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ΙΙ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΙΙΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑΝ ΤΩΝ ΕΝΕΤΩΝ

Έκλαμπρότατοι, ύψηλότατοι, δικαιότατοι, φρονημότατοι, έλεημονότατοι
καί ύπέρτιμοι άφεντία τής βενετείας,

μετάνοιαν δουλικήν άπωνέμω τής λαμπροτάτης σας άφεντείας έγώ ή
ταπηνή σας δούλη φιλοθέη μοναχή συνπαντί τώ ήμών ποιμνίω. Γνωστόν
έστω τής άφεντείας σας ότι έποίησα μοναστήριον τού άγίου άποστόλου καί
πανευφήμου άνδρέου τού πρωτοκλήτου• σύν δίω μετόχια έν ταίς άθήναις•
καί έσύναεα παρθέναις τών άριθμών 'κατόν πεντήκοντα• άς τρέφω
κανονικώς καί πορεύονται κοινοβιακώς καί περαζούμενον καιρόν μμς
έσυκοφάντησαν οί άγαρινοί• διά τήν έλευθερίαν τών αίχμαλώτων
χριστιανών όπου έτυχαν είς τής χείρας μας καί διά τινές άγαρηναίς, όποι7,
εύρέθησαν είς την μονην πιστεύοντας τώ Χριστώ' καί έγιναν καί μοναχαί. )
Καί έγνωσαν πάντα ταύτα οί άγαρινοί, καί έβούλοντο άπολέσαι τό μονα-

στήριον, καί τάς παρθένας λαβείν, είς τήν έξουσίαν τους Γνούς δέ έγώ ή
δούλη τής άφεντείασας, τόν άνήμερον καί άγριον θυμόν όπού είχαν πρός
ημάς, και διά νά μήν χαλάσουν την μονήν, καί νά μήν άφήσω τόσαις
Ψυχαίς καί πέσουν είς χείρας άνόμων, καί άπολεσθούν, έμεινα χρεώστης

(3.000 άσπρα χηληάδες έξήκοντα• καί τόν άπεραζούμενον μήναν αύγουστον \
ήλθαν οί άγαρινοί, καί έψαξαν ταίς μοναίς, καί ηυραν σκλάβον τού φλα-
μπουριάρι όπού τόν είχαμεν είς φύλαξιν διά τήν έλευθερίαν του• καί τρείς
τούρκησες όπού ήταν καλογρήες• καί κατά τής ώρας μέ έλαβαν είς τάς
χείρας τους, καί έβαλαν είς τόν γουλάν είς έμεγάλην φύλαξιν- καί ταίς
μοναϊς έδιαγουμίσανε• καί ή παρθέναις έσκόρπισαν• μέρος δέ έγλύτωσαν

κρυφίως καί οί έπίλοιπες εύρίσκονται μετά τής συνοδίας ήμών• καί καθε-

κάστην ώραν μέ έδιδαν μαρτύριον νά γένο τούρκησα έγώ τε καί οί άδελφαίς,

ή νά μέ καύσουν, έγώ δέ ή εύτελής δούλη τής άφεντείασας, ένθυμώντας

πού νά άφήσω τόσαις ψυχαίς όρφαναϊς νά πέσουν είς χείρας άπίστων, όπου

δέν έχουν καμίαν έλπίδα, μόνον είς τόν θεόν καί είς τήν άφεντείασας, καί

παραμικρόν είς ήμάς έβάλαμεν τά καί πάντα τά
άμανατέ καί έσυνάξαμεν άσπρα χηλιάδες

όκδρήκοντα• καί έδώσαμεν τού καττή καί τού φλαμπουριάρι καί τών

έπιλήπτων τουρκών γιά νά μήν γενώ συνκελέτη• καί έτζη μέ τού Θεού τήν

δύναμιν έβοηθηθήκαμεν καί έγλυτώσαμεν άπό τάς χείρας τους μόνον πώς

στεκόμαστε είς έφύλαξιν μέ έγγησιν, ώστε νά δοθούν τά άσπρα τού πρώ-

του χρέους, καί τούτες ή όγδοήκοντα χιλιάδες, έγρικόντας, δέ ταίς πολαϊς

άρίθμητες μεγάλαιες έλεημοσύνες ά ποιή ή άφεντεία σας καθεκάστην

ώραν, καί μή δυνάμεναι αΐ άνίμποραι μοναχαί έκβαλεϊν τό μεγάλο καί

πολλή χρέος, τό πρώτον καί έτούτο τής μεγάλης άνάγκης όπου μας

έπλάκωσεν, έκλέξαμεν τών όσιώτατον σεραφίμ έπίτροπον έδικόν μας καί
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ΙΙΙ3τόν σύν Τή (ΥΙΝΙ)δίΙΙ ΙΙύτού πρός ύμάς τούς έλεημονας άφίντες, (

χριστιανούς. όπως νιά μάς ύλεημονήσετε νά από τού

μεγάλον Kl\i Λνόλπιδου χρέους, όπου δέν έχομεν οί πτωχαί άλού έλπίδα,

μόνον είς τόν ()εόν καί είς τήν άψεντείιχν σας νά μάς έλυτρώσετε άπό τούς

διαβόλους καί δέν πέσουν τόσαις Ψυχαίς είς τάς χείρας τους καί

ύμείς δέ τόν άξιον μισθόν λάβοιτε παρά θεού καί την τών πρα-

γή κληρονομήσεται• καθώς καί ό δαβίδ λέγει- δίκαιοι δέ κληρονομήσου-

σι γήν καί κατασκηνώσουσιν είς τόν αίώνα αίώνος έπ' αύτοίς. καί πάλιν

όλην τήν ήμέραν έλεεί καί δανίζει ό δίκαιος καί τό σπέρμα αύτού είς

εύλογίαν έσται. καί ό κύριος ήμών Ίησούς Χριστός έν τοίς μακαρισμοίς• μα-

κάριοι οί έλεημονες ότι αύτοί έλεηθήσονται. τόν δέ πρωτόκλητον καί μέγαν

άπόστολον άνδρέιχν διά παντός βοηθών έχητε, καί παρ' ήμών τών εύτελών

μνημόσυνον διηνεκές έως ού ή μονή 'ίσταται καί γένηται νέοι κτήτορες,

αφπγ' φευρουαρ κβ'.

οί κατά πάντα δούλη τής λαμπροτάτησας άφεντείας

φηλοθέη μοναχή καί οί λοιποί άδελφότης.

Κρατικό Αρχείο Βενετίας. Deliberazioni Costantinopoli. Filza Νο 5.

Δημοσιεύθηκε άπό τόν Κωνσταντίνο Μέρτζιο στό Έλληνικά, τόμ. ΙΓ', σελ. 122-127,

Α9ήύίχ 1954.
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