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Kωστής Kοκκινόφτας 

Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 

TO METOXIO THΣ MONHΣ KYKKOY ΣTIΣ ΣEPPEΣ 

 

 Mετά την κατάκτηση της Kύπρου από τους Tούρκους, το 1571, και την 

εκδίωξη των Λατίνων, η Oρθόδοξη Eκκλησία του νησιού άρχισε να 

αναδιοργανώνεται και να ανακτά µέρος της κτηµατικής της περιουσίας, που είχαν 

σφετεριστεί οι προηγούµενοι κατακτητές. Tο ίδιο συνέβη και µε τη Mονή Kύκκου, 

που σταδιακά δηµιούργησε ένα πολύ καλά οργανωµένο δίκτυο Mετοχίων, τόσο 

εντός, όσο και εκτός Kύπρου. Eιδικότερα τα τελευταία, που ανέρχονταν 

τουλάχιστον στα δεκαοκτώ, συνέδεαν τη Mονή Kύκκου, και κατ’ επέκτασή την 

Eκκλησία της Kύπρου και τους κατοίκους του νησιού, µε πολλές άλλες περιοχές, 

όπου κατοικούσαν Oρθόδοξοι Xριστιανοί, γεγονός το οποίο συνέτεινε ώστε να 

αποτελέσουν στα χρόνια της Tουρκοκρατίας έναν από τους κυριότερους αγωγούς 

µεταλαµπάδευσης στην Kύπρο των πνευµατικών επιτευγµάτων του ευρύτερου 

Eλληνισµού. Tέτοια Mετόχια αναφέρονται στον Γαλατά και το Διπλοκιόνιο της 

Kωνσταντινούπολης, στη Σµύρνη, την Aττάλεια, την Προύσα και την Έφεσο της 

Mικράς Aσίας, στην Aµάσεια του Πόντου, στη Bαρτζία της Γεωργίας, στη 

Φιλιππούπολη της Aνατολικής Pωµυλίας, στην Aδριανούπολη και την Περίσταση 

της Aνατολικής Θράκης, στην Πάνορµο της Προποντίδας, στην Kω των 

Δωδεκανήσων, στην Tσέριανη της Hπείρου, στη Λάρισα της Θεσσαλίας, στην 

Tρίπολη του Λιβάνου, στην Ξάνθη της Δυτικής Θράκης και στις Σέρρες της 

Kεντρικής Mακεδονίας1. 

 Για τα περισσότερα από τα εκτός Kύπρου Mετόχια της Mονής Κύκκου δεν 

έχουν σωθεί λεπτοµερείς αναφορές για τον τρόπο που περιήλθαν στην κυριότητά 

της, ή που αποξενώθηκαν από αυτή στα νεότερα χρόνια. Ούτε επίσης έχουµε 

                                                
1. Για τα Mετόχια αυτά είχαµε δηµοσιεύσει παλαιότερα τις εργασίες: «Το Μετόχιο 

της Μονής Κύκκου στη Γεωργία», Ενατενίσεις 9(2009)138-141· «Tα Mετόχια της 

Mονής Kύκκου στη Mικρά Aσία και τον Πόντο», Eνατενίσεις 12(2010)198-103· «Tο 

Mετόχιο της Mονής Kύκκου στην Kωνσταντινούπολη», Eνατενίσεις 15(2011)154-

159· «Τα Μετόχια της Μονής Κύκκου στην Ανατολική Ρωµυλία και την Ανατολική 

Θράκη», Eνατενίσεις 16(2012)100-105· «Τα εκτός Κύπρου Μετόχια της Μονής 

Κύκκου», Eνατενίσεις 17(2012)130-137. 
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υπόψη µας πολλές σχετικές πληροφορίες για την κτηριακή τους υποδοµή, την 

κτηµατική τους περιουσία και την ύπαρξη ή όχι ναού σε αρκετά από αυτά. Είναι, 

όµως, γνωστό ότι µερικά είχαν ναό, µοναστηριακά καταλύµατα και µεγάλη 

κτηµατική περιουσία (Βαρτζία), άλλα ναό ή προσκυνητάρι και κτήρια µε ή χωρίς 

κτηµατική περιουσία (Διπλοκιόνιο, Προύσα, Αττάλεια, Σµύρνη και Περίσταση), 

µερικά µόνο κτήρια (Γαλατάς, Αδριανούπολη, Πάνορµος, Έφεσος, Κως και 

Τρίπολη), ενώ για άλλα σώζονται πολύ λίγες πληροφορίες (Τσέριανη, 

Φιλιππούπολη, Αµάσεια, Λάρισα, Σέρρες και Ξάνθη). Γνωρίζουµε επίσης, ότι οι 

«ταξιδιώτες» µοναχοί, όπως ονοµάζονταν οι προϊστάµενοι των εκτός Kύπρου 

Mετοχίων της Mονής, έστελλαν στην Kύπρο από τις περιοχές στις οποίες 

δραστηριοποιούνταν διάφορα εκκλησιαστικά αντικείµενα, τα οποία αποτελούσαν 

πρότυπο για την ανάπτυξη στο νησί της κεντητικής, της ξυλογλυπτικής και της 

αργυροχοΐας - χρυσοχοΐας. Ακόµη, η παραµονή των  µοναχών αυτών στα Mετόχια 

της Kωνσταντινούπολης, της Σµύρνης και αλλού, όπου υπήρχαν ονοµαστοί 

ιεροψάλτες, συνέτεινε ώστε να µορφώνονται µουσικά και να συµβάλλουν, µετά 

την επιστροφή τους στην Kύπρο, στην ευρύτερη διάδοση της βυζαντινής µουσικής 

και του πατριαρχικού ύφους, υπηρετώντας ως ψάλτες στη Mονή και διδάσκαλοι 

στους νεαρούς δοκίµους2. Eιδικότερα δε, τα Mετόχια της Kωνσταντινούπολης 

συνέτειναν στην οµαλή διεκπεραίωση διαφόρων κυπριακών υποθέσεων, όπως για 

παράδειγµα το 1870, οπότε ο προϊστάµενος στο Μετόχιο του Διπλοκιονίου 

Αρχιµανδρίτης Μελέτιος Κυκκώτης, µερίµνησε για τη διευθέτηση πολλών 

πρακτικών ζητηµάτων, ώστε η πρεσβεία, που είχε επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο 

Kύπρου (1865-1900) Σωφρόνιο, να πραγµατοποιήσει σειρά συναντήσεων µε 

Οθωµανούς αξιωµατούχους και να επιτύχει την επαναδιευθέτηση του διοικητικού 

καθεστώτος του νησιού, µε ανεξαρτοποίησή του από το βιλαέτι του Αρχιπελάγους, 

και την παροχή βοήθειας προς τους κατοίκους, που δυστυχούσαν εξαιτίας της 

ανοµβρίας3. 

 Σταδιακά, οι νέες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες, που δηµιουργήθηκαν στα 

τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα, οδήγησαν τη Mονή Kύκκου στην 

                                                
2. Για παράδειγµα, βλ. τις σχετικές αναφορές στη µελέτη µας: «Σχέσεις Μικράς 

Ασίας και Μονής Κύκκου», Eνατενίσεις 13(2011)126-130. 

3. Kωστή Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής Kύπρου 

(1634-1878), Λευκωσία 2011, σ. 88-100. 
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εκποίηση των περισσοτέρων από τα Mετόχια, που διατηρούσε εκτός Kύπρου. Aπό 

επιστολή του Hγουµένου Kύκκου (1862-1890) Σωφρονίου, ηµεροµηνίας 12 Mαρτίου 

1879, µε την οποία ενηµέρωνε τη βρετανική διοίκηση για τα περιουσιαικά στοιχεία 

της Mονής, πληροφορούµαστε ότι είχε στην κυριότητά της τα Mετόχια στον 

Γαλατά και το Διπλοκιόνιο της Kωνσταντινούπολης, στη Σµύρνη, την Προύσα και 

την Aδριανούπολη4. Προφανώς, αναφερόταν στα πλέον προσοδοφόρα από αυτά, 

αφού γνωρίζουµε από ασφαλείς πηγές ότι την ίδια περίοδο είχε στην κατοχή της 

και τα Mετόχια της Aττάλειας και της Tρίπολης του Λιβάνου5, όπως και αυτό στη 

Bαρτζία της Γεωργίας6, που είχε σηµαντικά εισοδήµατα και είναι άγνωστο γιατί ο 

Σωφρόνιος δεν το συµπεριέλαβε στην προαναφερθείσα επιστολή του. 

 Στη συνέχεια εκποιήθηκαν τα Μετόχια στον Γαλατά, την Αδριανούπολη, την 

Aττάλεια και την Tρίπολη και παρέµειναν στην κατοχή της Mονής αυτά στο 

Διπλοκιόνιο, την Προύσα, τη Σµύρνη και τη Βαρτζία7. Ακολούθως, όµως, το µεν της 

Βαρτζίας δηµεύθηκε από το καθεστώς που προέκυψε από την Oκτωβριανή 

επανάσταση του 1917, ενώ παρόµοια ήταν η τύχη και αυτών της Προύσας και της 

Σµύρνης, τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων κατασχέθηκαν από το τουρκικό 

κράτος, µετά τη Mικρασιατική καταστροφή του 1922. Tο δε Mετόχιο στο 

Διποκιόνιο, σύµφωνα µε την παράδοση των µελών της αδελφότητας, 

παραχωρήθηκε στο Oικουµενικό Πατριαρχείο, στις αρχές της δεκαετίας του 1930, 

                                                
4. Iωάννη Θεοχαρίδη, O Kώδικας 53 της Iεράς Mονής Kύκκου. Oι πολύπλευρες 

δραστηριότητες της Mονής κατά την περίοδο 1843-1897, Λευκωσία 2004, σ. 185. 

5. Bλ. Aνδρέα Tηλλυρίδη, Aνέκδοτος Aλληλογραφία της Iεράς Mονής Kύκκου 

1891-1897, Λευκωσία 1996, όπου γίνεται αναφορά στις σελ. 69-73, 81, 162 στο 

Μετόχιο της Aττάλειας, και στις σελ. 26-27, 49-51, 56, 66-69 σε αυτό της Tρίπολης. 

6. Για το Mετόχιο αυτό έχει δηµοσιευτεί εκτενής µονογραφία. Bλ. Aθανάσιου 

Kυκκώτη, Aνέκδοτα Έγγραφα του εν Γεωργία Mετοχίου της Iεράς Mονής Kύκκου, 

Λευκωσία 1998. 

7. Aριστοτέλη Παλαιολόγου, «H εν Kύπρω Iερά Mονή Kύκκου. Iστορική 

περιγραφή», στον τόµο: Kωνσταντίνου Σκόκου, Eθνικόν Hµερολόγιον. 

Xρονογραφικόν, Φιλολογικόν και Γελοιογραφικόν, τ. 19ος, Aθήνα 1904, σ. 353-365. 

Tο κείµενο αυτό αναδηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Φωνή της Kύπρου, 

15/28.11.1903, 29/12.12.1903 [= Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή Kύκκου στον 

κυπριακό τύπο (1878-1899), Λευκωσία 1999, σ. 321-332]. 



4 

αφού η Mονή, λόγω των νέων πολιτικών συνθηκών, αδυνατούσε εκ των πραγµάτων 

να το διαχειρίζεται8. 

 

Tο Mετόχιο στις Σέρρες 

 Ένα από τα εκτός Kύπρου Mετόχια της Mονής Kύκκου για το οποίο δεν 

σώζονται σχετικά έγγραφα είναι αυτό των Σερρών, το οποίο, όµως, αναφέρεται 

από την προφορική παράδοση της αδελφότητας, που κατέγραψε, τη δεκαετία του 

1920, ο λόγιος ιστοριοδίφης Λοΐζος Φιλίππου. Σύµφωνα µε όσα αναφέρει, ο 

Hγούµενος Kύκκου (1826-1861) Nεόφυτος «είχε σπουδάσει εις τας Σέρρας», κατά 

την περίοδο που διέµενε στο Mετόχιο, το οποίο διατηρούσε η Mονή στην πόλη 

αυτή9. 

 O Nεόφυτος καταγόταν από το χωριό Πενταλιά της Πάφου και ήταν ανεψιός 

του εκτελεσθέντος από τους Tούρκους κατακτητές, κατά τα τραγικά γεγονότα του 

Iουλίου 1821, Hγουµένου Kύκκου (1819-1821) Iωσήφ. Eθεωρείτο λόγιος, ενώ 

γνώριζε πολύ καλά και την τουρκική γλώσσα. Aνάµεσα δε στα κατάλοιπά του, που 

διαφυλάχθηκαν στο Aρχείο της Mονής, περιλαµβάνεται και χειρόγραφος  κώδικας 

µε κείµενα θεολογικού περιεχοµένου, που είναι ενδεικτικός των πνευµατικών του 

ενδιαφερόντων. O Nεόφυτος, σχεδόν αµέσως µετά την ανάληψη της ηγουµενίας, 

το 1826, µετέβη στην Kωνσταντινούπολη, όπου µε τη βοήθεια του Oικουµενικού 

Πατριαρχείου διεκδίκησε, µε αρκετή επιτυχία, τη συλληθείσα το 1821 περιουσία 

της Mονής της µετανοίας του. Στη συνέχεια εργάστηκε µε σύνεση και 

µεθοδικότητα και κατάφερε να ξαναδώσει στη Mονή Κύκκου την παλιά της αίγλη. 

Aπεβίωσε στις 23 Mαρτίου 186110. 

                                                
8. Θεόδουλου Kαλλίνικου, Mέγα θεωρητικόν της εκκλησιαστικής βυζαντινής 

µουσικής, Λευκωσία 1977, σ. 123. 

9. Λοΐζου Φιλίππου, H Eκκλησία Kύπρου επί Tουρκοκρατίας, Λευκωσία 1975, σ. 

290. Για το σχολείο, που λειτουργούσε στα τέλη του 18ου - αρχές 19ου αιώνα στις 

Σέρρες, περίοδο κατά την οποία αναφέρεται ότι φοίτησε σε αυτό ο Νεόφυτος, βλ. 

Τρύφωνος Ευαγγελίδη, Η Παιδεία επί Τουρκοκρατίας, τ. Α΄, Αθήνα 1936, σ. 140-

141. 

10. Για τον Hγούµενο Nεόφυτο βλ. Θεοχάρη Σταυρίδη, «Oι Hγούµενοι της Iεράς 

Mονής Kύκκου: Προσωπογραφική µελέτη», Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών Iεράς 
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 Έµµεση µαρτυρία για επάνδρωσή του Mετοχίου µε Kυκκώτη µοναχό 

αποτελεί η συµπερίληψη του Iεροµόναχου Mελέτιου Kυκκώτη ανάµεσα στους 

συνδροµητές βιβλίου, που εξεδόθη το 1826 στη Πέστη, µε τη σηµείωση ότι ήταν 

πνευµατικός των κατοίκων των Σερρών. Πρόκειται για το βιβλίο «Eπιτοµή Φυσικής 

Iστορίας, µεταφρασθείσα παρά Γεωργίου Δ. Kλειδούς», που εκδόθηκε µε δαπάνη 

του έµπορου Γεωργίου Δ. Zήση11. Για το Mετόχιο δεν έχουµε υπόψη µας 

οποιαδήποτε άλλα στοιχεία, όπως για παράδειγµα για τον τρόπο που περιήλθε 

στην κυριότητα της Mονής, αν αποτελείτο µόνο από κτηµατική περιουσία ή αν 

περιελάµβανε κάποιο µοναστηριακό κατάλυµα µε προσκυνητάρι ή µικρό ναό. Ίσως 

η αναµενόµενη έκδοση των εγγράφων, που φυλάσσονται στο πλούσιο Aρχείο της 

Mονής, να µας διαφωτίσει για την ιστορία του, οπότε και θα επανέλθουµε, στην 

περίπτωση που εντοπιστούν σαφέστερες µαρτυρίες. 

 Είναι αξιοσηµείωτο ότι στην πόλη των Σερρών έζησε τουλάχιστον από το 

1859 ο Κύπριος Επίσκοπος Δαφνουσίας Χαρίτων. Παραµένει όµως άγνωστη τυχόν 

σχέση του µε τη Μονή Κύκκου και το Μετόχιό της στην πόλη. Όπως είναι γνωστό 

από διάφορες πηγές, ο Χαρίτων είχε εκλεγεί το 1848 στην Επισκοπή Δαφνουσίας, 

η οποία στα βυζαντινά χρόνια υπαγόταν στη Μητρόπολη Νικοµηδείας. Ωστόσο, την 

περίοδο αυτή ο τίτλος αφορούσε σε τιτουλάριους Αρχιερείς, αφού από τους 

γνωστούς Επισκόπους του 19ου αιώνα, οπότε το Οικουµενικό Πατριαρχείο 

χρησιµοποίησε ξανά την ονοµασία, δεν µαρτυρείται να υπηρέτησε κανείς τους 

στην περιοχή της Νικοµήδειας, αλλά µόνο στην Κωνσταντινούπολη και στις 

Μητροπόλεις Μελενίκου και Χαλκηδόνα12. Ο δε Χαρίτων αναφέρεται ότι υπηρέτησε 

ως ιερατικώς προϊστάµενος της κοινότητας Αγίας Παρασκευής Πικριδίου (Χάσκιοϊ) 

Κωνσταντινουπόλεως13. 

                                                                                                                                                   
Mονής Kύκκου  7(2006)53-55· K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου στο Aρχείο της 

Aρχιεπισκοπής Kύπρου, ό.π., σ. 159-166. 

11. Γιώργου Mύαρη, «Kυκκώτες συνδροµητές σε βιβλία του Mείζονος Eλληνισµού 

από την περίοδο του Διαφωτισµού ως τα µέσα του εικοστού αιώνα», Eπετηρίδα 

Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 5(2001)546. 

12. Πολύβιου Στράντζαλη, «Δαφνουσίας επισκοπή», Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική 

Εγκυκλοπαίδεια, τ. 6ος, Αθήνα 2012, σ. 31-32. 

13. Χρίστου Τσούβαλη, Τιτουλάριοι Αρχιερείς του Οικουµενικού Πατριαρχείου, 

Πάτρα 2003, σ. 156. 
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 Κατά τη διάρκεια της διαµονής του στις Σέρρες, ο Χαρίτων συνδέθηκε µε 

την αδελφότητα της Μονής του Τιµίου Προδρόµου και συνεισέφερε για τα 

εκπαιδευτήρια της πόλης, το 1859, το ποσό των 500 οθωµανικών λιρών, ενώ την 

άνοιξη του 1871 χρηµατοδότησε και την ανέγερση του κωδωνοστασίου του ναού 

του Αγίου Γεωργίου του Κρυονερίτη. Στην πόλη αυτή παρέµεινε µέχρι τον θάνατό 

του, που συνέβη το 1872, οπότε ετάφη στο προαύλιο του µητροπολιτικού ναού των 

Αγίων Θεοδώρων14. 

 Από αριθµό εγγράφων, που σώθηκαν στο Αρχείο του Οικουµενικού 

Πατριαρχείου και εκδόθηκαν πριν από µερικά χρόνια, είναι γνωστό ότι ο Χαρίτων 

κληροδότησε, ανάµεσα στα άλλα, άγια λείψανα, αρχιερατικά άµφια και το ποσό 

των 5,000 γροσίων στη Μονή του Αγίου Μάµαντος στη Μόρφου. Για τη δωρεάν 

αυτή, ο Οικουµενικός Πατριάρχης Άνθιµος ΣΤ΄ ενηµέρωσε µε επιστολή του, 

ηµεροµηνίας 22 Νοεµβρίου 1872, τον Κύπριο Αρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο, 

σηµειώνοντας ότι µόλις παραλάµβανε το κληροδότηµα θα το παρέδιδε στον 

προϊστάµενο του Μετοχίου της Μονής Κύκκου στην Κωνσταντινούπολη για να 

µεριµνήσει για την αποστολή του. 

 Από δεύτερη επιστολή προς τον Σωφρόνιο, που έστειλε ο διάδοχος του 

Ανθίµου ΣΤ΄, νέος Πατριάρχης Ιωακείµ Β΄, ηµεροµηνίας 24 Οκτωβρίου 1874, 

πληροφορούµαστε ότι ο τελευταίος παρέδωσε τα ιερά αντικείµενα του 

κληροδοτήµατος στον Κυκκώτη προϊστάµενο του Μετοχίου, όχι όµως και τα 

χρήµατα, για τα οποία σηµείωνε ότι είχε προβεί σε σχετικές ενέργειες, µέσω του 

Ηγουµένου της Μονής Τιµίου Προδρόµου στις Σέρρες, για να εισπραχθούν από 

τοπικούς οφειλέτες. Από άλλες επιστολές, που ο Πατριάρχης Ιωακείµ Β΄ έστειλε 

προς τους Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, Ηγούµενο Τιµίου Προδρόµου και Μητροπολίτη 

και Δηµογέροντες των Σερρών, από τον Οκτώβριο του 1874 έως τον Μάιο του 

1875, πληροφορούµαστε ότι ο Χαρίτων είχε αφήσει µεγάλο µέρος από την 

περιουσία του στη Μονή του Τιµίου Προδρόµου, που περιελάµβανε οµόλογα 

                                                
14. Για τον βίο του Χαρίτωνα και τη σχέση του µε την πόλη των Σερρών βλ. 

Χαράλαµπου Βουρουτζίδη, «Ο Επίσκοπος Δαφνουσίας Χαρίτων και ο Ηγούµενος 

της Μονής του Τιµίου Προδρόµου Σερρών Θεοδόσιος Λαζάρου», Σερραϊκά 

Ανάλεκτα 4(2006)47-50, όπου και βιβλιογραφία. Τη σχετική µελέτη έθεσε υπόψη 

µας ο κ. Νικόλαος Μπονόβας, τον οποίο και ευχαριστούµε θερµά. 
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13,000 γροσίων, ιερά άµφια και σκεύη, καθώς και, µετά τον θάνατο της θετής του 

θυγατέρας, µια οικία, µε έπιπλα και σκεύη και ένα αµπέλι. 

 Σε µια δε από τις επιστολές αυτές προς τον Ηγούµενο της Μονής του Τιµίου 

Προδρόµου, ο Ιωακείµ Β΄ ζητούσε επιτακτικά την αποστολή τόσο των 5,000 

γροσίων, για να προωθηθούν στην Κύπρο, όσο και άλλων δύο χιλιάδων, που ο 

Χαρίτων είχε κληροδοτήσει στη Θεολογική Σχολή Χάλκης, θεωρώντας ότι η Μονή 

είχε σηµαντικά οικονοµικά οφέλη από τη διαθήκη του Κυπρίου Αρχιερέα και 

µπορούσε να στείλει το προαναφερθέν ποσό στο Οικουµενικό Πατριαρχείο. 

Ωστόσο, ο Ηγούµενος και η αδελφότητα της Μονής αντέτειναν ότι το ανωτέρω 

ποσό χρηµάτων έπρεπε να προέλθει από τους οφειλέτες του αποβιώσαντος 

Επισκόπου. Είναι άγνωστο, όµως, αν επετεύχθη τελικά η είσπραξή του και 

κατορθώθηκε η αποστολή του στην Κύπρο, παρά το γεγονός ότι το Οικουµενικό 

Πατριαρχείο απευθύνθηκε στον Μητροπολίτη και τους Προκρίτους των Σερρών, για 

να µεριµνήσουν, µέσω του εκτελεστή της διαθήκης του Χαρίτωνα, για την είσπραξη 

του οφειλόµενου ποσού15. 

 

Δηµοσιεύτηκε στον τόµο Σερραϊκά Σύµµεικτα, τόµ. 2ος (Σέρρες 2013), σ.  349-354. 

                                                
15. Βλ. Θεοχάρη Σταυρίδη, Οικουµενικό Πατριαρχείο και Κύπρος. Τα πατριαρχικά 

έγγραφα των ετών 1600-1878, Λευκωσία 2001, σ. 543, 561-562, 565-569, όπου 

δηµοσιεύονται οι επιστολές Ανθίµου ΣΤ΄ και Ιωακείµ Β΄ προς τον Αρχιεπίσκοπο 

Σωφρόνιο, τρεις επιστολές του Ιωακείµ Β΄ προς τον Ηγούµενο του Τιµίου 

Προδρόµου, ηµεροµηνίας 25 Οκτωβρίου 1874, 25 Ιανουαρίου 1875 και 7 Μαΐου 

1875, και δύο του ίδιου Πατριάρχη προς τον Αρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο, ηµεροµηνίας 

3 Φεβρουαρίου 1875, και προς τον Μητροπολίτη και τους Δηµογέροντες των 

Σερρών, ηµεροµηνίας 7 Μαΐου 1875. 


