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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Συνεχίζοντας την ερευνητική του δραστηριότητα στον τομέα 
της διάσωσης και επιστημονικής εκμετάλλευσης τών μεταβυζαντι
νών αρχείων του Άγιου "Όρους, το Κέντρο Βυζαντινών 'Ερευνών 
του Εθνικού 'Ιδρύματος 'Ερευνών παρουσιάζει σήμερα τον κατά
λογο του αρχείου της 'Ιεράς Κοινότητος του "Αθω, άλλως Πρω-
τάτου. Ή έκδοση πραγματοποιείται στα πλαίσια του προγράμμα
τος 'Αρχειακές, παλαιογραφικές και διπλωματικές έ'ρευνες στο 
"Αγιον "Ορος. Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι 
δ συνεργάτης κ. Κρίτων Χρυσοχοιδης, ό όποιος ηγείται τών απο
στολών του Κέντρου στις αγιορείτικες μοναστηριακές βιβλιοθήκες 
και αρχεία, και κατευθύνει ως πρωτοσύμβουλος σε όλες τις φάσεις 
το έργο της ερευνητικής ομάδας πού ασχολείται με τήν ταξινό
μηση κάί καταλογογράφηση τών άθωνιτικών αρχειακών πηγών. 

Ό κύριος όγκος του μεταβυζαντινού αρχείου του Πρωτάτου 
συνίσταται από κώδικες πού περιέχουν αντίγραφα βυζαντινών και 
μεταβυζαντινών εγγράφων ή κατάστιχα εσόδων και εξόδων τής 
Κοινότητας. Το είδος τοϋ αρχειακού υλικού προσδιόρισε κάί επέ
βαλε συγκεκριμένους κανόνες μεθοδολογικής προσέγγισης στην τα
ξινόμηση και καταλογογράφηση του. Οί αρχειακοί κώδικες ταξι
νομήθηκαν σε δύο ενότητες: στην πρώτη καταχωρήθηκαν οι κώ
δικες στους οποίους έχουν αντιγραφεί τα εισερχόμενα και εξερχό
μενα έγγραφα, και στην δεύτερη οι κώδικες πού περιλαμβάνουν τις 
καταγραφές τών εσόδων και εξόδων τής Κοινότητας. ΟΙ λίγοι μι
κτοί κώδικες πού έχουν σωθεί, δσοι δηλαδή περιέχουν και αντί
γραφα εγγράφων, άλλα και καταστάσεις εσόδων κάί εξόδων, ταξι
νομήθηκαν ανάλογα με τήν έκταση τοϋ περιεχομένου τους εϊτε 
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στην πρώτη κατηγορία, αν τα αντίγραφα τών εγγράφων που περιέ
χουν είναι τα περισσότερα, είτε, πάλι, στη δεύτερη, αν αντίστοιχα 
εΐναι περισσότερες οι περιεχόμενες καταστάσεις τών εσόδων και 
εξόδων. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος διάσπασης τον αρχειακού 
σννόλον, ακολουθείται στην παράθεση τών επιτομών η σειρά τών 
σελίδων τον κώδικα στις όποιες εχονν κατα^ρα^εΐ τα έ '^ρα^α, 
ανεξάρτητα από τη χρονολογία τονς. Έκτος άπο τις δύο ενότητες 
τών αρχειακών κωδίκων, ό κατάλογος περιλαμβάνει στο τρίτο μέ
ρος τον τις επίτομες εξι λντών εγγράφων τών ετών 1668, 1682, 
1785, 1788, 1798 και 1800. Προς διενκόλννση τών ερεννητών κρί
θηκε σκόπιμο να προστεθεί στον τόμο πλάκας τών εγγράφων όλων 
τών κωδίκων κατά χρονολογική σειρά, καθώς και γλωσσάριο τών 
κνριοτέρων δρων, ελληνικών και τονρκικών, πον μνημονεύονται στα 
έγγραφα. 

Με την έκδοση τον καταλόγον τον μεταβνζαντινού άρχείον 
τον Πρωτάτον διενρύνεται δ αριθμός τών εργαλείων ερεννας πον 
εχονν στη διάθεση τονς οι μελετητές της Ιστορικής εξέλιξης τον 
'Αγίον "Ορονς. Πολλαπλής άξιας και σημασίας είναι ιδιαίτερα οι 
μαρτυρίες τών πηγών πον αφορούν την οικονομική πολιτική τον 
"Αθω και τήν προσπάθεια διαφύλαξης τών οικονομικών τον προ
νομίων με τήν προσαρμογή στις νέες καταστάσεις πον είχαν δια
μορφωθεί. Οι ενδείξεις τών εγγράφων επιτρέπονν τήν αντίληψη 
της οικονομικής και κοινωνικής πορείας δχι μόνο τής άθωνιτικής 
κοινότητας, άλλα και τον ενρύτερον βαλκανικού χώρον κατά τή 
μεταβνζαντινή περίοδο. 

"Οσοι γνωρίζονν ήλίκας και χαλεπάς δυσχέρειας παρέχουσιν αι 
τοιαυται. ερευναι και μελέται, όπως έγραφε στις αρχές τον αιώνα 
μας δ κατ" εξοχήν Ιστορικός τον ' Αγίον ,fΟρονς, Γεράσιμος Σμνρ-
νάκης, κατανοούν τον επιστημονικό μόχθο πον απαιτεί ή επεξερ
γασία κάί σνστηματική καταλογογράφηση τών μοναστηριακών αρ
χειακών πηγών. Ό κ. Χαράλαμπος Γάσπαρης έφερε αισίως σε πέ
ρας το έργο πον είχε επωμισθεί. Στην επιστημονική εργασία τού 
Κέντρον στις Καρνές, κατά τή διάρκεια τόσο τής πρώτης αποστο
λής πον πραγματοποίησαν οι σννεργάτες κύριοι Κρίτων Χρνσοχοι-
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δης και Πάρις Γουναρίδης με σκοπό την ταξινόμηση και μικροφω-
τογράφηση δσο και της δεύτερης πού πραγματοποίησε ο συντάκτης 
του καταλόγου, ή συμβοήθεια της 'Ιεράς Κοινότητος υπήρξε συγ
κινητική και ή φιλοξενία μεγαλόδηλος. 'Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκ
φράζονται προς τον αρχιμανδρίτη Καλλίνικο Ίβηρίτη, Πρωτοεπι-
στάτη κατά το διάστημα των εργασιών, καθώς και προς τους επι
στάτες μακαριστό μοναχό Θεόκλητο Παντοκρατορινο και ιερομό
ναχους Ευγένιο Φιλοθεΐτη και Ίουστίνο Σιμωνοπετρίτη. Το γεγο
νός δτι το επιστημονικό κλιμάκιο εργάσθηκε μέσα σε κλίμα δη
μιουργικής φιλότητας και συμψνχίας με την 'Ιερά Κοινότητα απο
δεικνύει την εμπιστοσύνη με την οποία το σύνολο τής παλαιτάτης 
μοναστικής πολιτείας περιβάλλει το επιτελούμενο άπο το Κέντρο 
Βυζαντινών 'Ερευνών έργο τής ταξινόμησης και καταλογογρόφη
σης τών άθωνιτικών μεταβυζαντινών αρχείων. 

ΧΡΥΣΑ Α. ΜΑΑΤΕΖΟΥ 





ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Tò αρχείο πού παρουσιάζεται στον τόμο αύτο φυλάσσεται στο δεύτερο-
όροφο του Πύργου του Πρωτάτου, ό όποιος Πύργος έχει σήμερα ενταχθεί στο· 
κτηριακό συγκρότημα της Ιεράς 'Επιστασίας στις Καρυές. Για μεγαλύτερη 
ασφάλεια, ή είσοδος στα δωμάτια του Πύργου δπου εναπόκειται το αρχειακό 
υλικό επιτρέπεται ύστερα άπο εντολή της Κοινότητας του Α γ ί ο υ "Ορους, μέ 
τήν παρουσία τών εκάστοτε τριών επιστατών και μέ συνδυασμό κλειδιών. Στον 
πρώτο όροφο φυλάσσονται μικρή συλλογή εικόνων καί, σε προθήκες, έγγραφα. 
και κώδικες του 19ου καί 20οΰ αιώνα. "Ολο το υπόλοιπο αρχείο φυλάσσεται 
στο δεύτερο όροφο. Πρίν άπο τήν ταξινόμηση του αρχείου (1982) το έγγραφο 
πού περιέχει το τυπικό του 'Ιωάννη Τσιμισκή (τράγος), έγγραφο-σύμβολο για 
τήν 'Αθωνική Πολιτεία, τα άλλα βυζαντινά έγγραφα, καθώς καί το κηρό-
βουλλο του 'Ιωάννη Σερπάν Καντακουζηνού, μέ το όποιο αφιερώνεται στα 
είκοσι μοναστήρια του 'Αγίου "Ορους ή μονή Κοτροτζανίου στο Βελιγράδι. 
(βλ. λυτά έγγραφα άρ. 2), ήταν τοποθετημένα σέ ξύλινο σεντούκι καλυμμένο 
μέ ύφασμα καί σφραγισμένο μέ βουλλοκέρι. Το σεντούκι άνοιγε μόνο σέ περι
πτώσεις επισκέψεων διακεκριμένων προσωπικοτήτων, για να επιδειχθεί κυρίως: 
το τυπικό του Τσιμισκή, καί στή συνέχεια σφραγιζόταν ξανά, άφου σημειωνό
ταν στο ύφασμα ή ημερομηνία καί ό λόγος για τον όποιο είχε ανοιχτεί. Μετά 
τήν ταξινόμηση τοΰ αρχείου τα παραπάνω έγγραφα τοποθετήθηκαν για μεγα
λύτερη ασφάλεια σέ χρηματοκιβώτιο. Τα υπόλοιπα έγγραφα, ελληνικά, τουρ
κικά καί ρουμανικά, τα όποια βρίσκονταν σέ υφασμάτινες σακκοϋλες, τοποθε
τήθηκαν σέ αρχειοθήκη. Σέ προθήκη στον ίδιο χώρο μέ δλα τα άλλα έγγραφα. 
τοΰ αρχείου φυλάχθηκαν καί οι κώδικες του 18ου καί τών άρχων τοΰ 19ου 
αιώνα. 

Τα μεταβυζαντινά έγγραφα (1453-1800 περίπου) τοΰ αρχείου ταξινομή
θηκαν καί μικροφωτογραφήθηκαν κατά τή διάρκεια επιστημονικής αποστολής 
τοΰ Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του Έθνικοΰ Ιδρύματος 'Ερευνών το Νοέμ
βριο τοΰ 1982. Τήν εργασία ταξινόμησης είχαν αναλάβει οι συνεργάτες τοΰ-
Κέντρου Κρίτων Χρυσοχοΐδης καί Πάρις Γουναρίδης, καθώς καί ό Βασίλης 
Άναστασιάδης, ενώ ή μικροφωτογράφηση έγινε άπο το φωτογράφο Λ. Ά ν α -
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νιάδη. Δεύτερη συμπληρωματική αποστολή πραγματοποιήθηκε άπο το γρά
φοντα τον 'Οκτώβριο τοΰ 1989.* 

ΤΟ Α Ρ Χ Ε Ι Ο 

Με εξαίρεση ένα έγγραφο τοΰ Πρώτου Κοσμά (1500), το αρχείο τοΰ 
Πρωτάτου παρουσιάζει ενα μεγάλο κενό δσον άφορα τή συνέχεια τοΰ υλικού, 
άπο το 1406 με το τυπικό τοΰ Μανουήλ Β ' Παλαιολόγου ώς το 1668 με τήν 
απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως σχετικά με το πρόβλημα της Προσκομιδής 
(βλ. λυτά έ'γγραφα άρ. Ι ) . 2 Το κενό αυτό οφείλεται στή διάσπαση τοΰ αρχείου 

-άπο πολύ παλιά. Ή Κοινότητα είχε καθιερώσει τήν αποστολή και τή φύλαξη 
των πρωτοτύπων εγγράφων της στα σκευοφυλάκια των μονών Βατοπεδίου, 
'Ιβήρων, Μεγίστης Λαύρας και κυρίως της πλησιέστερης μονής Κουτλουμου-
σίου, επειδή ήταν καλύτερα οχυρωμένες, και οί επιδρομές των Τούρκων και 
των πειρατών άπο ξηρά και θάλασσα εναντίον τοΰ 'Αγίου "Ορους ήταν συχνές 
και ιδιαίτερα καταστροφικές.3 Το υλικό αυτό δεν έ'γινε κατορθωτό να συγκεν
τρωθεί ξανά ολόκληρο στο Πρωτάτο, με αποτέλεσμα τα σωζόμενα πρωτό
τυπα έ'γγραφα (μέχρι το 1800), να είναι σήμερα ολιγάριθμα, αν υπολογίσουμε 
μάλιστα και τις αναπόφευκτες φθορές ένας αρχείου για διάφορους άλλους λό
γους. Πληροφορίες για τήν τύχη των πρωτοτύπων εγγράφων πού έπρεπε να 
βρίσκονται στο αρχείο της 'Ιεράς Κοινότητας αντλούμε άπο σημειώσεις πού 
υπάρχουν στα αντίγραφα τους στους κώδικες. "Ετσι, 14 έ'γγραφα σημειώνε
ται δτι φυλάσσονται στο σκευοφυλάκιο της μονής Κουτλουμουσίου, 9 στή μονή 
Βατοπεδίου, 3 στή μονή Μεγίστης Λαύρας, 2 στή μονή 'Ιβήρων, 1 στή μονή 

.Διονυσίου, 1 στο χωριό "Αγιος Νικόλαος Χαλκιδικής και 8 εν xf\ βονλωμένγ] 
σακκονλα της Κοινότητας.4 

1. Ευχαριστώ τή διευθύντρια τοϋ Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών, καθηγήτρια κα 
Χρύσα Μαλτέζου για τις υποδείξεις της κατά τήν ανάγνωση τών χειρογράφων μου και το 
ενδιαφέρον της για τήν έκδοση τοϋ καταλόγου. 'Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στο συνερ
γάτη τοΰ Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών και υπεύθυνο τοϋ προγράμματος για τα άρχεϊα 
τοΰ 'Αγίου "Ορους Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη για τήν ουσιαστική βοήθεια του σέ δλα τα στά
δια της εργασίας αυτής. 

2. Για το κενό αυτό δσον άφορα τα βυζαντινά έ'γγραφα, βλ. A c t e s d u P r o t a-
t o n , σελ. 167-169. 

3. Παραδείγματα επιθέσεων και αναταραχών στο "Αγιο "Ορος βλ. κώδ. 1, άρ. 15 
(1743), 23 (1694), 44 (1745)· κώδ. 3, άρ. 36 (1785) και κώδ. 4, άρ. 16 (1790). 

4. Βλ. για τα έγγραφα στή μονή Κουτλουμουσίου, κώδ. 3, άρ. 1, 2, 4, 7, 8, 11, 43, 
44, 52, 58, 60, 61 και κώδ. 6, άρ. 29, 38· στή μονή Βατοπεδίου, κώδ. 3, άρ. 12, 53, 70, 72, 
74, 75 και κώδ. 6, άρ. 3, 9, 10' στή μονή 'Ιβήρων, κώδ. 3, άρ. 76, 80* στή μονή Μεγίστης 
Λαύρας, κώδ. 3, άρ. 81 και κώδ. 6, άρ. 11, 12" στο χωριό "Αγιος Νικόλαος Χαλκιδικής, 
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'Ολόκληρο το αρχείο της 'Ιεράς Κοινότητας, της περιόδου 1 'Ιουνίου 
1821 - 31 Μάιου 1822, ανακαλύφθηκε άπα τον Ι. Μαμαλάκη στή μονή Χι-
λανδαρίου, οπού είχε μεταφερθεί άπο τον τότε Πρώτο του Α γ ί ο υ "Ορους, πού 
προερχόταν άπο τήν 'ίδια μονή, για να προφυλαχθούν άπο τους Τούρκους.5 Τμή
μα επίσης του αρχείου της Κοινότητας, των πρώτων κυρίως δεκαετιών του 
19ου αιώνα, επισημάνθηκε και στή μονή Μεγίστης Λαύρας. 

Ή Κοινότητα συνέστηνε τους κώδικες πού προαναφέραμε, αρχικά τουλά
χιστον, για συγκεκριμένους λόγους, οι όποιοι συχνά αναφέρονται σε προλόγους 
πού προτάσσονται τών εγγράφων. Στους κώδικες αυτούς αντιγράφονταν σειρές, 
δυστυχώς οχι πάντοτε πλήρεις, εισερχομένων καί εξερχόμενων εγγράφων, με
ταξύ τών οποίων καί δσα αποστέλλονταν για διαφύλαξη στίς μονές. Οι κώδι
κες χρησίμευαν στην Κοινότητα οχι μόνο για πρακτικούς λόγους, τήν άμεση 
δηλαδή χρησιμοποίηση τους, άλλα καί για τή διασφάλιση τών δικαιωμάτων 
της άπο μελλοντικές αμφισβητήσεις καί διεκδικήσεις. Σήμερα οι κώδικες διευ
κολύνουν τήν εξέταση διαφόρων υποθέσεων του Α γ ί ο υ "Ορους, δεδομένου δτι 
πολλά άπο τα πρωτότυπα, εξερχόμενα κυρίως, έγγραφα δε σώζονται. Σε κάθε 
αντίγραφο προτάσσεται τίτλος, πολλές φορές εκτενής, ό όποιος διαφωτίζει 
•σκοτεινά σημεία του έγγραφου, εξαιτίας της έ'λλειψης τών υπολοίπων εγγρά
φων πού αφορούν το 'ίδιο θέμα. 

Το μέρος του αρχείου του Πρωτάτου πού εξετάζουμε στον τόμο αύτο 
αποτελείται άπο 45 κώδικες καί 6 λυτά έ'γγραφα καί καλύπτει τή χρονική 
περίοδο άπο το 1668 καί έ'πειτα, αν εξαιρέσουμε ορισμένα αντίγραφα βυζαντι
νών εγγράφων πού περιέχονται στον κώδικα 3 . 6 Οι κώδικες διακρίνονται σε 
δύο μεγάλες κατηγορίες, σ' αυτούς πού περιέχουν αντίγραφα εγγράφων καί 
σ' αυτούς πού περιέχουν οικονομικά κατάστιχα. 'Ορισμένοι κώδικες είναι μι
κτοί. Στον κατάλογο εντάχθηκαν όλοι ο'ι κώδικες πού περιείχαν αντίγραφα 
εγγράφων, τα όποια έ'φεραν χρονολογία μέχρι καί το 1800. Δεν παραλήφθη
καν όμως δσα αντίγραφα έγγραφων έ'φεραν χρονολογία μεταγενέστερη του 1800 
καί περιέχονταν στους παραπάνω κώδικες. "Οσον άφορα τή δεύτερη μεγάλη 
κατηγορία κωδίκων εξετάστηκαν δλοι ο'ι υπάρχοντες, ανεξάρτητα δηλαδή χρο
νολογικού ορίου, επειδή θεωρήθηκε σκόπιμο να μή διασπαστεί ή σειρά τών 
•οικονομικών κατάστιχων. 

χώδ. 4, άρ. 21' στή μονή Διονυσίου, κώδ. 1, άρ. 28' στην Κοινότητα, κωδ. 6, άρ. 15, 16, 17, 
24, 35, 57, 61, 69. Πρβλ. Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Εγγραφα Άγιου "Ορους, σελ. 10-15. 

5. Βλ. Ί . Π. Μ α μ α λ ά κ η , Νέα στοιχεία σχετικά με τήν επανάστασιν της Χαλκι
δικής το 1821, Δελτίον της Ιστορικής καί 'Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος 14 (1960), 
σελ. 425. 

6. Βλ. κώδ. 3, άρ. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11. Έκδοση τών βυζαντινών εγγράφων τοΰ Πρω
τάτου βλ. A c t e s d u P r ô t a t o n . 
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Τέσσερις άπο τους κώδικες έγγραφων, ό κώδ. 3 , 4, 1 καί 6, φέρουν αύ
ξοντα αριθμό κωδίκων της Μεγάλης Μέσης, αος, βος, γο ς καί δος αντίστοι
χα.7 Ή αρίθμηση καί των τεσσάρων έ'γινε άπο τον ϊδιο γραφέα καί ασφαλώς 
είναι μεταγενέστερη της σύστασης τών κωδίκων, άφοΰ δεν ακολουθεί τη χρο
νολογική σειρά τους. Πρόκειται για μαρτυρία μιας πρώτης ταξινόμησης τών 
κωδίκων της Κοινότητας κατά τα τέλη του 18ου ή τις αρχές του 19ου αιώνα, 
δπως φαίνεται άπο τή γραφή. Οι υπόλοιποι κώδικες δε φέρουν ανάλογη α
ρίθμηση. 

Ή ειδολογική κατάταξη τών περιεχομένων τών κωδίκων παρουσιάζει τήν 
ακόλουθη εικόνα: 

1. Πατριαρχικά έ'γγραφα, αποφάσεις της Μεγάλης Συνάξεως, τών επι
στατών της Κοινότητας καί τών μονών. 

2. Γράμματα: συστατικά της Μεγάλης Συνάξεως για υποψηφίους ηγου
μένους τών μετοχιών της Μολδοβλαχίας, εξοφλητικά ηγουμένων, επιστατών 
καί επιτρόπων προς τή Μεγάλη Σύναξη μετά τή λήξη της θητείας τους, ενη
μερωτικά μεταξύ της Κοινότητας καί τών προσώπων πού είχε συναλλαγές, 
έπιβεβαιωτήρια καί όμολογητικά ηγουμένων ή άλλων προσώπων προς τήν Κοι
νότητα, με τα όποια πιστοποιούνται κάποιες ενέργειες τους καί ή αποδοχή 
αποφάσεων της Μεγάλης Συνάξεως. 'Αποστολείς ή καί παραλήπτες της αλλη
λογραφίας: ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ή Κοινότητα, μητροπολίτες, 
οί επίτροποι του 'Αγίου "Ορους στην Κωνσταντινούπολη, ό επίτροπος Θεσσα
λονίκης, οι μονές του "Αθω, καθώς καί οί ηγούμενοι τών μετοχιών καί οί 
κατά καιρούς εξαρχοι της Κοινότητας στή Μολδοβλαχία. Τέλος, οί ηγεμόνες 
τών παραδουνάβιων ηγεμονιών, οί τουρκικές αρχές, καθώς καί ιδιώτες. 

3 . Διάφορα: ενθυμήσεις καί κατάλογοι χρεών, εξόδων, έλεημοσυνών, κει
μηλίων, αμφίων, χειρογράφων, βιβλίων, χρεωστικών ομολογιών, περιεχομένων 
κωδίκων. 'Επίσης χρεωστικές ομολογίες, πράξεις παράδοσης - παραλαβής με
τοχιών, κατανομές χαρατζίων καί άλλων είσφορών. 

'Αναλυτικότερα, τα περιεχόμενα τών κωδίκων του αρχείου είναι: 
Κώδ. 1: "*Αν καί φέρει τον τίτλο Κώδιξ γ°ζ της μεγάλης μέσης, είναι ό 

κώδικας με τις παλαιότερες έγγραφες. Στον πρόλογο αναφέρεται δτι ή σύσταση 
του κώδικα σκοπό έχει τήν καταγραφή δλων τών υποθέσεων της Κοινότητας 
εις ενθύμησιν τών μεταγενεστέρων και εις άσφάλειαν τοϋ κοινού.8 Τα περιεχό
μενα του, πού καλύπτουν τή χρονική περίοδο 1692-1803, είναι: σημειώσεις ή 
ενθυμήσεις γεγονότων, αποφάσεων της Μεγάλης Συνάξεως, λογαριασμών, 
γραμμάτων, χρεών καί άλλων υποθέσεων της Κοινότητας, αντίγραφα έγγρα
φων καί κατάστιχα εσόδων καί.εξόδων τών επιστατών της Κοινότητας. Ό 

1. Βλ. κώδ. 4, σελ. α'- κώδ. 1, σελ. Ι - κώδ. 2, σελ. 205, 221 καί κώδ. 6, φ. Ir. 
8. Βλ. κώδ. 1, σελ. ε'. 
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κώδικας συμπληρωνόταν σταδιακά, όπως φαίνεται από την ποικιλία γραφών 
και άπο τη χρονολογική του έ'κταση, και οι έγγραφες είναι μάλλον πρόχειρες. 

Κώδ. 2: Πρόκειται για μικρό σχετικά κώδικα, το μεγαλύτερο μέρος τοΰ 
οποίου καλύπτει ή συμφωνία για την ανάληψη της επιτροπείας τοΰ Α γ ί ο υ 
"Ορους στην Κωνσταντινούπολη άπο την έκεΐ συντεχνία τών γουναράδων. Συ
στήθηκε το Δεκέμβριο τοΰ 1743, άμ,έσως μετά τη συμφωνία τών δύο μερών, 
δπως αναφέρεται στον πρόλογο: να καταστροθοϋν είς κώδικα τα ζητήματα 
τών πατέρων, και να άπογραφθονμεν ήμεϊς ώς αποσταλλμένοι προεστοί, εις 
αποδιξην και βεβαίωσιν τον παρόντος κωδικός. Τα όποια ζητήματα είναι τα 
κεφάλεα όπου επεριγράψαμεν εν τω παρόντι κώδικη καθώς φαίνονται ενπρο-
σθεν.9 Οι υπόλοιπες έγγραφες τοΰ κώδικα είναι προχειρότερες και άφοροΰν 
σημειώσεις, χρεών, λογαριασμών και αποφάσεων. Ό κώδικας τελειώνει με την 
καταγραφή τών περιεχομένων τών κωδ. 3 και 4. 

Κώδ. 3 : Χαρακτηρίζεται ώς α°£ κώδιξ της μεγάλης μέσης και ονομά
ζεται μικρός τράγος, γιατί περιέχει αντίγραφο τοΰ Τυπικοΰ τοΰ αυτοκράτορα 
'Ιωάννη Τσιμισκή, το επονομαζόμενο τράγος.10 Το αντίγραφο εϊναι τοΰ 1784, 
έ'τος κατά το όποιο φαίνεται δτι συστήθηκε και ό κώδικας. "Εχουν αντιγραφεί 
επίσης τήν 'ίδια εποχή στον κώδικα αυτό το τυπικό τοΰ αυτοκράτορα Κων
σταντίνου Θ' Μονομάχου (1045), το χρυσόβουλλο τοΰ 'ίδιου αυτοκράτορα (1046), 
μια αίτηση μονάχου και ή λύση τοΰ πατριάρχη Χαρίτωνος (1178-1179), το 
«γράμμα τών αγιορειτών» προς τον αυτοκράτορα Μιχαήλ Η ' Παλαιολόγο, το 
σιγίλλιο τοΰ πατριάρχη Νήφωνος Α' (1312), ό Νόμος και Τύπος πού ή παρά
δοση τον αποδίδει στον αυτοκράτορα Μανουήλ Β ' Παλαιολόγο καί, τέλος, ή 
Διήγηση Μερική, ένα συμπίλημα σε αφηγηματική μορφή τοΰ 15ου ή 16ου αιώ
να άπο επιστολές πού άφοροΰν τις υποθέσεις τοΰ 'Αγίου "Ορους καί φέρεται 
δτι ανταλλάχθηκαν μεταξύ τοΰ αυτοκράτορα 'Αλεξίου Α' Κομνηνοΰ καί τοΰ πα
τριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Νικολάου Γ ' . Σύμφωνα με σημείωση, πιθανό
τατα τών άρχων τοΰ 19ου αιώνα, τα εξι άπο τα παραπάνω έ'γγραφα (έκτος 
άπο το χρυσόβουλλο τοΰ Κωνσταντίνου Μονομάχου καί το γράμμα τών αγιο
ρειτών προς το Μιχαήλ Η ' Παλαιολόγο) φυλάσσονταν στο σκευοφυλάκιο της 
μονής Κουτλουμουσίου, σταλμένα έκεΐ για λόγους ασφαλείας. Τέσσερα άπο τα 
'ίδια έ'γγραφα (τυπικό Τσιμισκή, τυπικό Κωνσταντίνου Μονομάχου, αίτηση 
μονάχου καί σιγίλλιο Νήφωνος) επιστράφηκαν, άγνωστο πότε ακριβώς, στο 
Πρωτάτο, δεδομένου δτι σώζονται έκεΐ μέχρι σήμερα. Σε μεταγενέστερη, μά^ 
λίστα, σημείωση πού υπάρχει στο σιγίλλιο τοΰ πατριάρχη Νήφωνος, αναφέρε
ται δτι το πρωτότυπο βρισκόταν στις 2 'Ιουλίου 1880 στο αρχείο της Κοινό-

9. Βλ. κωδ. 2, σελ. 11. 
10. Για τον κώδ. 3, βλ. Actes du Prôtaton, σελ. 169-170.— Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Εγ

γραφα Άγιου "Ορους, σελ. 11 σημ. 
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τητας.1 1 'Αποσπάσματα τής Αιηγήσεως σώζονται σε λυτά φύλλα στο αρχείο 
του Πρωτατου. Δεν γνωρίζουμε, αν πρόκειται για τα ίδια αποσπάσματα πού 
σύμφωνα μέ τή σημείωση στο αντίγραφο τοΰ κώδικα φυλάσσονταν στο Κου-
τλουμούσι, επειδή αντίγραφα τής αφήγησης αυτής υπήρχαν πολλά.12 Είναι 
άγνωστη, τέλος, ή τύχη του πρωτοτύπου «εγγράφου» τοΰ Νόμου και Τύπον, 
άφοΰ δέ σώζεται ούτε στο Κουτλουμούσι οΰτε στο Πρωτάτο. 

Στον ΐδιο κώδικα περιέχεται ακόμη το κηρόβουλλο του ηγεμόνα Βλαχίας 
'Ιωάννη Σερπάν Καντακουζηνού (1682), μέ το όποιο αφιερώνεται στά είκοσι 
μοναστήρια του Α γ ί ο υ "Ορους ή μονή Κοτροτζανίου στο Βουκουρέστι. Στο 
αρχείο τοΰ Πρωτατου σώζεται και το πρωτότυπο κηρόβουλλο (βλ. λυτά έγ
γραφα άρ. 2). Σύμφωνα μέ σημείωση, χωρίς χρονολογία, πού υπάρχει στο 
αντίγραφο τοΰ κώδικα, το κηρόβουλλο μεταφέρθηκε από τή Βλαχία στο "Αγιο 
"Ορος και κατετέθη εν τη κοινή κάσση προς φνλαξιν. Ή μεταφορά του αυτή 
θα πρέπει να έγινε μετά τήν αντιγραφή του στον κώδικα, γιατί, δπως ανα
φέρεται σέ άλλη σημείωση, το κηρόβουλλο άντιγράφηκε το 1791 άπα αντί
γραφο τοΰ πρωτοτύπου, το όποιο εκείνη τήν εποχή φυλασσόταν ακόμη στή 
μονή Κοτροτζανίου (βλ. κωδ. 3 , 9). 

Στα περιεχόμενα τοΰ κώδικα ανήκουν, τέλος, ομάδες εγγράφων τοΰ 18ου 
και 19ου cd. πού αναφέρονται σέ διάφορες υποθέσεις τής Κοινότητας και αφο
ρούν τις σχέσεις της μέ τα μετόχια τοΰ 'Αγίου "Ορους στή Μολδοβλαχία, μέ 
τους επιτρόπους και το Πατριαρχείο τής Κωνσταντινουπόλεως, καθώς και τή 
διένεξη της μέ τή μονή Κωνσταμονίτου για οικόπεδο στις Καρυές. Μεταξύ 
δλων των αντιγράφων τοΰ κώδικα συγκαταλέγεται και το τυπικό τοΰ πατριάρχη 
Γαβριήλ Δ' (1783). 

Κώδ. 4: Φέρει τον τίτλο κώδιξ ß°s. 'Αρχίζει μέ πίνακα περιεχομένων 
και περιλαμβάνει κατάστιχα εσόδων και εξόδων τής Κοινότητας και των επι
τρόπων τής Κωνσταντινούπολης, καθώς και λογαριασμούς εσόδων, εξόδων καί 
χρεών τής Κοινότητας καί τής μονής Τριών 'Ιεραρχών στο 'Ιάσιο. Στον ίδιο 
κώδικα έ'χουν αντιγραφεί επίσης ενα γράμμα τοΰ επιτρόπου τοΰ 'Αγίου "Ορους 
στή Θεσσαλονίκη 'Ιωάννη Γούτα Καυταντζόγλου, δύο γράμματα καί μια χρεω
στική ομολογία τής Μεγάλης Συνάξεως καί, τέλος, κατάλογος χρεωστικών 
ομολογιών τοΰ Χατζη-Μανουήλ Μαυροκορδάτου. 

Κώδ. 5: Μικρός κώδικας πού συστήθηκε ,δπως σημειώνεται στην αρχή, 
το 1782 μέ σκοπό τήν καταγραφή τών χρεωστικών ομολογιών τής Κοινότη
τας. Στον κώδικα περιλαμβάνονται ακόμη, έκτος άπο τις ομολογίες, κατά
στιχα τών επιτρόπων τής Κωνσταντινούπολης, λογαριασμοί χρεών τής Κοινό-

11. Βλ. κώδ. 3, σελ. 74. 
12. Βλ. κώδ. 3,άρ. 7. 
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τητας και άπο ένα γράμμα του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γαβριήλ Δ ' , 
τών επιτρόπων της Κωνσταντινούπολης και της Κοινότητας. 

Κώδ. 6: Πρόκειται για τον κώδικα πού επιγράφεται δος, το περιεχόμενο 
του όποιου άφορα τα μετόχια του Ά γ ι ο υ "Ορους στή Μολδοβλαχία, τις μονές 
δηλαδή τών Τριών 'Ιεραρχών στο 'Ιάσιο καί του Κοτροτζανίου στο Βουκουρέ
στι. "Εχουν αντιγράφει λογαριασμοί έσόδων-έξόδων καί χρεών τών δύο μονών, 
κατάστιχα παραλαβής, διοριστήρια καί εξοφλητικά γράμματα τών ηγουμένων 
τους, καθώς καί κάθε είδους έγγραφα πού αφορούν τις σχέσεις της Κοινότητας 
με τα εν λόγω μετόχια της. 

Κώδ. 7: Ό κώδικας είχε συσταθεί το 1800 με σκοπό τήν καταγραφή τών 
λατρευτικών σκευών, τών κειμηλίων, τών αμφίων, τών βιβλίων (εντύπων καί 
χειρογράφων) καί τών ποικίλων αφιερωμάτων τοΰ ναού του Πρωτάτου στις Κα
ρυές. 7Ηταν σε χρήση καί συμπληρωνόταν με τα νέα αφιερώματα ώς το 1905. 

Ό μεγαλύτερος όγκος τοΰ αρχείου του Πρωτάτου, οι κώδικες δηλαδή 8-
45, περιλαμβάνουν κατάστιχα εσόδων καί εξόδων της Κοινότητας, τών επι
τρόπων του Α γ ί ο υ "Ορους στην Κωνσταντινούπολη καί της μονής τών Τριών 
'Ιεραρχών στο 'Ιάσιο. Πρόκειται για ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών οχι μόνο 
τών οικονομικών τοΰ Α γ ί ο υ "Ορους, άλλα καί της οικονομίας γενικότερα της-
εποχής (18ος-19ος αι.): φόροι, εισφορές, τιμές αγαθών, μισθών καί ημερομι
σθίων, έξοδα για αποστολές αγιορειτών καί για μεταφορά προϊόντων, τιμές 
ενοικίων καί ακινήτων. Αποκαλύπτονται μέ τον τρόπο αυτό ή δημοσιονομική 
πολιτική τών τουρκικών άρχων, ή οικονομική πολιτική τής Κοινότητας για. 
τήν κάλυψη τών αναγκών της (δάνεια, χρεωστικές ομολογίες, γραμμάτια, ελεη
μοσύνες, κουτιά εκκλησιών, σύστημα κατανομής φόρων καί εισφορών στις 
εί'κοσι μονές, επιτροπεία στην Κωνσταντινούπολη καί τή Θεσσαλονίκη), ή οικο
νομική καί ή κτιριακή κατάσταση τών μονών, ό αριθμός τών κατά καιρούς; 
μοναχών κάθε μονής. Α κ ό μ η εμφανίζεται πλήθος επωνύμων καί ανωνύμων 
προσώπων πού συναλλάσσονταν μέ το Ά γ ι ο "Ορος. Αξ ίζε ι να έπισημανθοΰν 
ο'ι απογραφές κτηματικής περιουσίας τών μονών, οι όποιες περιέχονται σέ κα
τάστιχα τής Κοινότητας, καθώς καί ή απογραφή τής παραγωγής κρασιοΰ καί. 
ρακής τοΰ Α γ ί ο υ "Ορους (β' μισό 18ου αι.) πού είναι καταχωρημένη στον 
κώδ. 45. 

"Οπως έχει ήδη τονιστεί, το αρχείο τοΰ Πρωτάτου δέν είναι πλούσιο σέ 
λυτά έγγραφα, όσον άφορα τουλάχιστον τή χρονική περίοδο μέχρι το 1800. 
Σώζονται, συγκεκριμένα, μόνον έξι: μια απόφαση τής Μεγάλης Συνάξεως 
(1668) σχετικά μέ το πρόβλημα τής προσκομιδής καί τήν πάταξη τών νεω
τεριστικών τάσεων πού είχαν εκδηλωθεί, το άφιερωτήριο κηρόβουλλο τοΰ ' Ι ω 
άννη Σερπάν Καντακουζηνοΰ (1682) υπέρ τής μονής Κοτροτζανίου καί τέσσερα. 
πατριαρχικά έγγραφα τών πατριαρχών, Γαβριήλ Δ' (1785), Προκοπίου Α' 
(1788), Γρηγορίου Ε ' (1798) καί Νεοφύτου Ζ ' (1800). 



ιη ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ό κατάλογος είναι χωρισμένος σε τρία μέρη: στο πρώτο παρουσιάζονται 
οι κώδικες με τα αντίγραφα εγγράφων, στο δεύτερο ο'ι κώδικες με τα κατά
στιχα εσόδων καί εξόδων, και στο τρίτο τα εξι λυτά έγγραφα. Ή παρουσίαση 
ακολουθεί τους βασικούς κανόνες καταλογογράφησης τών προηγουμένων κα
ταλόγων εγγράφων του 'Αγίου "Ορους, με διαφορές πού εντοπίζονται στην 
εκτενέστερη περίληψη κάθε εγγράφου καί στην ανάλυση τών υπογραφών. Οι 
υπόλοιπες ιδιαιτερότητες του καταλόγου οφείλονται αποκλειστικά στο περιε
χόμενο του αρχείου του Πρωτάτου. 
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ΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 

Οί κώδικες εγγράφων είναι συνολικά εξι (κωδ. 1, 2, 3, 4, 5 καί 6) και 
καθένας παρουσιάζεται ολόκληρος, συμπεριλαμβάνοντας κατά συνέπεια στην 
παρουσίαση καί τα έγγραφα μετά το 1800 πού τυχόν περιέχονται σ' αυτόν. Οί. 
'ίδιοι κώδικες περιλαμβάνουν μεταξύ των εγγράφων καί οικονομικά κατάστιχα 
ληψοδοσιών, δπως εξάλλου καί οί κώδικες κατάστιχων περιέχουν αντίγραφα 
έγγραφων. Καί στις δύο περιπτώσεις ή παρουσίαση των περιεχομένων των 
κωδίκων δεν διακόπτεται. Στο πρώτο μέρος εντάχθηκε επίσης καί ό κωδ. 7, 
πού περιέχει καταλόγους κειμηλίων καί αφιερωμάτων του ναοϋ του Πρωτά-
του άπο το 1800 μέχρι καί το 1905. Οί κώδικες παρουσιάζονται κατ' αύξοντα 
αριθμό αρχείου καί κάθε κώδικας κατά φύλλο ή σελίδα. Οί εγγραφές κάθε 
κώδικα έχουν ευρύ χρονολογικό άνοιγμα καί δεν αντιγράφονται απαραίτητα 
κατά χρονολογική σειρά. Αύτη αποκαθίσταται στο χρονολογικό πίνακα εγγρά
φων πού περιλαμβάνεται στο τέλος τοΰ καταλόγου. 



Κώδ. 1 (παλαιός αριθμός: 6): Χαρτί 300 χ210. — Σελίδες: 1-4+α'-τβ' + 304-465 (λευ
κές: 3, ζ'-ιγ', ιε', ιη', κα'-κβ', μ'-^β', Ίδ', ^στ'-ρνθ', σμη'-σοστ', σοη'-σπζ', σ^ε', τ, 304-306, 
309-333, 337, 342-343, 379, 385-442, 445, 448,450-451, 456,458-459). — Διάφορα μελά
νια. — Διατήρηση άριστη. — Στάχωση καφέ δερμάτινη σέ χαρτόνι βιβλιοδεσίας. — Στη 
σελ. 1: «κώδιξ y°s της μεγάλης μέσης» (πρβλ.: Κ α τ ά λ ο γ ο ς , σελ. 4, άρ. 6). 

Ό κώδικας περιέχει έγγραφα με χρονολογίες: 1692-1803. 

1 Ενθύμηση για τη μονή των Ρώσων 
σελ. 1 [τέλη 18ου αι.] 

Ή καταγραφή τοϋ τε χρέους και των πραγμάτων τοϋ Ιεροϋ κοινοβίου 
των Ρώσσων εγράφη εις φϋλλα 380 έμπροσθεν (βλ. παρακάτω, σελ. 380-384 
του κώδικα). 

Σημ.: Ή χρονολόγηση ε*γινε με βάση τη γραφή, ή οποία είναι ΐδια με αύτη της σελίδας 4 
τοϋ ΐδιου κώδικα και φέρει χρονολογία 1795. 

2 Πίνακας περιεχομένων 

σελ. 2 [1693] 

Πίνακας περιεχομένων του κώδικα με παραπομπές σε φύλλα. 

'Αρχ.: Πίναξ συν Θεώ Άγ'ιω, τοϋ παρόντος κόνδηκος. . . 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 158 (αποσπασματική δημοσίευση). 

Σημ.: Ό πίνακας περιεχομένων έχει γραφεί παράλληλα με τον πρόλογο τοϋ κώδικα στη 
σελ. α'-στ' (1693). 

3 Σ η μ ε ί ω σ η γ ια τ α ενέχυρα της μονής Έ σ φ ι γ μ έ ν ο υ 

σελ. 4 5 Φεβρουαρίου 1795 

Ή Μεγάλη Σύναξη παρέλαβε άπο τον παπά Νεκτάριο Ρώσο, κελιώτη 
της Λαύρας, τα ενέχυρα της μονής Έσφιγμένου, δηλ. δύο ασημένια ευαγγέλια, 
ενα ασημένιο κτητορικο σταυρό και ενα ασημένιο δίσκο, σφραγισμένα σέ σακ-
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κούλα μαζί με τα γράμματα, πού αναφέρονται στους λόγους της ενεχυρίασης, 
και τα παρέδωσε στους επιστάτες, προηγούμενο Γερμανό Βατοπεδινό, προη
γούμενο 'Αγάπιο Κουτλουμουσιανο και γέροντα Κωνστάντιο Σταυρονικητιανό. 
Οι επιστάτες τα μετέφεραν στη συνέχεια στη μονή Κουτλουμουσιου και τα 
παρέδωσαν για φύλαξη στο σκευοφύλακα της μονής Διονύσιο, με την παρου
σία του καθηγουμένου Γεδεών καί δύο γερόντων του Δαμιανού και του Μακαρίου. 

'Αρχ.: Λαβοϋσα ή ιερά σνναξις τα άνωθεν άμανέτια σφιγμενίτικα. . . 

Πρβλ.: Κωδ. 1, άρ. 4 καί 49. 

4 Σημείωση για τα ενέχυρα της μονής Έσφιγμένου 
σελ. 4 1 'Απριλίου 1796 

Οι Έσφιγμενίτες, γέροντας Τιμόθεος και προηγούμενος 'Ιγνάτιος, ζήτη
σαν άπο τή Μεγάλη Σύναξη να τους επιστρέψει τα κειμήλια πού είχαν δώσει 
ως ενέχυρο στον παπά Νεκτάριο Ρούσο, κελιώτη της Λαύρας καί φυλάσσονταν 
στο σκευοφυλάκιο της μονής Κουτλουμουσιου. *Η Μεγάλη Σύναξη άφοΰ άνοι
ξε το σφραγισμένο σάκκο, δπου ήταν φυλαγμένα, καί άφοΰ πρόσθεσε νέα 
κειμήλια, καθώς είναι γεγραμμένον εις το τέλος τον παρόντος κόδικος, παρέ
δωσε τα αντικείμενα στους δύο μοναχούς. 

'Αρχ. : 'Ερχομένου τον γέρου Τιμοθέου, και προηγουμένου Ιγνατίου Έσφιγμε-
νιτών. .. 
Πρβλ.: Κωδ. Ι,άρ. 4, 49. 

5 Πρόλογος 
σελ. α' -στ' Νοέμβριος 1693 

Μετά άπο γενική αναφορά στην ίδρυση καί τήν ιστορία του 'Αγίου "Ορους 
σημειώνεται δτι κατά τα τελευταία χρόνια τα μοναστήρια καί ή Κοινότητα 
πλήττονται άπο έριδες καί οικονομική ένδεια. 'Αποφασίζεται να αντιγράφουν 
σε κώδικα δλα τα έ'γγραφα (αποφάσεις, γράμματα, κατάστιχα, λογαριασμοί 
κ.ά.) πού αφορούν τήν Κοινότητα καί τις σχέσεις της εντός καί έκτος της χερ
σονήσου. Με τον τρόπο αυτό τα γεγονότα θα μείνουν στή μνήμη των μεταγε
νεστέρων καί .συγχρόνως το "Αγιο "Ορος θα εξασφαλιστεί άπο τυχόν μελ
λοντικές αμφισβητήσεις. 

'Αρχ. : "Οπου είσί δύο, ή τρεις αννηγμένοι εις το εμον όνομα... 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ, "Αγιον "Ορος, σελ. 158 (αποσπασματική δημοσίευση), 240.—Πίν. 1. 
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Πίν. 1. Πρόλογος του κώδικα (Νοέμβριος 1693: Κωδ. 1, σελ. α). 



6 ΜΕΡΟΣ Α' 

6 'Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως 
σελ.ιδ' 16 Νοεμβρίου 1700 

Μετά άπο αίτηση της μονής Χιλανδαρίου, ή Μεγάλη Σύναξη αποφασίζει 
τή μείωση της ετήσιας σνδοσίας άπο 100 σέ 80 γρόσια για δλο το χρονικό 
διάστημα κατά το όποιο ή μονή θα βρίσκεται σε οικονομική κρίση. 

'Αρχ.: Έπη έτους ,αιρ εν μηνι Νοεμβρίω ιστ ελθόντες ή πατέρες.. . 

Πρβλ.: Κωδ. 1, άρ. 7,10.— Πίν. 2. 

7 Α π ό φ α σ η της Μεγάλης Συνάξεως 
σελ.ιδ' Μάρτιος 1722 

Μετά άπο αίτηση της μονής Χιλανδαρίου, ή Μεγάλη Σύναξη αποφασίζει 
τή μείωση της ετήσιας σνδοσίας άπο 80 σε 40 γρόσια για 3 χρόνια, λόγω του 
μεγάλου χρέους πού βαραίνει τή μονή. 

'Υπογράφουν οι επιστάτες 'Ιωακείμ Λαυριώτης, Σάββας Βατοπεδινός, "Αν
θιμος Ίβηρίτης και Σαββάτιος Χιλανδαρινός. 

'Αρχ.: Έπ\ ετη 1722 εν μηνι Μαρτιφ εζητησαν οι Χιλανδαρινοι εις την σν-
ναξιν... 

Πρβλ.: Κώδ. 1, άρ. 6,10.— Πίν. 2. 

8 Ε ν θ ύ μ η σ η γ ια τή μονή Χιλανδαρίου 
σελ. ιδ' 'Ιούλιος 1722 

Τω αντώ ετη εις τους 1722, εν μηνι "Ιουλίου και ήμεραν Σαβάτφ εκάι 
τώ Χιλιανδάρι κάί επήγαν από ταϊς Κάρες και την εσβυσαν. 

Πρβλ.: Πίν. 2. 

9 Σημε ίωση γ ια το κελί του 'Αγ ίου 'Αντωνίου 
σελ. ιδ' Φεβρουάριος 1722 

Τω αντω έτος εκάι το κελί ο άγιος Αντώνιος τον Φευρουάριον της 
Στανροπροσκννήσεως. 

Πρβλ.: Πίν. 2. 



ΚΩΔΙΚΕΣ 7 

y* y - : -r.·-'-'' 

^ » ^ ^^*3^ ,W l^y«™ *u*mfy<*\Λν+Λ J U ^ 

~*-m *<6nn* fiutar». iJjC^Ji. <. , , , , 

, Λ * « ·** „ :,Î,.^ ; tf Μ'$ « ^ ' ' 
«* {gjz&t- &/*•• f~* -*»••*? • 4»^«***^/ ^mJ/ij €/ζ*&ιηκ4? ^ y ^ *y | * i * *5 ' i r |MV* , ^ ' #< 

f • jf * Λ ' Γ J * M * ' ' λ /Μ ' ' 4 ' ? * 

/ 

Πίν. 2. 'Αποφάσεις της Μεγάλης Συνάξεως και Ενθυμήσεις (16 Νοεμβρίου 1700" 
Φεβρουάριος, Μάρτιος, 'Ιούλιος 1722" 16 'Ιουλίου 1743: Κώδ. 1, σελ. ιδ'). 
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10 'Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως 
σελ. ιδ' 16 'Ιουλίου 1743 

Με απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως καθορίζεται ή ετήσια σνδοσία της 
μονής [Χιλανδαρίου] και πάλι σε 80 γρόσια το χρόνο. 

'Αρχ.: Νυν δ' αύθις από 1743 Ίονλίω ι6. . . 

Πρβλ.: Κώδ. 1, άρ. 6, 1.— Πίν. 2. 

11 Σημείωση για ετήσια έξοδα της Μεγάλης Συνάξεως 
σελ. ιστ' Μάρτιος 1708 

Καταγραφή εξόδων της Μεγάλης Συνάξεως: α) μισθοί εκκλησιαστικών 
(δύο εφημερίων: 14 γρόσια, κανονάρχον: 20 γρόσια, καμπανάρη: 20 γρόσια), 
β) κερί (34 οκάδες) και λάδι (1 οκά τήν εβδομάδα) για τήν εκκλησία του Πρω-
τάτου), γ) χαράτζι των διδασκάλων πού χοροστατουν δλο το χρόνο (3 γρόσια) 
και των δύο γραφέων (10 γρόσια). 

'Αρχ.: 'Επί ετονς ,αψη' εν μηνΐ Μαρτίω, γνώμι κυνεΐ των πάντων. . . 

12 'Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως 
σελ. ιζ' 1724 

Μέ απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως κατανέμεται μεταξύ των 20 μο
νών του 'Αγίου "Ορους το χρέος της Κοινότητας, πού ανέρχεται σε 70 πονγγιά 
και 108 γρόσια. 'Επιστάτης μαρτυρεΐται ό προηγούμενος Τιμόθεος Λαυριώ-
της, ό όποιος και παρέδωσε το λογαριασμό στή Μεγάλη Σύναξη. 

Αρχ.: 'Επί ετονς μιρκδ' γινωμένης σννάξεως εγινεν αναγωγή δια το χρέος 
της κοινότητος. . . 
Έκδ. : Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 224. 

13 Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως 
σελ. ιζ' 1725 

Μέ απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως χαρίζονται στή μονή Παντοκράτο-
ρος 100 γρόσια, υπόλοιπο χρέους προς τήν Κοινότητα. 

Α ρ χ . : Και πάλιν επί ετονς ,αγκέ τελιόνοντας ό αντος χρόνος... 
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14 Καταγραφή εσόδων καί εξόδων της Κοινότητας 
σελ.ιθ'-κ' 1697-1721 

Καταγραφή των ετήσιων συνολικών εσόδων καί εξόδων της Κοινότητας 
των ετών: 1697-1704,1708-1710,1742-1721. 

Ά ρ χ . : Έπη ετονς μχΗζ' έγιναν έσοδα το αντώ έτος γρώσια ιό' χιλιάδες και 
επτά ήμησι καί έξοδα το αύτώ ομίος. . . 

15 Α π ό φ α σ η τ η ς Μ ε γ ά λ η ς Σ υ ν ά ξ ε ω ς 

σελ. κγ'-κε' 24 Σεπτεμβρίου 1743 

Έξ αμαρτιών του μακαρίτη πρώην μητροπολίτη Σοφίας 'Αναστασίου, ό 
βεζύρης Σουμάν 'Αγάς μέ φιρμάνι καί προσταγή του βεζύρη Άσκίμογλους 
υποχρέωσε το "Αγιο "Ορος να καταβάλει 40 πουγγιά, από τα όποια τα 28 
περιήλθαν στην Υψηλή Πύλη, τα 7 στο βεζύρη καί τα υπόλοιπα 5 στο μουλά 
της Θεσσαλονίκης. Για τή συγκέντρωση του ποσοΰ αύτου είχαν επιβληθεί στα 
20 μοναστήρια του 'Αγίου "Ορους 25 σνδοσίες. 'Ακολουθεί: α) κατάλογος μέ 
αναγραφή του ποσού πού αναλογούσε σέ κάθε μοναστήρι, καί β) κατάλογος 
μέ αναγραφή τών μονών πού είχαν εξοφλήσει το ανάλογο τους, καθώς καί τών 
μονών πού όφειλαν μέρος του ποσού. Καταγράφονται, τέλος, χρηματικά ποσά 
πού είχε δανειστεί ή Κοινότητα για τή συμπλήρωση καί εξόφληση του ποσοΰ 
τών 40 πονγγιών. 

'Αρχ.: Έσννάχθη ή ιερά σνναξις τών ιερών μοναστηριών. . . 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ του , "Αγιον "Ορος, σελ. 160 (αποσπασματική δημοσίευση). 

16 Κατάστιχο εσόδων καί εξόδων της Κοινότητας του * Αγίου 
"Ορους 

σελ.κστ'-λζ' 1 Μαρτίου 1 7 4 3 - 2 5 Σεπτεμβρίου 1743 

'Επιστάτες: γέροντας Νεκτάριος Λαυριώτης, γέροντας Μητροφάνης Βα-
τοπεδινος καί γέροντας Διονύσιος Ίβηρίτης. 

Στο κατάστιχο αναγράφονται: 
1. 10 σνδοσίες τών μονών. 
2. Εισπράξεις χαρατζίων του προηγούμενου καί τοΰ τρέχοντος έτους, κα

θώς καί εισπράξεις χρεωστικών υπολοίπων (κονσούρια) άπό σνδοσίες καί μον-
κατάδες. 

3. Δάνεια. 
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4. Εξόφληση τόκων ονομαστικών ομολογιών, μοναστηριακών ομολογιών 
και ομολογιών της Θεσσαλονίκης. 

5. Διάφορα λιανά έξοδα. 
6. 'Εξόφληση εισφορών: βιλαετ-χάρτζι, σεφερλίδικα, τεσκερέδες, μπον-

γιονρτί του μονσελίμι και τεντήσι εκκλησιών. 
7. Χρέη στην Κωνσταντινούπολη. 
8. 'Ελεημοσύνες. 
9. Σύνολο εσόδων καί εξόδων. 
10. Χρεωστικά υπόλοιπα {κουσούρια) μοναστηριών, χρονικής περιόδου: 

1739-1743. 

Πρβλ. : Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 224 (αποσπασματική δημοσίευση). 

17 'Απόφαση των επιστατών της Κοινότητας 
σελ. λη'-λθ' 26 Σεπτεμβρίου 1743 

'Εξαιτίας της γενικότερης πολιτικής κατάστασης του τόπου καί του βα
ρύτατου χρέους του Ά γ ι ο υ "Ορους, αποφασίστηκε σννοδικώς να εκλέγονται 
μεταξύ τών προεστώτων τών μονών Μεγίστης Λαύρας, Βατοπεδίου καί ' Ιβή
ρων τρεις αντιπρόσωποι, οι όποιοι ως επιστάτες θα είναι διοικηταί και κνβερ-
νήται του Α γ ί ο υ "Ορους για τρία χρόνια. Ή απόφαση αυτή αναιρεί παλαιό
τερη, σύμφωνα μέ τήν όποια ή θητεία τών επιστατών ήταν ετήσια. 

Υπογράφουν οι μοναχοί: σκευοφύλακας Λαύρας Διονύσιος, προηγούμενος 
Βατοπεδίου Γρηγόρίος, προηγούμενος Λαύρας Σίλβεστρος, καθηγούμενος ' Ιβή
ρων Μακάριος καί προηγούμενος 'Ιβήρων Ίωάσαφ. 

'Αρχ.: Προβλέποντες τα περιστατικά τον νϋν καιρόν και το βαρντατον χρέως... 

"Εκδ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , 'Αγώνες καί Θνσίαι, σελ. 204. — Τ ο ϋ ί δ ι ο υ , "Αγιον "Ορος, 
σελ. 225 (αποσπασματική δημοσίευση). 

18 Κατανομή μουκατά 
σελ. Vf' 23 'Ιουνίου 1694 

Κατανομή στίς 20 μονές του Ά γ ι ο υ "Ορους τών τριών μοιρών του μον-
κατά προς 500 γρόσια ή μοίρα καί για χρονικό διάστημα 4 μηνών. Ακολουθεί 
κατάλογος τών 20 μονών μέ το ποσό πού αναλογεί στην καθεμία. 

'Αρχ. : ,αχΗδ', άπάνον εις ταΐς τρεις μοίραις τον μονκαντά. . . 
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19 Εξόφληση χρέους της Κοινότητας 
σελ. he 1694 

Οι επιστάτες του 'Αγίου "Ορους, γέροντες Αυξέντιος Ααυριώτης καί Νεό
φυτος Διονυσιάτης, εξόφλησαν στην Κωνσταντινούπολη το χαράτζι. Συγχρό
νως ό γέροντας Γεδεων Ααυριώτης εξόφλησε το χρέος της Μεγάλης Συνάξεως 
προς το Σατήρ Ά λ ή , ύψους 2.000 γροσίων. Οι επιστάτες μετέφεραν επίσης 
στο "Αγιο "Ορος άπο την Κωνσταντινούπολη χρεωστικά (τεμεσούτια) 5 ετών. 
Με τη μεσολάβηση του μποσταντζημπαση οι γέροντες επέτυχαν επίσης να 
εκδοθεί φιρμάνι, σύμφωνα με το όποιο οι μονές δεν ήταν υποχρεωμένες να 
καταβάλλουν εισφορές για σαφαγγελντιλίκια καί γιορτιάτικα και δια τα έρη
μα μοναστήρια και δια χαράρια. 

'Αρχ.: ,αχΗ,δ' κατά δε το εξωτερικον ,αρε', επήγαν οι γέροντες. . . 

Έκδ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ, "̂ Lyiov "Ορος, σελ. 222. — Πρβλ.: Κώδ. 1, άρ. 20, 21.— ΓΠν. 3. 

20 Ε ξ ό φ λ η σ η χ ρ έ ο υ ς τ η ς Κ ο ι ν ό τ η τ α ς 

σελ.^ε' [1694] 

Ό γέροντας Γεδεων Λαυριώτης εξόφλησε το χρέος της Μεγάλης Συνά
ξεως προς το Σατήρ 'Αλή άγά, ύψους 800 γροσίων, καί παρέλαβε τήν ομο
λογία καί το χρεωστικό άπο τον μποσταντζημπαση. Το χρέος μαζί με τον 
τόκο καί διάφορα άλλα έ'ξοδα είχε ανέλθει στο ποσό των 2.000 γροσίων. 

'Αρχ.: Το αυτό έτος, χρεοστώντας ή μέση τον σατήρ άλή άγα. . . 

Έ κ δ . : Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 222. — Πρβλ.: Κώδ. 1, άρ. 19.—Πίν. 3. 

21 Εξόφληση χρέους 
σελΛε' [1694] 

Μετά τήν εξόφληση του χαρατζιοϋ καί τήν παραλαβή των χρεωστικών 
(τεμεσούτια) στην Κωνσταντινούπολη, ό γέροντας Αυξέντιος Λαυριώτης εξό
φλησε τα τεσλεμάτια τών 5 προηγουμένων ετών, καθώς καί του τρέχοντος 
έ'τους, συνολικού ύψους 368 γροσίων τα έ'ξοδα του δρόμου είχαν ανέλθει σέ 
9 γρόσια. 

'Αρχ.: Το αυτό έτος πηγαίνοντας ώς άνω οι αυτοί γέροντες. . . 

Έκδ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 222. — Πρβλ.: Κώδ. 1, άρ. 19.— Πίν. 3. 
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22 Ε ξ ό φ λ η σ η χ ρ ε ώ ν τ η ς Κ ο ι ν ό τ η τ α ς 

σελ. hz 1696 

Οί γέροντες Δανιήλ Λαυριώτης, Γεράσιμος Σιμωνοπετρίτης και Βαρθο
λομαίος Δοχειαρίτης εξόφλησαν το χαράτζι τοϋ Ά γ ι ο υ "Ορους στην Κων
σταντινούπολη. Μετά εισέπραξαν άπο τους επιτρόπους 1.873 γρόσια μετρητά 
(νάχτι), τα όποια συμπλήρωσαν με τα ακόλουθα δάνεια: 500 γρόσια άπο τον 
'Αχμέτ του Σατήρ Ά λ ή με τόκο 10%, 400 γρόσια άπο τον καπί κεχαγιά 
της Βλαχίας Κυρίτζη Γιαννάκη και 300 γρόσια άπο τον Τζήλ Χασάνη. Με 
το συνολικό αυτό ποσό εξοφλήθηκε μέρος του χρέους του κρέατος και έ'μεινε 
υπόλοιπο χρέους 300 γρόσια* έμεινε επίσης υπόλοιπο χρέους 166 γρόσια και 
80 άσπρα εις το Κιρμπάση. Ό γέροντας Δανιήλ ειδοποίησε τον προηγούμενο 
[Μητροφάνη]1 Διονυσιάτη να φέρει χρήματα άπο τή Βλαχία για τήν εξόφληση 
χρέους στην Κωνσταντινούπολη, ένώ παράλληλα με σφραγίδα πού κατείχε 
είχε τή δυνατότητα να συνάψει δάνεια, αν δέν έφθαναν εγκαίρως τα χρήματα. 
Εξοφλήθηκαν, τέλος, 3.180 γρόσια πού χρωστούσε ή Μεγάλη Σύναξη προς 
τον Σατήρ Ά λ ή . Για τή συγκέντρωση του ποσοϋ ή Κοινότητα δανείστηκε 
1.000 γρόσια άπο τους Ίβηρίτες και τους Λαυριώτες και συμπλήρωσε το 
υπόλοιπο με τα χρήματα πού αντιστοιχούσαν σέ 2 1 / 2 συδοσίες πού είχαν επι
βληθεί στις μονές του Α γ ί ο υ "Ορους. 

Α ρ χ . : μγ^στ , επήγαν οι γέροντες δ γέρο Δανιήλ ό Λανριώτης. . . 

Έκδ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 222-223. 

1. Για τήν ταύτιση τοϋ προσώπου βλ. Κωδ. 1, άρ. 33 και Κωδ. 1, σελ. σΗ'.— Πίν. 3. 

23 'Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως 
σελ. ρξ' Απρίλιος 1694 

Κατά τήν επιδρομή του ληστή Τζεπέλη στο Ά γ ι ο "Ορος βρήκαν το θά
νατο ό γιος του άγά, ένας τούρκος σεΐμένης, δύο καλόγεροι (ένας Ίβηρίτης 
και ένας Χιλανδαρινός), καθώς και πέντε ληστές, ένώ αιχμαλωτίστηκαν τρεις 
καλόγεροι. Ε π ί σ η ς , κάηκε ό όντας της Κοινότητας και ή ζημιά υπολογίστηκε 
σέ 1.000 γρόσια. Μετά άπο αυτή τή συμφορά αποφασίστηκε ή ανακαίνιση 
του Πύργου του Πρωτάτου πού βρίσκεται κοντά στο κονάκι τών Βατοπεδινών. 
Το κονάκι το είχε αγοράσει ή Μεγάλη Σύναξη, καταβάλλοντας το ποσό τών 
800 γροσίων, άπο τα όποια τα 700 γρόσια πληρώθηκαν μετρητά και τα υπό
λοιπα 100 εξοφλήθηκαν με τήν παραχώρηση του οικοπέδου του παλαιού κο-
νακίον πού είχε καεί. Ή ανοικοδόμηση του Πύργου άρχισε στή διάρκεια της 
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Πίν. 3. Εξοφλήσεις χρεών της Κοινότητας (1694, 1696: Κωδ. 1, σελ. ^ε'). 
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επιστασίας του Αυξεντίου Λαυριώτη, τοΰ Καλλίστου Βατοπεδινοΰ, τοΰ Πα-
χωμίου Χιλανδαρινοΰ και τοΰ Γερασίμου Ίβηρίτη . 

'Αρχ.: Έν ετει μχΊδ' μηνι 'Απριλίου επανέστη ό άλιτήριος ληστής Τζεπε-
λης... 

Έκδ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 159. — Γ α β ρ ι ή λ Σ τ α υ ρ ο ν ι κ η -
τ ι α ν ο ΰ, Ό Πύργος τοΰ Πρωτατου τοϋ 'Αγίου "Ορους "Αθω και παλαιον περί αύτοΰ 
γράμμα, Γρηγόριος Παλαμάς 8 (1924), σελ. 160-161. 

24 'Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως 
σελ.ρξ' [1694] 

Ή μονή Βατοπεδίου κατείχε ως ενέχυρο έναντι χρέους 500 γροσιών τήν 
περιοχή Μεγάλη Βίγλα της μονής των Ρώσων. 'Επειδή δμως οι Βατοπεδινοί 
δφειλαν ισόποσο χρέος προς τή μονή 'Ιβήρων, αποφάσισαν να της τήν παρα
χωρήσουν. Ή Μεγάλη Σύναξη, στην όποια απευθύνθηκε ή μονή Βατοπεδίου, 
μείωσε τήν άξια τοΰ ενεχύρου άπο 500 σέ 400 γρόσια. Οι Ίβηρίτες παρέλαβαν 
τήν περιοχή και τήν παραχώρησαν στή Μεγάλη Σύναξη, καταβάλλοντας συγ
χρόνως και 100 γρόσια, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό πού θα οφείλει ή 
Κοινότητα στή μονή να ανέρχεται καί πάλι στα 500 γρόσια. Ή Μεγάλη Σύ 
ναξη προκειμένου να εξοφλήσει το παραπάνω ποσό προς τή μονή 'Ιβήρων απο
φάσισε να εκπίπτουν κάθε χρόνο άπο τα δοσίματα της μονής 5 γρόσια ώσπου 
να εξοφληθεί ολόκληρο το ποσό των 500 γροσιών. 

'Αρχ.: Το αυτό έτος διακρατώντας τον τόπον των ρονσών. . . 

Έκδ. : Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 220. 

25 Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως 
σελ,ρξ' [1694] 

Ή Μεγάλη Σύναξη χάρισε στή μονή Βατοπεδίου, επειδή βρισκόταν σέ 
άθλια οικονομική κατάσταση, χρέος 400 γροσιών. "Ομως, τα 100 γρόσια της 
σνδοσίας της μονής θα καταβάλλονται κανονικά. 

'Αρχ.: Ένταντω τω καιρώ ξεκλίνοντας ή μονή τοΰ Βατοπαιδίου. . . 

Έκδ. : Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 221. 
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26 Κατανομή χαρατζοχαρτίων 
σελ. ρξα'-ρξβ' 16 Αυγούστου 1793 

Κατά την περίοδο τής επιστασίας του αρχιμανδρίτη Διονυσίου Λαυριώτη, 
του προηγουμένου Νεοφύτου Δοχειαρίτη, του προηγουμένου Γαβριήλ Καρα-
καλλινου και του παπα 'Ιγνατίου Ξενοφωντινοΰ άντιγράφηκε άπο τουρκικό 
κατάστιχο ή κατάσταση μέ τήν κατανομή των χαρατζοχαρτίων (ελάδες, ετνά-
δες και εφσάτια) στις 20 μονές του Α γ ί ο υ "Ορους και στο Σχολείο του Βα-
τοπεδίου. 'Ακολουθεί ή αναλυτική αναγραφή των χαρατζοχαρτίων. 

'Αρχ.: Έν ετει μιρ^γψ, Αυγούστου ιστηζ, επί επιστασία άρχιμανδρίτου Ααύ-
ρας κυρ Διονυσίου. . . 

27 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων τής Κοινότητας 
σελ. ρξγ'-σια' 1 'Ιουνίου 1792 - 1 'Ιουνίου 1793 

'Επιστάτες: αρχιμανδρίτης 'Ιάκωβος Διονυσιάτης, προηγούμενος Ευθύμιος 
Ζωγραφίτης. 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 143 (δημοσίευση αποσπασμάτων άπο τις σελ. 
ρπστ' καΐ σστ'). 

28 Όλοσφράγιστο εξοφλητικό γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως 
σελ. σιβ' 1 'Ιουνίου 1793 

Μέ όλοσφράγιστο γράμμα ή Μεγάλη Σύναξη του 'Αγίου "Ορους θεώρησε 
καί ενέκρινε το κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιστατών, αρχιμανδρίτη 
'Ιακώβου Διονυσιάτη καί προηγουμένου Ευθυμίου Ζωγραφίτη, για τήν πε
ρίοδο 1 'Ιουνίου 1792 - 1 'Ιουνίου 1793. Τα έ'σοδα, δπως καί τα έ'ξοδα, ανέρ
χονται σε 92.401 γρόσια καί 42 άσπρα. 

Στο τέλος του αντιγράφου σημειώνεται δτι το πρωτότυπο γράμμα κα
τατέθηκε για φύλαξη στο σκευοφυλακιο τής μονής Διονυσίου, ένώ το αντί
γραφο μέ τή σφραγίδα τής μονής Διονυσίου στο σκευοφυλακιο τής μονής 
Ζωγράφου. 

'Αρχ.: f Δια τοϋ παρόντος ημών όλοσφραγίστου εξοφλητικού γράμματος δη-
λοποιοϋμεν. . . 

Πρβλ.: Κωδ. Ι,άρ. 27. 
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29 Σημείωση για έξοδα της Κοινότητας 
σελ.σιγ' [1793-1794] 

'Αρχή καταγραφής των εξόδων τής Κοινότητας του 'Αγίου "Ορους για 
πρόστιμα (τζερεμέδες) τής μονής Έσφιγμένου και ιδιαίτερα για τα χρεωστι
κά υπόλοιπα {μπακία) των συδοσιών της, με βάση τα κατάστιχα τής Κοι
νότητας. 

'Αρχ.: Τα δσα κατά καιρούς επλήρωσεν ή καθ' ημάς κοινότης. . . 

Σημ.: Ή χρονολόγηση έγινε με βάση τη γραφή τοϋ κατάστιχου πού ακολουθεί. 

30 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων τής Κοινότητας 
σελ. σιζ'-σμζ' 1 'Ιουνίου 1793-1 'Ιουνίου 1794 

'Επιστάτες: αρχιμανδρίτης Διονύσιος Λαυριώτης, προηγούμενος Νεόφυ
τος Δοχειαρίτης, προηγούμενος Γαβριήλ Καρακαλλινός, καθηγούμενος ' Ιγνά
τιος Ξενοφωντινός. 

31 Κ α τ α γ ρ α φ ή ε ξ ό δ ω ν 
σελ. σοζ' 1692-1693 

Καταγραφή των ετήσιων εξόδων σε τρόφιμα, αντικείμενα, ρούχα κ.ά. 
των σκευοφυλακων τής Μεγάλης Συνάξεως κατά τα ετη 1692 (Αυξέντιος 
Λαυριώτης) και 1693 (Κωνσταντίνος Βατοπεδινός). Τα ποσά πού δαπανήθη
καν κατά το έτος 1692 δεν σημειώνονται στή στήλη δίπλα στα διάφορα εϊδη 
πού παρατίθενται. 

*Αρχ. : 'Ενταύθα γράφωμεν τα εξωδα των κατ' έτος σκευοφυλακων. . . 

Πρβλ, Λ α υ ρ ι ώ τ ου, "Αγιον "Ορος, σελ. 192-193 (αποσπασματική δημοσίευση). 

32 'Ενθύμηση για δωρεά 
σελ. σπη' 1714 

Ό ηγεμόνας τής Μολδαβίας Νικόλαος ['Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτος] δω
ρίζει με κηρόβουλλο στή Μεγάλη Σύναξη 200 γρόσια ετησίως μέ τήν υπο
χρέωση να τελούνται δύο αγρυπνίες το χρόνο στή μνήμη των γονέων του. 

'Αρχ. : Μποδανία. Ένθύμησις, είς τους ,αψιδ'. Ό υψηλότατος αύθεντης της 
Μποδανίας. .. 
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33 "Εσοδα της Κοινότητας άπο τή μονή Τρι,ών Ιεραρχών 
<τελ. σπθ' 1 6 9 2 , 1 6 9 4 , 1 6 9 6 , 1 7 2 1 , 1 7 2 2 , 1 7 3 3 

Ά π ο τη μονή Τριών 'Ιεραρχών στέλνονται στην Κοινότητα του Ά γ ι ο υ 
"Ορους τα παρακάτω ποσά: 
1692: ό ηγούμενος 'Ιερεμίας έ'στειλε με το γέροντα 'Ηλία Ζ ω -

γραφίτη 200 γρόσια 
1694: ό ηγούμενος 'Ιερεμίας έ'στειλε με τον προηγούμενο Ζαχα

ρία Ζωγραφίτη 500 γρόσια 
1696: ό ηγούμενος 'Ιερεμίας έ'στειλε με τον προηγούμενο Μητρο

φάνη Διονυσιάτη 300 γρόσια 
1696: ο ηγούμενος'Ιερεμίας έστειλε με τον άρχοντα κόμησο Σερ-

βάνο Κατακουζηνο 300 γρόσια 
[;] : ό ηγούμενος Άνθιμος Παντοκρατορινος έστειλε 320 γρόσια 
[;] : ό ηγούμενος Κοποΰ 'Ιεζεκιήλ Ίβηρίτης έστειλε 105 γρόσια 

1721: ό ηγούμενος Κόπου 'Ιεζεκιήλ Ίβηρίτης έ'στειλε με το γέ
ροντα Βάσιο Βατοπεδινο 103 γρόσια 

1721: ό ηγούμενος Μητροφάνης έστειλε με τον παπά-Νεκτάριο 200 γρόσια 
1722: ό ηγούμενος Μητροφάνης έστειλε με τον 'Ιωσήφ Βατο-

πεδινο 103 γρόσια 
1722: ό ηγούμενος Μητροφάνης έστειλε με τον 'Ιωσήφ Βατο-

πεδινο 100 γρόσια 
1733, 26 Μαΐου: ό ηγούμενος 'Ιεζεκιήλ έστειλε με τον εκκλη-

σιάρχη Ναθαναήλ Βατοπεδινο 300 γρόσια 

Ά χ ρ . : Μπογδανία. Δια τους Τρεις "Ιεράρχας. 'αχΊβ' εστηλεν ό καθηγονμε-
νος. . . 
Πρβλ.: Πίν. 4. 

34 Καταγραφή έλεημοσυνών 
σελ.σνσ^στ' 1694-1742 

Καταγραφή τών έλεημοσυνών πού αποστέλλονται στο Ά γ ι ο "Ορος κατά 
τ α έτη: 1694, 1696-1697, 1699-1710, 1713-1715, 1720-1722, 1724, 1726, 
1729-1730, 1733, 1737, 1742. Σημειώνονται: ή ημερομηνία αποστολής, ή προ
έλευση καί το ποσό. Ά π ο τό 1713 καί έξης δλες οί ελεημοσύνες προέρχονται 
άπο τή μονή Κοτροτζανίου στή Βλαχία. 

'Αρχ.: Πόθε έρχεται κατά καιρόν ελεημοσύνην και παρά τίνος χριστιανού και 
πόσα. 

2 
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35 Κατάλογος χρεών,-'της Κοινότητας 
σελ. τα 1696 ,1715 

Κατάλογος χρεών τών ετών 1696 καί 1715. Καταγράφονται τα ονόματα 
δανειστών καί τα αντίστοιχα ποσά. Τα οφειλόμενα ποσά του έτους 1715 έχουν 
διαγραφεί. 

'Αρχ.: 1696, πόθεν χρεωστονμεν άσπρα. . . 

36 Εξόφληση ομολογίας της Κοινότητας 
σελ.τβ' 12 Μαΐου 1694 

Ό προηγούμενος καί σκευοφύλακας Νικηφόρος Λαυριώτης εξόφλησε ομο
λογία της Μεγάλης Συνάξεως ,ύψους 239 γροσιών, προς τον πρώην πατριάρχη 
'Κωνσταντινουπόλεως Διονύσιο Δ ' . 

'Αρχ.: ,αχ^δ'', εν μηνι Μαΐου ιβ' έπληρώσαμεν ή μεγάλη σύναξις. . . 

*Έκδ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 223. 

37 Εξόφληση χρέους της Κοινότητας 
σελ. τβ' 1696 

Για την εξόφληση του χρέους της Κοινότητας προς τον Τοπαλ Ά λ ή επι
βλήθηκαν στο "Αγιο "Ορος 2 1 / 2 σνδοσίες, ενώ παράλληλα προσέφεραν ώς δά
νειο 1.000 γρόσια οι Ίβηρίτες, 225 γρόσια οι Λαυριώτες καί 400 γρόσια οι 
Χιλανδαρινοί. 

'Αρχ.: ,αχ^στ', ήλθαν από το μηρί δια το χρέος τοϋ Τοπαλ *Αλί. . . 

Έκδ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 223. 

38 Κατάλογος χρυσοβούλλων καί γραμμάτων 
σελ. 307-308 [τέλη 18ου αι.] 

Κατάλογος επτά σωζόμενων στο σκευοφυλάκιο της Κοινότητας χρυσο
βούλλων καί γραμμάτων, ελληνικών καί ρουμανικών, τα όποια αφορούν διά
φορες υποθέσεις του Α γ ί ο υ "Ορους. 

'Αρχ.: 'Ενταύθα σημειώνομεν τα δσα εις χρήσιν γράμματα σώζονται. . . 
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39 Κατάλογος τουρκικών εγγράφων 
σελ. 334 [τέλη 18ου ed.] 

Κατάλογος των σωζόμενων στη Θεσσαλονίκη τουρκικών εγγράφων πού 
αφορούν υποθέσεις του 'Αγίου "Ορους. Καταγράφονται: δύο χατ-σερίφια, τρία 
φιρμάνια και ένας μονρασελες και μπονγιονρτί της σοδειάς. 

'Αρχ.: Τα δσα εις Θεσσαλονίκην ευρίσκονται βασιλικά προσκυνητά φερμά-
νια. . . 

40 Κατάλογος φιρμανιών 
σελ. 335-336, 338-341, 344 [τέλη 18ου αι.] 

Κατάλογος των σωζόμενων στην Κοινότητα 49 φιρμανιών και δύο %ατ-
σεριφίων πού άφοροΰν υποθέσεις του 'Αγίου "Ορους. 

'Αρχ. : 'Ενταύθα σημειώνομεν τα δλα δσα σώζονται παρ' ημών βασιλικά προ-
σκυνητα γράμματα. . . 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 139 (αποσπασματική δημοσίευση). 

41 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων της Κοινότητας 
σελ. 349-378 1 Ιουνίου 1791 - 1 'Ιουνίου 1792 

'Επιστάτες: προηγούμενος Γεράσιμος Χιλανδαρινός, σκευοφύλακας Βενέ-
δικτος Ξηροποταμινός, προηγούμενος Παρθένιος Άγιοπαυλίτης, παπάς Γαβριήλ 
Γρηγοριάτης. 

42α Έγγραφο θεώρησης λογαριασμών της μονής τών Ρώσων 
σελ. 380-384 1 Νοεμβρίου 1803 

Μετά τη μετατροπή της μονής τών Ρώσων σε κοινοβιακή, ò πρώην πα
τριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος Ε ' ορίστηκε πατριαρχικός εξαρχος 
με σκοπό να εγκαταστήσει ως ηγούμενο της μονής τον ιερομόναχο Σάββα. 
"Ορισε επίσης τον Ίωάσαφ Ίβηρίτη, το χαρτοφύλακα 'Ιβήρων Νικηφόρο, το 
γέροντα 'Ιωάννη Φραγγόπουλο Διονυσιάτη και τον πρώην σκευοφύλακα Κου-
τλουμουσίου Διονύσιο, ώς ελεγκτές τών ληψοδοσιών τών προηγουμένων έπι-
τροπευόντων της μονής. Για τον 'ίδιο σκοπό ή Μεγάλη Σύναξη διόρισε το γέ-
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ροντα Άγαθάγγελο Δοχειαρίτη, τον προηγούμενο Νεόφυτο Ξηροποταμινο και 
τον προηγούμενο Διονύσιο Γρηγοριατη. Οι παραπάνω ελεγκτές θεώρησαν τους 
λογαριασμούς του σκευοφύλακα Διονυσίου καί του διορισμένου άπο την Κοι
νότητα επιτρόπου Νεκταρίου. Οι τελευταίοι μετά την οικονομική εκκαθάριση, 
παρέδωσαν τή μονή στον ηγούμενο. 'Ακολουθεί κατάλογος με το παλαιό καί 
το νέο χρέος της μονής. Υπογράφουν ως μάρτυρες οί παραπάνω ελεγκτές. 

'Αρχ.: Κατά το ,αωγ0'» σωτήρων έτος, εν μηνΐ Νοεμβρίου aVQ. . . 

42β Κατάστιχο παραλαβής αντικειμένων τής μονής των Ρώσων 
[1 Νοεμβρίου 1803] 

Ό νέος ηγούμενος τής μονής τών Ρώσων ιερομόναχος Σάββας παρέλαβε 
άπο τους μέχρι τότε έπιτροπεύοντες τή μονή, σκευοφύλακα Διονύσιο καί παπά 
Νεκτάριο, τα έ'γγραφα, τα άμφια, τα ιερά κειμήλια καί τα ζώα τής μονής. 
'Ακολουθεί κατάλογος. 

Υπογράφουν ό ηγούμενος τής μονής τών Ρώσων, ιερομόναχος Σάββας, 
καί ως μάρτυρες ό αρχιμανδρίτης Ίωάσαφ Ίβηρίτης, ό χαρτοφύλακας 'Ιβήρων 
Νικηφόρος, ό μοναχός 'Ιωάννης Φραγγόπουλος Διονυσιάτης, ό πρώην σκευοφύ-
λακας Διονύσιος Κουτλουμουσιανός, ό προηγούμενος Νεόφυτος Ξηροποταμινός, 
ό γέροντας Άγαθάγγελος Δοχειαρίτης καί ό προηγούμενος Διονύσιος Γρηγο
ριατη ς. 
'Αρχ.: Έν τγ\ amfj ήμερα ώς όπισθεν παρέλαβεν ο ηγούμενος. . . 

Σημ.: Στην &νω ώα τών σελίδων 380-384 εκτείνεται αυτόγραφη επικυρωτική υπογραφή 
τοΰ Γρηγορίου Ε': πατριάρχης πρώην Κωνσταντινουπόλεως καί εξαρχος Γρηγόριος επι-
βεβαιοϊ. 

43 Σημείωση 
σελ. 443 1732 

/αψ32, χοτζέτι όπου ελάβομεν εκ τον Μορδοχά 'Εβραίου εξωφλητικόν. 
Το σημεϊον τοΰ π. 

44 Σημείωση 
σελ. 443 1745 

taip45, χοτζέτι δια τον άγα όπου εφονεύθη εις το Βατοπαϊδι. Το σημεϊον 
τοΰ χ. 
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45 Κατάλογος κειμηλίων, αμφίων, βιβλίων, του Πρωτάτου 
σελ. 446-447, 449 1 Μαρτίου 1789 

Κατάλογος των κειμηλίων, των αμφίων και των βιβλίων του Πρωτάτου, 
τα οποία παραδίδονται άπο τους επιστάτες της Κοινότητας, Γεράσιμο Λαυριώ-
τη , Κύριλλο Δοχειριάτη, Άνανία Έσφιγμενίτη και 'Ιγνάτιο Ξενοφωντινο στο 
νέο καμπανάρη, παπά 'Ιγνάτιο Βλάχο. 

Ά ρ χ . : ,αψπθω, Μαρτίου aVS, κατάλογος των όσων ιερών κειμηλίων σωζόμενων 
εν τω Πρωτάτω. . . 

Πρβλ.: Πίν. 5. 

46 Σημείωση για κειμήλια της μονής Κωνσταμονίτου 
σελ. 452 16 'Ιουνίου 1790 

Οί προεστώτες των μονών και οι επιστάτες της Κοινότητας έστειλαν στη 
μονή Κουτλουμουσίου για φύλαξη πέντε σεντούκια με ιερά άμφια και λείψανα, 
τα όποια ανήκουν στή μονή Κωνσταμονίτου και βρίσκονταν στο Πρωτάτο. 

'Αρχ.: Εις τους μψ'ηΨ 'Ιουνίου ιστΊ οι ευρεθέντες προεστώτες τών μοναστη
ριών δμοϋ με τους επιστάτας. . . 
Πρβλ.: Κώδ, 1, άρ. 48. 

47 Κ α τ ά λ ο γ ο ς ε γ γ ρ ά φ ω ν κ α ι κ ε ι μ η λ ί ω ν 
σελ. 453-454 11'Ιουνίου 1790 

Κατάλογος φιρμανιών, χρυσοβούλλων και ιερών κειμηλίων της μονής τών 
Ρώσων, πού συντάχθηκε ενώπιον της Μεγάλης Συνάξεως* τα παραπάνω πα
ραδόθηκαν για φύλαξη στή μονή Κουτλουμουσίου σφραγισμένα σε τρία σεντού
κια με τίς σφραγίδες τών προεστώτων πού παραβρέθηκαν στην κοινή σύναξη. 

Σε μεταγενέστερες προσθήκες σημειώνονται: 
α) Στις 10 'Ιουνίου 1798 τά σεντούκια παραδόθηκαν άπο τή Σύναξη 

στους επιτρόπους της μονής τών Ρώσων, Διονύσιο και παπά Νεκτάριο. Οί 
δύο επίτροποι βεβαιώνουν δτι παρέλαβαν τα σεντούκια. 

β) Τήν 1η Νοεμβρίου 1803 άντιγράφηκε ό παραπάνω κατάλογος και πα
ραδόθηκε στή μονή τών Ρώσων μετά τήν αποκατάσταση της σε κοινόβιο 
(πρβλ.: κώδ. 1, άρ. 42β). 

'Αρχ.: μ'ψ'ηΨ, Ιουνίου ιαΐΙ, κατάλογος τών φερμανίων, και άλλων γραμμά
των. . . 
Πρβλ.: Κωδ. 1,άρ.48. 
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Πίν. 5. Κατάλογος κειμηλίων του Πρωτατου 
(1 Μαρτίου 1789: Κωδ. 1, σελ. 446) 
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48 Γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως 
σελ. 455 18 'Ιουνίου 1790 

Ή Μεγάλη Σύναξη παρέδωσε για φύλαξη στη μονή Κουτλουμουσίου πέντε 
σεντούκια σφραγισμένα της μονής Κωνσταμονίτου και τρία σεντούκια τής μο
νής των Ρώσων με λείψανα και εκκλησιαστικά σκεύη. Διευκρινίζεται δτι σε 
περίπτωση απώλειας των σεντουκιών, λόγω επιδρομής ληστών ή καταστρο
φής τής μονής Κουτλουμουσίου, ό σκευοφύλακάς της δεν έχει καμιά ευθύνη. 
Οι δύο μονές έ'χουν το δικαίωμα να παραλάβουν τα σεντούκια οποιαδήποτε 
στιγμή τα ζητήσουν. 

'Υπογράφουν οι επιστάτες τής Κοινότητας, προηγούμενος 'Ιβήρων Ναθα
ναήλ, προηγούμενος Παντοκράτορος Νικηφόρος καί αρχιμανδρίτης και σκευο-
φύλακας Σίμωνος Πέτρας 'Ιωακείμ. 

'Αρχ.: Δια της παρούσης ημών αποδείξεως δηλοποιοϋμεν ημείς οι παρευρε-
θεντες προεστώτες. . . 

Πρβλ.: Κώδ. Ι,άρ. 46, 47. 

49 Σημείωση για ενέχυρα της μονής Έσφιγμένου 
σελ. 457 1 'Απριλίου 1796 

Ή μονή Έσφιγμένου είχε παραδώσει στον παπά Νεκτάριο, κελιώτη τής 
Λαύρας, ως ενέχυρο έ'ναντι χρέους 50 γροσίων δύο ασημένια ευαγγέλια, ενα 
διακοσμημένο μεγάλο σταυρό καί ενα ασημένιο δίσκο. Οι επιστάτες εξόφλησαν 
τον παπά Νεκτάριο με χρήματα πού προέρχονταν άπο παρρησία του μακαρίτη 
αρχιμανδρίτη Μελετίου Κουτλουμουσιανου καί παρέλαβαν τα ενέχυρα κατά τή 
διάρκεια συνάξεως. Στα ενέχυρα αυτά προστέθηκαν το λείψανο τής αγίας Μα
ρίας τής Μαγδαληνής, το όποιο είχε φέρει τον προηγούμενο χρόνο άπο τή 
Μολδαβία ό διδάσκαλος ' Ιωσήφ Βατοπεδινός, καί ένας διακοσμημένος μονα
στηριακός σταυρός αγιασμού. "Ολα μαζί, σφραγισμένα σέ σάκκο, παραδόθη
καν άπο τους επιστάτες, προηγούμενο Γαβριήλ Παντοκρατορινο καί προηγού
μενο Καλλίνικο Βατοπεδινό, στο γέροντα Τιμόθεο καί τον προηγούμενο ' Ιγνά
τιο τής μονής Έσφιγμένου, οι όποιοι τα τοποθέτησαν για φύλαξη στο σκευο-
φυλάκιο τής μονής. 

'Αρχ.: 1796,'Απριλίου 1, επί τη κοινή ημών συνάξει, επάρθησαν τα άμανε-
τια τοϋ μοναστηρίου Έσφιγμένου. . . 

Πρβλ.: Κώδ. Ι,άρ. 3, 4. 
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50 Πράξη παράδοσης εγγράφων στους νέους επιστάτες 
της Κοινότητας 

σελ. 460-461 15 'Ιουνίου 1792 

Ό παπάς 'Ιγνάτιος Ξενοφωντινός, με την παρουσία του μουσικολογιωτ α
τού Κυρίλλου Ίβηρίτη, παρέδωσε στους νέους επιστάτες Δαβίδ Διονυσιάτη, 
προηγούμενο Ευθύμιο Ζωγραφίτη και γέροντα Σωφρόνιο Φιλοθεΐτη τα ακό
λουθα έ'γγραφα, κατάστιχα καί κώδικες της Κοινότητας: οκτώ έγγραφα ή 
αντίγραφα εγγράφων, τέσσερις κώδικες, κατάστιχα επιστατών άπο το 1783 
ώς καί την 1 'Ιουνίου 1792, δύο κατάστιχα των επιτρόπων της Κωνσταντι
νούπολης Κυρίλλου Ίβηρίτη καί Σωφρονίου Φιλοθεΐτη, κατάστιχο 48.000 γρο
σιών, τα όποια είχε δανειστεί ή Κοινότητα άπο τη Βλαχία καί με τα όποια 
ό Σωφρόνιος Φιλοθείτης καί ό Χατζη-Παναγιωτάκης Σκατζόγλου εξόφλησαν 
χρέη της Κοινότητας, κατάστιχο του επιτρόπου Κωνσταντινούπολης προηγου
μένου Γερασίμου Καρακαλλινοϋ καί, τέλος, καταστιχακι 5.395 γροσιών, τα 
όποια ξόδεψε στην Κωνσταντινούπολη ό προηγούμενος Γερμανός Βατοπεδι-
νος για υπόθεση του 'Αγίου "Ορους (κωδ. 4, άρ. 16). Βεβαιώνει ό παπάς 'Ιγνά
τιος Ξενοφωντινός. 

'Αρχ.: ,αψ^β', 'Ιουνίου ιεγ]ζ) ήμερα γΉ, παρόντος τοΰ μουαικολογιωτάτου κυρ 
Κυρίλλου Ίβηρίτου. . . 

Σημ.: Την 1η 'Ιουνίου 1792 ώς επιστάτες της Κοινότητας ανέλαβαν ό 'Ιάκωβος Διονυσία -
της καί ό Ευθύμιος Ζωγραφίτης (βλ. κατάστιχο της Κοινότητας, χρονικής κεριόδου 1 'Ιου
νίου 1792 - 1 'Ιουνίου 1793. 'Επίσης, Γ α β ρ ι ή λ Σ τ α υ ρ ο ν ι κ η τ ι α ν ο ΰ , Ή επι
στασία της Ίερας Κοινότητος, σελ. 343). Τά ονόματα εδώ διαφέρουν, άγνωστο για ποιο 
λόγο. 

51 Πράξη παράδοσης καί παραλαβής 
σελ. 462 12 Μαρτίου 1790 

Κατά την αλλαγή των επιτρόπων του 'Αγίου "Ορους στην Κωνσταντινού
πολη ό Κύριλλος Ίβηρίτης παρέδωσε στον αντικαταστάτη του, προηγούμενο 
Γεράσιμο Καρακαλλινό, τα ακόλουθα έ'γγραφα: 

α) 6 κατάστιχα της Κοινότητας των ετών: 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 
1788. 

β) 5 κατάστιχα των επιτρόπων τών ετών: 1783, 1784, 1785, 1786, 1787-
15 Matou 1789. 

γ) 1 κατάστιχο τοΰ επιτρόπου Μολδοβλαχίας Κωνσταντίου του έτους 
1791 



26 ΜΕΡΟΣ Α' 

δ) 2 κατάλογοι χρέους της Κοινότητας: α) 10 'Ιουνίου 1783, επιβεβαιω
μένος άπο τον πατριάρχη Γαβριήλ Δ' , β) 1 Σεπτεμβρίου 1787 

ε) "Ολα τα ταχβήλια των μηρίων πού εξοφλήθησαν στο διάστημα 1787 -
12 Μαρτίου 1790. 

στ) Τουρκικά έ'γγραφα, αποδείξεις, γράμματα και εξοφλημένες ομολογίες 
Υπογράφουν ό προηγούμενος Γεράσιμος Καρακαλλινός, ως επίτροπος του 

Ά γ ι ο υ "Ορους, ό προηγούμενος Γεράσιμος Λαυριώτης, ό προηγούμενος Γερ
μανός Βατοπεδινος και ό Κύριλλος Ίβηρίτης, ως επίτροπος του Ά γ ι ο υ "Ορους 
πού προέβη στην παράδοση. 

Α ρ χ . : Τα δσα κατάστιχα τον "Αγίου "Ορους των τε ναζίριδων. . . 

52 Σημείωση παράδοσης ομολογιών στο νέο επίτροπο 
του Άγ ιου "Ορους στην Κωνσταντινούπολη 

σελ. 463 29 Απριλίου 1789 

Παραδόθηκαν στο νέο επίτροπο του Ά γ ι ο υ "Ορους στην Κωνσταντινού
πολη Σωφρόνιο Φιλοθεΐτη 16 ανώνυμες ομολογίες, συνολικής άξιας 36 πουγγιών, 
μέ τον δρο να τις φυλάσσει σφραγισμένες ό επίτροπος τζελεπής Σκαρλατάκης. 
Οι ομολογίες αυτές θα ξεβουλλώνονται άπο τους 5 λαϊκούς επιτρόπους καί θα 
παραδίδονται στους αγιορείτες επιτρόπους, μόνο σε περίπτωση ανάγκης δανει
σμού χρημάτων ή ανταλλαγής ομολογιών. 

Ά ρ χ . : Έν τω ,αψπθΨ ετει, 'Απριλίου κθ^ζ, εγχειρήσαμεν τω νέω επιτραπώ. . . 

Πρβλ.: Κώδ. Ι,άρ. 53. 

Σημ.: Το κείμενο έχει διαγραφεί. 

53 Σημείωση για ομολογίες άπο την Κωνσταντινούπολη 

σελ. 463 6 Φεβρουαρίου 1791 

Ό επίτροπος του Ά γ ι ο υ "Ορους στην Κωνσταντινούπολη γέροντας Σ ω 
φρόνιος Φιλοθεΐτης μετέφερε στο Ά γ ι ο "Ορος τις 16 ομολογίες πού κρατού
σαν σφραγισμένες οι λαϊκοί επίτροποι καί τις παρουσίασε στή Μεγάλη Σύναξη. 
Τρεις άπο τις ομολογίες αυτές, ΰψους 3.500 γροσιών, αντικατέστησαν άλλες 
παλαιότερες πού φυλάσσονταν στή μονή Κουτλουμουσίου, οι όποιες είχαν ακυ
ρωθεί. Τις υπόλοιπες 13 ομολογίες, ύψους 14.500 γροσιών, παρέλαβε καί κρά
τησε ή Σύναξη. 
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'Αρχ.: Έν τω μψ^αΨ, Φενροναρίον στΉΖ, ελθών δ γέρων Σωφρόνιος Φιλο-
θεΐτης από βασιλεύουσαν. . . 

Πρβλ.: Κώδ. Ι ,άρ . 52. 

Σημ. : Το κείμενο Ϊγει διαγραφεί. 

54 Κατάλογος αντικειμένων 
<τελ. 464 [τέλη 18ου αι.] 

'Αρχή καταλόγου αντικειμένων των μονών του 'Αγίου "Ορους, τα όποια 
φυλάσσονται στο Πρωτάτο. Καταγράφονται: ένας σταυρός διακοσμημένος μέ 
ασήμι, ένα ασημένιο εγκόλπιο μέ παράσταση της 'Αγίας Τριάδας, ένας αση
μένιος σταυρός μέ λείψανα αγίων και μια ασημένια αλυσίδα. 

'Αρχ. : Τα εκ των μοναστηριών πεφνλαγμένα ώδε είς το Πρωτάτον. . . 

55 Κατάλογος τουρκικών εγγράφων 
<τελ. 465 27 'Απριλίου 1789 

Κατάλογος 23 φιρμανιών και άλλων τουρκικών εγγράφων πού παραδό
θηκαν στους απεσταλμένους του 'Αγίου "Ορους εις το ούρδί, έκκλησιάρχη 
Λαύρας Σαμουήλ και γέροντα Διονύσιο Βατοπεδινό, για ανανέωση. 

'Αρχ. : ,αψπθ', 'Απριλίου κζΊ, ενθύμησις ώδε τα όσα φερμάνια. . . 

56 Σημείωση 
<τελ. 465α 29 'Ιουλίου 1788 

μ\ρπηω, Ιουλίου κθ. Έστάλθησαν με τον αγιον σκευοφύλακα Δοχειαρίτην 
εξω είκοσι κομάτια φερμάνια δια την Κασάνδρα. 

Σημ.: Το κείμενο 'έχει διαγραφεί. 

57 Σημείωση 
σελ. 465α [29'Ιουλίου 1788] 

Έδώθη εις του Βατοπεδίου ενα φερμάνι, όπου διαλαμβάνει δια να μη κλη-
ρονομη τινάς ή πεταλματζης, η συγγενής τους καλογηρους. 

Σημ.: Το κείμενο Μχει διαγραφεί. 
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58 Συμφωνητικό των επιστατών της Κοινότητας 
σελ. 465α 1 Σεπτεμβρίου 1793 

Οι επιστάτες της Κοινότητας, αρχιμανδρίτης Διονύσιος Λαυριώτης, προη
γούμενος Νεόφυτος Δοχειαρίτης και παπάς 'Ιγνάτιος Ξενοφωντινός, παραχώ
ρησαν στον Κωνσταντάκη Πελοποννήσιο το φορνοσπίτιο του κονακίον της Κοι
νότητας. Ό Κωνσταντάκης μπορεί να το χρησιμοποιεί ως μαγαζί, όπως και 
το διπλανό εργαστήριο πού του έχει επίσης παραχωρήσει ή Μεγάλη Σύναξη. 
Θα καταβάλλει ετήσιο ενοίκιο στην Κοινότητα 10 γρόσια. 

'Αρχ.: μχρ'ηγΨ, Σεπτεμβρίου aWS, σνμφωνήσαντες ήμεϊς οι επιστάται της κοι
νότητος τον "Ορους. . . 



Κώδ. 2 (παλαιός αριθμός: 8) Χαρτί 295 Χ 200. — Σελίδες 1-332 (λευκές: 1-8, 12-14, 
24, 28, 30, 32, 37-38, 41-172, 177, 179-204, 211-220, 222-332). — Διατήρηση άριστη. — 
Στο έσώφυλλο τοϋ οπισθόφυλλου σημείωση σέ σλαβική γραφή (πρβλ.: Κ α τ ά λ ο γ ο ς , 
σελ. 5, άρ. 8). 

Ό κώδικας περιέχει ε'γγραφα με χρονολογίες: 1743-1764. 

1 Πρόλογος 
σελ. 9-11 Δεκέμβριος 1743 

Ε π ε ι δ ή με την πάροδο του χρόνου τα δοσίματα του 'Αγίου "Ορους αυξή
θηκαν, ενώ συγχρόνως οι εως τώρα επιστάτες ήταν αμέριμνοι και άφρόντισθει 
περί καταστάσεως κάί κυβερνήσεως τοϋ "Ορους, αδιαφορώντας ακόμη και για 
τήν τήρηση κατάστιχων ληψοδοσίας, ή Κοινότητα περιέπεσε σέ βαρύτατο χρέος. 
Ή Μεγάλη Σύναξη αποφάσισε να προτείνει στη συντεχνία τών γουναράδων 
της Κωνσταντινούπολης να αναλάβει την επιτροπικήν και επιστασίαν τοϋ "Ο
ρους. Για το σκοπό αυτό εκλέχτηκαν ό προηγούμενος Σίλβεστρος Λαυριώτης, 
ό προηγούμενος Μακάριος Ίβηρίτης καί ό γέροντας Χατζη-Δανιήλ Δοχειαρί-
της, οι όποιοι διαπραγματεύτηκαν τήν πρόταση στην Κωνσταντινούπολη καί 
συμφώνησαν με τους προεστώτες της συντεχνίας. Οι τελευταίοι ζήτησαν να 
γράφουν σέ κώδικα οι όροι {κεφάλαια), να υπογράφουν άπο τους τρεις απεσταλ
μένους αγιορείτες καί να τηρηθούν πιστά καί άπο τα δύο μέρη. Μετά τή σύν
ταξη του ό παρών κώδικας παραδόθηκε στή συντεχνία. Σέ κώδικα αδελφάτων 
ή Μεγάλη Σύναξη κατέγραψε τα ονόματα τών μελών της συντεχνίας, οι όποιοι 
θεωρήθηκαν τιμητικά σνγκοίνοβιαται δλων τών μονών του 'Αγίου "Ορους καί 
οι όποιοι θα πρόσφεραν κάθε χρόνο στην Κοινότητα 4 παράδες ό καθένας. Τα 
μοναστήρια ανέλαβαν τήν υποχρέωση να μνημονεύουν τα ονόματα τών γουνα
ράδων καί να τελούν σαρανταλείτουργο μετά το θάνατο τους. 

'Αρχ. : Ό παρόν κώδιξ εδιορίσθη και (ίπεκατεστάθην. . . 

Πρβλ.: Κώδ. 1, άρ. 17. 



30 ΜΕΡΟΣ Α' 

2 Οι οροί (κεφάλαια) της συντεχνίας των γουναράδων της 
Κωνσταντινούπολης προς τη Μεγάλη Σύναξη 

σελ. 15-20 [1743] 

Ή συντεχνία των γουναράδων της Κωνσταντινούπολης, μετά την ανά
ληψη της επιτροπείας του Ά γ ι ο υ "Ορους, έθεσε τους ακόλουθους δρους: 

1. Eie το έλεος τον αγίου Θεον και με την εύχήν των αγίων κάί ιερών 
μοναστηριών. 

2. Εις διαφένδενσιν και ύπεράσπησιν τον ευσεβέστατου κάί πανεντίμον 
ρονφετίον των γουναράδων. 

3 . Οι έκάστορε έγκριτοι και πρώτοι της συντεχνίας των γουναράδων θα 
έπιτροπεύουν το Ά γ ι ο "Ορος και θα εξετάζουν και θα θεωρούν κάθε υπόθεση του. 

4. ΟΙ κατά καιρόν ευρισκόμενοι ταξιδιώται των μοναστηριών δεν θα συμ
μετέχουν σε καμιά υπόθεση της Κοινότητας, χωρίς την ενημέρωση καί τη συμ
βουλή των επιτρόπων. 

5. Οι εκάστοτε απεσταλμένοι του Ά γ ι ο υ "Ορους στην Κωνσταντινούπολη 
θα ενεργούν για τίς υποθέσεις της Κοινότητας σύμφωνα πάντα με τη γνώμη 
των επιτρόπων. 

6. Σύμφωνα πάντα με τη γνώμη και με την παρουσία των επιτρόπων θα 
εξοφλούνται οι εισφορές (δοσίματα, χαρατζια, μακτον, κ.ά.) του Α γ ί ο υ "Ορους 
στην Κωνσταντινούπολη. 

7. Στον παρόντα κώδικα πρέπει να καταγραφεί αναλυτικά το χρέος της 
Κοινότητας. Κάθε εξόφληση τόκου ή έκδοση γραμματίων πρέπει να γίνεται 
μετά άπο ενημέρωση των επιτρόπων. 

8. Οί επίτροποι πρέπει να έχουν στα χέρια τους τίς σφραγίδες της Κοι
νότητας για τη σύναψη δανείων ή άλλες τυχόν υποθέσεις. 

9. Οί ελεημοσύνες προς το Ά γ ι ο "Ορος θα παραλαμβάνονται άπο τους 
επιτρόπους, οί όποιοι θα τίς χρησιμοποιούν για εξόφληση δοσιμάτων ή χρεών. 
Ή Κοινότητα πρέπει να ενημερώνεται για τα ποσά πού εξοφλούνται, ώστε 
αυτά να περιλαμβάνονται στις συδοσίες των μονών. 

10. Σε περίπτωση σοβαρών υποθέσεων οί επίτροποι θα διορίζουν ειδικό 
εκπρόσωπο, ό όποιος μαζί με τους απεσταλμένους του Α γ ί ο υ "Ορους θα ενεργεί 
για την επίλυση τών προβλημάτων, λαμβάνοντας αποζημίωση για την προσφο
ρά του. 

11 . Οί επίτροποι έ'χουν το δικαίωμα να ενεργούν για οποιαδήποτε υπό
θεση κρίνουν οτι προκαλεί ζημιά στο Ά γ ι ο "Ορος χωρίς προηγουμένως να 
ενημερώνεται ή Κοινότητα καί εισπράττοντας στή συνέχεια τα χρήματα πού 
δαπανήθηκαν για το σκοπό αυτό. 

12. Ή Κοινότητα είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει στους επιτρόπους χ ω -
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ρις καθυστέρηση τα βασιλικά δοσίματα, τους τόκους τοϋ χρέους της, καθώς 
και οποιοδήποτε άλλο έξοδο. 

13. Οι επίτροποι πρέπει να ενεργούν για κάθε υπόθεση πού άφορα μεμο
νωμένο μοναστήρι με τον Ι'διο τρόπο με τον όποιο ενεργούν και για τις υπο
θέσεις της Κοινότητας. 

14. Ή συντεχνία των γουναράδων θα έπιτροπεύει επίσης τις μονές Κο-
τροτζανίου στο Βουκουρέστι και Τριών Ιεραρχών στο 'Ιάσιο, από τις ό
ποιες θα εισπράττει το καθορισμένο ετήσιο ενοίκιο τους προς την Κοινότητα. 
Ή Κοινότητα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά προκειμένου να στέλνει τις 
αποδείξεις στους ηγουμένους τών παραπάνω μονών και να καταγράφει τα ποσ# 
.στον κώδικα της. Σε περίπτωση πού οι ηγούμενοι της Μολδοβλαχίας δεν στέλ
νουν τα χρήματα κανονικά, οι επίτροποι έχουν το δικαίωμα να τους πιέζουν 
μέσω τών ηγεμόνων της περιοχής. 

15. Κάθε χρόνο θα στέλνονται στους επιτρόπους με τους απεσταλμένους 
του 'Αγίου "Ορους σφραγισμένες κόλες χαρτί για την αλλαγή τών ομολογιών 
του χρέους της Κοινότητας. "Ολα τα έ'ξοδα ή οι εξοφλήσεις πρέπει να κατα
γράφονται στον παρόντα κώδικα για να ενημερώνεται ή Κοινότητα. 

'Αρχ.: Κεφάλαια. αον, εις το έλεος τον αγίου Θεοϋ και με την ενχήν. . . 

Πρβλ.: Β λ ά χ ο υ , Χερσόνησος, σελ. 104, σημ. 1.— Δ. Π ε τ ρ α κ ά κ ο υ , Νέαι ΠηγαΙ 
τών θεσμών τοϋ 'Αγίου "Ορους, 'Αλεξάνδρεια 1915, σελ. 5-14.— Κ τ ε ν ά, Καθιδρύματα, 
σελ. 327-330, 504-505. 

3 Οι υποχρεώσεις της Μεγάλης Συνάξεως 
σελ. 21-23 [1743] 

Ή συντεχνία τών γουναράδων της Κωνσταντινούπολης, μετά τήν ανά
ληψη της επιτροπείας του 'Αγίου "Ορους, έ'θεσε τους ακόλουθους όρους: 

1. Ή Μεγάλη Σύναξη πρέπει να τηρεί στο έξης ετήσιο κατάστιχο εσό
δων καί εξόδων και να προβεί στο διορισμό προσώπου ικανού στη Θεσσαλο
νίκη για τήν επίλυση τών εκεί υποθέσεων του 'Αγίου Όρους . 

2. Το χρέος της Κοινότητας πού εκκρεμεί στην Κωνσταντινούπολη θα 
μείνει etc το έλεος τον άγίον Θεοϋ, ενώ το υπόλοιπο πού εκκρεμεί στο "Αγιο 
"Ορος καί στή Θεσσαλονίκη θα γίνει κονραμάς κατά τονς μουκατάδες. Οι επί
τροποι κρίνουν επίσης σκόπιμο το χρέος της Κοινότητας προς μερικά μοναστή
ρια να παγώσει για 10 χρόνια. Τα μοναστήρια θα παραλάβουν ομολογίες γ ια 
τα αντίστοιχα ποσά τους με τόκο 1 0 % . Μετά το τέλος τών 10 χρόνων ή Με
γάλη Σύναξη θα συμψηφίζει τα χρεωστούμενα ποσά στο ετήσιο δόσιμο τών 
ενδιαφερομένων μονών ως τήν τελική εξόφληση. "Οποιο μοναστήρι εναντιωθεί 
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στην απόφαση αύτη θα λογοδοτήσει στην Κωνσταντινούπολη μπροστά στη 
Σύνοδο του Πατριαρχείου. 

3 . Οι επίτροποι προτείνουν να σταλούν άπο το "Αγιο "Ορος δύο μοναχοί, 
οι όποιοι θα περιοδεύσουν σε περιοχές πού υπάρχουν φίλοι καί γνωστοί των 
επιτρόπων για να συλλέξουν ελεημοσύνες, με σκοπό να μειωθεί το βαρύ χρέος 
της Κοινότητας πού εκκρεμεί στην Κωνσταντινούπολη. 

4. Οι επίτροποι ζητούν να επικυρωθούν οι παραπάνω δροι μέ τις σφρα
γίδες καί τις υπογραφές των προεστώτων των μονών του 'Αγίου "Ορους. Το 
ενυπόγραφο αυτό γράμμα θα επιστραφεί στους 'ίδιους, οί όποιοι θα φροντίσουν 
για την έκδοση πατριαρχικού συνοδικού σιγιλλίου πού θα επικυρώνει τη συμ
φωνία μεταξύ του 'Αγίου "Ορους καί της συντεχνίας τών γουναράδων, δπως 
καταγράφεται στον παρόντα κώδικα. 

'Αρχ.: 'Ιδού σιμιόνομεν και τα ζητήματα τών τιμιότατοι επιτρόπων μας. . . 

4 'Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως 
σελ. 25 [1743] 

Μέ σκοπό να αποφεύγονται αδικίες σέ βάρος τών μικρών καί φτωχών μο
ναστηριών, ή Μεγάλη Σύναξη αποφάσισε να εκπροσωπούνται δλα τα μοναστή
ρια στην επιστασία της Κοινότητας. Για το λόγο αύτο οί μονές κατατάχθη
καν σέ τρεις τάξεις: στην πρώτη κατατάσσεται ή μονή Βατοπεδίου, στή δεύ
τερη ή μονή Μεγίστης Λαύρας καί στην τρίτη δλες οί υπόλοιπες. Ή τρίτη 
τάξη θα έχει δύο εκπροσώπους καί κάθε μία άπο τις δύο άλλες έναν. Ό εκ
πρόσωπος της μονής Βατοπεδίου θα είναι επικεφαλής καί γραμματικός, συνυ
πεύθυνος μέ τους άλλους για οποιαδήποτε απόφαση. Ή θητεία τών τεσσάρων 
εκπροσώπων θα είναι ετήσια, ώστε να παρέχεται σέ δλες τις μονές ή δυνατό
τητα περιοδικής εκπροσώπησης. 

'Αρχ.: Εϋρομεν προς τούτοις ενλογον άπαντες ήμεϊς οί προεστώτες. . . 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 227. — Γ α β ρ ι ή λ Σ τ α υ ρ ο ν ι κ η τ ι α -
νοϋ, Ή επιστασία της Ίερας Κοινότητος, σελ. 333. 

5 Οί υποχρεώσεις τών επιστατών της Κοινότητας 
σελ. 25-27 [1743] 

Ή συντεχνία τών γουναράδων της Κωνσταντινούπολης, μετά τήν ανάληψη 
της επιτροπείας τοΰ 'Αγίου "Ορους, έθεσε τους παρακάτω δρους: 

1. ΟΊ τέσσερις επιστάτες τοΰ 'Αγίου "Ορους οφείλουν δταν προκύπτει 
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οποιαδήποτε υπόθεση να ενημερώνουν εγγράφως πρώτα τη Μεγίστη Λαύρα 
και στη συνέχεια δλα τα μοναστήρια, καλώντας τους προεστώτες τους σε κοινή 
Σύναξη, δπου θα λαμβάνονται οι αποφάσεις. 

2. Ή σφραγίδα της Μεγάλης Συνάξεως θα βρίσκεται στην κατοχή τών 
τεσσάρων επιστατών, οί όποιοι θα τή χρησιμοποιούν στα γράμματα πού στέλνει 
ή Κοινότητα, σε χρεωστικές ομολογίες και σε κατάστιχα, άφοΰ πρώτα ενημε
ρώσουν τα μέλη της Συνάξεως και άφου υπογράψουν και οί 'ίδιοι. 

3 . "Οταν ένας μοναχός, μοναστηριακός ή κελιώτης, υποπέσει σε παρά
πτωμα, θα καλείται με γράμμα άπο τους επιστάτες, οί όποιοι θα τον εξετά
ζουν και θα τον διορθώνουν με τρόπον ήρωικόν και χριστιανικόν. Οί σοβαρό
τερες υποθέσεις πού άφοροϋν το Ά γ ι ο "Ορος γενικά θα εξετάζονται και θα 
επιλύονται άπο τή Μεγάλη Σύναξη. 

4. Οί συδοσίες, τα χαράτζια και ό μονκατάς κάθε χρόνου θα καταγρά
φονται σε κατάστιχο ενώπιον της Μεγάλης Συνάξεως, το όποιο και θα υπο
γράφεται άπο τα μέλη της. Τα μοναστήρια πού εξοφλούν το ποσό πού τους 
αναλογεί θα λαμβάνουν ενυπόγραφη εξοφλητική άπόδε.ιξη άπο τους επιστάτες. 
Αντίθετα, στις περιπτώσεις υπολοίπων προς εξόφληση, το μοναστήρι θα υπο
γράφει χρεωστική ομολογία προς τήν Κοινότητα. 

5. Κάθε χρόνο οί επιστάτες θα αποδίδουν λογαριασμό στή Μεγάλη Σύ
ναξη και κάθε τρία χρόνια θα θεωρείται ό λογαριασμός της τριετίας. Με τον 
τρόπο αύτο θα ελέγχεται ή διαχείριση τών οικονομικών της Κοινότητας άπο 
τους επιστάτες και θα αποφεύγονται αδικίες εις βάρος τών μοναστηριών. 

Ά ρ χ . : Ίδου καταστρώνομεν και τάς διαταγάς όπου μέλλουν να επικρατούν. . . 

6 Κατάλογος εξόδων της Κοινότητας 
σελ. 29 [1744] 

Κατάλογος τών ετήσιων εξόδων της Κοινότητας προς τον μποσταν-
τζήμπαση. 
Α ρ χ . : 'Ιδού σιμιόνομεν και το μαχτοϋ όπου δίδωμεν εις τον ποσταντζίμπασι 
το κάθε χρόνον. 

Σημ.: Ή χρονολόγηση έγινε με βάση τή σημείωση άρ. 8 τοΰ Ι'διου κώδικα. 

7 Σ η μ ε ί ω σ η γ ι α τ ο χ α ρ ά τ ζ ι 
σελ. 31 [1744] 

Κατανομή τών χαρατζοχαρτίων τοΰ μποχτζα της Κοινότητας, 106 ελά-
δες, 854 εφσάτια, 100 ετνάδες. 

3 
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'Αρχ.: Σιμίοσης τον μποχτζα τα χαρτιά όπου πέρνωμεν με τον μποχτά τον 
κάβε χρόνον. 
Σημ.: Ή χρονολόγηση Ιγινε με βάση τη σημείωση άρ. 8 τοϋ ΐδιου κώδικα. 

8 Σημείωση για το χαράτζι 
σελ. 31 1744 

,αιρμδ'. εγινεν ή προσθήκη των χαρατζίων. 
με την προσθήκην συμποσούνται δλα γρόσια 6.077, άσπρα 60 
εις το φερμάνι και εις το μπαράτη, και των παιδιών έξοδα, γρόσια 0055 
και εις τον κετζε γρόσια γρόσια 0030 

9 Κατάλογος χρέους της Κοινότητας 
σελ. 33-36 'Ιούλιος 1743 - 14 'Ιουνίου 1744 

Κατάλογος του χρέους της Κοινότητας πού εκκρεμεί στην Κωνσταντινού
πολη. Καταγράφονται: το όνομα του δανειστή, το ποσό του δανείου, το επι
τόκιο καί ή ημερομηνία σύναψης του δανείου. Περιέχονται αναγραφές πού κα
λύπτουν τή χρονική περίοδο άπα τον 'Ιούλιο του 1743 εως τις 14 'Ιουνίου 
1744. 

'Αρχ.: Έν ετη αψμδω εν μηνι μαΐον. 'Ενταύθα καταστρόνομεν. . . 

10 Σημείωση για απογραφή στο "Αγιο "Ορος 
σελ. 40 6 Αυγούστου 1764 

Πραγματοποιήθηκε άπο ταχρντζή απογραφή στα μοναστήρια, τα κελιά 
καί τις σκήτες του Αγίου "Ορους κατά τήν επιστασία του διδασκάλου Δαμά
σκηνου Ίβηρίτη καί του προηγουμένου Καλλινίκου Παντοκρατορινοΰ. 

Αρχ.: Ήκολούθησε και ήλθε ταχρυτζής εις το "Αγιον "Ορος. . . 

11 'Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως 
σελ. 173-174 27 'Οκτωβρίου 1754 

Ή Μεγάλη Σύναξη έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις: α. 'Επειδή τα χρέη 
των μονών είναι μεγάλα καί το φετινό δόσιμο (τζερεμες) για το κυνήγι των 



ΚΩΔΙΚΕΣ 35 

κλεπτών βαρύ, οφείλουν να συμβάλλουν τα κελιά, οι καλύβες, οι σκήτες και οι 
κοσμικοί έμποροι και τεχνίτες πού βρίσκονται στο Ά γ ι ο "Ορος. Σέ περί
πτωση απείθειας οι επιστάτες καί ό αγάς του Ά γ ι ο υ "Ορους θα εξαναγκάζουν 
με κάθε μέσο τους μοναχούς να συμμορφωθούν, ενώ θα εκδιώξουν τους κοσμι
κούς άπα το Ά γ ι ο "Ορος. β. Απαγορεύεται στους κελιώτες ή κατοχή μελισ
σών εξω άπο το Ά γ ι ο "Ορος, καθώς καί πλοιαρίων. "Οσοι κατέχουν πλοιάρια 
οφείλουν να τα πουλήσουν σέ διάστημα 30 ήμερων. Ά ν δεν υπακούσουν, τα 
πλοιάρια θα καίγονται μέ διαταγή καί ενέργειες του άγα του Ά γ ι ο υ "Ορους. 
γ . Ό κοινοβιάτης πού θα εγκαταλείπει το μοναστήρι του δεν θα γίνεται δε
κτός σέ άλλη μονή. 

Υπογράφουν ό σκευοφύλακας Λαύρας Ίωάσαφ, ό αρχιμανδρίτης Κων
στάντιος Βατοπεδινός, 6 σκευοφύλακας 'Ιβήρων Άνθιμος , 6 σκευοφύλακας Διο
νυσίου Μητροφάνης, ό σκευοφύλακας Ξηροποτάμου Άνθιμος καί ό σκευοφύ
λακας Παντοκράτορος Χρύσανθος. 

Α ρ χ . : Κατά το /αψνδον μηνός Όκτωμβρίον κζν σννάξεως γινομένης. . . 

Πρβλ.: Κώδ. 2,άρ. 12. 

12 'Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως 
σελ. 175-176 27 'Οκτωβρίου 1754 

Για τή συλλογή του τζερεμε τών κλεπτών οι προεστώτες τών 20 μονών 
του Α γ ί ο υ "Ορους σέ κοινή συγκέντρωση εξέλεξαν τους έξης επιτρόπους: τον 
προηγούμενο Γρηγόριο Λαυριώτη, τον αρχιμανδρίτη Κωνστάντιο Βατοπεδινό, 
τον Ίβηρίτη [vaca t ] , το σκευοφύλακα Διονυσίου Μητροφάνη καί το σκευο-
φύλακα Ξηροποτάμου Άνθ ιμο . Οι επίτροποι μέ τήν άδεια του άγα του Α γ ί ο υ 
"Ορους έ'χουν το δικαίωμα να εξαναγκάζουν τους μοναχούς καί τους κοσμικούς 
να καταβάλλουν το ανάλογο τους. Τα έ'ξοδα πού θα κάνουν οι ϊδιοι ή τα μονα
στήρια τους κατά τήν εκτέλεση της αποστολής τους θα βαραίνουν τήν Κοι
νότητα. 

Υπογράφουν ό σκευοφύλακας Μεγίστης Λαύρας 'Ιωσήφ, ό σκευοφύλακας 
'Ιβήρων Άνθιμος , ό σκευοφύλακας Παντοκράτορος Χρύσανθος. 

Α ρ χ . : Κατά το ,αψνδον μηνός Όκτωμβρίον κζΠ γινομένης σννάξεως. . . 

Πρβλ.: Κώδ. 2, άρ. 11. 

13 Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως 
σελ. 178 27 'Οκτωβρίου 1754 

Αποφασίζεται νά πραγματοποιηθεί λίγες μέρες αργότερα νέα σύναξη γιά 
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την εκλογή προεστών, οι όποιοι θα ταξιδέψουν στην Κωνσταντινούπολη με 
σκοπό να ελέγξουν τίς υποθέσεις του 'Αγίου "Ορους και να φροντίσουν για 
τη μείωση των δοσιμάτων. 

'Αρχ.: Κατά το μψνδ0'" μηνός Όκτωμβρίου κζΠ συνάξεως γινομένης. . . 

14 Πίνακας περιεχομένων του κώδικα 3 
σελ. 205-210 [τέλη 18ου αι.] 

Πίνακας των περιεχομένων του κώδικα [3] του αρχείου Πρωτάτου μέ
χρι τη σελίδα 219. 

'Αρχ.: Πίναξ ακριβής εις τους [lacuna] Κώδικας της μεγάλης μέσης. Πίναξ 
τον αου κωδικός... 

15 Πίνακας περιεχομένων του κώδικα 4 
σελ. 221 [τέλη 18ου αι.] 

'Αρχή καταλόγου των περιεχομένων του κώδικα [4] του αρχείου Πρω
τάτου. 

*Αρχ.: Δεύτερος κώδιξ. Πίναξ ετέρου κωδικός. . . 

Σημ.: Οί σελίδες στίς όποιες γίνονται οι παραπομπές δέν ανταποκρίνονται στα κατάστιχα 
πού αναφέρονται στα περιεχόμενα. 



Κ ώ δ . 3 . (παλαιοί αριθμοί: 5 και 2ζ): Χαρτί 325 Χ 222. — Σελ. α'-ια', 1-356 (λευκές: α'-
ια', 34, 75-104, 169, 174, 191, 200, 224, 226, 231-232, 235-238, 245-246, 256, 258-321, 
324-341, 344, 347-356). — Διατήρηση άριστη. — Διάφοροι γραφείς: παλαιότερος στις σελ. 
1-64,105-159. — Στάχωση άπα πράσινο δέρμα σε χάρτινη βιβλιοδεσία. Ό κώδικας ονο
μάζεται Μικρός Τράγος (βλ. A c t e s d u P r o t a t o n, σελ. 169). 

Ό κώδικας περιέχει έγγραφα μέ χρονολογίες: 972-1830. 

1 Τυπικό τοΰ αυτοκράτορα Ιωάννη Τσιμισκή 
σελ. 1-10 [972, πριν άπο το καλοκαίρι.] 

Τίτλος τοΰ αντιγράφου (σελ. 1): Τυπικον τοΰ ευσεβούς βασιλέως 'Ιωάννου 
τοΰ Τζιμισχη, άντιγραφεν εκ τοΰ ιδίου πρωτοτύπου άπαραλλάκτως. Έν ετει 
,αψπδΨ, Όκτωμβρίω ιδν. Μετά παρατηρήσεως ακριβούς τού μέρους ένθα 
εστίν έλλειπες και φθαρμένον δια την παλαιότητα. 

Στο τέλος τοΰ αντιγράφου (σελ. 10) σημειώνεται: τού δε παρόντος το 
καθεαυτό καλούμενον τράγος ευρίσκεται συν άλλοις εις την τού Κουτλουμου-
σίου. 

Ό αντιγραφέας έχει χωρίσει τους 28 δρους του τυπικού σε κεφάλαια 
> \ / ft Ι 

απο α εως κη . 
'Αρχ. : . . . τού "Αθω ευλαβέστατοι μοναχοί, . . . 

"Εκδ.: A c t e s d u P r ô t a t o n , άρ. 7, σελ. 209-215. — Α. G u i 11 ο u, Economia e 
Società, στο: La civiltà bizantina dal IX all' XI secolo. Aspetti e problemi, (corsi di 
s t u d i - I I , 1977), Bari 1978 (Università degli s tudi di Bari - Centro di s tudi biza
ntini) , σελ. 366-375. 

2 Τυπ ικό τοΰ αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Θ ' Μονομάχου 

σελ. 10-19 Σεπτέμβριος, ίνδ\ 14, 6554 (1045) 

Τίτλος τοΰ αντιγράφου (σελ. 11): Δεύτερον τυπικον τού Άγιου "Ορους, 
δπερ επικυροΐ το όπισθεν γεγραμμενον χρυσόβουλλον, έλλειπες και τοιούτον 
δια την παλαιότητα1. 

Στο τέλος τοΰ αντιγράφου (σελ. 19) σημειώνεται: τού δε παρόντος το 
καθεαυτό ευρίσκεται εις την τοΰ Κουτλουμουσίου συν άλλοις. 
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Άρχ. : . . . φρενός το μη μόνον πολιτικών πραγμάτων επιμέλειαν ακριβή ποιεϊ-
σθαι... 
'Έκδ.: A c t e s du P r o t a t o n , άρ. 8, σελ. 224-232. 
1. Βλ. Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Εγγραφα 'Αγίου "Ορους, σελ. 12 (δπου δημοσιεύεται ή σημείωση 
στην αρχή τοϋ αντιγράφου). 

3 Χρυσόβουλλο του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Θ' Μονομάχου 
σελ. 20-22 'Ιούνιος, ίνδ. 14, 6554 (1046) 

Τίτλος του αντιγράφου (σελ. 20): χρυσόβουλλον τοϋ αοιδήμου βασιλέως 
Κωνσταντίνου τοϋ Μονομάχου. 

Στο τέλος του αντιγράφου (σελ. 22) σημειώνεται: λείπει όλον το τέλος, 
και ή βοϋλλα δμοϋ. Άντεγράφη εκ τοϋ Ιδίου πρωτοτύπου άπαραλλάκτως. 

Σημειώνεται επίσης με άλλο χέρι: Έν ετει ,αψπζ, Μαΐου αΐΐ ερευνήσαν-
τες τα σεντούκια τοϋ κοινοϋ δποϋ είναι εις την βιβλιοθήκην τοϋ πρωτάτου 
άνωθεν τοϋ εσω νάρθηκος εϋρομεν δύω τεμάχια τοϋ παρόντος χρυσοβούλλου 
τοϋ Μονομάχου έχοντα τα εφεξής: . . .ως βέβαιου και άσφαλοϋς τυγχάνον-
τος... εύσεβοϋς χρυσοβούλλου λόγου γεγενημενου Ινδικτιώνος.. . κατά τον 
εύρισκόμενον μήνα της διαβαινούσης. . . εν ετει τω εξακισχιλιοστω πεντακο-
σιοστω πεντηκοστω τετάρτω εν ώ και τω ήμέτερον ευσεβές και θεοπρόβλητον 
ύπεσημήνατο κράτος... βασιλεύς. .. Μονομάχος. Το εϊρημένον χρυσόβουλ
λον είναι παχύ χαρτί, έχει χαρακτήρας μεγάλους, και σχεδόν δυσνόητους την 
σήμερον αν δεν ήτον επισημειωμένοι.1 

'Αρχ.: . . .αϋ. . . τω Λαύρας τοϋ γαρ. . . εις αύτω στασιάζοντος. . . 
"Εκδ.: A c t e s du P r o t a t o n , άρ. 9, σελ. 236-238. 
1. Βλ. Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Εγγραφα Άγιου "Ορους, σελ. 11. — A c t e s du P r ô t a ton , 
σελ. 233-234. 

4 Α ί τηση μονάχου καί λνσις του πατριάρχη Χαρίτωνος 
σελ. 22-24 1178-1179 

Τίτλος του αντιγράφου στην αριστερή ώα: αίτησις μονάχου τίνος προς 
τον κυρ Χαριτωνα πατριαρχην, να δώση αδειαν να συναναστρεφωνται δσοι 
δεν έχουν άγενίους, μη εκείνους δποϋ εϊχον ως αφορισμένους, και έδωκε την 
ύποκάτωθεν λύσιν. 

Πριν άπο το κείμενο της λύσεως τοϋ πατριάρχη (σελ. 23) σημειώνεται: 
Λύσις τοϋ άγιωτάτου πατριάρχου Χαρίτωνος εξ αιτήσεως τινός μονάχου, ήτις 
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εν τω πατριαρχικώ σιγιλλίω εκ του όπισθεν μέρους έχει τα ανωτέρω ειρημένα 
τοϋ μονάχου λόγια, ατινα εκ του πρωτοτύπου εγράφησαν άπαραλλάκτως. 

Στο τέλος του αντιγράφου (σελ. 24) σημειώνεται με διαφορετικό χέρι: και 
τοϋ παρόντος το καθεαυτό ευρίσκεται είς την τοϋ Κουτλουμουσίου συν άλλοις. 

'Αρχ. : Ταϋτα ό ευτελής μοναχός κάί εύχέτης της μεγάλης άγιωσύνης. . . 

Έκδ.: A c t e s d u P r o t a t o n, άρ. 10, σελ. 241-242. 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Εγγραφα 'Αγίου "Ορους, σελ. 12. 

5 Α ρ χ ή πατριαρχικού σιγιλλίου 
σελ. 24 [1312] 

'Αντιγράφεται ό πρώτος στίχος άπα το σιγίλλιο του πατριάρχη Νήφωνος 
(1312). Το ίδιο σιγίλλιο αντιγράφεται παρακάτω: κωδ. 3 , άρ. 11 . 

6 Γράμμα των αγιορειτών προς τον αυτοκράτορα 
Μιχαήλ Η ' Παλαιολόγο 

σελ. 25-39 'Οκτώβριος 1285 

Γράμμα τών αγιορειτών προς τον αυτοκράτορα Μιχαήλ Η ' Παλαιολόγο, 
μέ το όποιο τάσσονται εναντίον της προσπάθειας ένωσης τών 'Εκκλησιών και 
της υποταγής της 'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας στην Καθολική. 

'Αρχ.: Κράτιστε, θεόστεπτε, θεομεγάλευτε, άγιε ημών δέσποτα.. . 

"Εκδ.: P. U s p e n s k i j , Vostok christianskij. Afon.— Istorija Afona III, 1, Κίεβο 
1877, σελ. 622-623. — Σ π υ ρ ί δ ω ν ο ς Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , 'Αγιορείτικα εκ τον αρχείου 
τοϋ αειμνήστου 'Αλεξάνδρου Αανριώτον, Γρηγόριος Παλαμάς 9 (1925), σελ. 147-158. — 

Πρβλ. : Γ ε δ ε ώ ν, Άθως, σελ. 139. — Β λ ά χ ο υ , Χερσόνησος, σελ. 54 σημ. 2. — A c t e s 
d u P r ò t a t on, σελ. 169. 

7 Δίήγησις μερική 
σελ. 40-59 [15ος-16ος αι.] 

Τίτλος του αντιγράφου: Αιήγησις μερική τών επιστολών Αλεξίου βασι
λέως, και Νικολάου πατριάρχου, γενομένη κατά διαφόρους καιρούς. Στή σε
λίδα 47, κάτω άπο το απόσπασμα τής Διηγήσεως, πού επιγράφεται θέσπι-
σμα βασιλικόν, σημειώνεται μέ διαφορετικό χέρι: και το τοϋ αύτοϋ καθεαυτό 
ευρίσκεται εις την τοϋ Κουτλουμουσίου. Στή σελίδα 58, κάτω άπο το άπό-



40 ΜΕΡΟΣ Α' 

σπασμα της Διηγήσεως, πού επιγράφεται έτερα διαταγή κανονική, σημειώνε
ται επίσης με διαφορετικό χέρι: και το τον παρόντος ευρίσκεται εις Κουτλου-
μονσι. 

'Αρχ.: "Ελεγεν ο μοναχός 'Ιωάννης ο Τραχανιώτης. . . 

Έ κ δ . : M e y e r , Athos, σελ. 163-184, 187-189. 'Αποσπάσματα τής ϊδιας διήγησης εκ
δίδονται επίσης: Γ ε δ ε ώ ν, "Αθως, σελ. 101-102, 102-103, 104-105, 105, 105-106, 106. 
— A c t e s d u P r o t a t o n , σελ. 265-266, 267-268, 269-270. — Δ ε λ ι κ ά ν η , Κα-
τάL·γoς, σελ. 311, 316. Πρβλ.: Κ τ ε ν ά, Καθιδρνματα, σελ. 177-182. — Π ε τ ρ α κ ά-
κ ο υ, Το μοναχικον πολίτευμα, σελ. 33, σημ. 17 και σελ. 125, σημ. 31. — A c t e s d u 
P r ô t a t o n , σελ. 132, σημ. 207. 

Σημ.: Οι διαφορές μεταξύ των κειμένων τής Αιηγήσεως πού εκδίδονται άπο τον Meyer, 
Γεδεών, Παπαχρυσάνθου, Δελικάνη και τοϋ κειμένου πού παρουσιάζουμε εδώ οφείλονται 
πιθανότατα στή διαφορετική πηγή αντιγραφής τους. Σέ ορισμένα άπο τα κείμενα, τα όποια 
φαίνεται να έχουν περάσει άπο διάφροα στάδια αντιγραφής, έχουν γίνει κυρίως γλωσσικές 
επεμβάσεις, άλλα και αλλαγές στή σειρά παρουσίασης των επιμέρους κειμένων, άπο τα όποια 
αποτελείται ή Αιήγησις. 

8 Νόμος και τύπος του αυτοκράτορα 
Μανουήλ Β ' Παλαιολόγου 

σελ. 59-64 2 Μαΐου 1394 

Τίτλος του αντιγράφου: Νόμος καί τύπος τοϋ αγίου ορούς τον πρωτάτου. 
Στο τέλος του αντιγράφου (σελ. 64) σημειώνεται οτι το πρωτότυπο του εγ
γράφου κατατέθηκε για φύλαξη στο σκευοφυλάκιο τής μονής Κουτλουμουσίου. 

'Αρχ.: Τιμιότατοι πατέρες οι τήν άγγελικήν πολιτείαν διάγοντες. . . 

Έ κ δ . : M e y e r , Athos, σελ. 195-203. — Σ μ υ ρ ν ά κ η, "Αγιον "Ορος, σελ. 308-312. 
P . U s ρ e n s k i j , Vostok Christianskij. Afon.— Istorija Afona III , 1, Κίεβο 1877, σελ. 
667-673. Πρβλ.: Β λ ά χ ο υ , Χερσόνησος, σελ. 71. — Γ ε δ ε ώ ν, "Αθως, σελ. 115-118. — 
Κ τ ε ν ά, Καθιδρνματα, σελ. 213-219. — Κ ο υ ρ ί λ α, Κατάλογος, σελ. 206, άρ. 4. — Π ε -
τ ρ α κ ά κ ο υ , Το μοναχικον πολίτευμα, σελ. 15 και 215. Για τήν πλαστότητα τοϋ εγγρά
φου βλ. A e t e s d u P r o t a t ο n, σελ. 95, σημ. 3. 

Σημ.: Διαφορές ε*χει τό τέλος τοϋ κειμένου, δπως εκδίδεται άπο το Meyer καί το Σμυρ-
νάκη καί όπως παρουσιάζεται εδώ. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τή χρονολογία τοϋ κειμέ
νου: σύμφωνα με το κείμενο τοϋ Meyer: ταντα έγένετο κατά μήνα τον μάϊον τής δευτέρας 
Ινδικτιώνος τοϋ ,στ^β' έτους. . . ' σύμφωνα με το κείμενο τοϋ Σμυρνάκη: Έγένετο κατά 
μήνα Μάϊον Ίνδικτιώνος Α' 6901-1393...' τέλος, σύμφωνα μέ τό κείμενο τοϋ κώδικα 
πού παρουσιάζουμε εδώ: Ταντα έγένετο έν μηνι μαιω β, ßat ινδικτιώνος, τον ,ατ^ό0« 
έτους. . . Τό κείμενο πού εκδίδει ό Σμυρνάκης παρουσιάζει σημαντικές διαφορές άπο τα 
άλλα δύο, τοϋ Meyer δηλαδή καί τοϋ κώδικα τοϋ Πρωτάτου, τα όποια, έκτος άπο το τέλος 
τοϋ κειμένου, είναι δμοια. Οι διαφορές οφείλονται πιθανότατα στή διαφορετική πηγή τών 
αντιγράφων. 
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9 Άφιερωτήριο κηρόβουλλο του ηγεμόνα Βλαχίας 
'Ιωάννη Σερπάν Καντακουζηνού 

σελ. 65-69 ίνδ. 15, 1682 

Τίτλος του αντιγράφου: ίσον απαράλλακτον τον αφιερωματικού χρνσο-
βονλλον, τον ευσεβέστατου ανθέντον Σερπάνον βοεβόδα, και ήγεμόνος πάσης 
Ονγκροβλαχίας, και άειμνήστον κτήτορος της μονής τον Κοτροτζανίον. Στο 
τέλος του αντιγράφου (σελ. 69) σημειώνεται με το 'ίδιο χέρι: άντεγράφθη από 
Ισον τον καθ' αντον εν ετει ,αψΊαΨ Σεπτεμβρίον. Σημειώνεται ακόμη με το 
ίδιο πάντα χέρι: το άνωθεν καθ' amò γράμμα ευρίσκεται δια φύλαξιν εν τη 
ιερά τον Κοτροτζανίον μονή την εις Βλαχίαν. Προστίθεται, τέλος, με διαφο
ρετικό χέρι: προσεκομίσθη ενταύθα και κατετέθη εν τη κοινή κάσση προς 
φνλαξιν. 

'Αρχ. : "Οτι μεν πάντα τα οντά, εκ της θείας προνοίας, και εξήρτηνται και διέ
πονται. . . 

Πρβλ.: Το πρωτότυπο έγγραφο: Λυτά έγγραφα, άρ. 2. 

10 Γράμμα του ηγεμόνα Μολδαβίας 
[Αλεξάνδρου] Καλλιμάχη 

σελ. 69-70 1 Νοεμβρίου 1796 

Ό ηγεμόνας Μολδαβίας [Αλέξανδρος] Καλλιμάχης απαντώντας στα αιτή
ματα πού διατυπώνονταν σε γράμμα τής Κοινότητας του 'Αγίου "Ορους με 
χρονολογία 31 Αυγούστου 1796, το όποιο μετέφερε ο ιερομόναχος Γρηγόριος, 
επίτροπος τής μονής του 'Αγίου Παντελεήμονος των Ρώσων, αναφέρει δτι είχε 
επικυρώσει παλαιότερα χρυσόβουλλα, με τα όποια είχε χορηγήσει ετήσια ελεη
μοσύνη 150 γροσιών προς την παραπάνω μονή, καί δτι με νέο χρυσόβουλλο 
είχε παραχωρήσει άλλα 100 γρόσια. Είχε ακόμη επικυρώσει δύο χρυσόβουλλα 
του πατέρα του καί του άδελφοΰ του, με τα όποια είχε αφιερωθεί στην ίδια 
μονή ό ναός του 'Αγίου Νικολάου στη θέση Πογδαΐον Σεράγιον τής Κωνσταντι
νούπολης, μολονότι ό ναός αυτός δεν υπάρχει πλέον. Μέ απόφαση του επίσης 
ή μωσία Φερκασάνι, πού είχε αφαιρεθεί παράνομα, επανήλθε στη δικαιοδοσία 
τής μονής Τριών 'Ιεραρχών στο 'Ιάσιο. Πληροφορεί, τέλος, τους πατέρες τής 
Κοινότητας δτι ό ηγούμενος τής μονής Τριών 'Ιεραρχών, Κωνστάντιος, έ'χει 
την εύνοια καί την εκ μέρους του υποστήριξη. 'Υπογράφει ό βοεβόδας 'Ιωάν
νης Καλλιμάχης. 

"Οπως σημειώνεται στο τέλος τοΰ αντιγράφου, το πρωτότυπο γράμμα κα-
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τατέθηκε σε σφραγισμένη σακκούλα, πού έχει την ένδειξη γράμμα της Βλα
χίας-

'Αρχ.: Το από λάΊ^ τον Αυγούστου από μέρος της κοινότητος. . . 

Πρβλ. Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Εγγραφα 'Αγίου "Ορους, σελ. 12. 

Σημ.: Στον τίτλο τοϋ αντιγράφου αναφέρεται οτι το γράμμα είναι τοϋ αύθέντου Καλλι-
μάχη, ενώ στο τέλος υπογράφει ό 'Ιωάννης Καλλιμάχης βοεβόδας. "Ομως, το 1796 ηγεμό
νας Βλαχίας ήταν ό 'Αλέξανδρος Καλλιμάχης. Είναι γνωστό δτι το 1760 ό ηγεμόνας 'Ιωάν
νης Καλλιμάχης είχε αφιερώσει στή μονή το ναό τοΰ 'Αγίου Νικολάου στή θέση Πογδαϊον 
Σεράγιον της Κωνσταντινούπολης (βλ. Β λ ά χ ο υ , Χερσόνησος, σελ. 316. — Γ ε δ ε ώ ν, 
"Αθως, σελ. 195. — Κ τ ε ν ά, Καθιδρύματα, σελ. 253). Δεδομένου οτι στο γράμμα ό συν
τάκτης αναφέρει ort è ναός τοϋ 'Αγίου Νικολάου είχε αφιερωθεί στή μονή των Ρώσων 
άπο τον πατέρα του και εϊχε επικυρωθεί άπο τον αδελφό του, συμπεραίνεται δτι ή υπο
γραφή άπο το προτώτυπο πρέπει να Ιχει αντιγραφεί λάθος και οτι αποστολέας τοΰ γράμ
ματος είναι ό 'Αλέξανδρος Καλλιμάχης (1795-1799). 

11 Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ό σ ι γ ί λ λ ι ο τ ο ΰ π α τ ρ ι ά ρ χ η Ν ή φ ω ν ο ς Α ' 

σελ. 71-74 [Νοέμβριος 1312] 

Τίτλος του αντιγράφου (σελ. 71): ίσον άπαράλλακτον σιγιλλίου πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως Νήφωνος τοϋ άγιωτάτου. Στο τέλος τοΰ αντιγράφου 
(σελ. 74) σημειώνεται με διαφορετικό χέρι: και το τοϋ παρόντος ευρίσκεται εις 
το Κουτλουμοϋσι συν άλλοις. 'Ακολουθεί σημείωση άπο τρίτο χέρι: το πρω-
τότυπον τούτον τον άγίον Νήφωνος πατριάρχον Κωνσταντινονπόλεως ευρί
σκεται σήμερον εν τοις άρχείοις της ιεράς κοινότητος. 1880 Ίονλίον 2. 

'Αρχ.: Μη εκκλίνειν εις δεξιά, και εις αριστερά μη εκκλίνειν. . . 

'Έκδ.: A c t e s d u P r o t a t o n , άρ. 11, σελ. 245-248. 

12 Τ υ π ι κ ό τ ο ΰ π α τ ρ ι ά ρ χ η Γ α β ρ ι ή λ Δ ' 

σελ. 105-109 'Ιούνιος, ίνδ. 1, 1783 

Ό πατριάρχης Γαβριήλ Δ ' και ή Σύνοδος σε συνεργασία με τους λαϊκούς 
επιτρόπους της 'Εκκλησίας και τοΰ 'Αγίου "Ορους στην Κωνσταντινούπολη, 
καθώς και με τους μοναστηριακούς πατέρες πού βρίσκονταν στην πόλη, εξέ
δωσε τους ακόλουθους δρονς και κεφάλαια: 

1. Κάθε χρόνο, την 1η 'Ιουνίου, θα εκλέγονται για Ινα χρόνο ώς επιστά
τες της Κοινότητας, τέσσερις έ'μπειροι μοναχοί άπο τίς τέσσερις πεντάδες των 
μονών τοΰ 'Αγίου "Ορους. Οι μοναχοί αυτοί θα διατηρούν κώδικα, στον όποιο 
ό γραμματέας θα καταγράφει δλες τίς υποθέσεις της Κοινότητας και των μο-
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ναστηριών. Μετά το τέλος της θητείας τους οι τέσσερις επιστάτες θα αποδί
δουν λογαριασμό, πού θα ελέγχεται άπο τη Σύνοδο του πατριαρχείου καί τους 
λαϊκούς επιτρόπους της Κωνσταντινούπολης καί στη συνέχεια θα φυλάσσεται 
άπο τους τελευταίους. 

2. Ή ως τώρα χρησιμοποιούμενη σφραγίδα της Κοινότητας θα καταστρα
φεί καί θα αντικατασταθεί με τη νέα, ή οποία έχει χαραγμένα ελληνικά καί 
τουρκικά γράμματα καί αποτελείται άπο τέσσερα τμήματα, καθένα άπο τα 
όποια θα κράτα ένας επιστάτης. Ή σφραγίδα θα χρησιμοποιείται σε δλες τις 
περιπτώσεις, έκτος άπο το σφράγισμα χρεωστικών ομολογιών. Οι επιστάτες 
μετά το τέλος της θητείας τους θα την παραδίνουν στους αντικαταστάτες τους. 

3 . Οί ομολογίες πού θα παρουσιαστούν καί δεν θα περιέχονται στο ήδη 
θεωρημένο στην Κωνσταντινούπολη κατάστιχο της Κοινότητας θα εξοφλούνται 
άπο τον υπογράφοντα καί οχι άπο την Κοινότητα. 

4. Οί διαφορές μεταξύ τών μονών του Α γ ί ο υ "Ορους θα εξετάζονται καί 
θα επιλύονται άπο τους τέσσερις επιστάτες. Στην περίπτωση πού δεν θα βρί
σκεται λύση, ή υπόθεση θα εξετάζεται άπο τη Μεγάλη Σύναξη' αν καί πάλι 
δεν επέλθει συμφωνία, τότε οί διαφορές θα παραπέμπονται στή Σύνοδο του 
πατριαρχείου. 

5. Τα χαράτζια θα διανέμονται κατά κεφαλή καί δσα περισσεύουν θα 
κατανέμονται στις μονές ανάλογα με τα χαρτιά πού κατέχει καθεμιά. 

6. Οί τζερεμέδες θα κατανέμονται στο έξης δπως καί τα υπόλοιπα δο
σίματα. 

7. Ό καλόγερος πού θα εγκαταλείψει το μοναστήρι του χωρίς έ'γγραφη 
άδεια του ηγουμένου του, δεν θα γίνεται δεκτός άπο κανένα άλλο μοναστήρι, 
σκήτη ή κελί του 'Αγίου "Ορους. 

8. Οί μοναχοί, οί κελιώτες καί οί ήσυχαστές απαγορεύεται να απομα
κρύνονται άπο το "Αγιο "Ορος χωρίς άδεια καί συστατικό γράμμα της μονής, 
στην οποία ανήκουν. ΕΖναι απαραίτητο επίσης για τήν έ'ξοδό τους να είναι 
εφοδιασμένοι καί με συστατικό γράμμα τών τεσσάρων επιστατών μέ τις υπο
γραφές τους καί τη σφραγίδα της Κοινότητας. Οί επιστάτες δεν πρέπει να 
παρέχουν μέ ευκολία ή μετά άπο δωροδοκία συστατικά γράμματα, άλλα άφου 
λάβουν υπόψη τή γνώμη τών μοναστηριακών προεστώτων για τους μοναχούς 
τους. 

9. Για τήν έξοδο τών ασκητών άπο το "Αγιο "Ορος είναι απαραίτητο να 
είναι εφοδιασμένοι μέ συστατικό γράμμα τών τεσσάρων επιστατών, οί όποιοι 
άφοΰ πρώτα εξετάσουν τους λόγους της εξόδου, θα παρέχουν το γράμμα, στο 
όποιο θα αναφέρονται καί οί λόγοι αυτοί. *Αν κάποιος ασκητής απομακρυνθεί 
χωρίς άδεια, θα τιμωρηθεί καί θα χάσει το δικαίωμα πώλησης της καλύβας του. 

10. Σε περίπτωση επιδρομής εναντίον μιας μονής, τα υπόλοιπα μονα
στήρια οφείλουν να τή βοηθήσουν μέ κάθε τρόπο, έστω καί χωρίς χρήματα. 



44 ΜΕΡΟΣ Α' 

"*Αν , χρειαστεί μάλιστα, οι επιστάτες θα επιλέξουν έμπειρους μοναχούς, ol 
όποιοι χωρίς μισθό και με έ'ξοδα τών μονών τους θα ταξιδέψουν στη Θεσσα
λονίκη για να υποστηρίξουν τα δίκαια της εν λόγω μονής. 

11 . Ε π ε ι δ ή συμβαίνουν άτοπα και ζημίαι ουκ όλίγαι στην Κοινότητα, θα 
έκδιωχθουν όλοι οι κοσμικοί πού διατηρούν καταστήματα στο "Αγιο "Ορος. 
Θα διατηρηθούν μόνο δύο άχτάρικα και δύο μπακάλικα. 

12. Τα έσοδα και τα έξοδα, καθώς και τα κάθε είδους κατάστιχα τών 
μικρών μονών θα ελέγχονται και θα βεβαιώνονται άπα τους τέσσερις επιστά
τες τής Κοινότητας. 

13. Οί μοναχοί, οι κελιώτες και οι ασκητές πού έχουν χρήματα οφείλουν 
να τα δανείζουν στο έξης αποκλειστικά μέσα στο "Αγιο "Ορος και με τόκο 8 % . 
"Οσοι τυχόν έχουν ήδη δανείσει τα χρήματα τους έξω άπο τή χερσόνησο, πρέ
πει να τα εισπράξουν και να τα δανείσουν πάλι όπως καθορίστηκε. 

14. Οί κελιώτες πού εξαιρούνται άπο το χαράτζι και το ταχρήλι οφείλουν 
να καταβάλλουν κάθε χρόνο στην Κοινότητα ως κοινον δόσιμον 7.000 γρόσια, 
κατανεμημένα σύμφωνα με τή δύναμη κάθε κελιού. 

15. Οί μοναχοί πού εγκαταλείπουν τα μοναστήρια τους υστέρα άπο δια
φωνία ή φιλονικία με συγκοινοβιάτες τους απαγορεύεται να γίνονται δεκτοί 
σε σκήτη, όπως συνηθιζόταν ως τώρα. Ό ασκητής πού θα παραβαίνει αυτόν 
τον κανόνα θα τιμωρείται μαζί με το μοναχό πού θα δεχτεί. 

16. Ό μοναστηριακός πού θα επιδιώξει αρχιερατικό αξίωμα οχι μόνο δεν 
θα εκπληρώνεται ή επιθυμία του, άλλα και θα τιμωρείται. 

17. Οί υποψήφιοι διάκονοι ή ιερομόναχοι του 'Αγίου "Ορους πρέπει να 
έχουν μαζί τους συστατικά γράμματα τών αρχιερέων τής περιοχής, στην οποία 
έζησαν το μεγαλύτερο μέρος τής ζωής τους. Ά ν αυτό δεν εϊναι δυνατόν, τότε 
θα παραμένουν δόκιμοι για μια διετία και στή συνέχεια, αν κριθούν άξιοι, θα 
χειροτονούνται. 

18. Οί ασκητές πού έχουν στα χέρια τους σφραγίδες καλούνται να τις 
επιστρέψουν στους επιστάτες. Καμία σφραγίδα δέν θα ισχύει, έκτος άπο εκεί
νες τών μοναστηριών, καθώς και ή ήδη κατασκευασμένη σε 4 τμήματα σφρα
γίδα τής Κοινότητας. 

Οί κανόνες αυτοί πρέπει να τηρούνται στο έξης άπο τους μοναχούς, τους 
ασκητές και τους κελιώτες για τήν ευνομία και τήν ευταξία στο "Αγιο "Ορος. 
Οί παραβάτες θα τιμωρούνται αυστηρά και θα αφορίζονται. Το παρόν πα
τριαρχικό συνοδικό εν μεμβράναις σιγιλλιώδες γράμμα παραδόθηκε στους 
αγιορείτες. 

Υπογράφουν ό πατριάρχης Γαβριήλ Δ ' και οί μητροπολίτες, Εφέσου Σα
μουήλ, 'Ηράκλειας Μεθόδιος, Κυζίκου 'Αγάπιος, Νικομήδειας Γεράσιμος, Χαλ
κηδόνος Παρθένιος, Δέρκων Άνανίας, Νεοκαισαρείας 'Ιγνάτιος, Σερρών Ματ
θαίος, Δράμας Γρηγόριος, Σοφίας 'Ιερεμίας. 
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Στην αρχή του αντιγράφου (σελ. 105) μεταγενέστερη σημείωση: Γαβριήλ 
Δ' τον πατριάρχου. 1783. Στο τέλος του αντιγράφου (σελ. 109) με το χέρι του 
'ίδιου γραφέα σημειώνεται: το καθ' αυτό σιγιλλιώδες γράμμα ευρίσκεται είς το 
Βατοπαϊδι εις χείρας τον κυρ 'Ιωσήφ διδασκάλου. 

'Αρχ. : Έχρήν μεν πάλαι τεθεϊσθαι καί εκκεϊσθαι δρους και τάξεις. . . 

Έ κ δ . : M e y e r , Athos, σελ. 243-248. — Δ ε λ ι κ ά ν η, Κατάλογος, σελ. 281-285. — 
Μ α μ α λ ά κ η , "Αγιον "Ορος, σελ. 628-632. — ' Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , 'Α
νέκδοτα σιγίλλια άφορώντα την Ιστορίαν τοϋ 'Αγίου "Ορους, 'Εκκλησιαστική 'Αλήθεια 12 
(1892/93), σελ. 62-63. Πρβλ.: Β λ ά χ ο υ , Χερσόνησος, σελ. 97-98. — Σ μ υ ρ ν ά κ η, "Α
γιον "Ορος, σελ. 156-157. — Κ τ ε ν ά, Καθιδρύματα, σελ. 331-336. — Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , 
"Αγιον "Ορος, σελ. 128, 228, 230, 242. — Π ε τ ρ α κ ά κ ο υ , Το μοναχικον πολίτευμα, σελ. 
17, 37 σημ. 19β, 58 σημ. 37, 125 σημ. 31 . — Γ α β ρ ι ή λ Σ τ α υ ρ ο ν ι κ η τ ι α ν ο ϋ, 
Σφραγίδες καί επιγράμματα τοϋ Πρωτάτον, Γρηγόριος Παλαμάς 6 (1922), σελ. 160. — 
Τ ο ϋ ΐ δ ι ο υ , Ή 'Επιστασία της 'Ιεράς Κοινότητος, σελ. 335 σημ. 1. — Κ ο υ ρ ί λ α , Κα
τάλογος, σελ. 207. — ' Αθ α ν α σ ί ο υ Π α ν τ ο κ ρ α τ ο ρ ι ν ο ΰ , 'Αναγραφή γραμμα
τέων και ύπογραμματέων της 'Ιεράς Κοινότητος τοϋ 'Αγίου "Ορους, Γρηγόρίος Παλαμάς 
13 (1929), σελ. 217. — A c t e s d u Ρ r ô t a t o n , σελ. 129 σημ. 185. — Λυτά έγγρα
φα, άρ. 5 (πατριαρχικό καί συνοδικό γράμμα πατριάρχη Γρηγορίου Ε ' ) . 

13 Γ ρ ά μ μ α τ ο υ π α τ ρ ι ά ρ χ η Γ α β ρ ι ή λ Δ ' 

σελ. 110 17 'Ιανουαρίου 1785 

Ό πατριάρχης Γαβριήλ Δ' καί ή Σύνοδος απευθυνόμενοι προς τους ηγου
μένους, τους επιστάτες καί όλους τους μοναχούς του 'Αγίου "Ορους τους πλη
ροφορούν οτι θεώρησαν καί υπέγραψαν μαζί με τους λαϊκούς επιτρόπους του 
'Αγίου "Ορους α) το κατάστιχο των χρεωστουμένων κεφαλαίων του 'Αγίου 
"Ορους μαζί με τους τόκους τους, το όποιο συνέταξε ό γραμματέας της Κοι
νότητας Γεώργιος, καί β) το κατάστιχο των εσόδων καί των εξόδων των πρώην 
επιτρόπων Μητροφάνη [Ίβηρίτη] καί 'Ανθίμου [Βατοπεδινοΰ]. 'Επισημαίνε
ται επίσης δτι οι λαϊκοί επίτροποι υπηρετούν με ζήλο το συμφέρον του 'Αγίου 
"Ορους καί για το λόγο αυτό ό πατριάρχης συμβουλεύει τήν Κοινότητα να μήν 
παραβαίνει τις προσταγές τους. Παρακαλεί, τέλος, να σταματήσουν οι έ'ριδες 
πού μαστίζουν εδώ καί καιρό το "Αγιο "Ορος. 

'Αρχ.: Αιά της παρούσης ημετέρας πατριαρχικής επιστολής. . . 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 236. — Μ α μ α λ ά κ η , "Αγιον "Ορος, σελ. 
293. 



46 ΜΕΡΟΣ Α' 

14 Γράμμα των επιστατών της Κοινότητας προς τους επιτρό
πους του Άγ ιου 'Όρους στην Κωνσταντινούπολη 

σελ. 110-113 18 Σεπτεμβρίου 1784 

Οι επιστάτες της Κοινότητας απαντώντας σε επιστολές των επιτρόπων 
Κωνσταντινούπολης της 15ης καί 20ής Αυγούστου 1784 τους πληροφορούν δτι: 

α) Στέλνουν σφραγισμένα τα 30 μπεγιάζια πού άφοροΰν το χρέος της 
Κοινότητας, ύψους 70 πονγγιών. Σημειώνεται δτι λείπουν οι σφραγίδες του 
σκευοφυλακα Χιλανδαρίου, 6 όποιος είχε αρνηθεί να τα σφραγίσει, με τον ισχυ
ρισμό δτι δέν είχε ερωτηθεί, δταν οι μονές Λαύρας καί Ιβήρων απαλλάχτηκαν 
άπο τη συμμετοχή τους στο χρέος, καί του σκευοφυλακα 'Αγίου Παύλου, ό 
όποιος βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη καί θα τα σφράγιζε εκεί. 

β) Ή συλλογή του τόκου των 70 πονγγιών είναι δύσκολη, γιατί οι προε-
στώτες των μονών απουσιάζουν στα μετόχια τους για τή συλλογή της εσο
δείας. 'Αποφασίστηκε γι ' αυτό ή χρησιμοποίηση των έλεημοσυνών του μακα
ρίτη άρχοντα Κυριαζάκη, ύψους 1.800 γροσιών, του ιερομόναχου Παρθενίου, 
της Ειρήνης, καθώς καί του γέροντα Προκοπίου, ΰψους 200 γροσιών. 

γ) Ετοιμάζονται να στείλουν στην Κωνσταντινούπολη 7.913 γρόσια, άπο 
τα όποια τα 7 πονγγιά αποτελούν τον τόκο των 70 πονγγιών, τα 2.558 γρό
σια το δόσιμο για το δραγουμάνο καί τα 590 γρόσια το δόσιμο για τον μποχ-
τζάν καί εβελ-ταξίτι τών χαρατζίων. Ζητούν παράταση χρόνου γ ια τήν επι
βολή νέου δοσίματος στα μοναστήρια μετά τή συλλογή του συνηθισμένου δο
σίματος τών 30 πονγγιών πού πραγματοποιείται προς το παρόν. 

δ) Ώ ς προς τις ομολογίες 15 πονγγιών του Παρθενίου [Λαυριώτη] επι
σημαίνουν δτι σίγουρα είναι πλαστές καί γι ' αυτό δέν προτίθενται να τις εξο
φλήσουν.1 'Αναφέρουν, αντίθετα, οτι ό τόκος για τα χρέη διαφόρων μοναστη
ριών θα διακανονισθεί με τα ϊδια τα μοναστήρια. 

ε) Γράφουν, τέλος, δτι είχαν λάβει γράμμα άπο τον επίτροπο στή Θεσ
σαλονίκη 'Ιωάννη Γούτα Καϊμακούδη [ = Καυταντζόγλου], ό όποιος τους πλη
ροφορούσε δτι είχε παραλάβει το γραμμάτιο τών 15 πονγγιών πού του εϊχαν 
στείλει οι επίτροποι Κωνσταντινούπολης καί δτι οι Τούρκοι τον πιέζουν για 
τήν εξόφληση τών χρεών του 'Αγίου "Ορους.2 

'Αρχ.: Μετά δε τήν ερενναν της πολνεράστον ήμϊν αγαθής νμών νγείας, δη-
λοποιονμεν. . . 

1. Σχετικά μέ τήν ϊδια υπόθεση βλ. κωδ. 3, άρ. 23. 
2. Σχετικά μέ ορισμένες υποθέσεις πού μνημονεύονται στο γράμμα βλ. κώδ. 3, άρ. 22. 



ΚΩΔΙΚΕΣ 47 

15 Γράμμα του Χατζή-Σάββα προς τους προεστώτες 
του 'Αγίου 'Όρους 

σελ. 113-114 4 'Απριλίου 1784 

Ό Χατζη-Σάββας ομολογεί μέ γράμμα προς τήν Κοινότητα του 'Αγίου 
"Ορους δτι ό 'Ιγνάτιος, ηγούμενος τής μονής Τριών 'Ιεραρχών στο 'Ιάσιο, 
είχε αναθέσει σε ειδικούς τη σύνταξη πλαστών κατάστιχων μέ σκοπό τήν 
κατάχρηση χρημάτων τής μονής. Στα κατάστιχα αυτά ό Χατζη-Σάββας εΐχε 
φροντίσει να καταχωρηθούν καί άλλα 15 πουγγιά ώς δήθεν έ'ξοδα τής μονής. 
Για το λόγο αυτό ζητά συγχώρηση για τήν Ιεροϋνλία πού είχε διαπράξει. 

'Αρχ.: "Ολοι είμεθα υποκείμενοι να ξεπέσωμεν εις αμαρτήματα. . . 

Πρβλ. : Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 209. 

16 Ένσφράγι,στο γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς τους 
έξάρχους του Άγ ιου 'Όρους στη Μολδοβλαχία 

σελ. 115-116 [1784] 

'Επειδή οι κατά καιρούς ηγούμενοι τών μονών Τριών 'Ιεραρχών καί Κο-
τροτζανίου τής Μολδοβλαχίας εκφράζουν παράπονα για οικονομική δυσπρα
γία, ή Μεγάλη Σύναξη μέ ένσφράγιστο καί επιτροπικό γράμμα αποφάσισε τήν 
αποστολή επιτρόπων μέ σκοπό τον έλεγχο τών ληψοδοσιών τών δύο μονών. 
'Αποστέλλονται στή μονή Κοτροτζανίου ό προηγούμενος καί σκευοφύλακας τής 
μονής Έσφιγμένου 'Ιγνάτιος καί ό γέροντας Γαλακτίων τής μονής Μεγίστης 
Λαύρας, ενώ στή μονή Τριών 'Ιεραρχών ô προηγούμενος Μητροφάνης Ί β η -
ρίτης καί ό γέροντας "Ανθιμος Βατοπεδινός. Οι επιτροπές οφείλουν να διενερ
γήσουν έ'λεγχο στους λογαριασμούς τοϋ ηγουμένου τής μονής Κοτροτζανίου 
'Ιγνατίου [Ξηροποταμινοΰ] καί τοϋ ηγουμένου τής μονής Τριών 'Ιεραρχών 
'Ιγνατίου [Λαυριώτη]· ακόμη να συντάξουν κατάστιχα, τα όποια θα στείλουν 
στο "Αγιο "Ορος. Ή Μεγάλη Σύναξη θα ελέγξει μέ τη σειρά της τα κατά
στιχα αυτά καί θα διορίσει νέους ηγουμένους στις παραπάνοο μονές. Ή σφρα
γίδα τής μονής Τριών 'Ιεραρχών, πού αποτελείται από τέσσερα τμήματα, θα 
παραμείνει, δπως καί πρίν, στην κατοχή τριών επιτρόπων καί τοϋ ηγουμένου. 

'Αρχ.: Δια τοϋ παρόντος ημών κοινού ενσφραγίστου συστατικού τε και επι
τροπικού γράμματος. . . 

Πρβλ. : Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 202. 

Σημ.: Ή χρονολόγηση έγινε μέ βάση το έγγραφο: κώδ. 3, άρ. 18. 
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17 Γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς άρχοντες 
στη Μολδοβλαχία 

σελ. 116-118 1785 

Ή Μεγάλη Σύναξη πληροφορήθηκε άπο το γέροντα Προκόπιο Παντοκρα-
τορινο και τον αρχιμανδρίτη Άκάκιο Ζωγραφίτη δτι ο μακαρίτης Χατζη-
Πέτκος άφησε ελεημοσύνη στο "Αγιο "Ορος ΰψους 12.500 γροσιών, με τον 
δρο τα 20 πουγγιά άπο το ποσό αυτό να μοιραστούν στις 20 μονές και τα 
υπόλοιπα πέντε πονγγιά στις σκήτες του 'Αγίου "Ορους. 'Επειδή δλα τα μο
ναστήρια έ'χουν ανάγκη χρημάτων για τήν εξόφληση του μονκατέμ-μπόρτζι 
τους και άλλων δοσιμάτων, ή Μεγάλη Σύναξη απευθυνόμενη προς τους άρχον
τες και πραγματεντάς Χατζη-Κάινο, Χατζη-Ντόμπρη, πασά Δημητράκη και 
πασά Σάντουλα τους παρακαλεί να παραδώσουν το ποσό τής ελεημοσύνης αυτής 
στους απεσταλμένους επιτρόπους του 'Αγίου "Ορους, γέροντα Προκόπιο Παντο-
κρατορινό, προηγούμενο καί σκευοφύλακα 'Ιγνάτιο Έσφιγμενίτη, γέροντα Γα-
λακτίωνα Λαυριωτη, προηγούμενο Μητροφάνη Ίβηρίτη καί γέροντα "Ανθιμο 
Βατοπεδινό. Υπόσχονται να τελέσουν αγρυπνίες για το μακαρίτη Χατζη-Πέτκο 
καί να γράψουν το ονομά του σέ δλα τα ί£ρά βραβεία τών μονών του 'Αγίου 
"Ορους. 

'Αρχ.: Μετά δε τάς εν Χριστώ ολόψυχους εύχάς, και ερενναν τής εύκταιοτά-
της υμών αγαθής ύγιείας, δηλοποιοΰμεν. . . 

Πρβλ.: Κώδ. 3,άρ. 16. 

18 Γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως του 'Αγίου "Ορους προς τον 
ηγεμόνα Μολδαβίας ['Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο] 

σελ. 118-119 20 Σεπτεμβρίου 1784 

Ή Κοινότητα του 'Αγίου "Ορους πληροφορεί τον ηγεμόνα Μολδαβίας 
για τον έ'λεγχο πού πρόκειται να διενεργήσουν στις ληψοδοσίες του ηγουμένου 
τής μονής Τριών 'Ιεραρχών στο 'Ιάσιο 'Ιγνατίου [Ααυριώτη] οι άποσταλέντες 
επίτροποι, προηγούμενος 'Ιβήρων Μητροφάνης καί γέροντας "Ανθιμος Βατο-
πεδινός. Ζητά συγχρόνως τή συγκατάθεση του δι αυθεντικής τζεντούλας καί 
τήν υποστήριξη του τόσο στον οικονομικό έ'λεγχο δσο καί στο διορισμό νέου 
ηγουμένου στή μονή. 

'Αρχ. : Μετά ôè τήν δια τοϋ παρόντος ταπεινού δουλικήν ημών προσκύνησιν. . . 

Πρβλ. Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγων "Ορος, σελ. 202. — Κώδ. 3, άρ. 33. 
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19 Όλοσφράγιστο γράμμα της μεγάλης συνάξεως προς τους μη
τροπολίτες Σεβάστειας Άνανία καί Είρηνοπόλεως Σωφρόνιο 

σελ. 120-121 [1784] 

Ε π ε ι δ ή οι μονές του 'Αγίου "Ορους έχουν ανάγκη χρημάτων καί ό ηγού
μενος της μονής Τριών 'Ιεραρχών 'Ιγνάτιος Λαυριώτης εκφράζει συνέχεια πα
ράπονα για οικονομική δυσπραγία της μονής, ή Μεγάλη Σύναξη αποφάσισε 
τήν αποστολή τών επιτρόπων Μητροφάνη Ίβηρίτη καί 'Ανθίμου Βατοπεδι-
νοΰ για τον έλεγχο τών ληψοδοσιών του 'Ιγνατίου. Με το παρόν όλοσφράγιστο 
γράμμα ή Μεγάλη Σύναξη παρακαλεί τους μητροπολίτες Σεβάστειας Άνανία 
καί Είρηνοπόλεως Σωφρόνιο να υποστηρίξουν καί να βοηθήσουν τους επιτρό
πους στο έργο τους. Ζητά επίσης τή συνδρομή στην ίδια προσπάθεια τών 
ηγουμένων τών μονών Γκόλιας καί Δοπροβετζίου, καθώς καί τών εμπόρων 
Κυριακή 'Αναστασίου καί 'Ανδρέα Π αυλή. 

'Αρχ.: Τον εν Τριάδι ύμνονμενου Άγιου Θεον αδιαλείπτως δεόμενοι. . . 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 202.— Κωδ. 3, άρ. 16, 17, 18. 

Σημ.: Ή χρονολόγηση ε"γινε μέ βάση το προηγούμενο έγγραφο (κωδ. 3, άρ. 18), το όποιο 
άφορα τήν 'ίδια υπόθεση. 

20 Γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τον ηγεμόνα Βλαχίας 
Μιχαήλ Σοΰτζο 

σελ. 121-122 [1784] 

Το κείμενο είναι το ίδιο μέ αυτό του γράμματος πού στάλθηκε στον ηγε
μόνα Μολδαβίας (κωδ. 3 , άρ. 18). Στον κώδικα αντιγράφεται μόνο ή παρά
γραφος πού είναι διαφορετική άπο αυτή του προηγούμενου γράμματος. Σύμ
φωνα μέ τήν παράγραφο αυτή ή Κοινότητα πληροφορεί καί συγχρόνως ζήτα 
τή συγκατάθεση του ηγεμόνα Βλαχίας Μιχαήλ Σούτζου ως προς το ζήτημα 
του οικονομικού ελέγχου πού θα διενεργούσαν ό σκευοφύλακας Έσφιγμένου 
'Ιγνάτιος καί ό γέροντας "Ανθιμος Βατοπεδινος στις ληψοδοσίες του ηγουμένου 
της μονής Κοτροτζανίου 'Ιγνατίου Ξηροποταμινου, μέ σκοπό το διορισμό νέου 
ηγουμένου. 

'Αρχ.: Και έτερον όλοσφράγιστον γράμμα προς τον νιρηλότατον ανθεντην πά
σης Ονγγροβλαχίας. . . 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 202. 

Σημ.: Ή χρονολόγηση ε"γι,νε μέ βάση το έγγραφο: κωδ. 3, άρ. 18. 

4 
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21 Πατριαρχικό και συνοδικό γράμμα του πατριάρχη 
Γαβριήλ Δ' 

σελ. 122-123 13'Ιουνίου 1784 

Ό πατριάρχης Γαβριήλ Δ' με πατριαρχικό και συνοδικό γράμμα προς 
τους επιστάτες του Άγιου "Ορους υπενθυμίζει τήν πρόσφατη ανακήρυξη άπο 
τον ϊδιο, με συνοδικό σιγιλλιώδες γράμμα, της μονής Ξενοφώντος σε κοινόβιο 
και επισημαίνει ρητά δτι ό παρών ηγούμενος τής μονής Κωνστάντιος, καθώς 
και οι μέλλοντες ηγούμενοι, πρέπει να μένουν ανενόχλητοι και ακλητοι, τόσο 
άπο τους ίδιους τους επιστάτες δσο και άπο οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, δπως 
αναφέρεται έξαλλου και στο σχετικό συνοδικό γράμμα. Για τήν πιστή τήρηση 
του δρου αύτοΰ καθίστα υπεύθυνους τους κατά καιρούς επιστάτες και παρα
καλεί να αντιγραφεί το παρόν γράμμα στον κώδικα τής Κοινότητας. 

Υπογράφουν ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γαβριήλ Δ' και οι μη
τροπολίτες: Εφέσου Σαμουήλ, 'Ηράκλειας Μεθόδιος, Κυζίκου 'Αγάπιος, Νι
κομήδειας Γεράσιμος, Χαλκηδόνος Παρθένιος, Δέρκων Άνανίας, Σερρών Ματ
θαίος, Δράμας Γρηγόριος, 'Αγχιάλου Άνανίας και Ναυπάκτου Μελέτιος. 

Αρχ.: "Εγινε γνωστόν είς δλονς σας, δτι το νεοσυσταθέν εν τω ήμετερω πα
τριαρχικά). . . 
Πρβλ.: Σ μ υ ρ ν ά κ η , "Αγων "Ορος, σελ. 157-158 (αποσπασματική δημοσίευση). — Γ ε-
δ ε ώ ν, "Αθως, σελ. 191. — Κ τ ε ν ά, Καθιδρνματα, σελ. 318. — Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρ
χικοί πίνακες, Κων/πολη [1885-1890], σελ. 668. — Το συνοδικό σιγγιλιώδες γράμμα τοϋ 
πατριάρχη Γαβριήλ Δ', μέ το όποιο ανακηρύχτηκε ή μονή Ξενοφώντος σε κοινόβιο απολύ
θηκε τον 'Ιούνιο τοϋ 1784 (βλ. έκδοση τοϋ εγγράφου, Actes de Xenophon, &κ8. L. Pet i t , 
Vizantiskij Vremennik 10 (1903), παράρτημα άρ. 1* ανατύπωση: "Αμστερνταμ 1964, σελ. 
98-103). 

22 Γράμμα των επιστατών τής Κοινότητας προς τους επιτρό
πους του 'Αγίου "Ορους στην Κωνσταντινούπολη 

σελ. 123-127 [1784] 

Οι επιστάτες τής Κοινότητας μέ γράμμα τους αναφέρουν στους επιτρό
πους τής Κωνσταντινούπολης τα ακόλουθα: 

α) "Ελαβαν το γράμμα τους τής 18ης του προηγούμενου μήνα, το όποιο 
μετέφερε ό προηγούμενος Βατοπεδινος ναζίρης. 

β) "Εχουν ήδη στείλει τρεις ένσφράγιστες αποδείξεις σχετικά μέ τις αντί
στοιχες ελεημοσύνες πού είχαν ήδη λάβει, δηλαδή του μακαρίτη Κυριαζάκη, 
τοϋ ιερομόναχου Παρθενίου και τής Ειρήνης, καθώς και κάποιον Ρούσσου άπο 
το χωριό Σκοπός. 
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γ) Τα μπεγιάζια, τα όποια δεν είχαν σταλεί, γιατί ήταν ασφράγιστα, άπο 
μερικά μοναστήρια, αποστέλλονται τώρα με τον ηγούμενο της μονής Ξενο
φώντος Παΐσιο. 

δ) Τα επτά πονγγιά καί 350 γρόσια πού εϊχε εισπράξει ή Κοινότητα ως 
δάνειο άπό τη Χατζή-Άποστολάκαινα στη Θεσσαλονίκη, θα αφαιρεθούν άπο 
τα 70 πονγγιά χρέος τής Κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη. Κατά συνέπεια 
στα 30 μπεγιάζια πού αποστέλλονται θα συμπληρωθεί ποσό ΰψους 62 πονγγιών 
και 150 γροσ'ιων, άφοΰ πρώτα ενημερωθούν οι προεστώτες του Ά γ ι ο υ "Ορους 
πού βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη. Ή Μεγάλη Σύναξη ζητά επίσης άπο 
τους επιτρόπους να σταλεί αναλυτικό κατάστιχο με το χρέος της στην Κων
σταντινούπολη για να ενημερωθεί ό κώδικας τής Κοινότητας. 

ε) Μετά άπο πολλές συγκεντρώσεις ή Μεγάλη Σύναξη αποφάσισε να μη 
δεχτεί τα 15 πονγγιά του Παρθενίου [Λαυριώτη] ως χρέος τής Κοινότητας. 
Το χρέος αυτό οφείλει να το εξοφλήσει ή μονή τής Λαύρας ως εγγυήτρια του 
Παρθενίου, ό όποιος είχε υποσχεθεί δτι σε περίπτωση πού προέκυπτε νέο 
χρέος θα το εξοφλούσε ό ΐδιος.1 

στ) Παρακαλούν τους επιτρόπους να φροντίσουν, δσο είναι δυνατό, για 
τήν εξόφληση του χρέους τής μονής Κωνσταμονίτου στή Θεσσαλονίκη, ΰψους 
12 πονγγιών, γιατί το επιτόκιο είναι μεγάλο (20%). 

ζ) Περιμένουν να φθάσει στή Θεσσαλονίκη ό μουμπασίρης για να προ
χωρήσουν στην εξόφληση του χρέους τής Κοινότητας προς τους Τούρκους, 
ΰψους 15 πονγγιών. 

η) Ζητούν να ενεργήσουν οι επίτροποι ώστε ό Χότζα Όρχάνης να στείλει 
στον άγα του Ά γ ι ο υ "Ορους γράμμα ενημερώνοντας τον ως προς το ΰψος του 
μισθού του- ανάλογο γράμμα ζητούν να σταλεί καί προς τήν Κοινότητα του 
Α γ ί ο υ "Ορους, με το όποιο θα διορίζει ως υπεύθυνους για τή μισθοδοσία τους 
επιστάτες, πριν ό αγάς απαιτήσει μεγαλύτερο μισθό. 

θ) Προτείνουν να εγκριθεί ως ηγούμενος τής μονής Κοτροτζανίου ό ιερο
μόναχος πού είχε φθάσει στο Ά γ ι ο "Ορος έκ μέρους του Μιλκοβάνον ήγονμέ-
νον Βατοπεδινον. Ό υποψήφιος υπόσχεται να καταβάλλει στην Κοινότητα ετή
σιο ενοίκιο 10 πονγγιά καί μάλιστα να προεξοφλήσει αμέσως 5 πονγγιά. Πρό
κειται επίσης να στείλουν στην Κωνσταντινούπολη με τήν πρώτη ευκαιρία καί 
τα συστατικά γράμματα προς τους επιτρόπους Βλαχίας καί Μολδαβίας, καθώς 
καί αυτά προς τους ηγεμόνες καί τους μητροπολίτες των περιοχών αυτών για 
τον 'ίδιο υποψήφιο.2 

ι) Ζητούν άπο τους επιτρόπους σαφείς διευκρινίσεις ως προς τα χρέη πού 
περιέχονται σε καταστιχάκι, γιατί δεν συμφωνούν με αυτά πού οι ΐδιοι οι επί
τροποι τους είχαν αναφέρει σέ γράμμα τους στις 5 Αυγούστου. Στο γράμμα 
αυτό, για παράδειγμα, ανέφεραν χρέος προς το δραγουμάνο 2.558 γρόσια, προς 
το Χατζη-Νικολο 3.600 γρόσια, προς το γραμματικό τον κοινον 800 γρόσια 



52 ΜΕΡΟΣ Α' 

και για τον μποχτζάν και εβελ-ταξίτι των χαρατζίων 590 γρόσια, σύνολο δη
λαδή χρέους 7.548 γρόσια. Στο καταστιχάκι, αντίθετα, δέν αναφέρεται κανένα 
άπο τα παραπάνω ποσά, άλλα μόνο οτι έχει μείνει χρέος άπο τα περυσινά 
χαράτζια 2.844 γρόσια και άπο τα προπέρσινα χαράτζια μαζί μέ το άγαλίκι 
4.500 γρόσια, σύνολο δηλαδή χρέους 7.344 γρόσια. Ή Μεγάλη Σύναξη υπο
θέτει οτι πρόκειται για τα ϊδια χρέη, άφοΰ το συνολικό ποσό καί στους δύο 
λογαριασμούς είναι σχεδόν ίδιο. 

ια) Πληροφορούν, τέλος, τους επιτρόπους οτι ή Κοινότητα έχει ήδη επι
βάλλει στις 20 μονές εισφορά συνολικού βψους 15 πονγγιών, έκτος άπο τη 
συνηθισμένη ετήσια των 30 πονγγιών. 

'Αρχ.: Μετά δε την ερενναν της υπέρ τι άλλο ήμϊν εφετον και εύκταϊον πο-
θεινοτάτης υμών υγείας, δηλοποιοϋμεν. . . 

1. Σχετικά μέ την υπόθεση αύτη βλ. κωδ. 3, άρ. 23. Επίσης για ορισμένες άπο τις υπο
θέσεις πού μνημονεύονται στο γράμμα βλ. κωδ. 3, άρ. 14. 
2. Βλ. κωδ. 3, άρ. 26, 27, 28, 29. 

Σημ.: Ή χρονολόγηση Ιγινε με βάση το επόμενο έγγραφο (κωδ. 3, άρ. 23), το όποιο άφο
ρα τήν ϊδια υπόθεση. 

23 Γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τον πατριάρχη 
Γαβριήλ Δ' 

σελ. 127-128 15 Νοεμβρίου 1784 

"Εγινε πρόσφατα γνωστό οτι 15 πουγγιά χρέος του Παρθενίου Λαυριώτη 
θεωρήθηκαν ως χρέος της Κοινότητας, παρόλο πού κατά τήν κατανομή του 
κοινού χρέους στα μοναστήρια του 'Αγίου "Ορους το ποσό αυτό δέν είχε ανα
φερθεί. 'Αντίθετα, ό Παρθένιος είχε αναλάβει τήν υποχρέωση οποιοδήποτε πρό
σθετο χρέος να εξοφληθεί άπο τή μονή Λαύρας. Για το λόγο αυτό οι ηγούμενοι 
των 19 μονών του 'Αγίου "Ορους μέ το γράμμα τους ζητούν άπο τον πατριάρχη 
Γαβριήλ Δ' να μεσολαβήσει μέ συνοδική επιστολή, ώστε οι Λαυριώτες να κα-
ταβάλουν το ποσό τών 15 πουγγιών. 

'Αρχ.: Μετά δεν τήν εδαφιαϊαν δονλικήν ημών προακννησιν δηλοποιοϋμεν. . . 

Πρβλ.: Κώδ. 3, άρ. 14, 22. 
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24 Γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τους επιτρόπους του 
Άγ ιου 'Όρους στην Κωνσταντινούπολη 

σελ. 128-130 22 'Ιανουαρίου 1785 

Ή Κοινότητα του Αγίου "Ορους ανακοινώνει στους επιτρόπους της στην 
Κωνσταντινούπολη τα ακόλουθα: 

α) Έλαβαν δύο γράμματα των επιτρόπων, το ένα μέσω του αρχιμανδρίτη 
'Αθανασίου Ίβηρίτη και το άλλο μέσω Θεσσαλονίκης. 

β) Έσωκλείουν ένσφράγιστο γράμμα προς τον πατριάρχη, με το όποιο 
δικαιολογούν την καθυστέρηση ανακοίνωσης συνοδικού αφοριστικού γράμμα
τος προς τους κελιώτες άπο τον πρώην Λυχνιδών Γρηγόριο (κώδ. 3, άρ. 25). 
Ή αναβολή αύτη, παρά τα γράμματα του πατριάρχη για τήν άμεση ανακοί
νωση του αφοριστικού, κρίθηκε αναγκαία άπο τήν ίδια τή Μεγάλη Σύναξη 
άπο φόβο νέων αντιδράσεων έκ μέρους των κελιωτών και μάλιστα σε περίοδο 
κατανομής των χαρατζίων και πιέσεων άπο τις τουρκικές αρχές τής Θεσσα
λονίκης. Υπόσχονται δτι το γράμμα θα ανακοινωθεί αμέσως μετά τήν είσπραξη 
του σεφερ-ίμτατιον. Ή Μεγάλη Σύναξη πληροφορεί τους επιτρόπους, σχετικά 
με το σεφερ-Ιμτάτι, δτι κατέβαλε τελικά 15 αντί 17 πονγγιά, δπως είχε αρχικά 
καθοριστεί, μετά άπό έ'κπτωση 1.000 γροσιών, με τον δρο να μήν κινήσει ή 
Κοινότητα δεύτερη αγωγή δια αυτούς, σύμφωνα μέ πληροφορίες του επιτρό
που Θεσσαλονίκης 'Ιωάννη Γούτα Καυταντζόγλου. Παρά τήν έ'κπτωση δμως 
αυτή, μέ διάφορα άλλα έ'ξοδα και δωροδοκίες το ποσό πού δαπάνησε τελικά 
ή Κοινότητα ανήλθε στα 20 πονγγιά. 

γ) Οι μονές Ζωγράφου και Καρακάλλου θα στείλουν αντιπροσώπους τους 
στην Κωνσταντινούπολη για το διακανονισμό του χρέους τους. Ό σκευοφύλα-
κας τής μονής Σίμωνος Πέτρας λείπει στή Βλαχία και έχει μαζί του τή σφρα
γίδα τής μονής- στην Κωνσταντινούπολη θα βρίσκεται κατά τήν εορτή του 
'Αγίου Γεωργίου. 

δ) Οι ομολογίες τών Τούρκων τής Θεσσαλονίκης έχουν σταλεί στην Κων
σταντινούπολη ακυρωμένες άπο τον επίτροπο Θεσσαλονίκης. 

ε) Έσωκλείουν επίσης τα παρακάτω: 1. γραμμάτιο τής σκήτης τής άγιας 
"Αννας για τα χαράτζια, ΰψους 500 γροσιών, 2. γραμμάτια τής μονής 'Ιβή
ρων, το ένα άπο τα όποια είχε σταλεί στην Κοινότητα μέ τον αρχιμανδρίτη 
'Αθανάσιο, 3. δύο όλοσφράγιστες αποδείξεις του άγιου Σερρών, μία 200 γρο
σιών και άλλη 50 γροσιών. Πρόκειται να στείλουν ακόμη ένα γραμμάτιο ΰψους 
6.000 γροσιών μέσω του επιτρόπου Θεσσαλονίκης και άλλο γραμμάτιο τον 
Γρηγοριάτον, ΰψους 300 γροσιών. 'Αποστέλλονται συνολικά, μαζί και μέ άλλα 
γραμμάτια έκτος τών παραπάνω, 8.900 γρόσια μέ τήν υπόσχεση δτι σύντομα 
θα σταλούν και τα υπόλοιπα. 
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'Αρχ.: Μετά δε τον εν Χριστώ άσπασμον δηλοποιοϋμεν. . . 
Πρβλ. Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 229. 

25 Γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τον πατριάρχη 
Γαβριήλ Δ' 

σελ. 130-132 [1785] 

Ό πατριάρχης Γαβριήλ Δ' μέ δεύτερο γράμμα του είχε απαιτήσει άπο 
τον πρώην Λυχνιδών Γρηγόριο τήν άμεση ανακοίνωση του συνοδικού αφορι
στικού γράμματος του προς τους κελιώτες. Ή Μεγάλη Σύναξη άπαντα δτι ό 
Γρηγόριος είχε προσέλθει αμέσως μετά τή λήψη του γράμματος στο Πρωτάτο 
μέ σκοπό τήν ανακοίνωση του. Τήν περίοδο εκείνη συζητούσαν τήν αντιμετώ
πιση της καταπάτησης των μετοχιών του 'Αγίου "Ορους άπο τους Θεσσαλο
νικείς και τήν καταβολή για το λόγο αυτό 18 πονγγιών, καθώς καί τήν κατα
νομή στους κελιώτες τών χαρατζίων πού μόλις είχαν φθάσει. Για τους παρα
πάνω σοβαρούς λόγους και για τήν αποφυγή νέας αντίδρασης τών κελιωτών, 
είχε ζητηθεί άπο το Γρηγόριο ή αναβολή της ανακοίνωσης μέχρι να καταβά-
λουν οι τελευταίοι το ανάλογο τους. Μέ το γράμμα αυτό ζητούν τήν πατριαρχική 
συγγνώμη για τους ίδιους καί το Γρηγόριο μέ τήν υπόσχεση να ανακοινωθεί 
αμέσως το αφοριστικό γράμμα. 
'Αρχ.: Μετά τήν δονλικήν ημών προσκύνησιν δηλοποιοϋμεν. . . 
Πρβλ. : Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 229. — Κώδ. 3, άρ. 24. 
Σημ.: Ή χρονολόγηση έγινε μέ βάση το προηγούμενο έγγραφο (κώδ. 3, άρ. 24), το όποϊο 
αναφέρεται στην ΐδια υπόθεση. 

26 Όλοσφράγιστο συμφωνητικό γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως 
για το διορισμό του ηγουμένου της μονής Κοτροτζανίου 

σελ. 132-133 20 Φεβρουαρίου 1785 

Μέ το παρόν όλοσφράγιστο συμφωνητικό γράμμα ή Μεγάλη Σύναξη δη
λώνει δτι, μέ τή σύμφωνη γνώμη καί τών προεστωτων πού βρίσκονται στην 
Κωνσταντινούπολη, καθώς καί τών λαϊκών επιτρόπων του Αγίου "Ορους, διο
ρίστηκε ώς ηγούμενος της μονής Κοτροτζανίου ό αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Βα-
τοπεδινός, για μια τετραετία μέ τους παρακάτω δρους: 

1) Θα καταβάλλει ετήσιο ενοίκιο προς τήν Κοινότητα 5.000 γροσιών σέ 
δύο δόσεις, έκτος άπο τον πρώτο χρόνο, κατά τον όποιο το ενοίκιο θα κατα
βληθεί ολόκληρο στην αρχή. 

2) Θα καταβάλλει κάθε χρόνο στο Ελληνικό Σχολείο του Βουκουρεστίου 
550 γρόσια. 
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3) Θα δαπανά κάθε χρόνο για συντήρηση της μονής ώς 150 γρόσια, ενώ 
τα τυχόν επιπλέον έξοδα για τον 'ίδιο σκοπό πρέπει να εγκρίνονται πρώτα άπο 
τους προεστώτες των μονών 'Ιβήρων και Γρηγορίου. 

4) Θα καταβάλει στους δύο έξάρχους του 'Αγίου "Ορους στο Βουκου
ρέστι άπο 100 γρόσια στον καθένα. 

5) Θα καταβάλει 200 γρόσια για τα έ'ξοδα εγκατάστασης του, ενώ το 
τυχόν επιπλέον ποσό θα καλυφθεί άπο την Κοινότητα. 

6) Οι έ'ξαρχοι θα του παραδώσουν την 1η 'Απριλίου τή μονή Βαλένι, στην 
όποια θα διορίσει ό ίδιος ηγούμενο, το χάνι, καθώς καί τήν κινητή και ακίνητη 
περιουσία της μονής Κοτροτζανίου. 

7) Μετά το τέλος της ήγουμενείας του οφείλει νά παραδώσει τήν κινητή 
καί ακίνητη περιουσία, τα ζώα και το χρέος της μονής όπως το είχε παραλάβει. 
"Ά,ν τυχόν προσθέσει νέο χρέος, οφείλει να το εξοφλήσει ό ίδιος ή ή μονή Βα-
τοπεδίου ώς εγγυήτρια του. 

'Αρχ.: Δια τοϋ παρόντος γίνεται δήλον, ότι γινομένης μεγάλης συνάξεως. . . 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 202-203 (οπού αναφέρεται λανθασμένα, ώς χρο
νολογία έκδοσης τοϋ έγγραφου ή 5η Φεβρουαρίου). 

27 Όλοσφράγιστο συστατικό γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως 
προς τον ηγεμόνα Βλαχίας Μιχαήλ Σοΰτζο 

σελ. 134-135 [20 Φεβρουαρίου 1785] 

Ή Κοινότητα του 'Αγίου "Ορους ανακοινώνει στον ηγεμόνα Βλαχίας Μι
χαήλ Σοΰτζο τήν εκλογή τοΰ αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Βατοπεδινοΰ ώς ηγου
μένου της μονής Κοτροτζανίου στο Βουκουρέστι, άπο τήν 1η 'Απριλίου τοΰ 
τρέχοντος έτους καί για 4 χρόνια. Ζητά συγχρόνως τήν πλήρη υποστήριξη 
του προς το νέο ηγούμενο. 

'Αρχ.: Μετά δε τήν ειλικρινή προσκύνησιν ημών, δηλοποιοϋμεν. . . 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 202-203. 

Σημ.: Ή χρονολόγηση έγινε με βάση το διοριστήριο έγγραφο τοϋ αρχιμανδρίτη Σεραφείμ 
Βατοπεδινοΰ ώς ηγουμένου της μονής Κοτροτζανίου (βλ. κώδ. 3, άρ. 26). 

28 Συστατικό γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τον 
ηγεμόνα της [Μολδαβίας 'Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο] 

σελ. 135-136 [20 Φεβρουαρίου 1785] 

Ή Κοινότητα τοΰ 'Αγίου "Ορους ανακοινώνει στον ηγεμόνα [Μολδαβίας 
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'Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο] την εκλογή του αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Βατοπε-
δινοΰ ώς ηγουμένου τής μονής Κοτροτζανίου στο Βουκουρέστι γ ια 4 χρόνια 
καί μέ ετήσιο ενοίκιο 5.000 γρόσια. Ζητά τήν πλήρη υποστήριξη του προς 
το νέο ηγούμενο, ό όποιος, σημειώνεται, υπήρξε τζιράκι τον εν μακάρια τη 
λήξει γινομένου αειμνήστου αύταδέλφου της Γρηγορίου Γκίκα βοεβόδα. 

'Αρχ.: Μετά δέ τήν ερευναν τής ύπερ άλλο τι εφετον ήμιν. . . 

Πρβλ. : Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 202. 

Σημ.: Ή χρονολόγηση ε"γινε μέ βάση το διοριστήριο έγγραφο τοΰ ηγουμένου τής μονής 
Κοτροτζανίου Σεραφείμ Βατοπεδινοΰ (κωδ. 3, άρ. 26). Στο αντίγραφο τοϋ γράμματος δεν 
διακρίνεται ό παραλήπτης. Θεωρήσαμε πιθανόν δτι πρόκειται για τον ηγεμόνα Μολδαβίας, 
επειδή συστατικά γράμματα για τα πρόσωπα των νεοεκλεγέντων ηγουμένων των μετοχιών 
τοϋ 'Αγίου "Ορους στή Μολδαβία καί Βλαχία αποστέλλονταν πάντοτε στους δύο ηγεμόνες. 
'Ανάλογο γράμμα είχε σταλεί στον ηγεμόνα Βλαχίας (βλ. κωδ. 3, άρ. 27). 

29 Γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως τοΰ Αγ ίου 'Όρους προς τον 
πρώην ηγούμενο της μονής Κοτροτζανίου 

σελ. 136-138 [20 Φεβρουαρίου 1785] 

Ή Κοινότητα τοΰ Α γ ί ο υ "Ορους ανακοινώνει στον πρώην ηγούμενο Κο
τροτζανίου ['Ιγνάτιο Ξηροποταμινο] τήν εκλογή τοϋ αρχιμανδρίτη Σεραφείμ 
Βατοπεδινοΰ ώς νέου ηγουμένου για 4 χρόνια. Τον παρακαλεί να συντάξει 
κατάστιχο παράδοσης όλης τής κινητής καί ακίνητης περιουσίας εντός καί 
έκτος τής μονής, σύμφωνα μέ το κατάστιχο παραλαβής πού είχε υπογράψει ό 
ίδιος καί το όποιο μεταφέρει ό νέος ηγούμενος. Τα δύο κατάστιχα, παλαιό 
καί νέο, θα σταλούν στή συνέχεια στο "Αγιο "Ορος για αντιπαραβολή. Ό απο
χωρών ηγούμενος είναι ακόμη υποχρεωμένος να προβεί σε ξεχωριστή παρά
δοση καί προς τήν Κοινότητα στο "Αγιο "Ορος. Για το διάστημα άπο τήν 
1η 'Οκτωβρίου 1784, χρόνο παραίτησης του 'Ιγνατίου, μέχρι τήν 1η 'Απρι
λίου, χρόνο κατά τον όποιο θα αναλάβει τήν ήγουμενεία ό Σεραφείμ, θα απο
δώσουν λογαριασμό οι εκεί έπιτροπεύοντες εξαρχοι τοΰ 'Αγίου "Ορους. 

'Αρχ.: Μετά δε τήν ερευναν τής εφετωτάτης ήμ'ιν αγαθής υγείας της δηλο-
ποιοϋμεν. . . 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγων 'Όρος, σελ. 202. 

Σημ.: Ή χρονολόγηση ε"γινε μέ βάση το διοριστήριο έγγραφο τοϋ ηγουμένου της μονής 
Κοτροτζανίου Σεραφείμ Βατοπεδινοΰ (βλ. κώδ. 3, άρ. 26). 
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30 Γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τον ηγούμενο της μονής 
Κοτροτζανίου Σεραφείμ Βατοπεδι,νο 

σελ. 138 20 Φεβρουαρίου 1785 

'Επειδή ό ηγούμενος της μονής Κοτροτζανίου Σεραφείμ Βατοπεδινος ανέ
λαβε τήν υποχρέωση να συγκεντρώσει το καθορισμένο ετήσιο ενοίκιο άπο τα 
μοναστήρια και τα μετόχια του Ά γ ι ο υ "Ορους στή Μολδοβλαχία, αποφασί
στηκε να του δοθεί ετήσιος μισθός, ύψους 150 γροσιών. Του παρέχεται επίσης 
το δικαίωμα, σε περίπτωση πού οι ηγούμενοι των μονών της Μολδοβλαχίας 
δεν καταβάλουν έγκαιρα το ενοίκιο, να στείλει απεσταλμένους για τήν είσπρα
ξη του, τα έξοδα τών οποίων θα αναλαμβάνουν οι ϊδιοι οι ηγούμενοι τών πα
ραπάνω μονών. 

'Αρχ.: Aia τον παρόντος γίνεται δήλον, ότι δια τον κόπον και φροντίδα όπου 
θέλει δοκιμάζει. . . 

31 Γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς το μητροπολίτη 
Σεβάστειας [Άνανία] 

σελ. 139-140 20 Φεβρουαρίου 1785 

Ή Κοινότητα του Ά γ ι ο υ "Ορους παρακαλεί τους μητροπολίτες Σεβά
στειας [Άνανία] καί Είρηνοπόλεως [Σωφρόνιο] να βοηθήσουν τους έξάρχους 
πού έ'χουν σταλεί στο 'Ιάσιο για τήν εκκαθάριση τών λογαριασμών του ηγου
μένου της μονής Τριών 'Ιεραρχών 'Ιγνατίου [Λαυριώτη]. Προτείνει επίσης 
στον Άνανία να αναλάβει το μοναστήρι για διάστημα οκτώ ή εννέα ετών, 
με σκοπό τήν άπάλλειψη του χρέους του, εξοφλώντας κάθε χρόνο ομολογίες 
10-15 πουγγιών καί καταβάλλοντας στην Κοινότητα κάθε χρόνο 500 γρόσια 
με γραμμάτιο. Στην περίπτωση πού δέχεται τήν πρόταση, τότε παρακαλείται 
να έλθει σέ επαφή με τον ηγούμενο της μονής Κοτροτζανίου Σεραφείμ, ό 
όποιος θα τον πληροφορήσει εγγράφως σχετικά με τήν υπόθεση. 

Α ρ χ . : Μετά ôè τήν ταπεινήν ημών προσκύνησιν δηλοποιονμεν. . . 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 202 καί 209 (αποσπασματική δημοσίευση).— 
Κώδ. 3, άρ. 19. 

32 Γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς το Μεγάλο Δραγουμάνο 
[Αλέξανδρο] Καλλιμάχη 

σελ. 140-141 [1785] 

Ή Κοινότητα του Ά γ ι ο υ "Ορους λόγω οικονομικών δυσχερειών ζήτα άπο 
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το μεγάλο δραγουμάνο [Αλέξανδρο] Καλλιμάχη το μηνιαίο δόσιμο προς τη 
Δραγουμανία να καταβάλλεται κάθε τρεις μήνες. 

'Αρχ.: Δεόμενοι τον Παντοκράτορος Θεον εκτενέστατα. . . 

Σημ.: Ή χρονολόγηση έγινε με βάση το προηγούμενο καί επόμενο έγγραφο. 

33 Όλοσφράγιστο γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τους λαϊ
κούς επιτρόπους του 'Αγίου "Ορους στην Κωνσταντινούπολη 

σελ. 141-143 [1785] 

Ή Κοινότητα του Ά γ ι ο υ "Ορους ευχαριστεί τους λαϊκούς επιτρόπους της 
στην Κωνσταντινούπολη (άρχοντες της πόλεως) για την υποστήριξη τους προς 
τη μονή Κοτροτζανιου, όπως πληροφορήθηκαν από γράμμα τους πού μετέφερε 
στο "Αγιο "Ορος ό νέος ηγούμενος της μονής Κοτροτζανιου Σεραφείμ Βατο-
πεδινός. Τους γνωρίζει ακόμη δτι οι επιστάτες έλαβαν τα θεωρημένα από 
εκείνους κατάστιχα των περυσινών επιτρόπων του 'Αγίου "Ορους Μητρο
φάνη Ίβηρίτη και 'Ανθίμου Βατοπεδινοΰ και διαπίστωσαν και οι 'ίδιοι τήν 
ορθότητα τους. 

'Αρχ.: Μετά δε τήν μετ ευχής ημών όφειλομένην και αύθις ύμιν πρόσρησιν 
δηλοποιονμεν. . . 

Πρβλ.: Κώδ. 3, άρ. 34, 35. 

Σημ.: Ή χρονολόγηση έ"γινε με βάση το διοριστήριο έγγραφο τοϋ ηγουμένου της μονής 
Κοτροτζανιου Σεραφείμ Βατοπεδινοΰ (20 Φεβρουαρίου 1785) (κώδ. 3, άρ. 26). 

34 Γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τον πατριάρχη 
Γαβριήλ Δ' 

σελ. 143-144 [1785] 

Ή Κοινότητα του Α γ ί ο υ "Ορους ευχαριστεί τον πατριάρχη Γαβριήλ Δ' 
καθώς καί τους λαϊκούς επιτρόπους τής Κωνσταντινούπολης, για τις ενέργειες 
τους σχετικά με το διακανονισμό των χρεών της στην Κωνσταντινούπολη, 
καθώς καί για τή φροντίδα τους να θεωρηθούν τα κατάστιχα τών επιτρόπων 
τοϋ περασμένου έτους στην Κωνσταντινούπολη, Μητροφάνη Ίβηρίτη καί 'Αν
θίμου Βατοπεδινοΰ. 
'Αρχ.: Σεβασμιωτάτην παναγίαν της επιστολήν πανενλαβώς προσκννήσαν-
τες. . . 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 236.— Κώδ. 3, άρ. 13. 
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Σημ. : Ή χρονολόγηση Ιγινε με βάση το γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τους επιτρό
πους της Κωνσταντινούπολης, το όποιο αναφέρεται στο διακανονισμό των χρεών της Κοι
νότητας στην πόλη (βλ. κωδ. 3, άρ. 24). 

35 Γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τους επιτρόπους του 
Άγιου 'Όρους στην Κωνσταντινούπολη 

σελ. 144-149 [1785] 

Με γράμμα της προς τους επιτρόπους του 'Αγίου "Ορους στην Κων
σταντινούπολη ή Μεγάλη Σύναξη τους γνωρίζει τα ακόλουθα: 

Ό ηγούμενος της μονής Κοτροτζανίου, αρχιμανδρίτης Σεραφείμ [Βατο-
πεδινός], είχε επιστρέψει άπο την Κωνσταντινούπολη εφοδιασμένος με τα απα
ραίτητα συστατικά γράμματα και είχε αναχωρήσει στη συνέχεια για τήν έδρα 
του. Ά π ο τον έλεγχο στα κατάστιχα των επιτρόπων του περασμένου χρόνου, 
Μητροφάνη Ίβηρίτη και 'Ανθίμου Βατοπεδινοϋ, ή Κοινότητα είχε μείνει ικα
νοποιημένη. Τα γράμματα προς τον πατριάρχη, τους επιτρόπους και το Μέγα 
Δραγουμάνο είχαν αφεθεί επίτηδες άβούλλωτα μετά τη διαμαρτυρία των επι
τρόπων δτι δεν ενημερώνονταν. 'Αφοΰ άναγνωστοϋν, τα γράμματα πρέπει να 
βουλλώνονται με μαΰρο κηρόβουλλο και να σφραγίζονται με μια οποιαδήποτε 
σφραγίδα. Ή Σύνοδος και οί ευγενείς άρχοντες, ευεργέτες της Κοινότητας, 
είχαν ενημερωθεί για τα δεινά πού είχαν προκαλέσει οί αγάδες της Θεσσαλο
νίκης στο Ά γ ι ο "Ορος, καθώς και για το γραμμάτιο των 6.000 γροσιών πού 
είχε στείλει άπο τη Θεσσαλονίκη ό εκεί επίτροπος 'Ιωάννης Γούτα Καυταντζό-
γλου. Οί επίτροποι της Κωνσταντινούπολης είναι άδικο να διαμαρτύρονται δτι 
ή Κοινότητα αμελεί τις οικονομικές της υποχρεώσεις, οί όποιες είναι μεγάλες 
και πολλές. Τον καιρό αυτό, για παράδειγμα, πρέπει να συγκεντρωθούν 45 
πουγγιά για τήν εξόφληση 1 1 / 2 δοσίματος και 20 πονγγιά για τήν εξόφληση 
του σεφερ-ιμτατιον, καθώς και για τήν εξόφληση των χαρατζίων, του μηρίον 
χαί τοΰ τζεπ-χονμαγιονν. 'Εξάλλου, έχουν ήδη σταλεί 10.500 γρόσια για εξό
φληση χαρατζίων της σκήτης της Α γ ί α ς Ά ν ν α ς και των μονών Γρηγορίου, 
Ιβήρων και Βατοπεδίου. Ό μισθός του άγά του Α γ ί ο υ "Ορους ορίζεται για 
τον πρώτο χρόνο σε 300 γρόσια, τα όποια του έ'χουν ήδη καταβληθεί μαζί μέ 
δώρο (Ινκράμι) 300 γροσιών, ενώ για τα υπόλοιπα χρόνια ό μισθός θα ανέρ
χεται σε 350 γρόσια. Οί Ζωγραφίτες και οί Καρακαλλινοι έχουν στείλει 
αντιπροσώπους τους στην Κωνσταντινούπολη για το διακανονισμό τοΰ μου-
κατεμ-μπόρτζι τους. Ή Μεγάλη Σύναξη έχει ανάγκη τών παλαιών κατάστι
χων καί τών χρυσοβούλλων πού αφορούν το Ά γ ι ο "Ορος και τα μετόχια του 
στή Μολδοβλαχία, γιατί το υλικό αυτό είναι απαραίτητο στις εκεί μονές* έ'χει 
ανάγκη επίσης τών βιβλίων τών λογαριασμών καί τών εξοφλητικών τών μο-
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νών, γιατί πλησιάζει ό καιρός του ελέγχου των ληψοδοσιών των ηγουμένων. 
Ή Μεγάλη Σύναξη παρακαλεί ακόμη τους επιτρόπους να φροντίσουν για την 
έκδοση πατριαρχικού συνοδικού αφοριστικού γράμματος για δσους έχουν κλέ
ψει ή κατακρατούν βιβλία, κατάστιχα, χρυσόβουλλα και άλλα έγγραφα της 
Κοινότητας, με σκοπό να υποχρεωθούν να τα επιστρέψουν. Ζητά να μάθει, 
αν οι επίτροποι είχαν λάβει το γραμμάτιο των 400 γροσιών της μονής Ξενο
φώντος, το όποιο είχε σταλεί προς τον ηγούμενο της Παίσιο για να τους το 
παραδώσει. Ά ς φροντίσουν οί επίτροποι να εισπράξουν κάποιο ποσό άπο το 
χρέος τών Διονυσιατών, μερικοί άπο τους οποίους βρίσκονται στην Κωνσταντι
νούπολη. Ή Μεγάλη Σύναξη θέλει, τέλος, να πληροφορηθεί, αν πράγματι ό 
Σωφρόνιος Φιλοθειτης εϊχε εξοφλήσει το μισό δόσιμο της μονής του, ΰψους 
15 πονγγιών, Οπως υποστήριζε ό σκευοφύλακας τής μονής. 

'Αρχ.: Μετά δεν τον εν Χριστώ άσπασμον δηλοποιονμεν. . . 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 153 (αποσπασματική δημοσίευση). 

Σημ.: Ή χρονολόγηση του γράμματος £γινε μέ βάση το διοριστήριο έγγραφο τοΰ ηγουμένου 
τής μονής Κοτροτζανίου Σεραφείμ Βατοπεδινοϋ (βλ. κωδ. 3, άρ. 26). 

36 Γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς τους επιτρόπους τοΰ 
'Αγίου "Ορους στην Κωνσταντινούπολη 

σελ. 149-150 26 Μαρτίου [1785] 

Μέ γράμμα της προς τους επιτρόπους στην Κωνσταντινούπολη ή Μεγάλη 
Σύναξη τους γνωρίζει τα ακόλουθα: 

α) "Ελαβαν το γράμμα τους τής 28ης Φεβρουαρίου, στο όποιο αναφέρεται 
δτι στάλθηκε στο "Αγιο "Ορος γραμμάτιο άπο τίς 20 'Ιανουαρίου. 

β) Λόγω τής φιλονικίας μεταξύ τοΰ χαρτονλάρη και τοΰ ύποχαρτονλάρη, 
ενός κοσμικού χωριάτη, τής μονής Ζωγράφου είχαν φθάσει στο "Αγιο "Ορος, 
στις 12 Μαρτίου, 15 πασαλίδες άπο τη Θεσσαλονίκη μαζί μέ τον τζοχαντάρη 
τοΰ πασά και τοΰ μουλά, οί όποιοι έμειναν στο μπεϊλίκι επτά μέρες. Για τήν 
αποστολή τους αύτη έ'λαβαν: ό μουμπασίρης 250 γρόσια ώς ποδοκόπι και ό 
τζοχαντάρης τοΰ μουλά 75 γρόσια ώς ποδοκόπι και 100 γρόσια για το Ιμπρα 
Ισχα χοτζετίου. Δαπανήθηκαν συνολικά μαζί μέ τίς δωροδοκίες και τη συν
τήρηση ανθρώπων και ζώων 600 γρόσια. Το χειρότερο δμως είναι δτι, όπως 
ομολόγησαν οί 'ίδιοι οί πασαλίδες, έκκρεμοΰσαν και άλλοι μαντέδες για το 
"Αγιο "Ορος καί για το λόγο αυτό θα έφθαναν και νέοι απεσταλμένοι τών 
τουρκικών άρχων. Ή Μεγάλη Σύναξη ζητά άπο τους επιτρόπους της στην 
Κωνσταντινούπολη να φροντίσουν να έκδοθοΰν δύο μεκτούπια, το ενα άπο τη 
Σουλτάνα προς τον μποσταντζήμπαση τής Θεσσαλονίκης και το άλλο άπο 
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το σεϊλάμη προς το μουλά πάλι της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα όποια θα 
απαγορευόταν στους αξιωματούχους αυτούς να ενοχλούν καί να δυναστεύουν 
το "Αγιο "Ορος. 

γ) Τους γνωρίζει επίσης δτι αποστέλλονται στην Κωνσταντινούπολη 10 
επανωκαλύμαυχα καί 16 καλυμαύχια για να προωθηθούν στη συνέχεια [στη 
Μολδοβλαχία]. Ώ ς προς το γραμμάτιο της Σιμωνόπετρας, άφοϋ πληροφορη
θούν οί έξαρχοι σε ποιον πρέπει να καταβληθεί το ποσό, οφείλουν να προβούν 
στην εξόφληση του από τα χρήματα των χαρατζίων. 

'Αρχ.: Μετά δεν τον εν Χριστώ άσπασμόν, δηλοποιοϋμεν, δτι ελάβομεν. . . 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 163-164 (αποσπασματική δημοσίευση). 

Σημ.: Ή χρονολόγηση έγινε με βάση άλλο γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τους 
επιτρόπους της Κωνσταντινούπολης, στο όποιο αναφέρεται επίσης το χρέος της μονής Σί-
μωνος Πέτρας (βλ. κώδ. 3, άρ. 24). 

37 Ένσφράγιστο γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τον οικο
νόμο της Εκκλησίας των Κυδωνιών παπά 'Ιωάννη 

σελ. 150-152 25 'Οκτωβρίου 1784 

Ή Μεγάλη Σύναξη με ένσφράγιστο γράμμα της προτείνει στον οικονόμο 
της Ιεράς εκκλησίας της ευλογημένης Κυδωνιάς (Μ. Ασίας) παπα 'Ιωάννη να 
αναλάβει ώς επίτροπος της, μέ σκοπό τη συλλογή καί τήν παράδοση των 
έλεημοσυνών πού θα προσφέρουν οί κάτοικοι της περιοχής αυτής στο "Αγιο 
"Ορος. Ή Κοινότητα θα φροντίζει για τήν παραλαβή των χρημάτων καί τήν 
αποστολή των σχετικών αποδείξεων. Προς το παρόν, ό παπά 'Ιωάννης παρα
καλείται να παραλάβει τρεις ελεημοσύνες, του Χατζή-'Αθανασίου, ΰψους 200 
γροσιών, του Χατζη-Θεοδοσίου καί του Μιχαήλ Κίτρινου, ύψους 100 γροσιών 
ή καθεμιά, καί να τις παραδώσει στους τρεις αγιορείτες ταξιδιώτες πού βρί
σκονται εκεί, δηλαδή τον προηγούμενο Λαύρας Ή σ α ί α , τον προηγούμενο Κου-
τλουμουσίου Νικηφόρο καί τον προηγούμενο Παντοκράτορος Στέφανο. Ή Κοι
νότητα θα αποστείλει τις αποδείξεις παραλαβής τών έλεημοσυνών. 

'Αρχ.: Μετά δε τήν ερώτησιν της εφετωτάτης ήμϊν αγαθής υγείας της δηλο
ποιοϋμεν . . . 

38 'Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως 
σελ. 152-153 [1784 η 1785] 

'Επειδή ή μονή Ζωγράφου είχε δεχτεί τα 22 πουγγια πού της αναλογού
σαν για το μουκατεμ μπόρτζι, ποσό δμως πού θεωρήθηκε υπερβολικό, ή Με-
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γάλη Σύναξη, με προτροπή καί της Συνόδου των αρχιερέων της Κωνσταντι
νούπολης αποφασίζει να μειωθεί το ανάλογο της μονής για το ετήσιο δόσιμο. 
"Ετσι, κάθε χρόνο καί για τα οκτώ επόμενα χρόνια ή μονή Ζωγράφου θα κα-
ταβάλλει 350 γρόσια για το συνηθισμένο δόσιμο της Κοινότητας τών 30 
πονγγιών, ενώ για τα υπόλοιπα έκτακτα δοσίματα θα καταβάλλει κανονικά 
το ποσό πού θα της αναλογεί. 

'Αρχ.: Δια τον παρόντος γίνεται δήλον. . . 

Πρβλ. : Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 236. 

39 Ένσφράγιστο γράμμα της μονής Κωνσταμονίτου προς την 
Κοινότητα 

σελ. 153-154 13 Νοεμβρίου 1784 

Ή μονή Κωνσταμονίτου με ένσφράγιστο γράμμα δηλώνει δτι παραχώρησε 
στην Κοινότητα 11/2 στρέμμα γης στις Καρυές έναντι χρεωστούμενου βασιλι
κού μηρίον 400 γροσιών. Το οικόπεδο αυτό βρίσκεται μέσα στο παζάρι τών 
Καρυών καί συνορεύει άπο το επάνω μέρος με σοκάκι, από το κάτω μέρος με 
ιδιοκτησία της μονής 'Ιβήρων καί από το άλλο μέρος με το κονάκι της μονής 
Κωνσταμονίτου καί μέ σπίτι τής μονής Διονυσίου. Ή Κοινότητα αναλαμβάνει 
τήν καταβολή 180 γροσιών κάθε χρόνο ως ταχρήλι για τήν κατοχή αυτής 
της γης. 

'Αρχ.: Δια τον παρόντος ημών ενσφραγίστον γράμματος δηλοποιονμεν ημείς 
άπαντες. . . 

Πρβλ.: Β λ ά χ ο υ , Χερσόνησος, σελ. 159 σημ. 4.— Κ τ ε ν ά, Καθιδρνματα, σελ. 810-
811.— Τ ο ϋ ΐ 8 ι ο υ, Τα γράμματα εν Άγίφ "Ορει καί ή Μεγάλη τον Χρίστου Εκκλησία, 
'Αθήνα 1928, σελ. 31. 

40 Γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς τους επιτρόπους του 
'Αγίου "Ορους στην Κωνσταντινούπολη 

σελ. 154-157 4 Μάιου 1785 

Ή Μεγάλη Σύναξη μέ γράμμα της προς τους επιτρόπους του 'Αγίου 
"Ορους στην Κωνσταντινούπολη, 'Ιγνάτιο Έσφιγμενίτη, Χατζή-'Ασλάνη, τζε-
λεπή Σκαρλάτο, τζελεπή Πετράκη, Χατζη-Παναγιωτάκη, τζελεπή Π αυλή καί 
'Ιωάννη1 επαναλαμβάνουν δτι οί κελιώτες αρνούνται να καταβάλλουν τα δοσί
ματα τους προς τήν Κοινότητα καί να υπακούσουν σε πατριαρχική ή έπιτρο-
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πική διαταγή ή συμβουλή. Οι κελιώτες υποστηρίζουν δτι οφείλουν να κατα-
βάλλουν μόνο τα χαράτζια, καί μάλιστα ενός χαρτιού ό καθένας, καθώς καί 
το ανάλογο ταχρήλι τους, ενώ τα υπόλοιπα δοσίματα πρέπει να βαραίνουν απο
κλειστικά τα μοναστήρια. Χαρακτηριστικό της απείθειας τών κελιωτών είναι 
το γεγονός δτι δεν προσέρχονται στίς Συνάξεις, στίς όποιες καλούνται, άλλα 
συγκαλούν δικές τους με τους αρχηγούς τους, τους κοτζαμπάσηδες, δπως τους 
ονομάζουν οι ίδιοι. Πρόσφατα μάλιστα αρνήθηκαν να καταβάλουν τα 3 γρό
σια καί τους 10 παράδες πού αναλογούν σε κάθε χαρτ'ιο για τα 20 πουγγιά 
του σεφερ-Ιμτατιοϋ, ενώ, δπως έγινε γνωστό άπο τη Θεσσαλονίκη, είχε επι
βληθεί καί δεύτερο σεφέρ-ιμτάτι, ύψους 24 πονγγιών. Ή Μεγάλη Σύναξη 
ζητά άπο τους επιτρόπους να ενεργήσουν για την επίλυση του προβλήματος 
τών κελιωτών καί παράλληλα να φροντίσουν για την έκδοση μεκτονπιών άπο 
τη Σουλτάνα καί το σεϊλάμη ή ακόμη καί άπο τον μπαργηζιάν μπασί του μι-
σερ μηκε προς τον μποσταντζήμπαση καί το μουλά της Θεσσαλονίκης για τη 
μείωση τών δοσιμάτων του 'Αγίου "Ορους. 'Αναφέρουν, τέλος, δτι ό πρώην 
Λυχνιδών [Γρηγόριος] είχε ανακοινώσει στους κελιώτες το αφοριστικό γράμ
μα του πατριάρχη Γαβριήλ Δ ' . 2 

'Αρχ.: Περιπόθητον ήμΐν επιστολήν της ημών ενδοξότητος. . . 
Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 229, 236.— Β λ ά χ ο υ , Χερσόνησος, σελ. 96-
97.— Κ τ ε ν ά, Καθιδρνματα, σελ. 280. 
1. Για το διορισμό τών επιτρόπων βλ. παρακάτω, Λ υ τ ά έ γ γ ρ α φ α , άρ. 3 (Φεβρουά

ριος 1785). 
2. Σχετικά με την έκδοση τοϋ αφοριστικού γράμματος βλ. κώδ. 3, άρ. 24, 25. 

41 Γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τον πατριάρχη 
Γαβριήλ Δ' 

σελ. 157-159 [1785] 

Ή Μεγάλη Σύναξη ευχαριστεί τον πατριάρχη Γαβριήλ Δ' για τήν υπο
στήριξη του προς το "Αγιο "Ορος καί του γνωρίζει τα ακόλουθα: Το συνο
δικό γράμμα του είχε ανακοινωθεί σε δλα τα μοναστήρια καί τις σκήτες.1 

Οι κελιώτες συνεχίζουν να άπειθοΰν προς τις αποφάσεις της Μεγάλης Συνά
ξεως. Ό πατριάρχης ας ενεργήσει κατάλληλα για τήν επίλυση του προβλή
ματος.2 Σέ κοινή σύναξη διαβάστηκε άπο τον πρώην Λυχνιδών [Γρηγόριο] το 
πατριαρχικό αφοριστικό γράμμα.3 

'Αρχ.: Μετά δε τήν δουλικήν ημών προσκύνησιν δηλοποιοϋμεν. . . 
Πρβλ.: Β λ ά χ ο υ , Χερσόνησος, σελ. 96-97.— Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ, "Αγιον "Ορος, σελ. 229-230. 
1. Βλ. κώδ. 3, άρ. 13. 
2. Βλ. κώδ. 3, άρ. 40. 
3. Βλ. κώδ. 3, άρ. 24, 25. 
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Σημ.: Ή χρονολόγηση Ιγινε με βάση το προηγούμενο γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς 
τους επιτρόπους της Κωνσταντινούπολης, το όποιο αναφέρεται στις ίδιες υποθέσεις (βλ. 
κώδ. 3, άρ. 40). 

42 'Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως 
σελ. 159-160 29 'Απριλίου 1786 

Οι προεστώτες και οί πατέρες των 20 μονών του 'Αγίου "Ορους αποφά
σισαν ομόφωνα να αντιμετωπίζεται στο εξής κάθε κίνδυνος ή δυσκολία, πού 
προέρχονται εϊτε άπο τη Θεσσαλονίκη εϊτε άπο την Κωνσταντινούπολη με 
ομοψυχία και μέ τις κατάλληλες ενέργειες. 

Βεβαιώνουν οί εκπρόσωποι μονών: προηγούμενος Μεγίστης Λαύρας Δα
μασκηνός, σκευοφύλακας Βατοπεδίου Φιλόθεος, προηγούμενος Παντοκράτο-
ρος Στέφανος, προηγούμενος 'Ιβήρων Νικηφόρος, σκευοφύλακας Χιλανδαρίου 
Δανιήλ, σκευοφύλακας Διονυσίου Βενιαμίν, σκευοφύλακας Κουτλουμουσίου Δα
μασκηνός, προηγούμενος Ζωγράφου [vaca t ] , δίκαιος Γρηγορίου Διονύσιος, 
σκευοφύλακας Ξηροποτάμου Βενέδικτος, σκευοφύλακας Δοχειαρίου Κύριλλος, 
σκευοφύλακας Καρακάλλου Γεράσιμος, επίτροπος Ξενοφώντος 'Ιγνάτιος, δί
καιος Έσφιγμένου Νεόφυτος, σκευοφύλακας Σταυρονικήτα Χρύσανθος, δίκαιος 
Σ . Πέτρας Καλλιόπιος μοναχός. 

'Αρχ.: f Δια τοϋ παρόντος ημών ενυπόγραφου συμφωνητικού γράμματος δη-
λοποιοϋμεν ημείς άπαντες. . . 

Έ κ δ . : Β α ρ λ α ά μ Ά γ γ ε λ ά κ ο υ Γ ρ η γ ο ρ ι ά τ η , Ή εν Άγίφ "Ορεί "Αθωνι 'Ιερά 
μονή τοϋ Γρηγορίου. 1300-1921, Θεσσαλονίκη 1921, σελ. 195-196. 

43 Γράμμα του ηγουμένου της μονής Κοτροτζανίου Δαβίδ 
Λαυριώτη προς την Κοινότητα 

σελ. 161-162 6 'Ιουνίου 1791 

Μέ γράμμα του άπο το Βουκουρέστι προς την Κοινότητα του 'Αγίου 
"Ορους, καθώς και προς τους προεστώτες τής μονής 'Ιβήρων Άνανία, τής μο
νής Χιλανδαρίου σκευοφύλακα Δανιήλ, τής μονής Φιλόθεου Σωφρόνιο και τής 
μονής Ξενοφώντος Π αίσιο, ό ηγούμενος τής μονής Κοτροτζανίου αρχιμανδρί
της Δαβίδ Λαυριώτης αναφέρει τα ακόλουθα: 

Είχε φροντίσει να εξασφαλίσει γραμμάτιο 30.000 γροσίων μέ τόκο 45 
γρόσια το πουγγί κάθε χρόνο άπο τον άρχοντα καμηνάρη 'Ιωάννη Χατζη-
Μόσχο στο όνομα τοϋ αδελφού του Πολύζου. Είχε εξασφαλίσει ακόμη 10.000 
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γρόσια με τόκο 3 γρόσια το πονγγΐ κάθε μήνα άπο το μητροπολίτη Ούγγρο-
βλαχίας [Κοσμά]. Με τα ποσά αυτά προτίθεται να εξοφλήσει ομολογίες 40.000 
γροσιών, ενώ υπόσχεται δτι θα εξασφαλίσει και άλλα δάνεια με μικρότερο 
τόκο. 

Ζητά άπο την Κοινότητα να στείλει το διοριστήριό του ως ηγουμένου 
της μονής Κοτροτζανίου, τα συστατικά γράμματα προς το μητροπολίτη Ούγ-
γροβλαχίας, καθώς και γράμμα προς τον ηγούμενο τής μονής 'Ιγνάτιο προ
κειμένου να παραιτηθεί. 

Πληροφορεί την Κοινότητα δτι οι εγκαταστάσεις τής μονής βρίσκονται 
σε άθλια κατάσταση και δτι ήδη ό ηγούμενος κατοικεί στο Βουκουρέστι. Το 
ποσό τών 300-500 γροσιών πού έχει οριστεί για τη συντήρηση του μοναστη
ρίου δεν επαρκεί και επισημαίνει δτι ό ηγεμόνας τής περιοχής έχει το δι
καίωμα να αναγκάσει τον ηγούμενο να προβεί σε έξοδα για επιδιορθώσεις 
πολύ περισσότερα άπο δσα δικαιολογεί ή Κοινότητα. 

Γράφει ακόμη δτι ή πρόταση του να περιλαμβάνεται το δόσιμο για το 
Σχολείο του Βουκουρεστίου στο ετήσιο ενοίκιο του ηγουμένου προς την Κοι
νότητα δέν έγινε δεκτή. Ε π ί σ η ς , δτι δεν υπήρχε λόγος να σταλούν εξαρχοι 
στο Βουκουρέστι με τόσα έξοδα για να παραδώσουν την κινητή και ακίνητη 
περιουσία τής μονής στο νέο ηγούμενο. Ή παράδοση ήταν δυνατόν να διενερ
γηθεί άπο τους αγιορείτες ηγουμένους τής περιοχής, ενώ ό πρώην ηγούμενος 
τής μονής 'Ιγνάτιος θα απέδιδε λογαριασμό μετά τήν επιστροφή του στο "Αγιο 
"Ορος. 

Σε ύστερόγραφη σημείωση προστίθεται δτι ό Δαβίδ, έκτος άπο τα δά
νεια τών 40.000 γροσιών, στέλνει και τα 5.000 γρόσια του ενοικίου του. 

'Υπογράφει ό ηγούμενος τής μονής Κοτροτζανίου αρχιμανδρίτης Δαβίδ 
Λαυριώτης. 

Στο τέλος του αντιγράφου σημειώνεται δτι το πρωτότυπο γράμμα κατα
τέθηκε για φύλαξη στο σκευοφυλάκιο τής μονής Κουτλουμουσίου. 

'Αρχ.: Το άπο κΉΖ τον παρελθόντος Μαίου περιπόθητον μοι άδελφικον σας 
κατά τήν εΨ τον ήδη τρέχοντος. . . 

Πρ^λ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 236.— Κώδ. 3, άρ. 58, 59 και κώδ. 35, άρ. 2, 8. 

44 Γράμμα του Πολύζου Χατζη-Μόσχου προς τή Μεγάλη 
Σύναξη 

σελ. 163-164 20 'Ιουνίου 1791 

Ό Πολύζος Χατζη-Μόσχος αναφέρει στη Μεγάλη Σύναξη δτι έλαβε γράμ
μα άπο τον αδελφό του 'Ιωάννη (μέσω του επιτρόπου Θεσσαλονίκης 'Ιωάννη 

5 
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Γούτα Καυταντζόγλου), με το όποιο τον πληροφορεί δτι πρέπει να καταβάλει 
στην Κοινότητα ποσό ΰψους 30.000 γροσιών εκ μέρους του άδελφοΰ του ' Ιωάν
νη καί 10.000 γροσιών εκ μέρους του μητροπολίτη Ούγγροβλαχίας Κοσμά, 
ως δάνεια προς την Κοινότητα' να καταβάλει επίσης 5.000 γρόσια ως ετήσιο 
ενοίκιο του ηγουμένου της μονής Κοτροτζανίου Δαβίδ. Το συνολικό ποσό των 
45.000 γροσίων έ'χει ήδη συγκεντρωθεί καί παρακαλεί να εκδοθεί ομολογία 
30.000 γροσίων στο όνομα του άδελφοΰ του 'Ιωάννη με ετήσιο τόκο 45 γρό
σια το πονγγι. Τον τόκο θα τον καταβάλλει κάθε εξάμηνο ό αρχιμανδρίτης 
Δαβίδ στο Βουκουρέστι άπο τα εισοδήματα της μονής Κοτροτζανίου. 

Ζητά να σταλεί το συντομότερο στο μητροπολίτη Ούγγροβλαχίας το διο-
ριστήριο γράμμα του αρχιμανδρίτη Δαβίδ ώς ηγουμένου τής μονής Κοτροτζα
νίου, καθώς καί ομολογία για τα 10.000 γρόσια με ετήσιο τόκο 36 γρόσια το 
πονγγι. Ζητά, επίσης, να οριστεί εκείνος πού θα παραλάβει τα 45.000 γρόσια 
πού έχουν συγκεντρωθεί. Γράφει, ακόμη, ότι είναι διατεθειμένος να δανείσει 
στην Κοινότητα 20.000 γρόσια του άδελφοΰ του 'Ιωάννη. Ά ν ή πρόταση του 
γίνει δεκτή, τότε πρέπει να συνταχθούν δύο ομολογίες των 10.000 γροσίων με 
τόκο 45 γρόσια το πονγγι, ή μία στο όνομα τής Μαρίας 'Ιωάννη Χατζη-
Μόσχου καί ή άλλη στο όνομα τής Αικατερίνης 'Ιωάννη Χατζη-Μόσχου, καί 
να σταλούν μαζί με τις υπόλοιπες ομολογίες. 'Από τα 65.000 γρόσια, μόνο τα 
10.000 γρόσια είναι δυνατόν να καταβληθούν σε μετρητά, ενώ το υπόλοιπο 
ποσό θα καταβληθεί με γραμμάτια στην Κωνσταντινούπολη. 

Υπογράφει ό Πολύζος Χατζή-Μόσχος. 
Στο τέλος του αντιγράφου σημειώνεται δτι το πρωτότυπο γράμμα κατα

τέθηκε για φύλαξη στο σκευοφυλάκιο τής μονής Κουτλουμουσίου. 

'Αρχ. : Έ-ψες το βράδυ με επαρισιάαΟη μία γραφή. . . 

Πρβλ. : Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 236.— Κωδ. 3, άρ. 43, 45. 

45 'Ομολογία δανεισμού 
σελ. 164 'Ιούλιος 1791 

Ή Κοινότητα ομολογεί δτι έ'λαβε ώς δάνειο 30.000 γρόσια άπο τον άρ
χοντα καμηναρη 'Ιωάννη Χατζη-Μόσχο καί 20.000 γρόσια άπο τις κόρες του 
Μαρία καί Αικατερίνη με τόκο 45 γρόσια το πονγγι. Οι τόκοι θα καταβάλ
λονται άνα εξάμηνο άπο τον ηγούμενο τής μονής Κοτροτζανίου [αρχιμανδρίτη] 
Δαβίδ Ααυριώτη. 

'Αρχ.: Δια τής παρούσης ημών ολοσφραγίστον ομολογίας δηλοποιονμεν. . . 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 236.— Κωδ. 3, άρ. 44. 
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46 Όμολογία δανεισμού 
σελ. 164 'Ιούλιος 1791 

Ή Κοινότητα ομολογεί δτι έλαβε ως δάνειο από το μητροπολίτη Ούγγρο-
βλαχίας Κοσμά 10.000 γρόσια με τόκο 36 γρόσια το πονγγί. Ό τόκος θα κα
ταβάλλεται κάθε χρόνο άπα τον ηγούμενο της μονής Κοτροτζανίου, αρχιμαν
δρίτη Δαβίδ Λαυριώτη, ή άπο τους εκάστοτε ηγουμένους τής μονής. 

'Αρχ.: Aia της παρούσης ημών δλοσφραγίστου ομολογίας δηλοποιονμεν. . . 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγων "Ορος, σελ. 236.— Κώδ. 3, άρ. 43, 44. 

47 'Ομολογία δανεισμού 
σελ. 164 1 Μαρτίου 1792 

Ή Κοινότητα ομολογεί δτι έλαβε ως δάνειο, μέσω του επιτρόπου της 
στη Θεσσαλονίκη 'Ιωάννη Γούτα Καυταντζόγλου, 10.000 γρόσια άπο το μη
τροπολίτη 'Ηλιουπόλεως Λεόντιο με τόκο 40 γρόσια το πονγγί το χρόνο. 

'Αρχ.: Aia τάς 5.000, πέντε χιλιάδες γρόσια. . . 

48 Όμολογία δανεισμού 
σελ. 164 15 'Απριλίου [1792] 

Ή Κοινότητα ομολογεί δτι έλαβε ως δάνειο άπο τον "Αγγελο Λιαριγγο-
βίτη 1.000 γρόσια μέ τόκο 40 γρόσια το πονγγί το χρόνο. 

'Αρχ.: Έν τω αντω ετει Άπριλλίον ιεν^. . . 

Πρβλ. : Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 236. 

49 Πατριαρχικό και συνοδικό γράμμα του πατριάρχη Προκοπίου 
Α' προς την Κοινότητα 

σελ. 165-166 'Ιούνιος 1788 

Ό πατριάρχης Προκόπιος Α' απευθυνόμενος στους μοναχούς του 'Αγίου 
"Ορους προτείνει να στείλουν οι μονές στην Κωνσταντινούπολη αντιπροσώπους 
τους ή να διορίσουν εκείνους πού βρίσκονται ήδη εκεί, μέ σκοπό την κατα
νομή του χρέους τής Κοινότητας και τον τερματισμό τών φιλονικιών μεταξύ 
τών μονών. Για την προώθηση τής υπόθεσης αυτής ό πατριάρχης διόρισε ως 
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έξαρχό του τον εφημέριο Νεόφυτο, καθώς και το γέροντα "Ανθιμο Βατο-
πεδινό, ώς ειδικό στα θέματα του Ά γ ι ο υ "Ορους. Παρακαλεί, τέλος, οι αντι
πρόσωποι να ξεκινήσουν για την Κωνσταντινούπολη μαζί μέ το Νεόφυτο και 
τον Άνθ ιμο δσο το δυνατόν συντομότερα, μεταφέροντας καί τα ταχβήλιά τους. 

"Οπως σημειώνεται στην αρχή του εγγράφου, το πατριαρχικό αυτό γράμ
μα στάλθηκε στο Ά γ ι ο "Ορος επί της επιστασίας του σκευοφύλακα Δανιήλ 
Διονυσιάτη, του σκευοφύλακα Κωνστάντιου Ζωγραφίτη, του προηγουμένου 
Δανιήλ των Ρώσων καί του προηγουμένου 'Ιωσήφ Σιμωνοπετρίτη. 

Α ρ χ . : Προλαβόντως πολλάκις σας εγράψαμεν νονθετοϋντες σας. . . 

Έκδ.: Κ τ ε ν ά, Καθιδρνματα, σελ. 841-843. Πρβλ.: Κ τ ε ν ά, Καθιδρνματα, σελ. 281, 337. 

50 Γράμμα των προεστώτων των μονών του 'Αγίου "Ορους στην 
Κωνσταντινούπολη προς τους επιστάτες της Κοινότητας 

σελ. 166-168 12 Σεπτεμβρίου 1787 

Οί προεστώτες των μονών του Α γ ί ο υ "Ορους μέ γράμμα τους άπο τήν 
Κωνσταντινούπολη πληροφορούν τους επιστάτες δτι μετά άπο πολλές συσκέ
ψεις είχαν διανείμει τα χαρατζοχαρτία καί είχαν στείλει το κατάστιχο κατα
νομής. Τα αδιάθετα χαρτιά έπρεπε να διανεμηθούν στους ξανθούς [Ρώσους] 
πού βρίσκονταν στις σκήτες του Παντοκράτορος, προφήτη 'Ηλία, Μαυροβύ-
ρου καί Μπογορόδιτζας (πού διατελεί υπό τήν εξουσία της μονής των Ρ ώ 
σων), καθώς καί στο Σχολείο' αν περίσσευαν καί πάλι χαρτιά, έπρεπε να δο
θούν σέ δλους τους λαϊκούς επαγγελματίες πού κατοικούσαν στο Ά γ ι ο "Ορος, 
ώστε να μή μείνει κανείς χωρίς να έχει λάβει. Τα χρήματα των χαρατζίων 
έπρεπε να συγκεντρωθούν το συντομότερο δυνατό καί να σταλούν στην Κων
σταντινούπολη. Μέ το γέροντα Θεόκλητο Λαυριώτη αποστέλλεται ό μποχτζάς 
καί μαζί του έρχεται βασιλικός τζαούσης μέ φιρμάνι σχετικά μέ το σεφερ-
Ιμτάτι της Θεσσαλονίκης, το όποιο είχε ήδη εξοφληθεί στην Κωνσταντινού
πολη. Ό Θεόκλητος θα τους έδινε επίσης δσες πληροφορίες δέν αναφέρονταν 
στο γράμμα. Οί επιστάτες, τέλος, όφειλαν να μάθουν αν ή σκήτη της μονής 
Κουτλουμουσίου έπαιρνε χαρατζοχαρτία άπο το μοναστήρι, γιατί διαφορετικά 
έπρεπε να τής επιβάλει ή Κοινότητα. 

'Υπογράφουν οί ακόλουθοι 11 εκπρόσωποι των μονών: προηγούμενος Λαύ
ρας Παρθένιος, σκευοφύλακας Βατοπεδίου Φιλόθεος, προηγούμενος 'Ιβήρων 
Νικηφόρος, σκευοφύλακας Χιλανδαρίου Δανιήλ, προηγούμενος Ζωγράφου Με
θόδιος, προηγούμενος Διονυσίου 'Ιωακείμ, προηγούμενος Κουτλουμουσίου Σε 
ραφείμ, σκευοφύλακας Σ . Πέτρας 'Ιωακείμ, σκευοφύλακας Δοχειαρίου Κύριλ
λος, σκευοφύλακας Ξηροποτάμου Βενέδικτος. 
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Επισυνάπτεται το κατάστιχο κατανομής τών χαρατζοχαρτίων, το όποιο 
υπογράφουν 17 εκπρόσωποι τών μονών. Έ κ τ ο ς άπο τους παραπάνω υπογρά
φουν επιπλέον οι: σκευοφύλακας Καρακάλλου Παρθένιος, σκευοφύλακας Φι
λόθεου Σωφρόνιος, σκευοφύλακας Γρηγοριου 'Ιωακείμ, Άνατόλιος Ά γ ι ο π α υ -
λίτης, σκευοφύλακας Σταυρονικήτα Χρύσανθος, προηγούμενος Κωνσταμονιτου 
Γαβριήλ. 

'Αρχ.: Μετά τήν ερενναν της θεοφρονρήτον υμών νγιείας. . . 

Έ κ δ . : Κ τ ε ν ά, Καθιδρύματα, σελ. 843-845. Πρβλ.: Κ τ ε ν ά, Καθιδρνματα, σελ. 281. 

51 Γράμμα τοΰ πατριάρχη Προκοπίου Α' προς την Κοινότητα 
σελ. 170-172 'Απρίλιος 1788 

Βλ. παρακάτω το πρωτότυπο γράμμα: Λ υ τ ά έ γ γ ρ α φ α , άρ. 4. 

52 Όμολογητικο γράμμα τοΰ ηγουμένου της μονής Κοτροτζανίου 
'Ιγνατίου προς την Κοινότητα 

σελ. 172-173 1 'Οκτωβρίου 1776 

Ό 'Ιγνάτιος Ξηροποταμινος αναλαμβάνει την ήγουμενεία τής μονής Κο
τροτζανίου για χρονικό διάστημα οκτώ ετών με ετήσιο ενοίκιο 2.000 γροσίων. 
Υπόσχεται να παραδώσει το μοναστήρι μετά το τέλος τής ήγουμενείας του 
στην ίδια κατάσταση, στην οποία το είχε παραλάβει, χωρίς δηλαδή χρέος 
και με δλη τήν κινητή και ακίνητη περιουσία του πού περιέχεται στο κατά
στιχο παραλαβής από τον προηγούμενο ηγούμενο. 'Οφείλει ακόμη να αυξήσει 
τήν περιουσία αυτή και να ανακαινίσει τή μονή, τα κελιά, το χάνι του Σερπάν-
βοδα, τα εργαστήρια, τις πίβνιτζες, τα σκίτονρα τής μονής και δποιο άλλο 
κτίριο είχε ανάγκη επιδιόρθωσης ΰστερα από τις καταστροφές του τελευταίου 
[ρωσοτουρκικοΰ] πολέμου. 'Επειδή ό 'Ιγνάτιος είχε αναλάβει αυξημένες υπο
χρεώσεις, ή Κοινότητα δρισε δτι ή διάρκεια τής ήγουμενείας του θα ήταν 
μεγαλύτερη του συνηθισμένου, τον απάλλαξε για ενα χρόνο άπο τήν καταβολή 
του ενοικίου τής μονής, τοΰ χάρισε το ενοίκιο άπο το χάνι τοΰ Σερπάνβοδα, καί 
τέλος, τοΰ παραχώρησε 1.000 γρόσια για τήν αγορά ζώων πού δεν υπήρχαν 
στο μοναστήρι. Μέ το γράμμα αυτό ό νέος ηγούμενος 'Ιγνάτιος υπόσχεται να 
φέρει εις πέρας τήν αποστολή πού είχε αναλάβει. 

Το πρωτότυπο γράμμα φέρει επικύρωση τοΰ μητροπολίτη Ούγγροβλα-
χίας Γρηγοριου. Στο τέλος τοΰ αντιγράφου σημειώνεται δτι το πρωτότυπο 
γράμμα μαζί μέ το κατάστιχο παραλαβής της μονής άπο τον ηγούμενο Ίγνά -
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τιο Ξηροποταμινο κατατέθηκαν για φύλαξη στο σκευοφυλάκιο της μονής Κου-
τλουμουσίου. Τή σημείωση ακολουθεί κατάλογος πέντε εγγράφων (τέσσερα 
κηρόβουλλα και ενα χρνσόβονλλο), τα όποια φυλάσσονται στο ϊδιο σκευοφυ
λάκιο, σε σάκκο σφραγισμένο άπο τους επιστάτες: Γεράσιμο Χιλανδαρινό, Βε-
νέδικτο Ξηροποταμινο, Παρθένιο Άγιοπαυλίτη, Γαβριήλ Γρηγοριάτη και ' Ιγνά
τιο Ξενοφωντινό, γραμματέα της Κοινότητας. 

'Αρχ.: Δια τον παρόντος μου όμολογητικοϋ γράμματος δηλοποιώ εγώ. . . 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 202 (αποσπασματική δημοσίευση). 

53 Πατριαρχικό και συνοδικό γράμμα του πατριάρχη 
Νεοφύτου Ζ' 

σελ. 175-176 26 Νοεμβρίου 1789 

Ή μονή Μεγίστης Λαύρας για να εξοφλήσει το χρέος προς τους δανει
στές της στην Κωνσταντινούπολη είχε αποφασίσει να πουλήσει τα ασημικά 
του μοναστηριού καί των μετοχιών της στην Άδριανούπολη, τις Σέρρες, τή 
Σμύρνη καί τή Χίο. Είχε επίσης αποφασίσει να δώσει κάθε Λαυριώτης ότι-
δέποτε είχε στην κατοχή του προκειμένου να βοηθήσει τήν κατάσταση. Μετά 
άπό έρευνα της Συνόδου του Πατριαρχείου, μέ τήν παρουσία των επιστατών 
καί τών λαϊκών επιτρόπων της 'Εκκλησίας καί του Ά γ ι ο υ "Ορους μέ βάση 
το βασιλικό ταχρήλι, το κατάστιχο τών δοσιμάτων καί παλαιούς κώδικες, 
σχετικά με τήν κατανομή τών 580 πονγγιών χρέους της Κοινότητας πού είχε 
πραγματοποιηθεί επί πατριαρχείας Γαβριήλ Δ' , το [1783] (κωδ. 5, άρ. 5, 6), 
είχε αποδειχτεί Οτι ή μονή της Λαύρας είχε επιβαρυνθεί 166 πονγγιά πέραν 
του ποσού πού της αναλογούσε, συμπεριλαμβανομένου σ' αυτά καί του ποσού 
πού άδικα θεωρήθηκε ότι χρωστούσε ό Παρθένιος Λαυριώτης. Οι Λαυριώτες 
εϊχαν απαιτήσει τήν επιστροφή τών χρημάτων αυτών μαζί μέ τον τόκο εξι 
χρόνων. Τώρα, όμως, για να μήν υπάρξει αναστάτωση στις συναλλαγές απο
φασίστηκε να απαλλαγεί ή μονή άπο το χρέος τών 72 πονγγιών πού της ανα
λογούσαν στο σύνολο τών 360 πονγγιών του τρέχοντος χρέους της Κοινότητας. 
Έξαλλου, ή Μεγάλη Σύναξη, δπως μαρτυρούν οι επίτροποι του 'Αγίου "Ορους 
στην Κωνσταντινούπολη, είχε υποσχεθεί παλαιότερα να επιστρέψει για τήν 
ϊδια υπόθεση 40 πονγγιά στή μονή της Λαύρας καί 20 πουγγιά στή μονή 
'Ιβήρων. Ά ν δμως ό διακανονισμός αυτός δεν γίνει δεκτός, τότε ή Κοινό
τητα είναι υποχρεωμένη να καταβάλει στή Λαύρα τα 166 πονγγιά. Ό π α 
τριάρχης ζητά άπο τήν Κοινότητα να στείλει στην Κωνσταντινούπολη μέ τον 
εφημέριο Κυπριανό, πού μεταφέρει το παρόν γράμμα, νέα σφραγισμένα μπε-
γιάζια ομολογιών 360 πονγγιών χωρίς τή σφραγίδα της Λαύρας για να κλεί-
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σει ή υπόθεση. Συμβουλεύει, τέλος, να επανεξετασθεί με φρόνηση το ανάλογο 
της μονής τών 'Ιβήρων, γιατί καί αύτη ή μονή φαίνεται αδικημένη. 

Στο τέλος του αντιγράφου σημειώνεται ότι το πρωτότυπο γράμμα κατα
τέθηκε για φύλαξη στο σκευοφυλάκιο της μονής Βατοπεδίου. 

'Αρχ.: "Οτι οι προκριτώτεροι τών Λανριωτών πατέρες. . . 

"Εκδ.: Κ τ ε ν ά, Καθιδρνματα, σελ. 853-856. Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 
236.— Κ τ ε ν ά, Καθιδρνματα, σελ. 336-340. 

54 Όλοσφράγί,στο γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τον 
πατριάρχη Νεόφυτο Ζ ' 

σελ. 177-179 [11 'Ιανουαρίου 1790] 

Με γράμμα της προς τον πατριάρχη Νεόφυτο Ζ ' ή Μεγάλη Σύναξη τον 
πληροφορεί Οτι το γράμμα του είχε ανακοινωθεί σε όλα τα μοναστήρια, τα 
όποια όμως δεν συμφώνησαν με το περιεχόμενο του (κώδ. 3, άρ. 53). Ή υπό
θεση κατέληξε στή Μεγάλη Σύναξη, ή οποία επίσης θεώρησε ότι με τον τρόπο 
αυτό αδικείται ή Κοινότητα. Οι Λαυριώτες υποστηρίζουν Οτι ή κατανομή του 
χρέους δεν είχε γίνει κατ ' αναλογία ούτε του ταχρηλίου οΰτε του δοσίματος. 
'Αλλά, ακόμη καί αν το δόσιμο έπρεπε να είναι ανάλογο του τραχηλίον, είναι 
βέβαιο πώς ή μονή της Λαύρας αδικούσε τα υπόλοιπα μοναστήρια. Στην πραγ
ματικότητα ή κατανομή του χρέους γίνεται άπο επιτροπή, διορισμένη κάθε 
φορά γι ' αυτόν το σκοπό, ή οποία λαμβάνει πάντα υπόψη της τις συνθήκες 
πού επικρατούν σε κάθε μοναστήρι. Στή συγκεκριμένη περίπτωση αδικημένες 
θα έ'πρεπε να θεωρηθούν οι μονές Χιλανδαρίου, Ζωγράφου, Γρηγορίου καί 
Σίμωνος Πέτρας, παρά ή Λαύρα καί ή 'Ιβήρων, για να μήν αναφερθούν άλλα 
φτωχότερα μοναστήρια. Έξαλλου, ή Λαύρα είναι το πιο πλούσιο μοναστήρι, 
με πλήθος μοναχών καί τεράστια περιουσία, άφοΰ κατέχει σχεδόν το 1 /3 του 
'Αγίου "Ορους καί πολλά μετόχια- παρά το γεγονός αυτό υποστηρίζει ότι 
οφείλει να καταβάλει μόνο βασιλικό μηρι καί κοινό δόσιμο. Το "Αγιο "Ορος 
όμως έχει αδικηθεί καί παλαιότερα άπο τους Λαυριώτες, τήν εποχή πού είχαν 
για 40 χρόνια τήν εξουσία μόνοι τους χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανένα. 
Κατά τήν πατριαρχεία του Παϊσίου Β ' , για παράδειγμα, ή Κοινότητα είχε 
εμφανιστεί μέ χρέος 200 πονγγιών, τα όποια δέν ήταν δυνατόν να δικαιολο
γηθούν. Ή Λαύρα είχε υποχρεωθεί τότε μέ συνοδική απόφαση να τα εξο
φλήσει μόνη της. Τα άλλα όμως μοναστήρια είχαν αποφασίσει να τή βοηθή
σουν αναλαμβάνοντας να εξοφλήσουν τα 110 πονγγιά, αφήνοντας σ' αυτήν να 
εξοφλήσει μόνο τα 90. Πρέπει να αναφερθούν επίσης οι σαφείς κλοπές του 
Παρθενίου Λαυριώτη καί οι παρανομίες του Γερασίμου Λαυριώτη, επιστάτη 
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της Κοινότητας κατά το περασμένο έτος. Για δλους αυτούς τους λόγους και 
επειδή οι Λαυριώτες προκαλούσαν πάντα ταραχές και δημιουργούσαν προ
βλήματα, ή Μεγάλη "Σύναξη παρακαλεί τον πατριάρχη να επανεξετάσει το 
ζήτημα, ώστε να μην αδικηθούν τόσο πολύ τα υπόλοιπα μοναστήρια. 

'Αρχ.: Τα πανάγια και προσκννητά ήμϊν, δια πατριαρχικού εξάρχον επικόμι-
σθεντα. . . 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 236.— Κ τ ε ν ά, Καθιδρνματα, σελ. 336-340, 
808.— Κώδ. 3, άρ. 53, 55, 56, 57, 62, 65, 69, 70. 

Σημ.: Ή χρονολόγηση έγινε μέ βάση το επόμενο έγγραφο, το όποϊο αναφέρεται στην ΐδια 
υπόθεση (βλ. κώδ. 3, άρ. 55). 

55 Όλοσφράγιστο γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τους λαϊ
κούς επιτρόπους του Άγιου 'Όρους στην Κωνσταντινούπολη 

σελ. 180-183 11 'Ιανουαρίου 1790 

Με γράμμα της προς τους λαϊκούς επιτρόπους της Κωνσταντινούπολης 
ή Μεγάλη Σύναξη προβάλλει επιχειρήματα εναντίον της συνοδικής απόφασης, 
σύμφωνα μέ τήν οποία οι Λαυριώτες απαλλάσσονταν άπο τήν καταβολή 72 
πονγγιών πού τους αναλογούσαν άπο το χρέος της Κοινότητας (κώδ. 3 , άρ. 
54). "Οπως αναφέρεται στο γράμμα, τα παραδείγματα αδικίας εκ μέρους της 
μονής της Λαύρας προς τήν Κοινότητα καί τα άλλα μοναστήρια, καθώς και ή 
προσπάθεια της να απαλλαγεί από κάθε είδους εισφορές είναι γνωστά καί 
πολλά: 'Ενώ είχε οριστεί να καταβάλει ή μονή της Λαύρας για τζεπ-χουμα-
γιονν 3.000 γρόσια άπο τα 7.000 γρόσια πού καταβάλλει συνολικά το "Αγιο 
"Ορος, δέν πληρώνει ούτε τα μισά. "Οταν το 1783 κατανεμήθηκε το μηρί καί 
το τζεπ-χονμαγιονν καί ήταν επιστάτης ό αρχιμανδρίτης Ναθαναήλ Λαυριώ-
της, αφαιρέθηκαν άπο το μερίδιο της Λαύρας 260 γρόσια, τα όποια ακόμη 
χρωστούν. Πρέπει να αναφερθούν ακόμη το αδικαιολόγητο χρέος τών 200 
πονγγιών πού βρέθηκε έπί Π αισίου Β ' , το 1744, καί οφειλόταν στή Λαύρα, 
καθώς καί οι καταχρήσεις του Παρθενίου Λαυριώτη: το γραμμάτιο τών 5.000 
γροσίων πού έλαβε άπο τή Θεσσαλονίκη καί δέν το κατέγραψε πουθενά, το 
γραμμάτιο της μονής Ξηροποτάμου, ύψους 1.500 γροσίων, για το όποϊο ση
μείωσε μόνο 150 γρόσια καί τα 15 πονγγιά, πού κινδυνεύει να επιβαρυνθεί 
άδικα ή Κοινότητα. Ά ς τονιστούν, τέλος, καί οι παρανομίες του περυσινού 
επιστάτη Γερασίμου Λαυριώτη μέ τή σφραγίδα της Κοινότητας. Ή Μεγάλη 
Σύναξη ζητά άπο τους λαϊκούς επιτρόπους να ενεργήσουν για να αποτραπεί 
ή απαλλαγή της Λαύρας άπο τήν καταβολή τών 72 πουγγιών πού της ανα
λογούν. 
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'Αρχ.: Λύω ευγενή υμών, και περιπόθητα ελάβομεν. . . 

Πρβλ. : Κ τ ε ν ά, Καθιδρνματα, σελ. 336-340.— Κωδ. 3, άρ. 53, 54, 56. 

56 Όλοσφράγιστο γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τους δα
νειστές της Κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη 

σελ. 184-185 [11 Ιανουαρίου] 1790 

Με γράμμα προς τους εκλαμπροτάτους μπεϊζαντέδες, και δόμνας, και δο-
μνίτζας, και ευγενέστατους άρχοντες και άρχοντίσσαις, δανειστές της Κοινό
τητας στην Κωνσταντινούπολη ή Μεγάλη Σύναξη τους ενημερώνει σχετικά μέ 
τη συνοδική απόφαση, σύμφωνα μέ τήν οποία ή μονή της Λαύρας είχε απαλ
λαχτεί άπο τήν καταβολή του αναλόγου της των 72 πουγγιών. Ή πράξη αυτή 
ζημιώνει τήν Κοινότητα, ή οποία βρίσκεται σέ άθλια οικονομική κατάσταση 
και αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της προς τις τουρκικές αρχές 
και τους δανειστές της. Ή απαλλαγή μιας πολυάνθρωπης και πλούσιας μο
νής, δπως είναι ή μονή της Λαύρας, άπο τήν εισφορά αποτελεί αδικία απέναντι 
στα υπόλοιπα μοναστήρια και τήν ίδια τήν Κοινότητα. Ή Μεγάλη Σύναξη 
παρακαλεί τους δανειστές να φροντίσουν, ώστε να μήν τεθεί σέ εφαρμογή ή 
απόφαση αυτή. 

'Αρχ.: Ή ανάγκη βιάζει πάντοτε εκλαπρότατοι και ευγενέστατοι, και τους 
πλέον μικρούς. . . 

Πρβλ.: Κ τ ε ν ά, Καθιδρνματα, σελ. 336-340.— Κωδ. 3, άρ. 54, 55, 57, 62, 65, 69, 70. 

57 Όλοσφράγιστο γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τον 
μποσταντζή μπαση 

σελ. 186-187 11 'Ιανουαρίου 1790 

Μέ γράμμα της προς τον μποσταντζή μπαση ή Μεγάλη Σύναξη αναφέρει 
οτι μέ χάτ-σερίφ το "Αγιο "Ορος ήταν ελεύθερο άπο κάθε πολιτική εξουσία, 
έκτος άπο αυτή του Σουλτάνου, προς τον όποιο είναι υποχρεωμένη να κατα-
βάλλει κάθε χρόνο 14 πουγγιά ως τζεπ-χουμαγιούν. Το διάταγμα δμως αυτό 
καταπατείται άπο δλους, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται καί ό πατριάρχης 
(πατρικ-χανε). Ή Μεγάλη Σύναξη ζητά άπο τον μποσταντζή μπαση να απα
γορεύσει στον πατριάρχη να αναμειγνύεται στίς υποθέσεις του 'Αγίου "Ορους, 
σύμφωνα μέ το παραπάνω διάταγμα, και συγχρόνως να δώσει εντολή στον 
άγα του Α γ ί ο υ "Ορους να αναγκάσει τους Λαυριώτες να καταβάλλουν το ανά
λογο τους, δπως κάνουν δλα τα μοναστήρια. 
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Α ρ χ . : Kai άναφέρομεν είς το νψος σον μετά Θερμών δακρύων. . . 

Πρβλ.: Κ τ ε ν ά, Καθιδρύματα, σελ. 336-340.— Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγων "Ορος, σελ. 236. 
— Κώδ. 3, άρ. 54, 55, 56, 62, 65, 69, 70. 

58 Ένσφράγιστο συμφωνητικό γράμμα του ηγουμένου της μονής 
Κοτροτζανίου Δαβίδ Λαυριώτη 

σελ. 187-188 1 Μαΐου 1791 

Ό αρχιμανδρίτης Δαβίδ Λαυριώτης αναλαμβάνει ηγούμενος τής μονής 
Κοτροτζανίου στο Βουκουρέστι με τους παρακάτω ορούς: 

1. Κατά τη διάρκεια του [ρωσοτουρκικοΰ] πολέμου τα έσοδα και τα έξοδα 
τής μονής θα ανήκουν αποκλειστικά στην Κοινότητα του 'Αγίου "Ορους, προς 
την οποία ο ηγούμενος θα αποδίδει λογαριασμό. Ό 'ίδιος μετά το τέλος του 
πολέμου θα υπογράψει κατάστιχο παραλαβής κινητής καί ακίνητης περιου
σίας και θα αναλάβει τήν ήγουμενεία του μοναστηρίου για 6 χρόνια.1 

2. Το ετήσιο ενοίκιο προς τήν Κοινότητα, μετά τον πόλεμο, θα ανέρχεται 
σε 5.000 γρόσια. 

3 . Θα καταβάλλει στο Σχολείο του Βουκουρεστίου το συμφωνημένο ποσό. 
4. Τα έ'ξοδα συντήρησης τής μονής δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις οικο

νομικές δυνατότητες της. 
5. Θα καταβάλει 100 γρόσια σέ κάθε ενα άπο τους έξάρχους πού θα διο

ριστούν άπο τήν Κοινότητα του 'Αγίου "Ορους με σκοπό να θεωρήσουν το 
λογαριασμό του πρώην ηγουμένου τής μονής 'Ιγνατίου. 

6. Μετά τή λήξη τής θητείας του θα παραδώσει το μοναστήρι καί τα με
τόχια του χωρίς χρέη, καθώς καί δσα ζώα είχε παραλάβει. 

Ή μονή τής Λαύρας εγγυάται για το πρόσωπο του Δαβίδ, έκτος άπο 
τήν περίοδο του πολέμου, κατά τή διάρκεια του οποίου εγγυήτρια θα είναι ή 
ϊδια ή Κοινότητα. Κατά τήν εμπόλεμη επίσης περίοδο ό ηγούμενος δεν έχει 
το δικαίωμα να ανεγείρει νέα κτίρια, χωρίς τήν άδεια τής Κοινότητας. 

Υπογράφουν ό αρχιμανδρίτης Δαβίδ Λαυριώτης, ό σκευοφύλακας Λαύ
ρας Γεράσιμος. 

"Οπως σημειώνεται στο τέλος του αντιγράφου, το πρωτότυπο γράμμα κα
τατέθηκε για φύλαξη στο σκευοφυλάκιο τής μονής Κουτλουμουσίου. 

'Αρχ.: Αία τον παρόντος μον γράμματος σνμφωνητικον δηλοποιώ εγώ. . . 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 203, 236.— Κώδ. 3, άρ. 43, 44, 59" κώδ. 35, 
άρ. 4. 'Αντίγραφο του ίδιου γράμματος βλ. κώδ. 35, άρ. 8. 

1. Βλ. το κατάστιχο παραλαβής, κώδ. 35, άρ. 3. 
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59 Διοριστήριο γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως για το Δαβίδ 
Λαυριωτη, ηγούμενο της μονής Κοτροτζανιου 

σελ. 188-190 1 Μαΐου 1791 

Ή Μεγάλη Σύναξη του 'Αγίου "Ορους διορίζει τον αρχιμανδρίτη Δαβίδ 
Λαυριωτη ως ηγούμενο της μονής Κοτροτζανιου για 6 χρόνια και εγγυάται 
για το πρόσωπο του. Επαναλαμβάνονται οι δροι ανάληψης της ήγουμενείας, 
πού περιέχονται στο συμφωνητικό γράμμα του ϊδιου του Δαβίδ (κώδ. 3, άρ. 58). 

Στο τέλος του αντιγράφου σημειώνεται δτι το παρόν διοριστήριο γράμμα 
παραδόθηκε στον Πολύζο Χατζη-Μόσχο άπο τη Θεσσαλονίκη για να σταλεί 
στον αρχιμανδρίτη Δαβίδ Λαυριωτη στη Βλαχία. 

'Αρχ.: Δια τον παρόντος γράμματος της μεγάλης μέσης, και κοινότητος τον 
"Αγίον "Ορονς οηλοποιονμεν ήμεϊς. . . 

Πρβλ. : Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 203. 

60 'Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως 
σελ. 192-194 3'Ιανουαρίου 1791 

Με απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως και με βασιλική προσταγή είχε 
απαγορευτεί ή λειτουργία εργαστηρίων στις Καρυές, στα μοναστήρια και στα 
κελιά, καθώς καί ή διαμονή λαϊκών στα ίδια μέρη. Ή απόφαση με τον καιρό 
οχι μόνο είχε περιέλθει σέ αχρηστία, άλλα αντίθετα είχε αυξηθεί ή εμπορική 
κίνηση. Ή κατάσταση αυτή είχε προκαλέσει τήν αντίδραση τόσο των ηγεμό
νων, οί υπήκοοι των οποίων εμπορεύονταν στο "Αγιο "Ορος χωρίς να καταβάλ-
λουν στην πατρίδα τους το νόμιμο φόρο, δσο καί των αγιορειτών καί τών 
προσκυνητών λόγω του προκλητικού τρόπου ζωής τών εμπόρων. 

Με νέα ομόφωνη απόφαση απαγορεύεται ή εγκατάσταση εμπόρων στο 
"Αγιο "Ορος καί ή κάθε είδους συναλλαγή μεταξύ τους. 'Ανάλογη απαγόρευση 
επιβάλλεται καί στους μοναχούς, οί όποιοι δεν έχουν το δικαίωμα να διατη
ρούν εργαστήρια στην πλατεία τών Καρυών, δπου κάθε Σάββατο πραγματο
ποιείται ή συνηθισμένη μεγάλη αγορά, ή οπουδήποτε άλλου. Τα προϊόντα τους 
μπορούν να τα παράγουν μόνο στα κελιά τους. 'Απαγορεύεται επίσης αυστηρά 
ή κατασκευή καί ή πώληση μαχαιριδίων καί πυροβόλων δπλων Δίνεται άδεια 
στους χαλκοματάδες καί τους σιδηρουργούς, ως απόλυτα αναγκαίοι επαγγελ
ματίες, να εγκαθίστανται καί να εργάζονται αποκλειστικά καί μόνο στα μο
ναστήρια. 'Επισημαίνεται, τέλος, στην ίδια απόφαση δτι πολλοί έρχονται στο 
"Αγιο "Ορος καί με το πρόσχημα δτι θα γίνουν μοναχοί αγοράζουν ησυχαστή
ρια ή κελιά, χωρίς δμως ποτέ να επιτελούν το σκοπό τους. "Ολοι δσοι άνή-
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κουν στην κατηγορία αύτη μόλις διαπιστωθεί ή απάτη τους πρέπει να εκ
διώκονται χωρίς αποζημίωση. 

Την απόφαση υπογράφουν οι ακόλουθοι εκπρόσωποι των μονών: ο σκευο-
φύλακας Λαύρας Γεράσιμος, ό αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ίβηρίτης, ό προηγού
μενος καί επίτροπος Διονυσίου Δανιήλ, ό προηγούμενος Παντοκράτορος Νικη
φόρος, ό σκευοφύλακας Δοχειαρίου ιερομόναχος Κύριλλος, ό σκευοφύλακας Κα-
ρακάλλου Βενιαμίν, ό ιερομόναχος 'Ιγνάτιος Ξενοφωντινός, ό προηγούμενος 
Σταυρονικητα Χρύσανθος (ό όποιος, δπως σημειώνεται, έγραψε καί το παρόν 
κείμενο), ό καθηγούμενος Γρηγορίου Μητροφάνης, ό σκευοφύλακας Βατοπε-
δίου ιερομόναχος Φιλόθεος, ό σκευοφύλακας Χιλανδαρίου ιερομόναχος Δανιήλ, 
ό προηγούμενος καί επίτροπος Κουτλουμουσίου 'Αγάπιος, ό δίκαιος Ξηροπο-
τάμου Άνατόλιος, ό αρχιμανδρίτης Ζωγράφου Άκάκιος , ό προηγούμενος ' Α 
γίου Παύλου Άνθιμος , οί επίτροποι Φιλόθεου Άνανίας καί Γαλακτίων, ό αρχι
μανδρίτης καί σκευοφύλακας Σ . Πέτρας 'Ιωακείμ, ό δίκαιος Έσφιγμένου ' Ιγνά
τιος. 

"Οπως αναφέρεται στο τέλος του αντιγράφου, το πρωτότυπο κατατέθηκε 
για φύλαξη, άφοϋ σφραγίστηκε, στο σκευοφυλάκιο της μονής Κουτλουμουσίου. 

Α ρ χ . : f'O Κύριος ημών Ίησοϋς Χριστός και Θεός τών όλων. . . 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγων "Ορος, σελ. 230, 242-243.— Β λ ά χ ο υ , Χερσόνησος, σελ. 
99.— Σ μ υ ρ ν άκη , "Αγων "Ορος, σελ. 158-159. 
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σελ. 195-196 9 'Ιουνίου 1791 

Μέ όλοσφράγιστο γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως επικυρώνεται ή από
φαση [τής 3ης 'Ιανουαρίου 1791] (κωδ. 3 , άρ. 60) για την εκδίωξη τών λαϊ
κών άπο το Ά γ ι ο "Ορος καί συμπληρώνεται μέ τους ακόλουθους δρους: Α π α 
γορεύεται ή λειτουργία κρεοπωλείου στις Καρυές, ακόμη καί άπο τους σειμέ-
νιδες του άγα του Α γ ί ο υ "Ορους, τους βορδοναρίονς τών μοναστηριών ή άπο 
άλλους στα κελιά ή στο δάσος. 'Επιτρέπεται μόνο στο σκευοφύλακα του μπεϊ-
λικίον να φροντίζει για το κρέας του άγα καί τών φιλοξενουμένων του. 'Απα
γορεύεται να κατασκευάζονται, να πωλούνται καί να κυκλοφορούν τσιμπούκια 
(ραπίδες), καθώς καί κολοκύθες εις είδος πότζης για το κρασί. 'Επιτρέπεται 
σέ λαϊκούς καί μοναχούς να κατασκευάζουν σακκιά, αποκλειστικά δμως μέσα 
στα μοναστήρια. Οί τσαγκάρηδες μοναχοί έχουν το δικαίωμα να κατασκευά
ζουν μόνο μαΰρα παπούτσια καί οχι κοσμικά. Την τέχνη του βυρσοδέψη, τέ
λος, επιτρέπεται να την άσκοϋν μόνο καλόγεροι καί μέσα στα μοναστήρια. 
"Οποιος παραβεί τις παλαιότερες καί τις τωρινές διατάξεις, μοναχός ή λαϊκός, 
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απλός ή τιτλοΰχος, θα καταβάλει πρόστιμο στον μποσταντζήμπαση 2.000 γρό
σια μετρητά και στο χασεκή-άγα του 'Αγίου "Ορους άλλα 500 γρόσια. 

Υπογράφουν οι παρακάτω 19 εκπρόσωποι των μονών: ό σκευοφύλακας 
Λαύρας Γεράσιμος, ό σκευοφύλακας Βατοπεδίου Φιλόθεος, ό αρχιμανδρίτης 
'Ιβήρων 'Αθανάσιος, ό σκευοφύλακας Χιλανδαρίου Δανιήλ, ό γέροντας Θεοφά
νης Διονυσιάτης, ό προηγούμενος και επίτροπος Κουτλουμουσίου 'Αγάπιος, ό 
προηγούμενος Παντοκράτορος Νικηφόρος, ό δίκαιος Ξηροποτάμου Άνατόλιος, 
ό επίτροπος Ζωγράφου Μεθόδιος, ό σκευοφύλακας Δοχειαρίου Κύριλλος, ό 
αρχιμανδρίτης και σκευοφύλακας Σ . Πέτρας 'Ιωακείμ, ό σκευοφύλακας Κα-
ρακάλλου Βενιαμίν, 6 προηγούμενος 'Αγίου Παύλου Παρθένιος, ό σκευοφύλα
κας Έσφιγμένου 'Ιγνάτιος, ό προηγούμενος Σταυρονικήτα Γαβριήλ, ό ιερομό
ναχος 'Ιγνάτιος Ξενοφωντινός, ό Διονύσιος Γρηγορ^άτης, ό προηγούμενος καί 
επίτροπος Φιλόθεου Άρκάδιος, ό ιερομόναχος ΈφραΙμ Κωνσταμονίτης. 

' Ό π ω ς σημειώνεται στο τέλος του αντιγράφου, το πρωτότυπο γράμμα κα
τατέθηκε για φύλαξη στο σκευοφυλάκιο της μονής Κουτλουμουσίου. 

'Αρχ. : f Δια τον παρόντος ημών όλοσφραγίστον γράμματος δηλοποιοΰμεν ήμεϊς 
άπαντες. . . 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον 'Όρος, σελ. 230, 242-243, 252.— Β λ ά χ ο υ , Χερσόνη
σος, σελ. 99.— Σ μ υ ρ ν ά κ η , "Αγιον "Ορος, σελ. 160. 

€1 Γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τον επίτροπο Θεσσαλο
νίκης 'Ιωάννη Γούτα Καυταντζόγλου 

σελ. 197-199 'Ιούλιος 1791 

Με γράμμα της προς τον επίτροπο του 'Αγίου "Ορους στη Θεσσαλονίκη 
'Ιωάννη Γούτα Καυταντζόγλου ή Μεγάλη Σύναξη τον πληροφορεί τα ακό
λουθα: 

Το 1783, κατά τήν κατανομή του χρέους της Κοινότητας οί μονές της 
Λαύρας καί τών 'Ιβήρων είχαν διαμαρτυρηθεί για τήν επιβολή υπερβολικού 
οικονομικού βάρους. Ή Μεγάλη Σύναξη είχε αποδεχτεί τήν πρόταση του 
πρώην μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Δαμάσκηνου να εκπέσουν άπο το ανάλογο 
τών μονών αυτών 70 πονγγιά, τα όποια θα τα κατέβαλαν τα υπόλοιπα μονα
στήρια. Το 1787, στην Κωνσταντινούπολη ή κατανομή του κοινού χρέους είχε 
γίνει ομόφωνα αποδεκτή. Μια μικρή διαφορά πού είχε προκύψει μεταξύ τών 
μονών της Λαύρας καί τών 'Ιβήρων είχε λυθεί με τήν προσπάθεια της Κοι
νότητας καί του τότε πατριάρχη Προκοπίου Α ' . Κατά τον τρέχοντα χρόνο οι 
Λαυριώτες, χωρίς προηγουμένως να ενημερώσουν τήν Κοινότητα, είχαν επι
τύχει να πείσουν τον πατριάρχη [Νεόφυτο Ζ ' ] να τους αφαιρέσει τα 72 πουγγιά 
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πού τους αναλογούσαν άπο το κοινό χρέος, καί είχαν ορίσει δτι αν δέν συμφω
νούσε ή Κοινότητα, τότε ή τελευταία θα αναγκαζόταν να τους καταβαλει τα 
160 πονγγιά πού χρωστούσε στη μονή της Λαύρας.1 

Ή Κοινότητα είχε απαντήσει στον πατριάρχη προβάλλοντας τα δίκαια 
τών υπόλοιπων 19 μονών, άλλα με δεύτερο γράμμα ό πατριάρχης, εμμένοντας 
στή θέση του, είχε ζητήσει να σταλούν άπο το "Αγιο "Ορος 6 εξαρχοι, για 
να επικυρώσουν ως εκπρόσωποι καί τών 19 μονών τήν απόφαση του. Με νέα 
απάντηση οι επιστάτες είχαν δεχτεί, μετά τήν εξόφληση δλων τών άλλων 
δοσιμάτων καί εξόδων της Κοινότητας, να στείλουν στην Κωνσταντινούπολη 
έναν ή δύο εκπροσώπους άπο κάθε μοναστήρι για να συσκεφθοΰν καί να απο
φασίσουν. Παρά τή στάση αυτή οι αγιορείτες είχαν κατηγορηθεί Οτι είχαν 
επιδείξει μέ τήν απάντηση τους απείθεια. Διευκρινίζεται τώρα δτι, παρά τήν 
υποστήριξη πού έχουν εξασφαλίσει άπο το μητροπολίτη Νικομήδειας [Αθα
νάσιο], οι ηγούμενοι τών μονών είναι δύσκολο κατά τήν τρέχουσα περίοδο να 
αναχωρήσουν για τήν Κωνσταντινούπολη, γιατί είναι ή εποχή συλλογής τών 
χαρατζίων καί συγκέντρωσης της σοδειάς. ,νΑν βέβαια ή Κοινότητα είχε βά
σιμες ενδείξεις δτι ή αποστολή της θα είχε επιτυχία, τότε θα τήν πραγματο
ποιούσε. Μέ δσα δμως έχουν συμβεί μέχρι σήμερα ή Μεγάλη Σύναξη έχει 
γίνει καχύποπτη καί προτιμά να μείνουν τα πράγματα προς το παρόν δπως 
είναι. Τελειώνοντας το γράμμα παρακαλεί τον επίτροπο 'Ιωάννη Γούτα Καυ-
ταντζόγλου να ενημερώσει το μητροπολίτη Νικομήδειας για τή θέση καί τα 
δίκαια τών αγιορειτών σχετικά μέ τήν υπόθεση αυτή. 

'Αρχ. : f Και va διηγηθώμεν τήν ύπόθεσιν εξ αρχής προς τήν εύγένειάν της. . . 
Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγων "Ορος, σελ. 236.— Κώδ. 3, άρ. 53, 54, 55, 56, 65, 69, 70. 

1. Το ποσό πού δφειλε να επιστρέψει ή Κοινότητα στή μονή της Λαύρας, αν δέν δεχόταν 
το διακανονισμό, ανέρχεται στο γράμμα αυτό σε 160 πονγγιά, ένώ στο συνοδικό γράμμα 
τοϋ πατριάρχη Νεοφύτου Ζ ' (κώδ. 3, άρ. 53) ανέρχεται σέ 166 πονγγιά. 

63 Κατάστιχο της κινητής περιουσίας της μονής Τριών 'Ιεραρχών 
σελ. 201-205 1 Σεπτεμβρίου 1780 

Στο κατάστιχο καταγράφονται: τα αφιερώματα καί ιερά άμφια πού βρί
σκονται πάνω στο λείψανο της όσίας Παρασκευής της Νέας, τα ασημικά καί 
άλλα λατρευτικά σκεύη της εκκλησίας της μονής, τα αντικείμενα του ήγουμε-
νείου, οι μωσίες, τα ζώα καί τα μελίσσια, καθώς καί δλα τα γράμματα καί 
τα κηρόβουλλα (χρνσόβονλλα) πού φυλάσσονται στή μονή. 

Βεβαιώνει ό ηγούμενος της μονής Τριών 'Ιεραρχών 'Ιγνάτιος [Λαυριώ-
της]. 
'Αρχ.: Τα της ιεράς εκκλησίας πρώτον. Το ιερόν και αγιον λείψανον. . . 
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64 Όλοσφράγιστο γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως 
σελ. 206 24 'Ιουνίου 1792 

Ή Μεγάλη Σύναξη του 'Αγίου "Ορους με όλοσφράγιστο γράμμα της διό
ρισε ως έξάρχους της τον πρώην σκευοφύλακα της μονής Ζωγράφου Κων
στάντιο καί τον παπά Παΐσιο Ξενοφωντινό, οί όποιοι μαζί με τον ηγούμενο 
τής μονής Κοτροτζανίου Δαβίδ θα ασχοληθούν με το θέμα των δανείων πού 
έχει συνάψει ό τελευταίος, καθώς καί με την εξεύρεση νέων με ευνοϊκότερους 
δρους καί χαμηλότερο τόκο προς εξόφληση των παλαιών. Οί δύο εξαρχοι θα 
μεταβούν στη Μολδαβία, δπου μαζί με τον εκεί έξαρχο διδάσκαλο ' Ιωσήφ 
Βατοπεδινο θα διενεργήσουν έλεγχο δλης τής δοσοληψίας τοΰ ηγουμένου τής 
μονής τών Τριών 'Ιεραρχών 'Ιγνατίου. Μετά τον έλεγχο ό 'Ιγνάτιος οφείλει 
να εγκαταλείψει το μοναστήρι, άλλα δεν θα αναλάβει άλλος την ήγουμενεία 
πριν ενημερωθεί καί εγκρίνει πρώτα ή Κοινότητα. Οί τρεις εξαρχοι πρέπει να 
φροντίσουν επίσης να εξασφαλίσουν δάνεια καί στο 'Ιάσιο με ευνοϊκούς δρους 
για την εξόφληση χρεών τοΰ 'Αγίου "Ορους. "Εχουν ακόμη το δικαίωμα να δια
πραγματευτούν οποιαδήποτε υπόθεση, σχετική με το "Αγιο "Ορος, ανακύψει. 

'Αρχ.: Αιά τού παρόντος ημών όλοσφραγίστον βεβαιωτηρίον γράμματος απο
καθιστώ μεν. . . 

65 Ένσφράγιστο γράμμα τής μονής Μεγίστης Λαύρας 
σελ. 207 12 'Ιουνίου 1792 

ΟΊ προεστώτες καί οί πατέρες τής μονής τής Λαύρας με ένσφράγιστο 
γράμμα αναγνωρίζουν τις παλαιότερες πράξεις τους ώς άδικες καί αποφασί
ζουν να ζουν ειρηνικά μέ τα υπόλοιπα μοναστήρια, συμμετέχοντας σε κάθε 
ανάγκη καί δόσιμο τής Κοινότητας. 'Αναγνωρίζουν επίσης την ευεργετική στά
ση τής Κοινότητας απέναντι τους, ή όποια τους χάρισε δύο χρόνων χρεωστικά 
υπόλοιπα (μπακία), αξίας 18 πονγγιών, καθώς καί 12 πουγγιά συνολικά για 
τα επόμενα 4 χρόνια, μέχρι δηλαδή τήν 1η 'Ιουνίου 1796, άπα το ετήσιο καθο
ρισμένο δόσιμο τους. Βεβαιώνουν ακόμη δτι θα προσέρχονται κανονικά στις 
Συνάξεις καί θα συμμετέχουν μέ το ανάλογο τους στα μηρία, τα χαράτζια, τα 
χρέη καί τους τόκους τής Κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη, στή Βλαχία 
καί άλλου. 

Α ρ χ . : f Αιά τον παρόντος ενσφραγίστον βεβαιωτικού καί υποσχετικού γράμ
ματος δηλοποιούμεν άπαντες ημείς. . . 

Πρβλ.: Κώδ. 3, άρ. 53, 54, 55, 56, 57, 62 καί 69. 
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66 Ενυπόγραφο και ένσφράγιστο γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως 
σελ. 208 13 'Ιουνίου 1792 

Οι προεστώτες των 19 μονών του 'Αγίου "Ορους με ενυπόγραφο και έν-
σφράγιστο γράμμα βεβαιώνουν δτι αποδέχονται δλα δσα είχαν δηλώσει με το 
προηγούμενο γράμμα τους οι προεστώτες και οι μοναχοί της μονής Λαύρας 
(κώδ. 3 , άρ. 65). 

'Αρχ.: f Aià τον παρόντος ενυπόγραφου και ενσφραγίστου γράμματος ημών 
δηλοποιοΰμεν ημείς άπαντες. . . 

67 Πατριαρχικό και συνοδικό γράμμα του πατριάρχη 
Νεοφύτου Ζ ' 

σελ. 209-211 10 'Ιουλίου 1793 

Ό πατριάρχης Νεόφυτος Ζ ' ανακοινώνει στο μητροπολίτη Θεσσαλονίκης 
και στους υποκείμενους σ' αυτόν επισκόπους, Κίτρους, Καμπάνιας, Πλαταμώ
νος, Σερβίων, Πολυανής, Πέτρας, Άρδαμερίου, 'Ιερισσού και 'Αγίου "Ορους, 
καθώς και σε δλους τους χριστιανούς δτι ό πασάς Σιλίστριας Βαλεσί Σε ί τ Χα-
σάν είχε κατατροπώσει τα σώματα των ληστών (εσκιαοων νταγλίδων) και 
ελευθερώσει το δρόμο προς τη Σόφια. Ό αγώνας δμως συνεχίζεται εναντίον 
των υπόλοιπων ληστών καθώς και εκείνων άλλων περιοχών. Με βασιλική δια
ταγή προς τις άρχες και τους κατοίκους του κάζα τής Ρούμελης επιτρέπεται, 
άλλα και επιβάλλεται, ή σύλληψη και ή θανάτωση κάθε ληστή πού θα κατέ
ληγε εκεί. Ε π ε ι δ ή οι κάτοικοι, και ιδιαίτερα οι χριστιανοί, διστάζουν να εφαρ
μόσουν τή διαταγή αύτη, διευκρινίζεται δτι οποιοσδήποτε θανατώσει ληστή 
θα καρπώνεται τα πράγματα του, χωρίς να δίνει τήν παραμικρή εξήγηση και 
χωρίς να απολογείται σε πρόσωπο ή αρχή. Με το πατριαρχικό αυτό γράμμα 
επιδιώκεται ή γνωστοποίηση της διαταγής στους χριστιανούς προκειμένου να 
εξολοθρευτούν οι ληστές προς το κοινό συμφέρον. 

'Υπογράφουν ό πατριάρχης Νεόφυτος Ζ ' και ο'ι μητροπολίτες, Καισαρείας 
Γρηγόριος, 'Ηράκλειας Μεθόδιος, Νικομήδειας 'Αθανάσιος, "Αρτης Μακάριος, 
'Αγχιάλου 'Ιωακείμ, 'Εφέσου Σαμουήλ, Κυζίκου 'Αγάπιος, Δέρκων Γεράσι
μος, Προύσσης "Ανθιμος, Μελενίκου Λεόντιος και Βάρνας Φιλόθεος. 

'Αρχ.: Γνωστόν έστω πασιν ύμϊν, δτι εξεδόθη. . . 

Πρβλ. : Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 164. 



ΚΩΔΙΚΕΣ 81 

68 Συνοδικό σιγιλλιώδες γράμμα του πατριάρχη Νεοφύτου Ζ ' 
σελ. 211-212 2 Σεπτεμβρίου, ίνδ. 12, 1793 

Ό πατριάρχης Νεόφυτος Ζ ' με συνοδικό σιγιλλιώδες γράμμα προς τους 
επιστάτες, τους προεστώτες των μονών, τους μοναχούς και τους λαϊκούς του 
'Αγίου "Ορους επικυρώνει παλαιότερη απόφαση, σύμφωνα με την οποία επι
τρέπεται στις Καρυές ή λειτουργία δύο μόνον μπακάλικων και δύο άχτάρικων 
(κώδ. 3 , άρ. 61). Στόύς παραβάτες, ιερωμένους ή λαϊκούς, έπισείεται ή ποινή 
του αφορισμού. 

Μηνολόγιο του πατριάρχη. Υπογράφουν οι μητροπολίτες, Καισαρείας 
Γρηγόριος, Εφέσου Σαμουήλ, 'Ηράκλειας Μεθόδιος, Νικομήδειας 'Αθανάσιος, 
Δέρκων [vaca t ] , "Αρτης Μακάριος. 

'Αρχ.: Άνηνέχθη ήμϊν παρά των ενταύθα εν τγ\ βασιλενούστ) διωρισμένων επι
τρόπων. . . 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 244.— Β λ ά χ ο υ , Χερσόνησος, σελ. 99. 

69 Όλοσφράγιστο γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τη μονή 
Μεγίστης Λαύρας 

σελ. 213-215 3 Φεβρουαρίου 1794 

Ή Μεγάλη Σύναξη αναφέρει δτι ή μονή της Λαύρας έχει ευεργετηθεί 
επανειλημμένα. Για πρώτη φορά [το 1783], δταν πατριάρχης ήταν ο Γα
βριήλ Δ' , κατά τήν κατανομή του κοινού χρέους το ανάλογο της μονής είχε 
υπολογιστεί σε 120.000 γρόσια, άπο τα όποια είχαν αφαιρεθεί 20.000 γρόσια 
και χρεωθεί στα υπόλοιπα μοναστήρια. 'Εννέα χρόνια αργότερα είχαν χαρι
στεί 9.000 γρόσια άπο τα δοσίματα της ίδιας μονής. Παρά τις ευεργεσίες 
αυτές οι Λαυριώτες χωρίς να ενημερώσουν τη Μεγάλη Σύναξη είχαν ενεργή
σει στην Κωνσταντινούπολη, επιτυγχάνοντας τήν απαλλαγή άπο τις καθιερω
μένες εισφορές τους προς τήν Κοινότητα. Το πατριαρχείο, για να διαπιστώσει 
τήν κατάσταση πού επικρατούσε στο "Αγιο "Ορος, είχε στείλει ως εξαρχό του 
το μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Γεράσιμο, τον όποιο οι Ααυριώτες έπεισαν να 
αναλάβει εγγράφως τήν έπιστα'σία της Ααύρας. Ή μονή, αποδεχόμενη τη σύ
σταση του Γερασίμου, επανήλθε στην κοινοβιακή ζωή, ενώ ως ηγούμενος της 
είχε επιλεγεί ό παπάς Π αίσιος Ξενοφωντινός, επειδή μεταξύ των Λαυριω-
τών δέν υπήρχε κατάλληλο πρόσωπο για να αναλάβει τήν ήγουμενεία. Ό μη
τροπολίτης Θεσσαλονίκης είχε γνωστοποιήσει τα παραπάνω γεγονότα στή Με
γάλη Σύναξη ζητώντας άπο τα υπόλοιπα μοναστήρια να βοηθήσουν τή μονή 
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της Λαύρας, απαλλάσσοντας την για κάποιο χρονικό διάστημα άπο τα δοσί
ματα της. Μετά άπο επιμονή του μητροπολίτη και επειδή τόσο αυτός δσο και 
ό νέος ηγούμενος της μονής ήταν πρόσωπα άξια εμπιστοσύνης, ή Μεγάλη 
Σύναξη αποφάσισε να χαριστούν τα ακόλουθα ποσά: για το έτος 1792, 2.100 
γρόσια άπο το δόσιμο και 599 γρόσια και 99 άσπρα άπο το σεφερ-Ιμτάτι' γ ια 
το έτος 1793, 836 γρόσια και 33 άσπρα άπο τα χαράτζια και 3.500 γρόσια 
άπο το δόσιμο. 'Ακόμη, για τα επόμενα 6 χρόνια αποφασίστηκε να καταβάλλει 
ή μονή της Λαύρας κάθε χρόνο 4.000 γρόσια για ενα ή περισσότερα δοσίματα, 
αντί των 6.000 γροσιών πού ήταν το καθορισμένο ποσό. 'Αντίθετα, κανονικά 
θα καταβάλλονται προς τήν Κοινότητα το μηρί, τα χαράτζια, ό Ιστηράς, το 
σεφερ-Ιμτάτι και το ανάλογο της μονής για το κοινό χρέος. Οι Λαυριώτες θα 
συνεχίσουν να λαμβάνουν μέρος στις συνελεύσεις της Κοινότητας καί θα αγω
νίζονται μαζί με τους μοναχούς τών υπόλοιπων μοναστηριών μέ ομοψυχία για 
τήν επίλυση κάθε προβλήματος, σχετικού μέ τις ανάγκες τοΰ 'Αγίου "Ορους. 

Στην αρχή τοΰ πρωτοτύπου εγγράφου επικυρώνει ό μητροπολίτης Θεσ
σαλονίκης Γεράσιμος. 

'Αρχ.: Δια τον παρόντος ενσφραγίστου βεβαιωτικού και υποσχετικού ημών 
γράμματος δηλοποιοϋμεν άπαντες ημείς. . . 

Πρβλ.: Κώδ. 3, άρ. 53, 54, 55, 56, 57, 62, 65, 70. 

70 Ένσφράγιστο συμφωνητικό γράμμα της μονής Μεγίστης 
Λαύρας 

σελ. 215 2 Φεβρουαρίου 1794 

Οί πατέρες της μονής της Λαύρας μέ ένσφράγιστο γράμμα υπόσχονται 
να τηρήσουν δσα περιέχονται στο προηγούμενο συμφωνητικό γράμμα της Κοι
νότητας του 'Αγίου "Ορους. 

Υπογράφει ό ηγούμενος της μονής ιερομόναχος Παΐσιος. Το πρωτότυπο 
επικυρώνει ό μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεράσιμος. 

Στο τέλος του αντιγράφου σημειώνεται Οτι το πρωτότυπο γράμμα κατα
τέθηκε για φύλαξη στο σκευοφυλάκιο της μονής Βατοπεδίου. 

'Αρχ.: f Δια τοΰ παρόντος υποσχετικού και ενσφραγίστον ημών γράμματος 
δηλοποιούμεν άπαντες ημείς. . . 

Πρβλ.: Κώδ. 3, άρ. 53, 54, 55, 56, 57, 62, 65, 69. 

Σημ.: Στο παρόν συμφωνητικό αναφέρεται οτι ή Ικπτωση άπο το δόσιμο τοϋ 1792 ανέρ
χεται στο ποσό τών 7.306 γροσιών καί 12 άσπρων, αντί τοϋ ποσοϋ τών 7.036 γροσιών καί 
12 άσπρων πού μνημονεύονται στο προηγούμενο έ'γγραφο. 
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71 Υποσχετικό γράμμα του ιερομόναχου Δοσιθέου 
σελ. 216 1 'Ιουλίου 1794 

Ό ιερομόναχος και ψάλτης παπάς Δοσίθεος άπο το κελί τοϋ Ευαγγελι
σμού μετανοεί ταπεινά καί υπόσχεται να αφήνει το νερό πού περνά άπο το κελί 
του να φτάνει ελεύθερα στο μύλο. Εγγυώντα ι οι προεστώτες του μοναστη
ρίου του. *Av παραβεί τή συμφωνία αυτή, θα είναι καταραμένος καί θα κατα-
βάλει πρόστιμο στην Κοινότητα 50 γρόσια. 

Στην αρχή του πρωτοτύπου εγγράφου επικυρώνει 6 'Ιερισσού καί 'Αγίου 
"Ορους 'Ιγνάτιος. Στο τέλος του εγγράφου υπογράφουν ό ιερομόναχος Δοσί
θεος άπο τον Ευαγγελισμό καί οι επιστάτες της Κοινότητας, προηγούμενος 
Γερμανός Βατοπεδινός, προηγούμενος 'Αγάπιος Κουτλουμουσιανός, προηγού
μενος Γαβριήλ Καρακαλλινος καί Κωνστάντιος Σταυρονικητιανός. 

'Αρχ.: Aia τοϋ παρόντος μου γράμματος γίνεται δηλον, δτι επειδή κατά πει-
σμονήν... 
Πρβλ.: Πίν. 6. 

72 Ένσφράγιστο γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως 
σελ. 217 1795 

Ό προηγούμενος Διονύσιος Σιμωνοπετρίτης είχε αποδειχθεί δτι ήταν κλέ
φτης καί γι ' αυτό είχε φυλακιστεί άπο το Χασεκή Χαφούς άγά. Με απόφαση 
της Μεγάλης Συνάξεως καί με διαταγή του αγά αποστέλλονται στή μονή Σί -
μωνος Πέτρας ό επιστάτης Γερμανός Βατοπεδινός, ό επιστάτης 'Αγάπιος 
Κουτλουμουσιανός, ό προηγούμενος "Ανθιμος Καρακαλλινος καί ό γέροντας 
Άκάκιος Ξενοφωντινός, οι όποιοι μαζί με το σκευοφύλακα της μονής ' Ιωα
κείμ θα καταγράψουν δλη τήν κινητή περιουσία του Διονυσίου. 

Βεβαιώνουν οι ακόλουθοι εκπρόσωποι των μονών του 'Αγίου "Ορους: ό 
αρχιμανδρίτης Ναθαναήλ Λαυριώτης, ό αρχιμανδρίτης Συμεών Βατοπεδινός, ό 
προηγούμενος 'Ιβήρων 'Ιωακείμ, ό προηγούμενος καί επίτροπος Χιλανδαρίου 
Σάββας, ό ιεροδιάκονος Συμεών Διονυσιάτης, ό σκευοφύλακας Κουτλουμουσίου 
Διονύσιος, ό δίκαιος Παντοκράτορος 'Ιερόθεος, ό δίκαιος Ξηροποτάμου Ά ν α -
τόλιος, ό σκευοφύλακας Δοχειαρίου Κύριλλος, ό προηγούμενος Ζωγράφου Με
θόδιος, ό σκευοφύλακας Καρακάλλου Βενιαμίν, ό επίτροπος Ά γ . Παύλου Να
θαναήλ, ό επίτροπος Φιλόθεου Γρηγόριος, ό επίτροπος Γρηγορίου Διονύσιος, ό 
καθηγούμενος Ξενοφώντος 'Ιγνάτιος καί ό σκευοφύλακας Σταυρονικήτα Καλλί
νικος. 

'Υπάρχουν ακόμη στο αντίγραφο ζωγραφισμένη τουρκική υπογραφή, ή 
θέση της σφραγίδας της Μεγάλης Συνάξεως καί ή θέση της σφραγίδας τοϋ 



ΚΩΔΙΚΕΣ 85 

•ψν« 

»>**· &*$'&^Φγ»<$$&> »* «· Λ ·»".<« · ' ? - . - , * ••' fr" ** 

%*-ρη?ϊφ*ρ «vim,«**,J*^ft<J^**$**4**' ***** ·^l*''*, ' 

Πίν. 7. Ένσφράγιστο γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως (1795: Κωδ. 3, σελ. 217). 



86 ΜΕΡΟΣ Α' 

άγά. Στην αρχή του αντιγράφου σημειώνεται δτι το πρωτότυπο γράμμα πα
ραδόθηκε στο Γερμανό Βατοπεδινο για φύλαξη στο σκευοφυλάκιο της μονής. 

'Αρχ.: 'Επειδή εφάνη καί εβεβαιώθη κλέπτης φανερώς δ προηγούμενος Διο
νύσιος Σιμοπετρίτης. . . 

Πρβλ.: Κωδ. 3, άρ. 73.— Πίν. 7. 

73 Ένσφράγιστο γράμμα του σκευοφύλακα της μονής Σίμωνος 
Πέτρας 'Ιωακείμ 

σελ. 218 21 Μαΐου 1795 

Μετά τή δραπέτευση άπο τή φυλακή του παπα Διονυσίου εστάλησαν με 
απόφαση τής Μεγάλης Συνάξεως καί του ζαμπίτη Χαφούς άγά στή μονή 
Σίμωνος Πέτρας ό προηγούμενος Γερμανός Βατοπεδινός, ό 'Αγάπιος Κουτλου-
μουσιανός, ό προηγούμενος "Ανθιμος Καρακαλλινος καί ό γέροντας Άκάκιος 
Ξενοφωντινός, οι όποιοι μαζί με το σκευοφύλακα τής μονής 'Ιωακείμ κατέ
γραψαν τήν κινητή περιουσία του Διονυσίου. 'Από τα κατάστιχα πού συνέτα
ξαν, το ενα έμεινε στή μονή μαζί με τα αντικείμενα καί το άλλο παραδόθηκε 
στην Κοινότητα. Ό σκευοφύλακας παρέλαβε ακόμη για να φυλάξει με δική 
του ευθύνη: το χαλκό καί το ασήμι πού βρισκόταν στην κατοχή του Διονυ
σίου, 10 γρόσια καί 20 παράδες πού ήταν στή σακούλα του μαζί με τα κλει
διά του, 4 ομολογίες συνολικής αξίας 540 γροσιών, τα ροΰχα του καί τα προ
σωπικά του αντικείμενα. 

'Υπογράφει καί βεβαιώνει ό σκευοφύλακας τής μονής Σίμωνος Πέτρας 
αρχιμανδρίτης 'Ιωακείμ. 

Στην αρχή του αντιγράφου σημειώνεται δτι το πρωτότυπο γράμμα παρα
δόθηκε άπο το σκευοφύλακα τής μονής Σίμωνος Πέτρας αρχιμανδρίτη 'Ιωα
κείμ στή Μεγάλη Σύναξη, ή οποία το παρέδωσε για φύλαξη στους επιστάτες 
τής Κοινότητας. 

'Αρχ.: f μιρ'ηεΨ Μαΐου καν. Φυγών άπο τής φυλακής. . . 
Πρβλ.: Κώδ. 3, άρ. 72. 

74 Όλοσφράγιστο γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως 
σελ. 219-220 14 Αυγούστου 1796 

Με όλοσφράγιστο γράμμα αποφασίζεται δτι κάθε πρόσωπο ή μοναστήρι 
πού θα γίνει αιτία διαμάχης ή ταραχής στο "Αγιο "Ορος θα αναλαμβάνει τα 
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έξοδα ή τη ζημιά πού θα προκύπτει άπο την αναστάτωση αυτή. Σε περίπτωση 
διαφοράς μεταξύ των μονών του 'Αγίου "Ορους, αν δεν βρεθεί λύση στη Με
γάλη Σύναξη, τότε με όλοσφράγιστο γράμμα θα προσφεύγουν στη Σύνοδο 
του Πατριαρχείου. Τα γράμματα πού δεν θα έχουν τις σφραγίδες δλων τών 
μονών δέν θα αναγνωρίζονται ώς έγκυρα και ή απόφαση πού θα περιέχουν 
θα θεωρείται άκυρη. Οί λαϊκοί επίτροποι του 'Αγίου "Ορους στην Κωνσταντι
νούπολη, όπως για παράδειγμα ό μακαρίτης Σκαρλατάκης και ό Χατζη-Θεο-
χάρης, πρέπει να εγκρίνονται και να διορίζονται άπο τη Μεγάλη Σύναξη και 
οχι άπο μεμονωμένα πρόσωπα. 

"Οπως σημειώνεται στο τέλος, το παρόν γράμμα άντιγράφηκε στον κώδικα 
το Μάρτιο του 1797. 'Αναφέρεται επίσης δτι το πρωτότυπο γράμμα κατα
τέθηκε για φύλαξη στο σκευοφυλάκιο τής μονής Βατοπεδίου. 

'Αρχ.: 'Επειδή δ κοινός εχθρός, και φιλοταραχοποιος διάβολος. . . 

75 Συμφωνητικό γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως 
σελ. 221-222 1 Φεβρουαρίου 1799 

Με το συμφωνητικό καθορίζεται ό τρόπος κατανομής τών βασιλικών 
δοσιμάτων του 'Αγίου "Ορους προς τις αρχές τής Θεσσαλονίκης ώς έξης: τα 
ρονχονσια και τα βιλαετ χαρτιά τής Θεσσαλονίκης θα διανέμονται κατά κε
φαλή. Οί ίστηράδες, ο'ι μονμπαγιεδες, το αλεύρι και το παξιμάδι για τις βα
σιλικές άρμάδες και τα στρατεύματα, καθώς και τα γαλιοντζίδικα θα διανέ
μονται με βάση το βασιλικό ταχρήλι τών μετοχιών πού βρίσκονται εντός και 
έκτος του 'Αγίου "Ορους. Το μισό άπο το ποσό τών εισφορών θα βαραίνει τα 
εντός του 'Αγίου "Ορους μετόχια καί το άλλο μισό τα μετόχια πού βρίσκονται 
εξω άπο τη χερσόνησο. Το σύστημα αυτό έχει ήδη ακολουθήσει ό επίτροπος 
Θεσσαλονίκης 'Ιωάννης Γούτα Καυταντζόγλου για τήν κατανομή τών εφετι
νών δοσιμάτων, τα όποια ανέρχονται σε 16.695 γρόσια για 700 ρονχονσια καί 
6.571 γρόσια για Ιστηράδες, μονμπαγιέδες καί αλεύρι τής βασιλικής άρμάδας. 

Υπογράφουν ο'ι παρακάτω εκπρόσωποι 18 μονών: ό προηγούμενος Βα
τοπεδίου Γενάδιος, ό προηγούμενος 'Ιβήρων Μελέτιος, ό προηγούμενος Χι-
λανδαρίου Ίωνάς , ό επίτροπος Διονυσίου Κωνστάντιος, ό σκευοφύλακας Κου-
τλουμουσίου Διονύσιος, ό δίκαιος Παντοκράτορος 'Ιερόθεος, ό γέροντας Συ
μεών Ξηροποταμινός, ό προηγούμενος Ζωγράφου Ευθύμιος, ό 'Ιγνάτιος Δο-
χειαρίτης, ό προηγούμενος καί επίτροπος Καρακάλλου Γαβριήλ, ό Γαλακτίων 
Φιλοθεΐτης, ό προηγούμενος 'Αγ . Παύλου Δωρόθεος, ό σκευοφύλακας Σίμωνος 
Πέτρας καί πρώην Κορυτζας 'Ιωακείμ, ό 'Ιγνάτιος Έσφιγμενίτης, ό καθηγού-
μενος Ξενοφώντος 'Ιγνάτιος, ό δίκαιος Γρηγορίου 'Ιάκωβος, ό παπάς Νεκτά
ριος τών Ρώσων καί ό παπάς Έφραίμ Κωνσταμονίτης. 
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Στο τέλος του αντιγράφου σημειώνεται δτι το πρωτότυπο γράμμα παρα
δόθηκε άπο τη Μεγάλη Σύναξη για φύλαξη στο σκευοφυλάκιο της μονής Βα-
τοπεδίου. 

'Αρχ.: f Δια τον παρόντος συμφωνητικού δήλον γίνεται. . . 

Πρβλ.: Κώδ. 3, άρ. 76. 

76 Όλοσφράγιστο συμφωνητικό γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως 

σελ. 223 15 'Ιουνίου 1799 

Με κοινό συμφωνητικό γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως αποφασίζεται ό 
τρόπος κατανομής των ρονχονσίων, των ιστηράδων, των μονμπαγιέδων και 
των άλλων βασιλικών δοσιμάτων τής Θεσσαλονίκης. Τα ρουχούσια θα διανέ
μονται κατά κεφαλή σε δλους τους κατοίκους του 'Αγίου "Ορους. Οι υπόλοι
πες εισφορές θα καθορίζονται μέ βάση το βασιλικό ταχρήλι των μετοχιών πού 
βρίσκονται εντός και έκτος του 'Αγίου "Ορους, ως έξης: άπο τα 5 μέρη τών 
δοσιμάτων, τα δύο θα βαραίνουν τα εντός του 'Αγίου "Ορους μετόχια και τα 
υπόλοιπα τρία μέρη τα μετόχια πού βρίσκονται εξω άπο τη χερσόνησο. 

Στο αντίγραφο υπάρχουν οι θέσεις τών σφραγίδων τών παρακάτω 18 
μονών: Διονυσίου, Παντοκράτορος, Ξηροποτάμου, Δοχειαρίου, Φιλόθεου, Έ -
σφιγμένου, Σταυρονικήτα, Ξενοφώντος, Γρηγορίου, Σίμωνος Πέτρας, Ρώσων, 
Κωνσταμονίτου, Ά γ . Παύλου, Καρακάλλου, Ζωγράφου, Χιλανδαρίου, 'Ιβήρων 
και Βατοπεδίου. 

Το πρωτότυπο γράμμα, όπως αναφέρεται στο τέλος του αντιγράφου, κα
τατέθηκε για φύλαξη στο σκευοφυλάκιο τής μονής 'Ιβήρων. 

'Αρχ.: Δια τον παρόντος συμφωνητικού ημών γράμματος δηλοποιεϊται. . . 

Πρβλ.: Κώδ. 3, άρ. 75.— Πίν. 8. 

77 Γράμμα του πατριάρχη Νεοφύτου Ζ ' 
σελ. 225 23 Νοεμβρίου 1799 

'Εξαιτίας τής αντιδικίας κελιωτών και Κοινότητας για την καταβολή τών 
βασιλικών δοσιμάτων τής Θεσσαλονίκης, ό πατριάρχης Νεόφυτος Ζ ' συμβου
λεύει, άλλα και διατάζει, τους κελιώτες να υπακούσουν στην απόφαση τής 
Κοινότητας και στη βασιλική διαταγή πού έχει ήδη εκδοθεί και να καταβάλ-
λουν δσα τους αναλογούν, όπως είναι υποχρεωμένοι να κάνουν δλοι οι κάτοικοι 
του 'Αγίου "Ορους πού κατέχουν γή . Προτρέπει ακόμη τους αγιορείτες να 
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Πίν. 8. Όλοσφράγιστο συμφωνητικό γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως 
(15 'Ιουνίου 1799: Κώδ. 3, σελ. 223). 
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σταματήσουν τις φιλονικίες καί τις αντιδικίες καί να φροντίσουν για τις εκ
κρεμείς υποθέσεις τους, ώστε να μην αμαυρωθεί ή υπόληψη τους μεταξύ των 
προυχόντων τοΰ γένους καί των σιναφιών της Κωνσταντινούπολης. Τους πα
ρακαλεί, τέλος, να ελαττώσουν την προσθήκην πού είχαν επιβάλλει στην π ώ 
ληση του κρασιού, γιατί είχε προκαλέσει κακή εντύπωση καί υπήρχε κίνδυ
νος να μεταβληθεί ή στάση του Σουλτάνου απέναντι στο Ά γ ι ο "Ορος. 

'Υπογραφή του πατριάρχη. 

'Αρχ.: 'Επειδή σνμβαίνονσιν αυτόθι μεταξύ υμών των κελειοτών. . . 

Πρβλ.: Λ υ τ ά " Ε γ γ ρ αφ α, άρ. 6. 

78 Γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως [προς τον τσάρο Παΰλο Α'] 

σελ. 227-228 [Φεβρουάριος 1800] 

Ή Κοινότητα του Α γ ί ο υ "Ορους απευθύνεται [προς τον Τσάρο] σχετικά 
με τήν υπόθεση του Αλεξίου Ίάκωβλεφ άπο τή Μόσχα. Διαμαρτύρεται για 
τις άδικες κατηγορίες πού είχε διατυπώσει ό 'Αλέξιος εναντίον του Α γ ί ο υ 
"Ορους, οι όποιες εξετάστηκαν άπο τους επιστάτες της Κοινότητας, άπο τον 
πατριάρχη καί τή Σύνοδο, καθώς καί άπο εκπροσώπους του πρέσβη της Ρ ω 
σίας στην Κωνσταντινούπολη. Ή επιτροπή πού συνήλθε για το σκοπό αυτό, 
αποτελούμενη άπο το διορισμένο εκπρόσωπο της Υψηλής Πύλης καί άπο 
τους εκπροσώπους της 'Εκκλησίας, τον πρώην πατριάρχη Προκόπιο, τον Κρή
της Ζαχαρία, τον Βελιγραδίου 'Ιερεμία καί τον Τρίκκης 'Αμβρόσιο, άφοΰ εξέ
τασε δύο καί τρεις φορές τον 'Αλέξιο, κατέληξε δτι οσα ό 'ίδιος υποστηρίζει 
είναι αβέβαια καί άναπόδεικτα. Για το λόγο αυτό ή Κοινότητα παρακαλεί 
τον Τσάρο να επέμβει καί να απαλλάξει το Ά γ ι ο "Ορος άπο τήν ταλαιπωρία 
καί τή ζημιά πού υφίσταται έδώ καί 8 μήνες. 

'Αρχ.: Προ των ποδηών τοΰ Θρόνου της Ιμπερατορικής και αυτοκρατορικής 
σου μεγαλειότητος. . . 

Πρβλ.: Κωδ. 3, άρ. 79.— Για τα ποσά πού δαπανήθηκαν άπο τήν Κοινότητα κατά τήν εξέ
ταση της ϊδιας υπόθεσης βλ. κώδ. 18, φ. 9ν-10ν. 
Σημ.: Ή χρονολόγηση έγινε μέ βάση το επόμενο έγγραφο (κώδ. 3, άρ. 79), το όποιο ανα
φέρεται στην ϊδια υπόθεση. 

79 Γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως [προς το μητροπολίτη 
Μόσχας] 

σελ. 229-230 7 Φεβρουαρίου 1800 

Ή Κοινότητα τοΰ 'Αγίου "Ορους απευθύνεται [προς το μητροπολίτη Μό-
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<τχας] σχετικά μέ τις αδικίες του 'Αλεξίου Ίάκωβλεφ άπο τη Μόσχα εναντίον 
της. Ή επιτροπή πού είχε εξετάσει τήν υπόθεση, αποτελούμενη άπο τον εκ
πρόσωπο της 'Υψηλής Πύλης και άπο εκπροσώπους τής 'Εκκλησίας, τον 
πρώην πατριάρχη Προκόπιο, τον Κρήτης Ζαχαρία, τον Βελιγραδίου 'Ιερεμία 
και τον Τρίκκης 'Αμβρόσιο, απέδειξε ότι δσα ισχυρίζεται ό 'Αλέξιος είναι 
ψευδή και άναπόδεικτα. Παρακαλείται, λοιπόν, ή πανοσιότητά του να παρέμβει 
για τήν επάνοδο τής ηρεμίας και τής ειρήνης στο "Αγιο "Ορος. 

'Αρχ. : Προσερχόμενοι μετά αληθινής και τεταπεινομένης καρδίας. . . 

Πρβλ.: Κώδ. 3, άρ. 78. 

80 Όλοσφράγι,στο γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως 
•σελ. 233 5 Φεβρουαρίου 1800 

Ή Μεγάλη Σύναξη δηλώνει ύστερα άπο κοινή συμφωνία καί των 20 μο
νών του 'Αγίου "Ορους Οτι δεν θα δεχτεί τήν ανανέωση τής θητείας του ζαμπί-
τη Χαφούς Χασεκή Μεεμέτ άγά, γιατί είχε προξενήσει πολλά δεινά στο "Αγιο 
νΟρος. Ά ν δεν εισακουστούν οι αναφορές πού είχαν υποβληθεί σχετικά μέ τήν 
υπόθεση αυτή, ή Κοινότητα θα στείλει αντιπροσώπους στην Κωνσταντινού
πολη για να κινήσουν διαδικασία εναντίον του. 'Ακόμη καί αν καταφέρει να 
επανέλθει ό 'ίδιος, παραμερίζοντας άλλον πού θα έχει επιλεγεί, αποφασίζεται 
να μή γίνει δεκτός καί να διωχθεί μέ κάθε τρόπο. Προτείνεται επίσης κάθε 
ζαμπίτης να επιλέγεται στο έξης για ενα χρόνο μόνο καί μέ τήν προϋπόθεση 
να μήν έχει διατελέσει πριν στην ίδια θέση. Συμφωνείται, τέλος, να αντιμετω
πίσουν όλες οι μονές μέ ομοψυχία τον απερχόμενο ζαμπίτη σέ περίπτωση πού 
6α τους έβλαπτε. Μέ τήν ί'δια ομοψυχία, εξάλλου, πρέπει να αντιμετωπίζεται 
καί κάθε κίνηση μεμονωμένου προσώπου ή μοναστηριού πού θα ήταν άντί-
6ετη σέ κοινές αποφάσεις καί ενέργειες. 

Στο τέλος του αντιγράφου σημειώνεται δτι το πρωτότυπο γράμμα κα
τατέθηκε για φύλαξη στο σκευοφυλάκιο τής μονής 'Ιβήρων. 

'Αρχ. : f Δια τον παρόντος κοινού όλοσφραγίστον ημών γράμματος δήλον γί
νεται. . . 
Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , Άγιον "Ορος, σελ. 154 (αποσπασματική δημοσίευση).— Τ ο ϋ 
ϊ δ ι ο υ, "Εγγραφα Άγιου "Ορους, σελ. 12 (αποσπασματική δημοσίευση). 

81 ' Α π ό φ α σ η τ ή ς Μ ε γ ά λ η ς Σ υ ν ά ξ ε ω ς 
σελ. 234 21 Μάιου 1801 

Ή Μεγάλη Σύναξη μέ όλοσφράγιστο γράμμα αποφάσισε, για τή διασφά-
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λιση της ειρήνης του Α γ ί ο υ "Ορους, να μη δεχθεί σε μοναστήρι, κελί ή σκήτη 
το σκανδαλοποιον πρώην Κορυτζας 'Ιωακείμ. 'Οποιοσδήποτε παραβεί τήν 
απόφαση αυτή θα καταβάλει πρόστιμο στο ζαμπίτη του 'Αγίου "Ορους 500 
γρόσια. 

Σφραγίδες τών 20 μονών και του ζαμπίτη του 'Αγίου "Ορους, Γάλιπ 
Χασεκή Μεϊμέτ άγά. Το πρωτότυπο, όπως σημειώνεται στο τέλος του αντι
γράφου, φυλάσσεται στή Μεγίστη Λαύρα. 

'Αρχ.: Δια τοΰ παρόντος ημών συμφωνητικού όλοσφραγίστον γράμματος, γί
νεται δηλον ότι επειδή εμάθομεν. . . 

Πρβλ.: Α α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Εγγραφα 'Αγίου "Ορους, σελ. 12.— Πίν. 9. 

82 Όλοσφράγιστο γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τον 
πατριάρχη Νεόφυτο Ζ ' 

σελ. 239-240 20 'Οκτωβρίου 1800 

Μετά τήν κοινοποίηση πατριαρχικού γράμματος άπο τον απεσταλμένο 
πατριαρχικό έξαρχο Σταγών Παΐσιο και παρά τήν οικονομική Ινδεια του 'Α
γίου "Ορους, ή Μεγάλη Σύναξη αποφασίζει τήν ανασύσταση της Σχολής τοΰ 
'Αγίου "Ορους, άφοΰ προηγουμένως υπολογίστηκαν τα ποσά πού συγκεντρώ
νονται κάθε χρόνο άπο διάφορες πηγές για το σκοπό αυτό: 300 γρόσια άπο 
ελεημοσύνες στην Κωνσταντινούπολη, 75 γρόσια άπο τον τόκο 750 γροσίων σε 
χρεωστική ομολογία του 'Αγίου "Ορους προς τή Σχολή, ή οποία βρίσκεται 
στα χέρια τοΰ γραμματικού τοΰ Πατριαρχείου, 300 γρόσια τα όποια είχαν 
δωρηθεϊ μέ κηρόβουλλο άπο τον ηγεμόνα Μολδαβίας, 250 γρόσια ως τόκος 
τών 5 πονγγιών πού είχαν συγκεντρωθεί στή Μολδαβία άπο ελεημοσύνες προς 
τα. 20 μοναστήρια τοΰ 'Αγίου "Ορους και βρίσκονται στα χέρια τοΰ 'Ανδρέα 
Παύλου. Τα 5 αυτά πουγγιά αφιερώνονται στή Σχολή μέ κοινή συμφωνία 
δλων τών μονών, στις όποιες δικαιωματικά άνηκαν. 

'Επειδή το συνολικό ποσό πού συγκεντρώνεται κάθε χρόνο ανέρχεται σε 
925 γρόσια και απομένουν 575 γρόσια για να συμπληρωθεί ό ετήσιος μισθός 
τών διδασκάλων, ό όποιος ανέρχεται σε 1.500 γρόσια, αποφασίζεται το υπό
λοιπο ποσό να καταβάλλεται άπο τήν Κοινότητα. "*Αν τυχόν δέν υπάρχουν δι
δάσκαλοι και επειδή δέν είναι εύκολη ή εξεύρεση τους, ή Κοινότητα απαλλάσ
σεται άπο τήν καταβολή τοΰ ποσοΰ αύτοΰ. Τα ποσά πού θα συγκεντρωθούν 
άπο τους κελιώτες και τους ασκητές θα δοθοΰν στην Κοινότητα και ό τόκος 
τους θα δίνεται ως βοήθεια σε άπορους μαθητές της Σχολής. Στις παραπάνω 
προσφορές της Κοινότητας προς τή Σχολή πρέπει να προστεθούν τα 24 χαρά-
τζια πού καταβάλλονται κάθε χρόνο, τα έ'ξοδα πού έ'χουν γίνει ήδη για τήν 
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Πίν. 9. 'Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως (21 Μαΐου 1801: Κώδ. 3, σελ. 234). 
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ΰδρευσή της, καθώς και 3.000 γρόσια πού είχαν δαπανηθεί πριν άπο 2 χρόνια 
για την επιδιόρθωση των κτιρίων της. Ή Μεγάλη Σύναξη παρακαλεί, τέλος, 
την Εκκλησία να φροντίσει για την εξεύρεση πρόσθετων πόρων ώστε να βοη
θηθούν οι άριστοι μαθητές, άλλα και ή ϊδια ή Σχολή. 

'Αρχ.: Προκατηρτισμένοι οντες, παναγιότατε ημών αυΒέντα. . . 

Έκδ.: Χ ρ. Κ τ ε ν ά, Νεώτεραι πηγαι προς καθορισμον των θεσμών τον Άγιου "Ορους 
Άθω, Γρηγόριος Παλαμάς 3 (1919), σελ. 279-281.— Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Δύο ανέκδοτα γράμ
ματα περί της Άθωνιάδος 'Ακαδημίας, Εκκλησιαστική 'Αλήθεια τόμ. 4 (1882-1883), σελ. 
700-701. Πρβλ.: Κ τ ε ν ά, Καθιδρύματα, σελ. 344-345.— Σ μ υ ρ ν ά κ η , Άγιον "Ορος, 
σελ. 163.— Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , 'Αγώνες και θυσίαι, σελ. 53.— Λ υ τ ά έ γ γ ρ α φ α , άρ. 5.— 
Κώδ. 3,άρ. 83, 84,85, 86. 

83 Χρεωστική ομολογία 
σελ. 240 1 'Ιουνίου 1801 

Χρεωστική ομολογία της Κοινότητας προς τις σκήτες του 'Αγίου "Ο
ρους, ύψους 200 γροσιών, τα όποια δάνεισαν για τήν ανασύσταση της Σχο 
λής του 'Αγίου "Ορους. Ό τόκος ανέρχεται σε 8 % και θα παραδίνεται κάθε 
χρόνο στους επιστάτες της Σχολής. Το ποσό αυτό είχε συγκεντρώσει άπο τους 
ασκητές ό Σταγών Π αίσιος. 

'Ακολουθεί κατάλογος με τα ποσά πού είχε προσφέρει κάθε σκήτη. 

'Αρχ.: f Δια της παρούσης δλοσφραγίστον κοινής ημών ομολογίας γίνεται 
δήλον... 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , 'Αγώνες και θυσίαι, σελ. 52.— Κ. Θ. Δ η μ α ρ ά , Ή σχολή τοΰ 
'Αγίου "Ορους στα 1800, Ελληνικά 15 (1957), σελ. 167-168.—Κώδ. 3, άρ. 82, 84, 85, 86. 
— Λ υ τ ά έ γ γ ρ α φ α, άρ. 5. 

84 Συμφωνητικό γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως 
σελ. 241 'Ιούνιος 1801 

Ή Μεγάλη Σύναξη με γράμμα της υπόσχεται να καταβάλλει κάθε χρόνο 
στην "Ελληνική Σχολή τοΰ 'Αγίου "Ορους το ποσό των 575 γροσιών, ως συμ
πλήρωμα του ποσοΰ των 925 γροσιών πού συγκεντρώνονται άπο διάφορες π η 
γές για τήν ίδια Σχολή. Το σύνολο των 1.500 γροσιών προορίζεται για μισθός 
των διδασκάλων της Σχολής.1 

'Αρχ.: f Δια τοΰ παρόντος δλοσφραγίστον κοινού ημών υποσχετικού γράμμα
τος γίνεται δήλον. . . 
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Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , 'Αγώνες καΐ θυσίαι, σελ. 12.— Κώδ. 3, άρ. 82, 83, 85, 86.— Λ υ-
τ ά έ γ γ ρ α φ α, άρ. 5. 
1. Βλ. Κώδ. 3, άρ. 82. 

85 Ένσφράγιστος κατάλογος χρεωστικών ομολογιών 
σελ. 242 1 'Ιουνίου 1801 

Ό πατριαρχικός εξαρχος, επίσκοπος Σταγών Παΐσιος, παρέδωσε στον 
επίτροπο τής Σχολής του 'Αγίου "Ορους, επίσκοπο πρώην Τρίκκης 'Αμβρό
σιο, καί στους διδασκάλους Χριστόφορο και Νικόδημο τις ομολογίες πού συγ
κέντρωσε άπο τους κελιώτες (κώδ. 3 , άρ. 83) καί σκητιώτες μοναχούς, συνο
λικού ΰψους 3.315 γροσιών. Ό ετήσιος τόκος 8 % άπο τις ομολογίες αυτές 
θα περιέρχεται στους διδασκάλους καί τους άπορους μαθητές τής Σχολής. 

'Ακολουθεί κατάλογος των ομολογιών. 

'Αρχ.; Κατάλογος επιβεβαιωμένος τη τον καθ* ημάς Άγιου "Ορους κοινή 
σφραγίδι. . . 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , 'Αγώνες και θυσίαι, σελ. 12.— Κώδ. 3, άρ. 82, 83, 84, 86.— Λ υ-
τά έ γ γ ρ α φ α , άρ. 5. 

86 Όλοσφράγιστο γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τον 
πατριάρχη Νεόφυτο Ζ ' 

σελ. 243 9 'Ιουνίου 1801 

Ή Μεγάλη Σύναξη με όλοσφράγιστο γράμμα εκφράζει τις ευχαριστίες 
της προς τον πατριάρχη Νεόφυτο Ζ ' καί τον πατριαρχικό εξαρχο, πρώην Κων
σταντινουπόλεως Γρηγόριο Ε ' , για τις ενέργειες τους σχετικά με τήν επανί
δρυση τής Σχολής του 'Αγίου "Ορους στις Καρυές.1 Εύχονται να αποπερα
τωθεί σύντομα το κτίριο τής Σχολής με τή βοήθεια πάντα τής 'Εκκλησίας. 

'Αρχ.: Μετά δε, τάς δουλικάς και εύλαβητικάς ημών προσκυνήσεις. . . 

Πρβλ.: Κώδ, 3, άρ. 82,83, 84, 85.—Λυτά ε γ γ ρ α φ α, άρ. 5. 
1. Βλ. κώδ. 3, άρ. 82. 

87 Γράμμα του πατριάρχη Καλλινίκου Δ' 
σελ. 244 5 Αυγούστου 1803 

Ό πατριάρχης Καλλίνικος Δ' απευθυνόμενος στην Κοινότητα τήν πληρο
φορεί δτι ή μονή Καρακαλλου δεν δέχεται πλέον ως μοναχό καί ταξιδιώτη 



96 ΜΕΡΟΣ Α' 

της τον προηγούμενο "Ανθιμο Καρακαλλινό. 'Ανακοινώνει επίσης δτι ό "Ανθι
μος παρέδωσε στή Σύνοδο του Πατριαρχείου τα κειμήλια και τα ιερά λείψανα 
πού κρατούσε καί παρακαλεί να τον συνοδεύσει ένας επιστάτης μέχρι το μο
ναστήρι του για να παραλάβει ειρηνικά τα περιουσιακά του στοιχεία καί να 
αναχωρήσει άπο το "Αγιο "Ορος. 

Υπογράφει ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Καλλίνικος Δ ' . 

'Αρχ.: Επειδή οι οσιότατοι πατέρες τον αυτόθι ιερόν και σεβασμίον ημετέ
ρου. . . 

Πρβλ.: Δ ε λ ι κ ά ν η , Κατάλογος, σελ. 17. 

88 Σημείωση 
σελ. 247 [1819] 

"Οπως σημειώνεται, ακολουθούν έγγραφα σχετικά με τή διένεξη της μο
νής Κωνσταμονίτου καί της Κοινότητας για τα νέα κοινά οσπήτια. 

'Αρχ.: Περί της κατά μωιη™ έτος Φευρουαρίου ιε^ άναψυείαης ώς ουκ ώφει-
λε διενέξεως. . . 

Σημ.: Ή διένεξη τερματίστηκε τον 'Ιούνιο τοϋ 1819, χρονολογία μετά άπο την οποία άντι-
γράφηκαν τα σχετικά έγγραφα μέ την παραπάνω εισαγωγική σημείωση. 

89 Γράμμα του πατριάρχη Κυρίλλου ΣΤ' 
σελ. 248-249 15 Φεβρουαρίου 1818 

Ή μονή Κωνσταμονίτου μετά τήν οικονομική ανάκαμψη της, τήν αύξηση 
του αριθμού των μοναχών καί τή μετατροπή της σε κοινόβιο, απαίτησε άπο 
τήν Κοινότητα να της επιστραφεί το οικόπεδο πού κατείχε στις Καρυές, το 
όποιο ή τελευταία είχε εντωμεταξυ εκμεταλλευτεί ανεγείροντας σπίτια για 
τους επιστάτες. Ή επιστροφή του οικοπέδου θεωρήθηκε αδύνατη εξαιτίας των 
εξόδων πού είχαν γίνει για τήν ανέγερση των σπιτιών, καθώς καί γιατί το 
οικόπεδο, δπως υποστήριζε ή Κοινόητα, είχε πουληθεί άπο το μοναστήρι 
σ' εκείνη, ή οποία ανέλαβε τήν καταβολή του μηρίου της μονής. Οι Κωνστα-
μονίτες αντιλέγουν, αναφέροντας δτι δεν υπάρχει πρωτότυπο πωλητήριο έγ
γραφο, δτι τα ονόματα πού υπογράφουν το σωζόμενο αντίγραφο δεν ανήκουν 
στο μοναστήρι, το όποιο τήν εποχή εκείνη είχε μόλις 4 μοναχούς, καί τέλος 
δτι ή μονή κατέβαλλε κανονικά δλα τα χρόνια το μηρι του οικοπέδου. 'Εξάλλου, 
στο πωλητήριο έγγραφο δεν υπάρχει πατριαρχική έγκριση, απαραίτητη για να 
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θεωρηθεί ή πώληση έγκυρη. Για τους παραπάνω λόγους ό πατριάρχης παρα
καλεί τους επιστάτες να επιστρέψουν στή μονή Κωνσταμονιτου το οικόπεδο 
της, καταβάλλοντας ή μονή τα έξοδα ανοικοδόμησης τών σπιτιών, μετά όμως 
τήν αφαίρεση τών ενοικίων πού μέχρι τότε είχε εισπράξει ή Κοινότητα. 

Υπογράφει ό πατριάρχης Κύριλλος Σ Τ ' . Το πρωτότυπο γράμμα φέρει 
επικυρωτική υπογραφή του πρώην πατριάρχη Γρηγορίου Ε ' , ως έξάρχου. 'Υπο
γράφουν επίσης οι μητροπολίτες, Καισαρείας Ίωαννίκιος, Εφέσου Μελέτιος, 
Ηράκλειας Μελέτιος, Κυζίκου Κωνστάντιος, Νικομήδειας 'Αθανάσιος, Χαλ
κηδόνος Γεράσιμος, Βέροιας Ζαχαρίας, Κρήτης Γεράσιμος, Λαρίσης Πολύ
καρπος, 'Αγχιάλου Εύγένειος, Δεβρών Δοσίθεος. 

'Αρχ.: ΟΙ εκ τον ιερόν κοινοβίον τον Κωνσταμονιτου όσιώτατοι πατέρες. . . 

Πρβλ.: Δ ε λ ι κ ά ν η , Κατάλογος, σελ. 24. 

90 Γράμμα του πατριάρχη Γρηγορίου Ε ' 
σελ. 249 2 'Απριλίου 1819 

Ό πατριάρχης Γρηγόριος Ε ' επικυρώνει τήν απόφαση του προκατόχου 
του για τήν επίλυση της διαφοράς μεταξύ της μονής Κωνσταμονιτου καί της 
Κοινότητας (κώδ. 3 , άρ. 89) καί ζητά τήν άμεση εφαρμογή της άπο τήν Κοι
νότητα. 

Υπογράφει ό πατριάρχης Γρηγόριος Ε ' . 

'Αρχ.: 'Αναχωρονντες αντόθεν εξεδώκαμεν πατριαρχικών μας άπόδειξιν. . . 

91 Όλοσφράγιστο γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως 
σελ. 249-250 'Ιούνιος 1819 

Ή Κοινότητα σε απάντηση του γράμματος του πατριάρχη Γρηγορίου Ε ' 
(κώδ. 3, άρ. 90) αναφέρει δτι κατά τήν ετήσια σύναξη για το διορισμό νέων 
επιστατών, ό επίτροπος, γέροντας Κοσμάς Βατοπεδινός, καί ό εξαρχος, διδά
σκαλος ' Ιωσήφ Βατοπεδινός, παρουσίασαν το πατριαρχικό γράμμα. Ή Με
γάλη Σύναξη έδωσε προτεραιότητα στο θέμα, συσκέφθηκε καί με τή σύμφωνη 
γνώμη του ηγουμένου της μονής Κωνσταμονιτου, προηγουμένου Έπιφανίου, 
αποφάσισε δτι ή αγορά τοΰ οικοπέδου της μονής Κωνσταμονιτου άπο τήν Κοι
νότητα ήταν καθ' δλα νόμιμη. 

'Αρχ.: Μετά τάς δονλικάς και πάντων ημών νποκλινεϊς προσκννήσεις εμφανι
ζόμενοι. 

7 
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92 Όλοσφράγιστο γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως 
σελ. 250 6 'Ιουνίου 1819 

Σχετικά μέ την υπόθεση του οικοπέδου της μονής Κωνσταμονίτου, με 
όλοσφράγιστο γράμμα ή Μεγάλη Σύναξη διευκρινίζει δτι το οικόπεδο πουλή
θηκε γιατί ή μονή δεν είχε τήν περίοδο εκείνη τήν οικονομική άνεση να κατα-
βάλλει το μηρί της. Ε π ί σ η ς , έχει πληροφορηθεί ήδη ό ηγούμενος της μονής 
Έπιφάνιος Οτι βρέθηκε χρεωστική ομολογία τής 'ίδιας μονής προς τήν Κοινό
τητα για το μονκατεμ μπόρτζι της άπο το 1784, ΰψους μαζί μέ τον τόκο 35 
χρόνων 7.000 γροσιών, τα όποια μέ 3.000 μετρητά χαρίστηκαν στή μονή. 
Παραχωρήθηκε επίσης στή μονή άπο αδελφική αγάπη ό κήπος πού βρίσκεται 
κάτω άπο τα σπίτια για ενίσχυση του κονακίου της στις Καρυές. Ή Μεγάλη 
Σύναξη ζητά τήν πατριαρχική καί συνοδική έγκριση τής πώλησης του οικο
πέδου, για να μήν υπάρξει στο μέλλον νέα διεκδίκηση καί διασυρμός τής 
Κοινότητας. 

'Αρχ.: "Εν τω ετερω όλοσψραγίστφ γράμματι εδηλοποιοϋμεν τη παναγιότητί 
της.. . ' 
Πρβλ.: Β λ ά χ ο υ , Χερσόνησος, σελ. 159 σημ. 4, σελ. 331 σημ. 1.— Κ τ ε ν ά , Καθιδρύ-
ματα, σελ. 477, 608. 

93 Όλοσφράγιστο γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως 
σελ. 251 7 'Ιουνίου 1819 

Μετά τή διεκδίκηση άπο τον ηγούμενο τής μονής Κωνσταμονίτου Έ π ι -
φάνιο του οικοπέδου της στις Καρυές, ό πατριάρχης καί ή Σύνοδος όρισαν ως 
Ιξαρχό τους το διδάσκαλο ' Ιωσήφ Βατοπεδινο για να εξετάσει το πρόβλημα 
ώστε να βρεθεί λύση. Ό τελευταίος μαζί μέ τή Μεγάλη Σύναξη άφοΰ ασχο
λήθηκαν για αρκετό χρόνο μέ τήν υπόθεση διαπίστωσαν δτι το 1783 ό τότε 
ηγούμενος τής μονής Ζαχαρίας, επειδή δεν είχε τή δυνατότητα να καταβάλλει 
το μηρί, πούλησε το οικόπεδο, έ'κτασης 1 1 / 2 στρέμματος, στην Κοινότητα γ ια 
400 γρόσια. Στή συνέχεια ή Κοινότητα οικοδόμησε εκεί σπίτια για τους επι
στάτες, αφήνοντας συγχρόνως μέρος του οικοπέδου ώς κήπο. Μετά άπο τή 
διαπίστωση αυτή ό ηγούμενος Έπιφάνιος καί οι μοναχοί τής μονής ζήτησαν 
συγγνώμη καί παραδέχτηκαν δτι ή πώληση του οικοπέδου ήταν νόμιμη. Ή 
Κοινότητα δμως, ύστερα καί άπο προτροπή του πατριάρχη, δώρισε στή μονή 
τον κήπο πού βρίσκεται δίπλα στα σπίτια για να τον εκμεταλλεύεται το 
κονάκι τής μονής Κωνσταμονίτου στις Καρυές. 

'Αρχ.: ΕΙρήνην τήν εμήν δίδωμι νμΐν, και άγάπην έχετε προς αλλήλους ό Χρι
στός άπεφήνατο. . . 
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94 'Ομολογία της μονής Κωνσταμονιτου προς τή Μεγάλη Σύναξη 
σελ. 252 1 'Ιουνίου 1783 

Με πατριαρχική καί συνοδική απόφαση και με τή συγκατάθεση των 
λαϊκών επιτρόπων του 'Αγίου "Ορους στην Κωνσταντινούπολη κρίθηκε σκό
πιμο να κατανεμηθεί το χρέος της Κοινότητας, πού εκκρεμεί στην Κωνσταντι
νούπολη, στίς 20 μονές, ανάλογα μέ τή δύναμη καθεμίας. Με τήν παρούσα 
ομολογία ό ηγούμενος καί οι πατέρες της μονής Κωνσταμονιτου αποδέχονται 
το ποσό πού τους αναλογεί, ΰψους 1.250 γροσιών, το όποιο υπόσχονται να 
εξοφλήσουν σε ένα χρόνο μέ τόκο 1 0 % . Τα χρήματα θα σταλούν στους επι
τρόπους πού διορίστηκαν γι ' αυτό το σκοπό μέ συνοδική απόφαση εκ τε του 
αρχιερατικού καταλόγου και τοϋ πολιτικού συστήματος. 

Ή πρωτότυπη ομολογία φέρει επικυρωτική υπογραφή του πατριάρχη 
Κωνσταντινουπόλεως Γαβριήλ Δ ' . Υπογράφουν, ό σκευοφύλακας της μονής 
Ζαχαρίας καί, ως μάρτυρες, οι μοναχοί καί σκευοφύλακες 9 μονών: επίτροπος 
Λαύρας 'Ιγνάτιος, σκευοφύλακας Φιλόθεος Βατοπεδινός, προηγούμενος Νικη
φόρος Ίβηρίτης, προηγούμενος Βησσαρίων Χιλανδαρινός, σκευοφύλακας Κύ
ριλλος Δοχειαρίτης, σκευοφύλακας Βενέδικτος Ξηροποταμινός, σκευοφύλακας 
Νεόφυτος Κουτλουμουσιανός, Άνανίας Φιλοθεΐτης καί Βενιαμίν Καρακαλλινός. 

Στο τέλος του αντιγράφου σημειώνεται Οτι στίς 7 'Ιουνίου 1819 εξοφλή
θηκαν τα παραπάνω 1.250 γρόσια μαζί μέ τον τόκο 35 χρόνων. 

'Αρχ.: Aia της παρούσης ημών ενυπόγραφου ομολογίας δήλον γίνεται. . . 

Πρβλ.: Κώδ. 3,άρ. 95. 

95 Ένσφράγιστο και ενυπόγραφο γράμμα της μονής Κωνσταμο
νιτου προς τήν Κοινότητα 

σελ. 253-254 7 'Ιουνίου 1819 

Ό ηγούμενος καί οι μοναχοί της μονής Κωνσταμονιτου μέ ένσφράγιστο 
καί ενυπόγραφο γράμμα επιβεβαιώνουν το διακανονισμό πού επήλθε δσον άφο
ρα τή διεκδίκηση οικοπέδου στίς Καρυές, το όποιο είχε αγοράσει ή Κοινότητα 
το 1783 άπό τον τότε ηγούμενο της μονής Ζαχαρία για 400 γρόσια (κώδ. 3 , 
άρ. 93). Διευκρινίζουν ακόμη δτι επειδή ή μονή χρωστούσε στην Κοινότητα 
μέ ομολογία, επικυρωμένη άπό τον τότε πατριάρχη Γαβριήλ Δ' , 1.250 γρόσια 
καί δεν είχε να τα εξοφλήσει, κατέβαλλε κάθε χρόνο το άναλογούμενο στο 
οικόπεδο μηρί, ύψους 100 άσπρων. Μέ τον παρόντα διακανονισμό ή Κοινότητα 
χάρισε στή μονή Κωνσταμονιτου τήν παραπάνω ομολογία, ή οποία μαζί μέ 
τους τόκους 35 χρόνων είχε φθάσει τα 6.125 γρόσια, καθώς καί 3.000 γρόσια 
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μετρητά και τον κήπο πού βρίσκεται δίπλα στα καινούρια όσπίτια. "Οποιος 
στο μέλλον προσπαθήσει να διεκδικήσει το παραπάνω οικόπεδο, θα πρέπει να 
εξοφλήσει τήν παραπάνω ομολογία, τον τόκο της και τον τόκο όλου του ποσοΰ 
άπο τώρα και στο εξής και να επιστρέψει τον κήπο. 

Υπογράφουν ό πρώην ηγούμενος τής μονής Κωνσταμονίτου Έπιφάνιος, 
ως εκπρόσωπος του ηγουμένου τής μονής Κωνσταμονίτου Χρύσανθου. 

'Αρχ.: Aia του παρόντος ημετέρου ενσφραγίστου και ενυπόγραφου γράμματος 
δηλοποιοϋμεν άπαντες ήμεϊς. . . 

96 Γράμμα της μονής Κωνσταμονίτου προς τον πατριάρχη 
Κύριλλο Σ Τ ' 

σελ. 254-255 10 'Ιουνίου 1819 

Ό ηγούμενος και οι μοναχοί τής μονής Κωνσταμονίτου ανακοινώνουν στον 
πατριάρχη Κύριλλο ΣΤ' και τή Σύνοδο το διακανονισμό πού επήλθε μεταξύ 
τής μονής και τής Κοινότητας σχετικά με το οικόπεδο στις Καρυές, όπου είχαν 
αναγερθεί τα λεγόμενα καινούρια όσπίτια. Παρακαλούν ακόμη τον πατριάρχη 
να επέμβει ώστε ή Μεγάλη Σύναξη να συνεχίσει να διάκειται ευνοϊκά προς το 
μοναστήρι. 

Υπογράφει ό προηγούμενος Έπιφάνιος Κώνσταμονίτης. 

Αρχ.: Μετά τας εδαφιαίας ημών προσκυνήσεις δουλικώς άναφέρομεν τή σο-
φωτάτη προσκυνητή ήμϊν παναγιότητι. . . 
Πρβλ.: κώδ. 3, άρ. 89, 90, 91, 92, 93, 95. 

97 Όλοσφράγιστο συμφωνητικό γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως 
σελ. 257 17 Νοεμβρίου 1830 

Ή Μεγάλη Σύναξη αποφάσισε να έκδιωχθοΰν άπο το "Αγιο "Ορος μέσα 
σέ 30 ημέρες όλα τα αγένεια παιδιά, κάτω των 20 χρόνων, καί όλα τα θηλυκά 
ζώα* επίσης, να καταργηθεί ή κρεωφαγία για όλο το χρόνο. "Οποιο μοναστήρι, 
σκήτη ή κελί παραβεί τους παραπάνω κανόνες θα καταγγέλλεται στο Πατριαρ
χείο. 'Αποφασίστηκε ακόμη μετά τή λήξη τής διορίας των 30 ήμερων να πε
ριοδεύσουν στο "Αγιο "Ορος σερδάριδες, οι όποιοι θα εκδιώκουν τους αγένειους 
ή τα θηλυκά ζώα πού θα ανακαλύπτουν καί θα τιμωρούν με πρόστιμο 500 γρο
σιών εκείνους πού τα κρατούσαν. 

'Αρχ.: Δια τοϋ παρόντος ημετέρου όλοσφραγίστου κοινού γράμματος γίνεται 
δήλον ότι κοινής ούσης πλήρους συνάξεως. . . 
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98 'Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως 
σελ. 322-323 20 'Απριλίου 1789 

Ή μονή Διονυσίου διεκδικεί περιοχή, στην οποία εργάζονται ξυλοκόποι 
για λογαριασμό της μονής Γρηγορίου. Ή Μεγάλη Σύναξη αποφασίζει να δια
κόψουν οι ξυλοκόποι τήν εργασία τους και να μεταφέρουν τήν ξυλεία (κερεστέ) 
κοντά στή θάλασσα, οπού θα καταμετρηθεί άπο τους προεστώτες πού είχε διο
ρίσει ή Σύναξη. Οι ξυλοκόποι θα κρατήσουν άπο τήν ξυλεία αυτή δ,τι δικαιω
ματικά τους ανήκει για τήν εργασία τους και ή υπόλοιπη θα μείνει άνεξουσίαστη 
έως ότου κριθεί ή υπόθεση καί αποφασιστεί σέ ποιον ανήκει ή διεκδικούμενη 
περιοχή. Κρίνεται επίσης αναγκαίο να καταμετρηθεί ή ξυλεία πού είχε κοπεί 
άπο τήν ίδια περιοχή καί βρίσκεται ήδη στα χέρια τών Διονυσιατών καί των 
Γρηγοριατών, με σκοπό να παραδοθεί αργότερα στο νόμιμο δικαιούχο. 

Υπογράφει ό επίτροπος καί προηγούμενος της μονής Διονυσίου [δε μνη
μονεύεται όνομα]. 

'Αρχ.: Έν τω ,αψπθΨ ετει, μηνΐ Άπριλίω κΐΐ, έχοντες διαφοράν περί τόπου 
δύω μοναστηριών. . . 

Πρβλ.: Β α ρ λ α ά μ Ά γ γ ε λ ά κ ο υ , Ή εν Άγίω "Ορει "Αθω ιερά μονή τοϋ 'Αγίου 
Γρηγορίου. 1300-1921, Θεσσαλονίκη 1921, σελ. 168-171 (σιγιλλιώδες γράμμα τοϋ πα
τριάρχη Γρηγορίου Ε ' σχετικά με τη διαφορά τών δύο μονών).— Π. Γ. Ν ι κ ο λ ο π ο ύ-
λ ο υ - Ν . Α. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η , 'Ιερά μονή Διονυσίου. Κατάλογος 'Αρχείου, Σύμμεικτα 
1 (1966), εγγρ. 66, σελ. 281-282 (1494-1496). 

99 Χρεωστί,κή ομολογία της Κοινότητας 
σελ. 342 Σεπτέμβριος 1791 

Με όλοσφράγιστη ομολογία ή Μεγάλη Σύναξη δηλώνει δτι έλαβε για τήν 
κάλυψη αναγκών της Κοινότητας άπο το Χατζή-Γεωργάκη Γαλατζάνο 1.000 
γρόσια, με τον δρο να του καταβάλλει κάθε χρόνο τον τόκο προς 8 %. Μετά 
το θάνατο τοϋ Γαλατζανου το ποσό θα κατανεμηθεί, άνα 50 γρόσια, στις 20 
μονές τοϋ 'Αγίου "Ορους καί το όνομα Γεωργίου προσκυνητοΰ θα γραφεί στην 
παρρησία κάθε μονής. ,νΑν ό τόκος δέν καταβάλλεται κανονικά άπο τήν Κοινό
τητα, ό Γαλατζάνος έχει το δικαίωμα να αποσύρει το ποσό, πράγμα πού δέν 
μπορεί να κάνει, αν ή Κοινότητα είναι πιστή στή συμφωνία της. 

Στο τέλος τοϋ αντιγράφου αναφέρεται δτι ή ομολογία αυτή παραδόθηκε 
στο Χατζή-Γεωργάκη Γαλατζάνο. Σημειώνεται επίσης δτι παρελήφθη ό τό
κος για το 1792. 

'Αρχ.: Δια της παρούσης δλοσφραγίστου ημών ομολογίας. . . 
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100 Ένσφράγιστη χρεωστική ομολογία εζ,ι μονών του Άγ ιου 
"Ορους 

σελ. 343 23 'Ιουνίου 1783 

Χεωστική ομολογία των μονών Χιλανδαρίου, Διονυσίου, Παντοκράτορος, 
'Αγίου Παύλου, Έσφιγμένου και Ξενοφώντος προς τη δόμνα Τάρσια, αξίας 
2.500 γροσίων και με ετήσιο τόκο 50 γρόσια το πονγγί. Οι μονές υπόσχονται 
να την εξοφλήσουν σε ενα χρόνο και στην περίπτωση κατά την οποία δεν θα 
είναι σε θέση να την εξοφλήσουν, αναλαμβάνουν την υποχρέωση για τα υπό
λοιπα χρόνια μέχρι την εξόφληση να καταβάλλουν τον ανάλογο τόκο. 

'Υπογράφουν ό σκευοφύλακας Χιλανδαρίου Δανιήλ, ό Ζαχαρίας Διονυσιά-
της, ό σκευοφύλακας Παντοκράτορος Κύριλλος, ό επιστάτης Ά γ . Παύλου αρχι
μανδρίτης Γρηγόριος, ό σκευοφύλακας Έσφιγμένου 'Ιγνάτιος, ό αρχιμανδρί
της Ξενοφώντος Κωνστάντιος. Μάρτυρες: Χατζη-Άσλάνης Τζίβας και Σκαρ
λάτος Νικολάου. 

Στο νώτο της πρωτότυπης ομολογίας ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 
[Γρηγόριος Ε ' ] επιβεβαιώνει Οτι στις 18 Δεκεμβρίου 1797 είχαν παραληφθεί 
άπο τα μοναστήρια τα παραπάνω 2.500 γρόσια. Σημειώνεται ακόμη δτι με 
βάση το κατάστιχο τών επιστατών της Κοινότητας, Κωνσταντίου Διονυσιάτη 
και τών συντρόφων του, της περιόδου 1 'Ιουνίου 1797 - 1 'Ιουνίου 1798, τα 
πέντε άπο τα παραπάνω μοναστήρια είχαν εξοφλήσει προς την Κοινότητα το 
ανάλογο τους, ενώ απέμεινε ή μονή Έσφιγμένου να εξοφλήσει τα 416 γρό
σια και 80 άσπρα πού της αναλογούσαν. 

'Υπογράφουν οι εκπρόσωποι 11 μονών του 'Αγίου "Ορους: ό επίτροπος 
Λαύρας Σεραφείμ, ό διδάσκαλος ' Ιωσήφ Βατοπεδινός, ό Σάββας Ξενοφωντινός, 
ό Κωνστάντιος Διονυσιάτης, ό Γαβριήλ Γρηγοριάτης, ό σκευοφύλακας Ξηρο-
ποτάμου Βενέδικτος, ό προηγούμενος Δοχειαρίου 'Ιωακείμ (;), ό Νικηφόρος 
Ίβηρίτης, ό Κύριλλος Άγιοπαυλίτης, ό προηγούμενος Κουτλουμουσίου Χαρί
των, ό δίκαιος Παντοκράτορος 'Ιερόθεος. 
'Αρχ.: Δια της παρούσης ημών ενυπόγραφου και εσφραγίστου ομολογίας γί
νεται δηλον... 

101 Κατάλογος ομολογιών 
σελ. 345-346 1796-1797 

Κατάλογος τών ομολογιών, τις όποιες είχαν στείλει οι επιστάτες της 
Κοινότητας στον επίτροπο του 'Αγίου "Ορους στην Κωνσταντινούπολη Νικη
φόρο Ίβηρίτη, προς αντικατάσταση παλαιών ομολογιών. 
'Αρχ.: Μετά ταϋτα εστείλαμεν αντώ τω Ιδίω Νικηφόρω. . . 
Σημ.: Ή αρχή τοϋ καταλόγου τών ομολογιών περιλαμβάνεται στον κώδ. 4, άρ. 20 (29 
'Ιουλίου 1796). Ό κατάλογος έχει διαγραφεί. 



Κώδ. 4 (παλαιός αριθμός: 5): Χαρτί 340 χ 225.—Σελίδες α'-ιζ'+1-380+λευκές χωρίς 
αρίθμηση στο τέλος (λευκές: α'-ιζ', 1-2, 4, 98-101, 139α-139β, 181-182, 220, 280, 285-286, 
318, 323-324, 326, 344, 352, 372, 378).—Τα φύλλα 379-380α ένθετα και λυτά.—Μελάνι 
μαϋρο.— Διατήρηση καλή.— Στη σελ. 2: κώδιξ βος (πρβλ.: Κ α τ ά λ ο γ ο ς , σελ. 4, άρ. 5). 

Ό κώδικας περιέχει έγγραφα μέ χρονολογίες: 1763-1797. 

1 Σημείωση για το χρέος της Κοινότητας 
Έσώφυλλο στάχωσης 21 Δεκεμβρίου 1784 

Ό γραμματέας της Κοινότητας παπάς 'Ιγνάτιος Ξενοφωντινος καταγράφει 
στην αρχή του κώδικα δτι, σύμφωνα μέ πληροφορίες του προηγουμένου Χρύ
σανθου Σταυρονικητιανοΰ, κατά τήν κατανομή τοϋ χρέους της Κοινότητας στις 
μονές του 'Αγίου "Ορους στις 21 Δεκεμβρίου 1784, το συνολικό ποσό ανερχό
ταν σέ 450.000 γρόσια, άπο τα όποια τα 441.000 γρόσια αποτελούσαν το κε
φάλαιο και τα 9.000 γρόσια τους τόκους. 

'Αρχ.: Γ Εν] καιρώ της διανομής τοϋ όλου χρέους τοις τοϋ αγίου ορούς κοι
νότητος. . . 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 235 (αποσπασματική δημοσίευση). 

2 Πίνακας περιεχομένων του κώδικα 
σελ. 3 [τέλη 18ου αι.] 

'Αρχ.: Πίναξ τοϋ παρόντος κωδικός. Λογαριασμός καθαρός δύω χρόνων... 

3 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων της Κοινότητας 
σελ. 5-64 15 Μαΐου 1773 - 15 Μαΐου 1775 

'Επιστάτες: Κύριλλος Δοχειαρίτης (3η και 4η επιστασία). 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 142 (δημοσίευση αποσπάσματος άπο τή σελ. 
49), 139 (δημοσίευση αποσπάσματος άπο τή σελ. 57), 161 (δημοσίευση αποσπασμάτων άπο 
τις σελ. 45, 46, 47, 49, 53, 54, 55, 58, 59, 60). 
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4 Κατάστιχο εσόδων καί εξόδων της Κοινότητας 
σελ. 65-97 15 Μαίου 1775 - 15 'Ιουνίου 1776 

Επ ιστάτες : προηγούμενος Κύριλλος Δοχειαρίτης; Παντελεήμων Λαύρας, 
Σεραφείμ Ίβηρίτης. 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 142-143 (δημοσίευση αποσπασμάτων άπο τις 
σελ. 83, 84, 87, 88). 

5 Κατάστιχο εσόδων καί εξόδων της Κοινότητας 
σελ. 102-139 15 'Ιουνίου 1776 - 26 'Ιουνίου 1777 

'Επιστάτες: προηγούμενος Κύριλλος Δοχειαρίτης, Παντελεήμων Λαύρας, 
Σεραφείμ Ίβηρίτης. 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 143 (δημοσίευση αποσπασμάτων άπο τις σελ. 
124, 129), 162-163 (δημοσίευση αποσπασμάτων άπο τις σελ. 127, 132), 193 (δημοσίευση 
αποσπάσματος άπο τη σελ. 135). 

6 Κατάστιχο εσόδων καί εξόδων της Κοινότητας 
σελ. 140-180 28 'Ιουνίου 1777 - 16 'Ιουλίου 1778 

'Επιστάτες: Κύριλλος Δοχειαρίτης (7η επιστασία), Θεοδόσιος Λαύρας, 
Άβέρκιος Ίβηρίτης. 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ, "Αγιον "Ορος, σελ. 143 (δημοσίευση αποσπάσματος άπο τις σελ. 
165,166). 

7 Κατάστιχο εσόδων καί εξόδων της Κοινότητας 
σελ. 183-219 20 'Ιουλίου 1 7 7 8 - 20 'Ιουλίου 1779 

'Επιστάτες: Παντελεήμων Λαύρας, "Ανθιμος Βατοπεδινός, Σεραφείμ Ί β η -
ρίτης, Διονύσιος Ξηροποταμινός, Χρύσανθος Ζωγραφίτης. 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 155, 226 καί 227. 

8 Κατάστιχο εσόδων καί εξόδων της Κοινότητας 
σελ. 221-251 21 'Ιουλίου 1 7 7 9 - 1 5 Αυγούστου 1780 

'Επιστάτες: Παντελεήμων Λαύρας, Σεραφείμ Ίβηρίτης. 

Πρβλ. : Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 227. 
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9 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της 
Κωνσταντινούπολης 

σελ. 253-284 6 Δεκεμβρίου 1778 - 12 'Ιουνίου 1781 

Επίτροποι : προηγούμενος Παρθένιος Λαυριώτης, γέροντας "Ανθιμος Βα-
τοπεδινός. 

'Όπως σημειώνεται στην πρώτη σελίδα του κατάστιχου, ή Κοινότητα 
έστειλε στην Κωνσταντινούπολη το σκευοφυλακα Φιλόθεο Βατοπεδινό, τον 
προηγούμενο Κοσμά Ίβηρίτη και το γέροντα Διονύσιο Ξηροποταμινό, με σκο
πό να θεωρήσουν τους λογαριασμούς, πού αφορούν δάνεια, γραμμάτια και άλλα 
έξοδα της Κοινότητας, των επιτρόπων, προηγουμένου Κοσμά Ίβηρίτη και γέ
ροντα 'Ανθίμου Βατοπεδινοΰ. Μετά τη θεώρηση συντάχθηκε το παρόν κατά
στιχο. 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 148-149 (δημοσίευση αποσπάσματος άπο τις 
σελ. 272-273), 227-228 (δημοσίευση αποσπάσματος άπο τή σελ. 284). 

10 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων της Κοινότητας 
σελ. 287-317, 319-322 15 Αυγούστου 1780 - 1 'Οκτωβρίου 1781 

'Επιστάτες: σκευοφύλακας Κωνστάντιος Ξενοφωντινός, Γαλακτίων Ααύ-
ρας, Θεόδουλος Ίβηρίτης. 

Στο κατάστιχο περιλαμβάνεται ακόμη κατάλογος των χρεών του 'Αγίου 
"Ορους στη Θεσσαλονίκη και Μολδοβλαχία (σελ. 319-322). 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 155,198. 

11 Κατάστιχο ληψοδοσίας του επιτρόπου του 'Αγίου "Ορους στο 
Βουκουρέστι 

σελ. 325-335 1776-1781 

Οί εξαρχοι του 'Αγίου "Ορους στο Βουκουρέστι, προηγούμενος Διονύσιος 
Ααυριώτης, προηγούμενος Ζαχαρίας Ίβηρίτης, σκευοφύλακας Στέφανος Χι-
λανδαρινος και σκευοφύλακας 'Ιωακείμ Γρηγοριάτης, παρέδωσαν στις 20 Σε
πτεμβρίου 1776 στον επίτροπο του 'Αγίου "Ορους, παπά Ζαχαρία Ξηροποτα
μινό, κατάλογο δανείων πού είχαν συνάψει, με σκοπό ό επίτροπος να φροντίσει 
για την εξόφληση τους. 

Στις 25 Σεπτεμβρίου 1777, επειδή ό Διονύσιος Λαυριώτης, επρόκειτο να 
αναχωρήσει για το "Αγιο "Ορος, οί εξαρχοι θεώρησαν και υπέγραψαν το λο
γαριασμό των δανείων. 
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'Ακολουθεί αναλυτική καταγραφή των ετησίων ενοικίων πού εισέπραττε 
ό επίτροπος Ζαχαρίας Ξηροποταμινος άπο τους ηγουμένους των μετοχιών του 
'Αγίου "Ορους στή Βλαχία, καθώς και των τόκων πού ό 'ίδιος εξοφλούσε, για 
τα έτη άπο το 1776 μέχρι και το 1781. 

Το κατάστιχο υπογράφει ό επίτροπος Ζαχαρίας Ξηροποταμινός. 
Στο τέλος του κατάστιχου σημειώνεται δτι ή καταγραφή τελείωσε στο 

Βουκουρέστι στίς 6 Αυγούστου 1781. Ή αντιγραφή του κατάστιχου στον πα
ρόντα κώδικα πραγματοποιήθηκε στο Άγιο "Ορος στίς 18 Φεβρουαρίου 1782 
μετά άπο προσταγή του επιστάτη της Κοινότητας σκευοφύλακα Κωνσταντίου 
Ξενοφωντινοΰ. 

'Αρχ.: Κατάστιχον τον χρέους, όπου δίδομεν εις χείρας τοϋ πανοσιωτάτου 
επιτρόπου μας. . . 

12 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων της μονής Τριών 'Ιεραρχών 
σελ. 336-339 1 Αυγούστου 1776 - 31 'Ιανουαρίου 1780 

Στο κατάστιχο καταγράφονται αναλυτικά τα έσοδα τοϋ πρώτου (1 Αυ
γούστου 1776 - 1 Αυγούστου 1777), δεύτερου (1 Αυγούστου 1777 - 1 Αυγού
στου 1778), τρίτου (1 Αυγούστου 1778 - 1 Αυγούστου 1779) και τέταρτου (1 
Αυγούστου 1779 -31 'Ιανουαρίου 1780) έτους της ήγουμενείας του προηγουμέ
νου Σαμουήλ, καθώς και συνοπτικά τα έξοδα των τεσσάρων χρόνων συνολικά. 

'Αρχ.: Λογαριασμός τοϋ προηγουμένου Σαμουήλ. . . 

13 Λογαριασμός τών εσόδων και τών εξόδων της μονής 
Τριών Ιεραρχών 

σελ. 340 25 Φεβρουαρίου - 5 'Οκτωβρίου 1781 

Στο λογαριασμό καταγράφονται τα έσοδα και τα έξοδα του επιτρόπου 
της μονής Τριών 'Ιεραρχών στο 'Ιάσιο 'Ιωακείμ [μετά τη λήξη της ήγουμε
νείας του προηγουμένου Σαμουήλ]. 

Στο τέλος του λογαριασμού σημειώνεται δτι ό παρών λογαριασμός έχει 
αντιγραφεί άπο αντίγραφο πού στάλθηκε στο Άγιο "Ορος, επικυρωμένο άπο 
το μέγα λογοθέτη Ίωαννίτζη Καντακουζηνό, το μεγάλο βόρνικο Νικόλαο 
Ρωσσέτο και τον άρχοντα χετμάδο Σκαρλατάκη Στούρζα. Ό πρωτότυπος λο
γαριασμός παρέμεινε στή Μολδαβία. 

'Αρχ.: 1781 'Ιανουαρίου. Ό λογαριασμός τοϋ επιτρόπου 'Ιωακείμ. . . 
Πρβλ.: Κωδ. 4, άρ. 12. 
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14 Κατάλογος περιουσιακών στοιχείων της μονής Τριών 
'Ιεραρχών 

σελ. 340-343 1 Σεπτεμβρίου 1780 

Πρόκειται για τον Ι'διο κατάλογο πού καταγράφεται στις σελ. 201-205 
του κώδ. 3 (άρ. 63). 

"Οπως σημειώνεται στην αρχή του αντιγράφου, ό κατάλογος αυτός άντι-
γράφηκε στον παρόντα κώδικα τήν 1η 'Ιανουαρίου 1782. 

15 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων της Κοινότητας 
σελ. 345-370 1 'Οκτωβρίου 1781 - 1 Νοεμβρίου 1782 

'Επιστάτες: σκευοφύλακας Κωνστάντιος Ξενοφωντινός, Γαλακτίων Λαυ-
ριώτης, Θεόδουλος Ίβηρίτης. 

16 Κατάλογος εξόδων της Κοινότητας 
σελ. 371 1790 

Μετά άπό καταδρομήν καί σνγχνσιν του 'Αγίου "Ορους, ή Μεγάλη Σύ
ναξη είχε διορίσει το σκευοφύλακα 'Ιγνάτιο Έσφιγμενίτη με σκοπό να κατα
γράψει τα έξοδα στα όποια είχε προβεί ή Κοινότητα στην Κωνσταντινούπολη 
για τήν υπόθεση αυτή. Στην καταγραφή βοήθησαν ό προηγούμενος Γερμανός 
Βατοπεδινός, ό Γεράσιμος Καρακαλλινος καί ό Σωφρόνιος Φιλοθείτης, οι όποιοι 
βρίσκονταν στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τον αναλυτικό κατάλογο 
των εξόδων, τα όποια είχαν γίνει πριν φτάσει ό 'Ιγνάτιος στην Κωνσταντινού
πολη, καθώς καί αυτών πού ό ίδιος είχε πραγματοποιήσει, το συνολικό ποσό 
ανέρχεται σε 5 .9371 / 2 γρόσια. Ή Κοινότητα εξόφλησε μέ γραμμάτιο το Γερ
μανό Βατοπεδινό για τα συνολικά έξοδα, στα όποια είχε προβεί, μέ τήν υπο
χρέωση από τή μεριά του να αποδώσει λογαριασμό. Ό 'Ιγνάτιος έλαβε ως 
μισθό 1.000 γρόσια καί παρέδωσε τον κατάλογο στην Κοινότητα. Κατά τήν 
παραμονή του επίσης στην Κωνσταντινούπολη ό 'Ιγνάτιος ανανέωσε χατ-σερί-
<ρια του 'Αγίου "Ορους. Τον παρόντα κατάλογο αντέγραψε ό ίδιος στον κώ
δικα στις 27 Νοεμβρίου 1791. 

Α ρ χ . : Κατά το ia\pLj0V έτος, ώδε φανερώνω ρητώς τα Οσα έξοδα ήκολονθη-
σαν. . . 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 162-163 (αποσπασματική δημοσίευση).— 
Κώδ. 1,άρ.50. 
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17 Κατάστιχο εξόφλησης χρεών της Κοινότητας 
σελ. 373-377 21 Δεκεμβρίου 1784 

Στο κατάστιχο καταγράφονται τα έσοδα της Κοινότητας άπο τα μονα
στήρια του 'Αγίου "Ορους για την εξόφληση των χρεών της, καθώς και τ α 
κεφάλαια και οι τόκοι πού εξοφλούνται στο Ά γ ι ο "Ορος και την Κωνσταντι
νούπολη. Ή ληψοδοσία αυτή πραγματοποιήθηκε από τους διορισμένους με συ
νοδικό γράμμα επιτρόπους, τον Χαλκηδόνος Παρθένιο, τον Σερρών Ματθαίο, 
τον Δράμας Γρηγόριο, τους άρχοντες Δημήτρη Σκαναβή, άρμάση Σταυράκη, 
Γιακουμή Σκυλίτζη, καθώς και άπο το λογιότατο γραμματικό της Κοινότητας 
κύρ Γεώργιο. 

Το κατάστιχο βεβαιώνει με πρωτότυπη υπογραφή ό πατριάρχης Κων
σταντινουπόλεως [Γαβριήλ Δ ' ] . 

Α ρ χ . : Κατάστιχον, ήτοι γενική περίληψις των μέχρι τονδε taxpnòov ετονς, Δε
κεμβρίου καϊΐζ. . . 

Πρβλ.: Α α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 231-234 (αποσπασματική δημοσίευση).— Κώδ. 
13, άρ. 3, 4 (δπου υπάρχει ή ϊδια καταγραφή). 

18 Γράμμα του επιτρόπου Θεσσαλονίκης 'Ιωάννη Γούτα Καυταν-
τζόγλου προς τους κελιώτες του 'Αγίου "Ορους 

σελ. 379-379α 11 'Οκτωβρίου 1791 

Ό επίτροπος του Α γ ί ο υ "Ορους στή Θεσσαλονίκη 'Ιωάννης Γούτα Καυ-
ταντζόγλου με γράμμα του προς τους κελιώτες άπαντα σε σχετική ερώτηση 
τους. 'Οφείλουν, γράφει, να καταβάλλουν οι κελιώτες τον Ιστηρα και τα άλλα 
δοσίματα προς τις αρχές της Θεσσαλονίκης, δπως κάνουν δλοι, χριστιανοί ή 
Εβραίο ι , ανεξάρτητα αν κατέχουν γη ή οχι. Σημειώνει, για παράδειγμα, δτι 
οι Εβραίο ι έ'χουν ήδη καταβάλει 12 πονγγιά ιστηρα, οί χριστιανοί κάτοικοι 
της Θεσσαλονίκης 14 πονγγιά για τον ίδιο λόγο, οί κάτοικοι της Βέροιας, οί 
όποιοι δεν εχονσι οντε μιας σπιθαμής τόπον, 38 πονγγια Ιστηρα, 6.000 κιλά 
σιτάρι, 3.000 κιλά κριθάρι και 500 κιλά αλεύρι. Ό επίτροπος είχε φροντίσει 
να μειωθεί ο ίστηράς του Α γ ί ο υ "Ορους άπο 33 σε 20 πονγγιά, και επειδή 
τα είχε ήδη εξοφλήσει μέ δικά του χρήματα, παρακαλεί τους κελιώτες να κατα-
βάλουν το συντομότερο το ανάλογο τους. Το συνολικό ποσό για τον Ιστηρα 
και τα σχετικά έ'ξοδα, στο όποιο θα συμμετέχουν και οί κελιώτες, ανέρχεται 
σε 15.612 γρόσια. Αντίθετα, στο ποσό τών 5.210 γροσιών πού άφορα τα άλλα 
έ'ξοδα θα συμμετέχουν μόνο τα μοναστήρια. Παρατίθεται αναλυτικός κατάλο
γος όλων τών εξόδων. 
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'Υπογράφει ό επίτροπος 'Ιωάννης Γούτα Καυταντζόγλου. 
Σε ύστερόγραφη σημείωση αναγράφεται δτι το γράμμα ανακοινώθηκε στη 

Μεγάλη Σύναξη και στη συνέχεια άντιγράφηκε άπο το γραμματέα της Κοινό
τητας παπά 'Ιγνάτιο Ξενοφωντινο στις 1 'Οκτωβρίου 1791, ημέρα Σάββατο. 

'Αρχ. : Έδεξάμην τον σεβασμών σας, καϊ ϊδον οι' αντοϋ Οσα σημειεϊτε περί 
δοσιμάτων. . . 

Πρβλ.: Κώδ. 3,άρ. 40, 41. 

19 Γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τους επιτρόπους του 
Ά γ ι ο υ "Ορους στην Κωνσταντινούπολη 

<τελ. 379β 17'Απριλίου 1792 

Ή Μεγάλη Σύναξη με γράμμα της προς τους επιτρόπους τους γνωρίζει 
δτι διεκδικεί σπίτι στην Κωνσταντινούπολη, το όποιο κατακρατείται από πρό
σωπο πού υποστηρίζει δτι κατέχει το συμβόλαιο (χοτζέτιον) της αγοράς του. 
Το συμβόλαιο δμως αυτό είχε γίνει άπο την Κοινότητα στο όνομα του τζελεπη 
Μανολάκη και είναι άγνωστο πώς είχε βρεθεί στα χέρια του παραπάνω προ
σώπου. Σε σχετική ερώτηση της Κοινότητας ό τζελεπής Μανολάκης είχε 
απαντήσει δτι αν το σπίτι είχε δοθεί άπο τον ϊδιο ως ενέχυρο για το χρέος 
του μετοχιου του, τότε ή παραχώρηση αυτή θα έ'πρεπε να περιέχεται στή 
χρεωστική ομολογία του. Είχε διευκρινίσει ακόμη δτι δεν κατείχε κανένα άλλο 
έγγραφο, σχετικό με το συγκεκριμένο σπίτι, άφοϋ αυτό άνηκε στην Κοινό
τητα και οχι στον ίδιο. Κατά συνέπεια αγνοούσε τα πάντα γύρω άπο τήν υπό
θεση αυτή καί θεωρούσε ανεξήγητη τή στάση του προσώπου πού κατακρα
τούσε το σπίτι. ΟΊ επιστάτες παρακαλούν τους επιτρόπους της Κωνσταντινού
πολης να φροντίσουν σχετικά με το θέμα αυτό, ώστε να μη ζημιωθεί ή Κοι
νότητα. 

'Αρχ.: Μετά τήν ερευναν της εύκτριωτάτης ήμΐν υγείας της, δηλοποιοϋμεν 
δτι. . . 

20 Κατάλογος ομολογιών 
σελ. 379γ 29 'Ιουλίου 1796 

Κατάλογος ομολογιών του άρχοντα Χατζη-Μανουήλ Μαυροκορδάτου, συ
νολικής αξίας 36.000 γροσιών. Μετά άπο αίτηση του, κατά τον περασμένο 
χρόνο (1795), του είχαν αποσταλεί 6 όλοσφράγιστες ομολογίες προς αντικα
τάσταση τών παλαιών, ενώ είχε παραμείνει μία παλαιά, αξίας 10.000 γρο-
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σίων. Κατά τον. τρέχοντα χρόνο είχε ζητήσει να αντικατασταθούν και πάλι οι 
παραπάνω ομολογίες με νέες, στο δνομα 16 προσώπων, τα ονόματα των 
οποίων είχε στείλει ή Κοινότητα με τον επίτροπο της στην Κωνσταντινούπολη 
Νικηφόρο Ίβηρίτη. 

'Ακολουθεί αναλυτικός κατάλογος των 16 ομολογιών, δπου αναφέρεται 
το ποσό, το όνομα τοϋ ενδιαφερομένου, ό τόκος και ή ημερομηνία έκδοσης 
τους. 

'Αρχ.: μ'ψ'-ιατ 'Ιουλίου κθ^ζ. Κατάλογος των ομολογιών τοϋ ευγενέστατου 
άρχοντος Χατζή Μανουήλ Μαυροκορδάτου. . . 

Σημ.: Ή συνέχεια τοϋ καταλόγου των ομολογιών περιέχεται στον κώδικα 3, άρ. 101. Το 
κείμενο έχει διαγραφεί. 

21 Όλοσφράγιστο γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως 
σελ. 380 17 Φεβρουαρίου 1763 

Ε π ε ι δ ή ή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ή μονή Σίμωνος 
Πέτρας είναι άθλια καί το χρέος της βαρύ, αποφασίστηκε και δόθηκε άδεια 
να πουληθούν τα παρακάτω ακίνητα της: το μετόχι της Κασσάνδρας, το κονάκι 
του Ά γ . Χαραλάμπους στή Θεσσαλονίκη καί το μετόχι στο χωριό Ά γ . Νικό
λαος [της Χαλκιδικής].1 Τα δύο πρώτα έ'χει το δικαίωμα να τα αγοράσει 
πάλι, δταν μπορέσει, στην ϊδια τιμή. Το μετόχι του Ά γ . Νικολάου θα πουλη
θεί οριστικά γιατί κρίνεται οικονομικά ασύμφορο. Ό τόκος του κεφαλαίου πού 
θα αποκτήσει ή μονή άπο τήν πώληση των ακινήτων αυτών θα διατεθεί για 
τήν εξόφληση τών χρεών της, ενώ το κεφάλαιο θα παραμείνει στην κατοχή 
της. 

Στο τέλος του αντιγράφου σημειώνεται δτι το πρωτότυπο γράμμα κρα
τούν οι κάτοικοι του χωρίου Ά γ ι ο ς Νικόλαος ( 'Αγιονικολήται). 

'Αρχ.: Κάθε φοράν όπου ακολουθώντας τινάς τήν όρθήν γνώμην κανενός σο
φού ανδρός... 

Πρβλ.: Κ τ ε ν ά, Καθιδρύματα, σελ. 591.— Β λ ά χ ο υ , Χερσόνησος, σελ. 264-265, 
267.—Πίν. 10. 

1. Βλ. Δ. Β ά μ β α κ α , 'Ιερά μονή Σίμωνος Πέτρας. Κατάλογος τοϋ 'Αρχείου, 'Αθήνα 
1985 ('Αθωνικά Σύμμεικτα 1), άρ. 32, σελ. 134. 

22 Όλοσφράγιστη ομολογία της Μεγάλης Συνάξεως 
σελ. 380α 9 'Οκτωβρίου 1797 

Με όλοσφράγιστη ομολογία ή Μεγάλη Σύναξη δηλώνει δτι ό παπάς Ί ω -
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Πίν. 10. Όλοσφράγιστο γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως 
(17 Φεβρουαρίου 1763: Κωδ. 4, σελ. 380) 
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νας Ίωαννίτης άπο το χωριό Ματζίκι δώρισε στην Κοινότητα του 'Αγίου 
"Ορους 1.000 γρόσια, μέ τον δρο να εισπράττει κάθε χρόνο 80 γρόσια ως 
τόκο. Μετά το θάνατο του το ποσό των 1.000 γροσιών θα διαμοιραστεί στα 
20 μοναστήρια. 

'Αρχ.: Δια της παρούσης κοινής όλοσφραγίστον ομολογίας, δηλοποιοϋμεν ημείς 
άπαντες. . . 



Κώδ. 5 (παλαιός αριθμός: 9): Χαρτί 325 χ 210.—Φύλλα: 1-142α (λευκά: 1-8, 9α, 10α, 
11α, 12α, 13α, 14α, 15α, 16α, 17α, 18α, 19α, 20α-55, 59α, 71α, 72-72α, 74α, 80α, 82α, 85α-
118,119,122-128α, 129α-140α, 142-142α).— Μελάνι μαϋρο.—Διατήρηση καλή.— Στάχω-
ση δερμάτινη· επένδυση με χαρτί (πρβλ.: Κ α τ ά λ ο γ ο ς , σελ. 5, άρ. 9). 

Ό κώδικας περιέχει έγγραφα με χρονολογίες: 1766-1792. 

1 Σημείωση για τη σύσταση του κώδικα 
φ. 8α 1 Αυγούστου 1782 

'Αποφασίζεται άπο τους επιτρόπους της Κωνσταντινούπολης, [Παρθένιο 
Ααυριώτη καί Μητροφάνη Ίβηρίτη] , ή σύνταξη του παρόντος κώδικα, δπου 
θα καταγράφονται οί ομολογίες τών χρεών της Κοινότητας, οί όποιες πρέπει 
πρώτα να θεωρούνται άπο τους λαϊκούς επιτρόπους της Κοινότητας καί υστέρα 
να σφραγίζονται με τη νέα σφραγίδα πού έ'χει την ένδειξη κώδιξ τον Άγιου 
"Ορους. Θα σημειώνεται ή άξια κάθε ομολογίας, καθώς καί ή ημερομηνία καί 
το έ'τος σύνταξης της. 

'Αρχ.: Κατά την άπόφασιν τών ηδη άποκαταστάντων επιτρόπων. . . 
Πρβλ.: Κωδ. 5, άρ. 2, 8. 

2 Καταγραφή ομολογιών της Κοινότητας 
φ. 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17,18,19, 20 

11 Φεβρουαρίου 1766 - 15 Μαίου 1783 

Καταγράφονται οί ομολογίες τών χρεών της Κοινότητας κατά μήνα ( Ία -
νουάριος-Δεκέμβριος). Για κάθε ομολογία σημειώνονται: ή ημερομηνία καί ή 
χρονολογία έκδοσης της, το όνομα του κατόχου της, ό τόκος καί ή άξια της. 

'Αρχ.: 'Ιανουάριος. 1782 'Ιανουαρίου 1, τω Δημητράκη. . . 
Πρβλ.: Κώδ. 5, άρ. 8. 

3 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων τών επιτρόπων της 
Κωνσταντινούπολης 

Φ. 55α-71 15 Μαΐου 1789 - 30 Δεκεμβρίου 1790 

Επίτροπος : Σωφρόνιος Φιλοθεΐτης. 

8 
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4 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της 
Κωνσταντινούπολης 

φ. 73-74, 75-80, 81-82, 83-55 1 Μαΐου 1791-1 Μαΐου 1792 

Επίτροπος : Σωφρόνιος Φιλοθεΐτης. 
Πρβλ.: Πίν. 11. 

5 "Εγγραφο για το χρέος της Κοινότητας 
φ. 118α 1 'Ιουνίου 1783 

Το ετήσιο συνολικό χρέος της Κοινότητας για το μηρί, τα έξοδα βιλαε-
τ'ιου καί τα χρέη στή Μολδοβλαχία ανέρχεται σε 3 1 . 1 0 1 1 / 2 γρόσια, από τα 
όποια 7.000 γρόσια βαραίνουν, σύμφωνα με συνοδική απόφαση, τα 310 κελιά 
του 'Αγίου "Ορους. Ή κατανομή του μηρίον γίνεται με βάση το βασιλικό 
ταχρήλι. Οί προεστώτες των μονών του 'Αγίου "Ορους πού βρίσκονταν στην 
Κωνσταντινούπολη μετά άπο πολλές συσκέψεις αποφάσισαν να κατανεμηθούν 
τα χρέη στή Μολδοβλαχία, συνολικού ύψους 15.000 γροσίων, με βάση τήν 
υπάρχουσα δύναμη κάθε μονής. Το σύστημα αυτό θα εφαρμόζεται κατά το διά
στημα των τριών επόμενων ε τ ώ ν μετά τήν παρέλευση του χρονικού αυτού 
διαστήματος θα καθοριστεί ύστερα άπο σύσκεψη νέος τρόπος κατανομής. 'Ακο
λουθεί κατάλογος με το άναλογούμενο σε κάθε μονή ποσό. 

Στο πάνω μέρος τοΰ εγγράφου επικυρώνει ό πατριάρχης Κωνσταντινου
πόλεως Γαβριήλ Δ' . 

Υπογράφουν ό 'Εφέσου Σαμουήλ, ό 'Ηράκλειας Μεθόδιος, ό Κυζίκου 'Α
γάπιος, ό Νικομήδειας Γεράσιμος, ό Χαλκηδόνος Παρθένιος, ό Δέρκων Ά ν α -
νίας, ό Σερρών Ματθαίος, ό Δράμας Γρηγόριος, ό Σοφίας 'Ιερεμίας. 

'Αρχ.: Με το να χρειάζεται το "Αγιον "Ορος κατ' έτος αφενκτον δόσιμον. . . 

Πρβλ.: Κ τ ε ν ά, Καθιδρνματα, σελ. 336.— Κώδ. 5, άρ. 6. 

6 Κατανομή τοΰ χρέους της Κοινότητας 
φ. 119α-120 25 Μαΐου 1783 

Με συνοδική απόφαση κατανεμήθηκε το χρέος της Κοινότητας, ύψους 
325.000 γροσίων στις 20 μονές του 'Αγίου "Ορους, ανάλογα με τή δύναμη 
καθεμιάς. Καταγράφεται το ποσό πού αναλογεί σε κάθε μονή. 

Στο πάνω μέρος του εγγράφου επικυρώνει ό πατριάρχης Κωνσταντινου
πόλεως [Γαβριήλ Δ ' ] . 

'Υπογράφουν ό 'Εφέσου Σαμουήλ, ό 'Ηράκλειας Μεθόδιος, ò Κυζίκου Ά -
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Πίν. 11. Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κωνσταντινούπολης 

(1 Μαίου 1791 - 1 Μαίου 1792: Κώδ. 5, φ. 85) 
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γάπιος, ό Νικομήδειας Γεράσιμος, ό Χαλκηδόνος Παρθένιος, ό Δέρκων Ά ν α -
νίας, ό Νεοκαισαρείας 'Ιγνάτιος, ό Σερρών Ματθαίος, ό Δράμας Γρηγόριος, ό 
Σοφίας 'Ιερεμίας, ό μέγας λογοθέτης 'Αλέξανδρος Μάνος, ό Σκαρλάτος Μά
νος, ό άρμάσης Σταυράκης, ό Ώχάνης , ό 'Ιωάννης Κωνσταντίνου, ό Δημήτριος 
Σκαναβής, ό Σκαρλάτος Νικολάου, ό Πετράκης, ό 'Ιάκωβος Σκυλίτζης. 

'Αρχ.: Διανομή τον χρέους της μεγάλης μέσης των εν άγιονύμω ορει τον "Α-
θωνος. . . 

Πρβλ.: Μ α μ α λ ά κ η , "Αγιον "Ορος, σελ. 293.— Κ τ ε ν ά, Καθιδρνματα, σελ. 336.— 
Κώδ. 5, άρ. 5. 

7 Πατριαρχικό και συνοδικό γράμμα του πατριάρχη Γαβριήλ Δ' 
φ. 120α-121α Μάιος, ίνδ. 1, 1783 

Μέ πατριαρχικό καί συνοδικό γράμμα ό πατριάρχης Γαβριήλ Δ ' ανα
φέρει δτι εκφράστηκαν παράπονα άπο δλα τα μοναστήρια του 'Αγίου "Ορους 
για τα υπέρογκα χρέη της Κοινότητας καί για τα ποσά πού αναλογούσαν σε 
κάθε μονή. Γιά το λόγο αύτο αποφασίστηκε να διενεργηθεί έλεγχος των κατά
στιχων. Στην επιτροπή ελέγχου συμμετείχαν εκ μέρους της 'Εκκλησίας ό Φι
λίππων καί Δράμας Γρηγόριος καί ό ύπέρτιμος 'Ιερεμίας καί εκ μέρους των 
επιτρόπων του 'Αγίου "Ορους ό Σκαρλατάκης, ό Παναγιωτάκης Σκατζόγλου 
καί ό γραμματέας της Κοινότητας κυρ Γεώργιος, καθώς καί διορισμένοι γι ' 
αύτο το σκοπό μοναστηριακοί πατέρες. "Υστερα άπο πολλές συνελεύσεις στην 
Κωνσταντινούπολη πιστοποιήθηκε δτι ή Κοινότητα μέσα σε τρία χρόνια είχε 
περιπέσει σε τεράστιο χρέος καί γ ι ' αύτο είχε αποφασιστεί το χρέος να κατα
νεμηθεί στα μοναστήρια ανάλογα μέ τήν οικονομική δύναμη τους. Συστήθηκε, 
λοιπόν, νέα επιτροπή άπο τον Χαλκηδόνος Παρθένιο, τον Σερρών Ματθαίο, τον 
Φιλίππων καί Δράμας Γρηγόριο, τους άρχοντες επιτρόπους του 'Αγίου "Ορους 
Δημήτριο Σκαναβή, άρμάση κύρ Σταυράκη καί Γιακουμή Σκυλίτζη, καθώς καί 
άπο το γραμματέα της Κοινότητας κύρ Γεώργιο. Ή επιτροπή μέ βάση τα 
κατάστιχα θα κατανείμει το ποσό τών 605 πουγγιών στις 20 μονές καί θα 
συντάξει χρεωστικές ομολογίες για τήν καθεμία. Θα παραλαμβάνει τα χρή
ματα πού θα στέλνει κάθε μονή καί θα εξοφλεί το χρέος της Κοινότητας στην 
Κωνσταντινούπολη, στή Θεσσαλονίκη, στα χωριά της Καλαμαριάς καί στο 
"Αγιο "Ορος, καταγράφοντας κάθε ενέργεια της σε κατάστιχο καί παρουσιά
ζοντας τις εξοφλητικές ομολογίες σε ειδική σύναξη. 

'Υπογράφουν ό 'Εφέσου Σαμουήλ, ό 'Ηράκλειας Μεθόδιος, ό Κυζίκου 'Α
γάπιος, ό Νικομήδειας Γεράσιμος, ό Χαλκηδόνος Παρθένιος, ό Δέρκων Ά ν α -
νίας, ό Νεοκαισαρείας 'Ιγνάτιος, ό Σοφίας 'Ιερεμίας, ό μέγας λογοθέτης Ά λ έ -
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ξανδρος Μάνος, ό Σκαρλάτος Μάνος ποστέλνικος, ό 'Ιωάννης Κωνσταντίνου 
και ό Σκαρλάτος Νικολάου. 

'Αρχ. : Πολλά μεν και άλλα τα βλάβην μεγίστην. .. 

8 Καταγραφή ομολογιών της Κοινότητας 
φ. 129 1781 

Καταγραφή τεσσάρων ομολογιών της Κοινότητας, πού προέρχονται άπο 
το Βουκουρέστι και φέρουν ημερομηνία 20 Μάιου 1781. 

'Αρχ.: Έδώ σημειώνονται al δμολογίαι τον Βουκουρεστίου. . . 

Σημ.: Ή καταγραφή αύτη αποτελεί συνέχεια εκείνης πού περιέχεται στα φ. 9-20 τοϋ ϊδιου 
κώδικα (άρ. 2). 

9 Εξοφλητικό γράμμα των επιτρόπων του Άγιου "Ορους στην 
Κων σταντιν ούπολη 

φ. 141 3 Σεπτεμβρίου 1782 

Ό επίτροπος τοϋ 'Αγίου "Ορους στο Βουκουρέστι Ζαχαρίας Ξηροποτα-
μινος υπέγραψε το 1770 γραμμάτια προς τους Βαρναλίδες Χατζη-Κωνσταντή 
και το σύντροφο του, αξίας 13.500 γροσιών. Το ποσό είχε παραδοθεί άπο 
τους Βαρναλίδες, μετά άπο συμφωνία, στον άρχοντα πάνω 'Αλέξανδρο Μάνο 
και οι Βαρναλίδες είχαν λάβει δύο χρεωστικές ομολογίες προς την Κοινότητα. 
Οι επίτροποι του 'Αγίου "Ορους στην Κωνσταντινούπολη με το γράμμα αυτό 
δηλώνουν δτι είχαν παραλάβει τις δύο εξοφλητικές ομολογίες, τις όποιες και 
στέλνουν στους επιστάτες της Κοινότητας στο "Αγιο "Ορος. 

'Αρχ.: Δια τοϋ παρόντος εξοφλητικού γράμματος, οήλον γίνεται, δτι ό κυρ 
Ζαχαρίας Ξεροποταμινός. . . 

10 Γράμμα της Κοινότητας του Άγιου 'Όρους 
φ. 141α 27 Μαρτίου 1777 

Ή Κοινότητα του 'Αγίου "Ορους με επιβεβαιωτικό και έμμάρτυρο γράμ
μα δηλώνει δτι θα καταβάλλει κάθε χρόνο στην κοκώνα Αίκατερινίτζα, χήρα 
του Γεωργάκη Ράλογλου, 40 γρόσια ως το θάνατο της. Μετά το θάνατο της 
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οι κληρονόμοι της δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα στο ποσό αυτό. Το γράμμα, 
άφοΰ υπογράφηκε και σφραγίστηκε άπο την Κοινότητα και τους λαϊκούς επι
τρόπους της στην Κωνσταντινούπολη, παραδόθηκε στην ενδιαφερόμενη. 

'Αρχ.: Δια τον παρόντος επιβεβαιωτικού, και εμμαρτνρον ημών γράμματος 
δηλοποιονμεν. . . 



Κώδ. 6 (παλαιός αριθμός: 11): Χαρτί 380 χ 238.—Φύλλα: 1-222 (λευκά: 1ν, 2ν-3ν, 6ν-
7ν, 8ν-9ν, 10ν-11ν, 12ν-13ν, 14ν-15ν, 16ν-17ν, 18ν-19ν, 20ν-21ν, 22ν-23ν, 24ν-25ν, 
26ν, 27ν-29ν, 30ν-31ν, 32ν-33ν, 34ν-35ν, 36ν-37ν, 38ν-39ν, 40ν-41ν, 43ν-45ν, 46ν-
47ν, 49r-v, 50v-51v, 52v-53r, 55r-v, 56ν-57ν, 58ν-59ν, 60ν-61ν, 62ν-63ν, 66ν-67ν, 
68ν-69ν, 72ν-73ν, 74ν-75ν, 76ν-80ν, 103r-v, 106v-107r, 108r-v, 114v-115r, 122v-123r, 
133r-v, 135v-136v, 146r-202r, 203v-222v).— Διατήρηση άριστη.— Πολλά χέρια γρα
φέων.— Στάχωση καφέ δερμάτινη σε χάρτινη βιβλιοδεσία.— Στη σελ. 1: κώδιξ ό°ζ τής με
γάλης μέσης εν φ περιέχονται συμφωνητικά, και συστατικά Ισα γραμμάτων, και Ισα κα
τάστιχων Μολδαβίας και Βλαχίας (πρβλ.: Κ α τ ά λ ο γο ς, σελ. 5, άρ. 11). 

Ό κώδικας περιέχει έγγραφα μέ χρονολογίες: 1776-1840. 

1 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων της Κοινότητας του Άγιου 
'Όρους στή Μολδοβλαχία 

φ. 2r-76r 1776-1784 

ΕΣΟΔΑ (σελ. 2-43): 

Ε τ ή σ ι α ενοίκια άπο τον ηγούμενο της μονής Κοτροτζανίου 'Ιγνάτιο: 1776-1783 
Ε τ ή σ ι α ενοίκια άπο τον ηγούμενο της μονής Ράδουλ-Βόδα Ίωαννίκιο: 1776-

1783 
'Ετήσια ενοίκια άπο τον ηγούμενο τής Μονής Μιχαήλ-Βόδα Τιμόθεο: 1776-

1783 
'Ετήσια ενοίκια άπο τον ηγούμενο τής μονής Χοταρανίου Δαμασκηνό: 1777-

1783 
Ε τ ή σ ι α ενοίκια άπο τον ηγούμενο τής μονής Καστζορίου Γρηγόριο: 1777, 

1780-1784 
Ε τ ή σ ι α ενοίκια άπο τον ηγούμενο τής μονής Σλοβοζίας Λαυρέντιο και άπο 

τον Συμεών: 1777-1784 
'Ετήσια ενοίκια άπο τον ηγούμενο τής μονής Πλουμπουίτα Μακάριο: 1777-

1783 
Ε τ ή σ ι α ενοίκια άπο τον ηγούμενο τής μονής 'Αρχιμανδρίτον Γρηγόριο: 1777-

1783 
Ά π ο το βιναρίτζιο τής μονής Ξενοφώντος: 1777-1783 
Ά π ο τα χρυσόβουλλα τής μονής Ξηροποτάμου πού αφορούν τή Μολδοβλαχία: 

1777-1780 
Ε τ ή σ ι α ενοίκια άπο τον ηγούμενο τής μονής Ζιτίας Διονύσιο: 1777-1783 
Ε τ ή σ ι α ενοίκια άπο τον ηγούμενο τής μονής Μπάγιας δε Ά ρ ά μ α Νικόλαο: 

1778-1782 
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Διάφορα έσοδα: 1779-1783 
Ετήσια ενοίκια άπο τον ηγούμενο της μονής Τριών 'Ιεραρχών Σαμουήλ: 1778-

1779 
'Ετήσια ενοίκια άπο τον επίτροπο του βατοπεδινοϋ μοναστηρίου [της Γκόλιας] 

'Ανδρέα Παυλή: 1778-1780 
'Ετήσια ενοίκια άπο τον ηγούμενο της μονής Δομπροβετζουλίου Άκάκιο: 1778-

1780 
'Ετήσια ενοίκια άπο τον ηγούμενο τής μονής Δάγκου 'Ιερεμία: 1778-1780 
'Ετήσια ενοίκια άπο τον ηγούμενο τής μονής Δόμνας Βλάσιο: 1779-1780 
'Ετήσια ενοίκια άπο τον ηγούμενο τής μονής "Οκνας Μελέτιο: 1779-1780 
'Ονομαστικές ελεημοσύνες υπέρ τής Κοινότητας του Αγίου "Ορους: 1778-1781 
'Ετήσια ενοίκια άπο τον ηγούμενο τής μονής Βερζουντσίου 'Ιγνάτιο: 1780 
ΕΞΟΔΑ (σελ. 46-76): 

α) Τόκοι προς το μητροπολίτη Μποζαίου Κοσμά, την άνώννμον σούμαν, 
την κοκώνα Ίσπραβνιτζέσκα Λωξάνδρα, τον τζελεπή Γρηγοράσκο Μπαλασά-
κη, τον άρχοντα πάνο Σκαρλάτο Καρατζά, τον άρχοντα πάνο Δημητρασκο 
Γκίκα, την κυρά Σωφρονία, τή δόμνιτζα Λωξάνδρα Γκίκα, τον άρχοντα πο-
στέλνικο Βαντούρα, 'τδν άρχοντα άρμάση Στέφανο, τον τζελεπή Νικολάκη 
Λαμπρινό, την κοκώνα Ραλού Γκίκα, τον άρχοντα τρίτο λογοθέτη Χριστό-
δουλο, τή δόμνα Σμαραγδα, τον άρχοντα πορτάρη Μανολάκη Φιλόδωρο, τον 
εκλαμπρότατο μπεϊζαδε Κωνσταντίνο Υψηλάντη, τον άρχοντα ποστέλνικο Θεο
δωράκη Νέγε. 

β) 'Εξόφληση κεφαλαίων δανείων 
γ) Πολιτζάτικα 
δ) Μισθοί επιτρόπου του 'Αγίου "Ορους στή Μολδοβλαχία 
ε) "Εξοδα μεταφοράς του παξιμαδιοΰ άπο το Βουκουρέστι στή Μολδαβία. 
Το κατάστιχο υπογράφουν για τή χρονική περίοδο 1776-1780 ό σκευοφύ-

λακας Βατοπεδίου Φιλόθεος, ό προηγούμενος 'Ιβήρων Κοσμάς και ό Διονύ
σιος Ξηροποταμινός· για τή χρονική περίοδο 1781-1784 ό Γαλακτίων Λαυριώ-
της, ό "Ανθιμος Βατοπεδινος και ό προηγούμενος 'Ιβήρων Μητροφάνης. 

'Αρχ.: Δια τα όσα ετήσια περνώ από τον αγιον καθηγονμενον Κοτροτζάνον. . . 

2 Εξοφλητικό γράμμα του πρώην ηγουμένου της μονής Κοτρο-
τζανίου 'Ιγνατίου Ξηροποταμινοΰ 

φ. 81r 1 Σεπτεμβρίου 1791 

Ή Κοινότητα του 'Αγίου "Ορους είχε ορίσει ως έξάρχους της το μητρο
πολίτη Μποζαίου Δοσίθεο, το μητροπολίτη Σταυρουπόλεως Γρηγόριο, τον 



ΚΩΔΙΚΕΣ 121 

•Vj>yi«^*3fj rfaçNH „«&&&•• 

jyS fit^p, Tf*U, **f 

%%*t 7t, ****'$««* *Ê»$W »ί$* *&** ''i «*«V **<*·»:**»«-
Vit»*»»' im* φ*φ$#Λ W > | w ^ #**%^^%#*^*«Ä' *** 

' M 4^»-lpâm 

f ? , « S? #· 1 i)fi * & ~> 

Πίν. 12. Εξοφλητικό γράμμα του πρώην ηγουμένου της μονής Κοτροτζανίου 'Ιγνατίου 
Ξηροποταμινοΰ (1 Σεπτεμβρίου 1791: Κώδ. 6, φ. 81r). 
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αρχιμανδρίτη Κωνστάντιο Ξενοφωντινο καί τον Κωνστάντιο Γρηγοριάτη, για 
να θεωρήσουν το κατάστιχο παραλαβής καί τους λογαριασμούς των ετησίων 
τεσσάρων ετών του ηγουμένου Κοτροτζανίου 'Ιγνατίου Ξηροποταμινοΰ. Ό 
'Ιγνάτιος είχε παρουσιάσει συνολικά έξοδα 20.700 γροσίων, κατανεμημένα ως 
έξης: 1) 10.000 γρόσια σε ζεχιρέδες καί στα βασιλικά στρατεύματα, 2) 5.500 
γρόσια βιναρίτζιον τριών ετών στο Νικόλα Β. Β. Μαυρογένη, καί 3) 5.200 
γρόσια για την αγορά του σπιτιού του Ζαφειράκη μέσα στο χάνι. Οι έξαρχοι 
ενέκριναν τα έ'ξοδα αυτά δεδομένου δτι υπήρχαν οι σχετικές αποδείξεις, απο
φάνθηκαν δμως Οτι 6 'Ιγνάτιος ήταν υποχρεωμένος να καταβάλει στην Κοινό
τητα: 1) 2.500 γρόσια άπο τα 5.500 γρόσια πού είχε δώσει ώς βιναρίτζιον (του 
χαρίστηκαν τα 3.000 γρόσια), 2) 2.000 γρόσια πού έπρεπε να είχε καταβάλλει 
στο Σχολείο του Βουκουρεστίου, καί 3) 1.000 γρόσια για την επιδιόρθωση 
τών εργαστηρίων πού είχαν υποστεί ζημιές κατά τη διάρκεια τής ήγουμενείας 
του. Ό 'Ιγνάτιος εξόφλησε τα ποσά αυτά καί οφείλει να παραδώσει το μονα
στήρι στο νέο ηγούμενο Δαβίδ Λαυριώτη. 'Αντίγραφο του εξοφλητικού γράμ
ματος παρέλαβε καί ό 'Ιγνάτιος. 

Στο πάνω μέρος του εγγράφου επιβεβαιώνει ό Ούγγροβλαχίας Κοσμάς 
καί υπογράφει ό πρώην ηγούμενος Κοτροτζανίου 'Ιγνάτιος. 

Αρχ.: Aia τοϋ παρόντος εξοφλητικού γράμματος δηλοποιώ εγώ. . . 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 202-203.— Κώδ. 3, άρ. 43, 44, 58, 59.— Κώ8. 
6, άρ. 3.—Πίν. 12. 

3 Κατάστιχο παραλαβής κινητής καί ακίνητης περιουσίας τής 
μονής Κοτροτζανίου 

φ. 81ν-85ν 1 'Οκτωβρίου 1791 

Ό νέος ηγούμενος τής μονής Κοτροτζανίου Δαβίδ Λαυριώτης παραλαμ
βάνει άπο τον πρώην ηγούμενο 'Ιγνάτιο Ξηροποταμινο τα ακόλουθα, πού κα
ταγράφονται αναλυτικά: 

α) Τα ιερά σκεύη καί άμφια, τα όποια είχε φυλάξει στο Μπράσιοβον ò 

πρώην ηγούμενος 'Ιγνάτιος σε 6 σεντούκια. Το έκτο σεντούκι περιλαμβάνει 
έγγραφα: κηρόβουλλα, διαθήκες, γράμματα καί ομολογίες. 

β) Τα ιερά άμφια πού είχαν μείνει στο μοναστήρι δταν ό πρώην ηγού
μενος είχε φύγει για το Μπράσιοβον. 

γ) Εικόνες καί άλλα αντικείμενα λατρείας 
δ) Βιβλία 
ε) Μπακιρικά και καλαϊκά 
στ) Διάφορα αντικείμενα πού είχαν προστεθεί στο κατάστιχο άπο τον 

πρώην ηγούμενο 'Ιγνάτιο. 
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ζ) Τα ζώα, τους καρπούς, τίς μωσ'ιες, τους μύλους καί τα αμπέλια. 
η) Διάφορα λατρευτικά αντικείμενα καί τα στεφάνια των εικόνων. 

Ό νέος ηγούμενος Δαβίδ οφείλει να καλλιεργήσει τα αμπέλια της μονής 
καί κατά τον τελευταίο χρόνο τής ήγουμενείας του, δπως έκανε καί ό πρώην 
ηγούμενος. 'Οφείλει επίσης να αποδεχτεί το καθεστώς τών μωσιών κατά τήν 
παραλαβή τους. 

Υπογράφει δτι παρέλαβε το κατάστιχο ό ηγούμενος τής μονής Κοτροτζα-
νίου αρχιμανδρίτης Δαβίδ Λαυριώτης. 

Το πρωτότυπο κατάστιχο παραδόθηκε για φύλαξη στο σκευοφυλάκιο τής 
μονής Βατοπεδίου σφραγισμένο άπο τον Κύριλλο Ίβηρίτη, τον 'Ιωάννη Χι-
λανδαρινο καί τον Κωνστάντιο Διονυσιάτη. 

'Αρχ.: Ίσον τον κατάστιχου της περιλαβής απάντων κινητών τε καί ακινή
των-. . 

Πρβλ.: Κωδ. 6, άρ. 2.— Κωδ. 3, άρ. 58. 

4 Συμφωνητικό γράμμα του ηγουμένου τής μονής Κοτροτζανίου 
Δαβίδ Λαυριώτη 

φ. 86r-v 1 'Οκτωβρίου 1791 

Οι εξαρχοι, μητροπολίτης Μποζαίου Δοσίθεος, μητροπολίτης Σταυρου
πόλεως Γρηγόριος, αρχιμανδρίτης Κωνστάντιος Ξενοφωντινος καί Κωνστάν
τιος Γρηγοριάτης, προβαίνουν σε αλλαγές καί προσθήκες στο διοριστήριο συμ
φωνητικό γράμμα του ηγουμένου Κοτροτζανίου Δαβίδ, το όποιο είχε υπο
γραφεί τον περασμένο Μάιο, κατά τη διάρκεια του πολέμου καί γι ' αυτό δέν 
προέβλεπε ορισμένους δρους. 

'Επειδή οι εγκαταστάσεις του μοναστηρίου βρίσκονται σέ άθλια κατά
σταση, δπως επίσης καί αυτές τών μετοχιών Βαλένι καί Πιρλίτζι, εγκρίθηκε 
ή επιδιόρθωση τους, καθώς καί ή ανέγερση επτά νέων εργαστηρίων στο Κο-
τροτζάνι πίσω από τήν ποίμνιτζα τον Μαξίμον. Για τίς δαπάνες αυτές κατα
βλήθηκαν στο νέο ηγούμενο 5.500 γρόσια, ενώ δόθηκε άδεια να πουληθούν 
500 άπο τα 628 μοχθηρά προς 2.000 γρόσια, τα όποια θα χρησιμοποιηθούν 
για τίς οικοδομικές εργασίες. Οι έ'ξαρχοι προσέφεραν επίσης 1.000 γρόσια 
για τον 'ίδιο σκοπό. "Ετσι το σύνολο τής οικονομικής βοήθειας ανήλθε σέ 
8.500 γρόσια με τα όποια ό ηγούμενος αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει δλες 
τίς εργασίες μέσα στα επόμενα εξι χρόνια, αποδίδοντας στην Κοινότητα ετή
σιο λογαριασμό. 'Επειδή δμως εξι χρόνια θεωρήθηκαν λίγα για τήν αποπερά
τωση του έ'ργου, αποφασίστηκε να παραταθεί ή ήγουμενεία του για άλλα εξι 
χρόνια. *Αν ό Δαβίδ διωχθεί πριν περάσουν τα 12 χρόνια, θα αποζημιωθεί 
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στο διπλάσιο για τα έξοδα πού θα έχει κάνει. Σχετικά με όλες τις υπόλοιπες 
υποθέσεις της μονής, ισχύουν οι δροι πού ανέλαβε με το διοριστήριο συμφωνη
τικό του. 

Στο πάνω μέρος του εγγράφου επικυρώνει ό Ούγγροβλαχίας Κοσμάς και 
υπογράφει ό ηγούμενος τής μονής Κοτροτζανιου αρχιμανδρίτης Δαβίδ Λαυ-
ριώτης. 

'Αρχ.: Δια τοϋ παρόντος μοι συμφωνητικού γράμματος δηλοποιώ εγώ. . . 

Πρβλ. : Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 203.— Κωδ. 3, άρ. 58.— Κώδ. 6, άρ. 2. 

5 Κατάστιχο χρέους της Κοινότητας στο Βουκουρέστι 
φ. 87v-88r 29 Σεπτεμβρίου 1793 

Το κατάστιχο περιλαμβάνει: α) Κατάλογο δανείων με τους τόκους (60.000 
γρόσια και 4.624 γρόσια αντίστοιχα), τα όποια σύναψαν οι εξαρχοι τής Κοι
νότητας για λογαριασμό της στη μονή Κοτροτζανιου στο Βουκουρέστι, β) Κα
τάλογο του έξοφληθέντος χρέους τής Κοινότητας στο Βουκουρέστι άπο τους 
έξάρχους με τα δάνεια πού οι ίδιοι είχαν συνάψει. 

Το κατάστιχο θεωρήθηκε και υπογράφηκε στη μονή Κοτροτζανιου άπο 
τον Σταυρουπόλεως Γρηγόριο, τον Θηβαΐδος Μελέτιο, τον ηγούμενο τής μο
νής Κοτροτζανιου αρχιμανδρίτη Δαβίδ [Λαυριωτη] και άπο τους έξάρχους του 
'Αγίου "Ορους, διδάσκαλο ' Ιωσήφ Βατοπεδινό, Παΐσιο Ξενοφωντινο καί πρώην 
σκευοφύλακα Κωνστάντιο Ζωγραφίτη. 

'Αρχ.: μιρίηγΨ Σεπτεμβρίου κθ1!?. *Ισον κατάστιχου τον Κοτροτζανιου. . . 
Πρβλ.: Κώδ. 6,άρ. 6 ,7.—Πίν. 13. 
Σημ.: Το κείμενο τοϋ πρώτου καταλόγου έχει. διαγραφεί. 

6 Σημείωση για το χρέος της Κοινότητας στη Βλαχία 
φ. 88ν 9 'Οκτωβρίου 1796 

Ό ηγούμενος τής μονής Κοτροτζανιου αρχιμανδρίτης Δαβίδ Λαυριώτης 
δηλώνει δτι μετέφερε το χρέος τής Κοινότητας του 'Αγίου "Ορους, ΰψους 
60.000 γροσιών, στην Κωνσταντινούπολη. Στο εξής οι ανάλογοι τόκοι πρέπει 
να αποστέλλονται κάθε χρόνο στους δανειστές τής Κωνσταντινούπολης. 'Ακο
λουθεί αρχή καταλόγου των δανειστών, των δανείων καί των ανάλογων τόκων. 

'Αρχ.: ,αψίηζω Όκτωμβρί&υ θν?. Δήλωσις δτι ο καΰηγούμενος της μονής τοϋ 
Κουτρουτζάνου.. . 
Πρβλ.: Κώδ. 6, άρ. 5, 7. 
Σημ. : Το κείμενο τοϋ καταλόγου ΐγει διαγραφεί. 
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7 Εκκαθαριστικός λογαριασμός του ηγουμένου της μονής Κοτρο-
τζανίου Δαβίδ Λαυριώτη 

φ. 89r-90v 1 'Οκτωβρίου 1791 - 1 'Οκτωβρίου 1796 

Στο λογαριασμό καταχωρούνται: 
1) Κατάλογος όλοσφράγιστων ομολογιών άπο τήν Κοινότητα και μπεγια-

ζίων άπο τήν Κωνσταντινούπολη. 
2) 'Εξόφληση και αποστολή των παραπάνω ομολογιών καί μπεγιαζίων 

στην Κοινότητα. 
3) Τα ονόματα τών δανειστών, στους οποίους δόθηκαν 5 μπεγίάζια γ ια 

εξόφληση χρέους της Κοινότητας, το ποσό του έξοφλούμενου χρέους, ό τόκος 
καί ό χρόνος εξόφλησης. 

4) Τα ποσά πού καταβλήθηκαν άπο τον ηγούμενο της μονής στην Κοινό
τητα ώς νάχτι καί τα ποσά πού δαπανήθηκαν για τή συντήρηση της μονής. 

5) Κατάλογος τών τόκων πού καταβλήθηκαν για χρέη της Κοινότητας. 
6) Τα ετήσια ενοίκια πού οφείλε ο ηγούμενος στην Κοινότητα για τα 5 

χρόνια της ήγουμενείας του, καθώς καί κατάλογος έλεημοσυνών. 
Στις 4 Σεπτεμβρίου 1796 μετά τή σύγκριση τών ποσών, τα όποια είχε 

καταβάλει με τα ποσά πού χρωστούσε ώς ετήσια ενοίκια, διαπιστώθηκε δτι ό 
ηγούμενος οφείλει ακόμη να καταβάλει στην Κοινότητα 43 γρόσια καί 62 
άσπρα. Ό Δαβίδ παρέδωσε το ποσό αυτό στον πεζοδρόμον καί ζητά εξοφλη
τική απόδειξη άπο τήν Κοινότητα. 

Στις 3 Νοεμβρίου 1796 θεωρήθηκε ό λογαριασμός τών δανείων της Κοι
νότητας, ύψους 60.000 γροσιών, τα όποια είχαν συνάψει στο Βουκουρέστι οι 
εκεί εξαρχοι του 'Αγίου "Ορους καί ό ηγούμενος Κοτροτζανίου Δαβίδ για τή 
χρονική περίοδο άπο 1 /10/1791 μέχρι 1 /10/1796. Για τήν εξόφληση του 
χρέους αύτου είχαν σταλεί άπο τήν Κοινότητα 24 μπεγίάζια στον ηγούμενο 
Δαβίδ καί στους επιτρόπους του 'Αγίου "Ορους στή Βλαχία, τον Σταυρουπό
λεως Γρηγόριο καί τον Θηβαΐδος Μελέτιο. 'Από τα μπεγίάζια αυτά 18 επι
στράφηκαν εξοφλημένα, 6 δόθηκαν για τήν εξόφληση χρέους καί ενα του 
'Αρεώνι Μπαρμπονζάνον ( = άπο τή μονή Μπαρμπόϊ;) έμεινε να εξοφληθεί 
άπο τον ηγούμενο Δαβίδ. Μετά άπο τήν εκκαθάριση του λογαριασμού ή Κοι
νότητα έστειλε εξοφλητικό γράμμα στον ηγούμενο Δαβίδ Λαυριώτη. 

Σημειώνεται, τέλος, δτι τήν 1η Μαΐου 1798 στάλθηκε στην Κοινότητα 
εξοφλημένο καί το μπεγιάζι του 'Αρεώνι Μπαρμπονζάνον. 

'Αρχ . : μψ^στ0* Νοεμβρίον γ'Ίζ. 'Εστάλη δ κάτωθεν λογαριασμός. . . 

Πρβλ.: Κώδ. 6, άρ. 5, 6. 
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8 Συμφωνητικό γράμμα του ηγουμένου της μονής Κοτροτζανίου 
Δαβίδ Λαυριώτη 

φ. 91r 1 Μαΐου 1791 

Το ίδιο γράμμα περιέχεται και στον κωδ. 3 , άρ. 58. 

9 Εγγυητικό γράμμα τής μονής Μεγίστης Λαύρας για το διο
ρισμό του αρχιμανδρίτη Χρύσανθου ως ηγουμένου τής Μο
νής Κοτροτζανίου 

φ. 92r-v 1 'Οκτωβρίου 1798 

Μετά το θάνατο του ηγουμένου τής μονής Κοτροτζανίου Δαβίδ Λαυριώτη, 
το Φεβρουάριο του 1798, ή Κοινότητα επιθυμώντας να τηρήσει τη 12ετή συμ
φωνία ήγουμενείας πού είχε συνάψει μαζί του την 1 'Οκτωβρίου 1791, διό
ρισε ως αντικαταστάτη του για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα ως τη λήξη 
των 12 ετών τον αρχιμανδρίτη Χρύσανθο Λαυριώτη. Ό νέος ηγούμενος ανέ
λαβε το μοναστήρι με τους ακόλουθους ορούς: 

1. Ή διάρκεια τής ήγουμενείας ορίζεται σε 5 χρόνια, άπο 1 'Οκτωβρίου 
1798 μέχρι 1 'Οκτωβρίου 1803. 

2. Το ετήσιο ενοίκιο προς τήν Κοινότητα καθορίζεται σε 5.000 γρόσια. 
Το ποσό αυτό θα αποστέλλεται προς τους επιτρόπους του 'Αγίου "Ορους στην 
Κωνσταντινούπολη, άπο τους οποίους ό ηγούμενος θα παραλαμβάνει τήν από
δειξη εξόφλησης. 

3 . Ό ηγούμενος θα καταβάλλει κάθε χρόνο στο Σχολείο του Βουκουρε
στίου το συμφωνημένο ποσό. 

4. Το κατάστιχο εσόδων και εξόδων για το χρονικό διάστημα 1 /10 /1797-
1/10/1798, καθώς και το κατάστιχο παραλαβής τής μονής άπο το νέο ηγού
μενο θα συνταχθούν και θα παραδοθούν στην Κοινότητα άπο τους έξάρχους 
της στο Βουκουρέστι. 

5. Ή κινητή και ακίνητη περιουσία τής μονής πού είχε απολεσθεί κατά 
τήν ήγουμενεία του Δαβίδ θα αποδοθεί άπο τή μονή τής Λαύρας. 

6. Ό αριθμός τών ζώων τής μονής πρέπει να μένει πάντα σταθερός. Τα 
ζώα πού χάνονται θα αντικαθίστανται, ενώ Οσα περισσεύουν θα ανήκουν στον 
ηγούμενο. 

7. Το μοναστήρι μέ τα μετόχια του πρέπει να παραδοθεί στο τέλος τής 
ήγουμενείας χωρίς χρέος, δπως ακριβώς είχε παραληφθεί. Το χρέος πού τυχόν 
θα βρεθεί, θα το αναλάβει ή μονή τής Λαύρας. 

8. Μετά το τέλος τής ήγουμενείας του Χρύσανθου, è νέος ηγούμενος θα 
καρπωθεί τή σοδειά τών αμπελιών, μόνο εφόσον είχε δαπανήσει ποσά για τήν 
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καλλιέργεια τους. Οι μωσίες, οί μύλοι και τα εργαστήρια θα παραδοθούν, ό
πως ακριβώς είχαν παραληφθεί. 

9. Ό νέος ηγούμενος αναλαμβάνει με έξοδα δικά του να επιδιορθώσει το 
μοναστήρι καί τα μετόχια Βαλένι καί Πιρλίτζι καί να κτίσει 7 νέα εργαστήρια. 
Για τις εργασίες αυτές ό μακαρίτης Δαβίδ είχε εισπράξει 13.500 γρόσια. 

10. Σε περίπτωση καταστροφής κτιρίου άπο πυρκαγιά ή σεισμό, ή ανέ
γερση του πρέπει να εγκριθεί πρώτα από τήν Κοινότητα. 

11. Σε περίπτωση νέου πολέμου, τα έ'σοδα καί τα έξοδα θα ανήκουν στην 
Κοινότητα, προς τήν οποία ό ηγούμενος θα αποδίδει λογαριασμό. 

12. 'Απαγορεύεται ή ενοικίαση ή ή παραχώρηση μωσιών, εργαστηρίων ή 
εισοδημάτων τής μονής περισσότερο άπο ενα χρόνο. 

Το ενα άπο τα δύο αντίγραφα του γράμματος παραδόθηκε στο νέο ηγού
μενο Χρύσανθο καί το άλλο έ'μεινε στην Κοινότητα. 

Υπογράφουν οί επίτροποι τής Μεγίστης Λαύρας, αρχιμανδρίτης 'Ησαΐας 
καί Σεραφείμ, καί ό ηγούμενος τής μονής Κοτροτζανίου Χρύσανθος. 

Το πρωτότυπο γράμμα κατατέθηκε για φύλαξη [στο σκευοφυλάκιο τής 
μονής Βατοπεδίου] στα χέρια του αρχιμανδρίτη Συμεών Βατοπεδινοΰ. 

Σε ύστερόγραφη σημείωση αναφέρεται δτι ό ηγεμόνας Βλαχίας [Κωνσταν
τίνος Χαντζερής] δεν είχε αποδεχθεί το διορισμό του Χρύσανθου ώς ηγουμένου 
τής μονής Κοτροτζανίου, μέ αποτέλεσμα το παρόν συμφωνητικό να ακυρωθεί. 
'Ισχύει το νέο διοριστήριο πού έ'χει καταγραφεί στην επόμενη σελίδα του κώ
δικα (κώδ. 6, άρ. 10). 

'Αρχ.: Δια τον παρόντος ημών ενσφραγίστον καί εγγννμικοϋ γράμματος πι
στοποιείται. . . 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγων "Ορος, σελ. 204-205.— Κωδ. 6, άρ. 10, 11, 12, 13, 14. 

10 Συμφωνητικό γράμμα της μονής Μεγίστης Λαύρας για το διο
ρισμό του Βησσαρίωνος ώς ηγουμένου της μονής Κοτροτζανίου 

φ. 93r-v 1 'Οκτωβρίου 17971 

Νέο διοριστήριο συμφωνητικό μέ τους ίδιους, όπως καί στο προηγούμενο, 
ορούς.2 Νέος ηγούμενος τής μονής Κοτροτζανίου αναλαμβάνει ό Βησσαρίων 
Λαυριώτης άπο 1 'Οκτωβρίου 1797 καί για 6 χρόνια. 

Υπογράφουν οί επίτροποι τής μονής τής Λαύρας, 'Αθανάσιος, 'Ησαΐας καί 
Σεραφείμ. 

Το πρωτότυπο γράμμα κατατέθηκε στο σκευοφυλάκιο τής μονής Βατο
πεδίου άπο τον αρχιμανδρίτη Συμεών καί το διδάσκαλο ' Ιωσήφ [Βατοπεδινό], 
σφραγισμένο μέ τρεις σφραγίδες τών προεστωτων, του αρχιμανδρίτη Λαύρας 
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Διονυσίου, του γέροντα Νικηφόρου Ίβηρίτη και τοϋ προηγουμένου Σάββα Χι-
λανδαρινοΰ. 

Σε ύστερόγραφη σημείωση αναφέρεται δτι στις 23 'Ιανουαρίου 1803 το 
πρωτότυπο γράμμα επιστράφηκε άπο το διδάσκαλο ' Ιωσήφ στην Κοινότητα, 
κατά τη διάρκεια Σύναξης. 

'Αρχ. : Δια τοϋ παρόντος ημών ενσφραγίστου καΐ εγγυητικού γράμματος πι
στοποιείται. . . 

1. Το συμφωνητικό γράμμα χρονολογείται το 1797, ενώ ή σύνταξη του Ιγινε μετά το προη
γούμενο διοριστήριο έγγραφο, δηλαδή μετά την 1η 'Οκτωβρίου 1798. "Οπως ήδη αναφέρθηκε 
σύμφωνα μέ τον πρώτο δρο του συμφωνητικού ό νέος ηγούμενος αναλαμβάνει άπο 1 'Οκτω
βρίου 1797 καί για 6 χρόνια, ενώ στο προηγούμενο συμφωνητικό ό ηγούμενος Χρύσανθος 
αναλάμβανε άπο 1 'Οκτωβρίου 1798 καί για 5 χρόνια. Πιθανότατα, λοιπόν, αναγνωρίστηκε 
ή θητεία τοϋ Βησσαρίωνα πριν άπο το διορισμό τοϋ Χρύσανθου καί πρίν άπο τη διαφωνία 
μεταξύ τοϋ ηγεμόνα Βλαχίας καί τοϋ 'Αγίου Όρους (βλ. επόμενο έγγραφο). 
2. Βλ. κώδ. 6, άρ. 9 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 . 

11 Γράμμα των έξάρχων του Άγιου 'Όρους στο Βουκουρέστι. 
προς την Κοινότητα 

φ. 94r-v 1 Σεπτεμβρίου 1798 

Μέ γράμμα τους προς τήν Κοινότητα οι έ'ξαρχοι Παίσιος Ξενοφωντινος 
καί "Ανθιμος Καρακαλλινος άπο το Βουκουρέστι αναφέρουν τα ακόλουθα: 

Στις 26 Αυγούστου είχε φθάσει στο Βουκουρέστι δ νέος ηγούμενος της 
μονής Κοτροτζανίου Χρύσανθος μαζί μέ τον έ'ξαρχο του 'Αγίου "Ορους "Αν-
θιμο Καρακαλλινο καί τον κυρ Παρθένιο, κληρονόμο του πρώην ηγουμένου 
Κοτροτζανίου μακαρίτη Δαβίδ Λαυριώτη. Τήν επόμενη μέρα συγκεντρώθηκαν 
στην κατοικία του μεγάλου σπαθάρη [Κωνσταντίνου Χαντζερή], δπου τους 
συνόδεψαν καί ό Σταυρουπόλεως Γρηγόριος καί ό αρχιμανδρίτης Ματθαίος 
Γρηγοριάτης, ηγούμενος τής μονής Σπύρου, ως ειδήμονες πάντων. Ό μεγάλος 
σπαθάρης άφοΰ έκανε τή γνωριμία δλων φιλοξένησε στην κατοικία του τον 
Χρύσανθο, τον όποιο αργότερα εξόρισε. "Οπως ό ίδιος ό Παίσιος Ξενοφωντινος 
πληροφορήθηκε άπο τον αγανακτισμένο μεγάλο σπαθάρη, ή ενέργεια αύτη 
είχε γίνει γιατί ενώ ό μεγάλος σπαθάρης είχε ορίσει νέο ηγούμενο καί το 
είχε ανακοινώσει στην Κοινότητα, αυτή μετά άπο 7 μήνες είχε στείλει άλλον 
χωρίς να τον ενημερώσει, σαν να είχαν οι αγιορείτες τήν απόλυτη εξουσία. 
"Ομως, είναι γνωστό δτι ό κτήτορας τής μονής Σερπάν βοεβόδας είχε ορίσει 
υπεύθυνους για το διορισμό ηγουμένου στή μονή τους έξάρχους του 'Αγίου 
"Ορους στο Βουκουρέστι καί τον ηγεμόνα Βλαχίας. Χαρακτηριστικό δείγμα 
τής δικαιοδοσίας αυτής αποτελεί ό διορισμός του πρωτοσυγκέλλου Τυρνόβου 

9 
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ώς ηγουμένου της μονής του Ράδουλ-Βόδα άπο τον άρχοντα [Αλέξανδρο] Μου
ρούζη. "Υστερα από τα γεγονότα αυτά οι εξαρχοι προτείνουν στην Κοινότητα, 
άφου γίνει σύναξη να στείλουν στο μεγάλο σπαθάρη γράμματα μέ τα όποια 
να του ζητούν συγγνώμη καί συγχρόνως να εγγυώνται για το πρόσωπο του 
Βησσαρίωνος Λαυριώτη, ώς νέου ηγουμένου τής μονής Κοτροτζανίου, παρά 
τήν αντίδραση τής μονής τής Λαύρας. 

Ώ ς προς τήν οικονομική και κτιριακή κατάσταση τής μονής Κοτροτζα
νίου, οι εξαρχοι πληροφορούν τήν Κοινότητα δτι είναι άθλια. Ή μονή Τριών 
'Ιεραρχών στο 'Ιάσιο, για παράδειγμα, είχε χάσει το εισόδημα 1 2 1 / 2 χρόνων 
καί ή αποζημίωση πού τής είχε δοθεί δεν ήταν ανάλογη. 'Υπάρχει φόβος δτι 
θα συμβεί το ΐδιο καί στή μονή Κοτροτζανίου. Οι εξαρχοι δεν αναλαμβάνουν 
τήν ευθύνη για σύναψη δανείων χωρίς ένσφράγιστα μπεγιάζια τής Κοινότητας, 
ενώ θεωρούν δίκαιο το ετήσιο χρέος τής μονής να εκπίπτει άπο το ετήσιο 
ενοίκιο της προς τήν Κοινότητα. Ά π ο τα 27 πονγγιά πού είχε λάβει ό μακα
ρίτης Δαβίδ για τήν ανακαίνιση τής μονής δέν είχαν ξοδευτεί οΰτε τα μισά. 
Τήν εκκλησία τήν επιδιορθώνει τώρα ό νέος ηγούμενος μετά άπο προσταγή 
του ηγεμόνα Βλαχίας. Οι ίδιοι δέν συμφωνούν μέ τήν επιθυμία του κύρ Παρθε
νίου να συνεξαρχίσει στή- θέση του Χατζη-Προκοπίου, γιατί οι ιδιότητες του 
έξάρχου καί του κληρονόμου του πρώην ηγουμένου Δαβίδ δέν συμβιβάζονται. 
Έξαλλου, υπάρχουν πολλά πρόσωπα στο Βουκουρέστι πού μπορούν να κατα
λάβουν τή θέση αυτή. Οι έ'ξαρχοι ζητούν οικονομική βοήθεια άπο τήν Κοινό
τητα, γιατί οί απαιτήσεις τής μονής Κοτροτζανίου σε συντήρηση καί δοσίματα 
είναι μεγάλες. Τον τελευταίο χρόνο π.χ. είχαν δώσει για σεφερ-Ιμτάτι 4.730 
γρόσια, ενώ συγχρόνως δέν ξέρουν άπο ποιόν θα εισπράξουν το ενοίκιο του τε
λευταίου χρόνου (1 /10 /1797-1 /9 /1798) , άφου ηγούμενος για 4 μήνες ήταν 
ό μακαρίτης Δαβίδ καί για 8 μήνες ό Βησσαρίων. Παρακαλούν, τέλος, να επι
στρέψει το συντομότερο ό σακής, γιατί του καταβάλλουν το μισθό του, ό όποιος 
ανέρχεται σε 20 παράδες τήν ήμερα. 

'Υπογράφουν οί εξαρχοι Παισιος Ξενοφωντινος καί Άνθ ιμος Καρακαλλι-
νός. Το πρωτότυπο έγγραφο κατατέθηκε για φύλαξη στο σκευοφυλάκιο τής 
μονής Μεγίστης Λαύρας. 

Α ρ χ . : Tfj κστΐί τοΰ παρελθόντος Αυγούστου, ήλθεν δ τε άγιος αρχιμανδρίτης 
και καβηγούμένος. . . 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 203-204, 210.— Κώδ. 6, άρ. 9, 10, 12, 13, 14. 

12 Γράμμα του Βησσαρίωνος Λαυριώτη προς τήν Κοινότητα 
φ. 95r-v 1 Σεπτεμβρίου 1798 

Ό Βησσαρίων στο γράμμα του προς τήν Κοινότητα αναφέρει δτι είναι ό 
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πιο κατάλληλος για τή θέση του ηγουμένου της μονής Κοτροτζανίου, γιατί 
οχι μόνο ως αγιορείτης γνωρίζει τα προβλήματα της μονής, άλλα και γιατί 
είχε οριστεί διάδοχος άπο το μακαρίτη ηγούμενο Δαβίδ Λαυριώτη. 'Αγνοεί το 
λόγο για τον όποιο ή μονή τής Λαύρας τον απορρίπτει και αρνείται να στείλει 
εγγυητική επιστολή. ,νΑν συνεχίσει ή μονή να εμμένει στή θέση αυτή, τότε 
θα αναγκαστεί να απευθυνθεί σε άλλο μοναστήρι, ακόμη και αν χρειαστεί να 
καρεϊ για δεύτερη φορά. 'Εξάλλου, ή ως τώρα θητεία του ως ηγουμένου, ήταν 
σωστή και δίκαιη και έτσι έχει σκοπό να συνεχίσει. Παρακαλεί να αποσταλούν 
το συντομότερο τα γράμματα προς τον ϊδιο και προς τον ηγεμόνα Βλαχίας, 
δπως ζητούν με το γράμμα τους και οί έ'ξαρχοι του 'Αγίου "Ορους στο Βου
κουρέστι. 

'Υπογράφει ό ηγούμενος τής μονής Κοτροτζανίου αρχιμανδρίτης Βησσα
ρίων. 

Στο τέλος του εγγράφου σημειώνεται Οτι το πρωτότυπο γράμμα κατατέ
θηκε για φύλαξη στο σκευοφυλάκιο τής μονής Μεγίστης Λαύρας. 

'Αρχ. : Δεόμενος τον αγίου πνεύματος, με τον αϊσιον ερχομον των εν Χριστώ 
μοι αδελφών. . . 

Πρβλ. : Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγων "Ορος, σελ. 204.— Κωδ. 6, άρ. 9,10,11,13,14. 

13 Γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς τον ηγεμόνα Βλαχίας 
Κωνσταντίνο Χαντζερή 

φ. 95v-96r 21 Σεπτεμβρίου 1798 

Ή Μεγάλη Σύναξη απαντώντας στον ηγεμόνα Βλαχίας Κωνσταντίνο Χαν
τζερή του γράφει δτι έλαβε τα γράμματα των έξάρχων και του ϊδιου του Βησ
σαρίωνα και δτι άφοΰ έ'γινε Σύναξη των 20 μονών, καμιά άπο αυτές δεν δέ
χτηκε το Βησσαρίωνα ως κοινοβιάτη της και δεν έ'δωσε κατά συνέπεια εγγυη
τική επιστολή. 'Επομένως ό Βησσαρίων δεν μπορεί να θεωρηθεί αγιορείτης, 
προϋπόθεση απαραίτητη για να διεκδικήσει τή θέση του ηγουμένου στή μονή 
Κοτροτζανίου. Το επιχείρημα του ηγεμόνα δτι ό προκάτοχος του [Αλέξανδρος] 
Μουρούζης είχε διορίσει στή μονή Ράδουλ-Βόδα έναν μή αγιορείτη δεν ευσταθεί, 
γιατί ό ηγούμενος αυτός είχε ως εγγυήτρια τή μονή 'Ιβήρων, δπως είχε συμ
βεί και στην περίπτωση του πρώην ηγουμένου Δαβίδ πού είχε ως εγγυήτρια 
τή μονή Λαύρας. Ή Μεγάλη Σύναξη παρακαλεί τον ηγεμόνα να επανεξετά
σει τήν υπόθεση και να δεχτεί τις προτάσεις τής Κοινότητας. 

'Αρχ.: Γράμματα τών εξάρχων ημών, δια τον ρεΐτηδες σαή ελάβομεν. . . 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 204.—Κωδ. 6, άρ. 9,10,11,12,14. 
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14 Γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τον ηγεμόνα Βλαχίας 
Κωνσταντίνο Χαντζερή 

φ. 96r-v 23 Σεπτεμβρίου 1798 

Ή Μεγάλη Σύναξη με γράμμα άπαντα στον ηγεμόνα Βλαχίας Κωνσταντίνο 
Χαντζερή δτι ή μονή Μεγίστης Λαύρας είχε δεχτεί τον αρχιμανδρίτη Βησσα
ρίωνα ως κοινοβιάτη της καί δτι παρείχε εγγυητική επιστολή για τήν ήγου-
μενεία του. Ή Μεγάλη Σύναξη ζητά συγγνώμη άπο τον ηγεμόνα, τον δια
βεβαιώνει δτι τα προηγούμενα γράμματα δεν είχαν συνταχθεί με υπεροψία 
καί οΰτε είχε σκοπό τήν ανυπακοή καί τον παρακαλεί να ανακαλέσει τήν εξο
ρία του αρχιμανδρίτη Χρύσανθου καί να επιτρέψει στον Παρθένιο, κληρονόμο 
του πρώην ηγουμένου της μονής Κοτροτζανίου μακαρίτη Δαβίδ, να παραλάβει 
τήν περιουσία του. 

'Αρχ.: Προλαβόντως εγράψαμεν τω ϋψει αυτής δηλοποιοΰντες μετά των εξάρ-
χων μας... 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγων "Ορος, σελ. 204.— Κώ8. 6, άρ. 9,10,11,12,13. 

15 Εγγυητικό γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως για το νέο ηγού
μενο της μονής Κοτροτζανίου Βησσαρίωνα Λαυριώτη 

φ. 97Γ 1 'Οκτωβρίου 1803 

Με ένσφράγιστο εγγυητικό γράμμα ή Μεγάλη Σύναξη διόρισε ηγούμενο 
της μονής Κοτροτζανίου τον αρχιμανδρίτη Βησσαρίωνα Λαυριώτη καί έ'θεσε 
τους ακόλουθους δρους: 

1) Ή διάρκεια τής ήγουμενείας καθορίζεται σε επτά χρόνια άπο 1 ' Ο κ τ ω 
βρίου 1803 μέχρι 1 'Οκτωβρίου 1810. 

2) Ό ηγούμενος απαλλάσσεται κατά τή διάρκεια των τεσσάρων πρώτων 
χρόνων τής ήγουμενείας του άπο τήν καταβολή του ενοικίου προς τήν Κοινό
τητα, με τήν προϋπόθεση δτι στο διάστημα αυτό θα επιδιορθώσει τις καταστρο
φές πού υπέστησαν το μοναστήρι καί άλλα κτίρια έ'ξω άπο αυτό εξαιτίας του 
πρόσφατου σεισμού. Για τα υπόλοιπα τρία χρόνια ό ηγούμενος θα καταβαλλει 
ετήσιο ενοίκιο 7.500 γρόσια. 

3) Οι ελεημοσύνες πού θα συγκεντρώνονται στή μονή Κοτροτζανίου πρέ
πει να αποστέλλονται στην Κοινότητα. 

4) Κατά τή διάρκεια των τεσσάρων πρώτων χρόνων τής ήγουμενείας του 
θα καταβαλλει εξ Ιδίων τον τα τοπικά καί αυθεντικά δοσίματα πού θα επι
βληθούν στή μονή. Κατά τα υπόλοιπα τρία χρόνια θα ενεργεί κατά τήν πά
λαιαν αυμφωνίαν. 
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5) Σε περίπτωση πολέμου ό ηγούμενος θα αποδίδει λογαριασμό στην 
Κοινότητα, στην οποία θα ανήκουν τα κέρδη και οι ζημιές για δσο διάστημα 
διαρκεί ό πόλεμος αυτός. 

6) Μετά το τέλος της ήγουμενείας του πρέπει να παραδώσει την κινητή 
και ακίνητη περιουσία της μονής αμετάβλητη. 

7) Ό Βησσαρίων οφείλει να παραδώσει το μοναστήρι μετά το τέλος της 
ήγουμενείας του χωρίς χρέος και με αδέσμευτα τα μετόχια του, δπως ακριβώς 
δηλαδή τα παρέλαβε. 

8) Ό ηγούμενος δεν έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε έ'ξοδα για τήν ανέ
γερση ή τήν ανακαίνιση κτιρίων, οΰτε να πωλεί τήν ακίνητη περιουσία της μο
νής χωρίς τήν άδεια της Κοινότητας. 

Υπογράφει ό ηγούμενος της μονής Κοτροτζανίου, αρχιμανδρίτης Βησσα
ρίων Λαυριώτης. 

Στο τέλος του αντιγράφου σημειώνεται δτι το πρωτότυπο γράμμα βρί
σκεται εν τη βουλλωμένη μεγάλη σακκούλα. 

'Αρχ.: Aia τον παρόντος ημετέρου ενσφραγίστου ενυπόγραφου και εγγυητικού 
γράμματος πιστοποιείται δτι. . . 

Πρβλ. : Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 205. 

16 Γράμμα των έξάρχων της Κοινότητας στο Βουκουρέστι, προς 
τον ηγούμενο της μονής Κοτροτζανίου Βησσαρίωνα Λαυριώτη 

φ. 97ν 24 Αυγούστου 1803 

Στο γράμμα τους αυτό οι έ'ξαρχοι του 'Αγίου "Ορους στο Βουκουρέστι, 
Γρηγόριος Γρηγοριάτης, Δοσίθεος Κουτλουμουσιανος και Σάββας Ξενοφωντι-
νός, δηλώνουν δτι ή Κοινότητα είχε διορίσει το μακαρίτη Δαβίδ Λαυριώτη 
ηγούμενο της μονής Κοτροτζανίου για διάστημα δώδεκα ετών. Ό Δαβίδ πέ
θανε κατά τον έκτο χρόνο τής ήγουμενείας του και ή Κοινότητα δρισε ως αντι
καταστάτη του το Βησσαρίωνα Λαυριώτη για το χρονικό-διάστημα των υπό
λοιπων εξι χρόνων, με το 'ίδιο ετήσιο ενοίκιο (έμβατίκιον), ΰψους 5.000 γρο
σιών. Μετά το τέλος τής ήγουμενεία_ς του και τήν εκκαθάριση των λογαρια
σμών του, ό Βησσαρίων Ιμεινε οφειλέτης προς τήν Κοινότητα 13.440 γρο
σιών. Οι έ'ξαρχοι εισέπραξαν άπο το Βησσαρίωνα 10.000 γρόσια, γιατί τα 
υπόλοιπα, δπως φαίνεται και άπο τις αποδείξεις, είχαν δοθεί σε ζαχιρέδες και 
δοσίματα. Έξαλλου, κατά τον τελευταίο χρόνο τής ήγουμενείας του μεγάλος 
σεισμός κατέστρεψε πολλά κτίρια μέσα και έ'ξω άπο το μοναστήρι, τα όποια 
6 ηγούμενος είχε αρχίσει να επισκευάζει δταν έ'φθασαν στο Βουκουρέστι οι 
έ'ξαρχοι, με σκοπό να φροντίσουν για τήν αποκατάσταση των ζημιών. Οι 
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έ'ξαρχοι ανανεώνουν τή θητεία του Βησσαρίωνα για διάστημα επτά χρόνων. 
Το συμφωνητικό γράμμα με τους δρους ανάληψης τής ήγουμενείας στέλλεται 
στην Κοινότητα, ώστε να δώσει ή μονή Μεγίστης Λαύρας στην Κοινότητα 
εγγυητικό γράμμα για το πρόσωπο του Βησσαρίωνα και να εκδοθεί στή συνέ
χεια επίσημο διοριστήριο γράμμα, το όποιο θα αντικαταστήσει το παρόν. 

Στο τέλος του γράμματος υπογράφουν ό ηγούμενος τής μονής Κοτροτζα-
νίου αρχιμανδρίτης Βησσαρίων, ό όποιος ομολογεί δτι οι εξαρχοι του παρέ
δωσαν αντίγραφο του παρόντος γράμματος, καθώς και ως μάρτυρες, ό Θη-
βαΐδος Μελέτιος, ό Σεβαστουπόλεως Καλλίνικος και ό ηγούμενος τής μονής 
Ράδουλ-Βόδα αρχιμανδρίτης 'Ιγνάτιος. 

"Οπως σημειώνεται στο τέλος του αντιγράφου, το πρωτότυπο γράμμα 
βρίσκεται εν τη βονλλωμένη μεγάλη σακκονλα. 

'Αρχ.: Αήλον γίνεται δτι ή κοινότης των εϊκοσιν ευαγών μοναστηριών. . . 

Πρβλ.: Κωδ. 3, άρ. 58, 59' κωδ. 6, άρ. 8, 9,10,11,12,13,14. 

17 Εγγυητικό γράμμα της μονής Καρακάλλου για τον ηγούμενο 
της μονής Τριών 'Ιεραρχών Σεραφείμ 

φ. 98r-v 23 'Απριλίου 1806 

Με ένσφράγιστο γράμμα ό σκευοφύλακας και οι μοναχοί τής μονής Κα
ρακάλλου εγγυώνται για το πρόσωπο του συγκοινοβιάτη τους Σεραφείμ, ό 
όποιος αναλαμβάνει ηγούμενος τής μονής Τριών Ιεραρχών στο 'Ιάσιο για 
επτά χρόνια, άπό 23 'Απριλίου 1806 μέχρι 22 'Απριλίου 1813, και αποδέ
χονται τους ορούς με τους οποίους ανέλαβε την ήγουμενεία. Το παρόν εγγυη
τικό γράμμα δόθηκε στην Κοινότητα, ενώ το διοριστήριο συμφωνητικό γράμ
μα τής Κοινότητας δόθηκε στή μονή Καρακάλλου. 

Υπογράφει ό σκευοφύλακας τής μονής Καρακάλλου προηγούμενος Με
λέτιος. 

Στό τέλος του αντιγράφου σημειώνεται δτι τό πρωτότυπο εγγυητικό γράμ
μα βρίσκεται εν τη βονλλωμένη μεγάλη σακκονλα. 

'Αρχ.: Δια τον παρόντος ενσφραγίστον εγγυητικού ημών γράμματος γίνεται 
δήλον δτι. .. 

Πρβλ. : Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 211. 
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18 Όλοσφράγιστο γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τους διο
ρισμένους επιτρόπους στο Ιάσιο 

φ.99Γ 11 'Ιουλίου 1808 

Με όλοσφράγιστο γράμμα ή Μεγάλη Σύναξη διόρισε εκπροσώπους της 
στο 'Ιάσιο τον ηγούμενο της μονής Γκόλιας, Είρηνοπόλεως Γρηγόριο, τον η 
γούμενο της μονής Καπριάνας, αρχιμανδρίτη "Ανθιμο Ζωγραφίτη, καί τον ηγού
μενο τής μονής Τριών 'Ιεραρχών αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Καρακαλλινό. Οι επί
τροποι θα φροντίσουν για την αποκατάσταση τών ζημιών πού υπέστη ή μονή 
Τριών 'Ιεραρχών κατά τη διάρκεια του σεισμού του περασμένου 'Απριλίου. 
Τα έ'ξοδα θα καταγράφουν σε κατάστιχο, το όποιο θα υπογράψουν οι Ι'διοι οι 
επίτροποι, καθώς καί οι άρχοντες, έφοροι και επίτροποι τής μονής, καί θα 
σταλεί στην Κοινότητα. 

'Αρχ.: Δια τον παρόντος ολοσφραγίστον κοινού ημών γράμματος γίνεται δή-
λον δτι. . . 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 211.— Κώδ. 6, άρ. 19,20. 

19 'Ολοσφράγιστο γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς τον ηγού
μενο τής μονής Τριών Ιεραρχών Σεραφείμ Καρακαλλινό 

φ. 99ν-100ν 11 'Ιουλίου 1808 

Με όλοσφράγιστο γράμμα ή Μεγάλη Σύναξη πληροφορεί τον ηγούμενο 
τής μονής Τριών 'Ιεραρχών αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Καρακαλλινό δτι διόρισε 
ως επιτρόπους της στο 'Ιάσιο τον ηγούμενο τής μονής Γκόλιας, Είρηνοπόλεως 
Γρηγόριο, τον ηγούμενο τής μονής Καπριάνας αρχιμανδρίτη "Ανθιμο Ζωγρα
φίτη, καθώς καί τον ίδιο το Σεραφείμ, με σκοπό τη αποκατάσταση τών 
ζημιών πού υπέστη ή μονή Τριών 'Ιεραρχών κατά τον τελευταίο σεισμό. Οι 
επίτροποι είναι υποχρεωμένοι να καταγράψουν τα έ'ξοδα πού θα δαπανηθούν 
σε κατάστιχο, το όποιο θα στείλουν στην Κοινότητα. 

Ή μονή Καρακάλλου με γράμμα της ζητά άπό τόν πρώην εξαρχο τής 
Κοινότητας Συνέσιο να επιστρέψει αμέσως στό "Αγιο "Ορος μαζί με τό κατά
στιχο τών εξόδων τής οικοδομής τον καμπαναρείον. 

Ή Μεγάλη Σύναξη επιθυμεί να έ'λθει σε διακανονισμό με το Σεραφείμ 
για διάφορες υποθέσεις, ώστε να μή ζημιωθεί κανένα από τα δύο μέρη. Στο 
'ίδιο γράμμα περικλείεται καί όλοσφράγιστη απόδειξη 1.000 γροσιών, ελεημο
σύνη επ ονόματι Γεωργίον προσκννητον. Ό Σεραφείμ εν καιρώ άρμοδίω θα 
εμβάσει τα 1.000 γρόσια στους επιτρόπους του 'Αγίου "Ορους στην Κων-
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σταντινούπολη, προηγούμενο Θεοδόσιο Κουτλουμουσιανο και προηγούμενο ' Ι 
γνάτιο Φιλοθεΐτη. 

'Αρχ.: Τα δια τον ενταύθα ερχομού του άρχιμανδρίτου κυρ Σεραφείμ Ζωγρα-
φίτον.. . 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγων "Ορος, σελ. 211.—Κωδ. 6, άρ. 18, 20. 

20 Όλοσφράγιστο γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τους επι
τρόπους της στο Ίάσ(.ο 

φ. 101r-v 20 'Οκτωβρίου 1808 

Με όλοσφράγιστο γράμμα ή Μεγάλη Σύναξη πληροφορεί τους δύο επι
τρόπους της στο 'Ιάσιο, τον ηγούμενο Γκόλιας, Είρηνοπόλεως Γρηγόριο και 
τον ηγούμενο Καπριάνας, αρχιμανδρίτη "Ανθιμο Ζωγραφίτη, δτι έλαβε το γράμ
μα τους της 1ης 'Ιουνίου 1808. Τους ευχαριστεί για τη φροντίδα πού έδειξαν 
κατά τον έλεγχο των ληψοδοσιών του αρχιμανδρίτη Μελετίου Ίβηρίτη και του 
έξάρχου Συνεσίου Χιλανδαρινοΰ, και τους ζητά να εξοφλήσουν τα 5.500 γρό
σια πού χρωστούσε ή Κοινότητα στο Μελέτιο. 'Ανακοινώνει επίσης το διο
ρισμό τους ως επιτρόπων της μονής Τριών Ιεραρχών στο 'Ιάσιο, με σκοπό 
να βοηθήσουν τον ηγούμενο της μονής Σεραφείμ Καρακαλλινο στην αποκατά
σταση τών ζημιών πού υπέστη ή μονή άπο τον τελευταίο σεισμό. 

'Αρχ.: Σεβασμνπόθητον ήμϊν γράμμα ύμϊν περιχαρώς εδεξάμεθα. . . 

Πρβλ.: Κώδ. 6,άρ. 18,19. 

21 Κατάλογος χρέους της μονής Τριών 'Ιεραρχών 
φ.lOlar 1808 

Καταγραφή παλαιών δανείων, τα όποια είχαν συναφθεί πριν άπο τήν 
ανάληψη της ήγουμενείας άπο το Σεραφείμ Καρακαλλινό, καθώς και νέων 
δανείων πού είχαν συναφθεί μετά τήν πυρκαγιά καί τήν ανακαίνιση τών κτ ι 
ρίων τής μονής. 

Υπογράφουν ό Είρηνοπόλεως Γρηγόριος, ό αρχιμανδρίτης Τριών Ι ε ρ α ρ 
χών Σεραφείμ, ό [μέγας λογοθέτης] Γεώργιος Κατακουζηνός, ό [μέγας βι-
στιάρχης] Γεώργιος Ρωσσέτος καί ό ηγούμενος τής μονής Καπριάνας αρχι
μανδρίτης "Ανθιμος [Ζωγραφίτης]. 

'Αρχ.: Καταγραφή τοϋ δσον χρέους ενρον. . . 
Πρβλ.: Κώδ. 6, άρ. 22. 
Σημ.: Ό κατάλογος, γραμμένος σε ένθετο φύλλο, είναι πρωτότυπος καί φέρει στο τέλος 
τις υπογραφές. 
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22 Κατάλογος χρέους της μονής Τριών 'Ιεραρχών 
φ. I02r 1 'Ιανουαρίου 1809 

Στον κατάλογο καταγράφονται τα δάνεια με τον τόκο τους, τα όποια 
είχαν συνάψει οι ηγούμενοι της μονής Τριών 'Ιεραρχών για την αντιμετώπιση 
τών εξόδων επιδιόρθωσης και ανέγερσης κτιρίων, πού είχαν καταστραφεί στη 
διάρκεια παλαιότερου σεισμού, άλλα και πυρκαγιάς πού ξέσπασε κατά την 
ημέρα του Πάσχα του 1808. 

Βεβαιώνουν οι διορισμένοι επίτροποι, ό Είρηνοπόλεως Γρηγόριος, ηγού
μενος τής μονής Γκόλιας, ό αρχιμανδρίτης Τριών 'Ιεραρχών Σεραφείμ καί ό 
ηγούμενος τής μονής Καπριάνας αρχιμανδρίτης "Ανθιμος [Ζωγραφίτης], κα
θώς καί οι λαϊκοί επίτροποι, μέγας λογοθέτης Γεώργιος Κατακουζηνος καί 
μέγας βιστιάρχης Γεώργιος Ρωσσέτος. 

'Αρχ. : Κατάλογος τον κατά το Γιάσιον τής Μολδαβίας χρέους. . . 

Σημ.: Σε σχέση με τον προηγούμενο (κώδ. 6, άρ. 21), στον κατάλογο αυτό τα δάνεια κα
ταγράφονται συστηματικότερα. 

Πρβλ.: πίν. 14. 

23 Όλοσφράγιστο γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς τους 
έξάρχους της στο 'Ιάσιο 

φ. Ι02ν 1 'Ιουλίου 1813 

Μέ όλοσφράγιστο γράμμα ή Μεγάλη Σύναξη διόρισε ως έξάρχους της 
τον ηγούμενο τής μονής Γκόλιας, Είρηνοπόλεως Γρηγόριο, τον ηγούμενο τής 
μονής Περζουνίου, προηγούμενο Μακάριο Λαυριώτη, τον έκκλησιάρχη Ά γ α -
θάγγελο Ίβηρίτη, τον αρχιμανδρίτη "Ανθιμο Ζωγραφίτη καί τον ιερομόναχο 
Προκόπιο τής μονής τών Ρώσων. Οι πέντε αυτοί εξαρχοι θα διενεργήσουν 
έ'λεγχο στις ληψοδοσίες του ηγουμένου τής μονής Τριών 'Ιεραρχών αρχιμανδρί
τη Σεραφείμ Καρακαλλινου για το διάστημα τής ήγουμενείας του, από 23 
'Απριλίου 1806 μέχρι 23 'Απριλίου 1813. Τα δύο τελευταία χρόνια τον ηγού
μενο Σεραφείμ αντικαθιστούσε, δταν απουσίαζε, ό αρχιμανδρίτης Ίννοκέντιος, 
οι ληψοδοσίες του οποίου θα ελεγχθούν μαζί μέ του Σεραφείμ. 

'Αρχ.: Δια τον παρόντος ολοσφραγίστον κοινού ημών εξαρχικον γράμματος 
γίνεται δήλον ότι. . . 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 212.— Κώδ. 6, άρ. 17. 
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24 Όλοσφράγιστο γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως για τή μονή 
Κοτροτζανίου 

φ. 104Γ 1 'Ιουλίου 1813 

Με όλοσφράγιστο γράμμα ή Μεγάλη Σύναξη δηλώνει Οτι, επειδή ή μονή 
Κοτροτζανίου περιέπεσε σε βαρύ χρέος κατά τή διάρκεια των τελευταίων 
χρόνων, αποφασίστηκε να διοικείται άπο τέσσερις πατέρες, ό ένας άπο τους 
οποίους θα επέχει θέση ηγουμένου και οι άλλοι τρεις θέση έξάρχων. Ή διάρ
κεια της θητείας τους ορίζεται σέ τέσσερα χρόνια και ό ετήσιος μισθός τους 
σε 1.500 γρόσια για τον ηγούμενο και 1.000 γρόσια για καθένα άπο τους 
τρεις έξάρχους. Οι τέσσερις θα είναι συνυπεύθυνοι για κάθε ενέργεια τους για 
το μοναστήρι, καθένας θα κρατά Ινα άπο τα τέσσερα τμήματα της σφραγίδας 
της μονής και δλοι μαζί θα τηρούν ετήσιο κατάστιχο ληψοδοσιών. Για τήν 
τετραετία άπο 1 'Ιουλίου 1813 μέχρι 1 'Ιουλίου 1817 ή Μεγάλη Σύναξη απο
φάσισε να διορίσει ώς ηγούμενο τον αρχιμανδρίτη Ματθαίο Γρηγοριάτη, ηγού
μενο ήδη της μονής Σπύρου, και ώς έξάρχους το γέροντα Πανάρετο Δοχειαρί-
τη , το γέροντα Σάββα Ξενοφωντινο και τον ιερομόναχο 'Ιωακείμ Έσφιγμε -
νίτη. Τις θέσεις αυτές θα αναλαμβάνουν διαδοχικά εκπρόσωποι άπο Ολα τα 
μοναστήρια του 'Αγίου "Ορους. 

Στο τέλος του αντιγράφου σημειώνεται δτι το πρωτότυπο γράμμα βρί
σκεται εν xfj βουλωμένη σακκούλα. 

'Αρχ.: Δια του παρόντος όλοσφραγίστον κοινοϋ ημών γράμματος γίνεται δή-
λον δτι. . . 

Πρβλ.: Κωδ. 6, άρ. 25, 26. 

25 Όλοσφράγιστο γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως για το διορισμό 
ηγουμένου και έξάρχων στη μονή Κοτροτζανίου 

φ. Ι04ν 1 'Ιουλίου 1813 

Μέ όλοσφράγιστο γράμμα ή Μεγάλη Σύναξη διόρισε ώς ηγούμενο της 
μονής Κοτροτζανίου τον ηγούμενο της μονής Σπύρου αρχιμανδρίτη Ματθαίο 
Γρηγοριάτη και ώς έξάρχους το-"γέροντα Πανάρετο Δοχειαρίτη, το γέροντα 
Σάββα Ξενοφωντινο και τον ιερομόναχο 'Ιωακείμ Έσφιγμενίτη, για τήν τε
τραετία άπο 1 'Ιουλίου 1813 μέχρι 1 'Ιουλίου 1817, σύμφωνα μέ τους δρους 
πού καθόρισε ή 'ίδια μέ απόφαση της (κώδ. 6, άρ. 24). Το παρόν όλοσφράγιστο 
γράμμα δόθηκε στους ενδιαφερομένους, δηλαδή τον ηγούμενο και τους έξάρχους. 

Στο τέλος του αντιγράφου σέ σημείωση του 1814 αναφέρεται δτι παρό-
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Πίν. 14. Κατάλογος χρέους της μονής Τριών 'Ιεραρχών 
(1 'Ιανουαρίου 1809: Κώδ. 6, φ. 102r). 
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μοιο όλοσφράγιστο γράμμα δόθηκε στον 'Ιγνάτιο Φιλοθείτη, ό όποιος διορί
στηκε ηγούμενος τής μονής Κοτροτζανίου αντί του Ματθαίου Γρηγοριάτη. 

'Αρχ.: Aia τον παρόντος όλοσφραγίστον κοινού ημών ήγονμενικον κάί εξαρ-
χικον γράμματος γίνεται δήλον δτι. . . 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγων "Ορος, σελ. 205-206.— Κώδ. 6, άρ. 24, 26. 

26 Όλοσφράγιστο γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς τον ηγού
μενο και τους έξάρχους τής μονής Κοτροτζανίου 

φ. 105r 1 'Ιουλίου 1813 

Με όλοσφράγιστο γράμμα ή Μεγάλη Σύναξη δηλώνει δτι διόρισε ώς 
ηγούμενο τής μονής Κοτροτζανίου τον αρχιμανδρίτη και ηγούμενο τής μονής 
Σπύρου Ματθαίο Γρηγοριάτη και ώς έξάρχους τής ίδιας μονής το γέροντα 
Πανάρετο Δοχειαρίτη, το γέροντα Σάββα Ξενοφωντινο και τον ιερομόναχο 
'Ιωακείμ Έσφιγμενίτη για την τετραετία άπο 1 'Ιουλίου 1813 μέχρι 1 ' Ιου
λίου 1817. 'Αποφάσισε ακόμη ή Μεγάλη Σύναξη να εισπράττουν ετήσιο μισθό 
άπο τα εισοδήματα τής μονής 1.500 γρόσια ό ηγούμενος και 1.000 γρόσια 
κάθε ένας άπο τους τρεις έξάρχους. 'Από τα εισοδήματα επίσης τής μονής θα 
καλύπτονται τα έ'ξοδα για την τροφή και την ενδυμασία τους, καθώς και τα 
οδοιπορικά τους. Το παρόν όλοσφράγιστο γράμμα μαζί με το προηγούμενο 
(κώδ. 6, άρ. 25) δόθηκε στους ενδιαφερομένους. 

Στο τέλος του αντιγράφου, σε σημείωση του 1814, αναφέρεται δτι παρό
μοιο όλοσφράγιστο γράμμα δόθηκε στον ηγούμενο τής μονής Κοτροτζανίου 
'Ιγνάτιο Φιλοθεΐτη, ό όποιος αντικατέστησε το Ματθαίο Γρηγοριάτη, με τη 
διαφορά δτι ό νέος ηγούμενος θα εισπράττει ώς μισθό 2.000 γρόσια, οι δε έ'ξαρ-
χοι, δπως είχε καθοριστεί, 1.000 γρόσια ό καθένας. 

'Αρχ.: Aia τοϋ παρόντος όλοσφραγίστον κοινον ημών γράμματος γίνεται δή
λον. . . 

Πρβλ.: Κώδ. 6, άρ. 24, 25. 

27 'Ομολογία του ηγουμένου τής μονής Κοτροτζανίου 
Βησσαρίωνος Λαυρί,ώτη 

φ. 105ν 1811 

Ό ηγούμενος τής μονής Κοτροτζανίου Βησσαρίων Λαυριώτης με ένσφρά-
γιστη, ενυπόγραφη και έμμάρτυρη ομολογία δηλώνει δτι δανείστηκε 100.000 
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γρόσια, με τόκο 50 γρόσια το πουγγι κάθε χρόνο, για την επιδιόρθωση των 
κτιρίων της μονής καί του χανίου τοϋ Σερπάνβοδα. Ό δανειοδότης δεν έχει δι
καίωμα τα τρία πρώτα χρόνια να ζητήσει πίσω το κεφάλαιο του δανείου, του 
παραχωρούνται δμως ώς ενέχυρα δύο μετόχια, της Πιέτρας στο Κεδιλίκι Βλά-
σκα καί το Φαγουρέϊ στο Κεδιλίκι "Ιλφοβ, τα όποια μπορεί να πουλήσει σε 
-περίπτωση πού ό ηγούμενος δεν εξοφλήσει έγκαιρα το δάνειο. 

'Υπογράφουν ό ηγούμενος της μονής Κοτροτζανίου αρχιμανδρίτης Βησσα
ρίων [Λαυριώτης], ό ηγούμενος τής μονής Ράδουλ-Βόδα αρχιμανδρίτης ' Ιγνά
τιος, ώς επίτροπος καί μάρτυρας, καί ό προηγούμενος και σκευοφύλακας 'Αγά
πιος Σταυρονικητιανός, ώς μάρτυρας. 

Στην αρχή του αντιγράφου, τον 'Ιανουάριο 1813, σημειώνεται δτ ιή πα
ρούσα ομολογία βρέθηκε μετά το θάνατο του ηγουμένου Βησσαρίωνος στο 
Βουκουρέστι. 

Στο τέλος του αντιγράφου, στις 11 'Ιουλίου 1813, σημειώνεται Οτι ή πρω
τότυπη ομολογία παραδόθηκε κατά τή διάρκεια κοινής συνάξεως στους έξάρ-
χους Βλαχίας, γέροντα Πανάρετο Δοχειαρίτη, γέροντα Σάββα Ξενοφωντινο καί 
παπά 'Ιωακείμ Έσφιγμενίτη. 

'Αρχ. : Δια τής παρούσης ενσφραγίστου ενυπόγραφου, και εμμαρτύρου ομολο
γίας δήλον γίνεται. . . 

Πρβλ. : Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 205. 

28 Γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τον πατριάρχη 
Κύριλλο ΣΤ' 

<p.l06r 25 Μάιου 1816 

Ή Μεγάλη Σύναξη άπαντα σε γράμμα του πατριάρχη Κυρίλλου Σ τ ' , πού 
είχε λάβει στις 16 'Απριλίου, δτι δεν συμφωνεί να πουληθούν τα εργαστήρια, 
•ή πίμνιτζα, το Κόκκινο χάνι καί το σπίτι δπου κατοικεί ό γιατρός Μανολάκης 
τής μονής Κοτροτζανίου στο Βουκουρέστι. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία πε
ριήλθαν στή μονή είτε άπο τις δωρεές του κτήτορά της είτε άπο τήν παρά
νομη ανταλλαγή μετοχιών τής μονής άπο τον πρώην ηγούμενο Βησσαρίωνα. 
Για τους λόγους αυτούς οχι μόνο απαγορεύεται να πουληθούν σύμφωνα με τή 
δωρεά του κτήτορα, άλλα επιβάλλεται να επιστραφούν καί πάλι στή μονή τα 
μετόχια της. 

'Αρχ. : "Οτι ελάβομεν κατ' αύτας τήν άπο ιστ^ τοϋ παρελθόντος Άπριλλίου. . . 

Πρβλ. : Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγων "Ορος, σελ. 206.— Κώδ. 6, άρ. 49, 50, 51, 52, 53, 54. 
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29 Όλοσφράγιστο εξοφλητικό γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως 
προς τή μονή Μεγίστης Λαύρας 

φ. 107ν [1803] 

Μέ όλοσφράγιστο γράμμα ή Μεγάλη Σύναξη δηλώνει δτι έ'στειλε ώς έξάρ-
χους της στη μονή Κοτροτζανίου τους Γρηγόριο Γρηγοριάτη, Δοσίθεο Κου-
τλουμουσιανο και γέροντα Σάββα Ξενοφωντινο για να παραλάβουν το λογα
ριασμό τών ετησίων ενοικίων τών πρώην ηγουμένων της μονής, μακαριτών Δα
βίδ και Βησσαρίωνος Λαυριωτών, οί όποιοι ήγουμένευσαν τή 12ετία άπό 1 
'Οκτωβρίου 1791 μέχρι 1 'Οκτωβρίου 1803. Το σύνολο τών ετησίων ενοι
κίων ανέρχεται σέ 60.000 γρόσια, τα όποια οί ηγούμενοι είχαν εξοφλήσει. Ή 
Μεγίστη Λαύρα οφείλει να παραδώσει τή μονή Κοτροτζανίου, δπως ακριβώς 
τήν παρέλαβαν οί δύο ηγούμενοι. 

Το παρόν προέρχεται άπό αντίγραφο επικυρωμένο άπό τον πρώην Κων
σταντινουπόλεως Γρηγόριο Ε ' . Σέ σημείωση στην αριστερή πλευρά του αντι
γράφου αναφέρεται δτι το παρόν επικυρωμένο αντίγραφο παραδόθηκε στην 
Κοινότητα στίς 4 Δεκεμβρίου 1816 άπό τους Λαυριώτες. 

Στο τέλος του αντιγράφου σημειώνεται επίσης δτι το επικυρωμένο αντί
γραφο κατατέθηκε για φύλαξη μαζί μέ άλλα σενέτια της Κοινότητας, στο 
σκευοφυλάκιο της μονής Κουτλουμουσίου στή μεγάλη σακκούλα, σφραγισμένη 
άπό πέντε μοναστηριακούς προεστώτες, στίς 15 Δεκεμβρίου 1816. 

'Αρχ.: Δια τοϋ παρόντος ολοσφραγίστον κοινοϋ ημών εξοφλητικού γράμματος 
γίνεται δήλον.. . 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 205.— Πίν. 15. 

30 Ένσφράγιστο καί ενυπόγραφο εγγυητικό γράμμα της μονής 
Καρακάλλου προς τήν Κοινότητα 

φ. 109r-v 23 'Απριλίου 1814 

Ή Μεγάλη Σύναξη, μετά τή λήξη της επταετούς ήγουμενείας στή μονή 
Τριών 'Ιεραρχών τοϋ αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Καρακαλλινοΰ (23 'Απριλίου 
1806 - 23 'Απριλίου 1813), διόρισε ώς έξάρχους της τον ηγούμενο της μονής 
Δάγκου αρχιμανδρίτη 'Ιγνάτιο Ξηροποταμινό, τον πρώην ηγούμενο της μονής 
Καπριάνας αρχιμανδρίτη "Ανθιμο Ζωγραφίτη και τον ιερομόναχο Προκόπιο 
τών Ρώσων, με σκοπό να ελέγξουν τις ληψοδοσίες επτά χρόνων του ηγουμένου 
Σεραφείμ. Διευκρινίζεται δτι ό Σεραφείμ παρέλαβε το μοναστήρι άπό τον τότε 
διορισμένο εξαρχο της Κοινότητας αρχιμανδρίτη Συνέσιο Χιλανδαρινό, άλλα 
κατά τα δύο επόμενα χρόνια εξαιτίας τών ανωμαλιών του πολέμου ήγουμέ-
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Πίν. 15. Όλοσφράγιστο εξοφλητικό γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τη μονή 
Μεγίστης Λαύρας ([1803]: Κώδ. 6, φ. 107ν) 
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νευσε στη θέση του ό αρχιμανδρίτης Ίννοκέντιος. Με το παρόν ένσφράγιστο 
και ενυπόγραφο γράμμα ή μονή Καρακάλλου αποδέχεται το διορισμό άπο τή 
Μεγάλη Σύναξη τοΰ Σεραφείμ ώς ηγουμένου τής μονής Τριών 'Ιεραρχών για 
άλλα δύο χρόνια, άπο 23 'Απριλίου 1814 μέχρι 23 'Απριλίου 1816, με ετήσιο 
ενοίκιο 15.000 γρόσια. 'Από αυτά 11.000 γρόσια θα δίνονται για τήν εξό
φληση τόκων τοΰ χρέους τής μονής, ύψους 113.100 γροσίων, και τα υπόλοιπα 
4.000 γρόσια θα αποστέλλονται στην Κοινότητα. Μετά το τέλος τής διετίας ο 
Σεραφείμ οφείλει να παραδώσει το μοναστήρι στο νέο ηγούμενο δπως το πα
ρέλαβε και χωρίς πρόσθετο χρέος. Για το διορισμό τοΰ Σεραφείμ συντάχθηκαν 
δύο αμοιβαία γράμματα, το όλοσφράγιστο ήγουμενικο γράμμα τής Μεγάλης 
Συνάξεως πού δόθηκε στή μονή Καρακάλλου για να το στείλει στον ίδιο το 
Σεραφείμ και το παρόν ένσφράγιστο και ενυπόγραφο εγγυητικό γράμμα τής 
μονής Καρακάλλου πού δόθηκε στην Κοινότητα. 

Υπογράφει ό ηγούμενος τής μονής Καρακάλλου ιερομόναχος Νεκτάριος. 

'Αρχ.: Δια τον παρόντος ενσφραγίστου τε, και ενυπόγραφου ημών συμφωνητι
κού, και εγγυητικού γράμματος γίνεται δήλον. . . 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγων "Ορος, σελ. 212.— Κώδ. 6, άρ. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 

31 Κ α τ ά λ ο γ ο ς χρέους τ η ς μονής Τρι,ών Ι ε ρ α ρ χ ώ ν 

φ. n o r 21 Μαρτίου 1814 

Το σύνολο τοΰ χρέους παλαιών και νέων δανείων μέχρι καί τήν 23 'Απρι
λίου 1814 ανέρχεται σε 113.100 γρόσια. Ό ηγούμενος τής μονής Τριών 'Ιεραρ
χών αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Καρακαλλινος οφείλει να παραδώσει το μονα
στήρι μετά άπο δύο χρόνια (23 'Απριλίου 1816) με το ίδιο χρέος.1 

'Υπογράφουν ό ηγούμενος τής μονής Τριών 'Ιεραρχών αρχιμανδρίτης Σε 
ραφείμ, ό ηγούμενος τής μονής Δάγκου 'Ιγνάτιος Ξηροποταμινός, ό αρχιμανδρί
της Άνθιμος Ζωγραφίτης καί ό εξαρχος ιερομόναχος Προκόπιος τών Ρώσων. 

Α ρ χ . : "Ελεγχος τοΰ δσον χρέους τον Ιεροϋ μοναστηρίου τών Τριών "Ιεραρ
χών. . . 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 210-211, 212— Κώδ. 6, άρ. 30, 32, 33, 34, 35, 
36,37. 

1. Σχετικά με το ϊδιο θέμα βλ. κώδ. 6, άρ. 32, 33. 
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32 Ένσφράγιστο και ενυπόγραφο υποσχετικό γράμμα της μονής 
Καρακάλλου προς την Κοινότητα 

<ρ. ιΐον 23 'Απριλίου 1815 

Μετά το διετή διορισμό του αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Καρακαλλινοΰ ως 
ηγουμένου της μονής Τριών 'Ιεραρχών, ή Κοινότητα ζήτησε άπο τή μονή 
Καρακάλλου να τής καταβάλει τα ετήσια ενοίκια τών δύο χρόνων της ήγου-
μενείας, του παρελθόντος δηλαδή έτους και του επομένου, οψους 8.000 γρο
σιών. Με το παρόν ένσφράγιστο και ενυπόγραφο γράμμα ή μονή Καρακάλλου 
υπόσχεται να καταβάλλει το ποσό μέσα στους επόμενους εξι μήνες. 

'Υπογράφει 6 ηγούμενος τής μονής Καρακάλλου 'ιερομόναχος Νεκτάριος. 
Σημειώνεται στή συνέχεια οτι στίς 20 'Ιουλίου 1815, εξοφλήθηκαν άπο 

τον ηγούμενο τής μονής Καρακάλλου, 'ιερομόναχο Νεκτάριο, τα 8.000 γρόσια, 
δπως φαίνεται εξάλλου και στο λογαριασμό ληψοδοσίας του ηγουμένου τής 
μονής Τριών 'Ιεραρχών Σεραφείμ (κωδ. 6, άρ. 33). Ή μονή Καρακάλλου με 
ένσφράγιστο γράμμα πληροφόρησε το Σεραφείμ δτι εξοφλήθηκαν τα ενοίκια 
τής διετούς ήγουμενείας του. 

'Αρχ. : Δια τον παρόντος ενσφραγίστου τε και ενυπόγραφου υποσχετικού ημών 
γράμματος γίνεται δηλον. . . 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 212.— Κώδ. 6, άρ. 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37. 

33 Ε κ κ α θ α ρ ι σ τ ι κ ό ς λ ο γ α ρ ι α σ μ ό ς τ ο υ η γ ο υ μ έ ν ο υ τ ή ς μ ο ν ή ς Τ ρ ι ώ ν 

' Ι ε ρ α ρ χ ώ ν Σ ε ρ α φ ε ί μ Κ α ρ α κ α λ λ ι ν ο ΰ 

<ρ. ι ι ο ν 23 'Απριλίου 1814 - 23 'Απριλίου 1816 

Τα δύο ετήσια ενοίκια του ηγουμένου τής μονής Τριών 'Ιεραρχών προς 
τήν Κοινότητα του 'Αγίου "Ορους, ΰψους 30.000 γροσιών, κατανέμονται ως 
έξης: 
23.050 γρόσια: τόκοι δύο χρόνων του χρέους τών 113.0001 γροσιών 

100 γρόσια: κεφάλαιο πού εξοφλήθηκε άπο το συνολικό χρέος τών 113.100 
γροσίων. 

6.850 γρόσια: υπόλοιπο τών 30.000 γροσίων πού παραδόθηκαν στην Κοινό
τητα και κατανεμήθηκαν στα 20 μοναστήρια άνα 3 4 2 1 / 2 γρό
σια για το καθένα. 

'Αρχ.: Κατάστρωσις τοϋ λογαριασμού τών 2 ετησίων. . . 

Πρβλ.: Κώδ. 6, άρ. 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37. 

1. Κατάλογο τοϋ χρέους τών 113.000 γροσίων, βλ. κώδ. 6, άρ. 34. Βλ. επίσης και κώδ. 6, 
άρ.31. 

10 
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34 Κατάλογος χρέους της μονής Τριών 'Ιεραρχών 
φ. l l l r 1 'Ιουνίου 1805 - 5 Φεβρουαρίου 1815 

Κατάλογος του χρέους της μονής Τριών 'Ιεραρχών κατά τη διάρκεια της 
ήγουμενείας του αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Καρακαλλινοΰ καί συγκεκριμένα για 
το έτος άπο 23 'Απριλίου 1815 μέχρι 23 'Απριλίου 1816. Ό κατάλογος πε
ριέχει τα ποσά τών κεφαλαίων καί τών τόκων δανείων πού είχε συνάψει ή μονή 
με χρονολογίες άπο 1 'Ιουνίου 1805 μέχρι 5 Φεβρουαρίου 1815. Ό Σεραφείμ 
οφείλει να παραδώσει το μοναστήρι μετά το τέλος της ήγουμενείας του χωρίς 
πρόσθετο χρέος. Το σύνολο του χρέους τών κεφαλαίων ανέρχεται σε 113.000 
γρόσια καί τών τόκων σε 11.440 γρόσια. Ό κατάλογος αυτός παραδόθηκε 
στην Κοινότητα στις 20 'Ιουλίου 1815. 

Υπογράφουν ό ηγούμενος της μονής Τριών Ιεραρχών αρχιμανδρίτης Σε
ραφείμ Καρακαλλινος καί ό μέγας λογοθέτης Γεώργιος Κατακουζηνός, ως 
επίτροπος της μονής. 

'Αρχ.: Κατάλογος τον σωζόμενου χρέους τοΰ εν Ίασίω της Μολδανίας. . . 

Πρβλ.: Κώδ. 6, άρ. 31, 32, 33, 35, 36, 37. 

35 Ένσφράγιστο καί ενυπόγραφο εγγυητικό γράμμα τής μονής 
Καρακάλλου προς την Κοινότητα 

φ. 112r-v 23 'Απριλίου 1816 

Με το παρόν ένσφράγιστο καί ενυπόγραφο γράμμα ή μονή Καρακάλ
λου εγγυάται για το πρόσωπο τοΰ αρχιμανδρίτη Σεραφείμ καί αποδέχεται το 
διορισμό του ως ηγουμένου τής μονής Τριών 'Ιεραρχών άπο 23 'Απριλίου 1816 
μέχρι 22 'Απριλίου 1822. Ό ηγούμενος θα καταβάλλει έτήστο ενοίκιο προς 
τήν Κοινότητα ύψους 32.000 γροσίων σέ δύο δόσεις, την πρώτη στις 23 'Απρι
λίου κάθε χρόνου καί τή δεύτερη στις 26 'Οκτωβρίου, καί. θα τηρήσει πιστά 
τους 20 δρους πού περιέχονται στο εγγυητικό γράμμα. 

'Υπογράφει ό ηγούμενος τής μονής Καρακάλλου, ιερομόναχος Νεκτάριος. 
Στο τέλος του αντιγράφου σημειώνεται δτι το πρωτότυπο γράμμα βρί

σκεται εν τη σφραγισμένη σακκονλα. 

'Αρχ.: Δια τον παρόντος ενσφραγίστον, καί ενυπόγραφου συμφωνητικού, και 
εγγυητικού γράμματος ημών γίνεται δήλον. . . 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 212.— Κώδ. 6, άρ. 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37. 
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36 Ίσολογιστικος λογαριασμός του ηγουμένου της μονής Τριών 
'Ιεραρχών αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Καρακαλλινοΰ 

φ. ii3r 23 'Απριλίου 1816 - 23 'Απριλίου 1817 

Στο λογαριασμό καταχωρούνται τα ποσά πού οφείλει (να δώση) ό ηγού
μενος προς την Κοινότητα, καθώς καί αυτά πού έχει ήδη καταβάλλει για διά
φορους λόγους καί πρέπει να εισπράξει (να λάβη) άπο την Κοινότητα. 

'Αρχ. : Κατάστρωσις τοϋ λογαριασμού τον εν Ίασίφ της Μολδαβίας. . . 

Πρβλ.: Κωδ. 6, άρ. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37. 

37 Κατάλογος χρέους της μονής Τριών Ιεραρχών 
φ. ΐΐ3ν 1 'Ιουνίου 1807 - 15 Φεβρουαρίου 1815 

Κατάλογος του χρέους της μονής Τριών 'Ιεραρχών κατά τή διάρκεια της 
ήγουμενείας του αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Καρακαλλινοΰ καί συγκεκριμένα κατά 
τή χρονική περίοδο 23 'Απριλίου 1816 - 23 'Απριλίου 1817. Ό κατάλογος πε
ριέχει τά ποσά τών κεφαλαίων καί τών τόκων δανείων πού είχαν συναφθεί άπο 
1 'Ιουνίου 1807 μέχρι 15 Φεβρουαρίου 1815. Το σύνολο του χρέους τών κεφα
λαίων ανέρχεται σε 117.000 γρόσια καί τών τόκων σε 11.980 γρόσια. 

Υπογράφει ό ηγούμενος της μονής Τριών 'Ιεραρχών αρχιμανδρίτης Σερα
φείμ Καρακαλλινός. 

'Αρχ.: Κατάλογος τοϋ σωζόμενου χρέους τοϋ εν Ίασίφ της Μολδαυίας... 

Πρβλ.: Κώδ. 6, άρ. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 

38 Ένσφράγιστο γράμμα της μονής Μεγίστης Λαύρας προς τον 
ηγούμενο της μονής Κοτροτζανίου Βησσαρίωνα 

φ. 114r 1 Νοεμβρίου 1812 

Ή μονή της Λαύρας μέ ένσφράγιστο γράμμα παρακαλεί τον ηγούμενο 
τής μονής Κοτροτζανίου αρχιμανδρίτη Βησσαρίωνα να παραιτηθεί εντίμως άπο 
τήν πολύχρονη ήγουμενεία του καί να παραδώσει το μοναστήρι μετά τή θεώ
ρηση τών λογαριασμών τής ληψοδοσίας του. 

Υπογράφουν οι επίτροποι τής μονής τής Λαύρας Άβράμιος καί Δοσίθεος. 
Στο τέλος του αντιγράφου σημειώνεται ή επανωγραφή του γράμματος 

προς το Βησσαρίωνα στο Βουκουρέστι. Σημειώνεται επίσης δτι το πρωτότυπο 
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γράμμα έχει κατατεθεί για φύλαξη στο σκευοφυλάκιο της μονής Κουτλουμου-
σίου σέ σάκκο σφραγισμένο άπο πέντε μοναστηριακούς προεστώτες κατά τή 
διάρκεια συνάξεως στις 15 Δεκεμβρίου 1816. 

'Αρχ.: Δεν άμφιβάλλομεν, δτι καθώς ήμεϊς ποθοϋμεν. . . 

Πρβλ. : Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 205. 

39 Όλοσφράγιστη ομολογία της Μεγάλης Συνάξεως προς τον 
αρχιμανδρίτη Διονύσιο 

φ.115ν 1817 

Μέ όλοσφράγιστη ομολογία ή Μεγάλη Σύναξη δηλώνει δτι έλαβε ως 
δάνειο άπο τον αρχιμανδρίτη Διονύσιο στο 'Ιάσιο 15.000 γρόσια μέ τον δρο 
να του καταβάλλει κάθε χρόνο και εφ' δρου ζωής 1.200 γρόσια ως τόκο. Μετά 
το θάνατο του Διονυσίου το κεφάλαιο των 15.000 γροσιών θα μείνει στο "Αγιο 
"Ορος. 'Από το ποσό αυτό τα 10.000 γρόσια θά διανεμηθούν στα 20 μοναστή
ρια και τα 5.000 γρόσια στις σκήτες. Σέ αντάλλαγμα θά τελείται γ ι ' αυτόν 
κάθε χρόνο ένα μνημόσυνο και το δνομά του θά γραφεί σέ δλα τα ιερά βραβεία 
και παρρησίες των μονών και των σκήτεων του 'Αγίου "Ορους. 

'Αρχ.: Δια τής παρούσης όλοσφραγίστον κοινής ημών ομολογίας γίνεται δή-
λον. . . 
Πρβλ.: Κώδ. 6, άρ. 40. 

40 Γράμμα του ηγουμένου της μονής Τριών 'Ιεραρχών Σεραφείμ 
Καρακαλλινοΰ προς τήν Κοινότητα 

φ. ιΐ5ν 7 'Ιανουαρίου 1817 

Ό ηγούμενος τής μονής Τριών 'Ιεραρχών αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Καρα-
καλλινος μέ ενυπόγραφο αποδεικτικό γράμμα δηλώνει δτι έλαβε τήν όλοσφρά
γιστη ομολογία τής Κοινότητας, ύψους 15.000 γροσιών, προς τον αρχιμανδρί
τη Διονύσιο στο 'Ιάσιο, μέ σκοπό να του τήν παραδώσει και να παραλάβει το 
κεφάλαιο. Μετά τήν παραλαβή τών χρημάτων ό Σεραφείμ θά ειδοποιήσει 
τήν Κοινότητα, ή δποία θά έκδόσει γραμμάτιο στο όνομα του .για τήν εξό
φληση του ποσού. 

'Υπογράφει ό ηγούμενος τής μονής Τριών 'Ιεραρχών αρχιμανδρίτης Σερα
φείμ Καρακαλλινός. 

'Αρχ.: Δια τον παρόντος μον ενυπόγραφου αποδεικτικού γράμματος, δηλο-
ποιώ. . . 
Πρβλ.: Κώδ. 6, άρ. 39, 
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41 Όλοσφράγιστη απόδειξη της Μεγάλης Συνάξεως προς τον η 
γούμενο της μονής Τριών Ιεραρχών Σεραφείμ Καρακαλλινο 

φ. H6r 26 'Οκτωβρίου 1816 

Ό αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Καρακαλλινος είχε διοριστεί ώς ηγούμενος 
της μονής Τριών 'Ιεραρχών για εξι χρόνια (23 'Απριλίου 1816 - 23 'Απριλίου 
1822) και με ετήσιο ενοίκιο 32".000 γρόσια. Κατά την αρχή της ήγουμενείας 
του ή μονή Καρακάλλου είχε εξοφλήσει προς τήν Κοινότητα 16.000 γρόσια. 
Με τήν παρούσα όλοσφράγιστη απόδειξη ή Μεγάλη Σύναξη δηλώνει δτι ό 
Σεραφείμ εξόφλησε και τα υπόλοιπα 16.000 γρόσια του ενοικίου του πρώτου 
έτους της ήγουμενείας του (23 'Απριλίου 1816 - 23 'Απριλίου 1817). 

'Αρχ.: Δια τής παρούσης ολοσφραγίστον κοινής ημών αποδείξεως γίνεται 
δήλον... 
Πρβλ.: Κώδ. 6,άρ. 35. 

42 Όλοσφράγιστη απόδειξη της Μεγάλης Συνάξεως προς τον η 
γούμενο της μονής Τριών Ιεραρχών Σεραφείμ Καρακαλλινο 

φ. l l6 r 26 'Οκτωβρίου 1816 

Ό ηγούμενος της μονής Τριών 'Ιεραρχών αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Καρα-
καλλινός, μετά άπο αναφορά τών γειτόνων τής μονής προς τον ηγεμόνα τής 
Μολδαβίας Σκαρλάτο 'Αλεξάνδρου Καλλιμάχη, αναγκάστηκε να δαπανήσει 
2.070 γρόσια για τήν επισκευή τής σκεπής του λουτρού τής μονής. Δαπάνησε 
επίσης 1.210 γρόσια για το άνοιγμα δρόμου μεταξύ τής μονής και τών εκεί 
παπιστών. Για τις δαπάνες αυτές ό Σεραφείμ αναγκάστηκε να δανειστεν4.000 
γρόσια, τα όποια προστέθηκαν στο ήδη υπάρχον συνολικό χρέος τής μονής, 
ύψους 113.000 γροσίων. Με τήν παρούσα όλοσφράγιστη απόδειξη ή Μεγάλη 
Σύναξη δηλώνει δτι έ'λαβε άπο το Σεραφείμ 720 γρόσια, υπόλοιπο μετά τήν 
αφαίρεση τών συνολικών εξόδων, ύψους 3.280 γροσίων, άπο τα 4.000 γρόσια 
του δανείου. Το ποσό αυτό κατανεμήθηκε στις 20 μονές του 'Αγίου "Ορους. 

'Αρχ.: Δια τής παρούσης ολοσφραγίστον κοινής ημών αποδείξεως γίνεται 
δήλον. . . 

43 Σημείωση για τον ηγούμενο τής μονής Τριών 'Ιεραρχών 
αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Καρακαλλινο 

φ.116ν [1816] 

Κατάλογος οκτώ γραμμάτων πού ζήτησε ό ηγούμενος τής μονής Τριών 
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'Ιεραρχών άπο τήν Κοινότητα του Ά γ ι ο υ "Ορους: δύο προς τον ηγεμόνα Μολδα
βίας Σκαρλάτο 'Αλεξάνδρου Καλλιμάχη, ενα προς το μητροπολίτη Ούγγροβλα-
χίας Βενιαμίν, δύο προς τους επιτρόπους τής μονής Τριών 'Ιεραρχών, ενα προς 
τον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλο Σ τ ' , ενα προς τον πεϊζαδε Γιάν-
κον Καλλιμάχη και ενα προς τον ανθέντη Καρατζά. 

Καταγράφονται επίσης οι υποθέσεις, τις όποιες ανέφερε ό ίδιος ηγούμε
νος στη Μεγάλη Σύναξη και άφοροΰν τη μονή Τριών 'Ιεραρχών. 

'Αρχ.: "Οσα γράμματα ζητεί ό Τριεραρχίτης αρχιμανδρίτης κυρ Σεραφείμ 
Καρακαλλινός... 

44 Όλοσφράγιστη απόδειξη της Μεγάλης Συνάξεως προς τον η 
γούμενο της μονής Τριών 'Ιεραρχών Σεραφείμ Καρακαλλινο 

φ.ΐΐ6ν 23'Απριλίου 1817 

Μέ όλοσφράγιστη απόδειξη ή Μεγάλη Σύναξη δηλώνει δτι έ'λαβε από τη 
μονή Καρακάλλου 10.000 γρόσια ως πρώτη δόση του ετησίου ενοικίου του 
ηγουμένου τής μονής Τριών 'Ιεραρχών Σεραφείμ Καρακαλλινου για το έτος 
άπο 23 'Απριλίου 1817 μέχρι 23 'Απριλίου 1818. Τα υπόλοιπα 22.000 γρόσια 
ή μονή Καρακάλλου οφείλει να τα καταβάλλει, είτε σε μετρητά εΐτε σε εξό
φληση τόκων του χρέους τής μονής Τριών 'Ιεραρχών, οψους 117.000 γροσιών, 
μέχρι τήν 26η 'Οκτωβρίου 1817. 

*Αρχ.: Aia τής παρούσης όλοσφραγίστου κοινής ημών αποδείξεως γίνεται 
δήλον... 

Πρβλ.: Κώδ. 6, άρ. 35, 45, 46, 47, 48, 68, 71. 

45 Όλοσφράγιστη απόδειξη τής Μεγάλης Συνάξεως προς τον η 
γούμενο τής μονής Τριών 'Ιεραρχών Σεραφείμ Καρακαλλινο 

9 . 1 1 7 Γ 26 'Οκτωβρίου 1817 

Μέ όλοσφράγιστη απόδειξη ή Μεγάλη Σύναξη δηλώνει δτι έ'λαβε άπο 
τή μονή Καρακάλλου τή δεύτερη δόση του ετησίου ενοικίου του ηγουμένου 
τής μονής Τριών 'Ιεραρχών Σεραφείμ Καρακαλλινου για το δεύτερο έτος τής 
ήγουμενείας του, άπο 23 'Απριλίου 1817 μέχρι 23 'Απριλίου 1818. Ή δεύτερη 
αυτή δόση εξοφλήθηκε μέ 9.980 γρόσια μετρητά καί 12.020 γρόσια σε εξό
φληση τόκων του χρέους τής μονής Τριών 'Ιεραρχών. Τα 10.000 γρόσια τής 
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πρώτης δόσης και τα 9.980 γρόσια της δεύτερης κατανεμήθηκαν στις 20 μο
νές του 'Αγίου "Ορους. 

'Αρχ.: Δια τής παρούσης ολοσφραγίστον κοινής ημών αποδείξεως γίνεται 
δήλον.. . 

Πρβλ.: Κωδ. 6, άρ. 35, 44, 46, 47, 48, 68, 71. 

46 Όλοσφράγιστη απόδειξη της Μεγάλης Συνάξεως προς τον η 
γούμενο της μονής Τριών Ιεραρχών Σεραφείμ Καρακαλλινο 

φ.117Γ-ν 26 'Οκτωβρίου 1818 

Όλοσφράγιστη απόδειξη τής Μεγάλης Συνάξεως για τήν εξόφληση τοΰ 
ετησίου ενοικίου τοΰ ηγουμένου τής μονής Τριών Ιεραρχών Σεραφείμ Καρα-
καλλινοΰ για το τρίτο έ'τος τής ήγουμενείας του, άπο 23 'Απριλίου 1818 μέχρι 
23 'Απριλίου 1819. 

'Αρχ.: Δια της παρούσης ολοσφραγίστον κοινής ημών αποδείξεως γίνεται 
δήλον... 

Πρβλ.: Κώδ. 6, άρ. 35, 44, 45, 47, 48, 68, 71. 

47 Ένσφράγιστο γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς τον ηγού
μενο τής μονής Τριών Ιεραρχών Σεραφείμ Καρακαλλινο 

φ. 117v-118r 26 'Οκτωβρίου 1818 

Με ένσφράγιστο γράμμα ή Μεγάλη Σύναξη πληροφορεί τον ηγούμενο τής 
μονής Τριών 'Ιεραρχών αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Καρακαλλινο δτι εξοφλήθηκε 
το ετήσιο ενοίκιο τοΰ τρίτου χρόνου τής ήγουμενείας του, από τον ηγούμενο 
τής μονής Καρακάλλου Νεκτάριο, ό όποιος θα τοΰ στείλει τήν όλοσφράγιστη 
εξοφλητική απόδειξη. Παρέχεται επίσης στο Σεραφείμ ή άδεια να χρησιμο
ποιήσει τήν πρώτη δόση τοΰ ετησίου ενοικίου τοΰ τέταρτου χρόνου τής ήγουμε
νείας του (23 'Απριλίου 1819 - 23 'Απριλίου 1820), ΰψους 10.000 γροσιών, 
για τήν επιδιόρθωση τής σκεπής τής εκκλησίας τής μονής, μέ τήν υποχρέωση 
να στείλει στο "Αγιο "Ορος αναλυτικό λογαριασμό τών εξόδων τής επιδιόρ
θωσης, βεβαιωμένο άπο τους επιτρόπους τής μονής Τριών 'Ιεραρχών. 

'Αρχ.: Και μετά την ερευναν τής εφετής ήμιν αγαθής της υγείας. . . 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 212.— Κώδ. 6, άρ. 35, 44, 45, 46, 48, 68, 71. 
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48 Όλοσφράγιστη απόδειξη της Μεγάλης Συνάξεως προς τον η 
γούμενο της μονής Τριών 'Ιεραρχών Σεραφείμ Καρακαλλινο 

φ. l l8r-v 26 'Οκτωβρίου 1820 

Σύμφωνα με το κατάστιχο πού στάλθηκε άπο το 'Ιάσιο, ό ηγούμενος της 
μονής Τριών 'Ιεραρχών αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Καρακαλλινος δαπάνησε γ ια 
την επιδιόρθωση τής σκεπής τής εκκλησίας τής μονής 24.396 γρόσια και 34 
παράδες. 'Εξόφλησε ακόμη τόκους του χρέους τής μονής, ύψους 11.740 γρο
σιών. Με την παρούσα όλοσφράγιστη απόδειξη ή Μεγάλη Σύναξη δηλώνει ότι 
με το σύνολο τών 36.136 γροσιών και 34 παράδων πού δαπάνησε ό Σεραφείμ 
εξοφλήθηκε το ετήσιο ενοίκιο του τέταρτου χρόνου τής ήγουμενείας του (23 
'Απριλίου 1819 - 23 'Απριλίου 1820). 'Επειδή το ετήσιο ενοίκιο έχει καθο
ριστεί σέ 32.000 γρόσια, το επιπλέον ποσό άπο το σύνολο τών εξόδων θα 
αφαιρεθεί άπο το ενοίκιο του επόμενου έτους. 

2Αρχ.: Aia τής παρούσης όλοσφραγίστου κοινής ημών αποδείξεως γίνεται 
δήλον. . . 
Πρβλ.: Κώδ. 6, άρ. 35, 44, 45, 46, 47, 68, 71. 

49 Όλοσφράγιστο γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως· προς τον 
πατριάρχη Κύριλλο Σ Τ ' 

φ. 119r 15 Δεκεμβρίου 1816 

Μέ όλοσφράγιστο γράμμα ή Μεγάλη Σύναξη πληροφορεί τον πατριάρχη 
Κύριλλο Σ τ ' δτι αρνείται την πώληση ακίνητης περιουσίας τής μονής Κοτρο
τζανίου για την εξόφληση τών χρεών της, δπως έχει αναφέρει και σέ παλαιό
τερο γράμμα της. Τήν άρνηση της αύτη έχει ήδη ανακοινώσει ή Μεγάλη Σύ
ναξη στον ηγεμόνα [Βλαχίας 'Ιωάννη Καρατζά] και στον επίτροπο και έφορο 
τής μονής Κοτροτζανίου άρχοντα πάνο Γρηγόριο Μπραγκοβάνο, υποσχό
μενη δτι θα φροντίσει για τήν εξόφληση τών χρεών τής μονής. Ή Μεγάλη 
Σύναξη παρακαλεί τον πατριάρχη να παρέμβει μέ γράμμα του προς τον ηγε
μόνα και τον επίτροπο για να αποφευχθεί ή πώληση τής ακίνητης περιουσίας 
τής μονής Κοτροτζανίου. 

Σέ ύστερόγραφη σημείωση αναφέρεται δτι το γράμμα αυτό αρνήθηκε να 
σφραγίσει ή μονή Μεγίστης Λαύρας. Ή απόφαση δμως, κα^ώς και ή πρό
ταση προς τον πατριάρχη συνεχίζει να ισχύει. 

'Αρχ.: Και μετά τάς ταπεινάς, κάί δονλικάς ημών προσκυνήσεις, άναφέρο-
μεν. . . 
Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον'Όρος,σζΚ. 206.—Κώδ. 6, άρ. 28,50,51, 52,53,54. 
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50 Όλοσφράγιστο γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς τον ηγε
μόνα Βλαχίας 'Ιωάννη Καρατζά 

φ. 1ΐ9ν 15 Δεκεμβρίου 1816 

Με όλοσφράγιστο γράμμα ή Μεγάλη Σύναξη παρακαλεί τον ηγεμόνα 
Βλαχίας 'Ιωάννη Καρατζά να μήν προχωρήσει, στην πώληση ακίνητης περιου
σίας τής μονής Κοτροτζανίου για την εξόφληση τών χρεών της, υποσχόμενη 
να στείλει σύντομα τα απαραίτητα χρήματα. 

"Οπως σημειώνεται στο τέλος του αντιγράφου, το παρόν γράμμα αρνή
θηκε να σφραγίσει ή μονή Μεγίστης Λαύρας. 

'Αρχ. : Και μετά τάς ταπεινάς ημών προσκυνήσεις άναφερομεν. . . 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 206.— Κωδ. 6, άρ. 28, 49, 51, 52, 53, 54. 

51 . Όλοσφράγιστο γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς τον επί
τροπο τής μονής Κοτροτζανίου στο Βουκουρέστι Γρηγόριο 
Μπραγκοβάνο 

φ» 120Γ 15 Δεκεμβρίου 1816 

Με όλοσφράγιστο γράμμα ή Μεγάλη Σύναξη παρακαλεί τον επίτροπον 
και εφορον τής μονής Κοτροτζανίου στο Βουκουρέστι άρχοντα πάνο Γρηγό
ριο Μπραγκοβάνο να παρέμβει ώστε να αποφευχθεί ή πώληση ακίνητης πε
ριουσίας τής μονής για τήν εξόφληση τών χρεών της, υποσχόμενη να στείλει 
σύντομα τα απαραίτητα χρήματα. 

"Οπως σημειώνεται στο τέλος του αντιγράφου, το παρόν γράμμα αρνή
θηκε να σφραγίσει ή μονή Μεγίστης Λαύρας. 

'Αρχ.: 'Ημείς πανενδοξότατε, και περιφανέστατε άρχων, . . . 

Πρβλ. : Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 206.— Κωδ. 6, άρ. 28, 49, 50, 52,53,54. 

52 Όλοσφράγιστο γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς τον 
πατριάρχη [Κύριλλο Σ Τ ' ] 

φ. 120ν 15 Δεκεμβρίου 1816 

Ό πρώην ηγούμενος τής μονής Κοτροτζανίου αρχιμανδρίτης Βησσαρίων 
Λαυριώτης είχε πωλήσει παράνομα, έ'ναντι λίγων μετρητών καί τεσσάρων εργα
στηρίων, στον άρχοντα Μανούκην τή μωσία Μπολιάσκα τής μονής. "Εγινε 
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γνωστό δτι 6 άρχοντας Μανούκης πρόκειται να πωλήσει τη μωσία αύτη. Ή 
Μεγάλη Σύναξη με όλοσφράγιστο γράμμα ζητά άπο τον πατριάρχη [Κύριλλο 
Σ τ ' ] να παρέμβει ώστε να αποφευχθεί ή πώληση της μωσίας. Την ϊδια παρά
κληση είχε απευθύνει ή Μεγάλη Σύναξη και προς τον ηγεμόνα [Βλαχίας ' Ιωάν
νη Καρατζά]. 

"Οπως σημειώνεται στο τέλος του αντιγράφου, το παρόν γράμμα αρνή
θηκε να σφραγίσει ή μονή Μεγίστης Λαύρας. 

'Αρχ. : f Kai μετά τάς δονλικάς ταπεινάς ημών προσκυνήσεις άναφέρομεν. . . 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 206.— Κώδ. 6, άρ. 28, 49, 50, 51, 53, 54. 

53 Όλοσφράγιστο γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τον ηγε
μόνα Βλαχίας 'Ιωάννη Καρατζά 

φ.12ΐΓ 15 Δεκεμβρίου 1816 

Ή Μεγάλη Σύναξη με όλοσφράγιστο γράμμα παρακαλεί τον ηγεμόνα 
Βλαχίας 'Ιωάννη Καρατζά να εμποδίσει τήν πώληση της μωσίας Μπολιά-
σκας άπο τον άρχοντα Μανούκη, προς τον όποιο είχε πωληθεί παράνομα άπο 
τον ηγούμενο της μονής Κοτροτζανίου Βησσαρίωνα Λαυριώτη. 

"Οπως σημειώνεται στο τέλος του αντιγράφου, το παρόν γράμμα αρνή
θηκε να σφραγίσει ή μονή Μεγίστης Λαύρας. 

'Αρχ. : f Μετά τάς δονλικάς ημών ταπεινάς προσκυνήσεις, άναφέρομεν. . . 

Πρβλ.: Κώ8. 6, άρ. 28, 49, 50, 51, 52, 54. 

54 Όλοσφράγιστο γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τον επί
τροπο της μονής Κοτροτζανίου στο Βουκουρέστι Γρηγόριο 
Μπραγκοβάνο 

φ. Ι21ν 15 Δεκεμβρίου 1816 

Ή Μεγάλη Σύναξη με όλοσφράγιστο γράμμα παρακαλεί τον επίτροπον 
και εφορον της μονής Κοτροτζανίου στό Βουκουρέστι άρχοντα πάνο Γρη-
γόριο Μπραγκοβάνο να εμποδίσει τήν πώληση της μωσίας Μπολιάσκας άπο 
τον άρχοντα Μανούκη, προς τον όποιο είχε πωληθεί παράνομα άπο τον πρώην 
ηγούμενο της μονής Κοτροτζανίου αρχιμανδρίτη Βησσαρίωνα Λαυριώτη. 

"Οπως σημειώνεται στο τέλος του αντιγράφου, το παρόν γράμμα αρνή
θηκε να σφραγίσει ή μονή Μεγίστης Λαύρας. 

Ά ρ χ . : f Kai μετά τάς εύχετικάς ημών προσρήσεις δηλοποιοϋμεν. . . 

Πρβλ.: Κώδ. 6, άρ. 28, 49, 50, 51, 52, 53. 
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55 Όλοσφράγιστο γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τον ηγε
μόνα Βλαχίας 'Αλέξανδρο Σούτσο 

<ρ. 122r [1819] 

Ή Μεγάλη Σύναξη με όλοσφράγιστο γράμμα συγχαίρει τον ηγεμόνα Βλα
χίας 'Αλέξανδρο Σούτσο για την αντικατάσταση των δύο εξάρχων της μονής 
Κοτροτζανίου, αρχιμανδριτών Θεοδοσίου Ίβηρίτη και Χαρίτωνος Κουτλου-
μουσιανου με τους άρχοντες μεγάλο πάνο Κωνσταντίνο Γκίκα και το Βι-
<ττιάρη 'Ιωάννη Χατζη-Μόσχο. 

'Αρχ. : "Ωσπερ απασα ή υφήλιος οικουμένη. . . 

"Εκδ. : Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 207. 

Σημ.: Το γράμμα αυτό δεν ε*χει αντιγραφεί ολόκληρο. Ή χρονολόγηση έγινε με βάση τη 
γραφή τοϋ γράμματος πού ακολουθεί (βλ. κώδ. 6, αρ. 56). 

56 Γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τον πατριάρχη 
[Γρηγόριο Ε ' ] 

<ρ. 124Γ 7 Φεβρουαρίου 1819 

Ή Μεγάλη Σύναξη με γράμμα συγχαίρει τον πατριάρχη [Γρηγόριο Ε ' ] 
γ ια την άνοδο του στον πατριαρχικό θρόνο και τον ευχαριστεί για τη δωρεά 
πού πρόκειται να κάνει προς το "Αγιο "Ορος, σε χρήμα ή άλλα δώρα. Τον 
παρακαλεί επίσης να φροντίσει μαζί με το χαρτοφύλακα Νικηφόρο [ Ί β η 
ρίτη] για το μαδε της Θεσσαλονίκης κατά τήν περίοδο κατανομής του μακτού, 
ώστε να γίνει κάποια έκπτωση προς το "Αγιο "Ορος. Ή Μεγάλη Σύναξη πλη
ροφορεί, τέλος, τον πατριάρχη Οτι έλαβε τη συνοδική απόφαση, με τήν οποία 
αθωώνεται ό πρώην Άδριανουπόλεως Δανιήλ. 

' Αρχ. : f Παναγίαν αυτής σεπτήν κάί δεσποτικήν επιστολήν έγχειρισθέντες. . . 

57 Ένσφράγιστο καί ενυπόγραφο γράμμα της μονής Κουτλουμου-
σίου προς τη Μεγάλη Σύναξη 

φ. 124v-126r 23 'Απριλίου 1819 

Ή μονή Κουτλουμουσίου με ένσφράγιστο και ενυπόγραφο γράμμα εγγυά
ται για το πρόσωπο του αρχιμανδρίτη Χαρίτωνος καί συμφωνεί με το διο
ρισμό του ως ηγουμένου της μονής Κοτροτζανίου για εξι χρόνια, άπο 23 
'Απριλίου 1819 μέχρι 22 'Απριλίου 1825. 'Αποδέχεται επίσης τους δρους παύ 
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έθεσε ή Μεγάλη Σύναξη για τήν ανάληψη της ηγούμενείας άπο το Χαρί-
τωνα. Το παρόν ενσφραγιστο και ενυπόγραφο συμφωνητικό και εγγυητικό 
γράμμα δόθηκε στη Μεγάλη Σύναξη, ή οποία επίσης έδωσε στη μονή Κουτλου-
μουσίου όλοσφράγιστο και ενυπόγραφο ήγουμενικό γράμμα. 

Υπογράφουν οι επίτροποι της μονής Κουτλουμουσίου, προηγούμενοι Κύ
ριλλος καί Παισιος. 

"Οπως σημειώνεται στο τέλος του αντιγράφου, το πρωτότυπο γράμμα βρί
σκεται στην εσφραγισμένη σακκούλα. 

'Αρχ.: Δια τον παρόντος ενσφραγίστου, και ενυπόγραφου συμφωνητικού καί 
εγγυητικού ημών γράμματος. . . 

Πρβλ. : Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 206.— Κώδ. 6, άρ. 63, 64. 

58 Σ υ μ φ ω ν η τ ι κ ό 

φ.127Γ 17 Μαΐου 1793 

Ό μητροπολίτης Μολδοβλαχίας 'Ιάκωβος καί ό άρχοντας, πρώην μέγας 
λογοθέτης," Νικόλαος Ρωσσέτος, ως επίτροπος της μονής Τριών 'Ιεραρχών, 
ανέλαβαν να θεωρήσουν τους λογαριασμούς 12 χρόνων καί 7 μηνών τοϋ πρώην 
ηγουμένου τής μονής Τριών 'Ιεραρχών, 'Ιγνατίου Λαυριώτη. 

'Υπογράφουν οι έξαρχοι, αρχιμανδρίτης Κοτροτζανίου Δαβίδ, διδάσκα
λος ' Ιωσήφ Βατοπεδινός, πρώην σκευοφύλακας Ζωγράφου Κωνστάντιος καί 
ιερομόναχος Παίσιος Ξενοφωντινός· ό πρώην ηγούμενος τής μονής Τριών 
'Ιεραρχών 'Ιγνάτιος* ώς μάρτυρες για το ακριβές αντίγραφο τοϋ συμφωνητι
κού ό Δημήτριος Κλονάρης, ό 'Ανδρέας Παύλου, ό Γεώργιος Μανοΰσος, ό Σ π υ 
ρίδων Κολοβού, ό Σπυρίδων Παναγιώτη Κολοβού καί ό Νικόλαος Τζιγκαράς. 

Ή πράξη άντιγράφηκε στις 3 Φεβρουαρίου 1794 μετά τήν επιστροφή άπο 
το 'Ιάσιο στο "Αγιο "Ορος τών εξάρχων καί άφοϋ είχε αναλάβει ό Κωνστάντιος 
Γρηγοριάτης νέος ηγούμενος τής μονής Τριών 'Ιεραρχών. Ό λογαριασμός μαζί 
μέ τους θεωρημένους λογαριασμούς του πρώην ηγουμένου Κοτροτζανίου κατα
τέθηκαν στή Μεγάλη Σύναξη, ή οποία καί έλαβε γνώση δλων τών παραπάνω. 

'Αρχ.: Δια τοϋ παρόντος ημετέρου συμφωνητικού γράμματος δηλοποιοϋμεν. . . 

Πρβλ. : Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγων "Ορος, σελ. 209-210. 

59 'Έγγραφο αίρετοκρισίας 
φ . 127r-v 20 'Ιουνίου 1793 

Οι εξαρχοι του 'Αγίου "Ορους, αρχιμανδρίτης Κοτροτζανίου Δαβίδ Λαυ-
ριώτης, διδάσκαλος 'Ιωσήφ Βατοπεδινός, σκευοφύλακας Κωνστάντιος Ζωγρα-
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φίτης καί Π αίσιος Ξενοφωντινός, καθώς καί ό πρώην ηγούμενος της μονής 
Τριών 'Ιεραρχών 'Ιγνάτιος ανέθεσαν στο μητροπολίτη Μολδοβλαχίας 'Ιάκωβο 
καί στον άρχοντα πρώην μέγα λογοθέτη Νικόλαο Ρωσσέτο τή θεώρηση τών 
λογαριασμών 12 χρόνων καί 7 μηνών τής ήγουμενείας του 'Ιγνατίου. Μετά 
άπο τή συστηματική εξέταση τών κατάστιχων τής μονής αποφασίστηκε δτι, 
μολονότι ό 'Ιγνάτιος ζήτησε να λάβει άπο το μοναστήρι 20.451 γρόσια, θα 
εισπράξει μόνο 3.500 γρόσια, γιατί το μοναστήρι είναι αρκετά χρεωμένο. Το 
χρέος σε ομολογίες, ΰψους 39.000 γροσιών, θα εξοφληθεί άπο το μοναστήρι καί 
οχι άπο τον 'Ιγνάτιο. ,νΑν αργότερα παρουσιαστεί άλλο χρέος, τότε ό πρώην 
ηγούμενος είναι υποχρεωμένος να το εξοφλήσει. Ό 'ίδιος δεν θα έχει καμιά 
απαίτηση άπο τήν κινητή καί ακίνητη περιουσία τής μονής. Τα κατάστιχα 
του 'Ιγνατίου πού είχαν ελεγχθεί παλαιότερα θεωρήθηκαν άκυρα, άφοΰ έγινε 
ή συνολική θεώρηση δλων τών λογαριασμών τής ήγουμενείας του. Με τήν από
φαση αυτή τα δύο μέρη, δηλαδή ή Κοινότητα του 'Αγίου "Ορους καί ό πρώην 
ηγούμενος Τριών 'Ιεραρχών 'Ιγνάτιος, απαλλάσσονται άπο οποιαδήποτε πε
ραιτέρω υποχρέωση ό ένας απέναντι στον άλλο. 

'Υπογράφουν ό μητροπολίτης Μολδοβλαχίας 'Ιάκωβος καί ό Νικόλαος 
Ρωσσέτος. 

'Αρχ.: Οι πανοσιώτατοι εξαρχοι, δ,τε αρχιμανδρίτης Λαυριώτης κυρ Δαβίδ. . . 

60 Ενυπόγραφο γράμμα του πρώην ηγουμένου τής μονής Τριών 
'Ιεραρχών 'Ιγνατίου Λαυριώτη 

φ. I28r 22 'Ιουνίου 1793 

Ό πρώην ηγούμενος τής μονής Τριών 'Ιεραρχών 'Ιγνάτιος Λαυριώτης, με 
ενυπόγραφο καί έμμάρτυρο γράμμα δηλώνει δτι, σύμφωνα με τήν απόφαση 
τών επιτρόπων, του μητροπολίτη Μολδοβλαχίας 'Ιακώβου καί του άρχοντα Νι
κολάου Ρωσσέτου, εισέπραξε 3.500 γρόσια για τα 12 χρόνια καί 7 μήνες τής 
ήγουμενείας του καί παραιτείται άπο κάθε άλλη αξίωση άπο τήν Κοινότητα 
του 'Αγίου "Ορους ή άπο τή μονή Τριών 'Ιεραρχών. 'Αντίστοιχα καί οι επί
τροποι δηλώνουν δτι δεν έ'χουν άλλες αξιώσεις άπο τον 'Ιγνάτιο. 'Αντίγραφο 
τοϋ εξοφλητικού γράμματος έ'λαβαν οι έ'ξαρχοι του 'Αγίου "Ορους στή Μολδο
βλαχία, καθώς καί ό ϊδιος ό 'Ιγνάτιος. 

'Υπογράφουν ό αρχιμανδρίτης 'Ιγνάτιος Λαυριώτης καί, ώς μάρτυρες, ό 
Γεώργιος Γκίκας λογοθέτης, ό 'Ανδρέας Παύλου καί ό Παναγιώτης Μιχαήλ. 

'Αρχ.: Aia τον παρόντος μου ενυπόγραφου και εμμαρτνρου γράμματος δηλο-
ποιώ εγώ. . . 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον 'Όρος, σελ. 210. 
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61 Συμφωνητικό γράμμα του νέου ηγουμένου της μονής Τριών 
Ιεραρχών Κωνσταντίου Γρηγοριάτη 

φ. 128Γ-129Γ 6 'Απριλ ίου 1793 

Με γράμμα του ό Κωνστάντιος Γρηγοριάτης δηλώνει δτι μέ απόφαση 
της Κοινότητας του Ά γ ι ο υ "Ορους οι εξαρχοι τον διόρισαν ηγούμενο της μο
νής Τριών 'Ιεραρχών στο 'Ιάσιο μέ τους παρακάτω δρους: 

1. Ή διάρκεια της ήγουμενείας ορίζεται σε 7 χρόνια. Στο διάστημα αυτό 
ή Κοινότητα δεν έχει το δικαίωμα να εκδιώξει τον Κωνστάντιο άπο τη θέση 
του χωρίς σοβαρό λόγο. 

2. Το ετήσιο ενοίκιο του ηγουμένου προς τήν Κοινότητα καθορίζεται σε 
7.500 γρόσια, τα όποια θα καταβάλλονται σε 3 δόσεις στους επιτρόπους του· 
Ά γ ι ο υ "Ορους στη Μολδαβία. 

3 . Ό ηγούμενος δεν θα αποδίδει λογαριασμό προς τήν Κοινότητα κατά 
τή διάρκεια της ήγουμενείας του. 

4. Τα έξοδα για τή συντήρηση της μονής και τών μετοχιών της δέν πρέ
πει να αποβαίνουν εις βάρος του ετήσιου ενοικίου προς τήν Κοινότητα. 

5. Μετά το τέλος τής θητείας του ό ηγούμενος θα αφήσει ελεύθερα δλα 
τα έμπροσθεν ετήσια τών κνράδων και θα παραδώσει τις μωσίες, δπως τις 
παρέλαβε. 

6. Θα παραδώσει τήν κινητή καί ακίνητη περιουσία τής μονής, ενώ το 
πλεόνασμα θα ανήκει στον ίδιο. 

7. Απαγορεύεται ή ανταλλαγή ή ή πώληση ακίνητης περιουσίας τής 
μονής. 

8. Οι δωρεές τών χριστιανών θα περιέρχονται στο μοναστήρι καί οχι 
στον ηγούμενο. 

9. Ά ν κατά το τέλος τής ήγουμενείας του βρεθεί χρέος, αυτό θα εξο
φλείται άπο τον ηγούμενο, ενώ ό ίδιος θα αντικαθιστά οποιοδήποτε αντικεί
μενο λείπει.. 

10. Ή Κοινότητα θα παρέχει στον ηγούμενο κάθε είδους γράμμα ή άλλη 
βοήθεια πού τυχόν θα χρειαστεί. 

11 . Σε περίπτωση πολέμου το ετήσιο ενοίκιο δέν θα καταβάλλεται, ό 
ηγούμενος δμως θα αποδίδει ετήσιο λογαριασμό προς τήν Κοινότητα. 

12. Ά ν συμβεί πυρκαγιά στο μοναστήρι, ό ηγούμενος οφείλει να ειδο
ποιήσει τήν Κοινότητα, ή οποία θα φροντίσει για τήν αποκατάσταση τών 
ζημιών. 

13. Ό ηγούμενος οφείλει να καταβάλει στους τέσσερις έξάρχους πού τον 
είχαν εγκαταστήσει στή μονή 1.000 γρόσια για τα εξοδά τους. 

Για τήν τήρηση τών δρων αυτών άπο τον Κωνστάντιο εγγυάται ή μονή 
Γρηγορίου. Ά ν ό Κωνστάντιος αποδειχθεί ανίκανος ως ηγούμενος, ή Κοινό-
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τητα έχει το δικαίωμα να τον καθαιρέσει. Σέ περίπτωση πού ό ϊδιος πεθάνει, 
κληρονόμος του, άλλα και υπεύθυνη απέναντι στην Κοινότητα, θα είναι ή μονή 
Γρηγορίου. 

Συμφωνήθηκε ακόμη δτι ο Κωνστάντιος θα κατάβάλει για το ενοίκιο του 
πρώτου χρόνου 3.500 γρόσια αντί του ποσού των 7.500 γροσιών, επειδή 4.00Θ 
γρόσια πού έ'πρεπε να εισπράξει άπο τα εισοδήματα της μονής θεωρήθηκαν 
δτι αποτελούσαν μέρος του ενοικίου. Οι ελεημοσύνες προς τήν Κοινότητα θα 
παραδίδονται στους έκεϊ επιτρόπους της για τήν εξόφληση χρεών. 'Οποιαδή
ποτε εξόφληση χρέους άπο τον ηγούμενο με ομολογίες, πρέπει να εγκρίνεται 
και να υπογράφεται άπο τους επιτρόπους. 'Ομολογίες χωρίς τις απαραίτητες 
υπογραφές θα εξοφλούνται άπο τον ίδιο τον ηγούμενο και δχι άπο το μοναστήρι. 

'Υπογράφουν ό ηγούμενος Τριών 'Ιεραρχών Κωνστάντιος Γρηγοριάτης και 
ώς μάρτυρες, ό μέγας λογοθέτης [vaca t ] , ό Γεώργιος Γκίκας λογοθέτης, δ 
'Ανδρέας Παύλου, ό Νικόλαος Τζιγαράς και ό Παναγιώτης Μιχαήλ. 

"Οπως αναφέρεται στο τέλος του αντιγράφου, τα πρωτότυπα συμφωνητικά 
και εγγυητικά γράμματα, καθώς και το κατάστιχο παραλαβής του Κωνσταντίου 
Γρηγοριάτη κατατέθηκαν άπο τον αρχιμανδρίτη Συμεών στή μονή Βατοπεδίου. 

Σέ ύστερόγραφη σημείωση αναφέρεται δτι στις 8 'Οκτωβρίου 1801 τα 
παραπάνω γράμματα και το κατάστιχο παραλαβής παραδόθηκαν άπο τον αρχι
μανδρίτη Συμεών Βατοπεδινο στην Κοινότητα και τοποθετήθηκαν στην κοινήν 
σακκούλαν. 

'Αρχ.: Aia τον παρόντος μου γράμματος δήλον γίνεται, δτι εκλογή και άπο-
φάσει της κοινότητος. . . 

62 Ένσφράγιστο γράμμα της μονής Γρηγορίου 
φ. 128v-129r 23 'Απριλίου 1793 

Μέ ένσφράγιστο γράμμα ή μονή Γρηγορίου εγγυάται δτι ό νεοεκλεγείς 
ηγούμενος της μονής Τριών 'Ιεραρχών Κωνστάντιος θα τηρήσει τή συμφωνία 
πού είχε υπογράψει και δέν θα βλάψει τήν Κοινότητα του 'Αγίου "Ορους. 

'Υπογράφουν ό ιερομόναχος Διονύσιος Γρηγοριάτης, ό δίκαιος και ιερο
μόναχος 'Ιάκωβος Γρηγοριάτης και δλοι οι πατέρες της ίδιας μονής. 

'Αρχ.: Αιά τον παρόντος ημών ενσφραγίστον και αποδεικτικού γράμματος δη-
λοποιονμεν ημείς οι πατέρες. . . 

Πρβλ. : Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 210. 
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63 Όλοσφράγιστο γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς το 
μητροπολίτη Άρτζισίου 'Ιωσήφ 

φ. Ι29ν 4 'Ιουλίου 1819 

Ή Μεγάλη Σύναξη με γράμμα αναγγέλλει στο μητροπολίτη Άρτζισίου 
'Ιωσήφ τήν εκλογή του αρχιμανδρίτη Χαρίτωνος Κουτλουμουσιανοΰ ώς ηγου
μένου της μονής Κοτροτζανίου και ζητά τήν υποστήριξη του προς τον νέο ηγού
μενο. Ή Μεγάλη Σύναξη εξέλεξε επίσης τον ΐδιο μητροπολίτη 'Ιωσήφ και 
τον άρχοντα βιστιαρη 'Ιωάννη Χατζη-Μόσχο ώς επιστάτες και εφόρους της 
μονής Κοτροτζανίου. 

'Αρχ.: Μετά δε τάς ταπεινάς πάντων ημών ενλαβητικάς προσκυνήσεις, εμ
φανιζόμενοι δια τον ανά χείρας ικετικον ημών, άναγγέλομεν. . . 

Πρβλ.: Κώδ. 6, άρ. 57, 64. 

64 Όλοσφράγιστο γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τον 
άρχοντα βι,στιάρη 'Ιωάννη Χατζη-Μόσχο 

φ. I30r 4 'Ιουλίου 1819 

Ή Μεγάλη Σύναξη μέ όλοσφράγιστο γράμμα αναγγέλλει στον άρχοντα 
βιστιαρη 'Ιωάννη Χατζη-Μόσχο τήν εκλογή του αρχιμανδρίτη Χαρίτωνος Κου
τλουμουσιανοΰ ώς ηγουμένου της μονής Κοτροτζανίου και ζητά τήν υποστή
ριξη του προς το νέο ηγούμενο. Ή Μεγάλη Σύναξη εξέλεξε τον 'ίδιο τον ' Ιω
άννη Χατζη-Μόσχο και το μητροπολίτη Άρτζισίου 'Ιωσήφ ώς εφόρους και 
επιστάτες της μονής Κοτροτζανίου. 

'Αρχ.: Μετά δε τάς ταπεινάς πάντων ημών προσκυνήσεις, εμφανιζόμενοι δια 
τον άνά χείρας Ικετικον ημών, άναγγέλομεν. . . 

Πρβλ.: Κώδ. 6, άρ. 57, 64. 

65 [Όλοσφράγιστο] γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς [τον 
άρχοντα βόρνι,κο Δημάκη] 

φ.ΐ30ν 1819 

Ή Μεγάλη Σύναξη μέ γράμμα της παρακαλεί [τον άρχοντα βόρνικο Δη
μάκη] να δεχθεί τή θέση του εφόρου της μονής Τριών 'Ιεραρχών, μαζί μέ τον 
ήδη έ'φορο άρχοντα λογοθέτη Γεώργιο Κατακουζηνό, μέ σκοπό να ύποστηρί-
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ξουν και οι δύο μαζί τον ηγούμενο της μονής αρχιμανδρίτη Σεραφείμ [Καρα-
καλλινό]. 

Α ρ χ . : Παρά πολλών πληροφορηθέντες παν ευγενέστατε ήμϊν άρχοντα. . . 

Πρβλ.: Κώδ. 6,άρ. 66. 

66 [Όλοσφράγιστο] γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τον 
[άρχοντα λογοθέτη Γεώργιο Κατακουζηνο] 

φ. I31r 29 'Ιουνίου 1819 

Ή Μεγάλη Σύναξη με γράμμα της πληροφορεί τον έφορο της μονής Τριών 
'Ιεραρχών [άρχοντα λογοθέτη Γεώργιο Κατακουζηνο] δτι εξελέγη έφορος επί
σης τής ίδιας μονής ό άρχοντας βόρνικος Δημάκης, με σκοπό και οι δύο μαζί 
να υποστηρίξουν τον ηγούμενο αρχιμανδρίτη Σεραφείμ [Καρακαλλινό]. 

Ά ρ χ . : Μετά τάς άπο μέρους πάντων ημών εύχετίκάς ταπεινάς προσρήσεις. . . 

Πρβλ.: Κώδ. 6, άρ. 65. 

61 Πατριαρχικό και συνοδικό γράμμα του πατριάρχη 
Γρηγορίου Ε ' προς τους αγιορείτες 

<p.l32r-v 20 Νοεμβρίου 1819 

Ό πατριάρχης Γρηγόριος Ε ' με πατριαρχική και συνοδική επιστολή, απευ
θυνόμενος στους επιστάτες, τους προεστώτες και τους μοναχούς τοΰ Α γ ί ο υ 
"Ορους, αναφέρεται στή διένεξη μεταξύ τών μονών Χιλανδαρίου, Α γ ί ο υ Παύλου 
και Διονυσίου για τα σύνορα τους στην περιοχή τοΰ καθήσματος τοΰ Μονοξυ-
λίτου. Μετά άπο κοινή τοΰ γένους και συνοδική απόφαση, ή οποία κοινοποιή
θηκε στο Ά γ ι ο "Ορος άπο τον μποσταντζημπαση, και σύμφωνα με τον τρίτο 
τίτλο τοΰ πρώτου βιβλίου τοΰ Αρμενοπούλου, τα σύνορα είναι ίδια με εκείνα 
τα όποια είχε κάθε μονή πριν άπο 30 χρόνια και είχε διατηρήσει μέχρι σή
μερα. Ό πατριάρχης παραγγέλλει να κληθούν οι ενδιαφερόμενοι και να λύσουν 
τή διαφορά τους σύμφωνα με τήν παραπάνω απόφαση. 

'Υπογράφουν ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος Ε ' και οι μη
τροπολίτες: Καισαρείας Ίωαννίκιος, Θεσσαλονίκης ' Ιωσήφ, 'Αθηνών Γρηγό
ριος, Άγκυρας Αθανάσιος, Μαρώνειας Κωνστάντιος, Σίφνου Καλλίνικος, Χαλ
κηδόνος Γεράσιμος, Πισιδίας Ευγένιος, Σμύρνης Άνθιμος , Βερροίας Ζαχα
ρίας, Διδυμοτείχου Άνθ ιμος και Δυρραχίου Σαμουήλ. 

11 
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'Αρχ.: Tò από κΉΖ τον παρελθόντος 'Οκτωβρίου σεσημειωμένον γράμμα σας. . . 

Πρβλ.: Κ ρ. Χ ρ υ σ ο χ ο ΐ δ η , 'Ιερά μονή 'Αγίου Παύλου, Σύμμεικτα 4 (1981), άρ. 44, 
σελ. 286-287 (δπου το ϊδιο γράμμα φέρει χρονολογία: 20 Νοεμβρίου 1820).— Δ ε λ ι κ α
ν η, Κατάλογος, σελ. 25. 

68 Όλοσφράγιστη απόδειξη της Μεγάλης Συνάξεως προς τον η 
γούμενο της μονής Τριών Τεραρχών Σεραφείμ Καρακαλλινο 

φ. I34r 26 'Οκτωβρίου [1821] 

Ή Μεγάλη Σύναξη μέ όλοσφράγιστη απόδειξη δηλώνει Οτι έλαβε άπο τη 
μονή Καρακάλλου στις 23 του περασμένου 'Απριλίου 8.000 γρόσια, στα όποια 
πρέπει να προστεθούν και 2.000 γρόσια, τα όποια είχε δαπανήσει è ηγούμενος 
της μονής Τριών'Ιεραρχών αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Καρακαλλινός για τήν επι
διόρθωση της σκεπής τής εκκλησίας τής μονής. 'Ανάλογο ποσό χρημάτων εξό
φλησε ή μονή Καρακάλλου και στις 26 'Οκτωβρίου [1821]. Μέ τα υπόλοιπα 
12.000 γρόσια, άπο τα 32.000 γρόσια του ετήσιου ενοικίου, ό ηγούμενος Σε
ραφείμ είχε εξοφλήσει τόκους άπο το χρέος τής μονής. Μέ τον τρόπο αυτό 
εξοφλήθηκε το ετήσιο ενοίκιο του πέμπτου χρόνου τής ήγουμενείας του Σερα
φείμ, δηλαδή άπο 23 'Απριλίου [1820] μέχρι 23 'Απριλίου [1821]. 

'Αρχ.: Aia της παρούσης δλοσφραγίστον κοινής ημών αποδείξεως. . . 

Πρβλ.: Κωδ. 6, άρ. 35, 44, 45, 46, 47, 48, 71. 

Σημ.: Οι χρονολογίες πού σημειώνονται στο αντίγραφο αυτό της απόδειξης αναφέρονται 
στο τέταρτο έτος τής ήγουμενείας τοϋ αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Καρακαλλινοϋ. Άφοϋ ή από
δειξη είναι εξοφλητική τοϋ πέμπτου έτους τής ήγουμενείας, στην περίληψη πού παρουσιά
ζουμε δώσαμε τις σωστές χρονολογίες. Έ τ σ ι , ή χρονολογία έκδοσης τής απόδειξης έγινε 
άπο 26 'Οκτωβρίου 1820 σέ 26 'Οκτωβρίου 1821 και οι χρονολογίες τοϋ πέμπτου έτους 
τής ήγουμενείας έγιναν άπο 23 'Απριλίου 1819 μέχρι 23 'Απριλίου 1820 σέ 23 'Απριλίου 
1820 μέχρι 23 'Απριλίου 1821. 'Εξάλλου είχε ήδη εκδοθεί εξοφλητική απόδειξη τοϋ τέ
ταρτου έτους τής ήγουμενείας, μέ χρονολογία 26 'Οκτωβρίου 1820 (βλ. κωδ. 6, άρ. 48). 

69 Γράμμα του αρχιμανδρίτη 'Ησαΐα Χιλανδαρινοΰ προς τη 
Μεγάλη Σύναξη 

φ, 135r 12 'Ιουνίου 1832 

Ή Μεγάλη Σύναξη μέ ένσφράγιστο γράμμα της στις 7 'Ιουνίου είχε ζη
τήσει άπο τον αρχιμανδρίτη 'Ησαΐα Χιλανδαρινο να στείλει στο "Αγιο "Ορος 
τήν παλαιά σφραγίδα τής Κοινότητας και τα κατάστιχα τής επιστασίας τοϋ 
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προηγουμένου Συνεσίου. Ό 'Ησαΐας με το γράμμα του αυτό άπαντα δτι τα 
κατάστιχα δέν είναι δυνατόν να τα στείλει γιατί δεν πρόλαβε στο μοναστήρι 
τον προηγούμενο Συνέσιο. Ώ ς προς τη σφραγίδα, δηλώνει δτι του είχαν πα
ραδοθεί δύο τμήματα της στη Σκόπελο το 1822, τα όποια δεν χρησιμοποίησε 
ποτέ και θα τα στείλει στο "Αγιο "Ορος, δπως του ζητήθηκε. 

Υπογράφει ό αρχιμανδρίτης 'Ησαΐας Χιλανδαρινός. 
Στην αρχή του αντιγράφου σημειώνεται δτι ή παλαιά τετραμερής σφρα

γίδα της Κοινότητας καταργήθηκε, σφραγίστηκε άπο τους τέσσερις επιστά
τες, Σωφρόνιο Λαυριώτη, προηγούμενο Νικηφόρο Βατοπεδινό, αρχιμανδρίτη 
Λεόντιο Ίβηρίτη και προηγούμενο Ευθύμιο Χιλανδαρινό, και τοποθετήθηκε ώς 
άχρηστος στην κάσαν της Κοινότητας. 

Στο τέλος του αντιγράφου σημειώνεται δτι το πρωτότυπο γράμμα τοϋ 
'Ησαΐα Χιλανδαρινοΰ τοποθετήθηκε για φύλαξη στην κοινήν κάσαν. 

'Αρχ.: fΈλαβα το σεβάσμιον κοινον ενσφράγιστον από 'Ιουνίου επτά γε-
γραμμένον. . . 

70 Όλοσφράγιστο συμφωνητικό της Μεγάλης Συνάξεως προς το 
Σπανδωνή Βασματζή 

φ. I37r-l38r 9 Μαΐου 1833 

Με όλοσφράγιστο συμφωνητικό ή Μεγάλη Σύναξη παρατείνει την παρα
χώρηση της μονής Κοτροτζανίου προς το Σπανδωνή Βασματζή, ή οποία είχε 
πραγματοποιηθεί στις 23 Σεπτεμβρίου 1830, έναντι χρέους της Κοινότητας 
26.000 ταλήρων, για 17 χρόνια από σήμερα. Ή συμφωνία περιέχει επτά άρθρα. 

'Αρχ.: Δήλον γίνεται δια τοϋ παρόντος όλοσφραγίστου γράμματος. . . 

71 Ε ξ ο φ λ η τ ι κ ό γ ρ ά μ μ α του αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Καρακαλλι-
νοΰ προς τη Μεγάλη Σύναξη 

φ. 138ν-139ν 1 'Ιουνίου 1833 

Ό αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Καρακαλλινος με γράμμα του δηλώνει δτι 
έγινε εκκαθάριση των λογαριασμών της ήγουμενείας του στή μονή Τριών 
Ιεραρχών, ή οποία είχε αρχίσει το 1816 και είχε διακοπεί το 1821 λόγω της 
επανάστασης στή Μολδαβία, και εξοφλήθηκαν τα δύο μέρη, ό ίδιος δηλαδή και 
ή Κοινότητα τοΰ 'Αγίου "Ορους. 

Το αντίγραφο προέρχεται άπο γράμμα επικυρωμένο άπο το μητροπολίτη 
Θεσσαλονίκης Μελέτιο. 
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Υπογράφουν ό αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Καρακαλλινος και ό ηγούμενος 
της μονής Καρακαλλου Γαβριήλ. 

' Αρχ. : Ό υποφαινόμενος αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Καρακαλλινος δηλοποιώ. . . 

Έκδ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 213-215. Πρβλ.: Κώδ. 6, άρ. 35, 44, 45, 46, 47, 
48,68. 

72 Γράμμα του πατριάρχη Κωνσταντίου Β ' προς τους επιστάτες 
της Κοινότητας 

φ. I40r 12 'Οκτωβρίου 1834 

Ό πατριάρχης Κωνστάντιος Β ' με γράμμα του παρακαλεί τους επιστάτες 
να παρέμβουν ώστε ή μονή Καρακαλλου να εξοφλήσει στο Μιχαήλ Πλασταρά 
άπο το 'Ιάσιο 26.000 γρόσια. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται καί οι τόκοι 
του κεφαλαίου των 13.000 γροσιών πού είχε δανεισθεί ό αρχιμανδρίτης Σερα
φείμ Καρακαλλινος άπο το μακαρίτη 'Αθανάσιο Πλασταρά. 

Υπογράφει ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κωνστάντιος Β ' . 

'Αρχ.: "Ο την παρονσαν πατριαρχικην ημών επιστολήν εγχειρίζων. . . 

Έκδ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 215-216. 

73 Ένσφράγιστη απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως 
φ. 140ν-141ν 10 'Απριλίου 1837 

Ή Μεγάλη Σύναξη άφοΰ εξέτασε τις διαφορές καί τα δικαιώματα της 
μονής Παντοκράτορος καί της σκήτης του Προφήτη 'Ηλία αποφάσισε: 1) να 
δοθεί άδεια άπο τή μονή Παντοκράτορος να ανεγείρει ή σκήτη του Προφήτη 
'Ηλία εκκλησία προς τιμή του 'Αγίου Μητροφάνους, καθώς καί να ανακαινί
σουν οί ασκητές τις κατοικίες τους κόβοντας ελεύθερα ξύλα άπο το δάσος. 
2) Ή μονή Παντοκράτορος απαγορεύεται να ζητήσει άπο τή σκήτη οικονο
μική συνδρομή για τα εξοδά της εν καιρώ της ανωμαλίας. 3) Ώ ς προς το δό
σιμο των ασκητών της σκήτης προς τή μονή, καθορίζεται δτι θα καταβάλλουν 
κάθε χρόνο 2 ολλανδικά φλωρία κάθε ασκητής καί 8 ολλανδικά φλωρία δλοι 
μαζί 7 ιά ενίσχυση της μονής. Με τον τρόπο αυτό ή σκήτη μπορεί να αυξήσει 
ελεύθερα τον αριθμό των ασκητών της, χωρίς να επιβαρύνει τή μονή. 4) Οί 
υποψήφιοι ασκητές πρέπει πρώτα να εγκρίνονται άπο τή μονή Παντοκράτορος. 

Στην εξέταση τών διαφορών καί στην απόφαση αυτή βοήθησαν ό έ'μπορος 
άπο τήν 'Οδησσό Κωνστάκης υιός Σπανδωνή καί ό Πετρασεσίφκης, πρώτος 
διερμηνέας του ρωσικού Κονσολάτου της Θεσσαλονίκης. 
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Την απόφαση υπογράφουν, έκτος των μελών της Μεγάλης Συνάξεως, και 
οι επίτροποι της μονής Παντοκράτορος, αρχιμανδρίτης "Ανθιμος καί μοναχός 
Βησσαρίων. Υπογράφουν, επίσης, στα ρωσικά ό ηγούμενος της σκήτης του 
Προφήτη 'Ηλία ιερομόναχος Παύλος καί ό 'Ιγνάτιος Πετρασέφσκι, πρώτος 
διερμηνέας του ρωσικού Κονσολάτου της Θεσσαλονίκης. 'Υπογράφει, τέλος, ως 
μάρτυρας καί ό Κωνσταντίνος Σπανδωνής. 

'Αρχ.: Διαφερόμενοι προ χρόνων ή εν rfj σκήτγ] τοϋ Προφήτου Ήλιου μονά
ζοντες πατέρες. . . 

Πρβλ.: Για τη συνέχεια καί την εξέλιξη της διένεξης της μονής Παντοκράτορος καί της σκή
της τοΰ Προφήτη Ηλία βλ. το έγγραφο Α46 τοϋ κώδικα 4 της μονής Πανροκράτορος 
(26 Αυγούστου 1839), σελ. 20. Επίσης, A c t e s d u P a n t o c r a t o r , έκδ. L. Petit, 
Vizantijskij Vremennik 10 (1903), παράρτημα άρ. 2* ανατύπωση, "Αμστερνταμ 1964, σελ. 
56-59 (26 Αυγούστου 1839)' σελ. 61-67 (20 Αυγούστου 1892). 

74 Όλοσφ ράγια το γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως για το διορι
σμό «διοικητών» στη μονή Κοτροτζανίου 

φ. I42r [1837-1838] 

Μέ όλοσφράγιστο ήγουμενικο και πιστοποιητικό γράμμα ή Μεγάλη Σύ
ναξη δηλώνει δτι διόρισε ως ηγούμενο της μονής Κοτροτζανίου τον αρχιμανδρί
τη Θεοφάνη Δοχειαρίτη καί ως έξάρχους τους γέροντες Δανιήλ Διονυσιάτη καί 
Ευθύμιο Φιλοθειτη. 

'Αρχ. : Δια τοϋ παρόντος όλοσφραγίστου ήγουμενικοϋ πιστοποιητικοϋ γράμ
ματος . . . 

Σημ. : Το γράμμα αυτό δεν Ιχει αντιγραφεί ολόκληρο. Ή χρονολόγηση του ε*γινε μέ βάση 
το προηγούμενο καί το επόμενο γράμμα (βλ. κώδ. 6, άρ. 73 καί 75). 

75 Ένσφράγιστο συμφωνητικό γράμμα της μονής 'Αγίου Παύλου 
φ. ΐ42ν 26 'Ιουνίου 1838 

Μέ ένσφράγιστο συμφωνητικό γράμμα ή μονή τοϋ 'Αγίου Παύλου δη
λώνει δτι, θέλοντας να κόψει ξύλα για οικοδομή άπο το παρακείμενο προς βορ-
ραν ιδιόκτητο βουνό της, πού ονομάζεται τοΰ Αάκκου, συμφώνησε μέ τή μονή 
τής Μεγίστης Λαύρας να περάσουν τήν ξυλεία μέσα άπο τα δριά της για να 
μεταφερθεί στή θάλασσα. 

Υπογράφουν οι προεστώτες τής μονής 'Αγίου Παύλου, αρχιμανδρίτης Γα-
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βριήλ, προηγούμενος Άνανίας, αρχιμανδρίτης Νίκανδρος, γέρων Θεοφάνης, 
προηγούμενος Άβέρκιος, προηγούμενος Άνανίας καί προηγούμενος 'Ιάκωβος. 

'Αρχ.: Δια τον παρόντος ενσφραγίστον μοναστηριακού ημών γράμματος δηλο-
ποιεϊται. . . 

76 Όλοσφράγιστο συμφωνητικό γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως 
για το διορισμό ηγουμένου στη μονή Κοτροτζανίου 

φ. 143r-144v 5 'Ιουλίου 1839 

Μέ όλοσφράγιστο συμφωνητικό γράμμα ή Μεγάλη Σύναξη διόρισε ως 
ηγούμενο της μονής Κοτροτζανίου το Μελέτιο Παντοκρατορινο καί ως σνμ-
πράκτορά του το Συνέσιο Σταυρονικητιανο για εξι χρόνια καί σύμφωνα μέ 
14 δρους πού έθεσε ή ίδια. 

'Αρχ.: Δια τον παρόντος δλοσφραγίστον σνμφωνητικοϋ ημών γράμματος δη-
λον γίνεται... 

77 Συμβιβαστικό γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως για τη μονή 
Ξηροποτάμου 

φ. 144ν-145ν 16 Φεβρουαρίου (;) 1840 

Ή Μεγάλη Σύναξη ,μετά άπο πρόσκληση των μοναχών της μονής Ξηρο
ποτάμου, έθεσε 9 ορούς, τους όποιους οφείλουν να τηρούν οί μοναχοί τής ίδιας 
μονής, για να τεθεί τέλος στις διχόνοιες πού μαστίζουν εδώ καί χρόνια το 
μοναστήρι. 

Υπογράφουν οί αντιπρόσωποι τής Μεγάλης Συνάξεως, πού εξέτασαν έπί 
τόπου τα προβλήματα τής μονής Ξηροποτάμου, Διονύσιος Λαυριώτης, αρχι
μανδρίτης "Ανθιμος Βατοπεδινός, Ίλαρίων Ίβηρίτης καί γέροντας Δαβίδ Κου-
τλουμουσιανός. 'Υπογράφουν επίσης οί προεστώτες τής μονής Ξηροποτάμου, 
προηγούμενος Καλλίνικος, αρχιμανδρίτης Πορφύριος, αρχιμανδρίτης Γαβριήλ, 
προηγούμενος Συμεών, προηγούμενος Καισάριος, αρχιμανδρίτης Διονύσιος, γέ 
ροντας Μελέτιος καί γέροντας Γαλακτίων. 

'Αρχ.: Δια τον παρόντος ενδεικτικού γράμματος γίνεται δήλον. . . 



Κ ώ δ . 7 Χαρτί 320 Χ 220.—Φύλλα: α-8+1-91 (λευκά: α'-δ', I r , l O v - l l v , 18r-91v).— 
Διατήρηση άριστη.— Στάχωση άπο δέρμα.— Στο εξώφυλλο και στο οπισθόφυλλο δύο ζώ
νες φυτικού διακόσμου πλαισιώνουν παράσταση δικέφαλου άετοϋ με στέμμα, σφαίρα του 
κόσμου και σκήπτρο σέ στεφάνι ανθέων. Στο σώμα του άετοϋ διαγράφεται το γράμμα Χ 
μέ εσταυρωμένο. Σέ έτικέττα επικολλημένη στο εξώφυλλο σημειώνεται: Κώδιξ της Ίερας 
Κοινότητος εις δν καταχωρούνται τα αφιερονμενα και προστεθημενα τού Κοινού 'Ιερού Ναού 
τού Πρωτάτον από έτους 1800-1889. 

Ό κώδικας περιέχει εγγραφές μέ χρονολογίες: 1800-1905. 

1 Κατάστιχο λατρευτικών αντικειμένων και βιβλίων 
φ. lv-2r 1 Μαρτίου 1812 

'Αναλυτική καταγραφή τών ιερών σκευών, τών λατρευτικών αντικείμενων 
και τών βιβλίων του ναοΰ του Πρωτάτου, τα όποια παραδίνονται στον καμπα-
νάρη παπά 'Ιωακείμ, κελιώτη Χιλανδαρίου, άπο τους επιστάτες αρχιμανδρίτη 
'Ησαΐα Χιλανδαρινό, [γέροντα Σίλβεστρο Ξηροποταμινό, γέροντα Νίκανδρο 
Άγιοπαυλίτη και παπά Γαβριήλ Γρηγοριάτη]. 

Σέ μεταγενέστερη σημείωση στο τέλος της καταγραφής αναφέρεται δτι 
στις 4 'Οκτωβρίου 1897 τα Δωδεκαμηνιαϊα σέ 20 τόμους και Ινα ψαλτήριο, 
δλα χειρόγραφα πού αναφέρονται στο κατάστιχο, μεταφέρθηκαν στή βιβλιο
θήκη της Ίερας Κοινότητας άπο τους επιστάτες. Τή σημείωση υπογράφει: 
ό άρχιγραμματέας της "Ιεράς Κοινότητος τοϋ "Αγίου "Ορους "Αθω Χριστόφο
ρος Κτένας, Ιεροδιάκονος Ίβηρίτης εκ Λευκάδος. 

'Αρχ.: Κατάστιχον τοϋ ίεροϋ ναοϋ Πρωτάτου. . . 

2 Σημείωση για τη σύσταση του κώδικα 
φ. 2ν 1 'Ιουνίου 1800 

Ό παρών κώδικας μέ τήν καταγραφή τών λατρευτικών αντικειμένων, τών 
βιβλίων και τών αφιερωμάτων του· ναοΰ του Πρωτάτου σφραγίστηκε μέ τή 
σφραγίδα της Κοινότητας και υπογράφηκε άπο τους επιστάτες, προηγούμενο 
Γενάδιο Βατοπεδινό, ιεροδιάκονο Δανιήλ Κουτλουμουσιανο και προηγούμενο 
Γαβριήλ Καρακαλλινό. 

Υπάρχουν δύο σφραγίδες της Κοινότητας. 

'Αρχ. : fΟ παρόν κόνδικας και ή καταγραφή αύτη. . . 
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3 Καταγραφή τών κειμηλίων του ναοΰ τοΰ Πρωτατου 
φ. 3r-4v [1 'Ιουνίου 1800] 

Καταγράφονται αναλυτικά τα ιερά κειμήλια και τα λατρευτικά αντικείμενα 
τοΰ ναοΰ τοΰ Πρωτατου, καθώς και οι άφιερωτές τους. 

Υπογράφουν οι επιστάτες, προηγούμενος Γενάδιος Βατοπεδινός, ιεροδιά
κονος Δανιήλ Κουτλουμουσιανος και προηγούμενος Γαβριήλ Καρακαλλινός. 

Σε μεταγενέστερη σημείωση, στις 21 'Ιουλίου 1801, αναφέρεται δτι ό 
άργυρος σταυρός τοΰ άγιασμοΰ πού επιγράφεται τον παπα 'Αρσενίου στάλθηκε 
στον επίτροπο τοΰ Άγιου "Ορους στή Θεσσαλονίκη Τζίτζη Νάνο [=Ίωάννης 
Γούτα Καυταντζόγλου] για να παραδοθεί στον Κακοπαναγιώτη. Τή σημείωση 
υπογράφουν οι επιστάτες προηγούμενος Ίωνάς Χιλανδαρινος και μοναχός Σίλ-
βεστρος Ξηροποταμινός. 

'Αρχ.: Ένθύμησις της εκκλησίας τον Πρωτατου. . . 

4 Καταγραφή λατρευτικών αντικειμένων τοΰ ναοΰ τοΰ Πρωτατου 
φ. 5Γ [1 'Ιουνίου 1800] 

Καταγράφονται αναλυτικά τα λατρευτικά αντικείμενα τοΰ ναοΰ τοΰ Πρω
τατου. 

Υπογράφουν οί επιστάτες, προηγούμενος Γενάδιος Βατοπεδινός, ιεροδιά
κονος Δανιήλ Κουτλουμουσιανος και προηγούμενος Γαβριήλ Καρακαλλινός. 

'Αρχ.: Δίσκοι χαλκοματένιοι 5. . . 

5 Καταγραφή τών αμφίων και τοΰ καμπαναριοΰ τοΰ ναοΰ τοΰ 
Πρωτατου 

φ.6Γ-ν t i 'Ιουνίου 1800] 

Καταγράφονται αναλυτικά τα ιερά άμφια και το καμπαναριό (έξοδα κατα
σκευής, δωρεές για το μολύβι καί τίς καμπάνες) τοΰ ναοΰ τοΰ Πρωτατου, 
καθώς καί οί άφιερωτές τους. 

'Υπογράφουν οί επιστάτες, προηγούμενος Γενάδιος Βατοπεδινός, ιεροδιά
κονος Δανιήλ Κουτλουμουσιανος καί προηγούμενος Γαβριήλ Καρακαλλινός. 

'Αρχ.: Έν πρώτοις επτά ζνγιαΐς ιερά της εκκλησίας. . . 
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6 Καταγραφή των βιβλίων του ναού του Πρωτάτου 
φ. 7r-v [1 'Ιουνίου 1800] 

Καταγράφονται αναλυτικά τα βιβλία του ναοϋ του Πρωτάτου και οι άφιε-
ρωτές τους. 

Υπογράφουν οι επιστάτες, προηγούμενος Γενάδιος Βατοπεδινός, ιεροδιά
κονος Δανιήλ Κουτλουμουσιανος και προηγούμενος Γαβριήλ Καρακαλλινός. 

'Αρχ.: Τα βιβλία της εκκλησίας. Τόμοι επτά. . . 

7 Καταγραφή αφιερωμάτων του ναοΰ του Πρωτάτου 
φ. 7v-10r 27 Φεβρουαρίου 1802-1848 

Καταγράφονται αναλυτικά τα αφιερώματα, οι άφιερωτές και ή ημερομη
νία αφιέρωσης λατρευτικών αντικειμένων, αμφίων, βιβλίων, χρηματικών πο
σών για ανακαινίσεις και άλλων στο ναό του Πρωτάτου. 

Στο φ. 8Γ, κάτω άπο αφιερώσεις του έτους 1802, υπογράφουν οι επιστά
τες, προηγούμενος Ίωνάς Χιλανδαρινός (σλαβικά), γέροντας Σίλβεστρος Ξη-
ροποταμινός, προηγούμενος Βενιαμίν Άγιοπαυλίτης και ιερομόναχος Γαβριήλ 
Γρηγοριάτης. 

Στο φ. 8Γ, κάτω άπο αφιέρωση μέ ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 1803, υπο
γράφουν οι επιστάτες, προηγούμενος 'Ιωακείμ Διονυσιάτης και Νεκτάριος Ζω-
γραφίτης. 

Στο φ. 8r, κάτω άπο αφιερώσεις τών ετών 1803-1804, υπογράφει ό επι
στάτης, αρχιμανδρίτης 'Ησαΐας Λαυριώτης και οι συν εμοι. 

'Αρχ.: ιαωβω Φενροναρίον κζΠ δια συνδρομής 'Ιγνατίου μονάχου. . . 

8 Καταγραφή αμφίων, λατρευτικών αντικειμένων και κειμηλίων 
του ναοΰ του Πρωτάτου 

φ. I2r-l7v 4 Μαίου 1887 

Καταγράφονται αναλυτικά σέ τρία κεφάλαια τα άμφια (κεφάλαιον Α'), 
τα λατρευτικά αντικείμενα (κεφάλαιον Β') και τα κοσμήματα πού ήταν αναρτη
μένα στην εικόνα του "Αξιον εστίν (κεφάλαιον Γ') του ναοΰ του Πρωτάτου. 

'Υπογράφουν οι επιστάτες, προηγούμενος Διονύσιος Βατοπεδινος πρω-
τεπιστάτης, ιερομόναχος 'Ιερόθεος Κουτλουμουσιανός, ιεροδιάκονος Ματθαίος 
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Καρακαλλινος και προηγούμενος Γαβριήλ Σταυρονικητιανός. Υπογράφουν επί
σης οί γραμματείς, ιεροδιάκονος 'Ιάκωβος Βατοπεδινος άπο τή Λοκρίδα και 
ιερομόναχος "Ανθιμος Ίβηρίτης άπο τήν Κύμη. 

Τα φ. 15r-17v περιλαμβάνουν προσθήκες αφιερωμάτων των ετών 1887-
1905. 

Στην αρχή τής καταγραφής (φ. 12r) υπάρχει σφραγίδα τής Κοινότητας. 

'Αρχ.: Καταγραφή των ιερών σκευών, αμφίων. . . 



ΜΕΡΟΣ Β' 



ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ 

Τα κατάστιχα χωρίζονται σέ τρεις μεγάλες κατηγορίες: τα κατάστιχα 
ληψοδοσίας τών επιστατών της Κοινότητας, τών επιτρόπων του 'Αγίου "Ορους 
στην Κωνσταντινούπολη και της μονής Τριών Ιεραρχών στο 'Ιάσιο. Τα χαρα
κτηριστικά κάθε κατηγορίας εκτίθενται σέ εισαγωγικό σημείωμα πριν άπο την 
παρουσίαση τών κωδίκων. Οι κώδικες πού περιέχουν κατάστιχα ανέρχονται 
σέ 38 (κώδ. 8-44), ενώ δπως έχει ήδη αναφερθεί κατάστιχα περιέχουν καί ol 
κώδικες άρ. 1, 4 καί 5. Στο δεύτερο μέρος εντάχθηκε επίσης καί ό κώδικας 45, 
πού περιέχει μετάφραση τουρκικού κατάστιχου μέ την παραγωγή κρασιού καί 
ρακής του 'Αγίου "Ορους. Οι κώδικες σέ κάθε κατηγορία κατάστιχων παρου
σιάζονται κατ' αύξοντα αριθμό αρχείου καί κατά φύλλο ή σελίδα, ανεξάρτητα 
άπο χρονολογική σειρά, ή οποία δμως ακολουθείται κατά κανόνα καί μέ τον 
τρόπο αυτό παρουσίασης. Χρονολογικός πίνακας κάθε κατηγορίας κατάστιχων 
περιλαμβάνεται στο τέλος του καταλόγου. 



Τα κατάστιχα της Κοινότητας του Αγίου "Ορους 

Τα 45 κατάστιχα της Κοινότητας του 'Αγίου "Ορους καλύπτουν χρονικά 
την περίοδο 1743-1835. Περιέχουν ετήσιους ισολογισμούς εσόδων και εξόδων 
της Κοινότητας του 'Αγίου "Ορους, τις όποιες συνέτασσαν οί εκάστοτε επι
στάτες μετά το τέλος της θητείας τους, προκειμένου να διενεργηθεί ό σχετι
κός οικονομικός έ'λεγχος άπο τη Μεγάλη Σύναξη. Με βάση τις διαφορές, πα
ραλλαγές, παραλήψεις ή συμπτήξεις πού εντοπίζονται τόσο στον τρόπο κατα
γραφής του περιεχομένου δσο κυρίως στον τρόπο καταγραφής νέων στοιχείων 
και ενοτήτων πού εισάγονται σε διάφορες χρονικές περιόδους, είναι δυνατή ή 
διαίρεση των κατάστιχων σε δύο κατηγορίες με διαφορετική στην καθεμία 
άπ ' αυτές τυπολογία. Στην κατηγορία Α εντάσσονται τα κατάστιχα πού ανή
κουν χρονολογικά στην περίοδο 1773-1781 (τα κατάστιχα πριν άπο το 1773 
δεν ανήκουν σε καμιά άπο τις δύο τυπολογίες), στα όποια περιέχονται σχετικά 
λιγότερες ενότητες. Στην κατηγορία Β περιλαμβάνονται αντίστοιχα τα κατά
στιχα πού ανήκουν χρονολογικά στή μεταγενέστερη περίοδο ώς το έτος 1835, 
στα όποια περιέχονται οί πολυαριθμότερες ενότητες. Οί διαφορές ωστόσο πού 
παρατηρούνται μεταξύ των κατάστιχων των δύο κατηγοριών δεν επηρεάζουν 
το γενικό τύπο σύλληψης και σύνταξης πού είναι σε δλα κοινός. Τα κατάστιχα 
εϊναι πολυσέλιδα και ό τρόπος παρουσίασης των στοιχείων είναι αναλυτικός. 
Τ α έσοδα και τα έ'ξοδα καταχωρούνται σε ενότητες, σε καθεμία άπο τις όποιες 
δίδεται στο τέλος το γενίκο σύνολο («σούμα»). Τα επιμέρους σύνολα μεταφέ
ρονται στο τέλος του κατάστιχου, οπού υπολογίζεται το γενικό σύνολο των 
εσόδων καί των εξόδων, άπο τα όποια προκύπτει και ή ίσολογιστική διαφορά. 
Στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου αύτοϋ έ'γινε προσπάθεια κωδικοποίησης τών 
ενοτήτων καί παρουσίασης τών δύο τύπων τών κατηγοριών, παραθέτοντας 
παράλληλα αποσπάσματα άπο χαρακτηριστικό κατάστιχο της κάθε τυπολο
γίας. Περιγράφονται χωριστά στην οικεία θέση περιγραφής του κατάστιχου, 
στο όποιο καταχωρούνται, οί ενότητες εκείνες πού εμφανίζονται μία φορά μόνο. 
Τα λίγα κατάστιχα πού δεν εντάσσονται σε καμιά άπο τίς δύο τυπολογικές 
κατηγορίες περιγράφονται αναλυτικά. ,νΑς σημειωθεί Οτι ορισμένα κατάστιχα, 
καί τών δύο τυπολογικών κατηγοριών, περιέχονται σε κώδικες εγγράφων καί 
γ ια το λόγο αυτό περιγράφονται στο πρώτο μέρος του καταλόγου.1 

1. Βλ. Κώδ. 1, άρ. 16, 27, 30, 41.—Κώδ. 4, άρ. 3, 4, 5, 6, 7, 8,10,15. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΙΧΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΤΪΠΟΛΟΓΙΑ Α' 

έσοδα 

1. Καταγραφή των εσόδων άπο τα βασιλικά χαράτζια πού είχαν επι
βληθεί τον προηγούμενο χρόνο στις μονές του 'Αγίου "Ορους, καθώς και των 
εσόδων άπο τα μπακ'ια. 

"Εσοδα των περσινών χαρατζίων τα όποια εσύναξαν 1775: Μαΐου 20: δ τε 
γέρο Θεοδόσιος Λαύρας, και ο παπα Κωνστάντιος Ζωγραφίτης, καϊ μας τα 
έκαμαν τεσλήμι κατ' δνομα, πόσα ελαβον άπο κάθε μοναστήριον. 

Χαράτζια 
621 
294 
337 
216 
170 

1.638 

0.156 
0.111 
0.110 
0.108 
0.083 
2.206 

της Λαύρας και τα έλαβαν σωστά 
τοΰ Βατοπαιδίου σωστά 
τών 'Ιβήρων σωστά 
τοΰ Χιλιανταρίου σωστά 
τον Κοντλουμουσίον σωστά 
χαρτία γίνονται 

τοΰ Ζωγράφου σωστά 
τοΰ Διονυσίου σωστά 
τοΰ Δοχειαρίου σωστά 
τοΰ Ξηροποτάμου σωστά 
τοΰ Φιλόθεου σωστά 
χαρτία γίνονται 

άσλάνια , 
άσλάνια . 
άσλάνια , 
άσλάνια . 
άσλάνια . 
άσλάνια . 

άσλάνια . 
άσλάνια . 
άσλάνια , 
άσλάνια 
άσλάνια 
άσλάνια . 

Γρόσια 
: 03.586 
: 01.696 
: 01.941 
: 01.245 
: 00.981 
: 09.451 

: 00.899 
: 00.640 
: 00.635 
: 00.624 
: 00.478 
: 12.729 

"Ασπρα 

90 
60 
90 
90 
90 

30 
90 
30 
30 
60 
90 

Κώδ. 4, σελ. 65 

'Ιδού και τά μπακία όπου έμειναν εις 
Εις τοΰ Καρακάλλου έμειναν μπακί 
Εις τον "Λγιον Παΰλον μπακί 
Εις τοΰ Παντοκράτορος μπακί 
Εις τό Ξενόφου έμειναν μπακία 
Εις το Έσφιγμένου έμειναν μπακία 

τά κάτωθεν 5 μοναστήρια 

Ή σούμα τών μπακίων 
"Ητοι χίλια εξακόσια εξήντα τέσσαρα γρόσια. 

άσλάνια . 
άσλάνια , 
άσλάνια , 
άσλάνια . 
άσλάνια . 
άσλάνια , 

: 0.170 
: 0.444 
: 0.558 
: 0.267 
: 0.223 
: 1.664 

60 

30 
90 
60 
00 

Κώδ. 4, σελ. 66 
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2. Καταγραφή χαρατζίων του τρέχοντος χρόνου και των μπακίων. 

"Εσοδα των φετινών χαρατζίων, 1776: Μαΐου 13: μας έκαμαν τεσλήμι τα 
φετινά χαρατζια όπου εσυναξαν τον παρόντα δ τε προηγούμενος 'Ιβήρων κύρ 
' Αν ανίας, και ο γέρο Θεοδόσιος Λαύρας. 
Χαρτιά Γρόσια "Ασπρα 

της Λαύρας τα ελαβον σωστά 
τοϋ Βατοπαιδίου σωστά 
των 'Ιβήρων σωστά 
τοϋ Χιλιανταρίου σωστά 
τον Κοντλονμουσίον σωστά 

0 621 
0 294 
0 337 
0 216 
0170 
1.638 

άσλάνια 
ασλάνια 
άσλάνια 
ασλάνια 
ασλάνια 
ασλάνια 

Γρόσια 
03.586 
01.696 
01.941 
01.245 
00 981 
09.451 

90 
60 
90 
90 
90 

Κώδ. 4, σελ. 66 

0170 
0 442 
0 424 
0 282 
0187 
1.506 

-60 

90 
30 

60 

Κώδ. 4, σελ. 67 

'Ιδού και τά μπακια όπου έμειναν εις τά κάτωθεν μοναστήρια εκ των άνωθεν 
χαρατζίων. 
Εις το. Καρακάλλου έμειναν μπακια άσλάνια 
Εις τό Παντοκράτορος έμειναν ασλάνια 
Εις τον Άγιου Παύλου έμειναν άσλάνια 
Εις τό Ξενοφώντος έμειναν ασλάνια 
Εις το Έσφιγμένου έμειναν άσλάνια 

Ή σούμα τών μπακίων όλα άσλάνια 
"Ητοι χίλια πεντακόσια εξη γρόσια, και άσπρα εξήντα. 

3. Συλλογή δοσιμάτων. 

1775: έσοδα τών δοσημάτων, Μαίου 7 
'Ενταύθα άρχίζομεν το δόσιμον όπου ειχομεν εριγμένον εις το περσννόν δευ-
τερι δια νά τό εξωφλήσωμεν, και σημειοΰμεν κατ' όνομα ότι ελάβομεν κου
σούρια εξ εκείνον. 
Άπό την ιεράν Λαύραν άσλάνια 
'Από τών 'Ιβήρων άσλάνια 
'Από τό Βατοπαίδι ασλάνια 
'Από τό Χιλιαντάρι ασλάνια 
'Από τοϋ Ζωγράφου ασλάνια 
Ή περσινή άνωθεν σούμα τοϋ δοσήματος άσλάνια 

03.000 
02.150 
01.939 
01.250 
00 650 
08.989 
Κώδ. 4, σελ. 67 

1775: 'Ιουνίου 26: ετι ερίφθη δεύτερον άκαίριον δόσιμον, και ιδού σημειοΰμεν 
όσα ελάβομεν 
'Από την Λαύραν τό ελάβομεν σωστόν άσλάνια : 06.000 
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'Από των "Ιβήρων ομοίως άσλάνια : 04.500 
Άπο το Βατοπαίδι ομοίως άσλάνια : 03.500 
'Από το Χιλιαντάρι ομοίως άσλάνια : 02.500 
'Από τον Ζωγράφον ομοίως άσλάνια : 01.300 
Ή άνωθεν σούμα τον δεντέρον δοσήματος άσλάνια : 17.800 

Κωδ. 4, σελ. 68 

1775: Όκτωβρίον 26: εσύναξα τρίτον δόσιμον όλόκληρον, και ιδον σημειώνω 
πόθεν ελαβον 

'Από το Κοντλονμούσι άσλάνια : 01.250 
'Από το Ξηροποτάμον άσλάνια : 01.200 
'Από τον Δοχειαρίον άσλάνια : 00 900 

Κωδ. 4, σελ. 69 

4. Τνχερά 

'Αρχή και των τνχηρών εσόδων τον παρόντος χρόνον όπον εσννάξαμεν: 
1775: Μαιον 5: επερίσσενσαν άπο τον λογαριασμον των δύω χρόνων απάνω 
μον, και τα επέρασα ενταύθα άσλάνια : 032 
Είχα δοσμένα έξοδα τον Ενθύμιον Διοννσιατην δια τον όντα τον περσννον 
σκενοφύλακα άπο Φενροναρίον 2: εως Μαιον 6: και Ιδον τα περνώ 

άσλάνια : 265 
"Ελαβα μίαν ελεημοσύνην τον μακαρίτον Τζελεπή Μπαλασάκη 

άσλάνια : 016 : 80 
"Ελαβα παρά τον προηγονμένον Παρθενίον Δοχειαρίτον δύω πρόθεσαις, μίαν 
τον Χατζή Παρασκενα, και άλλην τον Χατζή Μιχάλη άπο Μητνλίνην 

άσλάνια : 010 
'Από ενα κελλιώτην μνστνκον ελαβον μίαν παρρησίαν άσλάνια : 050 

άσλάνια : 373 : 80 

Κώδ. 4, σελ. 70 

5. Καταγραφή των ονομαστικών δανείων τα όποια εισέπραττε ή Κοινό
τητα του 'Αγίου "Ορους για την κάλυψη των αναγκών της. 

1775: Μαΐον 7 : σημειονμεν και τα δσα εδανείσθημεν τον παρόντα χρόνον 
κατ' όνομα. "Εσοδα. 
1775: Άπριλλίον 23: τα 10: 12: εξη μηνιάτικα άπο τον Κονρταγα τον Μπας 
Κιατύπη τον γαμβρόν Θεσσαλονικαίον άσλάνια : 01.500 
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1775: Ίουλλίου 2: και Μαΐου 13: 1776: τα 10: 1Γ/%: εδανείσθημεν δύω 
φοραϊς από τον μουλά Ίσούφη τοϋ Μουσταφά αγά άσλάνια : 00 500 
1775: Ίουλλίου 2: τα 10: II1 / 2 από τον Ίσούφ Καφετζή τοϋ Μουσταφά 
αγά άσλάνια : 00 210 
1775: 'Ιουνίου 19: και Σεπτεβριου 16: εδανείσθημεν από τον Αημητρακην 
τοϋ Χατζή Σπανδωνή άσλάνια : 03.500 

Κώδ. 4, σελ. 71 

6. Συλλογή σεφερ ίμτατιοϋ. 

1773: Μαΐου 18: πρώτον σεφερ ήμτάτι όπου εσύναξα 3.006: χαράτζια, άπο 
71 παρά εις το χαρτί. "Εσοδα. 
Χαράτζια Γρόσια "Ασπρα 
0 621 της Μεγίστης Λαύρας, και τα έλαβα σωστά άσλάνια : 01.102 33 
0 294 τοϋ Βατοπαιδίου και τα έλαβα σωστά άσλάνια : 00 521 102 
0 337 των 'Ιβήρων και τά έλαβα σωστά άσλάνια : 00 598 21 
0 216 τοϋ Χιλιανταρίου και τά è'Aajôa σωστά άσλάνια : 00 383 48 
0 111 τοϋ Διονυσίου και τά ελάβομεν σωστά άσλάνια : 00 197 03 
1.579 άσλάνια : 02.802 87 

1774: Μαρτίου 15: δεύτερον σεφερ ήμτάτι άπο 70 παράδες εις το χαρτί 
πάλιν έσοδα. 
Χαρτιά 
0 621 της Λαύρας άσλάνια : 01.086 90 
0 294 τοϋ Βατοπαιδίου και τά ελάβομεν σωστά άσλάνια : 00 514 60 
0 337 των 'Ιβήρων και τά έλαβα σωστά άσλάνια : 00 589 90 

Κώδ. 4, σελ. 8 

1774: Μαΐου aW: τρίτον σεφερ ήμτάτι τον αυτόν χρόνον άπο 90: παράδες 
εις το χαρτί. "Εσοδα. 
Χαρτιά Γρόσια "Ασπρα 
0 621 της Μεγίστης Λαύρας κάί τά ελάβομεν σωστά άσλάνια : 1.397 30 
0 294 τοϋ Βατοπαιδίου και τά ελάβομεν άσλάνια : 0 661 60 

Κώδ. 4, σελ. 9 

1774: Νοεμβρίου 15: ετι τέταρτον σεφερ ήμτάτι δια τον πασά, και βιλαετ 
χάρτζι, και σεημεν χάρτζι άπο δύω γρόσια εις το χαρτί. "Εσοδα. 
Χαράτζια Γρόσια "Ασπρα 
0 621 της Μεγίστης Λαύρας και τά ελάβομεν άσλάνια : 1.242 

Κώδ. 4, σελ. 10 

12 
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7. Συλλογή βασιλικού ταχριλίου ή μηρίου. 

1778: 'Ιουλίου 21: αρχή του βασιλικού ταχριλλίου, ήτοι μηρίου, όπου εσυνά-
ξαμεν από τα ιερά μοναστήρια. 

"Εσοδα "Ασπρα 
'Από τήν Μεγίστην Ααύραν το ελάβομεν σωστον άσλάνια : 01.777 52 
'Από το Βατοπαιδι το ελάβομεν σωστον άσλάνια : 00 944 105 
'Από των 'Ιβήρων το ελάβομεν σωστον άσλάνια : 00 863 116 
Άπο το Χιλαντάρι το ελάβομεν σωστον άσλάνια : 00 742 66 
Άπο τοΰ Διονυσίου το ελάβομεν σωστον άσλάνια : 00 284 4 

Σοϋμα άσλάνια : 04.612 003 

Κώδ. 4, σελ. 183-184 

8. Μεταφορά και συνοπτική καταγραφή όλων των προηγουμένων μερι
κών συνόλων και υπολογισμός τοΰ γενικού συνόλου των εσόδων. 

Ένταϋθα καταστρώνομεν πάσας τάς σούμας των όπισθεν εσόδων του χρόνου 
όλου, και φανερώνομεν όσα έγιναν τα έσοδα πάντα, 
Ή πρώτη σούμα των περσυνων χαρατζίων άσλάνια : 015.370 
Ή δευτέρα σούμα των εφετινών χαρατζίων άσλάνια : 015.359 : 90 
Ή τρίτη σούμα τα κουσούρια τοΰ περσινού δοσή-

ματος άσλάνια : 015.724 : 37 
Ή τετάρτη σούμα τού δεύτερου ολόκληρου δόσιμου άσλάνια : 026.310 
Ή πέμπτη σούμα τού τρίτου ολοκλήρου δοσήματος άσλάνια : 025.608 : 60 
Ή έκτη σούμα τού τετάρτου δοσήματος άσλάνια : 010.954 
Ή έβδομη σούμα τών τυχηρών άσλάνια : 000 879 : 44 
"Η ογδόη σούμα τών εκ δανείων εσόδων άσλάνια : 018.974 
"Ολη ή σούμα πάντων τών εσόδων τού χρόνου άσλάνια : 129.179 :111 
"Ητοι εκατόν είκοσι ένέα χιλιάδες, κάί εκατόν εβδομήντα ενέα γρόσια, και 
άσπρα εκατόν ένδεκα έγιναν όλα τα έσοδα τού παρόντος χρόνου. 

Κώδ. 4, σελ. 72 

έξοδα 

1. "Εξοδα της Κωνσταντινούπολης: α) μετρητά πού αποστέλλονται στους 
επιτρόπους της Κωνσταντινούπολης για τήν εξόφληση φόρων, εισφορών (βλ. 
καταγραφή τών εσόδων) και γραμματίων, β) έξοδα πού έχουν σχέση με τήν 
Κωνσταντινούπολη, και γ) έξοδα τών αγιορειτών σε αποστολές στην πόλη. 

"Εξοδα τού παρόντος χρόνου. 
1775: Μάιου 7: άρχίζομεν κάί τά έξοδα, και πρώτον μεν σημειούμεν τα όσα 
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εστείλαμεν άσπρα τοις επιτρόποις εις την πόλιν κατ' όνομα τον παρόντα 
χρόνον. 
Μαΐον 20 : εδώσαμεν τω γέροντι Θεοδοσίω τα άσπρα των περσυνών χαρατζίων 
όπου αυτός με τον ζωγραφιτην Κωνστάντιον εσνναξαν και τα επηγεν εις την 
πόλιν ασλάνια : 15.370 
'Ιουνίου aJì: επληρώσαμεν πόλιτζαν τω ΆΟανασίω Ίβηρίτη, τα οποία ελα-
βεν δ Έσφιγμενίτης εις την πόλιν ασλάνια : 00 700 

Τη αύτη ήμερα τον εδώσαμεν και μίαν άπόδειξιν με τάς είκοσι βονλλας, και 
ελαβεν από την πόλιν πρώτην ελεημοσννην, την οποίαν εγώ έκλεισα εις τα 
μοναστήρια όλα ασλάνια : 00 200 

Κώδ. 4, σελ. 73 

2. Εξόφληση τόκων ονομαστικών δανείων. 

"Εξοδα εις τους τόκους. 
1775 μαΐον 5: άρχίζομεν τονς τόκους όσους εδώσαμεν εις τα χρέη μας τον 
παρόντα δλόκληρον χρόνον κατ' όνομα. 
1.000: γρόσια, 171/2: τα 100: τον χρόνον εδώσαμεν τον τόκον τω Άσέρη το 
πρώτον όπου ήλθεν εις το δρος, και τα έδωσε του Άπτονραμάν Άγα Κάλατζα 
Μονεβελή, μαΐου 8 ασλάνια : 0 175 
500: γρόσια: τα 10: 12: τον 'Ισμαήλ 'Εσκιαχαναντζή, και του εδώσαμεν 
τον τόκον με 4: μηνών γκετζμήσι με χέρι του άσέρη, μαΐου 12 

ασλάνια : 0 106 : 80 
450: γρόσια: τα 10: II1 / 2 : τον Χασαναγα Σοφτα τον Γιοννονζογλον της γν-
ναικος της ομολογίας της μιας το διάφορον με τριών μηνών γκετζμήσι, με 
χέρι τον άσέρη ασλάνια : 0 071 

Κώδ. 4, σελ. 74 

3. "Εξοδα της Θεσσαλονίκης: α) αποστολές μετρητών για την εξόφληση 
φόρων, εισφορών ή χρεών, καθώς και μετρητών στην Κωνσταντινούπολη ή 
άλλου μέσω τοϋ επιτρόπου του 'Αγίου "Ορους στη Θεσσαλονίκη, β) εξόδα 
αποστολών πού πραγματοποιούν αγιορείτες στή Θεσσαλονίκη, γ) δωροδοκίες, 
δ) έξοδα για την έκδοση πιστοποιητικών ή' φιρμανιών, ε) έξοδα για τη μετα
φορά προϊόντων, για αγορές και άλλα διάφορα μικροέξοδα στή Θεσσαλονίκη 
πού καταγράφονται αναλυτικά. 

"Εξοδα. 
1775: Μαΐον 15: αρχή τών εξόδων δπον έγιναν δια μέσον της Θεσσαλονίκης 
τον παρόντα. 
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1775: Μαΐου 12: ερχόμενος εις το ορός 6 ασέρης, τον 
επληρώσαμεν τα κουσούρια από το ύστερον σεφερ ήμ- "Ασπρα 
τάτι όπου εΐχομεν άπλήρωτον από τό περσυνον κατά-
στιχον ασλάνια : 1.967 : 60 
Μας επήρεν ο αυτός τή αύτη ήμερα κάί 6 μηνών τόκον 
δια το άνωθεν σεφερ ήμτάτι ασλάνια : Ο 150 
Ό αυτός μας είπε πώς εδωκεν έξοδα τοϋ Σαλήχ Χα-
σεκή όταν έμ'ισενσε από την Θεσσαλονίκην, και τον τα 
εδώσαμεν τη αύτη ήμερα ασλάνια : 0 045 
Ό αυτός ετι μας είπε πώς εδωκεν εις τον περσυνον πα-
σαν, κάί εις ταϊς πόρταις πεσκέσια λεπτόκαρα και τοϋ 
τα εδώσαμεν ασλάνια : 0 012 : 60 

Κώδ. 4, σελ. 83 

4. "Εξοδα τοϋ Άγιου "Ορους: μικρά ή μεγάλα έξοδα πού πραγματο
ποιούνται μέσα στη χερσόνησο, δπως είναι οι αγορές προϊόντων, τροφίμων, 
ρούχων, αντικειμένων ή ζώων, οι δωροδοκίες, τα έξοδα μετακινήσεων, τα ενοί
κια, οι ελεημοσύνες σε φτωχούς, οι μισθοί των μικροϋπαλλήλων ή των έκτα
κτων υπαλλήλων και διάφορα άλλα έ'ξοδα, πού καταγράφονται αναλυτικά. 

"Εξοδα. 
Αρχή και τών εξόδων όπου έγιναν εδώ εις το όρος τον παρόντα 
χρόνον. "Ασπρα 
Εις 40: ώκάδες κηρίον από 70: παράδες τήν ώκά δια το πρω-
τατον έδωσα τον Γαβριήλ Καμπανάρην ασλάνια: 0070 
Εις ενα σαήν όπου έφερε το μεκτούπι τοϋ μποσταντζίμπαση δια 
να μή μας πειράζουν οι Θεσσαλονικείς ασλάνια: 0001 : 78 
'Ιουνίου δέκα ενέα έπλήρωσα τω "Ρούσσω παπα Βλασ'ιω τα έξοδα 
όπου επήγε με τους προεστούς εις τήν πόλιν. ασλάνια: 0050 
Ίοννίον 24: έπλήρωσα τα πεσκέσια όπου επήραν δια τήν πόλιν 
ρί προηγούμενοι Ναθαναήλ Λαυριώτης, καϊ Μελέτιος Κουτλου-
μουσιανός ασλάνια; 0038 
Έπλήρωσα και τον δάσκαλον Χριστόφορον όπου έκαμε τα γράμ
ματα τών προεστών με χέρι τοϋ γέροντος Σεραφείμ ασλάνια: 0010 

Κώδ. 4, σελ. 91 

5. Εξόφληση κεφαλαίων παλαιού καί τρέχοντος χρέους της Κοινότητας 
του 'Αγίου "Ορους. 

Ιδού και το περσυνόν και πάλαιαν χρέος όπου επληρώσαμεν τον πα
ρόντα χρόνον κατ' όνομα. 
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'Από τα 500: γρόσια: τον Ίίμπραήμ αγά τελκελίδες Μαΐου 2: 1775 
έκατεβάσαμεν από το κεφάλαιον άσλάνια: 0100 
Μαΐον 10: 1775: έδωσα τον γέροντα Θεοδοσίον Λαύρας τα δάνεια 
όπου μας έδωσε πέρυσι εις τα χαράτζια, τα όποια είναι έσοδα εις 
τον περσννόν λογαριασμόν άσλάνια: 1.000 
Μαΐου 19: έπλήρωσα τω παπα Άνανία. Μακαρούδη περσυνόν χρέος, 
κάί επήρα την όμολογίαν άσλάνια: Ο 100 
155: ώκάδες κάβε επήγε ταις άπερασμέναις δύω χρονιαϊς εις τό μπεη-
λήκι: 1773: και 1774: έτος, από τον όποιον είχα πληρωμένον ταϊς 
110: ώκάδες, ταϊς δε 45: ώκάδες ταϊς εχρεωστονσα τον παπα Ήσαΐαν 
προηγούμενον Λαύρας και τον ταΐς έπλήρωσα Μαΐον 23:1775 άσλάνια: Ο 090 
"Η άνωθεν σούμα των χρεών άσλάνια: 1.290 

Κώδ. 4, σελ. 94 

6. Εξόφληση γραμματίων (πόλιτζες) των ηγουμένων των μονών της Μολ
δοβλαχίας. Με τα γραμμάτια καλύπτονται οί τόκοι τών δανείων της Κοινό
τητας άπο τη Μολδοβλαχία. 

1777 : Ίονλλίον 4: πόλιτζαν έπλήρωσα τω σκευοφύλακι Σιμοπετρίτη 
κνρ Νικοδήμω από τον Μιχαλιότην κνρ Τιμόθεον άσλάνια: 0 400 
1777 : Ίονλλίον 16: πρώτην πόλιτζαν έπλήρωσα τοις Ίβηρίταις με 10 
μηνών τόκον τα 10: 11: όπον τά έδωσεν ο 'Ραντονλιότης κνρ Ίω-
αννίκιος άσλάνια: 1.625 
1777: Ίονλλίον 24: έκλεισα εις τά δοσήματα τών είκοσι μοναστη
ριών την έλεημοσύνην τον κυρ Ίωάσαφ όπου εδωσεν εις την μπογδα-
νίαν τον παρόντα χρόνον εις χείρας τών έξάρχων κνρ Διοννσίον Λαν-
ραίον, κνρ Ζαχαρίον Ίβηρίτον κάί κνρ Ιωακείμ Γρηγοριάτον άσλάνια : 0 500 
Σον μα τών άνωθεν χιλιάδων άσλάνια: 2.525 

Κωδ. 4, σελ. 151 

7. "Εξοδα της Λήμνον: δλα τα έξοδα πού έχουν σχέση με το νησί, δπως 
είναι ή αγορά κάρβουνου, άσβεστη, διαφόρων προϊόντων και αντικειμένων, τα 
ημερομίσθια εργατών, τα ναΰλα και άλλα μικροέξοδα, πού καταγράφονται ανα
λυτικά. Ή ενότητα αύτη υπάρχει σε δύο μόνον άπο τα κατάστιχα της τυπο
λογίας Α (κώδ. 4, άρ. 10,15). 

Ίδον και τά έξοδα όπον ήκολούθησαν δια μέσον τον ανθεντικον κα-
ραβίον της ΛΊμνον. 
Εις τον Φιλοθεΐτην δια τά κάρβοννα έδώσαμεν άσλάνια: 0024 
Εις τον Καρακαλλινόν δια κάρβοννα άσλάνια : 0014 : 28 
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Εις τον Τιμόθεον καρβοννάρην άσλάνια: 0325 
Εις τον βασίλην καρβοννάρην άσλάνια: 0100 

Εις τους μαστόρους όπου έκαψαν τον άσβέστην άσλάνια: 0642 
Εις ναΰλον δια τους μαραγκούς άσλάνια: 0018 
Εις μίαν ζυγήν μαχέρια, τους μαραγκούς και εις εξοδά τους άσλάνια: 0002 : 78 
Εις ha τζιμπούκι τον τζοχαδάρην άσλάνια: 0001 

Κωδ. 4, σελ. 313 

8. Μεταφορά και συνοπτική καταγραφή δλων των προηγουμένων μερι
κών συνόλων και υπολογισμός του γενικού συνόλου των εξόδων, καθώς καί 
της διαφοράς εσόδων καί εξόδων. 

"Εως εδώ τελειώνουν δλαι ai σοϋμαι ai όπισθεν των εξόδων τάς οποίας κα-
ταστρώνομεν ενταύθα εις σύντομον περίληψιν. 
Ή πρώτη σούμα των προς την Πόλιν σταλέντων άσλάνια: 057.645 :090 
Ή δευτέρα σούμα των τόκων άσλάνια: 030.937 :026 
Ή τρίτη σούμα των εξόδων της Θεσσαλονίκης άσλάνια: 011.888 : 072 
Ή τετάρτη σούμα των εξόδων τοϋ ορούς άσλάνια: 005.035 :102 
Ή πέμπτη σούμα των πληρωθέντων χρεών άσλάνια: 023.580 : 060 

άσλάνια: 129.087 :110 
επερίσσευσαν απάνω και άπο την όπισθεν σούμα των εσόδων, 
και τά έδωσα τω νέω επιστάτη δλα τζουρούκικα άσλάνια: 000 092 : 001 
"Ολη ή σούμα τών εξόδων άσλάνια: 129.179 :111 
"Ητοι εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδες, και εκατόν εβδομήντα ενέα γρόσια και 
άσπρα εκατόν ένδεκα δλα τά έξοδα της παρούσης χρονιάς καί εξισάσθησαν 
τά έσοδα, με τά έξοδα καθώς φαίνεται. Εδόθη δε ό λογαριασμός 1776: 'Ιου
νίου 14: 

Κωδ. 4, σελ. 97 

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ Β 

"Εσοδα 

1. Συλλογή βασιλικών χαρατζίων. 

Λήψις, δσα από τά βασιλικά χαράτζια τον αριθμόν 3.006: εσυνάξαμεν εκ τών 
εϊκοσι ιερών μοναστηριών, από ,αψΊη™ : 'Ιουνίου aW: εως ^ψ'ηθ0'": Μάιου 
λα^: 
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Γρόσια ' 
3.586 
1.617 
1.958 
1.270 

16.643 

715 

Άσπρα 

60 

Χαρτιά 
εκ τών της Μεγίστης Λαύρας 621 
εκ τών της τον Βατοπαιδίον 280 
εκ τών της τών 'Ιβήρων 339 
εκ τών της τοϋ Χιλιανδαρίον 220 

Σοϋμμα τών σνναχθέντων γροσιών εκ τών εις τα 
είκοσι μοναστήρια διανεμηθέντων. 2.884 
"Οσα κατέβαλε και ή κάσσα της κοινότητος, κάί ένε
κα τών μη διανεμηθέντων εις τα μοναστήρια αντι-
κρν χαρτιών, καί μενόντων μπακίων, εις άποπλή-
ρωσιν όλων τών βασιλικών χαρτιών κατά τον ποχ-
τζαν. 122 

Κωδ. 8, φ. 32 

2. Συλλογή βασιλικού μηρ'ιον και τζεπ-χονμαγιούν. 

Λήψις, δσα έσννάξαμεν έκ τών είκοσι ιερών μοναστηριών ένεκα τον βασιλικοί) 
μηρι και %ζ.επ χονμαγιοϋν, από ,αιρ'ηη0'0 έως ,α-ψΊθ01*: Μαΐον λα^: 

Γρόσια "Ασπρα 
3.177 12 έκ της Μεγίστης Λαύρας 
1.761 67 έκ της τον Βατοπαιδίον 
1.913 16 έκ της τών 'Ιβήρων 
1.325 106 έκ της τον Χιλιανδαρίον 

15.836 41 Σοϋμμα τών σνναχθέντων γροσιών έκ τών είκοσι μοναστη
ριών 

294 77 "Οσα κατέβαλε και ή κάσσα της κοινότητος, και ένεκα τών 
μη σνναζομένων από τα μοναστήρια, εις άπογέμωσιν της 
άφεύκτως διδομένης κατ' έτος σοϋμμας, δια μηρι και τζεπ 
χονμαγιονν και μενόντων μπακίων. 

'! Κωδ. 8, φ. 32α 

3. Συλλογή του ποσοΰ πού αναλογεί σε κάθε μονή για το χρονικό δόσιμο 
τών 30.000 γροσιών. 

Λήψις, δσα έκ τών είκοσι ιερών μοναστηριών, ένεκα τοϋ χρονικοϋ δοσίματος 
τών γροσιών: 30.000: από μιρ'ηη0'0 : Ίοννίον α^: έως ^θ ο υ : Μαΐον λάΊ^: 



184 ΜΕΡΟΣ Β' 

Γρόσια 
4.000 
3.500 
4.500 
2.500 

εκ τον της Μεγίστης Λαύρας συμπεφωνημένου. 
εκ τοΰ της τοΰ Βατοπαιδίου 
εκ τοΰ της των 'Ιβήρων 
εκ τοΰ της τοΰ Χιλιανδαρίον 

25.540 Σοΰμμα των συναχθέντων 
400 Έκ τον της τοΰ Έσφιγμένον όπου τα κατέβαλεν ή κάσσα ως 

μένοντος μπακί. 
400 "Εκ τον της τοΰ Κωνσταμον'ιτον δποΰ τα κατέβαλεν ομοίως ή 

κοινή κάσσα της κοινότητος. 
2.000 Και δσα καταβάλλει ή κοινή κάσσα, και τα από μέρονς βοη

θούμενα και εις τήν Μεγίστην Λαύραν, είς άποπλήρωσιν τον 
χρονικοΰ αυτής δοσίματος των γροσιών 6.000 χιλιάδων. 

2.800 
Κώδ. 8, φ. 33 

4. Συλλογή της ετήσιας εισφοράς για τα έξοδα τοΰ βιλαετίου Θεσσαλο
νίκης {ρονχούσια χάρτζι βιλαετίον). 

Λήψις, δσα εσννάξαμεν εκ των είκοσι Ιερών μοναστηριών, περί τών δοθέντων 
εις Θεσσαλονίκην, από μψ^ζ™': Νοεμβρίον άΊ?: εως μιρ'ηθ0'0: Ίανοναρίον 
aW: δια τα σνμπεφωνηθέντα 700: ρονχούσια χάρτζι βιλαετίον της Θεσσα
λονίκης γρόσια: 16.712: άσπρα: 102: ατινα και ερρριχθησαν κατά κεφαλής 
προς γρόσια: 5: άσπρα 93: 

"Οσα ανήκονσιν 
είς το καθ' ëv 
μοναστήριον 

Γρόσια "Ασπρα 
3.586 33 
1.617 
1.957 87 
1.270 60 

τής Μεγίστης Λαύρας 
τής τοΰ Βατοπαιδίον 
τής τών 'Ιβήρων 
τής τοΰ Χιλιανδαρίον 

"Οσα έπλήρωσε "Οσα έμειναν μπα-
τό καθ' εν κία και τα κατέβα-
μοναστήριον λεν ή κοινή κάσσα 

Γρόσια "Ασπρα Γρόσια "Ασπρα 
2.586 33 1.000 
1.617 
1.957 
1.270 

16.712 102 

Σοΰμμα AV: 

ήτοι γρόσια δεκαέξι χιλιάδες, 15.617 
καΧ επτακόσια δώδεκα, και 1.095 

87 
60 

42 
60 

άσπρα εκατόν δύω, 16.712 102 

1.095 60 
τα αντικρν 
μπακία: 

Κώδ. 8, φ. 33α 
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5. Συλλογή του άναλογούμενου σε κάθε μονή ποσοΰ για τα έξοδα πού 
άφοροΰν τον ίστηρά, το αλεύρι καί το παξιμάδι της άρμάδας, τον κερεστε και 
τα γαλιοντζίδικα, καθώς καί για τα έξοδα για τους μπουμπαγιεδες και το 
μπουγιουρτι.κάί μουρασελεμ ; τής σοδειάς. 

Ή κατανομή των παραπάνω εισφορών στις μονές του "Αγίου "Ορους γ ί 
νεται με βάση τήν κτηματική περιουσία κάθε μονής, δπως αυτή εμφανίζεται 
στην επίσημη κτηματική απογραφή (βασιλικό ταχρήλι). Ειδικότερα, άπο τα 
5 μέρη των εισφορών αυτών, τα 3 βαραίνουν τήν περιουσία πού βρίσκεται σε 
μετόχια εξω άπο τή χερσόνησο, καί τά υπόλοιπα 2 μέρη τήν περιουσία μέσα 
στο "Αγιο "Ορος (βλ. κώδ. 3 , άρ. 76). Παλαιότερα οί ίδιες εισφορές βάραιναν 
άπο μισό τήν περιουσία τών μονών στο "Αγιο "Ορος καί σέ μετόχια (βλ. 
κώδ. 3 , άρ. 75). 

Λήψις, δσα εσυνάξαμεν εκ τών είκοσι ιερών μοναστηριών περί τών δια βα
σιλικών φερμανίων δοθέντων εις Θεσσαλονίκην, περί ήστηράδων μπουμπα-
γιέδων καί αλευριού τής άρμάδας, άπο ,αψ'ηη0'0: 'Ιουνίου aW: εως ,αψ'ηΟ0'0 : 
"Ιανουαρίου άΊ?: γρόσια: 6.571: και άσπρα 60: και ριχθέντων τών μεν ήμισυ 
εις τα εσω τοΰ "Ορους πάντων τών μοναστηριών μούλκια, τών δε άλλων ήμισυ 
εϊς τα εξω, ήτοι μετόχια: 

"Οσα 
εις το 

ανήκουν 
καθ' εν 

μοναστήριον 

Γρόσια 
745 
526 
743 
650 
264 
377 

"Ασπρα 
33 
78 
27 

101 
110 
84 

"Οσα επλήρωσε 
το καθ' εν 

μοναστήριον 
Γρόσια "Ασπρα 

τής Μεγίστης Λαύρας 745 33 
τής τοϋ Βατοπαιδίου 526 78 
τής τών 'Ιβήρων 743 27 
τής τοϋ Χιλιανδαρίου 650 101 
τής τοϋ Διονυσίου 264 110 
τής τοϋ-Κουτλονμουσίου 28 

"Οσα έμειναν μπα-
κία καί τα κατέβα
λε ή κοινή κάσσα 

Γρόσια "Ασπρα 

349 84 

Κώδ. 8, φ. 34 

6. Διάφορα έσοδα: μετρητά υπόλοιπα τής. προηγούμενης επιστασίας, πε
ρυσινά υπόλοιπα του μηρίου κρασορακίου, ελεημοσύνες, πώληση χαρτιών, υπό
λοιπα λεπτοκάρων καί διαφόρων άλλων εισφορών (γαλλιοντζίδικα, μηρι γιδο-
προβάτων, σεφερ ιμτάτι κ.ά.). 

Λήψις, δσα παρά τών προ ημών επιστατών εις μετρητά ελαβομεν, ρέστα 
τής χρονικής αυτών ληψοδοσίας, και δσα άπο τά περσυνα κουσούρια τοϋ μηρι 
κρασορακίου, ριχθεντα εις τά άμπελοστρεμματα, καί δσα από τινας ελεημο· 
σύνας, και από πώλησιν χαρτιών, μπάτζια λεπτοκάρων, και άπο λοιπά τύχη-
ρά, άπο μψ'ηη^ : 'Ιουνίου αΊ^: εως μψ<-βονι': Μαίου λαΊ?: 
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Γρόσια "Ασπρα Γρόσια "Ασπρα 
219 72 "Οσα παρά των προ ημών επιστατών ελάβομεν 

ρέστα της χρονικής αυτών ληψοδοσίας, ως εις 
το αυτών κατάστιχον φαίνονται. 

1.319 S Και τα δσα ρέστα επερίσσευσαν εις τάς μετά 
τών αυτών επιστατών ληψοδοσίας τοΰ εν Θεσ
σαλονίκη κοινοϋ ημών επιτρόπου κυρ Νάνου, 
τα όποια επέρασεν ή ευγένεια του εις τον με
ταξύ ημών λογαριασμόν. 

1.610 75 ώς φαίνονται είς τον καϊμεν του. 

Κώδ\8,φ.34α 

7. Δάνεια με ονομαστικές ομολογίες και χρέη προς τον επίτροπο Θεσ
σαλονίκης 'Ιωάννη Γούτα Καυταντζόγλου για εξοφλήσεις πού πραγματοποίη
σε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό τοΰ 'Αγίου "Ορους. 

Αήψις, δσα εκ δανείων με ενυπόγραφους ημών ομολογίας ελάβομεν από 
,αψΊη01": 'Ιουνίου aW: εως ta\p^ov: Μαΐου λα^: και δσα έμειναν να χρεω-
στώμεν τω κυρ Νάνω, δοθέντα είς κοινός μας υποθέσεις εξ Ιδίων του κατά τον 
καϊμεν του: 
Γρόσια "Ασπρα 

450 Μαρτίου ιζν Παρά τών επιτρόπων τοϋ Πατριάρχου του τε 
Θεοδοσίου Καλυμαυχα και Νεοφύτου Κουτλου-
μουσιανοϋ, άσπρα της εν τω Βατοπαιδίω σχο
λής προς 8: τα εκατόν. 

5.000 Άπριλλίου 8 Παρά τοϋ χαρτοφύλακος κϋρ Νικηφόρου Ίβη-
ρίτου, προς οκτώ τα %. 

150 Μάιου 11 Παρά τοΰ Χατζή Άνανίου δια τοϋ παπα ΑαβΙδ 
Καλυμαυχα προς οκτώ τα %. 

Κωδ. 8, φ. 35α 

Έξοδο 

1. 'Εξόφληση γραμματίων άπο την Κωνσταντινούπολη και αποστολή με
τρητών στους εκεί επιτρόπους της Κοινότητας. 

Δόσις, δσα εις εξώφλησιν πολιτζών εσταλμενων από βασιλευούσης, παρά τών 
περσυνών επιτρόπων Γερασίμου Χιλιανδαρινοϋ, και Νικηφόρου Παντοκρατο-
ρινοϋ μέχρις 'Ιουνίου α^ : τοϋ μψ'-ιη0'0 : όπου έτελείωσεν ή χρονική αυτών 
ληψοδοσία : 
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Γρόσια 
100 'Ιουνίου 2 Εις αΨ : πόλιτζαν επ' ονόματι Μαξίμου Λαυριώτου τοϋ 

άπα Μπρούσσης: 
1.190 4 Εις βΨ: επ3 ονόματι πρώην Θεσσαλονίκης κϋρ Δαμάσκη

νου: 
60 5 Εις γΨ : επ ονόματι πρώην άγιου Λυχνιδών κϋρ Γρη-

γορίου : 
Κωδ. 8, φ. 37 

2. Εξόφληση τόκων ομολογιών και δανείων της Κοινότητας τοϋ 'Αγίου 
"Ορους. 

Δόσις, δσα εις τόκους όλοσφραγίστων ομολογιών τοϋ ενταύθα χρέους της 
κοινότητος τοϋ Άγιου "Ορους, και εις τόκους προσωρινών δανείων της χρο
νικής ταύτης ληψοδοσίας από μ'ψ'ηη™': Ιουνίου α^: εως ,αψ'ηθ0'0: Μαΐου λάΊ^: 

Γρόσια "Ασπρα 

160 

80 

80 

80 

'Ιουνίου 3 
Τω προηγουμένω 2.000 
Βατοπαιδίου 
κϋρ Καλλινίκω 
Αυγούστου 15 
Τω Άγγέλω Αιαρι- 1.000 
γκοβινώ 
Αυγούστου 15 
Τω αντώ άλλης 1.000 
ομολογίας 
Σεπτεμβρίου 3 
Τω Χατζή Γεωργό- 1.000 
κη Γαλατζιάνω 

Δια Προς 'Από "Εως 
γρόσια 

8 1797 1798'Ιουνίου 3 

8 97 98 Αυγούστου 15 

97 98 15 

97 98 Σεπτεμβρίου 3 

Κωδ. 8, φ. 38α 

3. Μισθοί εκκλησιαστικών, έξοδα στο ναό του Πρωτάτου, επιδιορθώσεις 
και συντηρήσεις κτιρίων τών Καρυών. 

Δόσις, δσα είς μισθούς εκκλησιαστικών, και εις λοιπά συνηθισμένα έξοδα τοϋ 
Ιεροϋ ναοϋ τοϋ πρωτάτου και μερεμέτια, από ,αιρ'ηη0'1': 'Ιουνίου α^: εως 
,αψψ™: Μαΐου λάΊ?: 
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Γρόσια "Ασπρα 
60 Μαρτίου 1 Τοις δύω εφημερέοις χρονικον μισθον άνα γρόσια: 

30: εως τέλη Φευρουαρίου. 
50 1 Τω δεξιω "ψάλτη δια μήνας 15: από ,αψ'ηζ0'": 

Νοεμβρίου κβα: εως 99ου: Φευρουαρίου τέλη, δια 
μεν τους δώδεκα μήνας γρόσια: 40: δια δε τους 
τρεις γρόσια: 10: δια να ακόλουθη εις το έξης ή 
πληρωμή αυτοΰ από πρώτης Μαρτίου: 

187 60 Εις 50: οκάδες κηρίον προς γρόσια: 3: άσπρα 
90: εις το πρωτάτον δια τοϋ καμπανάρη: 

Κώδ. 8, φ. 39 

4. Μισθοί ζαμπίτη, επιστατών, γραμματικού, σκευοφύλακα, μαγείρων, 
σεημένιδων και σερδαρέων. 

Δόσις, δσα εις μισθούς τοϋ τ ε ζαμπίτου, τών επιστατών, γραμματικού, σκευο-
φύλακος, μαγείρου, σεημένιδων, και σερδαρέων, από taxp^ov : Ιουνίου άΊ?: 
εως φον : Μαίου λαΚ: 

Γρόσια 
300 Μαρτίου 1η: εις συνηθισμένον χρονικον μισθον δια μόνας δέκα μήνας 

τοϋ ζαμπίτου Χαφησαγά, από Μάϊον όπου ξαναήλθεν εως τέλη Φευ
ρουαρίου. 

Κώδ. 8, φ. 39α 

5. Διάφορα έξοδα του μπεϊλικίου: α) αγορές τροφίμων, αντικειμένων και 
υφασμάτων, β) μισθοί έκτακτων και τακτικών υπηρετών ή εργατών, γ) δώρα 
προς το ζαμπίτη, δ) έξοδα για τή φιλοξενία τών καλεσμένων του ζαμπίτη, 
ε) έξοδα για τή συντήρηση του κτιρίου του μπεϊλικίου και στ) πλήθος μικρο
έξοδα πού έχουν σχέση με τον ίδιο το ζαμπίτη και τήν κατοικία του. 

Δόσις, δσα εις διάφορα ακολουθήσαντα έξοδα τοϋ μπεγλίκιου, από taxp^ov: 
'Ιουνίου aVS: εως μχρ^θ™: Μαΐου λα1!?: 

Γρόσια "Ασπρα 
3 84 Εις σακκοϋλες δια άσπρα 

36 Εις μίαν σκούπαν τοϋ κοινοϋ παρακλησίου 
8 60 Εις γανωτικά τών αγγείων τοϋ μπεγλικίου 

Κώδ. 8, φ. 40 
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6. Διάφορα έξοδα της Κοινότητας, τα όποια καλύπτουν κάθε είδους μι
κρή ή μεγάλη συναλλαγή μέσα και έ'ξω άπο το "Αγιο "Ορος. 

Αόσις, δσα εις διάφορα άκολονθήσαντα έξοδα της κοινότητος και μαστράφια, 
άπο taip^ov: 'Ιουνίου α^: εως μψ'ηθ0'0': Μαΐου λα7)^ : 

Γρόσια "Ασπρα 
17 36 Εις έξοδα της τραπέζης είς την άγρυπνίαν των εν τω άγίω 

δρει τούτω οσίων πατέρων, τη αΐί : Κυριακή της νηστείας των 
αγίων 'Αποστόλων: 

4 30 Εις έξοδα δια τοϋ κοινοϋ σκευοφύλακος εις την ήγουμενείαν 
τοϋ Κοτροτζάνου κΰρ Χρύσανθου Ααυριώτου. 

12 60 Εις έξοδα και ναύλους των άπεσταλθέντων τεσσάρων ανθρώ
πων εις την Άμολιανήν και ελευθέρωσαν τον Πιαντεν με την 
μουρούναν εις τους κακούργους: 

Κώδ.8,φ.41α 

7. Εξόφληση ρουχουσίων στή Θεσσαλονίκη. 'Αναλυτική καταγραφή της 
κατανομής του ποσοΰ πού είσπράχτηκε άπο τις μονές του 'Αγίου "Ορους (βλ. 
κατηγορία άρ. 4 των εσόδων). 

Αόσις, δσα εδόθησαν εις Θεσσαλονίκην δια τοϋ εκεΐσε κοινοϋ ημών επιτρόπου 
κϋρ Νάνου, περί των συμπεφωνηθέντων 700ων: ρουχουσίων, από taip^ov : 
'Ιουνίου αΊ^: εως ,αψΊθ0'": 'Ιανουαρίου α^: και ερίχθησαν κατά κεφαλής 
προς γρόσια: 5 ε : άσπρα: 93α: 

Γρόσια "Ασπρα 
31 Εις Σαμάν άχτζεσΐ εις τον μεχκεμεν δια τοϋ Νάνου κατά τον 

καημέν του: 
3 Εις τον μουρασελλεν τοϋ μουλλα όπου εδόθη τω ζαμπίτη μας, 

εις το να κάμη ταξίλι τα ρουχούσια άπο τους αντιτείνοντας: 
187 60 Εις τον Σερκεχαγιασήν δια τοϋ Νάνου περί ρουχουσίων. 

Κώδ. 8, φ. 43α 

8. Καταβολή στον επίτροπο Θεσσαλονίκης των εξόδων πού πραγματο
ποίησε ό ίδιος για τήν εξόφληση εισφορών του 'Αγίου "Ορους (Ιστηράς, μπου-
μπαγιέδες, αλεύρι της άρμάδας). 'Αναλυτική καταγραφή της κατανομής του 
ποσοΰ πού είσπράχτηκε άπο τις μονές τοΰ 'Αγίου "Ορους (βλ. κατηγορία άρ. 5 
των εσόδων). 
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Γρόσια "Ασπρα 
1.325 Ίονλλίου: aVG: Aià σίτου κηλά: 6.150: και κριθαρίου κηλά: 

3.875: κατά το ταβήλλιον. 
1.017 60 'Οκτωβρίου: στ^: Aia αλευριού κηλά: 407: δια παξιμάδι εις 

την άρμάδαν, περί μπουμπαγιέδων. 
4.229 60 ['Οκτωβρίου] χεΉ : Και δια σίτου κηλά : 4.229 : περί ήστηρά : 

Κωδ. 8, φ. 44 

9. Συμβολή της κοινής κάσσας στα χαρατζοχάρτια πού δεν είχαν μοι
ραστεί, καθώς και στη συμπλήρωση του ποσού για τήν εξόφληση διαφόρων 
εισφορών (βασιλικό μηρί, δοσίματα, ρουχούσια, Ιστηράδες, φιρμάνια κ.ά.). Τα 
ποσά αυτά εξοφλούνται τον επόμενο χρόνο από τις μονές πού τα είχαν αφήσει 
ως μπακία. 

Γρόσια "Ασπρα 
715 Τα καταβληθέντα εκ της κοινής κάσσας, περί των μη διανε-

μηθέντων εις τα μοναστήρια, και μενόντων, χαρατζοχαρτίων 
122ω: 

294 77 Και τα καταβληθέντα περί των μη συναζομένων εκ τοϋ βασι
λικού μηρί από τα μοναστήρια, είς άπογέμωσιν των κατ' έτος 
άφεύκτως διδομένων : 

1.009 77 
Κώδ. 8, φ. 44α 

10. 'Εξόφληση χρεών. 

Αόσις, όσα εις εξώφλησιν χρέους από ,αψΊη0": 'Ιουνίου aW: εως μ'ψ'ηθ0'0: 
Μαΐου λάηζ.· 

Γρόσια "Ασπρα 
1.000 'Οκτωβρίου κθ'Ί: Είς εξώφλησιν μιας όλοσφραγίστου ομολο

γίας, είς όνομα Παϊσίου, δια τοϋ παπά Γρηγεντίου προς τον 
γερο Παϋλον συνοδίαν του, 

72 Kai είς διάφορον αυτών μηνών 10: ημερών 24: από 97: Δε
κεμβρίου 5: εως 98: 'Οκτωβρίου 29: προς οκτώ τα %. 

1.072 "Ητοι γρόσια χίλια εβδομήκοντα και δύω. 
Σοϋμμα ιάΊ: 

Κώδ. 8, φ. 45 
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11. Μεταφορά καί καταγραφή τών επιμέρους συνόλων (σοϋμμες) των 
εσόδων καί υπολογισμός του γενικού συνόλου τών εσόδων. 

"Ενταύθα μετατίθενται και καταγράφονται απασαι ai σοϋμμαι της λήψεως της 
από ,αψ'ηη0'0: 'Ιουνίου α^: εως μψ*ηθου : Μαΐου λάΊ^ : 

Γρόσια "Ασπρα Σοϋμμαι Λήψις Ώς εις φύλλα 
17.358 α*?: Ή εκ τών 3.006ων: βασιλικών χαρατζο-

χαρτίων : 1 
16.130 118 βα: Ή εκ τοϋ βασιλικοϋ μηρΐ και τζεπ-χουμα-

γιοϋν: 2 
30.000 γΉ: Ή εκ τοϋ ολοκλήρου χρονικοϋ δοσίματος: 3 

Κώδ. 8, φ. 45α 

12. Μεταφορά καί καταγραφή τών επιμέρους συνόλων {σοϋμμες) τών 
εξόδων καί υπολογισμός του γενικού συνόλου τών εξόδων. Ή καταγραφή των 
γενικών συνόλων εσόδων καί εξόδων γίνεται άντικρυστά (σε σελίδες δηλαδή 
verso καί recto), ώστε να είναι εμφανής ή ίσολογιστική διαφορά καί να υπάρ
χει χώρος για τις υπογραφές τών επιστατών πού αποδίδουν το λογαριασμό. 
Επειδή τα κατάστιχα είναι αντίγραφα τών πρωτοτύπων, υπάρχουν συνήθως 
κενά στις θέσεις τών υπογραφών. 

Ένταϋθα δε μετατίθενται και καταγράφονται και απασαι αϊ σοϋμμαι της δό
σεως της από μψ*ηηου : 'Ιουνίου aVS: εως μψ*ηθον: Μαΐου λα^: 

Γρόσια "Ασπρα Σοϋμμαι Δόσις Ώς εις φύλλα 
23.047 aV: "H εις εξώφλησιν τών παρά τών περσυνών 

επιτρόπων πολιτζών, και τών άπεντενθεν 
αύτοΐς σταλθέντων τών μεν γροσιών 
4.592ων: δια την μέχρι Μαΐου λα^ζ : χρο-
νικήν αυτών ληψοδοσίαν, τών Ôè γροσιών 
18.455ε: δια την άπο πρώτης Ιουνίου τών 
νέων επιτρόπων ώς φύλλα. 

Κώδ. 8, φ. 46 

13. 'Αναλυτική καταγραφή τών εξόδων της Κοινότητας στο "Αγιο "Ορος, 
στή Θεσσαλονίκη καί στην Κωνσταντινούπολη κατά τή διάρκεια της απογρα
φής της σοδειάς τών αμπελιών καί του υπολογισμού του μηρίου κρασορακίου. 
Ή κατανομή του ποσοϋ στις 20 μονές έ'γινε μέ βάση τα στρέμματα αμπελιών 
πού καθεμιά κατείχε (βλ. επόμενη κατηγορία στοιχείων). 
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Γρόσια "Ασπρα 
3.820 "Οσα εις τον Χασάναγαν ήλτιζαμτζην, δια τον γερο ΆΘανασίον 

Λανριώτον, τα μεν 1.220^: γρόσια: όμον με τονς άνθρώπονς 
τον, το πρώτον οντά εις την τον Κοντλονμονσίον τα ôè γρό
σια: 2.500: δια τον αντον ΆΘανασίον εις την Θεσσαλονίκην 
δια τα τελέφια των κρασιών, και να μαρτνρήση και εις τον 
μεκχεμεν να γένη ιλλάμι δια το κρασίον κατά το κατάστιχόν 
τον: τα δε γρόσια: 100ον: εις τον Σονλεημάναγαν ανθρωπόν 
τον δια τον αντον ΆΘανασίον: 

3.013 45 Εις τον αντον Χασάναγαν δια τον αντον ΆΘανασίον Λανριώ
τον και προηγονμένον Κοντλονμονσίον Διοννσίον, και ΆΘα
νασίον κελλιώτον ετι και εις βασιλενονσαν τα μεν γρόσια: 
2.513: άσπρα: 45: δια το κρασί όπον ευρέθη εις το "Ορος 
οκάδες: 50.268: προς παράδες: 2: κατά το ταβήλλιόν τον 
τα δε γρόσια: 500: άβαέτι κατά την σνμφωνίαν τον: 

6.833 45 
Κωδ. 8, φ. 47 

14. Καταγραφή των αμπελιών πού κατέχουν οι μονές και τα κελιά του 
Αγίου "Ορους σε στρέμματα και ελλάδες. Σημειώνεται επίσης: α) το ποσό 
του φόρου πού αναλογεί σε κάθε μονή, με βάση τήν καθορισμένη τιμή άνα 
στρέμμα, β) ή προκαταβολή πού είχε δοθεί τον προηγούμενο χρόνο, γ) τα 
έ'ξοδα για τους κρασάδες (ελεγκτές της παραγωγής;), τα όποια θεωρούνται 
επίσης ως προκαταβολή, και δ) το ποσό πού υπολείπεται να εισπράξει ή 
Κοινότητα, καθώς και το ποσό πού οφείλει να επιστρέψει στην περίπτωση 
πού ή προκαταβολή, τήν οποία έχει δώσει κάθε μονή, ανέρχεται σε ποσό με
γαλύτερο από αυτό πού της αναλογεί. 

Μοναστήρια 

Λαύρα 
Βατοπαιδίον 
'Ιβήρων 
Χιλιανδαρίον 
Διοννσίον 

Στρέμματα μονα
στηριών είς έλλά· 
δες και κελλίων 

Κοντλονμονσίον 

64η, 
45η, 
62η, 
5οη, 
3οη, 
22η, 

"Οσα ανήκει 
δούναι το 
καθ' εν 

Γρόσια 

η ,2 581 
1132 407 
Vie 565 

454 
278 

η s 201 

"Ασπρα 

39 
114 
105 
111 
18 
66 

"Οσα εί
χε προ-
μοϋταν 

: Γρ. 

320 
320 
320 
320 
100 
150 

"Οσα εις 
έξοδα κρα
σάδων 

Γρ. "Ασπρα 

147 51 
30 
21 45 
22 
37 

239 30 

"Οσα ήμεϊς 
έλάβομε 

Γρ." 

113 
57 

224 
112 
141 

Άσπρα 

111 
114 
54 

111 
18 

"Οσα εδώσα-
με είς τινά 

Γρ. "Ασπρα 

187 84 

Κώδ. 8, φ. 46α 
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15. "Εξοδα σχετικά με το μπουγιουρτί και το μουρασελεμ της σοδειάς, 
καθώς και για το ντενίζ πεχτζιλίκι. 

Ή καταγραφή έχει γίνει σε δύο σελίδες, verso καί recto. Στο verso ση
μειώνεται ή συλλογή του ποσοΰ άπο τις 20 μονές του Αγίου "Ορους, ανάλογα 
με τον αριθμό ζευγαριών γης πού καθεμία κατέχει στα μετόχια του Αγίου 
"Ορους στην Καλαμαριά, Κασσάνδρα, Όρμήλια, Λογκό καί Προβλακα, καί 
με δεδομένη τήν τιμή άνα ζευγάρι. Στο recto καταγράφεται αναλυτικά ή κα
τανομή του ποσοΰ πού συγκεντρώθηκε για τα συγκεκριμένα έ'ξοδα. 
"Οσα εσυνάχθησαν 
Μοναστήρια 
Λαύρας 
Βατοπαιδίου 
'Ιβήρων 

Ζευγάρια 
1 
8 

18 

Γρόσια 
16 

134 
302 

'Άσπρα 
98 
64 
84 

"Οσα εξωδεύθησαν 
Γρόσια "Ασπρα 

750 Εις τον πασιάν δια το πουγιουρτί 
160 Εις τον κιαχαγιαν τοΰ αύτοϋ 

50 εις τον ντιβαν εφέντην τοΰ αύτοϋ 
Κώδ. 8, φ. 47α-48 

16. Τζιμπουκτζιλίκι και γιομπρούκι των γιδοπροβάτων. Στο verso τοΰ 
φύλλου καταχωροΰνται τα ζώα, μικρά καί μεγάλα, κάθε μονής καί το ποσό 
πού αναλογεί στην καθεμία με βάση τή συνολική δαπάνη για τους φόρους 
αυτούς· στο recto αναγράφεται αναλυτικά ή κατανομή της δαπάνης αυτής. 

"Οσα εσυνάχθησαν 
Μοναστήρια Γρόσια "Ασπρα Δια μεγάλα Δια μικρά Σοϋμμα ζώων 
Λαύρας 114 16 1.191 1.191 
Βατοπαίδι 723 80 6.674 2.293 8.967 
Ιβήρων 443 72 3.938 1.806 5.744 

"Οσα εδόθησαν 
Γρόσια "Ασπρα 
1.150 Εις το τζιμπουκτζιλίκι δια τον κυρ Νάνου εις Θεσσαλονίκην 

κατά τόν κατλακάν: 
1.350 Kai εις το γεομπροϋκι δια τον αύτοϋ κατά τον κατλακάν: 

10 Καί εις τους ανθρώπους των γεομπρουκτζίδων δια τον αύτοϋ 
παχτζίσι : 

Κώδ. 8, φ. 48α-49 

13 
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17. Ίσολογιστικος λογαριασμός του λαϊκού επιτρόπου του 'Αγίου "Ορους 
στη Θεσσαλονίκη. Καταγράφεται σε δύο στήλες: στην πρώτη (να δώσγι) πε
ριλαμβάνονται τα ποσά πού καταβάλλει για υποθέσεις του 'Αγίου "Ορους, ενώ 
στη δεύτερη (να λάβη) τα ποσά πού εισπράττει άπο το "Αγιο "Ορος για διά
φορες υποθέσεις, πού δεν αντιστοιχούν πάντα με αυτές της πρώτης στήλης. 
Οί λογαριασμοί είναι πρωτότυποι και ένθετοι στα κατάστιχα, ενώ πολλές φο
ρές έχουν καθαρογραφεί στο ίδιο κατάστιχο. 'Από το 1810 και έξης προστί
θεται και ό ίσολογιστικος λογαριασμός του αγιορείτη επιτρόπου της Κοινό
τητας στη Θεσσαλονίκη, ό όποιος ήταν μοναχός μέ ετήσια ανανεώσιμη θητεία 
και μέ δραστηριότητα παράλληλη μέ αυτή του λαϊκού επιτρόπου. 

Ό εν Θεσσαλονίκη κοινός ημών επίτροπος κύριος 'Ιωάννης Γοϋτα Καφταντζό-
γλον, άπο σωτηρίου έτους taìp^ov : 'Ιουνίου άΊζ; εως , α ^ θ 0 " : Μαΐου λάΊΖ: 

Γρόσια "Ασπρα Nà A ώση 
1.391 3 "Οσα εχρεώστει άπο ρέστα τοϋ περσυνοϋ λογαριασμού κατά 

τον καϊμέν του: 
2.400 "Οσα τω πρώην Κωνσταντινουπόλεως κυρίω Νεοφύτω με πό-

λιτζάν του εδώσαμεν: 
1.500 "Οσα τω Κωνσταντίνω 'Ιωάννου με αλλην πόλιτζάν του: 

Γρόσια "Ασπρα Να λάβη 
8 "Οσα εδωσεν εις ποδοκόπι παη μέ γράμματα πόλεως περί κρα-

σορακίου. 
103 "Οσα εις άνοιγμα τοϋ ποχτζια των χαρατζίων τοϋ 1213ου: 

ώθωμανικοϋ έτους: 
221 "Οσα μας έγραψε και ελάβομεν παρά τών Βατοπαιδινών δια 

άλλα τόσα όπου έδωσε δια χρήσιν του. 

Κώδ. 8, φ. 51α-52 

18. 'Αναλυτικός κατάλογος του υπολοίπου χρέους της Κοινότητας στο 
Άγ ιο "Ορος κατά τή λήξη της θητείας τών επιστατών. Καταγράφεται επίσης 
το σύνολο του χρέους της Κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη κατά τή λήξη 
της θητείας τών εκεί επιτρόπων, καθώς και το γενικό σύνολο του χρέους της 
Κοινότητας. 

Γρόσια προς έτος "Εως Γρόσια 
κεφαλαίων διαφόρου 

5.000 40 92: Μαρτίου 8: 
Τω άγ'ιω "Ηλιουπόλεως κϋρ Αε-
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οντίω, πληρωμένον το διάφορον 
δια τοϋ κϋρ Νάνου 1799: Μαρτίου 1: 400 

2.000 40 96 : Ιουνίου 3: 
Τω προηγουμένω Βατοπαιδινω 
Καλλινίκω πληρωμένον 98: 'Ιουνίου 3: 160 

3.000 32 98: Μαρτίου 11: 
Τω προηγουμένω κυρ Ενθνμίω 
Ζωγραφίτη 99: Μαρτίου 11: 195 

20.250 Σοΰμμα τοϋ ενταύθα χρέους της κοινότητος Σοϋμμα διαφόρου 1.530 
180.250 Κάί ή σοϋμμα τοϋ εν Βασιλευούση χρέους της κοινότητος, όπου 

έμεινε μετά την επιτροπικήν 'Αθανασίου Λαύρας, και Σωφρονίου 
Φιλοθεΐτον κατά το κατάστιχόν των εν τω ,αψ^θΨ: 'Ιουνίου άΊ: 

Κώδ. 8, φ. 54α 

19. 'Αναλυτικός κατάλογος του ποσοΰ πού συγκεντρώνεται από τους λαϊ
κούς, έμπορους ή τεχνίτες, πού ζουν και εργάζονται στο "Αγιο "Ορος, για την 
οικονομική ενίσχυση της Κοινότητας. 

Δεΐξις των συναχθέντων παρά των εν ταϊς Καραΐς και πέριξ κοσμικών τεχνι
τών, λόγω βοηθείας τοϋ πρωτάτου, από ,αωζ™ 'Ιουνίου α*?£ εως μωηου Μαΐου 
λαΚ. 
Γρόσια "Ασπρα 

2 60 παρά τοϋ 'Ρίζου Αιναρα 
3 παρά τοϋ Γιωβάνου "Ράπτου 
3 παρά τοϋ 'Ρίγα Παπουτζή 

Κωδ. 9, φ. 167 

20. Μισθοδοσία των σερδαρών καί των σεημένιδων του 'Αγίου "Ορους. 

Δεΐξις τών δσα εις μισθούς σερδάριδων και σεγιμένιδων από ,αωζ0®: 'Ιουνίου 
άΊζ εως /αωηον: Μάιου λαΊΖ: 
Γρόσια "Ασπρα Μήνες "Ημέρες Προς 

144 τω Χαρίση Πουλούκπαση 12 12 
96 τω Πεκιάρη 12 8 
96 τω Γαροφάλω 12 8 

Κώδ. 9, φ. 167α 

21. Κατάλογος τών εξόδων της Κοινότητας για τή φιλοξενία τών μου-
μπασίριδων, πασαλίδων καί άλλων επισκεπτών του 'Αγίου "Ορους. 
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Αεΐξις των εξοδευθέντων δια τοϋ κοινού σκευοφύλακος ένεκα φαγούρας των 
ελθόντων πουπασίριδων και διελθόντων ετέρων πασαλλήδων μουσαφίριδων εις 
δλην την χρονιάν: 

Γρόσια "Ασπρα 
5 εΙς φαγοϋραν 5: τούρκων φυγάδων από Λήμνου 

32 είς φαγοϋραν έτερων 32: φυγάδων από Λήμνου 
12 εις 12: φελουκατζίδες εκ της βασιλικής καπετάνιας δια δύω 

ημέρες 
Κωδ. 9, φ. 169 

22. Συγκεντρωτικός πίνακας στον όποιο περιλαμβάνεται: α) κατάλογος 
του συνολικού ποσού, το όποιο κάθε μονή κατέβαλε στην Κοινότητα για βα
σιλικά και τοπικά δοσίματα, καί β) κατάλογος του συνολικού ποσοΰ, το όποιο 
κατέβαλε ή Κοινότητα στίς τουρκικές αρχές για τις εισφορές αυτές (βλ. ανα
λυτική καταγραφή των εσόδων του ί'διου κατάστιχου). 

Αεΐξις τοϋ της ολικής σούμμας έκαστου μοναστηρίου αναλόγου, Ιδίου τε και 
των περί αυτό ανθρώπων, δοθέντος ένεκα βασιλικών και τοπικών δοσιμάτων, 
από ,αωζον : 'Ιουνίου άΊ?: εως ,αωηου : Μάιου λάΊ^: 
Γρόσια "Ασπρα 
16.350 113 τής Μεγίστης Λαύρας 

8.060 104 τής τοϋ Βατοπαιδίου 
9.199 73 τής των 'Ιβήρων 

Κωδ. 9, φ. 169α 

23. Κατάλογος εξόδων, για τα όποια ή Κοινότητα δέν έ'χει εισπράξει άπό 
τις μονές το ποσό πού τους αναλογεί. 

Αόσις τών δσα εφεξής επί κεφαλής ριφθησομένων, ως έξοδευθέντων μεν παρ' 
ημών, και μη συναχθέντων, ομού με γρόσια 2.000 τοϋ δοθέντος εις βασιλεύου-
σαν ένεκα τοϋ περί απαλλαγής ρουχουσίων νέου μηρίου, και λοιπών άλλων, 
ανηκόντων τοις επί κεφαλήν από μωγου 'Ιουνίου α: εως μωδου Μαΐου λα7!^: 

Γρόσια "Ασπρα 
270 τω ΣελΙμ πέΐ νέω μουσελήμη βιγλιάτικα: 
250 τω μουμπασίρΐ) με δρισμόν, ποδοκόπι δια να μην ελθη εις το 

δρος, δια μπογτάϊ τεφτισί 
2 εις κυράν εως Χιλανδαρίου με ενα βεζιρ τζοχαδάρην δια τάς 

Σέορας 
Κώδ. 9, φ. 86α 



Κώδ. 8 (παλαιός αριθμός: 1) Χαρτί 342 Χ 240.—Φύλλα: 88 (λευκά: Ια, 6α, 15α, 16α, 
29-29α, 30α, 31-31α, 36-36α, 51, 53α, 54, 55, 57, 60α, 66α, 82α, 83, 85α-88α).—Μελάνι 
μαΰρο.— Διατήρηση καλή.— Στάχωση άπο περγαμηνή.— Μετά το φ. 1 έχουν κοπεί 4 φύλ
λα.— Στο εξώφυλλο σχέδιο, στο όποιο υπάρχουν τα γράμματα: ΧΛΞΓ και ή χρονολογία: 
,αψ^στ' (;)' άπο μεταγενέστερο χέρι ό τίτλος: Κώδηξ της Ίερας Κοινότητος. Στο οπισθό
φυλλο προχειρογραμμένες υπογραφές. Στο φ. 1 ζωγραφισμένος σταυρός, μέ την επιγραφή 
Ίησοΰ μου προηγοϋ. Σημείωση άπο το χέρι τοϋ γραφέα: χειρ 'Ιεροθέου Πελοποννησίον 
Δημητζαναίου, γραμματικού της κοινότητος τον 'Αγίου "Ορους των είκοσι ιερών μονα
στηρίου, εν ετει ,αψΊζ"*, κατά μήνα Μάϊον. 

1 Κατάστιχο εσόδων καΐ εξόδων της Κοινότητας 
φ. 2-6, 7-15,15αν 1 Ιουνίου 1796 - 31 Μαίου 1797 

Επιστάτες: προηγούμενος Σάββας Χιλανδαρινός, γέροντας Σίλβεστρος Ξη-
ροποταμινός, παπάς Γαβριήλ Γρηγοριάτης. 
Πρβλ.: Πίν. 16. 

2 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων της Κοινότητας 
φ. 16,17-28α, 30 1 Ιουνίου 1797 - 31 Μάιου 1798 

'Επιστάτες: γέροντας Κωνστάντιος Διονυσιάτης, προηγούμενος Ευθύμιος 
Ζωγραφίτης, γέροντας Σεραφείμ Άγιοπαυλίτης, ως εκπρόσωπος της μονής 
των Ρώσων. 
Πρβλ.: Πίν. 17. 

3 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων της Κοινότητας 
φ. 32-35α, 37-50α, 51-53, 54α, 55α-56α, 57α-60 1 'Ιουνίου 1798 - 31 Μάιου 1799 

'Επιστάτες: αρχιμανδρίτης Διονύσιος Λαυριώτης, προηγούμενος 'Ιωακείμ 
Δοχειαρίτης, ιερομόναχος 'Ιγνάτιος Έσφιγμενίτης. 

Στο κατάστιχο, έκτος των ήδη γνωστών ενοτήτων, υπάρχουν ακόμη: 
1. Κατάλογος δανείων για τήν εξόφληση χρεών της Κοινότητας στην 

Κωνσταντινούπολη. Καταγράφονται: κεφάλαιο, επιτόκιο, ημερομηνία δανείου, 
βνομα δανειστή και τόκος. 

2 . Κατάλογος του έξοφληθέντος χρέους τής Κοινότητας στην Κωνσταντι
νούπολη. 
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Πίν. 16. Κατάστιχο εσόδων και εξόδων της Κοινότητας 
(1 Ιουνίου 1796-31 Μαίου 1797: Κώδ. 8, φ. 2). 
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Πίν. 17. Κατάστιχο εσόδων και εξόδων της Κοινότητας 
(1 'Ιουνίου 1796-31 Μαίου 1797: Κώδ. 8, φ. 26α), 
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3 . Ληψοδοσία τών επιτρόπων της Κωνσταντινούπολης για την εξόφληση 
τών χρεών της Κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη. 

4. Τελική καταγραφή. 

4 Κατάστιχο εσόδων καΐ εξόδων της Κοινότητας 
φ. 61-66, 67-82, 83α-85 1 'Ιουνίου 1799 - 31 Μάιου 1800 

'Επιστάτες: προηγούμενος Γενάδιος Βατοπεδινός, ιεροδιάκονος Δανιήλ 
Κουτλουμουσιανός, προηγούμενος Γαβριήλ Καρακαλλινός. 

Κώδ. 9 (παλαιός αριθμός: 4) Χαρτί 33 x 23. — Φύλλα: 1-176α (λευκά: Ια, 7-7α, 25α-
26α, 32-32α, 52-52α, 57α, 69α-71α, 74*74α, 80-80α, 94α, 96α-97α, 101-101α, 111α, 113α-
114α, 119-119α, 131α, 133-133α, 145,150-150«, 155α-156α, 164,166,171,174-175,176-
176α).—Μελάνι μαΰρο.— Διατήρηση καλή. — Στάχωση δερμάτινη' διακόσμηση, 4 δεσί
ματα. — Στο φ. 1 : Καταστιχον ληψοδοσιών της Κοινότητος τοϋ 'Αγίου "Ορους, αρχομένων 
άπο ,αωω 'Ιουνίου am (πρβλ.: Κ α τ ά λ ό γ ο ς , σελ. 4, άρ. 4). 

1 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων της Κοινότητας 
φ. 2-25 1 'Ιουνίου 1800 - 31 Μαΐου 1801 

Επ ιστάτες : προηγούμενος Διονύσιος Ίβηρίτης, γέροντας Κοσμάς Παντο-
κρατορινός, γέροντας Γαλακτίων Φιλοθεΐτης, ιεροδιάκονος Δανιήλ Κουτλουμου-
σιανός, ως εκπρόσωπος της μονής Σίμωνος Πέτρας. 

Στο κατάστιχο, έκτος τών ήδη γνωστών ενοτήτων, περιλαμβάνονται α
κόμη : 

1. Ληψοδοσία για τήν έ'κδοση νέου κηροβούλλου άπο το βοεβόδα Βλα
χίας 'Αλέξανδρο Μουρούζη σε αντικατάσταση παλαιοτέρου. Στα έξοδα συμ
βάλλουν οι μονές του Α γ ί ο υ "Ορους πού κατέχουν μετόχια στή Βλαχία. 

2. Καταγραφή τών χρεωστουμένων 4 ετησίων ενοικίων (άπο 1 ' Ο κ τ ω 
βρίου 1797) του ηγουμένου Κοτροτζανίου Βησσαρίωνος Λαυριώτη. Καταγρά
φονται δσα ενοίκια έχουν σταλεί μέχρι 31 Μάιου 1801, καθώς και δσα απο
μένουν να σταλούν. Ά π ο τα άποσταλέντα ποσά σημειώνονται δσα ξοδεύτηκαν 
άπο τήν Κοινότητα για υποθέσεις της μονής Κοτροτζανίου και δσα κατανεμή
θηκαν στις μονές του Α γ ί ο υ "Ορους. 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , Άγιον "Ορος, σελ. 165, 190, 198 (δημοσίευση αποσπάσματος 
άπο το φ. 10α και 12), 236, 238. 
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2 Κ α τ ά σ τ ι χ ο ε σ ό δ ω ν κ α ι ε ξ ό δ ω ν τ η ς Κ ο ι ν ό τ η τ α ς 

φ. 27-31α, 33-5ΐα 1 'Ιουνίου 1801 - 31 Matou 1802 

'Επιστάτες: προηγούμενος Ίωνάς Χιλανδαρινός, γέροντας Σίλβεστρος Ξη-
ροποταμινός, προηγούμενος Βενιαμίν Άγιοπαυλίτης, παπάς Γαβριήλ Γρηγο-
ριάτης. 

Στο κατάστιχο, έκτος των ήδη γνωστών ενοτήτων, περιλαμβάνονται α
κόμη: 

1. Κατάλογος των εισπραχθέντων έλεημοσυνών καί ή κατανομή τους στις 
/ μονές του Ά γ ι ο υ "Ορους καί σε έξοδα του Πρωτάτου, της μονής Κουτλουμου-

σίου, καθώς καί στή συμπλήρωση τών βασιλικών χαρατζίων. 
2. Καταγραφή τών χρεωστουμένων ενοικίων (βλ. ενότητα αρ. 2 του 

προηγουμένου κατάστιχου). 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 139, 143 (δημοσίευση αποσπάσματος άπο το 
φ. 44), 165, 197 (δημοσίευση αποσπάσματος άπο το φ. 37), 238. 

3 Κ α τ ά σ τ ι χ ο ε σ ό δ ω ν κ α ί ε ξ ό δ ω ν τ η ς Κ ο ι ν ό τ η τ α ς 

φ. 53-57, 58-69, 72-73α 1 'Ιουνίου 1802 - 31 Μαίου 1803 

Επ ιστάτες : προηγούμενος 'Ιωακείμ Διονυσιάτης, Νεκτάριος Ζωγραφίτης, 
Ίωαννίκιος Ρώσος, καθηγούμενος Έφραίμ Κωνσταμονίτης. 

Στο κατάστιχο, έκτος τών ήδη γνωστών ενοτήτων, περιλαμβάνεται καί 
ενότητα παρόμοια με τήν ενότητα 1 του προηγουμένου κατάστιχου. 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 144 (δημοσίευση αποσπάσματος άπο το φ. 
62α), 155, 238. 

4 Κ α τ ά σ τ ι χ ο ε σ ό δ ω ν κ α ί ε ξ ό δ ω ν τ η ς Κ ο ι ν ό τ η τ α ς 

φ. 75-79α, 81-94, 95-96 1 'Ιουνίου 1803 - 31 Μαΐου 1804 

'Επιστάτες: αρχιμανδρίτης 'Ησαΐας Λαυριώτης, Άγαθάγγελος Δοχειαρί-
της, καθηγούμενος 'Ιγνάτιος Ξενοφωντινός, Νικηφόρος Έσφιγμενίτης. 

Στο κατάστιχο περιλαμβάνονται, έκτος τών ήδη γνωστών ενοτήτων, α
κόμη: 

1. Καταβολή μετρητών άπο τις 20 μονές του Α γ ί ο υ "Ορους στην Κοινό
τητα για βασιλικά καί τοπικά δοσίματα. 

2. Καταγραφή τών χρεωστουμένων ετησίων ενοικίων του ηγουμένου της 
μονής Κοτροτζανίου. 
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3 . Ληψοδοσία τών έξάρχων Γρηγορίου Γρηγοριάτη, Δοσιθέου Κουτλου-
μουσιανοΰ και γέροντα Σάββα Ξενοφωντινοΰ, οι όποιοι είχαν σταλεί στη Βλα
χία. 

4. Καταγραφή χρεωστουμένων υπολοίπων άπο διάφορα έσοδα της Κοι
νότητας (ελεημοσύνες, ενοίκια, χρέη μονών προς την Κοινότητα), τα όποια 
προορίζονται για την εξόφληση εισφορών (βασιλικά χαράτζια και δοσίματα). 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 144 (δημοσίευση αποσπάσματος άπο το φ, 
86α), 155, 168, 194 (δημοσίευση αποσπάσματος άπο το φ. 86 και 86α), 238. 

5 Κατάστιχο εσόδων καί εξόδων της Κοινότητας 
φ. 98-100α, 102-111,112-113 1 'Ιουνίου 1804 - 31 Μαΐου 1805 

Επ ιστάτες : προηγούμενος Καλλίνικος Βατοπεδινός, Δοσίθεος Κουτλου-
μουσιανός, προηγούμενος Μελέτιος Καρακαλλινός, Κύριλλος Σταυρονικητιανός. 

Στο κατάστιχο περιέχεται επιπλέον καταγραφή τών ζευγαριών τών μετο
χιών τών 20 μονών του Α γ ί ο υ 'Όρους. 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 144 (δημοσίευση αποσπάσματος άπο το φ 
105), 168-169, 197 (δημοσίευση αποσπάσματος άπο το φ. 105), 238 καί 253. 

6 Κατάστιχο εσόδων καί εξόδων της Κοινότητας 
φ. Ι ΐ5-ΐ ΐ8α, 120-131,132-132α 1 'Ιουνίου 1 8 0 5 - 3 1 Μάιου 1806 

'Επιστάτες: προηγούμενος Ίωάσαφ Ίβηρίτης, γέροντας Κωνστάντιος Παν-
τοκρατορινός, προηγούμενος 'Ιγνάτιος Φιλοθεΐτης, καθηγούμενος Διονύσιος Σ ι -
μωνοπετρίτης. 

Στο κατάστιχο, έκτος τών άλλων ενοτήτων, περιλαμβάνονται ακόμη: 
1. Κατάλογος του ποσοΰ πού αναλογεί σε κάθε μονή για έξοδα της Κοι

νότητας, με βάση τα ζευγάρια πού κατέχει ή καθεμιά. 
2. Καταγραφή τών ζημιών άπο τήν αλλαγή νομισμάτων. 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 144 (δημοσίευση αποσπάσματος άπο το φ. 
124), 155,169, 238. 

7 Κατάστιχο εσόδων καί εξόδων της Κοινότητας 
φ. 134-144α, 145α-149α 1 'Ιουνίου 1806 - 31 Μάιου 1807 

'Επιστάτες: αρχιμανδρίτης Ή σ α ί α ς Χιλανδαρινός, γέροντας Διονύσιος Ξ η -
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ροποταμινός, γέροντας Σωφρόνιος Άγιοπαυλίτης, παπάς Γαβριήλ Γρηγοριά-
της. 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 144 (δημοσίευση αποσπάσματος άπο το φ. 
143), 155,171,238. 

S Κατάστιχο εσόδων και εξόδων της Κοινότητας 
φ.151-155,157-163α, 164α-165α, 166α-170α, 171α-173 

1 'Ιουνίου 1807 - 31 Μάιου 1808 

Επ ιστάτες : γέροντας Γεράσιμος Διονυσιάτης, προηγούμενος Ζαχαρίας Ζ ω -
γραφίτης, καθηγούμενος Έπιφάνειος Κωνσταμονίτης, γέροντας 'Ιωακείμ Ρ ώ 
σος. 

Στο κατάστιχο, έκτος τών ήδη γνωστών ενοτήτων, περιλαμβάνονται α
κόμη: 

1. Καταβολή σεφερ-ίμτατιοϋ με βάση τα χαρατζοχάρτια κάθε μονής. 
2. Καταγραφή ζευγαριών τών μετοχιών τών 20 μονών του 'Αγίου "Ορους. 
3 . Καταγραφή του ανθρώπινου δυναμικού τών μονών του 'Αγίου "Ορους 

για τή διανομή τών χαρατζοχαρτιών και χαρατζίων. 
4. 'Αναλυτική καταγραφή της κτηματικής περιουσίας κάθε μονής με βά

ση το κατάστιχο του 1764 και επιβολή εισφορών με νέα τιμή άνα μονάδα. 
Καταγράφονται: στρέμματα αμπελιών, στρέμματα χωραφιών, στρέμματα άζαϊ-
ρίων, στρέμματα κήπων και λεπτοκαρυών, έλαιόδενδρα, μελίσσια, μύλοι / Υ π ο 
λογισμός εισφορών: σύνολο τιμής για τα έκτος του 'Αγίου "Ορους κτήματα, 
μουκατάΐ-ζιμίν, μουπαγές-καδίμ, σπεντζα, χακέδες, σύνολο εισφοράς κάθε μο
νής. 

5. Ά κ υ ρ η καταγραφή κατανομής 30.000 γροσιών στις μονές τοϋ Ά γ ι ο υ 
"Ορους για τοπικά έ'ξοδα μέ βάση τα κτήματα της καθεμίας. "Εχουν ακυρωθεί 
επίσης δύο αντίγραφα ολοσφράγιστων συμφωνητικών γραμμάτων σχετικά με 
το παραπάνω ποσό τών εξόδων. 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 135 (δημοσίευση αποσπάσματος άπο το φ. 
165γ), 145 (δημοσίευση αποσπάσματος άπο το φ. 162α), 155, 172 (δημοσίευση αποσπάσμα
τος άπο το φ. 169), 238, 244, 260-261, 258-259. 

9 Σημείωση 
<ρ. 173α 1 'Ιουνίου 1833 

,αωλγΨ 'Ιουνίου aV?. Ναθαναήλ προηγουμένου Ίβηρίτου κάί επιστάτου. 
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10 Σημείωση 
φ. 175α [αρχές 19ου αι.] 

01 έφοροι πόλεως άρχοντες, τζελεπή 'Αντωνάκης Τζιρας, Γεώργιος Όρχάνη, 
και Γεωργάκης Τζιρας. "Ολοι αυτοί συγγενείς. 

Κωδ. 10 (παλαιός αριθμός: 7) Χαρτί 365 Χ 238. — Σελίδες: 1-223 (λευκές: 1-2, 4, 13-
14, 27, 31,39-40, 51-52, 71,77-80, 91,93-94,134-135, 137-138,171-172,176-177, 187, 
208). — Μελάνι μαϋρο. — Διατήρηση καλή. — Στάχωση δερμάτινη μέ διακόσμηση* 4 δεσί
ματα. — Οι σελίδες 170-175 είναι ένθετες στον κώδικα. — Στη σελ. 3: κατάστιχον ληψο-
δοσιών της τοΰ Άγιου "Ορους κοινότητος, αρχομένου άπο ,αωη™ 'Ιουνίου ant (πρβλ.: 
Κ α τ ά λ ο γ ο ς , σελ. 5, άρ. 7). 

1 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων της Κοινότητας 
σελ. 5-12,15-26, 28-30, 32-38 1 'Ιουνίου 1808 - 31 Μαΐου 1809 

Επ ιστάτες : προηγούμενος Δοσίθεος Λαυριώτης, παπάς Ευγένιος Δοχεια-
ρίτης, γέροντας Σάββας Ξενοφωντινός, γέροντας Μεθόδιος Έσφιγμενίτης. 

Στο τέλος τοΰ κατάστιχου, έκτος άπο τις ήδη γνωστές ενότητες, περι
λαμβάνονται επίσης: 

1. 'Αντίγραφο όλοσφραγίστου εξοφλητικού γράμματος της Μεγάλης Σ υ -
νάξεως προς τους επιστάτες της Κοινότητας για την ετήσια ληψοδοσία τους 
μέ βάση το παρόν κατάστιχο (1 'Ιουνίου 1809). 

2. 'Αντίγραφο όλοσφραγίστου εξοφλητικού γράμματος της Μεγάλης Συ -
νάξεως προς τον επίτροπο τοΰ 'Αγίου "Ορους στή Θεσσαλονίκη 'Ιωάννη Γού-
τα Καυταντζόγλου για την ετήσια ληψοδοσία 'του, πού περιέχεται στο παρόν 
κατάστιχο (1 'Ιουνίου 1809). 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , Άγιον "Ορος, σελ. 145 (δημοσίευση αποσπασμάτων άπο τΙς σελ. 
21, 24 και 25), 155, 174-175 (δημοσίευση αποσπάσματος άπο τις σελ. 20-21), 176, 238. 

2 Κατάστιχο εσόδων καί εξόδων της Κοινότητας 
σελ. 41-50,53-70, 72-76γ 1 'Ιουνίου 1 8 0 9 - 3 1 Μαΐου 1810 

'Επιστάτες: προηγούμενος 'Ιάκωβος Βατοπεδινός, προηγούμενος Ναθαναήλ 
Κουτλουμουσιανός, γέροντας Άνανίας. Καρακαλλινός, γέροντας Καλλίνικος 
Σταυρονικητιανός. 
Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , Άγιον "Ορος, σελ. 136 (δημοσίευση αποσπάσματος άπο τη σελ. 
66), 145 (δημοσίευση αποσπασμάτων άπο τις σελ. 67, 69), 146,155,176, 238. 
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3 Κατάστιχο εσόδων καί εξόδων της Κοινότητας 
σελ. 81-90, 92, 95-133,134α-134β, 134γ-134δ, 136 1 'Ιουνίου 1810 - 31 Μαίου 1811 

Επ ιστάτες : αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός Ίβηρίτης, προηγούμενος Ίωάσαφ 
Παντοκρατορινός, προηγούμενος Καλλίνικος Φιλοθεΐτης, γέροντας Ίωάσαφ Σι -
μωνοπετρίτης. 

Στο κατάστιχο, έκτος των ήδη γνωστών ενοτήτων, περιλαμβάνονται α
κόμη: 

1. Ληψοδοσία 17 προεστώτων αντίστοιχων μονών, οι όποιοι παρέμειναν 
στη .Θεσσαλονίκη για εργασίες κατά την περίοδο: 27 Αυγούστου - 27 Νοεμ
βρίου 1810. 

2. Αντίγραφο ένσφραγίστου αποδεικτικού καί ενυπόγραφου γράμματος 
τών ηγουμένων 6 μονών (Διονυσίου, Σίμωνος Πέτρας, Ξενοφώντος, Έσφιγμέ -
νου, Ρώσων καί Κωνσταμονίτου) σχετικά με τον δεκατισμο τών δοσιμάτων 
τους ('Ιούνιος 1811). 

3 . 'Αντίγραφο εξοφλητικού γράμματος της Μεγάλης Συνάξεως προς τους 
επιστάτες της Κοινότητας για την ετήσια ληψοδοσία τους με βάση το παρόν 
κατάστιχο ('Ιούνιος 1811). 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 131-133 (δημοσίευση αποσπασμάτων), 133-
134 (δημοσίευση τοϋ ένσφραγίστου γράμματος της σελ. 136), 176, 238. 

4 Κατάστιχο εσόδων καί εξόδων της Κοινότητας 
σελ. 139-170,173-174 1 'Ιουνίου 1811 - 3 1 Μαΐου 1812 

Επ ιστάτες : αρχιμανδρίτης 'Ησαΐας Χιλανδαρινός, γέροντας Σίλβεστρος 
Ξηροποταμινός, γέροντας Νίκανδρος Άγιοπαυλίτης , παπάς Γαβριήλ Γρηγο-
ριάτης. 

Στο κατάστιχο, έκτος τών ήδη γνωστών ενοτήτων, περιλαμβάνονται α
κόμη: 

1. Κατανομή στις μονές τοϋ 'Αγίου "Ορους χρηματικής εισφοράς με βά
ση τα ζευγάρια τών μετοχιών καθεμιάς. 

2. Κατανομή στις μονές τών εξόδων της Κοινότητας για τήν εξόφληση 
του αποχωρήσαντος σεροάρη τοϋ 'Αγίου "Ορους, τα όποια είχαν δοθεί άπο τον 
επίτροπο της Κοινότητας στή Θεσσαλονίκη. Ή κατανομή έγινε με βάση τα 
ζευγάρια κάθε μονής στην Καλαμαριά καί στην Κασσάνδρα. 

3 . 'Αντίγραφο αποδεικτικού γράμματος χρηματικής δωρεάς (1 Αυγού
στου 1811). 

4. 'Αντίγραφο έξοφλητικοΰ γράμματος της Μεγάλης Συνάξεως προς τον 
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επίτροπο του 'Αγίου "Ορους στή Θεσσαλονίκη Χριστόδουλο Μπαλάνο για τήν 
ετήσια ληψοδοσία του, πού περιέχεται στο παρόν κατάστιχο ('Ιούνιος 1812). 

5. Γράμμα τοϋ επιτρόπου Θεσσαλονίκης Χριστοδούλου Μπαλάνου προς 
τή Μεγάλη Σύναξη (29 Μαΐου 1812). 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 139 (δημοσίευση αποσπάσματος άπο τή σελ. 
155), 155,177, 238. 

5 Κατάστιχο εσόδων καί εξόδων της Κοινότητας 
σελ. 178-186,188-207,209-219 1 'Ιουνίου 1 8 1 2 - 3 1 Μαΐου 1813 

Επ ιστάτες : ιερομόναχος Συμεών Διονυσιάτης, προηγούμενος 'Αρσένιος 
Ζωγραφίτης, γέροντας 'Ιωακείμ των Ρώσων, γέροντας Μακάριος Κωνσταμο-
νίτης. 

Στο κατάστιχο ,έκτος των ήδη γνωστών ενοτήτων, περιλαμβάνονται α
κόμη: 

1. 'Αντίγραφο όλοσφραγίστου εξοφλητικού γράμματος της Μεγάλης Σ υ -
νάξεως προς τους επιστάτες για τήν ετήσια ληψοδοσία τους με βάση το παρόν 
κατάστιχο ('Ιούνιος 1813). 

2. 'Αντίγραφο όλοσφραγίστου εξοφλητικού γράμματος της Μεγάλης Σ υ -
νάξεως προς τον επίτροπο Θεσσαλονίκης Χριστόδουλο Μπαλάνο (1 'Ιουνίου 
1813). 

Πρβλ. Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 155, 156 (δημοσίευση αποσπάσματος άπο τή, 
σελ. 194), 238. 

6 Όλοσφράγιστο γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τή μονή 
Καρακάλλου 

σελ. 220 20 'Ιουλίου 1813 

Μετά άπο πρόταση της μονής Καρακάλλου ή Μεγάλη Σύναξη αποφά
σισε να αποκατασταθεί ή μονή σε κοινόβιο με ηγούμενο, υστέρα άπο υπόδειξη 
των ίδιων τών Καρακαλλινών, τον ιερομόναχο Νεκτάριο άπο το Χιλανδαρινο 
κελί της 'Αναλήψεως. Το παρόν όλοσφράγιστο γράμμα συντάχθηκε μέχρι τήν 
έκδοση πατριαρχικού καί συνοδικού σιγιλλίου, το όποιο θα επικυρώνει τήν 
απόφαση αυτή. 

'Αρχ.: Aia τον παρόντος όλοσφραγίστου κοινού ημών γράμματος γίνεται δή-
λον. . . 
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7 Όλοσφράγιστο γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως 
σελ. 221 14 'Ιουλίου 1813 

Ή Μεγάλη Σύναξη με όλοσφράγιστο γράμμα δηλώνει δτι δέχεται να δώ
σει πέντε όλοσφράγιστες αναφορές υπέρ του Γιουσούφ-μπέη της Θεσσαλονί
κης, ό όποιος είχε αναλάβει καθήκοντα μετά το θάνατο του πατέρα του 'Ισμαήλ. 
Ή πρόταση παροχής των αναφορών είχε γίνει άπο τον επίτροπο του 'Αγίου 
"Ορους στη Θεσσαλονίκη Χριστόδουλο Μπαλάνο. 

'Αρχ.: Δια τοϋ παρόντος όλοσφραγίστου κοινοϋ όμοφωνητικοΰ γράμματος γί
νεται δήλον... 

8 Όλοσφράγιστο πληρεξούσιο της Μεγάλης Συνάξεως 
σελ. 222-223 25 Σεπτεμβρίου 1813 

Μέ όλοσφράγιστο πληρεξούσιο ή Μεγάλη Σύναξη διορίζει το γέροντα 
"Ανθιμο Λαυριώτη, τον προηγούμενο Γρηγόριο Βατοπεδινό, τον προηγούμενο 
Θεοδόσιο Ίβηρίτη, τον προηγούμενο Σαββάτιο Χιλανδαρινό, τον προηγούμενο 
Μακάριο Δοχειαρίτη και τον προηγούμενο 'Ιγνάτιο Φιλοθεΐτη ως αντιπροσώ
πους της, μέ σκοπό να προσκυνήσουν το νέο διοικητή Θεσσαλονίκης Μπακήρ 
πασά και να ανανεώσουν τα παλαιά προνόμια του 'Αγίου "Ορους. Συγχρόνως, 
επειδή είχε αναλάβει καί πάλι ως επίτροπος του 'Αγίου "Ορους στή Θεσσα
λονίκη ό 'Ιωάννης Γούτα Καυταντζόγλου, επιφορτίζονται οι παραπάνω αντι
πρόσωποι να παραλάβουν εκκαθαριστικό λογαριασμό τοϋ τέως επιτρόπου Χρι-
στοδούλου Μπαλάνου, για το χρονικό διάστημα άπο 1 Σεπτεμβρίου 1810 μέ
χρι 1 Σεπτεμβρίου 1813, επιβεβαιωμένο άπο το μητροπολίτη Θεσσαλονίκης 
'Ιωσήφ καί τους άρχοντες της πόλης. 

'Αρχ.: Aia τοϋ παρόντος όλοσφραγίστου κοινοϋ ημών και αποδεικτικού γράμ
ματος γίνεται δήλον. . . 



208 ΜΕΡΟΣ Β' 

Κωδ. 11 (παλαιός αριθμός: Δ') Χαρτί 352 χ 240. — Σελίδες: 1-259 (λευκές: Ια, 34-37, 
71-75, 97, 99,108-111,135-136,139-143,169,171-173,175-176,179,183-186,194-198, 
201, 220, 222, 224, 226-227, 235, 238, 255, 257-259). — Μελάνι μαϋρο. — Διατήρηση κα
λή.— Στάχωση δερμάτινη* 5 δεσίματα. — Στή σελ. 1: κατάστιχον ληψοδοσιών της τον 
Άγιου "Ορους κοινότητος, αρχομένων άπα μωιγ™ 'Ιουνίου ant (πρβλ.: Κ α τ ά λ ο γ ο ς , 
σελ. 4, άρ. 4). 

1 Σημείωση για τον κώδικα 
σελ. 1 30 Σεπτεμβρίου 1824 

Σημείωση για την ιστορία του κώδικα γραμμένη άπο τον προηγούμενο 
Ναθαναήλ Λαυριώτη. 
'Αρχ.: 1824: Σεπτεμβρίου Α*?: ενρον τω παρών. . . 

Έκδ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , Άγιον "Ορος, σελ. 225. — Το ϋ ί δ ι ο υ , "Εγγραφα 'Αγίου ''Ο
ρους, σελ. 13. 

2 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων της Κοινότητας 
σελ. 2-33 1 'Ιουνίου 1813 - 31 Μαίου 1814 

Επ ιστάτες : προηγούμενος Ναθαναήλ Λαυριώτης, γέροντας Άγαθάγγελος 
Δοχειαρίτης, γέροντας Γεδεών Ξενοφωντινός, γέροντας Τιμόθεος Έσφιγμενίτης. 

Στο κατάστιχο περιέχεται, έκτος των ήδη γνωστών ενοτήτων, και ίσολο-
γιστικος λογαριασμός τών χρεών της Κοινότητας προς τις μονές τοϋ 'Αγίου 
"Ορους και αντίστροφα. 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , Άγιον "Ορος, σελ. 146 (δημοσίευση αποσπάσματος άπο τή σελ. 
21), 155,178-179,179-180 (δημοσίευση αποσπάσματος άπο τή σελ. 21), 238. 

3 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων της Κοινότητας 
σελ. 38-70 1 'Ιουνίου 1814 - 31 Μάιου 1815 

'Επιστάτες: προηγούμενος Θεωνάς Βατοπεδινός, γέροντας Διονύσιος Κου-
τλουμουσιανός, γέροντας Καλλίνικος Καρακαλλινός, γέροντας Ευθύμιος Σταυ-
ρονικητιανός. 

Στο κατάστιχο, έκτος τών ήδη γνωστών ενοτήτων, περιέχεται και κατα
νομή μεταξύ τών 20 μονών του 'Αγίου "Ορους τών εξόδων της Κοινότητας για 
τή μονή Κοτροτζανίου. 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , Άγιον "Ορος, σελ. 146, 155, 180-181, 182 (δημοσίευση αποσπα
σμάτων άπο τις σελ. 58 και 60), 193 (δημοσίευση αποσπάσματος άπο τή σελ. 69), 238. 
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4 Κατάστιχο εσόδων καί εξόδων της Κοινότητας 
σελ. 76-96, 98,100-107 1 'Ιουνίου 1815 - 31 Μαίου 1816 

Επ ιστάτες : προηγούμενος Θεοδόσιος Ίβηρίτης, γέροντας 'Ιωσήφ Παντο-
κρατορινός, προηγούμενος Γεράσιμος Φιλοθεΐτης, γέροντας Ίωάσαφ Σιμωνο-
πετρίτης. 

Στο κατάστιχο, έκτος τών ήδη γνωστών ενοτήτων, περιλαμβάνονται α
κόμη: 

1. Κατανομή σε 15 μονές τών εξόδων της Κοινότητας για το Ιλάμι δια 
τους κισλάδες τών μετοχιών της Κασσάνδρας καί για τους απεσταλμένους 
αγιορείτες μαζί με το ζαμπίτη Χαλίλ-μπέη στο ζαμπίτη της Κασσάνδρας 
Καραμουσταφά-άγα για υποθέσεις του 'Αγίου "Ορους. 

2. Κατανομή μεταξύ τών 20 μονών του 'Αγίου "Ορους τών εξόδων της 
Κοινότητας για τή μονή Κοτροτζανίου. 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 146, 155, 182 (δημοσίευση αποσπάσματος άπο 
τη σελ. 104), 238. 

5 Κατάστιχο εσόδων καί εξόδων της Κοινότητας 
σελ. 112-134,137-138 1 'Ιουνίου 1 8 1 6 - 3 1 Μάιου 1817 

Επ ιστάτες : προηγούμενος Θεοφύλακτος Χιλανδαρινός, γέροντας Σίλβε-
στρος Ξηροποταμινός, γέροντας Ιερεμίας Άγιοπαυλίτης, προηγούμενος 'Ιωσήφ 
Γρηγοριάτης. 

Στο κατάστιχο περιέχεται, έκτος τών ήδη γνωστών ενοτήτων, καί αντί
γραφο γραμματίου 615 γροσίων άπο τον 'Ιωάννη Γούτα Καυταντζογλου προς 
τή μονή της Λαύρας (12 'Ιουνίου 1818). 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 146-147 (δημοσίευση αποσπασμάτων άπο τις 
σελ. 127 καί 129), 155, 238. 

6 Κατάστιχο εσόδων καί εξόδων της Κοινότητας 
σελ. 144-168,170, 174,177-178,180-182 1 'Ιουνίου 1 8 1 7 - 3 1 Μάιου 1818 

Επ ιστάτες : γέροντας Σάββας Διονυσιάτης, προηγούμενος Ζαχαρίας Ζ ω -
γραφίτης, γέροντας Διόδωρος Ρώσων, ιερομόναχος Χαράλαμπος Κωνσταμο-
νίτης. 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 155,182-183, 238. 

14 
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7 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων της Κοινότητας 
σελ. 187-193,199-200, 202-219, 221,223, 225 1'Ιουνίου 1 8 1 8 - 3 1 Μάιου 1819 

Επ ιστάτες : προηγούμενος Νεόφυτος Λαυριώτης, γέροντας Άνανίας Δο-
χειαρίτης, γέροντας Σάββας Ξενοφωντινός, γέροντας Άκάκιος Έσφιγμενίτης. 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 147 (δημοσίευση αποσπασμάτων άπο τις σελ. 
214 καΐ 217), 155, 198 (δημοσίευση αποσπάσματος άπο τη σελ. 211), 238. 

8 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων της Κοινότητας 
σελ. 228-234, 236-237, 239-254, 256 1 'Ιουνίου 1819 - 31 Μάιου 1820 

'Επιστάτες: προηγούμενος Δαμασκηνός Βατοπεδινός, γέροντας Διονύσιος 
Κουτλουμουσιανός, γέροντας 'Αθανάσιος Καρακαλλινός, γέροντας Ευθύμιος 
Σταυρονικητιανός. 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 147 (δημοσίευση αποσπασμάτων άπο τις σελ. 
248-249), 155, 238. 

Κώδ. 12 Χαρτί 302 Χ 216. — Φύλλα: 137 (λευκά: 1-1α, 15α, 26, 29-29α, 43α, 44α-45α, 
50α, 60α, 62-62α, 64α-65, 66, 67α-68α, 89α, 91α-93α, 99-99α, 115, 118α-137α). — Μελάνι 
μαΰρο. — Διατήρηση καλή. — Στάχωση δερμάτινη μέ 5 δεσίματα (πρβλ.: Κ α τ ά λ ο γ ο ς , 
σελ. 5, άρ. 13). 

1 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων της Κοινότητας 
φ. 2-15 13 Μαίου 1829 - 31 Μαΐου 1830 

'Επιστάτες: γέροντας Διονύσιος Χιλανδαρινός, γέροντας Βησσαρίων Φιλο-
θεΐτης, γέροντας Γρηγόριος Ξενοφωντινός. 

Στο κατάστιχο καταγράφονται: 
Έ σ ο δ α : 1) Κατανομή στίς 20 μονές του Α γ ί ο υ "Ορους των 2 λουφεδων 

και των 2 προκαταβολών (προμοντών) για την κάλυψη στρατιωτικών όψονίων 
και εξόδων της Κοινότητας. Οι λονφέδες υπολογίζονται κατά κεφαλή μέ καθο
ρισμένη κάθε φορά τιμή και επιβάλλονται άνα δύο φεγγάρια (περίπου δύο μή
νες) μέ διαφορετική τιμή κάθε φορά. 

2) Κατανομή στίς 20 μονές του 'Αγίου "Ορους του 3ου κιστίον κατά κε
φαλή. 
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3) Συγκέντρωση του ποσού των λονφέδων άπο κάθε μοναστήρι. 
4) Μετρητά πού παραδόθηκαν άπο τους παλαιούς στους νέους επιστάτες. 

Έξοδα: 1) Εξόφληση λονφέδων. 
2) 'Εξόφληση χρεών και τόκων. 
3) Μισθοί εκκλησιαστικών και έ'ξοδα για το ναό του Πρωτάτου. 
4) Μισθοί επιστατών, γραμματικού, επιτρόπου Θεσσαλονίκης, πρωτογέ-

ρου, δύο καπετάνιων και οικονόμων. 
5) Έξοδα διάφορα της Κοινότητας. 
Σύνοψη εσόδων και εξόδων. 
Χρέος της Κοινότητας προς τις μονές του 'Αγίου "Ορους. 

'Εξοφλητικό γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τους επιστάτες πού 
παραδίδουν το κατάστιχο. 

2 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων της Κοινότητας 
φ. 16-25α, 26α-28α 1 'Ιουνίου 1830 - 31 Μαίου 1831 

'Επιστάτες: γέροντας Σωφρόνιος Λαυριώτης, Γρηγόριος Δοχειαρίτης, Γρη-
γόριος Ξενοφωντινός, Αμβρόσιος Έσφιγμενίτης. 

Στο κατάστιχο καταγράφονται: 
"Εσοδα: 1) "Εσοδα από τις 20 μονές του 'Αγίου "Ορους για τοπικά έξοδα. 

Υπολογίζονται κατά κεφαλή, επί συνόλου 985 ονομάτων, άνα γρόσια 60,95. 
2) Μετρητά άπο τους προηγούμενους επιστάτες. 
3) Δάνεια. 

"Εξοδα: 1) 'Εξόφληση ομολογιών και τόκων. 
2) Εξόφληση γραμματίων των επιτρόπων της Κωνσταντινούπολης. 
3) Μισθοί εκκλησιαστικών και έξοδα για το ναό τοΰ Πρωτάτου. 
4) Μισθοί ζαμπίτη, επιστατών, γραμματικού, επιτρόπου Θεσσαλονίκης^ 

σερδάριδων, καραουλτζίδων και σεΐμένιδων. 
5) Συντήρηση κτιρίων. 
6) Διάφορα έ'ξοδα της Κοινότητας. 
Σύνοψη εσόδων και εξόδων. 

'Εξοφλητικό γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τους επιστάτες πού 
παραδίνουν το κατάστιχο. 

Κατάλογος χρέους της Κοινότητας. 
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3 Κατάστιχο εσόδων καΐ εξόδων της Κοινότητας 
φ. 30-43,44 1 Ιουνίου 1831 - 31 Μαίου 1832 

'Επιστάτες: πρωτοσύγκελλος Θεόφιλος Βατοπεδινός, ιεροδιάκονος Παΐσιος 
Κουτλουμουσιανός, γέροντας "Ανθιμος Καρακαλλινός, γέροντας Άβέρκιος Σταυ-
ρονικητιανός. 

Στο κατάστιχο καταγράφονται: 
"Εσοδα: 1) Συλλογή χαρατζίων. 
2) Συλλογή πρώτου δοσίματος για τα έξοδα της Κοινότητας. 
3) Συλλογή βασιλικού μηρίου, σπέντζας, μηρίον κρασορακίον. 
4) Συλλογή δεύτερου δοσίματος. 
5) Συλλογή τρίτου δοσίματος. 
6) Μετρητά άπο τους προηγούμενους επιστάτες. 
7) Δάνεια. 
8) "Εσοδα άπο τις 20 μονές του 'Αγίου "Ορους για τήν κάλυψη των εξό

δων χορήγησης της άδειας της σοδειάς. Το ποσό κατανέμεται με βάση τή σο
δειά πού είχε κάθε μοναστήρι άπο τα κτήματα του μέσα και εξω άπο το Άγ ιο 
"Ορος. 

9) "Εσοδα άπο τους επιτρόπους της Κωνσταντινούπολης. 
"Εξοδα: 1) 'Εξόφληση γραμματίων των επιτρόπων της Κωνσταντινούπο

λης. 
2) 'Εξόφληση ομολογιών και τόκων. 
3) Μισθοί. 
4) Συντήρηση κτιρίων. 
5) Διάφορα έξοδα της Κοινότητας. 
Σύνοψη εσόδων και εξόδων. 

'Εξοφλητικό γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τους επιστάτες πού πα
ραδίδουν το κατάστιχο. 

Κατάλογος χρέους της Κοινότητας. 

4 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων της Κοινότητας 
φ. 46-50, 51-60, 61-61α 1 'Ιουνίου 1832-31 Μαΐου 1833 

'Επιστάτες: προηγούμενος Ναθαναήλ Ίβηρίτης, γέροντας 'Αγάπιος Παν-
τοκρατορινός, γέροντας Γεδεών Φιλοθεΐτης, 'Αμβρόσιος ηγούμενος Σιμωνό-
πετρας. 

Σημ.: Το κατάστιχο ακολουθεί τον τύπο τοϋ προηγουμένου. 
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5 Ληψοδοσία του επιτρόπου Θεσσαλονίκης 
φ. 63-64 19 Μαίου 1832 - 19 Μαΐου 1833 

Επίτροπος : Διονύσιος Γρηγοριάτης. 

6 Λ ο γ α ρ ι α σ μ ό ς 
φ. 65α [1832-1833] 

Λογαριασμός του βοϊβόνδα Κασσάνδρας για τα έκεΐ μετόχια του Λ γ ί ο υ 
"Ορους. 

7 Κατάλογος εξόδων της Κοινότητας 
φ . 66α-67 [1832-1833] 

Κατάλογος εξόδων της Κοινότητας πού πραγματοποιήθηκαν για την υπό
θεση της κατάσχεσης των κισλάδων (βοσκοτόπων) του Λ γ ί ο υ "Ορους στην 
Κασσάνδρα. Επ ιστάτης στην υπόθεση αύτη ήταν ό επίτροπος Θεσσαλονίκης 
Διονύσιος Γρηγοριάτης. 

8 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων της Κοινότητας 
φ. 69-89 1 'Ιουνίου 1833 - 31 Μαΐου 1834 

Ε π ι σ τ ά τ ε ς : προηγούμενος Ευθύμιος Χιλανδαρινός, γέροντας Λνδρόνικος 
Ξηροποταμινός, προηγούμενος Μακάριος Άγιοπαυλίτης, προηγούμενος Νεό
φυτος Γρηγοριάτης. 

Σημ.: Το κατάστιχο ακολουθεί τον τύπο του προηγουμένου. 

9 Ληψοδοσία του επιτρόπου Θεσσαλονίκης 
φ. 90-91 1 Ιουνίου 1833 - 31 Ιουνίου 1834 

Επ ίτροπος : Διονύσιος Γρηγοριάτης. 

10 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων της Κοινότητας 
φ. 94-98α, 100-114α, 115α-118 1 'Ιουνίου 1834 - 31 Μαΐου 1835 

Επ ιστάτες : γέροντας Δανιήλ Διονυσιάτης, γέροντας Χρύσανθος Ζωγραφί-
της, γέροντας Κοσμάς των Ρώσων, γέροντας Ίλαρίων Κωνσταμονίτης. 

Σημ.: Το κατάστιχο ακολουθεί τον τύπο του προηγουμένου. 
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Κώδ. 13 Χαρτί 510 χ 380. — Φύλλα 65 (λευκά: Ir, 9v-10r, 13v-14r, 19v-20r, 28v-29r, 
41v-42r, 47v-48r, 65v-66v). — Μελάνι καστανόχρωμο" ελαφρά έξίτηλο. — Διατήρηση κα
λή, κυρτωμένος λόγω τοϋ μεγάλου σχήματος του. 

1 Κατάστιχο χρέους της Κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη 
φ. lv-9r, 10v-13r, 14v-19r, 20v-28r, 29v-41r, 42v-47r 

1 'Ιουνίου 1782 - 18 Matou 1783 

Καταγραφή χρεωστικών ομολογιών της'Κοινότητας στην Κωνσταντινού
πολη κατά μήνες, άπο 1 'Ιουνίου 1782 μέχρι καί 18 Μαίου 1783, ή οποία πραγ
ματοποιήθηκε την 1 'Ιουνίου 1783. Στο verso τών φύλλων καταγράφονται 
ονομαστικές ομολογίες με ημερομηνία έκδοσης, επιτόκιο καί κεφάλαιο, καθώς 
και ή ημερομηνία καί ό φορέας (μοναστήρι ή Μεγάλη Σύναξη) εξόφλησης της 
ομολογίας. Στο recto τών φύλλων καταγράφεται ή εξόφληση του τόκου τών 
αντίστοιχων ομολογιών πού μνημονεύονται στο verso με τήν ένδειξη της ημε
ρομηνίας καί του ποσοΰ. 

'Αρχ.: 1783 'Ιουνίου άΊ. Κατάοτιχον τον χρέους τον Κοινού.. . 

Σημ.: Ή καταγραφή στα verso Ιχει διαγραφεί. 

2 Κατάστιχο χρέους της Κοινότητας στο "Αγιο "Ορος, στη Θεσ
σαλονίκη καί στα χωριά της Καλαμαριάς 

φ.48ν-6ΐΓ 1 'Οκτωβρίου 1782 

Καταχώρηση στο verso τών φύλλων ονομαστικών ομολογιών μέ ημερο
μηνία έκδοσης καί ποσό, καθώς καί ημερομηνία καί φορέα (μοναστήρι ή Με
γάλη Σύναξη) εξόφλησης τους. Στο recto τών φύλλων καταγράφεται ή εξό
φληση τόκων τών αντίστοιχων ομολογιών μέ τήν ημερομηνία καί το ποσό. 

"Ολες οι ομολογίες φέρουν χρονολογία εξόφλησης 1783. 

Α ρ χ . : ,αψπβ Όκτωβρίον aV. Καταγραφή τον χρέονς της κοινότητος. . . 

Σημ.: Ή καταγραφή στα verso ϊχει διαγραφεί. 

3 Κ α τ α ν ο μ ή τ ο υ χ ρ έ ο υ ς τ η ς Κ ο ι ν ό τ η τ α ς 

φ. 61ν 1 'Ιουνίου 1783 - 21 Δεκεμβρίου 1784 

1 'Ιουνίου 1783: κατανομή του χρέους της Κοινότητας στις μονές του 
'Αγίου "Ορους. 
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21 Δεκεμβρίου 1784: καταγραφή του ποσοΰ πού έδωσε κάθε μονή για 
εξόφληση του αναλόγου της. 

'Επιβεβαιώνει ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γαβριήλ Δ ' . Συνυπο
γράφουν ό 'Εφέσου Σαμουήλ, ό 'Ηράκλειας Μεθόδιος, ό Κυζίκου 'Αγάπιος, ό 
Νικομήδειας Γεράσιμος, ό Χαλκηδόνος Παρθένιος, ό Δέρκων Άνανίας, ό Νεο-
καισαρείας 'Ιγνάτιος, ό Σερρών Ματθαίος, ό Σοφίας 'Ιερεμίας, ό μέγας λογοθέ
της 'Αλέξανδρος Μάνος, ό Σκαρλάτος Μάνος, ό Σταυράκης άρμάσης, ό Ώ χ ά -
νης Σεράφης, ό 'Ιωάννης Κωνσταντίνου, ό Δημήτριος Σκαναβής, ό Σκαρλάτος 
Νικολάου, ό Πετράκης Σεράφης, ό 'Ιάκωβος Σκυλίτζης. 

Α ρ χ . : Λογαριασμός της μεγάλης μέσης τον Άγιου "Ορους. . . 

Πρβλ.: Κώδ. 4, άρ. 17 (δπου καταγράφεται συστηματικότερα ή παραπάνω κατανομή, μαζί 
μέ την επόμενη εξόφληση: κώδ. 13, άρ. 4). 

4 Εξόφληση χρέους 
φ. 62Γ 21 Δεκεμβρίου 1784 

'Εξόφληση κεφαλαίων και τόκων τών μοναστηριών και της Κοινότητας 
μέ το ποσό πού συγκεντρώθηκε άπο τα μοναστήρια του Α γ ί ο υ "Ορους (βλ. 
προηγούμενη κατανομή). 

'Επιβεβαιώνει ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γαβριήλ Δ ' . Συνυπο
γράφουν ό 'Εφέσου Σαμουήλ, ό 'Ηράκλειας Μεθόδιος, ό Κυζίκου 'Αγάπιος, ό 
Νικομήδειας Γεράσιμος, ό Χαλκηδόνος Παρθένιος, ό Δέρκων Άνανίας, ό ' Α γ 
χιάλου 'Ιωακείμ, ό Ναυπλίου Μελέτιος. 

'Αρχ.: 1784. . . Τα δσα εδόθησαν εκ τών συναχθέντων εις κεφάλαια χρέους. . . 

Πρβλ.: Κώδ. 4, άρ. 17. 

5 Εξόφληση ομολογιών 
φ. 62v-63r 21 Δεκεμβρίου 1784 

Κατάσταση ονομαστικών ομολογιών του χρέους της Κοινότητας στην Κων
σταντινούπολη, οι όποιες εξοφλήθηκαν με το ποσό πού συγκεντρώθηκε άπο τήν 
εξόφληση τών αναλόγων τών μονών του 'Αγίου "Ορους. Τις ομολογίες πού 
εξοφλήθηκαν τις παρέλαβε και τίς παρέδωσε ό γραμματέας της Κοινότητας 
Γεώργιος στους διορισμένους για τή~ λήψοδοσία αυτή επιτρόπους, [Χαλκηδό
νος Παρθένιο, Σερρών Ματθαίο, Δράμας Γρηγόριο και άρχοντες Δημήτρη Σκα-
ναβή, άρμάση Σταυράκη και Γιακουμή Σκυλίτζη].1 

'Αρχ. : Καταγραφή τών ομολογιών τοϋ εν Κωνσταντινουπόλει χρέους. . . 

1. Βλ. κώδ. 4, άρ. 17. 
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6 Ε ξ ό φ λ η σ η ομολογιών 
φ. 63ν 21 Δεκεμβρίου 1784 

Καταγραφή των έξοφληθέντων ονομαστικών ομολογιών του. χρέους της 
Κοινότητας στο "Αγιο "Ορος, στή Θεσσαλονίκη και στην Καλαμαριά. 

'Αρχ.: Καταγραφή των έξοφληθέντων ομολογιών. . . 

7 Κατάλογος χρεών 
φ.64Γ [21 Δεκεμβρίου 1784] 

Κατάλογος τών χρεωστουμένων υπολοίπων άπο τα ανάλογα κάθε μονής 
(βλ. εξόφληση αναλόγων: κωδ. 13, αρ. 3). 

'Αρχ.: Καταγραφή τών ετι χρεωστουμένων παρά τίνων μοναστηριών. . . 

8 Ε ξ ό φ λ η σ η τόκων 
φ. 64r-65r [21 Δεκεμβρίου 1784] 

'Αναλυτική ονομαστική καταγραφή τών έξοφληθέντων τόκων του χρέους 
της Κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη, ύψους 14.501 γροσιών. Καταγρά
φονται κατά μήνα άπο τον 'Ιούλιο [1783] ως τον Μάιο [1784]. Ή εξόφληση 
έγινε άπο το γραμματέα της Κοινότητας Γεώργιο (βλ. κωδ. 13, άρ. 4). 

'Αρχ. : Καταγραφή ονομαστί της όπισθεν εν τη περιλήψει τον λογαριασμοϋ. . . 



Τα κατάστιχα των επιτρόπων του Άγιου "Ορους 
στην Κωνσταντινούπολη 

Τα 68 κατάστιχα των επιτρόπων τοΰ Ά γ ι ο υ "Ορους στην Κωνσταντι
νούπολη, στα όποια συγκαταλέγονται και λίγοι απλοί λογαριασμοί, καλύπτουν 
χρονικά την περίοδο 1778-1856.1 Περιέχουν ισολογισμούς εσόδων και εξόδων, 
τους οποίους συνέτασσαν οι εκάστοτε διορισμένοι αγιορείτες επίτροποι στην 
Κωνσταντινούπολη μέ τη λήξη τής θητείας τους, ανεξάρτητα αν παρέμεναν οι 
'ίδιοι και τον επόμενο χρόνο. Οι επίτροποι παρέδιδαν τα κατάστιχα στους επι
στάτες τής Κοινότητας προκειμένου να διενεργηθεί έ'λεγχος άπο τη Μεγάλη 
Σύναξη. "Ολα τα κατάστιχα ακολουθούν έναν κοινό τύπο, ό όποιος μέ την πά
ροδο τοΰ χρόνου, και ιδιαίτερα μετά το 1800, γίνεται συνοπτικότερος στον 
τρόπο καταχώρησης των στοιχείων μέ την εγκατάλειψη τής λεπτομερειακής 
καταγραφής των εσόδων και των εξόδων, πού παρουσιάζονται στα πρώτα κα
τάστιχα πού διαθέτουμε. "Οπως και στην περίπτωση τών κατάστιχων τής Κοι
νότητας του 'Αγίου "Ορους, έ'τσι και εδώ έγινε προσπάθεια κωδικοποίησης τών 
ενοτήτων και παρουσίασης του τύπου σύνταξης τους. Συγχρόνως παρέχονται 
αποσπάσματα άπο αντιπροσωπευτικό κατάστιχο. Οι ενότητες ή τα αντίγραφα 
έγγραφων, σχετικών μέ τα κατάστιχα, πού προστίθενται σε έ'κτακτες περι
πτώσεις, παρουσιάζονται χωριστά στο λήμμα κάθε κατάστιχου. Σημειώνεται 
ακόμη δτι Ολα τα κατάστιχα φέρουν στο τέλος τίς υπογραφές τών επιτρόπων 
πού ή θητεία τους είχε λήξει. 

1. Τα τρία παλαιότερα κατάστιχα, τών ετών 1778-1781, 1789-1790 και 1791-1792, πε
ριέχονται στους κώδικες άρ. 4 και 5, οί όποιοι παρουσιάζονται στο πρώτο μέρος τοϋ κατα
λόγου (βλ. κωδ. 4, άρ. 9 και κώδ. 5 ,άρ. 3, 4). 



ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΙΧΩΝ 
ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ 

Έσοδα 

1. 'Αποστολή μετρητών άπο τήν Κοινότητα, καθώς και γραμματίων άπο 
το Άγιο "Ορος και τή Θεσσαλονίκη μέσω του επιτρόπου Θεσσαλονίκης. 

[15 Μαΐου 1789 - 30 Δεκεμβρίου 1790] 

Γρόσια "Ασπρα 
8.239 Maîov leVS: εις νάκτι ôià χειρός τοϋ ρηθεντος Σωφρονίου 

άποκομίσαντος δια το μηρί και τζεπχουμαγιοϋν 
1.500 Μαΐου κβ^: παρά τοΰ κυρ Κυρίλλου Ίβηρίτη δια το μηρί 

τους 
0 100 Μαΐου κθν? : παρά τοϋ μισερ Τζανή Χίου άσπρα δοχειαρίτικα 

11 Μαΐου κθν^ : από πάσι των άσπρων όπου ήφερεν δ Σωφρόνιος 
280 Μαΐου λ^: παρά τοϋ τζελεπή Θεοδωράκη Φιλιππουπολίτη 

με πόλιτζα τοϋ "Ιωάννου όπου είναι εις τήν σκήτην τοϋ Προ
δρόμου 

Κώδ. 5, φ. 55α 

2. Μετρητά άπο γραμμάτια στην Κωνσταντινούπολη. Τα γραμμάτια απο
στέλλονται στή συνέχεια στο Άγ ιο "Ορος για εξόφληση άπο τήν Κοινότητα. 

Γρόσια "Ασπρα 
250 Μαΐου : ιζ^: παρά τοϋ κυρ 'Ανθίμου Κουτλουμουσιανοϋ δια 

να λάβη άπο το ορός 
100 Μαΐου: χζΊΖ: παρά τοϋ κυρ Θεοδοσίου πρώην πατριάρχου δια 

να λάβη ό Μιχάλης ανεψιός του Από το ορός 
2.700 'Ιουνίου κβα^: παρά τοϋ κυρ Γιάννη Θεοδοσίου Βρασταμινο 

τζελέπη 
250 'Ιουλίου δ^: παρά τοϋ γέρο Κεσαρίου Σούγιουλτζη Βατοπε-

δινοϋ 
Κώδ. 5, φ. 56α 
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3. Ελεημοσύνες. 

Γρόσια "Ασπρα 
190 'Ιουνίου ιθΉΖ: δια χειρός τοϋ τζελεπή Θεοδωράκη Φιλιππουπο-

λίτη εις όνομα Μελάχρου 
200 Νοεμβρίου 6V?: εκ των χειρών τοϋ άρχοντος Γεωργάκη άρ-

μάση, κάί Σαράφη Γεωργάκη, εις όνομα Κυριαζή κεκοιμη-
μένων 

200 Δεκεμβρίου ιε^: παρά τοϋ άρχοντα λογοθέτη Στεφανάκη εις 
όνομα Πέτρου, την άπόδειξιν είχε δώσει 6 κυρ 'Ιωακείμ Διο-
νυσιάτης δταν ήτον επίτροπος τοϋ ορούς 

Κώδ. 5, φ. 57α 

4. Εισφορές άπο τα κουτιά τών εκκλησιών της Κωνσταντινούπολης. 

Γρόσια 'Άσπρα 
22 45: Μαΐου κγ^: άπο το κουτίον της ελπίδος 
10 Σεπτεμβρίου κ^: άπο το κουτί τοϋ Έγρίκαπι της Παναγίας 

Ξεκοπή 
45 μ'ψ'η Φευρουαρίου κδν? άπο το κουτί τοϋ Άγιου Νικολάου 

Τζουπιαλή 
Κώδ. 5, φ. 57α 

5. Μετρητά άπο τους προηγούμενους επιτρόπους, μετά τη λήξη της θη
τείας τους και την εκκαθάριση τών λογαριασμών. 

Γρόσια 'Άσπρα 
570 'Ιουλίου κγ^: δια χειρός τοϋ Αθανασίου άνεψιοϋ τοϋ Κυρίλ

λου Ίβηρίτη 
10 "Ετι έλαβα από τον Κύριλλον 
20 "Ετι ελαβον δια χειρός τοϋ Κυρίλλου Ίβηρίτη 

Κώδ. 5, φ. 58 

6. Δάνεια. 

Γρόσια "Ασπρα 
500 'Οκτωβρίου ιθν?: παρά τοϋ τζελεπή Θεοδωράκη Φιλιππουπο-

λίτη προς πέντε το πουγγϊ το μήνα με χέρι τοϋ Σωφρονίου 
170 'Οκτωβρίου ιθ1!?: παρά τοϋ παναγιωτάτου κυρίου Νεοφύτου 

άνευ τόκου με χέρι τοϋ Σωφρονίου 
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400 ,αψ^™: Φευρουαρίου έΠ^: παρά της κυρά Περουζερ Μεταϊζά-
νενας προς πέντε το πουγγΐ τον χρόνον με χέρι τοϋ κυρ Κυ
ρίλλου και Γερασίμου 

Κώδ. 5, φ. 59 

Έξοδα 

1. Εξόφληση τζεπ-χονμαγιονν και μηρίου του Άγιου "Ορους. 

Γρόσια "Ασπρα 
1.500 Μαΐου ιε^: ζαράρ Κασαπιε τοϋ οτζακιου συνηθισμένα 
7.000 Μαΐου λαΤ^: τοϋ τζέπη χουμαγιοϋ τοϋ οτζακιου συνηθισμένα 

666 'Ιουλίου ιβη$: τοϋ κυρ πιάση τοϋ οτζακιου συνηθισμένα 
5.309 'Ιουλίου κγ^: δια της τζόχας τοϋ οτζακιου συνηθισμένα 

Κώδ. 5, φ. 60 

2. Δώρα και δωροδοκίες (άγαλίκια) στον μποσταντζήμπαση. 

Γρόσια "Ασπρα 
1.450 Δεκεμβρίου κα^: άγαλίκι τοϋ ποστατζήμπασι Πεκίρ ay a με 

χέρι τοϋ κυρ Κυρίλλου Ίβηρίτη και κυρ Γερασίμου Καρακα-
λινοϋ 

300 "Ετι τω αντώ αγά μας δια ρουσφετ με χέρι τοϋ Κυρίλλου και 
Γερασίμου και τοϋ χότζα 'Ιορδανού Σαράφη δια να εμποδί
σουν τον Χαφονς εφέντη να μην γίνη αγάς είς το ορός 

125 Με χέρι τοϋ Κυρίλλου και Γερασίμου και τοϋ χοτζά Ίωρδά-
νον Χαμίν, τω τερεκετζίπασι κονστζονπασι και τω χαζνατά-
ρη δια εμπόδιον τοϋ αντοϋ χαφίση 

Κώδ. 5, φ. 60α 

3. Χαράτζια στον παζάρμπαση-

Γρόσια "Ασπρα 
1.000 'Ιουνίου κηΊ: δια χειρός τοϋ μεντερ Εβραίου δια τον παζάρ-

πασι 
1.750 Ίονλίον ι*!: τοϋ αντοϋ Έβραίον δια τον παζάρπασι 
1.450 Σεπτεμβρίον δ1!: ετι τώ αντώ, και ελάβαμεν το σενέτι μας 

εξοφλησμένον 
Κώδ. 5, φ. 61 
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4. Μηνιαία χαράτζια προς το μεγάλο δραγουμάνο. 

Γρόσια "Ασπρα 
764 
764 
764 
764 

70 Μαΐου ιζ1!: τοϋ φεγγαριού ρετζεπ με χέρι τον κνρ Κνρίλλον 
70 'Ιουνίου ε: τοϋ φεγγαριού σιαπαν 
70 'Ιουλίου κγ1!: τοϋ φεγγαριού ρεμαζάν 
70 'Ιουλίου κστ1! : τοϋ φεγγαριού σεβάλ 

Κώδ. 5, φ. 61α 

5. Χαράτζια στον χαζνέ. 

Γρόσια "Ασπρα 
20 'Ιουλίου ιγ1!: δια το φερμάνι τοϋ εβελ ταξιτίου συνηθισμένα 

4 Ποδοκόπι τω Μεκτέρ Σαρή πεκίρη δι' αυτό 
258 30 Σεπτεμβρίου κγ1): εις τον χαζνε τω εβελ ταξίτι το είκιγιουζ 

τώρτσενεσΐ 
3 Ποδοκόπι δια αυτόν τον Μεκτέρη 

Κώδ. 5, φ. 62 

6. "Εξοδα σχετικά μέ την παραλαβή και παράδοση των χαρατζιων του 
* Αγίου "Ορους στην Κωνσταντινούπολη, καθώς και τα έξοδα εις τα καλέμια. 

Γρόσια "Ασπρα 
10 'Ιουλίου κδ7!: Με χέρι τοϋ κνρ Κυρίλλου δια το πουγιουρτι 

τοϋ χαρατζίου 
190 'Ιουλίου κζΊ: Χάρτζ καλεμιε δια χειρός τοϋ ΜελκΙ εφέντη συ

νηθισμένα 
25 'Ιουλίου κη7!: Γραφτικον τοϋ περατίου εις το Μαλιε Κάλφασι 

σννηθισμένον 
9 'Ιουλίου κη1!: Τω μουχονρτάρι τοϋ τευτερτάρ εφέντη συνη

θισμένα 
3 'Ιουλίου κη7): Δια τον κιφιλεμε όπου εγνρενεν ό τεντερτάρης 

Κώδ. 5, φ. 62α 

7. 'Εξόφληση κεφαλαίων άπο δάνεια της Κοινότητας στην Κωνσταντι
νούπολη. 

Γρόσια "Ασπρα 
500 Νοεμβρίου στ7?: δια χειρός τοϋ τζελεπη Νικολάκη 'Αλεξίου 

κεφάλαιον και επεράσθη όπισθεν της ομολογίας, ή ομολογία 
εις όνομα Σκαρλατάκη Νικολάου τα χρεωστούμενα τω χότζα 
Μεζίκη με χέρι τοϋ Κυρίλλου 
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5.670 60 μιρίη*0: Άπριλλίον ιγ'Ί: δια χειρός τον αντον Νικολάον κεφά-
λαιον, και ελήφθη ή ομολογία εις όνομα Σκαρλατάκη Νικο
λάον τα χρεωστούμενα τω χότζα Μεζίκη, παρόντος τον κνρ 
Διοννσίον Ίβηρίτη 

Κώδ. 5, φ. 63 

8. 'Εξόφληση τόκων δανείων, γραμματίων και ομολογιών της Κοινότη
τας στην Κωνσταντινούπολη. 

Γρόσια "Ασπρα 
50 Μαΐον κη1!: δια χειρός τον Μανολάκη διάφορον της κοκώνας 

Μαριώρας Θεοχάρενας από 87 Όκτωμβρίον βα: εως 88 Ό-
κτωμβρίον βα: προς 40: κεφάλαιον 500: 

280 Μαΐον λ1!: δια χειρός τον Νικολάκη Άλεξίον διάφορον τον 
ρονφετίον γονναράδων από 87 Όκτωμβρίον άΊ : εως 88 Ό
κτωμβρίον άΊ: προς 40: κεφάλαιον 3.500: 

550 Δια χειρός τον κνρ Ίγνατίον άγίον 'Εφέσου διάφορον τον 
Θεοδωράκη Νέγρη από 87 Μαΐου κΊ: εως 88 Μαΐου κ7!: 
προς 50: κεφάλαιον 5.500: 

Κώδ. 5, φ. 63α 

9. Διάφορα μικροέξοδα: επιδιορθώσεις σπιτιών της Κοινότητας στην Κων
σταντινούπολη, μισθός επιτρόπων Κωνσταντινούπολης, ενοίκια σπιτιών, ζημιά 
άπο τη μετατροπή νομισμάτων, έξοδα ταξιδιών (ποδοκόπια), Ιξοδα για φιρμά
νια και άλλα πιστοποιητικά, έξοδα κατά την αλλαγή τών ζαμπιταδων του 
'Αγίου "Ορους, κουμέρκι κρασορακίον, δώρα και δωροδοκίες τούρκων αξιω
ματούχων στην Κωνσταντινούπολη κ.ά. 

Γρόσια "Ασπρα 
5 60 Μαΐου ιέΊ: εν καμιλανχι και εν άπανοκαλίμανχον δια τον πα

τριάρχη κνρ Νεόφντσν 
9 30 Μαΐον ιέΠ: έξοδα εμον τον Σωφρονίον νανλον και φαγούρα 

άπο το "Ορος εως εις βασιλενονσαν ημέρας 14: 
22 Μαΐον ιέΊ : εξικλεμε τονς παράδες όπον ήφερα εγώ δ Σωφρό

νιος άπο το "Ορος γρόσια 812: σαφή παράδες καί εμετρίσαμεν 
κατ' έμπροσθεν τον χότζα Ααμπή σαράφη παρόντος τον κνρ 
Κνρίλλσν 

1 Καϊκιάτικα με τον Λανριότη Σαμονήλ, και με τον βατοπεδι-
vòv Διοννσίον 

Κώδ. 5, φ. 65α 
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10. Μεταφορά των μερικών συνόλων και γενικό σύνολο εσόδων. Μετα
φορά τών μερικών συνόλων και γενικό σύνολο εξόδων. 'Ισολογιστικη διαφορά 
εσόδων και εξόδων. 

Γρόσια "Ασπρα 
63.453 101 αΊ: σοϋμα τών όσων ελήφθησαν παρ' εμοϋ τον Σωφρονίου εκ 

τών επιστατών τον Άγιου "Ορονς, καί πολίτζων άποστελομέ-
νων άπο το "Ορος και από Θεσσαλονίκην 

29.469 60 βα: σοϋμα τα όσα άσπρα λαμβάνομεν δια πολίτζιων, τάς ο
ποίας στέλλομεν εις την κοινότητα τον "Ορονς και παρ' εκεί
νων εξοφλούνται 

31.120 60 αΊ: τα δσα δίδονται παρ' ημών εις το μηρι τον μποσταντζή-
μπαση 

4.375 βα: σοϋμα, τα εις τον μποσταντζήμπαση άγαλίκια 
12.182 γ7!: σοϋμα, τα εις τον παζάρπασι άσπρα τοϋ χαρατζίον 

Κώδ. 5, φ. 68 

11. Κατάλογος του χρέους της Κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη κατά 
την ανάληψη της θητείας τών νέων επιτρόπων καί κατάλογος του ίδιου χρέους 
κατά τη λήξη της θητείας τους. 

Κεφάλαια 
Γρόσια 

7.500 μ·ψοστω: Μαΐου άΊ: τω άρχοντι χατμάδω Γεωργιω δια άνοννμον 
ομολογίας προς 36: πληρομενα τα διάφορα μέχρι πστω: Μαιον άΊ: 

7.500 μψοστ0*: Μαΐον αΊ: τω αντώ δια ετέρας άνονύμου ομολογίας προς 
36: πληρομενα τα διάφορα μέχρι πστω: Μαΐου αΊ 

10.000 ,αψοστω: Μαιον λΊ: τω κνρ Γεωργιω Σχηνά δι άνοννμον ομολογίας 
προς 40: πληρομενα τα διάφορα μέχρι πηω: Μαΐον λΊ: 

Κώδ. 5, φ. 68α 



Κώδ. 14 Χαρτί 315 χ 210. — Φύλλα: 17 (λευκά: 1ν-1βν, 4ν, 13ν-17ν). — Μελάνι 
μαϋρο (στο φ. Ir: μελάνι καφέ). — Διατήρηση καλή" ή στάχωση κατεστραμμένη σε πολλά 
σημεία. 

1 Ενθύμηση 
φ. i r Σεπτέμβριος 1795 

Ένθνμησις περί ων εμαρτνρησεν ό γέρων Πρόχωρος Βατοπαιδινός, ότι 
εκωψεν δ γέρων Σωφρόνιος από κεφάλαια και διάφορα, εις καιρόν όπου τα 
επληρωνεν προς τους χρεωφελέτας, δτι Ιξεύρει ώς είπε και δ ιεροκηρνξ κυρ 
Δωρόθεος. Παρά τον άρχοντος καμινάρη κνρ Άντωνίον, γρόσια 170. 

2 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων Κων/πολης 
φ. 2Γ-13Γ 1 Ιουνίου 1793 - 1 'Ιουλίου 1794 

'Επίτροποι: Χατζη-Προκόπιος Λαυριώτης, Σωφρόνιος Φιλοθείτης. 

Πρβλ.: Πίν. 18-19. 

Κώδ. 15 Χαρτί 320-225. — Φύλλα: 36 (λευκά: lr-8r, 9v-10r, 13ν-20ν, 34ν-36ν). — 
Μελάνι μαϋρο. — Διατήρηση καλή. — Στο εξώφυλλο: Κατάστιχον των κοινών επιτρόπων 
πόλεως: Προχόρον Βατοπαιδινον, και Άνανίου Σταυρόνικητιανοΰ. 1795. 

1 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πολης 
φ. 8v-9r, 10v-13r, 21r-34r 1 'Απριλίου 1794 - 1 'Ιουλίου 1795 

'Επίτροποι: Πρόχωρος Βατοπεδινός, προηγούμενος Άνανίας Σταυρονικη-
τιανός. 

Στην αρχή του κατάστιχου (φ. 8ν-9Γ, 10ν-13Γ) καταγράφονται μέ πρό
χειρο τρόπο λογαριασμοί των επιτρόπων, οι όποιοι έχουν ενταχθεί στις ανά
λογες ενότητες του κατάστιχου. 

Σημ.: Το κατάστιχο είναι δμοιο μέ αυτό πού περιέχεται στον κώδ. 34, άρ. 1. 
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Πίν. 18. Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων Κωνσταντινούπολης 
(1 Ιουνίου 1793-1 'Ιουλίου 1794: Κωδ. 14, φ. 2Γ) . 
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Πίν. 19. Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων Κωνσταντινούπολης 
(1 Ιουνίου 1793-1 'Ιουλίου 1794: Κώδ. 14, φ. lOr). 
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Κώδ. 16 Χαρτί 340 χ 245. — Φύλλα: 45 (λευκά: l r - lv , 5r-5v, 15r, 22v-45v). — Μελά
νι μαϋρρ. — Διατήρηση καλή. —Στο φ. Ir σημείωση: 1865 'Οκτωβρίου 14' στα φφ. 45ν 
και εσώφυλλο οπισθόφυλλου πρόχειρες σημειώσεις και αριθμητικές πράξεις μεταγενέστερης 
εποχής. 

1 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλης 
φ. 2r-4v, 6r-14v, 15v-21r 1 'Ιουνίου 1796 - 31 Μαΐου 1797 

'Επίτροποι: Νικηφόρος Ίβηρίτης, "Ανθιμος Καρακαλλινός. 
Στο κατάστιχο περιέχονται ακόμη: 
1. Κατάλογος του χρέους της Κοινότητας στο Βουκουρέστι, το όποιο είχε 

μεταφερθεί στην Κωνσταντινούπολη. Ό τόκος του χρέους θα καταβάλλεται άπο 
τον ηγούμενο της μονής Κοτροτζανίου. 

2. Κατάλογος ομολογιών, τις όποιες είχαν στείλει οι επιστάτες της Κοι
νότητας στους επιτρόπους, σε αντικατάσταση παλαιών ομολογιών ή με σκοπό 
την εξόφληση χρέους. 

Σημ.: Το κατάστιχο είναι δμοιο με αυτό πού περιέχεται στον κώδ. 34, άρ. 3. 

2 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλης 
φ. 21v-22r 1 'Ιουνίου 1797 - 31 'Ιουλίου 1797 

'Επίτροποι: Νικηφόρος Ίβηρίτης, "Ανθιμος Καρακαλλινός. 

Κώδ. 17 Χαρτί 330 Χ 235. — Φύλλα: 33 (λευκά: lr-3v, 6r-6v, 15r, 16ν, 25ν-34ν). — 
Μελάνι μαϋρο και καταστανόχρωμο. — Διατήρηση καλή (πρβλ.: Κ α τ ά λ ο γ ο ς , σελ. 5, 
άρ. 14). 

1 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλης 
φ. 4r-5v, 7r-14v, 15v-16r, 17r-20r 1 Αυγούστου 1 7 9 7 - 3 1 Μαΐου 1798 

'Επίτροποι: Γεράσιμος Χιλανδαρινός, Νικηφόρος Παντοκρατορινός. 
Το κατάστιχο περιέχει ακόμη κατάλογο ομολογιών, τις όποιες είχαν στεί

λει οι επιστάτες της Κοινότητας στους επιτρόπους σε αντικατάσταση παλαιών 
ομολογιών ή με σκοπό την εξόφληση χρέους. 

Σημ.: Το κατάστιχο είναι δμοιο με αυτό πού περιέχεται στον κώδ. 34, άρ. 5. 
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2 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλης 
φ. 20v-25r 1 'Ιουνίου 1798 - 31 Σεπτεμβρίου 1798 

Επίτροποι : Γεράσιμος Χιλανδαρινός, Νικηφόρος Παντοκρατορινος (1 ' Ιου
νίου 1798 - 15 Αυγούστου 1798), Νικηφόρος Παντοκρατορινος (15 Αυγούστου 
1 7 9 8 - 3 1 Σεπτεμβρίου 1798). 

Κώδ. 18 Χαρτί 350 Χ 245. — Φύλλα 30 (λευκά: Ir, 4ν, 7Γ, 20ν-30ν). — Μελάνι μαϋρο. 
— Διατήρηση καλή. Σημείωση στο εξώφυλλο: Χατζη-Μακαρίον Βατοπαιδινον. Άρχιμαν-
δρίτον Δαμάσκηνου Ίβηρίτον. Άπο ,αψΗθον εως ,αωου. 

1 Ενυπόγραφο γράμμα των επιτρόπων του 'Αγίου "Ορους στην 
Κωνσταντινούπολη 

φ. ΐν 24 'Ιουλίου 1800 

Οί επίτροποι του 'Αγίου 'Όρους στην Κωνσταντινούπολη, προηγούμενος 
Καλλίνικος Κουτλουμουσιανος και προηγούμενος 'Ιωακείμ Δοχειαρίτης, παρέ
λαβαν άπο τους προκατόχους τους, Χατζη-Μακάριο Βατοπεδινο και αρχιμαν
δρίτη Δαμασκηνό Ίβηρίτη, οκτώ όλοσφράγιστες ομολογίες της Κοινότητας 
τοϋ 'Αγίου "Ορους σε αντικατάσταση οκτώ παλαιών, αξίας 10.500 γροσίων, 
στο όνομα του τζελεπη Παυλάκη Γούναρη. Στις νέες ομολογίες περιέχεται και 
ό συμφωνημένος τόκος. Οί επίτροποι ανέλαβαν την υποχρέωση να τις παρα
δώσουν στον ενδιαφερόμενο, ό όποιος δμως παρά τη σχετική ειδοποίηση δεν 
είχε εμφανιστεί για να τις παραλάβει. Σέ περίπτωση πού δεν δεχτεί τις νέες 
αυτές ομολογίες, οί επίτροποι θα καταβαλουν το παραπάνω ποσό άτοκο, θα 
παραλάβουν τις παλαιές ομολογίες καί δλες μαζί θα τις στείλουν στην Κοινό
τητα ή θα τις παραδώσουν μετά το τέλος της θητείας τους. 

'Υπογράφουν οί πιο πάνω επίτροποι. 
Σέ ύστερόγραφη σημείωση με χρονολογία 29 'Οκτωβρίου 1803 αναφέ

ρεται δτι οί επίτροποι, δταν επανήλθαν στο "Αγιο "Ορος, έ'φεραν τίς οκτώ ομο
λογίες, τις παρουσίασαν στη Μεγάλη Σύναξη και μετά τίς έκαψαν. 

'Αρχ.: Έλάβομεν παρά των προκατόχων ημών Χατζή Μακαρίου Βατοπεοι-
νοϋ... 

Σημ.: Το γράμμα είναι επικολλημένο με τέσσερις σφραγίδες άπο βουλλοκέρι στο φ. 1ν τοϋ 
κώδικα. 
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2 Κ α τ ά σ τ ι χ ο ε σ ό δ ω ν κ α ι ε ξ ό δ ω ν τ ω ν ε π ι τ ρ ό π ω ν τ η ς Κ ω ν / π ό λ η ς 

φ. 2r-4r, 5r-6v, 7v-20r 1 'Ιουνίου 1799 - 31 Μαΐου 1800 

Επίτροποι : Χατζή-Μακάριος Βατοπεδινός, αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός Ί -
βηρίτης. 

Σημ.: Το κατάστιχο είναι δμοιο μέ αυτό πού περιέχεται στον κώδ. 34, άρ. 9. 

Κώδ. 19 Χαρτί 325 Χ 240. — Φύλλα: 35 (λευκά: lr-3v, 4v, 15r, 16v, 19r-35v). — Με
λάνι καταστανόχρωμο και μαϋρο. — Διατήρηση καλή (έξίτηλος, έφθαρμένες οι άκρες). 

1 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλης 
φ. 4r, 5r-14v, 15v-16r, 17r-18v 1 'Ιουνίου 1800 - 31 Μαΐου 1801 

'Επίτροποι: προηγούμενος Καλλίνικος Κουτλουμουσιανός, προηγούμενος 
' Ιωακείμ Δοχειαρίτης. 

Σημ.: Το κατάστιχο είναι όμοιο μέ αυτό πού περιέχεται στον κώδ. 34, άρ. 10. 

Κώδ. 20 Χαρτί 300 Χ 210. — Φύλλα 24 (λευκά: lr-6r, 7r, 12v, 15r, 16ν, 22ν-24ν). — 
Μελάνι μαύρο. — Διατήρηση καλή. 

1 Κ α τ ά λ ο γ ο ς ε γ γ ρ ά φ ω ν 

φ . 6ν 1 'Ιουνίου 1801 - 31 Μαΐου 1802 

Κατάλογος γραμμάτων και τεσκερέδων, όμοιος μέ αυτόν πού περιέχεται 
στον κώδ. 35 , άρ. 2. 

2 Κ α τ ά σ τ ι χ ο ε σ ό δ ω ν κ α ι ε ξ ό δ ω ν τ ω ν ε π ι τ ρ ό π ω ν τ η ς Κ ω ν / π ό λ η ς 

φ . 7v-9r 1 'Ιουνίου 1801 - 20 'Ιουνίου 1801 

'Επίτροποι: προηγούμενος Καλλίνικος Κουτλουμουσιανός, προηγούμενος 
'Ιωακείμ Δοχειαρίτης. 

Σημ.: Το κατάστιχο είναι δμοιο με αύτα πού περιέχονται στον κώδ. 34, άρ. 11 καί στον 
κώδ. 35, άρ. 3. 
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3 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλης 
φ. 9v-12r, 13r-14v, 15v-16r,17r-22r 21 'Ιουνίου 1801-31 Μαίου 1802 

Επίτροποι: Χατζη-Πρόχωρος Βατοπεδινός, προηγούμενος Μεθόδιος Ζω-
γραφίτης. 

Σημ.: Το κατάστιχο είναι δμοιο με αυτό πού περιέχεται στον κώδ. 35, άρ. 4. 

Κώδ. 21 Χαρτί 375X260. Φύλλα: 13 (λευκά: 1 Γ-ν, 11 Γ, 12Γ, 13ν). —Μελάνι μαύρο. 
— Διατήρηση μέτρια: έξίτηλος" σχισμένα φύλλα" πολύ φθαρμένος στο κάτω δκρο. Άπο 
τον κώδικα λείπουν τα τρία πρώτα φύλλα, τα όποια αποτελούσαν τετράδια αντίστοιχα 
μέ αυτά τών φύλλων 11, 12 και 13, πού είναι σχισμένα. 

1 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων τών επιτρόπων της Κων/πόλης 
φ. 2r-10v, llv, 12v-13r 1 'Ιουλίου 1802 - 31 Μαίου 1803 

'Επίτροποι: προηγούμενος 'Αγάπιος Λαυριώτης, γέροντας Άνανίας Καρα-
καλλινός. 

Σημ.: Το κατάστιχο είναι δμοιο μέ αυτό πού περιέχεται στον κώδ. 35, άρ. 5. 

Κώδ. 22 Χαρτί 380 Χ270. — Φύλλα 14 (λευκά: 1ν, 3ν, ΙΟν, 11ν-14ν.). — Μελάνι μαύ
ρο. — Διατήρηση πολύ καλή. —Μεταξύ τών φ. 10 και 11 επικολλημένο στή στάχωση δί
φυλλο 240x165" γραμμένη επιφάνεια φ. Ir, 2r (llß) καΐ 2ν (11γ)* μελάνι καστανόχρωμο. 
— Στο εξώφυλλο: Κατάστιχα» άπο ,αωγ°ν, 'Ιουνίου ant, εως /αωδον

) Μαΐου λαηζ, επί της 
έπιτροπίας τοϋ Διονυσίου Βατοπαιδινοϋ, και Άνανίου Καρακαλλινοϋ. 

Χ Κατάστιχο εσόδων και εξόδων τών επιτρόπων της Κων/πόλης 
φ. Ir, 2r-3r, 4Γ-10Γ 1 'Ιουνίου 1803 - 31 Μαΐου 1804 

'Επίτροποι: Διονύσιος Βατοπεδινός, Άνανίας Καρακαλλινός. 

Σημ.: Το κατάστιχο είναι όμοιο μέ αυτό πού περιέχεται στον κώδ. 35, άρ. 6. 
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2 'Ομολογία δανεισμού 
φ. l l r 14 Μαρτίου 1804 

Με ένσφράγιστη καί ενυπόγραφη ομολογία ό γιατρός Παναγιώτης Ρίζου 
δηλώνει Οτι δανείστηκε από τους επιτρόπους του 'Αγίου "Ορους, προηγούμενο 
Διονύσιο Βατοπεδινο καί γέροντα Άνανία Καρακαλλινο, ποσό ύψους 1.500 
γροσιών, μετά άπο εντολή των επιστατών της Κοινότητας. Ό τόκος ανέρχε
ται σε 30 γρόσια το πουγγί το χρόνο. 

Υπογράφουν ό Παναγιώτης Ρίζου καί ως μάρτυρες ό αδελφός του Μι-
χαλάκης, γουναράς, ό Κωνσταντίνος Ρίζου, ό Γεώργιος Ρίζου καί ό διδάσκα
λος 'Αθανάσιος 'Ιακώβου. 

'Αρχ.: Δια της παρούσης μου ενσφραγίστου και ενυπόγραφου ομολογίας δηλον 
γίνεται. . . 

Πρβλ.: Κώδ. 22, άρ. 3. 

3 Χρεωστική ομολογία 
φ. 11β-11γ 14 Μαρτίου 1804 

Ό γιατρός Παναγιώτης Ρίζου με χρεωστική ομολογία δηλώνει δτι δω
ρίζει μετά το θάνατο του στα 20 μοναστήρια καί σε 12 σκήτες του 'Αγίου 
"Ορους 1.500 γρόσια, τα όποια θα δώσουν οι κληρονόμοι του. 'Από το ποσό 
αυτό, 1.000 γρόσια θα κατανεμηθούν στα 20 μοναστήρια, 200 γρόσια στα 
έξης μοναστήρια: Λαύρας, Βατοπεδίου, 'Ιβήρων, Χιλανδαρίου, Διονυσίου, Παν-
τοκράτορος καί Καρακάλλου, καί 300 γρόσια σε 12 σκήτες. 

'Υπογράφουν ο'ι επίτροποι του 'Αγίου "Ορους στην Κωνσταντινούπολη: 
προηγούμενος Διονύσιος Βατοπεδινος καί γέροντας 'Ανανίας Καρακαλλινός, 
καί ως μάρτυρες ό 'Ιωάννης Σαμουρκάσις, ό διδάσκαλος 'Αθανάσιος 'Ιακώ
βου καί ό γέροντας Άββακούμ Άγιοπαυλίτης επίτροπος. 

'Αρχ.: Δηλοϋται δια τοϋ παρόντος. . . 

Πρβλ.: Κώδ. 22, άρ. 2. 



232 Μ Ε Ρ Ο Σ Β ' 

Κώδ. 2 3 Χαρτί 390 χ 265. — Φύλλα 12 (λευκά: 1ν, 3ν, 8Γ, 11ν-12ν). — Μελάνι καστα
νόχρωμο. — Διατήρηση καλή. — Στο εξώφυλλο: Κατάστιχον άπα ,αωδ™ Ιουνίου aïs, εως 
/αωεου Μαΐου λα*κ, επί της έπιτροπίας τοϋ Διονυσίου Βατοπαιδινοϋ, και Χατζή -Άββακούμ 
Άγιοπαυλίτου. 

1 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλης 
φ. I r , 2r-3r, 4r-7v, 8v-10r 1 ' Ιουνίου 1 8 0 4 - 3 1 Μ α ΐ ο υ 1 8 0 5 

Ε π ί τ ρ ο π ο ι : Διονύσιος Βατοπεδ ινός , Χ α τ ζ η - Ά β β α κ ο ύ μ Ά γ ι ο π α υ λ ί τ η ς . 

Σημ.: Το κατάστιχο είναι όμοιο μέ αυτό πού περιέχεται στον κώδ. 35, άρ. 7. 

2 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων /πόλης 
φ. l O v - l l r 1 Ι ο υ ν ί ο υ 1 8 0 5 - 2 6 Ι ο υ λ ί ο υ 1 8 0 5 

' Ε π ί τ ρ ο π ο ι : Διονύσιος Βατοπεδ ινός , Χ α τ ζ η - Ά β β α κ ο ύ μ Ά γ ι ο π α υ λ ί τ η ς . 

Κώδ. 24 (παλαιός αριθμός: 28) Χαρτί 380 Χ 255. — Φύλλα 17 (λευκά: lv -2 r , 6r, 12r, 
15r-17v). — Μελάνι μαϋρο. — Διατήρηση καλή. — Στο φ. I r επιγραφή: Εις δόξαν Χρί
στου. 

1 Κατάστιχο εσόδων καί εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλης 
φ. 2ν-5ν , 6 ν - ΐ ΐ ν , 12ν-14ν 2 7 ' Ι ο υ λ ί ο υ 1 8 0 5 - 3 1 Μ α ΐ ο υ 1 8 0 6 

' Ε π ί τ ρ ο π ο ι : προηγούμενος Σ υ μ ε ώ ν Ί β η ρ ί τ η ς , Χ α τ ζ η - Ά β β α κ ο ύ μ Ά γ ι ο π α υ 
λ ί της . 
Σημ.: Το κατάστιχο είναι όμοιο μέ αυτό πού περιέχεται στον κώδ. 35, άρ. 8. 

Κώδ. 2 5 Χαρτί 410 Χ 280. — Φύλλα 16 (λευκά: l r -2v , 3ν, 5ν, 13r, 15v-16v). — Μελά
νι μαϋρο έξίτηλο. — Διατήρηση κακή: εκτεταμένοι λεκέδες άπο το μελάνι- πολλά σημεία 
δυσανάγνωστα. — Στο εξώφυλλο: Συμεών Ίβηρίτου. ΠαΙσίου Σταυρονικητιανοϋ. 

1 Κατάστιχο εσόδων καί εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλη ς 
φ. 3r, 4r-5r, 6r-12v, 13v-15r 1 ' Ιουνίου 1 8 0 6 - 3 1 Μ α ΐ ο υ 1 8 0 7 

' Ε π ί τ ρ ο π ο ι : προηγούμενος Σ υ μ ε ώ ν Ί β η ρ ί τ η ς , προηγούμενος Π α ΐ σ ι ο ς Σ τ α υ -
ρονικητιανός. 

Σημ.: Το κατάστιχο είναι δμοιο μέ αυτό πού περιέχεται στον κώδ. 35, άρ. 9. 
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Κώδ. 26 χ α ρ τ ί 345 χ 215. — Φύλλα 20 (λευκά: lr-2r, 4r, 9r, l l r , 13v-14r, 15v-20v).— 
Μελάνι μαϋρο. — Διατήρηση καλή (υγρασία). — Στο εξώφυλλο: 'Από ,αω£ου, 'Ιουνίου ant, 
εως ,αωί?0", Μαΐου λαηί. Συμεών Ίβηρίτου και ΠαΙσίου Σταυρόνικητιανοϋ. 

1 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλη ς 
φ. 2ν-3ν, 4ν-8ν, 9ν-10ν, llv-13r 1 'Ιουνίου 1807 - 31 Μαΐου 1808 

Επίτροποι : προηγούμενος Συμεών Ίβηρίτης, προηγούμενος Παΐσιος Σταυ-
ρονικητιανός. 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 149. 

2 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλης 
φ. I4v-15r 1 Ιουνίου 1808 - 21 'Ιουλίου 1808 

'Επίτροποι: προηγούμενος Συμεών Ίβηρίτης, προηγούμενος Παΐσιος Σταυ-
ρονικητιανός. 

Κώδ. 27 Χαρτί 450 Χ 315. — Φύλλα 22 (λευκά: lr-2v, 4v-5v, lOv-llr, 13v-22v). — 
Μελάνι μαύρο. — Διατήρηση καλή (υγρασία). 

1 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλης 
φ. 3r-4r, 6r-10r, llv-13r 22 Ιουλίου 1 8 0 8 - 3 1 Μάιου 1809 

'Επίτροποι: προηγούμενος Θεοδόσιος Κουτλουμουσιανός, προηγούμενος ' Ι 
γνάτιος Φιλοθεΐτης. 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 150. 
Σημ.: Το κατάστιχο είναι δμοιο με αυτό πού περιέχεται στον κώδ. 36, άρ. 3. 

Κώδ. 28 Χαρτί 377 Χ 253. — Φύλλα 12 (λευκά: lr-v, 3v, 8r, 9v-12v). — Μελάνι καστα
νόχρωμο. — Διατήρηση πολύ καλή. — Στάχωση άπο χαρτόνι. 

1 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλης 
φ. 2r-3r, 4r-7v, 8v-9r 1 'Ιουνίου 1809 - 31 Μαίου 1810 

Επίτροποι : προηγούμενος Διονύσιος Βατοπεδινός, γέροντας Άνατόλιος Φι-
λοθε'ίτης. 
Σημ.: Το κατάστιχο εΐναι δμοιο με αυτό πού περιέχεται στον κώδ. 36, άρ. 7. 
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Κώδ. 29 Χαρτί 392 χ 270. — Φύλλα 11 (λευκά: lr-v, 3v, 8r-llv). — Μελάνι μαϋρο. — 
Διατήρηση πολύ καλή. — Στάχωση άπο χαρτόνι. 

1 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων τών επιτρόπων της Κων/πόλης 
φ. 2Γ-3Γ, 4r-7v 1 'Ιουνίου 1810 - 31 Μαίου 1811 

'Επίτροποι.: προηγούμενος Διονύσιος Βατοπεδινος, γέροντας Άνατόλιος 
Φιλοθείτης. 

Σημ.: Το κατάστιχο είναι δμοιο μέ αυτό πού περιέχεται στον κώδ. 36, άρ. 8. 

Κώδ. 30 Χαρτί 435 Χ 306. — Φύλλα 17 (λευκά: lr-v, 3v-4v, llr-17v). — Μελάνι μαύ
ρο. — Διατήρηση καλή. — Στάχωση άπο χαρτόνι* έφθαρμένο. 

1 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων τών επιτρόπων της Κων/πόλης 
φ. 2r-3r, 5r-10v 1 'Ιουνίου 1811 - 31 Μαΐου 1812 

'Επίτροποι: προηγούμενος Χρύσανθος Χιλανδαρινός, προηγούμενος Μακά
ριος Δοχειαρίτης. 

Σημ.: Το κατάστιχο είναι δμοιο μέ αυτό πού περιέχεται στον κώδ. 36, άρ. 9. 

Κώδ. 31 Χαρτί 370 x 255. — Φύλλα: 12 (λευκά: 1Γ-2Γ, 9ν-12ν). — Μελάνι καστανόχρω
μο και μαύρο. — Διατήρηση καλή. — Στο εξώφυλλο: Άπο ,αωιβ°υ, 'Ιουνίου ans εως 
^ανοιγ™ Ιουνίου ans. Προηγουμένου Λαύρας 'Αγαπίου και προηγουμένου Δοχειαρίου Μα
καρίου. 

1 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων τών επιτρόπων της Κων/πόλης 
φ. 2v-9r 1 'Ιουνίου 1812 - 31 Μάιου 1813 

Επίτροποι : προηγούμενος 'Αγάπιος Λαυριώτης, προηγούμενος Μακάριος 
Δοχειαρίτης. 

Σημ.: Το κατάστιχο είναι δμοιο μέ αυτό πού περιέχεται στον κώδ. 36, άρ. 10. 
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Κώδ. 3 2 Χαρτί 388 χ 2 7 0 . — Φύλλα: 10 (λευκά: I r , 9ν-10ν). — Μελάνι μαϋρο. — Δια
τήρηση καλή. — Στάχωση άπα χαρτόνι. 

1 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλης 
φ. iv-9r 1 'Ιουνίου 1813 - 31 Μαΐου 1814 

Επίτροποι: προηγούμενος 'Αγάπιος Ααυριώτης, γέροντας Ίλαρίων Ξη-
ροποταμινός. 
Σημ. : Το κατάστιχο είναι όμοιο με αυτό πού περιέχεται στον κώδ. 36, άρ. 11. 

Κώδ. 3 3 Χαρτί 360 Χ 250. — Φύλλα: 12 (λευκά: 1ν, 8ν-12ν). — Μελάνι μαϋρο. — Δια
τήρηση πολύ κακή: πολλές οπές* εκτεταμένοι λεκέδες άπο υγρασία* έφθαρμένη ή δεξιά 
&OL. — Δυσανάγνωστες σημειώσεις στο φ. 9Γ και φ. 10ν. 

1 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων τών επιτρόπων της Κων/πόλης 
φ. I r , 2r-8r 1 'Ιουνίου 1814 - 31 Matou 1815 

Επίτροποι: προηγούμενος Διονύσιος Βατοπεδινός, γέροντας Ίλαρίων Ξη-
ροποταμινός. 
Σημ. : Το κατάστιχο είναι δμοιο μέ αυτό πού περιέχεται στον κώδ. 36, άρ. 12. 

Κώδ. 34 Χαρτί 312 x 220. — Φύλλα 151 (λευκά: 1Γ-6Γ, 9ν-11ν, 25ν-27ν, 31r-v, 39r, 
40ν, 43ν, 47r-v, 57r, 65v, 68r-v, 78r, 84v-85r, 89v-90v, 94r-v, 97r, 103r, 104v, 109r, 
113r, 116v, 119r, 127r, 132r, 143r, 145r, 147v-148r, 149v-151v).— Μελάνι μαϋρο και 
καστανόχρωμο. — Διατήρηση καλή. 

1 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων τών επιτρόπων της Κων/πόλης 
φ. 6v-9r, 12r-25r 1 'Απριλίου 1794 - 1 'Ιουλίου 1795 

'Επίτροποι: Πρόχωρος Βατοπεδινός, προηγούμενος Άνανίας Σταυρονικη-
τιανός. 
Σημ.: Το κατάστιχο είναι δμοιο μέ αυτό πού περιέχεται στον κώδ. 15, άρ. 1. 
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2 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλη ς 
φ. 28r-30v, 32r-38v, 39v-40r, 41r-43r 1 'Ιουνίου 1795 - 31 Μάιου 1796 

Επ ί τροπος : Σωφρόνιος Φιλοθείτης. 

3 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων τών επιτρόπων της Κων/πόλη ς 
φ. 44r-46v, 48r-56v, 57v-63r 1 'Ιουνίου 1796 - 31 Μάιου 1797 

'Επίτροποι: Νικηφόρος Ίβηρίτης, "Ανθιμος Καρακαλλινός. 

Σημ.: Το κατάστιχο είναι δμοιο μέ αυτό πού περιέχεται στον κώδ. 16, άρ. 1. 

4 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων τών επιτρόπων της Κων/πόλης 
φ. 63v-65r 1 'Ιουνίου 1797 - 31 'Ιουλίου 1797 

Επ ίτροπο ι : "Ανθιμος Καρακαλλινός, Νικηφόρος Ίβηρίτης. 

Σημ.: Το κατάστιχο είναι δμοιο μέ αυτό πού περιέχεται στον κώδ. 16, άρ. 2. 

5 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων τών επιτρόπων της Κων/πόλης 
φ. 66r-67v, 69r-77v, 78v-83r 1 Αυγούστου 1797 - 31 Μαίου 1798 

'Επίτροποι: Γεράσιμος Χιλανδαρινός, Νικηφόρος Παντοκρατορινός. 

Σημ.: Το κατάσχιχο είναι δμοιο μέ αυτό πού περιέχεται στον κώδ. 17, άρ. 1, γραμμένο 
δμως πιο πρόχειρα. 

6 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων τών επιτρόπων της Κων/πόλη ς 
φ. 83v-84r, 85v-89r 1 'Ιουνίου 1798 - 30 Σεπτεμβρίου 1798 

'Επίτροποι: Γεράσιμος Χιλανδαρινός, Νικηφόρος Παντοκρατορινός. 

Σημ.: Το κατάστιχο είναι δμοιο μέ αυτό πού περιέχεται στον κώδ. 17, άρ. 2, γραμμένο 
όμως πιο πρόχειρα. 

7 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων τών επιτρόπων της Κων/πόλης 
φ. 91r-93v, 95r-96v, 97ν-102ν, 103v-104r, 105r-108v 

1 'Οκτωβρίου 1798 - 31 Μαΐου 1799 

'Επίτροποι: 'Αθανάσιος Λαυριώτης, Σωφρόνιος Φιλοθεΐτης. 
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8 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλης 
φ. 109v-113r 1 'Ιουλίου 1799 - 30 Νοεμβρίου 1799 

Επίτροποι : 'Ιούλιος-Αύγουστος: γέροντας 'Αθανάσιος Λαυριώτης, διδά
σκαλος 'Ιωσήφ Βατοπεδινός, χαρτοφύλαξ Νικηφόρος Ίβηρίτης· Σεπτέμβριος-
Νοέμβριος: διδάσκαλος 'Ιωσήφ Βατοπεδινός, χαρτοφύλαξ Νικηφόρος Ίβηρίτης. 

9 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλης 
φ. 114r-116r, 117r-118v, 119ν-126ν, 127ν-131ν 

1 Δεκεμβρίου 1799 - 31 Μαΐου 1800 

'Επίτροποι: Χατζη-Μακάριος Βατοπεδινός, αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός Ί 
βηρίτης. 
Σημ.: Το κατάστιχο είναι δμοιο με αυτό πού περιέχεται στον κώδ. 18, άρ. 2. 

10 Κατάστιχο εσόδων καί εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλης 
φ. 132ν-142ν, 143v-144r, 145v-147r 1 'Ιουνίου 1 8 0 0 - 3 1 Μαΐου 1801 

'Επίτροποι: προηγούμενος Καλλίνικος Κουτλουμουσιανός, προηγούμενος 
'Ιωακείμ Δοχειαρίτης. 

Σημ.: Το κατάστιχο είναι δμοιο μέ αυτό πού περιέχεται στον κώδ. 19, άρ. 1. 

11 Κατάστιχο εσόδων καί εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλης 
φ. 148v-149r 1 'Ιουνίου 1801 - 20 'Ιουνίου 1801 

'Επίτροποι: προηγούμενος Καλλίνικος Κουτλουμουσιανός, προηγούμενος 
'Ιωακείμ Δοχειαρίτης. 

Σημ.: Το κατάστιχο είναι δμοιο μέ αυτό πού περιέχεται στον κώδ. 20, άρ. 2 καί στον 
κώδ. 35. άρ. 3. 

Κ ώ δ . 3 5 Χαρτί 390 Χ 272. — Σελίδες 149 (λευκές: 12, 18, 22, 25, 45, 47, 51, 55, 80, 
104-105, 110-111, 123-124, 129-130, 134). —Μελάνι καστανόχρωμο καί μαϋρο. — Δια
τήρηση καλή. 

1 Ενθύμηση 
Έσώφυλλο [αρχές 19ου αι.] 

Ένθείμησις οσα εδοσα γρόσια 2 εις εν γράμμα της κοινότητος. 
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2 Κατάλογος έγγραφων 
σελ. Ια 1 'Ιουνίου 1801 - 31 Μάιου 1802 

Τα γράμματα και οι τεσκερέδες πού παραδίδονται άπο τους παλαιούς 
στους νέους επιτρόπους, τον προηγούμενο 'Αγάπιο Λαυριώτη και το γέροντα 
Άνανία Καρακαλλινό. Περιέχεται κατάλογος 14 γραμμάτων. 

Σημ.: Ό ΐδιος κατάλογος περιέχεται καΐ στον κώδ. 20, άρ. 1. 

3 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλης 
σελ. 1-2 1 'Ιουνίου 1801 - 20 'Ιουνίου 1801 

Επίτροποι : προηγούμενος Καλλίνικος Κουτλουμουσιανός, προηγούμενος 
'Ιωακείμ Δοχειαρίτης. 

Σημ.: Το κατάστιχο είναι όμοιο μέ αυτά πού περιέχονται στον κώδ. 34, άρ. 11 και στον 
κώδ. 20, άρ. 2. 

4 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλης 
σελ. 3-11,13-17,19-21,23-24 21 'Ιουνίου 1 8 0 1 - 3 1 Μαΐου 1802 

'Επίτροποι: Χατζη-Πρόχωρος Βατοπεδινός, προηγούμενος Μεθόδιος Ζ ω -
γραφίτης. 

Σημ.: Το κατάστιχο είναι δμοιο μέ αυτό πού περιέχεται στον κώδ. 20, άρ. 3. 

5 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλης 
σελ. 26-44, 46, 48-50 1 'Ιουνίου 1802 - 31 Μάιου 1803 

'Επίτροποι: προηγούμενος 'Αγάπιος Λαυριώτης, γέροντας Άνανίας Καρα-
καλλινός. 

Σημ.: Το κατάστιχο είναι δμοιο μέ αυτό πού περιέχεται στον κώδ. 21, άρ. 1. 

6 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλης 
σελ. 52-54, 56-68 1 'Ιουνίου 1803 - 31 Μαΐου 1804 

'Επίτροποι: Διονύσιος Βατοπεδινός, Άνανίας Καρακαλλινός. 

Σημ.: Το κατάστιχο είναι όμοιο μέ αυτό πού περιέχεται στον κώδ. 22, άρ. 1. 
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7 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλης 
σελ. 69-79, 81-86 1 Ιουνίου 1804 - 31 Μάιου 1805 

Επίτροποι : Διονύσιος Βατοπεδινός, Χατζή-'Αββακούμ Άγιοπαυλίτης. 

Σημ.: Το κατάστιχο είναι δμοιο με αυτό πού περιέχεται στον κώδ. 23, άρ. 1. 

8 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλης 
σελ. 87-103,106-109 1 'Ιουνίου 1 8 0 5 - 3 1 Μαΐου 1806 

'Επίτροποι: προηγούμενος Συμεών Ίβηρίτης, Χατζή-'Αββακούμ Ά γ ι ο 
παυλίτης. 
Σημ.: Το κατάστιχο είναι δμοιο με αυτό πού περιέχεται στον κώδ. 24, άρ. 1. 

9 Κ α τ ά σ τ ι χ ο ε σ ό δ ω ν κ α ι ε ξ ό δ ω ν τ ω ν ε π ι τ ρ ό π ω ν τ η ς Κ ω ν / π ό λ η ς 

σελ. 112-122,125-128 1 'Ιουνίου 1806 - 31 Μάιου 1807 

'Επίτροποι: προηγούμενος Συμεών Ίβηρίτης, προηγούμενος Παΐσιος Σταυ-
ρονικητιανός. 
Σημ.: Το κατάστιχο είναι όμοιο με αυτό πού περιέχεται στον κώδ. 25, άρ. 1. 

10 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλης 
σελ. 131-133,135-146 1 'Ιουνίου 1 8 0 7 - 3 1 Matou 1808 

'Επίτροποι: προηγούμενος Συμεών Ίβηρίτης, προηγούμενος Παΐσιος Σταυ-
ρονικητιανός. 
Σημ.: Το κατάστιχο είναι δμοιο με αυτό πού περιέχεται στον κώδ. 26, άρ. 1. 

11 Σημείωση 
σελ. 147 1808 

Διαγραμμένη αρχή κατάστιχου των επιτρόπων της Κωνσταντινούπολης, 
χρονικής περιόδου: 1 'Ιουνίου 1808 - 21 'Ιουλίου 1808, ομοίου μέ αυτό πού 
περιέχεται στον κώδ. 26, άρ. 2. 

12 Κατάλογος εξόδων 
σελ. 147-148 21 Αυγούστου 1812 

Πρόχειρος κατάλογος εξόδων για τρόφιμα του προηγουμένου Χρύσανθου 
και του προηγουμένου Μακαρίου Δοχειαρίτη. 
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13 Κατάλογος εξόδων 
σελ. 149 21 Αυγούστου 1812 

Σύντομος κατάλογος εξόδων για καϊκιάτικα. 

14 Ενθύμηση για δωρεά 
σελ. 149 30 Αυγούστου 1816 

Ό Μοσκής, ό γιος του 'Ανάσταση, ήλθε άπο την χώραν, τον αγίου Γάνου 
την επαρχίαν και παρέδωσε την ετήσια δωρεά πού είχε κάνει στο Ά γ ι ο "Ορος 
ή γυναίκα του Χατζη-Σύρμω, ΰψους 32 γροσίων και 20 παράδων. Τα χρήματα 
της δωρεάς προέρχονται άπο το 1 / 2 του τόκου χρημάτων της Χατζη-Σύρμως* 
το άλλο 1 / 2 του τόκου το είχε δωρίσει ή 'ίδια στον Πανάγιο Τάφο. Κάθε χρόνο 
στις 30 Αυγούστου οί επίτροποι της Κωνσταντινούπολης παραλαμβάνουν το 
ποσό άπο το σύζυγο της* δταν ό τελευταίος πεθάνει το ποσό θα παραλαμβά
νεται άπο τους εκάστοτε τζορμπατζίδες. Ή δωρεά αυτή έγινε με τον ορο να. 
τελείται στο Ά γ ι ο "Ορος μια αγρυπνία στο όνομα της Σύρμως, των τέκνων 
της, Ζωής, Χριστοπούλας, Χατζή-'Αντωνίου, Παναγιώτη και Θεοδώρου, κα
θώς και των γονέων της. 

'Αρχ. : Γανόχορα, μέσα είς την χώραν. "Ηλβεν εις ημάς άπο την χώραν τον 
αγίου Γάνου την επαρχίαν. . . 

15 Σημειώσεις εξόδων 
σελ. 150 [αρχές 19ου αι.] 

Διαγραμμένες πρόχειρες σημειώσεις εξόδων. Ή σελίδα αποτελείται άπο 
τή μία πλευρά φακέλλου, ενώ ή άλλη πλευρά χρησιμοποιείται ως οπισθό
φυλλο. 

Κώδ. 36 Χαρτί 380x265. — Σελίδες I-IV, 1-344 (λευκές: 4, 13, 77, 107, 129, 165, 
171, 191-193, 199, 202-203, 218, 226-227, 254-255, 258-259, 264-265, 278-279, 314, 
316-317, 341-344). — Μελάνι μαϋρο και καστανόχρωμο. — Διατήρηση καλή. — Στη ράχη 
φέρει αριθμό 4δ- στο verso τοϋ εξωφύλλου: άρ. 2. 

1 Φιρμάνι 
σελ.ΙΙ-ΙΙΙ 15 Μαΐου 1860 

Ελληνική μετάφραση φιρμανίου για τα αγιορείτικα μετόχια της Κασσάν-
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δρας κατά τη διάρκεια της επιτροπείας των προηγουμένων 'Αγαπίου Ίβηρίτη 
και Δανιήλ Παντοκρατορινοϋ. 

'Αρχ.: Δια τον παρόντος νψηλον όρισμοϋ μου γνωστόν έστω νμϊν. . . 

2 Σημείωση 
σελ. IV [1809] 

Κώδιξ της κοινότητος τον 'Αγίου "Ορους. "Αρχή από ,αωηω, Ίοννίον cfls μέ
χρι μω$ω Μαΐον λάΊζ. 

3 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων τών επιτρόπων της Κων/πόλης 
σελ. 1-3, 5-12,14-18 1 Ιουνίου 1 8 0 8 - 3 1 Μαΐου 1809 

'Επίτροποι: προηγούμενος Θεοδόσιος Κουτλουμουσιανός, προηγούμενος 
'Ιγνάτιος Φιλοθεΐτης. 
Σημ.: Το κατάστιχο είναι δμοιο μέ αυτό πού περιέχεται στον κώδ. 27, άρ. 1. 

4 Φιρμάνι 
σελ. 19-20 13 Μαΐου 1815 

Ελληνική μετάφραση φιρμανίου μέ το όποιο επιβεβαιώνεται παλαιότερη 
απόφαση, σύμφωνα μέ τήν οποία ή περιουσία τών μοναχών περιέρχεται μετά 
το θάνατο τους στα μοναστήρια τους. 

Ά ρ χ . : "Αμα τω φθάσαι τήν νψηλήν μον σημείωσιν τον βασιλικού μου όρισμοϋ, 
γνωστόν εϊη νμϊν απασιν.. . 
Πρβλ.: Κ α τ ά λ ο γ ο ς, σελ. 15, άρ. 36. 

5 «Γενικό χάτι» 
σελ. 21-24 20 Μαρτίου 1809 

Ελληνική μετάφραση του γενικον χατίον του Α γ ί ο υ "Ορους. 

'Αρχ.: Οι καλόγηροι τον 'Αγίου "Ορους προλαβόντος, κατά το περί τούτον 
εκτεταμένον Ιλάμη. . . 

16 
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6 Φιρμάνι 
σελ. 25 2 'Ιουνίου 1809 

Ελληνική μετάφραση φιρμανίου για το δικαιούχο της περιουσίας των μο
ναχών μετά το θάνατο τους. 

'Αρχ. : Γνωστόν έστω, δτι οι καλόγηροι της Λαύρας, 'Ιβήρων. . . 

Πρβλ.: Κ α τ ά λ ο γ ο ς, σελ. 14, άρ. 26. 

7 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων τών επιτρόπων της Κων/πόλης 
σελ. 26-37 1 'Ιουνίου 1809 - 31 Μαΐου 1810 

Επίτροποι : προηγούμενος Διονύσιος Βατοπεδινός, γέροντας Άνατόλιος 
Φιλοθεΐτης. 
Σημ.: Το κατάστιχο είναι δμοιο μέ αυτό πού περιέχεται στον κωδ. 28, άρ. 1. 

8 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων τών επιτρόπων της Κων/πόλης 
σελ. 38-49 1 'Ιουνίου 1 8 1 0 - 3 1 Μαΐου 1811 

'Επίτροποι: προηγούμενος Διονύσιος Βατοπεδινός, γέροντας Άνατόλιος 
Φιλοθεΐτης. 
Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 150. 

Σημ.: Το κατάστιχο είναι δμοιο μέ αυτό πού περιέχεται στον κώδ. 29, άρ. 1. 

9 Κατάστιχο εσόδων καί εξόδων τών επιτρόπων της Κων/πόλης 
σελ. 50-63 1 'Ιουνίου 1811 - 31 Μαΐου 1812 

'Επίτροποι: προηγούμενος Χρύσανθος Χιλανδαρινός, προηγούμενος Μακά
ριος Δοχειαρίτης. 

Σημ.: Το κατάστιχο είναι δμοιο μέ αύτο πού περιέχεται στον κώδ. 30, άρ. 1. 

10 Κατάστιχο εσόδων καί εξόδων τών επιτρόπων της Κων /πόλης 
σελ. 64-76, 78-79 1 'Ιουνίου 1812 - 31 Μαΐου 1813 

'Επίτροποι: προηγούμενος 'Αγάπιος Λαυριώτης, προηγούμενος Μακάριος 
Δοχειαρίτης. 

Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 150. 

Σημ.: Το κατάστιχο είναι δμοιο μέ αύτο πού περιέχεται στον κώδ. 31, άρ. 1. 
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11 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλης 
σελ. 80-95 1 Ιουνίου 1813 - 31 Μαΐου 1814 

Επ ί τροπο ι : προηγούμενος 'Αγάπιος Λαυριώτης, γέροντας Ίλαρίων Ξηρο-
ποταμινός. 

Πρβλ. : Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 150. 

Σημ.: Το κατάστιχο είναι δμοιο με αυτό πού περιέχεται στον κώδ. 32, άρ. 1. 

12 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλης 
σελ. 96-106, Α'-Β' 1 'Ιουνίου 1 8 1 4 - 3 1 Μαΐου 1815 

'Επίτροποι: προηγούμενος Διονύσιος Βατοπεδινός, γέροντας Ίλαρίων Ξη-
ροποταμινός. 

Πρβλ. : Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 150. 

Σημ.: Το κατάστιχο είναι δμοιο με αυτό πού περιέχεται στον κώδ. 33, άρ. 1. 

13 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλης 
σελ. 108-118 1 'Ιουνίου 1815 - 31 Μαΐου 1816 

Επ ίτροπο ι : προηγούμενος Διονύσιος Βατοπεδινός, γέροντας Χατζή- 'Αβ-
βακούμ Άγιοπαυλίτης. Γ 

Πρβλ. : Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 150. 

14 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλης 
σελ. 119-128,130-131 1 'Ιουνίου 1816 - 31 Μαΐου 1817 

'Επίτροποι: Χατζη-'Αββακούμ Άγιοπαυλίτης, γέροντας Τιμόθεος Έ σ φ ι γ -
μενίτης. 

15 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλης 
σελ. 132-143 1 'Ιουνίου 1817 - 31 Μαΐου 1818 

'Επίτροποι : Ίλαρίων Ίβηρίτης, Τιμόθεος Έσφιγμενίτης. 
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16 Φιρμάνι 
σελ. 144-145 28 'Ιανουαρίου - 26 Φεβρουαρίου 1819 

Ελληνική μετάφραση φιρμανίου προς το βεζύρη και τον καδή της Θεσσα
λονίκης, το όποιο τους απαγορεύει νά απαιτούν άπο το Ά γ ι ο "Ορος εισφορές 
για έξοδα βιλαετίου ή άλλα ανάλογα δοσίματα. 

'Αρχ.: Φθάνοντος τον παρόντος βασιλικού μον σημείου γνωστόν έστω. . . 

17 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλης 
σελ. 146-155 1 'Ιουνίου 1818 - 31 Μαΐου 1819 

Επίτροποι : γέροντας Ίλαρίων Ίβηρίτης, προηγούμενος Θεοδόσιος Σταυ-
ρονικητιανός. 

18 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλης 
σελ. 156-164,166-167 1 'Ιουνίου 1 8 1 9 - 3 1 Μαίου 1820 

'Επίτροποι: γέροντας Ίλαρίων Ίβηρίτης, προηγούμενος Θεοδόσιος Σταυ-
ρονικητιανός. 

Πρβλ. : Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 149. 

19 Φιρμάνι 
σελ. 168-169 1819-1820 

Ελληνική μετάφραση φιρμανίου για τήν κατανομή χαρατζοχαρτίων στους 
μοναχούς πού κατοικούν στα μετόχια του Α γ ί ο υ "Ορους στην Κασσάνδρα, 
Κελεμέρι και Παζαρκιαχί. Τα χαρτία αυτά πρέπει να προέρχονται άπο τον 
μποχτζά του Α γ ί ο υ "Ορους και οχι άπο το χαράτζι της Θεσσαλονίκης. 

Α ρ χ . : Φθάνοντος του παρόντος βασιλικού όρισμοϋ, γνωστόν έστω. . . 

20 Φιρμάνι 
σελ. 169-170 13 Σεπτεμβρίου 1820 

Ελληνική μετάφραση φιρμανίου προς τον κάδη της Θεσσαλονίκης, το 
μουπαγατζη και τους άλλους προεστώτες της πόλεως για τήν απογραφή των 
ζευγαριών γης στα μετόχια του Α γ ί ο υ "Ορους στην Κασσάνδρα, Καλαμαριά, 
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Όρμήλια, Λόγκο και "Αρσια, καθώς και για το σιτάρι πού τους αναλογεί ως 
μονμπαγιά. 

'Αρχ.: ΟΙ καλόγηροι τον Άγίον "Ορονς, κειμένον εις το σατζάκι της Θεσσα
λονίκης, άνέφερον... 

21 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλης 
σελ. 172-181 1 'Ιουνίου 1 8 2 0 - 1 'Ιουνίου 1821 

'Επίτροποι: γέροντας Ίλαρίων Ίβηρίτης, προηγούμενος Θεοδόσιος Σταυ-
ρονικητιανός. 

Πρβλ. : Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Εγγραφα 'Αγίου "Ορους, σελ. 37. 

22 Λογαριασμός των επιτρόπων της Κωνσταντινούπολης 
σελ. 182-183 1 'Ιουνίου 1821 - 9 Αυγούστου 1821 

'Επίτροποι: γέροντας Ίλαρίων Ίβηρίτης, προηγούμενος Θεοδόσιος Σταυ-
ρονικητιανός. 

"Εκδ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Εγγραφα Αγίου "Ορους, σελ. 37, 38, 43. 

23 Κατάλογος εσόδων της Κοινότητας 
σελ. 184-185 1816-1819,1824-1825,1827,1842 

Κατάλογος εσόδων της Κοινότητας άπο χρηματικές δωρεές, ετήσια ενοί
κια, αγρυπνίες, παρρησίες και μνημόσυνα πιστών. 

'Αρχ. : 1816. Σημείωσις δια το άφιερομα της μακαρίτρας Χατζη-Σνρμενας. . . 

24 Ίμπροναμές 
σελ. 185-187 18 'Οκτωβρίου 1843 

Ίμπροναμές για τη δεκάτη τών κτημάτων του 'Αγίου "Ορους πού βρί
σκονται μέσα στη χερσόνησο του "Αθω. Διενεργήθηκε άπο τους επιτρόπους, 
αρχιμανδρίτη Διονύσιο Ξηροποταμινο και Γεράσιμο Σιμωνοπετρίτη. 

'Αρχ.: 'Επειδή ή εν τω σαντζακίω Θεσσαλονίκης κείμενη χερσόνησος τον 
'Αγίον "Ορονς. . . 
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25 Φιρμάνι 
σελ. 188-190 7 'Ιανουαρίου 1842 

Ελληνική μετάφραση φιρμανίου προς τις τουρκικές αρχές της Θεσσαλο
νίκης για τη διενέργεια απογραφής προσώπων και καρποφόρων δέντρων στο 
"Αγιο "Ορος, μέ σκοπό τήν επιβολή δοσιμάτων. 

'Αρχ.: "Οταν φθάστ] δ παρών νψιλος ορισμός προς νμας, έστω γνωστόν πάσιν 
νμϊν ώς εφεξής... 

Πρβλ.: Κ α τ ά λ ο γ ο ς , σελ. 15, άρ. 40. 

26 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλης 
σελ. 194-198 1823-1826 

'Επίτροπος: γέροντας Κοσμάς Βατοπεδινός. 

Πρβλ. : Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , "Αγιον "Ορος, σελ. 150. 

27 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλης 
σελ. 200-201 3 'Ιουλίου 1826 - 1 'Οκτωβρίου 1827 

'Επίτροπος: Κοσμάς Βατοπεδινός. 

28 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλης 
σελ. 204-205 1 'Οκτωβρίου 1827 - 14 Νοεμβρίου 1828 

'Επίτροπος: Κοσμάς Βατοπεδινός. 
Στις 15 Μαρτίου 1829 σημειώνεται δτι έγινε έλεγχος του κατάστιχου 

μετά το θάνατο του Κοσμά άπο τους τότε επιτρόπους, Διονύσιο Λαυριώτη και 
προηγούμενο Κύριλλο Χιλανδαρινό, καθώς καί άπο τον απεσταλμένο της μο
νής Βατοπεδίου, προηγούμενο Θεόφιλο. 

Το κατάστιχο επικυρώνει ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως [ Ά γ α θ ά γ -
γελος Α ' ] . 'Αντίγραφο του κατάστιχου κατατέθηκε καί στή μονή Βατοπεδίου. 

29 Εκκαθαριστικός λογαριασμός 
σελ. 206-207 15 Μαρτίου 1829 

'Εκκαθαριστικός λογαριασμός μεταξύ των επιτρόπων, Διονυσίου Λαυριώ
τη καί προηγουμένου Κυρίλλου Χιλανδαρινοΰ, καί του απεσταλμένου τής μο
νής Βατοπεδίου, προηγουμένου Θεοφίλου, σχετικά μέ τή ληψοδοσία του μακα
ρίτη επιτρόπου Κοσμά Βατοπεδινου. 
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30 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλης 
σελ. 208-217 15 Νοεμβρίου 1828 - 15 Νοεμβρίου 1830 

Επ ίτροπο ι : Διονύσιος Λαυριώτης, Κύριλλος Χιλανδαρινός (μέχρι 15 'Α
πριλίου 1830), γέροντας Άνανίας Ίβηρίτης (άπο 1 'Ιουλίου 1830). 

31 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλης 
σελ. 219-225 15 Νοεμβρίου 1830 - 31 Μάιου 1831 

'Επίτροποι: Άνανίας Ίβηρίτης, Γρηγόριος Ξενοφωντινός. 

32 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλης 
σελ. 228-235 1 'Ιουνίου 1831 - 1 'Ιουνίου 1832 

'Επίτροποι: Άνανίας Ίβηρίτης, Γρηγόριος Ξενοφωντινός. 

33 Φιρμάνι 
σελ. 236-241 15 Σεπτεμβρίου 1832 

Ελληνική μετάφραση φιρμανίου για τα μετόχια του 'Αγίου "Ορους στην 
Κασσάνδρα, σύμφωνα με το όποιο καθορίζονται τα δρια των βοσκοτόπων με
ταξύ του 'Αγίου "Ορους και του βακιφ της Κασσάνδρας, καθώς και ό φόρος 
πού τους αναλογεί. 

'Αρχ.: Γνωστόν γενεσθω ήμϊν δτι ol καλόγεροι των μοναστηριών τον 'Αγίου 
"Ορους άνήγγηλαν. . . 
Πρβλ.: Κ α τ ά λ ο γ ο ς, σελ. 14, άρ. 34. 

34 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλης 
σελ. 242-244 1 'Ιουνίου 1832 - 1 'Ιουνίου 1833 

'Επίτροποι: προηγούμενος 'Ιερόθεος Ίβηρίτης, Νικόδημος Διονυσιάτης. 

35 Φιρμάνι 
σελ. 245-247 19 Μαρτίου 1834 

Ελληνική μετάφραση φιρμανίου, σύμφωνα με το όποιο οι μοναχοί του 
'Αγίου "Ορους απαλλάσσονται άπο οποιοδήποτε έλεγχο ή οικονομική άπαί-
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τηση εκ μέρους των τουρκικών άρχων της Θεσσαλονίκης, άφοΰ θα έχουν εκ
πληρώσει τις νόμιμες-οίκονομικές τους υποχρεώσεις. 

'Αρχ.: Και οι προκριτώτεροι άγιάννιδες και λόγον έχοντες έστω γνωστόν 
νμΐν. . . 
Πρβλ.: Κατάλογος , σελ. 14, άρ. 30. 

36 Κατάστιχο εσόδων καί εξόδων των επιτρόπων της Κων/πολης 
σελ. 248-251 1 'Ιουνίου 1833 - 1 'Ιουνίου 1834 

'Επίτροποι: προηγούμενος 'Ιερόθεος Ίβηρίτης, Νικόδημος Διονυσιάτης. 

37 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πολης 
σελ. 252-253 1 'Ιουνίου 1834 - 1 'Ιουνίου 1835 

Επίτροποι: προηγούμενος Μελχισεδέκ Βατοπεδινός, νομοφνλαξ Ίλαρίων 
Ίβηρίτης. 

38 Κατάστιχο εσόδων καί εξόδων των επιτρόπων της Κων/πολης 
σελ. 256-257 1 'Ιουνίου 1835 - 1 'Ιουνίου 1836 

'Επίτροποι: αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ Βατοπεδινός, νομοφνλαξ Ίλαρίων 
Ίβηρίτης. 

39 Κατάστ ιχο εσόδων καί εξόδων των επιτρόπων της Κ ω ν / π ο λ η ς 
σελ. 260-261 1 'Ιουνίου 1836 - 1 'Ιουνίου 1837 

Επίτροποι: προηγούμενος Βενιαμίν Λαυριώτης, νομοφνλαξ Ίλαρίων Ίβη-
•ρίτης. 

40 Σημείωση 
σελ. 262 1 Αυγούστου 1837 

'Ανακαινίσθηκε εκ βάθρων το μετόχι του 'Αγίου "Ορους στην Κωνσταντι
νούπολη. 

'Αρχ.: Οικοδομήθη εκ βάθρων το εν Κωνσταντινονπόλει κοινον μετόχων. . . 
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41 Κατάστιχο κινητής περιουσίας 
σελ. 263 1837 

Κατάστιχο κινητής περιουσίας του μετοχιοΰ του 'Αγίου "Ορους στην Κων
σταντινούπολη. 

'Υπογράφουν οι επίτροποι Βενιαμίν Λαυριώτης και Ίλαρίων Ίβηρίτης. 

42 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πολης 
σελ. 266-267 1 'Ιουνίου 1837 - 1 'Ιουνίου 1838 

'Επίτροποι: προηγούμενος Βενιαμίν Λαυριώτης, νομοφύλαξ Ίλαρίων Ί β η -
ρίτης. 

43 Κατάστ ιχο εσόδων και εξόδων των επ ιτρόπων της Κ ω ν / π ο λ η ς 
σελ. 268-271 1 'Ιουνίου 1838 - 1 'Ιουνίου 1839 

Επίτροποι: προηγούμενος Βενιαμίν Λαυριώτης, Ευθύμιος Χιλανδαρινός. 

44 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πολης 
σελ. 272-275 1 'Ιουνίου 1839 - 1 'Ιουνίου 1840 

'Επίτροποι: αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος Βατοπεδινός, αρχιμανδρίτης Παρ-
θένιος Κουτλουμουσιανός. 

45 Κατάστ ιχο εσόδων και εξόδων των επ ιτρόπων της Κ ω ν / π ο λ η ς 
σελ. 276-277 1 'Ιουνίου 1840 - 31 Δεκεμβρίου 1840 

Υπογράφουν: αρχιμανδρίτης Παρθένιος Κουτλουμουσιανός, Διονύσιος Λαυ
ριώτης, Ίλαρίων Ίβηρίτης. 

46 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πολης 
σελ. 280-285 1 Ιανουαρίου 1841 - 1 Μαΐου 1842 

Επίτροποι: Διονύσιος Λαυριώτης, Ίλαρίων Ίβηρίτης. 
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47 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πολης 
σελ. 286-289 1 Μαίου 1842 - 1 Μαΐου 1843 

'Επίτροποι: Διονύσιος Λαυριώτης, Ίλαρίων Ίβηρίτης. 

48 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πολης 
σελ. 290-293 1 Μαίου 1843 - 1 Μαΐου 1844 

Επίτροποι: αρχιμανδρίτης Διονύσιος Ξηροποταμινός, Γεράσιμος Σιμωνο-
πετρίτης. 

49 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων τών επιτρόπων της Κων/πολης 
σελ. 294-297 1 Μαΐου 1844 - 1 Μαΐου 1845 

Επίτροποι: αρχιμανδρίτης Διονύσιος Ξηροποταμινός, γέροντας Γεράσιμος 
Σιμωνοπετρίτης. 

50 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων τών επιτρόπων της Κων/πολης 
σελ. 298-301 1 Μαΐου 1845 - 1 Μαΐου 1846 

Επίτροποι: Γεράσιμος Σιμωνοπετρίτης, Μακάριος Έσφιγμενίτης. 

51 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων τών επιτρόπων της Κων/πολης 
σελ. 302-305 1 Μαΐου 1846 - 1 Μαΐου 1847 

Επίτροποι: διδάσκαλος Παΐσιος Βατοπεδινός, 'Αρσένιος τών Ρώσων. 

52 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων τών επιτρόπων της Κων/πολης 
σελ. 306-309 1 Μαΐου 1847 - 1 Μαΐου 1848 

'Επίτροποι: Παΐσιος Βατοπεδινός, 'Αρσένιος τών Ρώσων. 

53 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων τών επιτρόπων της Κων/πολης 
σελ. 310-313 1 Μαΐου 1848 - 1 Μαΐου 1849 

'Επίτροποι: διδάσκαλος Παΐσιος Βατοπεδινός, Γεράσιμος Διονυσιάτης. 
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54 Φιρμάνι 
σελ. 315 8 Μάιου 1849 

Ελληνική μετάφραση φιρμανίου, μέ το όποιο διορίζεται ώς μουδίρης του 
Άγιου "Ορους ό 'Αχμέτ Ζουχρί έφένδης. 

'Αρχ.: Άποθανονντος τον μουδίρη τοϋ 'Αγίου "Ορους, και διορησθεντος επι-
τροπικώς ενός ζηκή. . . 
Πρβλ.: Κατάλογος , σελ. 13, άρ. 13. 

55 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλης 
σελ. 318-321 1 Μαίου 1849 - 1 Μαΐου 1850 

'Επίτροποι: πρωτοσύγκελος Δαμασκηνός Ίβηρίτης, Γεράσιμος Διονυσιά-
της. 

56 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλης 
σελ. 322-323 1 Μάιου 1850 - 1 Μάιου 1851 

'Επίτροποι: προηγούμενος Δαμασκηνός Ίβηρίτης, Παμβώ Παντοκρατορι-
νός. 

57 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων τών επιτρόπων της Κων/πόλη ς 
σελ. 324-325 1 Μαΐου 1851 - 1 Μαΐου 1852 

'Επίτροποι: προηγούμενος Δαμασκηνός Ίβηρίτης, Παμβώ Παντοκρατο-
ρινός. 

58 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων τών επιτρόπων της Κων/πόλης 
σελ. 326-327 1 Μαΐου 1852 - 1 Μαΐου 1853 

'Επίτροποι: Ίλαρίων Χιλανδαρινός, Παμβώ Παντοκρατορινός. 

59 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων τών επιτρόπων της Κων/πόλης 
σελ. 328-331 1 Μαΐου 1853 - 1 Μαΐου 1854 

'Επίτροποι: Ίλαρίων Χιλανδαρινός, προηγούμενος Άνθιμος Ξηροποταμι-
νός. 
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60 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλης 
σελ. 332-333 1 Μαΐου 1854 - 20 'Οκτωβρίου 1854 

Επίτροπος: αρχιμανδρίτης Ίλαρίων Χιλανδαρινός. 

61 Κατάστιχο εσόδων καί εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλης 
σελ. 334-336 20 'Οκτωβρίου 1854 - 1 Matou 1855 

Επίτροποι: αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός Ίβηρίτης, γέροντας Διονύσιος 
Παντοκρατορινός. 

62 Κατάστιχο εσόδων καί εξόδων των επιτρόπων της Κων/πόλης 
σελ. 337-340 1 Matou 1855 - 1 Matou 1856 

Επίτροποι: αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός Ίβηρίτης, γέροντας Διονύσιος 
Παντοκρατορινός. 



Τα κατάστιχα της μονής Τριών 'Ιεραρχών του 'Ιασίου 

Στα οκτώ κατάστιχα της μονής τών Τριών 'Ιεραρχών στο 'Ιάσιο, τα 
όποια καλύπτουν χρονικά την περίοδο 1781-1793, καταγράφονται τα ετήσια 
έξοδα και έσοδα τής μονής κατά τη διάρκεια τής ήγουμενείας του 'Ιγνατίου 
Λαυριώτη, δπως αποδεικνύεται άπό τρία έγγραφα του κώδ. άρ. 6 (φ. 127r-
128r). Σύμφωνα μέ τα έγγραφα αυτά, στις 17 Μαΐου 1793, μετά τή λήξη τής 
θητείας του 'Ιγνατίου Λαυριώτη ως ηγουμένου τής μονής, διατάχθηκε ό έλεγ
χος και ή θεώρηση τών λογαριασμών πού πραγματοποιήθηκαν κατά την πε
ρίοδο τής ήγουμενείας του, διάρκειας 12 ετών και 7 μηνών. Στον τίτλο κάθε 
κατάστιχου σημειώνεται ό αΰξων αριθμός του έτους ήγουμενείας. Άπό τα 
θεωρημένα και ελεγμένα κατάστιχα πού έχουν σωθεϊ, και τα όποια παρουσιά
ζονται εδώ, λείπουν αυτά του Ιου, 6ου, 8ου, 9ου καί 10ου έτους ήγουμενείας. 
Τήν εικόνα τής οικονομικής κατάστασης τής μονής τών Τριών 'Ιεραρχών, 
άλλα καί τής μονής Κοτροτζανίου στο Βουκουρέστι, συμπληρώνουν λίγα μεμο
νωμένα κατάστιχα εσόδων και εξόδων στον κώδ. άρ. 4, καθώς καί κατάλογοι 
χρεών, δανείων, ομολογιών, κινητής καί ακίνητης περιουσίας τών δύο μονών 
στον κώδ. άρ. 6, τα όποια καταχωρούνται στό πρώτο μέρος του καταλόγου 
πού περιλαμβάνει τους κώδικες μέ τα έγγραφα.1 Παρέχεται πιο κάτω ό κοι
νός τύπος τών οκτώ κατάστιχων τής μονής Τριών 'Ιεραρχών μέ αποσπάσματα 
άπό αντιπροσωπευτικό κατάστιχο. 

1. Βλ. Κώδ. 4, άρ. 11,12,13,14. — Κώδ. 6, άρ. 1, 3, 7, 21, 22, 31, 33, 34, 36, 37. 



ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΙΧΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 
ΣΤΟ ΙΑΣΙΟ 

'Εξοδο 

1. Εξόφληση κεφαλαίων και τόκων τών δανείων τής μονής τών Τριών 
'Ιεραρχών στο 'Ιάσιο τής Μολδαβίας. 

[1 Σεπτεμβρίου 1781 - 31 Αυγούστου 1782] 

Γρόσια Παράδες 
900 Tfj εκλαμπροτάττ] δομνίτζα Έλέγκω Μορούζχι διάφορον ενός 

χρόνου 
280 Tfj εκλαμπροτάτγ) δομνίτζα Κατήγκω Μορούζγ] 
400 Τω αρχοντι βιστιάργ) Πάλσα Γεωργάκγι 

42 Τω κυρ Γενναδίω 

1.622 
Κώδ. 37, φ. 2r 

2. Μισθοί πατέρων, δούλων, εργατών καί κατζιβελων τής μονής και τών 
μετοχιών της. 

Τω δικαίω Κωνσταντίω 
Τοΰ Άνθιμου καλόγερου μου 
Εις μίαν ζυγήν υποδήματα τοϋ Ιδίου 
Τοΰ Προκοπίου καλόγερου μου 
Εις μίαν ζυγήν παπούτζια τοϋ αύτοϋ 

Γρόσια 
120 
60 
2 

60 
1 

40 
23 

Παράδες 

10 

10 

Τοΰ βακάρη 
Τοΰ εργελετζή 

895 10 
Κώδ. 37, φ. 2Γ 
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3 . Έ ξ ο δ α για τις επιδιορθώσεις σπιτιών, εκκλησιών, χανιών, βρυσών, ερ
γαστηρίων, μαγειρίου, φούρνου, λουτρού, αποθήκης {σπετζαρίας) καί κελαριοΰ 
(πίβνιτζα), καθώς καί για την ανέγερση νέων κτιρίων. 

Γρόσια Παράδες 
401 22 Τα έξοδευθέντα δια την τελείωσιν της οικοδομής των δσπι-

τίων, δποϋ κάθεται 6 πασιά Παναγιώτης. 
9 [γρόσια] 24 [παράδες], εις 48 ζευγάρια ρεζέδες πολιτι
κούς δια τους τζερτζεβέδες προς 8 παράδες. 
21 [γρόσια] 24 [παράδες], εις 48 τζάμια δια τα παράθυρα 
προς 18 παράδες με την δούλευσίν των. 
37 [γρόσια], τον τογραμματζήν δια ταϊς πόρταις και παρά
θυρα με άποκοπήν. 

111 10 Τα έξοδευθέντα εις την άνακαίνισιν της βρύσεως τοΰ χανίου 
16 [γρόσια], εις 40 οκάδες ολόγι προς παράδες 16 

152 20 Εις την βρϋσιν τοΰ μοναστηρίου 

362 34 Τα έξοδευθέντα εϊς μερεμέτια όλων των οντάδων τοΰ χανίου 
δια χειρός τοΰ κυρ Νίτζου 

246 36 Τα έξοδευθέντα εις άσήκωμα στης σκέπης των εργαστηρίων 
όπου είναι είς την οϋλιτζα Μάραι. 

Κώδ. 37, φ. 2 ν - 4 ν 

4. "Εξοδα για την ένδυση του ηγουμένου, τών μοναχών, τών υπηρετών 
καί τών κατζιβέλων της μονής. 

Γρόσια Παράδες 
85 6 Τα εις ενδυμασίας μου 

15 [γρόσια] εις έναν ταχταν άλεπόγουνα 
14 [γρόσια] εις μίαν γούναν δια τον τζουμπέν μου 
15 [γρόσια] είς ενα μισάδι σιντζαπόγουνα 

20 30 Είς φορέματα τοΰ Πέτρου 
12 [γρόσια] 25 [παράδες] εις μίαν τατάρκαν και ενα δου-
λαμάν τζόχινα 
20 [παράδες] εις το καλπάκι του φδιαστικά 
3 [γρόσια] 17 [παράδες] εις μίαν γοϋναν 

Κώδ. 37, φ. 4ν 
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5. "Εξοδα για εποχιακές εργασίες στα αμπέλια της μονής, 

Γρόσια Παράδες 
8 20 Εις 17 δεμάτια στεφάνια προς παράδες 20 

13 Τον πουτνάρην δια 13 βαένια, όπου εφθιασεν 
2 10 Εις 3 σακκιά δια τα σταφύλια των δύω αμπελιών 
6 Εις φαγί των ανθρώπων εις την βαμασόγιαν 
5 Εις τρνγητικά των αυτών 

11 20 Το δίσμα τον αντοϋ αμπελιού 
Κώδ. 37, φ. 5r 

6. "Εξοδα για εργασίες στα μετόχια (μωσίες) τής μονής και στις άμαξες. 

Γρόσια Παράδες 
100 Τον άρχοντος παχαρνίκον Χονρμονζάκη δια το χοτάρισμα 

τής μωσίας Φαρκασανίου 
100 Τοϋ άρχοντος στολνίκου Λουκή δια το χοτάρισμα τής αντής 

μωσίας 
50 Τον βορνίκον Βιδράσκον δια το μέτρημα τής αντής 
58 Τα έξοδα τον φαγητοϋ τών αντών αρχόντων, οπον εκάθισαν 

εκεί 
6 Δια την χάρταν οπον εκαμεν ό ζωγράφος δια την αντήν 

μωσίαν 

5 Εις 50 οκάδες κατράνι διά τε τα αμάξια, και πούτικαν, και 
καμπάνας. 

Κώδ. 37, φ. 5ν 

7. Δώρα και δωροδοκίες σε διάφορα πρόσωπα. 

Γρόσια Παράδες 
3 Εις ενα μοσχάρι τον ανθέντον τα Χριστούγεννα 

15 Εις το ετι παγί τον νψονς τον 
7 Τών ιερέων οπον ήλθον με τάς εικόνας 
6 30 Εις καϊβέν κάί ζάχαρη τον δεσπότον 

140 Εις ενα τίμιον νποκείμενον δια μεγάλας δονλεύσεις τον μο-
ναστηρίον 

150 Εις ενα έτερον νποκείμενον δι' ανάγκην μεγάλην τον μονα-
στηρίον 

54 Εις βοντκαν και μίαν σκατοϋλκαν ομοϋ, εις τον μισενμον τον 
νψηλοτάτον ανθέντον Μονρονζη. 

Κώδ. 37, φ. 6Γ 
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8. "Εξοδα για τα αναγκαία τών εκκλησιών τής μονής και του μετοχιου 
της στον Κοπό. 

Γρόσια Παράδες 
56 35 Εις 65 οκάδες λάδι προς παράδες 35 

118 16 Εις 64 οκάδες άγιοκαϊρι καινονριον προς 1 γρόσι και 34 
παράδες 

6 30 Εις 27 οκάδες άγιοκαϊρι δονλεντικά προς παράδες 10 
16 26 Εις 9 οκάδες άγιοκαϊρι καινονριον προς 74 παράδες λαμπά

δες δονλενμένες 
6 20 Δια το δέσιμον τών λαμπάδων με τενεκέν, όπου είναι έμ

προσθεν τών εικόνων 
Κώδ. 37, φ. 6r 

9. "Εξοδα κατά τη διάρκεια τών εορτών τής Άγιας Παρασκευής καί τών 
Τριών 'Ιεραρχών. 

Γρόσια Παράδες 
8 Εις 2 οκάδες καΐβεν γεμενι εις το προσκάλεσμα του αύθέντου 

13 20 Εις 6 οκάδες ζάχαρι τον Ιδίου 
25 20 Εις το ετπαγι τον νψονς τον 

8 Εις 2 οκάδες καΐβεν τον δεσπότον μας 

Εις μίαν όκαν καΐβεν τον Μέγα Λογοθέτον 

Εις μίαν όκαν καΐβεν τον βον Λογοθέτον 

4 Εις 2 οκάδες βοντνρον 
5 Εις 2 οκάδες γλνκον 
2 16 Εις 3 οκάδες ρακί άνασόνι δια την τράπεζαν και καλαπαλίκι 

Κώδ. 37, φ. 6ν 

10. Ελεημοσύνες στους φτωχούς. 

Γρόσια Παράδες 
138 12 Τα δοθέντα ελέη εις διάφορα ενδεή υποκείμενα, και εις δν-

σκονς, και πτωχούς εις την εκκλησίαν εις τάς εορτάς, και 
εις τάς νεομηνίας. 

Κώδ. 37, φ. 7r 

17 
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11 . "Εξοδα για τα αναγκαία του ήγουμενείου (όσπιτίον) της μονής. 

Γρόσια Παράδες 
55 20 Εις. 241/2 οκάδες καϊβεν ai μεν 61/2 προς γρόσια 3, ai δέ 

18 προς γρόσια 2 
45 Εις 18 οκάδες γλυκον προς παράδες 100 
30 Εις 15 οκάδες βοϋτκαν προς γρόσια 2 
36 Εις 18 οκάδες καπνον προς γρόσια 2 
22 20 Εις 30 οκάδες ρακί προς παράδες 30 

Κώδ. 37, φ. 7ν 

12. "Εξοδα για τα άλογα και τα άλλα ζώα. 

Γρόσια Παράδες 
50 Εις 25 φάλτζες χορτάρι κοσιστικά προς γρόσια 2 και πα

ράδες 10 
25 Εις 50 αμάξια χορτάρι κνραν όπου ήψεραν προς παράδες 20 
16 ΕΙς 8 αμάξια χορτάρι άγοράν προς γρόσια 2 

4 20 Εις έτερα δύω αμάξια χορτάρι προς παράδες 90 

Κώδ. 37, φ. 8 Γ 

13. "Εξοδα στο μαγειρείο κατά τη διάρκεια δλου του χρόνου και κατά 
τις εορτές της Ά γ . Παρασκευής και τών Τριών 'Ιεραρχών. 

Γρόσια Παράδες 
33 Εις 110 οκάδες ρύζι προς παράδες 12 

103 11 Εις 125 οκάδες λάδι ai μεν 3 προς 35, ai δε 122 προς πα
ράδες 33 

389 34 Εις άγοράν ψωμίον από το παζάρι εις όλον τον χρόνον. 

260 25 Εις 344 αμάξια ξύλα εις διαφόρους τιμάς 

Κώδ. 37, φ. 8 ν 

14. Διάφορα έ'κτακτα έ'ξοδα: αγορά σπιτιών, αμπελιών και ζώων, έ'ξοδα 
για γιατρούς, δίκες ή αυθεντικά γράμματα. Τα έξοδα αύτου του είδους δεν 
περιέχονται υποχρεωτικά σέ δλα τα κατάστιχα. 

Γρόσια Παράδες 
88 18 Εις την κρίσιν δποϋ είχε το μοναστήρι μετά του άρχοντος 

πάνου Κωνσταντίνου Μπάσοτα διά τους κατζιβέλους 
18 γρόσια, εις πανεκλαμπρότατα αυθεντικά γράμματα, πο-
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δοκόπι άρμασέλου και άπρόδου την πρώτην φοράν όπου έκρί-
Θην μετά της ευγενείας του. 
11 γρόσια, 28 παράδες, εις γράμματα μαρτυρικά υπογεγραμ
μένα παρά των αρχόντων Ισπροβνίκου "Ρωμανού περί αυτής 
τής υποθέσεως. 

Κώδ. 39, φ. 7r 

"Εσοδα 

1. 'Ενοίκια και μπέσμανα από εργαστήρια, οντάδες, σπίτια, μαγαζιά, χά
νι, λουτρό καί μωσίες. 

Γρόσια Παράδες 
2.676 30 Άπο κυράδες και μπέσμανα 
2.000 Άπο το χάνι δια μήνας 8 από 24 Αύγουστου 1781, εως 

Άπριλλίου 24,1782. 
833 13 Αιά μήνας 4, δηλαδή άπο 'Απριλλίου 24 εως Αύγουστου 24 

τοϋ αύτοΰ έτους εκπίπτωνται άπο την προτέραν συμφωνίαν 
γρόσια 500 επειδή κάί δια προσταγής αυθεντικής είχε σφα-
λισθή ό καϊβενές, και δια τοϋτο κανένας δεν το ήθελε με 
εκείνην τήν τιμήν. 

Κώδ. 37, φ. 9 Γ 

2. "Εσοδα άπο τήν εκκλησία τής μονής. 

Ή σύναξις τής ' Αγίας 
1Άπο το κουβούκλιον τής Άγιας χρονικώς 
Το τρίτον μερίδιον τής εκκλησίας 

Άπο αγιασμούς των αγίων λειψάνων και καμπάνων 
Άπο 5 σαρανταλείτουργα 

Κώδ. 37, φ. 9r 

3 . Δωρεές του ηγεμόνα Μολδαβίας προς τή μονή σε είδος καί χρήμα. 

Γρόσια Παράδες 
1.258 "Ελεος παρά τοϋ υψηλοτάτου αύθέντου Μουρούζη βοεβόδα 

40 Αιά 400 μελίσσια 
22 20 Αιά 300 πρόβατα 
37 20 Αιά 500 μέτρα κρασί 
10 Δια 100 μελίσσια τοϋ Κοποϋ 

Κώδ. 37, φ. 9r 

ρόσια 
326 
33 

171 
27 
40 

Παράδες 

23 
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4. Δάνεια. 
Γρόσια Παράδες 
1.000 'Από την κοκώναν Κατήγκον ' Ρωσσετου 
2,000 'Από την κοκώναν 27μαρα)><5ή! 

600 'Από τον κυρ Νεόφντον Σμνρναϊον 
600 'Από τον κυρ Παναγιώτην Ταραπεραν 

5. "Εσοδα άπο πωλήσεις ζώων και κρασιού. 

Γρόσια Παράδες 
24 'Από δύω άλογα 
20 'Από ενα έτερον 
11 "Ετι άπο άλλο πάλαιαν 
18 'Από ενα πουλάρι πάλαιαν 

Κώδ. 37, φ. 9ν 

Κώδ. 40, φ. 9ν 

— Μεταφορά τών μερικών συνόλων και γενικό σύνολο εξόδων. 

Γρόσια Παράδες 
1.622 Τα διαφόρητα 

895 10 ΟΙ μισθοί πατέρων, δούλων και εργατών 
2.524 Τα πληρωθέντα δια τον ποτέ Σαμουήλ 

411 Δια την αποτελειωσιν της οικοδομής τών όσπιτίων τοϋ πασά 
Παναγιώτου 

111 10 Εις την βρϋσιν τοϋ χανίου 
Κώδ. 37, φ. ΙΟν 

— Μεταφορά τών μερικών συνόλων και γενικό σύνολο εσόδων. 

Γρόσια Παράδες 
7.500 3 Τα συναχθεντα άπο κυράδες εργαστηρίων και μπέσμανα, χά

νι, λουτρού και μωσιών 
597 23 'Από την εκκλησίαν 

1.307 10 Τά αυθεντικά ελέη 
4.200 Τά άσηκωθεντα με το διάφορον. 

Κώδ. 37, φ. l l r 

— Διαφορά εσόδων και εξόδων. 

Γρόσια Παράδες 
13.668 36 "Ολα τά εισοδήματα 
11.870 2 "Ολα τά έξοδα 
01.798 34 "Εχω να δώσω εις το μοναστήρι. 

Κώδ. 37, φ. l l r 



Κ ώ δ . 3 7 Χαρτί 3 5 0 x 2 4 5 . — Φύλλα: 1-12 (λευκά: l v , lOr, l l v - 1 2 v ) . — Μελάνι μαύ
ρο. — Διατήρηση καλή. — Ό κώδικας αποτελείται άπο 6 δίφυλλα διπλωμένα. — Στο φ. I r : 
κατάστιχον των εξόδων καΐ εισοδημάτων τοϋ β°ν χρόνου αρχομένου άπο 1781 Σεπτεμ
βρίου avs μέχρι τέλους Αυγούστου 1782. Β°ν έτος της ήγουμενείας μου. 

1 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων της μονής Τριών 'Ιεραρχών 
φ. 2r-9v, l O v - l l r 1 Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ 1 7 8 1 - 3 1 Α υ γ ο ύ σ τ ο υ 1 7 8 2 

' Η γ ο ύ μ ε ν ο ς ό [ ' Ι γνάτ ιος Λ α υ ρ ι ώ τ η ς ] . 

Κ ώ δ . 38 Χαρτί 350 Χ 240. — Φύλλα: 1-8 (λευκά: 5ν, 6ν, 7r, 8v). —Μελάνι μαϋρο. — 
Διατήρηση μέτρια" υγρασία. — Στο εξώφυλλο: κατάστιχον εξόδων τε και εισοδημάτων τοϋ 
Γ°ν χρόνου, αρχομένου από 1782 Σεπτεμβρίου aïs εως 1783 τέλους Αυγούστου. Γον έτος 
της ήγουμενείας. 

1 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων της μονής Τριών Ιεραρχών 
φ. l r -5r , 6r, 7v-8r 1 Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ 1 7 8 2 - 3 1 Α υ γ ο ύ σ τ ο υ 1 7 8 3 

' Η γ ο ύ μ ε ν ο ς ό [ ' Ι γνάτ ιος Λ α υ ρ ι ώ τ η ς ] . 

Κ ώ δ . 39 Χαρτί 350 Χ 240. — Φύλλα: 1-14 (λευκά: ΙΟν, l l v - 1 3 r , 14v). — Μελάνι μαϋ
ρο.— Διατήρηση κακή* οπές, υγρασία. — Στο εξώφυλλο: κατάστιχον εξόδων και εισοδη
μάτων τοϋ 0ου έτους αρχομένου από Σεπτεμβρίου aïs 1783 εως τέλους Αυγούστου 1784. 
Δον έτος της ήγουμενείας. 

1 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων τής μονής Τριών 'Ιεραρχών 
φ. l r - lOr , l l r , 13v-14r 1 Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ 1 7 8 3 - 3 1 Α υ γ ο ύ σ τ ο υ 1 7 8 4 

' Η γ ο ύ μ ε ν ο ς ό [ ' Ι γνάτ ιος Λ α υ ρ ι ώ τ η ς ] . 



262 Μ Ε Ρ Ο Σ Β ' 

Κ ώ δ . 40Ρ Χαρτί 350 χ 243. — Φύλλα: 1-12 (λευκά: 1ν, 11ν-12ν). — Μελάνι μαϋρο.— 
Διατήρηση καλή. — Ό κώδικας αποτελείται άπο 6 δίφυλλα διπλωμένα. — Στο φ. I r : κατα
στιχον εξόδων και εισοδημάτων τοϋ Εου χρόνου αρχομένου από Σεπτεμβρίου ans 1784, 
μέχρι τέλους Αυγούστου 1785 ώς έσω δειχθήσεται. Εον έτος. 

1 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων της μονής Τριών Ιεραρχών 
φ. 2 r - l l r 1 Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ 1 7 8 4 - 3 1 Α υ γ ο ύ σ τ ο υ 1 7 8 5 

' Η γ ο ύ μ ε ν ο ς ό [ ' Ι γνάτ ιος Λ α υ ρ ι ώ τ η ς ] . 

Κ ώ δ . 4 1 ! Χαρτί 357 Χ241. — Φύλλα: 1-12 (λευκά: 1ν, 9ν-12ν). — Μελάνι καστανόχρω
μο. — Διατήρηση καλή* οπές άπο σκουλήκια. — Ό κώδικας αποτελείται άπο 6 δίφυλλα δι
πλωμένα. — Στο φ. I r : καταστιχον των εξόδων και εισοδημάτων τοϋ παρόντος ζον χρό
νου αρχομένου από 1786 μέχρι τέλους Αυγούστου 1787. Ζον έτους. 

1 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων της μονής Τριών 'Ιεραρχών 
φ. 2r-9r 1 Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ 1 7 8 6 - 3 1 Α υ γ ο ύ σ τ ο υ 1 7 8 7 

' Η γ ο ύ μ ε ν ο ς ό [ ' Ι γνάτ ιος Λ α υ ρ ι ώ τ η ς ] . 

Κ ώ δ . 4 2 Χαρτί 351 Χ245. — Φύλλα: 1-10 (λευκά: l v , 9r, lOr-v). — Μελάνι καστανό
χρωμο. — Διατήρηση καλή. — Ό κώδικας αποτελείται άπο 5 φύλλα διπλωμένα. — Στο 
φ. I r : καταστιχον των εξόδων και εισοδημάτων τοϋ παρόντος ιαον χρόνου αρχομένου από 
1790 Σεπτεμβρίου ans μέχρι τέλους Αυγούστου 1791. ΙΑ00 έτους. 

1 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων τής μονής Τριών Ιεραρχών 
φ. 2r-8v, 9ν 1 Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ 1 7 9 0 - 3 1 Α υ γ ο ύ σ τ ο υ 1 7 9 1 

' Η γ ο ύ μ ε ν ο ς ό [ ' Ι γνάτ ιος Λ α υ ρ ι ώ τ η ς ] . 

Πρβλ.: Πίν. 20-21. 

Κ ώ δ . 4 3 Χαρτί 360 Χ 245. — Φύλλα: 1-12 (λευκά: 1ν, 11ν-12ν). — Μελάνι καστανό
χρωμο. — Διατήρηση μέτρια* υγρασία. — Ό κώδικας αποτελείται άπο 6 δίφυλλα. — Στο 
φ. I r : καταστιχον των εξόδων και εισοδημάτων τοϋ παρόντος ιβον έτους, αρχομένου από 
1791 Σεπτεμβρίου ans άχρι τέλους Αυγούστου 1792. ΙΒον έτους. 

1 Κατάστιχο εσόδων και εξόδων τής μονής Τριών 'Ιεραρχών 
φ. 2 r - l l r 1 Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ 1 7 9 1 - 3 1 Α υ γ ο ύ σ τ ο υ 1 7 9 2 

' Η γ ο ύ μ ε ν ο ς ό [ ' Ι γνάτ ιος Λ α υ ρ ι ώ τ η ς ] . 
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Πίν. 20. Κατάστιχο εσόδων καί εξόδων της μονής Τριών 'Ιεραρχών 
(1 Σεπτεμβρίου 1790-31 Αυγούστου 1791: Κώδ. 42, φ. 2r). 
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Πίν. 21. Κατάστιχο εσόδων και εξόδων της μονής Τριών Ιεραρχών 
• (1 Σεπτεμβρίου 1790-31 Αυγούστου 1791: Κωδ. 42, φ. 6ν). 
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Κώδ. 4 4 Χαρτί 350 Χ 240. — Φύλλα: 1-14 (λευκά: 13r, 14v). — Μελάνι καστανόχρω
μο.— Διατήρηση καλή. — Στο εξώφυλλο: καταστιχον των εξόδων και είσοδημάτων τοϋ 
ιγ°ν χρόνου εις μήνας επτά από 1792 Σεπτεμβρίου ait εως 1793 Άπριλλίου 6. Τοϋ ιγ°Ώ 

χρόνου. 

1 Κατάστιχο εσόδων καί εξόδων της μονής Τριών Ιεραρχών 
φ. lr-12v, 13v-14r 1 Σεπτεμβρίου 1792 - 6 'Απριλίου 1793 

'Ηγούμενος ό ['Ιγνάτιος Λαυριώτης]. 

Κώδ. 4 5 Χαρτί 317 Χ 212. — Σελίδες: 1-36 (λευκές: 19-36). — Μελάνι καστανόχρωμο 
και μαΰρο. — Διατήρηση καλή. — Ό κώδικας αποτελείται άπο 18 δίφυλλα. Στη σελίδα 18 
υπάρχει τουρκική σφραγίδα με υπογραφή. 

Τουρκικό κατάστιχο 
σελ. 1-18 β' μισό 18ου αι. 

Ελληνική μετάφραση τουρκικού κατάστιχου, στο όποιο καταγράφεται ή 
παραγωγή κρασιού και ρακής στο "Αγιο "Ορος. Ή καταγραφή τής παραγω
γής γίνεται κατά μοναστήρι, σκήτη ή κελί' σε καθένα άπο αυτά σημειώνονται 
οί παραγωγοί καί τα μέτρα κρασιοΰ και οι οκάδες ρακής πού καθένας άπο 
αυτούς είχε παραγάγει. Ή απογραφή πραγματοποιήθηκε άπο τον 'Οσμάν για-
ζατζή, απεσταλμένο άπο τή Θεσσαλονίκη, καθώς καί τον Ή μ έ ρ άγά. 
'Αρχ.: Κατάστηχον εν φπερ σημειοϋμεν τα μέτρα το κρασί. . . 





ΜΕΡΟΣ Γ 
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1 Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως 
{Προθ. 1, συρτ. 1) Πρωτότυπο. —Χαρτί 465x380. —Μελάνι μαΰρο. — Διατήρηση μέ
τρια: σχισίματα σέ δλη τήν αριστερή πλευρά τοϋ εγγράφου* λείπει ή αρχή ορισμένων στί
χων. — Επικολλημένο σέ χαρτί. — 'Αρχικό Ε ερυθρό. — Στην αρχή τοϋ κειμένου ζωγραφι
σμένα το δισκάριο της προσκομιδής και το άγιο ποτήριο. — Στο κάτω τμήμα τοϋ verso 
απόσπασμα συνοδικοΰ πατριαρχικοΰ γράμματος τοϋ 17ου αιώνα. 

1668 

Σύμφωνα με τήν παράδοση της ανατολικής ορθόδοξης Εκκλησίας ή προ
σκομιδή τοποθετείται ύπτια, με κατεύθυνση προς τη δύση, καί νύττεται άπο 
δεξιά στα γράμματα ΙΣ . Ή μερίδα της Θεοτόκου τοποθετείται δεξιά της με
ρίδας του Χρίστου, των ταγμάτων των άγιων αριστερά καί των ορθοδόξων 
χριστιανών άπο κάτω. Τελευταία άρχισε να διαδίδεται άπο τους γραικολατί-
νους μέσω εντύπων ευχολογίων νεωτερισμός επηρεασμένος άπο τη δυτική Κα
θολική 'Εκκλησία, με βάση τον όποιο ή προσκομιδή τοποθετείται πρηνής ώς 
πρόβατον, κόβεται στα γράμματα Χ Σ καί οι μερίδες της Θεοτόκου καί όλων 
των άγιων τοποθετούνται προς τη μεριά των γραμμάτων αυτών. Ή Μεγάλη 
Σύναξη, οι καθηγούμενοι, οι προηγούμενοι καί οι έκκλησιάρχες τών μοναστη
ριών του 'Αγίου "Ορους ,καθώς καί οι εν τοις άσκητηρίοις ευρισκόμενοι πνευ
ματικοί πατέρες αποφάσισαν πριν ή καινοτομία αύτη διαδοθεί καί στο Ά γ ι ο 
"Ορος, νά καθοριστεί επακριβώς το τυπικό της προσκομιδής καί να διακη
ρυχθεί δτι οποίος ιερέας του Ά γ ι ο υ "Ορους παραβεί τους παραδοσιακούς κα
νόνες, θα αφορίζεται καί θα καθαιρείται* θα του παρέχεται συγχώρηση μόνο 
αν πραγματικά μετανοήσει. Για τον ίδιο σκοπό συντάχθηκε φυλλάδων, το 
όποιο αναφέρεται διεξοδικά στην υπόθεση της προσκομιδής. Το φυλλάδιο αυτό 
πού εγκρίθηκε με συνοδικά γράμματα τών πατριαρχών Διονυσίου Γ ' καί Παρ
θενίου Δ ' καί φέρει άφορισμόν στο πίσω μέρος φυλάσσεται στο ναό του Πρω-
τάτου καί βρίσκεται στη διάθεση δσων επιθυμούν νά το δανειστούν μετά άπο 
άδεια του σκευοφύλακα της Μεγάλης Συνάξεως καί του έκκλησιάρχη. 

Α ρ χ . : Έπειδήπερ τινές γραικολατίνοι μαθηταΐ τών Φραγγών.. . 

Πρβλ.: Σ μ υ ρ ν ά κ η , "Αγιον "Ορος, σελ. 138-139. — Κ α τ ά λ ο γ ο ς , σελ. 7 στοιχ. IB'. 

Σημ.: Το συνοδικό γράμμα τοϋ πατριάρχη Παρθενίου Δ' (Μάιος 1667) εκδίδεται: Μ. Ι. 
Γ ε δ ε ω ν, Κανονικοί διατάξεις, τόμ. 1, Κωνσταντινούπολη 1888, σελ. 56-58. Το απόσπα
σμα τοϋ συνοδικοΰ πατριαρχικοΰ γράμματος πού υπάρχει στο verso τοΰ παρόντος εγγρά
φου δέν προέρχεται άπο αυτό τοΰ Παρθενίου Δ'. 
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2 Άφιερωτήριο κηρόβουλλο του ηγεμόνα Βλαχίας 
Ιωάννη Σερπάν Καντακουζηνού 

(Προθ. 1, συρτ. 1) Πρωτότυπο. — Μεμβράνη 2020 Χ 337. — Τρία τεμάχια. — Μελάνι μαύ
ρο- στίξη και σημεία μέ χρυσό μελάνι. — Ή μεμβράνη επικολλημένη σέ βαβυκύανο ύφα
σμα. — Διατήρηση καλή" έξίτηλο λίγο, έφθαρμένη ή δεξιά πλευρά τοϋ έπίτιτλου. — Έπίτι-
τλο 195x335: στό πάνω μέρος τέσσερις άγγελοι (άνά δύο δεξιά και αριστερά) κρατούν 
ανοικτό ειλητάριο οπού εικονίζεται ή Κοίμηση της Θεοτόκου" χαμηλότερα εικονίζεται εγκόλ
πιο μέ παράσταση δικέφαλου άετοϋ, τό όποιο στηρίζουν δεξιά και αριστερά δύο Ορθιοι. 
λέοντες. Οί παραστάσεις Ιχουν σχεδιαστεί μέ μαϋρο μελάνι σέ χρυσό βάθος. Κάτω άπό τό 
εγκόλπιο ό τίτλος τοϋ ηγεμόνα σέ χρυσό βάθος, πλαισιωμένος άπό φυτικό διάκοσμο σέ γα
λάζιο βάθος. Τό αρχικό Ο τοϋ κειμένου χρυσό μέ διακόσμηση ανθέων. Τό κάτω μέρος τοϋ 
εγγράφου 500 Χ 340. Ή υπογραφή μέ κόκκινο μελάνι σέ χρυσό βάθος. Στα άκρα, δεξιά 
και αριστερά, φυτικός διάκοσμος σέ βαθυκύανο βάθος. Στό κέντρο ιδιόχειρη υπογραφή μέ 
μαϋρο μελάνι σέ γκρι βάθος. 'Ακολουθεί τυπικό κόσμημα κατάληξης τουρκικών βασιλικών 
ορισμών: ισοσκελές τρίγωνο μέ πλέγματα ανθέων. Άπό τό έγγραφο άπαιωρεϊται μέ κορ
δόνι ανοικτό καφέ κηρόβουλλο σέ επίχρυση διακοσμημένη θήκη. — Στό verso τοϋ εγγρά
φου σημειώνεται: σημ. 20°ν Στχ. Γ αριθ. 1 / Πρωτότνπον χρνσόβονλλον τοϋ Σερβάν Καν-
τακοζηνοϋ Βασσαράβα ΒΒ δι οϋ / δωρεΐται το παρ' αυτοϋ κτισθέν Μ(οναστή)ριον τοϋ Κο-
τροτζάνι τοις 20 / Μ(οναοτη)ρίοις τον Άγιου "Ορους "Αθω / εν ετει ,ζρΗ 1682 / ελληνιστί. 

ίνδ. 15, 1682 

Ό 'Ιωάννης Σερπάν Καντακουζηνός, ηγεμόνας Ούγγροβλαχίας 'ίδρυσε 
μονή στην τοποθεσία Κοτροτζάνι, όπου εκείθεν ελλαμψεν ήμΐν το θείον αυτοϋ 
έλεος, και το φως της ελευθερίας ημών. Τη μονή αυτή δωρίζει στα μοναστή
ρια του Α γ ί ο υ "Ορους μαζί μέ κινητή και ακίνητη περιουσία για τήν οικονο
μική αυτάρκεια τών μοναχών της. Ή δωρεά συνοδεύεται άπό τους παρακάτω 
δρους: 

1. Ό ηγούμενος, πού θα εκλέγεται μεταξύ τών μοναχών δλων ανεξαιρέ
τως τών μοναστηριών τοϋ 'Αγίου "Ορους της πρώτης και της δευτέρας τάξεως, 
πρέπει να είναι άξιος για τήν κατάληψη της θέσης αυτής" θα είναι οικονόμος 
της μονής και θα αποδίδει προς τήν Κοινότητα ετήσιο λογαριασμό. 

2. Στο "Αγιο "Ορος θα παραδίδεται κάθε χρόνο, δταν ή σοδειά θα είναι 
καλή, άπό τα εισοδήματα της μονής το ποσό πού απομένει μετά τήν αφαίρεση 
τών αναγκαίων εξόδων γΐά τή συντήρηση της μονής και τών μοναχών. Σέ δυ
στυχείς καιρούς ό ηγούμενος θα καταβάλλει ποσό ανάλογο της σοδειάς, ώστε 
να μή μένει το μοναστήρι χωρίς χρήματα. Ό 'ίδιος θα φροντίζει επίσης ανελλι
πώς για τή συντήρηση της μονής. 

3 . Τα κινητά αφιερώματα της μονής, δσα αναφέρονται σέ κατάστιχο και 
κηρόβουλλο του άφιερωτή, απαγορεύεται να μεταφερθούν στο "Αγιο "Ορος. Σέ 
περίπτωση σοβαρού κινδύνου απώλειας τους, θα φυλάσσονται μέ ευθύνη του 
ηγουμένου σέ παραδουνάβια κωμόπολη. 'Απαγορεύεται επίσης ή πώληση της 
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ακίνητης περιουσίας της μονής, γιά τη διατήρηση καί την αύξηση τής οποίας 
θα φροντίζει δ ηγούμενος. 

4. Ή μονή Κοτροτζανίου θα ακολουθεί τήν κοινοβιακή τάξη τοΰ Ά γ ι ο υ 
"Ορους καί θα εορτάζει μέ μεγαλοπρέπεια τήν Κοίμηση τής Θεοτόκου καί τή 
μνήμη των αγίων Σεργίου καί Βάκχου. Ό ιδρυτής θα ενταφιαστεί στην ίδια 
μονή καί, αν πεθάνει μακρυά, οι μοναχοί είναι υποχρεωμένοι να φροντίσουν 
για τή μετακομιδή των οστών του. 

Ή αθέτηση τών ορών αυτών θα έχει ως επακόλουθο τήν ακύρωση τής 
δωρεάς. 'Ορίζεται ακόμη δτι κανένα άπο τα δύο μέρη, δηλαδή το "Αγιο "Ορος 
καί οι εκάστοτε επίτροποι τής μονής, συγγενείς τοϋ δωρητή, δεν έ'χει το δι
καίωμα να αφαιρέσει για οποιοδήποτε λόγο περιουσιακά στοιχεία τοΰ μονα
στηρίου. 

'Υπογράφει ό βοεβόδας 'Ιωάννης Σερπαν Καντακουζηνός. 
'Αρχ.: "Οτι μεν πάντα τα οντά εκ της Θεον προνοίας καί εξήρτηνται και διέ
πονται. . . 

Έκδ.: Ε. d e H u r m u z a k i , Documente privitoare la Istoria Românilor, τόμ. 14.1: 
Ν. Ι ο r g a, Documente grecesti privitoare la Istoria Românilor, Βουκουρέστι 1915, 
σελ. 248-255. — Πρβλ.: Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , Άγιον "Ορος, σελ. 201. — Σ μ υ ρ ν ά κ η , Ά-
γιον "Ορος, σελ. 139. — Γ ε δ ε ώ ν, "Αθως, σελ. 158. — Κ α τ ά λ ο γ ο ς , σελ. 28 στοιχ. Γ' 
άρ. 1. — 'Απάντησις τών 'Ανατολικών 'Ορθοδόξων 'Εκκλησιών και 'Αγίων Τόπων προς 
το 'Υπόμνημα τής 'Ηγεμονικής Κυβερνήσεως τών 'Ηνωμένων Ήγεμονειών Βλαχίας και 
Μολδαβίας, περί τών Γραικικών Μοναστηριών, Κωνσταντινούπολη 1863, σελ. 46-50 (τμη
ματική παράφραση). — Μ ι λ τ . Κ α ρ α β ο κ υ ρ ο ϋ , Τα δίκαια τών εν Ρουμανία μοναστη
ριών τών 'Αγίων Τόπων, Κωνσταντινούπολη 1913, σελ. 49. — L a n g l o i s , Mont Athos, 
σελ. 35 (δπου αναφέρει το άφιερωτηριο χρυσοβουλλο τοϋ 'Ιωάννη Σερπαν Καντακουζηνού 
για τή μονή Κοτροτζανίου στο άρχεϊο της μονής Μεγίστης Λαύρας). — 'Αντίγραφο τοϋ κη-
ροβούλλου βλ. κώδ. 3, άρ. 9. 

3 Πατριαρχικό καί συνοδικό γράμμα τοΰ πατριάρχη Γαβριήλ Δ' 

(Προθ. 1, συρτ. 1) Πρωτότυπο. —Χαρτί στιλπνό καλής ποιότητας: 783x535. — Μελάνι 
καφέ σέ διάφορες αποχρώσεις. — Διατήρηση άριστη. — 'Ορθογραφία. 

Φεβρουάριος, ίνδ. 3 , 1785 

Ό πατριάρχης καί ή Σύνοδος απευθυνόμενοι προς τους μοναχούς, τους 
επιστάτες καί τους σκευοφύλακες τοΰ 'Αγίου "Ορους αναφέρουν δτι μετά άπο 
έ'ρευνα καί πολλές συσκέψεις έ'λυσαν το οξύτατο πρόβλημα τών δανείων καί 
τών χρεών τής Κοινότητας, το όποιο άπειλοΰσε τή σωστή λειτουργία τοΰ 
'Αγίου "Ορους. "Ηδη για το κοινό καλό είχε εκδοθεί πατριαρχικό καί συνο
δικό σιγίλλιο μέ δρους καί κανόνες, πού πρέπει να τηροΰνται αυστηρά.1 Για 
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τον 'ίδιο λόγο αποφασίστηκε ό διορισμός λαϊκών επιτρόπων στην Κωνσταντι
νούπολη, οι όποιοι θα ασχολούνται με την επίλυση τών οικονομικών κυρίως 
προβλημάτων της Κοινότητας. Για τη θέση αύτη επιλέχτηκαν οι άρχοντες: 
Χατζή-'Ασλάνης, κυρίτζης Σκαρλατάκης, τζελεπής Πετράκης, Χατζη-Πανα-
γιωτάκης Σκαντζογλου, Παυλής Κωνσταντίνου και κυρίτζης Γιαννάκος του 
Χατζη-Μιχάλη. Με σκοπό να βοηθηθεί ή επιτροπή αυτή στο έ'ργο της διορί
στηκαν επίσης ως συνεπίτροποι, παρά τήν αρχική άρνηση τους, οι αγιορείτες, 
σκευοφύλακας 'Ιγνάτιος Έσφιγμενίτης καί προηγούμενος Μητροφάνης Ίβηρί -
της, οι όποιοι θα βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη καί μαζί με τους απε
σταλμένους κάθε χρόνο δύο αγιορείτες επιτρόπους θα αναλαμβάνουν το δια
κανονισμό τών δανείων καί τών χρεών της Κοινότητας, καθώς καί τήν εξό
φληση τών κάθε ε'ίδους εισφορών. Παρακαλούνται οι μοναχοί του 'Αγίου "Ορους 
να ζουν ειρηνικά καί να φροντίζουν για τήν κατανομή καί τήν εξόφληση τών 
εισφορών τους. 

Οι σκευοφύλακες καί οι προεστώτες τών μονών οφείλουν κάθε χρόνο να 
παρουσιάζουν σε κοινή σύναξη της μονής τους το κατάστιχο τών ληψοδοσιών 
τους προς έ'γκριση. Παράλληλα, οι μοναχοί κάθε μονής θα αποφασίζουν, αν θα 
ανανεώνεται ή θητεία τών σκευοφυλάκων καί τών προεστώτων τους ή θα αντι
καθίστανται. Για κάθε αλλαγή πρέπει να ενημερώνονται οι επίτροποι, οι όποιοι 
θα βρίσκονται στή διάθεση της Κοινότητας ή τών μονών για οποιοδήποτε πρό
βλημα προκύψει. 

Μηνολόγιο με το χέρι του πατριάρχη Γαβριήλ Δ' καί υπογραφές τών 
μητροπολιτών: 'Εφέσου Σαμουήλ, 'Ηράκλειας Μεθοδίου, Κυζίκου 'Αγαπίου, 
Νικομήδειας Γερασίμου, Χαλκηδόνος Παρθενίου, Δέρκων Άνανία, Σερρών 
Ματθαίου, Δράμας Γρηγορίου, 'Αγχιάλου 'Ιωακείμ καί Ναυπλίου Μελετίου. 

'Αρχ.: Πανταχού εποπτεύει άγρνπνως δ ακοίμητος οφθαλμός. . . 

Έ κ δ . : Χ. Κ τ ε ν ά, Νεώτεραι πηγαί προς καθορισμον τών Θεσμών τον Άγίον "Ορους 
"Αθω, Γρηγόριος Παλαμάς 2 (1918), σελ. 489-492.—Πρβλ.: Πίν. 22. 

1. Πρόκειται για το λεγόμενο τυπικό τοϋ πατριάρχη Γαβριήλ Δ', βλ. κωδ. 3, άρ. 12. 

4 Πατριαρχικό καί συνοδικό γράμμα του πατριάρχη 
Προκοπίου Α' 

(Προθ. 1, συρτ. 1) Πρωτότυπο. — Χαρτί παχύ μέτριας ποιότητας 780x512.—Μελάνι 
μαϋρο σε διάφορες αποχρώσεις. — Διατήρηση άριστη. 

'Απρίλιος, ίνδ. 6, 1788 

Ό πατριάρχης καί ή Σύνοδος απευθυνόμενοι προς τους μοναχούς, τους 
επιστάτες καί τους προεστώτες τών μονών του 'Αγίου "Ορους αναφέρουν Οτι 
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έχουν πληροφορηθεί άπο γράμματα αγιορειτών, άλλα και άπο τους επιτρόπους 
στην Κωνσταντινούπολη, τις ταραχές και τίς διαφωνίες πού μαστίζουν εδώ 
καί χρόνια το "Αγιο "Ορος. Το παρόν πατριαρχικον συνοδικον σνμβονλεντικον 
γράμμα απολύεται μέ σκοπό να παραινέσει τους μοναχούς καί να θέσει τέλος 
στις διχόνοιες. 'Ορίζονται για το λόγο αύτο τα ακόλουθα: οι λιγότερο σοβα
ρές διαφορές μεταξύ τών μονών θα εκδικάζονται καί θα επιλύονται άπο τους 
εκάστοτε επιστάτες της Κοινότητας, ενώ οι σοβαρότερες άπο τη Μεγάλη Σύ
ναξη, σύμφωνα μέ το 4ο Κεφάλαιο του πατριαρχικού καί συνοδικού γράμμα
τος του πατριάρχη Γαβριήλ Δ ' . 1 Οι αποφάσεις θα επικυρώνονται μέ ενυπό
γραφα καί ένσφράγιστα γράμματα, τα όποια θα αποστέλλονται προς το πα
τριαρχείο για συνοδική επικύρωση. Στους παραβάτες τών αποφάσεων θα επι
βάλλονται βαρύτατες ποινές εκκλησιαστικές και εξωτερικές. 

Μηνολόγιο μέ το χέρι του πατριάρχη Προκοπίου Α' καί υπογραφές τών 
μητροπολιτών: Καισαρείας Γρηγορίου, 'Εφέσου Σαμουήλ, 'Ηράκλειας Μεθο
δίου, Κυζίκου 'Αγαπίου, Νικομήδειας Γερασίμου, Χαλκηδόνος Παρθενίου, Δέρ-
κων Άνανία, Τορνόβου Καλλινίκου, "Αρτης Μακαρίου, 'Ιωαννίνων Μακαρίου. 

'Αρχ. : Πάλιν τα αυτά τοις αύτοΐς, πάλιν επιμονή εις τάς προτέρας διαφοράς. . . 

Πρβλ.: Σ μ υ ρ ν ά κ η , "Αγιον "Ορος, σελ. 158.—'Αντίγραφο τοΰ εγγράφου βλ. κωδ. 3, 
άρ. 51. 

1. Πρόκειται για το 4ο Κεφάλαιο τοΰ λεγόμενου τυπικού τοϋ πατριάρχη Γαβριήλ Δ', βλ. 
κωδ. 3, άρ. 12. 

5 Πατριαρχικό καί συνοδικό γράμμα τοΰ πατριάρχη 
Γρηγορίου Ε ' 

(Προθ. 1, συρτ. 1) Πρωτότυπο. — Μεμβράνη 685 Χ 590. — Μελάνι καστανόχρωμο. — Δια
τήρηση πολύ καλή. — Άπαιωρεΐται μέ γαλάζια μήρινθο μολύβδινη σφραγίδα τοϋ πατριάρχη: 
διάμ. 60 mm καί πάχος 4 mm. 

1798 

Ό πατριάρχης Γρηγόριος Ε ' φροντίζοντας υπέρ της ευταξίας, αυξήσεως 
τε και βελτιώσεως δλων τών μοναστηριών κατέγραψε σέ κώδικα τήν κινητή 
καί ακίνητη περιουσία, τα χρέη καί τίς ληψοδοσίες τών μονών μέ τή βοήθεια 
πατριαρχικών καί συνοδικών έξάρχων. Για τα μοναστήρια, ειδικότερα, τοΰ 
'Αγίου "Ορους αντί να καινοτομήσει, ανακαινίζει μέ το γράμμα αύτο το πα
τριαρχικό καί συνοδικό γράμμα τοΰ πατριάρχη Γαβριήλ Δ' πού είχε εκδοθεί 
το 1783 καί περιείχε 18 κεφάλαια, τα όποια πρέπει να τηρούνται άπο τους μο
ναχούς τοΰ Α γ ί ο υ "Ορους. 'Επιπλέον ανακοινώνει οτι ή 'Εκκλησία θα παρέχει 
κάθε χρόνο στή Σχολή τοΰ 'Αγίου "Ορους οικονομική ενίσχυση, ύψους 375 
γροσιών, επί κοινή της εκ της παιδείας ωφελεία. 
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'Ακολουθούν τα 18 κεφάλαια του πατριαρχικού και συνοδικού γράμματος 
του πατριάρχη Γαβριήλ Δ'. 

Προστίθεται ακόμη δτι οι επιστάτες πρέπει να εκλέξουν δύο άπο τους 
προκριτωτέρους μοναχούς, ώς επιτρόπους τής Σχολής του 'Αγίου "Ορους, και 
να φροντίζουν κάθε χρόνο για τη συγκέντρωση άπο τα μοναστήρια 625 γρο
σιών, για τή συμπλήρωση, μαζί με τα 375 γρόσια πού προσφέρει κάθε χρόνο 
ή Εκκλησία, 1.000 γροσίων, τα όποια θα δαπανώνται σε μισθούς τών διδα
σκάλων και σε άλλες ανάγκες τής Σχολής. Διορίζονται εφ' δρου ζωής στην 
Κωνσταντινούπολη ώς επίτροποι τής 'ίδιας Σχολής ό μισέρ Σκαρλάτος και ό 
κύρ Γεωργάκης Φεντελής. 'Ορίζεται, τέλος, δτι για την ευταξία τών μονών ό 
ηγούμενος ή ό σκευοφύλακας οφείλει να αποδίδει κάθε χρόνο ενώπιον τών 
προκριτωτέρων άπο τους συγκοινοβιάτες του το λογαριασμό τής ληψοδοσίας 
του. Αυτός πού θα αποδειχτεί αμελής ή καταχραστής θα είναι αφορισμένος 
και καταραμένος. 

Υπογράφουν ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος Ε' καί οι μη
τροπολίτες: Εφέσου Σαμουήλ, Νικαίας Καλλίνικος, Χαλκηδόνος 'Ιερεμίας, 
Δέρκων Μακάριος, Θεσσαλονίκης Γεράσιμος, Τορνόβου Ματθαίος, Νεοκαισα-
ρείας 'Ησαΐας, Λαρίσσης Διονύσιος, 'Αγκύρας Ίωαννίκιος, Παροναξίας Νεόφυ
τος, Βιδύνης Γρηγόριος, Δρύστρας Γρηγόριος, Εύρίππου 'Ιερόθεος, Γάνου Κύ
ριλλος, Τζίας καί Θερμίων Νικόδημος, Καρπάθου Νεόφυτος. 

'Αρχ.: f Τάς προστασίας καί αρχάς επανειληφότας ανάγκη πάσα. . . 
Πρβλ.: Κ α τ ά λ ο γ ο ς , σελ. 5 στοιχ. Β'.— Επίσης το τυπικό τοϋ πατριάρχη Γαβριήλ Δ', 
κώδ. 3, άρ. 12. Σχετικά με τή Σχολή τοϋ 'Αγίου "Ορους, κώδ. 3, άρ. 82, 83, 84, 85, 86. 

6 Πατριαρχικό καί συνοδικό σιγιλλιώδες γράμμα του πατριάρχη 
Νεοφύτου Ζ ' 

{Προθ. 1, συρτ. 1) Πρωτότυπο. — Μεμβράνη 685 Χ 510. — Μελάνι μαΰρο. — Διατήρηση 
πολύ καλή. — Άπαιωρεϊται με γαλάζια μήρινθο μολύβδινη σφραγίδα τοϋ πατριάρχη: διάμ. 
65 mm καί πάχος 4 mm. 

'Ιούνιος, ίνδ. 3, 1800 

Μετά το διακανονισμό πού επήλθε χάρη στις ενέργειες του πρώην πα
τριάρχη Γρηγορίου Ε' μεταξύ τής Κοινότητας του 'Αγίου "Ορους καί τών 
κελιωτών ώς προς τήν καταβολή τών εισφορών άπο τους τελευταίους, ό πα
τριάρχης Νεόφυτος Ζ' με πατριαρχικό καί συνοδικό γράμμα καθορίζει τον 
τρόπο κατανομής τών εισφορών μεταξύ τών μονών, ώστε να μήν υπάρχουν 
αδικίες. Κάθε φορά πού θα επιβάλλεται νέα εισφορά ή Μεγάλη Σύναξη θα 
κατανέμει το ποσό μέ βάση τήν υπάρχουσα οικονομική δυνατότητα καί κατά
σταση κάθε μονής. Οι προεστώτες τών μονών θα καθορίζουν στή συνέχεια το 
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ποσό πού αναλογεί στους κελιώτες τους, οι όποιοι είναι υποχρεωμένοι να το 
καταβάλλουν χωρίς αντίρρηση. Οι τιμές των πωλουμένων προϊόντων στο "Αγιο 
"Ορος θα καθορίζονται από τη Μεγάλη Σύναξη και τα ημερομίσθια και οί μι
σθοί θα καταβάλλονται τακτικά στους υποτακτικούς και τους υπηρέτες κάθε 
μοναστηρίου. Οί πατέρες, οί κελιώτες και οί ασκητές του Ά γ ι ο υ "Ορους οφεί
λουν να τηρούν αυστηρά τους καθιερωμένους κανόνες και να ζουν ειρηνικά, 
έπιλύοντας μέ σύνεση τις διαφορές τους. Οί παραβάτες των κανόνων και οί 
ταραχοποιοί θα αφορίζονται. 

Υπογράφουν ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Νεόφυτος Ζ ' και οί μη
τροπολίτες: Ηράκλειας Μελέτιος, Κυζίκου 'Ιωακείμ, Χαλκηδόνος 'Ιερεμίας, 
Δέρκων Μακάριος, Θεσσαλονίκης Γεράσιμος, Τορνόβου Ματθαίος, Νεοκαισα-
ρείας 'Ησαΐας, Λαρίσσης Διονύσιος, 'Αγκύρας Ίωαννίκιος, Μαρώνειας Νεό
φυτος. 

'Αρχ. : f Ta επ άγαθω σκοπώ προς κοινήν σύμπνοιαν.. . 

Πρβλ.: Κ τ ε ν ά, Καθιδρνματα, σελ. 283-284. — Β λ ά χ ο υ , Χερσόνησος, σελ. 99. — 
Σ μ υ ρ ν ά κ η , "Αγιον "Ορος, σελ. 163. — Κ α τ ά λ ο γ ο ς , σελ. 5 στοιχ. Α'. — Κώδ. 3, 
άρ. 77. 





ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 





1. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Στον πίνακα καταχωρήθηκαν έκτος άπα τα έγγραφα καί οι σημειώσεις, ενθυμήσεις,. 
πρόλογοι, πίνακες περιεχομένων, κατάλογοι εξόδων, χρεών, ομολογιών, εγγράφων, βιβλίων, 
κειμηλίων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, καθώς καί οι κάθε είδους εγγραφές, πού περι
λαμβάνονται τόσο στους κώδικες πού περιέχουν έγγραφα, δσο καί στους κώδικες των 
κατάστιχων. 'Αντίθετα, τα κατάστιχα πού περιέχονται στους κώδικες εγγράφων εντάχθη
καν μόνο στους πίνακες τών κατάστιχων. Στον ϊδιο πίνακα έχουν περιληφθεί καί τα λυτά. 
έγγραφα. 

Ό πρώτος αριθμός παραπέμπει στον αύξοντα αριθμό τοϋ κώδικα καί ό δεύτερος στον 
αύξοντα αριθμό τοΰ λήμματος κάθε κώδικα. Με το γράμμα Λ δηλώνεται ή κατηγορία 
τών λυτών εγγράφων. 

Χρονολογία Τίτλος εγγράφου Άρ. εγγρ. 

[972] 
1045, Σεπτέμβριος 
1046, 'Ιούνιος 

1178-1179 
1285, 'Οκτώβριος 

1312, Νοέμβριος 
1394 

[15ος-16ος αι.] 
1668 
1682 

1682 
1692-1693 
1692, 1694, 1696, 

1721,1722,1733 
[1693] 
1693, Νοέμβριος 
1694, 'Απρίλιος 
[1694] 
[1694] 
1694 
[1694] 
[1694] 

Τυπικό τοΰ αυτοκράτορα 'Ιωάννη Τσιμισκή 
Τυπικό τοΰ αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Θ' Μονομάχου 
Χρυσόβουλλο τοΰ αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Θ' Μονο
μάχου 
Αίτηση μοναχού καί λύσις τοΰ πατριάρχη Χαρίτωνος 
Γράμμα τών αγιορειτών προς τον αυτοκράτορα Μιχαήλ 
Η ' Παλαιολόγο 
Πατριαρχικό σιγίλλιο τοΰ πατριάρχη Νήφωνος Α' 
Νόμος καί τύπος τοΰ αυτοκράτορα Μανουήλ Β' Παλαιο
λόγου 
Διήγησις μερική 
'Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως 
Άφιερωτήριο κηρόβουλλο τοΰ ηγεμόνα Βλαχίας 'Ιωάννη 
Σερπάν Καντακουζηνού 

"Ιδιο με το προηγούμενο 
Καταγραφή εξόδων 

"Εσοδα της Κοινότητας άπό τη μονή Τριών 'Ιεραρχών 
Πίνακας περιεχομένων 
Πρόλογος 

'Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως 
'Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως 
'Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως 
'Εξόφληση χρέους της Κοινότητας 
'Εξόφληση χρέους της Κοινότητας 
'Εξόφληση χρέους 

3.1 
3.2 
3.3 

3.4 

3.6 
3.11 

3.8 
3.7 

Λ.1 

Λ.2 
3.9 
1.31 

1.33 
1.2 
1.5 
1.23. 
1.24 
1.25 
1.1fr 
1.20 
1.24 



282 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΙ Π Ι Ν Α Κ Ε Σ 

Χρονολογία 

1694, Μαΐου 12 
1694,'Ιουνίου 23 
1694-1742 
1696 
1696 
1696,1715 
1697-1721 
1700, Νοεμβρίου 16 
1708, Μάρτιος 
1714 
1722, Φεβρουάριος 
1722, Μάρτιος" 
1722,'Ιούλιος 
1724 
1725 
1732 
1743, ' Ιούλιος-1744, 

'Ιουνίου 14 
1743, 'Ιουλίου 16 
1743, Σεπτεμβρίου 24 
1743, Σεπτεμβρίου 26 
1743, Δεκέμβριος 
[1743] 

[1743] 
[1743] 
[1743] 
[1744] 
[1744] 
1744 
1745 
1754, 'Οκτωβρίου 27 
1754, 'Οκτωβρίου 27 
1754, 'Οκτωβρίου 27 
1763, Φεβρουαρίου 17 
1764, Αυγούστου 6 
1766, Φεβρουαρίου 11 -

1783, Μαίου 15 
1776,'Οκτωβρίου 1 

1776, Αυγούστου 1 -
1780,'Ιανουαρίου 31 

1776-1781 

1776-1784 

Τίτλος εγγράφου Άρ. έγγρ. 

Εξόφληση ομολογίας της Κοινότητας 1.36 
Κατανομή μουκατα 1.18 
Καταγραφή έλεημοσυνών 1.34 

'Εξόφληση χρεών της Κοινότητας 1.22 
'Εξόφληση χρέους της Κοινότητας 1.37 
Κατάλογος χρεών της Κοινότητας 1.35 
Καταγραφή εσόδων και εξόδων της Κοινότητας 1.14 

'Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως 1.6 
Σημείωση για ετήσια ε"ξοδα της Μεγάλης Συνάξεως 1.11 

'Ενθύμηση για δωρεά 1.32 
Σημείωση για το κελί του 'Αγίου 'Αντωνίου 1.9 

'Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως 1.7 
'Ενθύμηση για τή μονή Χιλανδαρίου 1.8 
'Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως 1.12 
'Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως 1.13 
Σημείωση 1.43 

Κατάλογος χρέους της Κοινότητας 2.9 
'Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως 1.10 
'Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως 1.15 
'Απόφαση τών επιστατών της Κοινότητας 1.17 
Πρόλογος 2.1 
Οι δροι («κεφάλαια») της συντεχνίας τών γουναράδων της 
Κωνσταντινούπολης προς τή Μεγάλη Σύναξη 2.2 
Οι υποχρεώσεις της Μεγάλης Συνάξεως 2.3 

'Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως 2.4 
Οι υποχρεώσεις τών επιστατών της Κοινότητας 2.5 
Κατάλογος εξόδων της Κοινότητας 2.6 
Σημείωση για το χαράτζι 2.7 
Σημείωση για το χαράτζι 2.8 
Σημείωση 1.44 

'Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως 2.11 
'Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως 2.12 
'Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως 2.13 
Όλοσφράγιστο γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως 4.21 
Σημείωση για απογραφή στο "Αγιο "Ορος 2.10 

Καταγραφή ομολογιών της Κοινότητας 5.2 
Όμολογητικο γράμμα τοϋ ηγουμένου της μονής Κοτρο-
τζανίου 'Ιγνατίου προς τήν Κοινότητα 3.52 

Κατάστιχο εσόδων και εξόδων της μονής Τριών 'Ιεραρχών 4.12 
Κατάστιχο ληψοδοσίας τοϋ επιτρόπου τοϋ 'Αγίου "Ορους 
στο Βουκουρέστι 4.11 
Κατάστιχο εσόδων και εξόδων της Κοινότητας τοϋ 'Αγίου 

"Ορους στή Μολδοβλαχία 6.1 
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Χρονολογία 

1777, Μαρτίου 27 
1780, Σεπτεμβρίου 1 

1780, Σεπτεμβρίου 1 

1781, Φεβρουαρίου 2 5 -
Όκτωβρίου 5 

1781 
1782, Αυγούστου 1 
1782, Σεπτεμβρίου 3 

1783, Μάιος 

1783, Μαίου 25 
1783,'Ιουνίου 1 
1783, Ιουνίου 1 

1783, 'Ιούνιος 
1783,'Ιουνίου 23 

1784, 'Απριλίου 4 

1784, 'Ιουνίου 13 

1784, Σεπτεμβρίου 18 

1784, Σεπτεμβρίου 20 

1784, 'Οκτωβρίου 25 

1784, Νοεμβρίου 13 

1784, Νοεμβρίου 15 

1784, Δεκεμβρίου 21 
1784, Δεκεμβρίου 21 
[1784] 

[1784] 

[1784] 

[1784] 

[1784 ή 1785] 

Τίτλος εγγράφου Άρ. εγγρ. 

Γράμμα της Κοινότητας τοϋ 'Αγίου "Ορους 5.10 
Κατάστιχο της κινητής περιουσίας τής μονής Τριών 'Ιε
ραρχών 3.63 
Κατάλογος περιουσιακών στοιχείων τής μονής Τριών 'Ιε
ραρχών 4.14 
Λογαριασμός τών εσόδων και τών εξόδων τής μονής Τριών 

'Ιεραρχών 4.13 
Καταγραφή ομολογιών τής Κοινότητας 5.8 
Σημείωση για τη σύσταση τοϋ κώδικα 5.1 

Εξοφλητικό γράμμα τών επιτρόπων τοϋ 'Αγίου "Ορους 
στην Κωνσταντινούπολη 5.9 
Πατριαρχικό και συνοδικό γράμμα τοϋ πατριάρχη Γα
βριήλ Δ' 5.7 
Κατανομή τοϋ χρέους τής Κοινότητας 5.6 

Έγγραφο για το χρέος τής Κοινότητας 5.5 
'Ομολογία τής μονής Κωνσταμονίτου προς τη Μεγάλη 
Σύναξη 3.94 
Τυπικό τοϋ πατριάρχη Γαβριήλ Δ' 3.12 

Ένσφράγιστη χρεωστική ομολογία εξι μονών τοϋ 'Αγίου 
Όρους 3.100 
Γράμμα τοϋ Χατζη-Σάββα προς τους προεστώτες τοϋ 'Α
γίου Όρους 3.15 
Πατριαρχικό και συνοδικό γράμμα τοϋ πατριάρχη Γα
βριήλ Δ' 3.21 
Γράμμα τών επιστατών τής Κοινότητας προς τους επιτρό
πους τοϋ 'Αγίου Όρους στην Κωνσταντινούπολη 3.14 
Γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς τον ηγεμόνα Μολ
δαβίας ['Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο] 3.18 

Ένσφραγιστο γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς τον 
οικονόμο τής 'Εκκλησίας τών Κυδωνιών παπά 'Ιωάννη 3.37 

Ένσφραγιστο γράμμα τής μονής Κωνσταμονίτου προς τήν 
Κοινότητα 3.39 
Γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς τον πατριάρχη Γα
βριήλ Δ' 3.23 
Σημείωση για το χρέος τής Κοινότητας 4.1 
Κατάστιχο εξόφλησης χρεών τής Κοινότητας 4.17 

Όλοσφράγιστο γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς τους 
μητροπολίτες Σεβάστειας Άνανία και Είρηνοπόλεως Σω
φρόνιο 3.19 
Γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς τον ηγεμόνα Βλα
χίας Μιχαήλ Σοΰτζο 3.20 

Ένσφραγιστο γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς τους 
έξάρχους τοϋ 'Αγίου "Ορους στη Μολδοβλαχία 3.16 
Γράμμα τών επιστατών τής Κοινότητας προς τους επι
τρόπους τοϋ 'Αγίου "Ορους στην Κωνσταντινούπολη 3.22 

'Απόφαση τής Μεγάλης Συνάξεως 3.38 
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Χρονολογία Τίτλος εγγράφου Άρ. εγγρ. 

1785, Ιανουαρίου 17 Γράμμα του πατριάρχη Γαβριήλ Δ' 3.13 
1785, 'Ιανουαρίου 22 Γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τους επιτρόπους του 

'Αγίου Όρους στην Κωνσταντινούπολη 3.24 
1785, Φεβρουάριος Πατριαρχικό και συνοδικό γράμμα τοϋ πατριάρχη Γα

βριήλ Δ' Λ.3 
1785, Φεβρουαρίου 20 Όλοσφράγιστο συμφωνητικό γράμμα της Μεγάλης Συνά

ξεως για το διορισμό τοϋ ηγουμένου της μονής Κοτρο-
τζανίου 3.2& 

[1785, Φεβρουαρίου 20] Όλοσφράγιστο συστατικό γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως 
προς τον ηγεμόνα Βλαχίας Μιχαήλ Σοϋτζο 3.27 

[1785, Φεβρουαρίου 20] Συστατικό γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τον ηγε
μόνα της Μολδαβίας 'Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο 3.28 

[1785, Φεβρουαρίου 20] Γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως τοϋ 'Αγίου Όρους προς 
τον πρώην ηγούμενο της μονής Κοτροτζανίου 3.29 

1785, Φεβρουαρίου 20 Γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τον ηγούμενο της 
μονής Κοτροτζανίου Σεραφείμ Βατοπεδινο 3.30 

1785, Φεβρουαρίου 20 Γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς το μητροπολίτη Σε
βάστειας [Άνανία] 3.31 

[1785], Μαρτίου 26 Γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς τους επιτρόπους τοϋ 
'Αγίου Όρους στην Κωνσταντινούπολη 3.3& 

1785, Μαΐου 4 Γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς τους επιτρόπους τοϋ 
'Αγίου Όρους στην Κωνσταντινούπολη 3.40 

1785 Γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς άρχοντες στή Μολ
δοβλαχία 3.17 

[1785] Γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς το Μεγάλο Δρα-
γουμάνο ['Αλέξανδρο] Καλλιμάχη 3.32 

[1785] Όλοσφράγιστο γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς τους 
λαϊκούς επιτρόπους τοϋ 'Αγίου "Ορους στην Κωνσταντι
νούπολη 3.33 

[1785] Γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς τον πατριάρχη Γα
βριήλ Δ' 3.34 

[1785] Γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς τους επιτρόπους τοϋ 
'Αγίου Όρους στην Κωνσταντινούπολη 3.35 

[1785] Γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς τον πατριάρχη Γα
βριήλ Δ' 3.25 

[1785] Γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς τον πατριάρχη Γα
βριήλ Δ' 3.41 

1786, 'Απριλίου 29 'Απόφαση τής Μεγάλης Συνάξεως 3.42 
1787, Σεπτεμβρίου 12 Γράμμα τών προεστωτων τών μονών τοϋ 'Αγίου "Ορους 

στην Κωνσταντινούπολη προς τους επιστάτες τής Κοινό
τητας 3.50 

1788, 'Απρίλιος Πατριαρχικό και συνοδικό γράμμα τοϋ πατριάρχη Προ
κοπίου Α' Λ.4 

1788, 'Απρίλιος "Ιδιο με το προηγούμενο 3.51 
17&8, 'Ιούνιος Πατριαρχικό και συνοδικό γράμμα τοϋ πατριάρχη Προ-

:' · κοπίου Α' προς τήν Κοινότητα 3.49 
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Χρονολογία 

1788, 'Ιουλίου 29 
[1788,'Ιουλίου 29] 
1789, Μαρτίου 1 
1789, 'Απριλίου 20 
1789, 'Απριλίου 27 
1789, 'Απριλίου 29 

1789, Νοεμβρίου 26 

[1790, 'Ιανουαρίου 11] 

1790, 'Ιανουαρίου 11 

1790, ['Ιανουαρίου 11] 

1790, 'Ιανουαρίου 11 

1790, Μαρτίου 12 
1790, 'Ιουνίου 11 
1790, 'Ιουνίου 16 
1790, Ιουνίου 18 
1790 
1791, 'Ιανουαρίου 3 
1791, Φεβρουαρίου 6 
1791, Μαίου 1 

1791, Μαΐου 1 
1791, Μαΐου 1 

1791, 'Ιουνίου 6 

1791, 'Ιουνίου 9 

1791, 'Ιουνίου 20 

1791, 'Ιούλιος 
1791, 'Ιούλιος 
1791, 'Ιούλιος 

1791, Σεπτεμβρίου 1 

1791, Σεπτέμβριος 
1791, 'Οκτωβρίου 1 

1.56 
1.57 
1.45 
3.98 
1.55 

1.52 

3.53 

3.54 

3.55 

3.56 

Τίτλος εγγράφου Άρ. εγγρ. 

Σημείωση 
Σημείωση 
Κατάλογος κειμηλίων, αμφίων, βιβλίων τοϋ Πρωτάτου 

'Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως 
Κατάλογος τουρκικών έγγραφων 
Σημείωση παράδοσης ομολογιών στο νέο επίτροπο τοϋ 

'Αγίου "Ορους στην Κωνσταντινούπολη 
Πατριαρχικό και συνοδικό γράμμα τοϋ πατριάρχη Νεο
φύτου Ζ' 

Όλοσφραγιστο γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τον 
πατριάρχη Νεόφυτο Ζ' 

Όλοσφραγιστο γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τους 
λαϊκούς επιτρόπους τοϋ 'Αγίου "Ορους στην Κωνσταντι
νούπολη 

Όλοσφραγιστο γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τους 
δανειστές της Κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη 

Όλοσφραγιστο γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τον 
μποσταντζή μπαση 3.57 
Πράξη παράδοσης και παραλαβής 1.51 
Κατάλογος εγγράφων και κειμηλίων 1.47 
Σημείωση για κειμήλια της μονής Κωνσταμονίτου 1.46 
Γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως 1.48 
Κατάλογος εξόδων της Κοινότητας 4.16 

'Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως 3.60 
Σημείωση για ομολογίες άπο την Κωνσταντινούπολη 1.53 

Ένσφράγιστο συμφωνητικό γράμμα τοϋ ηγουμένου της μο
νής Κοτροτζανίου Δαβίδ Λαυριώτη 3.58 

"Ιδιο μέ το προηγούμενο 6.8 
Διοριστήριο γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως για τον Δα
βίδ Λαυριώτη, ηγούμενο τής μονής Κοτροτζανίου 3.59 
Γράμμα τοϋ ηγουμένου τής μονής Κοτροτζανίου Δαβίδ 
Λαυριώτη προς την Κοινότητα 3.43 

Όλοσφραγιστο επικυρωτικό γράμμα τής Μεγάλης Συνά
ξεως 3.61 
Γράμμα τοϋ Πολύζου Χατζή-Μόσχου προς τη Μεγάλη 
Σύναξη 3.44 

'Ομολογία δανεισμοΰ 3.45 
'Ομολογία δανεισμοΰ 3.46 
Γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς τον επίτροπο Θεσ
σαλονίκης 'Ιωάννη Γούτα Καυταντζόγλου 3.62 

'Εξοφλητικό γράμμα τοϋ πρώην ηγουμένου τής μονής Κο
τροτζανίου 'Ιγνατίου Ξηροποταμινοΰ 6.2 
Χρεωστική ομολογία τής Κοινότητας 3.99 
Κατάστιχο παραλαβής κινητής και ακίνητης περιουσίας 
τής μονής Κοτροτζανίου 6.3 
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Χρονολογία 

1791, 'Οκτωβρίου 1 

1791, 'Οκτωβρίου 1 -
1796,'Οκτωβρίου 1 

1791, 'Οκτωβρίου 11 

1792, Μαρτίου 1 
[1792],'Απριλίου 15 
1792, 'Απριλίου 17 

1792, 'Ιουνίου 12 
1792, 'Ιουνίου 13 

1792, 'Ιουνίου 15 

1792, 'Ιουνίου 24 
1793, 'Απριλίου 6 

1793, 'Απριλίου 23 
1793, Μαΐου 17 
1793, 'Ιουνίου 1 
1793, 'Ιουνίου 20 
1793, 'Ιουνίου 22 

1793, 'Ιουλίου 10 

1793, Αυγούστου 16 
1793, Σεπτεμβρίου 1 
1793, Σεπτεμβρίου 2 
1793, Σεπτεμβρίου 29 
[1793-1794] 
1794, Φεβρουαρίου 2 

1794, Φεβρουαρίου 3 

1794, 'Ιουλίου 1 
1795, Φεβρουαρίου 5 
1795, Μάιου 21 

1795, Σεπτέμβριος 
1795 
1796, 'Απριλίου 1 
1796, 'Απριλίου 1 
1796, 'Ιουλίου 29 
1796, Αυγούστου 14 
1796, 'Οκτωβρίου 9 

Τίτλος εγγράφου Άρ. έγγρ. 

Συμφωνητικό γράμμα τοϋ ηγουμένου της μονής Κοτρο-
τζανίου Δαβίδ Λαυριώτη 6.4 

'Εκκαθαριστικός λογαριασμός τοϋ ηγουμένου τής μονής 
Κοτροτζανίου Δαβίδ Λαυριώτη 6.7 
Γράμμα τοϋ επιτρόπου Θεσσαλονίκης 'Ιωάννη Γούτα Καυ-
ταντζόγλου προς τους κελιώτες τοϋ 'Αγίου "Ορους 4.18 

'Ομολογία δανεισμού 3.47 
'Ομολογία δανεισμοΰ 3.48 
Γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς τους επιτρόπους τοϋ 

'Αγίου "Ορους στην Κωνσταντινούπολη 4.19 
Ένσφραγιστο γράμμα τής μονής Μεγίστης Λαύρας 3.65 
'Ενυπόγραφο και ένσφραγιστο γράμμα τής Μεγάλης Συ
νάξεως 3.66 
Πράξη παράδοσης εγγράφων στους νέους επιστάτες τής 
Κοινότητας 1.50 

Όλοσφράγιστο γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως 3.64 
Συμφωνητικό γράμμα τοϋ νέου ηγουμένου τής μονής Τριών 

'Ιεραρχών Κωνσταντίου Γρηγοριάτη 6.61 
Ένσφραγιστο γράμμα τής μονής Γρηγορίου 6.62 
Συμφωνητικό 6.58 

Όλοσφράγιστο εξοφλητικό γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως 1.28 
Έγγραφο αίρετοκρισίας 6.59 
Ενυπόγραφο γράμμα τοϋ πρώην ηγουμένου τής μονής 
Τριών 'Ιεραρχών 'Ιγνατίου Λαυριώτη 6.60 
Πατριαρχικό και συνοδικό γράμμα τοϋ πατριάρχη Νεο
φύτου Ζ' 3.67 
Κατανομή χαρατζοχαρτίων 1.26 
Συμφωνητικό τών επιστατών τής Κοινότητας 1.58 
Συνοδικό σιγιλλιώδες γράμμα τοϋ πατριάρχη Νεοφύτου Ζ' 3.68 
Κατάστιχο χρέους τής Κοινότητας στο Βουκουρέστι 6.5 
Σημείωση για ε'ξοδα τής Κοινότητας 1.29 

Ένσφραγιστο συμφωνητικό γράμμα τής μονής Μεγίστης 
Λαύρας 3.70 
Όλοσφράγιστο γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς τη 
μονή Μεγίστης Λαύρας 3.69 

Υποσχετικό γράμμα τοϋ ιερομόναχου Δοσιθέου 3.71 
Σημείωση για τα ενέχυρα τής μονής Έσφιγμένου 1.3 

Ένσφραγιστο γράμμα τοϋ σκευοφύλακα τής μονής Σίμω-
νος Πέτρας 'Ιωακείμ 3.73 

Ενθύμηση 14.1 
Ένσφραγιστο γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως 3.72 
Σημείωση για τα ενέχυρα τής μονής Έσφιγμένου 1.4 
Σημείωση για τα ενέχυρα τής μονής Έσφιγμένου 1.49 
Κατάλογος ομολογιών 4.20 

Όλοσφράγιστο γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως 3.74 
Σημείωση για το χρέος τής Κοινότητας στη Βλαχία 6.6 
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Χρονολογία 

1796, Νοεμβρίου 1 
1796-1797 
1797, 'Οκτωβρίου 1 

1797,'Οκτωβρίου 9 
1798, Σεπτεμβρίου 1 

1798, Σεπτεμβρίου 1 
1798, Σεπτεμβρίου 21 

1798, Σεπτεμβρίου 23 

1798, 'Οκτωβρίου 1 

1798 

Τίτλος έγγραφου Άρ. εγγρ. 

1799, 
1799, 

1799, 

Φεβρουαρίου 
'Ιουνίου 15 

1 

Νοεμβρίου 23 
β' μισό 18ου αι. 
[Τέλη 
[Τέλη 
[Τέλη 
[Τέλη 
[Τέλη 
[Τέλη 
[Τέλη 
[Τέλη 
1800, 
1800, 

18ου αι.] 
18ου αι.] 
18ου αι.] 
18ου αι.] 
18ου αι.] 
18ου αι.] 
18ου αι.] 
18ου αι.] 
Φεβρουαρίου 
Φεβρουαρίου 

5 
7 

[1800, Φεβρουάριος] 
1800, 'Ιουνίου 1 
[1800, 'Ιουνίου 1] 
[1800, 'Ιουνίου 1] 

[1800, 'Ιουνίου 1] 

[1800, 'Ιουνίου 1] 
1800, 'Ιούνιος 

1800, 'Ιουλίου 24 

Γράμμα τοϋ ηγεμόνα Μολδαβίας 'Αλεξάνδρου Καλλιμάχη 3.10 
Κατάλογος ομολογιών 3.101 
Συμφωνητικό γράμμα της μονής Μεγίστης Ααύρας για 
το διορισμό τοΰ Βησσαρίωνος ως ηγουμένου της μονής 
Κοτροτζανίου 6.10 

Όλοσφράγιστη ομολογία της Μεγάλης Συνάξεως 4.22 
Γράμμα των έξάρχων τοΰ 'Αγίου Όρους στο Βουκουρέστι 
προς την Κοινότητα 6.11 
Γράμμα τοϋ Βησσαρίωνος Λαυριώτη προς την Κοινότητα 6.12 
Γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τον ηγεμόνα Βλα
χίας Κωνσταντίνο Χαντζερή 6.13 
Γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τον ηγεμόνα Βλα
χίας Κωνσταντίνο Χαντζερή 6.14 

'Εγγυητικό γράμμα τής μονής Μεγίστης Λαύρας για το 
διορισμό τοΰ αρχιμανδρίτη Χρύσανθου ως ηγουμένου τής 
μονής Κοτροτζανίου 6.9 
Πατριαρχικό και συνοδικό γράμμα τοΰ πατριάρχη Γρηγο-
ρίου Ε ' Λ.5 
Συμφωνητικό γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως 3.75 

Όλοσφράγιστο συμφωνητικό γράμμα τής Μεγάλης Συνά
ξεως 3.76 
Γράμμα τοϋ πατριάρχη Νεοφύτου Ζ' 3.77 
Τουρκικό κατάστιχο κωδ. 45 

'Ενθύμηση για τη μονή των Ρώσων 1.1 
Κατάλογος χρυσοβούλλων και γραμμάτων 1.38 
Κατάλογος τουρκικών εγγράφων 1.39 
Κατάλογος φιρμανιών 1.40 
Κατάλογος αντικειμένων 1.54 
Πίνακας περιεχομένων τοΰ κώδικα 3 2.14 
Πίνακας περιεχομένων τοΰ κώδικα 4 2.15 
Πίνακας περιεχομένων τοΰ κώδικα 4.2 

Όλοσφράγιστο γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως 3.80 
Γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως [προς το μητροπολίτη 
Μόσχας] 3.79 
Γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως [προς τον τσάρο Παΰλο Α'] 3.78 
Σημείωση για τη σύσταση τοΰ κώδικα 7.2 
Καταγραφή των κειμηλίων τοΰ ναοΰ τοΰ Πρωτάτου 7.3 
Καταγραφή λατρευτικών αντικειμένων τοϋ ναοΰ τοΰ Πρω
τάτου 7.4 
Καταγραφή των αμφίων και τοΰ καμπαναριού τοΰ ναοΰ 
τοΰ Πρωτάτου 7.5 
Καταγραφή των βιβλίων τοΰ ναοΰ τοϋ Πρωτάτου 7.6 
Πατριαρχικό και συνοδικό σιγιλλιώδες γράμμα τοϋ πα
τριάρχη Νεοφύτου Ζ ' Λ.6 

'Ενυπόγραφο γράμμα των επιτρόπων τοΰ 'Αγίου Όρους 
στην Κωνσταντινούπολη 18.1 
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Χρονολογία Τίτλος έγγραφου Ά 

1800, 'Οκτωβρίου 20 Όλοσφράγιστο γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τον 
πατριάρχη Νεόφυτο Ζ' 

1801, Μαΐου 21 'Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως 
1801, 'Ιουνίου 1 Χρεωστική ομολογία 
1801,'Ιουνίου 1 - 1 8 0 2 , 

Μάιου 31 Κατάλογος εγγράφων 
1801,'Ιουνίου 1 - 1 8 0 2 , 

Μαΐου 31 "Ιδιο με το προηγούμενο 
1801, 'Ιουνίου 9 Όλοσφράγιστο γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τον 

πατριάρχη Νεόφυτο Ζ ' 
1801, 'Ιούνιος Συμφωνητικό γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως 
1801, 'Ιουνίου 1 Ένσφράγιστος κατάλογος χρεωστικών ομολογιών 
1802, Φεβρουαρίου 27 -

1848 Καταγραφή αφιερωμάτων τοϋ ναοϋ τοϋ Πρωτάτου 
1803, Αυγούστου 5 Γράμμα τοϋ πατριάρχη Καλλινίκου Δ' 
1803, Αυγούστου 24 Γράμμα τών έξάρχων της Κοινότητας στο Βουκουρέστι 

προς τον ηγούμενο της μονής Κοτροτζανίου Βησσαρίωνα 
Λαυριώτη 

Εγγυητικό γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως για το νέο 
ηγούμενο της μονής Κοτροτζανίου Βησσαρίωνα Λαυριώτη 
α) Έγγραφο θεώρησης λογαριασμών της μονής τών Ρ ώ -

1803, 'Οκτωβρίου 1 

1803, Νοεμβρίου 1 

£1803] 

1804, Μαρτίου 14 
1804, Μαρτίου 14 
1806, 'Απριλίου 23 

1808, 'Ιουλίου 11 

1808, 'Οκτωβρίου 20 

1808 
1809, 'Ιανουαρίου 1 
1809, Μαρτίου 20 
1809, 'Ιουνίου 2 
1811 

6.16 

6.15 

1.42α 

1.42β 

6.29 
22.2 
22.3 

6.17 

6.34 

6.37 

6.18 

6.19 

6.20 
6.21 
6.22 

36.5 
36.6 

6.27 

β) Κατάστιχο παραλαβής αντικειμένων τής μονής τών 
Ρώσων 

Όλοσφράγιστο εξοφλητικό γράμμα τής Μεγάλης Συνά
ξεως προς τή μονή Μεγίστης Λαύρας 

'Ομολογία δανεισμού 
Χρεωστική ομολογία 

Εγγυητικό γράμμα τής μονής Καρακάλλου για τον ηγού
μενο τής μονής Τριών 'Ιεραρχών Σεραφείμ 

1805, 'Ιουνίου 1 - 1 8 1 5 , 
Φεβρουαρίου 2 Κατάλογος χρέους τής μονής Τριών 'Ιεραρχών 

1807,'Ιουνίου 1 - 1 8 1 5 , 
Φεβρουαρίου 15 Κατάλογος χρέους τής μονής Τριών 'Ιεραρχών 

1808, 'Ιουλίου 11 Όλοσφράγιστο γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς 
τους διορισμένους επιτρόπους στο 'Ιάσιο 

Όλοσφράγιστο γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς τον 
ηγούμενο τής μονής Τριών 'Ιεραρχών Σεραφείμ Καρα-
καλλινο 

Όλοσφράγιστο γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς τους 
επιτρόπους της στο 'Ιάσιο 
Κατάλογος χρέους χρέους τής μονής Τριών 'Ιεραρχών 
Κατάλογος χρέους τής μονής Τριών 'Ιεραρχών 
«Γενικό χάτι» 
Φιρμάνι 
'Ομολογία τοϋ ηγουμένου τής μονής Κοτροτζανίου Βησ
σαρίωνος Λαυριώτη 
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Χρονολογία 

1812, Μαρτίου 1 
1812, Αυγούστου 21 
1812, Νοεμβρίου 1 

1813, 'Ιουλίου 1 

1813, 'Ιουλίου 1 

1813, 'Ιουλίου 1 

1813, 'Ιουλίου 1 

1813, 'Ιουλίου 14 
1813, 'Ιουλίου 20 

1813, Σεπτεμβρίου 25 
1814, Μαρτίου 21 
1814, 'Απριλίου 23 

1814, 'Απριλίου 23 -
1816, 'Απριλίου 23 

1815, 'Απριλίου 23 

1815, Μαίου 13 
1816, 'Απριλίου 23 

1816, Μαΐου 25 

1816, Αυγούστου 30 
1816, 'Οκτωβρίου 26 

1816, 'Οκτωβρίου 26 

1816, Δεκεμβρίου 15 

1816, Δεκεμβρίου 15 

1816, Δεκεμβρίου 15 

1816, Δεκεμβρίου 15 

1816, Δεκεμβρίου 15 

Τίτλος εγγράφου Άρ. εγγρ. 

Κατάστιχο λατρευτικών αντικειμένων και βιβλίων 7.1 
Κατάλογος εξόδων 35.12 και 13 

Ένσφράγιστο γράμμα της μονής Μεγίστης Λαύρας προς 
τον ηγούμενο της μονής Κοτροτζανίου Βησσαρίωνα 6.38 

Όλοσφράγιστο γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς τους 
έξάρχους της στο 'Ιάσιο 6.23 

Όλοσφράγιστο γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως για τη μο
νή Κοτροτζανίου 6.24 

Όλοσφράγιστο γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως για το διο
ρισμό ηγουμένου και έξάρχων στη μονή Κοτροτζανίου 6.25 

Όλοσφράγιστο γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς τον 
ηγούμενο και τους έξάρχους τής μονής Κοτροτζανίου 6.26 

Όλοσφράγιστο γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως 10.7 
Όλοσφράγιστο γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς τη 
μονή Καρακάλλου 10.6 

Όλοσφράγιστο πληρεξούσιο τής Μεγάλης Συνάξεως 10.8 
Κατάλογος χρέους τής μονής Τριών Ιεραρχών 6.31 

Ένσφράγιστο και ενυπόγραφο εγγυητικό γράμμα τής μο
νής Καρακάλλου προς την Κοινότητα 6.30 

'Εκκαθαριστικός λογαριασμός του ηγουμένου τής μονής 
Τριών 'Ιεραρχών Σεραφείμ Καρακαλλινοΰ 6.33 

Ένσφράγιστο και ενυπόγραφο υποσχετικό γράμμα τής μο
νής Καρακάλλου προς την Κοινότητα 6.32 
Φιρμάνι 36.4 

Ένσφράγιστο και ενυπόγραφο εγγυητικό γράμμα τής μο
νής Καρακάλλου προς την Κοινότητα 6.35 
Γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς τον πατριάρχη Κύ
ριλλο Στ ' 6.28 

Ενθύμηση για δωρεά 35.14 
Όλοσφράγιστη απόδειξη τής Μεγάλης Συνάξεως προς τον 
ηγούμενο τής μονής Τριών 'Ιεραρχών Σεραφείμ Καρακαλ-
λινο 6.41 

Όλοσφράγιστη απόδειξη τής Μεγάλης Συνάξεως προς τον 
ηγούμενο τής μονής Τριών 'Ιεραρχών Σεραφείμ Καρακαλ-
λινο 6.42 

Όλοσφράγιστο γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς τον 
πατριάρχη Κύριλλο Στ ' 6.49 

Όλοσφράγιστο γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς τον 
ηγεμόνα Βλαχίας Ιωάννη Καρατζά 6.50 

Όλοσφράγιστο γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς τον 
επίτροπο τής μονής Κοτροτζανίου στο Βουκουρέστι Γρη-
γόριο Μπραγκοβάνο 6.51 

Όλοσφράγιστο γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς τον 
πατριάρχη [Κύριλλο Στ ' ] 6.52 

Όλοσφράγιστο γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς τον 
ηγεμόνα Βλαχίας 'Ιωάννη Καρατζά 6.53 

19 
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Χρονολογία 

1816, Δεκεμβρίου 15 

[1816] 

1816-1819, 1824-25, 
1827, 1842 

1817, 'Ιανουαρίου 7 

1817, 'Απριλίου 23 

1817, 'Οκτωβρίου 26 

1817 

1818, Φεβρουαρίου 15 
1818, 'Οκτωβρίου 26 

1818, 'Οκτωβρίου 26 

1819, Φεβρουαρίου 7 

1819, 28 'Ιανουαρίου -
26 Φεβρουαρίου 

1819, 'Απριλίου 2 
1819, 'Απριλίου 23 

1819, 'Ιουνίου 6 
1819, 'Ιουνίου 7 
1819, 'Ιουνίου 7 

1819, 'Ιουνίου 10 

1819, 'Ιουνίου 29 

1819, 'Ιούνιος 
1819, 'Ιουλίου 4 

1819, 'Ιουλίου 4 

1819, Νοεμβρίου 20 

Τίτλος εγγράφου Άρ. έγγρ. 

Όλοσφράγιστο γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τον 
επίτροπο της μονής Κοτροτζανίου στο Βουκουρέστι Γρη-
γόριο Μπραγκοβάνο 6.54 
Σημείωση για τον ηγούμενο της μονής Τριών 'Ιεραρχών 
αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Καρακαλλινο 6.43 

Κατάλογος εσόδων της Κοινότητας 36.23 
Γράμμα τοϋ ηγουμένου της μονής Τριών 'Ιεραρχών Σερα
φείμ Καρακαλλινοϋ προς την Κοινότητα 6.40 

Όλοσφράγιστη απόδειξη της Μεγάλης Συνάξεως προς τον 
ηγούμενο της μονής Τριών 'Ιεραρχών Σεραφείμ Καρακαλ-
λινο 6.44 
Όλοσφράγιστη απόδειξη της Μεγάλης Συνάξεως προς τον 
ηγούμενο της μονής Τριών 'Ιεραρχών Σεραφείμ Καρακαλ-
λινο 6.45 

Όλοσφράγιστη ομολογία της Μεγάλης Συνάξεως προς τον 
αρχιμανδρίτη Διονύσιο 6.39 
Γράμμα τοϋ πατριάρχη Κυρίλλου Στ ' 3.89 

Όλοσφράγιστη απόδειξη της Μεγάλης Συνάξεως προς τον 
ηγούμενο της μονής Τριών 'Ιεραρχών Σεραφείμ Κάρα- 6.46 
καλλινο 

Ένσφράγιστο γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τον 
ηγούμενο της μονής Τριών 'Ιεραρχών Σεραφείμ Καρακαλ-
λινο 6.47 
Γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς τον πατριάρχη 
[Γρηγόριο Ε ' ] 6.56 

Φιρμάνι 36.16 
Γράμμα τοϋ πατριάρχη Γρηγορίου Ε ' 3.90 

Ένσφράγιστο και ενυπόγραφο γράμμα της μονής Κουτλου-
μουσίου προς τη Μεγάλη Σύναξη 6.57 

Όλοσφράγιστο γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως 3.92 
Όλοσφράγιστο γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως 3.93 
Ένσφράγιστο καί ενυπόγραφο γράμμα της μονής Κωνστα-
μονίτου προς την Κοινότητα 3.95 
Γράμμα τής μονής Κωνσταμονίτου προς τον; πατριάρχη 
Κύριλλο Στ ' 3.96 
[Όλοσφράγιστο] γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς τον 
[άρχοντα λογοθέτη Γεώργιο Κατακουζηνό] 6.66 

Όλοσφράγιστο γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως 3.91 
Όλοσφράγιστο γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς το 
μητροπολίτη Άρτζισίου 'Ιωσήφ 6.63 

Όλοσφράγιστο γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως προς τον 
άρχοντα βιστιάρη 'Ιωάννη Χατζη-Μόσχο 6.64 
Πατριαρχικό καί συνοδικό γράμμα τοϋ πατριάρχη Γρηγο
ρίου Ε ' προς τους αγιορείτες 6.67 
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Χρονολογία 

1819 

[1819] 
1819-1820 
1820, Σεπτεμβρίου 13 
1820, 'Οκτωβρίου 26 

[1821], 'Οκτωβρίου 26 

1824, Σεπτεμβρίου 30 
1829, Μαρτίου 15 
1830, Νοεμβρίου 17 

1832, Μαΐου 1 9 - 1 8 3 3 , 
Μαίου 19 

1832, 'Ιουνίου 12 

1832, Σεπτεμβρίου 15 
[1832-1833] 
[1832-1833] 
1833, Μαΐου 9 

1833, 'Ιουνίου 1 

1833, 'Ιουνίου 1 
1833,'Ιουνίου 1 - 1 8 3 4 , 

'Ιουνίου 31 
1834, Μαρτίου 19 
1834, 'Οκτωβρίου 12 

1837, 'Απριλίου 10 
1837, Αυγούστου 1 
1837 
[1837-1838] 

1838, 'Ιουνίου 26 

1839, 'Ιουλίου 5 

1840, Φεβρουαρίου(;)16 

Τίτλος εγγράφου Άρ. εγγρ. 

1842, 'Ιανουαρίου 7 
1843, 'Οκτωβρίου 18 
1849, Μαΐου 8 
1860, Μαΐου 15 
1887, Μαΐου 4 

[Όλοσφράγιστο] γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως προς 
[τον άρχοντα βόρνικο Δημάκην] 6.65 
Σημείωση 3.88 
Φιρμάνι 36.19 
Φιρμάνι 36,20 

Όλοσφράγιστη απόδειξη της Μεγάλης Συνάξεως προς τον 
ηγούμενο της μονής Τριών 'Ιεραρχών Σεραφείμ Καρακαλ-
λινο 6.48 

Όλοσφράγιστη απόδειξη της Μεγάλης Συνάξεως προς τον 
ηγούμενο της μονής Τριών 'Ιεραρχών Σεραφείμ Καρακαλ-
λινο 6.68 
Σημείωση για τον κώδικα 11.1 

'Εκκαθαριστικός λογαριασμός 36.29 
Όλοσφράγιστο συμφωνητικό γράμμα της Μεγάλης Συνά
ξεως 3.97 

Ληψοδοσία τοϋ επιτρόπου Θεσσαλονίκης 12.5 
Γράμμα τοϋ αρχιμανδρίτη 'Ησαΐα Χιλανδαρινοϋ προς τη 
Μεγάλη Σύναξη 6.69 
Φιρμάνι 36.33 
Λογαριασμός 12.6 
Κατάλογος εξόδων της Κοινότητας 12.7 

Όλοσφράγιστο συμφωνητικό της Μεγάλης Συνάξεως προς 
τον Σπανδωνή Βασματζή 6.70 

'Εξοφλητικό γράμμα τοϋ αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Καρα-
καλλινοΰ προς τη Μεγάλη Σύναξη 6.71 
Σημείωση 9.9 

Ληψοδοσία τοϋ επιτρόπου Θεσσαλονίκης 12.9 
Φιρμάνι 36.35 
Γράμμα τοϋ πατριάρχη Κωνσταντίου Β' προς τους επι
στάτες της Κοινότητας 6.72 

Ένσφράγιστη απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως 6.73 
Σημείωση 36.40 
Κατάστιχο κινητής περιουσίας 36.41 

Όλοσφράγιστο γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως για το διο
ρισμό «διοικητών» στη μονή Κοτροτζανίου 6.74 

Ένσφράγιστο συμφωνητικό γράμμα της μονής 'Αγίου 
Παύλου 6.75 

Όλοσφράγιστο συμφωνητικό γράμμα της Μεγάλης Συνά
ξεως για το διορισμό ηγουμένου στη μονή Κοτροτζανίου 6.76 
Συμβιβαστικό γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως για τή μο
νή Ξηροποτάμου 6.77 
Φιρμάνι 36.25 

Ίμπροναμές 36.24 
Φιρμάνι 36.54 
Φιρμάνι 36.1 
Καταγραφή αμφίων, λατρευτικών αντικειμένων και κει
μηλίων τοϋ ναοΰ τοϋ Πρωτάτου 7.8 



2. ΕΙΔΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Μέ τους μαύρους αριθμούς δηλώνεται ό αΰξων αριθμός του κώδικα καί μέ τους απλούς 
ό αΰξων αριθμός τοϋ λήμματος. Μέ το γράμμα Λ δηλώνεται ή κατηγορία τών λυτών έγ
γραφων και ό αΰξων αριθμός τοϋ έγγραφου. 
Α. ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΑ: 3 1 , 2 , 3 , 8 . 
Β. ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ: 3 4, 5, 1 1 , 1 2 , 1 3 , 21, 49, 51, 53, 67, 68, 77, 87, 89, 90 5 5, 7 6 67, 72 

Λ 3, 4, 5, 6. 
Γ. ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΡΧΩΝ ΑΓΙΟΤ ΟΡΟΥΣ: 1 7, 10, 12, 13, 15, 17, 23, 24, 25, 28, 42α, 42β, 

48, 50, 51, 58, 2 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13 3 6, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 
64, 66, 69, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 91 , 92, 93, 97, 98 4 19, 22 5 9, 
10 6 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 68,70, 73, 74 10 6,7, 8 Λ 1 18 1. 

Δ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ: 3 15, 39, 43, 44, 50, 52, 58, 65, 70, 71, 73, 94, 95, 
96 4 18, 6 2, 4, 7, 8, 9, 10 ,12 ,17 , 27, 30, 32, 33, 35, 38, 40, 57, 60, 61, 62, 69, 71, 
75 ,76 ,77 . 

Ε. ΗΓΕΜΟΝΩΝ ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑΣ: 3 9,10 Λ 2. 
ΣΤ. ΦΙΡΜΑΝΙΑ: 3 6 1 , 4 , 5 , 6 , 1 6 , 1 9 , 2 0 , 2 4 , 2 5 , 3 3 , 3 5 , 5 4 . 
Ζ. ΔΙΑΦΟΡΑ: 

1. 'Ενθυμήσεις: 1 1 , 8 , 3 2 141 , 351 ,14 . 
2. Πίνακες περιεχομένων — Πρόλογοι: 1 2 , 5 2 1 , 1 4 , 1 5 4 2 . 
3. Σημειώσεις: 1 3 , 4 , 9 , 1 1 , 4 3 , 4 4 , 4 6 , 4 9 , 5 2 , 5 3 , 5 6 , 5 7 2 7 , 8 , 1 0 3 88 5 1 6 43 7 2 

9 9,10 111 3511 36 2,40. 
4. Οικονομικά: λογαριασμοί, σημειώσεις, κατάλογοι καί κατάστιχα:* 1 14, 18, 19, 20, 21, 

22, 26, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37 3 63 4 1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 5 6 6 1, 3, 5, 6, 
2 1 , 2 2 , 3 1 , 3 4 , 3 6 , 3 7 12 5 , 6 , 7 , 9 1 3 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 3 5 1 2 , 1 3 , 1 5 36 2 2 , 2 3 , 
29 ,41 κώδ. 45. 

5. 'Ομολογίες δανεισμού και χρεών: 3 45, 46, 47, 48, 83, 85, 99, 100, 101 4 20 5 2, 8, 39 
22 2, 3. 

6. Κατάλογοι έγγραφων, βιβλίων, αντικειμένων: 1 38, 39, 40, 45, 47, 54, 55 2 6, 9 7 1 , 
3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 201 35 2. 

7. «Διήγησις μερική»: 3 7. 

* Τα κατάστιχα αυτά είναι στην ουσία απλοί κατάλογοι (πού στους κώδικες τιτλοφορούν
ται κατάστιχα) εσόδων καί εξόδων, περιουσιακών στοιχείων καί χρεών της Κοινότητας ή 
μοναστηριών, γι ' αυτό καί δέν κατατάσσονται μαζί μέ τα κατάστιχα εσόδων καί εξόδων 
της Κοινότητας, τών επιτρόπων Κωνσταντινούπολης καί της μονής Τριών Ιεραρχών πού 
περιγράφονται στο δεύτερο μέρος της εργασίας αυτής. 



3. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΙΧΩΝ 

Στους πίνακες των κατάστιχων καταχωρήθηκαν και τα κατάστιχα πού περιλαμβά
νονται στους κώδικες εγγράφων. 'Αντίθετα, τα έγγραφα πού περιέχονται στους κώδικες 
κατάστιχων καταχωρήθηκαν στον πίνακα εγγράφων. 

Ό πρώτος αριθμός παραπέμπει στον αύξοντα αριθμό του κώδικα και ό δεύτερος στον 
αύξοντα αριθμό τοϋ λήμματος κάθε κώδικα. 

α. ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ Τ Η Σ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Χρονική περίοδος 

1 Μαρτίου 1 7 4 3 - 2 5 Σεπτεμβρίου 1743 
15 Μαίου 1 7 7 3 - 1 5 Μαίου 1775 
15 Μαΐου 1775-15 ' Ιουνίου 1776 
15'Ιουνίου 1 7 7 6 - 2 6 Ιουνίου 1777 
2 8 'Ιουνίου 1 7 7 7 - 1 6 'Ιουλίου 1778 
20 'Ιουλίου 1 7 7 8 - 2 0 'Ιουλίου 1779 
21'Ιουλίου 1 7 7 9 - 1 5 Αυγούστου 1780 
15 Αυγούστου 1 7 8 0 - 1'Οκτωβρίου 1781 

1'Οκτωβρίου 1 7 8 1 - 1 Νοεμβρίου 1782 
1'Ιουνίου 1 7 8 2 - 2 1 Δεκεμβρίου 1784 
1'Ιουνίου 1 7 9 1 - 1'Ιουνίου 1792 
1'Ιουνίου 1 7 9 2 - 1'Ιουνίου 1793 
1'Ιουνίου 1 7 9 3 - 1'Ιουνίου 1794 
1'Ιουνίου 1 7 9 6 - 3 1 Μαίου 1797 
1'Ιουνίου 1 7 9 7 - 3 1 Μαΐου 1798 
1'Ιουνίου 1 7 9 8 - 3 1 Μαΐου 1799 
1'Ιουνίου 1 7 9 9 - 3 1 Μαΐου 1800 
1'Ιουνίου 1 8 0 0 - 3 1 Μαΐου 1801 
1'Ιουνίου 1 8 0 1 - 3 1 Μαΐου 1802 
1'Ιουνίου 1 8 0 2 - 3 1 Μαΐου 1803 
1'Ιουνίου 1 8 0 3 - 3 1 Μαΐου 1804 
1'Ιουνίου 1 8 0 4 - 3 1 Μαΐου 1805 
1'Ιουνίου 1 8 0 5 - 3 1 Μαΐου 1806 
1'Ιουνίου 1 8 0 6 - 3 1 Μαΐου 1807 
1'Ιουνίου 1 8 0 7 - 3 1 Μαΐου 1808 
1'Ιουνίου 1 8 0 8 - 3 1 Μαΐου 1809 
1'Ιουνίου 1 8 0 9 - 3 1 Μαΐου 1810 
1'Ιουνίου 1 8 1 0 - 3 1 Μαΐου 1811 
1'Ιουνίου 1 8 1 1 - 3 1 Μαΐου 1812 
1'Ιουνίου 1 8 1 2 - 3 1 Μαΐου 1813 

Άρ. κατάστιχου 

1.16 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
4.7 
4.8 
4.10 
4.15 

13.1-8 
1.41 
1.27 
1.30 
8.1 
8.2 
8.3 
8.4 
9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 
9.6 
9.7 
9.8 

10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
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Χρονική περίοδος Άρ. κατάστιχου 

1 Ιουνίου 1 8 1 3 - 3 1 Μαΐου 1814 11.2 
1'Ιουνίου 1 8 1 4 - 3 1 Μαΐου 1815 11.3 
1 Ιουνίου 1 8 1 5 - 3 1 Μαΐου 1816 11.4 
1'Ιουνίου 1 8 1 6 - 3 1 Μαΐου 1817 11.5 
1 Ιουνίου 1 8 1 7 - 3 1 Μαΐου 1818 11.6 
1 Ιουνίου 1 8 1 8 - 3 1 Μαΐου 1819 11.7 
1'Ιουνίου 1 8 1 9 - 3 1 Μαΐου 1820 11.8 

13 Μαΐου 1 8 2 9 - 3 1 Μαΐου 1830 12.1 
1'Ιουνίου 1 8 3 0 - 3 1 Μαΐου 1831 12.2 
1'Ιουνίου 1 8 3 1 - 3 1 Μαΐου 1832 12.3 
1'Ιουνίου 1 8 3 2 - 3 1 Μαΐου 1833 12.4 
1'Ιουνίου 1 8 3 3 - 3 1 Μαΐου 1834 12.8 
1'Ιουνίου 1 8 3 4 - 3 1 Μαΐου 1835 12.10 

β. ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ TOT ΑΓΙΟΤ ΟΡΟΤΣ 
ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

Χρονική περίοδος Άρ. κατάστιχου 
6 Δεκεμβρίου 1778-12 ' Ιουνίου 1781 4.9 

15 Μαΐου 1 7 8 9 - 3 0 Δεκεμβρίου 1790 5.3 
1 Μαΐου 1 7 9 1 - 1 Μαΐου 1792 5.4 
1'Ιουνίου 1 7 9 3 - 1'Ιουλίου 1794 14.2 
1'Απριλίου 1 7 9 4 - 1'Ιουλίου 1795 15.1 

"Ιδιο μέ το προηγούμενο 34.1 
1'Ιουνίου 1 7 9 5 - 3 1 Μαΐου 1796 34.2 
1'Ιουνίου 1 7 9 6 - 3 1 Μαΐου 1797 16.1 

"Ιδιο μέ το προηγούμενο 34.3 
1'Ιουνίου 1797-31 ' Ιουλίου 1797 16.2 

"Ιδιο μέ το προηγούμενο 34.4 
1 Αυγούστου 1 7 9 7 - 3 1 Μαΐου 1798 17.1 

"Ιδιο μέ το προηγούμενο 34.5 
1 Ιουνίου 1 7 9 8 - 3 1 Σεπτεμβρίου 1798 17.2 

"Ιδιο μέ το προηγούμενο 34.6 
1'Οκτωβρίου 1 7 9 8 - 3 1 Μαΐου 1799 34.7 
1'Ιουνίου 1 7 9 9 - 3 0 Νοεμβρίου 1799 34.8 
1 Δεκεμβρίου 1 7 9 9 - 3 1 Μαΐου 1800 34.9 
1'Ιουνίου 1 7 9 9 - 3 1 Μαΐου 1800 18.2 
1'Ιουνίου 1 8 0 0 - 3 1 Μαΐου 1801 19.1 

"Ιδιο μέ το προηγούμενο 34.10 
1'Ιουνίου 1801-20 ' Ιουνίου 1801 20.2 

"Ιδιο μέ το προηγούμενο 34.11 
"Ιδιο μέ το προηγούμενο 35.3 

21'Ιουνίου 1 8 0 1 - 3 1 Μαΐου 1802 20.3 
"Ιδιο μέ το προηγούμενο 35.4 

1'Ιουνίου 1 8 0 2 - 3 1 Μαΐου 1803 21.1 
"Ιδιο μέ το προηγούμενο 35.5 
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Χρονική περίοδος 

1 Ιουνίου 
"Ιδιο 

1 'Ιουνίου 
"Ιδιο 

1 'Ιουνίου 
27 'Ιουλίου 

1 'Ιουνίου 
1 'Ιουνίου 

"Ιδιο 
1 'Ιουνίου 

"Ιδιο 
1 'Ιουνίου 

22 'Ιουλίου 
1 'Ιουνίου 
1 'Ιουνίου 

"Ιδιο 
1 'Ιουνίου 

"Ιδιο 
1 'Ιουνίου 

"Ιδιο 
1 'Ιουνίου 

"Ιδιο 
1 'Ιουνίου 

"Ιδιο 
1 'Ιουνίου 

"Ιδιο 
1 'Ιουνίου 
1 'Ιουνίου 
1 'Ιουνίου 
1 'Ιουνίου 
1 'Ιουνίου 
1 'Ιουνίου 
1 'Ιουνίου 

3 'Ιουλίου 
1 'Οκτωβρίου 

15 Νοεμβρίου 
15 Νοεμβρίου 

1 'Ιουνίου 
1 'Ιουνίου 
1 'Ιουνίου 
1 'Ιουνίου 
1 'Ιουνίου 
1 'Ιουνίου 
1 'Ιουνίου 
1 'Ιουνίου 

1 8 0 3 - 3 1 Μαίου 
με το προηγούμενο 
1 8 0 4 - 3 1 Μαΐου 

με το προηγούμενο 
1805-26 ' Ιουλίου 
1 8 0 5 - 3 1 Μαίου 
1 8 0 5 - 3 1 Μαΐου 
1 8 0 6 - 3 1 Μαΐου 

με το προηγούμενο 
1 8 0 7 - 3 1 Μαΐου 

με το προηγούμενο 
1808-21 ' Ιουλίου 
1 8 0 8 - 3 1 Μαΐου 
1 8 0 8 - 3 1 Μαΐου 
1 8 0 9 - 3 1 Μαΐου 

με το προηγούμενο 
1 8 1 0 - 3 1 Μαΐου 

με το προηγούμενο 
1 8 1 1 - 3 1 Μαΐου 

με το προηγούμενο 
1 8 1 2 - 3 1 Μαΐου 

με το προηγούμενο 
1 8 1 3 - 3 1 Μαΐου 

μέ το προηγούμενο 
1 8 1 4 - 3 1 Μαΐου 

μέ το προηγούμενο 
1 8 1 5 - 3 1 Μαΐου 
1 8 1 6 - 3 1 Μαΐου 
1 8 1 7 - 3 1 Μαΐου 
1 8 1 8 - 3 1 Μαΐου 
1 8 1 9 - 3 1 Μαΐου 
1 8 2 0 - 1'Ιουνίου 
1821 - 9 Αυγούστου 
1 8 2 3 - 1 8 2 6 
1 8 2 6 - 1'Οκτωβρίου 
1 8 2 7 - 1 4 Νοεμβρίου 
1 8 2 8 - 1 5 Νοεμβρίου 
1 8 3 0 - 3 1 Μαΐου 
1831 - 1 'Ιουνίου 
1 8 3 2 - 1'Ιουνίου 
1 8 3 3 - 1'Ιουνίου 
1 8 3 4 - 1 'Ιουνίου 
1 8 3 5 - 1'Ιουνίου 
1 8 3 6 - 1'Ιουνίου 
1 8 3 7 - 1'Ιουνίου 
1 8 3 8 - 1'Ιουνίου 

1804 

1805 

1805 
1806 
1806 
1807 

1808 

1808 
1809 
1809 
1810 

1811 

1812 

1813 

1814 

1815 

1816 
1817 
1818 
1819 
1820 
1821 
1821 

1827 
1828 
1830 
1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 

Άρ. κατάστιχου 

22.1 
35.6 
23.1 
35.7 
23.2 
24.1 
35.8 
25.1 
35.9 
26.1 
35.10 
26.2 
27.1 
36.3 
28.1 
36.7 
29.1 
36.8 
30.1 
36.9 
31.1 
36.10 
32.1 
36.11 
33.1 
36.12 
36.13 
36.14 
36.15 
36.17 
36.18 
36.21 
36.22 
36.26 
36.27 
36.28 
36.30 
36.31 
36.32 
36.34 
36.36 
36.37 
36.38 
36.39 
36.42 
36.43 
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1 'Ιουνίου 
1 'Ιουνίου 
1 'Ιανουαρίου 
1 Μαΐου 
1 Μαΐου 
1 Μαΐου 
1 Μαΐου 
1 Μαΐου 
1 Μαΐου 
1 Μαΐου 
1 Μαΐου 
1 Μαΐου 
1 Μαΐου 
1 Μαΐου 
1 Μαΐου 
1 Μαΐου 

20 'Οκτωβρίου 
20 'Οκτωβρίου 

1 Μαΐου 

Χρονική 

1 8 3 9 -
1 8 4 0 -
1 8 4 1 -
1 8 4 2 -
1 8 4 3 -
1 8 4 4 -
1 8 4 5 -
1 8 4 6 -
1 8 4 7 -
1 8 4 8 -
1 8 4 9 -
1 8 5 0 -
1 8 5 1 -
1 8 5 2 -
1 8 5 3 -
1 8 5 4 -

i 1 8 5 4 -
. 1 8 5 4 -

1 8 5 5 -

περίοδος 

1 'Ιουνίου 
31 Δεκεμβρίου 

1 Μΐαου 
1 Μαΐου 
1 Μαΐου 
1 Μαΐου 
1 Μαΐου 
1 Μαΐου 
1 Μαΐου 
1 Μαΐου 
1 Μαΐου 
1 Μαΐου 
1 Μαΐου 
1 Μαΐου 
1 Μαΐου 

20 'Οκτωβρίου 
1 Μαΐου 
1 Μαΐου 
1 Μαΐου 

1840 
1840 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1854 
1855 
1855 
1856 

Άρ. κατάστιχου 

36.44 
36.45 
36.46 
36.47 
36.48 
36.49 
36.50 
36.51 
36.52 
36.53 
36.55 
36.56 
36.57 
36.58 
36.59 
36.60 
36.61 
36.61 
36.62 

γ . ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ Τ Η Σ ΜΟΝΗΣ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 

Χρονική 

1 Σεπτεμβρίου 1 7 8 1 -
1 Σεπτεμβρίου 1 7 8 2 -
1 Σεπτεμβρίου 1 7 8 3 -
1 Σεπτεμβρίου 1 7 8 4 -
1 Σεπτεμβρίου 1 7 8 6 -
1 Σεπτεμβρίου 1 7 9 0 -
1 Σεπτεμβρίου 1 7 9 1 -
1 Σεπτεμβρίου 1 7 9 2 -

περίοδος 

31 Αυγούστου 
31 Αυγούστου 
31 Αυγούστου 
31 Αυγούστου 
31 Αυγούστου 
31 Αυγούστου 
31 Αυγούστου 
31 Αυγούστου 

1782 
1783 
1784 
1785 
1787 
1791 
1792 
1793 

Άρ. κατάστιχου 

37.1 
38.1 
39.1 
40.1 
41.1 
42.1 
43.1 
44.1 



ΓΛΩΣΣΑΡΙ 

άγαλίκι: ό μισθός τοϋ μποσταντζήμπαση. 
άχτάρικο: κατάστημα «ψιλικών» ειδών. 
βιλαετ χάρτζι - βιλαέτ χαρτιά - ρουχονσια χάρτζι βιλαετίον: ετήσια εισφορά για τα στρα

τιωτικά ε"ξοδα τοϋ βιλαετίου Θεσσαλονίκης. Ή συνολική εισφορά, το ύψος της όποιας 
καθορίζεται άπο τις τουρκικές αρχές της Θεσσαλονίκης, κατανέμεται άπα τή Μεγάλη 
Σύναξη στις 20 μονές τοϋ 'Αγίου "Ορους μέ βάση τα χαρατζοχάρτια πού κατέχει. 
κάθε μονή. Το ύψος της εισφοράς, πού κατέβαλλε το "Αγιο "Ορος άπο το 1743,, 
ανερχόταν σέ 2.799 γρόσια κάθε χρόνο. 

βασιλικά χαράτζια: βλ. χαράτζι. 
βασιλικό μηρί: βλ. μηρί. 
βασιλικό ταχρηλι: βλ. ταχρήλι. 
βορδονάριος: ό μοναχός πού επιβλέπει τους στάβλους. 

γαλιοντζίδικα : εισφορά για τα ε"ξοδα τών ναυτών (γαλιοντζίδες) τοϋ τούρκικου πολεμικού 
στόλου. 

γιορτιάτικα: έ"ξοδα κατά τή διάρκεια εορτών. 
γιομπρούκι: τελωνειακός δασμός. Πληρωνόταν για κάθε είδους εμπόρευμα πού μεταφερόταν-

ε'ίτε άπο το εξωτερικό είτε άπο τή μία περιοχή στην άλλη. Γιομπρούκι γιδοπροβά-
των: δασμός επί τών ζώων. 

δόσιμο — βασιλικό δόσιμο — χρονικό δόσιμο — τοπικό δόσιμο: εισφορά πού επέβαλλαν οι. 
τουρκικές αρχές της Θεσσαλονίκης στο "Αγιο "Ορος για τήν κάλυψη διαφόρων εξό
δων τους. Το ύψος τοϋ ποσοΰ πού αναλογούσε σέ κάθε μονή καθοριζόταν μέ βάση 
τή δύναμη της σέ ανθρώπινο δυναμικό, ενώ συγχρόνως λαμβανόταν υπόψη και ή 
οικονομική κατάσταση της. Κάθε χρόνο ήταν δυνατόν να οριστούν ενα ή περισσό
τερα δοσίματα, ή ακόμη καί 1/2, 1/3 ή 1/4 ενός ολόκληρου δοσίματος, μέ διαφορά 
μερικών μηνών το ενα άπο το άλλο. Ή διαδικασία της κατανομής τοϋ ποσού τών 
δοσιμάτων στις 20 μονές άνηκε στις δικαιοδοσίες της Μεγάλης Συνάξεως" τα μέλη 
της υποστήριζαν συγχρόνως και τα δικαιώματα της μονής άπο τήν οποία προέρ
χονταν. 

έλάδες — ετνάδες — εφσάτια: βλ. χαράτζι. 
εσκιάδες νταγλίδες: ληστές. 

ζαμπίτης χασεκή αγάς τοϋ 'Αγίου "Ορους: τοΰρκος αξιωματούχος, ό όποιος ως διοικητής; 
τοϋ 'Αγίου "Ορους φρόντιζε για τήν προάσπιση τών προνομίων και τών συμφερόν
των τοϋ τόπου. Για πρώτη cpopà διορίστηκε ζαμπίτης στα μέσα τοϋ 16ου αιώνα μέ-
εδρα τή Θεσσαλονίκη. 'Αργότερα, ΐσως στις αρχές τοϋ 17ου αιώνα, ή έδρα του με
ταφέρθηκε στις Καρυές. 

ζαχιρέδες: προμήθειες σέ σιτηρά καί ζωοτροφές. 
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Ιλάμι: ανακοίνωση. 
Ινκράμι: δώρο. 
Ιστηράς: υποχρεωτική πώληση στην Πύλη μέρους της παράγωγης δημητριακών σε κανο

νισμένες τιμές, χαμηλότερες άπο αυτές της άγορας. 

καπον-κεχαγιάς: αντιπρόσωπος τών πασάδων στην Κωνσταντινούπολη, ό όποιος φρόντιζε 
για τις υποθέσεις τους και κυρίως για τήν παραμονή τους στο αξίωμα ή για την 
απόκτηση καλύτερης θέσης. 

καραουλτζίδες: φρουροί. 
κατζίβελοι: τσιγγάνοι. 
κεδιλίκι: ή περιοχή στην οποία εκτεινόταν ή δικαιοδοσία ενός καδή. 
κερεστές: ή ξυλεία. 
κισλάδες: τα βοσκοτόπια. 
κιστίον: δόση. 
κονμέρκι: τελωνειακός δασμός. 
κουσούρια: ενέχυρα. 
κυράς: το ενοίκιο. 

λούφες: ε"ξοδα για τή συγκρότηση ομάδων μέ σκοπό τή δίωξη τών ληστών. 

μακτού: σύστημα καταβολής τών φόρων κατ'αποκοπή. 
μεκτούπι: επιστολή. 
μετρητήκι: καταγραφή και φορολογία τών αιγοπροβάτων. 
μηρί: δημόσιο θησαυροφυλακειο. 'Ετήσιος φόρος προς τήν Πύλη, ό όποιος επιβλήθηκε στο 

Πατριαρχείο το 1714. Για να καλυφθεί το ποσό του φόρου, το Πατριαρχείο τον κα
τένειμε σε μητροπόλεις, επισκοπές, καθώς και στο "Αγιο "Ορος, λαμβάνοντας υπόψη 
τήν οικονομική αντοχή τους. Το ποσό τοϋ φόρου πού αναλογούσε στο "Αγιο "Ορος 
μοιραζόταν μεταξύ τών 20 μονών μέ βάση το ανθρώπινο δυναμικό τους. 

μουκατάς: ετήσια εκμίσθωση τών φόρων σουλτανικών γαιών ή και δημοσίων προσόδων. 
μουλάς: ανώτερος ίεροδικαστικος υπάλληλος (καδής). 
μουμπαγιές: άδεια μεταφοράς δημητριακών και ό ανάλογος φόρος. 
μουμπασίρης: υπάλληλος, κομιστής διαταγών. 
μουρασελές: διάταγμα τών τουρκικών άρχων για τή μεταφορά δημητριακών. 
μουτεσελίμης: αντιπρόσωπος ένας πασά στή διοίκηση ενός σαντζακίου. 
μπακία: χρεωστικά υπόλοιπα. 
μπεγιάζια: γραμμάτια. 
μπείλίκι: ή κατοικία τοΰ ζαμπίτη τοΰ 'Αγίου "Ορους. 
μπεράτι: διοριστήριο έγγραφο. 
μποσταντζήμπασης: ό αρχηγός της ανακτορικής φρουράς τοΰ Σουλτάνου, σύμβουλος του 

σχεδόν για όλες τις υποθέσεις. Το "Αγιο "Ορος κατέβαλλε χρηματική εισφορά, υστέρα 
άπο βασιλικό διάταγμα, προς το 'Αρχηγείο τής φρουράς καί μέ τον τρόπο αυτό 
εξασφάλιζε τήν εύνοια καί τήν υποστήριξη τοΰ μποσταντζήμπαση σε διάφορες υπο
θέσεις, μέσω τών επιτρόπων τής Κωνσταντινούπολης. 

μπουγιουρτί: είδος εγγράφου, διάταγμα τοΰ μεγάλου βεζύρη ή τοΰ μπεηλέρμπεη. 
μωσία: μετόχι, όπως ονομάζεται στή Μολδοβλαχία. 

νάχτι: μετρητά. 
ντενίζ-μπεχτζιλίκι: εισφορά για τή φρούρηση τών ακτών άπο τή θάλασσα μέ φρεγάτα. 
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πασαλίδες: στρατιωτικό απόσπασμα άπο τη Θεσσαλονίκη για την αποκατάσταση της τά
ξης ή τη διευθέτηση διαφόρων υποθέσεων. 

ποδοκόπι: τα Ιξοδα μετακίνησης. 
πόλιτζα: γραμμάτιο. 
πονγγί: ποσό χρημάτων ϊσο με 500 γρόσια. 

ρουχούσια: βλ. βιλαετ χάρτζι. 

σαφαγγελντιλίκια: φιλοδωρίες για το καλωσόρισμα. 
αεϊμένης: οπλοφόρος της Ίερας Κοινότητας πού φρόντιζε για την ασφάλεια τοϋ ζαμπίτη 

και έμενε μαζί του. 
σερδάρης: φρουρός της Ίερας Κοινότητας. 
ηεφερ ίμτάτι — σεφερλιδικα: φόρος πού επέβαλλαν οι τουρκικές αρχές της Θεσσαλονίκης στο 

"Αγιο "Ορος για την κάλυψη στρατιωτικών αναγκών. Κάθε χρόνο ό φόρος αυτός ήταν 
δυνατόν να επιβληθεί μία ή περισσότερες φορές. Το υψος του υπολογιζόταν μέ βάση 
τα χαρατζοχάρτια και την τιμή του χαρτίου, ή οποία καθοριζόταν κάθε φορά πού 
επιβαλλόταν ό φόρος. 

αινάφι: συντεχνία. 
αουρέτι: αντίγραφο. 
σπέντζα: χρηματικός φόρος πού εισπράττει ό τιμαριοϋχος άπο τους χριστιανούς τοϋ τι

μαρίου του. 
απετζαρία: φαρμακείο. 
αυδοσία: ή άναλογούμενη εισφορά κάθε μονής για τα έίξοδα της Κοινότητας. 

ταχβήλι: συναλλαγματική, γραμμάτιο. 
ταχρήλι: καταγραφή της κτηματικής περιουσίας και ό ανάλογος φόρος. 
ταχριτζής: ό απογραφέας τής κτηματικής περιουσίας και συντάκτης τοϋ ταχρηλίου. 
τεμεσούτι: τίτλος 'ιδιοκτησίας ακινήτου. 
τεσκερές: πιστοποιητικό και ή ανάλογη εισφορά για τήν εκδοσή του. 
τευτήσι: έρευνα. 
τζαονσης: άξιωματοΰχος τοϋ παλατιοΰ και τοϋ στρατού" εκτελούσε και χρέη αγγελιοφόρου 

ή ταχυδρόμου στις επαρχίες. 
τζεντονλα: διάταγμα ηγεμόνα τής Μολδοβλαχίας. 
τζεπ-χονμαγιονν: κατ' αποκοπή φόρος τοϋ 'Αγίου "Ορους προς το Σουλτάνο, οψους 14 

πουγγιών. Το ποσό τοϋ φόρου μοιραζόταν μεταξύ τών μονών τοϋ 'Αγίου "Ορους μέ 
βάση το ανθρώπινο δυναμικό τους (κατά κεφαλή). 

τζερεμές: πρόστιμο. 
τζιμπονκλίκι: φορολογία για τον καπνό. 'Επίσης ειδικός φόρος για τα μικρά ζώα. Ή τιμή 

άνα κεφάλι ζώου καθοριζόταν κάθε φορά άπο τις αρχές τής Θεσσαλονίκης. 
τζορμπατζίδες: ονομασία τών κοινοτικών αρχόντων (κοτζαμπάσηδων) στή Μακεδονία και 

στή Θράκη. 
τζοχαντάρης: σωματοφύλακας. 

χαράτζι - χαρατζοχάρτι: κεφαλικός φόρος, για τήν επιβολή τοϋ οποίου ό μή μουσουλμανι
κός πληθυσμός είχε διαιρεθεί σε τρεις οικονομικές τάξεις, προς τις όποιες άντιστοι-
χοΰσαν ο'ι τρεις κατηγορίες χαρατζοχαρτίων, δηλαδή οι έλάδες, τα έφσάτια και οι 
έτνάδες. Ή αναλογία ανάμεσα στις τρεις αυτές κατηγορίες ήταν 4 : 2 : 1 άντίσταιχα 
και ή τιμή κάθε χαρτίου ήταν καθορισμένη. Το "Αγιο "Ορος κατέβαλλε χαράτζι 
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προς την Πύλη ήδη άπο το 1430 και κάθε μονή, μέ βάση το ανθρώπινο δυναμικό της, 
κατείχε έναν ορισμένο αριθμό χαρτιών, ό όποιος ήταν δυνατόν να αυξηθεί ή να ελατ
τωθεί, ανάλογα μέ τις αυξομειώσεις των μοναχών. Το Ά γ ι ο Ό ρ ο ς κατείχε περίπου 
3.000 χαρατζοχάρτια. Τά χαρτία πού έμεναν αδιάθετα, εξαιτίας τών αναπροσαρμο
γών των χαρτιών κάθε μονής, τα πλήρωνε το ταμείο της Κοινότητας. Σε περιόδους 
μεγάλης οικονομικής κρίσης τα χαρτία πού έμεναν στην Κοινότητα μοιράζονταν 
ακόμη και στους λαϊκούς εμπόρους πού δρούσαν κατά τήν περίοδο εκείνη στή χερσόνησο. 

χαράρι: τρίχινος μεγάλος σάκκος. 
χαρτία: βλ. χαράτζι — χαρατζοχάρτια. 
χάρτζι: τέλη, έξοδα στρατολογίας. 
χάτι-σερίφ: κάθε έγγραφο, κυρίως φιρμάνι, πού το έγραφε ή το συμπλήρωνε μέ το χέρι 

του ό Σουλτάνος. 
χοτζέτι: έγγραφο πού εξέδιδε ό καδής, τίτλος ιδιοκτησίας. 
χαρτονλάρης -νποχαρτουλάρης: γραμματέας και ύπογραμματέας της μονής. 
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Παραλείπονται τα ονόματα πού επαναλαμβάνονται συχνά δπως: Ιερά Κοινότης, Με
γάλη Σύναξη, "Αγιον "Ορος, ηγούμενος, προηγούμενος, μοναχός, σκευοφύλακας, ιερομόνα
χος, παπάς, επίτροπος, επιστάτης, γρόσια, παράδες, άσπρα, άσλάνια, Κωνσταντινούπολη 
κλπ. 

Με τους μαύρους αριθμούς δηλώνεται ό αΰξων αριθμός του κώδικα και με τους 
απλούς ό αΰξων αριθμός τοϋ λήμματος. Με το γράμμα Λ δηλώνεται ή κατηγορία των 
λυτών εγγράφων και ό αΰξων αριθμός τοϋ εγγράφου. 

Άββακούμ γέροντας 'Αγίου Παύλου, επίτρο
πος Κων/πολης (1804-1805, 1815-1817) 
22 3 2 3 1 , 2 2 4 1 35 7,8 3 6 1 3 , 1 4 

Άβέρκιος γέροντας Σταυρονικήτα, επιστάτης 
(1831-1832) 12 3 

'Αβέρκιος Ίβηρίτης, επιστάτης (1777-1778) 
4 6 

'Αβέρκιος προηγούμενος 'Αγίου Παύλου 
(1838) 6 75 

Άβράμιος επίτροπος Λαύρας (1812) 6 38 
Άγαθάγγελος Α' πατριάρχης Κωνσταντινου

πόλεως 36 28 
Άγαθάγγελος γέροντας Δοχειαρίου, επιστάτης 

(1803-1804, 1813-1814) 1 42α, 42β 9 4, 
1 1 2 

Άγαθάγγελος Ίβηρίτης, έκκλησιάρχης (1813) 
6 23 

άγαλίκι 3 22 
Αγάπιος γέροντας Παντοκράτορος, επιστάτης 

(1832-1833) 12 4 
Αγάπιος μητροπολίτης Κυζίκου (1783) 3 12, 

21,67 5 5 , 6 , 7 13 3,4 Λ 3, 4 
Αγάπιος προηγούμενος 'Ιβήρων, επίτροπος 

Κων/πολης (1860) 3 6 1 
Αγάπιος προηγούμενος και σκευοφύλακας 

Σταυρονικήτα (1811) 6 27 
Αγάπιος προηγούμενος Κουτλουμουσίου, επι

στάτης (1794-1795), επίτροπος (1791) 
1 3 3 6 0 , 6 1 , 7 1 , 7 2 , 7 3 

Αγάπιος προηγούμενος Λαύρας, επίτροπος 
Κων/πολης (1802-1803,1812-1814) 2 1 1 
31 1 3 2 1 35 2 ,5 3 6 1 0 , 1 1 

αγάς τοϋ 'Αγίου "Ορους 2 1 1 3 2 2 , 35, 61, 
72- βλ. και ζαμπίτης 

αγένεια παιδιά 3 97 
Αγ ίας Μαρίας Μαγδαληνής λείψανο 1 49 
Αγ ίας Άννας σκήτη 3 24, 35 
Άγιονικολίται 4 21 

Ά γ ι ο ς Μητροφάνης, εκκλησία σκήτης Προ
φήτη Η λ ί α 6 73 

"Αγιος Νικόλαος, ναός στο Πογδαΐον Σερά-
γιον τής Κωνσταντινούπολης 3 1 0 

Ά γ ι ο ς Νικόλαος Τζουπιαλή, εκκλησίασελ.219 
Ά γ ι ο ς Νικόλαος, χωριό Χαλκιδικής 4 21 
Ά γ ι ο ς Χαράλαμπος, κονάκι Σίμωνος Πέτρας 

στη Θεσσαλονίκη 4 21 
Αγίου Αντωνίου κελί 1 9 
Αγίου Παύλου μονή 3 14, 76, 100 6 67, 75 

και σελ. 174 
Άγκυρας μητροπολίτης Αθανάσιος 6 67 · 

Ίωαννίκιος Λ 5, 6 
Αγχιάλου μητροπολίτης Άνανίας 3 21 A 3 * 

'Ιωακείμ 3 67 13 4 Λ4· Ευγένιος 3 89 
άδελφάτος κώδικας 2 1 

Άδριανούπολη, πρώην μητροπολίτης Δανιήλ 
6 56' μετόχι τής Λαύρας 3 53 

άζαΐρια 9 8 
Αθανάσιος, άνηψιος Κυρίλλου Ίβηρίτη σελ. 

219 
Αθανάσιος αρχιμανδρίτης 'Ιβήρων (1785, 

1791) 3 24,61 και σελ. 179 
Αθανάσιος γέροντας Καρακάλλου, επιστάτης 

(1819-1820) 11 8 
'Αθανάσιος επίτροπος Λαύρας (1797), επίτρο

πος Κων/πολης (1798-1799) 6 10 34 7, 
8 και σελ. 192, 195 

Αθανάσιος κελιώτης (1798-1799) σελ. 192 
Αθανάσιος μητροπολίτης 'Αγκύρας (1819) 

6 67 
Αθανάσιος μητροπολίτης Νικομήδειας (1791r. 

1793,1818) 3 62 ,67 ,68 ,89 
Αθηνών μητροπολίτης Γρηγόριος 6 67 
Άκάκιος αρχιμανδρίτης Ζωγράφου (1785, 

1791) 3 17,60 
Άκάκιος γέροντας Έσφιγμένου, επιστάτης 

(1818-1819) 11 7 
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'Ακάκιος γέροντας Ξενοφώντος (1795) 3 72, 
73 

'Ακάκιος ηγούμενος Δομπροβετζουλίου (1778-
1780) 6 1 

'Αλέξιος [Α' Κομνηνός], αυτοκράτωρ Κων
σταντινουπόλεως 3 7 

'Αλεξίου Νικολάκης τζελεπής σελ. 221 
'Αμβρόσιος επίσκοπος Τρίκκης (1880), πρώην 

επίσκοπος και επίτροπος της Σχολής τοϋ 
'Αγίου Όρους (1801) 3 78, 79, 85 

'Αμβρόσιος Έσφιγμενίτης, επιστάτης (1830-
1831) 12 2 

'Αμβρόσιος ηγούμενος Σίμωνος Πέτρας, επι
στάτης (1832-1833) 12 4 

Άμουλιανή σελ. 189 
Άνανίας προηγούμενος 'Αγίου Παύλου (1838) 

6 75 
Άνανίας γέροντας Δοχειαρίου, επιστάτης 

(1818-1819) 11 7 
Άνανίας γέροντας Καρακάλλου, επιστάτης 

(1809-1810), επίτροπος Κων/πολης 
(1802-1803) 10 2 2 1 1 22 1 , 2 , 3 35 
2 , 5 , 6 

Άνανίας επίτροπος Φιλόθεου (1783, 1791) 
3 60,94 

Άνανίας Έσφιγμενίτης, επιστάτης (1789) 
1 4 5 

Άνανίας μητροπολίτης Αγχιάλου (1784) 
3 21 

Άνανίας μητροπολίτης Δέρκων (1783) 3 12, 
21 5 5 ,6 ,7 13 3,4 Λ 3, 4 

Άνανίας μητροπολίτης Σεβάστειας (1784) 
3 19,31 

Άνανίας προεστώς μονής 'Ιβήρων (1791), επί
τροπος Κων/πολης (1830-1832) 3 43 
36 30 ,31 ,32 

Άνανίας προηγούμενος Αγίου Παύλου (1838) 
6 75 

Άνανίας προηγούμενος 'Ιβήρων (1776) σελ. 
175 

Άνανίας προηγούμενος Σταυρονικήτα, επίτρο
πος Κων/πολης (1794-1795) 15 1 34 1 

Αναστάσιος μακαρίτης, πρώην μητροπολίτης 
Σοφίας (1743) 1 15 

Αναστασίου Κυριακής, έμπορος στη Μολδο
βλαχία (1784) 3 19 

Άνατόλιος Άγιοπαυλίτης (1787) 3 50 
Άνατόλιος γέροντας Φιλόθεου, επίτροπος 

Κων/πολης (1809-1811) 2 8 1 29 1 36 7,8 
Άνατόλιος Δίκαιος Ξηροποτάμου (1791, 

1795) 3 60 ,61 ,72 
Ανδρόνικος γέροντας Ξηροποτάμου, επιστά

της (1833-1834) 12 8 
"Ανθιμος αρχιμανδρίτης Βατοπεδίου (1840) 

6 77 
"Ανθιμος αρχιμανδρίτης Ζωγράφου, ηγούμε

νος Καπριάνας (1808), πρώην ηγούμενος 
(1814) 6 1 8 , 1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 2 , 2 3 , 3 0 , 3 1 

""Ανθιμος αρχιμανδρίτης και επίτροπος Παντο-
κράτορος (1837) 6 73 

Άνθιμος Βατοπεδινός, επιστάτης (1778-
1779), επίτροπος Κων/πολης (1778-1781, 
1785), επίτροπος στη Μολδοβλαχία (1784) 
3 1 3 , 1 6 , 1 7 , 1 8 , 1 9 , 20, 33, 34, 35, 49 4 7, 
9 6 1 

"Ανθιμος γέροντας Λαύρας (1813) 10 8 
Άνθιμος Ίβηρίτης, επιστάτης (1722) 1 7 
Άνθιμος 'ιερομόναχος 'Ιβήρων άπο την Κύμη, 

γραμματέας Κοινότητας (1887) 7 8 
Άνθιμος Κουτλουμουσιανος (1789-1790) σελ. 

218 
Άνθιμος μητροπολίτης Διδυμοτείχου (1819) 

6 67 
Άνθιμος μητροπολίτης Προύσσης (1793) 3 67 
Άνθιμος μητροπολίτης Σμύρνης (1819) 6 67 
Άνθιμος μοναχός Τριών 'Ιεραρχών (1781-

1782) σελ. 254 
Άνθιμος Παντοκρατορινός, ηγούμενος Τριών 

'Ιεραρχών 1 33 
Άνθιμος προηγούμενος Αγίου Παύλου (1791) 

3 60 
Άνθιμος προηγούμενος Καρακάλλου (1795, 

1803),επίτροπος Κων/πολης (1796-1797), 
εξαρχος στή Μολδοβλαχία (1798), επιστά
της (1831-1832) 3 72 ,73 ,87 6 1 1 12 3 
16 1,2 34 3,4 

Άνθιμος σκευοφύλακας 'Ιβήρων (1754) 2 11, 
12 

Άνθιμος σκευοφύλακας Ξηροποτάμου (1754) 
2 11,12 

Αντώνιος άρχοντας καμηνάρης (1795) 14 1 
άξιον εστίν, εικόνα ναοΰ Πρωτάτου 7 8 

Άπτουραμαν αγάς Καλατζά Μενεβελή (1775) 
σελ. 179 

Άρδαμερίου επισκοπή 3 67 
Άρεώνι μπαρμπουζάνος ( = άπο τή μονή 

Μπαρμπόϊ) 6 7 
Άρκάδιος προηγούμενος και επίτροπος Φιλό

θεου (1791) 3 61 
Αρμενόπουλος 6 67 
Αρσένιος προηγούμενος Ζωγράφου, επιστάτης 

(1812-1813) 10 5 
Άοσένιος Ρώσων, επίτροπος Κων/πολης 

' (1846-1848) 36 51,52 
Άρσια, μετόχια τοΰ Αγίου "Ορους στα 36 20 
Άρτζισίου μητροπολίτης 'Ιωσήφ 6 63, 64 
Άρτης μητροπολίτης Μακάριος 3 67, 68 Λ 4 
Άσέρης σελ. 179 
Άσκίμογλους βεζύρης (1743) 1 15 
Αυξέντιος γέροντας Λαύρας, σκευοφύλακας 

Μεγάλης Συνάξεως (1692), επιστάτης 
(1694) 1 1 9 , 2 1 , 2 3 , 3 1 

αυτοκράτωρ Κωνσταντινουπόλεως: Αλέξιος 
Α' Κομνηνός 3 7" Κωνσταντίνος Θ' Μο
νομάχος 3 23* Μανουήλ Β' Παλαιολόγος 
3 8* Μιχαήλ Η ' Παλαιολόγος 3 6 

Α χ μ έ τ Ζουχοι έφέντης, μουδίρης Αγίου "Ο
ρου (1849) 36 54 

Α χ μ έ τ τοΰ Σατήρ Ά λ ή (1696) 1 22 
άχτάρικο 3 12, 68 
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βακιφ (βακούφι) Κασσάνδρας 36 33 
Βαλένι μονή, μετόχι Κοτροτζανίου 3 26 

6 4 ,9 
Βαλεσί Σεΐτ Χασάν πασάς Σιλίστριας (1793) 

3 67 
Βαντούρας άρχοντας ποστέλνικος 6 1 
Βαρθολομαίος γέροντας Δοχειαρίου (1696Ì 

1 22 
Βάρναλης Χατζή-Κωνσταντής (1770) 5 9 
Βαρναλίδες 5 9 
Βάρνας μητροπολίτης Φιλόθεος 3 67 
Βασίλης καρβουνιάρης σελ. 182 
βασιλικά δοσίματα· βλ. δόσιμο 
Βάσιος γέροντας Βατοπεδίου (1721) 1 33 
Βασματζής Σπανδωνής 6 70 
Βατοπεδίου μονή 1 1 7 , 24, 25, 44, 57 2 4 

3 12, 26, 35, 53, 70, 72, 74, 75, 76 6 1, 3, 
9 ,10 ,61 22 3 36 28 και σελ. 174-178 

βεζίρ τζοχαδάρης σελ. 196 
βεζίρης Θεσσαλονίκης 36 16 
Βελιγραδίου μητροπολίτης 'Ιερεμίας 3 78, 79 
Βενέδικτος σκευοφύλακας Ξηροποτάμου 

(1783), επιστάτης (1776, 1786, 1791-
1792) 1 4 1 3 42 ,50 ,52 ,94 ,100 

Βενιαμίν μητροπολίτη Ούγγροβλαχίας 
(1816) 6 43 

Βενιαμίν προηγούμενος 'Αγίου Παύλου, επι
στάτης (1801-1802) 7 7 9 2 

Βενιαμίν προηγούμενος Λαύρας, επίτροπος 
Κων/πολης (1836-1839) 36 39, 41, 42, 43 

Βενιαμίν σκευοφύλακας Διονυσίου (1786) 
3 42 

Βενιαμίν σκευοφύλακας Καρακάλλου (1791, 
1795) 3 60 ,61 ,72 ,94 

Βέροια 4 18 
Βέροιας μητροπολίτης Ζαχαρίας 3 89 6 67 
Βερτζουσίου μονή ηγούμενος 'Ιγνάτιος 6 1 
Βησσαρίων αρχιμανδρίτης Λαύρας, ηγούμε

νος Κοτροτζανίου (1797-1812) 6 10 ,12 , 
13, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 38, 52, 53, 54 
9 1 

Βησσαρίων γέροντας Φιλόθεου, επιστάτης 
(1829-1830) 12 1 

Βησσαρίων μοναχός και επίτροπος Παντοκρά-
τορος (1837) 6 73 

Βησσαρίων πpoηγoύμεvoc Χιλανδαρίου (1783) 
3 94 

βιβλιοθήκη Πρωτάτου 3 3 
βιγλιάτικα σελ. 196 
Βιδράσκος βόρνικος σελ. 256 
Βιδύνης μητροπολίτης Γρηγόριος Λ 5 
βιλαετ χάρτζι 1 1 6 5 5 3 6 1 6 
βιλαετ χαρτιά 3 75 
βιναρίτζιον 6 1,2 
βιστιάρχης: Πάλσας Γεωργάκης σελ. 254* 

Ρωσσέτος Γεώργιος 6 21, 22· Χατζη-Μό-
σχος 'Ιωάννης 6 55, 63, 64 

Βλάσιος ηγούμενος Δόμνας (1779-1780) 6 1 
Βλάσιος παπάς των Ρώσων (1775) σελ. 180 
Βλάσκα κεδιλίκι 6 27 

Βλαχία 1 22, 34, 50 3 9, 10, 20, 22, 24, 59, 
65 4 11 6 6, 7, 9, 12 9 1,4 και κώδ. 6 
passim 

βοεβόδας Γκίκας Γρηγόριος 3 28 
βοϊβόνδας Κασσάνδρας 12 6 
βορδονάριος 3 61 
βόρνικος: Βιδράσκος σελ. 256" Δημάκης 6 65, 

66· Ρωσσέτος Νικόλαος 4 13 6 58, 59, 60 
Βουκουρέστι 2 2 3 2 6 , 2 8 , 4 3 , 5 8 4 1 1 5 8, 

9 6 1 ,5 , 7, 9, 11, 12, 16, 27, 28, 38, 51 
1 6 1 

βυρσοδέψης 3 61 

Γαβριήλ αρχιμανδρίτης 'Αγίου Παύλου 
(1838) 6 75 

Γαβριήλ αρχιμανδρίτης Ξηροποτάμου (1840) 
6 77 

Γαβριήλ Δ' πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 
(1783,1784) 1 5 1 3 1 2 , 1 3 , 2 1 , 2 3 , 2 4 , 
34, 40, 41, 53, 69, 94, 95 4 17 5 5, 6, 7 
13 3 A 3 , 4, 5 

Γαβριήλ ηγούμενος Καρακάλλου (1833) 6 71 
Γαβριήλ καμπανάρης (1775) σελ. 180 
Γαβριήλ παπάς Γρηγορίου, επιστάτης (1776, 

1783, 1791-1792, 1796-1797, 1801-1802, 
1806-1807, 1811-1812) 1 41 3 52, 100 
7 1,7 8 1 9 2,7 10 4 

Γαβριήλ προηγούμενος Καρακάλλου, επιστά
της (1792-1794, 1799-1800) 1 26,30 
3 71, 75 7 2 , 3 , 4 , 5 , 6 8 4 

Γαβριήλ προηγούμενος Κοονσταμονίτου 
(1787) 3 50 

Γαβριήλ προηγούμενος Παντοκράτορος, επι
στάτης (1796) 1 49 

Γαβριήλ προηγούμενος Σταυρονικήτα (1791) 
3 61 

Γαβριήλ προηγούμενος Σταυρονικήτα, επι
στάτης (1887) 7 8 

Γαλακτίων γέροντας Λαύρας (1784), επιστά
της (1780-1782) 3 16,17 4 1 0 , 1 5 6 1 

Γαλακτίων γέροντας Ξηροποτάμου (1840) 
6 77 

Γαλακτίων επίτροπος Φιλόθεου (1791, 1799), 
επιστάτης (1800-1801) 3 60,75 9 1 

γαλιοντζίδικα 3 75 
Γάλιπ Μεϊμέτ χασεκή αγάς, ζαμπίτης τοΰ 

'Αγίου Όρους" (1801) 3 81 
Γάνου μητροπολίτης Κύριλλος Λ 5 
Γανόχωρα 35 14 
Γαρόφαλος σελ. 195 
Γεδεών γέροντας Λαύρας (1694) 1 19, 20 
Γεδεών γέροντας Ξενοφώντος, επιστάτης 

(1813-1814) 112 
Γεδεών γέροντας Φιλόθεου, επιστάτης (1832-

1833) 12 4 
Γεδεών καθηγούμενος Κουτλουμουσίου (1795) 

1 3 
Γενάδιος σελ. 254 
Γενάδιος προηγούμενος Βατοπεδίου, έπιστά-

20 
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της (1799-1800) 3 75 7 2 , 3 , 4 , 5 , 6 8 4 
γενικό χάτι 36 5 
Γεράσιμος γέροντας Διονυσίου, επιστάτης 

(1807-1808), επίτροπος Κων/πολης 
(1848-1850) 9 8 36 53,55 

Γεράσιμος γέροντας Σίμωνος Τίετροια (1696) 
1 22 

Γεράσιμος Ίβηρίτης, επιστάτης (1694) 1 23 
Γεράσιμος μητροπολίτης Δέρκων (1793) 3 67 
Γεράσιμος μητροπολίτης Θεσσαλovίκηc 

(1794,1800) 3 69,70 Λ 5, 6 
Γεράσιμος μητροπολίτης Κρήτης (1818) 3 89 
Γεράσιμος μητροπολίτης Νικομήδειας (1783-

1788) 3 12,21 5 5 ,6 ,7 13 3,4 Λ 3,4 
Γεράσιμος μητροπολίτης Χαλκηδόνος (1818, 

1819) 3 89 6 67 
Γεράσιμος προηγούμενος και σκευοφύλακας 

Καρακάλλου (1786), επίτροπος Κων/πολης 
(1790) 1 50, 51 3 42 4 16 και σελ. 220 

Γεράσιμος προηγούμενος Φιλόθεου, επιστά
της (1815-1816) 1 1 4 

Γεράσιμος προηγούμενος Χιλανδαρίου, επι
στάτης (1776, 1791-1792), επίτροπος 
Κων/πολης (1797-1798) 1 4 1 3 52 17 1, 
2 34 5, 6 και σελ. 186 

Γεράσιμος Σιμωνοπετρίτης, επίτροπος Κων/ 
πόλης (1843-1846) 36 24 ,48 ,49 ,50 

Γεράσιμος σκευοφύλακας Λαύοας (1791), επι
στάτης (1789, 1790) 1 45, 51 3 54, 55, 
58 ,60 ,61 

Γερμανός προηγούμενος Βατοπεδίου, επιστά
της (1790, 1792, 1794, 1795) 1 3, 50, 51 
3 71 ,72 ,73 4 16 

Γεωργάκης άρμάσης σελ. 219 
Γεωργάκης σαράφης σελ. 219 
Γεώργιος άρχοντας χετμάδος σελ. 223 
Γεώργιος γραμματέας της Κοινότητας (1783-

1785) 3 13 4 17 5 7 13 5,8 
Γεώργιος προσκυνητής, δωρεά του 6 19 
Γιαννάκης κυρίτζης, κάπου-κεχαγιάς Βλαχίας 

(1696) 1 22 
Γιαννάκος κυρίτζης του Χατζή-Μιχάλη, επί

τροπος Κων/πολης (1785) Λ 3 
γιομπρονκι σελ. 193 
γιορτιάτικα 119 
Γιουσούφ μπέης Θεσσαλονίκης, γιος τοΰ ' Ι 

σμαήλ (1813) 10 7 
γκετζμήσι σελ. 179 
Γκίκα Λωξάνδρα δόμνιτζα 6 1 
Γκίκα Ραλού κοκώνα 6 1 
Γκίκας Γεώργιος λογοθέτης 6 60, 61 
Γκίκας Γρηγόριος βοεβόδας 3 28 
Γκίκας Δημητράσκος άρχοντας πάνο 6 1 
Γκίκας Κωνσταντίνος μεγάλος πάνο 6 55 
Γκόλιας μονή: μετόχι Βατοπεδίου 3 19 6 1 

18, 19, 20" ηγούμενος Γρηγόριος μητρο
πολίτης Είρηνοπόλεως 6 18, 19, 20, 21, 
22, 23" επίτροπος Παυλής 'Ανδρέας 6 1 

γονναράδων συντεχνία 2 1, 2, 3, 5 
Γούναρης Παυλάκης τζελεπής 181 

γραικολατίνοι Λ 1 
γραμματικός: της Κοινότητας 2 4 3 22" "Αν

θιμος 'ιερομόναχος 'Ιβήρων άπο την Κύμη 
7 8· Γεώργιος 3 1 3 417 5 7 13 5, 8· 'Ιά
κωβος ιεροδιάκονος Βατοπεδίου άπο τη 
Αοκρίδα 7 8* 'Ιγνάτιος ιερομόναχος και 
παπάς Ξενοφώντος 4 1 

γραμματικός του Πατριαρχείου 3 82 
Γρηγέντιος παπάς σελ. 190 
Γρηγόριος αρχιμανδρίτης 'Αγίου Παύλου, επι

στάτης (1783) 3100 
Γρηγόριος γέροντας Ξενοφώντος, επιστάτης 

(1829-1831), επίτροπος Κων/πολης (1830 
1832) 12 1,2 36 31,32 

Γρηγόριος Γρηγοριάτης, εξαρχος στο Βουκου
ρέστι (1803-1804) 6 16,29 9 4 

Γρηγόριος Δοχειαοίτης, επιστάτης (1830-
1831) 12 2 

Γρηγόριος Ε' , πατριάρχης Κωνσταντινουπό
λεως, πατριαρχικός έξαρχος στο "Αγιο Ό 
ρος (1801, 1818) 142α, 42β 3 86 ,89 ,90 , 
91,100 6 29 ,56 ,67 Λ 5, 6 

Γρηγόριος επίτροπος Φιλόθεου (1795) 3 72 
Γρηγόριος ηγούμενος Άρχιμανδρίτου (1777-

1783) 6 1 
Γρηγόριος ηγούμενος Καστζορίου (1777, 

1780-1784) 6 1 
Γρηγόριος 'ιερομόναχος, επίτροπος της μονής 

των Ρώσων (1796) 3 10 
Γρηγόριος μητροπολίτης 'Αθηνών (1819) 

6 67 
Γρηγόριος μητροπολίτης Βιδύνης (1798) Λ 5 
Γρηγόριος μητροπολίτης Δρύστρας (1798) 

Λ 5 
Γρηγόριος μητροπολίτης Είρηνοπόλεως 

(1808), ηγούμενος Γκόλιας 6 18, 19, 20, 
21 ,22 ,23 

Γρηγόριος μητροπολίτης Καισαρείας (1793) 
3 67,68 Λ 4 

Γρηγόριος μητροπολίτης Ούγγροβλαχίας 
(1776) 3 52 

Γρηγόριος μητροπολίτης Σταυρουπόλεως 
(1791,1798) 6 2 , 4 , 5 , 7 , 1 1 

Γρηγόριος μητροπολίτης Φιλίππων και Δρά-
μας (1783, 1784) 3 12 ,21 4 17 5 5 , 6 , 7 
13 5 Λ 3 

Γρηγόριος προηγούμενος Βατοπεδίου (1813) 
10 8 

Γρηγόριος προηγούμενος Λαύρας (1754) 
2 12 

Γρηγόριος πρώην μητροπολίτης Λυχνιδών 
(1785) 3 2 4 , 2 5 , 4 0 , 4 1 και σελ. 187 

Γρηγόριος σκευοφύλακας Βατοπεδίου (1743) 
1 17 

Γρηγορίου μονή 3 24, 26, 35, 54, 76, 98 
6 61,62 

Δαβίδ αρχιμανδρίτης Λαύρας, ηγούμενος Κο-
τροτζανίου (1791-1796) 3 43, 44, 45, 46, 
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58, 59, 64 6 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 
1 4 , 1 6 , 2 9 , 5 8 , 5 9 

Δαβίδ γέροντας Κουτλουμουσίου (1840) 6 77 
Δαβίδ Διονυσιάτης, επιστάτης (1792) 1 50 
Δάγκου μονή: ηγούμενος 'Ιερεμίας 6 1" ' Ι 

γνάτιος αρχιμανδρίτης Ξηροποτάμου 6 30, 
31 

Δαμασκηνός αρχιμανδρίτης 'Ιβήρων, επιστά
της (1810-1811), επίτροπος Κων/πολης 
(1799-1800) 10 3 1 8 1 , 2 34 9 

Δαμασκηνός ηγούμενος Χοταρανίου (1777-
1783) 6 1 

Δαμασκηνός Ίβηρίτης διδάσκαλος, επιστάτης 
(1764) 2 10 

Δαμασκηνός προηγούμενος Βατοπεδίου, επι
στάτης (1819-1820) 11 8 

Δαμασκηνός προηγούμενος Λαύρας (1786) 
3 42 

Δαμασκηνός πρώην μητροπολίτης Θεσσαλο
νίκης (1791) 3 62 και σελ. 187 

Δαμασκηνός πρωτοσύγκελλος καί προηγού
μενος 'Ιβήρων, επίτροπος Κων/πολης 
(1849-1852, 1854-1856) 36 55, 56, 57, 
61,62 

Δαμασκηνός σκευοφύλακας Κουτλουμουσίου 
(1786) 3 42 

Δαμιανός γέροντας Κουτλουμουσίου (1795) 
1 3 

Δανιήλ γέροντας Διονυσιάτης, ε"ξαρχος Κο-
τροτζανίου (1837-1838), επιστάτης (1834-
1835) 6 74 1210 

Δανιήλ γέροντας Λαύρας (1696) 1 22 
Δανιήλ ιεροδιάκονος Κουτλουμουσίου, επι

στάτης (1799-1801) 7 2, 3, 4, 5, 6 8 4 
9 1 

Δανιήλ ιερομόναχος καί σκευοφύλακας Χιλαν-
δαρίου (1783, 1786, 1791) 3 42, 43, 50, 
60 ,61 ,100 

Δανιήλ προηγούμενος καί σκευοφύλακας Διο
νυσίου, επίτροπος της μονής (1791), επι
στάτης (1788) 3 49,60 

Δανιήλ προηγούμενος Παντοκράτορος, επί
τροπος Κων/πολης (1860) 36 1 

Δανιήλ προηγούμενος των Ρώσων, επιστάτης 
(1788) 3 49 

Δανιήλ πρώην μητροπολίτης Άδριανουπό-
λεως (1819) 6 56 

Δεβρών μητροπολίτης Δοσίθεος 3 89 
Δέρκων: μητροπολίτης Άνανίας 3 12, 21, 55 

6 7 13 3 ,4 Λ 3, 4" Γεράσιμος 3 67" Μα
κάριος Λ 5, 6 

Δημάκης άρχοντας βόρνικος 6 65, 66 
Δημητράκης, άρχοντας Μολδοβλαχίας 3 17 
Δημητράκης του Χατζή-Σπανδωνη σελ. 177 
διδάσκαλος: Δαμασκηνός Ίβηρίτης 2 10" ' Ι 

ακώβου 'Αθανάσιος 22 2, 3" 'Ιωσήφ Βα-
τοπεδινος 1 49 3 12, 64, 91, 93, 100 6 5, 
10, 58, 59 34 8" Νικόδημος διδάσκαλος 
της Σχολής τοϋ 'Αγίου "Ορους 3 85" Πα'ί-
σιος Βατοπεδίου 36 51, 53" Χριστόφορος 

διδάσκαλος της Σχολής τοϋ 'Αγίου "Ορους 
3 85 καί σελ. 180 

Διδυμοτείχου μητροπολίτης "Ανθιμος 6 67 
διήγησις μερική 3 7 
δίκαιος: Ξηροποτάμου Άνατόλιος 3 60, 61, 

72" Γρηγορίου Διονύσιος 3 42" Γρηγορίου 
ιερομόναχος 'Ιάκωβος 3 75" Έσφιγμένου 

'Ιγνάτιος 3 60* Παντοκράτορος 'Ιερόθεος 
3 72, 75, 100" Σίμωνος Πέτρας Καλλιό-
πιος 3 42" Τριών 'Ιεραρχών Κωνστάντιος 
σελ. 254" Έσφιγμένου Νεόφυτος 3 42 

Διόδωρος γέροντας Ρώσων, επιστάτης (1817-
1818) 1 1 6 

Διονύσιος αρχιμανδρίτης Λαύρας, επιστάτης 
(1793-1794, 1798-1799), ε"ξαρχος στο 
Βουκουρέστι (1776-1777) 1 26, 30, 58 4 
11 610 8 3 καί σελ. 181 

Διονύσιος αρχιμανδρίτης Ξηροποτάμου 
(1840), επίτροπος Κων/πολης (1843-
1845) 6 77 36 24 ,48 ,49 

Διονύσιος αρχιμανδρίτης στο 'Ιάσιο (1817) 
6 39, 40 

Διονύσιος Γ ' πατριάρχης Κωνσταντινουπό
λεως (1668) Λ 1 

Διονύσιος γέροντας 'Ιβήρων, επιστάτης 
(1743) 116 

Διονύσιος γέροντας καί προηγούμενος Βατο
πεδίου (1789), επίτροπος Κων/πολης 
(1803-1805, 1809-1811, 1814-1816) 1 55 
2 2 1 , 2 , 3 2 3 1 , 2 2 8 1 2 9 1 3 3 1 35 6,7 
36 7, 8 ,12 ,13 καί σελ. 222 

Διονύσιος γέροντας καί σκευοφύλακας Κου
τλουμουσίου (1795, 1799), πρών σκευοφύ
λακας (1803), επιστάτης (1814-1815, 
1819-1820) 1 3 , 42α, 42β 3 72 ,75 1 1 3 , 
8 καί σελ. 192 

Διονύσιος γέροντας Παντοκράτορος, επίτρο
πος Κων/πολης (1854-1856) 36 61, 62 

Διονύσιος γέροντας Χιλανδαρίου, επιστάτης 
(1829-1830) 1 2 1 

Διονύσιος Δ' πρώην πατριάρχης Κωνσταντι
νουπόλεως (1694) 1 36 

Διονύσιος ηγούμενος Ζιτίας (1777-1783) 6 1 
Διονύσιος 'ιερομόναχος καί προηγούμενος Γρη

γορίου (1803, 1791), δίκαιος (1786), επί
τροπος (1795), επίτροπος Θεσσαλονίκης 
(1832-1834) 1 42α, 42β 3 42 ,61 ,72 6 62 
12 5 , 7 , 9 

Διονύσιος Λαυριώτης, επίτροπος Κων/πολης 
(1828-1830, 1840-1843) 6 77 36 28 ,29 , 
30 ,45 ,46 ,47 

Διονύσιος μητροπολίτης Λαρίσης (1798, 
1800) Λ 5, 6 

Διονύσιος Ξηροποταμινός, επιστάτης (1776-
1780,1806-1807) 4 7 ,9 6 1 9 7 

Διονύσιος προηγούμενος Βατοπεδίου, πρωτε-
πιστάτης (1887) 7 8 

Διονύσιος προηγούμενος 'Ιβήρων, επιστάτης 
(1800-1801) 9 1 καί σελ. 222 

Διονύσιος προηγούμενος Σίμωνος Πέτρας 



308 ΓΕΝΙΚΟ Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο 

(1795), επιστάτης (1805-1806) 3 72, 73 
9 6 

Διονύσιος σκευοφύλακας Λαύρας (1743) 117 
Διονύσιος σκευοφύλακας των Ρώσων (1798, 

1803) 142α, 42β, 47 
Διονυσίου μονή: 1 28 3 35, 39, 76, 98, 100 

6 67 10 3 22 3 και σελ. 174, 177, 178 
Δόμνας μονή ηγούμενος Βλάσιος 6 1 
δόμνιτζα Γκίκα Λωξάνδρα 6 1 " Μουρούζη 

Έλέγκω σελ. 254· Μουρούζη Κατίγκω σελ. 
254 

Δομπροβετζουλίου μονή: ηγούμενος Άκάκιος 
6 1 

Δοπροβετζίου μονή 3 19 
Δοσίθεος Ιερομόναχος, ψάλτης και παπάς άπο 

το κελί τοϋ Ευαγγελισμού (1794) 3 71 
Δοσίθεος Κουτλουμουσιανός, ε"ξαρχος στο 

Βουκουρέστι (1803-1804), επιστάτης 
(1804-1805) 6 16,29 9 4 ,5 

Δοσίθεος μητροπολίτης Δεβρών (1818) 3 89 
Δοσίθεος μητροπολίτης Μποζαίου (1791) 

6 2 ,4 
Δοσίθεος προηγούμενος και επίτροπος Λαύρας 

(1812), επιστάτης (1808-1809) 6 38 1 0 1 
δόσιμο 1 24 2 1, 2, 3, 13 3 12, 14, 17, 32, 

35, 38, 40, 53, 54, 62, 65, 69, 70, 75, 76, 
77 4 18 6 1 1 , 1 5 , 1 6 , 7 3 9 4 10 3 12 3 
36 25 

δονλαμάς σελ. 255 
Δοχειαρίου μονή 156 3 76 και σελ. 174, 

176 
δραγουμάνος μεγάλος 3 14,22, 35 
Δράμας και Φιλίππων μητροπολίτης Γρηγό-

ριος 3 1 2 , 2 1 417 5 5 , 6 , 7 13 5 Λ 3 
Δρύστρας μητροπολίτης Γρηγόριος Λ 5 
Δυρραχίου μητροπολίτης Σαμουήλ 6 67 
Δωρόθεος ιεροκήρυκας (1795) 1 4 1 
Δωρόθεος προηγούμενος 'Αγίου Παύλου 

(1799) 3 75 

εβελ ταξίτι 3 14, 22 και σελ. 221 
Εβραίοι 4 18 
Έγρίκαπι σελ. 219 
Ειρήνη (1784) 3 14,22 
Είρηνοπόλεως: μητροπολίτης Σωφρόνιος 3 

19, 31· Γρηγόριος 6 18,19, 20, 21, 22, 23 
εκκλησία: σκήτης Προφήτη 'Ηλία Ά γ . Μη

τροφάνης 6 73" Παναγία Ξεκοπή στο Έ 
γρίκαπι σελ. 219" 'Αγίου Νικολάου Τζου-
πιαλή σελ. 219' 'Αγίου Νικολάου στο Πο-
γδαΐον Σεράγιον της Κωνσταντινούπολης 
3 10· Πρωτάτου 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 12 
1,2 Λ 1 

'Εκκλησία ανατολική ορθόδοξη Λ 1 
Εκκλησία δυτική καθολική Λ 1 
εκκλησιάρχης: Λ 1* Άγαθάγγελος Ίβηρίτης 

6 23* Ναθαναήλ Βατοπεδινος 1 33" Σα
μουήλ Λαυριώτης 1 55, σελ. 222 

ελάδες, ετνάδες, εφσάτια 1 26 2 7 

εμβατίκιον 6 1 6 
έμπορος: 'Αναστασίου Κυριακής στή Μολδο

βλαχία 3 19* Παυλής 'Ανδρέας στή Μολ
δοβλαχία 3 19 

έντυπα ευχολόγια Α 1 
εξαρχοι 'Αγίου "Ορους στή Μολδοβλαχία 

3 16 4 11 6 1 2 , 1 3 , 1 6 , 2 3 
επανωκαλύμαυχα 3 36 
επισκοπή: Άρδαμερίου 3 67' 'Ιερισσού καΐ 

'Αγίου Όρους 3 67* Καμπάνιας 3 6 7 ' Κ ί 
τρους 3 67" Πέτρας 3 67' Πλαταμώνος 
3 67'Πολυανής 3 67* Σερβίων 3 6 7 ' Σ τ α -
γών 3 82, 83, 85· Τρίκκης 3 78, 79, 85 

επίσκοπος: 'Ιερισσού καΐ Άγίου'Όρους 'Ιγνά
τιος 3 71 ' Τρίκκης 'Αμβρόσιος 3 78, 79, 
85· Σταγών Παίσιος 3 82, 83, 85 

Έπιφάνιος προηγούμενος και ηγούμενος Κων-
σταμονίτου (1819), πρώην ηγούμενος της 
μονής (1819), επιστάτης (1807-1808) 3 
9 1 , 9 2 , 9 3 , 9 5 , 9 6 , 9 8 

εργελετζής σελ. 254 
εσκιάδες νταγλίδες (ληστές) 3 67 

Έσφιγμένου μονή 1 3, 4, 29, 49 3 76, 100 
10 3 και σελ. 174,175 

Ευαγγελισμού κελί 3 71 
Ευγένιος μητροπολίτης 'Αγχιάλου (1818) 

3 89 
Ευγένιος μητροπολίτης Πισιδίας (1819) 

6 67 
Ευγένιος παπάς Δοχειαρίου, επιστάτης (1808-

1809) 1 0 1 
Ευθύμιος γέροντας Σταυρονικήτα, επιστάτης 

(1814-1815,1819-1820) 1 1 3 , 8 
Ευθύμιος γέροντας Φιλόθεου, Μξαρχος Κοτρο-

τζανίου (1837-1838) 6 74 
Ευθύμιος Διονυσιάτης σελ. 176 
Ευθύμιος προηγούμενος Ζωγράφου, επιστά

της (1792-1793, 1797-1799) 1 27, 28, 50 
3 7 5 8 2 και σελ. 195 

Ευθύμιος προηγούμενος Χιλανδαρίου, επιστά
της (1833-1834), επίτροπος Κων/πολης 
(1838-1839) 6 69 12 8 36 43 

Εύρίππου μητροπολίτης 'Ιερόθεος Λ 5 
Εφέσου: μητροπολίτης Σαμουήλ 3 12, 21, 67, 

68 5 5, 6, 7 13 3, 4 Λ 3, 4, 5· Μελέτιος 
3 89" 'Ιγνάτιος "Αγιος 'Εφέσου σελ. 222 

Έφραίμ ιερομόναχος και παπάς Κωνσταμονί-
του (1791, 1799), επιστάτης (1802-1803) 
3 61,75 9 3 

ζαμπίτης: 'Αγίου Όρους 12 2, σελ. 188, 222" 
Γάλιπ Μεϊμέτ χασεκή 3 81* Χαλίλ μπέης 
11 4· Χαφούς Μεεμέτ 3 72, 73, 80 καΐ 
σελ. 188, 220- Κασσάνδρας Καραμουστα-
φας 1 1 4 

ζαράρ κασαπιε σελ. 220 
Ζαφειράκη σπίτι στή μονή Κοτροτζανίου 6 2 
Ζαχαρίας γέροντας Ζωγράφου (1694) 1 33 
Ζαχαρίας Διονυσιάτης (1783) 3 100 
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Ζαχαρίας μητροπολίτης Βέροιας (1818, 1819) 
3 89 6 67 

Ζαχαρίας μητροπολίτης Κρήτης (1800) 3 78, 
79 

Ζαχαρίας παπάς Ξηροποτάμου, επίτροπος στο 
Βουκουρέστι (1770,1776) 4 11 5 9 

Ζαχαρίας προηγούμενος Ζωγράφου, επιστά
της (1807-1808, 1817-1818) 9 8 116 

Ζαχαρίας προηγούμενος 'Ιβήρων, έξαρχος στο 
Βουκουρέστι (1776) 4 1 1 και σελ. 181 

Ζαχαρίας σκευοφύλακας Κωνσταμονίτου 
(1783) 3 93 ,94 ,95 

ζεχιρέδες 6 2 ,16 
ζευγάρι 9 5 , 6 , 8 10 4 36 20 
Ζωγράφου μονή 1 28 3 24, 35, 36, 38, 42, 

54,76 και σελ. 174-176 
Ζωή, κόρη της Χατζή-Σύρμως και τοϋ Μο-

σκη 35 14 

ηγεμόνας Μολδαβίας 3 82 
Ηλ ίας γέροντας Ζωγράφου 1 33 
'Ηλιουπόλεως μητροπολίτης Λεόντιος 3 47 

και σελ. 194 
ήλτιζαμτζής Χασάναγας Σοφτά" τοϋ Γιου-

νούζογλου σελ. 179,192 
Ήμέρ αγάς κώδ. 45 
Ήρακλείας: μητροπολίτης Μεθόδιος 3 12, 

21, 67, 68 5 5, 6, 7 13 3, 4 Λ 3, 4· Με
λέτιος 3 89 Λ 6 

'Ησαΐας αρχιμανδρίτης καί προηγούμενος 
Λαύρας (1784), επίτροπος (1797, 1798), 
επιστάτης (1803-1804) 3 37 6 9, 10 7 7 
9 4 καί σελ. 181 

'Ησαΐας αρχιμανδρίτης Χιλανδαρίου (1832), 
επιστάτης (1806-1807, 1811-1812) 6 69 
7 1 9 7 10 4 

'Ησαΐας μητροπολίτης Νεοκαισαρείας (1798) 
Λ 5, 6 

Θεοδόσιος αρχιμανδρίτης καί προηγούμενος 
'Ιβήρων, ε'ξαρχος Κοτροτζανίου (1819), ε
πιστάτης (1815-1816) 6 55 10 8 1 1 4 

Θεοδόσιος γέροντας Λαύρας, επιστάτης 
(1777-1778) 4 6 καί σελ. 174 

Θεοδόσιος προηγούμενος Κουτλουμουσίου, ε
πίτροπος Κωνσταντινούπολης (1808-1809) 
6 19 27 1 

Θεοδόσιος προηγούμενος Σταυρονικήτα, επί
τροπος Κων/πολης (1818-1821) 36 17, 
18 ,21 ,22 

Θεοδόσιος πρώην πατριάρχης (1789-1790) 
σελ. 218 

Θεοδοσίου Γιάννης Βρασταμινος τζελεπής 
σελ. 218 

Θεόδουλος Ίβηρίτης, επιστάτης (1780-1782) 
4 10,15 

Θεόδωρος, γιος της Χατζή-Σύρμως καί τοϋ 
Μοσκή 35 14 

Θεόκλητος γέροντας Λαύρας (1787) 3 50 
Θεοφάνης αρχιμανδρίτης Δοχειαρίου, ηγού

μενος Κοτροτζανίου (1837-1838) 6 74 
Θεοφάνης γέροντας Διονυσίου (1791) 3 61 
Θεόφιλος πρωτοσύγκελλος Βατοπεδίου, επι

στάτης (1831-1832) 12 3 36 28 ,29 
Θεοφύλακτος προηγούμενος Χιλανδαρίου, επι

στάτης (1816-1817) 11 5 
Θεοχάρενα Μαριώρα κοκώνα σελ. 222 
Θεσσαλονίκη: μητρόπολη 3 67, 69, 70 6 67, 

71 10 8 Λ 5, 6* μητροπολίτης Γεράσιμος 
3 69, 70 Λ 5, 6· 'Ιωσήφ 6 67 10 8· Διο
νύσιος 12 5, 7, 9" επίτροπος Καυταντζό-
γλου ή Καϊμακούδης 'Ιωάννης Γούτα 314 , 
2 4 , 3 5 , 4 4 , 4 7 , 6 2 , 7 5 4 18 7 3 10 1,8 
11 5' επίτροπος Μπαλάνος Χριστόδουλος 
10 4, 5, 7, 8· μουλάς 1 15 3 36, 40· μαδές 
6 56- Γιουσούφ μπέης 10 7' 'Ισμαήλ μπέης 
10 7·Μπακήρ πασάς 10 8·βεζύρης 3 6 1 6 ' 
καδής 36 16, 20* Κουρταγάς γαμπρός τοϋ 
Μπας Κιατύπη σελ. 176' Χατζη-Άποστο-
λάκαινα 3 22" Πετρασέφσκι 'Ιγνάτιος, 
πρώτος διερμηνέας ρώσικου κονσολάτου 
6 73* Κακοπαναγιώτης 7 3" κονάκι Ά γ . 
Χαραλάμπους Σίμωνος Πέτρας 4 21 

Θεωνάς προηγούμενος Βατοπεδίου, επιστά
της (1814-1815) 113 

Θηβαΐδος μητροπολίτης Μελέτιος 6 5, 7, 16 

Ίάκωβλεφ 'Αλέξιος άπα τή Μόσχα (1800) 
3 78,79 

'Ιάκωβος αρχιμανδρίτης Διονυσίου επιστάτης 
(1792-1793) 1 2 7 , 2 8 , 5 0 

'Ιάκωβος ιεροδιάκονος Βατοπεδίου άπο τή Λο
κρίδα, γραμματέας της Κοινότητας (1887) 

, 7 8 

'Ιάκωβος 'ιερομόναχος καί δίκαιος Γρηγορίου 
(1793,1799) 3 75 6 62 

'Ιάκωβος μητροπολίτης Μολδοβλαχίας (1793) 
6 58 ,59 ,60 

Ιάκωβος προηγούμενος 'Αγίου Παύλου (1838) 
t 6 75 

'Ιάκωβος προηγούμενος Βατοπεδίου, επιστά
της (1809-1810) 10 2 

Ιακώβου 'Αθανάσιος διδάσκαλος (1804) 
22 2 3 

'Ιάσιο 2 2 3 1 0 , 1 5 , 1 8 , 3 0 , 6 4 4 1 3 6 1 1 , 1 7 , 
1 8 , 1 9 , 2 0 , 2 3 , 3 9 , 4 8 , 5 8 , 7 2 

Ιβήρων μονή 1 17, 22, 24, 37 3 14, 24, 26, 
35, 39, 43, 53, 54, 62, 76, 80 6 13 22 3 
καί σελ. 174-178 

'Ιγνάτιος άγιος 'Εφέσου σελ. 222 
'Ιγνάτιος αρχιμανδρίτης καί ηγούμενος Ρά-

δουλ-βόδα (1803,1811) 6 16,27 
'Ιγνάτιος αρχιμανδρίτης Ξηροποτάμου, ηγού

μενος Δάγκου (1814) 6 30, 31 
'Ιγνάτιος Βλάχος παπάς, καμπανάρης (1789) 

1 4 5 
'Ιγνάτιος Δοχειαρίτης (1799) 3 75 
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'Ιγνάτιος επίσκοπος 'Ιερισσού και 'Αγίου "Ο
ρους (1794) 3 71 

'Ιγνάτιος ηγούμενος Βερτζουσιου (1780) 6 1 
'Ιγνάτιος, ηγούμενος Κοτροτζανίου (1791) 

3 43 
'Ιγνάτιος ιερομόναχος και παπάς Ξενοφώντος, 

επιστάτης (1776, 1784, 1789, 1792-1793, 
1803-1804), επίτροπος (1786), καθηγού-
μενος (1795, 1799), γραμματέας της Κοι
νότητας (1784) 1 26, 30, 45, 50, 58 3 42, 
5 2 , 6 0 , 6 1 , 7 2 , 7 5 4 1 8 9 4 

'Ιγνάτιος Λαυριώτης, ηγούμενος Τριών 'Ιεραρ
χών (1780-1793) 3 15, 16, 18, 19, 31, 63, 
64, 94 6 58, 59, 60 37 1 38 1 39 1 40 1 
41 1 42 1 43 1 44 1 

'Ιγνάτιος μητροπολίτης Νεοκαισαρείας (1783) 
3 12 5 6, 7 13 3 

'Ιγνάτιος Ξηροποταμινός, ηγούμενος μονής 
Κοτροτζανίου (1776-1784) 3 16, 20, 29, 
52,58 6 1 , 2 , 3 

'Ιγνάτιος προηγούμενος και σκευοφύλακας Έ -
σφιγμένου (1783-1784), δίκαιος (1791, 
1796, 1799), επίτροπος Κωνσταντινούπο
λης (1785), επιστάτης (1798-1799) 1 4, 
49 3 16, 17, 20, 40, 60, 61, 75, 100 4 16 

'Ιγνάτιος προηγούμενος Φιλόθεου, επιστάτης 
(1805-1806), επίτροπος Κωνσταντινούπο
λης (1808-1809), ηγούμενος Κοτροτζανίου 
(1813-1817) 6 1 9 , 2 5 , 2 6 9 6 10 8 2 7 1 

Ιεζεκιήλ Ίβηρίτης, ηγούμενος Κοπού (1721, 
1733) 1 3 3 

'Ιερεμίας γέροντας 'Αγίου Παύλου, επιστάτης 
(1816-1817) 1 1 5 

'Ιερεμίας ηγούμενος Δάγκου (1778-1780) 6 1 
'Ιερεμίας, ηγούμενος Τριών 'Ιεραρχών (1692, 

1694,1696) 1 33 
'Ιερεμίας μητροπολίτης Βελιγραδίου (1800) 

3 78,79 
'Ιερεμίας μητροπολίτης Σοφίας (1783) 3 12 

5 5 ,6 ,7 13 3 
'Ιερεμίας μητροπολίτης Χαλκηδόνος (1798) 

'Ιερεμίας ύπέρτιμος (1783) 5 7 
'Ιερισσού και 'Αγίου "Ορους επισκοπή 

3 67,71 
Ιερόθεος δίκαιος Παντοκράτορος (1783,1795, 

1799) 3 72,75,100 
'Ιερόθεος ιερομόναχος Κουτλουμουσίου, επι

στάτης (1887) 7 8 
'Ιερόθεος μητροπολίτης Εύρίππου (1798) Λ 5 
'Ιερόθεος πελοποννήσιος Δημητζαναΐος, γραμ

ματέας της Κοινότητας (1797) κωδ. 8 
(περιγραφή) 

'Ιερόθεος προηγούμενος 'Ιβήρων, επίτροπος 
Κων/πολης (1832-1834) 36 34,36 

Ιλάμι 11 4 και σελ. 192 
'Ιλαρίων γέροντας Κωνσταμονιτου, επιστάτης 
' (1834-1835) 12 10 
'Ιλαρίων γέροντας Ξηροποτάμου, επίτροπος 

Κων/πολης (1813-1815) 3 2 1 33 1 36 
11,12 

'Ιλαρίων αρχιμανδρίτης 'Ιβήρων νομοφύλαξ, 
επίτροπος Κων/πολης (1817-1821, 1834-
1838,1840-1843,1852-1854) 6 77 3615 
17, 18, 21, 22, 37, 38, 39, 41 , 42, 45, 46, 
47 ,58 ,59 ,60 

"Ιλφοβ κεδιλίκι 6 27 
Ιμπρά ϊσχά χοτζετίον 3 36 
'Ιμπραήμ αγάς (1775) σελ. 181 
Ιμηροναμες 36 24 
Ινκράμι 3 35 

Ίννοκέντιος αρχιμανδρίτης, αντικαταστάτης 
του ηγουμένου Κοτροτζανίου Σεραφείμ 
Καρακαλλινοϋ (1813) 6 23,30 

'Ιορδάνης Σαράφης χοτζά, χαμίν σελ. 220 
'Ισμαήλ Έσκιαχανατζή (1775) σελ. 179 
'Ισμαήλ μπέης Θεσσαλονίκης, μακαρίτης 

(1813) 10 7 
Ίσούφης Καφετζής τοϋ Μουσταφά άγα, μου

λάς (1775) σελ. 177 
Ίσπραβνιτζέσκα Λωξάνδρα 6 1 

Ισπρόβνικος Ρωμανός σελ. 259 
Ιστηράς 3 69, 75, 76 4 1 8 

'Ιωακείμ γέροντας Ρώσων, επιστάτης (1807-
1808,1812-1813) 9 8 10 5 

'Ιωακείμ, επίτροπος Τριών 'Ιεραρχών (1781) 
4 1 3 

'Ιωακείμ ιερομόναχος Έσφιγμένου, Ιξαρχος 
Κοτροτζανίου (1813) 6 2 4 , 2 5 , 2 6 , 2 7 

'Ιωακείμ Λαυριώτης, επιστάτης (1722) 1 7 
'Ιωακείμ μητροπολίτης 'Αγχιάλου (1784, 

1793) 3 67 13 4 A 3 
'Ιωακείμ μητροπολίτης Κυζίκου (1800) Λ 6 
'Ιωακείμ παπάς, κελιώτης Χιλανδαρίου, καμ-

πανάρης (1812) 7 1 
'Ιωακείμ προηγούμενος Διονυσίου, επιστάτης 

(1802-1803) 3 50 7 7 9 3 και σελ. 219 
'Ιωακείμ προηγούμενος Δοχειαρίου (1783), ε

πιστάτης (1798-1799), επίτροπος Κων/ 
πόλης (1800-1801) 3 100 8 3 1 8 1 1 9 1 
20 2 3 4 1 0 , 1 1 35 3 

'Ιωακείμ προηγούμενος 'Ιβήρων (1795) 3 72 
'Ιωακείμ πρώην Κορυτζας, αρχιμανδρίτης και 

σκευοφύλακας Σίμωνος Πέτρας, επιστά
της (1790-1791, 1795, 1799) 1 48 3 50, 
6 0 , 6 1 , 7 2 , 7 3 , 7 5 , 8 1 

Ιωακείμ σκευοφύλακας Γρηγορίου, ε"ξαρχος 
στο Βουκουρέστι (1776) 3 50 4 1 1 και 
σελ. 181 

'Ιωάννης ασκητής Προδρόμου σελ. 218 
'Ιωάννης, επίτροπος Κωνσταντινούπολης 

(1785) 3 40 
'Ιωάννης παπάς, οικονόμος 'Εκκλησίας Κυ

δωνιών (1784) 3 37 
'Ιωάννης Τσιμισκής, αυτοκράτωρ Κωνσταντι

νουπόλεως 3 1 
'Ιωάννης Φραγγόπουλος γέροντας Διονυσίου 

(1803) 1 42α, 42β 
'Ιωάννης Χιλανδαρινος (1791) 6 3 
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Ίωαννίκιος ηγούμενος Ράδουλ-Βόδα (1776-
1783) 6 1 και σελ. 181 

Ίωαννίκιος μητροπολίτης 'Αγκύρας (1798) 
Λ 5, 6 

Ίωαννίκιος μητροπολίτης Καισαρείας (1818) 
3 89 6 67 

Ίωαννίκιος Ρώσων, επιστάτης (1802-1803) 
9 3 

'Ιωαννίνων μητροπολίτης Μακάριος Λ 4 
Ίωαννίτης 'Ιωάννης παπάς άπο το χωριό Μα-

τζίκι (1797) 4 22 
Ιωάννου Κωνσταντίνος σελ. 194 
Ίωάσαφ γέροντας Σίμωνος Πέτρας, επιστά

της (1810-1811,1815-1816) 10 3 114 
Ίωάσαφ προηγούμενος 'Ιβήρων (1743) 1 17 
Ίωάσαφ προηγούμενος 'Ιβήρων, επιστάτης 

(1805-1806) 142α, 42β 9 6 
Ίωάσαφ προηγούμενος Παντοκράτορος, επι

στάτης (1810-1811) 10 3 
Ίωάσαφ σκευοφύλακας Λαύρας (1754) 2 1 1 
Ίωνάς προηγούμενος Χιλανδαρίου (1799), επι

στάτης (1801-1802) 3 75 7 3,7 9 2 
Ιωσήφ Βατοπεδινος (1722) 1 33 
Ιωσήφ Βατοπεδινός, διδάσκαλος, ε'ξαρχος στή 

Μολδαβία (1792, 1793), επίτροπος Κων/ 
πόλης (1783, 1799, 1819) 1 49 3 12, 64, 
91 ,93 ,100 6 5 ,10 ,58 ,59 34 8 

Ιωσήφ γέροντας Παντοκράτορος, επιστάτης 
(1815-1816) 1 1 4 

Ιωσήφ μητροπολίτης Άρτζισίου (1819) 6 63, 
64 

Ιωσήφ μητροπολίτης Θεσσαλονίκης (1819) 
6 67 10 8 

Ιωσήφ προηγούμενος Γρηγορίου, επιστάτης 
(1816-1817) 11 5 

'Ιωσήφ προηγούμενος Σίμωνος Πέτρας, επι
στάτης (1788) 3 49 

'Ιωσήφ σκευοφύλακας Λαύρας (1754) 2 12 

κάδης Θεσσαλονίκης 36 16, 20 
καζάς Ρούμελης 3 67 
καικιάτικα 35 13 
Καϊμακούδης Γούτας 'Ιωάννης, επίτροπος 

Θεσσαλονίκης 3 14· βλ. και Καυταντζό-
γλου Γούτας 'Ιωάννης 

καΐμες σελ. 186 
Καισαρείας: μητροπολίτης Γρηγόριος 3 67, 

Λ 4· Ίωαννίκιος 3 89 6 67 
Καισάριος προηγούμενος Ξηροποτάμου (1840) 

6 77 
Καισάριος Σούγιουλτζης γέροντας Βατοπε-

δίου (1789-1790) σελ. 218 
Κακοπαναγιώτης άπο Θεσσαλονίκη 7 3 
Καλαμαριά 5 7 10 4 13 2, 6 36 20· βλ. και 

Κελεμέρι 
καλέμια σελ. 221 
Καλλιμάχης 'Αλέξανδρος, ηγεμόνας Μολδα

βίας, μεγάλος δραγουμάνος 3 10, 32 
Καλλιμάχης Γιάνκος πεϊζαδές 6 43 

Καλλιμάχης 'Ιωάννης, ηγεμόνας Μολδαβίας 
3 10 

Καλλιμάχης Σκαρλάτος 'Αλεξάνδρου, ηγεμό
νας Μολδαβίας 6 42, 43 

Καλλίνικος γέροντας και σκευοφύλακας Σταυ-
ρονικήτα (1795), επιστάτης (1809-1810) 
3 72 10 2 

Καλλίνικος γέροντας Καρακάλλου, επιστάτης 
(1814-1815) 1 1 3 

Καλλίνικος Δ' πατριάρχης Κωνσταντινουπό
λεως (1803) 3 87 

Καλλίνικος μητροπολίτης Νικαίας (1798) Λ 5 
Καλλίνικος μητροπολίτης Σεβαστουπόλεως 

(1803) 6 16 
Καλλίνικος μητροπολίτης Σίφνου (1819) 6 67 
Καλλίνικος μητροπολίτηςΤορνόβου (1788) Λ4 
Καλλίνικος προηγούμενος Βατοπεδίου, επι

στάτης (1796, 1804-1805) 1 49 9 5 καΐ 
σελ. 187,195 

Καλλίνικος προηγούμενος Κουτλουμουσίου, 
επίτροπος Κων/πολης (1800-1801) 18 1 
1 9 1 20 2 3 4 1 0 , 1 1 35 3 

Καλλίνικος προηγούμενος Ξηροποτάμου 
(1840) 6 77 

Καλλίνικος προηγούμενος Παντοκράτορος, ε
πιστάτης (1764) 2 1 0 

Καλλίνικος προηγούμενος Φιλόθεου, επιστά
της (1810-1811) 10 3 

Καλλιόπιος μοναχός και δικαίος Σίμωνος Πέ
τρας (1786) 3 42 

Κάλλιστος Βατοπεδινός, επιστάτης (1694) 
1 23 

καλπάκι σελ. 255 
Καλυμαυχάς Δαβίδ παπάς σελ. 186 
Καλυμαυχάς Θεοδόσιος, πατριαρχικός επίτρο

πος σελ. 186 
καλνμαύχια 3 36 
καμπανάρης: 1 11, 45" 'Ιγνάτιος Βλάχος 1 

45" 'Ιωακείμ παπάς, κελιώτης Χιλανδα
ρίου 7 1· Γαβριήλ σελ. 180 

Καμπάνιας επισκοπή 3 67 
κανονάρχος 1 11 
Καντακουζηνός Γεώργιος μέγας λογοθέτης, 

επίτροπος Μολδοβλαχίας 6 21, 22, 34, 65, 
66 

Καντακουζηνός 'Ιωάννης Σερπάν, ηγεμόνας 
Βλαχίας 3 9 6 1 1 Λ 2 

Καντακουζηνός Ίωαννίτζης μέγας λογοθέτης 
4 13 

Καντακουζηνός Σερβάνος, άρχοντας κόμησος 
1 33 

καπετάνιοι 12 1 
Καπριάνας μονή: ηγούμενος "Ανθιμος αρχι

μανδρίτης Ζωγράφου 6 18, 19, 20, 21, 22, 
23 ,30 ,31 

Καρακάλλου μονή 3 2 4 , 3 5 , 7 6 , 8 7 6 1 7 , 1 9 , 
30, 32, 35, 41, 44, 45, 47, 68, 72 10 6 
22 3 και σελ. 174,175 

Καραμουσταφά αγάς, ζαμπίτης Κασσάνδρας 
(1815-1816) 1 1 4 
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καραονλτζίδες 12 2 
Καρατζάς ηγεμόνας Βλαχίας 6 43, 49, 50, 52, 

Καρατζάς Σκαρλάτος άρχοντας πάνο 6 1 
Καρπάθου μητροπολίτης Νεόφυτος Λ 5 
Κασσάνδρα: 1 56 10 4 12 7 36 1, 19, 20· 

μετόχι της Σίμωνος Πέτρας στην 4 21* 
ζαμπίτης της Κασσάνδρας Καραμουσταφα 
αγάς 114* βοϊβόνδας 12 6* βακίφ 36 33 

Καστζορίου μονή ηγούμενος Γρηγόριος 6 1 
κατζίβελοι σελ. 255 
Καυταντζόγλου Γούτας 'Ιωάννης, επίτροπος 

Θεσσαλονίκης 3 24, 35, 44, 47, 62, 75 
4 18 7 3 1 0 1 , 8 1 1 5 

κεδιλίκι Βλάσκας, "Ιλβοφ 6 27 
Κελεμέρι (Καλαμαριά), μετόχια τοϋ 'Αγίου 

Όρους στο 36 19 
κελί 'Αγίου 'Αντωνίου 1 9* 'Αναλήψεως 10 6* 

Ευαγγελισμού 3 71 
κερεστες 3 98 
κεφάλαια 2 1,2 3 1 2 
κηρόβονλλο 132 3 9 , 3 5 , 5 2 , 6 3 , 8 2 6 3 9 1 

Λ 2 
κισλάς 1 1 4 12 7 
κιστίον 12 1 
Κίτρινος Μιχαήλ 3 37 
Κίτρους επισκοπή 3 67 
κιφιλεμές σελ. 221 
Κλονάρης Δημήτριος 6 58 
κοινά όσπήτια ή καινούρια όσπήτια 3 88, 95, 

96 
Κόκκινο χάνι Κοτροτζανίου 6 28 
Κολοβού Σπυρίδων 6 58 
Κολοβού Σπυρίδων Παναγιώτη 6 58 
κονάκι: 'Αγίου Χαραλάμπους της Σίμωνος 

ΙΙέτρας στή Θεσσαλονίκη 4 21" Βατοπε-
δίου 1 23* Κοινότητας 1 58' Κωνσταμονί-
του 3 39 ,92 ,93 

Κοπού μονή 1 33 και σελ. 257, 259* ηγούμε
νος 'Ιεζεκιήλ 1 33 

Κοσμάς γέροντας και επίτροπος Βατοπεδίου 
(1819), επίτροπος Κων/πολης (1823-
1828) 3 91 36 26 ,27 ,28 ,29 

Κοσμάς γέροντας Παντοκράτορος, επιστάτης 
(1800-1801) 9 1 

Κοσμάς γέροντας Ρώσων, επιστάτης (1834-
1835) 1210 

Κοσμάς μητροπολίτης Μποζαίου 6 1 
Κοσμάς μητροπολίτης Ούγγροβλαχίας (1791) 

3 43 ,44 ,46 6 2 ,4 
Κοσμάς προηγούμενος 'Ιβήρων (1776-1781) 

4 9 6 1 
κοτζαμπάσηδες αρχηγοί κελιωτών 3 40 
Κοτροτζανίου μονή 1 34 2 2 3 9, 16, 20, 22, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 43, 44, 45, 
46, 52, 58, 59, 64 6 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 38, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 63, 64, 
70 ,74 ,76 9 1 , 4 1 1 3 , 4 161 Λ 2 

κονμέρκι σελ. 222 

κουραμάς 2 3 
Κουρταγάς, γαμπρός του Μπας Κιατύπη άπο 

τή Θεσσαλονίκη σελ. 176 
κουσούρια 1 16 
κονστζούμπασης σελ. 220 
Κουτλουμουσίου μονή 1 3, 4, 46, 47, 48, 53, 

3 4, 7, 8, 11, 43, 44, 50, 52, 58, 60, 61 
6 29 ,38 ,57 9 2 και σελ. 174-176 

Κουτλουμουσίου σκήτη 3 50 
κρασάς σελ. 192 
κρασορακίου μηρί 12 3 
κρεοπωλείο 3 61 
Κρήτης μητροπολίτης Ζαχαρίας 3 78, 79' 

Γεράσιμος 3 89 
Κτενάς Χριστόφορος, ιεροδιάκονος 'Ιβήρων 

άρχιγραμματέας 'Ιεράς Κοινότητας (1897) 
7 1 

Κυδωνιών εκκλησία 3 37 
Κυζίκου: μητροπολίτης 'Αγάπιος 3 12, 21, 

67 5 5, 6, 7 13 3, 4 Λ 3, 4· Κωνστάντιος 
3 89- 'Ιωακείμ Λ 6 

Κυπριανός εφημέριος (1789) 3 53 
κυράς 6 61 
Κυριαζάκης άρχοντας, μακαρίτης 3 14, 22 
Κύριλλος Άγιοπαυλίτης (1783) 3 100 
Κύριλλος επίτροπος Κουτλουμουσίου (1819) 

6 57 
Κύριλλος Ίβηρίτης, μουσικολογιώτατος 

(1792), επίτροπος Κωνσταντινούπολης 
(1790) 1 5 0 , 5 1 6 3 και σελ. 218-220 

Κύριλλος 'ιερομόναχος και σκευοφύλακας Δο-
χειαρίου (1783, 1786, 1791, 1795), επι
στάτης (1773-1778, 1789) 1 4 5 3 42 ,50 , 
60 ,61 ,72 ,94 4 3 , 4 , 5 , 6 

Κύριλλος μητροπολίτης Γάνου (1798) Λ 5 
Κύριλλος προηγούμενος Χιλανδαρίου, επίτρο

πος Κων/πολης (1828-1830) 36 28, 29, 
30 

Κύριλλος σκευοφύλακας Παντοκράτορος 
(1783) 3 100 

Κύριλλος Στ ' πατριάρχης Κωνσταντινουπό
λεως (1816, 1818) 3 89 ,96 6 2 8 , 4 3 , 4 9 , 
52 

Κύριλλος Σταυρονικητιανός, επιστάτης (1804-
1805) 9 5 

Κωνστάκης γιος τοϋ Σπανδωνή 6 73 
Κωνσταμονίτου μονή 1 46, 48 3 22, 39, 76, 

88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 10 3 
Κωνσταντάκης Πελοποννήσιος 1 58 
Κωνσταντίνος Βατοπεδινός, σκευοφύλακας 

της Μεγάλης Συνάξεως (1693) 1 31 
Κωνσταντίνος Διονοσι,άτης (1791) 6 3 
Κωνσταντίνος Θ' Μονομάχος, αυτοκράτωρ 

Κωνσταντινουπόλεως 3 2, 3 
Κωνσταντίνου 'Ιωάννης, επίτροπος Κωνσταν

τινούπολης 5 6, 7 13 3 
Κωνσταντίνου Παυλής, επίτροπος Κων/πολης 

Λ 3 , Κωνστάντιος αρχιμανδρίτης Βατοπεδίου 
(1754) 2 1 1 , 1 2 
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Κωνστάντιος αρχιμανδρίτης και ηγούμενος 
μονής Ξενοφώντος (1783, 1784), επιστά
της (1780-1782), Ι"ξαρχος στη Βλαχία 
(1791) 3 21,100 4 1 0 , 1 1 , 1 5 6 2 ,4 

Κωνστάντιος Β' πατριάρχης Κωνσταντινου
πόλεως (1834) 6 72 

Κωνστάντιος γέροντας Διονυσίου, επιστάτης 
(1797-1798), επίτροπος (1799) 3 75, 100 
8 2 

Κωνστάντιος γέροντας Παντοκράτορος, επι
στάτης (1805-1806) 9 6 

Κωνστάντιος γέροντας Σταυρονικήτα, επιστά
της (1794-1795) 1 3 3 7 1 

Κωνστάντιος Γρηγοριάτης, ε"ξαρχος στη Βλα
χία (1791), ηγούμενος Τριών 'Ιεραρχών 
(1793-1800) 3 10 6 2, 4, 58, 61, 62 

Κωνστάντιος δίκαιος σελ. 254 
Κωνστάντιος μητροπολίτης Κυζίκου (1818) 

3 89 
Κωνστάντιος μητροπολίτης Μαρωνείας (1819) 

6 67 
Κωνστάντιος σκευοφύλακας Ζωγράφου, επι

στάτης (1788), επίτροπος Μολδοβλαχίας 
(1791), εξαρχος και πρώην σκευοφύλακας 
(1792,1793) 1 5 1 3 49 ,64 6 5 , 5 8 , 5 9 
και σελ. 174 

Λάκκου βουνό 'Αγίου Παύλου 6 75 
Λαμπής χότζα σαράφης σελ. 222 
Λαμπρινος Νικολάκης τζελεπής 6 1 
Λαρίσης: μητροπολίτης Πολύκαρπος 3 89" 

Διονύσιος Λ 5, 6 
Λαυρέντιος ηγούμενος Σλοβοζίας 6 1 
Λεόντιος μητροπολίτης Ηλιουπόλεως (1792) 

3 47 και σελ. 194 
Λεόντιος μητροπολίτης Μελενίκου (1793) 

3 67 
λεπτόκαρα σελ.180 
Λήμνος σελ. 181 
Λιαριγγοβίτης ή Λιαριγκοβινος "Αγγελος 

3 48 και σελ. 187 
Λιναράς Ρίζος σελ. 195 
Λογκός, μετόχια του 'Αγίου "Ορους στο 

36 20 
λογοθέτης: Γκίκας Γεώργιος 6 60, 61 ' Στε-

φανάκης σελ. 219' Χριστόδουλος Γ ' λο
γοθέτης 6 1 

Λουκής άρχοντας στόλνικος σελ. 256 
λούφες 12 1 
λύσις πατριάρχη Χαρίτωνος 3 4 
Λυχνιδών πρώην μητροπολίτης Γρηγόριος 

3 24, 25,40, 41, σελ. 187 

μαδες Θεσσαλονίκης 6 56 
Μακάριος γέροντας Κουτλουμουσίου (1795) 

1 3 
Μακάριος γέοοντας Κωνσταμονίτου, επιστά

της (1812-1813) 10 5 

Μακάριος Έσφιγμενίτης, επίτροπος Κων/πο-
λης (1845-1846) 36 50 

Μακάριος ηγούμενος Πλουμπουίτα (1777-
1783) 6 1 

Μακάριος καθηγούμενος 'Ιβήρων (1743), 
προηγούμενος (1743) 1 17 2 1 

Μακάριος μητροπολίτης "Αρτης (1793) 3 67, 
68 Λ 4 

Μακάριος μητροπολίτης Δέρκων (1798) 
Λ 5, 6 

Μακάριος μητροπολίτης 'Ιωαννίνων (1788) 
Λ 4 

Μακάριος προηγούμενος 'Αγίου Παύλου, επι
στάτης (1833-1834) 12 8 

Μακάριος προηγούμενος Δοχειαρίου, επίτρο
πος Κων/πολης (1811-1813) 10 8 30 1 
31 1 35 12 36 9,10 

Μακάριος προηγούμενος Λαύρας, ηγούμενος 
Περζουνίου (1813) 6 23 

Μακαρούδης Άνανίας παπάς (1775) σελ. 181 
μακτον 2 2 6 56 
μαλιέ κάλφασι σελ. 221 
Μανολάκης γιατρός στο Βουκουρέστι 6 28 
Μανολάκης τζελεπής 4 19 
Μάνος 'Αλέξανδρος μέγας λογοθέτης 5 6, 7, 

9 13 3 
Μάνος Σκαρλάτος ποστέλνικος 5 6, 7 13 3 
Μανουήλ Β' Παλαιολόγος, αυτοκράτωρ Κων

σταντινουπόλεως 3 8 
Μανούκης άρχοντας 6 52, 53, 54 
Μανοϋσος Γεώργιος 6 58 
μαντες 3 36 
Μάξιμος Λαυριώτης άπο τήν Προύσσα σελ. 

187 
Μαξίμου πίμνιτζα στο Κοτροτζάνι 6 4 
Μάραι, οΰλιτζα Τριών 'Ιεραρχών σελ. 255 
Μαρωνείας: μητροπολίτης Κωνστάντιος 6 67" 

Νεόφυτος Λ 6 
Ματζίκι χωριό 4 22 
Ματθαίος αρχιμανδρίτης Γρηγορίου, ηγούμε

νος Σπύρου (1798), ηγούμενος Κοτροτζα-
νίου (1813-1817) 6 11 ,24 ,25 ,26 

Ματθαίος ιεροδιάκονος Καρακάλλου, επιστά
της (1887) 7 8 

Ματθαίος μητροπολίτης Σερρών (1783, 1784) 
3 1 2 , 2 1 417 5 5 , 6 , 7 13 3 ,5 Λ 3 

Ματθαίος μητροπολίτης Τορνόβου (1798, 
1800) Λ 5, 6 

Μαυροβύρου σκήτη 3 50 
Μαυρογένης Νικόλαος Β. Β. 6 2 
Μαυροκορδάτος 'Αλέξανδρος, ηγεμόνας Μολ

δαβίας 3 18, 28 
Μαυροκορδάτος Νικόλαος 'Αλεξάνδρου, ηγε

μόνας Μολδαβίας 1 32 
Μαυροκορδάτος Χατζή-Μανουήλ άρχοντας 

4 20 
μαχαιρίδια 3 60 
Μεγάλη Βίγλα, περιοχή της μονής τών Ρ ώ 

σων 1 24 
μεγάλος σπαθάρης 6 1 1 
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μέγας λογοθέτης: 6 61" Καντακουζηνός Ί ω -
αννίτζης 4 13 ' Κατακουζηνος Γεώργιος 
6 21, 22, 34· Μάνος 'Αλέξανδρος 5 6, 7, 9 
13 3· Ρωσσέτος Νικόλαος 6 58, 59, 60 

Μεγίστης Λαύρας μονή 1 1 7 , 22, 37 2 4 , 5 
3 14, 22, 23, 53, 54, 55, 56, 58, 62, 65, 66, 
69, 70, 81 6 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 29, 
38, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 75 11 5 22 3 ' 
και σελ. 174-175,177-178 

Μεζίκης χότζα σελ. 222 
Μεθόδιος γέροντας Έσφιγμένου, επιστάτης 

(1808-1809) 10 1 
Μεθόδιος μητροπολίτης Ηράκλειας (1783, 

1793) 3 1 2 , 2 1 , 6 7 , 6 8 5 5 , 6 , 7 13 3 ,4 
Λ 3, 4, 6 

Μεθόδιος προηγούμενος και επίτροπος Ζω
γράφου (1791, 1795), επίτροπος Κων/πο-
λης (1801-1802) 3 50 ,61 ,72 20 3 35 4 

Μεκτέρ Σαρής μπεκίρης σελ. 221 
μεκτονπι 3 36, 40 
Μελάχρος σελ. 219 
Μελενίκου μητροπολίτης Λεόντιος 3 67 
Μελέτιος αρχιμανδρίτης και προηγούμενος Ι 

βήρων (1799,1808) 3 75 6 20 
Μελέτιος αρχιμανδρίτης Κουτλουμουσίου, μα

καρίτης (1796) 1 49 και σελ. 180 
Μελέτιος γέροντας Ξηροποτάμου (1840) 6 77 
Μελέτιος ηγούμενος "Οκνας (1779-1780) 6 1 
Μελέτιος μητροπολίτης 'Εφέσου (1818) 3 89 
Μελέτιος μητροπολίτης Ηράκλειας (1800, 

1818) 3 89 
Μελέτιος μητοοπολίτης Θεσσαλονίκης (1833) 

6 7 1 
Μελέτιος μητροπολίτης Θηβαΐδος (1793) 6 5, 

7,16 
Μελέτιος μητροπολίτης Ναυπάκτου (1784) 

3 21 
Μελέτιος μητροπολίτης Ναυπλίου (1784) 

13 4 Λ 3 
Μελέτιος Παντοκρατορινος ηγούμενος Κοτρο-

τζανίου (1839-1845) 6 76 
Μελέτιος προηγούμενος και σκευοφύλακας 

Καρακάλλου (1806), επιστάτης (1804-
1805) 617 9 5 

Μελκί έφέντης σελ. 221 
Μελχισεδέκ προηγούμενος Βατοπεδίου, επί

τροπος Κων/πολης (1834-1836) 36 37, 38 
Μεντέρ Εβραίος σελ. 220 
Μεταϊζάνενα Περουζέρ κυρά σελ. 220 
μετόχι: 'Αγίου "Ορους στην Κων/πολη 36 40, 

41 ' στα "Αρσια 36 30' στην Καλαμαριά 
(Κελεμέρι) 36 19 'στο Λόγκο 36 20'στην 

Όρμύλια 36 20' στο Παζαρκιαχί 36 19' 
Λαύρας στην Άδριανούπολη 3 53 ' στις 
Σέρρες 3 53" στή Σμύρνη 3 53 ' στη Χίο 
3 53" Βατοπεδίου μονή Γκόλιας 3 19 6 1 , 
18, 19, 20' Σίμωνος Πέτρας στον "Αγιο 
Νικόλαο Χαλκιδικής 4 21" στην Κασσάν
δρα 4 21" Κοτροτζανίου Πιέτρα στο κεδι-
λίκι Βλάσκα 6 27' μονή Πιρλίτζι 6 4, 9' 

Φαγουρέϊ στο κεδιλίκι "Ιλφοβ 6 27' μονή 
Βαλένι 3 26 6 4 ,9 

μεχκεμες σελ. 189 
μηρί 1 51 3 35, 39, 54, 55, 65, 69, 89, 92, 

93,95 5 5 12 3 
μητροπολίτης: 'Αγάπιος Κυζίκου 3 12, 21 , 

67 5 5, 6, 7 13 3, 4 Λ 3,4' 'Αθανάσιος 
'Αγκύρας 6 67' 'Αθανάσιος Νικομήδειας 
3 62, 67, 68, 89' Άνανίας 'Αγχιάλου 3 21" 

Άνανίας Δέρκων 3 12, 21 5 5, 6, 7 13 3, 4 
Λ 3, 4' Άνανίας Σεβάστειας 3 19, 31 ' 

'Αναστάσιος πρώην Σοφίας 1 1 5 ' "Ανθιμος 
Διδυμοτείχου 6 67' "Ανθιμος Προύσσης 
3 67' "Ανθιμος Σμύρνης 6 67' Βενιαμίν 
Ούγγροβλαχίας 6 43 ' Γεράσιμος Δέρκων 
3 67" Γεράσιμος Θεσσαλονίκης 3 69, 70 
Λ 5, 6' Γεράσιμος Κρήτης 3 89' Γεράσι
μος Νικομήδειας 3 12, 21 5 5, 6, 7 13 3, 
4 Λ 3, 4' Γεράσιμος Χαλκηδόνος 3 89 
6 67' Γρηγόριος 'Αθηνών 6 67' Γρηγόριος 
Βιδύνης Λ 5' Γρηγόριος Δρύστρας Λ 5' 
Γρηγόριος Είρηνοπόλεως 6 18, 19, 20, 21 , 
22, 23" Γρηγόριος Καισαρείας 3 67, 68 
Λ 4' Γρηγόριος Ούγγροβλαχίας 3 52' Γρη
γόριος Σταυρουπόλεως 6 2, 4, 5, 7, 11" 
Γρηγόριος Φιλίππων και Δράμας 3 12, 21 
417 5 5, 6, 7 13 5 Λ 3 ' πρώην Λυχνιδών 
3 24, 25, 40, 41, σελ. 187' Δαμασκηνός 
πρώην Θεσσαλονίκης 3 62, σελ. 187' Δα
νιήλ Άδριανουπόλεως 6 56' Διονύσιος Λα
ρίσης Λ 5, 6' Δοσίθεος Δεβρών 3 89' Δο-
σίθεος Μποζαίου 6 2 , 4 ' Ευγένιος 'Αγχιά
λου 3 89' Ευγένιος Πισιδίας 6 67' Ζαχα
ρίας Βέροιας 3 89 6 67' Ζαχαρίας Κρή
της 3 78, 79' 'Ησαΐας Νεοκαισαρείας Λ 5, 
6' 'Ιάκωβος Μολδοβλαχίας 6 58, 59, 60· 

'Ιγνάτιος Νεοκαισαρείας 3 1 2 5 6,7 13 3* 
'Ιερεμίας Βελιγραδίου 3 78, 79' 'Ιερεμίας 
Σοφίας 3 12 5 5, 6, 7 13 3 ' 'Ιερεμίας 
Χαλκηδόνος Λ 5, 6" 'Ιερόθεος Εύρίππου 
Λ 5" 'Ιωακείμ 'Αγχιάλου 3 67 13 4 Λ 3" 
Ίωννίκιος Καισαρείας 3 89 6 67' 'Ιωσήφ 
Άρτζισίου 6 63,64* 'Ιωσήφ Θεσ/νίκης 6 67 
10 8' Καλλίνικος Νικαίας Λ 5' Καλλίνικος 
Σεβαστουπόλεως 6 1 6 ' Καλλίνικος Σίφνου 
6 67" Καλλίνικος Τορνόβου Λ 4' Κοσμάς 
Μποζαίου -6 1" Κοσμάς Ούγγροβλαχίας 
3 43, 44, 46 6 2, 4' Κύριλλος Γάνου Λ 5' 
Κωνστάντιος Κυζίκου 3 89" Κωνστάντιος 
Μαρώνειας 6 67" Λεόντιος 'Ηλιουπόλεως 
3 47, σελ. 194' Λεόντιος Μελενίκου 3 67" 
Μακάριος "Αρτης 3 67, 68 Λ 4' Μακάριος 
Δέρκων Λ 5, 6' Μακάριος 'Ιωαννίνων Λ 4' 
Ματθαίος Σερρών 3 12 ,21 417 5 5 , 6 , 7 
13 3, 5 Λ 3' Ματθαίος Τορνόβου Λ 5, 6' 
Μεθόδιος Ηράκλειας 3 1 2 , 2 1 , 6 7 , 6 8 5 5, 
6, 7 13 3, 4 Λ 3, 4' Μελέτιος Εφέσου 
3 89' Μελέτιος 'Ηράκλειας 3 89 Λ 6' Με
λέτιος Θεσσαλονίκης 6 71" Μελέτιος Θη-
βα'ιδος 6 5, 7, 16' Μελέτιος Ναυπάκτου 
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3 21* Μελέτιος Ναυπλίου 13 4 A 3 * Νεό
φυτος Καρπάθου Λ 5' Νεόφυτος Μαρώ
νειας Λ 6" Νεόφυτος Παροναξίας Λ 5" Νι
κόδημος Τζιας καί Θερμίων Λ 5' Παρθέ-
νιος Χαλκηδόνος 3 12, 21 4 17 5 5, 6, 7 
13 3 , 4 , 5 Λ 3, 4" Πολύκαρπος Λαρίσσης 
3 89' Σαμουήλ Δυρραχίου 6 67' Σαμουήλ 
Εφέσου 3 12, 21, 67, 68 5 5, 6, 7 13 
3, 4 Λ 3, 4, 5* Σωφρόνιος Είρηνοπόλεως 
3 19, 31· Φιλόθεος Βάρνας 3 67 

Μητροφάνης Βατοπεδινός, επιστάτης (1743) 
1 1 6 

Μητροφάνης ηγούμενος Τριών 'Ιεραρχών 
(1721-1722) 1 3 3 

Μητροφάνης καθηγούμενος Γρηγορίου (1791) 
3 60 

Μητροφάνης προηγούμενος Διονυσίου (1696) 
1 2 2 , 3 3 

Μητροφάνης προηγούμενος 'Ιβήρων, επίτρο
πος Κωνσταντινούπολης (1782, 1785), επί
τροπος στή Μολδοβλαχία (1784) 3 13, 
1 6 , 1 7 , 1 8 , 1 9 , 3 3 , 3 4 , 3 5 5 1 6 1 A 3 

Μητροφάνης σκευοφύλακας Διονυσίου (1754) 
2 1 1 , 1 2 

μικρός τράγος κωδ. 3 
Μιλκοβάνος 3 22 
Μιχαήλ Η ' Παλαιολόγος, αυτοκράτωρ Κων

σταντινουπόλεως 3 6 
Μιχαήλ Παναγιώτης 6 60, 61 
Μιχαήλ-Βόδα μονή ηγούμενος Τιμόθεος 

6 1, σελ. 181 
Μιχάλης, άνηψιος Θεοδοσίου πρώην πατριάρ

χη σελ. 218 
Μολδαβία 1 49 3 10, 18, 22, 64, 82 4 13 6 1, 

61, 71, κώδ. 6 passim 
Μολδοβλαχία: 1 51 2 2 3 16, 17, 30, 35, 36 

4 1 0 , κώδ. 6 passim- μητροπολίτης Ι ά κ ω 
βος 6 58, 59, 60* "Ανθιμος Βατοπεδινος 
επίτροπος 3 16, 17, 18, 19, 20' έπαρχοι 

'Αγίου "Ορους 3 16 4 1 1 6 1 2 , 1 3 , 1 6 , 2 3 · 
"Ανθιμος Καρακαλλινος εξαρχος 611" Κων
στάντιος Ζωγραφίτης επίτροπος 1 51 3 
49- εξαρχος 3 64 6 5, 58, 59' Μητροφάνης 

Ίβηρίτης επίτροπος 3 16, 17, 18, 19 6 1* 
Π αίσιος Ξενοφωντινος Εξαρχος 6 5, 11, 
58, 59" Συνέσιος Χιλανδαρινος πρώην ε"ξαρ-
χος 6 1-9, 20, 30, 69" Κατακουζηνος Γεώρ
γιος εξαρχος 6 21, 22, 34, 65, 66* Ρωσσέ-
τος Γεώργιος επίτροπος 6 21, 22· Χατζή-
Προκόπιος μακαρίτης ε*ξαρχος 6 11· Δη
μητράκης άρχοντας 3 17' Σάντουλας άρ
χοντας 3 1 7 - Χατζή -Κάινος 3 17 * Χατζή -
Μόσχος Ιωάννης άρχοντας Καμηνάρης 3 
43, 44, 45 6 55, 63, 64· Χατζη-Ντόμπρης 
άρχοντας 6 1 1 

Μονοξυλίτου κάθισμα 6 67 
Μορδοχάς, Εβραίος 1 43 
Μοσκής γιος του 'Ανάσταση άπο τή Γανό 

χωρά 3 5 1 4 
Μόσχας: μητρόπολη 3 79* Ίάκωβλεφ 'Αλέ

ξιος άπο τή Μόσχα 3 78, 79 
μονδίρης 'Αγίου "Ορους 'Αχμέτ Ζουχρί έφέν-

της 36 54 
μουκατάΐ-ζιμίν 9 8 
μουκατάς 1 1 6 , 1 8 2 3 ,5 
μονκατέμ-μπόρτζι 3 1 7 , 3 5 , 3 8 , 9 2 
μουλάς: Θεσσαλονίκης 1 15 3 36, 40' Ίσού-

φης Καφετζής του Μουσταφά άγα σελ. 177 
μούλκι σελ. 185 
μονμπαγιες 3 75, 76 36 20 
μονμπασίρης 3 22, 36 
μουπαγατζής 36 20 
μονπαγες-καδίμ 9 8 
μονρασελες 1 39 
Μουρούζη Έλέγκω, εκλαμπροτάτη δόμνιτζα 

σελ. 254 
Μουρούζη Κατίγκω, εκλαμπροτάτη δόμνιτζα 

σελ. 254 
Μουρούζης 'Αλέξανδρος, ηγεμόνας Βλαχίας 

6 1 1 , 1 3 9 1 
Μουρούζης Κωνσταντίνος ηγεμόνας Μολδα

βίας σελ. 256, 259 
μονσελίμι 1 16 
μονχονρτάρης σελ. 221 
μπακάλικο 3 12, 68 
Μπακήρ πασάς, διοικητής Θεσσαλονίκης 

(1813) 10 8 
μπακία 1 29 3 65 και σελ. 174-175 
Μπαλάνος Χριστόδουλος, επίτροπος 'Αγίου 

"Ορους στή Θεσσαλονίκη 10 4, 5, 7, 8 
Μπαλασάκης Γρηγοράσκος τζελεπής 6 1 , 

σελ. 176 
Μπαρμπόϊ μονή 6 7" Άρεώνι μπαρμπουζάνος 

( = άπο τή μονή Μπαρμπόϊ) 6 7 
Μπάσοτας Κωνσταντίνος άρχοντας πάνο σελ. 

258 
μπάτζια σελ. 185 
μπεγιάζια 3 14 ,22 ,53 6 7,11 
μπεΐλίκι 3 36, 61 
μπεράτι 2 8 
μπέσμανα σελ. 259 
Μπογορόδιτζας σκήτη της μονής των Ρώσων 

3 50 
μπογτάΐ τεφτήσι σελ. 196 
Μποζαίου μητροπολίτης Κοσμάς 6 1* Δοσί-

θεος 6 2 ,4 
Μπολιάσκα μωσία Κοτροτζανίου 6 52, 53, 54 
μποσταντζήμπασης 1 19, 20 2 6 3 36, 40, 

55,61 6 67 
μπονγιονρτί 1 16, 39 καί σελ. 221 
μποχτζάς 2 7 3 14 ,22 ,50 3619 
Μπραγκοβάνος Γρηγόριος άρχοντας πάνο, ε

πίτροπος καί έφορος Κοτροτζανίου 6 49, 
51,54 

Μπράσιοβον 6 3 
μωσία 3 10, 63 6 3, 9, 52, 53, 54, 61 

ναζίρης 3 22 
Ναθαναήλ αρχιμανδρίτης Λαύρας, επιστάτης 
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(1790, 1795, 1813-1814, 1824) 3 55, 72 
11 1, 2 και σελ. 180 

Ναθαναήλ Βατοπεδινός, έκκλησιάοχης (1733) 
1 3 3 

Ναθαναήλ επίτροπος 'Αγίου Παύλου (1795) 
3 72 

Ναθαναήλ προηγούμενος 'Ιβήρων, επιστάτης 
(1790,1832-1833) 1 4 8 9 9 12 4 

Ναθαναήλ προηγούμενος Κουτλουμουσίου, ε
πιστάτης (1809-1810) 10 2 

Ναυπάκτου μητροπολίτης Μελέτιος 3 21 
Ναυπλίου μητροπολίτης Μελέτιος 13 4 Λ 3 
νάχτι 1 22 6 7 και σελ. 218 
Νέγε Θεοδωράκης άρχοντας ποστέλνικος 6 1 
Νέγρης Θεοδωράκης σελ. 222 
Νεκτάριος αρχιμανδρίτης 'Ιβήρων (1791) 

3 60 
Νεκτάριος Ζωγραφίτης επιστάτης (1802-

1803) 7 7 9 3 
Νεκτάριος ιερομόναχος Χιλανδαρίου, κελιώ-

της 'Αναλήψεως, ηγούμενος Καρακάλλου 
(1813-1814) 6 30 ,32 ,35 ,47 10 6 

Νεκτάριος Λαυριώτης, επιστάτης (1743) 116 
Νεκτάριος παπάς (1721) 1 33 
Νεκτάριος παπάς των Ρώσων, κελιώτης Λαύ

ρας (1795-1796), επίτροπος της μονής των 
Ρώσων (1798, 1799, 1803) 1 3, 4, 42α, 
42β, 47,49 3 75 

Νεοκαισαρείας: μητροπολίτης 'Ιγνάτιος 3 12 
5 6, 7 13 3· Ησαΐας Λ 5, 6 

Νεόφυτος γέροντας Διονυσίου, επιστάτης 
(1694) 119 

Νεόφυτος δίκαιος Έσφιγμένου (1786) 3 42 
Νεόφυτος εφημέριος του Πατριαρχείου, εξαρ-

χος στο "Αγιο "Ορος (1788) 3 49 
Νεόφυτος Ζ' πατριάρχης Κωνσταντινουπό

λεως 3 53, 54, 62, 67, 68, 77, 82, 86 Λ 6, 
σελ. 219 

Νεόφυτος μητροπολίτης Καρπάθου (1798) 
Λ 5 

Νεόφυτος μητροπολίτης Μαρώνειας (1800) 
Λ 6 

Νεόφυτος μητροπολίτης Παροναξίας (1798) 
Λ 5 

Νεόφυτος προηγούμενος Γρηγορίου, επιστά
της (1833-1834) 12 8 

Νεόφυτος προηγούμενος Δοχειαρίου, επιστά
της (1792-1793) 1 26 ,30 ,58 

Νεόφυτος προηγούμενος Λαύρας, επιστάτης 
(1818-1819) 11 7 

Νεόφυτος προηγούμενος Ξηροποτάμου (1803) 
1 42α,42β 

Νεόφυτος σκευοφύλακας Κουτλουμουσίου 
(1783) 3 94 και σελ. 186 

Νήφων πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 
3 5,11 

Νικαίας μητροπολίτης Καλλίνικος Λ 5 
.Νίκανδρος γέροντας και αρχιμανδρίτης 'Α

γίου Παύλου, επιστάτης (1811-1812) 6 75 
7 1 10 4 

Νικηφόρος γέροντας και προηγούμενος ' Ιβή
ρων (1783, 1786), χαρτοφύλακας (1803), 
επίτροπος Κων/πολης (1796-1797, 1799) 
1 42α, 42β 3 42, 50, 94, 100, 101 4 20 
6 1 0 , 5 6 1 6 1 , 2 34 3 , 4 , 8 και σελ. 186 

Νικηφόρος Έσφιγμενίτης, επιστάτης (1803-
1804) 9 4 

Νικηφόρος προηγούμενος Βατοπεδίου, επι
στάτης 6 69 

Νικηφόρος προηγούμενος και σκευοφύλακας 
Λαύρας (1694) 1 36 

Νικηφόρος προηγούμενος Κουτλουμουσίου 
(1784) 3 37 

Νικηφόρος προηγούμενος Παντοκράτορος, ε
πιστάτης (1790-1791), επίτροπος Κων/ 
πόλης (1797-1798) 1 4 8 3 60 ,61 1 7 1 , 2 
34 5, 6 και σελ. 186 

Νικόδημος διδάσκαλος της Σχολής τοϋ 'Αγίου 
"Ορους (1801) 3 85 

Νικόδημος Διονυσιάτης, επίτροπος Κων/πο
λης (1832-1834) 36 34,36 

Νικόδημος μητροπολίτης Τζίας και Θερμίων 
(1798) Λ 5 

Νικόδημος σκευοφύλακας Σίμωνος Πέτρας 
(1777) σελ. 181 

Νικόλαος ηγούμενος Μπάγιας δε Άράμα 
(1778-1782) 6 1 

Νικόλαος Γ ' πατριάρχης Κωνσταντινουπό
λεως 3 7 

Νικολάου Σκαρλάτος, επίτροπος Κων/πολης 
3100 5 6,7 13 3 και σελ. 221 

Νικομήδειας: μητροπολίτης Γεράσιμος 3 12, 
21 5 5, 6, 7 13 3, 4 Λ 3, 4· 'Αθανάσιος 
3 62 ,67 ,68 ,69 

νόμος και τύπος Μανουήλ Β' Παλαιολόγου 
3 8 

νομοφνλαξ Ίλαρίων Ίβηρίτης 36 37, 38, 39, 
42 

ντενίζ πεχτζιλίκι σελ. 193 

Ξεκοπή Παναγία, εκκλησία σελ. 219 
Ξενοφώντος μονή 3 21, 35, 76, 100 6 1 10 3 

και σελ. 174-175 
Ξηροποτάμου μονή 3 55 ,76 61,77 και σελ. 

174,176 

οικονόμος 12 1· 'Εκκλησίας Κυδωνιών παπάς 
'Ιωάννης 3 37 

"Οκνας μονή ηγούμενος Μελέτιος 6 1 
Όρμύλια, μετόχια τοϋ 'Αγίου "Ορους στην 

36 20 
Όρχάνης Γεώργιος 9 10 
οσίας Παρασκευής της Νέας λείψανο 3 63 

'Οσμάν γιαζατζής κώδ. 45 
ότζάκι σελ. 220 
Ούγγροβλαχία 3 9, 43, 52 6 43 Λ 2· μητρο

πολίτης Κοσμάς 3 43, 44, 46 6 2, 4· Γρη-
γόριος 3 52* Βενιαμίν 6 43 
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ονλιτζα σελ. 255 
ούρδί 1 55 

παζάρι των Καρυών 3 39 
Παζαρκιαχί, μετόχια τοΰ Άγιου "Ορους στο 

36 19 
παζάρμπασης σελ. 220 
Παΐσιος Β' πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 

3 54, 55 
Παίσιος διδάσκαλος Βατοπεδίου, επίτροπος 

Κων/πολης (1846-1849) 36 51, 52, 53 
Πα'έσιος επίσκοπος Σταγών και πατριαρχικός 

|ξαρχος (1800,1801) 3 82 ,83 ,85 
Παΐσιος επίτροπος Κουτλουμουσίου (1819) 

6 5 7 

Παΐσιος ιερομόναχος και ηγούμενος Λαύρας 
(1794) 3 7 0 

Παΐσιος παπάς και ηγούμενος μονής Ξενο
φώντος (1784, 1791), Ιξαρχος στη Μολδο
βλαχία (1792, 1793, 1798), επιστάτης 
(1831-1832) 3 2 2 , 3 5 , 4 3 , 6 4 , 6 9 6 5 , 1 1 , 
58,59 12 3 

Πα'ίσιος προηγούμενος Σταυρονικήτα, επίτρο
πος Κων/πολης (1806-1808) 25 1 26 1, 
2 35 9,10 

Πάλσας Γεωργάκης άρχοντας βιστιάρης σελ. 
254 

Παμβώ Παντοκρατορινός, επίτροπος Κων/ 
πόλης (1850-1853) 36 56 ,57 ,58 

Παναγία Ξεκοπή εκκλησία τοΰ Έγρίκαπι 
σελ. 219 

Πανάγιος Τάφος 35 14 
Παναγιώτης, γιος της Χατζή-Σύρμως και τοΰ 

Μοσκή 35 14 
Παναγιώτης πασάς σελ. 255 
Πανάρετος γέροντας Δοχειαρίου, εξαρχος Κο-

τροτζανίου (1813) 6 24 ,25 ,26 ,27 
πάνο: Γκίκας Δημητράσκος 6 1* Γκίκας Κων

σταντίνος μεγάλος πάνο 6 55' Καρατζάς 
Σκαρλάτος 6 1· Μπάσοτας Κωνσταντίνος 
σελ. 258* Μπραγκοβάνος Γρηγόριος 6 49, 
51,54 

Παντελεήμων Λαυριώτης, επιστάτης (1775-
1777,1778-1780) 4 4 , 5 , 7 , 8 

Παντοκράτορος μονή 1 1 3 3 50, 76, 100 6 73 
22 3 και σελ. 174-175 

Παντοκράτορος σκήτη 3 50 
παπιστές 6 42 
Παπουτζής Ρίγας σελ. 195 
Παρθένιος αρχιμανδρίτης Κουτλουμουσίου, ε

πίτροπος Κων/πολης (1839-1840) 3644,45 
Παρθένιος Δ' πατριάρχης Κωνσταντινουπό

λεως Λ 1 
Παρθένιος ιερομόναχος (1784) 3 14, 22 
Παρθένιος, κληρονόμος Δαβίδ Λαυριώτη 

(1798) 6 11,14 
Παρθένιος μητροπολίτης Χαλκηδόνος (1783, 

1784) 3 1 2 , 2 1 4 1 7 5 5 ,6 ,7 13 3 , 4 , 5 
Λ 3, 4 

Παρθένιος προηγούμενος 'Αγίου Παύλου, επι
στάτης (1776, 1791-1792) 1 4 1 3 52 ,61 

Παρθένιος προηγούμενος Δοχειαρίου σελ. 176 
Παρθένιος προηγούμενος Λαύρας (1784), επί

τροπος Κων/πολης (1778-1782) 3 14, 22, 
2 3 , 5 0 , 5 3 , 5 4 , 5 5 4 9 5 1 

Παρθένιος σκευοφύλακας Καρακάλλου (1787) 
3 50 

Παροναξίας μητροπολίτης Νεόφυτος Λ 5 
παρρησία 1 49 3 99 6 39 36 23 
πασαλίδες 3 36 και σελ. 195-196 
πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως: Άγαθάγ-

γελος Α' 36 28· Γαβριήλ Δ' 1 51 3 12, 
13, 21, 23, 24, 34, 40, 41, 53, 69, 94, 95 
4 17 5 5 , 6 , 7 13 3 Λ 3, 4, 5· Γρηγόριος 
Ε ' 142α, 42β 3 8 6 , 8 9 , 9 0 , 9 1 , 1 0 0 6 29, 
56, 67 Λ 5, 6· Διονύσιος Γ" Λ 1* Διονύ
σιος Δ' 1 36" Θεοδόσιος πρώην σελ. 218' 
Καλλίνικος Δ' 3 87" Κύριλλος Στ ' 3 89, 
96 6 28, 43, 49, 52· Κωνστάντιος Β' 6 72* 
Νεόφυτος Ζ' 3 53, 54, 62, 67, 68, 77, 82, 
86 Λ 6-Νήφων 3 5, 11· Νικόλαος 3 7* 
Πα'ί'σιος Β' 3 54, 55" Παρθένιος Δ' Λ 1* 
Προκόπιος Α' 3 49, 51, 62, 78, 79 Λ 4· 
Χαρίτων 3 4 

πατρικ-χανές 3 57 
Παυλής 'Ανδρέας, έμπορος στή Μολδοβλα

χία, επίτροπος Γκόλιας (1778-1780) 3 19 
6 1 

Παυλής τζελεπής, επίτροπος Κων/πολης 
3 40 

Παΰλος Α' τσάρος 3 78 
Παΰλος ιερομόναχος ,ήγούμενος σκήτης Προ

φήτη Η λ ί α (1837) 6 73 
Παύλου 'Ανδρέας άπα Μολδαβία 3 82 6 58, 

60,61 
παχάρνικος Χουρμουζάκης σελ. 256 
Παχώμιος Χιλανδαρινός, επιστάτης (1694) 

1 2 3 
πεζοδρόμος 6 7 
Πεκιάρης σελ. 195 
Πεκίρ αγάς, μποσταντζήμπασης σελ. 220 
Περζουνίου μονή: ηγούμενος Μακάριος προ

ηγούμενος Λαύρας 6 23 
πεσκέσι σελ. 180 
πεταλματζης 1 57 
Πετράκης σεράφης, τζελεπής, επίτροπος 

Κωνσταντινουπόλεως (1783-1785) 3 40 
5 6 13 3 Λ 3 

Πέτρας επισκοπή 3 67 
Πετρασέφσκι 'Ιγνάτιος, πρώτος διερμηνέας 

ρώσικου κονσολάτου Θεσσαλονίκης (1837) 
6 73 

Πιαντές σελ. 189 
πίβνιτζα 3 52 και σελ. 255 

Πιέτρα, μετόχι Κοτροτζανίου στο κεδιλίκι 
Βλάσκα 6 27 

πίμνιτζα 6 4, 28 
Πιρλίτζι μονή, μετόχι Κοτροτζανίου 6 4, 9 
Πισιδίας μητροπολίτης Ευγένιος 6 67 
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Πλασταράς 'Αθανάσιος μακαρίτης 6 72 
Πλασταράς Μιχαήλ άπα το 'Ιάσιο 6 72 
Πλαταμώνος επισκοπή 3 67 
Πογδαΐον Σεράγιον Κωνσταντινούπολης 3 10 
ποδοκόπι 3 36 και σελ. 196 
Πολυανής επισκοπή 3 67 
Πολύκαρπος μητροπολίτης Λαρίσης (1818) 

3 89 
Πορφύριος αρχιμανδρίτης Ξηροποτάμου 

(1840) 6 77 
ποστέλνικος: Βαντούρας 6 1· Μάνος Σκαρλά

τος 5 7- Νέγε Θεοδωράκης 6 1 
ποντνάρης σελ. 256 
Πρόβλακας σελ. 193 
Προδρόμου σκήτη σελ. 218 
προεστώς μονής 'Ιβήρων Άνανίας 3 43 

36 30 ,31 ,32 
Προκόπιος Α' πατριάρχης Κωνσταντινουπό

λεως 3 4 9 , 5 1 , 6 2 , 7 8 , 7 9 Λ 4 
Προκόπιος γέροντας (1784) 3 14 
Προκόπιος γέροντας Παντοκράτορος (1785) 

3 17 
Προκόπιος ιερομόναχος Ρώσων (1813, 1814) 

6 23 ,30 ,31 
Προκόπιος μοναχός Τριών 'Ιεραρχών σελ. 

254 
προμούτα 12 1 
προσκομιδή Λ 1 
Προύσσης: μητροπολίτης "Ανθιμος 3 67" Μά

ξιμος Λαυριώτης άπα τήν Προύσσα σελ. 
187 

προύχοντες τοϋ γένους 3 77 
Προφήτη Η λ ί α σκήτη 3 50 6 73 
Πρόχωρος γέροντας Βατοπεδίου, επίτροπος 

Κων/πολης (1794-1795,1801-1802) 14 1 
15 1 20 3 34 1 35 4 

Πρωτάτο: ναός 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 12 1, 2 
Λ 1· πύργος 1 23" βιβλιοθήκη 3 3" άξιον 
εστίν εικόνα 7 8 

πρωτόγερος 12 1 
πρωτοσύγκελλος: Βατοπεδίου Θεόφιλος 12 3* 

'Ιβήρων Δαμασκηνός 36 55* Τορνόβου 6 11 
πύργος τοϋ Πρωτάτου (1694) 1 23 
πυροβόλα δπλα 3 60 

Ράδουλ-Βόδα μονή 6 1, 11, 13, 16, 27" ηγού
μενος Ίωαννίκιος 6 1 και σελ. 181· 'Ιγνά
τιος 6 16,27 

ρακή κωδ. 45 
Ράλογλου Αίκατερινίτζα, χήρα Γεωργάκη 

5 10 
Ράλογλου Γεωργάκης μακαρίτης 5 10 
ραπίδες (τσιμπούκια) 3 61 
Ράπτος Γιωβάνης σελ. 195 
ρεζέδες σελ. 255 
Ρίζου Γεώργιος 22 2 
Ρίζου Κωνσταντίνος 22 2 
Ρίζου Μιχαλάκης, αδελφός τοϋ Παναγιώτη, 

γουναράς 22 2 

Ρίζου Παναγιώτης γιατρός 22 2, 3 
Ρούμελης καζάς 3 67 
Ροΰσσος άπα το χωριό Σκοπός 3 22 
ρουχούσια 3 75,76 
Ρωμανός άρχοντας ίσπρόβνικος σελ. 259 
ρωσικό κονσολάτο Θεσσαλονίκης 6 73 
Ρωσσέτος Γεώργιος μέγας βιστιάρχης, επί

τροπος Μολδοβλαχίας (1808, 1809) 6 2 1 , 
22 

Ρωσσέτος Νικόλαος μέγας βόρνικος, πρώην 
μέγας λογοθέτης 4 1 3 6 5 8 , 5 9 , 60 

Ρωσσέτου Κατίγκω σελ. 260 
Ρώσων μονή 1 1 , 24, 42α, 42β, 47, 48 3 76, 

8 2 10 3 

Σάββας Βατοπεδινός, επιστάτης (1722) 1 7 
Σάββας γέροντας Διονυσίου, επιστάτης (1817-

1818) 1 1 6 
Σάββας γέροντας Ξενοφώντος (1783), εξαρ-

χος στο Βουκουρέστι (1798, 1803-1804), 
εξαρχος Κοτροτζανίου (1813), επιστάτης 
(1808-1809,1818-1819) 3 100 6 16 ,24 , 
25 ,26 ,27 ,29 9 4 10 1 117 

Σάββας ιερομόναχος και ηγούμενος της μο
νής τών Ρώσων (1803) 1 42α, 42β 

Σάββας προηγούμενος καί επίτροπος Χιλαν-
δαρίου (1797), επιστάτης (1796-1797) 
3 72 6 10 8 1 

Σαββάτιος προηγούμενος Χιλανδαρίου (1813) 
10 8 

Σαββάτιος Χιλανδαρινός, επιστάτης (1722) 
1 7 

σακής 6 1 1 
Σαλήχ χασεκή σελ. 180 
Σαμαν άχτζεσί σελ. 189 
Σαμουήλ Λαυριώτης έκκλησιάρχης (1789) 

1 55 καί σελ. 222 
Σαμουήλ μητροπολίτης Δυρραχίου (1819) 

6 67 
Σαμουήλ μητροπολίτης 'Εφέσου (1783, 1793) 

3 1 2 , 2 1 , 6 7 , 6 8 5 5 , 6 , 7 13 3,4 Λ 3, 4, 5 
Σαμουήλ προηγούμενος, ηγούμενος Τριών 'Ιε

ραρχών (1776-1780) 4 1 2 , 1 3 6 1 
Σαμουρκάσις 'Ιωάννης 22 3 
Σάντουλας, άρχοντας Μολδοβλαχίας 3 17 
Σατήρ Ά λ ή (1694,1696) 1 19,*20, 22 
σαφαγγελντιλίκια 1 19 
Σεβάστειας μητροπολίτης Άνανίας 3 19, 31 
Σεβαστουπόλεως μητροπολίτης Καλλίνικος 

6 1 6 
σεημεν χάρτζι σελ. 177 
σεϊλάμης 3 36, 40 
σεΐμένης 1 23 3 61 12 2 
Σελίμ μπέης, μουσελίμης σελ. 196 
σενέτι 6 29, σελ. 220 
Σεραφείμ αρχιμανδρίτης Βατοπεδίου, ηγού

μενος Κοτροτζανίου (1785) 3 26, 27, 28, 
2 9 , 3 0 , 3 1 , 3 3 , 3 5 

Σεραφείμ αρχιμανδρίτης Καρακάλλου, ήγού-
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μένος Τριών Ιεραρχών (1806-1822) 6 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
4 8 , 6 5 , 6 6 , 6 8 , 7 1 , 7 2 

Σεραφείμ γέροντας (1775) σελ. 180 
Σεραφείμ γέροντας Άγιου Παύλου, επιστά

της (1797-1798) 8 2 
Σεραφείμ επίτροπος Λαύρας (1783, 1797, 

1798) 3 100 6 9,10 
Σεραφείμ Ίβηρίτης, επιστάτης (1775-1777, 

1778-1780) 4 4 , 5 , 7 , 8 
Σεραφείμ προηγούμενος Κουτλουμουσίου 3 50 
Σερβίων επισκοπή 3 67 
Σέργιος και Βάκχος άγιοι Λ 2 
σερδάρης 3 97 10 4 12 2 
Σερκέχ άγασήν σελ. 189 
Σερπάνβοδα χάνι μονής Κοτροτζανίου 3 52 

6 27 
Σέρρες σελ. 1 % 
Σέρρες, μετόχι της Λαύρας στις 3 53 
Σερρών μητρόπολη 3 24* μητροπολίτης 

Ματθαίος 3 1 2 , 2 1 417 5 5 , 6 , 7 13 3 ,5 
Λ 3 

σεφερ-ίμτάτι 3 24, 35, 40, 50, 69 6 1 1 9 8 
σεφερλίδικα 1 16 
σιδηρουργοί 3 60 
Σίλβεστρος γέροντας Ξηροποτάμου, επιστά

της (1796-1797, 1801-1802, 1811-1812, 
1816-1817) 7 1 , 3 7 8 1 9 2 10 4 1 1 5 

Σίλβεστρος προηγούμενος Λαύρας (1743) 
117 2 1 

Σιλίστριας πασάς Βαλεσί Σε'ιτ Χασαν 3 67 
Σίμωνος Πέτρα μονή 3 24, 36, 54, 72, 73, 76 

4 21 9 1 10 3 
Σίμωνος Πέτρας μετόχι στην Κασσάνδρα 

4 21 
Σίμωνος Πέτρας μετόχι στον Ά γ ι ο Μικόλαο 

4 21 
αινάφι 3 77 
Σίφνου μητροπολίτης Καλλίνικος 6 67 
Σκαναβής Δημήτριος άρχοντας, επίτροπος 

Κων/πολης (1783,1784) 4 1 7 5 6 ,7 13 
3,5 

Σκαντζόγλου Χατζή-Παναγιωτάκης, επίτρο
πος Κωνσταντινούπολης (1783, 1785, 
1792) 1 50 3 40 5 7 Λ 3 

Σκαρλάτος ή Σκαρλατάκης τζελεπής, επίτρο
πος Κωνσταντινούπολης (1783, 1785, 
1789) 1 52 3 40,74 5 7 A 3 

Σκαρλάτος μισέρ, επίτροπος Σχολής Αγίου 
"Ορους Λ 5 

•σκήτη: Αγ ίας Άννας 3 24, 35" Κουτλουμου
σίου 3 50· Μαυροβύρου 3 50" Μπογορόδι-
τζας τής μονής των Ρώσων 3 50- Παντο-
κράτορος 3 50" Προδρόμου σελ. 218* Προ
φήτη Η λ ί α 3 50 6 73 

σκίτουρα 3 52 
Σκόπελος 6 69 
Σκοπός χωριό 3 22 
Σκυλίτζης Ιάκωβος (Γιακουμής), επίτροπος 

Κωνσταντινούπολης (1783, 1784) 4 17 
5 6,7 13 3 ,5 

Σλοβοζίας μονή: ηγούμενος Λαυρέντιος 6 1" 
Συμεών 6 1 

Σμαράγδα δόμνα 6 1 
Σμαραγδή κοκώνα σελ. 260 
Σμυρναίος Νεόφυτος σελ. 260 
Σμύρνη, μετόχι τής Λαύρας στή 3 53 
Σμύρνης: μητροπολίτης Άνθιμος 6 67* με

τόχι Λαύρας στή Σμύρνη 3 53 
Σουλεημάν αγάς σελ. 192 
Σουλτάνα 3 36, 40 
Σουλτάνος 3 57, 77 
Σουμάν αγάς, βεζίρης (1743) 1 15 
Σοϋτζος Αλέξανδρος ηγεμόνας Βλαχίας 6 55 
Σοϋτζος Μιχαήλ ηγεμόνας Βλαχίας 3 20, 

27 
Σόφια 3 67 
Σοφίας: μητρόπολη 3 67" μητροπολίτης 'Ιε

ρεμίας 3 1 2 5 5, 6, 7 13 3* πρώην μητρο
πολίτης Αθανάσιος 1 15 

σπέντζα 9 8 12 3 
σπετζαρία σελ. 255 
Σπύρου μονή ηγούμενος Ματθαίος αρχιμαν

δρίτης Γρηγορίου 6 1 1 , 24, 25 
Σταγών επισκοπή 3 82, 83, 85 
Σταυράκης άρμάσης, επίτροπος Κωνσταντι

νούπολης (1783,1784) 4 1 7 5 6,7 13 3 ,5 
Σταυρονικήτα μονή 3 76 
Σταυρουπόλεως μητροπολίτης Γρηγόριος 6 2, 

4 , 6 , 7 , 1 1 
Στεφανάκης άρχοντας λογοθέτης σελ. 219 
Στέφανος άρχοντας άρμάσης 6 1 
Στέφανος προηγούμενος Παντοκράτορος 

(1784) 3 37,42 
Στέφανος σκευοφύλακας Χιλανδαρίου, έξαρ-

χος στο Βουκουρέστι (1776) 4 1 1 
στόλνικος Λουκής σελ. 256 
Στούρτζας Σκαρλατάκης άρχοντας χετμάδος 

(1781) 4 1 3 
συδοσία 1 6, 7, 10, 15, 16, 22, 25, 29, 37 

2 2 ,5 
Συμεών αρχιμανδρίτης Βατοπεδίου (1795, 

1797,1798) 3 72 6 9 ,10 ,61 
Συμεών γέροντας Ξηροποτάμου (1799) 3 75 
Συμεών ηγούμενος (;) Σλοβοζίας 6 1 
Συμεών ιεροδιάκονος Διονυσίου (1795), επι

στάτης (1812-1813) 3 72 10 5 
Συμεών προηγούμενος 'Ιβήρων, επίτροπος 

Κων/πολης (1805-1807) 2 4 1 25 1 2 6 1 , 
3 35 8 ,9 ,10 

Συμεών προηγούμενος Ξηροποτάμου (1840) 
6 77 

Συνέσιος Παντοκρατορινος (1838) <» 76 
Συνέσιος προηγούμενος Χιλανδαρίου πρώην 

ε"ξαρχος στή Μολδοβλαχία (1808) 6 19, 
20, 30, 69 

Σύνοδος τοϋ Πατριαρχείου 2 3 3 12, 13, 35, 
38 ,53 ,74 , 7 8 , 8 7 , 9 3 , 9 6 , Λ 3, 4 

Σχοινάς Γεώργιος σελ. 223 
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Σχολείο Ελληνικό Βουκουρεστίου 3 26, 43, 
58 6 2 ,9 

Σχολείο του Βατοπεδίου 1 26 3 50 και σελ. 
186 

Σχολή (Ελληνική) του 'Αγίου "Ορους 3 82, 
83 ,84 ,85 ,86 Λ 5 

Σωφρονία κυρά 6 1 
Σωφρόνιος αρχιμανδρίτης Βατοπεδίου, επί

τροπος Κων/πολης (1839-1840) 36 44 
Σωφρόνιος γέροντας 'Αγίου Παύλου, επιστά

της (1806-1807) 9 7 
Σωφρόνιος γέροντας Φιλόθεου, επίτροπος 

Κωνσταντινούπολης (1789-1790, 1791-
1792,1793-1794,1795-1796,1798-1799) 
επιστάτης (1792) 1 50, 52, 53 3 35, 43 
4 1 6 5 3 ,4 1 4 1 , 2 34 2 ,7 και σελ. 195 

Σωφρόνιος Λαυριώτης, επιστάτης (1830-
1831) 6 69 12 2 

Σωφρόνιος μητροπολίτης Είρηνοπόλεως 
(1784) 3 19,31 

Σωφρόνιος σκευοφύλακας Φιλόθεου 3 50 

ταξιδιώτης 3 87 
ταξίλι σελ. 189 
Ταραπέρας Παναγιώτης σελ. 260 
Τάρσια δόμνα 3 100 
τατάρκα σελ. 255 
ταχβήλια 1 51 3 49 
ταχρήλι 3 1 2 , 3 9 , 4 0 , 5 3 , 5 4 , 7 5 , 7 6 5 5 
ταχριτζής 2 1 0 
ταχτάς σελ. 255 
τελέφια σελ. 192 
τεμεσούτι 1 19, 21 
τερεκετζίμπασης σελ. 220 
τεσκερες 1 1 6 20 1 35 2 
τεσλεμάτι 1 21 
τεσλήμι σελ.174 
τεντήσι 1 1 6 
τεφτερδάρ εφέντης σελ. 221 
τζαούσης 3 50 
τζεντούλα αυθεντική 3 18 
τζεπ-χουμαγιουν 3 35, 55, 57 
Τζεπέλης, ληστής 1 23 
τζερεμές 1 29 2 11,12 3 12 
τζερτζεβέδες σελ. 255 
Τζήλ Χασάνης 1 22 
Τζίας και Θερμίων μητροπολίτης Νικόδημος 

Λ 5 
Τζιγκαράς Νικόλαος 6 58, 61 
τζιμπονκτζιλίκι σελ. 193 
Τζιράς 'Αντωνάκης τζελεπής 9 10 
Τζιρας Γεωργάκης 9 1 0 
τζορμπατζής 35 14 
τζονμπές σελ. 255 
Τζουπιαλή "Αγιος Νικόλαος εκκλησία σελ. 

219 
τζοχαντάρης 3 36 
Τιμόθεος γέροντας Έσφιγμένου (1796), επι

στάτης (1813-1814), επίτροπος Κων/πο

λης (1816-1818) 1 4 , 4 9 1 1 2 36 1 4 , 1 5 
Τιμόθεος ηγούμενος Μιχαήλ-Βόδα (1776-

1783) 6 1 και σελ. 181 
Τιμόθεος καρβουνιάρης σελ. 182 
Τιμόθεος Λαυριώτης, επιστάτης (1724) 1 12 
τογραμματζής σελ. 255 
Τοπάλ Ά λ ή 1 37 
Τορνόβου: μητροπολίτης Καλλίνικος Λ 4* 

Ματθαίος Λ 5, 6' πρωτοσύγκελλος 6 11 
Τρίκκης επισκοπή 3 78, 79, 85 
Τριών'Ιεραρχών μονή 1 33 2 2 3 1 0 , 1 6 , 1 8 , 

19, 31, 63, 64 4 12, 13, 14 6 11, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
5 8 , 6 0 , 6 1 , 6 2 , 6 5 , 6 6 , 6 8 , 7 1 37 1 3 8 1 
39 1 40 1 41 1 42 1 43 1 44 1 

τσάρος 3 78 
τυπικό: 'Ιωάννη Τσιμισκή 3 1' Κωνσταντί

νου Θ' Μονομάχου 3 2* Γαβριήλ Δ' 3 12 

ύποχαρτουλάρης 3 36 
Υψηλάντης Κωνσταντίνος έκλαμπρότατος 

μπεϊζαδές 6 1 

Φαγουρεϊ μετόχι Κοτροτζανίου στο κεδιλίκι 
"Ιλφοβ 6 27 

φεγγάρι, ρετζέπ, αιαπάν, ρεμαζάν, σεβάλ 12 1 
και σελ. 221 

Φεντελής Γεωργάκης, επίτροπος Σχολής 'Α
γίου "Ορους Λ 5 

Φερκασάνι μωσία 3 10 καΐ σελ. 256 
Φιλιππουπολίτης Θεοδωράκης τζελεπής σελ. 

218-219 
Φιλίππων και Δράμας μητρόπολη· βλ. Δρά-

μας και Φιλίππων 
Φιλόδωρος Μανολάκης άρχοντας πορτάρης 

6 1 
Φιλόθεος 'ιερομόναχος και σκευοφύλακας Βα

τοπεδίου (1776-1780, 1783, 1786, 1791) 
3 4 2 , 5 0 , 6 0 , 6 1 , 9 4 4 9 6 1 

Φιλόθεος μητροπολίτης Βάρνας (1793) 3 67 
Φιλόθεου μονή 3 76 και σελ. 174 
φιρμάνι 1 39, 40, 47, 55, 56, 57 2 8 3 50 

36 1, 4, 6 ,16 ,19 , 20, 25, 33, 35, 54 
φλωρία ολλανδικά 6 73 

χαζνατάρης σελ. 220 
χακες 9 8 
Χαλίλ μπέης, ζαμπίτης 'Αγίου "Ορους (1815-

1816) 114 
Χαλκηδόνος: μητροπολίτης Γεράσιμος 3 89 

6 67" 'Ιερεμίας Λ 5, 6· Παρθένιος 3 12, 21 
4 17 5 5 ,6 ,7 13 3 , 4 , 5 Λ 3, 4 

Χαλκιδική: "Αγιος Νικόλαος χωριό 4 2 1 ' με
τόχι Σίμωνος Πέτρας στον "Αγιο Νικόλαο 
4 21 
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χαλκόματάδες 3 60 
Χαντζερής Κωνσταντίνος, ηγεμόνας Βλαχίας 

6 9 ,11 ,13 ,14 
Χαράλαμπος ιερομόναχος Κωνσταμονίτου, ε

πιστάτης (1817-1818) 11 6 
χαράρι 1 19 
χαράτζι 1 1 1 , 1 6 , 1 9 , 2 0 , 2 2 2 2 , 5 , 8 3 12, 

14, 22, 24, 25, 35, 36, 40, 62, 65, 69, 82 
9 2 , 4 , 8 12 3 3619 και σελ. 174-175 

χαρατζοχάρτια 1 26 2 7 3 12, 40, 50 9 8 
36 19 και σελ. 174-175 

Χαρίσης πουλούκπασης σελ. 195 
Χαρίτων αρχιμανδρίτης Κουτλουμουσίου, ε-

ξαρχος Κοτροτζανίου (1819), ηγούμενος 
Κοτροτζανίου (1819-1825) 6 55,57,63,64 

Χαρίτων πατριάρχηα Κωνσταντινουπόλεως 
(1178-1179) 3 4" 

Χαρίτων προηγούμενος Κουτλουμουσίου 
(1783) 3 100 

χάρτζ καλεμιε σελ. 221 
χαρτονλάρης 3 36 
Χασαναγάς Σοφτά του Γιουνούζογλου (1775), 

ήλτιζαμτζής σελ. 179, 192 
χάτ-σερίφ 1 39, 40 3 57 4 16 
Χατζή-'Αθανάσιος 3 37 
Χατζή-Άνανίας σελ. 186 
Χατζή-'Αντώνης, γιος της Χατζή-Σύρμως 

και τοΰ Μοσκη 35 14 
Χατζή-Άποστολάκαινα άπο τή θεσσαλονίκη 

3 22 
Χατζή-'Ασλάνης, επίτροπος Κων/πολης 

(1785) 3 40 Λ 3 
Χατζή-'Ασλάνης Τζίβας 3 100 
Χατζή-Γεωργάκης Γαλατζάνος 3 99 καί 

σελ. 187 
Χατζη-Δανιήλ γέροντας Δοχειαρίου (1743) 

2 1 
Χατζή-Θεοδόσιος 3 37 
Χατζή-Θεοχάρης, επίτροπος στην Κωνσταν

τινούπολη (1796) 3 74 
Χατζή-Κάϊνος, άρχοντας Μολδοβλαχίας 3 17 
Χατζή-Μακάριος Βατοπεδινός, επίτροπος 

Κων/πολης (1799-1800) 18 1,2 34 9 
Χατζη-Μιχάλης σελ. 176 
Χατζή-Μόσχος 'Ιωάννης, άρχοντας καμηνά-

ρης στη Μολδοβλαχία (1791), βιστιάρης 
(1819) 3 43 ,44 ,45 6 55 ,63 ,64 

Χατζή-Μόσχος Πολύζος, άρχοντας Μολδο
βλαχίας 3 43 ,44 ,59 

Χατζή-Μόσχου Αικατερίνη τοΰ 'Ιωάννη 
3 44, 45 

Χατζή-Μόσχου Μαρία τοΰ 'Ιωάννη 3 44, 45 
Χατζή-Νικολός 3 22 

Χατζη-Ντόμπρης, άρχοντας Μολδοβλαχίας 
3 1 7 

Χατζή-Παρασκευάς σελ. 176 
Χατζή-Πέτκος 3 17 
Χατζή-Προκόπιος Λαυριώτης, επίτροπος 

Κων/πολης (1793-1794) 14 2 
Χατζή-Προκόπιος, τέως εξαρχος Μολδοβλα

χίας (1798) 6 11 
Χατζή-Σάββας 3 15 
Χατζη-Σύρμω, γυναίκα τοΰ Μοσκη άπο τή; 

Γανόχωρα 35 14 
Χαφούς Μεεμέτ αγάς, ζαμπίτης τοΰ 'Αγίου 

"Ορους (1795, 1800) 3 72, 73, 80 καί σελ. 
188,220 

χετμάδος Γεώργιος σελ. 223" Στούρζας 
Σκαρλατάκης 4 13 

Χιλανδαρίου μονή 1 6, 7, 8, 10, 37 3 14, 43, 
54 ,76 ,100 6 67 22 3 καί σελ. 174-178 

Χίος, μετόχι της Λαύρας στή 3 53 
Χίος Τζανής μισέρ σελ. 218 
Χοταρανίου μονή ηγούμενος Δαμασκηνός 6 1 
Χοτζά Όρχάνης 3 22 
χοτζέτι 1 43, 44 3 36 4 19 
Χουρμουζάκης άρχοντας παχάρνικος σελ.-256 
Χριστόδουλος άρχοντας τρίτος λογοθέτης 6 1 
Χριστοπούλα, κόρη της Χατζή-Σύρμως καί 

τοΰ Μοσκη 35 14 
Χριστόφορος διδάσκαλος της Σχολής τοΰ Α 

γίου "Ορους (1801) 3 85 καί σελ. 180 
Χρύσανθος αρχιμανδρίτης Λαύρας, ηγούμενος. 

Κοτροτζανίου (1798-1803) 6 9, 11, 14 καί 
σελ. 189 

Χρύσανθος γέροντας Ζωγράφου, επιστάτης. 
(1834-1835) 1210 

Χρύσανθος Ζωγραφίτης, επιστάτης (1778-
1779) 4 7 

Χρύσανθος ηγούμενος Κωνσταμονίτου (1819)· 
3 95 

Χρύσανθος προηγούμενος (1812) 35 12 
Χρύσανθος προηγούμενος Σταυρονικήτα 

(1784, 1791), σκευοφύλακας (1786) 3 42,. 
50,60 4 1 

Χρύσανθος προηγούμενος Χιλανδαρίου, επί
τροπος Κων/πολης (1811-1812) 30 1 
36 9 

Χρύσανθος σκευοφύλακας Παντοκράτορος 
(1754) 2 11,12 

χρνσόβονλλο 1 38, 47 3 2, 3, 10, 35, 52, 63 
6 1 

Ώχάνης σεράφης, επίτροπος Κωνσταντινού
πολης (1783) 5 6 13 3 
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