
Ο ΤΣΑΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΟΥΣΑΝ 
ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Αί σχέσεις της Σερβίας μετά τοϋ 'Αγίου ’Όρους άνεπτΰχθησαν στενώ- 
ταται από τής εποχής τής ίδρΰσεως τοΰ Κράτους των Νεμανιδών. Ό Στέ
φανος Νεμάνια, ό Ιδρυτής τής δυναστείας αυτής, υπό τό σκήπτρον τής οποίας 
ή Σερβία εγνώρισε την πλέον λαμπράν περίοδον τής μεσαιωνικής της ιστο
ρίας, παραιτηθείς τοΰ θρόνου του καί άναλαβών τό μοναστικόν τριβοίνιον 
μετέβη εις τό “Αγιον ’Όρος ένθα εύρίσκετο ήδη ό υιός του ό γνωστός "Αγιος 
Σάββας τής Σερβικής Εκκλησίας. 'Η επιθυμία άμφοτέρων δπως ιδρύσουν 
εκεί μίαν σερβικήν μονήν έπραγματοποιήθη ταχέως δταν ό αΰτοκράτωρ ’Αλέ
ξιος Γ' τούς έχορήγησε τό 1198 τήν εις έρειπιώδη κατάστασιν καί παντελή 
έρήμωσιν εύρισκομένην τότε μονήν τοΰ Χελανδαρίου, ή οποία έπέπρωτο 
τόσον νά έπιδράση επί τήν πνευματικήν ζωήν των Σέρβων καί των Σλάβων 
εν γένει επί αιώνας ολοκλήρους *.

Έξ όλων ό'μως των Νεμανιδών ό Στέφανος Οΰρεσις Δ', γνωστός κυ
ρίως ως Στέφανος Δουσάν (1331-1355), έπέδειξε μεγαλυτέραν γενναιοδω
ρίαν προς τάς άγιορειτικάς μονάς. Ή τοιαΰτη πολιτική τοΰ Στεφάνου Δου
σάν ύπηγορευετο όχι μόνον υπό τών στενών δεσμών οί οποίοι ύφίσταντο 
μεταξύ τών Νεμανιδών καί τοΰ Αγίου ’Όρους, καί τούς οποίους ό Δουσάν 
έκαλλιέργησεν ακόμη περισσότερον 1 * 3, αλλά επίσης υπό τής σφοδράς επιθυμίας 
του, ό'πως εξασφάλιση τήν ύποστήριξιν τοΰ έλληνικοΰ κλήρου. “Οταν ό Σέρ· 
βος αυτός ήγεμών συνεπλήρωσε τήν κατάληψιν τής Μακεδονίας καί ήρχισε

1 Βλ. G. Ilinskij, Znaienie Afona ν istorii slavianskoj pismennosti, 
Zurnal Minist. Narodti. Prosv&-S2enija, νέα σειρά, 18 (1908), 1 -41. N. Smir
nov, Znaiaj Afona u istoriji srpske crkve, Crkva i Zivot, 1 (1922), άρ. 5 καί 
6. M. Vasid, I/kesychasme dans l’eglise et l’art des Serbes, Recueil
Uspenskij (ΙΙαρίσιοι 1930), I, 110-123.

3 Τά υπέρ τής μονής Χελανδαρίου έγγραφα τοϋ Δουσάν βλ. έν St. Nova- 
k ο ν i d, Zakonski spomenici srpskih driava srednjega veka (Βελιγράδιον 
1912), 402 κέξ. B. Korablev, Actes slaves de Ckilandar (Πετρούπολις 1915), 
457 κέξ. καί A. Solovjev, Odabrani spomenici srpskog prava od XII do 
kraja XV veka (Βελιγράδιον 1926), 122 κέξ. Πρβλ. τον κατάλογον τών υπέρ τοϋ 
Χελανδαρίου χρυσοβούλλων τοΰ Δουσάν ένΤ. Florinskij, Juinye Slavjane i 
Vizantija vo vtoroj detverti XIV vdka (Πετρούπολις 1882), II, 137, σημ. 4.
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νά σκέπτεται περί τής δημιουργίας' ενός βυζαντινό - σέρβικου κράτους ΰπ’ 
αυτόν, και ακόμη περί καταλήψεως αΰτοϋ τοΰτου τοΰ βυζαντινού θρόνου, 
διέγνωσε καθαρώς δτι, διά νά πραγματοποίηση τά σχέδιά του, εχρειάζετο 
την ΰποστήριξιν τών Έλλήνιον αρχόντων καί τοΰ ελληνικού κλήρου εις τάς 
καταληφθείσας επαρχίας. Διότι ή άναγνώρισις τής εξουσίας του υπό τού 
ελληνικού κλήρου θά εσήμαινέ όχι μόνον μίαν de facto άναγνώρισιν καί ύπο- 
στήοιξιν τού Σέρβου ήγεμόνος υπό τών Ελλήνων υπηκόων τού κράτους του, 
άλλα επίσης θά έδιδε καί θρησκευτικήν τινα χροιάν εις την αρχήν του. 
Ούτως, ευθύς έξ αρχής, ό Δουσάν έξεδήλωσε γενναιόδωρα αισθήματα προς 
τάς εν Μακεδονίφ μονάς, ως π.χ. την μονήν 'Αγίου Ίωάννου Προδρόμου 
παρά τάς Σέρρας, την μονήν τής Αγίας ’Αναστασίας παρά τήν Ζίχναν ,κ.ά.ι.

Τό "Αγιον "Ορος, τό μέγα αυτό κέντρον τού ’Ορθοδόξου Χριστιανισμού, 
τό όποιον έξήσκει τοσαυτην επιρροήν επί τής Ελληνικής Εκκλησίας καί 
όλων τών ορθοδόξων λαών, δεν ήδύνατο παρά νά προσελκΰση τήν ιδιαιτέραν 
προσοχήν τού Σέρβου ήγεμόνος. Άφ’ ετέρου ή καταστροφή τήν οποίαν έπέ- 
φερεν ή κάθοδος τών Σέρβων εις τάς άγιορειτικάς περιουσίας 2 καί ή οίκειο- 
ποίησις πολλών έξ αυτών υπό τών κατακτητών \ ήνάγκασαν τούς Άθωνί- 
τας μονάχους νά αναγνωρίσουν τον ισχυρόν κατακτητήν καί έλθουν εις δια
πραγματεύσεις μετ’ αΰτοϋ μέ σκοπόν δπως εξασφαλίσουν τήν έπικύρωσιν τών 
προνομίων των καί τήν ακεραιότητα τής κτηματικής των περιουσίας τής εΰ- 
ρισκομένης εις τά σερβοκρατούμενα εδάφη.

Ούτως, ευθύς μετά τήν πτώσιν τών Σερρών (24 Σεπτεμβρίου 1345) \ 
ή οποία έπεσφράγισε τήν κατάκτησιν τής Μακεδονίας υπό ιών Σέρβων, άπέ- 
στειλεν ό Δουσάν εις τά "Αγιον ’Όρος τον λογοθέτην του Χρυσόν. Καθώς 
μάς πληροφορεί ό ίδιος ό Δουσάν εις χρυσόβουλλόν του, τό όποιον άποτε- 1 2 3 4

1 Βλ. A. Solovjev-V. Mogin, Grike povelje srpskih vladara (Βε- 
λιγράδιον 1936), 2 - 17, 18-21 καί 1(4-187. Πρβλ. Μ. Orbini, II regno de 
gli Slavi (Πέξαρο 1601), 260 καί T. Florinskij, ’ΈνΟ’ άν., II, 116 κέξ.

2 Βλ. Solovjev-MoSin, ’Ένθ’ άν., 58' 71 κέξ., 88' 48 έξ., 98' 43 κέξ. 
Περί έπιδ-έσεως τών Σέρβων κατά τοΰ 'Αγίου “Ορους βλ. V. baurent, Xero- 
potamou et Saint-Paul. Histoire et legende a l’Athos, Revue historique du 
sud-est europeen, 22 (1945), 280 καί 284. F r. Dolger, Aus den Schatzkam- 
raern des Heiligen Berges (Μονάχον 1948), 63' 7.

3 Ή κατοχή πολλών άγιορειτικών γαιών υπό τών Σέρβιον κατακτητών άναφέ- 
ρεται είς σύγχρονα έγγραφα. Βλ. Solovjev-MoSin, ”Ενθ’ άν., 32' 43-47 
καί L. Petit, Actes grecs de Chilandar (Πετρούπολη; 1911), 334. Πρβλ. P. 
Lemerle, Philippes et la Macedoine orientale a l’epoque chretienne et 
byzantine (Παρίσιοι 1945), 238-239. Τοΰ αύτοΰ, Actes de Kutlumus (ΙΙαρί- 
σιοι 1945), 229.

4 Βλ. A. Solovjev, Car Du§an u Serezu, Jugosl. istor. dasopis, 1 
(1935), 472 -477.
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λεΐ την μόνην πηγήν μας διά τά γεγονότα αυτά, σκοπός τής αποστολής τοΰ 
Χρυσοί ήτο νά ζητήση από τους μοναχούς «δπως συνεχώς ποιώσιν υπέρ 
εμοϋ [δηλ. τοΰ Δονσάν] προς Θεόν έντενξεις και Ικεσίας υπέρ απαλλαγής 
δηλονότι τών εν τω βίω τοντφ ημαρτημένων μοι· εΐτα, και ΐνα μνημόνευα.>- 
σιν εν απάσαις ταϊς εν αντω σεβααμίαις μοναΐς, εν τε τοΐς κελλίοις κα'ι 
ήσυχαστηρίοις και απλώς ειπέϊν καιΥ δλον τό τοιοντον άγιον όρος» '. Άναμ- 
φιβόλως τούτο υπονοεί δτι ό Δουσάν είχε ζητήσει από τούς Άθωνίτας επί
σημον άναγνώρισιν. "Οταν δέ οί μονάχοι άνεγνώρισαν τον νέον κύριόν των 
ό Δουσάν απέλυσε κατά μήνα Νοέμβριον τοΰ 1345 χρυσόβουλλον 2 άπευθυ- 
νόμενον προς δλας τάς μιονάς τοΰ "Αθω, διά τοΰ οποίου εχορήγει τά εξής 
αΐτηθέντα προνόμια :

1. Νά μνημονεύεται τό όνομα τοΰ Βυζαντινοί αυτόκράτορος προ τοΰ 
ονόματος τοΰ Δουσάν εις τάς λειτουργίας των 3.

2. Νά διοικήται τό "Αγιον "Ορος συμφώνως μέ τάς παλαιάς διατάξεις 
καί τά έθιμα αυτής τής μοναστικής κοινότητος.

3. Νά έπανέλθουν όλα τά ευρισκόμενα άθωνιτικά κτήματα περί την Κα
λαμαριάν, τον ποταμόν Στρυμόνα καί άλλαχοΰ υπό την κυριαρχίαν τοΰ 
'Αγίου "Ορους καί ουδέποτε εις τό μέλλον νά δίδωνται τοιαΰτα κτήματα εις 
τούς Σέρβους 4. 1 * 3 4

Γεωργίου Χρ. Σούλι}

1 Βλ. Solovjev-MoSin, Ένθ’ άν., 30. Ό Μιχαήλ Λάσκαρις έξέφρασε
τήν γνιόμην δτι πρώτοι οί Άθωνΐται προσήλθον εις τόν Δουσάν έπιθυμοϋντες έπικύ- 
ρωαιν τών προνομίων των από τόν νέον κύριόν των καί κατόπιν τούτου άπέστειλε εις 
τό “Αγιον “Ορος αυτός τόν λογοθέτην του Χρυσόν (βλ. Μ. Eascaris, Vato- 
pedskata gramota na car Ivan AsSnja II [Σόφια 1930], 32-33 καί Actes serbes 
de Vatopedi, Byzantinoslavica, 6 [1935- 1936], 167). Τήν αυτήν γνώμην φαίνε
ται νά συμμερίζεται καί ό St. Binon (Les origines legendaires et l’histoire 
de Xeropotamou et de Saint-Paul de l’Athos [Λουβαίν 1942], 302). Ή πιθανή 
αύτή γνώμη δμως παραμένει απλή ύπόθεσις έφ’ δσον στερούμεθα πηγών επ’ αΰτοΰ 
τοΰ ζητήματος.

3 Βλ. S ο 1 ο ν ] e ν - Μ ο”ί> ί η, ”Ενθ’ άν., 30 κέξ. Περί τής γνησιότητος τοΰ 
χρυσοβούλλου αΰτοϋ συνηγορεί καί ή μνεία περί αΰτοΰ εις άλλο χρυσόβουλλον τοΰ 
Δουσάν υπέρ τής μονής Ίβήρων (αυτόθι, 38- 6-12).

8 Αυτή ή παραχώρησις φαίνεται παράξενος. Πιθανήν έξήγησιν έδωσεν ό Α. 
Solovjev (Arhiv za pravne i druStvene nauke, 28 [1929], 471), ό όποιος 
έγραψεν δτι «δ Δουσάν, αν καί εύρίσκετο είς πόλεμον μετά τών Ελλήνων καί ώνει- 
ρεύετο τήν άνάληψιν τοΰ αΰτοκρατορικοΰ τίτλου, έν τούτοις άνεγνώριζε ηθικήν τινα 
εξουσίαν τοΰ νομίμου αΰτοκράτορος, τοΰ αύτοκράτορος τοΰ Βυζαντίου». Κατά δέ τόν 
Μ. Λάσκαριν (Byzantinoslavica, 6 [1935-1936], 167-168), αυτή ή παραχοι- 
ρησις είναι νοητή έφ’ δσον ό Δουσάν δέν ειχεν άνακηρυχθή ακόμη αΰτοκράτωρ.

4 Εις άλλο αντίγραφον τοΰ χρυσοβούλλου αΰτοΰ εΰρεθέν είς τήν μονήν τής Με
γίστης Λαύρας καί δημοσιευθέν υπό ’Αλεξάνδρου Εύμορφοπούλου Λαυριώτου ή 
παράγραφος αυτή παραλειπεται (βλ. Άλ. Εύμορφοπούλου Λαυριώτου,
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4. Νά απαλλαγούν όλα τα κτήματα των μονών τοΰ 'Αγίου ’Όρους τών 
φόρων και τών αγγαρειών.

5. Νά διοικήται ή πόλις τής 'Ιερισσοϋ δχι υπό μιας κεφαλής διορισίίεί- 
σης υπό τοΰ Σέρβου ήγεμόνος, άλλα από κοινού υπό τοΰ επισκόπου αυτής 
και τοΰ 'Αγίου ’Όρους.

6. Τά άγιορειτικά πλοιάρια νά έχουν δικαίωμα αλιείας εις τον Στρυ- 
μόνα, χωρίς νά πληρώνουν φόρον.

7. Νά άπαγορευθή ή άπογραφή κτημάτων από τάς άρχάς διά φορολο
γικούς σκοπούς εις τό "Αγιον ’Όρος και την Ίερισσόν.

Αυτό τό «γενικόν χρυσόβουλλον», τό όποιον άπεκάλεσεν ό Μ. Λάσκα- 
ρις «καταστατικόν χάρτην τού Αγίου ’Όρους κατά την περίοδον τής Σερβο- 
κρατίας» \ δεικνύει καθαρώς ότι οί Άθωνΐται άνεγνώρισαν τον Στέφανον 
Δουσάν καί ως αντάλλαγμα ελαβον τά ανωτέρω προνόμια τά όποια άπετέλουν 
έγγύησιν τής ανεξαρτησίας καί τής άκεραιότητος τών μονών των. Τό χρυσό
βουλλον αυτό δεν ήδύνατο βεβαίως νά κάλυψη όλα τά ζητήματα τών μονών. 
Δι“ αυτόν τον λόγον μικρόν μετά την άπόλυσιν τοΰ «γενικού χρυσοβούλλου» 
έξέδωκεν ό Δουσάν, τή παρακλήσει αυτών τούτοίν τών μοναχών, ιδιαίτερα 
χρυσόβουλλα διά τάς διαφόρους μονάς τοΰ 'Αγίου ’Όρους. Μέχρι σήμερον 
δύο μόνον εξ αυτών, άπολυθέντα κατά μήνα ’Ιανουάριον τού 1346 μάς είναι 
γνωστά- τό έν υπέρ τής μονής Φιλοθέου * 1 2 * * * καί τό άλλο υπέρ τής μονής 
Ίβήρων 8.

Άν καί οί Άθωνΐται μοναχοί έξ ανάγκης άνεγνώρισαν την σερβικήν 
κυριαρχίαν, δέν υπάρχει άμφιβολία ότι έπεθύμουν νά διατηρήσουν καλάς 
σχέσεις μέ την Κωνσταντινούπολιν. Μόνον οΰτω δύναται νά έννοηθή διατί 
έζήτησαν τό δικαίωμα νά μνημονεύουν πρώτον εις τάς λειτουργίας των τό 
όνομα τού αύτοκράτορος τοΰ Βυζαντίου. Ταχέως όμως άπεδείχθη ότι ήτο 
άδυνατον δι’ αυτούς νά διατηρήσουν άγαθάς σχέσεις μέ την Κωνσταντινού-

Ή έν "Λι'ΐω ιερά μονή Μεγίστη Λαύρα και αί προς αυτήν αΰτοκρατορικαί διορεαϊ 
καί προνομίαι. Ό έν Ιίωνσταντινουπόλει Έλλην. Φιλ. Σύλλογος, 29 [1902-1905], 
119-120). Κατά τόν St. Binoti τό άντίγραφον τής Λαύρας «offre a nos yeux plus 
de garanties d’authenticate» καί συνεπώς ή παράγραφος περί τής έξώσεως τών 
Σέρβων είναι μεταγενέστερα παρεμβολή (βλ. St. Bin ο n, Deux contributions 
importants a l’histoire de la Sainte Montagne, Revue d’histoire ecclesiastique, 
34 [1938], 301).

1 M. Lascaris, Actes serbes de Vatopedi, Byzantinoslavica, 6 (1935 — 
1936), 167.

2 Άνεκαλύφθη υπό τοΰ Μ. Λάσκαρι, αλλά παρέμεινε, καθ’ οσον γνωρίζω, ακόμη
ανέκδοτον. (Βλ. Μ. Eascaris, Revue intern, des etudes balkaniques, 3
[1936-1937], 269).

8 Solovjev-MoSin, ”Ev6·’ άν., 36-41.
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πολιν καί τον Δουσάν συγχρόνως. Μή δυνάμενοι νά πράξουν άλλως, λόγφ 
τής θέσεώς των, συνέδεσαν την τύχην των μετά των Σέρβων. Άνεγνώρι- 
σαν το υπό τοϋ Δουσάν ίδρυθέν Σερβικόν Πατριαρχειον, τό όποιον ταχέως 
άφωρίσθη υπό τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, και έπεμψαν αντιπρο
σωπείαν μέ επικεφαλής τον Πρώτον των εις την γενικήν συνέλευσιν την 
συγκληθεισαν τήν 14ην ’Απριλίου τοϋ 1346 εις τά Σκόπια, κατά την οποίαν 
έστέφθη ό Δουσάν τσάρος «Σερβίας καί 'Ρωμανίας» \ ’Επί τή ευκαιρία 
αύτοΰ τοΰ σηιιαντικοΰ γεγονότος δια την ιστορίαν τής μεσαιωνικής Σερβίας 
έξέδωσεν ό Δουσάν αριθμόν τινα χρυσοβοΰλλων υπέρ των μονών τοϋ Άθω * 9. 
Τή παρακλήσει των ιδίων μοναχών έπεκύρωσεν ό Σέρβος ήγεμοόν τά παλαιά 
των προνόμια, έχορήγησε μερικά νέα καί ήγγυήθη ακόμη μίαν φοράν την 
ασυδοσίαν των.

Διά νά παγιώση δέ τήν φιλίαν του μετά τών ’Αθωνιτών καί πραγμα-

1 Βλ. St. Novakovid, Zakonik Stefana Duilana (Βελιγράδιον 1898), 5. 
Πρβλ. N. Radojdid, Srpski driiavni sabori u srednjem veku (Βελιγράδιον 
1940), 124-125.

9 Έξ αύτών γνωρίζομεν τά έξης περιλαμβανόμενα είς τήν έκδοσιν τών S ο- 
lovjev-MoSin (Ένθ’ άν., 42 κέξ), VII. Ίβήρων (Άπρ. 1346), VIII. Φιλό
θεου (Άπρ. 1346), IX. Ζωγράφου (Άπρ. 1346), XI. Βατοπεδίου (Μαΐου 1346), 
XII. Ξηροποτάμου (Άπρ.-Μαΐου 1346), XIV. Έσφιγμένου (Άπρ. 1346 - Δεκ. 
1347). Τό πρόβλημα τής γνησιότητος τών χρυσοβοΰλλων αυτών έγένετο άντικείμενον 
πολλών συζητήσεων. Κατά τον D. Anastasijevid (Byzantion, 12 [1937], 631 
καί Esfigmeniskie akty cara Duiana, Atmales de l’lnstitut Kondakov, 10 
[1938], 58) τό ύπ* άριθ. XIV υπέρ τής μονής Έσφιγμένου δέν ανήκει είς τόν Δού

λάν, αλλά είναι βυζαντινόν άπολυθέν ύπό Ανδρονίκου Β', ένφ κατά τόν St. Β i- 
non (Ένθ’ άν., 309) πρόκειται περί πλάστου. Ό St. Bin ο η (Ένθ’ άν., 304, 
307-308, 311 καί I.es origines legentaires, 122) θεωρεί επίσης πλαστόν τό υπ’ 
άριθ. XI υπέρ τής μονής Βατοπεδίου, καί τά ύπ’ άριθ. VII (Ίβήρων), VIII (Φι
λόθεου), XII (Ξηροποτάμου), XIII (Έσφιγμένου) έχουν διασωθή είς ύποπτον μορ
φήν. Κατά τόν D. Anastasijevid (Byzantion, 12 [1937], 637) τό ύπ’ άριθ. 
XIII έχει λανθασμένως χρονολογηθή ύπό τών A. Solovjev καί V. Μ ο 3 i η 
(Ένθ’ άν., 94) καί επί τή βάσει εσωτερικών στοιχείων καταλήγει είς τό συμπέρασμα 
δτι άπελΰθη κατά τάς άρχάς τοΰ 1348. Είς μεταγενέστερον δημοσίευμά του ό V. 
Μοέίη άπέρριψε τήν θεωρίαν τοΰ Anastasijevid καί ύπεστήριξε τήν παλαιάν άπο- 
ψιν δτι δηλ. τό χρυσόβουλλον έξεδόθη είς τήν έν Σκοπίοις γενικήν συνέλευσιν τό 
1346 (βλ. V. MoSin, Akti iz svetogorskih arhiva, Spomenik Srpsk. Kralj. 
Akad., 91 [1939], 252, σημ. 8). Ό V. MoSin (Ένθ’ άν., 227, σημ. 32) έξέ- 
φρασεν επίσης τήν γνώμην δτι τό ύπ’ άριθ. IX (Ζωγράφου) δέν είναι τό πρωτότυ
πον αλλά «πιθανώς άντίγραφον ή πλαστόν». Περί τοϋ ζητήματος τής έκδόσεως χρυσο- 
βούλλων είς τάς γενικάς συνελεύσεις (sabor) είς τήν μεσαιωνικήν Σερβίαν βλ. Α. 
Solovjev, Dva priloga proudavanu Duianove driave, Glasnik Skop. Naudn. 
DruStva, 2 (1926)^ 25-46 καί T. Taranovski, Istorija srpskog prava n 
nemanjidkoj driavi (Βελιγράδιον 1931), I, 175,
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τοποιήση παλαιόν πόθον δπως ΐδη τον τόπον ένθα δ πρόγονός του Στέφανος 
Νεμάνια, δ περικλεής 'Άγιος Συμεών των Σέρβων, διήλθε τά τελευταία έτη 
τοΰ βίου του, άπεφάσισεν δ Δουσάν δ'πως επισκεφθή τό "Αγιον ’Όρος αυτο
προσώπως·

Οΰτω, τό 1347, δ Σέρβος ήγεμών άφίχθη μετά τής συζΰγου του Ελένης 
και τοΰ υίοϋ του Οϋρεσι εις τό "Αγιον ’Όρος, προσκομίζων πολύτιμα 
δώρα τά όποια προσέφερεν εις τάς διαφόρους μονάς *. Τό αβατον 1 2, ή άρ- 
χαιόθεν έν τή πολιτεία τοΰ ’Άθω ίσχΰουσα άπαγόρευσις τής εισόδου γυναι
κών, έλησμονήθη τότε. Εις ολας τάς μονάς έπέδειξε τό αυτοκρατορικόν ζεύγος 
μεγάλην ελευθεριότητα' Ιδίως δέ προς την σερβικήν μονήν τοΰ Χελανδαρίου. 
Ή άνάμνησις τής αποδημίας των διασώζεται μέχρι τών ημερών μας εις 
πλήθος παραδόσεων τών ’Αθωνιτών μοναχών κάθε εθνικότητος 3. Ή μεγάλη

1 Βλ. Β. Korablev, Actes slaves de Chilandar, 494-495. *0 Δουσάν 
καί ή σύζυγός του 'Ελένη πρέπει νά είχον έλθει είς τό "Αγιον ’Όρος πρό τής 1ης 
Σεπτεμβρίου 1347, διότι πατέχομεν ένθύμησιν τοΰ γέροντος Ίωαννικίου, φέρουσαν 
χρονολογίαν 6855 (1346- 1347), είς χειρόγραφον τό όποιον έγραψε διά τήν αύτοκρά- 
τειραν Ελένην εΰρισκομένην τότε είς τό "Αγιον "Ορος (βλ. L,j. Stojanovid, 
Stari srpski zapisi [Βελιγράδιον 1905], III, 40, άρ. 4939). 01 υψηλοί έπισκέπται 
παρέμειναν εις τό "Αγιον ’Όρος μέχρι τής άνοίξεως τοΰ επομένου έτους. Πρέπει δέ 
νά είχον αναχωρήσει πρό τής 29ης ’Απριλίου 1348, διότι κατέχομεν χρυσόβουλλον 
τοΰ Δουσάν μέ αυτήν τήν ήμερομηνίαν έκδοθέν έν Πρισρένη (βλ. Fr. Μ i k 1 θ
είο h, Monumenta serbica [Βιέννη 1858], 139). Περί τής αποδημίας τοΰ Δουσάν 
είς τό "Αγιον Όρος βλ. κυρίως Τ. Florinskij, "Ενθ’ άν., II, 134 κέξ. καί 
Pamjatniki zakonodateljnoj dejateljnosti DuSana (Κίεβον 1888), 80. Γ. Σ μ υ ρ- 
νάκη, Τό "Αγιον "Ορος (Άθήναι 1903), 88. Κ. Βλάχου, Ή Χερσόνησος τοΰ 
‘Αγίου "Ορους "Αθω (Βόλος 1903), 60-61. Ν. Βέη, "Αθως, Έγκυκλ. Λεξ. Έλευ- 
θερουδάκη, I, 423β-424α. Τό γνωστόν «svoden hrisovul* τοποθετεί έσφαλμένως 
τήν έπίσκεψιν τοΰ Δουσάν είς τό έ'τος 1351 (βλ. Solovjev-Mogin, ”Ενθ’ άν., 
366). Τό «svoden hrisovul» είναι κατά τόν A. Stoilov, ό όποιος τό έχει μελετήσει 
καί αναλύσει φιλολογικως καί παλαιογραφικώς, «συμπίλημα γενόμενον επί τή βάσει 
αυθεντικών ίσως χρυσοβούλλων τών άναφερομένων αύτοκρατόρων [δηλ. Δέοντος τοΰ 
Σοφοΰ, τοΰ τσάρου τών Βουλγάρων Ίωάννου, τοΰ Στεφάνου Δουσάν καί τοΰ δεσπό
του Ού'γκλεσι] καί συνταχθέν ούχί πρό τοΰ ΙΖ' καί ούχί μετά τόν ΙΗ' αιώνα» (βλ. 
A. Stoilov, Svoden hrisovul za istoriata na Zografskija monastyr, Sbornik 
v dest na V. N. Zlatarski [Σόφια 1925], 452). Επίσης αυθαιρέτους ό C. Η ο p f 
(Gesch. Griechenlands, I, 445b) θέτει τήν έπίσκεψιν τοΰ Δουσάν είς τό έτος 1345. 
’Από τά δωρηθέντα αντικείμενα είς τάς μονάς τοΰ 'Αγίου "Ορους υπό τοΰ Δουσάν 
σώζεται μεταξύ άλλων καί ένας σταυρός είς τό καθολικόν τοΰ Φιλοθέου (βλ. G. 
Millet-J. Pargoire-L. Petit, Recueil des inscriptions chretiennes 
du Mont Athos [Παρίσιοι 1904], I, 98, άρ. 299).

2 Περί τοΰ άβατου βλ. Κ. Μ. Ράλλη, Περί τοΰ άβατου τών μοναστηρίων 
κατά τό δίκαιον τής ’Ορθοδόξου ’Ανατολικής Εκκλησίας (’Αθήναι 1908).

8 Ό Γ. Σμυρνάκης ("Ενθ’ άν., 88) γράφει ότι, συμφώνως μέ άθωνιτικήν 
παράδοσιν, ό Δουσάν όταν έπεσκέφθη τό "Αγιον ’Όρος «έφιππος άνερριχήθη έπί τής
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δέ γενναιοδωρία των τούς εθεσε μεταξύ των κτητόρων καί ευεργετών διαφό
ρων μονών ως π.χ. της μονής Έσφιγμένου 1 τής μονής 'Αγίου Παντελεή- 
μονος * 1 2 * 4, τής μονής Κουτλουμουσίου 9 καί φυσικώς τής σερβικής μονής τοϋ 
Χελανδαρίου καί τοΰ εν Καρυαΐς κελλίου τοΰ 'Αγίου Σάββα *. Εις τό συνο
δικόν τής μονής τής Μεγίστης Λαύρας μνημονεύεται τό ό'νομα τοΰ «Στεφάνου 
τοϋ αοιδίμου και μακαρίτου δεσπότου πάσης Σερβίας, τοϋ πάντα μεν τον 
βίον καλώς και ϋ·εοφιλώς διαβιβάσαντος, ελεημοσύναις δε μάλιστα διαπρέ- 
χραντος. Ώς γενομένου πσλλοΐς μεν άπόροις ποριοτήν, πολλοίς δε Άδικουμέ- 
νοις προστάτην, κτήτορός τε ή μάλλον πατρδς έκπληροϋντος τόπον εις δλον 
τοϋτο τό καϋ·’ημάς "Αγιον ’Όρος, δλαις χερσίν επικρατοϋντος και συνι- 
στώντος αυτό, κα'ι λόγοις καί πράγμασιν έπαρκοϋντος ήμϊν, τοΰ ώς άληΰώς 
χριστιανικωτάτου καί φιλομονάρχου αύίλέντου» 5 6 * *.

Την επίσκεψιν τοϋ Δουσάν καί τής συζύγου του Ελένης εις τό "Αγιον 
’Όρος μνημονεύουν ελληνικά! καί σερβικαί σύγχρονοι πηγαί αυτή περιγρά- 
φεται ό'μως κάλλιστα εις σερβικόν χρυσόβουλλον τοΰ Δουσάν έκδοθέν τό 1348

κορυφής τοΰ Άθωνος, ένθα ένέπηξε τήν τροπαιοφόρον αύτοΰ σημαίαν, ήτις εϋρηται 
έν τφ Καθολικά) τής Μονής Χιλιανδαρίου, περιειλιγμένη περί τόν κοντόν αυτής». 
Περί τής σημαίας αυτής βλ. αυτόθι, 492-493 καί Ρ. Popov id, Iz liilendarske 
riznice, Prilozi za knjifevnost, 18 (1938), 356-359. Πρβλ. T. Florinskij, 
Ju2nye Slavjane, II, 137. ΔΓ άλλας παραδόσεις βλ. Γ. Σ μ υ ρ ν ά κ η ν, "Ενθ1 
άν., 499. R. Μ. Dawkins, The Monks of Athos (Λονδΐνον 1936), 356. F r. 
Dolger (έκδ.) Monchsland Athos (Μονάχον 1943), 70.

1 Βλ. Solovjev-MoHn, ”Ενθ’ άν., 150.
3 Βλ. Akty russkago na svjatom Afond monastyrja sv. velikomudenika i 

cdlitelja Pantelejmona (Κίεβον 1873), 253, άρ. 47. Γνωρίζω τό βιβλίον αυτό μό
νον έκ τής μελέτης τοΰ A. Solovjev, Histoire du monastere russe au Mont- 
Athos, Byzantion, 8 (1933), 225, σημ. 3. Συμφώνως μέ άγιορειτικάς παραδόσεις, 
ό Δουσάν έδώρησεν εις τήν ρωσικήν μονήν λείψανα τοΰ 'Αγίου Παντελεήμονος (βλ. 
V. Μ ο £ i η, Spomenik, 91 [1939], 253 καί 255-256).

9 Βλ. Ρ. Lemerle, Actes de Kutlumus, 112 καί 116. Αί διορεαί τοΰ 
Δουσάν προς τήν μονήν Κουτλουμουσίου άναφέρονται καί εις έγγραφον τοΰ πατριάρ- 
χου Κωνσταντινουπόλεως Νείλου (Όκτ. 1386). Βλ. αυτόθι, 144' 33, 51.

4 Βλ. St. Novakovid, Zakonski spomenici, 473. Πρβλ. R. Grujid, 
Carica Jelena i delija Sv. Save u Kareji, Glasnik Skopskog Naudnog DruStva, 
14 (1935), 33-42 καί S. Troidki, Ktitorsko pravo u Vizantiji i u neman- 
jndkoj Srbiji, Glas, 168 (1935), 97.

5 D. Anastasijevid, Srpski arhiv Laure atonske, Spomenik, 56 
(1922), 17. Τά ονόματα τοΰ Δουσάν καί τής συζύγου του Ελένης άναφέρονται επί
σης εις τό ιερόν βρέβιον τής ιδίας μονής (βλ. αυτόθι, 17).

6 ’Εκτός των άνιοτέρω μνημονευθεισών πηγών (σ. 06, σημ. 1) ή έπίσκεψις τοϋ
Δουσάν εις τό "Αγιον "Ορος άναφέρεται καί εις τόν «Λόγον εγκωμιαστικόν εις Γρήγο
ρων Παλαμάν» υπό τοϋ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Φιλοθέου (Migne, PG,
151, στ. 615).
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υπέρ τής μονής Χελανδαρίου, το όποιον μας πληροφορεί πρώτον ότι ό 
Δουσάν από πολλοϋ ειχεν αϊσθανθή την επιθυμίαν νά έπισκεφθή τάς μονάς 
τοϋ 'Αγίου ’Όρους καί έπειτα άφοΰ έλαβε την ευλογίαν των αγίων πατέρων, 
περιηγήθη ολόκληρον τον ’Ά-θω καί προσεκύνησεν όλας τάς μονάς καί έχορή- 
γησεν εις αυτάς μεγάλας δωρεάς, συνισταμένας μάλιστα εις χρυσά καί αργυρά 
σκεύη λατρείας, πολύτιμα άμφια καί άλλα αντικείμενα αξίας *. Πλέον όμως 
περιώνυμος ύπήρξεν ή επίσκεψίς του εις τήν σερβικήν μονήν τοΰ Χελανδα
ρίου, την οποίαν έπεσκέφθη καί διά δευτέραν φοράν κατά τήν έπισιροφήν 
του. Πλησίον τής «ελαίας τοϋ τσάρου» υπό τήν οποίαν πιστεύεται ότι άνε- 
παύθη ό Δουσάν, εύρίσκεται ένας σταΐ’ρός επί μιας λίθινης βάσεως. Συμφώ- 
νως μέ τάς τοπικάς παραδόσεις, οί μοναχοί τοΰ Χελανδαρίου υπεδέχθησαν εις 
τήν τοποθεσίαν αυτήν τον Δουσάν μετά τής συζύγου του και τοΰ υϊοΰ του 1 2.

Τά σέρβικά χρυσόβουλλα τά όποια εξέδωκεν ό Δουσάν υπέρ τής μονής 
τοΰ Χελανδαρίου κατά τήν εποχήν αυτήν, μαρτυρούν περιτράνως τήν γεν
ναιοδωρίαν τοΰ Σέρβου ήγεμόνος προς τήν μονήν αυτήν 3 4 5. Πλήν των πο
λυαρίθμων σκευών λειτουργίας τά όποια έδώρησεν εις αυτήν, ηΰξησε τήν κτη
ματικήν της περιουσίαν καί διά χρυσοβούλλου καθώρισε τά όρια αυτής. 
Προσεπάθησε δέ νά θέση τέρμα είς τάς διαφοράς μεταξύ τοΰ Χελανδαρίου 
καί τής μονής Ζωγράφου, Έκ τοϋ γνωστοΰ «svoden hrisovul» *, πληρο- 
φορούμεθα ότι ό Δουσάν συνεβίβσσε τά δύο μοναστήρια, τά οποία ως 
γνωστόν εύρίσκοντο εις διενέξεις λόγφ κτηματικών διαφορών καθ’ όλον τον 
ΙΔ' αιώνα 6. Τό αυτό έγγραφον μάς πληροφορεί ότι ό Δουσάν προσεκά-

1 Βλ. Β. Korablev, Actes slaves de Chilandar, 494.
2 Άρχ. Leonid, Istoriieskoe opinasie Hilandara (Μόσχα 1868), 6L Γνω

ρίζω τό έ'ργον αυτό μόνον άπό παραπομπήν τοϋ Τ. Florinskij, "Ενθ’ άν., II, 137.
3 Βλ. δύο χρυσόβουλλα τοΰ Δουσάν υπέρ τής μονής Χελανδαρίου έκδοθέντα τό 

1348 (Β. Korablev, "Ενθ’ άν., 493 -497 καί A. Solovjev, Odabrani spo- 
menici, 132-135). Βλ. επίσης τό έγγραφον δωρεάς χωρίων εις τό κελλίον τοϋ 
'Αγίου Σάββα παρά τάς Καρυάς, Τό έγγραφον αυτό έξεδόση έν ΓΙερλεπέ τό 1348, 
αλλά ή δωρεά είχε γίνει, ως φαίνεται, όταν ό Δουσάν εύρίσκετο εις τό “Αγιον "Ορος 
(βλ. Β. Korablev, “Ενθ·’ άν., 498-501 καιν. Μοέίη, Spomenik, 91 [1939], 
223). Τά χρυσόβουλλα τοΰ Δουσάν υπέρ τοΰ Χελανδαρίου φέροντα ημερομηνίαν 12 
Δεκεμβρίου 1347 καί 26 ’Απριλίου 1348 βεωροΰνται υπό τοΰ V. Μοέΐη (Ένθ·’ 
αν., 223, σημ. 11) ώς πλαστά. Τό κείμενον των δύο αυτών χρυσοβούλλων είναι προ
σιτόν έν Β. Korablev, Ένθ·’ άν., 489 -493, 501-505. Τό τελευταΐον έχει ανα
δημοσίευσή με#’ ελληνικής μεταφράσεως τοΰ ΙΖ' αίώ,νος έν Solovjev~Mos>in, 
Ένθ’ άν., 336-351.

4 Solovjev -Μ οέϊ η, "Ενθ’ άν., 366.
5 Ή πλέον γνωστή είναι ή περί τοΰ μύλου τοΰ Χάνδακος. Βλ. Fr. Dolger,

Die Miihle von Chandax. Untersuchung iiber vier unechte Kaiserurkunden, 
Είς μνήμην Σπ. Λάμπρου (Άθ-ήναι 1935), 13-27. Πρβλ. St. Binon, Revue 
d’hist. eccl., 34 (1938), 304-305.
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λεσε κατά την διαμονήν του εις τδ "Αγιον ’Όρος τον ηγούμενον τοΰ 
Ζωγράφου Γρηγόριον δπως προσέλθη εις την μονήν τοΰ Χελανδαρίου.

χρυσόβουλλα και πατριαρχικά γράμματα τά όποια κατεΐχεν ή μονή του. 
Άφοϋ ό Γρηγόριος έδειξε δύο χρυσόβουλλα, εν ελληνικόν καί τό άλλο σλα
βικόν, ό Δουσάν καθώρισε διά χρυσοβούλλου τά δρια των διαφιλονικουμέ- 
νων εδαφών προς δφελος δμως τοΰ Χελανδαρίου, άλλ’ έδωκεν ώς άποζημίω- 
σιν εις τήν μονήν τοΰ Ζωγράφου τά περί τον Στρυμόνα χωρία Κρούσεβο 
καί Σωτήρ, άπαλάσσων αυτά συγχρόνως από κάθε καταβολήν φόρων *.

To «svoden hrisovul» είναι ασφαλώς πηγή υπόπτου γνησιότητος, έφ’ 
δσον θέτει τήν αποδημίαν τοΰ Δουσάν εις τό "Αγιον ’Όρος εις τό έτος 1351, 
καί αναφέρει Γρηγόριόν τινα ώς ηγούμενον τής μονής Ζωγράφου κατά τά 
έτη 1347 - 1348, ένφ γνωρίζομεν εξ άλλων αξιόπιστων πηγών δτι κατά τήν 
περίοδον αυτήν ηγούμενος τής μονής ήτο ό Μακάριος 2. Παρ’δλα αυτά δμως 
δεν πρέπει νά θεωρηθούν αί ειδήσεις τοΰ «svoden hrisovul» ώς στερούμε
νοι πόσης ιστορικής αλήθειας, διότι είναι λογικόν νά σκεφθώμεν δτι ό Δου
σάν άπεπειράθη νά συμβιβάση τάς δύο φιλονικούσας σλαβικός μονός. Έν- 
δειξιν τούτου αποτελεί καί ή σέρβική μετάφρασις τοΰ Πρακτικού τοΰ Χελαν
δαρίου, ή οποία έγένετο πιθανώς κατά τούς χρόνους αυτούς προς λύσιν των 
κτηματικών διαφορών μεταξύ τών δύο αυτών μονών 3.

Δεν υπάρχει αμφιβολία δτι επί τή ευκαιρία τής επισκέψεώς του ό Δου
σάν έξέδωκε πολλά χρυσόβουλλα υπέρ τών διαφόρων μονών. Έκτος τών 
ανωτέρω μνημονευθέντων υπέρ τοΰ Χελνανδαρίου χρυσοβούλλων του, διασώ
ζονται από τήν εποχήν αυτήν, έν χρυσόβουλλον υπέρ τής μονής τοΰ Έσφι- 
γμένου 4, έν υπέρ τής Λαύρας τοΰ 'Αγίου ’Αθανασίου s (άμφότερα άπολυ- * 2 3 4 5

< Βλ. Solovjev-MoSin, ”Ενθ’ άν., 369. Ή αυτή πηγή αναφέρει δτι ό 
Δουσάν κατέστρεψε εξ έγγραφα τής μονής Ζωγράφου (αυτόθι, 373). Κατά τόν V. 
Μ ο 5 i u (Spomenik, 91 [1939], 171 -172 καί Povelja cara DuiSana ο selu LuScu, 
Jugoslovenski istoriski Casopis, 5 [1939], 116) τό άπολεσθέν πρωτότυπον τοΰ εγ
γράφου τής μονής Ζωγράφου φέρον χρονολογίαν 1049 καί τοΰ προστάγματος τοΰ ’Αν
δρονίκου Γ' (1330), τό οποίον ήρχισε τήν έριδα μεταξύ Χελανδαρίου καί Ζωγράφου, 
ήσαν πιθανώς μεταξύ τών εγγράφων τά όποια κατέστρεψεν ό Δουσάν.

2 Βλ. L. Petit, Actes grecs de Chilandar, 287 (πράξις τοΰ αγιορειτικοΰ 
συμβουλίου άπό Δεκεμβρίου 1347). Solovjev-MoSin, ”Ενθ’ άν., 346-347 
(χρυσόβουλλον τοΰ Δουσάν μέ ημερομηνίαν 26 ’Απριλίου 1348). Τό χρυσόβουλλον 
δμιος αύτό θεωρείται ώς πλαστόν υπό τοΰ V. Μοέΐη (Spomenik, 91 [1939], 223, 
σημ. 11).

3 Βλ. V. Μοέϊη, Das Datum des Praktikon von Chilandar, Byz.-Neugr. 
Jahrb., 14 (1937 -1938), 116 καί Spomenik, 91 (1939), 201 καί 202.

4 Solovjev-MoSin, νΕνθ’ άν., 100 κέξ,
5 Αυτόθι, 116 κέξ.
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θέντα κατά μήνα Δεκέμβριον τοΰ 1347) και εν υπέρ τής μονής Βατοπεδίου, 
άπολυθέν κατά μήνα ’Απρίλιον τοΰ 1348 1. Εις την περίοδον αυτήν ανήκουν 
πιθανώς επίσης δύο αχρονολόγητα προστάγματα τά όποια αποδίδονται είς 
τον Δουσάν. Τό έν έξεδόθη υπέρ τής μονής Έσφιγμένου καί δι’ αύτοΰ 
χορηγεί ό Δουσάν ετήσιον επίδομα πεντακοσίων βενετικών ύπερπΰρων υπέρ 
τής ψυχικής σωτηρίας τοΰ ευσεβέστατου καί υψηλότατου υίοΰ του κράλη 
Οΰρεσι είς δν ανατίθενται πάντα τά κτητορικά δίκαια τής μονής·*. Τό άλλο, 
φέρον τό μηνολόγιον σερβιστί, εύρέθη είς την μονήν τοΰ Κουτλουμουσίου 
εσχάτως καί δι’ αύτοΰ ό Σέρβος ήγεμών άπαλλάττει δλα τά άγιορειτικά με
τόχια τοΰ ποριατικοϋ 1 * 3. Κατά τον Ρ. Lemerle τό έν λόγιο πρόσταγμα «se 
presente comme un complement au celebre «chrysobulle general» adre- 
see par DuSan au vingt convents de l’Athos» 4 *. ’Άλλα έγγραφα τοΰ Δου
σάν χρονολογούμενα από τήν περίοδον αυτήν δέν είναι γνωστά. ’Αναμφιβό- 
λως δμως εΐχον έκδοθή καί άλλα, τά οποία, είτε έχουν καταστροφή, εϊτε 
παραμένουν ακόμη άγνωστα είς τά άγιορειτικά αρχεία 6.

1 Αυτόθι, 138 κεξ. Ό St. Binon (”Ενθ’ άν., 307-308, 311) έξέφρασε τήν 
γνώμην ότι ή παρούσα μορφή τοΰ χρυσοβούλλου αύτοΰ φέρει ’ίχνη μεταγενεστέρων 
παρεμβολών. ’Εκτός τούτων υπάρχει καί εν χρυσόβουλλον τοΰ Δουσάν υπέρ τής μο
νής τοΰ 'Αγίου Παντελεήμονος έκδοθέν κατά μήνα ’Ιανουάριον τοΰ 1348 (S ο- 
lovjev-Μοέίπ, Ένθ’ άν., 124 κέξ.). Κατά τούς D. Anastasijevid (By- 
zantion, 12 [1937], 634). F r. D51ger (Emfangerausstellung in der byzanti- 
nischen Kaiserkanzlei ? Archiv fiir Urkundenforschung, 15 [1938], 395, 409- 
410) καί St. Binon (Ένθ’ άν., 311) τό χρυσόβουλλον αυτό είναι μάλλον πλα
στόν. Ό V. MoSin (Spomenik, 91 [1939], 221 -230) ύπεστήριξεν έκ νέου τήν 
γνησιότητα τοΰ έγγραφου τούτου, άλλ’ έπεκρίιθη καί πάλιν υπό τοΰ Fr. Dolger 
(Byz. Zeitschrift, 40 [1910], 131, 137), ό όποιος έξέφρασεν επίσης τήν γνώμην δτι 
καί τά σέρβικά χρυσόβουλλα τοΰ Δουσάν υπέρ τής αυτής μονής μέ ημερομηνίαν 12
’Ιουνίου 1349 είναι μάλλον πλαστά. Πρβλ. καί τήν βιβλιοκρισίαν τής μελέτης τοΰ 
V. Μοέίη υπό G. Ostrogorsky έν Annales de l’Institut Kondakov, 11 
(1940), 271 -274.

3 Solovjev-MoSin, Ένθ’ άν., 148 - 151. Κατά τόν N. B έ η v (Vizant. 
Vremennik, 20 [1913], 311 καί Έγκ. Λεξ. ’ΕλευΟερουδάκη, I, 423β) τό πρόσταγμα 
αυτό έξεδόθη ύπό τής συζύγου τοΰ Δουσάν 'Ελένης. Ή χρήσις δμως τής έκφράσεως 
«ή βασιλεία μου·, τόσον κοινής είς τά έγγραφα τοΰ Δουσάν καί ώρισμέναι άλλαι εν
δείξεις έπεισαν τούς A. Solovjev καί V. Μοέΐη (’Ένθ’ άν., 148) νά αποδώ
σουν τό έν λόγφ πρόσταγμα εύλόγως είς τόν Δουσάν.

8 A. Solov]ev-Ρ. Lemerle, Trois chartes des souverains serbes 
conservees au monastere de Kutlumus (Mont Atbos), Annales de l’Institut 
Kondakov, 11 (1939), 130.’Επίσης έν P. Lemerle, Actes de Kutlumus, 229 - 230.

4 Αυτόθι, 229.
‘ Π.χ. χρυσόβουλλον τοΰ Δουσάν υπέρ τής μονής Δοχειαρίου, έκδοθέν πιθανώς

κατά τήν έποχήν αυτήν, άναφέρεται είς μεταγενέστερον χρυσόβουλλον τοΰ Δουσάν 
υπέρ τής αυτής μονής. Βλ. Solovjev-Μ oSi η, ’Ένθ’ άν., 170. Διά τό υπέρ 
τής μονής τοΰ 'Αγίου Παντελεήμονος χρυσόβουλλον του Δουσάν βλ. ανωτέρω σημ. 1.
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'Όταν επεσκέφθη δ Δουσάν τό "Αγιον ’Όρος, έζη εκεί μία από τάς 
πλέον έξεχούσας φυσιογνωμίας τοϋ ΙΔ' αϊώνος, ό Γρηγόριος Παλαμόίς, 
δ όποιος, ώς γνωστόν, πρωτηγωνίστησεν εις την έριδα μεταξύ των Ησυχα
στών καί των Βαρλααμιτών Οι Ήσυχασταί, οί όποιοι ήσαν τότε ισχυρό
τατοι εις τό "Αγιον ’Όρος, εξήσκουν σημαντικήν επιρροήν επί των εκεί Σέρ- 
βων μοναχών και εν γένει επί τοΰ σέρβικου κλήρου από τής εποχής ήδη τοΰ 
'Αγίου Σάββα1 2. ’Ακόμη και αυτός δ ίδιος δ Δουσάν φέρει ίχνη επιδρά- 
σεως από τάς δοξασίας τών 'Ησυχαστών. Αυτό φαίνεται εις τά πρώτα άρθρα 
τοΰ περίφημου του Κωδικός (Zakonik), ένθα δμιλεΐ εναντίον τής Δυτι
κής Εκκλησίας και τών αιρέσεων ώς καί περί έκκαθαρίσεως τής Χρι
στιανικής θρησκείας3. Έκτος τούτου, τό γεγονός δτι προύτίμησε τά έργα 
τοϋ γνωστού Ήσυχαστοΰ Ματθαίου Βλάσταρι ώς βάσιν τοΰ νομοθετικού 
του έργου αντί τών συγγραμμάτων τοϋ μεγάλου νομομαθούς, δεδηλωμένου 
δμως Βαρλααμίτου, Κωνσταντίνου 'Αρμενοπούλου, υποδεικνύει, κατά τον 
A. Solovjev, τήν συμπάθειαν τήν δποίαν έτρεφεν δ Δουσάν προς τούς Ήσυ- 
χαστάς4.

Οί 'Ησυχασταί άπετέλουν τήν πλειοψηφίαν εις τό "Αγιον Όρος, καί ώς 
εκ τούτου δ αρχηγός των Γρηγόριος Παλαμας είχε πράγματι μεγάλην δύνα- 
μιν. Ό Στέφανος Δουσάν, πραγματιστής ώς ήτο πάντοτε εις τήν πολιτικήν 
του, καί γνωρίζων καλώς τήν θέσιν τήν δποίαν κατεϊχεν ό Γρηγόριος Παλα- 
μδς, τον συνήντησε προσωπικώς καί συνδιελέχθη μετ’ αύτοΰ κατά τήν περιο
δείαν του εις τό "Αγιον ’Όρος5 6. Κατά τον έγκωμιαστήν τοΰ Παλαμά, ό Δου
σάν άναφέρεται ώς «πάντα κάλων κινών και πάσαν μετιών λόγου πείραν 
ώστε τον μέγαν [δηλ. Παλαμαν] προς εαυτόν έπιοπάσεσΰαι» 8, διότι, επι
τυγχάνουν τοΰτο, θά εκέρδιζε τήν συμπάθειαν τών 'Ησυχαστών καί συνεπώς 
θά έξησθένιζε τήν θέσιν τοΰ αντιπάλου του αύτοκράτορος Καντακουζηνοΰ,

1 Ή κυρία βιβλιογραφία περί Γρηγορίου Παλαμά καί τών 'Ησυχαστών άναφέ- 
ρεται έν G. Georgiades Arnakis, Gregory Palamas Among the Turks 
and Documents of His Captivity as Historical Sources, Speculum, 26 (1951), 
116, σημ. 2.

2 Βλ. M. Vasid, L’hesychasme dans l’eglise et Tart des Serbes, Re- 
cueil Uspenskij, I, 110-123.

3 Βλ. ιδίως άρθ. 6 καί 11 (St. Novakovid, Zakonik Stefana DuSana, 
11-12, 14-16).

4 A. Solovjev, Zakonodavstvo Stefana Dugana (Σκόπια 1928), 80 - 81. 
Πρβλ. A. Solovjev, 1/oeuvre juridique de Methieu Blastares, Studi bizan- 
tini i neoellenici, 5 (1939), 698-707.

5 Κατά τον A. Solovjev (Zakonodavstvo, 68, σημ. 2) ό Λουσάν συνδιε- 
λεχθη μετά τοΰ Γρηγορίου Παλαμά είς τήν ελληνικήν, τήν όποιαν είχε μάθει κατά 
τήν επταετή διαμονήν του (1314-1321) είς τήν Κωνσταντινούπολιν. Πάντως αυτό 
είναι άπλή ύπόθεσις καί δέν υποστηρίζεται υπό τών πηγών.

6 Πατριάρχου Φιλόθεου, Λόγος εγκωμιαστικός (Μ i g n e, PG, 151, στ. 615).
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μεταξύ των κυρίων ύποστηρικτών τοϋ οποίου ήσαν οί Ήσυχασταί1. Ό 
Δουσάν προέτεινε είς τον Παλαμάν νά διακόψη τάς σχέσεις του με την Κων- 
σταντινούπολιν καί νά τον άκολουθήση είς την Σερβίαν ένθα θά έλάμβανεν 
ώς αμοιβήν αξιώματα, γαίας καί χρήματα. 'Όταν ό Παλαμάς ήρνήθη δλα 
αυτά, τότε «επί δευτέραν Ικεοίαν ετράπετο [δηλ. ό Δουσάν] προστιϋείς τι 
και βίας ώστε την Κωνσταντίνου και αύϋις καταλαβόντα τον μέγαν πρε
σβευτήν αυτω γενέσϋαι προς βασιλέας» 1 2 * 4 *. Δυστυχώς ούδέν γνωρίζομεν περί 
τής φύσεως αυτής τής προταθείσης αποστολής. Ό έγκωμιαστής δμως τοϋ 
Παλαμά γράφει δτι «τό ό’ ήν αντικρυς προσωπεΐον μάλλον τοϋ κεκρυμμένον 
τό τής πρεσβείας, άλλ’ ουκ αυτή τοϋ πράγματος ή αλήθεια' ουδέ γάρ έβού- 
λετο νεοπαγή και κραδαινομένην έ’τι τής των 'Ρωμαίων γης την αρχήν 
κεκτημένος, τον μέγαν εκείνον [δηλ. Παλαμάν] παρ’ εκείνη κεκτήσϋαι, 
ζώπυρον οίονεϊ τής βασιλείας ον τα 'Ρωμαίων, καί ραστα δυνάμενον την 
προς εκείνους τής εύνοιας των οικείων αυϋτς ανάψαι φλόγα, τηλικοϋτον 
δντα καί πράγμααιν άμα καί λόγος»*. ’Από την ιδίαν πηγήν μανθάνομεν 
δτι κατά τό φθινόπωρον τοϋ 1348 έπεσκέφθη ό Παλαμάς τήν Κωνσταντι
νούπολή καί κατά τάς άρχάς τοΰ επομένου έτους έπέστρετβεν εις τήν Θεσσα
λονίκην, δεν γνωρίζομεν δμως υπό ποιας συνθήκας έκαμε τδ ταξίδιον αυτό, 
καί ιδιαιτέρως, εάν έπήγεν ώς απεσταλμένος τοϋ Δουσάν, ώς ώρισμένοι ιστο
ρικοί νομίζουν *.

Εις τά ζητήματα των μονών τοϋ 'Αγίου ’Όρους παρενέβη ό Δουσάν 
συχνάκις κατά τρόπον άπροκάλυπτον, αν καί πολλάς υποθέσεις παρέπεμψε 
προς λΰσιν εις τδ διοικητικόν συμβοΰλιον τοϋ ’Άθω6. Πάντοτε δμως ύπε- 
στήριξε τάς απόψεις τών ’Αθωνιτών. Είς τάς διενέξεις μεταξύ τών μονών

1 Βλ. C h. Diehl- R. Guilland-L. CEconomos-R. Grousset, 
I/Europe orientale de 1081 a 1453 (Παρίσιοι 1945), 318-319.

2 Φιλόθεος, PG, 151, στ. 615.
8 Αυτόθι, στ. 615.
4 Αυτόθι, στ. 616. Πρβλ. αυτόθι, στ. 623, ένθα ό Φιλόθεος μας πληροφορεί

οτι κατά το φθινοπωρον τοΰ 1351 ό Παλαμάς, έπιστρέφων έκ Κωνσταντινουπόλεως 
διά θαλάσσης, άφίχθη εις τόν λιμένα τής Θεσσαλονίκης, αλλά ό εκεί ευρισκόμενος 
τότε αΰτοκράτωρ ’Ιωάννης Παλαιολόγος σχεδιάζων συμμαχίαν μετά τοΰ Δουσάν στρε- 
φομένην εναντίον τοΰ Καντακουζηνοΰ τοΰ άπηγόρευσε τήν είσοδον είς τήν πόλιν. 
ΙΙρβλ. Καντακουζ. (Βόννης), III, 204 καί Γρηγορ. (Βόννης), III, 147. ’Επί
σης πρβλ. Νείλου, Πανηγυρικόν είς Γρ. Παλαμάν εν PG, 151, στ. 675. F. 
Uspenskij, Filosofslcoe i bogoslovskoe dvDenie v XIV vek£, Zurnal Mi- 
nist. Narodn. ProsvSgienija, 279 (Φεβρ. 1892), 416. D. Petit, Les eveques 
de Thessalonique, Echos d’Orient, 5 (1901 - 1902), 93. Γ. Σμυρνάκην, Ένθ’ 
άν., 88. M. Jugie, Palamas Gregoire, Dictionnaire de Theologie Catholique, 
11 (1932), στ. 1740.

6 Βλ. σχετικά έγγραφα έν D. Petit, Actes grecs de Chilandar, 282, 284.
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τοΰ 'Αγίου Όρους καί των προνοιαρίων, δ Δουσάν πάντοτε άπεφάνβη υπέρ 
των μονών1. Σχετικώς μέ την παρέμβασιν τοΰ Δουσάν εις άγιορειτικά ζητή
ματα, άνέφερον ήδη την λύσιν την οποίαν έδωκεν εις τάς διαφοράς μεταξύ 
των μονών Χελανδαρίου καί Ζωγράφου. Έκ μεταγενεστέρας άγιορειτικής 
πηγής πληροφορούμενα δτι δ Δουσάν εχορήγησε τον τίτλον τοΰ νπερτίμου 
εις τον επίσκοπον 'Ιερισσοϋ 1 2 3, από σύγχρονα δε έγγραφα μανίίάνομεν δτι οί 
Σέρβοι έχειροτόνησαν μέγαν αριθμόν κληρικών κατά την περίοδον αυτήν s. 
'Ο Δουσάν διώρισεν δ ίδιος τον πιστόν του φίλον, Σέρβον μοναχόν, Ήσαίαν, 
ηγούμενον τής μονής τοΰ 'Αγίου Παντελεήμονος4. 'Από την στιγμήν αυτήν 
Σέρβοι μοναχοί εισχωρούν εις την μονήν τοΰ 'Αγίου Παντελεήμονος 
κατά μάζας5 6.

Δεν υπάρχει αμφιβολία δτι τό σερβικόν στοιχεΐον, καί γενικώς οί έν 
Άθφ Σλάβοι, άνεθάρρησαν επί τής εποχής τής Σερβοκρατία; έν Μακεδονίμ 
καί έπαιξαν εις τήν ζωήν τοΰ 'Αγίου ’Όρους ένεργότερον ρόλον από πρίν.

1 Βλ. G. Ostrogorsky, Pronija (Βελιγράδιον 1951), 139-140. ΟΚτω 
διά της ύποστηρίξεως τοΰ Δουσάν καί διά διαφόρων άλλων τρόπων κατιόρθωσαν αί 
άθωνιτικαί μοναί νά αυξήσουν τάς κτηματικός των περιουσίας κατά τήν περίοδον 
τής Σερβοκρατίας. ΙΙρβλ. π χ. τήν περίπτωσιν τοΰ κτήματος τής Φιλίππας μελετη- 
θείσαν υπό Ρ. Pemerle (Note sur la carriere judiciaire de Constantin Har- 
menopoulos, Τόμος Κων. Άρμενοπούλου [Θεσσαλονίκη 1951], 245-246).

1 Τοϋτο άναφέρεται εις άγιορειτικόν έγγραφον τών αρχών τοΰ ΙΘ αΐώνος άνα- 
φερόμενον εις τήν ιστορίαν τής έριδος μεταξύ τής μονής τοΰ Κουτλουμουσιου και τής 
μονής τοΰ Ξηροποτάμου. Βλ. Ρ. Lemerle, Actes de Kutlumus, 246' 14-20. 
Ή πληροφορία αυτή είναι όμως υπόπτου χαρακτήρας διότι εις έγγραφα τοΰ Κουτ- 
λουμουσίου τοΰ 1329 καί 1330 ό επίσκοπος 'Ιερισσοϋ υπογράφεται ήδη ως ΰπέρτιμος 
(βλ. Ρ. Lemerle, ’Ένθ’ άν., 75, 79). "Ίσως ό Δουσάν νά έπεκύρωσεν απλώς 
τόν τίτλον.

3 Βλ. πατριαρχικόν γράμμα τοΰ Φιλόθεου πρός τόν επίσκοπον Ιερισσοϋ, μέ 
ημερομηνίαν 3 Αύγούστου 1368, διά τοΰ όποιου ό πατριάρχης τόν συμβουλεύει νά 
μή αναγνώριση τούς υπό τών Σέρβον χειροτονηθέντας κληρικούς. 'Υπάρχουν πολλαί 
εκδόσεις τοΰ γράμματος αϋτοϋ. Ή πλέον προσιτή είναι έν Fr. Miklosicli- 
J. Miiller, Acta et Diplomata, I, 555.

4 Περί 'Ησαΐα βλ. τόν Βίον του έν Glasnik, 56 (1884), 61-77. Βλ. επίσης 
Ν. MoSin, Spomenik, 91 (1939), 243 καί τοΰ αΰτοϋ, Zitie starca Isaji, 
igumena russkago monastyrija na Atone, Sbornik Russk. Arkeol. ObSi. v 
Jugoslavii, 3 (1940), 125-167. 'Ο 'Ησαίας είναι επίσης γνωστός έκ τής συμμετο
χής του είς τήν σερβικήν πρεσβείαν τήν άποσταλεΐσαν τό 1375 εις τήν Κωνσταντι- 
νούπολιν διά τήν συμφιλίωσιν τών δύο 'Εκκλησιών. Βλ Danilo (έκδ. Daniiid), 
381 -383. Πρβλ. Μ. La scar is, Le patriarcat de Pec a-t-il ete reconnu 
par l’eglise de Constantinople en 1375 ? Melanges Charles Diehl (Παρίσιοι
1930), I, 171-175. Περί τοΰ πατρός τοΰ 'Ησαΐα βλ. εσχάτως Μ. A. Purkovid, 
Der Vater des Starez Isaias, Byz. Zeitschrift, 44 (1951), 461-462.

6 Πρβλ. A. Solovjev, Histoire du monastere russe au Mont-Athos, 
Byzantion, 8 (1933), 226.
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*0 τσάρος Στέφανος Δουσάν καί το "Αγιον "Ορος 95

Διά πρώτην φοράν εις την ιστορίαν τοϋ 'Αγίου ’Όρους καταλαμβάνουν κατά 
την εποχήν αυτήν τό αξίωμα τοϋ Πρώτου 1 Σέρβοι μοναχοί, οί οποίοι άνα- 
φέρονται εις τάς συγχρόνους πηγάς ως «Σερβοπρώτοι» 1 2. Εις έγγραφον τής 
μονής Ζωγράφου (Μαΐου 1348), απαντάται ώς πρώτος τοϋ 'Αγίου’Όρους ό 
Σέρβος μοναχός ’Αντώνιος, ό όποιος υπογράφει εϊς τήν σερβικήν 3 4. Τό 
αξίωμα αυτό περιήλθεν εις χεΐρας των Σέρβων επίσης κατά περιόδους μετά 
τον θάνατον τοϋ Δουσάν (1355) '■

'Η ενεργός αυτή συμμετοχή των Σέρβων εις τήν ζωήν τοϋ 'Αγίου 
’Όρους κατά τήν περίοδον τής Σερβοκρατίας καί ό διορισμός Σέρβων πρά>- 
των δεν δικαιολογοϋν τήν παρατήρησιν τοϋ V. Mo&in, δτι μέ τήν έπί- 
σκεψιν των άθωνιτικών μονών υπό τοϋ Δουσάν αρχίζει μία περίοδος «εκ- 
σλαβισμοϋ τοϋ 'Αγίου ’Όρους» 5 6. Αί σλαβικαί ύπογραφαί τοϋ Δουσάν εις τά 
χρυσόβουλλα τής Λαύρας (Δεκ. 1347) καί τοϋ Βατοπεδίου (Άπρ. 1348), 
τάς όποιας επικαλείται ό V. MoSin, δεν δυνανται νά θεωρηθοϋν ως πει
στική άπόδειξις, διότι τά έγγραφα αυτά θεωροϋνται υπόπτου γνησιότητος 0. 
’Επίσης ή γνοόμη τοϋ V. MoSin δτι ή μετάφρασις εις τήν σερβικήν ελληνι
κών εγγράφων τοϋ 'Αγίου ’Όρους κατά τήν εποχήν αυτήν υποδεικνύει έξά- 
πλωσιν τής σερβικής γλώσσης εις τήν μοναστικήν αυτήν κοινότητα, δεν νο
μίζω δτι δυναται νά χρησιμεΰση προς ύποστήριξιν τής άλλης γνώμης του 
περί «έκσλαβισμοϋ τοϋ 'Αγίου ’Όρους». Ό αριθμός τών επισήμων άγιορει- 
τικών εγγράφων εις τήν ελληνικήν είναι τόσον μεγάλος καί τά ελληνικά ονό
ματα εις αυτά τόσον πολυάριθμα, ώστε θά ήτο σφάλμα νά είποομεν 
δτι οί 'Έλληνες έπαυσαν νά κατέχουν τήν ηγετικήν θέσιν εις τό 'Άγιον ’Όρος 
κατά τήν περίοδον τής Σερβοκρατίας. Έξ άλλου αί σερβικαί αϋταί μεταφρά
σεις είναι μεταφράσεις εγγράφων σχετικών μέ τάς διενέξεις μεταξύ τών μονών

1 Περί τοϋ αξιώματος τούτου βλ. X ρ. Κτένα, *0 Πρώτος τοϋ 'Αγίου "Ορους 
"Αθω καί ή «Μεγάλη Μέση», ΕΕΒΣ, 6 (1929), 233-281.

2 Ρ. Le merle, Actes de Kutlumus, 123' 14.
3 Βλ. W. Regel-E. Kurtz-B. Korablev, Actes de Zographou, 

92. ‘Ο ’Αντώνιος υπογράφει ώς πρώτος σλαβιστί καί εις έγγραφον τοϋ Κουτλουμου- 
σίου έκδοθέν περί τό 1350 (βλ. Ρ. Eemerle, "Ενθ’ άν., 97).

4 Εις άγιορειτικά έγγραφα τοϋ 1356, 1363, 1364 καί 1366 άπαντώμεν τήν υπο
γραφήν τοϋ Σέρβου πρώτου Δο^ροθέου (Akty russkago κλπ., άρ. 9, 10, 11. Actes 
de Chilandar, I, άρ. 145, 148, 152. Πρβλ. Actes de Kutlumus, 122- 124). Εις 
δέ έγγραφα τών ετών 1369-1370 άπαντώμεν τήν υπογραφήν ενός άλλου Σέρβου 
πριότου όνόματι Σάββα (Actes de Kutlumus, 101, 106, 109, 115, 121 καί Actes 
de Chilandar, άρ. 153). ΕΙς άλλος Σάββας άναφέρεται εις έγγραφα τοΰ 1513 
(Actes de Zographou, άρ. 55 καί 56).

5 V. MoSin, Spomenik, 91 (1939), 243.
6 Βλ. Solovjev-Μοέίη, Ένθ’ άν., 

d’hist, eccles., 34 (1938), 307-308, 311.
116 καί St. Binon, Revue
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96 Γεωργίου Χρ. 2ούλη

τοΰ Χελανδαρίου καί τοΰ Ζωγράφου τάς οποίας συνεβίβασεν 6 ίδιος ό Δου- 
οάν, ως εϊπομεν Τοϋτο καί όχι ή διάδοσις της σέρβικης γλώσσης εξηγεί, 
κατά την γνώμην μου, διατι εχρειάζοντο σέρβικα! μεταφράσεις των εγγρά
φων αυτών.

Άναντιρρήτως ή θέσις τής σέρβικης μονής τοΰ Χελανδαρίου και των εν 
’Άθφ Σλάβων εν γένει, έβελτιώθη κατά την περίοδον τής Σερβοκρατίας, 
δεν είναι δμως ορθόν νά όμιλώμεν περ! «εκσλαβισμοΰ τοΰ 'Αγίου ’Όρους» 
επί Δουσάν 1 2 *. Οί Βυζαντινοί μάλιστα ειχον άποσπάσει τό "Αγιον ’Όρος από 
τάς σερβικάς χεΐρας δι’ ένα μικρόν χρονικόν διάστημα κατά την εκστρατείαν 
τοΰ Ίωάννου Καντακουζηνοΰ εναντίον των Σέρβων κατά τό 1350 s, οί δέ 
’Αθωνιται, αν και υπό σερβικήν κυριαρχίαν, δεν ήρκοΰντο εις την έγγΰησιν 
των προνομίων των και των περιουσιών των υπό τοΰ Δουσάν, άλλα έζήτουν 
νά εξασφαλίσουν όμοιας επικυρώσεις και από τούς Βυζαντινούς αύτοκρά- 
τορας 4 5.

Ή προνομιακή αυτή θέσις τών Σέρβων είς τό "Αγιον ’Όρος επι τής 
εποχής τοΰ Στεφάνου Δουσάν δεν διετηρήβη επί πολύ. Μετά τον θάνατόν 
του και τήν έπακολουθήσασαν κατάπτωσιν τής σερβικής κυριαρχίας έν Μακε- 
δονίφ, συναντώμεν εν κίνημα στρεφόμενον εναντίον τών Σέρβων και τών 
Σλάβων έν γένει είς τό "Αγιον ’Όρος δ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΣΟΥΛΗΣ

1 "Οπως π.χ. τό πρακτικόν τής μονής Χελανδαρίου καί τά έγγραφα τής μονής 
Ζωγράφου. Βλ. V. MoSin, Byz.-Neugr. Jagrb., 14 (1997-1938), 104 κέξ. καί 
τοΰ αΰτοϋ, Spomenik, 91 (1939), 170-180, 199-203.

2 Έπιστεύετο οτι ή μονή τοΰ ’Αγίου Παύλου (άνήκουσα είς τήν μονήν τοΰ Ξη- 
ροποτάμου) περιήλΟε κατά τήν εποχήν αυτήν είς τάς χεΐρας τών Σέρβιον, αί νεώτε- 
ραι δμως έρευναι τοΰ St. Binon (Les origines legendaires, 261 -362) απέδει
ξαν τήν γνιόμην αύτήν έσφαλμένην. Κατά δέ τόν Γ. Σμυρνάκην (”ΕνίΓ άν., 88, 
638) ό Δουσάν έπεΟ-ΰμει δπως ίδρυση είς τό "Αγιον Όρος σερβικήν πόλιν παρά τήν 
θέσιν Σαμάρειαν. Καθ’ όσον γνωρίζω, ούδεμία τών πηγών μάς πληροφορεί περί 
αύτοΰ. "Ισως ή πληροφορία τοΰ Σμυρνάκη βασίζεται επί τοπικής παραδόσεως.

8 Βλ. Καντακουζηνόν (Βόννης), III, 113' 20 κέξ. Γ ρηγοράν (Βόν
νης), II, 876- 22 κέξ.

4 Βλ. τό υπέρ τής μονής Χελανδαρίου χρυσόβουλλον τοΰ Ίωάννου Ε' Παλαιο- 
λόγου άπολυθέν κατά μήνα ’Απρίλιον τοΰ 1351 ώς καί τό υπό τοΰ αΰτοΰ υπέρ τής 
μονής τοΰ 'Αγίου Παντελεήμονος άπολυθέν κατά τό 1353 (I,. Petit, Actes de 
Chilandar, 292-294 καί V. MoSin, Spomenik, 91 [1939], 247).

5 Βλ. L. Petit, “Ενθ’ άν., 329, 333-334 καί P. Lemerle, Actes de 
Kutlumus, 129’ 57, 131' 112. Διαμάχη μεταξύ τών ’Ελλήνων καί Σλάβων μοναχών 
ύφίστατο καί πρό τής περιόδου τής Σερβοκρατίας. Βλ. Ε. Petit, ”Ενθ’ άν., 
279-282. ΓΙρβλ. Ρ. be merle, Philippes, 197, σημ. 3.
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