
ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ 

ΤΗΣ ΤΟΚΑΪΑΣ

Αί κατωτέρω έπιστολαι, πέντε τον αριθμόν, άντεγράφησαν εκ των 
αρχείων τοϋ πατριαρχείου τοΰ Κάρλοβιτς κα'ι φέρουσιν αριθμόν ταξινομή- 
σεως 1, 7, 8, 9, 17, έγράφησαν δέ μεταξύ των ετών 1693 (17) καί 1727 (1) 
έκτος μιας εξ αυτών ητις είναι αχρονολόγητος. Αί τρεις έπιστολαι (7, 8, 9) 
έγράφησαν υπό τ<ών καθηγουμένων τής μονής Βατοπεδίου εκ δέ τών δΰο 
άλλων ή μία (1) υπό τοϋ καθηγουμένου τής Μονής Μεγίστης Λαύρας ’Αρσε
νίου καί ή ετέρα υπό τοϋ πατριάρχου 'Ιεροσολύμων Δοσιθέου, οστις έπα- 
τριάρχευσε μεταξύ τών έτών 1669 — 1707. Πασαι αί έπιστολαι απευθύνονται 
προς τούς Έλληνας τής έν Αυστροουγγαρία κοινότητος Τοκάϊα, ητις ήτο ή 
επιφανέστατη τών ελληνικών κοινοτήτων τών υπό την προστασίαν τοϋ οίκου 
Ρακόζη συμπηχθεισών *. Έκ τών τεσσάρων επιστολογράφων οι τρεις πρώτοι, 
ήτοι οί ηγούμενοι τοϋ Βατοπεδίου Φιλόθεος καί Ναθαναήλ καί δ ηγούμενος 
Μεγίστης Λαύρας ’Αρσένιος είναι, καθ’ δσον γνωρίζομεν, άγνωστοι έξ άλλης 
πηγής. Έκ τών ανεκδότων τούτων επιστολών καθίσταται σαφές δτι οί 'Έλλη
νες οί άποτελοϋντες την κοινότητα ταύτην, έκτος τής δημιουργηθείσης ύπ’ αυ
τών «κουμπανίας», έχρησιμοποίουν διά τάς άνάγκας τοϋ ναοΰ τής κοινότητάς 
των διαφόρους ιερείς ήδη από τα τέλη τοΰ ΙΖ' αίώνος. Οί έφημέριοι οΰτοι 
τής κοινότητος προήρχοντο εκ τών μοναστηρίων τοϋ ’Άθω.

Οί μέχρι σήμερον μελετήσαντες την άνάπτυξιν τής ελληνικής κοινότητος 
Τοκάϊας ύποστηρίζουσιν δτι μετά τό 1734 έστάλη εις την ως άνω κοινότητα 
ίερεύς 1 2, νϋν δμως διά τής δημοσιεύσεως τών πέντε έπιστολών νομίζομεν δτι 
ή χρονολογία δέον νά τροποποιηθή.

Εις τάς έπιστολάς επί πλέον παρέχονται διάφοροι πληροφορίαι περί

1 Περί τής ‘Ελληνικής ταύτης κοινότητος όρα Σπυρ. Λάμπρου, Σελίδες 
έκ τής 'Ιστορίας τών έν Ουγγαρία καί Αΰστρίςι μακεδονικού 'Ελληνισμού, Ν.Ε., Η', 
1911, σσ. 275 έξ,

2 Λάμπρος, ”Εν&’ άνωτ. σελ. 267 κ.έξ.
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76 Θεμ. Βολίδου

τής «ατά τούς χρόνους εκείνους καταστάσεως τών εν 'Αγίφ ’Όρει ιερών Μο
νών και τής λογιότητος τών διοικούντων αύτάς.

Τών κειμένων διετηρήθη ή ορθογραφία, ήριθμήθησαν δε ταϋτα κατά 
τήν σειράν τής χρονολογίας αυτών.

ΘΕΜ. ΒΟΛΙΔΗΣ

1.

Άρχειον Πατριαρχείου Κάρλοβιτς, άριθ. ταξινομήσεως 17 (διά κυανής 
μολυβδίδος).

Δοσί&εος ελεώ Θ<εο>ΰ 77<ατ>ριάρχης τής άγιας πόλεως 
'Ι<ζερονοαζ>λήμ κα'ι πάσης Παλαιστίνης, 

f ’Εντιμότατε και χρησιμότατε αρχών πασιά κυρ Μάρκω μετά πάντων 
τών ; εις τήν άνω Ούγκρίαν ευρισκομένων ορθοδόξων πραγματευτών' πάν- 

5 τες δμον τέκνα εν Κ<ζνρίζ>ω αγαπητά τής ήμών μετριότητος· χάρις ειρήνη 
και έλεος εϊη υμίν άπασιν από ϋεον, καί από τον άγιον καί ζωοδόχου 
τάφον βοήθεια άγιααμός, και \ επίσκεψις' παρ’ ημών δε ευχή ευλογία και 
ονγχώρησις' παρακαλώ τήν έντι.μότητά σου αρχών κυρ Μάρκω τά γράμ
ματα αυτά τά δυο' νά τά στείλλης με } πιστόν και σίγουρον άν<ζ&ρωπ'^> ον 

10 καί με το πρώτον νά τά στείλλης εις τό κουμαράνι τό ένα νά δ ωδή του 
χατζή Ίω<ζάννου^ , και τό ά'λλο τον αρχιεπισκόπου κυρ ’Αρσένιον καί 
παρακά'λοϋμεν νά τά στείλλετε σίγουρα διατί είναι αναγκαία· καί αυτού 
παρακα\λοϋμεν τό κουτί τον άγιου Τάφου νά κάμετε νά γυρίζη καϋώς πρέ
πει· καί νά ε πιμελήσϋε νά άφίνουν οι αδελφοί τίποτα αφιερώματα εις τον 

15 άγιον Τάφον \ καί είτε έχετε συναγμένα νά μας τά στείλλετε ή εδώ εις τήν 
Άδριανούπολιν, ή , εις τήν Βλαχίαν εις τό Μπουκαρέατη εις τον ηγούμενον 
τοϋ άγιον Γεωργίου παπά κυρ Μα λαχίαν ή εις του κυρ Πάλκον εις τό 
Έρδέλι καί έτζι έρχονται εις χεϊρας μας. | ή έντιμότης σας είστε τον ‘Αγίου 
Τάφου τέκνα, αδελφοί’ καί είστε άρχοντες τίμιοι | καί ζηλωταί τής όρ&οδό- 

20 ξου πίστεως' καί επί τοντοις φρόνιμοι καί συνετοί' καί νά κάμετε το καλλί
τερου διά τήν βοήθειαν τών πτωχών τής άγιας πόλεως 'Ι<ζερουοαζ> λήμ. | 
καί είναι τούτο συμφέρον εις τοϋ λόγου σας καί ψυχικά, καί σωματικά' καί 
έτζι | παρακαλονμεν νά κάμετε ΐνα καί τό άπειρον έλεος τον ϋϊ<ζεοζ>ϋ, καί 
Κ<υρίο > υ ημών ’Ιησού | Χριστού εϊη μετά πάντων υμών .'. Άπό 

25 Άδριανονπόλεως. 1693 νοεμβρίου 22.
f Ό ’Ιεροσολύμων καί ευχέτης υμών.
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’Έξωθεν τής επιστολής ή επιγραφή :
f Τώ δσιοτάτω εν μοναχοϊς καί εν Χ<ριστ>ώ J ημών αδελφώ, 

κ<νρι>φ, κυρ Ίακώβφ' \ αδελφώ τον μακαρίτου παπά Συμεών \ τον 
Βατοπαιδινοΰ' ϋγιώς :—

Εις την κουμπανίαν τής τοκάϊας :—

2.

(’Άνω αριστερά αποτύπωμα τής σορραγΐδος τής ϊ. Μονής Βατοπεδίου), 
Κάρλοβιτς, αριθμός ταξινομήσεως 7.

f ’Εντιμότατοι, καί πανευγενέστατοι άρχοντες και πραγματευταί χρισι- 
μότατοι, τον δε άγιον ημών μο'ναστηρίου εν Χ<ίριστ>ά> ίγαπιτή αδελφοί, 
και συνδρομηταί προθυμότατοι· κύριε, κυρ Σπυρίδονα, και κυρ , Κωνσταν
τίνε, και κυρ Κότζο' καί κυρ Μιρτζή, την έντιμότητά σας ακριβώς χαιρε- 

5 τονμεν, και με την ι χάριν τοϋ παναγίου πν<ζεύματο>ς εύλογούμεν' ημείς 
απαντεσ οι κατοικονντεσ έν τη ιερά, βασιλική και π<ατ> ριαρχική μεγή- 
στη μονή τοϋ Βατοπαιδίον δεόμενοι τοϋ Κυρίου ημών Ί< ησο > ν Χ< ρι- 
στο>ΰ, και τής ϋπεραγίας \ ημών Θ <«οτό> κον τής Ευαγγελίστριας, και 
θαυματουργού βηματαρήσης' ινα διατηρίει, και δια φυλάττει την εντιμότητά 

10 σας, δμοϋ και δλην την κουμπανία, ανώτερους παντός ανιαρόν συναντίμα- 
τος, | μετ’ εύδαιμονείας, και ϋγηηνής καταστάσεως' '0 ήμέτερος πν<ίεν- 
ματομικός παπά κυρ Συμεών, όπου ενρίσκεται εις τά αυτόθι, μας εστηλεν 
γράμμα, φανερόνοντας προς ημάς, την καλήν δεξίω\σιν, και αγαθήν επιή- 
κηαν, και συνδρομήν, και βοήθειαν, όπου εδίξαται προς αυτόν, και τήν 

15 ακραν εϋλάβειαν, και θερμήν αγάπην δποϋ εχεται, εις το άγιον ημών μονα
στηριού' Οθεν ευχάριστου μεν, και ϋπερεύχαριστοϋμεν, τής εντιμότητά σας. 
δποϋ δέν επαϋΐσεται, βοηθούντεσ και ελεουντες τό άγιον ημών μοναστη
ριού' δια τούτο και \ ημείς, δεν πανομεν καθεκάστην παρακαλόντας τήν 
νπεραγίαν ημών Θ εο τόκον, ΐνα σας διαφνλάττει εκ παντός κακοϋ καί 

20 πονιροΰ συνατίματος με , ακραν ενδαιμονείαν, και ϋγιηνήν κατάστασιν 
παρακαλοϋμεν δμως τήν εν\τημότητά σας ώς φίλους και αδελφούς τοϋ άγιου 
ημών μοναστηριού' νά \ αγαπάτε, και εις το έξις τον ήμέτερον πν<^εν- 
ματ^ικόν, παπά κύρ Συμεών. \ καί συνδράμεται, καί βοηθήσατε αυτόν 
ενεργώ καί λόγω, καί ελεήσατε \ πλουσιοπαρόχως, διά τον τούς ελεήμονας 

25 μακαρίζοντα κ<ξύριο>ν καθός ποτέ \ εΐχεται τον μακαρίτη τον παπά 
Κλήμη· ετζη παρακαλοϋμεν νά αγαπάτε καί αυτόν καί να εχη τό άγιον 
ημών μοναστήριον, μερικήν βοήθειαν, από \ τήν πολιτίαν αυτήν, τάρα εις 
ταϊς χαριτομένες σας ήμερες· ΐνα καί παρημών εξηται τό ιερόν μνημόσυ-
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νον, καί την ενχαριστείαν παντοτηνήν' ό δε τον απάντων | κ<ζύριοζ> ς' 
30 θέλη σάς άντιβραβεύσι την χάριν μνριοπλάσιον, εν τό νυν αίώνι, και εν 

τώ J μέλωντr και ώς έλεήμονες άξιοθείηται της βασιλείας των οΰ<ρα> νών 
μετά πάν\των των δικαίων, αμήν :—αχρκβ ;—κατά μήνα άπρίλλιον —

/ ό καθηγούμενος τής ίερας βασιλικής π<ατ> ριαρχικής μεγίστης 
μονής τοϋ Βατο\παιδίον Φιλόθεος ιερομόναχος και οί συν εμο'ι εν Χ<ζρι- 

35 στζ>ώ αδελφοί :—

3.

Άρχεΐον Πατριαρχείου Κάρλοβιτς άριθ. ταξινομήσεως 8 (διά κυανής 
μολυβδίδος).

f ’Οσιότατε εν μοναχοίς, και τέκνον ήμέτερον, και άδελφε τοϋ αγίου 
μοναστηριού, \ κυρ ’Ιάκωβε' την άγιοαύνην σου ευχητικώς χαιρετονμεν καί 
αδελφικώς άσπαζόμεθα· δεόμε | τής θαυματουργού ημών βηματαρηαης, 
διά την είγίαν σου. τδ παρόν μας ουκ είν j εις πλάτος μοναχά μανθάνοντας 

5 τοϋ μακαρίτου αδελφού σας τον θάνατον, ελιπήθημεν κατά πολλά καί εδα- 
κρνααμεν εις την λύπην τοϋ αδελφού μας καί εις την τήχην τού μοναστη
ριού, οπού δεν εΐχαμεν τύχην καλήν νά ζήσι δ μακαρίτης να δουλεύσι τδ 
μοναστή\ριον όμως τί μας περνά νά ειπουμεν μοναχά ό θεδς νά τον άνα- 
παύση εις τους κόλπους | τοϋ Αβραάμ· καί τής άγιοσύνης σου νά δήδη 

10 νγίαν. "Ολοι μας αύτδν τον δρόμον θέλη άπεράσο\μεν μοναχά άδελφε, ιδού 
οπού γράφομαι αυτού μέσα τδν πραγματευτάδων, καί έκαμαμεν sjπίτροπον 
τον κυρ Κωνστατίνον Μελενικιώτη' νά περιλάβη τδ τίποτες τοϋ μακαρίτου 
αδελφού σου. 1 <5ιά νά μην χαθή καθδς μας γράφουν καί απ’ αυτού οι πρα- 
γματευταδεσ· καί εκείνος πάλαι νά τά εγχηριζη τής άγιωσύνης σου νά τά 

15 φέρης εις τδ μοναστήριον καί ε'τζη να καμης καλόγερέ μου λαμβάνοντας 
το άγιον λείψανον καί είτι άλλον καί αν είναι ε'παρτα καί έλα εις τδ μονα
στήριον έτζι νά j κάμης παιδί μου νά έχης την ευχήν τής Παναγίας ώς σάν 
ίκοκήρις όπου είσαι καί αδελφός τοϋ μοναστηριού. Οι πατέραις δλοι, 
μικροί τε καί μεγάλοι σε χαιρετούν εξ οχος δε σε χαιρετά ό πατέρας σου, 

20 καί δ παράδελφός σου ό γέρω Πα'ισιος· καί ό χατζή Είγνάτιος’ ταϋτα, καί 
καλήν άντάμοσιν νά δόαι ό #<εό>ς'

,αψκβ' : —Μαΐον ιε'. f Προηγούμενος· καί σκευοφύλαξ. Φιλόθεος :— 
εκ Βατοπαιδίου :—

’Έξωθεν τής επιστολής ή επιγραφή :
f Τώ δσιοτάτφ εν μοναχοίς, καί εν Χ<ζριστζνώ \ ημών άδελφώ,
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κ <ζ υρι > φ, κυρ Ίακώβφ' ; άδελφώ τον μακαρίτου παπά Συμεών \ τον Βα- 
τοπαιδινοϋ' ύγιώς :—

Εις την κουμπανίαν της τοκαϊας :—

4.

Άρχεΐον Πατριαρχείου Κάρλοβιτς, αριθ. ταξινομήσεως 1.
(’Άνω, εν τφ μέσφ, αποτύπωμα τής σφραγΐδος τής 'I. Μονής Μεγ. 

Λαύρας).

f ’Εντιμότατοι, εΰγενέοτατοι και πααης τελείας τιμής και φρονήσεως 
άξιοι πραγματευταί' τέκνα εν Χ<ζοιστβ> ώ ποθεινότατα, και ενλαβεία δια- 
φέρον'τα, τη καθ’ ημάς μεγίστη και περιωνύμω ταντη λαύρα ανέκαθεν οι 
από | όλης της ευλογημένης κουμπανίας τής Τοκαγίας, εν τή επικράτεια 

5 των \ εσπεριών χαίρετε απαξάπαντες δμαθνμαδόν και αεί υγιαίνετε έν \ 
κ^υρί'Σφ. Τή ϋμετέρα έντιμότητι την πρεποϋσαν μετάνοιαν, μετά τής \ συνή
θους ευχής καί έπισκέψεως πατρικώς δμοϋ, καί πνευματικώς άπονέΐμομεν, 
καί έκτενώς τον άγιον τής δόξης θ<ζεό~Σν Ικετεύομεν διά πρεσβειών 
τής , ύπεραγίας ημών Θεοτόκον, καί ϋπεράγνον θεομήτορος τής οικονόμου, 

10 καί τον δσίον τε καί θεοφόρου π^ατ~^> ρ <ζό~φ ς ημών ’Αθανασίου τον 
εν τώ ’Άθω, όπως | εΐητε ώς τέκνα φωτός, άνωθεν υπό την νεφέλην τοΰ 
θείου καί ζωαρχι'κοϋ πν<ζ εύματοφ ς σκεπόμενοι, καί έπινομάς ορθοδόξους, 
καί σωτηρίους \ νεμόμενοι, άπήμαντοι, αβλαβείς τε, καί νγειεΐς μετά πολ
λής καί καλής | ευτυχίας εφόρου ζωής σας' προς δε τούτοις, άγοντες άμα 

15 καί τό ιερόν \ μνημόσυνον τής καθ’ ημάς λαύρας αιώνιον έν τφ μέλλοντι, 
δΤ ου | κληρονόμοι γέννησθε τής βασιλείας τών ουρανών. ’Ημείς άρχον
τες j τίμιοι, ανέκαθεν άκούομεν τά τής φήμης σας, καί έχομεν μεγάλην \ χα
ράν υπέρ τοΰ γένους μας' καί μάλιστα άφ’ ου δ άγιος προηγοήμε\νος καί 
έν Χ<ζριστζ> φ ήμών αδελφός κυρ Σίλβεστρος καί κυρ Παρθένιος | οι 

20 <ζήμέ ;ζ>τεροι, οΐτινες έκαμαν εις τά αυτόθι καιρόν ικανόν καί | ανήγγει
λαν τό καλόν σας άνομα παρρησία προς ημάς' καί τούτου | χάριν έκινήθη- 
μεν απ’ άρτι, καί γράφομεν τό παρόν τής εύγενειας | σας, μέ τον δρισμόν 
πασών τών αρχόντων, νά στείλωμεν εάν δρίζετε | ’Ιερομόναχον τινά τής 
λαύρας να σάς εύλογά καί άγιάζειν, μούσι 1 κόν, ή καί σπουδαίον τούτο 

25 χωρίς άλλο νά μάς σημειώσετε ταχύτερον. ί διότι γινώσκομεν τον σκοπόν 
σας πώς ωρέγεοθε καί αγαπάτε τοιαϋ\τα πρόσωπα εις δόξαν καί έπαινον καί 
άνομα αιώνιον τοΰ ορθοδόξου γένους μας' έστω \ καί δ ήμέτερος μετά τούς 
βατοπαιδινούς καί τούς Ίβηρίτας δποϋ έ στάθηκαν εις τό μέσον σας ένας' 
είς βοήθειαν καί κυβέρνησιν ταύτης τής Ίεράς λαύρας, καί εις έπαινον
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30 καί όνομα αιώνιον τής ϋμετέρας κονμ πανίας' ταϋτα θαρρετώς γράφοντες, 
και έλπίζομεν άρχοντες, εις τον παντε πόπτην Ί) <^εο'μν και εις την δέσποι
ναν ημών Θεοτόκον νά πληρωμή ή αίτησές \ μας. εύχονται κατά πολλά 
υμάς ό προηγούμενος κυρ Σίλβεστρος και προηγού\μενος κυρ Παρθένιος, 
και πάντες οι έγκριτοι και μέσοι, και έσχατοι τής άγιας \ μονής ταυτής ών 

35 ταΐς προς Κ<ξύριοΊ>ν δεήσεσιν εϊησαν οί χρόνοι σας πολλοί τε και j πανευ
τυχείς αμήν, ’jΕξ άγιου ορούς έτει ,αψκζν :—Μάρτιο) α'.

f Καθηγούμενος τής σεβάσμιας μονής μεγίστης λαύρας ’Αρσένιος και 
οί συν έμοϊ \ έν Χ<ξ_ριστβ> ω αδελφοί, εύχεται σας.

5.

Άρχεϊον Πατριαρχείου Κάρλοβιτς, άριθ. ταξινομήσεως 9.
(’Άνω προς τ’ αριστερά αποτύπωμα τής σφραγϊδος τής ί. Μονής Βατο

πεδίου).

f Τιμιώτατε, χρησιμώτατε, και πάσης τιμής καί φρονήσεως άξιε, ήμέ- 
τερε iv | X ριοτ> ώ Κ ύρι ]> ε, κύρ, Μαρτζύγ καί τέκνον τοϋ άγιου ημών 
μονατηρίου’ φίλε γνήσιε \ καί συνδρομητά, την νμετέραν χρησιμώτητα 
ενχόμεθα, καί εύλογοϋμεν συνόλοις τοΐς | πραγματευτες καί άρχονσι' τής 

5 ευλογημένης σας κουμπανίας· εμείς οί άπαξ απανμεσ' οί τής ίεράς καί βασι
λικής μονής τοϋ Βατοπαιδίου, διατελοϋντες π<ξατέβ· ρεα' δεόμενοι τοϋ \ παν
τοδυνάμου θεού, βοηθείαις αγναΐς, τής άσπόρως αυτόν τεκοϋοης ϋπεραγίας 
θεοτό\κου, τής Ευαγγελίστριας καί θαυματουργού· διά φυλάττει σας υγιείς, 
και ευτυχείς· ου τφ | θείω έλέει, καί ήμής την ύγίαν χαριζόμεθα άχρη 

10 τονδε· χρέος μας άκατάπαύστον είναι, \ νά γράφωμεν προς τούς φιλελεήμο- 
νας χριστιανούς' μά, περισότερον προς την ήμετέραν | χρησιμώτητα· δπόϋ 
διά μόνης ακοής καί φήμης δεν απολείπεται νά βοηθεΐται τά | σεβάσμια καί 
ίερα μοναστήρια' ιδίως προς τό ήμέτερον δια λόγου καί έργου. ’Όθεν | καί 
ημείς ώς γνησίους ήμετέρους καί βοηθούς <5«ν άπολείπομεν καθεκάοτην νά 

15 πα\ρακαλοϋμεν τον θ<^εόβ>ν διά τήν ύγίαν καί ευτυχίαν σας’ λοιπόν φ, 
εύλογιμένοι άρχοντες βιαζόμενοι, ότι έστωντας καί νά εϋρισκόμεθα οί πτω
χοί καί ελεεινοί, εις πολλές | καί διάφορεσ άνάγγεσ, από ταΐς άνομαλίες καί 
δυστιχίαις τοϋ νϋν καιρού, των κρα'τούντων ημάς, καί από τά καθημερινά 
καί βαραία δοσίματα των Αγαρηνών, εκαταν\τήσαμεν εις πολλύ χρέος' έξ ών 

20 κινδυνεύει τό ιερόν μονάστήριον ώς ύπέρποτε, | δια τοϋ όποιου θαυμάζομεν 
οί τάλανεσ με τί τρόπον νά κυβερνήσωμεν αύτώ μάλιστα | όπου από τήν 
πολυκαιρίαν έσαθρώθησαν τά τείχοι αυτού· καί τό έν μέρος έκρεμνήσθη, | 
καί ήν εις τελεον άφανισμόν καί περί τούτου δμως πρέπει νά διακρίνει
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κάθε χοηητιανός' έξ ώχος ή έντιμώτητά σας' από τον καιρόν όπου τό έκτησε 
25 δ άγιος Κωνσταντίνος, και μέγας βασιλεύς' και μετά ταϋτα διά τό γενόμε- 

νον θαύμα <5 άγιος \ Θεοδόσιος' και λοιπόν από τον τότε καιρόν δεν εϋρέθη 
ούδεΐς νέος κτήτορας νά άνα καινήσι αυτό' διά τούτο εύρίσκεται εις μέγαν 
άποφασισμόν δθεν κοινοί βουλή | και γνώμη των πατέρων, έκλέξαμεν 
τό ύμέτερον αδελφόν, πν<ξευματτικόν και \ μουσικόν παπά κυρ Δανιήλ' 

30 συν τη αυτοϋ συνοδία' τον όποιον στέλνομεν αυτόθι, | προς τά ϋμέτερα 
σπλάγχνα ημών, χάριβνβ ελέους κάϊ βοήθειας, οί όποιοι επιφέρουν 
και | άγια λείψανα τής άγιας ενδόξου όσιωμάρτνρος Παρασκευής' και μέρος 
τοϋ άγιου ίερο μάρτυρος Ελευθερίου' τά όποια άναβλύζουν πηγάς ιαμάτων, 
των προσερχομένων εις | αυτά μετά ευλαβείας καί πίατεως· καί παρακαλοΰ- 

35 μεν την σήν έντημώτιτα' όπως νπο δεχθείται αυτούς Ιλαρώ τώ προσόπφ, 
καί συνδράμετε καί βοηθήσατε αυτούς, ένέργφ \ καί λόγω καί ελεημοσύνη 
θεαρέστω' έξ ών άγαθών εχαρίσατο ήμιν δ πλουαιόδωρος \ Κ όριο> ς' 
έξόχως δε παρακαλοϋμεν καί τούτο, καθώς ή πρώτη αδελφοί ημών, 
οτε | παπά κυρ Κλίμης, καί παπά κυρ Συμεών, όπου εις τά αύτόϋι έδιέ- 

40 τριψαν καί | τούς είχετε κυρίους πν βευματβ* ικούς, οι όποιοι μάς έγραφαν, 
πώς ήτον ευχάριστη μένοι από την κουμπανίαν' έπιδή καί νά ήταν αγαθής 
γνώμης καί ενάρετοι' διά | τοϋ οποίου καί ημείς τούς ήχαμεν εγκρίτους καί 
άξιους εις την αδελφότητα ημών. | καθώς καί τον παρόντα αδελφόν κύρ 
Δανιήλ, τον οποίων θέλεται τον δεχθή εις τον τόπον \ εκείνον' καί νά τον 

45 έχεται εις ένθυμησίν των. προσέτι έλπίζομεν εις τον θ<ξεόβ ν, νά | εύχα- 
ριατηθείται καί από αυτόν, καθώς \ καί από εκείνους' καί τούτο θέλεται τό 
μετά χειριοθεί, χάριν ευλαβείας, καί διά αγάπην τοϋ νμετέρου μοναστη
ριού■ δ δέ #<εό>ς | τοϋ ελέους, νά σάς άξιώσοι, εν τή άθανάτοο αυτοϋ 
βασιλεία, | μετά πάντων τών αγίων, αμήν. |

50 f Ο καθηγούμενος τής ίερας βασιλικής μεγίστης μονής τοϋ Βατοπε
δίου Ναθαναήλ' | καί οί συν έμοί αδελφοί.
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