
Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΘΩΝΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΤΟΥ ΟΥΣΠΕΝΣΚΗ1

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7ος

’Έγγραφα δικαστικά.

150 - 151) Δυο παλαιότατα έγγραφα των κριτών Θεσσα- 
800; λονίκης περί τοΰ προσδιορισμού τών συνόρων 

εξουσιαζόμενων παρά τών τοΰ ’Άθω μοναχών 
και τών τοΰ κάστρου 'Ιερισσον κατοίκων εν τώ 
’Άθφ (..) (Ταΰτα καί τά δυο άντεγράφησαν), άτινα 
διαφωτίζουσι τήν πρώταρχον ιστορίαν τοΰ Αγίου 
’Όρους μέχρι τής εποχής τής βασιλείας Βασι
λείου τοΰ Μακεδόνος.

σ. 43 152) 982. Πραξις Ίωάννου τον ’Ίβηρος, κτίτορος τοΰ Μο- 
νασιηρίου τών Ίβήρων μετά τών κατοίκων τής 
τοΰ κάστρου 'Ιερισσοΰ, διά τάς γαίας τάς άνη- 
κοΰσας τοΰτφ τφ μοναστηρίφ υπογεγραμμένη 
υπό τοΰ Νικολάου Λιβελλησίον τής Θεσσαλονί
κης. (Υπάρχει σημείωσις).
Σημείωσις. Έν τοΰ τα) τώ έγγράφφ ύπεγράφη 
ό Παπά Γεώργιος εκ τοΰ είρημένου κάστρου 
'λερώσου μέ αρχαία Σλαβικά γράμματα. Καί εν 
τφ χρυσοβοΰλλω βασιλέων Βασιλείου και Κων
σταντίνον τών Πορφυρογέννητων (960 έτους) 
μνημονεύεται ήδη περί τής έγκατοικήσεως εν 
τφ χωρίφ κάστρω 'Ιερισσοΰ Σλάβων Βουλγά
ρων. Καί ούτως οί Βούλγαροι τοΰ ’Αθωνικού

(9ου αίώνος).

(6490, ' Ιβήρων. 
’ Ιουνίου 

Ίνδικτ. 10).

1 Βλ. τής παρούσης Έπετηρίδος τόμ. Ζ' σ. 222.
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σ. 44

Κάστρου μετεχειρίζοντο τά πανάρχαια Σλαβικά 
γράμματα, ώς δράται από τοΰ 960 έτους λ

153) 960, ’Έγγραφον (όνομα τοΰ κριτοΰ δεν άναγινώσκε- 
980. ται) εν ω μνημονεύονται τά χρυσόβουλλα τής

Μονής των Ίβήρων των 6468, 6488 ετών, και 
χρυσόβουλλον Μιχαήλ Παφλαγόνος (άνευ έτους): 
«Ήρκουν τή εύαγεστάτη Μονή των Ίβήρων».

154) 996. 'Υπόμνημα τοΰ κριτοΰ τής Θεσσαλονίκης Νικο
λάου τοΰ Πρωτοσπαθάρη, διά τό κτήμα τοΰ 
Αθωνικού Μοναστηριού Ίωάννου τοΰ Κολοβού. 
(’Αρχή λείπει. Υπάρχει σημείωσις).

155) 997. Ύποσημείωσις τοΰ αΰτοΰ διά τήν γήν τής Μ.
των Ίβήρων πέριξ τοΰ Πολυγύρου έν τή όδφ 
εις τον ’Άθω. Τοΰτο τό έγγραφον καταδεικνύει, 
πώς προ(κατ)ήγοντο τότε αί κατεπείγουσαι ερω
τήσεις.
«Ό ευλαβέστατος... Πιττάκιον τοΰ κραταιοΰ 
καί αγίου ημών βασιλέως».

156) 1008. Ή ένορκος μαρτυρία ατόμων τινών διά τό χω-
ράφιον τοΰ αρχιδιακόνου Κωνσταντίνου τοΰ Βσε- 
ζελέδον. Τό έγγραφον εγράφη υπό τους Σλά
βους (sic).
«Έν δνόματι Πατρός... ημείς οί προαναφε- 
ρόμενοι δ τε Παΰλος Ποπλαδίτσης καί Ιωάννης 
Παπάς ό Σβεδίτσης».

157) 1037. Υπόμνημα Κωνσταντίνου Σπαθάρη τοΰ Κανδι-
δάτον διά τήν γήν τής Μονής τοΰ Δοχειαρίου 
πλησίον τοΰ χωρίου Περιγαρδίκια2. «... τό μηδε- 
μίαν δχλησιν».

158) 1063. Θεόδωρόν τοΰ Προέδρου τής Θεσσαλονίκης Σερ
ρών κ.τ.λ. διά τό τών Ίβήρων μετόχων Μελ- 
λισσουργειον. «Είχε.μέν ή Μονή τών Ίβήρων:».

(Ίβήρων.
6468, 6488).

(6504, Ίβήρων).

(6505, Ίβήρων).

(6516, *Ιβήρων. 

Μαΐου 22 
Ίνδικτ. 6).

(6546, Δοχειαρίον. 
Σεπτέμβρ).

(6571, Ίβήρων 
Φεβρ. Ίνδικτ.1).

1 Είναι τό πρωτόλειον τοΰ ύπερπατριώτου Σλαΰου ιστοριοδίφου, δστις σκοπόν τής 
ΙΟτόμου 'Ιστορίας τοΰ νΑθω έθετο τήν άπόδειξιν τής ύπάρξεως Σλαύων έν νΑθα> προ 
τής έγκαταστάσεως τών μοναχών, οΰς ό Πωγωνάτος μετεστήσατο δήθεν εις Πελο
πόννησον, καί οΐτινες είναι κατ’αυτόν οι Τσάκωνες (!!!). *Αλλ* αι ανακαλύψεις περι
ορίζονται εις μόνον τήν ανωτέρω μαρτυρίαν (βλ. καί άνωτ. εγγρ· 82).

2 Τό δνομα έσώθη μέχρι σήμερον Περγαδίκια, ώς μετόχιον τής έν λόγω μονής, 
ύπεράνω τοΰ Σιγγητικοΰ κόλπου, έν Χαλκιδική, πλησίον τοΰ προσφυγικοΰ χωρίου «άγιος 
Δη μητριός».
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159) 1195. ΙΙράξις τής Ευφημίας ΙΙρωτοκονροπαλάτου κρι- (6603,’Εοφιγμένου.

ιοϋ τοΰ βήλου Πραιτωρίων και άναγραφέως διά Ανγονοτ. Ίνδ. 3).

45 τό προάστειον Πορταρέας, | άφιερωθέν tfj Movfj 
τοϋ Εοφιγμένου. (Έσημ. περίληψ.).

160) 1198. Ή διαθήκη τής μοναχής Μαρίας ύπογεγραμ- (6607,Ί6ήρων.

μένη υπό τοϋ Νικήτα Ξιφιλίνου. Κατά πολλά Νοεμβρ. Ίνδικτ. 4). 

περίεργον έγγραφον, εν φ φαίνεται δλος ό 11 
αιών μάλιστα μέ την αύτοΰ προμήθειαν. «Δί
καιόν έστι και λίαν αρμόδιον».

161) 1112. Πραοις, έγγραφον περί πωλήσεως κτήματος, (6620, Δοχειαρίον.

λίαν περίεργον, έν φ κατεχωρήθησαν: Δικρέ- Φεβροναρ.). 

τον ίκετήριον έγγραφον, ήτοι αΐτησις μιας άρ- 
χοντίσσης κ.τ.λ.
«Έν όνόματι Πατρός .... Ευδοκία ή γνησία 
μεν θυγατηρ».

162) Κόπια δύο Πιττακίων (δ'νομα λείπει)........έκδο- (Δοχειαρίον.
θεΐσα τη Μονή τοϋ Δοχειαρείου υπό τοΰ κριτοΰ Άπριλ. Ινδικτ. 12). 

τοϋ νομοϋ τής Βολεριανής Ξιφιλίνου 1.
«’Ίσα τώντιμίων και προσκυνητών Πιττακίων».

163) 1117. ’Ανταλλαγή, έγγραφον περί ανταλλαγής έργα- (6626, Δοχειαρίον.

στηρίων τής Μ. τοΰ Δοχειαρίον εν Θεσσαλονίκη Δεκεμβ. Ίνδικτ 1). 
διά την γήν 'Ρονσέον (sic) κατά την επιθυμίαν 
τοϋ κτηματίου ταΰτης τής γής Μαγίοτρον Βουρ- 
σώβου. (Υπάρχει σημείωσις).

164) 1265. Πράξις, περί τής παραδόσεως τοΰ Μετοχιού τοΰ (6773, Ίβήρων).

αγίου Κλήμεντος έν Θεσσαλονίκη τώ Νικολάφ 
Καμονδεανψ υπό τοϋ Προηγ. Νεοφύτου Ίβη- 
ρίτου. (Υπάρχει περίληψις).

165) 1267. Γράμμα σακελλαρίου τής άγιωτάτης μητροπό- (6776, Ζωγράφον.

λεως Θεσσαλονίκης Διακόνου Νικηφόρου τοϋ Σεπτεμβ.Ίνδικτ. 1).

46 Μαλλιού καί ’Αλεξίου Δούκα τον Νεστόγγονος 
Πιγκερνήσον, διά τά χωράφια τής Μονής τοϋ 1

1 Φίλος έν Άθήναις αρχαιοδίφης άναγνούς έν τώ α' μέρει (Τόμ. Ζ' σ. 222, 144): 
«Άναγραφεύς Βολεροϋ Στρυμόνος» ύπέθετο τον Βολερδν κείμενον έν Θράκη καί μοί 
έζήχησε ν’ αντιγράψω αΰτφ τά σχετικά έγγραφα. Άπήντησα δτι δ Βολερός άναφέρεται 
εις πλεΐστα έγγραφα τοΰ ”Αθω, άλλ’ ανήκει είς τήν Μακεδονίαν, καί δή ώς άπέδειξεν ό 
μακ. Π. Παπαγεωργίου περί τήν Άμφίπολιν. (Αί Σέρραι μετά των προαστείων κτλ. έν 
Byzant. Zeitschrift σ. 75. Βλέπε καί Κ. "Αμανιον έν τόμ. 2 σ. 124-126 των Ελληνι
κών. “Ηδη έχομεν καί έτερον τύπον «νομός Βολεριανής».
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Ζωγράφου, πλησίον τής Τερισσοΰ. (Έσημειώθη 
περίληψις).

166) 1300. Παραδοτήριον γράμμα τοΰ κριτοΰ τής Θεσσαλο- (6808,Ξενοφώντος.

νίκης Σεβαστόν . . . διά τά κτήματα τής Μονής Μαρτ. Ίνδικτ. 13). 

τοΰ Ξενοφώντος.
«Εί δέ χρόνου πλήθος των ύπ’ αΰτοΰ γεγονότων».

167) 1301. ΤΙρασις, πώλησις οικίας τοΰ Ίερομονάχου Ίσαα-
κίου Κωδωνα ενΣέρραις.^Εσημειώ9η περίληψις).

168) 1301. Διάπρασις, Μανουήλ τίνος, δώσαντος τή Μ. τοΰ
5Εαφιγμένον χωράφιον έκ μοδίων 25.

169) 1301. Άφιερωτήριον γράμμα τοΰ Γεωργίου Κοντο
στεφάνου και τής γυναικός αΰτοΰ Ειρήνης άφιε- 
ρωσάντων μέρος τοΰ αυτών κτήματος πλησίον 
τοΰ κάστρου τοΰ Με),ενικόν τή Μ. τών Ίβήρων.
«Έν δνόματι Πατρός... Κάγώ Γεώργιος».

170) 1321. Αφιερωτικόν. Πέτρος δ Μαύρος αφιέρωσε τή
Μονή τοΰ Ζωγράφου την οίκοδομηθεΐσαν ΰπ’ 
αΰτοΰ εκκλησίαν τών ’Αρχαγγέλων. (Έσημειώθη 
περίληψις).

171) 1327. Διάπρασις. Τρεις αδελφοί τής Καλομάνας έπώ-
λησαν τή Μ. τοΰ Ζατγράφου οίκον έν Θεσσαλο- 

. 47 νίκη διά 250 ΰπέρπυρα. (Υπάρχει σημείωσις).
172) 1330. Πράσις. Ξένης μοναχής τοΰ Μνδανήνον Σαραν-

δηνον καί τής αδελφής αυτής Σωφρονίας Σαραν- 
δηνοΰ, έπώλησαν τή Μ. τοΰ Ζωγράφου γήν επί 
τοΰ Στρυμόνος διά 500 χρυσά.

173) 1358. Αφιερωτικόν, διαθήκη ’Άννης Τορνικίον Πιγ-
κερνίασης, έν ή αυτή άφιεροί τό ήμισυ τοΰ εαυ- 
τής κτήματος έν τφ χωρίφ Βέλτιστα τή Μ. τοΰ 
Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστοΰ. (Έσημειώθη 
περίληψις τοΰ εγγράφου τουτου, τοΰ έκχέοντος 
φώς έπί τής ιστορίας τών Σέρβων *). 1

1 Τό έγγραφον έδημοσιεύθη υπό τοΰ μακ. Petit έν τοΐς Actes du Pantocrator (σ. 4 - 7) 
Τό μόνον, δπερ λέγεται ένταΰθα περί τών Σέρβων είναι, ότι οΰτοι «-τή τοΰ καιρού ανωμα
λία και πολλή συγχύσει κατακράτησαν» τά κτήματα τής εν λόγοι ’Άννης Πιγκερνίοοης, άλλ’ 
αυτή ελπίζει ότι τάχιστα οί εχθροί θά έκδιωχθώαιν υπό τοΰ μεγάλου στρατοπεδάρχου 
Αλεξίου καί τοΰ μεγ. πριμικηρίου ’Ιωάνναν. Οί Σέρβοι έκμεταλλευόμενοι τήν πρός τήν 
Βυζ. αυλήν έπιγαμιαν ελαβον πολλά μέρη έν Μακεδονία καί έπεξετάθησαν έπί τοΰ μεγά
λου Δονοάν λίαν έπικινδύνως, διό, ήν περ άπέφευγον άεί οί Βυζαντινοί, μοιραία ρήξις 
έπήλθεν ήδη (βλ. 'Ιστορ. Άσκητ. Α' σ. 93 έ.).

(6809,' Εαφιγμένον ■ 
Μαρτ. Ίνδικτ. 14).

(6809,'Εαφιγμένον. 

Ιουλίου Ίνδικτ. 10).

(6818, Ίβήρων. 
Δεκεμβρ).

(6829, Ζωγράφον).

(6835, Ζωγράφον. 
Μαρτίου).

(6838, Ζωγράφον).

(6866, Έοφι- 
γμένον).
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48

49

174) 1358. Γράμμα, Ματθαίον επίσκοπον Έζήβνης και
Στεφανίας, δοθέν ττ) Μ. τοΰ Έσφιγμένον διά 
τό Μετόχιον τοΰ άγιον Γεωργίου επί τοΰ Στρυ- 
μόνος.
«Μέγα αγαθόν αγάπη».

175) 1359. Γράμμα, ’Ιακώβου Μητροπολίτου Σερρών τφ
Μ. τοΰ Έσφιγμένον διά τό ’ίδιον μετόχιον. 
«Έπεί <5 τιμιώτατος Καθηγούμενος».

176) 1365. Δικαιωτήριον γράμμα Μητροπολίτου Σερρών
διά τό Μετόχιον τής Μ. τοΰ Έσφιγμένον εν τφ 
χωρίφ Ζίχνα. (Ύπάρχ. σημ.)
«Προκαθεζο μενού τοΰ Παναγιωτάτου Δεσπότου 
ημών».

177) 1367. Σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ μεγάλου χαρτουλα-
ρίου, διά την γην τοΰ μεγάλου Δομεατίκον Αλε
ξίου Λασκάρεως τον Μετοχίτον πέριξ τής Θεσ
σαλονίκης.
«Έπεί έδιωρίσατο ό κραταιός».

178) 1369. Άφιερωτήριον τοΰ αΰτοϋ Λασκάρεως, άφιερώ-
σαντος την διαληφθεΐσαν γήν τή Μ. τοΰ Βατό- 
παιδίον.
«Καί τή παλαια εκείνη.»

179) 1373. Απλή πρασις-hιά τήν πώλησιν κτήματος Μα-
ριαννά, τφ Μ. τοΰ Δοχειαρίου.
«Μεγάλη Δομεστίκισσα ’Άννα Κατακουζηνή».

180) 1375. Άφιερωτικόν ’Αλεξίου τον Παλαιολόγον έν φ
αυτός παραχωρεί τφ Μ. τοΰ 'Ρωσσικοΰ τό έαυ- 
τοϋ χωρίον Άντίστα.
«Επειδή άπελΰθη θειος καί βασιλικός ορι
σμός».

181) 1381. Άφιερωτικόν Συμεών μονάχον. ’Αφιέρωσε τον
έαυτοΰ οίκον εν Θεσσαλονίκη τή Μ. τοΰ Δοχεία- 
ρίου. (Έσημειώθη περίληψις).

182) 1384. Τρία έγγραφα διά τό κτήμα Μανουήλ τον Δε-
βλιτηνοΰ. (Έσημειώθη περίληψις αυτών).

183) 1385. Παραδοτήριον έγγραφον Νικολάου Παγαοή τοΰ
Βαλδονΐνον, γαμβροΰ 'Ραδοσλανον Χλαπενον. 
Οΰτος παρέδωκε τή Μονή τοΰ Άγιον Παύλον 
εις εξουσίαν τήν Μονήν τής Θεοτόκου τήν όνομ.

(6866/ Εσφιγμένον ■ 
Φεβρ.3Ινδίκτ. 11).

(6868/ Εοφιγ μένον. 
Αεκεμβ.3 Ινδικτ. 13).

(68733Εσφιγμένον. 
Ανγοΰστ.3Ινδικτ. 3).

(6876, Βατοπαίδ. 
Αεκεμβ.3Ινδικτ. 14).

(6877, Βατοπαίδ. 
3Ιονν.3 Ινδικτ. 7).

(6881, Αοχειαρίον. 
Ανγούστ.3 Ινδ. 11).

(6883, Ρωσσικόν).

(6890, Αοχειαρίον. 
Όκτωβρ.3Ινδικτ. 5).

(6892, Αοχειαρίον).

(6893,

"Αγ. Πανλος).
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Σρεδποστρόβον μέ διάφορα κτήματα. (Υπάρχει 
σημείωσις).

184) 1387. Δικαιωτήριον Λογοθέτου Σερρών Ξενοφώντος
διά τό Μετόχιον τοΰ άγιον Γεωργίου κατά τον 
Στρυμόνα. (Έσημειώθη περίληψις).

185) 1393. Κρίσεως γράμμα Ματθαίον Μητροπολίτου Σερ
ρών διά τό χωρίον Άχιανον επί τοΰ Στρυ μόνος.

186) 1405. Άφιερωτικόν 'Ραδοολαύου Σαμπών, εν φ αυτός
άφιεροϊ τη Μ. τοΰ 'Αγίου Παύλου τά εισοδή
ματα έκ τών αΰτοΰ χωρίων Άβραμίτι καί Νεο- 
χώρι. (Υπάρχει σημείωσις).

187) 1419. Άφιερωτικόν γράμμα τής Θεοδώρας γυναικός
τοΰ Κόμητος Βαρθολομαίου, ήτις άφιεροϊ τή Μ. 
τοΰ Αοχειαρίου χωράφιον παρά τω χωρίφ τής 
'Ερμηλιάς.
«Ή σύζυγος τφ περιόντι άρχοντι».

188) Γραφή τοϋ πρωτοβεστιαρίον... διά τά κτήματα... 
τής Μονής τοΰ Αοχειαρίου.
«Έφθασεν ό Χαγερής εν τφ ποιεΐν».

189) 1449. Άφιερωτικόν Άγάθης μοναχής άφιερωσάσης
τω Μ. τοΰ Ξενοφώντος μέρος τοΰ έαυτής κτή
ματος πλησίον τοΰ Αγίου ’Όρους Άθω. (Υπάρ
χει σημείωσις).

190) 1528. Συμφωνητικόν γράμμα τοΰ Μακαρίου επισκόπου 
τής 'Ιεριοσον, διά τό Γεροντικόν μετόχων τής 
Μονής τοΰ ’Εσφιγμένου εν τω Λογγώ, πλησίον 
τοϋ Στρυ μόνος.
«Οί εκ τών θείων Μονών».

Συμφωνίας γράμμα,Γρηγορών τον’Ανατάβλον διά 
την γήν χωρίου Πορταρια μετά τοΰ Έοφιγμένον. 
«Γεώργιος δ Άναπαυοας τό παρόν τής συμφω
νίας γράμμα».
Σεκρετική έγγραφος διάγνωσις και άπόφασις... 
Ίωοήφ Μητροπολίτου Άπρίου, διά τήν γήν τής 
Μονής τοΰ ’Εοφιγμένον πλησίον τοϋ κάστρου 
τής 'Ρενδίνης. (Έσημειώθη περίληψις).

193) 1363. Διαθηκη Ιωαννου τον Μεγάλου ΙΙριμικηρίον, 
κτιτορος τής Μονής τοΰ Παντοκράτορος. (συν- 
τετμημένως).
«Ό μέν παρών καιρός εργασίας έστίν».

191)

192)

(6895'Εοφιγμένον. 
Μαΐου 3 Ινδικτ. 10).

(6901, 3 Εοφιγμένον. 
Φεβροναρ).

(6913;Αγ. Πανλος. 

Ίοννίον Ίνδικτ. 13)

(6928, Δοχειαρίον. 
Αεκεμβ.)

(Δοχειαρίον.

Σεπτέμβρ.)

(6950, Ξενοφώντος. 
Σεπτεμβ.Ίνδικτ. 9).

(7036, 3 Εοφιγμέν. 

Ανγονοτ. Ίνδ. 1).

(.. 3 Εοφιγμένον. 
Φεβροναρίον).

(. . /Εοφιγμένον).

(6871, Παντοκράτ.)
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ο. 51

194) Γράμμα Ίωάννον Δούκα (μεγάλου διοικητοΰ) 
περί τής παραδόσεως χωρίου τής Άτουβλας έν 
τή περιοχή τής 'Ρεβενίκης1 τή Μ. τοΰ Δοχειαρίου.
« Επειδή έδεξάμην θειον και προσκυνητόν 
πρόσταγμα».

195) 1418. Γράμμα Στεφάνου Δονκα 'Ραδινού καΓΙωάννου
'Ραδινού διά τό τοΰ Περιγαρδικίον μετόχιον τής 
Μ. τοΰ Δοχειαρίου.
«Οί εν τή κατά τό “Αγιον ’Όρος τοΰ ’Άθω».

196) Σιγιλλιώδες γράμμα... διά τά χωρία τής Μ. τοΰ 
Δοχειαρίου Διαβολοκάμπον κα'ι'Ρουσέον.
«Έπεί έδεξάμην θειον καί προσκυνητόν πρόσ
ταγμα».

197) Σιγιλλιώδες γράμμα Αίδεοηνον και Όρφανοτρό- 
φον διά την γήν τής Μ. τοΰ Δοχειαρίου.
«Έν τφ ποιεΐν με τήν άπογραφικήν έξίσωσιν».

198) 1376. Άφιερωτικδν γράμμα Θεοδώρας Παλαιολογί-
νης, άφιερωσάσης τή Μ. τοΰ Φιλόθεου χωρίον 
"Αγιος Γεώργιος, εν τφ πεδίφ των Σερρών, μετά 
τής λίμνης καί τής νομής αΰτοΰ.(Έσημειώθη 
περίληψις).

(. . . Δοχειαρίου. 

Μαΐον, 3Ινδικτ. 8).

(6927, ibid. Δ εχεμβ. 

3 Ινδικτ. 12).

(Μαΐον, ibid. 
3Ινδικτ. 6).

(Μαρτίου, ibid. 
3 Ινδικτ. 12).

(6885, Φιλοθέον 
Δεκεμβ. Ίνδ. 10).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8ος.

Πιττάκια καί Σιγίλλια Πατριάρχων της Κωνσταντινουπόλεως.

199)

200)

201)

Πιττάκιον Πατριάρχου Νικολάου προς τον βασι
λέα | ’Αλέξιον Κομνηνδν περί των Αγιορειτών. 
«Καλώς ειπας, Δέσποτά μου άγιε, δτι σΰ ό έχων 
τήν εξουσίαν».
Πιττάκιον τον αυτόν Π. προς τούς Άγιορείτας. 
Οί μοναχοί τής Κωνσταντινουπόλεως ούκ είσιν 
ικανοί νά ζώσιν έν τφ Άγίφ Όρει.
«Γνωστόν έστω σοι, Δέσποτα, δτι οί καλόγηροι 
τής Πόλεως».
Αναις τον Πατριάρχου Χαρίτωνος περί τής ύπα- 
κοής τών Μοναχών τφ ΙΊρώτφ τοΰ Αγίου 
Όρους.

(. . . Ί6ήρων).

(. . . Ίβήρων).

(. . . ibidem).

1 Ό παλαιότερος τύπος έν έγγράφοις είναι: Άραβενικία, χωρίον έν τφ κέντρο) τής 
Χαλκιδικής· νΰν μετωνομάσθη Μεγάλη Παναγία. Βλ. καί άρ. 293.
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«Ή μετριότης ημών τής σής ΰπομνήσεως επα- 
κοΰσασα».

202) 1313. Σιγίλλιον τον Πατριάρχον Νήφωνος επί τοΰτφ, 
ο. 52 ΐνα οι Πρώτοι τοΰ 'Αγίου “Όρους λαμβάνωσι

την εξουσίαν εκ τών Πατριαρχών.
«Μη κλίνειν είς δεξιά καί εις αριστερά μη έκ- 
κλίνειν».
Σημεάυσις. Άπ“ εκείνης τής εποχής οί τής Κων
σταντινουπόλεως Πατριάρχαι ήρχισαν νά εχωσιν 
επιρροήν εις τά πράγματα τοϋ 'Αγίου Όρους.

203) 1350. Σιγίλλιον τοϋ Π. Καλλίστον περί τής άφιερώ-
σεως τής τοϋ σταυροπηγίου δικαιώματος τή Μ. 
τοϋ Άλνπίου εν Άθω.

204) 1367. Σιγίλλιον Πατριάρχον Φιλόθεου περί ιής παρα-
δόσεως τή τοϋ “Άθω Λαύρα μετοχιού τής Ζωο- 
δόχον Πηγής έν Κωνσταντινουπόλει.
«Καί τοΰ άλλοις μέν πάσιν άγίοις».

205) 1387. Σιγίλλιον τοϋ Π. Νείλον διά τά κτήματα τής
Μονής τοϋ Κουλτονμονοίον. (Υπάρχει ση
μεία» σις).

206) 1395. Σιγίλλιον τοϋ Π. Αντωνίου περί τής άφιερώ-
σεως τών τοϋ σταυροπηγίου δικαιωμάτων τή 
Μ. τοϋ Κονλτονμονοίου. (Έσημειώθη περί- 
ληψις).

207) 1396. Κόπια τοΰ Σιγίλλιον Π. ’Αντωνίου διά τά κτή
ματα τής Μ. τοΰ Παντοκράτορος.
«Καί ναών μέν κατασκευαί».

208) 1403. Σιγίλλιον τοϋ Π. Ματθαίον περί τής διαιρέσεως
τών συνόρων τών Μ. τοϋ 'Αγίου Παύλου και 
τον 'Αγίου Διονυσίου.
«Φθάνουσι πρό τινων ήδη χρόνων», 

σ. 53 209) 1428. Σιγίλλιον τοϋ Π. Ιωσήφ περί τής ένώσεως τοϋ 
Αλνπίον μονής μετά τοϋ Κουλτονμονοίον. 
(Υπάρχει σημείωσις).

210) 1490. Γράμμα τον Π. Διονυσίου, δοθέν τφ Μητρο
πολίτη τής Βερροίας Μεθοδίω μετά την χειρο- 
τονίαν αϋτοϋ.

211) 1537. Σιγίλλιον τον Π. 'Ιερεμίον, έπικυροϋντος τά τοϋ
σταυροπηγίου δικαιώματα τής Μ. τοΰ Παντο-

(6821, Λαύρα).

(6858, Κονλτουμ.)

(6875, Λαύρα. 
Φεβρουαρ.)

(6895, Κονλτουμ.)

(6903, Κονλτουμ.
3Ιουνίου 3Ινδικτ. 3).

(6904, Παντοκράτ. 

Φεβρουαρ.3Ινδ. 4).

(6912, "Λγ. Παύλος. 

Σεπτεμβρ.)

(6936, Κονλτουμ. 

Μαΐον).

(6998, Βατοπαίδ. 
3Ινδικτ. 8).

(7046, Παντοκράτ. 
Σεη τεμβ.Ινδικτ, 11).
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κράτορος, δοθέντα αυτί] ετι παρά τοϋ Πατριάρ- 
χον ’Αντωνίου.
«Επειδή γράμμα τίμιον Πατριαρχικόν».

212) 1581. Σιγίλλιον τοϋ 77. 'Ιερεμίου περί τής μετοικεσίας
των Σιμωνοπετριτών εις τήν Μονήν τοΰ Ξενο- 
φώντος μετά τήν πυρπόλησιν τοΰ αυτών μονα
στηριού. (Υπάρχει σημείωσις).

213) 1581. Σιγίλλιον τον 77. 'Ιερεμίου, το έπικυροΰν τά
σύνορα, τά Κελλία καί τά Μετόχια τής Μονής 
τοΰ Σιμωνοπέτρου, μετά τήν πυρκαϊάν αυτής. 
(Υπάρχει σημείωσις).

214) 1590. Σιγίλλιον τοϋ 77. 'Ιερεμίου, περί τής άφιερώσεως
τφ μοναστηρίω τοΰ Σιμωνοπέτρου υπό τής κυ
ρίας Καπλίας κτημάτων αυτής εν τοϊς χωρίοις 
Σφοντσέοτη, Δραγομηρέστη καί τά λοιπά, έπικυ- 
ρωμένον διά χρυσοβοΰλλων τών τής Βλαχίας 
ηγεμόνων: Πέτρον, ’Αλεξάνδρου καί Μιχαήλ. 
«Πολλοί πάλαι τών ευσεβών».

215) 1591. Σιγίλλιον τον 77. 'Ιερεμίου, περί τής δωρήσεως
τών τοΰ σταυροπηγίου δικαιωμάτων τώ μετο- 

54 χίω τοΰ άγιον Νικολάου τοΰ Μ. Σιμωνοπέτρου
έν Βλαχία.
«Έπεί τοίνυν τής ημών μετριότητος».

216) 1616. Σιγίλλιον τον 77. Τιμοθέου διά πέντε μΰλους τής
μονής τοΰ Σταυρονικήτα εν τή έπαρχίςι τών 
Σερρών. (Έσημειώθη περίληψις).

217) 1616. Σιγίλλιον τοϋ 77. Τιμοθέου, τό έπικυροΰν τά
δικαιώματα τοΰ σταυροπηγίου, τά δοΩέντα τή 
Μονή τοΰ Διονυσίου υπό τοΰ 77. 5Αντωνίου. 
(Έσημειώθη περίληψις).

218) 1622. Σιγίλλιον τοϋ 77. Κυρίλλου διά τό τοΰ Βατοπαι-
δίου μετόχιον τοΰ Προσφορών 7 (Έσημειώθη 
περίληψις).

219) 1622. Τοϋ αντοϋ Σιγίλλιον, δι’οΰ αυτός παρακινεί τους
Χριστιανούς νά δώσωσι βοήθειαν προς άνα- 
καίνισιν τοΰ πυρποληθέντος μοναστηριού τοΰ 
Σιμωνοπέτρου. (Υπάρχει σημείωσις).

(7089,Σιμωνόπετο. 
Μαΐον Ίνδικτ. 9).

(7089, Σιμωνόπετρ. 
Μαΐον 'Ινδικτ. 9).

(7098, Σιμωνόπετρ. 

Μαρτίου).

!7100, ibidem. 
Όκτωμβ.)

(7122, Σταυρονικήτ. 
’Ιουλίου 

Ίνδικτ. 12).

(7125, Διονυοίον. 
Δεκεμβ. 6).

(7130, Βατοπαίδιον. 
Άπρά. Ίνδικτ. 5).

(7130,
Σιμωνόπετρα).

1 Προσφορών είναι ό έν τφ μυχφ τοϋ Σιγγηχικοΰ κόλπου Βαχοπεδινός Πύργος.
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220) 1623. Τον αυτόν Σιγίλλιον, εν φ είναι καταχωρημένη ή
ελληνική μετάφρασις τοΰ χρυσοβοΰλλου τοΰ Δε
σπότου Πωάννου τον Ούγκλεση, κτίτορος τής 
μονής τοΰ Σιμωνοπέτρου.
«’Άξιον μεν εστι και επαινετόν.»

221) 1630. Σιγίλλιον τον Π. Κυρίλλου περ'ι των συνόρων
των Μ. τοΰ 'Αγίου Παύλον καί τοΰ 'Αγίου Διο
νυσίου. (Έσημειώθη περίληψις).

222) 1632. Σιγίλλιον τον Π. Κυρίλλου, επικυροΰν τό κείμε
νον των εγγράφων τής Μονής τοΰ Σταυρονικήτα, 
των σωθέντων εκ τής πυρκαϊάς. (Υπάρχει ση- 
μείωσις).

. 55 223) 1633. Σιγίλλιον τον Π. Κυρίλλου περί τής παραδό- 
σεως τής Μονής τοΰ Τσαούση εν Θεσσαλονίκη 
εις εξουσίαν τή Μονή τών Ίβήρων. (Έσημειάι- 
6η περίληψις)1.

224) 1635. Σιγίλλιον τον Π. Κυρίλλου περί τής αυτής Μο
νής τοΰ Τσαούση.
Κατά την περίφημον πόλιν Θεσσαλονίκην».

225) 1648. Κόπια εκ τοΰ εγκυκλίου γράμματος τοΰ Π.
Ίωαννικίον περί τών δικαιωμάτων σταυροπη
γίου δοθεντων τφ τοΰ άγιου Νικολάου μετοχίφ 
τής μονής τοΰ Καρακάλλον τφ εν τφ Ίσμαϊλίφ. 
(Έσημειώθη περίληψις).

226) 1671. Σιγίλλιον τοΰ Π. Μεθοδίου περί τών δικαιωμά
των τοΰ σταυροπηγίου εκδοθέντων ΰπ’ αΰτοΰ 
τή μονή τής άγιας Τριάδος τή οίκοδομηθείση 
υπό τοΰ Κ. Σαουλή επί τής νομής πλησίον τοΰ 
Ιάσιου καί άφιερωθείση ΰπ’ αΰτοΰ τφ Μονα
στήρια) τοΰ Ξηροποτάμου.
«Επειδή τοιγαροΰν καί ό εντιμώτατος».

227) 1682. Σιγίλλιον τον II. Διονυσίου περί προαγωγής τής
μονής τοΰ Ξηροποτάμου εις τό αξίωμα τής 
σταυροπηγίας. (Υπάρχει σημείωσις).

(7131,
Σιμωνόπετρα).

(7138, Διονυσίου).

(7140,

Σταυρονικήτα.

Αύγουστου).

(1633,3 Ιβήρων. 
Δεκέμβριος 

Ίνδικτ. 2).

(1635, ibidem.

3 Ιου λ. 17, Ίνδ. 3).

(1648, Καρακάλου.
3 Ιουνίου3 Ινδικτ. 1).

(1671, Ξηροποταμ. 

Φεβρουάριου).

(1682, ibidem).

1 Τσαούση ή Τσαούσ μαναστήρ είναι ή Μονή τών Βλαιαίων (και ούχί Βλατέων), 
περί ής άρίστην μονογραφίαν έγραψεν ό μακ. Π. Παπαγεωργίου (Byzant. Zeitschrift. 
τόμ. VIII σ. 402-428)· τον δέ κατάλογον τών χειρογράφων ό σεβ. πρ. Λεοντοπόλεως 
Σωφρ. Εύστρατιάδης (Γρηγόριος ό Παλαμάς ετ. Β'. 1918 σ. 97 έ·).
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228) 1687. Γράμμα τοΰ II. Διονυσίου περί τής ευταξίας εν
τχ) Σκήτιι τής άγιας ” Αννης. (Έσημειώθη περί- 
ληψις).

229) 1734. Σιγίλλιον του Π. Σεραφείμ εν τοΰτφ, orι τό με-
τόχιον τοΰ άγιου Νικολάου κατά την Κομήτισ- 
σαν ανήκει τή Μονή τών Ίβήρων, καί ούχί τοΰ 
Βατοπαιδίου. (Έσημειώθη περίληψις).

. 56 230) 178θ· Υπάρχει σιγίλλιον, τοΰ Πατριάρχου Παϊαίου, έν 
τοΰτφ δτι δλοι οί ηγούμενοι των τοΰ ’Άθω 
Μοναστηρίων έ'χουσι δικαίωμα χειροτονεΐν άνα- 
γνώστας καί καθιστάν πνευματικούς έν τοΐς 
αυτών μοναστηρίοις. (Ούκ είδα τοΰτο τό έγ
γραφον).

231) 1744. Σιγίλλιον τον Π. Παϊαίου περί τής άνανεώσεως
των αρχαίων προνομίων τής Λαύρας. 
«Προύργιαίτατον καί άναγκαιότατον προ πάν
των».

232) 1753. Σιγίλλιον τον Π. Κυρίλλου περί ευταξίας έν
Σκήτη τής ’Αγίας Αννης. (Έσημειώθη περί- 
ληψις).

233) 1772. Σιγίλλιον τοΰ Π. Θεοδοσίου περί των κολυβά-
δων ’Αθωνιτών.
«Θεοφιλέστατε έπίσκοπε Ίερισσοΰ».

234) 1775. Σιγίλλια τοΰ Π. Σωφρονίου περί τών συνόρων
τής μονής Γρηγορίου. (Έσημειώθη περίληψις).

235) 1776. Σιγίλλιον τοΰ Π. Σωφρονίου περί τών τοΰ Άθω
κολυβάδων.
«Οί τφ καθ’ ημάς άποστολικφ».

236) 1778. Σιγίλλιον τοΰ Π. Σωφρονίου περί τοΰ μετοχιού
τοΰ ’Αγίου Νικολάου τής Μονής τοΰ Καρακάλ- 
λου έν Ίσμαϊλίω. (Έσημειώθη περίληψις).

237) 1784. Σιγίλλιον τοΰ Π. Γαβριήλ περί τής άποκαταστά-
σεως Κοινοβίου έν τή Μονή τοΰ Ξενοφώντος. 
«’Ανάγκη πάσα, δσα σεμνά, δσα τίμια».

57 238) 1794. Σιγίλλια τοΰ Π. Γερασίμου περί τών συνόρων 
τής μονής τοΰ Γρηγορίου. (Έσημειώθη περί- 
ληψις).

239) 1798. Σιγιλλιώδες γράμμα του Π. Γρηγορίου. (Ύπό&εσις 
ή αυτή).

(1687, Σκήτη 

τής άγ. "Αννης).

(1734, 3 Ιβήρων).

(1780, Λαύρα).

(1744, Λαύρα. 
Νοεμβρίου 3 Ινδ. 8).

(1753,
Σ. 'Λγ. νΑννης. 

5Ιουλίου).

(1772, ibidem.
3 Ιουλίου).

(1775, Γρηγορίου. 
Δεκεμ. 1776,3Οκτ.)

(1776,

Σ. 'Αγ. "Αννης.
3 Ιουνίου 9).

(1778, Καρακάλλου. 
Αύγουστου).

(1784, Ξενοφώντος. 
Δεκέμβ. Ίνδικτ. 3).

(1794, Γρηγορίου. 

Μαΐον 1798).

(1798, Γρηγορίου. 
Δεκεμβ. Ίνδικτ. 1).
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240) 1798. Σιγιλίων τον Πάτο. Γρηγορών διά τό μετόχων
Σιμωνοπέτρου κατά την νήσον Λήμνον, τό επο
νομάζομε νον Τρόγη. (Έσημειώθη περίληψις).

241) 1801. Σιγιλίων τον Π. Καλλινίκου περί τής άποκατα-
στάσεως Κοινοβίου τής Μ. τοϋ Σιμωνοπέτρου. 
«Ζήλφ τφ προς τά Θεία σκηνώματα*.

242) 1803. Τον αυτοϋ οιγίλλιον, περί τής συστάσεως Κοινο
βίου εν τή μονή τοΰ 'Ρωοοικον.
«Ζήλφ τφ προς τά θεία σκηνώματα».

243) 1805. Τοϋ αυτοϋ οιγίλλιον περί των δοσιμάτων εκ
των ασκητών τοΰ ’Άθω. (Έσημειώθη περί- 
ληψις).

244) 1813. Σιγίλλιον τοϋ Π. Κυρίλλου περί τής συστάσεως
κοινοβίου εν τή μονή τοΰ Καρακάλλον.
«Είσί μεν καί άλλα πολλά τά την πατριαρχικήν»

245) 1814. Τοϋ αυτοϋ οιγίλλιον διά τό μετόχων τής μονής
τοΰ 'Εοφιγμένου Φλο)ρέστη, εν Μολδαβία, καί 
περί τής σταυροπηγίου αξίας αΰτοΰ. (Υπάρχει 
σημείωσις).
«Τών υπό χρόνων τελουντων».

246) 1819. Σιγίλλιον τον Π. Γρηγορών δι’ οΰ αυτός έπι-
κυροΐ τό κείμενον καί την δυναμιν τών ένδεκα 
εγγράφων, τών άναφερομένων εις τό Μετόχων 
τοΰ Φλωρεοτίον.
«Λιμένα μέν σωφροσύνης έπιπόνως άναζητεΐν».

. 58 247) 1819. Τοϋ αυτοϋ οιγίλλιον περί τής γνησώτητος τών 
εγγράφων τής Μονής τοΰ Σταυρονικήτα. (Υπάρ
χει σημείωσις).

248) 1820. Τον αυτοϋ οιγίλλιον διά την γήν εν ταΐς Καρεαΐς
την άνήκουσαν τή Μονή τοΰ 'Ρωοοικον.
«Όσα τών πραττομένων ενδέχεται την μνήμην 
διαφυγόντα».

249) 1833. Σιγίλλιον τον Π. Κωνσταντίνου1, δι’ οΰ αυτός
έπικυροΐ τό κοινόβων τής Μονής τοΰ 'Ρωοοικον 
και την εκλογήν τοΰ 'Ιερομονάχου Γερασίμου 
καθηγουμένου αυτής.
«Τά καλώς καί όσίως εις τό είναι προκεχω- 
ρηκότα».

(1798, Σιμωνόπετρα. 

3 Ιανουάριου 

3 Ινδικτ. 1).

(1801, Σιμωνόπετρα. 

Δεκεμβ.3 Ινδικτ. 5).

(1803, 'Ρωοοικον. 
Αύγουστου 9).

(1805, Σ.'Αγ.
”Αννης Σεπτεμδ.

3 Ινδικτ. 9).

(1813, Καρακάλλου. 
Σεπτεμδ. 2).

(1814, 3 Εοφιγμένου. 
3 Ιουνίου 2).

(1819, 3 Εοφιγμένου. 

Μαΐου 7).

(1819,

Σταυρονικήτα.
3Ιουλίου).

(1820, eΡωοοικον. 
3Απριλίου 8).

(1833, *Ρωοοικον. 

Μαρτίου 6).

1 Λάθος άντι του Κωνοιαντίου, τοΰ τό α' πατριαρχεύσαντος από 1830 - 4.
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σ. 59

250) 'Αναφορά τον II. ΚαλΙίατου προς τον Βασιλέα... (Δοχειαρίου).

(όνομα λείπει)· εν τούτω, ϊνα ό μέγας έταιρειάρ- 
χης Τραχανιώτης1 μη άφαιρή εκ τής μονής τοϋ 
Δοχειαρίου τό κτήμα εν Έρμηλία, δ τό μοναστή- 
ριον ήγόρασεν από τον Συρμούρην.
«Κράτιστε, Θεόστεπτε, Θεοδοξότατε, Θεοπρό- 
βλητε».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9ος.

Περί τινων άρχαίων έγγράφων συνδεμένων έν τφ ’Άδω.

251) 983. Δωρεά τον εν ’Άθω ’Αθανασίου, δς έχαρίσατο (6493, Ίβήρων.

τφ έαυτοΰ φίλφ ’Ιωάννη τω ’Ίβηρι χρυσόβουλ- Δεκεμ. Ινδικτ.13). 

λον βασιλέως Βασιλείου, παραχωρούν δικαιώ
ματα έ'χειν θαλασσόπλουν πλοΐον :
«Αθανάσιος δ ευτελής μοναχός κα'ι ηγούμενος».

252) 997. Δύο άφιερωτικά πρακτικά, περί τής παραδόσεως (6505, Λαύρα).

των μοναστηρίων τοΰ Μονοξυλίτου καί τοΰ 
Πλάτη τη Λαύρα, ετι επί τής βιωτής τοΰ Αθα
νασίου τοϋ ’Αθωνίτου.

253) 1011. 'Απλή δωρεά τον Ευστρατίου ηγουμένου τής (6519, Λαύρα).

Λαύρας, δστις έδωρήσατο τή μονή τοΰ Βουλευ
τή ρίον τή εν ’Άθω, μονύδριον έν τή νήσω τής

Σκύρου.
«Έν όνόματι τοΰ Πατρός... . Ευστράτιος έλέει 
Θεοΰ ταπεινός μοναχός».

254) 1030. Ασφάλεια Γεωργίου μονάχου τον Χαρζάνον περί (6538, Λαύρα.

τής παραδόσεως τοΰ έν ’Άθφ μονυδρίου τοΰ Φεβρουαρ. Ίνδ. 7). 

Πιθαριού εις άλλον μοναχόν 1 2

1 Γράφε: Ταρχανιώτης. Ό βασιλεύς είναι δ 'Ιωάννης Παλαιολόγος, πρός δν λίαν φι- 
λίως διέκειτο ό Κάλλιατος. Τό έγγραφον έδημοσιεύθη υπό τοϋ αρχιμανδρίτου Χρ. Κτένα έν 
Έπετηρίδι της Έταιρ. Βυζ. Σπουδών Τόμ. Ε' (Αθήναι 1928) σ. 102 -103. Περί τοΰ 
Ταρχανιώτης βλ. τά έν «Έλληνικοΐς» έτ. Β’. (1922) σ. 435-6 ύπό τοϋ φίλου κ. Άμαν
τού σημειοΰμενα.

2 Γεώργιος ό ”1 β η ρ, ό τής τοΰ γένους αΰτοϋ μονής ηγούμενος, ό καί Τορνί- 
κιος ύπογραφόμένος, σπαθάρης ών ‘Ελλάδος καί διοικητής, ήλίΐεν έν τώ ”Ορει καί 
ήγόρασε μίαν μονήν τοΰ Προδρόμου έπικαλουμένην τοΰ Πίθου καί Χαρζανα διά 
τετρακόσια χρυσά νομίσματα έπί σκοπφ, νά έλθη νά μονάση έν αυτή... Ή τών Ίβήρων 
μονή πρότερον έτιμάτο έπ’ όνόματι τοΰ Προδρόμου· μήπως αύτη έκαλεΐτο καί τοΰ 
Πίθου καί Χαρζανα; διότι Ίβήρων, τοΰ γένους έστίν δνομα, οΰχί δέ τοΰ τόπου ή τοΰ
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«Έν όνόματι τοΰ πατρός Γεώργιος μοναχός».
255) 1034. Διάπραοις, πώλησις τής γης τή μονή τοΰ Έοφι- (6543,’Εοφιγμένον

γμένον παρά τών μοναχών Γερμανού και Πέ- Δεκεμβρ. Ίνδ. 3). 

τρου διά 20 νέων σταθερών ήλιοσελήνων (sic).
«Έν δνόματι Πατρός........ Γερμανός μοναχός
και ηγούμενος».

256) 1046. Πράξις, περί τής πωλήσεως τοΰ μονυδρίου τοΰ (6554, Φιλοθέον).

Άτζη-Ίωάννον, τή Λαύρα, υπό τής μονής τοΰ
Φιλοθέον.

257) 1083. Πράξις περί τής άνακαινίσεως τής μονής τοΰ
Ξενοφώντος παρά τοΰ Στεφάνου, μεγάλου Δρονγ- 
γαρίον Νικηφόρου τοΰ Βοτανιάτου.
«Πρόσεστι τοΐς έν εΰσεβεία βασιλεΰσι».

258) 1087. Χαρτωον υπόμνημα τον Πρώτον τον 'Αγίου
. 60 ’Όρους Σάββα και λοιπών ηγουμένων περί τής

σκήτεως Χάλδου.
«Εΐχον μεν οί όλως τώ Θεώ οίκειωθέντες.»

259) 1102. ΟΙκειωφελές γράμμα Δαμιανόν ηγουμένου, περί
τής παραδόσεως τοΰ αύτοΰ μοναστηριού Καλα
φατών τη Λαύρα.
«Έν όνόματι___Δαμιανός μοναχός.»

260) 1142. Καταγραφή τής περιουσίας τής μονής τών 'Ρώσ-
σων, τής επονομαζόμενης Ξυλουργού. 
«Έπιδημήσαντες έν τή μονή τής υπεραγίας».

(6591, Ξενοφώντος 

’Ιουλίου Ίνδ. 12).

(6595t Φιλοθέον. 

Αύγουστον 

Ίνδικτ. 10).

(6610, Λαύρα. 

Ίνδικτ. 10).

(6651, 'Ρωοοικόν. 

Δεκεμβρίου 14 

Ίνδικτ. 2).

κτίτορος τής μονής. (Χειρόγραφον Φιλοθεϊτικόν παρ’ Ούσπένσκη, 'Ιστορία τοΰ "Αθω 
III (Κίεβον 1877 σ. 292). Κατ’ άλλους ήτο μεταξύ Ίβήρων καί Μυλοποτάμου, άλλ’ είς 
τοΰτο άντίκειται τό τοΰ Π ρ ώ τ ο υ Ίωάννου δωρητήριον πρός τον άγιον ’Αθανάσιον 

έκδοθέν τφ 991, δι’ ού παραχωρεί: «καί τά άλιοτόπια τοΰ τε αύτοΰ Πλατέος καί τά τον 
Πείθου καί τοΰ Κάσπακος, ά είσι τής δεσποτείας τοΰ Πρωτάτου (Άθωΐτις Στοά 8. Βυζ. 
Χρονικά Πετρουπόλεως 1899 Παραρτ. 8). Τφ 995 οί πατέρες τοΰ Όρους «άπέστειλαν 
είς τόν βασιλέα τόν μοναχόν Θωμαν τον Πιθαράν (Σ μ υ ρ ν ά κ η, Τό άγιον Όρος σ. 37). 
Τό βέβαιον είναι ότι τοΰ Πίθου ήν μονύδριον υπό την κυριαρχίαν τής τών Ίβήρων 
μονής. Κατά τήν ’Ασφάλειαν, ό μοναχός Γεώργιος ό ”1 β η ρ παραδίδωσι τό μονύ- 
δριον Πίθερα είς τόν άγιον ’Αθανάσιον (Πανδώρα ΙΑ' σ. 32 κατά έγγραφον άποκείμενον 
έν Λαύρα). "Οτι τό όνομα Χαρζανας είναι Ίβηρικόν έπέχω, γνωρίζω μόνον είς τά πέριξ 
τής Κων/πόλεως μονήν τοΰ Μωροχαρτζάνη (έν τυπικφ τής μονής Παντοκράτορος παρά 
Δη μη τ ρ ιέ β σ κ η (Τυπικά, Κίεβον 1895 σ. 697): Τό προάστειον τον Μωροχαρτζάνη)· 
Καί όΨελλός αναφέρει περί Μιχαήλ τοΰ ποτέ Βέστου, ότι είς μοναστήριον εαυτόν 
πενέστατον κατέκλεισε, τοΰ Μωροχαρτζάνου μέν λεγόμενον, τοπίων δέ τινων εύποροΰν 
ολίγων, άφ’ ών οί... μοναχοί τρέφονται» (παρά Σάθα, Μεσ. Βιβλ. Ε'. σ. 342) Βλ. καί 
παρά Δουκαγγίφ λ. Χαρζάνιος. Ηγούμενος τής μονής Χαρζανα υπογράφεται είς τό 
’Εγκλητικόν γράμμα ό Κύριλλος μοναχός τφ 1016 (Άθωνιάς, Καλλιγά σ. 58).
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. 61

261) 1169. Πράξις, περί τής παραδόσεως τοΐς 'Ρώσσοις μο-
ναχοΐς τοϋ μονασιηρίου τοϋ 'Αγίου Παντελεή- 
μονος τοϋ Θεσσαλονικέως εν τώ “Αθωνι μετά 
τής κρατήσεως ύπ’ αυτής καί τής μονής τοϋ 
Ξνλουργοϋ.
«Οί τούς εν τοΐς βιωτικοΐς πράγμασι σπουδαιό
τερους».

262) 1316. ’Ανταλλαγή τής Βανίτζας με τον .πλησίον τοϋ
Βατοπαιδίου αγρόν.
«Είχε μεν εξ άμνημονεΰτων τών χρόνων».

263) 1324. Πραξις, περί τον κελλίου τον ’ Εξνπολίτου, τοϋ
παραδοθέντος τω μοναστηρίω τοϋ Καρακάλλου. 
«Ή τοϋ Καρακάλλου σεβασμία μονή».

264) 1334. Πραξις, περί τής παραδόσεως τής μονής τοϋ
Φιλαδέλφου τή μονή τοϋ Κοντλουμουοίον.
«Ή σεβασμία τοϋ Κουτλουμουσίου μονή».

265) 1345. ΤΙραξίς, περί τής εξαγοράς τεσσάρων τών τοϋ
’Άθω γερόντων έκ τών πειρατών διά 500 μονέ- 
των. (Έσημειώθη περίληψις).

266) 1353. ’Έγγραφον της τον ”Αθω διοικήοεως, περί τής
παραδόσεως τή Λαύρα τών κελλίων εν τή σκήτη 
τής Γλωσσίας.
«Ημείς διά την συμβάσαν τών άθεων Τούρ
κων έπίθεσιν».

267) ’Έγγραφον τής αυτής διοικήοεως περί τής παρα· 
δόσεως τή Λαύρα τοϋ λατινικόν μοναστηριού 
Άμαλφινων.
«Έπεί ή τών Μολφινων μονή καταμεληθεΐσα».

268) 1363. Πραξις περί τής παραδόσεως μονυδρίου Κά-
τζαρη τοΐς ρώσσοις μοναχοΐς.
«Επειδή διά τήν γενομένην φθοράν καί απώ
λειαν».

269) 1399. Συνάξεως γράμμα, περί τοϋ μοναστηριού Αει-
βαδογενίου. (Έσημειώθη περίληψις).

270) 1543. Πράξις περί παραχωρήσεως τή μονή τοϋ Σταυ
ρονικήτα μέρους ξυλικοϋ δάσους έκ τοϋ μερί
σματος τοϋ Πρωτάτου.

271) 1570. Ευχαριστήριος καταγραφή τής μονής τοϋ Διο-
νυσίον περί τής εξαγοράς κτημάτων καί πληρω
μής χρεών τούτου τοϋ μοναστηριού υπό τής ήγε-

(6677\ 'Ρωοσικόν. 

Αύγουστου 
3Ινδικτ. 2).

(6824, Έσφιγ μενού. 
Μαΐον 3 Ινδικτ. 14).

(6832, Καρακάλλου. 
Φεβρουάριου 
3Ινδικτ. 7).

(6842, Κοντλου μ. 

Ιουλίου 3Ινδικτ. 2

(6853, Δοχειαρίου. 

3Ιουνίου Ίνδ. 13).

(6861, Λαύρα.
’ Απριλίου 3Ινδ. 6).

(.. . Λαύρα) Αύγου
στου 3 Ινδ ικ. 15).

(6871, 'Ρωοσικόν. 
’ Απριλίου).

(6907, Δοχειαρίου. 

Μαΐου).

(7052, Σταυρονικ. 

3 Οκτωμδ. 3Ινδ. 2).

(7078, Διονυσίου)
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μονίδος 'Ρωξάνδρας. (Τό έγγραφον σχεδόν δλον 
άντεγράφη).

272) 1570. Ευχαριστήριον έγγραφον τής μονής τοΰ Δοχεια-
ρίον δι’ όμοίαν ευεργεσίαν τής ήγεμονίας 'Ρω- 
ξάνδρας.

62 «Έν έτει ,ζος' εν έκείνφ τφ καιρφ».
273) 1664. Πραξις, περί τής ελαττώσεως δοσιμάτων εκ τής

Μονής τοΰ Δοχειαρίου, έξ αιτίας τής αυτής πτω- 
χεΰσεως.
«Έπί έτους ,αχξδ'... έλθόντες οί Δοχειαρΐται».

274) 1672. Δυο αντίγραφα των πωληθεντων κελλίων έν
"Αθω.

α') τής Λαύρας άπό τά 1672 -1749.
275) 1707. β') τοΰ Καρακάλλου.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ιος.

Χρυαόβουλλα χαϊ διατάξεις Βασιλέων, Κράλεων, 

Δεσποτών χαϊ Ζουπάνων Σέρβων.

276) Χρυσόδουλλον τοΰ μεγάλου Ζουπάνου κυρίου 
Στεφάνου Νεμάνη, περί τής οικοδομής τής Μο
νής τοΰ Χάανδαρίου. (Αΰτόγραφον αΰτοΰ σερ- 
βιστί, τοΰ 12ου αίώνος' έτος οΰχ υπάρχει).
«’Απ’ αρχής έποίησεν ό Θεός τον ουρανόν καί 
την γήν καί τους ανθρώπους έπ’ αυτής».

277) 1230- Χρυσόδουλλον Κράλον Στεφάνου Βλαδισλάον, 
1237. υίοΰ τοΰ πρωτοστέπτου Κράλον Στεφάνου, δο-

θέν τή μονή (1230-1237) τής Θεοτόκου Ιπί 
>. 63 τής Μπήατριταας. (Έσημειώθη ή περίληψις).

278) Πρόσταγμα. (Όνομα λείπει). Ό βασιλεύς παρα
χωρεί τά κτιτορικά αΰτοΰ δικαιώματα έπί τής 
μονής τοΰ ’Εσφιγμενού τφ υίφ αΰτοΰ Κράλν/ 
Οΰρωστ],

«Έπεί έζήτησαν την βασιλείαν μου».
279) Χρυσόδουλλον Στεφάνου Οΰρωοη τρίτου περί 

των κτημάτων τής μονής Χάανδαρίου. (Ή αρχή 
λείπει).

(7078, Δοχειαρίου. 

Αύγουστον 

3Ινδικτ. 13).

(7172, Δοχειαρίου. 

Απριλίου).

(1672, Λαύρας). 

(1707, Καρακάλλον).

ήγεμόνων,

(Χιλανδάριον).

("Έτος ουχ υπάρχει).

("Ετος ουχ υπάρχει. 

3 Εσφιγ μενού).

("Ετος ουχ υπάρχει. 
Χάανδαρίου).

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Η'. 6
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«Ή βασιλεία μου εν τοΐς χρυσοβουλλοις τής 
αρχιεπισκοπής».

280) Χονοόδουλλον Ιζράλον Στεφάνου, υϊοΰ τοΰ Ου- 
ρωση τοΰ τρίτου. Περί τής αφιερώσεως τή μονή 
τοΰ Χάανόαρίου χωρίου Σλοδονίον, κ. τ.λ. (Συν- 
ετμήθη παρ’ εμοΰ).

281) Χρυοόβουλλον Στεφάνου βασιλέως καί αΰτο- 
κράτορος Σέρβιον καί Ελλήνων, περί της επι- 
σκέψεαις αυτόν εις το 'Άγιον ’Όρος μετά της 
γυναικός αυτόν, καί περί τής αφιερώσεως κτη
μάτων τή μονή τοΰ Χιλανδαρίον.
«"Αξιόν καί εΰάρεστον καί εΰνουν Ιστί πάντοτε 
τήν δόξαν άναπέμπειν τφ Θεφ εν Τριάδι».. . 
(Σερβιστί).

282) 1346. Τοΰ αυτόν διά το κτήμα τής μονής των Ίβή-
ρων το έπονομαζόμενον c Ραδολείβα.
«"Ωσπερ το άναπνεΐν».

283) 1346. Τοΰ αυτού διά τά κτήματα τής μονής των Τβή-
ρων. «Έπεί οί εν τή κατά τό "Αγιον ’Όρος τοΰ 
’Άθω».

284) 1346. Τοΰ αυτού, διά τά κτήματα τής μονής τοΰ Φι
λόθεου.

. 64 «Ή βασιλεία μου τή τοΰ θεοϋ χάριτι».
285) 1346. Τον αυτού, διά τά κτήματα τής μονής τοΰ Ζω

γράφον. (Υπάρχει σημείωσις).
286) 1346. Τού αυτού διά τά κτήματα τής μονής τοΰ Βα-

τοπαιδίον.
«Καί τοΐς μέν τά πρώτα βάθρα».

287) 1346. Τού αυτού, διά τά κτήματα τής μονής τοΰ
’ Εσφ ιγ μενού.
«Καλή μέν καί στρατιωτική φάλαγξ».

288) 13 . . Τού αυτού, διά τά μετόχια τής μονής τοΰ
Έσφιγμένον.
«Έπεί οί έν τή περί τό Άγιον ’Όρος».

289) 1347. Τού αυτού, περί των κτημάτων τής μονής τοΰ
' Ρωσοικού.
«Βασιλεΐ πιστφ καί θεοφιλεΐ».

290) 1347. Τού αυτού, περί τής αφιερώσεως τής κάρας τοΰ
άγιον ΙΊαντελεήμονος τή μονή 'Ρώσσων. (Έση- 
μειώθη περίληψις).

82 Εύλογίου Κουρίλα, Λαυριώτου

("Ετος ονχ υπάρχει. 
Ibidem).

(6853, ibidem. 
* Ινδικτ. 1).

(6854, ’ Ιβήρων.
’Ιανοναρ. *Ινδ. 14).

(6854, 3Ιβήρων.

3 Απριλίου3 Ινδ. 14).

(6854, Φιλο&έου.
3Απριλίου 3Ινδ. 14)

(6854, Ζωγράφου.
3 Απριλίου 3Ινδ. 14).

(6854, Βατοπαίδιον. 
Μαΐου 3Ινδ. 14).

(6855, 3 Εοφιγμέν. 

Δεκεμβ. 3Ινδ. 1).

(68... ibidem).

(6855, 'Ρωσσικόν. 

3 Ιανουαρ.3 Ινδ. 1).

(6855, 'Ρωσ. ibid.

3 Ιανουαρ. ' Ινδ. 1).
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291) 1347. Τον αυτόν, περί τής απαλλαγής τών κτημάτων
τής Λαύρας εκ παντοίων υποχρεώσεων.
«Εϊπερ άλλη τις βασιλεϊ προσήκουσα αρετή».

292) 1349. Τον αύτοΰ, περί τής αναγραφής τή Μητρί τοΰ
Θεοϋ τή Άρχιλιεύη διαφόρων κτημάτων (σερ- 
βιστί).
«Κύριε Θεέ μου, μεγάλη καί άρρητός σου ή 
ευσπλαχνία».

293) 1349. Χρυσόβουλλον τον αντον Στεφάνου βασιλέως
Σερβίας, διά τό χωρίον τής ’ Αραβενικίας τό άνή- 
κον τή μονή τοΰ Αοχειαρίον.
«Έπεί προευεργέτησεν ή βασιλεία μου».

294) 1349. Τον αντον διά τά κτήματα τής Μονής τοΰ 'Ρα>σ-
σικοϋ.
«Εΰλαβώς καί μεγαλοπρεπώς καί άξιοχρέως». 
(Υπάρχει καί άλλον ό'μοιον χρυσόβουλλον αύτοΰ, 
επί χάρτου, τοΰ αΰτοΰ έτους, μηνός καί ήμερομ.).

295) 1353. Τον αντον περί τής εκκλησίας τοΰ αγίου Νικο
λάου Ποσηνίου, έγγραφείσης τω τών Σερρών 
Μητροπολίτη Ίακώβφ.
«"Ινα ταυτην έχη μέχρι τοΰ θανάτου αΰτοΰ». 
(Έσημειώθη περίληψις).

296) 1355. Τοΰ αντον, διά την τοΰ χωρίου γήν Καρμπινίου,
την άνήκουσαν τή Μονή τοΰ Χιλανδαρίον. 
«’Έχει θέλησιν καί διατάττει ή βασιλεία μου». 
(Σερβιστί).

297) 1357. Χρυσόβουλλον βαοιλέως Στεφάνου τοΰ Οϋρωοη,
έπικυροΰν τά κτήματα τής Καισαρίσσης, γυναι- 
κός τοΰ Καίσαρος Πρελιούμπου.
«Ιδού τί καλόν, ή τί τερπνόν». (Σερβιστί).

298) 1361. Χρυσόβουλλον βασιλέως Στεφάνου τον Ονρωση
διά τά κτήματα τής μονής τοΰ Χιλανδαρίον. 
«’Ιδού νΰν τί καλόν καί τί τερπνόν». (Σερβιστί).

299) Τοΰ αύτοΰ, περί διαφόρων κτημάτων τής μονής 
τοΰ Χιλανδαρίον.
«Έν τή έκτάσει τής θείας δυνάμεως καί τής 
ουρανίου γνώσεως». (Σερβιστί).

300) Τον αύτοΰ, περί τής άφιερώσεως τή Λαύρα τοΰ 
μοναστηριού τών αγίων Πάντων μέ τά αΰτοΰ

(6856, Λαύρα. 
Λεκεμβ. Ίνδ. 1).

(6857, Χιλανδα- 

ρίου, ’Ινδ. 10).

(6857, Αοχειαρίον. 
Μαρτίου Ίνδικ. 2).

(6857, ’Ρωοαικάν. 
’Ιουνίου, ’ Ινδικτ. 2).

(6861, 'Ρωοαικάν. 
Ίνδικτ. 6.)

(6863, Χιλανδαρίον. 
’Ιουλίου Ίνδικτ. 8).

(6865, Λαύρα. 
Ίνδικτ. 10).

(6869, Χιλανδαρίον. 
Ίνδικτ. 14).

(. . -.ibidem)

(Λαύρα.
Νοεμβ.ΊνδιΥ-τ. 15).
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κτήματα, τοΰ άνεγεριίένιος παρά τής αύτοΰ 
μητρός χ.

66 «Επειδή τδ έν τώ 'Αγίφ Όρει τοΰ ”Αθα>».
(Σερβιστί).

301) 1363. Χρνσόβουλλον Δεσπότου ’Ιωάνναν τον Οΰγλεση
περί τής άνεγέρσεως τοΰ μοναοιηρίου τοΰ Σιμω- 
νοπέτρου. (Ελληνική μετάιρρασις έκ τοΰ Σερ- 
βικοΰ).
«Ό βασιλεύς των βασιλευόντων».

302) 1369. Τον αυτόν, λΰσις τής φιλονικείας περί τής γής
μεταξύ τοΰ επισκόπου 'Ιερισσον ’Ιακώβου καί 
τής μονής τοΰ Ζωγράφον.
«Προ ολίγου άντεκρίθησαν».

303) 1369. Τοΰ αυτόν περί τής άφιερώσεως τή μονή τοΰ (6877,Κουτλουμονο.

(6872, Σιμών οπετ. 

* Οκτωμβρ. 'Ινδ. 7).

(6877, Ζωγράφον. 

Φεβροναρ* Ινδ. 7).

Κοντλου μονά ίου χωρίου Νεοχώρι.
«’Ιδού γάρ τί καλόν εργον καί τώ Θεώ εύάρε- 
στον». (Σερβιστί).

304) 1377. Χρνσόβουλλον Ίωάννου Δεσπότου Δραγάση διά
τά κτήματα τοΰ οίκου τής ΰπεραγίας Θεοτόκου 
τής τοΰ Χιλανδαρίον. (Υπάρχει σημείωσις).

305) 1377. Τον αυτόν, διά τά κτήματα τής μονής τοΰ 'Ρωσ-
σικον.
«Επειδή ούν πολλών καί μεγάλων δωρεών». 
(Σερβιστί).

306) 1381. Χρυσόβονλλον Κνέζου Στεφάνου Λαζάρου περί
τής άφιερώσεως τή μονή τοΰ ' Ρωσοικοΰ Εκκλη
σίας τοΰ Σωτήρος εν Χβοσνίω, πλησίον τής μη- 
τροπόλεως τοΰ Χβοσνίου. 1

Απριλίου Ινδ. 7).

(6885, Χιλανδαρίον 

’ Ιούνιον 'Ινδ. 15).

(6885,Ί’ωσσιχόν. 
’ Ινδικτ. 15).

(6889, ibidem).

1 Έτι σκοτεινότερα είσι τά περί μονής άγιων Πάντων έν ”Α0φ.Έν Λαύρμ όπάρχουσι, 
πλήν τοΰ ανωτέρω, δύο έτερα έγγραφα περί τής μονής ταύτης, περί ής οΰδείς μέχρι τοϋδε 
έγραψε τι. Έν χρυσοβούλλψ Ίωάννου τοΰ Παλαιολόγου, έκδοδέντι υπέρ τής 
Λαύρας τφ 1446, άναγινώσκομεν: «Ό τιμιώτατος έν μοναχοις κύρ ’Ιγνάτιος αναδρο
μών εις τήν βασιλείαν μου άνέφερε πώς εκτισεν εκ βάθρων εις το άγιον Όρος τδ τοΰ ”Αθω 
μονήν εις δνομα τιμωμένην των άγιων Πάντων καί συνέστησε καί έβελτίωσεν αυτήν κατά 
τό δυνατόν καί παρεκάλεσεν, 'ίνα ποίηση ή βασιλεία μου πρός αυτήν ευεργεσίαν τινά 
(παραχωρεί ό βασιλεύς άπό τής νήσου Λήμνου σιτάριον μόδια τρία καί όσπριον μόδια 
δύο, «σολέμνιον» ήτοι έτησίως). Μετά έν έτος, τφ 1447, γίνεται έτέρα εις αυτήν δωρεά: 
«’Εγώ Θεόδωρος ό Βατάτζης, τό παρόν άφιερωτήριον γράμμα ποιώ πρός τήν 
σεβασμίαν καί ύείαν μονήν τοΰ όσιωτάτου έν μοναχοις κυροϋ Μελετίου τήν κατά τό 
άγιον Όρος κειμένην, καί εις όνομα τιμωμένην τών 'Αγίων Πάντων» (έν μεμβράνη). 
Ποΰ τοϋ Όρους έκειτο ή μονή αυτή, ούκ έχω είπεΤν.
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< 01 τήν άνω δόξαν έπιτυχεΙν έπιθυμοΰντες». 
(Σερβιστί).

307) 1381. Τον αυτόν περί των άλλων κτημάτων τής μονής 
τοΰ 'Ρωσσικοϋ.
«Κατά τήν άρρητον φιλανθρωπίαν τοΰ Δεσπό
του μου Χριστού». (Σερβιστί).

. 67 3 08) 1385. Χρνοόβονλλον τον Ευοεβοΰς Κωνσταντίνον δο- 
θέν τφ άδελφφ αυτού Δη αητοίο.) τω Βοεβόδα 
διά τά κτήματα τής παρ’ αυτού οίκοδομηθείσης 
εκκλησίας τής Άναλήψεως πλησίον τής πόλεως 
Στσηπίον. (Έσημειώθη περίληψις).

309) 1392. Χρνοόβονλλον Βόλκον, υιού τού Σεβαστοκρά-
τορος Μπράγκον, έκγόνου Μλάδον Βοεβόδα, 
περί τής άφιερώσεως 200 ούγγίων, τή μονή τού 
Χιλανδαρίον. (Μετά τό προοίμιον λέγει: «Γρά
φω ΐνα ή γνωστόν εκάστφ, δτι έποιησάμην ειρή
νην μετά τών ’Οθωμανών». (Σερβιστί).

310) 1395. Χρνοόβονλλον Ευγένειας μονάχης μετά τών
θεοσδότων τέκνων αυτής Κνέζον Στεφάνου και 
τού αδελφού αυτού Βλάχου, διά τά κτήματα τής 
μονής τού 'Ρωσσικοϋ.
«Οι τήν άνω δόξαν έπιτυχειν έπιθυμούντες». 
(Σερβιστί).

311) 1395. Χρνοόβονλλον Κνέζον Στεφάνου, νιού τής.Ευγέ
νειας μοναχής, περί τής απαλλαγής τών μετο- 
χίων τής Λαύρας εκ παντοίων υποχρεώσεων. 
«Οί τφ νοητφ φωτί καταυγασθέντες τον νούν 
Προφήται τά μέλλοντα προορώντες». (Σερβιστί).

312) 1398. Της ευοεβοΰς ήγεμονίδος Ευγένειας μοναχής περί
άφιερώσεως τή Λαύρα διαφόρων γαιών.
«Οί τώ νοητφ φωτί καταυγασθέντες τον νούν». 
(Σερβιστί).

313) 1407. Χρνοόβονλλον Στεφάνου Δεσπότου τής Σερ
βίας, περί άφιερώσεως τή Λαύρα διαφόρων 
χωρίων.

68 «Λαμπρά ουν καί παγκόσμιος σΰνθεσις. (Σερ-
βιστί).

314) 1413. Χρνσόβονλλ,ον Στεφάνου Γρηγορίου, περί άφιε
ρώσεως χωρίων τή μονή τοΰ άγιον Παύλον.

(6889, ibidem, 

'Ινδικτ. 4).

(68'*3, ibidem).

(6901, Χιλανδαρίον. 
Νοεμβ. 21).

(6903, e Ρωσσικόν. 
Ιουνίου 8).

(6903, Λαύρα. 
Ινδικτ. 3).

(6906, Λαύρα. 
Αύγουστου 1.

’ Ινδικτ. 6).

(6915, Λαύρα. 

Ιανουάριου 5. 
3 Ινδικτ. 15).

(6922,”Αγ. Παύλος. 

Όκτωμβ. 3).
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«Ό εκ τοΰ μή δντος εις τό είναι τά πάντα παρα- 
γαγών». (Σερβιστί).

315) 1413. Χρναόβονλλον Δεσπότου Γιούργον περί τής άφιε-
ρώσεως χωρίων xfj μονή τοΰ 'Αγίου Παύλον. 
«Ό εκ τοΰ μή δντος εις τό είναι τα πάντα παρα- 
γαγών. (Σερβιστί).

316) 1415. Χρνοόβονλον Στεφάνου Δεσπότου τής Σερβίας
διά τά κτήματα τής Λαύρας.
«Δι’ εμοϋ βασιλείς βασιλεΰουσι». (Σερβιστί).

317) 1427. Τον αύιοΰ, περί άφιερώσεως τή Λαύρα δυο
μανουαλλίων αργυρών και 20 λίτρων άργΰρου. 
«Δι’ εμοϋ βασιλείς βασιλεΰουσι». (Σερβιστί).

318) 1428. Τον μεγάλου Τσελνίκου 'Ραδίτσου περί άφιερώ
σεως τή μονή τοΰ Κωνσταμονίτου 20 λίτρας 
άργΰρου εκ των 7 χωρίων αΰτοΰ. (Έσημειώθη 
περίληψις).

319) 1429. Χρναόβονλλον Δεσπότου Γιονργον περί τής άφιε
ρώσεως πολλών χωρίων τώ μεγάλφ Ταελνίκω 
'Ρ(ίδιτστ). (Έσημειώθη περίληψις).

320) 1430. Τοΰ αυτόν Δεσπότου διά τά κτήματα τοΰ Τα-
δίτσου. (Υπάρχει περίληψις).

321) 1429. Χρναόβονλλον τοΰ της Σερβίας Δεσπότου Γιούρ-
γον, περί τής ετήσιας δόσεως 50 λιτρών άργΰ
ρου τή μονή τοΰ Έσφιγμένον.
«Κατά την άρρητον εΰσπλαγχνίαν».

. 69 322) 1433. Χρναόβονλλον τοΰ άνω είρημενον ‘Ραδίτσου διά 
τάς 22 λίτρας άργΰρου τή μονή Κωνσταμονίτου. 
(Υπάρχει περίληψις).

323) 1452. Χρναόβονλλον τοΰ τής Σερβίας Δεσπότου Γιούρ-
γου περί τής άνταλλαγής χωρίων τής Λαύρας 
άντι 120 λιτρών άργΰρου. (Ή άρχή λείπει. Συν- 
τετμημένον).

324) Χρναόβονλλον Δεσπότου Γιονργον περί τής άφιε
ρώσεως 60 λίτρας άργΰρου. (Τό τέλος λείπει). 
«Επειδή προς πάσαν λογικήν αΐσθησιν». (Σερ- 
βιστί).

325) Χρναόβονλλον τον τής Σερβίας Δεσπότου Γιούρ- 
γον περί τής χρηματικής άφιερώσεως 60 λίτρας 
άργΰρου τή Μονή τοΰ Βατοπαιδίον.
<<Δι’ εμοϋ βασιλείς βασιλεΰουσι». (Σερβιστί).

(6922, ibidem. 
Νοεμβ. 15).

(6923, Λαύρα).

(6935, ibidem.
3 Ιανουάριον 20).

(6936, Κωνσταμ.)

(6937, ibidem).

(6938, ibidem).

(6938/ Εοφιγμένον. 
Σεπτεμβ. 11).

(6941, Κωνοταμον.)

(6960, Λαύρα. 
Φεβρουάριον 16.

3 Ινδικτ. 14).

(νΕτος ουχ υπάρχει. 
Ibidem).

("Ετος ουχ υπάρχει. 
Βατοπαιδ.)
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326) 1495. Χρνσόβουλλον Ηωάννου Δεσπότου, Ευδοκίας
τής Δεαποίνης ’ Αγγελίνας, οι δίδουσι tfj μονή 
τοΰ Αγίου Παύλου εκ ιών πτωχών αυτών κόλ
πων 500 χρυσά κατ’1 έτος.
«Ευλογητός Κύριος δ Θεός τών Πατέρων ημών». 
(Σερβιστί).

327) 1499. Χρνσόβουλλον της Δεαποίνης ’ Αγγελίνας περί
τής παρατάσεως τή μονή τοϋ 5Εσφιγμένον τής 
εισφοράς τοΰ Δεσπότου Γιούργον.
«Κατά την άρρητον εϋσπλαγχνίαν». (Σερβιστί).

328) 1501. Χρνσόβουλλον Ζονπάνον Μπαρμπούλον Μπά-
νου, Δάντσουλον Κομήσου καί Έαδούλου περ'ι 
τής άφιερώσεως 2000 άσπρων τή μονή τοΰ 
"Αγίου Παύλον.
«Έν τφ νόμφ διέταξε Κύριος δ Θεός.»(Σερβιστί). 

70 3 29) Χρνσόβουλλον Δεσπότου Δραγάση κυρίου Κων
σταντίνου, περ'ι διαφόρων κτημάτων τής μονής 
τοΰ ’ Ρωασικοϋ.
«Έπεί οΰν εστ'ι τίμιον καί λίαν τώ Θεώ εΰά- 
ρεστον». (Σερβιστί).

330) Τοΰ εΰσεβοΰς Κυρίου τών Σέρβων Γιούργον 
περί τών μετοχίων τής μονής τοΰ"Ρωσσικοϋ. 
«Δι° εμοΰ βασιλείς βασιλεΰουσι». (Σερβιστί).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2ο;.

Διάφορα έγγραφα Σέρβικά.

331) 1193. Πράξις περί τοΰ δάσους, άγορασθέντος υπό τοΰ
αγίου Σάββα Σέρβου, διά τό εν Καρεαΐς κελλίον. 
(Έσημειώθη περίληψις).

332) 1332. Πράξις περί τοΰ κελλίου τοΰ άγιον Σάββα τον
Σέρβου έν Καρεαΐς.
«Έπεί τής αγαθής ρίζης καλός βλαστός».

333) 1382. Έγγραφον, περί οικοδομής μοναστηριού έν
τόπφ λεγομένω Δρέντσα παρά Δωροθέου μονά
χου έπί τοΰ τής Σερβίας ήγεμόνος Λαζάρου. 
«Όσοι Πνεΰματι θείω άγονται».

7ί 334) 1385. Γράμμα Πατριάρχον . . . της Σερβίας καί τής 
Παραθαλασαίας περί τής τών εισόδων έκκλησίας 
έν ’Ίμβρω.

(7004,"Αγ. Πανλος. 

Νοεμβ. 3).

(7007,3 Εσψιγμένον. 
3 Ιουλίου 23).

(7000 αΑγ. Πανλος. 
’Ιανουαρ. 28).

("Ετος ονχ υπάρχει. 
'Ρωσσικόν).

(3,Ετος ονχ υπάρχει. 
Ibidem).

(6701, Χιλανδαρίον. 
3 Ινδικτ. 1).

(6840, ibidem.

3 Ιουνίου 13.

3 Ινδικτ. 15),

(6890, 'Ρωσοικόν. 
Μαρτίου Ινδικτ. 5)

(6893,Χιλανδαρίον. 
3Ιανουάριου 9),
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σ. 72

« Έπεί οΰν ... άλλης και αγαθής οικονομίας τοΰ 
Θεού καί τή τοΰ Παναγίου Πνεύματος χάριτι».

335) 1396. Μαρτυρικόν τών γερόντων τής μονής τοΰ 'Ρωσ-
σικον έν τούτψ, πώς πρέπει νά έκτελήται μνημό
συνου υπέρ τών κεκοιμημένων ηγεμόνων : 
Λαζάρου, Στεφάνου, Βόλκον καί τής κυρίας 
Ευγένειας. (Υπάρχει σημείωσις).

336) 1633. Γράμμα Παϊσίον αρχιεπισκόπου Πεκίον και
πάντων τών Σέρβων και Βουλγάρων Πατριάρ- 
χον περί τής εθελουσίου συνεισφοράς εις άνα- 
καίνισιν τής τοΰ ’ Εσφιγμένον μονής.
«Ή ταπεινότης μου γράψει τοϊς απανταχού εύ- 
ρισκομένοις άπασι τοΐς Όρθοδόξοις».

337) 1669. Συγχαρητήριον γράμμα Πατριάρχον Πεκίον Μα-
ξίμου, δοθέν τφ Τερομονάχορ Άζαρία.

338) Γράμμα τοΰ Παναγ. Πατριάρχον Δανιήλ και 
πάντων τών Σέρβων καί τής Παραθαλασσίας, δι’ 
ου αυτός έπικυροϊ δλα, τά δσα άφιέρωσεν ή Ευ
γένεια μοναχή καί ό υιός αυτής ήγεμών Στέφα
νος τφ άγίφ Μεγαλομάρτυρι Παντελεήμονι.
«Τή συνεργεία τής τριλαμποΰς Θεότητος».

339) 5Έγγραφον Γερόντων τής μονής τοΰ 'Ρωσσικοΰ 
δοθέν άρχοντι Δεσπότου κυρίου Στεφάνου Βε- 
σέλκφ περί τής διαμονής αΰτοΰ εν τφ μονα
στηριού αυτών. (Έσημειώθη περίληψις).

340) 1734. Ή εγκύκλιος επιστολή τοΰ Μητροπολίτου Σαμο-
κοβίου Συμεών περί τής εθελουσίου συνεισφο
ράς τή μονή τοΰ Καρακάλλον. (Υπάρχει ση- 
μείωσις).

341) 1734. Παρακλητική επιστολή τής τοΰ Καρακάλλον μο
νής προς πάντας τούς ’Ορθοδόξους Χριστιανούς. 
(Υπάρχει σημείωσις).

342) ’Απόσπασμα τής εγχωρίου καταγραφής (Facsi
mile).

343) Πρακτικόν τον Πράκτορος Γεκιμίνον ...
«Ό μετά τής άληθοΰς ύποκλίσεως καταζηλών 
τής Θεσσαλονίκης (sic) διατάξεως καί προστα
γής κατά τήν διαταγήν σπεύδω νά έκτελέσω 
καί παραδεχθώ πάσαν δικαιοσύνην επικυρώνν, 
ινα καί τήν μετά τινων ευρών περί τοΰ 'Αγίου

(6904, ‘ Ρωοαικόν. 
*Ινδικτ. 4).

(7141, ’ Εσφιγ μένον. 
Μαρτίου 25'Ινδ. 1).

(7177,Χιλανδάρ.).

("Ετος ούχ υπάρχει. 

‘Ρωοοικόν).

("Ετος ονχ υπάρχει· 
‘Ρωοοικόν).

(1734, Καρακάλ. 

Αύγουστον 13).

(1734, ibidem).

(Χιλανδάριον).

(ibidem... 

Νοεμβρίου 
3 Ινδικτ. 14).
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’Όρους τοιαΰτην». (Λίαν περίεργον έγγραφον, δ 
δλον σχεδόν άντεγράφη).
’Επιστολή τών γερόντων τής μονής τοΰ Χιλαν- (idibem).

δαρίον προς τον βασιλέα τής 'Ρωσσίας Ίωάννην 
Βασιλείου τον Σκληρόν. (Ή αρχή αυτής έφθάρη, 
τό δε επίλοιπου άντεγράφη ολον ή επιστολή 
άγαν εκτεταμένη και περίεργος).... Άργυροίν 
κεχρυσωμένον.... καί τά δυο .... Τής Κνεγίνας 
Αναστασίας είκών .... περικεκοσμημένη και 
περίχρυσος___Καί Βασιλόπαις ’Ιωάννης.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΊΤΟΝ

Χρυοόβουλλα τών βασιλέων Βουλγάρων καί Γράμματα 

τοϋ ’Αρχιεπισκόπου της Άχρίδος.

. 73

345) 919. “Υποπτον έγγραφον:
«Έν ταΐς ήμέραις τής βασιλείας Λέοντας τον 
Σοφον».

346) 1192. Χρνοόβονλλον Ίωάννον Καλιμάνου τον Άσάνη.
(Υπάρχει σημείωσις).

347) 12 . .. Χρνοόβονλλον Κωνσταντίνον τον Άσάνη, δοθέν
τφ τοϋ Γεωργίου μοναστήρια), άλλα ούχι τοΰ έν 
Άθφ. (Ή άρχή λείπει τό δέ επίλοιπου δλον 
άντεγράφη).
«καί προς άλλα εΰδοκοΰμεν... καί προσφέρομεν».

348) 1347. Χρνοόβονλλον Ίωάννον βασάέως τών Βουλγά
ρων περί τών χωρίων καί κτημάτων τοϋ μονα
στηριού τοΰ Αγίου Νικολάου Ιν Άραχώβφ. 
(Υπάρχει σημείωσις).
«Ή βασιλεία μου θερμήν άγάπην έχουσα».

349) Χρνσόδουλον Ίωάννον Σισμάνου, υΐοϋ τοΰ βασι- 
λέως Ίωάννον Αλεξάνδρου διά τό μοναστηριού 
τό εν τή Βητώση. (Παρατημένου άνευ προσοχής).

350) 1566. ’Επιστολή ΠαϊσίονΆρχιεπισκόπον Άχρίδος Πρώ
της Ίουστινιανής καί πάσης Βουλγαρίας, Σερ
βίας καί λοιπών, δοθεΐσα παρ’ αΰτοΰ τφ ’Επι
σκοπώ Τιμοθέφ τφ προαχθέντι ΰπ’ αΰτοΰ εις 
βαθμόν Μητροπολίτου, Ιταλίας, Άπονλίας, Άμ- 
βρακίου, Βασιλικάτων, Καλανρίας, Σικελίας, Με-

(6427, Ζωγράφον 
’Απρίλιον 28).

(6700, Ζωγράφου. 

Φεβρουάριου 2).

(67... Χιλανδαρίου).

(6856, Χιλανδαρίου. 
Δεκεμβρίου 1).

(νΕτος ούχ υπάρχει. 
Ζωγράφου).

(7074, Ζωγράφου. 

5 Ιουλίου * Ινδικτ. 9).
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(Σύγχρονον.
Ζωγράφον).

λιτής, Δαλματίας και πάσης της Δναεως συν 
τοΐς δικαιώμασιν, Έξάρχου δλων τούτων τών 
μερών. (Έν τή επιστολή ταύτη καταγεγραμμένα 
είσι πάντα τά δικαιώματα αΰτοΰ).
«Ή μετριότης ημών, την προστασίαν τής καθο
λικής Εκκλησίας τοΰ Χριστού...»

.74 351) Τον αντον Σιγιλλιώδες γράμμα τφ ίδίφ Μητρο
πολίτη εν φ αί ίτροσδιορισθεΐσαι υποχρεώσεις 
καί άρτόσιμοι (sic) βοήθειαι τού πνευματικού 
κλήρου καί τής ’Ορθοδόξου ποίμνης εν τοΐς 
προρρηθεΐσι μέρεσι τοΐς άναφερομένοις δικαιω- 
ματικώς προς τούτον τον Μητροπολίτην.
«Ή μετριότης ημών έν φροντίδι ούσα».

352) Τον αντον Σιγιλλιώδες γράμμα τφ ίδίφ Μητρο- (Σύγχρονον, ibid.) 
πολίτη έν τούτφ, ΐνα μή ούδείς έκ τής αυτού
επαρχίας (ού μην) άπέρχηται εις άλλην επαρ
χίαν διά την χειροτονίαν. (Έσημειώθη περί- 
ληψις).

353) Τον αντοϋ τφ Ιδίφ Μητροπολίτη περί τού δι
καιώματος να συγκαλή συνόδους έκκλησιαστι- 
κάς καί τά λοιπά. (Έσημειώθη περίληψις).

(Σύγχρονον.
Ibidem).

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Χρναόβουλλα τών ηγεμόνων τής Οΰγγροβλαχίας καί Μολδαβίας 

καί τά άναγόμενα αϋτοϊς έγγραφα

354) 1429. Χρυσόβουλλον ’Αλεξάνδρου Βοεβόδα τής Μολ- (6937, Ζωγράφον.

δαβίας· χαρίζει τή γυναικί αυτού Μαρία τό τού Φεβρουαρ. 9). 

Βησονεσίου μοναστηριού ένθα ό ηγούμενος Κυ
πριανός, έν τουτφ, ΐνα αύτη καί τά αυτής τέκνα 
ώφελώνται τοΐς έσοδήμασιν έκ τών κτημάτων 
τούτου τού μοναστηριού.
«Έπέγνωμεν τή καλή ημών γνώσει». 1

1 Βλ. Εύεργεσίαι τών 'Ρωμούνων πρός τάς Μονάς τοΰ αγίου "Ορους "Αθω καί πρός 
άπασαν τήν ’Ανατολήν. Μετάφρασις έκ τής Έκκλ. 'Ρωμ. ’Εφημερίδας «Ό ’Ορθόδοξος» 
έν Βουκουρέστι*!) 1881, καί "Ελεγχον έν Έκκλ. Άληθείφ έτ. 1881, ο. 165 έξ.
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75 355) 1433. Χρνσόβουλλον Ίώ ’Αλεξάνδρου Βοεβόδα τής 
Ούγγρο βλαχίας h άφιεροϊ 3000 χιλ. άσπρα τή 
μονή τοΰ Ζωγράφον. (Έσημειώθη περίληψις).

356) 145.. Χρνσόβουλλον Ίω. Μπασσαράβον Βοεβόδα καί
αύτοκράτορος τής Ούγγροβλαχικής γής. (Διε- 
φθαρμένον τόσον, ώστε αδύνατον είναι νά τό 
άναγνώστ) τις).
«Έν τφ νόμφ διέταξε Κύριος ό Θεός τοΐς υίοΐς 
’Ισραήλ».

357) 1466. Χρνοόβουλλον Ίω. Στεφάνου Βοεβόδατϊ\ς Μολ
δαβίας, άφιεροϋντος 100 δουκάτα τής Ουγγα
ρίας τή μονή τοΰ Ζωγράφον. (Έσημειώθη περί

ληψή)·
. 76 358) 1470. Τοΰ αντον χαρίζει 500 άσπρα διά τό νοσοκο- 

μεΐον τής μονής τοΰ Ζωγράφου. (Έσημειώθη 
περίληψις).

359) 1487. Χρνσόβουλλον Ίω. Βλάδον Βοεβόδα Ούγγρο-
βλαχίας: Χαρίζει τή μονή τοΰ 'Ρωσσικον 6000 
άσπρα. (Έσημειώθη περίληψις).

360) Τον αντον, χαρίζει 4000 άσπρα τή μονή τοΰ 
Φιλόθεου. (Κόπια).

361) 1492. Τον αντον, περί τής δόσεως 1000 άσπρων εις
τό κελλίον τοΰ Προφήτου Ήλιον τοΰ αύτοΰ γεν- 
νήτορος, τοΰ χρηματίσαντος πρώτου τοΰ 'Αγίου 
’Όρους.
«Έλέω Θεοΰ Ίω. Βλάδας Βοεβόδας». 1

1 Έν τοΐς χρυσοβούλλοις τών ηγεμόνων τής Ούγγροβλαχίας έν αρχή ύπάρχουσι τά 
στοιχεία I Ω (καί μάλιστα τών Βουλγάρου·), άπερ άδύνατον νά σημαίνωσιν εγώ ή ημείς, 
όπερ υπάρχει προ τοΰ ΙΩ : Έλέω Θεοΰ ημείς ΙΩ 'Ιερεμίας, ούτε ’Ιωάννης, επειδή συχνάκις 
προϋπάρχει καί τό ’Ιωάννης. Κατά τόν Ευστάθιον (εις Διονυσίου Περιήγησιν 92) 
Ίώ έλέγετο κατά τήν τών Άργείων διάλεκτον ή σελήνη, λέγει δέ καί τό Χρονικόν 
Πασχάλιον, δτι «οι Άργεΐοι μυστικώς διά τό όνομα τής σελήνης τό άπόκρυφον Ίώ 
λέγουσιν έως άρτι». Τούτου τεθέντος έξηγεΐται καί ή εις τά νομίσματα τών Βυζαντινών 
συχνότατα άπαντωμένη άμφίκυρτος ή Κερόεσσα σελήνη, τήν οποίαν τότε πλέον όχι κατά 
σύμπτωσιν, άλλά κατά μίμησιν έλαβεν ως έμβλημα αύτοΰ καί τό Όθωμ. κράτος (Βλ. 
Σκ. Βυζαντίου, Ή Κωνσταντινούπολις, τόμ. 1 σ. 42). Έκ τούτου λαβών αφορμήν 
ύπέβαλον κατά τό Γ' Διεθνές Βυζ. Συνέδρων έν Άθήναις, πέρυσιν, Άνακοίνωσιν περί 
τοΰ ΙΩ τούτου, άποδείξας, δτι ουδόλως σχετίζεται προς τό ’Ιωάννης, ώς έρμηνεύουσιν 
αυτό οί Σλαυϊσταί, άποδίδοντες αύτό εις τόν Ίωαννίτζην, αύτοκράτορα τών Βουλγαρο- 
βλάχων, άλλά προήλθεν έκ τών Ανατολικών χρησμών, ένθα παρίστησι τό όνομα τοΰ 
’Ιεχωβά, καί ήρμηνεύθη ύπό τών Βυζαντινών αύθαιρέτως ’Ιωάννης, όνομα άποδοθέν εις 
τόν «κοιμώμενον βασιλέα» τοΰ Βυζαντίου.

(6941, ibidem. 
Φεβρουαρ. 9).

(695. . ■ Κοντλουμ.)

(6974, Ζωγράφον. 
Ιουνίου 10).

(6979, ibidem. 
Σεπεμβ. 13).

(6995, ’Ρωοοικάν, 
’Ιουνίου 12).

(ΦιλοΚέου, έτος 
ονχ υπάρχει).

(7000, Κοντλουμ. 
’ Απριλίου 29).
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Σημείωσις. Διά τοΰ διαληφθέντος χρυσοβούλ- 
λου έπικυροϊ τά προγενέστερα χρυσόβουλλα, τα 
καθεξής :

380) 1520. 1) Ίω. Μπασσαράβου Βοεβόδα 7028
381) 1526. 2) Ίω. Βλάδον Βοεβόδα 7034
382) 1528. 3) Ίω. 'Ραδονλον Βοεβόδα 7036
383) 1535. 4) Ίω. Βλάδον Βοεβόδα 7043
384) 1532. 5) Ίω. 'Ραδονλον Βοεβόδα 7040
385) 1577. 6) Ίω. ’Αλεξάνδρου Βοεβόδα 7085
386) 1595. 7) Ίω. Μήχνον Βοεβόδα 7103
387) 1602. 8) Ίω. Συμεών Βοεβόδα 7110
388) 1612. 9) Ίω 'Ραδονλον Μπασσαράβου Β. 7120.

“Ολα ταΰτα τά χρυσόβουλλα εισ'ι χαμένα.
389) 1637. Χρνσόβουλλον τοΰ αυτόν Ματθαίον Βοεβόδα

διά τά κτήματα τής σκήτεως τον Ζδραλίου.
390) 1639. Γράμμα Βολνιτζίας Βλαχικόν, τοΰ αυτού ήγε-

μόνος, δι° ου είναι συγχωρημένον τοΐς μοναχοΐς 
τού Ζδραλίου νά άναζητώσι κατοίκους (sic).

391) 1640. Χρνσόβουλλον Ίω. Ματθαίον Βασοαράβον Βοε-
βόδα τής Ούγγροβλαχίας, δι’ ου χαρίζει 4000 
πίνσων, τή μονή τοΰ Διονυσίου.
«"Οσοι Πνεύματι θείφ αγόμενοι, οΰτοι είσίν 
υιοί Θεού».

. 80 392) 1641. Τοΰ αυτόν, δι’ οΰ έπικυροΐ τά πρώτα κτήματα 
τής μονής τοΰ Κοντλον ιιονπίον.
«Τφ Πανεπόπτφ καί Παναγάθφ τφ εν Τριάδι 
δοξαζομένφ».

393) 1642. Γράμμα τοΰ Ιδιον περί διαφόρων ελευθεριών
τής σκήτεως τού Ζδραλίου.

394) 1642. Γράμμα τον αυτόν διά τον μόλον ταΰτης τής
σκήτεως εν Πλοπίφ................................................

395) 1650. Σενέτι τοΰ αυτόν, περί τοΰ άμπελώνος, άγορα-
σθέντος παρά τών Ξενοφωντινών από το χωρίον 
Κατσονλέσθη διά το εαυτών μετόχιον. (Έση- 
μειώθη μία μόνον περίληψις δλων τουτιον 
εγγράφων. ’Άρχεται από τον άριθ. 30).

396) 1651. Χρνσόβουλλον ’/ω. Βασιλείου Βοεβόδα τής Μολ
δαβίας, δι’ οΰ άφιεροί τή μονή τού Ζοογράφου 
τήν μονήν τού Δοβροβεοτίου μέ δλα τά κτήματα 
αυτής.

(7146, ibidem. 

Όκτωμβ. 4).

(7148, ibidem. 
(9 Οκτωμβ. 3).

(7148, Διονυσίου. 
Φεβρ. 20).

(7149, Κουτλουμ.
3 Ιουνίου 8).

(7150, Ξενοφώντος. 

Μαΐου 5).

(7150, Ξενοφώντ.)

(7158, Ξενοφώντος. 
’Ιουλίου 11).

(7159, Ζωγράφου. 

Μαρτίου 26).
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«Εις δνομα τοΰ Πατρός και τοΰ υίοΰ. Ιδού 
εγώ δ δοΰλος».

397) 1654. Γράμμα Κωνσταντίνου Σερβάνου Βοεβόδα περί
τής άδειας τή σκήτη τοΰ 'Ρωβαϊον (αΰτη δέ καί 
ή τοΰ Ζδραλίον νά ζητώσι κατοίκους. Υπάρχει 
σημείωσις).

398) 1658. Χρυοόβουλλον Ίω. Μιχαήλ Βοεβόδα' χαρίζει τή
μονή τοΰ Ξενοφώντος 10000 άσπρα και επι- 
κυροΐ υπό αυτής τά χωρία 'Ράτσκιον καί Σή- 

81 λίσταν. (Υπάρχει σημείωσις).
399) 1674. Χρυοόβουλλον Ίω.'Ραδονκάνου Βοεβόδα, δι’ ου

έπικυροΐ τφ αύτφ μοναστηρίφ τό κτήμα τής 
σκήτεως τοΰ 'Ρωβαίιον. (Έσημειώθη περίληψις).

400) 1696. Χρυοόβουλλον Ίω. Κωνσταντίνον Βασοαράβα
Βοεβόδα τής Ούγγροβλαχίας περί χρηματικής 
βοήθειας, 7200 τή μονή τοΰ Διονυσίου. (Μολ- 
δαβιστί).

401) 1699. Χρυοόβουλλον Ίω. Άντιόχου Κωνσταντίνου Βοε
βόδα τής Μολδαβίας, δι’ οΰ ενώνει τδ μοναστή - 
ριον τοΰ Κυπριανόν έν Βεσσαραβία προς την 
εν ’Άθω μονήν τοΰ Ζωγράφον.
«Εις τό δνομα τοΰ Πατρός και τοΰ υίοΰ...τής 
άγιας Τριάδος».

402) 1703. Χρυοόβουλλον "Ίω. Κωνσταντίνου Βοεβόδα τής
Βλαχίας περί διαφόρων ελευθεριών τής τοΰ 'Ρω- 
βάιον σκήτεως. (Έσημειάιθη περίληψις).

403) 1703. Τοΰ ίδιον γράμμα έπικυροΰν τά χωρία Ζδρά-
λιον και Κατσουλέστη υπέρ τής τοΰ 'Ρωβαΐον 
σκήτεως. (Έσημειώθη περίληψις).

404) 1713. Χρυοόβουλλον Ίω. Νικολάου Αλεξάνδρου Βοε
βόδα τής Μολδαβίας, δι’ ού έπικυροΐ υπέρ τοΰ 
μοναστ. Ξηροποτάμου τήν μονήν τοΰ Δάγκου 
εν Ίασίω. (Μολδαβιστί).

405) 1713. Χρυοόβουλλον Ίω. Κωνσταντίνον Βασοαράβα,
Βοεβόδα τής Ούγγροβλαχίας (Μολδαβιστί). Χαρί
ζει 120 άσπρα τή μονή τοΰ άγιον Διονυσίου.

■ 82 406) 1714. Χρυοόβουλλον Στεφάνου Καντακονζηνον Βοε
βόδα τοΐς Ούγγροβλαχίας, δι’ ού χαρίζει 8000 
άσπρα τή μονή τοΰ Διονυσίου. (Μολδαβιστί).

(7162, Ξενοφώντος. 

Μαΐον 13).

(7166, ibidem. 
Μαΐον 1).

(7182, ibidem.

3 Απριλίου 11).

(7204, Διονυσίου).

(7207, Ζωγράφον. 

Ίανουαρ. 30).

(7212, Ξενοφώντος,. 

3 Οκτωμβ. 30).

(7221, Ξενοφώντος. 

3 Ιανουαρ. 28).

(7221 Διονυσίου. 

Φεβρουαρ. 6).

(7223, ibidem. 
Δεκεμβρ).
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σ. 77

362) 1493. Χρναόβονλλον Ίω. ΙΙίτρον Βοεβόδα τής Μολ
δαβίας, δι’ οΰ χαρίζει 5000 άσπρα xfj μονή τοΰ 
Κωνσταμονίτον.

363) 1496. Χρναόβονλλον ’Ιωάν. 'Ραδονίου Βοεβόδα τής
Βλαχίας, δι5 οΰ χαρίζει 3000 άσπρα τή μονή 
'Ρωσοικοϋ.
«Όσοι Πνεΰματι θείω αγόμενοι είσιν».

364) 1534. Χρναόβονλλον Βηντύλου, επονομαζόμενου Βλά-
δον Βοεβόδα τής Οΰγγροβλαχίας, δι’ οΰ χαρίζει 
τή μονή τοΰ Χιλανδαρίου 10000 άσπρα και 800 
διά τό νοσοκομεΐον.
«Έγώ δ εν Χριστφ τφ Θεφ... επιθυμία επιθύ
μησα προς τήν Πασεβάσμιον».

365) 1575. Χρναόβονλλον Ίω. Πέτρον Βοεβόδα, δι’ οΰ χαρί
ζει 100 δουκάτα Ουγγρικά τή μονή τοΰ Ζιογρά- 
φου. (Υπάρχει σημείωσις).

366) 1577. Χρναόβονλλον Πω. Πέτρου Βοεβόδα Μολδαβίας,
δι’ οΰ χαρίζει 6000 άσπρα τή μονή τοΰ Διονυ
σίου.
«Έν δνόματι τοΰ Πατρός και τοΰ υίοΰ. . . . 
Τριάδος αγίας όμοουσίου».

367) 1579. Τον αντοϋ, περί τής άφιερώσεως τή Λαύρα
6000 άσπρ.
«Έν δνόματι τοΰ Πατρός και τοΰ Υίοΰ .... 
’Ιδού έγώ ό δοΰλος».

368) 1589. Χρναόβονλλον ’Ιω. Μήχνου Βοεβόδα τής Οΰγ
γροβλαχίας, δι’ οΰ χαρίζει 15000 άσπρα τή μονή 
τοΰ Χιλανδαρίου.
«Τήν Παναγίαν και θειοτάτην άκολουθοΰντες 
γραφήν».

369) 1496. Χρναόβονλλον Πω. Ηερεμίου Μογήλα Βοεβόδα
τής Μολδαβίας, δι’οΰ χαρίζει 100 δουκάτα Ουγ
γρικά τή μονή τοΰ Ζωγράφου. (Έσημειώθη 
περίλητ(πς).

370) 1098. Τοΰ αυτόν περί τής άφιερώσεως τή Λαύρα 6000
άσπρα. (Έσημειώθη περίληψις).

371) 1599. Χρνσόβουλ,λον Πω. Μιχαήλ Βοεβόδα τής Οΰγ-
γροβλαχία:, δΤ οΰ άφιεροϊ πολλά κτήματα τή 
μονή τοΰ Σιαωνοπέτρου.

(7001, Κωνσταμον.)

(7004'Ρωοσιχόν).

(7042, Χιλανδαρίου. 
3Απριλίου 27).

(7082, Ζωγράφου. 
3 Ιουνίου 1).

(7085, Διονυσίου.

3 Απριλίου 28).

(7087, Λαύρα).

(7097, Χιλανδαρίου. 
Φεβρ. 8).

(7006, Ζωγράφου).

(6106, Λαύρα).

(7107, Σιμωνόπετρ. 

Αύγούστου 28).
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σ.

σ.

«Έγώ ό εν Χριοτφ τφ Θεφ ευσεβέστατος-----
εΰδόκησεν ή κυριαρχία μου».

78 372) 1606. Δωρψήριον έγγραφον τής ήγεμονίδος ’Άννης
της Γόλιας περί τής άφιερώσεως τή μονή τοΰ 
Βατοπαιδίου τοΰ τής Άναλήψεως ναοΰ έν Ίασίφ1.

373) 1609. Χρνσόβονλλον Ίω. Ίερειάου Μογίλα Βοεβόόα
τής Μολδαβίας, δι’ οΰ έπικυροΐ τό δωρητήριον 
τής Κνεγήνας Γόλιας.
«Έλέφ Θεοΰ, ημείς Ίω. Ιερεμίας... διά τοΰ επι
σήμου τοΰτου ημών εγγράφου γνωστοποιοΰμεν».

374) 1607. Κόπια χρνσόβονλλον Ίω. *Ραδούλου Βοεβόδα
περί τής άφιερώσεως 9000 άσπρων τή μονή 
τοΰ Ξενοφωντος καί τών χωραον 'Ρατσκίου και 
Σηλίοτης. (Έσημειώθη περίληψις).

375) 1618. Χρνσόβονλλυν Ίω. Γαβριήλ Μογίλα Βοεβόδα
τής Οΰγγροβλαχίας, δι’ οΰ χαρίζει τή Λαύρα 
15000 άσπρα.
«Έν τή βίβλφ τοΰ Μωνσέως τής γενέσεως 
γράφει».

376) 1618. Τοΰ αυτόν περί διαφόρων κτημάτων τής Μο
νής τοΰ Κουτλονμονσίου.
«Έν τφ νόμω διατάττει Κύριος ό Θεός τοΐς 
υιοΐς ’Ισραήλ».

377) 1625. Χρνσόβονλλον Ίω. ’Αλεξάνδρου Βοεβόδα τής
Οΰγγροβλαχίας περί τής άφιερώσεως τή μονή 
τοΰ Κουτλονμονσίου τό τοΰ Κλοκοτσοβούλου 
μοναστήριον.
«Έλέω Θεοΰ...δίδει ή Δεσποτεία μου καί δια- 
τάττει ή Κυριαρχία μου».

378) 1531. Κόπια χρνσόβονλ. Ίω. Ματθαίου Βοεβόδα τής
Οΰγγροβλαχίας. Διά τά κτήματα τής σκήτεως 
τοΰ Ζδραλίον, τά άνήκοντα τή μονή τοΰ Ξενο- 
ψώντος. (Έσημειώθη περίληψις).

79 3 79) 1636. Κόπια τον αυτόν χρναοβούλλου διά τά κτήματα
'Ρατσκίου κα'ι Σηλίστας, καί περί τής άφιερώ
σεως 10000 άσπρων τή μονή τοΰ Ξενοφωντος. 
(Έσημειώθη περίληψις).

(7114,Βατοπαίδιον).

(7117, ibidem. 

Μαρτίου 30).

(7115, Ξενοφώντ. 
Ανγονατ. 3).

(7127, Λαύρα. 

Σεπτεμβ. 31.

(7127, Κοντλονμ. 
Δεκεμβ. 8).

(7133, ibidem).

(7140, Ξενοφωντος. 
Όκτωμβ. 8).

(7144, ibidem).

' Έπιθι τό σπανιώτατον βιβλιάριον : Τά τής έν Ίασίφ Μονής τής Γόλια υπό 2. Ε. 
Λομβέρδου 1859 σ. 29 (άνευ τόπου έκδόσεως).
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407) 1716. Χρνσόβονλλον Ίω. Νικολάου Βοεβόδα Ούγγρο- (7224, ibidem.

βλαχίας: χαρίζει 120 ά'σπρα τή μονή χοϋ Διονυ- Μαΐου). 

σίον. (Μολδαβισχί).
408) 1717. Χρνσόβονλλον Ίω. Αλεξάνδρου Βοεβόδα τής (7225, ibidem).

Ούγγροβλαχίας: χαρίζει 8000 ασπρα τφ αύτφ 
μοναστηρίω. (Μολδαβισχί).

409) 1717. Χρνσόβονλλον Ίω.Ίωάννου Βοεβόδα Κυρίου (7225, ibidem.

χής Μολδαβίας: χαρίζει 8000 ασπρα τή μονή Μαρτίου 24). 

τοΰ Δίονυοίου.

Χρυαόβονλλα των Βοεβοδών της Μολδοβλαχίας.

410) · 1737. ^ Γρηγορίου Γκίκα...................................... (1737(Ρωααικον).

411) 1744. Ίω. Ίωάννου Νικολάου............................ (1744, ’Ιουλίου).

412) 1747. ® 2 Τον αυτόν.................................................... (1747, ibidem).

413) 1750. £ ^ Ίω. Κώσταν. Τσεχάνον 'Ρακοβίτσα . . . (1750, ibid. Αυγ. 3).

414) 1758. _υ> Τοΰ αυτόν....................................................(1753, ’Απριλίου).

415) 1754. ^ "Ίω. Γρηγορίου Γκίκα................................. (1754).

περί χρηματικής βοήθειας τής μονής τοΰ cΡωσ- 
σικοϋ.

416) 1756. ΧρυοόβονλλονΊω. Κωνσταντίνου Βοεβόδα, δι’οΰ (1756, Λαύρα.

χαρίζει τή Λαύρα 7000 όίσπρα. (Μολδαβισχί). Νοεμβ. 8).

417) 1758. Χρνσόβονλλον Ίω. Θεοδώρου Βοεβόδα τής (1758, ‘Ρωοσικοΰ.
Μολδοβλαχίας, δι’ ού χαρίζει τή μονή τοΰ 'Ρωσ- ’Οκτώμ.),

σικοϋ 150 γρόσια Μολδαβικά.
418) 1759. Δωρητήριον αρχόντων Κωνσταντίνου και'Ραδου- (1759, Ξηροποτάμ.

σ. 83 κάνου Σλοτιανών διάτα κτήματα αυτών, δωρη- Όκτωμβ. 20).

θέντα τή μονή τοΰ Ξηροποτάμου. (Ελληνιστί).
(Υπάρχει σημείωσις).

419) 1759. Δοιρητήριον συνταγματάρχου Κωνσταντίνον Φαλ- (1759, Ξηροποτά-

κογιάννου διά τό κτήμα αύτοΰ, δωρηθέν τή Ιωυ· Αεκεμβ. 7).
μονή τοΰ Ξηροποτάμου. (Ελληνιστί. Υπάρχει
σημείωσις).

420) 1760. "Ομοιον έγγραφον Ίωάννου τον Ποστελνίκον. (1760, Ξηροποτά-
μου, Μαρτίου 9).

421) 1760. Χρνσόβονλλον Ίω. Σκαρλάτου Γρηγορίου Γκίκα (1760, ibidem.

Βοεβόδα (sic) τής Ούγγροβλαχίας, δι’ού χαρίζει Φεβρουαρ.) 

5000 γρόσια τή μονή τοΰ Ξηροποτάμου. (Ελ
ληνιστί. Έσημειώθη περίληψις).
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422) 1760. Δωρητήριον Πάνου Φιλιππεσχονλον δια 10 οκά
δες κηρού λευκού τη μονή τού Ξηρό ποτά μου. 
(Ελληνιστί. Έσημειώθη περίληψις).

423) 1760. Χρνσόβουλλον Πω. Θεοδώρον Βοεβόδα τής
Μολδοβλαχίας, περί τής προσηλώσεως τή μονή 
τού Ψωσσικον τής ηγεμονικής εκκλησίας τού 
Άγιον Νικολάου τής Ιν Κωνσταντινουπόλει 
μετά των άνηκόντων αυτή οικιών. (Έσημειώθη 
περίληψις).

424) 1762. Χρνσόβουλλον Γρηγορίον Ίωάννου Βοεβόδα
τής Μολδοβλαχίας, δι’ οΰ χαρίζει τή μονή τού 
'Ρωααικοΰ 150 γρόσια.

425) 1762. Τοϋ αυτού, έπικυροΐ υπέρ τής μονής τού 'Τάυσ-
σικον τήν διαληφθεΐσαν εκκλησίαν τού Άγιον 
Νικολ,άον.

426) 1763. Γράμμα Κωνσταντίνου Μιχαήλ Ρακοβίτσα διά
τό κτήμα τής τού Ψωβαΐον σκήτεως, Άλώπου.

427) 1764. Χρνσόβουλλον Ίω. Γρηγορίον Αλεξάνδρου
ο. 84 Γκίκα Βοεβόδα τής Μολδοβλαχίας, δι’ οΰ χαρί

ζει 150 γρόσια τή μονή τού 'Ρωααικοΰ.

428) 1764. ’Ιω. Στεφάνου Μιχαήλ 'Ρακοβίτσα Κυρίου τής
Βλαχίας. (Μολδαβιστί).

429) 1765. ’7α). Γρηγορίον Αλεξάνδρου Γκίκα Βοεβόδα τής
Μολδαβίας περί τής άνω εΐρημένης εκκλησίας 
τού άγιου Νικολάου τής έν Κωνσταντινουπόλει.

430) 1766. Χρνσόβουλλον Ίω. Σκαρλάτου Γρηγορίον Γκίκα
Βοεβόδα Οΰγγροβλαχίας. Δωρεΐται τή μονή τού 
Ξενοφώντος, άνά 2 άσπρα έξ έκαστου μέτρου 
οίνου, τού εξειργασμένου (γρ. εξαγομένου) εν 
τώ νομώ τού Βουζέον.

431) 1769. ’7ω. Γρηγορίον Γκίκα Βοεβόδα περί όμοιου
αντικειμένου.

432) 1776. ’7α). Αλεξάνδρου ' Υψηλάντου Βοεβόδα, αντικει
μένου όμοιου.

433) 1777. Χρνσόβουλλον Γρηγορίον Γκίκα Βοεβόδα Μολ
δαβίας, δι’ οΰ έπικυροΐ υπέρ τής μονής τού 
Γρηγορίον μετόχιον, τό έπονομαζόμενον Βυζάν
τιον, μετά τού κτήματος αυτού.
«Δηλοποιούμεν διά τού παρόντος ημών».

(1760, ibid. 
Μαΐου 30).

(1760, ' Ρωοοικον).

(1762, ibidem. 

Ιανουάριον).

(1762, ibidem.

* Ιανουάριον).

(1763, Ξενοφώντ.)

(1764, 'Ρωοοικον. 
Σεπτεμβ.)

(1764, ibidem. 
Μαίου 20).

(1765, ibidem.
3Απρίλιον).

(1766, Ξενοφώντος. 
Νοεμβρ. 16).

(1769, ibidem. 
Φεβροναρ. 23).

(1776, ibidem. 
Ιουλίου 8).

(1777, Γρηγορίον. 

’ Ιανοναρ. 15).

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Η- 7
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. 85

Τοΰτό έστι μετάφρασις εκ τοΰ Μολδαβ. Υπάρχει 
κείμενον.

434) 1776. Σιγίλλιον Γρηγορών Μητροπολίτου Ούγγροβλα-
χίας, περί τής παραδοχής 1 rf) μονή τοΰ Γρηγο - 
ρίον τής εκκλησίας τοΰ άγιον Σπυρίδωνος μετά 
τοΰ άμπελώνος, τής ευρισκόμενης εν τφ κτή- 
ματι τής Μητροπόλεως. (Έσημειώθη περίληψις)

435) 1778) Χρνσόβουλλον Βα>. ’’Αλεξάνδρου ’Ιωάνναν ' Υψη-
λάντον Βοεβόδα Οΰγγροβλαχίας διά τά κτήματα 
τής τοΰ 'Ρωβαιου σκήτεως.

436) 1778. Χρνσόβουλλον ’Αλεξάνδρου ’ Ιωάννον Ύψηλάν-
του Βοεβόδα, διά το μετόχιον τής μονής τοΰ 
Γρηγορών Βυζάντιον.

437) 1778. Τοΰ αντον, περί τής δωρεάς 500 γροσίων τω
αΰτφ μοναστηρίω.

438) 1778. Χρνσόβουλλον Βω. Κωσταντίνον Δημητρών
Μουρονζη■ χαρίζει τή μονή τοΰ 'Ρωααικον 15 
γρόσ. καί οίνον.

439) 1780.
440) 1786. Χρνσόβουλλον ’Αλεξάνδρου τον Μανροκορδά-

του Βοεβόδα τής Μολδαβίας, δι’ οΰ χαρίζει 200 
μέτρα οίνου κτλ. τή μονή τοΰ cΡωααικον.

441) 1792. Χρνσόβουλλον ’Αλεξάνδρου Κωνσταντίνου Βοε
βόδα, δι5 ού δωρεΐται άλας τή μονή τοΰ Ξενο- 
φώντος.

442) 1793. Χρνσόβουλλον Μιχαήλ Σούταον Βοεβόδα τής
Μολδαβίας, δι5 οΰ χαρίζει 200 μέτρα οίνου κτλ. 
τή μονή τοΰ 'Ρωασικοΰ.

443) 1795. Χρνσόβουλλον ’Ιω. ’Αλεξάνδρου ’Ιωάννον Καλ-
λιμάχη Βοεβόδα τής Μολδαβίας έπικυροΐ υπέρ 
τής μονής τοΰ 'Ρωααικον τήν εκκλησίαν τοΰ 
αγών Νικολάου τήν έν Κωνσταντινουπόλει.

444) 1795. Τοΰ αυτοϋ, περί δωρεάς τή μονή τοΰ 'Ρωσσι-
κοΰ 250 γροσίων.

(1776, ibidem)

(1778, Ξενοφώντ. 
’Ιουνίου 1).

(It (8, Γρηγορίον. 
* Ιανουάριου 80).

(1778, ibid.)

(1778, e Ρωααικον. 

Ίον Μον).

(1780) 2.

(1786, ibidem).

(1792, Ξενογώντος).

(1792, e Ρωααικον).

(1795, ibidem).

(1795, ibidem).

1 Γράφε: παραχωρήσεως.

2 Ενταύθα άναφέρεται ή χρονολογία χωρίς νά όνομάζηται τό χρυσόβουλλον είναι 
δε του Γοσποδάρου τής Μολδαβίας Κωνσταντίνου Δημητρίου Μουρούζη Βοεβόδα περί 
των ατελείων τής μονής Δόμνα. (Βλ. Φιλαλήθους, Περί του ζητήματος τής έν νΑθφ 
ίεράς μονής τοΰ αγίου Παντελεήμονος σ. 137).
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445) 1796. Τοΰ αυτού, δωρεΐται τό άλας τή μονή τοΰ
Ξενοφώντος.

446) 1800. Χρνσόβονλλον ’ Αλεξάνδρου 'Υψηλάντον Βοε-

86 βόδα τής Μολδαβίας, δι’ ου χαρίζει αλας τή
αυτή μονή τοΰ Ξενοφώντος.

447) 1800. Χρνσόβονλλον Κωνσταντίνον ’ Αλεξάνδρου Μον-

ρούζη Βοεβόδα, δι/’ οΰ έπικυροΐ τά προγενέστερα 
χρυσόβουλλα τής μονής τοΰ Ξενοφώντος, διά την 
συλλογήν τών άσπρων, διά τόν οίνον.

448) 1803. Τοΰ αυτόν, δι’ οΰ χαρίζει τό άλας τή μονή τοΰ
Ξενοφώντος.

449) 1803. Ίω. Σκαρλάτου ’ Αλεξάνδρου Καλλιμάχη περί
τοΰ ίδιου αντικειμένου.

450) 1806. 'Ιω. Κωνσταντίνου ’Αλεξάνδρου ' Υψηλάντον.

(Μολδαβιστί). Περί όμοιου αντικειμένου.

451) 1813. Ίω.Ίωάννον Καραταά Γεωργίου Βοεβόδα: έπι
κυροΐ τήν συλλογήν χρημάτων διά τόν οίνον 
200 γροσίων τής μονής τοΰ Ξενοφώντος έκ τοΰ 
Καραβάν - Σαραγιού έν Βουκουρεστίφ.

452) 1819. Χρνσόβονλλον Σκαρλάτου ’Αλεξάνδρου Νικο

λάου Σοΰταου Βοεβόδα, δι’ οΰ έπικυροΐ τάς πρώ- 
τας ελευθερίας τής σκήτεως τοΰ 'Ρωβαίον.

453) Ίω. Μιχάλ Γρηγορών Βοεβόδα■ χαρίζει τό άλας 
τή μονή τοΰ Ξενοφώντος.

454-455 Σημείωσις. Ύπάρχουσιν έτι 22 έγγραφα εις τήν 
Μολδαβικην γλώσσαν έν τή μονή τοΰ Ξενοφών- 

.87 τος. (Υπάρχει σημείωσις). Τό όλον...117 έγ
γραφα.

456) 1682. Χρνσόβουλον Ίωάννου Σερβάνου Καντακονζη- 

νον Βααααράβον Βοεβόδα τής Οΰγγροβλαχίας, 
δι’ οΰ άφιεροΐ τό οίκοδομηθέν ΰπ’ αΰτοΰ μονα- 
στήριον τοΰ Κοτροτσανίου προς τά 20 τοΰ “Αθω 
μοναστήρια, έν τοΰτφ, ινα αυτά ώφελώνται τοΐς 
είσοδήμασιν τών κτημάτων αΰτοΰ.

«"Οτι μέν πάντα τά ό'ντα έκ τής θείας πρό
νοιας».

(1796, Ξενοφώντος). 

(1800, ibidem).

(1800, Ξενοφώντος. 

* Ιανουαρ. 11).

(1803, ibidem).

(1803, ibidem).

(1806,e Ρωοοικόν).

(1813, Ξενοφώντ. 

Μαΐον 14).

S9

(1819, Ξενοφώντ. 

Μαΐον 21).

(1682, Λαύρα. 

Όκτωμβ. 15)·
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Ό κατάλογος των επισήμων ’Αθωνικών εγγράφων τοϋ Ούσπένσκη. 103

σ. 93

675-677) Αί επί τών Σταυρών έπιγραφαί. 3 έν Βατοπαιδίω και 

εν τφ τοϋ άγ. Παύλον.

678-722) Των ιστορικών επιγραφών έν τοϊς Βιβλίοις 45 Έν διαφόροις 

άνιεγράφησαν. Μοναστηρίοις 45).

'Έπιγραφα'ι εν δλω........................................... 234.1
Ό χαρακτηρ τον Σλαβικού Τύπον έτυπώθη διαταγή (1493) Γιονργου Ταερ-

νοβίκον 2............................................................................................................. 1
Trj διατάξει (1513) ’/ω. Βασσαράβα Βοεβόδα.............................................. 2
Έτυπώθη 1519 έν Βενετία:.............................................................................. 1
Έτυπώθη 1520 έν Βενετίρ............................................................................... 2
Έτυπώθη 1527 έν διαφόροις μέρεσι τής ’Ιταλίας........................................ 1
Συνεγράφη 1539 έν τή Μητροπόλει τής Γραδτσανίτσης και έτυπώθη 

άγνωστον ποϋ.
Έτυπώθη 1552 έν Δουβρωβνικίψ................................................................ 2
Έτυπώθη 1554 έν Βενετία.............................................................................. 1
Έτυπώθη 1566 έπί τοΰ Πεκίου ’Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, άγνωστον ποΰ.
Έτυπώθη 1603 επί Κωνσταντίνον τον ’ Οστρώζκον. 1
’Άνευ σημειώσεων των έτών ως έκ τής διαφθοράς...................................... 3
Έτυπώθη 1538 έν Βενετία................................................................................. 1

καί τό δλον ... 17

Των πιστών απεικονίσεων (fac-simles) έκ των εικόνων, πορτρέτων, 
Σταυρών, τών αγίων Δισκοπότηρων, χειρογράφων, έγγράφων καί χαρτών έν 
φυλλαδίοις 102. ’Έν τισι φυλλαδίοις κεκολλημένα είσίν άνά 3 καί 4 καί 5 
αντίτυπα. ’Αντίτυπα τών Ελληνικών χρυσοβοΰλλων άρχονται έκ τοΰ Ίωάν- 
νου τοΰ Τσιμισχή. Τά δε Σέρβικά —Έκ τοΰ Στεφάνου Νεμάινη —'Υπάρχουσιν 

σ. 94 έτι αντίτυπα έκ γραμμάτων τών τής Βουλγαρίας βασιλέων καί διαφόρων 
Πατριαρχών. Αί ΰπογραφαί, τών τής ρωσσίας Πατριαρχών: ’ Ιώβ ον και 
Φιλαρέτου, κ.τ.λ. κ.τ.λ.

1 Αί σπουδαιότατοι αΐιται έπιγραφαί διεσκορπίσθησαν έν τη ΙΟτόμφ ’ Αθων.Ιστορία τοΰ 
Ούσπένσκη. Πρώτος δέ οδτος έπέστησε τήν προσοχήν εις τό λίαν χρήσιμον τούτο διά 
τήν ιστορίαν υλικόν. Έκ τοΰ Ούσπένσκη ώδηγήθησαν εις τήν ορθήν άνάγνωσιν τών 
Άθων. επιγραφών επειτα οί Γαλάται (Recueil des inscriptions κτλ.) καί άλλοι εύμαρώς 
ήντλησαν.

2 Τί σημαίνει ένταΰθα «ό χαρακτήρ τοΰ Σλαβικού τύπου;» Ούδέν άλλο, νομίζω, είμή 
τά αρχέτυπα τών έκδοθέντων εκκλησιαστικών βιβλίων έν Ρουμανίςι εις άντικατάστασιν 
τών Λατινικών. (Βλ. περί τούτου Ν. Jorga, Istoria Bisericii Romanesti κτλ. τόμ. I 
(Valenii-de-Munte 1908) IX σ. 135 έ. βλ. έν τφ Πίνακι έν λ. Evanghelia. Θ. ’Αθανα
σίου, Περί τών Έλλ. σχολών έν 'Ρουμανίςι σ. 32 - 33). ’Επειδή δέ ό Ούσπένσκης δέν 
αναφέρει ποΰ ευρίσκονται τά βιβλία ταΰτα, φαίνεται δτι άπεκόμισεν αυτά οίκοι. Έκδο- 
σιν τοΰ 1493 ούδείς μνημονεύει.
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102 Εύλογίου Κουρίλα, Λαυριιότου

γράφεται δη ή έ'παυλις μετά τών Παλατίων 
άντηλλάγη με δόσιν 100 ρουβλίων.

474) 1658. Γράμμα’Αλεξίου Μιχαηλίδου περί τής έλεΰσεως (7166, 'Ιουνίου 3). 

εις την Μόσχαν διά ελεημοσύνην, κατά τό έβδο
μον έτος.

1684. Όπιθεν : «’Ιωάννης και Πέτρος Άλεξίδαι έπε- (7192). 
κύρωααν τούτο τό Γράμμα».

■ 91 Έν zij τοΰ Άγιου Διονυσίου.

475) Γράμμα Μιχαήλ Θεοδωρίδον, περί ελεΰσεως εις (Άπετρίβη το έτος). 

την Μόσχαν διά ελεημοσύνην εν τώ έ'κτω έ'τει.
476) 1763. ’Έγγραφος άπόδειξις εκ της άγιωτάτης ‘Ρωοσι- (1763, Φεβρ. 18).

κής Συνόδου περί ελεΰσεως προς παραλαβήν 
τών 35 ρουβλίων τής κατ’ έτος ελεημοσύνης εν 
τω εκτφ ετει.

* Εν τη τον *Αγίου Παύλον.

477) 1754. Γράμμα της αντοκρατείρας ’Ελισάβετ τής Πετρί- (7262, Μαιου 13).

δος, περί ελεΰσεως εις την Μόσχαν διά ελεημο
σύνην έν τώ πέμπτω έ'τει.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΝ

Έκτος δλων τών διαληφϋ'έντων εγγράφων έσυλλέχ·&ηααν και τά έξης:

478)

479-492)

493)

92 494) 

495-674)

Ελληνική επιγραφή, επί μικράς μαρμαρινής πέ
τρας, βεβαιοΰσης τήνΰπαρξιν πόλεως Άκράθως 
έν τφ ’Άθωνι.
Αΐ Έλληνικαι έπιγραφαί έπ'ι τών αρχαίων μνη
μείων (σαρκοφάγων) τών κατοίκων τοΰ Άθφ έν 
τώ Έσφιγμένφ, Βατοπαιδίφ καί Λαύρα.
Ή επιγραφή έπ'ι τοΰ κρανίου Σελευκίον, αρχη
γού τής σκήτεως Μπογοδορίτσης (Ξυλουργού) 
τής τού Ρωσσικοΰ.
Σκήτεως επιγραφή, διαφωτίζουσα την Ιστορίαν 
ταΰτης τής σκήτεως.
Έπ'ι διαφόρων οικοδομών τών Μονών έπιγρα- 
φαί 180 έν ταΐς διαφόροις γλώσσαις.

(1, εν τη σκήτη 

της Άγιας *Άννης).

(4, εν τφ * Εοφιγμ. 
Βατοπ. Λαύρα).

(1, εν ταντη 
τχ) σκήτη).

(Έν ο λ οι 180 εν
τοΐς Μονηοτηρίοις.
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100 Εύλογίου Κουρίλα, Λαυριώτου

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΝ

Γράμματα Ρώααων Βασιλέων καί άλλα έγγραφα.

’Εν zfj Λαύρα.

457) 1658. Γράμμα βααιλέως ’Αλεξίου του Μιχαηλίδου περί (7166).

τής έλεΰσεως των Λαυριωτών εις την Μόσχαν 
διά έλεημοσύνην εν έκάστω τετάρτω έτει.

458) 1694. Γράμμα Ίωάννον και Πέτρου των ’ Αλεξιδών (7203, Δεκεμβ. 1).
περί τής ιδίας ύποθέσεως.

Έν τη των Ίβήρων.

459) 1669. Γράμμα Βασιλέως ’Αλεξίου Μιχαηλίδου, δι’ ου (7177). 

άφιεροΐ τούτω τφ Μοναστήρια) είς εξουσίαν τό 
μοναστήριον τοΰ 'Αγίου Νικολάου έν Μόσχα.

.88 460) 1776. Κόπια δωρηθεΐσα κατά την διαταγήν τής άγιω- (1766,“Ιουλίου 17). 

τάτης Πανρωσσικής Συνόδου έκ τοΰ ονομαστι
κού τής αυτής αΰτοκρατορικής Μεγαλειότητος 
Διατάγματος τφ Έλληνικφ τοΰ άγιον Νικολάου 
μοναστηρίψ τφ έν Μόσχα.

Έν zfj του Βατοτταιδίον.

89

461) 1588. Γράμμα Θεοδώρου τονΊωαννίδον, δι’ού παρα- 
χωρεΐται τοΐς Βατοπαιδινοΐς νά συλλέγωσιν έλεη- 
μοσύνην έν τή Μόσχα.

469) 1626. Γράμμα Μιχαήλ του Θεοδωρίδου' παραχωρεί 
τοΐς αΐιτοΐς έρχεσθαι διά έλεημοσύνην έν έκαστο) 
τετάρτφ έ'τει.

463) 1655. Γράμμα’Αλεξίου του Μιχαηλίδου' άφιεροΐ πλού
σιον έλεημοσύνην διά τά προσκομισθέντα καί 
άφεθέντα έν τή Μόσχα ιερά: ώς τον Ζωοποιόν 
Σταυρόν, κεκοσμημένον υπό τοΰ 'Αγίου Κων
σταντίνον τοΰ Μεγάλου, και την κάραν τοΰ 
αγίου ’Ιωάννον τον Χρυσοστόμου.

464) 1688. Γράμμα Βασιλέων Ίωάννον, Πέτρον τον Μεγά
λου καί Σοφίας αδελφής αυτών, δι’ οΰ παρα- 
χωρεΐται τοΐς Βατοπαιδινοΐς τοΐς μή λαβοΰσιν 
δπίσω τά ά'νωθι είρημένα ιερά, έρχεσθαι έλευ-

(709 7, Σεπχεμδ.).

(7194/ Ιανοναρ. 11).

(7109).

(7196, Μαρτίου 161.
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Ό κατάλογος των έπιοήμων ’Αθωνικών έγγραφων χοϋ Οΰοπένοκη. 101

θέρως διά ελεημοσύνην εν τφ έκάστφ τέταρτη) 
έτει...

Έν τή τον ΦιΙο&έον.

465) 1641. Γράμμα Μιχαήλ τον Θεοδωρίδον. Παραχωρεί 
τοΐς Φιλοθεΐταις νά έρχωνται είς την Μόσχαν 
διά ελεημοσύνην έν έβδόμω ή όγδόφ έτει.

'Εν τ-fj τον 3 Εσφιγμένον.

466) 1656. Γράμμα 5Αλεξίου τον Μιχαηλίδον' παραχωρεί-
ται τοΐς Έσφιγμενίταις νά ερχωνται είς την Μό
σχαν διά ελεημοσύνην έν τφ 5·** έτει.

Έν τfj τον 'Ρωσσιχον.

467) 1591. Γράμμα Θεόδωρόν τοϋ Ίωαννίδον, περί τής
έλεΰσεως εις τήν Μόσχαν των 'Ρώσσων διά 
έλεημοσΰνην, δυνάμει τοΰ Γράμματος ’Ιωάνναν 
τον Βαοιλειάδον.

468) 1626. Γράμμα Μιχαήλ τοΰ Θεοδωρίδον περί τής αυ
τής ΰποθέσεαις...

469) 1660. Γράμμα’Αλέξιον τον Μιχαηλίδον περί έλεΰσεως
είς τήν Μόσχαν διά έλεημοσΰνην έν τφ τετάρται 
ή πέμπτω έτει.

.90 470) 1690. Γράμμα Βασιλέων ’Ιωάνναν καί Πέτρον, δΓ οΰ 
έπικυροΰσι τοΰ πατρός αυτών τό γράμμα.

471) 1591. Γράμμα τον τής 'Ρωαοίας Πατριάρχον ’Ιώβ,
δΓ οΰ αυτός προσκαλεΐ πάντας τους ’Ορθοδό
ξους 'Ρώσσους νά δώσωσιν έλεημοσΰνην τφ έν 
’ Αθω ' Ρωσοικω Μοναστηρίω.

Εν τ-η τον Χιλανδαρίον.

472) 1564. Γράμμα τον Βαοιλέως Ίωάννον Βαοιλειάδον,
δΓ οΰ άφιεροΐ τή μονή τοΰ Χιλανδαρίον έπαυ- 
λιν μετά των Παλατίων έν τή νέα πόλει Κιταΐω 
(Κίνας), πλησίον τής τοΰ Ουοτονζίον έπαΰλεως 
(όνομα τών Παλατ. τοΰ Κρεμλίνου).

473) 1652 Γράμμα ’Αλεξίου Μιχαηλίδον περί τής ιδίας 
καί 1684. έπαΰλεως. Όπισθεν τοΰ αΰτοΰ Γράμματος ΰπο-

(7150, Νοεμβ. 25). 

(7164).

(7100, Σεπτεμβ. 3).

(7134,*Ιουλίου 22)· 

(7168, Φεβρ. 29).

(7198, Μαΐου 31). 

(7099, Μαΐου 6).

(7072, Μαρτίου).

(7161, Σεπτεμβ. 

7192).
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104 Εύλογίου Κουρίλα, Λαυριώτου

(’Εκ τής εφημερίδος τον ’Υπουργείου τής του Λαόν εκπαιδεναεως τον 1847
(άριθ. 7 καί 8).

’Ιδού τά τοϋ Βατοπαιδίου Χρυαόβουλλα και τά λοιπά 
έπίσημα έγγραφα αντοϋ.

σ. 95

σ. 96

1) 1302.

2) 1322.

3) 1329.

4) 1344.

5) 1357.

6) 1357.

7) 1407.

8) 1414.

9) 1456.

10) 1368.

11) 1369.

Χρυσόβονλλον “Ελληνος Αΰτοκράτορος "Ανδρονίκου 6810 
περί τών κτημάτων τής Μονής τοΰ Βατοπαιδίου. 
Χρυσόβονλλον ’Ανδρονίκου τοϋ Παλαιολόγον, περί τής 
ανεξαρτησίας τής τοΰ Προδρόμου μονής εν τή πόλει 
τής Βερροίας, οικοδομή θείσης μέν υπό τοΰ Σεβαστόν 
Θεόδωρόν τοϋ Σαρανδηνοϋ, καί άσφαλισθείσης διά κτη
μάτων, ά'τινα ό Ανδρόνικος έχαρίσατο τοΰτφ τφ Σεβα
στώ διά τάς εκδουλεύσεις αΰτοΰ.
Χρυσόβονλλον ’Ανδρονίκου περί διαφόρων κτημάτων τής 
Μονής τοΰ Βατοπαιδίου.
Χρυσόβονλλον Ίωάννον τοϋ Παλαιολόγον διά τό τοΰ 
Βατοπαιδίου μετόχιον τοΰ Προσφορίου.
Χρυσόβονλλον τοΰ αΰτοΰ περί διαφόρων κτημάτων ταυ- 
της τής μονής.
Χρυσόβονλλον τοΰ αΰτοΰ, παραχωροΰντος τφ Βατοπαι- 
δίω τό δικαίωμα έ'χειν θαλασσόπλουν πλοΐον, χωροΰν 
εν έαυτφ έ'ως 700 μόδια.
Χρυσόβονλλον Ίωάννον τοϋ Παλαιολόγον τοΰ εν μονα- 
χοΐς Ίωάσαφ 1 δοθέν τή μονή τοΰ Βατοπαιδίου επί τοΰ 
δικαιώματος τοΰ λαμβάνειν τό δέκατον 1κ των βασιλι
κών κτημάτων έν Κασσάνδρα.
Χρυσόβονλλον Μανονηλ τοϋ Παλαιολόγον, διά τό κτήμα 
τουτου τοΰ Μοναστηριού. Χαονκλή εν τή νήσω τής 
Λήμνου.
Χρυσόβονλλον Άλφόναον, Βασιλέως τής Άραγωνίας, 
Σικελίας κ.τ.λ. δοθέν τή μονή τοΰ Βατοπαιδίου καί 
παντί τφ Άγίφ ’Όρει διά τούς πειρατάς. (Λατινιστί). 
Σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ μεγάλου χαρτουλαρίου διά την 
γήν τοΰ μεγάλου Δ ομεατίκον ’Αλεξίου τοϋ Λαακάρεως 
Μετοχίτον, πέριξ τής Θεσσαλονίκης.
Άφιερωτήριον γράμμα τοϋ αντοϋ Λασκάρεως, άφιερώ- 
σαντος την διαληφθεΐσαν γήν τφ μοναστηρίφ τοΰ 
Βατοπαιδίου.

6810.

6830.

6837.

6852.

6865.

6865.

6015.

6922.

1456.

6876.

6877-

1 Βλ. άνωτ. άριθ. 105 σημ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:30:58 EEST - 34.211.113.242



Ό κατάλογος των επισήμων ’Αθωνικών έγγραφων τοϋ Οϋσπένσκη. 105

. 97

12) 1490.

13) 1622.

14) 1346.

15) 1452.

16) 1606.

17) 1606.

18) 1589.

19) 1626.

20) 1655.

21) 1658.

Γράμμα τον Πατριάρχον τής Κωνσταντινουπόλεως Διο
νυσίου δοθέν τφ Μητροπολίτη τής Βερροίας Μεθοδίφ 
μετά την χειροτονίαν αύτοΰ.
Σιγίλλιον τον τής Κωνσταντινουπόλεως Πατριάρχον Κυ
ρίλλου, περί τοΰ τής Βατοπαιδίου μετοχιού τοϋ Προσ

φορών.
Χρυσόβονλλον Στεφάνου τον βασιλέως τής Σερβίας, περί 
των κτημάτων τής μονής τοΰ Βατοπαιδίου. 
Χρυσόβονλλον τοΰ τής Σερβίας Δεσπότου Γιονργον, 
περί τής ετησίου συνεισφοράς 60 λίτρων αργυρίου τή 
μονή τοΰ Βατοπαιδίου.
Δωρητήριον έγγραφον τής ήγεμονίδος *Άννης Γόλιας περί 
τής προσηλώσεως προς την μονήν τοΰ Βατοπαιδίου 
τοΰ τής Άναλήψεως Ναοΰ, τοΰ έν τφ Ίασίω. 
Χρυσόβονλλον Πω. Ηερεμίον Μογίλα, Βοεβόδα τής Μολ
δαβίας, τό έπικυροΰν τό δωρητήριον τής ήγεμονίδος 
”Αννης τής Γόλιας.
Γράμμα βασιλέως τής 'Ρωσσίας Θεοδώρου τοΰ Ίωαν- 
νίδον, παραχωροΰντος την άδειαν τοΐς Βατοπαιδινοΐς 
συλλέγειν ελεημοσύνην έν Μόσχα.
Γράμμα βασιλέως τής 'Ρωσσίας Μιχαήλ τοϋ Θεοδωρίδου, 
παραχωροΰντος την άδειαν έρχεσθαι διά ελεημοσύνην 
έν έκάστφ τετάρτφ έτει.
Γράμμα βασιλέως τής ’Ρωσσίας ’Αλεξίου τοΰ Μιχαηλίδον, 
δι’ οΰ χαρίζει τή μονή τοΰ Βατοπαιδίου πλουσίαν έλεη- 
μοσΰνην, διά τά κομισθέντα καί άφεθέντα έν τή Μόσχα 
ιερά ήτοι: τον ζωοποιόν Σταυρόν, τον κεκοσμημένον 
υπό τοΰ Μ. Κωνσταντίνον, καί την κάραν τοΰ άγιου 
Ηωάννον τον Χρυσοστόμου.
Γράμμα βασιλέων Ηωάννον κα'ι Πέτρου καί τής ήγεμο
νίδος Σοφίας, των Πλεξιδών, παραχωρουντων τοΐς Βατο- 
παιδινοΐς τοΐς μή λαβοΰσιν δπίσω τά διαληφθέντα ιερά 
κειμήλια, νά έρχωνται έλευθέρως εις την Ρωσσίαν διά 
την έλεημοσυνην έν έκάστφ τετάρτφ έτει.

6908.

7130.

6854.

6960.

7114.

7114.

7097.

7134.

7163.

7166.

Αυτά εΐδεν έν τφ Βατοπαιδίφ ό αρχιμανδρίτης κύριος ΙΊορφύριος 
Ονσπένσκϊη, ταΰτα καί έσημείωσεν έν τφ καταλόγφ αύτοΰ κατά τό 1845 έπί 
τής διαμονής αύτοΰ έν τφ 'Αγίφ ’Όρει τοΰ ’Άθωνος.

Π· ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Βατοπαιδινός.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΟΥ

Τοσαΰτα κατώρθωσε νά ϊδη καί περιγραφή, πλειστα δε καί άντιγράψη, 
ό Ουσπένσκης έκ τών αρχείων τοϋ ’Άθω. Βεβαίως και ταΰτα μέρος μόνον 
έλάχιστον άποτελοΰσι τοΰ ανεξερεύνητου, δυστυχώς, είσέτι πλούτου, τοΰ περιε
χομένου έν σακκούλαις, εις τάς πλείστας τουλάχιστον τών μονών. Ήδΰνατο 
νά ’ίδη πλείω, χάρις εις την εμπιστοσύνην, δΓ ής περιέβαλον αυτόν, ανεξαρ
τήτως έθνικότητος, πάντες οί μοναχοί. Διατί δεν τό έπραξεν, άγνοοΰμεν. 
’Ίσως έπεφυλάχθη δΓ ά'λλην επίσκεψιν. Τοϋτο δε ασφαλώς, οσον αφορά 
εις τάς Σλαβικάς μονάς λ. χ. Τοΰ Χιλιανδαρίου, ής τά επίσημα έγγραφα 
ογκώδη άποτελοΰσι τόμον έκδοθέντα. (Παράτ. ΙΖ' τόμου Βυζαντινών Χρο
νικών ΙΙετρουπόλεως 1898), V (Actes de Chilandar). Μόνον Ελληνικά έγ
γραφα ΰπάρχουσιν 171 καί χρυσόβουλλα μόνον τοϋ ’Ανδρονίκου γέροντος 
είναι 28 καί τον νεωτέρον 17, ών ουδέ έν υπάρχει έν τφ Καταλόγφ. Επί
σης ό τφ 1873 έκδοθείς τόμος τών εγγράφων τοΰ Ρωσσικοΰ άποτελειται έκ 
σελίδων 618, καί δμως καί ταΰτης τής μονής τρία καί μόνα Έλλ. χρυσόβουλλα 
συναντώμεν έν τφ Καταλόγφ. Τό αυτό παρατηροΰμεν καί διά τά 67 Ελληνικά 
έγγραφα τής τοΰ Ζωγράφου (βλ. παράρτ. ΙΓ' τόμου Βυζαντινών Χρονικών 
Πειρουπόλεως, Actes de Zographou): ’Αλλά καί εις τάς Έλληνικάς μονάς 
μέρος μόνον τών έγγράφων περιειργάσθη· έπί παραδείγμ. έν Λαύρα χρυσό
βουλλα τοΰ ’Αλεξίου Α' Κομνηνοϋ αναφέρει μόνον 3 έκ τών νΰν σαρζομένων 
12. Παρ’ δλα ταΰτα ό Κατάλογος οΰτος υπάρχει ό πλουσιώτερος καί, τολμώ 
είπεΐν, ό μοναδικός, περιλαμβάνων υπέρ την ήμίσειαν χιλιάδα έγγράφων, δσα 
ουδέ εις δψιν καν ήλθον ά'λλου τινός έκ τών πολλών τοΰ Άθω έπισκεπτών. 
Καί είναι άξιος ευγνωμοσύνης ό αοίδιμος Ουσπένσκης, διότι παρέσχε τοίς 
φιλολόγοις την πρώτην αφορμήν καί τό αληθινόν φώς προς συγγραφήν τής 
’Αθωνικής ιστορίας.

"Εγραφον έν μονή Μεγίστη Λαύρα τοΰ Άθα>νος έτους σωτηρίου α^ιλα', 
Αύγουστου ιζλ

Γ. ΕΥΛΟΓΙΟΣ ΚΟΥΡΙΛΛΣ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ

Χάριν μοι δός, άναξ, τφ πεπονηκόχι, 
τον δ’ όξυγράφον εΰδυνον Θεόδουλον,
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΜΟΝΑΣ 

ΕΙΣ ΑΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ1

"Αγιος Παύλος: Χρυσόβουλλα και προστάγματα 51, 99, 103, 104, 105, 108, 
111, 112, 114.— Πράξεις κριτών, άφιερωτήρια, 149, 183,186.—Σιγίλλιον 
Πατρ. Ματθαίου 208. Σέρβικά 314, 315, 326, 328. 'Ρωσσικόν 477. 
—Έπιγραφαι 675.

Βατοηέδιον: Χρυσόβουλλα καί προστάγματα 60, 65, 72, 79, 94, 95, 105, 
109,113, 177, 178.—Σιγίλλια 210, 218. Σέρβικά 286, 325. 'Ρουμανικά 
372, 373. 'Ρωσσικά 461, 464. — Έπιγραφαι 479, 675.

Γρηγορίον: Σιγίλλια και πατρ. γράμματα 234, 238, 239. 'Ρουμανικά 433, 
434, 436, 437.— Βακουφλαμές 142.

Διονυσίου: Χρυσόβουλλα 97, 98, 107.— Πράξις κριτοΰ 148. — Ευεργετήριον 
271.—Σιγίλλια 217,221.'Ρουμανικά 366,391, 400, 405, 406, 407, 408, 
409.—'Ρωσσικά 475, 476.

Δοχειαρίου: Χρυσόβουλλα και προστάγματα 26, 53, 77, 83, 84, 89, 110, 120, 
122, 161, 162, 163.—Πράξεις κριτών, άφιερωτήρια, διαθήκαι 13, 131, 
134, 135, 136, 157, 179, 181, 182, 187, 188, 194, 195, 196, 197, 265, 
269, 272, 273. Πατρ. Καλλίστου προς βασιλέα 250. Σερβικόν 293.

Έσφιγμενού : Χρυσόβουλλα και πρόσταγμα 50, 92, 116.—^Πράξεις κριτών, 
άφιερωτήρια κττ. 131, 159, 167, 168, 173, 174, 175, 176, 184, 185, 
190, 191, 192, 255, 262.—Σιγίλλια 245, 246. Σέρβικά 278, 287, 288, 
321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 336. Τουρκικά 118, 119. 'Ρωσσι
κόν 466. — Έπιγρ. 479.

Ζωγράφον: Χρυσόβουλλα καί προστάγματα 58, 66, 67, 69, 70, 75, 76, 80. 
— Πράξεις κριτών, άφιερωτήρια κττ. 140,141, 165, 170, 171, 172. Σέρ
βικά 285, 302, 303. Βουλγαρικά 345, 346, 349, 350, 351, 352, 353. 
'Ρουμανικά 354, 355, 357, 358, 365, 368, 396, 401.

Ίβήρων: Χρυσόβουλλα καί προστάγματα 19, 30, 31, 32, 35, 36, 43, 54, 62, 
85, 86, 93, 124, 125, 126, 153.—Πράξεις κριτών, άφιερωτήρια, διαθή- 
καικττ. 127, 128, 129, 130, 145, 146, 152, 154, 155, 156, 158, 160,

Ό αριθμός είναι ό αΰξων.
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108 Εΰλογίου Κουρίλα, Λαυρκότου

164, 169, 229, 251.—Σιγίλλια καί πατρ. γράμματα 199, 200, 201, 223, 
224. Σέρβικά 282, 283.'Ρωσσικά 459, 460. Βακουφλαμές 133.

Καρακάλλον: Χρυσόβουλλα 42, 73, 90.— Σιγίλλια 225, 236, 244.— ΓΙωλη- 
τήρια κελλίων 263, 275. Σέρβικά 340, 341.

Κουτλορμουσίον: Σιγίλλια 203, 205,206, 209.—Παραδοτήριον μονής Φιλα- 
δέλφου 264. Σερβικόν 303. 'Ρουμανικά 356, 361, 376, 377, 392.

Κωοτημονίτον: Χρυσόβουλλον 123. Σέρβικά 318, 319, 320, 322. Βουλγα
ρικόν 362.

Λαύρας: Χρυσόβουλλα, προστάγματα κττ. 33, 34, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 59, 71, 78, 82, 96, 102, 105, 115, 202.—Πράξεις κριτών, 
άφιερωτήρια, διαθήκαι κττ. 11, 12, 16, 18, 252, 253, 254, 259, 266, 
267, 274.— Σιγίλλια 202, 204, 230, 231. Σέρβικά 291, 297, 300, 311,
312, 313, 316, 317, 324.—'Ρουμανικά 366, 367, 370, 375, 416, 456.
'Ρωσσικά 457, 458. —ΈπιγραφαΙ 479.

Ξενοφώντος: Χρυσόβουλλον 74.—Πράξεις κριτών, άφιερωτήρια 137, 138, 
139, 166, 189, 257.—Σιγίλλιον 237. 'Ρουμανικά 374, 378, 379, 380, 
381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 393, 394, 395, 397,
398, 399, 402, 403, 404, 426, 430, 431, 432, 435, 441, 445, 446, 447,
448, 449, 451, 452, 453, 454, 455.

Ξηροποτάμον: Χρυσόβουλλα 52,61, 105, 121.—Γίράξις Νικηφόρου Κομνη- 
νοΰ 117.—Σιγίλλια 226, 227. Σέρβικά 418, 419, 420,421, 422.

Παντοκράτορος: Χρυσόβουλα 91,100, 101.—Διαθήκη Ίωάννου πριμικηρίου 
193.—Σιγίλλια 207, 211.

Πρωτάτου: Χρυσόβουλλα, Τυπικά, Πιττάκια αυτοκρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 37.—Σιγίλλια και πατρ. πιττάκια 199, 
200, 201, 202.—Πράξεις κριτών 150, 151.—Συνάξεως αποφάσεις 252, 
258, 266, 267, 268, 269, 270, 273.

'Ρωοστκοΰ: Χρυσόβουλλα 63, 87,106.—Πράξεις κριτών, άφιερωτήρια κττ. 144, 
147, 180, 260, 261, 268.—Σιγίλλια 242, 248, 249. Σέρβικά 289, 290, 
294, 295, 305, 306, 307, 308, 310, 329, 330, 333, 335, 338,339.'Ρου
μανικά 359, 360, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 417, 423, 424, 425, 
427, 428, 429, 438, 439, 440, 442, 443, 444, 450. 'Ρωσσικά 467, 468, 
469, 470, 471.—Βακουφλαμές 143.

Σίμωνος Πέτρας: Σιγίλλια 212, 213, 214, 215, 219, 220, 240, 241. Σερβι
κόν 301. 'Ρουμανικόν 371.
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‘Ο κατάλογος των επισήμων ’Αθωνικών έγγραφων του Οΰσπένσκη. 109

Σκήτη άγιας ’Άννης (Λαυριωτική): Σιγίλλια 10, 228, 232, 233, 234, 235, 
243.—Έπιγραφα'ι 478.

Σκήτη αγίου Δη μητριού (Βατοπεδινή): Κανονισμός 8.

Σκήτη Μπογορόβιτσα ('Ρωσοικοΰ): Έπιγραφα'ι 493, 494.

Σκήτη προφήτου Ήλιον (Παντοκρατορινή): Κανονισμός 9.

Σταυρονικήτα: Σιγίλλια και πατρ. γράμματα 17,216, 222, 247.—Άπόφασις 
Συνάξεως 270.

Φιλυθέου: Χρυσόβουλλα 55, 56, 57, 68, 81, 88.—Πράξεις πωλητήριοι, αφιε
ρώματα, 198, 256, 257.—Συνάξεως άπόφασις 258.—Σερβικόν284, 'Ρου
μανικόν 360. 'Ρωσσικόν 465.

Χιλιανδαρίου: Διατυπωσις καί. Τυπικόν τοΰ αγίου Σάββα 14, 15.—Σέρβικά 
276, 277, 279, 280, 281, 292, 296, 298, 299, 304, 309, 331, 332, 334, 
337, 342, 344. Βουλγαρικά 347, 348. 'Ρουμανικά 364, 368. 'Ρωσσικά 
472, 473, 474.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ 

ΕΝ Τ$ A' ΜΕΡΕΙ (TOM. Ζ').

Σελ.

183.26 αντί Δαπόντες γράφε Χριστόφορος Ξηροποταμηνός.
184. 7 » Δεύτερος ό γνωστός Δαπόντες κτλ. γράφε: Δεύτερος Χριστό

φορος ό Ξηροποταμηνός εν τω «Έγχειριδίω» (Βενετία 1776) 
περιέλαβεν εν τελεί (σ. 53-92) 4 τά επισημότερα έγγραφα τής μο
νής Ξηροποτάμου, άπερ άνεδημοσίευσεν... (Οΰτω διορθωτέα καί ή 
αύτόσε σχετική ύποσημείωσις).

186.10 μετά τό Λαυριώτης πρόσθες· ό άνω μνημονευθείς.
187.31 Συγγραφέα τοΰ έργου τούτου υπολαμβάνω τον Τβηρίτην αρχιμαν

δρίτην Θεόκλητον τον Πολυΐδην, περί ου διά μακροτέρων αλλαχού.
195.22 Ούχί όρθώς έσημειώθη υπό τοΰ διορθωτοΰ τό έργον τούτο, άτε μη

207. 1
περιέχον επίσημα έγγραφα τοΰ ’Άθω. 
αντί 1573 γράφε 1574

207.21 » 971 969
207.24 » 971 969
212.31 1280 1283
217. 7 » Άβραδιά δύο χωρία πλησίον τής Θεσσαλονίκης μίτι καί Νεο-

χώρι γρ. διά τά δύο χωρία πλησίον τής Θεσσαλονίκης Άβραμίτι 
καί Νεοχώρι.
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