
ΤΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΚΑΙ

Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΊΟΡΦΥΡΙΟΥ ΟΥΣΠΕΝΣΚΗ

1. Ή σημασία των Άγιορειτικών Αρχείων.—'Ο κατάλογος 
ιοϋ Ούσπένσκη, αΐ διάφοροί έκδόσεις καί αί γενόμεναι 

έπί τον άρχείον αύτοϋ έργααίαι.

ΙΙανθομολογοΰμενον είναι, δη τα αρχεία τοΰ αγίου ’Όρους διέσωσαν 
τό μεγαλύτερον μέρος τών επισήμων Βυζαντινών εγγράφων από τών αυτο- 
κρατορικών χρυσοβοΰλλων καί πατριαρχικών σιγιλλίων μέχρι τών κτηματο- 
γράφων, κρισιμογράφων και ιδιωτικών δωρητηρίων. Επομένως είναι πρό
δηλος ή σπουδαιότη; τών αρχείων τούτων από τε ιστορικής καί τοπογραφικής 
και από άλλων ποικίλων απόψεων. Ό έξιστορών τά τοΰ πολιτισμού καί τοΰ 
κοινωνικού βίου τών Βυζαντινών έχει επίσης πλεΐστα ν’ άρυσθή έκ τών 
αρχείων τοΰ ’Άθω λ Άλλα τό σπουδαιότερον, θά γραφή επί τή βάσει αυτών 
ή ιστορία τών μονών, ήτις έξογκωθεΐσα διά τών αιώνων ποικίλοις θρΰλλοις 
καί άδεσπότοις παραδόσεσιν, έπεσκιάσθη τοσοΰτον, ώστε δυσκόλω; νά διακρί- 
νωμεν τό αληθές από τοΰ ψευδούς.

Τον κατάλογον τών παραλειφθένιων υπό τοΰ μακαρίτου Σπ. Λάμπρου 
κωδίκων συντάσσουν, έν τφ ΰπ’ άρ. 55 τής βιβλιοθήκης τών εν Καυσοκαλυ- 
βίοις αδελφών Ίωασαφαίων άγιογράφων* 2, ένέτυχον μεταφράσει τοΰ 
καταλόγου τών εγγράφουν τοΰ ’Άθω, πονηθείση υπό τοΰ προηγουμένου 
Φιλαρέτου Βατοπεδινοΰ (οΰ οΰδέν έτερον έ'ργον γνωρίζομεν, άλλ’ ούτε 
τά τοΰ βίου αυτοΰ έν γένει). Έν τή έπιφυλλίδι τοΰ κωδικός σημειοΰται, δτι 
έγραψεν έν Βατοπεδίφ τφ 1868.

Ό κατάλογος οΰτος συνετάχθη υπό τοΰ γνωστού Πορφυρίου 
Ούσπένσκη κατά την πρώτην αυτοΰ εις ’Άθω έπίσκεψιν καί έδημοσιεύθη

’ Τά οικογενειακά ονόματα, τά τών τίτλων καί αξιωμάτων, οί κτηματικοί, φορολογι
κοί, ναυτικοί, στρατιωτικοί κ.τ.τ. όροι, ίσως εχουσιν ενταύθα τάς καλλίτερος πηγάς.

2 Κατάλογος τών κωδίκων τής ίεράς σκήτης τών Καυσοκαλυβιων καί τών καλυβών 
αυτής συνταχθείς υπό Εΰλογίου Κουρίλα, Λαυριώτου καί έκδιδόμενος μετά προ- 
λεγομένων καί πινάκων υπό μητροπολίτου πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρ. Εύστρατιά- 
δου (Paris, 1930) σ. 79.
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'Ρωσσιστί έν τή Έφημερίδι τοΰ Υπουργείου τής δημοσίας εκπαιδεύσεις, εν 
Πετρουπόλει 1847 τόμ. 55 σ. 36-74,169-200.

Ή αξία τοΰ καταλόγου τούτου κατεδείχθη άμα τη δημοσιεύσει αυτόν, ώς 
έμφαίνεται εκ τής έν διαφόροις περιοδικοίς και συγγράμμασι μειαφράσεως 
καί άνατυπώσεως αύτοϋ, οία τά εξής:

1. Archiv fur Wissenschaftliche Kunde von Russland, Berlin 
1848, τόμ. VII.

2. Δ. Άβράμοβιτς, Περί αγίου ’Όρους1 Σέρβικά καί Έλλην. 
έγγραφα (εν Βελιγραδίφ, 1847). Οΰτος συνεπλήρωσε τόν κατάλογον τοΰ 
Οΰσπένσκη, καί ως τοιοΰτον έπανέλαβε.

3. Jos. Muller, Historische Denkmaler in den Klostern des 
Atlios, έν τή τοΰ Miklosich Slaviclie Bibliotliek I (1851) σ. 123-207. 
(σ. 123 -146, δπου προτάσσονται Ιστορικά περί αγίου ’Όρους). ΈντεΰΟεν 
έλαβε μόνον τά Ελληνικά ό

4. Ζαχαρίας von Lingenthal έν τώ Jus Graeco-Romanum 
Μέρ. Ill (Lipsiae 1857) σ. XV-XXVI. Επίσης μέρος μόνον έξέδωκε, καί 
δή μέχρι τοΰ 1763, καί ό λαμπράν ιστορίαν περί αγίου Όρους γράψας.

5. V. Langlois, Mont-Atlios et ses Monasteres, Paris 1867 
έν τελεί 2.

Έν πάσαις ταΐς έκδόσεσι ταύταις οΰ μόνον ό αριθμός τών έγγράφων 
ποικίλλει, — έν οΰδεμια άνετυπώθη δ κατάλογος πλήρης — άλλα παρελείφθη- 
σαν καί τά προλεγόμενα, άπερ είναι σπουδαία, διότι έν αΰτοΐς ό Οΰσπένσκης 
ό είσδύσας καί εις τά πλέον άδυτα τοΰ ’Άθω, πραγματεύεται έν έκτάσει 
περί τε τοΰ είδους καί τής πολλαπλής αξίας τοΰ περιεχομένου τών έγγρά
φων τούτων 3.

Ό 'Ρώσσος οΰτος ΰπήρξεν ευτυχής κατά τοΰτο, διότι πρώτος έγκύψας 
εις τοιαύτας έρεύνας έξεμεταλλεύθη τήν αφέλειαν καί τό τέως άπονήρευτον 
τών ’Αθωνιτών, οΰ μήν δ’ αλλά καί διά τών δαψιλών αΰτοκρατορικών καί 
Πατριαρχικών συστάσεων έμαιεύσατο τήν έμπιστοσύνην αυτών, οΐτινες πίστιν 
δόντες είς τάς λιπαράς υποσχέσεις τοΰ έπιτηδείου τούτου άρχειοδίφου περί 
γενναίων ανταλλαγμάτων εις έλέη καί συνδρομάς παρά τε τών αΰτοκρα- 
τόρων καί τοΰ 'Ρωσσικοΰ λαοΰ, ήνοιξαν διάπλατα τάς πύλας τών αρχείων 
καί θησαυροφυλακίων τών μονών, καί δλως άνυπόπτως διετέθησαν προς

1 Ό πλήρης τίτλος: Τό άγιον Όρος υπό τήν θρησκευτικήν, καλλιτεχνικήν καί Ιστο
ρικήν αΰτοΰ έποήην (Σερβιστί).

’ Έξεδόθη ώς εισαγωγή τοΰ βιβλίου: Geographie de Ptolemee reprod. photolitho
graph. κ.τ.λ. έκ τοΰ περιφήμου Βατοπ. κώδικος. Εντεύθεν καί ή 'Ιστορία τοϋ άγ.Όρους 
τοΰ Langlois είναι δυσεύρετος.

3 Ό Muller ό πληρέστερον τόν κατάλογον άναδημοσιεύσας παρέλιπε τά προλε
γόμενα, άλλα προΰταξε δύο άλλων 'Ρώσσιον ('Ρωσσιστί) καί τοΰ Competarii (Λατι
νιστί) καί Γερμανιστί ιστορικά περί Άθω.
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αυτόν. Άλλ’ άπεδείχθη δυστυχώς, δτι αί υποσχέσεις έκεϊναι υπήρξαν φροΰδαι, 
κα'ι οτι ούτε ό τόκος τών διαρπαγέντων υπό τοΰ Οΰσπένσκη δεν έπληρώθη- 
τό παράδειγμα δ’ αΰτοΰ προΰκάλεσεν έκτοτε την βουλιμίαν και τών 'Ρώσσων 
ενταύθα μοναχών, οϊτινες έκ τών Ελληνικών προ πάντων εξαρτημάτων άπετέ- 
λεσαν αρχεία, βιβλιοθήκας καί μουσεία.

Ό αμητός τού Οΰσπένσκη έξ αγίου ’Όρους υπήρξε πλού
σιό» τα το ς. Οΰδείς ευσεβής προσκυνητής τού ’Άθω έπέστρεψέ ποτέ ευτυ
χέστερος. ’Αμέσως ήρξατο διαπραγματευόμενος προς τό Υπουργείου περί 
πωλήσεως τού πολυτίμου ’Αθωνικού εμπορεύματος· αγνοώ καί εάν τότε 
έλαβεν δσα έζήτει. Ή συλλογή συνεπληρώθη καί κατά τήν δευτέραν άνά 
τον ’Άθω περιοδείαν έν αρχή τού τελευταίου τετάρτου τού ΙΘ' αίώνος καί 
οί μέν πνευματικοί καρποί έδημοσιεύθησαν εις 10 εύμεγέθεις τόμους υπό 
τόν γενικόν τίτλον «Χριστιανική ’Ανατολή», τά δέ καθ’ οίονδήποτε τρόπον 
συλληθέντα, χειρόγραφοι κώδικες, επίσημα έγγραφα καί σπαράγματα αυτών, 
δπου καθίστατο αδύνατος ή τού δλου άπόκτησις1, αντίγραφα καί παν
ομοιότυπα, άποτελοΰσι νύν τό σπουδαιότατου τμήμα τών χειρογράφων τής 
έν Μόσχα βιβλιοθήκης. Το υλικόν τούτο τών μετά θάνατον καταλειφθέντων 
υπό τού Οΰσπένσκη έμελέτησαν οι εξής Βυζαντιολόγοι:

1. Β. Β α σ ιλ ιέφ σκη ς, Περιγραφή τής συναγωγής Βυζαντινών εγγρά
φων τού Πορφυρίου (Οΰσπένσκη) έν τή Έτησία έκθέσει τής αΰτοκρ. δημοσ. 
βιβλιοθήκης έτους 1883 έν Πετρουπόλει 1885 ('Ρωσσιστί).

2. Jernstedt, Κατάλογος τών χρονολογημένων Ελληνικών χειρογρά
φων έκ τής συλλογής τού έπισκόπου Οΰσπένσκη (ένθ’ άνωτ. τοΰ έτους 1887 
έν Πετρουπόλει, 'Ρωσσιστί).

3. Ρ. Syrku, Περιγραφή τών έγγράφων τοΰ έπισκόπου Πορφυρίου 
Οΰσπένσκη έν Πετρουπόλει 1891 (Ζαπίσκη τής αΰτοκρατ. 'Ρωσσικής 
Άκαδημείας τόμ. 64 παράρτ. 9, 'Ρωσσιστί).

2. Τό περιεχάμενον τον καταλόγου και αί έηενεχ'&εΐοαι μεταβολαί.

Τήν έκτύπωσιν τού καταλόγου τού Οΰσπένσκη έθεώρησα άναγκαίαν, 
διά τήν σπουδαιότητα αΰτοΰ, όφείλειαι δέ χάρις εις τήν αξιότιμου Διεύθυνσιν 
τού άξιολόγου τούτου Περιοδικού, άναλαβοΰσαν νά έκτυπώση αυτόν.

Βεβαίως ή αναγραφή τοΰ Οΰσπένσκη περιέχει μόνον τά 
σπουδαιότερα, άλλ’έντεύθεν γνωσθήσεται τί περιεσώθη μέχρις ημών. 1

1 ‘Επειδή ή Δαγκέρειος έφεΰρεσις οΰπω ήν τότε λίαν διαδεδομένη, διά τούτο 
τά κατωτέρω συχνώς άναφερόμενα facsimilia τοΰ Οΰσπένσκη είναι αποκόμματα 
εκ τε τών κωδίκων καί έγγράφων, άπερ ώς δείγμα προσήρτα εις έκαστον άντίγραφον, ώς 
μέ διεβεβαίου ό φίλος'κ. Γ. Παπαμιχαήλ, έργασθείς εις τό τμήμα τών χειρογρά
φων τοΰ Οΰσπένσκη. Ού μόνον δέ χειρόγραφα, αλλά καί αρχέτυπα άπεκόμισεν οΰτος 
έκ τών Βιβλιοθηκών τοΰ Άθω, ώς ό ίδιος έν ταϊς ουγγραφαΐς αυτού ομολογεί.
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Είναι δέ όλα τά αναγραφόμενα ενταύθα 722, έξ ώ ν 234 έ π ι- 
γραφαί. Των πλειόνων λέγει ό Ουσπένσκης δτι έλαβεν αντίγραφα και 
πανομοιότυπα.

Τά αρχαιότερα έγγραφα, τού μέν Πρωτάτου είναι τού 885,911,945,946 
(άρ. 27-30), τής δέ Λαύρας τού 970,997 (άρ. 34,240) καί των 'Ιβήρων τού 
958,960,982,984 (άρ. 31,32,151,239).

Εις την κατάταξιν δεν ήθέλησα νά επιφέρω μεταβολα'ς· μόνον αντί τού 
κατά τμήματα αριθμού έθηκα τον αΰξοντα, εις δν, χάριν τής ακρίβειας, ανέ
λυσα και τά συνεπτυγμένως πως άναγεγραμμένα κεφάλαια, ως βλέπει τις 
έκασταχού. Επίσης έθηκα καί εν αρχή την χρονολογίαν έκάστου εγγράφου 
μεταβαλών αυτήν εις την από Χριστού, αντί τής από κοσμογονίας.

Τό λεκτικόν τής μεταφράσεως άφήκα ως είχεν, ινα ή Έλληνομάθεια 
καταδειχθή τού μεταφραστοΰ' άποκατέστησα μόνον την ορθογραφίαν (τά 
εσφαλμένα έθεώρησα περιττόν νά σημειώσω). Εις τινα όμως μέρη, άπερ είναι 
ελάχιστα, ήναγκάσθην, χάριν τής έννοιας, νά διορθώσω τούς σολοικισμούς. 
Έν σελ. 23 τέλ. 27 τέλ. 37 μέσ. 58 μέσ. καί 63 άρχ. τού χειρογράφου υπάρ
χει έν παρενθέσει ή ακατανόητος φράσις: «δνομα είπιίιν», δπερ σημαίνει, 
δτι τό όνομα τού έκδόντος τό έγγραφον λείπευ Καί ενταύθα αντί τού είπών 
έγραψα: λείπει- καί έξ άλλων τεκμτ]ρίων, ιδία δμως έκ τής φράσεως ταύτης, 
συμπεραίνω, δτι ό προηγούμενος Φιλάρετος ήν 'Ρώσσος, Υσως έξ εκείνων, 
ούς αί μοναί εΐχον ω: αντιπροσώπους ‘ πολλάκις έν 'Ρωσσία χάριν ελεών, 
οϊτινες ερχόμενοι έπειτα έγκατεβίουν εις την μονήν- καί όντως ό αείμνηστος 
’Ιάκωβος Βατοπεδινός έν τοΐ: από τού 1865-1897 άποδηιιήσασι προς 
Κύριον Βατοπεδινοΐς αναφέρει: «Προηγ. Φιλάρετος ό καλούμενος 'Ρώσσος 
(f1873)» Κ

3· Οί πρώτοι άρχειοδίφαι. Βάροκιϊ, Δαπόντετ, οί Λονριώτat 
Κύριλλος καί Θεοδώρητος κ. a

Τών ώδε άναγεγραμμένων επισήμων εγγράφων τά πλειστα είναι δημο
σιευμένα, καί τινα μάλιστα έπανειλημμένως- επειδή δέ πολλοί, καί δή 'Αγιο- 
ρεΐται, λόγιοι, άναδημοσιεύουσι καθεκάστην ταύτα ως ανέκδοτα, θεωρώ 
άναγκαΐον νά αναγράψω ενταύθα τάς σπουδαιοτέρας τών έκδόσεων τούτων 
καί τάς εργασίας, αΐτινες έγένοντο επί τών αρχείων τών μονών.

Πρώτος εις φώς ένεγκών χρυσόβουλλα ’Αθωνικά είναι ό 'Ρώσσος ιστορι
κός Βασίλειος Βάρσκιϊ εις τάς «Περιοδείας εις τούς αγίους Τόπους» ώς 
επιγράφεται τό σπουδαΐον αυτού έργον 2. Ούτος έπεσκέψατο δΐς τόν “Αθω 1

1 Βραχέα τινά περί τής θεολογίας ώς επιστήμης (Μόσχμ 1898) σ. 25. 
! Εις έκχην έκδοσιν χφ 1885-7 έν ΙΙετρουπόλει, εις δυο τόμους.
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τφ 1724 καί 1747 ', περιέλαβε δ’ εν τφ έργφ του τρία επίσημα έγγραφα. 
1) τό λεγόμενον Χρυσόβουλλον 'Ρωμανού τοϋ γέροντος τής μονής 
Ξηροποτάμου σ. 320-333), 2) τό Χατισεριφ τοΰ Σουλτάν Σελήμ διά 
τον άνακαινισμόν τής μονής (σ. 336· 348) καί 3) τό υπέρ τής μονής Διονυ
σίου Χρυσόβουλλον τοϋ ’Αλεξίου Κομνηνοϋ αύτοκρ. Τραπεζοϋντος 
(σ. 377-385).

Δεύτερος ό γνιοστός Δαπόντες έδημοσίευσεν εν τή «Πνευματική Τρα- 
πέζη (Βενετία 1778) πέντε τά επισημότερα τής μονής τοϋ Ξηροποτάμου έγ
γραφα» 1 2. ’Εντεύθεν ό επιστημονικός κόσμος έμαθε περί επισήμων εγγράφων 
τοΰ ’Άθω, ό'πως καί έκτων διαφόρων Π ρ ο σκυ νη τ αρ ί α) ν των μονών, 
ένθα έδημοσιεύθησαν, ως επί τό πλεΐστον, μέρη χρυσοβούλλων καί άλλαι 
περί αυτών ειδήσεις.

Περί τά τέλη τοϋ ΙΗ' αΐώνος διακεκριμένοι Άγιορεΐται έπεδόθησαν 
εις την έρευναν καί μελέτην τά>ν επισήμων εγγράφων τοϋ ’Άθω:

α') Κύριλλος Λαυριώτης προηγούμενος ό ΓΙελοποννήσιος3. 
Ούτος έπανελθών εκ Βλαχίας, ένθα έδίδαξεν εν τή «Αυθεντική ’Ακαδημία» 
θεολογίαν καί φιλολογίαν 4, ήσχολήθη περί τά τέλη τοΰ βίου εις την τακτο- 
ποίησιν τοϋ αρχείου τής Λαύρας καί άντέγραψεν επακριβώς πάντα τά χρυσό- 
βουλλα τής μονής, ως καί τά κτηματολόγια.

β') "Ετερος Λαυριώτης, ό Θεοδώρητος, ίδών δτι ό κώδιξ τοϋ Κυρίλ
λου δεν ήτο πλήρης, άντέγραψεν αυτόν εκ νέου, καί προσέθετο καί ά'λλα 
επίσημα έγγραφα, πλουτίσας διά σπουδαίων σημειώσεων, καί ούτως άπετέ- 
λεσε τον σπουδαιότατον Κώδικα αντιγράφων τής Λαύρας, 
δθεν έξεδόθησαν πλεϊστα εις τύπον 5. Έν φύλλφ 84“ έχομεν τον τίτλον:

«Καταγραφή γενική πάντων των έν τη μεγίστη Λαύρα σωζομένων χρυ- 
σοβονλλων των τε προαντιγραφέντων έν τω χαρτίνφ κώδικι παρά τοϋ έλλογί-

1 Εις τήν πρώτην περιοδείαν είδε καί ιόν άγιον ’Ακάκιον έν Καυσοκαλυβίοις 
τφ 1725 (βλ. Εΰλογίου Κ ο υ ρ ί λ α, Λαυριώτου'Ιστορίαν τοϋ ’Ασκητισμού Α'(1929) 
σ. 67. Τό έργον τσΰ Βάρσκιϊ είναι καί κατά τούτο οπουδαΐον, ώς περιέχον τάς 
Χαλκογραφίας των μονών τοϋ ’’Αθω.

2 Ταΰτα άπαραλλάκτως έπανέλαβεν όΧριστοφόρος Ξηροποταμηνός εις 
τό Έγχειρίδιον (Βενετία 1780) σ. 53-63, έκτυπώαας καί τόν Παρακλητικόν κανόνα καί 
τούς οίκους εις τόν τίμιον Σταυρόν.

3 Βλ. βιογραφίαν τούτου ύπό τοΰ μακ. Άλεξ. Λαυριώτου έν Έκκλ. Άληθ. τόμ. 
Δ’ (Περιοδ. Β' 1887) σ. 114-121.

4 Είς τούς καταλόγους τών διδασκάλων των δύο πάλαι τής 'Ρουμανίας ’Ακαδημιών, 
οΰς έξεπόνησαν δ τε Erbiceanu καί ό Δόσιος, δέον νά προστεύή καί οΰτος, ώς διδά- 
ξας τφ 1769-1771, επί διετίαν κατά μαρτυρίαν τοΰ ίδιου έν Κωδ. Λαύρας Η34 φ. 82.

5 ’Εντεύθεν δ τε ‘Αλέξανδρος καί δ έκάστοτε δημοσιεύων εις τε τόν «Γρ.Παλα- 
μάν» καί άλλαχοΰ έμός συνάδελφος κ. Σπυρίδων Λαυριώτης, αντέγραψαν τά Λαυ- 
ριωτικά έγγραφα, ένφ ήδύναντο νά έχωσιν ύπ’δψιν καί τά πρωτότυπα' δικαίως ουν 
ψέγει ό κ. Γεδεών τάς εργασίας ταύτας τών Λαυριωτών λογίων.
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μον έν ΐερομονάχοις κυρίου Κυρίλλου Λανριώτου τον εκ Πελοποννήοον, και 
επισταμένως άντιβληθέντων και άντιγραφέντων παρ’ εμού καί των μη άντιγρα- 
φέντων μέχρι τοΰδε, ούτε παρ' εμοΰ οντε παρά τον προδιαληφθέντος' ετε- 
λειώθη δε τω 1803». (βλ. «Ελληνικά» 1929, σ. 365-384 έκτενεστάτην περι
γραφήν).

“Οτι 6 κώδιξ οΰτος άπηρτίσθη υπό τοϋ αοιδίμου προηγουμένου 
Λαύρας (και Έσφιγμένου) Θεοδώρητου, μαρτυροΰσιν αί πολλαπλαΐ ιδιό
χειροι αύτοΰ σημειώσεις επί τών εγγράφων.

Είργάσθη οΰτος ως τις κριτικός εκδότης τών καθ’ήμάς χρόνων. Γνώστης 
τής παλαιογραφίας, εξετάζει την αυθεντίαν τών εγγράφων, τάς χρονολογίας 
καί την εποχήν τών αΰτοκρατόρων, πλουτίζει τά κείμενα δι’ ιστορικών καί 
τοπογραφικών σημειώσεων, πραγματεύεται έτι περί τής μορφής τών χρυσο- 
βούλλων, τών σφραγίδων καί τοϋ σχήματος τών γραμμάτιον, ιδίως επιμένει 
είς την κατ’ αρχαιότητα κατάταξιν τών εγγράφων καί συμπληροΐ τόν τοϋ 
Κυρίλλου πίνακα (φ. 84“-89P).

Γενικώς έσεβάσθη τήν λέξιν τού πρωτοτύπου, εν πολλοΐς δμως διορ- 
θοΰται αυτήν καί τοϋτο δηλοΰται άπεριφράστως, ώς εν φ. 26“ π. χ.

«Σημείωσαι δτι ή τοϋ ανωτέρω κηροβόλλου αντιγραφή έδιωρθώθη 
κατά λέξιν όπωσοΰν διά τό αηδές τής φράσεως, κατά δέ τήν 
έννοιαν είναι απαράλλακτος τφ πρωτοτύπφ κατά πάντα».

Περιγράφει λεπτομερώς τό μετά χεΐρας έγγραφον έπιμένων καί εις 
αϋτάς τάς άσημάντους λεπτομέρειας, ως έν φ. 87“. «Είς δλα τοϋ ’Αλεξίου 
τά χρυσόβουλλα φέρονται άνωθεν γράμματα σκοτεινά καί ασαφή καί εις 
στίχος ώς Λατινικά γράμματα περιπεπλεγμένα φέρων, καί έξωθεν πάντα 
βεβαιωμένα είς ποιον μέρος τών κριτηρίων τής πόλεως σώζονται, καί οί 
άρχοντες τής πόλεως έξωθεν έπιβεβαιοϋσιν αυτά. Τό παρόν αρχήν οΰκ έχει' 
άνωθεν οί προ τών Παλαιολόγων βασιλείς οΰκ έχουσι τό: ’Αλέξιος εν 
Χριστφ τφ Θεφ ίδιοχείρως, διότι προέγραφεν ό γραφεύς: Είς τό όνομα 
τοϋ Πατρός . . . ίδιοχείρως κάτωθεν 6 βασιλεύς ύπεγράφετο: ’Αλέξιος ό 
Κομνηνός' καί εις μερικά εΰρίσκειαι αΰθις παρά τοϋ γραφέως, ώς νομίζω, 
διά σαφήνειαν: ’Αλέξιος έν Χριστφ κ.τ.λ. Πάντα τά χρυσόβουλ?αχ ’Αλε
ξίου τοϋ Κομνηνοΰ εΐσί χάρτινα».

Εξεπίτηδες άναφέρομεν ένταϋθα ένα τών έπισημοτέρων κωδίκων 
τοιούτων αντιγράφων ώς βλέπει ό αναγνώστης ό λίαν ευσυνείδητος γρα
φεύς αύτοϋ, καλή τή πίστει, μετέβαλεν έν πολλοΐς τό κείμενον. Έκάστη 
μονή έχει τοιοΰτον κώδικα, δσφ νεώτερον μάλιστα τόσφ χείρω. Δεν πρέπει 
νά ζητώμεν πιστήν αντιγραφήν είς τοιούτους κώδικας, καταρτισθέντας προς 
πρακτικούς σκοπούς· πολλάκις μάλιστα ό άντιγραφεύς ποιείται προσθα
φαιρέσεις καλή τή πίστει, εννοείται, άλλ’ ενίοτε καί σκοπίμως. Διά τούτο 
ούδεμίαν βεβαιότητα δύναται νά έχη τις είς τοιαύτα αντίγραφα, υπό τοϋ
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τυχόντος γενόμενα. Δυστυχώς δέ πάντες, πλήν εξαιρέσεων, οί μέχρι τοϋδε 
επίσημα έγγραφα τοΰ "Αθω εις φως ένεγκόντες, έχρησιμοποίησαν τοιαΰτα 
αντίγραφα. Καί αυτός ό πολύς Ούσπένσκης δεν έδημοσίευσε τά πάντα 
εκ των πρωτοτύπων, άλλ’ ευρών πολλά έγγραφα συντεταγμένα καθ’ ιστορι
κήν αλληλουχίαν καί μετά εξηγήσεων καί σχολίων προύτίμησε ταΰτα. Οί 
τοιαύτας ιστορίας εν “Αθω συμπήξαντες καί επωφελέστατοι τφ 'Ρώσσφ ιστο
ριοδίφη άποδειχθέντες, οΰς είτε εξ ολοκλήρου καί συνεχώς παρέλαβεν έν τφ 
μνημειώδει αύτοΰ έργω, είτε τμηματικώς, ή καί χωρίς νά μνημονεύση εξ- 
εμεταλλεύδη, είσίν οί έξης:

1) Θεοδώρητος προηγούμενος, Λαυριώτης1. Ούτος πρώτος 
θελήσας νά συγγράψη αληθινήν τοΰ “Αθω ιστορίαν έξήτασε κριτικώς τί/ς 
πηγάς, ήτοι τούς βίους τών 'Αγιορειτών αγίων καί τά φερόμενα χρυσόβουλλα 
καί έ'γραψεν, ώ; φαίνεται, δοκίμιον ιστορικόν2 χρησιμοποιήσας πρώτος τά 
άρχεΐσ τών μονών καί τολμήσας νά έξελέγξη τά πλαστά 
χρυσόβουλλα καί τό άνυπόστατον τών παραδόσεων. Κατά 
τάς μαρτυρίας πάντων ή ιστορία αύτοΰ έ λ ε η λ α τ ή θ η υπό τοΰ Ούσπέν- 
σκη καί έν τελεί έξηφανίσθη ύπ’ αύτοΰ. Εύτυχώς ό Νεασκητιώτης 
’Ιάκωβος, ανεψιός τοΰ Θεοδωρήτου, είχεν, ώς φαίνεται, άντίγραφον καί 
επί τή βάσει τούτου συνέπηξε τήν έν πολλοΐς χειρογράφοις σαρζομένην Άθω- 
νιάδα3. Ένταΰθα συναντώμεν έν συνεχεία σχεδόν πάντα τά σπουδαιότερα 
επίσημα έγγραφα (κυρίως τά Τυπικά καί Διοικητικά) τοΰ αγίου Όρους.

2) Άμφιλόχιος, ηγούμενος μονής Φιλοθέου4. Ό Ούσπέν
σκης αναφέρει απλώς Φιλοθεϊτικόν χειρόγραφον, πολλαχοΰ δέ εγ
κατασπείρει αποσπάσματα, καί έν τέλει έντεΰθεν δημοσιεύει πάντα τά Τυπικά 
καί τινα άλλα (περί ορίων) έγγραφα τοΰ “Αθω 5 6.

3) Ό ανώνυμος ό συνθείς τόν ιστορικόν λόγον τής μονής 
Κασταμονίτου. Συχνότατα παρενείρει αποσπάσματα έντεΰθεν ό Ού-

1 Ούτος ήν Ίωαννίτης, σύγχρονος τφ Νικοδήμφ, βλ. Γεδεών, Ό “Αθως σ. 221.
3 Ό Ούσπένσκης ρητώς αναφέρει, δη έν τή μονή τοΰ Έσφιγμένου έσφζετο 

καί τό πρωτότυπον καί άντίγραφον τούτου. Τφ 1921 μετέβην εξεπίτηδες είς τήν μονήν, 
άλλα δέν εΰρον, είμή κώδικα τών επισήμων αυτής εγγράφων, δν κατήρτισεν αυτός 
ούτος ό Θεοδιόρητος, όπως καί έν Λαύρα, ένθα πρώτος κατέατρωοε καί τό άρχεϊον 
τής Μονής.

3 ’Ιδιόχειροι κώδικες τοΰ ’Ιακώβου σφζονται δύο έν αγία Άννη τη Λαυριω- 
τική σκήτη, έτερος έν Καυαοκαλυβίοις έν τή βιβλιοθήκη τοΰ μακαρ. παππά Χαρί- 
τωνος καί άλλος έν τή μονή τοΰ άγ. Παντελεήμονος.

1 Τό όνομα μανθάνομεν παρά τοΰ κ. Γεδεών, όστις έδημοσίευσε τούτου «'Υπό
μνημα περί τής μονής Χειμάρρου» κριτικόν (ένθ’ άνωτ. σ. 89-90).

6 Χριστιανική ’Ανατολή, “Αθως, (Κίεβον 1877) σ. 259-"83. Τό χειρόγραφον έσφ
ζετο μέχρι τοΰ 1863, ότε είδεν αυτό ό μακ. Φρέαρ ίτης (Παιδώρας τόμ. ΙΕ' σ. 166 
αναφέρει άποοπ. περί τών Τσακώνων).
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σπένσκης. "Ήτο δέ ό λόγος διηρημένος εις τμήματα καί περιελάμβανε τήν 
ιστορίαν τοΰ ’Άθω από των αρχαιότατων χρόνων. "Οπως διά τό Φιλοθεϊτι- 
κόν ούτω καί διά τον ιστορικόν λόγον έρευνήσας έπιμελώς εν ταις μοναις 
ταόταις κα'ι τούς προϊσταμένους έξετάσας, ούδέν ήδυνήθην να εξακριβώσω 
περί τής απώλειας των σπουδαίων τούτων μνημείων τής Άγιορειτικής ιστορίας.

Οί διαληφθέντες τέσσαρες Άγιορεϊται είναι οί πρόδρομοι τών κριτικών 
ιστορικών περί ’Άθω μελετών, οΐτινες ως αληθείς επιστήμονες μη ύποπτή- 
ξαντες άπεκήρυξαν τό κράτος τών παραδόσεων καί επί τή βάσει τών αυθεν
τικών τής ιστορίας πηγών, ήτοι τών επισήμων εγγράφων, παρέσχον την 
συμβολήν εις συγγραφήν τής σοβαράς τοΰ Άθω ιστορίας, αντιπροσωπευό
μενης τέως διά τε τών λεγομένων Πατρίων καί Προσκυνηταρίων. Ή ιστορία 
αιωνίως θά άναφέρη μετ’ εύλαβείας τά ονόματα αυτών, διότι ένεκαινίασαν 
νέαν περίοδον εν ταΐς περί Άθο> ίστορικαΐς μελέταις. ’Έκτοτε έστρεψαν 
πάντες τά βλέμματα προς τά αρχεία τών Μονών καί έξεδηλώθη άμέριστον 
τό ενδιαφέρον τών μέν Αγιορειτών προς τήν τακτοποίησιν αυτών, τοΰ δέ 
επιστημονικού κόσμου προς μελέτην καί έκδοσιν. Τά δεινά τής Έλλ. έπανα- 
στάσεως άνεχαίτισαν επί οΟετίαν σχεδόν τό έργον, έως ού ό Ού σπένσκης 
θεμελιώσας τό κολοσιαΐον αύτοΰ έργον επί τών μελετών εκείνων, έπανέφε- 
ρεν αυτούς εις τήν ζωήν.

4· Βιβλιογραφία : Αύιοικλεϊς έκδόοεις έπιοήμων Ά&ωνικών 
έγγράφων και έηιγραφών καί σνγγραφαί ώς και περιοδικά 

περιέχοντα τοιαϋια.

Τά πλεϊστα τών υπό τοΰ Ούσπένσκη άναγραφομένων ενταύθα επι
σήμων έγγράφων έχουσιν ήδη δημοσιευθή· πλήν τούτου καί άλλα έλλείποντα 
ενταύθα τύποις έκτοτε έγένοντο γνωστά' διά τούτο αντί νά θέσωμεν ύπο- 
σελιδίως τάς παραπομπάς, άναγράφομεν ώδε κατά χρονολογικήν σειράν τάς 
σπουδαιοτέρας τών πηγών, εις ας καταφεύγων ό βουλόμενος ευρίσκει επίσημα 
τοΰ Άθω έγγραφα δεδημοσιευμένα. Κατάλογον δέ, πλήν τού κατά τό 1921 
τοΰ αρχείου τοΰ Πρωτάτου καί τών έν τοΐς Πατριαρχείοις ’Αθωνικών έγγρά
φων, ούδένα έτερον γνωρίζομεν έκδοθέντα.

1713. Origo coenobii Iberorum in Monte sancto erecti et admi- 
randa apparatio beatae virginis, quam Portaitissani vocant. Venetiis, 
Typis Antonii Bortoli superiorum permissu.

1776. Ξηροποταμηνοΰ Χριστοφόρου, Έγχειρίδιον περιέχον... 
καί τά χρυσόβουλλα τών... βασιλέων 'Ρωμανού καί Ανδρονίκου, 
μεθ’ ών καί Διαθήκη τής... Άγάθης... καί τό χατί-σερίφ τοΰ Σουλτάνου 
Σελήμ. Ένετίησιν 160ν σ. 92.

1778. Μπάρσκιϊ Βασιλείου, ΠεριοδεΤαι εις τούς αγίους τόπους,
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Ευρώπης, ’Ασίας καί ’Αφρικής (έκδ. στ' Πετροΰπολις 1885- 1887) εις δυο 
τόμους, σ. 413, 42, 80ν (μετά χάρτου και χαλκογραφιών 'Ρωσσιστί).

1778. Δαπόντε Καισαρίου, Τράπεζα πνευματική, ήτοι βίβλος 
περιέχουσα ιστορικούς καί εγκωμιαστικούς λόγους δεκαπέντε. . . . Ένετίησιν. 
(Χρυσόβουλλλα 5 Ξηροποταμηνά).

1834. Τόνιος ’Ανθολογία, (Κέρκυρα) σ. 567 -569, 80ν.
1835. Leake W. Travels in Northern Greece Τομ. Ill London 

8ov σ. 140 έ.
1838. Ευαγγελική Σάλπιγξ (Οικονόμος) περ. Γ' φΰλλ. 5 σ. 135έ·
1857. Lingentlial Zacli. von. Jus Graeco-Romanum, Pars 

III (Lipsiae).
1858. Σιματνίδου Κιον. Νικολάου τοΰ άγιωτάτου επισκόπου Με

θώνης Λόγος προς τούς Λατίνους περί τοΰ άγιου πνεύματος κτλ. Λονδΐνον. 
(βλ. σ. 109-184 ’Αθωνικά).

1860. Miklosich-Muller, Acta Patriarchatus C/tani κτλ. τόμ. 
I, Vindobonae.

1863. Πανδώρα, τόμ. ΙΔ' (Άθήναι 1864) σ. 26έ, 49έ, 81 έ. καί τόμ. 
ΙΕ' (1865) σ. 166έ. καί 193έ. (Κατάλογος των τοΰ Πρωτάτου καί Λαύ
ρας εγγράφων μετά σχολίων ύπό Κ. Φ ρ ε α ρ ί τ ο υ).

1863. Καλλιγά Σιοφρονίου, Άθωνιάς κτλ. (Σμύρνη) σ. 118, 80ν).
1862- 1865. Migne, Patrologia Graeca. (εις διαφόρους τόμους).
1863- 1910. Ό έν Κ/πόλει Ελληνικός φιλολογικός Σύλλογος τόμ. 1 -32. 

Πολλά έγγραφα καί έπιγραφαί έδημοσιεύδησαν ιδία ύπό τοΰ μακ. Άλεξ. 
Λαυριώτου.

1863. Συλλογή των διαφόρων διπλωματικών εγγράφων άφορώντων 
τό τών Γραικικών Μοναστηρίων ζήτημα έν ταΐς Ήνωμέναις Ήγεμονίαις 
κτλ. μετά παραρτήματος έν Κων/πόλει 80ν σ. 64.

1863. Άπάντησις τών ’Ανατολικών ’Ορθοδόξων εκκλησιών καί αγίων 
τόπων προς τό υπόμνημα... τών Ήν. Ηγεμονιών Βλαχίας και Μολδαβίας 
περί τών Γραικικών Μοναστηρίων. Έν Κων/πόλει 8ον σ. 95 λ

1870. Πίστη Διονυσίου, Περιγραφική Ιστορία τοΰ αγίου ό'ρους 
"Αθω αρχήν έχουσα προ 2187 έτών. Έν Θ/νίκη, 8ον σ. 100. (Τά έγγραφα 
άντεγράφησαν εκ τοΰ Καλλιγά).

1873. Acta praesertim G r a e c a, Rossici in monte Atlios 
monasterii (Κίεβον) 8ov σ. XXIV, 618. (Ή πρώτη συστηματική έκδοσις 
έγγράφων ’Αθωνικών περιέχονται τά τε 'Ελληνικά (46) καί Σλαβικά (15) 
μετά πολλών σημειώσεων).

1874. Φιλαλήθους ( = Ίωάννου Τανταλίδου), Περί τοΰ ζητήματος

1 Πρβλ. καί τήν Άπάνχηοιν ιοϋ άρχ. Γερ μανοΰ τφ 1865 έκδοθεϊσαν,
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ιής έν Άθφ ίεράς μονής τοΰ αγίου Παντελεήμονος. Έν Κωνσταντινουπό- 
λει 80ν μέγ. σ 208.

1875. Πατριαρχικόν Σιγίλλιον έπικυρωτικόν τής εκλογής τοϋ 
αρχιμανδρίτου Μακαρίου ηγουμένου τοΰ 'Ροασσικοΰ Κοινοβίου κτλ., έν 
Κ/πόλει 8ον μέγ. σ. 11.

1876. Duchesne et Bayet, Mission au Mont Athos.
(Archives des miss, scientifiques IIIem Serie (o. 201 -528) Τόμ. Γ'.
1877 - 1887. Οΰσπένσκη Πορφυρίου, Χριστιανική ’Ανατολή —

’Άθως Πρώτη (και Δευτέρα) περιοδεία εις τά μοναστήρια και τάς σκήτας 
τοΰ ’Άθω. Εις 9 τόμους. Κίεβον — Μόσχα. 'Ρωσσιστί λ

1880. Φλωρένσκι I. ’Αθωνικά έγγραφα και φωτογραφικά σχέδια 
κατά την συλλογήν τοΰ Π. I. Σεβαστιάνωφ, Ιίετροΰπολις, (Ρωσσιστί).

1880- 1910. Εκκλησιαστική Αλήθεια εν Κ/πόλει. (Ένταΰθα 
έδημοσιεΰθη ή μεγαλυτέρα συλλογή επισήμων εγγράφων υπό τοΰ μακ. 
Άλεξ. Λαυριώτου, υπό τοΰ κ. Μ. Γεδεών κ. ά.).

1881. Καλλίφρονος, Ανατολικός Άστήρ έτος Κ'. σ. 309-311 και 
ά. Κ/πολις 4ον.

1881. Lingenthal Zach. von. liber ein trapezuntinisches 
Clirysobull (Sitzungsberichte der pliilos - philol. u. hist. Cl. der Bayr. 
Akad. der Wissenschaften σ. 292 έ.).

1885. Γεδεών, ό Άθως, Αναμνήσεις, έγγραφα, (εν δλφ 13) σημειώ
σεις, έν Κ/πόλει 8ον σ. 375.

1886. Ευγενίου ίερέως, Ή Ζωοδόχος Πηγή καί τά ιερά αυτής προ
σαρτήματα, έν Άθήναις 8ον σ. 364.

1889. Miller Ε. Le mont-Athos, Vatopedi, Γ ile de Thasos. Paris.
1890. Μομφερράτου A. To κληρονομικόν δίκαιον τών μοναχών 

Άθήνησιν 80ν (σ. 216 - 288.).
1891. Ευγενίου μοναχοΰ, Περιγραφή έμμετρος τής... τοΰ Βατο

πεδίου έν Άθήναις 8ον σ. 30, (δημοσιεύονται πολλαί έπιγραφαί τής Μονής).
1892- 1894. Έπιθεώρησις Νεολόγου, Κ/πολις.
1892. Συρκοΰ Π. Χριστιανική ’Ανατολή — Άθως (τά μετά θάνα

τον τοΰ Οΰσπένσκη) Πετροΰπολις 8ον εις δυο τόμους σελ. συνεχείς. LI, 1083.
1892. Mordmann Α., Ιστορικά έγγραφα περί τοΰ ’Άθω. (Παράρτ. 

τοΰ Κ' - ΚΒ' τόμου τοΰ άρχαιολ. Φιλ. Συλλόγου σ. 61 -72).
1892. Brockhaus, Die Kunst in den Athos—-Klostern, Leipzig.
1893. Draseke S. Von Dionysios Kloster auf dem Athos. (Byz. 

Zeitschrift τόμ. II σ. 79 - 95.).

1 Διά την έκδοσιν καί διαίρεσιν τοϋ δυσπεριλήπτου, δσον καί χρησίμου τοΐς Άθω- 
νολόγοις τούτου συγγράμματος βλ. Κρουμβάχερ, Ίστ. τής Βυζ. λογοτεχνίας μεταφρ. 
Έλλην. τόμ. Β'. σ. 213.
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1894. Meyer Ph. Die Haupturkunden ftir die Gescliiehte der 
Athoskloster, Leipig 80V a. VIII, .403.

1896. Δήμιτσα Μαργ., Ή Μακεδονία έν λίθοις φθεγγομένοις καί 
μνημείοις σφζομένοις. Τομ. Α'. Άθήνησιν (σ, 638 ε).

1898-1913. Βυζαντινά Χρονικά Πετρουπόλεως. (Τό Περιο
δικόν τοΰτο έδημοσίευσε τά περισσότερα καί σπουδαιότερα επίσημα τοϋ 
αγίου ’Όρους έγγραφα. Δηλοΰμεν ένταΰίΐα τά πολυαριΑμότερα: Λαυριώτου 
’Αλεξάνδρου υπό τον τίτλον: Άθωϊτις Στοά, έν όλω 23 έγγραφα έν 
τόμ. V. (1898) σ. 485-495, VI (1899) σ. 448-459 καί IX (1902) σ. 122 - 
137. Έξεδόάησαν καί ιδιαιτέρως εις τρία φυλλάδια μετ’ ιδίας έκαστον σελί
δά) σεως.

1898. R e g e 1 W. Χρυσόβουλλα καί γράμματα τής έν άγίω Όρει ’Άθω 
ίεράς μονής ιοΰ Βατοπεδίου. Έν Πετρουπόλει 8ον σ. VIII, 89, έν όλω 24 έ'γγ. 
(Βιβλιοκρ. έν Βυζ. Χρονικοίς τόμ. VII (1900 σ. 168 έ.).

Petit Louis, Actes de 1’ Athos. I Aetes de Xenophon. 
Έν ΙΙετρουπόλει 1903 8ov σ. 113. (Βυζ. Χρον. Παράρτ. χοΰ X τόμου άρ. 1. 
’Έγγραφα έν όλψ 25. Συμπληρωματικώς έδημοσίευσεν ό Ε. Kurtz έν τω 
XVIII τόμ. (1913) μέρ. Β' σ. 96- 107 έ'τι 6 έγγραφα.

II Actes duPantocrator. Έν Πετρουπόλει 1903 8ον σ. XIX, 77. 
(Παράρτημα τοΰ X τόμ. άρ. 2). ’Έγγραφα 26. (Τά πλεΐστα τούτων είχε 
προεκδώσει ό Μ. Γεδεών έν Έκκλ. Άληθ. τόμ. Η καί Θ).

Ill Actes d’Esphig in enou. Έν Πετρουπόλει 1006 8ον σ. XXXIV, 
122. (Παραρτ. τοϋ XII τόμ. άρ. 1) συμπράττοντος καί τοΰ Regel.

R e g e 1 W. Kurtz E. e t K o r a b 1 e v Β. IV A c t e s d e Zogra- 
phou έν Πετρουπόλει 1907, 8ου σ. 213. (Παράρτ. τοΰ XIII ιόμ. άρ. 1). 
’Έγγραφα Ελληνικά 67, Σλαβικά XIII.

Petit L. et Korablev Β. V Actes de Chilandar. Έν 
Πετρουπόλει 1911 (Παράρτ. τοΰ XVII τόμ. άρ. 1). Τό α' μέρ. περιέχει έν 
σ. III, 368 εις 80ν εν όλω 171 Ελληνικά έγγραφα. Τό β' μέρ. περιέχει τά 
Σλαβικά.

Rege 1 W. Kurtz E. et Korablev Β. VI Actes de Phi 1 ot- 
hee. Έν Πετρουπόλει 1913 8ov σ. IV, 50 (ΙΙαράρτ. τοΰ XX τόμ. άρ. 1). 
’Έγγραφα Ελληνικά 14. Σλαβικά 2.

1899. Λαυριώτου Άλεξ. ’Αναγραφή Συγγραφών καί δημοσιευμάτων 
είκοσιπενιαετίας, 1874-1898 έν Κ/πόλει 8ον σ. 34 υπό ΓΙ. Φωτιάδου.

Τά ένταΰθα αναγραφόμενα άρθρα δεν έξεδόθησαν άπαντα. Τούτων άλλα 
μέν έχουσι πομπώδη μόνον τίτλον π. χ. τό 40, όπερ είναι περικοπή ολιγό
στιχος έκ τοΰ έκδεδομένου υπό Πομιαλόβσκη Έλλ. βίου τοΰ αγίου’Αθα
νασίου. Τό 49: Ιστορικόν υπόμνημα Άθω έκ τοΰ χειρογράφου Λαύρας 
ύπ’ άρ. 120 Ο. είναι ή γνωστή άπόφασις περί άπαγορεΰσεως τοΰ έπισκόπου
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Περισσού εν Άθω προεκδοθέν ύπότε τοΰ Ούσπένσκη (Χριστ. ’Avar. 1892 
σ. 618 εκδ. Συρκοΰ) και τοΰ Meyer (ένθ’ άνωτ. σ. 187). όίλλα δέ οΰ μόνον 
δεν έδημοσιεύθησαν, άλλ’ οΰδ’ εύρέθησαν έν τοίς μετά θάνατον τοΰ μακαρίτου.

1889. Άπάντη σις .. . Περί των εν Βεσσαραβία κτημάτων τών αγίων 
Τόπων. Ύπό ενός ’Ορθοδόξου. 8ον σ. 54.

1899-1901 ’Αθανασίου Παπαδοπούλου, εξ ’Άθω 11 έπιστολαι 
(Ελληνισμός, μηναία έπιθεώρησις τής έν Άθήναις ομώνυμου Εταιρείας έτ. 
Β' (1899) σ. 469 474, 546-552. ’Έτ. Γ' (1900) σ. 71-78, 117- 127, 214- 
228, 345-355, 458-466, 568-576. ’Έτ. Δ' (1901) 91-99 καί 371 -378). 
Ύπό τό ψευδώνυμον κρύπτεται ό άρχ. Χριστόφορος Κτένας.

1900. Σ[ωτηρίου] X. Κ[ουτρούμπα] Τό άγιον’Όρος ύπό εθνικήν 
εποψιν. Έν Άθήναις 1900 80ν σ. 115.

1901. Άντιόχου Σπυρ. Υπόμνημα περί των έν 'Ρουμανία μονα
στηριακών κτημάτων τών αγίων Τόπων. Έν Άθήναις 8ον σ. 46.

1902. [Δελικάνη Καλλινίκου άρχ.]. Περιγραφικός κατάλογος 
τών εν τοΐς κώδιξι τοΰ πατριαρχικοΰ άρχειοφυλακίου. . . έγγράφων περί τών 
έν ’Άθω μονών 1630-1863. Έν Κ/πόλει 8ον σ. Γ, 344.

1902. Παπαγεωργίου Π. Έπιγραφαί αγίου’Όρους. (Byzant. Zeit- 
sclirift τόμ. X σ. 574 - 580, 80ν).

1903. Γερασίμου Σμυρνάκη,Τό άγιον ’Όρος. Έν Άθήναις, 4ον σ. 
703 (καί 4 φ. έκτος αριθμού). Τό έργον τοΰτο είναι πλουσιώτατον εις ύλην καί 
ειδήσεις. Περιέχει πλήν τών πολλών έπιγραφών καί 44 επίσημα έγγραφα έν 
όλω ή κατά τό ουσιώδες μέρος δεδημοσιευμένα. Σημειωτέον δ’ δτι τά πλεΐστα 
τούτων προέρχονται έκ τοΰ τυχόντος αντιγράφου, άνευ τίνος ελέγχου καί κριτι
κής τοΰ κειμένου, δπως δλα σχεδόν τά ύπό 'Αγιορειτών έκδεδομένα έγγραφα.

1903. Gelzer Η. Seeks Urkunden des Georgskloster - Zografu 
(Byzant. Zeitschrift τόμ. XII σ. 498-543).

1904. Millet G. Pargoire J. et Petit L. Recueil des inscripti
ons cliretiennes de Γ Atlios, premiere partie. Paris 8ov σ. 192. Έπονται 
XI πίνακες έπιγραφών πανομοιοτύπων καί εικόνων. Ό τόμος ούτος περιέχει 
τάς έπιγραφάς Πρωτάτου, Βατοπεδίου, Παντοκράτορος, Σταυρονικήτα, Ίβή- 
ρων, Φιλοθέου, Καρακάλλου, Λαύρας, Αγίου Παύλου, Διονυσίου, Γρηγορίου, 
Σιμωνόπετρας καί Ξηροποτάμου. Ό Β' τόμος από πολλοΰ ών έ'τοιμος, ως 
γνωρίζω, περιλαμβάνει τάς ά'λλας μονάς. Ή έργασία είναι αξία λόγου καί 
κριτική, διό άναφέρονται καί αί διαφοραί τών έπιγραφών έξ ά'λλων έκδόσεων 
(ας άπέφυγον ν’ αναφέρω εις τον κατάλογον τοΰτον).

1906. [Γεδεών Μανουήλ], Χρονογραφία τής έν ’Άθω μονής τών 
Ίβήρων. (Άνατύπ. έκ τής Έκκλ. ’Αλήθειας). Έν Κ/πόλει 12ον σ. 95.

1906. Έκθεσις τής τριμελούς έπιτροπής έπί τοΰ Κελλιωτικοΰ ζητή
ματος. Έν Λειψία 8"ν σ. 37.
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1907. Πατριαρχικόν σιγίλλιον περί τοϋ Κελλιωτικοϋ ζητήματος 
έκδοθέν επί... ’Ιωακείμ Γ'. Έν Κ/πόλει 8ον σ. 16.

1910. Γεδεών Μαν. Επίσημα Τουρκικά γράμματα άναφερόμενα εις 
τά εκκλησιαστικά ημών δίκαια. Έν Κ/πόλει 8ον σ. 136 (σ. 33-38 φερμάνιον 
περί αγίου ’Όρους Μαχμούτ τοϋ Β'. πρβλ. καί 116- 118).

1911. 'Γοΰ αυτοΰ, Άρχεΐον Εκκλησιαστικής Ιστορίας. Τόμος Α'. 
(Έν Κ/πόλει, 8ον σ. 288 σ. 262-270. (Σιγίλλια περί τών μετοχίων Λαύρας).

1912. Λάμπρου Σπυρ. Τά πάτρια τοΰ αγίου Όρους. (Νέος Έλλη- 
νομνήμων τόμ. Θ' σ. 116- 161 καί 209- 244. 8ον).

1912. Γενικοί Κανονισμοί τοΰ αγίου Όρους ’Άθω. Έν Κων/πόλει 
8ον, σελ. 39.

1913. Πατριαρχικόν σιγίλλιον περί Κελλιωτικοϋ ζητήματος. Έν 
Άθήναις 8ον σ. 16. (Τό προηγουμενον μεταβεβλημένον).

1913. Ισιδώρου μονάχου (= Ιωακείμ Ίβηρίτου), Άπάντησις εις 
τον Λ. Δη μ η τρ ι έ β σ κη ν ή περί διεθνοποιήσεως τοΰ αγίου Όρους. 
Έν Σμύρνη, 8ον σ. 30.

1913. Καραβοκυροΰ Μ. Τοΰ αγίου Όρους τά δίκαια καί προνόμια. 
’Ανασκευή τοΰ υπομνήματος 'Ρώσσων τινών Κελλιωτών μοναχών κατά τοΰ 
προνομιακοΰ καθεστώτος τοΰ αγίου Όρους. Έν Κ/πόλει, 12ον σ. 40.

1913. Γράμματα Άγιορειτικά (κατά τής διεθνοποιήσεως) υπό 
Άκταίου. Έν Άθήναις 8ον,σ. 34.

1913. Μελετίου Μεταξάκη, Τό άγιον Όρος καί ή 'Ρωσσική πολι
τική εν Ανατολή. Έν Άθήναις 8ον,σ. 213.

1913. Τό ιερόν ψήφισμα τοΰ αγίου Όρους ’Άθω καί τά συναφή επί
σημα έγγραφα. Έν Θεσσαλονίκη σ. 30, 8ον.

1914. Υπόμνημα τής Τ. Κοινότητος τοΰ αγίου ’Όρους ύποβληθέν τφ 
Πατριάρχη.. Γερμανώ τώ Ε'...Έν Κ/πόλει 80,ν , σ. 36.

1914. Άθωΐτου Α. Ή έν ’Άθψ μονή τοΰ αγίου Παντελεήμονος 
(Έκκλ. Φάρος τής ’Αλεξάνδρειάς τόμ. ΙΓ' σ. 594-605, 8°'ν). (Τλ. Μπασδέκας).

1914- 1915. [Κτένα Χριστοφόρου]. Ή αρπαγή τής έν άγίψ Όρει μονής 
τοΰ αγίου Παντελεήμονος υπό τών 'Ρώσσων. (Ελληνισμός τόμ. ΙΖ'— ΙΗ' 
έν 12 έπιστολαις).

1915. Πετρακάκου Δημ. Νέαι πηγαί τών θεσμών τοΰ αγίου Όρους. 
Έν Αλεξάνδρειά 8ον σ. 185. (Δημοσιεύονται 83 έν όλω πατριαρχικά σιγίλλια 
καί γράμματα, αποφάσεις Τ. Κοινότητος κ. ά. οΰχί διιατς έκ τών πρωτοτύ
πων. Έν τοΰτοις τά πλείστα τούτων άναφερόμενα εις τήν άποκατάστασιν τοΰ 
Κοινοβίου έν ’Άθω είναι σπουδαιότατα).

19)6. Ζαχαριάδου Κυριακοΰ, Ξηροποταμηνοΰ, Σύντομος περι
γραφή τοΰ περί τών έν 'Ρουμανία κτημάτων μοναστηριακοΰ ζητήματος . . . 
από τοΰ 1421- 1913. Θ, νίκη 120ν, σ. 50
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1917. Βαμβέτσου Άλεξ. Τό άγιον ’Όρος και ή Ελληνική πολιτική. 
Έν Άθήναις, 8ον, ο. 44.

1917- 1930. «Γρηγόριος δ Παλαμάς» Έκκλ. Περιοδικόν εν Θεσσαλο
νίκη. Έδημοσιεύθησαν διάφορα επίσημα έγγραφα υπό αγιορειτών, ιδία των 
Βατοπεδινών Άρκαδίου κα'ι ’Αλεξάνδρου, ’Ιωακείμ Ίβηρίτου, 
Χριστόφορου Κτένα, Σπυρίδωνος Λαυριώτου, Γαβριήλ Σταύ
ρον ικητιανοΰ κ. ά. τά πλεΐστα δμως έκδεδομένα, ίδίφ τά τής μονής Σταυ
ρονικήτα. Έν γένει ό Παλαμάς δημοσιεύει χρήσιμον υλικόν διά τήν ιστορίαν 
τοΰ ’Άθω.

1920. Λιγνού Άντ. ’Αρχεία Λαζάρου καί Γεωργίου Κουντουριώτου 
1821 - 1832. Τόμ. Α'-Γ'. Έν Άθήναις 80ν, σ. 234 (βλ. σ. 7 - 9 εγγ. τής 
‘I. Κοινότητος καί διάφορα έγγραφα τών Αγιορειτών σχετικά προς τήν έπα- 
νάστασιν. Τοιαΰτα έδημοσιεύθησαν καί εν τφ Παλαμα).

1921. Ίβηρίτου Ί βη ρ ίτου, Άγιορειτική Πολιτεία. 8ον, Θ/νίκη σ. 56.
1921. Κατάλογος τών έν τώ άρχείφ τής Ί. Κοινότητος άποκειμένων

Τυπικών τοΰ αγίου ’Όρους Χρυσοβοΰλλων κτλ., συνταχθείς υπό πεντα
μελούς επιτροπής (Εύλογίου Βαιοπεδινού, Λανιήλ Δοχειαρίτου, Ίωάσαφ 
Άγιοπαυλίτου, Γαβριήλ Σταύρον ικητιανοΰ καί Στεφάνου Γρηγοριάτου). 
Εν Άθήναις 8ον, σ. 29.

1921. Άγγελάκου Βαρλαάμ μοναχού Γρηγοριάτου, Ή έν 
Άγίω ’ΌρεΓΆθφ Ιερά μονή τοΰ άγιου Γρηγορίου 1300-1921. Θεσσαλονίκη, 
8ον, σ. 199. (δημοσιεύονται αί έπιγραφαί καί τινα τών επισήμων εγγράφων).

1922. Κουρίλα Εύλογίου, Συμβολή εις τήν ιστορίαν τής έν Άθφ 
ίεράς μονής τού αγίου Γρηγορίου (ως βιβλιοκρισία εις τό ά'νω σύγγραμμα 
ανατύπ. έκ τού ζ" τόμ. τού Παλαμα σ. 261 -277, 510- 517 καί 571 - 577).

1925. Γούδα Μιχ. Βυζαντινά έγγραφα τής έν Άθα> μονής τοΰ Φιλό
θεου (Δελτίον τής Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρίας. Περιοδ. β' 2 σ. 3- 
17 καί 4 σ. 211 -248, 80ν, Άθήναι).

1925 Άγιοπαυλίτου Ευλογ ίου,’Έγγραφα τής μονής Αγίου Παύ
λου (Νέα Εποχή (Άθήναι) έτ. Α' σ. 678-80, 704- 707, 726-727, 765-766, 
786-787. 8°ν μέγ).

1925 Κτενά Χριστόφορου, Τά έν άγίφ’Όρει ιερά καθιδρύματα καί 
ό διέπων αυτά οργανισμός. Θεσσαλονίκη, 8ον, σ. 48.

1925 Hofmann G. Atlios e Roma. (Orientalia Christiana Vol. 
V, 2 Num. 19. σ. 137-184. Roma, 8ov. Πλεΐστα όσα Λατινιστί συντεταγ
μένα έγγραφα ευρισκόμενα έν ταΐς τοΰ ’Άθω μοναΐς δεν περιελήφθη- 
σαν ένταύθα).

1925. ΙΙετρακάκου Δημ. Τό μοναχικόν πολίτευμα τοΰ αγίου’Όρους 
Άθω. Άθήναι 8ον, σ. VXI, 216, ζ'. (Προηγείται διεξοδική βιβλιογραφία).

1925. Fr. Dolger, Corpus der griecliischen Urkunden des Mit-

13Επετηιίς Εταιρείας Byzant. Σπουδών, ειος Z\
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telalters und der neueren Zeit. Reihe A: Regesten: Abteilung I. 
Regesten der Kaiserurkunden des Ostromischen Reiches von 565- 
1443 bearbeitet von Franz Dolger. 2 Teil: Regesten von 1025-1204. 
Miinchen - Berlin.

1926 Γουδα Μιχ., Βυζαντινά έγγραφη της έν Άθφ ίεράς μονής 
τοΰ Βατοπεδίου (Έπετηρίς τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών τόμ. Γ' 
σ. 113-134, 8ον, Άθήναι. Ό εκδότης, όπως καί εν τή έκδόσει τών τής μονής 
Φιλόθεου, δεν έλαβε πάντοτε ύπ’ δ'ψιν τάς προηγουμένας εκδόσεις καί διά 
τοΰτο επαναλαμβάνει τά αυτά σχεδόν έγγραφα).

1926. [Ευ ταξί ου Άθ.], Προσοχή εις το άγιον Όρος. Άθήναι, 80ν, 
σ. η', 110.

1926. Ξη ροποταμη νοϋ Εύ δοκί μου, προηγου μένου,Ή έν άγίφ 
Όρει Άθω. . . . μονή τοΰ Ξηροποτάμου 424-1925, Θ/νίκη, 80ν. σ. 208.

1926. R ο u i 11 a r d Germaine, Les archives de Lavra (Βυζάν
τιον 3. 253-246, Bruxelles).

1926. Κτένα X ρ ι σ τ οφ ό ρ ο υ, Ή έν άγίφ Όρει τοΰ Άθω. .. . μονή 
τοΰ Δοχειαρίου .... 968-1921. Έν Άθήναις, 12ον, σ. 113.

1927. Τοΰ αΰτοΰ, Χρυσόβουλλοι λόγοι τής... μονής Δοχειαρίου. (Άνα- 
τΰπ. έκ τοΰ Δ' τόμου τής Έπετηρίδος τής Έταιρ. Βυζαντιντον Σπουδών. 
Άθήναι, 8ον, σ. 285-311).

1927. Λαυριώτου Σπυρίδωνος, ϊατροΰ,Έγγραφα περί τής μονής 
Περιστερών καί τινων μονών Θεσσαλονίκης. Έκ τοΰ αρχείου ... Αλεξάν
δρου Λαυριώτου (Θεολογία, Τόμ. Ε' 80ν, σ. 257- 267, Άθήναι. Ταΰτα 
ώς άντεγράφησαν υπό τοΰ μακ. Αλεξάνδρου έκδίδονται, ένω έπρεπεν ό 
έκδοτης νά έχτ] ύπ’ δψιν τά προ ποδών ευρισκόμενα πρωτότυπα).

1928. Κτένα Χριστοφόρου, Σιγιλλιώδη καί άλλα πατριαρχικά 
έγγραφα τής... μονής τοΰ Δοχειαρίου. (Άνατόπ. έκ τοΰ Ε' τόμου τής Έπετ. 
τής Έταιρ. Βυζ. Σπουδών, σ. 100- 129. 80ν, Άθήναι).

1928. Τοΰ αΰτοΰ. Τά γράμματα έν άγίφ "Ορει καί ή Μεγ. τοΰ Χρι- 
στοΰ Εκκλησία. 12ον, σ. 116, Άθήναι.

1928. Λαυριώτου Σπυρίδωνος, Έγγραφα περί τής σκήτης τοΰ 
Τιμίου Προδρόμου Μ. Λαύρας άγιου Όρους. (Θεολογία τόμ. ζ' σ. 44-64 
καί 142-161, 8ον, Άθήναι, έν δλφ 21 έγγραφα, άπερ δλα σχεδόν είχον 
έκδοθή κάλλιον υπό τοΰ μακ. Αλεξάνδρου καί τοΰ Καλλινίκου Δελι- 
κάνη έν τή Έκκλ. Άληθ. καί τφ Περιγραφικφ Καταλόγφ, καί υπό τοΰ 
Σμυρνάκη (Τό "Αγιον Όρος). Είναι δέ περίεργον δτι καί έν αυτή τή 
Θεολογία, έν τφ ΚΒ' τεΰχει, έπαναλαμβάνονται τά έν τφ ΚΑ' δημοσιευ- 
θέντα, ιναπληθυνθή ή γνώσις!

1929. Δοχειαρίτου Ιεροθέου, Τό μονύδριον τοΰ Καλλιγράφου. 
Άθήναι, 12ον, σ. 119.
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1929. Λαυριώτου Εύλογίου Κουρίλα,'Ιστορία τοΰ Ασκητισμού, 
Άθωνΐται Τόμ. A' I Εισαγωγή εις τον ασκητισμόν εν γένει. II Περιγραφή 
τής Σκήτης των Καυσοκαλυβ ίων. III Βίοι Καυσοκαλυβιτών οσίων, IV Επί
σημα τής Σκήτης έγγραφα (εν όλω 50), Θεσσαλονίκη, 8ον, σ. η', 248.

1929. Κτένα Χριστόφορου, Ό Πρώτος τοΰ αγίου ’Όρους ’Άθω 
και ή Μεγάλη Μέση ή Σύναξις (Άνατΰπ. έκ τής Έπετηρ. τής Έταιρ. Βυζ. 
Σπουδών Τόμ. Τ' σ. 233- 281, 80ν, Άθήναι).

1929. Γρηγοριάτου Βαρλαάμ, ’Έγγραφα τής... μονής οσίου 
Γρηγορίου, τόμ. Α' Θ/νίκη, 8ον, σ. 140 (43 εν δλφ).

1929. Υπόμνημα τής έν άγίφ ’Όρει ίερας και σεβάσμιας Κοινοβιακής 
Μονής τοΰ Ξενοφώντος, περί τής οριακής διαφοράς μεταξύ αυτής καί τής 
ΐερας Μονής τοΰ Δοχειαρίου, ύποβληθέν τή Τέρα Κοινότητι τοΰ αγίου "Ορους 
’Άθω. Θεσσαλονίκη, σ. 23, 8ον.

1929. ή Πρώην Λεοντοπόλεως, Σωφρονίου Ευ στ ρ ατ ι άδ ου, 'Ιστο
ρικά μνημεία τοΰ ’Άθω A'. Έκ τοΰ Αρχείου τής έν Άγίφ Όρει μεγίστης 
Λαύρας. Περιγράφονται ενταύθα δύο κώδικες αντιγράφων τής Λαύρας, ό νεώ- 
τερος τοΰ Αλεξάνδρου Λαυριώτου (Α) καί ό παλαιότερος καί σπουδαιότατος 
τοΰ Θιοδωρήτου (Β) χωρίς να ονομάζεται ό κωδικογράφος. (Ελληνικά Β'. 
333 - 384).

1930. Τοΰ αυτού, Ιστορικά μνημεία τοΰ ’Άθω Β'. Έκ τοΰ Αρχείου 
τής μονής Βατοπεδίου. (Ελληνικά Γ'. 45-68).

1930. Τοΰ αυτού, Συμπλήρωμα άγιορειτικών καταλόγων Βατοπεδίου 
και Λαύρας (Μνημεία αγιολογικά) 4ον Paris 1930.

Έγραφον έν xrj κατά "Αθωνα Μεγίσιτ) Λαύρα, άρχομένου Μαΐου, έν έχει 
σωιηρίφ Ι9ί10φ.

Τά άγιορειχικά αρχεία καί 6 κατάλογος τοΰ Πορφυρίου Ούσπένσκη. 195

ΕΥΛΟΓΙΟΣ Κ0ΥΡΙΛΑ2, ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΤΩΝ ΣΩΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΙΕΡΛΙΣ ΜΟΝΑΙΣ 

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΘΩΝΟΣ

«Τά περί των πραγμάτων, λόγοις μέν προς τούς παρόντας, γράμμασι δέ 
προς τούς πόρρω τω τόπφ ή τφ χρόνφ σημαίνονται». (Γράμμα Κ. Π. Γρη- 
γορίου 1797). Έν τοΐς τμήμασι των τεσσάρων ορθοδόξων Πατριαρχείων 
εύρίσκονται πολλά ευαγή μοναστήρια. "Ολα αυτά έχουσι μεγάλας, ή μικροτέ- 
ρας βιβλιοθήκας, εν αις φυλάττεται πλήθος, παλαιών και νέων χειρογράφων 
διαφόρου περιλήψεως εις γλώσσας ’Αραβικήν, Άβυσσινιακήν, Ίβηρικήν, 
Ελληνικήν και Σλαβικήν. Αύται αί βιβλιοθήκαι εϊσ'ι λίαν σπουδαΐαι κα'ι διά 
τούς σπουδαστάς τής Παλαιογραφίας καί Εικονογραφίας, καί διά τούς συλλέ- 
γοντας χαρακτήρας τοΰ αρχαίου Σλαβικού τύπου εν τή χρβνολογιακή τάξει, 
καί δΓ εκείνους τούς άγωνιστάς τής παιδείας, οΐτινες ήθελον νά παραβάλλωσι 
πολλά, τά τετυπωμένα έν τή Δύσει, μέ τά κρείττονα χειρόγραφα τής ’Ανατο
λής, καί νά έκδώσωσιν εις φως τά μέχρι τοϋδε άγνωστα ποιήματα ιών ορθο
δόξων συγγραφέας οιτινες ήκμαζον μέχρι τής πτώσεως καί μετά τήν πτώσιν 
τού Ελληνικού Βασιλείου. Έκτος τών βιβλιοθηκών, έν τισι όρθοδόξοις μονα- 
στηρίοις τής ’Ανατολής καί έξαιρέτως εν τοΐς τοΰ "Αθω, ύπάρχουσ-ι μυστικά ή 
πεπληρωμένα μέ πλουσιώτατον θησαυρόν διά τήν παιδείαν. Έκεΐ εις τάς 
σακκούλας έπιμελώς φυλάττονται τά ατίμητα τυλικτάρια μετά γραμμάτων, 
τά μέν μέ μαργαρι,τώδη, τά δέ πολυειδή, τά δέ χρυσοειδή, μέ τάς είκόνας τών 
'Αγίων, μέ τούς χαρακτήρας τών Βασιλέων καί Βασιλισσών, τών δεσποτών 
καί δεσποινών καί τών τέκνων αυτών, μετά τών αΰτοχείρων αυτών υπογρα
φών, μετά τών σχεδιασμένων ρόδων, μέ τάς χρυσάς βούλλας, καί άλλας εκ 
μολύβδου καί βουλλοκήρου. Τά μέν έχοντα μήκος από 2 έως 7 πηχών, άλλα 
έως 10 πηχών. Έτερα περίπου 13. Ένια πλατέα ως συνδόνια, έτερα ως μαν- 
δήλια, καί τό περισσότερον μέρος, ώς προσόψια. Ταύτα τά τυλικτάρια εσώ- 
θησαν από τον 10 αιώνα. Περιέχουσιν έν έαυτοΐς τούς λόγους καί τάς πράξεις 
τών μοναχών, κοσμικών καί τών πολιτικών καί πνευματικών αρχών τών τε 1

1 ’Εννοεί τάς κρύπτας, ένθα ώς έπί τό πλεΐστον έπΐ Τουρκοκρατίας διετηροϋντο έν 
άσφαλείρ τά αρχεία τών μονών. Ταΰτας έγνώριζον μόνον έκ τών προϊσταμένων οί γη- 
ραιότεροι. Ένταϋθα ώς έπί τό πλεΐστον κατεκρύπτοντο τά κειμήλια. Καίήσαναί κρύπται 
έντός τών μονών, αλλά καί έκτος. Πόσοι θησαυροί τοιοΰτοι μένουσιν ύπό τήν γην, άπο- 
θανόντων τών γερόντων ή καί έπιλαθομένων τοΰ μέρους!
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Τά άγιορειτικά αρχεία καί ό κατάλογος τοΰ Πορφυρίου Οΰσπένσκη. 197

άνωτέρων κα'ι κατωτέρων, εν τοις Βασιλείοις Έλληνικώ, Σερβικφ, Βουλγα
ρική), Ίβηρικφ, ’Ισπανική), 'Ρωσσικω, εν xfj παλαια 'Ρώμη, εν τή Τραπεζοϋντι, 
έν Βλαχία, Μολδαυΐα καί Τουρκία. Ό Ευσεβέστατος καί πεπαιδευμένος οδοι
πόρος ήμών Πάτερ Βααίλειος Γρηγοριάδης Μπάρσκιη1 πρώτος από τους 
'Ρώσσους, είδε μέρος των τοΰ ’Άθω εγγράφων καί έσημείωσεν αυτών τάς 
έπιγραφάς έν έτει 1744. Έγώ δέ από τό Σινά ήλθον εις τον ’Άθωνα έν 
έτει 1845 Αύγουστου 11, μετά εκατόν ένιαυτούς ύστερον από τον Κον Βασί
λειον, καί διέτριψα έκεΐ έ'ως τής Ι1!? Ιουλίου τοΰ 1846 μέ την άφαίρεσιν 
τοΰ Φεβρουάριου καί τού Μαρτίου, ούς διήγαγον έν τή Κωνσταντινου- 
πόλει κατά συνέπειαν βαρείας νόσου. Έπεσκεψάμην πάντα τά 20 μονα
στήρια, Σκήτας καί τινα Κελλία, έν διαστήματι 8 7ε μηνών, έν ώραις 
τής στενοχώριας από τάς δεήσεις καί τάς συνομιλίας μετά τών πνευμα
τικών γερόντων, έπρόφθασα ούχί μόνον νά άναγνώσω, περιγράφω έν 
μέρει όλοκλήρως, έν μέρει συνοπτικώς, καί νά σημειώσω πολύν αριθμόν 
έγγράφων, αλλά καί νά ποιήσω απαράλλακτα αντίτυπα (Facsimile) από 
τά άγαν πολλά έξ αύτών, καί από τινας αρχαίας καί χειρογράφους εικό
νας τε καί χειρόγραφα Ελληνικά καί Σλαβικά, έπιβάλλων έπ’ αύτών λεπτόν, 
καί διαφανή χάρτην, ον προητοίμαζόν μοι ρώσσοι μοναχοί τρέφοντες αύτόν 
μέ τό ε'λαιον καί ξηραίνοντες εις τον ήλιον. Παρασιωπώ τούς βαρείς κόπους, 
οι συχνάκις έ'φερόν με εις ατονίαν. Ού λέγω έκεϊνο, δτι εις πολλάς ώρας τής 
νυκτός καί τοΰ ήμινυκτίου ούχί ύπνωσάμεθα μόνον ημείς οί δύω - έγώ καί ή 
Θάλασσα τοΰ ’Άθωνος—δεν μνημονεύω περί τής ασυνήθους δυσκολίας τοΰ 
άναγινώσκειν τούς παλαιούς χάρτας τούς γεγραμμένους από τούς δεινούς 
στενογράφους, καί στρυφνούς χαρακτήρας, καί νά άναγνώσω αύτά διά τοΰ 
μικροσκοπικοΰ ύάλου, ή στρέφων απέναντι τοΰ ήλιου έκεϊνα τά μέρη, δπου ή 
μελάνη καθόλου έξέλιπε, καί άναβλεψάμενος εις τά διαλάμποντα βάθη τών 
στοιχείων τών έξειργασμένων μέ στερεόν έγχαράκωμα έπί τής μεμβράνης. 
Άλλ’ έν τούτοις χαίρω, δτι ή γλυκντάτη διά τήν καρδίαν μου φιλαδελφία τών 
τον ’Άθω γερόντων και η αυτών ενλάβεια και αγάπη προς την ορθόδοξον 
'Ρωσοίαν άπεκάλνψάν μοι, ονχι δλους, άλλα πολλούς θηοανρους τής διδακτικής 
αρχαιότητας. Δέν εΐνε ό τόπος φδε νά έκφράσω τάς έντυπώσεις έκείνας, 
δι’ ών ευωδιάζει ή ψυχή μου επι τή άναμνήοει περί τών τον ’Άθω άναχώ
ρητων, καί ιδίως περί τοΰ αύτοΰ Αγίου ’Όρους τοΰ έχοντος σχήμα σταυ- 
ροΰ, ώς δικαίως καί σημαντικώς έσημείωσεν αύτό ό τοΰ ’Άθωνος άγιος 
Αθανάσιος. Θά εΐπω μόνον δτι έν ταϊς τοΰ Αγίου ’Όρους Μοναΐς κρύπτε
ται διαθετηματική, πολύτιμος υποθήκη διά τήν παιδείαν! Έάν έπετυγχάνετο 
νά συλλέξη τις καί έκτυπώση δλα τά έκεΐσε έγγραφα μετά προσθήκης τής 1

1 Βλ. ΙΙρολεγόμενα. Οΰιος έγίνετο μοναχός έν ’Αντιόχεια, ένθα καί έξέμαθε καλώς 
τήν Ελληνικήν καί είτα περιηγήθη Ευρώπην, ’Ασίαν καί ’Αφρικήν.
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198 Εΰλογίου Κουρίλα, Λαυριώτου

κριτικής διακρίσεως αυτών, τότε ή έμφάνισις αυτών ήθελε ποιήσει εποχήν 
εν τή διδασκαλία! Τα τοΰ ’Άθω έγγραφα ήδη, κατά την αυτών αρχαιότητα 
καί την ετερογλωσσίαν, ομοίως ώς καί κατά τον αριθμόν καί την έμφάνι- 
σιν διαφόρων Βασιλείων, είναι περίεργα, ενδιαφέροντα, πολύτιμα διά την 
ψυχήν, την άγαπώσαν μετά τοΰ Προφητάνακτος μνησθήναι ημέρας αρχαίας. 
Καί τό περιεχόμενον αυτών έστίν έντονος πρόοχυσις τον φωτός διά την 
Παιδείαν! Κατά τά ετη, τούς μήνας καί τάς ίνδίκτους, σεσημειωμένα έν 
αύτοΐς, δύναται νά γίνη τάξις έν τή χρονολογία. Ή διατήρησις επί τής άνα- 
πτόξεως καί τής μεταβολής τών γλωσσών, έφ’ ών είσί γεγραμμένα τά τυλι- 
κτάρια,1 επίσημος έστί διά την γλωσσοπαιδείαν (!) Τά τοΰ Άίίωνος Σλαβικά 
έγγραφα, παραβαλλόμενα μετ’ άλλων τών αύτοΐς όμοιων—δεν λέγω τι περί 
πολλοΰ καί επισήμου (;),—διατάττουσι συλλογίζεσθαι ό'τι ή Σλαβική βιβλιο- 
τική γλώσσα έν πάσι τοϊς καιροϊς ήτο γλώσσα ΐίεολειτουργική, ρητορική καί 
ενεργητική. Αλλά δΤ αυτής ουδέποτε (δεν) ώμίλησε λέξιν προς λέξιν ούδέν 
φυλλον ομογενές ήμΐν τοΐς 'Ρώσσοις. ’Αναμεταξύ τών τοΰ Άθω Έγγραφων 
ύπάρχουσι πνευματικαί διαθήκαι καί καταγραφαί τών κτημάτων, έν αις όρών- 
ται καί ή αρχιτεκτονική τών Εκκλησιών καί τών οίκων, καί ή οικονομία 
τής ζωής, καί τό έμπόριον, καί αί τρέχουσαι τιμαί τών νομισμάτων έν τφ 
αύτώ, ή τώ άλλω αίώνι. Τά πρακτικά—τουτέστιν, αί περιγραφαί τής τών 
χωρίων Οικονομίας, — ώς ούκ έστι καλλίτερον, καταδεικνυουσι τήν μεταχεί- 
ρισιν έν τή Ελληνική Αυτοκρατορία Γεωμετρικής οροθεσίας τών γαιών, τήν 
έκτίμησιν αυτών συμμόρφως μέ τάς αυτών ποιότητας, τήν ποσότητα τής 
έξαγωγής αυτών, τά τών καρπών μέτρα, τον αριθμόν τών κατοίκων έπί τών 
γνωστών διαμερισμάτων, τών μετρημένων διά τών σχοινιών, ελκήθρων, 
τέλος τών έγκατοίκων τά αυτών δοσίματα καί αί κοιναί υποχρεώσεις, τά 
δικαιώματα τών γεωμέτρων, δικαιώματα τών δεσποζόντων, την εγκατοίκησιν 
τών Σλάβων εις πολλά τμήματα τοΰ ‘Ελληνικού Βασιλείου 2, τά αυτών ονό
ματα καί αί έπωνυμίαι καί τ. λ. καί τά τ. λ. Έκ τών δικαστικών έγγράφων 
φαίνεται, τίνι τρόπφ διεξήγοντο, έγράφοντο, ύπεγράφοντο καί έπεκυροΰντο 
διάφοροι πράξεις έν τοΐς έλληνικοΐς δικαστικοΐς τόποις. "Οσον αρχαιότερα 
ταΰτα τά έγγραφα, τόσον είσί μεταχειριστικώτεραι έν αύτοΐς αί λέξεις αί 
Λατινικαί. Έξ αύτών δυναταί τις νά κρίνη περί τής επιρροής τής ρωμαϊκής

1 ’Εξακολουθεί ό συγγραφεϋς χρώμενος τή δημώδει ταΰτη λέξει καί εννοεί τά χρυ- 
σόβουλλα, άτινα συνήθως περιελίσσονται κυλινδρικώς· ή λέξις είλητάριον νΰν καθιέρω- 
ται έν νΑθφ έπί τών μεμβραΐνων λώρων, έφ’ ών έγγέγραπιαι ή θεία Λειτουργία.

2 Δι’ δλου τοΰ έργου τοΰ Οΰαπένακη διήκει ό σκοπός οΰτος, νά παρουσίαση παντα- 
χοΰ τοΰ "Αθω καί τής Χαλκιδικής από αιώνων έγκατεστημένους τούς Σλάβους, ους ό 
μέγας Κωνσταντίνος ή κατ’ άλλους, ό Πωγωνατος, μετώκησεν, ώς διϊσχυρίζεται, έξ Άθω 
εις Πελοπόννησον, δπερ ύπεστήριξεν έπειτα θορυβωδώς ό Fallmerayer, καί ανέγραψε 
καί ό κ. Σμυρνάκης έν τφ έργφ αυτοΰ.
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νομοδοσίας και των χαρακτήρων αυτής εις την νομοδοσίαν τής Σερβίας, 
Βουλγαρίας, καί ’ίσως τής 'Ρωσσίας. Δι’ αυτών δυνατόν είναι νά μεγαλυνθή 
ό αριθμός τών καλλίτερων μερών εν τή ‘Ιστορία τής εύγλώττου δικαστικής 
συντάξεως. Καί ολίγα άλλα φωτεινά μέρη θέλεις σημειώσει εν τοΐς δικαστι- 
κοϊς Ιγγράφοις εν τή όμοια αναλύσει αυτών. Τά πιττάκια, ήγουν οι βασιλικαί 
ή Πατριαρχικοί διατάξεις, γεγραμμένα στυλικώς επί τών σανίδων, κεκαλυμ- 
μένων κηρίφ, ή με άλλην τινά κολλητικήν ουσίαν. Τά χρυσόβουλλα' φερ’είπεΐν. 
τά βασιλικά και ηγεμονικά γράμματα μετά τών χρυσών σφραγίδων (χρυσή 
βούλλα). Τά Σιγίλλια γράμματα δέ, άλλα μέ τάς μολυβδίνας σφραγίδας 
διάφοροι διαταγαί Βασιλέων καί Δεσποτών, όλα ταϋτα τά χαρτιά έκφρά- 
ζουσι την Πίστιν, το πνεύμα, τον χαρακτήρα, την κίνησιν καί την προχώρη- 
σιν είς την ζωήν τής τού λαού εξουσίας, νομοδοτικής τε καί εκτελεστικής, καί 
εν ταύτώ παριστώσιν αυτήν διαδοχικήν τής τού Θεού ΙΙρονοίας επί τής γής. 
ΙΙροσθήκαι τούτων τών χαρτιών, προς τήν ’Αρχαιολογίαν, Ιστορίαν, Νομο
δοσίαν, καί τήν Πίστιν, θέλουσι δώσει εξαγόμενα πλούσια καί πολυμερή, 
(κρίνων) κατά τήν διαφοράν τών Βασιλείων, δυναστειών καί τών εθνών, 
καί κατά τήν παράστασιν τών προσώπων καί τών ιδεών πέριξ τού Βασιλέως, 
ή Δεσπότου, ή Ήγεμόνος, ή Σεβαστοκράτορος, ή Πατριάρχου, ή Επισκόπου 
τού δώσαντος τό γράμμα. Καί διά τον ορθόδοξον θεολόγον τά τού ’Άθω 
έγγραφα καί τά χειρόγραφα είσίν έν διαφόροις(τε) τό αυτό (είνε), δ,τι διά 
την μέλισσαν τά τού Θεού κρίνα τοΰ αγρού, καί τά τών δένδρων άνθη. 
Υπάρχει από τί νά συλλέξη τις μέλι εύοσμον. Πόσαι εν τφ Άγίψ ’Όρει 
εύρίσκονται βιογραφίαι τών Αγίων καί Μαρτύρων, ομοίως τοΐς άστροις 
τοΐς άναλάμψασι προ πολλοΰ καί προ ολίγου έν τή ’Ανατολική Εκκλησία! 
Ύπάρχουσιν εκεί αί άκολουθίαι καί οί ακάθιστοι, μαρτυροΰσαι τό δώρον 
τών εκρητορευσάντων τάς εύχάς έν τή Όρθοδόξφ ’Εκκλησία. Έν τή 
Λαύρρι προ πολλοΰ ήτοιμασμένη υπάρχει προς έκτύπωσιν τελεία συλλογή 
τών έξαιρέτων λόγων τον άγιον Γρηγορών τον Παλ.αμα ’Αρχιεπισκόπου 
Θεσσαλονίκης περί τής νοεράς προσευχής '. Έν τή μονή τών Ίβήρων 
εκατονταετηρίδας τινάς αναπαύεται χειρόγραφον, έμπεριέχον βαθυδογματικήν 
καί αρχαιολογικήν άνάπτυξιν όλων τών ειρμών καί τροπαρίων εις δλας τάς 
Δεσποτικάς καί Θεομητορικός έορτάς. Μειάφρασις τούτου τού χειρογράφου 
είς γλώσσαν ‘Ρωσσικήν, τήν πλησιάζουσαν προς τήν Έκκλησιο- Σλαβικήν, 1

1 Έν Λαύρρ ιίδεν ό Οΰσπένσκης τά άπαντα τοΰ ΙΊαλαμά παρασκευασθέντα πρός 
εκδοσιν υπό τοΰ αοιδίμου Νικοδήμου, άτινα άποσταλέντα πρός εκδοσιν είς Βιέννην 
μικρού δεϊν άπώλοντο καί έξηφανίζοντο υπό τών ΙΙαπιοτών. (Βλ. Νικοδήμου 
'Αγιορείτου Πρόλογον είς τά συγγράμματα ταϋτα έν Έκκλ. Άληίΐ. Δ' (1898) σ. 93- 
101). Τών μέν Λόγων ήδη έ'χομεν τήν Ίεροσολυμιάδα (1857) καί τήν τοΰ Σοφοκλέους 
Οικονόμου (’Αθήναι 1861) έκδοοιν. Τινά δέ ιών περί νοεράς προσευχής έδημο- 
σίευσεν δ S y r k u είς τά μετά θάνατον τοΰ Οΰσπένσκη.
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καί μετάφρασιν θεολόγου, τοΰ βαβεως και εύρυχώρως έκμαθήσαντος τήν 
Ελληνικήν γλώσσαν, ήθελεν εισΟαι άτίμητον δώρον διά τούς ’Ορθοδόξους 
Χριστιανούς. Έν ταϊς μοναΐς τοΰ 'Αγίου Παύλου, Ζωγράφου καί Χιλαν- 
δαρίου διεσώθησάν τινες μεταφράσεις Σλαβικαί τής Παλαιάς Διαθήκης ου 
τέλειαι, ποιήματα μερικών αγίων Πάτερων, λειτουργίαι, Πατερικά καί λοιπά. 
Έν τώ Βατοπαιδίφ καταδεικνύουσι τήν μεγαλοπρεπή Παλαιάν Διαθήκην 
Ελληνικήν, μετά ζωγραφιών καί Ιστοριών τών γεγονότων, καί ώραϊον 
χειρόγραφον τών λόγων τοΰ Βασιλέως Αέοντος τον Σοφον. Έν τή μονή τοΰ 
Παντοκράτορος φυλάττεται τό ούτως όνομαζόμενον Εύαγγέλιον Ίωάννου τον 
Καλυβίτου (χειρόγραφον τοΰ 12 αίώνος), έν ω μετά ολοκλήρου τής Νέας 
Διαθήκης, γεγραμμέναι είσί διά τής πλέον λεπτής γραφΐδος 20 στάσεις δια
φόρων περιλήψεων, δηλαδή οί εκλεκτοί λόγοι Γρηγορών τον Θεολόγον, 
Ίωάννου τον Δαμασκηνόν, Διοννσίον τον ’Αρεοπαγίτου, πλήρης Νομοκάνων 
καί τ. λ. (έν τώ τελεί καταχωρισμένοι είσιν 152 ίατρικαί συνταγαί)Έν τώ 
Έσφιγμένφ έ'λκει προς εαυτό χειρόγραφον, Ερμηνεία Ίωάννου τοΰ Χρυσο
στόμου εις τήν βίβλον τής Γενέσεως (in-folio, τοΰ 937 έτους). Αυτόθι δέ 
μεταξύ τών αυτού συναδέλφων ώραΐζεται ό Νομοκάνων in. — 4°, περίεργος 
διά τήν αφθονίαν καί τήν διασάφησιν τών κανόνων τής Εκκλησίας. Έν τώ 
προλόγψ τούτου τοΰ χειρογράφου λέγεται, δτι έπιθεώρησις καί διασάφησις 
όλων τών νόμων προελήφθη κατά τήν διαταγήν βασιλέως Μανουήλ τοΰ 
Κομνηνον καί Οικουμενικού Πατριάρχον Μιχαήλ τοΰ υπάτου τών φιλοσόφων. 
Έν τοΐς μοναστηρίοις Κουλτουμουσίου καί τοΰ Σιμωνοπέτρου1 2. ΙΙερίεργά 
είσι τά αρχαία θεολειτουργούμενα βιβλία, χειρόγραφα μετά τών μουσικών 
χαρακτήρων (άλύσεων). Όμοιων τοιούτων χειρογράφων υπάρχει πλήθος 
πολύ! Δεν είναι εύάρεστον νά άπαντήσης, φέρ’ ειπεϊν, έν τή τών Ίβήρων 
βιβλιοθήκη χειρόγραφον καί τέλειον λεξικόν τού αγίου Κυρίλλου Π. ’Αλεξάν
δρειάς έν (τή) αλφαβητική τάξει, σπουδαιον καί διά τον φιλόλογον, καί διά 
θεολόγον; έν αΰτώ άρκεταί, ούκ δλίγαι, λέξεις ελληνικοί λίαν σύμφωνοι 
μετά τών Σλαβικών, παρδγμ: Κύβη=Κεφαλή (Kubanie), κνίζειν = κατα- 
τέμνειν (Knuza pazpirznar), φώρ = ληστής (bopr), δράξ = ή τής χειρός 
παλάμη (dpaka ICyuanar), Λώπος — ίμάτιον (unactnr) καί τ. λ. Έν τή 
αυτή βιβλιοθήκη υπάρχει ά'λλο παρόμοιον άγαν παλαιόν λεξικόν γεγραμμένον

1 Διεξοδικήν περιγραφήν τοΰ κωδικός έποιήσατο ό μακ. άρχ. Δανιήλ Στερ- 
γιάδης Παντοκρατορινός έν Έκκλ. Άληθ. Δ'. 1884 σ. 216 - 219. Περί τοΰ 
Νομοκάνονος βλ. τήν γνώμην τοΰ Zach. von Lengenthal παρά Λάμπρφ 
(Κατάλογος τών έν ταΐς βιβλιοθήκαις τοΰ αγίου Όρους Έλλ. κωδίκων, Κανταβριγίφ 
1895, τομ. Α' σ. 113.).

2 ’Αεί ουταν διό άφήκαμεν τόν τύπον δπως άσφαλώς προέρχεται κατά παρετυμολο
γίαν έκ τοΰ ονόματος τοΰ πρωτοκορυφαίου τών ’Αποστόλων, ένφ κατ’ άλήΟιιαν είναι ή 
Σίμωνος Πέτρα.
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έπί μεμβράνης. ’Ιδού οίκόσημον εξ αύτοΰ * Βήμαρχος Καισαρενς εκ Καπα- 
δοκίας αοφιοτής». Ουτος έγραφε τάς Κωνσταντίνου τον Βασιλέως πράξεις έν 
βιβλίοις δέκα. — Βνβλίον καί βιβλίον διαφέρει βυβλίον λέγεται τό άγραφον, 
βιβλίον δέ to γεγραμμένον. — Σήθω τό κοσκινίζω (npocibago). Έν τω 
λεξικω τοϋ αγίου Κυρίλλου άναγινώσκεις: Γότθοι — γένος ’Αραβίας. Γάλλοι 
— οι άπόκοποι καί οι ευνούχοι. 'Οιρ'ε σαββάτων: έθος είναι των 'Εβραίων 
την εβδομάδα μίαν ημέραν αυτήν καλειν. Έφονδ: δήλωσιν, ή λύτρωσιν 
σημαίνει. (Κατά τήν γνώμην τινών Ιν τφ μέσφ τοϋ Έφούδ τοποθετημένος ήν 
άδάμας, δστις δτε έλαμπεν ως αστραπή, προεμήνυε ευχάριστου μέλλον, και δτε 
έξέδιδε τό φυσικόν αύτοΰ φως προεγίνωσκεν ατυχίαν, δτε δέ έσκοτίζετο προ- 
εφανέρωνε θάνατον· δρα τον άγιον Κύριλλον). Δεν θά άπορέσης εύρίσκων εις 
τον χειρόγραφον Σλαβικόν ’Απόστολον έν τή βιβλιοθήκη τής μονής τοΰ 'Αγίου 
Παύλου, δν άντέγρατβε Μιχαήλ μοναχός τής Σκήτεως τής 'Αγίας ’Άννης έν έ'τει 
1638 «Ικ τοΰ διωρθωμένου βιβλίου των αρχαίων Μεταφραστών ρεσάβων», 
και λέξεις και συντάξεις καί οξείας μή έχούσας μηδεμίαν καταφρόνησιν». Τίνες 
ούτοι, οί αρχαίοι Μεταφρασταί; Καί τίνες ούτοι οί πεπαιδευμένοι ρεσάβοι;... 
ΙΙόσοι στοχασμοί αναπτύσσονται εν ταύτη τή εύρέσει!... ΙΊαρασιωπφ ενταύθα 
διά τά ωραία χειρόγραφα τής νέας Διαθήκης καί των Ψαλτηρίων, τών γεγραμ- 
μένων με τον χρυσόν, καί άναγινωσκομένων μόνον κατά τάς μεγάλας Νηστείας 
καί εις τό άγιον Πάσχα, περί τών τυλικταρίων τών Λειτουργιών, περί τής 
πληθύος ποιήσεων τών αγίων Πατέρων έν χειρογράφοις, περί πράξεων τών 
Συνόδων τών συγκροτηθεισών έν τώ ’Άθωνι, περί τών χρονολογιών τών τε 
Ελληνικών καί Σλαβικών. Έν τφ Μοναστηρίφ τοΰ 'Αγίου Παύλου υπάρχει 
έξαίρετον πλήρες χειρόγραφον εις τήν Σερβικήν διάλεκτον — χρονογράφος 
Γεωργίου τοΰ 'Αμαρτωλόν — Εις μίαν σκήτην ήγόρασα περίεργον χρονογρά
φον εις τήν Σλαβικήν γλώσσαν, δς απαιτεί τακτοποίησιν καί βιάζεται εις τό 
φώς1. Περί τών Καταλόγων ΓΙατριαρχών τών τεσσαροθρόνων καί τών 
αυτών Μητροπολεων καί επισκοπών προσαρτικώς (sic) μετά τής 'Ρωσσίας 
κ.τ.λ. Καί έξακολουθώ τον λόγον περί τών τοΰ ’Άθω έγγράφων. Ή πολυποί
κιλος έκμάθησις αυτών λίαν έστίν έπίσημος διά τον θεολόγον. Έν πολλοΐς 
έξ αύιών κατά γράμμα έκφράζονται τά δόγματα τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας 
εν τή αδιακοπφ αιωνία εξακολουθήσει. Την αρχήν πολλών γραμμάτων τών τε 
βασιλικών καί ηγεμονικών δύναταί τις νά τά δνομάση συνοπτικά Σύμβολα της 
Πίστεως. "Ολα τά Πατριαρχικά γράμματα έκδίδωσι την βοώδη καί αρμο
νικήν ηχώ κανόνων της Οικουμενικής'Εκκλησίας. Έν ταϊς πνευματικαΐς δια-

1 Δυστυχώς εις τούς Σλαβικούς κώδικας - καί τοιούτους αριθμεί ούκ ολίγους έκαστη 
μονή—ούδεμία έδόθη άπ’ αρχής προσοχή, καί διά τούτο από μέν τών σκητών έξηφα- 
νίσθησαν ούτοι καθ’ ολοκληρίαν, είς δέ τάς μονός, εάν σφζωνται είσέτι τινές, κείνται 
παρημελημένοι! Ή Κυβέρνησις έχει καθήκον νά άποστείλη τής Σλαβικής γλώσσης καί 
Παλαιογραφίας ειδήμονα, ΐνα περισυλλέξη καί καταγραφή πάν Σλαβικόν μνημείον.
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θ ή καις ανθρώπων κοσμικών και μοναχών αγίων εμφανίζονται καί Χριστιανική 
έποψις εις τα αγαθά τής γης, καί ή συντριβή τοϋ πνεύματος διά τήν ματαιό
τητα τοΰ κόσμου, και ή σιερεά ελπίς εις τήν αθανασίαν, καί ή ιδέα περί τής 
δυνατής μεταβάσεως των ψυχών εις τήν αιωνιότητα, καί αί παρατάξεις τών 
μνημοσυνών υπέρ τών Κεκοιμημένων, καί ή δύναμις τής Πίστεως διαταττου- 
σης τους άποθνήσκοντας κυρίους νά χαρίζωσι τήν ελευθερίαν εϊς τους δούλους 
καί δούλας καί τά αυτών τέκνα. Διατυπώσεις τών 'Αγιορειτών ούκ Εκκλη
σιαστικοί, προσδιορίζουσαι τήν αυτών κατάστασιν, καί αί διατάξεις τών 
'Ηγουμένων, είσίν όντως κάτοπτρα, έν αίς ζωγραφοϋνται οί χαρακτήρες τής 
μοναδικής ζωής. Τά Πατριαρχικά και ’Επισκοπικά γράμματά είοι πολύτιμοι 
νλαι διά την Εκκλησιαστικήν γεωγραφίαν και τήν ιστορίαν. Πόσοι Επίσκοποι, 
Μητροπολΐται, Πατριάρχαι, Τεσσαρόθρονοι1 υπογράφονται επ’" αυτών ! Έπί- 
στασαι καί τον χρόνον καί τον τόπον τής αυτών ΰπάρξεως, καί τήν συμμε
τοχήν αυτών έν ταΐς πράξεσι τής Εκκλησίας. Πόσην πατρικήν αγάπην καί 
φροντίδα ειχον εκείνοι διά τήν φΰλαξιν τών δικαιωμάτων καί τήν οικονο
μίαν τών μοναστηρίων, όρώντες έν αυτοΐς προπύργια τής ’Ορθοδοξίας! 
ΙΙοία ευγλωττία έν τοΐς γράμμασι τών Πατριαρχών! Έκ στόματος τούτων 
τών 'Ιεραρχών έρρευσαν γλυκύτατοι καί γνωστικότατοι λόγοι. Έν τοΐς αυτών 
χαρτίοις φαίνονται καί ή πρακτική παράδοσις, καί ή πραγματική τάξις, καί 
τό πνεϋμα τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας. Μόνα ταϋτα τά χαρτία ήθελον κλεί
σει στόματα πολλών φωνασκών τής Δΰσεως, τών κατηγοροΰντων τήν ’Ανα
τολικήν Εκκλησίαν, ήν αυτοί ούκ έπίστανται. Ύπογραφαί πολυαρίθμων 
’Αρχιερέων έπί διαφόρων έγγράφων, τόσον χρήσιμοι διά τήν Εκκλησιαστι
κήν Στατιστικήν, έσημειοΰντο, άλλ’ οΰ πάντοτε. Καιρός καί δυνάμεις ούκ 
έξήρκουν διά τήν πολυποίκιλον καί πολύμοχθον αντιγραφήν τών αρχαίων 
έγγράφων, ογκωδών, καί δυσαναγνώστων. ’Ορθή είναι ή Ελληνική παρφδία: 
Εις ούδείς!

Quid potui feci, faciunt meliora potentes.
Με τήν βοήθειαν τοϋ Θεοϋ, προτίθεμαι νά προβώ εις τήν κριτικήν 

τακτοποίησιν τών έγγράφων, τών συλλεχθέντων παρ’ έμοΰ έν τώ ’Άθωνι, 
προς έκδοσιν αυτών όμοΰ μετά τών αντίτυπων έξ αυτών. Τοιοΰτος κόπος 
χρήζει καιρού, υπομονής, έπιμονής καί έ'τι κά'τι τι. Καί ήδη διακοινώ τοΐς 
άγαπώσι μνησθήναι ημέρας αρχαίας έ'να σύντομον Κατάλογον τούτων τών 
έγγράφων. Τά έγγραφα, ών έν τή έπιγραφή ού μέμνημαι έν τφ καταλόγφ 
ότι ύπάρχουσι σημειώσεις κτλ., άντεγράφησαν πληρέστατα· (απαντώ πρώ
τιστα εις έκάστην ένδεχομένην αντιλογίαν, ότι ό Κατάλογος ούκ έστι βιβλίον

1 Τήν λέξιν τούτην, ήν δεν έχει ή εκκλησιαστική ήμών γλώσσα, άφήκα ανέπαφοι', 
ϊνα έγκληματισθή καί παρ’ ήμΐν. ’Ανάλογά είσι τά: τετρακτύς τών Πατριαρχών, τετρά- 
θρονος, αλλά τό τελευταΐον δύναται νά σημάνη ό τέσσαρας έχων θρόνους.
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και δ πρόλογος προς αυτόν δεν είναι ή άκαδημιακή (sic) διάκρισις). Προστί
θενται φδε ειι ττ) προσοχή καί τη κρίσει τών πεπαιδευμένων άνδρών δύο 
(λιθογράφοι) χάρται τής'Ρωσσίας, πιστώς έξαχθέντες δι’έμοϋ από τούς χάρτας 
εξ ενός χειρογράφου τής έν ’Άθφ μονής τοΰ Βατοπαιδίου, in — 4° μέγα λ 
Τούτο το χειρόγραφον εμπεριέχει εν αύτω μόνον τήν Γεωγραφίαν τοΰ 
Πτολεμαίον, τον ΓΙερίπλουν τοΰ Άριανον, καί 17 κεφάλαια τής Γεωγραφίας 
τοΰ Στράβωνος 1 2. Ούτ’ έτος ούτ’ό'νομα τοϋ γραφέως έν αύτω δεν έσημειώ- 
θησαν Κρίνοντες έκ τής αύτοΰ γραφής, ήμείς παραπέμπομεν αυτό προς τον 
Βον αιώνα. Μετά τήν Γεωγραφίαν τοΰ Πτολεμαίου, ανυπερθέτως καταχω- 
ρημένοι είσιν έν τω χειρογράφφ οί ακόλουθοι σύγχρονοι αύτω χάρται, βεβαμ- 
μένοι μέ διάφορα χριόματα.

1. Τά τρία μέρη τοΰ κόσμου. 14. Λυβία, Κουβία, Άβυσσινία
2. Βοεττανία. μέχρι τών Σεληνιακών όρέων.
3. Ισπανία. 15. Μικρά ’Ασία.
4. Γαλλία. 16. Σαρματία ’Ασιατική.
5. 'Ραιτία, Νοίσηκόν 3, Παν 17. Κολχίς, Καύκασος, Παρακαυ-

νονία. 18. Συρία. [κασία
6. ’Ιταλία. 19. Μεσοποταμία.
7. Σαρδηνία, Σικελία. 20. ’Αραβία, Περσικός κόλπος.
8. Σαρματίιχ Εύρωπαϊκή. Σκυθία εντός τον Τμαϊκών
9. Δακία. όρέων.

10. Μακεδονία. 21. Σηρική, ήγουν Κίνα.
11. Μαυριτανία Τιγγιτανική. 22. Άραία4 άνω τών Ινδιών.
12. Βόρειος ’Αφρική. 23. Ίνδίαι,
13. Μαρμαρική, ’Αφρική καί ή 24. Ίνδίαι έκτος τοΰ Γάγγου.

Αίγυπτος. 25. Ταπροβάνη νήσος.

Έκ τοΰ αριθμού τούτων των χαρτών έξήχδησαν δι’ έμοΰ μόνον 8, οΐ 
παριστώσι τήν 'Ρωσσίαν, τά Παραδουνάβια μέρη, τό ’Όρος τοΰ "Αθωνος μέ 
τήν αύτοΰ περιφέρειαν, τήν Αίγυπτον καί τήν Σκυθίαν μετά τής Κίνας. Εις 
τήν έρώτησιν, διατί νά μή σηκώσω δλους; άπαντώμεν:

Κατά τήν πρώτην έπσψιν εις τούς λιθογραφημένους χάρτας έκαστος 
θέλει παρατηρήσει, δτι τά γράδα έπ’αύτών εισι σεσημειωμένα λανθασμένος. 
“Οπως τούς εύρον έν τω κειμένω, ούτω καί τούς έσχεδίασα. “Οπου καθά

1 Οί χάρται οΰτοι δέν ύπάρχουσιν είς τό χειρόγραφον, έξ ον άντεγράφησαν ταΰια.
2 Έμνημονεύσαμεν ανωτέρω τής πανομοιότυπου έκδόσεως τών χαρτών τούτων υπό 

τοϋ Lan glois.
3 "Ισως Μοισικόν ή Μυσιακόν.
4 "ίο. Άρια.
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πτεται τάς ονομασίας τών τόπων, οΰτοί είσι γεγραμμένοι άπαραλλάκτως προς 
τά τοΰ κειμένου, άλλα μέ αυτά τα στοιχεία τής έμής γραφΐδος, εξαιρέσει 
τόπων τινών διά τάς ονομασίας έν τώ στομίφ τής Βόλγας, αΐ έλήφθησαν 
εκ τοΰ κειμένου διά την ένδειξιν τής τών χαρτών γραφής. Οί τοΰ Βατοπαι- 
δίου χάρται εισ'ιν ά'γαν περίεργοι. ’Άνευ αμφιβολίας αυτοί άντεγράφησαν εξ 
ά'λλων όμοιων χαρτώιν συγχρόνως μετά τής αντιγραφής δλου τοΰ χειρογρά
φου. Ή σύγκρισις αυτών μετά τών τοΰ Πτολεμαίου θέλει πιστώσει, εάν 
σύμφωνά είσι ταΰτα προς εκείνα τά τοΰ Πτολεμαίου, ή οΰχί’ άλλ’ έν πάση 
περιπτώσει ταΰτα είσίν ά'ξια προσοχής και έρεύνης.

5Αρχιμανδρίτης ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΟΥΣΠΕΝΣΚΗΙ
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Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΘΩΝΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΤΟΥ Ο ΥΣΠΕΝΣΚΗ

ΚΩΑΙΞ ΙΩΑΣ ΑΦΑΙΩΝ (ΕΝ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΟΙΣ ΑΘΩ)

(αριθ. 55 όιαατ. 0,250χ0,175), 8ον σ. 102.

Καταλογικός δείκτης εγγράφων, των σωζομένων εν ταΐς Μοναΐς 

τοϋ Άγιον ’Όρους Άίΐω

Συνταχθείς ' Ρωοοιοτϊ 

υπό

Αρχιμανδρίτου ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΟΥΣΠΕΝΣ ΚΟΥ

και εκδο&εις εν Πετρονπόλει

ίν τω αντοκρατορικω τνπογραφείω των άκαδημιακών εκπαιδεύσεων

184 7

ΜεταφραοΟεις δε εκ του ' Ρωοοικοϋ 1 

υπό

ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΥ

Εν Βατοποαδίω 1868».

1 Σημ. Τό ' Ρωσσικόν και 'Ρωσσία πανταχοϋ εγράφη δια μικροί) ρ. Ουδέ μιας οημειώ- 
οεως ϋπαρχονσης εν τω χειρογράφω πάσαι αί υπό τό κείμενον τε&εϊοαι είοϊ τής χειρός τοϋ 
εκδότου.
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18 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΦΥΛΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΜΟΝΛΣΤΗΙΤΟΙΣ, ΣΚΗΤΑΙΣ 

ΚΑΙ ΚΕΛΛΙΟΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ. 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ιος.

Τυπικά ιών Μονααιηρίων και Σκήτετον τοΰ 'Αγίου Όρους Άϋω.

1)

*)

3)

19 4)

5)

972.

1076.

1313.

1394.

1406.

Τυπικόν κεχαραγμένον υπό των αγιορειτών και 
ιοΰ Βασιλέως ’Ιωάννου τον Τσιμισχή.
«Χρήναι τοιγαροΰν ύπειλήφαμεν, ώς εΐγε άρα τί 
συμβαίη δεόμενον επιδιορθώσεως*.
Τυπικόν, έπικυρωμένον υπό Κωνσταντίνου του Μο
νομάχον.
« Αΰτοκρατορικής τφ ό'ντι καί θείας καί βασιλικω- 
τάτης φρενός».
"Ορισμός των υποχρεώσεων τοΰΐΐρώτου του 'Αγιον 
”Ορους υπό τοΰ τής Κωσταντινουπόλεως Πατρι- 
άρχου εκτιθέμενος εν τφ Χρυσοβοΰλλφ Ανδρονίκου 
’Αγγέλου τοΰ Κομνηνοΰ 1 2.
«Πάση μέν νοητή κτίσει καί αισθητή».
Τυπικόν υποχρεώσεων των τοΰ’Άθω Μοναατηρίων 
προς τον Πρώτον τοΰ Άγιον ’Όρους, έγκεχαραγμέ- 
νον υπό τής έν ’Άθφ Συνόδου, υπό την προεδρείαν 
τοΰ τής Θεσσαλονίκης Μητροπολίτου Γαβριήλ, καί 
έπικυρωθέν υπό τοΰ Πατριάρχον ’Αντωνίου. 
«Τιμιώτατοι πατέρες οί την αγγελικήν πολιτείαν 
διάγοντες».
Τυπικόν δοθέν τοΐς άγιορείταις υπό Μανοννλ τοΰ 
Παλαιολόγου.
«Καί ιατροί δέ άρα λοιμοΰ τοις σώμασιν επισκή- 
ψαντος».

έπικυρωθέν υπό

(6480,ΓΙρωτάτον).

(6554, ΓΙρωτάτον). 

Σεπτέμβριον 
ίνδικτ. 4).

(6821, ’ ΙβήοωνΙ

Γ

(6902, Ιίρωτάτον) 
ΛΙαΐον ίνδικτ. 2).

(6914, Ίβήρων 

’ Ιούνιο ν ίνδικτ. 14).

1 Τά χειρόγραφά είσι κατακεχωρισμένα ώδε έν τάξει χρονολογική άρχόμενα άπό 
τά αρχαιότερα- δηλοΐ δέ ό μέν δεύτερος πρός τά αριστερά αριθμός την άπό Χριστού 
γεννήσεως χρονολογίαν, ό δέ πρός τά δεξιά τής σελίδος τό σωτήριον έτος.

2 Είναι ’Ανδρόνικος ό Παλαιολόγος ό Γέρων. Τά Τυπικά πάντα όμού έξεδόθησαν 
ύπό τοΰ Ph. Meyer τω 1894 (βλ. άνωτ.).
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6) 1573. Τυπικόν κεχαραγμένον υπό τής εν τφ ’Άθω Συνό-
20 δου, υπό την προεδρείαν τοΰ τής ’Αλεξάνδρειάς

Πατριάρχόυ Σιλβέατρου, κα'ι έπικυρωθέν υπό τοϋ 
τής Κωνσταντινουπόλεως ΙΙατριάρχου Ηερεμίου. 
«’Επειδή τής ημών μετριότητος τήν προς δύσιν».

7) 1783. Τυπικόν τό δοθέν τοΐς αγιορείτ«ις υπό τοΰ 77α-
τριάρχου Γαβριήλ.
«Έχρήν μέν πάλαι τεθεΐσθαι και έκκεκρΐσθαι 
’Όρους».

8) 1759. Τυπικόν τής Σκήτεως τοϋ άγιον Αημητρίον τής
έν τοΐς όρίοις τοΰ Βατοπαιδίου.
«'Η εντός των ορίων τοϋ Βατοπαιδίου».

9) 1839. Τυπικόν τής Σκήτεως τοΰ Προφήτου Ήλιου.
«Πολλάκις καί Ιδιαιτέρως».

10) 1843. Τυπικόν τής Σκήτεως τής άγιας” Αννης επικυρω
μένου υπό τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινονπόλεως 
Γερμανόν. (Έσημειώθη ή περίληψις αΰτοΰ).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2ος.

ΑΙ διαϋ'ήκαι καί όδηγίαι των τοϋ ”Αϋ-ω 
ηγουμένων τοΐς αύτών Μοναβτηρίοις.

11) 971. Ή Αιατύπωοις τοΰ ' Αγίου ’ Αθανασίου τοΰ ’ Αθω
νίτου.
«Πατέρες και αδελφοί... επειδή εγώ 6 ταπεινός».

12) 971. Τοΰ αυτόν Τυπκόν, ήτοι κανονικόν.
«Οί τόν μονότροπον τοΰ μονήρους βίου δρόμον».

13) 1152. Διάταξις Νεοφύτου, ηγουμένου τής μονής του
Δοχειαρίου. (Ελλείπει τό τέλος)
«’Ώνιόν τι χρήμα ό θάνατος καί μέγα τοΐς 
άνθρώποις προς ιά κρείττω».

.21 14) Αιατύπωσις καί υπόόειξις τοΰ βίου . . . παραδο-
θεισα υπό τοΰ άμαριωλοΰ καί ταπεινοΰ Σάββα 
μοναχού. (Εις τήν αντιγραφήν τοΰτου τοΰ τυπι- 
κοΰ έφυλάχθη ορθογραφία τοΰ κειμένου Σερ- 
βιστί).
«Ωραία, ως τφ Θεω ευάρεστα καί προς τήν ΰμε- 
τέραν οΰχ ήττον κεκτημένα ωφέλειαν, ώ έν Κυ- 
ρίφ Ίησοΰ Χριστφ, αδελφοί μου αγαπητοί καί

(7083, Λαύρα 
Σεπετμ. ίνδικτ. 3)

(1783, Ιβήρων, 
Μετά Χριοτον)

(Σκήτη άγ. Δημη- 

μητρίου, *Ιουλίου

15, 1759).

(1839 Σ.Ιΐ: Ηλιον, 
Αύγουστον 26).

(Σ. άγ.'Άννης 

1843J.

(6477, Λαύρα).

(6477, Λαύρα).

(6660, 
Δοχειαρίου).

(Χιλανδαρίον, τοϋ 
13 αίώνος).
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τέκνα πνευματικά». (Μετάφρασις εκ τοϋ Σέρ
βικου).

15) 12... Τοϋ αντοϋ τυπικόν, σψζόμενον εις τό έν ταϊς
Καρυαΐς όνομαζόμενον κελλίον τνπικαρείον.

16) 1363. Διαθήκη τον τής Λ αύρας ηγουμένου ’Ιακώβου
Πρηκάρη, (έσημειώθη ή περίληψις).

17) Διαθήκη, τοΰ τής Κωνσταντινουπόλεως ΙΙατριάρ- 
χου Ίερεμίου, δια τό οΐκοδομηθέν παρ’ αυτοΰ 
Μ. Στανρονικήτα.
«Κα'ι τό τοΐς άλλοις μέν πάσιν άγίοις».

18) 1608. Διαθήκη 'Ιερομόναχου και πνευματικοί Μακα
ρίου διά τό εαυτού κελλίον, τό ευρισκόμενον έν 
τοΐς όρίοις τής Λαύρας (έσημειώθη ή περίληψις). 
Σημείωσις. Τά αρχαιότερα, καλλιώτερα αντίγραφα 
τής Εκκλησιαστικής διατυπώσεως τοϋ 'Αγίου 
’Όρους έν μεμβράναις δνναταί τις νά ιδη εν τή 
’Εκκλησία τον Πρωτάτου και έν Μοναστήρίοις 
Λαύρα, Βατοπεδίου, Δοχειαρίον, (πρόσθες καί 
λοιπαΐς).

. 22 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3»ς.

Πιττάκια Βασιλέων των 'Ελλήνων

19) 997. Πιττάκιον Βασιλείου, τοϋ βασιλεύσαντος μετά τον
Ίωάννην Τσιμισχήν δοθέν Νικολάω πρωτοσπα- 
θαρίω κριτή τής Θεσσαλονίκης κατά την αναφοράν 
’Ιωάνναν ’Ίβηρος τοΰ θεμελιωτοϋ τής Μ. των 
Ίβήρων διά τήν γήν τής μονής τοϋ Πολυγύρου. 
«Ό ευλαβέστατος μοναχός ’Ιωάννης ό ’Ίβηρ».

20) Πιττάκιον ’ Αλεξίου Κομνηνον προς τον Πατριάρ
χην Νικόλαον περί τής ανεξαρτησίας τοϋ 'Αγίου 
’Όρους έκ τής έξουσίας τοΰ Πατριάρχου.
«Πάτερ "Αγιε καί Οικουμενικέ Πατριάρχα οίδας, 
δτι εντολήν έδωκεν ό Θεός».

(του 13 αΐώνος 

Κελλίον. τνπικα- 
ρεϊον).

(1363, Λαύρα).

(νεώτερον τοϋ 

7054.
Στανρονικήτα).

(7116 Κελλίον 

αγίου Νείλον).

(6505, Μοναστ. 
3 Ιβήρων 

Ίνδικτ. 10).

(3 Ιβήρων).

1 Πιττάκια ώνομάζοντο κυρίως τά εις διάφορα σέκρετα ή υπουργεία πρός τε τον 
πατριάρχην καί τάς άλλας άνωτέρας τοΰ Κράτους άρχάς άποστελλόμενα διατάγματα, 
καί διαφέρουσι των χρυσοβούλλων καί σιγιλλίων καί κατά τούτο, δτι ή σαν διά κηρο- 
βούλλου σεσημασμένα. Κατά τον Ευστάθιον τό 'Ομηρικόν «πτυκτός πίναξ» ερμηνεύονται 
«ΙΙιττάκιον δε ίδιωτικώτερον (φαμέν) διά τον τρόπον καί αυτό τής πτύξεως. Ώς γάρ ή 
δέλτος διά τό δελτωτόν σχήμα, οΰτω πιττάκιον διά τό τετραγωνίζεσάαι πτυσσόμενον, 
ομοίως πως τφ τής χυτής πίττης σχηματισμω» (ΙΙαρεκβ. εις Ίλιάδος Ζ' σ. 633, 40).
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21) Τοΰ αΰτοΰ περί τής απαλλαγής τοΰ 'Αγίου Όρους 
εκ παντοίων δοσιμάτων κα'ι επιρροής τήςτε πνευ
ματικής καί πολιτικής αρχής.
«Θεσπίζομεν τοίνυν καί ημείς είναι τό "Αγιον 
Όρος ελεύθερον».

22) 1081. Τοΰ αντοΰ, προς τον Πατριάρχην Νικόλαον περί
σ.23 τής ποιμαντικής νουθεσίας μοναχών τινων, κατα-

ταραττόντων τά τοΰ "Αθω Μοναστήρια. 
«Σκοπός ετέθη τή Οικουμένη».

23) Τοΰ αντοΰ, προς τον πρώτον τοΰ 'Αγίου ’Όρους 
'Ιλαρίωνα έν τοΰτφ, ΐνα μή άπέρχωνται οί Άγιο- 
ρεΐται άνευ τής άδειας αΰτοΰ εις την Κωνσταν- 
τινοΰπολιν.
«Χωρίς είδήσεώς σου».

24) Τοΰ αντοΰ, προς πάντας τονς 'Αγιορείτας περί 
τής πνευματικής σημασίας τοΰ Αγίου Όρους. 
«Πατέρες άγιοι. . . . οιδατε, δτι καθάπερ ή Κων
σταντινούπολή καί βασίλισσα των πόλεων» 1.

2δ) 1116. Τοΰ αντοΰ διάλνοις τώ ΓΤρώτφ Γαβριήλ να 
προσκαλή εις τον ’Άθωνα τούς πλησιεστέρους 
επισκόπους διά χειροτονίαν 'Ιερομονάχους καί
'Ιεροδιακόνους....................
«Άναγκαΐόν έστιν, ΐνα ή ελευθερία τοΰ ’Όρους». 

26) ΙΙιττάκιον βααιλέως (όνομα λείπει)' προς τον τής
Θεσσαλονίκης κριτήν Ξιφιλΐνον.
«Πρώην μέν πρόσταξιν έδεξάμην».

(5589).

(6626).

(Φε6ρ. Δοχειάριον 
περί Ίνδικτ. 12).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ος.

Χρυοόβουλλα, Σιγίλλια καί Διατάξεις των Βασιλέων, 
ο· 24 Δεσποτών καί Σεβαστοκρατόρων *Ελλήνων.

27) 885. Σιγιλίων βααιλέως Βασιλείου τον Μακεδόνος, έν (6393,Πρωτάτον).

τούτοις, ΐνα μηδείς έκ τών λαϊκών έν ούδενί άνη-

1 Ή γνήσιό της των Βασιλικών τούτων πιττακίων ως καί τών κατωτ. Πατριαρχικών 
διαβάλλεται μετά της όλης Διηγήσεως τής δημοσιευθείσης τελευταίου, τό τρίτον, υπό 
τοΰ Meyer (Die Haupturkunden κ.τ.λ. σ. 163-184). Παρασκευάζα>ν κριτικήν τής Διηγή
σεως εκδοσιν, είδον τφ 1927 καί τά πιττάκια τά φυλαττόμενα έν τώ σιδηρόφρακτοι κιβω- 
τιφ τοΰ Πρωτάτου· σφζεται εν μόνον (τό ϋπ’άρ. 21) έν δυσίν έπί περγαμηνής άντιγρά- 
φοις περιέχουσιν έν συνεχεία καί έτερον άσχετον πρός τήν Διήγησιν έγγραφον, καί τό μέν 
είναι τοΰ ΙΒ' αίώνος, τό δέ έκ τούτου άντίγραφον τοΰ ΙΕ'.

Επετηριε Εταιρείας Βυζαντ. ςπουδον, έτος Ζ'. 14
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28)

29)

30)

31)

32)

σ. 25

33)

34)

3Γ»)

συχή τούς άναχωρητάς τοΰ Άθω. (Υπάρχει 
σημείωσις).
«Τούς τον ερημικόν βίον έλομένους».

911. Σιγίλλιον βασιλέως Λέοντος τοΰ σοφοΰ περ'ι τής 
απαλλαγής των τοΰ 'Αγίου “Ορους άναχωρητών 
εκ των στενοχώριών τοΰ ’Αθωνικού μεγάλου 
Μοναστηριού Ίωάννον τοΰ Κολοβού.
«Πάσης παρενοχλήσεως».

945. Χρνσόβονλλον 'Ρωμανόν καί Κωνσταντίνου, επι- 
κυροΰν τα άνωθι είρημένα Σιγίλλια.
«Τό ταις άγαθαΐς πράξεσιν έπακολουθεΐν».

946. Χρνσόβονλλον Κωνσταντίνον τοΰ Πορφυρογέν
νητου, δοθέν τώ έν Θεσσαλονίκη Μοναστηρίφ 
τοΰ αγίου Προδρόμου.

958. Τοΰ αντοΰ περ'ι των κτημάτων τής μονής τών 
Τβήρων, τής έπονομαζομένης “Αθω.

960. Χρυσόβουλ.λον 'Ρωμανού, δοίΐέν τώ Άθωνικώ 
Μοναστηρίφ ’Ιωάννον τοΰ Κολοβού, διά 40 
έγκατοίκους.
Σημείωσις. Έν τούτφ τώ χρυσοβούλλω μνημο
νεύεται ήδη περ'ι τών Σλάβων Βουλγάρων ώς 
κα'ι τής αυτών άποκαταστάσεως εν τώ ’Αθωνικώ 
χωρίφ Τερισσώ.

’ Απόσπασμα εκ τον χρυσοβονλλον Νικηφόρου τον 
Φωκά, καταχωρηθέν έν τή διαθήκη τοΰ αγίου 
Αθανασίου τοΰ Αθωνίτου — περί τής αρχής έν 
τή Λαύρα.
«δεσπόζεσθαι μεθ’ημάς την τοιαύτην Λαύραν».1 

970. Χρνσόβονλλον Νικηφόρου τοΰ Φωκά περί τοΰ 
Τιμίου ξύλου καί περί τής κάρας Βασιλείου τοΰ 
Μεγάλου προσενεχθέντων τή Λαύρα.
«Εις τον περί τάς τοΰ άμπελώνος άρχάς».

980. Χρνσόβονλλον Βασιλείου τον Πορφυρογέννητου 
περί τής ένώσεως προς τό μοναστήριον τών 
Τβήρων μονών: τοΰ Λεοντίον έν Θεσσαλονίκη,

Εύλογίου Κουρίλα, Λαυριώτου

1 Δυστυχώς τό χρυσόβουλλον οΰτ’ έν αντίγραφο) έσώθη, καί είναι 
ρικόν τής Λαύρας.

(6419, Πρωτάτον).

(6453, Πρωτάιον 
Ανγ. 3 Ίνδικτ. 7).

(6454, Ίβήρων).

(6466, Ίβήρων). 

(6468, ‘Ιβήρων)

Λαύρα.

(6478, Λαύρα. 
Μαίον Ίνδικι. 9).

(6488,Ίβήρων).

τό πρώτον κτιτο-
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36) 1041.

37) 1046.

38) 1052.
.26

39)

40) 1057.

41) 1060.

42) 1071.

43) 1076.

44) 1081.

'Ιωάνναν τοΰ Κολοβού εν Ίερισσώ και τοΰ Κλή- 
μεντος έν τω ’Άθφ.

Χρυοόβουλλον Mr/αηλ τον Παφλαγώνος, δοθέν 
τή μονή τοΰ ’Άθφ, ήτοι των Ίβήρων, περ'ι δια- 
φόρων κτημάτων τοΰτου τοΰ Μοναστηριού. 

Χρυοόβουλλον Κωνσταντίνον τον Μονομάχου 
έπικυροΰν τό δεύτερον τυπικόν τοΰ 'Αγίου 
’Όρους (εν αρχή σειραί τινες έξέλειπον, εΐτα 
άναγινώσκεται):
«ε’ις τό αυτό στασιάζοντες και την φίλην ειρήνην». 

Χρυοόβουλλον σιγίλλιον 1 Κωνσταντίνου τοΰ Μο
νομάχον, περί τοΰ προσδιορισμοΰ βασιλικοΰ υπαλ
λήλου—πραιποσίτου επί τοΰ κοιτώνος καί επί τοΰ 
κανικλίου—επιτρόπου τής Λαύρας.
«Καί ευλαβέστατων Μοναχών».

Χρυοόβουλλον Κωνσταντίνον τοΰ Μονομάχον, 
δοθέν τή Λαύρα, έν τούτφ, ΐνα όναμάζηται τό 
τοΰ ’Άθωνος ’Όρος 'Άγιον. (Έγώ ούκ είδα 
τοΰτο τό έγγραφον).

Χρυοόβουλλον Μιχαήλ τον Νεωτέρου περί χρη
ματικής βοήθειας τή Λαύρα.
«Οι τον ψυχικόν σταδιοδρομοΰντες αγώνα». 

Χρυοόβουλλον τοΰ βαοιλέως Κωνσταντίνου τοΰ 
Δονκα υποχρεώσεων τών τε εγγείων καί πολιτικών. 
«Καλόν μεν καί τό την ρίζαν φυτεΰσαι τοΰ 
άγαθοΰ ».

Σιγίλλιον 'Ρωμανού τοΰ Διογένους δοθέν τω μο- 
νασιηρίφ τοΰ Καρακάλλου. (έγώ ούκ εΐδον αυτό). 

Χρυοόβουλλον Νικηφόρου τοΰ Βυτανιάτου περί 
τών κτημάτων τής μονής τών Ίβήρων (την πρώ- 
την σειράν ου δυνατόν άναγνώσαι). 
«φροντιστήριον ιερόν κατά τό μέγα Όρος». 

Χρνσόβυνλλος γραφή Νικηφόρου τον Βοτανιάτου. 
Έν τούτφ τω εγγράφω διαλύεται ή φιλονεικία τής 
Λαύρας μετά Θεοδώρου τον Αιχμαλώτου περί

(6549, Ίβήρων).

(6554, Πρωτάτον).

(6560, Λ αύρα 
3 Ιουνίου3 Ινδικτ. 5),

(Λαύρα).

(6565, Λαύρα. 
3 Ιανουάριου 

3 Ιν δ ικτ. 10).

(6568, Λαύρα 
Ιουλίου).

(6579, Καρα

κάλλου).

(6586, 9Ιβήρων 
Ιουλίου Ίνδικτ.2).

(6589, Λαύρα 
Ίνδικτ. 4).

1 Οΰτω και κατωτέρω λαμβανομένου επιθετικώς τής λ. χρυοόβουλλον. Πρβλ. Acta 
et Diplom. II σ. 21: Χρυσόβουλλον σιγίλλιον Νικηφόρου του Βοτανιάτου.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:55:38 EEST - 34.211.113.242



212 Ευλογίου Κουρίλα, Λαυριώτου

τινων επίμαχων τόπων προς όφελος της πρώτης. 
27 « ... την εν Θεσσαλονίκη Δουκικήν διεΐπεν αρχήν».

45) 1087. Χρυσόβουλλον’ Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ, δοθέν μα- 
γίστρω Λέοντι τω Κεφαλίνω διά τά κτήματα 
Μεσολίμνου εγγύς τής Θεσσαλονίκης.
«’Έφθασεν ή βασιλεία μου».

46) 1090. Χρνσόβονλλος γραφή ’Αλεξίου τον Κομνηνοΰ είς
τά κτήματα τής Λαύρας.

«Τής υπέρ τών ιερών φροντιστηρίων ίεράς προ
μήθειας».

47) Χρνσόβουλλον ’Αλεξίου τον Κομνηνοΰ |
48) Χρνσόβουλλον τον υίοΰ αύτοΰ Ίωάννου | ^

’Ορθοδόξου Λατινικού μοναστηριού εν ’Άθω, 
όνομαζομένου Άμαλφινοϋ, ού τά ερείπια καί έ'ως 
τού νΰν φαίνονται (Έγώ ούκ είδον ταύτα τά 
έγγραφα).

49) 1259. Χρνσόβουλλον Μιχαήλ Δούκα, Άγγελον, Κομνη
νοΰ ΙΊαλαιολόγου διά τά κτήματα τής Λαύρας. 

«Καί τοΐς ά'λλοις μέν πάσι».

50) 12... Τον αύτοΰ | διά τά κτήματα τού μ. Έαφιγ/ιένον
51) 12... Τοΰ αύτοΰ \ » too αγίου Παύλου.

«Καλή μέν καί στρατιωτική φάλαγξ».

52) 1276. Τοΰ αύτοΰ περί τών κτημάτων τού Ξηροηοτάμου.
’Αρχή ήμίσβυστος, εν ταΐς πρώταις δύο σειραΐς 

28 φαίνονται 28 λέξεις· «καλλινίκων τεσσαράκοντα
ούτω πως επικεκλημένη».

53) 12... Τοΰ αύτοΰ χρνσόβουλλον, δοίΐεν Δημητρίω Μον-
ρίνω διά τά χωρία: ' Ερ μηλιάν, Κράββατον, ’Αν
τιγόνην καί λοιπά, εγγύς τής Θεσσαλονίκης. 
(Έσημειώθη ή περίληψις).

54) 1280. Χρνσόβουλλον ’Ανδρονίκου περί τών κιημάτων
τής Μονής τών Ίβήρων ή αρχή έχάθη.
«Τό μετόχιον τό μελισσουργείον».

(6595, Λαύρα 
3 Ινδικτ. 7).

(6598, Λαύρα. Αύ- 
γούστου Ινδικτ. 7),

(Λαύρα!.

(6767, Λαύρα.

3 Ιανουάριον 
Ινδικτ. 2).

(67 . . . "Αγιος 

Παύλος).

(67. ..Έσφιγμένον).

(6784, Ξηροποτάμ. 
3Ινδικτ. 4).

(67.. Λοχειαρίον).

(6791, Ίβήρων. 

3 Ιουνίου 
3 Ινδικτ. 11).

1 Ό πύργος μόνον σφζεται είς 2 '/* ωρών άπόστασιν από τής Λαύρας καιά την οδόν 
την είς Καοεάς άγουσαν. Προ έτών έσφζετο καί επιγραφή επί τοΰ πύργου Λατινική, νΰν 
μόνον ή θέσις δείκνυται. Είς τό άνω γωνιαΐον άκρον επί λευκοΰ μαρμάρου έγκεχάρακται 
ό *Ρθ)μαϊκός μονοκέφαλος αετός. Ή μονή διελύθη μετά τό εν ετει 1052 έπελΟόν σχίσμα 
τής Δυτ. Εκκλησίας καί εκτοτε προοηρτήΟη αύιη μετά τής περιοχής τή Λαύρφ.
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55) 1284. Τοΰ αντοΰ, περί τής άφιερώσεως «ύτοΰ ιώ
Μοναστήρια» Φιλοθέου τής δεξιάς Ίωάννον τον 
Χρυσοστόμου.
«Παΐδες Ελλήνων ασεβείς».

56) 1287. Τον αυτόν, περί των κτημάτων τοΰ Μ. Φάοθέου
εν τή νήσφ Θάοω.
«ΓΙάς μεν δστις κα'ι προσάγειν θελήσειε τοΰ Θεοΰ 
κα'ι Λόγου».

57) 1287. Τον αντοΰ περ'ι των κτημάτων Μ. ύπεραγίας Θεο
τόκου, τοΰ ευρισκομένου περί τά Στνλάρια.1 
(Έσημειώθη ή περίληψις).

58) 1289. Τοΰ αντοΰ περί τών κτημάτων Μ. τοΰ Ζωγράφου
(Υπάρχει σημείοισις).
«Επειδή καί νΰν οί εν τή κατά τό "Αγιον ’Όρος».

59) 1298. Τον αντοΰ περί τών κτημάτων της Λαύρας.
«Επειδή μέν τούς κόσμου τε καί εν τω κόσμφ 
χωρήσαντας».

60) 1302. Τον αντοΰ περί τών κτημάτων τής μονής τοΰ
Βατοτταιδίου.
«Καί τούς μέν τά πρώτα βάθρα πηξαμένους».

61) 1302. Τοΰ αντοΰ περί τών κτημάτων τής μονής τοΰ
Ξηροποτάμον.
«Τά δσα τή τοΰ κρείτονος».

62) 1310. Χρνσόβονλλον Μιχαήλ Κομνηνον τοΰ Παλαιολό-
γου περί τών κτημάτων τής μονής τών Ίβήρων. 
«Καί Βασιλεΐ δε άρα. κ.τ.λ.»

63) 1311. Χρνσόβονλλον ’ Ανδρονίκου περί τών κτημάτων
τής Μονής τοΰ 'Ρωσαικοΰ.
«Οί έν τή κατά τό “Αγιον ’Όρος διακειμένη 
σεβασμία τών 'Ρώσσων μονή».

64) 1322. Τοΰ αντοΰ περί τών κτημάτων τής Μονής τοΰ
Άλνπίου, έν τφ ”Αθφ (Κόπια). (Ύπάρ. περίλ.)

65) 1324. Χρνσόβονλλον ’Ανδρονίκου τοΰ Παλαιολόγου,
περί τής ανεξαρτησίας τής μονής τοΰ Προδρόμου 
έν τή πόλει τής Βερροίας οίκοδομηθείσης υπό

(6792, Φιλοθέου. 

’Ιουλίου 
3 Ινδικτ. 12).

(6795, ΦίλοιΗον. 
3 Απριλ.'Ινδικτ. 15) #

(6795, Φιλοθέον. 
*Απριλ.Ίνδικτ. 15),

(6797, Ζωγράφον- 
Αύγουστον 
3 Ινδικτ. 2).

(6806, Λαύρα).

(6810, Βατοπαί- 
διον ή 6800 Ίον- 

λίον *Ινδικτ. 15).

(6810, Ξηροποτάμ 
Ανγονστον 
3 Ινδικτ. 13).

(6818,3 Ιβήρων. 

Ανγονστον 
Ινδικτ. 8).

(6820,eΡωσσικόν. 
Σεπτέμβριον).

(6830, Κοντλονμ. 
3Ινδικτ. 5)

(6832, Βατοπαιδ).

1 Είναι τά επί Θράκης Στυλάρια παρά την νΰν Κομοτινήν κείμενα, άπερ άπετέλουν 
επισκοπήν. Πλησίον υπάρχει ή λίμνη τής Άπολλωνιάδος (βλ. Ιστορίαν ’Ασκητισμού 
τόμ. Λ' σ· 99 (Θεσσαλονίκη 1929)·
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τοϋ Σεβαστόν Θεοδώρου Σαρανδηνοϋ, και άσφα- 
λισθείσης κτήμασιν, άτινα ό ’Ανδρόνικος εχαρί- 
σατο τούτω τώ Σεβαστώ διά τάς εκδουλεύσεις 
αυτοϋ.
«Τό προφητικόν εκείνο λόγι.ον».

66) 1325. Χρυοόβουλλον 'Ανδρονίκου τον Νεωτέρον, περί
τοϋ κτήματος τής Μ. τοϋ Ζωγράφον επί τοϋ 
Στρυμώνος τοϋ επιλεγόμενου ΙΙρέβιστα. (Υπάρ
χει σημείωσις).
«Έπεί 6 υψηλότατος βασιλεύς τών Βουλγάρων».

67) 1325. Τοϋ αυτοϋ περί τών κτημάτων τής Μονής τοϋ
Ζωγράφον. (Υπάρχει σημείωσις).
«Ό υψηλότατος βασιλεύς τών Βουλγάρων Μι
χαήλ ό ' Ασάνης».

68) 1326. Τοϋ αυτοϋ διά τά κτήματα τής Μ. τοϋ Φιλοθέον.
« Επειδή δ περιπόθητος ανεψιός τής βασι 
λείας μου».

69) 1328. Χρυοόβουλλον 3Ανδρονίκου, περί διαφόρων κτη
μάτων τής μονής τοϋ Ζωγράφου. (Ύπάρχουσι 
σημειώσεις).

70) 1327. Τον αυτοϋ περί τών κτημάτων τοϋ αυτοϋ Μο
ναστηριού.
«Ό βασιλεύς τών Βουλγάρων Μιχαήλ ό Άσάνης».

71) 1329. Τοϋ αυτοϋ περί τών κτημάτων τής Ααύρας.
('Υπάρχει σημείωσις).
«Οί τούς φθαρτούς καί ούδενός άξιους».

72) 1326. Τοϋ αυτοϋ περί διαφόρων κτημάτων τής Μονής
τοϋ Βατοπαιδίον.
«Είδ’ ά'ρα τών μέν άλλων δη ξυμπάντων».

73) 13... Κόπια, από τοϋ χρυσοβονλλου τοϋ ’Ανδρονίκου
διά την μονήν τοϋ Καρακάλλου (δυσανάγνωστος, 
δμως υπάρχει σημείωσις).

74) 13... Χρυοόβουλλον Ανδρονίκου τοϋ νεωτέρον περί
τών κτημάτων τής μονής τοϋ Ξενοφώντος. 
«Παντί τώ αίτοΰντι διδόναι».

75) 1342. Χρυοόβουλλον Ίωάννου τοϋ Παλαιολόγου διά τό
χωρίον Χάνδαξ.
«Επειδή προ ολίγου έξητήσαιο».

(6833, Ζωγράφον 

'Ιουλίου 'Ινδικτ. 8).

(6884, Ζωγράφον 
Σεπτεμ' Ινδικτ. 9).

(6885, Φιλοθέον 
* Οκτωβρίου 

3 Ινδικτ. 10).

(6836, Ζωγράφον 
Μαρτ. 3Ινδικτ. 11).

(6886, Ζωγράφου. 
Σεπτεμβρίου 

3 Ινδικτ. 11),

(6837, Λαύρα.
3 Ιανουάριον 

Ίνδικτιώνος 12).

(6837, Βατοπαίδ. 
Μαίου3 Ινδικτ. 12).

(6S.. Καρακάλλου).

(68.. Ξενοφώντος).

(6850, Ζωγράφον. 

3 Ιανοναρ,3 Ινδ. 10),
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76) 1342. Τον αυτόν περί τών κτημάτων τής μονής τοϋ
Ζωγράφου. (Έσημειώθη μόνον περίληψις).

77) 1343. Τοϋ ανιόν διά τά κτήματα τής μονής τοϋ Δο-
χειαρίου.

«Έπεί οί μοναχοί τής εν Άγίψ Όρει τοϋ ’Άθω».

78) 1342. Τοϋ αύτοΰ περί τών κτημάτων τής Λαύρας (συν-
τομώτερον ολίγον).
«Πολλοί γεγόνασι τών τοϋ Σωτήρος εντολών 
πληρωταί».

79) 1344. Ίωάννου τοϋ Παλαιολόγον χρνοόβονλλον, διά τό
τοϋ Βατοπαιδίον Μετόχιον ΙΙροοφόοιον. (Έση
μειώθη μόνον ή περίληψις).
«Έπεί οι Μοναχοί τής κατά τό “Αγιον Όρος».

80) 1344. Χρνοόβονλλον Ίωάννου τον Παλαιολόγον, διά τό
σ·32 χωρίον Μαρμαρηνόν κατά τον Στρυμόνα, άφιε-

ρωθέν τή μονή τοϋ Ζωγράφον παρά τοϋ Γ. 
Σιρασιμήρον Πιγκέρνους, τοϋ βασιλέως τών 
Βουλγάρων.
«Έπεί ό Πιγκέρνης τοϋ ϋψηλοτάτου βασιλέως 
τών Βουλγάρων».

81) 1344. Τον αυτόν Χρυσόβουλλον, δι’ οϋ αυτός δωρεΐται
τό χωρίον Ζίχναν εις τον αϋτοΰ πιστόν στρατο
πεδάρχην Ίωάννην Χονμνον εις διαδοχικήν κλη
ρονομιάν. (Έσημειώθη σύντομος περίληψις).

82) 1346. Τοϋ αϋτοΰ διά τά κτήματα τής Λαύρας.
«Έπεί οί μοναχοί ....

83) 1349. Τοϋ αϋτοΰ χρυσόβουλλον, δι’ οΰ χαρίζει αυτός
Δημητρίφ Δεβληοινω χρηματικόν κέρδος έκ τών 
έσοδημάτων τοϋ χωρίου τής 'Εαμηλιάς. (Έση
μειώθη μόνον ή περίληψις).
«Έπεί έδα>ρήσατο ή βασιλεία μου».

84) 1351. Τοϋ αυτόν διά την γην Πατρικόνος έκ 2400
μοδίων, άφιερωθεΐσαν τφ μεγάλφ ’ Αδνουμιάατψ 
Κατσαρα. (Έσημειώθη μόνον ή περίληψις).

85) 1351. Χρνοόβονλλον Ίωάννου Κατακουζηνον.

86) 1351. Τοϋ αύτοϋ περί διαφόρων κτημάτων τής μονής
σ. 33 τών Ίβήρων.

«Έπεί οί έν τή κατά τό “Αγιον ’Όρος τοϋ ’Άθω».

(6850. Ζωγράφου. 
Ίανουαρ.Ίνδ. 10).

(6851, Δοχειαρίου. 
Μαΐον Ίνδικτ. 11).

(6851, Λαύρα. 
Δεκεμβρίου 
Ίνδικτ. 11).

(6852, Βατοτταιδ. 
Αυγονοτ ου 

Ίνδικτ. 12).

(6853, Ζωγράφου 
9 Οκτ. * Ινδικτ. 13).

(6853, Φιλόθεου. 
Νοεμβρίου).

(6854, Λαύρα. 

Αύγούστ.Ίνδκτ.14).

(6858, Δοχειαρίου. 

’ Οκτωβρίου. 
Ίνδικτ. 3).

(6859, Δοχειαρίου 

9 Ιανουαρ.).

(6859, Ίβήρων 
Ίουλ. Ίνδικτ. 4). 

(6859, Ίβήρων).
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σ.34

87) 1354.

88) 1355.

89) 1355.

90) 1356.

91) 1357.

92) 1357.

93) 1357.

94) 1356.

95) 1356.

96) 1364.

97) 1366.

Κόπια Χρναοβονλλου Ίωάννου τοϋ ΙΙαλαιολόγου 
διά τά κτήματα τής μονής τοΰ 'Ρωασικον.

«Ή εκ Θεοΰ βασιλεία μου». 

Χρνσόβουλλον Ίωάννου τοΰ Παλαιολόγου διά τό 
κτήμα τής μονής τοϋ Φιλοθέον εν τή νήσφ τής 
Λήμνου.
«Βασιλικής ά'ρα καί σπουδής επαινούμενης καί 
καλώς έχοΰσης σκέψεως».

Τοΰ αντοϋ διά τά κτήματα τής μονής τοΰ Δοχεια- 
ρίον.
«Οϋδέν ούτως ίδιον πέφυκεν είναι».

Κόπια, εκ τοϋ χρναοβονλλου Ίωάννου τοΰ ΓΙαλαιο- 
λόγον διά τά κτήματα τής μονής τοΰ Καρακάλλου. 

Κόπια εκ τον χρνσοβοΰλλον τοΰ αντοϋ βασιλέως 
περί τοΰ μοναστηριού 'Ραβδούχον έν τφ ’Άθω. 
(Έσημειώθη περίληψις).

Χρνσόβουλλον Ίωάννου τοΰ Παλαιολόγου διά 
τό κτήμα τοΰ Έσφιγμένου εν τφ Λογγω.
«Έπεί οί ενασκούμενοι εν τή κατά τον ’Άθω».

Τοΰ αντοϋ περί διαφόρων κτημάτων τής Μονής 
τών Ίβήρων. (Έσημειώθη περίληψις). 

Χρνσόβουλλον Ίωάννου τοΰ Παλαιολόγου περί 
διαφόρων κτημάτων τής Μονής τοϋ Βατοπαι- 
δίου. (Υπάρχει σημείωσις).

Χρυσόβονλλος ορισμός τοΰ αΰτοΰ, δι’ ου παραχω- 
ρεΐται τφ Βατοπαιδίω δικαίωμα εχειν θαλασσοπό
ρον πλοΐον χωρητικότητος εως 700-ων μοδίων. 
«Ή βασιλεία μου τον παρόντα χρυσόβουλλον 
ορισμόν αυτής απολύει».

Σιγίλλιον ’Αλεξίου Κομνηνοϋ τον Τραπεζονν- 
τίου, δοθέν τφ τής Θεοτόκου Μοναστηρίφ, τφ 
εΰρισκομένφ εν τφ ’Όρει Μελά.
«Έν πάσιν, οις τό παρόν ημών ευσεβές έπιδεί- 
κνυται Σιγίλλιον».

Χρυαόβονλλ,ον Ίωάννου τον Παλαιολόγου, δοθέν 
τφ τοΰ Προδρόμου Μοναστηρίφ τφ εν ’Άθφ, τφ 
επονομαζομένφ Νέα πέτρα, διά τό κτήμα έν τή 
νήσφ τής Λήμνον. (Έσημειώθη περίληψις).

(6862,c Ρωσσ.χον).

(6863, Φιλόθεου. 
Μαΐον Ίνδιχτ. 7).

(6864, Δοχειαοίον 

Σεπτεμ.' Ιι διχτ. 9).

(6864,
Καραχάλλον). 

(6865, Παντοχράτ. 

Άποιλ.'Ινδιχτ. 10).

(6866,* Εσφιγμέν. 
Αύγουστον 

3Ινδιχτ. 10).

(6865, 3Ι6ήρων, 
Αυγονοτ.3 Ινδ. 10).

(6865, Βατοηαίδ. 
Σεπτεμβρίου 
3Ινδιχτ. 10).

(6865, Βατοπαίδ. 
Σεπτεμβρίου). 

3Ινδιχτ. 10).

(6873, Λαύρα.
Δεχεμβ.Ίνδιχτ.3).

(6874, Διονυσίου. 

Αύγουστον 
3 Ινδιχτ. 4).
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98) 1375. Χρυσόβονλλον ’Αλέξιον Κομνηνον τοΰ Τραπε-
ζονντίον διά την άνέγερσιντής μονής τοΰ Διο

νυσίου.
«Έν δνόματι τοΰ Πατρός και τοΰ Υίοΰ. κ.τ.λ.»

99) 1378. Χρυαόβουλλον ’Ανδρονίκου τον Παλαιολόγου
δοθέν τώ 'Ραδοσλάβω και τής τέκνοις αΰτοΰ, 
Άβραδιά δύο χωρία πλησίον τής Θεσσαλονίκης, 
μίτι κα'ι Νεοχώρι.

.35 «Έπεί Σαμπίας ό 'Ραδοσλάβος άνέφερεν».

100) 1394. Χρυαόβουλλον Μιχαήλ τον Παλαιολ.όγου περί
διαφόρων κτημάτων τής Μ. τοΰ Παντοκράτο- 
ρος. (Υπάρχει σημείωσις).

«Οί εν τή κατά το "Αγιον "Ορος».

101) 1396. Τοΰ αυτοϋ, διά το κτήμα τοΰ αΰτοΰ Μοναστη
ριού εις την νήσον Λήμνον.
«Επειδή οί μοναχοί».

102) 1404. Χρυαόβουλλον τοΰ υίοϋ αΰτοΰ Ίωάννον τοΰ
Παλαιολόγου περί απαλλαγής τής Λαύρας εκ 
τής εισφοράς δεκάτων εκ τινων κτημάτων, κατά 
συνέπειαν επισκέψεως τούτον τον Μοναστηριού 
υπό τής συζύγου αυτόν.
«Εί μεν άπ’ αρχής ετήρει τοΰ υίοΰ την εντολήν 
ό άνθρωπος».

103) 1405. Χρυαόβουλλον Ίωάννον τον Παλαιολόγου διά
τά χωρία Άβραμίτι καί Νεοχώρι, άφιερωθέντα 
υπό τοΰ 'Ραδοσλάβον εις τήν Μονήν τοΰ αγίου 
Παύλου. (Υπάρχει σημείωσις).

104) 1407. Τοΰ αυτόν διά το κτήμα τοΰ άγιον Παύλον
Παλαιοχώρι, εν τή Κασσάνδρα.
«Έπεί προ καιροΰ τίνος εδωρήσατο ή βασι
λεία μου».

105) 1407. Χρυαόβουλλον Ίωάννον τον Παλαιολ.όγου, έν
μοναχοΐς Ίωάσαφ ή δοθέν τοίς Μοναστηρίοις 
Παντοκράτορος έν Κωνσταντινουπόλει, τής Λαύ
ρας, Βατοπαιδίον, Ξηροποτάμον καί τοΰ άγιον

(6883, Διονυσίου).

(6887,"Αγ. Παύ

λος Νοεμβρίου).

(6902, Παντοκράτ. 

’ Ιανουάριου 
3 Ινδικτ. 2).

(6904,Παντοκράτ. 
’ Ιανουαρ. 3 Ινδ. 4).

(6912, Λαύρα.
Αύγουστου 

3 Ινδικτ. 12).

(6913,

"Αγιος Παύλος. 

Ιουνίου3 Ινδ. 1).

(6915,
"Αγιος Παύλος.
3Ιουνίου 3Ινδ. 1).

(6915,

"Αγιος Παύλος, 
Λαύρα, Ξηροποτ. 

Βατοπαιδίου).

1 Ούχ ό Παλαιολόγος γενόμενος μοναχός έπωνομάσϋη Ίωάσαφ, άλλ’ ό Κατακουζηνος 
ίβλ. Ιστορίαν Ασκητισμού Α' σ. 94 καί 121 ε'.) ώς καί ό 3Ιωάννης Οϋγκλεσης τής Σερ
βίας (βλ. Νερούτσον: Ό βασιλεύς μοναχός Ίωάσαφ, έν Νέα Ήμέρφ Τεργέστης 13/?6 
Ιουλίου 1891 άρ. 87).
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Παύλου έντώ ’Άθω. (εν και to αυτό εν 5. Πρω- 
τοτύποις), επί δικαιώματι νά λαμβάνωσι τά 

•36 δέκατα έκ τών βασιλικών κτημάτων εν τη Κασ
σάνδρα, (Σύντομος περίληψις).
«Ό τής μεγάλης πόλεως αρχών, δλος αγαθός ών, 
αρχήν έδημιούργησεν άνθρωπον ως αθάνατον».

106) 1407. Πρόσταγμα Δεσπότου ’Ανδρονίκου; διά την γήν
τοΰ 'Ρωσοικοΰ Μοναστηριού εν τή νήσω τής 
Λήμνου.
«Οί κύριοι τής βασιλείας μου».

107) 1408. Χρυσόβουλλον Ίωάννον τοΰ Παλαιολύγον, διά
τά μετόχια τής Μονής τοΰ Διονυσίου.
«Έπεί οί εις τό μονΰδριον τοΰ κυρ. Διονυσίου».

108) 1409. Βασιλικόν πρόσταγμα διά τό κτήμα τοΰ αγίου
Παύλου έν Κασσάνδρα.
«Οί ενασκούμενοι τή κατά τό “Αγιον ’Όρος».

109) 1414. Χρυσόβουλλον Μανουήλ τοΰ Παλαιολύγον, διά
τό κτήμα τής Μονής Βατοπαιδίου Χαονηλή (sic) 
τή νήσφ τής Λήμνου.
«Ό τιμιώτατος εν μοναχοΐς κυρ ’Αθανάσιος».

110) 1414. Πρόσταγμα διά τό κτήμα τής Μονής τοΰ Δοχεια-
ρίον ’ Αμαριανά.
«Οί ενασκούμενοι τή σεβασμία Μονή τοΰ Δο- 
χειαρίου».

111) 1419. Πρόσταγμα Δεσπότου ’Ιωάννον διά τά κτήματα
37 τοΰ ‘Αγίου Παύλον, Άβραμίτι καί Νεοχώρι.

(Έσημειώθη περίληψις).

112) 1436. Χρυσόβουλλον ’Ιωάννον τοΰ Παλαιολόγου διά
τά κτήματα τής Μονής τοΰ ‘Αγίου Παύλον, έν 
τή νήσω τής Λήμνου (Συντετμημένον).
«Αί κατά τό “Αγιον ’Όρος τοΰ ’Άθω σεβά
σμιοι Μοναί».

113) 1456. Χρυσόβουλλον Άλφόνσου, βασιλέως’Αραγωνίας,
Σικελίας, Βαλενδίας, 'Ιερουσαλήμ. Ουγγαρίας 
κ.τ.λ. δοθέν τή Μονή τοΰ Βατοπαιδίου καί παντί 
τψ Άγίφ Όρει. (Διά τούς πειρατάς). Λατινιστί: 
«Alfousus Dei Rex Arragoniae, Siciliae 
et ctr».

(6915,' Ρωσοικόν).

(6916, Διοννοίου 
Ανγονοιος 
Ινδικτ. 1).

(6917, 
αγ. Παύλος).

(6922, Βατοπαίδ. 

Αυγονοτον 
9 Ινδικτ. 7).

(6926, Δοχειαρίον 
Δεκέμβ. * Ινδικ. 8).

(6928" Αγιος Παύ
λος. Σεπτεμβρίου).

(6945, "Αγιος 
Παύλος. Σεπτεμβ. 

9Ινδικτ. 15).

(Βατοπαίδιον).
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ο. 38

114) 1462. Πρόσταγμα Δη μητριόν Δεσπότου τοΰ Παλατο
λόγου περί τής καταργήσεως τοΰ καπελίου εν 
τφ τής Λήμνου μετοχίω τοΰ 'Αγιον Παύλον. 
«Επειδή οί εν τή σεβασμία Μονή τοΰ 'Αγίου 

Παΰλου».

115) Χρνσόβουλλον σιγίλλιον (δνομα λείπει).................
έπικυροΰν πνευματικήν διαθήκην μοναχοΰ τίνος 
’Αθανασίου, εν ή αυτός άφιεροΐ τή τοΰ ’Άθω 
Λαύρα, τό έαυτοϋ Μοναστήριον έν τή Καλαμα
ριό., πλησίον τής Θεσσαλονίκης.

«Είδε στρατιώτης δπλοις περιφραξάμενοςεαυτόν».

116) Πρόσταγμα (όνομα λείπει) διά τήν γήν τής Μο
νής .... τοΰ Έσφιγμένου, πέριξ τής ' Ρεν δίνης, 
εκ 2000 μοδίων.
«’Επειδή οί Μοναχοί τής κατά τό "Αγιον ’Όρος 
τοΰ Άθω διακειμένης σεβασμ. Μονής».

117) Σιγίλλιον σεβαστοκράτορος Νικηφόρου τοΰ Κο- 
μνηνοΰ διά τά κτήματα τής Μονής τοΰ Ξηρο- 
ποτάμου τά ευρισκόμενα έν τοΐς όρίοις τής 
'Ιερισσοΰ. (Έσημειώθη περίληψις).

118) 1775. Μειάφρααις τον χάτ - σεριφίου, έκδοθέντος έν
έτει 1775 μηνΐ Δεκεμβρίω διά τά κτήματα τής 
Μονής τοΰ Έσφιγμένου, Άχιανον και Πατρική. 
«Ενδοξότατε και σοφώτατε».

119) 1194. Όθ. "Ετερον Βασιλικόν πρόσταγμα άπολυθέν
κατά τό 1194 έτος περί τών ιδίων κτημάτων.

120) Πρόσταγμα (δνομα λείπει) διά τό κτήμα Φε
βρουάριου τά’Αμαριανά, πωληθέν τή Μονή τοΰ 
Δοχειαρίον υπό τοΰ μεγάλου Δομεστίκου Δημη
τρών τοΰ Παλαιολόγον διά 600 ΰπέρπυρα. 
«Έπεί άνηνέχθη τή Βασιλεία μου».

(6970,"Αγιος 

Παύλος. ’Ιουλίου 
3Ινδικτ. 10).

(* Απριλίου, Λαύρα- 
3 Ινδικτ. 15).

(3 Εσφιγμένου. 

Σεπτεμβρίου 
3 Ινδικτ. 12).

(Ξηροποτάμου).

( Εσφιγμένου).

(1194, Έοφιγμέ- 
νου. Τουρκιστί).

(Δοχειαρίου. 
Ινδικτ. 13).

Πλαστόγραφα χρνσόβονλλα.

121) 924. Δυο αντίγραφα χρνσόβονλλα βασιλέωςc Ρωμανού (6432,
τοΰ Γεροντοτέρον περί τής άνακαινίσεως τής Μ. ζηροποταμ.). 

τοΰ Ξηροποτάμου καί περί τοΰ τιμίου —υλου ι.
Ταΰτα τά αντίγραφα άντιλέγουσι τό έν τφ άλλφ.

' Τό περίφημον τοΰτο χρυσόβουλλον έξεδόθη 9άκις (ζητεί έν βιβλιογρ. τούς άριΟμ. 
1778 (Βάροκι), 1778 (Δαπόντες), 1780 (Χριστοφόρος), 1838 (Οικονόμος),
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122) 1.356. Χρυοόβουλλα Πωάννον τοϋ Παλαιολόγου διά
τό Μ ον. τοΰ Καλλιγράφου εν τώ ’Άθφ.

123) 1407. Χρυσόβουλλα Μανουήλ τοϋ Παλαιολόγου διά
τό Μοναστηριού Σν.αμανδρηνόν εν τώ 'Άθφ 1.

(6864,

Δοχειαρίον).

(ι6915,
Κωνοταμονίτον).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5°s.

Πρακτικά και Βακουφλαμέδες.

A . Διά τά κτήματα τής Μονής τών Ίβήρων.

124) 1104. Πρακτικόν ’Ανδρονίκου, άγαν παλαιόν μήκους
3 πήχι-ις πλάτος 1 πήχυν. (Υπάρχει σημείωσις).

125) 1104. Κόπια πρακτικού Ίωάννου Σεβαστ. Κομνηνοΰ.
μήκους 10 πηχών, συγκριθέν μετά τοΰ κειμέ
νου υπό τίνος υπάτου τών φιλοσόφων. ('Υπάρχει 
σημείωσις).

126) 1116. Δύο αντίγραφα πρακτικών κυροϋ ’Αλεξίου τοϋ
Κομνηνοΰ.

127) Πρακτικόν ’ Ιωάννου Βατάτση πρωτοβίβλου, 
λίαν μακρύ. (Υπάρχει σημείωσις)

(6612, ενωρίτερον) 

Ίβήρων. Ανγονσ. 
Ίνδικτ. 5 ή 15/. 

(6612, ibidem 

Ίανοναρίον).

(6626, ibidemJ.

("Ετος...1 Απρίλιον 
Ίνδικ. 7. ibid.).

1856 (Muller), 1857 (Li n g en t h al), 1865 (Migne), 1881 (Σακελλίων), 1926 
(Ευδόκιμος Ξη ρ ο ποτ α μη νός, όσης ύποστηρίζει λίαν τολμηρώς τήν γνησιό- 
τητα). Πρώτος διέβαλεν αυτό ώς πλαστόν Άμφιλόχιος ό Φιλοθεΐτης (βλ. Άνατ. 'Αστέρα 
Κ' σ. 309-11), είτα ό Θεοδώρητος, ό Φρεαρίτης, ό Γεδεών κλπ., περί οΰδενός 
εγγράφου έγένετο τοσοΰτος πάταγος, άλλ' ανωφελής τοϊς άγιορείταις.

' Αί μοναί Δοχειαρίου καί Κωνσταμονίτου απ' αιώνων έρίζουσι περί τής περιοχής, 
έν ή έκειτο ή πάλαι τοΰ Καλλιγράφου μονή, τό σπουδαιότερον ή πρώτη τεκμήριον 
ιδιοκτησίας παρουσιάζει τό ανωτέρω χρυσόβουλλον τοΰ I. Παλαιολόγου, καί επί τή βάσει 
αύτοϋ ώς γνησίου έξηνέχθη καί ή τελευταία υπέρ αυτής γνωμοδότησις τών καθηγητών 
τοϋ πανεπιστημίου Παπούλια καί Τριανταφυλλοποΰλου (1928). Ό γέρων 'Ιερόθεος Αοχεια- 

ρίτης τφ 1929 έκδοΰς δλα τά σχετικά τής ύποθέσεως ταύτης (Τό μονύδριον τοΰ Καλλι
γράφου) άπέδωκε πολλήν ή μάλλον τήν πάσαν σπουδαιότητα είς τό χρυσόβουλλον, 
(σ. 50 · 52), οΰ καί απλή άνάγνωσις πείθει έκαστον περί τής τολμηράς κιβδηλίας. Καί ή 
άνάγνωσις δέ έν πολλοΐς χωλαίνει ένταΰθα, π. χ. αντί «χρυσόβουλλον λόγον» έξέδωκεν ό 
γέρων 'Ιερόθεος «γόγγυσιν;» καί αντί τοΰ: λόγος, έχει «γόγ;» καί άλλα τοιαΰτα. Κάλλιον 
έξεδόθη ύπό τοΰ αρχιμ. Κτένα τό χρυσόβουλλον τοΰτο έν τφ Δ' τόμφ τής Έπετηρίδος 
(Άθήναι 1927) σ. 295 -297). Ό κ. Κτένας κατωτ. (σ. 298 -300) δημοσιεύει έτερον χρυ
σόβουλλον τοϋ αΰτοΰ, δθεν άπέρρευσεν, ώς φαίνεται, καί τό ανωτέρω, (ήτοι μετεβλήθη- 
σαν τά ονόματα μόνον π.χ. αντί Καλαμαρία έγράφη Καλλιγράφου κ.τ.τ.). Τά λεγόμενά μου 
ένταΰθα περί πλαστότητος στηρίζονται επί τής γνώμης τοΰ Ούσπένσκη καί τών ανω
τέρω έσωτερικών ένδείξεων. “Ινα καταδειχθή ή πλαστότης πλήρης, απαιτείται αΰτοψίαι 
διό ώς πρός ιρΰιο έπέχω ν' άπυφανθώ όρισΜκώς καί έκπεφραομένως.
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128) Πρακτικόν Σεβαατ. Τρνφωνος Κεδρηνον δρφα- ( ν Ετος —’ Απριλ.

νοτρόφου. (Υπάρχει σημείωσις). ' Ινδικ. 14 ibid).

129) Σημείωσις: Ύπάρχουσιν, έ'τι πρακτικό Λέοντος 
τοΰ Καλογνώμονος, Πρωτοσεβαστοΰ Περγαμηνον.

130) Κόπια συγκριθεΐσα μετά τοΰ κειμένου υπό τοΰ 
τής Περισσού Επισκόπου Βασιλείου.

Β'. Διά τά κτήματα της Μονής τον 3 Εσφιγμένου.

131) Πρακτικόν Κωνσταντίνον Σεβαστού Περγα
μηνον. (Υπάρχει σημείωσις).

( Εσφιγμένου).

132) Κόπια πρακτικού Γεωργίου Φαρισαίου, συγκρι- 
όεΐσα μετά τοΰ κειμένου υπό τοΰ τής Περισσόν 
επισκόπου ’Ιακώβου. (Υπάρχει σημείωσις· ΰπάρ- 
χουσιν έτι σημειώσεις έκ 4 Πρακτικών).

133) 1582. Βακουφλαμές, μετάφρασις εκ τοΰ οθωμανικού εις 
την Ελληνικήν γλώσσαν. (Υπάρχει σημείωσις).

Γ'. Διά τά κτήματα τής Μονής τοΰ Δοχειαρίον.

(l()82t Ίβήρων).

134) Πρακτικόν πρωτοβίβλον. ('Υπάρχει σημείωσις). (’Απριλ. Δογειαρ 
"Ινδικτ. 9.).

135) Πρακτικόν Μανουήλ Χαρερίον. (Υπάρχει ση- 
μείωσις).

("Ιουλίου Ίνδ 7).

130) 1409. Πρακτικόν Παύλου και Γεωργίου. (Σχεδόν δλον (6917y Μαΐον

άντεγράφη).

Δ'. Διά τά κτήματα τής Μονής τον Ξενοφώντος.

3Ινδικτ. 9).

137) 1300. Πρακτικόν Σεβαστοί). . . (Σχεδόν δλον άντε- (6808, Ξενοφώντος

γράφη). Μαρτ.' Ινδικτ. 13).

138) 13... Πρακτικόν Φαρισαίον εποχής ’ Ανδρονίκου τοΰ 
νεωτέρον. (Σχεδόν δλον άντεγράφη).

(68 . . . ibid.).

139) Σημείωσις: Ύπάρχουσιν ετι δυο Πρακτικά, τοΰ 
Σεβαστού Δημητρίον και Λέοντος τον Καλο
γνώμονος. Σεσημειωμένα είσΐ σχεδόν τά αυτά 
κτήματα.

Ε’. Διά τά κτήματα τής Μονής τον Ζωγράφου.

140) Πρακτικόν Περγαμηνοΰ. (Σχεδόν δλον άντε- (Μαΐον, Ζωγράφ.

γράφη). * Ινδικτ. 3).

141) Πρακτικόν Φαρισαίον. ( Αντεγράφη δλον). (Δεκεμβ. ibid. 

9Ινδικτ. 1).
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142) 976. Όθ. Βακουφλαμες διά τά κτήματα τής μονής
τοϋ Γρηγορίου. Μετάφρασις εκ τοϋ Τουρκικού 
εις τήν Ελληνικήν γλώσσαν. (Άντεγράφη δλον).

143) 976. Όθ. Βακουφλαμες διά τά κτήματα τής μονής
τοϋ 'Ρωσσικον. Μετάφρασις εκ τού ’Οθωμανι
κού εις τήν 'Ρωσσικήν διάλεκτον. ("Ολον άντε
γράφη).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6°?.

’ Έγγραφα ’ Ορο&ειικά

144) 1069. Όροθετική πράξις Ίωάννου τον Άσηκρίτου,
βασιλικού νοταρίου περί των συνόρων τόπου τού 
'Αγίου Δη μητριού Φονσκονλον εν Κασσάνδρα. 
«Ιωάννης Άαηκρίτης βασιλικός νοτάριος καί 
άναγραφεύς Βολεροΰ Στρυμώνος».

145) 1071. 'Οροθετική πραξις περί τών συνόρων κτήματος
μονής τών Ίβήρων, Μελισαεών, επικυρωμένη 
υπό τού Στεφάνου Μητροπολίτου Σερρών. 
(Υπάρχει σημείωσις).

146) 1407. 'Οροθετική πραξις περί τής παραχωρήσεως γής
εν τή νήσφ τής Λήμνον τή μονή τοϋ 'Ρωσσι- 
κον άποπερατωθεϊσα καί προαχθεΐσα υπό τοϋ 
Γεωργίου Ίανονλη καί ’Αντωνίου τον Καλο- 
θέτου. (Έσημειώθη περίληψις).

147) 1419. 'Οροθετική Πραξις διά τήν γήν τής Μονής τοϋ
'Ρωσοικοΰ έν Κασσάνδρα υπογεγραμμένη υπό τοϋ 
Στεφάνου τοϋ 'Ραδηνον. ('Υπάρχει σημείωσις).

148) 1422. 'Οροθετική ύπόθεσις Στεφάνου Δονκα Σαραν-
δηνον καί Κωνσταντίνον τοϋ ΤΙαλαιολόγου περί 
τής παραχωρήσεως τής εν Κασσάνδρα τή Μονή 
τοϋ αγίου Διονυσίου. (Υπάρχει σημείωσις). 
«Επειδή κατά τό 'Άγιον ’Όρος».

149) 1539. 'Οροθετική ύπόθεσις περί τής διαχωρίσεως τών
συνορευομένων χωραφίων τών Μοναστηρίων 
άγιου Παύλου καί Ξενοφώντος, υπογεγραμ
μένη υπό τοϋ τής Θεσσαλονίκης ’Αρχιεπισκόπου 
Θεωνά. (Υπάρχει σημείωσις).

(“Επειται συνέχεια). ΕΥΛΟΓΙΟΣ ΚΟΥΡΙΛΑΣ,

(976. Γρηγορίου 

Τουρκιστί).

(976, 'Ρωσοικόν. 
Τουρκιστί.)

(6577, ’Ρωσοικόν).

(6579, Ίβήρων. 
Αύγουστον,
’ Ινδικτ. 9),

(6915, ’Ιουλίου 
’Ινδικτ. 15).

(6927/ Ρωσοικόν. 

Μαΐον Ίνδι. 12).

(6930, Διονύσιον).

(7047,
"Αγιος Παύλος).

ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ
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