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ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ

20 Το

σχετικό έγγραφο πρωτοδημοσίευσε ο Αρχιμανδρίτης Μακάριος Μαχαιριώτης

«Δια του παρόντος Μοναστηριακού και Συνοδικού ημών γράμματος φανερούμεν, όπου
ανήκει, ημείς ό τε της εν Κύπρω Σεβασμίας και Σταυροπηγιακής Μονής της υπεραγίας Θεοτόκου

της Μαχαιράδος επονομαζομένης, ηγούμενος Μελέτιος και οι υποφαινόμενοι αδελφοί εν Χω και
Πατέρες, συν εμοί εν τη Ιερά Μονή μονάζοντες, ότι αγγελθείσης της ειδήσεως της προς Κύριον
εκδημίας του προ χρόνων εν Μολδαυία διατρίβοντος ταξιδιώτου ταύτης της Ιεράς Μονής

οσιωτάτου συναδέλφου ημών Ιερομονάχου Γρηγορίου ποτέ Γεωργίου εκ της επαρχίας Πάφου
από χωρίον Γιόλου, και των καιρών μη επιτρεπόντων την ανανέωσιν του αυτού ταξιδίου
φανερούμεν, λέγομεν, ότι εφάνη εύλογον πάση τη ημετέρα αδελφότητι να αποκαταστήσωμεν

ένα αξιόπιστον επίτροπόν μας δια να πλεύση εις Μολδαυίαν και μετακομίση την επ' ονόματι του
Ιερού ημών Μοναστηρίου χορηγηθείσαν παρά του .. .* ελεημοσύνην. Όθεν ως τοιούτον ευρόντες

τον επιφέροντα το παρόν ημέτερον Γεώργιον Θεοδοσιάδην ημέτερον πατριώτην προς πατρός
ανεψιόν του μακαρίτου Γρηγορίου, αποκαθιστώμεν αυτόν πληρεξούσιον επίτροπόν μας εις το να
πλεύση εις

Μολδαυίαν και παραλάβη

πρώτον μεν τα

Ιερά κειμήλια δια των οποίων ην

εφωδιασμένος ο μακαρίτης, έπειτα και πάσαν την περιουσίαν αυτού δια να μετακομίση ταύτη ν εν
λεπτομερεί καταγραφή προς το Ιερόν ημών Μοναστήριον προς ανακούφισιν των δια τα ς καιρικός
ανωμαλίας υπερόγκων χρεών της Ιεράς ημών Μονής προς δε ένδειξιν και πιστοποίησιν της
πληρεξουσίου επιτροπής του ημετέρου επιτρόπου Γεωργίου Θεοδοσιάδου εδόθη εις χείρας του
το παρόν Μοναστηριακόν επιτροπικό ν και Συνοδικό ν ημών, εσφραγισμένον υπό τας ιδίας ημών
υπογραφάς, όπως έχη την ισχύ ν και το κύρος εν π αντί δικαιοσύνης Κριτηρίω.
Εν τη Ιερά Μονή της Μαχαιράδος

ηγούμενος

Μελέτιος,

ο

Οικονόμος

1837:

Σεπτεμβρίου:

Καλλίνικος,

ο

24:

ο της Ιεράς Μονής Μαχαιράδος

Σκευοφύλαξ

Μητροφάνης,

ο

Ιεζεκιήλ

εκκλησιάρχης, ο Φιλόθεος Αρχιμανδρίτης, ο Παρθένιος Πρωτοσύγγελλος.
Πηγή: Αρχείο Ιεράς Μονής Μαχαιρά, Κόνδυξ Μαχαιράδος, σ.338. (*Το έγγραφο είναι

καταστρεμμένο στο σημείο αυτό).

