О Т Д - Б Л Ъ III.
1.

МЕЛКІЯ ЗАМѢТКИ И СТАТЬИ.
Zu den Athosurkunden.

I.

N a c h t r ä g l i c h e s zu den A k t e n von Z o g r a p h u .

Die geehrte Kedaktion dieser Zeitschrift hat mir vier Photographien
übersandt, die Dr. P a u l M a r c angefertigt und deren Benutzung er
uns bereitwilligst gestattet hat. Die Originale befinden sich im Archiv
des Klosters Zographu, und zwei von ihnen gehören in die langwierigen
Streitigkeiten dieses Klosters mit dem Kloster Esphigmenu um den Besitz
und die Grenzen des Terrains Jovannitza (vgl. Actes de Zographou
№ LXI—LXV und Actes d'Esphigménou № XXXII). In dem ersten
Dokument aus dem Jahre 1643 bestimmt die Zentralverwaltung des Athos
in Gegenwart der türkischen ßegierungsbeamten die Grenzen von Bagenokamara. Das zweite Dokument ist ein Synodalschreiben des ökumeni
schen Patriarchen Kallinikos II (1688—1702, mit kleinen Unterbrechungen),
das einen in der Gegend von Jovannitza befindlichen Bienenstand den
Zographiten zuspricht.
Die Orthographie und die syntaktischen Eigenheiten beider Doku
mente sind in dem folgenden Abdrucke unverändert wiedergegeben.
1.
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f Έξουσιάζοντος
εις το αγιον ορός του ενδοξότατου ν,αΐ
έχλαμπροτάτον,
Ίααέαγα, gal Μάχου μτούμτχααα, οννέβη διαφορά των δύο μοναστηριών, τον
τε Σημένον %αϊ τον Ζωγράφου,
διά τά αύνορα της Βαγενοκαμάρας ' καζ
έδεή&ημεν των αγάδων ν,αϊ ήλ&αν xal είδαν τον τόπον, μετά της ιεράς
σννάξεως τον άγίον ορονς, ν.αί ν.αΒ·ώς έδιελάμβαναν αϊ δύο βαν,ονφλαμάδες
2 μαχονμτονμπ...
am Ende der etwas beschnittenen Zeile.
5 έόιβλάμßavav, korrig. aus -βανεν.
5 gewöhnlich βαχουφναμάόες = Urkunden, Stiftungs
briefe, vgl. Byz. Zeitschr. Xli, 530.
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των δύο μοναστηριών, ήγονν τον Σημένον aal τον Ζωγράφον,
έτζη δριααν
xal οι αγάδες, δτι ή στράτα όπον πηγένη ή μεγάλη aitò ταϊς ΚαραΙς, χαί
κατεβαίνει τήν Βαγενοχαμάραν,
xal ανεβαίνει άπάνον εις τήν ράχην, xal
εύγένει τήν μεγάλην βίγλαν, xal ¿χονν οι Έιμενοίται το δεξών μέρος χα&ώς
πηγένομεν άπο τάΐς ΚαραΙς εξω, έ'ως πέρα είς τήν τρανή τήν ραχήν χα&ώς Ю
χύνονται τα νερά ' xal το άριστερον μέρος хад-ώς χύνονν τα νερά, ώς хад-ώς
έβάλαμεν τα σημάδι, είναι ΖωγραφίτιχοΡ?
xal άπο τον νϋν όποιον μοναστήριον ή τον 2ημένον, ή τον Ζωγράφον προξενήση σχάνδαλον ало τα δύο
μοναστήρια, να πληρώνη χίλια γχρόσια τον αγά. xal είς τοντο έγεγόνει xal
το παρόν όμόλογον των Σημαινήτων είς πίστωσιν χαί βεβαίωσιν εμπροσ&εν 15
τον αγάδων χαί τών γερόντων της σννάξεως.
f Λ αν ρ ιό τη ς Ν ιχό δ ιμος
ΚαραμαλΙς,
χαί
ό γέρο
xv ρ
' / α κ ω β ο ς.
f Β άτοπα
ι δ ivo ς προηγούμενος
πα тс ας ζ / α vi δ χ al Ν ιχηφόροςχαΐ
γέρο
Μελέτιος.
20
"\ Χελανδάρivος
ó γέρο
Βίχτωρας.
f ' / β ε ρ ίτης
γέρο
Διονύσιος.
'j" Jιοννσiov,
γέρο
Μηροφάνης.
f г/οχειαρ
ίτης,
γέρο
Κάλλιστος.
~\Παντοχράτορος
γερο
Δανιήλ.
25
f Στανρωνιχητιανος,
γέρο
Σεραφείμ.
f 2ιμοπετρίτης
ó
Γαβριήλ.

Oben links und rechts vom Datum zwei Siegelabdrücke; über dem
rechten noch ein kleines Siegel mit türkischer Schrift ; am Rande rechts
ein unleserliches Wort : Γ. οργ
2. (1690), A u g u s t , I n d i k t i o n XIII.
' "\ Καλλίνικος
έλέφ
& ε Ο ν άρχιεπίσχοπος
Κώνστα
ν τ ινον πόλεως
νέας
'Ρώμης
χ al ο ix ο ν μεν ιχό ς
πατριάρχης.
f Θεοφιλέστατε
επίσκοπε
Ιερισσον xal άγίον ορονς, xal
οσιότατοι
χορηγούμενοι
τών ιερών xal σεβασμίων μοναστηριών τον άγιονύμον ορονς,
xal λοιποί πατέρες της σννάξεως, χάρις εϊη ύμϊν, xal ειρήνη άπο &εον. 5
ó ηγούμενος τον αντό&ι ίερον μοναστηρίον τον Ζωγράφον χεχλημμένον,
έν
Ιερομονάχοις
χνρ Ησαΐας,
xal ol λοιποί πατέρες άνέφερον ήμϊν, δτι προ
χρόνων ήδη πολλών οι πατέρες
τον μοναστηρίον
Σφιγμένου
λεγομένου,
έχοντες χρείαν xal ένδειαν τόπον είς το ποιήσαι μελισιώνα,
έδεή&ησαν
αυτών, xal δέδωχαν προς αυτούς τόπον μεριχον τον μοναστηρίον αυτών, 10
είς τοποΒ-εσίαν Γιωβαννίτζαν
χαλονμένην, σνμφωνήσαντες
xal
ύποσχε&έντες
παρέχειν
κατ' έτος είς το μοναστηρίον αυτών τον Ζωγρόφον προς τρεις
οχάδας χηρίον έτήσιον, έφ1 δαον μεταχειρίζονται
τον τόπον είς ιδίαν αυτών
17—26 überall γερο ohne Akzent mit dem folgenden Namen eng verbunden.
23 lies

Μητροφάνης.
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χρήσιν. οιιινες παρελθόντων
ήδη χρόνων ικανών ονχ ¿φρόνησαν
άποδονναι
15 αντοίς το σνμπεφωνηθεν
έτήσιον, άλλα διαχρατοϋντες xal τον τ07ΐον άμετόχως, ον θέλονσιν έπιστρέψαι
εις τήν εξουσίαν xal διοίχησιν τον μοναστηρίου
αυτών τον Ζωγράφον,
xal φαίνονται προφανώς επιζήμιοι
τον αντον μονα
στηρίου xal άρπαγες,
άνοίχεια της έπαγγελείας
αντων διαπράττοντες,
περί
ού xal άλλοτε μαρτυρηθείς
ό τόπος τον μοναστηρίου τον Ζωγράφον,
xal
20 επιτιμιθέντες
δια πατριαρχιχον
σννοδιχον γράμματος,
εις ονδεν έλογίσαντο
ol πατέρες ούτοι τον μοναστηρίον τον Σφιγμένου, διό ει ούτως έ'χει, ¿ζήτησαν
το παρόν έπιτίμιον,
xal γρόφομεν σννοδιχώς, ίνα οι πατέρες τον μοναστη
ρίου τον Σφιγμένον
όποδώσωσι xal έπιστρέψωσι τον τόπον αντον τον μο
ναστηρίου του Ζωγράφου
εις τήν διοίχησιν χαί εξονσίαν αύτον, τον εις
25 τοποθεσίαν Γιωβαννίτζαν,
ώς ΐδιον χτήμα αντον ¿ξαποφάσεως,
άπροφασίστως xal άλογοπραγήτως.
όστις δ' αν φανη άπειθής val άννπόταχτος
της
ημετέρας ταύτης πατριαρχιχής
επιταγής, xal σννοδιχής αποφάσεως, χαϊ ονχ
έάση δοθήναι ό τόπος ούτος εις τήν εξονσίαν τον μοναστηρίον τον Ζωγρά
φον, τον Ιερόν μεν ών χαταλόγον,
αργός μενέτω πάσης Ιερο7ΐραξίας, χαϊ
30 ¿στερημένος παντός έχχλησιαστιχον
εισοδήματος,
παρ' ούδενος
σνμφορονμενος, ή σνλλειτονργού μένος ώς άξιος τελείας χαθαιρέσεως,
της δε μοναχιχής
διαγογής,
άφωρισμένος
εΐη άπο θεον χνρίον παντοχράτορος,
χαϊ χατηραμενος, χαϊ ασυγχώρητος,
χαί άλυτος μετά θάνατον, xal ή μερίς αντον εϊη
μετά του Ιούδα, έ'ως ού άποδώσωσιν ώς γράφομεν τον τόπον εις τήν έξον35 σίαν τον μοναστηρίου
τον Ζωγράφον, χαϊ τύχωσι σνγχωρήσεως.
άλλα χαϊ
δσοι των λοιπών πατέρων γινώσχοντες το δίχαιον, χαί ώς ό τόπος ούτος
υπάρχει
τον μοναστηρίον τον Ζωγράφον,
χαϊ παραλόγως διαχρατοϋσιν ol
πατέρες τον μοναστηρίον τον Σφιγμένον, χαί φιλοπροσωπονντες,
ον θέλονσιν
όμολογήσαι,
¿αν ονχ όμολογήσωοι τήν όλήθειαν
παρρησία
ενώπιον
της
40 σννάξεως άφιλοπροσώπως,
άφωρισμένοι εΐησαν άπο θεον, xal
χατηραμένοι,
χαϊ ασυγχώρητοι,
xal άλυτοι μετά θάνατον, έχοντες xal τάς αράς των
αγίων πατέρων, έ'ως ού όμολογήσωοι τήν άλήθειαν
άφιλοπροσώπως,
χαί
τύχωσι
συγχωρήσεως.
¿ν μη vi αν γ ούστω
lv δ ιχτιώνος
ι γ.
45
f ó
~\ό Σμύρνης
Γρηγόριος.
f ό * Λ γ χι άλον
/Jαν ι ή (λ).
f d Α α ρ ίση ς
'Ιωάννης.
f ò /1 έρχων
ΤΙ αχώ μ ιο ς.

II.

N | t c h t r a g l i eh e s zu den A k t e n von

Esphigmenu.

Die zwei übrigen Nummern der oben erwähnten, im Kloster
Zographu aufgenommenen Photographien bieten ein Bruchstück des
von L. Petit und W. Regel edierten Dokuments (Actes d'Esphigménou,
28 Βάση, korrig. aus -αει.
entziffern.

45 das Monokondylion konnte ich nicht
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St. Petersburg 1906, 1. Beilage zum XII. Bande des Vizant. Vremennik,
№ VII, pag. 14—22), und zwar entspricht das nur einen Teil der Unter
schriften enthaltende Bruchstück den Zeilen 232—257 der Ausgabe. Da
nun jenem Abdruck als einzige Grundlage eine im Jahre 1804 gemachte
Kopie des Athosmönches Theodoret gedient hat, so kann das neue
Bruchstück des Originals, so klein es auch ist, doch besondere Beachtung
beanspruchen, weil wir daran die Abschrift Theodorets kontrollieren
können. Das Resultat einer solchen Kontrolle bestätigt das Urteil, das
wir schon früher in dieser Zeitschrift (Band XIII, S. 238—240) bei
Gelegenheit anderweitiger Berichtigungen zu eben diesem Dokumente
ausgesprochen haben, nämlich dass Theodoret seine Abschrift im allge
meinen recht ungenau ausgeführt hat. Wir geben im Folgenden einen
Abdruck der betreffenden Zeilen nach der Photographie und verzeichnen
unter dem Striche nur die besonders ins Gewicht fallenden Verunstaltun
gen, die Theodoret sich bei der Wiedergabe von Namen hat zuschulden
kommen lassen.
232.

"j" ό ηγούμενος της οεβαομίας μονής τον 'Λλνπίον Ματ&αϊος ιερο
μόναχος μαρτνρών υπέγραψα.
233. f Θεοδόοιος ιερομόναχος xaì ηγούμενος μονής τον 'Ρανδούχον.
234. t Θεοδώρητος ιερομόναχος xaì ηγούμενος τον Κοντλονμούση μαρτύρων
υπέγραψα.
5
236. f Θεοδόοιος ó της τον Μαχρον μονής хад-ηγονμενος μαρτνρών υπέ
γραψα.
237. f Γρηγόριος ό της τον Νεαχίτον μονής κα&ηγονμένος μαρτνρών
υπέγραψα.
238. f Λωρό&εος αμαρτωλός xaì ηγούμενος τον Ξύστρη μαρτνρών νπέ- 10
γραψα.
239. f Λανηνήλ ιερομόναχος xaì хад-ηγονμενος τον Χοχληάρα μαρτηρον
υπέγραψα.
240. f Θεοοτήρηχτος μοναχός xal χα&ηγονμενος μονής τον Πλαχα μαρτν
ρών ν7ΐέγραψα.
15
241. f Μάρχος μοναχός xal хад-ηγονμενος τής μονής τον Καπρονλλον
μαρτνρών υπέγραψα.
242. f Θεοοτήρηχτος μονάχος xaì χα&ηγούμενος τής μονής τον Γομάτον
μαρτνρών υπέγραψα.
243. f :'Λμφιλόχι,ος Ιερομόναχος xaì xaдηγoύμεvoς μονής τον Μινίτζη 20
μαρτνρών υπέγραψα.
244. f ¿/οθί&εθς μοναχός xaì xaдηγoύμεvoς μονής τον Χανα μαρτνρών
υπέγραψα.
245. f Μαχάριος ιερομόναχος xaì хад-ηγούμένος μονής τον /1ωρoдέov
μαρτνρών υπέγραψα.
25
6 Μικρόν.

22 Θεοόόαιος.
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246.
247.
30 249.

250.
252.

f

У

Αχάχιος
Ιερομόναχος xal χα&ηγούμενος μονής τον
Βαρναβήτζη
μαρτνρων
υπέγραψα.
f Θεοφάνης μοναχός xal επιτηρητής
τον όγίον δρονς xal χα&ηγούμενος τής τον 'Ιχθυοφάγου μονής μαρτνρων
υπέγραψα.
f Κασιανος μοναχός xal хад-ηγοΰμενος μονής τον Σαράβαρι
μαρτν
ρων
υπέγραψα.
f

(ѵиШо KÇVI^MC.AŁONHC ^"β£ζΐωΤ

πΑΐε^]ΐκωςτω(^ο..^·η(»ι;ιΓ'€ΐΓ£Γ£Α.

f Βησαρ'ιων μοναχός xal хад-ηγού μένος τον Κασταμονίτον
υπέγραψα.
35 2 5 3 . f Μελέτιος
μοναχός xal κα&ηγονμενος
τής μονής τον
μαρτνρων
υπέγραψα.
254.
f 'Ιωσήφ μοναχός τής σεβάσμιας μονής τον Μαχρωγένη
υπέγραψα.
255.
f ô τής μονής τον Γνρεντή Γαβριήλ μαρτνρων
υπέγραψα.
40 256. if Καλλίστρατος
ιερομόναχος ô τ
—· f Θεοδώριτος ιερομόναχος ó εις τον
257.
f Θεοοώσιος ιερομόναχος ό
—
f Ίάχωβος μοναχός δ τον Σέρβου ή
—
f "Αβράμιος Ιερό

III.

μαρτνρων
Κολιτζηον
μαρτνρων

N a c h t r ä g l i c h e s zu den A k t e n von C h i l a n d a r .

Unter den Photographien von Athosakten, die P. Sevastjanov, das
Haupt der in den Jahren 1859 und 1860 im Auftrage der St.-Petersburger Akademie der Künste unternommenen Expedition nach dem Hei
ligen Berg, unter vielem anderen als Ausbeute heimbrachte, befinden
sich auch fünf Stücke mit der Bezeichnung: Разные монастыри, d. h.
verschiedene Klöster. Drei von ihnen beziehen sich auf das Kloster Chi- .
landar und sind neulich von L. Petit (Actes de Chilandar. St. Peters
burg 1911. Beilage zum XVII. Bande des Viz. Vremennik) nach eigenen
Photographien ediert worden (N°9 = Sev. 3; № 23 = Sev. 1; N° 111 =
Sev. 2). Eine Nachprüfung dieser Nummern nach den Sevastjanovschen
Photographien ( = A) hat folgende kleine Versehen und Ungenauigkeiten
Petits erwiesen.
9,3 lies εν τφ πλησιάζοντι αύτον τον Ζνγον τόπω (statt αύτφ) ;
Α hat άν mit hochgestelltem τ, ohne Bezeichnung der Endung. — 9,11
lies έχρη%άμεΟ·α xal δεντέραν έπιστασίαν (st. δεντέρας επιστασίας) ; Petit
hat das bekannte Kompendium für die Endung av falsch gelesen. —
9,13 ff. A hat überall χύρ (nicht χνρ). — 9,30—31. A hat ursprünglich
32 Σνμεών ιερομόναχος xal καϋ-ηγονμενος μονής τον Βερροιώτον xal πνευ
37 μονής τον Μακρόν.
40 Κάλλιστος.
40—44
ματικός των ' Ρωαων.
die rechte Hälfte der Zeilen ist abgerissen.
41 fehlt bei Theodoret, ebenso
43 und 44.
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γέροντες — ούκ ολίγοι geschrieben und dann ολίγοι in ολίγους korrigiert,
γέροντες aber zu ändern vergessen. Ausserdem hat Α κωμητίσης (nicht
κωμητίσσης). — 9,37. A hat д-ελή und darüber σ, ajeo wohl &ελήση (und
nicht д-ελήοειε). — 9,43. A hat διαχωρήσεως τίνων (nicht διαχωρίσεώς
τίνων). — 9,46. Α hat τον ξηροποτάμον (korrigiert aus τον). — 9,49. А
hat διηλίζοντος (nicht δικλίζοντος) ; ob 1,8 δικλίζοντος richtig gelesen ist,
müsste noch einmal nach der Photographie konstatiert werden. Der
Name des Klosters lautete wohl in richtiger Orthographie τον ¿/ινλίζοντος. — 9, 75. A hat ποτέ (nicht ποτέ). — 9,103. Α hat έ'χωσι αυτήν (nicht
έχωσιν а.).—9,105. Α hat προκα&ηρπαγμένον (nicht κα&ηρπαγμένον). —
9,120. Α hat δνσικά (nicht δυτικά), vgl. 54,9 und Regel, Die Akten von
Vatopedi S. 12,4. — 9,135. A bietet hinter Κασιανος noch μοναχός (in
der bekannten Abkürzung: a über χ). — 9,139. A hat κοομά τον νεακίτον
nal (nicht б). — 23,11. 20 usw. A hat überall rè. — 23,35. A hat
τυχονσαν. — 23,36. A hat διασειομον uva (nicht διααειομόν τίνα). —
23,39. Α hat von der Hand des Kaisers τεσσαραςκαιδεκάτον (nicht τεσσαρεςκαιδ.). — 111,25. A hat περά εις τα οέληνα (nicht σώληνα)', es ist
die wiederholt erwähnte Örtlichkeit Σέλινα gemeint, vgl. S. 1,11 ; 21,52;
23,126. — 111,42. A hat noch eine slavische Notiz von späterer Hand:
¡¡ja κ»Νωπ.ικ€ меТо,ѵе.
Bei dieser Gelegenheit stellen wir noch einige andere Versehen und
Versäumnisse der verdienstlichen Ausgabe zurecht, soweit sie uns bei
einer kursorischen Lektüre aufgefallen sind. S. 5,52 ergänze το συν
d-εφ φυτευ&ήναι [μέλλον]
αμπέλων. — S. 10,63 ergänze έν τη vito
[τον] κατά τήν ήμέραν πρώτον τον δρονς τον "Λ&ω μονή. — S. 14,82
lies Δημητρίου (st. ^/μητριού). — S. 15,4 ergänze gemäss Ζ. 30: τον εν
αυτί] πάροικον [Ξένον τον Βεριδόρην]. — S. 20,1 : da Petit in diesem
Dokument sonst die Schreibfehler des Originals verbessert, so hätte er
auch τοσαυτανκις in τοσαντάκις korrigieren müssen. —Ebenso S. 23,110
οννηλεγμένων in αννειλεγμένων. — Ebenso S. 25,12 άλόσ&ητος in άλό&ητος.—
S. 25, 19 lies προσφερόμενος (st. -φερομένας). — S. 26,58 lies ύπογεγραφόσι (st. -φώσι). —■ S. 29,4: νλψίον ist wohl nur Druckfehler (statt
πλησίον). — S. 58,92 1. εί'τ ην αύτψ βονλομένω τόνδε δή τον τρόπον ή
έτερον, . . πραξαι (statt εΐτ, d. h. nicht είτα, sondern εΐτε — ή). —
S. 132,13 'l. κέκτηται (st. κέκληται). — S. 189,45.48 und 230,38 ist
der überlieferte Nominativ οίκονόμον in οικονόμων zu korrigieren (nicht
in οικονόμος). Diese bekannte Nebenform steht z. B. auch S. 52,24
(τον μεγάλου οίκονόμονος) und 251,39—40 (μονάχου καϊ οίκονόμονος). —
S. 208,16 1. άπαραλείπτως (st. άπαβαΜπτως), vgl. 206,11.— S. 247,29
1. της κνράς Μαρίας (statt κϋρ) und ebenso Ζ. 32 ή μήτηρ ήμων κυρά
Θεοδόρα (st. ή μήτηρ ήμ. κϋρ Θ.). Dass κϋρ auch als Femininum ge
braucht wird, ist undenkbar. — S. 249,90 1. ήρέα&ημεν (st. ήράσ&ημεν).—
S. 252,3 : wir möchten bezweifeln, dass der Schreiber, so ungebildet er
auch in Orthographicis - gewesen ist, wirklich έλάταϊς, worin εις λεγάτα
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steckt, geschrieben hat, vgl. S. 254,27; 304,32. — S. 304,19 πραστάγματος ist wohl nur Druckfehler (st. προστάγματος): — S. 338,114 1.
δια διχαιωτηρίων έγγραφων (st. διχαιωτέρων), vgl. Ζ. 163 ; der Schreiber
hat sich wohl der Abkürzung διχαιω mit darübergestelltem τρ bedient.—
S. 340,182 1. άδεχάστφ χρίσει (st. άδιχάστφ χρ.).
IV.

Nachträgliches

zu d e n A k t e n

von

Vatopedi.

Nach seiner Übeln Gewohnheit hat der Bischof Porphirij auch in
seinem „Archiv" der Akten des Klosters Vatopedi von verschiedenen
Dokumenten, die ihm wohlerhalten vorlagen, nur Exzerpte oder kurze
Inhaltsangaben mitgeteilt. Diese Bruchstücke sind in der von W. Regel
besorgten Ausgabe (Χρνσόβονλλα xal γράμματα τής
μονής τον
Βατοπεδίον, St. Petersburg 1898) gemäss dem Prinzipe, nur Vollstän
diges zu bieten, nicht berücksichtigt worden. Damit jedoch, wie Krum
bacher zu sagen pflegte, „kein Blättchen umkomme", mögen sie hier
als vorläufiger Ersatz des von der Zukunft zu erhoffenden vollständigen
Abdruckes nachgetragen werden.
1) 6852 = 1344, A u g u s t , I n d i k t i o n XII: Auf Bitten der
Mönche von Vatopedi bestätigt ihnen Kaiser Johannes Palaiologos in
einem Chrysobull den Besitz des Metochion Προσφορών nebst dem daselbst
erbauten Turme. Laut Angabe verschiedener alten Dokumente (δια
παλαιγενων προσταγμάτων xal λοιπών διαφόρων δικαιωμάτων) gehörte zu
diesem Metochion ein Viehhof (μάνδρα), ein mit Bäumen bestandenes 1 )
Stück Land von 100 Modien (μοδιών ρ') und ein anderes Land nahe
beim alten Kastron von ebensoviel Modien. Incip. ΈπεΙ οι μοναχοί τής
χατά το αγιον δρος διακείμενης σεβάσμιας μονής τής βασιλείας μον, τής
είς όνομα τιμώμενης τής παννπεράγνον δεσποίνης xal д-εομήτορος xal ¿πιχεχλημένης τον Βατοπεδίον
χατά μήνα ανγονστον
τής νϋν τρεχούσης δωδεχάτης ίνδιχτιωνος τον ςωνβ ετονς.
f 'Ιωάννης έν Χριστφ τφ &εφ πιστός βασιλεύς χαϊ αυτοκράτωρ 'Ρω
μαίων δ Παλαιολόγος.
Auf einem schmalen Pergamentblatt. Die Goldbulle noch vorhanden.
2 ) 6 8 6 5 = 1356, S e p t e m b e r , I n d i k t i o n X : Auf Bitten der
Mönche von Vatopedi bestätigt Kaiser Johannes Palaiologos die im Klo
ster vorhandenen früheren Chrysobullen und kaiserlichen Verordnungen,
sowie die Kataster und übrigen Dokumente (άπογραφιχάς παραδόσεις xal
λοιπα διχαιώματα) und sichert dem Kloster alle seine Besitzlichkeiten.
Als solche werden aufgezählt : ¿ν Θεσσαλονίκη μετόχιον τής д-εοτόχον μετά
τοϋ οίχολογ'ιον xal άμπελοπάχτον ' ¿ν Βερροία μετόχιον τον Σαραντηνον '
1) Vgl. Regel p. 3,28—32; dort heisst e s : ετι δε και τα καλά δένδρα έχοντα
γην μοδιών εκατόν. Darnach scheint es, class dies Land den Namen Καλά Δένδρα
rührte.
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¿ν Καλαμάρια ό άγιος Μάμας μετά τον πύργον nal της бод-είσης παρά
τον Μονζάχη γης των τριακοσίων μοδιών' περί τήν Έρμήλειαν μετόχων
μετά τον πύργον ' εις τον Προαύλαχα μετόχων 'Ελαδιόβα μετά τον πύργον ' 5
Προσφορών μετά τον πύργον xaì τον νησίον της * Λμονλιανής λεγομένον'
τά εντός τον άγίον δρονς χελλία δ' τοϋ Κολετζή xaì τον Λομετη καλούμενα,
άτινα προσετέθησαν παρά τον Πρώτον εκείνον χϋρ Ίσαάχ'
Ζαβερνίχεια,
χ
Σέλματος ) μετά τον πύργον xal παροίχων, Χοτολίβοι μετά τον πύργον '
ή εις το Πρινάρι γη, ήτις άφιερώ&η παρά τον έν μοναχοΐς Τζαμπλάχωνος 10
χνρ 'Λρσενίον xal τον ανταδέλφον αντοϋ τον μεγάλον δονχός' εντός τον
χάστρον των Σερρών μετόχων της д-εοτόχον 'Οδηγήτριας xal έχτός τον
αύτοϋ χάστρον μετόχων τον άγίον Λημητρίον" ζενγηλατεΐον τον Τζαγγάρη
Ίωάννον, δπερ προσεχνρώ&η παρά τον Καλο&έτον ' εις το Περι&εώρων
μετόχων τον άγων μεγαλομάρτυρος Γεωργίον, έπιλεγόμενον Καλαμίτζιν, 15
μετά των προσόντων αύτφ εντός xaì έχτός τοϋ αύτον χάστρον' έν Λήμνω
μετόχων ' εις τον Ζίχνα γη τον Φονχοπούλον πλησίον χωρίον τον Θολοϋ '
περί τάς Σέρρας ή Λραγοβοντζίστα, δπερ προσεχύρωσεν ό Λερμοχαΐτης '
ή είς τήν Έλσιανήν πλησίον της Πετριτζώ γη, δση χαϊ οία εστί' το εις
τον Στούμπον μετόχων τον άγίον Νιχολάον, δπερ δέδωχεν ό Μανροφόρος, 20
με-9^ ών χέχτηται * χωρίον το Γραδίστιν, ό Σωτήρ Χριστός χαλούμενον,
μετά της περιοχής xaì νομής αύτον xal τον εντός τον Ζίχνα άνωγεωχατόγον
οΐχήματος εις τον Γαλιχόν, δπερ άφιέρωσεν ό μοναχός χϋρ Αρσένιος ό
Τζαμπλάχων xaì è αύτάδελφος αύτον ό μέγας δούξ ' al είς τον Ζίχνα
άφιερω&εϊσαι υποστάσεις παρά τον ¿Ιριήνον έχείνον, το έχεισε ζενγηλατεΐον 25
τό άφιερω&άν παρά τον Μανροφόρον xal χαλούμενον Μιχαήλον ' ή έν τ^
д-εομεγαλύντω д-εοδοξάστω xaì д-εοφνλάχτφ Κωνσταντινονπό"Κει σεβάσμια
μονή τής νπεραγίας д-εοτόχον Κοιμήσεως μετά πάντων, δσα έχει εντός xal
έχτός τής Κωνσταντινονπόλεως ' έτι είς τήν Ήράχλειαν xaì είς τήν Χαρωύπολιν τό περί τήν Χρνσήν πύλην χηπονρεϊον, δπερ προσεχύρωσε προ 30
ολίγον τ$ μον^ τον Βατοπεδίον ό μοναχός χϋρ Νίφων ό Ηοταμιάτης ' τήν
περί τήν πύλην τών Κυνηγών τετραμερίδα χαμάραν, τήν δο&εϊσαν παρά τον
'Ραούλ χνρ Ίσααχίον xaì τής γνναιχός αύτον, ην έχει αϋτη έχ προιχός'
είς τήν Σιδηροχανσίαν μετόχων Σπηλαιώτισσα μετά τών παροίχων των
бод-έντων παρά τον Καβάαιλα ' έν Χρνσονπόλει γή επονομαζόμενη "Αλεν- 35
ρον xal έτερα γή πλησίον τούτον χάστρον.

Zwischen den Zeilen ist mit roter Tinte von der Hand des Kaisers
hinzugefügt: προς τούτοις τό "Ραφάλιον δλον xaì τον Κριμωτα xaì τό
χωρίον τον Μανροφόρον
χατά μήνα σεπτέμβρων τής νϋν τρεχούσης δεκάτης Ινδιχτιώνος τον 40
ζωξε έτονς.
f 'Ιωάννης έν Χριστφ τφ S-εφ πιστός βασιλεύς xaì αύτοχράτωρ τών
'Ρωμαίων ό Παλαιολόγος.
1) Vgl. Regel p. 3,3 und 8, 3 Σέμελτον und 15, 22 Σέμαλτον.
Византійскій Врѳменникъ.
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Auf einem langen, breiten Pergamentblatte. Die Goldbulle noch
vorhanden,
3) 6903 = 1394, O k t o b e r , I n d i k t i o n III: Der Mönch Joasaph,
der, begleitet von zwei Brüdern, Philotheos und Gerasimos, aus dem
Meteorakloster της Μεταμορφώσεως nach dem Athos übergesiedelt ist,
schenkt dem Kloster Vatopedi ein goldenes Kreuz und 500 Hyperpyra,
unter der Bedingung, dass das Kloster ihm das Kellion τον Προδρόμου
überlasse und den nötigen Lebensunterhalt bis zu seinem Tode liefere.
f ó ηγούμενος της βασιλικής μεγάλης μονής του Βατοττεδίου Θεόδω
ρος Ιερομόναχος.
"J" ó προηγούμενος 'Ιγνάτιος, ιερομόναχος καϊ πνευματικός.
Das Dokument befindet sich in dem erwähnten Meteorakloster.
V. ' Nachträgliches zu den Akten von Ρ anto kr ato r.

L. Petit hat in seinen Actes de Pantocrator (St. Petersburg, 1903.
2. Beilage zum X. Bande des Viz. Vremennik) für № III bloss die
beiden früheren Drucke dieses im Archiv von Russikon aufbewahrten
Dokumentes benutzen können, nämlich den vom Professor der Kievschen
Geistlichen Akademie Ph. Ternovskij besorgten Abdruck (Акты русскаго
на св. Аѳонѣ монастыря св. Пантелеймона. Kiev 1873, S. 176—183)
und den nach einer Abschrift des Bischofs Porphirij in dem nach seinem
Tode herausgegebenen Schlussbande seiner Geschichte des Athos gedruckten
Text (Исторія Аѳона. III, 2. St. Petersburg 1892, S. 648—650). Diese
seine Vorlagen sind recht unzuverlässig, besonders die zuerst genannte,
obgleich dem Kiever Professor für seine Ausgabe die vom Kloster Russi
kon selbst besorgten Photographien sämtlicher Dokumente übersandt
worden waren. Auch Sevastjanov hat seiner Zeit im Kloster Russikon
30 griechische Urkunden photographiert, von denen № 21 das oben
erwähnte Dokument enthält. An der Hand dieser Sevastjanovschen Pho
tographie ( = A) können zu dem Abdruck Petits folgende Berichtigungen
beigebracht werden.
III, 2 und 46. A hat βοη&οϋντα μοι (nicht -â-οϋντά μοι); ib. A hat
irti τώδε τω προικώω (nicht èrti тф δοτφ ττρ.). — 3—4. Α hat οίκειοχείρως (nicht οικεία χειρί). — 7 : im Namen Ίορνίκιος ist die Endung
unsicher, wahrscheinlich Τορνίκης, vgl. Z. 65. — 9—11. A trennt folgendermassen : τον έτέ\ρου υΐοϋ αύτοϋ, ferner Μαρίας αύ\ταδέλ\φης τούτων
und ¿ré^aç αύ\ταοέλφης τούτων. — 12. Α hat hinter ιτιγκερνισσα noch
ή Τορνικίνα. — 13. Α hat συναινέσει (statt εκούσια τε).—18. Α schreibt
ττρός με (nicht προς με). — 20. Α hat richtig vreo χείρα ; ib. Α hat ¿ς
δεϋρο (nicht ίως δ.). — 21 : das zwischen κρίμασιν und οϊς οΐδεν stehende
Wort lässt sich nach den verblichenen Schriftzügen auf der Photographie
nicht mehr erkennen: jedenfalls nicht απασι, sondern wahrscheinlich
άρρήτοις. Ebensowenig steht zwischen οίς und οϊδεν ein αυτός oder
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sonst ein Wort. — 22. A schreibt κυρ (nicht κνριον). — 23. A schreibt
πριμμικήριον κϋρ (nicht πριμικ. κνριον) ; auch Ζ. 30 und 61 ist πριμικήριον mit zwei μ geschrieben. — 24. Α schreibt falsch νπερβαλόντως. —
25. A hat боа (nicht δσον). — 28. A scheint δια τοντο κ α Ι zu haben. —
42. Α hat βονλη&είην (nicht -д-ήναι) und dahinter ein zweites wieder
ausgestrichenes βονλη&είην. — 43. A schreibt ή τις. — 44. A hat κα&'
αίμα μοι προσωκειω μένων (nicht κ. αίμα μοι ττροσοιχειωμ.). — 48. Α
schreibt ήντιναοϋν. — 48—49. Α hat έκνίκησιν, was nicht mit Petit in
έκδίκησιν geändert werden darf. — 49. A scheint ένεκα zu haben, wie Z. 70.—
50. A hat άτΰοοπάοειν καϊ άφαιρήσειν (nicht -στιάσαι κ. -ρήσαι). — 51. Α
hat τοιούτον (τοιαντον bei Petit ist Druckfehler). — 53. A hat èâ-ελήσομεν τΐαραττέμψειν (nicht Ô-ελήσ. -πέμιραι) ; ib. Α hat èv τοϊς ζωσιν έσμεν
(nicht èv ζώσίν έσμεν). — 56. Α hat λαχοϋσαν αύτοίς (nicht λ. αύτφ). —
57. Α hat kein άγιων. — 60. Α hat ενώπιον κ al των', ib. A hat υπογρα
φόντων (nicht -ψάντων). — 63. Α hat von der Hand der Anna : ava η
τορνικινα η πιγγερνισα (ohne Akzente und Spiritus, wie oben Z. 5). —
65. A scheint Τορνίκης zu haben, vgl. oben Z. 7. — 67. A hat πιγκέρνισα.—
68. A hat αυτής τιράγμασιν (nicht αύτγι τιρ.). — 69. Α hat ές το διηνεκές
(nicht εις τ. ά.). — 72. Α hat hinter εκκλησίας noch die Worte : καί άρχιδιόκονος Θεόδωρος Φρ. ι . . . . f — Zwischen 72 und 73 steht noch
f ó μεγαλοναΐτης1) ιερεύς Μανονήλ ό Καλ
Ganz unten am Rande
steht noch: Νικόλαος κληρικός της άγιωτάτης μεγάλης τον &εον εκκλησίας
δ ταβουλλάριος ό
VI.

Die G r ü n d u n g

der n e u r u s s i s c h e n
hl. A n d r e a s .

Einsiedelei

des

Von den oben erwähnten Sevastjanovsehen Photographien aus „ver
schiedenen Klöstern" enthält № 5 ein Synodalschreiben des ökumenischen
Patriarchen Anthimos IV (1840—1841 ; 1848—1852), in dem die Er
hebung des sogenannten Seragion zu einer Skete bestätigt wird. Aus
der Vorgeschichte dieser Skete, die der Bischof Porphirij in seiner Athosenzyklopädie ausführlich behandelt hat (Второе Путешествіе, Moskau
1880, S. 437—464), mögen hier die Hauptdaten hervorgehoben werden.
In 'der Nähe von Kareai, dem Sitze der Zentralverwaltung des Athos,
befand sich von altersher ein dem Protate gehöriges, nach dem hl.
Antonios benanntes Kellion, von dessen jeweiligen Bewohnern in früherer
Zeit wir so gut wie nichts wissen, z. B. dass im Jahre 1652 der frühere
ökumenische Patriarch Athanasios III Patellarios (1634; 1652) sich dort
kurze Zeit bis zu seiner Berufung nach Russland aufhielt. Ums Jahr
1768 wurde das Kellion von dem früheren ökumenischen Patriarchen
1) Die Lesung ist nicht sicher ; das Wort scheint stark abgekürzt zu sein :
μ γλοΚ.
6*
ε
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Serapheim II (1757—1761), der nach seiner Vertreibung sich auf den
Athos begeben hatte, angekauft und zu einem vierstöckigen prächtigen
Gebäude mit drei kleinen Kirchen ausgebaut ; es wurde von ihm dem
hl. Apostel Andreas geweiht und erhielt wegen seiner palastähnlichen
Anlage die Bezeichnung Seragion ( = Serail). Serapheim flüchtete dann
1775 aus Furcht vor den Nachstellungen der Hohen Pforte auf einem
russischen Kriegsschiffe nach Kussland, wo er, im Begriff, wieder auf
den Athos zurückzukehren, starb. Als die Nachricht von seinem Tode
auf dem Athos eintraf, übergab der von Serapheim als sein Stellvertreter
daselbst zurückgelassene Archidiakon, da ihm die Mittel zur Instandhaltung
des so grossartig angelegten Seragion fehlten, das Gebäude dem Kloster
von Vatopedi zu ewigem Besitz. Da aber auch die Mönche von Vatopedi
nicht imstande waren, Seragion ausreichend zu unterstützen, so verfiel
im Laufe der Zeiten das Gebäude aussen und im Innern immer mehr
und mehr und verlor auch von seinem beweglichen und unbeweglichen
Eigentum allmählich ein Stück nach dem andern. Im Jahre 1841 mieteten
zwei russische Mönche, Vissarion und Varsonophij, die schon 1830 nach
dem Athos gekommen waren, das Seragion für sich und begannen dort
mit anderen russischen Mönchen, deren Zahl bald wuchs, eine wohlge
ordnete Klostergemeinschaft einzurichten. Dem Grafen A. N. Muravjev
gelang es dann, die massgebenden Persönlichkeiten in Kareai und Vato
pedi für den schon lange gehegten Plan zu gewinnen, das Seragion zu
einer selbständigen neurussischen Skete zu erheben. Die betreffende offi
zielle Erklärung der Zentralverwaltung des Athos mit genauer Angabe
der Rechte und Pflichten der neuen Einsiedelei (vom 21 Oktober 1849)
ist von Porphirij in russischer Übersetzung abgedruckt (S. 444—449).
Auch der ökumenische Patriarch Anthimos zögerte nicht, die neue Skete
in einem Synodalschreiben zu bestätigen. Dies Schreiben ist neulich von
Demßtr. A. Petrakakos im *ЂшЦа. Φάρος X (Nov. 1912) S. 414—417
veröffentlicht, aber mit Fortlassung des Schlusses und der Unterschriften ;
ausserdem hat sich die von ihm benutzte Vorlage viele kleine Abände
rungen des Wortlauts erlaubt, so dass unser nach der Photographie des
Originals gemachter Abdruck dadurch nicht überflüssig geworden ist. Bei
Porphirij (S. 452—455) findet sich eine dem Original gleichzeitige russi
sche Übersetzung des Synodalschreibens, die aber nicht genau Wort für
Wort dem Original entspricht, sondern bloss eine recht freie und mehr
fach kürzende Wiedergabe des Sinnes bietet. Sie hat uns aber bei der
Entzifferung der verschnörkelten Monokondylien der Synodalen wertvolle
Dienste geleistet.
1849, D e z e m b e r , I n d i k t i o n VIII.
f "Λ vd· ιμος έ λέ φ Θ ε ο ν άρχιε τΐίακοτΐος
ν ο ν 7ΐ ό λ ε ω ς νέας 'Ρώμης
γ. α Ι ο ίκον μ εν ιν.0 ς

Κωνβταντιπατριάρχης.
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t Kal προς πάσαν μεν αΐτησιν, το εϋλογον καί θεοφιλές συνεπαγομέ
νων, ΐδοι τις αν τήν Έκκλησιαστικήν εύμένειαν πρόχειρον, ούχ ήττον δε καί
τάς έπϊ συσταθεί σεπτών καταστημάτων καί Ιερών σκήτεων άφορώσας αιτή
σεις ανδρών όσιων καί Θεφ άνακειμένων ευμενώς αποδεχόμενη ή κοινή
φιλόστοργος Μήτηρ της προσηκούσης άξιοι προστασίας ' καί δσα μονιμότη- 5
τος καί ευσταθείας τών θεοφιλών αυτών σπουδασμάτων παραίτια, προθύμως έπιδαν\)ΐλεύεται δια γραμμάτων αυτής Πατριαρχικών καί Συνοδικών,
τήν διηνεκή διαμονήν αντοϊς πραγματευομένη καί άμα το προνοητικον αυτής
ποιούμενη κατάδηλον, καθά καί έπϊ του παρόντος. Πατέρες γαρ σεβάσμιοι
¿κ τών ενασκούμενων ¿ν τω άγιωνύμφ ορει του "Λθωνος καί τον ήσύχιον 10
καί άπράγμονα βίον μετιόντων, κατοικοϋντες δμοϋ έπί το αυτό ώς αδελφοί
κατά το ¿/αβητικόν, ούτοι, φαμέν, ές δεϋρο τα τής διαμονής αυτών καί
ασκήσεως ποιούμενοι ëv τινι κελλείφ έξουσιαζομένφ υπό τής ιεράς καί
σεβάσμιας Μονής του Βατοπεδίου, τιμωμένφ έπ ονόματι τον όσιου καί
μεγάλου Πατρός ημών Άντωνίον, Σεράγιον καλουμένφ καί κειμένφ ού 15
μακράν τής τοποθεσίας τών Καρεών, επειδή υπό θείου ένισχυόμενοι ζήλου,
σκοπον £θεντο τελειοτέρας ασκήσεως, καί κατά τον θείον *Απόστολον λέ
γοντα ' <ό δυνάμενος χωρεΐν χωρείτω* προείλοντο τήν εις έναρετωτέραν καί
ώς ειπείν άϋλωτέραν βιωτήν χωρούσαν πορείαν βαδίσαι, δ εστί, μεταρ'ρ'υθμίσασθαι το πολίτευμα αυτών εις άσκητικόν, κατά το παράδειγμα καί άλλων 20
έν τφ άγίφ ορει οσίων καί ενάρετων ασκητών, ταντα δε προθέμενοι καί
άποφασίσαντες σταθερότητι γνώμης, άνήνεγκαν τα τον θεοφιλούς αυτών
πόθου καί σκοπον προς τήν Ιεράν κυριαρχικήν Μονήν του Βατοπεδίου καί
έδεήθησαν έπιδοκιμάσαι μεν καί έγκρίναι τήν πρόθεσιν αυτών, έπινεϋσαι
δε κυριαρχικώς καί παραχωρήσαι αύτοίς το $ηθεν ΚελλεΙον, δπως μετά- 25
ποιηθη είς δνομα καί χρήμα σκήτεως καί μεταρ'φυθμισθη από κελλιωτικοϋ
εις ακητιωτικον σκήνωμα, σεμνύνηται бе
φημίζηται
ή νέα αϋτη σκήτη αυτών τοις όνόμασι τον τε ένδοξου Αποστόλου
Ανδρέου
του Πρωτοκλήτου καί τον όσίον Πατρός ημών Αντωνίου τον μεγάλον,
προς ταύτην τήν θερμήν αυτών παράκλησιν ευχαρίστως διατεθέντος τον 30
ιεροϋ κυριαρχικού Μοναστηρίου του Βατοπεδίου καί προθύμως καί φιλαδέλφως έπιχορηγήσαντος αύτοϊς τήν αδειαν του μεταποιηθήναι είς σκήτην
το ρ'ηθεν Κελ^ον, ώστε διάγειν έν αύτη αυτούς τε τους ήδη ευρισκομένους
Ιερομόναχους τε καί μοναχούς, Εξ τον αριθμόν οντάς, καί τους μετά ταί/τα
διαδόχους αυτών, καί μετιέναι ές άεΐ βίον σκητιωτικόν, άπαραλλάκτως καί 35
όμοιοτρόπως τοϊς λοιποίς έν τω άγιωνύμφ ορει άσκηταΐς, ού μήν бе άλλα
σνγχρόνως καί τής ιεράς τοϋ όγιωνύμου (Ορους) Κοινότητος ένδούσης είς
τήν περί τής μεθαρμογής ταύτης προκαταρκτικήν άπόφασιν και έπίνενσιν
τής κυριαρχούσης Μονής τον Βατοπαιδίον καί τ# περί τούτον μοναστηριακή
αυτής μεσιτεία καί παρακλήσει σνγκατατεθείσης, έγνώσθησαν ήδη ταντα 40
πάντα τη ημών Μετριότητι, προκαθημένη Συνοδικώς, καί έδηλώθησαν άπο
12 Ps. 132,1.
gelassen.

17 Matth. 19,12.

37 ορονς ist vom Schreiber aus
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επισήμων ένσφραγίστων γραμμάτων της τε Ιεράς Κοινότητος και της σεβαομίας Μονής τον Βατοπεδίον, άναγνωσθέντων επ' άκροάσει ημών τε καϊ
της περί ήμας ιεράς 'Λδελφότητος και άγιας Συνόδου, καϊ ένθεν μεν το
45 ¿κ πείρας άνετΐίλητΐτον τον βίον καϊ σεμνοπρεπές των είρημένων Πατέρων
πιστοποιονντων, ένθεν δε ¿κδηλονντων τήν δμόφωνον γνώμην βούλησίν τε
καϊ σνγκατάθεσιν, ην έτνΐ щ αποκατασταθεί της περί ής ό λόγος νέας
Ιερας οκήτεως παρέχονται κοινώς ή τε ιερά σύναξις της Κοινότητος καϊ
τταοα ή ολομέλεια των δσιωτάτων Βατοπεδινών Πατέρων, και τελενταΐον
50 έξαιτούντων ομοφώνως καϊ θερμώς ¿κλιτταρούντων έπικνρωθήναι καϊ κατασφαλισθήναι τα κοινώς καϊ ευχαρίστως νττ' αυτών εγκριθέντα καϊ άποδεχθέντα
καϊ δι' έκδόΰεως ημετέρου Πατριαρχικού καϊ Συνοδικού οιγγιλλιώδους èv
μεμβράναις γράμματος.
προς δε τούτοις καϊ ό ήδη κοιντ/ γνώμτ] καϊ
αιτήσει των έτνΐ το άσκητικόν, ώς εϊρηται, οτάδιον βαδιζόντων Πατέρων
55 καϊ επικυρώσει μοναστηριακή εκλεγείς δια τήν ένοϋσαν аѵгф άρετήν καϊ
ικανότητα καϊ αποκατασταθείς /Ιικαϊος, όσιώτατος èv ίερομονάχοις κύρ
Βησσαρίων, παραγενόμενος ¿νταζ7ι9·α καϊ προσωπικώς ήμιν εμφανισθείς παρέστησε καϊ αμέσως προς τήν Έκκλησίαν τήν διακαή αντον τε καϊ των
Συνάδελφων αντον εφεσιν καϊ τον έγκάρδιον πόθον προς τήν άνάβασιν τον
60 ασκητικού βίον, καϊ έξητήσατο θερμώς μή άποτυχεϊν τής έπϊ τούτω Εκκλη
σιαστικής αντιλήψεως καϊ προστασίας' δια ταντα σκεψάμενοι Σννοδικώς
καϊ τάς κοινώς προσενεχθείσας, ώς διείλ'ηπται, αιτήσεις καϊ παρακλήσεις,
πανταχόθεν το ενλογον καϊ άκαταιτίατον κατιδόντες σννεπιφερομένας καϊ
προς ψνχικήν μεν σωτηρίαν καϊ сосреЯбшѵ των είρημένων θεοφιλών ανδρών
65 άφορώσας, παράδειγμα δε πολλοίς καϊ νπογραμμον σωτήριον καταλειπούσας, άπεδεξάμεθα ευμενώς λίαν, εύχαίς καϊ εύλογίαις καϊ επαίνων δαιριλεία
καταστέψαντες τους τών ασκητών νεοπαγείς τούτους, έπικαλεσάμενοι αμα
καϊ τήν θείαν ¿π' αντοίς ¿νίσχνσιν καϊ άντίληψιν. και γράφοντες άποgpaí-yd|U£i^a Σννοδικώς μετά τών περί ήμας ίερωτάτων 'Αρχιερέων καϊ
70 νπερτίμων, τών èv άγίω πνεύματι αγαπητών ημών 'Αδελφών καϊ σνλλειτονργών, ίνα
αον : δ τε είρημένος οσιότατος èv ίερομονάχοις κνρ Βησσαρίων, ό ήδη
κανονικώς εκλεγείς Λικαϊος, οι τε ηδη μετ' αντον τήν αδελφότητα ταύτην
σνμπληρονντες, και ol μετά ταίΤτα διάδοχοι αυτών εισερχόμενοι εις το ιερόν
75 τον άσκητικόν βίον στάδιον, έχωσι βιονν καϊ πολιτεύεσθαι άσκητϊκώς, διατηρονντες άπαρεγκλίτως τονς ιερούς καϊ πατροπαραδότονς δρονς, καϊ βαί
νοντες κατ' 'ίχνος καϊ παρακολονθονντες τοϊς σκητιωτικοίς θεσμοίς, τοις
νπο τών αγίων ημών Πατέρων έκτεθειμένοις, εκτελονντες καϊ τάς κανονι
κός εκκλησιαστικός άκολονθίας καϊ πολιτενόμενοι κατά τον τύπον τον" άσκη80 τικον α,ντ&ν èπaγγέλμaτoς,
βον\
όφείλω^ι διατηρείν τήν οφειλομένην εύπείθειαν καϊ ύποταγήν
προς τήν ίεράν κνριαρχονσαν Μονήν τον Βατοπεδίον, αναφερόμενοι προς
αυτήν περί πάσης εξωτερικής αυτών υποθέσεως καί δεχόμενοι τάς διαιτήσεις καϊ αποφάσεις αντής, ήτις αμοιβαίως οφείλει ένδείκννσθαι προς τήν
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αυτών Αδελφότητα
πάσαν προστασίαν καί νπεράσπισιν έν οίαδήτινι συμ- 85
πεσούση αυτών ύπο&έσει,
γον : το ήδη παραχωρη&εν τοις νέοις τούτοις άσκηταΐς ΚελλεΙον 2εράγιον μετά πάσης τής περιοχής αύτον νπάρχη το arcò τοϋδε καί λέγηται
καί παρά πάντων γινώακηται σκήτη ιερά, σεμνννομένη επί τοίς ονόμασι
τον τε ένδοξου * Αποστόλου 'Ανδρέου τον Πρωτοκλήτου καί τοϋ οσίου Πα- gg
τρος ημών 'Αντωνίου τον μεγάλου καί καλήται μεν. και νπάρχη σκήτη τής
Μονής τοϋ Βατοπεδίου, μένη δε δια παντός υπό τήν άνενόχλητον διακατοχήν χρήσιν τε καί κατοικίαν των τε ήδη έν αύτη δντων Πατέρων καί των
μετά ταϋτα διαδόχων αυτών, μή δυναμένων των Βατοπεδινών Πατέρων
άποβάλλειν αυτούς άνευ νομίμων καί δικαίων λόγων, όφείλωσιν έπί τούτοις 95
ot ρ'η&έντες νέοι άσκηταί μή νπερπηδαν τα δρια ταύτης τής σκήτης αυτών,
άλλα διάγειν είρηνικώς μετά των περί αυτούς γειτνιαζόντων,
δον : οι είρημένοι σκητιώται τοϋ Έεραγίου Πατέρες οφείλωσι διατηρείν
τάς τάξεις και τα έ'&ιμα πάντα ώς προς τήν ¿κL·γήv τοϋ ¿/ικαίου, ανα
γνωριζομένου δια τής μοναστηριακής επικυρώσεως, έκμιμούμεν&ι καί άκολου- юо
■д-οϋντες τους τύπους καί τάς έ&ιμοταξίας των λοιπών έν τφ άγιωνύμω
ορει σκήτεων άπαραβάτως καί φερόμενοι δμοιοτρόπως έν πασι τοις σχέσιν
καί άναφοράν έ'χουσι προς τε εαυτούς, προς το κυριαρχούν Ιερόν μοναστήριον και προς τήν του άγιου ορούς Κοινότητα,
εον: οφείλωσι διατηρείν μέχρι κεραίας τα τής είλικρινοϋς αυτών ύπη- Ю5
κοότητος προς τήν κραταιάν ο&ωμανικήν βασιλείαν καθήκοντα, πληροϋντες
τους νενομισμένονς φόρους αυτών, καί υποχρεούμενοι αγογγύστως εις τα
τεταγμένα τοπικά καί μοναστηριακά δικαιώματα καί μηδόλως άντιτείνοντες
εις τήν τούτων άπόδοσιν.
Ταϋτα άπεφάν&η καί κεκύρωται Σννοδικώς ' δς δ, αν και όποιος των j ^
απάντων ιερωμένος ή λαϊκός κακοβουλία καί άνευλαβεία κεκινημένος τολμήση ποτέ κρνφίως ή φανερώς έπήρειαν τινά καί ένόχλησιν έπενεγκείν τί)
ρ'η&είση ίερφ νέα σκήτη καί τοίς έν αύτη ήδη τε και εις το μετά ταϋτα
ένασκουμένοις Πατράσι καί έχ&ρά βουλεύσασ&αι περί αυτής καί διασεΐσαι
τήν καλήν αυτής άρμονίαν xal δλως βονλη&η άνατρέψαι μέχρι κεραίας τά ц 5
έν τφ παρόντι Συνοδικώς έκπεφασμένα, δστις αν η, άφωρισμένος ύπάρχη
παρά τής άγιας καί ομοουσίου και ζωοποιοϋ και αδιαιρέτου Μακάριας
Τριάδος, τοϋ *Ένος τη φύσει μόνου Θεοϋ, καί κατηραμένος και ασυγχώρητος
καί άλυτος μετά S-άνατον καί τυμπανιαϊος xal πάσαις ταΐς Πατρικαϊς καί
Συνοδικαΐς άραϊς ύπεύ&υνος και ¿νοχος τοϋ πυρός τής γεέννης καί τφ j^O
αίωνίω аѵад-έματι υπόδικος, бд-εν εις ενδειξιν καί διηνεκή τήν άσφάλειαν
έγένετο και το παρόν ήμέτερον Πατριαρχικσν καί Συνοδικον σιγγιλλιώδες
έν μεμβράναις γράμμα, χαταστρω&εν καν τφ Ιερφ κώδικι τής κα#* ή μας
τοϋ Χρίστου μεγάλης Εκκλησίας, καί έδόθ-η τοις όσιωτότοις άσκηταΐς Πα
τράσι τής αρτισύστατου ιεράς σκήτης τοϋ Σεραγίου κατά το άγιώνυμον όρος, j25
έν έ'τει 2ωτηρίω αωμ&Ψ κατά Μήνα Λεχέμβριον, έπινεμήσεως η^ς.
109 mit άπόδοαιν schliesst der Abdruck von Petrakakos.

88

ОТДѢЛЪ ш.

f "Λ ν S· ιμος
ελέω
Θ ε ου αρχιεπίσκοπος
νουπόλεως
νέας
'Ρώμης
γ. α Ι οικουμενικός
•j' ό Καισαρείας
Παΐσ ι ο ς.
130
-f ó Εφέσου
"'Λν&ιμος.
■f" ό 'Ηράκλειας
Πανάρετος.
'Ιωακείμ.
f ό Κυζίκου
f ό Νικομήδειας
Διονύσιος.
•j' ό Κέρκων
Νεόφυτος.
135
-j- ό πρό ε δ ρος Διδυμοτείχου
Μελέτιος.
f ó Κρήτης
Χρύσαν&ος.
Ί* ó Σερρών
Ιάκωβος.
f ó Σωζουαγα&ουπόλεως
Προκόπιος.

Κωνσταντι
πατριάρχης.

An einer Schnur die Bleibulle des Patriarchen, die die Gottesmutter
mit dem Jesuskinde zeigt.
Unten rechts eine unleserliche Notiz mit der Unterschrift: Статскій
Совѣтникъ Петръ Севастьяновъ.
Namenregister.
'Αγχίαλος Zogr. 2,47.
'Αλεύρου γη Vat. 2,35.
' Αμουλιανης (της) νησίον Vat. 2,6.
' Ανδρέας, άπόστ. Andr. 28 ; 90.
"Αν&ιμος, οίχ. πατρ. (1849) Andr. 127.
— ο 'Εφέσου (1849) Andr. 130.
'Αντώνιος é μέγ. Andr. 15; 29; 91.
'Αρσένιος vgl. Τζαμπλάκων.
Βαγενοκαμάρα, η Zogr. 1,3. 8.
Βαχοπεδίου μονή Vat. 1,4; 2,31; 3 , 7 ;
Andr. 14; 23; 3 1 ; 39; 43; 82; 92;
Βαχοπαιδινός Zogr. 1,19; Andr. 49; 94.
Βέρροια, ή Vat. 2, 2.
Βησσαρίων, Δίκαιος (1849) Andr. 57 ; 72.
Βίκτωρας Zogr. 1,21.
Γαλικός Vat. 2, 23.
Γεώργιος, ό αγ., μετόχ. Vat. 2,15; vgl.
Καλαμίτζιν.
Γιωβαννίτζα, ή, τοποΒ·. Zogr. 2, 11, 25.
Γραδίστιν, χωρίον Vat. 2,21.
Γρηγόριος ό Σμύρνης (1690) Zogr. 2,46.
Δανιήλ ο'Αγχιάλου (1690) Zogr. 2,47.
άανίδ, ηροηγ. Βατοπ. (1643) Zogr. 1,19.
Δέρχοι, οι Zogr. 2,49 ; Andr. 134.
Δερμοκαιτης, ο Vat. 2,18.
Δημητρίου, τοϋ è/γ., μετόχ. Vat. 2,13.
Διδνμότειχος Andr. 135.

Διονύσιος ο Νικομηδ. (1849) Andr. 133.
Διονυσίου μονή Zogr. 1, 23.
Διυλίζοντος μονή Chil. 9,49.
Δομέτη (τοϋ) κελλίον Vat. 2,7.
Δοοί&εος, κα&ηγ. Xavă (1316) Esph. VII
244.
Δοχειαρίτης Zogr. 1,24.
Δραγοβοντζίστα, η Vat. 2, 18.
Δρίηνος Vat. 2, 25.
' Ελαδιάβα, μετόχ. Vat. 2,5.
' Ελσιανή, η Vat. 2,19.
Έρμήλεια, ή Vat. 2,4
' Εσφιγμένον μονή vgl. Σημένον U. Σφι
γμένου.
"Εφεαος, η Andr. 130.
Ζαβερνίκεια Vat. 2,8.
Ζίχνα Vat. 2, 17. 22. 24.
Ζωγράφου μονή Zogr. 1,3. 6.13; 2, 6.
12. 17. 19. 24. 28. 35. 37 ; Ζωγραφίτικος 1,12.
*Ηράκλεια, η Vat. 2,29; Andr. 131.
'Ησαΐας, ηγ. Ζωγρ. (1690) Zogr. 2, 7.
Θεόδωρος, ηγ. Βατοπ. (1394) Vat. 3, 7.
— Φρ.ι
μέγ. σκευοφ. (1358) Pant.
ΠΙ, 72.
Θεοτόκος, fj Vat. 2, 1 ; vgl ' Οδηγήτρια u.
Κοιμήσεως.

127—128. Die Schriftzüge dieser Unterschrift sind von der über dem Texte
stehenden verschnörkelten Signatur des Patriarchen verschieden.
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Θεσσαλονίκη Vat. 2,1.
Θολός, χωρίον Vat. 2,17.
' Ιάκωβος, ηγ. Σέρβου (1316) Esph. VII, 257.
— ò Σερρών (1849) Andr. 137.
Ίβερίτης
Zogr. 1,22.
' Ιγνάτιος, προηγ. Βατ. (1394) Vat. 3,9.
'Ιερισσός Zogr. 2, 3.
'Ιούδας Zogr. 2,34.
'Ισαάκ, Πρώτος (vor 1356) Vat. 2 , 8 .
Ίσαάκιος
vgl. ' Ραούλ.
Ίσαέαγας
(1643) Zogr. 1,2.
Ιωακείμ
ô Κνζίκον (1849) Andr. 132.
'Ιωάννης ό Ααρίσσης (1690) Zogr. 2,48.
— vgl.
Παλαιολόγος.
' Ιωάσαφ, μοναχός (1394) Vat. 3, 1.
Καβάσιλας (vor 1356) Vat. 2, 35.
Καισαρεία, η Andr. 129.
Καλά Δένδρα Vat. 1, 6.
Καλαμάρια, ή Vat. 2, 3.
Καλαμίτζιν, μετόχ. Vat. 2,15.
Καλλίνικος, οίκ. πατρ. (1690) Zogr. 2, 1.
Καλλίστρατος
(1316) Esph. VII, 256.
Καλο&έτης Vat. 2, 14.
Καραί, al Zogr. 1,7. 10; vgl. Καρεαί.
Καραμαλίς, Νικόδ. (1643) Zogr. 1, 17.
Καρεαί, ai Andr. 16 ; vgl. Καραί.
Κοιμήσεως της Θεοτόκου μονή Vat. 2,28.
Κολετζη (τον) κελλίον Vat. 2, 7.
Κρήτη Andr. 136.
Κριμωτα (τον) γη Vat. 2, 38.
Κνζικος, η Andr. 132.
Κυνηγών (των) πύλη Vat. 2, 32.
Κωνσταντινούπολις
Zogr. 2,1 ; Vat. 2, 27.
29 ; Andr. 127.
Αάρισσα, f¡ Zogr. 2,48.
Λανριώτης Zogr. 1, 17.
Λήμνος Vat. 2,16.
Μακρογένη (τον) μονή Esph. VII. 254.
Μακρόν μονή Esph. VII, 236.
Μάμας, ο αγ., μετόχ. Vat. 2, 3.
ДГаѵог^А о Καλ . . . . . tffjfvç (1358) P a n t .
III, 72.
Μαυροφόρος Vat. 2, 20. 26. 39.
Μάχου μτού μπάσας (1643) Zogr. 1,2.
Μελέτιος ό Διδνμοτ. (1849) Andr. 135.
Μεταμορφώσεως μονή in Meteora Vat. 3,3.
Μιχαήλου ζευγηλ. Vat. 2, 26.
Д/σνζ«;«??, ό (vor 1356) Vat. 2,4.
Νεόφυτος ό Δέρκων (1849) Andr. 134.
Νικόδημος vgl. Καραμαλίς.
Νικόλαος, ό Ηγ., μετόχ. Vat. 2, 20.
- ταβουλλάρ. (1358) P a n t . Ill, 73.
Riga, Oktober 1913.

Νικομήδεια Andr. 133.
Νίφων ο Ποταμιάτης
(с. 1356) Vat. 2,31.
'Οδηγήτριας
μετόχ. Vat. 2,12.
Παΐσιος ό Καισαρείας (1849) Andr. 129.
Παλαιολόγος, Ίω., βαϋιλ. (1344) Vat. 1,13;
(1356) V a t . 2,42.
Πανάρετος ο 'Ηράκλειας (1849) Andr. 131.
Παντοκράτορος
μονή Zogr. 1, 25.
Παχώμιος δ Δέρκων (1690) Zogr. 2,49.
Περι&εωριον Vat. 2,14.
Яег^нгСсЬ, ђ Vat. 2,19.
Ποταμιάτης,
Νίφων (с. 1356) Vat. 2,31,
Πρινάρι, τό Vat. 2, 10.
Προανλαξ, ο Vat. 2, 5.
Προδρόμου (τον) κελλίον Vat. 3, 5.
Προκόπιος ο Σωζοναγαθ·. (1849) Andr. 138.
Προσφόριον, μετόχ. Vat. 1,3; 2, 6.
'Ραούλ, 'Ισαάκ, (vor 1356) Vat. 2 , 3 3 .
'Ραφάλιον
Vat. 2,38.
' Ρ ω / « / , νεα Zogr. 2,2; Andr. 128.
Σαραντηνον
μετόχ. Vat. 2,2.
Σέληνα, τά Chil. 111,25.
Σέλματος Vat. 2,9.
Σεράγιον Andr. 15; 87; 98; 125.
Σέρβου μονή Esph. VII, 257.
Σέρραι, al Vat. 2,12. 1 8 ; Andr. 137.
Σημένου
(= Έσφιγμένου)
μονή Zogr.
1,3. 6. 13; Σημαινήται, Σιμενοίται ib.
1,9. 15.
Σιδηροκανσία,
ή Vat. 2,34.
Σιμοπετρίτης
Zogr. 1,27.
Σμύρνη Zogr. 2,46.
Σπηλαιώτισαα,
μετόχ. Vat. 2,34.
Σταυρονικητιανός
Zogr. 1,26.
Στούμπος
Vat. 2,20.
Σφιγμένου
(=■'Εσφιγμ.) μονή Zogr. 2 , 8 .
21. 23. 38.
Σωζουαγα&ούπολις
Andr. 138.
Σωτήρ Χριστός, χωρίον Vat. 2, 21.
TÇayy«i>??ç, Ί ω . Vat. 2,13.
Τζαμπλάκων,
'Αρσένιος
(vor 1356) Vat.
2,10. 24.
— μέγ. δούξ (vor 1356) Vat. 2,10. 24.
Τορνίκης, Ò P a n t . ΠΙ, 7. 65.
Φονκοπούλον γη Vat. 2,17.
Φρ.ι.....
vgl. 0£¿da>(>oc.
Χαριούπολις
Vat. 2, 29.
Χ£λανΜαρίνος Zogr. 1, 21.
Χοτολίβοι Vat. 2,9.
Χρύσαν&ος o Κρήτης (1849) Andr. 136.
Χρυσή πύλη Vat. 2,30.
Χρυσονπολις Vat. 2, 35.

Ed. Kurtz.

