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Preface.
Un petit nombre des actes du monastère de Zographou a déjà été
publié antérieurement. Florinsky a fait l'édition de quelques actes
d'après les photographies de Sévastianov. Quelques autres actes ont
été édités par Aprilov, l'archimandrite Leonide, Bodiansky, Zachariae
von Lingenthal, Gelzer etc.
Outre ces éditions, comme la principale source nous servaient les
photographies de Pierre Sévastianov qu'il avait pris en 1859 — 1 8 6 0
pendant son voyage au Mont Athos. Je réussis à en retrouver les né
gatives au musée de Roumiantsev à Moscou et à en prendre des copies.
Les copies de la collection de l'évêque Porphyre Ouspensky me servi
rent aussi comme source importante et je regrette bien que la plupart
de ces copies ne donnent qu'un extrait des actes qui manque d'exac
titude.
Durant mon voyage au Mont Athos en 1896 j'eus l'occasion de
compléter ces actes. Les éditions et les copies principalement des actes
grecs ont été collationnées par moi avec les originaux aux archives du
monastère et complétées, les autres actes grecs et slaves y ont été co
piés. Il ne manque que quatre actes slaves que je n'avais plus le temps
de copier; on m'en avait promis des photographies et je regrette bien
de ne les avoir pas reçues. Je ne remplis qu'un agréable devoir en
remerciant le vénérable higoumène et les moines hospitaliers du mona
stère pour leur appui aimable à mes travaux.
Ce sont M. Éd. Kurtz à Riga et M. Basile Korablev à St. Pétersbourg qui se sont chargés de l'édition le premier des actes grecs et
l'autre des actes slaves; ils ont aussi préparé l'index des noms propres.

W. Regel.

Actes Grecs,
ι.
6488—980, mois d'août, iüdiction ѴШ.
Thomas, higoumène d'un monastère (τοο Αντωνίου?), vend àOnésiphore un terrain et un monastère, nommé les Saints Apôtree de Xérocastron, pour la somme de 64 pièces d'or.
σίγνον Θω
μα μονάχου
κα\ ή γουμένου^

σίγνον Άθα
νασί ου μονχχοΰ

σίγνον Κυρί
λλου μονάχου

Έ ν ονόματι του πατρός και του υίοϋ και του αγίου πνεύματος, Θωμοες
μοναχός και ηγούμενος των και τω μακαριωτάτφ κυρφ ^ντωνίφ, πέπρακα
εις υμάς μετά των έμών αδελφών, 'Αθανασίου μονάχου και Κυρίλλου, προς
υμάς τους πνευματικούς μου αδελφούς, τόν κυρόν Όνησιφόρον και τους
γνησίους σου αδελφούς, τόν άγρόν τόν έπονομαζόμενον του Ξηροκάστρου 5
τους αγίους Αποστόλους εις νομίσματα έξήκοντα τέσσαρα μετά της οικο
σκευής αύτου καί βιβλίων £ξ, μηναία τέσσαρα, γενεσοπαροιμία καζ ό Κλίμαξ,
Ι. Deux copies (A et В) conservées aux archives de Zographou. Photographies Se
bastiano ν n. 17 — 18. Copie de Porphyre Ouspensky p. 11. Éditions: Σωφρονίου Καλ
λιγά, Άθωνιάς, 1863, p. 52—54. Διονυσίου Πίστη, Περιγραφική ιστορία του αγίου ορούς
*Ά.θω. Έ ν θεσσαλονίκη 1870, ρ. 42—44. О. Бодянскій, Актъ ЗограФСкаго монастыря
на Аѳонѣ 980 — 981 года. Съ 2 снимками. Чтені» въ Общ. ист. и древ. Росс. 1873,
кн. I, Отд. III, р. 1—10, avec la traduction russe, p. 4—6. Γερασίμου Σμυρνάκη, Ta
'Άγιον "Ορος. Έ ν Αθήναις 1903, ρ. 36.
2 των. και τω μακαριοτάτω κυρ άνττωνίω Β.
3 μετά... εμών Α. 4 ονΜτηφβρον Β ·
6—7 οίκοσκευεΤς Α οίκοσκεβής Β ßtßXtov Β μηνέα AB.
Византійскій Времѳнникъ. Тонь XIII. Прид.
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και Ιερά τα της έξοπλίσεως αυτών έπηρα δε εγώ το βορδόνην ταϋτα πάντα
λαβόντες άσφαλιζόμεθα προς υμάς τους είρημένους πνευματικούς ημών
10 αδελφούς, τον κυρόν Όνησιφόρον και τους του μέρους σου, του μη εχειν
έξουσίαν ποτέ καιρφ ή χρόνφ τους μονάχους των κε
κυρου 'Αντωνίου
κίνησιν την οίανουν ή άγωγάς και ταραχάς διεγείρειν προς σε τον πνευμα
τικόν ημών άδελφόν κυρόν Όνησιφόρον και τους έκ του μέρους σου* εάν δε
δοκιμάσει τις εξ ημών προς άνατροπήν της τοιαύτης πράσεως και άσφα15 λείας χωρησαι, έν πρώτοις řva μη εισακούεται παρά παντός κριτηρίου πο
λιτικού καί εκκλησιαστικού, άλλα καί εκδιώκεται παρά τών αγίων γερόν
των τον) καθ' ήμας άγιου όρους' ειθ' ούτος εχει? όστις αν είή, και την άράν
τών τριακοσίων δέκα και οκτώ αγίων πατέρων, προσεπιζημιούμενος καί
λόγφ προστίμου λίτρας τρεΐς' επί τούτφ γαρ και ή παρούσα ασφάλεια
20 έγράφη' παρουσία τών ευρεθέντων πατέρων.
"Εστίν δε ό περιορισμός του μοναστηρίου και ή διακράτησις ούτως*
άπό τόν βαθυν βηρόν του Ηηροκάστρου και ανατρέχει τόν ποταμόν καί
άκουμπίζει του Ζωγράφου άνωθεν και κρατεί τόν ράχοναν μέχρι του δρόμουτοΟ βασιλικού και αποδίδει εις την Άρκον εις τό Όξυν βουνήν, έν ф
25 καί είσίν σταυροί εις τους δρυς δύο, καί κατέρχεται τό ραχόνην ραχόνην
καί αντίκρυ εις τό ρυακίτζην του ράχωνος καί άντιπερνα τό λαγγάδιον τά
εναντία του ρυακίου καί άκουμπίζει εις τόν ράχοναν, ένθα στήκουν αί άσπραι πέτραι, καί κατέρχεται τόν ράχοναν ράχοναν καί άκουμπίζει εις τόν
βαθϋν βηρόν του Ηηροκάστρου.
50
Kat έδόθην καί τούτο, ίνα, όστις άναβάλη περί της τοιαύτης μονής,
řva ϊγιι τό ανάθεμα, παρουσία τών άποσταλέντων παρά του Πρώτου καί
του Κοινού, οι καί δηλωθήσονται έν τφ ίδίφ τόπφ, γραφέν δια χειρός Συ8 Ιερά . . . της έξοπλησεως Α (έξοπλησεως aussi Β).
ηπηρ. δε Α άπήρα δε Β ·
9 ύμας τ . . . ρημενους Α.
10 κα\ τ . . ου μέρους Α κα\ τών . . μέρους Β .
10—11 εχ . . εξ . . αν Α εχειν . . σίαν Β .
12 την . . άνουν Α.
13 άδελφ. . .
15 άσφαλίας Α χωσιφορ . . . τους Α αδελφών κυρ ¿νισηφορον κα\ τών του μέρους Β .
ptaat Β .
17 ειθουτως Α.
18 άγιων π . . . Α.
19 τρής επ-ητουτο Α επί τούτο Β
άσφάλια Α
19—20 άσφ . . ·. έγράφη παρου . . Β .
21 εστην Α ούτος Β .
22 βηρών Α
άνατρεχη Α.
23 άκουνπηζη Α άκουμπίζη Β ζογρίφου Β ράχωναν Β . 24 Ζρόμοο του. . *
ix . . και άποδίδη Β άποδήδη Α.
βουνη Α.
2 4 — 2 6 βουνήν . . . και εισι σταυ . .
εις . ους δρυς δύ
καί αντίκρυ . . . ρυακειτ . . ν του Β ^
2 6 άντηκρύ εις .το ρυα . . . τζην Α.
26—27 άντηπερνα τά λαγγάδ . . τα έναντήα
του ρυ . κη · . και άκουμπήζη Α άντιπερνα . λαγγάδιον τα έναν
ένθα Β .
28 κατέρχεται τον ρ . . « ραχών . . και . · . μπιζει εις Ђ
ακουμπιζη Α.
29 βιρον του ξιρωκάστρου Α
τ . . . ηροκάστρου Β . 30 ίνα . . . . »
ναβα . . περί Β ľvx οστης Α.
30—31 . ονης Ινα · . . θέμα Β ανάθεμα . . ου . . τών
άποσταλλέντων Α. 31—82 άποσταλέντων
ρω . . και . . . ο . νου Β .
32 οι
κα . . . . οθησονται . . τω . . ιω τόπω Β δηλωθησωνται εν τω ι . . . τοπω Α*

μεών μονάχου και υποκτίτου φιλοσόφου, μηνι αυγούστω, όκτωκαιδεκάτη,
ώρα έκτη, ινδικτιώνος ογδόης, έτους έξακισχιλιοστου τετρακοσιοστου όγδοηχοστοΌ оуЪооѵ.
35
f Θωμάς μοναχός ό Πρώτος.
f Ηλίας μοναχός κέ ηγούμενος.
f Παύλος μοναχός και ηγούμενος του Ξηροποτάμου.
t Θεόδωρος μοναχός του Ξηροκάστρου.
f Νικόλαος μοναχός κέ ηγούμενος της Χρομιτισσου.
40
f Κοσμάς μοναχός κέ ηγούμενος της Άρκου μαρτύρων υπέ
γραψα τον μέν σταυρόν ιδιοχείρως, τό δέ υφός δια του μαθητοϋ
'Αντωνίου.
f Ευθύμιος μοναχός και οικονόμος της Λαύρας μαρτύρων
υπέγραψα τόν μέν σταυρόν ιδιοχείρως, τό δέ υφός διά του γρα- 45
φέως.
Dans la seconde copie (В = n. 17) se trouve le supplément
suivant:
f Κατά την εικοστήν τριτην του Ιουνίου μηνός παρατυχόντες οί ηγού
μενοι του καθ' ήμας αγίου δρους εν τη σεβάσμια μονή του αγίου μεγάλο- 60
μάρτυρος Γεωργίου του Ζωγράφου
ό τιμιώτατος κυρ Δωσίθεος και
μέγας οικονόμος του αγίου ορούς και ό όσιώτατος καθηγούμενος του Κουτ^ου^ουσ-η κυρ Γαβριήλ και ό δσιώτατος ηγούμενος του Μακρού κΟρ Ίωαννίκιος και ό τιμιώτατος καθηγούμενος της μονής των Νεακίων κυρ Γερμα
νός καί ό τιμιώτατος ηγούμενος του Κασταμονιτου κυρ Ματθαίος και ό 55
τιμιώτατος κυρ Παχώμιος και κληρικός της Καρέων, 'Ελευθέριος μοναχός
καί ηγούμενος του Τρογαλά, Κοσμάς μοναχός καί ηγούμενος του Σκορπιού,
και ετέρων ουκ ολίγων.
f лѵаклрнс ЕролАлнлутѵНгадАЕНЪ.заграфск^ за истина подъписд\*ъ.

33—34 συμε . . . και υπο . . τ . φ·λο
υγουστ ιη ω
η έτους Β.
36 θωμα . . . . και προτος Β .
37 και Β .
38 του ξη . . ποταμού Α.
39 μοναχός και ηγούμενος Β
40 της χρομι . . . . Β.
4 1 QÎÇ>XOO μ
τον μεν Β . 42' ιδιοχ'ιρος Α 'ιδιόχειρος Β. 42—43 υφός . . . του . . θ
% ου Β .
44—45
^¿¡ίος της λαύρας μ . . . υ . . . . τον Β .
45 ιδιόχειρος Β .
45—46 γραφέος Β γρα . . . Α. 51 ζογράφου τιμιότατος (partout).
52 οσιότα
τος (partout).
1*

Α
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Π.
(1023 ou 1038), mois de février, indiction VI.
Le moine Sabas cède à la Laure de St. Athanase le monastère τοϋ
'Αρμενίου qui lui appartenait à Xérocastron.
ai

γνον

Σάβα μονάχου

(Έν ονόματι τ)ου π(ατρ)ός κα(έ το)υ (υίοΟ) καζ του άγι'ου πνεύματος,
Σάβας έλέφ θεού και Χρίστου μοναχός ô τόν τίμιον και ζωο(ποιόν) σταυρόν
ίδίοχ(είρως προτάξας την παρου)σαν έγγραφον (α)πλ(ήν) δωρεάν της έμης
μονής της έν τω Ευρωκάστρφ κειμένης, προσαγορευομένης δε του &ρμε5 νιου, τίθημι καί ποιώ εκουσίως και άβιάστως και δίχα παντός δόλου εις
υμάς τόν μοναχόν κορ Μιχαήλ τόν προεστώτα της Λαύρας του όσιου πα
τρός ημών Αθανασίου, όστις κάμε τόν άνάξιον του άγιου σχήματος ήξίωσε,
και δια σου προς πάντας τους έν τη Λαύρα αδελφούς και πατέρας, έπί υπο
θέσει τοιαύτη, έπειδήπερ ό μακαρίτης Θεόδωρος ό θεΐος μου ήγόρασεν από
10 τόν κυρ Θεοδώσιον τόν Σιδερωκαυστην το ήμισυ της μονής αυτού εις νο
μίσματα πεντήκοντα, άτινα έκ της έμής πατρικής ήν υποστάσεως, όπερ
και ήμισυ μέρος της μονής, καθώς πάντες γινώσκουσι, άπεριποέητον καί
αχρειον ον παντελές μήτε έκκλησιαν έχον μήτε (οί')κημα, έγώ Se εξ οικεί
ων μου άναλωμάτων καί τήν έκκλησίαν και τά οικήματα καί τα αμπέλια
15 άνέστησα και περιεποιησάμην τη του θεού χάριτι καί εις τουμφανές ήγαγον' τό δέ έτερον ήμισυ της αυτής μονής άπεχαρίσατο ό κΟρ Βασίλειος,
μαθητής γενόμενος του κυρ Θεοδοσίου, εις την υπεραγίαν οεοτοχον ένδιαθήκως, Γνα (εινε) και αυτό της υπεραγίας θεοτό^υ, καθώς καί πρώην ήν
IL Original conservé aux archives de Zographou. L'original a le titre suivant de
main postérieure: Άφιερωτικον της έν τώ 2ηροκάστρα> μονής ^ρμενίω έκ μέρονς του μονά
χου Σάββα εις τήν ίεράν μονήν της Ααύοας δωρουμένου, περιελθούσης δε εις τήν ήμετέραν
μονήν του Ζωγράφου. V. Porphyre Ouspensky p. 1 8 2 — 1 8 3 .
2 έλε'ο.
5 και πιω.
άβειαστος.
5—-6 ής υιμας.
προεστοτα (partout).
7 υμών
9 ύποθέσι τοιαύτι. έπιδίπερ.
#ήος μου ειγορασεν.
10 ήμιση
11 πεντίκοντα.
ια
τρικής ήν.
1 1 — 1 2 . ώπερ καί είμισι μέρος.
12 μωνής.
13 ά'χριον δν. μίτε (partout)
έχων..
οικίων.
14 άναλομάτων.
οικίματα.
15 άνεστισα και περιεπιήσάμην·
1 5 — 1 6 ε'ις τούνφ. ναΤς ήγαγων, τώ δε.
16 ήμισοι.
άπεχαρίσατω.
1 7 — 1 8 ένδ^άθίκ^ς
Ίνα.
18 καί αύτώ.
πρόαν ήν.

5 —
άχώριστον, του μνημονεύεσθαι αυτόν μέχρι συστάσεως της τοιαύτης μο
νής* έγώ δέ ό προρρηθείς Σάβας (τον πε)ρισπασμόν και τάς φροντίδας φευ- 20
γων, οία δή και νόσου επελθούσης μοι αθρόως και το οπτικόν των οφθαλ
μών μου άπολέσαντος, καθώς άγνωστα κρίματα του θεού, οικονόμησα περί
έμοΟ καί ηθέλησα πάλιν έλθεϊν προς τήν υπεραγιαν μου θεοτόκον, έν ω
και τό ζγιον σχήμα Ιλαβον, και άποθανεΤν έν τη τοιαύτη μονή, έν φ και
τάς συνθήκας έθέμην, άξιώσας τον προεστώτα και πάντας τους έν Χρισ- 25
τω αδελφούς καί συνοικούρους μου άναλαβέσθαι και τό προρρηθέν μοναστήριον καί έμέ καί τους συν έμοζ δυο αδελφούς, οοσπερ άπέκειρα, τόν τε
Ηγνάτιον καί τον Γεωργών, καί έπει ό θεός όδήγησέν σε τον πνευματικόν
καί άγων ημών πατέρα και τοί;ς άδελφοος . . .
προς
τουτφ ιδοϋ άποχαρίζομαι σήμερον εγγράφως την ρηθέϊσαν μονήν μετά 30
πάντων τών περιορισμών
κλιων χαλκοπλήκτων σιδηρικών καί λοιπής οικοσκευής, ώς
και παρ' ημών έναπεγράφησαν καί άφιερώθησαν πάντα, καί προσκυρώ τη
μεσίτη
εΐν τη υπεραγια μου θεοτόκφ, από σήμερον ημέ
ρας άποβαλλόμενος πασαν έξουσιαν και κυριότητα, ήν είχον εις την τοιαυ- 35
την μονήν, και άνατίθημι (αυτήν) εις σε τόν πνευματικόν μου πατέρα κυρ
Μιχαήλ προεστώτα της Λαύρας και δια σου προς τους αδελφούς πάντας,
καθορκώ δέ υμάς εις κυριον τόν θεόν ημών του μηδέποτε άποσπασθηναι
τήν τοιαυτην μονήν *(άπό τη)ς άγιας Λαύρας ή δωρηθήναί τινι ή έκποιηθήναι, άλλ' εις αιώνας αιώνων, ίως ού συνίσταται ή Λαύρα, είναι και τό 40
αυτό μοναστήριον υπό τήν έξουσιαν αυτής εις μνημόσυνον του μακαρίου
μου θείου (καί) τών προαπελθόντων αδελφών και έμοϋ τοο αμαρτωλού.
Ό δέ περιορισμός της τοιαύτης μονής περιέχει ούτως* άρχεται από
της μζσονγιο^ου του δεξιού μέρους και ανέρχεται τη ισότητι του βουνού,
ένθα καί άχλαδέα ισταται και πλησίον αυτής ροπάκιν, κρατών τήν αυτήν 45
ισότητα, καί ανέρχεται μέχρι της άγριελαιας' και πάλ(ιν κρατεί) τήν αυτήν
ισότητα καί τόν αυτόν αέρα και ανέρχεται μέχρι της κορυφής του βουνού,
ένθα και πέτρα μεγάλη κείται, περίπατων κατ9 ευθείαν μικρόν* είτα κατα19 τις τιαύτης μονής.
20 ο πρωρριθής.
21 φεύγον οία δ\ κα\ νόσσου.
τώ οπτικό ν.
22 άπολαίσαντος.
χρήματα.
2 3 πάλη ν έλ-θην.
2 4 άποθανήν έν τί.
αίν ώ.
2 5 εθέμιν.
2 6 συνχ,οϋρους μου.
κα\ τώ.
27 δίο.
άπέκυρα.
2 8 κα\ έποΤ.
όδίγίσεν% . 3 0 άποχαρίζομε.
ε-χΊρίφος τήν ριθεΤσαν.
31 περιορισμών.
32 χαλκοπ . . των σιδερικών και λυπεΤς οικοσκεύις.
3 2 — 3 3 ¿ς και παριμών.
άφηέρώ. . . .
πάντα.
3 4 τι υπεραγια.
3 4 — 3 5 ήμε'ρα.
3 5 κυριοτιτα.
τιαύτην.
36 άνατίθημοι.
3 8 ήμας.
μοιδέποτε άποσπασθΐναι.
3 9 τηαύτην.
ε'ι δωριθήναι τινι ει.
4 0 αλλ'
ης,
αιως ού.
είναι] ί'να.
41 μνημόσινον.
, 4 3 τις τηαυτης.
περιεχη ούτος.
4 5 ήσταται.
κρατον (partout).
4 6 ήσοτητα (partout).
άγριελέας.
4 7 χορηφις
του.
4 8 κήται περιπατον κατευθήαν.

φορεΐ μέχρι του ρυακίου, κρατών τό αυτό ρυάκην, έών αριστερά τά δίκαια
50 της Κυνίτζης, ήγουν του Μοχ(έρη), και ανέρχεται τόν βουνόν, ένθα και
πέτραι μεγάλαι κείνται* εϊτα άναφορεΐ μικρόν άνατολικώτερον, κρατών την
αυτήν ισότητα και τόν αυτόν αέρα, και ανέρχεται μέχρι και του ετέρου
l^ouvoOy κρατών άνατολικώτερον τόν ραχόνα ραχόνα, ένθα και πέτρα ριζημαία ίσταται' κλίνει προς ανατολάς, έών αριστερά τα δίκαια του Χάροντος,
55 δεξιά τοϋ ηρμένου, ήτοι του Ξυροκάστρου'κατέρχεται μέχρι τόν αυτόν ρα
χόνα καΐ διέρχεται την λιθοσωρείαν και κατέρχεται μέ^ρι του καμαρίου του
Χάροντος· είτα κρατεΤ τό καταρυακον καταρύακον, περικόπτει αριστερά και
ανέρχεται μέχρι της στράτας της από τών άγιων 'Αποστόλων ανερχομένης
εις του Χάροντος, κρατών την αυτήν στράταν κατέρχεται μέχρι του ποτα60 μου, πέρα τόν αυτόν ποταμόν και κρατεΤ τό αναποταμον τό από τών αγίων
Αποστόλων κατερχόμενον καί ανέρχεται μέχρι της βρύσεως της μέχρι του
αυτού ποταμού* ανατρέχει μικρόν και έρχεται μέχρι του τριστελέχου. . . .
πλάτανος του (ίστα)μένου μέχρι του αυτού ποταμού* έκνεύει άπ'
αυτού και Ερχεται μέχρι τ(ής κορυ)φής του μεγάλου βουνού, έών άρισ65 τερά τά δίκαια τών αγίων Αποστόλων, δεξιά του Χρμένου, ήτοι του Sipoκάστρου, και διέρχεται τόν έτερον βουνόν και κατωφορεΤ μικρόν, έών αρισ
τερά τα μανδρία, ήγουν τά δίκαια της μονής του Νεακίου, δεξιά τό περιοριζόμενον και κατέρχεται μέχρι της σπηλαιώδους πέτρας και αποδίδει εις
τόν ποταμόν, ήτοι εις τόν μέγαν βυρόν και κρατεί τόν αυτόν ποταμόν και
70 διέρχεται μέχρι της Καμ(έας)· έκνεύει δε αριστερά και ανέρχεται και περι
κόπτει τά αμπέλια, έών αριστερά τά αμπέλια τοΟ Κασταμονήτου, δεξιά
του Ξιροκάστρου* και κατωφορεΤ μικρόν καί άκουμπίζει εις την θάλασσαν
κρατεί δε τόν γιαλόν γιαλόν προς δύσιν καί Ερχεται καί άκουμπίζει, δθεν
και ήρξατο.
75

Έγράφη δε ή παρούσα ασφάλεια δια χειρός Ήγνατιου μονάχου του
έμου μαθητού, μ,ηνι φεβρουαριω, ίνδικτιώνος έκτης, κατά παρουσίαν Θεοκτίστου μονάχου, Θεοδορίτου μονάχου, Άκακίου μ,οναχου, Νικολάου μονά
χου, Βασιλείου μονάχου, Συμεών μονάχου, Άντονίου μονάχου, Ιεροθέου
μονάχου και Λουκιανού μονάχου.

49 κατάφορη.
ριακίου.
ptouajv aiòv αριστερά τα δήκοαα. 50 υγουν.
51 παιτρε
μεγαλαί κήνται.
άνάφωρ\.
ίνίτολικότερον (partout).
54 ρίζημέα εΓσταται, κλήνη.
αιον (partout).
δίκεα (partout).
55 ήτι (partout).
56 λυθοσωρέαν.
57 κρατι
(partout) τό καταρίάχον.
60 περά.
τω αναποταμον.
61 βρίσαιως.
63 εκνέβι άπ'.
66 κατοφωρεΤ (partout).
68 σπιλαιωδις.
άποδηδί.
70 έκνέβη.
72 άκουνπίζη
(partout).
73 κρατή.
γηάλον γηάλάν προς δησιν.
75 ει παρούσα.
76 μι vi.
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σιγνον Θεο

σιγνον Θεο

δω ριτου μονάχου

κτιστού μονάχου
σιγνον Άκα

σιγνον Νι
xokíov

μονάχου
σιγνον Βχ
σι,λείου

υσιγνον

σιγνον

μονάχου

μονάχου
σιγνον Άν

ь

ου μονάχου

μεων μονάχου

lepo

σιγνον Γαβριήλ

σιγνον Λ ου

θέου μονάχου

κιανου μονάχου

μο ναχου

σιγνον Πε-

σιγνον . Ίακο
βου μονάχου

τρο\) μοναχου

Bulle de plomb avec l'inscription suivante:
de l'un côté
de l'autre côté
KPITA
f KY ВО

ВОЛЕРО

нѳеі τ ω

ΣΤΡΥΜΟΝ

eto ΔδΛω

2 ѲЕССА
ΛΟΝΙΚ

ΑΝΔΡΟΝ
АСПАѲ
Ш.

6557—1049, mois d'avril, indiction IL
Le Conseil central de l'Athos examine et termine la dispute sur
les limites entre le monastère des Saints Apôtres, nommé τοϋ Όνησιφόρου? et le monastère των Νεακίων.
(Κατά τον) άπρίλλιον μήνα της ένισταμένης δευτέρας ίνδικτιωνος Ιγκλησιν έποιήσατο ο μοναχός Διονύσιος (και καθ)ηγούμενος της μονής των
III. Copie conservée aux archives de Zographou. Photographie Sévastianov n. 1 9 .
€opie fragmentaire de Porphyre Ouspensky p. 2 1 — 2 2 .
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άγιων Αποστολών, της ούτως επονομαζόμενης του Όνησιφόρου, κατά του
μονάχου Αρσένιου και ηγουμένου της μονής των Νεακίων, ώς οτι άδικείб ται παρ* αυτού εν τοις πλησιάζουσι τόποις* και έπεί θεωρίας έδέετο ή τού
των αμφιβολία, ουδέ γαρ άλλως ήδυνάμεθα αυτούς είρηνευσαι, έπεί ουδέ
δικαίωμα ην αύτοΐς αληθές και βέβαιον, άπεστάλημεν παρά του ευλαβέσ
τατου και πνευματικού πατρός ημών και Πρώτου κυροο Θεοφύλακτου, с
τε μοναχός κυρ Αντώνιος εκ τοο Φιλόθεου και ô κορ Θεόδωρος έκ του
10 Δοχειαρίου και ó κυρ Λεόντιος ό Κοσμίτζης και ό κυρ 'Ιάκωβος των άγιων
Όμολογητών οι έπιτηρηταί και δ κυρ 'Ιάκωβος του άγιου Υπατίου και ό
κυρ Νικόλαος ο του Χάρωνος και ό κυρ Ιωάννης του Ζωγράφου και ο κυρ
Παολος της Βάνιτζας και ό κυρ 'Αναστάσιος και ό μοναχός Διονύσιος του
Μονοδενδρίου και ό μοναχός Μελέτιος του Μαύρου хор[хо\Јђ 'Ηλίας των
15 Λιβαδιών και οι έκεΤσε γειτνιάζοντες* και άνήλθομεν ομοθυμαδόν ές -τον
τόπον και δια τό μη έχειν αυτούς, ώσπερ λέλεκται, δικαιώματα, ταραχής
και αμφισβητήσεως ουκ όλίγης γιγνομένης, μεσιτευσάντων πάντων ημών,
ώστε μεσολαβήσαι τον τοιούτον διαχωρισμόν, ήσμένισαν τά αμφότερα μέ
ρη καί ασμένως άπεδέξαντο και τά αρμόζοντα εκάστη μονή γνώριμα άπο20 δεϊξαι. είτα διεχωρίσαμεν τόν τοιούτον τόπον κατά την μαρτυρίαν у.иро^
Αντωνίου του έκ Φιλόθεου και κυρου Ήλιου του Ποιμένος και κυρου Νικο
λάου τοο Χάρωνος.
"Εστί δε ό περιορισμός του τοιούτου τόπου τοιούτος* καθώς άπάρχεται
από το σπήλαιον κάτω και ανατρέχει τόν Όξύν βουνόν, κρατών τό §αχώ25 νιν ραχώνιν, και άκουμβίζει τα Ισα του μονάχου κυροο 'Ιακώβου του αγίου
Ύπατίου μέχρι του δρόμου, κρατών τόν αυτόν δρόμον εως τό ραχώνιν του
Ζωγράφου, και κατέρχεται τό λαγκαδήτζιν και άκουμβίζει εις τόν Μαορον
βηρόν, κρατών τόν ποταμόν ποταμόν, και απέρχεται εις τό σπήλαιον, ένθα
και ήρξάμεθα.
30
Τούτων ούτω καλώς και θεαρέστως χωρισθέντων καί εγγράφως εκτε
θέντων προστάξει του Πρώτου και τών λοιπών ηγουμένων καί έπιδοθέντων
προς τό μέρος της μονής τών αγίων Αποστόλων, παρεγγυώμεθα φυλάττεσθαι ταύτα από τών την εγκλησιν ποιησαμένων δύο μοναστηριών ει'τις
δε φωραθη έξ αυτών ταραχας καί άγωγάς κινεΐν *είς άνατροπήν του τοιού36 του διαχωρισμού, ίνα ή αλλότριος τής άγιας και ομοουσίου τριάδος και ξέ
νος τής τών χριστιανών ομολογίας και πίστεως, έπισπώμενος καί τάς αράς
τών αγίων τριακοσίων δέκα οκτώ θεοφόρων πατέρων, και μη εισακουέσθω
παρά τίνος, ώς αδικητής καί πλεονέκτης καί τών αλλότριων έφιέμενος.
18 ήσμένησαν.

— 9 —
έγράφη το παρόν δικαίωμα εις δικαίωσα καί άσφάλειαν και έπεδόθη Διονυσιφ μοναχφ και ήγουμένφ της μονής των άγιων 'Αποστόλων, γραφέν 40
δίά χειρός Αθανασίου μονάχου μονής του κυροΟ Σισώη, μηνί και ίνδικτιώνι
τοις προγεγραμμένοις, έτους έξακισχιλιοστοΰ πεντακοσιοστου πεντηκοστοϋ
εβδόμου, κατενώπιον τον παρευρεθέντων καί υπογεγραμμένων.
f 'Αντώνιος μοναχός 'ό εκ του Φιλόθεου υπέγραψα οικεία
χειρί.
45
f Θεόδωρος μοναχός εκ του Δοχειαρίου ó και ηγούμενος.
f Αεόντιος μοναχός ó Κοσμίτζης.
ή· 'Ιάκωβος μοναχός και ηγούμενος μονής των άγιων *Ομολογητών.
f Νικόλαος μοναχός και ηγούμενος του Χάρωνος.
50
f Ιωάννης μοναχός καί ηγούμενος του Ζωγράφου.
f Παύλος μοναχός κα! ηγούμενος της Βάνιτζας.
t Διονύσιος μοναχός καί ηγούμενος Μονοδενδρίου.
f Μελέτιος μοναχός καί ηγούμενος μονής του Μαύρου κορ
μού.
55
f Ηλίας μοναχός καί ηγούμενος μονής τοϋ Ποιμένος.
f * 0 δικαίου των αγίων Αποστόλων·

IV.
6 5 5 9 — 1 0 5 1 , mois d'août, indiction IV.
Le Conseil central de l'Athos examine la dispute des deux mona
stères de Zographou et de Castamonitou au sujet du terrain de Καλιγράου et reconnaît les droits des moines de Zographou.
προσήλθαν ήμΤν oí μοναχοί τής μονής του άγιου και ένδο
ξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του επιλεγομένου Ζωγράφου και αυτός ό
ευλαβέστατος ηγούμενος ιερομόναχος κυρ 'Ιωάννης εις την μέσην τής συν
άψεως τών ημετέρων πατέρων και αδελφών του άγιου δρους εις την έορτήν τής υπεραγίας δεσποίνης ημών ^εοτότ,ο^ εν ταΐς ΚαρεαΤς, λέγοντες 5
ούτως* «Πατέρες άγιοι, ου δίκαιον εσται ήμας διαπληκτισμούς εχειν μετά
των γειτόνων ημών, τής μονής του Κασταμονιτου ηγουμένου κυροϋ Νί42 του προγεγραμμένου.
IV. Copie conservée aux archives de Zographou. Photographie Sévastianov n. 20. Co
pie fragmentaire de Porphyre Ouspensky p. 23—24.
3 ίερωμσναχο; (partout).
4 συνάξεος.
5 ev τους καρίς (?)
7 γειτώνων.
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20

26

30

35

φωνος. μεγάλως γάρ άδικουσιν ημάς εις τα δίκαια του ημετέρου άγρου του
Καλιγράου και δια του τοιούτου μέλλει συμβή έν τφ μέσφ ημών και Ni
φωνος, διότι και σπαθιά και τόξα έσυραν καθ' ημών και καθεκάστην ου
παύονται τάς τοιαύτας οχλήσεις ποιοϋντες* καθήρπαξαν γαρ τον ήμέτερον
τόπον και απάνω εις τό δίκαιον ημών φοβερίζουσιν και ήμας.» γινομένης
δε της δεήσεως αυτών και την κρίσιν ημών άγαπησάντων, ίνα, μηδέποτε
μαχόμενων, θεού θέλοντος, έδείξαμεν τήν αγάπη ν μή θέλειν επί πολύν
έκθλίβειν αυτούς ή άδικεΐσθαι, έχωρίσαμέν τινας τών καθηγουμένων αξιό
λογους άνδρας και του δικαίου φρονουντας, δπως έν τφ μέσφ αυτών, παραγεγονότων και τών αμφοτέρων τών μερών, συγκαλέσαντες και τους ει
δήμονας καί αξιόπιστους γέροντας, και έκαστου τά δικαιώματα προκομισάντων, τηρήσουσιν επί τόπους τών αμφοτέρων τα σύνορα και άποκαταστήσουσιν αυτούς εις τά αρχαία δίκαια αυτών, ώς ειχασιν έκπαλαι τών
ήμερων, άπήγαμεν δε έπί το ποιώς εξ αποστολής του άγιου πατρός ημών
και Πρώτου ^καί προσκομιζόντων τών δικαιωμάτων αυτών και τών μαρτύ
ρων, έξετάσαμεν ακριβώς τά αμφότερα μέρη' άχολοοουντες τά δικαιώματα
καί τους μάρτυρας επί θεού φόβον ευρομεν τα αρχαία σύνορα έχων ούτως*
άρχεται από του αιγιαλού, καθώς καταβαίνει ό μέγας λάκκος από του Καλιγράου εις τόν αίγιαλόν, και έξωθεν του αύτου λάκκου προς τα δυσικά
μέρη ένι τό σύρμαν" καταβαίνει δε τό αυτό σύρμαν από τής Στεφανιανής
της σχισμένης πέτρας έως του αιγιαλού, καί από τό σχίσμαν τής ειρημένης Στεφανιανής πέτρας κρατεί τό πλάγιον προς ανατολάς* καί έρχεται,
ένθα ένι τό γεράναιον χώμαν και άπ' αύτου διαβαίνει άνωθεν τάς άσπρας
πέτρας καί καταβαίνει εις τόν λάκκον κάτωθεν του χωραφιού καί περνά
τόν λάκκον καί πιάνει τόν ράχωνα καί κρατών τόν ράχωναν έρχεται εις
τήν κορυφήν, ένθα κείνται οι συθλασμέναις πέτραις, καί άπ* αύτου κρατεί
τήν μεγάλην ράχωναν καί έρχεται εις τήν πέτραν τήν τρυπημένην* ΥοΛ
δσα καταρέοντα ϋδατα του αύτου ράχωνος προς τά μέρη του άγιου πρωτομάρτυρος Στεφάνου, ένι τά δίκαια του Κασταμονίτου* δσα δε καταρέοντα
ύδατα προς τά μέρη του άγιου Γεωργίου του Καλιγράου, ένι τά δίκαια του
Καλιγράου* καί από τήν τρυπημένην πέτραν πιάνει δεξιά τό πλάγιον, τά
νοτικά μέρη κρατών, τόν ράχωνα καταβαίνει καί περνά, ένθα έρχεται ό
9 τιουτου μ . λλ . . . υμβεΤ.
11 παύοντε τάς τιαύτας οχλίσης.
12 δίκεον.
1 4 — 1 5 έπι ποΧλεΧν έκθλίβην.
15 άδίκήσθο^.
17 παράγεγωνοτων.
τα μερεί.
1 7 — 1 8 Ίδήμονας.
18 γέρωντας.
δικαιόματα (partout).
2 0 ηχασιν.
2 3 άκολου«
θουνταΐς.
2 4 σίνορα.
2 5 καταβένη (partout).
27 μέρει.
καταβένην δε το αντώ,
2 8 σχήσμαν.
2 9 κρατί (partout).
άνατωλάς.
3 0 χόμαν.
3 1 περνά (par
tout).
32 ποιάνη (partout).
κρατάν (partout).
3 3 κοριφην.
κεΤντε.
συθλασμέ
ναις πέτρες.
3 4 τριπιμένην (partout).
3 5 πρωτωμίρτυρος.
3 7 καλυγράου.
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λάκκος του Καλιγράου, καί αναβαίνει εις την τουμπαν καί καταβαίνει τον 40
ράχωνα εις τόν λάκκον, ένθα είσιν ot άγριοκαλαμαίες· και κρατών τόν λάκ
κον, ούτως αποδίδει εις τόν αίγιαλον, ένθα αποχωρίζεται ή στράτα του Καλιγράου από τόν αίγιαλον, καί πλ. . . . ούτως ô περίορος του Καλιγράου,
ταύτα ούτως διαχωρίσαντος, ώς ανωτέρω δεδηλουνται* εν φ πάλιν εις δικαιώμασιν έπιβεβαιώσαμεν και έπικυρώσαμεν τόν παρόν περιορισμόν, τό 45
δικαιωμαν της ειρημένης μονής του αγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του
Καλιγράου, τη ειδήσει του πνευματικού ημών πατρός και Πρώτου κυρου
Θεοφύλακτου καί τη άρεσκεία τών αμφοτέρων μερών, έπί τούτο και τό
παρόν ζγγραφον έπεδόθη προς τω καθηγουμένφ της σεβάσμιας μονής τοο
άγιου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Ζωγράφου κυρφ 'Ιωάννη τφ ίερομο- 50
νάχψ εις περισσοτέραν άσφάλειαν ει' τις δε υπερέβη τόν παρόν περιορισ
μόν, ίνα εκπίπτει και έκ του ιδίου δικαίου' έγράφη δε το παρόν δικαίωμα
έπί παρουσία του πατρός ημών του πνευματικού τοΟ άγιου δρους καί τών
υπογραφέντων μαρτύρων, μηνι αυγουστφ, ίνδικτιώνος τετάρτης, ϊτους έξακΐσχιλιοστου πεντακοσιοστου πεντηκοστού ένατου* έγράφη δε δια χειρός 55
έμου ίερέως μονάχου της υπεραγίας δεσποινης ημών ^εοτόχου της Έλεούσης.
f Ό καί ΙΙρώτος υπέγραψα Θεοφύλακτος του αγίου όρους.
f Κοσμάς μοναχός καί οικονόμον της Μεγάλης λαύρας μαρ
τύρων υπέγραψα.
60
f Λουκάς ό ευτελής μοναχός και καθηγούμενος της σεβάσ
μιας μονής του κυρίου και θεού και σωτήρος ημών Ίησου Χ ρ ί 
στου του επονομαζομένου του Έσφιγμένου μαρτύρων υπέγραψα.
f ^Ιάχο^ος μοναχός μαρτύρων υπέγραψα.
f Νικόλαος μοναχός και καθηγούμενος της υπεραγίας δεσ- 65
ποινής ημών ^εοτοχου του Χάρονος μαρτύρων υπέγραψα.
f Παύλος μοναχός και καθηγούμενος της σεβασμίας μονής
της Χριστουπόλεως μαρτύρων υπέγραψα.
f Ήγνάτιος μοναχός καί καθηγούμενος του άγιου αποστό
λου Φιλίππου μαρτύρων υπέγραψα.
70
f 'Ιωάννης μοναχός καί καθηγούμενος της σεβασμίας μονής
του Θαυμαστού μαρτύρων υπέγραψα.

42 άποδίδη.
4 4 δεδηλουντε.
4 5 έπιβεβαιοσαμεν.
4 5 — 4 6 τω δ&καίομαν.
47 ίδησοι,
4 8 άρεσκία.
4 9 εγραφον έπεδώθη.
51 περισοτεραν άσφαλιαν.
ει*της.
52 δικέομα.
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t θεόληπτος μοναχός και καθηγούμενος της σεβασμ,ίας μ ο 
νής τοϋ Φιλόθεου μαρτύρων υπέγραψα.
75
f Γεράσιμος μοναχός και καθηγούμενος της σεβάσμιας μ ο 
νής του Πολίτου μαρτύρων υπέγραψα.

V.
6 6 5 0 — 1 1 4 2 , mois de mai, inđiction V.
Marie Τζουσμένη, fille de l'empereur Jean Coirmene, confirme les
droits du monastère de Zographou sur un métoque près de Hiérissos.
Καθώς έδιδάχθημεν εκ προστάξεως είτα και γάριτος του κυρίου ημών
Ίησοο Χρίστου του Εχειν σέβας εις τάς σεβάσμιας και αγίας του Χρίστου
εκκλησίας, καθώς και ό κύριος έ'φησεν εν τη ευαγγελική φωνή· μη ποιείτε
τόν ОІУ.ОѴ του πατρός μου οίκον εμπορίου' κατά την παράδοσιν των αγίων
5 αποστόλων οικοδομεΐν εκκλησίας εις Γασιν ψυχής και σώματος' και ό αγα
πών την έκκλησίαν του θεού μέτοχος έστι τής βασιλείας του θεοϋ και ο
καταφρονών τόν ναάν του θεού εχθρός του θεού έστι και τών χριστιανών*
δια τούτο κάγώ Μαρία ή Τζουσμένη, γνήσιος γόνος τών ευσεβέστατων βα
σιλέων, άκούσασα περί του αγίου δρους, έδίψησεν ή ψυχή μου προς τόν
10 θεόν τόν ζώντα, άρα μήπως γέγονα κάγώ μίτογος του 'άγιου δρους* και
χάριτι τοϋ φιλάνθρωπου θεού πληροφορία γέγονεν έν τη καρδία μου* και
θελήσασα έχειν κάγώ μνημόσυνον έν τφ άγίφ δρει, εδόθη μοι χώρα ό
Έρισσός και οί ενεργούντες κατά τόν καιρόν ήνάγκασαν τήν ψυχήν μου
περί του άγιου ορούς και περί τών μοναστηριών αυτού και έδεξάμην παρο15 δηγίαν* έστειλα πιστόν μου άνθρωπον τόν Γρηγόριον, να τηρήσει τα μονα
στήρια, έξαφέτως του Ζωγράφου' και κοπιάσας προς ήμας ό ηγούμενος
του Ζωγράφου 'Ιωακείμ ονόματι μέ και τών χρυσοβουλλίων τών άγιοκοιμήτων βασιλέων, του τε κυροϋ Αλεξίου του πορφυρογέννητου και του αδελ
φού αυτού κυροϋ Μανουήλ τοϋ πορφυρογέννητου, και μαθοϋσα έγώ τά δι20 καιώματα τής μονής τοϋ Ζωγράφου και ευροϋσα, δτι έχει μετόχιν εις τήν
V. Deux copies (A et В) conservées aux archives de Zographou. Photographies Sévastianov n. 21—22. Copie de Porphyre Ouspensky p. 25—28.
*
8 Jo. 2,16 εκκλησίας . . . καΐ Β ( = n. 21). 5 σικοδομήν εκκλησίας ποιεΤσθε ζις Β .
5—6 καΐ άγαπαν (?) την έκκλησίαν του θεού και 6 αγαπών τήν έκκλησίαν του θεού Β .
10 ζώντα . . πως μήπως Β. 12 τώ αύτώ ορει Β. 13 ίερισος Β. 14 δεξαμενή ¿δηγίαν
Β.
15 ϊνα τήρηση Β. 16 έξαιρέτως και Β.
ζωγράφου . . . τιάσας προς Β. 17 μετά
και Β.
χρνσοβονλίων Α.
18 αδελφού μου κυρου Β.
20 μετοχιον Β.
τον leptσάν Β.
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'Ερισσόν, έστειλα τόν βάγηλόν μου τον Έξάκουστον, να μηδέ τό μοναστήριν ζημιώσει μηδέ την ψυχήν μου κριματισει* και άπελθών 6 βάγηλός μου
κα{ έρευνήσας την υπόθεσιν λεπτομερώς τών χωραφιών, δθεν μετέχει το
περίορον του μοναστηρίου, και συνανερευνήσας το περίορον μέ τον έπίσκοπον, Βασίλειος ην 6 Φωκαϊκός, και τών κληρικών μετά τών λοιπών γερόν- 25
των, ώντινων εστί τα ονόματα ταύτα· Νικόλαος δ πρωτοπαπάς, Δημήτριος
ô νομικός και ίερευς, Μιχαήλ ό δευτερεύων, Κωνσταντίνος ιερεύς ο Βοειδομμάτης, Γεώργιος ιερεύς ó Μαστροι'ωάννης, ό Σίμων του Άλωπου, του
£ηροποτάμου ό Ζαρομένος, Κωνσταντίνος ό Μάτλας και ό αδελφός αυτοΟ
Δημήτριος, Νικηφόρος ό Βολέας και ό Κατάκαλος, ό Γαργαλάς, ό Μηκύλ- 30
λας, ό Λειγδέας, Γεώργιος ô Καθολικός, 'Ιωάννης ό Στρυμονι'της, ό Χουμνος και Δημήτριος του ?/Γμπρου> Δημήτριος της Ηένης, Στέφανος ô Βοειδομμάτης, Θεόδωρος ο Ζερβός, ό Ααγωδηνός, Δημήτριος ό Κουράτωρ, Νι
κόλαος è Κουτζαυτης, Βασίλειος ό Χοχλιαρας> 'Ιωάννης ό Ζερβός, ό Κ υ 
ριάκος, ό Χηλας, 'Ρωμανός του Κατακαλου, ό παππας Δημήτριος της Ε υ - 35
δοξίας από του Σιμιώνη, Στέφανος ό Σιδεράς, Στέφοςνος ό Μαυρόβλαχος,
Στέφανος από του Κόζλα, ό πρωτοπαππας Ψαβεννιτζης και ό Γληγορας
άπό τα Σιδηροκαύσια, Βασίλειος ό Ζέργης και Γεώργιος ό Πάμπαλις, ό
Στρομιανός, Καλλίνικος μοναχός και οικονόμος του Όζολίμνου, Νικανδρος
μοναχός ό τούτου συνάδελφος* ούτοι είσιν οι μάρτυρες* τά δε ονόματα τών 40
χωραφιών και περιόρου είσι ταύτα* χωράφιν ό Τυμπανάρις, Λουκίτζης κα
έτερον τά ενάντια της Όζολίμνου και του Χαλκέως, έπιλεγόμενον Κρυόκαμπος, καί ή Λουστρα και της Γραίας τό πήδημα εως και τά ΊΡαχώνια,
άπό τους κρημνούς και την υψηλοτέραν τουμπαν, δπως εξέρχεται εις την
σελλάδα του Μηκύλλα, δπου ενι τό σύνορον ή κόκκινη πέτρα' και απ' αύ- 45
του υπάγει εις τό ραχωνίτζι του Κατακαλου πλησίον του τριοδίου, και αυ
τού ην φυτευμένη πέτρα* και απ* αυτού εις τόν άσπρον κρημνάν και τό
άκρωτήριν του αμπελιού τών αγίων 'Αποστόλων, και αυτού τό συνορον
22 ζημιώση Β .
κριματήσει Α.
κριματίση Β .
2 3 περί τών χ. Β .
το περιορισμάν Β .
2 4 συνορίσας τάν περίορον μετά του επίσκοπου Β .
2 5 φουκαικος Β συν
τών λοιπών Β . 2 6 ών τα ονόματα εισιν ταύτα Β . 2 7 νομικός, ιερεύς μιχαήλ Β .
27 (et
32) βοί'δομάτης Β . 2 8 ο συριανός του άλωπου Β . 2 9 ζαγαρομένος Β . 3 0 βολε'ας, κατακαλών ό γαργαλάς Β .
31 λιγδέας Β .
3 1 — 3 2 στρυμμονιτης, ό χοίίμνος, δημήτριος του
ϊμπρου Β .
3 4 χουλιάρας Β .
3 5 χειλάς Β .
δημητριος της
άπα Β .
3 6 — 3 7 μαυροβλαχος, πρωτοπαπάς ραβενίτζης, γρηγορας άπό Β .
3 8 βασίλειος ο ζερβός.' γεωργιος Β·
4 0 αδελφός Β .
41 και του τζεριόρου Β .
4 1 — 4 2 χωράφιον ό τυμπαναρης, έτερον ο λουκί
τζης, έτερον (τα) ενάντια της όζολίμνης Β .
4 2 ένάντεια Α.
4 2 — 4 5 χαλκέως, έτερον
έπίλεγόμενον ο κρύος κάμπος, έτερον το αρμενον, ίτερον ή λουστρα Β .
4 3 εως τά ραχώνια Β .
4 4 τους δε κρημνούς Β .
τούμβαν (partout) Β .
δπο^ς δε Β .
4 5 σελάδα (par
tout) Β .
μυκιλα В .
4 6 ραχονίτζιν Β les mots πλησίον του τριωδίου sont écrits en
marge A τριωδίου aussi B .
4 7 φυτευμένη corrigé de φαινόμενη A .
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καί απ' αυτοο κάτωθεν του μεγάλου κρημνού, καθώς απέρχεται τό μονο50 πάτιν καί διαβαίνει τό έτερον μονοπάτι, τό απέρχεται άπό την έλαίαν* και
μετά τό περάσαι τό ρηθέν μονοπάτι πιάνει τό άνάφορον του άσπρου κρημ
νού και πιάνει τό όφρύδιν καί έρχεται εις την άμαξικήν άκραν του όφρυδίου και πέραν της άμαξικης, και αυτού συνορον, δπου ένε τό άληθινόν
χώμα εις τον κρημνόν, και απ' αυτό τό όφρυδιν υπάγει εις την σελλάδα,
55 δπου χωρίζει ή άμαξική, μέσα ενε τό συνορον' απ' αυτού πάλιν γυρίζει
αριστερά προς τό ραχώνιν του Γρήγορα, καί αυτοο συνορον απ' αύτοϋ δέ,
δθεν δειχθη τό συνορον του κατάφορου, προς τό χωράφιν του Τωμανου
εις τόν λάκκον, συνορον βουλλωμένον και απ' αυτού πιάνει τό όφρύδιν και
καταβαίνει εις την έλαίαν έναντης του Κουριάτζη, δπου καταβαίνει ή στρά60 τα άπό τοΟ Κουριάνη εις τό ρυάκιν και άπό τό ρυάκιν κάτω εις τόν λάκ
κον, δπου καταβαίνει άπό τό Κυπαρίσσιν εις τό ρυάκιν, δπου σμίγει ó λάκ
κος με τό ρυάκιν, και αυτού συνορον και δένδρον και άπ' αύτου άκουμβίζει εις δυο πέτρας ριζημαίας και πιάνει τό πλάγιν και περνά τό μέγα ρυά
κιν και πιάνει τό έτερον πλάγιν καί άκουμβίζει εις την τουμπαν και άπ'
65 αυτού αναβαίνει εις την υψηλήν τουμπαν, ένθα άρχεται τό συνορον έστι
δε και έτερον χωράφιον εις τό Αιβάδιν καί άλλο εις την μικρήν Άρσενίκειαν ενι δε τό συνορον του τοιούτου χωραφιού οοτως' καθώς περνά ή
παλαιά στράτα τό ρυάκιν, ενε συνορον πλησίον της έτέας κάτωθεν της
στράτας, καί άπάρχεται άπ' αύτου καί άκουμβίζει εις την τουμπαν πλη70 σίον της άχλαδέας άνωθεν του Κεραμαρίου* και άπ' αύτοΟ άκουμβίζει εις
την πόδωσιν του ράχωνος πλησίον της μεγάλης άχλαδέας, καί αύτου συν
ορον καί υπάγει έως τόν βάλτον και άκουμβίζει εις τόν αίγιαλόν. μαθουσα γουν εγώ τά δικαιώματα του μοναστηρίου δια τοΟ βαγήλου μου, καθώς
καί πιστός ην και μετ' αύτου τέσσαρες γέροντες άπό του Έρισσου είπαν
75 καί αύτοι την άλήθειαν δια τα σύνορα του μοναστηρίου, διά τούτο υπέγρα
ψε και ή βασιλεία μου σιγιλλίφ εις μνημόσυνον των άγιοκοιμήτων βασι
λέων πάππων προπάππων, Αλεξίου, Μαυροιωάννου καί του αδελφού μου
κυρου Μανουήλ βασιλέως και της ψυχής μου' και διά τούτο εδόθη σιγίλλιον

50 διαβένει (presque partout) Β. μονοπάτιν το ίπζρχόμενον άπο В . а Ł 51 ίνώφορον Β.
52—53 άκραν του τριωδίου και πέρα Β.
53 οποΌ ενι Β. 54 χώμαν Β. 55 ενι Β .
57 κατωφόρου Β. 58 βουλωμένον Α βουλομενον Β. 59 έναντι της του Β. 60 κυριάνη Β.
63 ριζημέας Β.
65 après ύψ. τούμβαν en marge : αρ. . νικ . . Β .
66 άλλον Β. μικρίν άρσενίκιαν Β.
67 του χωραφιού Β.
68 ενι Β .
ιτέας Β.
71 ποδοσιν AB.
73 κα\ μαθουσα τα δίκαια του Β.
74 ιερισου Β.
75 περί των
συνόρων Β και δια τούτο ύπέγραψεν Β. 76 σιγγιλίω Α σιγίλλιον βεβαιούσα ταυτα(?) χάριν
εις μν. Β. των βασιλέων τών άγιοκοιμήτων Β, 77 και αδελφού Β.
78 κα\ υπέρ της
ψυχής Β κα\ επεδοθη το παρόν σιγίλλιον Β σιγίλιον (partout) Α.
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της βασιλείας μου εις το μοναστήριον του αγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου
το Ιπιλεγόμενον Ζωγράφου, ίνα μη τολμήσει τις των ημετέρων πρακτόρων, 80
οϊ ένεργοϋσι τας δουλείας της βασιλείας μου, να μη τολμήσωσιν οι τοιού
τοι πράκτορες θλίψαι τό μοναστήριον του Ζωγράφου, είτε μονάχους εί'τε
καλυβιώτας είτε μισθαργους, εις νόμιστρον ή αλογον ή όνικόν ή χορτοκοει εις
πιον ή εις άλεΐον ή εις πλώιμον ή εις άλλο τι, άλλα ας μετ
τα δλα
μη τολμήσει τις έμποδισαι αυτούς ενός τρι- 85
χος μέχρι της ζωής μου* καί μετά θάνατον μου ει' τίς ευρέθη άπο το γέ
νος μου ή παιδίν μου ή έγγόνιν μου ή συγγενής μου ή τις κανείς άπα
τό γένος μου καί αναστήσει αυτόν εις έξουσίαν, ίνα στερεών?] τά σιγίλλια, διότι πάντα τά προσωρινά του κόσμου παρέρχονται καί ώδε απομέ
νουν καί λέγει ô ίπο&ζοΚος* ζϊ τι σπείρει ό άνθρωπος, αουτο καί θερίζει, 90
δτι ό κόσμος ουτοζ αρχήν καί τέλος έχει, ò δέ μέλλων ούτε αρχήν έχει
ούτε τέλος· καί μακάριος, βστις .πραγματεύεται περί τοο μέλλοντος, καί
ει τις ευρέθη άπό τό έμόν γένος, καν συγγενής καν άλλος τις από τό
έμόν μέλος, καί παραθραύσει τό παρόν ημών σιγίλλιον, νά έχει τάς αράς
του κυρίου ημών Ίησοϋ Χρίστου καί της παναγίας αυτού μητρός καί 95
των τριακοσίων δέκα οκτώ θεοφόρων πατέρων καί νά ϊγει άντίδικον καί
τόν μέγαν Γεώργιον εν ημέρα της κρίσεως" καί έστω ή μερίς αυτού μετά
του 'Ιούδα του προδότου* δπου τό περίορον τό παρόν στέργων αυτή, καθώς
παρέλαβον κάγώ εκ του χρυσοβούλλου του μακαρίου βασιλέως κυρου Άλε-"
ξίου· καί έγράφη τό,χρυσόβουλλον επί έτους έξακισχιλίοστου πεντακοσιοσ- 100
του έννεακαιδεκάτου ( 1 0 Í 1 ! ) , ινδ&κτιώνος ενάτης" καί πάλιν, δταν έστερέωσα εγώ τα δικαιώματα του μοναστηρίου, μηνί μαιφ, ημέρα όγδόϊ),
έτους έξακισχιλιοστου έξακοσιοστου πεντηκοστού, ίνδικτιώνος πέμπτης* καί
7 9 — 8 0 αγίου και ένδοξου μεγαλομάρτυρος και τροπαιοφόρου γεώργιον και έπικεκλημένον
του ζωγράφου Β .
8 0 τολμήση Β .
81 οίτινες και ένεργώσι Β .
8 1 — 8 2 βασιλείας μου,
παρεμποδίσαι η θλΤψαι το είρημένον μοναστήριον Β .
8 2 — 8 3 μοναχον η καλυβιώτην η
,μισθαργόν η εις Β .
8 3 — 8 4 χορτοκόπιν η εις άλλοΤον η ε'ις πλεύσιμον Β .
8 4 — 8 5 ας
διέρχωνται ένθα βούλλωνται μή τολμησαι Β .
8 5 — 8 7 αυτούς τά τυχόν μέχρι κα\ μιας
τριγος έφόρφ της ζωής μου κα\ παρελθούσης μου ει τις ουν έναπολειφθη άπο του γένους
μου Β .
8 7 — 8 8 η τις των συγγενών μου η άλλος του μέρους μου και αναστήσει αύτον ό
θεός·εις έξουσίαν Β .
8 8 — 9 0 τα παρόντα σιγίλλια, έπε\ τα ολα τερπνά του κόσμου τούτον
παρέρχονται κα\ ένταΰθα μενωσι, τα δέ έκεΤσε αιώνια ούτε αρχήν ούτε τέλος έ'χουσι, λέγει
γαρ κα\ ο απόστολος Β .
9 0 — 9 2 ει τι σπείρει άνθρωπος, εχεΤνο και θερίση κα\ μακάριος
όστις Β .
9 2 — 9 4 πραγματεύσεται τα του μέλλοντος αιώνος, ει τις ούν εύρεθή άπο του
έμου γένους καί μέλους και άλλος τις κα\ παραθραύσει το παρόν μου σιγίλλιον Β .
9 4 να,
έ'χη Β .
9 5 πανάγνου Β .
9 6 να εχη κα\ τον αγιον γεώργιον άντίδικον Β .
9 7 και
εσται Β .
9 7 — 9 9 μετά του προδότου Ιούδα του είπόντος capov άρον σταύρωσον αύτο'ν.
ούτως παρακελεύομαι κα\ αύτη καθώς παρέλαβον Β .
9 9 κα\ έγώ άπο του χρυσο^ουΧλου Β .
χρυσόβουλου (partout) Α
μακαρίου κα\ άοιδίμου βασιλέως Β .
1 0 0 δ κα'ι έγράφη επί
έτους Β .
1 0 2 ημέρα о т . В .
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δια τούτο υπέγραψα γράμμασι γερανιοις και έβουλλωσα μετά μολίβδου,
106 έχουσα ή βουλλα την στηλην των άγιων μεγαλομαρτύρων Θεοδώρων Τηρωνός τε και Στρατηλάτου' και Ιθηκα και κηρόβουλλον μέ τό ίδιον μου
δακτυλίδιον, δπερ έχει γλυπτόν γερανόν, περικρατουντα όφιδιν και τοΌτο
έπεκύρωσα εις άσφάλειαν της μονής του αγίου μου μεγαλομάρτυρος Γεωρ
γίου, της επονομαζόμενης του Ζωγράφου.

VI.
( 1 2 6 7 ) , mois d'août, inđiction X .
Constantin Tornice, sébastocrator et gouverneur de Thessalonique,
conformément à une décision de l'empereur, confirme au monastère de
Zographou la possession de plusieurs terrains à Προαύλαξ et Φαχώνια,
contrairement aux prétentions des moines de la Laure de St. Athanase
à l'aide d'un faux chrysobulle.
"Ετερον διενέξεως μεταξύ Λαύρας και Ζωγράφου περί χωρα
φιών Λούστρας, Πατραλείφα και ετέρων, έπικυρωθέντα δια του
παρόντος του σεβαστοκράτορος συμπενθέρου του κραταιού βα
σιλέως.
5

'Επειδή ή κατά τό άγιον δρος σεβάσμια μονή του άγιου Γεωργίου, ή
οδτο πως επονομαζόμενη του Ζωγράφου, είχεν ουκ ολίγας διενέξεις περί
τίνος χωραφιαίας γης μετά της σεβάσμιας μονής του αγίου Αθανασίου
της Λαύρας και εκρίθησαν πολλάκις εν διαφόροις δικαστηρίοις αμφότερα
τά μέρη και έδικαιώθη τό μέρος της μονής του Ζωγράφου, άνέδραμον δε
10 και εις τόν κραταιόν και άγιον ημών αύθέντην και βασιλέα και έπορισαντο προς με όρισμόν προσκυνητόν της αγίας αύτου βασιλείας, διοριζόμενόν μοι, δπως τηρήσω διμερώς τήν τοιαύτην υπόθεσιν και δικαιώσω
τόν έχοντα τό δίκαιον, και έτήρησα τήν τοιαύτην υπόθεσιν και ευρον τό
104 γράμμασιν ιερανε'οις Β. έβούλωσα Α.
104—105 μολιβδινης βούλλης έχουσα Β.
105 βούλα Α. 106 εθηκα δε κα\ щро$оиХкоѵ Β κηροβουλον Α μετά του ιδίου μου
δακτυλιδιού Β.
107 έχει ένδον γερανον Β.
οφιν Β.
107—109 κατά τοΰτο έπεδοθη
το παρόν σιγίλλιον της βασιλείας μου προς την διαληφθείσαν σεβασμίαν μονήν του ζωγρά
φου εις παντοίαν και βεβαίαν άνενοχλησίαν αυτών (και των δικαιω)μάτων αύτης βεβαιώ«
σι ν κα\ άσφάλειαν Β.
VI. Copie dans le catalogue des actes fait en 1856 et conservé aux archives de Zographou ( ¿ L ) .
5 Ίς,ωργΙον του ούτω.
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μεοος της δηλωθείσης μονής του Ζωγράφου έχοντα τό δίκαιον έπί τοΐς
•τοιούτοις χωραφίοις· μή έχοντες ουν, б τι και δράσαιεν, οί έν τη μον$ 15
της Λαύρας του αγίου 'Αθανασίου διέβαλλον αυτούς, δσα δήτα και Steβαλλον και παραγενόμενοι καί αύθις εις τόν κραταιόν καί άγιον ημών
αύθέντην και βασιλέα καί ειπόντες τα περί της τοιαύτης υποθέσεως, διέγνω
ή αγία αύτου βασιλεία, ώς φθόνφ φερόμενοι οί μοναχοί της Λαύρας, δσα
δητα και ειπον κατά των μοναχών της μονής του Ζωγράφου, και ου κατά 20
άλήθειαν η ορθόν σκοπόν καί ζήλον ειπον ταοτα. και δια τούτο ήξι'ωσε
τους Ζωγραφινούς ο κραταιός καί άγιος ημών αύθέντης και βασιλεύς δι'
όρισμοο της αγίας βασιλείας αύτου συμπαθείας καθαρας, και ώρισεν ίνα
εχωσι καί τα χωράφια αυτών άπαρεμποδίστως κατά τάς περιλήψεις τών
προσόντων αύτοΐς δικαιωμάτων ά δ5 από της Λαύρας μοναχός Θεόδουλος, 25
δόλιος ων και πανούργος και σκαιότραπος, έναπολειφθείς όπισθεν τούτων
έποίησε πλαστόν όρισμόν ώς από του κραταιού και άγιου ημών αύθέντου
και βασιλέως, καί ύπέγραψέν αυτόν ιδιοχείρως και διεκόμισεν αυτόν προς
με καί έδήλου μοι, δπως πάρω τά προσόντα δικαιώματα τη μονή, ήγουν
τά του Πατραλείφα εκείνου καί τής μάμμης αύτου της Τζουσμένης, τά 30
γεγονότα παρ' αυτών προς την τοιαύτην μονήν, καί κατακόψω αυτά, τό δε
μίρος της μονής της Λαύρας αποκαταστήσω κατέχον τά τοιαύτα χωράφια.
ο δή καί πεποίηκα απατηθείς. ir:olr\<ja бе καί γράμμα μου, άποπέμπον μεν
τό μέρος της μονής του Ζωγράφου, δικαιουν δε τό μέρος τής μονής τής
Λαύρας, έγνώσθη δΐ ύστερον μετά τό γενέσθαι αυτό, δτι ο προς με όρισ- S5
μός φαλσος ήν καί ουκ από τοΰ κραταιού καί αγίου ημών βασιλέως, (ομο
λόγησε δέ τούτο ύστερον καί ό δηλωθείς δόλιος Θεόδουλος, δτι αυτός
έπλασε τούτο δια τό νικήση τους είρημένους μοναχούς τής μονής του Ζω
γράφου καί κατάλυση τά δικαιώματα αυτών, άνέδραμον ουν καί αύθις εί£
τόν άγιον ημών αύθέντην καί βασιλέα καί τα περί τούτου την άγίαν αύτου 40
βασιλείαν υπέμνησαν καί παρεκλήτευσαν την άγίαν αύτου βασιλείαν περί
τών κατακοπέντων δικαιωμάτων αυτών, έπεί ουν δια σκαιωρίας ώς δεδήλωται του πανούργου άπώλοντο τά τούτων άπαντα δικαιώματα καί άφανισμφ παρεδόθησαν, αντί τούτων τών τοιούτων δικαιωμάτων έπεβράβευσεν ό κραταιός καί άγιος ημών αύθέντης καί βασιλεύς τω μέρει τής δη- 45
λωθείσης μονής του Ζωγράφου θείον καί προσκυνητόν όρισμόν τής άγιας
αύτοϋ βασιλείας, διοριζόμενοι εις τό κατέχειν καί νέμεσθαι τους μονα
χούς τής μονής του Ζωγράφου τά τοιαύτα χωράφια αυτών, τά διακεί
μενα εις την τοποθεσίαν του Προαύλακος καί τών 'Ραχωνιων, αλλά δή
§

22 διορισμού.

26 εναποληφθεις.

28 διεκομησεν.
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60 και το χωράφιον της Λούστρας τό όπερ άνεκαλουντο οί Λαυριώται άμετόχως, ώς από του ρνζογίου του Καλίκα, εις απερ ειχον και διενέξεις
μετά των δηλωθέντων μοναχών της Λαύρας, και δεσπόζειν αυτά και νέμεσθαι άνενοχλήτως πάντη και άδιασείστως, μη παρά τίνος έμποδιζόμενοι επί τη κατοχή και νομγ] αυτών, ή παρά του μέρους της είρημένης
55 μονής της Λαύρας ή παρ' ίτίρου τινός, εις γουν περισσοτέραν άσφάλειαν αυτών καί βεβαίωσιν έποίησα καί εγώ προς τους Ζωγραφινούς μονα
χούς την παρουσάν μου γραφήν ακολούθως τφ βραβευθέντι αύτοΤς όρισμφ
του κραταιού και άγιου ημών αύθέντου και βασιλέως· δι' ης και παρακελεύομαι ίνα κατέχη και νέμεται τό μέρος της μονής του Ζωγράφου τα χω60 ράφια αυτών, τα διακείμενα εν τη τοποθεσία του Προαύλακος καί Φαχωνιων, άλλα δή και της Λούστρας χωράφιον, έν ф ειχον καί πλειοτέραν την
διένιξιν, άπαρεμποδίστως πάντη καί άνενοχλήτως, μη παρά τίνος έμποδιζόμενοι επί τη κατοχή και νομή τών τοιούτων χωραφιών, μήτε παρά του
μέρους της είρημένης μονής της Λαύρας μήτε παρ' ετέρου τινός.
65
Τά δε τοιαύτα χωράφια είσί κατ' δνομα ούτως* χωράφιον λεγόμενον
ή Λούστρα, χωράφιον λεγόμενον τό "Αρμινον, έτερον χωράφιον λεγόμενον
ο Κρυός κάμπος, έτερον χωράφιον ό Τυμπανά^ης, έτερον χωράφιον λεγό
μενον ο Λουκιτζης, έτερον χωράφιον τό πλησίον του δρόμου και Γραίας τό
πήδημα, καί τά Ψαχώνια τά διακείμενα γύρωθεν του ^ιτογίου αυτών
70 ταύτα γαρ τά χωράφια όφείλουσι κατέχειν καί νέμεσθαι οί Ζωγραφιται
μοναχοί άπαρεμποδίστως καί άνενοχλήτως, ώς έμπεριειλημμένα είς τό εξ
απάτης καταληφθέν παρ' έμου δικαίωμα, τό προς τη τοιαύτη μονή ανέκα
θεν παρά του Πετραλείφα εκείνου κυρ Νικηφόρου, ή δε γραφή μου ή γεγονυΤα προς τους Λαυριώτας μοναχούς εξ άπατης καί σκαιοτροπίας του
75 ^okiou ѲюЬоикои, οφείλει ίχειν τό άστεργον καταλύω γαρ ταύτην δια
της παρούσης μου γραφής* καί ει' πως βουληθώσιν από του νυν ποτέ τών
καιρών οί Λαυριώται λαλήσαί τι διά τά τοιαύτα χωράφια, ου μόνον ου μη
εισακούονται εφ' οις αν λέγουσιν, αλλ' ίνα αποδιώκονται τη εμφανείς της
παρούσης μου γραφής από παντός δικαστηρίου άπρακτοι, επί τούτω γαρ
80 έγεγόνει ή παρούσα μου γραφή καί έπεδόθη τοϊς Ζωγραφίταις μοναχοΤς
είς κατοχήν καί νομήν τών δηλουμένων χωραφιών καί άσφάλειαν.
μηνι-αύγούστω, ίνδικτιώνος δεκάτης.
t * 0 δούλος καί συμπένθερος του κραταιού καί άγιου ημών
βασιλέως, ό σεβαστοκράτωρ,
85
δι' ίερανέων γραμμάτων.
66 άρμένιον.
71 Εμπεριειλημένα..

•
7 8 έμφανία.
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VII.
6 7 7 6 — 1 2 6 7 , mois de septembre, indiction X L
Nicéphore Malléas, sacellaire de Thessalonique, et Basile Eparque,
chargés par Constantin Tornice, sébastocrator et gouverneur de Thessa
lonique, d'examiner les querelles des moines dela L a u r e d e St. Athanase
au sujet des terrains à Προαυλαξ près de Hiérissos cédés au monastère
de Zographou par donation de Marie Τζουσμένη et son petit-fils Nicé
phore Pétraliphas, reconnaissent les droits des moines de Zographou
et le nouveau gouverneur de Thessalonique Alexis Ducas Nestongon
confirme la décision de son prédécesseur.
Μηνι σεπτεμβρίφ, ινδικτιωνος ενδέκατης, έτους έξακισχιλιοστοο έπτακοσιοστου ί^ο^γρίοστου έκτου ©ί ΆγιορΤται μοναχοί, οι' τε από της Λαυρας δηλονότΓτου αγίου 'Αθανασίου καί οι από της έκεΐσε του αγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου μονής της έπικεκλ(ημένης)του Ζωγράφου, προ καιρού
εν διενέξει γεγόνασι περί των χωραφίων των έν τη π€ριοχη του Ιερισσού 5
διακειμένων τη του Προαυλακος τοποθεσία, αυτών δηλαδή (των) από της
μάμμης του Πετραλοίφα εκείνου κυρου Νικηφόρου κυράς Μαρίας της έπικεκλημένης Τζουσμένης, πρότερον μέν έκληφθέντων έπί ετησία τέλει παρά
της ρηθείσης του αγίου (Γεωργίου) μονής, ύστερον δε παρά του είρημένου
Πετραλοίφα και ταύτης iyyovou κυρου Νικηφόρου ές τέλεον προς την τοιαύ- ίο
την καταλειφθέντων μονήν εγγράφως χάριν μνήμης αυτού, των πλησίον
και κάτωθεν δρωμένων των λεγομένων Ραχωνίων α δή Ραχώνια εφθασεν
ή διαληφθεΐσα κυρά Μαρία δωρήσασθαι πρότερον προς τήν του Ζωγράφου
μονήν* έν οις δή 'Ραχωνίοις καί εύκτήριον παρά της είρημένης του αγίου
Γεωργίου μονής άνηγερθη του άγιου Νικολάου εις δνομα, κύκλωθεν έχον 15
το τοιούτον ευκτήριον του αγίου Νικολάου περιωρισμένην τήν έν αυτω άπασαν
έλευθέραν γήν, τήν ώς εί'ρηται παρά της Τζουσμένης κυράς Μαρίας δωρηθεΐσαν τη διαληφθειση μονή επί μνήμη αυτής, δτι ουν πολλαί πολλάκις
μέσον άμφοΤν των ειρημένων μοναχών διενέξεις και φιλονεικίαι προέβησαν
περί τών ρηθέντων χωραφίων τών έν εξ μέν τμήμασι θεωρουμένων, ούτω πως 20
δή λεγομένων, τοϋΛουκίτζη, του Τυμπανάρη, τουΧαλκέως ήτοι του ΚρυοVII. Originai sur parchemin et copie sur papier conservés aux archives de Zographou.
La copie a ľindiction α' et à la fin le supplément: Άντεγράφη τό παρόν άπά το παλαιον
χρνσοβονΧλον έν ετει άπο χριστού ^αψπη' (=1788) μηνί Νοεμβρίω η' άπαραλλάκτως. Photo
graphie SévastianoY n. 23.
2*

— 20 —
κάμπου, του ^Αρμενου, της Λούστρας και τουέτέρου του πλησίον μεν του
έκεΤσε δρόμου, αντίκρυ δε του λεγομένου Πηδήματος της γραος, καί μάλιστα
χάριντών τριών χωραφιών, του Λουκίτζη, του Άρμενου του πλησίον του των
2δ Λαυριωτών πύργου, και του ετέρου χωραφιού της Λούστρας, δεΐν έγνωσαν
οι του Ζωγράφου μονάχοι καταλαβεΤν προς τον κραταιόν καί άγιον ημών
αύθέντην και βασιλέα, ώς άκροάσηται τα της αυτών υποθέσεως και εκείθεν
ούτως στη τά της διενέξεως, και δη πράς τον κράτιστον καί άγιον ημών
αύθέντην και βασιλέα οί τοιοοτοι μοναχοί καταλαβόντες και τα της ΰποθέ30 σεως έξειπόντες, προσκυνητόν εκείθεν όρισμόν της αγίας αυτού βασιλείας
διεκομίσαντο προς τον πανευτυχέστατον σεβαστοκράτορα κυρόν Κωνσταντϊνον τον ϊορνίκιον, έτυχε γαρ ούτος έν Θεσσαλονίκη κεφαλατεύων, διακελευόμενον προς αυτόν σκέψασθαι καί άποκαταστησαι τα της τών μοναχών
υποθέσεως, ούτος ουν έπει κατά τόπους έπ' άδειας ουκ ει/ε παραγενέσθαι,
35 δια γράμματος αυτού, του καί κάτωθεν καταστρωθήναι όφείλοντος, ήμΤν
σκέψασθαι άνέθετο τα της υποθέσεως, έμοί δηλονότι τφ της άγιωτάτης
μητροπόλεως Θεσσαλονίκης σακελλιου Νικηφόρφ τω Μαλλα καί έμοί τφ
Έπάρχοντι Βασιλείψ, ώς κατά τόπον παραγενοίμεθα καί τα της υποθέσεως
έξετάσαντες άποκαταστήσοιμεν τούτους καί είρηνεύσοιμεν. γενόμενοι ουν
40 έκεΤσε και την του ^Ιερισσού έκκλησίαν καταλαβόντες, έπει συνηγμένην έν
ταυτν) την άπασαν ευρομεν χώραν σχεδόν, ημέρα γαρ ην αναστάσιμος ή
λεγομένη κυριακή, άφορισμω τούτους άπεντευθεν καθυπεβάλομεν, ώς περί
τών χωραφίων αληθώς μαρτυρήσαιεν καί τίνιτών ρηθεισών δυο μονών τα
της δεσποτείας τών χωραφίων αρμόζει διατρανώσαιεν. πάντων ουν έκεΤσε
45 ενώπιον καί τών Λαυριωτών μοναχών την του Ζωγράφου μονήν δεσπότιν
είναι τών χωραφίων διαβεβαιουμένων, καθώς καί παπποπατρόθεν ώς έφασκον
τούτο έγίνωσκον, ώς καί έπί τοΤςτοιούτοις χωραφίοις τελούντων προς την του
Ζωγράφου μονήν, τους δε Λαυριώτας μηδέποτε διαβεβαιουμένων δέσποτας
γενέσθαι τών ρηθέντων χωραφιών, έπει καί προς αυτά τά χωράφια κατελά50 βομεν? οί από της του Ιερισσού χώρας κρείττονες, δσοιπερ ετυχον δηλαδή
συν ήμΤν έν τοΤς χωραφιοις καταλαβεΤν, ήγουν ό Δομέτης Γεώργιος, ό Βολέας Νικηφόρος, ό Δομέτης Δημήτριος, ό Καθολικός Κωνσταντίνος, ό
Στρογγυλής Θεόδωρος, ό &μπελας 'Ιωάννης, όΜελιτας Δημήτριος, ό Θεο
φύλακτος 'Ιωάννης, ό Χριστόδουλος Γεώργιος, ό Πρεδούλης Κωνσταντίνος,
55 ό Βοιδομμάτης Γεώργιος, ό Βοδίκας Λέων, ό Πισσίμος Δημήτριος, ò Πόθος
ΚωνσταντΤνος, ό Κολοκυνθά 'Ιωάννης, ό Βαγινας Μιχαήλ, ό Βολέας Μιχαήλ,
ό Αιγδέας Κωνσταντίνος, ό τοΟ Μυλωνά Μιχαήλ, ό Κρρμός Μιχαήλ, ό της
4 2 καθυπεβάλλομεν.
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Καλάννας Νικόλαος, ό τοϋπαπα Δημητρίου Νικόλαος, ô Κακορραχίτης 'Ιωάν
νης, ô Λυκομμάτης Γεώργιος, ό του παπα Νικήτα Γεώργιος, ό Τζυκαλας
'Ιωάννης, ό Κοντύφαρις Κυριάκος, ô Δριμύς Αέων, ό Παχνάτος Μιχαήλ, ¿ 60
Κολοκυνθα Γεώργιος, ένί στόματι έμαρτύρησαν άπαντες είναι της του Ζω
γράφου μονής το του Λουκίτζη χωράφιον. άπεντεοθεν ουν εις το τοιούτον
χωράφιον ούδένα λόγον οι Λαυριώται έχοντες δοϋναι, ζητεϊν περί τούτου
κατέλιπον ώς δε το έτερον χωράφιον το λεγόμενον^ρμενον κατελάβομεν,
και επί τούτφ μεν οι από του'Ιερισσού ρηθέντες άπαντες έμαρτύρησαν τυγ- 65
χάνειν της τοΰ Ζωγράφου μονής, αλλ' οί Λαυριώται δια τό πλησίον τούτου
κεκτήσθαι χωράφιον και τοϋτο δη το ρηθέν 'Άρμενον έσφετεριζοντο* ώς δε
μεμέτρηται το αυτών χωράφιον και τό ποσόν αυτού άνυστέρητον ευρηται,
και ¡τούτον του χωραφιού τοϋ λεγομένου *Αρμένου και άκοντες υπεχώρησαν.
έπί τφ τής Λούστρας ούνέτέρφχωραφίφ με^άγε των ρηθέντων παραγενό- 70
μενοι, οί Ααυριώται επί τούτφ ούτε τους μάρτυρας προσεδέχοντο ουτ' άλλως
έφασκον αυτό καταλεΐψαι' έπεί δ' αυτοί ακριβώς έκεΤσε διέγνωμεν, ώς οί
Ααυριώται πλεονεκτικώς τών Ζωγραφιτών μοναχών κατατρέχουσι, προς
τόν είρημένον πανευτυχέστατον σεβαστοκράτορα υποστρέψαντες μετά γε
τών Ααυριωτών και τών Ζωγραφιτών μοναχών, τα τοΰ πράγματος ώς 75
γεγένηται άνηγγείλαμεν. ώς ουν περί του τής Αούστρας χωραφιού ϊτι οί
Ααυριώται άνθίσταντο, καί προς την άγίαν έκκλησιαν τής άγιωτάτης μητρο
πόλεως Θεσσαλονίκης καί άμφω τα μέρη τών μοναχών ό σεβαστοκράτωρ
άπέστειλεν, ώς καί την περί του τής Αούστρας χωραφιού λάβοι έντέλειαν.
καί άμφω ουν τα μέρη τών μοναχών παραστάντες τη είρημένη αγία 80
εκκλησία, και αύθις την νικώσαν οί τής του Ζωγράφου μονής έκληρώσαντο
και του τής Αούστρας χωραφιού δεσπόται κατά τό αληθές άνεφάνησαν,
καθώς δήτα και τφ σεβαστοκράτορι οι εκκλησιαστικοί άρχοντες διεβεβαιώσαντο ουκ ολίγων προσώπων αξιόλογων ενώπιον καί αυτών δε τών Ααυ
ριωτών μοναχών, ώς δεσπόται του τής Λούστρας χωραφιού μόνοι οί τής 85
του άγιου Γεωργίου μονής τυγχάνουσι μοναχοί, ένθεν οί Ααυριώται έξαπορήσαντες, εις απιστίας λόγους τής εις τόν κραταιόν καί άγιον ημών αύθέντην καί βασιλέα τους τοιούτους μοναχούς διαβάλλουσι. περί του τής
απιστίας ουν λόγου ό σεβαστοκράτωρ άκουσας* «Έγώ μέν» είπε «προς την
γεγονυΐαν κρίσιν τέ καί διάσκεψιν άρτι παραδοϋναι υμΤν τοΐς του άγιου Γεωρ- 90
γίου μονής μοναχοίς άπαντα τά χωράφια έμελλον έπεί δέ ούτοι εις απιστίας
λόγους ϋμας ύποβάλλουσι, δέον εστίν άνελθεΐν προς τόν κραταιόν καί
άγιον ημών αύθέντην καί βασιλέα καί ούτω μετά τό υποστρέψαι εκείθεν
79 και τα περί.
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ί'να γένηται προς υμάς ή των χωραφιών (τούτων) παράδοσις.» άμφω ουν
96 οι έξ έκατέρας μονής μοναχοί άναδραμόντες προς τόν κραταιόν και άγιον
ημών αύθέντην και βασιλέα και τα λεγόμενα έκεΐσε δήλα ποιήσαντες, ό
συμπαθέστατος και άγιος ημών αύθέντης και βασιλεύς τα παρά τών Λαυριωτών λεγόμενα κατά τών της του Ζωγράφου μονής μοναχών εις τέλος
δια της αυτού ελεημοσύνης παρέβλεψε και συμπάθειας μεν δι' ορισμού
100 τούτοις ήξιωσε καθαρας· διωρίσατο δέ Γνα και τα ρηθέντα άπαντα χωράφια
οι Αγιογεωργΐται μοναχοί άνυστερήτως δεσπόζωσιν, ώς γε τά αυτών παλαιγενη διαλαμβάνουσι δικαιώματα, τών ουν τοιούτων μοναχών ενταύθα
καταλαβόντων, ό άπα της Λαύρας μοναχός Θεόδουλος εν τη Κοονσταντινουπόλει προσκαρτερήσας ορισμούς ψευδεπιπλάστους αύτοχειρί ένεχάραξε
105 και δι' ερυθρών υπογραφών έβεβαίωσε, διοριζόμενους δήθεν τφ σεβαστόκράτορι πάντα τά τών Άγιογεωργιτών μοναχών δικαιώματα διαρρήξαι και
κατακαϋσαι και τους Λαυριώτας τών χωραφιών άποκαταστήσαι δέσποτας*
où δη και γενομένου και πάντα τά τών Αγιογεωργιτών εν τοις χωραφίοις
δικαιώματα άφανισθέντα ες τέλεον, έπεί πεφώραται ύστερον τά ψευδή
110 έρυθροσήμαντα γράμματα και παρά του μονάχου Θεοδούλου εξεταζομένου
ενώπιον του σεβαστοκράτορος άνωμολόγηταί γραφέντα και ύπογραφέντα
δολερώς παρ' αύτου, και αύθις οι της Ζωγράφου μονής μοναχοί δεΤν
έγνωσαν προς τόν κραταιόν και αγιον ημών αύθέντην και βασιλέα καταλαβεΐν. ώς δέ κατέλαβον και τη άγιο: αύτου βασιλεία τά του μονάχου
116 Θεοδούλου σκαιωρήματα δήλα γεγένηται και ώς τά αυτών διέρρηκται
δικαιώματα, όρισμόν παρά της άγιας αύτου βασιλείας έδέξαντο, ύποκαθιστώντα την του Ζωγράφου μονήν δεσπότιν τών δηλωθέντων χωραφιών
και τον του μονάχου Θεοδούλου δόλον στηλιτεύοντα και ελέγχοντα, ακολού
θως ουν τω τοιούτω προσκυνητή όρισμψ και ό πανευτυχέστατος σεβαστο120 κράτωρ γράμμα έξέθετο διαλαμβάνον ακριβώς τα της υποθέσεως και
δεσπότιν άποκαθιστών τών χωραφιών την του Ζωγράφου μονήν, προς ην
δη και τό γράμμα ώρέξατο' δτι ουν oí * Αγιογεωργΐται μοναχοί και έτερον
όρισμόν έδέξαντο του κραταιού και άγιου ημών αύθέντου και βασιλέα)ς,
ώς έμφανίσωσι τούτον τφ περιποθήτφ έξαδέλφφ της άγιας αύτου βασιλείας,
126 κεφαλή θεσσαλονίκης πιγκέρνφ κυρω Αλεξίφ Δούκα τω Νοστόγκψ, έπεί ο
σεβαστοκράτωρ του εν Θεσσαλονίκη κεφαλατεύειν διέστη, έπί τό σκέψασθαι
την παρά του σεβαστοκράτορος γεγονυΐαν κρίσιν καί, είπερ έχει ορθώς,
έπιτρέψαι τοΐς την

διάσκεψιν ποιησαμένοις της υποθέσεως, σημειώδη

γραφήν ποιήσαι προς την του αγίου Γεωργίου μονήν, ήμεΐς έπί τούτω παρ*
130 αύτου προσταχθέντες την παρουσαν σημειώδη γραφήν έξεθέμεθα καί ταύτην
βεβαιώσαντες δι' οικείων υπογραφών τω μέρει της του Ζωγράφου μονής
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δεδώκαμεν εις άσφάλειαν μηνί, ίνδικτιώνι και Ιτει τοις άναγεγραμμένας.
τά μέντοι του άναγεγραμμένου σεβαστοκράτορος γράμματα, υφ' ου προς
έξέτασιν της ρηθείσης υποθέσεως προσετάχθημεν, έχει δια λέξεων ούτως.
«Ήγαπημένε μοι κϋρβασίλειεΈπάρχον και συ εντιμότατε πρωτέκδικε 135
της άγιωτάτης μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καί ήγαπημένε μοι κυρ Νικη
φόρε Μαλλα, έπεί οι έν τη κατά τό αγιον ορός διακείμενη σεβάσμια μονή
του άγιου μ'εγαλομάρτυρος Γεωργίου τη ούτω πως επονομαζόμενη του
Ζωγράφου ενασκούμενοι μοναχοί αδικούνται παρά τών έν τη λαύρα του
άγιου Αθανασίου μοναχών έπι τισι χωραφιαίοις τόποις περιελθουσι τη 140
τοιαύτη μονή έκπαλαι από προσενέξεως του Πετραλοιφα εκείνου, άναδραμόντες δε προς τον κραταιόν και αγιον ημών αυθέντην και βασιλέα υπέ
μνησαν την άγίαν αυτοϋ βασιλείαν τα περί τούτου^ ένεφάνισαν δε και το
προσόν αυτοΐς γράμμα του Πετραλοιφα εκείνου τό δηλουν κατ' όνομα τά
τοιαύτα χωράφια και επιτρέπον κεκτησθαι ταϋτα τη τοιαύτη μονή και 145
είσεκόμισαν προς με θείον και προσκυνητόν όρισμόν του κραταιού και άγιου
ημών αυθέντου και βασιλέως, δστις καί διορίζεται μοι ί'να τηρήσω τά
της-υποθέσεως, άποστήσω δε και τά προσόντα τη τοιαύτη μονή δικαιώ
ματα επί τοις τοιούτοις χωραφίοις και κατά την αυτών περίληψιν οικονο
μήσω κεκτησθαι την τοιαύτην μονήν του άγιου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου 150
τά τοιαύτα χωράφια* καί έπεί ου δυναμαι κάγώ παραστήναι κάκεΤσε τοπικώς, ένθα εισί τά χωράφια, και τηρήσαι τήν μέσον τούτων τοιαύτην υπόθεσιν καί ποιήσαι καθώς καί ό κραταιός και άγιος ημών αύθέντης καί βασιλεύς
διωρίσατο, παρακελεύομαι υμΤν Γνα άπέλθητε δικαίφ μου καί τηρήσητε τά
της τοιαύτης υποθέσεως, παρόντων καί αμφοτέρων τών μερών, φιλαλήθως 155
τέ άπροσωπολήπτως καί δικαίως, τηρήσητε δε καί τά προσόντα τη μονή
του άγιου Γεωργίου έγγραφα δικαιώματα έπί τοΤς τοιούτοις χωραφίοις καί
κατά τήν αυτών περίληψιν οί^ονομγγπιτι κεκτησθαι τήν τοιαύτην μονήν τα
τοιαύτα χωράφια άπαρεμποδίστως καί άνενοχλήτως, ώστε μή ευρίσκειν
από τίνος τών απάντων τον τυχόντα διασεισμόν έπί τη κατοχή καί νομή 160
τών τοιούτων χωραφιών, τους δε πειρωμένους ένοχλειν καί διασείειν τη
τοιαύτη μονή έπί τη κατοχή καί νομή τών ώς είρηται χωραφιαίων τόπων,
ήγουν τους τε άπα της Ααύρας μονάχους καί έτερους, εκείθεν άποπέμψητε,
ώς μή κατά τι ένοχλώσι τήν τοιαύτην μονήν, καί μή έάσητε έπί πλέον
άδικεΐσθαι τήν ρηθεΓσαν μονήν εις τά τοιαύτα χωράφια παρά τών από της 16&
Ααύρας μοναχών, διότι αν ό κραταιός καί άγιος ημών αύθέντης καί βασι
λεύς Εχει θέλημα ίνα γένηται τούτο, έπεί γαρ έφθασαν καί κατέσπειραν τά
τοιαύτα χωράφια οί από της Λαύρας του αγίου 'Αθανασίου μοναχοί, ποιήσητε καί εις αυτό τήν γεωργικήν κρίσιν καί καθώς επικρίνετε υμείς, είναι
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170 δίκαιον μηνι δεκεμβρίφ ινδικτιώνος δεκάτης», είχε δε και το* ό δούλος και
συμπένθερος του κραταιού και άγιου ημών αυθέντου και βασι
λέως και δι' ήερανείων γραμμάτων τό' ó σεβαστοκράτωρ.
f Ό σακελλίου της άγιωτάτης μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
Νικηφόρος διάκονος ó Μαλλέας.
175
f Ό δοϋλος τοϋ κραταιού και αγίου ημών αυθέντου και βα
σιλέως Βασίλειος ό Έπαρχων.
f Ο δούλος τοϋ κραταιού και άγιου ημών αυθέντου και βα
σιλέως κεφαλή Θεσσαλονίκης Αλέξιος Δούκας Νεστώγκων
πιγκέρνης.

VIII.
(1270), mois de juin, indiction XIII.
Joannice, métropolitain de Thessalonique, renonçant à son droit,
accorde aux moines du monastère de Vatopédi de vendre à une per
sonne religieuse et orthodoxe le métoque de Saint-Nicolas à Thessalo
nique appartenant au monastère.
ΤΙσον του γράμματος της άδειας του άγιου θεσσαλονίκης
κυρίου Ίωαννικίου.
Έπεί δια τάς καθ' έκάστην επήρειας, ας και πρότερον μεν άρτι δε
περισσοτέρως υφίσταται ή ¿ν τφ δρει τφ 'Αθφ σεβάσμια μεγάλη λαύρα
της ύπεράγνου δεσποίνης ημών θεοτόκου, της του Βατοπαιδίου καλού
μενης, ήναγκάσθη ό εν αύτη καθηγούμενος τιμιώτατος εν ίερομονάχοις
δ κυρ Μάμμας και oi λοιποί της αυτής μονής μοναχοί διαπιπρασαι το διαφέρον τη αυτή μονή μετόχιον, τό εις όνομα του παμμάκαρος άγιου Νικο
λάου και εν τη γειτονία της άγιας Πελαγίας διακείμενος πλησίον δε τών
δικαίων ήγουν του κηποπεριβολίου της καθ' ή μας άγιωτάτης μητροπόλεως,
ώς αν εκ του τιμήματος αυτού λυσιτελέστερόν τι έτερον κτήμα ώνήσωνται
ίο τη του Βατοπαιδίου μονή και μικρόν τι τάς επελθούσας τούτοις βίας
έκθβραπεύσωσιν, έζήτησαν δε τή ημών μετριότητι παραίτησιν αύτοις δούναι
έγγραφον δια το του πλησιασμου δίκαιον, ώςάν άνενδοιάστως ό βουλόμενος
τό ρηθέν μετόχιον έξωνήσηται, γινώσκοντες ήμεΐς τάς τρικυμίας, ας άρτίως

VIII. Copie dans le catalogue de 1856 aux archives de Zographou
9. ώνίσωντο«
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OTtaďtVjorav, καί τό άπρόσοδον παντελώς του τοιούτου μετοχίου, την μεν
έξώνησιν αυτού παραιτουμεθα, παραχωρουμεν δε διαπραθήναι τούτο Ήρός 15
ευσεβές και χριστιανικώτατον όρθόδοξον πρόσωπον, ώς αν καί ή εκκλησία
την προσήκουσαν έπιμέλειαν έχει και περιποίηση καί υμνφδίαν την
πρέπουσαν και τά πέριξ κελλία καί πάσα ή του μετοχίου περιοχή εις
τάξιν υπάρχουσι πρέπουσαν, μή εις απρεπείς τινας ενεργείας γρΎ\σγ\τοα
αυτοΤς ó έξωνησόμενος, καπηλίου δηλονότι ένέργειαν ή άλλου τινός 20
τών άσεμνων καί άνεικέων τη εκκλησία, καταβληθή δε και τό
τίμημα είς τε λυσιτελεστέρου ετέρου έξώνησιν κτήματος καί είς άλλην
tfjś μονής άναγκαίαν και λυσιτελή iţobov δια ταύτα γαρ καί ή ημών
μετριότης, τη δεήσει του καθηγουμένου και τών μοναχών έπινευσασα, καί
to παρόν τής παραιτήσεως γράμμα έπορέγει αυτοΤς εις άσφάλειαν του 25
έξωνησομένου το τοιούτον μετόχιον.
Μηνί ίουνίω ινδικτιώνος τρισκαιδεκάτης. 'Έχει καί τήν υπογραφήν δια
της αρχιερατικής χειρός ούτως.
f f O ταπεινός ¡ΐΥίτ^οπολίτΊΓίς Θεσσαλονίκης καί υπέρτιμος
Ίωα.ννίκιος.

ix.

• /

6 7 7 9 — ; 1 2 7 0 , mois de septembre, indiction X I V .
Mamas, higoumène du monastère de Vatopédi, vend au monastère
de Zographou le métoque de Saint-Nicolas à Thessalonique pour la
somme de 2 4 0 hypèrpres.
f Μάμας ιερομόναχος καί καθηγουμενος τής
μονής του Βατοπεδίου προέγραψα.

σεβάσμια

Έ ν ονόματι του πατρός καί του υίοϋ και του άγιου πνεύματος* Μάμας
ιερομόναχος καί καθηγουμενος τής σεβασμίας βασιλικής μονής τής ύπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου τής επιλεγόμενης του Βατοπεδίου καί οι
έν αυτή μοναχοί, οι καί κάτωθεν τα ονόματα ημών υπογράψαι όφείλοντες,
τό παρόν εγγραφον έκτιθέμεθα καί ποιοϋμεν εκουσίως πάντη, άβιάστως 5
καί άμεταμελήτως προς υμάς, τόν τε πανοσιώτατον καθηγούμενον
τής σεβασμίας μονής του άγιου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του
18, κελλεΤα.

21. άνηκαίων τή.

IX. Original conservé aux archives de Zographou. Copie de Porphyre Ouspensky
p. 34—36.
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έπ'ικεκλημένου του Ζωγράφου και τους εν αυτή μοναχούς* το μετόχιον
ημών το εν θεσσαλονίκη, τό εις δνομα μεν του εν άγίοις πατρός ημών
10 Νικολάου τιμώμενον, εν τη γειτονία δε της αγίας Πελαγιας διακείμενον,
πλησιάζον δε και τη άγιωτάτη μητροπόλει, δια τό εχειν ημάς και έτερον
μετόχιον εντός της Θεσσαλονίκης, έν ф και την καταγωγήν ποιούμεθα
και ίκανώς έχει προς ήμετέραν άνάπαυσιν, δεΐν φήθημεν διαπιπράσαι τό
ρηθέν μετόχιον και έξωνήσασθαι δια του αύτου τιμήματος ΐτιρον κτήμα
15 λυσιτελέστερον τη ημετέρα μονή, όποιον έσται έτήσιον. τής διαπράσεως
ούν τούτου παρ' ημών μελλούσης γενέσθαι και πολλών επί τούτω έκβιασάντων και έπί τω τιμήματι προστεθέντων, ώστε λαβείν τό μετόχιον,
είδότες ήμεΐς υμάς αδελφούς ημών όντας και μη έχοντας μετόχιον έν
Θεσσαλονίκη και δια τούτο βιαζομένους, δτε και παραγενόμενοι προς ήμας
20 ήξιώσατε υπέρ τούτου, κεκρικαμεν και ήμεΐς προτιμότερον είναι υμάς έπί τη
παροχή τών διακοσίων τεσσαράκοντα ύπερπύρων και εχειν τό μετόχιον μοναδικήν αύθις δίαιταν ή πλείονα λαβείν και γενέσθαι τούτο κοσμικόν καταγώγιον. Ενθεν τοι και άρεσθέντα αμφω τά δύο μέρη επί τω τοιούτφ τιμή
ματι, πιπράσκομεν ήμεΤς οι του μέρους του Βατοπεδίου, δ τε καθηγούμενος
25 Μάμας ιερομόναχος και οι συν έμοι αδελφοί, προς σε τον καθηγούμενον
ίερομόναχον κυρ Έφραίμ και τους υπό σε μοναχούς τής δηλωθείσης μονής
του Ζωγράφου τό ρηθέν μετόχιον του άγιου Νικολάου τό διακείμενον έν
Θεσσαλονίκη έξ ολοκλήρου μετά πάντων τών προσόντων και ευρισκομένων
δικαίων αύτου, οία και δσα είσί, καθώς και ημείς είχομεν, άπαραλείπτως,
30 άπαρασπάστως και άνυπεξαιρέτως. έλάβομεν δε oi πεπρακότες ήμεΐς τό
μετόχιον έξ υμών, του τε καθηγουμένου και τών μοναχών τής ήγορακυίας
μονής του Ζωγράφου, λόγφ τιμήματος έξωνήσεως τά διακόσια τεσσαρά
κοντα ύπέρπυρα. οφείλετε ούν και ύμεΤς, ώς μοναχοί και ημέτεροι αδελφοί,
τους κτήτορας τής αγίας εκκλησίας μη στερήσαι του συνήθους μνημόσυνου
85 αυτών, έπει ούδ' ήμεΤς πεπράκαμεν έκκλησίαν, αλλ' ούτως ταύτην είάσαμεν,
καθώς ην τό πρότερον, δι' άγάπην πνευματικήν και δια τό μέλλειν εχειν
μνημόσυνον τους ταύτης δομήτορας, αλλά δη και την προσήκουσαν άπασαν
σεμνοπρέπείαν και μοναχικήν κατάστασιν, έπιμέλειαν και περιποίησιν και
ύμνφδίαν την πρέπουσαν, όπως ή του θεού έχει εκκλησία· έν ф και την
40 προτίμησιν έποιησάμεθα έν ύμΐν, ι'να έπί πλεΤον σχοίη την έπιμέλειαν παρά
μοναχών και ευλαβών ανδρών, ημών μη δυναμένων, ώς ειρηται, μερίζεσθαι
έν δυσί μετοχίοις εντός τών κοσμικών θορύβων τής πόλεως, εσται ούν του
νυν και εις τους εξής απαντάς και διηνεκείς χρόνους εχειν καί διακατέχειν
υμάς, τόν τε καθηγούμενον
45 τά

δίκαια

<τής>

πολλάκις

και τους
δηλωθείσης

μοναχούς

και τό μέρος και

μονής

του Ζωγράφου, τό
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'τοιούτον μετόχων εις τό δεσπόζεσθαι κυρίως και εξουσιαστικός, ίδικώς και
μονομερώς, άνενοχλήτως και άνεπικωλυτως, ώς υμείς βούλεσθε. δθεν και
δια τό ασφαλές τε καί βέβαιον και εις άει διαμένειν καί εχειν υμάς τό
άφρόντιστον, εγώ ó προρηθείς προεστώς της του Βατοπεδιου μονής Μάμας
ιερομόναχος προέταξα και υπέταξα ιδιοχείρως και oi συν έμοί μοναχοί της 50
αυτής μονής του Βατοπεδιου, μηνί σεπτεμβρίψ, ίνδικτιώνος τεσσαρακαιδεκάτης, έτους έξακισχιλιοστου έπτακοσιοστοϋ ί^ο^Ύΐγ,οστου ενάτου.

Les signatures sont effacées et illisibles.

X.
( 1 2 8 6 ) , mois de septembre, indiction X V .
L e questeur Nicéphore Choumne, par ordre impérial, remet au
monastère de Zographou un terrain de 4 0 0 mesures à Lozikion
près de Rendina.
?Ισον του δωρεαστικου γράμματος δια θείου και προσκυνητου
προστάγματος, του γεγονότος παρά του κοιαίστωρος προς την
σεβασμίαν καί άγίαν μονήν του άγιου μεγαλομάρτυρος Γ ε ω ρ 
γίου του Ζωγράφου, ή και έχει ούτως* *
Θείον καί προβ-κυνητόν πρόσταγμα έπορίσαντο προς με oi μοναχοί 5
της κατά τό άγιον όρος του 'Άθω διακαμένης σεβάσμιας μονής των
Βουλγάρων, της εις όνομα τιμώμενης του αγίου μεγαλομάρτυρας Γεωργίου
καί επιλεγόμενης του Ζωγράφου, ούτω δε μοί διοριζόμενον.
Πανσέβαστε σεβαστέ, οικείε τη βασιλεία μου, κοιαίστωρ κυρ
Νικηφόρε Χούμνε, ή βασιλεία μου διορίζεται σοι δια του παρόντος 10
προστάγματος, ώς αν παραδώσεις προς τους μονάχους της εν τφ
άγίψ όρει του Άθωνος διακείμενης σεβάσμιας μονής των Βουλγάρων,
της εις ο^ομα τιμώμενης του άγιου μου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου
και έπικεκλημένης του Ζωγράφου, γην ζευγαριών τεσσάρων, άφ' ης
κέκτηται ô από του μεγάλου Θεσσαλονικαίου άλλαγίου Γαζης εις τό 15
περί την 'Ρεντίναν χωρίον τό Αοζίκιν,' όπως κατέχωσι καί κατακάμνωσιν αυτήν καί άποφέρωνται την από ταύτης πρόσοδον, μη
ευρί^κοντες έπί τη κατοχή ταύτης παρά τίνος των απάντων διασεισμόν τίνα ή παρενόχλησιν* προς δε τόν τοιούτον Γαζην ευρήσεις
Χ. Archives de Zographou. Copie fragmentaire de Porphyre Ouspensky p. 73—74,
2. γεγονώτος.
15. θεσαλονίκαίου.
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από ελευθέρων τινών και παραδώσεις τό ποσόν, δσον έχει εν τή τοιαύτη4
γη των τεσσάρων ζευγαριών, δπως ειη και ούτος έχων το ικανόν
της οικείας οικονομίας* και ποίτισον^ καθώς διορίζεται σοι ή βασιλεία
μου· άντίστρεψον προς τοΟς τοιούτους μονάχους και τό παρόν πρόσ
ταγμα εις άσφάλειαν.
Κατά γουν την περίληψιν του τοιούτου θειου και προσκυνητοδ προσ
τάγματος ήδη παραδίδωμι προς τήν δηλωθεισαν σεβασμίαν μονήν του
αγίου Γεωργίου του Ζωγράφου περί τό είρημένον χωρίον τό Λοζίκιν γήν
μοδιών τετρακοσίων, ην ευρομεν δτι κατεΐχεν ó Γαζής εκείνος έπέκεινα
της ποσότητος του πρακτικού αυτού* ήτις και έχει ούτως' άρχεται από
του έκεΤσε ποταμού και της όδου της από του Λοζικίου εις τήν Τεάχοβαν
φερούσης· ανέρχεται ώς προς άρκτον δια του ανατολικού κλίματος* διέρχεται
τό έκεΤσε πλάγιον και τήν έν τούτου (δρει δ)ενδρίαν, έχουσα δή έπι γειτ
νιάσει τό έκεΤσε μέγα ρυάκιον και φθάνουσα μέχρι του έκεΤσε βάσταγος· ό
περιορισμός ούτος σχοινιά τεσσαράκοντα* εντεύθεν χωρεΤ προς δυσιν, παραλαμβάνει τόν άρκτικόν αέρα και το ενταύθα μονοπάτιον τό εις τήν Τ ε ά 
χοβαν άπάγον έρχεται δια του ενταύθα βάσταγος, καταλιμπάνουσα
δεξιών τά δίκαια της μονής των Σερβών και φθάνουσα μέχρι του ευρεθέντος
έν τη έκεΤσε Λούστρο: έκ λίθου παλαιού όροθεσίου' ό περιορισμός ούτος
σχοινιά είκοσιν* έκ τούτου κλίνει προς μεσημβρίαν, κάτεισι δια του έκεΤσε
βάσταγος, έν ф δένδρα πέφυκεν αραιά, και του δυτικοο περιοριζόμενου
αέρος0 πέρα: ξηρορρυάκιόν τι, διέρχεται τα έκεΤσε μνημεία και τόν πεπηγμένον τίμιον σταυρόν και άκουμβίζει εις τό χεΤλος του άναγεγραμμένου
ποταμού, σχοινιά επί τούτοις τεσσαράκοντα* είτα όρθοΤ τζρος ανατολάς,
παραλαμβάνει το έκεΐσε μυλαγώγειον, άνεισι δι* αυτού τε και του μεσημßptvoö αέρος, ένθα τά έκεΤσε κηπωροτόπια συνεστασι, και λήγει μέχρι του
παίρου του ρηθέντος ποταμού και της μεγάλης όδου, της άπα του Λοζικίου
εις τήν 'Ρεάχοβαν φερουσης, αφ' ων ήρξατο, πληρούσα κάνταυθα σχοινιά
ε'ικοσιν, άπερ τοΤς έκ των λοιπών μερών κατά κορυφήν και βάσιν συμψηφιζόμενα άποτελουσι γήν μοδίων τετρακοσίων, τήν τοιαυτην γουν γήν
τών τετρακοσίων μοδίων οφείλει ή δηλωθείσα σεβάσμια μονή του Ζωγράφου
κατέχειν και νέμεσθαι και τήν εξ αυτής πασαν και παντοίαν άποφέρεσθαι
πρόσοδον, κατά τό δηλωθέν θεΤον και προσκυνητόν πρόσταγμα, έπι τουτφ
γαρ έγεγόνει και τό παρόν ήμέτερον γράμμα, μηνί σεπτεμβρίφ, ινδικτιώνος
πεντεκαιδεκάτης.
28. γαζής εκείνος... έκεΤνα της.
41. πεπυγμένον.
45. συνείστασι.

32. έκεΤσαι (partout).
50. δειλωθεΤσα.

32. γητνεάσεί.

34 χορ&Τ.
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Είχε γαρ και δια υπογραφές του παραδόντος την τοιαύτην γ-řjv το' 55
ό δούλος του κραταιού και άγιου ήμων αυθέντου και βασιλέως
σεβαστός ό κοιαιστωρ.

XI.
6 7 9 7 — 1 2 8 9 , mois d'août, indiction I L
Chrysobulle de l'empereur Andronic Paléologue confirmant au mo
nastère de Zographou toutes ses possessions et ses droits.
Άλλα και στρατιώταις κατ' εχθρών δπλιζομένοις τών αισθητών και
λήματι γενναιφ παριοϋσιν ές τήν παράταξιν τιμαί παρά τοΐς βασιλευσι
κείνται και άμοιβαι, ών Ισθ' δτε μεν και τρόπαια στήσαντες και κρείττους
εμφανώς τών άντιταξαμένων γενόμενοι πολλή ραστώνη προσαπολαύουσιν,
άθλα δή τών πόνων ταύτας άποφερόμενοι· εστί μην οπότε και προς μόνην 5
τήν τών αντιπάλων ρύμην άντεξαγόμενοι, μηδέν δέ πλέον Γσως κατεργαζόμενοι, τών αυτφν ουχ ήττον αμοιβών κατευστόχησαν, τών Ιργων
τάχα κρινόμενων εκ της προθέσεως, καν ει μή προς τέλος κατ αυτήν
έκεινοις έξάγοιντο. πλην αλλ' ει και τουτ' έκει'νοις ήρκεσε προς τάς άμοιβάς,
τί χρή ποτ' άρα περί τών Χρίστου μαρτύρων λογίζεσθαι; ποιων δ αν ίο
ημείς τών αμοιβών αυτοΐς προσαγωγήν ποιησάμενοι, ούτω μεν άνδρισαμένοις κατά σατάν, ούτω δε και τα της νίκης ουδέ παρ' ολίγον άπενεγκαμένοις απλώς, άλλα και πολλφ τφ περιόντι χρησαμένοις του κρείττονος,
ουκ αν αυτοΤς τά πόρρω της αξίας ώμεν προσάγοντες ; ου μήν αλλ' επειδή
και τούτοις κρείττω δή και οφθαλμών και ώτων και πάσης ώς ειπείν της 15
κάτω που περιπολούσης αίσθήσεως και της εντεύθεν άνατυπουμένης μακαριότητος παρά τφ βραβευτή Χριστφ τά γέρα προπαρεσκεύασται, τάχ'
αν και τοΐς μικροΐς ενταύθα τοΤς γε παρ' ημών προσαγομένοις ένασμενίσαιεν. τοιγαρουν και προσοιστέον τούτοις έκ παντός γε τρόπου τά κατά
δυναμίν, όθεν επειδή και νυν oř εν τη κατά τό δρος τον 'Άθω άνιδρυμένν] 20
σεβάσμια μονή πεποιημένοι τήν άσκησιν, τη εις δνομα μεν τετιμημένη του
55. παραδοθέντος.
XI. Original aux archives de Zographou. Photographie Sévastianov n. 1 (A). Copie de
Porphyre Ouspensky p. 56—57. Éd.: Z a c h a r i a e von L i n g e n t h a l , Einige unge
druckte Chrysobullen. Mémoires de l'Acad. imp. des sciences de St. Pétersbourg, Yìl série,
t. XLI, № 4 (1893), p. 16—17 (B).
2. λημματι A.
4. έμφανέντες Β.
6. ρώμην Β.
12. ¿λίγης Β.
21. ε'ις το όνομα Β.
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μεγαλομάρτυρος αγίου μου Γεωργίου, έπικεκλημένη δε του Ζωγράφου,
αί'τησιν προσήγαγον τη βασιλεία μου χρυσοβούλλου ταύτης τυχειν τα
προσόντα τη του μεγαλάθλου μάρτυρος ταύτη μονή επί μάλλον αύτη
25 προσβεβαιοϋντος τέ και έδράζοντος, ευμενώς αύτίκα ή βασιλεία μου την
αυτών προσηκαμένη παράκληση, έτοίμως άγαν ταύτην ώσανεί την χάριν
επί του παρόντος τφ μεγάλφ μάρτυρι κατατίθεται και τόνδε τον χρυσό^ouXkov λόγον επιβραβεύει αύτοίς' δι' ου προστάσσει και διορίζεται κατέχειν και νέμεσθαι και είστοεξης την διαληφθεΤσαν σεβασμίαν μονήν
30 άναφαιρέτως, άνενοχλήτως τέ και άδιασείστως τα προσόντα αύτη κτήματα
τε και λοιπά δίκαια, α και μέχρι του παρόντος παρ' αυτής είσι κατεχόμενα,
έχοντα εξ ονόματος ούτω' εντός του παλαιού περιόρου τής αυτής μονής
χωράφια τε και αμπελώνες και εί' τι £τερον προσεκτήσαντο εν αύτφ οι
μοναχοί* δένδρα έλαϊκά τα εις τόν τόπον διακείμενα τον έπονομαζόμενον
35 Σέλινα μετά τών ανηκόντων τφ τοιούτφ έλαικφ άγρφ δικαίων καί πάσης
τής περιοχής αυτών* μετόχιον εις τον Ίερισσόν ·έπ' ονόματι του παμμάκαρος άγιου Νικολάου τιμώμενον μετά τών προσόντων τούτφ δικαίων τών
διαλαμβανομένων έν τφ περιόρφ τής τοποθεσίας τής επιλεγόμενης τής
Τζουσμένης, έτι δε και τών έν αύτη προσκαθημένων πάροικων τέ καί
40 ξένων και άνεπιγνώστων τφ δημοσιφ* πλανηνή ή επιλεγόμενη 'Άσπρη
πέτρα μετά πάσης τής περιοχής αυτής* μετόχιον εις όνομα τιμώμενον του
άγιου μου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου και έπικεκλημένον τό Λοσνίκιον μετά
πάντων τών προσόντων αύτφ δικαίων* έτερον μετόχιον έν τφ ποταμφ τφ
Στρυμμόνι έπ' ονόματι τιμώμενον τής πανυπεράγνου μου δεσποίνης και
45 θεομήτορος και έπικεκλημένον τής Κρανιωτίσσης* γή αρόσιμη και χερσαία
έν τη τοποθεσία τή επιλεγόμενη του Πυλορηγίου, ήτις κατειχετο παρά του
Λούβρου, εδόθη δέ ύστερον προς την τοιαύτην μονήν Sta προστάγματος
τής βασιλείας μου, έφ' ή πρόσεστιν αύτη καί έγγραφος περιορισμός* έτερον
μετόχιον εις όνομα τιμώμενον του αγίου Βλασίου διακείμενον εις την
50 Ορμηλίαν. έτερον μετόχιον εντός του αγίου δρους διακείμενον καί εις
όνομα τών αγίων καί πανευφήμων αποστόλων τιμώμενον, καί έτερον
μετόχιον εντός τής πόλεως Θεσσαλονίκης εις όνομα τιμώμενον του αγίου
Νικολάου καί έπιλεγόμενον το Γλυκύ vspóv. ταύτα δη πάντα καθέξει καί
νεμηθήσεται ώς δεδήλωται ή ρηθείσα σεβάσμια μονή, πάσης καί παντοίας
55 ανωτέρα διοχλήσεως* καί ουδείς αύτοϊς έπάξει τοσύνολον διασεισμον ή
22. έπικλημένη Β.

28. έπιβρ. αυτής Α.
40. πλανηνής Β.
44. στρυμόνι %
λ
45. κρανιτίκης Β
50. ¿ρμήλ Β
ορμή Α.
50—51. les mots έτερον — τιμώ
μενον sont ajoutés entre les lignes d'une main poster. A om. B.
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έπήρειαν οίανδήτινα* τη γάρ δυνάμει και ισχύι του παρόντος χρυσοβούλλου
λόγου της βασιλείας μου άποτραπησεται πάμπαν και άποσοβηθήσεται,
δστις αν και ειη, ό τοιαύτην τινά έπενεγκεΐν πεtpαθησóμεvoc тг\ μον?} ή
και τοΤς προσουσιν αύτη λύμην τέ καί έπιθεσιν. προς τούτοις μέντοι εύδοκεϊ
και προστάσσει ή βασιλεία μου διατηρεΐσθαι και τα ζφα πάντα της τοιαύτης 60
μονής της του έννομίου γινομένης χάριν απαιτήσεως ανενόχλητα, καί
ουδείς ουδόλως απαιτήσει τι από του μέρους της τοιαύτης μονής της τοΟ
έννομιου ένεκεν δόσεως, ώσπερ δήτα και ές δευρο ανενόχλητος διετηρήθη
έπι τούτφ ή ρηθείσα αύτη μονή, έπεί των είρημένων χάριν απάντων καί
ó παρών χρυσόβουλλος λόγος της βασιλείας μου γεγονώς έπεχορηγήθη 65
καί έπεβραβεύθη τη αυτή σεβάσμια μονή, εκτεθείς κατά μήνα αυγουστον,
της ένισταμένης δευτέρας ίνδικτιώνος, τουέξακισχιλιοστου έπτακοσιοστοο
έννενηκοστου εβδόμου Ιτουζ, εν ф και το ήμέτερον ευσεβές καί еіоъроβλητον υπεσημήνατο κράτος.
f Ανδρόνικος εν Χ^ριστφ τω θεφ πιστός βασιλεύς και αύτο- 70
κράτωρ 'Ρωμαίων Δούκας Ά γ γ ε λ ο ς Κομνηνός ó Παλαιολόγος.

XII.
6 7 9 8 — 1 2 9 0 , mois d'avril, indiction III.
Théodose, métropolitain de Hiérissos ? termine la querelle des deux
monastères de Chilandar et de Zographou au sujet de quelques terrains
à Προαύλαξ et, conformément à un recensement et la déposition des
témoins, reconnaît les droits des moines de Zographou.
Του επισκόπου ^Ιερισσού περί διενέξε(ος Χελανδαρινών και
Ζωγραφιτών.
. . . . προ καιρού ειχον τά δύο μοναστήρια διενέξεις, δ τε τών βουλ
γάρων καί των Σέρβων, περί κηπωροτοπίων . . . . ίν εις τόν Προαύλακαν εις τήν Αούστραν έλθόντα γουν και τά δύο μέρη, δ τε τών
Βουλγάρων καί των Σέρβων, εις τήν έπισκοπήν Ίερισου κατενώπιον
(του άρ)χιερέως καί (του δ)λου κλήρου, άλλα δή καί των δλων 5
γερόντων του Ίερισοϋ του επιλεγομένου Άπολωνιάς, γέγονε κρίσις. έμαρτύρησαν γουν οι ίερεΐς, 'Ιωάννης ιερεύς πρωτοπαπάς ό Άραβενικιώτης,
63. ωσπερ δη τα κατ' αυτής ανενόχλητος διατηρηθη Β
64 αυτή Α: αυτών Β
έπε\.Α: έπι Β.
66. κατά αυγουστον Β.
XII. Original aux archives de Zographou. Y . Porphyre Ouspensky p. 67.
2 (et 15) χυποροτοπιων.
4 κατεν07πον.
Λ

—
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Ν

σαΐτας Δημήτριος ό δευτερεύων, Κωνσταντίνος ιερεύς ό Σιμεών, Δημήτριος
ιερεύς ό Κτήστης, Γεώργιος ιερεύς ό Τυχωτάς, Κωνσταντίνος ιεροδιάκων
10 ο Κρασάς, Γεώργιος ιεροδιάκων ό Τζαγκαρόπουλος, Δημήτριος ιεροδιάκων
δ Λαθιράς, και οί γέροντες της αυτής χώρας, δ τε Γεώργιος, δ

,

Νικόλαος δ Στρυμονήτης, Θεοτό(κης ό) Δεμέτης, Κυριάκος δ Μπούριος,
Κωνσταντίνος δ Καθολικός, Δημήτριος δ Πισιανός, Νικόλαος ό Κλοστόμαλος, Νικόλαος ό . . . . μπος, Νικόλαος ό Πετάλας, Θεόδωρος της Πα15 παϊανους, ότι τά κηπωροτόπια, ένθα έχουν τας διενέξεις τα δύο μοναστήρια,
δ τε των Βουλγάρων και των Σέρβων, εινε των Βουλγάρων ώς δε ουκ
ήρκέστησαν εις αυτόν οί μοναχοί οί Σέρβοι, αλλ' ούν έκατεδυνάστευον τους
Βουλγάρους, άναδραμόντες γουν οι τοιούτοι προς τόν μέγαν έσδνομιαστήν,
απέστειλαν τόν δούκαν τόν Κυρκαλόν μετά γραφής* και έλθών εις τόν
20 Ίερισόν, έποιησεν έξέτασιν καιν έμαρτύρησαν οί άνωθεν γεγραμμένοι, δτι
τό τοπίον9 ένθα έχουν τάς διενέξεις, των Βουλγάρων είναι' έποίησε γουν
ό τοιούτος δούκας τοπικήν θεωρίαν και έδιέκρινεν, ότι είναι των Βουλγάρων,
καί έποίησεν αυτούς καί παράδοσιν* άκμήν γουν οί (τοιο)υτοι Σέρβοι ούκ
έπείθοντο, έλθόντες δε εις την πρόνοιαν τους δ τε κυρις Κωνσταντίνος ό
25 'Αμνών, Ίσαάκιος δ Άμινών, Γεώργιος δ Όζιανός και Αλέξιος δ 'Αμνών
εντός της επισκοπής, πά(λιν) έλθόντα καί τά δύο μέρη, (δ τε των) Βουλ
γάρων καί των Σέρβων, καί είσάξαντες την τοιαύτην ύπόθεσιν εν τωΜέσφ,
έμαρτύρησαν oř
(τα αυτά) κηπωροτόπια είναι των Βουλγάρων κατεδέκτησαν
30 γουν καί τά δύο μέρη, όπως γένη καί τοπική θεωρία* καί άπήεισαν πάντες
εκεί * Ιτυχε γουν καί δ οικονόμος του μοναστηρίου του ' Εσφιγμένου δ
λεγόμενος Γεράσιμος καί δ οικονόμων του WOTZTZOU δ Κύριλος* προσκαλεσάμενοι γουν οί τοιοϋτοι Σέρβοι τόν π. . . αντα τόν πνευματικόν τόν ίερομόναχον Έλευθέριον, είπε μετά πάσης αληθείας, ότι τα κηπωροτόπια,
35 ένθα Ιχωσιν τας διενέξεις τα δύο μοναστήρια, της μονής των Βουλγάρων
είσίν, καί έδειξεν τά τοιαύτα οίκείοις όφθαλμοΐς* ήσαν γουν οί καλόγηροι
των Σέρβων δ πρώην μέγας οικονόμος ό Άμφιλόχιος *αί δ νυν μέγας
οικονόμων (Βασίλ)ειος, δ ιερομόναχος Χριστόφορος, δ μοναχός Μιχαίλος,
ό μοναχός Νικόδημος δ παροικονόμος της Θεσσαλονικέων καί δ κελλα40 ρίτης ό ίλαρίων (καί) κατεδέξαντο καί προσκύνησαν τάς τοιαύτας κρίσεις
καί μαρτυ(ρησαν) . . . . θεκας γουν τά (δύο) μέρη πρ
άμφιβάλ(η καί)

20 γεγρ<χμενοι
2 2 θεορίαν
23 παράδωσιν.
κοιποροτοπια.
3 0 γένει.
άπηοισαν.
37 πρόην.

τήν τοιαύτην

2 4 έπίθοντο.
κίρης.
3 9 κελαρίτης.
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κρίσιν, να ζημιεΐται εις τό δημόσιον υπέρπυρα τριάκοντα Ζξ· δια τοΰτο γαρ
έγεγόνει το παρόν σημείωμα εις άσφάλειαν και έπικύρωσιν των Βουλγάρων
ήτοι της μονής του Ζωγράφου,
45
μηνί άπριλλίφ, ίνδικτιώνος τρίτης, ετει έξακισχιλιοστω έπτακοσιοστφ
ένενηκοστφ όγδόω.
f Ό ταπεινός επίσκοπος Ίερι*σοϋ και αγίου όρους Θεοδόσιος.

XIII.
( 1 2 9 1 ) , mois de mai, indiction I V .
Copie TÎdimée d'un Πρόσταγμα impérial confirmant de nouveau au
monastère de Žographou la possession du métoque et du monastère de
la Sainte Vierge, nommé της Κρανιωτίσσης, sur le Strymon.
Έπεί oi μοναχοί της εν τφ άγίφ ορει τοϋ'Άθω διακείμενης σεβάσμιας
μονής των Βουλγάρων, της εις όνομα τιμώμενης του αγίου μου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου και έπικεκλημένης του Ζωγράφου, άνέφερον τη βασι
λεία μου, ότι έκέκτητο εις μετόχιον ή κατ' αυτούς τοιαύτη σεβάσμια μονή
το περί τον Στρυμμονα μοναστήριον, το εις όνομα τιμωμενον της υπέρ- 5
άγνου μου δεσποίνης και θεομήτορος και έπιλεγόμενον της Κρανιωτίσσης, παρεκλήτευσαν δε ι'να πορίσωνται πρόσταγμα της βασι
λείας μου, όπως κατέχωσιν αύθις αυτό ώς τό πρότερον, τήν παράκλησιν αυτών προσδεξαμένη ή βασιλεία μου τον παρόντα όρισμόν
επιχορηγεί αυτοΐς* δι' ου προστάσσει και διορίζεται κατέχειν και πάλιν τήν ι ο
τοιαυτην σεβασμίαν μονήν το ειρημένον μετόχιον της Κρανιωτίσσης μετά
των προσόντων δικαίων, και μή ευρίσκειν τους έν αυτή μονάχους επί τη
κατοχή ^où^ou παρά τίνος των απάντων διςρσεισμόν τίνα και διενό/λησιν
οφείλει γάρ και ό πανσέβαστος κοιαίστωρ δεφενδευειν αυτούς επί τφ
τοιούτφ μετοχίφ αυτών και τοΐς προσουσιν αυτφ δικαιοις, ώς ε^ρηται, ΐ5
έμφανιζομιένου προς αυτόν του παρόντος προστάγματος του και γεγονότος
αυτοΐς εις τήν περί κουτού άσφάλειαν. .
f Είχε και δι' ερυθρών γραμμάτων της βασιλικής και θείας χειρός
τό* μηνί μαίφ ινδικτιώνος τετάρτης,
f μετεβλήθη το παρόν Ισον και ευρέθη κατά πάντα ίσάζον τφ 20
πρωτοτυπφ.
43 ζαμιεΐτε.

44 έπικήρωσιν.

XIII. Archives de Zographon, Copie de Porphyre Ouspensky p. 69.
Внзантібсвій Временникъ. Томъ XIII. Прил.
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XIV.
6 8 0 7 — 1 2 9 9 , mois de mai, indiction X I I .
Jacques, métropolitain de Thessalouique, rend au monastère de
Zographou la cellule et l'église de Saint Biaise avec tous les biens
meubles et immeubles.
C

H μετριότης ημών την αί'τησιν προσηκαμένη υμών καί την δηλωθεΐσαν υπόσχεσιν τών περί το άγιον δρος τον Ά θ ω εν τη σεβάσμια μονή
τη εις δνομα τιμώμενη του μεγαλομάρτυρος άγιου Γεωργίου του Ζωγράφου
έπικεκλημένη ενασκούμενων, του τε τιμιωτάτου καθηγουμένου χυρου
5 'Αρκαδίου, του έκκλησιάρχου κυρου Λαυρεντίου, του οικονόμου κυρου Δω
ροθέου και τών λοιπών αδελφών, παραδίδωσι προς την καθ' υμάς ταύτην
μονήν την του Ζωγράφου τό εν ταΤς Έρμηλείαις μητροπολιανόν κελλιον
του άγιου μου ίερομάρτυρος Βλασίου μετά τών έν αυτφ κινητών τε και
ακινήτων* ακινήτων μεν ήγουν τών άνατολικομεσημβρινωτέρων του θειου
10 ναού τούτου άμπελοπεριβολίων και τών τριών διρρύτων οικημάτων και
τών χωραφιαίων τμημάτων, δσα τφ της μονής ταύτης περιόρφ εμπε
ριέχεται και φιλόχριστοι εις μνημόσυνον αυτών αίώνιον προσαφιέρωσαν.
κινητών δε ήγουν ζευγαριού βοών εργατικών μετά της ακολουθίας αυτού,
εί'κοσι δυο βαραδίων μελισσών, βαγενίων τριών μικρών, ών τό εν οϊνου
15 πλήρες, γεννηματικου ολίγου, κορυτας, σιδηρικών χρε.ωδών και οικοσκευών
παντοίων καί μεθ' ών ό θείος ναός, καινός ών καί νεοίστόρητος, κέκτηται
ερών καί αγίων εικόνων τε καί βιβλίων, παραδιδωσι τοίνυν τούτο ούτω
πως έχον, εφ' ω τεθεικέναι υπόσχεση τό άνωθεν τοις τοιούτοις κελλίοις
έκκλησιαστικόν προνόμιον έκπληρουν, δηλονότι έπιμελεϊσθαι τών έν τη
20 μονή εις έπιδοσιν καί φροντίζει της του ναού ψαλμφδίας καί λυχνοκαίας
καί της κατ έτος εορτής καί πάντων παντοίας οικονομίας και τφ έξαρχικώς
έπιστατουντι υπέρ ευλογίας καί δικαίου τής εκκλησίας παρέχειν έκάστω
ένιαυτψ κηρου λίτρας δυο καί δσα έ'θος τοΐς τοιούτοις κελλίοις ποιεΐν προς
αυτόν άπολαυστικώς μνημονεύειν τε τών αγίων βασιλέων, του κατά και25 ρους τής Θεσσαλονίκης άρχιερέως καί τών του κελλίου κτητόρων. επί
τούτφ ουν ή μετριότης ημών τό ρηθέν κελλιον προς υμάς παραδίδωσιν
όθεν ουδείς τών μεθ' ήμας άρχιερατευσόντων, σφζομένης τής ρηθείσης
XIV. Original aux archives de Zographou. Photographie Sévastianov n. 24. Copie de
Porphyre Ouspensky p. 69—70.
1—2 την . . · . θησαν ύπόσχεσιν.

15 γενηματικου.
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υποσχέσεως, έξώσει του τοιούτου κελλίου υμάς, γινώσκων, δσον το
εντεύθεν κατάκρινα, και ώς καθ' έαυτου ποιών προ^^λως τάς οικείας
πράξεις άκυροϋν* ώς γαρ ούτος του πρό αυτού, και δ μετά τούτον τούτου зо
τάς πράξεις άθετήσειεν αν. επί τούτφ γαρ και τό παρόν της ημών μέτριο τητος γράμμα παραδοτήριον συνήθως υποσημανθέν έπεδόθη προς υμάς
δι' άσφάλειαν, μηνί μαΐψ, ίνδικτιώνος δωδέκατης, έτους έξακισχιλιοστου
όκτακοσιοστου εβδόμου.
f Ο ταπεινός μητροπολίτης Θεσσαλονίκης υπέρτιμος καί зб
εξαρχος πάσης Θετταλίας Ι ά κ ω β ο ς . \

XV.
( 1 3 1 5 ? ) , mois d'octobre, indiction X I V .
Démétrius Apelmélé, recenseur du thème de Thessalonique, délimite
les propriétés, appartenant dans ce thème au monastère de Zographou.
f Θείφ καί προσκυνητψ προστάγματι την του θέματος Θεσσαλονίκης
άπογραφήν καί έξίσωσιν ποιήσασθαι* ορισθείς και παραδόυναι έκάστφ την
της ιδίας οικονομίας αύτου ποσότητα, μετά τών άλλων ευρών και την εν
τω άγίφ δρει του 'Άθω σεβασμίαν μονήν του τροπαιοφόρου εν μάρτυσι
παμμάκαρος άγιου Γεωργίου, την του Ζωγράφου επονομαζόμενη ν, κατέ- 5
χουσαν οικονομίαν εν τψ τοιούτφ θέματί, παραδίδωμι ταυτην προς αυτήν
ήτις και έχει ούτως' έν τω κατεπανικίψ 'Άκρους εις τό '/ωρίον τόν Ιερισσόν
Γεώργιος ό υιός του Χαλκέως, ϊγιι Είρήνην, θυγατέρα Καλήν, άδελφήν
Καλήν, βοίδιον εν, άμπέλιον μοδίων δυο, τέλος υπέρπυρον εν. χήρα Ευδο
κία ή Βλαχιαννώ, έχει υίους ΚωνσταντΤνον και Γεωργιον, θυγατέρα 'Άνναν, ю
τέλος υπερπυρου τέταρτον χήρα Ξένη ή γυνή του Θεογνώστου του Σταυρηνου, έχει υίους Κυριακόν και Ποθητόν, άμπέλιον μοδίων δύο ήμισυ,
τέλος υπέρπυρον εν Κυριάκος ó ανεψιός αυτής, έχει 'Άνναν, υιόν Ά,θανάσιον,
άδελφόν Δημήτριον, άμπέλιον μοδίων δύο ήμισυ, τέλος υπέρπυρον έν.
χήρα ή Κατζαβίνα, έχει υιούς Γεωργιον, Μιχαήλ καί Ίωάννην, θυγατέρα 15
Φωτεινήν, βοίδιον εν, άγρόν ενα, όνικόν εν, άμπέλιον μοδίων τριών, χερσάμπελον μοδίων τριών και χωράφιν μοδίων πεντεκαίδεκα, τέλος υπέρ
πυρον εν ήμισυ* Δημήτριος ό έπι εγγονή γαμβρός της Βουλκοστρελίας,
XV. Copie conservée aux archives de Zographou.
Ouspensky p. 80.
7 χατεπανοικίω.

Copie fragmentaire de Porphyre
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ϋχει Άνναν, πενθεράν Φωτεινήν, άμπέλιον μοδιών τεσσάρων, τέλος υπέρ20 πυρον ëv* Γεώργιος ό γαμβρός ΚυριακρΟ του Χαλκέως, έχει Μαριαν, υιούς
Ίωάννην και Νικόλαον, πενθεράν Άνναν, βοίδιον εν, άμπέλιον μοδιου ενός,
τέλος υπέρπυρον εν Κωνσταντίνος ό υίός Δημητρίου του Πεντηκοντάρη,
έχει Φωτεινήν, υίόν Δημήτριον, θυγατέρα

Είρήνην, μητέρα Μαριαν,

αδελφούς Άθανάσιον και Νικόλαον, βοίδιον εν, άμπέλιον μοδιών τεσσάρων,
25 χερσάμπελον μοδιών πέντε, τέλος υπέρπυρον Εν ήμισυ' Νικόλαος ό Φακηνός, έχει Ειρήνην, υίόν Κυριακόν, βοίδιον ëv, άμπέλιον μοδιών τριών,
τέλος υπέρπυρον lv* Δημήτριος Ξαντας ô γαμβρός Νικολάου του της
Χρυσής, έχει Μαριαν, υίόν Ίωάννην, γυναικαδελφόν Γεώργιον, βοίδιον εν,
άμπέλιον
30 ό

έκ

γαμβρός

άμπέλιον

προικός μοδίων δυο, τέλος υπέρπυρον Sv Καράμαλος
Νικολάου του Κωθάκη, έχει 'Άνναν,

μοδίων δύο,

θυγατέρα

Καλήν,

τέλος υπερπυρου ήμισυ' χήρα Θεοδώρα Κο-

μητζιάνη ή Άχραδώ, έχει θυγατέρας Μαριαν καί Άνναν, τέλος υπερ
πυρου τέταρτον, εις τό χωρίον του Συμεών Στέφανος ό υίός χήρας της
Μαρίτζας, έχει Καλήν, θυγατέρα Μαριαν, βοίδιον šv, όνικόν εν, άμπέλιον
35 μοδίων τριών ήμισυ, περιβόλιον μοδιου ενός ήμισυ, χερσάμπελον μοδιου
ενός, τέλος υπέρπυρον šv. όμοϋ τό. οικόύμενον υπέρπυρα δώδεκα, υπέρ
ωφέλειας υπέρπυρον εν. Ιωάννης ό Βλαχοϊωάννης, έχει Καλήν, άγρόν "ένα,
τέλος υπερπυρου τέταρτον, είπερ εστίν ελεύθερος* Νικόλαος ό Ζευγίτης,
έχει θυγατέρα, υιόν Άθανάσιον, τέλος υπερπυρου τέταρτον, υπέρ της ε'ίς
40 τόν Ίερισσόν έν διαφόροις τμήμασι γης πλησίον και γυροθεν του πύργου
της αυτής μονής, γης της εις τόν Προαύλακα, της ονομαζόμενης Λούστρας, της λεγομένης Κρύος κάμπος, της ετέρας του Λουκίτζη, του Τυμπανάρη καί της ονομαζόμενης 'Άρμενον, ώσεί μοδίων ούσης άπάσης οκτακο
σίων είκοσι πέντε, υπέρπυρα δέκα εξ ήμισυ'υπέρ του έκεΐσε ιδιοκτήτου άμπε45 λώνος ώσεί μοδίων τριάκοντα, υπέρπυρα έξ' υπέρ της εις τό κάτω Λοζίκιν
γης, ην έχει αυτή δι' ορισμού προσκυνητου και δια παραδόσεως του πανσεβάστου έπί του κανικλείου του Χουμνου, ώσεί μοδίων τετρακοσίων,
υπέρπυρα οκτώ. υπέρ του εις τήν Άρσενικειαν μυλοτοπι'ου υπέρπυρον εν.
υπέρ της εις τήν Έρμήλειαν έξαλειμματικής στάσεως του Δρουβέλη ϋπέρ50 πυρον έν. όμου καί ταύτα υπέρπυρα τριάκοντα τέσσαρα, ώς γινόμενα δλα
υπέρπυρα τεσσαράκοντα εξ* α και οφείλει ή μονή κατέχειν καί νέμεσθαι
καί τήν εξ αυτών πασαν καί παντοίαν άποφέρεσθαι πρόσοδον επί τούτω
γαρ έγεγόνει καί τό παρόν ήμέτερον πρακτικόν, δ και συνήθως υπογραφέν
καί τη μ,ολιβδινΥ) βούλλη πιστωθέν έπεδόθη τή διαληφθείση σεβάσμια
41 μονής γή.

46 αυτήν.
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μονϊ} του Ζωγράφου δι' άσφάλειαν, μηνί όκτωβρίφ, ινδικτιώνος τέσσαρα- 55
καιδεκάτης. — είχε καί την υπογραφήν ούτως*
f Ό δοΟλος του κραταιού καί αγίου ημών αύθέντου καί
βασιλέως, άπογραφεϋς του θέματος Θεσσαλονίκης Δημήτριος ό
Άπελμελέ.

XVI.
( 1 3 1 9 ? ) , mois de mars, indiction И.
, J e a n Apelraélé,
conformément aune
rend au monastère
avec tous ses droits

gouverneur du thème de Voléros et Mosynople y
ordonnance impériale et un ordre du sébastocrator,
de Zographou un terrain Πρέβιστα sur le Strymon
et privilèges.

θεΐον και βασιλικόν προσκυνητόν χρυσόβουλλον όρισμόν τοΟ κραταιού
και αγίου ημών αύθέντου καϊ βασιλέως ένεφάνεσαν ήμϊν οι ευλαβέστατοι
μοναχοί oi άπο της θείας καί σεβασμίας μονής οντες τοο 'Άθων τοΟ άγιου
δρους tou άγιου καί ένδοξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του επονομαζο
μένου του Ζωγράφου, άλλα δη και έτερον θεΐον καί προσκυνητόν βασιλικόν 5
ορισμόν της αγίας αυτού βασιλείας ουτωσί κατά ρήμα διαλαμβάνων
Δωρεΐται ή βασιλεία μου δια της παρούσης αυτής προστάξεως
τη κατά το άγιρν ορός δ;ακειμένη σεβάσμια μονή, τη έπ' ονόματι
τιμώμενη του άγιου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου και ούτω πως έπικεκλημένη του Ζωγράφου, τό εις τόν Στρύμμονα διακείμενον χ(υρίον ι Φ
και έπιλεγόμενον την Πρέβισταν, συν αύτφ τε και τον έπ' αύτφ
ευκτηρίον οίχον του ά^ίου Χριστόφορου συν τη ετησίως γινομένη
πανηγύρει επί τη τελετή αυτοΟ, μετά πάντων τών δικαίων και
προνομίων αύτου* και διορίζεται ή βασιλεία μου κατέχειν
ταύτα ή δηλωθείσα μονή καί νέμεται ταύτα μετά τών άνη- 15
κοντών τούτοις δικαίων καί προνομίων, καί την έξ αυτών άποκερδαίνειν πρόσοδον ψυχικής ένεκα σωτηρίας της βασιλείας μου καί
υπερεύχεσθαι της βασιλείας μου προς θεόν. έπί τούτφ γαρ έγεγόνει
τω μέρει της διαληφθείσης μονής εις άσφάλειαν καί ό παρών της
βασιλείας μου ορισμός, έπεί δε καί πάροικον ει/εν ή τοιαύτη μονή 20
XVI. Copie dans le catalogue de 1856 aux archives de Zographou. Copie incomplète
de Porphyre Ouspensky p. 77—79.
2 ένεφάνη.
12 ετησίω.
19 διαλειφθείσης.
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λεγόμενον Μιχαήλ τον του Δανιήλ, διορίζεται ή βασίλεια μου, ει καί
έφθασε στρατευθήναι, άποστρατευθήναι πάλιν καί κατέχεσθαι και
νέμεσθαι παρά της τοιαύτης μονής μετά των αύταδέλφων αυτού,
άλλα δή καί τον πάροικον, δν κατεΐχεν ό αυτός, στρατιώτην Ίωάννην
25

τον Σάββαν, ωσαύτως καί τόν Σμόλεον, δστις ενι άρτιως εις τό
πρι. ν. . ρι. . — είχε καί δι' ερυθρών γραμμάτων της θειας βασιλι
κής χειρός τό μηνί άπριλλίφ (?) ίνδικτιώνος δευτέρας.
Ωσαύτως

έδεξάμην

παρά των είρημένων ευλαβών μοναχών καί

γραφήν του αύθέντου μου του πανευτυχεστάτου σεβαστοκράτορος, τό μηνί
80 μαρτίφ της δευτέρας ίνδικτιώνος.
Κατά γουν τήν περίληψιν τών θείων καί βασιλικών

προσκυνητών

προσταγμάτων, αλλά δή καί τοϋ αύθέντου μου του παν ευτυχέστατου
σεβαστοκράτορος παραδίδωμι καί εγώ προς τήν ρηθεΤσαν σεβασμίαν μονήν
τό τοιούτον χωρίον μετά τών δλων αύτου δικαίων καί προνομίων, ήγουν τό
85 χωρίον τήν Πρεβίσταν αλλά δή καί τόν Μιχαήλ τόν του Δανιήλ, δστις
έφθασε στρατευθήναι, άποστρατεύομεν καί παραδίδομεν αυτόν προς τό
μέρος της τοιαύτης θείας καί σεβάσμιας μονής μετά τών αδελφών αύτοο,
αλλά δή καί τόν πάροικον, δν κατεΐχεν ό αυτός Δανιήλ, Ίωάννην τόν
Σάββαν. ωσαύτως παραδίδωμι καί τόν Σμόλεον τόν όντα εις τό πρι. ν. .
40 ρι. . , ομοίως καί τόν Γεωργιον του Νικήτα, τόν προσκαθήμενον εις του
Τζόχη* παραδίδωμι δε καί τόν εις τό χωρίον τό τοιούτον τήν Πρεβίσταν
διακείμενον εύκτήριον οίκον του μάρτυρος Χριστόφορου μετά καί τή
έτησίφ πανηγύρει επί τη τελετή αύτου, μετά πάντων τών δικαίων
καί προνομίων

αύτου* συν

αύτοΐς έπαρεδόθη

καί έν τω Σωτηρίχφ

45 πάροικος ελεύθερος ων καί άκαταδούλωτος^ Γεώργιος ό του Συμεών, έχει
άδελφήν Ζωήν, εις υπέρπυρον εν. οφείλει ουν ή τοιαύτη σεβάσμια μονή
κατέχειν τά εντός του παρόντος πρακτικού δηλούμενα καί νέμεσθαι άκωλύτως πάντως και άδιασείστως κατά τήν περίληψιν του θείου καί βασι
λικού χρυσοβούλλου λόγου, μή παρά τίνος έμποδιζόμενος καί κωλυόμενος.
60 έπί τούτφ έγεγόνει καί τό παρόν ήμέτερον πρακτικόν υπογραφεν καί τή
συνήθει μολύβδινη βούλλη πιστωθέν έπεδόθη τή ειρημένη θεί<£ καί βασι
λική μονή καί τοΐς έν αύτη μοναχοΐς δι' άσφάλειαν, μηνί μαρτίφ, ίνδικτιώνος δευτέρας. —
Είχε δε καί τήν ύπογραφήν ούτως'
55

f

Ο δούλος

του κραταιού καί άγιου ημών αύθέντου καί

βασιλέως^δουξ θέματος Βολλερου καί Μουσυνοπόλεως'Ιωάννης
ό Άπελμελέ.
26 είχε το δια.

27 χειρός τφ μη vi.

33 (39 et 41) παραδίδομι.
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XVII.
( 1 3 2 0 ) , mois de mai, inđiction I I I .
Recension générale des propriétés du monastère de Zographou,
exécutée par les recenseurs de Thessalonique Constantin Pergaménos
et Georges Pharisee.
Πρακτικόν απογραφικής εξισώσεως κτημάτων Κωνσταντίνου
Περγαμηνου και Γεωργίου Φαρισαίου.
Έπεί ώρίσθημεν παρά του κραταιού και αγίου ημών αύθέντου και
βασιλέως ποιήσαι άπογραφικήν έξίσωσιν και άποκατάστασιν εις το θέμα
της θεοσώστου πόλεως Θεσσαλονίκης, ήγουν αρχοντικών κτημάτων, προσ
ωπικών, εκκλησιαστικών, μοναστηριακών, στρατιωτικών, χρυσοβουλλάτων
και λοιπών, και παραδοϋναι έκάστψ τό οίκεΐον ποσόν, μετά τών άλλων 5
εύρόντες και τήν εν τφ άγίφ όρει του Άθω διακειμένην σεβασμίαν μονήν
τήν εις όνομα τιμωμένην του άγιου μεγαλομάρτυρος και τροπαιοφόρου
Γεωργίου και έπικεκλημένην του Ζωγράφου, κατέχουσαν οικονομίαν, παραδίδομεν ταύτην προς αυτήν από της προς ήμας ελεημοσύνης του κραταιού
και άγιου ημών αύθέντου και βασιλέως, ήτις και έχει ούτως.
10
Έ ν τφ κατεπανικίφ "Ακρους εις τό χωρίον τόν Ίερυσσόν Γεώργιος
ό υίός Θεοδώρου του Χαλκέως, έχει Είρήνην, θυγατέρας "Ανναν και Ξένην,
σχοινιά εξ, άμπέλιον μορίου ήμισυ, χωράφιον μορίου ενός, συκέας τρεΐς,
τέλος υπέρπυρον εν. Κωνσταντίνος ó Καλαμαράς, Ι/ει 'Άνναν θυγατέρα,
χωράφιον μοδιών οκτώ, τέλος υπερπυρου τρίτον Μιχαήλ δ Κατζαβός, 'έχει 15
άδελφόν Ίωάννην, ζευγάριον εν, άγρόν ενα, όνικόν εν, άμπέλιον μοδίων
τριών καί γήν μοδίων είκοσι πέντε, τέλος υπέρπυρα δυο ήμισυ* Μαρία
χήρα ή Λιβουνώ, έχει θυγατέρα Άνναν, γαμβρόν έπ' αυτή Ίωάννην,
άγράν ενα, άμπέλιον ¡іоЫои ενός τρίτον, τέλος υπερπυρου δίμοιρον.
Φωτεινή χήρα ή γυνή Κωνσταντίνου του Πεντηκοντάρη, έχει uiò$ Δημή- 20
τριον, νύμφην έπ' αυτω Ζωήν, lyyovov Κωνσταντίνον, ζευγάριον εν,
αγρούς τρεις, όνικόν έν, άμπέλιον μοδίων τεσσάρων και γήν μοδίων τρισκαίδεκα, τέλος υπέρπυρα δύο δίμοιρον Ειρήνη χήρα ή θυγάτηρ αυτής,
έχει υιόν Ίωάννην, άγρόν ενα, τέλος υπερπυρου έκτον Νικόλαος ό άνδράδελφος αυτής, έχει Θεοδώραν, υιούς Ά,θανάσιον καί Ίωάννην, θυγατέρα 25
XVII. Deux exemplaires originaux (A et В) de cet acte presque identiques conservés
aux archives de Zographou. Copie fragmentaire de Porphyre Ouspensky p. 101—102.
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Μαρίαν, γαμβρόν έπ' αυτή Δημήτριον, ζευγάριον έν, άγρόν ένα, όνικόν έν,
άμπέλιον μοδίων τριών, χερσάμπελον μοδίων δυο καί χωράφιον μοδιών
¿ξ, τέλος ύπέρπυρα δυο ήμισυ* Δημήτριος Ξαντας ό γαμβρός Νικολάου του
της Ξαντους, έχει Ειρήνην, υιούς Ίουάννην και Νικόλαον, θυγατέρα Μαρίαν,
30 άγρόν ένα, όνικον εν, άμπέλιον μοδίων δυο, τέλος υπέρπυρον εν Ιωάννης
Καράμαλος ό άντίσηκος του Κωφάκη, ό εις τους Καρβαίο.υς ευρισκόμενος,
Εχει Άνναν, θυγατέρα Καλήν, άμπέλιον ήμελημένον μοδίων δυο, τέλος
υπερπυρου τρίτον Καλή χήρα ή γυνή Στεφάνου του της Μαρίτζας, ή εις
του 2υμεών ευρισκομένη, έχει άμπέλιον μοδιου ενός Ыроіроѵ, κηποπερι85 βόλιον μοδι'ου ενός tphov^ περιβόλιον εις του Γαβριήλ πλησίον της εκκλη
σίας μοδιών δύο ήμισυ και χωράφιον μοδίων εξ, τέλος υπέρπυρον ε ν
Γεώργιος ό Δραγωνας, έχει Καλήν, πενθεράν Είρήνην, τέλος υπερπυρου
τρίτον.
Έν τφ κατεπανικίφ Καλαμαριάς εις τό χωρίον τήν επάνω Άντιγονίαν
40 Δημήτριος ό υιός Γεωργίου τ$ϋ φλεβοτόμου ήτοι ô Ευνουλης, έχει Καλήν,
υίόν Γεώργιον, άδελφόν ΚωνσταντΤνον, νυμφην έπ9 αυτω Είρήνην, ζευγάριον Εν, αγρούς δυο, όνικόν εν, άμπέλιον στασικόν μοδίων δύο ήμισυ, έτε
ρον έκ προικός μοδίων δύο, έτερον εκ προικός του αδελφού αύτου εις τους
Αποστολίτας υποτελές μοδίων δύο ήμισυ, τέλος ύπέρπυρα δύο ήμισυ.
45 Ιωάννης ό υίός Λέοντος του Διαδρομιτου, έχει Ειρήνην, αμπέλια έν διαφόροις τμήμασιν υποτελή μοδιών δύο ήμισυ, τέλος ύπέρπυρα δύο ήμισυ*
Δημήτριος ιερεύς ό Ματζούκης, έχει θυγατέρα Αρετήν, άγρόν ένα, άμπέ
λιον μοδίων δύο, έτερον άμπέλιον εις του Κουμουτζούλου υποτελές μοδίων
τεσσάρων καί γην μοδίων πεντήκοντα, τέλος υπέρπυρον έν ήμισυ' Λέων
50 ό Αυλωνίτης, έχει'Άνναν, υίούς Δημήτριον και Ίωάννην, όνικόν έν, υπερ
πυρου τρίτον Αθανάσιος ό αδελφός Δημητρίου ιερέως του Ματζούκη, Ιχει
Μαρίαν, υίόν Κυριακόν, θυγατέρα Θεοδώραν, ζευγάριον έν, άγρόν ένα,
άμπέλιον στασικόν μοδίων δύο, έτερον εις τόν Ποζοβόν υποτελές μοδίων
δύο, τέλος ύπέρπυρα δύο' Κωνσταντίνος υφαντής ό Καμαντούχας, έχει
55 *Ανναν, υίον Μιχαήλ, θυγατέρα Μαρίαν, γαμβρόν έπ* αύτη ΚωνσταντΤνον,
όνικόν έν, υπερπυρου τρίτον χήρα ή Χάλκισσα, έχει θυγατέρα Είρήνην,
γαμβρόν έπ' αυτή Μανουήλ^ ïyyovo^ Γεώργιον, βοιδιον έν, όνικόν έν,
τέλος υπέρπυρον έν. έν τφ αύτφ κατεπανικίψ είς τό χωρίον τόν επάνω
Βολβόν Γεώργιος ό υιός'Αλεξίου του Χάρβαλα, έχει Σιλιγνώ, υιούς Δη60 μήτριον και Σταμάτην, θυγατέρα Ειρήνην, άμπέλιον μοδίων δύο και γην
μοδίων εκατόν, τέλος ύπέρπυρα δύο ήμισυ' Αθανάσιος ό ïyyovoç Δημη4 0 γ*ωργί<η> Á : γαμβρού Β .
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ΐρίου ίερέως του Λιμναίου, έχει Άρετήν, θυγατέρα 'Άνναν, αμπέλων
μφδίου ένας ήμισυ, τέλος υπερπυρου διμοιρον Θεοδώρα χήρα ή γυνή
Δημητρίου του Περατικου, έχει άμπέλιον μοδιών τεσσάρων και γη ν μοδίων
εκατόν, τέλος υπέρπυρα τρία* όμου τό οίκούμενον υπέρπυρα εί'κοσιν επτά, 65
υπέρ ωφελείας υπέρπυρα δυο δίμοφον, υπέρ χοφοδεκατιας και μελισσοεννομιου υπέρπυρα δυο διμοιρον, υπέρ της εις τό Λοζίκιν γης της ώσεί
μοδίων χιλίων πεντακοσίων υπέρπυρα τριάκοντα, υπέρ του έκεΐσε ιδιοκτή
του αμπελιού του ώσεί μοδίων επτά, έν φ και καρύαι τέσσαρες, υπέρπυρα
δύο, υπέρ της εις τήν Άντιγονιαν γης της ονομαζόμενης των Κακοριζων 70
ώσεε μοδίων πεντακοσίων υπέρπυρα δέκα, υπέρ του έκεΐσε έξαλειμματικου
αμπελιού τσο ώσεί μορίων δύο Μιχαήλ του Κτίστου υπερπυρου ήμισυ,
υπέρ τοϋ έκεΐσε άμπελοπάκτου υπέρπυρα ΐϊέντε, υπέρ της εις τόν ίερυσσόν έν διαφόροις τμήμασι κειμένης γης πλη<*ι'ον καί γύρωθεν του ηυρ^ου
της αυτής μονής της εις τόν Προαύλαχα τής ονομαζόμενης Λούστρας, 6 75
Κρύος κάμπος του Λουκίτζη, του Τυμπανάρη και της ονομαζόμενης
Άρμενον ώσεί μοδίων ούσης έννακοσίων τεσσαράκοντα οκτώ, υπέρπυρα
δεκαεννέα* υπέρ των εντός τής Θεσσαλονίκης οικιακών και άνακαπτικών
από του άγιου Νικολάου του Κύρου μετά των εΧεΐσε συκάμινων υπέρπυρα
εικοσιν εξ εδόθη αυτή και αντί τής γής των δεκατριών υπερπύρων, ήν 80
έκέκτηντο εις τό χωρίον τόυ Μακρογένους, ώς προστεθείσης εις τό βασι
λικόν ζευγηλατειον, ετέρα γη εις τόν 'Ιερυσσόν, ήτις άπεσπάσθη από του
Σαράβαρη, πλησίον τής άγιωτάΐης επισκοπής, μοδιών εξακοσίων πεντή
κοντα εις υπέρπυρα δέκα τρία' Μιχαήλ ó Γριπάρης ο κατά λήθην μή
τεθείς άνωθεν, Ιχει Καλήν, τέλος υπερπυρου τρηον όμου και ταύτα υπέρ- 85
πυρά εκατόν ένδεκα έκτον, ώς γινεσθαι τα όλα υπέρπυρα εκατόν τριάκοντα
οκτώ έκτον ατινα οφείλει κατέχειν και νέμεσθαι και τήν έξ αυτών πάσαν
άποφέρεσθαι πρόσοδον άπαιτεΐν τε τό οίκουμινο^ δια δύο του έτους κατα
βολών, κατά μεν τόν σεπτέμβριον τά ήμιση, κατά δε τον μάρτιον τά
έτερα ήμιση, λαμβάνειν τε και άγκαρείας υπέρ δλου του ένιαυτου δώδεκα, 90
καθώς ó πάροικος ευρίσκεται έχων δυνάμεως, καί τά συνήθη τοϋ έτους
τρία κανίσκια' επί τούτψ γαρ έγένετο και τό παρόν ημών πρακτικόν, ο και
συνήθως ϋπογραφέν κα? τή μολιβδίνη βούλλΎ) πιστωθέν έπεδόθη τή διαληφθείση σεβασμία: μονή εις άσφάλειαν, μηνί μαΐφ, ινδικτιώνος τρίτης.
f O í δούλοι του κραταιού καί αγίου ημών αύθέντου και 95
βασιλέως, απογραφείς του θέματος Θεσσαλονίκης, σεβαστός
Κωνσταντίνος ο Π ε ρ γ α μ , η ν ο ς κα,ι Γ ε ώ ρ γ ι ο ς δ Φ α ρ ι σ α ι ο ς .
73 ίερισάν Β.
84 γρυπάρης Β.

76 λικίτζη Β.
89 (et 90) ήμισυ Β.

79 συκαμηνων AB.

82 ίερισσον Β.

—
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L'un des deux exemplaires de cet acte a une bulle de plomb sur
laquelle se trouve de l'un côté l'image de la S-te Vierge avec l'inscrip
tion: μήτηρ θεού, et de l'autre côté les vers suivants:
τη ση σεβαστός Περγαμηνός είκόνι
τό γράμμα κυροΐ και Φαρισαΐος, κόρη.

XVIII.
Environ 1 3 2 0 .
L e recenseur Pharisee et son collègue rendent au monastère de Zographou un terrain situé près de Hiérissos, nommé του Σαράβαρι, en
échange d'un terrain sur la rivière Bardares, appartenant au monastère,
et pour la somme de 1 0 0 hyperpyres et un cheval.
Παραδοτικδν του Φαρισαίου περί της γης του Σαράβαρη.
Έπεί οι μοναχοί ot ευρισκόμενοι εν τω άγίφ δρει του \&ω εν τη
σεβάσμια βασιλική <μονή> των Βουλγάρων, ή εις δνομα τιμώμενη του
αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος και τροπαιοφόρου Γεωργίου και έπικεκλημένη του Ζωγράφου, ειχον μετόχιον εις τό Παραβάρδαρον χωράφια τίνα,
5 έκατέβη δε μετά καιρόν ή απογραφή του αυθέντου ημών του βασιλέως, δ
τε ΦαρισαΤος εκείνος και ό μετ' αυτού, έπαρακάλεσαν οι μοναχοί τους
απογραφείς Γνα ποιήσωσιν αυτά άλλαγήν τών τοιούτων χωραφιών των
περί τόν Βαρδάρην και δοθή αυτών ετέρα τις γη πλησίον του με^ογίου
αυτών, του δντος περί τον *Ιερισσόν. τήν παρακάλεσιν ουν τών τοιούτων
10 αδελφών ασμένως δεξάμενοι οι απογραφείς ¿ζήτησαν κατά πάντα, όθεν
ευρωσι γη ν και έλθόντες περί τόν'Ιερισσόν, ευρον έξαλειμματικήν γην,
ήτις ην του από του εντός του κελλίου του ευρισκομένου εντός τοο άγιου
δρους, του Σαράβαρι λεγομένην. ήτις ην πάντη έξαλειμματική και έκρατεΐτο
παρά τών Έσφιγμενιτών και τών Έρισσιωτών και κατεκάμνετο. άποσπασ15 θεΐσα γουν ή τοιαύτη γη του Σαράβαρη παρ' ημών, παρεδώκαμεν ταυτην
προς τους μονάχους της σεβάσμιας μονής του Ζωγράφου αντί της παρ' αυτών
δοθείσης γης περί τον Βαρδάρην. δεδώκασι δε προς ήμας οι είρημένοι μο
ναχοί χάριν τούτου υπέρπυρα εκατόν και očkoyov, ώς ούσα ή περί τόν
Βαρδάρην γη αυτών όλι'γη καί άχρησίμευτος. τοινυν και παρ'αδίδομεν τήν
XVIII. Copie dans le catalogue de 1866 aux archives de Zograpbou (
14 άποσπαθείσα

19 άχρησημευτος.

ω

\
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τοιαυτην γήν του Σαράβαρι, ήτις και έκρατεΤτο παρά των ιερομόναχων 20
των Έσφιγμενιτών και *Ιερισσιωτών, προς τό μέρος της σεβάσμιας και
αγίας μονής του Ζωγράφου, του κατέχειν καί νέμεσθαι ταυτην άνενοχλήτως και άναποσπάστως παρά τίνος, μη έχουσα ή τοιαύτη μονή την
οιανδήτινα διενόχλησιν, έπει ανταλλαγής χάριν και αγοράς τρόπον δεδώκαμεν ταυτην προς την ρηθεΐσαν μονήν του Ζωγράφου, γέγονε δέ τό 25
παρόν ήμέτερον παραδοτικόν γράμμα, και έπεδόθη αυτή εις άσφάλειαν.

XIX.
6 8 2 9 — 1 3 2 1 , mois de mai, indiction IV.
Pierre ό του Τζέρνη fait au monastère de Zographou la donation
de l'église ό Αρχιστράτηγος bâtie par lui, avec quelques terrains rendus
à cette église par les derniers propriétaires, comme ils le témoignent
dans cet acte.
* Πέτρος, ό του Τζέρνη, του Καρβουνά γαύρος, μετά και τής συμβίου
μου Ροηδους, τής θυγατρός αυτού του Τζέρνη, και των τέκνων ημών,
έποιησα μικρόν κοπίτζην, έκ βάθρων έκκλησιαν τον Άρχιστράτηγον, και
έπαρέδωκα αυτό εις τό μοναστήριον του αγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου
ήτοι του Ζωγράφου, δια την ψυχήν μου' και επιδίδω άπό την υπόστασίν 5
μου την γονικήν χωράφια μοδιών εκατόν τριών και άμπέλιον τό Βαρήγιον
και ει' τις ανάκαμψη ποτέ τών ήμερων ή άπό τα παιδία μου εί'τε άπό
εγγονών μου είτε άπό τής συναδελφής μου καί τις συγγενής ή αρα τις τό
τυχόν άπό την γενεάν ημών, να έχη τόν μέγαν ταξιάρχην άντίδικον καί εν
τφ νυν αιώνι και εν τψ μέλλοντι* και πάλιν λέγω τούτο' d τις παρεμπο- ю
δίση άπό τών ευρισκομένων ένοχων τοο κραταιού και άγιου ημών αύθέντου
καί βασιλέως, νά Ιχη τόν άγιον μεγαλομάρτυρα του Χρίστου μέγαν Γεώργιον άντίδικον καί νά έπισπαται καί τάς αράς τών τριακοσίων δέκα και
οκτώ θεοφόρων πατέρων τών εν Νίκαια και ή μερις αυτού μετά του'Ιούδα,
διά τούτο γάρ έγεγόνει καί τό παραδοτικόν γράμμα εις άσφάλειαν καί ΐδ
πληροφορίαν του πανοσιωτάτου πατρός ημών και καθηγουμένου τής σεXIX. Archives de Zographou. Photographie Sévastianov n. 25. Copie fragmentaire de
Porphyre Ouspensky p. 81—83.
1 γαύρος = γαμβρός
συν βίου
3 βάθρον
άρχηστράτιγον
4 επαρέδοκα.
5 ζογράφου.
7 καί ή της.
7—8 ήτε άπό έγκονών μου ήτε.
8. και της συνγκαινης
9 τιχον.
10 μέλοντι
πάλην (partout)
τούτο ή της.
11 ένώχων.
13 άντήδικον.
14 τών ένοικαία
ή μερε\ς.
15 έγεγώνει (partout).
15—16 ής
άσφάλειαν κα\ πλυροφωρίαν.
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βασμίας μονής του αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος και τροπαιοφόρου Γεωρ
γίου και των πατέρων ημών κατενώπιον κυρου Νικήτα του Ουρανού, κυρου
Μιχαήλ του Στριβιώτου, κυρου Κωνσταντίνου του Στριβιώτου, κυρου Μι*
20 χαήλ του Βουλκονίτζα, από τήν Λουκοβίκειαν κυρου Δημητρίου του Γαυρά.
έδόθην δε και εις τον αυτόν ναόν κήπος υπόπτωτος.
f Δημήτριος ιερεύς και αυτός μαρτύρων και γράψας υ π έ 
γραψα.
Επαρέδωκα δε κάγώ ό Πέτρος τόν ναόν του αρχιστρατήγου προς τον
25 άγιον Γεώργιον, ήτοι του Ζωγράφου, μηνί μαίψ, εκτΥ), ένδικτιώνος τρίτης.
σιγνον

του κτι

σιγνον Ρω-

Πέτρου

τωροζ

τής

ίδούς

κτιτωρισας

Ţ Κάγώ Νικόλαος ό Κριονέρης ποιώ πρατήριον εις χωράφιον το κατά
πλησίον του ναοϋ του. αρχιστρατήγου καί έπέδωκα αυτόν εις τελείαν
30 πράσιν εις τήν σεβασμίαν και άγιαν βασιλικήν μονήν τήν έπικεκλημένην
του παναγίου Γεωργίου του Ζωγράφου* d τις δε ευρεθή ποτέ των ημερών
άναιρεΤν ^ου^ο cazó τήν γενεάν μου, νά έπισπαται τάς αράς των τριακοσίων
δέκα και οκτώ θεοφόρων πατέρων των έν Νικαία.
σιγνον

του Κρι
σιγνον

αδελφού

Νικολάου

σιγνον

του α

ovipYì
'Ιωάννου του

αύτου

σίγνον Νι

γαύρου

Μιχαήλ

δελφου αυτού

σιγνον Κα

συνα

λης της

Εελφής αυτού

κολαου

σιγνον

Ήρηνης

αύτου

της συ

ζήγου αύτου

f Επιδίδω δε δια τήν ψυχήν του πατρός μου άμπέλιον στρέμμα
πλησίον Δημητρίου του Γαύρα και τόν κήπον μου πλησίον τό πηγάδι και
40 του κτήτωρος.
f Κάγώ Μιχαήλ Καρβουνάς ποιώ πρατήριον εις χωρίον τό κατά πλη
σίον τον ναόν του αρχιστρατήγου καί άπέδωκα αυτό εις τελείαν πράσιν εις
τήν σεβασμίαν και άγιαν βασιλικήν μονήν τήν έπικεκλημένην του παναγίου
Γεωργίου του Ζωγράφου* ει' τις δε ανάκαμψη ποτέ από τήν γενεάν μου
45 άναφεϊν τούτο, νά έπισπαται τάς αράς τών τριακοσίων δέκα οκτώ πατέρων.
- • г ? -

" - —

. - • - . . -

. . . .

21 ύποπωτος.
31 ζουγράφου, ή της δε.
32 άνερήν τοϊίτο.
τριακωσίων
33 τών
ένικαία.
3 8 στρέμα (partout).
3 9 πυγάδι.
41 πρατύρισν.
4 4 ζονγράφον, ή
της δε.
4 5 άνερήν το\)το.
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σίγνον Μιχαήλ

Кар

του

βουνά

σίγνον

της

Ευδοκίας

Καρβουνίνας

f Έπέδωκα δέ καί Sta την ψυχήν του πατρός μου χωράφιον πλησίον
Κωνσταντίνου ιερέως και κτήτωρος.
50
f Δια τούτο γαρ έγεγόνει καί το παρόν πρατήριον κατενώπιον του
πανοσιωτάτου πατρός ημών και καθηγουμένου της σεβάσμιας μονής
ταύτης Ψωμανοϋ ιερομόναχου, κυρου Ίωαννικιου ιερομόναχου, κυρου Γεωρ
γίου του Άλιωτου, του περιποθήτου γαύρου του κραταιού και άγιου ημών
αυθέντου και βασιλέως του έπικέρνου συρ Γιάνου του Παλαιολόγου, κυρου 55
του Μακρυιωάννου, κυρου Πέτρου του κτήτορος, κυρου Νικήτα, κυρου
Γεωργίου του Μακέδωνος, κυρου Μιχαήλ άναγνώστου, Μιχαήλ του Ζγούρου καί ετέρων ουκ ολίγων.
f Δημήτριος ιερεύς και αυτός μαρτυρώ και υπέγραψα, έτους
έξακισχιλιοστου όκτακοσιοστου εικοστού ενάτου, ίνδικτιώνος 60
τετάρτης.
f Κάγώ Δραγώτζης οικείοι βουλή και προαιρέσει, μή παρά τίνος
έμποδιζόμενος, ήβουλήθην μετά καί του λάου μου ποιήσαι πώλησιν εις
γήνεις τόν μέγαν του θεου&ρχιστράτηγον, δπερ Ivi πλησίον άμπελίου του
Καρακαλα και πλησίον τους κήπους και βυαστής έπώλησα χουτο εις υπέρ- 65
πυρά δεκαπέντε, μοδιών δεκαπέντε.
γ Πάλιν κάγώ Μιχαήλ ό της Στάνας υίός τήν άνωθεν είρημένην υπόθεσιν, μή παρά τίνος έμποδιζόμενος, έπώλησα χωράφιον εις τήν αυτήν
μονήν τών Αρχαγγέλων εις υπέρπυρα τέσσαρα, πλησίον του Νικήτα.
f Τήν αυτήν διάστασιν πάλιν κάγώ Νικόλαος ô Μακρυϊωάννης άνεμ- 70
ποδίστως μετά καί του λάου μου έπώλησα εις τήν αυτήν μονήν χωράφιον
πλησίον του Στρυβιώτου εις υπέρπυρα πέντε, άπήρα δέ και βοίδιον από τήν
αυτήν μονήν είς υπέρπυρα τέσσαρα και εδωκ# χωράφίον στρέμματα τέσ
σαρα ήμισυ.
f Τήν αυτήν διάστασιν πάλιν κάγώ Μιχαήλ ό Καρβουνάς έπώλησα 75
χωράφιον εις τήν αυτήν μονήν είς υπέρπυρα τρία, στρέμματα έξ* ταύτα
πάντα έπαρεδόθησαν είς τήν πανσεβάσμιον και άγιαν μεγάλην μονήν του
άγιου και Lvboţov μεγαλομάρτυρος Γεωργίου* καί ώς ορθόδοξοι οντες
55 σηργιάνου ( = r domini Johanniş).
5 8 ¿λύγων.
6 3 πούλησιν.
6 4 ώπερ ενη.
θ5 κύπους.
παρά.
7 0 διαστασην.
72 άπύρα δε και βωή&ον.
ρεδώθησαν.
7 8 ορθωδοξοι.

62 βουλεΤ και προερζσ&ι μΐ.
67 άνοθεν υρημενην.
6 8 μι
μτ
73 στρε
δ' υ μισό t.
77 επα-
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χριστιανοί τους κάτωθεν ευρημένους σταυρούς οίκειοχείρως έγχαράξαντες
80 μετά φόβου θεού καί πάσης αληθείας, έγεγόνει δε ή τοιαύτη πράσις κατενώπιον των ιερέων της τοιαύτης χώρας του Παλαιού πηγαδιού, άλλα δη
και των γερόντων πάντων ει τις δε ευρέθη από την γενεάν ημών άντειπεΐν ή άντιστηναι, να' έπισπαται τάς αράς των τριακοσίων δέκα οκτώ
θεοφόρων πατέρων και του άγιου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου και ή μερίς
8δ αυτού μετά του 'Ιούδα έστω, μηνι ίανουαρίφ, ίνδικτιώνος όγδοης, έγεγόνει
εν τη ημέρα οικονόμος κυρ Μεθώδιος ιερομόναχος και του κελλάρη Μεθωδίου μονάχου* εοξασθε, πατέρες άγιοι.
σίγνον
του Δ
κα\ των

Βασιλείου

σίγνον
του Μα

ραγώτζη
τέκνων
αυτού

Ιωάννου και
κνων

σίγνον

Μιχαήλ

της

2τάνας

Νικολάου
κρυ

σίγνον
του

των τε
αυτού

Μιχαήλ
Καρ

β ουνά
σίγνον

Τζέρ-

νη

f Κάγώ ο Τζέρνης ó του Νηκωλάου υιός του Κάρβουνα έπώλησα
95 χωράφ(ιόν μου είς την μονήν του) Αρχιστρατήγου πλησίον του Μακρυϊωάννου και του πεθεράκη, στρέμματα επτά είς υπέρπυρα-επτά κατενώπιον του
μεγάλου οικονόμου κυρου μου Αρσενίου, κυροϋ Μανουήλ του Καθαρού,
Δημιτρίου του Τυχορα, κυρου 'Ιωάννου τοϋ Κάρβουνα, Νηκωλάου του
Πλατζου.
100
f Κωνσταντίνος ίερευς υπέγραψα.
XX.
Environ 1 3 2 1 .
Le pincerne Jean Paléologue reconnaît au monastère de Zographou le moulin au métoque του Λοζενίκου appartenant au mona
stère qui a été occupé illégitimement par le monastère des Serbes.
Πιγκέρνου 'Ιωάννου, προσκυρουν τη του Ζωγράφου μονή τον
του Λουζεντικου υδρομύλωνα.
Έπει οι κατά το άγιον δρος μοναχοί της σεβάσμιας και βασιλικής
μονής του αγίου ένδοξου μεγαλομάρτυρος καί τροπαιοφόρου Γεωργίου και
79 χριστοιανοί
ύριμένους.
είκιοχήρως.
80 ή τηαύτη
81 παλέου πυγαδίου.
82 ή της δε
άντηπεΤν
83 άντιστιναι.
86. οίκωνόμος.
κελάρει.
94. έπούλησα.
95 άρχιστρατύγου.
XX. Copie dans le catalogue de 1856 aux archives de Zographou ( ^ - )

κατενοπιον.
τριακωσίων.
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έπικεκλημένης του Ζωγράφου άναδραμόντες εις τόν κραταιόν και αγιον
ημών αυθέντην και βασιλέα άνέφερον καί ένεκλήτευσαν περί της υποθέ
σεως, ής είχον μετά του ιερομόναχου κυρου Ματθαίου και τών λοιπών б
μοναχών της σεβάσμιας μονής τών Σέρβων περί του υδρομυλωνος και
γης, τών διακειμένων πλησίον του ^τογίου της είρημένης μονής τών
Ζωγραφιτών, του Αοζενίκου, καί ώρίσθην παρά τοο κραταιού και αυθέντου
αγίου βασιλέως ημών, ί'να εξετάσω τά περί της τοιαύτης υποθέσεως αυτών
καί δικαιώσω καί οικονομήσω,, κατέχειν τον τοιούτον υδρομυλωνα olov ίο
μέρος έφθασε καί κατεδυναστευετο παρά του άλλου ετέρου μέρους, κατά
τον όρισμόν τοο κραταιού καί άγιου ημών αυθέντου καί βασιλέως εξέτασα
τα περί της τοιαύτης υποθέσεως καί ευρον, δτι ot μοναχοί της μονής τών
Σέρβων μετά του είρημένου ιερομόναχου κυρου Ματθαίου άδειας λαβόμενοι καί δυναστείας, έξέβαλον πρό καιρού τους μονάχους της σεβάσμιας 15
μονής του Ζωγράφου από τής νομής καί κατοχής του είρημένου υδρομύλωνος, ^εσπότοίς οντάς αυτούς καί -προεγκρατεϊς τούτου, δέον ουν έκρινα
καί έγώ από τής ελεημοσύνης του κραταιού καί άγιου ημών αυθέντου καί
βασιλέως, ίνα κρατώσι πάλιν ούτοι οι' ΖωγραφΤται τόν τοιούτον υδρομυλωνα
καί νέμονται τούτον μετά τής γής τής πλησιαζούσης εως του υδραγωγού 20
τοο τοιούτου μυλωνος, ώστε μήτε τους ειρημένους μονάχους τών Σέρβων
ή τινας τών αρχόντων έπαγαγείν χάριν αυτού την τυχουσαν καταδυναστειαν ή δχλησιν τη διαληφθειση μονή του Ζωγράφου, δια γαρ τούτο
καί τό παρόν ήμέτερον γράμμα γεγονός, έπεδόθη τη διαληφθειση μονή
τών Ζωγραφιτών δι' άσφάλειαν.
25
Είχε δε καί την υπογραφήν ούτως·
f Ό δούλος του κραταιού καί άγιου ημών αυθέντου καί
βασιλέως, 'Ιωάννης Παλαιολόγος ό πιγκέρνης.
XXI.
( 1 3 2 2 ) , mois de décembre, indiction V I .
Georges Pharisee, recenseur du thème de Thessalonique, confirme
au monastère de Zographou la possession du métoque de Saint Biaise
près de Έρμήλεια et de quelques autres terrains omis dans son Πρακτικόν précédent.
Έπεί ώρίσθην παρά του κραταιού καί αγίου ημών αυθέντου καί βασι
λέως ποιησαι άπογραφικήν έξίσωσιν καί άποκατάστασιν εις την εκτός
10. ο\χονομ[σω.
XXI. Original aux archives de Zographou. Copie incomplète de Porphyre Ouspensky
p. 61—62.
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χώραν Θεσσαλονίκης και παραδοϋναι έκάστφ τό οικεϊον ποσόν, μετά των
άλλων ευρον και την περί τό άγιον όρος τοϋ'Άθω διακειμένην σεβασμίαν
б μονήν του άγιου μεγαλομάρτυρος και τροπαιοφόρου Γεωργίου και έπικεκλημένην του Ζωγράφου κατέχοντα περί την Έρμήλειαν εις τό χωρίον τόν
Σωτήρα δια θείου και σεπτού χρυσοβουλλου μετόχιον έπονομαζόμενον του
άγιου ίερομάρτυρος Βλασίου, και χωράφια διάφορα κατά λήθην ουκ ετέθη
σαν έν τφ γεγονότι παρ' ημών πρακτικφ, παραδίδωμι από της προς έμέ
10 ελεημοσύνης του κραταιοο καζ άγιου ήμων αύθέντου και βασιλέως τη
είρημένη μονή ταύτα, άτινα καί έχουσ?ν ούτως* στάσις του Δρουβέλη,
ήτις έχει χωράφια έν διαφόροις τόποις μοδιών έβδομήκοντα, άμπελοπεριβόλιον πλησίον καί yùpo^tv του ειρημένου μετοχίου μοδιών εξ, κηπωρίον
εις τό μυλαγώγιον του αγίου Νικολάου μοδίων τεσσάρων και έκλειωματι15 κήν γυροθεν του ειρημένου μετοχι'ου και έτέραν γην, ήτις περιήλθεν τη
αυτή μονή από διαφόρων προσώπων, μοδίων εκατόν τεσσαράκοντα, ώς
γινομένη ή δλη γη, ήτις κατέχεται παρά της αυτής μονής, μοδίων διακο
σίων δέκα* ην και οφείλει κατέχειν ή τοιαύτη μονή και νέμεσθαι και τήν
έξ αυτής άποφέρεσθαι πρόσοδον, καθώς καί τό θείον και σεπτόν χρυσό20 ί^ουΧΚον διορίζεται, έπι ^ζόΰτο γαρ έγεγόνει και τό παρόν ήμ,έτερον σιγιλλιώδες γράμμα συνήθως υπογραφέν και τή μολιβδίνη βούλλη πιστωθέν
έπεδόθη τή είρημένη σεβάσμια μονή του άγιου μεγαλομάρτυρος καί τρο
παιοφόρου Γεωργίου καί έπικεκλημένη του Ζωγράφου, δι' άσφάλειαν, μηνι
δεκεμβρίφ, ινδικτιώνος Εκτης.
25
f Ό δούλος του κραταιού και άγιου ημών αύθέντου και
βασιλέως, άπογραφεύς του θέματος Θεσσαλονίκης Γεώργιος
δ Φαρισαΐος.
XXII.
6 8 3 3 — 1 3 2 5 , mois de juillet, mdiction VIII.
L'empereur Anđronic Paléologue, à la prière du tsar des Bul
gares Michel Asan, confirme par un chrysobulle au monastère de Z o graphou la possession de Πρέβιστα sur le Strymon que le tsar avait
donné au monastère.
Επεί' δ υψηλότατος βασιλεύς τών Βουλγάρων και περιπόθητος υιός
4 εύρων.
8 κατά λύθην.
17 δλη γης.
18 νεμηται.
19 άποφέρη^θαι.
χρνσ6$ου\ον.
20 σιγιλιώδες.
23. έπικεκλειμένης.
XXII. Deux exemplaires originaux (A et В) aux archives de Zographou. Photogra
phies Sévastîano? n. 2 (B) et 3 (A). Copie de Porphyre Ouspensky p. 85—86.

— 49 —
της βασιλείας μου κυρ Μιχαήλ 6 Άσάνης ήθέλησεν καί έζήτησεν, ώς άν
έξωνήσηται τό περί τόν Στρυμμόνα ευρισκόμενον κτήμα της περιποθήτου
ανεψιάς της βασιλείας μου, της μεγάλης δουκαίνης κυράς Θεοδώρας της '
Παλαιολογίνης, το λεγόμενον Πρέβισταν, ποσότητος όν υπερπύρων τριακο- 5
σίων, καί προσκυρώση τοΰτο είς την κατά τα αγιον δρος του Άθω διακειμένην σεβασμίαν μονήν των Βουλγάρων την εις δνομα τιμωμένην του
άγιου μεγαλομάρτυρας Γεωργίου καί έπικεκλημένην του Ζωγράφου, ο δη
και έγένετο καί έξωνήσατο αυτό δικαίω τιμήματι εις ποσότητα υπερπύρων
τρισχιλίων, έζήτησε δέ ίνα γένηται εις τούτο και χρυσόβουλλον της βασι- ίο
λείας μου δια τό ίνα κατέχηται τό τοιούτον κτήμα παρά ταύτης δη της
ειρημένης μονής εις άναφαίρετον δεσποτίαν καί κυριότητα, ή βασιλεία μου
δια την εις τούτο ζήτησιν του δηλωθέντος υψηλοτάτου βασιλέως των
Βουλγάρων και περιποθήτου υιού αυτής ευδοκεί τα περί τούτου καί επι
χορηγεί καί επιβραβεύει τή διαληφθειση σεβάσμια μονή των Βουλγάρων 15
τόν παρόντα χρυσόβουλλον λ ό γ ο ν δι' ού προστάσσει καί διορίζεται κατέχειν αυτήν δή τήν ειρημένην μονήν τό δηλωθέν κτήμα μετά των δικαίων
καί της νομής αυτού, καθό κατείχετο καί παρά της περιποθήτου ανεψιάς
της βασιλείας μου, της δηλωθείσης μεγάλης δουκαίνης, άναφαιρέτως
πάντη καί άναποσπάστως, έχειν τέ καί έπ9 αδείας συνισταν καί βελτίουν 20
τουτο^ καθό άν δύνηται* δθεν καί τη ίσχυϊ καί δυνάμει του παρόντος χρυσο^ουΧΚου λόγου της βασιλείας μου καθέξει καί νεμηθήσεται ή τοιαύτη
σεβάσμια μονή τό δηλωθέν κτήμα μετά πάσης ώς εί'ρηται της περιοχής
καί νομής αυτού, εις τους εξής δηλονότι καί διηνεκείς χρόνους, άναφαιρέ
τως, άναποσπάστως, άνενοχλήτως τέ καί άδιασείστως, καθώς κατέχουσι 25
καί αι κατά τό δηλωθέν αγιον όρος τοο 'Αθω λοιπαί σεβάσμιοι μοναί τα
προσόντα αυταϊς δια χρυσοβούλλων κτήματα, μηδεμίαν παρ' ούδενός των
απάντων ή μήν καί από τίνος των του μέρους τής δηλωθείσης περιποθήτου
ανεψιάς τής βασιλείας μου, τής μεγάλης δουκαίνης, ευρήσουσα διενόχλησιν
ή τόν τυχόντα διασεισμόν δς δ' άν τολμήση κατά καιρόν παραθραυσαι ή зо
έμποδίσαι ή διασεΐσαι τόν τοιούτον χρυσόβουλλον λόγον τής βασιλείας
μου, ίνα έχει τάς αράς των αγίων επτά καί οικουμενικών συνόδων καί ή
2 ηθέλησε Β .
3 στρύμμονα Β κτ'ιμα Β .
5 παλαιολογήνης Α παλαιολογείνης Β
πρεβίσταν Β .
6 του εις τήν-Β.·«
8 μεγαλωμάρτυρος Β .
10. τρειςχιλίων A B .
11 τά τιούτον Β .
13 ζητησην A B .
14 εύδωκεΐ A B .
16 προσταση Β .
διωρίζεται Α.
17 δηλοθεν Β .
19 (et 28) δηλωθήσης Β .
αναφαίρετος Β .
2 0 άναποστάστος Β .
έχει Β άδίας Β .
21 καθώς Β .
δυνάμη Β .
2 4 άναφαιρε'τος Α.
2 5 καθά Β .
27 xpvaofiovľkov Α .
2 9 διένοχλη<ΐην Β .
3 0 τιχοντα Β .
κατά καφών A B παραθραόσε Α.
31 ενποδήσε η διασε'.σε Α ένποδησε η διάσείσε Β .
32 μου, ό-τοιούτος Ίνα'Β.
ογκούμενηκών Β .
Византійскіі Врѳмѳннивъ. Томъ Х Ш . Прил.

*
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μερίς αυτού εί'η μετά του 'Ιούδα του προδότου και ίνα έχει τον αγιον кт
μεγαλομάρτυρα Γεώργιον διάδικον εν τη αγία και φοβέρα ημέρα της κρί35 σεως· έξαλειφθεΓη δε καί τό μνημόσυνον αύτου εκ βίβλου ζώντων, τούτου
γαρ χάριν και 6 παρών χρυσόβουλλος λόγος της βασιλείας μου γεγονώς
έπεχορηγήθη και έπεβραβεύθη τη δηλωθείση σεβάσμια μονή εις την περί
του ειρημένου κτήματος έδραίαν και μόνιμον κατοχήν και βεβαίαν και
διηνεκή την άσφάλειαν, απολυθείς κατά μήνα ίούλιον τής νυν τρεχούσης
40 όγδοης ινδικτιώνος, του έξακισχιλιοστου όκτακοσιοστου τριακοστού
τρίτου έτους, έν ф και τό ήμέτερον ευσεβές και θεοπρόβλητον ϋπεσημήνατο κράτος.
f Ανδρόνικος έν Χριστφ τω θεφ πιστός βασιλεύς καί αυτο
κράτωρ 'Ρωμαίων ό Παλαιολόγος.
45
f ^ιά τ ο ^ μεγάλου \ογο$ίτον Θεοδώρου του Μετοχίτου.
XXIII.
6 8 3 4 — 1 3 2 5 , mois de septembre, indic t ion I X .
L'empereur Andronic I I Paléologue, à la prière du tsar des Bul
gares Michel Asan, confirme par un chrysobulle au monastère de Zographou la possession de Πρέβιστα et de tous les autres terrains sur
leStrymon, appartenant au monastère, et les déclare exempts d'impôts,
à l'exception de la σιταρκία,
Έπειδ(ή ό υψηλ)ότατος βασιλεύς των Βουλγάρων και περιπόθητος
υιός της βασιλείας μ(ου κυρ Μι)χαήλ ό Άσάνης από θεοφιλούς σχοπου
ηθέλησε προσθεΐναι καί έτερον κτήμα δια τιμήματος νομισμάτων ικανών
εις την έν τω άγίφ ορει σεβασμίαν μονήν την εις δνομα τιμωμένην του
αγίου μεγαλομάρτυρος καί τροπαιοφόρου Γεωργίου καί έπικεκλημένην του
5 Ζωγράφου κάντευθεν έζήτησε την βασιλείαν μου řva ευδοκήση και γένηται
τοΰτο, ευμενώς προσδεξαμένη ή βασιλεία μου την τοιαυτην ζήτησίν» του
υψηλοτάτου βασιλέως τών Βουλγάρων και περιποθήτου υιού της βασιλείας
μου επιχορηγεί καί επιβραβεύει τον παρόντα χρυσόβουλλον λόγον και
προστάσσει δια τούτου και διορίζεται έπιλαβέσθαι και κατέχειν την είρη10 μένην σεβασμίαν μονήν τήν του Ζωγράφου τό περί τον Στρυμμόνα χωρίον
τήν Πρεβίσταν μετά πάσης της περιοχής και νομής και τών δικαίων αυτού
33 μερής Α μερεις Β.
προΰώτου AB.
34 εν τϊάγία Β.
35 έξαληφθείη AB.
^ 36 χάρην Β. ^ 36—37 γεγονώς και έπεβραβεύθη Β.
37 δηλωθηση Β. 38 και
¿μόνιμον Α και όμόνημον Β. 39 διηνεκεΤ AB άποληθεΓς Β. 40 τριακοστώ τρίτου Β.
XXIII. Original aux archives de Zographou. Photographie Sévastianov n. 4. Copie
de Porphyre Ouspensky p. 87—88.
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εις τελει'αν δεσποτείαν και κυριότητα άναφαφέτως, άναποσπάστως και
άνενοχλήτως μετά και των άλλων κτημάτων των μέχρι του νυν κατεχο
μένων παρ' αυτής και διακειμένων περί τόν ποταμόν τον Στρυμμόνα, έπε; 15
έζήτησεν ό δηλωθείς υψηλότατος βασιλεύς των Βουλγάρων και περιπόθητος υιός της βασιλείας μου, ίνα καταγραφώσι και ταύτα εντός του παρόν
τος χρυσοβούλλου της βασιλείας μου, ήγουν του \kvzoyj.ou της αυτής
μονής του εις όνομα τιμωμένου της υπεραγίας οεοτόχου και έπικεκλημένου
Δρεανόβου, του ετέρου ^ιτογ^ίου αυτής του εις τό Πηλορήγιον και τιμώ- 20
μένου εις δνομα του αγίου Θεοδώρου, του έτερου \KVZOJÍO\J αυτής του £ΐς
τό Παλαιόν πηγάδιον και καλουμένου του Αρχαγγέλου, του έτερου μετοχίου αυτής του περί την 'Ρεντίναν εις τό Λοζίκιν και εις δνομα τιμωμένου
του άγιου Γεωργίου, του έτερου μζτογ^ίου αυτής του εις την Έρμήλειαν
και εις δνομα τιμωμένου του παμμάκαρος αγίου Νικολάου, του έτερου 25
μετογ^ίου αυτής του εις την Άντιγωνίαν, του έτερου μετοχίου αυτής του
εις τόν Βορβόν και του ετέρου μετοχίου αυτής του εις τόν Έρισσόν και εις
δνομα τιμωμένου του παμμάκαρος

άγιου Νικολάου, μετά και των έν

αύτοΤς προσκαθημένων και της περιοχής και νομής και των δικαίων αυτών.
δθεν και τη ισχύι και δυνάμει του παρόντος χρυσοβούλλου λόγου της 30
βασιλείας μου καθέξει και νεμηθήσεται ή ειρημένη σεβάσμια μονή του
Ζωγράφου τό διαληφθέν κτήμα τήν Πρεβίσταν και άδειαν £ζει συνισταν
και βελτιουν αυτό και κατέχειν και τά έν αύτω βελτιωθησόμενα, καν εις
δσην προχωρήσωσι τήν έπίδοσιν, ώς από δωρεάς της βασιλείας μου και
δτι έξωνήσατο τούτο καθώς εΓρηται ό υψηλότατος βασιλεύς των Βουλ- 35
γάρων και προσεκύρωσεν εις τήν ειρημένην μονήν άνενόχλητον παντελώς
από πάσης και παντοίας δημοσιακής επήρειας και συζητήσεως και ετέρας
άπάσης διενοχλήσεως, πλην του κεφαλαίου της σιταρκίας* αυτό γαρ και
μόνον οφείλει άπαιτεϊσθαι εξ αύτου, καθώς δηλονότι απαιτείται τούτο ου
μόνον από τών άλλων

κτημάτων τών έν τη χώρα της βασιλείας μου 40

ευρισκομένων, αλλά και άπ? αυτών τών ζευγηλατείων της βασιλείας μου
διά τήν άποτεταγμένην

εις τούτο άσάλευτον κατάστασιν' από δε τών

άλλων κεφαλαίων, ήγουν της όρικής, της καστροκτισίας, του ίννομίου του
εις τάς πλανηνάς και εις τόν κάμπον, του χαράγματος, του μιτάτου τών
κατά καιρούς ευρισκομένων κεφαλάδων έκεϊσε, έτι δε και του μιτάτου του 45
φοσσάτου, ίνα διαμένη άνενόχλητον παντελώς και άδιάσειστον και ουδέ
ό κατά καιρούς άπογραφόμενος εις τήν χώραν, έν ή τούτο ευρίσκεται, εχη
δλως άόειαν είσέρχεσθαι έν αύτω και ποιείν άναθεώρησιν ή όλως άποσπάσαι
τό τυχόν απ' αυτού* ι'να δε διαμένωσιν ανενόχλητα και τά είρημένα μετ
όχια από τών κατά καιρούς ευρισκομένων εις τόν πόρον του ποταμού του 50
4*
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Στρυμμόνος, καθώς ευρίσκονται εις τούτο καί τα έκεΐσε £τερα πάντα
μετόχια των έν τω άγιφ δρει σεβασμίων μονών μετά το άποδιδόναι το
άποτεταγμένον καί σύνηθες διμοδιαΐον" ωσαύτως ουδέ oi ποιουντες την
άναζήτησιν και συστολήν του αλλότριου άλατος έπάγωσιν δλως εις τα
δηλωθέντα μετόχια άπα συκοφαντίας και διαβολής ζημιαν καί έπίθεσιν,
έπεί τούτο ουδέ εις τά άλλα κτήματα τά έν τη χώρα της βασιλείας μου
αποδέχεται ουδέ έχει θέλημα ίνα όλως ένεργήται, δτι καί άδικώτατον καί
παραλογώτατον εογον λογίζεται και έχει αυτό ή βασιλεία μου. δθεν καί,
καθώς ανωτέρω ειρηται, βουλεται καί ž/ει θέλημα ή βασιλεία μου Ρνα
πάντα τά δηλωθέντα κτήματα και μετόχια ευρίσκωνται έκτος πάσης
αδικίας και επιθέσεως καί από τών κατά καιρούς κεφαλατικευόντων εις
την χώραν, έν ή ταύτα ευρίσκονται, καί από τών έκεΐσε τά δημόσια διενεργούντων καί από τών ετέρων πάντων τών βουλομένων άδικόν τίνα καί
πλεονεκτικήν χείρα έπάγειν εις αυτά. τούτο δέ, όσον δια του παρόντος χρυσο^ουΚΚου αυτής ορίζει ή βασιλεία μου, ου μόνον βούλ^ται καί θεσπίζει
ίνα ένεργήται εις την ζωήν αυτής, καν οποίος έπισυμβη ο καιρός καί τό
πράγμα γένηται, εί'τε εις μάχην καί έναντιότητα είτε καί εις είρηνικήν
ευρίσκηται την κατάστασιν, αλλά καί εις τους έξης απαντάς καί διηνεκείς
χρόνους άσάλευτον βουλεται διαμένειν αυτό καί βέβαιον καί έστηριγμένον
ή βασιλεία μου καί απ' αυτών τών κληρονόμων καί διαδόχων αυτής* τής
γαρ ασφαλείας καί συντηρήσεως καί βεβαιώσεως αυτών χάριν προέβη καί
¿γένετο καί ό παρών χρυσόβουλλος λόγος τής βασιλείας μου, απολυθείς
κατά μήνα σεπτέμβριον τής ένισταμένης ένατης ίνδικτιώνος, του έξακισχιλιοστοο όκτακοσιοστου τριακοστού τετάρτου έτους, έν ф καί τό
ήμέτερον ευσεβές καί θεοπρόβλητον υπεσημήν&το κράτος.
f'Ανδρόνικος έν Χριστώ τφ θεώ πιστός βασιλεύς καί αυτο
κράτωρ Ρ ω μ α ί ω ν ό Παλαιολόγος.
f δια του μεγάλου 'λο'γο^ίτου Θεοδώρου του Μετοχίτου.
XXIV.
1 3 2 6 (?), mois d'août, indiction I X .
L'empereur ordonne de restituer au monastère de Zographou les
deux métoques à Thessalonique, nommés του Σγουρού et του Κυρου, qui
avaient toujours appartenu à ce monastère, mais que l'empereur par
ignorance avait donné à Philippe Déblytzène.
Έπεί oi από τής κατά τό άγιον όρος του \ θ ω διακείμενης σεβάσμιας
XXIV. Copie ancienne conservée aux archives de Zographou.
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μονής, της εις όνομα τιμώμενης του αγίου μεγαλομάρτυρος ίν^ο^ου και
τροπαιοφόρου Γεωργίου και έπικεκλημένης του Ζωγράφου, ασκούμενοι
μοναχοί, άναδραμόντες εις τνρ βασιλείαν μου, άνέφερον και παρεκάλεσαν
ίνα, έπεί, συγκεχυμένων όντων των πραγμάτων υπό της του καιρού άνω- 5
μαλίας, έφθασε καί εδόθη δι' ορισμών της βασιλείας μου προς τον οίκεΐ(ον)
αυτή κυρ Φίλιππον τόν Δεβλυτζηνόν, άπερ κατεΤχον ot τοιούτοι εντός της
θεοσώστου πόλεως Θεσσαλονίκης κατά λόγον ενοικίου και άνακαμπτικου,
και ετέρων δικαίων ευρισκομένων εντός του περιορισμού τών προσόντων
αύτοΤς μετοχιών δυο, τών εις όνομα τιμωμένων του εν ιεράρχοις και παμ- 10
μάκαρος άγιου ΝικοΧάου και επονομαζομένων, τό μέν του Σγουρού, τό δε
έτερον του Κυρου, δια τε χρυσοβούλλων καί προσταγμάτων τών αγίων
μου αυθεντών καί βασιλέων τών άοιδίμων τε και μακαριτών καί του
υψηλοτάτου βασιλέως τών *Ρωμαίων και Ιρασμιωτάτου υιού της βασι
λείας μου δντων αυτοΤς, ουδέν στερηθώσι τοο οικείου δικαίου αυτών, ών i5
εχουσιν έπ' αΰτοΐς, έπεί παραλόγως έγένετο ή τούτων άφαίρεσις και ούχ,
ώς ειχεν ή αλήθεια, έλαλήθη και έζητήθη παρά του τοιούτου Δεβλυτζηνου
εις την βασιλείαν μου, ή βασιλεία μου δικαίαν και ¿UXoyo^ είναι λογισαμένη την άναφοραν και δέησιν και παράκλησιν τών τοιούτων μοναχών, τον
παρόντα όρισμόν επιχορηγεί αύτοΤς, δι* ού και διορίζεται, ίνα πάλιν έπι- 20
λάβωνται οι είρημένοι μοναχοί πάντων τών προσόντων αύτοΤς δικαίων,
ένοικιακών δντων αυτών και άνακαμπτικών, ναι μην καί άλλων, ώντινωνουν Ιχουσιν εντός της θεοσώστου πόλε(ος Θεσσαλονίκης καί κατέχωσι
και νέμωνται αυτά κατά τόν αυτόν και ομοιον τρόπον, δν κατεΤχον καί
πρότερον, και ουδέν εύρίσκωσι έπί τούτοις διενόχλησιν ή διασεισμόν τίνα 25
μήτε από του τοιούτου Δεβλυτζηνου μήτε μην παρ' ετέρου τινός τών
απάντων, επειδή εις τό παντελές διορίζεται ή βασιλεία μου διαμένειν αυτούς
ανενόχλητους και αδιάσειστους από του τοιούτου Δεβλυτζηνου ώς ει'ρηται,
έφ' οις κατέχουσιν δικαίοις εντός της θεοσώστου πόλεως Θεσσαλονίκης,
αλλά δή καί έκτος, ένθα άρα καί εχουσιν οι τοιούτοι μοναχοί, εί'ς τε τό 30
μέρος δηλονότι της Καλαμαριάς και άλλαχου. εις γαρ τήν περί τούτων
άνενοχλησίαν έγένετο τοις διαληφθεΤσι μοναχοΤς της κατά τό άγιον ορός
του'Αθω διακείμενης σεβάσμιας μονής του αγίου ένδοξου μεγαλομάρτυρος
καί τροπαιοφόρου Γεωργίου καί έπικεκλημένης του Ζωγράφου καί ό παρών
της βασιλείας μου ορισμός.

35

Μηνί αύγούστφ, ίνδικτιώνος ενάτης.
3 έπεικεκλημένης.
32 διαληφθήσι.

6 έδώθη.

21 ε'ιριμενοι.
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XXV.
6 8 3 5 (1327), mois de mars, indiction X .
Les trois frères Kalamanos vendent au monastère de Zographou
quelques maisons près du métoque de St. Nicolas appartenant au mo
nastère pour la somme de 2 5 0 hyperpyres et lèguent au monastère
30 hyperpyres à la commémoration de leurs feus parents.
f Δημήτριος ó Καλλαμάνος, Μανουήλ καί Μιχαήλ, οι γνήσιοι κουτού
αύτάδελφοι, πιπράσκομεν άπεντευθεν και από τής σήμερον προς σε τον
τιμιώτατον καθηγουμενον τής σεβάσμιας μονής τής εν τφ άγίψ δρει του
Ά,θω διακείμενης καί εις δνομα τιμώμενης (του παμμάκαρος) καί τροπαιο5 φόρου άγιου Γεωργίου καί ούτω πως του Ζωγράφου έπικεκλημένης κυρόν
Άβράμιον και δια σου προς τήν τοιαύτην σεβασμίαν βασιλικήν μονήν το
έν τή γειτονία τής όσιας μητρός ημών Πελαγίας καί πλησίον
.
των
δικαίων του επί γνησίο: αύταδέλφη γαμβρού ημών κυρου Δημητρίου του
10 Καβάσιλα καί προς δύσιν καί άρκτον των έκεϊσε δυο δημοσίων οδών
άνωγεωκατώγεων μέγα δίρρυτον μετά τών δυο τοξάτων αυτού, του προς
ίρκτον έντή αυλή (καί του) προς μεσημβρίαν εις τήν έκεΐσε δημοσίαν όδόν
εκκρεμούς ϋπηρεσιου, καί του υποκάτω του δηλωθέντος τοζίτου όρωμένου
ληνοϋποληνίου, λιθοπλινθοκτίστου όντος του τοιούτου άνωγεωκατώγεω,
1δ έτι τέ συν αυτω καί από του προς ανατολάς τής αυλής τρίκλινου άσκεπους
τόν δίμοιρον, έν έδάφει
διαφέροντι τή άγιωτάτη επισκοπή Βαρδαριου' πιπράσκομεν τοιγαρουν προς σε τα τοιαύτα οικήματα, ήγουν τό
δηλωθέν άνωγεωκατώγεων μετά καί του διμοίρου τρίκλινου, καί δια σου
προς τήν σεβασμίαν βασιλικήν μονήν ώς είρηται, μεθ' ων ϊγουσι δικαίων
20 καί προνομίων, ήγουν μετά τής κοινής αυλής, του φρέατος, του κανάλου
καί τής προς ανατολάς πυλωνικής είσοδοεξόδου, καί έλάβομεν από σου
υπέρ τελείας (τιμής τούτων), καθώς παρά του πρωτομαίστορος τών δομητορων κυρου Γεωργίου του Μάρμαρα έτιμήθησαν, προς υπέρπυρα διακόσια
πεντήκοντα διά δουκάτων βενετικών, ίστώντων λίτρας είκοσι καί ουγγίας
25 δέκα, εξ ων τα μεν διακόσια είκοσιν έλάβομεν χειροδότως, τα δε λοιπά
τριάκοντα είάσαμεν εις τήν καθ' (υμάς σεβασμίαν μονήν) χάριν μνημό
συνου τών γονέων ημών, όπως γραφώσι τα ονόματα αυτών έν τοις ίεροΐς
XXV. Archives de Zographou. Photographie Sévastianov n. 26, Copie de Porphyre
Ouspensky p. 89—92.
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διπτύχοις καί μνημονεύωνται, ήγουν Ισαάκ μοναχός καί Μαρία, ενώπιον
του πνευματικού πατρός τιμιωτάτου εν ιερομονάχοις κυρου Κυρίλλου,
των θεοσεβεστάτων ιερέων (του Όρφανο)τρόφου κυρου Δημητρίου, του 30
Καμιλαυκα κυρου Μιχαήλ καί του Λιβαδιώτου κυρου Μιχαήλ, του ευλα
βούς κληρικού κυρου Γεωργίου του Αδριανού, των μεγαλυπερόχων αρχόν
των, του Σγουρού κυρου Δημητρίου καί του 'Αλληλούια κυρου Γεωργίου,
μηνί μαρτίψ, ενδέκατη, ινδικτιώνος δεκάτης.
f

* 0 δαυλός του κραταιού καί άγιου ημών αυθέντου καί βα- 35

σιλέως Δημήτριος ό Καλλαμάνος προέταξα.
f

Μανοήλ ό Καλμανός ποροέταξα.
σίγνον

του γνησίου

f

Μιχαήλ

αύταδέλφου αυτών

Έ ν ονόματι του πατρός καί του υίου καί του αγίου πνεύματος, οι 40

δούλοι τοϋ κραταιού και άγιου ημών αυθέντου καί βασιλέως Δημήτριος ό
Καλαμάνος, Μανουήλ καί Μιχαήλ, οι γνήσιοι τούτου αυτάδελφοι, oi άνω
θεν οι μεν γράμμασιν οίκειοχείροις ό δε σταυροτύπως ώς όραται προτάξαντες, πιπράσκομεν, άποδιδόαμεν, άμα δε καί σωματικώς άπεντευθεν καί από
της σήμερον παραδιδόαμεν εκουσίως πάντη, άβιάστως, άμεταμελήτως καί 45
έκτος τινός

αιτίας τοις θειοις νόμοις άπηγορευμένης μετά καθολικού τε

δεφενσίωνος καί πάσης άλλης νο^ίμ,ου άσφ(αλείας καί έπ)ερωτήσεως προς
σε τον τιμκυτατον καθηγούμενον της σεβάσμιας βασιλικής μονής της έν
τω άγίφ δρει του "Αθω διακείμενης εις όνομα τέ τιμώμενης του παμμάκαρος καί τροπαιοφόρου άγιου Γεωργίου καί ούτω πως του Ζωγράφου έπι- 50
κεκλημένης κυρόν Άβράμιον καί δια σου προς τήν τοιαύτην σεβασμίαν
βασιλικήν

μονήν καί το μέρος άπαν αυτής, κληρονόμους δηλονότι πάν-

τας καί διαδόχους, τό έν τη γειτονία της όσίας μητρός ημών Πελαγίας
καί πλησίον καί άνακεκοινωμένως τών δικαίων του τε ^ιτογίου του υπό
τήν καθ' υμάς μονήν του παμμάκαρος άγιου Νικολάου καί του έπί γνήσια 55
αύταδέλφη γαμβρού ημών κυρου Δημητρίου τοϋ Καβάσιλα καί προς δύσιν καί άρκτον τών έκεΐσε δύο δημοσίων οδών γονικόθεν διαφέρον ήμΤν
τοις αυταδέλφοις άνωγεωκατώγεων οίκημα μέγα διρρυτον λιθοπλινθόκτιστον ίδιοτετράτοιχον έστεγασμένον και υποκεράμιον, τάς υπανοιξεις αύτου
έχον προς τε άρκτον έν τή αυλή καί προς με(σημβρίαν)

μετά του QQ

προς άρκτον έν τη αυλή το^άτου αυτού καί του προς μεσημβρίαν εις τήν
έκεΐσε δημοσίαν όδόν εκκρεμούς υπηρεσίου καί του υποκάτω του δηλωθέν-
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τος τοξάτου δρωμένου ληνουποληνίου, ετι τέ και από του προς ανατολάς
της αυλής ερωμένου άσκεπους τρίκλινου τό δίμοιρον μέρος, ώς του λοιπου τρίτου ανήκοντος τω ρηθέντι γαμβρφ ημών τω Καβάσιλα, εν έδάφει
διαφέροντα τη άγιωτάτη επισκοπή Βαρδαρίου * πιπράσκομεν τοιγαρουν προς
σε τα τοιαύτα οικήματα, ήγουν τό δηλωθέν άνωγεωκατώγεων μετά και του
διμοίρου τρίκλινου, και δια σου προς την σεβασμίαν βασιλικήν ώς είρηται
μονήν, μετά γε της κοινής αυλής, του κοινού φρέατος, του κανάλου και τής
προς ανατολάς πυλωνίκής εισοδοεξόδου και απλώς μεθ* ών έχουσι δικαίων
και προνομίων* και έλάβομεν άπο σου υπέρ τελείας τιμής τούτων, καθώς
παρά του πρωτομαίστορος τών δομητόρων κυροο Γεωργίου του Μάρμαρα
έτιμήθησαν, προς υπέρπυρα διακόσια πεντήκοντα δια δουκάτων βενετικών
εις τό ζύγιον ίστώντων λίτρας είκοσι και ούγγίας δέκα ' έξ ών τα μεν
τριάκοντα δεδώκαμεν εις την καθ' υμάς σεβασμίαν μονήν χάριν μνημόσυ
νου τών γονέων ημών 'Ισαάκ μονάχου καί Μαρίας, όπως έγγραφώσι τά
ονόματα αυτών εν τοΤς ίεροις διπτύχοις και μνημονεύωνται, τά δέ διακόσια
εϊ,'κοσιν έλάβομεν χειριδότως τών υπογραφόντων μαρτύρων ενώπιον και
παρουσία του πνευματικού ημών πατρός τιμιωτάτου έν ίερομονάχοις κυρου
Κυρίλλου, τών θεοσεβεστάτων ίερέων, του Όρφανοτρόφου κυρου Δημη
τρίου, του Καμιλαυκα κυρου Μιχαήλ καί του Λιβαδιώτου κυρου Μιχαήλ,
του ευλαβούς κληρικού κυρου Γεωργίου του Αδριανού, του από του μεγά
λου άλλαγίου τών Θεσσαλονικέων στρατιωτών κυρου Στεφάνου του Σουμάνη, τών μεγαλυπερόχων αρχόντων, του Σγουρού κυρου Δημητρίου, του
'Αλληλούια κυρου Γεωργίου καί του Καβάκη κυρου 'Αθανασίου · έξ ών δή
υπερπυρων δεδώκαμεν τό ανήκον δεκατημόριον προς τόν ίερώτατον έπίσκοπον Βαρδαρίου κυρόν Κάλλιστον, γράμμασιν οίκειοχείροις έπισημηνάμενον τήν παρουσαν διάπρασιν εις άσφάλειαν τής ρηθείσης σεβασμίας
μονής και του μέρους αυτής * τοιγαρουν καί οφείλει κατέχειν αυτητά διαπιπρασκόμενα παρ' ημών οικήματα καί νέμεσθαι και δεσπόζειν τούτων τό
άπο τούδε και εις τους εξής απαντάς καί διηνεκείς -χρόνους κατά
τελείαν δεσποτείαν καί άναφαίρετον κυριότητα, έχουσα έξουσίαν πωλεΐν αυτά, δωρείσθει, άνταλλάσσειν, προικοδοτεΐν, βελτιοϋν, καλλιεργεΐν,
κληρονόμοις καί διαδόχοις έαν και τά άλλα πάντα ποιεΐν και πράττειν έπ'
αυτοΐς και τοΤς αυτών δικαίοις και προνομίοις, οσα τέ αυτή εστί βουλητά
και οσα έκ τών θείων καί φιλευσεβών νόμων αυτή έφεΤται, οια τε
λεία αυτών και άναμφιλέκτφ δεσπότιδι, ημών τών διαπιπρασκόντων αυτά
μεταμέλεσθαι άπάρτι δλως μη ισχυόντων έπί τη παρουση καθαρά και άπε98 μεταμελλεσθαι.
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ριέργω αυτών διαπράσει, αλλ9 όφειλόντων μάλλον στοιχεΤν διόλου πάση ιοο
τη περιλήψει του παρόντος πρατήριου εγγράφου τόν καθολικόν τε δεφενσιωνα αυτή τέ και τφ μέρει αυτής τών διαπιπρασκομένων οικήματος ν νομί
μως ποιεϊν και αυτήν άζήμιον και άνενόχλητον διατηρεΐν έκ σύμπαντος
του ίσως αύτη περί αυτών ίνογλγ\σοΊτος * όθεν και άποτασσόμενοι έκουσιοθελώς συν τφ μεταμέλφ, τη πλάνη, τη βία, τη ανάγκη, τη δυναστεία, 105
τη συναρπαγή και απάτη, τη περιγραφή και παραγραφή, τη εγγράφω καί
άγράφφ υποσχέσει, τη του νόμου και φάκτου άγνοια, τη χλεύη, τφ δελεασμφ, τη ιδιωτεία, τη αγροικία και τη ραδιουργία, τω ύπερθεματισμφ
και διπλασιασμφ και υπερδιπλασιασμέ του τιμήματος, τη άναργυρί^ καί
πάση και παντοία έτέρ^ νομική δικαιολογία τέ και προφάσεί, επερωτώ- ito
μεθά σοι τη δεδηλωμένη μονή και τφ μέρει αυτής, ώς, έάν από τής άρτι
είτε ώς έκ μεταμέλου τυ/όν είτε και άπό τίνος ετέρας νομικής ισχύος και
βοηθείας πειρασώμεθα άνατρέψαι t o παρόν πρατήριον έγγραφον και ου
μάλλον ποιώμεν αύτη τέ καί τφ μέρει αυτής μετά παντός του μέρους
ημών και τον καθολικόν δεφενσίωνα τών διαπιπρασκομένων οικημάτων ιΐ5
νομίμως ώς εί'ρηται και διατηρώμεν αυτήν έκ παντός προσώπου και μίρους
του ίσως εις έκνίκησιν τούτων χωρήσοντος καί πάσης άλλης άναφυησομένης αύτη περί αυτών κατά τι αγωγής καί προφάσεως, ού μόνον ίνα μη
είσακουώμεθα εφ* οις αν ίσως εχωμεν λέγειν, αλλά συν τή διπλασίονι
αντιστροφή τών του τιμήματος τών διαπιπρασκομένων οικημάτων άναγε- 120
γραμμένων διακοσίων καί πεντήκοντα νομισμάτων ύπερπύρων, τή δόσεί τε
τών παρ' αυτής καί του μίρους αυτής καταβληθησομένων ί'σως επί βελ
τιώσει τούτων πασών εξόδων άπαιτώμεθα καί υπέρ προστίμου παρ' αυτής
μεν πεντήκοντα ύπέρπυρα εκατόν, παρά δέτου ^Υΐμοσίου τό κατάνόμον από
τής περιουσίας ημών πάσης καί υποστάσεως, προς τφ καί αύθις έρρώσθαι 125
τό παρόν πρατήριον ένυπόγραφον έγγραφον, ισχύειν όφεΐλον καί ώς πρακτικόν σωματικής καί~ τοπικής παραδόσεως * όπερ καί έγράφη διά χειρός
Νικολάου διακόνου i^oyodíiou τής άγιωτάτης μητροπόλεως Θεσσαλονί
κης καί ταβουλλαριου του Συναδηνου, μηνί μαρτίφ ινδικτιώνος δεκάτης,
έτους έξακισχιλιοστου όκτακοσιοστου τριακοστού πέμπτου, ενώπιον τών ізо
υπογραφόντων μαρτύρων.
f Ό λογοθέτης τής άγιωτάτης μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
και ταβουλλάριος Νικόλαος διάκονος ó Συναδηνος βέβαιων υπέ
γραψα.

114 αύτη.
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De l'autre côté
f *Н εντός δηλούμενη διάπρασις είδήσει καί ημετέρα γεγονυΐα καί
185 λαβών καί το ανήκον δεκατημόριον έπέγραψα δι' άσφάλειαν του έξωνήτορος
f Ό ευτελής επίσκοπος της άγιωτάτης επισκοπής Βαρδαρίου Κάλλιστος.
XXVI.
6 8 3 6 — 1 3 2 7 , mois de septembre, indiction X L
L'empereur Andronic II Paléologue, à la prière du tsar des Bul
gares Michel Asan, confirme par un chrysobulle au monastère de Zographou la possession de tous ses terrains sur le Strymon, ainsi que
la possession des terrains του Σωτηρίχου et de Λάκτεβα, que le tsar avait
donnés au monastère, et les déclare exempts d'impôts, à l'exception
de 50 hyperpyres par an pour la σιταρκία.
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Έπεί. ό υψηλότατος βασιλεύς των Βουλγάρων καί περιπόθητος υιός
καί γαμβρός της βασιλείας μου κυρ Μιχαήλ ô Άσάνης από θεοφιλούς
σγ,οτζοΌ κινηθείς ηθέλησε πρό ολίγου προσθεΤναι και Ετερον κτήμα οια
τιμήματος νομισμάτων ικανών εις τήν εν τφ άγίφ δρει σεβασμίαν μονήν τήν εις δνομα τιμωμένην του αγίου μεγαλομιάρτυρος καί τροπαιο
φόρου Γεωργίου καί έπικεκλημένην του Ζωγράφου κάντεϋθεν έγένετο
τούτο κατά τόν σκοπόν καί τήν ζήτησιν αυτού καί απελύθη χρυσόβουλλον της βασιλείας μου εις τό έπιλαβέσθαι καί κατέχειν τήν είρημένην σε
βασμίαν μονήν τό περί τον Στρυμμόνα χωρίον τήν Πρεβίσταν μετά πά~
σης της περιοχής καί νομής και των δικαίων αύτοΰ εις τελείαν δεσποτείαν
καί κυριότητα άναφαιρέτως άναποσπάστως καί άνενοχλήτως μετά καί
των άλλων των κατεχομένων παρ' αυτής .καί διακειμένων περί τόν
ποταμόν τον Στρυμμόνα, ήγουν του ^г^оуіои αυτής του εις δνομα τιμω
μένου της υπεραγίας Θεοτόκου καί έπικεκλημένου Δρεανόβου, του ετέρου
^ζτογίου αυτής του εις τό Πηλορήγιον καί τιμωμένου εις δνομα του άγιου
Θεοδώρου, του ετέρου ¡ιετογίου αυτής του εις τό Παλαιόν πηγάδιον καί
καλουμένου του Αρχαγγέλου, του ετέρου \κιτογίου αυτής του περί
τήν 'Ρεντίναν εις το Λοζίκιν καί είς δνομα τιμωμένου του αγίου Γε
ωργίου, του ετέρου μιτογ^ίου αυτής του είς τήν ΊΕρμήλειαν καί
εις δνομα τιμωμένου του παμμάκαρος άγιου Νικολάου, του ετέρου μετοχίου αυτής του εις τήν Άντιγονίαν, του ετέρου μετοχιου αυτής του είς τόν
XXVI. Original aux archives de Zograpbou. Photographie Sévastianov n. 5.
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Βορβόν και του έτερου μετοχιου αυτής του εις τόν Έρισσόν του αγίου Νι
κολάου, των και κατεχομένων μέχρι του νυν παρ1 αυτής, πάλιν δε και
άρτίως έζήτησεν ό αυτός υψηλότατος βασιλεύς των Βουλγάρων και περιπόθητος υιός καί γαμβρός τής βασιλείας μου, ίνα έπιβραβευθή τη δηλω- 25
θείση σεβάσμια μονή και έτερον χρυσόβουλλον τής βασιλείας μου και συν
τηρούνται τα κατά μέρος δηλωθέντα ανενόχλητα παντελώς και αδιάσειστα
και έκτος άπάσης δημοσιακής επιθέσεως, ευμενώς προσδεξαμένη ή βασι
λεία μου τα περί τούτου, επιχορηγεί και επιβραβεύει τόν παρόντα χρυσό
βουλλον λόγον και προστάσσει δια τούτου και διορίζεται κατέχειν την el· 30
ρημένην σεβασμίαν μονήν τα δηλωθέντα μετά πάσης τής νομής και πε
ριοχής καί των δικαίων αυτών και τών εν αύτοΐς προσκαθημένων καί έπεί
έτάχθη όρισμω τής βασιλείας μου ί'να υπέρ τών ζευγαριών τών ευρισκο
μένων καί κατακαμνάντων εις το δηλωθέν χωρίον την Πρεβίσταν διδώνται κατ' έτος χάριν του κεφαλαίου τής σιταρκιας προς τό μέρος του δήμο- 35
σίου υπέρπυρα τεσσαράκοντα πέντε, δια δε τα άλλα μετόχια τής αυτής
μονής ουδέν διωρίσατο ή βασιλεία μου, πόσα υπέρπυρα μέλλουσι δίδοσθαι
απ' αυτών χάριν τοϋ κεφαλαίου τής σιταρκίας, καί έγένετο εις τούτο ζήτησις άρτίως παρά του αυτού υψηλοτάτου βασιλέως τών Βουλγάρων και
περιποθήτου υίου καί γαμβρού τής βασιλείας μου, ίνα συγκαταλογίζωνται 40
και ταύτα μετά του δηλωθέντος χωρίου τής Πρεβίστης είς την άπαίτησιν
του κεφαλαίου τής σιταρκιας, έχει θέλημα ή βασιλεία μου καί δια του
παρόντος χρυσοβούλλου αυτής διορίζεται ίνα οι κατά καιρούς άποτεταγμένοι εις την άπαίτησιν του τοιούτου κεφαλαίου άπαιτώσιν απ' αύτου του
χωρίου τής Πρεβίστης καί τών δηλωθέντων μετοχιών κατ' έτος υπέρπυρα 45
πεντήκοντα καί ου πλείονα τούτων, ουδέν δέ και είσέρχηται καν εις εξ αυ
τών τών απαιτούντων ταύτα όλως έν αύτοΤς χάριν τής τοιαύτης απαιτή
σεως, αλλά έπισυνάγωνται τα τοιαύτα υπέρπυρα παρά τών μοναχών τής
ρηθείσης σεβάσμιας μονής καί διδώνται προς αυτούς τούο δημοσιακούς ένο
χους μετά τής λίτρας τής δοθείσης τοις αύτοΤς μοναχοΤς από του θεοφρου- 50
ρήτου βεστιαρίου και ουδέ οί πάροικοι -αυτών οι ευρισκόμενοι εις την Λουκοβίκειαν εύρίσκωσιν δλως διενόχλησιν από τών απαιτούντων τό^είρημένον
κεφάλαιον τω λόγφ δτι εξέρχονται τινές απ' αυτών και κατακάμνουσιν είς
τόπους ά^λων έπεί γαρ οί τοιούτοι* πάροικοι του είρημένου χωρίου τής
Πρεβίστης είσί και τών δηλωθέντων μετοχιών και ορίζει ή βασιλεία μου 55
ίνα διδώνται υπέρ τών ζευγαριών αυτών εις τό κεφάλαιον τής σιταρκίας
υπέρπυρα, δσα δη καί διέκρινε καί ώρισεν, ουδέν οφείλει τις τών κατά και
ρούς ένοχοποιουμένων εις τό τοιούτον κεφάλαιον ένο^λεΐν αύτοΐς χάριν τού
του* ωσαύτως ουδέ ίνα έχη έπ άδειας ό δημόσιος είσέρχεσθαι είς τα δη-

ι
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60 λωθέντα καί άπαιτεΐν τό τυχόν χάριν του κεφαλαίου του φόνου καί τής
παρθενοφθορίας, καν καί ανέκαθεν καί εξ αρχής ένι τεταγμένον και απαι
τούνται τά ειρημένα κεφάλαια από πάντων και των βασιλικών κτημάτων
και τών αρχοντικών, έτι δε και τών εκκλησιαστικών καί μοναστηριακών
και καθολικώς ειπείν άπό πάντων τούτων και τών λοιπών δια παίδευσιν
65 και άναστολήν τών εργαζομένων ταύτα* δια δέ την εις τούτο θέλησιν και
ζήτησιν του δηλωθέντος περιποθήτου υιού και γαμβρού τής βασιλείας μου
του υψηλοτάτου βασιλέως τών Βουλγάρων έχει θέλημα ή βασιλεία μου
ίνα καί άπό τών τοιούτων κεφαλαίων διατηρώνται άνενοχλήτως τά ειρη
μένα κτήματα και μετόχια αυτών και ουδέν άπαιτήται εξ αυτών τό τυχόν
70 χάριν τούτου, ίνα δέ διαμένωσι ταύτα και ανενόχλητα χάριν ποριατικοϋ
άπο του πόρου του εις τό Μαρμάριον και ουδέν άπαιτώνται το τυχόν άπό
τών κατά καιρούς ευρισκομένων εις την ένοχήν τοΟ τοιούτου πόρου, ένε
κεν τούτου ή ένεκεν ποριατικοϋ τών ζφων αυτών έπει δέ έζήτησεν
ο είρημένος περιπόθητος υίός καί γαμβρός τής βασιλείας μου ό υψηλότα75 τος βασιλεύς τών Βουλγάρων και ίνα τό περί τον Στρυμμόνα χωρίον τό
του Σωτηρίχου λεγόμενον δοθή προς την δηλωθεΐσαν σεβασμίαν μονήν
του Ζωγράφου καί κατέχη τούτο, έτι δέ και την περί τον Μελενίκον εις τά
Αέστια δημοσιακήν πλανηνήν την Λάκτεβαν, ή βασιλεία μου καί δια την
εις τούτο ζήτησιν αύτου έχει θέλημα ίνα κατέχηται και τοιοϋτο χωρίον
80 του Σωτηρίχου και ή πλανηνή παρά τής αυτής σεβάσμιας μονής μετά
πάσης τής νομής και περιοχής καί τών δικαίων αυτών καί έχωσιν άδειαν
οί έποικοι του είρημ,ένου χωρίου του Σωτηρίχου άλιεύειν εις την έκεΤσε λίμνην, (καθώς) και τό πρότερον' όθεν καί τή ίσχύϊ καί δυνάμει του παρόν
τος χρυσοβουλλου λόγου τής βασιλείας μ.ου συντηρηθήσονται ταύτα δη
85 τά κτήματα καί μετόχια τα κατά αέρος δηλωθέντα εκτός άπάσης αδικίας
και επιθέσεως καί άπο τών κατά καιρούς κεφαλατικευόντων εις την χω
ράν, έν ή ταύτα ευρίσκονται, καί άπό τών έκεΐσε τά δημόσια διενεργουντων καί άπό τών ετέρων πάντων τών βουλομένων άδικόν τίνα καί πλεονεκτικήν χείρα έπάγειν εις αυτά, έτι δέ καί άναπαίτητα άπό του εννομίου
90 και του χαράγματος, καθώς περί τούτου διαλαμβάνεται πεπλατυσμένως
καί έν τω προεπιχορηγηθέντι ώς ανωτέρω εί'ρηται χρυσοβουλλω τής βασι
λείας μου τη δηλωθείση σεβασμέ μονή· καί ουδέ oi ποιουντες την άναζήσιν και συστολήν του αλλότριου άλατος ίνα έπάγωσ*ν όλως εις αυτά άπό
συκοφαντίας και διαβολής ζημ,ίαν καί έπίθεσιν καί ουδέ μιτάτου κατάθε95 σις γενήσεται εις τά ειρημένα κτήματα καί μετόχια ή άπό τών καθολίκώς
κεφαλατικευόντων εις τά κατά δυσιν κάστρα καί την χώραν τής βασιλείας
μου ή άπό τών μερικώς κεφαλατικευόντων έν αυτοΐς ή άπό τών στρατιω-
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τών αλλ' ουδέ πέσιμον ^οσσάτου γενήσεται ποτέ έν αύτοίς τοϊς κτήμασι
και μετοχιοις, έπει τούτο βουλεται ή βασιλεία μου και δηλοποιεϊ και προεπαγγέλλεται και έπανατείνει φόβον, τη χάριτι του Χρίστου θαρρούσα, ώς ιοο
ευλόγως και δικαίως ποιεί δσον ποιεί, ότι, εάν αυτοί οι μεθ' ήμας βασι
λείς έπιχειρήσωσιν άφελεΤν τι και αποσπάσει από των ειρημένων κτημάτων,
εξουσι πάντως την άπο θεού καταδίκην, ώς βουληθέντες καταλυσαι ίρ^ον
θεοφιλές και θεάρεστον ίνα γοϋν μη ταυτην την καταδίκην καταδικασθώσιν
έν τφ φοβερφ έκεινφ τοΟ δεσπότου σωτήρος Χρίστου κριτηριφ, δηλοποιουμεν 105
και παρεγγυώμεθα {ya μηδόλως όρμήσωσιν έπ' ανατροπή τινί του τοιού
του χρυσοβούλλου της βασιλείας μου ένεκεν των έν αύτω διαλαμβανομέ
νων, αλλά στέρξωσι και συντηρήσωσι και αυτοί ταύτα κατά τον όμοιον
τρόπον τελείως άπαρασάλευΐα* έπι τουτφ γαρ έγένετο και ο παρών χρυσόβουλλος λόγος της βασιλείας μου, απολυθείς κατά μήνα σεπτέμβριον n o
της ένισταμένης ενδέκατης ινδικτιώνος, του έξακισχιλιοστου όκτακοσιοστου τριακοστού έκτου έτους, έν φ καί το ήμέτερον ευσεβές και
θεοπροβλητον υπεσημήνατο κράτος.
f Ανδρόνικος έν Χριστφ τ φ θεφ πιστός βασιλεύς και αυτο
κράτωρ Ρωμαίων ό Παλαιολόγος.
115
XXVII.
6 8 3 6 — 1 3 2 8 , mois de mars, indiction X L
L'empereur Andronic III Paléologue confirme par un ehrysobulle
tous les droits, que son aïeul et lui-même avaient accordés antérieure
ment au monastère de Zographou pour ses propriétés sur le Strymon,
sous condition que le monastère reçoive le terrain Τζέρκβιστα en échange
du terrain Λάκτε£α.
Έπει oi μοναχοί της κατ& τό αγιον δρος τον'Άθω σεβάσμιας μονής
της εις δνομα τιμώμενης του αγίου bZo^ou μεγαλομάρτυρος και τροπαιοφό
ρου Γεωργίου και έπικεκλημένης του Ζωγράφου άνέφερον τη βασιλεία μου,
δτι πρόσεισι τη κατ' αυτούς τοιαύτη σεβάσμια μονή χρυσόβουλλα του αυθέντου μου του βασιλέως του πάππου μου, προστάσσοντα καί διοριζόμενα 5
κατέχειν αυτήν τό τε περί τόν ποταμον τον Στρυμμόνα χωρίον την Πρεβίσταν και το έκεΐ έτερον χωρίον τό του Σωτηρίχου λεγόμενον μετά πά99 προεπαγγέλεται.
XXVII. Original (A) et copie (Β) aux archives de Zographou. Photographies Sévastiaaov n. 6 (A) et 7 (B). Copie fragmentaire de Porphyre Ouspensky p. 93—94.
1 της έν τώ άγιω opet του αθωνος Β.
7 εκεΓσε Β.

—
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σης της νομής καί περιοχής αυτών, δ δη γ^ωρίοΊ καί εδόθη πρότερον
προς τό μέρος της τοιαύτης σεβάσμιας μονής

διά χρυσοβουλλου της

10 βασιλείας μου, έτι οέ και τά περί τον τοιούτον ποταμόν κατεχόμενα παρ'
αυτής μετόχια, ήγουν τό εις δνομα τιμώμενον τής υπεραγίας Άιοτόχου και
έπικεκλημένον του Δρεανόβου, τό εις τό Πηλορήγιον έτερον μετόχιον τό
εις δνομα τιμώμενον του αγίου Θεοδώρου, τό εις τό Παλαιόν πηγάδιον και
καλουμενον τό του Αρχαγγέλου, τό περί την Φεντίναν εις τό Λοζικιν καί
15 εις δνομα τιμώμενον του αγίου Γεωργίου, τό εις την Έρμήλειαν καί εις
δνομα τιμώμενον του παμμάκαρος αγίου Νικολάου, το εις την Άντιγονιαν,
τό εις τόν Βορβόν και τό έτερον μετόχιον το είς την Έρισόν του αγίου Νι
κολάου, άνενοχλήτως καί άδιασείστως, ετι τέ άναφαίρέτως καί αναπόσπα
στους και εκτός πάσης επιθέσεως και έπηρείας καί δόσεως δημοσιακής,
20 πλην του κεφαλαίου τής σιταρκίας* υπέρ τούτου γαρ μόνου διαλαμβάνεται
εν τοΐς ρηθεϊσι χρυσοβουλλοις řva διδώσι κατ' Ιτος oi είρημένοι μοναχοί
προς το του ο^τι^οσίου μέρος υπέρπυρα μόνα πεντήκοντα* έζήτησαν δε καί
παρεκάλεσαν ούτοι την βασιλείαν μου ι'να πορίσωνται χρυσόβουλλον αυτής
και κατέχωνται μεν καί εις τό εξής παρά τής κατ' αυτούς σεβάσμιας μο25 νής τα δηλωθέντα πάντα κτήματα καί μετόχια κατά την περίληψιν των
είρημένων χρυσοβούλλων των προσόντων αύτη, όφειλόντων άλιεύειν ανεμ
πόδιστους των εποικούν του δηλωθέντος χωρίου του Σωτηρίχου είς την εκεί
λίμνην,

καθώς καί τό πρότερον κατέχωνται δε παρ' αυτής ομοίως

ή τε δοθείσα δια προστάγματος τής βασιλείας μου προς τό μέρος αυτής
80 είς τόν Έρισόν οικονομία του σεβαστοϋ του Δεβλιτζηνου, Ί:οσότΎ\τοα ούσα
ϋπερπύρων τριάκοντα τριών καί αντί τής κατεχόμενης παρ' αυτών των
μοναχών δια τών δηλωθέντων χρυσοβούλλων περί τόν Μελενίκον δημοσιακής πλανηνής τής ούτως καλούμενης Λάκτεβας έπιλάβηται καί κατέχη
τό μέρος αυτών την περί τόν αυτόν τόπον του Μελενίκου δημοσιακήν έτέ35 ραν πλανηνήν την λεγομένην Τζέρκβισταν, ή βασιλεία μου τήν ζήτησιν
καί παράκλησιν τών είρημένων μοναχών προσδεξαμένη, τον παρόντα χρυ
σόβουλλον λόγον επιχορηγεί καί επιβραβεύει αύτοΐς* δι' ου καί διορίζεται
καί προστάσσει κατέχειν μεν καί είς τό εξής τήν διαληφθεΐσαν σεβασμίαν
μονήν του Ζωγράφου πάντα τά άνω κατά μέρος διαλαμβανόμενα κτήματα
40 και μετόχια αυτής μετά πάσης τής νομής καί περιοχής αυτών καί τών έν
αυτοΐς προσκαθημένων, άνενοχλήτως καί άδιασείστως, ετι τέ άναφαιρέτως
l i μετοχεια (partout) Β.
12. πηλορηγιν Β.
13 (et 14) και Α: το Β.
17 εις
τον ίερισσον Β. 21 διδωσι Β.
23 τη βασ^ Β. 26 άνεμποδιστως om. Β. 27 χωρίον
άνεμποδίστως ήτοι του σωτηρίχου Β.
28 κατέχεται δε παρ' αύτοΤς Β.
30 ιερισσον Β.
30 (et 51) le premier του om. Β.
ποσο'της В.
38 μεν om. В.
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καί άναποσπάστως καί έκτος πάσης έπηρείας καί επιθέσεως καί οόσεως
δημοσιακής, ώς ευρίσκεται κατέχουσα νυν αυτά, πλην του κεφαλαίου της
σιταρκίας' υπέρ αύτοϋ γαρ μόνου οφείλουσιν έπισυνάγειν oi εν αυτή μονα
χοί άπα τών κτημάτων αυτών υπέρπυρα πεντήκοντα ώς εί'ρηται καί διδό- 4δ
vat μετά της λίτρας της δοθείσης αυτοΐς από του θεοφρουρήτου βεστιαρίου
προς τους δημοσιακους ένοχους τους άπαιτοϋντας τό τοιούτον κεφάλαιον
της σιταρκίας, άδειαν μηδ* δλως έχοντας αυτούς τους ivóyýut εισέρχεσθαι
εις τά τοιαύτα κτήματα αυτών καί άπαιτεΐν αυτά τά υπέρπυρα* κατέχειν
δε ομοίως καί την δοθεΐσαν προς τό μέρος αυτής δια προστάγματος της 50
βασιλείας μου είρημένην οίκονομίαν του σεβαστού του Δεβλιτζηνου καί
αντί της πλανηνής της λεγομένης Αάκτεβας της κατεχόμενης παρά τών
δηλωθέντων μοναχών έπιλαβέσθαι καί κατέχειν τό μέρος αυτών τήν περί
τον τόπον του Μελενίκου δημοσιακήν ετέραν πλανηνήν τήν λεγομένην
Τζέρκβισταν, όφειλόντων καί τών έποικων του διαληφθέντος χωρίου του 55
Σωτηρίχου άλιεύειν άκωλύτως πάντη καί άνεμποδίστως εν τή έκεΤ είρημένη λίμνη, καθώς καί τό πρότερον δθεν καί τη του παρόντος χρυσοβουλλου λόγου της βασιλείας μου ίσχυϊ καί δυνάμει καθέξει πάντα τά διαληφθέντα κτήματα καί μετόχια ή είρημένη σεβασμία μονή μετά πάσης της
νομής καί περιοχής αυτών καί τών γενησομένων έν αυτοΐς παρά τών έν 60
αυτή μοναχών βελτιωμάτων, κατά τάς περιλήψεις καί δυνάμεις τών προσ
όντων αυτή χρυσοβουλλων του αύθέντου μου του βασιλέως του πάππου
μου* διατηρηθήσονται δε πάντα ταύτα τά κτήματα καί μετόχια ανενό
χλητα καθόλου καί αδιάσειστα καί ανεπηρέαστα από τών άλλων δημοσιακών κεφαλαίων καί άπαιτημάτων, ήγουν της όρικής, της καστροκτισίας, 65
του φόνου, της παρθενοφθορίας, του ίννομίου του εις τάς πλανηνάς καί
εις τον κάμπον, του χαράγματος, του μιτάτου τών κατά καιρούς ευρισκο
μένων κεφαλάδων έκεΐσε, έτι δε του μιτάτου του θεοφρουρήτου ^οσσάτου
κΑί του εις αυτά πεσίματος αυτού, του εις τόν πόρον του Μαρμαριου ποριατικοϋ καί τών ζώων αυτών, καί της" από συκοφαντίας καί διαβολής δια τήν 70
άναζήτησιν καί συστολήν του αλλότριου άλατος ζημίας καί επιθέσεως, ουδενός ούτε τών ευρισκομένων κατά καιρούς καθολικώς ή μερικώς ή τών τά
δημόσια διενεργούντων έν τοΤς τόποις, έν οις ευρίσκονται τά τοιαύτα κτήματα
καί μετόχια, Ίθ\μγ\σοντος διενοχλήσαι δλως τους είρημένους μονάχους επί
τη κατοχή αυτών καί νομή, αλλά ουδέ τών άπογραφομένων κατά καιρούς έν 75
4 4 οφείλουσ:ν οι μοναχοί έπίσυνάγειν άπο τών Β .
4 6 λίτρας της δημοσιακής της
από του Β .
βεστηαρίου Β .
51 μου τήν είρημένην Β .
οεβλιστινου άντι της Β .
6 0 έν αύτοΤς μοναχών αναστημάτων τε καί βελτκομάτων Β .
62 (et 80) μου κα\ βασιλε'ως Β .
6 8 ετι τΐ Β .
6 9 πεσηματος Β .
7 3 τόποις οίς Β .
7 5 κατοχή και νομή
αυτών Β .
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αύτοΐς ίζοντος άδειαν εισέρχεσθαι και ποιεΐν αναθεώρησα εις αυτά τα κτή
ματα και μετόχια ή δλως άποσπάσαι τό τυχόν έξ αυτών* βούλεται γαρ
και θεσπίζει και ευδοκεί και ή βασίλεια μου διατηρεΤσθαι και διαμένειν
ταύτα παντάπασιν ανεπηρέαστα κατ αυτας ώς είπεΤν αύθις τάς περιλήψεις
80 και δυνάμεις των ειρημένων χρυσοβούλλων του αυθέντου μου του βασι
λέως του πάππου μου* εις γαρ διηνεκή άσφάλειαν και βεβαιωσιν τήν περί
τούτων έγένετο τή διαληφθείση σεβάσμια μονή τή του Ζωγράφου και ο
παρών /ρυσόβουλλος λόγος τής βασιλείας μου, απολυθείς κατά μήνα
μάρτιον, τής νυν τρεχούσης ενδέκατης ινδικτιώνος, του έξακισχιλιοστου
85 όκτακοσιοστου τριακοστού έκτου έτους, έν ω και τό щі^іроѵ ευσεβές
και θεοπρόβλητον υπεσημήνατο κράτος.
f Ανδρόνικος έν Χ ρ ι σ τ φ τω θεφ πιστός βασιλεύς και αυτο
κράτωρ 'Ρωμαίων ό Παλαιολόγος.
Dans la copie (Β) le supplément:
90

f τό παρόν Ισον του σεπτού χρυσοβούλλου μεταβληθέν καί κατά
πάντα τω πρωτοτύπφ ευρηθέν έξισάζον υπεγράφη και παρ* έμου.
f Ό ταπεινός επίσκοπος Ιερισσού και άγιου δρους Ισαάκ.

XXVIII.
6 8 3 8 ( 1 3 3 0 ) , mois de février, indiction XIII.
Les religieuses Xène et Sophrosyne, filles du grand-veneur Sarantinos, vendent au monastère de Zographou pour la somme de
5 0 0 hyperpyres un terrain sur le Strymon, qu'elles avaient hérité de
feu leur soeur Anne, épouse de Manuel Diplobatatzès.
(Ξένη) μοναχή ή Σαραντηνή και Σωφροσύνη μοναχή ή Σαραντηνή ή
κατά σάρκα γνήσια (ταύτης αυτ)α5έλφη
(πιπράσ)κομεν και
άποδιδομεν άπεντευθεν και από της σήμερον και σωματικός παραδίδομεν
μετά καθολικού δεφενσίωνος προς σε τον τιμιώτατον έν μοναχοΐς κυρόν
5 Σεραπίωνα και καθηγούμενον τής κατά τό αγιον όρος του Ά,θω διακείμε
νης σεβάσμιας μονής τής εις δνομα μεν τιμώμενης του άγιου μεγαλομάρ78ευδοκεΤΑ: εύεργετεΓΒ.
79 ανεπηρέαστα, καθώς είπεΤν αύθις κατά τας περιλή
ψεις Β. 86 κράτος, είχε κα\ οΥ ερυ&ρων γραμμάτων της βασιλικής και θείας χειρός το
άνΒρονικος κτλ. Β.
XXVIII. Original aux archives de Zographou. Photographie Sévastianov n. 27. Capie
de Porphyre Ouspensky p. 97—100.
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τυρός καί τροπαιοφόρου Γεωργίου, του Ζωγράφου δε έπικεκλημένης, και
τους τιμιωτάτους ιερομόναχους της αυτής μονής, τον τε πνευματικόν κυρόν Σπυρίδωνα καί τον έκκλησιάρχην κυρόν Βασίλειον, τόν προηγούμενον
κυρόν Άβράμιον, τον μοναχόν και OVAOVQ\LOV κυρόν Νικόδημον και τον μο- ίο
ναχόν κυρόν Παρθένιον, καί δι' υμών προς την τοιαυτην μονήν την ένδιαθήκως ήμΤν παρά της κατά σάρκα γνήσιας αυταδέλφης ημών εκείνης κυ
ράς 'Άννης της γεγονυίας συζύγου τοο Διπλοβατάτζη εκείνου κυρου Μανουήλ καταλειφθεΐσαν περί τόν Στρυμμόνα εις την τοποθεσίαν του Πηλορρυγίου πλησίον κατά πάντα τών δικαίων της τοιαύτης μονής έλευθέραν 15
π<χ^τοίου βάρους και άκαταδουλωτον γήν χωραφιαίαν οπεργον, μηδέ βήμα
ποδός έκ ταύτης υποκρατήσασαι, μετά του έν αυτή δσου και οϊου ήμελημένου άμπελώνος, τών δυο κηποπεριβολίων και τών έν αυτοΐς παντοίων
οπωροφόρων δένδρων και πάντων τών δικαίων καί τζρονομ,ίων τής τοιαύ
της γής* ήντινα δη γήν ó μακαρίτης πατήρ ημών ώς γονικήν δια θείου 20
και προσκυνητοϋ προστάγματος κατέχων τέ καί νεμόμενος, διά γαμήλιου
συμφώνου προς την είρημένην οώταδέλφην ημών έξεπροίκισεν πιπράσκομεν δέ τήν τοιαυτην γήν, δσην δη καί οί'αν ουσαν, ήτοι παν d τι είχομεν
ενταύθα δίκαιον και προνόμιον, έπί τιμήματι ποσότητος υπερπυρων πεν
τακοσίων χρυσών έξαγίων άπερ και έλάβομεν νυν χειροδότως κατά το 25
πάντη άπαράλειπτον, ενώπιον τών οικείων τή κραταιά καί αγία: ημών κυptoc και δεσποίνη, του τε Άγάλλωνος κυρου Μανουήλ και του Καλιγοπουλου κυρου Μανουήλ καί του Καβάκη κυρου Αθανασίου, μηνί φεβρουαρίφ,
ίνδικτιώνος τρισκαιδεκάτης.
f Ε έ ν η μοναχή Ίνδανήνα ή Σαραντινή προέταξα.
30
f Σωφροσύνη μ ο ν α χ ή ή Σαραντηνή προέταξα.
f Έ ν ονόματι του πατρός και του υιού και τοο αγίου πνεύματος, Εένη
μοναχή Ίνδανινα ή Σαραντηνή καί Σωφροσύνη μοναχή ή 2αραντηνή ή
κατά σάρκα τέ καί κατά πνεύμα γνήσια ταύτης αυταδέλφη, αί γράμμασιν
οικειοχείροις ένταυθοΐ καθα όραται προτάξασαι, πιπρασκομεν καί άποδιδόα- 35
μεν άμα δέ και σωματικώς άπεντευθεν καί απ1 αυτής τής σήμερον παραδιδόαμεν εκουσίως πάντη, άβιάστως, άμεταμελήτως καί έκτος τινός αίτιας
τοΐς θείοις νόμοις άπηγορευμένης μετά καθολικού τέ δεφενσίωνος καί πά
σης άλλης νο^ψου ασφαλείας καί έπερωτήσεως προς σέ τόν τιμιώτατον
έν μοναχοΐς κυρόν Σεραπίωνα καί καθηγούμενόν τής κατά τό~ αγιον όρος 40
του'Άθω διακείμενης σεβάσμιας μονής τής εις όνομα μεν τιμώμενης του
αγίου μεγαλομάρτυρος καί τροπαιοφόρου Γεωργίου, του Ζωγράφου δέ έπιτ
24 τιμήματι π τ .
ВнзантіііскіЗ Врѳиѳннжкъ. Томъ XIII. Пржд.
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κεκλημένης, καί τους ευλαβέστατους αδελφούς της αυτής μονής, ήγουν
τους ιερομόναχους τόν πνευματικόν κυρόν Σπυρίδωνα και τόν έκκλησιάρ45 χψ κυρόν Βασίλειον, και τους μονάχους τόν προηγούμενον κυρόν &βράμιον, τόν οικονόμον κυρόν Νικόδημον και τόν κυρόν Παρθένιον, και δι'
υμών προς την καθ' υμάς τοιαυτην άγίαν μονήν καί τό μέρος άπαν αυ
τής την περί τόν Στρυμμόνα εις την τοποθεσίαν του Πηλορρυγίου πλησίον
κατά πάντα τών δικαίων της τοιαύτης μονής ένδιαθήκως ήμΐν καταλειφ50 θεΐσαν παρά της κατά σάρκα γνησίας αύταδέλφης ημών εκείνης κυράς
'Άννης της γεγονυιας συζύγου του Διπλοβατάτζη εκείνου κυρου Μανουήλ
άπασαν έξ ολοκλήρου έλευθέραν παντοίου βάρους καί άκαταδούλωτον δσην
δη καί οίον χωραφιαίαν υπεργον γήν, μηδέ βήμα ποδός εκ ταύτης ϋποκρατήσασαι, μετά γε του εντός αυτής δσου καί οίου ήμελημένου άμπε55 λώνος, τών δύο κηποπεριβολιων και τών έν αυτοΐς παντοίων οπωροφόρων
δένδρων πάντων τέ ών Ιχει δικαίων και προνομίων ή τοιαύτη γη, τών άπ'
αρχής καί μέχρι του παρόντος παρ' ημών τέ καί τών προ ημών κατεχο
μένων τέ και νεμομένων ήντινα δη γην ό μακαρίτης πατήρ ημών ό πρωτοκυνηγός εκείνος ώς γονικήν δια θείου καί προσκυνητοΟ προστάγματος
60 κατέχων τέ καί νεμόμενος, ύστερον δια γαμήλιου συμφώνου έξεπροίκισε
προς τήν είρημένην αυταδέλφην ημών πιπράσκομεν τοινυν δι' υμών ώς
ειρηται προς τήν καθ' υμάς σεβασμίαν μονήν τήν τοιαυτην άπασαν δσην
καί ofav γην, αφ' ης ουδέ τό τυχόν υπεκρατήσαμεν, ήτοι παν ει' τι
περ εΓχομεν ενταύθα δίκαιον καί προνόμιον, επί τιμήματι νομισμά65 των υπερπύρων πεντακοσίων χρυσών έξαγίων' απερ καί έλάβομεν
τήν σήμερον αφ' υμών χειροδότως κατά τό πάντη άπαράλειπτον, τών
τέ υπογραφόντων μαρτύρων ενώπιον καί παρουσία τών οικείων τη κρα
ταιά καί αγία ημών κυρία καί δεσποινη, του τε Άγάλλωνος κυρου Μα
νουήλ καί του Καλιγοπούλου κυροΟ Μανουήλ καί έτι του χρυσεπιλέκτου
70 κυρου Αθανασίου του Καβάκη* τοιγαρουν καί οφείλει ή ύφ' ύμας δεδηλω
μένη σεβάσμια μονή κατέχειν τήν διαπιπρασκομένην αυτή παρ' ημών
διεΛημμένην δσην καί ofav χωραφιαίαν γην μετά του άμπελώνος τών τε
κηποπεριβολιων καί τών λοιπών δικαίων αυτής, ής καί τα δικαιώματα
ένεχειρισαμεν υμΐν τήν σήμερον, ήγουν θεΐα καί προσκυνητά δύο προσ75 τάγματα, γραφήν σημειώδη καί λοιπά, καί νέμεσθαι καί δεσπόζειν
αυτής τό από τούδε καί εις τους έξης απαντάς καί διηνεκείς χρόνους
κατά τελείαν δεσποτείαν καί άναφαίρετον κυριότητα, έχουσα έξουσΐαν πάντα ποιεΐν καί πράσσειν έπ' αυτή καί τοις αυτής δικαίοις καί
προνομίοις, δσα τε αυτή εστί προς βουλής καί δσα έκ τών θείων καί φιλ80 ευσεβών νόμων τών τε ιερών κανόνων έφεΐται αυτή οια τέλειο: ταύτης
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καί 4ν«μφιλέκτφ δεσπότιδι, ημών τον διαπιπρασκουσών αυτήν μεταμέλεσθαι άπάρτι όλως μη ισχυουσών έπί τή παρούση καθαρά καί άπεριέργφ
αυτής διαπράσει, αλλ' όφειλουσών μάλλον στοιχεΐν διόλου πάσΥ] τή περιλήψει τοο παρόντος πρατηρίου έγγραφου τόν καθολικόν τέ δεφενσίωνα τη 8δ
τοιαύτη μονή τής διαπιπρασκομένης γής νομίμως ποιεΐν καί άζήμιον ταυτην καί ανενόχλητον διατηρείν εκ σύμπαντος τοο ί'σως αυτή περί ταύτης
διενοχλήσοντος' δθεν καί άποτασσόμεναι έκουσιοθελώς σύν τφ μεταμέλφ,
τη πλάνη, τή βία, τη ανάγκη, τη δυναστεία, τή συναρπαγή καί απάτη, τ?]
περιγραφή καί παραγραφή, τή έγγραφα καί άγράφφ υποσχέσει, τή του νό- 90
μου καί φάκτου αγνοία, τή χλεύ-fy τφ δελξασμφ, τή ιδιωτεία καί άγροι*ía r τή ροιδιουργ%, τφ υπερθεματισμφ καί διπλασιασμφ καί υπερδιπλα
σιασμέ τοο τεμήματος, τή άναργυρί^, τή учтшЩ, άπλότητι, τφ βελιανείφ δόγματι καί πάση καί παντοία έτέρφ νομική δικαιολογία τέ καί προφάσει, έπερωτώμεθα τφ μέρει τής πρα^ιρημένης μονής, ώς, έάν από τής 95
άρτι είτε ώς έκ μεταμέλου τυχόν είτε καί από τίνος ετέρας νομικής Ισχύος
καί $ατ\οιίας πειρασώμεθα άνατρέφαι το παρόν πρατήριον έγγραφον καί ου
μάλλον ποιώμεν τή τοιαύτη μονή καί τόν καθολικόν δεφενσίωνα τής διαππφασκομένης γής νομίμως ώς εί'ρηται καί διατηρώμεν αυτήν άζήμιόν τε
καί ανενόχλητον έκ παντός προσώπου καί μέρους τοο ίσως εις έκνίκησιν ΐοο
ταύτης χωρήσοντος καί πάσης άλλης άναφυησομένης αυτή περί ταύτης
κατά τι άγουγής καί προφάσεως, ου μόνον ί'να μή είσακουώμεθα εφ' οις
αν Γσως έχωμεν λέγειν, αλλά συν τη διπλασίονι αντιστροφή των του τε
μήματος τής διαπιπρασκομένης γής άναγεγραμμένων, πεντακοσίων χρυ
σών έξαγίων υπερπύρων ποσότητος, τή δόσει τέ τών παρά τής τοιαύτης 105
μονής καταβληθησομένων Γσως έπί βελτιώσει ταύτης πασών εξόδων εύθυνθησώμεθα καί κανονικώς, προς τφ καί αύθις έρρώσθαι τό παρόν πρα
τηριον ένυπόγραφον έγγραφον, ίσχύειν όφεΐλον καί ώς πρακτικόν σωματι
κής καί τοπικής παραδόσεως* δπερ %καί έγράφη δια χειρός Δημητρίου μεγαλοναίτου οικονόμου καί ταβουλλαρίου του Διαβασημέρη, μηνί φεβρουα- 110
ρίφ, ίνδικτιώνος τρισκαιδεκάτης, έτους έξακισχιλιοστου όκτακοσιοστου
τριακοστού byZoou^ ενώπιον τών υπογραφόντων μαρτύρων.
f Ό δούλος τής κραταιας καί αγίας ημών κυρίας καί δεσποίνης Μανουήλ ό Ά γ ά λ λ ω ν .
f Ό δούλος του κραταιού καί άγιου ημών αύθέντου καί βα- 115
σιλέως σεβαστός Νικηφόρος ιατρός ó
Χούμος.
τ
105 υπερπύρων π τ .
5*
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f Ό δούλος της κραταιας και άγιας ημών κυρίας και δεσποίνης Μανουήλ ó Καληγόπουλος.
f Γεώργιος 6 'Ραμματας παρών και μαρτηρον υπέγραψα.
120
f Άθανάσυος ô Καβάκης παρόν κέ μαρτηρον υπέγραψα.
f Ό μεγαλοναίτης οικονόμος και ταβουλλάριος Δημήτριος
ό Διαβασημέρης μαρτύρων και βέβαιων υπέγραψα.
De l'autre côté:
f

f O δούλος (του κραταιού και αγίου ημών αύθέντου και βα125 σιλέως) Γεώργιος Σαραντηνός, ό μέγας έταιρειάρχης.
f Ό δούλος (του κραταιού και αγίου ημών αύθέντου και βα
σιλέως) 'Ιωάννης Σπαρτηνός, ό μέγας τζαούσιος.
f Ο δούλος (του κραταιού και αγίου ημών αύθέντου και βα
σιλέως) και καθολικός κριτής τών ΊΡωμαίων μέγας διοικητής ό
130 Γλαβας.
f Εις άσφάλειαν και βεβαίωσιν της (εντός δηλούμενης δια)πράσεως
υπέγραψα μηνί ινδικτιώνι και Ετει τοις ενταύθα δηλουμένοις.
f Ό χαρτοφύλαξ της άγιωτάτης μητροπόλεως Θεσσαλονί
κης Ιωάννης διάκονος

XXIX.
( 1 3 3 3 ? ) , mois de janvier, indiction I.
Πρακτικον du grand-veneur Jean Vatatzès concernant les proprié
tés Χάνταξ et Νησιον sur le Strymon données par un chrysobulle impé
rial à ľéparque Michel Monomaque.
Έπει διωρισατο ό κραταιός και άγιος ημών αύθέντης και βασιλεύς
δια θείου και σεπτού χρυσοβούλλου, ώς αν εχη ό πανσέβαστος οίκεΤος τη
κραταιά και αγία βασιλεία αυτού δ Επαρχος κυρ Μιχαήλ ό Μονομάχος
άπο της οικονομίας αύτου, ης έχει περί τον Στρμμμόνα, ποσότητα ϋπερ5 πυρών πεντήκοντα ώς γονικήν αύτου και άνευ δουλείας, κατά τήν περίληψιν του τοιούτου θείου και σεπτού χρυσοβούλλου παρεδόθη προς αύτον
• ' 'δια του παρόντος σιγιλλιώδους γράμματος ή τοιαύτη ποσότης τών πεντή
κοντα ύπερπύρων, ήτις και έχει ούτως* χωρίον ό Χάντακας* Γεώργιος δ XXIX. Original aux archives de Zographou. Copie fragmentaire de Porphyre Ouspensky p. 115—117.
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Θεοφύλακτος, έχει Εύδοκίαν, θυγατέρα Άνναν, οίκούμενον, ζευγάριον εν,
άγρόν ένα, μονόξυλον, άμπέλιον μοδιών δυο και γην μοοίων τριάκοντα 10
δύο, τέλος υπέρπυρον iv

'Ιωάννης ό αδελφός αύτου, έχει Εύδοκίαν, υιούς

Μιχαήλ και Θεόδωρον, οίκούμενον^ βοίδιον Žv, άγρόν ενα, μονόξυλον, άμπέλιον μοδιου ενός ήμισυ και γην μοδιών είκοσι τεσσάρων, τέλος υπέρπυ
ρον ε ν Νικηφόρος ό έτερος αδελφός αύτου, ζχει Παρασκευήν, υιόν Λέοντα,
οίκούμενον, ζευγάριον εν, άγρόν ένα, χοίρους τρεις, μονόξυλον, άμπέλιον 15
μοδιου ενός και γην μοδιών είκοσι τριών, τέλος υπέρπυρον εν Θεοφύ
λακτος ό Ετερος αδελφός αύτου, έχει Εύδοκι'αν, υιόν Μιχαήλ, νύμφην έπ'
αύτφ 'Άνναν, οίκούμενον, ζευγάριον εν, άγρόν £να, χοίρους τρεις, μονόξυ
λον, άμπέλιον μοδιου ενός και γην μοδίων είκοσι πέντε, τέλος υπέρπυρον
ήμισυ* Γεώργιος ό Ίταλιώτης, έχει 'Άνναν, υίόν Ίωάννην, βοίδιον εν, χοί- 20
ρους δύο, οίκούμενον, μονόξυλον, άμπέλιον μοδιου ενός και γην μοδίων
ένδεκα, τέλος υπέρπυρον ήμισυ* Νικόλαος ό Κόντεβος, έχει Συναδηνήν,
υίόν Θηριανόν, βοίδιον, άγρόν £να, μονόξυλον, οίκούμενον^ άμπέλιον μοδιου
ενός και γην μοδίων πεντεκαίδεκα, τέλος υπέρπυρον ήμισυ' Ευδοκία χήρα
ή Κοντοβία, έχει υιόν Ίωάννην, οίκούμενον^ βοίδιον εν, χοίρους δύο, μονό- 25
ξυλον, άμπέλιον μοδίων δύο και γην μοδίων είκοσι πέντε, τέλος υπέρπυ
ρον ε ν Θεόδωρος ό Ποδαρίτζης, έχει Εύφημίαν, ζευγάριον εν, άγρόν ενα,
οίκούμενον, χοίρους τρεΐς, μονόξυλον, άμπέλιον μορίου ενός καί γην μο
δίων πεντεκαίδεκα, τέλος υπέρπυρον ήμισυ* Μιχαήλ ό Σάβερις, έχει Ε ύ 
δοκι'αν, θυγατέρα^ Καλήν καί.Μαρίαν, ζευγάριον εν, άγρόν ενα, χοίρους so
δύο, οίκούμενον^ μονόξυλον, άμπέλιον μοδίων δύο και γην μοδίων τριά
κοντα εξ, τέλος υπέρπυρον бѵ Γεώργιος ό Τζυβίνης, έχει Καλήν, υιόν, οί
κούμενον, ζευγάριον εν, άγρόν ενα, χοίρους δύο, μονόξυλον, άμπέλιον μο
δίων τριών και γην μοδίων είκοσι πέντε, τέλος υπέρπυρον εν ήμισυ* Κων
σταντίνος ό Σάβερις, έχει Εύδοκίαν, οίκούμενον, βοίδιον εν, χοίρους τρεΐς, 35
μονόξυλον, άμπέλιον μοδίων τεσσάρων και γην μοδίων είκοσι δύο, τέλος^
υπέρπυρον lv ήμισυ* Θεόδωρος ό Τζυτζυμας, έχει μητέρα Καλήν, οίκού
μενον, μονόξυλον, άμπέλιον μοδίων δύο καί γην μοδίων εί'κοσιν εξ, τέλος
υπέρπυρον εν Πέτρος ό Τζυτζυμας, έχει Μαρίαν, υιούς Θεόδωρον καί., . .
. . , οίκούμενον, βοίδιον εν, άγρόν ενα, μονόξυλον, άμπέλιον μοδίων δύο 40
καί γην μοδίων είκοσι πέντε, τέλcc υπέρπυρον ήμισυ* Ειρήνη χήρα ή του
Νικηφόρου, έχει υίόν Θωμαν, οίκούμενον^ χοίρους τρεΤς, μονόξυλον, άμπέ
λιον μοδίων τριών και γην μοδίων είκοσι πέντε, τέλος υπέρπυρον ІѴ Καλή
χήρα ή Φωτεινή, έχει πρόγονον Ίωάννην, ohou^vovj βοίδια δύο, άγρόν,
39 après καί il y a une lacune.
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45 χοίρους τρεΐς, μονόξυλον, άμπέλιον μοδιών τεσσάρων και γην μοδιών
τριάκοντα, τέλος υπέρπυρον εν ήμισυ* Ιωάννης ό Βλάχος, έχει Μαρίαν,
, βοίδιον iv, άγρόν ενα, χοίρους δυο,
υίόν ΚωσταντΤνον, θυγατέρα
οίκούμενον, μονόξυλον, άμπέλιον μοδίων τεσσάρων και γην μοδιών τριά
κοντα, τέλος υπέρπυρον εν ήμισυ* Νικόλαος ό Τεμπελίακος,. Ιχει Είρήνην,
50 θυγατέρα Καλήν, γαμβρόν έπ' αυτή Ίωάννην, οίκούμενον, μονόξυλον,
άμπέλιον μοδίων τριών καί γην μοδιών είκοσι πέντε, τέλος υπέρπυρον Lv
ήμισυ* Γεώργιος ό Πάγκαλος, έχει μητέρα Χρυσήν, άδελφόν Νικόλαον, οί
κούμενον, βοίδιον εν, άγρόν Ενα, χοίρους τρεΐς, μονόξυλον, άμπέλιον μο
δίων τεσσάρων και γην μοδιών έκκαίδεκα, τέλος υπέρπυρον εν ήμισυ*
55 Ιωάννης ό Μαρουλας, έχει Ευφροσύνην, άδελφόν Ξένον, νύμφην έπ' αυτφ
Ευδοκίαν, άνεψιόν Πεπισωμένον, oixobpivov, χοίρους δύο, μονόξυλον, άμ
πέλιον μοδίων δύο καί γην μοδίων είκοσι πέντε, τέλος υπέρπυρον ε ν Μι
χαήλ ό γαμβρός του παπα Γεωργίου, έχει Μαρίαν, οίχουμενον, χοίρους
δύο, μονόξυλον, άμπέλιον μορίου ενός και γην μοδίων είκοσι τεσσάρων, τέ60 λος υπερπύρου ήμισυ* χωρίον το Νησίον* ό Φωτεινός, έχει Μαρίαν, θυγα
τέρα Τύχαν, γαμβρόν έπ' αύτη Χρύσον, βοίδιον εν, άγρόν ενα, όνικόν, μο
νόξυλον, άμπέλιον υποτελές μοδίων δύο, γην μοδιών τριών, τέλος υπέρ
πυρον έ ν Άλιεύς ό Λινάρδος, έχει Θεοδώραν, υιόν Κωνσταντινον, θυγα
τέρα Κωνσταντίαν, άγρόν ένα, χοίρους δύο, μονόξυλον και γην μοδίων
65 τριών, τέλος υπέρπυρον εν* Κωνσταντίνος ό Βαγίανος, έχει Καλήν, υιούς Βαγίανον και Μιχαήλ, βοίδιον εν, άγρόν ενα, μονόξυλον, άμπέλιον υποτελές μο
δίων πέντε, γην μοδίων έβδομήκοντα, τέλος υπέρπυρον εν ήμισυ* Γεώργιος
ό Όρθολάγινος, έχει Καλήν, υιούς ΚωνσταντΤνον καί Ίωάννην, βοίΰιον εν,
άγρόν ενα, χοίρους δύο, μονόξυλον, γην μοδίων έβδομήκοντα, τέλος ύπέρ70 πυρον εν ήμισυ* χήρα ή ^νδρονικία, έχει υιούς Ίωάννην και Κάρβωνον
και γην μοδίων τριών, τέλος υπέρπυρον ëv* χήρα ή Κυριαχώ, έχει υιούς
^Αθανάσιον καί Κυριακόν, άγρόν Ζνα, μονόξυλον, άμπέλιον υποτελές μο
δίων δύο, γην μοδίων έβδομήκοντα, τέλος υπέρπυρον £ν ήμισυ* ό Σέρβος,
έχει Χυμευτήν, υιούς Γεώργιον καί Ίωάννην, άμπέλιον εις τόν Χάντακα
75 μορίου ενός, μονόξυλον καί γην μοδίων τριάκοντα εξ, τέλος υπέρπυρον
ήμισυ, έμοϋ τό στοιχικόν τέλος τών άναγεγραμμένων υπέρπυρα είκοσιν
επτά ήμισυ, εδόθη αύτφ και ή γη του Χάντακος ή λεγομένη Καρυανίτησσα, μοδίων ούσα τετρακοσίων έν διαφόροις τμήμασι, και ή του Νησίου, μοδιών ούσα καί αυτή εκατόν πεντήκοντα, τών μέν πεντήκοντα
80 οπεργος, τών δε εκατόν άνήροτος καί βαλτώδης' καί πέραθεν του ποτα47 de même une lacune.

77 έδοθει.

χάνταχας.

80 άνείρωτος
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μου πλησίον της δημοσίου όδοΟ κηπωροτόπιον μοδίων εί'κοσι πέντε, των
γκόμενων όλων ώσεί μοδιών πεντακοσίων έβδομήκοντα πέντε, αντί οιχουμένου εις υπέρπυρα επτά* καί όμου το οικούμενον υπέρπυρα τριάκοντα
τέσσαρα ήμισυ* εισί καί τά των έξαλειμμάτων ταύτα* είς τον Χάντακα
χερσάμπελον ήγουν του Βάραγκα καί του Σταματικου, μοδίων τεσσάρων, 85
είς υπέρπυρον ήμισυ* ωσαύτως καί τα τοΟ Νησιού ήγουν του Σκυλοϊωάννου, του Γουλιτζα, του Όρμισα, του Σάββα, του παπα Κωνσταντίνου καί
του Προβονερίγκου, είς υπέρπυρα τέσσαρα' υπέρ του ζευγαρατικίου των
άν^γεγραμμέΦων παροίκων υπέρπυρα εννέα ήμισυ' υπέρ του κανισκίου, της χοφοδεκατίας καί τοΟ αέρος αυτών, άνευ των τριών κεφα- 90
λαίων φόνου, παρθενοφθορίας καί ευρέσεως θησαυρού, υπέρπυρα δυο.
όμου καί τα τών έξαλειμμάτων υπέρπυρα έκκαίδεκα, ώς γινόμενα
τα όλα υπέρπυρα πεντήκοντα ήμισυ, ωσαύτως παραδίδωμι προς αυτόν
καί τήν άλείαν πασαν τών Χουδηνών καί της Νεβόλιανης, καθώς
ανέκαθεν ένέμετο ό Χάντακας καί έκράτησεν αυτήν ό Κασανδρηνός δυνασ- 95
τεί<£ χρησάμενος προς καιρόν είς υπέρπυρα όκτωκαίδεκα* υπέρ της ¿ίς τό
τοιούτον κτήμα τόν Χάντακα παρά τών έξωθεν συνήθως ενεργούμενης
άλείας μονοξυλων καί υπέρ της σκάλας τών πλατών υπέρπυρα πεντή
κοντα* αντί οίκουμένου υπέρπυρα τριάκοντα τρία ήμισυ, ατινα καί οφείλει
κατεχείν καί νέμεσθαι καί τήν έξ αυτών πασαν καί παντοίαν άποφέρεσθαι 100
πρόσοδον κατά τόν όρισμόν του έπιχορηγηθέντος αύτφ θείου καί σεπτού
ιζροσ)ίΌνΎ\τοΰ χρυσοβουλλου, ώς γονικόν και άνευ δουλείας, τούτου γαρ
χάριν γεγονός καί τό παρόν ήμέτερον σιγιλλιώδες γράμμα συνήθως τε
υπογραφέν καί τή μολιβδίνη βούλλη πιστωθέν έπεδόθη τψ διαληφθέντι
πανσεβάστφ έπάρχφ τω Μονομάχψ δι' άσφάλειαν, μηνί ιανουαρίφ, ίνδι- 105
κτιώνος πρώτης. — Είχε καί δι' υπογραφής ταύτα τό
f Ό δούλος
σιλέως 'Ιωάννης
Τό παρόν ίσον
τοτυπφ υπεγράφη

του κραταιού καί άγιου ημών αύθέντου καί βα
Βατατζής ό πρωτοκυνηγός.
άντιβληθέν καί ευρεθέν κατά πάντα έξισάζον τφ πρωκαί παρ' έμου δι' άσφάλειαν.
110

f * 0 ταπεινός επίσκοπος Σ^οτζίλου καί Σκιάθου Θεόδουλος f.

8 8 ζευγαραττικίου.
104 έπεδοθει.

91 θυσαυρου

διαλειφθέντι.

93 ολλα.

106 ύπογραφεΤς.

9 4 άλίαν.
110 υπογράφει.

103 γεγονώς.
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XXX.
(1333?), mois de septembre, indiction IL
Ordre de l'empereur de Constantinople au prote Isaac de terminer
la querelle entre les moines de Lavra et de Zographou concernant
quelques champs.
Ή βασιλεία μου, γινώσκουσα την ουσαν θεοφιλή τοις ένασκουμένοις
μοναχοΐς έν δηλωθείση σεβάσμια αυτής μονή και ονομαζόμενα τής]Λαύρας
και την άλλην πασαν άγωγήν και πνευματικήν αυτών
ουδέ λογί
ζεται, πώς είναι αληθή, δσα λέγουσιν οι διαληφθέντες μοναχοί τής σεβάσ
μιας μονής του Ζωγράφου, δτι αδικούνται καί παραφρονουνται παρ' αυ
τών εντεύθεν ουδέ έκρινε προσήκον άναθεΐναι τα τής τοιαύτης υποθέσεως
αυτών εις έξέτασιν κοσμικήν, άλλα παραπέμψαι προς την όσιότητά σου:
L'empereur prie le prote d'examiner l'affaire consciencieusement
autant plus que le monastère de Zographou jouissait de la bienveil
lance impériale: δια την υψηλοτάτην δεσποίνην τών Βουλγάρων καί περιπάθητον θυγατέρα τής βασιλείας μου.
XXXI.
6 8 5 0 — 1 3 4 2 , mois de janvier, indiction X .
L'empereur Jean Paléologue, à la prière du tsar des Bulgares
Jean Alexandre, confirme par un chrysobulle au monastère de Zogra
phou la possession de la propriété Χάνταξ sur le Strymon.
Έπει προ ολίγου έξητήσατο την βασιλείαν μου ο υψηλότατος βασι
λεύς τών Βουλγάρων και περιπόθητος θεΐος και συμπένθερος αυτής κυρ
'Ιωάννης δ Αλέξανδρος και εδόθη προς την κατά τό άγιον δρος του 'Άθω
διακειμένην σεβασμίαν μονή ν τών Βουλγάρων, την εις δνομα τιμώμενη ν
б του άγιου μεγαλομάρτυρος και τροπαιοφόρου Γεωργίου και έπικεκλημένην
του Ζωγράφου, τό περί τον Στρυμώνα χωρίον ό Χάνταξ, άρτίως δε έξη
τήσατο την βασιλείαν μου ο δηλωθείς υψηλότατος βασιλεύς τών Βουλγά
ρων καί περιπόθητος θείος και συμπένθερος αυτής, ίνα άπολυθή επί τουτ^>
X X X . Porphyre Ouspensky p. 105 ne donne qu'un fragment de cet acte. En 1896 il
n'existait plus aux archives de Zographou.
XXXI. Deux exemplaires originaux (A et B) aux archives de Zographou. Photogra
phies Sévastianov n. 9 (A) et 10 (B). Fragment chez Porphyre Ouspensky p. 113. Éd.
T. Флоринскій, Аѳонскіе акты, р. 78—79.
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και χρυσόβουλλον της βασιλείας μου και ουδέν καθέλκωνται τα κτήματα
της τοιαύτης σεβάσμιας μονής εις δόσιν των πεντήκοντα υπερπυρων, απερ ίο
έδιδουν κατ' έτος χάριν του κεφαλαίου της σιταρκίας, της όρικής και της
καστροκτησιας, δια την θέλησιν και ζήτησιν του υψηλοτάτου βασιλέως των
Βουλγάρων και περιποθήτου θειου και συμπενθέρου της βασιλείας μου
απολύει αύτη τόν παρόντα χρυσόβουλλον λόγο ν αυτής4 δι' ου προστάσσει
και διορίζεται κατέχει εις τό έξης την δηλωθεΐσαν σεβασμίαν μονήν του 15
Ζωγράφου τό ρηθέν χωρίον τόν Χάντακα άνενοχλήτως παντάπασι και
άδιασείστως, ϊτι τέ άναφαιρέτως και άναποσπάστως μετά πάσης της πε
ριοχής και νομής αύτου κατά την διακράτησιν και διαφένδευσιν, ην έκράτει αυτό καΐ προ ταύτης ό οικείος δούλος τής βασιλείας μου ό έπαρχοι
οοτως γαρ ζχει θέλημον ή βασιλεία μου του κρατειν αυτό και οί μοναχοί 20
τής σεβασμίας μονής του Ζωγράφου και μηδέ καθέλκεσθαι τούτο
και τα λοιπά κτήματα τής τοιαύτης σεβασμίας μονής εις τήν δόσιν των
ρηθέντων πεντήκοντα υπερπυρων, απερ έδιδουν χάριν του κεφαλαίου τής
σιταρκίας, τής όρικής και τής καστροκτισίας, επειδή έκκόπτει ταύτα ή βα
σιλεία μου έξ αυτής* τη γουν ίσχύι και δυνάμει του παρόντος χρυσοβούλ- 26
λου λόγου τής βασιλείας μου καθέξουσιν οί δηλωθέντες μονάχοι τό ρη
θέν χωρίον άνενοχλήτως παντάπασιν και άδιασείστως κατά τήν διακράτη
σιν του έπαρχου μετά πάσης τής περιοχής και νομής αύτου* και ου μη
καθελκυσθήσονται τά κτήματα τής τοιαύτης σεβάσμιας μονής εις την'δό
σιν των ρηθέντων πεντήκοντα υπερπυρων παρά του μέρους του δημοσίου, 80
επειδή ώς δεδήλωται έκκόπτει ταύτα ή βασιλεία μου. ωσαύτως διορίζεται
ή βασιλεία μου διατηρέϊσθαι τό ρηθέν χωρίον του Χάντακος και τά έτερα
κτήματα τής τοιαύτης σεβασμίας μονής εις τήν έξκούσειαν και δεφένδευσιν και άνενοχλησιαν, ήν κατά μέρος διωρίσατο και έταξεν δια χρυσοβούλλου αύτου ό άγιος μου αύθέντης και βασιλεύς ό πατήρ τής βασιλείας μου 85
ό άοι'διμτος και μακαρίτης· τούτου γαρ χάριν έγένετο αύτοΤς και ό παρών
χρυσόβουλλος λόγος τής βασιλείας μου, απολυθείς κατά μήνα ιαννουάριον τής ίνδικτιώνος δεκάτης του έξακισχιλιοστου όκτακοσιοστου πεντη
κοστού Ετους, εν ф και τό ήμέτερον ευσεβές και θεοπρόβλητον υπεσημήνατο κράτος.
40
(
f Ι ω ά ν ν η ς έν Χ ρ ι σ τ φ τω θεψ πιστός βασιλεύς και αυτοκρά
τωρ Φ ω μ α ί ω ν ό Παλαιολόγος.
13 συμπενθε'ρου, le commencement de В.
18—21 κατά τήν διακράτησιν — του ζω
γράφου om. Β. 18 έκράτη Α.
19 πρά ταύτοις Α.
21—22 καθέλκεσθαι τα κτήματα Β .
22 (et 29) εις δόσιν Β.
23 ύπερπήρων Α.
27 παντάπασι Β.
27—28 κατά τήν—
Ιπίρχου om. Β.
28 και ουδέ καθ. Β. 34 έταξε Β.
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XXXII.
6 8 5 0 — 1 3 4 2 , mois de janvier, inđiction X .
L'empereur Jean Paléologue, à i a prière du tsar des Bulgares Jean
Alexandre, confirme de nouveau par un chrysobulle au monastère de
Zographou tous les privilèges de la propriété Χάνταξ.
Έπεί προ ολίγου έξητήσατο την βασιλείαν μου δ υψηλότατος βασι
λεύς των Βουλγάρων καί περιπόθητος θεΐος καί συμπένθερος αυτής κυρ
'Ιωάννης ó Αλέξανδρος καί εδόθη προς την κατά τό άγιον όρος του 'Άθου
διακείμένην σεβασμίαν μονήν των Βουλγάρων την εις όνομα τιμωμένην
б του άγιου μεγαλομάρτυρος καί τροπαιοφόρου Γεωργίου καί έπικεκλημένην
του Ζωγράφου τό περί τόν Στρύμωνα χωρίον 6 Χάνταξ, άρτίως δέ έξητήσατο την βασιλείαν μου ο δηλωθείς υψηλότατος βασιλεύς των Βουλγάρων
καί περιπόθητος θεΐος καί συμπένθερος αύτης, ίνα άπολυθη επί τούτφ καί
χρυσόβουλλον της βασιλείας μου, την θέλησιν γουν αυτού καί ζήτησιν
10 ευμενώς προσδεξαμένη ή βασιλεία μου, απολύει αοτη τόν παρόντα χρυ
σόβουλλον λόγο ν αυτής* δι' ου καί προστάσσει καί διορίζεται ί'να κατέχη
τό είρημένον χωρίον τόν Χάντακαν ή δηλωθείσα σεβάσμια μονή μετά πά
σης της νομής καί περιοχής αυτού άνενοχλήτως καί άδιασείσ^ως, άναφαιρέτως καί άναποσπάστως εις τους έξης απαντάς καί διηνεκείς χρόνους,
15 καθώς έκράτει καί ένέμετο τό τοιούτον χωρίον ό οικείος καί ήγαπημένος
δοολος της βασιλείας μου έπαρχος ó Μονομάχος, μετά τών έκεΐσε υδρομυλώνων καί λεσών καί δεσών, εις ών άλιευονται χέλια, μπρίανες καί
έτερα οψάρια* ωσαύτως καί έτερους υδρομύλωνας τους εις τό Μαρμάριον
μετά των λεσών καί δεσών αυτών κατέχειν δέ την δηλωθεΐσαν σεβασμίαν
20 μονήν του Ζωγράφου τό τε χωρίον τόν Χάντακαν καί τους τοιούτους μυ
λωνάς, ώς προειρηται, μετά τών λεσών καί δεσών αυτών άνενοχλήτως
παντάπασι καί άδιασείστως, έ'τι τε καί άναφαιρέτως καί άναποσπάστως*
μή ευρίσκειν εις τά τοιαύτα τήν τυχουσαν διένεξιν καί διενόχλησιν παρά
τε του μέρους του Χελανταρίου τών Σερβών καρτών Μαρμαριωτών ώσαυ25 τως κατέχει καί του διαβατού τών εισερχομένων καί εξερχόμενων καρα
βιών, έτι τε καί της άλείας, ής ένέμετο ó έπαρχος εις τήν Νεβόλιανην καί
τά Χουβηνά, αλλά δή καί της ενεργείας τών πλατών του τοιούτου χωXXXII. Original aux archives de Zographou. Photographie Sévastianov n. 8.
8 έπι τούτο.
11 προστάσσοι.
13 άδίσείστως (de même 36) άναφερετως (de même
22).
16 ύδρομυλονων.
19 κατέχει.
20 μύλονας.
26 άλίας.
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ρίου καΐ της υπηρεσίας των μετακομιζομένων γεννημάτων και ετέρων ει
δών έχει θέλημαν ωσαύτως ή βασιλεία μου και διορίζεται ίνα ένεργώσιν
αύται και μόναι αι πλάται του τοιούτου χωρίου* μη Ιχωσιν άδειαν at των зо
ετέρων χωρίων της αυτής λίμνης πλάται ένεργεΐν καθόλου, ούτε άνω ούτε
κάτω* ωσαύτως και μηδέ καθέλκονται της τοιαύτης σεβάσμιας μονής εις
$όσιν τών πεντήκοντα υπερπύρων, άπερ έδίδουν κατ' έτος χάριν του κεφα
λαίου της σιταρχίας, άλιεύωσι δε καί τα σοβίκια του είρημένου χωρίου
του Χάντακος εΓς τε την θάλασσαν της Χρυσοπόλεως και εις τόν ποταμόν 35
άνενοχλητως και άδιασείστως μηδ' δλως εύρισκωσι παρά τίνος έμποδισμον
ή είς όψώνιον ή εις τρίτην μερίδα ή εις άλλο τι πλεΤον ή έλαττον' ωσαύ
τως και τα σανδάλια του τοιούτου χωρίου τα εις την θάλασσαν πορευόμενα άπαίτησιν την τυχουσαν περί σκαλιατικοϋ εις την Χρυσούπολιν παρά
των έκεϊσε κατά καιρούς ευρισκομένων κεφαλάδων* Ιτι τέ· διορίζεται ή βα- 40
σιλεία μου δια τοΟ παρόντος χρυσοβούλλου λόγου αυτής řva διατηρείται
το εφημένον χωρίον ό Χάνταξ, άλλα δη και <τά> ζτερα άπαντα χωρ]α και
ζευγελατία και κτήματα της είρημένης σεβάσμιας μονής ανενόχλητα και
αδιάσειστα απάτητα τε και ανώτερα από πασών των κατά χώραν επερχο
μένων επηρειών τε και δόσεων, ήγουν φόνου, παρθενοφθορίας, του μερικού 45
αέρος και ευρέσεως θησαυρού, του κεφαλαίου τής σιταρχίας, τής όρικής,
τ*ής καστροκτησίας, .τοϋ χαράγματος, του ί^ομίου τών προβάτων και
ετέρων ζφων αυτής, του μελισσοεννομίου, τής χοιροδεκατίας, του μητάτου του θεοφρουρήτου φοσσάτου καί [εις] του εις τα τοιαύτα πεσίματος
αυτών, του ξυλαχύρου, τής άγκαρίας και ψωμοζημίας, ναι μην τής έξε- 50
τάσεως του αλλότριου άλατος* ωσαύτως και τών ζευγαριών τών έκ τών
κτημάτων τής αυτής μονής κατακαμνόντων εις ετέρων χωρών γήν μηδ'
όλως í/ti τις άδειαν άπαιτειν ζευγαρατίκιον έξ αυτών ει μη ή ρηθείσα
μονή* και από πασών άλλων δόσεων και συζητήσεων τών τε vöv ενεργού
μενων και εις το μετέπειτα έπινοηθησομένων και ουδέν εύρήσωσι ποτέ 55
διενόχλησιν ή διασεισμόν τινά ουτέ παρά τών κατά καιρούς έκεϊσε κεφαλατικευόντων αρχόντων τής βασιλείας μου ούτε παρά τών τά δημόσια
•διενεργούντων ούτε μην παρ' έτερου τινός τών απάντων καθ' οιονδήτινα
τρόπον, άλλα διατηρηθήσονται νυν και εις τό εξής ανενόχλητα και αδιά
σειστα άπό πάντων κατά την περίληψιν του έπιβραβευθέντος νυν αύτη 60
παρόντος χρυσοβούλλου λόγου τής βασιλείας μου* ου τη ισχύϊ καί δυνά
μει τό στέργον εξωσι και βέβαιον πάντα, δσα έπεχορηγήθησαν αύτη' δι'
28 γενημάτων
30 aStav.
σο&νομιον.
50 έξαιτάσεως.
56 διασίσμον.
60 περίλληψιν.

31 λύμνης.
4 5 Ιπιροιων τε και 8ώσεων.
4 $ μελεσ53 ή μη ή ρειθεΤσα.
54 δώσεων.
55 εύρίσωσί.
61 παρόντα χρυσό$ον\\ον λογον.
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αυτοΟ και άποτραπήσονται και άποοιωχθήσονται τη έμφανεία τούτου πάν
τες, όσοι πειραθώσι διενοχλήσαι ή διασεΤσαι τα είρημένα χωρία και κτήβ5 ματα και ζ(ευγελατία, δσα τό παρόν) χρυσόβουλλον της βασιλείας μου
διαλαμβάνει άνωθεν τούτου γαρ χάριν έγένετο τη δια(ληφθείση σεβάσμια:)
μονή του Ζωγράφου και δ παρών χρυσόβουλλος της βασιλείας μου, δι'
άσφάλειαν, απολυθείς κατά μήνα ίαννουάριον της ινδικτιώνος δεκάτης τοο
έξακισχιλιοστου όκτακοσιοστου πεντηκοστού έτους, έν ф και τό
70 ήμέτερον και ευσεβές και θεοπρόβλητον ϋπεσημήνατο κράτος.
f 'Ιωάννης έν Χ ρ ι σ τ φ τω θεφ πιστός βασιλεύς και αυτοκρά
τωρ 'Ρωμαίων δ Παλαιολόγος.

XXXIII.
6 8 5 0 — 1 3 4 2 , mois de janvier, inđiction X .
L'empereur Jean Paléologue confirme par un chrysobulle au mo
nastère de Zographou la possession de toutes les propriétés et de tous
les métoques sur le Strymon que son père et lui-même avaient donnés
antérieurement à ce monastère.
Έπει oí μοναχοί oí κατά το αγιον ορός του 'Άθω σεβάσμιας μονής
της εις όνομα τιμώμενης τοο αγίου και ένδοξου μεγαλομάρτυρος και τρο
παιοφόρου Γεωργίου και έπικεκλημένης τοΟ Ζωγράφου άνέφερον τη βασι
λεία μου, έμφανιζόμενον και το κατ' αυτούς τη τοιαυτΥ] σεβάσμιο: μονή
5 χρυσόβουλλον του αύθέντου μου του αγίου βασιλέως τοϋ πατρός της βα
σιλείας μου του μακαριτου και άοιδίμου, προστάσσον και διοριζόμενον κατέχειν αυτήν δη την σεβασμίαν μονήν το περί τδν ποταμόν τόν Στρέμ[ί,ονοί γωρίον την Πρεβισταν και τό έτερον γωρίον του Σωτηρίχου λεγόμενον μετά πάσης της νομής και περιοχής αυτών* οφείλει δε ή τοιαύτη
10 σεβάσμια μονή του Ζωγράφου ίνα κατέχη και τό χωρ'ον τόν Χάντακα λεγόμενον ό δή χωρίον εύηργετήθην άρτίως τη τοιαύτη σεβάσμια μονή δι'
αξιώσεως και συζητήσεως τοϋ περιποθήτου συμπενθέρου της βασιλείας
μου του υψηλοτάτου βασιλέως των Βουλγάρων κυροΰ 'Ιωάννου του Αλε
ξάνδρου μετά πάσης της νομής και περιοχής αυτού, καθώς έκράτει και
15 ένέμετο τούτο και ο ήγαπημένος και οικείος τή βασιλεία μου έπαρχος ό
Μονομάχος· έτι δε οφείλει ή τοιαύτη μονή ινα κατέχη και τα περί τόν τοι63 εμφανία.

67 ό παρόν.

XXXIII. Original aux archives de Zographou. Photographie Sévastianov n. 12.
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οΰτον ποταμόν και κατεχόμενα παρ' αυτής μετόχια, ήγουν το εις δνομα
τιμώμενον της υπεραγίας Άιοτόϋου και έπικεκλημένης του Δρεανόβου, το
εις τό Πηλορύγιον μετόχιον τό εις όνομα τιμώμενον του αγίου Νικολάου
μετά της έκεϊσε άλείας της μεγάλης βάλτας, ήτις ëvi εντός του συνόρου 20
τοο Πηλορυγιου, τα είς τό Παλαιόν Πηγάδιον τό του 'Αρχαγγέλου καλουμενον χωράφια και αμπέλια, άνενοχλήτως και άδιασείστως, απερ εχουσιν
έξ άγορασίας και από προσενέξεως τινών ψυχικής ένεκεν σωτηρίας, τό ειςτό
Αοζίκιν έτερον μετόχιον μετά πάσης της νομής καί περιοχής αύτοϋ, τό εις
την Έρμήλειαν μετόχιον τό εις δνομα τιμώμενον του παμμάκαρος Βλασίου 25
μετά πάσης της νομής και περιοχής αύτου, μετά και του Βορβου καί τής Άντιγωνίας, τόείς τόν'Ερισόν μετόχιον τό εις δνομα τιμώμενον του μεγάλου Νικολάου μετά πάσης τής νομής και περιοχής αύτου, τό εις την Θεσσαλονίκην
μετόχιον τό εις δνομα τιμώμενον του μεγάλου Νικολάου του Σγουρού μετά
και του έκεΐσε ετέρου θείου ναού του μεγάλου Νικολάου μετά του ενοικίου 30
και άνακαπτικου αυτού άνενοχλήτως και άδιασείστως, Ετι τέ άναφαιρέτως
και άναποσπάστως και έκτος επιθέσεως και έπηρείας και δόσεως δημοσιακής και σιταρκίας και συγκροτήσεως' έζήτησαν δε ούτοι και παρεκάλεσαν
την βασιλείαν μου ί'να πορίσωνται χρυσόβουλλον αυτής και κατέχωνται
μεν και είς τό εξής παρά τής κατ' αυτούς σεβάσμιας μονής τα δηλωθέντα 35
πάντα κτήματα και μετόχια κατά την περίληψη τών ειρημένων χρυσο
βουλλων των προσόντων του αυθέντου και πατρός τής βασιλείας μου του
μακαρίτου και άοιδίμου, κατέχηται δέ παρ' αυτής ομοίως ή τε δοθείσα δια
προστάγματος τής-βασιλείας μου προς τό μέρος του Έρισου οικονομία
σεβαστού του Δεβλιτζηνοϋ, ποσότητος ούσα υπερπύρων τριάκοντα τριών 40
ωσαύτως ίνα κατέχωσι και τήν γήν, ήνπερ άπήρεν αυτούς ο επίσκοπος
Έρισου, ην καί προεΐχεν ή τοιαύτη σεβάσμια μονή χρόνους ικανούς* έχει
θέλημα ή βασιλεία μου και διορίζεται ίνα κρατώσιν oi είρημένοι μοναχοί
πάλιν τήν αυτήν γήν άνεμποδίστως και άδιασείστως· και αντί τής κατε
χόμενης παρ' αυτών τών μοναχών δια τών δηλωθέντων χρυσοβουλλων 45
περί τόν Μελενίκον δημοσιακής πλανηνής τής ούτω καλούμενης Αάκτεβας
έπιλάβηται και κατέχειν τό μέρος αυτών τήν περί <τόν> αυτόν τόπον τόν
Μελενίκον έτέραν δημοσιακήν πλανηνήν τήν λεγομένην Τζέρκβησταν ή
βασιλεία μου τήν ζήτησιν και παράκληση τών μοναχών προσδεξαμένη,
τόν παρόντα χρυσόβουλλον λόγο ν επιχορηγεί και βραβεύει αύτοΤς* δι' ου 60
και διορίζεται καί προστάσσει κατέχειν μεν και εις τό εξής τήν διαληφθεΐσαν σεβασμίαν μονήν του Ζωγράφου πάντα τα ανω κατά μέρος διαλαμβα30

έννοικίου.
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νόμενα κτήματα και μετόχια αυτής μετά πάσης της νομής και περιοχής
αυτών μετά και των έν αύτοίς προσκαθημένων, άνενοχλήτως καί άδιασεί55 στως, έτι τέ άναφαιρέτως και άναποσπάστως εκτός πάσης επήρειας και
επιθέσεως και δόσεως δημοσιακής* ωσαύτως δε ευεργετεί ή βασιλεία μου
και τούτο τη τοιαύτη σεβάσμια μονή ίνα ουδέν καθέλκωνται τα κτήματα
των μοναχών Ενεκεν της συζητήσεως τών πεντήκοντα υπερπύρων χάριν
του κεφαλαίου τής σιταρκείας' όθεν καί τή τοο παρόντος χρυσοβούλλου
60 λόγου τής βασιλείας μου ίσχύι και δυνάμει καθέξει πάντα τα διαληφθέντά
κτήματα καί μετόχια ή ειρημένη σεβάσμια μονή μετά πάσης τής νομής
- και περιοχής αυτών καί τών γενησομένων αυτοΐς παρά τών μοναχών βελτιωμάτων, κατά τάς περιλήψεις καί δυνάμεις τών προσόντων αυτή χρυσοβούλλων του αγίου μου αύθέντου καί βασιλέως τοϋ άοιδίμου καί μακα65 ριτου του πατρός τής βασιλείας μου* διατηρηθήσονται δέ ταύτα πάντα
ανενόχλητα καθόλου καί αδιάσειστα καί ανεπηρέαστα έκ πάντων τών δημοσιακών κεφαλαίων καί ¿παθημάτων, ήγουν τής σιταρκίας, τής όρικής,
τής καστροκτισίας, του φόνου, τής παρθενοφθορίας, διαμένωσι δέ άνώτεpot του έννομίου παντός, του εις τάς πλανηνάς, τοΰ εις τόν κάμπον, του
70 χαράγματος, του μιτάτου τών κατά καιρούς ευρισκομένων κεφαλάδων
έκεΐσε, ετι τε καί του μιτάτου του θεοφρουρήτου ψοσσάτου καί εις τα αυτά
πεσήματα. αυτών, του ξυλαχυρου και πάσης καστροκτισίας, του μή εχειν
άδειαν τολμήσαι τις έκβαλεΤν τινά από τών τοιούτων χωρίων τής τοιαύτης
μονής, μήτε βίγλαν πεζόν ή καβαλλάριν ωσαύτως διαμένωσιν ανώτεροι
75 τοο εις τόν πόρον τοο Μαρμαρίου ποριατικου καί τών ζφων αυτών, τοο
ετέρου ιζόρου τοο μεστού ποριατικοο καί τών ζφων αυτών καί τής από συ
κοφαντίας καί διαβολής διά τήν άναζήτησιν καί διαβολήν του άλλοτρίου
άλατος ζημίας καί επιθέσεως καί τοο άνεμποδίστως έπαίρειν αλμην, ούδενός ούτε τών ευρισκομένων κατά καιρούς καθολικώς ή μερικώς ή τών
80 τα δημόσια ενεργούντων έν τοις τόποις, έν οις ευρίσκονται τα τοιαύτα
κτήματα καί μετόχια, τολμήσοντος διενοχλήσαι δλως τους ειρημένους μο
ναχούς έπί τή κατοχή καί νομή αυτών, άλλ' ουδέ τών άπογραφομένων
κατά καιρούς έν αύτοίς έξουσιν άδειαν εισέρχεσθαι καί ποιεΐν άναθεώρησιν
εις αυτά τα κτήματα καί μετόχια ή όλως άποσπάσαι το τυχόν έξ αυτών
85 ωσαύτως έχει θέλημα ή βασιλεία μου -καί διορίζεται περί τών έκ τών κτη
μάτων τής τοιαύτης σεβασμίας μονής ζευγαριών, ένθα κατακάμνωσιν εις
ετέρων χωρών γήν, ουδέν εξει άδειαν τις άπαιτεΤν ζευγαράτικον παρό ot
τοιοϋτοι μοναχοί του Ζωγράφου' οφείλουσι δέ řva άλιεύωσι τα καράβια
66 (et 91) άνεπειρε'αστα.

73 έκβαλλεΤν.

74 άνοτεροι.

77 άλοτρίου.

—
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αυτ&ν εις τον ειρημένον Στρέμμονα, ένθα βουλονται, άνενοχλήτως καί
άκωλυτως· βουλεταί γαρ καί θεσπίζει και ευδοκεί ή βασιλεία μου διατηρεΤσθαι και διαμένειν ταύτα παντάπασιν ανεπηρέαστα κατ9 αυτας ώς ει
πείν αδθις τάς περιλήψεις και δυνάμεις των είρημ&νων χρυσοβουλλων του
αγίου μου αύθέντου και βασιλέως toö άοιδίμου και μακαρίτου του πατρός
της βασιλείας μου· και διορίζεσαι ή βασιλεία μου δίατηρε^θαι τα ρηθέντα
κτήματα καί μετόχια της τοιαύτης σφασμίας μονή< είς την έξκουσειαν
καί δεφένδευσιν και άνενοχλησίαν, ην χαΐά μέρος διωρίσατο καί έταξε διά
χρυσοβουλλου ó άγιος μου αυθέντης και πατήρ τής βασιλείας μου ó άοίδιμοή καί μακαρίτης* ου τη ίσχύϊ και δυνάμει τό στέργον έξωσι καί βέ
βαιον πάντα, δσα έπεχαρηγήθησαν αυτή &* ΑΐυτοΟ, Jtaì άποτραπησοντ^ι
xat άποδιωχθήσονται τή εμφανείς τούτου πάντες, δσοί πειραθοσι διενοχλήσόει ή διασεΐσαι τ& ειρημένα χωρία Яаі κτήματα καί ζευγηλατεΐα καί
δσα τό παρόν χρυσόβουλλον της β-ασιλεί&ς μου δίαλαμβάνει άνωθεν κατά
μέρος* είς γαρ διηνεκή ασφάλεια^ κ&Ι βεβαίωσιν την περί τούτων εγένετο
τή διαληφθείστ) σεβάσμια μονή τ$ο Ζωγράφου καί ό ^αρών χρυσόβουλλος
λόγος της βασιλείας μου, απολυθείς κατά μήνα ιανουάριον, της ίνδικτιΦνος δεκάτης, του έξακισχιλιοστου όκτακοσιοστοϋ ιίεντηκοστοο έτους, έν
φ καί τό ήμέτερον ευσεβές καί θεοπρόβλητον υπεσημήνατο κράτος.
f 'Ιωάννης έν Χ ρ ι σ τ φ τ φ θ ε φ πιστός βασιλεύς καί αυτοκρά
τωρ 'Ρωμαίων ο Παλαιολόγος.
Fil de soie avec une bulle d'or.
XXXIV.
6 8 5 0 — 1 3 4 2 , mois de janvier, indiction X .
L'empereur J e a n Paléologue confirme de nouveau par un chryso
bulle au monastère de Zographou la possession de toutes ses proprié
tés sur le Strymon.
Έπεί oí μοναχοί oí κατά τό αγιον δροςτόν Άθω σεβάσμιας μονής της
είς όνομα τιμώμενης του αγίου και ένδοξου μεγαλομάρτυρος καί τροπαιο
φόρου Γεωργίου καί έπικεκλημένης τοο Ζωγράφου άνέφερον τη βασιλεία:
μου, δτι πρόσεισι τη κατ' αυτούς τοιαύτη σεβάσμια μονή χρυσόβουλλα
του αύθέντου μου του αγίου βασιλέως τοο πατρός της βασιλείας μου τοο
άοιδίμου καί μακαρίτου, προστάσσοντα καί διοριζόμενα κατέχειν αυτήν
XXXIV. Original aux archives de Zographou. Photographie Sévastianov n. 11.
2 τιμομένης (partout).
4 το κατ' αυτούς.
5 (et 11) βασιλέος.
5—6 του μακα|δίμου και μακαρίτου.
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τό τε περί τον ποταμόν τον Στρύμμονα χωρίον την Πρέβησταν και τό
έκεΐ έτερον χωρίον του Σωτηρίχου λεγόμενον και άλλον τό λεγόμενον
Χάνταξ μετά πάσης της νομής και της περιοχής αυτών, δ δη χωρίον
10 εδόθη πρότερον προς τό μ,ίρος της τοιαύτης σεβάσμιας μονής δια χρυσόβουλλου παρά του άγιου μου αυθέντου και βασιλέως του άοιδίμου και μακαρίτου του πατρός της βασιλείας μου, ετι δε και τά περί τόν τοιούτον
ποταμόν κατεχόμενα παρ' αυτής μετόχια, ήγουν τό εις όνομα τιμώμενον
τής υπεραγίας οεοτόχου και έπικεκλημένον του Δρεανόβου, τό εις τό Πη15 λορίγιον έτερον μετόχιον και εις όνομα τιμώμενον του άγιου Νικολάου καί
μετά τό άλιόν τής μεγάλης βάλτας, εν φ αλιεύουν οι Δεκαλιστινοί και ίνα
δίδουν τριτομοιρίαν προς τό μέρος του Ζωγράφου, τό εις τό Παλαιόν Πηγάδιον και καλουμενον τό του Αρχαγγέλου, τό εις την Τεντίναν, όπερ
αγόρασαν οι ειρημένοι μονάχοι όσπήτην εις τριάκοντα εξ υπέρπυρα από
20 την κλήραν του αγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, και ίνα μη έχει άδειαν
ή κεφαλή τής *Ρεντίνας ή τό τυχόν άλλος τις του πεζευειν εις τό τοιούτον
όσπήτην, τό περί τό Λοζήκην έτερον μετόχιον και εις όνομα τιμώμενον
του αγίου Γεωργίου και μετά τής γής τής άποσπασθείσης ποσότητος των
είκοσιν υπερπύρων από τής εις τό Λοζήκην οικονομίας Πέτρου του Δου(κο)25 ζουλού και δοθείσης δια χρυσοβούλλου προς τόν από τής σεβάσμιας μονής
τής κατά τό τοιούτον άγιον όρος του Χιλανταρίου ίερομόναχον Ματθαίον
καί κατέχειν και νέμεσθαι την τοιαύτην γήν τό μέρος τής δηλωθείσης σε
βάσμιας μονής του Ζωγράφου μετά τοϋ ανεγερθέντος έν αυτή παρά τού
του υδρομύλωνος άνενοχλήτως καί άδιασείστως και την έξ αυτών πασαν
ао άποφέρεσθαι πρόσοδον, μη ευρίσκων επί τή κατοχή καί νομή τής γής αυ
τής και του υδρομυλωνος μήτε παρά του ειρημένου μονάχου Ματθαίου
μήτε παρ' άλλων απάντων τινός όχλησιν ή διασεισμόν τινά* έτερον μετό
χιον τό είς την Όρμήλιαν καί εις όνομα τιμώμενον του άγιου Νικολάου
του είς την Άντιγονίαν καί είς τόν Βορβόν και τό έτερον μετόχιον τό εις
35 την Έρισόν του άγιου Νικολάου' τό είς την Θεσσαλονίκην έτερον μετόχιον
καί είς όνομα τιμώμενον του παμμάκαρος άγιου Νικολάου του Ζγούρου*
έτερος ναός του αγίου Νικολάου μετά του νικίου καί άνακαπτικου αυτού
άνενοχλήτως καί άδιασείστως, ετι δε άναφαιρέτως καί άναποσπάστως καί
έκτος πάσης επιθέσεως καί επήρειας καί δόσεως δημοσιακής καί τής σι40 ταρκίας καί συγκροτήσεως* έζήτησαν δε καί παρεκάλεσαν ούτοι τήν βασι7 στρώμμωνα χωρίων.
16 έν ο
ει'να δίδουν τριτσμυρίαν.
2 0 άδιαν (partout).
21 τοιαυτον.
2 3 άποσπασθήσης.
2 5 δοθησης.
27 δηλωθήσης.
2 9 ύΰρομνλονος
(partout).
32 δισισμον.
37 νικίου=ένοικίου.
38 ανενόχλητος κα\ άδιασήστος..
αναφαίρετος κα\ αναπόσπαστος.
3 9 επιθέσεως και έπειρίας.
4 0 σύνκροτίσεος.
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λείαν μου ίνα πορίσωνται χρυσόβουλλον αυτής και κατέχονται μεν καί tic
το έξης παρά τής κατ' αυτούς σεβασμίας μονής' τα δηλωθέντα πάντα κτή
ματα καί μετόχια κατά την περιληψιν τών ειρημένων χρυσοβουλλων τών
προσόντων αυτή, κατέχονται δέ παρ' αυτής ομοίως ή τε δοθείσα δεά
προστάγματος τής βασιλείας μου προς χα μίρος τής εις τον Έρισόν οίκο- 45
νομίας του σεβαστού τοο Δεβλιτζηνοο, ποσότητος ούσα υπέρπυρων τριά
κοντα τριών και την γήν, ήνπερ άπήρεν αυτούς ô επίσκοπος Έρισοϋ, ην
και προείχαν ή τοιαύτη μονή χρόνους ικανούς, ίγει ^θέλημαν ή βασιλεία μου
řva διακρατοϋσιν οι είρημένοι μοναχοί πάλιν την αυτήν γήν άνεμποδίστως
και αδιασείστως* καί αντί τής κατεχόμενης παρ* αυτών τών μοναχών δια 50
τών δηλωθέντων χρυσοβουλλων περί τον Μεληνίκον δημοσιακής πλανηνής
τής ούτως καλούμενης Λάκτεβας ¿πιλάβητα* και κατέχειν τό μέρος αυτών
την περί <τον> αυτάν τόπον τοο Μεληνίκου δημοσιακήν έτέραν πλά
νη νήν την λεγομένηνΤζέρκβησταν ή βασιλεία μου την ζήτησιν και παράκλησιν τών ειρημένων μοναχών προσδεξαμένη, τον παρόντα χρυσόβουλλον 55
λόγο ν επιχορηγεί και επιβραβεύει αύτοΐς* δι' ου καί διορίζεται και προστάσσει κατέχειν μέν καί είς το εξής την διαληφθείσαν σεβασμίαν μονήν
τοο Ζωγράφου πάντα τα άνω κατά μέρος διαλαμβανόμενα κτήματα καί
μετόχια αυτής μετά ^πάσης τής νομής καί περιοχής αυτών καί τών έν
αύτοΐς προσκαθημένων, άνενοχλήτως και άδιασείστως, ετι τε άναφαιρέτως 60
καί άναποσπάστως και έκτος πάσης επήρειας καί επιθέσεως καί δόσεως δημοσιακής καί σιταρκείας καί συγκροτήσεως' και την γήν, ην άπήρεν αύτοΐς
ό επίσκοπος Έρισοϋ, του κατέχειν καί διακρατεΐν την αυτήν μετά πάσης
ασφαλείας άνεμποδίστως και άδιασείστως* καί αντί τής [τής] πλανηνής
τής λεγομένης Λάκτεβας τής κατεχόμενης παρά τών δηλωθέντων μονά- 65
χών έπιλαβέσθαι καί κατέχει τόν τόπον αυτών την περί τον τόπον του
Μεληνίκου Ζ·ηιιοσΐ(χχψ έτέραν πλανηνήν την λεγομένην Τζέρκβησταν όθεν
καί τη του παρόντος γ^υσο^ουΚλου λόγου τής βασιλείας μου ίσχύι καί
δυνάμει χίαθέξει πάντα τα διαληφθέντα κτήματα καί μετόχια ή είρημένη
σεβάσμια μονή μετά πάσης νομής καί περιοχής αυτών καί τών γενησο- 70
μένων αύτοΐς παρά τών έν αύτη μοναχών βελτιωμάτων κατά τάς περι
λήψεις καί δυνάμεις τών προσόντων αυτή χρυσοβουλλων του αγίου μου
αύθέντου καί βασιλέως του άοιδίμου καί μακαρίτου του πατρός τής βασι
λείας μου* διατηρηθήσονται δέ ταύτα πάντα τα κτήματα καί μετόχια
41 πορε'ισονταί.
42 δηλοθέντα.
4 4 παρ' αύτοΤς όμίως.
δοθησα.
47 (et 62)
άπεΤρεν.
4 9 πάλλιν.
ανεμπόδιστος και αδιάσειστος.
52 ούτος.
5 6 έπιχορίγεΤ.
6 0 προςκαθιμένων.
άναφεραίτως.
61 πάσης έπειρίας.
62 σύνκρβτίσεως.
6 3 διακρατην.
6 4 άσφαλίας.
71 περίληψης.
Впзантібскій Врѳмеппивъ. Тоюь XIII. При.і.
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75 ανενόχλητα καθόλου και αδιάσειστα και ανεπηρέαστα έκ πάντων τών
δημοσιακών κεφαλαίων και άπαιτημάτων, ήγουν της σιταρκείας, της
όρικής, της καστροκτισιας, του φόνου, της παρθενοφθορίας, της συγκροτή
σεως, του μη εχειν τις άδειαν έκβάλλειν από των χωρίων αυτών βίγλαν,
ήγουν του Σωτηρίχου καί τήν Πρέβησταν και του Χάντακος, ούτε πεζόν
80 ούτε καβαλάριν, του έννομιου του εις τάς πλανηνάς και εις τον κάμπον,
του χαράγματος, του μιτάτου των κατά καιρούς ευρισκομένων κεφαλάδων
έκεΐσε, έτι δε και του μιτάτου του θεοφρουρήτου ^οσσάτου και εις αυτά
πεσήματος αύτου, καί περί του ξυλαχύρου και περί καστροκτισίας πάσης
του μη εχειν άδειαν τις τολμήσαι έκβαλεΤν από των χωρίων της αυτής
85 μονής, του Σωτηρίχου καί της Πρέβηστας και του Χάντακος, του εις τον
πόρον του Μαρμαρίου ποριατικου καί των ζώων αυτών καί ετέρου nopç>u
του μεστού ποριατικου και τών ζώων αυτών, καί της από συκοφαντίας
και διαβολής δια τήν άναζήτησιν καί διαβολήν του αλλότριου άλατος ζη
μίας καί επιθέσεως καί του άνεμποδίστως έπαίρειν άλμην, ουδενός οδτε
90 τών ευρισκομένων κατά καιρούς καθολικώς ή μερικώς ή τών τα δημόσια
ενεργούντων έν τοις τόπρ*ς, έν οις ευρίσκονται τα τοιαύτα κτήματα καί
μετόχια, ^ολ^σοντος διενοχλήσαι όλως τους ειρημένους μονάχους έπί τν]
κατοχή αυτών καί νομή, αλλ' ουδέ τών άπογραφομένων κατά καιρούς έν
αυτοϊς '¿ζοντος άδειαν είσέρχεσθαι καί ποιεΐν άναθεώρησιν εις αυτά τά
95 κτήματα καί μετόχια ή όλως άποσπάσαι τό τυχόν εξ αυτών βουλετα*
γαρ καί θεσπίζει καί ευδοκεί ή βασιλεία μου διατηρεΐσθαι καί διαμένειν
ταύτα παντάπαση/ ανεπηρέαστα κατ' αυτάς ώς ειπείν αύθις τάς περιλή
ψεις καί δυνάμεις τών είρημένων χρυσοβούλλων του άγιου μου αυθέντου
καί βασιλέως του άοιδίμου καί μακαρίτου του πατρός της βασιλείας μου'
100 ωσαύτως διορίζεται καί ή βασιλεία μου διατηρεΐσθαι τα ρηθέντα χωρία
καί τά έτερα κτήματα της τοιαύτης σεβάσμιας μονής εις τήν έξουσίαν καί
δεφένδευσιν καί άνενοχλησίαν, ην κατά μέρος διωρίσατο καί έταξε διά
χρυσοβουλλου αυτού ο άγιος μου αυθέντης καί βασιλεύς ό πατήρ της βα
σιλείας μου ό άοίδιμος και μακαρίτης* εις γαρ διηνεκή άσφάλειαν καί βε105 βαίωσιν τήν περί τούτων έγένετο τη διαληφθείση σεβάσμια μονή τοο Ζω
γράφου καί ό παρών χρυσοβουλλος λόγος της βασιλείας μου, απολυθείς
κατά μήνα ίαννουάριον τής ίδικτιώνος δεκάτης του έξακισχιλιοστου
όκτακοσιοστου πεντηκοστοϋ έτους, έν ф καί τό ήμέτερον ευσεβές καί
θεοπρόβλητον υπεσημήνατο κράτος.
7 5 (et 9 7 ) άνεπειρέαστα.
έπερειν.
9 0 χαθωλιχίΓς.
105 διαληφθήση.

7 8 βίγγλαν.
9 4 άναθεώρισ^ν.

8 2 θεοφρουρίτου.
8 9 ανεμπόδιστος
9 6 θεσπηζει.
διαμενην.
·
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f 'Ιωάννης εν Χ ρ ι σ τ φ τ φ θ ε φ παστός βασιλεύς και αυτοκρά- 110
τωρ 'Ρωμαίων ό Παλαιολόγος.

XXXV.
( 1 3 4 2 ? ) , mois de juin.
L'empereur termine la querelle des deux monastères de Caracalla
et de Zographou au sujet du terrain de Λοντζιάνη et reconnaît les droits
des moines de Zographou.
Και πας μέν δ την πνευματικήν άρετην εργαζόμενος και πληρωτής
των επαγγελμάτων του θεοο δεικνυμενος μεμακάρισται παρ' αυτοϋ, ό δέ
γε ειρηνοποιός συν τω μακαρισμω καί υιός θεοΟ έπικεκλήσθαι ήξίωται
παρ' αυτοο του είρηνάρχου Χριστοο* ζητητέον τοίνυν την ειρήνην κατά
τον θεοπάτορα και διωκτέον αυτήν, διωκτέον δέ δθεν ήκει πολλή4 ήκει δέ δ
κατά τόν αυτόν προς τοΟς αγαπώντας την τών νόμων ισχον και τα δια
τάγματα* δι* αυτών γαρ παντός έχθοποιοΟ προσκόμματος διαλέλυται σκάνδαλον, έλεος δέ καί αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη τέ καί ειρήνη κατεφίλησαν τοίνυν καί τό της βασιλείας μου θέσπισμα προς πάντας τους υπ*
αυτήν υπέρ παν άλλο τι τούτο εστίν, ευνσμίαν πολιτεύεσθαι επί πασιν, Ю
άλήθειαν καί δικαιοσύνην, μεσότειχον αρραγούς φραγμοΟ ταύτα τιθεμένη
της προς τόν πλησίον έριδος τε και μάχης, ταύτας μέν άποσκορακίζουσα,
τήν δέ προς αλλήλους ειρήνην άποκαθιστώσα* ει, δέ προς πάντας τους υπ'
αυτήν ούτω περί ποΧΚοΌ τίθεται ή βασιλεία μου τήν ειρήνην έμφιλοχωρεΐν καί παρρησιάζεσθαι, πολλφ μάλλον προς τους τήν μοναδικήν μετιόν- 16
τας διαγωγήν καί χαίρειν είπόντας τοΐς ταραχοποιοίς καί όχλαγωγοΐς
πράγμασιν* έχειν μέν ουν προς αλλήλους πάντας τοος υπ' αυτήν ή βασι
λεία μου τούτο θεσπίζει τε καί παρακελευεται, είρηνευειν έν ίαυτοίς καί
πασιν.
Έπεί ? δέ καί μέσον των κατά τό ορός του'Άθωνος διακειμένων σεβασ- 20
μίων μονών, του τε Ζωγράφου καί του Καρακαλα, περί τίνων αμφιβόλων
καί άμφιμάχων τοπίων ουκ όλίγαι προέβησαν οχλήσεις τε καί διενέξεις,
του μέν μέρους της δηλωθείσης μονής του Ζωγράφου άνθισταμένου τφ
μέρει του Καρακαλα, ώς ή Λοντζιάνη τό προάστειον, ö δια χρυσοβουλλου
XXXV. Archives de Zographou.
2Matth. 5, 9.
3 έπικεκλεΤσθαι.
15 παρησιάζεσθαι (partout).

5 Ps. 33, 15.

6 Рз. 118, 165.
G*

8 Ps. 84, İ L
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25 της βασιλείας μου έδωρήθη τή δηλωθείση μονή του Ζωγράφου, ποτέ μέν
του μεγάλου δρουγκαρίου εκείνου ην του κυρου Νικηφόρου, ες ύστερον δε
υπό τον δημόσιον έγεγόνει και ου^ίποτε έδεσπόζετο παρά του μέρους της
μονής του Καρακαλα, του δέ γε μέρους της του Καρακαλα μονής άντιλέγοντος τω μέρει της του Ζωγράφου μονής, ότι ή Λοντζιάνη ποτέ κτήμα
30 ην τής τοιαύτης μονής του Καρακαλα, υπό δέ γε των κατά τους τότε και
ρούς προβασών και έκ των ανωμαλιών τε καί συγχύσεων έκ τής τών Ιτα
λών τυραννίδος εις έρήμωσιν παντελή καταντήσασα και μικρού δεΐν εις
άφανισμόν, ή τοιαύτη μονή μετά τών άλλων ώ^ είχε κινητών και ακινή
των πραγμάτων απώλεσε καί τα προσόντα ταύτη χαρτφα δικαιώματα,
85 κάντευθεν απορούσα ή τοιαύτη μονή δικαιώματα προκομίσαι και άνακαλέσασθαι τά διαφέροντα ταύτη τοπία, καθηρπάγησαν παρά τών βουλομένων,
ων δή τοπίων εν ην και τό δηλωθέν προάστειον ή Λοντζίανι. αμφοτέρων
ούν τών μερών τών δηλωθεισών μονών διαμαχομένων περί τούτων ούτως,
ουκ ήν πέρας λήξαι τούτοις τα τής υποθέσεως και ειρηνευσαι προς αλ40 ληλα, αλλ9 εις δικαστήρια διάφορα παρρησιασάμενοι καί εξ αμφοτέρων
τών μονών μοναχοί, άδιάλυτος εμενεν ή τούτων υπόθεσις και ό τάραχος,
μάλλον δέ και ή έρις άνερριπίζετο' δθεν καί εξ αμφοτέρων τών μονών
άναδραμόντες μοναχοί προς τήν βασιλείαν μου και ενώπιον αυτής παραστάντες δήλην εθεντο τήν τούτων ύπόθεσιν τη βασιλεία μου καί κρίσιν
45 ήτήσαντο γενέσθαι τούτοις και αποκατάσταση του ανήκοντος δικαίου έκάστν) τη κατ' αυτούς μονή* ή δέ γε βασιλεία μου παρέπεμψε τούτους παρρησιάσασθαι και άντικριθήναι προς αλλήλους έν τω σεκρέτφ αυτής* δθεν
καί παραστάντες έν τφ σεκρέτφ τής βασιλείας μου, περί τής δηλωθείσης
υποθέσεως αυτών διελέχθησαν καί ά ειχον δικαιώματα παλαιγενή τε καί
50 νέα ένεφάνισαν' έφάνη γουν ώς από περιλήψεως τών προκομισθέντων χαρτώων δικαιωμάτων παρά τών έν τη μονή του Καρακαλα ασκουμένων μο
ναχών, ότι καί ότε το χωρίον Πρεβίστα καί ή Λοντζίανι κτήματα ήσαν
του δηλωθέντος μεγάλου δρουγγαρίου εκείνου του χυρου Νικηφόρου, ώς
συνορουντα τφ κτήματι τής μονής του Καρακαλα τω επιλεγόμενα) Δεκα55 λίστα, περί τών νυν άμφιβολουμένων τοπίων τοΤς μέρεσι τών δηλωθεισών
μονών και τότε άμφιμαχίας ειχον καί διαφωνίας καί διενέξεις, προστάξει
δέ δεσποινικη έτηρήθη ή τοιαύτη υπόθεσις τοπικώς παρά Βασιλείου Σεβαστοψόρου κριτου επί του ιπποδρόμου καί λογαριαστου τών κτημάτων τής
δεσποίνης εκείνης πρότερον, μέλλοντος δέ του τοιούτου Σεβαστοφόρου τω
60 τότε τηρήσαι τήν τοιαύτην ύπόθεσιν, ενεφανίσθη αύτφ παρά του μέρους
38 Εηλωθησών.

4 9 διηλέχθησαν,
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της μονής του Καρακαλα παλαιγενής π$ρίορος, περιορίζων τά δίκαια τών
τοπίων του κτήματος της μονής ουτωσί.
Άρχεται άπό τής 'Αλμιριστρίδος και κρατεί τό παραιγιάλιον τής λίμ
νης, κάμπτων προς μεσημβρίαν, και έρχεται εως του δια τ,ίονος μαρμάρι
νου λαυράτου και κάμπτει προς ανατολάς, διαχωρίζων δεξιά τά σύνορα 65
του άγιου Νικολάου, και διέρχεται τφ δια λίθου λαυράτφ, τφ ισταμένφ
εις την στρατίτζαν την άπό τόν άγιον Νικόλαον άπερχομένην εις τον
άγιον Προκόπιον, και τφ έτέρφ διά κίονος λαυράτω τω ισταμένω εις την
μεσαίαν στράταν' έκτων έκεΐσε παραλαμβάνει τα σύνορα του χωρίου Πρεβύστης και διέρχεται τόν τόπον τον Άσιανόν και την συκέαν.

70

Του τοιούτου γουν περιόρου εμφανισθέντος αύτω, καταγέγραπται έν τω
9

παρ αύτου γεγονός περιόρφ αύτολεξεί ουτωσί δτι' «Τών τοιούτων γνω
ρισμάτων ούτως εχόντων, άπήν πάσα αμφιβολία* ευρέθη γαρ πλησίον του
χείλους τής λίμνης λαυράτον δια μαρμάρινου κίονος και πλησίον αύτου
ρύαξ άνυδρος* είτα άπό του ευρεθέντος τούτου "λαυράτου κινηθέντες και 75
προς τό άνατολικώτερον μ,ίροζ ανιόντες κατηντήσαμεν εις έτερον λιθινον
σύνορον πλησίον τής όδου τής διερχόμενης άπό τόν αγιον Νικόλαον ώς
προς τά δίκαια του προαστείου τών μοναχών ό δε άγιος Νικόλαος υπάρχει του
κτήματος τής Λοντζιανής και μέμνηται τούτου και ό περιορισμός, δεξιά διακρατών τό τοιούτον κτήμα και τά δίκαια αύτου* άπό τούτου του λίθινου όδοϋ 80
άνήλθομεν πάλιν κατά την όδηγίαν τών ρηθέντων δύο λαυράτων εις τρίτον
λαυράτον, brÁpyov και αύτο διά μαρμάρινου χιόνος' άπ αύτου δε πάλιν έξήγαγενήμας ή ακολουθία τών τριών λαυράτων εις τον βουνόν τόν έπιλεγόμενον
Άσιανόν, έν ф ίσταται συκέα, τέταρτον λαυράτον και γνώρισμα, ώς ό πε
ριορισμός διασαφεί' είτα πάλιν κατά τι διάστημα κινηθέντων ημών, ευρέθη 85
ενωσις του περιορισμού του κτήματος τών μοναχών του δρόμου του πλα
κωτού του τόπου του λεγομένου Πολίανις, έν ф διαχωρίζονται τά δίκαια
του χωρίου Πρεβίστας και ό σέμαλτο^ δθεν 'έρχεται και προς βορραν». και
ούτως μεν άποκατέστη παρά του δηλωθέντος Βασιλείου Σεβαστοφόρου ή
τοιαύτη όροθεσία, μετά δε παραδρομήν εξαμηνιαίου καιρού έκινήθη τις 90
ετέρα αγωγή παρά του μέρους του δρουγγαρίου, ώς αφαιρείται τό μέρος
τής μονής, ήγουν ή Δεκαλίστα, έν τω σύνεγγυς αύτω περιόρφ άπό του
μέρους τής Λοντζιάνης γήν ούκ όλιγην, διαφέρουσαν τω μέρει του δρουγ
γαρίου και ούσαν άπό τών δικαίων τής Λοντζιάνης· περί ης και αύθις
άψιμαχίαι ούκ όλίγαι και άγωγαί προέβησαν μέσον αυτών, ειθ' ούτως και 95
ή δι' όρκου άποκατάστασις' έχει δε ή αποκατάστασης τής τοιαύτης όρκω67 άπερχομενον. 6 8 κε'ιονος. τά ίστάμενον. 6 9 μεσεαν.
έντες.
8 2 ύπαρχων.
8 8 άρχεται.
9 6 όρκομοσίας

72 παρ' αύτώ

7 6 άνι-
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μοσίας, της παρά Μιχαήλ βέστου του Σπανοπούλου γεγονυίας, εξ επιτρο
πής πεποιηκότος ταυτην του μεγαλεπιφανεστάτου κουροπαλάτου και τη
του βήλου πραίτορος και άπογραφέως Βολερου, Στρύμμονος και Θεσσαλο100 νίκης χυρου Ευθυμίου, άποφανθείσης ούτως' «Έπει έμελλεν δρκος προβήναι, ήρετίσατο ο πρωτοβεστάρχης Ιωάννης και λογαριαστής των κτημά
των του μεγάλου δρουγγαρίου εκείνου του στόλου κυρου Νικηφόρου ενώ
πιον και των παρατυχόντων τφ τότε μαρτύρων, τών και τάς υπογραφάς
εκθεμένων εν τφ γεγονότι επί τη τοιαύτη υποθέσει χαρτώφ δικαιώματι,
* 105 επιλογήν ποιήσασθαι έκ τών από γωρίου Δεκαλίστης κληρονόμων και
έρκισαι αυτούς μετά και διαβάσεως του τιμίου σταυρού και ύποδείξαι τά
διαφέροντα δίκαια τή Δεκαλίστα' ol και λαβόντες έπί χείρας τό τε άγιον
εύαγγέλιον, τόν τίμιον σταυρόν και εικόνα της υπεραγίας θεοτόκου, έστη
σαν εις τόν 'Άσπρον κρημνόν, εις δν και τό λίθινον λαυράτον ην έμπεπηγ110 μένον, και έπωμόσαντο ουτωσί* μά τήν θείαν χάριν ταυτην, ην έπί χεί
ρας κρατουμεν και εις ην όμνύομεν, ο τόπος ούτος, δν διαχωρίζομεν, άπό
τών δικαίων εστί του χωρίου Δεκαλίστας και έκ παλαιγενών τών χρόνων
παρά τών γονέων ημών έδεσπόζετο* δεξιά δε του τοιούτου περιορισμού
ήσαν έμπεριερχόμενα λαυράτα, εις ά και παρ' εκείνων γεγόνασι χωματο115 βούνια λαυράτα έτερα άχρι του διά χίονος λαυράτου του διαχωρίζοντος τα
σύνορα του χωρίου Πρεβιστας του χωρίου Λοντζιάνης και του χωρίου Δε
καλίστας».
Κατά γουν τάς περιλήψεις τών ώς εΐ'ρηται εμφανιζομένων δικαιωμά
των εν τω σεκρέτφ της βασιλείας μου παρά του μέρους της μονής του
120 Καρακαλα διέγνωσται δίκαιον τω σεκρέτφ της βασιλείας μου κατέχειν και
νέμεσθαι τό μέρος ταύτης και άρκεΐσθαι εις τα περιειλημμένα δίκαια τά
άποδει/θέντα παρά τών Δεκαλιστηνών αυτών εν τη προβάση παρ' αυτών
ώς εί'ρηται τή τότε ορκωμοσία και κατά τά γεγραμμένα έν τοΐς περιόροις
τοις ανωτέρω δηλίοθεισι, τήν δέ γε μονήν του Ζωγράφου κατέχειν και
125 νέμεσθαι τήν Λοντζιάνιν μετά τών ανηκόντων αυτή δικαίων τών
καί έ(μπεριεχομένων έν)τός του δηλωθέντος περιόρου της μονής
του Καρακαλα* οφείλει δέ κατά τήν άπόφασιν της κρίσεως του
σεκρέτου τ(ής βασιλείας) μου ίνα έπιδημήσν) τοπικώς ό όσιώτατος
Πρώτος του άγιου δρους μετά και ετέρων μοναχών και πνευματικών
130 ανδρών και άποκαταστήση εκάστη τών τοιούτων σεβασμίων μονών ειρήνην και άγάπην πνευματικήν, καθώς γέγραπται έν τφ παρόντι όρισμφ
101 ήρετήσατο.
βασμίαν μονήν.

130 ανδρών κ

στηαται έκαστην τών τοιούτων σε-

_
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τ% (βασιλείας μου), τοο και γεγονότος και άποΐο&ίντος *tfj σεβάσμια
μονή του Ζωγράφου ασφαλείας ένεκεν καί άνενοχλησιας. — είχε καί (δι'
ερυθρών γρα)μμάτων της βασιλικής χειρός τό* μηνί ίουνίφ (ίνδικτιώ135

νος)

f Τό παρόν Ισον τω πρωτοτυπώ άντιβληθέν καί κατά πάντα έξισάζον
ευρεθέν υπεγράφη και παρ' έμοο*

XXXVL
6 8 5 3 — 1 3 4 4 , mois d'octobre, indiction X I I I .
L'empereur Jean Paléologue хюпйгще par un chrysobulle la dona
tion du terrain Marmarion sur le Strymon faite par Strantsimère, pincerne du tsar des Bulgares, en fareur du monastère de Zographou.
Έπε ι ο πιγκέρνης του υψηλοτάτου βασιλέως των βουλγάρων καί περιποθήτου θείου και συμπενθέρου tfjç βασιλείας μου κυρ Στραντζιμηρός
έζήτησε καί παρεκάλεσε την βασιλείαν μου Γνα εύέργετήση προς αυτόν τό
περί τόν Στρυμμονα χωρίον τό Μαρμάριν, ώς αν δώσει τούτο ούτος προς
την έν τη κατά τό άγιον ορός του Άθω διακειμένην σεβασμίαν μονήν των 5
Βουλγάρων την εις δνομα τιμωμένην του άγιου μεγαλομάρτυρος καί τρο
παιοφόρου Γεωργίου καί έπικεκλημένην του Ζωγράφου, ή βασιλεία μου δι'
ην ενδείκνυται καί έχει εις τόν ρηθέντα πιγκέρνην τόν Στραντζιμηρόν άναοοχήνκαίευεργεσιανκαίδιάθεσιν.καί δια την καλήν προαίρεσιν και γνώμην
αυτού καί δτι επιμελώς ούτος ενεργεί όσον evi εις (χ.ποοογγ\ν καί εύαρέστησιν ίο
της βασιλείας μου, απολύει αυτή τόν παρόντα χρυσόβουλλον λόγον αυ
τής* δι' ου προστάσσει καί διορίζεται, ώς αν έπιλάβηται καί κατέχη ό ρή
ξεις πιγκέρνης ό Στραντζιμηρός τό διαληφθέν χωρίον τό Μαρμάριν μετά
πάσης της νομής καί περιοχής αυτού* καί είπερ θελήσει ίνα προσκυρώση
καί δώσει τούτο ^ρος την διαληφθεΐσαν σεβασμίαν μονήν του Ζωγράφου, 15
ποιήσει τούτο άκωλύτως πάντη καί άδιασείστως, ετι τέ καί άνεμποδίστως'
καί ουδέν ευρωσι παρά τίνος εις αυτό ot δηλωθέντες μοναχοί καταδυναστείαν ή άδικιαν τινά* τη γοϋν ισχυϊ καί δυνάμει του παρόντος %ρυσο$ουΚλου λόγου της βασιλείας μου τό στέργον εξει καί βέβαιον, δσον ό δηλω
θείς πιγκέρνης ό Στραντζιμηρός τάξη καί καταστήσϊ) περί του δηλωθέντος 20
XXXVI. Deux exemplaires originaux conservés aux archives de Zographou. Photo
graphies Sévastianov n. 13 (A) et 14 (B).
12 κχτεχει A.
16 ποίηση Β.
άδιασείστως ετι τε και от. В.

— 88 —
χωρίου του Μαρμαρι'ου* και ούτε παρά των κατά καιρούς έκείσε κεφαλατικευόντων ούτε μην παρ* ετέρου τινός εϋρήσει εις αυτό οιασεισμόν τόν τυ
χόντα, κουτού γάρ χάριν έγένετο αύτφ και ό παρών χρυσόβουλλος λόγος
της βασιλείας μου, απολυθείς κατά μήνα οκτώβριον, της ένισταμένης
25 τρισκαιδεκάτης ίνδικτιώνος, του έξακισχιλιοστου οκτακοσιοστου πεντη
κοστού τρίτου έτους, εν ф και τό ήμέτερον ευσεβές και θεοπρόβλητον
υπεσημήνατο κράτος.
f 'Ιωάννης εν Χ ρ ι σ τ φ τω θεφ πιστός βασιλεύς και αυτοκρά
τωρ Ρωμαίων ó Παλαιολόγος.
30
f δια του μεγάλου \ογο$ίτοι> 'Ιωάννου του Φαούλ.
XXXVII.
6 8 5 4 — 1 3 4 6 , mois d'avril, inđiction X I V .
Etienne, tsar des Serbes, confirme, à la prière du tsar des Bul
gares, par un chrysobulle au monastère de Zographou la possession e t
tous les privilèges du terrain Χάνταξ sur le Strymon.
Έπεί ή κατά τό άγιον δρος'του'Άθω διακείμενη σεβάσμια) μονή ή
εις όνομα τιμώμενη του άγιου ενδόξου μεγαλομάρτυρος και (τροπ)αιοφόρου
Γεωργίου και έπικεκλημενη του Ζωγράφου έκ(έκτητο) περί τον ποταμόν
τόν Στρυμμόνα χωρίον τόν Χάντακα λεγόμενον δια χρυσοβ(ούλλου) του
5 άνεψιοο της βασιλείας μου του υψηλοτάτου βασιλέως των ^Ρωμαίων κυροί>
Ιωάννου του Παλαιολόγου και κατείχε τούτο και ένέμετο μετά πάσης (της
νο)μης και περιοχής αύτου, καθώς ένέμετο τούτο και ό μέγας κονοσταυλος εκείνος, μεθό δε προσηλθεν ή τοιαύτη χώρα εις την υποταγήν και.
υποχ(ειριότη)τα της βασιλείας μου, έκρατήθη και εδόθη άλλαχου, άρτιως
10 δε πάλιν δι' άξιωσιν του περιποθήτου αυταδέλφου της βασιλείας μου του
υψηλοτάτου (βασιλέως) των Βουλγάρων διωρίσατο ή βασίλεια μου ινα"
έπιλάβηται ή τοιαύτη σεβάσμια μονή τό τοιούτον χωρίον τόν Χάντακα
και κατέχη τούτο και (νέμη)ται ώς τό πρότερον, έζήτησεν δέ ωσαύτως ό
περιπόθητος αύτάδελφος της βασιλείας μου ό υψηλότατος βασιλεύς των
15 Βουλγάρων κυρ 'Αλέξανδρος και ήξίω(σε τήν βασιλει)αν μου ί'να πορίση30 effacé A.
XXXVII. Original conservé aux archives de Zographou. Photographie Sévastianov
n. 15. Copie de Porphyre Ouspensky p. 143—145. Éd. T. Флоринскій, Аѳонскіе акты,,
p. 80.
2 τιμομένη.
9 έδώθη.
10 άξίοτιν (partout).
11 διορίσατο.
12 έπιλάβητε,
13 κατέχει τούτο και . . . . те ώς το πρώτερον.
15 καΐ ήξίο . . . .
πορίσητε»
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τα* ή τοιαύτη μονή έπί τούτφ και χρυσόβουλλον της βασιλείας μου, την
ζήτησιν και άξίωσιν αύτου ευμενώς προσδεξαμένη ή βασιλεία μου, απο
λύει αύτη τόν παρόντα χρυσόβουλλον λόγον αυτής* δι' ου προστάσσει
καί διορίζεται ίνα κατέχει τα είρημένον χωρίον τόν Χ^ντακα ή δηλωθείσα
σεβασμία μονή μετά πάσης της νομής και περιοχής αύτου* άνενοχλήτως 20
και άδιασείστως, άναφαιρέτως και άναποσπάστως εις τους εξής απαντάς
και διηνεκείς χρόνους, μετά τών έκεΤσε ϋδρομυλόνων και του διαβατού τών
εισερχομένων και εξερχόμενων καραβιών, έτι τέ τής άλείας, ης ένέμετο το
τοιούτον χωρίον είς τ« τήν Έβόλιανην και τά Χουδηνά, αλλά δή και τής
ενεργείας, ης ειχον αί πλάται του τοιούτου χωρίου ανέκαθεν και έξ αρχής, 25
καί τής υπηρεσίας τών μιετακομιζομένων γεννημάτων και τών ετέρων ει
δών εις τήν σκάλαν του ειρημένου τζοτ^ου^ ώς τό προνόμιον αύται εις
ιοιηο έχουσαι* κατέχει ωσαύτως και τά πεντήκοντα υπέρπυρα, άπερ ευηργέτησεν προ okíyou αυτήν ή βασιλεία μου, άνενοχλήτως πάντγ) καί άδιασείστως, άπερ δηλονότι έτέλει προς το μέρος του δημοσίου χάριν του κε- 30
φαλαίου τής σιταρκίας κατ' έτος υπέρ τών δλων κτημάτων αυτής, και
έδίδου προς μέν το δημόσιον τής Θεσσαλονίκης από τούτων υπέρπυρα
δέκα, προς δε τόν Σερρών υπέρπυρα τεσσαράκοντα' άλ^ύωσι δε και τά σο*
βήκια szoxj ειρημένου χωρίου του Χάντακος εις τε τήν θάλασσαν τής Χρυσουπόλεως και είς τάνποταμόν ανενόχλητα και αδιάσειστα* καί ουδέν καθέλ- 35
κονται παρά τίνος τών απάντων ή είς όψώνιων ή είς τρίτην μερίδα ή είς άλλο
τι πλεϊον ή ελαττον διορίζεται ετι ή βασιλεία μου ίνα διατηρήται τό είρη
μένον χωρίον ο Χάντακας, αλλά δή καί τά έτερα άπαντα χωρία και ζευγηλατεΐα και κτήματα τής είρημένης σεβάσμιας μονής, ανενόχλητα καί
αδιάσειστα, απάτητα καί ανώτερα από πασών τών κατά χώραν επερχομένων 40
επηρειών τέ καί δόσεων, ήγουν του φόνου, τής παρθενοφθορίας, του μερι
κού αέρος, ετι τέ του κεφαλαίου τής σιταρκίας, τής όρίκής, τής κάστροκτισίας, του κεφαλαίου του χαράγματος, του έννομίου τών προβάτων καί
χοίρων αυτών, του μελισσοεννομίου, τής χοιροδεκατίας, του μιτάτου του
ξυλαχύρου, τής αγγαρείας τής ψωμοζημίας, ναι μήν τής εξετάσεως του 45
αλλότριου άλατος καί από πασών άλλων δόσεων καί συζητήσεων, τών τε
νυν ενεργούμενων καί τών είς τό μετέπειτα έπινοηθησομένων* καί ουδέν
ευρήσωσι ποτέ δεενόχλησιν ή διασείσμόν τινά ούτε παράτων κατά καιρούς
έκεΤσε κεφαλατικευόντων αρχόντων καί αρχοντοπούλων τής βασιλείας μου
19 δηλωθησα.
21 (et 29) άδιασήστως.
έξε\ς.
2 3 αλύας.
27 προνόμοιον.
2 8 πεντίκοντα.
3 3 τών σερρών.
άλιεύοσι.
(partout).
37 διατηρητε,
4 0 άνοτερα.
41 έπιρροεών τε κα\ δώσεων.
4 6 δωσεων.
4 9 κεφαλαττικευο'ντων.

2 6 γενημάτων.
3 5 άδιασηστα
4 5 έξητασεως.
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δο ούτε παρά των τά δημόσια διενεργούντων ούτε μην παρ* ίτίρου τινός των
απάντων καθ' οίονδήτινα των απάντων τρόπον, άλλα διατηρηθήσονται νϋν
τέ καί εις τό έξης ανενόχλητα και αδιάσειστα από πάντων, κατά την περίληψιν των προσόντων τη τοιαύτη μονή παλαιγενών χρυσοβούλλ(υν και
κατά την περίληψιν του έπιβραβευθέντος νυν αυτή παρόντος -χρυσοβούλλου
65 λόγου της βασιλείας μου' ου τι) ίσχύι καί δυνάμει τό στέργον έξωσι καί
βέβαιον πάντα, όσα έπεχορηγήθη αυτή δι' αυτού" καί άποτραπήσονται καί
άποδιωχθήσονται τη έμι^ανεία τούτου πάντες, δσοι πειραθώσι διενοχλησαι
ή διασεΤσαι τά είρημένα χωρία καί κτήματα καί ζευγηλατεΐα της τοιαύ
της μονής την οίανδήτινα έπήρειαν καί διενόχλησιν τούτου γαρ χάριν έγέ60 νετο τη διαληφθείση σεβάσμια μονή του Ζωγράφου καί ο παρών χρυσό^ουΧλος λόγος της βασιλείας μου, απολυθείς κατά μήνα άπρίλλιον της
ένισταμένης τεσσαρεσκαιδεκάτης ίνδικτιώνος, του έξακισχιλιοστοϋ
οκτακοσιοστοϋ πεντηκοστού τετάρτης έτους, έν ф καί τό ήμέτερον
ευσεβές και οιοτζρόίρσιτον ϋπεσημήνατο κράτος.
65
f Стіфдігк къ ус вгі вѣрнк царь.

XXXVIII.
( 1 3 4 8 ) , mois de mai, mdiction I .
NiphoD, grand-économe de Coniitissa, conformément à la décision
du prote Antoine, confirme au monastère Де Zographou la possession de
la pêcherie occupée illégitimement par le monastère de Xéropotamou.
Έπεί ή σεβάσμια καί ιερά βασιλική μονή του αγίου μεγαλομάρτυρος
Γεωργίου καί έπικεκλημένη του Ζωγράφου έκέκτητο στασίδιον άλιευτικόν
έν τη Κομιτίση τον Πλάτανον ούτω πως λεγόμενον άνωθεν καί εξ αμνη
μονεύτων χρόνων, καιρού δε συγχύσει άλωθέντος της είρημένης του Ζω5 γράφου μονής, οία γίνεται, καθήρπαξαν τό δηλωθέν στασίδιον οί Εγιροποταμηνοί δυναστικω καί άμετόχφ τρόπω, ό δε θεός ό πάντα μετασκευάζων
καί ποιών, ώς βούλεται, καθίστησι πάλιν τήν ιεράν του Ζωγράφου μονήν
επί τό βέλτιον* οί τοίνυν μοναχοί ΖωγραφΤται γυρεύοντες τα δίκαια αυτών,
ένθα και είχον, έφθασαν γυρευσαι καί τό εκ γονικόθεν αυτών στασιδιον τό
10 εις τον Πλάτανον* ευρον δε κρατηθέν 'ζου'ζο παρά τών ειρημένων Ξηροπο56 έπεχωριγήθη.
57 άποΒι&χθησονται.
59 έπιρροιαν. 60 διαλειφθηση. παρόν.
XXXVIII. Original aux archives de Zographou. Copie de Porphyre Ouspensky
p. 156—158.
8 γηρεύοντες.
10 κρατιθεν.
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ταμηνών* καί of μεν ΖωγραφΤται ειχον τοπική ν μαρτυρίαν της χώρας,
ώς τά αυτών εστί το στασίδιον, ci δε Ξηροποταμηνοί ούτε τοπικήν
μαρτυρίαν είχον ούτε έτερον τι δικαίωμα παλαιέν το δικαιουν αυτούς,
άλλα μόνον έδραζόμενοι εις τήν άρπάγήν αυτών καί δυναστείαν και έτέραν
μεταχείρισιν* και ποτέ μεν έδικαιοοντο et Ζωγραφΐται ώς γονικάριοι, ποτέ 15
δε, ώς είρήκαμεν, δια μεταχειρίσεως τινός οί Ξηροποταμηνοί και ην ανα
μεταξύ τών δυο μονών έπεί δε θεού κελεύσει και δυνάμει κατέστη καί ό
παναγιώτατος αύθέντης καί πατήρ μου ό ιερομόναχος κυρ 'Αντώνιος Πρώ
τος έν τφ καθ' ήμας άγίφ δρει, ένεκλήτευσαν ci Ζωγραφινοί μοναχοί τήν
το8 στασιδ^υ αυτών υπόθεσιν, καί είπε προς αυτούς ότι* «Πατέρες, ουδέν 20
Ivi δίκαιον ίνα έκτος τοπικής μαρτυρίας αξιόπιστων γερόντων δικαιώσαι
iv μέρος άποΖγμοϋντος του ετέρου, όμως έγώ έρχομαι εις τήν Κομίτισαν
καί μέλλω ποιήσαι έξέτασιν μετά τών ηγουμένων, καί elev φανή τό δί
καιον», παραγενόμενος δε ό θειότατος καί παναγιώτατος αύθέντης καί πα
τήρ μου ό Πρώτδς μετά τών ηγουμένων, δ τε τόν έντιμότατον και πανοσιώ- 25
τατον ίερομόναχον κυρ Θεόδουλον τόν καθηγουμενον της ιεράς βασιλικής
του Άλυπίου μονής, τόν ίερομόναχον καί καθηγουμενον της του Φιλόθεου
μονής καθηγουμενον κυρ Λουκαν, τόν ίερομόναχον καί καθηγουμενον τής
σεβάσμιας του Κουτλουμούση μονής κυρ Θεοφιλον, καί από τών μοναστη
ριών τους τυχόντας εις τά αλιά, άπο μέν του Καρακάλλου τόν Παίσιον, από 30
δέ του Χιλιαντάρου τον Φίλιππον καί έτερους, ους δια πλήθος έάσω. οί δέ
αλιεύοντες μοναχοί έδεήθησαν του θειοτάτου Πρώτου, ώ; αν γενέσθαι
παρ' αύτοϋ αγιασμός εις τά στασίδια, καί άλιεϋσαι. υπήκουσε δέ τούτοις ό
του

θεού άνθρωπος καί τήν ίερατικήν στολήν άλλάξας

έποίησε

τόν

άγιασμόν εις τά δίκτυα* ου καί γενομένου του αγιασμού, έκάθισαν εις το 35
πεδίον οι' τε μοναχοί καί έκ τής Κομιτίσης ci γέροντες, ò τε γέρων ό Αιβαδας, ό Χριστόδουλος γέρων ό Βάρβαρης, ό Παρασκευας γέρων ό Αέων,
δς καί τό χωράφιον έχει πλησίον του στασιδίου, καί ετέρους τζοΧΚους. οι
καί ερωτηθέντες περί του στασιδίου (ομολόγησαν μετά φόβου θεού, οί ιε
ρείς καί οί δηλωθέντες γέροντες, καί σχεδόν ειπείν δτι πάσα ψυχή ζώσα 40
ώμολόγησεν, δτι τών Ζωγραφινών μοναχών ήν τό στασίδιον. μετά δέ ταύτα
ευρέθη καί ετέρα γραυς χρόνων όγδοήκοντα καί ειπεν καί αυτή, δτι ό πατήρ
αυτής έκράτει τό αυτό στασίδιον τών Ζωγραφινών μοναχών, καί έμοίραζαν
ενωμένοι τά ίχθύδια* «ήν γαρ έγώ ή ελεεινή γραυς τότε χρόνων δέκα επτά
ή είκοσι, ώς εικάζω, Ξηροποταμηνοϋς δέ εις τό αυτό στασίδιον ουκ έπε- 45
μνήσθην». εις δέ τήν παροϋσαν έξέτασιν προσεκαλέσατο ό θειότατος αύθέν14 δυναστίαν.
43 έκράτη.

15 μεταχείρησιν.

16 μεταχεφήσεως.

37 λε'ον.

4 1 όμσλόγησεν.
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της καί πατήρ μου ο Πρώτος τους εερημένους Εηροποταμηνούς, καί ουκ
ηθέλησαν έλθεΤν, φεύγοντες την κρίσιν και την έξέτασιν. ίδόντες δε δ τε ó
θειότατος Πρώτος καί οί ηγούμενοι την φυγήν αυτών και γνόντες, δτι ώς
50 άδικοι φευγοδικουσιν, ώρισε προς με οτι* «Μέγα οικονόμε της Κομιτίσης
κυρ Νήφων, έπίδος τους Ζωγραφηνους μονάχους το εκ γονικόθεν στασίδιον
αυτών», και προσκυνήσας άπήλθον καί ερριψα τά μαζάρια αυτών έξω, καί
παρεδόθη προς τους είρημένους Ζοογραφίτας <τό> στασίδιον. τούτο γέγονεν,
έπ' αληθείας καί ου δια τίνα αίτιαν, έφορουντος του θεού. καί ήλίευσαν ot
55 Ζωγραφηνοί μοναχοί, ο? καί τό παρόν γράμμα εδόθη αύτοΐς εις δικαίωμα,
μαρτυρουσης της αληθείας, ό δε θελήσων από την σήμερον άνατρέψαι την
παρουσαν πραξιν, αληθή ουσαν καί δικαίαν Χρίστου χάριτι, ίνα έπισπαται
τάς αράς τών τριακοσίων δέκα οκτώ Άεοψόρων πατέρων καί πάντων τών
αγίων, καί την ρηξιν του 'Ιούδα υποστήσεται καί την λέπραν του Γιεζή,
60 μηνί μαίφ, έβδομη, ίνδικτιώνος πρώτης, υπογραφέν καί παρά του θειοτά#
του Πρώτου.
f П р І Ѵ Т Ъ СТЫА ГіѴрКІ НЪСІІЫА МІѴНЛСТЫрА dNTWHÏe брѴѴ-

f О μέγας οικονόμος της Κομιτίσης Νήφων μοναχός.

XXXIX.
6 8 6 5 — 1 3 5 7 , mois de juin, indiction X .
Hiérothée, évêque de Césaropolis, conformément à une décision syn
odale du métropolitain de Serrés, prive le monastère de Caracalla de
l'église de Saint-Nicolas située dans son diocèse et la rend au mona
stère de Zographouavec tous ses droits, sous condition de payer pour
l'église 8 pièces d'or par an.
"Εφθασε προ χρόνων καί ί^οτο δια γράμματος ό της Καισαρουπόλεως
διιθύνων της του θεού εκκλησίας τους οιακας, άγιώτατος άρχιερευς εκείνος
κυρ Μελέτιος τοϊς εν τη σεβάσμια βασιλτκή μονή του Καρακάλα ενασκού
μενους πατρασι και άδελφοίς τους υπό την ένορίαν της επισκοπής ευρισκο5 μένους ναούς του τε αγίου Νικολάου καί του μεγαλομάρτυρος Γεωργίου
καί της αγίας Φωτινής εις το κατέχειν καί βελτιεΐν καί συνισταν αυτοϋς
49 ο! οίγούμενοι.
59 τήν. εΤξιν του.
XXXIX. Original aux archives de Zographou. Copie incomplète de Porphyre Ouspensky p. 151—153.
1 εξέδωτο.
2 Βιηθύνον.
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κατά την αυτών δύναμιν, αποδίδοντες κατ' έτος το κατά συνήθειαν κανονικόν, καθώς έν τ φ διαληφθέντι γράμματι διαλαμβάνει, χρόνου δε ήδη
παρφχηκότος καί του θρόνου και της επισκοπής άναξίως έμου διαδεξαμένου, οι δεδηλωμένοι μονάχοι προφάσεις τινάς προβαλλόμενοι απέσπασαν ίο
τον τοϋ μεγάλου Νικολάου ναόν, μη έπιδίδοντες τό κατά συνήθειαν και
άποτεταγμένον κανονικόν, άλλ' έπί προφάσεις καταφεύγοντες και πατριαρ
χικών λέγοντες είναι τό απ' αιώνος γονικόν της επισκοπής, υπέρ ου και
γράμματα καζ συμφωνίας πεποιήκασιν. χρόνων бе ήδη εννέα παρφχηκότων και μηδέν υπέρ κανονικού έπιδόντες, προσελθών τφ παναγιωτάτφ μου 15
δεσπότη τω πανιερωτάτω μητροπολίτη Σερρών καί υπερτίμφ αύθέντη και
πατρί μου και τά περί τούτου δήλα πεποιηκώς* διέκρινε κοινή γνώμη και
έμου καί τών εντιμότατων εκκλησιαστικών αρχόντων, καί άπεσπάσθη
ό ναός του αγίου Νικολάου από τών μοναχών του Καρακάλα, καθώς
και τοις θείοις δοκεΐ νόμοις* ϊιά.1 παραδίδοται ήδη τοις τιμιωτάτοις 20
μοναχοϊς του Ζωγράφου ό διαληφθείς ναός του αγίου Νικολάου, δς
και οφείλει κατέχεσθαι παρ' αΟτών μετά του έν <χ.υτφ ευρισκομένου
αμπελιού καί τής γης καί λοιπών δικαίων καί προνομίων αυτοϋ άναποσπάστως καί άναφαιρέτως, έπψ&λουμένων τής συστάσεως καί βελ
τιώσεως αυτοϋ εις τό ευρίσκεσθαι πνευματικόν άνδρα, δεχόμενον καί Stop- 25
θούμενον σφάλματα καί λογίσμοος ανθρώπων, οφειλόντων бібоѵаі κατ'
ϊτος υπέρ τε κανονικοϋ καί κανισκίου δουκάτα οκτώ, τά μεν πέντε κα
νονικού χάριν, τά δε τρία χάριν κανισκίου. τούτων ούτω διδομένων,
όφείλουσι καί oř τιμιώτατοι μοναχοί κατέχειν τόν διαληφθέντα ναόν του
μεγάλου Νικολάου κυρίως καί δεσποτικώς εις τους εξής απαντάς καί 30
διηνεκείς χρόνους, έπεί δε κανονικώς διεκρίθη γενέσθαι ή τοιαύτη παράδοσις από τε τοϋ δεσπότου μου τοϋ άγιου καί από τών θείων καί φιλευσεβών
νόμων, ου μη έξει άδειάν τις τών απάντων ή τών τής επισκοπής εκκλη
σιαστικών ή ετέρου τινός τών απάντων παρενοχλήσαι ή παρεμποδίσαι
τοΤς τιμιωτάτοις μοναχοΤς τοϋ Ζωγράφου έπί τη κατοχή καί δεσποτεία 35
τοϋ θείου τούτου ναοϋ* έπεί δς διάρρηξιν τοϋ παρόντος επιχειρήσει γράμ
ματος καί άθέτησιν τής κανονικής καί εννόμου ταύτης διαγνώσεως, ό τοιουτος^ καν οποίος άρα καί είη, υπόδικος γενήσεται ταΐς τών αγίων πάντων θεοφόρων πατέρων άραϊς και τής τοϋ θεοϋ έκπέση δόξης, την τοϋ'ΐούδα υποστάς
ρήξιν. οφείλει δε καί ό μετ' έμέ άρχιερατεύσας στέργειν καί βεβαιεΐν την παροΰ- 40
σαν πραξιν, επειδή, ώς έφημεν, κοινή γνώμη τοϋ πανιερωτάτου μητροπολίτου
9 παροχήκοτος
14 παροχή κάτω ν.
2 0 παραδίδωται.
2 4 άναφερέτως
έπιμελλουμενων.
2 6 δίδώναι.
3 0 έξεΤς.
34 παρεμποδησαί.
3 6 ό διάρρηξιν. επίχείρησ.ι.
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Σερρών καί ύπερτιμου και της συνοδικής διαγνώσεως ή τοιαύτη γέγονε πραξις,
ήτις και οφείλει βέβαια και άμετάτρεπτος οιαφυλαχθήναι* τούτου γάρ χά
ριν και το παρόν γέγονε γράμμα τοϊς δεδηλωμένοι; τιμιωτάτοις μοναχοΤς
45 του Ζωγράφου συν τω τιμιωτάτω και σεβασμιωτάτω καθηγουμένω κυρ
Δαμιανω εις άνενοχλησι'αν αυτών και βεβαίαν άσφάλειαν, μηνί ίουνιψ, ινδικτιώνος δεκάτης, του έξακισχιλιοστοϋ όκτακοσιοστοϋ εξηκοστού πέμπτου
έτους.
γ ΙΙΛΚΟΓΓΚ сърѵѵ.
50
f eO ταπεινός επίσκοπος Καισαροπόλεως Ιερόθεος.
f Ό ευτελής οικονόμος της άγιωτάτης μητροπόλεως Σερρών
Μανουήλ διάκονος ó Κουβαράς.
f Ό σακελλάριος της άγιωτάτης μητροπόλεως Σερρών
'Ιωάννης ιερεύς ό Μοδηνός.
55
f Ο σ^ευοφύλαξ της άγιωτάτης μητροπόλεως Σερρών Νικό
λαος ιερεύς ό Κουβαράς.
f Ό /αρτοφύλαξ της άγιωτάτης μητροπόλεως Σερρών Γεώρ
γιος ιερεύς ό Πριβέλης.
f Ο σακελλίου της άγιωτάτης μητροπόλεως Σερρών Ίωάν60 νης διάκονος ό Ζαβαρ. . .
f Ο πρωτονοτάριος της άγιωτάτης μητροπόλεως Σερρών
'^ωάννης ό Συναδηνός.
f Ό προτωπαπάς της άγιωτάτης επισκοπής Καισαροπόλεως.
XL.
(1358), mois de février, indiction XI.
L'empereur confirme dans un πρόσταγμα, adressé au graud stratopédarque Alexis et au grand primicier Jean, le chrysobulle donné
par lui antérieurement au monastère de Zographou au sujet d'un
moulin près de Marmarion dans le terrain de Χάνταξ et annullo un
autre chrysobulle donné par lui plus tard au monastère de Chilandar
en conséquence d'un faux rapport.
Περιπόθητε συμπένθερε τής βασιλείας μου μέγα στρατοπεδάρχα κυρ
Αλέξιε καί σύ περιπόθητε γαμβρέ τής βασιλείας μου μέγα πριμμικήριε
XL. Original aux archives de Zographou. Copie ancienne où il manque la fin
signée par la main de l'empereur: μηνι φεβρουαρίω, Ινδικτιώνος ».α.
2 περιπόθητε. α . . . ε της.
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κυρ Ιωάννη, ή αναφορά σας διε(κομ)ίσθη εις την βασιλειαν μου, αφ ης
και έγνώρισεν αυτή, δσον (έγράφ)ετε και άνεφέρετε περί της κρίσεως και
της εξετάσεως, ης ώρισεν ή βασιλεία μου ίνα ποιήσητε εί'ς τε το χρυσό- б
^ουλ\ον9 όπερ έποίησ€ν αοτη προς τους κατά τό άγιον όρος του 'Άθω μο
νάχους της σεβάσμιας μονής της εις όνομα τιμώμενης του άγιου μεγαλομάρτυρος και τροπαιοφόρου Γεωργίου καί έπικεκλημένης του Ζωγράφου,
ήστινος το κτητορικόν δίκαιον και την διεξαγωγήν και διακράτησιν Ιχων ό
περιπόθητος αδελφός και συμπένθερος της βασιλείας μου ό υψηλότατος ιο
βασιλεϋς των Βουλγάρων κυρ 'Ιωάννης ό 'Αλέξανδρος, και εις τό έτερον
χρυσόβουλλον, δπερ έποίησεν ομοίως ή βασιλεία μου προς τους εν τφ
τοιουτφ άγίφ δρει μοναχούς της σεβάσμιας μονής, τής εις όνομα τιμώμε
νης του κυρίου καί θεού και σωτήρος ημών Ίησου και έπικεκλημένης του
Χελανταριου, ήτις εστίν ηνωμένη τή σεβάσμια μονή των Σέρβων, έποιή- 15
σατε γοον καλώς καί κατά την άποδοχ(ήν) της βασιλείας μου, ότι ουδέν
κατελυσατε όπότερον άπό τούτων χρυσοβουλλων, αλλά άπεστείλατε και
αμφότερα εις την βασιλείαν μ$υ* και γαρ ή βασιλεία μου ίδουσα ,ταυτα
διέκρινεν ί'να εχη τό cf^ípyoy τα προγεγονός χρυσόβουλλον τή διαληφθειση
σεβάσμια μονή του Ζωγράφου, διότι ève #α{θαρώ)τερον τό δε της τοια6- 20
της σεβάσμιας μονής του Χελανταριου χρυσόβουλλον, δπερ παραδηλοι ού
τως περί τοο υδρομύλωνος, δτι ευρίσκεται κατέναντι του Μαρμαρίου διακείμενος, δν άνήγειρεν δ Μοσχοιτούλος εκείνος πλησίον του έτερου μύλωνος
του Χελανταριου, καί φαίνεται ώς συνεσκιασμένον, ίνα ενι άκυρον, ώς εξ
απάτης γεγονός καί έκ ψευδούς αναφοράς, πλην διορίζεται ή βασιλεία μου 25
προς υμάς, Ρ/α καί αύθις έξετάσητε άκ£ ιβώς τά περί τούτου, καί αν ευρητε μετά αληθείας, δτι ην πρότερον ό τοιούτος υδρόμυλων εν τή νομή
καί περιοχή του Χά(ντα)κος, ίνα £χη τούτο καί εις τό έξης ή σεβάσμια
μονή τοΰ Ζωγράφου, καί έχη καί τό γεγονός αυτή χρυσόβουλλον τής βασι
λείας μου τό στέργον καί άμ(ετα)ποίητον. ει δε εορητε άλλως τό πράγμα, 30
(ί'να) άναφέρητε τούτο εις την βασιλείαν μου' καί καθώς όρίση καί διακρίνη αυτή, ί'να γένηται' γενέσθω τοι'νυν, ώς τό παρόν υμίν της βασιλείας
μου δ(ιορίζ)εται πρόσταγμα, απελύθη τή πρώτη, μηνί φεβρουαρίφ, tvδικτιώνος ενδέκατης.
Dans la copie la signature:
f ' θ ταπεινός μητροπολίτης Χ ρ ι σ τ ο υ π ό λ ε ω ς Γρηγόριος.

$5
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XLI.
( 1 3 5 8 ) , mois de mars, indiction X L
Certificat de quelques habitants de Μαρμάριον, Νησίν etc., légalisé
par le grand stratopédarque et le grand primicier Jean, reconnaissant
les anciens droits du monastère de Zographou sur le moulin situé dans
leur voisinage, contrairement aux prétentions du monastère Πύργος
του Βασιλείου.
Μαρτυρικόν τών γερόντων του Μαρμαρίου, οτι ό έκείσε
υδρόμυλων υπάρχει του Ζωγράφου.
*
Ημείς οί γέροντες, δ τε άπα τό Καστρήν ό Κουρσαρης καί 'Ιωάννης
του Λέβα, και από τό Μαρμάρην ό Πτιλινός και Δημήτριος ό Ρωμάνης
καί ο Τζαχάλης και οί έτεροι -γέροντες του Μαρμαρίου, και από τό Πά
λαιαν πηγάδην ιερεύς ό Κωνσταντίνος καί Γεώργιος 6 Καπούσης, και από
δ τό Νήσσην ό γέρων ό Σίρ$ος και Κώνστας ό Βαγιανός, και οί πάντες
μαρτυρουμεν έπί θεού φόβου καί πάσης αληθείας πρό; τους άγιους ημών
αυθέντας, τον τε μέγαν στρατοπεδάρχην και τόν μέγαν πριμμικήριον,
περί του μυλωνος, ουπερ καί την διένεξιν ή δχλησιν οί μοναχοί ΖωγραφΤται μετά τών μοναχών τών Πυργινών του Βασιλείου, μαρτυρουμεν καί
10 μαρτυρήσειν Ιχομεν, ένθα αν καί προσκληθώμεν> δτι ό μυλωνος evi προνομή καί συνήθεια υπό την δεσποτείαν αυτών* άμή δσος καιρός παρέδραμε, καί έκρατουσαν τόν ρηθέντα μυλωνά oi μοναχοί του Πύργου του
Βασιλείου, ήτον αδικία καθαρά και παραλογία μεγάλη* τό γαρ δίκαιον
όλον έπί φόβου θεού καί πάσης αληθείας ενι τών Ζωγραφιτών μοναχών
15 κατά την μακράν καί απ' άρχης προνομήν καί συνήθειαν της χώρας του
Χάντακος* ώς δε χριστιανοί άνθρωποι καί φοβούμενοι τόν θεόν, έπει και
του θανάτου έσμέν καί κρίσιν μέλλομεν λαβείν καί άνταπόδοσιν, μαρτυ
ρουμεν προς τους αύθέντας ημών καθαράν την άλήθειαν, ενώπιον καί τών
παρατυχόντων σεβασμιωτάτων καί αγίων πατέρων, τών μεγάλων oUovó20 μων τών μοναστηριών του άγιου ορούς, του Καρακάλους του τε κυρ Γα
βριήλ, καί τών 'Ιβήρων του κυρ Γρηγορίου καί κυρ Μιχαήλ τοο Καλοειδα
καί ετέρων τών παρατυχόντων ουκ ολίγων.

XLI. Copie dans le catalogue de 1856. (тга)'
8 II y a après οχλησιν évidemment une lacuue (εχουτι?).

10 μαρτυρίσειν.
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Έν τώ μηνί μαρτίω, ινδικτιώνος ενδέκατης.
f Oí δούλοι του κραταιού και άγιου ημών αύθέντου και βα
σιλέως, ό μέγας στρατοπειδάρχης και ίωάννης ό μέγας πριμμι- 25
κήριος.
XLII.
(1358).
Document presque identique au précédent, signé par le stratopédarque, le primicier et Hiérothée, évêque de Césaropolis.
Εισί και οι μάρτυρες οι έν τΐ] τοιαύτη υποθέσει μαρτυρήσαντες από τό
Καστρίν ό Κούρσαρης και Ίωάννης του Λέβα, από τό Μαρμαρά ό Πτεληνός και Δημήτριος ό Φωμάνης, ο Τζρχαρις και οί έτεροι γέροντες του
Μαρμαρίου, από τό Παλαιόν πηγάδι ιερεύς ό Κωνσταντίνος και Γεώργιος
ό Καπουνις, από τό Νησιν ό γέρων ό Σέρβος, Κώνστας ό Βαγιάνος, 5
και οι λοιποί' μαρτυρουμεν επί φόβου θεού και πάσης αληθείας προς
τόν άγιον ημών αυθέντην τον τιμιώτατον στρατοπεδάρχην και τιμιώτατον πριμμικήριον περί του μύλωνος, ουπερ και τήν διένεξιν και δχλησιν
εχουσιν οι μονάχοι οί ΖωγραφΤται μετά και τών μοναχών τών Πυργινών
του Βασιλείου, μαρτυρουμεν και μαρτυρήσει Ιχομεν, ένθα αν προσκληθώ- ίο
μεν, ότι ό μύλος ένι προνομή και συνήθης της χώρας του Χάντακος και ώς
δεσπόται και κύριοι οί μονάχοι ΖωγραφΤται του ρηθέντος Χάντακος, ένι και
αυτός από μακράς συνήθειας υπό της δεσποτείας αυτών' άμή δσος καιρός
παρέδραμε, καί έκρατουσαν τόν ρηθέντα μυλωνά οί μονάχοι του Πύργου
του Βασιλείου, ήτον αδικία καθαρά καί παραλογία μεγάλη* τό *yàp δίκαιον 15
δλον έπι θεού φόβου και πάσης αληθείας £vt τών Ζωγραφιτών μοναχών
κατά τήν μακράν και απ' αρχής προνομήν καί συνήθειαν της χώρας του
Χάντακος. ώς δε χριστιανοί άνθρωποι καί φοβούμενοι τόν θεόν πάντες,
έπεί xvi του θανάτου έσμέν, καί κρίσιν μέλλομεν λαβείν καί ανταπόδοση,
μαρτυρουμεν προς τόν αυθέντην ημών καθαράν τήν άλήθειαν ενώπιον τών 20
μεγάλων και τών παρατυχόντων σεβασμιωτάτων και αγίων πατέρων, οι
κονόμων τών μοναστηριών του αγίου δρους, του τε Καρακάλλου κυρου Γα-

XLII. Copie dans le catalogue de 1856

\ψΛ·

10 μαρτυρίσείς. 20—21 Le mot τών μεγάλων (se rapportant au mot o\xov¿ittúv) n'est
pas mis sur sa place.
Визаптійскін Врѳмѳнникъ. Томъ XIII. Прил.

п
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βριήλ, τών 'Ιβήρων κυρου Γρηγορίου, κυρου Μιχαήλ του Καλοειδή και
έτερων τών παρατυχόντων ουκ ολίγων.
25
-j- Oí δούλοι του κραταιού καί αγίου βασιλέως, ό στρατοπεδάρχης καί ό πριμμικήριος.
f Ό ταπεινός επίσκοπος Καισαροπόλεως Ιερόθεος.

XLIII.
6 8 7 7 — 1 3 6 9 , mois de février, indiction V I I .
Jean Ouglès, despote de Serbie, termine la querelle entre le mona
stère de Zographou et l'évêque de Hiérissos au sujet du terrain de
Σαράβαρη en faveur du monastère.
Έπεί πρό ολίγου άντεκρίθησαν δ τε θεοφιλέστατος επίσκοπος Ιερισ
σού κυρ Δαβίδ καί oi από της σεβάσμιας βασιλικής μονής τής εις όνομα
τιμώμενης του άγιου πανενδόξου μεγαλομάρτυρος καί τροπαιοφόρου Γεωρ
γίου καί έπικεκλημένης Ζωγράφου τίμιοι μονάχοι έμπροσθεν τής βασιλείας
5 μου καί τής ταύτη συνεδριαζούσης ιεράς συνόδου, του πανιερωτάτου αρ
χιεπισκόπου Άχρίδος καί υπερτίμου κυρου Γρηγορίου, του όσιωτάτου έν
ιερομονάχοις Πρώτου τής σεβάσμιας λαύρας τών Καρυών καί παντός του
αγίου δρους κατά πνεύμα πατρός τής βασιλείας μου γ,υροΰ Σάββα, του τιμιωτάτου έν ιερομονάχοις καθηγουμένου τής σεβάσμιας καί βασιλικής μο10 νής της του Βατοπαιδίου κυρου 'Ιγνατίου, του τιμιωτάτου έν ιερομονάχοις
καθηγουμένου τής σεβάσμιας μονής τής βασιλείας μου τής έπικεκλημένης
Χελανταρίου κυρου 'Ιωάννου, του τιμιωτάτου έν ιερο^ονάχοις καθηγουμέ
νου τής σεβάσμιας μονής τής του Ξενοφώντος κυρου ΑωροΆίου, του τι
μιωτάτου έν ιερομονάχοις καθηγουμένου τής σεβάσμιας μονής τής του
15 Καρακάλλα κυρου Γρηγορίου, του τιμιωτάτου έν ιερομονάχοις προηγουμέ
νου τής σεβάσμιας μονής τής βασιλείας μου τής έπικεκλημένης Χελαντα
ρίου κυρου Καλλίστου, του τιμιωτάτου έν μ,οναχοΐς μπάστα του Ιΐυργου
κυρου Μακαρίου, του τιμιωτάτου έν ίερομονάχοις έκκλησιάρχου τής σε
βάσμιας λαύρας τών Καρυών κυρου Δαμιανού, έτι τε τών τιμιωτάτων έν
20 μοναχοϊς του τε κυρου Θεοδοσίου καί κυρου Γρηγορίου του Όπάρεση καί
ετέρων ουκ ολίγων τιμίων τε μοναχών καί αρχόντων τής βασιλείας μου,
καί προεβάλοντο έκάτερα τα μέρη λόγους τε πάνυ τζοΧλους και χρυσόXLTIL Original aux archives de Zographou. Photographie Sévastianov n. 16. Copie de
Porphyre Ouspensky p. 159—160.
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βουλλα aal προστάγματα τών άοιδίμων βασιλέων ΓΡωμαίων και έτερα δι
καιώματα κρισιμόγραφά τε και υπογραφέων σιγίλλια, έκάτερα τά άντικρινόμενα μέρη δικαιουντα κατέχειν την εν τη *Ιερισσφ γην την του Σαρά- 25
βάρη εκείνου, ιδούσης της βασιλείας μου και της μετ αυτής ίερας συνό
δου τά δικαιώματα αυτών άλληλα καταλύοντα, δεΐν έγνωσται καί απε
φάνθη παρά της βασιλείας μου, συνδόξαν τούτο και πάση τη ιερά συνόδφ,
προς το φιλάνθρωπον και ειρηνικόν νευσαι και μερισθήναι την έν τφ Ίερισσφ γην, δι' ην ή οχλησις, εις δύο ίσας μερίδας και τόν μεν έπίσκοπον зо
κατέχειν την μίαν μερίδα, τους δέ Ζωγραφίτας την έτέραν ίσην μερίδα
και ούτω φίλη συνδιάγειν αυτούς ειρήνη, αλλ9 ό επίσκοπος και αύθις άνένευε τό τε του όσιωτάτου Πρώτου του αγίου όρους κυρου 'Ισαάκ εκείνου
κρισιμόγραφον προέτεινε και τό τοο πανιερωτάτου μητροπολίτου Νικαίας
υπερτίμου και έξάρχου πάσης Βιθυνίας του τά δίκαια και τόν τόπον έχον- 35
τος του παναγιωτάτου καί οικουμενικού πατριάρχου κυρου Φιλόθεου* προς
άπερ άπελογήσαντο οι από του Ζωγράφου οτι* «Κρίνοντος τότε του όσιω
τάτου Πρώτου εκείνου κυρου Ισαάκ, ούχ ευρέθη τά δικαίωμα ημών τό
παρά τών υπογραφέων του τε Φαρισσαίου και του Περγαμηνου τη καθ'
ήμας σεβάσμια και βασιλική μονή γεγονός καί διά τούτο ουδέ τό του Πρώ- 40
του κυρου 'Ισαάκ κρισιμόγραφον σοι γεγονός περί τούτου διαλαμβάνει, κα
θώς σοι και ό πανιερώτατος μητροπολίτης Νικαίας υπέρτιμος και έξαρχος
πάσης Βιθυνίας έν Χρυσουπόλει διαγνους ώς άγχίνους είρηκεν* τα νυν δέ
ευρεθέντος του δικαιώματος τών ειρημένων υπογραφέων, εξ ανάγκης τό
προσόν σοι κρισιμόγραφον άργόν και ώς μηδέ γεγονός δείκνυται». ό δέ 45
επίσκοπος αύθις* «Ίσον»

έφασκεν «εστί τό παρ' υμών προτεη/όμενον

γράμμα και διά τούτο ύποψίαν έχει πλαστού* ου γαρ κυριον.» καί ευθύς οι
από του Ζ<υγράφου και τό κυριον έδειξαν, και οοτως ό επίσκοπος κατεσιγασε, μηδέν τι δυνηθείς έτι περί τούτου άντιλέξαι. προς δέ τό του Νικαίας
κρισιμόγραφον άντέλεξαν οι από του Ζωγράφου δτι « Ό πανιερώτατος μη- 50
τροπολίτης Νικαίας υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας τά δίκαια και
τόν τόπον επέχων του παναγιωτάτου ημών δεσπότου του οικουμενικού
πατριάρχου διά τό μη φθάσαι ίδεΐν τους ημών μάρτυρας ένόμισε μη έχειν
ήμας μάρτυρας και διά τούτο σοι και κρισιμόγραφον πεποίηκεν, ώς καί
αυτό διαλαμβάνει* έπεί δέ άρτίως άνεγνώσθη ενώπιον *εοΰ αγίου ημών αύ- 55
θέντου του πανευτυχεστάτου δεσπότου καί της είρημένης ιεράς συνόδου τό
της μαρτυρίας ημών γράμμα, διαβεβαιουμένων έν αύτφ αξιόπιστων μαρ
τύρων, δτι ανταλλαγή γέγονε και αντί τών χωραφιών καί του βάλτου,
24 σιγγίλλια.

52 επέχοντος.
7*
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απερ είχεν ή καθ' ήμας σεβασμία και βασιλική μονή εις τό του Μακρογέ60 νους χωρίον, εδόθη προς ταυτην δι' άνταλλαγήν ή έν τφ Ίερισσω ισόπο
σος γη, ην ειχεν εις πρόνοιαν αύτω και στρατιώτης Σαράβαρης έπικεκλημένος* άδικίαν ουν υφιστάμεθα παρά της επισκοπής μεγάλην* πώς γάρ αν
είη δίκαιον στερεισθαι ήμας και της έν τφ Μακρογένους χωρία) γης και
μηδέ τήν άνταλλαγεΐσαν έν τφ *Ιερισσφ κατέχειν»; ταύτα είπουσι τοΐζ μο65 ναχοΐς τότε μεν ουκ άντέλεξεν ο επίσκοπος, μετά δέ δύο ημέρας έπανελθών ενώπιον τέ της βασιλείας μου και του πανιερωτατου αρχιεπισκόπου
Άχρίδος ύπερτίμου και έξάρχου πάσης Βουλγαρίας άντειπεν ώς* «Ου οέχομαι τό της μαρτυρίας γράμμα, ότι <ούκ> Ιστιν αληθές* ει δε και εστίν,
αλλ' ούχ, ώς oi νόμοι διαγορεύουσι, γέγονε* ου γαρ έπιτιμίφ καθυπεβλή70 θησαν οι μάρτυρες, ώστε έξειπεΤν τάληθές.» ταύτα είπόντος του επισκό
που και διατειναμένου μή έθέλειν τό σύνολον διαμερίσασθαι τήν ειρημένην
έν τφ *Ιερισσφ γήν μετά των Ζωγραφιτών, αλλ' ή πασαν είναι της επι
σκοπής ή των Ζωγραφιτών πασαν, δίκαιον είναι τόν αύτου λόγον κρίνασα
ή βασιλεία μου και ό ρηθείς πανιερώτατος αρχιεπίσκοπος Άχρίδος, άπέ75 σταλκεν αυτή τόν oixdov τη βασιλεία μου κυρόν Νικήταν τόν Πεδίάσιμον
ώς φιλαλήθη εις τήν Θεσσαλονίκην, έκεΐσε γάρ έτύγχανον οντες οι μάρ
τυρες, έντειλαμένη αύτω Γνα είπη τω πανιερωτάτφ μητροπολίτη Θεσσα
λονίκης ύπερτίμφ και έξάρχφ πάσης Θετταλίας ώς από της βασιλείας
μου, προτεΐναι άφορισμόν κατά των μαρτύρων, ώς αν έξείπωσι τό αληθές·
80 και εάν μεν δεξάμενοι τόν άφορισμόν εί'πωσιν, δτι ειχεν ή του Ζωγράφου
σεβασμία και βασιλική μονή γήν έν τω του Μακρογένους χωρίφ και αντί
ταύτης κατά άνταλλαγήν εδόθη προς αυτήν ή έν τη *Ιερισσφ γη του Σαράβαρη εκείνου, ινα έχη πασαν τήν έν Ίερισσφ γήν, υπέρ ης ή ö/λησις, ή
του Ζωγράφου σεβασμία μονή* τι γάρ θαυμαστόν, ει και παρά τω Νικαίας
85 ουκ ήδυνήθησαν μάρτυρας παραγαγεΤν, αλλά νυν μετά μήνας εξ; ουδέ γάρ
διάτόνχρόνον καταδίκης άξιοι, ει και επιπλέον ό χρόνος παρετείνετο* έάν δέ
μή δέξωνται έπί τούτω oi μάρτυρες τό έπιτίμιον, ίνα έχη πασαν τήν ει
ρημένην γήν ή άγιωτάτη επισκοπή Ιερισσού, συνέθεντο στέρξαντες ταύτα
και αμφότερα τα άντικρινόμενα μέρη. και δή άπελθών ό ειρημένος Πεδιά90 σιμός ές Θεσσαλονίκην έποίησεν, ώς προσέταξεν αύτω ή βασιλεία μου* και
προτείναντος του πανιερωτατου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης άφορισμόν
κατά τε του οικείου τφ υψηλοτάτφ βασιλεΐ των ^Ρωμαίων όρφανοτρόφου
κυρου του Χαγερή, έκεΐσε μετακληθέντος δια τούτο παρά του Θεσσαλονί
κης και άφιγμένου και παρακαθημένου, και του έν μοναχοΤς κυρου Κύρου,
95 μή δυνηθέντος μέν δια τό πολύ γήρας άφικέσθαι προς όψιν τω Θεσσαλονί
κης, διά μέσου οέ ευλαβέστατου ιερέως του και κατηχητου τ^ς άγιωΐάτης
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μητροπόλεως Θεσσαλονίκης του αφορισμού προς τον είρημένον μοναχόν
έκφίονηθέντος, έδέξατο τό έπιτιμιον έκάτερος των είρημένων, διαβεβαιωσάμενοι, δτι ειχον οι τής σεβάσμιας και βασιλικής μονής του Ζωγράφου γήν
και βάλτον εις το Μακρογένους χωρίον ων προστεθέντων εις το βασιλικόν ιοο
ζευγηλατεΐον, ώς πλησίον δντων αυτφ, εδόθη κατά άνταλλαγήν τη ρη
θείσα του Ζωγράφου σεβάσμια καί βασιλική μονή ή ρηθείσα εν 4ερισσφ
γή. ταύτα έπανελθόντος εις την βασιλείαν μου του οικείου ταύτη κυρου
Νικήτα του Πεδιασίμου και άναγγείλαντος ταύτη, διορίζεται ή βασιλεία
μου δια του παρόντος δικαιωτηρίου αυτής ορισμού, χρυσοβουλλου δύναμιν 105
ϊγοντος^ εχειν την του Ζωγράφου σεβασμίαν μονήν πασαν την εν τφ *Ιερισσφ γήν, υπέρ ης ην ή δχλησις, ην και κατεΐχεν ώς εΓρηται ό Σαράβαρης εκείνος, εις τον διηνεκή και ξυμπαντα χρόνον άναφαιρέτως και άναποσπάστως, μήτε του ρηθέντος θεοφιλέστατου επισκόπου κυρου Δαβίδ εξοντος έπ' άδειας ή έτέραν κρίσιν ζητεΐν ή δλως διενοχλεΤν την σεβασμίαν 110
και βασιλικήν μονήν την του Ζωγράφου έπί τη τής ειρημένης εν Ίερισσφ
γής κατοχή τε και δεσποτείο: μήτε έτερου τινός του μέλλοντος μετ' αυτόν
έπισκοπευσαι τής άγιωτάτης επισκοπής Ιερισσού, άλλα μένειν παντάπασι
την του Ζωγράφου σεβασμίαν και βασιλικήν μονήν άνενόχλητον παρά παν
τός ανθρώπου και ανεπηρεαστον έπι τή τής είρημένης κατοχή γής μέχρι 115
συντέλειας του κόσμου* δια γαρ άσφάλειαν έγεγόνει ταύτη και ό παρών
ορισμός τής βασιλείας μου, χρυσοβουλλου δύναμιν έχων, άποσταλέντος
παρά ταύτης συν αυτφ ώς ότρόκου του ρηθέντος οικείου τή βασιλεία μου
κυρου Νικήτα του Πεδιασίμου, έφ9 ф παραδουναι τήν ρηθεΐσαν γήν την εν
Μερισσω προς τους Ζωγραφίτας, κατά μήνα φεβρουάριον τής νυν τρεχού- 120
σης έβδομης ίνδικτιώνος, έτους έξακισχιλιοστου όκτακοσιοστου εβδομηκο
στού εβδόμου.
f Ι ω ά ν ν η ς εν Χ ρ ι σ τ φ τφ θεφ πιστός δεσπότης και αυτοκρά
τωρ ό Ούκχλέσης.
XLIV.
6 8 7 7 — 1 3 6 9 , mois de mars, inđiction V I I .
Demetrius Cabasilas et d'autres fonctionnaires déclarent que le
terrain de Σαράβαρη appartient au monastère de Zographou.
Οι από της εις τό αγιον όρος διακείμενης σεβάσμιας μονής του άγιου
μεγαλομάρτυρος Γεωργίου καί έπικεκλημένης του Ζωγράφου τιμιώτατοι
112 δεσποτία.
XLIV. Original aux archives de Zographou.
p. 161—164.
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μοναχοί προ καιρού προς με παραγινόμενοι περί της εις τον *Ιερυσσόν δια
κείμενης γης του Σαραβάρη και της εις του Μακρογένους γης ήξίωσαν
5 ακριβώς μαθεΐν, δσον μέμνημαι άπο τών χρόνων και δσον γμουον και
παρά τών τότε γερόντων, άφ' ου και ήμεΐς και οί γονικοί μου άνθρωποι
διετρίβομεν εις του Μακρογένους διενεργουντες τα ζευγάρια ημών και γειτονουντες έκεΐσε* εις αμφιβολίας γαρ ήλθον μετά του ιερωτάτου επισκόπου
Ιερυσσου και άγιου ορούς, τούτο ουν ουχ απλώς και ώς έτυχεν η απεντευ10 θεν ειπείν έφάνη μοί συμφέρον, άλλ' έπεί ευρίσκεται ή θέσις του βασιλικού
βιβλίου τών απογραφέων Φαρισσαίου και Περγαμηνου, ενι δε και ó οικείος
τω κραταιφ και άγίω ημών αύθέντη και βασιλεΐ όρφανοτρόφος ó Χαγερής
και άπογραφευς γινώσκων τα περί τούτου και ε'τεροι οί τότε διατρίβοντες
εις του Μακρογένους άρχοντες και γέροντες και γονικοί μου άνθρωποι, ετι
15 ζώντες και μεμνημένοι ακριβώς, ήγουν ó εις την σεβασμίαν μονήν του
Λατόμου τιμιώτατος μοναχός κυρ Κύρος, γηραιός άνθρωπος, πριμμικήριος
ό Τζουρακος, ό έταιριάρχης κυρ Λέων, ó-κυρ Φώτιος ó νυν εις του Μακρο
γένους εγκρατής, ό Πλατύς Καλίτης καί άλλοι τινές συν αυτοΐς, κάγώ
πληροφορήσαι εχω, δσον συνοιδα άπό τών χρόνων και δσον ήκουον. ει τι
20 ουν άπό της έμής μαρτυρίας και τών είρημένων προσώπων άνεφάνη, ευ
ρέθη δε τούτω συμφωνούν καί τό βασιλικόν βιβλίον της τών απογραφέων
του Φαρισσαίου καί του Περγαμηνου θέσεως, δια πιττακίου μου έδήλωσα
προς τόν πανευτυχέστατον δεσπότην κυρ Ίωάννην τον Ουγλεσην. μετά δε
ταύτα ô αυτός πανευτυχέστατος δεσπότης έστειλε προς τόν παναγιώτατον
25 μητροπολίτην Θεσσαλονίκης, εξαρχον πάσης Θετταλίας καί υπερτίμιον κυρ
Άντώνιον, τόν θαυμαστόν καί σοφόν άνδρα 'Ρωμαΐον τόν Πεδιάσιμον, μετ'
ασφαλείας γενέσθαι τήν περί τούτον ϋπόθεσιν καί πληροφορηθήναι άκριβέστερον τα περί τούτου, παρεβάλομεν ουν τη ίερα συνόδω, προκαθεζομένου
του Θεσσαλονίκης άμα τοΤς οικείας τω κραταιφ καί άγίω ημών αϋθέντη
30 καί βασιλεΐ, τφ Τραχανειώτη κυρ Μανουήλ, τω μεγάλω άρχοντι τω Καβάσιλα, τω όρφανοτρόφω καί άλλοις άρχουσι, παρήν δε καί ό ρηθεις θαυ
μαστός καί σοφός Πεδιάσιμος" καί μετ' εκκλησιαστικού δεσμού ή τοιαύτη
ήρωτήθη υπόθεσις* εστάλη δε παρά του Θεσσαλονικέως και ό κατηχητής
κυρ Μανουήλ ιερεύς ό Καλυδράς προς τους είρημένους γέροντας καί τους
35 τότε διατρίβοντας κατ' εκείνο καιρού είς του Μακρογένους καί μετ' έπιτιμίου ήρώτησεν αυτούς' καί έμαρτυρησαν, δσον νκαστος έγι'νωσκεν άκουσας
καί ιδε. και τήν εκάστου μαρτυρίαν συνοδικώς πάλιν ό κατηχητής άνήγγειλεν εφ ήμιν πασι, παρόντι καί τω Πεδιασίμω καί πληροφορηθέντι εφ'
8 ιερότατου. 10 βασιλεικου.
σιμος.
38 παιδιασίμω.

16 γηρεός.

21 τοντο

22 πιτακίου.

32 παιδια-
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οίς εστάλη μαθεΐν συνεμαρτύρησαν δε και ό άπογραφευς ó όρφανοτρόφος,
δτι καί εις τό βασιλικόν βιβλίον της τών προ αυτού απογραφέων θέσεως 40
ούτω κατέστρωται, δτι ανταλλαγή γέγονε τότε και ή του Μακρογένους γη
τών Ζωγραφιτών obctx. προσετέθη εις το βασιλικόν ζευγελατεΐον καί έτάχθη, άντ' αυτής δε εδόθη τη αΰτη μονή τών Ζωγραφιτών ή του Σαραβάρη
γη, ó δε μοδισμός εκάστης γης καί εις τα πρακτικά εκφέρεται και εις τό
βιβλίον της θέσεως τών απογραφέων, έμαρτυρήθη δε κα; τούτο, δτι ή εις 45
του Μακρογένους γη τών Ζωγραφιτών προ του γενέσθαι βασιλικόν ζευγε
λατεΐον ούσα, ταύτην ώς συνορίται οντες καί οι της σεβάσμιας μονής του
Χορταίτου ένήργουν μεν δια ζευγαριών αυτών αυτήν, έδιδουν δε κατ' Ετος
υπέρπυρα τοις Ζωγραφίταις υπέρ της τοιαύτης γης αυτών, δσα το γράμμα
της συμφωνίας τούτων διελάμβανεν. ούτω του Πεδιασίμου πληροφορηθέν- 50
τος περί της υποθέσεως καί προς τον άποστείλαντα απελθόντος, γέγονε δε
μεταξύ τών άμφιβαλομένων μερών «ποκατάστασις, καθώς άρα καί γέγονεν. οί ρηθέντες ουν μοναχοί της τοιαύτης μονής του Ζωγράφου τήν γενομένην ώς εΓρηται μαρτυρίαν καί εγγράφως έχειν εις τήν μονήν βουλόμενοι,
řva μή χρόνου μήκος απάλειψη αυτήν καί Αύθις εις πειρασμόν έμπέσωσιν, 55
παραγενόμενοι ήξίωσαν καί παρεκάλεσαν σημειωθήναι, ώς παρηκολούθησεν αυτή. δθεν καί του θεού έφορώντος λέγομεν μιαρτυρουντες, δτι μετά το
έλθεΓν τον σοφόν Πεδιάσιμον συνοδικώς έξητάσθη ή ύπόθεσις <καί> μετ'
έπιτιμίου ήρωτήθησαν οί γινώσκοντες, ους είρήκαμεν, καί εκκλησιαστικού
δεσμού καί ώμολόγησαν ακριβώς γινώσκειν, δτι ή του Μακρογένους γη 60
τών Ζωγραφιτών ην προ του γενέσθαι ζευγελατεΐον έκεΐσε βασιλικόν και
πολλάκις ένηργεΐτο καί παρά τών Χορταϊτηνών, διδούντων τοις Ζωγραφί
ταις υπέρ αυτής υπέρπυρα, είτα ώς ετέθησαν έκεΐσε βασιλικά ζευγάρια,
έκρατήθη αυτή ή γη εις τό ζευγελατεΐον το βασιλικόν καί ·ψ.ουον} 'ότι
γέγονεν ανταλλαγή ταύτης καί εδόθη ετέρα γη εις τον *Ιερυσσόν του Σα- 65
ραβάρη καλούμενη, όπερ καί κατέστρωται εις τό βασιλικόν βιβλίον τής τών
απογραφέων θέσεως Φαρισσαίου καί Περγαμηνου. καί οιδεν ακριβώς καί ó
νυν άπογραφεύς ó όρφανοτρόφος.
Ταύτα καί αυτός είδώς καί πρότερον προς τόν δεσπότην δια πιττακίου
μου διαμηνυσάμενος, καί νυν εγγράφως, ώς παρηκολούθησεν ή υπόθεσις, 70
λεπτομερώς εκθεμένος, τό παρόν εις άσφάλειαν τής μονής καί τής μαρτυ
ρίας δήλωσιν υπεγράφη γράμμα μηνί μαρτίω ίνδικτιώνος εβδόμης, έτους
έξακισχιλιοστου όκτακοσιοστου ί^ο^ψ,οστου εβδόμου.

39 συνεμαρτύρυσαν.
62 ένεργεΤτο.

42 ζωγραφιτών (partout).

53 τοΐς τοιαύτης.

54 έγράφως.
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f Ό δούλος του κραταιού καί αγίου ημών αυθέντου καί βα75 σιλέως Δημήτριος Δούκας Καβάσιλας.
f Ό μέγας ΙΊαπίας.
f Ό δούλος του κραταιού καί αγίου ημών βασιλέως, Μανουήλ Χαγερής.
XLV.
6 8 7 8 — 1 3 6 9 , mois de décembre, indiction Ѵ Ш .
Le Conseil central de l'Athos rend au monastère de Zographou
la cellule de Καμηλαυχα.
Έπεί oí έν τη σεβάσμια βασιλική μονή του Ζωγράφου τιμιώτατοι μο
ναχοί ήτήσαντο ήμΐν το κελλίον του Καμηλαυχα, ίνα άναστήσωσιν αυτό,
έχερσώθην καί αυτό είς το παντελές, ώς καί τά άλλα κελλία, ώς άπαντες
ίσασι, δια την εφοδον των άθεων Τούρκων, την αί'τησιν αυτών άσμενέ5 στατα δεξάμενοι έγώ τε καί οι τιμιώτατοι γέροντες της καθ' ήμας λαύρας
των Καρυών διά τε το ευγνωμον αυτών καί την ευπείθειαν, ην έχουσιν είς
τον κατά καιρούς Πρώτον, δεδώκαμεν το ρηθέν κελλίον του Καμηλαυχα
μετά καί πάσης της νομής καί περιοχής αυτού προς την σεβασμίαν μονήν
τοΟ Ζωγράφου, ίνα εχη αυτό εις τον αίώνα τον άπαντα* όφείλουσιν ουν
ίο διδόναι κατ' Ετος οί μοναχοί της ρηθείσης μονής είς τό πρωτάτον οινον
μέτρα εξ* ένθεν τοι καί παρεγγυώμεθα έν άγίω πνευματι πασι τοΐς μεθ'
ήμας άναδεξαμένοις την προστασίαν του πρωτάτου τιμιωτάτοις πατράσι
καί άδελφοΐς, δπως διατηρήσωσι την τοιαυτην παρ' ημών γεγονυΐαν πραξιν άνενόχλητον καί άπαρασάλευτον, μη Ιχοντες τόν τυχόντα έμποδισμόν
15 ή διενόχλησιν, έπεί άραί καί δεσμοί εκκλησιαστικοί έξεφωνήθησαν είς τόν
βουληθέντα άποσπάσαι τό ρηθέν του Καμηλαυχα κελλίον άπό την σέβασμίαν μονήν του" Ζωγράφου ή τι άπό της νομής καί περιοχής αυτού, άλλα
μένει άπαρασάλευτος καί άμεταποίητος* τούτου γαρ χάριν καί τό παρόν
γράμμα γεγονός καί ταΐς υπογραφαΐς πιστωθέν έπεδόθη προς την διαληφ20 θεΐσαν σεβασμίαν βασιλικήν μονήν του Ζωγράφου δι' άσφάλειαν αυτών
αίωνίζουσαν, μηνί δεκεμβρίφ, ίνδικτιώνος ογδόης, του έξακισχιλιοστου
όκτακοσιοστου ί^ο^ψ,οστοΰ ογδόου έτους.
f Ό έκκλησιάρχης της σεβάσμιας λαύρας τών Καρυών Δα
μιανός ιερομόναχος.
XLV. Original aux archives de Zographou. Photographie Sévastianov n. 28. Extrait
chez Porphyre Ouspensky p. 167.
6 εχωσιν.
9 ¿φείλωσιν.
10 ρηθήσης.
19 γεγονώς.
διαληφθήσαν.
21 α'ιωνείζουσαν.
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Θεόφιλος μοναχός ό Πλάκας.
Ό μέγας οικονόμος Νικόδιμος υ,οναγ^ός.
Ίωαννίκιος μοναχός ó επιτηρητής.
'Ιωσήφ μοναχός ¿ Ψευδάκης.
Φίλιππος μοναχός ó Μακρύς.
Νεόφυτος ó Ευστρης.
Θεόνας όΜακρυγένης.
Διονύσιος ó του Χάροντος.
Κύριλλος ιερομόναχος καί πρώην έκκλησιάρχης.

25

30

XLVI.
6880—1372, mois de juillet, inđiction X.
Philothée, patriarche oecuménique, déclare l'église de St. Deme
trius, bâtie par Branislav dans le monastère de Zographou, indepen
dente de l'évêque de Hiérissos et soumise au patriarche.
f Φιλόθεος ελέω θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως
νέας 'Ρώμης καί οικουμενικός πατριάρχης.
Φθάνει δήπου και τούτο τοΐς ίεροΐς κανόσι πάλαι προτεθεσπισμένον,
τό έξεΐναι δηλαδή τοΐς βουλομένοις φροντιστήρια καί ίεροΰς ναούς άνεγείρειν επί των έκασταχου μητροπόλεων καί εκκλησιών καί τούτους μή υπάγειν τη επικράτεια των έν αύταΐς προέδρων, άλλ' άξιουν τελεΐν οώτους υπό
τφ οικουμενική πατριάρχη δια των κατ' Ιθος γινομένων έν αυτοΐς σταυ- 5
ροπηγίων καί μηδαμή τους των πόλεων εκείνων αρχιερείς καί προέδρους
μνήμην εχειν του ονόματος αυτών έν ταΐς ιεροτελεστίαις, ταΐς έν αυτοΐς
δήπου τοΤς ναοΐς καί τοΐς φροντιστηρίοις γίνομέναις. καί γουν αρχαίου δντος
τούτου δή του έθους καί κανονικού, δόξαν ήδη καί τφ κατά πνεύμα υίφ
της ημών μετριότητος τω Μπρανισθλάβω εκ θεοφιλούς γνώμης καί τρό- ίο
που καί συνειδήσεως αγαθής έκ βάθρων άνεγεΐραι θεΐον καί σεβάσμιον
ναόν έν τη κατά τό άγιον όρος τόν 'Ά,θω σεβάσμια βασιλική καί πατριαρ
χική μονή, τη εις όνομα τετιμημένη του αγίου μου ένδοξου μεγαλομάρ
τυρος καί τροπαιοφόρου Γεωργίου καί του Ζωγράφου έπικεκλημένη, είς
δνομα τιμώμενον του αγίου μου ένδοξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του ΐδ
XLVI. Original aux archives de Zographou. Copie de Porphyre Ouspensky p. 169—
170. Éd. H. Geizer, Sechs Urkunden des Georgsklosters Zografu, dans Byz. Zeitachr.
XII (1903), S. 507-508.
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μυροβλύτου, μη μέντοι υποκεΐσθαι τη άγιωτάτη επισκοπή 'Ιερισσού, αλλ'
είναι πατριαρχικόν καί μνημονεύεσθαι τον κατά καιρούς τους της εκκλη
σίας οίακας διιθύνοντα οίκουμενικόν πατριάρχην, κάντευθεν έζήτησεν ούτος
20 καί παρεκάλεσε προβήναι έπί τούτω καί σιγιλλιώδες γράμμα της ημών
μετριότητος, ώστε είναι τούτον κατάτά διηνεκές πατριαρχικόν εις τους έξης
απαντάς χρόνους, ή μετριότης ημών άπολύουσα το παρόν σιγιλλιώδες
γράμμα παρακελευεται έν άγίω πνεύματι είναι καί ευρίσκεσθαι τούτον δη
τον θείον ναον καθ' εαυτόν, ώς πατριαρχικόν κατά την πρόθεσιν καί την
25 βούλησιν καί τον σχοτζον του ρηθέντος Μπρανισθλάβου, καί μηδαμώς
εχειν ήντινουν έπίθεσιν ή και άνάκρισιν παρά των κατά καιρούς προϊστα
μένων της άγιωτάτης ταύτης επισκοπής Ιερισσού, μήτε μην τινάς των
του κλήρου ταύτης είσέρχεσθαι έν αυτφ καί άπαιτεΐν οίασδήτινας απαιτή
σεις καί ζημίαν δλως αυτού προΕενεΐν. οΰ μην ουδέ ζητήσει ποτέ ó έπίσκο30 πος 'Ιερισσού καί αγίου όρους, καν οποίος άρα καί ή, δίκαιον τι εκκλη
σιαστικοί λαβείν απ' αύτου ή μνημόσυνον εχειν έν αυτω ή 'έτιρόν τι, καν
έν όποιωδήποτε σχήματι καί τάζει καταστώσιν εις το έξης τα κατά τον
είρημένον τούτον ναόν, άλλα τηρηθήσεται καθ' εαυτόν ώς υποκείμενος τη
άγιωτάτη Μεγάλη του θεού εκκλησία καί μη τη επικράτεια αυτού, οφειλο35 μένως ενεργούμενου καί αποδιδόμενου του πατριαρχικού μνημόσυνου έν
τωδε τφ δηλωθέντι ναφ' είς γαρ την περί τούτου δήλωσιν άπολέλυται καί
το παρόν σιγιλλιώδες γράμμα της ημών μετριότητος επί τω προσείναι τω
πανσέπτφ ναω του αγίου μου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του μυ
ροβλύτου είς μόνιμον καί διηνεκή την άσφάλειαν, κατά μήνα ίούλιον, της
40 δεκάτης ίνδικτιώνος, τοΰ έξακισχιλιοστου όκτακοσιοστου ογδοηκοστοϋ έτους.
f Φιλόθεος ελέω θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως
νέας Ρώμης καί οικουμενικός πατριάρχης.
XLVII.
(1378), mois de juillet, indiction I.
L'empereur ordonne au grand primicier Jean d'examiner de nou
veau lui-même et de terminer la querelle des monastères de Zographou
et de Chilandar au sujet du moulin près de Marmarion ou d'en char
ger Michel Synadène et le prote de l'Athos.
Περιπόθητε θείε της βασιλείας μου μέγα πριμμικήριε κυρ 'Ιωάννη, οί
μοναχοί της κατά το άγιον δρος το Άθω διακείμενης σεβάσμιας μονής
XLVII. Original conserve aux archives de Zographou. Copie de Porphyre Ouspensky p. 129—130.
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της βασιλείας μου, της <εΐς> όνομα τιμώμενης του αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος και τροπαιοφόρου Γεωργίου και έπικεκλημένης του Ζωγράφου,
άνέφερον περί της διενέξεως, ην εχουσι μετά των μοναχών της σεβάσμιας 5
μονής του Χελανταρίου περί τίνος ύδρομύλωνος, διακειμένου κατά το Μαρμάριον εις τον Χάντακα. ένεφάνισαν ουν και προστάγματα, άπερ εσχον προ
καιρού εις δικαίωσιν αυτών, και έξέτασιν Ιγγραφον, ήν έποιήσατε υμεΐς
ένεκεν της τοιαύτης διενέξεως, και έδεήθησαν άρτίως τυχεΐν και ημετέρου
προστάγματος δια την έντεΟθεν άσφάλειαν. Ή βασιλεία μου τοίνυν δια πλεί- 10
ονα και καθαρωτέραν του πράγματος και της αληθείας δήλωσιν και δια τό
άσκανδάλιστον τών μερών αμφοτέρων διέκρινεν Γνα γένηται και αύθις μετ'
επιστασίας περί τούτου έξέτασις. ει μεν ουν έχεις ευκολον σύ παραγενέσθαι και
έπιστατησαι τω τόπω και ποιησαιτοπικώς την περί του υδρομύλωνος τούτου
έξέτασιν, άρκούμεθα και άποδεχόμεθα τοΌτο' και ποίησον ούτως καί δεφένδευ- 15"
σον καί τό \ЈЉ^ОС,^ όπερ αν ευροις δικαιούμενον. εί δε μη τοΰτο, παραγενέσθω
ó θειος της βασιλείας μου κυρ Μιχαήλ Άστρας ô Συναδηνός και ó ίερώτατος μητροπολίτης Ούγγροβλαχίας και όσιώτατος Πρώτος του άγιου όρους*
και άπόστειλον και συ μετ αυτών ανθρώπους κάλους άπό τών σών και
ευσυνείδητους, και ποιησάτωσαν μετά ακριβείας την τοιαύτην έξέτασιν* 20
και οί'αν άπό τών δύο τούτων σεβασμίων μονών αν ευρωσι καί δείξωσι
προς σε δτι δικαιούται έπί τω ρηθέντι υδρομύλωνι, δεφένδευσον συ τό δι
καιούμενον μέρος* και άντίστρεψον τω δικαιουμένω μέρει και τό παρόν της
βασιλείας μου πρόσταγμα, άπολυθέν τη πεντεκαιδεκάτη.
f μηνί ιουλίω ίνδικτιώνος πρώτης t

25

XLVIII.
(1378), mois de septembre, indiction I I .
Le prote Chariton avec quelques higoumènes termine la querelle
entre les monastères de Zographou et de Chilandar au sujet du moulin
près de Marmarion et reconnaît les droits des moines de Zographou.
f Μεταξύ τών Χελανταρηνών τε και τών Ζωγραφιτών διχοστασία τις
άνωθεν ην και διένεξις περί τίνος υδρομύλωνος περί τό Μαρμάριον εγγύς
που του Χάντακος. οί μεν γάρ ώς εξ άγορασίας αύτοίς έπελθόντα νέμεσθαι και κατέχειν αυτόν διεβεβαιουντο, οί Ζωγραφΐται δέ, ώς εντός τών δι
καίων όντος του εαυτών [¡.ετοχίοΐί του Χάντακος. και προφάσεσι πολλαΐς б
LXYIII. Original aux archives de Zographou. Copie de Porphyre Ouspensky
p. 133—139.
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ποικίλοις τε προβλήμασιν, έστι δ' οτε καί διαφόροις δικαιώμασιν, ί'διον εί
ναι τον μυλωνά θάτερον τών δυο μερών διισχυριζόμενον ην, ούπω
δέ^ συνηλθον εις ταύτόν ουδέ συνέθεντο v¡¡ άληθεία καί τω δικαίω προσσχεΐν η έκ δικαστικής ψήφου καί αποφάσεως η αποδείξεως
10 εναργούς ανδρών τών είδότων, υφ' οίον δήποτε τών δυο μονών ó
τοιούτος μυλών έτύγχανεν, καί ούτω προς είρήνην χωρήσαι καί την
διχόνοιας διαλύσασθαι, άλλ' όπότερον άν τών τοιούτων μερών Οπέλθοι
τον κατά καιρούς έκεΤσε αυθεντεύοντα Σέρβον, την αύτου δεσποτείαν
ελάμβανε πρόφθασαν καί αύθις μετά την εκείνου της άρ/ής άπόθε15 σιν παρά του νεωστί την διακράτησιν λαχόντος θάτερον έπανελάμβανε'
καί πολλή τις ην μέσον αυτών ή φιλονεικι'α καί ó άγων ου μικρός, της ούν
εκείνων άρ/ης δικην αστραπής επελθούσης καί αύθις δίκην αυτής παρελ
θούσης καί τών πραγμάτων είς την οίκείαν τάξιν τε και κατάστασιν ρυθμισθέντων, ούκέτι και ούτοι τα κατά την τοιαύτην υπόθεσιν έν διπλω κεΐ20 σθαι δεΐν φόντο, άλλα καί ταύτην της νομίμου μεταλαβεΐν ανέκαθεν τά
ξεως, πρώτοι ούν οι Ζωγραφϊται μηδόλως άνεχόμενοι της του τοιούτου
ύδρομύλωνος δεσποτείας γενέσθαι απόβλητοι, πάντα λίθον ήσαν κινουντες,
ώστε μη άπολέσαι το ί'διον. άνατρέχουσιν ούν προς τον περιπόθητον θείον
του κραταιού καί αγίου ημών αυθέντου καί βασιλέως τον περιφανέστατον
25 μέγαν πριμμικήριον καί προς τον τρισμακάριστον εκείνον αύτάδελφον αυ
τού τον μέγαν στρατοπεδάρχην έτι περιόντα, μετά του χρυσοβούλλου αυ
τών, καί oi Χελανταρηνοί ομοίως μεθ' ετέρου χρυσοβούλλου, αμφοτέρων
γεγονότων παρά του πατρός του κραταιού καί αγίου ημών αυθέντου καί
βασιλέως, πλην του μεν τών Ζωγραφιτών πρότερον, ύστερον δε <του> τών
80 Χελανταρηνών. κοινουνται γουν οίοτοίς την περί του μύλωνος υπόθεσιν,
επειδή καί πρόσταγμα προς αύτους απελύθη εκείνου, τά της υποθέσεως
ταύτης άνατιθέμενον αύτοΤς. οί γουν τοιούτοι αργάτες άμφω τά χρυσόβουλλα ΐδόντες, άριστα και κατά την εαυτών διασκεψάμενοι γνώμην, τήν
δοκουσαν μεν ούκ έξήνεγκον ψηφον, άλλα δεΐν κρίναντες τά τω βασιλεΐ
35 ψηφισθέντα, έκείνω μόνω τήν περί τούτων άρμόζειν αύθις ψηφον τέ και
άπόφασιν, πέμπουσιν έκείνω καί τά δύο χρυσόβουλλα. ó δε δεξάμενος, άμα
τε θαυμάζει της περί ταύτα άγχινοίας αυτούς, πρόσταγμα άπολύσας, καί
τό μέν τών Ζωγραφιτών έπικυροΐ χρυσόβουλλον, τό τών Χελανταρηνών δέ
ού μόνον ούκ αποπέμπει κενόν, άλλα καί πολλά τούτων καταδραμών, ώς
40

δι' απατηλής αναφοράς τά ώτα εκείνου κλεψάντων, συνεσκιασμένον εί'ρηκε
τό προς αυτούς γεγονός χρυσόβουλλον καί διά τούτο καί άκυρον. όμως αύ9 προσχεΤν.

3 8 έπικυρεΓ.
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θις έξέτασιν έκέλευε ποιήσασθαι, οση δυνατή, καί τά δοκούν έκ των δυο
μερών την νικώσαν έχειν, έκείνω παραδεδωκέναι τον μυλωνά, δεξάμενοι
ούν το πρόσταγμα, έξέτασιν ασφαλή και διηχριβωμένην έποιήσαντο, συναγαγόντες ες ταυτόν απαντάς τους έξ αρχής της τοιαύτας επιστήμονας 45
υποθέσεως* οίς καί μετ' έπιτιμίου ενώπιον αυτών μεμαρτύρηται, δτι δ
Χαντακηνος ό μυλών εστίν, ούμ,ζνουν έγεγόνει καί κρισιμόγραφον δεφεντευον τοις Ζωγραφίταις τόν τω μετοχίω αυτών διαφέροντα μυλωνά, άλλα
ταΐςτου καιρού βαβυλωνίαις καί άστάτοις φοραΐς ήμελήθη γενέσθαι, καί ένέ[κοντο οί Χελανταρηνοί τόν μυλωνά μέχρι του νυν. άρτίως δε μη φέροντες 50
όραν την καθ* εαυτών άδικίαν οί Ζωγραφΐται χωρειν επί πλέον, αύθις μεθ'
οτι πολλής της προθυμίας τε καί σπουδής διαναστάντες προς την του ιδίου
μύλωνος άναζήτησιν, άνατρέχουσι προς τόν κραταιόν καί άγιον ημών αύθέντην -καί βασιλέα καί πάντα υπαγορεύουσιν έξ αρχής περί τε τών χρυσοβούλλων του πατρός αυτού περί τε τής εξετάσεως, έμφανίζοντες αυτώ 55
γεγραμμένους τους τότε την υπόθεσιν παραδηλώσαντας μάρτυρας, τφ δε,
καί μάλιστα του δικαίου φροντίζοντι, άμα τε τά τής αξιώσεως έκπληρουται καί θείον καί προσκυνητόν απολύεται πρόσταγμα προς τόν περιπόθητον θεΐον αύτοοτόν περιφανέστατον μέγαν πριμμικήριον, συντιθέμενον μεν ·
εν τφ μέρει τω του πατρός αυτοϋ γ^υσοβουΧλω καί τοΐς προστάγμασιν, 60
άνατιθέμενον δ' εν μίρει και τα τής υποθέσεως αύθις αύτφ, ως αν αυτός
δηλαδή τόν τόπον έπιστατηση καί την περί τούτου έξενεγκών άπόφασιν
δήλην έκείνω ποίηση, όπότερον δηλονότι τών δύο μερών δεδικαίωται* εί
δε ουκ ευχερές αύτφ τοπικώς έπιστατήσαι καί διακρΐναι την άλήθειαν,
έμέ τε καί τόν πανιερώτατον μητροπολίτην Ούγκροβλαχίας καί Πρώτον 65
του" αγίου ορούς την υπόθεσιν έκέλευεν έξετάσαι. δεξάμενος ούν τό πρόσ
ταγμα ό περιφανέστατος μέγας πριμμικήριος, αυτός μέν ουκ ευκόλως
είχε τούτο ποιήσαι, γνωρίζεται δε ήμΐν ó του βασιλέως θείος καί προσκυνητός ορισμός* καί παραγεγόναμεν άμφω κατά τόν όρισμόν εκείνου προς
τόν Στρυμμόνα, ου μόνον εγώ τε καί ό Πρώτος, άλλα καί πάντες ol όσιώ- 70
τατοι καθηγούμενοι του αγίου ορούς καί οί τιμιώτατοι γέροντες, παραγί
νονται δε οί Χελανταρηνοί καί οί Ζωγραφΐται μεθ* όσης αν είχον παρα
σκευής καί δικαιωμάτων, έπιστατησαντες ούν ήμεΐς τόν τόπον καί ίδόντες τόν μυλωνά, από όροθεσίων μέν ή σημείων ή τοιούτων τινών την
άκρίβειαν ουκ έμάθομεν. όμως ερωτηθέντες οί Χελανταρηνοί, πόθεν καί έκ 75
•κοίου δικαίου καί έκ ποίου γ^ρόνον του τοιούτου δεσπόζουσιν ΰδρομύλωνος,
είτε εξ άγορασίας δηλονότι ή βασιλικής δωρεάς ή τής καλή πίστει χρονιάς
νομής, έκ μεν βασιλικής δωρεάς εί καί έλεγον τούτον εχειν, άλλα τό ανω
τέρω είρημένον ένέφραττεν αυτούς πρόσταγμα, συνεσκιασμένον ώς έκ ψευ-
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80 δους καί απατηλής αναφοράς γεγονός το χρυσόβουλλον αυτών παρακελευόμένον
έξ αυθεντικής ευεργεσίας των ενταύθα Σέρβων, καί
αληθή μεν έλεγον, ούμενουν εκ τούτοι) το δίκαιον εις αυτούς ήρχετο,
επειδή, ώς προέφημεν, ó προλαβών παρά του κατά καιρούς αύθεντεύοντος
εύηργετεΐτο αυτόν, όμως πάντοθεν άπορήσαντες, εις τούτο κατέφυγον δτι"
85 «εκ του κρατίστου καί αγίου ημών αυθεντου καί βασιλέως του μακαρίου
και άοιδίμου εκείνου κυρ Αντωνίου έξωνησάμεθα αυτόν μετά του έκτος
χωραφιού», ζητηθείσης ούν πράσεως ή τοιούτου τινός δικαιώματος, ουκ ειχον άποδουναι ήμΐν. ήρωτήθησαν εν τφ μέρει καί οί Ζωγραφΐται, εκ ποίων
δικαιωμάτων τούτον κατέχουσιν οί δε άμα τε τφ χρυσοβούλλω καί τοΐς
90 προστάγμασι, μάλιστα δ' δτι τών δικαίων καί προνομίων του Χάντακος ο
μύλων ην έξ αρχής, εαυτών είναι τόν μυλωνά έλεγον. ημείς ούν καί την
άπόκρισιν άκούσαντες τών Ζωγραφιτών, ού τοσούτον ήρκέσθημεν τω χρυ
σοβούλλω καί τοΐς προστάγμασιν, άλλ' είπερ μαρτυρηθή προσώποις καλοΐς
τε καί άγαθοΐς, μήτε φίλοις του παράγοντος μήτε έχθροΐς του καθ' ού παρ95 άγονται, άλλ' ίνα μόνον μετά φόβου θεού τάληθές άποδείξωσι πιθανώς
την νικώσαν έχειν ύμας, έφημεν προς, τους Ζωγραφίτας, καί δεσπόζειν
αναμφιβόλως του μύλωνος. μεταξύ δε τούτων εΐπον οί Ζωγραφ'ιται προς
τους Χελανταρηνούς ότι' «έως πότε μέσον ημών διαμένει ή της τοιαύτης
υποθέσεως διενόχλησις; ó τιμιώτατος εν ίερομονάχοις καί πνευματικοΐς
100 κυρ Ματθαίος, καί γέρων ων και μάλα του δικαίου λόγον ποιούμενος καί
της υποθέσεως ημών ακριβής επιστήμων, είπάτω ενώπιον ημών, δσα περί
του μύλωνος σύνοιδεν έαυτφ, και στέργομεν καί στοιχουμεν τη μαρτυρία
αύτου, εί καί του μέρους υμών έστι, μηδέν αμφιβάλλοντες πλέον, άλλ'
εμμένοντες τοϊς είρημένοις παρ' αύτου». ó δε πυνθάνεται παρ' ημών τα
105 κατά τόν μύλωνα έξειπεΐν καί διαλύσασθαι την άμφιβολίαν. καί οίδε μεν
τήν ύπόθεσιν ακριβώς, ούκ ηθέλησε δ' έξειπεΐν, ουκ οίδ' όπως* όμως κα
λούνται οί μάρτυρες, Μιχαήλ ό Καλοειδάς άπό τών Σερρών, μοναχός Θεό
δουλος ó κατά κόσμον Σανδίκης, Γεώργιος ó Μεσονησιώτης, ó Βαγιάνος, ó
Σάββας, άπό του Μαρμαρίου Θεόδωρος ó Μαρίνος, Νικόλαος ó Μαυράγγε110 λος, Μιχαήλ ó Μαυροϊωάννης καί Θεόδωρος ó Κριονέρης, άνδρες ορθής
συνειδήσεως καί μήτε δια κέρδος τι πλημμελούντες απλώς τε μαρτυρουντες καί μή μίαν μεμελετημένην, ó' τοΐς θείοις άπηγόρευται νόμοις, όμιλίαν
προφέροντες. καί δέχονται έπιτίμιον φοβερού καί φρικώδους αφορισμού, καί
όμολογουσιν έκ συνθήματος ώς έξ ενός στόματος άπαντες μετά φόβου
80 après παρακελευόμενον il y a évidemment une lacune (il faut lire: είτα бе έλεγον
τούτον τον ύδρομυλωνα εχειν έξ κτλ.).
86 άοιδήμου.
111 πλημμελήσαντες corrigé en πλημμελουντες.
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θεού, δτι ό Χαντακηνός ο τοιούτος υδρόμυλων εστίν άνωθεν, ουδείς δε ευ- 115
ρέθη τη μαρτυρία αυτών εναντιωθείς ή ψευδή λέγοντας άπελέγξας ή Χελανταρηνάν ή άλλου τινός είναι τόν μυλωνά άποδείξας. έπί τούτοις οί Χε
λανταρηνοΐ δυσχεράναντες, ώς ήδη ήττηθέντες, εφ' ετέραν ίτρίτζοΊτο, οι
κείους είναι τοΐς Ζωγραφίταις τους μάρτυρας λέγοντες' «και ου μαρτυρουσι
την άλήθειαν, νόμους φιλίας εις αυτούς σφζοντες* έ'χομεν δε και ήμεΐς 120
μάρτυρας, τόν τε Κούρσαριν και ετέρους, τάληθή άπροσωπολήπτως μαρτυρήσοντας». ήμεΐς ούν και εις τούτο συγκατατεθήναι έκείνοις βουλόμενοι,
εί και τοΐς θείοις νόμοις δοκεΐ τους μετ έπιτιμίου μαρτυρήσαντας μη άνερευνασθαί, τό άξιόπιστον πάντοθεν Εχοντας, δμως εύρομιν εν τη πρότερα
εξετάσει τη παρά του θείου του βασιλέως, του μεγάλου πριμμικηριου, γε- 125
γονυία τον Κούρσαριν υπογεγραμμένον καί τα δμοια άπαραλλάκτως συμμαρτυρουντα τούτοις μεθ' έτερων, ους οί Χελανταρηνοΐ ίβουλοντο παραγαγεΐν μάρτυρας, επειδή τοίνυν ούτε άπό νομής και δεσποτείας δικαιούν
ται οί Χελανταρηνοΐ, Ομως, εί και τή χρονία νομή δεσπόζειν φόντο, άλλα
τότε κτάται, φησίν ό νόμος, τις την νομήν, δτε μηδείς αύτω ενοχλεί νεμο- 130
μένω* ούτοι δε καθ' έκάστην ώς ειπείν περί των αυτών διενοχλούμενοι
ήσαν ούτε τήν προβληθεΐσαν έξώνησιν έβεβαίωσαν, μή έμφανίσαντες περί
ταύτης δικαίωμα* ούτε τω παρ" αυτών έμφανισθέντι χρυσό βούλλω, έπεί
αυτός ό έπιβραβεύσας τοΟτο\αύτοΧς'καταλέλυκε* μήτε μήν άπό μαρτύρων,
επειδή και οι παρ' αυτών προαχθήναι μέλλοντες κατ' αυτών προεμαρτύρη- 135
σαν, προεξετασθεΐσα δε και ή τοιαύτη ύπόθεσις παρά του περιφανέστατου
μεγάλου πριμμικηριου ούτως -ευρέθη μαρτυρηθεΐσα* έκρίναμεν ήμεΐς, δτι,
επειδή οί Ζωγραφΐταί κύριοι του Χάντακός είσιν, ό δε μύλων πάντοθεν και
εκ πάσης αποδείξεως Χαντακηνός άνωθεν πέφανται, εξ ανάγκης ό μύλων
εστί τών Ζωγραφιτών, επειδή ό τήν έτερου δεσποτείαν, φησίν ό νόμος, 140
ϋπεισιών και τό δίκαιον, τοΐς αύτου δικαίοις οφείλει κεχρήσθαι* παρ* έκεί, νου γάρ, εξ ούπερ οί Ζωγραφΐταί τόν Χάντακα εσχον, παρ' εκείνου και τά
αύτου είλήφασι δίκαια και προνόμια, ων εντός ό τοιούτος μύλων εστίν, οί
Χελανταρηνοΐ δε άναισχύντως άρξάμενοι νέμεσθαι το άλλότριον, διά της
χρονιάς νομής ου δεσπόζειν έψηφίσθησαν παρ' ημών, τοΐς φιλευσεβέσι νό- 145
μοις επομένων, μάλιστα δ' εί' τι και δικαίου λόγω και κυριότητος αυτών
οί Χελανταρηνοΐ ένεφάνισαν, περί του έκεισε ετέρου μύλωνος αυτών διελάμβανεν, επειδή τών δύο τους όρους ουκ ήν οιακρίνον. πάντοθεν γουν
εύνόμως τοΐς Ζωγραφίταις τό δίκαιον περιεποιησάμεθα και άπό τών
122 συγκατατεθεΤναι.
128 οΰτε sous ligue par uue autre main.
130 Dans le mot
τότε la syllabe τε est écrite sous ligne par une autre main.
135 Dans le mot μέλλοντες la syllabe με est corrigée par une autre main.
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150 δικαιωμάτων και άπο των μαρτύρων και άπο άλλης οίασδήτινος
έγχειρίσεως. διό και όφειλουσιν εις το έξης διαμένειν άδιενόχλητοι
παρά του μέρους των Χελανταρηνών, αδιάσειστοι και ανεπηρέαστοι,
έχοντες έπ' αδείας ποιεΐν έπι τφ τοιούτω υδρομύλωνι, δσα τε αύτοΐς είσί
βουλητά και όσα παρά των θείων έφεΐται και φιλευσεβών νόμων αυτοΐς,
155 οια τελείοις αυτού καί άναμφιλέκτοις δεσπόταις, μη εύρίσκοντες την τυχουσαν παρ' εκείνων διενόχλησιν ή έπήρειαν. ει δ' Γσως προφάσεσί τισι δι'
όχλου γενέσθαι τό μέρος βουληθη τών Χελανταρηνών τφ των Ζωγραφιτών μέρει, τζρώτον μεν Γστωσαν παρά τους θείους νόμους ποιουντες, γινωσκέτωσαν δε έν παντί δικαστηρίφ δημοσίω τε καί ίδιωτικω ήττηθησόμενοι
160 τη έμφανεία τοϋ παρόντος ημών γράμματος, δπερ έγεγόνει τοις Ζωγραφίταις εις την εαυτών άσφάλειαν, μηνί σεπτεμβρίω, ίνδικτιώνος δευτέρας, f
f Ό Ούγγροβλαχίας καί Πρώτος Χαρίτων, f
f řO καθηγούμενος της σεβάσμιας καί ίερας βασιλικής Με
γάλης λαύρας Θεοδόσιος ιερομόναχος.
165
f Ό ελάχιστος έν ίερομονάχοις Γερόντιος καί πνευματικοΐς
καί προϊγούμενος του Βατοπεδίου.:
11 y manque la fin avec les autres signatures.

XLIX.
(1378).
Isaac, évêque de Hiérissos, confirme la décision du document pré
cédent au sujet du moulin près de Marmarion.
Έπεί oř ενασκούμενοι έν ταΐς κατά το άγιον όρος του 'Άθω σεβασμίαις
μοναϊς, τη τε του Χελανταρίου και τη του Ζωγράφου, διένεξιν είχον προς
αλλήλους περί τίνος υ^ροαυλωνος περί τό Μαρμάριον διακειμένου πλησίον
του Χάντακος, έκατέρου μέρους τών είρημένων μονών άλλοτε άλλου λαμ5 ^άνοντος αυτόν καί προβαλλομένου δικαιώματα εις ιδίαν δικαίωσιν, χρυσόβουλλά τε και ετερά τίνα, άρτίως δε όρισμω του κρατίστου καί αγίου
μου βασιλέως καί αύτοκράτορος δια σεπτού προστάγματος προς τον περιπόθητον θείον της αγίας βασιλείας αύτου μέγαν πριμμικήριον τον κυρ
Ίωάννην άντεκρίθησαν αμφότερα τά μέρη επί του ίερωτάτου ¡іг\іротсо\пои
151 έγχειρησεως.

158 κτθωσαν.

159 δημωσιω

XLIX. Copie dana le catalogue de 1856 ( ψ- ) .
4 άλλου те άλλου.

5 δικαιώματος.
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Βλαχίας και υπερτίμου καί Πρώτου του αγίου 'όρουζ εν άγίφ πνευματι ιο
αγαπητού αδελφού της ημών μετριότητος και συλλείτουργου, συμπαρόντων αυτω καί πάντων σχεδόν των τιμιωτάτων καθηγουμένων τών εν τφ
άγίφ δρει σεβασμίων μονών, και άνεφάνη άπό μαρτυρίας αξιόπιστων αν
θρώπων, της σεβάσμιας μονής είναι ó τοιούτος υδρόμυλων, δηλονότι του
Ζωγράφου, καθώς εν τω γεγονότι παρ' αυτών γράμματι κατά μέρος άνω- 15
θεν πάντα διαλαμβάνεται, έφ' ф δηλαδή γράμματι εδέησε προβηναι καί
γράμμα της ημών μετριότητος πλείονος χάριν ασφαλείας καί βεβαιώσεως,
το παρόν απολύει αυτή' δι' oů καί παρακελευεται, το στέργον εχειν καί βέ
βαιον τό είρημένον γράμμα καί κατά πάντα έρρωμένον και άκατάλυτον, ως
δικαίως καί νομίμως προβάν καί μετά της προσηκούσης τάξεως και παιδευ- 20
σεως παντοδαπης καί της νομίμου ακριβείας, και κατέχειν άπο τοο νυν καί
εις τό έξης την του Ζωγράφου σεβασμίαν μονήν τον είρημένον υδραμυλωνα
κυρίως καί δεσποτικώς, άνενοχλήτωςτεκαί άδιασείστως, κατά άναφαίρετον
πάντιτ) και άναπόσπαστον έξουσίαν καί κυριότητα, επειδή πάντοθεν άνε
φάνη ταύτη τη μονί) άνήκειν καί ου τη του Χελανταρίου* δθεν καί ουδείς 25
ε'ξει έπ' άδειας διενοχλησαι το σύνολον τη διαληφθείση του Ζωγράφου
μονή χάριν της αυτοΰ δεσποτείας καί κατοχής καί νομής, ούτε ή του Χε
λανταρίου μονή ούτε άλλος τις τών απάντων' ώστε γαρ άναφαίρετον μένειν καί άναπόσπαστον άπό της του Ζωγράφου μονής τον ρηθέντα υδρομυ
λωνα είς τους έξης απαντάς καί διηνεκείς χρόνους, καί βάρος αφορισμού 30
φρικώδους έκφωνεΤ ή μετριότης ημών κατά του βουληθησομένου διενοχλη
σαι το σύνολον αυτούς περί τούτου, όστις αν εί'η. τούτου γαρ χάριν άπολέλυται και το παρόν γράμμα της ημών μετριότητος είς άσφάλειαν.
Ό ταπεινός επίσκοπος Ιερισσού καί αγίου όρους Ισαάκ.

L.
(1378), mois de novembre, inđiction I I .
Le μέγας δουξ, sur l'ordre impérial, déclare le monastère de
Zographou exempt de tous impôts.
f ΎΥ\ έμφανεία της παρούσης γραφής άπό της προς έμε ελεημοσύνης του
κραταιού και αγίου ημών αυθεντου καί βασιλέως οφείλει ή σεβάσμια καί
αγία μονή του αγίου ένδοξου μεγαλομάρτυρος καί τροπαιοφόρου Γεωργίου
26 έ'ξη 80 άφωριαμοΰ
L . Copie dans le catalogue de 1866. Copie de Porphyre Ouspensky p. 166.
ВнзантінскіЗ Вреиенннкъ. Томъ XIII. Прял
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ή εν τώ άγίω δρει του Άθω διακείμενη καί έπικεκλημένη του Ζωγράφου,
5 ίνα δίατηρηται έκ πάντων τών τε εχόντων τα δημοσιακά δίκαια των τε
απαιτούντων ζευγαρατίκΕα ή καστροκτισίας ή άλλας τινάς συντέλειας ανε
νόχλητος καί αδιάσειστος* ου μόνον δε, άλλα καί τό παρόν αύτη χωρίον
τό έπονομαζόμενον του Χάντακος. διό καί έγεγόνει τη τοιαύτη σεβάσμια
καί αγία μονή θεΐον καί προσκυνητον πρόσταγμα, ίνα διαμένη καί έπ
ίο αυτφ άπό τε ζευγαρατικίου καί καστροκτισίας καί άλλης πάσης απαιτή
σεως ανενόχλητος καί αδιάσειστος, ωσαύτως οφείλει, Γνα κατέχη καί κρα
τώντας καί τα χωράφια, άπερ άπεσπάσθησαν από της άγιωτάτης επισκο
πής Ίερισσοο καί εδόθησαν εις την δηλωθεΐσαν σεβασμίαν μονήν του Ζω
γράφου, άνενοχλήτως καί άδιασείστως κατά την περίληψιν του προσόντος
15 αύτη θείου καί σεπτού χρυσόβούλλου καί μη παρά τίνος διασειόμενα* δια
γαρ τοΰτο γενόμενον καί τό παρόν γράμμα έπεδόθη προς την είρημένην
σεβασμίαν καί άγίαν μονήν δι' άσφάλειαν, μηνι νοεμβρίω, ίνδικτιώνος δευ
τέρας.—είχε καί την υπογραφήν ούτως.
f Ο δοολος του κραταιού καί αγίου ημών αυθέντου και
20 βασιλέως f ó μέγας δους" f .
LI.
6 9 0 0 — 1 3 9 2 , mois de mars, indiction X V .
Le Conseil central de l'Athos affranchit le monastère de Zographou
de 2V2 hyperpyres par an qu'il avait payés pour les cellules nommées
τών αγίων 'Αποστόλων et του Καμιλαυκα.
Έπεί προκατεΐχεν ή σεβάσμια καί ίερά βασιλική μονή του Ζωγράφου
τα δύο κελλία του* πρωτάτου, τό μεν εν το εις δνομα τιμώμενον τών αγίων
Αποστόλων, τό δ' άλλο έπονομαζόμενον του Καμιλαυκα, δίδουσα δε κατ*
έτος υπέρπυρα δύο ήμισυ τω ευρισκομένφ Πρώτω ^άριν αυτών, ώς καί εν
5 έτέροις εστί συνήθεια, έλθόντες δε προς με τόν νυν ευρισκόμενον Πρώτον
καί δείξαντες σχέσιν τε καί άγάπην έπέκεινα τών πολλών οί αδελφοί της
αυτής μονής ίκέτευσάν με καί 'Ζουτο ίνα χαρίσωμαι τω άγίφ μεγαλομάρτυρι Γεωργίφ τό κατ' ίτος διδόμενον προς ημάς χάριν τών ρηθέντων κελλίων, τά δύο ήμισυ υπέρπυρα δηλονότι, καί προσδεξάμενος αυτών τήν πα10 ράκλησιν, άφίημι αυτό, πρώτον μεν τη αγάπη τρωθείς του μεγαλομάρτυ6 άνενόχλοτος.
11 άνενόχλητον και άδιασειστον.
LI. Copie ancienne aux archives de Zographou. Photographie Sévastianov n. 29. Co
pie de Porphyre Ouspenşky p. 175.
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ρος, δεύτερον δέ τη δεήσει καί φιλία; τών πατέρων καί αδελφών μου τών
εκ της αυτής μονής, δια τοΌχο εντέλλομαι καί τοΐς μετέπειτα διαδεξομένοις την προστασίαν του πρωτάτου πατρασι καί άδελφοΐς μου στέργειν
'ζοχί'ζο καί βεβαιούν καί μη έπηρεάζειν τη μονή το σννο~λον, χορηγήσας ουν
αΰτοΐς καί το παρόν γράμμα δι' άσφάλειαν, δ καί γραφεν υπεγράφη κάτω- 15
θεν υπ' έμοΟ, μηνί μαρτίφ, έκκαιδεκάτη, ίνδικτιώνος πεντεκαιδεκάτης, του
έξακισχιλιοστοϋ ένακοσιοστοο έτους.
f *0 Πρώτος του" αγίου δρους Νεόφυτος ιερομόναχος.
f Ο ελάχιστος έν ίερομονάχοις Ματθαίος καί έκκλησιάρχης
των Καρεων.
20
t Ό ελάχιστος έν ιερομονάχοις καί πνευματικός κυρ Θεόοουλος καί ηγούμενος του" Στεφάνου.
f Ό ελάχιστος έν ίερομονάχοις Ιάκωβος ίερομόναχος και
πνευματικός καί ηγούμενος του" Χάροντας.
f fO ελάχιστος έν ίερομονάχοις Δαμιανός καί ηγούμενος του 2δ
Μηνίτζη.
f Κάλλιστος μοναχός καί επιτηρητής.
f Ι ω α κ ε ί μ ό Σερβιώτης καί πρώην επιτηρητής.
f Ίωάσαφ μοναχός καί ηγούμενος του Καπρουλλου.

LII.
Janvier, ind. V I I .
Recension générale des propriétés du monastère de Zographou
exécutée par les recenseurs de Thessalonique Constantin Τζιμπάνος et
Alexis 'Αμνός.
Πρακτικόν απογραφικής έξισώσεως θέματος Θεσσαλονίκης
'Αλεξίου Άμνου.
Παρεδόθη τη έν τω άγίω ορει του Άθω διακείμενα σεβάσμια βασι
λική μονή του αγίου καί ένδοξου μεγαλομάρτυρος καί τροπαιοφόρου Γεωρ
γίου, τη του Ζωγράφου καί τών Βουλγάρων επονομαζόμενη, ή διά πρακτι- 5
κου αυτής γη, ης ό περιορισμός έχει ούτως*
LU. Copie ancienne aux archives de Zographou. Extrait chez Porphyre Ouspensky
p. 149.
2 Άμνοΰ] Φαρίσαίου·
8*
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То εις τον Έρισσον χωράφιον το του Πύργου αυτής άρχεται άπό της
μίξεως τών δυο ρυακιών κάτωθεν του άμπελώνος τοΟ Πόθου, εν φ, περι
κλείων τό της Κωμητιανής χωράφιον τών δυο μοδίων, όρθοΐ προς δύσιν
10 κρατεί τόν μεσημβρινόν αέρα καί το εν ΰδατώδςς ρυάκιον διέρχεται την
έτέραν μίξιν τών δύο ρυακιών, ήτοι του καταρρέοντος άπό του Κυριάννη*
ανέρχεται чо\У:с Εως ετέρας μίξεως δύο ρυακιών και εις το χωράφιον Δη
μητρίου του Μυλωνά, σχοινιά είκοσι τρία* κλίνει προς άρκτον, κρατεί τόν
δυτικον αέρα καί τό ευρεθέν ρυάκιον άνωφορεΐ την Στεφανέαν, σχοινιά
15 δύο* παρεκνευει ταύτην, σχοινίον εν, καί πάλιν όρθοΐ" άνωφορεΐ την τουμβαν, σχοινιά τρία" γαμματίζει αριστερά, σχοινιά τρία, καί άνωφορεΐ εις
την μαύρην πλατεΐαν πέτραν καί κατωφορεΐ, έών αριστερά τό του Καθο
λικού χωράφιον" Ερχεται εις τό όφρύδιον καί εξ αύτου εις τον αμπελώνα
της Μπουραίνης* περικόπτει την εις τόν Πριαύλακα άπάγουσαν όδόν, εις
20 την αμπελώνα Καλής της Πρεντουλίας, καί έρχεται εις την οχθαν καί εις
τά δίκαια της μονής του Άλωπου, σχοινιά ένδεκα" είτα κάμπτει προς-ανα
τολάς, κρατεί τόν άρκτικόν αέρα και την αυτήν οχθαν* διέρχεται τόν πύργον της είρημένης μονής, πορεύεται την όδόν, διέρχεται τό τετραγωνιαΐον
κιόνι σύνορον και έρχεται άχρι του χωραφιού Νικολάου υίου της Καλάν25 νης, σχοινιά εί'κοσιν εννέα" παρεκνευει δ' εις τό λίθινον μαυρον σύνορον καί
εξ αύτου είς έτερον λίθινον ' σύνορον" άνωφορεΐ τήν τουμβαν, έν ή ευρέθη
Ετερον λίθινον σύνορον κατωφορεΐ εις τό της γραίας Πήδημα καί εις τό
χωράφιον τών δύο ίερέων, τοΟ τε Νομικού καί του 'Ρούχα, σχοινιά έπτακαίδεκα. ειθ ούτως στρέφεται προς δύσιν, κρατεί τόν μεσημβρινόν αέρα
80 καί τόν κρημνόν καί απέρχεται καί άποδίδωσιν είς τήν μίξιν τών δύο ρυα
κιών, ένθα καί ήρξατο, σχοινιά Ενδεκα: όμου τά ολα σχοινιά εκατόν, άτινα
ψηφιζόμενα κατά τό όλόγυρον άποτελουσι κατά άποδεκατισμόν γήν μο
δίων διακοσίων όγδοήκοντα ενός, άφ' ων άμπέλιον της αυτής μονής ίδιόκτητον, μοδιών δεκαπέντε ήμισυ* κατέχουσι δε και οι καλυβΐται της αυτής
35 μονής άμπέλιον μοδιών εξ, έτερον άμπέλιον τής αυτής μονής είς του Άκωβίτζ άπό του χωραφιού του Ξαντα, μ,ο^ίου ενός" έτερον χωράφιον τής αυ
τής μονής είς την Κακήν ράχιν πλησίον του Καθολικού, μοδιών δύο* έτε
ρον εις τήν Όσόνην πλησίον του Κορμού, μοδίων δύο" Ετερον εις τό Κυ
παρίσσι πλησίον του Κριβε·«ζούλι, μοδίων επτά ήμισυ* Ετερον εις τό τής
40 γραός Πήδημα πλησίον του Φωτεινού, μοδίων οκτώ ήμισυ" ΐιερον εις τόν
αυτόν τόπον άπό του Βητάλι πλησίον του Μυλωνά, μοδίων Εξ ήμισυ' Ετε
ρον είς τόν αυτόν τόπον άπό του Θεληματάρι πλησίον του Κλωστομάλ24 II faudrait mieux écrire κιονισύνορον.
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λίου, μοδίων τριών έτερον το του Τυμπανάρι πλησίον έξ ανατολής τοΟ
παλαιού τειχοκάστρου και της έκεΐσε όδοΟ, σχοινιά έπτακαίδεκα, έκ δύ
σεως πλησίον τοο Πισσιάνου και της Κωμητιανής, σχοινιά δέκα ήμισυ, έξ 45
άρκτου του Μελιτζα, σχοινιά τέσσαρα ήμισυ, καί έκ μεσημβρίας πλησίον
του Κουράτωρος, σχοινία τρία ήμισυ, μοδίων εικοσιν επτά* Ετερον είς τόν
αυτόν τόπον πλησίον τοο Θεοφύλακτου άπο τοο Χριστοδούλου, μοδίων
πέντε" έτερον από της'Ελένης είς τό Κρυον πηγάδι πλησίον του Γαϊτανα,
μοδίων δυο ήμισυ* Ετερον εις τον αυτόν τόπον άπο τοο ΕυλουργοΟ πλη- δο
σίον του Δομετίου, μοδίων Εξ ήμισυ* Ετερον εις την Όσόνην άπο τοο Πεζοβολάρι, μοδίων πέντε, б έστι πλησίον του Αυκομμάτι' Ετερον άπο τοο
Δομετίου είς τον αυτόν τόπον πλησίον του Αυκομμάτι, μοδίου ενός* όμου"
μόδια ένακόσια οκτώ ήμισυ.
'Ετέρα γη της αυτής μονής είς τόν Πριαυλακα, ή λεγομένη Λούστρα, 55
ης ó περιορισμός έχει ούτως' άρχεται άπο τής σταυρώσεως των δύο οδών
και του Διαβρίπου του τάφρου* όρθοΐ προς δυσιν* κρατεί τον άρκτικόν
αέρα και την του Έρισσου όδόν άχρι του παρ' ημών πηχθέντος λίθινου
συνόρου και διαχωρίζοντας τά δίκαια της μονής της Ααυρας, σχοινία δεκατέσσαρα* κλίνει προς άρκτον, κρατεί τον δυτικόν αέρα, διαιρών τά δίκαια 60
της Λαύρας μέχρι του ετέρου λίθινου συνόρου, σχοινία Εξ* κάμπτει προς
ανατολάς, κρατεί τον άρκτικόν αέρα, διέρχεται τό έσπηγμένον μαυρον σύνορον, έξ αυτού είς έτερον λίθινον συνορον καταλιμπάνει έκεΐσε τά δίκαια
της Λαύρας και παραλαμβάνει τά της μονής τοο Έσφιγμένου* κατέρχε
ται άχρι του τάφρου του Διαβρίπου και είς τό μαυρον λίθινον σύνορον τοο 65
βάλτου, σχοινία Ενδεκα' λήγει προς άρκτο ν, κρατεί τον άνατολικόν άέρακαί
τό άνάταφρον, απέρχεται και άποδίδωσιν εις την σταύρωσιν τών δύο οδών,
Ενθα καί ήρξατο, σχοινιά Ενδεκα, όμου τά δλα σχοινία τεσσαράκοντα δύο,
μοδίων πεντήκοντα τριών ήμισυ.
'Έτερον χωράφιον τό λεγόμενον Άρμενον, όπερ έχει σχήμα τρίγωνον 70
και ευρέθη <εχον> κατά τον δυτικόν αέρα σχοινία ένδεκα, κατά ανατολάς
σχοινία εννέα καί έκ μεσημβρίας σχοινία δεκαπέντε, όμου μόδια είκοσιν
εννέα, ύπέρπυρα δώδεκα.
7
Ετερον χωράφιον του Κρύου κάμπου, άρχεται άπο του ρύακος του
Άρμενου, <κρατεΐ> μεσημβρινόν αέρα, σχοινίον Εν περιπατεί προς άρκτον, 75
έών αριστερά τά τών Έρισσιωτών δίκαια, άχρι κάτωθεν της άγριαχλαδίας, σχοινία δέκα εξ* γαμματίζει προς δύσιν πορεύεται τόν άρκτικόν αέρα,
διέρχεται την αυτήν άγριαχραδίαν, άνω^ορέΐ είς την όδόν, σχοινία τέσ57 τον τάφρον.

7 0 τρύγωνον.
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σάρα ήμισυ' αύθις πορεύεται προς άρκτον, κρατεί την όδόν και τον δυτικόν αέρα έως του μικρού λιθίνοϋ συνόρου, σχοινιά ένδεκα" είτα πορεύεται
προς βορράν και έρχεται μέχρι του ρύακος της Κουρβοελένης και του λί
θινου συνόρου, έών αριστερά τα δίκαια της μονής τών Σέρβων, σχοινιά εν
νέα ήμισυ* ειθ' ούτω βαδίζει τόν τοιούτον ρύακα δι' okou και άποδίδωσιν,
ένθα και ήρξατο, σχοινιά. εΓκοσι τέσσαρα ήμισυ" και όμου τα όλα σχοινιά
έξήκοντα Εξ ήμισυ" άτινα ψηφιζόμενα κατά τό οΚό^υρον άποτελουσι γήν
μοδίων εκατόν τεσσαράκοντα, ϋπέρπυρα επτά ήμισυ.
'Έτερον χωράφιον τό του Λουκίτζι άρχεται άπα της έκεΐσε όδου και
μέσον της ράχεως τών ένθεν κάκεΐθεν δυο σκαφειδωτών χωραφιών κατωφορεΐ προς δύσιν άχρι του ρύακος, περικλείων έσωθεν τό χάλασμα του
Λουκίτζι, σχοινιά επτά" γαμματίζει προς &ρχτον} σχοινιά τρία" òpòoX πά
λιν προς δύσιν, άνωφορεΐ είς τό τειχόκαστρον καί εις τό πλατΰ λίθινον
<συνορον> τό δια σταυρού σεσημειωμένον, σχοινιά τρία ήμισυ* κλίνει προς
άρκτον, κρατεί τόν δυτικόν αέρα καί το τειχόκαστρον έως της πέτρας της
τούμβης, σχοινιά επτά ήμισυ* είτα κατωφορεΐ προς ανατολάς άχρι του ρύακος, σχοινιά πέντε ήμισυ" νευει καί αύθις προς άρκτον, κρατεί τό άναρρύακον μέχρι καί του χωραφιού τών Σέρβων, σχοινία πέντε ήμισυ" ειθ' ούτως
άνωφορεΐ προς ανατολάς έως της όδου, σχοινία τρία* κάμπτει, προς μεσημβρίαν, κρατεί τόν άνατολικόν αέρα και την όδόν" απέρχεται καί αποδί
δει, ένθα καί ήρξατο, σχοινία δώδεκα" καί όμου τα ολα σχοινία τεσσαράκοντα επτά, άτινα κατά τό όλόγυρον ψηφιζόμενα άποτελουσι γήν μοδίων
έβδομήκοντα εννέα.
^Ετερον χωράφιον εις τό Πήδημα της γραίας πλησίον της μονής τών
Ιβήρων καί της Βοδενίας, μοδίων πεντήκοντα.

""'Ετερον χωράφιον εις τήν Άρσενίκειαν πλησίον της μονής τών Ίβή105 ρων καί της βάλτου, μοδίων δέκα.
''Ετερον χωράφιον είς τήν Κορβοελένην πλησίον του Μυλωνά, μοδίων
επτά ήμισυ, όμου ή δλη γη μοδίων επτακοσίων έπτακαίδεκα τέταρτον* ην
καί οφείλει κατέχειν ή αύτη σεβάσμια βασιλική μονή καί νέμεσθαι καί
τήν εξ αυτής πασαν και τζαντοίαν άποφέρεσθαι πρόσοδον, καθώς καί τό
lio πρότερον κατά τάς περιλήψεις τών προσόντων αυτή βασιλικών παλαιγενών
γρυσοβούλλων καί απογραφικών διαγνώσεων" διά γαρ zouio καί το παρόν
παραδοτικόν γράμμα γεγονός έπεδόθη αυτή είς άσφάλειαν.
μηνί ίανουαρίω, ίνδικτιώνος εβδόμης.

99 έ'νθα—δώδεκα corrigé par une main postérieure.

— 119 —
f Oí δούλοι του κραταιοΟ καί αγίου ημών αυθέντου και
βασιλέως, απογραφείς καί παραδόται του θέματος Θεσσαλονί- 115
κης. f Κωνσταντίνος ó Τζιμπάνος(?). f Χλέξιος ó Αμνός.

LIII.
Janvier, ind. VII.
Recension des propriétés du monastère de Zographou exécutée par
les recenseurs de Thessalonique
et Alexis 'Αμνός.
Έπεί ώρίσθημεν παρά του κραταιού και αγίου ημών αυθέντου και βα
σιλέως ποιήσαι άπογραφήν καί έξίσωσιν εν τφ θέματι Θεσσαλονίκης καί
την άναθεώρησιν τών τε εκκλησιαστικών προνοιών καί μοναστηριακών,
προσωπικών τε άμα, στρατιωτικών καί λοιπών απάντων καί παραδουναι
ένί έκάστω την δια θείου καί προσκυνητου βασιλικού ορισμού δεδωρημέ^ην 5
αυτω νομισματικήν ποσότητα, μετά τών άλλων άποκατεστήσαμεν καί την
έν τφ άγίω δρει του Άθω διακειμένην ^εβασμίαν βασιλικήν μονήν τοο
άγιου καί ένδοξου μεγαλομάρτυρος και τροπαιοφόρου Γεωργίου, την καί
του Ζωγράφου ήτοι τών Βουλγάρων έπονομαζομένην, είς άπερ κέκτηται
δια πάροικων, μετοχιών καί άλλοίων ακινήτων, κατέχουσαν ταύτα δια ίο
παλαιγενών χρυσοβούλλων καί απογραφικών διαγνώσεων, έχει γουν ή
τούτων περίληψις ούτως* είς τον Ίερισσον Θεόδωρος Χαλκεύς, ó γαύρος
του Χαλκέως, έχει Ξένην, βοίδιον iv, αγρούς δύο, άμπέλιον είς τον τόπον
της μονής, μοδίου ήμισυ, υπέρ στιχικου τέλους ύπέρπυρον εν* χήρα Ευδο
κία ή Βλαχοϊαννή, έχει υίόν Ιωάννην, θυγατέρα Είρήνην, άμπέλιον εκ 15
προικός, [ΐ,οΖίον ήμισυ, τέλος ύπερπύρου ήμισυ* εις του Συμεώνη χήρα ή
Μαρίτζα, έχει υίόν Στέφανον, νύμφην έπ' αύτω Καλήν, βοίδιον εν, άγρους
δύο, πρόβατα είκοσιν, ονικον Ъ, άμπέλιον καί περιβόλιον εν, υπέρ στιχικου
τέλους ύπέρπυρον εν ήμισυ* υπέρ τέλους του εις την Αρσενίκειαν όλοκαίρινοΰ μύλωνος υπέρπυρα δύο* άπό της <είς> *Ιερισσον γης γήν ώσεί μοδίων 20
διακοσίων έβδομήκοντα επτά, ούσης πλησίον καί γύρωθεν του Πύργου,
και άμπέλιον ίδιόκτητον της αυτής μονής, μοδιών δεκαπέντε ήμισυ* ετέρα
γη έν κατατομαΐς, μοδίων ογδοήκοντα δύο* ετέρα γη είς τον Προαύλακα
ήτοι της Λούστρας, μοδίων πεντήκοντα τριών' έτερα γή χωράφιον ΆρμέLIII. Copie ancienne aux archives de Zographon. Copie de Porphyre Ouspensky
p. 147—148.
12 γαυρός=γαμβρος.

24—25 έτερα—εννέα biffé par une main postérieure.
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25 νου λεγόμενον, μοδιών εί'κοσιν εννέα" έτερα γη τοο Κρύου κάμπου, μοδίων
εκατόν τεσσαράκοντα* έτερα γη του Λουκίτζη, μοδίων έξήκοντα εννέα*
ετέρα γη εις το Πήδημα της γραίας, μοδίων πεντήκοντα* £τερον χωράφιον <είς> την Άρσενίκειαν, μοδίων δέκα* έτερον χωράφιον είς την Κουρβοελένην πλησίον του Μυλωνά, μοδίων εξ τέταρτον, ομού ή ολη γη μο30 δίων επτακοσίων δέκα εξ τίτα^τον, είς ύπέρπυρα δεκατέσσαρα. καί όμου
τα δλα ύπέρπυρα δεκαεννέα, α καί οφείλει κατέχειν ή αυτή σεβάσμια μονή
και νέμεσθαι καί τήν εξ αυτών πασαν καί παντοίαν άποφέρεσθαι πρόσοδον,
όφειλόντων των έν αύτη ασκούντων μοναχών ύπερεύχεσθαι τών κραταιών
και άγιων ημών αύθεντών καί βασιλέων, του θεοφύλακτου στρατού καί
35 παντός του χριστιανικού πληρώματος καί συστήματος, μή έχοντος τινός
άδειαν παρενοχλήσαι ή διασέϊσαι ταύτην έπί τη αυτών κατοχή καί νομή*
έπί τούτω γαρ καί τό παρόν ήμέτερον γράμμα πρακτικόν γεγονός, ο καί
συνήθως ύπογραφέν και τη μολιβδίνη βούλλη πιστωθέν έπεδόθη τη διαληφθείση σεβάσμια: καί βασιλική μονή εις άσφάλειαν, μηνΐ ίαννουαρίω,
40 ίνδικτιώνος εβδόμης.—Είχε καί τάς ύπογραφάς ούτως*
f Οι ЪоЪ~коі του κραταιού καί αγίου ημών αύθέντου καί
βασιλέως, απογραφείς καί παραδόται του θέματος Θεσσαλονί
κης.

Ό
45

καί 'Αλέξιος ô Αμνός.

LIV.
Décembre, ind. I.
Recension generale des propriétés du monastère de Zographou exé
cutée par les recenseurs de Thessalonique Démétrius
et Tho
mas Pergamene Pharisee.
Πρακτικόν παραδοτικόν έξισώσεως κτημάτων της ίερας
ημών μονής, απογραφέων OÍ^XOĽZO^ Θεσσαλονίκης
Περγαμενου
Φαρισαίου.
Παρεδόθη τη έν τω άγίω ορει τω'Άθω διακείμενη σεβάσμια βασιλική
5 μονή τοο αγίου ένδοξου μεγαλομάρτυρος καί τροπαιοφόρου Γεωργίου τή
25 λεγόμενου.
44 La signature manque dans la copie.
LIV. Acte conservé dans deux exemplaires (A et B) aux archives de Zographou.
L'exemplaire В n'a pas de fin.
1—S om. B.
5 άγιου καί ενδόξου Β.

— 121 —
του Ζωγράφου και των Βουλγάρων επονομαζόμενη ή δια πρακτικού αυτής
γη, ης ó περιορισμός και έχει ούτως.
Είς τό χωρίον τον Ίερισσόν πλησίον του πύργου της αυτής μονής*
άρχεται άπό της μίξεως τών δύο ρυακιών κάτωθεν του άμπελώνος του
Πόθου, έν ф περικλείεται το της Κωμητιανής χωράφιον τών δύο μοδίων, ю
ορθοί προς δύσιν, κρατεί τόν μεσημβρινόν αέρα καί το iv υδατώδες ρυάκιον
διέρχεται την έτέραν μίξιν τών δύο ρυακιών, ήτοι του καταρέοντος άπό του
Κυριωάννη, ανέρχεται τούτον £ως ετέρας μίξεως δύο ρυακιών και εις τό
χωράφιον Δημητρίου του Μυλωνά, σχοινία είκοσι πέντε* κλίνει προς
άρκτον, κρατεί τόν δυτικόν αέρα και τό έκεισε ρυάκιον* άνωφορεΐ την Στε- 15
* φαναίαν, στοιχία δύο ήμισυ* παρεκνεύει ταύτην, στοιχίον ëv, και πάλιν
ЬрЬоѴ άνωφορεΐ την τύμβην, σχοινία τρία ήμισυ" γαμματίζει αριστερά,
σχοινία τρία* άνωφορεΐ είς την μαύρην πλατέαν πέτραν και κατωφορεΐ,
έών αριστερά τό του Καθολικού χωράφιον" έρχεται εις τό οφρύδιον καί εξ
αύτου είς τόν αμπελώνα της Μπουραίνης* περικόπτει την είς τόν Προαύ- 20
λάκα άπάγουσαν όδόν είς τόν αμπελώνα της Πρεντουλίας και έρχεται είς
την όχθην είς τά δίκαια της μονής τοΟ Αλυπίου, σχοινία δεκαεννέα' είτα
κάμπτει προς ανατολάς, κρατεί τόν άρκτικόν αέρα και την αυτήν όχθην,
διέρχεται τόν πύργον της είρημένης μονής, πορεύεται την όδόν, διέρχεται
τό τετραγωνον σύνορον και έρχεται άχρι του χωραφιού Νι<ολάου υίου τής 25
Καλάννης, σχοινία τριάκοντα τέσσαρα* παρεκνεύει είς τό λίθινον μαυρον
σύνοραν και εξ αύτου εις τό έτερον λίθινον σύνορον* <хѵш<^ор€І την τύμβην,
έν Ύ\ ευρέθη έτερον λίθινον σύνορον, κατωφορεΐ είς τό τής γραίας Πήδημα
και εις τό χωράφιον τών δύο ιερέων, του τε Νομικού και του 'Ρούχα, σχοι
νία δεκαοκτώ* ειθ' ούτως στρέφεται προς δύσιν, κρατεί τόν μεσημβρινόν 30
αέρα καί τόν κρημνόν, απέρχεται καί άποδίδωσιν εις τήν μίξιν τών δύο
ρυακιών, ένθα καί ήρξατο, σχοινία είκοσι δύο* όμου τά ολα σχοινία εκατόν
είκοσιν οκτώ, άτινα ψηφιζόμενα κατά κεφαλήν καί πόδα άποτδλουσι γήν
μοδιών πεντακοσίων δώδεκα, άφ' ων τά τών παροίκων αμπέλια τής τοιαύ
της μονής μοδιών δεκαεννέα καί τά ιδιόκτητα μοδίων τριάκοντα.
35
'Ετέρα γή είς τόν Προαύλακα, ή λεγομένη Λούστρα* ης ό περιορισμός
έχει ούτως* άρχεται άπό τής σταυρώσεως τών δύο οδών καί του Διαβρίπου 'τάφρου' òpòot προς δύσιν, χρατεϊ τόν άρ-κτιχον αέρα καί τήν του Ίερισ8 ίερυσσον (partout) Β.
10 κομητιανής Β.
14 σχοινία κγ' Β.
15 το εύρεθεν
ρυάκιον Β.
στεφανέαν Β.
16 δύο, παρεκνεύει Β.
17 σχοινία γ', γαμματίζει Β.
18 πλατείαν Β.
21 αμπελώνα καλής (της) πρεντουλ'ιας Β.
22 οχθην καί είς
t a Β,
σχοινία ig' Β.
(ε'ι)τα Β.
25 τετραγωνιαΐον κιόνιον σύνορον Β.
26 σχοινία
λ&' Β .
32 και όμου Β.
σχοινία ρη' Β.
34 μοδίων υιδ Β.
34—35 παροίκων της
αύτης μονής αμπέλια Β.
38 τον μεσημβρινόν αέρα Β.
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σου όδόν άχρι του παρ' ημών πηχθέντος λίθινου συνόρου, του διαχωρίζοντος τα δίκαια της μονής της Λαύρας, σχοινιά δεκατέσσαρα* κλίνει προς
άρκτον, κρατέΐ τον δυτικον αέρα, bictip&v τά δίκαια της Λαύρας, џ-íyjpi ίου
έτερου λιθίνου συνόρου, σχοινιά Εξ πέμπτον* κάμπτει προς ανατολάς, κρα
τεί τον δυτικόν αέρα, διέρχεται το πεπηγμένον μαυρον συνορον καί εξ αυτού
εις το έτερον λίθινον συνορον καταλίμπάνει έκεΐσε τα δίκαια της Λαύρας και παραλαμβάνει τά της μονής του Έσφιγμένου, κατέρχεται
άχρι του τάφρου του Διαβρίπου και του μαύρου λιθίνου συνόρου
του βάλτου, σχοινιά Ενδεκα" κλίνει προς άρκτον, κρατεί τον άνατολικόν
αέρα και τό άνάτραφον, απέρχεται και άποδίδωσιν εις την σταύρωσιν τών
δύο οδών, Ενθα καί ήρξατο, σχοινιά ένδεκα* όμοο τά δλα σχοινιά τεσσα-'
ράκοντα δύο, ούργία τέτταρα, άτινα ψηφιζόμενα άποτελουσι γην μοδίων
πεντήκοντα Εξ.
Έτερα γη της αυτής μονής, ή λεγομένη Κρύος κάμπος, ης ó περιο
ρισμός Εχει ούτως* άρχεται άπό του ρύακος του ^ριιίνου, κρατεί μεσημβρινόν αέρα, σχοινίον εν περιπατεί προς άρκτον, έών αριστερά τά τών
Έρισσιωτών δίκαια, άχρι κάτωθεν της άγριοαχράδος, σχοινιά δεκαέξ* γαμματίζει προς δύσιν, πορεύεται τον άρκτικον αέρα, διέρχεται την αυτήν
άγριοαχράδα, άνωφορεΐ εις τήν όδόν, σχοινία τέσσαρα ήμισυ' αύθις πορεύ
εται προς άρκτον, κρατεί τήν έκεΐσε όδόν καί τόν δυτικόν αέρα έως του μι
κρού λιθίνου συνόρου, σχοινία Ενδεκα* ειθ' ούτως βαδίζει προς βορραν καί
έρχεται μέχρι του $ύακος της Κουρβοελένης καί του λιθίνου συνόρου, έών
αριστερά τά δίκαια της μονής τών Σέρβων, σχοινία εννέα ήμ'συ* εντεύθεν
πορεύεται τόν τοιούτον ρύακα δι' όλου καί Ερχεται καί άποδίδωσιν, Ενθα
καί ήρξατο, σχοινία είκοσι τέσσαρα* και όμου τά δλα σχοινία έξήκοντα εξ,
άτινα ψηφιζόμενα κατά το όλόγυρον άποτελουσι γην μοδίων εκατόν τριάκοντά εξ ήμισυ.
Έτερα γη της αυτής μονής, ή ονομαζόμενη του Λουκίτζη, ης ό περι
ορισμός έχει ούτως' άρχεται άπό της έκεΐσε όδου καί μέσον της ράχεως
τών Ενθεν κάκεΐθεν δύο σκαφιδωτών χωραφιών κατωφορεΐ προς δύσιν
άχρι του ρύακος, περικλείει εσωθεν τό χάλασμα του Λουκίτζη, σχοινία
επτά* γαμματίζει προς άρκτον, σχοινία τρία* όρθοΐ πάλιν προς ούσιν, άνω
φορεΐ προς τό τειχόκαστρον καί· εις τό πλατύ "λίθινον συνορον τό δια σταυ
ρού σεσημειωμένον, σχοινία τρία ήμισυ* κλίνει προς άρκτον, κρατεί τόν
42 σχοινιά e', κάμπτει Β .
43 τον άρκτικον αέρα Β .
43—44 συνορον εξ αύτοΰ εις
έτερον Β .
46 διαβρίππου κα\ εις τ4 μαυρον λίθινον συνορον του βάλτου Β .
47 προς
μεσημβρίαν Β . 49 και όαου Β . 51 μοδίων πεντήκοντα τριών ημίσεως Β . 53 κρατεΓ
om. Β .
55 Ίερυσσιωτων Β.
63 σχοινία ξς' ήμισυ Β .
67 (et 82) κα\ έχει Β . *
ράχεος Β .
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δυτικόν αέρα καί το τειχόκαστρον εως της πετρωτής τυμβης, σχοινιά επτά
ήμισυ* είτα κατωφορεΐ δεξιά προς ανατολάς άχρι του ρυακος, σχοινιά πέντε
ήμισυ* νευει καί αύθις προς αρ-κτον, κρατεί το άναρύακον μέχρι του χωρά- 75
φίου της μονής των Σέρβων, σχοινιά πέντε ήμισυ* είτα άνωφορεΐ προς
ανατολάς εως της όδου, σχοινία τρία* κάμπτει προς μεσημβρίαν, κρατεί
τόν άνατολικόν αέρα καί την όδόν απέρχεται καί άποδίδωσιν, ένθα καί ήρξατο, σχοινιά δεκατέσσαρα* καί όμου τά δλα σχοινί« τεσσαυάκοντα εννέα,
άτινα κατά τό όλόγυοον συμψηφιζόμενα άποτελουσι γήν μοδίων έβδομη- 80
κοντά πέντε ημίσεως ενός.
Έτερα γη, ονομαζόμενη του Τυμπανάρη, ης ό περιορισμός έχει ούτως.
άρχεται άπό του Παλαιοκάστρου του διαχωρίζοντος τά δίκαια του ετέρου
χωραφιού του λεγομένου του Λουκίτζη Χαι του περιοριζόμενου* bpòoX προς
δυσιν, κρατεί τόν μεσημβρινόν αέρα, £χων αριστερά τό χωράφιον του Χρι- 85
στοοΌυλου' κατωφορεΐ και έρχεται άχρι του χωραφιού Δημητρίου του Κα
θολικού καί απέρχεται, σχοινία τίσσ<χρ(Ζ' αύθις οροοϊ προς άρκτον, κρατεί
τόν δυτικόν αέρα, έχων αριστερά τό- δηλωθέν χωράφιον του Καθολικού,
καί έρχεται άχρι του παλαιού λίθινου συνόρου, σχοινία επτά ήμισυ* γαμματίζει προς δυσιν άχρι του ρυακος, σχοινίον εν ЬрЬоХ καί αύθις προς άρκ- 90
τον, κρατεί τόν δυτικόν αέρα καί τό ρυάκιον, διέρχεται την συκην καί
άκουμβίζει εις τό χωράφιον του Μελιτα, σχοινία επτά ήμισυ, γαμματίζει
προς δυσιν, περδί τόν προειρημένον ρυακα* ανέρχεται τήν ράχιν, έχων αρι
στερά τό του Μελιτα χωράφίον, καί'έρχεται μέσον της ράχεως καί του λί
θινου συνόρου, σχοινία. δυο, ούργία δυο* όρθοΐ καί πάλιν προς άρκτον, συν- 95
έχων τόν δυτικόν αέρα, βαδίζει τήν ράχιν δι' Ολου καί Ερχεται άχρι της
κορυφής της τυμβης της επονομαζόμενης της Παχυκαλους Δραγαττείας,
σχοινία δώδεκα' εντεύθεν κλίνει προς ανατολάς, κρατεί τόν άρκτικόν αέρα,
κατωφορεΐ κάντευθεν καί έ'ρχεται άχρι της όδου της άπό του Ιερισσού εις
τήν Λουκίτζη απερχόμενης, έών αριστερά τό χωράφιον του Μυλωνά, σχοι- 100
νια τρία' αύθις νευει προς μεσημβρίαν, κρατεί τόν άνατολικόν αέρα καί τήν
δηλωθεΐσαν όδόν, καταλιμπάνει ταυτην, ένουται τφ Παλαιοκάστρω, βαδί
ζει τούτο καθώς κυκλεύει, καί άποδίδωσιν, Ινθα καί ήρξατο, σχοινία εί'κοσιν οκτώ. όμου τα όλα σχοινία έξήκοντα πέντε, <ουργία δύο>, άτινα
κατά τό okóyupov συμψηφιζόμενα άποτελοοσι γήν μοδίων εκατόν τριά- 105
κοντά £ύα.
7 5 άναρρίακον Β .

81 ημισείας μιας τετάρτου Β .

8 4 χωραφιού αυτού του λεγο

μένου Β .
8 8 αριστερά έχων Β .
93 αριστερά έχων Β .
9 4 έρχεται άχρι του μέσου της
ρ^χχεος Β .
9 7 ονομαζόμενης της παχυκαλής δραγαττ(είας) Β .
99 κατ. . . . ρεΤ
κατ* «ύθεΤαν καί έρχεται Β .
1 0 3 κυκλεύει, έρχεται κα\ άποδίδωσιν Β .
1 0 4 σχοινιά
ξ*
β άτινα Β .
1 0 5 συμψηζόμενα Α.
106 δύο ήμισυ τετάρτου Β .
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^Ετερον χωράφιον της αυτής μονής, Ιχον σχήμα τρίγωνον και όνομαζόμενον "Αρμενον, δ και ευρέθη Ιχον κατά τον δυτικόν αέρα σχοινιά, ένδεκα
και κατά τόν άνατολικόν αέρα σχοινιά εννέα καί κατά τον μεσημβρινόν
110 σχοινιά οεκαπέντε, όπερ εστί μοδίων εΓκοσιν εννέα.
Ετερον εις το Κυπαρίσσιον πλησίον 'Ιωάννου του Μπουρου, μοδίων
εξ διμοίρου.
ν
Ετερον εις τον Λουκαν τάς συκας, μοδίων πέντε.
"Ετερον είς τάς Καρύας πλησίον του Βουλγαροπούλου, μοδίων οκτώ.
115
'Ετέρα γη της αυτής μονής, ή λεγομένη του Σαράβαρι, ης ό περιορισ
μός καί έχει ούτως* άρχεται από του έσχισμένου όρθιου άσπρου μαρμά
ρινου συνόρου του διαιρουντος τα δίκαια του Βατοπεδίου τών Σέρβων καί
τήν περιοριζομένην ταύτην γην, έ'χων αριστερά τόν άρκτικόν αέρα, δεξιά
το περιοριζόμενον ЬрЬоХ προς ανατολάς, διέρχεται τό διπλούν ττίτρινον σύν120 ορον, σχοινία εξ* διέρχεται τήν εν τη αγρία άχραδία μονόπετραν, τά του
Βατοπεδίου δι' δλου διερχόμενα δίκαια, απέρχεται εις τήν πάλαιαν όδόν
καί είς τήν έν αυτή μεγάλην σιδηρόπετραν, σχοινία δέκα' στρέφεται προς
άρκτον, κρατεί τόν δυτικόν αέρα καί τά δίκαια πάλιν του Βατοπεδίου- διέρ
χεται τό μέρος της Παλιραίας, λίθινον συνορον' τέμνει τήν καθολικήν
125 όδόν, ένουται τη όδφ τη άπό του àyiou ορούς εις πύργον του Βατοπεδίου
άπαγούση, περίπατων μετ αΰτης μέχρι του έν τω κόλπω της μικράς Παλιραίας, σχοινία πέντε ήμισυ* κάμπτει προς ανατολάς, απέρχεται χ,άντευθεν τήν όδόν τήν άπάγουσαν είς τών 'Ιβήρων, ένοΟται τοΐς δικαίοις της
άγιωτάτης επισκοπής 'Ιερισσού, περικόπτει τό λιβάδιον, επιβαίνει της με130 γάλης ριζημαίας πέτρας, ανέρχεται τήν ράχιν καί ί'σταται εις τόν βάσταγα
τόν έπιλεγόμενον του 'Επισκόπου ράχιν, σχοινιά εΓκοσιν επτά' κλίνει προς
μεσημβοίαν, £χων αριστερά τον άνατολικόν αέρα καί τά τών 'Ιβήρων δί
καια* απέρχεται κατ' ευθείαν τήν του 'Επισκόπου ράχιν, δι' όλου πορευόμενος και διερχόμενος τάς έν αυτή πολλάς καί μεγάλας πέτρας έως του
135 τάφρου του άμπελίου του Έσφιγμένου, σχοινία εϊκοσιν οκτώ* ειθ' ούτως
νεύει προς δυσιν, διέρχεται τον τά^ρον του αυτού άμπελίου καί λήγει (είς
τήν) όδόν μετ' αυτού, σχοινία δεκαπέντε* έκεϊθεν δε στρέφεται προς μεσημβρίαν, κρατεΤ τόν άνατολικόν αέρα, περιπατεί τήν όδόν, τάς έν (τω) τάφρω
πολλάς ίτέας διερχόμενος μέχρι της (ρε)ούσης πλησίον της ξηρολίμνης καί
140 τών πολλών καί συνεχών προυναιών, σχοινία εξ* γαμματίζει προς δυσιν
μεσημβρινότερον, σχοινία τέσσαρα' ЬоЬоХ προς δυσιν
109 — 110 χατα (τον μεσ)ημβρι(νάν)
ήμισυ) τετάρτου Β,
111 — 150 om. Β.
130 ράχυν A (partout).
139 Ίταίας Α.

όπερ Β .
119 πίτρ-ηνον Α .
140 γαματίζει Α.

110 ε"κοσ(ι εννέα
123 δυτι αέρα Α.
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κειμένην μεγάλην πέτραν, διέρχεται ταύτην καί την μικράν άχράδα καί το
κεχωσμένον λίθινον συνορον τό διαιρούν τα δίκαια του Έσφιγμένου καί
της μονής της Λαύρας, σχοινιά δέκα* έκνεύει προς άρκτον, πορεύεται το
μονοπάτιον, διέρχεται τα δίκαια τών Ααυριωτών καί την μαχαφόπετραν 145
την διαχωρίζουσαν τα δίκαια τών Σέρβων άπο τών Ααυριωτών καί φθάνει
και άκουμβίζει εις τό έσχισμένον ό'ρθιον άσπρον μαρμάρινον συνορον, Ενθα
καί ήρξατο, σχοινιά οκτώ. καί όμοο* τα ολα σχοινιά εκατόν εί'κοσιν, άτινα
κατά τό okóyvpov συμψηφιζόμενα άποτελοΟσι γην μοδίων εξακοσίων πεν
τήκοντα τριών ημίσεως.
150
^Ετερον χωράφιον εις το βουνόν του Σαμουήλ, εκ προσενέξεως του
παπα Λέοντος, πλησίον του Νομικού, μοδίων δύο ημίσεως.
^Ετερον εις του" Άσάνου άπο ταυ* Πεζοβολέρου, μοδίων πέντε.
ρ/
Ετερον είς τον αυτόν τόπον, έκ προσενέξεως του Λυκομμάτου, μο
δίων τριών.
155
^Ετερον εις της Χελιδωνοος, έκ προσενέξεως του Ευλουργου, μοδίων
τεσσάρων ημίσεως.
'Έτερον εις του Τυμπανάρι, έκ προσενέξεως του Κωφάκη, πλησίον του
Καθολικού, μοδίου ενός ημίσεως.
Γ/
Ετερον είς την Δραγαττίαν, έκ προσενέξεως του Θεληματάρι, πλη- ιβο
σίον του Μελιτα, μοδίων τριών.
''Ετερον εις την Κουρβοελένην, πλησίον του (Άπ)ρατζάλι, μ.ο^ίου ενός.
^Ετερον (είς τήν)
(πλησίον)τής επισκοπής, μο
δίων «ξ.
"Ετερον εις τό Καρβαρ,. . . . , πλησίον του Ευλουργου, μοδίων τεσσά- ΐ65
ρων.
"Ετερον είς τήν Κουρβοελένην, πλησίον τών 'Ιβήρων, μοδίων εί'κοσιν.
"Ετερον είς τήν Κακήν ράχιν, πλησίον του
, μοδίων
'Έτερον εις της Γραίας πήδημα άπό τοΟ Βιτάλι, πλησίον του Μυλωνά, по
μοδίων εξ ημίσεως.
"Ετερον άπό του Δομετίου, πλησίον του Λυκομμάτη, μοδίου ενός. όμου
ή ποσότης (τών τοι)ούτων απάντων τμημάτων μόδια χίλια εξακόσια έξήκοντα έξ ήμισυ, άνευ τών στασι(δίων καί) άμπελίων της αύτης μονής καί τοο
ιδιοκτήτου όμ
(άμ)πελώνος* ην καί οφείλει ή τοιαύτη !μονή κατέ- ΐ75
χειν και νέμεσθαι καί τήν έξ αυτής (πασαν καί) παντοίαν άποφέρεσθαι
(πρόσο)δον, (καθώς) καί τό (πρότερον, κατά τάς περιλήψεις τών προσόντων
153 του om. Β.
χουρβο)ελένην

156 χελιδονους Β.
la fin de Β.

160 θεληματάρη Β.

162 έτερον ε'ις (τήν
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αύτη βασιλικών παλαι)γενών γ^υσοβουΧλων και άπογρα(φικών έξισώσε)ων
επί τούτω γάρ έγεγόνει καί το παρόν ημών (πρακτικον γράμμα, δ και συν
ήθως ύπογραφέν και τη μολιβδίνη βούλλη πιστωθέν έπεδόθη τ$ διαληφθείση) σεβάσμια μονή εις άσφάλειαν, μηνί δεκεμβρίω, ίνδικτιώνος πρώτης.
f Oí δούλοι του κραταιού και άγιου (ημών αυθέντου xa¿
βασιλέως, απογραφείς καί παραδόται του) θέματος Θεσσαλο
νίκης.
f Ο νοτάριος(?) σεβαστός Δημήτριος ό
f Θωμάς Περγαμηνος ό Φαρισαΐος.

LV.
6 9 9 1 — 1 4 8 3 , mois de juin.
Le Conseil central de l'Athos règle un différend entre les monastè
res de la Laure et de Castamonitou au sujet des oliviers à Xérocastron.
Διενέξεως ούσης μεταξύ της Λαύρας καί του Κασταμονίτου δια τον
τόπον τοο Ευροκάστρου καί διά τάς έλαίας, οποίας είναι κάτω εις τον αίγιαλόν, καί έδεήθησαν ημών, όπως άπέλθωμεν καί έπιστατήσωμεν καί
δώσωμεν εκάστου τό Ι'διον αυτού* και δη απελθόντες εις τον τόπον και κομίσαντες τα δικαιώματα αυτών, ήγουν τα χαρτία, και ίδόντες καί έξετάσαμεν εν ακρίβεια, εορομεν δικαιουσθαι την Λ,αυραν, δτι και αυτός ό πύρ
γος του Κασταμονίτου εις τόν τόπον του Ευροκάστρου εστί, διότι το χαρτή
του Κασταμονίτου γράφει, έως τα μανδρία καί πλέον ουχί. ήμεΐς δε είρηνευσαμεν αυτούς καί είπαμεν αυτούς, ότι ό ποταμός ίνα £ναι συνορον καί
μήτε οί Λαυριώται άπερνώσιν εις τό μέρος του Κασταμονίτου καί ζητώσι
τίποτε μήτε οί Κασταμονΐται άπερνώσιν εις τό μέρος του Ευροκάστρου
καί ζητώσι τίποτε, άλλα άρκέΐσθαι εις έκαστος είς τό Ι'διον αυτού, τούτων
ούτως γενομένων, έσημειώθη ενταύθα καί έχει τό βέβαιον εις απαντάς
τους αιώνας, εν μηνί ίουνίω, πεντεκαιδεκάτη, έτους έξακισχιλιοστου ένακοσιοστου ένενηκοστου πρώτου.
f Ό Πρώτος του άγιου Ορους Ιγνάτιος ιερομόναχος.
f Ό καθηγουμενος του Βατοπεδίου Μανασσής ιερομόναχος.
f (с)тар*ъць уыллнлсіТм л*, о и л ^аритѵО.
f Г^ЛѴКНК ИЗОГрлфсКЫ М И Т р о ф а Н к ГЕрОЛАОНЛ.

LV. Original aux archives de Zographou. Copie de Porphyre Ouspensky p» 181—182.
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f иг$м€ Ценофскы і\ѵс'іфк л\онл.
f npofirŚAU фило£Еискы ГЕролша филодки.
t ' θ ηγούμενος του Δοχιαρίου Γεράσιμος ιερομόναχος,
f O ηγούμενος του Σφιγμένου Νεόφυτος ιερομόναχος.
f CD раси стар ЦК сЕрдпйш.

20

f СО ГрТГОрйТИ llpOHľS/VU ДВЕрКЫЕ.

25

t Ό του κυρ Διονυσίου 'Άνθιμος ιερομόναχος.
f Κατά του ένεστώτος αιώνος ήτοι του έπτακισχιλιοστου εικοστού
πρώτου έτους (1513), μηνί μαΐου, τρίτη, γινομένης επιστασίας αύθις περί
του" τόπου, ου ή γραφή ταύτη προ ημών πατέρων έκτελομένης, καί ήμεΐς
εις αυτά τάνω γ'εγραμμένα δεδώκαμεν στέργον καί μαρτυρίαν οί τότες 30
ευρεθέντες επί την έπιστασίαν, οΡτινες καί όποιοι κατέλαχον τότες, ών καί
πάντες οικεία χεφί σημάναντες κάτισθεν τα ονόματα.
f iipw стые гори Cd Тсрлѵона.
f Του Βατοπαιδίου Σήλβεστρος καί Ματθαίος οί γέρωντες.
f Σάβας ιερομόναχος Ιβήρων.
85
f Ηγούμενος Παντοκράτορος Νεόφητος ιερομόναχος.
f CO CŤTO Паелл, игам!, i'w, Ѵерллонід.
f СО ЦенофА нг8л\І revvrïÉ іЕрмонл.
f СО р»СН CTđpđ CyMíW

At.

f Ηγούμενος του κορ Διονυσίου Μάξιμος ιερομόναχος.
f Ηγούμενος του Τοχηάρίου. ίώσήφος ίέρομάνάχος.

LVI.
7021 — 1513, indiction Ι.
Le Conseil central de l'Athos règle un différend sur les limites
entre les monastères de Zographou et de Castamonitou.
Έπεί διένεξιν είχασιν αναμεταξύ ot έκ της μονής του Ζωγράφου καί
της μονής του Κασταμονίτου δια συνόρων τών αγίων Αποστόλων καί του
Νεακίου καί ó Πρώτος τοΟ αγίου όρους με την ίεράν καί όσίαν σύναξιν
έληλύθείσαν καταλαβέϊν ένακριβώς του πράγματος καί στοχαζόμενοι μετά
27 εί'τι.
30 ή τότες.
31 ήνες κα\ omot.
31—32 τότες, δν καί πάντες ίκήα
χεερ'ι σειμάναντες.
LVI. Original aux archives de Zographou. Extrait de Porphyre Ouspensky p. 186.
1 δηενεξιν άναμεταξοΤ. 2 μονής του Κωνσταντίνου
4 έλιληθοισαν. βτοχαζώμενοι.

*0

— 128 —
5 των γραμμάτων των περί τον τόπον έστόχισαν, δθεν προσεκάλεσαν γέρον
τας, οί'τινες και πρώην έπίσταντο τον τόπον, έδειξαν τήν αρχήν δηλονότι
των συνόρων κατά τάς ^ρα(^άζ) των περί αυτών, εύδήλως εϋρόντες άπαντα,
ώς κατ' αυτών od γραφαί σαφηνούμεναι, και ποσίν βαδίσαντες των συνό
ρων, εδοξεν ήμας ίδόντας τών πρώην σφαλμάτων εις άσφαλτον μετενέγιο και ουδέ διαιρεΐσθαι έτερου προς νέ μην του άλλου, ραον δέ έπίστασθαι τα
τών συνόρων οί ίδόντες, ούτως αρεστών τών δύο μοναστηριών γενομένων
αρχή του συνόρου έπιθέντες τών πάλαι, δθεν τα σιγίλλια του Νεακίου άρ
χονται, δι ου καί σταυρός.του Καμαλαυκά, κάτωθεν του αγίου 'Τπατείου,
άνωθεν του καθίσματος τών αγίων Αρχαγγέλων έπί λόφου προς δυσμάς'
15 αύθις καταβαίνοντος ο'ρθιον εις το κάταντες του ρυάκου προς μεσημβρίαν
αναμεταξύ τών δύο μεγάλων βουνών, του τε τών αγίων Αποστόλων καί το του
Νεακίου* κρατών τό ρυάκιν εως του ποταμού του καταρέοντος άπό του Ζω
γράφου καί είς τήν σμίξιν το μυλοδέσιον του Κασταμονήτου* αύθις τον
αυτόν ποταμόν καταρέοντος εως καί θαλάσσου* καί τό μέρος προς £ω δλος
20 του Κασταμονήτου εστίν, τό δέ προς δυσμόν του Ζωγράφου' καί ταύτα
μεν περί τούτου έγεγόνει καί τα δύο μέρη στέρξαντες* διό καί ταύτην της
συνάξεως γραφήν δεδώκαμεν τών δύο μοναστηριών όμοιοτρόπως, ίνα άπα
του νυν είρήνην βραβεύοντες άλλήλοις καί είς το διηνεκές' ô δέ έναντιούμενος ταύτα, ών ή σύναξις ή καθολική του αγίου δρους έποίησεν, ό τοιου25 τος να έχει τάς αράς του θεοο και πάντων τών αγίων καί ημών, αμήν
άλλ' ώς πρέπει κατά τον άπόστολον τήν τιμήν άλλήλοις προηγούμενοι,
ήτις εστίν σύνδεσμος της αγάπης, δ έστιν πλήρωμα του νόμου, καί ή ει
ρήνη του Χρίστου βραβευέτω έν ταΐς καρδίαις υμών καί ευχάριστοι γίνεσθε
και μηδείς προς ταύτα *εστω σκανδαλουργός, οτι ó συνεργός είς του σκαν80 δάλου ουκ εστί του θεού, άλλα του διαβόλου καί υίός της γεέννης καί κλη
ρονόμος αυτής, ó δέ ποιών τα της ειρήνης υίός θεού λέγεται καί κληρονό
μος της βασιλείας τών ουρανών καί ταύτα, αδελφοί, τα προς είρήνην
πράσσετε, ί'να ή του θεού χάρις, Ελεος καί ή ευχή τών οσίων καί οιοψόρων
πατέρων είη μετά πάντων υμών, αδελφοί, αμήν. έγράφη του έπτακισχι35 λιοστου ύκοσ^ου πρώτου έτους, ίνδικτιώνος πρώτης.
5 (et 7) τον περί 5 — 6 γέροντες είτινες κα'ι Ttptwjv.
6 έδηξαν,
δηλωνοτι
V σινό'ρων
(presque partout).
9 ο'ιδόντας
πρόην.
μετένεγχε.
1 0 διαιρησθαι.
11 ούτος
άρεσθών.
12 σιγγείλλοια.
1 2 ^ 1 3 άρχοντες.
13 κάτοθεν.
1 4 καθησματος.
15 καταβένοντοΰ.
1 6 τον δύο.
17 κρατον.
18 σμήξιν.
19 κατορέοντος.
ολλος.
21 έγεγόνι.
μερί.
2 2 τον δύο.
όμοιωτρώπος.
2 3 βραβεύωντες
2 4 ταύτα δν.
ó τιοίίτος.
2 6 άλλος.
2 7 εΤτις έστιν.
ώ έστιν.
2 8 εύχάριστον γ'ινεσθαι.
2 9 μιδεις.
3 0 γεαίνης.
31 ó δέ ποιον.
ειρήνις.
λε'γετε.
3 2 τον ούρανον.
3 3 πράσεται ι'να.
Ιλεως.
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f

При» CTKJÉ ГирН Cd ÏEpMONd.

f Νεόφυτος ιερομόναχος και προηγούμενος της αγίας Λάβρας.
f Του Βατοπαιδίου oi γέρωντες Σίλβεστρος καί Ματθαίος.
f Τον Ίβήρον Σάβας ιερομόναχος.
f

40

НГ8ЛШІ ¿ЭТрОПОТДЛІКИ ПО AftAHâCİİ.

f стлрбц пдвль W Х-ІЛЛИДЛ.
f Φ ^ЕИОфл rrVVpVïÉ НГЬЛШІ.

t 'Ιωσήφ ιερομόναχος και ηγούμενος του Δοχιαρίου.
f Νεόφυτος ιερομόναχος και ηγούμενος του του Παντωκρατορος.
f Ό ηγούμενος του Διονυσίου Μάξιμος ιερομόναχος.
f CD CITO ПЛуЛА ÌWAHHh

4δ

W$yMíl\.

f u' григорАтѣ нжнфѵѵр пронгалші.
t Φ ΚύΤΛΟΛ\8
f Œ ÇÛ

CÏMON ИГУМЕН .

CTdpïfk CÏMVUN* КОВДЧк.

(Signature ibérienne).
και oí λοιποί γέροντες εν τη ίερα (μονή. )
του αγίου όρους.

50

(πρωτοπα)πά

f Αζ НГОѴ-Л\ЕН KđMONUKH ( N ) É C T W ΪΕρ'ΛΙΟ^Δ Η ECH СТДЦИ И BpATÏA
CŤŕw MOIU ПІрЛ . . . «

11 y manque la fin avec les autres signatures.
LVII.
7 0 2 9 — 1 5 2 1 , mois de mai, indiction I X .
Théolèpte, patriarche oecuménique, confirme le sigillion, donné
par le patriarche. Philothée au monastère de Zographou au sujet de
l'église de St. Démétrius bâtie par Branislav (v. n°. X L V I ) .
*j- Θεόληπτος ελέω θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπό
λεως νέας 'Ρώμης και οικουμενικός πατριάρχης.
Οί έν τη σεβάσμια βασιλική καί πατριαρχική μονή, τη εις όνομα τι
μώμενη του αγίου μου ενδόξου μεγαλομάρτυρος καί τροπαιοφόρου Γεωρ
γίου καί του Ζωγράφου έπικεκλημένη, κατά τό άγιον δε όρος του Άθω
κειμένη, ενασκούμενοι όσιώτατοι μοναχοί ένεφάνισαν ήμΐν γράμμα παλαιγενές του άγιωτάτου πατριάρχου κυρ Φιλόθεου εκείνου διεξιόν, ώς όΜπρα- б
νισθλάβος εκείνος γνώμη θεοφιλεΐ έκ βάθρων άνεγείρας τον έν τη του Ζω
γράφου μονή θείον ναόν του μεγάλου Δημητρίου του [κυρο^Χύτου, τούτον
38 ó βατοπαιδίου.
LVII. Original aux archives de Zographou. Copie de Porphyre Ouspensky p. 187—188.
4 ένεμφάνισαν.
6 θεοφιλή.
ВизантійсЕІй Врѳменнивъ. Томъ XIII. Прил.

g

--
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ου τη επισκοπή της Ιερισσού, άλλα τή Μεγάλη εκκλησία, τω πατριαρχείω
δηλαδή, προσανέθετο* και μη του επισκόπου της προρρηθείσης αγίας έπι10 σκοπής το όνομα εις αυτόν άναφέρεσθαι, άλλα τό του κατά καιρούς ευρισκομέ
νου άγιωτάτου πατριάρχου καί μόνου' αλλ' ουδέ τινά άπαίτησιν γίνεσθαι παρ'
αυτού ή τών κληρικών αύτοϋ ή διενόχλησιν την οίανουν. δπερ δη γράμμα
σιγιλλιώδες οί αυτοί όσιώτατοι μοναχοί έμφανίσαντες άνέφερον εις ήμας,
ώς ó νυν ευρισκόμενος ίερώτατος μητροπολίτης Θεσσαλονίκης λίαν έπηρε15 άζει αυτούς καί βούλεται υπ' αυτόν είναι την τοιαύτην μονήν καί ουχί υπό
τον κατά καιρούς εΰρισκόμενον άγιώτατον πατριάρχην. ή μετριότης ουν
ημών καλώς περί ταύτης της υποθέσεως συνοδικώς διασκεψαμένη, κατά
την περίληψιν της προρρηθείσης αγίας πατριαρχικής γραφής διέγνω καί
άπεφήνατο, ίνα μηδόλως εξη άδειαν ποτέ δ τής Θεσσαλονίκης άρχιερεύς,
20 ομοίως δε και ó τής Ιερισσού επίσκοπος, ζητήσαι μνημόσυνον άπό τε τής
μονής αυτής του Ζω·γρά<^ουί ώς πατριαρχικής ούσης, καί τής παρά του
Μπρανισθλάβου άνεγερθείσης tic όνομα, του μεγάλου μου Δημητρίου ή
άπό τών ταύτης φροντιστηρίων, αλλ' ουδέ άλλην τινά έπήρειαν ή άπαίτησιν παρασχεΐν τοΐς έκεΐσε ένασκουμένοις μοναχοϊς* έλευθέραν γαρ βουλό25 μέθα έιναι εις τό διηνεκές την τοιαύτην μονήν του Ζωγράφου καί άκαταπάτητον άπό πάντων, ων εί'πομεν, όφειλομένως ενεργούμενου καί αποδιδό
μενου του πατριαρχικού μνημόσυνου, ώς δεδήλωται, εν αύτη* εις γάρ την
περί τοίίΐΟΜ δήλωσιν και άσφάλειαν έγένετο καί τό παρόν συστατικόν
γράμμα τής ημών μετριότητος καί έπεδόθη τή σεβάσμια βασιλική καί
80 πατριαρχική μονή τή εις όνομα τιμωμένν] τοΟ αγίου μου ένδοξου μεγαλομάρτυρος καί τροπαιοφόρου Γεωργίου καί έπικεκλημένη του Ζωγράφου, εν
ετει έπτακισχιλιοστω είκοστω ένάτω.
f μηνί μαίω, ίνδικτιώνος ενάτης*
LVIII.
7 0 5 8 — 1 5 5 0 , mois de juillet, indiction VIII.
Syméon, archevêque de Bulgarie et de Serbie, conformément à une
décision synodale, nomme I'higoumène du monastère de Xénophou
Clémence métropolitain de Scopia.
f Συμεών ελέω θεού αρχιεπίσκοπος τής πρώτης Ίουστινιανής καί πάσης Βουλγαρίας, Σερβίας καί τών εξής.
Ή-μετριότης ημών την προστασίαν τής καθολικής αγίας του Χρίστου
14 έπειρεάζει.
23 έπείρειαν.
LVIII. Copie de Porphyre Ouspensky p. 191—194. En 1896 l'original n'existait plus
aux archives de Zographou.
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εκκλησίας έγχειρισθεΐσα παρά θεού ανάγκην έχει δια την έπιταγήν του κυρίου
πάσας τάς έπ' αυτήν τελούσας άγιωτάτας έπισκσπάς τε καί μητροπόλεις
έφοραν καί έπισκέπτεσθαι πνευματικώς κατά την έπιταγήν του κυρίου ποι
μένας τε καί διδασκάλους έν αυταΐς άποκαθιστάν, ώς αν το εν αΰταΐς τοο Ь
ΧριστοΟ λογικόν ποίμνιον δια της αυτών προστασίας καί διδασκαλίας επί
νομάς άγηται σωτηρίους και τ?) κατά θεάν έκτρέφηται πολιτεία, τούτων
τοίνυν όσας εγνω στερουμένας γνησίων ποιμένων καί διδασκάλων, την προσήκουσαν συν θεώ πρόνοιαν έπεδείξατο ή μετριότης ή μών προς το έχειν αΰτάς
γνησίους αρχιερείς καί πρσστάτας. έπε i ουν εύρε και την άγιωτάτην μη>- 10
τρόπολιν Σκοπίων, Βράνιας καί Ζεγληγόβσυ διά τε τας των πραγμάτων
μεταβολάς καί τάς των χαίρων ανωμαλίας καί μετά την παραίτησιν τοΟ
υπάρχοντος αυτής τζροσ'ζά'ζου κυρου" Νικηφόρου, ουδέ ταυτην εΓασέν άμοιρον της προσηκούσης κηδεμονίας, άλλ Ισπευσεν ώς ©ϊόντε άποκαταστησαι
καί έν αύτη πνευματικόν ποιμένα καί &δάσκαλον επί καταρτισμέ καί 15
ωφελεία ψυχική του έν αυτή ευρισκομένου λαοΰ. τι) έποιλήσει τοίνυν τοο
Tcavtxyíou καί ζωοποιού* πνεύματος καί ψήφω θεία της ίερας καί αγίας
συνόδου των καθευρεθέντων ivzaO&x αρχιερέων καί ΰιεερτίμων, του θεο
φιλέστατου επισκόπου Γρεβαίνων κυρου Ιερεμίου, Κορνίζας κυρου Γαβριήλ,
Μοροβίσδσυ κυροΟ Σωφρονίου, Βελλαγράδων χυροϋ Γργτγορίϋυ, μετά καί 20
τών ευλαβέστατων κληρικών της μεγάλης καί καθολικής ημών εκκλησίας
της πρώτης Ίουστινιανής, επειδή ψήφ^ θεία ευρέθη εις αυτήν τήν άγιω
τάτην μητρόπολιν Σκοπίου^ Βράνιας καί Ζεγληγόβ-ου άξιος καί αρμόδιος
καί μεμαρτυρημένσς ΰπό πάντων καί εκ του άγιου δρους ó τιμιώτατος έν
ίερομσνάχοις καί χα^γι^ουμίνος της άγιωτάτης μονής Ξενοφώντος ó κΟρ 28
Κλημέντιος, ευλαβής κατά πάντα καί ευσεβής, μετά τήν παραίτησιν του
πρώην κυρου Νικηφόρου συνοδικως ^οϋ^ον γνήσιον μητροπολίτην ĽY.omou,
Βράνιας καί Ζεγληγόβου κεχειροτόνηκεν ή μετριότης ημών. οφείλει τοίνυν
ó πανιερώτατος μητροπολίτης ó έν άγίω- πνευματι αγαπητός αδελφός καί
συλλειτουργός της ημών μετριότητος κυρ Κλημέντιος άπελθών είς τήν 30
λαχουσαν αυτω έκκλησίαν έπίλαβέσθαι αυτήν καί πασαν τήν ένορίαν αυ
τής καί είσηγεΐσθαι καί διδάσκειν τόν έν αυτή του -mpíou χριστώνυμον
λαόν ταΐς τε νουθεσίαις καί ταΐς άπό του ιδίου βίου χειραγωγίαις πάντα
τά ψυχωφελή καί σωτηριώδη οιατάγμιατα και άποστολικώς είπεΐν πάντα
τοις πασι γίνεσθαι, ίνα πάντας ή τους πλείονας κερδήση, έχων δε άδειαν 35
καί έξουσίαν ίερουργεΐν άκωλύτως έν αύτη μετά του ιερού συνθρόνου έγκα5 ώς αν: '¿σον. 6 Su της αυτών: διατελων.
7 εκτρέφεται.
12 άνομαλίας.
13 οΓασεν.
14 χηδαίμονίας.
17 θείω.
22 θείω.
34 ψυχαφελη.
35 Ι Cor. 9, 22. χερΖίσΎ]. 36 (et 40) άκολύτως.
9*
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θιδρύσεως καί άναγνώστας σφραγίζειν έκ των έν αύτη καί πάση τη ενορία
αυτού, ϋποδιακόνους καί διακόνους χειροτονεΐν καί εις το του πρεσβυτέρου
αξίωμα προβιβάζειν, πνευματικούς πατέρας έγκαθισταν, θείους καί ιερούς
40 ναούς καθιερουν καί τάλλα άπαντα, τα αρχιερατικά ποιεΐν άκωλυτως
τη εξουσία καί χάριτι του παναγίου καί ζωοποιού πνεύματος, ώς γνήσιος
μητροπολίτης Σκοπίων καί ων και καλούμενος, Βράνιας τε καί Ζεγληγόβου, όφειλόντων δε καί των έν πάση τη ενορία αΰτης ευρισκομένων κληρι
κών, ίερέων, ιερομόναχων, μοναχών, αρχόντων καί παντός τοο χριστωνυ45 μου πληρώματος την προσήκουσαν καί έποφειλομένην άπονέμειν αύτω τι
μήν και ύποταγήν και ευπείθειαν καί ύποτάσσεσθαι αυτφ, εφ' οΐς αν έχοι
λέγειν αυτοΐς ψυχωφελέσι ρήμασι καί σωτηριώδεσιν. ή γαρ προς αυτόν
τιμή καί ευπειθεια προς τήν ημών μετριότητα διαβήσεται, δτι ή τιμή της
εικόνος έπι το πρωτότυπον έπανάγεται καί δι' αυτής εις θεόν, ού τον τό50 πον επέχει Ό άρχιερευς έπί της γης. ó δε άντιλέγων αύτφ καί άντιπράττων ή σκανδαλίζων, καν όποιος άρα καί εί'η, ή ιερεύς ή μοναχός ή λαϊκός,
ώς αυθάδης καί άλαζών καί ανυπότακτος της παρά θεού όργης άμα καί
άγανακτήσεως πειρασθήσεται καί παρά της ημών μετριότητος μετά τών
καθευρεθέντων αρχιερέων συνοδικώς Εστω άφωρισμένος παρά της αγίας
65 καί ζωοποιού τριάδος του ενός τη ουσία τών όλων θεού, συν παντί τω
οίκω αυτού, καί μετά τόν θάνατον τό αυτού δυστηνον σώμα άλυτον. οι δε
πειθόμενοι καί τιμώντες αυτόν έστωσαν ευλογημένοι καί συγκεχωρημένοι
παρά της αγίας καί ζωοποιού τριάδος, έπί ιουτο γαρ καί ή παρούσα συν
οδική πραξις της ημών μετριότητος άπολέλυται τω διαληφθέντι ίερωτάτω
60 μητροπολίτη Σκοπίων, Βράνιας καί Ζεγληγόβου κυρω Κλημεντίω, έν άγίφ
πνευματι άγαπητω άδελφφ καί συλλειτουργώ της ημών μετριότητος, εις
άσφάλειαν καί βεβαιωσιν, έν έτει έπτακισχιλιοστω πεντηκοστφ όγδόω ίνδικτιώνος ογδόης, έν μηνι ίουλίω, ημέρα τρίτη.
f μηνι ίουλίω ίνδικτιώνος ογδόης.
LIX.
7 0 7 4 — 1 5 6 6 , mois de juillet, indiction I X .
Païse, archevêque de Bulgarie et de Serbie, détermine les émolu
ments des prêtres à ľéparquie d'Italie.
f Παίσιος ελέω θεού αρχιεπίσκοπος της αγίας Ίουστινιανης
Χχριδών καί πάσης Βουλγαρίας, Σερβίας καί τών λοιπών.
44 χριστονυμου. 54 αφορισμένος.
55 συμπαντ\.
56 δύστινον.
59 διαλειφθέντι.
L I X . Original aux archives de Zographou. Copie de Porphyre Ouspensky p. 195—203.
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(Ή μετριότης ημών) εν φροντίδι ούσα, συνεδριαζόντων και τών αρχιε
ρέων της ημετέρας καθολικής εκκλησίας Χρίστου, υπέρ τών του ίερου κα
ταλόγου Γραικών τ ε και Άλβανιτών, ιερομόναχων, κληρικών τε και ιερέων
και παντός εκκλησιαστικού τάγματος τών κατοικούντων έν τη επαρχία
της Ιταλίας και έν ταΐς ένορίαις αυτής, Απουλία, Απρουτζα, Βασιλικάτα, 5
Καλαβρία, Σικελία, Μελίτη, Δαλματία καί έν πασι τοΐς δυτικοΐς μέρεσι,
θεσπίσαντες έκυρώσαμεν ινα άπαντες οί λαϊκοί Γραικοί τε και Άλβανίται
ó καθ' έκαστος παρέχειν κατ' έτος ένοριατικον άνά εκαστον ζεύγος βοών, δ
κέκτηται, τοΐς ίερευσιν αυτών σίτου του^νον εν, κατά το μέτρον της Νεαπόλεως* οί δε μη έχοντες βόας, παρεχέτωσαν την τιμήν του ρηθέντος σί- 10
του του^νου ενός* έν δε τη ευχή τών λεχών καρλίον ήμισυ, έν δέ τη τεσσαρακονθημέρω εΰχη της άποκαθάρσεως καρλίον έν, έν δέ τφ θείω βαπτίσματι ό άνάΖογος καρλίον εν περί δέ της εΰλογήσεως τών στεφανουμένων νεόνυμφων, έν μεν τω πρώτω στεφάνφ καρλίον έν, έν δέ τω δευτέρω
καρλία δύο, έν δέ τω τρίτω καρλία τρία* έν τοΐς σαρανταρίοις δέ καρλία είκοσι- ΐδ
πέντε, έν δέ τοΐς ευχελαιοις καρλία τρία, έν δέ τη θείού'ερουργία καρλίον ήμισυ,
έν δέτω ένταφιασμω τών λειψάνων παρέχειν έκάστω ίερεΐ καρλίον Εν. ούτως
γίνεσθαι διοριζόμενα, καθώς έθος εστί και τω ήμετέρω πατριαρχίω της πρώ
της Ίουστινιανής Άχριδών καίγάρ εκ τούτων τών εισοδημάτων δεΐ έκτρέφεσθαι τους προειρημένους ιερείς καί πάντας τους του ίερου καταλόγου, ούτω 20
γαρ καί ó κύριος ΊησοΟς Χριστός ό θεός ημών διετάξατο τοΐς τό ευαγγέλιον καταγγέλλουσι, εκ του ευαγγελίου αυτούς διατρέφεσθαι* ούτω καί ό
ιερός Παύλος προς Κορινθίους φησίν" οί τα ιερά εργαζόμενοι έκ του ίερου
έσθίουσιν* φασί δέ καί οί θείοι πατέρες, δτι δια τών προσευχών καί λει
τουργιών τών ¿ερέων, τών προσφερομένων υπέρ τε τών ζώντων τε και κε- 25
κοιμημένων, μεγάλην αυτοί καρπούνται τήν άνεσιν και ώφέλειαν. διό καί
κοινή τήν έκκλησίαν ούτω ποιεΐν έπιτρέπουσιν, παρά τών αγίων αποστό
λων τούτο λαβόντες ώς εί'ρηται. ούτως ουν καί ήμεΐς κελεύομεν χορηγεΐν
τοΐς ίερευσιν, ώς άνωθεν έφημεν, μετά πάσης τιμής καί υποταγής και ευπειθείας- ή γαρ προς τους ίερεΐς τιμή εις αυτόν οίδε τόν θεόν διαβαίνειν, ου 30
τόν τόπον έπέχουσιν έπί γής. καί ος δ' αν άντιλέγειν αΰτοΐς τολμά, της τε
παρά του θεού οργής καί άγανακτήσεως τευξεται καί τοΐς παρά τής
ημών μετριότητος έκκλησιαστικοΐς έπιτιμίοις καθυποβληθήσεται. έτι διοριζόμεθα, τους απαντάς ίερεΐς τε καί τους λοιπούς του ίερου καταλόγου μή
τολμαν άνευ θελήματος καί γράμματος του ιδίου άρχιερέως ή καί τών το- 35
1 ή — ημών gratté.
32 τής τοΐς παρ' ημών

22 καταγγελουσί.
35 τολμών.

23 Ι Cor. 9, 13.

26 ώφέλοιαν.
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ποτηρητών αυτού έξέρχεσθαι της εαυτών ενορίας και εις έτέραν άφικέσθαι,
αλλά καθ' εκαστον μένειν έν ή εκλήθη ενορία, ένα μη άκαταστασίαι και
στάσεις γίνωνται εις αλλήλους, ούτως ουν κελεύομεν γενέσθαι έξ αποφά
σεως, οί δε μη πειθόμενοι τω ήμετέρφ καθολικφ τε καί συνοδική προστά40 γματι, ει μεν ιερείς ειεν, αργία άσυγγνώστω καταδικασθήσονται παρά του
ρηθέντος άρχιερέως* ει δε της αργίας καταφρονήσειαν, έν φρουραΐς έμβληθήσονται παρ' αΰτοο καί ζημιωθήσονται προστψ.ψ χρηματικψ κατά το
δό|αν τφ ρηθέντι άρχιερέΓ τους δε λαϊκούς της τε μιι^ονος καί της ελάσ
σονος τύχης άφορισμφ καί άναθέματι υποδίκους είναι καί ασυγχώρητους
45 καί της εκκλησίας αποβλήτους καί μετά θάνατον άλυτους εις τους αιώνας,
-ούτω ούν άποφήναντες έκυρώσαμεν γίνεσθαι εξ αποφάσεως έν ταΐς προειρημέναις έπαρχίαις εις τε ίερεΐς καί λαϊκούς* καί γαρ είς την περί τούτων
δήλωσιν καί άσφάλειαν έγεγόνει καί το παρόν συνοδικόν καί άποφασιστικόν
γράμμα παρά της ημών μετριότητος καί άπεδόθη είς χείρας του ρηθέντος
50 πανιερωτάτου μητροπολίτου πάσης Ιταλικής έπαρ/ίας καί τών ενοριών
αυτής, Απουλίας, Άμπρούτζης, Βασιλικάτα, Καλαβρίας, Σικελίας, Μελί
της, Δαλματίας, υπερτίμου καί καθολικού έξάρχου πάσης δύσεως του έν
άγίω πνεύματι αγαπητού αδελφού καί συλλείτουργου της ημών μετριότη
τος κυρου Τιμοθέου, δπως κήρυξη καί βεβαίωση αυτό εφ' δλης της Ίταλιбб χης αύτου επαρχίας καί τών προειρημένων ενοριών αυτής, μενέτω δε άπαρασάλευτος καί άπαράθραυστος ή ημών άπό^ασις εις τους αιώνας, εδόθη
έν τω πατριαρχίφ της πρώτης Ίουστινιανης Άχριδών καί κατεσφραγίσθη
μετά της ημετέρας καθολικής σφραγΐδος του ευαγγελισμού της υπεραγίας
^ζοτόχου μετά щріои πρασίνου, καί υπεγράφη ιδία χειρί μετά πράσινης
60 εις άσφάλειαν καί βεβαίωσιν, επί έτους άπό^κτίσεως κόσμου έπτακισχιλιοστου ί^ομγι^,οστοΰ τετάρτου, άπο της ένσάρκου οικονομίας Χρίστου του
θεού ημών χιλιοστού πεντακοσιοστου εξηκοστού Εκτου, μηνί ίουλλίω, ¿νδικτιώνος ενάτης.
f Παίσιος ελέω θεού αρχιεπίσκοπος της πρώτης Ίουστι65 νιανής Άχριδών καί πάσης Βουλγαρίας, Σερβίας καί τών
λοιπών.

Fil de soie avec la bulle de plomb de ľ archevêque Païse.
40 άσυγνώστω.

43 έλάσσωνος.

54 κυρύξη.

αύτώ.
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LX.
7 0 7 4 — 1 5 6 6 , mois de juillet, indiction I X .
Païse, archevêque de Bulgarie et de Serbie, conformément à une
décision synodale, nomme l'évêque de Corytza TimotMe métropolitain
d'Italie.
Ή μετριότης ημών, την προστασίαν της καθολικής εκκλησίας Χρί
στου του θεού ημών έγχειρισθεΐσα πρόνοια θεού, ανάγκην έχει διά την
υποταγήν του κυρίου ποιμένας τε καί διδασκάλους εν ταΐς υπ' αυτού τελούσαις μητροπόλεσί τε καί έπισκοπαΐς άποκαθισταν, όπως το έν αυταϊς
τοΌ Χρίστου λογικον ποίμνιον δια της αυτών προστασίας καί διδασκαλίας 5
επί νομάς άγει της σωτηρίας καί τη κατά θεον εκτρέφει πολιτεία, τοίνυν
εύρων την έπαρχίαν της 'Ιταλίας χηρεύουσαν, μετά και τών ενοριών αυ
τής, ήτοι Απουλίας, Άμπρούτζης, Βασιλικάτα, Καλαβρίας, Σικελίας, Με
λίτης, Δαλματίας καί παντός δυτικού μέρους, του άποιχομένου ίερωτάτου
μητροπολίτου κυρίου Παφνουτίου, ή μετριότης ημών ου μικράν φροντίδα ίο
ποιούμενη έγκαταστήσαι άντ' εκείνου έτερον μητροπολίτην, ίνα μη το έν
αυτή χριστώνυμον του κυρίου ποίμνιον άτΐοί^αν^ον εΓη, δεΐν εγνωμεν έπισκέψασθαι περί τούτου ώς ήμΐν σύνηθες, ψήφω τοίνυν κανονικώς γενομένη
παρά της ημών μετριότητος μετά της ιεράς συνόδου, έπεί ευρέθη άξιος
καί αρμόδιος εις ταυτην την έπαρχίαν ό θεοφιλέστατος επίσκοπος κύριος 15
Τιμόθεος, τό μοναδικόν μεν ένδυσάμενος σχήμα ώς ειπείν ες" απαλών ονύ
χων, καλώς δε έν αύτω διαπρέψας καί θεαρέστως, ιοΰτον τη έπικλήσει
του παναγίου καί τελεταρχικου πνεύματος καί χάριτι^ νομίμως καί κανο
νικώς εκ του προ ημών vo^í^ou αρχιεπισκόπου της αγίας Ίουστι\ιανής
Άχριδών κυρίου Νικάνωρος την χειροτονίαν δεξάμενον έπί τον της άγιω- 20
τάτης επισκοπής θρόνον Κοριτζάς, ή μετριότης ημών τη έπικλήσει του
παναγίου και ζωοποιού πνεύματος μετά της ίερας συνόδου τών αρχιερέων,
θεία ψήφω λέγω μεταθέσεως, loxjiov αυτόν μετατίθεμεν έκ της αυτής
άγιω τάτης επισκοπής Κοριτζδς είς την άγιωτάτην μητρόπολιν Ιταλίας,
του είναι καί όνομάζεσθαι ί'διον μητροπολίτην, είς το άρχιερατεύειν Γραι- 25
κών τε καί Άλβανιτών τών κατοίκούντων έν αύτη κατ' επαρχίας, ήτοι
Άπουλίαν, Άμπρούτζαν, Βασιλικάτα, Καλαβρίαν, Σικελίαν, Μελίτην, Δαλματείαν καί εις παν μ,ίροζ δυτικόν,'ϋπέρτιμον καί καθολικόν [καί] εξαρχον,
LX. Original aux archives de Zographou. Copie de Porphyre Ouspensky p. 205—223.
6 άγειν.
11 έγκατασθησαί.
12 άπήμαντον.
έ'γνομεν. ν 20 δ£ξαμενος.
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έφ' δρου ζωής αυτού, έχέτω τοίνυν ó ρηθείς ίερώτατος \χ/γζροτζο~Κίττ\ς κύ30 ριος Τιμόθεος πασαν έξουσίαν παρά της ημών μετριότητος, είσέρχεσθαιείς
τάς προεφημένας επαρχίας καί οίκεΐν έν αύταΐς, κρίνειν τε καί διορθουν
παν γένος Γραικών τε καί Άλβανιτών, εκκλησιαστικών τε καί λαϊκών, άποκαθισταν τε κατά τόπους καί πόλεις καί χώρας καθολικούς (έξάρχους) καί
τοποτηρητάς αύτου. έτι δε έχέτω άδειαν καί έξουσίαν ó αυτός ¿ερώτατος
35 άρχιερ(εΰς Τιμόθεος καί) τελειουν άγιον μυρον καί αγιον ελαιον καί χρίειν
τους ορθοδόξους χρι(στιανοΰς καί) τά αυτών τέκνα, παρέχειν τε καί συγχωοητικά γράμματα, προς δε καί όφφικιάλους τε καί κληρικούς καί σταυρο
φόρους καί (πάντα τά άλλα) όφφίκια της εκκλησίας έγκαθιστάν, ευαγείς τε
ναούς καί μοναστήρια εκ βάθρων άνεγείρειν, οπού αν βουλοιτο καί τόπος
40 επιτήδειος εί'η. οφείλει τοίνυν ό ρηθείς ίερώτατος μητροπολίτης ó έν άγίω
πνεύματι αγαπητός αδελφός καί συλλειτουργός της ημών μετριότητος έλθών
εις την λαχουσαν αυτφ θεόθεν έπαρχίαν, έπιλαβέσθαι αυτόν αυτής μετά
των ενοριών αίιτης, μετά του ίερου συνθρόνου συγκαθιδρυσεως, εχειν τε αυ
τήν μετά πάντων τών προσόντων αυτής κτημάτων τε καί δικαιωμάτων, πα45 σαν σπουδήν τιθέναι υπέρ τε συστάσεως καί βελτιώσεως αυτής, διδάσκειν
τε τόν έν αυτή χριστώνυμον του κυρίου λαόν, πολλήν τήν σπουδήν καί
έπιμέλειαν τών ψυχών αυτών ένδεικνυμενον, εις πάντα τά σωτήρια καί
ψυχωφελή δόγματα τύπον γενόμενον τοις πασι τω καθ' εαυτόν υποδείγ
ματα άναγνώστας σφραγίζειν, υποδιακόνους τε καί διακόνους χειροτονεΐν
50 καί εις τό του πρεσβυτέρου αξίωμα προβιβάζειν, πνευματικούς πατέρας
έγκαθιστάν, θείους καί ιερούς ναούς καθιερουν καί πάντα τάλλα αρχιερα
τικά ποιεΐν άκωλύτως, ώς γνήσιος καί καθολικός ποιμήν της αυτής άγιωτάτης επαρχίας μετά τών ενοριών αυτής, ήτοι Απουλίας, Χμπρουτζης,
Βασιλικάτα, Καλαβρίας, Σικελίας, Μελίτης, Δαλματίας, υπέρτιμος καί
66 καθολικός εξαρχος πάσης δύσεως καί ων καί καλούμενος, όφείλουσι δε καί
οι έκεΐσε ευρισκόμενοι Γραικοί τε καί Ά,λβανΐται,

όσιώτατοι ιερομόνα

χοι καί πνευματικοί, εντιμότατοι κληρικοί τε καί σταυροφόροι, ευλαβέστα
τοι ιερείς, ευγενέστατοι άρχοντες καί άπας ó τοο κυρίου χριστώνυμος
λαός, ϋποδέξασθαι αυτόν άσπασίως, παρέχειν τε αύτω τήν προσήκουσαν
60 άρχιερεΐ τιμήν τε καί ευπείθειαν καί τό διηνεκές μνημόσυνον καί υπακουειν αυτού, έ©' οίςάνεχει λέγειν αύτοΐς ψυχωφελέσι τε καί σωτηριώδεσίν. ή
γαρ προς αυτόν τιμή καί ευπείθεια προς ήμας διαβήσεται καί бі' ημών εις
θεόν, ου τόν τόπον επέχει ó άρχιερευς έπί της γης οί'οαμεν. ει' τις δε άντιλέγειν αΰτω πειραθείη καί άντιπράττειν, ó τοιούτος, καν όποιος CLQOL καί
34 τοποτηριτάς.

48 ψυχοφελη.

το καθ' εαυτόν ύποΒηγματι.

62 αυτήν.
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εΓη, καί της παρά του θεού οργής καί άγανακτήσεως τεύξεται καί παρά 65
της ημών μετριότητος εκκλησιαστική έπιτιμίω καθυποβληθήσεται. προς
τούτοις δε όφείλουσιν άπονέμειν αυτω άλογοπράκτως και άταράχως άπαντα
τα εκκλησιαστικά δικαιώματα, οί μεν ίερεΐς κατ' έτος κανονικάν καρλία
πέντε, άπό δέ τών ενοριών αυτών ας λαμβάνουσιν έκ τών κοσμικών δού
ναι τω ρηθέντι άρχιερει τον αποδεκατισμών, τά μέν καρλία πέντε κατ' 70
έτος ώς έλευθερώσαντι αυτούς τών βασιλικών δικαιωμάτων καί άγγαριών
καί προς οικείωσιν τη εκκλησία καί τφ άρχιερεΐ, τον δέ δεκατισμόν, δτι
παρ' αύτου κεχειροτόνηνται* ομοίως καί οί προχειροτονηθέντες έφ' ετέρου
άρχιερέως τον αυτόν δεκατισμόν παρεχέτωσαν οί δέ ιεροδιάκονοι καρλία
τρία, οί δέ άναγνώσται καρλία δύο* καί άπαντα τα δικαιώματα τών συν- 75
οικεσίων τών λαϊκών, Γραικών τε καί Άλβανιτών. λαμβάνει δέ έκ πάν
των τών εισοδημάτων αυτών ó αυτός άρχιερεύς, διακελευόμεθα, έκ του σί
του, οίνου καί ελαίου καί τών λοιπών παντοδαπών καρπών αυτών ctkofoπραγήτως τον άποδεκατισμόν, άπό δέ τών (συνοικ)εσίων αυτών έκ μέν
του πρώτου καρλία τρία, έκ δέ του δευτέρου καρλία εξ, έκ δέ του τρίτου καρ- 80
λία δώδεκα, μηδείς δέ τών ¿ερέων τολμάτω ώλογησαι συνοικέσιον άνευ
θελήματος καί γράμματος του άρχιερέως ή καί τών τοποτηρητών αυτού,
έτι δέ καί έν τοις έκκλησιαστικοΐς δικαιώμασι, ήτοι έν λειψάνοις, έν πανηγύρεσι καί έν εύχελαίοις, εις πάσας τάς εκκλησίας Γραικών τε καί Άλβανιτών τών τε εισοδημάτων αυτών ó αυτός άρχιερεύς έχέτω τήν έξουσίαν 85
λαμβάνειν τήν άπαρχήν ήτοι άποδεκατισμόν έκ πάντων επίσης, προς τού
τοις δέ δίδομεν τφ αυτω ίερωτάτω άρχιερεΐ έξουσίαν στερεάν και δύναμιν
έν τε έκκλησιαστικοΐς καί πολιτικοΐς πράγμασιν του λύειν τε καί δεσμεΐν
πάντα τά οεσμου καί λύσεως άξια* έφη γαρ ó κύριος ημών 'Ιησούς Χρι
στός τοις ίεροΐς άποστόλοις καί δια τών αποστόλων πασι τοΐς έ(χου)σι τούτων 90
τόν τόπον ώς διαδόχοις τό* όσα αν λύσητε έπί της γης, έσταιλελυμέναέν τφ
ούρανφκαίόσαάνδήσητε, εσται δεδεμένα, δια της χάριτος του παναγίου καί
τελεταρχικοΟ πνεύματος, ομοίως δέ δίδομεν αύτφ έξουσίαν κρίνειν απαντάς
τους του ιερατικού κλήρου καί τά δόξαντα αύτφ κατά νόμους άποφαίνεσθαι
τελέως τε καθαίρειν καί συγχωρεΐν εν τε είρκτή άσφαλίζειν αυτούς καί 95
λαμβάνειν ποινήν τε καί πρόστιμον παρ' αυτών μηδείς ούν έναντίος όφθείη αύτφ τω ίερωτάτω μΎίτροτζολίτ/}' προς τούτοις δέ έρευνάν τά συνοι
κέσια, Κρίνειν τε καί διορθουν αυτά. έτι δέ διοριζόμεθα μή τολμαν τους
είρημένους κληρικούς κατά του ρηθέντος άρχιερέως ποιεΐν συνόδους ή πα68 ε! μέν
72 προσοίκείωσίν.
73 κεχεφοτόνυνταί.
79 άπό μεν του πρώτου
(щаіз sar από est ajouté έκ).
83 πανυγύρεσι.
90 τούτοις.
91 Matth. 18, 18.
93 τελεταργίκοΐί.
96 έναντίως.
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100 ρασυναγωγάς κατά μόνας άνευ γνώμης αυτοϋ* πάντας δέ τους έν λαϊκώ
σχήματι δντας Γραικούς τε καί Άλβανίτας της τε μύ^ονος καί της ελάσ
σονος μοίρας περιπίπτοντας ψυ/^ικοΐς έγκλήμασιν ó αυτός άρχιερευς έχέτω
την έξουσίαν διορθουν.* μηδείς δέ τών πολιτικών αρχόντων έχέτω άδειαν
κατά τοΟ ρηθέντος άρχιερέως ούτε μην κατά τών αποφάσεων αυτού" έτι
105 δέ δίδομεν αύτφ άδειαν κατά τόπους καί πόλεις και χώρας προβάλλειν κα
θολικούς έξάρχους, τους δέ προσερχόμενους άφιερώσαι έαυτοϋς τη εκκλη
σία, πιστούς λέγω, δέχεσθαι καί βεβαιοον αυτούς προς διόρθωσίν τε τών
εκκλησιαστικών πραγμάτων καί υπηρεσίαν τών άγιων του θεού εκκλη
σιών, άποκαθιστάν τε σο^ουζ άνδρας καί ρήτορας έν ταΐς του θεού έκκλη110 σίαις, δπως ó χριστώνυμος του χυρίου λαός έκτρέφηται πνευματική ^ро^г\.
έτι δέ κελευομεν, όπου αν βουληθή ó ρηθείς άρχιερεύς, κατοικεΐν, η εις
πόλιν ή εις κώμην ή εις μοναστήρια ή εις ιερέων οίκον, όσας αν βούλοιτο
ημέρας προσμεΐναι έκεΐσε, μηδείς άντιλέγειν αΰτω, άλλα καί την δαπάνην
αΰτω χορηγείτωσαν και τοΐς ΰπηρετουμενοις αΰτφ καί τοΐς ίπποις αυτού.
115 εις άίδιον δέ του πράγματος μνήμην δια του παρόντος γράμματος ήτοι
πράξεως βεβαιουμεν καί άποκυρουμεν τον ρηθέντα ίερώτατον μητροπολίτην
μετά πάντων τών ρηθέντων καί προσηκόντων αΰτω δικαιωμάτων έν αυτή
τή ρηθείση επαρχία καί ενορία'αυτής, μηδεις ουν τών ιερέων ή λαϊκών
προφανώς ή λαθραιως βουληθείη σκάνδαλα προξενήσαι τω είρημένω ίερω120 τάτφ άρχιερεΐ" ει δέ τι τών τοιούτων τολμήσει ποιήσαι, Οπερ μή γένοιτο,
έν ονόματι της αγίας τριάδος της ζωοποιοΟ και ζωαρχικής καί αδιαιρέτου,
του πατρός καί του υίου καί του αγίου πνεύματος, ει μεν ίερευς εΓη, έστω
αργός πάσης ιερατικής καταστάσεως* εί δέ καί την άργίαν καταφρονήσει,
έστω καί είς άφορισμόν υπόδικος* αν δέ καί τάς αράς ταύτας καταφρονήσει,
126 έν είρκτη έμβληθήτω παρά του είρημένου άρχιερέως, ζημιουσθω δέ
προστίμω, ώς αΰτφ δοκεΤ τω άρχιερεΐ. εί δέ λαϊκός είη, έστω άφωρισμένος
καί ασυγχώρητος καί υπόδικος τω άναθέματι και μετά θάνατον άλυτος είς
τους αιώνας καί έξω της εκκλησίας Χρίστου, προ πάντων δέ τούτων οφεί
λει και αυτός έχειν ό ιερώτατος μητροπολίτης ϋπακοήν καί εΰπείθειαν έφ'
130 ήμας και είς την καθολικήν μεγάλην έκκλησίαν. είς γαρ την τούτων
δήλωσιν έγεγόνει καί ή παρούσα πραξις συνοδικώς παρά της ημών μετριότητος καί έπεδόθη τω ρηθέντι &ρωτάτω μ-ητροιζοΚίττ] 'Ιταλίας καί ταϊς
ταύτης έπαρχίαις, Απουλία, Άμπρούτζα, Βασιλικάτα, Καλαβρία, Σικελία,
Μελίτν], Δαλματία, ύπερτίμφ καί έξάρχω πάσης δύσεως τψ έν άγίω
101 τοΐς τε μείζονος χα\ τοΤς ελαυσωνος.
113 έχεΐσαι
114 αυτών χωρηγήτωσαν.
120 τίς.
123 άργειαν.
132—133 ταΐς ταύταις, il faudrait écrire κα\ τών ταύτης
επαρχιών etc.
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πνευματι άγαπητφ άδελφώ και συλλειτουργά της ημών μετριότητος κυρίω 135
Τιμοθέφ, έν τω πατριαρχίφ της αγίας Ίουστινιανής ήτοι Άχριδών και
κατεσφραγίσθη τη ημετέρα καθολική σφραγίδι του ευαγγελισμού της
ύπεραγίας θεοτόκου καί άειπαρθένου Μαρίας μετά κηρίου πρασίνου και
υπεγράφη ιδία χειρί μετά πράσινης, καθώς έθος έ'στι τη ημετέρα εκκλησία,
εις βεβαίωσιν καί άσφάλειαν των έντυγχανόντων ταύτη τη πράξει, έπί 140
έτους άπό κτίσεως κόσμου έπτακισχιλιοστοο ένενηκοστοΟ τετάρτου, άπό δέ
της ένσάρκου οικονομίας Χρίστου τοο θεού ημών χιλιοστού πεντακοσιοστου
¿γδοηκοστοΟ έκτου, μηνί ίουλλίφ, ίνδικτιώνος ένατης.
f Παίσιος έλέφ θεού αρχιεπίσκοπος Άχριδών της πρώ
της Ίουστινιανης καί πάσης Βουλγαρίας, Σερβίας καί τών 145
λοιπών.

LXI.
1583, mois d' octobre, inđiction XII.
Jérémie, patriarche oecuménique, confirme la décision du Conseil
central de l'Athos au sujet d'un différend sur les limites entre les
monastères d'Ésphigménou et de Zographou.
f *Ιερεμίας έλέφ θεού άργιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως
νέας 'Ρώμης και οικουμενικός πατριάρχης:
Όσιώτατε Πρώτε του άγιωνύμου ορούς καί ή λοιπή σεβάσμια συναξις,
υιοί κατά πνεύμα αγαπητοί της ημών μετριότητος, χάρις εί'η ύμΐν άπασι
και ειρήνη και έλεος άπό θεού παντοκράτορος. τήν άναφοράν υμών, ην
προ ολίγου προς ή μας άπεστείλατε, έδεξάμεθα και τά έν αυτή πάντα κα
λώς εγνωμεν. γράφετε δέ ήμΤν, όπως, διαφερομένων τών Ζωγραφιτών б
μετά τών Έσφιγμενιτών καί ένοχλουμένων αυτών περί τίνος τόπου, έξελέξατε γνώμη συνοδική άνδρας θεοσεβεΐς, εκ μεν της μεγάλης Λαύρας
τον όσιώτατον γέροντα κορ Βενιαμίν, έκ δέ του Βατοπεδίου τον γέροντα
κυρ Νεκτάριον, έκ δέ τών Ιβήρων τον έν ¿ερομονάχοις κυρ Κάλλιστον τον
ευλαβή γέροντα, έκ δέ του Χελανταρίου τόν καθηγούμενον καί ίερομόνα- ю
χον κυρ Παγίσιον, έκ του Κασταμονίτου τον κυρ Ίγνάτιον τόν γέροντα
140 πράξη.
LXI. Original aux archives de Zographou.
227—228.
1 άγιονύμου.

Copie de Porphyre Ouspensky p.
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καί έτερον μετ' αυτού κυρ Νεόφυτον, εκ του Ξενοφώντος κυρ Άντώνιον γέ^
ροντα καέ '¿tipov μετ' αυτού" κυρ Νικόδημον μοναχόν και εξ έτερων μονα
στηριών πλείστους, και άπεστείλατε αΰτους άπελθεΤν κατά τόπον καί
15 θεωρησαι έν φόβω θεού τον τόπον αυτόν хас τά opta του μοναστηρίου των
Ζωγραφιτών καί ιδεΐν και μαρτυρησαι το δίκαιον, τίνος εστίν, απελθόντες
ουν αυτοί μετά πάσης προσοχής ιδον τα πάντα και έπιστρέψαντες είπον
και έμαρτορησαν, δτι εστίν ó τόπος αυτός και τά δίκαιον των Ζωγραφιτών
και ματαίως λαλουσιν oi Έσφιγμενίται. και ζητείτε έπιβεβαιωθηναι
20 ιουτο και παρ' ημών. διό γράφοντες εν άγίψ άποφαινόμεθα πνευματι, ίνα
εχγ) τό κορος καί τό βέβαιον ή τών γερόντων αυτών έξέτασκ και ή κατά
τόπον έρευνα καί εν φόβω θεού μαρτυρία καί είη ó τόπος αυτός ό διαφερόμενος τών Ζωγραφιτών, καθώς δηλοποιουσι καί τά αυτών παλαιγενη
χρυσόβουλλα, μηκέτι τών Έσφιγμενιτών διενοχλουντων περί ιουτου,
25 έπει, ει τού'Ζυ τολμήσουσι τινές εξ αυτών, ιερωμένοι μέν όντες oi τοιούτοι,
αργοί έστωσαν καί εί της αργίας καταφρονήσουσι, καί άφωρισμένοι' μο
ναχοί δέ απλώς, άφωρισμένοι καί κατηραμένοι καί ασυγχώρητοι καί μετά
θάνατον άλυτοι αιωνίως καί τω άναθέματι υπόδικοι, ώς σκανδαλοποιοί
καί πλεονέκται καί άπειθεΐς άνθρωποι, διό καί τό παρόν γράμμα της
80 ημών μετριότητος κατά την άναφοράν υμών έγένετο και μη άλλοίως γενέσθω* ή δέ του θεού χάρις εί'η μετά της υμών όσιότητος'
μηνί όκτωβρίω, ίνδικτιώνος δωδέκατης.

LXII.
7094—1586, mois de mai, indiction XIV.
Théolèpte, patriarche oecuménique, comme son prédécesseur Jérémie (v. n°. LXI), confirme les droits du monastère de Zographou con
trairement aux prétentions du monastère d'Ésphigménou.
f Θεόληπτος ελέω θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπό
λεως νέας 'Ρώμης καί οικουμενικός πατριάρχης:.
Εί'περ τό ίδιον έκάστω χρεωστουμεν ώς νόμιμον απαραιτήτως χορηγεΐν δίκαιον κατ' άξίαν δια την έν τοΐς πολιτικοΐς πράγμασι καί ταΐς
μερικαΐς καί καθ' εκαστον ύποθέσεσι συστασιν καί δικαιοδοσίαν, ην oi
26 αφορισμένο'..
30 άλλεως.
LXII. Original aux archives de Zographou. Copie de Porphyre Ouspensky p.
229—231.
2 б ta τήν τοΤς έν τοΤς (mais le premier τοΧς est biffé).
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κρίνειν λαχόντες ετάχθησαν παρέχειν τοΐς εσαεί δεομένοκ, μη λόγον δώμεν
£εφ, άλλως διακείμενοι, πολλφ μάλλον εν τοΐς κοινοΐς καί έκκλησιαστικοΐς б
y.od οεφ άφιερωμένοις κτήμασί τε καί άναθήμασι, καί ταύτα, δτε καί το
κύρος έχει παλαιοί*; γράμμασι καί πατριαρχικοΐς* επειδή τοίνυν καί oi
όσίως ενασκούμενοι τω σεβασμιωτάτω μοναστηρίω του Ζωγράφου, το εις
όνομα τιμώμενον του μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, προσέφερον ήμΐν γράμ
ματα παλαιγενή, ύπάρξαντα εξετάσει άκριβεΐ τη κατά τόπον καί κυρω- 10
θέντα πρό χρόνων ήδη πεντακοσίων τεσσαράκοντα παρά τε του τότε πανοσιωτάτου Πρώτου του άγιωνύμου όρους καί λοιπών της εκεί ευρεθείσης
τότε ίερας συνάξεως, διαλαμβάνοντα, ως από τών Βουλγαρικών μετεγλωττίσθησαν, δτι αναμεταξύ Ιωάννου του Σελήνου του ηγουμένου καί Παύλου
της Γιωβάνιτζας ην σκάνδαλον ου μικρόν* δθεν καί τοπικώς συνδραμόντες 15
διεχώρισαν την διαφοράν, ρητώς τά δρια ούτω καταγράψαντες* ό λάκκος ó
λεγόμενος Ίωβάνιτζα, ος καταβαίνει είς τον αίγιαλόν, έκ τούτου αναβαίνει
ϊως εις τήν μεγάλην πέτραν, εν ή υπάρχει ίερός σταυρός δια γλυφίδος
έγκεχαραγμένος κατ' ανατολάς* ε?τα έξ αυτής της πέτρας, αφέντες τον
της Ίωβάνιτζας λάκκον, πορευόμεθα εις τον ξηρόλακκον κατ' ανατολάς 20
ορθώς εις τον Άββαν Ποιμένα και έκ τούτου tic, τήν ράχιν του Χέροβος,
είτα είς έτέραν καί ύψηλοτέραν ράχιν* πάλιν καταβαίνει άπο ταύτης καί
κρούει εις τάς επάνω περιστεράς* είτα εις τό Εηρόκαστρον είς τήν μεγάλην
περιστεράν καί άπό ταύτης κατά τον λάκκον εως είς τον αίγιαλόν, δπου
πέτρα έχουσα εν αύτη δύο σταυρούς έγκεχαραγμένους, τέλος επάγει, ταύτην 25
τήν διαχώρισιν έποιήσαντο τότε, τον Ίωάννην τον Σελήνου ηγούμενο ν
δικαιώσαντες, ου νυν ό περισωζόμενος πύργος καί τα λοιπά τών Ζωγρά
φου μονής είσιν, άποδοκίμάσαντες δε τόν Παϋλον, δς Εμεινε μετά τόσα
Έτη καί ετι λέγεται και Εστί κάθισμα της μονής του Έσφιγμένου, ουδέν
εχόντων μετοχής είς τά του Σελήνου εκείνου 'Іозаѵѵои, μετέχουσι δε μόνον 30
•και κυριεύουσιν οι τής θείας μονής του Ζωγράφου, ώς έκτοτε κατά δια-δοχήν έμεινε καί ώς καί, διαφοράς άνακυψάσης, κατά τόπον νεωστι
άναθεωρήθη και δι' αναφοράς έδηλώθη κατά τον καιρόν τής πατριαρχείας
<τοϋ κυρου 'Ιερεμίου* καί ούτος καλώς ποιήσας Ιπεκύρωσε τήν άναφοοάν
τής τοπικής εξετάσεως γράμματι αύτου, ώς φαίνεται* ο έκυρώσαμεν καί τό 35
βέβαι(ον) εχειν έκρίναμεν μετά καί του (ρηθέντ)ος αύτου παλαιγενοϋς
γράμματος, (εν) φ τά όρια κα(τα)γεγραμμένα είσί και στηλογοαφούμενα.
έπει λοιπόν καί προσέτι καί ημών έδεήθησαν, ώς χρέος εχόντων παρέχειν
10 άκρφη.
13—14 μετεγλωτίσθητ. ν οτι.
26 δίαχώρησιν.
38 δεηθησαν.

19 εγγεχαραγμένος.

21 et 22 ραχην.
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έκάστφ των ήμΐν άνακειμένων τό δίκαιον και κυρουν τα των γραμμάτων
40 παλαιγενη καί συστατικά των ορίων των θείων μοναστηριών, τούτου
χάριν γράφοντες καί εν άγίω πνευματι αποφαινόμενοι όριζόμεθα Γνα, ώς
κεκυρωμένων ϋπαρξάντων τών γραμμάτων, ων έχουσιν oi Ζωγραφΐται,
καί εμφανών όντων τών ορίων καί τών δικαίων αυτών καί δεδικαιωμένων,
οι Έσφιγμενΐται μηκέτι ένοχλώσι δια (κε)νης αδίκως* δς γαρ τολμήση τε
45 από τούδε, τών ¿ερωμένων ών, αργός μενέτω* τών μοναζόντων δέ, άφωρισμένος άπό θεού καί ασυγχώρητος καί άδιάλυτος μετά θάνατον ó δέ
είρηνευων καί κατά τούτο εΐ'η ευλογημένος άπό θεοο, ου είς δόξαν καί τό
παρόν εξεδόθη είς άσφάλειαν κατά τό έπτακισχιλιοστόν ένενηκοστόν τέ
ταρτον έτος, μηνί μαίω, ίνδικτιώνος τεσσαρακαιδεκάτης.
δο
f Θεόληπτος έλεφ θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπό
λεως νέας 'Ρώμης καί οικουμενικός πατριάρχης.

LXIII.
7 1 8 4 — 1 6 7 6 , mois de janvier.
Le Conseil central de l'Athos règle le différend entre le mo
nastère de Zographou et les Siménites au sujet d'un terrain à
Vanitsa.
Έξουσιάζοντος του Μεεμέταγα.
f Κατά τό ζρπδ' συναθροιζομένης μεγάλης συνάξεως δια υπόθεσιν
του άγιου ό'ρους, καί έχοντες φιλονικίαν μεγάλην oi Ζωγραφΐται μετά τών
Σημενίτων δια τόν τόπον, όπου έδωσαν οι Ζωγραφΐται τών Σημενίτων είς
την Γιοβάνιτζα τόν ποτέ καιρόν δια μελισσουρίον, καθώς ευρίσκεται με
5 τόν παλαιόν πλοκόν τό περιβόλι, καθώς φαίνεται, και ουχί περισσότερον,
μήτε ζευγάρι να βάλλουν οί Σιμενίται, άλλα μετά δικελλίου εϊ τι σπεί
ρουν εν τη περιοχή τους, να έχουν καί μη προβαίνειν έξω της περιοχής
αυτών, καί μεσιτεύοντες της μεγάλης συνάξεως αναμεταξύ αυτών, ειρή
νευσαν αυτούς' καί να δίδουν οί Σιμενίται τών Ζωγραφίτων τρεΐς οκάδες
10 κερί τόν κάθε χρόνον καί μη θέλοντες να δίδουν τό κερί είς τό μοναστήρι
κατά την συμφωνίαν μας, να έβγένουν άπό τόν τόπον, καί εί' τι έφυτευσαν,
45 άρορισμενος.
LXIII. Original aux archives de Zographou.
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να μένουν εις τον τόπον, και δια το βέβαιον της αληθείας καί το είρηνικον
έδώσαμεν την παρουσαν συμφωνίαν ημών είς τας χείρας τών Ζωγραφίτων ·
έμπροσθεν του άγά καί της μεγάλης συνάξεως καί ήγουμενευοντος έκ του
Ζωγράφου ό παπα κυρ Ζαχαρίας καί έκ του* Έσφιγμένου ó γέρο Παγκρά- 15
της καί έκ της συνάξεως:
f έκ της αγίας Λαύρας ó προηγούμενος π$πα κυρ Ναθαναήλ.
f έκ του Βατοπεδίου ό γέρο Ιεζεκιήλ.
f έκ του Χελανδαρίου ó γέρο Μωυσης.
20
f έκ τών Ιβήρων o yípo Ματθαίος.
f έκ του Διονυσίου ó γέρο Μαλαχίας.
f έκ του Κουτλουμουσίου ό προηγούμενος παπα 'Ιγνάτιος.
f έκ της Σιμόπετρας γέρο Δίμετιανός»
f έκ του Σταυρονικήτα παπα 'Ιωακείμ,
2б
f έκ του Κασταμονήτη ò ηγούμενος παπα Δωρόθεος.
μηνί ίανουαρίω.

LXI?.
1690.
Acte du Conseil central de l'Athos concernant la querelle au sujet
de Vanitsa.
Porphyre Ouspensky donne les signatures suivantes de cet acte:
Galaction καθηγουμενος, Lavra.
Christophore σκευοφυλαξ, Vatopédi.
Le moine Métrophane καθηγούμενος, Dionysiat.
Le moine Melchisédek καθηγουμενος, Grégoriat.
Παπά Μακάριος καί δίκαιος, τών 'Ρωσών, Roussicon.
Gabriel προΎΐ'{ου^ενοςί Stavronikita.
Nicéphore καθηγουμενος, Caracalla.
Le moine Simeon δίκαιος, Castamonitou.

δ

14 les mote τοΰ αγά sont écrits sous ligne pat une autre main.
17 et 22 πρωηγουμενος.
^ LXIV. Extrait de Porphyre Ouspensky p. 243. En 1896 cet acte n'existait plus aux
archives de Zographou.
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LXV.
1746, mois de mai, indiction IX.
Païse, patriarche oecuménique, et le Saint Synode de Constanti
nople ratifient la vente du terrain de Vanitsa faite par les moines
d'Ésphigménou à ceux de Zographou.
Suscription par une main postérieure:
f Γρηγόριος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως έπικυροΐ το σιγίλλιον
τόδε. οψηη' μαίου (1798).
Le sigillion commence:
f Παίσιος ελέω θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως
νέας Ρώμης και οικουμενικός πατριάρχης f .
f Τα παρά άνθρώποις εκάστοτε πραττόμενα συμβόλαια, οσα μάλιστα
περί μεγάλων υποθέσεων γίνεται, και ταυτά γε ήνίκα μνήμης πολυχρονίου
χρήζουσιν, άναγκαίως δεΐ γράμμασι βεβαιωτηρίοις κατοχυρουσθαι, εφ' ω
εχοιεν το κύρος και την ίσχυν άμετάθετον καί άμεταποίητον καί εφ' ω μη
5 τω λήθης βυθφ τη παρελευσει του γ^ρόνου παραδιδόμενα έξίτηλα τά τε
λούμενα γένοιντο καί εκ τούτου μάχαι ές ύστερον διαφοραί τε καί διενέξεις
Ιποιντο" καί ει' γε ιοΰτο εν ταΐς απλώς κοσμικαΐς καί πολιτικαΐς υποθέσεσι
δέον διενεργεΤσθαι, πολλω γε δη μάλλον εν ταΐς έκκλησιαστικαΐς καί μοναστηριακαϊς, δπου γε προ πάντων την είρήνην δεΐ πραγματεύεσθαι, τα
10 δ'έναντία ταύτης, έριδας δηλονότι λογοτριβάς τε καί διενέξεις, πόρρω
άποσοβεΐσθαι καί άποβάλλεσθαι. ταυτ' άρα καί ή μετριότης ημών, άτε
τους οίακας του πατριαρχικού και οικουμενικού θρόνου άνωθεν έγχειρισθεΐσα καί χρέος έχουσα άπαραίτητον άτενέσιν δμμασι πανταχού περισκοπεΐν καί άτενίζειν και πασαν συμπίπτουσαν υπόθεσιν τον ενόντα τρόπον
15 διορθουν καί έξομαλίζειν, δια φροντίδος £σχεν Οτι πλείστης την είρήνην εν
παντί πραγματεύεσθαι καί γράμμασι πατριαρχικοΐς τα δέοντα έπικυρουν,
έπί τω έχειν την μονιμότητα διηνεκή καί διαιωνιουσαν. επειδή τοιγαρουν
μεγίστη διαφορά καί διένεξις πρό χρόνων τινών ανεφύη μεταξύ τών εν τω
άγιωνύμω άρει του Άθωνος δύο ιερών καί σεβασμίων σταυροπηγιακών τε
20 καί βασιλικών μοναστηριών, δηλαδή του εν άγίοις μεγαλομάρτυρος ΓεωρLXY. Original aux archives de Zographou. Copie de Porphyre Ouspensky p.
249-254. Éd. H. Gelzer, Byz. Zeitschr. XII, p. 508—514. L. Petit etW. Kegel, Yiz Vremennik XII, suppl. 1. p. 65—71.
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γιου του τροπαιοφόρου τοο έπικεκλημένου Ζωγράφου και της θείας καί
ένδοξου δεσποτικής Αναλήψεως τοΟ σω^ρος Χρίστου του επονομαζομένου
του Έσφιγμένου* ή δε διαφορά αυτών ην περί τίνος τόπου, Βονίτζης μεν
tr¡ ρωμαϊκή γλώττη, Γιωβανίτζας δέ τί) οθωμανική διαλέκτω επικαλου
μένου* ήτις Βόνιτζα αυτή μετά πάσης ττ}ς περιοχής αυτής πλησιάζει μέν 25
καί εγγύς εστί τφ τοο Ζωγράφου μον^στηρίω, υπήρχε μέντοι το πλείστον
μέρος αυτής υπό την δεσποτείαν τοο 'Εσφιγμένου, καίτοι μακράν απέχον
τος αυτού" τφ διαστήματί' είχε δέ μετοχήν έξ αυτού και τό τοΟ Ζωγράφου
μοναστήριον, καθώς παριστώσιτά εν έκατέροις μέρεσι σφζόμενα παλαιγενή
βασιλικά τε και πατριαρχικά ΧάεΙ άλλα έπιβεβαιωτήρια γράμματα, αλλ' зо
ούν oi πατέρες εκατέρων τούτων- τον μοναστηριών ουκ Ыоаюѵто κατά
καιρούς διαφέρεσθαι καί λογοτρκβά-ς ποπϊν χαί *ίς *ριτήρι& άπέρχεσθαι εκ
κλησιαστικά τε και εξωτερικά, δΕΐσ%υρϊξόμτ«>ι έκά*-&ροι αυτών άντιποιεΐσθαι
της ρηθείσης Βονίτζης· καί τφ *ρ6κφ τοάτω φθοραί και δαπάνα« καί
ζημία* προύξενουντο ουκ ολίγα* «μφοτέροις *tàtt μέρεσιν, ώστε κινδυνεύειν 35
αμφότερα τά μοναστήρια ταΰτα εί< Ισχατον «φοίνισμόν περιπέσεΤν καί είς
παντελή έρήμωσιν καί άπωλειαν wtwvÑfóou £κ *r% διενέξεως καί λογο
μαχίας ταύτης* Щ μεν γαρ τό lv- μέρος ύπερεΙ&ναμοΟτο καί υπερίσχυε
και όπωσδήπως κατεκράτει καί κατεξοϋσίαζε τ% Βονίτζης ταύτης, πή δέ
μετά παρέλευσιν χρόνων τινών ή πλάστιγξ έπί τ« ίτερον έκλινε μέρος καί 40
έκυρίευεν έκ-Ыѵе κατεξουσιάζσν τ% Βονίτζης* και ούτως ουδέν άλλο έγίνετο,
ει μη, ώς εφθημεν είπόντες, φθοραί καί βλάβαι αμφότεροι ς τοϊς μέρεσι.
καί ταοτα μέν έν διαστήματι χρονών ικανών ούτως έγίνετο συνεχώς προς
αλλήλους, προλαβόντως μέντοι προ χρόνου περίπου ενός πάλιν εις τοιαυτην
δίένεξιν έλθόντες οί πατέρες τών είρημένων δυο μοναστηριών, του τε Ζω- 45
γράφου κα£ του Έσφιγμένου, καί μή δυνάμενοι διαχωρίσαι τό έν τη Βονίτζη μέρος εκάστου τών μοναστηριών αυτών, παρεγένοντο ενταύθα εις
Κωνσταντινούπολη, έκ μέν του Ζωγράφου οί όσιώτατοι πατέρες, 6 τε
σκευοφύλαξ έν ίερομονάχοις κυρ Κωνστάντιος καί ô έν μοναχοΐς κυρ
Ίωάσαφ, έκ δέ του Έσφιγμένου οί όσιώτατοι Ιερομόναχοι πατέρες, Ô τε 50
σκευοφύλαξ κυρ Κυπριανός, ó προηγούμενος κυρ Στέφανος καί ό κυρ
'Ισαάκ* οίτινες παραστάντες ενώπιον arfjç ημών μετριότητος, έζήτησαν
θεωρηθηναι την μεταξύ τών δύο τούτων μοναστηρίου περί της Βονίτζης
^ιένεξιν καί διαφοράν έπί του πατριαρχικού ημών κριτηρίου καί διευκρινηθηναι το δίκαιον αυτών έκκλησιαστικώς. κάντεϋθεν ή μετριότης ημών 55
διωρίσατο καί αποκατέστησε τηνικαΟτα αιρετούς κριτας διά πατριαρχικής
αύτης αποδείξεως εκ τε της όμηγύρεως τών συνάδελφων ημών αρχιερέων
67 όμιγύρεως
ВизантшсЕіа Времѳняккъ. Тонъ XIII. Пржл.
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καί εκ του τάγματος τών τιμιωτάτων κληρικών της του Χρίστου Με
γάλης εκκλησίας καί εκ του'/ρ"ησί\χουρουφετίου των γουναράοων τους
60 τιμιωτάτους άρχοντας καί επιτρόπους καί ένετείλατο αυτοΐς, όπως έν φόβω
θεού καί άφιλοπροσώπως έρευνήσαντες και έξετάσαντες καί ένωτισθέντες
τα προβλήματα καί τάς αποκρίσεις καί οικαιολογήματα έκατέρων των
μερών καί θεωρήσαντες καί άναγνόντες τα έν χερσίν αυτών έγγραφα,
έξακριβώσωσι την άλήθειαν καί το δίκαιον καί άναγγείλωσιν ήμΤν, £φ' ф
65 γένηται παρ' ημών ή του δικαίου άπό©ασις" των είρημένων τοίνυν αξιό
λογων προσώπων εις εν συνελθόντων καί έν φόβω θεού ακριβώς έρευνησάντων την ΰπόθεσιν ταύτην καί τα έκατέρου μ.ίοουζ γράμματα, ρωμαϊκά
τε καί οθωμανικά, κατιδόντων καί άναγνοντων καί της συνελεύσεως
ταύτης δι' εύκρινεστέραν κατάληψιν καί σαφεστέραν βεβαίωσιν ου μόνον
70 άπαξ αλλά δίς τε καί τρις γενομένης καί της υποθέσεως άναθεωρηθείσης
τε καί έξακριβωθείσης, ού μην δε άλλα τελευταΐον καί ενώπιον της ημών
μετριότητος, συμπαρόντων καί των είρημένων αιρετών κριτών συμπαρισταμένων τε καί των δυο διαφερομένων μερών, αναθεωρήσεως καί ακριβε
στέρας ¿ρευνης και εξετάσεως καί παρατηρήσεως γενομένης εις τά έν /^ερσίν
75 έκατέρου μέρους γράμματα, έφάνη άριδήλως καί έπεγνώσθη σαφώς και
αναμφιβόλως, ο'τι ή Βόνιτζα αυτή, καθώς συνορίζεται εκ τών τεττάρων
μερών αυτής, έκ μεν του ενός μέρους δια της θαλάττης, εκ δε του ίτίρου
δια του ορούς καί έκ του άλλου διά της λεωφόρου όδου καί έκ του άλλου
μέρους διά του μ.ο\Α·λ.ίου του άγιου Φιλίππου ήτοι του Έξινώφου, υπάρχει
80 κτήμα Γδων καί δίκαιον σαφέστατον του μοναστηρίου του Έσφιγμένου,
καθώς καί έν άλλοίς μεν άλλα καί έν τω παλαιγενεΐ οθωμανικω σενετίω
βακουφναμέ του μοναστηρίου αυτών ρητώς περιέχεται καί ακριβώς φαίνεται
γεγραμμένη ρητώς ή Βόνιτζα μετά τών είρημένων ορίων αύτης, έχουσι δε
καί oi Ζωγραφΐται μέρος ολίγον έκ της ρηθείσης Βονίτζης, δηλαδή ενός
85 στρέμματος άμπέλίον, εν μελίσσουργεΤον καί εν όσπήτιον, άτινα καί έν τω
ίδίω αυτών βακουφναμέ ρητώς είσι καταγεγραμμένα* ου μόνον δε έκ τού
του, άλλα μάλιστα καί έκ πολλών άλλων παλαιών εκκλησιαστικών πατρι
αρχικών τε καί του πρωτάτου καί λοιπών βεβαιωτηρίων γραμμάτων έπε
γνώσθη καί απεδείχθη ή Βόνιτζα είναι του Έσφιγμένου, καθώς έν τω
90 προεκδοθέντι τηνικαυτα τω του 'Εσφιγμένου μοναστηρίω ήμετέρω πατριαρχικφ συνοδικω σιγιλλιώδει γράμματι ρητώς έν προς έν ολα τά γράμματα
περιέχονται καί έκαστου ή περίληψις δηλοποιεΐται, άτινα διά την συντομίαν
τε καί βραχυλογίαν ενταύθα παραλέλειπται. τούτων τοίνυν ούτω γενομέ88 προτάτου cod., προστάτου Gelder.
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νων και του δικαίου συν τη άληθείαν-διαρρήδην άναφανέντος τε και έπιγνωσθέντος, εγένετο παρ9 ημών άπόφασις εκκλησιαστική κατά την περιληψιν 95
$ών ών ί'δομεν παλαιγενών γραμμάτων, την "Βσνιτζαν μένειν εις την δεσπστείαν καί έξουσίαν του μοναστικού той 'Ε<χφίγμένου, τους δε Ζωγραφίτας
εχειν το ολίγον ίδιον αυτών μίρος' καΚ ακολούθως -περί τούτου εξεδόθη καί
ήμέτερον πατριαρχικόν συνοδικών σιγιλ^ΐάδες γράμμα έπαυροον καί έπιβεβαιουν τό δίκαιον των 'Εσφιγμενιτών και άΐΕοφαινόμεν,βν την Βάνιτζαν είναι 100
τ©3 Έσφιγμένοι/, τους δέ ,Ζωγραφϊτας εχειν έν αύτη Щ- Βονίτζη-τά είρημένα,
ήτοι το ενός στρέμματος άμπέλιον,, ло ^μελισσουργοον χαι το όσπήτιον.
κατά ταύτην ουν^την ήμετέραν πατριαρχικήν xal συνοδικήν ευλογοφανή
επίκρίσεν τε~χαί άπρφασιν άπελθόντ^ΐϊνο χα* töv Μύα μ^ρών είς τα άγιώνυμον ορός καί υπό τών ζκε%ε γδρόντ*ο*»χκαί· προεστώτω» του ορούς αύθις 105
των ορίων της Βσνίτζης έξεταβθότω^ι leat ευρεθέντων αληθώς ούτως
εχειν, έπετάχθησαν -oi Ζωγραφίτα€«πέ£ΐισ^Μτο0, λοιποο τοΰ τόπου εκείνου
της Βονιτζης καί άφήσαι εις -rijv^i^otmaw^TÉev 'Βσφίγμε^ίίτών· αλλ' ουν oť
Ζχίτγραφΐται δια το εχειν τον *cóicov ixtïvov χρόνους ίκα*©ύς είς τήν χρήσιν
αυτών νομίζοντες είναι ίδιον τοδι μο3«σι»^>ίου ¿ώτώ? καέ υποπτευόμενοι, по
μάρει γε αδικοΐντο χατά τούτοt φβολόμενοι κρείττονα βεβαίωσιν ΐδεϊν, ουκ
ηθέλησαν ευθύς παραχωρήσαι xaì άφήσαι -τον- τόπον εκείνον της Βονίτζης
«ς την ΐξουσίαν του Έσφιγμένρ«, διισχυρβζόμενοι εισέτι και άντιτείνοντες
κατά τι και παντοίοις ,τρόποίς σπεύδοντες άντιποιηθήναι της Bovíτζηc.
ταύτης ουν της αντιστάσεως καί διισχυρίσεως των Ζωγραφιτών προς ήμας 115
αναγγελθείσης καί του το δίκαιον ύπάρχειν των Έσφιγμενιτών γράμμασιν
αξιόλογων προσώπων και γερόντων του ορούς προς ημάς σταλεΐσι μαρτυρηθέντος αύθις καί άνενεχθέντος ήμιν, ή μετριοτης ημών μη άνασχομένη τής των Ζωγραφιτών έπί τοσούτον απείθειας, καθυπέβαλεν αυτούς
πάντας δια γράμματος щг^ірои πατριαρχικού συνοδικού βαρύτατη έκκλη- 120
σιαστική παιδεία, μετά ιοϋτο αμφότερα τα μέρη πάλιν επί την βασιλεύουσαν επανέρχονται, την λύσιν τής διαφοράς αυτών ταύτης καί τον προσή
κοντα συμβιβασμόν καί είρηνοποιησιν έπιζητουντες. συνελθόντες ουν είς lv
καί των δύο μ.ερών οι πατέρες επί ρητή ημέρα, ήτοι εκ μεν του Ζωγράφου
ó έν μοναχοΐς κυρ Αρσένιος, έπιτροπικώς ών απεσταλμένος εκ μέρους 125
όλων τών πατέρων του μοναστηρίου αυτών περί τής υποθέσεως ταύτης
καί έχων εις χείρας αΰτου την σφραγίόα του μοναστηρίου, καί ó συν αύτω
ιερομόναχος κυρ Νικηφόρος, εκ δέ του Έσφιγμένου ó όσιώτατος σκευοφύλαξ
κυρ Κυπριανός ιερομόναχος, έχων καί αυτός την έπιτροπήν καί σφραγίδα
του μοναστηρίου αύτου, παρόντων καί τών τιμιωτάτων άρχόντίον xaì 180
επιτρόπων του άγιου ορούς' καί έπί πολλή ώρα πλείστης δσης λογοτριβής
ίο*
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καί λογομαχίας προς αλλήλους γενομένης καί έκατέρωντών μερών διισχυριζομένων καί τα εαυτών δικαιολογήματα προτεινόντων, τελευταΐον μόλις
συνεβιβάσθησαν και διωρθώθησαν προς αλλήλους τρόπφ τοιωΖε' δηλονότι
135 οι μεν Έσφιγμενΐται οίκειοθελεΐ καί άβιάστω αυτών γνώμη καί προαφέσει
έπώλησαν πράσει τελεία προς τους Ζωγραφίτας όλον τό υ.ίρος, όσον έξουσίοίζον ¿κ της Βονίτζης. καί δεδώκασιν αυτό Sta λήψεως διωρισμένης
άσπρων ποσότητος, ήτοι γροσίων χιλίων τριακοσίων άτινα χρήματα ταύτα
ελαβον καί έπληρώθησαν σώα καί ανελλιπή παρά τών Ζωγραφιτών και
140 οΰκ έχουσι του λοιπού оЪЪщіа.ѵ μετοχήν όλως έκ της ρηθείσης Βονίτζης
μέχρι καί ενός δάκτυλου τόπου, ώς πωλήσαντες όλον τό οσονπερ έξουσίαζον
υ.ίρος κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα όροθέσια καί αμέτοχοι πάντη μείναντες
έκ της Βονίτζης. δια πλείονα δέ άσφάλειαν της τελείας πράσεως ταύτης
δεδώκασιν οι Έσφιγμενΐται τοΐς Ζωγραφίταις πάνθ' δσα ειχον εις χείρας
145 αυτών γράμματα καί σενέτια οθωμανικά τε και ρωμαϊκά, διαλαμβάνοντα
περί της Βονίτζης, άτινα είσί ταύτα" γράμματος ίσον παλαιότατον έξενεχθέν άπό του χώ^',χος του μοναστηρίου του Βατοπεδίου, γράμμα πατριαρχικόν παλαιγενές του πάλαι άοιδίμου πατριάρχου Κωνσταντινουπό
λεως κυρ ^Ιερεμίου, γράμμα της κοινότητος του αγίου ορούς έχον εν αϋτω
150 τάς σφραγίδας όλων τών μοναστηριών, γράμμα έτερον εναλλαγής, ίτερον
γράμμα τουρκιστί συμφωνητικόν μετά προστίμου ζημίας του άθετήσοντος
τήν συμφωνίαν, το προεκδοθέν γ\μ.ετερον πατριαρχικόν καί συνοδικόν σιγίλλιον καί τα κατά τών Ζωγραφιτών παιδείας εκκλησιαστικής συνοδικόν
γράμμα, Ιτι δέ ΐλάμιον καί χοτζέτιον του της Θεσσαλονίκης κριτου καί
155 ορισμός βασιλικός ισχυρός, ταύτα τοίνυν έγχειρίσαντες αυτοΐς, ώς πάντη
οοωρα. μείναντα, προσυπέσχοντ© καί τοϋτο} ώς, εάν όψέ ποτέ εύρεθώσι καί
άλλα τινά γράμματα οθωμανικά ή ρωμαϊκά είς χείρας τών 'Εσφιγμενιτών,
είτε τών νυν ή καί τών μετά τούτους, διαλαμβάνοντα περί της δεσποτείας
της Βονίτζης ταύτης, όφείλουσι κάκεΐνα πάντα έγχ^ιρίζεσθαι τοΤς Ζωγρα160 φίταις, έφ' ω μένωσιν άκυρα πάντη καί ανίσχυρα καί άντ' ούδενός λογιζό
μενα* καί ε?γέ ποτέ κινηθή αγωγή τις έκ μέρους τών 'Εσφιγμενιτών ζητούντων δλως μέρος τι όπωσουν έκ της Βονίτζης ταύτης, μηδόλίυς είσακούεσθαι
αυτούς έν οΰδενί δικαιοσύνης κριτηρίω* καί όπερ δέ εστί γεγραμμένον εν
τω βακουφναμέ τών Έσφίγμενιτών περί της Βονίτζης ταύτης, οφείλει
165 μένειν αχυρον πάντη καί άνίσχυρον, ώς πωληθέντος δλου του βέρους
εκείνου πράσει τελεία, καθά διείληπται. τούτου χάριν γράφοντες άποφαινόμεθα συνοδικώς μετά τών περί ή{Αας ίερωτάτων αρχιερέων καί υπερτίμων
149 έν aùtcS.
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τών έν άγι'ω' πνεύματι αγαπητών ημών αδελφών και συλλειτουργών, ίνα,
της γενομένης πωλήσεως ταύτης όφειλσύσης Ιχειν το κύρος και την ισχύν
βεβαίαν και άμετάτρεπτον άπό του* νυν x«ì εις τον έξης άπαντα αιώνα, 170
άπασα ή ρηθείσα Βόνιτζα μετά πάντων τών ορίων αυτής ύπάρχΥ) και
λέγηται καί παρά πάντων γινώσκηται κτήμα ίδιον του ίερου μοναστηρίου
του Ζωγράφου, ϊγ^οντος κατά πάντα την έξαυσίαν καί χρησιν δεσποτείαν
τε καί κυριότητα ταύτης, άναφαιρέτως καί άναποσπάστως ές το διηνεκές,
μηδενός τών απάντων τολμώντος δλως άντιποιηθηναι ούτε μέρους ούτε 175
δλου έκ της Βονίτζης ταύτης, δστις δε καί όποιος είτε ix τών Έσφίγμενιτών ή άλλων, ¿ερωμένος ή μοναχός καί ιδιώτης ή λαϊκός, τολμήση
οίωδήτινι τρόπφ άντίστασίν τίνα δεΐξαι έπί τούτοις ή ένοχλήσαι κατά τι
καί έπηρεάσαι τοις Ζωγραφίταις πε^ζιτης Βονίτζης ταύτης ή διασεΐσαι
καί άνατρέψαι το γεγονός τοΰτο συνάλλαγμα ή ολως βλάβην τινά καί ζη- 180
μίαν αύτοΐς προξενήσαι, ô τοιοδτος,- οποίας* "άν είη τάξεως καί βαθμού,
άφωρισμένος είη παρά της αγίας χαί' ομοουσίου" καί ζωοποιού καί άοιαιρίτου μακάριας τριάδος καί κατηραμέτνος και .ασυγχώρητος καί μετά θά
νατον άλυτρς καί πάσαις ταΐς πατρικ,αϊς χ,οά συνοδικαϊς οφαϊς υπόδικος καί
Ινοχος του πυρός της γεέννης. δθεν εις την περί τούτου -ενδειξίν διηνεκή 185
τε καί μόνιμον άσφάλειαν απελύθη καί το παρόν ήμέτερον πατριαρχικόν
συνοδικόν έν μεμβράναις σ?γίλλιον έπιβεβαίωτήριον γράμμα, καταστρωθέν
κάν τω ίερω κώδικι της χ<φ\ ήμας του Χρίστου Μεγάλης εκκλησίας, έν
ετει σωτηρίω χιλιοστω έπτακοσιοστώ τεσσαρακοστω εκτω, έν μηνι μαίω,
ίνδικτιώνος ενάτης.
190
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Παίσιος ελέω θεοο αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως
'Ρώμης κα: οικουμενικός πατριάρχης.
Ό Ε φ έ σ ο υ Παρθένιος.
Ό Ηράκλειας Γεράσιμος.
Ό Νικομήδειας Κύριλλος.
195
Ό Νικαίας Καλλίνικος.
Ό Χαλκηδόνος Γρηγόριος.
Ό Άδριανουπόλεως Διονύσιος.
Ό Καλλιουπόλεως Ίωάσαφ.
Ό Φιλιππουπόλεως Νεόφυτος.
200
Ό Μιτυλήνης Αθανάσιος.

193 ó 'Εφέσου Θεόδουλος? Geizer.
196 ó Ntxa'iaç Πανάρετο; Gelzer.
Ш7 ο Χαλχηδονο* Γαβριήλ Geizer.
199 ó Παλαιών Πατρών . . . . Geizer.
200 ó Φιλιπττουπόλεως Θεόληπτος? Geizer.
201 om. Geizer.
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Διδυμοτείχου Αλέξιος,
Θεσσαλονίκης Νεκτάριος.
Χριστιανουπόλεως Δανιήλ,
Ναυπλίου Νεόφυτος.
Σοφίας Άνθιμος,
Εάνθης Μητροφάνης,
Χίου Διονύσιος,
Δέρκων Σαμουήλ.

Fil de soie avec la grande bulle de plomb du patriarche Païse.

LXVI.
6427—919, 28 avril.
6859—1351, indiction IV.
Léon le Sage, empereur de Constantinople, et Jean, empereur de
Bulgarie, accompagnés de plusieurs patriarches, déterminent en 919
sur les lieux les limites du monastère de Zographou, fondu au mont
Athos depuis peu par trois frères Sélima, fils de l'empereur d'Achrida.
Etienne, empereur de Serbie et Bulgarie, fait le même au XlV-e
siècle, d'après le supplément postérieur, et donne au monastère de Zo
graphou deux terrains sur le Strymon en demandant du bois pour le
monastère de Chil andar.
'Από χρυσοβούλλου Λεώντος του σοφού κόπια εις το Έλληνικόν, άπο 'Αδάμ 6427 ετει άπριλίου 28, δι' ου έπικυρουνται
οί τόποι και τα σύνορα του μοναστηρίου Ζωγράφου.
Έν ταΐς ήμέραις της βασιλείας του σοφωτάτου Λέων, αΰτοκρατουντος
το ευσεβέστατον σ/,-Ατζτρον της χριστιανοσύνης, εις αυτό το ^χσιλειον
ήσαν τινά τρία αδέλφια κατά σάρκα, μάλλον δε κατά το παράκλητον
πνεύμα' ούτοι μεν ώσπερ εις τους παλαιούς τοΐς τρόποις των αρετών επώ
νυμοι τω Μωσεΐ και 'Ααρών, 'Ιωάννη Σέλιμα* τί ονομάζεται Σέλημα;
202 ó Διδυμοτείχου Αυξέντιος Geizer. 203 ó Θηβών Πανάρετος Geizer. 205 ó Ναυ
πάκτου θεόφυλος Geizer.
208 ó Χίου Δορόθεος? Geizer.
209 ó Πρεσλάβας Geizer.
LXVI. Copie d'un faux chrysobulle de l'empereur Léon le Sage. Éd. H. Gelzer, о. с ,
Byz. Zeitechr. X I I . p. 523—529. V. le texte slave: B . V, p. 169—174.
2 έπικουνται.
4 σοφότατου (presque partout).
5 σκύπρον.
lire εις αυτοί»?
(въ того царству).
6 (et 186) εισαν
μάλον.
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γενναιότατος ήν εν λόγω και έργψ. έκ τοιαύτης ρίζης άναβλαστήσαντες
φυτά ευσεβέστατα, μετά τιμήν εκλεκτοί καί με τον -κλοϋτον αρκετοί, ίο
πλουτον μεν κατά θεόν δεύτεροι μετά τον 'Αβραάμ, και της βασιλείας
γνώριμοι καί τοϋ θεού κατά της αρετής, εξελθόντες άπα τον τόπον της
πρώτης Ίουστινιανής πόλεως Λιχνιδόνης, vöv παρά πάντων λεγομένης
Όχρι'δ, όρμήσαντες λίαν ir¡ μεγαλοπρέπεια της του Χρίστου διαθήκης,
σ-υνε/όμενοι τώ πόθω και μιμητά ι γενόμενοι, έτεροι υιοί του Ζεβεδαίου 15
έφάνηκαν* ουχί το δίκτυον ρίπτουσιν, αλλά πάντα τα πολλά αποκτήματα
καί τα βασιλικά πλούτη μετά πάσαις ταΐς έπιθυμίαις έαυτοϊς έσταύρωσαν
καί τω σταυρώ οπλισάμενοι^ ίνα εν Χριστφ ζωήν έπιτύχωσιν καί κατοικοϋσιν εν τω άγιωνύμω δρει του 'Άθω προς νοτίας τό μίοος, έαυτόϊς τρία
σκηνώματα καί πύργους ποιήσαντες" καί μαγ,ρά ταΐς κατοικίαις ένας άπό 20
τον άλλον εί'χασιν, χωρίς της κυριακής συνάξέως, εαυτούς προσκαλεσάμενοι, ίνα τοις λόγοις καί τοΐς θείκοϊ£ ασμα^ιν εαυτούς άγωνίζουσιν καί
τους σύν αύτοΐς προς αυτούς έρχσμενοι/ς" τοιαύτη γάρ^ ήν ή σύναξίς τους,
δπου μόνον πνευματικά εαυτούς διδαχθέντες καί μελετοϋντες' καί γαρ οί
τοιαΰτοι παρά θεώ τιμώνται, ότι ή ακοή; και ó φθόγγος αυτών πανταχού 25
εξήλθε δια της ενάρετου αυτών πολιτείας* noXkol γαρ ως καί άπό τό ί'διον
παλάτιον βασιλέως ήρχονταν καί έκολλώνταν της τάξεως καί της αρετής
αυτών, καί ήτον παρακάλεσις καθεκάστην του θεολεκτου ποιμνίου, και
πληθυνθέντες περί τούτο συμβουλεύονται άγαθήν συμβουλήν καί ιδού εξ
άνωθεν όρμήσαντες καί κατελθόντες εύρίσκουσι τον τόπον άπα τώ θεώ 30
•άποκαλυμμένον εν φαράγκη προς τήν κοιλάδα, διά εύωδίαν φανερούμενον
καί ευθύς το δάσον κόπτουσίν, το οποίον έδείχνετο ή αιτία του μυρίσματος"
εύρίσκουσιν μάρμαρον τρανόν υπέρ χιόνα διαλάμποντα* καί εις αυτόν τον
θεοχάρακτον τόπον κοινήν μονήν ώχοδόμησαν έκ του θησαυρού του βασι
λέως, εις έτος τότε τρίγοντος άπό τής γενέσεως τοϋ κόσμου ,ςυκζ 35
( 6 4 2 7 = 919).
"Ηθελαν γουν καί του άγιου της οίκοδομήσεως τό όνομα καλεΐν, άλλοι
λέγοντες να είναι του εν άγίοις πατρός Νικολάου, έτεροι δε του άγιου
Κλήμεντος της Λιχνιδόνου του εν ύστερινοΐς μεγάλου θαυματουργού' όθεν
-διά της ασυμφωνίας σύγχυσιν εľχασıv άναμέσα τους' τούτου δε καζ τό 40
<τανίοιον έτοιμον καί άγραφον εις τό γωοίον ί'στατο" καί ετούτο ήτον ή
9 γενναιώτατος ην.
10 lire με τήν τιμήν?
14 λείαν (partout) μεγαλοπρεπία.
15 Ζεβεδέου
16 δύκτιον (Matth. 4,22).
18 οπλησάμενοι.
19 νωτίας (partout).
22 αγωνήζουσιν και τοΤς.
25 τιμόνταΐ.
φθόγκος.
27 έκολόνταν-της τάξεως·
28 ήτον πασκάλεσιν.
31 άποκαλυμενον.
κυλχδα
εύοδ'ιαν.
32 μυρίζματος
S3 τρανόν? зеленый ( = vert)
χιώνα διαλάμπωντα.
34 θυσαυρου.
35 ετως.
59 ύστερηνοΤς.
40 ήχασιν.
41 σανήδιον.
ήστατο.
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οικονομία του θεού. ημείς δε, ώ αγαπητοί, κλίνωμεν τα ώτα καί άκούσωμεν τα παράδοξα θαύματα καί θεοφανερούμενα ήμΐν, ότι θαυμαστός
εστίν εν τοΐς άγίοις αυτού' ας προσέχωμεν γουν ακριβώς, είς έναν μεν
45 των όρθρων, ουχί λίαν πρωί: άλλα άνατελλούσης της άκτϊνος, ώ του θαύ
ματος, φαίνεται ή είκών ή πρώην άγραφος αυτόγραφος καί φορούσα ειχεν
τον μεγαλομάρτυρα Γεώργιον, καί διαλάμπουσα τη θεωρία ώς ήλιακας
ακτίνας* καί παραχρήμα πάντες ©ί όρώντες έξεπλάγησαν του τοιούτου
θαυματουργηματος καί ανέπεμψαν δόξαν καί εύχαριστιαν τω θεώ καί τω
60 αύτου μεγαλομάρτυρα καί άπό τότε γουν ώνομάσθη τό όνομα της μονής
εως τα νυν Ζωγράφου.
Ούτοι ο í τρεΐς υίοί 'Ιουστινιανού του βασιλέως Ώχρέδος ακουστοί
πεφύκασιν του σοφωτάτου βασιλέως Λέων* καί έκίνησεν καί ήλθεν είς το
άγιον ορός του 'Άθω μετά τους μεγιστάνους καί ΰπηρέτας αυτού, καί της
56 Κωνσταντινουπόλεως ó πατριάρχης Αναστάσιος, καί ελαχεν είς εκείνον
τον καιρόν καί ó πατριάρχης της Αντιοχείας Γρηγόριος. και έγένετο κοινή
συμβουλή και έσυμβουλεύθηκαν άπαντες άμα, άκουοντες άπα πολλών
ανθρώπων του αγίου μεγαλομάρτυρος του Χρίστου Γεωργίου τά πολλά
σημεία καί τέρατα, όπου εκαμεν οί τυφλοί άνέβλεπον, οί βουβοί έλάλουν,
60 οί χωλοί έθεραπεύονταν καί οί κωφοί γεροί έγενουνταν και οί έχοντες
δαίμονα έλευθερωνουνταν και γεοοί έγενουνταν, καί έδόξαζον κύριον τον
θεόν καί τον &yiov μεγαλομάρτυρα του Χρίστου Γεώργιον, τον ίατρευσαντα αυτούς καί δίδοντα αύτοΐς υγείαν πολυχρόνιον.
Καί άκουσας ό βασιλεύς 'Ιωάννης του Τουρνάβου τά θαύματα,
65 έθαυμάζετο τό γενόμενον παρά του αγίου μάρτυρος* καί αυτός παρακινήσας καί συν αύτω ό πατριάρχης του Τουρνάβου Θεοφύλακτος, και παρακινήσαντες άπαξ άπαντες εν μια καρδία, ήλθασιν εις τό άγιον δρος του
Άθω, όπου ήτον ή αγία είκών ιστορημένη έν πνεύματι άγιω* καί τζ^οσπέσαντες προσεκύνησαν αύτφ μετά πολλών 1<χ.γ.ρυων καί στεναγμών και
70 δώρα προσέφερον δέκα ώκάδες φλουριά καί τά έχάρισαν τω άγίω τ.ροσώπω τφ αύτοϊστορήτω καί έχάρησαν χαράν μεγάλην, δοξάζοντες κύριον
τόν θεόν καί -τον άγιον μεγαλομάρτυρα του Χρίστου Γεώργιον* καί εποί
ησαν πανήγυριν του αγίου του άπριλίου κγ' καί έγένετο ή πανήγυρις εως
τάς κζ.
75

Καί ερώτησαν οι ευσεβέστατοι βασιλείς καί οί παναγιώτατοί πατριάρ45 προΊ
άνατελούστ,ς.
4 6 ηχον.
4 9 — 5 0 χα\ του αυτού μεγαλομάρτυρος.
50 όνομάσθη.
52 "Ωχδριδας.
53 πεφείχασιν.
έχείνησεν.
56 Άντιωχίας.
59—60 Matth. 11,5.
6 0 γερός = ύγιηρός.
63 ύγίαν.
65— 66 παρακινησιας (le second ι est effacé)
7 0 έχάρησαν
71 τω αυτό ήστορήτω.
7 3 άπρηλίου
πανύγηρις.

—

153 —

χοι' «τί θέλετε ποιήσαι μετά της μονής σας»; καί εί'πασι* «να γένει ή μονή
ημών του άγιου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου καί όλα τα κτήματα ημών.»
καί άπαξ άπαντες εποίησαν συμβουλήν, καί υπάγησαν ó Σελημας 'Ιωάν
νης με τοΐς άδελφοΐς αυτού καί πάντες οί βασιλείς καί οί πατριάρχαι,
Οπου ήτον ο πύργος, και ερώτησαν οί ευσεβέστατοι βασιλείς καί οί πάνα- 80
γιώτατοι πατριάρχοι τον άββά Φίλιππον καί τόν άββα Ίωάννην* καί οί
δυο τους το ένα άπέκρισαν λέγοντες* «ή μονή ημών έως το χείμαρρον»
ήγουν ρεύμα. Καί άπέκρισαν πάντες οί ευσεβέστατοι βασιλείς καί οί παναγιώτατοι πατριάρχοχ, καί έκβαλεν ó Ιωάννης τόσημάδιόν του καί άφηκεν
βουλλα τοΟ άγιου Γεωργίου: Καί τό πρόσταγμα τοο ευσεβέστατου 85
καί σοφωτάτου Λέων του βασιλέως χρυσ-όβουλλον. και περί
τούτου έκβαλε του γυρίσαι καί δλαις τοις μακρά άπεδίωξε.
Καί έβαλαν τήν βούλλαν του αγίου Γεωργίου σιμά εις τήν θάλασσαν
παρά τό φρέαρ, όπου* άνέσκαψαν προτήτερα & άββας Φίλιππος καί ó άββάς
'Ιωάννης* καί έβαλαν το σημάδκ>ν- τοο αγίου Γεωργίου άπό ανατολής καί 90
ó άββάς Φίλιππος εκ της δύσης* καί διέβηκαν άνώρ«υμα σιμά είς τήν
σκηνήν του Ιωάννου τήν λεγομένην Πυργον* καί άποκάτω είς το ρεύμα
είναι πέτρα μεγάλη καί εκεί έβαλαν τήν βούλλαν του αγίου Γεωργίου: Το
πρόσταγμα του ευσεβέστατου βασιλέως 'Ιωάννου του Τουρνάβου καί χρυσόβουλλα.
95
Καί έδιάβηκαν άνώρευμα απάνω, όπου άνταμώνουνται καί τα ούο ρεύ
ματα εις ένα, τό ένα άπό του Φιλίππου της μονής χαί 'έτερον άπό του
'Ιωάννου της μονής, ανάμεσα τών δύο ρευμάτων απάνω είς τό ανήφορο,
απάνω είς τήν κορυφήν καί εκεί έβαλαν τρία σημάδια, εκ της ανατολής
του αγίου Γεωργίου, εκ της δύσης του άββα Ποίμηνος καί εκ της νοτίας 100
το μέρος του άββα Φιλίππου: Ο ορισμός του σοφωτάτου βασιλέως
Λέων, χρυσόβουλλα. Καί πρόσταγμα του μεγάλου 'Ιωάννου,
χρυσόβουλλα.
Καί απάνω τό ράχη το ράχη έως τήν στράταν* καί έπέβλεπον οί παναγιώτατοι πατριάρχοι καί οί ευσεβέστατοι β(ασι)λεΐς επί τόν άββα Ίωάν- 105
νην καί έπί τόν άββά Ποίμηνον λέγοντες* «ή μονή έως ώοε άρα είναι»;
καί οι δύο το ένα ειπον* «ναι, τιμιώτατοι πατριάρχ(οι καί) ευλαβέστατοι
81 άβα (souvent).
82 γ^μχρον.
85 βούλα (partout).
85—86 Tous lea mots
imprimés dans cet acte en lettres espacées sont écrits dans l'original en encre rouge.
86 χρυσοβίυλον (partout). Ce mot est corrigé dans tout le document par une main
postérieure en χρυσήν βουλαν.
87 γυρησαι.
en marge par une main postérieure:
σόγχυσις.
88 εβαλλαν (souvent).
θ8—89 θάλασαν παρά τφ.
89 πρωτητερα.
90 άνατωλίίς (presque partout).
95 (et 141). χρυσόβολα.
96 àvtfcXXóvdvvTat.
98 άνίφορο.
100 (et 190) νωτείας.
106 Ποίμινον.
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βασιλείς'» καί έπρόσταξαν oť ευλαβέστατοι βασιλείς (καί) oi παναγιώτατοι
πατριάο/οι τφ άββα 'Ιωάννη λέγοντες' «εκβαλε τό σημάδι σου και άφηκέ
110 το ^ouKkct τω άγίω Γεωργίω.» καί εβαλεν ό άββας (Ίωάν)νης την βούλλαν του αγίου Γεωργίου έκ της ανατολής καί του άββα Ποι(μήνου) εκ της
δύσης: Πρόσταγμα του σοφωτάτου βασιλέως Λέων, χρυσοβουλλα.
Καί άνέβλεπον οί ευσεβέστατοι βασιλεϊς καί οί παναγιώτατοι πα115 τριάρχοι εις τον άββα Ίωάννην καί εις τον άββα Ποίμηνον καί εις τον
άββα Φίλιππον λέγοντες* «γνωστόν έστω <άπό> πάντων των νυν συναχθέντων* καί νά μ(ήν) γένει εις τον ύστερινόν καιρόν φιλονεικία καί ζηλο
φθονία άναμέσα σας καί μετά σάς, ώς καθώς ήμεΐς συνοδικώς τάς βουλλας καί τά σημάδια έβάλαμεν καί δποιος τολμήση ©ιλονεικησαι δια τους
120 τόπους ετούτους, νά είναι έπικατάρατος παρά κυρίω τω θεώ τω παντοκράτορι καί της υπερ(άγνου) οεοτότχ.ου καί τοο αγίου μεγαλομάρτυρας
Γεωργίου και πάντων των άγιων καί εί' τις (ψευ)δομαρτυρήση, καί εκείνος
νά είναι έπικατάρατος με τους άλλους μαζυ (καί) έ'στωσαν μετά του Ίούοα
συνάριθμοι και συγκάτοικοι, του λέγοντος* «τι μοι θέλετε δούναι, κάγώ νά
125 σας τον παραδώσω αυτόν», και του Κα(ϊά)φα καί Άννα, τοις λεγομένοις*
«σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν.» Καί το βασιλικον πρόσταγμα έπήγασεν
την στράταν του ευσεβέστατου βασιλέως 'Ιωάννου του Τουρνάβου, χρυσόβουλλα.
"Εσπευσεν ό Μωϋσής και έλεγεν «ή εδική μου μονή είναι εως απάνω
180 εις τήν κορυφήν;» και oi παναγιώτατοι πατριάρχη ελεγον* «ναί, τίμιε
πάτερ, αχουσο^' εκείνα, όπου ήμεΐς συνοδικώς έπροστάξαμεν καί έβάλα
μεν, νά είναι έτουτα εως έδώ».
[Καί ήλθεν ó ευσεβέστατος καί φιλόχριστος βασιλεύς Στέφανος της
Σερβίας κρατούντος καί της Βουλγαρίας καί .της 'Ρωμαϊκής καί δλην τήν
185 οίκουμένην εις έτος ,ςωνθ ινδικτιώνος ς (6859 = 1351) καί προσκαλεσάμενος τόν ήγούμενον του Ζωγράφου Γρηγόριον ήλθεν εις τό Χιλαντάριον
μέ τόν γέροντα Ίωάννην και έπρόσταξεν ό ευσεβέστατος βασιλεύς· Στέφα
νος τόν Ζωγραφίτην ήγούμενον λέγων «πάτερ καθηγούμενε, φέρε μου τά
χρυσόβουλλα, όπου έχεις άπό Tzooiŕftoov καιρόν παρά των ευσεβέστατων
140 βασιλέων καί παναγκυτάτων πατριαρχών.» καί τόν ήφερεν ό καθηγούμενος
δύο χρυσόβουλλα, ένα ρωμαϊκόν καί άλλο βουλγαρικόν, καί άνοίγων ταύτα,
109 εχβαλλε.
116—117 συναχέντοκν.
117 φίλονικία.
119 φιλονικήσαι.
120 παντοχράτωρι.
123 μαζοι
124 συνάρηθμοι. Matth. 26,15.
126 Luc.
23,21.
181 προστάξαμεν.
133—177 (et 215—217) addition postérieure 138 (et 163)
Ζωγραφίτην.
139 πρωτητερον.
141 άνοίγον.
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καί τά δυο άρχισεν να τα άναγινώσκει, καί ουδέν έδύνατο διακρΐναι, διότι
ήτον έπιτημένον καί δεμένον παρά των ευσεβέστατων βασιλέων καί παρά
των παναγιωτάτων πατριαρχών, δπως ουδείς τολμήση άπτειν . . έκείνας
του μοναστηρίου* καί άρχίσας έδέετο ó ευσεβέστατος βασιλεύς του ίερου 145
προσώπου του μεγαλομάρτυρας Γεωργίου λέγων* «μη με κατακρίνης μηδέ
με εναντιώνεσαι, άλλα δέομαι σου καί παρακαλώ σε καί κλίνω γόνυ καροίας μου, αύθέντα μου ώ Γεώργιε, και έγώ θέλω να πάρω άπό την μονήν
σου ουχί δια της γης μηδέ δια της βασιλείας μου, άλλα ξύλα δια την
χρείαν του ίερου μοναστηρίου της ύπεραγίας δεσποίνης ημών θεοτόκου.» 150
καί έπρόσταξεν é ευσεβέστατος βασιλεύς Στέφανος να γράφη χρυσόβουλλον. Χρυσόβουλλα. Καί άπό τούτων τά τρία σημάδια, άπό πέρα μελεάς
της ανατολής του ηλίου ή σα πέρα, όπου έβγαίνει ή στράτα άπό τό Ίωβανήτζα καί παγαίνει εις τον δρόμον καί έκεΐ εβαλεν δυο σταυρούς, έναν
άπό της νοτίας το μίρος καί εκεί εβαλεν την βουλλαν του αγίου Γεωργίου, 155
καί άλλον άπό της ανατολής καί έκεΐ εβαλεν -την βουλλαν του Χιλανδαρίου. καί πάλιν την στράταν 'στό κατήφορον ολίγον καί άναμέσα εις τόν
Ttùpyov του Μωύσή, τουτέστι Μολοήτου, και έκεΐ εβαλεν δύο σταυρούς, εις
της νοτίας τό μίροζ έναν καί έκεΐ εβαλεν την βουλλαν του αγίου Γεωργίου,
καί εις της άνατολτις εβαλεν άλλον σταυρόν καί έκεΐ εβαλεν την βουλλαν 160
τοΟ Χιλανταρίου* καί άπέκεΐθεν εις τόν πύργον απάνω εις τό άνήφορον εις
τόν δρόμον και έκεΐ έκαμεν σύναξιν ό ευσεβέστατος βασιλεύς καί είπεν
προς τόν ήγούμενον τόν Ζωγραφίτην καί τόν Χιλανταρινόν* «καί έσεΐς να
ήξεύρητε, πατέρες άγιοι, έγώ δεν έγύρευσα άπό τόν άγιον Γεώργιον, ουχί
τόπον ουδέ κελλίον, άλλα τό όρος εις την χρείαν του μοναστηρίου* καί έγώ 165
θέλω δώσειν δέκα φοραΐς τω άγίω. Γεωργιω άλλον η;οτζον.» και έδωκεν ó
ευσεβέστατος βασιλεύς εις τό Στρυμόνα ούο χωρία, τό λεγόμενον Κρούσεβο
καί Σωτήρ εις τόπον δουλείας του \Lizoyiou του μοναστηρίου* καί έκεΐ κα
νείς νά μην εξουσιάζει εις αυτής ούτε δώσιμον νά γυρεύει* καί εκαμεν ó
ευσεβέστατος βασιλεύς άγάπην έν μέσω του Χιλανδαρίου καί του Ζωγράφου, 170
νά εχουσιν κοινόβιον καί κοινωφέλειαν άναμέσα τους* καί όποιος καταλλάσει, ά
έγώ πεποίηκα ύμϊν του έχειν κοινωφέλειαν καί άγάπην ανάμεσα σας, και χα
λάσει την διευθύνην ταύτην, νά είναι έπικατάρατος παρά της συνάξεως, όπου
ημείς έπροστάξαμεν, καί παρά τοΐς πρώτοις βασιλείς καί παναγιώτατοι πατριάρχοι, όπου έγραφαν πρώτα την γραφήν ταύτην. καί i'zouio έως ώδε έγώ 175
142 άρχησεν (partout).
1 4 2 (et 188) διότις.
147 ενάντιων Ισε άλλα. δεΌμε.
153 εύγένει.
154 παγένει.
164 ήξεύριτε
έγήρευσα.
167 Στρομονα.
16S·:·. ;
τοντον (?)
169 γηρεύε^
171 κοινώβιον x a t κοινοφιλίαν.
1 7 2 κοινοφίλειαν.
άναμεσας και.
1 7 5 en marge άπά του αγίου γεωργίου.

— 156 —
έζήτησα εις έτους ,ςωνθ ίνδίκτου δ\ καί άπεδώ αρχίζει τα άνω γεγραμμένα.]
Καί έδιάβηκαν ευσεβέστατοι βασιλείς καί παναγιώτατοι πατριάρχοι
τήν στράταν καί εύρήκασιν είς έναν τόπον νερό* καί έδιψησεν ó εύσεβέ180 σιατος βασιλεύς Ιωάννης δια νερό να πίνη* καί τόν ήφερον ó υπηρέτης
νερό' καί έπιεν καί ειπεν ó ευσεβέστατος βασιλεύς· «έκεΐ το δνομα να γράψητε.» Χρυσόβουλλα. καί έκτισαν καμάραν είς το νερό και έπωνόμασαν
(καμάραν) του 'Ιωάννου.
Καί απελθόντες τήν στράταν τήν στράταν έως έκεΤ είς ι
λον
185 όσπήτιον είς τόν κτισμένον προτήτερα παρά τών ευσεβών βασιλέων δια τους
άρρωστους ανθρώπους, διότι δεν ήσαν μοναστήρια πρώην, άλλα ήγουμενικά.
καί παρ' ολίγον οπίσω είναι τόπος έγκρεμνος λίθινος εκ του Βατοπεδίου τα
μίρος' και εκεί έβαλαν τήν βούλλαν του αγίου Γεωργίου, διότι ήτον έκει ή
μονή του 'Ααρών* καί ήθελεν ó ταπεινός Κωνστάντιος καί εβαλεν τήν
190 βουλλαν αΰτου" εκ της νοτιάς τό μέρος· καί απελθόντες απάνω είς τόν
άνήφορον καί έκεΤ έβαλαν τήν βούλλαν του αγίου Γεωργίου προς τήν
δύσιν καί του Κωνσταντίου τήν βούλλαν είς τήν άνατολήν: Καί τό
πρόσταγμα του βασιλέως* χρυσήν βουλλαν
Καί άπήλθον κατήφορον κατήφορον, (όπου μοιράζεται τό όρος) είς τό
195 μεγάλο τό ποτάμιον, είς τόν μυλον του αγίου Γεωργίου (τόν είς) τήν (θά
λασσαν): Καί τό πρόσταγμα του σοφωτάτου βασιλέως Λεών,
χρυσήν βουλλαν.
Καί έπέβλε(πον) οί ευσεβέστατοι βασιλείς και παναγιώτατοι πατριάρχοι
είς τόν άββα (Ποί)μηνον καί είς τόν άββα Φίλιππον καί εις τόν άββα Κων200 σταντιον καί ειπον «νά μήν άρχίση τινας είς τόν ύστερινόν καιρόν είς εσάς
να φιλονεικήση είς ίτοΰχον τόν τόπον' καθώς ήμεΤς εϋρήκαμεν είς έσας,
ούτως καί άφήκαμεν συνοδικώς' καί ει'τις παράβαση τήν έντολήν ταύτην,
ην ήμεΐς έπροστάξαμεν καί έβάλαμεν συνοδικώς σταυρούς καί ^ουΧλας^
εκείνος νά είναι έπικατάρατος παρά χυρίου θεού του παντοκράτορος (καί
205 της) πανάχραντου θεομήτορος καί παρά του αγίου μεγαλομάρτυρος Γεωρ
γίου, νά συναριθμή με τόν Ίουδαν καί με τόν Καϊάφα καί με τόν Άνναν,
oi όποιοι... (καί ει τις) θέλει έξελθεϊν ενα ψευδομαρτυρήσαι, καί εκείνος να
είναι (έπικατάρατος παρά τών τιη) αγίων (πατέρων εν Νικαία·» καί ειπεν
ολη ή συνοΒος' αμήν, αμήν, αμήν, έν ετει ,ςυκζ, μηνί άπριλίω, κη
210 ήμερα).
179 εύρι'χασιν.
180 ύπερέτης.
185 πρωτήτερα.
186 άρώστους
πρόην άλα.
187 ολίγον ¿πησο. λίθηνος. 191 άντίφορον.
192 Κωνσταντίνου.
193 πρόσταμμα.
195 ε'ις τον Μήλον.
2 0 0 εις τον ειστερηνον.
201 φιλονικήση.
εύρίκαμεν.
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f Ό ευσεβέστατος βασιλεύς Λέων ό σοφώτατος έν Χριστώ
τω θεφ πιστός Κωνσταντινουπόλεως.
f Ίωβάνης ό ευσεβέστατος βασιλεύς έν Χριστώ τω θεώ πι
στότατος πάσης Βουλγαρίας του Τουρνάβου.
[ f Στέφανος έν Χριστώ τω θεώ ευσεβέστατος βασιλεύς της 215
Σερβίας και αυτοκράτωρ της ανατολής και δύσης.
f Ό δεσπότης. . . ] .

LXVII.

6795—1287, indiction IV.
L'empereur Andronic II coafirme par un chrysobulle, conformé
ment aux documents lui présentés, les limites du monastère de Zograpfaou.
Ευδοκία του πατρός και συνεργεία του υίου και τελειώσει του άγίου
πνεύματος, γνωστόν έστω, οτι ήλθεν ό καθηγουμενος του Ζωγράφου Γεν
νάδιος και παπα Γαβριήλ και γέρος Σωφρόνιος προς έμέ τον ευσεβή βα
σιλέα Κωνσταντινουπόλεως και αυτοκράτορα 'Ρωμαίων Άνδρόνικον έν έτει
έξακισ/ιλιοστώ έπτακοσιοστώ ένενηκοστω πέμπτω, ίνδικτιώνος τετάρτης, 5
και έζήτουν παρ' έμου όρισμόν έγώδέεΐπον αύτοΐς* «Τί ζητείτε ί'να ποιήσω
υμΐν»; κάκεΐνοι άποκριθέντες ειπον προς με* «^Ω βασιλευ άγιε και ελεήμων
καί φιλόχριστε, δεόμεθά σου καί παρακαλουμεν τήν αγιότητα σου και τήν
θεοβράβευτόν σου βασιλείαν, τζοίγ\σοΊ άγάπην θεού καί δός ήμΤν παρά του
κράτους σου το σόν χειρόγραφον.» έγώ δε πάλιν ειπον αυτοΐς* «Δότε μοι ίο
εσείς κανένα έδικόν σας χειρόγραφον, τό οπόΐον Ιχετε εις τό μοναστήοι σας
άπό τους πρώην βασιλείς.» καί εοωκάν μοι* άνοίξας ούν καί άναγνούς και γνωρίσας τά έν αύτοΐς, έκάλεσα τόν γραμματικόν Μανουήλ καί έκέλευσααυτώ
ίνα γράφη καί τό цкіііооѵ βασιλικόν χρυσόβουλλον, έπιβεβαιοϋν τα ί'δια.
Δια το μοναστήριον λεγόμενον του Ζωγράφου, τιμώμενον έπ' ονόματι 15
του άγίου μεγαλομάρτυρας Γεωργίου, γράφω έγώ ό Ανδρόνικος εις τήν
βασιλείαν μου, ί'να μηδείς έχη έξουσίαν κατά τήν έοικήν μου προσταγήν
μήτε εις τό μοναστήρι μήτε εις τό συνορον του μοναστηρίου μήτε εις τά
LXVII. Éd. E. Zacnarià von Lingenthal, Einige ungedruckte Chrysobullen.
St. Pétersbourg 1893. Mémoires de l'Acad. Imp. des sciences de St. P., YII série, t. XLI
№ 4, p. 14—15. L'acte est publié par Z. v. L. d'après un manuscrit du métropolitain Gérasimos. La pièce nous paraît dépourvue de tout caractère d'authenticité; elle est d'ori
gine postérieure, comme on en peut juger déjà de la fausse indiction, et semble avoir eu
comme original l'acte n° LXVI de notre collection. V. le texte slave: B. II, p. 163—165.
3 γεροσωφρονιος.

— 158 —
δρη μήτε εις τα μετόχια μήτε είς τους μύλους μήτε εις τά χειμωνιάτικα,
20 οπού ξεχειμωνιάζουν τα πρόβατα καί τά γίδια του μοναστηρίου, καί να
μήν εναντιώνεται τινάς κατά τον όρισμόν μου είς εκείνα, Οπου εδόθησαν
άπα τους παλαιούς καιρούς, άλλα τέτοιας λογής καί ας εϋρίσκωνται αφιε
ρωμένα εις τό ιερόν αυτό καί βασιλικον μοναστήριον λεγόμενον του Ζω
γράφου, τό καύχημα της Βουλγαρίας, κατά τα παλαιά είς αυτό ευρισκό25 μένα χρυσόβουλλα.
Είναι δε σημάδια του μοναστηρίου τέτοιας λογής· τό izpGnov σημάδι
είναι ó παλαιός πύργος πλησίον της θαλάσσης" δεύτερον σημάοι' έκεΐ, δπου
κατεβαίνει ó ποταμός άπό τον Ίωάννην τον Σελήμ, είναι ένας πύργος με
άλλα κτήρια* καί πάλιν έκεΐ, δπου κατεβαίνει ó ποταμός είς την άκραν της
80 θαλάσσης κοντά είςτό πηγάδι, δπου εσκαψεν όάββας Ιωάννης καί ó άββας
Φίλιππος, έδώ καί εγώ, καθώς ηύρα είς τά παλαιά γράμματα, καί έγώ
έτζη γράφω* βούλλα του άγιου«Γεωργίου 'κατά ανατολάς καί του άββα
Φιλίππου είς τό δυτικόν μέρος, κατά τά πάλαι εν αΰτω μέρει τηρουντα βα
σιλικά χρυσόβουλλα* καί άπ' έκεΐ κατά τον ποταμόν άνωθεν άποκάτω εις
85 τόν πυργον του 'Ιωάννου εις μίαν πέτραν μεγάλην ευρηκα βούλλαν πά
λαιαν σκαμμένην, την μεν του αγίου Γεωργίου είς τό άνατολικόν ι^ίρος,
την бе του άββα Φιλίππου είς'τό δυτικόν, κατά την μαρτυρίαν των χρυσοβούλλων καί άπ' έκεΐ κατά τόν ποταμόν ολίγον απάνω κατεβαίνει άπό
την μονήν του Чшаѵѵои μικρόν λαγγάδι και άπό την μονήν του Φιλίππου
40 ομοίως λαγγάδι μικρόν* καί αναμεταξύ είς αυτά τά δύο λαγγάδια κατά
την ράχιν του βουνού απάνω εις μεγάλην хорищѵ του ορουζ, έκεΐ ευρηκα
παλαιόθεν γραμμένα τρία σημάδια, τό ένα του άγιου Γεωργίου κατ' ανα
τολάς καί έτερον του άββα Ποιμένος προς δυσμάς καί τρίτον του άββα
Φιλίππου άπό μεσημβρίαν ούτω κάγώ ώρισα νά γραφθη καί είς τό ήμέ45 Ίζρον βασιλικον •χ^ρυσό^ΟΌλ'λο^' καί άπ' έκεΐ κατά τό όρος απάνω είς την
μεγάλην στράταν, καί έκεΐ ευρηκα είς τό παλαιόν γράμμα δύο σημάοια,
την μεν του αγίου Γεωργίου βούλλαν κατ' ανατολάς και την του άββα
Ποιμένος προς δυσμάς' προς τούτοις εύρήκα καί παλαιόν χειρόγραμμα καί
έπιτίμιον αναθέματος· ούτω κάγώ όριζω, δτι, ει τις ήθελε παρέβη και έπι50 χειρισθή νά δυναστεύση τους τόπους καί τά πάργματα του μοναστηρίου
Ζωγράφου ή με πανουργίαν καί δολιότητα νά ψευδομαρτυρήση ή καμίαν
ήθελε κάμη άντιλογίαν καί φιλονεικίαν, νά είναι αναθεματισμένος παρά
του κυρίου θεού παντοκράτορος καί άπό την πανάχραντον μητέρα αύτου
καί άπό τόν άγιον μεγαλομάρτυρα του Χρίστου Γεώργιον, κατά τους βα20 γήδια.
30 κτήρια = ευκτήρια.
γματα.
52 να ήναι

33 μέρη τυρουντα.

50 πάργματα = ύπάρ-
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σιλικούς ορισμούς και χρυσόβουλλα' και άπ' έκεΐ ακολούθως κατά την 55
στράταν εύρον γεγραμμένον, δτι αυτός ό Μωυσής έφύτευσε μίαν κερασίαν
απάνω άπό την στράταν με τα ί'οιά του χέρια, εις τον οποίον τόπον είναι
βούΧλα. του αγίου Γεωργίου γραμμένη άπό αυτόν τον Μωυσήν* και εγώ
εδώ γράωω τα ίδια* καί άπ' εδώ εις του 'Ιωάννου την καμάοαν έκεΐ δεν
ευρηκα μήτε βούλλαν μήτε σημάδι, μόνον ηύρα βασιλικόν όνομα γεγραμ- 60
μένον ούτως' 'Ιωάννης ευσεβής βασιλεύς Τορνόβου* δια τούτο έπωνομάσθη
καί ó τόπος εκείνος καμάρα του 'Ιωάννου* καί άπ' έκεΐ κατά τη; στράταν
ήν πύργος οικοδομημένος έκπαλαι άπό τους ευσεβείς βασιλείς δια ζωοτροφίας καί περιποίησιν των γηραλέων καί άσθενούντων άπό την βασιλικήν
προσταγήν, καί αν ίσως περνά τις κατά την στράταν, να διδη έκεΐ έλεημο- 65
συνην δι' άγάπην θεο|2, επειδή τα μ&ναφτήρια πρότι*ρδ>ι* ι δέν ήτον, μόνον,
σκήταις* καί άπ' έδώ ολίγον οπίσω eîvaţf εν«ς πύργος, άπα -δε του ¡ιερούς
του Βατοπεδίου βραχώδης τόπος xa¿ πετρώδης* καί έκεΐ εΰρήκα βούλλαν
του αγίου 'Γεωργίου είς το ανατολικός μέρος και του τα^δίνου Κωνσταν
τίνου είς τό μεσημβριακόν, κατά το βασιλίκόν ,χρυσόβουλλον* ші παρέκει 70
απάνω ¿ίςτόβουνον εύρήκα δύο σημάδ^α^ ц-ήν βούλλαν το3 άγιου Γεωργίου
προς δυσμάς καί την του Κωνσταντίνου κατ' Ανατολάς* καί άπ' ¿δω κάτω
έκεΐ, όπου μοιράζεται το ορός, ευρηκα είςτά παλαιά γράμματα ενα σταυρόν
ταοτα έγραψα καί εγώ ομοίως καί ο^μφώνως κατά τά παλαιά χρυσόβουλλα*
καί άπ' έκεΐ παρακάτω άπό μικρόν λαγγά,δι έως είς τον μεγάλον ποταμόν 75
καί εις τόν μυλον του αγίου Γεωργίου καί άπό τον μυλον εως εις την θά
λασσαν, καί εδώ ευρηκα άπό τους προτέρους ευσεβείς βασιλείς γράμματα
καί άπό τους άγιωτάτους πατριάρχας* καί καθώς εύρήκα γραμμένον άπό
τους παλαιούς καιρούς, τέτοιας λογής ώρισα και έγώ να γραφθή έπί μεμ
βράνης ó βασιλικός ορισμός με χρυσήν βούλλαν καί ύπογραφήν μου, βε- 80
βαιώντας δλα τα σημάδια του μοναστηρίου, τα όποια ευρηκα είς τα παλαιά
γράμματα, ήγουν βούλλας καί σταυρούς* καί αν Γσως τινάς ήθελεν αθέ
τηση καί παρέβη τήν έντολήν ταύτην καί βεβαίωσιν, να είναι αναθεματισ
μένος παρά κυρίου θεού παντοκράτορος καί της πανάχραντου αύτου μη
τρός και παρά του αγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, και ολη ή παρ' έμοί 85.
σύνοδος ειπεν αμήν, αμήν, αμήν, εν έτει έξακισχιλιοστφ έπτακοσιοστφ
ένενηκοστφ πέμπτω.
f'Ανδρόνικος εν Χριστφ τψ θεφ βασιλεύς καί αυτοκράτωρ
'Ρωμαίων.
64 γηρχλαίων.

65 άνίσως.

68 βραχυδ/jç.

82 άνίσως
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Actes Slaves,
ι.
6700—1192, 2 février, indiction I.
Chrysobulle de Jean Caliman, tsar des Bulgares, au sujet de la
donation de quelques métoques au monastère de Zographou.
f БлДГОЧкСТИВІИ H урІСТОЛЮБИВІН ЦДрЬ. ДСКНк СДМОДркЖкЦк

Трк-

ИОВЪСКк! И ВЪСКИ ВЪСЕЛАНАИ ВЛкГДрІѴМк H ГркКЦ7Мк И ПрѢкіѴ МІѴЛДІѴВЛДуІД И ОуГркСКОИ ЗЕМЛИ H БОуДИМДД, ДАЖЕ И ДО вѢнКТІД, И
БОГОМк ДЛЩѴ/ttŚ

ЦЛрСТКОГ ВЛАСТк ІІЛ\8і|ІЛЛ ВЪСЕН ВЪСѢЛАННАИ. HE

б КДМЕНІД, Hkl ВИСЕрД ТЕЧАННІД МНІѴГОЦѢННА, ЕЖЕ Hđ ЦДрСКШЕ BHCOTCTBW
ВЪШкДШД О^КрАСОВАТН, ИКО ЕЖЕ W БОЖкСТЕЕНѢмк ВЛАГОЧкСТІИ И ЕЖЕ W

І;ОЖКС гкетікіук u

склцтмшнук урлл^ук и о БлдгопрѣБИвднкіуъ монд-

CTklp-hy к ПрИЛЕЖДНІЕ И ПОПЕЧЕНІЕ Кк СкСТАВЛѢнІЮ И£Ъ H НЕПрѢсТАНН$м6 СЛДВОСЛОВІЮ В Ъ С ^ у к ЦДрД YpHCTd БОГА, WT"k БЛДГОЧкСТИВкіуЪ И
10 ПрИСНОВЛАЖЕННкіук ЦДрЕИ ПрОМИШЛВДМОЕ, ВЪ Нкіуъ ЖЕ BW БОЖкСТЕО БЛАГОрДЗемнѢ H ТкфИ+. ПОЧИТДЕТСС СІІЛЛЪ H ЛШЛОСТИНѣ ПОДЛЕТСЕ БЛАГО ДДТНкІЛ\к ДДДНІЕМк. ЦЖрДЗІѴМк СИМк ПрФдЛ-БЖЖ, ШОЖЕ IVTklţk ЦАрСТВА МО
ЕГО ПрИСНОВЛДЖЕНИ ЦАрк ЛСБИк H Пр*ВЖДЕ СЕГО ЦАрСТВОВАВШІИ^Ъ ПрЛВОСЛЛИИкіуК ЦАрЕИ, ПАЧА ВЪСЬ\"к ИнѢ\"к ВЧк CBAlUENHkiyk И ЧкСТНк1\"к ПО15 ПЕЧЕНІЕ СкСТДВЛКНІЮ ИЗЛИЛА р^БНЖЖ, СВОИ\"к ДДрІѴВДНИ БЮГАТНѢ БОЖЕCTBENklMk БОЖІДЛ\к ЦЕрКВАЛІк И БЛЛГОСТОЯИИМк МОНАСТИрѢмк ДАрШВД
H ПАЧЕ ИЗЛИЛА ВЪ ІЧѴрѢ СКАТ"ВИ COyiUHAtk, ВЪ ПкІ\"к ЖЕ нѢсТк HHVU ДВИСТВІѴ, №К NA БОЖІЕ СЛДВОСЛОВІЕ ИЗЛИЛА ПООуЧЕНІЕ ЕСТк. ОТЪ. МкіуТѵ ЖЕ
ЕСТк ЕДІШк МкСТНМ\"к МОНАСТИрк БЪ ИМЕ вѢлИКДГО И СЛАВНДГО МОуЧЕ20 НИКА ГЕШрГІА ПОЧИТАЕМЫЙ, B k нѢмЖЕ И БЛкГАрСКУМк ЕЗкІКІѴМк ПрДВОСЛАВНОЕ БОЖІЕ П*БНІЕ ПОЕТСЕ. ПрОСТрѢтЖЕ И Кк с4іЛ\Ь СВОЕ БЛАГОЕ ДДрОВДNİE БЛАЖЕННЫ ІѴТкЦк ЦАрСТБАЛІИ, ПрНСНОБЛАЖЕННкІ ЦАрк ДСБНк. ПОМИСЛН\"к І ДЗк ЛДОЕЛѴЬ МОНАСТИр^ МНОГДА МАСТА ДАТИ ВЪ СВАТ*ВИ Г*рѢ, Нк
ОуБОИ^СЕ WT'k КЛКТВА, ЗАНѴѴ В"БШЕ ПрѢжДЕ ЗАКЛАТѴѴ ОТЪ СЪБОрк OTT».

I. Original aux archives de Zographou. Photographie Sévastianov η. δ. Copie de
Porphyre Ouspensky (en extrait). Éditions: В. Априловъ, Болгарскія грамоты, р. 31—
35; T. Флоринскій, Аѳонскіе акты, р. 34—35 (en extrait).
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освАшеннкі пдтрілрукі и клагочкстнкііі. цдри и о т ъ прѣдѣддл ндшкго 25
¡WANNA ІЦрА вѢлИКк ВЪ ВЛкГДр*£ук Нк АЗк ДДЛІк Л1ИОГДА ЛІАСТД НА ДВОрк
/\V5ř/í\£ Л!ОНЛСТИр£, ЕЖЕ уОШ$ БОЖІеЛІк ІІвВОЛІІШЛІк, И ДЛДІѴук ИМЪ
НркКІѴ ЛЛАСТО НЛрНЦАІМН HpiiBlllfJA МАТЦГуЪ И CfcAW СЪ КЪСАЛШ ЛЭДЛШ
и е к ВЪСАЛМ* прлвиндлш
І|І4ІЛШ,

еже

и корнстліи селА того и с ъ попіѵкѣ с о у -

естк в ъ САЛО толлк,

ДА І Ѵ Т Ъ САГО

к ъ люндстнрк прнноситсе и о т ъ ізерл

прѣвнтіикк К Ъ С А К Ы И

зо

(ро)цю нсуодитк и о т ъ у л н -

ДАКк ВОДІШІЩМ II МАрЛІАрк, ΛΟΒΗψΑ. lUW НСуОДНТк, КЪС É Rh Л40НДCTHpk ДА Се ДАВАТк, H* ИЖ6 ВЪ НАЛ!* HOCTAIUMAACi ИНОКѴиЛік HACkCTAвлѣте

н свАцдошое питѣніе

Бмвдепъ и иолкАМк его и прочиуъ ири-

сновлдженмыиуъ цлрен състлвлѣетсе вллгочкстніі же. З Л А Т А Н А Ч А Т А . 35
H ДЛДѴѴук НЛІк ВЪ Ctpk ГрАДк MÍTWyk урЛЛІк CĽATH НИКОЛА- ВЛМ.Зк
КЛИрИЦА КАЛОННА H БЛИЗЬ КЛВрИЏА АІАНОИЛ* И ВЛМЗк КЛНрИЦА KOHCTAHfИН4 Ογ КАЛОЯНОВА ЧЛрШІа, Hl·. ДОуГДНк» И КАЛОИИк, ДА НЛСТОН ЦМѴ
ІІрІіуОДИТк ОТЪ ДОуТДНЫ И TÉ ДА ИрвМОСИ Ot* ЛІАНАСТИрЬ. И ДАДШ\'к
НЛѴк НА ДОуНАВк НА ГркЛШ AOBJffUf, КДѣжСі CÉ ЛОВИТЬ MOp^Kkl,
пикололи сккле

ІДКОВОВА млуллд

w доигдоровл л и у л л л

H Hd 40

к иетрк ло-

ГОфлТк ЛІДуАЛА. И ТОу Η ДОуТАИкІ ДА^к НЛ»к IIÉTpk ЛОГОфдТк НАстолннкк.

інѵѵ ііриуод« о т ъ даглмъі u о т ъ скиьлі; и о т ъ л о к» ψ а, ДА

мриноентк оу млндстирк. иовѣлд цлрсіілл З Л Л Т А П А Ч Л Т І Е
ддди»ук нлѵк

в ъ грАДк слрддкі&, снрАчк

ГЛАГОЛ е м ы софи, и д л у к 45

нлік мітрополіА урдлік СВАТДГО вѣлыкоАіоученикл
ннкодде вше горе М А Д Н Ы плзлрк.

и отъ яде

rewprìA и СВАТДГО

н т о у д д у к нлік

if дЬгинк»

мл-

\ЛЛА ГОВѢЖДкІ ПАЗДрк, КГрк ВАкЧШ, КГрк СТОШНѵ СМ ДА ПЛСТОИТк, ЦЮ
fłptf уОДИТк ОТЪ МИТрОПОЛІА Η ОТЪ даГАНкІ, A WHkl lUW СЪВГкрАТк, ТА ДА
НОСАТк Oy Л40[нд}сТИрк. If ССЛІѴ ЧІЛШІІАЧАНе ДДДШук И ТОу /VtÉTWyk, Mı 50
11»О ПрИуОДНТк ОТЪ СЕЛѴѴ И ОТЪ Л4АТС>\-к, CS Oy МОНАСТИрк ДА С( lipđтитк.

и село горни лоземк и т о у д д д і ѵ у ъ илш селѵѵ и ллАтоук в ъ

урДАЛк СВАТкІ НИКОЛА«. Η ГОСІІІѴДННк ВЛДДИСАДВк HACTOHNHKk ψ W ПрНуоди о т ъ село и о т ъ ліАтоук,

л іѵіік въее. Д А прлтн ογ лілндстирк н

ОТЪ С6ЛѴѴ ДОЛНИ АОЗАНк, lUW ПрнуОДИТк И ВЪСе ВЪК&ГЬ ДА ІІрДТАТк 55
Oy ЛІОНАСТИрк. ПОВЕЛА ЦДрСКДА, ДА НИКТО НА HAlATk ВЛДСТк НА СІА МЕ
СТО, еже л з к д л д і ѵ у к н и к ЯЛАТОПАЧАТІІО. и д л д і ѵ у к нлік лиулндѵѵнк
MACTiv, глаголклш грддк ѵиуридк, и τογ д д д о у к иллк влдстк, ДА НА«
СТОНТк ДрукіеПНСКОПк ЛЛАКДрІА И КАИрИКк ЛЛАНОИЛк И КЛИрИКк СТАЛІАТИ,
lUW ПрИуОДИТк ОТЪ ГрАДк И ОТЪ Γ3Λ|λν, ОТЪ ΛΟΒΗψΑ СТр^ГкІ. ВЪСА ДА 60
прдтАТк

ογ

лілндстнрк.

пов'клд

ЦАрскдА

злдтАПАЧдтА.

и дддіѵук

иллк в ъ солник г р д д ъ лідудлл клирикд д^кл и Д^ГАНИ Г и скАрлетовА
ВизаптійсЕІЗ Времѳнникъ. Томъ XIII. Π рил.

ι \
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ліл\-ллд и τογ Γ д^глиы и кгрк костднтиновл лідуллл и тоу Г д8ГДИкІ И ТОу ЛЛАТОук \'р<Шк СБАТкІ ГЕІѴрГІЛ, И IţlW ПриуЦ/ДИТк ОТЪ

65 д&міікі н отъ. лыудлн, ВЪСА дл прдтитк oy люидстирк кгрк конСТЛНТИНк ПОВРАЛ ЦДрСКЛ ЗЛДТАПАЧДТА.

И ПДКИ ДДДІѴ\*к НЛЛк MACTW

НД ОрЛМІЛІЛ И ТОу ДАДѴѴ\*к ИМк Л\АТО\'к СЪГрДДНТИ
и ipw

приуоднтк о т ъ

И CIAO ВЪЕДИШѴ,

лѵлтоук и о т ъ село, ЕЪСЕ дл прлтАТк оу лѵо-

нлстирк, и т о у урдлік С В А Т Ы николлЕ. ì л з к плдпочкстивіи цлрк асвик,
70 СЛЛІОДркЖЕЦк ВЪСАЛ\к БЛкГЛріѴЛІк II ГркКѴѴМк, II ПОВѢЛА\'к БОЖІЕЮ ПО
ЛИЦИЮ, ИЖЕ ЕСТк ВЪ СВАТІѵИ ГОрѢ ЛДОНД ЛЮНЛСТИрк, ΓΛΛΓΟΛΚΛ\11 ¡ЗЬгрлфк, \"рлл\к свАтлго к+,ликол\оучЕНИКЛ

уристовл ГЕѵиргіл, дл с ъ г р л -

ДЪТк ПИрШГк И ДЛ НДрЕЧЕТСЕ ВТ». ІІЛІС AlOEAtŚ CkINOy МИСЛИЛО, СкфЕЧк
ЛШ\*ЛИЛОВк ПИріѴГк. ПОВѢЛД ЦЛрСКЛЛ ЗЛЛТАПАЧЛТА. І ЛЗк ПОЛШСЛН\~к
75 ЛШОГІѴ MACTW ДАТН

Л\ОЕЛ\$ ЛНѴНЛСТИрВ, Нк ОуВОИу«

ОТЪ КЛКТВЛ.

3AHVU К+.ШЕ ПрѢжДЕ ОуСТЛВѢнО И ЗДПрѢтАНО ОТЪ CkBOpk ОТЪ ОСВАШЕННкІ ПЛТрІЛр\Ы И ОТЪ ЕЛДГОЧкСТИВІИ ЦЛрИ, Nk ДЛДѴѴ\'к ИЛ\К НДДВОрк
л и с т і ѵ , ЕЛИКІѴ вогк изволм* и п о в ѣ [ л ѣ ] \ - к л з к огрлдитн Л\ЕСТѴѴ іѵѵлНОВДСЕЛИМОВЛ рАКЛ НА КрЛИ ЛЮрЕ НА КЛДДІШЕЦк, HO\fAA CBATOAtä ГЕѴѴр80 ГІЮ. И ОТЪ ТОуВЛ НДДЪ ЛОЗІЕ фнЛИПШ НЛ Врк\'к НД БркДѴѴ КркСТк
Три БАЛЕГкІ, ВОуЛЛ СВАТОЛ\8 ГЕІѴрГІЮ И ГІИЛШНОВЛ И фіІЛИПОВЛ. И ОТЪ
Τθγ*ΕΔ ГОрѢ НЛ ГОЛЕМИ ПОуТк

И ИЛ КЪСТОЧНЛ СТрлНЛ

НЛДЪ ПОуТк

ГОЈУБ КДМЕНк И ТОу* ЕЙЛЛ СЕАТОЛ\£ ГЕ\ѴрГІ"Ю И ПНЛШНЬ. И ОТЪ ТЭВЛ ΝΛ
поутъ чр-ѣшл лнѵѵспѵкл Т А НА ішлнк кдлгдрл

и о т ъ ivvAHk кдлідрд по

85 ПОТТК ТА NA СТДрИ СТкЛкПк, СкІрЕЧк ПИрГОСк, И ИДЗЛДк ЛМЛО НД СТркЛІНО
ЛІАСТО и т о у воулл остдвнуд. н о т ъ TŚEA горѣ нл кркук вркдѵѵ, и о т ъ
ΤθγΒΛ ДІѴЛА НИЗ БркДО, ГДЕ СЕ ДѣлИ БркДО, II ТОуЕЛ КркСТк. И ОТЪ ЗДЪ"
НИЗ ДОЛЧИНЛ ΗД ГОЛАЛІЛ рЕКЛ ΤΔ НА ВОДЪШІЦЛ СВАТОЛІіЗ ГЕѴѴрГІК». И ОТЪ
т8кл тл дол*к нл люре. ПОВЕЛА цдрскл З А А Т О П А Ч Д Т А .

І д з к ТЛКІѴ з л -

90 ПОЕѢДЛЮ, ОКО Ж k U ІѴБрЪТІѵук, И ДЦЈЕ КТО Пр+,СТММП k ЗЛПОВѢДк СІЮ
ИЛИ КрИВО СКѢдѢтЕЛСТВОВЛТИ, НЖКТО ОТЪ НДСНЛШ1\Ъ МОуЖк ДЛ НЕПОЛОучИТк ЛШЛОСТк ГОСПОДА БОГА 11 СПАСД НАШЕГО ІИСуСЛ \'рІСТД ВЪ ДкНк
СОуДНкІ, КЛКТВОу ЖЕ ДА
WTKlţk,

НЛСЛѢДИТк, ИЖ€ ВЪ НИККИ. ТЖ.

CBATkl\'k

H СЪ ПрѢДАТЕЛѢлік СЪПрИЧЕТЛЕТСЕ ІОудѢ. И БЛЛГОЧкСТНШ Ю

95 ИЗЛОЖИ ЦЛрСТВОЛІИ, ЧркВЕНИМЖЕ ПИСАНІЕЛ\к И ЗЛДТОЖ С£Л\ ПЛЧЛТМЛѵ
в ъ в ѣ р и . ЛѴБСАЦЛ ф. к.

ДЕНк, индиктѵинк. í

в лѣто

fsĄ\

f ІѴѴМННк КдЛИЛЛДНк Bk урИСТЛ БОГА K'l.pÉHh ЦЛрк U СЛЛѴѴѴДркЖЕЦк

Bulle.

ВкСЬлік БЛкГАрОЛІк І ГркК\ѴЛЛк п с ћ н к .

—
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II.
6 7 9 5 — 1 2 8 7 , indiction IV.
Chrysobulle de l'empereur Andronic II Paléologue déterminant les
limites des propriétés du monastère de Zographou.
f

БлДГОИЗВОЛбНІЕМк ЦГГЦД H СЪВркШЕНІАМк CkINd ИСПЛкНАНІАМк

СВАТДГО

\оѵ\л дд Естк вѣдіѵміѵ, клко прндк ігалллнк зьгрдфскы

ГАНДДІД

Η ПІѴПк ГаврИЛк И СТЛрЦк СОфрОНІа ДО At АНЕ

БЛаГОЧкСТНВОЛ\$

цара андршника константиндгрддд в лѣто f s и свдмшсътно се инДИКТОНк Д* И HCKdyš

ОТЪ МЕНА НЕКкІД ПОв4іЛД. Ϊ Д З к р*Ь^к НЛ\к: ЧТО 5

ПрОСНТА, ДД СЪТВОр^ ВДМк. II ОНкІ ОТВѢфДВШЕ H рЕКШЕ Kk ЦЛрЙГ ЦДрЗ
СВАТЫ U ЛШЛОСТИЕІИ, ^'рИСТОЛЮБИВІИ, ЛЛОЛИМІѴ ТИ СЕ И МІЛИ СЕ Д/БЮ ТВОЕМ
CBATklHkl

И ТВОЕМУ

БОЖІЮ, ДДЖДк

БОГОЛІк ДЛНЕЛЛЭ ТИ

НДМк

ѴѴТЪ

рЕЧЕ ИЛІк ЦДрк: ДДЖДкТА

ТВОЕ

ЦДрСТВОу,

ОБЧИНИ

ГОСПѴѴДСТВІѴ ТВОЕ

ЛЮБОЕк

рОуКОПНСДНІЕ. И

МАНЕ ВДШЕ ракОПИСДНІЕ, ЕЖЕ ІІМаТЕ КЪ МО- 10

настирк отъ пр4;ждмнук царіи. и даіш ЕЛІ$ ракописаніЕ и разгна и
ПрОЧТЕ И ПрИЗВДВк МДНОИЛД

ПІІСЦД

СДШк YpOyCOBWAk ПО МОЕЙ

ЗДПОВ^ДИ

ЗЛДТАПАЧДТА:
ЛИКДГО

ЛІОНДСТІірк,

МОучЕНИКД

И ЗДПОВѢДД
И

İMÛ

ГЛДГОЛКМИ НЗ^Грдфк,

урИСТОВД

ГЕІѴрГІД,

ЦДрк:

ЦЛрСТВОу*.

ПИСДуТѵ

ДД ИСПН-

ПОВАЛД

ЦДрСКД

^рДМк СВАТДГО В*ћ-

ДЗк

ЦДрк ДНДрОНИКк 15

ВТѵ МОК ЦДрСТВО, ДД НЕ ИМДТк НИКТѴѴ ВЛДСТк В*к МОЯ ЗДІІОБѢДк, Hkl В Ъ
МОНДСТИрк,

НЫ В Ъ СННОрк МОНДСТИрСКкі,

Hkl

ВЪ

СКкІ\'к ДД HK ИМДТк ВДДСТІЮ, Hkl НД M A T W J f k , Hkl
Hkl НД ЗкІМІѴВНИКк,

ИДІіЖЕ

ДД НкІКТО НЕ ИМДТк ВЛДСТк
ОТк

ПрѢжДНкІИ^к

ЗИМЙЮТк ОВЦК

ТДКІѴ И ДД

НД

Ва'Д*ЬнИЦДД^к,

И K W 3 k l , Hkl НД ПЛДНИНД,

ПѴѴДЪ МОИ ПОВАЛД,

ВрѢмЕНДД,

ГОрД^к ЛЮНДСТИр-

ЕЖЕ ИМк ЕСТк ДДННШ 2 0

БОудѢтк

СЛДЕД

ЦДрСКД

И

СВАЦІЕННаа СБИТЕЛк, ГЛДГОЛКМИ ИЗ^Грдфк, ПО^ВДЛД БЛкГДрСКДД. ПОВѣлД
ЦДрСКД

ЗЛДТАПАЧДТА.

ВТОрИ Б А Л А Г к , ИД/БЖЕ

ПркВИ

БАЛАГк

СТДрН

ПИрѴѴГк

БЛИЗк МОрЕ,

СЪ\'ОДИТк рАКДД И З к ІѴѴЛНИД СЕЛИЛЫ, СТЛкПк,

СЫрЕЧк ПИрѵѴГк ИКрОВИ, ИД/БЖЕ

С'Ь.\*ОДІП k рЕКа

НД КрДИ

МОрЕ, БЛИЗк 2 5

клад*ћнца, ИДѢЖЕ ископа авва іѵѵаннк i авва филнпк, тоу i азк
ѵѵнр-іітѵѵук оу старописаніЕ i азк такѵи пиша воула СВАТОМІЗ гЕіѵргію на въстокк, а авва филиппЬ на западк. повѣлаа царска златАПАчатА. и іѵтъ з д ѣ на горл по рАка по рАка на гор*н испіѵдк пиріѵгк
II. Original aux archives de Zographou. Photographie SévastianovB 3. V. T. Фдоринскій. Аѳонскіе акты, p. 36. V. le texte grec A. LXVIÍ, p. 157—159.
И*
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3 0 ѴѴЛІІОВк NA KA МЛН к кѢлИКк.

И TOy*

СВАТОМ^ ГЕШрГІЮ НА ВЪСТОКк,

ОБр+.ТѴѴук ВОуЛА

А АВВА ψίΜΙΙΠΠ*

NA

СТАрѴѴПИСДШД

ЗАПАДк.

ПОВЕЛА

ЦДрСКД ЗАДТАПАЧДТА. II ѴѴТТОуДД ПО рАКА ЛЛДЛО НА ГОрЕ, ИДѢЖЕ СЛДЗИТк

ИЗ К. . . . İVVANOBA ОБИТКЛк

ДОЛЧННА

МАЛА И

W T Tv

фнЛІШПОВД

ѴѴБИТАЛк ДОЛЧННА /НАЛА М А Ж Д О у ДВ"Е Tift ДОЛЧІІНИ NA ГОрА ПО БркДІѴ,
3 5 ТДД NA В р к \ Ъ ΝΑ ΓΟΛίΜΟ БркДО. H T O y ѴѴВрѢтО^МѴѴ СТАрО рЬКОІІНСЛНІЕ.
ТркІИ

Б*клАЗкІ

ЗДПДДк,

CBATOMb

ГЕѴѴрГІЮ НА ВЪСТОКк,

А АВВА фиЛИППОу

ПІІСАТИ.

ПОВѢДД

ЦАрСКДД

А

АВВА ПИМИНЙ

NA ЮЖИДД CTpANA.

ТДКѴѴ І А З к

ЗЛДТАПАЧДТА.

ѴѴТЪ

II

ЗДЕ

NA

ПОВѢдѢ^к
ПО

ІфкДѴѴ

ГОрА NA ГОЛАМИ ІІОуТк. H ^ д ѣ WBp*tìTO\4V»Alk СТДрОПИСЛНІЕ ДВДД БАЛАГД
4 0 СВАТОМ^ ГЕіѴрГІЮ 1'Ял& Hă ВЪСТІѴКк, А АВВА

ПИЛИШ*? NA ЗДПДДк.

T O y ѴѴВрѢтѵѴуѴѴМк CTApW рОуКОПИСАИІІ H ЗАПрФ.фЕШЕ.
ПОВЕДАЮ, ДЦЈЕ КТѴѴ
ИЛИ AkCTklBNO

ПрѢстЙПИТк

ДА

НАЧНЕТк ШСМЛОуВДТИ ЗА

СвѢдтѴГАЛкСТВОВДТИ И ЧИИНТИ

ПрОКЛАТк ѴѴТк ГОСПОДА БОГА ВЪСАДркЖИТЕЛИ

И

TAKVU І Д З к З А 
M ACTO

ПрѢрАКОВДИІЕ, ДА
И VVT'k МрѢчИСТЬЮ

ЕСТк
МЛ-

4 5 ТЕрк ВОЖІЮ БОГОрОДИЦ^ И ѴѴТЪ СВАТАГО ВЕДИКѴѴДіОуЧЕИИКА ГЕѴѴрГІД. по-

в^лд цдрскд ЗЛДТАПАЧАТА. и ѵѵтъ зд*в по поутк по путк, и TAKO OBp-feТѴѴ\'к ПИСДИІЕ, ИД*ВЖЕ СДДЛк МѴѴИСІИ ПОСАДИ ЧрЕША ГОрѢ И З к ИДДЪ ПОуТк
СВОИМД PEKAMA. І А З к ѴѴБрѢтѵѴук NA Cİf МЕСТО ВОуДД СВАТОМ?? ГЕѴѴрГІЮ ѴѴТЪ

МѴѴИСІД

5 0 İVVANk КАЛІдрД

NAHHCANA,

ПИШ$. И T O y

И

АЗк ТОуКДА

ПНІІіО.

И VVT'k

NE vVľ.p+.TWyk llkl ВОуДД,

ЗД4;

NA

HhJ БАЛАГк, Nk

ѴѴГ.ркіЧѴук ЦДрСТВѴѴ ИД\Е NAIIHCANNW NA МЕСТО Cfľ ІѴѴДННк БЛДГОЧкСТИВІІІ ЦДрк ТркНОВкСКкІ. ТОГО рДДИ
И IVT'h -ЗД+.
ПрѢжДЕ

ПО

ѴѴТЪ

ПОуТк

ПО

НДрЕЧЕСЕ МАСТѴѴ СЕ İVVANNk КДМДрД.

ПОуТк,

БЛДГОЧкСТИВІЕ ЦАрІИ

ИДѢЖЕ
ЗА СТДрИ

Б ѣ СТДкНк

СЪГрДЖДЕНк

ЧЛОвѢцИ,

ЗА ИЕДіЗжНІІ

5 5 ПИТАТИСЕ ѴѴТЪ ЦДрСКА ПОВѢЛД. И KTW ПрО\'ОДНТк ПО П О у Т к И ДДВДЕТк
ИЛЛк МИЛОСТІНЮ БОГА рДДИ, 3ANE ПрѢжДЕ MONACTHpE NE 1'Л\Ъ,

Nk c ł i y S

ІіЬЛАЕНЛркІ. И ѴѴТЪ З Д Ѣ СТЛкПк НЛЗЛДЪ ЛЛДЛО VVT'k ВДТОП'КДСКД СТрЛНЛ
CTpkMNO

ЛЛЕСТѴѴ КДМЕИИТО. U T O y

NA ВЪСТОЧИД CTpANA,
6 0 VVT'k З Д Ѣ

ИДѢЖЕ

A £MEpENNOM$ KONCTATİIO NA ЮЖИДД CTpANA. И

ПОВ'кЛА ЦДрСКАА

БркДѴѴ. И T O y
ЗДПДДк, Д

О Б р Ѣ т ѵ ѵ у к ВОуДД СВАТОМ*? ГЕѴѴрГІЮ

ЗЛДТАПАЧДТА. И VVT'k ЗД-fc ГОрТІ

NABpkyk

ѴѴВрѢтѵѴ^к ДВДД БѢЛКГД СВАТОМ^ ГЕѴѴрГІЮ ВОуЛА NA

КОСТДИТІЮ НА ВЪСТОКк. ѴѴТЪ З Д Ѣ

CA Д-ћлИ

БркДѴѴ. И T O y

NH3

БркДѴѴ NH3 БркДѴѴ,

W B j V E T W y k Оу СТДрОПИСДНІЕ

А З к ПИСД\Ъ ПѴѴДЪ МОИ ПОВИДЛ ТДКѴѴ: ПОВѢЛД ЦАрСКДА

КркСТк H

ЗЛДТАПАЧАТА.

6 5 И Ѵ Ѵ Т Ъ З Д Ѣ ДОЛ-fc НИЗ Л1ДЛЕЧКД ДѴѴЛЧИИД ТА NA ГОЛ AMA pAKA NA ВОдѢиИЦД
CBATOM& ГбѴѴрГІЮ, A ѴѴТЪ ВОДѣіШЦД ТА NA MOpE. И СЕ ѴѴБрѢтѵѴук ѴѴТЪ
ПрѢжДНкІнук

БЛДГОЧкСТИВИуЪ ЦДрІ»

ПИСАНІЕ И и Т Ъ

ОСВАЦЈЕНЈШ IIA-

— 165 —
трілруы. TAKW нандіѵуь писдтѵ wrw прѣждныи^к врѣмЕнд, тако i
ДЗк ЯДПОКІіДЛук H riHCrt\'k ПОВ*БЛД ЦАрвК4Д,ЕЖЕ ІДЗк WBpilTWykOyjCTÄecíEk ріѵписдиіЕ воули и кркстовѣ. и diUÉimv пр*ксту*питк мповѣдк 70
сію, да ироклктк іѵтъ ГОСПОДА вогл вкСЕДркЖнтАЛИ и ирѣчнстюучо
Л\ДТЕркДОЖНОК СГОрОД HU, S И WTk CRA,TAI О ««БЛНКОЛіОуЧіЫНКа YpHCTOßd
Г&ІѴрГІД. И E*feCk C'kCOpk ,ρΕΗΕ: ΑΜΗΝ k. ΑΜΗΝ k. AMHNk. В лѢтО fB СБДлѵосътно с. ё*. индиктонь д*.
f Б л д г о ч к с т н в і н ідорік в*нркнк Кк у р ^ с т л nord ііндрсьнш^к 75
К©НСТДТИНАГ!рА;4/Л.

stille ďor.

ш.
6 8 5 0 — 1 3 4 2 , inäietion X .
Ohrysobulle de Jeau Alexandre, tsar.des Bulgares, au sujet de la
dtmation du village Χάνταξ au monastère de Zographou.
б л М Д Oty*BO БкІСТЪ МАНОВЕНИЕ БОГА ѴѴТкЦЛ И ГОСПОДА НАШЕГО ІИСОу* (CA)
Y p İ C T d , СОДАТА ИСТВОМЪ СЖШкІЖ И ИСТИНкНЫЖ ПрѢчИСТкІЖ И ПрѣБЛДГОСЛОВЕНЫК ВЛДДЫЧИЦЖ И БОГОрОДИТЕЛНИЦЖ НА С К Л т Ѣ н ГОрѢ АДХѴНСтѢи,
ЕЖЕ BkITH B'k НЕЙ ПрНСТДНИЦЈЕ СПАСЕННОЕ* ВЪСБКОИ ДОуШИ д-рІСТИДНСГВИ,
ПАЧЕ ЖЕ ГірДВОСЛАВНѢи И C'k ОуСрЪДНЕМТ». ПрѢвѢгДЖШОН В Ъ НЕЙ, Е Л ЖЕ 5
рАДИ

ВИНкІ

И ВЪЗДВНГОШЖ

ВЕЛИКЫ И ДИВНЫ
Пр*БПОДОБНИИ

ЦЛрИЕ

ТрО\-ДОЛЮБЕЗНѢ M N 0 3 H

ДОМОВкІ

СКАТкІЖ

ВЛДГОЧЕСТИВИИ И БІѴГОЛЮБИВИИ КЕЛкМЖЖЕ И

ННѴѴЦИ И ОукрАСІШЖ И ІѴБѴѴГАТИШЛч ВЪСБКО КДМЕНИЕМЪ

МНШГОи/кнНЫМЪ

И

HH'I./ШІ НрДВДДЛШ

ЛШѴѴГЫМИ ДВИЖИМЫМИ

GHCjHVAVh ЗЛАТОМ

ЖЕ

И СрЕБрѴѴМЪ II ИМАНМИ И

И НЕДВИЖИМЫМИ, ЕЖЕ ВЫТИ 10

В Ъ ДОВОЛкСТКО H НЗОБІЛНЕ С&ЦІИМЪ И Пр^БЫВЛЖШИМЪ В Ъ ТДКОВЫИ\Ъ
ВЪСЕЧЕСТНЫИ\'Ъ И БОЖЕСТВЪНк11|[уъ] ДОМОВОуъ, ПОЖШИ\'Ъ И СЛДВЖШИуЪ
ЕДІНОГО БОГА B'k ТрОИЦИ

СЛАВИМАГО И ПрЪЧІІСТЛчЛч И ВЪСЕпѢтЖЖ ЕГО

Л\АТЕр£. ПОМИНАТИ ЖЕ II ПрДВОСЛДВНЫЖ

И урІСТОЛЮБИВкІК И ПрИСНОПД-

ЛІАТНЫЛ цлрА и прочлж БЛДЖЕНЫЖ ктиторы и въсвкъ

ріѵдъ γρι- 15

СТИАНСКЫ, ИБО НЕ WTTv ЕДІНОГО рОДА Т к Ч И Х ИЛИ \ Ѵ Т Ъ ДВОЮ ІѴБрѢтДЖТСА

III. Original aux archives de Zographou. Photographie SéTastianov. n. 4. Copies 6e Por
phyre Ouspeusky (en extrait) et de Grigorewitch (Рул. Муз. Л· 3). Éditios«: Дрх. Jfce«НИАЪ, Обозрѣніе J. ЗограФЪ. Херс. Епарх. Вѣд. 1866. Приб. XIX, p. 365—368;
В. Срезневскій, Свѣдѣнія и Замѣтки. ІІрилож. къХХІѴ т. Зап. Имп. Ак. ЋаукЂ
As 4, tp.. 24—28.
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В*К ТбЛѴК СЕАТѢЛѴК Л\"ВСТ*к ЗДЛТЕЛЕ, НЖ ПОНЕЖЕ ОБЬЦІЕЕ СПАСЕНИЕ ЕЪ
нЕМЪЕСткискажціиимък, ΟΒψΕ BIV вкістъ и лѵвсто влаговолкствоужцшимъ. тѵѵго ради и овр*ћтажтсА зданиа ІѴТЪ ВСЯКОГО рѵида и Азмка

20 ПраВОСЛАВНаГО, ЕЖЕ СЖТк ПрЪВ^Е И ИЗрАДНІШШЕЕ Гр'кЦИ, БЛЪГарЕ,
потѵѵм ЖЕ сръвъе, роусси, ивЕрЕ. въсккъ ЖЕ иматъ ПАМАТК проТІВЖ

СВОЕМОу

ПОТрОуЖДЕННОу,

ОВрѢтаЕТСЛ И ВОЖЕСТЪВНЫИ

ПЛНЕ

ЖЕ

рЪКЕНИОу.

ΒΉ

ННуЪ

ЖЕ

II В'ЬСЕЧЕСТЫЫИ ДІѴМЪ, ЕЖЕ ВЪ НЛ\Л ПО-

ЧИТаЕМЫ СВАТаГО H СЛЛВНааГО К£ЛІКОЛ\ЖЧЕНІКа И ПОБѢДОНОСЦА ГЕѴѴрГІД
25 И НАрЕЧЕННЫИ ЗѴѴГрдфіѴВЪ. СКИ 0\*ЕО ИЗДАВНА ПрѢдрЪЖИМЪ ЕСГк W T k
прдвосллвныиуъ и БЛАГОЧЕСТИВЫМИ
гдрсккшук д ѣ д ъ

и

и урУстолюБИВкіиуь

цлрии в л ъ -

п р ѣ д ѣ д ъ ЦАРСТВА л и г и ПРИЛАГАЛИ с ж т ъ и к р ѣ -

ПИЛІІ КЪЖДО И\"К, ЕЛИКО БЛАГОВОЛИЛЪ ÉCTk ДАЖЕ И ДО ЦАрСТВЛ НАШЕГО
О СВОЕЙ ПаЛѴАТН. WT НЕЛН ЖЕ ПАККІ БЛДГОИЗБОЛИЛЪ ЕСТ'Ь ГОСПОДЪ БОГЬ
30 Л\ОИ ¡ИС0\*СК ^рИСТОСК МНЛОСТНЖ И Х'ОДДТДИСТВОЛЛ-К ПрѢчИСТКІА ЕГО ЛЛЛTÉpE И ПОСАДИ MA НА ПрІіСТОЛѢ БЛЪГДрЪСКДГО ЦДрСТВД, ЕЖЕ ЕСТЬ ДѢДНН
И Пр+.[Д]4;ДНИ ЦАрСТВА МИ. ПрИЛДГДДШб H ДАВАДШ6 И ЦАрСТВО ЛШ, ЕЛІКО ПО
СІІЛѢ ВЪ ЕЪСѢ Вр*КЛ1ЕНД СВОА, НЖ ТА ВЪСѢ НИ ВТ* ЧТОЖЕ ВЪЛІ-кнѢа^ЖСА
ЦАрСТВСу Л\Н ПрОТИВЖ И ΚΑΚΟ ИМААШЕ ЖЕЛАНИЕ И ПОПЕЧЕНИЕ И рЕВНОВАШЕ
35 З'клш, д к н ъ и ноцгь п р о м ы ш л ѣ ж , КАКО и КОЕЖ ВЕЦЈИЖ ли дѣломъ. н з к -

ІѴВрѢстИ И ПОДАТИ ТОЛІОу ВЪСЕЧЕСТНОѴѴМОу Д\ѴМОу СВАТДГО И СЛАВНАГО
ВЕЛгіКАѴЛІЖЧЕНІКЛ И ПОБЕДОНОСЦА ГЕѴѴрГІА ДОСТОАНІЕ НѢКОЕ НЕДВИЖИМО И
НЕ ІѴТЪЕЛІЛЕМОИ. ПОНЕЖЕ ОуБІѴ ОЕр*БТааШЕСА ІѴТНЖДЪ ВЪ ДрЪЖАВѢ ГрЪЧЕСТѢИ НА СТрИЛНѴнѢ СЕЛО, 3VUBOMWE ^АНТАКЪ. И Б*КШЕ О СЕМЪ ПрѢДЪ40 ВЕДОМО ЦДрСТВОу ЛШ, ИКО ИСКОМО
ПрѢжДЕ

СЕГО Вр-кмЕНЕ.

ИСКЛ\',Ћ

ВЫСТ'К МНѴѴГАЖДИ WTTk МНШГЫ^Ъ

BVV ТАКОВОЕ СЕЛѴѴ И ЦЛрИЕ БЫВШІИ

ПрѢжДЕ HACK И КрАЛІЕ И ПОДЛВДАуЖ И ЛШІѴГО ТЫСАЦІЛ

И НЕ СПОДО-

БИШЖСА ПОЮчТІ E. БѢШЕ ЖЕ ОуБІѴ СЕ, ОКО МНИТСА, СЪМОТрЕНИЕ СЕАТЛГО.
ННІіѢ ОуБѴи ЦАрСТВО МИ, ПОНЕЖЕ ПрИЛЕЖДДШЕ ТАКОВОЕ СЕЛѴѴ КЪ ДОСТОД45 НІОу ТОГО ВЪСЕЧЕСТНДГО Д\ѴМД СВАТАГО И СЛДВНААГО ВЕЛИКІѴЛІОуЧЕНІКД И
ПОВѢДОНОСЦДтѴрГІД, ПрѢлОЖИВЪ НА ЦІЕДрІѴТЫ БОЖШК И ПрѢчИСТкІЖ ЕГО
ЛІДТЕрЕ И НА ХОДАТАЙСТВО И ПОМОШк СВАТДГО, ΚψΕ

ЖЕ И НА ИСТИННЖК

и нЕлицЕМІірнжж ЛЮБОВЪ, ЕЖЕ илгвіш царство л\и съ пр*ввысокыилгк
ЦДрЕЛІЪ ГрЪЦКЫНЛГЬ ВЪЗЛЮБЕНЫМЪ БрЛТОМЪ И СВАТОМЪ. ЦАрСТВА ЛШ
50 КИрЪ АНДрОНІКОМЪ ІІАЛЕОЛОГОМЪ ДАЖЕ И ДО СКМрТИ ЕГО. И ПО СТѵЛЛрПІ
ЕГОВЫ

пакы

НЕ И З М Ѣ Н И С А царства м и Л Ю Б І Ѵ Б Ъ ,

т ж и на СЫНА ІПѴ прѣкысокаго
възлюБЕнаго

НЖ ПЛЧЕ

оусоугоуви

цлр-k г р ъ к ѵ и м ъ калоіѵѵанна паЛЕолога

анЕПСЕа и свата царства лін, ЕГО ЖЕ д*влліа и д р ъ з н о в Е -

НІІЕМЪ поела к ъ НЕмоу царство м и и проси Ел\оу таково СЕЛО, зовомоЕ
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^ А Н Т Д К Ъ , на И М А СКАТАГО и слдвндго вЕликіѵлісучбжкл и ПОБѢДОНОСЦА 55

ГЕІѴрГІД, ЕЖЕ II ľ.KJCTTv ДБІЕ БЕЗ ВЪСѢКОГО ПрѢкОСЛОВІА И ПрѢрѢкДНИА,
ПАЧЕ ЖЕ

ek

лювовн*.

ВОЛ» ЦАрСТВА ЛШ,

и ПОДАДЕ ТАКОВО CÉAW, ЗОВОЛЛОЕ у д н т д к ъ ,

I l/U Ж É

ОБрЛЗОЛѴк

ПрОСН E

въ

ł

ЦДрСТКО ЛШ НЕ НЖЖДНО

NEKAKO, НИ ПріІКрЫВЕНО, НЖ ПО ЛЮБОВИ И ИКО БЛДГОЧЕСТИКЪ И ПрѢВкІСОКЪ
цдръ. К Ъ . Н А Т Ъ

ПрАВДАЛ\І1
ЦАрСТВА

u

ЕГО,

ПОДАДЕ

ТАКОВОЕ

БЛДГОВОЛЕНІЕЛІЪ

СЕЛЛѴ е к

въсѣмъ

СКОИЛѴК В Ъ

ЕГО II CK ЗЛДТОПЕЧДТНЫЛГк

прилЕждннЕЛѴк

и

во

С Л О у у к И ШВЛЕНІЕ ВЪССГО

СЛОВІѴМЪ ЦАрСТВА ЕГО, ЕЖЕ БКІТИ

НЕІѴТСТЖПНМО И НЕІѴТЪЕЛІЛЕЛ\0 WT*k ВКСЕЧЕСТНАГО Пр*ћБК1ВАНИА СВАТАГО
U СЛАВНАГО ВЕЛІКОМОучЕНІКЛ U ПОБЕДОНОСЦА
уотѢнИД

ЦАрСТВА

ГЕѴѴрГІА ПрОШЕНИА рАДИ И

Л\ІІ. Κ ψ Ε ЖЕ Η О ПАТіѵДЕСАТН\"К ІІЕріІНрѢ\"К,

ЕЖЕ 6 5

ЗАДѢВАА^Д; СТАЖДИИШМк ТОГО ВЪСЕЧЕСТНД? О ПрІіБЬІВДННД И ВЪЗИЛІДЛуЖ
РАДИ ЖНТДркСТВД И ГОрНИНЫ II ГрДДОЗИДЛІІНД.

U T k l * ПОКЕлѢ W T C t l U H C A

И НЕ КЗИЛІДТІІСА ИИ ДО ЕДІНОЛч Ч А Т Ы , ДОНЕЛИ ЖЕ В Э Д Е Т Ъ И Пр'ЕВЫВДЕТЪ
В'КСЕЧЕСТНЫИ ДОМЪ рЕЧЕННкІИ. Il

ПОНЕЖЕ ^ДКОВОМОу И ИЗДАВНА ЖЕЛДЕ-

AtOMOy II ДОГ,рОШЛ\Оу ПрОШЕНІОу СПОДОБІІСА ПрИАТИ ЦДрСТВО ЛШ, БЛАГО- 7 0
Η3ΒΟΛΙ1 И ЦАрСТВО МИ

И ИЗДДВАТЪ

НАСТОЯЩЕЕ

ЗЛАТОПЕЧАТНОЕ СЛОВ\Ѵ

ЦАрСТВА ЛШ, ИЛГЖЕ И ЗДПОВЕЛѢВДТЪ ЦДрСТКО МИ Н М Е т И И ОБЪДрЪЖДТИ
ИВЛЕННОѴѴЛ\Оу МОНЛСТІірЮ ЦАрСТВА ЛШ рЕЧЕННОЕ СЕЛѴѴ у д Н Т Л К Ъ БЕС КрДМОЛЫ ВЕСМА НЕПОТЪКНОВЕННО И НЕПОКОЛ'ББЛЕМО II НЕІѴГкЕМЛЕЛЮ С к ВТ*СНКЫМЪ ПрНЛЕЖДШЕМЪ

И ПрИБЫТКОЛѴк ЕГО. Κ ψ Ε ЖЕ И НЕЗАД'кВАТИСА 7 5

СТАЖДНИШЛѴк ТОГО В'КСЕЧЕСТНДГО ЛХОНЛСТИрЕ ЗА
ПАТкДЕСАТІІЛТк ПЕрПІірЕмЪ, АЖЕ ДДКДАуЖ
И ГрДДОЗИДДНИА, ПОНЕЖЕ ѴѴТПрОСИ И С И у к
ЦДрЕ

ПОДДАННЕ рЕЧЕННЫНМЪ

рАДИ ЖИТДрСТБА II ГОрНИНкІ
ЦАрСТИО ЛШ O y

ПрЕвкІСОКДГО

ГрЪЧЕСКАГО КАЛОІІѴАННД П А Л Е О Л О Г А ВЪЗЛЮБЛбНАГО АНЕ^'ЕА И СВАТА

ЦДрСТНЛ ЛШ. И ΤΑΚΟ НЛЫТ'К БКІТИ НЕПОТЪКНОВЕННО КрІіПОСТИЖ И СИЛЦ/Ж 8 0
НДСТОЖШДГО

ЗЛАТОПЕЧАТНАГО СЛОВА ЦАрСТВА

иГБЪДр'кЖАТЪ

Л\Н II ДА ОБЛЛДОуЖТЪ. И

ПрѢпОДОБНІШ ІНѴѴЦИ, ЕЖЕ КК ОГрЛД'к СВАТАГО И СЛАВНАГО

КЕЛИІДѴЛЛОучЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕіѴрГІД, НАДЪ рЕЧЕННЫИМЪ СЕЛѴѴЛѴк
БЕС

КрДМОЛЫ

ВЕСМА

ΗΕ,ΠΟΤ'ΚΚΗΟΒΕΗΟ

И НЕЗЫБЛЕМО

СЪ ВЪСБЛІк ПрИЛЕ-

ЖѣнНЕМЪ И ПрИБКІТКОМЪ ЕГО. ОБАЧЕ НИ ЗЛДЕКДТИ КТО СТАЖАНІШМЪТОГО 8 5
Е'КСЕЧЕСТНДГО МОНАСТІІрѢ ЗА

ПОДААНІІЕ ПАТкДЕСАТИЛІЪ П Е р П И р Е м Ъ , ПО

НЕЖЕ, и к о В Ы Ш Е Я В Л Е Н Н О п к і с т к . і ѵ т п р о с и и у ъ ц А р с т в о м н с ъ
ПрОШЕННІІ СВОИМИ И

ОуВАЗА

И ОуТВрЪДІІ

И О у К р Е п И БЛАГОВОЛЕНИЕМ^

БОГА ОТЦА II ГОСПОДА НАШЕГО ІИСОуСД \*рИСТА
СТЫЖ БОГОрОДИЦЖ

прочими

И уОДАТЛИСТВОЛПь ПрѢчИ-

И ПОМОфИЖ СВАТАГО И СЛАВНАГО ВЕЛНКѴѴМОуЧЕНІКА И 9 0

ПОБЕДОНОСЦА ľtVVprid. ЕЛІКО ПО СІІЛѢ, ПОНЕЖЕ ДА ПрИОБрАШЕТСА И Ц А р 
СТВО МИ

В Ъ ТОМ СВАТОЛТк M R Č T E , И КО ЖЕ И ПрОЧИИ ПрДВОСЛДВНИИ И
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імлгочестниии цдрмЕ, Д*ћдн и пр1ід*1;дн цлрствд л\и. того во рлдн и
ВкІСТк

ЗЛАТОПЕЧДТНОЕ СЛОВО ЦДрСТВЛ

95 лхлртіл

МИ

И ПОСЛАНО

НА ВЪСБКО оутвръждгннЕ ИЗВФСТОЕ в

ľ.klCľU ЛѴВСЕЦА

лѣто fs. w. н. індіктіц/ніа

ДЕСАТКІ/К, Е Ъ НЕЖЕ И НАША БЛАГОЧЕСТИВАЯ U БОТОПрОНЛрЕЧЕННДЛ

НДЗНДг

линл дръждвл f.
f Ішдннъ KII YpHCTd БОТА вѣрЕнъ и, л p k и слл\ѵѵдрьж*цъ КСѢ/ЙЪ «лглріѵліъ ЯлЕЦлндръ f.
IV.
(1356—1392).
Jean Sisman, tsar des Bulgares, confirme la donation faite par
son prédécesseur au monastère de Vitoš.
БлАГОИЗВОЛИ ЦАркСТВО МИ ДАрОуВДТН БЛЛГОѴѴБрАЗНЫ КЪСЕНАСТОЖЦІИН
СЪИ урИСОВОуЛК

ЦАркСТВА МИ МАНАСТкІрЮ БОГОЛІАТЕрН, ИЖЕ 6 С Т к В Ъ

ВИТОШИ, ИЖ6 СЪЗДА И СкТВОрН И ОуКрАСН рОДИТЕЛЬ ЦДркСТВЛЛШ СВАТОПОЧНЕШНИ ЦАрк ІШАНЪ АЛЕКСАНДрЪ И ТАКОЗИ ЦАркСТКО ЛШ ІѴСВОБАЖДАТЪ
5 ТкИ

AtAHACTklpk ЦАркСТВА МИ

СЪ В Ъ С К М Ъ

ДОСТОАНИЕЛІЪ И ПрІІЛЕЖА-

НИЕЛѴк ТОГО МАНАСТкірѢ, ДА НЕ СЛГБЕТЪ ЛІЕТЕуДТИ НАДЪ Т Ѣ Л І Ъ Л\АНЛСТкІр Е М Ъ НИ КЕфАЛИЕ Ср*БДіШЪКО£,

НАДЪ СТДСИА Л1ДНДСТк1рЪСК&

U

НАДЪ

ЛЮДМИ СЕЛО НОВДЧДНкі(?), ИЖЕ CA НД^ОДАТЪ В Ъ ГрАДІ'. ЦАркСТВА МИ Софи.
НАДЪ Т*БМН ЛЮДЛІИ ДА НЕ МЕТЕ\*ЛТ НН КЕфдЛИЕ Ср*БДЕШЪКОЕ, ТО НИ ЛІОГ
1 0 ПрА\'ТОрЕ,

НИ

КАСТрофиЛАЦИ,

НИ АЛЛГЛТОрЕ, ПОТОМЪ

НИ

Л\Оу

ДЕСАТНИЦИ, НИ ПріІЛШКЮрЕ ЖЕ,

НИ ПЕрЪПИрАКЕ

ЦАркСТВА ЛШ, НН ЖНТЛрЕ, НИ

ВННАрЕ, НН ДЕСАТКДрЕ ПЧЕЛНИ II СВИНИ И ѴѴВЧІІ, ТО НИ ДПОДуДТОрЕ,

Hlt

КОЛАНСН, НИСТрАТОрЕ, НН СрДАрЕ, НИ ВАрАрЕ, НН ПОДВОДА, НИ ПАДАЛИЦІЕ, ШІ
КрЛГОѴЛрЕ, НИ ПЕСНИ ЦП, IJU rfillApE, НИ ф о у Н Ъ , НН ГЛОБКЈ. ТО НИ ДА ИМЛТЪ
15 ѴѴБЛАСТИ СВАТДД С о ф и »
СТВА,

НАДЪ ЛЮДЛѴІ ПрѢчіІСТД; ЕОГОЛІДТЕрЕ, НН ГДДДЛ-

НИ рАСПОуСТА. ТО НН ЕДННЫА ІѴБЛДСТИ ДА

НЕ СЛѴБАТЪ ЗАБАВИТЕ

Т ѣ М Ъ ЛЮДЕЛ\Ъ ПрІ;ЧНСТЖ БОГОМАТЕрЕ ЕІІТОШЪСКЖ, ТЪКЛЮ ВЪСИ ДА ЦЈТГОНИЛШ

БкІКДАТЪ ОДЛЕНИЕЛІЪ СЕГО

^рИСОВОуЛД

ЦАркСТВА МИ. ТЪКМО

ЕДИНЪ ЕГОуМЕНЪ ПрѢчіІСТЖ БОГОМАТЕрЕ рОЛІАИЪ, А ИНЪ НИКТО ДА CA НЕ
2 0 СМѢЕТЪ

ПОКОуСИТН,

ТО

НН

ЗДБАВІІТН ТІІЛ\Ъ

ВЛАСА. КТО ЛИ CA НЛІЕТЪ ПОКОуСИТН,

ЛЮДЕЛѴк НИ ДО ЕДИНОГО

ЛИ ЗАБАВНТИ, АКО И W ЕДННОЛѴк

ВЛДСБ, ДА Е ПрОКЛАТЪ WT'k ІѴТЦД H CklHA II СВАГДГО ДОу\"А Н ѴѴТЪ ПрЪ-

IV. Original sur parchemin aux агсЫтеа de Zographou. Copie de Grigerowitch
(Py». Муз. Λΐ 9). Édition: Šafařík, Památky 1873. Okasky, p. 108—109.
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ЧЖТЯ БОГОЛ\АТЕр£ И ѴѴТЪ m ЛПОСТОЛЪ II ЦЛГК Т Й CBATkl\*"k ВОГО-

моснынуѵ іѵткцъ «шкиЕскнуъ и с*к н*уда& u дрмл ЧАСТИ ДА ЗИМАТЪ
и ДА с ѵѵтл^ченк тѣлд u кръвн господа БОГА СПАСА НАШЕГО łt (cąf) 25
YpHCTÛ H Ch. рН.ШНЛШ: Kp'kĽ'k *ГО НА НЙСЪ H НЛ ЧАД'Ь^Ъ НАШН\"к. K*k
К«ћКк1 AAIHH'k.
f

ІШАНЪ ШнШЛѴАНЪ. Е к \'pUCTđ НОГА lïAATOL'fepHkIII ЦйрЬ H

СДЛЮДрЪЖЕЦЪ КСІіМТѵ ВЛТѵГЙрОЛІТі. И lìp'k'KWVU'k.

T.
(919 — 1371).
Chronique du monastère de Zographou, dès la fondation du mona
stère jusqu' à l'an 1371, composée successivement et contenant les
noms de ľempereur Léon le Sage, du tsar des Bulgares Jean de Tirnovo, du tsar des Serbes Etienne et du despote Serbe Jean Ougîès.
f

Нк дкни цлрствл ЛЪВА іыѵвм^дрдпо, вллгочкстнкмк

yopbn;»

YpİCTİdHCİİbJK СЪДркЖЕЦіа, Bik ТОЛЛк ЦАрСТКО^ B*tCTA NttKIé ТрІК Г.рЛТІЛ

по плкты, ПАЧЕ ЖА по {угѣшшѵалю. cw оучіо ВКО К К др-іжмкжук
НрДВШМк ДОБрОДѢтАЛИ И ТкЗОИМЕИМКД MWKľ І ДрІѴНк, IWAHk CfAİMA.
ЧТО НДрИЦДЕТСЕ СЕЛИМА. \*pđlipk Б*Б СЛОВІѴМк M Д*БЛіѴМк, ПрОЗѢбШНІ КО- 5
рАНАМк СТЬБЛІИ БЛЛГОЧкСТИвѢмк, ЧкСТІЮ ИЗрЕДНІНМк И BOTATkCTBOMk
ДОВОЛНИ. БОГАТкСТВО BVV ПО БОЗѢ «ТОрИ ПО ЛВрЛДМЕ И ЦЛрСТВІА (ЮЗНАНІИ
И БОГОу* ПО ДОБрОД/БТЕЛИ, ІІЗ№СЕН*БЛІк ОТЪ МЕСТА ПркВО ІСуСТИНІАНІІ
града л н у ж і д она,

НКІІІИ о т ъ в ъ с ѣ м и ГЛАГОЛКМДГО оурпдк, о^-стрк-

МЛКШІкЖАІк ЗІІЛО вѢЛАЕПІЕЛІк ЗДВѢТЛ ypHCTOKd ХЪДркЖЕЦІА, ИЖЕ И IO
ПОДркЖИЛІА рДЧИТАЛСТВІѴЛІк. ДрЬГМИ CkłNkl ЗѢвЕД/БІѴВИ НЕ МрЕЖЕ И
КОрАБЛК ПОВркЗАЮТк, Нк ВЪСИ И СТ*ЕЖЛНІА ЗАЛИЛА II БОГАТкСТВА ЦАрЁКАА
СЪ ВкСЕЛШ ΠΟγΟΤΛΜ СЕБѢ рАСІІЕШЕ И KpECTWAtk ВЪОруЖДЮфЕ, ВКО ДА
w YpHCTÉ ж и з н к полоучЕтк. и пр*квитАютк вишЕрѣчЕннѣи горѣ II ИЖЕ
НА ЮЖНАЖ страна СЕБѢ три

крови C'KTKapawTk и с т л к і ш .

и ДАЛЕЧНИ 15

ЖИЛІІфа ДрОуТ"к ОТ'к ДрЬГА ИМЕН\'». КрѴѴМЕ НЕДЕЛНОЕ СЪБрДНІЕ T'Lyk
ПрИЗИВАШЕ, СаКО ДА СЛѴѴВОМк И IľfcdlkMH БОЖкСТВЕНкІМН CÉB*t ІІОДШІЗАЮТк И ИЖЕ СЪ ШШИ KT». НИМк ПрііуОДІіЦІИ^к.

СНИ/БВО В*ііШ£ Tİi\*k

СЪВраНІЕ, ИЖЕ ДОууіѴВНѢ ТЪЧІЮ ТІ;Мк ПООуЧЕВДТИСЕ. ИБО еіІЦЕВН ОТЪ,
V. Original aux archives de Zographou. Photographies Sévastianov u. 1, U, 4. Copie
de Porphyre Ouspensky, p. 3—8; il y manque le supplement postérieur Éditions: Васи лій
Априловъ, Болгарскія грамоты. Одесса 1845, 1—10; Т. Флоринскій, Аѳонскіе
акти,Спб. 1880, 82-^34 (en extrait). Traduction russe: Порфирій Усоенскій, Ђторое пу
тешествие по Святой горѣ Аѳояской, p. 230*-234. V. le texte igrec AVLXVI,¡pJ160—1ST.

—
20 Bord ПОЧНТДЮТСЕ.

ико с л о у у ъ и вѣціаніЕ и \ ъ

БрОДѢтЕЛНДГО ЖНТІЛ.
приуожддуоу
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п о в ъ с о у д а изид*в до-

МНОЗИ ВО ИКО H ОТЪ САМОГО ЧркТОГД ЦДрЕВД

u ирнлФ.плиуьсЕ

чини

и довродФ.тЕли

пук.

и ВІІШЕ

ПрНЗВДНІЕ НА ВЪСДКк ДЕНк ВОГОИЗкБрДННОМа СТДДЪ И ЛШОЖЕЦіаСЕ. W
СЕЛ\к

СЪВѢціДВДЮТк

БЛДГк СкК^Тк.

И CE ОТЪ

СЪВИШЕ СЪНИДОШЕ

25 ОуСТркЛЫКНІЕЛЛк ІѴБр-ВТДЮТк M*ŁcTO БОГО/Ytk ОТКрквФнНІѴ B k

д4іВр*К

Bk ОуДОЛІЮ, ВЛаГООуХ-ДНІСЛІк ПОКДЗуЕМО. ДБІЕ ЧЕЦІк ОуСККНЬЮТк, ИЖЕ
КДД'ЕНІЕ ИВЛИШЕСЕ КІІНЫ, ЮБрѢтдЮТк МрДМОрк ЗѢдЕНкіН ПАЧЕ СНЕГА
БЛИСТДЮЦІСЕ. II Hd тВ БОГОЗНаЛЛЕНна ЛѴВСТ$ ѴѴВИТНЛк ѴѴІІІ|1Ь СЪГрАЖДЛЮТк ОТЪ ЦарСКДГО СКрОВИЦІД, ВЪ ЛѢТО ТѴУГДД ТЕКЬЦІЕЕ ОТЪ СЪЗДД30 NİA МИра fS.

γ.

KT,. уОТѢиуВ ВО II СВНТДГО СЪЗДДНІА НЛЛЕНІіМк Hd-

рЕЦЈН. VVBİH ΓΛΑΓΟΛΙΟψΗ ДА ВЙдѢтк ИЖЕ ВЪ нѢлИКкіИ\'к СКЙТаГО НИ
КОЛЫ, д р а з и ЖЕ свитому

клилинта ли\*нидонскол\а, ИЖЕ в ъ п о с л ѣ д -

НЫИук ВѢЛІА ЧуДОГСОрЦА. ТІіМк ПрИКЛДДНШ И НЕ СЪрЕЧЕННО Л\ЛкВк
МЕЖДОуСОБНбю КЪЗДркЖДДуа, СЕМИ ЖЕ II ДкСКАА ОуГОТОКАННА II НЕ Hd35 llllCdHAA ВЪ ЛГБСТИЛИфЕ СТОИШе. И СЕ ВО БѢАШЕ СЪМОТрЕНІЕ БОЖІЕ. Л\КІ
ЖЕ, W ВЪЗЛЮБЛКННкІИ, ПрИКЛІѴННИМк ОуШЕСА II ОуСЛИІШІЛЛк Гір*ЪсЛАВНАА
ЧЮДѢСА И НДМк БОГОЛІк ОДЛКННД, ИКО ДИВНк ВО ЕСТк ВЪ СКИТкІ\Ъ
своиук. вънлѵвллк оувіѵ ОПАСНО, в ъ едіін'І;л\к оуво о т ъ о у т р ы ш у к , НЕ
3"БЛ0 рАНО Кк СВИТДЮЦІЕИ ЗОрЕ, О ЧЮДѣсИ, НВЛШТСЕ ИКОНА Пр*ВДк HE40 IIUCAHAA, СДЛІОПИСДННДД II НОСЕфД НЛ1Е0ШЕ СВИТДГО ВЕЛНКОЛЛОуЧЕНИКД И
ПОБ'кДОНОСЦА ГЕѴѴрГІА, НКОЖЕ ОТЪ МНОГЫук лЧпЪ, II БЛИСТДЕСЕ Зр4іНІЕЛІк, ЯКО СЛкНкЧНА ЛОуЧА. И ВЫІЕЗАПОу* ВЪСИ ВИДѢвіШ ОуДИННШЕСЕ
ѴѴ TAKOBWAtá ЧЮДФСИ H ВЪЗСкІЛА\*Оу* СЛАВ$ И БААГОДАрЕНІЕ БОГОу, ИЖЕ
II ТОГО НЕЛИКОЛЮуЧЕНИКА. И ОТкТОЛѢ ОуБО НАрЕЧЕСЕ ОБИТ*ЕЛк ІШЕНОВАНІЕ
45 ДАЖЕ

И ДО NklHta

3$Грдфк.

ОуСТИІІІДНД BklCTk ВЪ ОуШІІ

Ckl Три

СкІНОВѢ ЦЛрЛ ОурИДкСКДГІѴ.

Пр*ЕЛл8ДрДГО АкВА ЦАрА. И ПОДВИГСК II

Ирид4і ВЪ ДДОНСЦЛШ ГОрІ. СОСк вѢлкМОуЖІИ CBÔA И СОСк СЪЛОуГк!
СВОА И КОНСТАНТИНА ГрАДД ПДТрІДруД АНАСТДСІД. И BklCTk ВЪ ТО ИрЪМІЕ
МрНЛЛНШСб АН^ІѴѴуІСКкІ ПДТрІАруД ГрІГОрІД. И BklCTk WfilflEA СЪВѢціД50 NÌÉ. СЪВ*ВфДШЕ ВЪСИ ВЪКОуПА. ОТк МНОГкІИук ЧЕЛОвѢкк СЛНШДуЬ СВАТДГѴѴ КАЛИКОМОуЧАНИКД АРИСТОВА ГЕІѴрГІА ЛШОГДЛ ЗНАМЕНІД И ЧЮДЕСД
твор/ЛША, слмт

прозирдуа, НАМИ

глдголдуа,

YpwMH

иси/БЛАВдуа,

СЛАКЫН и г л о у у ы и здрдвкіи внвдуоу и в ъ чЕлоеѣцѣуъ весъ имуціиуъ
ИЗГДНІЗШЕ II ЗДрАВИ БИВДуоу И СААВАуОу ГОСПОДА БОГА II СВИТДГО В"Б55 лнкіѵмоучЕника уристовд ГЕіѵргід,

ИСЦѢАИВШДГО

и\к

и ддвш^

имк

ЗДрАВІЕ lid AtHlVrdd ЛІѵТДЛ. II CAIIilldBk ЦДрк ІШАННк TpkłlOBkCKkl ЧЮДѢCdd, днв-всс внкшіѵл\8 о свіатѣдек ліоучЕниц-ѵ таковь

даріѵвившоу

— 171 —
«ук.

H ОНЪ ПОДВИГСЕ И СЪ НИЛІк ПДТрІДр^Д ТркНОВкСКкІ ДЕофІЛДТк. H

въсы въкупА Единодоушніѵ и прндошк въ свгатѣи гср-łi
ддиинкси/ви, нд-вже Б+,ША СВИТЫ овразк ндписднь доууомк свитыимк. бо

ЛОДВИГШЕСЕ

ЛрИПДДШЕА ПОКЛІѴНИШЕСЕ €Л\Н СЪ СЛКЗДМН ЛШОГкІ И СЪ ВЪЗДІіуДНМИ
и дарк принАСіѵшА д-всѣтк окдд з л д т и н ъ и ддригвдшс свитдго оврдзд
сдлгописднндго и възрддоувдшЕСЕ

рддіѵстію в*вликино и СЛАВѢШЕ го

спода БОГА И СВВТДГО В-ЕЛИКОМуЧЕНИКД YpHCTOBd m V p r i a U СЪТКОрИІШ
ТркЖкСТВШ СВИТОМУ МОуЧЖНКЬ ДОИСТОва ГіІѴрГІЮ ДПрНАІД МѢСИЦД 65
КГ ДкНк. H ВЫСТк ТркЖкСТВШ
Блйгочкстккі

царіе

ДО Щ

и сввцшшні

ДкНк.

И ВКПрОСИШЛ

плтрілрси: что γ ο ψ ί Τ Α сътворити

СЪ ІѴЕИТАЛК KAU1Ü. И TIA СЪКкК^ПЛШШО ОТКТІШДВДШЁ II р£КЦШ ДА
-ВЙДГВТк ОБИТЕЛк НАША СКИТОМ» КІіЛІШОМОуЧЕНИКЬ ГЕШрГІЮ M КЪСА
стАжлніе
¡WAHNk

НАШ t.

ктѵКЬмФ.

к-кси

СѢЛИМА CK ВрАТІАЛШ

съвѣть.

сътвориш*,

іі

пондіѵше 70

СВОНМЫ И ЕЪСкІ ЦЛрІЕ li ПАТрІАр^Ы,

ИДѢЖЕ GALIJA СТЛкПк, ГЛДГОЛКМЫ ПИрІѴГк. И ВЪПрОСИШЕ ВЛЛГОЧКСТІНН
ЦАрИ

И ІѴСВАфЕННкІ

ІІДТрНИр\"Н

ДЕВАЛ фиЛИПД

І ДККЛА ІѴѴДННД И

ОБЛА ЕДИННО ОТквѢціДВШЕ: НАША ОВНТЕЛк ДЦГ IłOTWKk. И ОТкВ*БШАВШЕ
ВЪСІИ ВЛДГОЧкСТИВІЕ ЦДрИ Ск СВЕІЦІ£ННкІ ПДТрИДруКІ.
-свои Б Ѣ Л А І Ъ
гочкстивдго

и іѵстлви оулдл с в и т о м у
и прѣмадрдго

лкид

цдрд

ИЗВАДИ İVUAHHk 75

гЕіѵргію. и ПОВѢЛѢНІЕ
З Л А Т Я ; пАчлтк.

и w

влдсћмк

ИЗЛОЖИ ОТКрДЦЈДТИ И ВЪСМ ДАЛЕЧЕ ОТГОНИ. И ПОСТАВИШЕ ОуЛДД ГЕІѴрГІЮ
И ВЛИЗк МОрЕ ПрИ КЛДДѣнЦД, ИДѢЖЕ III ИСКОПАНк ПрѢжДЕ, ΑΒΒΔΑ фиЛИПИк И АВВДА

ІѴѴДНк И ПОСТДВНША Б^ЛАГк

СВИТОМ^ ГЕѴѴрГІЮ ОТЪ 80

ВкСТОКк, A фиЛИППОу ОТЪ ЗАПДДЪ. И ПОИДОШЕ ВЪСПОТѴѴКк БЛИЗк KpOK*fc
IWAHHOBA ГЛАГОЛКМИ ПИрГОСк, ИЗкІѴДОЛОу НА ПОТОКк КАМЕНк В*БЛИКк,
И ΎΟγ ПОСТАВИШЕ ОуЛДД ГЕІѴрГІЮ. ПОК-ВЛД ЦДрСКДД IWAHHA БЛДГОЧкСТИВАГО ТркНОВСКАГО И ЗЛАТА НАЧАТА. И ПОИДОШЕ МАЛО ВѴѴСПОТОКк НА ГОрЕ,
БЛИЗк И Др£гкІ ПОТкКк СЪВЪКОуПЛИЮТСЕ К К ЕДИНО, ЕДИНк ОТк фіІЛИ- 85
nWBk ІѴБИТЕЛк, А ДрЬГМ ОТЪ ІДННѴѴВА ѴѴБИТЕЛк, ПОСрѢдѢ WBAA ПОТОКА
НА ГОрЕ ПО БркДѴѴ НА Bpk\"Ś Hă БркДІѴ И TOy ПІѴСТДВИШЕ ТрН БЕЛАЗИ,
ОТЪ ВкСТОКк ГЕѴѴрГІЮ, А ОТЪ ЗАПАДк АВВДА ПИМИн£, А ОТЪ ЮЖНА СТрДНД
фіІЛИППОу.

ЗДПОкѢДк ЛкВД ЦДрД Пр4іЛі8ДрДГО ЗЛАТА ПАЧАТА И ЛОВѢ-

ЛДА ВѢЛНКДГО iWAHtIA ЗЛАТА ПАЧАТА. И ГОрЕ ПО Ер k ДО ПО БркДО ДО ДрІ)Мк. 90
И ВЪЗрѢшЕ СВИШЕННЫ ПДТрІДруЫ
И НА АВВА ІІИМННА:

И БЛДГОЧкСТИВІН ЦДрІИ НА АВВА ¡ОДНА

ВАШДД ОЕИТѢЛк ДО :ЈД'1; ЛИ ЕСТк. II 0БА4 СДИНО

pillili: ЕЙ ЧкСТНкИІ ПАТрІАруы И БЛДГОЧкСТНВІИ ЦАрІИ. И ПОВАЛЕШЕ БЛА-

•66) Les points dans l'original. ,
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ГОЧкСТІВІИ ЦАрІЕ
95 ІУВЛІГк

II ОСКАШЕННкІ ПАТрІДрукІ

AERA iWAWH. ИЗВАДИ СВОИ

И ШСТДВИ OţTAA СВНТОЛі£ ГГШрГІКѴ И ПОСТАВИ ДВВЛД

ІіѴДНк

Of AA СКМТОЛ\8 ГЕІѴрГІЮ ОТк ВкСТОКк, А АВВАА ПНЛИІИГ ОТк ЗАІІАДк.
ПОВІ.ЛД ЦДрД Л\8ДрЛІО АкВД ЗЛАТА
ЦДрІЕ И СКИ1|1€М11к1 ПДТрІДруІИ
и дд íCTk кѣдѵѵлго в ъ с в л і к

ПАЧАТИ. И Зр*БШЕ БЛАГОЧкСТВИІ

ІІД ΔΕΚΑ ¡ІѴДННД И НА АВВА фиЛИППД.
отк

скиорк

Блдгочкствні цдріе и

100 ιμίΝΝίι fiATpiAp^ki. u д а ме в о у д ѣ т к в ъ последни щгкли
И

сви-

прѣрекліш

ЗАКИДФ.НІЕ МгЖДОу* BACk И ПО BACk. KAKW ЛХКЈН ГкБОрНО 0\*ЛІН И

Б*ЛАГЫ ОСТАВИТ AtW.

И А1Џ1 ¡UW ДркЗНЕТк ЗА СІА AťliCTAA ПрѢрЕКОВАТИ,

ДА fCTk ПрОКЛАТк ОТк ГОСПОДА БОГА КЪСЕДркЖНТ+.ЛЫ И ОТк ПрѢчіІСТОуЮ МАТЕрк Г.ОГОрОДИЦОу- И ОТк СВАТАГО вѢліІКОМечЕНИКД АРИСТОВА
105 ľiwpriA и отк в ъ г Ь у к скАткі\*к. и di|iÉ кто изид/ктк кривѵѵ свФ.дѣтѣл^
СТВОВАТИ, H ОНк ДД ЕСТк ПрОКЛАТк СЪ IVIlEMk ЗАЕДНО. ДД ВОудѢтк
ПрИЧЕТЕНк Ск ¡ОуД^, ИЖЕ ГЛАГОЛДІШ: ЧТО МИ уОЦІЕТЕ ДАТИ II ДЗк БАМк
ПрѢдАЛ«к ЕГО. II Ккдфд II АНИД, ЕЖЕ ГЛАГОЛА^: рАСПНИ, рАСПНІІ ЕГО. И
ііовѣлд цдрскд пондіѵше по пьткі іілдгочкСтівАГО цдрд іи/дннд тркнов110 СКЛГО ЗЛАТА ПАЧАТА. ТкЦІАШЕСЕ МОІГСІІ II ГЛАГОЛДІШ: Л VO И ЕСТк ОБІІТАЛк
ДИУКркуб ВркДіѴ. II СКИфЕНІШ IIATpİAp\'hl ГЛАГОЛA^S: Ell ЧкСТНкІ ОТЧЕ.
СЛНШИ, ЕЖЕ МИ C'Kľ.OpHW ЗДІ10КФ,ДЛуЛ\0 И ПОСТДВИ\'Л\0, ДД ЕСТк ОТЧЕ CK/ÍТкІИ. И ІірИДѢ БЛАГОЧкСТИВІИ II ХРИСТОЛЮБИВИ ЦАрк СТАфдНк CpkCCKkl,
ДркЖЕфЕИ
115 л*ћто fs.

ВЛкГАрСКАЖ ЗЕЛ\ЛЮ И ГркЧкСКОуЮ II КЪС8 ВЪССЛАНЪЮ, K'К

w. н. Д'. индііктонк .д. и нрнзвАВк ігаменд зЬгрдфскдго грі-

ГОрІД. И ПрНДѢ НГаМіІІк КТѵ \"кІЛИНДДрк СЪ СкТДрЦА ІWAHA. И ΠΟΚΐίΛ*β
г.лдгочкствш цдрк стАфднк іг8лгіну з£і?рдфсколі£ : ОТЧЕ іг8л\Ёме, при
неси лли Yp^coBWAkiii, ЕЖЕ имдшн отк

прѣжнднмук врѣліЕндд,

отк

БЛАГОЧкСТИВІЕ ЦДрІІІ И ОТк СКАЦІЕННкІ ПАТрІДр\*кІ. И ІфИНЕСЕ ЛУЬ ІГ&МЕНк
120 ДВАА ур8С0і:0ЛЫ, ЕДННк ГркЧкСКкІ, A ДрёГкі БЛкГАрСКкІ. II рАЗГыевк ШВА
урНССКОЛИ И НДИЧН£ ЧЕТАТН II НИЧТѴѴ НКЛ\ОЖЕ рАЗСЙДИТН, ЗАНѴѴ Б*БШЕ
ЗАПрѢтАНШ И СК-БЗДННІѴ ОТк БААГОЧкСТВІН ЦАрІН

И ОТк ОСВЕфЕННкІ

ПЛТрІЛр\-М, ДД НкІКТО ЖЕ КОСНАТСЕ КТѵ ОБИТЕЛк МОНДСТНрСКкі. И НДЧНк
МОЛИТИСЕ БЛДГОЧкСТІІКІН ЦАрк К'к СВАШ€НН\Ѵ ОБрДзЗ В*БЛІІКОМЬЧЕННК8
125 \'рНСТОИ8 ГЕІѴрГІю: ДА НЕ ОСуДИШИ МЕНЕ, Hkl ДА СкПрОТИВИШИСЕ At АНЕ,
нк молю тіі СЕ н л\лк СЕ д*Ью и нріжлднаю колѣііе сердца Atoero. господи
мои, w r e i v p r i e , i д з к \*оі|іи о у з р ^ т и отк овителк твои не ЗЕАІЛІІ рлди,
MVI л\оел\8 цлрствоу, нк дрѣкдд рдди лгондстирскик потрѣвы іірѣCBATJK ВЛАДИЧИЦѢ НАШЕЙ БОГОрОДИЦИ. «I ПОВѢл*Н БЛАГОЧкСТВІИ ЦАрк
130 СТЕфдНк СЪПИСДТИ YpScOBWAk ЗЛАТА ПАЧАТА. А-ОТк.-СІЕ 1 pil П^ЛЕЛШ
отк

испрѣкд неточней стрдне слкНкчніЕ прдвѵи Т А НА прѣсЕКА, » Д Ѣ Ж Е
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исходить, поутк изк іѵивдницд и идѣтк ид др8л*к. и тоу ІІОСТЛКИ
ДВЛА KpkCTđ, ЕДИНк ОТк ЮЖНА СТрДНД, И ΎΟψ WCTAKII КОуЛД СВАТФМ$
PEWprilO, Л ДрЬГКІ ОТк ИкСТОКк, Il TOy IVCTABII ВОуЛЛ \"ИЛАНДарСКА. И
ПДКЫ ПО НОуТк НИЗ БркДІѴ ЛІДЛІѴ ИСПОрЕДк ПИріѴГк MlWC'lWBk, СкІрЕЧк 135
МѴѴЛ4М№к. Il TOy ОСТЛКН ДВДа ИрКСТЛ Hă ЮЖНА CTpđHđ СВАТОМ& ГЕІѴргію, и тоу остаки воула, и на въстокк остави дрНгкі кркстк и тоу
остави воулд унлиндарска. и отк тоукд нддъ nnpwrk горѣ на вркДіѵ
на дрьлдк. и τογ* сътвори съворк Благочкстивіи царк и рЕЧЕ Кк ¡гьМЕНЗ з£графском£ и уилиндарскоме:

и BIU да З Ш Е Т Е

ОТЦИ СКАТЫ, UO

а.зь испросить отк свАтаго rswpria ны МЕСТО, HM ККЛІН, tik гора на

нотрЕБА ліанлстирЬ". и азк γοιπ$ дати дѣс*Ьтк вратк СКАТОЛА rEwpгію MACTW иніѵ. и дад*в Благочксткіи царк на стр&мд двѣ СЕла глдГОЛКМШ Kp¿UJEB0 И COTİpk

ВЪ Л\Ф.СТО ІІОрЛПСЧ|і£ІШ МОНДСТИр-

скома AľbToyS. и тоу HIIIÍTW да НЕ ишллддЕТк надк ними, ны длнк Ы5
ИСКаТКЈ. И CKТВОрИ БЛаГОЧкСТВІИ Царк АЮБОВк МЕЖД^ \*ІІЛИНДЛрк И 3.Śграфк, да иллаютк ІѴБЦІЕЕ ЖИТІК И ѴѴІІЦІЬ лювовк л\еждоу СОБОЮ, ДЦІЕ
КТШ

разорите ЕЖЕ а з к съткориук вдмь ЛЮБОВЬ іѵвш$ю ИМАТИ

Л\\,Ж-

ДОу CWBOIO, И рАЗОрИТк СІЮ ЗДПОнѢДк, ДА ЕСТк ПрОКААТк OTk СкБОрк,
ЕЖЕ /«κι ;запов+.дауомк и откііркки царік иг СВАЦІЕННМ патріарукі, ИЖЕ 150
НАІІІІСАШЕ ПркВА СІА КНИГА. И СІЕ ДІѴ ЗД*ћ АЗк. HCIłpOCIiyk К Л*ћТч> fŠ. W. H*. Ą.
f а отк з д і і починлк, ЕЖЕ БѢШЕ старописаніЕ. и поидіише влагочкстивін царіЕ и СВАШЕННМ патріаруы по пЬтк и наидошЕ на едино M A СТО

ВОДВ. И ВЪЖЕЖДД БЛАГОЧкСТИКІИ Царк iWAHk КѴѴД8 ПИТИ. И ilpłi-

НЕСШЕ Шоу
тоу имі

еЛОуГЛ ПОД8 И ВЪКуСИ И ИНН И рЕЧЕ БААГОЧкСТНВІИ Царк: 155

Atoe ДА НАПИШЕТСЕ, ЗАДТА НАЧАТА, И сквиДАіш

камара НА

BIU да и нар*ЬкѵѵшЕ ііѵанк каліара. и ПОИДОІІІЕ ПО поутк по путк талнѵ
ДІѴ СТкДкПк, ИД*БЖЕ Б"БШЕ СЪГраЖЕНк ОТк ПрѢжДЕ ОТк БААГОЧкСТИВІИ
ЦАрИ ЗА НЕДОЖНИ ЧЕЛОкФ.ЦИ, ЗАНЕ ПК С'ЬШЕ Л'ДНДСТИрИ ІІрѢжДЕ, H'k B*K\*S
ИГуМЕНДрЫ. И МАЛО H АЗА Дк СТркЛЛНО МЕСТО KAMEHIICTW НА МЬТк ОТк 160
ваічѵпЕДксьа страна, и т у ОСТАВИШЕ нала CKATOMŚ гнѵргію, занѵѵ
БѢІДО TOy АрѴѴНОВА WfillTEAk И ПрЕИМНОВДСЕ КОСТДНТІА. Ir 0СТЛ8І* CKOta
воула отк ЮЖНІЕ страни и поидоіш на Bpk^k на вркдо, и тоу ОСТА
ВИШЕ воулВ CBATOMS ГЕѵѵргію на запддк, A кѵѵнстантини остави воула
на вастокк. и. повѣлаа царЕва здатА ПАчатА. и ПОИДОШЕ низк врьдѵѵ іб5
НИЗ БркДО, ИДѣЖЕ СЕ Д*БЛИТк ДѴѴЛОу БркДѴѴ НИЗ ДОЛк ДОЛОу, ΤΛ Nd РОлЕма рѣка на иодѣница CBATOMS ГЕѴѵргію, та на морЕ. и повѣлдд цд-

144) Les points daus l'original.
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рЕВА ЛіддрАГО ЛкВА ЈЗЛДТА ПАЧАТА. И НТѵЗрЫШ БЛДГОЧкСТИЕІИ ЦАрІЕ
И СВАЦЈЕННк! ПАТрІАрукІ НА АВВА фиЛИППД И НА АВВА ПИМННД И НА АВВА
170 КОНСТЛНТІД И рѢкоуд: ДА НЕ КТО Bk ПОСЛ-БДНК ВрѢмЕ НДЧНЕТк ВТ». ВАСк
ПрѢрЕКОВДТИ НД мѢсТѴѴ СІЕ. И К С· Ж E И МЫ ОБрІіТОуМЕ ВЪ BACk, TAKW И

валлк ОСТАВИХМЕ. ЛЦЈЕ кто прѣступитк здповѣдк сію, ЕЖА ми здповѢдоуМО И ШСТДКИуОМк СкБОрНІѴ КркСТОВѢ И ВОЛИ, ДД ЕСТЬ ПрОКЛКТк
ОТк ГОСПОДА ВОГА ВЪСЕДркЖИТАЛИ И ОТк ПрѢчИСТОуЮ ЕГО МДТЕрк БО175 ГОрОДИЦЙ

И ОТк СВАТДГО

вѢлИКОМОуЧЕНИКД

ГЕ\ѴрГІД, ДД Е ПрИЧТЕНк

ісуд'І. и ккісафЕ и инк. и ΑψΕ кто изндѣтк криво СКѢДѢТЕЛСТВОВДТИ,
U OHk ДД ECTk ПрОКЛЕТк ОТк .ТІИ. СВАТкІИук ОТЕЦк ІІИККИСКкІН\'к. И
рЕЧЕ ВкСк CkBWpk! ДМИНк, ДМИНк, ДМННк. В Λ"ΕΤΟ fŠ*. í \ Κ3ζ. AľfeCAU,A
ДПріІЛІА.

.КИ. ДЕНк. ДД ECTk вѢдОЛЛО К TW Л"ћТ0. fS.

W. H*. Д". ИНДИК-

180 TOHTi д". KAKO рДСИПД НДМк ЦЛрЬ. CpkIICI.kl. д] ypOCOBWAE СТЕфдНк. Л ДЛИ
ННА. Η BEO БЫСТк HA ДОБрО И НЕ ПрИДЕ ДО СВОИ.

Елдгочкстнвдго цдрд лквд пр-вмВдрдго вк уристл БОГА вѣркнь
Конкстднтинд грддд.
ІѴѴВДНк БЛДГОЧкСТИВІИ ЦЛрк Bk урИСТД

БОГА вѢркНк ВкСЕМк БЛк-

185 ГДрѴѴМк TpkHOBkCKkl.
ОтЕфдНк

ЦДрк Bk YpHCTA

БОГА В*БркНк БДАГОЧкСТИВІИ СркПСКкІ

ДркЖДВк ВкСТОКк И ЗДПДДк.

f Десистк Іоднк огдЕШк.
Б лѣто fs. w. н. Д". индиктонк .Д". д*кспотк Ьглкшь призвд іг£190 MfHA ЗЬГрлфсКЛГО ДДНИЛД. И ПрИД*Б ДДНИЛк СОСк БрДТІД И Ск СТАрЦИ. И
рЕЧЕ ÉM& ПрІІНЕСИ МИ урОСОКОЛЬ. И ПрИНЕСЕ EMy. И рДЗГнаук YpOCOBOAk
И ПрОЧЕТД И рЕЧЕ ЕМ& ВЕЛИКА КЛКТВД И ВЕЛИКО ЗДПр*БЦЈЕШЕ ECTk І ГОрЕ
TOMO, КОН Пристали СІЮ КЛЕТВО.

VI.
6 9 4 1 — 1 4 3 3 , 9 février, indiction I.
Jean Alexandre, grand duc de Moldavie, s'engage à donner annuel
lement au monastère de 2ographou 5 0 0 aspres.
f Азъ иже въ Христа Бога благовѣрныи и благочестивый [и]
христолюбивый и самодръжавныи господинь милостыю Божіею и Божіемъ милосердіемъ, иже умилосердися о мнѣ, видеише желаніе мое
VI. Original aux archives de Zographou.
1. Les lettres de l'original ж, A, s et w sont remplacées dans la copie par les lettrée
y, я et o.
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и моленіе и сльзи на въсакои дьнь и часъ милощевые благаго Бога и
того въсе[н]епорочную и прѣобрадованную матерь святую, еже есть 5
венеца и похвала и утвръжденіе въсѣмъ христіаномъ, и святого ве
ликого] мученика Георгіа, Іоаннъ Але|андра воевода и т[ѣхъ го
сподствами обладущу ми въ сей з[емли] уггровлахіискои. сего
ради благопроизволи господствоми своимъ благымъ произв[о]леніемъ
чистымъ и свѣтлымъ сердцемъ и дар[о]вахъ сыи π въ [ . . . ] чест- io
ныи и благообразный и пр. . . . танныи, иже надъ въсѣми чистый,
даров[алъ] настояи хрисовулъ господствами монастир[и] въ святы я
горы ЗуграФа обитѣлъ святаго великомученика Георгіа, иже обсщахъ не ирѣзрети моленіа его, но съ въсѣхъ усердіемъ моляся ему,
яко да ми будетъ помощныкъ и покровитель доуши и тѣлу зде и 15
въ будущий вѣкъ. Сего ради {ва] въсаку годину, елико ми бысть
мощно г хиліади аспри приложихъ, яко да есть въ вечное въспоминаніе святопочившому родителю господствами Мирча вое[во]дѣ, и да
въспоминаноютъ въ святыхъ и божестъвенихъ таинъ име мое Але|андра воев[од]ѣ, не точію eia приложихъ святому Георгію
20
до живота моего на въеако
[и] мамъ прилагати и узръж...ати
пис. . . я и' e дарованіе господствами. Егда [прі]иде егуменъ кѵръ
Моиси, тако и съ ІОСИФОМЪ И ПОПЪ Ервасіе къ господствуми въ Тръговищи мѣсяца Февраля ѳ" дьнъ в лѣто ?Бцма и ендыкт[іона] ä". . . . .
. . . . о писахъ: -+25
f Іоаннъ А л е | а н д р ъ В о е в о д а милостія Б о ж і е я Госпо
дарь. +
Bulle de cire.
VII.
6 9 7 9 — 1 4 7 0 , 13 septembre.
Etienne, grand duc de Moldavie, s'engage à donner annuellement
à l'hôpital du monastère de Zographou 5 0 0 aspres.
f Милостию Божіею мы СтеФанъ воевода господарь земли мол
давской знаменито чинимъ и сѣмъ листомъ нашимъ въ[с]ѣмъ, кто нань
въз[р]итъ или его чтучи услишиіъ, оже благопризволи господствоми
нашимъ благымъ произволеніемъ и чистимъ и свѣтлымъ сердцемъ и
VII. Original aux archives de Zographou.
1. Les lettres de l'original ж, л, 8 et w sont remplacées dans la copie par les lettres
y, я et o.
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б отъ въсея нащея доброя волея и отъ Бога помощию, яко да утвръдимъ и укрѣпимъ вашъ монастир отъ святой горѣ, идеже есть храмъ
святаго и' славнаго великомъченіка и победоносца Георгиа, глаголе
мый ЗуграФЪ, и где есть иегуменъ молебнигкъ нашъ кгръ попъ иеромонахъ Варлаамъ, и учин[п]лв есми въ задушие святопочившихъ po
lo дители нашихъ и за наше здравіе и за здравие дѣтеи нашихъ и по
ставили есми оброкъ нашей болници отъ нашего святаго монастирѣ
отъ ЗуграФа, що ми но Божіей воли, то ту болницю сами смо утвръдили, идетъ отъ насъ той болници на каждую годину Ф* аспра обрѣтающймся в той болници, и да молѣтъ Бога за душу родителей на15 шихъ. той вишеписанвьш оброкъ Ф" аспра да есть непорушенно нашои болници отъ святой горѣ отъ ЗуграФа николи же на вѣки. А на
то есть вѣра нашего господства вишеписаянаго СтеФана воеводы и
вѣра прѣвзлюбленныхъ сыновъ господствами] Але^андра и Петра и
вѣ[ра] въсѣхъ дѣтеи нашихъ и вѣра всѣхъ болѣръ нашихъ молдав'20 екихъ великихъ и малихъ, а на б[ол]шую крѣпость велѣли есми на
шему вѣрному болѣрину пану Томѣ ЛогоФѣту писати и нашу печать
завѣсити и к сему листу нашему:
Пис[алъ] Исаія въ Сучавѣ в лѣто f sn5ß мѣсяца сен
тября ri.
Bulle de cire.

Vili.
7 0 8 3 — 1 5 7 5 , 1 juin.
Jean Pierre, grand duc de Moldavie, s'engage à donner annuelle
ment au monastère de Zographou 100 ducates hongrois et 6 5 0 0
aspres et à l'hôpital du monastère 5 0 0 aspres.
Въ имѣ отца и сына и святаго духа, троица святаа единосѣщнаа
и нераздѣлимаа, се азъ рабъ владыкы моего Іисуса Христа тройческій
поклоникъ Іоаннъ Петръ воевода, Божіею милостію господаръ земли
Молдавской, знаменито чинимъ съ сіомъ нашимъ книгомъ въсѣкому
δ чътъщу и хотѣщому разумѣти, яко азъ съ произволеніемъ Бога въседръжителѣ промыслихомъ съ добримъ промысломъ господствамы и
Божіомъ помощіомъ, яко да утвръдимъ и укрѣпимъ молбу и помѣнъ
VIII. Original aux archives de Zographou.
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*

евятопочившимъ прѣжднимъ господаремъ бывшимъ нашея земли мол
давской старагѳ СтеФаеа воевода и госпожди его Маріи и Богдану
воевода и младому Стефану воевода и Петру воевода и Александру ю
воевода и паки чинимъ за спасеніе и оставленіе грѣхомъ евятопочив
шимъ дѣдомъ и родителемъ нашимъ и за наше тѣлесное здравіе и братіамъ нашимъ и госпождихъ нашихъ и за душевное наше спасевіе и
оставленіе прѣгрѣшеніемъ нашимъ и въ здравіе и спасеніе дѣтіемъ
іашимъ и обѣщахъ моя дръжати и наплънити по обѣщанію и по запису 15
евятопочившимъ вышеописанйымъ усймъ господаремъ монаетиру ЗуграФу, еже въ евятѣи гарѣ Аѳовѣ, идеж© есть храмъ святаго и слав
ного великомученика, и шбѣдовосца Георгіа, на сваку годвву по сто
дукатъ угарскюсь и шесть тивящъ и петь сльтъ аспра, пакну болнацу
петь ехтъаепра; то да, ест* отъ, васъоброкъ на свакщ го дъ монаетиру 20
ι ЗуграФу. А за др^гогш милость, um iţe Богь сердщщвдецъ давати. ж
въсевидѣщее окој, а святьщ монаедшръ и церковь Божіа и игуменъ
и священникъ и въеи, иже ту лрігбывающіи, яще о Христѣ братіа, а
^ни да имяютъ дръжати и наплъцитпо. уставу святьш церкве и паки
но нашему желанію, якоже хощшъ напрѣдь изяввти прѣжде въсего 25
да пльнѣти на свакіи годъ вомѣнъ еЬдиодоіившимъ вышереченнимъ
прѣжнымъ господаремъ, якоже нисанно есть въ свѣтлѣмъ ихь хрисувулѣ, и одкд да угащиутъ и господствами и госпожда господствами Mapia и дѣтіе нашихъ у святою, йрюсшмидшдопрѣданію святыхъ отець
и по уставу святьш церкве и у святомъ помѣнику да стоить, якоже зо
есть писанно. И паки до где будетъ на насъ милость въседръжителѣ
Бога и будемъ живи на овомъ свѣту, а святаа церковь да поетъ ни
у сопотъ вечеръ параклисъ и у недѣлю святаа литургіа и на обѣду да
ся даетъ приливокъ -братіамъ а да ни поминаютъ на свакій день на
вечерни, на павечернину и на полунощницы и на утрѣни и на литургіи з5
и у святой проскомидіи и где есть обичаи святыя и божественыя церкве
по прѣданію святыхъ отець, а у помѣнику да^ни помѣнуютъ по уставу,
то да ни ся поетъ до где сможиви; а по прѣтечени лѣтъ нашихъ по
ошествіе живота нашего у пръвое годище да ни ся учинить и да ни
ся отпоетъ святый проводникъ и: третине и девѣтине и двадесятине и áo
четиредесятине и полъ года и годъ; а по прѣтечени оного лѣта да
ни ся поетъ на свакій годъ единъ день съборно въ задушіе вечеръ
парастосъ и колибу и приливокъ, а заутра святаа литургіа и коливу
и на обѣдъ приливокъ братіамъ на утѣшеніе. То тако да стоить, до
где ке стоати святаа монастиръ, а мы да имаемо давати и плънити 45
Вязантійсвіи ВрѳменннЕЪ. Тонь XIII. Прнх.
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оброкъ святому монастиру на свакій годъ по вышеписанному нашему
обѣщанію сто дукатъ угръскыхъ и шесть тисящъ и петъ сътъ аспра,
а у болницу петъ сътъ аспра, то да давамо до нашего живота и [даемо
ктито]ри якоже были и святопочившіихъ прѣжднихъ господарехъ,
50 старій СтеФаыъ воевода и Богданъ воевода и младъ СтеФанъ воевода
и Петръ воевода и Александръ воевода, Богъ да имъ проститъ душя.
А по нашимъ животѣ кого Богъ изберетъ господарети нашей земли
молдавск[ои] . . . [д]ѣтіа нашихъ [или] отъ съродства нашего или паки
на комъ ке быти Божій милость] и онъ да давати и да наплънити оброкъ
55 монастырскыи на свакыи годъ помо
дръжати и наплънити
вышереченни оброкъ тому святому монастиру по уставу, како есть
вышеписанно, тако быти да имаетъ дати отвѣтъ прѣдъ страшнѣмъ
христовѣмъ судищемътоевъсевыш . . . дае нашему святому монастиру
именуемому Зугра
ажио на вѣкы. А на то вѣра нашего вое60 вода вышеписаннаго Петра воевода и вѣра бояръ нашихъ: вѣра пана
Козна Мургу дворника долнѣи земли, вѣра пана Збіяря, вѣра пана
Билчи дворника горнѣи земли, вѣра пана Кристѣ и пана Андронаки
пръка лабове хотинскыхъ, вѣра пана Петрашко и пана Драгула прока
лабове немецскыхъ, вѣра пана Тоадера и пана Бурчюла пръка лабове
65 новог
скыхъ, вѣра нана Сл ввиду лотаря сучавскаго, вѣра пана
Сучима пръка лаба орхедскаго, вѣраДумитрупостелник[а],вѣрапана
Гаврила спътаря, вѣра пана Яне вистерника, вѣра пана Варшика
чашни [ка], вѣра пана Никола столника, вѣра пана Стока комиса и
вѣра усихъ нашихъ молдавскыхъ бояръ великихъ и малихъ, а на
70 болші [ю] крѣпость потвръжденіе тому въсему вышеписанному велѣли есми нашему вѣрному и почтенному болѣрину пану Іоанну
Голъи логофету писати и нашь печатъ завѣзати к сему истинному
листу нашему.
Писалъ Кристѣ Мустевичъ у Я с о х ъ в лѣто f ğnr м ѣ с я ц а
75 юніе "а день.
Bulle de cire.
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IX.
7 1 5 9 — 1 6 5 1 , 2 5 mars.
Jean Basile, grand duc de Moldavie, fait au monastère de Zographou
la donation du monastère de Dòbrovec avec tous ses biens.
Въ имѣ отца и сына и святаго духа, троица святаа единосъщнаа
и нераздѣлимаа, се азъ рабъ владыкы моему Господу Богу и Спасу
нашему Іисусу Христу и тройческій поклоник Іоаннъ Василіе, воевода
Божію милостію госиодаръ земли молдавской, оже господствами
благопроизволихъ нашимъ благимъ произволеніемъ чистимъ и свѣтлымъ 5
сердцемъ отъ въсея нашея душея и отъ Бога помощея господствоми
съматрѣюще и ревнующе добримъ дѣломъ, иже дѣлаше и иншіи святопочившіи господаріи прѣжде насъ бывшіе о любве, еже имѣли къ
Богу и къ святимъ церквамъ и монастирамъ и къ богумолебникамъ,
иже помиловаше и укрѣпише ради спасеніе душ я ихъ въ вѣчной оби- ю
тѣли. Тѣмъ ради господствами купно съ четыри святители молдавскіи
кѵръ Варлаамъ, архіепископъ и митрополитъ Сучавстѣй и кгръ Ана
стасе епископъ романскій и кгръ ѲеоФанъ епископъ Радовскій и кгръ
Гедеонъ, епископъ Хушски, и съ въсего съвѣта нашего болѣри наши
великими и малими, съмотрѣхамъ зарѣду святѣй монастири нарицаема 15
Добровьпу отъ земли господствами, где есть храмъ святаго Духа,
понеже зѣло ослабилася и посиротилася отъ нищетя и зосталася безъ
комати и безъ калугери и не имаетъ, кто прѣбываютъ въ нея; тако
господствоми и въсего нашего съвѣта съмотрихомъ, якоже не подобаетъ намъ оставити той святаа монастира Добровъцъ, како да стоитъ 20
пуста и сирота въ дны господствами и искахомъ и обрѣтохомъ нѣки
калугери гурбы, пришедшіи зде отъ святаа гора отъ святаа мона
стири, глаголемаа Зуграва, где же есть храмъ святаго и славнаго
великомученика и побѣдоносца Христова воина Георгіа, и не имѣше
онъ зде монастири
Добровъцъ.... было безъ калугери.... ство- 25
рении
си манастиръ Зугравъ
Добровъцъ и стараго Стефана
воеводы.... [господство]ми дадохъ святаа монастири вышеписанна
IX. Original aux archives de Zographou. Photographie Sévastianov n. 6. Copie de
Porphyre Ouspensky. Édition: Василій Апридовть, Болгарскія грамоты. Одесса
1845, р. 31—35.
1 Les lettres de l'original ж, A, s et w sont remplacées dans la copie par les lettres
y, я et o.
12*
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Добровъцъ отъ земли нашего, како да будетъ метохъ до святаа
монастири Зуграву отъ святаа гора съ въси комати ея и съ въсими
зо отчины, колико ималъ святаа монастиръ Добровъцъ, и съ виногради
и съ сусиди и съ циганни и съ ставове и съ млинни и съ езерове
зарибними, нъ бес прихода и съ садове и съ пасики, якожъ повидаетъ
и привиліи и другихъ нарѣденіе, что ималъ святаа монастиръ, яко
да не запустѣется въ дны нашы. Того ради и честнѣ[и]хъ иноци отъ
85 святи монастири рекоміи Зуграва отъ святаа гора и Добровъцъ отъ
земли господствами они да имаетъ присно Бога молити день и нощь
за отпущеніе и оставленіе грѣхомъ тимъ святопочившимъ господаремъ
и ктитори святѣи монастири и о здравіе господствами и госпожди
господствами и богоданнимъ чадомъ господствами и отпущеніе г р ѣ 40 хомъ родителемъ господствами, и да будетъ праваа дааніе и милованіе
и метохь святаа монастирь до гробу до святому монастиру називаемія
Зуграву отъ святаа гора съ въсѣми, яко выше пишет[се], непоколѣбыми николиже на вѣки вѣчніи. А на то есть вѣра нашь господства
вышеписаннаго мы Іоаннъ Василіе воевода, и вѣра прѣвъзлюбленнаго
45 и сърединнаго сына господствами Іоанна СтеФаяа воевода, и вѣра
болѣровъ нашихъ: вѣра пана Гика великаго дворника долнѣй земле и
вѣра пана Тома великаго дворника вышнѣи земли и вѣра пана Гаврила
гетмана и вѣра пана Андроника великаго постелника и вѣра пана Яне
ино нашего парка лабове Хотинскии и вѣра пана Мирона и.... парка
50 лабове немечски и вѣра пана Алекса парка лабе романске и вѣра пана
Константина того великаго спътарѣ и вѣра пана Георгіе чашника и
вѣра пана Ярдакіе Катакозоино великаго витіярника и вѣра пана Патишского Соля столника и вѣра пана Николе Симионева великаго комиса и вѣра въсихъ болѣри нашіихъ молдавскихъ великими и малими.
55 А по нашимъ животѣ и господство наше кто Богъ изберетъ господаръ
быти у нашей земли Молдавстѣй и отъ дѣти наши или отъ нашего
роду или паки кого Богъ изберетъ господаръ быти въ нашей земли
молдавстѣй, тотъ бы имъ не порушилъ нашо дааніе и милованіе и
устроеніе святѣи монастири вышеписанному. А кто ся покуситъ ра60 зорити исказити нашь дааніе и устроеніе, да есть не прощени отъ
Господа Бога, сътворшаго небо и землю, и отъ прѣчистаа его матере
и отъ .тиі. отцы, иже [въ] никейстѣмъ градѣ, и анаѳимаа маранаѳа и
да имаетъ часть съ іудою и съ треклѣто... apia въ безконечнія вѣки и
муки. Аминь. А на болшее крѣпость и потвръжденіе тимъ въсимъ вы65 шеписаннимъ велѣли есмы нашему вѣрному и почтенному пану Гаври-
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лашу Матіяшу великому логофету писати и нашь печать приложите
къпно... нашему. Писалъ Думитрашко Влъця у Ясохъ въ лѣто ^рид
мѣсяца марта Ì?É день.
Іоаннъ Василій воевода.
Bulle.
Χ.
7 1 5 9 — 1 6 5 1 , 2 9 mai.
Chrysobulle đe Basile, grand duc đe Moldavie, au sujet de la
donation du monastère de Dobrovec au monastère de Zographou.
. . . . того ради господствоми еъ четырьми святители молдавстѣи:
кѵръ Варлаамъ архіепископъ и митрополитъ сучавстѣи и кгръ Анастасіе епископъ романскіи и кѵръ ѲеоФанъ епископъ радовски и кгръ
Гедеонъ епископъ хушскіи, и купяо съ всими нашими молдавскими
болѣры великими и малыми, господствоми, съмотрѣяще зарѣду святѣй 5
монастира, нарицаема Добровьцу, отъ земля господствами, гдѣ есть
храмъ сошествія св. духа, како бы не зѣло ослабилася и посиротилася отъ нищету и безъ калугери, господство ми не хотѣхомъ оставити, яко да не запустѣется въ дны наши; тажъ господство ми изъ
всѣми святительми искахомъ и обрѣтохомъ нѣкихъ калуеровъ, еже бы ю
пришедши отъ св. гора отъ святаго монастыра нарицаема ЗуграФъ,
гдѣ есть храмъ святаго и славнаго великомученика Христова воина
Георгія, и не имѣше онъ монастыри въ земли господства ми. И той
святой монастырь вышеписанной Добровець ка было безъ калугери и
бѣша сътворенны тоя оба святѣи монастыри вышеписаны: ЗуграФъ 15
отъ святаа гора и Добровецъ отъ земли нашей, створенны отъ святопочившаго стараго и добраго СтеФана воеводы; инно господство ми,
якожъ увидѣхъ, како зоста та святаа монастырь вышереченна Добровце
безъ коматьі и безъ калугеровъ, — господство ми, дадохомъ и помиловахомъ тая святаа монастырь Добровецъ, како да будетъ метохъ 20
до святаго монастыра глаголемаго ЗуграФъ отъ св. гора и да будетъ
въ руку тихъ калугеръ отъ того святаго монастыря вышеписаннаго
ЗуграФъ съ всѣми комати, съ отчины, коликой имѣлъ святой мона
стырь, и съ ставовы и съ млины и съ язерови за рибиномъ и съ внноX. Edition: Αρχ. Леонидъ, Истор. обозр. I. ЗограФъ. Хере. Епарх. Вѣд. Приб.
XIX, 88—90 (en extrait).
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25 гради и съ сусиди и съ правски холопи цигане и съ всими хютурами
святаго монастыра и пасики и садови. . . Писана у Яссахъ въ лѣто
7 1 5 9 мѣсяца мая 29 числа.
Bulle.
XL
7 2 0 4 — 1 6 9 6 , 15 février.
Le tsar Pierre Alexievitch autorise l'archimandrite du monastère
de Zographou à venir tous les cinq ans faire la quête à Moscou.
Божіею милостію мы пресвѣтлѣйшій и державнѣйшій великій госу
дарь царь и великій князь Иетръ Алексѣевичъ,всея великія и малыя и бѣлыя Россіи самодержецъ (suit le titre officiel).
Наше царское величество пожаловали македонскія земли, Аѳонскія
5 горы святаго великомученика страстотерпца и побѣдоносца Георгія,
монастыря его зовомаго Изуграфскаго архимандрита Максима з братіею
или кто по нимъ в томъ монастырѣ иный архимандритъ и братія будутъ,
повелѣли имъ дать сію нашу царскаго величества милостивую жалован
ную грамоту по тому в прошломъ во 7 1 4 9 году іюня въ 8 день. По указу
ю дѣда нашего государева блаженные и вѣчнодостойные памяти великаго
государя царя и великаго князя Михаила Ѳеодоровича всея великія и
малыя Россіи самодержца и многихъ государствъ и земель восточныхъ и западныхъ и сѣверныхъ отчича и дѣдича и наслѣдника и го
сударя и обладателя, дана в тотъ Георгіевской монастырь архиман15 дриту Паисію з братіею жалованная грамота, по которой велено ему
архімандриту и впредь по немъ будучимъ архимандрітамъ для мило
стыни приѣзжать въ нашъ царствующій великій градъ Москву в указ
ной годъ. И та жалованная грамота подписана на имя отца нашего
государева блаженные и вѣчнодостойные памяти великаго государя
20 царя и великаго князя Алексіа Михайловича, всея великія и малыя и
бѣлыя Россіи самодержца, в прошломъ въ 7165-мъ году іюня въ 15
день, что пожаловалъ онъ великій государь того Георгіевскаго ИзуграФскаго монастыря архимандрита Петронія з братіею, велѣлъ имъ
ис того монастыря приѣзжать в царствующій градъ Москву для мило25 стыни в указной же годъ. А впрошломъ въ 7190-мъ году марта въ
XI. Original aux archives de Zographou. Édition: Αρχ. Леонидъ, Истор. обозр. I.
ЗограФЪ. Хере. Епарх. Вѣдом. Приб. XIX, 18 — 22.
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2 0 день та же прежняя жалованная грамота подтверждена и подписана
на имя брата нашего государева блаженные и вѣчнодостойные памяти
великаго государя царя и великаго князя Ѳеодора Алексіевича
всея великія и малыя и бѣлыя Россіи самодержца, что пожаловалъ
онъ великій государь того жъ Георгіевскаго ИзуграФСкаго монастыря зо
архимандрита ЕВФИМІЯ, съ братіею, велѣлъ имъ ис того монастыря
приѣзжать къ Москве по прежнему поволно. И нынѣ билъ челомъ
намъ великому государю, нашему царскому величеству вышеупомяну
тый архимандритъ Максимъ, что та наша прежняя жалованная гра
мота за многими лѣты обетшала, и чтобъ намъ великому государю по- з5
жаловать велѣть в тотъ ихъ монастырь дать нашу царскаго величества
жалованную грамоту вновь на свое великаго государя имя.
И мы пресвѣтлѣйшій и державнѣйшій великій государь царь и
великій князь Петръ Алексіевичь всеа великія и малыя и бѣлыя Росeto самодержецъ, наше царское величество того помянутаго архі- 40
мандріта Максима з братіею пожаловали, велѣли в тотъ Георгіевской
ИзуграФской монастырь дать сію нашу царскаго величества жалованеую грамоту. И по сей нашей царскаго величества жалованной грамотѣ ему архимандриту Максиму и впредь по немъ будучимъ инымъ
-архимандритамъ к намъ великому государю, к нашему царскому вели- 45
честву для милостыни приѣзжать в пятой годъ, а с ними быть в приѣздѣ
но прежнему двумъ или тремъ старцомъ, да служкѣ. И какъ ис того
монастыря онъ архімандрітъ или впредь по немъ будучія архімандріты
или братія с сею нашею царскаго величества жалованною грамотою
в наше великороссійское государство в указной годъ поѣдутъ или кого 50
пошлютъ, и по городамъ нашего царскаго величества бояромъ и воеводамъ и всякимъ приказнымъ людемъ его архімандріта и впредь
по немъ будучихъ того монастыря архімандритовъ и посланныхъ ихъ
«тарцовъ к намъ великому государю к Москве и с Москвы пропуснати
но сей нашей великаго государя жалованной грамоте, и подводы имъ 55
давати, по подводе человѣку, а под рухлядь ихъ давати подводы, на чемъ
эдочно поднятца, а кормъ давати отъ Путивля или отъ Сѣвска или отъ
иного порубежнаго города в дорогу до Москвы и отъ Москвы назадъ,
и приставовъ съ ними посылать, во всемъ какъ иныхъ монастырей
такіе жъ приѣзжіе архімандріты и старцы по нашимъ царскаго вели- 60
чества жалованнымъ грамотамъ пропускаются. А какъ они приѣдутъ
в наши царскаго величества малороссійскіе городы и нашего царскаго
величества подданному войска запорожскаго обоихъ сторонъ Днѣпра
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гетману Ивану Степановичу Мазепѣ и старшинѣ и полковникомъ и
65 инымъ урядникомъ, кому гдѣ вѣдати надлежитъ в нашихъ царскага
величества молороссійскихъ городахъ, пропускать ихъ без всякаго задержанія и зацѣпки, и по городомъ таможеннымъ головамъ и целовальникомъ, и по рѣкамъ перевозщикамъ и великимъ пошлинникомъ,
с рухляди ихъ перевозу и мостовины и никакихъ пошлинъ нигдѣ
70 неимать, а пропускать ихъ беззадержаніяжъ. А кто на нихъ что возметъ или чѣмъ изобидитъ, и тѣмъ людемъ отъ насъ великаго государя
быть в опалѣ, а взятое велимъ отдать вдвое. А ему архимандриту и
впредь по немъ будучимъ архимандритомъ в наше московское государ
ство и из нашего государства иныхъ монастырей старцовъ и слугъ и
7б товаровъ и вмѣсто челяди торговыхъ грековъ и товаровъ ихъ и продажныхъ лошадей не провозить и тѣмъ на себя нашего государскаго·
гнѣва не наводить. Писана сія нашего царек aro величества жалован
ная грамота в нашемъ царствующемъ велицемъ градѣ Москве лѣта
отъ созданія міра 7 2 0 4 , мѣсяца Февраля 14 дня, государствованія
во нашего 14-мъ году, а прежняя подписная ветхая жалованная дѣда
нашего государства 7149-мъ году грамота взята у него архимандрита
Максима в нашъ государственной посолской приказъ.
Великаго государя его царскаго величества діакъ Василій Бобининъ.
85

В печатномъ приказе в книгу записана Февраля въ 15-мъ числѣ
7204-мъ году.
De l'autre côté:
Божіею милостію пресвѣтлѣйшій и державнѣйшій великій государь царь и великій князь Петръ Алексѣевичь всеа
великія и малыя и бѣлыя Россіи самодержецъ.

9о

Справилъ государственная посолскаго приказу подъячей Михаило Волковъ.
Bulle.
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XII.
7 2 0 6 — 1 6 9 8 , 3 0 janvier.
Chrysobulle de Jean Antioche Constantin, grand duc de Moldavie,
au sujet da la donation du monastère ůe Cyprien au monastère de
Zographou.
Въ имя отца и сына и святаго духа, троиця святая единосущнаа и нераздѣлимаа, се азь'рабь владыкимоему Господу Богу и спасу нашему
Іисусу Христу и троическый поклоникь Іоаннь Антіохь Константинь
воевода, Божію милостію господарь земли молдавской. Оже господ
ствами благопроизволихь, нашимь благымь произволеніемь, чистимь 5
и свѣтлимь сердцемь оть въсея нашея души и оть Бога помощія, съмотряюще господствами и ревнующе добримь дѣломь, иже дѣлаше
внтіи святопочившіи господаріе прѣжде нась бывшіи о любве, еже
имѣли къ Богу и къ святымь церквамь и монастирямь и къ богомолебникамь, иже помиловаше и укрѣпише спасенія ради души своея въ io
вѣчное неумираемое имя доброе и не минущее поминаніе. Того ради
господствами, купно съ четыри святители молдавскіи: кгрь Савва
архіепископь и митрополить сучавскій, кѵрь Мисаиль епископь романскый и кѵрь Лаврентіи епископь радовскыи и кгрь Варлаамь епи
скопь хушкыи и съ ВЪСБМЬ съвѣтомь боляреи ыашихь великихь и іб
малихь съматряхомь ради святаго монастиря називаемаго Къпріяна,
идеже есть храмь Успеніе пресвятія, чистія и преблагословенія владичици нашея богородици и приснодѣвы Марія, понеже зѣло ослабиль
и оспротѣль сей святыи монастырь и остался безъ комати и безъ
въсего, еже требуеть на пищу обители таковой, отъ ыераденія и злаго 20
устроенія живущихь въ ней ленивихь и непотребнихь Богу и человѣкомь-злихъ калугереи. Сего ради господствамы и съ въсѣмь съвѣтомь
нашимь съматряхомь и съвѣтовахомь, аже не подобаеть оставити сей
святыи монастырь Къпріяна, да опустѣеть и осиротѣеть до конца въ
дни господства нашего. Ино господства мы покловихомь и помилова- 25
хомь и дадохомь сей святыи монастырь Къпріяна святому славному
XII. Original aux archives de Zographou. Photographie Sévastianov n. 5. Édition:
Δρχ. Деонидъ, Истор. обозр. I. ЗограФъ. Хере. Еаарх. Вѣд. Приб. XIX, 86—88 (eu
extrait).
1 Les lettres de l'original A, 8 et w sons remplacées dans la copie par les lettre*
Я, У et o.
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царскому монастырю називаемому Зографа, въ святѣйгорѣ Аѳонстѣй,
идеже есть храмъ святаго, славнаго чюдотворца и побѣдоносца велико
мученика Христова воина Георгія, яко да будеть монастырь сей вишезо писанный Къпріяна вѣчный метохь святей обители ЗограФской отъ святаа гора, акоже есть и святый монастырь Добровьць. Понеже святопочившіи Іоаннь СтеФань воевода старый и добрый отець святопочившаго
Іоанна Богдана воеводи есть ктиторь святѣй обители ЗограФской,
обнови и помилова святую обитель, часть мура стеннаго разоренную
35 създа, и келіи и трапезарію създа, и ризи и су суди и комати даде.
Сего ради бывши ктиторь сей святопочившій господарь вышеписанныи СтеФань воевода святой обители ЗограФской отъ святаа гора, π
паки ктиторь и Фундаторь симь обоимъ монастырямъ Капріанѣ π
Добровецу отъ него създани, того ради подобаагае своихъ въ своаси;
40 съ добримъ расужденіемъ вѣчный метохь да будеть отъ ныпѣ святый
монастырь Къпріяна святой обители ЗограФской отъ святаа гора и
съ въси отнини отъ ктиторовь дани, съ села съвечини, сиречь сусѣди,
колико суть монастырскіи, и съ виногради и съ сусуди церковніи и
домашныи и съ цигани и съ ставове и съ млини и съ езерове, сиречь
45 блата съ риби, и съ садове и съ пасики, и съ въси комати, говеди, и
иное быдло, и съ весь приходь отъ поля и отъ лѣса и отвъсуду,
якоже повѣдаютъ привилія и нареденія и другыхь святопочившихь
господарей молдавскихь и единъ урикь, сиречь хрисовуль, отъ свято
почившаго Василіа воеводи за Добровьць, понеже и Добровьць бяше
50 осиротѣль и опустѣль некогда, якоже нынѣ Къиріяна. И видѣвши
святопочившій Василій воевода опустѣніе Добровецкой обители отъ
нераденія и лѣности и злаго устроенія калугеровь власкыхь, поклониль
святый монастырь Добровецкый святѣй обители ЗограФской отъ свя
таа гора вѣчный метохь, яко же свѣдительствуеть правый урикь
55 господства его. Сего ради и мы поревновахомь сему святопочившому
господарю Василіеви, якоже онь сътвориль.съ Добровецкаа обитель,
такожде и мы сътворихомь съ Къпріянскаа обитель. Понеже жителіе
святѣй обители ЗограФской отъ святаа гора святый и честный отци
суть серби, болгари, и посланный оттуду зде игумени и еромонахи и
60 еродіякони и монахи суть серби цѣломудріи и добрый строителіе
святѣй церкви и честному дому, якоже угодно есть Богу и человѣкомь,
тѣмже отнынѣ нанредь вѣчныи да будетъ и непоколебимый метохь
святаа обитель Къпріяна святѣй обители ЗограФской отъ святаа гора,
якоже выше писанно есть. А честный отци святѣи обители ЗограФской
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отъ святаа гора да имають Бога молити за наше здравіе и спасеніе 65
и госпожди нашей и богоданнихь чадь нашихь и за отпушеше грѣховъ
родителей нашихь святопочившихь; а на то есть вѣра нашего го
сподства вышеписаннаго мы Іоаннь Антіохь Константинь воевода и
вѣра превъзлюбленнаго брата господства мы Іоанна Димитріи воеводы
и вѣра боляровь нашихь: вѣра пана Василіа Костаки великаго двор- 70
ника долней земли и вѣра пана Митри Апостола великаго дворника
вышней земли, и вѣра пана Лупула Богдана хетмана и пръкъласа
сучавскаго, и вѣра пана Манолакія великаго постелника, и вѣра пана
Михъилакія Раковици вѣликаго спатаря, и вѣра пана Чокърлана ве
ликаго чяшника, и вѣра пана Іордакіа великаго вистярника, и вѣра 75
пана Иліе великаго столника, и вѣра пана Стефана Черкеза великаго
комиса, и пана Іоань меденичаря, и пань Дабижя ключаря и пана
Константина сърдаря, и пана Ивашко сулцаря и пана Сандуль Крупинскы житничаря, и вѣра въсѣхь боляровь нашихь молдавскихь вѣликихь
и малихь. А по нашемь животѣ и господствованіи, кого Богь избереть 80
господарь быти у нашей земли молдавстей отъ дѣтей нашихъ или
отъ нашего роду или паки кого Богъ избереть господарь быти, тоть
бы имь не порушилъ наше дааніе и устроеніе святаго монастыря
вышеписаннаго. А кто ся покусить разорити, исказити наше дааніе и
устроеніе, да будеть непрощеный отъ Господа Бога, сътворшаго небо 85
и землю, и отъ пречистія его матере и отъ триста и осмьнадесять
отцевь, иже въ Никеи святѣмь градѣ, анаѳема да будеть и маранаѳа
и да имаеть часть съ Іудою и съ триклятомь Аріемь въ безконечнія
вѣки муки. Аминь. А на болшую крѣпость и потвержденіе велѣли
есми нашему болярину вѣрному и почтеному пану Николаи Доничи 90
великому логофету писати и нашу печать привѣсити къ сему истин
ному листу нашему.
Писалъ Петрашко Добровецкыы у Ясохь в лѣто ^ c s . мѣсяца генваря л".
A gauche la signature:
Іоаннь Антіохь Константинь воевода.
95
Bulle de cire.
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XIII.
1 7 4 8 , 6 mars.
Le Saint-Synode autorise les moines de Zographou à venir tous les
cinq ans faire la quête à Moscou et à St. Pétersbourg.
Божіею милостію Святѣйшій Правительствующій Всероссійскій
Ояодъ. Обрѣтающемуся въ Аѳонской горѣ православнаго ИзуграФскаго Георгіевскаго монастыря игумену Каллинику съ братіею, бла
годать и миръ отъ Бога Отца нашего и Господа Іисуса Христа.
5
Нынѣшняго 1 7 4 8 года въ генварѣ мѣсяцѣ онаго Георгіевскаго
монастыря іеромонахи Даніилъ и Матѳій, явясь намъ въ царствующемъ градѣ Санктпетербургѣ, прошеніемъ объявили: присланы де они
изъ того монастыря отъ вашей честности для полученія, по жалован
ной 7 2 0 4 года Февраля 14 дня, блаженныя и вѣчнодостойныя памяти
ю отъ государя императора Петра Великаго грамматѣ, милостиннаго въ
тотъ монастырь жалованья, по которой де повелѣно въ Москву приѣзжать въ пятой годъ, почему изъ онаго Георгіевскаго монастыря
приѣздъ въ Россію имѣли по 1 7 3 4 годъ, и въ томъ году оное жало
ванье выдано, а со онаго де году для той милостыни приѣзду въ
іб Россію, за имѣвшеюся съ Оттоманскою Портою войною и дальнимъ
разстояніемъ, къ томужъ и отъ неимѣнія въ дорожномъ пути чѣмъ
себя содержать, за различными препятствіями не было, что и по
справкѣ въ канцеляріи сгнодальной явилось. А понеже прешедшаго
1 7 3 5 года соизволеніемъ Всероссійскаго престола учреждено, какъ
20 святѣйшимъ восточнымъ патріархомъ, такъ и обрѣтающымся вътѣхъ
областяхъ архіереомъ и монашескимъ Палестинскимъ обителямъ.(ко
торые прежде не всегда равную милостыню отъ Всероссійскаго пре
стола получали), тое милостыню изъ казны Ея Императорскаго Вели
чества получать, въ томъ числѣ въ оный Изуграфской Георгіевскій
25 монастырь на каждый годъ по тридесяти по пяти рублевъ и тое дачу
для тогдашняго путеваго отъ Россіи разстоянія, отпускать черезъ
каждыя пять лѣтъ, на которыя имѣетъ быть по сту по семидесяти по
пяти рублевъ въ отпускъ, въ который отпускъ нынѣшняго же
1 7 4 8 году въ Февралѣ мѣсяцѣ къ
съ братіею съ
ХШ. Édition.' Αρχ. Леонидъ, Истор. обозр. вост. сдав. обит. I. ЗограФЪ. Хере.
Епарх. Вѣд. Приб. XIX, стр. 22—25.
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вышеупомянутыми іеромонахами Даніиломъ и Матѳеемъ
зо
. . . отъ того 1 7 3 5 года по сей 1 7 4 8 годъ, всего на
. . . числу на годъ, и того четыреста пятьдесятъ пять рублевъ и
поел
кромѣ того, что они къ содержанию своему денежнымъ подаяніемъ не оставлены. Впредь же отъ васъ, игумена съ
братіею, въ богохранимый царствующій градъ Москву или Санктпе- 35
тербургъ, токмо въ вышеупомянутое опредѣленное время, по прошествіи отъ нынѣщняго 1 7 4 8 года, черезъ каждыя пять лѣтъ, при
сылать изъ духовныхъ лицъ по единому іеромонаху да свѣтскихъ
служителей по два человѣка чрезъ Кіевъ, или куда способнѣе; и ест ли
посланные возымѣютъ путь чрезъ Кіевъ, тамо повелѣно имъ давать 40
подводы и кормовыя для проѣзду деньги, сверхъ же того по приѣздѣ
и отпускѣ вмѣсто прежде производимыхъ подарковъ, изъ казны же
Ея Императорскаго Величества, денежное подаяніе имѣетъ быть на
раздѣлъ; буде оной путь кромѣ Кіева или черезъ Кіевъ, да въ Кіевѣ
за тѣмъ дачи не будетъ, то въ оба пути по шестидесяти по девяти 45
рублевъ, по,92 копѣйки въ приѣздъ да на платежъ за ямскія подводы
прогонныхъ денегъ въ оба жъ пути 21 рубль 36 ковѣекъ, которые
за нынѣшній проѣздъ вышеупомянутые іеромонахи Даніилъ и Матѳей
и получили. Токмо бы тѣ посылаемые въ каждомъ въ Россію поѣздѣ
имѣли о себѣ ко Всероссійскому Святѣишему Правительствующему so
Сѵноду письменныя отъ константинопольскаго святаго патріарха,
такожъ и отъ васъ и кто по васъ будетъ игуменъ, съ показаніемъ
чиновъ и имянъ ихъ, и что они подлинно для полученія онаго посланы,
за собственноручнымъ подписаніемъ вашимъ и печатію свидетельства.
А притомъ ради лутчаго вѣроятія привозить имъ и отъ россійскаго въ 55
Константинополѣ пребывающаго резидента писаніе. Если же каковыхъ
ради препятствующихъ причинъ или какая крайняя невозможность,
для принятія вышеупомяненной дачи, отъ васъ нарочныхъ отправить
въ Россію когда не допуститъ, то пріискавъ благонадежнаго человѣка и испрошавъ на оную учрежденную дачу вексель, за свидѣтель- во
ствомъ россійскаго жъ резидента, по прошествіи пятижъ лѣтъ, пере
сылать въ Москву жъ или въ Санктпетербургъ, по чему та опредѣленная сумма отправляема быть имѣетъ. А что особливо присланнымъ
ваша честность съ братіею доношеніемъ, которое объявили вышереченные іеромонахи Даніилъ и Матѳей, представляете о взятыхъ 65
насиліемъ въ 1740-тѵіъ году войскъ Ея Императорскаго Величества
первенствующымъ, изъ ваходящагося волоской землѣ въ господарствѣ

—

190 —

молдавскомъ монастыря сошествія Св. Духа, зовомаго Добровецъ
(подданнаго вашему Георгіевскому монастырю), денгахъ и сосудахъ
то церковныхъ, для разсмотрѣнія сообщено въ государственную коллегію
иностранныхъ дѣлъ. Прочее же честность ваша со всею о Христѣ
обители вашей братіею о многолѣтномъ здравіи и благополучіи благочестивѣйшія, всепресвѣтлѣйшія, державнѣйшія великія государыни
нашея императрицы Елисаветы Петровны самодержицы всероссійскія
75 и наслѣдника ея императорскаго величества внука государя импера
тора Петра Великаго, его императорскаго высочества благовѣрнаго
государя великаго князя Петра Ѳеодоровича и супруги его импера
торскаго высочества благовѣрныя государыни великой княгини
Екатерины Алексіевны и благосостоянии всея священныя благо80 честивыя Россійскія Имперіи, всеблагаго Господа Бога молить да не
престанете.
Сія грамота дадеся въ царствующемъ градѣ Санктпетербургѣ
въ лѣто отъ рождества Христова 1 7 4 8 марта 6 дня.
Божіею милостію смиренный Сімонъ, архіепископъ
85 Псковскій.
Божіею милостію смиренный Арсеній,
архіепископъ
Переяславскій и Дмитровскій и архимандритъ СвятоТроицкой лавры.
Владимірскаго Рождественскаго монастыря архиман90 дритъ Платонъ.

Index des noms propres.
'Ααρών (του) ¡Λονη L X V I , 189.
Άλωπου (Άλοππού) ¡Λονή V, 28; X I I
Άβέρκιος, προηγ. Γρηγορ. (1483) LV, 25.
32; L I I , 2 1 , ν. Άλυπίου.
*Αβρά[Μος, καθηγ. (προηγ.) Ζωγο. (1327, 'Αμνός, 'Αλέξιος, άπογραφεύς L I I , 116;
1330) X X V , 6 , 5 1 ; XXVIII,' 10, 45.
LIII, 45.
Άγάλλων, Μανουήλ (1330) X X V I I I , Ά ρ ώ ν (Κωνστ., Ισαάκ., Άλέξ.) X I I , 25.
27, 68, 114.
Ά^πελας, Ίω. V I I , 53.
ΆγιογεωργΤται VII, 101, 106 etc.
Ά^προύτζα L I X , 5, 51; L X , 8,27 etc.
Άγιορϊται VII, 2.
Ά^φιλόχιος, πρώην ρ-έγας οικονόμος
'Αδριανός, Γεώργ. X X V , 32, 82.
Χελανδ. (1290) X I I , 37.
Άδριανούπολις LXV, 198.
'Αναστάσιος, πατρ. Κπόλεως (LXVI, 5δ).
'Αθανάσιος, ó άγ., της Ααύρας I I , 7; Άνδρονικία, χήρα X X I X , 70.
VI, 7, 16>VII, 3, 140, 168.
'Ανδρόνικος I I ό Παλαιολόγος X I , 70;
— ήγ. ΕηροποτάίΛου (1513) LVI, 40.
X X I I , 43; X X I I I , 76; X X V I , 114;
— έπισκ. Μιτυλήνης (1746) LXV, 201.
(LXVII, 4, 16. 88), ν. 'Αντώνιος.
"Ακρους (του), κατεπανικιον X V , 7; — I I I ό Παλαιολόγος X X V I I , 87.
X V I I , 11.
— κριτής Βολεροϋ II, 95.
Άκωβίτζ L I I , 35.
"Ανθιμος, επίσκ. Σοφίας (1746) L X V ,
ΆλβανΤται L I X , 3, 7; L X , 26, 32, 56
206.
etc
Άννας, άρχιερεύς LXVI, 125, 206.
'Αλέξανδρος, βασ. των Βουλγάρων (1346) Άντιγωνία XVII, 39, 70; X X I I I , 26;
X X X V I I , 15.
X X V I , 21; X X V I I , 16; X X X I I I , 2 6 ;
— V. Ιωάννης.
X X X I V , 34.
Αλέξιος Ι βασ. V, 77, 99.
'Αντώνιος, Πρώτος (1348) X X X V I I I ,
— πορφυρογέννητος (-ł-1142) V, 18.
18,62.
— Δούκας ό Νεστώγκων, πιγκέρνης •<— ¡Λητροπ. Θεσσαλον. (1369) XLIV, 26.
(1267) VII, 125, 178.
— μοναχός ( = βασ. 'Ανδρόνικος Π)
— ¡λέγ. στρατοπεδάρχης (1358) X L ,
XLVIII, 86.
ţ
2; X L I , 7, 2 5 ; X L I I , 7, 2 5 ; Άπελμελέ, Δημη'τρ., άπογραφεύς XV, 58.
, XLVIII, 26.
— Ίω., δουξ Βολεροΰ XVI, 57.
— έπίσκ. Διδυμοτείχου (1746) L X V , Άπολωνιάς X I I , 6.
202.
Άποστολΐται XVII, 44.
Άλιεύς, Αινάςδος X X I X , 63.
'Αποστόλων μονή Ι, 6; Π, 6 1 , 65; I I I ,
Άλιωτης, Γεώργ. X I X , 54.
І 3, 32 etc.; V, 48; LVI, 2, 16.
Άλληλούιας, Γεώργ. X X V , 33, 85.
I — μετόχιον X I , 5 1 .
«Αλ^ιριστρίς X X X V , 63.
— κελλίον LI, 3.
Άλοππου V. Άλωπου.
'Απουλία L I X , 5, 51; L X , 8, 27 e t c
Άλυπίου ¡Λονη X X X V I I I , 27; LIV, 22, Άπρατζάλι LIV, 162.
V. Άλωπου.
Ι Άπρούτζα ν. Άμπρούτζα.
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Βιτάλι (Βητάλι) L I I , 41; LIV, 170.
Βλάσιος, ό άγ. X I , 49; X I V , 8; X X I ,
8; X X X I I I , 25.
Βλαχία X L I X , 10.
Βλα/ιαννώ (ΒλαχοΊ'αννη), Ευδοκία, χηρχ
XV, 10; LIII, 15.
Βλαχοιωάννης, Ίω. X V , 37.
Βλάχος, Ίω. X X I X , 46.
Βοδενία LII, 103.
Βοδίκας, Αέων VII, 55.
Βοειδομμάτης (Κωνστ., Στέφ., Γεώργ.) V,
27, 32; VII, 55.
Βολβός XVII, 59, ν. Βορβός.
Βολέας (Νικηφ.,Μιχ.) V, 30; VII, 50, 56,
Βολερός, θέμα I I , 93; X V I , 56; X X X V ,
etc.
99.
Άσάνης V. Μιχαήλ.
Βονιτζα LXV, 23, 25, 34 etc., ν. ΒάΆσάνου (του), χωρίον LIV, 153.
νιτζα et Γιωβάνιτζα.
'Ασιανός βουνός X X X V , 70, 84.
Βορβός, τοποθεσία X X I I I , 2 Î ; X X V I ,
"Ασπρη πέτρα, πλανηνη X I , 40.
22; X X V I I , 17; X X X I I I , 26;
Άσπρος κρημνός X X X V , 109.
X X X I V , 34.
Άστρος V. Συναδηνός.
Βουλγαρία X L I I I , 67; LVIII, 2; L I X ,
Αυλωνίτης, Αέων XVII, 50.
65; L X , 145; LXVII, 24.
Άχραδώ XV, 32, ν. Κομητζιάνη.
Βουλγαρικός L X I I , 13.
Άχρίδα (Άχρίς) X L I I I , 6,67, 74; L I X , Βουλγχρίπουλος LIV, 114.
19, 57, 65; L X , 20, 136, 144, ν. Βουλγάρων βασιλεύς X X I I , 1, 14, 15;
Όχρίδ.
X X I I I , 1, 7 etc.; X X V I , 1, 24 etc.;
X X X I , 2, 6 etc.; X X X I I , 2, 6 etc.;
Βαγιανός (Κωνστ.) X X I X , 65; X L I , 5;
X X X I I I , 13; X X X V I , 1; X X X V I I ,
X L I I , 5; XLVIII, 108.
11, 15; X L , 11.
Βάγιας, Μιχαήλ VII, 56.
Βουλγάρων μονή Χ , 7, 12; X I I , 1 etc.;
Βάνιτζα, μονή I I I , 13, 52, ν. Βονιτζα.
X I I I , 2; XVIII, 2; X X I I , 7, 15;
Βάρ^γκας X X I X , 85.
X X X I , 4; X X X I I , 4; X X X V I , 6;
Βάρβαρης, Χριστόπουλος X X X V I I I , 37.
LII, 5; LIII, 9; LIV, 6.
Βαρδάρης, ποταμός XVIII, 8, 17, 19.
Βουλκονίτζης, Μιχ. X I X , 20.
Βαρδαρίου επισκοπή X X V , 16, 66 etc. Βουλκοστρέλια, χήρα XV, 18.
Βαρηγιον, άμπέλιον X I X , 6.
Βράνια, μητρόπ. LVIII, I I , 23 etc.
Βασίλειος ό Έπαρχων V. Έπαρχων.
— μέγ. οίκον. Χελανδ. (1290) X I I , 38. Γαβριήλ, καθηγ. Κουτλουμ. Ι, 53.
— ΙκκλησιάρχηςΖωγρ. (1330) XXVIII, — μέγ. οίκον. Καρακάλ. (1358) X L I ,
20; X L I I , 22.
9, 45.
Βασιλείου πύργος, μονή X L I , 12; X L I I , — έπίσκ. Κορυτζας (1550) LVIII, 19.
— προηγ. Σταυρόν. (1690) LXIV, 6.
14, ν. Πυργινοί.
Βασιλικάτα L I X , 5, 51; L X , 8, 27, 54etc. Γαζης ό άπότουμεγ. Θεσσαλ. άλλαγίου
(1286) Χ , 15, 19, 28.
Βατατζής, Ίω., πρωτοκυνηγός (1333)
Γαιτανκς L I I , 49.
X X I X , 108.
Βατοπεδίου μονή VIII, 3, 10; I X , 3, Γαλακτίων, καθηγ. Ααύρας ( 1 6 9 0 )
LXIV, 1.
24 etc.; X L I I I , 10; XLVIII, 166;
LIV, 121, 123 eie; LV, 17,34; LVI, Γαργαλάς V, 30.
38; L X I , 8; L X I I I , 18; LXIV, 2; Γαυρας, Δημητρ. X I X , 20, 39.
LXV, 147; LXVI, 187; L X V I I , 69. Γεννάδιος, καθηγ. Ζωγρ. (LXVII, 2).
Γεράσιμος, καθηγ. Πολίτου (1ÓIΒελλαγράδα LVIII, 20.
IV, 75.
*
Βιθυνία X L I I I , 35, 43, 51.

Άραβενικιώτης X I I , 7.
"Αρκάδιος, καθηγ. Ζωγρ. (1299) XIV, 5.
Άρκου μονή Ι, 24, 4 1 .
'Αρσενίου μονή I I , 4.
"Αρμενον, χωράφιον II, 55, 65; VI, 66;
VII, 22, 24 etc; XV, 43; XVII, 77;
L I I , 70, 75; LIII, 24; LIV, 53, 108.
Άρσενίκεια V, 66; XV, 48; LII, 104;
LIII, 19, 28.
'Αρσένιος, ηγ. Νεακίων (1049) III, 4.
'Αρχαγγέλου μετόχιον X X I I I , 22; X X V I ,
17; X X V I I , 14; X X X I I I , 21; X X X I V ,
18.
'Αρχαγγέλων μονή X I X , 69; LVI, 14.
'Αρχιστράτηγος, ναός X I X , 3, 24, 29
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Δεκαλίστα X X X V , 54, 92 etc.
Δεκαλιστηνοί XXXIV, 16; X X X V , 122.
Δε[Λετης, Θεοτόκης XII, 12.
Δε[/.ετιανός, γέρος εκ Σιμοπέτρας (1676)
LXIII, 23.
Δέρκοι, επισκοπή LXV, 209.
Δημήτριος, ó άγ. X X X I V , 20; XLVI,
15, 38; LVII, 7, 22.
Διαβαση^έρης, Δη{Λητρ., ταβουλλάρ.
(1330) XXVIII, 110, 122.
Διάβριπος, τάφρος ŁII, 57,65; LIV, 37,
46.
Διαδρορ,ίτης, Λέων XVII, 4 5 .
Διδυ^ότειχος L X V 4 2 0 2 .
Διονύσιος, -ηγ. Μονοδενδρίου (1049) III,
13,53.
— κοίθηγ, *Αποστόλ*>ν (1049)111,2, 39.
— ó τοΰ Χάροντος (1369) XLV, 32.
— έπίσκ. Άδριανουπ. ( 1 7 4 6 ) L X V ,
198.
— έπίσκ. Χίου(1746) LXV, 208.
Διονυσίου [Λονη LV, 26, 40; LVI, 45;
LXIII, 21; LXIV, 3.
Διπλοβατάτζης, Μανουηλ (avant 1330)
XXVIII, 13, 51.
Δορ-έτης (Γεώργ., Δηρ..) VII, 51, 52.
Δο[Λέτιος LII, 51, 53; LIV, 172.
Δοσίθεος, ρ.έγ. οίκον, του άγ. ορούς Ι, 5 L
Δούκας ν. Καβάσιλας et 'Ανδρόνικος.
Δουκόπουλος, Πέτρος X X X I V , 24^
Δοχειαρίου (¿ονη III, 10, 46; LV, 22;
LVI, 43, ν. Τοχηαρίου.
Δραγαττεία ν. Παχυκαλώ.
Δραγαττία LIV, 160.
Δραγωνας, Γεώργ. XVII, 37.
Δραγώτζης, Βασίλ. X I X , 62, 89.
Δρεανόβου ¡χετόχιον X X I I I , 20; X X V I ,
14; XXVII, 12; X X X I I I , 18; X X X I V ,
14.
Δριμύς, Λέων VII, 60.
Δαβίδ, έπίσκ. Ιερισσού (1369) XLIII, 2, Δρουβέλης XV, 49; X X I , 11.
109.
Δωρόθεος, οίκον. Ζωγρ. (1299) XIV, 5.
Δαλματία L I X , 6, 52; L X , 9, 27 etc.
— καθηγ. Εενοφ. (1369) XLIII, 13.
Δαμιανός, καθηγ. Ζωγρ. (1357) X X X I X , — ήγ. Κασταμον. (1676) LXIII, 25.
46.
— έκκλησιάρχης Καρυών (1369) XLIII, Έβόλιανη X X X V I I , 24, ν. Νεβ^όλιανη.
19; XLV, 23.
Έλεούσης (Θεοτόκου της) (Λονη IV, 5β.
Ελευθέριος, ηγ. Τρογαλα Ι, 56.
— ηγ. Μηνίτζη (1392) L I , 25.
Δανιήλ, έπίσκ. Χριστιανουπ. (1746) LXV, Έξάκουστος, βάγηλος (1142) V, 2 1 .
Έξινωφος LXV, 79.
204.
Δεβλυτζηνός, Φίλ. (1326) XXIV, 7, 17 Έπαρχων, Βασίλ. (1267) VII, 38, 135,
etc.; XXVII, 30, 51; X X X I I I , 40;
176.
X X X I V , 46.
Επισκόπου ράχις LIV, 131, 133.
Византійскій Врѳменнжкъ. Томъ XIII. Прил.
13

Γεράσιμος, οίκον. 4£σφιγ[*.. (1290) XII, 32.
— ηγ. Δοχειαρίου (1483) LV, 22.
— έπίσκ. Ήρακλ. (1746) LXV, 194.
Γερμανός, καθηγ. Νεακίων Ι, 54.
Γερόντιο;, προηγ. Βατοπ. (1378) XLVIII,
165.
Γεώργιος, ην. Εενοφ. (1513) LV, 38;
LVI, 42.
Γεωργίου του Καλιγράου (¿ονη IV, 9,
25, 37, 46 etc.
Γιεζη X X X V I I I , 59.
Γιωβάνιτζα LXIII, 4; LXV, 24, ν. Βάνιτζα.
^
Γλαβας, καθολ. κριτής (1330) XXVIII,
130.
Γληγορας (Γρηγορας) V, 37.
Γλυκύ νερόν, (¿ετόχιον X I , 53.
Γούλιτζας X X I X , 87.
Γραίας (Γραός) πήδημα, χωράφιον V,
43; VI, 68; VII, 23; L I I , 27, 40,
102; LIII, 27; LIV, 28, 170.
Граш>і L I X , 3, 7; L X , 25, 32 ete.
Γρέβαινα LVIII, 19.
Γρηγορας V. Γληγορας.
Γρήγορα ραχωνιν V, 56.
Γρηγόριος, ¡λητροπ. Χριστουπόλεως (après
1358) X L , Ş5.
— f/,έγ. οίκον. Ίβηρων (1358) X L I , 21;
XLII, 23.
— άρχιεπ. Άχρίδος (1369) XLIII, 6.
— καθηγ, Καρακάλ. (1S69) X L I I I , 15.
— έπίσκ. Βελλαγράδων(1550) LVIII, 20.
— οίκους, πατρ. (1798) LXV, 1.
— έπίσκ. Χαλκηδ. (1746) LXV, 197.
— πατρ. Άντιοχ. (LXVI, 56).
— ήγ. Ζωγρ. (LXVI, 136).
Γρηγορίου αονη LV, 25; LVI, 47;
LXIV, 4.
Γριπάρης, Μιχ. XVII, 84.
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Έρισσιώται XVIII, 14, 21; L I I , 76;
LIV 55.
Έρισσός V, 13, 21, 74; X X I I I , 27;
X X V I , 22; X X V I I , 17, 30; X X X I I I ,
27, 39 etc.; X X X I V , 35, 45 etc.;
LII, 7, 68, ν. Ιερισσός,
Έρμηλεια (— λειαι), τοποθεσία XIV, 7;
XV, 49; X X I , 6; X X I I I , 24; X X V I ,
19; X X V I I , 15; X X X I I I , 25, v.
Όρμηλεια.
Έσφιγμενΐται XVIII, 14, 21; L X I , 6,
19, 24; L X I I , 44; L X V , 100, 108
etc.
Έσφιγμένου μονή IV, 63; X I I , 3 1 ; L I I ,
64; L I V , 45, 135 etc.; L X I I , 29;
L X I I I , 15; L X V , 23, 27 etc.
Ευθύμιος, οίκον. Λαύρας (980) I, 44.
— κουροπαλάτης, άπογραφεύς (1342)
X X X V , 100.
ΊΕφεσος LXV, 193.
Έφραίμ, καθηγ. Ζωγρ. (1270) I X , 26.
Ζαβαρ..., Ίω., ο σακελλίου Σερρών (1357)
X X X I X , 60.
Ζαρομένος (Ζαγαρομένος) V, 29.
Ζαχαρίας, ηγ. Ζωγρ. (1676) L X I I I , 15.
Ζγούρος V. Σγουρός.
Ζεγλήγοβος, μητρόπολις LVIII, 11,
23 etc.
Ζερβός (Θεόδ., Ίω.) V, 3 3 , 34.
Ζέργης, Βασίλ. V, 38.
Ζευγίτης, Νικόλ. X V , 38.
Ζωγραφηνοί VI, 22, 56; X X X V I I I , 19,
41 etc.
ΖωνραφΤται VI, 70, 80; VII, 73, 75;
X X , 8, 19,25; X X X V I I I , 8, 11 etc.;
XLI, 8, 14; X L I I , 9, 16; X L I I I , 31
etc.; XLIV, 42, 43 etc.; XLVIII, 1,
4 etc.; LXIII, 2, 3 etc.; L X V , 97,
101 etc.
Ηλίας, ήγ. (980) I, 37.
— ήγ. Ποιμένος (1049) I I I , 21, 56.
Ηράκλεια LXV, 194.
θαυμαστού ρ,ονή IV, 72.
θελη^ατάρι L I I , 42; LIV, 160.
Θεοδόσιος, έπίσκ. Ιερισσού (1290) X I I ,
48.
— καθηγ. Λαύρας ( 1 3 7 8 ) XLVIII,
164.
Θεόδουλος, ηγ. Λαύρας (1267) VI, 25,
37, 75; VII, 103, 110 etc.
¡

Θεόδουλος, έπίσκ. Σκοπέλου ( 1 3 3 3 )
X X I X , 111.
— καθηγ. Άλυπίου (1348) X X X V I I I , 2 6 .
— ήγ. Στεφάνου (1392) LI, 2 1 .
Θεοδώρα ν. Παλαιολογίνη.
Θεόδωρος, ó αγ. X X I I I , 21; X X V I , 16;
X X V I I , 13.
— Στρατηλ. ó αγ. V, 106.
— Τηρών ό αγ. V, 105.
— ήγ. Εηροκάστρου (980) Ι, 39.
— ήγ. Δοχειαρ. (1049) I I I , 9, 46.
Θεόληπτος, καθηγ. Φιλόθεου (1051) IV,
73.
— Ι, οίκου ¡л. πατρ. (1521) LVII, 1. .
— II, οίκουμ. πατρ. (1586) L X I I , 5 0 .
Θεοτόκης è Δεμέτης X I I , 12.
Θεοτόκου της Έλεούσης μονή IV, 56.
Θεόφιλος, καθηγ. Κουτλουα. (1348)
X X X V I I I , 29.
— ο Πλάκας (1369) XLV, 25.
Θεοφύλακτος, Πρώτος (1049,1051) ΙΙΙ>
8; IV, 48, 58.
— πατρ. Τουρνάβου (LXVI, 66).
— (Ίω., Γεώργ., Νικηφ, θεοφύλ.) V I I ,
53; X X I X , 9, 1 1 , 1 4 , 1 6 .
Θεσσαλονικαϊος Χ , 15.
Θεσσαλονικεύς X I I , 39; X X V , 83; X L I V ,
33.
Θεσσαλονίκη Π, 95; VII, 32 etc.; VIII,
29; I X , 9, 12 etc.; X I , 52; X I V , 25,
35; X V , 1, 58; XVII, 3, 78, 9 6 ;
X X I , 3, 26; X X I V , 8, 23, 29; X X V ,
128, 132; X X V I I I , 133; X X X I I I ,
28; X X X I V , 3 5 ; X X X V , 9 9 ;
X X X V I I , 32; X L I I I , 76 etc; X L I V ,
25, 29; L I I , 115; LIII, 2, 42; L I V ,
183; LVII, 14, 19; L X V , 154, 203,
Θετταλία X I V , 36; X L I I I , 78; X L I V ,
25.
Θηριανός X X I X , 23.
Θωμάς, Πρώτος (980) I, 36.
— ήγ. (980) I, 1.
Ιάκωβος, ηγ. Όμολογ. (1049) III, 1 0 , 4 8 .
— ό του άγ.Ύπατίου (1049)111,11,25.
— μητροπ. Θεσσαλον. (1299) X I V , 36.
— μητροπ. Σερρών (1357) X X X I X , 4 9 .
— ήγ. Χάροντος (1392) LI, 2 3 .
Ιβήρων μονή X L I , 21; X L I I , 23; L I I r
103, 104; LIV, 128, 132, 167; L V ,
35; LVI, 39; L X I , 9; L X I I I , 20. .
Ιγνάτιος, καθηγ. Φιλίππου (1051) IV*
69.
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'Ιγνάτιος, καθηγ. Βατοπ.(1369) XLIII, Ι Ιωάννης, χαρτοφύλαξ θεσσ. (1330)
10.
XXVIII, 134.
— Πρώτος (1483) LV, 16.
— πρωτοβεστάρχης (1342) XXXV, 101.
— προηγ. Κουτλουμ.(1676) LXIII, 22. — ήγ. Σεληνου (1046) LXII, 14,26, 30.
'Ιεζεκιήλ έκ. Βατοπεδίου (1676) LXIII, 18. — ηγ. Ζωγρ. (1049, 1051) III, 12, 51;
Ιερεμίας, επίσκ. Γρεβαίνων (1550) LVIII,
IV, 3, 50.
19.
— καθηγ. Θαυμαστού (1051) IV, 71.
— οίκουμ πατρ. (1583) LXI, 1; LXII, — καθηγ. Χελανταρ. (1369) XLIII, 12.
34; LXV, 149.
— ήγ. Παύλου (1513) LV, 37; LVI, 46.
Ίερισσιώται XVIII, 21.
Ίωαννίκιος, ήγ. Μακρού Ι, 53.
Ιερισσός VII, 5, 40 etc.; XI, 36; XII, — μητροπ. θεσσαλ. (1270) VIII, 30.
4, 6, 20, 48; XV, 7, 40; XVII, 11, — επιτηρητής (1369) XLV, 27.
73, 82; XVIII, 9, 11; XXVII, 92; 'Ιωάννου καμάρα LXVI, 183; LXVII,
XLIII, 1, 25 etc.; XLIV, 3, 9 etc.;
60,63.
XLVI, 17, 27, 30; XLIX, 34; L, 13; — μονή LXVI, 98; LXVII, 40.
LIII, 12, 20; LIV, 8, 3& etc.; LVII, Ίωάσαφ, ήγ. Καπρούλλου(1392^Ι, 29.
8, 20, ν. Έρισσός.
|— Ιπίσκ. Καλλιουπ. (1746) LXV, 199.
'Ιερόθεος επίσκ. Καισαρουπ. (1357,1358) I Ίωβάνιτζα LXII, 15,17,20; LXVI, 153.
XXXIX, 50; XLII, 27.
! 'Ιωσήφ, ήγ. Εενοφ. (1483) LV, 20.
Ίλαρίων, κελλαρίτης Θεσσ. (1290) XII, — ήγ. Δοχειαρ.(1513)ίν,41;Κνΐ, 43.
Ίνδανίνα ν. Σαραντονή.
Καβάκης, Άθαν.ΧΧν, 85; XXVIII, 28,
'Ιούδας, ó προδότης V,98; XIX, 14,85;
70, 120.
XXII, 33; XXXVIII, 59; XXXIX, Καβάσιλας, Δημήτρ. (1327) XXV, 10,
39; LXVI, 206.
56, 65.
Ίουστινιανή, πρώτη LVIII, 1, 22; LIX, — Δούκας, Δημ., μέγας αρ/<ον (1369)
19, 57,64; LX, 19,136, 145; LXVI,
XLIV, 30, 75.
13.
Καθαρός, Μαν. XIX, 97.
'Ιουστινιανός, βασ. 'Ωχρίδος (LXVI, 52) Καθολικός (Γεώργ., Κωνστ.) V, 31; VII,
.'Ισαάκ, Πρώτος (1333) XXX.
• 52; XII, 13; LII, 17, 37; LIV, 19,
— έπ/ισκ. 'Ιερισσού (après 1328) XXVII,
86 etc.
92; (avant 1369) XLIII, 33, 38, 41; Καϊάφας LXVL 125, 206.
(1378) XLIX, 34.
Καισαοουπολις XXXIX, 1, 50, 63;
Ιταλία, επαρχία LIX, 5, 50, 54; LX
XLII, 27.
7, 24, 132.
Κακή ράχις LII, 37; LIV, 168.
Ίταλιώτης, Γεώργ. XXIX, 20.
Κακορίζων (των) γη XVII, 70.
Ιταλοί XXXV, 31.
Κακορραχίτης, Ίω. VII, 58.
Ιωακείμ ήγ. Ζωγρ. (1142) V, 17.
Καλαβρία LIX, 6, 51; LX, 8, 27 etc.
'Ιωάννης ό Παλαιολόγος, βασ. (1342, Καλαμαράς, Κωνστ. XVII, 14.
1344) XXXI, 41; XXXII, 71; Καλαμάρια, κατεπανίκιον XVII, 39;
XXXIII, 108; XXXIV, 110; XXXVI,
XXIV, 31.
28; XXXVII, 6.
Καλάννη VII, 58; LII, 24; LIV, 26.
— ό 'Αλέξανδρος, βασ. των Βουλγάρ. Καλή XXIX, 30, 32 etc.
"(1342, 1358) XXXI, 3; XXXII, 3; Καλιγόπουλος, Μαν. (1330) XXVIII,
XXXIII, 13; XL, 11.
27, 69, 118.
— βασ. ϊουρνάβου (LXVI, 64, 94 etc.; Καλιγράου αγρός ν. Γεωργίου.
LXVII, 61).
Καλίκα (του) μετό/ιον VI, 51.
— ό Παλαιολόγος (συρ Γιάνη<:), πιγκέρ- Καλίτης, Πλατύς XLIV, 18.
νης (1321) XIX, 55; XX, 28.
Καλλαμάνος (Δημ., Μαν., Μιχ.) (1327)
— μέγ. πριμμικήριος (1358, 1378) XL,
XXV, 1, 36, 37, 42.
3; XLI, 25; XLII, 26; XLVII, 1; Καλλίνικο:, οίκον. Όζολίμνου (1142)
XLIX, 9.
V, 39.
—• Ούγλέσης ν. Ούγλέσης.
Ι — επίσκ. Νικαίας (1746) LXV, 196. 13*
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Καλλιούπολις LXV, 199.
Κορυτζα LVIII, 19; L X , 21, 24.
Κάλλιστος, έπίσκ. Βαρδαρίου (1327) Κοσμάς, ηγ. της "Αρκου (980) Ι, 41.
XXV, 87, 137.
— ήγ. Σκορπιού Ι, 57.
— προηγ. Χελαντ. (1369) XLIII, 17.
— οίκον. Ααύρας (1051) IV, 59.
— επιτηρητής (1392) LI, 27.
Κοσμίτζης III, 10, 47.
Καλοειδας, Μιχ. X L I , 21; XLII, 23; Ko υ βαράς, Νικόλ., σκευοφύλαξ Σερρών
XLVIII, 107.
(1357) X X X I X , 56.
Καλυδρας, Μαν. XLIV, 34.
— Μαν., οίκον. Σερρών X X X I X , 52.
Καμαλαυκά LVI, 13.
Κουμουτζοΰλος XVII, 48.
Καμαντούχας, Κωνστ. XVII, 54.
Κουράτωρ (Δημ.) V, 33; LII, 47.
Καμέα II, 70.
Κουρβοελένη (Κορβοελένη) LII, 81, 106;
Καμιλαυκα (Καμηλαυχα) μονή X X V ,
LIII, 28; LIV, 60, 162, 167.
31, 81; XLV, 2, 7, 16; LI, 3.
Κουριάνης V, 60.
Καπούνις ou Καπούσης, Γεώργ. X L I , 4; Κουριάτζης V, 59.
XLII, 5.
Κούρσαρης X L I , 1; XLII, 2; XLVIII,
Καπρούλλου μονή LI, 29.
121, 126.
Καρακάλλα (—κάλους) μονή X I X , 65ý Κουτζαύτης, Νικόλ. V, 34.
X X X V , 21 etc.; XXXVIII, 30; Κουτλουμούση (—μουσίου) μονή Ι, 52;
X X X I X , 3, 19; XLI, 20; XLII, 22;
XXXVIII, 29; LVI, 48; LXIII, 22.
LXIV, 7.
Κρανιωτίσσης μονή (μετόχιον) X I , 45;
Καράμαλος, Ίω. XV, 29; XVII, 31.
XIII, 6, 11.
Καρβαίοι, oi XVII, 31.
Κρασάς, Κωνστ. X I I , 10.
Καρβουνάς (Ίω., Μιχ.) X I X , 1 , 4 1 , 7 5 , 9 4 . Κριβεντζούλι LII, 39.
Καρβουνίνα, Ευδοκία XIX, 47.
Κριονέρης (Νικ., Ίω., Μιχ., Καλή) X I X ,
Κάρβωνος X X I X , 70.
28, 34—36.
Καρεαί (Καρύαι) Ι, 56; IV, 5; XLIII, — Θεόδωρος XLVIII, 110.
7, 19; XLV, 6, 23; LI, 20; LIV, 114. Κρούσεβο, χωρίον LXVI, 167.
Καρυανίτησσα (γη) X X I X , 77.
Κρυόκαμπος (Κρύος κάμπος), χωράφιον
Κασανδρηνός X X I X , 95.
V, 42; VI, 67; VII, 21; XV, 42;
Κασταμονίται LV, 11.
XVII, 76; LII, 74; LIII, 25; LIV, 52.
Κάστανονίτου μονή Ι, 55; II, 71; IV, Κρύον πηγάδι LII, 49.
7, 36; LV, 1, 7 etc; LVI, 2, 18 etc.; Κτηστης, Δημητρ. XII, 9.
LXI, 11; LXIII, 25; LXIV, 8.
Κτίστης, Μιχ. XVII, 72.
Καστρίν X L I , 1; X L I I , 2.
Κύνιτζα Π, 50.
Κατάκαλός V, 30, 35, 46.
Κυπαρίσσιν V, 61; LII, 38; LIV, 111.
Κατζαβίνα, χήρα XV, 15.
Κυπριανός LXV, 51, 129.
Κατζαβός (Μιχ., Ίω.) XVII, 15, 16.
Κυριάκος V, 34; XV, 12; X X I X , 72.
Κεραμάριον V, 70.
Κυριακώ, χήρα X X I X , 71.
Κλημενς, ό άγ. LXVI, 39.
Κυριάννης (Κυρι'ωάννης) LII, 1 Γ, LIV, 13.
Κλημέντιος, έπίσκ. Σκοπίων (1550) Κύριλλος, οικον. Άλο)που(1290) XII, 32.
— πρώην έκκλησιάρχης (1369) XLV, 33.
LVIII, 26, 30, 60.
— έπίσκ. Νικομηδ. (1746) LXV, 195.
Κλοστόμαλος, Νικόλ. XII, 13.
Κυρκαλός, δούκας XII, 19.
Κλωστομάλλιος LII, 42.
Κύρου μονή ν. Νικόλαος.
Κόζλα V, 37.
Κολοκυνθας VII, 56, 61.
Κωθάκης, Νικόλ. XV, 30.
Κομητζιάνη, Θεοδώρα η Άχραδώ XV, Κωμητιανη LII, 9, 45; LIV, 10, ν. Κομητζιάνη.
31, V. Κωμητιανη.
Κωνσταντινούπολις VII, 103; XLVI,
Κόστισα X X X V I I I , 3, 22 etc.
Κομνηνός ν. 'Ανδρόνικος et Μανουηλ.
41; L X I , 1; L X I I , 50; LXV, 48, 148,
Κόντεβος, Νικόλ. X X I X , 22.
191; LXVI, 55.
Κοντοβία, Ευδοκία, χήρα X X I X , 25.
Κωνστάντιος, σκευοφύλ. Ζωγρ. (1746)
Κοντύφαρις, Κυριάκος VII, 60.
LXV, 49.
Κορμός (Μιχ.) VII, 57; LII, 38.
Κωφάκης XVII, 31; LIV, 158.
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Μακεδών, Γεώργ. X I X , 57.
Μακρογένους, χωρίον X V I I , 81; X L I I I ,
59, 63 etc.; XLIV, 4, 7 etc.
Μακρού μονή Ι, 53.
Μακρυγένης XLV, 31.
Μακρυιωάννης (Νικόλ.) X I X , 56,70 etc.
Μακρύς XLV, 29.
Μαλλέας (Μαλλας), Νικηφ., ó σακελλίου
Θεσσαλ. (1267) V I I , 37, 137, 174.
Μάμας, καθηγ. Βατοπ. (1270) VIII, 5;
I X , 1, 25, 49.
Μανασσης, καθηγ. BaT07i;.(1483)LV, 17.
Μανουηλ Κομνηνός, βασ. V, 19, 78.
Μάξιμος, ήγ. Διονυσ. (1513) LV, 4 0 ;
LVI, 45.
Μαρία (Κομνηνη) V. Τζουσμένη.
Μαρίνος, Θεόδ. XLVIII, 109.
Μαρίτζα, χήρα XV, 34; X V I I , 33;
LIII, 17.
Μαρμαράς, Γεώργ., πρωτομαΓστωρ των
δομητόρων (1327) X X V , 23, 72.
Μαρμάριον X X V I , 71; X X V I I , 69;
X X X I I , 18; X X X I I I , 75; X X X I V ,
86; X X X V I , 4 , 1 3 , 2 1 ; X L , 22; X L I ,
2,3; X L I I , 2, 4; XLVII, 6; X L V I I I ,
2, 109; X L I X , 3.
Μαρμαριωται X X X I I , 24.
Μαρουλας, Ίω. X X I X , 55.
Μαστροί'ωάννης, Γεώργ. V, 28.
Ματζούκης, Δημ. X V I I , 47, 5 1 .
Ματθαίος, ηγ. Κασταα. Ι, 55.
— ήγ. Χελανταρ. (1321) X X , 5, 14;
X X X I V , 26, 31.
— έκκλησιάρχ, Καρεων (1392) LI, 19.
Μάτλας (Κωνστ., Δημ.) V, 29, 30,
Μαυραγγελος, Νικόλ. X L V I I I , 109.
Μαυρόβλαχος, Στέφ. V, 36.
Μαυρο'ιωάννης (Κομνηνός, βασ. V, 77.
— Μιχαήλ XLVIII, 110.
Μαύρος βηρός I I I , 27.
Μαύρου κορμού μονή' I I I , 14, 54.
Μεεμέταγα L X I I I , 1.
Μεθόδιος, οίκον. (1321) X I X , 86.
— κελλάρης (1321) X I X , 86.
Μελενίκος X X V I , 77; X X V I I , 32, 34,
54; X X X I I I , 46, 48; X X X I V , 5 1 ,
53,67.
Μελέτιος, ηγ. Μαύρου κορμού (1049)
I I I , 14, 54.
— άρχιερ. Καισαοουπ. (avant 1357)
X X X I X , 3.
'
Μακάριος, ηγ. Ζωγρ. Ι, 59.
Μελιτας (Δημ.) VII, 53; LIV, 92, 94,
— δίκαιος 'Ρωσών (1690) LXIV, 5.
161.
— μπαστας Πύργου (1369) X L I I I , 18.
Λαγωδηνός V, 33.
Λαθιρας, Δημ. X I I , 11.
Λάκτεβα, δημ. πλανηνη X X V I , 78;
XXVII, 33,52;ΧΧΧΙΙΙ,46; XXXIV,
52,65.
Λατόμου μονή XLIV, 16.
Λαΰρα, η μεγ. Ι, 44; II, 6, 8 etc.; VI,
8, 16 etc.; VII, 2, 103 etc.; X X X , 2;
XLVIII, 164; LII, 59, 6 1 , 64; LIV,
40, 4 1 , 44, 144; LV, 1, 6; LVI, 37;
L X I , 7; L X I I I , 17; LXIV, 1.
Λαυρέντιος, έκκλησιάρχ. Ζωγρ. (1299)
XIV, 5.
Λαυριωται VI, 50, 74, 77; VII, 25, 45
etc.; LIV, 145, 146; LV, 10.
Λέβας X L I , 2; X L I I , 2.
Λειγδέας ou Αιγδέας (Κωνστ.) V, 31;
VII, 57.
Λέστια, τά X X V I , 78.
Λέων, έταιρειάρχ. (1369) XLIV, 17.
— ο σοφός, βασ. (LXVI, 4, 53, 86 etc.)
Λημναΐος, Δημ. X V I I , 62.
Αφαίας X X X V I I I , 36.
Λφάδιν V, 66.
Λιβαδιών μονή I I I , 15.
Λιβαδιωτης X X V , 31, 8 1 .
Λιβουνώ, Μαρία XVII, 18.
Λιγδέας ν. Λειγδέας.
Λιχνιδόνη (=Αχρίδα) LXVI, 13, 39.
Λοζενίκου μετόχιον X X , 8.
Λοζίκιν, χωρίον Χ , 16, 27, 30, 46; XV,
45; XVII, 67; X X I I I , 23; X X V I , 18.
Λοντζιάνη X X X V , 24, 29 etc.
Λοσνίκιον, μετόχιον X I , 42.
Αοΰβρος X I , 47.
Λουκάς αϊ Συκαΐ LIV, 113.
— καθηγ, Έσφιγμ. (1051) IV, 6 1 .
— καθηγ. Φιλόθεου (1348) X X X V I I I ,
28.
Λουκίτζνκ, χωρίον V, 41; VI, 68; V I I ,
2 1 , 2 4 , 6 2 ; XV, 42; XVII, 76; LII, 87,
90; LIII, 26; LIV, 66, 69, 84 etc.
Λουκοβίκεια X I X , 20; X X V I , 5 1 .
Λοϋστρα, χωράφ. V, 43; VI, 50, 6 1 , 66;
VII, 22, 25, 70 etc.; Χ , 38; X I I , 3;
XV, 4 1 ; XVII, 75; L I I , 55; LIII, 24;
LIV, 36.
Λυκομμάτης (Γεώργ.) VII, 59; L I I , 52,
53; LIV, 154, 172.
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Μελιτζας LII, 46.
Μελίτη L I X , 6, 51; L X , 8, 27 e t c
Μελχισέδεκ, καθηγ. Γρηγορ. (1690)
LXIV, 4.
Μεσονησιώτης, Γεώργ. X L V I I I , 108.
Μετο/ίτης, Θεόδ., μέγ. λογοθ. (1325)
X X Ì I , 45; X X I I I , 78.
Μηκύλλας V, 30.
Μηκύλλα σέλλας V, 45.
Μηνίτζη (του) μονή LI, 26.
Μητροφάνης, ηγ. Ζωγρ. (1483) LV, 19.
— καθηγ. Διονυσ. (1690) LXIV, 3.
— επίικ. Εάνθης (1746) LXV, 207.
Μιτυληνη LXV, 2 0 1 .
Μιχαη'λ ό Άσάνη^, βασ. των Βουλγά
ρων (1325, 1327), X X I I , 2; X X I I I ,
2; X X V I , 2.
— προεστώς Λαύρας II, 6, 37.
Μοδηνό:, Ίω., σακελλάριος Σερρών (1357)
X X X I X , 54.
Μολοήτου πύργος LXVI, 158.
Μονοδενδρίου μονή III, 14, 53.
Μονομάχος, Μιχ., ίπαρχ ος (1333) X X I X ,
3, 105; X X X I , 19, "28; X X X I I , 16,
26; X X X I I I , 16.
Μοροβίσδος, επισκοπή LVIII, 20.
Μοσχοποΰλος X L , 23.
Μουσυνόπολις X V I , 56.
Μοχέρης II, 50.
ΜπουραΤνα LII, 19; LIV, 20.
Μπούριος, Κυριάκος X I I , 12.
Μπουρος, Ίω. LIV, 111.
Μπρανισθλάβος (1372) XLVI, 10, 25;
LVII, 5, 22.
Μυλωνάς (Μιχ., Δημ.) VII, 57; L I I , 13,
41, 106; LIII, 29; LIV, 14, 100,
170.

Νεόφυτος, επίσκ. Φ λιππουπ. (1746) LXV,
200.
Νεστώγκων ν. 'Αλέξιος.
Νέστωρ, ηγ. Κάστας. (1513) LVI, 52.
Νησίον, χωρίον X X I X , 60, 78, 86; X L I ,
5; X L I I , 5.
Νηφων, μέγ. οικον. Κοαιτίσης (1348)
X X X V I I I , 51, 64, ν. Νίφων.
Νίκαια X I X , 14,33; X L I I I , 34,42 etc;
LXV, 196; LXVI, 208.
Νικάνωρ, άρχιεπίσκ. Ίουστιν. (avant
1566) L X , 20.
Νικηφόρος, μέγ. δρουγγάρ. (1342) X X X V ,
26, 53 etc.
— προηγ. Γρηγορ. (1513) LVI, 47.
— καθηγ. Καρακάλλα (1690) LXIV, 7,
— μητροπ. Σκοπίων (avant 1550) LVIII,
13, 27.
Νικόδημος, παροικον. Θεσσαλ. (1290)
X I I , 39.
— οίκον. Ζωγρ. (1330) X X V I I I , 10, 46.
— μέγ. οίκον. (1369) XLV, 26.
Νικόλαος ó άγ. VII, 15, 16; VIII, 6;
I X , 10, 27; X I , 37, 53; X X I , 14;
X X I I I , 25,28; X X V , 55; X X V I , 20,
22; X X V I I , 16, 17; X X X I I I , 19,
27 etc.; X X X I V , 15, 33, 35, 37;
X X X V , 66, 67 etc.; X X X I X , 5, 11
etc.; LXVI, 38.
ό Κύρος XVII, 79; X X I V , 12.
ό Σγουρός X X I V , 11; X X X I I I ,
29; X X X I V , 36.
— ήγ. της Χρομιτίσσου (980) I, 40.
— ήγ. Χάρωνος (1049, 1051) I I I , 12,
21, 50; IV, 65.
Νικομήδεια LXV, 195.
Νίφων, ηγ. Κασταμ. (1051) IV, 7, 9, V.
Νηφων.
Ναθαναήλ, προηγ. Λαύρας (1676) L X I I I , Νομικός, Ιερεύς LII, 28; LIV, 29, 152.
Νόστογκος (Νεστώγκων) V. Αλέξιος.
17.
Ναύπλιος, επισκοπή LXV, 205.
Νεακίων (— κίου) μονή Ι, 54; II, 67; Εάνθη, επισκοπή L X \ 7 , 207.
Εαντας (Δημ.) XV, 27; XVII, 28;
III, 4; LVI, 3, 12, 17.
Νεαπόλεως μέτρον L I X , 9.
LII, 36.
Νεβύλιανη, γη X X I X , 94; X X X I I , 26, Εαντώ XVII, 29.
ν. Έβόλιανη.
Εένη V, 32; LIII, 13.
Νεκτάριος, έπ'ισκ. Θεσσαλ. (1746) L X V . Εένος X X I X , 55.^
Ξενοφώντος μονή X L I I I , 13; LV, 20,
203.
38; LVI, 42; LVIII, 25; L X I , 12.
Νεόφυτος, Πρώτος (1392) L I , 18.
Εηρόκαστρον Ι, 5, 22,29, 39; I I , 4, 55,
— ήγ. Έσφιγμ. (1483) LV, 23.
65, 72; LV, 2, 7, 11; L X I I , 23.
— ηγ. Παντοκρ. (1513; LV, 36; LVI, 44.
Εηροποταμηνοί X X X V I I I , 5, 10 etc.
— προηγ. Λαύρας (1513) LVI, 37.
— έπίσκ. Ναυπλίου (1746) LXV, 205. Εηροποτάμου μονή Ι, 38; V, 29; LVI, 40.
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Ξυλουργός L I I , 50; LIV, 156, 165.
Ευνούλης, Δημητρ. XVII, 40.
3ύστρης XLV, ВО.

Παΰλος, κα^ηγ. Χριστουπόλεως (1051)
IV, 67.
Παύλου μονή LV, 37; LVI, 46.
Παφνούτιος, μητροπ. Ιταλίας (avant
Όζιανός, Γεώργ. X I I , 25.
1566) L X , 10.
"Όζολίρου μονή V, 39, 42.
Παχνάτος, Μιχ. VII, 60.
'Οθωμανικός LXV, 24, 8 1 , 157.
Παχυκαλώ Δραγαττεία (τύμβη) LIV, 97.
Όμολογητών μονή I I I , 11, 48.
Παχώμιος, κληρικός της Καρέων Ι, 56.
"Όνησιφόρος Ι, 4, 10, 13.
Πεοιάσιμος (Νικήτας) X L I I I , 75 etc.;
— μονή I I I , 3.
XLIV, 26, 32 etc.
'Οξύς βουνός Ι, 24; III, 24.
Πεζοβολάρ* (Πεζοβόλερος) L I I , 5 1 ; LIV,
"Οπάρεσης, Γρηγ. X L I I I , 2 0 .
153.
Όρθολάγινος, Γεώργ: X X I X , 68.
Πελαγία, ή άγ. VIII, 7; I X , 10; X X V ,
Ό ρ μ η λ ί α Χ Ι , 50; X X X I V , 33, ν.
7, 53.
Έρμηλεια.
Οεντηκοντάρης (Δημ., Κωνστ.) XV, 22;
4)ρμισας X X I X , 87.
XVII, 2 0 .
Όρφανοτρόφου μονή X X V , 30, 80.
Πεπισωμένος X X I X , 56.
4)σόνη L I I , 38, 5 1 , ν. Άσάνου.
Περατικός, Δημητρ. XVII, 64.
Όύγγροβλαχία, μητρόπ. XLVII, 18; Περγαμηνός, άπογραφεύς (avant 1369)
X L I I I , 39; XLIV, 11, 22, 67.
XLVIII, 65, 162.
Ουγλέσης (Ουκχλέσης), Ίω., αυτοκράτωρ — Θωμάς ό Φαρισαϊος, άπογρ. L I V ,
186.
Σερβίας (1369) X L I I I , 124; XLIV, 23.
— Κωνστ., άπογρ. (1320) XVII, 97.
Ουρανός, Νικήτας X I X , 18.
Πετάλας, Νικόλ. X I I , 14.
Όχρ'Λ LXVI, 14, 52, ν. Άχρίδα.
Πετραλοίφης (Πατραλείφης), Νικηφ. VI,
30, 73; VII, 7, 10, 141, 144.
Πάγκαλος, Γεώργ. X X I X , 52.
Παγκράτης, ηγ. Έσφιγμ. (1676) L X I I I , Πήδημα της γραίας^ ν. Γραίας.
Πηλορηγιον (Πηλορρύγιον), τοποθεσία
15.
X X I I I , 20; XXVI, 15; X X V I I , 12;
Παισιος, άρχιεπίσκ. Βουλγαρίας (1566)
X X V I I I , 14, 48; X X X I I I , 19, 2 1 ;
L I X , 64; L X , 144.
X X X I V . 14, ν. Πυλορηγιον.
. — (Παγίσιος), καθηγ. Χελαντ. (1583)
Πισιανός X I I , 13; L I I , 4 5 .
L X I , 11.
Πισσίμος, Δημητρ. VII, 55.
— οίκουμ. πατρ. (1746) LXV, 191.
Πλάκας XLV, 25.
Παλαιόκαστρον LIV, 83, 102.
Παλαιολογίνη, Θεοδώρα, μεγ. δούκαινα Πλάτανος, στασίδ. άλιευτ. X X X V I I I ,
3, 10.
X X I I , 4.
Παλαιολόγος ν. 'Ανδρόνικος et Ιωάννης Πλατζός, Νικόλ. X I X , 99.
Παλαιέν πηγάδιν, τοποθεσία X I X , 81: Πλατύς ν. Καλίτης.
X X I I I , 22; X X V I , 16; X X V I I , 13 Ποδαρίτζης, Θεόδ. X X I X , 27.
X X X I I I , 2 1 ; X X X I V , 17; X L I , 3 Ποζοβός X V I I , 53.
Ποθητός XV, 12.
X L I I , 4.
Πόθος (Κωνστ.) VII, 55; LII, 8; LIV, 10.
Παλιραία LIV, 124, 126.
Ποιμένος (άββα) μον/ί 111,21,56; L X I I ,
Πάμπαλις, Γεώργ. V, 38.
21; L X V I I , 43, 48.
Παντοκράτορος μονή LV, 36; LVI, 44.
Πολίανις, τόπος X X X V , 87.
Παπαπχνώ X I I , 14.
Πολίτου ¡χονη IV > 76.
Παραβαρδάριον X V I I I , 4.
Πρέβιστα, χωρίον X V I , 11, 35, 4 1 ;
Παρασκευας, Λέων X X X V I I I , 37.
Παρθένιος, επ'ισκ. Εφέσου (1746) LXV,
X X I I , 5; X X I I I , 11, 32; X X V I , 34,
41 etc.; X X V I I , 6; X X X I I I , 8;
193.
X X X I V , 7, 79, 85; X X X V , 52,
Παύλος, ό απόστολος L I X , 23.
69 etc.
— ηγ. Εηροποτ. (980) Ι, 38.
— ηγ. Βάνιτζας (1049, 1046) III, 13, Πρεδούλης, Κωνστ. VII, 54.
Πρεντουλία (Καλή) L I I , 20; LIV, 2 1 .
52; L X I I , 14, 28.
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Σαραντηνη, "Αννα, σύζυγος Μανουήλτοΰ
Πριαύλαξ ν. Προαύλαξ.
Διπλοβατάτζη XXVIII, 13, 51.
Πριβέλγκ, Γεώργ., χαρτοφ. Σερρών (1357)
X X X I X , 58.
Σαραντηνός, πρωτοκυνηγός (avant 1330)
Προαύλαξ, τοποθεσία VI, 49, 60; VII,
XXVIII, 58.
6; XII, 2; XV, 41; XVII, 75; LII, — Γεώργ., μέγ. έταιρειάρνης (1330)
19, 55; LIII, 23; LIV, 20, 36.
XXVIII, 125.
Προβονέαγκος X X I X , 88.
Σγουρός, Μιχ. X I X , 57.
Προκόπιος, ό άγ. X X X V , 68.
— Δημ., άρχων (1327) XXV, 33, 84.
Σγουρού μετόχιον ν. Νικόλαος.
Πτεληνός (Πτιλινός) X L I , 2; XLII, 2.
Σεβαστοφόρος, Βασίλ., κριτής X X X V ,
Πυλορηγιον X I , 46, ν. Πηλορηγιον.
57, 59, 89.
Πυργινοί X L I , 9; XLII, 9, ν. Βασιλείου.
Πύργος
XLIII, 17; LII, 7; LIII, 21; Σελημ, Ίω. LXVII, 29.
υργος ü
Σεληνου μονή L X I I , 14, 26, 30.
LXVI, 92.
Σέλιμας (Ίω.,Μωσ.,'Ααρών) LXVI, 8 , 7 8 .
'Ραβεννίτζης V, 37.
Σέλινα, τόπος XI, 35.
Σεραπίων, καθηγ. Ζωγρ. (1330) XXVIII,
'Ραμματας, Γεώργ. XXVIII, 119.
5, 40.
'Ραούλ, Ίω., μέγ. λογοθ. (1344) X X X V I ,
30.
Σερβία LVIII, 2; L I X , 65; L X , 145.
Ραχώνια, τά, τοποθεσία V, 43; VI, 49; Σερβιώτης L I , 28.
60, 69; VII, 12, 14.
Σέρβοι XLVIII, 13, 81.
'Ρεάχοβα, ή Χ , 30, 35, 47.
Σέρβος, πάοοικοζ X X I X , 73; X L I , 5;
'Ρεντίνα, τοποθεσία Χ , 16; X X I I I , 23,
X L I I , 5.
XXVI, 18; XXVII, 14; XXXIV, Σέρβων μονή Χ , 37; XII, 2, 4 etc.; X X ,
6, 14, 21; X X X I I , 24; X L , 15; LII,
18, 24.
82, 96; LIV, 61, 76 etc., v. Xuav'Ροηδώ ÇPGHSCD) X I X , 2, 26.
ταρίου.
Ρουσσικόν, 'Ρώσων ρ,ονη LV, 24, 39;
Σέρραι, μητρόπ. XXXVII, 33; X X X I X ,
LVI, 49; LXIV, 5.
16, 42, 49 etc.
'Ρουχας, Ιερεύς LII, 28; LIV, 29.
Σιδεράς, Στέφ. V, 36.
'Ρωμαϊκός LXV, 24, 157.
Σιδεροκαύστης Π, 10.
'Ρωξάνης, Δημ. X L I , 2; X L I I , 3.
Σιδηροκαύσια,.μονη V, 38.
'Ρωμανός, πάροικος V, 35, 57.
Σικελία LIX, 6, 51; L X , 8, 27 etc.
— καθηγ. Ζωγρ. (1321) X I X , 53.
'Ρώμη, ή νέα XLVI, 42; LVII, 2; L X I , Σιλιγνώ XVII, 59.
Σιμενΐται LXIII, 3, 6, 9.
2; L X I I , 51; LXV, 192.
Σιμεών (Κωνστ., ιερεύς) XII, 8.
Σάβας (Σάββας), Ιερομόναχος Ίβη'ρων Σιμιώνη V, 36.
Σιμόπετρα, μονή LXIII, 23.
LV, 35; LVI, 39.
Σίμων, ηγ. Κουτλουμ. (1513) LVI, 48.
— κτητωρ του 'Αρμενίου Π, 2, 20.
Σισώη (του) μονή III, 41.
— Πρώτος (1369) XLIII, 8.
Σκιάθος X X I X , 111.
— Πρώτος (1513) LV, 33; LVI, 36.
Σκόπελος X X I X , 111.
— 'Ιωάννης, πάροικος XVI, 25, 39.
Σάβερις (Μιχ., Κωνστ.) X X I X , 29, 35. Σκόπια, μητρόπ. LVIII, 11, 23 etc.
Σαμουήλ, έπίσκ. Δέρκων (1746) LXV, Σκορπιού μονή Ι, 57.
Σκυλοΐωάννης X X I X , 86.
209.
Σμόλεος XVI, 25, 39.
— (του) βουνός LIV, 151.
Σουμάνης, Στέφ., από τοΰ μεγ. άλλαγίου
Σανδίκης, Θεόδουλος XLVIII, 108.
των Θεσσαλ. στρατιωτών (1327)
Σαραβάρη (του) γη XVII, 83; XVIII,
XXV, 83.
13, 15 etc.; XLIII, 25, 61, 82 etc.;
Σοφία, πόλις LXV, 206.
XLIV, 4, 43 etc.; LIV, 115.
Σαραντηνη, Εένη μοναχή Ίνδανίνα Σπανόπουλος, Μιχ., βέστης ( 1 3 4 2 )
X X X V , 97.
(1330) XXVIII, 1, 30, 32.
— Σωφροσύνη, μονάχη XXVIII, 1, Σπαρτηνός, Ίω., μέγ. τζαούσιος (1330)
XXVIII, 127.
31,33.
Ι
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Σπυρίδων, ιερομόναχος εκ Ζωγρ. (1330) Ι
!
X X V I I I , 9, 44.
Σταμάτης XVII, 60.
Σταμ,ατικός X X I X , 85.
Στάνα, ή X I X , 67, 93.
Σταυρηνός, Θεόγνωστος XV, 11.
Σταύρο νικη'τα μονή L X I I I , 24; LXIV, 6.
Στεφαναια οδός L I I , 14; LIV, 15.
Στεφανιανή πέτρα IV, 27, 29.
Στέφανος από του Κόζλα V, 37.
— βασ. Σερβίας (1346) X X X V I I , 65;
(LXVI, 133, 137, 151 etc.).
— π^οηγ. Έσ^ιγμ. (1746) L X V , 51.
Στεφάνου μονή IV, 36; LI, 22. .
Στραντζιμηρός, πιγκέρνης του βασ. των
Βουλγ. (1344) X X X V I , 2, 8, 13, 20.
Στριβιώτης (Μιχ., Κωνστ.) X I X , 19, 72.
Στρογγυλής, Θεο'δ. VII, 53.
Στρομιανός V, 39.
Στρύμμών (Στρέμμων), ποταμός II, 94;
X I , 44; X I I I , 5; XVI, 10; X X I I , 3;
X X I I I , 10,15, 51; X X V I , 9, 13, 75;
X X V I I , 6; X X V I I I , 14, 48; X X I X ,
4; X X X I , 6; X X X I I , 6; X X X I I I , 7,
89; X X X I V , 7; X X X V , 99; X X X V I ,
4; X X X V I I , 4; XLVIII, 70.
Στρυμονίτης (Ίω., Νικόλ.) V, 31 ; X I I , 12.
Συκαί ν. Λουκάς.
Συμεών (του) χωρίον XV, 33; XVII, 34.
— μ-οναχός καΐ ύπόκτιτος φιλόσ. (980)
Ι, 32.
— άρχιεπίσκ. Βουλγ. (1550) LVIII, 1.
— δίκαιος Κασταμ. (1690) LXIV, 8,
V. Σιμεών.
Συμεώνη LIII, 16, ν. Σιμιώνη et Συμεών.
Συναδηνη X X I X , 22.
Συναδηνός, Μιχ. Άστρας (1378) XLVII,
17.
— Νικόλ., λογοθ. Θεσσαλ. ( 1 3 2 7 ) X X V ,
129, 133.
— Ίω., πρωτονοτάριος Σερρών (1357)
X X X I X , 62.
Σύρ Γιάνης V. 'Ιωάννης.
Σφιγμένου μονή LV, 23, ν. Έσφιγμένου.
Σωτηρ, χωρίον X X I , 7; L X V I , 168.
Σωτηριχος, χωρίον XVI, 44; X X V I , 76,
80, 82; X X V I I , 7, 27, 56; X X X I I I ,
8; X X X I V , 8, 79, 85.
Σωφρόνιος, έπίσκ. Μοροβίσδου (1550)
LVIII, 20.
Τεμπελίακος, Νικόλ. X X I X , 49.
Τζαγκαρόπουλος, Γεώργ. X I I , 10.

Τζαχάλης ou Τζόχαρις XLI, 3; XLII, 3.
Τ^έρκβιστα, πλανηνη X X V I I , 3 5 , 55;
X X X I I I , 48; X X X I V , 54, 67.
Τζέρνης X I X , 1, 2, 92, 94. f
Τζιμπάνος, Κωνστ., άπογραφεύς LII, 116.
Τζούρακος, πριμμικη'ρ. (1369) XLIV, 17.
Τζουσμένη, Μαρία (1142) V, 8; VI, 30;
VII, 8, 13, 17.
— τοποθεσία X I , 39.
Τζόχης XVI, 4 1 .
Τζυβίνης, Γεώργ. X X I X , 32.
Τζυκαλας, Ίω. VII, 59.
Τζυτζυμας (Θεόδ., Πέτρος) X X I X , 3 7 , 3 9 .
Τιμόθεος, μητροπ. Ιταλίας (1566) L I X ,
54; L X , 16, 30 etc.
Τορνίκιος, Κωνστ., σεβαστοκρ. (1267)
VI, 84; VII, 32, 172.
Τούρκοι XLV, 4.
Τουρνάβος, πόλις LXVI, 64, 66, 94 etc.
Τοχηαρίου μονή LV, 4 1 , ν. Δοχ.
Τραχανειώτης, Μα ν. (1369) XLIV, 30·
Τρογαλα (του) μονή Ι, 57.
Τυμπανάρης, χωράφιον V, 4 1 ; VI, 67;
VII, 2 1 ; XV, 42; X V I I , 76; L I I , 4 3 ;
LIV, 82, 158.
Τύχα, η X X I X , 6 1 .
Τυ/ορας, Δημ. X I X , 98.
Τυχωτάς, Γεώργ. X I I , 9.
*'ϊμπρος (νΙμπρος) V, 32.
Ύπατείου μονή III, 11, 26; LVI, 13.
Φακηνός, Νικ. XV, 25.
Φαρισαϊος, άπογραφεύς (avant 1369)
XVIII, 6; XLIII, 39; XLIV, 1 1 ,
22, 67.
— Γεώργ., άπογρ. (1320, 1322) XVII,
97; X X I , 26.
— Θωμάς V. Περγαμηνός.
Φιλίππου μονή IV, 70; LXV, 79; L X V I ,
97· L X V I I 39.
Φιλιππούπολις LXV, 200; L X V I I , 4 0 .
Φιλόθεος, προηγ. Φιλόθεου (1483)LV, 2 1 .
— οίκουμ. πατρ. (1372) X L I I I , 36;
XLVI, 41; LVII, 5.
Φ^οθέου μονή I I I , 9, 2 1 , 44; I V , 74;
X X X V I I I , 27; LV, 21.
Φωκαι'κός, Βασίλ., έπίσκ. (1142) V, 25.
Φωτεινή, Καλή X X I X , 44.
Φωτεινή XV, 16, 19; η άγ. X X X I X , 6.
Φωτεινός X X I X , 60; L I I , 40.
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Χαγερης, Μαν., άπογραφεύς (1369)
XLIII, 93; XLIV, 12, 78.
Χαλκεύς (Κυριακές, θεόδ., Γεώργ.) XV,
8, 20; XVII, 12; LIII, 12.
Χαλκέως (τοΰ) χωρίον V, 42; VII, 21.
Χαλκηδών LXV, 197.
Χάλκισσα, χήρα XVII, 56.
Χαντακηνοί XLVIII, 47, 115, 139.
Χάνταξ, χωρίον XXIX, 8, 74 etc.;
XXXI, 6,16, 32; XXXII, 6,12 etc.;
XXXIII, 10; XXXIV, 9, 79, 85;
XXXVII, 4, 12 etc.; XL, 28; XLI,
16; XLII, 11, 12, 18; XLVII, 7;
XLVIII, 3, 5 etc.; XLIX, 4; L, 8.
Χαρβαλας, 'Αλέξιος XVII, 59.
Χαρίτων, Πρώτος (1378) XLVIII, 162.
Χάροντος (Χάρωνος) (¿ονη II, 54, 57,
59; III, 12, 22, 50; IV, 66; XLV, 32;
LI, 24.
Χελανταρηνοί XLVIII, 1, 27 etc.
Χελιδοίνους (της) χωρίον LIV, 156.
Χέροβος (του) ράχις LXII, 21.
Χηλας (Χειλάς) V, 35.
Χώανταρίου (Χελανταρίου) ¡Λονη XXXII,
24; XXXIV, 26; XXXVIII, 31; XL,
15, 21, 24; XLIII, 12, 16; XLVII,
6; XLIX, 2, 25, 27; LV, 18; LVI,

Алекса IX, 50.
Александръ, воевода, VII, 18; VIII,
10, 51.
Алексій Михайловича царь XI, 20.
Анастасій, патріархъ V, 48; епискоііъ
романскій IX, 12; X, 2.
Андроникъ, царь II, 4, 15, 75; 111,50.
Андронаки VIII, 62; IX, 48.
Апостолъ Митри XII, 71.
Арсеній, архіеанскопъ переяславскій
XIII, 86.
Асѣнь, царь I, 1, 13, 22, 69, 98.
Аѳонъ, Аѳонская гора, 1,71; III, 3; V,
47, 60; VIII, 17.

41; LXI, 10; LXIII, 19, ν. Σέρβων
[¿ονη.

Χίος LXV, 208.
Χορταιτηνοί XLIV, 62.
Χορται'του [λονη XLIV, 48.
Χουβηνά OU Χουδηνά, τά, γη XXIX, 94;
XXXII, 27; XXXVII, 24.
Χοΰ[λνος V, 31.
— Νικηφ. Χ, 10, 57; XXVIII, 116;
XV, 47.
Χοχλιαρας (Χουλιάρας), Βασίλ. V, 34.
Χριστιανούπολις LXV, 204.
Χριστόπουλος (Γεώργ.) VII, 54; LII, 48.
Χριστούπολις IV, 68; XL, 35.
Χριστορόρος, ό άγ. XVI, 12, 42.
— σκευοφύλ. Βατοπ. (1690) LXIV, 2.
Χρορ.ιτίσσου (της) {¿ονη Ι, 40.
Χρυσή, ή XXIX, 52.
Χρύσος, ό XXIX, 61.
Χρυσούπολις XXXII, 35, 39; XXXVII,
34; XLIII, 43.
Χυρ,ευτης, ό XXIX, 74.
Ψευδάκης XLV, 28.
Ώχρίδ ν. Όχρίδ.

9; архіеписк. сучавекій IX, 12; Χ ,
2; епископъ хушскій XII, 14.
Варшикъ VIII, 67.
Василій, воевода XII, 49, 51, 56.
Венеція I, 3.
Витошъ, монастырь IV, 3.
Владиславъ I, 53.
Вльчо I, 48.
Влъця Думитрашко IX, 67.
Волковъ Михаилъ XI, 91.

Гавріилъ, Гавриль II, 3; VIII, 67; IX,
47.
Гаврилашъ Матіашъ IX, 65.
Гедеонъ, епископъ хушскій IX, 14;
Х,4.
Билча, VIII 62.
Геннадій, игуменъ И, 3.
Бобининъ Василій XI, 84.
Георгій V, 83; IX, 51.
Богданъ, воевода VIII, 9, 50.
Гервасій, Ервасій VI, 23.
Будимъ, городъ I, 3.
Гика IX, 46.
Бурчюлъ, VIII, 64.
Горни Лозенъ, сею I, 52.
Григорій, патр. антіохійскій V, 49;
Варлаамъ, игуменъ зограФСкій VII,
игуменъ зограФскій V, 115.
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Дабижя XII, 77.
Даніилъ, игуменъ зограФскій V, 190;
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Corrections.
7, 7 lire: σίγνον Ιερο
ί 6, η° VI lire: à ľaide ďun faux ordre impérial.
25, n° IX lire: de 240 hyperpyres.
31, n° XII lire: évêque de Hiérissos.
3 4 , 3 lire: Γεωργίου <και> του Ζωγράφου.

52, η° XXIV lire: avait donnés.
57 note lire: 116 (au lieu de 114).
141, 17 lire:Sç.

Table des matières.
Page.

Préface
A. Actes Grecs
I. 6488 — 980, mois d'août, ind. VIII. Thomas, higoumène d'un monastère (του Αντωνίου), vend à Onésiphore un terrain et un monastère, nommé les Saints
Apôtres de Xérocastron, pour la somme de 64 pièces
d'or
IL (1023 ou 1038), mois de février, ind. VI. Le moine
Sabas cède à la Laure de St. Athanase le mona
stère του Αρμενίου qui lui appartenait à Xéroca
stron
IIL 6557—1049, mois d'avril, ind. IL Le Conseil central
de l'Athos examine et termine la dispute sur les li
mites entre le monastère des Saints Apôtres, nommé
του Όνησιφόρου, et le monastère των Νεακίων
IV. 6559—1051, mois d'août, ind. IV. Le Conseil central
de l'Athos examine la dispute des deux monastères
de Zographou et de Castamonitou au sujet du ter
rain de Καλιγράου et reconnaît les droits des moines
de Zographou
V. 6650 —1142, mois de mai, ind. V. Marie Τζουσρ,ένη,
fille de l'empereur Jean Comnène, confirme les droits
du monastère de Zographou sur un métoque près de
Hiérissos . .
VI. (1267), mois d'août, ind. X. Constantin Tornice, sébastocrator et gouverneur de Thessalonique, confor
mément à une décision de l'empereur, confirme au
monastère de Zographou la possession de plusieurs
terrains à Προαύλαξ et "Ραχών^α, contrairement aux
prétentions des moines de la Laure de St. Athanase
à l'aide d'un faux ordre impérial
VIL 6776—1267, mois de septembre, ind. XL Nicéphore
Malléas, sacellaire de Thessalonique, et Basile
Éparque, chargés par Constantin Tornice, sébastocrator et gouverneur de Thessalonique, d'examiner
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VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

Ies querelles des moines de la Laure de St. Athanase
au sujet des terrains à Προαύλαξ près de Hiérissos
cédés au monastère de Zographou par donation de
Marie Τζουσμ,ένη et son petit-fils Nicéphore Pétraliphas, reconnaissent les droits des moines de Zogra
phou et le nouveau gouverneur de Thessalonique
Alexis Ducas Nestongon confirme la décision de son
prédécesseur
(1270), mois de juin, ind. XIII. Joannice, métropoli
tain de Thessalonique, renonçant à son droit, ac
corde aux moines du monastère de Vatopédi de
vendre à une personne religieuse et orthodoxe
le métoque de Saint-Nicolas à Thessalonique appar
tenant au monastère
6779 — 1270, mois de septembre, ind. XIV. Mamas,
higoumène du monastère de Vatopédi, vend au mo
nastère de Zographou le métoque de Saint-Nicolas à
Thessalonique pour la somme de 240 hyperpyres...
(1286), mois de septembre, ind. XV. Le questeur
Nicéphore Choumne, par ordre impérial, remet au
monastère de Zographou un terrain de 400 mesu
res à Lozikion près de Rendina
.
6797 — 1289, mois d'août, ind. IL Chrysobulle de
l'empereur Andronic Paléologue confirmant au mona
stère de Zographou toutes ses possessions et ses droits.
6798—1290, mois d'avril, ind. III. Théodose, évêque
de Hiérissos, termine la querelle des deux monastè
res de Chilandar et de Zographou au sujet de quel
ques terrains à Προαύλαξ et, conformément à un re
censement et la déposition des témoins, reconnaît
les droits des moines de Zographou
(1291), mois de mai, ind. IV. Copie vidimée d'un
Πρόσταγμα impérial confirmant de nouveau au mo
nastère de Zographou la possession du métoque et
du monastère de la Sainte Vierge, nommé της Kpo^νιωτίσσης, sur le Strymon

XIV. 6807—1299, mois de mai, ind. XII. Jacques, métro
politain de Thessalonique, rend au monastère de Zo
graphou la cellule et l'église de Saint Biaise avec
tous les biens meubles et immeubles
XV. (1315?), mois d'octobre, ind. XIV. Démétrius Apelmélé, recenseur du thème de Thessalonique, déli
mite les propriétés, appartenant dans ce thème au
monastère de Zographou
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XVI. (1319?), mois de mars, ind. IL Jean Apelmélé, gou
verneur du thème de Voléros et Mosynople, confor
mément à une ordonnance impériale et un ordre du
sébastocrator, rend au monastère de Zographou un
terrain Πρέβιστα sur le Strymon avec tous ses
droits et privilèges
XVII. (1320), mois de mai, ind. III. Recension générale des
propriétés du monastère de Zographou, exécutée par
les recenseurs de Thessalonique Constantin Pergaménos et Georges Pharisee
XVIII. Environ 1320, Le recenseur Pharisee et son collègue
rendent au monastère de Zographou un terrain situé
près de Hiérissos, nommé του Σαράβαρί, en échange
d'un terrain sur la rivière Bardares, appartenant au
monastère, et pour la somme de 100 hyperpyres et
un cheval
XIX. 6829 — 1321, mois de mai, ind. IV. Pierre ό του
ϊζέρνη fait au monastère de Zographou la donation
de l'église ό 'Αρχιστράτηγος bâtie par lui, avec quel
ques terrains rendus à cette église par les derniers
propriétaires, comme ils le témoignent dans cet
acte . . . ν
XX. Environ 1321. Le pincerne Jean Paléologue recon
naît au monastère de Zographou le moulin au inétoque του Λοζενίκου appartenant au monastère qui
a été occupé illégitimement par le monastère des
Serbes
XXI. (1322), mois de décembre, ind. VI. Georges Pharisee,
recenseur du thème de Thessalonique, confirme au
monastère de Zographou la possession du métoque
de Saint Biaise près de Έρμηλεια et de quelques au
tres terrains omis dans son Πρακτικόν précédent...
XXII. 6833 — 1325, mois de juillet, ind. VIII, L'empereur
Andronic Paléologue, à la prière du tsar des Bul
gares Miche] Asan, confirme par un chrysobulle au
monastère de Zographou la possession de Πρέβιστα
surle Strymon que le tsar avait donné au monastère.
XXIII. 6834 —1325, mois de septembre, ind. IX. L'empe
reur Andronic II Paléologue, à la prière du tsar
des Bulgares Michel Asan, confirme par un chryso
bulle au monastère de Zographou la possession de
Πρέβιστα et de tous les autres terrains sur le Stry
mon, appartenant au monastère, et les déclare
exempts d'impôts, à l'exception de la σιταρκία
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XXIV. (1326?), mois d'août, ind. IX. L'empereur ordonne
de restituer au monastère de Zographou les deux
métoques à Thessalonique, nommés του Σγουρού et
τού Κύρου, qui avaient toujours appartenu à ce mo
nastère, mais que ľempereur par ignorance avait
donnés à Philippe Déblytzène
XXV. 6835—1327, mois de mars, ind. X. Les trois frères
Kalamanos vendent au monastère de Zographou
quelques maisons près du métoque de St. Nicolas
appartenant au monastère pour la somme de 250
hyperpyres et lèguent au monastère 30 hyperpyres
à la commémoration de leurs feus parents
XXVI. 6836 — 1327, mois de septembre, ind. XL L'empe
reur Andronic II Paléologue, à la prière du tsar des
Bulgares Michel Asan, confirme par un chrysobulle
au monastère de Zographou la possession de tous
ses terrains sur le Strymon, ainsi que la possession
des terrains του Σωτηρίχου et de Λάκτεβα, que le
tsar avait donnés au monastère, et les déclare
exempts d'impôts, à l'exception de 50 hyperpyres
par an pour la σ^ταρκία
XXVII. 6836 - 1 3 2 8 , mois de mars, ind. XL L'empereur An
dronic III Paléologue confirme par un chrysobulle
tous les droits, que son aïeul et lui-même avaient
accordés antérieurement au monastère de Zographou
pour ses propriétés sur le Strymon, sous condition
que le monastère reçoive le terrain Τζέρκβιστα en
échange du terrain Αάκτεβα
*
XXVIII. 6838 — 1330, mois de février, ind XIII. Les religieu
ses Xène et Sophrosyne, filles du grand-veneur Sarantinos, vendent au monastère de Zographou pour
la somme de 500 hyperpyres un terrain sur le
Strymon, qu'elles avaient hérité de feu leur soeur
Anne, épouse de Manuel Diplobatatzès
XXIX. (1333?), mois de janvier, ind. Ι. Πρακτ&κον du grandveneur Jean Vatatzès concernant les propriétés Χάνταξ et Νησίον sur le Strymon données par un chry
sobulle impérial à l'éparque Michel Monomaque....
XXX. (1333?), mois de septembre, ind. IL Ordre de l'em
pereur de Constantinople au prote Isaac de terminer
la querelle entre les moines de Lavra et de Zogra
phou concernant quelques champs
XXXI. 6850—1342, mois de janvier, ind. X. L'empereur
Jean Paléologue, à la prière du tsar des Bulgares
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Jean Alexandre, confirme par uti ehrysobulle au mo
nastère de Zographou la possession de la propriété
Χάνταξ sur le Strymon * , , „ . * . . .
XXXII. 6850—1342, mois de jaaviea ind* X. L'empereur
Jean Paléologue, à la priera đu tsar des Bulgares
Jean Alexandre, confirme de nouveau par un chry
sobulle au monastère de Zographou tous les privilè
ges de la propriété Χάνταξ. è . .
XXXIII. 6850 — 1342, mois de janvier, ind. X. L'empereur
Jean Paléologue confirme par un chrysobulle au mo
nastère de Zographou la possession de toutes les
propriétés et de tous les métoques sur le Strymon
que son père et lui-même avaient donnés antérieu
rement à ce monastère
XXXIV. 6850—1342, mois de janvier, ind. X. L'empereur
Jean Paléologue confirme de nouveau par un chry
sobulle au monastère de Zographou la possession de
toutes ses propriétés sur le Strymon
XXXV. (1342?), mois de juin. L'empereur termine la que
relle des deux monastères de Caracalla et de Zogra
phou au sujet du terrain de Λοντζιάνη et reconnaît
les droits des moines de Zographou
XXXVI. 6853 — 1344, mois d'octobre, ind. XIII. L'empereur
Jean Paléologue confirme par un chrysobulle la do
nation du terrain Marmarion sur le Strymon faite
par Strantsimère, pincerne du tsar des Bulgares, en
faveur du monastère de Zographou.
XXXVII. 6854 — 1346, mois d'avril, ind. XIV. Etienne, tsar
des Serbes, à la prière du tsar des Bulgares, con
firme par un chrysobulle au monastère de Zogra
phou la possession et tous les privilèges du terrain
Χάνταξ sur le Strymon
XXXVIII. (1348), mois de mai, ind. L Niphon, grand-économe
de Comitissa, conformément à la décision du prote
Antoine, confirme au monastère de Zographou la
possession de la pêcherie occupée illégitimement par
le monastère de Xéropotamou
XXXIX. 6865—1357, mois de juin, ind. X. Hiérothée, évêque
de Césaropolis, conformément à une décision syno
dale du métropolitain de Serres, prive le monastère
de Caracalla de l'église de Saint-Nicolas située dans
son diocèse et la rend au monastère de Zographou
avec tous ses droits, sous condition de payer pour
l'église 8 pièces d'or par an
Вмзантійсвій Врѳмѳнжикъ. Томъ XIII. Прид.
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XL. (1358), mois de février, ind. XL L'empereur confirme
dans un πρόσταγμα, adressé au grand stratopédarque
Alexis et au grand primicier Jean, le chrysobulle
donné par lui antérieurement au monastère de Zographou au sujet d'un moulin près de Marmarion
dans le terrain de Χάνταξ et annulle un autre chry
sobulle donné par lui plus tard au monastère de
Chilandar en conséquence d'un faux rapport
XLI. (1358), mois de mars, ind. XL Certificat de quel
ques habitants de Μαρ^άριον, Νησίν etc., légalisé par
le grand stratopédarque et le grand primicier Jean,
reconnaissant les anciens droits du monastère de
Zographou sur le moulin situé dans leur voisinage,
contrairement aux prétentions du monastère Πύργος
του Βασιλείου
<
XLII. (1358), Document presque identique au précédent,
signé par le stratopédarque, le primicier et Hiérotháe, évêque de Césaropolis
XLIIL 6877—1369, mois de février, ind. VIL Jean Ouglès,
despote de Serbie, termine la querelle entre le mo
nastère de Zographou et lévêque de Hiérissos au
sujet du terrain de Σαράβαρη en faveur du mona
stère.
XLIV. 6877—1369, mois de mars, ind. VIL Démétrius Cabasilas et d'autres fonctionnaires déclarent que le
terrain de Σαράβαρη appartient au monastère de
Zographou
XLV. 6878 — 1369, mois de décembre, ind. VIII. Le Con
seil central de l'Athos rend au monastère de Zogra
phou la cellule de ΚαρΑαυχα
XLVI. 6880 — 1372, mois de juillet, ind. X. Philothée, pa
triarche œcuménique, déclare l'église de St. Démé
trius, bâtie par Branislav dans le monastère de Zo
graphou, independente de l'évêque de Hiérissos et
soumise au patriarche
XLVII. (1378), mois de juillet, ind. L L'empereur ordonne
au grand primicier Jean d'examiner de nouveau luimême et de terminer la querelle des monastères de
Zographou et de Chilandar au sujet du moulin près
de Marmarion ou d'en charger Michel Synadène et
le prote de ľAthos
XLVIII. (1378), mois de septembre, ind IL Le prote Chariton
avec quelques higoumènes termine la querelle entre
les monastères de Zographou et de Chilandar au
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э ф і du moulin près de Marmarion et reconnaît les
107—112
ctaáts áes moines de Zographou
XLIX. 04*78). Isaac, évêque de Hiérissos, confirme la deci
sioni du document précédent au sujet du moulin près
de Marmarion
,
, **,
*
112—113
L. ( I f 78), mois de novembre, ind. IL Le [/.έγας δούξ,
тт l'ordre impérial, déclare ie monastère de Zogra
phou exempt de tous impôts . , , . . . . . . , . . .
113—114
LI. 6900 — 1392, mois de mars, ind. XV. Le Conseil
central de l'Athos affranchit le monastère de Zogra
phou de 2V2 hyperpyres par an qu'il avait payés
pour les cellules nommées των αγίων 'Αποστόλων et
του Καρ-ιλαυκα

114—115

LIL Janvier, ind. VIL Recension générale des propriétés
du monastère de Zographou exécutée par les recen
seurs de Thessalonique Constantin Τζψπάνος et Ale
xis Άρος .
115—119
LIII. Janvier, ind. VIL Recension des propriétés du mo
nastère de Zographou exécutée par les recenseurs
de Thessalonique
et Alexis Άρός
119—120
LIV. Décembre, ind. L Recension générale des propriétés
du monastère de Zographou exécutée par les recen
seurs de Thessalonique Démétrius
et Thomas
120—-126
Pergamene Pharisee
LV. 6991 —1483, mois de juin. Le Conseil central de
l'Athos règle un différend entre les monastères de
la Laure et de Castamonitou au sujet des oliviers à
Xérocastron
126—127
LVI. 7021 — 1513, ind. I. Le Conseil central de ľAthos
règle un différend sur les limites entre les monastè
res de Zographou et de Castamonitou
127—129
LVII. 7029 — 1521, mois de mai, ind. IX. Théolèpte, pa
triarche œcuménique, confirme le sigillion, donné par
le patriarche Philothée au monastère de Zographou
au sujet de l'église de St. Démétrius bâtie par Branislav (v. n° XLVI)
129—130
LVIII. 7058—1550, mois de juillet, ind. VIII. Syméon, ar
chevêque de Bulgarie et de Serbie, conformément à
une décision synodale, nomme l'higoumène du mona
stère de Xénophou Clémence métropolitain de Sco
pia
130—132
LIX. 7074— 1566, mois de juillet, ind. IX. Païse, arche
vêque de Bulgarie et de Serbie, détermine les émo
luments des prêtres à l'eparquie d'Italie
132—134
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LX. 7074— 1566, mois de juillet, ind. IX. Païse, arche
vêque de Bulgarie et de Serbie, conformément à une
décision synodale, nomme ľéveque de Corytza Timothée métropolitain d'Italie
LXI. 1583, mois d'octobre, ind. XII. Jérémie, patriarche
œcuménique, confirme la décision du Conseil central
de ľ Athos au sujet d'un différend sur les limites
entre les monastères d'Ésphigménou et de Zographou.
LXII. 7094—1586, mois de mai, ind. XIV. Théolèpte, pa
triarche œcuménique, comme son prédécesseur J é 
rémie (v. n° LXI), confirme les droits du monastère
de Zographou contrairement aux prétentions du mo
nastère d'Ésphigménou
LXIII. 7184—1676, mois de janvier. Le Conseil central de
ľAthos règle le différend entre le monastère de Zogra
phou et les Siménites au sujet d'un terrain à Vanitsa.
LXIV. 1690. Acte du Conseil central de l'Athos concernant
la querelle au sujet de Vanitsa
LXV. 1746, mois de mai, ind. IX. Païse, patriarche œcu
ménique, et le Saint Synode de Constantinople rati
fient la vente du terrain de Vanitsa faite par les
moines d'Ésphigménou à ceux de Zographou
LXVI. 6427 — 919, 28 avril; 6859—1351, ind. IV. Léon le
Sage, empereur de Constantinople, et Jean, empereur
de Bulgarie, accompagnés de plusieurs patriarches,
déterminent en 919 sur les lieux les limites du mo
nastère de Zographou, fondu au mont Athos depuis
peu par trois frères Sélima, fils de l'empereur
d'Achrida.— Etienne, empereur de Serbie et Bul
garie, fait le même au XlV-e siècle, d'après le sup
plément postérieur, et donne au monastère de Zo
graphou deux terrains sur le Strymon en deman
dant du bois pour le monastère de Chilandar
LXVII. 6795 — 1287, ind. IV. L'empereur Andronic II con
firme par un chrysobulle, conformément aux docu
ments lui présentés, les limites du monastère de Zo
graphou
Actes Slaves
I. 6700 — 1192, 2 février, ind. I. Chrysobulle de Jean
Caliman, tsar des ^Bulgares, au sujet de la donation
de quelques métoques au monastère de Zographou.
II. 6795—1287, ind. IV. Chrysobulle de l'empereur An
dronic II Paléologue déterminant les limites du mo
nastère de Zographou
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III. 6850—1342, ind. X. Chrysobulle de Jean Alexandre,
tsar des Bulgares, au sujet de la donation du village
Χάνταξ au monastère de Zographou
IV. (1356—1392). Jean Sisman, tsar des Bulgares, con
firme la donation faite par son prédécesseur au mo
nastère de Vitos
V. (919—1371). Chronique du monastère de Zographou,
dès la fondation du monastère jusqu'à ľan 1371, com
posée successivement et contenant les noms de ľempereur Léon le Sage, du tsar dés Bulgares Jean de Tirnovo, du tsar des Serbes Etienne et du despote Serbe
Jean Ouglès
VI. 6941—1433, 9 février, ind. I. Jean Alexandre, grand
duc de Moldavie, s'engage à donner annuellement au
monastère de Zographou 500 aspres
VIL 6979 — 1470, 13 septembre. Etienne, grand duc de
Moldavie, s'engage à donner annuellement à l'hôpi
tal du monastère de Zographou 500 aspres.
VIII. 7083—1575, ljuin. Jean Pierre, grand duc de Mol
davie, s'engage à donner annuellement au monastère
de Zographou 100 ducates hongrois et 6500 aspres
et à l'hôpital du monastère 500 aspres
IX. 7159 — 1651, 25 mars. Jean Basile, grand duc de
Moldavie, fait au monastère de Zographou la dona
tion du monastère de Dobrovec avec tous ses biens.
X. 7159 —1651, 29 mai. Chrysobullè du Basile, grand
duc de Moldavie, au sujet de la donation du mona
stère de Dobrovec au monastère de Zographou
XL 7204—1696, 15 février. Le tsar Pierre Alexievitch
autorise l'archimandrite du monastère de Zographou
à venir tous les cinq ans faire la quête à Moscou..
XII. 7206 — 1698, 30 janvier. Chrysobulle de Jean An
tioche Constantin, grand duc de Moldavie, au sujet
de la donation du fnonastère de Cyprien au mona
stère de Zographou
XIII. 1748, 6 mars. Le Saint-Synode autorise les moines
de Zographou à venir tous les cinq ans faire la quête
à Moscou et à St.-Pétersbourg
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