇ ἄλλος ὅμοιος ὡσάν καί ἐμένα νά θυσιάσῃ 
τήν ζωήν του καί τήν νεότητά του ὅπως ἐθυσιάσθην ἐγώ, ὁμοῦ μέ 
τούς λοιπούς πατέρες τοῦ μοναστηρίου. Εἴθε ὁ Θεός νά τό φέρῃ, 
ἀλλά δύσκολον θά εἶναι, διότι ἡ νεολαία θέλουν καλά φαγητά, 
πιοτά, λοῦσο καί καθισιό. Ἐγώ ἔτρωγα καλαμπόκι, σαλάτα καί 
νερό ἀπό τήν βρύση καί καθημερινῶς ἐργασία μέ δίκοπη, διότι τό 
καθισιό τό θεωροῦσα θανάσιμον ἁμάρτημα. Τό ψωμί ὅπου ἔφαγα 
τῆς μονῆς τό ἐπλήρωσα μέ τό αἷμα τῆς καρδίας μου τό ὁποῖον ἔχω 
χύσει ἀπό τόν Ἰανουάριον τοῦ 1892»17. Ἔχοντας δέ συναίσθηση 
τῆς κατάστασης αὐτῆς καί ἀντιλαμβανόμενος τό ἀβέβαιο μέλλον 
τοῦ μοναστηριοῦ του, καταφεύγει στόν ἀφορισμό γιά νά προλά-

βει μελλοντικές ἐνέργειες, πού θά ἔθεταν σέ κίνδυνο τήν εὐνομία 

                                                        
13. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 121r. 

14. Βλ. Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, ἔντυπο Ψαλτήριο, ἔκδοση 1817. 
15. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 133v-134r. 

16. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 56v. 

17. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 140r. 
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τῆς μονῆς ἤ θά προξενοῦσαν σέ αὐτήν βλάβη ἤ ζημιά, καί ἐνα-

ποθέτει τίς ἐλπίδες του στόν Θεό, τόν ὁποῖο παρακαλεῖ νά στείλει 
στό μοναστήρι ἅγιο ἡγούμενον καί ἁγίους ἀδελφούς ἱκανούς νά 
ὑπερασπίσουν τήν περιουσία τοῦ μοναστηριοῦ πού αὐτός μέ 
τόσον κόπο ἀποκατέστησε18. 

Στίς καταγραφές του περιλαμβάνει ἀκόμη δοσοληψίες τῆς μο-

νῆς, ἀγοραπωλησίες, ἀνταλλαγές ἤ πακτώματα ἀκινήτων19, σημει-
ώσεις πού ἀφοροῦν στήν κυριότητα τῆς μονῆς σέ διάφορα ἀκίνη-

τα20, ἀλλά καί σημειώσεις γιά συμβόλαια ἀγοραπωλησιῶν κατοί-
κων τοῦ χωριοῦ Τρίαλος πού πάντα διεκδικοῦσαν τά κτήματα τῆς 
μονῆς21. Ἀπαντοῦν ἐπίσης καταγραφές ἐξόδων τῆς μονῆς γιά τήν 
ἀγορά διαφόρων ἀγαθῶν, ὅπως σανοῦ γιά τά ζῶα, χρωμάτων καί 
τροφίμων22. Ἐπίσης καταγραφές ἐσόδων ἀπό τήν πώληση διαφό-

ρων εἰδῶν, κυρίως φρούτων καί λαδιοῦ23, ἀλλά καί καταγραφές 
ἐργασιῶν καί ἐργατῶν στά κτήματα τῆς μονῆς24 καθώς καί ἀντι-
κειμένων πού δανείσθηκαν σέ πρόσωπα ἐκτός μονῆς25. 

Ἐξαιρετικά ἀναλυτικές, γι’ αὐτό καί πολύτιμες γιά μᾶς σήμε-

ρα, εἶναι οἱ σημειώσεις του πού ἀναφέρονται στήν καταστροφή 
τοῦ ναοῦ κατά τή θεομηνία τοῦ Δεκεμβρίου τοῦ 1920 καί στίς 
προσπάθειες τῶν μοναχῶν καί τῶν κατοίκων τοῦ γειτονικοῦ χω-

                                                        
18. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 82rv. 

19. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 116r, 169v. 

20. Bλ. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 1r, περί τῶν δικαιω-

μάτων τῆς μονῆς στή θέση «Κουκουλάτικα»· φ. 56r σημείωση γιά χωράφι στό 
Μεγάλο Λιβάδι· φ. 106v περί τῆς κυριότητας τῶν χωραφιῶν στά «Λιμνιά στό 
Μεγάλο Λιβάδι»· φ. 139v, δικαιώματα στή θέση «Τύμπανος»· φ. 181v περί τῆς 
κατοχῆς τῆς βρύσης τῆς Μυρτιᾶς. 
21. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 127r. 

22. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 103v, 105v, 134v, 135r. 

23. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 106r, 107r, 107v· Κατά-

στιχο 2, φ. 15r. 

24. Βλ. τήν καταγραφή τοῦ 1928 τῶν ἐργατῶν πού ἀπασχολήθηκαν γιά τήν 
καλλιέργεια τοῦ κτήματος τῆς μονῆς στήν περιοχή τοῦ Τριάλου (Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. 
Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 168v). 

25. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 97v, σημείωση γιά δύο 
βαρέλια πού ἔδωσαν δανεικά. 
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ριοῦ Τρίαλος νά περισώσουν ὅ,τι ἦταν δυνατόν ἀπό τά χαλάσμα-

τα. Ἐπίσης ἐξαιρετικῆς σημασίας εἶναι οἱ σημειώσεις του πού 
ἀφοροῦν στίς ἐργασίες ἀνοικοδόμησης τοῦ ναοῦ, ὅπου παρεμβάλ-

λει καί περιγραφή τοῦ ναοῦ ὅπως ἦταν πρίν ἀπό τήν καταστροφή. 
Καταγράφει ἐπίσης ἀναλυτικά τίς εἰσφορές τῶν πιστῶν ὑπέρ τοῦ 
ναοῦ26. Περιγράφει τήν ἀνάθεση τῆς κατασκευῆς τῶν μαρμάρων 
στόν τεχνίτη Δημήτριο Ἀγάθο ἀπό τό χωριό Μάρμαρο, καί δίνει 
λεπτομέρειες γιά τόν τρόπο μεταφορᾶς τῶν μαρμάρων ἀπό τό 
χωριό Κανακάδες ἕως τή μονή, σημειώνοντας τά πρόσωπα πού 
συμμετεῖχαν, τήν ἀπόσταση πού κάλυψαν, καί τό εἶδος τοῦ μαρ-

μάρου πού μετέφεραν. Καταγράφει τήν ἀμοιβή ὅσων μετέφεραν 
τά μάρμαρα τοῦ ναοῦ τό 1922 καί σημειώνει τά μεροκάματα τῶν 
τεχνιτῶν πού πελέκησαν τά μάρμαρα27. 

Τό ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον του γιά τήν ἀποπεράτωση τοῦ ναοῦ 
φαίνεται καί ἀπό τίς σημειώσεις στίς ὁποῖες καταγράφει τίς ἐλλεί-
ψεις ἤ τίς ἐργασίες πού δέν ὁλοκληρώθηκαν καί οἱ ὁποῖες θά ἔπρε-

πε νά γίνουν μέ τήν ἐπανέναρξη τῶν ἐργασιῶν. Ἀναφέρουμε χα-

ρακτηριστικά τίς σημειώσεις μέ ἡμερομηνία 8 Νοεμβρίου 1933 
ὅπου ἐπισημαίνονται οἱ ἐλλείψεις στίς εἰκόνες τῶν Εὐαγγελιστῶν 
τῆς οὐρανίας, κυρίως στό χρύσωμα τῶν κορνιζῶν, καί προτείνεται 
ἡ βελτίωσή τους ἀπό τόν τεχνίτη πού θά ἀναλάμβανε τήν ἀνακαί-
νιση τοῦ τέμπλου28. 

Ἕνα μεγάλο μέρος τῶν σημειωμάτων του ἤ τῶν «γνωστοποιή-

σεών» του, ὅπως συνήθιζε νά ἐπιγράφει τά κείμενά του, ἀποτελεῖ-
ται ἀπό νουθεσίες πρός τούς συμμοναστές του καί τούς μεταγενέ-

στερους μοναχούς τῆς μονῆς, στίς ὁποῖες περιλαμβάνει συμβουλές 
γιά διάφορα ζητήματα πού ἀναφέρονται στή διατήρηση τῶν ὅσων 
μέ κόπους ἔγιναν στή μονή. Εἶναι εὔγλωττες, νομίζω, οἱ σημειώσεις 
του τοῦ ἔτους 1933 στίς ὁποῖες, ἀπευθυνόμενος στούς μεταγενέ-

στερους μοναχούς, τούς συνιστᾶ μεγάλη προσοχή στήν τοποθέ-

                                                        
26. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 57r. 

27. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 159v-160r, 161v-164v, 165r, 

166rv. 

28. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 103v, 104r. 
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τηση σκάλας στό ἐσωτερικό τῆς ἐκκλησίας καί στόν τρόπο μέ τόν 
ὁποῖο θά πρέπει νά ἀκουμπᾶ πάνω στούς τοίχους, γιά νά μήν κα-

ταστραφεῖ ἡ ταπετσαρία. Γράφει χαρακτηριστικά: «νά προσέχετε 
πολύ ὅταν ἀκουμβίζετε σκάλαν εἰς τούς ἔσωθεν τοίχους τῆς ἐκκλη-
σίας. Αἱ κορυφαί τῆς σκάλας νά εἶναι τυλιγμέναι καί δεμέναι μέ 
σακκία καθαρά διπλά γύρωθεν εἰς σέ κάθε ἄκρην τῆς σκάλας, καί 
δεμένες μέ σπάγους ἤ λινιές διότι ἄν δέν εἶναι τυλιγμέναι αἱ κο-
ρυφαί τῆς σκάλας τά ξύλα χαλοῦν τά φιόρια τῆς ταπετσαρίας καί 
εἶναι ἁμαρτία νά μήν ὑπάρχῃ προσοχή, διότι στοιχίζει πολλά χρή-

ματα...». Σέ ἄλλη πάλι «γνωστοποίησή» του ἀναφέρεται στό τέμ-

πλο καί στόν τρόπο ἀνάμματος τῶν καντηλιῶν του. Γράφει: «νά 
προσέχετε... ποτέ νά μήν ἀκουμβίζετε σκάλαν ἐπάνω εἰς τό χρυ-

σωμένον τέμπλον τῆς ἐκκλησίας διά νά ἀνάπτετε τάς κανδήλας 
τοῦ τέμπλου διότι χαλᾶ τό χρυσάφι, ἀλλά νά ἔχετε σκάλαν διπλήν 
νά ἀνάπτετε τάς κανδήλας...»29. Σημειώνουμε ἐπίσης τίς νουθεσίες 
του γιά τό πῶς νά καθαρίζεται τό «αὐλάκι τῆς βρύσης ὅπου εἶναι 
οἱ κάνουλες τό ὁποῖον εἶναι σκεπασμένο μέ πέτρες»30, ἤ νά καθα-

ρίζεται ἡ «σούδα» πού δέχεται τά νερά τοῦ βουνοῦ31, τίς συμβου-

λές του νά μή μισθώσουν ποτέ τούς γύρω ἀπό τή μονή χερσοτό-

πους διότι θά τούς χάσουν32 καί νά μήν δανείζουν ἀντικείμενα τοῦ 
μοναστηριοῦ33. Σημειώνουμε, τέλος, τίς σχολαστικές ὑποδείξεις 
του γιά τόν καθαρισμό τοῦ ναοῦ καί τῶν ἀντικειμένων του. Σέ μιά 
σημείωση μάλιστα τονίζει ὅτι τά ἀσημοκάνδηλα τῆς ἐκκλησίας 
πρέπει νά καθαρίζονται δύο φορές τόν χρόνο, τή Μεγάλη Ἑβδο-

μάδα καί στήν ἑορτή τῆς 15ης Αὐγούστου, ἐνῶ σέ ἄλλη σημείωση 
τῆς 16 Αὐγούστου 1932 περιγράφει τόν τρόπο καθαρισμοῦ τῶν 
ἀσημένιων καί μπρούτζινων ἀντικειμένων34. 

Ἐκτός τῶν ἀνωτέρω, δέν λείπουν καί οἱ «γνωστοποιήσεις» γιά 
θέματα κηπουρικῆς, ὅπως γιά «τό πῶς γίνονται αἱ ξυνονεραν-

                                                        
29. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 104rv. 

30. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 170rv. 

31. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 108r. 

32. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 154v. 

33. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 150v. 

34. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 145v, 146r. 
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τζίαι»35, καί οἱ συμβουλές του γιά τήν καταπολέμηση τῆς «μελού-

ρας»36. Στίς σημειώσεις του περιέχονται ἐπίσης διάφορες ἐνδιαφέ-

ρουσες λεπτομέρειες, πού χαρακτήριζαν τήν καθημερινότητα τῶν 
ἀγροτῶν ἄλλοτε, ἰδιαίτερα στήν Κέρκυρα ὅπου τά ἀγροτικά ἀκί-
νητα ἦταν περιορισμένα σέ ἔκταση καί ἑπομένως ἡ προσπάθεια 
ἐπέκτασης τῶν χωραφιῶν ἀκόμη καί λίγα ἑκατοστά, ὡς ἔκφραση 
τῆς ἀνθρώπινης ἀπληστίας, περνοῦσε συχνά ἀπό τό μυαλό τῶν 
Κερκυραίων ἀγροτῶν. Τέτοια περιστατικά, συνηθισμένες ἀφορμές 
γιά διαμάχες μεταξύ τῶν γειτόνων ἀγροτῶν, ἀποκτοῦν ἰδιαίτερη 
σημασία στήν καταγραμμένη τους μορφή. Ἔτσι στίς σημειώσεις 
του κάνει λόγο γιά ἐκεῖνον τοῦ ὁποίου τό χωράφι γειτόνευε μέ τό 
χωράφι τῆς μονῆς καί «ὅταν ἔκανεν τήν σούδαν ἔσκαπτεν κατά 
τοῦ κτήματος τῆς μονῆς ὅπως πέσῃ ὁ τόπος καί αὐξήσῃ τό χωρά-
φιόν του»37. 

Ὁ Ἀμβρόσιος ἐνδιαφέρθηκε ἐπίσης γιά τήν ἱστορία τῆς μονῆς 
καί πολλές φορές προσπάθηκε νά γράψει τό χρονικό τῆς ἵδρυσής 
της. Μάλιστα, ὅπως προκύπτει ἀπό σημειώματά του, ἔκανε καί 
κάποια στοιχειώδη ἔρευνα στό τότε Ἀρχειοφυλακεῖο Κερκύρας38, 

χωρίς ὅμως νά κατορθώσει νά βρεῖ κάτι βέβαιο. Γιά τοῦτο, ἄλλοτε 
καταλήγει σέ κάποια χρονολογία καί ἄλλοτε διαγράφει τά πάντα 
καί ἀναφωνεῖ «ἄγνωστον πότε ἐκτίσθη καί ποῖος ἦτον ὁ αὐτῆς 
ἱδρυτής· βάθος ἀμέτρητον εἶναι· ὅλα κατά εἰκασίαν πολλήν ἔγρα-
ψα»39. Μέσα στά πλαίσια τοῦ ἐνδιαφέροντός του γιά τήν ἱστορία 
τῆς μονῆς, ἀλλά καί τῆς τάσης του πρός τά ἱστορικά σημειώματα, 
ἐπέδειξε ἀξιοσημείωτο ζῆλο γιά τή συγκέντρωση καί διάσωση τῶν 
σημειωμάτων πού βρίσκονταν στά λειτουργικά βιβλία τῆς μονῆς, 
τά ὁποῖα θεώρησε σκόπιμο νά ἀντιγράψει στά κατάστιχά του 
πρός γνῶσιν τῶν μεταγενεστέρων, ἀλλά καί νά ἀναθεματίσει 

                                                        
35. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 158v-159r καί φ. 173r 

36. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 181r. 

37. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 2, φ. 93r. 

38. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Φάκελος ἡγουμένου Ἀμβροσίου Πακτίτη, 
Βιβλίο 2, σ. 86 καί 114. 
39. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Φάκελος ἡγουμένου Ἀμβροσίου Πακτίτη, 
Βιβλίο 2, σ. 86 καί 162. 
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ὅσους τόλμησαν νά κόψουν φύλλα ἀπό τά βιβλία, στά ὁποῖα ὑπο-

ψιαζόταν τήν ὕπαρξη σημειωμάτων τῶν προκατόχων του ἡγουμέ-

νων καί κυρίως τοῦ ἡγουμένου Παρθενίου Τζαγκάρη, τήν ἐνασχό-

ληση τοῦ ὁποίου μέ τήν καταγραφή τῶν εἰδήσεων τῆς ἐποχῆς του 
στά βιβλία τῆς ἐκκλησίας εἶχε ἐπισημάνει40. 

Ἰδιαίτερο εἶναι τό ἐνδιαφέρον τοῦ Ἀμβροσίου γιά τά ἐπίκαιρα 
τῆς ἐποχῆς του. Περιγράφει γεγονότα πού συντάραξαν τήν τοπική 
κοινωνία τῆς Κέρκυρας, ὅπως τήν κατάληψη τοῦ νησιοῦ ἀπό τούς 
Ἰταλούς τό 1923, τίς συνέπειες τῆς ἐγκατάστασης τῶν προσφύγων 
στό νησί, τήν ἀνεύρεση ἤ τήν ἔκρηξη τορπιλῶν, ἀπομεινάρια τοῦ 
Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου στά νερά τοῦ Ἰονίου, θανάτους ἐπωνύ-

μων καί δολοφονίες. 
Σημαντικός εἶναι ἐπίσης ὁ χῶρος πού ἀφιερώνει γιά τά μεγάλα 

γεγονότα πού σημάδεψαν τήν ἐποχή του, τόσο σέ πολιτικό ὅσο 
καί σέ στρατιωτικό ἐπίπεδο. Περιγράφει τά γεγονότα τῶν Βαλ-

κανικῶν πολέμων, τοῦ πρώτου καί τοῦ δεύτερου Παγκοσμίου 
Πολέμου καί τίς συνέπειές τους γιά τό νησί του, πού ὁρίζονται 
κυρίως μέ ὅρους οἰκονομικούς, ὅπως τήν αὔξηση τῶν τιμῶν τῶν 
βασικῶν ἀγαθῶν καί κυρίως τοῦ ψωμιοῦ. Κάποια ἀπό τά κείμενά 
του στήν ἑνότητα αὐτή χαρακτηρίζονται ἀπό ἔντονη συναισθημα-

τική φόρτιση. Ἰδιαίτερα αὐτό γίνεται ἀντιληπτό στόν τρόπο μέ 
τόν ὁποῖο καταγράφει τά πολεμικά γεγονότα τοῦ 1912 καί 1913, 
ὅπου οἱ ἐκρήξεις ὀργῆς ἐναντίον τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἐλευθερίου 
Βενιζέλου, φτάνουν ὥς τό σημεῖο τῆς κατάρας, ἀφοῦ τόν θεωροῦ-

σε ὑπεύθυνο γιά τόν χαμό χιλιάδων στρατιωτῶν. Ἡ ἀκραία αὐτή 
στάση του ὀφειλόταν προφανῶς στόν μεγάλο πόνο πού τοῦ προ-

ξένησε ὁ θάνατος τοῦ ἀδελφοῦ του Σπυρίδωνος, τόν ὁποῖο ὑπερα-

γαποῦσε καί θεωροῦσε στήριγμα τῆς οἰκογένειάς του. 
Σ’ ὅ,τι ἀφορᾶ, τέλος, τά ἐκκλησιαστικά ζητήματα τῆς ἐποχῆς 

του, ὁ Ἀμβρόσιος ἀσχολεῖται κυρίως μέ τό ἡμερολογιακό καί μέ τό 
θέμα τῶν ἀπαλλοτριώσεων τῶν μοναστηριακῶν κτημάτων, ὅπου 
περιγράφει ἀναλυτικά τά γεγονότα καθώς καί τά κτήματα πού 

                                                        
40. Bλ. ἐνδεικτικά Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 50v. Φάκε-

λος ἡγουμένου Ἀμβροσίου Πακτίτη, Βιβλίο 2, passim. 
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δηλώθηκαν καί ἐκποιήθηκαν τά ἔτη 1930-1931, 1938 καί 195241. Ἡ 
στάση του καί στά δύο ζητήματα εἶναι ἄκρως ἀρνητική, καί ἀπό 
αὐτήν ἐκπορεύονται οἱ βαριές ἐκφράσεις πού χρησιμοποιεῖ, ὅταν 
καταφέρεται ἐναντίον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ-

λάδος καί τῶν μητροπολιτῶν πού συνήργησαν. 
Εἰδικότερα γιά τήν τοπική Ἐκκλησία τῆς Κέρκυρας, καταγρά-

φει τίς ἐκλογές καί τούς θανάτους τῶν μητροπολιτῶν, προσθέτει 
ὅμως ἐπιπλέον καί τήν κρίση του, ἡ ὁποία φυσικά ἦταν ἀπότοκος 
τῶν συναισθημάτων πού ἔτρεφε γι’ αὐτούς καί τῶν σχέσεων πού 
εἶχε ἀναπτύξει. Ὅπως προκύπτει ἀπό τίς σημειώσεις του, ἔτρεφε 
ἰδιαίτερη ἀντιπάθεια πρός τούς μητροπολίτες Σεβαστιανό, Ἀθηνα-

γόρα καί Ἀλέξανδρο. Ἰδιαίτερα στρέφει τό στόχαστρό του ἐνα-

ντίον τοῦ μητροπολίτη Σεβαστιανοῦ. Στά κατάστιχά του τόν ἀνα-

θεματίζει, τόν χαρακτηρίζει ὡς ἄδικο κριτή καί συχνά περιγράφει 
περιστατικά πού δικαιολογοῦν, κατά τήν κρίση του, τήν ἀντιπά-

θειά του αὐτή καί τό εὔλογο τῶν χαρακτηρισμῶν του42. Μέ ἀντί-
στοιχο μένος στρέφεται ἐπίσης ἐναντίον τοῦ μητροπολίτη Ἀθηνα-

γόρα, ἰδιαίτερα μετά τήν ἔναρξη ἀπαλλοτρίωσης τῶν μοναστηρια-

κῶν κτημάτων, ἀλλά καί ἐναντίον τοῦ μητροπολίτη Ἀλεξάνδρου, 
κατηγορώντας αὐτούς μαζί μέ τούς ἱερογραμματεῖς καί τούς πρω-

τοσυγγέλους τους ὅτι τόν καταδίωξαν καί ὅτι προσπάθησαν νά 
τόν διώξουν ἀπό τή μονή43. 

 

Ὁ Ἀμβρόσιος, ὅπως σημειώσαμε καί στήν ἀρχή, δέν εἶχε ἰδιαίτερη 
μόρφωση. Ἔμαθε μόνο ἀνάγνωση καί γραφή στό Δημοτικό Σχο-

λεῖο τοῦ χωριοῦ του, ἡ συνεχής ὅμως συμμετοχή του στή λειτουρ-

γική πράξη τῆς ἐκκλησίας, τά ἁγιογραφικά ἀναγνώσματα καί οἱ 
ὕμνοι ἀποτέλεσαν τήν πνευματική του τροφή καί συχνά τήν πηγή 
τῆς ἔμπνευσής του. Στά σημειώματα πού ἀκολουθοῦν ὁ Ἀμβρόσιος 
κάνει συχνά παραπομπές στήν Ἁγία Γραφή, ὅμως ἡ ἀπαισιόδοξη 

                                                        
41. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Φάκελος ἡγουμένου Ἀμβροσίου Πακτίτη, 
Βιβλίο 1, σ. 50 καί 62· Βιβλίο 2, σ. 161. 
42. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 52v· Κατάστιχο 2, φ. 103v. 

43. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 2, φ. 59v. 
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διάθεσή του καί ὁ κυκλοθυμικός του χαρακτήρας συντελοῦν στήν 
ἐπιλεκτική πρόσληψη καί ἀφομοίωση τῶν γραφικῶν ρητῶν. Ὁ 
«πολυλυπημένος» Ἀμβρόσιος ἔχει οἰκειοποιηθεῖ τά δάκρυα τοῦ 
Δαβίδ, ἔχει ταυτιστεῖ μέ τόν στεναγμό ἐκείνου, ἔχει κάνει προσω-

πικό του βίωμα τό «μαῦρο θλιβερό δάκρυ», πού ἀποτελεῖ μόνιμη 

ἐπωδό στά κείμενά του. Ἀπό τούς ψαλμούς τοῦ Δαβίδ δέν συγκρά-

τησε τό δοξολογικό καί ὑμνητικό τους μέρος, ἀλλά τό μέρος τῶν 
δακρύων καί τῶν στεναγμῶν πού ταίριαζαν στήν ἰδιοσυγκρασία 
του καί στίς περιπέτειες τῆς ζωῆς του. Ἡ ἐπιλογή ὅμως αὐτή δέν 
σχετίζεται μέ τήν προσωπική συντριβή καί μετάνοια· ἡ αἰτία τῆς 
δυστυχίας, τῶν δακρύων καί τῶν στεναγμῶν εἶναι οἱ ἄλλοι, οἱ ὁ-

ποῖοι ταυτίζονται μέ τούς ἐπίδοξους σφετεριστές καί καταπατητές 
τοῦ μοναστηριοῦ. Ὁ Ἀμβρόσιος ἔχει ταυτιστεῖ μέ τό μοναστήρι 
του,  γιά τοῦτο καί καθετί πού στρέφεται ἐνάντια στό μοναστήρι 
του στρέφεται καί ἐνάντια σ’ ἐκεῖνον. Ὁ ζῆλος τοῦ μοναστηριοῦ 
του τόν κατατρώγει. Ἡ καρδιά του, φίλερις ὡς τῶν ἐμπαθῶν ἐνη-

λίκων καί ἀγαθή ὡς τῶν νηπίων, σέ κάθε κτύπο της ἀποβλέπει στό 
καλό τοῦ μοναστηριοῦ καί στή λατρεία τῆς Θεοτόκου μέ τόν δικό 
του τρόπο. Στά κείμενά του βρίζει τούς συνανθρώπους του, ἐξορ-

γίζεται καί ἁμαρτάνει ὁ ἴδιος, ὁδηγεῖ στά δικαστήρια τῶν ἀνθρώ-

πων τούς συμπατριῶτες του, γιατί θέλει νά ὑμνήσει τήν «Ἄχραντη 
Κόρη», νά δικαιώσει τό μοναστήρι του, γιά νά βρεῖ καί ἐκεῖνος χά-

ρη καί ἔλεος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὡς ἄξιος ὑπηρέτης καί διαχειρι-
στής τῶν «χρημάτων» πού τοῦ δόθηκαν πρός φύλαξη. 

Ὁ Ἀμβρόσιος διδάχθηκε ἀπό τή ζωή ὅτι ὅλα εἶναι γεμάτα θλί-
ψη, γιά τοῦτο καί δέν παραλείπει νά τό ἐπαναλαμβάνει κάθε φο-

ρά πού γράφει καί νά παραθέτει μακροσκελέστατα σημειώματα 
μέ ὅλα ἐκεῖνα τά γεγονότα πού γέμισαν τή δική του ζωή μέ θλίψη. 

Ἡ ἐμπειρία του ἐπίσης ἀπό τούς ἀνθρώπους εἶναι πικρή. Δια-

πιστώνει ὅτι δέν μπορεῖ νά ἔχει κανείς ἐμπιστοσύνη σέ κανέναν, 
οὔτε καί στούς ἴδιους τούς κληρικούς. Τό 1927 σέ σημείωμά του, 
ἀφοῦ προτάξει τά λόγια τοῦ Σολομώντα : «ὅς φυλάσσει τό ἑαυτοῦ 
στόμα τηρήσει ἐκ θλίψεως τήν ψυχήν αὐτοῦ»44 καί τοῦ Δαβίδ: 

                                                        
44. Σοφία Σολομῶντος, ΚΑ΄, 23. 
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«Θοῦ Κύριε φυλακήν τῷ στόματί μου καί θύραν περιοχῆς περί τά 
χείλη μου»45, περιγράφει τό πάθημά του νά ἐμπιστευθεῖ ἕναν συγ-

χωριανό του μοναχό καί νά τοῦ μιλήσει γιά τά περιουσιακά τῆς 
Μυρτιδιώτισσας, γιά νά καταλήξει ὅτι «δέν ὑπάρχει καμμία ἐμπι-
στοσύνη ἀποκλειστικῶς εἰς οὐδέναν ἄνθρωπον εἴτε εἰς σέ παπάδες 
εἴτε εἰς μοναχούς εἴτε εἰς κοσμικούς ἀνθρώπους. Ἀπό κάθε χίλιους 
παπάδες ἀμφιβάλλω ἄν εὑρίσκεται ἕνας ὅπου νά βαστᾶ μυστικόν 
λόγον, ἀπό τούς λοιπούς οὐδείς». Γιά τοῦτο λοιπόν συνιστᾶ: «νά 
ράψετε τό στόμα σας μέ ράμματα χονδρά καί ὅταν σᾶς ὁμιλοῦν, 
νά προσέχετε μήν σᾶς ὁμιλοῦν μέ δόλον, διότι καθώς ὁ ψαράς, ἄν 
δέν βάλῃ τόν δόλον εἰς τό ἄγκιστρον δέν ἠμπορεῖ νά πιάσῃ τό 
ψάρι, ἔτζι καί οἱ δόλιοι ἄνθρωποι ἄν δέν μεταχειριστοῦν γλυκούς 
τρόπους δέν ἠμποροῦν νά πλανέσουν τόν κόσμον»46, καί σέ ἄλλο 
σημεῖο συμβουλεύει: «μήν δώσετε καμμίαν ἐμπιστοσύνην εἰς οὐδέ-
ναν εἴτε ποτέ σας νά εἰπῆτε μυστικόν λόγον κανενός... πολλά κακά 
παθαίνει ὅποιος δέν βαστᾶ μυστικόν λόγον. Τό στόμα τῶν ἀνθρώ-
πων ὁμοιάζει μέ ἕναν κλωβίον ὅπου νά ἔχῃ κεκλεισμένον μέσα ἕνα 
πουλί, ὅπου μόλις τό ἀνοίξει τό κλωβίον φεύγει τό πουλί. Τώρα 
πήγαινε πιάστο! Ἔτσι καί τό στόμα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι»47. 

 

Προφανῶς ὁ Ἀμβρόσιος γράφοντας τίς σημειώσεις του πάνω στά 
κατάστιχα καί στά λειτουργικά βιβλία τοῦ μοναστηριοῦ, λυτρω-

νόταν ἀπό τή θλίψη καί τήν ἀγωνία πού τόν διακατεῖχε γιά κα-

θετί πού ἀφοροῦσε στό καλό τοῦ μοναστηριοῦ του. Σίγουρα δέν 
εἶχε σκεφτεῖ ποτέ, οὔτε καί θά μποροῦσε νά φανταστεῖ, ὅτι τά 
κείμενά του αὐτά κάποτε θά συγκεντρώνονταν καί ὁρισμένα μά-

λιστα θά ἔβλεπαν τό φῶς τῆς δημοσιότητας. Πάντως ὁ Ἀμβρό-

σιος γράφοντας ὅ,τι ἔγραφε πάνω στά κατάστιχα καί στά βιβλία 
δέν κρατοῦσε προσωπικό ἡμερολόγιο ἤ σημειώσεις, οἱ ὁποῖες νά 
ἀφοροῦσαν μόνον αὐτόν. Ἔγραφε σέ βιβλία τά ὁποῖα χρησιμο-

                                                        
45. Ψαλμός ΡΛΘ΄ (ΡΜ΄), 3. 
46. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 116v-117r. 

47. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 2, φύλλο ἐπικολλημένο στό φ. 
4r, Aὔγουστος 1944. 
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ποιοῦνταν γιά τίς λειτουργικές ἀνάγκες τοῦ ναοῦ, καί τό ὕφος 
του στίς σημειώσεις του ἐκεῖνες εἶναι ἴδιο μέ τό ὕφος τῶν σημειώ-

σεων τῶν καταστίχων. Ἐπίσης πολλά ἀπό τά κείμενα τῶν κατα-

στίχων ἀποτελοῦν νουθεσίες ἤ «γνωστοποιήσεις» πρός τούς με-

ταγενέστερους πατέρες τῆς μονῆς, ἑπομένως ὅταν ἔγραφε ἀπέβλε-

πε πάντοτε στόν μελλοντικό ἀναγνώστη. 
Τοῦτα λαμβάνοντας ὑπόψη ἔκρινα ὅτι μέ τή δημοσίευση τῶν 

κειμένων τοῦ Ἀμβροσίου, δέν ἐξέθετα τό πρόσωπο οὔτε τή σκέ-

ψη του καί πολύ λιγότερο δημοσιοποιοῦσα προσωπικές του ση-

μειώσεις. Πέραν τούτου ὅμως, πρίν ἀπό τήν ἐπιλογή καί τήν ἔκ-

δοση τῶν κειμένων πού ἀκολουθοῦν ἄσκησα λελογισμένη μέν 
ἀλλά βέβαιη λογοκρισία. Ἀπέφυγα κείμενα τά ὁποῖα μέ ἐκφρά-

σεις κάποτε βαριές στρέφονταν κατά συγκεκριμένων προσώπων, 
πού μέ τόν ἕναν ἤ τόν ἄλλο τρόπο, κατά τήν κρίση πάντα τοῦ 
Ἀμβροσίου, εἶχαν βλάψει τό μοναστήρι καί τόν ἴδιο, καί διέγρα-

ψα ἀντίστοιχες ἐκφράσεις σέ κείμενα τά ὁποῖα συμπεριέλαβα 
στήν ἔκδοση. Ἡ παράλειψη τέτοιων κειμένων καί ἐκφράσεων, 
προσωπικοῦ πραγματικά χαρακτήρα, στά ὁποῖα ἀποτυπώνεται 
ἡ πικρία καί ἡ στεναχώρια του γιά ὅσα ὑπέφερε, ἀλλά καί τό 
ὑποβόσκον μίσος ἐναντίον ὅσων ἔβλαψαν ἐκεῖνον καί τό μονα-

στήρι, δέν νομίζω ὅτι στεροῦν ἀπό κάτι σημαντικό τόν σημερινό 
ἀναγνώστη, ὁ ὁποῖος ἔχει τή δυνατότητα νά γνωρίσει τήν ἰδιο-

συγκρασία τοῦ Ἀμβροσίου καί ἀπό τά ἄλλα του κείμενα. 
Σ’ ὅ,τι ἀφορᾶ, τέλος, τόν τρόπο ἔκδοσης τῶν κειμένων πού 
ἀκολουθοῦν, διορθώθηκαν σιωπηρά τά ὀρθογραφικά λάθη καί 
χωρίστηκαν τά κείμενα ἁδρομερῶς θεματολογικά. Σέ κάθε θεματι-
κή ἑνότητα τά κείμενα κατατάχθηκαν χρονολογικά, δόθηκε ὅμως 
σ’ αὐτά ἑνιαία ἀρίθμηση γιά τή διευκόλυνση τοῦ ἀναγνώστη48. 

 

                                                        
48. Στήν ἔκδοση χρησιμοποιοῦνται τά ἀκόλουθα κριτικά σημεῖα: 
<>  : παράλειψη τοῦ συντάκτη πού συμπληρώνεται ἀπό τόν ἐκδότη. 
..... : ἀποσιώπηση λέξεων ἤ φράσεων ἀπό τόν ἐκδότη. 
[  ] : κενό στό κείμενο. 
// : ἀλλαγή σελίδας στό χειρόγραφο. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ  
 

ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ  



 

 



29 

 
 
 
 
 

Α΄. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ  
ΤΗΣ Υ. Θ. ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑΣ  

 

1. Τό χρονικό τῆς καταστροφῆς τοῦ ναοῦ τόν Δεκέμβριο 
τοῦ 1920 καί τῆς ἀνοικοδόμησής του1. 

1920 Δεκεμβρίου 25η ἔγραψα τό παρόν εἰς ἔνδειξιν καί φῶς τῶν 
κατά καιρόν καί χρόνον εὑρισκομένων μοναχῶν ἐν τῇ παρούσῃ 
ἱερᾷ μονῇ Ὑ. Θεοτόκου Μυρτιδιωτίσσης διά νά ἀναγινώσκουν τό 
παρόν, καί νά ῥίπτουν μαῦρα θλιβερά δάκρυα, ὡς καί ἐγώ ἐν ὅλῃ 
μου τῇ ζωῇ δέν μοῦ ἔλειψαν τά μαῦρα θλιβερά δάκρυα ἀπό τοῦ 
1913 ἕως ὅπου παρέδωκα τό πνεῦμα μου τῷ ποιητῇ μου καί πλά-
στῃ Θεῷ. 

Ἐγώ ὁ ἐν μοναχοῖς ἐλάχιστος Ἀμβρόσιος Παχτίτης μέ ὑπερβο-
λικήν θλῖψιν καί μαῦρα θλιβερά δάκρυα γράφω τά κάτωθεν. 

Κατά τάς ἀρχάς τοῦ Ὀκτωβρίου μηνός τοῦ ἔτους 1920 ἕνεκα 
τῶν πολλῶν ῥαγδαίων βροχῶν ἐπῆλθεν μεγάλη θεομηνία, καί ἔγι-
νεν μέγας ἀναφανισμός καί καταστροφή εἰς ὅλην τήν νῆσον τῶν 
Κορυφῶν, ἐπίσης δέ καί ἐν τῇ παρούσῃ ἱερᾷ μονῇ ἡμῶν Μυρτιδιω-
τίσσης ἐκόπησαν τόποι πολλοί, καί ἐξόχως ἐκόπηκεν τόπος ἀρκε-
τός πλησίον μέ τήν βρύσιν τῆς Μυρτιᾶς, ἥτις εὑρίσκεται ἄνωθεν 
τοῦ μοναστηρίου ὁμοῦ μέ ἀγριόδενδρα ἐλιόδενδρα καί πέτρες, 
βουνά μεγάλα, καί ἐσύρθησαν καί τῇ βοηθείᾳ τῆς Παναγίας δέν ἔ-
πεσον κάτω νά καταστρέψουν τά κτίρια τῆς μονῆς, καί τό καμπα-
ναρίον, ἀλλά ἄλλα ἐξ αὐτῶν τῶν βουνῶν, τόν ἀριθ. 15, ἐσταμάτη-
σαν ἐκεῖ πλησίον εἰς τήν βρύσιν εἰς τόν δρόμον καί ἄλλα ἔπεσον 
μέσα εἰς τό ἐκεῖ δεπόζιτον τοῦ νεροῦ καί τό ἔχωσαν καί μηδεμίαν 

                                                        
1. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 58r-67v. 
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ζημίαν ἐποίησαν εἰς τά κτίρια τῆς μονῆς. 
1920 Νοεμβρίου 28 ἡμέρα Σαββάτο. 

Ἐξακολουθεῖ ἄλλη καταστροφή καί θεομηνία ἐπί τοῦ ἱεροῦ 
ναοῦ τῆς ἱερᾶς μονῆς Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης. 

Καί πάλιν φόβος θανάτου καί μαῦρα θλιβερά δάκρυα. 
Περίλυπος ἐστίν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου. 
Κατά τάς 28 Νοεμβρίου 1920 ἡμέρα Σαββάτο ὥρα 5η μετά με-

σημβρίας. Ἡμέρες καθημερινῶς ἀκατάπαυστος βροχή. Ἤμουν ἐγώ ὁ 
ἐν μοναχοῖς τεθλιμμένος Ἀμβρόσιος Παχτίτης ἄνωθεν τοῦ γυναι-
κείου τῆς ἐνταῦθα ἐκκλησίας εἰς τό αὐλάκι ὅπου τρέχει τό νερόν 
ἀπό τήν βρύση τῆς Μυρτιᾶς καί ποτίζομεν τές λεημονιές (καί ἐμά-
ζευα σαλάτα διά δεῖπνον, διότι αὐτό ἦτον τό φαγητόν μου) καί 
αἴφνης ἀκούω κτύπον μέγαν, καί κατέβαινεν ἄνωθεν τοῦ βουνοῦ 
ἄνωθεν τῆς ἐκκλησίας, καί ἐν τῷ ἅμα ἀέρας δυνατός μέ πέταξεν 
μακρόθεν ἕως 20 πάσα ἀνθρώπου, ἦν γάρ ἡ δύναμις τῆς Θεοτόκου 
Μυρτιδιωτίσσης, μή μέ σκεπάσουν τά καταπεσόντα χώματα καί μέ 
φονεύσουν καί τά καταπεσόντα βουνά. 

Καί τήν αὐτήν στιγμήν ἐκόπηκεν ἕως ἑνός σταδίου τόπος, καί 
κατέβαινεν κάτωθεν, ὁμοῦ μέ βουνά, ἀγριόδενδρα καί ἐλαιόδεν-
δρα, ἄνωθεν ἀπό τήν βρύσιν τῆς Μυρτιᾶς κάτωθεν τοῦ μεγάλου 
λόγκου, ὅπου εἶναι ἄνωθεν τοῦ μοναστηρίου. Καί ἀνακατωθήκανε 
ὅλα αὐτά, καί ἐστοιβάχθησαν, καί ἦλθον ἕως τές λεημονίες, ἄνωθεν 
τῆς ἐκκλησίας. Καί τῇ βοηθείᾳ// 58v τῆς Παναγίας, τό πρός στιγμήν, 
δέν ἐποίησαν ζημίαν εἰς τήν ἐκκλησίαν, εἰμή μόνον ὅπου ἐξερρί-
ζωσαν καί κατέχωσαν 20 μεγάλα ἐλαιόδενδρα, ὀκτώ ῥίζες λεημο-
νιές, μίαν ῥοδίαν, δύο συκιές, μίαν καρυδίαν καί πέντε ῥίζες νε-
σπολιές. 

Ἐξόχως δέ ἕνα βουνόν μεγάλον ἕως 200 χιλιάδες λίτρες κατέ-
βαινεν ἄνωθεν τοῦ βουνοῦ, ὑπερπηδώντας. Καί ἰδών τήν αὐτήν 
ἐπερχομένην καταστροφήν καί κλίνας τά γόνατα ἔμπροσθεν εἰς 
τήν Παναγίαν, κλαίων καί ὀδυρώμενος, ἔλεγον· 

Παναγία μου χαριτωμένη Μυρτιδιώτισσα, βοήθησε τῇ ὥρᾳ 
ταύτῃ καί ἔκτεινον τήν κραταιάν καί ἁγίαν σου χεῖραν καί βά-
στηξεν τό βουνόν τοῦτο, ἵνα μή κατακρημνήσῃ τήν ἁγίαν σου ἐκ-
κλησίαν ὅπου οἱ ἀείμνηστοι πατέρες ἐκ βόθρου ἀνήγειρον, ἵνα 
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δοξάζηται ἐν αὐτῇ τό πανάγιον ὄνομά σου καί τοῦ μονογενοῦ σου 
Υἱοῦ. 

Βοήθησε Παναγία μου χαριτωμένη Μυρτιδιώτισσα! Σύ ὅπου 
εἶσαι ἡ ἐλπίς τῶν ἀπηλπισμένων καί ἡ βοήθεια τῶν ἀβοηθήτων καί 
ἡ παραμυθία εἰς ὅσων σέ ἐπικαλοῦνται. 

Καί ἰδού θαῦμα μέγα! Τό αὐτό βουνόν ἐγύρισεν, ὅπως γυρίζει 
τό λιθάρι τοῦ μύλου, καί πεσόν ἀκούμβησεν ἐπάνω εἰς τόν τρόχα-
λον ὅπου ἦτον μία καρυδία, ἐκεῖ ὅπου ἦτον αἱ λεημονίαι, ἄνωθεν 
τοῦ γυναικείου τῆς ἐκκλησίας. 

Ἐπίσης δέ τό αὐτό βράδυ 28 Νοεμβρίου 1920 περί τό μεσονύ-
κτιον, ἐκόπηκεν ὑπερμεγέθης τόπος κάτωθεν τοῦ λόγκου τοῦ με-
γάλου, ὁμοῦ μέ μεγάλα βουνά καί ἀγριόξυλα, ὀλίγον τί μακράν 
ἀπέχων ἀπό τό πορτόνι τό μεγάλον ὅπου ἐμβαίνωμεν μέσα εἰς τό 
μοναστήριον, καί εἰς τόν δρόμον ὅπου πηγαίνομεν πέραν εἰς τήν 
βρύσιν ὅπου εἶναι αἱ κάνουλες, καί ἔπεσαν ὅλα κάτω ἕως ἑνός 
σταδίου τόπος, ἐκ τοῦ ἄνωθεν ὑψιρόφου μέρους καί ἀνακράνισαν 
καί κατέστρεψαν ὅλους τούς τόπους καί 20 μεγάλας ἐλαιοκενδρω-
μάδας τάς ὁποίας ἐξεσφαλίσαμεν τούς τόπους καί ἐφυτεύσαμεν 
ἡμεῖς κατά τά ἔτη 1894 καί 1895, καί τές κατέβασαν ὅλες τά βουνά, 
καί τά χώματα κάτωθεν τῶν παλαιῶν ἀμπελίων τῆς μονῆς ὀνομα-
ζόμενα εἰς τοῦ Ῥέτσικα καί κατέστρεψεν καί κατέχωσεν αὐτάς. 

Ἐπίσης ἐκατέστρεψεν καί τούς δύο δρόμους ἄνωθεν καί κάτω-
θεν· ὁ ἄνω ὁ ὁποῖος πηγαίνει εἰς τήν βρύσιν καί ὁ κάτωθεν ὁ ὁ-
ποῖος πηγαίνει εἰς τήν ἀπέναντι ἄμμον τῆς θαλάσσης. 

 
Ἐξακολουθεῖ καί πάλιν ἡ αὐτή καταστροφή καί θεομηνία ἐπί τῆς 
ἐκκλησίας Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης. 

Ἀμβρόσιος μοναχός Παχτίτης, μέ ὑπερβολικήν θλῖψιν καί μαῦ-
ρα θλιβερά δάκρυα γράφω τά κάτωθεν. 

Περίλυπος ἐστίν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου. 
Ἀπό 28 Νοεμβρίου 1920 ἡμέρα Σαββάτο, ἐξακολουθώντας ἡμέ-

ραν παρ’ ἡμέραν, βροχή ἀκατά// 59r
 παυστος. Ἔπιπτον καθ’ ἡμέ-

ραν πότε μικροί, πότε μεγάλοι ὄγκοι χωμάτων ἄνωθεν τῆς εὐλογη-
μένης ἐκκλησίας, ὁμοῦ μέ βουνά καί ἀγριόδενδρα καί ἐλαιόδενδρα 
καί νερά πολλά ὅπου, ἕνεκα τῶν μεγάλων καί συνεχῆ βροχῶν, 
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ἐβγῆκεν ἡφαίστειον πολλοῦ νεροῦ πλησίον ἀπό τήν βρύσιν τῆς 
Μυρτιᾶς καί ἄνοιξεν μέγας ποταμός καί καθημερινῶς κατεκρή-
μνιζεν τά πάντα. 

 
Ἄλλην θλῖψιν καί ἄλλα θλιβερά δάκρυα, ἐξημέρωσεν ἡ 4 Δεκεμ-
βρίου 1920 ἡμέρα Παρασκευή. 

Ὦ! καί νά μήν εἶχεν ἔλθῃ ἡ ἡμέρα τῆς ἁγίας Βαρβάρας! 
Ὦ ἡμέρα πλήρης θλίψεως, φόβου, ἀναστεναγμοῦ καί θλιβερῶν 

δακρύων! 
Τίς νά διηγηθῇ τάς θλίψεις τῆς αὐτῆς 4ης Δεκεμβρίου; 
Ὦ! Παναγία μου χαριτωμένη Μυρτιδιώτισσα διατί μᾶς ἐπῆλθεν 

τοιαύτη θλιβερά ἡμέρα; 
Περίλυπος ἐστίν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου! 
Τήν 3ην Δεκεμβρίου 1920 περί τό μεσονύκτιον, ξημερώνοντας 

ἡμέρα Παρασκευή τῆς ἁγίας Βαρβάρας, μέγας ὑπερμεγέθης ὄγκος 
χώματος κατέπεσεν ἐκ τοῦ ἄνωθεν ὑψιρόφου μέρους, ὅπου εἶναι ἡ 
βρύση τῆς Μυρτιᾶς, ὁμοῦ μέ ἀγριόδενδρα καί ἐλαιόδενδρα καί 
βουνά, καί κατέχωσεν ὅλον τό ἄνωθεν στενόν μέρος τῆς ἐκκλησίας 
ἀπό τό γυναικεῖον ἕως τό καμπαναρίον καί ἕως εἰς τήν σκέπην τῆς 
ἐκκλησίας. Μάλιστα ἐπάνω εἰς τήν σκέπην τῆς ἐκκλησίας ἦτον 
ἕνας μεγάλος κλῶνος μιᾶς ἐλαίας καί ὁ ἄνωθεν τοῖχος τῆς ἐκ-
κλησίας ἐκλονίζετο νά κατακρημνισθῇ ἐκ βόθρου. 

Πρωΐας γενομένης ὥρα ὡσεί πέμπτη πρίν μεσημβρίας, πηγαινά-
μενοι νά διαβάσωμεν τόν ὄρθρον καί ἰδόντες ἔξωθεν τῆς ἐκκλησίας 
τήν αὐτήν δεινήν καταστροφήν ἐτρόμαξεν ἡ ψυχή μας ἐκ τοῦ με-
γάλου φόβου καί λύπης, γενόμενοι ὡσεί νεκροί καί ἄφωνοι. 

Ἔκλαιον δέ καί ὠδυρόμην καί ἔλεγον. 
Παναγία μου, χαριτωμένη Μυρτιδιώτισσα! Βοήθησε. 
Κατεστράφησαν ὅλα τά πράγματα τῆς ἁγίας σου ἐκκλησίας. 
Βοήθησε Παναγία μου χαριτωμένη Μυρτιδιώτισσα! Ἐσύ ὅπου 

εἶσαι ἡ ἐλπίς τῶν ἀπηλπισμένων καί ἡ βοήθεια τῶν ἀβοηθήτων καί 
ἡ παραμυθία εἰς ὅσους σέ ἐπικαλοῦνται. 

Ὦ! τῆς συμφορᾶς! 
Ὦ θλῖψις! Ὦ! μαῦρα θλιβερά δάκρυα! 
Ὦ! λύπη ἀνυπόφορος τῆς καρδίας! 
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Ὦ! κάλλιον καί νά μήν εἶχεν ἔλθῃ ἡ ἡμέρα! 
Ὦ! γῆς, ὅπου ἐπλάσθημεν, καί σχίσου νά μᾶς δεχθῇς ἵνα μή βλέ-

πωμεν τήν τοιαύτην δεινήν συμφοράν! 
Ὦ! Ἥλιε καί κρύψον τό φῶς σου ἵνα μήν εἶναι ἡμέρα! 
Περίλυπος ἐστίν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου! 
Καί ἀφήσας τά μαῦρα δάκρυα καί τήν θλῖψιν, εἶπον τοῦ ἡγου-

μένου Γαβριήλ καί Νεκταρίου ἱερομονάχου, τῶν δύο συνασκητῶν 
μου. Ἄς ἀφήσωμεν τά μαῦρα δάκρυα καί τήν θλῖψιν καί νά ἀρχί-
σωμεν νά ἐκκενώνωμεν τήν ἐκκλησίαν ἐξ ὅλων τῶν πραγμάτων, 
ὅσα εὑρίσκονται μέσα εἰς τήν ἐκκλησίαν,// 59v

 ὅτι ὥρα κρίσιμος 
ἀγωνίας ὑπάρχει. 

Καί κατά πρῶτον κατεβάσαμεν τάς κανδήλας τάς ἀργυράς, τόν 
ἀριθμόν 3, μικράς καί μεγάλας καί εἰκόνας καί πολυελαίους καί 
ὅσα ἄλλα εὑρίσκονται εἰς τήν ἐκκλησίαν. 

Οἱ δέ μοί εἶπον ὅτι φόβος μέγας ἐστί, διότι ὁ ἄνω τοῖχος τῆς ἐκ-
κλησίας κινδυνεύει νά κατακρημνισθῇ ἐκ βόθρου καί νά μᾶς χώ-
σουν τά βουνά καί τά χώματα καί ὡς ἐκ τούτου θά πᾶμε χαμένοι. 

Ἐγώ δέ εἶπον πάλιν πρός αὐτούς. 
Ἄς ἀρχίσωμεν νά βγάλωμεν καί τά λοιπά πράγματα τῆς ἐκκλη-

σίας, καί ἡ Θεοτόκος Μυρτιδιώτισσα θά μᾶς βοηθήσῃ καί οὐδένα 
κακόν θέλει πάθωμεν. 

Καί μετά παρέλευσιν δύο ὥρας ἐβγάλαμεν πολλά πράγματα ἐκ 
τῆς ἐκκλησίας, ἤτοι κανδήλας καί κανδηλοκρεμάσματα, εἰκόνας, 
πολυελαίους καί λοιπά. Ἀλλά τί φόβος ὑπῆρχεν! Ὁ ἄνω τοῖχος τῆς 
ἐκκλησίας ἐκλονίζετο νά κατακρημνισθῇ ἐκ βόθρου καί νά τρέμῃ 
τίς προσεγγίσαι αὐτῷ διότι ἐσαλεύετο ὡς καλάμι ὑπό ἀνέμου σα-
λευόμενον. 

Ὦ φόβος! Ὦ λύπη! Ὦ μαῦρα θλιβερά δάκρυα μοῦ ἐσκέπασαν τά 
μάτια! 

Περίλυπος ἐστίν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου. 
Αἱ ἁρμονίαι πᾶσαι τοῦ σώματος ἠσθένησαν ἐκ τοῦ προκειμέ-

νου κινδύνου, καί τό φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου ἐσβέσθη, ἐκ τοῦ με-
γάλου φόβου καί λύπης, καί πᾶσαν ἐλπίδα βοηθείας ἄφησα εἰς τήν 
Παναγίαν, διότι ἄλλη βοήθεια δέν ὑπῆρχεν! 

Δέν ἔλειπεν στιγμή ὅπου νά μήν παρακαλῶ ἐκ βάθους ψυχῆς 
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τήν Παναγίαν λέγοντας. 
Χαριτωμένη μου Παναγία, βοήθησε! 
Μή μᾶς ἐγκαταλείπῃς, Παναγία μου! 

Πρόφθασον τῇ ὥρᾳ ταύτῃ, καί ἔκτεινον τήν κραταιάν καί ὑψη-
λήν καί ἁγίαν σου χεῖραν καί βοήθησε καί ἡμᾶς τούς ἁμαρτωλούς 
καί τά κτίρια ταῦτα τοῦ ἁγίου σου μοναστηρίου ὅτι μέγας κίνδυ-
νος ὑπάρχει νά καταχωθοῦν ὅλα τά πράγματα τῆς ἁγίας σου ἐκ-
κλησίας μέσα εἰς τά χώματα, συνάμα δέ καί ἡμεῖς οἱ τρεῖς συνα-
σκηταί. 

Καί ἀπό τό πρωί τάς 5 ἐτελειώσαμεν τάς 10 τῆς ἡμέρας, μηδέν 
ἀφήσαντες ἐντός τῆς ἐκκλησίας, πλήν μόνον τά παραπετάσματα 
τοῦ τέμπλου καί τόν σταυρόν αὐτοῦ καί τάς τρεῖς θύρας τοῦ ἱεροῦ 
Βήματος, ἤτοι ἡ μεσινή ὁ Χριστός ἐνδεδυμένος Ἀρχιερεύς, ἡ κατά 
τήν Πρόθεσιν τοῦ Χρυσοστόμου καί ἡ πρός τά δεξιά τοῦ Ἀρχιδια-
κόνου Στεφάνου· πανάρχαιαι εἰκόνες ἀπό τοῦ ἔτους 1704. 

Ἐπίσης καί τό ἐξ ἀριστερῶν δεπόζιτον τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος 
ὅλα τά ἄνωθεν κατεστράφησαν, καί κατεχώθησαν μέ βουνά ξύλα 
καί ὑπέρογκα ὄγκη χωμάτων καί μέ τόν κατακρημνισθέντα ἄνω-
θεν τοῖχον τῆς ἐκκλησίας. 

Περί δέ τήν ἑνδεκάτην ὥραν τῆς ἡμέρας τῆς αὐτῆς 4ης Δεκεμ-
βρίου 1920 ἡμέραν Παρασκευή τήν στιγμήν ὅπου ἔβγαζα τούς Ἀ-
ποστόλους τοῦ τέμπλου, ἄλλος μέγας ὑπερμεγέθης ὄγκος χώματα 
ὁμοῦ μέ βουνά καί ἀγριόξυλα καί ἐλαιόδενδρα κατέπεσον ἐκ τοῦ 
ἄνωθεν ὑψιρόφου μέρους τοῦ βουνοῦ καί ἐσκέπασεν τήν πρός δυ-
σμάς θύραν τῆς ἐκκλησίας ἕως τά κεραμίδια, καί ὅλην τήν// 60r περ-
γουλίαν ὁμοῦ μέ ὀκτώ κολόνες κτίσθινες, αἵτινες ἐβαστοῦσαν διά-
φορα κλήματα, ἤτοι τό Νεκροταφεῖον τῶν Τριαλισίων τό ὁποῖο 
εὑρίσκεται ἔμπροσθεν εἰς τήν πρός δυσμάς θύραν τῆς ἐκκλησίας. 

Ἐπίσης ἐσκέπασεν καί κατέχωσεν καί τό μικρόν περιβολάκι τό 
ὁποῖον εὑρίσκεται πρός δυσμάς τῆς ἐκκλησίας, κατά γαρμπῆν, ὁ-
μοῦ μετά 4 νεραντζιῶν, μπανάνων, δορακινέων, μηλεῶν, καρυ-
δέων, δαφνῶν καί 18 κυψελῶν μελισσίων. 

Ἐπίσης κατεστράφησαν καί δύο μεγάλαι δάφναι τάς ὁποίας ἐ-
φύτευσα κατά τό ἔτος 1896 ἔμπροσθεν εἰς τήν πρός δυσμάς θύραν 
τῆς ἐκκλησίας· ἡ μία φυτευμένη πρός τά δεξιά καί ἡ ἄλλη πρός τά 
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ἀριστερά, καί τί εὔμορφα δένδρα ὅπου ἦτον, ἀλλά ἡ μεγάλη θεο-
μηνία τά κατέστρεψεν. 

Ὅλα αὐτά κατεστράφησαν καί κατεχώθησαν ἀπό τά ὑπέρο-
γκα ὄγκη χωμάτων, βουνῶν, ἀγριοδένδρων καί ἐλαιοδένδρων. 

Μόλις δέ κατέπεσον ταῦτα, ἄλλα ὑπερμεγέθη ὄγκη χωμάτων 
κατέπεσον ἄνωθεν αὐτῶν. Τόσον δέ κτύπον ἔκαμαν ὥστε ἐταρά-
χθησαν ὅλα τά κτίρια τῆς μονῆς, ἐγώ δέ λιποθυμήσας ἔπεσον χα-
μαί, μή γνωρίζοντας ποῦ νά καταφύγω, διότι δεξιόθεν καί ἀριστε-
ρόθεν ἔπιπτον καί ἐσύροντο τόποι, ἐγώ δέ κλαίων καί ὀδυρόμενος 
ἔλεγον· 

Χαριτωμένη μου Μυρτιδιώτισσα, βοήθησε! 
Μή μᾶς ἐγκαταλείπῃς Παναγία μου! 
Βοήθησε τά κτίρια ταῦτα καί ἡμᾶς τούς ἁμαρτωλούς καί ἀνα-

ξίους δούλους σου! Σύ ὅπου εἶσαι ἡ ἐλπίς τῶν ἀπηλπισμένων, καί ἡ 
βοήθεια τῶν ἀβοηθήτων, καί ἡ παραμυθία εἰς ὅσους σέ ἐπικα-
λοῦνται καί ἐν τῷ λέγειν ταῦτα· 

Περίλυπος ἐγένετο ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου ἐκ τοῦ μεγάλου 
φόβου καί λύπης, ἀλλά τῇ βοηθείᾳ τῆς Θεοτόκου ἐσώθημεν. 

Τήν αὐτήν δέ ἡμέραν ἐπῆγεν ὁ ἡγούμενος ἡμῶν Γαβριήλ εἰς τήν 
πόλιν τῶν Κορυφῶν, διά νά εἰδοποιήσῃ κάποιον τοποτηρητήν τῆς 
νήσου ἡμῶν ὀνομαζόμενον Διονύσιον Μαραγκουδάκην, Ἀρχιμαν-
δρίτην καταγόμενον ἀπό τήν μεγαλόνησον Κρήτην. 

Ἐγώ δέ ὁ Ἀμβρόσιος καί Νεκτάριος, ἐπήραμεν τά ῥάσα μας καί 
μερικά χρειαζόμενα τοῦ ὕπνου καί ἐπήγαμεν εἰς τό σπίτι τῆς μονῆς 
εἰς τό ἀντίπερα μέρος ὀνομαζόμενον Κουκουλάτικα κατά τό μέρος 
τοῦ Τριάλου καί δι’ ὅλης τῆς νυκτός κακήν κακῶς θλιβόμενοι καί 
ὀδυρόμενοι τήν συμφοράν ταύτην. 

Καί ἐπειδή τό σπίτι αὐτό δέν εἶχεν θύραν, οὐδέ παράθυρον, διά 
νά κλείσωμεν καί νά ὑπερασπισθοῦμεν ἐκ τοῦ μεγάλου ψύχους καί 
ἀέρος καί ῥαγδαίας βροχῆς, ἐκλείσαμεν τήν θύραν καί τό παράθυ-
ρον μέ δύο μάτσα ἀγριόξυλα. 

Τίς νά διηγηθῇ τάς θλίψεις τῆς αὐτῆς νυκτός καί τά μαῦρα θλι-
βερά δάκρυα; 

Διήρκεσεν δέ ἡ αὐτή πορεία, ὅπου νά κοιμώμασθεν εἰς τό σπίτι 
εἰς τά Κουκουλάτικα, ἀπό τήν 4ην Δεκεμβρίου ἕως τήν δεκάτην 
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Ἰανουαρίου 1921, ὁπόταν ἔπαυσαν αἱ ῥαγδαῖαι βροχαί καί ἡ με-
γάλη καταστροφή καί πλέον τόποι δέν ἔπιπτον.// 60v 

Ἀλλά τό αὐτό βράδυ 4η Δεκεμβρίου 1920 ἐγένετο βροχή μεγά-
λη καί καταστροφή γύρωθεν καί ἄνωθεν εἰς τήν μονήν, τάς δέ ἁγί-
ας εἰκόνας, κανδήλια καί λοιπά ἄλλα ἱερά ἀντικείμενα τῆς ἐκκλη-
σίας τά εἴχαμε τοποθετήσει εἰς μίαν κάμαραν τοῦ Ἡγουμενείου 
ὅπου εἶναι δεύτερον πάτωμα ἄνωθεν τοῦ σταύλου, κατά τό μέρος 
τοῦ λεβάντε. Ἐγώ δέ δι’ ὅλης τῆς αὐτῆς ἡμέρας 4ης Δεκεμβρίου 
βλέποντας τήν αὐτήν καταστροφήν, οὐδόλως ἀναπαύετο ὁ λογι-
σμός μου, μή τυχόν τήν αὐτήν νύκταν πέσουν ἄλλοι τόποι ἄνωθεν 
τῆς μονῆς καί κατακρημνίσουν τά κτίρια καί καταχώσουν ὅλα τά 
ἀσημοχρύσαφα, καί ὑπάγουν χιλιάδες δραχμαί εἰς ἀφανισμόν 
ἀπωλείας. 

Διά τοῦτο ἐγώ, ὁ ἐν μοναχοῖς τεθλιμμένος Ἀμβρόσιος Παχτίτης, 
τάς 5 μετά μεσημβρίας, καθισμένος ὁ ἥλιος, ἐπῆρα τρεῖς ἀνθρώπους 
ἀπό τόν Τριάλον καί μετά μεγάλου φόβου καί τρόμου ἐπήγαμεν τό 
βράδυ νύκταν μέσα εἰς τό μοναστήριον καί ἐγεμίσαμεν 4 τερτικά 
κανδήλια καί εἰκόνας ἀργυράς καί λοιπά ἄλλα ἱερά ἀντικείμενα, 
ἱερά σκεύη, σταυρούς, εὐαγγέλια, κυτία μετά ἁγίων λειψάνων, ὅλα 
ἀργυρά, καί τά ἐπήραμεν εἰς ἀντίπερα σπίτι τῆς μονῆς εἰς τήν 
ὀνομασίαν Κουκουλάτικα κατά τό μέρος τοῦ Τριάλου, πρός 
φύλαξιν κλοπῆς καί καταποντισμοῦ. 

Καί οὕτως ἔμειναν ἐκεῖ ἕως τῆς 12ης Δεκεμβρίου τοῦ ἴδιου μη-
νός, 1920 ἐν ἡμέρᾳ Σαββάτῳ. Ὅθεν καί τήν αὐτήν ἡμέραν διαταγῇ 
τοῦ τοποτηρητοῦ τῆς νήσου Κερκύρας Διονυσίου Μαραγκουδάκη 
Ἀρχιμανδρίτου πρός τόν ἡγούμενον ἡμῶν Γαβριήλ, τά ἐπήραμεν 
ἀπό τό σπίτι ἀπό τά Κουκουλάτικα μέ κοφίνια μέ γυναῖκες ἔξω εἰς 
τό ἀρχοντικόν τοῦ Ἀβράμη εἰς τοῦ Κοκκίνη, καί περί τήν 4ην 
ὥραν μετά μεσημβρίας τῆς ἴδιας 12ης Δεκεμβρίου 1920, τά ἐπήρα-
μεν ὅλα δι’ ἁμάξης εἰς τήν μονήν τῆς Πλατυτέρας εἰς τήν πόλιν τῶν 
Κορυφῶν εἰς τό προάστειον τοῦ Μανδουκίου πρός ἀσφάλειαν ἕως 
νά κτισθῇ ἡ νέα ἐκκλησία. 

Καί τάς 13 Δεκεμβρίου τήν ἄλλην ἡμέραν, ἔγινεν ἡ καταγραφή 
ἐν ἡμέρᾳ Κυριακῇ. Δηλαδή τό Ἡγουμενοσυμβούλιον τῆς ἱερᾶς μο-
νῆς Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης παρέδωκεν πρός τό Ἡγουμενοσυμβού-
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λιον τῆς ἱερᾶς μονῆς Πλατυτέρας τά ἑξῆς ἱερά ἀντικείμενα. 
(Παράλειψις περί καταγραφῆς περί τῶν ἱερῶν ἀντικειμένων ἅ-

τινα κατεγράφθησαν ἐν τῇ ἱερᾷ μονῇ Πλατυτέρας, τῆς ἱερᾶς μονῆς 
Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης κατά τήν 13η Δεκεμβρίου 1920 ἐν ἡμέρᾳ 
Κυριακῇ). 

 
Καί πάλιν ἐπί τό προκείμενον ἐπανέρχομαι. 

Ἀλλά τό αὐτό βράδυ 4η Δεκεμβρίου 1920 ἡμέρα Παρασκευή 
ὥρα δέ ὡσεί ἕκτη μετά μεσημβρίαν, βροχή ἀκατάπαυστος καί σκό-
τος βαθύ, Ἅδης, καί ἀπώλεια. Πηγαίναμεν τόν ἀνήφορον 4 ἄνθρω-
ποι μέ 4 τερτικά κανδήλια ἀργυρά καί εἰκόνας ἀργυράς καί λοι-
πά// 61r ἄλλα ἱερά ἀντικείμενα. Καθώς ἀνεβαίναμεν τόν ἀνήφορον 
διά νά πάρωμεν τά πράγματα εἰς τό σπίτι τῆς μονῆς εἰς τήν ὀνομα-
σίαν Κουκουλάτικα, εἰς τό ἀντίπερα μέρος, ἀπό τό μέρος ὅπου 
ἐβγάλαμεν τά λιθάρια τοῦ ἐλαιοτριβείου τῆς μονῆς, ἄνωθεν, ἔπι-
πτον τόποι καί ἐβουλοῦσαν καί ἐσύροντο οἱ τόποι εἰς τήν θάλασ-
σαν ἕως εἰς τήν ἐκεῖ πλησίον θέσιν εἰς τά Κουκουλάτικα, ἕνεκα 
τῶν πολλῶν ραγδαίων βροχῶν, καί ἀντί ὅπου εἴμασθε δέκα βήμα-
τα ἔμπροσθεν ἐκατεβαίναμεν εἴκοσι ὄπισθεν, ὥστε ἐκινδυνεύαμεν 
νά καταποντισθοῦμεν εἰς τά καταχθόνια τοῦ Ἅδου ἀπό τά κατα-
συρόμενα μέρη καί ἀπό τούς πολλούς ποταμούς, ἀλλά θεία δύνα-
μις μᾶς ἐβοήθησεν. 

Αὐτό δέ τό βράδυ 4η Δεκεμβρίου 1920 περί τό μεσονύκτιον ξη-
μερώνοντας τοῦ ἁγίου Σάββα, Σαββάτο, ἠκούσθη μεγάλη ταραχή, 
ὅπου ἐταράχθησαν τά βάθη τῆς ἀβύσσου καί κατετρόμαξεν ἡ ψυ-
χή μας ἐκ τοῦ μεγάλου φόβου καί λύπης, γενόμενοι ὡσεί νεκροί 
καί ἄφωνοι, εὑρισκόμενοι μόνοι μας, ἐγώ ὁ Ἀμβρόσιος καί Νεκτά-
ριος, εἰς τό σπίτι τῆς μονῆς εἰς τά Κουκουλάτικα. Καί ταύτην τήν 
στιγμήν εἶπον ἐγώ τοῦ Νεκταρίου· τώρα κατεκρημνίσθη ἡ εὐλογη-
μένη μας ἐκκλησία ἡ Μυρτιδιώτισσα! 

Καί πάλιν ἄλλοι φόβοι, τρόμοι, θλίψεις καί μαῦρα θλιβερά 
δάκρυα. 

Περίλυπος ἐστίν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου. 
 

Καί πάλιν τό αὐτό βράδυ 4η Δεκεμβρίου τήν τρίτην ὥραν τῆς 
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νυκτός ξημερώνοντας τοῦ ἁγίου Σάββα, ἠκούσθη ἄλλος μέγας κτύ-
πος, ὡς νά ἐκρημνίζετο εἰς τήν θάλασσαν ὅλον τό βουνόν τοῦ Ἁ-
γίου Γεωργίου· καί ἰδού, κατέπεσον καί κατεκρημνίσθησαν ὅλοι οἱ 
τόποι ἐκ τοῦ ἄνωθεν ὑψιρόφου μέρους, ὅπου εἶναι ἄνωθεν τῶν 
ἐλαιοδένδρων, τοῦ νεκροταφείου τῶν Τριαλισίων ἕως τό ἀντίπερα 
μέρος, ὅπου ἐβγάλαμεν τά λιθάρια τοῦ ἐλαιοτριβείου τῆς μονῆς 
ἡμῶν, ὁμοῦ μέ 30 ἐλαιόδενδρα, μικρά καί μεγάλα, καί βουνά καί 
ἀγριόξυλα, ἡ δέ ἐκεῖ πλησίον βρύση, ἡ λεγομένη τοῦ πάτερ Σπυρί-
δωνος ἤ «καλομέταλου», κατεβυθίσθη ἕως δέκα ὀργιές καί ἐβγῆκεν 
μέγας ποταμός. 

Τά δέ κάτωθεν τῶν κήπων, νεραντζίαι, λεμονέαι, νεσπολέαι, ἀ-
μυγδαλέαι, συκαί, καρυδέαι, κατεστράφησαν καί κατεσύρθησαν 
ἕως εἰς τήν παραλίαν τής θαλάσσης καί ἔγινεν μέγας ἀναφανισμός. 

Ἐπίσης δέ κατεκρημνίσθη καί κατεβυθίσθη ὅλος ὁ τόπος πλη-
σίον εἰς τήν γλυκοελαίαν καί πλησίον εἰς τάς ἐλαιοκενδρωμάδας, 
εἰς τήν ὀνομασίαν «Κουλουμπῆ», καί ἐσύρθησαν ἀπό τήν κορυφήν 
τοῦ δρόμου τῶν Τριαλισίων ἕως εἰς τήν θάλασσαν ὁμοῦ μέ 18 
ἐλαιόδενδρα, μικρά καί μεγάλα. 

Τρία δέ ὑπερμεγέθη βουνά ἐσύρθησαν ἄνωθεν καί ἐσταμάτη-
σαν εἰς τό μέσον τοῦ κατακρημνισθέντος τόπου, πλησίον εἰς τόν 
δρόμον ὅπου εἶναι εἰς τό μέσον τοῦ κτήματος τῆς μονῆς ἡμῶν ὅπου 
πηγαίνομεν ἐμπρός εἰς τό ἄλλο κτῆμα εἰς τά Κουκουλάτικα, καί 
ἐκεῖ ἐξερρίζωσαν μίαν μεγάλην γλυκοελαίαν καί ἐσταμάτησαν. 

Ἐξακολουθεῖ ἄλλη καταστροφή καί θεομηνία ἐπί τῆς ἐκκλη-
σίας τῆς ἱερᾶς μονῆς Ὑ. Θεοτόκου// 61v Μυρτιδιωτίσσης. 

Καί πάλιν φόβοι θανάτου καί μαῦρα θλιβερά δάκρυα. 
Περίλυπος ἐστίν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου! 

 
Τό αὐτό βράδυ 3η Δεκεμβρίου 1920 ἡμέρα Πέμπτη, ξημερώνοντας 
τῆς ἁγίας Βαρβάρας περί τό μεσονύκτιον, ἄλλη μεγάλη καταστρο-
φή καί ταραχή ἔγινεν. Κατέπεσεν ἐκ τοῦ ἄνωθεν ὑψιρόφου μέρους 
τοῦ βουνοῦ ὅπου εἶναι ἡ βρύση τῆς Μυρτιᾶς τόπος πολύς, χώματα 
βουνά, ἀγριόξυλα καί ἐλαιόδενδρα, καί ἕνα μεγάλον θηρίον πρι-
νάρι μέ 12 κλώνους μεγάλους, πολύ παλαιόν, καί ἐσύρθηκαν ὅλα 
ὁμοῦ κάτω. Καί ἐκ τοῦ αὐτοῦ μέρους ἐβγῆκεν μέγας ποταμός, ἤτοι 
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ἡφαίστειον νεροῦ καί ἄλλοι τόποι ἔπεσον κάτω καί ἦλθον ἕως εἰς 
τό καμπαναρίον, ἄλλοι ἐκάθησαν παραπάνω καί ἄλλοι ἐσταμάτη-
σαν ἐκεῖ εἰς βρύσιν τῆς Μυρτιᾶς. 

Αὐτό δέ τό μέγα θηρίον τό πρινάρι, τήν 3ην Δεκεμβρίου 1920 
ὅπου ἐσύρθηκεν καί ἔπεσεν κάτω, περί τό μεσονύκτιον ξημερώ-
νοντας τῆς ἁγίας Βαρβάρας, καί κατά προσταγήν τῆς κυρίας Μυρ-
τιδιώτισσας, ἐσταμάτησεν ἕως 20 πάσα ἀνθρώπου ἄνωθεν τῆς ἐκ-
κλησίας. Μάλιστα ἐκ τῆς μεγάλης ὁρμῆς ὅπου κατέπεσεν ἔκοψεν 
μίαν μεγάλην ἐλαίαν παλαιόθεν οὖσαν φυτευμένην, ἀφήσας μέρος 
τι ἀπέχον ἀπό τήν γῆν, ἥτις ἦτον ἄνωθεν τῆς ἐκκλησίας. Διότι ἄν 
τό αὐτό βράδυ τῆς τρίτης Δεκεμβρίου 1920 ἔπιπτεν τό αὐτό πρινά-
ρι μέσα εἰς τήν ἐκκλησίαν θά κατέστρεφεν παντελῶς τά πάντα ἀπό 
ἑκατομμύρια δραχμάς ζημίαν, διότι ὅλα τά πράγματα τῆς ἐκκλη-
σίας ἦτον μέσα, τόσα καί τόσα ἀσημοχρύσαφα καί λοιπά ἄλλα 
ἱερά ἀντικείμενα. 

Μόλις δέ τήν 4ην Δεκεμβρίου 1920 ἐκκενώσαμεν τήν ἐκκλησίαν 
ἀπό ὅλα τά ἱερά ἀντικείμενα τήν 12ην ὥραν τής νυκτός, ξημερώ-
νοντας τοῦ ἁγίου Σάββα ἔπεσεν αὐτό τό μεγάλον θηρίον τό πρινά-
ρι μέσα εἰς τήν εὐλογημένην ἐκκλησίαν, ὁμοῦ μέ βουνά καί ἐλαιό-
δενδρα καί ἀγριόξυλα καί βουνά καί χώματα, καί τήν κατέστρε-
ψεν ἐκ βόθρου τήν εὐλογημένην Μυρτιδιώτισσαν! 

Καί μόνον τό καταπέτασμα καί ἡ ἁγία Τράπεζα ἔμειναν σῶα 
διότι κατά τύχην δέν ἔπεσεν τόπος ἄνωθεν αὐτῶν. 

Τήν νύκταν τῆς ἁγίας Βαρβάρας καί τό πρωί τοῦ ἁγίου Σάββα 
ἀκατάπαυστος βροχή ἦτον. 

Κατέβην ἐγώ ὁ ἐν μοναχοῖς ἐλάχιστος Ἀμβρόσιος διά νά ἰδῶ τί 
ἀπέγινεν καί κατέβην ἀπό τήν ἄκρην τῶν ἐλαιοκενδρωμάδων τῆς 
ὀνομασίας Κουλουμπῆ καί ἀπέρασα μέ μεγάλην δυσκολίαν ἀπό 
τήν ἄκρην τῶν κυμάτων τῆς παραθαλασσίας, διότι ἀπό κανένα μέ-
ρος δέν ἠμποροῦσα νά ἐμβῶ μέσα εἰς τήν μονήν, διότι εἶχον κατα-
ποντισθῇ ὅλοι οἱ τόποι καί κακήν κακῶς ἀπέρασα ἀπό τήν ἀκρο-
θαλασσίαν, καί ἦλθον ἄνω εἰς τήν μονήν, ἵνα ἰδῶ τί ἀπέγινεν. Καί 
μακρόθεν ἰδών τήν εὐλογημένην ἐκκλησίαν ἐρείπια, ἐτρόμαξεν ἡ 
ψυχή μου καί λιποθυμήσας ἔπεσον χαμαί ἐπί ἱκανήν ὥραν κείμενος 
ἐπί τῆς γῆς ἀναίσθητος, νεκρός καί ἄφωνος. Καί προσερχόμενοι 
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δύο ἄνθρωποι ἀπό τόν Τριάλον νά ἰδοῦν καί αὐτοί τί ἀπέγινεν 
ἐνόμισαν ὅτι παρέδωκα τό πνεῦμα μου τῷ Κυρίῳ.// 62r Εἰς ἑαυτόν 
δέ ἐλθών καί κλίνας τά γόνατα ἔμπροσθεν εἰς τήν κατηδαφισμένην 
ἐκκλησίαν ὠδυρόμην καί ἔκλαιον χύνοντας μαῦρα θλιβερά 
δάκρυα καί ἔλεγον· 

Ὦ εὐλογημένη μου ἐκκλησία ἁγία Μυρτιδιώτισσα! τό καύχημα 
πάσης τῆς οἰκουμένης, διατί σέ κατέστρεψαν τά βουνά καί τά χώ-
ματα ἐκ βόθρου; 

Ποῦ ἡ ὡραιότης σου καί ὁ καλλωπισμός σου; 
Ποῦ τά θυμιάματα; 
Ποῦ αἱ ἱεραί τελεταί καί λειτουργίαι; 
Ποῦ οἱ ἑσπερινοί; 
Ποῦ οἱ ὄρθροι; 
Ποῦ οἱ στολισμοί τῶν ἁγίων εἰκόνων καί πολυελαίων; 
Ποῦ αἱ ἀργυραί κανδῆλαι; 
Ποῦ οἱ στολισμοί τῶν βασιλικῶν κλάδων καί μυρτιῶν; 
Ποῦ <οἱ> στολισμοί τῆς ἁγίας Τραπέζης μέ τές καθαρές ἐμ-

πόλιες; 
Ποῦ τό καθαρόν ἔδαφος; 
Ποῦ ὁ στολισμός τῆς 15ης τοῦ Αὐγούστου εἰς τήν ἁγίαν σου 

ἑορτήν; 
Ποῦ τά ἀνημμένα κηρία; 
Ποῦ ἡ ἑορτή τῆς 24ης τοῦ καθ’ ἑκάστου μηνός Σεπτεμβρίου, 

ὅπου ἐπιτελοῦσιν οἱ Μανδουκιῶτες προσερχόμενοι μετ’ εὐλαβείας 
καί μέ ταξίματα διά νά προσκυνήσουν τήν ἁγίαν σου εἰκόνα; 

Ποῦ οἱ λοιποί προσερχόμενοι προσκυνηταί; 
Σήμερον κατηδαφίσθης ἐκ βόθρου, εὐλογημένη μου ἐκκλησία 

Μυρτιδιώτισσα! 
Σήμερον φαίνεσαι περιφρονημένη ὡς μία τῶν τελευταίων ἐξω-

κλησίων! 
Σήμερον σέ ἐσκέπασαν τά βουνά καί τά χώματα! 
Σήμερον σέ ἐσκέπασαν τά ἀγριόξυλα καί, ἀντί βασιλικῶν κλά-

δων, ἐφυτεύθησαν μέσα εἰς τήν ἁγίαν σου ἐκκλησίαν τά πρινάρια! 
Σήμερον τό ἱερόν σου ἐγέμισεν πέτρες καί χώματα! 
Σήμερον θρηνοῦσιν οἱ προσερχόμενοι εὐσεβεῖς χριστιανοί, ἵνα 
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ἴδωσιν τήν ἁγίαν ἐκκλησίαν, καί λέγουσιν· Ὦ εὐλογημένη ἁγία 
Μυρτιδιώτισσα, τό καύχημα πάσης τῆς οἰκουμένης, διατί σέ κατέ-
στρεψαν τά μεγάλα ὄγκη τῶν χωμάτων ἐκ βόθρου; 

Ὦ τῆς συμφορᾶς! 
Ὦ θλῖψις! 
Ὦ ἀναστεναγμοί! 
Ὦ λύπη ἀνυπόφορος! 
Ὦ μαῦρα θλιβερά δάκρυα!// 62v 
Ποία ψυχή νά μήν κλαύσῃ τήν καταστροφήν τῆς εὐλογημένης 

Μυρτιδιώτισσας; 
Τά μαῦρα θλιβερά δάκρυα μοῦ ἐσκέπασαν τά μάτια καί δέν 

βλέπω νά γράψω ἄλλα. 
Περίλυπος ἐστίν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου! 
Σήμερον σέ ἐγκαταλείπομεν καί ἡμεῖς οἱ τεθλιμμένοι μοναχοί 

τήν ἁγίαν σου μονήν σου καί φεύγομεν διά τά Κουκουλάτικα, 
ἀφήνοντας τό ἅγιόν σου μοναστήριον εἰς τήν τύχην τῶν κατακρη-
μνισθέντων τόπων! 

Σήμερον τήν γράφει ὁ Τύπος τήν καταστροφήν τῆς ἁγίας σου 
ἐκκλησίας εἰς τήν ἐφημερίδα τήν «Συνταγματικήν» καί θρηνοῦσιν 
οἱ ἄνθρωποι καί λέγουσιν· 

Ὦ! τῆς συμφορᾶς! 
Κατεστράφη ἐκ βόθρου ἡ εὐλογημένη ἐκκλησία τῆς μονῆς Μυρ-

τιδιωτίσσης! 
Δοξασμένον τό Πανάγιόν σου ὄνομα Παναγία μου χαριτωμένη 

Μυρτιδιώτισσα ὅπου μᾶς ἐφύλαξες καί ἐβγάλαμεν τά πράγματα 
τῆς ἁγίας σου ἐκκλησίας, καί δέν μᾶς ἐσκέπασαν τά βουνά καί τά 
χώματα. 

Δοξασμένον τό Παναγιόν σου ὄνομα, Παναγία μου χαριτωμέ-
νη Μυρτιδιώτισσα, ὅπου μᾶς ἐφύλαξες καί ἡμᾶς τούς ἁμαρτωλούς 
καί ἀναξίους δούλους σου καί δέν κατεποντίσθημεν εἰς τά βάθη 
τῆς ἀβύσσου. 

Οὐ κρύπτομεν τόν ἔλεον, ὁμολογοῦμεν τήν εὐεργεσίαν, ἥν ἐποί-
ησας εἰς ἡμᾶς, χαριτωμένη μου Μυρτιδιώτισσα. 

Ὦ! καί τί ἤλπιζα νά γνωρίσω τήν εὐλογημένην ἐκκλησίαν τῆς 
Μυρτιδιωτίσσης ἐρείπια! 
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Ὦ ἡμέρα θλιβερά τοῦ ἁγίου Σάββα, κάλλιον νά μήν εἶχεν ἔλθῃ 
ἡ ἡμέρα! 

Ὦ λύπη ἀπαρηγόρητος! 
Ὦ! οὐρανέ καί κρῦψον τόν ἥλιο, καί νά ἐπέλθῃ σκότος, ἵνα μή 

βλέπω πλέον αὐτήν τήν δεινήν συμφοράν! 
Ὦ! γῆς ὅπου ἐπλάσθην, καί σχίσου νά μέ δεχθῇς, ἵνα μή βλέπω 

τήν τοιαύτην καταστροφήν εἰς τήν εὐλογημένην ἐκκλησίαν τῆς 
Μυρτιδιωτίσσης! 

Ὦ! εὐλογημένη μου Μυρτιδιώτισσα, ὅπου ἤσουν παρηγοριά τῆς 
ψυχῆς μου! 

Ἀληθῶς λέγει ὁ προφήτης Δαυΐδ· «Ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου κα-
τέφαγέ με». Οὕτω καί ἐμέ ὁ ζῆλος τῆς εὐλογημένης ἐκκλησίας τῆς 
Μυρτιδιωτίσσης μοῦ κατέθλιψεν τήν ψυχήν μου, βλέποντάς την εἰς 
τοιοῦτον μέγαν καταποντισμόν. 

Ὦ εὐλογημένη μας κατοικία, ποῦ τώρα νά πορευθῶμεν; 
Πλανώμενοι, ἔνθεν κἀκεῖθεν, ἀνάπαυσιν οὐχ εὕρομεν ἐάν μή 

πάλιν εἰς σέ ἐπιστρέψωμεν. 
Ἀπό τό ἔτος 1892 ἐν μηνί Ἰανουαρίῳ, ὅπου ἦλθον καί ἐκάθισα 

ἐν τῇ εὐλογημένῃ μονῇ ἡμῶν τῆς Μυρτιδιωτίσσης, μοῦ ἐφαίνετο 
καθ’ ἡμέραν ἡ ψυχή μου νομίζοντας ὅτι εὑρισκόμην ἐν τῷ οὐρανίῳ 
Παραδείσω.// 63r Ἀλλ’ ἡ μεγάλη θεομηνία, ἐπί τρίμηνον καθημερι-
νῶς ῥαγδαίων βροχῶν, κατεκρημνίσθησαν ὅλοι οἱ τόποι καί κατέ-
στρεψαν ἐκ βόθρου τήν εὐλογημένην ἐκκλησίαν τῆς μονῆς Μυρτι-
διωτίσσης. Ἐπίσης δέ καί γύρωθεν τῆς μονῆς ἔγινεν μεγάλη κατα-
στροφή εἰς τό κτῆμα τῆς μονῆς ἐκ τῶν ἐλαιοδένδρων καί τῶν 
ὀπωροδένδρων. 

Δοξασμένον τό Πανάγιόν σου ὄνομα Παναγία μου χαριτωμένη 
Μυρτιδιώτισσα ὅπου τό αὐτό βράδυ τῆς τρίτης Δεκεμβρίου ἐβά-
στηξες αὐτό τό μεγάλον θηρίον τό πρινάρι καί δέν ἔπεσεν ὁμοῦ μέ 
τά μεγάλα ὄγκη τῶν χωμάτων νά σοῦ καταστρέψουν τάς ἁγίας εἰ-
κόνας καί τά λοιπά πολύτιμα πράγματα τῆς ἁγίας σου ἐκκλησίας. 

Καί ποίαν ἄλλην ἐλπίδα βοηθείας ἔχομεν εἰς τούτην τήν ἔρημον 
ὅπου εὑρισκόμασθεν οἱ δυστυχεῖς; 

Σύ εἶσαι ἡ ἐλπίς τῶν ἀπηλπισμένων καί ἡ βοήθεια τῶν ἀβοη-
θήτων καί ἡ παρηγορία τῆς ψυχῆς μας. 
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Νύκταν καί ἡμέραν τό ὄνομά σου τό ἅγιον ἐπικαλούμεθα νά 
μᾶς βοηθήσῃς. 

Ὥραν καί στιγμήν δέν λείπει ἀπό τά χείλη μας τό ἅγιόν σου 
ὄνομα, χαριτωμένη μου Μυρτιδιώτισσα. 

Καί τί ἔτι λέγω; ποίαν ὥραν καί στιγμήν μοῦ ἔλειψαν τά μαῦρα 
θλιβερά δάκρυα ἀπό τά μάτια βλέποντας καθημερινῶς τήν τοιαύ-
την δεινήν συμφοράν; 

Εἰς αὐτάς δέ τάς ἡμέρας, ἀπό 28 Νοεμβρίου 1920 ἕως εἰς τάς 20 
Δεκεμβρίου 1920, τόσον καταποντισμόν καί καταστροφήν ἔκαμεν 
γύρωθεν εἰς τούς τόπους τῆς μονῆς ὥστε μέ δυσκολίαν διερχόμεθα 
ἀπό τήν ἄκρην τῶν ἐλαιοδένδρων τῆς ὀνομασίας Κουλουμπῆ καί 
κατεβαίναμεν εἰς τήν ἄκρην τῶν κυμάτων τῆς θαλάσσης, καί ἐκεῖ-
θεν μέγας κίνδυνος ὑπῆρχεν διότι ἄνωθεν ἔπιπτον τόποι καί βου-
νά, καί μέ μεγάλην δυσκολίαν ἐρχόμεθα μέσα εἰς τήν μονήν. Ἀλλά 
τί φόβος ὑπῆρχεν! Δέν ἦτον δυνατόν νά ἀναπαυθῇ ὁ λογισμός τοῦ 
ἀνθρώπου μίαν στιγμήν. Δέν ὑπῆρχεν ἀσφάλεια ζωῆς, εἴτε ἕναν 
καφέν νά φτιάσῃ κανείς, διότι ἀπό στιγμήν εἰς στιγμήν ἐκινδύνευε 
νά πέσουν οἱ τόποι καί τά βουνά ἄνωθεν ἀπό τήν βρύση τῆς Μυρ-
τιᾶς καί νά τόν πλακώσουν τά χώματα. 

Ἐρχόμασθεν καί ἐπαίρναμεν ὀλίγον λάδι, ἀλλά ἐρχόμασθεν μέ-
σα εἰς τήν μονήν ὡσάν κλέπται, φοβούμενοι μή μᾶς καταχώσουν 
τά βουνά καί τά χώματα. 

Ἀλλά δοξασμένον τό Πανάγιόν σου ὄνομα χαριτωμένη μου 
Μυρτιδιώτισσα, μᾶς ἐφύλαξες καί δέν μᾶς ἐφόνευσαν τά βουνά 
καί τά χώματα. 

Εἰς τά Κουκουλάτικα, ὅπου εὑρισκόμασθεν, ἐκινδυνεύσαμεν 
καί ἀπό δίψαν, ἀπό ὀλίγον νερόν, διότι δέν ἠμπορούσαμεν νά ἐμ-
βοῦμεν μέσα εἰς τούς τόπους τῆς μονῆς ὅπου ἦτον αἱ βρύσες, διότι 
εἶχον καταποντισθῇ ὅλοι οἱ τόποι ἀπό τήν ὀνομασίαν «Κουλου-
μπῆ» ἕως εἰς τό «Κανουλάκι» καί ὁ τόπος εἰς τά «Κουκουλάτικα» 
δέν εἶχεν νερόν.// 63v Καί πηγαίναμεν ἀπό τήν ὀνομασίαν «Ἀμπε-
λάκι», κτῆμα τῶν Τριαλισίων κείμενον παρά τήν παραθαλασσίαν, 
καί ἐπαίρναμεν νερόν διά δίψαν καί χρείαν ὑπηρεσίας. Ἐπίσης δέ 
καί τά φορέματά μας ἐκεῖ ἐπλέναμεν. 

Εἰς τοιαύτην δεινήν συμφοράν εὑρισκόμενοι, ἀπεφάσισεν ὁ 
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ἡγούμενος ἡμῶν Γαβριήλ νά φύγωμεν διά τήν ἁγίαν πόλιν Ἰερου-
σαλήμ καί νά ἐγκαταλείπωμεν τήν ἁγίαν ἡμῶν μονή, τήν ἁγίαν μας 
κατοικίαν, τήν Μυρτιδιώτισσαν. 

Ἐγώ ὅμως οὐδέποτε ἤθελον πράξῃ τό τοιοῦτον μέγα θανάσι-
μον ἁμάρτημα, διότι ὡς ἄλλος τις προδότης Ἰούδας ἤθελεν καταδι-
κασθῶ εἰς τό φοβερόν τοῦ Θεοῦ κριτήριον ἐν τῇ ἁγίᾳ καί φοβερᾷ 
ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως. 

Ἀλλά πρίν νά φύγωμεν, νά κλαύσωμεν καί νά χύσωμεν μαῦρα 
δάκρυα ἐπί τῇ ἀκουσίῳ φυγῇ ἡμῶν καί νά λέγωμεν· 

Ὦ! εὐλογημένη μας κατοικία, ἁγία Μυρτιδιώτισσα! Πόσα ἔτη 
μᾶς ἀνάθρεψες ἀπό μικρούς παῖδας καί τώρα ἀφήνομεν τό ἅγιόν 
σου μοναστήριον καί φεύγομεν; 

Ποῦ τήν ἀφήνομεν τήν ἁγίαν μονήν σου; 
Ποῖος νά σοῦ ἀνάπτῃ τάς κανδήλας τῆς ἁγίας σου ἐκκλησίας, 

ὅπου οἱ εὐσεβεῖς χριστιανοί χάριν εὐλαβείας ἐστόλισαν τήν ἁγίαν 
σου ἐκκλησίαν, καί οἱ ἀείμνηστοι πατέρες καί προκάτοχοι ἡμῶν 
ἐποίησαν τόσα κτίρια καί κόπους, ὅπως σοῦ καλλωπίσουν τήν 
ἁγίαν σου μονήν, ἵνα ἐν αὐτῇ δοξάζηται τό Πανάγιον ὄνομά σου 
καί τοῦ Μονογενοῦς σου Υἱοῦ; 

Ποῖος νά προστατεύῃ τάς ἐλαιοκενδρωμάδας τῆς ἁγίας σου 
μονῆς εἰς τά «Κουκουλάτικα», ὅπου ἐκάμαμεν τόσον ἔξοδον νά 
ἀγοράσωμεν τόπους καί τόσον κόπον νά τές ἀποκαταστήσωμεν 
ἐλαιοκενδρωμάδας; 

Ποῖος νά προστατεύῃ αὐτάς ἀπό τάς ζημίας ὅπου θά κάνουν 
τά ζῶα τῶν κακούργων Τριαλισίων; 

Ἄχ! Παναγία μου! ἄς παραδώσωμεν τάς κλεῖδας τῆς ἁγίας σου 
μονῆς τῷ Ἡλίῳ, καί αὐτός ἄς παραδώσῃ αὐτάς τῷ Κυρίῳ. 

Περίλυπος ἐστίν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου! 
Ὦ! μαῦρα θλιβερά δάκρυα ὅπου μοῦ ἐσκέπασαν τά μάτια! 
Ὦ! νύξ ἀγωνίας καί ἡμέρα πλήρης ἀναστεναγμοῦ καί θλίψεως! 
Ἀλλά τό αὐτό βράδυ ὅπου ἐκάμαμεν τήν ἀπόφασιν διά νά φύ-

γωμεν, εἰς αὐτάς τάς ἡμέρας ὅπου ἐκοιμώμασθεν εἰς τό σπίτι τῆς 
μονῆς εἰς τά «Κουκουλάτικα», φαίνεται καθ’ ὕπνον μία ὡραία καί 
ὑπέρλαμπρος κόρη, ἀκτινοβολοῦσα ὑπέρ τόν Ἥλιον, καί γύρωθεν 
αὐτῆς πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου, αἰνούντων τήν θεάν, καί ἔλεγεν· 
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Ἀναβάλατε τήν ἀπόφασιν ὅπου ἐκάμετε καί μήν θρηνεῖτε καί λυ-
πεῖσθε ἕως θανάτου, διότι ἡ ἁγία μου ἐκκλησία θά γίνῃ καί πάλιν 
καλύτερη καί ὡραιότερη καί μεγάλαι συν// 64r δρομαί θά γίνωσιν 
ὑπέρ αὐτῆς, διότι αἱ βουλαί τοῦ Θεοῦ εἰσίν ἀνεξηρεύνηται. Ἐπί δέ 
τῆς κεφαλῆς τῆς Θεοτόκου ὑπῆρχεν στέφανος χρυσοῦς καί τόν 
βαστοῦσαν δύο ἄγγελοι καί ἡ ἐπιγραφή γύρωθεν λέγουσα (ἡ 
Πάντων Ἄνασσα). 

Διεγερθέντες δέ ἐκ τοῦ ὕπνου καί προσευχήν ποιήσαντες, ἔλε-
γεν ὁ εἷς τοῦ ἄλλου ὅτι τό αὐτό ἐνύπνιον εἴδομεν ὅλοι καί ὅτι θέ-
λημα Θεοῦ ἐστίν ἵνα μή φύγωμεν ἀπό τήν μονήν, ἵνα μή τι κακόν 
πάθωμεν, διότι ἡ Θεοτόκος Μυρτιδιώτισσα θέλει νά ἀνακαινίσω-
μεν καί πάλιν τετάρτην φοράν τήν ἁγίαν αὐτῆς ἐκκλησίαν, εἰς δό-
ξαν αὐτῆς καί τοῦ Μονογενοῦς της Υἱοῦ. 

 
Ἀλλ’ ἐπί τό προκείμενον πάλιν ἐπανέρχομαι, περί τῆς καταστρο-
φῆς τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης. 

Περίλυπος ἐστίν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου. 
Τήν 4ην Δεκεμβρίου 1920 ἡμέρα Παρασκευή ὅπου ἐκκενώσα-

μεν τήν ἐκκλησίαν ἀπό εἰκόνας, κανδήλια καί λοιπά ἄλλα ἱερά 
ἀντικείμενα, ἀπέμειναν μόνον μέσα εἰς τήν ἐκκλησίαν τά δύο δε-
πόζιτα, τό μέν ἐξ ἀριστερῶν τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος ὁμοῦ μέ τήν 
εἰκόναν τοῦ ἁγίου, τό ὁποῖον κατεστράφη παντελῶς πλήν τῆς εἰ-
κόνος τοῦ ἁγίου, τό δέ ἐκ δεξιῶν τῆς Παναγίας, τοῦ ὁποίου εἴχα-
μεν ἀφαιρέσει τήν ἁγίαν εἰκόνα τῆς μονῆς Μυρτιδιωτίσσης, τάς 
κολόνας τοῦ αὐτοῦ δεπόζιτου καί τόν κουμπέν αὐτοῦ, τό δέ λοι-
πόν μέρος τοῦ δεπόζιτου ἀπέμεινεν μέσα εἰς τήν ἐκκλησίαν, ἀλλά 
δέν τό ἐσκέπασαν τά καταπεσόντα ὄγκη τῶν χωμάτων, οὐδέ οἱ 
κατακρημνισθέντες τοῖχοι τό ἐχάλασαν, ἀλλά μέρος ἐχώθη ἀπό 
λάσπες καί ἀπό πέτρες καί αἱ καθημεριναί βροχαί τοῦ ἐχάλασαν 
τό χρυσάφι καί τόν γύψον. 

Ἐπίσης ἀπέμειναν ἐν τῇ κατεστραμμένῃ ἐκκλησίᾳ καί αἱ τρεῖς 
θύρες τοῦ ἱεροῦ Βήματος, ἡ μεσινή τοῦ Ἀρχιερέως Χριστοῦ ὡς 
Ἀρχιερεύς, ἡ κατά τήν Πρόθεσιν τοῦ Χρυσοστόμου καί ἡ πρός τά 
δεξιά τοῦ ἁγίου Στεφάνου ὡς Ἀρχιδιακόνου. 

Ἐπίσης κατεστράφησαν καί τά καταπετάσματα τοῦ τέμπλου 
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ἄνωθεν τῶν Ἀποστόλων καί ὁ Σταυρός αὐτοῦ. 
Ἐπίσης ἀπέμειναν ἐν τῇ κατεστραμμένῃ ἐκκλησίᾳ καί τό κου-

βούκλιον τῆς ἁγίας Τραπέζης ὁμοῦ μέ τάς 4 κολόνας αὐτοῦ, καί 
κάτωθεν τοῦ κουβουκλίου ἡ εἰκών τῆς Θεοτόκου ὀνομαζομένης 
Πλατυτέρας, ἀλλά οὐδόλως κατεστράφησαν, διότι ἦτον κάτωθεν 
τοῦ θόλου τοῦ ἱεροῦ. 

Ἐπίσης κατεστράφησαν καί τά μάρμαρα τῶν δύο παραθύρων, 
τά κατά τήν θάλασσαν, εἰς λεπτά τεμάχια, καί ἡ θύρα τῆς ἐκκλη-
σίας ἡ κατά τήν θάλασσαν παντελῶς κατεστράφη πλήν μόνον μισή 
ἔρτα μαρμάρου ἀπέμεινεν. 

Ἐπίσης καί ἡ κατά δυσμάς θύρα τῆς ἐκκλησίας κατεστράφη 
καί τά στασίδια ὅλα κατεστράφησαν καί κατεχώθησαν μέ μεγάλα 
ὄγκη χωμάτων, βουνῶν, ἐλαιοδένδρων καί ἀγριοδένδρων καί μέ 
αὐτό τό μεγάλον θηρίον τό πρινάρι. 

Ἐπίσης κατεστράφησαν εἰς λεπτά τεμάχια καί αἱ δύο εὔμορφες 
κολόνες τοῦ γυναικείου τῆς ἐκκλησίας καί ἡ σκέπη ὅλη κατεστρά-
φη, μόνον 200 κεραμίδια ἀπέμειναν σῶα.// 64v 

Ἐπίσης συνετρίβη καί ὁ ἀμνός τοῦ ἐπιταφίου ὅπου ἦτον ἐπάνω 
εἰς τό πάτωμα τοῦ γυναικείου τῆς ἐκκλησίας. Ἐπίσης κατεστράφη-
σαν καί οἱ δύο οἱ μπουσοῦλοι ἀπό τάς θύρας τῆς ἐκκλησίας καί 
κατεχώθησαν μέ μεγάλα ὄγκη χωμάτων καί ἀγριοδένδρων. 

Ἐπίσης τήν αὐτήν 4ην Δεκεμβρίου 1920 περί τήν 11ην ὥραν τῆς 
ἡμέρας, βροχή ἀκατάπαυστος κατέπεσεν ἐκ τοῦ ἄνωθεν ὑψιρόφου 
μέρους μέγας ὑπερμεγέθης ὄγκος χώματα ὁμοῦ μέ βουνά καί 
ἐλαιόδενδρα καί ἀγριόδενδρα καί κατέχωσαν τήν περγουλιάν, 
ἤτοι τό νεκροταφεῖον τῶν Τριαλισίων, καί τήν πρός δυσμάς θύραν 
τῆς ἐκκλησίας ἕως τά κεραμίδια τῆς σκέπης. 

Ἐπίσης κατεστράφησαν καί 36 στασίδια καί τό δεσποτικόν 37, 
τά ὁποῖα εἶχον γίνει κατά τό ἔτος 1701 παλαιά πολύ, τό δέ χῶμα 
τό ὁποῖον ἐμβῆκεν μέσα εἰς τήν ἐκκλησίαν ὑπερέβη τά 3 μέτρα. 

Ἐπίσης κατεστράφησαν καί τά πατόξυλα τοῦ γυναικείου καί 
αἱ τάβλες τοῦ πατώματος καί ὀλίγες τάβλες ἀπό τήν οὐρανίαν τῆς 
ἐκκλησίας. 

Ἐπίσης τήν αὐτήν ἡμέραν 4ην Δεκεμβρίου 1920 περί τήν 11ην 
ὥραν τῆς ἡμέρας, ὅπου ἔβγαλα τούς Ἀποστόλους τοῦ τέμπλου, 
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ἦτον ραγδαία βροχή ἀκατάπαυστος καί ἔπιπτον ἐκ τοῦ ἄνωθεν 
μέρους τόποι πολλοί καί ὁ ἡγούμενος Γαβριήλ μέ μερικούς Τρια-
λιῶτες ἔβαναν τάβλες ἔμπροσθεν εἰς τήν πρός δυσμάς θύραν τῆς 
ἐκκλησίας ἵνα μή ἐμβοῦν τά χώματα μέσα εἰς τήν ἐκκλησίαν ἀλλ’ 
εἰς μάτην ἐκοπίαζον. 

Ἄλλοι ἐχαλοῦσαν μέ μάτσες καί πάλους σιδηρένιους μέρος τοῦ 
κάτωθεν μουράγιου, ἵνα φεύγουν τά μεγάλα ποτάμια τοῦ νεροῦ 
καί αἱ λάσπες ἀλλ’ εἰς μάτην ἐκοπίαζον. 

Τίς νά διηγηθῇ τάς θλίψεις τῆς αὐτῆς ἡμέρας; 
Οὐδεμία ἐλπίδα σωτηρίας ὑπῆρχεν, πλήν μόνον ἡ βοήθεια τοῦ 

Θεοῦ καί τῆς Παναγίας. 
Περίλυπος ἐστίν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου! 

 
Ἐγώ ὅταν ἔβγαλα ὅσα ἠμποροῦσα ἀπό μέσα ἀπό τήν ἐκκλησίαν, 
ἀπέμειναν μόνον μέσα τά πρός στιγμήν αἱ δύο μεγάλαι εἰκόνες τοῦ 
Μυστικοῦ Δείπνου καί τοῦ Ἱεροῦ Νιπτῆρος, αἱ ὁποῖαι ἦτον κρε-
μασμέναι εἰς τόν ἄνωθεν τοῖχον τῆς ἐκκλησίας ἐν τῷ μέσῳ δέ 
αὐτῶν ὁ μεγάλος Σταυρός τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς. 

Πλησίον δέ τοῦ Ἱεροῦ Νιπτῆρος ὑπῆρχεν ἄλλη τις ὑπερμεγέθης 
εἰκών ἥτις παριστάνουσα τόν Παράδεισον, ἤτοι τήν Ἰερουσαλήμ 
καί ἐγγίζουσα εἰς τό γυναικεῖον μέ κορνίζες πλατιές σκέτες. 

Κάτωθεν δέ τοῦ τοίχου τοῦ κατά τήν θάλασσαν κειμένου, κατά 
γαρμπῆν, ὑπῆρχεν ἄλλη τις ὑπερμεγέθης εἰκών μέ κορνίζες μικρές 
σκέτες, ἥτις παριστάνουσα τήν Κόλασιν καί τό φοβερόν τοῦ Θεοῦ 
Δικαστήριον, καί αὐτή ἐγγίζουσα εἰς τό γυναικεῖον τῆς ἐκκλησίας 
καί εἰς τό παράθυρον. 

Αὐτάς δέ τάς 4 εἰκόνας δέν ἠμπορούσαμεν νά τές κατεβάσωμεν 
μόνοι μας, ἐγώ μέ τόν ἡγούμενον Γαβριήλ, διότι εἶχον πολύ βάρος 
καί ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ ἐπῆγα ἐγώ εἰς τόν Τριάλον καί ἐκάλεσα 
τούς δύο ἐξαδέλφους Βασιλάκη, «Τέμπλη», Γεώργιον καί Ἀλέξαν-
δρον, καί// 65r ἦλθον κάτω εἰς τήν μονήν καί τές κατεβάσαμεν. 

Ἀλλά τίς νά διηγηθῇ, τί φόβος μέγας ὑπῆρχεν. Ὅπως ἐβγάζαμεν 
τά σίδερα ὅπου κρατοῦσαν τάς εἰκόνας ὁ ἄνωθεν τοῖχος τῆς ἐκ-
κλησίας ἄνοιγεν νά κατακρημνισθῇ ἐκ βόθρου. 

Ἀλλ’ ὑψηλή καί κραταιά χείρ τῆς Θεοτόκου Μυρτιδιώτισσας 
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τόν βάστησε ἕως νά ἐκκενώσωμεν τά πράγματα τῆς ἁγίας αὐτῆς 
ἐκκλησίας ἵνα μή μέγα κακόν συμβῇ καί ζημία. 

Ἀπό τάς 5 τό πρωί ἕως τάς δύο ὥρας τῆς ἡμέρας περιερχόμεθα 
μέσα εἰς τήν ἐκκλησίαν ἡμεῖς οἱ μοναχοί καί μερικοί Τριαλιῶτες 
ἄνδρες καί γυναῖκες καί οὐδείς ἐβλάβη οὐδέ ἕνα ᾽πάσβεστον ἔπε-
σεν ἐκ τούς τοίχους τῆς ἐκκλησίας, τῇ βοηθείᾳ τῆς Θεοτόκου 
Μυρτιδιωτίσσης. 

Δοξασμένον τό ἅγιόν σου ὄνομα Παναγία μου χαριτωμένη 
Μυρτιδιώτισσα, βασίλισσα τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς, μητέρα τοῦ 
ὑψίστου Θεοῦ, σύ ὅπου εἶσαι ἡ ἐλπίς τῶν ἀπηλπισμένων καί ἡ βο-
ήθεια τῶν ἀβοηθήτων καί ἡ παραμυθία εἰς ὅσους σέ ἐπικαλοῦνται. 

Οὐ κρύπτομεν τό ἔλεον, ὁμολογοῦμεν τήν εὐεργεσίαν, ἥν ἐποί-
ησας εἰς ἡμᾶς χαριτωμένη μου Μυρτιδιώτισσα. 

 
Καί πάλιν ἐπί τό προκείμενον ἐπανέρχομαι. 

Αὐτήν δέ τήν 4ην Δεκεμβρίου ἡμέραν Παρασκευήν 1920 ὅπου 
ἐφύγαμεν ἀπό τήν μονήν καί ἐπήγαμεν εἰς τό ἄλλο σπίτι τῆς μονῆς 
εἰς τήν ὀνομασίαν «Κουκουλάτικα» κατά τό μέρος τοῦ Τριάλου, 
ἐπήραμεν καί τό ἄλογον τῆς μονῆς κατόπιν ἡμῶν, καί ἐπειδή δέν 
ἐπετρέπετο οὐδέ ἐχωροῦσε τό αὐτό σπίτι ἄλογον καί ἡμᾶς τό ἐπή-
ραμεν εἰς τό ἐλαιοτριβεῖον τοῦ Κορκοτζάκη εἰς τόν Τριάλον καί 
ἐκάθησεν ἐκεῖ ἕως τῆς δεκάτης Ἰανουαρίου 1921, ἐν ἡμέρᾳ Κυρια-
κῇ, ὅπου πλέον εἶχον παύσει τά πολλά νερά καί πλέον τόποι δέν 
ἔπιπτον καί κατέβημεν κάτω εἰς τήν εὐλογημένην μονήν ἡμῶν, εἰς 
τά κελία μας, εἰς τόν ἐπίγειον Παράδεισον, καί ἐφέραμεν καί τό 
ἄλογον κάτω διότι ἐφοβήθημεν νά τό ἀφήσωμεν μέσα εἰς τήν μο-
νήν, κατ’ αὐτάς τάς τεθλιμμένας ἡμέρας ἀπό τῆς τετάρτης Δεκεμ-
βρίου ἕως τόν Ἰανουάριον τοῦ 1921, μή τυχόν καί πέσουν οἱ τόποι 
ἄνωθεν ἀπό τά οἰκήματα τῆς μονῆς καί καταστρέψουν τά κτίρια 
καί χαθῇ καί τό ἄλογον, καί τότε ποῖος νά τό βοηθήσῃ; ἄραγε 
διατί δέν ἠμποροῦσε νά ὁμιλήσῃ νά τό ἀφήσωμεν νά χαθῇ; Μέ πο-
νοῦσε ἡ ψυχή, μέ ἔλεγχεν ἡ συνείδησις, ὁ νοῦς οὐδόλως ἀνεπαύετο. 

 
Ἐπαναλαμβάνω καί πάλιν ὀλίγην ὁμιλίαν περί τῆς καταστροφῆς 
τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῆς μονῆς Μυρτιδιωτίσσης γενομένην τήν 29ην 
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Νοεμβρίου 1920 ἐν ἡμέρᾳ Κυριακῇ ἐκ τῆς μεγάλης θεομηνίας. 
Περίλυπος ἐστίν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου. 
Ἡ τελευταία λειτουργία ἡ ὁποία ἔγινεν ἐν τῇ κατεστραμμένῃ 

ἐκκλησίᾳ τῆς μονῆς Μυρτιδιωτίσσης ἦτον ἡ 29η Νοεμβρίου 1920, 
ἐν ᾗ κατά τήν στιγμήν ὅπου ἐτελεῖτο ἡ θεία λειτουργία ὑπό τινος 
ἱερομονάχου Νεκταρίου, εἴμασθε μέσα εἰς τήν ἐκκλησίαν ἐγώ ὁ τε-
θλιμμένος Ἀμβρόσιος καί τις μοναχός Καλλίνικος Μίαρης ἐκ τοῦ 
χωρίου Περιβολίου τῆς Λευκίμμης, ἀλλά τίς νά διηγηθῇ τί ἀκατά-
παυστος βροχή ἦτον. Κατά τήν 8ην ὥραν// 65v ἐν ᾗ ἐτελεῖτο ἡ θεία 
λειτουργία καί ἐψάλλαμεν τούς πενθίμους μακαρισμούς τοῦ πλα-
γίου Αου ἤχου μέγας ὑπερμεγέθης ὄγκος χώματα, ὁμοῦ μέ βουνά, 
ἐλαιόδενδρα καί ἀγριόδενδρα κατέπεσεν ἄνωθεν ἐκ τοῦ ὑψιρόφου 
μέρους ἄνωθεν ἀπό τήν κάβα ὅπου οἱ ἀείμνηστοι προκάτοχοι πα-
τέρες ἔβγαζαν μάρμαρα διά τά οἰκήματα τῆς μονῆς ἡμῶν, ἡ ὁποία 
κάβα εὑρίσκεται ἄνωθεν καί ὀλίγον ἀπέχων ὑψηλά ἀπό τοῦ νε-
κροταφείου τῶν Τριαλισίων ἕως 50 πάσα. 

Ἐπίσης τό αὐτό ὄγκος κατέστρεψεν καί δέκα ἐλαιόδενδρα καί 
μίαν μεγάλην σκαμνίαν ἄσπρην καί πέντε νεσπολιές καί λεμονίες 
καί συκιές καί φοινικιές καί νεραντζίας ὀκτώ, καί 18 κυψέλια με-
λίσσια, καί αὐτά ὅλα κατεστράφησαν καί κατεχώθησαν μέ μεγάλα 
ὄγκη χωμάτων μέσα εἰς τό νεκροταφεῖον τῶν Τριαλισίων. Τό δέ 
χῶμα ἔφθασεν ἕως μέτρα 4 ἀπό τήν γῆν ἕως ἄνω. Ἐγώ δέ ὁ τε-
θλιμμένος Ἀμβρόσιος ἄφησα τήν ἀκρόασιν τῆς θείας λειτουργίας 
καί ἔβανα τάβλες ἔμπροσθεν εἰς τήν πρός δυσμάς θύραν τῆς ἐκκλη-
σίας ἵνα μή ἐμβοῦν μέσα τά πολλά νερά καί τά χώματα διότι ἡ γῆς 
ἦτον ἴσια μέ τό ἔδαφος τῆς ἐκκλησίας. 

Ὦ! φόβος ὅπου ἦτον! Ὦ θλῖψις ὅπου ἐξημέρωσεν ἡ 29η Νοεμ-
βρίου! Ὦ μαῦρα θλιβερά δάκρυα! 

Ὦ Παναγία μου χαριτωμένη Μυρτιδιώτισσα, βοήθησε τῇ ὥρᾳ 
ταύτῃ, ὅτι ἄλλη βοήθεια δέν ὑπάρχει πλήν σοῦ. Καί κλίνας τά γό-
νατα, ἐν ὥρᾳ λειτουργίας, εἰς τό Σέ ὑμνοῦμεν, ἔλεγον· 

Παναγία μου χαριτωμένη Μυρτιδιώτισσα, βοήθησέ μας νά τε-
λειώσωμεν τήν θείαν λειτουργίαν, ἵνα μή μᾶς σκεπάσουν τά βουνά 
καί τά χώματα. Βοήθησε Παναγία μου χαριτωμένη μου Μυρτιδιώ-
τισσα, τά κτίρια ταῦτα καί ἡμᾶς τούς ἁμαρτωλούς καί ἀναξίους 
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δούλους σου. Καί ἐν τῷ λέγειν ταῦτα· 
Περίλυπος ἐγένετο ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου. 

 
Ἐπαναλαμβάνω καί ἄλλας παλαιάς καταστροφάς γενομένας ἐν τῇ 
εὐλογημένῃ ἐκκλησίᾳ τῆς μονῆς Μυρτιδιωτίσσης. 

Ἔν τινι παλαιῷ λειτουργικῷ τῆς μονῆς ἡμῶν, τυπωθέν ἐν ἔτει 
1777, εἰς τά ἐξώφυλλα τούτου τοῦ βιβλίου ὁ ἀείμνηστος ἡγούμενος 
τῆς μονῆς ἡμῶν Παρθένιος Τζαγκάρης ἐκ τοῦ χωρίου Γιαννάδων 
γράφει καί λέγει. 

1816 Ἰανουαρίου πρώτη, ἔπεσεν ὁ τόπος ἄνωθεν τῆς ἐκκλησίας 
καί τά ἀμπέλια, καί αἱ λιθιές καί ἀνακατωθήκανε ἀπό τήν κορυ-
φήν ἕως τόν μπάτον. 

Καί πάλιν ὁμοίως γράφει καί λέγει. 
1816 τόν ἴδιον μῆνα Ἰανουάριον ἔπεσεν ἄλλος τόπος ἄνωθεν 

τῆς ἐκκλησίας ὁμοῦ μέ ἀμπέλια καί λιθιές ἀπό τήν κορυφήν καί 
ἀνακατωθήκανε καί ἐσκέπασαν τήν περγουλίαν καί τήν πρός δυ-
σμάς θύραν τῆς ἐκκλησίας ἕως ὅπου ἔφθασεν τό χῶμα μέτρα 4 καί 
ἐχάλασα τάλληρα γαλλικά ἀσημένια 73 διά νά κάμω τήν ἀνα-
σκαφήν. 

Μετά δέ τόν αὐτόν κατακρημνισμόν οἱ ἄλλοι μεταγενέστεροι 
πατέρες καί πάλιν ἔφτιασαν λιθιές καί ἐκαλλιέργησαν τούς αὐτούς 
κατακρημνισθέντας τόπους καί ἐφύτευσαν ἀμπέλια καί ἐλαιοκεν-
δρωμάδες.// 66r Αὐτά λοιπόν τά ἴδια μέρη καί αἱ λιθιές κατεκρημνί-
σθησαν καί σήμερον καί ὄχι μόνον αὐτοί οἱ τόποι, ἀλλά ἀπό τήν 
λεγομένην βρύσιν τῆς Μυρτιᾶς ἕως τόν μπάτον, καί κατεκρήμνι-
σαν τήν εὐλογημένην ἐκκλησίαν ἐκ βόθρου ἕως ὅπου ἔφθασεν τό 
χῶμα μέτρα πέντε, ἔξωθεν δέ τῆς ἐκκλησίας μέτρα 7 καί δέν ἔμεινεν 
λίθος ἐπί τόν λίθον. 

Ἡ περγουλία ὅπου γράφει ὁ ἀείμνηστος ἱερομόναχος Παρθέ-
νιος Τζαγκάρης, εἶναι τό σήμερον καί πάλιν καταχωθέν νεκροτα-
φεῖον τῶν Τριαλισίων, καί ἡ νέα περγουλία, ἥτις εὑρίσκεται ἔμ-
προσθεν εἰς τήν πρός δυσμάς θύραν τῆς ἐκκλησίας ἥτις καί αὐτή 
κατεχώθη ἕως τά κεραμίδια μέ βουνά, ἐλαιόδενδρα καί ἀγριόδεν-
δρα κατά τήν 4ην καί 5ην Δεκεμβρίου 1920. 
Ἄλλη καταστροφή τοῦ ἔτους 1842 Ἰανουαρίου 14. 
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Ὁ ἀείμνηστος Νεκτάριος ἱερομόναχος Γραμμένος καί ἡγούμε-
νος τῆς μονῆς ἡμῶν γράφει ἔν τινι παλαιῷ χειρογράφῳ καί λέγει. 

1842 Ἰανουαρίου 14 ἐκόπηκεν μέγα βουνόν ἄνωθεν τῆς ἐκκλη-
σίας καί ὀκτώ ἕως δέκα κομμάτια πέτρες καί ἦλθον κυλιώντας ἕως 
εἰς τές λεμονίες ἄνωθεν τῆς ἐκκλησίας ἡ μία μέ τήν ἄλλην καί 
ἐχαλάσανε μέρος τῆς ἐκκλησίας καί τό γράφω δι’ ἐνθύμησιν τῶν 
μεταγενεστέρων. 

Ἄλλη καταστροφή ἀπειλοῦσα τήν εὐλογημένην ἐκκλησίαν τῆς 
Μυρτιδιωτίσσης καί μέγα ὑπερφυές θαῦμα τῆς Παναγίας. 

Ὁ ἀείμνηστος ἱερομόναχος Σεραφείμ Παχτίτης ἐκ Συναράδων 
καί ἡγούμενος τῆς μονῆς ἡμῶν, ἔν τινι παλαιῷ χειρογράφῳ γράφει 
καί λέγει. 

1874 Νοεμβρίου ὀκτώ ἡμέρα Σαββάτο περί τήν 12ην ὥραν τῆς 
ἡμέρας. Ἐκόπηκεν μέγα βουνόν ἄνωθεν ἀπό τήν βρύσιν τῆς Μυρ-
τιᾶς καί ἦλθεν κυλιώντας κάτωθεν καί κατά προσταγήν τῆς Θεο-
τόκου Μυρτιδιώτισσας ἐσταμάτησεν ἄνωθεν τῆς ἐκκλησίας πλη-
σίον εἰς τό καμπαναρίον, ἐπάνω εἰς τό πλησίον τῆς ἐκκλησίας 
μουράγιον καθισμένη καί μηδεμίαν ζημίαν ἐποίησεν. Καί τό γρά-
φω δι’ ἐνθύμησιν λέγει. 

[Τό αὐτό βουνόν τό ἐκόψαμεν μέ φουρνέλα τό ἔτος 1923 9η 
Ἰουνίου ἔτος παλαιόν, καί ἔγινεν πέντε μεγάλα τεμάχια, τό ἕνα ἐ-
σταμάτησεν πλησίον εἰς τό καμπαναριόν, τά τρία ἐσταμάτησαν 
ἄνωθεν τοῦ μουράγιου, εἰς τήν ἰδίαν θέσιν ὅπου ἦτον, καί τό ἄλλο 
ἔπεσεν μέσα εἰς τήν καταστραφεῖσαν ἐκκλησίαν καί μηδεμίαν ζη-
μίαν ἐποίησαν καί ἄλλο τεμάχιον εὑρίσκεται ἄνωθεν τῆς ἐκκλη-
σίας. Ἀμβρόσιος ἔγραψα δι’ ἐνθύμησιν ἐν μηνί Ἰουνίῳ 1923 ἔτος 
παλαιόν]2. 

Ὥστε πάντοτε τήν αὐτήν καταστροφήν εἶχεν ἡ εὐλογημένη ἐκ-
κλησία τῆς μονῆς Μυρτιδιωτίσσης· κατακρημνισμούς τόπων βου-

                                                        
2. Τό κείμενο μέσα σέ τετράγωνο πλαίσιο, δίκην παρενθέσεως, προστέθηκε ἐκ 
τῶν ὑστέρων σέ κενό πού ὁ ἴδιος εἶχε ἀφήσει, πιθανόν γιά νά προσθέσει καί 
ἄλλες ἐνθυμήσεις καταστροφῶν. Ἡ χρονολογική σήμανση τῆς ἐνθύμησης, 
ἀποτελεῖ τόν terminus ante quem τῆς καταγραφῆς τοῦ χρονικοῦ τῆς κατα-

στροφῆς. 
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νῶν καί ἀγριοδένδρων. Καί σήμερον 1920 τήν κατέστρεψεν ἐκ 
βόθρου ἡ μεγάλη θεομηνία. Ἀλλά καί τά λοιπά οἰκήματα τῆς μονῆς 
κινδυνεύουν ἀπό// 66v μεγάλα βουνά νά κατακρημνισθοῦν (ὅπου 
εἰς τοιοῦτον μέγα κακόν ἐπιφυλάττει ἡ Θεοτόκος Μυρτιδιώτισσα). 

Ἄχ! Παναγία μου χαριτωμένη Μυρτιδιώτισσα, ἔκτεινον τήν 
κραταιάν καί ὑψηλήν καί ἁγίαν σου χεῖραν καί φύλαξε τό ἅγιόν 
σου μοναστήριον, ἔνθα λατρεύεται ὁ τῶν ὅλων Θεός. 

Ὦ! ἁμαρτίαν ὅπου ἐποίησαν οἱ προκάτοχοι κτήτορες ἡμῶν νά 
κτίσουν τήν εὐλογημένην ἐκκλησίαν καί τά κτίρια μέσ’ εἰς τούς 
κατακρημνισθέντας τόπους καί νά μήν τήν κτίσουν εἰς τούς στερε-
ούς τόπους εἰς τήν ὀνομασίαν «Κουκουλάτικα». (Τοῦτο ὅμως δέν 
γνωρίζω μήτι ἦτον θέλημα Θεοῦ καί τῆς κυρίας Θεοτόκου νά 
κτισθῇ ἐνταῦθα ἡ ἁγία αὐτῆς ἐκκλησία διότι τάς βουλάς τοῦ Θεοῦ 
οὐδείς γνωρίζει). 

 
Διήγησις τό πῶς ἐκτίσθη ἡ ἁγία ἐκκλησία τῆς Μυρτιδιωτίσσης καί 
ποῖος ὁ ἱδρυτής αὐτῆς. 

Ἡ εὐλογημένη ἐκκλησία τῆς ἱερᾶς μονῆς Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης 
ἐκτίσθη τό πρῶτον ἐκ βόθρου εἰς μικράν ἐκκλησίαν ἐν [ἔτει          ]3 
ἐν μηνί Ἰουλίῳ ὑπό τινος ἱερομονάχου Δανιήλ Καγγελάρη κατα-
γομένου ἐκ τοῦ βασιλείου τῆς Ἀφρικῆς τῆς Περσίας υἱός μονογενής 
τοῦ τότε βασιλέως Ἀλίμπεη, ὀθωμανός τό γένος καί τήν θρησκείαν. 

Οὗτος ὑπό θείου ζήλου κινούμενος ἐβαπτίσθη ἐν τῇ τῶν Ἑνε-
τῶν πόλιν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ῥωμαίων ἐν 
ἔτει [     ]4 ἐν τῇ 26η τοῦ Ὀκτωβρίου μηνός καί μετωνομάσθη ἐκ τοῦ 
ἁγίου Βαπτίσματος Δημήτριος καί ἦτον ἐτῶν 26. Διατρίψας δέ 

                                                        
3. Ὁ Ἀμβρόσιος ἀρχικά εἶχε σημειώσει τή χρονολογία, τήν ὁποία ἐκ τῶν 
ὑστέρων ἔσβυσε. Τό ἴδιο ἔκανε καί σέ ἄλλα σημεῖα τῆς διήγησης ὅπου ὑπῆρ-

χαν ἀρχικά ἡμερομηνίες. Προφανῶς διαπίστωσε λάθη καί ἀνακολουθίες στίς 
χρονολογίες πού σημείωνε γι’ αὐτό καί προτίμησε νά τίς ἀπαλείψει. Σημείωσε 
μάλιστα στό ἄνω περιθώριο τοῦ φ. 66v ὅτι: «ἄγνωστον πότε ἱδρύθη ἐκ βόθρου 
ἡ ἱερά Μονή Μυρτιδιωτίσσης, καί ποῖος ὁ πρῶτος ἱδρυτής αὐτῆς, ἀλλά ἐγώ ὁ 
Ἀμβρόσιος κατά[...]» ἡ συνέχεια τῆς σημείωσης προφανῶς στό ἀποκοπέν 
φύλλο πού ἀκολουθοῦσε. 
4 . Σβυσμένη ἡμερομηνία. 
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ἱκανόν χρόνον ἐν τῇ τῶν Ἐνετῶν πόλει καί ὑπό τῶν ἐκεῖσε ὀρθο-
δόξων χριστιανῶν βοηθούμενος, ἀφοῦ ἔλαβεν τό ἅγιον Βάπτισμα 
θείῳ ζήλῳ κινούμενος καί κατά θείαν οἰκονομίαν, μετῆλθεν ἔν τινι 
ἱερᾷ μονῇ τιμωμένῃ ἐπ’ ὀνόματι τό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου ἥτις 
εὑρίσκεται ἐν τῇ «Καλιπόλη» ὅπως ἐν ταύτῃ μονάσῃ. Διατρίψας δέ 
ἱκανόν χρόνον ἐν τῇ αὐτῇ μονῇ χειροτονεῖται μοναχός ῥασοφόρος 
καί ἀκολούθως μεγαλόσχημος καί ἀκολούθως διάκονος, καί τελευ-
ταῖον ἱερομόναχος καί συγκατεψηφίσθη σύν τῇ λοιπῇ ἀδελφότητι 
διάγων βίον ἅγιον καί ἐνάρετον ἐν τῇ ἁγίᾳ ταύτῃ μονῇ, μετωνομά-
σθη δέ τό τῆς μοναδικῆς πολιτείας ὄνομα ἀντί Δημήτριος, Δανιήλ. 

Οὗτος ὁ ἱερομόναχος Δανιήλ, ἔχων εἰς τόν λογισμόν αὐτοῦ, ὅτι 
εἰς τήν νῆσον τῶν Κορυφῶν εὑρίσκεται τό λείψανον τοῦ θαυμα-
τουργοῦ Σπυρίδωνος ἐκ θείου ζήλου κινούμενος λαβών τήν εὐχήν 
τοῦ ἄνωθεν ἡγουμένου καί τῶν λοιπῶν ἁγίων πατέρων τῆς ἁγίας 
ταύτης μονῆς, καί εὑρών καιρόν ἐπιτήδειον κατηυθύνθη διά τούς 
Κορφούς, ὅπως προσκυνήσῃ τό ἅγιον λείψανον τοῦ θαυματουρ-
γοῦ Σπυρίδωνος. Διέτριψε ἐν τῇ ἁγίᾳ ταύτῃ μονῇ χρόνους τέσσα-
ρες ἤτοι μέχρι τοῦ [       ]5. Κατά δέ τό ἐρχόμενον ἔτος τοῦ [     ]6 ἐν 
μηνί Ἀπριλίω 23 φθάνει εἰς τούς Κορφούς ἐν ᾗ ὡδηγήθη πρός τόν 
ἱερόν ναόν τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος καί μετά καθαράς συνει// 

………………………………………………………………………………………………………………7 
……//67r Ἀλλά τί ὡραία πρόσοψις ὅπου ἦτον! χίλιαι χιλιάδες 

κορνίζες ὑπῆρχον ἐν αὐτῇ. Ὅλαι αὗται αἱ κορνίζες κατασκευα-
σμέναι ἀπό τοῦβλα. Ἀλλά ἡ μεγάλη θεομηνία τήν κατέστρεψεν ἐκ 
βόθρου. 

 
Περί τῆς ἀνασκαφῆς τῆς αὐτῆς ἐκκλησίας. 

Ἀπό δέ τόν Δεκέμβριον τήν 28ην 1920 καί τόν Ἰανουάριον τοῦ 
1921 ἄρχισα ἐγώ ὁ ἐν μοναχοῖς τεθλιμμένος Ἀμβρόσιος μέ μερικά 
παιδιά ἀπό τόν Τριάλον καί ἐβγάλαμεν τά ὅσα ὀλίγα κεραμίδια 

                                                        
5. Σβυσμένο. 
6. Σβυσμένο. 

7. Ἀπό τό κατάστιχο ἔχουν ἀποκοπεῖ τρία φύλλα, που περιεῖχαν τή συνέχεια 
τῆς διήγησης καί περιγραφή τοῦ κατεστραμμένου ναοῦ. 
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ἀπέμειναν σῶα ἐν τῇ κατεστραμμένῃ ἐκκλησίᾳ. Ἐπίσης καί ὀλίγες 
τάβλες καί ὀλίγα ξύλα τῆς οὐρανίας καί τῆς σκέπασης καί ἀπό 
ἀγριόξυλα. Καί ἔκοψα καί αὐτό τό θηρίον τό πρινάρι τό ὁποῖον 
εἶχε δώδεκα κλώνους καί ἔπεσεν ἀπό ἄνωθεν τῆς ἐκκλησίας ἀπό 
τήν λεγομένην βρύσιν τῆς Μυρτιᾶς. Καί ἀκολούθως ἔσκαψα τές 
πέτρες καί τά χώματα καί λάσπες καί ἐβγάλαμεν τό δεπόζιτον τῆς 
Παναγίας τό ὁποῖον εἶχεν μείνει μέσα εἰς τήν ἐκκλησίαν καί ἐχώθη 
τό μισό ἀπό χώματα καί πέτρες καί ἀκολούθως ἡμεῖς οἱ μοναχοί 
ἡμέραν παρ’ ἡμέραν ἐκαθαρίσαμεν τό ἱερόν καί τό πρεσβυτέριον 
τῆς ἐκκλησίας τό ὁποῖον ἦτον χωσμένον μέ χώματα καί λάσπες καί 
ξύλα καί πέτρες ἕως στήν στάσιν τῶν Ἀποστόλων. Καί ἠργάσθη-
μεν ἡμέρας 37 διά τό πρεσβυτέριον τῆς ἐκκλησίας καί διά τό ἱερόν. 
Ἀκολούθως ἐκήρυξεν ὁ ἱερεύς Ἀνδρέας Ἀρβανίτης ἐπ’ ἐκκλησίας 
ἐν τῷ χωρίῳ του καί εἶπεν ὅτι ἡ ἐργασία τῆς ἀνασκαφῆς τῆς ἐκ-
κλησίας τῆς μονῆς Μυρτιδιωτίσσης ἄρχισεν, καί ὅποιος θέλει νά ὑ-
πάγῃ νά ἐργασθῇ, καί ὁ λόγος του ἔργον ἐγένετο καί ἤρχοντο καθ’ 
ἡμέραν ἄνδρες καί γυναῖκες καί ἠργάζοντο καί ἔρριπτον τά χώμα-
τα κάτωθεν τοῦ μουραγίου εἰς τούς κήπους. 

Ἠργάσθησαν δέ ἐπί πολλάς ἡμέρας αἱ οἰκογένειαι τοῦ Δημη-
τρίου Σωκρακίτη ἀπό Πέλεκα, τοῦ Στάμου Παταράκη, τοῦ Γεωρ-
γίου Βέργη λεγομένου Λόγκου, τοῦ Κώστα Δημάκαρου, ὁ Μιχαήλ 
ὁ Σπυρούνης λεγόμενος Μονόπωλης, ὁ Σπύρος Καλούτζικος καί 
ἄλλοι κατ’ ἀναλογίαν, καί ἡ οἰκογένεια τοῦ Παύλου Πλῆ ἀπό 
Κουραμάδες καί ὁ ἐξάδελφός της ὁ Σπύρος ὁ υἱός τοῦ Συμεών καί 
ὀλίγοι ἀπό τό χωρίον Κοκκίνη, καί ἀπό Συναράδες ὀλίγοι καί ὀλί-
γαι ἀπό τόν Βάτον καί ὀλίγοι ἀπό Ἅγιον Ἰωάννην Πετριτῆν καί 
ἐτελείωσεν ἡ ἀνασκαφή τήν 11ην Αὐγούστου 1921 ἀπό ἐργάτες 
ἄνδρες καί γυναῖκες τόν ἀριθ. 400 τετρακοσίους. 

Πλήν τῆς ἀνασκαφῆς τοῦ νεκροταφείου ὅπου εὑρίσκεται ἔμ-
προσθεν εἰς τήν πρός δυσμάς θύραν τῆς ἐκκλησίας, αὕτη δέν ἔγινεν 
διότι ἀποθώσαμεν ὅλην τήν πέτραν τοῦ ὑλικοῦ τῆς ἐκκλησίας. 

 
Μέγα ὑπερφυές θαῦμα τῆς Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης γενόμενον τήν 

11ην Ἰουλίου 1921 ἐν ἡμέρᾳ Κυριακῇ. 
Τήν ἑνδεκάτην Ἰουλίου 1921 ἡμέρα Κυριακή, ἦτον ἕως δέκα ἕξ 
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ἄνδρες καί γυναῖκες ἀπό Πέλεκα καί Βάτον καί ἠργάζοντο δω-
ρεάν εἰς τήν ἀνασκαφήν τῆς ἐκκλησίας καί ἄλλοι ἔσκαπτον τά κα-
ταπεσόντα χώματα μέσα εἰς τήν ἐκκλησίαν καί αἱ γυ// 67v ναῖκες τά 
ἔρριπτον κάτωθεν τοῦ μουραγίου, τό ἀντικρύ τῆς ἐκκλησίας, καί 
οἱ ἄνθρωποι ἔσκαπτον μέσα εἰς τήν ἐκκλησίαν διά νά ξεριζώσουν 
ἕνα μεγάλον θηρίον πρινάρι, τό ὁποῖον εἶχεν δώδεκα μεγάλους 
κλώνους καί εἶχεν κατακρημνισθῇ κατά τήν 4ην Δεκεμβρίου 1920 
ἄνωθεν ἀπό τήν βρύσιν τῆς Μυρτιᾶς, καί εἰς τήν ῥίζαν τοῦ πρινα-
ρίου τούτου ὑπῆρχεν χωσμένον μέγα ὑπερμεγέθη βουνόν, καί δι’ 
ὅλης τῆς ἡμέρας ἔσκαπτον καί δέν ἦτον δυνατόν νά πέσῃ αὐτό τό 
πρινάρι κάτωθεν. Ἐκλονίζετο ἔνθεν κἀκεῖθεν καί δέν ἔπιπτεν. Καί 
τόσον μέγα ὄγκος ἦτον ὁποῦ εἶχεν σκεπάσει, ὅλον τό κάτωθεν τοῦ 
πρεσβυτερίου μέρος τῆς ἐκκλησίας καί ἐκρέματο αὐτό τό μεγάλον 
θηρίον τό πρινάρι, ἄνωθεν τοῦ ἐδάφους τῆς ἐκκλησίας ἕως μέτρον 
ἕνα εἰς τόν ἀέρα. Καί μόλις ἔφυγον οἱ ἄνθρωποι περί τήν 9ην ὥραν 
τό βράδυ τῆς 11ης Ἰουλίου ἠκούσθη μέγας κτύπος ὅπου ἔτρεμεν 
ὅλον τό μοναστήριον. 

Καί ὦ! τῶν ὑπερφυῶν σου θαυμάτων χαριτωμένη μου Παναγία 
Μυρτιδιώτισσα, ἔπεσεν αὐτό τό μεγάλον θηρίον τό πρινάρι μέ τόν 
μεγάλον λίθον ὅπου εἶχεν εἰς ῥίζαν του καί μέ τά χώματα μέσα εἰς 
τό ἔδαφος τῆς ἐκκλησίας χωρίς νά βλάψῃ κανέναν ἄνθρωπον· καί 
τό ἔγραψα διά θαῦμα τῆς Θεοτόκου Μυρτιδιώτισσας. 

 
Κατά δέ τήν 22αν τοῦ Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 1921 ἡμέρα Τετράδη 
ἐπῆγα ἐγώ ὁ ἐν μοναχοῖς τεθλιμμένος Ἀμβρόσιος εἰς τήν πόλιν τῶν 
Κορυφῶν καί ἐπῆγα εἰς τήν μονήν τῆς Πλατυτέρας καί μοῦ ἐπα-
ράδωσεν ὁ διαχειριστής τῆς αὐτῆς μονῆς τά ἑξῆς ἱερά ἀντικείμενα. 

Πρῶτον τήν ἰδίαν εἰκόναν τῆς μονῆς τήν Ὑ. Θ. Χρυσομυρτι-
διώτισσαν. 

Δεύτερον τό ἀργυροῦν θυμιατόν. 
Τρίτον δύο ἀργυρά κανδήλια. 
Τέταρτον δύο κανδηλιέρηδες ἀργυρούς ἀπό αὐτά ἐκεῖνα ὅπου 

εἴχομεν παραδώσει καί καταγράψει κατά τήν 13ην Δεκεμβρίου 
1920, ὁπόταν κατεστράφη ἡ ἐκκλησία. 

Καί οὕτω πῶς κατά τήν 24ην τοῦ ἰδίου Σεπτεμβρίου μηνός ἐν 
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ἡμέρᾳ Παρασκευῇ, ὄντας καί καλός καιρός, ἐβάλαμεν ἔμπροσθεν 
εἰς τό δεσποτικόν τοῦ Χριστοῦ ἕνα τραπέζι μέ καθαρές ἐμπόλιες 
καί δύο βαζέτα μέ βασιλικόν καί 4 κανδηλιέρηδες μέ κηρία ἀνημ-
μένα καί εἰς τό μέσον τήν ἰδίαν εἰκόναν τῆς Μυρτιδιώτισσας καί 
ἐλειτουργήσαμεν. Ἀλλά καί οἱ προσκυνητές Μανδουκιῶτες καί 
ἡμεῖς ἐχύσαμεν μαῦρα θλιβερά δάκρυα, νά λειτουργεῖται ἡ εὐλο-
γημένη ἐκκλησία ἐρείπια. 

Ταῦτα ἔγραψα καταλεπτῶς ὅλα τά γενόμενα, εἰς ἔνδειξιν τῶν 
κατά καιρῶν καί χρόνων εὑρισκομένων μοναχῶν ἐν τῇ παρούσῃ 
ἱερᾷ μονῇ τῆς Μυρτιδιωτίσσης, διά νά ὑπομένουν καί αὐτοί τάς 
θλίψεις καί λύπας ὅπου ἤθελεν τούς ἔλθουν ὡς καθώς καί ἐγώ ὑπέ-
μεινα, ἀπό τοῦ 1892 ὅπου ἦλθα ἐδῶ εἰς τήν μονήν, τήν εὐλογημέ-
νην Μυρτιδιώτισσαν τόσας πολλάς θλίψεις, καί λύπας ἄλλας μέν 
προερχομένας ἐκ Θεοῦ ἄλλας δέ ἐκ τῶν ἀνθρώπων. 

Ἀληθῶς λέγει τό ἱερόν Εὐαγγέλιον· ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, λέγει, 
«θλῖψιν ἔχητε». 
Ἀμβρόσιος ἔγραψα. 

2. Διήγηση περί τῆς ἱδρύσεως τῆς μονῆς8. 

Ἔν τινι παλαιῷ χειρογράφῳ τῆς μονῆς ἐφ’ ἁπλοῦ χάρτου εὑρέθη-
σαν γεγραμμένα τά κάτωθεν σημειωθέντα. 

16459 Ἰουνίου 2410 Κορφούς. Καθήμενος ὁ πάτερ Δανιήλ εἰς 
τόν Ἅγιον Βλάσιον εἶδεν εἰς τόν ὕπνον του ὅραμα καί λέγει του· 
ὕπαγε εἰς τό βουνό τοῦ Τριάλου εἰς τόν ὀνομαζόμενον Κόνδρακα 
εἰς τόν ὁποῖον εἶναι ἕνα σπήλαιον. Ἔσωθεν τοῦ σπηλαίου εἰσίν 
μία πέτρα εἰς εἶδος περιστερᾶς καί ἕνας σταυρός πέτρινος ἄνωθεν. 
Ἐντός αὐτοῦ εἰσίν ἡ σεβασμία εἰκών τῆς Θεοτόκου, εἰς τόν ὁποῖον 
τόπον νά κτίσῃς ναόν τῆς Θεοτόκου, ὅτι οὕτως θέλει ὁ Θεός· δόξα-
σε τόν τόπον ἐκεῖνον. Μετ’ ὀλίγον ξυπνώντας καί συλλογιζόμενος 
τούς λόγους του, ἔλεγεν ὅτι φάντασμα εἰσίν. Μετ’ ὀλίγας ἡμέρας 

                                                        
8. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 2, φ. 127v. 
9. Σβυσμένη ἀπό τόν Ἀμβρόσιο ἡ ἀρχικά ἀντιγραμμένη χρονολογία. 
10. Ὁ ἀντιγραφέας ἔχει διορθώσει σέ 26. 
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κατεβαίνοντας ἀπό τό κελί του εἰς τήν ἐκκλησίαν διά νά διαβάσῃ 
τήν Ἀκολουθίαν του, ἐκλείσθη ἔσωθεν τῆς ἐκκλησίας καί ἄρχισε 
τό Μεσονυκτικόν καί τελειώνοντάς το ἀκούει κρότον μέγα, καί ἀ-
νοίχθησαν αἱ θύρες τῆς ἐκκλησίας καί ἔντρομος γενόμενος, ἐδόκειν 
πνεῦμα θεωρεῖν, καί θεωρήσας εἶδεν ἄνθρωπον ἐνδεδυμένον στο-
λήν λευκήν καί ἐνεθαμβήθη. Καί ἔλεγέ του ὁ φανείς· Δανιήλ, ἐπιτά-
χυνον ὅν σοι εἶπον. Καί μέ τόν λόγον τοῦτον ὁ φανείς ἔγινεν ἄ-
φαντος. Καί τελειώνοντας τήν Ἀκολουθίαν του ἦλθε ἡ μέρα καί 
κάνοντας τόν σταυρόν του, ἐκαβαλίκευσεν εἰς τό μουλάρι, καί ἐρ-
χόμενος εἰς τό χωρίον Βάτος ἐρώτησεν νά τοῦ δείξουν τόν δρόμον 
διά τόν Τριάλον. Καί δείχνοντάς του ἄρχισεν καί ἀνέβαινεν εἰς τό 
βουνό. Καί φθάσας εἰς ἕναν τόπον ὀνομαζόμενον Ἁλώνι, ὅπου 
ἀνέμιζαν στάρι οἱ ἄνθρωποι τοῦ τόπου ἐκείνου, ἠρώτησεν αὐτούς, 
ποῦ ἐστίν ὁ ὀνομαζόμενος Κόνδρακας, καί αὐτοί τοῦ ἔδειξαν. Καί 
ἐμβαίνοντας μέσα εἰς τό δάσος τῶν Μυρτιδίων, καί κοιτάζοντας 
ἔνθεν καί ἔνθεν, βλέπει τήν θύραν τοῦ σπηλαίου καί εἰσελθών ἔσω 
τοῦ σπηλαίου εἶδεν τήν περιστεράν καί τόν σταυρόν καί ἐχάρη 
λίαν. 

Ταῦτα εὑρέθησαν γεγραμμένα ἐπί ἑνός τεμαχίου ἁπλοῦ χάρτου. 
Ποῖος δέ τά ἔγραψεν καί ἀπό ποίου καιροῦ εἰσίν γραμμένα 
ἄγνωστον ἐστίν πρός ἐμέ τόν μεταγράπτην. 

1913 Ἰουνίου 2 τήν ἡμέραν Κυριακήν τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς 
ἔγραψα ὁ ἐν μοναχοῖς ἐλάχιστος Ἀμβρόσιος Πακτίτης. 

Στό περιθώριο: «Σημείωσις ἰδιωτική τοῦ ἔτους 1645». 

3. Ἀνακαινίσεις τῆς μονῆς11. 

Ἡ ἐνταῦθα ἐκκλησία τῆς ἱερᾶς μονῆς Μυρτιδιωτίσσης ἐκτίσθη καί 
ηὐξήθη εἰς τρεῖς φορές. Ἡ τρίτη αὔξησις αὐτῆς ἔγινεν τό 1843 ἐπί 
τῆς ἡγουμενείας τοῦ μεγαλοσχήμου μοναχοῦ Γερασίμου Κουρῆ ἐκ 
τοῦ χωρίου Ἀναπλάδων τῆς Λευκίμμης, ὅστις ἔμεινεν διάδοχος τοῦ 
ἀποβιώσαντος Νεκταρίου ἱερομονάχου ἐκ Συναράδων, ὅστις ἀπε-
βίωσεν τό 1842 Μαρτίου 7, ὡς μαρτυρεῖ καί ἡ ἐπάνω τῆς πλακός 

                                                        
11. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 135r. 
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τοῦ μνημείου αὐτοῦ ἐπιγραφή. Καί μετά τόν θάνατον τοῦ ἱερομο-
νάχου Νεκταρίου ηὔξησεν ὁ ἡγούμενος μοναχός Κουρῆς τήν ἐκ-
κλησίαν, ἡ ὁποία ἦτον πρῶτα ἕως εἰς τές πρώην κολόνες τῆς ἐκ-
κλησίας, αἱ ὁποῖαι κατεκρημνίσθησαν τό 1920 ἐν μηνί Δεκεμβρίῳ 
4η. Ηὔξησεν λοιπόν τήν ἐκκλησίαν ὅσον εἶναι τό γυναικεῖον καί 
τήν ἔκτισαν μαστόροι ἰταλοί καλοί τεχνίται. Μάλιστα ἔκαμαν καί 
μίαν ὡραίαν πρόσοψιν τοῦ κατά δυσμάς κειμένου τοίχου τῆς ἐκ-
κλησίας, ὡραιοτέραν ἀπό τήν πρόσοψιν τῆς ἐν Κερκύρᾳ ἐκκλη-
σίας τῆς μητροπόλεως τῶν λατίνων. Καί οὕτω πως ἐκλείσθη καί τό 
μνημεῖον τοῦ ἀποβιώσαντος ἡγουμένου Νεκταρίου μέσα εἰς τήν 
ἐκκλησίαν. Ἀλλά ἡ θεομηνία τοῦ 1920 κατερήμαξεν τά πάντα καί 
δέν ἔμεινεν λίθος ἐπί τόν λίθον καί ἔγινεν ἐκ βόθρου τό 1923 καί 
ἐχύσαμεν καί ἡμεῖς καί ὁ κόσμος τό αἷμα τῆς καρδίας μας διά νά 
κτισθῇ καί πάλιν ὡς καί ἐκτίσθη. 

4. Γεγονότα τοῦ ἔτους 183612. 

Μία ληστρική πράξις ἥτις ἔγινεν ἐν τῇ ἐνταῦθα ἱερᾷ μονῇ τῆς Ὑ. 
Θεοτόκου Μυρτιδιωτίσσης.  

Ἐν ἔτει παλαιῷ 1836 9η τοῦ Σεπτεμβρίου μηνός ἐπί τῆς ἡγουμε-
νείας τοῦ ἀειμνήστου Νεκταρίου Γραμμένου ἐκ τοῦ χωρίου τῶν 
Συναράδων, ληστοσυμμορία κλεπτῶν, κακούργων καί ἀνηθίκων 
ἀνθρώπων ἐκ τῶν χωρίων Συναράδων, Πέλεκος καί Τριάλου, καί 
ἐκ τοῦ χωρίου Συναράδων ἦσαν οἱ ὀνομαστοί κακοῦργοι ὁ Στρα-
βόκωλος, ὁ Κωλόγιαννος, ὁ Ζαφείρης, ὁ Καράφος, ὁ Μπερτόλος, ὁ 
Συγιῶργος καί ὁ Γεῶργος τοῦ Γάτου. Ἐκ δέ τοῦ χωρίου Πέλεκος 
ἦσαν οἱ ὀνομαστοί κακοῦργοι, ὁ Σούφης ὁ Κονισπολιάτης, ὁ Σπύ-
ρος τοῦ Πατροτσίνη καί οἱ Τριτσαῖοι. Καί ἐκ τοῦ ὀργισμένου χω-
ρίου Τριάλου ἦτον ὁ περιβόητος μέγας λήσταρχος ὁ Δημήτρης ὁ 
Κουτσοκέλης καί ἀρχηγός τῶν ληστῶν καί ὁ Ἀθανάσης ὁ Σθένες. 
Ὁ δέ Δημήτρης ὁ Κουτσοκέλης ἦτον καί ὡς καταπατητής ὅπου ἤ-
ξευρεν τάς συνηθείας τοῦ μοναστηρίου. Λοιπόν διά μεσονυκτίου 
ἦλθον καί περιεκύκλωσαν τό μοναστήριον ῥίπτοντες καί πυροβο-

                                                        
12. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 126rv. 
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λισμούς εἰς τόν ἀέρα διά φόβον καί χωρίς νά κτυπήσουνε τήν κα-
μπανέλαν τῆς θύρας τοῦ μοναστηρίου, ἐφώναζον ἀπ’ ἔξω· Ἀνοῖκτε 
μας καλογέροι διότι θά ἐμβοῦμεν ἀπό τά μουράγια καί ἀλλοίμο-
νον εἰς ἐσᾶς. Ὁ δέ ἡγούμενος Νεκτάριος καί οἱ λοιποί μοναχοί 
ἐφοβοῦντο νά τούς ἀνοίξουν καί ὅλοι κατατρομαγμένοι κλίναντες 
τά γόνατα ἀδιακόπως προσηύχοντο καί παρεκάλουν τόν Θεόν καί 
τήν Παναγίαν λέγοντες:  

Χαριτωμένη μας Μυρτιδιώτισσα, βοήθησέ μας τήν ὥρα ταύτη 
ἀπό τάς χεῖρας τῶν ληστῶν, σύ ὅπου εἶσαι ἡ ἐλπίς τῶν ἀπηλπι-
σμένων καί ἡ βοήθεια τῶν ἀβοηθήτων καί ἡ παραμυθία εἰς ὅσους 
σέ ἐπικαλοῦνται. Μή μᾶς ἐγκαταλείπῃς Παναγία μου! Ἐξελοῦμαι 
Κύριε ὁ Θεός ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου καί ἐπί τῶν ἐπανισταμένων ἐφ’ 
ἡμᾶς λύτρωσέ μας. Βοήθησέ μας χαριτωμένη μου Μυρτιδιώτισσά 
μου, τῇ ὥρᾳ ταύτῃ ὅτι ὥρα ἀγωνίας ὑπάρχει. Ποῦ νά καταφύγω-
μεν οἱ δυστυχεῖς;  

Οἱ δέ δυνατοί σφυριγμοί καί οἱ συνεχεῖς πυροβολισμοί ἠκούο-
ντο μέχρι τοῦ οὐρανοῦ. Ὁ δέ ἡγούμενος ἱερομόναχος Νεκτάριος 
καί οἱ λοιποί μοναχοί ἐφοβοῦντο νά τούς ἀνοίξουν, μήν τούς κό-
ψουν, ὁ δέ Δημήτρης ὁ Κουτσοκέλης, ὁ περιβόητος μέγας λήσταρ-
χος, ἀπό τόν ὀργισμένον Τριάλον, μέ βλοσυράν φωνήν τοῦ ἐφώνα-
ξεν· ἄνοιξέ μας Νεκτάριε, διότι ἄν ἐμβοῦμεν μέσα θά σοῦ βράσω 
λάδι νά σοῦ ρίξω εἰς τόν λαιμόν σου καί τότε θά ἰδῇς τί θά πάθῃς 
εἴτε σύ δέν ἠξεύρεις, κάλλιον νά μήν εἶχες γεννηθῆ. Ἄκων δέ καί μή 
βουλόμενος, τούς ἤνοιξεν τήν θύραν τοῦ μοναστηρίου, καί ἰδού ὡς 
αἱμοβόρα θηρία, ἐμβαίνουσιν μέσα 12 ἄνδρες ἁρματωμένοι, μετά 
πυροβόλων φονικῶν ὅπλων καί διαγατανίων ζωσμένοι καί 
ὁπλισμένοι ὅλοι (ἦν γάρ μεσονύκτιον). Καί ἐμβαίνοντας μέσα ἐκά-
θησαν, ὁ δέ εὐλογημένος ἡγούμενος Νεκτάριος, ἰδών αὐτούς πλή-
ρεις θυμοῦ καί ὡς αἱμοβόρα θηρία, ἀφρίζοντας καί τρίζοντας τούς 
ὀδόντας αὐτῶν ἐφοβήθη καί μέ γλυκυτάτους λόγους τούς λέγει. 

Διατί εὐλογημένοι ἄνθρωποι πράττετε τοιαῦτα στυγερά ἐγκλή-
ματα; Φονεύετε ἀνθρώπους, φθείρετε τάς παρθένους, κλέπτετε 
ζῶα, καί ἄλλα κακουργήματα πράττετε. Δέν φοβεῖσθε τόν Θεόν, 
δέν σᾶς πονεῖ ἡ καρδία, δέν σᾶς ἐλέγχει ἡ συνείδησις; Τί λόγον 
ἔχετε νά δώσετε εἰς τό φοβερόν Δικαστήριον τοῦ Θεοῦ διά τά κα-
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κουργήματα// 126v τά ὁποῖα καθ’ ἡμέραν κάνετε; Δέν θά σᾶς δικάσῃ 
ὁ δίκαιος κριτής εἰς τήν ἁγίαν καί φοβεράν ἡμέραν τῆς κρίσεως; 
Δέν θά τιμωρηθῆτε, ἐν τῷ νῦν αἰῷνι καί ἐν τῷ μέλλοντι; Ἀδύνατον 
νά ἀποφύγετε τήν ὀργήν τοῦ ὑψίστου Θεοῦ. 

Ὁ δέ Δημήτρης ὁ Κουτσοκέλης τοῦ λέγει μέ θυμόν. Ἄφησε Νε-
κτάριε τές περισσολογίες καί νά μᾶς ἑτοιμάσῃς νά φᾶμε, καί ἔπειτα 
θά σοῦ εἰποῦμε διατί ἤλθαμε ἐδῶ καί τί θέλομε. 

Οἱ δέ μοναχοί τούς ἡτοίμασαν δεῖπνον καί ἔφαγον, μετά δέ τόν 
δεῖπνον λέγουν τοῦ ἡγουμένου Νεκταρίου, ἀποκριθείς πρῶτος ὁ 
Δημήτρης ὁ Κουτσοκέλης. Θέλομε νά μᾶς δώσῃς χίλια κολονάτα ἀ-
σημένια. Ὁ δέ ἱερομόναχος Νεκτάριος ἠρνήθη ὅτι δέν ἔχει τόσον 
ποσόν τό ταμεῖον τοῦ μοναστηρίου χρήματα νά σᾶς δώσωμεν. 

Τότε τοῦ λέγει ὁ Δημήτρης ὁ Κουτσοκέλης. Πρόσεξε Νεκτάριε 
λάβε τά μέτρα σου πολύ καλά νά τά ἑτοιμάσῃς νά μᾶς τά φέρῃς, 
διότι ἀπόψε θά σοῦ πάρω τό κεφάλι μέ τοῦτο τό διαταγάνι. Εἰς τό 
χέρι μου εἶσαι ἀπόψε, νά σοῦ κάμω ὅ,τι θέλω ἐγώ. Καί ἐπέβαλεν 
ἐπ’ αὐτόν τάς χεῖρας του. Ὁ δέ ἱερομόναχος Νεκτάριος ἡγούμενος, 
φοβηθείς ἐφώναξεν, Χρυσομυρτιδιώτισσά μου Παναγία μου ὅπου 
σέ ὑπηρετῶ 50 χρόνους, γλύτωσέ με ἀπό τά χέρια τοῦ Δημήτρη τοῦ 
Κουτσοκέλη! Ἄλλη βοήθεια πλήν σου δέν ὑπάρχει! Ὁ δέ Κου-
τσοκέλης τοῦ λέγει· Μήν φωνάζῃς Νεκτάριε διότι ἐγώ ἔχω μεγαλύ-
τερη δύναμιν ἀπό τήν Παναγίαν σου. Φέρε τά κολονάτα νά γλυ-
τώσῃς ἄν θέλῃς, ἤ δέ ἀλλέως θά σέ κάμω κομμάτια νά σέ φᾶνε οἱ 
σκύλοι. Ἄκων δέ, καί μή βουλόμενος, ἤνοιξεν τό ταμεῖον τοῦ μονα-
στηρίου ἀλλ’ οὐχ εὑρῆκεν ὅλον αὐτό τό μεγάλον ποσόν τῶν χρη-
μάτων. Τά δέ λοιπά τά συμπλήρωσαν οἱ τότε μοναχοί τοῦ μονα-
στηρίου, καί τούς τά ἔδωσαν, καί ἔφυγον, ἀλλ’ ὅταν ἔφθασαν εἰς 
τήν ἐδῶ πλησίον ἄμμον, ἐκεῖ ἐκάθησαν νά τά μοιράσουνε. Ὁ δέ 
Δημήτρης ὁ Κουτσοκέλης ὡς ἀρχηγός τῶν ληστῶν ἤθελεν νά πάρῃ 
τά περισσότερα χρήματα, οἱ δέ λοιποί εἶπον ὅτι θά μοιρασθοῦν εἰς 
12 μερίδια ὅμοια, καί ἐκεῖ τά βρήκανε νά σκοτωθοῦνε ὅλοι, καί 
οὕτως ἀπεφάσισαν καί τά ἔκαμαν 12 μερίδια ὅμοια. 

Νεκτάριος ἱερομόναχος Γραμμένος ἔγραψα εἰς ἔνδειξιν τῶν με-
ταγενεστέρων πατέρων, ἡγούμενος 6ος τοῦ ἄνωθεν μοναστηρίου. 

Ταῦτα ἔγραψα ἔκ τινος παλαιοῦ διεφθαρμένου χάρτου καί 
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δυσαναγνώστου, ἐγώ ὁ ἐν μοναχοῖς ἐλάχιστος Ἀμβρόσιος Πα-
χτίτης ἐν ἔτει παλαιῷ 1905. 

5. Δωρεά στή μονή13. 

Κατά τό ἔτος 1899 ὁ Ἀρχιμανδρίτης Εὐγένιος ἱερομόναχος Χυτή-
ρης ἐφημέριος τῆς Παναγίας τῶν Ξένων τῶν Στερεωτῶν τῶν ἐν τῇ 
πόλει τῶν Κορυφῶν, καί ἄλλη συντροφία ἀπό τόν Ἀνεμόμυλον ἤ-
φεραν τό ἁρμάρι τό μεγάλο τό κίτρινο ὅπου εὑρίσκεται εἰς τούτην 
τήν μονήν, καί ἐτέθη ἀπέξω ἀπό τό Ἡγουμενεῖον. 

6. Κατασκευή εἰκόνων: ἔτη 1907-191114. 

1907. Κατά τόν Ἀπρίλιον μῆνα ἔγινεν ἡ εἰκών τοῦ Ἐπιταφίου τοῦ 
Χριστοῦ καί τήν ἐζωγράφησεν ὁ Ἀντώνιος Σκεύης ζωγράφος κα-
θήμενος εἰς τήν πόλιν τῶν Κορυφῶν ὄπισθεν τῆς ἐκκλησίας τοῦ 
Ἁγίου Σπυρίδωνος καί στοιχίζει ἡ εἰκών, αἱ κορνίζες, καί τό γυαλί 
δραχμάς 60, αἵτινες ἐσυνάχθησαν ἀπό τήν ἐλεημοσύνην, ἀπό λάδι 
ἐκ τῶν χωρίων τοῦ Ἀγύρου καί ἔδωσα καί τοῦ ἁμαξᾶ τοῦ Νικο-
λάου Βασιλάκη ἐκ τοῦ χωρίου τῶν Γιαννάδων ἕτερες δραχμάς δύο 
ὅπου τήν ἤφερεν μέσα εἰς τήν ἅμαξαν εἰς τό μαγαζί τοῦ Ἀλεξάν-
δρου Μπίζη εἰς τό Λιβάδι. 

Μνήσθητι Κύριε Ἀμβροσίου μοναχοῦ Πακτίτη. 
Ἐν ἔτει 1908 κατά τόν Ἰούλιον μῆνα ἐπιδιώρθωσεν ὁ Ἀντώνιος 

Σκεύης ζωγράφος καθήμενος εἰς τήν κοντράδα τοῦ Ἁγίου Σπυρί-
δωνος τά δύο δεσποτικά τῆς ἐνταῦθα ἱερᾶς μονῆς, τόν Δεσπότην 
Χριστόν καί τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, καί τούς ἔβαλεν κορνίζες 
χρυσές, τάς ὁποίας ἀγόρασα ἐγώ, ποδάρια 18, ἤτοι δραχμάς 18 
πρός μίαν δραχμήν τό κάθε ποδάρι καί τά δύο γυαλιά πρός 3 
δραχμάς τό καθένα ἤτοι δραχμάς 6 καί 6 δραχμάς τά ἰγκάσα ὅπου 
εἶναι γύρωθεν τῶν εἰκόνων καί κλείουν τό γυαλί καί τές κορνίζες 
καί στοιχίζουν αἱ δύο ἐπιδιορθώσεις τῶν δύο εἰκόνων δραχμάς 57 

                                                        
13. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 2, φ. 78v. 

14. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 2, φ. 131v. 
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καί δύο δραχμάς τοῦ ἁμαξᾶ τοῦ Νικολάου Βασιλάκη ἀπό Γιαν-
νάδες ὅπου τές ἤφερεν μέσα εἰς τήν ἅμαξάν του εἰς τό μαγαζί τοῦ 
Μπίζη εἰς τό Λιβάδι καί αὐτά τά χρήματα ἐσυνάχθησαν ἀπό τήν 
ἐλεημοσύνην ἀπό λάδι ἐκ τοῦ χωρίου Ἁγίου Ματθαίου καί λοιπῶν 
χωρίων. 

Μνήσθητι Κύριε μοναχοῦ Ἀμβροσίου Πακτίτη. 
1911. Κατά τό ἔτος 1911 κατά Αὔγουστον μῆνα ἐζωγράφησεν ὁ 

Ἀνδρέας Μαμωνᾶς τάς δύο εἰκόνας τῆς ἐνταῦθα ἱερᾶς μονῆς ἤτοι 
τήν Κοίμησιν τοῦ Ἐπιταφίου τῆς Θεοτόκου καί τόν κτήτορα τῆς 
ἐνταῦθα μονῆς τόν ἱερομόναχον Δανιήλ Καγγελάρη, καί στοιχί-
ζουν αἱ δύο εἰκόνες δραχμάς 100 ἑκατόν τάς ὁποίας ἐπλήρωσεν ἡ 
ἰδία μονή ἐκ τοῦ ταμείου της. 

7. Γνωστοποίηση πρός τούς μεταγενέστερους μοναχούς15. 

Ἔχετε γνωστόν ὅτι ἡ ἐν τῷ βουνῷ τοῦ Τριάλου πρό ἀμνημονεύ-
των χρόνων κτισθεῖσα ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Ὑψηλοῦ 
ἐπί τῆς κυριαρχίας τῆς ἑνετικῆς ἐξουσίας ἐν τῇ νήσῳ τῶν Κορυφῶν 
παρεχωρήθη εἰς κάποιον τιμαριοῦχον Γαβριήλ Μαρτζέλον, Ἑνε-
τόν, ὑπό τῆς τότε κυριαρχούσης ἑνετικῆς ἐξουσίας, ὡς ἀπόλυτος 
κύριος τοῦ αὐτοῦ ἐξωκλησίου καί τῶν κτημάτων του. 

Κατά δέ τήν πρώτην Φεβρουαρίου 1802 ἐμπῆκεν ἐφημέριος τῆς 
αὐτῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ὁ πανοσιώτατος Παρθένιος 
ἱερομόναχος Τζανκάρης καί ἡγούμενος τῆς μονῆς ἡμῶν Μυρτιδιω-
τίσσης. Τοῦ ἔδιδεν δέ διά πάγαν ὁ αὐτός νοικοκύρης Γαβριήλ 
Μαρτζέλος ὅπου τοῦ ἐλειτουργοῦσε τήν αὐτήν ἐκκλησίαν τοῦ Ἁ-
γίου Γεωργίου τοῦ Ὑψηλοῦ, τάλαρα ἀσημένια ἑνετικά 26 καί κερί 
λίτρες 15 καί λάδι ξέστες 2 καί λιβάνι λίτρες 4 τόν κάθε χρόνον καί 
νά κάνῃ καί τήν ἑορτήν κατά τήν ἡμέραν του Ἁγίου ὁ ἴδιος ὁ 
νοικοκύρης· μέ ὑπόσχεση νά λειτουργῇ 4 φορές τόν κάθε μῆνα, 
ὅταν εἶναι καλός καιρός, καί καθημερινές ἡμέρες. Καί τοῦτο διά 
ζώσης φωνῆς, δηλαδή προφορικῶς. 

Τοῦ παρέδωκε δέ μόνον καί μόνον τήν αὐτήν ἐκκλησίαν χωρίς 

                                                        
15. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 171v-172r. 
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ἄλλο τίποτε εἴτε βιβλία, εἴτε ἱερά σκεύη, εἴτε θυμιατόν. Τίποτε, εἰ-
μή μόνον καί μόνον 4 κανδήλια γυάλινα. Διήρκεσαν δέ νά λει-
τουργοῦν τήν αὐτήν ἐκκλησίαν καί οἱ μεταγενέστεροι ἡγούμενοι 
κατά διαδοχήν, δηλαδή μετά τόν θάνατον τοῦ Παρθενίου ὁ Νε-
κτάριος, καί ἀκολούθως ὁ Σεραφείμ καί ἀκολούθως ὁ Ἀγαθάγγε-
λος, οἱ κατά καιρούς ἡγούμενοι τῆς ἱερᾶς μονῆς Μυρτιδιωτίσσης 
ἕως τοῦ 1910. Τό 1910 ὡς τιμαριωτική ἐκκλησία παρεχωρήθη καί 
ἔγινεν μετόχι τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βάτου. 

Αὐτά λοιπόν εἶναι. Δέν εὑρίσκετο δέ μέσα εἰς τό αὐτό ἐξωκλήσι 
εἰμή μόνον καί μόνον ἅγιοι ζωγραφισμένοι εἰς τούς τοίχους, δη-
λαδή τό Τρίμορφο, οἱ 12 Ἀπόστολοι, δύο δεσποτικαί εἰκόνες τοῦ 
Χριστοῦ καί τῆς Θεοτόκου καί εἰκών τοῦ ἁγίου Γεωργίου ἐπί τοῦ 
τοίχου. Τίποτε ἄλλο. Κατά δέ τό 1858 ἔκαμαν τό Τρίμορφον καί 
τούς 12 Ἀποστόλους καί δύο εἰκόνες δεσποτικαί καί μία τοῦ ἁγίου 
Ἰωάννου τήν ἀποτομήν σέ σανίδι ὁ τότε πληρεξούσιος τοῦ Μαρ-
τζέλου, κάποιος Ἁγιοβλασίτης. 

Καί πάλιν ἐπί τό προκείμενον ἐπανέρχομαι. 
Ἐπειδή λοιπόν ὁ αὐτός νοικοκύρης τῆς αὐτῆς ἐκκλησίας Γα-

βριήλ Μαρτζέλος δέν παρέδωσεν τίποτε εἰς τόν ἄνωθεν ἱερομόνα-
χον Παρθένιον Τζανκάρην πράγματα τῆς αὐτῆς ἐκκλησίας Ἁγίου 
Γεωργίου ὑπεχρεώθη αὐτός καί οἱ κατά καιρούς ἡγούμενοι καί// 
ἐφημέριοι τῆς μονῆς Μυρτιδιωτίσσης ὅταν ἤθελον νά λειτουργή-
σουν εἰς τήν ἄνωθεν ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Ὑψηλοῦ 
νά παίρνωσιν ὅλα τά χρειαζόμενα ἐκ τῆς μονῆς Μυρτιδιωτίσσης, 
δηλαδή ἱερά σκεύη, Εὐαγγέλιον, ἀντιμήνσιον καί ἄλλα χρειαζόμε-
να ἐκ τῆς Μυρτιδιωτίσσης. Ἐξόχως δέ, κατά τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς 
τοῦ ἁγίου διά στολισμόν τῆς ἑορτῆς τῆς αὐτῆς ἐκκλησίας ἔπαιρναν 
ἀπό ἐδῶ ἀπό τήν μονήν 4 κανδήλια ἀσημένια, Εὐαγγέλιον, θυμια-
τόν, δίσκον ὅλα ἀσημένια, ἀντιμήνσιον, ἐμπόλιες καί κερία καί 
δύο κανδηλιέρηδες ἀσημένιους καί τούς ἔβαναν καί αὐτοί καί ἡ-
μεῖς εἰς τάς ἡμέρας μας ἔμπροσθεν εἰς τήν εἰκόναν τοῦ ἁγίου Γεωρ-
γίου μέ δύο κερία. 

Ἐξόχως δέ ἔπαιρναν καί ἐπαίρναμεν καί ἡμεῖς εἰς τάς ἡμέρας 
μας μίαν μεγάλην κορώναν ἀργυροεπίχρυσον καί τήν ἐβάναμεν 
διά στολισμόν ἐπάνω εἰς τό κεφάλι τοῦ ἁγίου Γεωργίου, τό ὁποῖον 
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μόνον αὐτό ἐφαίνετο ζωγραφισμένον ἐπάνου εἰς τόν τοῖχον καί 
οὐχί ἄλλο εἶδος τοῦ ἁγίου. 

Τό ὁποῖο τό ἐνθυμοῦμαι καί ἐγώ ὁ Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος ἐστόλι-
ζα τήν αὐτήν ἐκκλησίαν μέ τά ἄνωθεν ἀσημικά τῆς Μυρτιδιωτίσ-
σης ἀπό τό ἔτος 1892 ἕως τοῦ ἔτους 1910. Ὅταν δέ ἐτελείωνεν ἡ 
λειτουργία τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Γεωργίου τά ἐβγάναμεν ὅλα καί 
τά κατεβάζαμεν εἰς τήν μονήν ἡμῶν τῆς Μυρτιδιωτίσσης. 

Αὐτή δέ ἡ κορώνα ἦτον καρφωμένη ἐπάνω εἰς μίαν μεγάλην 
εἰκόναν τοῦ ἁγίου Γεωργίου ἥτις πρό ἀμνημονεύτων χρόνων εὑρί-
σκετο ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τῆς μονῆς Μυρτιδιωτίσσης, ἥτις κατερριπί-
σθη ἡ εἰκών τοῦ ἁγίου διότι ἦτον ἀπό γύψον καί ἔμεινεν ἡ κορώ-
να, τήν ὁποίαν οἱ κατά καιρούς ἡγούμενοι ἐφύλαττον ταύτην ἐν 
τῷ Σκευοφυλακείῳ τῆς μονῆς ἡμῶν. Ἔχει δέ ἐπάνω χαραγμένον 
τόν ἅγιον Γεώργιον καί εἰς τό ἄκρον κατά μέρος εἰσίν ὀλίγον χα-
λασμένη. 

Τήν εἰκόναν ταύτην δέν τήν ἐνθυμοῦμαι ἐγώ ὁ Ἀμβρόσιος, ἀλ-
λά τό ἐδιηγοῦντο οἱ κατά καιρούς ἡγούμενοι εἰς τούς μεταγενεστέ-
ρους μοναχούς, ὡς καθώς καί ἐμέ μοῦ τό ἔλεγεν ὁ ἡγούμενος Ἀγα-
θάγγελος, ὅστις τό παρέλαβεν καί αὐτός ἀπό τούς παλαιούς προ-
κατόχους τοῦ μοναστηρίου τῆς Μυρτιδιωτίσσης. 

Ἀμβρόσιος μοναχός ἔγραψα ἐν ἔτει παλαιῷ 1910 ἐν μηνί 
Ἀπριλίῳ 5/18. 

8. Βιβλιοδεσία ἐντύπων κατά τά ἔτη 1912-191416. 

Κατά τό πολυθρήνητον ἔτος 1912 ἔδεσεν ὁ Ἄγγελος Φαρούγγιας 
τά δύο Ψαλτήρια τῆς μονῆς ταύτης, στοιχίζουν δραχμάς 4. 

Κατά τό πολυθρήνητον ἔτος 1913 κατά τόν Μάιον μῆνα ἔδεσε 
ὁ βιβλιοδέτης Ἄγγελος Φαρούγγιας, καθήμενος εἰς τήν τῶν Κορυ-
φῶν πόλιν, τά δύο βιβλία τῆς ἐνταῦθα ἱερᾶς μονῆς Ὑ. Θ. Μυρτι-
διωτίσσης ἤτοι τό Πηδάλιον καί τό Ὡρολόγιον, καί τό μέν Πηδά-
λιον στοιχίζει τό δέσιμόν του δραχμάς 6, τό δέ Ὡρολόγιον δραχ-
μάς 4. 

                                                        
16. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 2, φ. 118r. 
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Κατά δέ τό ἔτος 1914 ἔδεσεν ὁ αὐτός Ἄγ<γ>ελος Φαρούγγιας 
μίαν φυλλάδαν τῆς Ἱερᾶς Λειτουργίας μέ μαῦρο δέσιμον, στοιχίζει 
δραχμάς 3. 

9. Κατάλογος ἡγουμένων17. 

Ἀδελφοί καί πατέρες τοῦ ἱεροῦ τούτου μοναστηρίου γινώσκετε ὅτι 
ὁ πρῶτος κτήτορας τῆς ἐνταῦθα ἱερᾶς μονῆς, τῆς Ὑ. Θ. Μυρτιδιω-
τίσσης, ἦτον ὁ ἱερομόναχος Δανιήλ, ἄγνωστον πόσον χρόνον ἔζη-
σεν καί ἡγουμένευσεν ἐν ταύτῃ τῇ μονῇ Μυρτιδιωτίσσης. Μετά δέ 
τόν θάνατον αὐτοῦ ἔμεινεν διάδοχός του ὁ ἱερεύς Σπυρίδων Καγγε-
λάρης. Ἄγνωστον καί εἰς τοῦτον πόσους χρόνους ἔζησεν καί ἡγου-
μένευσεν ἐν τῇ παρούσῃ μονῇ. Μετά τόν θάνατον τούτου ἔμεινεν 
διάδοχός του καί ἡγούμενος ἐν τῇ παρούσῃ μονῇ ὁ μοναχός Γα-
βριήλ Μιχαλᾶς ἐκ τοῦ χωρίου Γιαννάδων μαζί μέ τόν ἱερομόναχον 
Παρθένιον Τζαγκάρην. Ὁ δέ Παρθένιος ἡγουμένευσεν μέχρι τό ἔτος 
1820 Ὀκτωβρίου 19 καί τάς 20 ἀπεβίωσεν, καί τοῦτον διεδέχθησαν 
ὁ ἱερομόναχος Νεκτάριος Γραμμένος ἐκ τοῦ χωρίου τῶν Συνα-
ράδων καί ἡγουμένευσεν μέχρι τό ἔτος 1842 Μαρτίου 6 καί τάς 7 
ἀπεβίωσεν. Ἀπό δέ τό ἔτος 1842 μέχρι τό ἔτος 1849 ἡγουμένευσεν ὁ 
μοναχός Γεράσιμος Κουρῆς ἐκ τοῦ χωρίου Ἀναπλάδες τοῦ Ἀλευ-
κίου. Ἀπό δέ τό ἔτος 1850 ἔμεινεν ἡγούμενος ὁ ἱερομόναχος Σερα-
φείμ Πακτίτης καί ἔζησεν μέχρι τό ἔτος 1887 Δεκεμβρίου 27. Ἀπό 
δέ 27 τοῦ Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 1887 μέχρι τοῦ ἔτους 1910 ἔμεινεν 
ἡγούμενος ὁ ἱερομόναχος Ἀγαθάγγελος Πακτίτης ἀδελφός τοῦ ἄ-
νωθεν ἡγουμένου Σεραφείμ, ἀμφότεροι ἐκ τοῦ χωρίου τῶν Συνα-
ράδων. Ἀπό δέ τό ἔτος 1910 Μαΐου φθόνῳ κινηθείς ὁ προδότης Ἰ-
ούδας (εἷς συναδελφός τῆς ἐνταῦθα μονῆς) λέγει πρός τούς λοιπούς 
ἀδελφούς τῆς ἐνταῦθα μονῆς, τί, μοί θέλετε δοῦναι τριάκοντα ἀρ-
γύρ<ι>α κἀγώ παραδώσω τοῦτον εἰς τό σταυρῶσαι αὐτόν. Ὦ προ-
δοσίας φίλημα! Καί μετά ταῦτα ἐψηφίσθη ὁ ἱερομόναχος Νεκτά-
ριος ἡγούμενος διά ἔτη πέντε μέχρι τό ἔτος 1914 Μαΐου 14 ὅθεν καί 
παρῃτήθη μή ἔχον τό ταμεῖον τῆς μονῆς χρήματα νά διευθύνῃ. 

                                                        
17. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 2, φ. 121v. 
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10. Ἐργασίες στή μονή τό 191418. 

Κατά τό ἔτος 1914 ὀκτώ τοῦ Ὀκτωβρίου μηνός ἡμέρα Τετράδη. 
Ἐπλακώσαμεν τό πρεσβυτέριον ταύτης τῆς ἐκκλησίας μέ πλάκες 
χρωματιστές τάς ὁποίας εἶχε χαρίσει εἰς τήν μονήν ὁ κύριος Τρα-
ντῆς Ἀσωνίτης ἐκ τοῦ προαστείου Μανδουκίου. 

11. Ἄφιξη ἐξορίστου μοναχοῦ19. 

Κατά τό ἔτος 1918 κατά Ἰούνιον μῆνα ἔστειλεν ἐδῶ εἰς τήν μονήν 
Μυρτιδιωτίσσης ὡς ἐξόριστον ἕναν ἁπλοῦν ῥασοφόρον μοναχόν 
ἐκ τοῦ χωρίου Περιβολίου τῆς Λευκίμμης ὅστις ἐμόναζεν ἔν τινι 
ἐκεῖ ἐκκλησίᾳ τοῦ Παντοκράτορος ὀνομαζομένῃ (Πετάσωνας) καί 
ἔκτοτε ἐκάθησεν ἐν τῇ μονῇ Μυρτιδιωτίσσης. Μάλιστα ἔγινεν καί 
μοναχός Σταυροφόρος ἐδῶ καί ἐνεγράφη ἐν τῷ Μοναχολογίῳ τῆς 
μονῆς ὡς ἀδελφός, ἀλλά καί οὗτος ὡρκίσθη νά μήν βάλῃ πέτραν 
ἐπάνω εἰς τήν πέτραν. Τέτοιοι εἶναι αὐτοί ὅπου διέρχονται ἔνθεν 
κἀκεῖθεν ἀπό ἐκκλησίαν εἰς ἐκκλησίαν. 

Τό πρῶτον ὄνομα αὐτοῦ ὠνομάζετο Κωνσταντῖνος καί εἰς ἁ-
πλοῦν ῥασοφόρον ὠνομάσθη Καλλίστρατος καί εἰς Σταυροφόρον 
κουρᾶς μοναχοῦ ὠνομάσθη Καλλίνικος ἐν τῇ μονῇ Μυρτιδιω-
τίσσης. 

Οὗτος ὁ Κωνσταντῖνος Μίαρης ἔγινεν ῥασοφόρος εἰς μίαν ἐκ-
κλησίαν τοῦ κόντε Τριβόλη στό Πετάσωνα, εἰς τήν ἐκκλησίαν τοῦ 
Παντοκράτορος εἰς τό χωρίον του στό Περιβόλι. Ὕστερον ἀπό 20 
ἔτη ὅπου ἐκάθησεν ἐκεῖ ἀσήκωσεν παντιέρα ἐπαναστάσεως κατά 
τοῦ Τριβόλη, καί ἐξωρίσθη ὑπό τοῦ τυράννου δεσπότη Σεβαστια-
νοῦ ἐν Μυρτιδιωτίσσῃ ἐν ἔτει 1918 κατά Ἰούνιον. 

                                                        
18. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 2, φ. 114r. 

19. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 82r. 
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12. Ἐργασίες στή μονή τό 192020. 

Κατά τό ἔτος 1920 κατά τόν Ὀκτώβριον μῆνα ἐκάμαμεν τό πάτω-
μα τό δεύτερον ὅπου εἶναι ἀπό πάνω ἀπό τόν σταῦλον τοῦ ἀλό-
γου, διότι οἱ παλαιοί κτήτορες εἶχον κάμει πάτωμα καί ἀπάνω τοῦ 
πάτου ἔβαλαν πλάκες ἀπό τοῦβλα, ὅπου ἐβαστοῦσε πολύ βάρος 
ὅλον αὐτό τό ὑλικόν μάλτες καί πλάκες καί ὀλίγον ἔλειψεν νά 
κρημνισθῇ τό σπίτι ἐκ τοῦ πολλοῦ βάρους, καί ἐβάλαμεν καί τρία 
πατόξυλα καινούργια. Καί τό πάτωμα τό μισό ἔγινεν ἀπό τάβλες 
κυπαρισσίου, τό δέ ἄλλο ἥμισυ ἀπό τάβλες ἀλπέο. Καί ἔκαμεν καί 
τά παράθυρα καί τά τελέρια καινούργια ὁ μάστορας Κωνσταντῖ-
νος Κατζός ἀπό Βαρυπατάδες καί ἕνα τελέρι ἔκαμεν εἰς τό πάτωμα 
ὅπου εἶναι ἀπό πάνω ἀπό τό μαγαζί ὅπου εἶναι οἱ πίλες ὅπου 
βάνομεν τό λάδι. Καί ἐδούλευσεν ἡμέρας 30 καί ἐπῆρεν τάλαρα 
χάρτινα 60 χωρίς τά φαγητά του καί τά λοιπά χρειαζόμενα. Καί 
ἕτερες τάβλες ἀπό τήν πόλιν 8 ἀγοράν πρός 8 δραχμάς χάρτινας 
τήν μίαν, καί καρφία γαλλικά πάκα 2, ἤτοι λίτρες 6, καί ἕτερα 
καρφία βενέτικα λίτρες 2 καί καδινάτζα καί μπερτουέλες καί γαν-
τζέτα διά τά τελέρια καί λινόλαδα καί χρώματα, ἄσπρα καί πρά-
σινα, διά τά παράθυρα καί διά τά τελέρια. 

13. Ἐργασίες στή μονή τό 192321. 

1923 ἐπί τρεῖς συνεχεῖς μῆνας Ἰούνιον, Ἰούλιον καί Αὔγουστον ἐ-
κτίζετο ἡ ἐκκλησία τῆς ἱερᾶς μονῆς Μυρτιδιωτίσσης ἀπό μαστό-
ρους 120, λαουρέντηδες 166 ἐκτός, ἀπό ἡμᾶς τούς πατέρας. 

14. Κλοπή ἀγαθῶν22. 

Κατά τήν 4ην Νοεμβρίου 1923 ἡμέρα Τετράδη τήν νύκταν τρεῖς 
πρόσφυγες λωποδύτες ἐξ Ἀσίας ἔνθα διέμενον ἐν Κερκύρᾳ ἦλθον 

                                                        
20. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 2, φ. 78r. 

21. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 2, φ. 90v. 

22. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 180r. 



68 

ἐν τῇ μονῇ ἡμῶν καί μᾶς κατέστρεψαν τρία κουρούπια μελίσσια, 
δηλαδή τούς ἐπῆραν τό μέλι, καί τά ἔριξαν εἰς τήν γῆν. Ἐπίσης μᾶς 
ἐπῆραν καί 40 λίτρες τυρί καί ἡ Παναγία τούς ἐσκότισεν εἰδέ ἀλ-
λέως θά ἔμβαινον μέσα εἰς τήν κάμαραν τοῦ Ἡγουμενείου καί θά 
ἔπαιρναν ὅλα τά κανδήλια τῆς μονῆς καί λοιπά πράγματα, Εὐαγ-
γέλια, ἱερά σκεύη καί σταυρούς ὅλα ἀργυρά καί χρυσά, διότι ἡ ἐκ-
κλησία δέν εἶχεν γίνει ἀκόμη, αἱ καινούργιες θύρες καί παράθυρα. 

15. Νουθεσίες πρός τούς μοναχούς23. 

Συμβουλή ἐμοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου Παχτίτη πρός τούς κατά και-
ρόν καί χρόνον εὑρισκομένους ἁγίους πατέρας πρός τήν ἐνταῦθα 
ἁγίαν καί ἱεράν μονήν τῆς Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης. 

Ἔχετε γνωστόν, εὐλογημένοι μου πατέρες, ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἐν 
τῇ ζωῇ αὐτοῦ πολλάς θλίψεις καί στενοχωρίας ἀπαντᾶ (διό καί τό 
ἱερόν Εὐαγγέλιον λέγει, ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, λέγει, θλῖψιν ἔχετε). 
Ἀπό τόν καιρόν ὅπου ἐκτίσθη ἡ ἁγία μονή τῆς Μυρτιδιωτίσσης 
ἕως τήν σήμερον πολλάς θλίψεις ὑπεμείναμεν, φόβους καί καταδι-
ωγμούς καί λύπας οἱ προκάτοχοι κτήτορες ἡμῶν καί ἡμεῖς, ἀλλ’ 
οὐδέποτε ἐγκαταλείπαμεν τήν εὐλογημένην Μυρτιδιώτισσαν. Ὑπο-
μονήν εἰς τούς κινδύνους καί ἐλπίδα εἰς τήν χαριτωμένην Μυρτι-
διώτισσαν εἴχομεν. Καί αὐτή ὡς οὖσα ἐλπίς τῶν ἀπηλπισμένων καί 
βοήθεια τῶν ἀβοηθήτων καί παραμυθία εἰς ὅσους τήν ἐπικαλοῦ-
νται, οὐδέποτε παρεῖδεν τήν δέησιν ἡμῶν καί ὅ,τι κακόν ἤ κίνδυ-
νος μᾶς ἤρχετο αὕτη ἡ Μυρτιδιώτισσα Θεοτόκος μᾶς ἐβοηθοῦσε. 
Διότι προστρέχοντες μετά δακρύων πρός τήν ἁγίαν αὐτῆς εἰκόνα 
εὐθύς ἐξ ὕψους κατήρχετο ἡ τοῦ Θεοῦ βοήθεια καί παραμυθία. 

Πάντοτε τόποι ἔπιπτον, βουνά, καί πότε μέν ἐγίνετο ζημία πότε 
δέν ἐγίνετο. Ἡ μεγάλη θεομηνία κατεκρήμνισεν τήν εὐλογημένην 
ἐκκλησίαν ἐκ βόθρου καί δέν ἔμεινεν λίθος ἐπί τόν λίθον. Εὐθύς ἡ 
Θεοτόκος Μυρτιδιώτισσα ἐφώτισεν τόν κόσμον καί οἱ μέν ἐχάρι-
σαν κυπαρίσσια, οἱ δέ χρήματα, οἱ δέ δωρεάν ἤφεραν τά ἥμισυ 
μάρμαρα τῆς ἐκκλησίας, καί οὕτω πως ἐκτίσθη ἡ ἁγία αὐτῆς ἐκ-

                                                        
23. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 71rv. 
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κλησία (δηλαδή ὄχι ὅπου ἐχάρισαν τά μάρμαρα, ἀλλά τά ἤφεραν 
ἐπί τῶν ὤμων των δωρεάν ἄνευ πληρωμῆς). 

Τό δέ πῶς ἄφησεν ἀπροστάτευτον κατά τό ἔτος 1920 τήν ἁγίαν 
αὐτῆς ἐκκλησίαν καί τήν κατερήμαξαν τά βουνά τοῦτο δέν γνωρί-
ζω ἐγώ, μόνον αὕτη τό γνωρίζει, ἡ Βασίλισσα τοῦ οὐρανοῦ ἡ Θεο-
τόκος Μυρτιδιώτισσα. 

Λοιπόν, καί σεῖς εὐλογημένοι μου μεταγενέστεροι πατέρες, ποτέ 
μήν διστάσετε ὅταν ἐπέλθῃ καμμία ζημία ἤ κίνδυνος ἤ κατα-
διωγμός, ἀλλά νά ἔχητε τήν ἐλπίδα εἰς τήν Θεοτόκον Μυρτιδιώ-
τισσαν καί αὐτή θά σᾶς βοηθήσῃ, διότι λέγει τό ἱερόν Εὐαγγέλιον 
(τά ἀδύνατα παρά ἀνθρώποις δυνατά ἐστίν παρά τῷ Θεῷ). 

Ποτέ μήν εἰπῆτε, ἄς φύγωμεν ἡμεῖς καί τό μοναστήρι ἄς γένῃ 
ὅ,τι θέλῃ, διότι μέγα θανάσιμον ἁμάρτημα ἐστίν τοῦτο. Ἔφυγες 
ἀπό τήν μονήν καί ἐπῆγες εἰς τόν κόσμον ἄραγε διά νά κερδίσῃς 
χρῆμα; μήτι θά ζήσῃς αἰωνίως; οὐχί. Τί γάρ ὠφελήσει ἄνθρωπος 
ἐάν κερδίσῃ τόν κόσμον ὅλον καί ζημιώσῃ τήν ψυχήν του; Τά 
χρήματα καί ἡ δόξα ἕως εἰς τόν τάφον συνοδεύουσιν, καί ἔπειτα 
ἔρχονται ὀπίσω. Καί ἄλλοι τά εὑρίσκουσιν καί τόν ἀφήνουν γυ-
μνόν, δηλαδή οὐχί γυμνόν ἀπό ἐνδύματα, ἀλλά ἀπό τῆς θείας χά-
ριτος. Καί αὐτός ἔχει νά δώσῃ φρικτήν ἀπολογίαν τῷ φοβερῷ κρι-
τῇ διά ὅσα ἔπραξεν ἐν τῷ ματαίῳ κόσμῳ τούτῳ.// 

Λοιπόν νά εἴσασθε πάντοτε στῦλοι ἀκλόνητοι, νά ὑπερασπίσε-
τε τήν εὐλογημένην ταύτην μονήν καί τήν μικράν περιουσίαν της 
καί πάντοτε νά ἔχητε τήν ἐλπίδα πρός τήν χαριτωμένην Μυρτιδιώ-
τισσαν καί αὐτή θά σᾶς βοηθήσῃ καί ἄν καμμίαν φοράν, Θεός φυ-
λάξοι, συμβῇ ζημία μήν φοβηθῆτε, ἤ νά διστάσετε καί νά ἀφήσετε 
τά πάντα καί νά φύγετε, ἀλλά καί πάλιν νά γίνετε ἡ ζημία ὅπου 
ἔγινεν. 

Μήπως καί ἐγώ ἀπό τό ἔτος 1892 ὅπου ἦλθον ἐν τῇ παρούσῃ 
ἱερᾷ μονῇ καί ἤμουν ἐτῶν δέκα ἕξ 16, δέν ὑπέφερα τόσους κατα-
διωγμούς καί θλίψεις ἀπό .....................................................................24, διότι 
δέν τούς ἐπέτρεπα νά ἁρπάξουν διά τῆς βίας ταύτην τήν μικράν 

                                                        
24. Ἀναφέρονται ὀνόματα διεκδικητῶν τῆς περιουσίας τῆς μονῆς, τά ὁποῖα 
παραλείπω. 
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περιουσίαν τῆς μονῆς Μυρτιδιωτίσσης; 
Μήπως δέν μέ ἐπῆραν χιλιάδες φορές εἰς τά δικαστήρια; τόσον 

καί εἰς τό Πταισματοδικεῖον, τόσον καί εἰς τό Πλημμέλημα; 
Μήπως ὁ .............25 δέν μέ ἐκρέμασεν ἐν τῷ ξύλῳ τοῦ σταυροῦ 

ἀπό τάς πολλάς καταδιώξεις ὅπου μοῦ ἔκαμεν ὁ κακοῦργος; 
Μήπως καί ὁ ἀδικητής καί κακοῦργος .............................26, ὁπόταν 

κατά τά ἔτη 1910 ἕως τοῦ 1914 ἔκανεν δίκας μέ τούς μοναχούς τῆς 
μονῆς διά νά ἁρπάξῃ τήν περιουσίαν τῆς μονῆς εἰς τήν ὀνομασίαν 
Κουκουλάτικα, καί ἐγώ τό τοιοῦτον πρᾶγμα καί ἄδικον οὐδόλως 
ἐπέτρεπα, ἦλθεν μέσα εἰς τήν μονήν καί ἐνώπιον τῆς ἀδελφότητος 
καί μοῦ ἔβαλεν τό δίκανον ὅπλον του εἰς τόν λαιμόν νά μέ φονεύ-
σῃ, δέν τό ὑπέμεινα; μήπως δέν μέ ἀνέβασεν καί αὐτός εἰς τό Δικα-
στήριον; 

Μήπως οἱ κακοῦργοι Βούργαροι Τριαλιῶτες δέν μέ ἐκρέμασαν 
καί αὐτοί ἐν τῷ ξύλῳ τοῦ Σταυροῦ; 

Μήπως καί <ὁ> ... δεσπότης Σεβαστιανός, ... δέν μοῦ ἔκαμεν 
χίλια μαρτύρια, καί μέ ἐκρέμασεν καί αὐτός ἐν τῷ ξύλῳ τοῦ Σταυ-
ροῦ, ὁ ἄνομος καί ἄδικος. 

Καί πόσας ἄλλας θλίψεις καί πικρίας ἐδοκίμασα καί ὑπέμεινα 
τάς ὁποίας χρόνος δέν ἀρκεῖ νά γράψω (ἀλλά λέγει τό ἱερόν Εὐαγ-
γέλιον ὁ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται). 

Μήπως καί ἐγώ ἐν τῇ ζωῇ μου μοῦ ἔλειψαν ποτέ τά μαῦρα 
δάκρυα; 

Λοιπόν εὐλογημένοι μου πατέρες, νά ἔχητε ὑπομονήν εἰς τάς 
θλίψεις καί εἰς τούς κινδύνους. Τοιαύτας θλίψεις ἔχει αὕτη ἡ πρό-
σκαιρος ζωή. Λύπην, καταδιωγμούς, φόβους, συγχύσεις, στενοχω-
ρίας, ὕβρεις καί εἴ τι ἄλλο δύνασαι νά φανταστῇς. 

Ἀμβρόσιος ἔγραψα τήν 21ην Νοεμβρίου 1921 ἔτος παλαιόν. 
 

                                                        
25. Ὄνομα. Τό παρέλειψα. 
26. Ὄνομα. Τό παρέλειψα. 
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16. Ἐπίσκεψη μητροπολιτῶν στή μονή27. 

Τήν 24ην τοῦ Σεπτεμβρίου μηνός 1923 ἡμέρα Κυριακή, ἦλθον ἀφ’ 
ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου δύο μητροπολίται, ὁ Ἀθηναγόρας μητροπο-
λίτης Κερκύρας καί ὁ ἐν Κερκύρᾳ διαμένων μητροπολίτης Πελαγο-
νίας Χρυσόστομος. Καί τήν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς ἐλειτούργησεν μετά 
4 ἱερέων καί τοῦ διακόνου του ὁ ἴδιος μητροπολίτης Κερκύρας Ἀθη-
ναγόρας, μάλιστα ἔκαμεν καί λόγον εἰς τό εὐαγγέλιον τῆς ἑορτῆς 
εἰς «τῷ καιρῷ ἐκείνῳ εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς κώμην τινά», ἦτον δέ 
πλῆθος λαοῦ ἐκ τοῦ προαστείου Μανδουκίου Κερκύρας καί ἐκ τῶν 
χωρίων Πέλεκος, Βάτου, Συναράδων, καί Κομπίτζη. Καί αὐτήν τήν 
ἡμέραν ἐσοδεύθησαν χρήματα χάρτινα καί κομμένα τάλαρα 250 καί 
μία ταυτάδα μεταξωτή, τήν ὁποία ἐπωλήσαμεν εἰς Συναράδες καί 
ἐλάβαμε δραχ. 40, τάς ὁποίας ἐδώσαμεν καί ἐκάμαμεν κορνίζα καί 
γυαλί τῆς ἀργυρᾶς εἰκόνος τοῦ ἁγίου Ὀνουφρίου τῆς μονῆς ἡμῶν. 
Ἀμβρόσιος ἔγραψα. 

17. Ἑορτή τῆς μονῆς τό 192428.  

1924. Τήν 24ην Σεπτεμβρίου μηνός ἡμέραν Τετράδην ἦλθον εἰς τήν 
ἑορτήν τῆς Μυρτιδιωτίσσης ἀρκετός κόσμος ἀπό Μανδούκι, καί 
ἐσυνάχθη χρῆμα ἀπό τούς προσκυνητάς δραχ. 1.017 χίλιαι δέκα 
ἑπτά καί κερί λίτρες 30 καί τροπάρια ἀργυρά 4 καί ἐμπόλια 
καμπένια μία. Ἐπίσης ἔκαμεν καί λόγον ὁ ἱεροκήρυξ Παρθένιος 
ἱερομ. Πολάκης καί ἐπί μιᾶς καί ἡμισείας ὥρας διήρκησεν τό θεῖον 
κήρυγμα τοῦ λόγου. 

18. Ἐνθύμηση τῆς ἐπίσκεψης τοῦ μητροπολίτη Ἀθηνα-
γόρα τό ἔτος 192729. 

Κατά τό ἔτος 1927 ἐν μηνί Ἰουλίῳ ἦλθεν ἐν τῇ μονῇ ἡμῶν τῇ Μυρ-

                                                        
27. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 70v. 

28. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 175v. 
29. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 167r. 
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τιδιωτίσσῃ ὁ μητροπολίτης Κερκύρας Ἀθηναγόρας καί μᾶς ἐκάλε-
σεν ὅλους τούς ἀδελφούς τῆς μονῆς ἐν τῷ Ἡγουμενείῳ τῆς μονῆς 
καί μᾶς ἔκαμεν διδασκαλίαν περί τοῦ μοναχικοῦ βίου καί περί τῆς 
τιμῆς τοῦ ἐνδύματος τοῦ μοναχικοῦ βίου καί πόθεν ἄρχισεν ὁ μο-
ναχισμός καί ἡ σύστασις μοναστηρίων. 

Ὕστερον δέ, ἦλθεν εἰς τήν ὁμιλίαν περί τοῦ ὅτι τό νά διέρχω-
νται οἱ μοναχοί, νά γίνωνται ζητιάνοι ἐν τῷ κόσμῳ, τοῦτο τό ἔργον 
ἐστίν αἰσχρόν, χλευαστικόν καί ἄτιμον, καί πᾶσαν λογῆς κατηγο-
ρίαν ἔχει. Διά τοῦτο λέγει, διά νά μήν σᾶς χλευάζῃ ὁ κόσμος καί νά 
σᾶς περιγελᾶ ὁ ἕνας ἀπ’ ἐδῶ καί ὁ ἄλλος ἀπ’ ἐκεῖ, πρέπει καί δια-
τάζω, λέγει, ἐγώ ὁ μητροπολίτης, πλέον καί εἰς τό ἑξῆς νά παύσετε 
τό νά διέρχεσθε ἐν τῷ κόσμῳ καί νά γίνεσθε ζητιάνοι καί κάθε 
ἕνας ὅπου θέλει νά ἔλθῃ ἐν τῇ μονῇ, νά φέρῃ ψωμί νά τρώγῃ, διότι 
ὁ τόπος ἐδῶ δέν ἔχει εἰμή μόνον πέτρες καί ξύλα καί νερόν. Καί 
ὅταν παύσετε, λέγει, εὐλογημένοι μου πατέρες τό νά γίνεσθε ζητιά-
νοι ἐν τῷ κόσμῳ, τότε δέν ἔχουν ἀπαίτησιν νά σᾶς ζητοῦν νά τρώ-
γουν οἱ τυχόντες καί οὐδέ σεῖς ἔχητε ὑποχρέωσιν εἰς αὐτούς οὐδε-
μίαν. Καί ὁ λόγος ἔργον ἐγένετο, καί πλέον ἀπό τό 1927 ἐπαύσα-
μεν τό νά διερχόμασθε ἐν τῷ κόσμῳ νά γινόμασθε θέατρον εἰς τόν 
ἕναν καί εἰς τόν ἄλλον. Ἐγώ δέ πρῶτον ἀπεκρίθην καί εἶπον. Τήν 
εὐχήν τοῦ Χριστοῦ νά ἔχῃς σεβασμιώτατε, ὅπου μᾶς ἀπήλλαξες 
ἀπό τήν ἄτιμον ζητείαν καί ἀπό τήν περιφρόνησιν τοῦ κόσμου 
τούτου. Καί ἐζήσαμεν πολύ ὡραῖα, πτωχικά ναί μέν, ἀλλά ἥσυχα. 

19. Παύση ζητείας30. 

Ἀπό τό ἔτος 1927 ἐπαύσαμεν τό νά διερχόμασθε ἐν τῷ κόσμῳ καί 
νά γινόμασθε ζητιάνοι καί νά μᾶς χλευάζουν οἱ λέρες τῆς κοινω-
νίας, καί ἐζήσαμεν ζωήν θεάρεστον. Ἀλλ’ οὐδέ πλέον ἐδίναμεν ψω-
μιά νά τρώγῃ ὁ ἕνας καί ὁ ἄλλος. Ὁποιοσδήποτε ἤθελεν ἔλθῃ εἰς 
τήν μονήν θά ἔφερνε καί νά φέρῃ ψωμί νά φάγῃ, εἰδέ ἀλλέως ἡ 
στράτα ὅπου τόν ἤφερεν νά τόν πάρῃ ἀμέσως. 

                                                        
30. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1 φ. 167v. 
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20. «Γνωστοποίησις»31. 

Ἀπό τῆς κτίσεως τῆς μονῆς Ὑ. Θεοτόκου Μυρτιδιωτίσσης, ἥτις 
ἄγνωστον ἐστίν πότε ἐκτίσθη καί ποῖος ἦτον ὁ πρῶτος αὐτῆς ἱδρυ-
τής, καί ὡς λέγουσιν ὅτι ἦτον ὁ ἱερομόναχος Δανιήλ, ὅλοι οἱ κατά 
καιρούς ἱερομόναχοι καί ἡγούμενοι τῆς μονῆς οὐδέποτε ἐγκατέλει-
ψαν τήν ἐκκλησίαν τοῦ μοναστηρίου των καί νά διατρέχωσιν εἰς 
τά χωρία νά λειτουργοῦν τές ξένες ἐκκλησίες διά νά κερδίσουν 
χρήματα ὑπέρ τοῦ ἰδίου αὐτῶν σκοποῦ, ὡς ποτέ ὁ προδότης Ἰού-
δας, ἀλλά διέμενον ἐν τῇ ἰδίᾳ μονῇ αὐτῶν καί ἐλειτουργοῦσαν τήν 
ἐκκλησίαν των ὡς ὁ μοναστηριακός νόμος κελεύει καί συμφώνως 
μέ τήν ἔνορκον ἐπί τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου κατάθεσίν των. Διήρκη-
σαν δέ αὐτάς ὅλας τάς ὑποσχέσεις οἱ ἡγούμενοι ἱερομόναχος Δα-
νιήλ, ἱερεύς Σπυρίδων, Παρθένιος, Νεκτάριος, Συμεών, Σεραφείμ, 
καί ὁ Ἀγαθάγγελος ἱερομόναχος μέχρι τοῦ 1910. Ἀπό δέ τοῦ 1910 
φθόνῳ κινούμενοι οἱ ἀδελφοί τῆς μονῆς κατά τοῦ τότε ἡγουμένου 
Ἀγαθαγγέλου σύν τῷ τότε ἐπισκόπῳ ..... Σεβαστιανῷ, .... ὁμοφώνως 
ὅλοι ἐψήφισαν διά ἡγούμενον κάποιον Νεκτάριον ἱερομόναχον 
Ἀρβανίτην ἐκ τοῦ χωρίου Πέλεκος, καί αὐτός ἀδελφός τῆς μονῆς, ὁ 
ὁποῖος δέν ἤξευρεν νά διευθύνῃ εἴτε γαϊδάρους εἰς τό μεγάλο λι-
βάδι τοῦ Ρόπα, καί ἀπό τότε καί ὁ Νεκτάριος καί ἀκολούθως καί 
ὁ Γαβριήλ ἐγκατέλειψαν τήν ἐκκλησίαν τῆς μονῆς των καί διέτρε-
χον εἰς τά χωρία διά χρήματα. Καί τήν ἐλειτουργοῦσαν ἀνά κατά 
15 ὕστερον δέ καί ὁ ἡγούμενος Γαβριήλ τό 1933 τήν ἐγκατέλειψεν 
τελείως χωρίς λειτουργίαν καί διέτρεχεν εἰς τό χωριό του εἰς τό 
Σωκράκι καί εἰς τοῦ Κοκκίνη διά νά χορτάσῃ πολλά χρήματα, ἄν 
καί εἶχε πολλά συναγμένα. Τί μέγα ἁμάρτημα ἀδελφοί μου εἶναι ἡ 
πλεονεξία! Διό λέγει «ῥίζα γάρ πάντων τῶν κακῶν ἐστίν, ἡ φιλαρ-
γυρία». Ἀπό 30 ἀργύρια ἐπροδόθη καί κατεδικάσθη εἰς τόν σταυ-
ρικόν θάνατον ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Ἡ φιλαργυρία φέ-
ρει φόνους, ἐπιορκίες, ἀδικίες, πλεονεξίες, ἁρπαγές, καί λοιπά ἄλλα 
ἅτινα καταδικάζουσιν τήν ψυχήν μετά τοῦ προδότου Ἰούδα εἰς τό 
πῦρ τό αἰώνιον, τῷ ἡτοιμασμένῳ τῷ διαβόλῳ καί τοῖς ἀγγέλοις 

                                                        
31. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 105r. 
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αὐτοῦ. Διό καί τό ἱερόν Εὐαγγέλιον λέγει, «τί γάρ ὡφελήσει ὁ ἄν-
θρωπος ἐάν κερδίσῃ τόν κόσμον ὅλον καί ζημιωθῇ τήν ψυχήν 
του;». Τά χρήματα, ἡ δόξα ἕως τόν τάφον τόν συνοδεύουν, καί ἔ-
πειτα τόν ἀφήνουν γυμνόν, δηλαδή ὄχι ἀπό φορέματα, ἀλλά ἐκ 
τῆς θείας χάριτος, καί αὐτός ὁ φιλοχρήματος καί ὁ πλεονέκτης 
ἔχουν νά δώσουν μεγάλην ἀπολογίαν εἰς τό φοβερόν δικαστήριον 
τοῦ Θεοῦ. 

21. Φροντίδα γιά τήν περιουσία τῆς μονῆς, 193432. 

1934 τῇ Ἁγίᾳ καί Μεγάλῃ Πέμπτῃ, Μαρτίου 23 Ε.Π./ Ἀπριλίου 5 
Ε.Ν. Εὐλογημένοι ἅγιοι μεταγενέστεροι πατέρες, ἄν ἴσως καί δέν 
ἤμουν ἐγώ ἐδῶ εἰς τήν μονήν, θά εἶχεν καταστραφῇ ὁλόκληρος ἡ 
περιουσία τοῦ μοναστηρίου. Ἄλλος ἤθελεν νά ἁρπάζῃ ἀπό ἐδῶ 
καί ἄλλοι νά καταστρέφουν ἀπό ἐκεῖ, διότι κανένας δέν μιλοῦσε, 
ἕνα μέν διά νά φαίνωνται καλοί, ἄλλο δέ ἐγύριζαν καθημερινῶς 
τόν κόσμον καί ἐλειτουργοῦσαν τές ξένες ἐκκλησίες διά νά κερδί-
ζουν χρήματα ὑπέρ τοῦ ἰδίου αὐτῶν σκοποῦ. 

Ἐγώ ὅμως ὑπεστήριξα τήν μονή, ἔργῳ καί λόγῳ, καί τά θεμέλια 
νά εὔγαναν οἱ ξένοι, αὐτοί δέν μιλοῦσαν. Εἴτε στά δικαστήρια πῆ-
γαν ποτέ, διά νά ὑπερασπίσουν τά δικαιώματα τῆς μονῆς, ἀλλά 
ἦτον ἐκείνη ἡ παροιμία ὅπου λέγει, «ὅση ἔγνοια διά τό χωράφι, τό-
σον νά βρεθῇ ζευγάρι νά τό σκάψῃ». 

22. Ἄφιξη ἐξορίστου μοναχοῦ33. 

1936 Ὀκτωβρίου 5, ἡμέρα Δευτέρα, ἦλθεν ὡς ἐξόριστος ἐδῶ εἰς τήν 
Μυρτιδιώτισσαν ὁ μοναχός Πολύκαρπος Χαραλαμπίδης ἐκ τῆς ἱ. 
μονῆς Πλατυτέρας καί ἀδελφός αὐτῆς, καταδικασθείς ὑπό τοῦ ἐπι-
σκοπικοῦ δικαστηρίου εἰς 40 ἡμερῶν σωματικόν περιορισμόν ἐν 
τῇ μονῇ Μυρτιδιωτίσσης, δι’ ἐγγράφου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ἀριθ. 
πρωτοκόλλου 3 Ὀκτωβρίου 2.229». 

                                                        
32. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 2, φ. 90v. 

33. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 115v. 
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23. Ἄφιξη ἐξορίστου μοναχοῦ34. 

1937 Μαρτίου 13 τῷ Σαββάτῳ τῆς Τυρινῆς, ἦλθεν ὡς ἐξόριστος 
ἐδῶ εἰς τήν ἱεράν μονήν Μυρτιδιωτίσσης ἐκ τῆς ἱερᾶς μονῆς Ὑ. 
Θεοτόκου Πλατυτέρας Κύριλλος ἱερομ. Παπούτσης ἐκ τοῦ χωρίου 
Νυμφῶν ἐπί τρίμηνον ἐξορίαν, καί τοῦ ἐχάρισεν ἕνα μῆναν τό ἐπι-
σκοπικόν δικαστήριον. Ἐξορίσθη ἐνταῦθα δι’ ἐπισκοπικοῦ δικα-
στηρίου τῆς Μητροπόλεως Κερκύρας διά παρακοήν. 

24. Νουθεσίες πρός τούς μεταγενέστερους πατέρες35. 

Εὐλογημένοι μου μεταγενέστεροι πατέρες οἱ κατά καιρόν εὑρισκό-
μενοι εἰς τήν ἐνταῦθα ἱεράν μονήν τῆς Μυρτιδιωτίσσης. Προσέχετε 
νά διευθύνετε τήν ἡμετέραν μονήν καλῶς, νά φυλάττετε τά πράγ-
ματά της ἐν τάξει, νά μήν ἁρπάζῃ ὁ καθένας εἴτι βιβλίον τοῦ ἀρέ-
σει ἤ σταυρόν ἤ κουτίον μέ ἅγια λείψανα ἤ εἰκόνας ἀργυράς καί 
ἀρχαίας, διότι οἱ κατά καιρόν χριστιανοί ἀφιέρωσαν αὐτά εἰς τήν 
μονήν διά ψυχική των σωτηρίαν καί πρός στολισμόν τῆς ἐκκλη-
σίας καί διά μνημόσυνον τῶν πατέρων των..... 

25. Ἀναδρομές36. 

Εὐλογημένοι μεταγενέστεροι πατέρες τῆς μονῆς Μυρτιδιωτίσσης. 
Ἔχετε γνωστόν ὅτι τήν ζωή μας τήν ἀπεράσαμεν ἐν μεγάλῃ 

θλίψει καί στενοχωρίᾳ. Ἡ καθημερινή τροφή μας ἦτον ψωμί καλα-
μπόκι, νερόν ἀπό τές βρύσες καί λάχανα καί ὀλίγα φροῦτα, ὅπου 
εἴχαμεν, καί ὀλίγες τομάτες, ὅπου ἐφυτεύαμεν εἰς τούς κήπους εἰς 
τήν βρύσιν ὅπου εἶναι αἱ κάνουλες. Κόποι καθημερινοί ὑπερβολι-
κοί διότι εἴμασθεν οἱ δύο μας μέ τόν ἡγούμενον Γαβριήλ Χονδρο-
γιάννην καί ἕνας ἔκανεν ἐργασίαν διά πέντε, ὅπως τακτοποιήσω-
μεν τά πάντα. Διότι ὁ ξένος κόσμος ἤθελεν πολλά ἔξοδα καί ἡ μο-

                                                        
34. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 120v. 

35. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 2, φ. 92v. Ἀπόσπασμα. 
36. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 2, φ. 77r. 
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νή δέν εἶχεν χρήματα, διότι ἐσοδειά κάθε δέκα χρόνους ἐτύχαινε. 
Εἰς ὅλην μας τήν ζωήν ἐτυραννούμασθεν κάθε χειμώνα καί 

ἐκάναμεν σοῦδες διά τά νερά, δρόμους οἱ ὁποῖοι ἕνεκεν τῶν ραγ-
δαίων βροχῶν τοῦ χειμῶνος κατερριπίζοντο, τροχάλους καί μυρίας 
ἄλλας τυραννίας. 

26. Λειτουργικό τυπικό: Περί τῆς χρήσεως τοῦ Ἁγίου 
Ἐλαίου37. 

Περί τῆς χρήσεως τοῦ Ἁγίου Ἐλαίου, ὅπου δίδοται εἰς τούς ἀδελ-
φούς. 
Ἐν ταῖς ἑορταῖς τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ ἐν ταῖς ἡμέραις δίδοται τό Ἅ-
γιον Ἔλαιον ἐκ τῆς κανδήλας τοῦ ἑορταζομένου ἁγίου καί τῆς ἱε-
ρᾶς Μεταστάσεως τῆς Ὑ. Θεοτόκου τήν 15 Αὐγούστου. 

Μετά τήν ἀπόλυσιν τοῦ ὄρθρου ἀμέσως ὁ ταχθείς μοναχός 
ψάλλει, ἀργῶς καί μετά μέλους, ἐκ τῶν τροπαρίων τοῦ ἑορταζο-
μένου ἁγίου ἤ τῆς Θεοτόκου, ἐκ τῶν τροπαρίων τοῦ ἑσπερινοῦ. Ὁ 
δέ ἡγούμενος λαβών τεμάχιον ἀπό ῥίγανην περιτυλίγει εἰς τό 
ἄκρον βαμβάκι καθαρόν καί ἐμβάψας αὐτό μέσα εἰς τό ἔλαιον τῆς 
κανδήλας τοῦ ἑορταζομένου ἁγίου ἤ τῆς Θεοτόκου, ἀλείφει εἰς τό 
μέτωπον ἑνός ἑκάστου μοναχοῦ ποιῶν σταυρόν ἐν τῷ μετώπῳ 
ἑκάστου. 

Τελειωθείσης δέ τῆς δωρεᾶς ταύτης τοῦ Ἁγίου Ἐλαίου τελειώ-
νουν καί τά ἰδιόμελα καί ἀρχίζει ἡ πρώτη Ὥρα. 

Ὅταν δέ ὁ ἡγούμενος ἀλείφῃ εἰς τό μέτωπον τούς μοναχούς ἔ-
λαιον ἐκ τῆς κανδήλας τοῦ Ἁγίου Ἐλαίου, ἑνί ἑκάστῳ λέγει: ἔλαι-
ον ἀγαλλιάσεως εἰς ὀσμήν εὐωδίας πνευματικῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος. Ἀμήν. 
Οἱ παλαιοί ἡγούμενοι τοῦ μοναστηρίου οὕτω ἔκαναν ἐν τῇ ἱερᾷ 
ἡμῶν μονῇ. 

                                                        
37. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Φάκελος ἡγουμένου Ἀμβροσίου Πακτίτη, 
Βιβλίο 2, σ. 115. 
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27. Λειτουργικό τυπικό: Ἀκολουθία τῆς 15 Αὐγούστου38. 

Περί τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας εἰς τόν Ὄρθρον τῆς 15ης τοῦ Αὐγού-
στου εἰς τήν σεβασμίαν Μετάστασιν τῆς Θεοτόκου. 

Τάς 2 ὥρας τῆς νυκτός σημαίνουν αἱ καμπάνες καί εἰσερχόμε-
νοι εἰς τήν ἐκκλησίαν ἀρχίζομεν τήν ἱεράν ἀκολουθίαν, ἤτοι τήν 
Λιτήν, Ἑξάψαλμον, Πολυέλαιον, Ἀναβαθμούς, Εὐαγγέλιον, καί 
ἀκολούθως τούς Κανόνας τοῦ Μηναίου. Καί τελειωθείσης τῆς 9ης 
Ὠδῆς ἀρχίζουν ἀμέσως τά Ἐγκώμια, πρώτη, δευτέρα καί τρίτη 
στάσις, στιχολογοῦντες καί τόν Ἄμωμον, τούς Αἴνους, τά Εὐλογη-
τάρια καί τά λοιπά ἐκ τῆς φυλλάδος, τά Ἀπόστιχα, τό Εὐαγγέλιον, 
Ἀναστᾶσα Μαριάμ καί οἱ 24 Οἶκοι τῆς Θεοτόκου ψαλλόμενοι ἐκ 
τῆς φυλλάδος, ἐπονομαζομένης Ἁγίας Σκέπης. 

Μηδέν παραλείψῃ κανείς ἀπό αὐτήν τήν ἱεράν ἀκολουθίαν κἄν 
ἕνα ρῆμα μιᾶς λέξεως, διότι ἡμεῖς εἰς τάς ἡμέρας μας ἐψάλλαμεν 
ταύτην τήν ἱεράν ἀκολουθίαν κατά τύπον ἐπί 4 συνεχεῖς ὥρας ἀπό 
τάς δύο τῆς νυκτός ἕως τάς ἕξι τό πρωί. 

                                                        
38. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Φάκελος ἡγουμένου Ἀμβροσίου Πακτίτη, 
Βιβλίο 2, σ. 199. 
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Β΄. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ  
 

28. Θάνατος τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κερκύρας Εὐσταθίου39. 

Κατά 1894 ἐν ἡμέρᾳ Κυριακῇ Μαΐου 14 ἀπέθανεν ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος Κερκύρας Εὐστάθιος ἐν ἡλικίᾳ 76 ἐτῶν καί ἐνταφιάσθη ἐν τῇ 
ἐκκλησίᾳ τῆς Ἀναστάσεως εἰς τήν Γαρίτσαν. 

29. Ἀρχιερατεία Σεβαστιανοῦ Νικοκάβουρα40. 

Ὅταν τό ἔτος 1899 τά τέλη τοῦ Σεπτεμβρίου ἦλθεν εἰς τήν Κέρκυ-
ραν ὁ ... Σεβαστιανός Νικοκάβουρας διά δεσπότης ἐπῆγα ἐγώ μέ 
ἕναν ἄλλον μοναχόν τῆς μονῆς ἡμῶν νά τόν προσκυνήσωμεν. Καί 
πηγαινάμενοι μέσα εἰς τόν ναόν τῆς Μητροπόλεως Κερκύρας, τόν 
ἠκούσαμεν μέσα εἰς τό ἱερόν ὅπου εἶχε τελειώσει ὅπου ἔκανεν λό-
γον ἀμαθέστατον καί μετανοίας ποιήσαντες ἔμπροσθέν του τοῦ 
εἴπαμεν καλῶς μᾶς ἦλθεν καί νά μᾶς ζήσῃ. Καί αὐτός βλοσυρῷ τῷ 
τρόπῳ, μᾶς εἶπεν πόθεν εἴσασθε σεῖς μωροί καλόγηροι; καί τί ζη-
τεῖτε ἐδῶ; πηγαίνετε, φύγετε ἀμέσως νά μήν σᾶς βλέπω. 

30. Ἀπαγόρευση ζητείας41. 

Κατά τό ἔτος 1900 ἀρχιερατεύοντος τοῦ ἀρχιερέως Σεβαστιανοῦ 
ἀπηγόρευσε τά κουτία τῶν μοναστηρίων νά περιέρχωνται εἰς τήν 
πόλιν τό νά ζητοῦν ἐλεημοσύνην χρημάτων. Καί ἐν πρώτοις μᾶς 

                                                        
39. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 147r. 

40. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 2, φ. 93r. 
41. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 2, φ. 103v. 
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ἐπῆρεν τό κουτίον τῆς μονῆς Μυρτιδιωτίσσης καί τό βαστᾶ εἰς τήν 
ἐπισκοπήν Κερκύρας, μάλιστα κάτωθεν τῆς εἰκόνος τοῦ κουτίου 
εἶναι γεγραμμένον τό ὄνομα τῆς μονῆς, ἤτοι κουτίον ἱερᾶς μονῆς 
Ὑ. Θεοτόκου Μυρτιδιωτίσσης. 

Ἀφοῦ δέ ἐπῆρεν τό αὐτό κουτίον, ἐγώ ὁ μοναχός Ἀμβρόσιος 
Πακτίτης ἔκαμα μίαν μικρήν εἰκόνα τῆς Παναγίας κουτίον καί δι-
ερχόμην τήν πόλιν οὐχί εἰς τήν ἀγοράν ἀλλά εἰς τά σπίτια, εἰς τούς 
φίλους εἰς τούς ἔχοντας τήν εὐλάβειαν νά συνδράμουν τό μονα-
στήριον, τό δέ αὐτό κουτίον ἤτοι ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας εἶναι ἀπ’ 
ἔξωθεν περικεκαλυμμένη ἡ ἀριστερά πλευρά μέ πανί κόκκινον τήν 
ὁποίαν τό 1901 μοῦ τήν ἐπῆρεν καί αὐτήν εἰς τήν ἐπισκοπήν καί 
κρατοῦνται καί τά δύο κουτία εἰς τήν ἐπισκοπήν Κερκύρας, καί οἱ 
κατά καιρόν οἱ μεταγενέστεροι πατέρες τούτου τοῦ μοναστηρίου 
ἄς τά ζητήσουν ὅποιου τυράννου καί ἄν ἀρχιερατεύῃ. 

31. Τοποτηρητεία ἐπισκοπῆς Κερκύρας42. 

Κατά τό ἔτος 1920 τά μέσα τοῦ Σεπτεμβρίου μηνός ἦλθε τοποτηρη-
τής εἰς τήν ἐπισκοπήν τῆς νήσου τῶν Κορυφῶν ἐκ τῆς μεγαλονή-
σου Κρήτης κάποιος Ἀρχιμανδρίτης Διονύσιος Μαραγκουδάκης 
ἀντί τοῦ πρώην Ἀρχιεπισκόπου ... Σεβαστιανοῦ .... 

32. Χειροτονία Μητροπολίτη Ἀθηναγόρα43. 

Κατά τόν Μάρτιον τοῦ 1923 ἐχειροτονήθη εἰς τάς Ἀθήνας διά Μη-
τροπολίτης Κερκύρας κάποιος Ἀθηναγόρας Σπύρου Ἠπειρώτης 
ἀντί τοῦ πρώην ἐπισκόπου ... Σεβαστιανοῦ Νικοκάβουρα Κερκυ-
ραίου. 
 

                                                        
42. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 2, φ. 77v. 

43. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ.181r. 
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33. Ἀρχιερατεία Ἀθηναγόρα καί παραίτηση44. 

Κατά τά ἔτη 1928 καί 1929 ὁ Ἀλβανός Μητροπολίτης Κερκύρας 
Ἀθηναγόρας Σπύρου ἐτυράννησεν τά ἱερά μοναστήρια τῶν Κορυ-
φῶν, δηλαδή ἐτυράννησεν τούς μοναχούς ... καί μᾶς ἔπιεν τό αἷμα 
τῆς καρδίας μας. Τό τί μαρτύρια καί τυραννίας ἔκαμεν δέν ἀρκεῖ 
χρόνος νά γράφω .... Καί τό 1930 ἐν μηνί Σεπτεμβρίῳ παραιτήθη 
τοῦ θρόνου τῆς Κερκύρας διά Ἀμερικήν .... 

34. 1924. Ἀλλαγή ἡμερολογίου45. 

Κατά τό ἔτος 1924 κατά τόν Μάρτιον μῆνα, ἡ μιαρά Σύνοδος τῆς 
Ἑλλάδος, ἀποτελουμένη ἐκ τοῦ προέδρου αὐτῆς Μελετίου, καί ἡ 
Πολιτεία συνεννοηθέντες ἐχάλασαν τό παλαιόν ὀρθόδοξον ἰουλι-
ανόν ἡμερολόγιον καί μετέφερον εἰς τόν κόσμον τό ἰταλικόν γρη-
γοριανόν ἡμερολόγιον. Ἐπίσης, τήν ἰδίαν ἡμέραν ἐκήρυξαν καί 
δημοκρατίαν, ἀντί τοῦ βασιλέως Γεωργίου Β΄ καί διά ἀστυνομικῆς 
καί δυνατῆς πιέσεως ἑωρτάσθη ὁ Εὐαγγελισμός ἰταλικά καί ὄχι 
ὀρθόδοξα, διότι ἡ ἀρχή τῆς Ἐκκλησίας ἐκήρυξεν ἐξόρισες καί κα-
θαιρέσεις εἰς ἐκείνους τούς ἱερεῖς οἵτινες ἤθελον λειτουργήσῃ μέ τό 
παλαιόν ἡμερολόγιον, καί ὑποχρεωτικῶς θέλοντας καί μή θέλο-
ντας ἐλειτούργησαν τήν 12 Μαρτίου, ἀντί τήν 25 φράγγικα, καί 
ἄλλοι ἔτρωγαν ψάρι καί ἄλλοι ἐνήστευον, καί ἔγινεν μεγάλη σύγ-
χυσις εἰς τόν κόσμον καί βλασφημία, καί ὀλίγοι ἑώρτασαν τήν 12 
Μαρτίου καί ὅλος ὁ κόσμος ἐδούλευαν μέ τό τσαπί, πρός καται-
σχύνην τοῦ νέου ἡμερολογίου, καί ἔκτοτε οὐδέ μία ἑορτή ἑωρτάζε-
το εἴτε σαρακοστή καμμία καί ἐβασίλευσεν πάλιν ἡ εἰδωλολατρία 
καί ἡ ἀσέβεια. Καί ὁ Θεός καί οἱ ἅγιοι οὐδόλως ἑωρτάζοντο καί 
ἔγινεν ὅλος ὁ κόσμος ἀσεβής, ὡς λέγει τό Ἅγιον Εὐαγγέλιον τῆς 
Μεγάλης Τρίτης ἐν μιᾷ σελίδι «ὥσπερ γάρ ἦσαν αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε 
ἐν τῇ Κιβωτῷ, καί τά ἑξῆς». 

Οὕτω καί οἱ ἀρχηγοί τῆς Ἐκκλησίας κατήντησαν σήμερον τόν 

                                                        
44. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 147r. 

45. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 2, φ. 73v. 
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κόσμον καί ἔγιναν ὅλος ὁ κόσμος ἀσεβεῖς, βλάσφημοι, ἐπίορκοι, 
ἀρσενοκοῖται, μοιχοί, καί ἤτοι ἄλλη θανάσιμος ἁμαρτία ἐβασίλευ-
σεν καί βασιλεύει ἐν τῷ κόσμῳ. 

Ὅλα αὐτά τά κακά τά προξένησεν ἡ μιαρά Σύνοδος. Διατί; 
Διότι ἔτσι θέλομεν ἡμεῖς οἱ μεγάλοι. Σήμερα ἀλλάξαμε τό ἡμερολό-
γιον τό παλαιόν. Αὔριον διατάζομεν, νά πιστεύουν καί νά προ-
σκυνοῦν ὅλος ὁ ὀρθόδοξος κόσμος τούς γαϊδάρους. Ἔτσι θέλομεν 
καί ἔτσι νά γίνῃ. 

35. 1924. Ἀλλαγή ἡμερολογίου46. 

Κατά τό ἔτος 1924 τόν Μάρτιον μῆναν ὁ πατριάρχης Κωνσταντι-
νουπόλεως ἐχάλασεν τό παλαιόν ἰουλιανόν ἡμερολόγιον καί ἀντί 
ὅπου αἱ ἑορταί τοῦ Μηναίου Μαρτίου ὅπου εἶχαν τόν δρόμον 
των, ἀφήρεσαν ἡμέρες 13 καί ἔγινεν ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου 
τήν 12ην Μαρτίου, συμφώνως μέ τό ἰταλικόν ἡμερολόγιον, οἱ δέ 
αὐτοί ἅγιοι τῶν 13 ἡμερῶν τοῦ μηνός Μαρτίου ψάλλονται ἐν τῷ 
μικρῷ ἀποδείπνῳ μετά τό τέλος τοῦ Πιστεύω. 

Ἀλλά τί μεγάλη σύγχυσις ἔγινεν ἐν τῇ κοινωνίᾳ. Κανείς δέν 
ἑώρτασεν τήν 12ην Μαρτίου τόν Εὐαγγελισμόν, ὅλος ὁ κόσμος ἤρ-
γάζετο, ἄλλοι ἐβλασφημοῦσαν τήν θρησκείαν καί τάς ἐκκλησια-
στικάς ἀρχάς, καί οὐδείς ἐπῆγεν εἰς τάς ἐκκλησίας, καί οἱ ἱερεῖς τῆς 
ἐξοχῆς ἄλλοι ἐλειτούργησαν αὐτήν τήν ἡμέραν καί ἄλλοι ἐδήλω-
σαν ἀσθένειαν καί δέν ἐλειτούργησαν. Μόνον ἐν τῇ πολιτείᾳ τῶν 
Κορυφῶν ἐλειτούργησαν καί ἔκλεισαν καί ὅλα τά καταστήματα 
αὐτήν τήν ἡμέραν, ἀλλά οὐχί θεληματικῶς, ἀλλά ὑποχρεωτικῶς 
ἔκλεισαν τά δημόσια γραφεῖα καί τά καταστήματα τῆς πόλεως ἕ-
νεκεν μεγάλης πιέσεως τῆς ἀστυνομίας φοβούμενοι τήν φυλάκισιν 
καί τό πρόστιμον,· ἀλλά καί αὐτό καματικῶς ἔγινεν, διότι αἱ ἄλλαι 
ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι δέν ἦτον σύμφωναι, μόνον ἡ Ἑλληνική Ἐκ-
κλησία ἦτον ἡ ἀρχή τοῦ κακοῦ τούτου νά χαλάσουν τό ἡμερο-
λόγιον. 

                                                        
46. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 2, φ. 78r. 
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36. Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, 7 Ἰουλίου 1932. Ἀπαγόρευση διασκεδάσεων 
στά μοναστήρια47. 

Ἀριθ. πρωτ. 1635. Διεκ. 1047 
Ἑλληνική Δημοκρατία 

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
    Ἀθήνησιν 7 Ἰουλίου 1932 

Ἐγκύκλιος 
Τοῖς εἰς Μονάς μεταβαίνουσιν ἀπαγορεύονται διασκεδάσεις καί 

συμπαρομαρτοῦντα. 
Πρός 

τούς Σεβασμιωτάτους Ἱεράρχας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 
Μετά θλίψεως πληροφορεῖται ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐξ ἐκθέσεων ἐνίων 
Σεβασ. Ἱεραρχῶν, ὅτι, παρά τόν εἰς ἐφαρμογήν τεθέντα Ἐσωτερι-
κόν Κανονισμόν τῶν Μοναστηρίων, ὅν ἐψήφισεν ἡ Ἱεραρχία, τινές 
τῶν χριστιανῶν ἐξακολουθοῦσιν νά νομίζωσιν ὡς τόπους ἐκδρομῶν 
καί κέντρα διασκεδάσεων καί παραθερισμοῦ τάς Ἱεράς Μονάς. 

Καί διοργανοῦσι λοιπόν ἐκδρομάς οἱ τοιοῦτοι καί ὑπ’ οὐδενός 
εὐσεβοῦς ἐλατηρίου κινούμενοι, οὐδεμίαν διάκρισιν ποιοῦνται με-
ταξύ τοῦ ἱεροῦ χώρου καί ἑνός Μοναστηρίου καί ἑνός κέντρου κο-
σμικοῦ, μεταφέρουσιν ἄρα ἕως ἐκεῖ τό πνεῦμα καί τήν ἐπιθυμίαν 
τοῦ κόσμου, πρός γενικόν σκάνδαλον τῶν εὐσεβῶν, καί διέρχονται 
τάς ὥρας τῶν τοιούτων ἐπισκέψεων αὐτῶν ἐν πνεύματι καί πράξε-
σι πάντῃ ἀπᾳδούσαις πρός τάς ἀπαιτήσεις αὐλῶν ἱερῶν καί σκη-
νωμάτων ἁγίων, λησμονοῦντες ὅτι τά Μοναστήρια πρός τῷ βασι-
κῷ αὐτῶν προορισμῷ, ἀποτελοῦσιν καί διά τούς λοιπούς χριστια-

                                                        
47. Ἡ ἐγκύκλιος δημοσιευμένη εἰς Αἱ Συνοδικαί Ἐγκύκλιοι ἐκδιδόμεναι ὑπό 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπί τῇ 100ῇ περιόδῳ τῶν ἐρ-
γασιῶν αὐτῆς, Τόμος Α΄ (1901-1933), Ἀθῆναι, Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀπο-

στολικῆς Διακονίας, σ. 613-614. Ἡ συμπερίληψη τῆς Ἐγκυκλίου μεταξύ τῶν 
χρονικῶν σημειωμάτων ἀποβλέπει στήν ἀνάδειξη τῆς θεματικῆς πού ἀπασχο-

λοῦσε τόν μοναχό Ἀμβρόσιο. Τό χειρόγραφο κείμενο τῆς Ἐγκυκλίου (Ἀρχεῖο 
Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 121v-122v) διορθώθηκε μέ τή βοήθεια 
τοῦ ἐντύπου. 
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νούς ὀάσεις πνευματικάς, εἰς ἅς οὗτοι καταφεύγοντες, διέρχονται 
μακράν τοῦ θορύβου καί τῆς ματαιότητος τοῦ κόσμου στιγμάς μυ-
στικῆς μετά τοῦ Θεοῦ ἐπικοινωνίας καί πνευματικῆς ἀνασυγκρο-
τήσεως, ἐν ἐξομολογήσεσι καί προσευχαῖς καί λατρείαις. 

Ἡ Ἱερά Σύνοδος καί προγενεστέρως πολλάκις ἠσχολήθη ἐπί τοῦ 
ζητήματος τούτου, οὐ μήν ἀλλά καί ἡ Κυβέρνησις δι’ εἰδικῶν Ἐγκυ-
κλίων τῶν Ὑπουργείων, Ἐκκλησιαστικῶν (ἀριθ. 2100 τῆς 11 Μαΐ-
ου 1861), Στρατιωτικῶν (ἀριθ. 2550 τῆς 25 Φεβρουαρίου <1860>), 
Οἰκονομικῶν (ἀριθ. 8004 τῆς 17 Δεκεμβρίου 1869) καί Ἐσωτερι-
κῶν (11 Φεβρουαρίου 1860), ὧν ἐζητήθη ἡ παῦσις τοῦ ἀτόπου τού-
του. Δυστυχῶς ὅμως, παρά πάντα ταῦτα, τό κακόν ἐξακολουθεῖ 
ἀποτελοῦν τό μέγιστον τῶν προσκομμάτων εἰς τάς περί ἀνορθώ-
σεως τοῦ Μοναχικοῦ βίου προσπαθείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 
Ἱεραρχίας. 

Ταῦτα πάντα λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν ἡ Ἱερά Σύνοδος καί ἐπιθυμοῦ-
σα ὅπως βοηθήσῃ τοῖς Σεβασμιωτάτοις Ἱεράρχαις εἰς τάς ἱεράς 
προσπαθείας αὐτῶν πρός ἀνόρθωσιν τοῦ Μοναχικοῦ βίου παραγ-
γέλλει ὅπως τοῦ λοιποῦ: 

1) Ἐπ’ οὐδενί λόγῳ ἐπιτρέπηται ἡ μετάβασις εἰς Ἱεράς Μονάς, 
πρός διασκέδασιν ἤ παραθερισμόν, εἰ μή μόνον πρός εὐλαβῆ προ-
σκύνησιν. 

2) Ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει οἱ προσκυνηταί διαμένωσι πλέον 
τῶν εἴκοσι τεσσάρων ὡρῶν ἐν ταῖς Ἱεραῖς Μοναῖς, συμπεριφέρω-
νται δέ μετ’ εὐλαβείας, ἀναλόγου πρός τόν ἱερόν χῶρον καί σεβα-
σμοῦ πρός τούς Μοναχούς. 

3) Εἰς γυναῖκας μή εὐπρεπῶς ἐνδεδυμένας, «ἐν καταστολῇ κο-
σμίᾳ», ἀλλά φερούσας ἐξώμους ἐσθῆτας, μή ἐπιτρέπηται ἡ εἴσοδος 
εἰς Ἱεράς Μονάς, <καί,> 

4) Ἀπαγορεύωνται αὐστηρῶς ἄσματα οἱουδήποτε περιεχομέ-
νου καί μουσικά ὄργανα καί διασκεδάσεις. 

Ταῦτα παραγγέλουσα ἡ Ἱερά Σύνοδος, παρακαλεῖ τούς Σεβα-
σμιωτάτους Ἱεράρχας ὅπως πάσῃ δυνάμει ἐπιβάλωσι τήν ἐφαρμο-
γήν αὐτῶν, πρός παῦσιν μέν τοῦ ἀτόπου τούτου, ἀνόρθωσιν δέ 
τοῦ Μοναχικοῦ βίου, ἐξ οὗ τόσα ἐλπίζει καί προσδοκᾷ ἡ Ἁγία τοῦ 
Χριστοῦ Ἐκκλησία. 
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+ ὁ Ἀθηνῶν Χρυσόστομος Πρόεδρος 
+ ὁ Θεσσαλονίκης Γεννάδιος. 
+ ὁ Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κωνσταντῖνος. 
+ ὁ Πλωμαρίου Κωνσταντῖνος. 
+ ὁ Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας Ἀνδρέας. 
+ ὁ Γόρτυνος καί Μεγαλουπόλεως Πολύκαρπος. 
+ ὁ Φλωρίνης Χρυσόστομος. 
+ ὁ Βελᾶς καί Κονίτσης Ἰωάννης. 
+ ὁ Χαλκίδος Γρηγόριος. 
+ ὁ Καρυστίας Παντελεήμων. 
ὁ Ἀρχιγραμματεύς Ἀρχιμ. Γερμανός Ρουμπάνης 
Ἐν Ἀθήναις αὐθημερόν. 

Ἀκριβές ἀντίγραφον 
ὁ Ἀρχιγραμματεύς. 

 
Ἀκολουθεῖ ἀντίγραφο τῆς κοινοποιήσεως τῆς ἐγκυκλίου ἀπό τή Μη-

τρόπολη Κερκύρας τῆς 27 Ἰουλίου 1932. Μέ τό ἔγγραφο ὁ Μητροπο-

λίτης Ἀλέξανδρος σημειώνει ὅτι «ἐπειδή δέ παρετηρήσαμεν ὅτι εἴς 
τινας ἱεράς μονάς καί ἰδίως εἰς τάς πανηγύρεις ἐντός τοῦ περιβόλου 
τῆς μονῆς γίνονται χοροί καί διάφορα ἄσματα ἅτινα ἀπάδουσι πρός 
τήν ἱερότητα τοῦ τόπου πρός παρεμπόδισιν αὐτῶν δύνανται οἱ πανο-

σιολογιώτατοι ἡγούμενοι νά ζητῶσιν τήν ἐπέμβασιν τῆς ἀστυνομικῆς 
ἀρχῆς πρός ἥν καί ἀπευθυνόμεθα διά τήν ἐνίσχυσιν καί πρός τήρησιν 
τῆς παρούσης». 

37. Ἀναφορά τοῦ Ἀμβροσίου πρός τόν Σταθμάρχη Γιαν-
νάδων τῆς 9 Μαΐου 193248. 

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ τῆς Ὑ. Θεοτόκου Μυρτιδιωτίσσης, τήν 27ην 
Ἀπριλίου/ 9η Μαΐου 1932 ἐν ἡμέρᾳ Δευτέρᾳ. 
Διά τόν Ἀξιότιμον Σταθμάρχην Γιαννάδων. 

Χριστός Ἀνέστη. 
Σήμερον τήν 9ην Μαΐου Ε.Ν. 1932 ἐν ἡμέρᾳ Δευτέρᾳ περί ὥραν 

                                                        
48. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 136v-137r. 
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10ην τῆς ἡμέρας ἔλαβεν χώραν νά γίνῃ ἐπεισόδιον μέγα ἐν μέσῳ 
τῆς ἐκκλησίας τῆς μονῆς Μυρτιδιωτίσσης, δι’ οὗ ἡ ὑπόθεσις ἔχει 
οὕτω. Κατά τό παλαιόν ἔθιμον οἱ νεκροί ἐθάπτοντο γύρωθεν τῶν 
ἐκκλησιῶν ἐν μέσῳ τῶν χωρίων καί νά ἐξέρχωνται δυσώδεις ἀνα-
θυμιάσεις ἐκ τῶν νεκρῶν σωμάτων, προκαλοῦσαι τήν λοιμικήν νό-
σον. Λαβοῦσα δέ τά κατάλληλα μέτρα ἡ κυβέρνησις, ἡ Ἑλληνική 
Δημοκρατία, δι’ ἐγγράφου αὐτῆς πρός τάς κατά τόπους τοῦ κρά-
τους βασιλικάς Νομαρχίας ἀπηγόρευσεν αὐστηρῶς ὅπως ἀφαιρε-
θῶσιν ἅπαντα τά νεκροταφεῖα ἐκ τῶν διαφόρων ἐκκλησιῶν τῶν 
χωρίων καί ὅσον τό δυνατόν ἀπομακρυνθῶσιν ἔξωθεν. Ἐπίσης δέ 
καί ἐν τῇ μονῇ ἡμῶν ἐν μέσῳ τῆς ἐπαύλεως τῆς μονῆς καί πλησίον 
τῆς ἐκκλησίας ἐθάπτοντο οἱ νεκροί τοῦ ἐνταῦθα χωρίου Τριάλου 
ἐξερχόμεναι δυσώδεις ἀναθυμιάσεις προκαλοῦσαι τήν λοιμικήν 
νόσον διά τούς ἐνταῦθα εὑρισκομένους μοναχούς καί διά τούς 
προσερχομένους προσκυνητάς. 

Κατά δέ τήν 22αν Ἀπριλίου 1930 ὁ παρά τῆς βασιλικῆς Νομαρ-
χίας προδιορισμένος ἰατρός Δημήτριος Παγκράτης ἐκ τῶν Καστελ-
λάνων Μέσης, ἐλθών αὐτοπροσώπως ἐν τῇ μονῇ, καί δι’ ἐπισήμου 
ἐγγράφου αὐτοῦ ἀποσταλέν ἐν τῇ μονῇ, αὐστηρῶς ἀπηγόρευσεν 
ὅτι πλέον τοῦ λοιποῦ νά μήν θάψετε σῶμα νεκροῦ ἐκ τῶν ἀποθνη-
σκόντων Τριαλιωτῶν ἐνταῦθα, ἀλλά εἰς τό προσδιορισμένον νέον 
μακρινόν νεκροταφεῖον. Ἐλθών δέ εἰς συνεδρίασιν τό ἡγουμενο-
συμβούλιον τῆς μονῆς κατά τήν 23ην Ἀπριλίου 1930 ἀπεφάσισεν 
ὡς νέον νεκροταφεῖον τῶν Τριαλισίων τό ὀλίγον ξέμακρα μέρος, 
εἰς τό ὁποῖον τό 1920 ἐν μηνί Δεκεμβρίῳ εἴχαμεν θάψει κάποιον 
Χριστόδουλον Δουκάκην καί ἕν νήπιον ἐκ τοῦ χωρίου Τριάλου. 

Σήμερον δέ τήν 9ην Μαΐου 1932 ἀπέθανεν ἕνα νήπιον τοῦ Ἀλε-
ξάνδρου Κοσκινᾶ, ἐκ τό χωρίον Τριάλον. Τό ἔφερεν δέ τό νεκρόν 
νήπιον κάτω εἰς τήν ἐκκλησίαν ὡς ἐφημέριος τοῦ χωρίου Βάτου ὁ 
τῆς ἡμετέρας μονῆς ἱερομόναχος Νεκτάριος Ἀρβανίτης, ὁ πατήρ 
αὐτοῦ καί ὁ Ἀλέξανδρος Βασιλάκης, ὁ ὁποῖος μετά τό τέλος τῆς 
νεκρωσίμου ἀκολουθίας ἤθελεν διά τῆς βίας νά τό θάψῃ εἰς τό πρώ-
ην παλαιόν νεκροταφεῖον ὅπου τοῦ εἶπον ὅτι εἶναι ἀπηγορευμέ-
νον πλέον τοῦ λοιποῦ νά θάπτωνται οἱ νεκροί ἐδῶ, ἀλλά εἰς τό νέον 
προσδιορισμένον νεκροταφεῖον. Αὐτός δέ οὐδόλως ἐπείσθη ἀλλά 
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διά// φαυλισμῶν καί φοβερισμῶν ἐπετέθη κατ’ ἐμοῦ ἐν μέσῳ τῆς 
ἐκκλησίας χωρίς νά μέ κτυπήσῃ, ἀλλά διά μεγάλων φοβερισμῶν 
ἔλεγεν ὅτι θά σπάσῃ τήν θύραν τοῦ παλαιοῦ νεκροταφείου καί 
ἐκτυποῦσεν τόν πόδα του δυνατά ἐν μέσῳ τῆς ἐκκλησίας λέγοντας: 
εἶναι σπίτι τοῦ πατέρα μου, ἔτσι θέλω ἐγώ ἐκεῖ θά τό θάψω. Καί 
ἐπί ἱκανήν ὥραν φέρων ἀνησυχίαν ἐν μέσῳ τῆς ἐκκλησίας, θεωρῶν 
αὐτήν ὡς μπακάλικον ἀργαστήρι, καί ὄχι ὡς ἱεράν μονήν. Ἐγώ δέ 
οὐδόλως τοῦ ἤνοιξα τήν θύραν τοῦ παλαιοῦ νεκροταφείου καί 
αὐτός μετά θυμοῦ μοῦ εἶπεν ὅτι θά τήν σπάσῃ, καί ἐγώ τοῦ εἶπον 
ὅτι ἄν σπάσῃ τήν θύραν, θά καταγγελθῇ εἰς τό πλημμέλημα ἐπί 
αὐτοδικίᾳ καί θά ὑπάγῃ εἰς τήν φυλακήν. Καί ἔπειτα ἀπό πολλῆς 
ἀνησυχίας τό ἔθαψαν τό αὐτό νήπιον εἰς τό νέον νεκροταφεῖον. 

Καί τάς 11 τοῦ αὐτοῦ μηνός Μαΐου 1932 ἔστειλα ἐγώ ὁ ἴδιος 
Ἀμβρόσιος ὅμοιον ἀντίγραφον εἰς τήν Ἀστυνομίαν τῶν Γιαννάδων 
πρός γνῶσιν τῆς Ἀστυνομίας. 

Καί τήν 16ην τοῦ ἰδίου μηνός Μαΐου ἡμέρα Δευτέρα ἦλθεν ὁ 
Ἀστυνομικός Σταθμάρχης ἐδῶ εἰς τήν μονήν καί τοῦ ἔκαμεν μήνυ-
σιν αὐτοῦ τοῦ κυρίου Ἀλεξάνδρου Βασιλάκη ἐπί ἀνταρτισμῷ. 

Τό διάταγμα τῆς Κυβερνήσεως, τό νά ἀπομακρυνθοῦν τά νε-
κροταφεῖα ἐκ τῶν διαφόρων ἐκκλησιῶν τοῦ κράτους, ἐξεδόθη ἀπό 
τοῦ 1928 καί ἐστάλη πρός τάς διαφόρους Νομαρχίας τοῦ κράτους 
πρός γνωστοποίησιν. 

38. Ἔγγραφο τῆς Μητροπόλεως Κερκύρας, τῆς 31 Αὐ-
γούστου 1932. Ἀπαγόρευση ταφῆς λαϊκῶν στή μονή49. 

Ἑλληνική Δημοκρατία. 
Ἱερά Μητρόπολις Κερκύρας καί Παξῶν. 
Ἐν Κερκύρᾳ τήν 31 Αὐγούστου 1932. 
Ἀρ. Πρωτ. 1387. 

Πρός τό Ἡγουμενοσυμβούλιον Ἱερᾶς Μονῆς  
Ὑ. Θεοτόκου Μυρτιδιωτίσσης. 

Διά τοῦ παρόντος ἡμῶν Γράμματος ἀπαγορεύομεν ὅπως εἰς τό ἑξῆς 

                                                        
49. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 97r. 
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θάπτητε νεκρούς λαϊκούς ἐντός τοῦ περιβόλου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, 
ὡς ἐπίσης καί νά τελῆτε ἱεροπραξίας τῶν ἐν Τριάλῳ οἰκούντων 
χριστιανῶν, οἵτινες ὑπάγονται νῦν εἰς τήν ἐνορίαν Ἁγίου 
Νικολάου Βάτου. 

Ὡσαύτως παραγγέλλομεν ὅπως εἰδοποιήσητε τούς τε χριστια-
νούς Τριάλου, ὡς καί τόν Πανοσιολογιώτατον ἐφημέριον Βάτου 
ὅτι πᾶσαν ἱεροπραξίαν θέλει ἐκτελεῖ αὐτός καί καταγράφει εἰς τά 
βιβλία τῆς ἐκκλησίας Ἁγίου Νικολάου. 

Ὁ Μητροπολίτης Κερκύρας καί Παξῶν 
καί ἐντολῇ ὁ Πρωτοσύγγελος Ἀρχιμ. Χρύσανθος Πολίτης. 

39. Ἔγγραφο τῆς Μητροπόλεως Κερκύρας50. 

Ἑλληνική Δημοκρατία. 
Ἱερά Μητρόπολις Κερκύρας καί Παξῶν. 
Ἐν Κερκύρᾳ τήν 31 Αὐγούστου 1932. 
Ἀριθ. Πρωτ. 1388. 

Πρός τό Ἡγουμενοσυμβούλιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς  
Ὑ. Θεοτόκου Μυρτιδιωτίσσης. 

Πληροφορούμεθα ὅτι ἐπιτρέψατε εἰς οἰκογενείας ἐκ Μανδουκίου 
ἐν ἡμέραις Τεσσαρακοστῆς νά ψήνωσιν ἀρνία καί νά τρώγωσιν 
κρέατα ἐντός τῆς ἱερᾶς μονῆς παρά τήν αὐστηράν ἀπαγορευτικήν 
διαταγήν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἥν ἐκοινοποιήσαμεν ὑμῖν πρότινων 
ἡμερῶν, καί πρός μέγα σκάνδαλον τῶν λοιπῶν εὐσεβῶν χρι-
στιανῶν. 

Διά πρώτην φοράν, ἀρκούμεθα εἰς τό νά παρατηρήσωμεν ὑμᾶς. 
Ἐν περιπτώσει ὅμως καθ’ ἥν ἤθελε τοῦτο ἐπαναληφθῇ καί δευ-

τέραν φοράν, θέλωμεν τιμωρήσει ὑμᾶς παραδειγματικῶς. 
Ὁλόκληρον τό Ἡγουμενοσυμβούλιον καθιστῶμεν ὑπεύθυνον 

καί παραγγέλομεν ὅπως πάντα θέλοντα νά διαταράξῃ τήν τάξιν 
τῆς μονῆς καταγγείλῃ πρός ἡμᾶς ἀμέσως. 

Ὁ Μητροπολίτης Κερκύρας καί Παξῶν 
καί ἐντολῇ ὁ Πρωτοσύγγελος Ἀρχιμ. Χρύσανθος Πολίτης. 

                                                        
50. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 97rv. 
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40. Ἵδρυση ναοῦ στό χωριό Ἀλεποῦ51. 

Κατά τά ἔτη 1932 καί 1933 οἱ κάτοικοι τοῦ χωρίου τῆς Ἀληποῦς 
ἔκτισαν διά τῆς συνδρομῆς τῶν ἔξωθεν τοῦ χωρίου ἰδίαν ἐκκλη-
σίαν τῆς ὅλης κοινότητος ὑπό τό ὄνομα Ὁδηγήτρια καί Ἅγιοι 
Πάντες, ἀντί τῆς ἰδιοκτήτου ἐκκλησίας Ἁγίας Παρασκευῆς ἐξου-
σιαζομένης παρά τῆς οἰκογενείας Τησαρχόντου. 

41.  Σφαγή ἡγουμένου καί μοναχῶν στή μονή Δουρα-
χάνης στήν Ἤπειρο (ἐφημερίδα «Ἑλληνική», Ἰούλιος 
1933)52. 

Εἰς τήν περιφέρειαν τῶν Ἰωαννίνων τῆς Ἠπείρου ἐπί ἀγριωτάτης 
καί κρημνώδους θέσεως ὑπάρχει μία ἱστορική μονή τιμωμένη ἐπ’ 
ὀνόματι τῆς Θεοτόκου ὑπό τήν ἐπωνυμίαν μονή τῆς «Τουραχάν» ἤ 
τῆς «Δουραχάνης», ἡ ὁποία ἀνοικοδομήθη τό 1844 ἀπό τόν Τοῦρ-
κο στρατάρχη Ντουραχά Πασᾶν. Ἐν αὐτῇ κατά τόν Ἰούλιον τοῦ 
1933 λησταί Ἠπειρῶται ἐξ Ἰωαννίνων διά νυκτός εἰσῆλθον εἰς τήν 
μονήν ταύτην καί κατεκρεούργησαν τόν ἱερομ. ἡγούμενον Νικόδη-
μον Ἀθανασιάδην, τόν μοναχόν Θεοδόσιον καί τήν μοναχήν Ἑλέ-
νην. Κακούργημα φρικαλέον, ἀποτρόπαιον καί ἀνατριχιαστικόν 
ὅπου καί αὐτά τά αἱμοχαρῆ θηρία δέν πράττουν τοιαῦτα φρικα-
λέα κακουργήματα. Τοῦ μέν ἡγουμένου τοῦ κατέφερον ὑπέρ τές 20 
μαχαιριές εἰς ὅλον του τό κορμί ἀφήσαντες αὐτόν νεκρόν ἐπί τῆς 
κλίνης του. Τόν δέ μοναχόν Θεοδόσιον τοῦ κατέφερον καί αὐτοῦ 
ὑπέρ τάς 17 μαχαιριές, εἰς ὅλα τά μέρη τοῦ σώματός του, ἀφή-
σαντες καί αὐτόν νεκρόν ἐπί τοῦ κελίου του. Ὡσαύτως καί τήν 
μοναχήν Ἑλένην τῆς κατέφερον ὑπέρ τάς 18 μαχαιριές ἀφήσαντες 
καί αὐτήν νεκράν ἐπί τοῦ κελίου της. Ἐπίσης κατεκρεούργησαν 
καί τόν μισθωτήν τῶν χειμαδιῶν τοῦ μοναστηρίου καί τρεῖς ἄλ-
λους προσκυνητάς διά νά μήν ὁμολογήσουν τίποτε ποῖοι ἔπραξαν 
τήν ληστείαν. Οὗτοι οἱ ἴδιοι ἐποίησαν καί τήν ληστείαν εἰς τήν 

                                                        
51. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 139r. 

52. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 138v. 
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μονήν Καστρίτσης ἐν Ἰωαννίνοις, καί δι’ αὐτό τούς κατεκρεούργη-
σαν τόν ἡγούμενον Νικόδημον, τόν μοναχόν Θεοδόσιον καί τήν 
μοναχήν Ἑλένην διότι ἐμαρτύρησαν ὅτι αὐτοί ἦσαν οἱ λησταί οἱ 
ποιήσαντες τήν ληστείαν εἰς τήν μονήν Καστρίτσης ἐν Ἰωαννίνοις. 
Ὦ! τῆς ἀπανθρωπίας! Τήν ἐκδίκησιν οἱ Ἠπειρῶται τήν ἔκαμαν 
θρησκείαν! Οὗτοι οἱ λησταί, ὀνομάζοντο ἀδελφοί Ζάρα ἐξ Ἰωαν-
νίνων. 

42. Πυρκαϊά στό Μέγα Σπήλαιο53.  

1934 κατά τόν Ἰούλιον μεγάλη πυρκαϊά κατέστρεψεν ἐκ βόθρου 
τό μέγα καί ἱστορικόν μοναστήριον τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου ἐν τῇ 
Πελοποννήσω, καί δέν ἔμεινεν λίθος ἐπί τόν λίθον. Ἔγινεν ὅλον τό 
μοναστήριον παρανάλωμα πυρός, τό κατέκαυσαν οἱ ἐν αὐτῷ κα-
κοῦργοι μοναχοί διά τά πάθη των. 

1935 ἐν μηνί Ἰουνίῳ ἀνεκαλύφθησαν τά κλαπέντα ἀρχαιολογι-
κά πράγματα τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου τῆς μονῆς καί κατεσχέθησαν 
ἔν τινι πλοίῳ ἐν Ἁγίοις Σαράντα τῆς Ἀλβανίας, τά ὁποῖα ἀπεστέλ-
λοντο διά νά πωληθοῦν ἐν Ἰταλίᾳ. Καί πόσα ἄλλα πολύτιμα 
πράγματα ἐπωλήθησαν ἐν Ἰταλίᾳ ἀπό τό ἱστορικόν μοναστήριον 
τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου, δηλαδή τά παρέδωκαν οἱ ἐκεῖ κακοῦργοι 
μοναχοί εἰς ἄλλους πρός ἀπεμπόλησιν. 

Θαυμάζω ἅγιοι πατέρες, τί ἀπολογίαν φρικτήν ἔχουν νά δώ-
σουν εἰς τό φοβερόν δικαστήριον τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ἁγίᾳ καί φοβερᾷ 
ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως. 

                                                        
53. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 124r. 
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Γ΄.  ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 
ΚΤΗΜΑΤΩΝ  

 

43. Γνωμάτευση τοῦ Μητροπολίτου Δημητριάδος ἐπί τοῦ 
ζητήματος τῶν ἀπαλλοτριώσεων54. 

Τά λεχθέντα ὑπό τοῦ σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος ἐνώ-

πιον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλάδος τόν Ἰούνιον τοῦ 1928 καί τόν Δεκέμ-

βριον τοῦ 1929 ἔτους ὡς καί τηλεγράφημα αὐτοῦ πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον 
ἐπί τοῦ μοναστηριακοῦ ζητήματος. 
Τόν Ἰούνιον τοῦ 1928 κατά τήν συζήτησιν ὑπό τῆς Ἱεραρχίας τοῦ 
οἰκονομικοῦ ζητήματος εἶπον ὅτι διαφωνῶ ὡς πρός τήν ἀπαλλο-
τρίωσιν διά τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς μοναστηριακῆς περιουσίας, 
ἥτις συνδέεται μέ τήν κατάργησιν τοῦ μοναχικοῦ θεσμοῦ. Καί σή-
μερον ἐπαναλαμβάνω ὅτι τόσον τό κανονικόν δίκαιον τῆς Ἐκκλη-
σίας ὅσον καί οἱ Νόμοι τοῦ Κράτους δέν ἐπιτρέπουσι τήν ἀπαλλο-
τρίωσιν τῆς μοναστηριακῆς περιουσίας. Ἡμεῖς δέ οἱ Ἱεράρχαι οὐ-
δέν δικαίωμα ἐπεμβάσεως εἰς τήν ὑπόθεσιν ταύτην ἔχομεν. Τρέμω 
ἀπέν<αν>τι τῶν εὐθυνῶν, τάς ὁποίας ἔχομεν νά ἀναλάβωμεν ἀπέ-
ναντι τῆς ἱστορίας καί διά τοῦτο θά διαφωνήσω καί πάλιν, ἐπ’ 

                                                        
54. Ἡ γνωμάτευση ἀνακοινώθηκε στή Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς 14 Ἰουνίου 
1929. Δημοσιευμένη εἰς ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΣΤΡΑΓΚΑ, Ἐκκλησίας Ἑλλάδος Ἱστορία 
ἐκ πηγῶν ἀψευδῶν 1817-1967, Γ΄ τόμος, Ἀθῆναι 1971, σ. 1628-1630. Δέν 
γνωρίζω μέ ποιό τρόπο περιῆλθε τό κείμενο τοῦτο καθώς καί τό ἑπόμενο 
στόν Ἀμβρόσιο. Τό ἀναδημοσιεύω ἀπό τό Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, 
Κατάστιχο 1, φ. 131v-133r. Στό κείμενο διατήρησα τίς μικρές φραστικές δια-

φορές του ἀπό τή δημοσιευμένη ἐκδοχή του, διόρθωσα ὅμως καί συμπλήρω-

σα ἐκεῖνα τά σημεῖα στά ὁποῖα ἡ διαφορά ὀφειλόταν σέ προφανές σφάλμα 
τοῦ ἀντιγραφέα. 
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οὐδενί λόγῳ παραδεχόμενος νά ἀπαλλοτριωθῇ διά τῆς ῥευστοποι-
ήσεως ἡ μοναστηριακή περιουσία, ἥτις διεσώθη διά μέσου τῶν αἰ-
ώνων καί τήν ὁποίαν ἐσεβάσθησαν καί ἐστήριξαν βάρβαροι κατα-
κτηταί. Ἐπ’ οὐδενί λόγῳ δέχομαι νά διατελῶ ὑπό τάς ἀράς καί 
<τά> ἀναθέματα τῶν πατέρων, γενόμενος αἴτιος τῆς ἀπεμπολήσεως 
τῆς ἱερᾶς περιουσίας. 

Τό παρελθόν τῆς διαλύσεως 400 περίπου Μοναστηρίων καί ἡ 
διασπάθησις τῆς περιουσίας αὐτῶν δέν μέ ἐγγυᾶται περί τῆς καλῆς 
καί ὑπέρ τῶν Μονῶν διαθέσεως τῶν ἐκ ῥευστοποιήσεως συλλεχθη-
σομένων ποσῶν. 

Αἱ ἐθνικαί ἀνάγκαι εἶναι πάντοτε <καί> πολλαί καί μεγάλαι 
καί ἐπείγουσαι καί διά τοῦτο φοβοῦμαι ὅτι διά δευτέραν καί τε-
λευταίαν φοράν ἡ μοναστηριακή περιουσία εἰς ἀνυπολόγιστον ζη-
μίαν τῆς Ἐκκλησίας θέλει διαρπαγῆ. 

Ἐσχάτως ἱκανή μοναστηριακή περιουσία ἀπηλλοτριώθη ἀντί 
πινακίου φακῆς. Ποῖον τίμημα ἐδόθη διά τά ἀπαλλοτριωθέντα 
κτήματα τῆς Μονῆς Πεντέλης, «Γέρακα», «Βραῶνα» καί «Βρανᾶς»; 
Οὐδ’ αὐτή ἡ ἀξία τῶν ἐλαιοδένδρων εἰς καυσόξυλα δέν ἐπεδόθη. 

Ἄν <δέ> ἡ Ἐκκλησία ἐδείκνυεν ὅτι ζῇ θά ἐσταμάτα ἡ βουλιμία 
τῶν συνεταιρισμῶν. Ἀλλ’ ἡ Ἐκκλησία δυστυχῶς ἐθεᾶτο καί συνε-
τέλει θετικῶς <καί ἀρνητικῶς> εἰς τήν ἀπεμπόλησιν τῆς μοναστη-
ριακῆς περιουσίας κατά τοιοῦτον τρόπον, ὥστε καί οἱ ὑπάλληλοι// 
τοῦ Γενικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ταμείου ἀπετέλεσαν συνεταιρισμόν, 
ἵνα ὠφεληθῶσι καί αὐτοί ἐκ τῆς διαλύσεως τῆς μοναστηριακῆς πε-
ριουσίας. Ἔχω ἱκανά στοιχεῖα πείθοντα ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἐνίσχυ-
σεν τήν Πολιτείαν εἰς ἐκποίησιν τῆς μοναστηριακῆς περιουσίας 
καί τά στοιχεῖα ταῦτα εἶμαι πρόθυμος νά τά παρουσιάσω. 

Διαφωνῶ πρός τούς θέλοντας καί ἐπιζητοῦντας τήν ἀπαλλοτρί-
ωσιν. Συμφωνῶ μόνον ὅπως ἐκποιηθῶσι τά ἀπρόσοδα οἰκόπεδα, 
ἰδίως τῶν ἐν Ἀθήναις Μονῶν ὑπό τοῦ Γενικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ 
Ταμείου καί ἀντ’ αὐτῶν55 ἀγορασθῶσι ἀστικά κτήματα. 

Διαφωνῶ πρός ἐκείνους οἵτινες διά τῆς μεθόδου τῶν δανείων 
παρά τῶν Μονῶν τείνουσι νά ἐκμηδενίσουν τά ἀποθέματα αὐτῶν 

                                                        
55. Στό κατάστιχο: ἐν ταυτῷ. 
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καί καταστρέψωσι οὕτω οἰκονομικῶς αὐτάς. 
Τά οἰκονομικά τῆς Ἐκκλησίας δύνανται νά βελτιωθῶσι μόνον 

διά τῆς περισυλλογῆς καί τοιαύτη εἶναι: 
Αον. Ἡ ἐλάττωσις τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Γενικοῦ Ἐκκλησιαστι-

κοῦ Ταμείου. 
Βον. Ἡ κατάργησις τῶν βοηθῶν ἐπισκόπων. 
Γον. Ἡ κατάργησις βαθμηδόν καί κατ’ ὀλίγον τῶν νεωστί ἱδρυ-

θεισῶν ἐπισκοπῶν ἐν ταῖς Νέαις Χώραις. Ἡ ἀνάληψις <τοῦ βά-
ρους> τῶν μισθοδοσιῶν τοῦ γραφέως, γραμματέως καί κλητῆρος 
τῶν Μητροπόλεων ὑπό τῶν ἐνοριακῶν ἐπιτροπῶν, συμπληρουμέ-
νου καί τιθεμένου ἐν ἰσχύει τοῦ σχετικοῦ Νόμου τῆς Ἐπαναστά-
σεως τῆς Θεσσαλονίκης. 

Δον. Ἡ καταβολή τῆς μισθοδοσίας Ἐπιτρόπου τῆς Ἐπικρατεί-
ας καί τῶν δύο Γραμματέων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὑπό τοῦ Κράτους. 

Εον. Ἡ ὑπαγωγή πασῶν τῶν Μονῶν τοῦ Κράτους εἰς τό Γενι-
κόν Ἐκκλησιαστικόν Ταμεῖον, διότι σήμερον ὡς μή ὤφειλε, αἱ Μο-
ναί τῆς Κρήτης καί τῆς Σάμου οὐδέν συνεισφέρουν διά τάς ἀνά-
γκας τῆς Ἐκκλησίας. Πρός τούτοις, πολλοί τῶν ἁγίων ἀδελφῶν 
τάς Μονάς αὐτῶν ἀπέσπασαν ἀπό τῆς διοικήσεως τοῦ Γενικοῦ 
Ἐκκλησιαστικοῦ Ταμείου πρός ζημίαν αὐτοῦ.// Καί αἱ Μοναί αὗ-
ται προτείνω νά διοικῶνται ὑπό τοῦ Γενικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ 
Ταμείου, οὕτως ὥστε νά ὑπάρχῃ ἑνιαία διοίκησις τῶν Μονῶν, 
διότι ἄν μιμηθῶμεν τό παράδειγμα τῶν ἁγίων ἀδελφῶν καί ἡμεῖς 
οἱ ἔχοντες πλουσίας Μονάς κατ’ ἀνάγκην θά συντελέσωμεν εἰς τήν 
διάλυσιν τοῦ Ταμείου. 

Πρός τούτοις, εἶναι ὀρθόν καί δίκαιον τά ἐξωκλήσια καί τά 
παρεκκλήσια καί τά προσκυνήματα νά ὑπαχθῶσιν εἰς τό Γενικόν 
Ἐκκλησιαστικόν Ταμεῖον, χορηγουμένων ποσοστῶν ἐκ τῶν ἀφιε-
ρωμάτων καί ἱερῶν χρημάτων εἰς τάς πλησιοχώρους κοινότητας, 
<ὑπέρ> κοινωφελῶν σκοπῶν. Προπάντων δέ ἀπαιτεῖται αὐστηρά 
καί ἄγρυπνος διοίκησις τοῦ Γενικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ταμείου ὑπ’ 
ἀνδρῶν περιωπῆς, οἵτινες νά ἀγαπῶσι καί νά διαφέρωνται ὑπέρ56 
τῆς προόδου καί εὐημερίας αὐτοῦ. Ὅταν ὅμως τά περισσεύματα 

                                                        
56. Στό κατάστιχο: ὑπό. 
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τῶν Μονῶν τῆς Ἀττικῆς διά τῆς μεθόδου τῶν πιστώσεων, τῇ εἰση-
γήσει ἡμῶν, ἐξαντλοῦνται εἰς βάρος τοῦ Γενικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ 
Ταμείου, ὅταν οἱ φάκελοι τῶν διαφόρων ὑποθέσεων, ὡς ἡ τοῦ 
Μπράουν57, χάνωνται, ὅταν τό Ταμεῖον διατάσσῃ νά συντάσσω-
νται συμβόλαια εἰς συνεταιρισμούς μέ ζημίαν δύο 2 ἑκατομμυρίων 
δραχμῶν, ὡς συμβαίνει μέ τήν ὑπόθεσιν τῆς ἐκποιήσεως τοῦ δά-
σους Πεντέλης, ἐν τῇ θέσει «Μάτι», τότε θά ἐπαληθεύσῃ ἐκεῖνο τό 
ὁποῖον ἔγραφεν πρός τόν ἀοίδιμον προκάτοχόν μου διαπρεπής 
πολιτικός: «προσέξατε νά μή συστηθῇ Γενικόν Ἐκκλησιαστικόν 
Ταμεῖον, διότι θά ἀπωλέσητε ἐκ τῆς κακῆς διοικήσεως αὐτοῦ τούς 
μισθούς σας». 

Ὅθεν γνωματεύω ὅτι ἡ ὑπάρχουσα περιουσία τῶν Μονῶν πρέ-
πει νά διατηρηθῇ καί μετ’ αὐτῆς τά Μοναστήρια νά διατηρηθῶσι 
καί ὦσιν ἐσαεί Μοναστήρια, συνδιατηρουμένου οὕτω καί τοῦ μο-
ναχικοῦ θεσμοῦ, εἰς ὅν ὀφείλει ἡ Ἐκκλησία καί τό Ἔθνος πολλά. 

Μακράν ἀπό τούς χρηματιστάς, εἴτε Τράπεζαι λέγονται, εἴτε 
αὐτόνομοι ὀργανισμοί. Μακράν ἀπό τῆς ῥευστοποιήσεως τῆς ἀκι-
νήτου τῶν Μονῶν περιουσίας, διότι τό παρελθόν δέν μᾶς ἐγγυᾶται 
περί τοῦ μέλλοντος καί «οὐ σοφοῦ ἀνδρός τό δίς ἐξαμαρτεῖν». Μό-
νον περισυλλογή καί οἰκονομία θά σώσῃ τήν περιουσίαν τῆς Ἐκ-
κλησίας. 

Ἡ Πολιτεία καί τό Ἔθνος θέλουσιν Ἐκκλησίαν κρατικήν, δέν 
δύναται ἤ νά βο//ηθήσῃ αὐτήν οἰκονομικῶς58, ἀρκεῖ ἡ Ἐκκλησία 
νά δείξῃ σημεῖα ζωῆς. Θά δείξῃ δέ τοιαῦτα, ὅταν ἐν πάσῃ στιγμῇ 
εὑρίσκεται ἡνωμένη. Προτείνω πρός τούτοις νά γίνῃ ἔλεγχος τοῦ 
Γενικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ταμείου, διότι ἐκ τῶν λεχθέντων ὑπό ἁ-
γίων ἀδελφῶν59 ἔμεινεν ἡ ἐντύπωσις ὅτι τό Ταμεῖον δέν λειτουρ-
γεῖ60 καλῶς. 

                                                        
57. Στό κατάστιχο: Μπράνου. 
58. Στό κατάστιχο: Ἡ Πολιτεία θέλουσα Ἐκκλησίαν κραταιάν, δέν δύναται 
νά βοηθήσῃ αὐτήν οἰκονομικῶς. 
59. Στό δημοσιευμένο κείμενο (ὅ.π.): ἐξ ὅσων εἶπεν ὁ Ἅγιος Ὕδρας. 
60. Στό κατάστιχο: θά λειτουργῇ. 
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44. Ἀντίγραφο τηλεγραφήματος τοῦ Δημητριάδος Γερ-
μανοῦ πρός τή Σύνοδο61. 

Ἀριθ. 241. 
Ἐν Βόλῳ τῇ 10η Φεβρουαρίου 1930. 

Ἱεράν Σύνοδον Ἀθήνας. 
Ἐξ ἐφημερίδων πληροφορούμεθα ῥευστοποίησιν περιουσίας Μο-
νῶν. Εἰς πρακτικά Ἱεραρχίας 1928 καί 1929 διετύπωσα γνώμην εἰς 
ἥν ἐμμένω συμφώνως ἱεροῖς κανόσι. Παραμείνῃ ἀναπαλλοτρίωτος 
μοναστηριακή περιουσία, ἐκποιουμένων μόνον ἀπροσόδων οἰκο-
πέδων ἀντικαθισταμένων δι’ ἀστικῶν προσοδοφόρων κτημάτων. 
Ἀποκρούω ἀνάμειξιν τραπεζῶν, οἵτινες ζητοῦσι ποσοστά καί ἐκ 
τῶν ἐνεκποιήτων ἐνοικιαζομένων κτημάτων, θερίζουσαι ὅθεν οὐκ 
ἔσπειραν. Ἐρωτῶμεν μετά τήν γενησομένην, ὡς μή ὤφειλεν ῥευ-
στοποίησιν μοναστηριακῆς περιουσίας, ἐξασφαλίζεται ἡ ἐν τῷ 
μέλλοντι ἀπόκτησις ἰδιοκτησίας ἀκινήτων ἐξ ἀφιερωμάτων; Αἱ πε-
ριοχαί κτιρίων μονῶν, ῥευστοποιοῦνται καί αὗται; 

Παρακαλοῦμεν ἀποσταλῇ ἡμῖν σχέδιον συμβάσεως. 
Τ.Σ. + Ὁ Δημητριάδος Γερμανός. 

Σχόλιο Ἀμβροσίου: «Ἀπό ὅλους τούς ληστοαρχιερεῖς τῆς μιαρᾶς Συνόδου τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὁ τοιοῦτος Γερμανός καί ὁ Παροναξίας Ἱερόθεος 
ὑπεστήριξαν τάς ἱεράς μονάς καί οὐδείς ἄλλος λήσταρχος δεσπότης, ἀλλ’ ὅλοι 
ὑπέγραψαν νά τά πωλήσουν ἀντί πινακίου φακῆς. 

45. Σχόλια μέ ἀφορμή τή ματαίωση τῆς δημοπρασίας γιά 
τή συνέχιση τῶν ἐργασιῶν ἀνοικοδόμησης τῆς μονῆς62. 

Ὁ Ἀμβρόσιος, ἀφοῦ περιγράψει τά τῆς δημοπρασίας τοῦ ἔτους 1929 γιά τήν 
κατασκευή τῶν στασιδιῶν καί τῆς οὐρανίας τοῦ ναοῦ τῆς Μυρτιδιώτισσας 
καί τή ματαίωσή της μέ ἀπόφαση τοῦ Μητροπολίτη, σημειώνει: 
Ὅλη αὐτή ἡ ἐργασία τῆς ἐκκλησίας τῆς μονῆς Μυρτιδιωτίσσης 
ἐσυμφωνήθη νά γίνῃ καί ὁ δεσπότης Ἀθηναγόρας δέν ἄφησεν νά 

                                                        
61. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 133r. 

62. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1 φ. 143r-144r. 
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γίνῃ τίποτε. Ὅλα τά πάντα ἕτοιμα καί αὐτός ἀνέτρεψεν τά πάντα. 
Τοιούτῳ τρόπω οἱ μπολσεβίκοι ἀρχιερεῖς τῆς μιαρᾶς Συνόδου τῶν 
Ἀθηνῶν διά τῆς μεγάλης ἁρπαγῆς των τοῦ μπολσεβικισμοῦ ἅρπα-
ξαν τά μοναστηριακά κτήματα ὅλων τῶν ἱερῶν μοναστηρίων καί 
τά ἐπαραχώρησαν ἤ μᾶλλον δυναστικῶς τά ἐπώλησαν εἰς τήν Ἐ-
θνικήν Τράπεζαν, διά νά παίρνωσιν τούς μισθούς των νά γεμίζουν 
τήν σακούλαν τους καί τήν κοιλίαν τους καί εἴ τι ἄλλο θελήσουν 
νά πράξουν. Αἱ δέ ἱεραί μοναί πηγαίνουν εἰς ἀφανισμόν ἀπωλείας 
καί εἰς ἐρήμωσιν καί τάς περιουσίας των τάς τρώγουν οἱ μπολσεβί-
κοι ἀρχιερεῖς. Αὐτοί δέν πιστεύουν τίποτε, κανέναν ἱερόν, ἀλλά 
ὅλα αὐτά τά κάνουν διά νά πλανοῦν τόν ἁπλοῦν κόσμον καί νά 
τοῦ πίνουν τό αἷμα. 

Ὦ! ἀείμνηστοι εὐσεβεῖς χριστιανοί, ὅπου ἐπροικίσετε τά ἱερά 
μοναστήρια μέ τές περιουσίες σας διά μνημόσυνον τῆς ψυχῆς σας. 
Καί τώρα οἱ μπολσεβίκοι ἀρχιερεῖς τά πωλοῦν ἀντί πινακίου φα-
κῆς. Ὦ! εὐλογημένοι ἀείμνηστοι κτήτορες, ἀνακαινισταί καί λοιποί 
ἀείμνηστοι πατέρες, ὅπου ἐχύσατε τό αἷμα τῆς καρδίας σας καί 
ἀποκαταστήσατε περιουσίας τῶν ἱερῶν μοναστηρίων καί τώρα οἱ 
τύραννοι μπολσεβίκοι ἀρχιερεῖς τοῦ αἰῶνος τούτου τά πωλοῦν διά 
τήν σακούλαν τους τό πῶς νά τήν γεμίσουν χρήματα καί διά τήν 
ἀχόρταγον κοιλίαν τους.// Κατά τόν Σεπτέμβριον τοῦ 1928 δύο 
Μητροπολίται, ὁ μέν ἐκ τῆς Θεσσαλονίκης ὁ δέ ἕτερος ἄλλης τινός 
ἐπαρχίας, ἐπόρνευσαν μέ τάς ὑπερετρίας των καί ἔβγαλαν τά ῥάσα 
καί ἐπῆγαν εἰς Εὐρώπην καί ἄλλοι τόσοι ἔπραξαν τά ὅμοια, μάλι-
στα καί ἕνας Μητροπολίτης τῶν Φιλιατῶν τῆς Ἠπείρου καί αὐτός 
τά ὅμοια ἔπραξεν. Τί ἀποτέλεσμα θά τούς φέρουν τά καθημερινά 
κρέατα καί βουτύρατα καί αἱ λοιπαί διασκεδάσεις; Ὅλα αὐτά κα-
λοῦν τήν πορνείαν. Δέν ἔχωσιν ἄδικον, διότι καί τό ἀρχιερατικόν 
ἀξίωμα τό θεωροῦν αὐτοί ὡσάν τόν μπακάλη ὅπου ἀνοίγει τό μα-
γαζί του ἀπό τό πρωί νά πιάσῃ χρῆμα καί συλλογίζεται τό πῶς νά 
ἁρπάζῃ καί νά ληστεύσῃ τόν κόσμον, οὕτω καί αὐτοί τό ὅμοιον 
θεωροῦν, δηλαδή λέγουν, σήμερον ὅπου εἴμασθε ἡμεῖς εἰς τήν ἀρ-
χηγίαν νά ληστεύσωμεν τά μοναστήρια καί τούς δυστυχεῖς μονα-
χούς, μήν τυχόν καί τάς περιουσίας των τάς φᾶνε ἄλλοι· νά προ-
λάβωμε, λέγει, ἡμεῖς καί δέν γνωρίζομε, λέγει, τίποτε διά ἁγίους 
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καί κολοκύθια. Αὐτά εἶναι διά τούς κουτούς, νά ἀφιερώνουνε 
αὐτοί καί νά δουλεύουνε καί ἡμεῖς νά ἁρπάζωμε νά τά τρῶμε. 

Οἱ ἅγιοι πατέρες Βασίλειος, Χρυσόστομος, Γρηγόριος, καί λοι-
ποί ἐστήριξαν τήν θρησκείαν καί τήν ἐτίμησαν μέ τά καλά ἔργα 
των. Δέν ἦτον τύραννοι, ἅρπαγες καί ἄθρησκοι, δέν ἔτρωγαν κρέ-
ατα καί βουτύρατα καί διασκεδάσεις. Τό φαγητόν των ἦτον ψωμί 
κριθάρι, καί νερόν καί λάχανα. Καί αὐτά τάς νηστίμους ἡμέρας 
μόνον δίς τῆς ἑβδομάδος ἔτρωγαν. Καί αὐτό ὀλίγον, διότι ἐφοβοῦ-
ντο τόν θάνατον τῆς ψυχῆς ὅστις ἐστίν ἡ πορνεία. Αὐτοί ἔκτισαν 
μοναστήρια καί τά ἐπροίκισαν. Τοῦτοι σήμερον τά λήστευσαν· δυ-
ναστικῶς τούς ἁρπάζουν τάς περιουσίας καί τά πώλησαν διά τήν 
ἀχόρταγον κοιλίαν τους εἰς τήν Ἐθνικήν Τράπεζαν κινητήν καί 
ἀκίνητον περιουσίαν ἐκκλησιῶν καί μοναστηρίων. 

46. Δημοπρασία ἐλαιοκάρπου 192963. 

Κατά τό ἔτος ΑϠΚΘ΄ κατά τήν 14ην του Ὀκτωβρίου ἦλθεν ἐγκύ-
κλιος διαταγή ἐξ Ἀθηνῶν ἐκ τῶν ληστάρχων ἀρχιερέων τῶν διευ-
θυντῶν τοῦ Γενικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ταμείου πρός πάσας τάς 
μονάς τοῦ κράτους καί ἐν Κερκύρᾳ, καί μετ’ αὐτῆς ἔγγραφος δια-
ταγή τοῦ μητροπολίτου Ἀθηναγόρα ἵνα αἱ μοναί Πλατυτέρας καί 
Μυρτιδιωτίσσης βάλωσι τόν ἐλαιόκαρπον εἰς δημοπρασίας ἄνευ 
οὐδεμιᾶς ἀντιρρήσεως. Καί τά δύο Ἡγουμενοσυμβούλια τῶν δύο 
ἱερῶν μοναστηρίων, Πλατυτέρας καί Μυρτιδιωτίσσης, ἐκάμαμεν 
ἔνστασιν ἀμέσως εἰς τό λησταρχικόν Γενικόν Ἐκκλησιαστικόν Τα-
μεῖον, διότι αἱ μέν μοναί παλαιᾶς καί νέας Ἑλλάδος πάντοτε βά-
νουν δημοπρασίας εἰς πάντα, αἱ δέ πτωχαί μοναί τῆς Κερκύρας οὐ-
δέποτε βάνουν τά κτήματά των καί τά ἐλαιόδενδρά των εἰς δημο-
πρασίας, ἀλλά μαζεύουν οἱ ἴδιοι μοναχοί τόν ἐλαιόκαρπον δίδον-
τας τό δέκατον τῶν εἰσοδημάτων ἑκάστη μονή εἰς τό Γενικόν λη-
σταρχικόν Ἐκκλησιαστικόν Ταμεῖον. 

Τήν ἔκαμεν δέ τήν ἔνστασιν ὁ ἱερομόναχος Καλλίνικος Μεταλ-
λινός ἐκ τῆς ἱερᾶς μονῆς Πλατυτέρας. Αὐτός ἔκανεν τούς λογαρια-

                                                        
63. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, 156v-157r. 
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σμούς καί τά ἔγγραφα τοῦ μοναστηρίου τῆς Μυρτιδιωτίσσης. Ἦ-
τον πολύ ἄξιος, δέν τοῦ μποροῦσε εἴτε δικηγόρος, ὅπως ὁ κύριος 
μητροπολίτης Ἀθηναγόρας τήν ἀποστείλῃ πρός τό λησταρχικόν 
Γενικόν Ἐκκλησιαστικόν Ταμεῖον. Καί αὐτός ὁ τύραννος δέν τήν 
ἔστειλεν, διότι τό Ἐκκλησιαστικόν λησταρχικόν Ταμεῖον θά τήν 
ἐδέχετο καί τότε θά ἐγλύτωναν αἱ μοναί ἀπό τάς δημοπρασίας, ἀλ-
λά διά νά κερδίσῃ ὁ κύριος Ἀθηναγόρας καί νά μήν κερδίσουν οἱ 
μοναχοί Πλατυτέρας καί Μυρτιδιωτίσσης δέν τήν ἔστειλεν, ἀλλά 
ἔγραψεν καί πάλιν ἀποτόμως πρός τάς δύο μονάς ὅτι διά τῆς βίας 
νά κάμωμεν δημοπρασίας αἱ δύο μοναί καί νά τοῦ στείλωμεν τά 
πρακτικά ἀμέσως διά νά ἁρπάξουν οἱ αἱμοχαρεῖς τύραννοι ὅλα τά 
εἰσοδήματα τοῦ ἐλαιοκάρπου τῶν δύο ἱερῶν μονῶν νά τά φάγουν 
αὐτοί οἱ λήσταρχοι. Καί τήν πρώτην Κυριακήν τοῦ Νοεμβρίου 
1929 ἐδώσαμεν τοῦ παπᾶ Ἀνδρέα Ἀρβανίτη ἔγγραφον καί ἐκήρυ-
ξεν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τῆς Ὁδηγητρίας τοῦ χωρίου Πέλεκος τό ἔγγρα-
φον ὅτι κατά τήν 24ην τοῦ Νοεμβρίου γίνεται δημοπρασία ἐπί τοῦ 
ἐλαιοκάρπου τῆς μονῆς Μυρτιδιωτίσσης. Ἐπίσης ἐδώ//σαμεν καί 
τοῦ κυρίου Προέδρου Σπυρίδωνος Μέξη Μπουρίκα ἕτερον ἔγγρα-
φον καί τό ἐτοιχοκόλλησεν ἐν τῷ καταστήματι αὐτοῦ ἐπισήμως. 
Καί τήν 24ην ὅπου ἦτον προσδιορισμένη ἡ ἡμέρα τῆς δημοπρασίας 
οὐδείς προσῆλθεν. Καί ἐπανελήφθη ἡ δημοπρασία διά τήν πρώτην 
Κυριακήν τοῦ Δεκεμβρίου καί πάλιν οὐδείς ἐνεφανίσθη. 

Σέ ἄλλη σημείωση, πού ἀναφέρεται στό ἴδιο θέμα64, ὁ Ἀμβρόσιος πε-

ριγράφει τά ὅσα συνέβησαν, ὅπως αὐτά περιλαμβάνονται καί στήν ἀνω-

τέρω σημείωση, καί προσθέτει ὅτι ἔπειτα ἀπό τήν ἀποτυχία τῶν δημο-

πρασιῶν: «καί πάλιν εἰδοποιήσαντες τόν Δεσπότην Ἀθηναγόραν ὅτι οὐ-

δείς προσῆλθεν πλειοδότης μᾶς ἔγραψεν καί τόν μαζεύσαμεν ἡμεῖς οἱ μο-

ναχοί τόν ἐλαιόκαρπον, ἀλλά ἐχάθηκεν ὅλος ὁ ἐλαιόκαρπος ἀπό τόν 
Νοέμβριον, τόν κατέφαγεν ὁ δάκος καί ἐξηράνθη καί μετά βίας ἔβγαζεν 
λάδι δύο ξέστες ἀνακατωμένο. Ἦτον τόσον μικρός ὥστε δυσκόλως μία 
γυναῖκα ἐμάζευεν μίαν λάταν τοῦ πετρελαίου, καί τούς ἐδίναμεν καί 10 
δραχ. ἡμερομίσθιον τήν ἡμέραν καί ὀλίγον σαλοῦμι ῥένκα καί ὀλίγον 
λάδι χωρίς ψωμί». 

                                                        
64. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 149v-150r. 
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47. Σχόλια μέ ἀφορμή τήν ἀπαλλοτρίωση τῆς ἐκκλησια-
στικῆς περιουσίας65. 

Ἐπίσης καί κατά τόν Φεβρουάριον τοῦ 1930 οἱ μπολσεβίκοι ἀρχι-
ερεῖς τῆς μιαρᾶς Συνόδου ἐκήρυξαν μέγαν καταδιωγμόν κατά τῶν 
ἱερῶν μοναστηρίων ὅπως πωλήσωσι πάσας τάς περιουσίας αὐτῶν 
καί διαλύσωσιν τάς μονάς καί διώξωσι τούς μοναχούς διά τῆς βίας 
καί τά κτίρια τά νοικιάσωσι εἰς πορνοβοσκούς, ὅπως οἱ οἶκοι τῆς 
προσευχῆς γίνωσι πορνεῖα. 

Ὦ ἀθρησκεία! Ὦ ἁρπαγή! Ὦ! μπολσεβικισμός τῶν ἀθέων ἀρχι-
ερέων! Οἱ χριστιανοί ἀφιερώνουσι εἰς τά μοναστήρια διά τήν ψυ-
χήν των καί οἱ λήσταρχοι ἁρπάζωσι δυναστικῶς καί τά πωλοῦσι 
τά ξένα κτήματα διά νά γεμίσωσι τήν σακούλα τους, τήν κοιλίαν 
τους καί τήν διασκεδάζωσι διάφορα κοσμικά πράγματα. 

22 Ἀπριλίου Ε.Π. Καί ἰδού τετέλεσται! καί κλίνας τήν κεφαλήν 
παρέδωκεν τό πνεῦμα! Τούς τό ἐψήφισαν ἡ Βουλή καί ἡ ἄνομος 
Γερουσία! Καί ἄρχισαν νά πωλοῦν τά ὑπό τῶν χριστιανῶν ἀφιε-
ρωθέντα κτήματα τῶν ἱερῶν μοναστηρίων ἀντί πινακίου φακῆς, οἱ 
μπολσεβίκοι καί κακοῦργοι ἀρχιερεῖς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Καί τί 
δέν ἔγινεν καί θά γίνῃ ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις· καταδιωγμός τῶν 
μοναχῶν, ἁρπαγή τῆς μοναστηριακῆς περιουσίας ὑπό τῶν μπολσε-
βίκων ἀρχιερέων. Γράφει ὁ προφήτης Δανιήλ καί λέγει «ὅταν ἔλθῃ 
τό βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν ἐπί 
τά ὄρη». Ποῖον ἄλλο βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως εἶναι, σήμερον, εἰμή 
μόνον ἡ ἄνομος Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἡ μπολ-
σεβικική κυβέρνηση τῆς Πολιτείας; 

Καί ἰδού ἦλθον σήμερον οἱ Ἀντίχριστοι! 
Δυστυχεῖς μοναχοί, φευγᾶτε ἀπό τά μοναστήρια σας, ὅπου τό-

σους χρόνους ἐχύσατε τό αἷμα τῆς καρδίας σας, καί πορευθῆτε 
ὅθεν βλέπουν τά μάτια σας, διότι ἦλθον οἱ Ἀντίχριστοι νά σᾶς τυ-
ραννίσουν! οἱ Ἰουλιανοί, οἱ Διοκλητιανοί καί οἱ Νέρωνες. Ἄς σχι-
σθῇ ἡ γῆ νά μᾶς καταπίῃ νά σωθοῦμεν ἀπό τάς χεῖρας τῶν τυράν-
νων ἀρχιερέων τοῦ σημερινοῦ κόσμου τούτου. 

                                                        
65. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 157r. 
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48. Χρονικόν66. 

Χρονολογεῖται στόν Φεβρουάριο τοῦ 1929. Σέ αὐτό περιγράφει τά κακοπα-

θήματά του καί τούς λόγους γιά τούς ὁποίους διαρκῶς ἦταν θλιμμένος. Ση-

μειώνει τούς ποικίλους διωγμούς πού ὑπέστη ἀπό τούς διεκδικητές τῆς περι-
ουσίας τῆς μονῆς, τήν ἀπώλεια τοῦ ἀδελφοῦ του στόν πόλεμο τοῦ 1913, τήν 
καταστροφή τοῦ ναοῦ τό 1920 καί συνεχίζει: 
Ἀλλά καί κατά τό 1926 κατά τήν παραμονήν τῆς 14ης τοῦ Αὐ-
γούστου κατά τήν πρωΐαν ἐν ᾗ ἐστόλιζα τήν εὐλογημένην ἐκκλη-
σίαν, διαταγή τοῦ δικτάτορος Θεοδώρου Παγκάλου ἐδημοσιεύθη 
διά τινος ἐκκλησιαστικῆς ἐφημερίδος ὑπό τό ὄνομα «Ἐκκλησία». 
Πᾶνε καί τά ἱερά μοναστήρια, διαλύονται, καί τάς περιουσίας των 
τάς καταλαμβάνει ἡ ἀεροπορική Ἄμυνα! Ὦ! καί τί μαῦρα θλιβερά 
δάκρυα ἔχυσα! Μοῦ ἐκόπη ἡ καρδία ἐκ τοῦ παρόντος δημοσιεύ-
ματος τῆς στυγερᾶς ἐφημερίδος. Καί πλέον ἐπί ἱκανήν ὥραν ἔμεινα 
νεκρός καί ἄφωνος. Ἀλλά κατά τόν Σεπτέμβριον διεγείρει ὁ Κον-
δύλης ἐπανάστασιν ἐν Ἀθήναις καί κρημνίζει τόν Πάγκαλον καί 
ἔφυγεν διά νυκτός. Καί οὕτω ἐγλύτωσαν τά μοναστηριακά κτήμα-
τα τῆς νήσου τῶν Κορυφῶν, ἐνῶ εἰς τά ἄλλα μέρη εἶχεν προλάβει 
καί ἅρπαξεν τά μισά ἐκ τῶν ἱερῶν μοναστηρίων. 

Ἀλλά καί μετά ταῦτα ἄλλη θλῖψις καί μαῦρα θλιβερά δάκρυα 
μοῦ ἐπῆλθον. Ἡ μιαρά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά 
τόν Νοέμβριον τοῦ 1928 ἔκαμαν ἔγγραφον εἰς τόν Πρωθυπουργόν 
καί δημοκράτην Βενιζέλον νά τούς δοθῇ ἡ ἄδεια νά ἀπαλλοτριώ-
σουν οἱ ἄνομοι καί ἄδικοι τάς περιουσίας τῶν ἱερῶν μοναστηρίων, 
διά νά πάρουν μισθούς! Ὦ τῆς ἀπανθρωπίας! Διά τῆς βίας καί διά 
τῆς ἁρπαγῆς νά πωλήσουν τά μοναστηριακά κτήματα οἱ λαίμαρ-
γοι! οἱ ἀδικηταί! οἱ τύραννοι τοῦ χριστιανισμοῦ καί οἱ καταστρε-
πταί τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῆς πίστεως! 

Ποῦ εἶσαι εὐλογημένη Ἰταλία, ὅπου σύ μόνη ὑποστηρίζεις τάς 
ἐκκλησίας σου. Ἐσέ θά εὐλογήσῃ ὁ Θεός, τό δέ Ἑλληνικόν ἔθνος 
θά τό ἀφανίσῃ ὁ Θεός ἀπό τό πρόσωπον τῆς γῆς μίαν ἡμέραν. 

Ἀλλά καί μετά ταῦτα ἄλλη θλῖψις καί μετά ταῦτα ἄλλη θλῖψις 

                                                        
66. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 151v-154r. 
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καί ἄλλα μαῦρα θλιβερά δάκρυα μοῦ ἐπῆλθον. 
Τήν αἴτησιν ὅπου ἔκαμεν ἡ μιαρά Σύνοδος εἰς τόν// Πρωθυ-

πουργόν διά νά τούς δοθῇ τό δικαίωμα νά πωλήσουν τά μοναστη-
ριακά καί τά ἐκκλησιαστικά κτήματα δέν τούς τό ἐπέστρεψεν τῶν 
ἀνόμων, καί ἀδίκων ἀρχιερέων, ἀλλά τί Νόμον ἐποίησεν ἡ Ἑλλη-
νική Βουλή; 

Ἀκούσατε εὐλογημένοι ἅγιοι πατέρες. Ὅτι μέρος τῶν μοναστη-
ριακῶν κτημάτων καί τῶν ἐκκλησιῶν, ἄλλα νά δοθοῦν εἰς πρό-
σφυγας καί ἄλλα νά πωλήσουν οἱ συνεταιρισμοί! 

Ὦ τῆς ἁρπαγῆς! 
Ὦ τῆς ἀδικίας! 
Ὦ τῆς ἀπανθρωπίας! 
Ὦ τῆς ἀθρησκείας! 
Ὦ τῆς πλεονεξίας τῶν ἀθέων ἀρχιερέων καί τοῦ ἀδίκου Ἑλλη-

νικοῦ Ἔθνους! 
Οἱ χριστιανοί ἀφιέρωσαν εἰς τάς μονάς κτήματα διά τήν ψυχι-

κήν των σωτηρίαν καί οἱ ἄδικοι ἀρχιερεῖς τά πωλοῦν ἀντί πινακί-
ου φακῆς διά νά γεμίσουν τήν σακούλαν τους καί τήν ἀχόρταγον 
γαστέραν τους! 

Ἐπίσης καί οἱ ἄδικοι βουλευταί τό αὐτό ποιοῦσιν! 
Οἱ ἀείμνηστοι ἅγιοι πατέρες τῶν ἱερῶν μοναστηρίων κατέφα-

γον τήν νεότητά των εἰς ὑπερόγκους κόπους ὅπως ἀποκαταστή-
σουν περιουσίας ὑπέρ τῶν ἱερῶν μονῶν, καί διά τό γῆρας των, καί 
διά νά εὕρωσιν καί οἱ μεταγενέστεροι ἅγιοι πατέρες. Καί οἱ ἄνομοι 
καί οἱ ἄδικοι ἀρχιερεῖς τά πωλοῦν διά τῆς βίας ληστρικῶς, δέν 
τούς σώνουν τόσας δεινάς φορολογίας ὅπου βάνουν εἰς τά ἱερά 
μοναστήρια καί παίρνουν τόσας χιλιάδας τό κατ’ ἔτος καί οἱ δυ-
στυχεῖς μοναχοί ὑστεροῦνται καί αὐτοῦ τοῦ ὑπερουσίου ἄρτου, 
ἀλλά θέλουν διά τῆς ἁρπαγῆς καί διά τῆς βίας νά τά ἀποξενώσω-
σιν παντελῶς καί νά ἀφήσουν τά μοναστήρια εἰς ἀφανισμόν ἀπω-
λείας!// 

Ἀδελφοί καί ἅγιοι πατέρες πάντοτε νά ἔχητε ὑπ’ ὄψιν ὅτι ποτέ 
κανένα καλόν νά μήν περιμένῃ ὁ δυστυχής ἄνθρωπος ἀλλά λύπην 
ἐπί τήν λύπην. Θλίψεις ἀλλεπάλληλοι, φόβοι, καταδιωγμούς καί 
καθ’ ἡμέραν μαῦρα θλιβερά δάκρυα. Ἀπό τοῦ ἔτους 1912 κατά 
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νύκτα ἔβλεπον λυπηρά καί θλιβερά ἐνύπνια, ἐν μιᾷ νυκτί ἔβλεπον 
τήν μίαν θλῖψιν, τήν ἄλλην ἄλλας θλίψεις καί μαῦρα θλιβερά δά-
κρυα. 

Κατά νύκτα ἐν ἐνυπνίῳ ἔβλεπον τούς προτελευτήσαντας ἁγί-
ους πατέρας τοῦ μοναστηρίου καί μοῦ ἔλεγον· Δυστυχῆ Ἀμβρόσιε 
ὥς νά παραδώσῃς τό πνεῦμα σου εἰς τόν Θεόν ποτέ δέν θά σοῦ 
λείψουν αἱ θλίψεις καί τά μαῦρα θλιβερά δάκρυα καί ἡ λύπη, καθ’ 
ἡμέραν αὐτό τό δρομολόγιον θά ἔχῃς. 

Καί ἰδού ἄλλη θλῖψις καί μαῦρα θλιβερά δάκρυα μοῦ ἐπῆλθον. 
Κατά τήν 23ην Φεβρουαρίου / 8 Μαρτίου 1929 οἱ ἄνομοι καί ἄδι-
κοι ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς μιαρᾶς Συνόδου ἔστειλαν ἔγγρα-
φον καί ὀνομαστικόν κατάλογον περί τοῦ κτηματολογίου τῆς μο-
νῆς ἡμῶν, νά γράψωμεν ὅλην τήν περιουσίαν τοῦ μοναστηρίου διά 
νά τά πωλήσουν οἱ ἅρπαγες, οἱ ἄνομοι, οἱ ἄδικοι, οἱ λαίμαργοι, οἱ 
τύραννοι τῶν μοναστηρίων καί τῶν μοναχῶν, οἱ ἀρνηταί τοῦ Χρι-
στοῦ, καί νά ἀφήνουν μόνον 100 στρέμματα γῆν τοῦ μοναστηρίου 
οἱ κακοῦργοι! Οἱ εὐσεβεῖς χριστιανοί δωρίζουν διά τήν ψυχικήν 
των σωτηρίαν εἰς τάς ἱεράς μονάς καί αὐτοί οἱ ἀλητήριοι τάς πω-
λοῦν ἀντί πινακίου φακῆς εἰς τούς πολίτας διά νά γεμίσουν τήν 
σακούλαν τους χρῆμα καί τήν ἀχόρταγον κοιλίαν τους κρέατα. 
Καί οἱ δυστυχεῖς μοναχοί νά ὑστεροῦνται καί αὐτῆς τῆς βαρβαρέ-
λας καί νά εἶναι γυμνοί καί τετραχηλισμένοι! Αὐτοί κανένα ἱερόν 
δέν ἔχωσιν ἐπάνω τους, οὐδέ πιστεύουσι τίποτε ἀλλά ποιοῦσιν 
ἔργα φαρισαϊκά διά νά πλανοῦν τόν κό//σμον. Ἀληθῶς λέγει τό 
Εὐαγγέλιον τοῦ Ὄρθρου τῆς Μεγάλης Τρίτης «οὐαί ὑμῖν γραμμα-
τεῖς καί φαρισαῖοι ὑποκριταί· ὁμοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις, 
ἔξωθεν μέν φαίνονται ὡραῖοι, ἔσωθεν δέ γέμουσιν νεκρῶν ὀστέων 
καί πάσης ἀκαθαρσίας». Οὕτω καί οἱ σημερινοί ἀρχιερεῖς καί ἱε-
ρεῖς ἔξωθεν φαίνονται ὡραῖοι, ἔσωθεν δέ γέμουσιν ἁρπαγῆς καί 
πλεονεξίας! Λύκοι ἅρπαγες, ἄδικοι, τύραννοι, λήσταρχοι, περιφρο-
νηταί εἰς τούς πτωχούς καί ἐστολισμένοι μέ ὅλας τάς χάριτας τοῦ 
διαβόλου. Τούς ἄφησαν διαδόχους των οἱ Νέρωνες, Ἰουλιανοί, Δέ-
κιοι, Μαξιμιανοί, Διοκλητιανοί καί ἄλλοι βασιλεῖς.// 

Τί δέ κακόν δέν ἐποίησαν οἱ ἄδικοι ἀρχιερεῖς, νοῦς ἀνθρώπου 
δέν δύναται νά διηγηθῇ· ἁρπαγήν, καταδυναστείαν, ληστείαν εἰς 
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τά μοναστήρια, καί τέλος, νοῦς ἀνθρώπου δέν δύναται νά διηγηθῇ, 
ἔκαμαν νόμον δικόν τους καί ἀπό τά κτήματα τῶν μονῶν ἄφησαν 
μόνο 100 στρέμματα γῆν τά πρός στιγμήν εἰς κάθε μοναστήρι, τά 
δέ ὑπόλοιπα νά τά πωλήσουν οἱ κακοῦργοι. 

Ἡμεῖς ἐδῶ εἰς τήν μονήν μας τήν Μυρτιδιώτισσαν ἐδηλώσαμεν 
5 στρέμματα κήπων ποτιστικῶν γύρωθεν τῆς μονῆς, καί τόν ἐλαιῶ-
να ὅστις εὑρίσκεται ἐντός τῶν ὁρίων τῆς μονῆς ὁμοῦ μέ τά κτήμα-
τα στά Κουκουλάτικα πλησίον εἰς τόν Τριάλον εἰς στρέμματα 95 
ὁμοῦ μέ τούς κρημνώδεις καί κατωφερεῖς τόπους ὁμοῦ μέ τήν ἀξί-
αν τους ὡς ἔγγιστα 100.000 ἑκατό χιλιάδας δραχμάς διά 640 μικρά 
καί μεγάλα ἐλαιόδενδρα καί περί τά 220 ἀγρίλια. Ἀκόμη ἐδηλώ-
σαμεν καί τά 27 ἐλαιόδενδρα ἅτινα εὑρίσκονται ἐντός τῶν ὁρίων 
τῆς μονῆς ἡμῶν εἰς τήν περιοχήν τοῦ χωρίου Πέλεκος εἰς τήν ὀνο-
μασίαν Ἀκρωτηράκι ἤ Κουκουρίτζα ὡς ἔγγιστα στρέμματα 2 δύο. 
Ἐπίσης ἐδηλώσαμεν καί τούς χερσοτόπους εἰς τήν ὀνομασίαν «Βό-
ντα», ὡς ἔγγιστα 6 στρεμμάτων ἤτοι τζαπίων [   ] πρός 3 τζαπίων 
τό κάθε στρέμμα ὡς ἀγόνους, ὡς ἔγγιστα δραχ. χιλιάδας 4. 

Ἐπίσης ἐδηλώσαμεν καί τόν χερσότοπον εἰς τό Κεφαλόβρυσον 
τοῦ μεγάλου λιβαδίου Ῥόπα, ὡς ἔγγιστα στρεμμάτων 3 εἰς δραχ. 
1.800. 

Ἐπίσης ἐδηλώσαμεν καί 13 μικρά ἐλαιόδενδρα εἰς τήν περιοχήν 
τοῦ χωρίου Βυροῦ εἰς στρέμμα 1 ἕνα, ὡς ἔγγιστα δραχ. 3.000. 

Τό δέ χωράφιον ἐν τῷ μεγάλῳ λιβαδίῳ τοῦ Ῥόπα ἐν θέσει Ἅ-
γιος Γεώργιος δέν τό δηλώσαμεν. 

Ἐπίσης δέν ἐδηλώσαμεν εἴτε τά χωράφια εἰς τά Λιμνιά, εἰς τό 
μεγάλο λιβάδι τοῦ Ῥόπα, ἅτινα τά κατέχομεν ἄνευ συμβολαίου. 

Ταῦτα ἔγραψα πρός γνῶσιν ὑμῶν. Ἀμβρόσιος. 

49. Ἀπαλλοτριώσεις67. 

1930 Ἰανουάριος. Ἐξακολουθεῖ ὁ αὐτός καταδιωγμός, ἡ ἁρπαγή, ἡ 
καταδυναστεία, καί ἡ παντελής ἀπαλλοτρίωσις τῶν κτημάτων ἐν 
γένει ὅλων τῶν ἱερῶν μοναστηρίων τῆς παλαιᾶς καί νέας Ἑλλάδος 

                                                        
67. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 149r. 
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ὑπό τῶν ἀθέων κακούργων, ληστάρχων ἀρχιερέων τῆς μιαρᾶς Συ-
νόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Καί ἄρχισαν καί συγχωνεύουν 
ὅλα τά ἱερά μοναστήρια εἰς ἕνα μοναστήρι καί τάς περιουσίας τῶν 
συγχωνευθέντων μοναστηρίων τάς πωλοῦν ἀντί πινακίου φακῆς, 
οἱ ἄνομοι, οἱ ἄδικοι, οἱ ἀνίεροι, οἱ ἅρπαγες, οἱ λήσταρχοι, οἱ κατα-
στρεπταί τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, οἱ ἀρνηταί τοῦ Χριστοῦ. Αὐτοί 
καμμίαν θρησκείαν δέν πιστεύουσιν, Θεόν, ἁγίους καί κολοκύθια. 
Ἀλλά αὐτά ὅπου κάνουν εἶναι μία πλαστή πλάνη διά νά πλανοῦν 
τούς κουτούς ἀνθρώπους, διά νά ἀφιερώνουν τά κτήματά των εἰς 
τά ἱερά μοναστήρια καί αὐτοί οἱ λήσταρχοι Κουμπαῖοι νά τά πω-
λοῦν ὅσον καί ὅσον καί νά γεμίζουν τήν σακούλα τους χρήματα, 
καλά φαγητά καί διασκεδάσεις μέ τά κορίτσια καί εἴ τι ἄλλο αἰ-
σχρόν τούς παρουσιασθῇ. Ἀλήθεια, νομίζετε ὅτι αὐτοί ἔχουν ἱερόν 
ἐπάνω τους, διατί τούς βλέπετε καί ἐνδύονται μεταξωτά ἐνδύματα 
καί σταυρούς καί κάνουν αὐτάς τάς ὑποκρισίας, καί εἰς τό πολιτι-
κόν θέατρον κάνουν παραστάσεις διαφόρους. Αὐτοί τήν θρησκεί-
αν τήν ἐκμεταλλεύονται ὡσάν τόν μπακάλη ὅπου ἀνοίγει τό μαγα-
ζί του νά πιάσῃ δεκάρες. 

Ὦ ἀθρησκεία! Ὦ ληστεία! Ὦ καταδυναστεία! Ὦ ἁρπαγή τῶν 
μπολσεβίκων ἀρχιερέων. Σήμερον δέν λατρεύουν Θεόν εἰμή μόνον 
χρῆμα, φαγία καλά καί αἰσχράς διασκεδάσεις μέ γυναῖκας καί 
οὐχί ἄλλο τίποτε. 

50. Σχόλια68. 

Κατά τόν Ἰούλιον τοῦ 1930 οἱ τύραννοι Νέρωνες καί Διοκλητια-
νοί ἀρχιερεῖς τῆς μιαρᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
ἐπώλησαν δυναστικῶς τάς περιουσίας τῶν τοῦ κράτους ἱερῶν μο-
νῶν εἰς τήν ἐν Ἀθήναις Ἐθνικήν Τράπεζαν, καί ἐπῆραν ἑκατομμύ-
ρια χρήματα διά νά τά φᾶνε αὐτοί οἱ ἀντίχριστοι κακοῦργοι. Ὦ 
εὐλογημένε Χριστέ μου, καί νά ἐρχόσουν ἄλλην μίαν φορά εἰς τόν 
κόσμον τοῦτον, τί θά ἐπάθαινες ἀπό τούς τυράννους ἀντιπροσώ-
πους τοῦ διαβόλου. Θά σέ ἐπωλοῦσαν διά ἕξι ὄβολα, οἱ ἀντίχρι-

                                                        
68. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 141r. 



104 

στοι ὁπαδοί τοῦ διαβόλου. Αὐτῶν τῶν κακούργων ὁ Θεός τους 
καί ὁ Χριστός τους εἶναι τό χρῆμα καί τά καλά φαγητά, διό λέγει 
ἐν τῷ Τριωδίῳ ἕν τροπάριον «οὗτός μου θεός καί δοξάσω αὐτόν». 

51. Ἀπαλλοτριώσεις69. 

Τά 1929 καί 1930 οἱ ἄνομοι καί ἄδικοι ἀρχιερεῖς τῆς μιαρᾶς Συ-
νόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπώλησαν ὅλα ἐν γένει τά μο-
ναστηριακά κτήματα εἰς τήν Τράπεζαν τήν Ἐθνικήν ἀντί πινακίου 
φακῆς, διά νά τά φᾶνε αὐτοί καί νά γεμίσουν τήν σακούλαν τους 
χρήματα καί τήν ἀχόρταγον κοιλίαν τους κρέατα. Καί διαίρεσαν 
τήν μοναστηριακήν περιουσίαν εἰς δύο μέρη: εἰς διατηρητέαν περι-
ουσίαν καί εἰς ἐκποιητέαν. Καί ἐπώλησαν πάμπολλα κτήματα τῶν 
ἱερῶν μοναστηρίων ἀπό δισεκατομμύρια ταλλήρων. Ἐπίσης καί 
διά τῆς βίας καί τῆς ἁρπαγῆς ἐπώλησαν καί ἐκ τῆς ἱερᾶς μονῆς 
Μυρτιδιωτίσσης 4 κτήματα, ἤτοι 14 ἐλαιόδενδρα ἐν τῷ χωρίῳ Βυ-
ρῷ, 4 στρέμματα χερσότοπον ἐν θέσει Βόντα τῆς περιοχῆς Πέλεκα, 
2 στρέμματα χωράφι ἐν θέσει Κεφαλόβρυσον, πλησίον Χαρτο-
ποιΐας, καί 3 στρέμματα χωράφι καλλιεργημένο ἐν θέσει Ἅγιος 
Γεώργιος, εἰς τό μεγάλο λιβάδι περιοχή Βάτου. Καί ἀρχήν λαβοῦσα 
ἡ ἁμαρτία ἤρθη εἰς παντελῆ ἀπώλειαν. 

52. Ἀπαλλοτριώσεις70. 

Τό κάτωθεν χωράφι τό ἅρπαξαν οἱ μπολσεβίκοι ἀρχιερεῖς τῆς μια-
ρᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τό πούλησαν καί 
αὐτό μαζί μέ ἄλλα κτήματα τῆς μονῆς καί τά ἔφαγαν οἱ ἄνομοι καί 
οἱ ἄδικοι. Τά πώλησαν ἀντί πινακίου φακῆς οἱ καταστρεπταί τῆς 
θρησκείας. 

Ὁ Θεός νά φυλάξῃ κάθε ἄνθρωπον νά μήν πέσῃ εἰς τά χέρια 
τῶν σημερινῶν ἀρχιερέων καί ἱερέων τοῦ σημερινοῦ κόσμου τού-
του. Κάλλιον νά κρεμάσῃ λιθάριον μύλου εἰς τόν λαιμόν του καί 

                                                        
69. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 123v. 

70. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 2, φ. 93r. 
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νά πνιγῇ εἰς τήν θάλασσαν, παρά νά πέσῃ κανείς εἰς τά χέρια τους. 

53. Ἀπαλλοτριώσεις71. 

1933 ἐν μηνί Μαρτίῳ. Ἐξακολουθεῖ ὁ μέγας καταδιωγμός καί ἡ 
ἀπαλλοτρίωση τῶν κτημάτων τῶν ἱερῶν μοναστηρίων ὑπό τῶν ἀ-
θέων μπολσεβίκων ἀρχιερέων τῆς μιαρᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος, ὡς ἐπίσης καί ἡ καταδίωξις τῶν δυστυχῶν μοναχῶν. 

Ἦχος Β΄ ἰδιόμελον τυραννίας. 
Μέγας ὁ κλαυθμός καί ὀδυρμός, μέγας στεναγμός καί ἀνάγκη, ὁ 
καταδιωγμός τῶν μοναχῶν ποῦ νά καταφύγωσιν οἱ δυστυχεῖς, ἐν 
σπηλαίοις, καί ὄρεσι καί ἐν ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς· φεῖσαι Θεέ μου τῆς 
τοιαύτης τυραννίας, ὅπως λυτρωθῶμεν ἀπό τάς παρανόμους χεῖ-
ρας των. 

                                                        
71. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 150v. 
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Δ΄. ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ-

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  
 

54. Ἀντίγραφα παλαιοτέρων σημειωμάτων72. 

Ἐν τούτῳ τό Μηναῖον τοῦ Ὀκτωβρίου εὑρέθησαν παρά τοῦ τότε 
ἡγουμένου Παρθενίου ἱερομονάχου Τζανκάρη γεγραμμένα τά κά-
τωθεν. 

1798 Ὀκτωβρίου 12. Ἀσηκώθη ὁ Ἀλήπασας μέ καβαλλαρία καί 
ἐπῆγεν εἰς τήν Πρέβεζαν καί τήν ἐπῆρεν. Ἐσκοτωθήκανε πολλοί 
Τοῦρκοι καί Φραντζέζοι καί Ῥωμαῖοι καί ἔκαμεν πολύν ἀφανι-
σμόν ἀπό τάς ἕξι ὥρας τῆς νυκτός ἕως τάς δύο ὥρας τῆς ἡμέρας. 
Ἐσταμάτησεν ὁ πόλεμος καί τήν ἐπῆρεν καί τό γράφω δι’ ἐνθύ-
μησιν τῶν μεταγενεστέρων. 

Παρθένιος ἱερομόναχος Τζαγγάρης. 
1798 23 τοῦ Ὀκτωβρίου μηνός ἡμέρα Σαββάτο τοῦ ἁγίου Ἰα-

κώβου, ἐχαλάσανε οἱ Φ<ρ>αντζέζοι τό Μανδούκι τό προάστειον 
τῆς νήσου Κερκύρας. 

1799 Ὀκτωβρίου 11 ἡμέρα Τρίτη. Ἐψηφίσθη ὁ ἱερολογιώτατος 
παπά Πέτρος Βούργαρις ἀπό τό ἱερατεῖον καί ἐχειροτονήθη διά 
μητροπολίτης Κερκύρας. 

 

                                                        
72. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 2, ἔνθετο μεταξύ τῶν φύλλων 
114 καί 115. Τά πρωτότυπα σημειώματα ἐντοπίστηκαν στό Μηναῖο τοῦ Ὀ-

κτωβρίου, ἔκδοση Σάρου, Βενετία 1755. 
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55. Ἀγγλοκρατία καί Ἕνωση73. 

Κατά τό ἔτος 1814 κατέλαβον τήν Κέρκυραν ἤ τούς Κορυφούς οἱ 
Ἄγγλοι καί διήρκεσεν ἡ κατοχή αὐτῶν μέχρι τοῦ 1864, ὁπότε ἔγι-
νεν ἡ Ἕνωσις μετά τῆς λοιπῆς Ἑλλάδος, ὅπου κάλλιον νά εἶχεν 
σχισθῇ ἡ γῆς νά μᾶς καταπίῃ ζωντανούς. Ἀνάθεμα τρεῖς, κατά τό 
Τριώδιον, τοῦ μητροπολίτη Ἀθανασίου ὅπου τήν ἔκαμεν τήν Ἕ-
νωσιν καί μᾶς ἔχασεν τούς Ἑπτανησίους. 

Ὅπου τόν καιρόν τῆς Ἀγγλίας ἦτον ὅλα τά καλά καί ὅταν ἦλ-
θεν τό Ἑλληνικόν ἔθνος ἦλθεν ὅλη ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ καί ὅλη ἡ 
ἀκρίβεια καί ἡ βλασφημία ἡ μεγάλη. Ἐνθυμοῦμαι ὅταν ἤμουν μι-
κρός κατά τό 1888 ὅπου ἐπήγαινα εἰς τό σχολεῖον, ὅπου μοῦ ἔλε-
γεν ὁ μακαρίτης ὁ πατήρ μου ὅτι τόν καιρόν ὅπου ἦτον ἡ Ἀγγλία 
εἰς τούς Κορφούς κυρίαρχος, εἰς τό χωρίον τῶν Συναράδων δύο 
ἐβλασφημοῦσαν τά θεῖα, κάποιος Στάθης Παουλῆς καί ἕνας ἄλλος 
λεγόμενος Πέτρος τοῦ Ἀδάμ καί κανείς ἄλλος. Καί τό Ἑλληνικόν 
ἔθνος ἤφερεν ὅλα τά ἁμαρτήματα εἰς τήν Ἑπτάνησον. 

56. Γεγονότα ἐτῶν 1912-191374. 

1912 καί 1913 πολυθρήνητα ἔτη. 
Οὐαί εἰς ἡμᾶς οἵτινες ἐγνωρίσαμεν τά αὐτά πολυθρήνητα ἔτη 

ὅπου ἀπό 26 τοῦ Σεπτεμβρίου 1912 ἔγινεν γενική ἐπιστράτευσις 
καί αὐτήν τήν ἡμέραν ἐγέμισαν -6- παπόρια κόσμον ἀπό τήν Κέρ-
κυραν καί ἔφυγαν διά τόν πόλεμον ὅπου ἐκήρυξεν τό Ἑλληνικόν 
ἔθνος τῆς Τουρκίας. Καί ἄρχισεν ὁ πόλεμος ἀπό τάς ἕξι τοῦ Ὀκτω-
βρίου τοῦ αὐτοῦ ἔτους 1912, καί ἔγινεν μεγάλη σφαγή τῶν χριστι-
ανῶν καί ἐφονεύθησαν καί πολλοί Κερκυραῖοι καί πολλοί ἀπέ-
θνησκον ἐκ τῶν μεγάλων κακουχιῶν τοῦ πολέμου. Μάλιστα εἰς 
μίαν πόλιν ὀνομαζομένην «Κορυτσάν» ἀπέθνησκαν 10 καί 11 τήν 
ἡμέραν ἐκ δυσεντερίας καί εἰς αὐτήν τήν πόλιν «Κορυτσάν» κατά 
τόν Νοέμβριον τοῦ 1912 ἐγέμισαν δύο νεκροταφεῖα Κερκυραῖοι. Ὦ 
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θλίψη καί συμφορά εἰς τούς δυστυχεῖς γονεῖς των. 
Ἀπό δέ τόν Ἰούνιον τοῦ 1913 ἀπεσπάσθη ἡ ἀνθρωποκτόνος 

Βουργαρία ἐκ τῆς Συμμαχίας, τήν ὁποίαν εἶχαν τά τέσσερα βασί-
λεια Ἑλλάς, Σερβία, Μαυροβούνιον καί Βουργαρία καί ἐκίνησεν 
Μέγαν Πόλεμον κατά τῆς Ἑλλάδος, οἷος οὐδέποτε γέγονεν, καί 
ἐφονεύθησαν πλῆθος χριστιανῶν καί πλείστων Κερκυραίων, καί 
ἐκ τοῦ πολλοῦ αἵματος ἐθόλωσαν τά βάθη τῆς Ἀβύσσου, καί εἰς 
τήν μεγάλην μάχην τοῦ «Πετσόβου» τῆς Βουργαρίας τάς 17 Ἰου-
λίου εἰς τήν τρίτην ὀπισθοχώρησιν ἐφονεύθη δι’ ὀβίδος εἰς τήν δε-
ξιάν πλευράν ὁ παμπόθητος καί παμφίλτατος καί ἠγαπημένος μου 
ἀδελφός Σπυρίδων, τό φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου, ἡ ὑπεράσπισις τῆς 
οἰκογενείας μου. 

Ὦ θλῖψις τῆς καρδίας μου! Ταῦτα ἤλπιζα ἐγώ νά γνωρίσω τοῦ 
ἀγαπητοῦ μου ἀδελφοῦ Σπυρίδωνος; 

Ἀλλά ταῦτα τά ἐπροξένησεν ὁ θεόργιστος Πρωθυπουργός τῆς 
Ἑλλάδος ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος. Χίλιαι χιλιάδες ψυχαί ἐσφαγμέ-
ναι, κρέμανται εἰς τόν λαιμόν τοῦ θεόργιστου καί ἀνθρωποκτόνου 
Βενιζέλου, ὅπου ἡ γῆς νά μήν τόν δεχθῇ ὡς τόν Ἰουλιανόν τόν Πα-
ραβάτην καί νά τόν κατατάξῃ ὁ Θεός μέ τόν προδότην Ἰούδαν καί 
νά δώσῃ φρικτήν ἀπολογίαν ἐν τῇ ἁγίᾳ καί φοβερᾷ ἡμέρᾳ τῆς 
Κρίσεως.  

Ἀμβρόσιος μοναχός Πακτίτης καί πολυλυπημένος ἔγραψα. 

57. Οἱ πόλεμοι τῶν ἐτῶν 1912-191375. 

Κατά τά δύο πολυθρήνητα ἔτη 1912 καί 1913 ἔγιναν δύο αἱματη-
ροί πόλεμοι ἀναμεταξύ Ἑλλάδος, Τουρκίας καί ἀνθρωποκτόνου 
Βουργαρίας. Ἐφονεύθησαν ἐντός 13 μηνῶν τοῦ πολέμου περί τάς 
60 χιλιάδας στρατιωτῶν καί ἀξιωματικῶν. Ἐκατέθλιψεν τάς οἰκο-
γενείας τοῦ κόσμου. Ὅλον τό Ἑλληνικόν κράτος κατεστράφη ἐμε-
λανοφόρησαν ὄχι μόνον οἱ ἄνθρωποι ἀλλά καί οἱ τοῖχοι τῶν οἰ-
κιῶν. Πανταχοῦ ἠκούοντο θρῆνοι, ἀναστεναγμοί καί καθ’ ὥραν 
μαῦρα δάκρυα ἔχυναν ὁ κόσμος. 
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Ὅλα ταῦτα τά ἐπροξένησεν ὁ ἀνθρωποκτόνος Πρωθυπουργός 
τῆς Ἑλλάδος ὁ Βενιζέλος. 

Χίλιαι χιλιάδες ψυχαί κρέμανται ἐσφαγμέναι εἰς τόν λαιμόν 
του, ὅπου ὁ Θεός νά τόν καταδικάσῃ μέ τόν προδότην Ἰούδαν καί 
μέ τόν Ἰουλιανόν τόν Παραβάτην εἰς τά βάθη τῆς αἰωνίου Κο-
λάσεως. 

Ὦ Θεέ μου κάμε κρίσιν εἰς τούς αἰτίους τοῦ πολέμου. 
Ὦ θλῖψις τῶν καρδιῶν τῶν γονέων καί τῶν ἀδελφῶν τῶν φο-

νευθέντων ἐν τῷ πολέμῳ. 
Διατί ἠστερήθητε παμφίλτατοι ἀδελφοί καί φίλοι τήν νεότητά 

σας καί σᾶς ἔσφαξαν οἱ Βούργαροι ἐν τῇ Μακεδονία; Πότε νά ἔλ-
θωμεν καί ἡμεῖς ἐν τῷ Ἅδῃ νά σᾶς ἰδοῦμεν; 

Διατί δέν ἔρχεσθε νά μᾶς εἰπῆτε ποῦ εὑρίσκεσθε; 
Ὦ Θεέ μου κάμε κρίσιν διά τόν ἀνθρωποκτόνον Βενιζέλον! 
Ἀμβρόσιος μοναχός μετά δακρύων ἔγραψα. 

58. Τιμές ἀγαθῶν ἔτους 191476. 

Κατά τό ἔτος 1914, τόν Ὀκτώβριον, ἡ τιμή τοῦ καθαροῦ ἄρτου 
ἔφθασεν δραχ. 2,50 τήν λίτραν, τό δέ βαρβαρόσταρον 18 δεκάρες 
τήν λίτραν. Ὁ καφές δραχ. 18 τήν λίτραν. Ἡ ζάχαρι δραχ. 7. Ὁ βα-
καλάρος 9 δραχ. Ἡ ὄρυζα 6 δραχ. καί ὅλα τά εἴδη ἑκατοντα-
πλασίονα. Ἀκρίβεια. 

59. Γεγονότα τῶν ἐτῶν 1914-191877. 

1917 καί 1918. 
Ἀπό τό ἔτος 1914 ἔγινεν Μέγας Εὐρωπαϊκός Πόλεμος. Ἡ Γαλ-

λία, Ἰταλία, Ῥωσία, Ἀγγλία καί Σερβία κατά τῆς Γερμανίας, Τουρ-
κίας, Αὐστρίας καί Βουργαρίας. Καί Γερμανία, Αὐστρία, Τουρκία 
καί Βουργαρία, κατά Γαλλίας, Ἰταλίας, Ῥωσίας καί Ἀγγλίας. Ἐ-
φονεύοντο δισεκατομμύρια ἄνθρωποι τήν ἡμέραν ἐκ τοῦ Μεγάλου 
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Πολέμου ὅπου ἐγένετο ἀναμεταξύ των, ἀπό τό 1914, 1915, 1916 
καί 1917, 1918. Ἡ Γερμανία ἐκήρυξεν γενικόν ἀποκλεισμόν εἰς ὅλα 
τά ἔθνη πολεμοῦντα καί μή πολεμοῦντα. Τό 1916 καί 1917 ἦτον 
πανταχοῦ μεγάλη πείνα ὥσπερ εἰς τάς ἡμέρας ἐν ὧ μέλλει νά 
βασιλεύσῃ ὁ Ἀντίχριστος. Ἀπέθνησκον ἄνθρωποι ἐκ τῆς πείνης. Ἡ 
κυβέρνησις ἡ Γαλλική σύν τῷ Νομάρχῃ Κερκύρας διέταζαν ἐπί 
ὀλίγας ἡμέρας νά παίρνῃ ὁ κάθε ἄνθρωπος μισήν λίτραν ψωμί ἤ 
ἀλεύρι. Ὕστερον ὅμως 3 ὀγκίες ὁ καθένας. Εἰς τήν νῆσον ταύτην 
τῶν Κορυφῶν δέν εὑρίσκετο τίποτε. Κάπου καί ποῦ, εὑρίσκετο 
ψωμί. Τό βαρβαρόσταρον ἐπήγαινεν μίαν ἥμισυ δραχμήν τήν λί-
τραν, ἤτοι 70 τάλληρα τό μόδι. Ἡ ζάχαρι 4 καί 5 δραχμάς τήν λί-
τραν. Αἱ πατάτες 100 τάλληρα τήν χιλιάδα. Τά φασόλια μίαν 
δραχμήν τήν λίτραν. Ἐπίσης καί τά κουκία καί τό κρασίον 88 
δραχμάς τήν βαρέλα καί εἴ τι ἄλλο δύνασαι νά φαντασθῇς ἀκρι-
βόν ὑπέρ τοῦ μέτρου. Φορέματα, ὑποδήματα, μεγάλη ἀκρίβεια. Τά 
κουτιά τά φώσφορα 25 λεπτά τό καθένα. Τό ὀρύζιον δραχμή μία 
τήν λίτραν. Καί κατά δυστυχίαν ὅπου ὁ τόπος τῆς νήσου δέν 
ἔκαμεν βαρβαρόσταρον τίποτε τό 1916, εἴτε λάδι, εἴτε κρασί, 
τίποτε. 

Ἐπίσης δέ κατά τόν Φεβρουάριον τοῦ 1917 ἡ Γαλλική Προστα-
σία ἐξέδωσε δελτία εἰς ὅλην τήν νῆσον Κερκύρας ἵνα κάθε δελτίον 
ἰσχύει διά ἕνα μῆνα, καί ἐχορήγησεν ἡ Γαλλική Προστασία μισήν 
λίτραν ἀλεύρι διά κάθε ἄνθρωπον μικρόν καί μεγάλον. Ἀπό δέ 
τόν Φεβρουάριον τοῦ 1917 δέν εὑρίσκετο τίποτε ἐν τῇ νήσῳ Κερ-
κύρας ἀπό κανένα εἶδος. Πανταχοῦ ἔπεσεν ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ. Τό 
κριθάρι ἔφθασεν 70 λεπτά τήν λίτραν. Κάθε μία λευτή ψωμί καθα-
ρόν στάρι ἔφθασεν 4 καί 5 δραχμάς τήν κάθε μίαν. Τό ἀλεύρι τό 
βαρβαρόσταρον ἔφθασεν 40 λεπτά τήν λίτραν. Ὁ σπόρος τό βαρ-
βαρόσταρον ἔφθασεν 2 δύο δραχμάς τήν λίτραν, καί δέν εὑρίσκετο 
νά σπείρῃ ὁ κόσμος. Ἄλεθαν βρώμη καί ἔτρωγαν ὁ κόσμος, ἀλλά 
κατά δυστυχίαν ἀκριβόν καί δέν εὑρίσκετο. Πολλοί ἀπέθνησκον 
τῆς πείνης. Ὀκτώ καί 10 ἡμέρες ψωμί δέν ἐτρώγαμεν. Ἐκινδύνευσε 
νά πεθάνωμεν καί ἡμεῖς οἱ μοναχοί ἀπό πεῖναν διότι δέν εἴχαμεν 
κανένα εἰσόδημα. 1913, 1914, 1915, 1916 καί 1917 ἐμαζεύσαμε 15 
ζύματα ἐλαιόκαρπον. Ἀγοράζαμε τό κερί, τό λιβάνι, τό λάδι. Δέν 
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εἴχαμεν ἀποκλειστικῶς τίποτε εἰς τήν μονήν, καί τό χειρότερον 
ἦτον ὅπου μᾶς καταδυνάστευε ὁ δεσπότης ὁ Σεβαστιανός ὡσάν 
ποτέ ἄλλος Ἰουλιανός ὁ Παραβάτης. Τοιαύτην καταδυναστείαν 
μᾶς ἔκανε: ἤθελεν διά τῆς βίας νά τοῦ δίνωμεν 50 τάλληρα τόν 
κάθε χρόνον, γάλλους, κανίσκια καί λοιπά. 

Ἐπίσης δέ κατά τόν Ἀπρίλιον καί Μάιον τοῦ 1917 δέν εὑρί-
σκετο πανταχοῦ ψωμίον. Ἐπίσης δέ καί ἐν Κερκύρᾳ. Καί ἡ Γαλλι-
κή Προστασία ἡ ἑδρεύουσα ἐν Κερκύρᾳ παρεχώρησεν εἰς κάθε 
ἄτομον μίαν λίτραν ἀλεύρι τήν ἑβδομάδα ἤ μίαν λίτραν ψωμίον 
καί τίποτε ἄλλο δέν εὑρίσκετο ἐν τῇ Πολιτείᾳ τῶν Κορυφῶν. Ἀπέ-
θνησκον ἄνθρωποι ἐκ τῆς μεγάλης πείνης.// 

Ἐπίσης κατά τούς μῆνας Σεπτέμβριον, Ὀκτώβριον καί Νοέμ-
βριον τοῦ 1917 τό ἀλεύρι τό βαρβαρόσταρον ἔφθασε 1,80 τήν 
λίτραν, τό δέ κριθάρι 2 δύο δραχμάς τήν λίτραν, τό δέ στάρι 3 
δραχμάς τήν λίτραν, τό δέ ψωμίον τό ὁποῖον ἐπωλοῦσαν οἱ Ἰταλοί 
στρατιῶται ἔφθασεν 2 δραχμάς τήν λίτραν. 

60. Ἐπιστράτευση τοῦ 191578. 

1915. Κατά τό τρίτον ἔτος ἀπό τοῦ πολυθρήνητου τοῦ 1913 κατά 
τόν Σεπτέμβριον 12, 13 καί 14 ἐκηρύχθη γενική ἐπιστράτευσις 
παρά τοῦ ὀργισμένου καί ἀνθρωποκτόνου πρωθυπουργοῦ Βενιζέ-
λου, ἤτοι ἐκηρύχθη βασιλικόν διάταγμα τάς 11 τοῦ ἴδιου μηνός Σε-
πτεμβρίου καί τάς 12 καί 14 τοῦ ἰδίου, ἡμέρα Σαββάτο καί Δευ-
τέρα ἔφυγαν 22 ἡλικίαι κόσμος, ἤτοι οἱ κληρωτοί τοῦ 1892 μέχρι 
τοῦ ἔτους 1914 καί ἔγινεν μεγάλη θλῖψις καί θρῆνος πολύς. Πα-
νταχοῦ ἠκούοντο φωναί καί μαῦρα δάκρυα. Ἔκλαιον καί οἱ νε-
κροί μέσα εἰς τούς τάφους των. Ἐθρηνοῦσεν ὁ κόσμος πανταχοῦ, 
οἱ γονεῖς τά τέκνα των, οἱ ἀδελφοί τούς ἀδελφούς, οἱ φίλοι τούς 
φίλους των, καί ἔλεγον: ποῦ πορεύεσθε ἀγαπητοί ἀδελφοί καί 
τέκνα ἡμῶν; Πάλιν μέλλει νά σᾶς φονεύσουν οἱ ἀνθρωποκτόνοι 
καί τά αἱμοβόρα θηρία, οἱ Βούργαροι; 
Ἀμβρόσιος τεθλιμμένος ἔγραψα. 
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61. Γεγονότα τοῦ ἔτους 191579. 

Κατά τό ἔτος 1915 Δεκεμβρίου 28 ἡμέρα Δευτέρα περί τό μεσο-
νύκτιον τήν μίαν ὥραν τῆς νυκτός, ἦλθεν στρατός Γαλλικός πε-
ρίπου τρεῖς χιλιάδες καί 30 πλοῖα βασιλικά μικρά καί μεγάλα καί 
ἀπεβιβάσθησαν εἰς τόν λιμένα τῆς πόλεως Κερκύρας. Στρατός, ἄ-
λογα, κανόνια, κάρα, πολεμοφόδια καί λοιπά. Καί δύο χιλιάδες 
ἀπό τόν αὐτόν στρατόν μαζί μέ λοιπά ἤ μερικά πολεμοφόδια καί 
κανόνια, ἐπῆγαν καί κατέλαβον τό Γερμανικόν βασιλικόν παλάτι 
εἰς τό χωρίον Γαστούριον τῆς νήσου Κερκύρας. Ὁ δέ λοιπός Γαλλι-
κός στρατός κατώκησεν εἰς τό Νέον Φρούριον τῆς πόλεως Κερκύ-
ρας καί ἔλαβον καί κατέλαβον ἀμέσως μόλις ἀπεβιβάσθησαν εἰς 
τήν Κέρκυραν τό Τηλεγραφεῖον, τό Τηλεφωνεῖον, τό Ταχυδρο-
μεῖον, τό Ὑγειονομεῖον καί τό Λιμεναρχεῖον καί εἰς καθ’ ἕν ἕκα-
στον ἁπάντων τῶν ἀρχῶν ἔβαλαν σκοπούς γαλλικούς εἰς τάς θύ-
ρας καί ἐφύλαττον καί ἄνευ τῆς ἀδείας τοῦ σκοποῦ δέν ἐπιτρέπετο 
οὐδείς νά εἰσέλθῃ ἐντός τῶν αὐτῶν δημοσίων καταστημάτων. 

62. Τιμές ἀγαθῶν κατά τό ἔτος 191680. 

Τό 1916 ἀπό τούς πολλούς πολέμους τῶν ὅλων Μεγάλων Βασι-
λείων τῆς Εὐρώπης, ἦλθε μεγάλη δυστυχία καί πείνα, καί τό ψω-
μίον τό καθαρόν ἐπῆγεν 32 λεπτά τήν λίτραν. Τό δέ βαρβαρό-
σταρον, ὁ μέν καρπός ἔφθασεν ἑπτά ἥμισυ δραχμάς τό κιλόν, τό δέ 
ψωμίον ἡ παρπαρέλα ἔφθασεν 30 λεπτά τήν λίτραν καί δέν εὑ-
ρίσκετο νά τό φάγουν οἱ ἄνθρωποι. 

63. Γεγονότα τοῦ ἔτους 191881. 

Κατά τόν Μάιον καί Ἰούνιον τοῦ 1918 ἦλθον εἰς τόν λιμένα τῆς 
πόλεως τῶν Κορυφῶν περί τά 60 πολεμικά πλοῖα ἐκ τῆς Ἀμερικῆς 
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καί Ἰαπωνίας πρός ἐνίσχυσιν τοῦ γενομένου πολέμου μεταξύ Ἀγ-
γλίας, Γαλλίας, Ἰταλίας καί Σερβίας κατά τῆς Αὐστρογερμανίας, 
Τουρκίας καί ἀνθρωποκτόνου Βουργαρίας. Καί κατά τό αὐτό ἔτος 
1918 Σεπτεμβρίου 17 παρεδόθη ἅπασα ἡ Βουργαρία στρατός, κό-
σμος καί ὅλα τά πολεμοφόδια εἰς τάς Μεγάλας δυνάμεις Ἀγγλία, 
Γαλλία, Ἑλλάς, Ἀμερικῆς, Ἰαπωνίας καί λοιπῶν. 

64. Ἐκρήξεις τορπιλῶν κατά τό ἔτος 191782. 

Κατά τό ἔτος 1917 30 Μαρτίου τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Πέμπτην 
τάς 5 μετά μεσημβρίας, ἠκούσθη μία μεγάλη ταραχή ἐξερχομένη ἐκ 
τῆς θαλάσσης, ὡς νά ἦτον κανόνιον τῆς καταστροφῆς, ὥστε ὀλίγον 
ἔλειψε νά κρημνισθοῦν αἱ οἰκίαι τῆς μονῆς Μυρτιδιωτίσσης καί νά 
πέσουν εἰς τήν θάλασσαν καί τά βουνά τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ 
Ὑψηλοῦ. Καί τήν ἄλλην ἡμέραν ἐδημοσιεύθη εἰς τόν κόσμον ὅτι οἱ 
κάτοικοι τοῦ χωρίου Πεντάτι εὕρηκαν μίαν τορπίλαν γερμανικιάν 
εἰς τό πέλαγον καί ἐμπῆκαν εἰς τήν θάλασσαν δύο καΐκια μέ 9 ἐν-
νέα ἄνδρες καί μία γυναίκα καί τήν ἔδεσαν τήν τορπίλαν καί τήν 
ἐτράβιζαν πρός τό μέρος τῆς ἀκροθαλασσίας. Καί ὡς καθώς τήν 
ἔσερναν οἱ ἄνθρωποι καί τά καΐκια, ἐκτύπησεν ἡ τορπίλα εἰς κά-
ποιαν πέτραν καί ὦ τῆς κακοτυχίας των, ἄναψεν ἡ τορπίλα καί 
ἐφόνευσεν ὅλους, ὥστε οὐδέ ἴχνος εὑρέθη ἀπ’ αὐτούς, τούς κατέ-
φαγεν τά σώματα ὅλα ἡ φωτία καί ἐπίσης καί τά καΐκια τά ἔκαμεν 
κομμάτια. Τοσαύτη ταραχή ἔγινεν ὥστε ἐταράχθησαν τά βάθη τῆς 
Ἀβύσσου. Πρᾶγμα τό ὁποῖον οὐδέποτε ἠκούσαμεν εἰς τόν αἰῶνα. 

Ὦ τῆς συμφορᾶς των! 
Αἰωνία σας ἡ μνήμη ἀξιομακάριστοι καί ἀείμνηστοι ἀδελφοί 

ἡμῶν, ἵνα εὕρῃ ἔλεος ἡ ψυχή σας ἐν τῇ ἁγίᾳ καί φοβερᾷ ἡμέρᾳ τῆς 
κρίσεως ἔνθα οἱ δίκαιοι ἀναπαύονται! 

Ἐπίσης δέ καί κατά τόν αὐτόν Μάρτιον 16 τοῦ αὐτοῦ μηνός 
τοῦ 1917, ἕνας Πελεκιάτης λεγόμενος Γεράσιμος Κονισπολιάτης 
ἤτοι Κούρης κάτω εἰς τήν Ἄμμον τήν ἔμπροσθεν πλησίον μέ τό 
Κανουλάκι εὕρηκεν μίαν τορπίλαν ἰταλικήν μέσα εἰς τό πέλαγον, 
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καί πλησιάζοντας εἰς τήν Ἄμμον ἐκάθισε διότι ἦτον πολύ βαρεῖα, 
καί εἶχε γύρωθεν ἡ τορπίλα ἕξι καψούλια τῆς φωτιᾶς, ἡ δέ τορπίλα 
ἦτον μεγάλη ὡσάν καπάσα ἀπό 15 ξέστες λάδι. Καί αὐτός ὁ Γερά-
σιμος Κούρης κυλιώντας την μέ μεγάλον κόπον τήν ἔβγαλεν ἔξω εἰς 
τήν ἄμμον καί κράζοντας τόν πάτερ Γαβριήλ τήν ἔλυσεν μέ τά 
κλειδιά τοῦ ἐλαιοτριβείου καί μέσα της εἶχεν μίαν βόμβαν γεμάτην 
σπίρτο καί καψούλια, καί ἐκεῖ εἴμασθε καί ἐγώ καί ὁ Νεκτάριος. 
Καί ἡ Παναγία ἡ Μυρτιδιώτισσα ἐφύλαξεν καί δέν ἄναψεν ἡ τορ-
πίλα, εἰδέ ἀλλέως θά μᾶς ἐφόνευεν καί τούς τρεῖς, Γαβριήλ, Νεκτά-
ριον καί ἐμέ τόν Ἀμβρόσιον καί τόν Γεράσιμον Κούρην, μαζί μέ 
τόν υἱόν του. Ἀλλά γνωρίζοντας ἡ Παναγία ὅτι ἤθελον χαθῇ οἱ 
προστάτες της, ἐβοήθησε διότι πλέον ἤθελεν εὑρεθῇ ἔρημος ἡ μονή 
τῆς Μυρτιδιωτίσσης. 

65. Ἔκρηξη τορπίλης τό ἔτος 191983. 

Ἐπίσης καί κατά τό ἔτος 1919 Ὀκτωβρίου 18 ἡμέρα Παρασκευή 
τό πρωΐ τάς ἕξι πρό μεσημβρίας, εὕρηκεν ὁ Γεώργιος Νίκας (πρώην 
ὀθωμανός, καί κατά τάς 30 Μαρτίου 1919 τό Σαββάτο τοῦ ἁγίου 
καί δικαίου Λαζάρου ἐβαπτίσθη καί ἔγινεν χριστιανός) μίαν τορ-
πίλαν εἰς τό πέλαγον τοῦ Τριάλου εἰς τήν ὀνομασίαν «Βουλί-
στρες», ἀπό κάτω ἀπό τές ἐλιές τοῦ Μαλάτου. Καί ἐκεῖ ἐσυνάχθη-
σαν καί τρία παιδία· τοῦ Μιχαήλ Βασιλάκη τό παιδίον, ὀνόματι 
Σπυρίδων ἐτῶν 14, ἐπίσης καί τοῦ Σπυρίδωνος Δουκάκη τό παι-
δίον, ἐτῶν 14 ὀνόματι Ἠλίας, ἐπίσης καί τό παιδίον τοῦ ποτέ Ἀν-
δρέου Βασιλάκη Κουτσοκέλη, ὀνόματι Διονύσιος ἐτῶν 18, καί ὁ 
Γεώργιος Νίκας ἐκ τοῦ χωρίου Τρεπέτζη τῆς Αὐλῶνος τῆς Ἠπεί-
ρου. Καί ἐκτυποῦσαν ἐπί ἱκανήν ὥραν μέ τά σφυρία καί σκαρπέλα 
νά ἀνοίξουν τήν τορπίλαν καί ἐκ τοῦ πολλοῦ κτύπου ἄναψεν ἡ 
τορπίλα καί τούς ἐφόνευσεν καί τούς 4 καί τούς ἔκαμεν κομμάτια 
μικρά καί τούς ἐπέταξεν ἡ φωτιά τά ἐντόσθια 500 πάσα μακριά, 
τοῦ δέ Ἠλία Δουκάκη τό πτῶμα οὐδέ ἴχνος εὑρέθη. Τόσον δέ κτύ-
πον ἔκαμεν ἡ τορπίλα ὅταν ἄναψεν, ὅπου ἐταράχθησαν τά κατα-
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χθόνια τοῦ Ἅδου. Πανταχοῦ ἠκούσθη εἰς ὅλην τήν νῆσον τῶν Κο-
ρυφῶν καί ὀλίγον ἔλειψεν νά κρημνισθῇ καί ἡ μονή. Τό τί θρῆνος 
καί ὀδυρμός ἔγινεν αὐτήν τήν ἡμέραν δέν δύνομαι νά περιγράψω. 
Ἀποσιωπῶ νά γράψω περισσότερα διότι τά μαῦρα δάκρυα μοῦ 
ἐσκέπασαν τά μάτια καί δέν βλέπω νά γράψω ἄλλα. 

66. Σύσταση κοινότητος Κοκκίνη84. 

Ἀριθ. 74 
Βασίλειον τῆς Ἑλλάδος 

Ὁ Πρόεδρος τῆς Κοινότητος Πέλεκα 
Πρός τούς κατοίκους τῶν συνοικισμῶν Κοκκίνη, Βάτου  

καί Τριάλου 
Συνεπεί<ᾳ> τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3050 διαταγῆς τῆς Βασιλικῆς Νομαρχίας 
Κερκύρας, κοινοποιεῖ τό ἀπό 5 Μαρτίου ἐνεστῶτος ἔτους Βασι-
λικόν Διάταγμα δι’ οὗ ἀναγνωρίζονται ὡς Κοινότητες ἐν τῷ Νομῷ 
Κερκύρας (ἐκτός τῶν ἄλλων συνοικισμῶν) καί ὁ συνοικισμός Κοκ-
κίνη (τέως Δῆμος Παρελείων) ἀποσπώμενος τῆς Κοινότητος Πέλε-
κα (τέως Δῆμος Μεσοχωριτῶν) εἰς ἥν μέχρι τοῦδε ἀνῆκεν. Εἰς τήν 
ἱδρυμένην Κοινότητα Κοκκίνη προσαρτῶνται ὁ συνοικισμός Βά-
τος, ἀποσπώμενος τῆς Κοινότητος Μαρμάρου (τέως Δῆμος Παρε-
λείων), καί ὁ συνοικισμός Τριάλος, ἀποσπώμενος τῆς Κοινότητος 
Πέλεκος. Δέν παραλείπει νά γνωρίσῃ ὑμῖν ὅτι συμφώνως τῷ ἄρ-
θρῳ 5 ΔΝΖ΄ Νόμου ἡ ἰσχύς τοῦ ἀνωτέρω Βασιλικοῦ Διατάγματος 
θέλει ἄρξεται ἀπό τῆς νέας κοινοτικῆς περιόδου. 

Ἐν Πέλεκᾳ τῇ 20ῇ Ἀπριλίου 1919. 
Ὁ Πρόεδρος Ἰωάννης Κονισπολιάτης. 

67. Θάνατος τοῦ βασιλιᾶ Ἀλεξάνδρου85. 

Κατά τό ἔτος 1920 Ὀκτωβρίου 15 ἡμέρα Πέμπτη ἀπέθανεν ὁ 
βασιλεύς τῶν Ἑλλήνων Ἀλέξανδρος εἰς τάς Ἀθήνας δηλητηρια-
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σθείς ὑπό τῶν κακούργων Ἀθηναίων. Βασιλεύσας ἔτη δύο καί 
πρῶτος βασιλεύς ὑπό τό ὄνομα Ἀλέξανδρος καί ἦν ἐτῶν 22, δευ-
τερότοκος υἱός τοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου ὅστις κατά τήν στιγ-
μήν ταύτην τοῦ θανάτου τοῦ υἱοῦ του Ἀλεξάνδρου εὑρίσκεται 
ἐξόριστος ἐν Ἑλβετίᾳ ὑπό τῶν Μεγάλων Δυνάμεων ὡς προδότης 
τοῦ φρουρίου Ῥοῦπελ εὑρισκόμενον ἐν Μακεδονίᾳ. Τοσοῦτον δέ 
δυνατόν ἦτον τό δηλητήριον ὅπου οἱ μεγάλοι ἰατροί τῆς Εὐρώπης 
ζῶντος τοῦ βασιλέως Ἀλεξάνδρου ἐπῆραν διά μικράς λατζέντας 
αἷμα ἐκ τῆς χειρός του καί ἐπότισαν ἕναν ποντικόν καί παρευθύς 
ἐψόφησεν ὁ ποντικός. 

68. Τιμές ἀγαθῶν κατά τό ἔτος 192186. 

Κατά τό ἔτος 1921 ἔφτασεν τό ψωμίον τό καθαρόν λεπτά 90 τήν 
λίτραν, τό δέ ἀλεύρι τό βαρβαρόσταρον λεπτά 65 τήν λίτραν.  

Ὁ καφές δραχμάς 5 τήν λίτραν· ὁ βακαλάος δραχ. 3 ἥμισυ τήν 
λίτραν· ἡ ζάχαρι δραχ. 2 τήν λίτραν· ἡ μανέστρα δραχ. 1,40 τήν 
λίτραν· τό ὀρύζιον δραχ. 2 τήν λίτραν· τό κρασίον δραχ. μίαν τό 
καρτοῦτζον· ἡ βανβαζίνα τό πανίον 3 ἥμισυ δραχ. τό βράτσον· τά 
ὑποδήματα 60, 70 καί ἑκατόν τό κάθε ζεῦγος· τό ἀλεύριον τό κα-
θαρόν στάρι δραχ. μίαν τήν λίτραν· καί ἐν γένει μεγάλη καί ὑπερ-
βολική ἀκρίβεια εἰς πάντα. 

69. Τιμές ἀγαθῶν τῶν ἐτῶν 1922-192487. 

Κατά τά ἔτη 1922, 1923 καί 1924 ἔφθασεν τό καθαρόν ψωμί 
δραχ. 2 τήν λίτραν, ἡ δέ βαρβαρέλα ἔφθασεν δραχ. 1,50 τήν λί-
τραν. Ἡ ζάχαρι δραχ. 10 τήν λίτραν, ὁ καφές 17 καί 20 δραχ. τήν 
λίτραν, ὁ βακαλάος δέκα δραχ. τήν λίτραν, ἡ μανέστρα 6 δραχ. 
τήν λίτραν ἐπίσης καί τό ὀρύζιον. 
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70. Ἡ ἰταλική ἀπόβαση στήν Κέρκυρα τό 192388. 

1923. Κατά τάς 18/31 Αὐγούστου ἡμέρα Παρασκευή ὥρα ὡσεί 4η 
τῆς ἡμέρας, μετά μεσημβρίας, ἀπεβιβάσθησαν ἐν τῇ νήσῳ Κερκύρας 
περί τά 25 πολεμικά ἰταλικά πλοῖα μέ ὅλα τά ἐφόδια τοῦ πολέμου, 
καί ἀμέσως ἐπυροβόλησαν τά δύο φρούρια, παλαιόν καί νέον. Καί 
εἰς τό νέον φρούριον κατέστρεψαν τήν μεγάλην οἰκίαν τῆς Σχολῆς 
ἥν εἶχεν ἀνοικοδομήσει ἡ Ἀγγλία ἐκ βάθρων ἐν δέ τῷ παλαιῷ 
φρουρίῳ διά μεγάλου πυροβόλου κατέστρεψεν τό Στρατολογικόν 
Γραφεῖον καί ἐφόνευσεν καί 20 Ἕλληνας στρατιώτας καί 50 
ἀρμενόπαιδας πρόσφυγας ἐκ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, οἵτινες διέμενον 
ἐν τῷ αὐτῷ φρουρίῳ ὡς πρόσφυγες καί τρεφόμενοι ὑπό τῆς 
Ἀμερικῆς. 

Καί μετά τόν πυροβολισμόν ἀπεβίβασεν εἰς τήν νῆσον ἕως 50 
χιλιάδας στρατόν Πεζικόν καί Ναυτικόν καί ἀμέσως κατέλαβεν 
ὅλας τάς ἀρχάς τῆς πόλεως, ἤτοι τήν βασιλικήν Νομαρχίαν, Τη-
λεγραφεῖον, Λιμεναρχεῖον, Διεύθυνσιν Ἀστυνομίας, Τελωνεῖον καί 
ὅλας τάς τῶν χωρίων Ἀστυνομίας ὑπό τήν διεύθυνσιν στρατιω-
τικῶν ὑπαλλήλων Ἰταλῶν ἀξιωματικῶν. 

Ἐπίσης κατεσκήνωσαν καί ἐν τοῖς κελίοις τῆς μονῆς Πλατυτέ-
ρας ἐν Μανδουκίῳ. Ἐπίσης ἐκήρυξαν καί τόν Στρατιωτικόν Νό-
μον, ὅτι ὅστις ἐπαναστατήσῃ κατά τῆς Ἰταλίας ἀμέσως νά τουφε-
κίζεται. Ἐπίσης κατέγραφεν καί ὅλα τά χωρία τῆς νήσου ἕνα πρός 
ἕνα. 

71. Τιμές ἀγαθῶν τό ἔτος 192489. 

Κατά τό ἔτος 1924 τό ψωμί τό καθαρόν ἔφθασεν ἡ τιμή του δραχ. 
2,50. 
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72. Τιμές ἀγαθῶν τό ἔτος 192590. 

Κατά τό ἔτος 1925 τό καθαρόν ψωμίον ἔφθασεν ἡ τιμή του δραχ. 3 
καί 10 τήν λίτραν. 

73. Αὐτοκτονία τοῦ Καρόλου Μπέρτου91. 

Τό 1939 1η Ἰουλίου αὐτοκτόνησεν ὁ Κάρολος Μπέρτος, Γερμανός 
Καθηγητής τῆς Φιλολογίας, ἐλθών ἐκ Γερμανίας καί κατήντησεν 
πάμπτωχος ἐκ τοῦ χαρτοπαιγνιδίου καί αὐτοκτόνησεν ἐδῶ εἰς τό 
ἀντίπερα μέρος ὅπου ὀνομάζεται Κορακοφωλία θέσις «Βάρδια» ἤ 
«Πόρτες» καί εὑρέθη ἔπειτα ἀπό 13 ἡμέρες καί τόν ἔθαψεν ὁ πρό-
ξενος Γερμανός εἰς χωρίον Βάτον στήν ἐκκλησίαν. 

74. Γεγονότα τῶν ἐτῶν 1940-194192. 

1940 τά τέλη τοῦ Ὀκτωβρίου, ἐκήρυξεν ἡ Ἰταλία ἐπισήμως τόν 
πόλεμον τῆς Ἑλλάδος, καί τήν πρώτην τοῦ Νοεμβρίου ἦλθον ἀπό 
τήν ἀπέναντι ἰταλοκρατούμενην Ἀλβανίαν 12 πολεμικά ἀεροπλά-
να, περί τάς 2 ὥρας τῆς ἡμέρας, καί ἔρριξαν ἀναρίθμητες βόμβες εἰς 
τό κάτω μέρος τοῦ χωρίου Κορακιάνας καί Σωκρακίου, ὅπου ἦτον 
στρατός κατασκηνωμένος, καί ἔκαμαν μέγαν ἀναφανισμόν. Καί 
τόν Δεκέμβριον τοῦ αὐτοῦ ἔτους κατερήμαξαν τήν πόλιν τῆς Κερ-
κύρας καί ἔκαμαν μεγάλην καταστροφήν τά ἰταλικά ἀεροπλάνα. 
Κατεκρήμνισαν ὅλα τά σπίτια τῆς πόλεως, τήν ἐκκλησίαν τοῦ Τα-
ξιάρχου, τήν Ἁγίαν Σοφίαν, τήν Παναγίαν τήν Μητρόπολιν καί 
μέρος τῆς Παναγίας τῶν Ξένων, καί καθ’ ἑξῆς ἐγένετο βομβαρδι-
σμός ἐξ ἰταλικῶν ἀεροπλάνων ἐν τῇ πόλει καί ἐν τοῖς χωρίοις καί 
ἐφονεύοντο ἀναρίθμητοι ἄνθρωποι. Ὕστερον δέ κατά τήν νέαν 
ἑβδομάδα τοῦ Πάσχα τόν Ἀπρίλιον 1941 ἡ ἄδικος Γερμανία, ἡ 
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σύμμαχος τῆς Ἰταλίας, ἤφερεν τήν Ἰταλίαν εἰς τήν Ἑπτάνησον καί 
κατεκυρίευσαν ὅλην τήν Ἑλλάδα, παλαιάν τε καί νέαν, καί διελύ-
θη τό Ἑλληνικόν ἔθνος καί ἔγιναν κύριοι Γερμανοί, Βούργαροι 
καί Ἰταλοί εἰς ὅλην τήν Ἑλλάδα. 

Καί κατά τόν Αὔγουστον τοῦ 1941 ἐκήρυξεν τήν Ἑπτάνησον 
Ἰόνιον Κράτος, καί ἐγίναμεν ὑπήκοοι Ἰταλοί, θείας παραχω-
ρήσεως. 

Δικαίως ὁ Θεός μᾶς παρέδωκεν εἰς τάς χεῖρας τῶν Ἰταλογερ-
μανῶν, διότι εἴμεθα κακό ἔθνος οἱ Ἕλληνες ἐν γένει. Ὅλοι κα-
κοῦργοι πολίτες, καί οἱ ἐκκλησιαστικοί χείρονες τῶν πολιτῶν. Οἱ 
ἀρχηγοί τῆς Ἐκκλησίας ἐν γένει, ὅλων μηδενός ἐξαιρουμένου, ἦτον 
καί εἶναι ἅρπαγες, ἄδικοι, ἐκδικητικοί, τύραννοι κατά τῶν μονα-
χῶν καί ἅρπαξαν καί ἐπώλησαν ἀντί πινακίου φακῆς ἐν γένει 
ὅλας τάς περιουσίας τῶν ἱερῶν μοναστηρίων καί ἐγέμισαν τές σα-
κοῦλες των χρήματα, καί οἱ δυστυχεῖς μοναχοί κατεδιώκοντο, ἀπ’ 
αὐτούς, τούς ἀρχηγούς τῆς Ἐκκλησίας, γυμνοί καί ξυπόλυτοι καί 
πεινασμένοι, διά τοῦτο καί ἡ θεία δίκη μᾶς παρέδωσεν εἰς τάς 
χεῖρας τῶν Ἰταλογερμανῶν. Δόξα νά ἔχῃς, Θεέ μου δικαιοκρίτα. 

75. Γεγονότα τῶν ἐτῶν 1943-194493. 

Κατά τό ἔτος 1943 ἐπί τῆς Ἰταλικῆς Κατοχῆς τῆς Ἑπτανήσου ἄν-
θρωποι Κορφιάτες, προδότες κατά τῆς Κερκύρας, ἐμάζευαν τά 
ὅπλα τῶν κατοίκων τῆς νήσου, καί τά πωλοῦσαν εἰς τάς ἐνταῦθα 
ἰταλικάς ἀστυνομίας, καί οἱ Ἰταλοί τούς ἔδιναν πολλές χιλιάδες 
χρῆμα, καί αὐτοί ζοῦσαν μέ τές προδοσίες χωρίς νά ἐργασθοῦν. Ἐν 
δέ τῇ περιοχῇ Τεμπλόνι καί Βασιλικά κάποιος Ἀρβανίτης Σῶμας 
βγῆκεν στό κλαρί ἀντάρτης μαζί μέ ἄλλους πολλούς Κορφιάτες καί 
σκότωναν τούς προδότες αὐτούς ὅπου μάζευαν τά ὅπλα καί τά 
πωλοῦσαν τῶν ἰταλικῶν ἀρχῶν, διότι ἐνδεχομένης καμμίας ἐ-
παναστάσεως νά μήν ἔχουν οἱ Ἕλληνες ὅπλα νά πολεμήσουν τούς 
Ἰταλούς. Καί κατά τόν Ἰούνιον τοῦ αὐτοῦ ἔτους ἐν τῇ περιοχῇ τοῦ 
Ἁγίου Ὀνουφρίου τοῦ Σκριπεροῦ ἐσκότωσαν οἱ αὐτοί ἀντάρτες 
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τόν Γεράσιμον Παπαδάτον ἐκ Συναράδων καί κάτοικος στό Κε-
φαλόβρυσον, ὀνομαζόμενος «Μάνιος», μέ δέκα πιστολιές καί ἐκεῖ 
στόν λόγκον τόν ἔθαψαν ὡσάν σκύλον. 

Ὁμοίως καί τάς 13 τοῦ Ἰουλίου ἰδίου ἔτους ἐσκότωσαν τόν 
Χαραλάμπην Ἀγγούλην Βασιλάκην ἀπό τό χωριό τοῦ Βάτου, εἰς 
τήν ὀνομασίαν Κεφαλόβρυσον, τοῦ ἔδωσαν πυροβολισμούς μέ 
ὅπλον «Μάλιχερ» καί τόν ἤφεραν εἰς τόν Ἅγιον Νικόλαον τοῦ 
Βάτου καί ἔμεινεν 5 ἡμέρες ἄταφος ἕως νά ἔλθῃ ὁ Ἰταλός ἰατρός νά 
τοῦ κάμῃ νεκροψίαν, καί βρώμευσεν ὡσάν σκύλος ψόφιος καί δέν 
ἠμποροῦσαν νά τόν θάψουν ἀπό τήν πολλήν βρώμαν ὅπου εἶχεν. 

Ὁμοίως τό 1944 τόν Ἀπρίλιον ὁ υἱός τοῦ Θωμᾶ Βέλη ὀνόματι 
Τηλέμαχος ἐτῶν 19, ἐσκότωσεν τόν Ἀλέξανδρον Λιντοβόην ἐτῶν 
27 ἀπό τόν Βάτον τάς δύο ὥρας τῆς ἡμέρας διά γερμανικοῦ ὅπλου 
καί αὐτός ὁ φονευθείς Λιντοβόης εἶχεν φονεύσει ἕναν Ἑβραῖον εἰς 
τό χωριό Κοκκίνη ἐτῶν 26 καί ἐπληρώθη ἡ ῥῆσις του Εὐαγγελίου. 

Καί τό αὐτό ἔτος 1944 τόν Αὔγουστον διά μεσονυκτίου οἱ ἄλ-
λοι δύο υἱοί τοῦ Εὐσταθίου Λιντοβόη ὁ Χαραλάμπης καί ὁ Παῦ-
λος ἐσκοτῶσαν τόν αὐτόν φονιά Τηλέμαχον Βέλην ἀφοῦ πρῶτον 
τόν ἐμαρτύρησαν διά πολλῶν μαχαιριῶν καί τόν ἐσκότωσαν ἐδῶ 
πλησίον εἰς τήν ὀνομασίαν Κανουλάκι καί τόν ἔρριξαν εἰς τόν ἐκεῖ 
κρημνόν καί τόν εὕρηκαν ἔπειτα ἀπό 8 ἡμέρες καί βρωμοῦσε ὡσάν 
σκύλος. Ὁ αὐτός φόνος τοῦ Τηλεμάχου Βέλη ἐγένετο τήν 23 Αὐ-
γούστου τό βράδυ νύκτα. 

Ὁμοίως καί τήν 30 Σε<πτεμ>μβρίου 1944 τό Σαββάτο τό βράδυ 
νύκταν ἐσκοτώσανε διά πυροβόλου ὅπλου τόν Κωνσταντῖνον Χα-
λικιόπουλον ἐτῶν 32 ἐκ Μανδουκίου Κερκύρας οἱ κάτοικοι στό 
Βάτο, διότι ἐπρόδιδεν τόν κόσμον εἰς τούς τυράννους Γερμανούς 
εὑρισκόμενοι κάτοχοι τῆς Κερκύρας. 

76. Τιμές ἀγαθῶν κατά τά ἔτη 1941-194394. 

Κατά τά ἔτη 1941, 1942 καί 1943 ἐπί τῆς ἰταλικῆς κυριαρχίας ἐν 
Κερκύρᾳ καί ἐν ταῖς Ἰονίοις νήσοις ἦτον μεγάλη πείνα, ψωμί δέν 
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εὑρίσκετο, εἴτε τίποτε ἄλλο πρᾶγμα. 
Τό ψωμί ἡ βαρβαρέλα τήν πωλοῦσαν δραχ. 600 τήν λίτραν. Ἡ 

ζάχαρις δρχ. 700 ἤ 800. Τό λάδι χιλίας δραχ. τό καρτοῦτσο. Ὑφά-
σματα χιλίας πεντακοσίας δραχ. τό βράτσο. Ὑποδήματα χιλίας 
πεντακοσίας δρχ. τό ζευγάρι. Ὅλα ἐπωλοῦντο μέ μαύρη ἀγορά 
δηλαδή μεγάλη ὑπερτίμησις. 

Κατ’ αὐτά τά ἔτη ἐβασίλευεν ἐν Κερκύρᾳ μεγάλη ἀναρχία, 
ἀνταρσία, κλοπές μεγάλες, κανείς δέν ἐξουσίαζεν τήν περιουσίαν 
του, αἱ περιουσίαι ὅλαι τοῦ κόσμου ἦτον εἰς τά χέρια τῶν λωπο-
δυτῶν. 

77. Ἡ κατάληψη τῆς Κέρκυρας ἀπό τούς Γερμανούς95. 

Τό 1940 ἐν μηνί Ἀπριλίῳ ἦλθον οἱ Ἰταλοί καί κατέλαβαν τήν Κέρ-
κυραν καί ἐκάθησαν κάτοχοι μέχρι τήν 13 Σε(πτε)μβρίου 1943. Καί 
τό 1943 13 Σε(πτε)μβρίου ἦλθον περί τάς 40 χιλιάδας στρατός 
γερμανικός μαζί μέ τά ἀεροπλάνα των καί κατέκαυσεν τόν ἐν 
Κερκύρᾳ καί ἐν ὅλῳ τῷ διαλελυμένῳ Ἑλληνικῷ ἔθνει Ἰταλικόν 
στρατόν, καί κατέκαυσεν μέ ἐμπρηστικές ὕλες ὅλην τήν Κέρκυραν 
καί κατέκαυσεν καί τάς ἐκκλησίας Ἁγίου Ἐλευθερίου, τήν Πανα-
γίαν τήν Μανδρακίναν, τόν Ἅγιον Δημήτριον, τούς Ἁγίους Πατέ-
ρας, τόν Ἅγιον Ἀνδρέαν στό Μανδούκι. Ὁμοίως κατέκαυσεν καί 
δύο ἐκκλησίας τῶν λατίνων τόν Δόμον, τήν Μητρόπολίν των, καί 
τήν λεγομένην Λοντσιάδαν, καί τό ἀρχιεπισκοπεῖον των τό λατινι-
κόν. Ἡ δέ Ἰταλία κατέκαυσεν τάς ἐκκλησίας τήν Παναγίαν στό 
νέο κάστρο, τόν Ἅγιον Νικόλαον στό Ταχυδρομεῖον, τόν Ταξιάρ-
χην, τήν Ἁγίαν Σοφίαν στήν Πόρτα Ρεάλα, τήν ὀρθόδοξον ἐκκλη-
σίαν τήν Παναγίαν τήν Μητρόπολιν, τήν Παναγίαν τῶν Ξένων 
μέρος. 
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78. 1944. Οἱ Γερμανοί στήν Κέρκυρα96. 

1944. Θλιβερά γνωστοποίησις μέ μαῦρα δάκρυα. 
Ἀπό τοῦ ἔτους 1943 τόν Σεπτέμβριον μῆναν ὅπου κατέλαβον οἱ 

Γερμανοί τήν Κέρκυραν τό τί κακουργήματα ἔκαμαν εἰς τούς ἀν-
θρώπους νοῦς ἀνθρώπου δέν δύναται νά διηγηθῇ: τυφεκισμούς, 
ἁρπαγάς, ληστείας, πιέσεις, ἁρπαγή ἐν γένει ὅλων τῶν ζώων. 
Τρόμος μέγας καί φόβος ἐπεκράτει ἐν τῇ νήσῳ τῶν Κορυφῶν ἕως 
τό [    ]. Ὡσαύτως καί ἐν τῇ μονῇ ἡμῶν ἤρχοντο κάθε ἡμέραν καί 
μᾶς κατεδυνάστευον, ἅρπαζαν ἐν γένει ὅλα ἀπό τό λάδι μέχρι τό 
τελευταῖο λάχανο. 

Μᾶς πῆραν δύο πριόνια μέ καταρράκτη. 
Ἅρπαξαν ὅλα τά κεριά τῆς ἐκκλησίας διά τῆς βίας, μικρά καί 

μεγάλα καί τά ἔκαιον τό βράδυ εἰς τούς Ἕρμονες, ὅπου κατοικοῦ-
σαν. Ἐρχότανε διά μεσονυκτίου καί κτυποῦσαν δυνατά τό πορτό-
νι καί ἔμπαιναν μέσα καί μᾶς κατεδυνάστευον. Φόβος μέγας ὑπῆρ-
χεν. Τυφεκισμοί διά νυκτός γύρωθεν τῆς μονῆς κάθε βράδυ ἐγέ-
νοντο. Πολλές φορές μέ πιάσαν ἀπό τόν λαιμόν νά μέ φουρκίσουν, 
ἄλλοτε μοῦ ἔβαλαν εἰς τόν λαιμόν τό στρατιωτικόν ὅπλον νά μέ 
φονεύσουν. Καθ’ ἡμέραν ἐγένετο ἔρευνα μέσα εἰς τήν μονήν διά 
ὅπλα καί πολεμοφόδια. Μέ κατέστησαν ὑπεύθυνον, ἐμέ τόν δυστυ-
χῆ Ἀμβρόσιον, ὅτι ἄν βροῦν μέσα εἰς τήν μονήν ὅπλα καί ἄλλα 
πολεμοφόδια θά μέ τουφεκίσουν. 

Ὅλοι αὐτοί οἱ φόβοι μοῦ κατέθλιψαν τήν ζωήν. 
Εἴτε ἡμέραν εἴτε νύκτα εἴχαμεν ἡσυχίαν. Κάθε στιγμήν καί ὥ-

ραν φόβοι μεγάλοι, ἀνησυχία, τάραξις τῆς καρδιᾶς, ὕπνος τῆς νυ-
κτός ἦτον ὀλίγος ἕνεκεν μεγάλου φόβου, τρόμου καί ἀνησυχίας 
πολλῆς, καί φόβος πολλῶν τυφεκισμῶν τῆς νυκτός ἄνωθεν τῆς 
μονῆς. 

Νύκτα καί ἡμέραν παρακαλοῦσα τόν Θεόν καί τήν Παναγίαν 
νά πέσῃ θανατικόν εἰς τήν γῆν, διά νά γλυτώσωμεν ἀπό τάς κα-
κουργίας τῶν ἀθέων Γερμανῶν, ἀλλά ἡ προσευχή μου δέν εἰση-
κούσθη διότι λέγει ἡ γραφή «ἁμαρτωλῶν ὁ Θεός οὐκ ἀκούει». Ἀλ-
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λά αὐτά ὅλα ὅπου ἔκαναν οἱ Γερμανοί ἦτον διορισμένα ἀπό τόν 
Θεόν διότι εἴμαστε ἔθνος ἁμαρτωλόν, λαός πλήρης ἀνομιῶν καί 
κακουργημάτων, καί δικαίως παιδευόμεθα. Οἱ κακοῦργοι Γερμα-
νοί τόν Σεπτέμβριον ὅπου ἦλθον κατακτηταί τῆς Κερκύρας τήν 
κατέκαυσαν ὅλην δι’ ἐμπρηστικῶν ὑλῶν φωτιᾶς. Ἔμειναν σέ με-
ρικά μέρη μόνον, ὀλίγα σπίτια μόνον. 

79. 1944. Οἱ Γερμανοί στή μονή Παλαιοκαστρίτσας97. 

Κατά τό ἔτος 1944 ἐπί τῆς ἐν Κερκύρᾳ γερμανικῆς κατοχῆς, τόν 
Φεβρουάριον τοῦ ἰδίου ἔτους ἐξεδίωξαν ὅλους τούς ἱερομονάχους 
καί μοναχούς οἱ Γερμανοί ἀπό τήν μονήν Παλαιοκαστριτίσσης καί 
ἐκάθησεν στρατός μετά ὅλα τά χρειαζόμενα τοῦ πολέμου κανόνια 
καί λοιπά πολεμοφόδια νά πολεμήσουν τήν ἀγγλοαμερικανικήν ἐν 
καιρῷ ἀποβιβάσεως στρατοῦ ἐν τῇ νήσῳ Κερκύρας. 

Καί ἐκάθησαν ὁ ἡγούμενος Προκόπιος μέ τούς μοναχούς του 
εἰς τό χωριό του τό Μάρμαρο εἰς τό σπίτι τοῦ ἀδελφοῦ του τοῦ 
Σταμάτη μῆνας 8, δηλαδή ἕως τόν Ὀκτώβριον τοῦ 1944 ὁπόταν 
ἔφυγαν οἱ Γερμανοί ἀπό τήν μονήν αὐτήν καί ἐπῆγαν οἱ μοναχοί. 
Εἰς τό Μάρμαρο δέ ἐπῆραν καί ὅλα τά πολύτιμα πράγματα τῆς 
αὐτῆς μονῆς. Τήν δέ κυρίαν εἰκόναν καί τά κανδήλια τά φύλαξαν 
εἰς τό χωρίον Λάκωνες. 
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Ε΄. ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ -  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ  
 

80. Κατολισθήσεις κατά τό ἔτος 170198.  

Ἔν τινι παλαιῷ πεπαλαιωμένῳ χάρτῃ τῆς μονῆς ταύτης εὗρον γε-
γραμμένα ταῦτα. Δεκεμβρίου 8. 1701 ἐκρημνίσθησαν καί ἐσύρθη-
σαν ὅλοι οἱ τόποι ἄνωθεν ἀπό τήν βρύσιν ὅπου εἶναι ἀντίπερα τῆς 
ἐκκλησίας ἄνωθεν τοῦ δρόμου καί ἐσύρθησαν ἕως τήν θάλασσαν 
καί ἔγινεν μέγας ἀναφανισμός. 

81. Σεισμός τό ἔτος 190299. 

Τό ἔτος 1902 Ἰουλίου 28 ἔγινεν μέγας φοβερός σεισμός περί τήν 
4ην ὥραν μετά μεσημβρίας καί ὀλίγον ἔλειψεν νά κατακρημνι-
σθοῦν ὅλα τά κτίρια ἐκ τοῦ μεγάλου κλονισμοῦ τῆς γῆς. 

82. Σημεῖα στόν οὐρανό τό ἔτος 1912100. 

Ἐν ἔτει παλαιῷ 1912 κατά τήν 14ην τοῦ Σεπτεμβρίου μηνός κατά 
τό μεσονύκτιον ἐφάνη ἐν τῷ οὐρανῷ ἕνα μέγα σπαθίον, καί ἦτον 
ἐξηπλωμένον ἀπό τήν ἀνατολήν ἕως τήν δύσιν καί ἡ ὄψις αὐτοῦ 
γέμουσα αἷμα. Ἐβλέπετο δέ ἐπί ἱκανήν ὥραν. Τοῦτο ἦτον ἡ παντε-
λής ἐξολόθρευσις τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους. Καί πάλιν ἀπό τόν Ὀ-
κτώβριον τοῦ 1912 ἕως τόν Μάρτιον τοῦ 1913 ἥλιος δέν ἐφάνη κα-
θόλου, ἀλλ’ καθ’ ἡμέραν ἦτον μπούσι σκοτεινό. 
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83. Πλημμύρες κατά τόν Μάιο τοῦ 1918101. 

Τά 1918 Μαΐου 16 καί 17 ἔβρεξεν βροχήν τόσον πολλήν ὥστε 
ἐπλημμύρισεν τό Μεγάλο Λιβάδι καί ἔγιναν ἄφθονα βαρβαρόστα-
ρα εἰς ὅλην τήν νῆσον τῶν Κορυφῶν. 

84. Κατολίσθηση: Ὀκτώβριος 1921102. 

Ὀκτωβρίου 20ή. Κατά τό ἔτος 1921 ἡμέρα Τετράδη καιρός κατα-
ποντισμοῦ ἐκ τῶν μεγάλων ῥαγδαίων βροχῶν εἰς τήν ὀνομασίαν 
Κουλουμπῆ. Πλησίον εἰς τήν κάτωθεν παλαιάν στάνην τοῦ μονα-
στηριοῦ ἐκόπηκεν κομμάτι βουνόν ἀπό τόν ἄνωθεν κρημνόν τοῦ 
τόπου εἰς τά Κουκουλάτικα, καί κυλήσας ἔπεσεν καί ἐκούμπησεν 
εἰς τήν ῥίζαν μίας ἐλαίας πλησίον τοῦ κάτωθεν δρομίσκου ὅπου 
πηγαίνομεν ἐμπρός εἰς τό ἄλλο κτῆμα τῆς μονῆς εἰς τά Κουκουλά-
τικα καί φαίνεται ἕως τήν σήμερον. 

85. Χαλαζόπτωση: Δεκέμβριος 1921103. 

Κατά τήν 25ην Δεκεμβρίου 1921 ἡμέρα Σαββάτο, τήν 9ην ὥραν 
πρό μεσημβρίας, ἐβρόντηξεν ὁ γαρμπῆς ἐπί μίαν ὥραν ὥστε ἐταρά-
χθησαν τά θεμέλια τῆς γῆς ἐκ τῶν μεγάλων βροντῶν καί ἀμέσως τό 
στοιχεῖον τοῦ γαρμπῆ ἔβγαλεν τόσον πολύν χαλάζι ὥστε ἐπῆγεν 
εἰς τήν γῆν μίαν σπιθαμήν ἀνθρώπου. Τό δέ χαλάζι ἦτον χονδρόν 
ὡσάν σταφυλίου ρῶγες, καί ἐβάστηξεν ὅλην τήν ἡμέραν χωρίς νά 
λυθῇ. 

86. Θεομηνία: Νοέμβριος 1923104. 

Κατά τήν 3ην Νοεμβρίου ἔτος παλαιόν 1923 ἔγινεν μεγάλη θεομη-
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νία ἐκ μεγάλης βροχῆς. Ἔπεσαν τόποι καί ἡ μεγάλη βροχή ἐπῆρε 
ὅλον τόν καταπεσόντα ἐλαιόκαρπον εἰς τήν θάλασσαν διότι ἦτον 
ἡ ἐσοδεία σάπια. 

87. Ψύχος: Ἰανουάριος 1924105. 

Κατά τό ἔτος 1924 τήν 11ην, 12ην, 13ην καί 14ην Ἰανουαρίου ἔκα-
μεν τόσον πολύ κρύο ὅπου ἔπηξεν τό νερόν εἰς τά αὐλάκια ὅπου 
ἔτρεχεν ἀπό τές βρύσες ἐδῶ εἰς τήν μονήν. Ἐπίσης ἔβρασεν καί τά 
φύλλα ἀπό τές παυλοσυκιές. Ἐπίσης ἔκαψεν καί τές νεραντζίες καί 
λεμονίες, τές πράσες καί τά λάχανα. Ὅμοιον κρύο ἔκαμε καί τό 
ἔτος 1910 καί τότε ἔκαψεν καί τές νεραντζίες ἀπό τήν ῥίζαν, φύλλα 
καί κορμούς, καί τά ἀγριόξυλα καί τόν ἐλαιόκαρπον ὅλον. 

88. Χαλαζόπτωση: Αὔγουστος 1924106. 

Κατά τό ἔτος 1924 Αὐγούστου 15 ἔτος παλαιόν, 28η τοῦ ἰδίου ἔτος 
νέον, ἔβρεξεν τό πρωί ἐπί ὥρας 3 βροχήν μεγάλην καταποντισμοῦ 
καί ἔκαμεν καί χαλάζι χονδρόν ἕως λίτρα μισή. 

89. Κατολίσθηση: Ὀκτώβριος 1924107. 

1924. Κατά τήν 15η Ὀκτωβρίου ἔτος νέον ἡμέρα Κυριακή, ἐκ τῶν 
πολλῶν βροχῶν ἐκόπηκεν κομμάτι βουνόν ἄνωθεν ἀπό τόν λόγκον 
τόν μεγάλον, καί ἀντικρύ μέ τό ἐλαιοτριβεῖον, καί κατά προστα-
γήν τῆς Θεοτόκου Μυρτιδιωτίσσης ἐσταμάτησεν εἰς τό ἐκεῖ αὐλάκι 
εἰς τόν δρόμον τῶν Τριαλισίων καί μηδεμίαν ζημίαν ἐποίησεν καί 
τό ἔκοψα μέ τήν μάτζα ἵνα μήτι κυλήσῃ καί ποιήσῃ ζημίαν εἰς τήν 
μονήν. 
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90. Ἀνεμοστρόβιλος: Νοέμβριος 1933108. 

Κατά τόν Νοέμβριον τοῦ 1933 λαῖλαψ μεγάλου δυνατοῦ ἀέρος, 
ἐξελθοῦσα ἐκ τοῦ πελάγους τοῦ χωρίου Συναράδων ἀπό τήν ὀνο-
μασίαν Κεραδικιά, κατέστρεψεν πολλά ἐλαιόδενδρα ἐν Συναρά-
δαις, καί διαπεράσας κατῆλθεν εἰς τό χωρίον Ἀληποῦ ὅπου κατέ-
στρεψεν σπίτια καί ἐξερρίζωσεν πολλά ἐλαιόδενδρα καί ὀπωρο-
φόρα δένδρα. 

                                                        
108. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 144v. 
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Ϛ΄. ΓΕΩΡΓΙΚΑ  
 

91. Ψεκασμοί ἐλαιοδένδρων τό 1921109. 

Κατά τό ἔτος 1921 Αὐγούστου 4η ἡμέρα Τετράδη ἦλθον τό συνερ-
γεῖον τῆς Κοινότητος Πέλεκα ἄνδρες καί γυναῖκες μέ ψεκαστῆρες 
καί μέ φάρμακα καί ἐράντισαν ὅλα τά ἐλαιόδενδρα τῆς μονῆς καί 
τοῦ Τριάλου ἐπειδή καί ἐξωδεύθησαν διά Κέρκυραν ἕνα ἑκατομ-
μύριον φράνκα διά νά ραντισθοῦν ὅλα τά ἐλαιόδενδρα τῆς νήσου 
Κερκύρας. Ἐπίσης καί ἕνα ἑκατομμύριον φράνκα, μισό διά Λευ-
κάδα καί μισό διά Παξούς, ὅπως ῥαντισθοῦν ἐπί τρεῖς φορές ὅλα 
τά ἐλαιόδενδρα, διότι κατεστρέφετο ὁ ἐλαιόκαρπος ὅλος ἀπό μίαν 
δεινήν ἀσθένειαν ὀνομαζομένην «δάκος» καί ἔπιπτεν ὅλος ὁ ἐλαιό-
καρπος κατά τόν Αὔγουστον καί Σεπτέμβριον. 

92. Συλλογή ἐλαιοκάρπου τῶν ἐτῶν 1923 καί 1924110. 

Κατά τό ἔτος 1923 ἐμάσαμεν ἐλαιόκαρπον εἰς τήν μονήν ἡμῶν ζύ-
ματα 52 καί ἐρριπίσθη ὅλος αὐτός ὁ ἐλαιόκαρπος καί εἰς ὅλον τόν 
Νοέμβριον, διότι ἦτον ἡ ἐσοδεία σάπια καί ἔβγαζεν τό κάθε ζύμα 
μίαν ἥμισυ ξέστα λάδι ἤ καί δύο παρά γαλόνι μετά βίας. Δέν εἶχεν 
δέ ὅλον τό κτῆμα τῆς μονῆς ἐλαιόκαρπον. Ἔγινεν δέ τόν αὐτόν 
καιρόν καί μεγάλη θεομηνία ἀπό πολλάς βροχάς ραγδαίας καί 
ἐνόμιζέ τις ὅτι ὅλη ἡ νῆσος Κέρκυρα θά καταποντισθῇ εἰς τήν 
ἄβυσσον ὡσάν μέ τόν καιρόν τῶν Σοδόμων, διότι ἦτον καί εἶναι 
πολύ ἀσεβής λαός ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ βλάσφημοι, ἐπίορκοι, ἀρσε-

                                                        
109. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 2, φ. 66v. 

110. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 178v καί 181v ἀντίστοιχα. 
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νοκοῖται, φθονεροί, προδόται, καί πᾶν εἶδος ἁμαρτίας καί τό Ἑλ-
ληνικόν ἔθνος θά χαθῇ μίαν φοράν ὡσάν τά Σόδομα καί Γόμορρα. 

Κατά τό ἔτος 1924 ἐμάσαμεν ἐλαιόκαρπον ζύματα 4 τό ὅλον 
καί ἐκάμαμεν λάδι ξέστες 8111. 

93. Ἐσοδεῖες τῶν ἐτῶν 1928 καί 1929112.  

Κατά τό ἔτος 1928 μέ 1929 δέν ὑπῆρχεν καθόλου ἐλαιόκαρπος ἐν 
τοῖς παραθαλασσίοις τόποις, ἐπίσης καί ἐν τῇ μονῇ ἡμῶν. 

94. Ἐσοδεῖες τῶν ἐτῶν 1929 καί 1930113. 

Κατά τά ἔτη 1929 καί 1930 ὁ ἐλαιόκαρπος ἐξηράνθη ὅλος ἀπό τήν 
μεγάλην ἀνομβρίαν καί ἀπό τό στοιχεῖον τοῦ Λεβάντε. Καί ἔβγα-
ζεν λάδι μία ἥμισυ ξέστα τό ζύμα καί 2 παρά γαλόνι, καί ἐρριπί-
σθη κάτω ὅλον τόν Δεκέμβριον τοῦ 1929 καί τό παζάρι τοῦ λαδιοῦ 
ἔφθασεν εἰς ξεφτελισμένην τιμήν, δηλαδή 500 δραχμάς τό βαρέλι. 

95. Ἐσοδεία τοῦ ἔτους 1933114. 

Τό 1933 ἐχάθηκεν ὅλος ὁ ἐλαιόκαρπος εἰς ὅλην τήν νῆσον τῶν 
Κορυφῶν ἀπό τόν δάκο καί ἐν τοῖς παραθαλασσίοις τόποις ἐρρι-
πίσθη ἀπό τόν Σεπτέμβριον ἕως ὅλον τόν παλαιόν Νοέμβριον καί 
ἔγινεν μεγάλη ζημία καί ἡ μονή ἡμῶν ἔμασεν ἐλαιόκαρπον ζύματα 
20 ἤτοι λάδι ξέστες 20 σάπιον βρωμόλαδον. Καί ἡ τιμή τοῦ λαδιοῦ 
ἦτον 1.500 χιλίας πεντακοσίας δραχμάς τήν βαρέλαν καί δέν εὑρί-
σκετο. Καί ἐπεράσαμεν μεγάλην δυστυχίαν ἐν τῇ μονῇ. 

                                                        
111. Σέ ἄλλη σημείωση γράφει: «Κατά τό ἔτος 1924 ἔτος νέον ἐχάθη ὅλος ὁ 
ἐλαιόκαρπος ἐρριπίσθη ὅλος κατά τόν Ὀκτώβριον καί ἐν τῇ μονῇ ἡμῶν ἐμά-

σαμεν ζύματα 5» (Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 177r). 

112. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 174r. 

113. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 82v. 

114. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 1, φ. 123r. Ἀντίστοιχη σημεί-
ωση καί στό φ. 144v. 
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96.  Ἐσοδεία τῶν ἐτῶν 1943 καί 1944115. 

Τό 1943 μέ 1944 κατεστράφη ἀπό τόν Ὀκτώβριον ὅλος ὁ ἐλαιό-
καρπος καί ἐμάσαμεν ζύματα δέκα ἤτοι ξέστες λάδι δέκα καί τό 
δώκαμεν νά τό μάσουν μισιακό καί ἐπήραμεν 5 ξέστες λάδι ὁ 
καθένας, διότι γυναῖκες δέν ἤρχοντο νά μάσουν ἐλιές, διότι ψωμί 
δέν εὑρίσκετο πουθενά. Μεγάλο ἦτον τό ὄνομα τοῦ ψωμιοῦ. Κά-
ποτε ἔφερναν ἀπό τήν Ἀλβανίαν καλαμπόκι, ἀλλά ἦτον πολύ 
ἀκριβόν, ἐπωλεῖτο μέ 27 χιλιάδες δραχ. τήν λίτραν καί ἦτον μεγά-
λη πείνα ἐν τῇ νήσῳ. Ὅλα ἐπωλοῦντο μέ ὑπερτίμησιν. 

                                                        
115. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Μυρτιδιωτίσσης, Κατάστιχο 2, φ. 57r. 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ  
 
 

ἀλπέο : ξύλο ἀπό πεῦκο 

ἀπάσβεστο : πεσμένος σοβάς 
βανβαζίνα : ὕφασμα βαμβακερό 

βαρβαρέλα : ψωμί ἀπό καλαμπόκι 
βαρβαρόσταρο : καλαμπόκι 
βόθρος : ἀντί βάθρον 

βουλῶ : βουλιάζω 

βράτσον : μπράτσο 

γάλλος : γαλοπούλα 

γαντζέτο : μικρός γάντζος 
γυναικεῖον : γυναικωνίτης 
δεπόζιτον : προσκυνητάρι 
δορακινιά : ροδακινιά 

ἐμπόλια : κάλυμμα τῆς ἁγίας Τρά-

πεζας· – καμπένια : ἀπό βαμβάκι 
ἐξεσφαλίζω : ξεχερσώνω 

ἔρτα : ἡ παραστάδα τῆς θύρας 
ζύμα : ποσότητα ἐλαιοκάρπου γιά 

μιά ἀλεσιά 

ἰνκάσο : κορνίζα 

καδινάτζο : σύρτης 
καματικῶς : ἀκούσια 

κανίσκι : δῶρο 

καπάσα : δοχεῖο λαδιοῦ 

καρτοῦτζο : μέτρο ὑγρῶν 

κουμπές : τροῦλος 
κουρούπι : κυψέλη  

λαουρέντης : ἐργάτης 
λάτα : τενεκές 
λατζέντα : lancetta, νυστέρι 
λευτή : καρβέλι 
λιθιά : λιθοδομή χωρίς συνδετικό 

κονίαμα 

μαγαζί : ἀποθήκη 

μάλτα : λάσπη 

μανέστρα : ζυμαρικό 

μάτσα : βαριά 

μουράγιο : μαντρότοιχος 
μπερτουέλα : μεντεσές 
μπούσουλας : ἀνεμοφράκτης 
νεσπολιά : μουσμουλιά 

ξέστα : μονάδα χωρητικότητας 
ξεσφάλισμα : ξεχέρσωμα 

πάγα : μισθός 
πάκο : πακέτο 

πάλος : πάσσαλος 
παντιέρα : σημαία  
πάσο : βῆμα 

παυλοσυκιά : φραγκοσυκιά 

περγουλιά : κληματαριά 

πίλα : δοχεῖο λαδιοῦ 

πορτόνι : ἐξώθυρα 

πρινάρι : πουρνάρι 
ρένκα : ρέγγα 
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σαλοῦμι : σαλάμι 
σκαμνιά : μουριά 

σούδα : αὐλάκι 
τάβλα : σανίδα 

ταυτάδα : μεταξωτή ταινία 

τελέρι : τό ἐσωτερικό ὑαλόφρακτο 
φύλλο τοῦ παραθύρου 

τερτικό : ψηλό κωνοειδές καλάθι 
μέ δύο λαβές 

τζαπί : τσαπί 
τροπάρι : ἀφιέρωμα σέ ναό πού ἀ-

πεικονίζει τό πάσχον μέλος 
τρόχαλος : ξερολιθιά 
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