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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 

Ευχαρίστως παραδίδομε στους ερευνητές των αθωνικών πηγών 
τα 'Αθωνικά Σύμμεικτα 3. Αρχε ίο της Ίερας Μονής Ξηροποτά-
μου. 'Επιτομές μεταβυζαντινών εγγράφων, πόνημα τον συνεργάτη 
του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών κ. Πάρι Γουναρίδη. Ή εργα
σία, όπως και οι δύο άλλες τής αυτής σειράς (Κατάλογοι τών αρ
χείων τών 'Ιερών Μονών Καρακαλλου και Σίμωνος Πέτρας, και 
'Αρχείο Πρωτάτου), πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ερευνη
τικού προγράμματος του Κέντρου, 'Αρχειακές, παλαιογραφικές και 
διπλωματικές έ'ρευνες στο "Αγιον 'Όρος, του οποίου την επιστη
μονική ευθύνη έχει άπα ετών αναλάβει ό συνεργάτης κ. Κρίτων 
Χρυσοχοιδης. 

Το μεταβυζαντινό αρχείο τής μονής Ξηροποτάμου πού παρου
σιάζεται εδώ με τη μορφή επιτομών αποτελείται από 191 λυτά 
έγγραφα τών ετών 1527/28-1800 και 12 αρχειακούς κώδικες 17ου-
19ου αι. Ή αξιοποίηση του αρχειακού αντοϋ υλικού (πατριαρχικά 
έγγραφα, αφιερώσεις, πωλητήρια, δωρητήρια, ομολογίες, καταγρα
φές κτημάτων, έγγραφα οριακών υποθέσεων κ.α.) εύλογο είναι δτι 
συμβάλλει στή διαφώτιση ποικίλων πτυχών τόσο τής ιστορίας τής 
μονής όσο και γενικότερα τής ιστορίας τής μοναστικής πολιτείας 
του 'Αγίου ''Ορους. "Αξια μνείας είναι ή παρατήρηση δτι στή διάρ
κεια του έργου ταξινόμησης και καταλογογρόφησης επισημάνθη
καν ενα πρωτότυπο πωλητήριο έγγραφο του έτους 1180 καθώς και 
αντίγραφα βυζαντινών εγγράφων, τα όποια δεν περιλαμβάνονται 
στή γνωστή συλλογή τών βυζαντινών εγγράφων τής μονής πού 
δημοσιεύτηκε το 1964 στή σειρά Archives de Γ Athos. Για τον 
λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητο να περιληφθεί στον παρόντα κατά-
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λογο πίνακας των νέων εγγράφων με συμπληρωματικά στη γαλ
λική έκδοση στοιχεία. 

Συνεχίζοντας το έργο του προηγουμένου της μονής Ευδόκιμου 
Ξηροποταμινοϋ, δ οποίος καταλογογράφησε το 1926 τα έγγραφα του 
μοναστηριακού αρχείου, άλλα και των άλλων μοναχών άρχειοφυ-
λάκων, οι οποίοι απο τη βυζαντινή ηδη περίοδο είχαν ασχοληθεί 
με την ταξινόμηση και καταλογογράφηση των αρχειακών τεκμη
ρίων, δ κ. Γουναρίδης διεκπεραίωσε με επιτυχία το έργο του. Στην 
ερευνητική του προσπάθεια τον συνέδραμαν παντοιοτρόπως δ κα-
θηγούμενος της μονής Ξηροποτάμου, πανοσιολογιώτατος π. 'Ιω
σήφ και οι πατέρες "Εφραιμ και Παλαμάς. "Ας δεχθούν και απο 
τή θέση αυτή ειλικρινείς για τή συναντιληψη τους ευχαριστίες. Ή 
εμπιστοσύνη με τήν δποία περιβάλλουν οι αγιορείτες μοναχοί τήν 
ερευνητική δραστηριότητα του Κέντρου αποτελεί έκφραση της ση
μασίας που αποδίδουν στή διαφύλαξη τών πρωτογενών αρχειακών 
πηγών, άλλα και της επίγνωσης τών ευθυνών τους απέναντι στους 
αρχειακούς θησαυρούς της αθωνικής πολιτείας. 

ΧΡΥΣΑ Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ 



Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

Ή ταξινόμηση του παλαιού ελληνικού αρχείου (εως το 1800) της 'Αγιο
ρείτικης μονής των Α γ ί ω ν Τεσσαράκοντα του Ξηροποτάμου πραγματοποιή
θηκε κατά τή διάρκεια δύο διαδοχικών αποστολών του Κέντρου Βυζαντινών 
Ερευνών τον 'Ιούνιο του 1983 καί τον Αύγουστο του 1984. Και στις δύο 
αποστολές μετείχαν, πλην τοΰ γράφοντος, ό επικεφαλής του προγράμματος 
έρευνας τών αρχείων τοΰ Α γ ί ο υ "Ορους Κρίτων Χρυσοχοΐδης καί ό τότε φοι
τητής καί τώρα διδάσκων στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου Βασίλης Άναστα-
σιάδης. Στην πρώτη αποστολή πήρε μέρος καί ό φωτογράφος κ. Λεωνίδας 
Ανανιάδης. Ό γράφων πραγματοποίησε καί δύο άλλες επισκέψεις στή μονή 
(καλοκαίρι 1988, φθινόπωρο 1991), για να διευκρινήσει ορισμένα παλαιογρα-
φικά ζητήματα πού δεν ήταν δυνατό να λυθούν άπο τίς φωτογραφίες. 

Χάρη στην αμέριστη συμπαράσταση τών σεβασμίων πατέρων της μονής, 
οπού φιλοξενηθήκαμε δαψιλώς, καί ιδιαίτερα του τότε μονάχου καί νυν καθη-
γουμένου της, πανοσιολογιωτάτου π. ' Ιωσήφ, καί τών πατέρων Έφραίμ καί 
Παλαμά, άπο τους οποίους βοηθηθήκαμε τα μάλα, κατέστη δυνατή ή συγκέν
τρωση τοΰ αρχειακού ύλικοΰ για να συνταχθεί ό παρών κατάλογος. Α π ό τή 
θέση αυτή θα ήθελα να τους εκφράσω τίς θερμές ευχαριστίες μου. Θα ήθελα, 
επίσης, να εκφράσω τίς θερμές ευχαριστίες μου στο φίλο καί συνάδελφο Κρί
τωνα Χρυσοχοΐδη, πού ή συμβολή του στην εκπόνηση τοΰ καταλόγου ήταν 
ουσιαστική* χωρίς τή βοήθεια του δέ θα είχε περατωθεί. 'Επίσης, θα ήθελα 
να εκφράσω τίς ευχαριστίες μου στή διευθύντρια τοΰ ΚΒΕ κυρία Χρύσα Μαλ-
τέζου, για τίς πολύτιμες συμβουλές της, καί στους συναδέλφους τοΰ Κέντρου 
Νεοελληνικών 'Ερευνών, Ευαγγελία Μπαλτά καί Φλορίν Μαρινέσκου, για τίς 
κατατοπιστικές διευκρινήσεις. 

Το αρχείο της μονής είχε ταξινομηθεί ήδη άπο τή βυζαντινή εποχή, όπως 
δείχνουν ίχνη τών ταξινομήσεων αυτών στα έ'γγραφα.1 Δύο άλλες ταξινομή
σεις έγιναν, ή μία μεταξύ τοΰ 17ου καί 18ου καί ή άλλη μεταξύ τοΰ 18ου καί 

1. Bompaire, Actes de Xéropotamou, σ. 27 κ.έ. Πρβλ. καί Κρ. Χρυσοχοΐδης, Το 
αρχείο της μονής Ξηροποτάμου. Συλλογικός τόμος υπό έκδοση άπο τον Εκδοτικό οϊκο 
Ζαχαρόπουλου για τή μονή Ξηροποτάμου. 
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19ου αι. Ωστόσο, ό παλαιότερος γνωστός κατάλογος του αρχείου της μονής 
είναι του 1766 καί επιγράφεται Κατάλογος τών βασιλείων χρνσοβονλλων και 
προσταγμάτων και σιγηλλίων και αφιερωτικών ετι και περιορισμών και δλων 
τών άλλων γραμμάτων παλαιών τε και νέων, τονρκικών, βλάχικων και ρωμαϊ
κών της καθ' ημάς σεβάσμιας και βασιλικής μονής τον Ξηροποτάμον, ,αψξζ''. 
Το πρωτότυπο του δε σώζεται σήμερα στή μονή* αντίγραφο του έγινε άπο το 
Μινωΐδη Μηνά, γύρω στα 1852, καί περιέχεται στο χειρόγραφο Par. Suppl. 
gr. 654 (φ. 232r-235v).2 Δέκα χρόνια αργότερα πραγματοποιείται μια καινού
ρια ταξινόμηση καί εκπονείται νέος κατάλογος. Πράγματι, στο αρχείο τής 
μονής υπάρχει ένας κατάλογος του αρχείου, δπως αυτό ήταν το 1862. Πρό
κειται για ενα φυλλάδιο με συρραμμένα φύλλα (12 γραμμένα φύλλα 3 0 0 x 2 1 0 ) , 
πού φέρει τον τίτλο: Βιβλίον περιέχον κατά στοιχεϊον άπαντα τα έγγραφα τής 
ιεράς και σεβάσμιας ημών μονής τον Ξηροποτάμον / έγένετο κατά το 1862ον 
έτος εν μηνι Ανγονστω. Στο φυλλάδιο αυτό, τα έγγραφα τής μονής είναι τα
ξινομημένα σέ 18 κατηγορίες πού φέρουν υπό το κάθε αλφαριθμητικό στοιχείο 
τους τίτλους: Α χρνσόβονλλα, Β οιαθήκαι, Γ σιγίλλια, Δ έγγραφα άφορόντα 
την Άναπανσίαν, Ε παλαιά και δλως δνσανάγνωστα έγγραφα, Στ έγγραφα 
μετοχίον Νάξου, Ζ έγγραφα μετοχίου Σκοπέλου και Γλώσσης, Η έγγραφα 
μετοχίον Κασσάνδρας (χωρισμένο σέ ελληνικό καί τουρκικό), θ έγγραφα με
τοχίον 'Αγίου Μάμαντος, Ι έγγραφα μετοχιών Κάλτζας, Γαλάτιστας, Κρονσό-
βον, Τζήτζον, ΙΑ έγγραφα μετοχίον Πρόβλακος, IB έγγραφα μετοχίον Όρμή-
λιας, ΙΓ έγγραφα μετοχίου Σάρτης, ΙΑ έγγραφα μετοχίον Θάσον, ΙΕ διά
φορα, ΙΣΤ έγγραφα μετοχίον Σάμον. Με την ένδειξη στοιχείο ε έχουν ταξι
νομηθεί τα μολδοβλαχικά έγγραφα, ένώ με την ένδειξη γ τα τουρκικά καί 
ή σειρά συνεχίζεται με το στοιχείο ΙΖ μεταφράσεις τουρκικών εγγράφων, IH 
έγγραφα διενέξεως Δοντά. "Ιχνη τής ταξινόμησης αυτής, με βάση την οποία 
κάθε έ'γγραφο είχε έναν ελληνικό αριθμό, το στοιχείο, καί έναν αραβικό, τον 
αριθμό του εγγράφου μέσα στην κατηγορία, βρίσκουμε σέ πολλά άπο τα έγ
γραφα του αρχείου. 

Συστηματικότερη προσπάθεια ταξινομήσεως έκανε ό προηγούμενος τής 
μονής Ευδόκιμος. Τον κατάλογο τών εγγράφων ό Ευδόκιμος δημοσίευσε στην 
'Ιστορία τής μονής το 1926.3 Καί στην ταξινόμηση αύτη τα ελληνικά έ'γγραφα 
έχουν καταχωριστεί σέ δύο μεγάλες κατηγορίες:4 

2. P. Enepekides, Quelques documents byzantins des archives du Mont Athos 
d'après les copies de Minoïde Mynas (1843), conservées à la Bibliothèque Nationale 
de Paris, Studi Bizantini e Neoellenici 7 (1953), σελ. 64. 

3. Προηγουμένου Ευδόκιμου Ξηροποταμηνοϋ, Ή εν Ά γ ί ω "Ορει "Αθω ιερά, βα
σιλική, πατριαρχική καί σταυροπηγιακή σεβάσμια μονή τοϋ Ξηροποτάμου, 424-1925, 
Θεσσαλονίκη - Σέρραι 1926. 

4. Μία τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τα τουρκικά έγγραφα. 
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α) Τα βυζαντινά έγγραφα* χωρισμένα σε χρυσόβουλλα, έγγραφα πού ανα
φέρονται σε κτήματα τής μονής, τα όποια δεν είναι πλέον υπό την κατοχή της, 
έγγραφα για υποθέσεις εντός του 'Αγίου "Ορους, έγγραφα για υποθέσεις των 
μετοχιών. 

β) Τα νεότερα έγγραφα χωρισμένα σε δύο υποκατηγορίες: 1) τα έγγρα
φα πού αφορούν σε υποθέσεις εντός του 'Αγίου "Ορους, 2) τα έγγραφα των 
μετοχιών. 

Το 1983, το αρχείο τής μονής φυλασσόταν σε ξύλινα ερμάρια στο ύπε-
ρώον του καθολικού τής μονής. 'Από εκεί το παλαιότερο ελληνικό αρχείο με-
τατοποθετήθηκε ταξινομημένο σε σιδερένια αρχειοθήκη. Στην 'ίδια αρχειοθήκη 
τοποθετήθηκε και το παλαιότερο τουρκικό αρχείο. 

Τμήμα τών ελληνικών εγγράφων τής μονής αποτελούν αρκετά ελληνικά 
έγγραφα πού αναφέρονται σε υποθέσεις τών μετοχιών τής μονής στις παρα
δουνάβιες ηγεμονίες. 'Από τα έγγραφα αυτά, στον κατάλογο μας περιλαμβά
νονται μόνον όσα άνηκαν οργανικά στο κεντρικό αρχείο τής μονής, δηλαδή τα 
έγγραφα πού έχουν ως αποδέκτη τη μονή και Οχι τα μετόχια της στις παρα
δουνάβιες χώρες. Επ ίσης , στο αρχείο τής μονής φυλάσσεται συλλογικό αντί
γραφο με δύο έγγραφα τής μονής «Κοσινίτζης» (Είκοσιφοινίσσης), πού δεν 
περιλαμβάνονται στον παρόντα κατάλογο, δεδομένου ότι δεν αποτελούν μέρος 
του αρχείου τής μονής. 'Ωστόσο, περιλήφθηκαν στον κατάλογο τα δύο έγγραφα 
πού αφορούν το "Αγιον "Ορος, τα όποια βρίσκονται στον κώδικα του Καισαρίου 
Δαπόντε και έχουν αντιγραφεί άπο το αρχείο τής μονής Κουτλουμουσίου. 

Τα έγγραφα τής βυζαντινής περιόδου έχουν εκδοθεί στη σειρά τών Ar
chives de l 'Athos . Στο αρχείο τής μονής, κατά το γενικό έλεγχο πού ενεργή
σαμε, εντοπίστηκαν ένα πρωτότυπο καθώς και αντίγραφα εγγράφων, τα όποια 
δε μνημονεύονται στην έκδοση, (βλ. πίνακα συμπληρώσεων στα βυζαντινά έγ
γραφα, σελ. 199). 
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1 'Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως για τη διαφορά μεταξύ των 
μονών Ξηροποτάμου και Σιμωνόπετρας 

'Αντίγραφο 17ου - άρχων 18ου αι.— Χαρτί 445x300 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto. 
Μελάνι μαΰρο.— Διατήρηση μέτρια, υγρασία, οπή άνω δεξιά.—· Σημειώσεις. 

7036 (1527/8), ίνδ. 1 

Τα μέλη της Συνάξεως του Ά γ ι ο υ "Ορους, παρουσία του αρχιεπισκόπου 
Τυρνόβου (Τορνόβου) Φιλόθεου1 και του επισκόπου 'Ιερισσού και 'Αγίου "Ορους 
Μακαρίου, με επικεφαλής τον Πρώτο Καλλίστρατο, πραγματοποίησαν επιτόπια 
έρευνα στο βουνό για να λύσουν τη διαφορά ανάμεσα στη μονή Ξηροποτάμου 
και τή μονή Σιμωνόπετρας.2 'Εξετάστηκαν τα έγγραφα δικαιώματα τών μονών 
και έλήφθηκαν καταθέσεις άπο αξιόπιστους μάρτυρες μεταξύ τών οποίων και 
άπο τους Διονυσιάτες, πρώην Πρώτο ιερομόναχο Λεόντιο, ό όποιος ήταν άνω 
τών 90 ετών, και γέροντα Σίλβεστρο, πού υπερέβαινε τα 80 ετη, καθώς και 
τους συνομήλικους τους Γρηγοριάτες γέροντες, Παχώμιο καί Νικόδημο. Με 
βάση τίς μαρτυρίες τους, ή Σύναξη προέβη στην όριοθεσία τών ιδιοκτησιών 
της μονής Ξηροποτάμου καί εξέδωσε το παρόν γράμμα. Έπισείονται οι άρές, 
μετά έπιτραχηλίου καί ώμοφορίου, τών δύο 'ιεραρχών σε δσους εναντιωθούν 
στην απόφαση. 

'Υπογράφουν: Ό Θεόφιλος, μητροπολίτης Τυρνόβου. Ό Μακάριος, επί
σκοπος 'Ιερισσού καί 'Αγίου "Ορους. 

'Αρχ. : f Τον παρόντος κ(αΐ) ενεστών τον τρέχοντος ετονς ,ζλς . . . 

1. Στην υπογραφή φέρεται ώς Θεόφιλος, καί αυτό είναι το σωστό: πρβλ. Actes de Kutlu-
mus, άρ. 53, πράξη τοΰ Πρώτου για τή διαφορά Ξηροποτάμου και Κουτλουμουσίου για 
τήν Άναπαυσία. 
2. "Ισως πρόκειται για τή διαφορά για το κελλίο τοΰ Δοντά, πρβλ. άρ. 11. Μία άπο τίς 
σημειώσεις, σύγχρονη με το αντίγραφο, αναφέρεται στον τόπον [[όπου μας επήραν κατ]] 
όπου εμερείσαμεν δια το ειρηνικον με τήν σημοπετρα. . ., ενώ ή άλλη, 19ου ή άρχων τοΰ 
20οΰ αι., είναι εκτενής περίληψη τοΰ περιεχομένου τοΰ εγγράφου. Στο επάνω μέρος τοΰ 
εγγράφου αναφέρεται f ίσον άπαράλακτον τον πρώτου τί . . . ήν εδόθι τι σιμόπετρας:γ. 
Ευδόκιμος, άρ. 77. 



16 ΑΡΧΕΙΟ Ι. Μ. Ξ Η Ρ Ο Π Ο Τ Α Μ Ο Τ 

2 'Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως να παραχωρηθεί τόπος στή 
μονή Ξηροποτάμου, προκειμένου να κτιστεί κελλίο για τήν 
παραμονή του εκκλησιαστικού της 

'Αντίγραφο.— Χαρτί 333 Χ 235. Το κείμενο εκτείνεται και στο verso. Μελάνι μαϋρο.— Δια
τήρηση μέτρια (στίγματα, οπές).—'Ορθογραφία, συντομογραφίες.— Σημειώσεις. 

'Ιούλιος 7047 (1539), ίνδ. 12 

Τον 'Ιούλιο τοΰ έτους 7047 (1539), με τήν ευκαιρία της επιστροφής του 
πρώην Πρώτου Ευστρατίου από τή Βλαχία, συνήλθε ή Μεγάλη Σύναξη. Ό 
Ευστράτιος έφερε ως ψυχικά 13.000 άσπρα άπο το μητροπολίτη Μολδοβλα
χίας Μακάριο. Το ποσό αυτό μοιράστηκε μεταξύ των μονών. Στή διάρκεια τής 
Συνάξεως συζητήθηκε το ζήτημα τών εκκλησιαστικών τοΰ Πρωτάτου και απο
φασίστηκε δτι κάθε μονή έπρεπε να διαθέτει έναν. Οι εκπρόσωποι της μονής 
Ξηροποτάμου, προηγούμενος ιερομόναχος Γερμανός και γερο-Χριστόφορος, 
ανέφεραν δτι ή μονή τους δε διέθετε τόπο για να παραμείνει ό εκκλησιαστικός 
τους. Ή Σύναξη αποφάσισε να παραχωρηθεί στή μονή Ξηροποτάμου τόπος 
πίσω άπο το βήμα τής εκκλησίας, ανάμεσα στα κελλία τών μονών Έσφιγμέ -
νου και Φιλόθεου, προκειμένου να κατασκευαστεί κελλίο για τήν παραμονή 
τοΰ εκκλησιαστικού. 

Υπογράφουν: Ό Πρώτος Γαβριήλ, ιερομόναχος. Ό ιερομόναχος τής Με
γίστης Λαύρας Θεοφάνης. Ό γέροντας τής μονής Βατοπεδίου Δοσίθεος. Ό 
ιεροδιάκονος 'Ιβήρων Σαμουήλ. Ό ηγούμενος Χιλανδαρίου 'Ιωάννης, ιερομόνα
χος (σλαβ.). Ό προηγούμενος Ξηροποτάμου Γερμανός (σλαβ.). Ό ιερομόναχος 
Καρακάλλου Σωφρόνιος. Ό γέροντας τής μονής Κουτλουμουσίου Λεόντιος. Ό 
ηγούμενος Ξενοφώντος ' Ιωσήφ (σλαβ.). Ό γέροντας τής μονής Έσφιγμένου 
Σάββας. Ό γέροντας τής μονής Δοχειαρίου Γρηγόριος. Ό ηγούμενος Φιλόθεου 
Καλλίνικος. Ό γέροντας τής μονής Παντοκράτορος Παΐσιος. Ό ηγούμενος τοΰ 
Ρωσσικοΰ Γαβριήλ (σλαβ.). Ό προηγούμενος Ζωγράφου Σίλβεστρος (σλαβ.). 
Ό προηγούμενος 'Αγίου Παύλου Ματθαίος (σλαβ.). Ό γέροντας τής Κωνστα-
μονίτου 'Αντώνιος (σλαβ.). Ό καθηγούμενος Διονυσίου Μητροφάνης. Ό προ
ηγούμενος Γρηγορίου Μισαήλ (σλαβ.). Ό γέροντας τής μονής Σίμωνος Πέ
τρας Θεοφάνης. Ό Φίλιππος, υπηρέτης τών γερόντων. 

'Αρχ.: f Tò ,ζμζ' ετ(ος) Ιν(δικτιώνος) ιβ' Ιουλίου μηνός, εγινεν σνναξις με
γάλη τοΰ αγίου ορούς. . . 

Ευδόκιμος, άρ. 177.— Πίν. 1. 
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(Ιούλιος 7047 [1539]: άρ. 2) 
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3 Συνοδική πράξη του πατριάρχη 'Ιερεμία Α' για την εκλογή 
του μητροπολίτη Ναυπάκτου 

Πρωτότυπο.— Μεμβράνη 600x420 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto. Μελάνι μαϋρο.— 
Διατήρηση καλή.—'Ορθογραφία.—'Οπές μηρίνθου.— Σημείωση. 

'Ιούνιος 7052 (1544), ίνδ. 2 

Ό πατριάρχης 'Ιερεμίας Α' επισημαίνει την αναγκαιότητα ή ορθή πίστη 
να συνοδεύεται άπο έργα και τονίζει Οτι είναι απαραίτητη ή προστασία των 
πιστών άπο ποιμένες πού επιβλέπουν, διδάσκουν και νουθετούν. Λίγον καιρό 
πρίν, ή μητρόπολη Ναυπάκτου και "Αρτης είχε στερηθεί, μετά το θάνατο του 
μητροπολίτη της, του πνευματικού προστάτη και ποιμένος της και είχε ανάγκη 
επιμελείας. Με κανονικές ψήφους τών παρευρεθέντων αρχιερέων, Έφέσσου, 
'Ηράκλειας, Νικομήδειας, Άμασσείας, Βερροίας, εξελέγη άξιος και αρμόδιος ό 
ιερομόναχος πνευματικός και πρωτοσύγγελος Γρηγόριος, ως ευλαβής και μου
σικός, ώς άνθρωπος ενάρετος, ό όποιος άπο βρεφική ηλικία είχε επιλέξει την 
υποταγή του μοναχικού σχήματος. Ό Γρηγόριος χειροτονήθηκε γνήσιος μη
τροπολίτης Ναυπάκτου καί φέρει τον τίτλο του μητροπολίτου Ναυπάκτου και 
"Αρτης, ύπέρτιμος καί εξαρχος πάσης Αιτωλίας. 'Οφείλει να απέλθει στην 
εκκλησία του, να αναλάβει ολην τήν ενορία με δλα τα δικαιώματα καί προνό
μια της και να ηγείται πνευματικά, έχοντας άδεια να χειροτονεί καί να προ-
χειρίζει κανονικώς τους επισκόπους στις επισκοπές της δικαιοδοσίας του καί 
γενικά να άσκεΐ τα καθήκοντα του αρχιερέα. Θα εισπράττει τα εκκλησιαστι
κά εισοδήματα άπο το κανονικό, τα συνοικέσια, τις πανηγύρεις, τις ζητεΐες 
καί τις λοιπές συνήθειες. 

'Ιδιόχειρη υπογραφή του πατριάρχη. 

'Αρχ.: f Ονδεν οντω λνσιτελέστερον έργον γένοιτ' αν τοις ενσεβεΐν αιρονμέ-
νοις. . . 
Ευδόκιμος, άρ. 178. 

4 Πατριαρχικό γράμμα του Μητροφάνους Γ' για τήν κυριότητα 
του ναοΰ του 'Αγίου Νικολάου 

Πρωτότυπο.— Χαρτί 397x310. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto. Μελάνι μαϋρο.— Δια
τήρηση καλή, επικολλημένο σε χαρτί.—'Ορθογραφία.— Σημείωση. 

Φεβρουάριος 7073 (1565), ίνδ. 8 

Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Μητροφάνης Γ ' αναφέρει δτι μοναχοί 
της μονής Ξηροποτάμου παρουσιάστηκαν στή σύνοδο καί δήλωσαν, προσκομί
ζοντας τά σχετικά γράμματα, δτι ό ναός του 'Αγίου Νικολάου, πού βρίσκεται 
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ΙΙίν. 2. Πατριαρχικό γράμμα του Μητροφάνους Γ ' για την κυριότητα του ναοΰ του 'Αγίου 
Νικολάου (Φεβρουάριος 7073 [1565]: άρ. 4) 
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στη μητρόπολη της 'Ιερισσού, άνηκε άπο την αρχή στη μονή τους. Ε π ε ι δ ή 
δμως ή μονή είχε περιπέσει σε μαρασμό, εγκαταλείφθηκε καί ερημώθηκε καί 
ό ναός. Ό Δημήτριος Άβράμπεης τον ανέλαβε καί τον ανήγειρε εκ βάθρων. 
Με αϊτησή του στους προκατόχους του Μητροφάνη, ό Άβράμπεης αφιέρωσε 
το ναό στή Μεγάλη 'Εκκλησία καί ζήτησε να ανακηρυχθεί πατριαρχικό σταυρο-
πήγιο. Ή μονή Ξηροποτάμου, πού στο μεταξύ άνέκαμψε καί απέκτησε νέους 
μοναχούς, ζήτα άπο τον πατριάρχη να της επιστραφεί ή κυριότητα του ναοΰ. 
Ό πατριάρχης, με τή σύμφωνη γνώμη των αρχιερέων της συνόδου, αποφασίζει 
να παραμείνει ό ναός στην κυριότητα του πατριαρχείου, άλλα παραχωρεί τήν 
επιμέλεια του στή μονή. Ή οριστική απόφαση για τήν κυριότητα του ναού θα 
ληφθεί άπο τον πατριάρχη, δταν αυτός θα μεταβεί στή Δύση καί θα εξετάσει 
επί τόπου τήν υπόθεση. Ή μονή οφείλει να φροντίζει το ναό καί να πληρώνει 
ως ετήσιο χαράτζι 1 φλωρί. Έπισείεται ή ποινή του αφορισμού στους λαϊκούς 
καί της αργίας στους κληρικούς πού θα εναντιωθούν στην απόφαση αυτή καί 
θα αρνηθούν να περιμένουν τήν άφιξη του πατριάρχη. 

Μηνολόγιο. 

'Αρχ.: f της ημών μετριότητ(ος) προκαθημένης επί συνόδου. . . 

Πρβλ. άρ. 9 ,13 . 
Ευδόκιμος, άρ. 112.— Πίν. 2. 

5 Πωλητήριο καί αφιέρωση χωραφιού στην Πτελέα άπο τους 
αδελφούς Μπαμπανα 

Πρωτότυπο.— Χαρτί 157 Χ 108. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto. Μελάνι μαΰρο.— Δια
τήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο, συντομογραφίες.— Σημειώσεις. 

'Ιούλιος 7074 (1566), ίνδ. 9 

ΟΙ γιοι του 'Ιωάννη Μπαμπανα, Θεόδωρος, Μίχος, Κώνστας καί Δήμος, 
αναφέρουν δτι πουλούν στή μονή του Ξηροποτάμου το χωράφι στην Πτελέα,1 

πού βρίσκεται ανάμεσα στα χωράφια του μετοχίου της μονής καί στα σύνορα 
του. Ή τιμή του χωραφιού ορίστηκε στα 250 άσπρα, άπο τα όποια εισέπρα
ξαν τα 200, δωρίζοντας τα υπόλοιπα στή μονή για μνημόσυνο του πατέρα τους. 

'Υπογράφουν: Ό Δαβίδ, μητροπολίτης 'Ιερισσού καί 'Αγίου "Ορους. Ό 
Ρηζελε, χασαν Ηζεπι Ζ ιθ ισ ιλ ( ; ) .Ό Μανόλης Πάλπου. Ό Κυριάκος Κουβλής. 
Ό Γιώργης Βόνης. Ό Σταμάτης σοτρ μ ν(;). Ό Δήμος Καρλη/ίς. Ό Καλό-
θετος Κακρούλης. Ό Άθανάσης. Ό Σταμάτης Κεχρές. 

'Αρχ.: f Όμολογούμεν οΐμϊς τέσσαροι αδελφοί οι λεγόμενοι μπαμπανάδαι. . . 

1. Σέ σημείωση αναφέρεται δτι ή πράξη άφορα γη στην περιοχή τοϋ Προαύλακα. 
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6 Πλαστή (;) απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως για τή διαμάχη 
μεταξύ των μονών Ξηροποτάμου και Κουτλουμουσίου 

α) 'Αντίγραφο 17ου αι.— Χαρτί 425x310 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto. Μελάνι 
μαΰρο.— Διατήρηση καλή, έξίτηλο, επικολλημένο σε ύφασμα.—'Ορθογραφία, λίγες συντο
μογραφίες. 
β) 'Αντίγραφο 17ου αι.— Χαρτί 600x328 . Το κείμενο εκτείνεται και στο verso. Μελάνι 
μαϋρο.— Διατήρηση καλή.—'Ορθογραφία, λίγες συντομογραφίες.— Σημειώσεις. 

1 Μαΐου 7077 (1569), ίνδ. 12 

Οι μονές Ξηροποτάμου και Κουτλουμουσίου ήταν σέ διαμάχη για τήν 
ιδιοκτησία του κελλίου της Άναπαυσίας. Ή μονή Κουτλουμουσίου δεν αρκεί
ται στις κτήσεις της, άλλα επωφελούμενη άπο τή σύγχυση, τήν ταραχή και 
τήν άνωμωλία πού επικρατούσαν στή μονή Ξηροποτάμου, παραβίασε παλιό
τερες δικαστικές αποφάσεις και άρχισε να παρεμβαίνει στην ιδιοκτησία του 
κελλίου της Άναπαυσίας, κόβοντας ξύλα και ενεργώντας μέ τρόπο ανοίκειο. 
Οι Ξηροποταμηνοί παρουσιάστηκαν στή Μεγάλη Σύναξη και διαμαρτυρήθη
καν, εμφανίζοντας τους τίτλους της ιδιοκτησίας τους. Τίτλους παρουσίασαν 
και οι Κουτλουμουσιανοί, πού όμως ήταν πλαστοί, ανωφελείς καί πλήρεις 
σκευωρημάτων. Τους τίτλους αυτούς δέν τους δέχτηκε ή Σύναξη, ή οποία 
απέρριψε καί άλλα γράμματα τών Κουτλουμουσιανών. Τα γράμματα αυτά, 
πού προκάλεσαν ανωμαλίες καί σκάνδαλα, τα είχε συντάξει κάποιος Σεραφείμ. 
"Ετσι, ή ιδιοκτησία της Άναπαυσίας αποσαφηνίστηκε σύμφωνα μέ τα έγ
γραφα της μονής Ξηροποτάμου, τή διαθήκη καί τα χρυσόβουλλα. Για το λόγο 
αυτό συντάχθηκε το παρόν συμφωνηθέν καί ειρηνοποιό γράμμα πού παραδό
θηκε για ασφάλεια στή μονή Ξηροποτάμου. "Οποιος άπο τή μονή Κουτλου
μουσίου θελήσει να θέσει σέ αμφισβήτηση τήν απόφαση αυτή θα είναι αφο
ρισμένος. 

Υπογράφουν: Ό Πρώτος του 'Αγίου "Ορους Φιλόθεος. Ό ηγούμενος της 
Μεγίστης Λαύρας Θεοφάνης, ιερομόναχος. Ό προηγούμενος 'Ιβήρων Γαβριήλ, 
ιερομόναχος [σέ άλλη σειρά στο β' αντίγραφο, πρώην ηγούμενος].1 Ό έκκλη-
σιάρχης Βατοπεδίου Δαβίδ, Ιερομόναχος. Ό προηγούμενος Χιλανδαρίου Νικό
δημος, ιερομόναχος [σέ άλλη σειρά στο β' αντίγραφο, πρώην ηγούμενος]. Ό 
γέροντας Διονυσίου Δανιήλ, μοναχός. Ό μοναχός της μονής Ζωγράφου Θεο
φάνης [σέ άλλη σειρά στο β' αντίγραφο]. Ό μοναχός της μονής Παντοκρά-
τορος Υάκινθος. Ό μοναχός της μονής Δοχειαρίου Ίλαρίων [σέ άλλη σειρά 
στο β' αντίγραφο]. Ό μοναχός της μονής Φιλόθεου Κυπριανός. Ό μοναχός 
της μονής Καρακάλλου Θεοφάνης. Ό μοναχός της μονής Σιμωνόπετρας Δα
μιανός. Ό ιεροδιάκονος του Ρωσσικοΰ Άρκάδιος. 

'Αρχ. : f Πολλών και μεγάλων σκανδάλ(ων) πάλαι κ(αι) τα νϋν κινηθέν-
τ(ων). . . 
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1. Στο β' αντίγραφο, στο επάνω μέρος καί σε σημείωση, αναφέρεται δτι πρόκειται για 
ίσον άπαράλλακτον. 
Το έγγραφο αυτό είναι πιθανότατα πλαστό γιατί: 
α) Στην πράξη τοϋ Πρώτου Σωφρονίου τοϋ 1547 αναφέρεται ρητά ΟΙ γαρ ΞηροποταμινοΙ 
μη δυνηθέντες άποδονναι λόγον μήτε δια χαρτιών μήτε δια μαρτύρων. . . , Actes de Kut lu-
mus, άρ. 56, σελ. 176. 
β) Στην πράξη (πρωτότυπο) τοϋ δικαίου Νικόδημου τοϋ 1588, πού εκδικάζει τη διαφορά 
ανάμεσα στίς δύο μονές, μνημονεύονται τα χαρτώα δικαιώματα της μονής Κουτλουμου-
σίου και δεν αναφέρεται κανένα έγγραφο άπο τή μονή Ξηροποτάμου, Actes de Kut lumus , 
άρ. 60, σελ. 182. 
Ευδόκιμος, άρ. 51. 

7 Επικυρωτικό σιγιλλιώδες συνοδικό γράμμα του πατριάρχη 
'Ιερεμία Β' για τή ρύθμιση θεμάτων πού άφοροΰν τή ζωή στο 
"Αγιον 'Όρος 

'Αντίγραφο 19ου αι.— Χαρτί (έξάφυλλο συρραμμένο) 2 9 7 x 2 0 3 . Μελάνι καστανό.— Δια
τήρηση καλή.—'Ορθογραφία. 

4 Σεπτεμβρίου 7083 (1574) 

Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ιερεμίας Β ' αναφέρει τή συνάντηση 
του με τον πατριάρχη 'Αλεξανδρείας Σίλβεστρο. Ό πατριάρχης έδωσε στο 
Σίλβεστρο την άδεια να εγκατασταθεί στο "Αγιον "Ορος καί να κρίνει δλες τις 
υποθέσεις πού έχουν ανακύψει. Ό Σίλβεστρος αποκατέστησε το κοινοβιακό 
σύστημα στη μονή της Μεγίστης Ααύρας καί εισηγήθηκε τή νομική διευθέ
τηση διαφόρων θεμάτων του Α γ ί ο υ "Ορους. Τα θέματα αυτά αναφέρονται: 
α) στή ζωή τών μοναχών, β) στους δρους παραμονής λαϊκών, γ) στα εργατικά 
ζώα, δ) στην απόσταξη ρακιού, ε) στή συλλογή κάστανων, στ) στή διαβίωση, 
ζ) στην αγορά κελλίων, τήν εγκατάλειψη τους καί τους ορούς εκδίωξης τών 
μοναχών άπο αυτά, η) στίς τροφές, θ) στα μέτρα βάρους καί τις τιμές καθώς 
καί τις συνθήκες πωλήσεως λεπτοκαρυών, κερασιών καί λαδιού, ι) στην απα
γόρευση ζητείας άπο τους κελλιώτες, ια) στην απαγόρευση αγοραπωλησίας 
αμφίων, ιβ) στην κατοχή αμπελιών. Τιμωρίες για τους παραβάτες. 

Υπογράφουν: Ό Κωνσταντινουπόλεως 'Ιερεμίας. Ό Σίλβεστρος, πατριάρ
χης 'Αλεξανδρείας. Μνεία 12 υπογραφών αρχιερέων. 

'Αρχ.: Επειδή της ημών Μετριότητος τήν προς δύσιν και Πε/λοπόννησον. . . 

Έκδ.: Meyer, Haupturkunden, ιε', σελ. 215-218. 
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8 Συνοδικό γράμμα μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ίωάσαφ για 
την παραχώρηση του μονυδρίου του 'Αρχαγγέλου Μιχαήλ, του 
λεγομένου των 'Ασωμάτων, στή μονή Ξηροποτάμου 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 215x310 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοΰ α' φύλ
λου. Μελάνι μαϋρο.— Διατήρηση καλή, ή πρώτη σειρά, επάνω σέ δίπλωση, κατεστραμμένη. 
'Επικολλημένο σέ χαρτί.— Λίγα ορθογραφικά λάθη.— Σημειώσεις. 

'Οκτώβριος 7086 (1577), ίνδ. 2 

Το μονύδριο του 'Αρχαγγέλου Μιχαήλ, το λεγόμενο έγχωρίως τών 'Ασω
μάτων, πού υπάγεται στην επισκοπή Λιτής και Ρεντίνης,1 έχει ερημωθεί καί 
οΊ μοναχοί του έχουν καταφύγει σέ άλλες μονές. 'Από τήν εγκατάλειψη καί τη 
φθορά τοΰ χρόνου το μοναστήρι κινδυνεύει να αφανιστεί. Ό μητροπολίτης Θεσ
σαλονίκης Ίωάσαφ καί ή συνοδός του, για να διασωθεί το μονύδριο, αποφα
σίζουν να το παραχωρήσουν στή μονή Ξηροποτάμου, με δλα του τα κτήματα, 
δηλαδή το μετόχιο, τους μύλους κλπ. Το μονύδριο καί ή περιουσία του θα 
αποτελούν πλέον ιδιοκτησία της μονής. Οί Ξηροποταμηνοί οφείλουν να στεί
λουν μοναχούς καί ιερομόναχους για να εξασφαλίσουν τήν καλή λειτουργία 
τοΰ μονυδρίου καί να εισπράττουν τα εισοδήματα του. 

Υπογράφουν οί επίσκοποι: Ό Κίτρους Ζωσιμάς. Ό Έρκουλίων ήτοι Ά ρ -
δαμερέως Άκάκιος . Ό Καμπάνιας Νικόδημος. Ό Κασσανδρείας Κοσμάς. Ό 
'Ιερισσού καί Α γ ί ο υ "Ορους 'Ιγνάτιος. Ό Πολιανής Γεράσιμος. 

'Αρχ.: Έπει το μοννοριον το εν τη επισκοπή της λιτής και ρενδήνης. . . 

1. Σέ σημείωση γίνεται προσπάθεια για τοπογραφική τοποθέτηση τοϋ μετοχίου. 
Έκδ.: Ευδόκιμος, σ. 41-42 χωρίς τις υπογραφές.— Ευδόκιμος, άρ. 187.— Πίν. 3. 

9 Γράμμα τοΰ πατριάρχη 'Ιερεμία Β ' προς τον επίσκοπο Ι ε 
ρισσού καί 'Αγίου 'Όρους για το ναό τοΰ 'Αγίου Νικολάου 

Πρωτότυπο.— Χαρτί 4 2 5 x 3 1 8 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto. Μελάνι μαϋρο.— Δια
τήρηση καλή, επικολλημένο σέ χαρτί.—'Ορθογραφία.— Σημείωση. 

Σεπτέμβριος [1583], ίνδ. 12 

Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 'Ιερεμίας Β ' 1 γράφει στον επίσκοπο 
Ίερισσοΰ καί 'Αγίου "Ορους γιατί τοΰ αναφέρθηκε δτι, αδίκως καί παραλό-
γως, ενοχλεί τον πατριαρχικό καί σταυροπηγιακό ναό τοΰ 'Αγίου Νικολάου 
στα Σιδηροκαύσια, πού από παλιά ήταν κελλίον της μονής Ξηροποτάμου. 
Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ό επίσκοπος απαιτεί τα δώρα καί τα αφιερώ
ματα πού προσέφεραν οί χριστιανοί στο ναό, αναγκάζει τον εκεί 'ιερομόναχο 
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να μη μνημονεύει το όνομα του πατριάρχη άλλα το δικό του και αφορίζει 
αναίτια τους πιστούς. Ό πατριάρχης απαιτεί άπο τον επίσκοπο να σεβαστεί 
το σταυροπηγιο, με βάση τα πατριαρχικά σιγιλλιωδη γράμματα. Στο ναό θα 
μνημονεύεται μόνον το όνομα του πατριάρχη και ό επίσκοπος δε θα έχει κα
νένα οικονομικό ή κανονικό δικαίωμα. ,νΑν ό επίσκοπος τολμήσει να επανα
λάβει τίς απαιτήσεις του, ό πατριάρχης θα τον θεωρήσει ως καταφρονητή του 
προσώπου του και των παλαιγενών γραμμάτων και προνομίων της Μεγάλης 
Εκκλησίας και κατά συνέπεια θα εϊναι αργός 'ιεραρχίας καί αφορισμένος. 

Μηνολόγιο. 

'Αρχ.: Τη ημετέρα μετριότητι άνηνέχθη / όπως αδίκως κ(αι) παραλόγως. . . 

1. Σέ σημείωση το έγγραφο αποδίδεται στον πατριάρχη 'Ιερεμία Α' και αναφέρεται δτι 
ό ναός του 'Αγίου Νικολάου βρίσκεται στη χώρα 'Ιερισσού. 
Πρβλ. άρ. 4 και 13. 
Ευδόκιμος, άρ. 111. 

10 'Ανταλλαγή χωραφιών μεταξύ της μονής Ξηροποτάμου καί του 
Καμαριώτη στην Όρμύλια 

Πρωτότυπο.—• Χαρτί 142x150 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto. Μελάνι φαιό.— Δια
τήρηση καλή, το κάτω μέρος του έγγραφου σχισμένο.— 'Ανορθόγραφο.— Σημείωση. 

4 Μαΐου 7100(1592) 

Οι Ξηροποταμηνοί, πού είχαν ενα χωράφι στην 'Αλυκή, το αντάλλαξαν 
με χωράφι του Σωτήρη Καμαριώτη στην Τούμπα [Όρμύλια1] καί άλλο στην 
Κολεντροΰ. Ό Καμαριώτης έδωσε επιπλέον (πανωτίμι) 20 άσπρα. 

Το έγγραφο της ανταλλαγής έγινε μπροστά στους μάρτυρες: παπα-Νι-
κόλα, παπα-Γεώργιο Λάμπρο, παπα-Νικόλαο Χαλκέα, Παναγιώτη Δίκο, 'Αρ
γύρη Ξένο, Θεόδωρο Σαραντινό, Στέφανο Έρισιώτη. 

Ή ανταλλαγή έγινε τήν εποχή του Σταματίου, οικονόμου της μονής καί 
παρουσία των μοναχών: γέροντα Σαμουήλ, παπα-Σεραφείμ, 'Ιωσήφ, 'Ιωακείμ, 
'Ανθίμου καί Ίωάσαφ. 

'Αρχ.: f Ομολογία πως εμίς οί ξιροποταμινοί ηχαμι / χοραφι. . . 

1. Στη σημείωση αναφέρεται δτι ή Τούμπα είναι στην Όρμύλια. 
Ευδόκιμος, άρ. 137. 
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11 'Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως για τή διαφορά μεταξύ των 
μονών Ξηροποτάμου και Σιμωνόπετρας 

'Αντίγραφο σύγχρονο με το πρωτότυπο.— Χαρτί 420x280 . Το κείμενο καταλαμβάνει το 
recto. Μελάνι καστανό.— Διατήρηση μέτρια, έξίτηλο, οπές.—'Ορθογραφία.— Σημειώσεις. 

'Απρίλιος 7102 (1594) 

Μέ το αίτημα να επιλυθεί ή διαφορά πού είχε ανακύψει μεταξύ τών 
μονών, παρουσιάστηκαν στή Μεγάλη Σύναξη του 'Αγίου "Ορους ώς εκπρό
σωποι της μονής Σιμωνόπετρας ό ιερομόναχος Ίωάσαφ δίκαιος, ό Ιερομόνα
χος 'Ακάκιος και οί γέροντες 'Αντώνιος, Διονύσιος, Μαρτύριος, 'Ησαΐας, και 
από τή μονή Ξηροποτάμου ό δίκαιος ιερομόναχος Λεόντιος, ό διάκονος γερο-
Μάξιμος, ό ιερομόναχος Ίωάσαφ, και οί γέροντες Σαμουήλ και Σάββας. 'Η δια
φορά τους άφορα τήν τοποθεσία του κελλίου του Δοντά, πού βρίσκεται στην 
κατοχή της μονής Σιμωνόπετρας. Τα μέλη τής Συνάξεως εξέτασαν επί τόπου 
τα δικαιώματα τών δύο μονών. Ή μονή Σιμωνόπετρας παρουσίασε πατριαρ
χικό σιγίλλιο του 'Ιερεμία [Β'] του έτους 7089 (1581), στο όποιο μνημονεύον
ται όλες ο'ι ιδιοκτησίες τής μονής.1 Ή μονή Ξηροποτάμου παρουσίασε έ'γ-
γραφο του 7036 (1528) στο όποιο μνημονεύεται δτι ό επίδικος τόπος άνηκε 
στή μονή Ξηροποτάμου.2 Ε π ε ι δ ή δεν ήταν δυνατό να εξακριβωθεί σε ποια 
μονή άνηκε ή τοποθεσία, τα μέλη τής Συνάξεως ζήτησαν άπο τις δύο μονές 
να ειρηνεύσουν. Οί μονές αποδέχονται τα δρια πού καθορίζει ή Σύναξη.3 

'Αρχ.: f Κατά το 'ζρβ' έτος εν μηνί άπριλλ(ίω) προκαθεζομέν(ης) τ(ής) συ
νάξεως τον άγιου δρονς.. . 

1. Βάμβακας, άρ. 1. 
2. Πρόκειται, προφανώς, για το έγγραφο τοϋ 1528 πού σώζεται στή μονή Ξηροποτάμου, 
πρβλ. άρ. 1. 
3. Στή μία άπο τις σημειώσεις τοϋ εγγράφου αναφέρεται: αχρηστον και άνοφελές / επιδί 
εξαρχής ήτον τον δοντά / ο τόπος εις του ξηροποτάμου. Και σε άλλη σημείωση, τοϋ 19ου αι., 
στην οποία γίνεται περίληψη τοϋ έγγραφου αναφέρεται δτι είναι αχριστον και επιβλαβές. 
Ευδόκιμος, άρ. 78. 

12 Γράμμα του πατριάρχη Ιερεμία Β ' προς τή Μεγάλη Σύναξη 
σχετικά μέ υποκλοπή γράμματος του 

α) Πρωτότυπο.— Χαρτί 420x302 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto. Μελάνι μαΰρο.— 
Διατήρηση μέτρια, οπές στις διπλώσεις, υγρασία.—'Ορθογραφία.— Σημειώσεις. 
β) 'Αντίγραφο 19ου αί.— Χαρτί 380x370 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto. Μελάνι 
μαϋρο.— Διατήρηση καλή.—Ή αντιγραφή είναι πλημμελής. 

Μάιος [1595], ίνδ. 8 

Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 'Ιερεμίας Β ' απευθύνεται στον Πρώ-
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το του 'Αγίου "Ορους και τη Σύναξη και αναφέρει δτι τα ακίνητα ήταν μοιρα
σμένα ανάμεσα στίς μονές σύμφωνα μέ παλαιά αυτοκρατορικά χρυσόβουλλα. 
Μοναχοί, πού αγαπούν τίς φιλονικίες και τα σκάνδαλα, παρουσιάστηκαν στον 
πατριάρχη, χωρίς να έχουν μαζί τους χρυσόβουλλα και μέ πρόφαση Οτι τα 
έ'γγραφά τους είχαν καεί, ζήτησαν και έλαβαν πατριαρχικό γράμμα, στο όποιο 
καταχωρίστηκαν τα σύνορα της μονής τους. Εξαιτίας του γράμματος αύτοΰ 
προκλήθηκαν σκάνδαλα και ζημιές.1 

Ό πατριάρχης, μέ τή σύμφωνη γνώμη της συνόδου, ακυρώνει το γράμμα 
πού είχε δώσει. Το γράμμα αυτό δεν έ'χει ισχύ καί θεωρείται σα να μην 
είχε εκδοθεί ποτέ. Οι ιδιοκτησίες καί τα σύνορα των μονών στο "Αγιον "Ορος 
παραμένουν δπως καί πρίν, σύμφωνα μέ τα υπάρχοντα χρυσόβουλλα. "Οποιος 
τολμήσει να δημιουργήσει προβλήματα θα θεωρείται πρόξενος αναθέματος καί 
ό αφορισμός του θα ισχύει καί μετά το θάνατο του. "Οποιος τολμήσει να τον 
συναναστραφεΐ θα είναι καί αυτός αφορισμένος. Έάν είναι ιερομόναχος τότε 
θα είναι αργός πάσης ιερουργίας καί θα έκβληθεΐ άπο την ιερατική τάξη. Ά ν 
κάποιος άπο τους μοναχούς πού είχαν προκαλέσει την έ'κδοση του γράμματος 
άπο τον πατριάρχη ή κάποιος άλλος μοναχός κάνει χρήση τοΰ περιεχομένου 
θα είναι αφορισμένος. 

Μηνολόγιο. 

'Αρχ. : f 'Επειδή από χρόνων αμνημονεύτων τα σύνορα και οι περί τα σεβά
σμια και θεία ύμ(ών) μοναστήρια τόποι. . . 
1. Στο πίσω μέρος τοΰ πρωτοτύπου υπάρχουν μεταγενέστερες σημειώσεις δπου αναφέρεται 
δτι το γράμμα αυτό σχετίζεται μέ τή διαφορά της μονής Ξηροποτάμου μέ τή μονή Σιμω-
νόπετρας. 
Χρονολόγηση: Ή 8η Ίνδικτιών συμπίπτει μέ το 'έτος 1595, τελευταίο Ϊτος της τρίτης πα
τριαρχίας τοϋ Ιερεμία Β' ('Απρίλιος 1587 - τέλη 1595). 
Το έγγραφο απευθύνεται στον Πρώτο, παρά το γεγονός δτι ή τελευταία επώνυμη μνεία 
είναι τοϋ 1593 (Actes de Prô ta ton , σελ. 148). 
Ευδόκιμος, άρ. 86. 

13 Συμβιβασμός μεταξύ της μονής Ξηροποτάμου καί των αδελ
φών τοΰ Άβράμπεη σχετικά μέ τήν κατοχή τοΰ καθίσματος 
τοΰ 'Αγίου Νικολάου 

Πρωτότυπο (;).— Χαρτί 280 Χ 195. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto. Μελάνι μαύρο.— 
Διατήρηση μέτρια, έξίτηλο.—'Ορθογραφία, συντομογραφίες.— Σημειώσεις. 

22 'Ιουλίου 7104 (1596) 

Μετά το θάνατο τοϋ 'Ιωάννη Άβράμπεη, οι μοναχοί της μονής Ξηρο
ποτάμου διεκδίκησαν τήν κατοχή του καθίσματος τοΰ μεγάλου Νικολάου, πού 
βρίσκεται ανάμεσα στα Σιδηροκαύσια καί το "Ισβορο. Οι μοναχοί ισχυρίζονταν 



2 s 
ΑΡΧΕΙΟ Ι. Μ. ΞΙ ΙΡΟΙΙΟΤΑΜΟΤ 

t*t^twCfititiujtfnt vTFiiVfWMfuù »Aτίy*-ι»"W*"U-yetA*?*yffi' « J ^ ^ Î ' W « * 

V {̂v? • {^*<^j^^W**«*" ^i*»«/^ ?ψ4»«» ****** 

1/ ' * / r " i / ' ' ' * Λ ' «i ' Λ ! ^ * 

4U-i^<"»^# -i '-"rf1""^ 
" . K i t l t · , · * / 1 ^ "afa AlXV* 

4 #|^k^«ie5«ft^f^^r^** · *T ·· ' 

IIiv. 4. Συμβιβασμός μεταξύ τής μονής Ξηροποτάμου και τών αδελφών τοΰ Άβραμπεη 
σχετικά με την κατοχή τοΰ καθίσματος τοϋ 'Αγίου Νικολάου 

(22 'Ιουλίου 7104 [1596]: άρ. 13) 
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δτι το κάθισμα άνηκε στή μονή τους με βάση παλαιά έγγραφα. Οι αδελφές 
του Άβράμπεη , Μαρούδα καί Ευφροσύνη, υποστήριζαν δτι το κάθισμα είχε 
αγοραστεί νόμιμα άπο τον πατέρα τους. Ό επίσκοπος Ιερισσού καί Ά γ ι ο υ 
"Ορους Ίλαρίων, οί κληρικοί καί οι άρχοντες παρακάλεσαν τις δύο αδελφές 
να άφιερο^σουν το κάθισμα στή μονή. Το κάθισμα αποτελείται άπο εκκλησία, 
παλαιό σπίτι καί κελλία, πού είχαν γίνει μέ έ'ξοδα του 'Ιωάννη Άνδριανοΰ, 
καθώς καί άπο αμπέλι. Ή μονή οφείλει να εκλέξει πνευματικό, ιερωμένο, πού 
θα φροντίζει για το ναό. Κανένα άπο τα δύο μέρη δεν πρέπει να αθετήσει τή 
συμφωνία μέ ποινή για τον παραβάτη αφορισμού καί κατάρας.1 

Υπογράφουν: Ό επίσκοπος 'Ιερισσού καί 'Αγίου "Ορους Ίλαρίων. Ό σα-
κελλάριος Δούκας, ιερέας. Ό δευτερεύων Γεώργιος, ιερέας. Ό παπα-Μανουήλ. 
Ό παπα-Ίωάννης. Ό παπα-Βασιλάκος. Ό Δούκας 'Ανδριάνας. Ό Μανουήλ 
Κριτόπουλος. Ό 'Ιωάννης Πολίτης. Ό Κωνσταντίνος Γιάξας. Ό 'Ελεήμων 
'Αλεξάνδρου. Ό Διηγητρανος Μονομάχος. Ό Λουκάς Παϊσίου Πολίτης. Ό 
'Ιωάννης Γιάξας. Ό Βέρος παπα-Μανόλη. 

'Αρχ.: f Προκαθεζομένον μου εν τοις σνδεροκανσίοις σνμτταρόντων των τι-
μιωτάτ(ων) κληρικών καί Ιερέων. . . 

1. Σέ σημείωση στο κάτω μέρος του εγγράφου αναφέρεται δτι όπερ είναι και βαιβεωτή-
ριον πατριαρχικον πάλαιαν τον παναγιωτάτον Θεοφάνους. 
Πρβλ. άρ. 4 καί 9. 
Ευδόκιμος, άρ. 113.— Πίν. 4. 

14 Επιστολή της Μεγάλης Συνάξεως προς τον πατριάρχη σχε
τικά μέ την περιουσία μονάχου 

Επίσημο αντίγραφο.— Χαρτί 307x210 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto. Μελάνι κα
στανό.—Διατήρηση κακή, πολλές οπές.— Στο άνω μέρος κέρινη σφραγίδα.— Σημείωση. 

[16ος - αρχές 17ου] 

Ή Σύναξη του 'Αγίου "Ορους, απευθυνόμενη στον πατριάρχη Κωνσταντι
νουπόλεως, άπαντα σέ ερώτηση του σχετικά μέ τή διαμάχη ανάμεσα σέ δύο 
μονές, ως προς τήν περιουσία ανωνύμου μοναχού. Τα μέλη της Συνάξεως δια
βεβαιώνουν τον πατριάρχη δτι ό μοναχός είχε αφιερώσει, οικειοθελώς και 
άβιάστως, τήν περιουσία του στή μονή Ξηροποτάμου. Ή διαβεβαίωση αυτή 
στηρίζεται τόσο στή διαθήκη (ομολογία καί διάταξις) του μοναχού οσο καί 
στις μαρτυρίες αξιόπιστων προσώπων, τόσο πνευματικών δσο καί αυτών πού 
βρέθηκαν κοντά στο μοναχό κατά το θάνατο του. 

Υπογράφουν: Ό δίκαιος Μεγίστης Λαύρας 'Ιωσήφ. Ό ιερομόναχος Βα-
τοπεδίου Θεοφάνης. Ό μοναχός της μονής 'Ιβήρων 'Ανατολής. Ό ιερομόνα
χος Χιλανδαρίου Λαυρέντιος (σλαβ.). Ό μοναχός της μονής Ζωγράφου Πα-
χώμιος (σλαβ.). Ό μοναχός της μονής Διονυσίου Νεόφυτος. Ό μοναχός της 
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μονής Σίμωνος Πέτρας 'Αντώνιος. Ό μοναχός τής μονής Παντοκράτορος Κυ
πριανός. Ό παπα-Γαβριήλ άπο τή μονή Δοχειαρίου. Ό μοναχός τής μονής 
Έσφιγμένου Σαμουήλ. Ό μοναχός τής μονής Φιλόθεου Νίκανδρος. Ό μοναχός 
τής μονής Κουτλουμουσίου Σισόης. Ό μοναχός τής μονής Γρηγορίου Ά ν α -
νίας και οι λοιποί.1 

'Αρχ.: f Την προς ήμ(άς) σον σταλθεΐσαν τιμίαν γραφήν δια την των μονά-/ 
στηρί(ων) εριν. . . 
1. Σέ σημείωση αναφέρεται ότι πρόκειται για ϊαον τοϋ γράμματος πού έστειλε ή Μεγάλη 
Σύναξη. 
Ευδόκιμος, άρ. 36. 

15 Βεβαιωτηριώδες γράμμα τής Μεγάλης Συνάξεως για τις φο
ρολογικές όφειλες 

Επίσημο αντίγραφο σύγχρονο με το πρωτότυπο.— Χαρτί 345 Χ 235. Το κείμενο καταλαμ
βάνει το recto. Μελάνι καστανό.— Διατήρηση μέτρια.—'Ορθογραφικά λάθη, συντομογρα
φίες.— Στο ίίνω περιθώριο ϊχνη κέρινης σφραγίδας.— Σημείωση. 

10 Σεπτεμβρίου 7111 (1602) 

'Επειδή πολλές μονές, εξαιτίας των βαρών, τών χρεών και τών αδικιών, 
έ'χουν περιέλθει σέ δεινή οικονομική θέση, ή Μεγάλη Σύναξη αποφάσισε να 
μήν υπάρχει πλέον συλλογική ευθύνη στην πληρωμή τών φόρων. Κάθε μονή 
θα φέρει μόνη το βάρος τών χρεών της. Ή συλλογή του χαρατζιοϋ θα γίνεται 
άπο τή Σύναξη έναντι αποδείξεως. Το βασιλείας τοπιατικόν, τα δοσίματα στον 
μπέη, στον καδή κλπ. θα καταβάλλονται χωριστά άπο κάθε μονή. Ή οφειλή 
για τα χρέη και ζημίας και αδικίας του προηγούμενου έ'τους ανέρχεται σέ 
700.000 [άσπρα], και το ισόποσο για το τρέχον έτος. Τα ποσά αυτά μοιρά
στηκαν αναλογικά σέ 14 μέρη (φορτία). Ή μονή Ξηροποτάμου εξόφλησε την 
οφειλή της και έλαβε το παρόν βεβαιωτηριώδες γράμμα τής Συνάξεως, δπως 
ακριβώς είχε λάβει και ή μονή τής Μεγίστης Λαύρας. 

ΤΗταν παρόντες: Ό γέρων τής Μεγίστης Λαύρας Άβέρκιος. Ό γέρων τοϋ 
Χιλανδαρίου Νικηφόρος. Ό καθηγούμενος 'Ιβήρων Ίεζεκήλ, ιερομόναχος. Ό 
γέρων Διονυσίου Μισαήλ. Ό ιερομόναχος Παντοκράτορος Συμεών. Ό γέρων 
του Δοχειαρίου Σάββας. Ό γέρων του Κουτλουμουσίου Ίωάσαφ. Ό μοναχός 
τής μονής Σταυρονικήτα Διονύσιος. Ό μοναχός τής μονής Καρακάλλου Ί ω α ν -
νίκιος. Ό ιερομόναχος Κωνσταμονίτου Άκάκιος . Ό μοναχός τής μονής Ζ ω 
γράφου Γρηγόριος. Ό μοναχός τής μονής Έσφιγμένου Νικάνωρ. Ό ιερομόνα
χος Σίμωνος Πέτρας Παρθένιος. 

'Αρχ.: f Κατά το ε(τος) ,ζριά μίνι σεπτεβρίω ιη συναθροισμένης οϋσης 
τ(ής) μεγάλης συνάξεως τοϋ αγίου ορούς. . . 

Ευδόκιμος, άρ. 179. 
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16 Συμφωνητικό ενοικίασης μετοχίου της μονής Ξηροποτάμου 
στον Προαύλακα 

Πρωτότυπο.—• Χαρτί (δίφυλλο) 225x210 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοΰ α' φύλ
λου. Μελάνι φαιό.— Διατήρηση καλή, έξίτηλο.—'Ανορθόγραφο, συντομογραφίες.— Στο κάτω 
μέρος τοϋ έγγραφου δύο έντυπες σφραγίδες, μια τουρκική και μια ελληνική. 

1 Αυγούστου 7115 (1607) 

Ό Σουλεϊμάν μπέης και ό αδελφός του Δημητράκης νοίκιασαν άπο τη 
μονή Ξηροποτάμου το μετόχι της, στον Προαύλακα, για οκτώ ετη, έναντι 
τοΰ ποσοΰ των 65.000 άσπρων. Το ποσό πληρώθηκε εξ ημισείας άπο το 
Σουλεϊμάν καί άπο το Δημητράκη. Το μετόχι πρέπει να παραδοθεί χωρίς 
καμία άλλη διαδικασία στο τέλος της περιόδου της ενοικίασης, εφόσον επι
στραφεί το ποσό πού κατέβαλαν τα δύο αδέλφια.1 'Απαρίθμηση των ειδών τών 
σπόρων καί τών εργαλείων πού διαθέτουν οι δύο αδελφοί. 

'Αρχ.: εις τούτω δήδω εγω ο σονλεμάν μπέης το γράμα μον κ(αΐ) τ(ήν) βού
λα μου... 
1. Είναι προφανές δτι πρόκειται για δανεισμό, με υποθήκη το μετόχι. Ή παραγωγή δί
νεται έναντι τών τόκων. Στο τέλος τοϋ εγγράφου, μετά τή χρονολογία, σημειώνεται δτι ό 
Δημητράκης, μέ τήν επιστροφή τοΰ μετοχίου θα οφείλει 50 μέτρα κρασί στή μονή. 'Ακο
λουθούν οι έντυπες σφραγίδες. 
Ευδόκιμος, άρ. 114. 

17 Πλαστό πατριαρχικό καί συνοδικό γράμμα τοΰ Τιμοθέου Β' 
α) 'Αντίγραφο 18ου αι.—• Χαρτί 455x330 . Μελάνι μαΰρο, έρυθρογραφίες στους τίτλους.— 
Διατήρηση καλή.—'Ορθογραφία.—"Εντυπη σφραγίδα της μονής Ξηροποτάμου στην άνω 
αριστερή γωνία. 
β) 'Αντίγραφο 18ου αι.— Χαρτί (δίφυλλο) 775x565 . Το κείμενο βρίσκεται μαζί μέ το 
χατί σερίφ. Μελάνι μαΰρο, έρυθρογραφίες στους τίτλους.— Διατήρηση καλή.—'Ορθογραφία. 
γ) 'Αντίγραφο στον κώδικα της μονής τοΰ Μαρτίου τοΰ 1865, σελ. 31-32. 

30 Δεκεμβρίου 7120(1611), ίνδ. 15 

Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Τιμόθεος Β' αναφέρει δτι, σε συνερ
γασία, ή ίεροσύνη καί ή βασιλεία έχουν ως στόχο να φροντίζουν για τον αν
θρώπινο βίο. Τόσο για τους βασιλείς δσο καί για τους πατριάρχες δεν υπάρχει 
πιο σημαντικό πράγμα άπο τή φροντίδα για τή συντήρηση καί τήν ελευθερία 
τών μονών καθώς καί τών δικαίων καί τών προνομίων τους, επικυρώνοντας τα, 
έτσι ώστε να μένουν άκαταπάτητα, βέβαια καί ασάλευτα. Μέ τον τρόπο αυτό 
συντελούν στή δοξολογία του Θεού, άφου οι μονές μιμούνται τήν ουράνια πο
λιτεία καί εξασφαλίζουν στο ανθρώπινο γένος άφεση αμαρτημάτων καί κάθε 
άλλο αγαθό καί σωτήριο. 
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Μοναχοί της μονής Ξηροποτάμου, πού οικοδομήθηκε άπό τον- αείμνηστο 
αυτοκράτορα Ρωμανό το γέροντα, με μεσιτεία τοϋ 'Αγίου Παύλου του Ξηρο-
ποταμηνοΰ, παρουσίασαν στον πατριάρχη σιγιλλιώδη γράμματα τοΰ πατριάρχη 
Θεοφύλακτου, γιου τοΰ Ρωμανοΰ, ό όποιος την είχε εγκαινιάσει. Στα έγγραφα 
αυτά πιστοποιείται οτι ή μονή Ξηροποτάμου ονομάζεται βασιλική, πατριαρ
χική σταυροπηγιακή, δπως αναφέρεται και στο χρυσόβουλλο τοΰ κτήτορος. 
Στή μονή δέν έ'χουν εξουσία οΰτε ό Πρώτος τοΰ 'Αγίου "Ορους οΰτε ό επί
σκοπος 'Ιερισσού και 'Αγίου "Ορους. ΟΊ μοναχοί ζήτησαν από τον πατριάρχη 
να βεβαιώσει και να επικυρώσει το παλαιγενές σιγιλλιώδες γράμμα. 

Με σύμφωνη γνώμη των 'ιεραρχών, ό πατριάρχης επικυρώνει το σταυ-
ροπήγιο, ώστε να είναι παντελώς ελεύθερο, αδούλωτο, άκαταπάτητο και ανε
πηρέαστο. Ή μονή πρέπει να διάγει κοινοβιακώς, δπως προβλέπει το τυ
πικό τοΰ κτήτορος 'Αγίου Παύλου. ΟΊ μοναχοί δε θα έχουν κοινό μόνον το 
φαγητό και τήν ένδυση, άλλα θα έχουν και τή γνώμη φιλάδελφη καθώς και 
τήν υπακοή στους υπερέχοντες και αυτούς πού φροντίζουν για τή διδασκαλία, 
για τήν αύξηση της μονής και τή βελτίωση οχι μόνον τοΰ έαυτοΰ τους, άλλα 
και τοΰ πλησίον τους, σαν μια ψυχή πού οικεί σε πολλά σώματα. ΟΊ μοναχοί 
άπο τή ζωή τοΰ κοινοβίου θα βρουν όφελος, παρακολουθώντας τις ακολουθίες 
και τις αγρυπνίες, σύμφωνα με το τυπικό τοΰ 'Αγίου Παύλου. Θα εκλέγουν 
τον ηγούμενο μεταξύ τους, ό όποιος, σύμφωνα με βασιλικό δώρο τοΰ Κων
σταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου, όπως ορίζεται σε χρυσόβουλλο του, θα φέρει 
πορφυρό μανδύα κατά τήν πρόσταξίν του και κατά τή μνημόνευση τοΰ πα
τριάρχη. ΟΊ χειροτονίες θα γίνονται άπο 'ιεράρχη πού θα επιλέγει ή μονή, με 
επίκληση μόνον τοΰ πατριαρχικού ονόματος. Ούτε ό επίσκοπος 'Ιερισσού οΰτε 
ό Πρώτος τοΰ 'Αγίου "Ορους, οΰτε κάποιος άλλος έκτος τοΰ πατριάρχη έχει 
δικαίωμα να θέτει σε αργία, να αφορίζει ή να απαιτεί κάτι άπό τή μονή Ξ η 
ροποτάμου. 

'Υπογράφουν ( Ή διάταξη των ονομάτων σύμφωνα με το αντίγραφο α'-

ή διάταξη είναι διαφορετική στό β'): Ό Θεσσαλονίκης Παΐσιος. Ό Καισαρείας 
Γαβριήλ. Ό 'Εφέσου Ίωάσαφ. Ό 'Αθηνών Θεοφάνης. Ό Βερροίας Άβέρκιος. 
Ό Σερρών Τιμόθεος. Ό Νικαίας Πορφύριος. Ό Μεσημβρίας Κυπριανός. Ό 
Κίτρους 'Ιερεμίας. 

'Αρχ.: Τωόντι των εν άν(θρώπ)οις μέγιστα δώρα Θ(εο)ϋ, παρά των άνωθεν 
δεδομένα φιλ(ανϋρωπ)ίας. . . 

Το έγγραφο είναι πλαστό: α) Φέρει λανθασμένη χρονολογία: ό Τιμόθεος ανέρχεται στον 
πατριαρχικό θρόνο το Νοέμβριο τοΰ 1612. 'Επίσης, πολλοί άπο τους ιεράρχες πού αναφέ
ρεται οτι υπογράφουν, δπως ό Θεσσαλονίκης Παΐσιος, ό 'Αθηνών Θεοφάνης Β' (1612-
1639), ό Βερροίας Άβέρκιος (1613- ), ό Σερρών Τιμόθεος (1616-1625) και ό Νικαίας 
Πορφύριος (1624-1640) εκλέγονται μετά άπο τήν έκδοση τοΰ εγγράφου, β) Δέν υπάρχει 
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συμφωνία ίνδικτιώνος και ε*τους. γ) Ή μονή Ξηροποτάμου ε'γινε σταυροπήγιο το 1682 
άπο τον πατριάρχη Διονύσιο Δ' Μουσελιμη (βλ. άρ. 49), και προφανώς ή αντιγραφή έγινε 
άπο έκεΐ μέ προσθήκες. 

18 'Ορισμός επιτρόπων μονής 'Αγίου Νικολάου στη Νάξο 

'Αντίγραφο (;).— Χαρτί (δίφυλλο) 3 1 5 x 2 1 5 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοΰ α' 
φύλλου. Μελάνι μαΰρο.— Διατήρηση καλή.— Σημείωση. 

16 Σεπτεμβρίου 1612 

Στις 16 Σεπτεμβρίου 1612 στη Νάξο, ό Φραντζέσκος Μαυρομάτης κάνει 
το παρόν γράμμα. "Εχει ώς οικογενειακή περιουσία, πού του άφησαν κληρο
νομιά (προίκα) οι γονείς του, δπως φαίνεται άπο το σχετικό έγγραφο (προ-
χάρτι) του πατέρα του, το μοναστήρι τοΰ 'Αγίου Νικολάου, στον αιγιαλό 
μπροστά άπο το λιμεώνα. Ε π ε ι δ ή ό ϊδιος κατοικεί στή Σαντορίνη, ορίζει επι
τρόπους της μονής τον καραβοκύρη Μιχάλη, το μισέρ Λευθέρη 'Ακριβό καί 
το μισέρ Μανόλη Βιάρο. Οι επίτροποι θα διαχειρίζονται τήν περιουσία της 
εκκλησίας, θα ορίζουν παπά μέ τή σύμφωνη γνώμη τοΰ αρχιερέα, καί θα δέ
χονται τις αφιερώσεις, προκειμένου να βελτιώνουν το ναό. 

Ό Φραντζέσκος είχε κάνει συμφωνία (σιασμο) μέ το μαστρο-Νικολο Βα
ρά, γαμπρό τοΰ μισέρ 'Ανδρέα Κόλλυβα, να τοΰ παραχωρήσει το κελλίο πλάι 
στον "Αγιο Νικόλαο, για να το χρησιμοποιήσει ώς βοηθητικό χώρο στο μαγαζί 
του. Ό μαστρο-Νικολος είχε αναλάβει τήν υποχρέωση, δπως φαίνεται καί άπο 
γράμμα του, να κτίσει το μαγαζί τοΰ 'Αγίου Νικολάου, πλάι στοΰ μισέρ Στε
φανή Τάγαρη, καί να επισκευάσει τήν εκκλησία. "Ομως, επειδή δέν έ'χει εκ
πληρώσει τίποτε άπο δλα αυτά, ό Φραντζέσκος δίνει το δικαίωμα στους επι
τρόπους να χαλάσουν το σπάτζο (ανοιχτό χώρο) της εκκλησίας καί να ανοί
ξουν τήν πόρτα τοΰ κελλίου, δπως αναφέρεται καί στην διαθήκη τοΰ παππού 
του. Οι επίτροποι μπορούν να ορίσουν οποιονδήποτε παπά, έκτος άπο τον 
παπα-Πέτρο ή το γιό του* για το διορισμό των τελευταίων πρέπει να έ'χουν 
τή συγκατάθεση τοΰ Φραντζέσκου, διαφορετικά το παρόν έ'γγραφο είναι άκυρο 
καί χωρίς ισχύ. 

'Υπογράφουν: Ό μητροπολίτης Παροναξίας 'Ιωσήφ. ('Ακολουθεί σημείω
ση, προφανώς τοΰ αρχιερέα, σύμφωνα μέ τήν οποία, ό ιερέας πού θα ψάλλει 
στην εκκλησία πρέπει να πληρώσει το έμβατίκιο τοΰ αρχιερέα.) Ό Φραντζέ
σκος Μαυρομάτης. 

'Αρχ. : f είς δόξαν χ(ριστο)ϋ αμήν. Είς μφιβ' εν μη(νι) σεπτεβρίω δέκα εξ. 
ευρισκόμενος εδο εγώ / εις τήν άξίαν εγώ φρατζέσκος μανρωμάτης.., 

Έκδ.: Νικολάου, άρ. 1, σελ. 153-155. 
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19 'Αφιέρωση στη μονή Ξηροποτάμου της εκκλησίας των 'Αγίων 
Πάντων στη Σαντορίνη άπο το Βαρδάλαχο Πολίτη και τη 
σύζυγο του Μαρία 

Νοταριακο αντίγραφο.— Χαρτί 305x206 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto. Μελάνι 
μαϋρο.— Διατήρηση καλή, σχισμένο κατά μήκος.—'Ανορθόγραφο.— Σημείωση. 

14 'Ιανουαρίου 1613 

Ό Βαρδάλαχος Πολίτης καί ή σύζυγος του Μαρία, κάτοικοι του καστέλ-
λου Σαντορίνης, στην 'Απάνω Μερέα στους 'Αγίους Πάντες, αφιερώνουν στη 
μονή Ξηροποτάμου, μετά το θάνατο τους, την εκκλησία των 'Αγίων Πάντων, 
καθώς και δύο σπίτια πού βρίσκονται δίπλα στην εκκλησία, ενα αμπέλι, πού 
βρίσκεται άπο κάτω, μαζί με τα δικαιώματα τους. Ή μονή θα αναλάβει αμέ
σως τή φροντίδα της εκκλησίας. Σε αύτο συμφωνεί καί ό προηγούμενος της 
μονής 'ιερομόναχος Μεθόδιος, ό όποιος είναι παρών στη σύνταξη του εγγρά
φου. Ό Βαρδάλαχος ορίζει το Μπενέτο Σιγάλα επίτροπο της άφιερώσεως, ό 
όποιος οφείλει να φροντίζει ώστε να μήν πουληθεί στο σύνολο ή μέρος της. 
Ό Βαρδάλαχος αναλαμβάνει τήν υποχρέωση να μήν αναιρέσει τήν ισχύ της 
αφιέρωσης. 

'Υπογράφουν: Ό 'ιερομόναχος 'Ιωακείμ Πρέκης. Ό Ά [ . . . ] Πρέκης. Ό 
διάκονος Μανουήλ Ντεκάντες. Ό Μιχελής Γιβκων, καγκελλάριος. 

'Αρχ.: Κόπηα ασφαλής από το άοντέντικο της καντζελαρί(ας) άπο λόγ(ον) 
εις λόγ(ον) / εις οόξαν Χ(ριστ)οϋ αμήν. 1613 'Ιανουαρίου 14. εις τήν σαντο-
ρήν(ην). . . 

20 'Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως για τή διαφορά μεταξύ των 
μονών Ξηροποτάμου καί Κουτλουμουσίου 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 4 2 5 x 2 8 0 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto του α' φύλ
λου. Μελάνι καστανό.— Διατήρηση καλή.—'Ορθογραφία, λίγες συντομογραφίες.— Στο άνω 
περιθώριο ϊχνη άπο κέρινη σφραγίδα πού εξέπεσε.— Σημειώσεις. 

11 Αυγούστου 7121 (1613) 

Ξηροποταμηνοί καί Κουτλουμουσιανοί προσέφυγαν στους γέροντες της 
Μεγάλης Συνάξεως του 'Αγίου "Ορους, ζητώντας να επιλυθεί ή άπο μακρού 
χρόνου μεταξύ τους διαμάχη ώς προς τα δρια του βουνού, πού βρίσκεται κοντά 
στην Άναπαυσία. Τα μέλη της Συνάξεως πού μνημονεύονται στο έγγραφο 
πήγαν επί τόπου καί οριοθέτησαν, με βάση τα έγγραφα των μονών, τα σύνορα.1 

Έπισείεται ή ποινή του αφορισμού σε δσους δε δεχτούν τήν απόφαση. 
'Υπογράφουν: Ό γέρων της Μεγίστης Α αύρας 'Αβέρκιος. Ό γέρων του 

Βατοπεδίου Σαμουήλ. Ό μοναχός της μονής Χιλανδαρίου Νικηφόρος. Ό μο
ναχός της μονής 'Ιβήρων 'Ανατολής. Ό μοναχός τής μονής Διονυσίου Μαλα-
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χίας. Ό μοναχός τής μονής Παντοκράτορος Μανασής. Ό μοναχός τής μονής 
Δοχειαρίου Δαμασκηνός. Ό μοναχός τής μονής Σίμωνος Πέτρας 'Ισαάκ. Ό 
μοναχός τής μονής Γρηγορίου Σεραφείμ. Ό Ιερομόναχος Σταυρονικήτα Θεο
φάνης. Ό σκευοφύλακας του Πρωτάτου μοναχός Κυπριανός. Ό [μοναχός του 
Πρωτάτου (;)] Σάββας .Ό 'ιερομόναχος καί ψάλτης [του Πρωτάτου (;)] Κλήμης. 

'Αρχ.: f Κατά το ,ζρκάον έτος μηνί ανγονστ(ω) ια'ην Σννηθροισμένων όντων 
ημών των γερόντ(ων) τ(ής) συνάξεως τον άγιου ορούς εν τω / πρωτάτω. . . 

1. Σέ μακρά σημείωση αναφέρεται Οτι οι Ξηροποταμηνοί αδικήθηκαν άπο το παρόν έγ
γραφο, κατηγορώντας τους κριτές ώς δωρολήπτες καί ανίερους. 
Ευδόκιμος, άρ. 52. 

21 Πατριαρχικό καί συνοδικό γράμμα του Τιμοθέου Β' για τή 
διαφορά μεταξύ των μονών Ξηροποτάμου καί Σιμωνόπετρας 

Πρωτότυπο.— Χαρτί 2 1 7 x 3 0 4 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto. Μελάνι μαϋρο.— 
Διατήρηση κακή, έξίτηλο.—'Ορθογραφία.— Σημείωση. 

Μάιος [1615], ίνδ. 13 

Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Τιμόθεος Β ' καί ή σύνοδος απευθύ
νονται μέ γράμμα στα μέλη τής Συνάξεως, ζητώντας να εξεταστεί ή γνησιό
τητα αντιγράφου του χρυσοβούλλου πού κατέχει ή μονή τής Σιμωνόπετρας. Ό 
πατριάρχης περιγράφει τον τρόπο μέ τον όποιο θα διαπιστωθεί ή εγκυρότητα 
του εγγράφου καί τονίζει δτι αν το αντίγραφο είναι γνήσιο, τότε ό διαφιλονι-
κούμενος τόπος ανήκει στή μονή τής Σιμωνόπετρας, διαφορετικά ό τόπος κα
τοχυρώνεται ώς ιδιοκτησία τής μονής Ξηροποτάμου. Ή αμφισβήτηση τής απο
φάσεως θα επιφέρει αφορισμό. 

'Υπογράφουν: Ό Καισαρείας Καππαδοκίας Γρηγόριος. Ό 'Ηράκλειας Γα
βριήλ. Ό Χριστιανουπόλεως Νεκτάριος. Ό Βοδενών Γρηγόριος. Ό Βελβεν-
δου ( ;) Ίωάσαφ. Ό Αϊνου Δανιήλ. Ό Νεοκαισαρείας Βενέδικτος. 

'Αρχ.: . . .γνωστόν έστω / νμϊν δτι . . . 

Ευδόκιμος, άρ. 79.— Πίν. 5. 

22 Πατριαρχικό καί συνοδικό γράμμα του Τιμοθέου Β ' για τή 
διαφορά μεταξύ των μονών Ξηροποτάμου καί Σιμωνόπετρας 

'Αντίγραφο 17ου αι.— Χαρτί 295x230. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto. Μελάνι κα
στανό.— Διατήρηση μέτρια, έξίτηλο.—'Ορθογραφία.—'Απομίμηση υπογραφής ώς έπίτιτλο. 

7125(1617) 

Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Τιμόθεος Β ' καί ή σύνοδος απευθύ
νονται μέ γράμμα στον επίσκοπο 'Ιερισσού καί 'Αγίου "Ορους, καθώς καί 
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Πίν. 5. Πατριαρχικό και συνοδικό γράμμα του Τιμοθέου Β' για τη διαφορά μεταξύ των 
μονών Ξηροποτάμου και Σιμο^νόπετρας (Μάιος [1615]: άρ. 21) 
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στους γέροντες της Μεγάλης Συνάξεως του Ά γ ι ο υ "Ορους. Ό πατριάρχης 
αναφέρει δτι παρουσιάστηκε στη σύνοδο ενυπόγραφη απόφαση της Συνάξεως, 
στην όποια εμφανίζεται καί αποδεικνύεται άπο παλαιγενή κτητορικά γράμ
ματα δτι ή μονή Σίμωνος Πέτρας αδικήθηκε άπο τή μονή Ξηροποτάμου, ως 
προς τήν κατοχή κάποιου τόπου. Για το λόγο αυτό έγινε επιτόπια οριοθέτηση, 
με τή συμφωνία καί των δύο μονών. Αναφέρονται τα δρια. Ή Σύναξη ζήτησε 
επιβεβαίωση της όριοθεσίας μέ πατριαρχικό γράμμα. Ό πατριάρχης καί ή 
σύνοδος εκδίδουν το παρόν γράμμα, μέ το όποιο έπισείεται ή ποινή του αφορι
σμού σε δσους δε σεβαστούν τήν οριοθέτηση. 

'Αρχ.: ώδε επί συνόδου / ϊδομεν ενυπόγραφον απόφασιν των εγκρίτ(ων) γε
ρόντων της συνάξεως υμών. . . 

23 Πωλητήριο χωραφιού στη μονή Ξηροποτάμου άπο το Γεώργη 
του Γκίνη Μαζαράκι 

Πρωτότυπο.— Χαρτί 207 Χ148. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto. Μελάνι μαΰρο.— Δια
τήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο, λίγες συντομογραφίες.— Σημείωση. 

20 'Ιανουαρίου 1624 

Ό Γεώργης του Γκίνη Μαζαράκι πούλησε Ινα χωράφι στή μονή Ξηρο
ποτάμου, έναντι 140 άσπρων.1 Το χωράφι βρίσκεται ανάμεσα στο αμπέλι του 
Γεώργη του Πηληώρα καί το χωράφι του μποστανιοΰ. 

Υπογράφουν: Ό Γεώργης Πέτρος. Ό Γεώργης Πηληώρας. Ό Γεώργης 
Ράντης. Ό Γεώργης του Πέτρου. Ό Δήμος του Πέτρου. ("Ολες οι υπογραφές 
άπο το χέρι του γραφέα). 

'Αρχ. : f εν το ,ζρλβω εν μήνη Ιούνουαρίου κ ομολογώ εγώ ο / γεώργης του 
γγίνη του μαζαράκι. . . 

1. Ό τόπος δέν μνημονεύεται" σε σημείωση αναφέρεται /" εις τον κακλίνικον,/ δια το άμπε-
λό/τοπον. 
Ευδόκιμος, άρ. 233. 

24 Πατριαρχικό γράμμα του Κυρίλλου Α' Λούκαρη για τή δια
φορά μεταξύ των μονών Ξηροποτάμου καί ,Κουτλουμουσίου 

Πρωτότυπο.— Χαρτί 200 Χ 295. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto. Μελάνι καστανό.— 
Διατήρηση μέτρια, έξίτηλο.—'Ορθογραφία.— Σημείωση. 

'Οκτώβριος [1627], ίνδ. 1 

'.Ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος Α' [Λούκαρης], μέ γράμμα 
του στον επίσκοπο 'Ιερισσού καί Α γ ί ο υ "Ορους, τον Πρώτο τοΰ Α γ ί ο υ "Ορους 
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και τους γέροντες της Συνάξεως, αναφέρει οτι οί Ξηροποταμηνοί εγκάλεσαν 
τους Κουτλουμουσιανούς, πού καταπάτησαν με τη βία τόπο της μονής τους 
επάνω της Άναπανσίας καλονμενον. Ό πατριάρχης ζητά άπο μοναχούς ή λαϊ
κούς να καταθέσουν σχετικά με την ιδιοκτησία του τόπου αύτοϋ, υπό το βάρος 
τής ποινής του αφορισμού. 

Μηνολόγιο. 

'Αρχ.: οι άπο τον μονα/στηρίου τον ξηροποτάμον πατέρες άνέφερον ήμΐν οτι, 
τόπον είχον τον μοναστηρίον αντών ϊδιον. . . 

Ευδόκιμος, άρ. 53. 

25 Πωλητήριο χωραφιού στο Σπίλι άπο τα αδέλφια Θεόφιλο, 
Λοιζο και Ευδοκία 

'Αντίγραφο σύγχρονο με το πρωτότυπο.— Χαρτί 215 Χ153. Το κείμενο καταλαμβάνει το 
recto. Μελάνι μαϋρο.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.— Σημείωση. 

22 'Ιουλίου 1640, ημέρα Τετάρτη 

Τα αδέλφια Θεόφιλος, Λοιζος και Ευδοκία, καθώς και ό γαμπρός τους 
Νικόλαος Πανταζής πουλούν στή μονή Ξηροποτάμου χωράφι τους στην τοπο
θεσία Σπίλι [τής Κασσάνδρας1], έναντι του ποσού των 3.000 άσπρων. 

Το έγγραφο συντάχθηκε ενώπιον των μαρτύρων: Γεωργίου του γερο-
Νικολου, Γεωργίου του Γιαννούτζου, Γεωργίου Κοημιτζή, 'Ιωάννη του Γκιόνη, 
'Ιωάννη του Μαντούδη. Υπογράφουν: Ό παπα-Θεοδωρής. Ό παπα-Εύστά-
θης. Ό παπα-Παλαιολόγος. 

'Αρχ. : "Ετονς 1640 / f ομολογονμεν εμίς ο Θεόφιλος κ(αί) ο λογίζο(ς) κ(αί) 
ή αδελφήν / μ(ας) ενδοκι(α). . . 

1. Ή περιοχή Κασσάνδρας μνημονεύεται σε σημείωση στο πίσω μέρος του εγγράφου. Το 
τοπωνύμιο Σπίλι βρίσκεται πιθανότατα στή χώρα Πολύχρου, βλ. άρ. 30. 
Ευδόκιμος, άρ. 120. 

26 'Ανταλλαγή χωραφιών μεταξύ τής μονής Ξηροποτάμου και του 
Κυριαζή του Γεργούντα στην Κρανιά 

Πρωτότυπο.— Χαρτί 174x150. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto. Μελάνι μαύρο.— Δια
τήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.— Σημείωση. 

9 'Ιανουαρίου 7151 (1643) 

Ό Κυριαζής του Γεργούντα1 και ό γιος του Δημήτρης αντάλλαξαν το 
χωράφι τους στην Κρανιά [τής Ιερισσού] με ενα καματηρο τής μονής Ξηρο
ποτάμου. Το χωράφι συνορεύει με τα κτήματα του Μεμέτη Τζελεπή και του 
Χωνιάτη. 
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'Υπογράφουν: Ό Περη Τζελεπής. Ό Άλουπαστας. Ό "Αγγελος Σινγρή. 
Ό Γεράκης Κάτος. Ό Συρόπουλος 'Αγγέλου. Ό παπα-Πάντος, συντάκτης 
του εγγράφου. Ό Στέργιος Μάκανης. Ό "Αγγελος (του) παπα. 

'Αρχ.: Ε{ν}τος ,ζρνα μινη γεναρην 9 / f ομόλογο εγο ο κιρηαζης του γερ-
γουντα κ(αι) ο γιος μου ο διμιτρης. . . 

1. Πρβλ. άρ. 27, δπου υπογράφει ώς Κυριαζής Γεργούδα, κάτοικος 'Ιερισσού, μαζί με 
μάρτυρες άπο το παρόν έγγραφο. 
Ευδόκιμος, άρ. 234. 

27 Πωλητήριο χωραφιών στην Κρανιά άπο τους κατοίκους της 
Ιερισσού 

Πρωτότυπο (;).— Χαρτί (δίφυλλο) 3 0 0 x 2 1 3 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto του α' 
φύλλου. Μελάνι μαΰρο.— Διατήρηση καλή, λεκέδες.—'Ανορθόγραφο, συντομογραφίες.— Στο 
κέντρο του άνω περιθωρίου ή λέξη Θ(εοτόκο)ς.— Σημείωση. 

29 'Ιανουαρίου 7151 (1643) 

Οι κάτοικοι της Ιερισσού, μικροί και μεγάλοι, πουλούν, για 16 γρόσια, 
στη μονή Ξηροποτάμου τα χωράφια στην Κρανιά.1 Τα χωράφια συνορεύουν 
με τα κτήματα της Καματ(ε)ροΰ και της μονής της Λαύρας καθώς καί με 
τή σουβλερή πέτρα καί το λάκκο πού κατεβαίνει ώς το γυαλό. Οι κάτοικοι 
διαβεβαιώνουν δτι κανείς δεν θα διεκδικήσει τα χωράφια καί για το λόγο αυτό 
γίνεται το παρόν έγγραφο ενώπιον των παπάδων καί των γερόντων. 

Υπογράφουν: Ό "Αγγελος (του) παπα.2 Ό Καρακώστας. Ό γερο-Δέτρος. 
Ό "Αγγελος Σινγρή. Ό Κωσταντΐνος (του) παπά. Ό Κυριαζής Γιάννης. Ό 
Κυριαζής (του) παπά. Ό "Αγγελος (του) παπα-Βατα. Ό Στέριος Στούπα. 
Ό Δήμος (του) παπά. Ό Ζουρεγι άγά (;). Ό Κυριαζής Γεργούδα. Ό Δήμος 
Πάρλα. Ό Γεράκης Κάτος. Ό Μανόλης (του) παπα. Ό παπα-Πάντος, συν
τάκτης του εγγράφου. Ό 'ιερεύς Χριστόδουλος. Ό παπα-Πανταζής. 

'Αρχ.: θ(εοτόκο)ς / Ε[ν]τος ,ζρνα μινη γεναρηου κθ'/ ομολογούμε εμις η 
χορα υερησος μικρή κ(αί) μεγάλη. . . 

1. Σημείωση στο πίσω μέρος τοΰ εγγράφου αναφέρει δτι το κτήμα βρίσκεται στον Προ-
αύλακα. 

2. Οι υπογραφές σε δύο γραμμές· στην πρώτη είναι το δνομα καί στη δεύτερη το πατρώ
νυμο π.χ. "Αγγελος/Σινγρη. Με τον ϊδιο τρόπο εΐναι γραμμένα καί τα ονόματα πού φέρουν 
στη δεύτερη γραμμή το παπάς. Είναι ασαφές αν πρόκειται για παπάδες ή γιά τους γιους 
τοϋ παπα, δπως αφήνει να υποθέσουμε ή υπογραφή το i Αγγέλου παπα-Βατα. 
Ευδόκιμος, άρ. 115. 
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28 Όμολογία Σιμωνοπετριτών για τη διαφορά της μονής τους με 
τη μονή Ξηροποτάμου 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 302x220 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοϋ α' φύλ
λου. Μελάνι μαΰρο.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο, συντομογραφίες.— Στο κέντρο τοϋ 
άνω περιθωρίου έντυπη σφραγίδα της κοινότητας τοϋ 'Αγίου "Ορους.— Σημείωση. 

5 Αυγούστου 7154 (1646) 

Οι Σιμωνοπετρίτες ομολογούν ενώπιον της Συνάξεως,1 ότι ό τόπος για 
τήν κατοχή του οποίου ήταν σε διαμάχη με τη μονή Ξηροποτάμου άνηκε στην 
τελευταία. Συμφωνούν να μήν προβάλλουν στο έξης διεκδικήσεις και δηλώ
νουν ότι το πρώτο γράμμα πού κατέχουν θα πρέπει να θεωρείται ώς ακαιρον 
και αβέβαιον. Ή όμολογία έ'γινε μετά άπο τήν κρίση του μουλά, σύμφωνα με 
τήν οποία δικαιώθηκε ή μονή Ξηροποτάμου.2 

Υπογράφουν: Ό Ιερομόναχος της Μεγίστης Λαύρας 'Ιερεμίας. Ό μονα
χός της μονής Βατοπεδίου 'Ιωακείμ. Ό μοναχός της μονής Χιλανδαρίου Τιμό
θεος. Ό μοναχός της μονής 'Ιβήρων Άνατόλιος. Ό μοναχός της μονής Παντο-
κράτορος Ίωαννίκιος. ( Ή υπογραφή σε τρεις σειρές στο δεξιό περιθώριο.) 
Ό ιερομόναχος Σίμωνος Πέτρας Γρηγόριος. Ό ηγούμενος Ξενοφώντος Γρη-
γόριος, ιερομόναχος (σλαβ.). Ό μοναχός τής μονής Σίμωνος Πέτρας3 Νίκαν-
δρος. Ό μοναχός τής μονής Κουτλουμουσίου Δαβίδ. Ό γέρων Διονυσίου Λεόν-
τιος. Ό μοναχός τής μονής Δοχειαρίου Συμεών. 

'Αρχ.: f Όμολογοϋμ(εν) ημείς οι σιμωνοπετριώταις πώς εσιάστιμ(εν) με τους 
ξηροποταμινονς. . . 

1. Στην πραγματικότητα το έγγραφο, πού σύμφωνα με σημείωση χαρακτηρίζεται ώς 
όμοφωνητικον γράμμα, απολύεται άπο τη Μεγάλη Σύναξη τοϋ 'Αγίου "Ορους. Στην ΐδια 
σημείωση αναφέρεται δτι τήν κατοχή τοϋ τόπου επικυρώνουν με τή βούλλα τους ό ζαμπί-
της τοϋ τόπου και ό χασιαμής. 
2. Στο κάτω περιθώριο τοϋ εγγράφου σημειώνονται δύο αποφάσεις των τουρκικών άρχων, 
δπου αναφέρεται δτι ό τόπος τοϋ Δοντα, σύμφωνα με τις καταγραφές και τις μαρτυρίες, 
άνηκε στή μονή Ξηροποτάμου. 

3. Ό Νίκανδρος υπογράφει κάτω άπο τήν υπογραφή τοϋ Γρηγορίου καί, προφανώς άπο 
παραδρομή, σημειώνει εκ τής αυτής μονής. Υποθέτουμε, ωστόσο, οτι ταυτίζεται με το 
Σιμωνοπετρίτη γέροντα Νίκανδρο, πού αναφέρεται ώς επικεφαλής τής αντιπροσωπείας τής 
μονής, πρβλ. άρ. 29. 
Ευδόκιμος, άρ. 80. 
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29 'Ομολογία Σιμωνοπετριτών για τη διαφορά μεταξύ της μονής 
τους και της μονής Ξηροποταμου 

'Αντίγραφο ( ;).— Χαρτί 2 1 0 x 1 5 8 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto. Μελάνι μαΰρο.— 
Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο, συντομογραφίες.— Στο κέντρο τοϋ άνω περιθωρίου ή λέξη 
Θ(εοτόκο)ς. Στο κάτω μέρος δύο έντυπες τουρκικές σφραγίδες.— Σημείωση. 

5" Αυγούστου 7154(1646) 

Ό γερο-Νίκανδρος και οι Σιμωνοπετρίτες σύντροφοι του ομολογούν, ενώ
πιον των μποσταντζήδων και της Συνάξεως, ότι ό τόπος για την κατοχή τοϋ 
όποιου ήταν σε διαμάχη με τή μονή Ξηροποταμου άνηκε στην τελευταία. Σε 
περίπτωση πού επανέλθουν στην ϊδια υπόθεση να γίνεται ταζήρι και να άγκλο-
πίζονται άπο τους μποσταντζήδες. Ή μαρτυρία αυτή έγινε ενώπιον των μπο
σταντζήδων Μπαριάμ μπέη και Χοσεήν πασιά. 

'Υπογράφουν: Ό Ιερομόναχος Μεγίστης Ααύρας Ιερεμίας. Ό προηγού
μενος Βατοπεδίου Παχώμιος, ιερομόναχος. Ό δίκαιος Βατοπεδίου Τιμόθεος. 
Ό προηγούμενος 'Ιβήρων Λογγϊνος. Ό μοναχός της μονής 'Ιβήρων Νείλος. 
Ό μοναχός της μονής Παντοκράτορος Γερμανός. Ό μοναχός τής μονής ' Ιβή
ρων Γεννάδιος. Ό μοναχός τής μονής Χιλανδαρίου Τιμόθεος. Ό μοναχός τής 
μονής Σταυρονικήτα 'Αθανάσιος. Ό παπα-Αύξέντιος (σλαβ.) άπο τή μονή 
Σταυρονικήτα. Ό μοναχός τής μονής Βατοπεδίου Τιμόθεος. Ό ηγούμενος Ξε
νοφώντος Γερμανός (σλαβ.). 

'Αρχ.: Θ(εοτόκο)ς / f Όμολογουμ(εν) ημείς οι σιμοπετρίτες ο γέρω Νίκαν-
δρος. . . 
Ευδόκιμος, άρ. 81. 

30 Σ υ μ β ι β α σ μ ό ς μ ε τ α ξ ύ τ ω ν κ α τ ο ί κ ω ν τ η ς χ ώ ρ α ς Π ο λ ύ χ ρ ο υ κ α ι 
τ η ς μ ο ν ή ς Ξ η ρ ο π ο τ α μ ο υ 

'Αντίγραφο σύγχρονο μέ το πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 2 0 8 x 1 5 5 . Το κείμενο κατα
λαμβάνει το recto τοϋ α' φύλλου. Μελάνι μαΰρο.— Διατήρηση καλή, επικολλημένο σε 
χαοτί.—'Ανορθόγραφο.— Συντομογραφίες. 

8 'Οκτωβρίου 1646 

Οί κάτοικοι τής χώρας Πολύχρου, μικροί και μεγάλοι, συμφώνησαν μέ 
τή μονή Ξηροποταμου και έκοψαν το άναζωλον (;) και οί μοναχοί τους έδω
σαν 50 γρόσια. Οί κάτοικοι συμφώνησαν να μήν προβάλλουν άλλες απαιτήσεις. 

Το έγγραφο συντάχθηκε ενώπιον των μαρτύρων: Γεωργίου του γερο-
Νικολοΰ, Γεωργίου Γιαννούτζου, Γεωργίου Μαντούδη, παπα-Θεοδωρή, παπα-
Εύστάθη, παπα-Ίωάννη, 'Αποστόλη Πλομου, Ρίζου Βοντζα, Γεωργίου Πούλη, 
Ρίζου, 'Ιωάννη Μαντούδη, 'Ιωάννη Γορέντζα, Γεωργίου Χριστοφό(ρου), Ί ω -
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άννη Γεώργη, Γεωργίου Γεώργη, Πόγγα, Δήμου Παγγάλου, 'Ιωάννη Γεωργίου, 
Μίχου Μαντούδη, Λαμπρινοϋ Μιχελή, Άστερίου, Γεωργίου Πολύχρου, Θεο-
δωρή Ξένου, Θεοφίλου, Δήμου Γεωργαρή, 'Ιωάννη Σταυράκη, Μανόλη Νίκου, 
'Ιωάννη Κουτή, Κυριαζή Σίδερα, Γεωργίου 'Αρφανού, 'Ιωάννη Σιγγούρου. Υ 
πογράφουν: Ό παπα-Παλαιολόγος. Ό ιεροδιάκονος Γρηγόριος. Ό γερο-Πα-
χούμιος. Ό οικονόμος 'Ιάκωβος. 

'Αρχ.: "Ετους 1646 / f όμολογούμεν εμίς είς χωρά πολιχρονιώτες μϊκρή κ(αΐ)/ 
μεγαλην. . . 

Το έγγραφο είναι γραμμένο άπο το ι'διο χέρι με το άρ. 25. 
Ευδόκιμος, άρ. 121. 

31 'Αφιέρωση κινητών και ακινήτων στή Νάξο άπο το Μιχαήλ 
Θεόφιλο 

Νοταριακο αντίγραφο σύγχρονο με το πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 295 Χ 200. Το κείμενο 
εκτείνεται στο verso του β' φύλλου (στο β' φύλλο ό κωδίκελλος, βλ. άρ. 32). Μελάνι κα
στανό σκοϋρο.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο, συντομογραφίες.— Σημειώσεις. 

23 Αυγούστου 1648 

Ό μισέρ Μιχαήλ Θεόφιλος, γιος του Τάντουλου, προσκάλεσε, στις 23 
Αύγουστου 1648, το νοτάριο 'Ιωάννη Γα, ό όποιος συντάσσει, στο ναό του 
'Αγίου Νικολάου στο μποϋργο της Νάξου, το παρακάτω έγγραφο. Ό Μιχαήλ 
Θεόφιλος αφιερώνει διάφορα αγαθά στή μονή Ξηροποτάμου, για μνημόσυνο 
του ϊδιου, της συζύγου του Άντωνίνας, του γιου του Τάντουλου και των γο
νέων του. Τα αγαθά είναι τα ακόλουθα: 

α) 'Αμπέλι στο Λιβάδι, πλάι στα αμπέλια της ευγενέστατης αρχόντισσας 
Καλλίτζας Κόκκο Σουμμαρίπα και του ευγενούς μισέρ Τζουάν Ματθία Κρέ-
σπου. Το αμπέλι έ'χει σπίτια, αυλές, κρεβατίνες, περιγαρδιά (κήπο), δύο πη
γάδια, φούρνο, πατητήρια. 

β) Στην ίδια τοποθεσία χωράφι-λιβάδι, πλάι στο προηγούμενο αμπέλι καί 
στα αμπέλια του αύθέντη Γερμανού Κορονέλλου καί του Τζουάν Ματθία Κρέ-
σπου. Στο χωράφι υπάρχει μία συκαμνιά. 

γ) Στην τοποθεσία Άγερσανίου, αμπέλι με πατητήρι, το όποιο είχε αγο
ράσει άπο τή χήρα του σακελλάριου παπα-'Ιωάννη, πλάι στα κτήματα του 
ευγενούς μισέρ Πανταλεόνε Μηνιάτη καί του μισέρ Νικολού Άτταλε ιώτη . 

δ) Στις Έγκαρές (Ένγγαραΐς), ποτιστικό χωράφι με τα δικαιώματα νε
ρού (δύο φορές την εβδομάδα, ολόκληρο το χρόνο), πού είχε αγοράσει άπο τον 
'Αντώνιο Στρατή, τον αποκαλούμενο Θεολογίτη. Το χωράφι αύτο συνορεύει 
με τα κτήματα του ευγενούς μισέρ Γιάκωβου Κόκκου, του Γεωργίου Μπάλιου, 
του λεγόμενου Νικήτα καί του 'Ιωάννη Δροσίτη. 
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ε) Δύο εργαστήρια, πού βρίσκονται στο μπονργο της Νάξου, τα όποια 
είχε αγοράσει άπό το μακαρίτη κύρ Σταμάτη Βιάρο και άπο τον ευγενή μισέρ 
Νικόλαο 'Ακριβό. Τα εργαστήρια βρίσκονται πλάι στο σπίτι του αφιερωτή 
και σε αυτό του μονάχου Μακαρίου Βιάρου. Τα εργαστήρια δίνονται με τον 
αέρα τους για να κτιστούν. 

Ή αφιέρωση θα ισχύει μετά το θάνατο του καί ή μονή θα αποδίδει το 
1/2 των εισοδημάτων (ίντράδα) στη σύζυγο του, ως το θάνατο της. Οι μοναχοί 
δεν έχουν το δικαίωμα να πουλήσουν ή να ανταλλάξουν τίποτε άπο τήν παρα
πάνω περιουσία. ,λΑν για λόγους ανάγκης (αρρώστια, αναπηρία κλπ.), ό Μι
χαήλ Θεόφιλος θελήσει να πουλήσει μέρος ή το σύνολο της περιουσίας του δύ
ναται να το πράξει. Ή παρούσα δωρεά έγινε για ψυχική σωτηρία των άνω-
γεγραμμένων καί για βεβαία ισχύ τών δρων υπογράφηκε άπο τον αφιερωτή καί 
τους μάρτυρες πού προσκλήθηκαν. 

Υπογράφουν: Ό 'Αντώνης Λουρδάς. Ό Διαμαντής Βαπτισμένος. Ό Γεώρ
γιος Μενδρινός. Ό Σταυριανος Μιχαλίτζης. Ό 'Ιωάννης 'Ακριβός. Το έγγραφο 
συνέταξε ό 'Ιωάννης Γάς, φανερός νομικός και άρχιγραμματενς Ναξίας. 

'Αρχ.: Κόπηα εκ τον ΚαΘοληκον / Εις δόξα τον εώνηον θ(εο)ν Ιμών αμήν. εκ 
της ενσάρκον ικονομίας χρόνοι κ(νρίο)ν 1648 ανγονστον 23 εν το μπνργο 
ναξήας. . . 

Βιβλ.: Για τον Ί . Γα βλ. Α. Κατσύρου, Έττετ. Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών 7 (1968), 
σελ. 309.— Στ. Κορρέ, BNJ 8 (1929/30), σελ. 277-285. 
Έκδ. Ευδόκιμος, σελ. 65-66, Νικολάου, άρ. 2, σελ. 159-162.—Ευδόκιμος, άρ. 143. 

32 Κωδίκελλος στο άφιερωτήριο έγγραφο κτημάτων στη Νάξο 
άπο το Μιχαήλ Θεόφιλο 

Βλ. άρ. 31 
24 'Οκτωβρίου 1648 

Στο ναό του 'Αγίου Νικολάου, στο μπονργο της Νάξου στις 24 'Οκτωβρίου 
1648 (παλιό ημερολόγιο), παρουσία του άρχιγραμματέως, αξιόπιστων μαρτύ
ρων καί του παπα-Γρηγορίου, επικεφαλής ομάδας μοναχών (εν συνοδεία) άπο 
τή μονή τών 'Αγίων Τεσσαράκοντα της Ξηροποτάμου, ό ευγενής μισέρ Μι
χαήλ Θεόφιλος συμπληρώνει τήν αφιέρωση πού είχε κάνει τήν 23η Αυγού
στου καί παραχωρεί στή μονή Ξηροποτάμου το μαγαζί πού είχε αγοράσει άπο 
το μακαρίτη Σταμάτη Βιάρο, μέ τους αμφορείς καί τα βουτζία. Το μαγαζί 
βρίσκεται πλάι [στο μαγαζί ( ;)] του μαστρο-Λικαρδή Διακονόπουλου. 'Επ ί 
σης, αφιερώνει αμπέλι στο χωρίο Σαγκρί, στην Πλάκα, κοντά στο άγιαντωνί-
τικο αμπέλι καί το αμπέλι του Σταμάτη της Προφήταινας. Ή αφιέρωση έ'γινε 
για ψυχική σωτηρία (εις πληροφορίαν ψνχικοϋ), όπως καί ή προηγούμενη. 
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'Υπογράφουν: Ό Μικέλες Θεόφιλος, πού επιβεβαιώνει την αφιέρωση, καί 
οι μάρτυρες: 'Αντώνιος Γαλάτης και Σταμάτης Άνεφαντάκης. Το έγγραφο 
συνέταξε ό 'Ιωάννης Γάς, φανερός νομικός καί αρχιγραμματενς Ναξίας. 

'Αρχ.: Εις δόξα χ(ριστ)οϋ άμην. εκ της αντοϋ σαρκόσεως 1648 όκτωβρ(ίον) 
24 κατά τω παλεο. . . 

Έ κ δ . : Ευδόκιμος, σελ. 66-67, Νικολάου, άρ. 2, σελ. 162-163.— Ευδόκιμος, άρ. 143. 

33 Δωρεά αμπελιού στη Νάξο άπο την Άννούσα, χήρα του Νι
κόλα Μιχαλίτζη, στο γιο της Πέρο, ο'ικότροφο της μονής 
Ξηροποτάμου 

Νοταριακο αντίγραφο σύγχρονο με το πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 3 3 0 x 2 0 5 . Το κεί
μενο καταλαμβάνει το recto τοϋ α' φύλλου. Μελάνι μαϋρο.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθό
γραφο, συντομογραφίες.— Σημείωση. 

14 'Ιανουαρίου 1650 

Τη 14η 'Ιανουαρίου 1650 στο σπίτι της Άννούσας, χήρας τοϋ μισέρ 
Νικόλα Μιχαλίτζη. Ό γιος της Άννούσας Πέρος βρίσκεται στή μονή των 
'Αγίων Σαράντα (Ξηροποτάμου) τοϋ 'Αγίου "Ορους. Παρουσία τοϋ πνευμα-
τικοΰ της μονής, ή Άννούσα παραχωρεί στο γιό της, ως προίκα, ενα αμπέλι, 
αγορά τοϋ πατέρα του, στον τόπο λεγόμενο Λαχνόν. Οι ιδιοκτησίες πού το 
περιβάλλουν είναι τοϋ παπα-Δημήτρη Κυνηγοΰ καί τοϋ γιου τοϋ Σαχα. Το 
αμπέλι ανήκει στο παιδί άλλα θα το κατέχει καί θα το νέμεται ή μονή Ξηρο
ποτάμου. Σε περίπτωση πού το παιδί αποχωρήσει άπο τή μονή, το αμπέλι 
θα παραμείνει στην κατοχή της μονής ως αντιστάθμισμα των δαπανών για 
τήν εκπαίδευση του καθώς καί τών λοιπών εξόδων. 

'Υπογράφουν: Ό Θωμάς Μιχαλίτζης, πού στέργει καί ο'ι μάρτυρες Νικό
λαος Άραράς, Νικόλαος Μπάλιος καί Δημήτρης 'Ακριβός, καθώς καί ό Παν-
τολέων Μηνιάτης, νοτάριος συντάκτης τοϋ εγγράφου. 

'Αρχ. : Κόπηα / f "Εν ονοματη χ(ριστο)ν του αληθινού θ(εο)ν ημών αμήν 
1650 εν μην'ι γεναρήον 14 εις τον ίκον/ της κνρ)ας) ανούσας. . . 

"Εκδ.: Νικολάου, άρ. 3, σελ. 175-176.—Ευδόκιμος, άρ. 144. 

34 Όμολογία για οφειλή δανείου 
Πρωτότυπο.—Χαρτί (δίφυλλο) 3 0 4 x 2 0 5 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto του α' φύλ
λου. Μελάνι μαϋρο.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.— Σημειώσεις. 

5 Νοεμβρίου 1650 

Ό πατήρ Χριστόφορος της μονής τών 'Αγίων Σαράντα (Ξηροποτάμου) 
συνάντησε στή Σμύρνη τον καραβοκύρη Λευτέρη Ντοράδο. Ό τελευταίος είχε 
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προβλήματα υγείας καί ό μοναχός τοΰ είχε δανείσει 8 ι/2 ρεάλια, χωρίς τόκο 
(διάφορο). Ό Λευτέρης Ντοράδος έφυγε άπο τη Σμύρνη κρυφά καί πέθανε 
στη Χίο. Πριν πεθάνει είχε γράψει στο Χριστόφορο, αναφέροντας οτι είχε 
την πρόθεση να πάει στη Νάξο καί να καταβάλει το χρέος του στο εκεί μετόχι. 
Ό Χριστόφορος με το παρόν του έγγραφο προς το μετόχι στη Νάξο1 γράφει 
δτι στην περίπτωση πού ό Λευτέρης δεν είχε καταβάλει το χρέος, ορίζει τους 
μισέρ Μικέλε Θεόφιλο καί μισέρ Στρατή Θεολογίτη ώς επιτρόπους του, για 
να εισπράξουν τήν παραπάνω οφειλή. Ό Χριστόφορος προσθέτει δτι έ'χει ώς 
ενέχυρο ενα παλιοστρωματάκι, ενα παλιοπάπλωμα, ενα παλιοβάρελο χωρίς 
πάτο καί μια καρπέτα. 

Υπογράφουν: Ό ιερομόναχος Νεόφυτος, εφημέριος Σμύρνης. Ό Φραντζέ-
σκος Μιχαήλ (;). Ό Βιτ(τ)όριος Κρήσπος, συντάκτης τοΰ εγγράφου. 

'Αρχ. : 1650 νοεβρήον 5 / f εστοντας κ(αι) νάνε ένας πατέρας ονοματη Χρψ 
στοφορος. . . 

1. Σε σημείωση αναφέρεται δτι το έγγραφο απευθύνεται στον Άξιώτη παπα-Μακάριο καί 
δτι είναι άχρηστο. 
Έ κ δ . : Νικολάου, άρ. 4, σελ. 178-179. 

35 Προικοσύμφωνο για τη Λιανή, θυγατέρα τοΰ Γιώργη Γρυ
πάρη 

Νοταριακο αντίγραφο.— Χαρτί (δίφυλλο) 300x210 . Το κείμενο καταλαμβάνει το α' φύλ
λο. Μελάνι καστανό.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.— Σημείωση. 

5 'Οκτωβρίου 1651 

Τήν 5η 'Οκτωβρίου 1651 στο σπίτι του, ό κύρ Γεώργης Γρυπάρης, με τή 
σύζυγο του Άννούσα, θυγατέρα τοΰ μακαρίτη 'Ανδρέα Κόλλυβα, καί ό μισέρ 
Σάντος Φηνότης, άπο τήν Κρήτη, έκαναν συμφωνία γάμου καί σταθερό συνοι
κέσιο για τή θυγατέρα τοΰ πρώτου, Λιανή. Οι γονείς τάζουν ώς προίκα, μαζί 
με τήν ευχή τοΰ Χρίστου καί τή δική τους, δύο εικόνες, τοΰ Προδρόμου καί 
της 'Αγίας Αικατερίνης. Στή Λιανή παραχωροΰνται ώς προικιά τα ακόλουθα: 

α) Κατώγιο σπίτι πού βρίσκεται κάτω άπο το σπίτι πού έ'χει ή άλλη 
θυγατέρα τοΰ Γρυπάρη, Βεβελέτα. 

β) 'Αμπέλι στις (Μ)προσαρές με πηγάδι. Το αμπέλι συνορεύει με τα 
κτήματα τοΰ γερο-μοναχοΰ Ταμάι καί της Ζυγοπούλας, καθώς καί με τήν 
κομμούνα στράτα. 

γ) Χωράφι, το μισό Ραχίδο, στις Κεχρές, κοντά στο χωράφι της άλλης 
θυγατέρας τοΰ Γρυπάρη, Βεβελέτας, πλάι στο κτήμα τοΰ μισέρ Μιχαήλ Μπε-
νάνου. 
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δ) Χωράφι στο Καντζίκρη, πλάι [στο χωράφι (;)] του Φ(ρ)α[ν}γγάκη 
καί στην κομμούνα στράτα. 

'Ακολουθεί κατάλογος με διάφορα είδη προικός (αναφέρονται ενα προς 
ενα). Ά π ο Ολη την πατρική περιουσία, στη Αιανή παραχωρείται το 1/3 καί 
δλα της τα ρούχα. 'Από το αμπέλι, ή Αιανή οφείλει να δίνει στους γονείς της, 
δσο ζουν, κάθε χρόνο τρία μέτρα κρασί, δηλαδή μίστατα τριάντα και το καλα-
θιάτικο κάθε εβδομάδα. 

Τήν περιουσία αυτή θα τήν κληρονομήσουν τα παιδιά των μελλονύμφων, 
πού θα βαπτισθούν ρωμέικα καί θα πρέπει να είναι ρωμιόπονλα. Ά ν όμως ή 
γυναίκα πεθάνει χωρίς τέκνα, τότε θα επιστρέψει ή περιουσία στους γονείς ή 
στους συγγενείς της (αναφέρονται οί κατά σειρά δικαιούχοι στην κληρονομιά). 
Ή περιουσία δεν μπορεί να πουληθεί, να χαριστεί, να δοθεί ως αφιέρωση ή 
ως υποθήκη* ορίζεται δτι θα περιέρχεται άπο γενεά σε γενεά. Ή Λιανή πρέ
πει να καταλάβει ως μουκατά 25 άσπρα, για τα πράγματα πού έλαβε. 

Ό γαμπρός υπόσχεται να μήν παίξει τήν προίκα στα χαρτιά καί να μή 
βάλει άλλον να παίξει στή θέση του, με ποινή νάναι αποφασισμένος. . . σκλά
βος εις το κάτέργον. 

"Οποιος προβεί σε ανατροπή της παραπάνω συμφωνίας, θα πρέπει να κα-
ταβάλει στην άφεντία ως πρόστιμο 100 ρεάλια, τα πενήντα στον καδή καί τα 
πενήντα στον μπέη. 

Υπογράφουν: Ό Νικόλας Μπάφος. Ό Μανόλης Παπαδόπουλος. Ό 'Ανα
γνώστης Μοσχόπουλος. Ό Νικόλαος 'Ακριβός, νοτάριος συντάκτης τοΰ εγ
γράφου. 

Το 1688, 'Ιανουαρίου 9, ο νοτάριος πούμπλικος 'Ιωάννης Μηνιάτης εξέ
δωσε το παρόν αντίγραφο άπο το καθολικό πρωτόκολλο τοΰ ποτέ νοταρίου 
Νικολάου 'Ακριβού. 

'Αρχ.: Κοπιά / f Εις δόξαν χ(ριστο)ν τον αληθινού θ(εο)ν ϊμόν αμήν. 1659 / 
όκτοβρίου 5 εις το σπίτι τον κνρ γεοργι γριπάρη. . . 

Πρβλ. άρ. 47, 52. 
Έκδ.: Νικολάου, άρ. 5, σελ. 180-184. 

36 Πωλητήριο χωραφιών άπο τους κατοίκους της 'Ιερισσού 
Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 1 2 0 x 0 8 5 . Το κείμενο εκτείνεται καί στο verso τοϋ α' φύλ
λου. Μελάνι μαϋρο.— Διατήρηση μέτρια (σχισμένο).—'Ανορθόγραφο.— Σημείοίση. 

13 'Ιανουαρίου 7160 (1652) 

Οί παπάδες καί οί γέροντες της χώρας 'Ιερισσού βεβαιώνουν δτι πούλη
σαν στή μονή Ξηροποτάμου, έ'ναντι 500 άσπρων, τρία κομμάτια χωράφι: 
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α) στο Κουμπελησζη, β) στον "Αγιο Νικόλαο, γ) στην Κρανιά, μέσα στο σύ
νορο.1 

Υπογράφουν: Ό Γιώργος Άδάμης . Ό "Αγγελος (τοΰ) παπά.2 Ό Κομνο. 
Ό Γιάννης 'Αγγέλου. Ό Σταυρινός. Ό Δήμος (του) παπά. Ό Γεράκης. Ό 
Κώστας Μακρής. Ό Γιάννης Καβάδη. Ό παπα-Πάντος. Ό παπα-Πανταζής. 
Ό παπα-Ίωάννης. Ό παπα-Χριστόδουλος, συντάκτης τοΰ εγγράφου. 

'Αρχ.: Θ(εοτόκο)ς / έτος ,ζρξ' μην γεναρίον / ιγ' / f όμολονγονμαι ϊμις ϊ χο-
ρα ό ιερι/σος. . . 

1. Σέ σημείωση αναφέρεται ότι πρόκειται για κτήματα στον Προαύλακα. 
2. Πρβλ. άρ. 26. 
Ευδόκιμος, άρ. 116. 

37 'Αφιέρωση χωραφιού στην Πάρο άπο την Άννέζα, θυγατέρα 
τοΰ 'Αλέξη 

Πρωτότυπο.— Χαρτί 2 1 5 x 1 5 5 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto. Μελάνι μαΰρο.— Δια
τήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο, συντομογραφίες.— Σημείωση. 

1 Φεβρουαρίου 1653 

Ή Άννέζα, θυγατέρα τοΰ 'Αλέξη, αφιερώνει στη μονή Ξηροποτάμου το 
χωράφι της στην αγονσαν εις Σάντα Μαρία ανάμεσα στις δύο Παναγίες [Πά
ρος]. Το άλλο μισό χωράφι το είχε αφιερώσει στη μονή, για ψυχική της σω
τηρία, ή αδελφή της Μαρία τοΰ παπα-Ζώη τοΰ Βλαχά, πού έχει τον Ά γ ι ο 
Σπυρίδωνα. Ή αφιέρωση έγινε προκειμένου να γράφουν στην πρόθεση τής 
μονής τα ονόματα τής Άννέζας, τής μητέρας της Σοφίας, τοΰ πατέρα της 
Αλέξη και τοΰ νοικοκύρη της Βασίλη. 

Υπογράφουν: Ό Νικόλας Στρούπελος, Άξ ιώτης . Ό καραβοκύρης Κω-
σταντής Μηλέος. Ό Νικολός τοΰ Σταματίκου. Ό Γεώργης Γερμάνης. Ό προ
ηγούμενος τής μονής τοΰ Αειμώνος Δαμιανός, ιερομόναχος.1 

Ά ρ χ . : 1653 εν μηνΐ Φευροναρίου α / f κατά τοις παρούσης ημών όμολογι(ας) 
κ(αι) αποδίξεως ομο/λογώ εγώ η ανέζα. . . 

1. Σέ ημιτελή σημείωση στο πίσω μέρος τοΰ έγγραφου αναφέρεται κάποιος Θεοφάνης, 
αρχιεπίσκοπος άδηλης αρχιερατικής έδρας. 

Βλ. άρ. 38. 
Έ κ δ . : Νικολάου, άρ. 6, σελ. 187-188.—Ευδόκιμος, άρ. 145.— Πίν. 6. 
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Πίν. 6. 'Αφιέρωση χωραφιού στην Πάρο από την Άννέζα, θυγατέρα του 'Αλέξη 
(1 Φεβρουαρίου 1635: άρ. 37) 
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38 'Αφιέρωση χωραφιού στην Πάρο άπο το Βασίλη Μπάφο 
Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 315x210. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto του α' φύλ
λου. Μελάνι καστανό.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο, συντομογραφίες.— Σημείωση 

5 Φεβρουαρίου 1653 

Ό Βασίλης Μπάφος άπο την Πάρο, άπο την τοποθεσία "Αγουσες, κατέχει 
άπο κληρονομιά της μητέρας του κομμάτι χωράφι στη Σάντα Μαρία, λεγό
μενο Στανεχέα. Το χωράφι βρίσκεται πλησίον του χωραφιού του θείου του 
παπα-Πόθου Τριαντάφυλλου. Ό Βασίλης Μπάφος το αφιερώνει στη μονή των 
'Αγίων Τεσσαράκοντα της Ξηροποτάμου, για μνημόσυνο στην πρόθεση της 
μονής του πατέρα του Νικολή, τής μητέρας του Μαρίας, τής συζύγου του 
Άννέζας καί του 'ίδιου. 

Υπογράφουν: Ό Δεμεμέγης Μεδρινός. Ό Νικόλας Πετούσης. Ό καρα
βοκύρης Κωνσταντής Μηλέος, ό όποιος δε γνωρίζει γραφή καί υπέγραψε για 
αυτόν ό Μανουήλ Σαλδεμάρ. Ό Νικόλαος Σταμάτη. Ό Χριστόφορος Γερμά-
νης, άπο τή Νάξο, συντάκτης του εγγράφου. 

'Αρχ.: 1653 Φλεβαριον 5, εν σμηρικιά / f εν ονοματη σοτηρος νμον ι(ησ)οϋ 
Χρ(ιστοϋ) τη σιμερο θεληματικά / ο κιρ βασιλλης μπαφος. . . 

Βλ. άρ. 37. 
Έκδ.: Νικολάου, άρ. 7, σελ. 190-191.—Ευδόκιμος, άρ. 146. 

39 Επικύρωση τής αφιέρωσης κτημάτων του ζεύγους Θεοφίλου 
άπο το Νικόλα 'Ακριβό 

Νοταριακο αντίγραφο, σύγχρονο μέ το πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 305x202 . Το κείμε
νο καταλαμβάνει το recto τοΰ α' φύλλου. Μελάνι καστανό σκοΰρο.— Διατήρηση καλή.— 
'Ανορθόγραφο.— Σημείωση. 

12 Σεπτεμβρίου 1653 

Στις 12 Σεπτεμβρίου 1653 στή νέα μονή τών 'Αγίων Τεσσαράκοντα, πού 
έκτισαν ό μισέρ Μικέλες Θεόφιλος καί ή σύζυγος του Άντωνίνα. Ό Νικόλαος 
'Ακριβός, πατέρας τής Άντωνίνας, είχε παραχωρήσει μέ προικοσύμφωνο στή 
θυγατέρα του το λιβάδι στή Σκαμνιά, αμπέλι στην 'Αγγελοχάριστο, αμπέλι 
στην Παχειάν "Αμμο, πού άνηκε στή μητέρα της, καθώς καί τα είδη ρουχι
σμού, προίκας καί χρυσαφικά. Την περιουσία αυτή, το ζεύγος τήν αφιέρωσε 
στή μονή καί ό Νικόλαος 'Ακριβός συμφωνεί μέ τήν παραπάνω αφιέρωση 
καί δηλώνει οτι ούτε τα παιδιά του, οΰτε τα εγγόνια του δεν μπορούν να τήν 
αμφισβητήσουν. Ό Νικόλαος 'Ακριβός τονίζει δτι καί το λιβάδι στή Σκα
μνιά, άπο δπου παίρνει κάποια εισοδήματα (&που τρώγω), θα ανήκει ολοκλη
ρωτικά στή μονή μετά το θάνατο του. Κανείς δέν μπορεί να ενοχλήσει το ζευ-
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γος, τους μοναχούς και τους επιτρόπους της μονής διεκδικώντας τήν παρα
πάνω περιουσία, με ποινή τήν κατάρα του Χρίστου και των 'Αγίων Τεσσα-
ράκοντα καί πρόστιμο στην κοντάνα της αφεντιάς 500 ρεάλια. 

Υπογράφουν: Ό παπα-Νεόφυτος Παύλος. Ό Νικόλαος Παριανός, για τον 
όποιο υπέγραψε ό Νικόλας 'Ακριβός. Ό Φίλιππος Λουρδάς. Ό Τζώρτζης Πα
παδόπουλος. Ό Γιώργης Σιγάλας. Ό Φραντζέσκος Σουμ[μ]αρίπας. Ό Νικό
λας 'Ακριβός, πού έβγαλε αντίγραφο, έγραψε τα παραπάνω καί στέργει. 

Ό Νικόλαος 'Ακριβός αναφέρει δτι αντέγραψε τήν πράξη άπα το καθο
λικό της Νάξου, μετά άπο αίτηση του γαμπρού" του Μικέλε.1 

'Αρχ.: f εις δόξαν χ(ριστο)ύ τον αλιθινού θ(εο)ύ ημών αμήν. 1653 Σεπτε-
βρίον 12 εις τους αγίους σαράντα. . . 

1. Στη σημείωση αναφέρεται δτι το έγγραφο είναι κόπια άπο το καθο/λικον τον ά/γίων 
τεσσαράκοντα. 
Έ κ δ . : Νικολάου, άρ. 8, σελ. 193-195.—Ευδόκιμος, άρ. 147. 

40 Συμφωνία για σύναψη δανείου 
Πρωτότυπο.— Χαρτί 203x150 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto. Μελάνι μαΰρο.— Δια
τήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.— Σημείωση. 

2 Φεβρουαρίου 1656 

Ό Μιχάλης του Νικόλα της Λιανής, άπο τα πάνω χωριά [Νάξου], με τή 
σύζυγο του Μαρία του Μαΐστρο, αναγνωρίζουν οτι οφείλουν στην κερά Τομα-
ζίνα Τεμαρίδαινα 10 ρεάλια. Το ποσό αυτό έλαβαν ενώπιον μαρτύρων. Για 
κάθε ρεάλι, ό Μιχάλης θα της δώσει κεφάλαιο καί τόκο (μπενεφίτζιο) μισό 
πινάκι σιτάρι, δηλαδή συνολικά 5 πινάκια. Το σιτάρι θα δοθεί τήν εποχή του 
άλωνισμοΰ καί θα πρέπει να παραδοθεί ε'ίτε στις Μέλανες εΐ'τε στή Χώρα, 
δπου γίνεται καί ή συμφωνία. Ώ ς υποθήκη, ό Μιχάλης βάζει το χωράφι του 
στο Μονίξι. Για περισσότερη ασφάλεια, ό κύρ Γεώργης Πατελάκης βάζει 
ενέχυρο δλη τήν περιουσία του. 

Υπογράφουν: Ό Στρατής Θεολογίτης. Ό Νικολός 'Ακριβός, συντάκτης 
του εγγράφου. 

'Αρχ.: f 1656 Φε{βρ}ουαρίου 2 / δια της παρονσίς μου ομολογίας ομολο / γό 
ο κιρ μιχαλις του νικόλα. . . 

'Έκδ.: Νικολάου, άρ. 9, σελ. 199. 
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41 'Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως για την πώληση των κελ
λίων στις Καρυές 

Συλλογικό αντίγραφο 20οΰ αι.— Περιέχει το παρόν έγγραφο για την πώληση τών κελλίων 
καθώς και δύο έγγραφα για το νερό τών κελλίων τών Καρυών: α) μετάφραση τουρκικού 
εγγράφου του 'Αχμέτ άγά" β) έγγραφο της Μεγάλης Μέσης (βλ. άρ. 58). 

'Απρίλιος 7169 (1661) 

Ή Μεγάλη Σύναξη του Α γ ί ο υ "Ορους, αποτελούμενη άπο τους καθηγου-
μένους, τους δικα'ιω και τους τα πρώτα φέροντας τών μοναστηριών, διαπί
στωσε δτι το χρέος της κοινότητας είναι μεγάλο και αποφάσισε να πουλήσει 
τα κελλία της Μεγάλης Μέσης, δηλαδή του Πρώτου. Ή πώληση θα είναι 
τελεία και οι αγοραστές θα έχουν τή διοίκηση και τα δικαιώματα επί του 
νεροΰ και τών ξύλων, σύμφωνα με τα παλαιά γράμματα του Πρωτάτου. Έ π ι -
σείονται άρές για οποίον επιχειρήσει να αθετήσει τήν απόφαση αυτή. 

'Υπογράφουν: Ό καθηγούμενος της Μεγίστης Λαύρας Μισαήλ, ιερομό
ναχος. Ό προηγούμενος και σκευοφύλακας της Μεγίστης Λαύρας Ναθαναήλ. 
Ό γέρων της Μεγίστης Λαύρας 'Ησαΐας. Ό προηγούμενος καί δίκαιος Βατο-
πεδίου Παρθένιος, Ιερομόναχος. Ό προηγούμενος καί σκευοφύλακας Βατοπε-
δίου Μακάριος (ιερομόναχος, διαγραμμένο). Ό γέρων Βατοπεδίου Δανιήλ. Ό 
γέρων Βατοπεδίου Βίκτωρ. Ό προηγούμενος Χιλανδαρίου Σίλβεστρος, Ιερο
μόναχος. Ό προηγούμενος Χιλανδαρίου Βίκτωρ. Ό γέρων Χιλανδαρίου Θεο
φάνης. Ό προηγούμενος καί δίκαιος 'Ιβήρων Σεραφείμ. Ό σκευοφύλακας ' Ιβή
ρων Ίωάσαφ. Ό γέρων 'Ιβήρων Διονύσιος. Ό προηγούμενος καί δίκαιος Διο
νυσίου Παρθένιος. Ό γέρων Διονυσίου Αζαρίας . Ό προηγούμενος Παντοκρά-
τορος Μάξιμος. Ό σκευοφύλακας Παντοκράτορος Θεωνάς. Ό μοναχός της 
μονής Ξηροποτάμου Νικόδημος. Ό γέρων Ξηροποτάμου Μιχαήλ. Ό προηγού
μενος καί σκευοφύλακας Κουτλουμουσίου Γρηγόριος. Ό καθηγούμενος Κου-
τλουμουσίου Ίωάσαφ. Ό προηγούμενος Κουτλουμουσίου Μακάριος. Ό παπα-
Ίγνάτιος της μονής Κουτλουμουσίου. Ό σκευοφύλακας Δοχειαρίου 'Ιερεμίας. 
Ό σκευοφύλακας Σίμωνος Πέτρας Δομετιανός. Ό μοναχός της μονής Σ ίμω-
νος Πέτρας Άνανίας. Ό γέρων Σίμωνος Πέτρας Φιλήμων. Ό καθηγούμενος 
Α γ ί ο υ Παύλου Τιμόθεος. Ό καθηγούμενος Ξενοφώντος Παρθένιος. Ό δίκαιος 
του Ρωσσικοΰ 'Αρσένιος. Ό καθηγούμενος Ζωγράφου 'Ιάκωβος. Ό γέρων Ζ ω 
γράφου Γεράσιμος. Ό παπα-Φιλάρετος άπο τή μονή Φιλόθεου. Ό γέρων Φιλό
θεου Γαβριήλ. Ό δίκαιος Γρηγορίου γέρων Σέργιος. Ό γέρων Γρηγορίου 'Ιερε
μίας. Ό γέρων Έσφιγμένου Γεώργιος. Ό προηγούμενος Καρακάλλου Φιλά
ρετος. Ό καθηγούμενος Κωνσταμονίτου Μακάριος. Ό γέρων Σταυρονικήτα 
Σεραφείμ. 

'Αρχ.: Σνναθροιζομένης της μεγάλης σννάξεως τον Άγιου "Ορους τών κα-
θηγου/μένων και δικαίων. . . 
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42 'Ομολογία οφειλής δανείου Ξηροποταμηνών 
Πρωτότυπο.— Χαρτί 314x212 . Το κείμενο εκτείνεται στο verso. Μελάνι καστανό ανοι
κτό.— Διατήρηση κακή, έξίτηλο, σχισμένο.—'Ορθογραφία.— Στο verso έντυπη σφραγίδα 
της μονής Ξηροποτάμου. 

16 'Οκτωβρίου 1667 

Μοναχοί της μονής Ξηροποτάμου είχαν συλληφθεί και πουληθεί στή Χίο 
στον μπέη Σελδάρογλου. Μετά άπο παρακλήσεις φιλοχρίστων ανθρώπων ό 
μπέης προσφέρθηκε να τους ελευθερώσει έναντι 406 άσλανίων. Οι μοναχοί 
ζήτησαν άπο τον ιερομόναχο Άκάκιο της μονής Διονυσίου, πού βρισκόταν 
τυχαία στή Χίο, να τους δανείσει το ποσό αυτό. Ό Άκάκιος δανείστηκε το 
ποσό αυτό και το έδωσε στους Ξηροποταμηνούς μοναχούς, οί όποιοι υποσχέ
θηκαν να του το επιστρέψουν, μόλις φθάσουν στή μονή τους. Σε περίπτωση 
πού το ποσό δεν επιστραφεί αμέσως, τότε το γράμμα θα παραδοθεί άπο τον 
Άκάκιο στον άγα του Α γ ί ο υ "Ορους, ό όποιος θα εισπράξει [ως πρόστιμο;] 
πεντακόσια άσλάνια άπο τή μονή Ξηροποτάμου, ενώ ή οφειλή προς τον ιερο
μόναχο θα παραμείνει ακέραιη. 

Υπογράφουν: Οί Ξηροποταμηνοί, προηγούμενος παπα-Παρθένιος, ιερο
μόναχος 'Ιωσήφ, μοναχός Διονύσιος, παπα-Γεδεών πατέρας,1 ιερομόναχος Γρη-
γόριος και οί μάρτυρες, Μάρκος Πονάς και Πέτρος Σκαραμαγκάρας. 

Α ρ χ . : f 1667 'Οκτωβρίου 16 / εν χίω / f Διό. τον παρόντος γράμματος και 
ομολογίας, ομο/λογονσι κ(αϊ) διαμαρτύροντ(αι) οι ιερομόναχοι και μοναχοί 
οί άγιορηται. . . 

1. Σημαίνει πατέρας του παπα-Γεδεών; 

43 Πωλητήριο χωραφιού άπο τους κατοίκους της Όρμύλιας 
Πρωτότυπο.— Χαρτί 207x147 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto. Μελάνι φαιό.— Δια
τήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.— Σημειώσεις. 

[πριν τον Αύγουστο του 1670] 

Οί κάτοικοι της χώρας Όρμύλιας, ό Παρούσης, ό γερο-Θεολόγης, ό γερο-Γεώρ-
γης, ό παπα-Μίχος, ό Στάθης Αυγερινός και άλλοι, πουλούν εξ ονόματος της 
κοινότητας τους στή μονή Ξηροποτάμου τον τόπο του Γιαν[ν]ούδι έναντι 750 
άσπρων. "Οποιος αμφισβητήσει τήν πώληση θα είναι αφορισμένος και θα κατα-
βάλει στο δικαστήριο (κρήση) 5.000 άσπρα. 

Υπογράφουν: Ό Νικόλας. Ό Χριστόφορος. Ό Γεώργης. Ό Κύρκος. Ό 
Περγηνός. Ό Γεράκης. Ό Αλεξανδρής. 

Α ρ χ . : ισ στην ορμιληά f δια την παρονσαν ομωλόγήαν κι απόδιξην ομωλογον-
μαι εμίς. . . 
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Ή χρονολόγηση τοϋ εγγράφου γίνεται με βάση το άφιερωτήριο έγγραφο άρ. 44. Στο τε
λευταίο, ή χήρα ένος άπο τους πωλητές, τοϋ Θεολόγη, αφιερώνει δύο χωράφια στη μονή 
Ξηροποτάμου. Την αφιέρωση υπογράφουν μερικοί άπο τους πωλητές. 
Ευδόκιμος, άρ. 136. 

44 'Αφιέρωση στη μονή Ξηροποτάμου δύο χωραφιών στην Ό ρ μ ύ -
λια άπο τη Μαλίνα, χήρα τοΰ Θεολόγη 

Πρωτότυπο.— Χαρτί 1 8 0 x 1 4 8 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto. Μελάνι μαΰρο.— Δια
τήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο, συντομογραφίες.— Σημείωση. 

22 Αυγούστου 1670 

Ή Μαλίνα, χήρα τοΰ Θεολόγη, αφιερώνει στή μονή Ξηροποτάμου δύο 
χωράφια έξι στρεμμάτων [στην Όρμύλια1], για να τελεστεί σαρανταλείτουργο 
για τήν ψυχή τοΰ συζύγου της. Τα τρία στρέμματα βρίσκονται στην παλαιά 
εκκλησία ενώ τα άλλα τρία κοντά στοΰ Μανόλη στην Αύλακα. 

Υπογράφουν: Ό γερο-Παρούσης. Ό γερο-Γεώργης τοΰ παπα-Αγγέλου. 
Ό γερο-Μανόλης. (Οι υπογραφές με το χέρι τοΰ γραφέως). 

Αρχ.: 1670 εν μηνΐ ανγονστον 22 / f δια της παρούα(ης) μου όμολογί(ας) 
ώμολογω εγώ / ή μαλίνα. . . 
1. Ή περιοχή μνημονεύεται στή σημείωση. 
Ευδόκιμος, άρ. 135. 

45 Πατριαρχικό και συνοδικό σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ Μεθοδίου 
Γ' για το μοναστήρι της Πεντηκοστής, μετόχι της μονής 
Ξηροποτάμου στή Μολδαβία 

α) Πρωτότυπο.— Μεμβράνη 590 Χ 495. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto. Μελάνι κα
στανό, έξίτηλο στο άνω μισό.— Διατήρηση καλή.—'Ορθογραφία.— Σημειώσεις.— Στο κάτω 
μέρος κρέμεται με γαλάζια μήρινθο ή μολύβδινη σφραγίδα τοϋ πατριάρχη (διαμ. 0.064): 
Μεθόδιος ελ/έω Θεού άρχιεπίσκοπ/ος Κωνσταντινονπόλε/ως Νέας Ρώμης και οίκον/με
ρικός πατριάρχης / 1638. 
β) 'Αντίγραφο 19ου αι.— Χαρτί (δίφυλλο) 410x260 . Το κείμενο εκτείνεται και στο verso 
τοϋ β' φύλλου. Μελάνι καστανό, μέ έρυθρογραφίες.— Διατήρηση καλή.—'Ορθογραφία.— 
Σημείωση. 

9 Φεβρουαρίου 1671, ίνδ. 9 

Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Μεθόδιος Γ' [Μορώνης] αναφέρεται 
στην ωφέλεια πού προκύπτει άπο τη σωτηρία τών ψυχών* ή ωφέλεια είναι 
μεγαλύτερη άπο τή σωτηρία αυτών πού ταξιδεύουν στή θάλασσα και ή οποία 
στηρίζεται στην καλή κατασκευή τών πλοίων. Ή 'ίδρυση μονών αποτελεί σω
τήρια δραστηριότητα. Ό μέγας βάμασης της αυθεντίας της Μολδαβίας, Πα-
γώνης τοΰ Σαούλ, άνδρας ευγενής καί μέ ίδιαίτερην έ'γνοια για τα θεια, έ'κτισε 
μοναστήρι αφιερωμένο στην Πεντηκοστή, στην τοποθεσία Κλάτια (Κλατά-
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Πίν. 7. Πατριαρχικό και συνοδικό σιγιλλιώδες γράμμα του Μεθοδίου Γ' για το μοναστήρ 
της Πεντηκοστής, μετόχι της μονής Ξηροποτάμου στή Μολδαβία 

(9 Φεβρουαρίου 1671: άρ. 45) 
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για) κοντά στο 'Ιάσιο, για ψυχική του σωτηρία καί αέναο μνημόσυνο του ίδιου 
και των γονέων του. Το μοναστήρι αυτό το αφιέρωσε στη μονή των Ά γ ι ω ν 
Τεσσαράκοντα Μαρτύρων (Ξηροποτάμου), για να είναι ενωμένο μέ τη μονή. 
Μαζί μέ δλα τα άλλα βοηθήματα, μέ τα όποια περιέφραξε καί μέ τα όποια 
ενδυνάμωσε το μοναστήρι, ό Παγώνης ζήτησε καί άπό τον πατριάρχη να δώ
σει τη σταυροπηγιακή αξία καί να επικυρώσει την αφιέρωση του μοναστη
ρίου στο Ά γ ι ο ν "Ορος. Ώ ς σημείο υποταγής στο πατριαρχείο της μονής ορί
στηκε να δίνει πέντε οκάδες κερί κατά έτος στή Μεγάλη 'Εκκλησία. Ό πα
τριάρχης δέχτηκε την αίτηση να ονομάζεται το μοναστήρι πατριαρχικό καί 
σταυροπηγιακό καί να μην έχει άλλη οφειλή εκτός άπό 5 οκάδες κεριού καί 
τή μνημόνευση του ονόματος του πατριάρχη. Τό μοναστήρι θα έχει ως μόνη 
αρχή τόν πατριαρχικό θρόνο, πού θα προστατεύει τους μοναχούς καί προς τόν 
όποιο θα είναι υπεύθυνοι. Ό πατριάρχης επικυρώνει τήν αφιέρωση του μονα
στηριού στους 'Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, ως επωφελή καί αναγκαία. 
Ή μέν μονή των 'Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων (Ξηροποτάμου) θα δέχε
ται τα χρειώδη, ή δε μονή της Πεντηκοστής θα δέχεται τήν εποπτεία καί τή 
φροντίδα της, ώστε να στηρίζεται καί να αυξάνει, για να μήν παύσει ποτέ να 
τελείται τό μνημόσυνο του κτήτορα. ΟΊ Ξηροποταμηνοί θα δεσπόζουν τής 
μονής καί των κτημάτων της, ως συνενωμένης μέ τή μονή τους, αδιαιρέτως 
καί άναποσπάστως. Τα αφιερώματα καί τα κτήματα του μοναστηριού τής 
Πεντηκοστής θα λογίζονται ως σταυροπήγια, ελεύθερα, άζήμια, ασύδοτα, άκα-
ταπάτητα, αδούλωτα καί άκαταζήτητα. "Οποιος αποπειραθεί να ανατρέψει τα 
παραπάνω, οποιονδήποτε βαθμό καί αν φέρει, θα είναι αφορισμένος. 

'Υπογράφουν: Ό 'Ηράκλειας Βαρθολομαίος. Ό Κυζίκου Μητροφάνης. Ό 
Νικομήδειας Νεόφυτος Ό Ίωαννίνων(;) Άνθιμος . Ό Δρίστρας Μακάριος. 
Ό Μολδαβίας Γεδεών. 

Α ρ χ . : καί των περί λιμένων άμφιττονέντων κατασκενάς. . . 

Στο πίσω μέρος του αντιγράφου, στή σημείωση, αναφέρεται δτι είναι Κόπια του σιγιλλίου 
δια το προσκήνημα / του ξηροποτάμου 1671 φεβρουαρίου τοϋ / εν Ίασίφ μοναστηρίου 
Δάγκου / το πρότερον Κλάτα /Έγράφη δια χειρός άρχιμανδρίτου Λάγκου /'Ιγνατίου / Ξη-
ροποταμηνον το δε καθαυ/τό ευρίσκεται εις τον Ξηροποτάμου. 
"Εκδ.: Ευδόκιμος, σελ. 54-57.— Πίν. 7. 

46 Πωλητήριο χωραφιού στο Λιβάδι, Νάξου στον Γεώργιο Σκλη
ρό άπο τή μονή Ξηροποτάμου καί τήν Άντωνίνα 

Νοταριακο αντίγραφο.— Χαρτί (δίφυλλο) 299x202 . Το κείμενο εκτείνεται καί στο verso 
τοϋ α' φύλλου. Μελάνι καστανό.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.— Σημείωση. 

8 'Ιουλίου 1673 

Στό σπίτι του μισέρ Μανόλη ΙΙαπαδόπουλου, τήν 8η 'Ιουλίου 1673, πα-
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ρουσιάστηκαν άπο τη μια μεριά ό προεστός τής μονής των 'Αγίων Τεσσαρα
κοντα, πού βρίσκεται στο Λιβάδι, παπα-Παρθένιος, προηγούμενος τής μονής 
Ξηροποτάμου, και ή αρχόντισσα Άντωνίνα, κτητόρισσα του παραπάνω μονα
στηρίου, και από την άλλη ό μεγαλειότατος αφέντης Γεώργιος Σκληρός. Ό 
Παρθένιος δήλωσε δτι ή Άντωνίνα έλαβε άπο το Σκληρό 100 ρεάλια, γ ια τα 
άβαρίζια τής μονής. Ό ϊδιος ό Παρθένιος έλαβε και αυτός 43 ρεάλια, για τον 
ίδιο σκοπό. "Εναντι αύτοΰ του ποσού, ό Παρθένιος, προεστός και επίτροπος 
τής μονής, σύμφωνα με τη γραπτή εξουσιοδότηση πού έχει άπο τους πατέρες 
και προεστούς τής μονής των 'Αγίων Τεσσαρακοντα του Ξηροποτάμου, πουλά 
στο Σκληρό το χωράφι τής Άντωνίνας. Το χωράφι αυτό ή Άντωνίνα το έχει 
κατά το 1/2 άπο κληρονομιά τής αδελφής της, τής μακαρίτισσας Μαροΰ1 και 
κατά το 1/2 άπο αγορά άπο τον άνηψιό της, μισέρ Άντρεαδάκη Ακριβό . Το 
χωράφι βρίσκεται στη θέση Πεζή, στην τοποθεσία Λιβαδίου, και άνηκε κατά 
τα 3 / 4 στην Άντωνίνα, ενώ το υπόλοιπο 1/4 άνηκε στον κύρ Μάρκο Νομικό 
(νομικό;). Το κτήμα βρίσκεται κοντά στή Λασβίστρα και σε κτήμα τής μονής 
τής Άγγελοχαιρέτιστης. Τα 3 / 4 του κτήματος, μερίδιο πού είναι όριοθετη-
μένο, το παραχωρούν στο Σκληρό, με δικαιώματα πλήρους ιδιοκτησίας (ξε-
πουλοΰσιν). Οι πωλητές βεβαιώνουν Οτι έ'λαβαν τα 143 ρεάλια του αντιτίμου 
και δτι ό αγοραστής τους έχει ολοσχερώς εξοφλήσει. Ώ ς πρόστιμο (άλληλο-
γία), σε προσπάθεια ανατροπής τής πωλήσεως, ορίζεται το ποσό των 10 ρεα-
λίων, το όποιο ό παραβάτης (άνηλογίσας) θα πληρώσει κατά το 1/2 στον 
καδή και κατά το 1/2 στον ζαπτιτζί του τόπου. Ό Σκληρός και οι κληρονόμοι 
του οφείλουν να καταβάλλουν στη μονή 2 ρεάλια το έτος, δσο κρατά ή πα
ρούσα απογραφή (ταχίριν), επειδή το νοίκι (κεσίμι) του χωραφιού είναι στο 
όνομα τής μονής. Ό Σκληρός θα αρχίσει να πληρώνει τή δεκαετία μετά άπο 
δύο χρόνια, επειδή κατέβαλε ήδη το ποσό αυτό σε κρασί για τα άβαρίζια τής 
μονής. 

Υπογράφουν: Ό Ξηροποταμηνος προηγούμενος και προεστός τής μονής 
Παρθένιος. Ή Άντωνίνα, δια χειρός ιερέως Κωνσταντίνου. Ό Αντώνης Σπα-
νόπουλος. Ό Μανόλης Παπαδόπουλος. Ό Μανόλης Κανάγιας, για τον όποιο 
υπογράφει ό νοτάριος 'Ιωάννης Μηνιάτης. Ό 'Ιωάννης Μηνιάτης, νοτάριος, 
συντάκτης του εγγράφου. 

Α ρ χ . : Κώπια / f Εις δόξαν τον εονίον θ(εο)ϋ ημών αμήν. 1673 εν μηνή Ιου-
λήον 8... 

1. Μαρουτώ: ανάγνωση, προφανώς εσφαλμένη, του Νικολάου. 
Έ κ δ . : Νικολάου, άρ. 10, σελ. 203-206.—Ευδόκιμος, άρ. 148. 
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47 'Αφιέρωση αμπελιού στη Νάξο άπο τη Λιανή, σύζυγο του 
Σάντου Φενότη 

Νοταριακο αντίγραφο, σύγχρονο μέ το πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 300x207 . Το κεί
μενο εκτείνεται και στο verso τοϋ α' φύλλου. Μελάνι καστανό.— Διατήρηση καλή.—'Ανορ
θόγραφο.— Σημείωση. 

14 'Ιουνίου 1674 

Στο ναό τοϋ Ά γ ι ο υ Νικολάου πού βρίσκεται στην πόρτα του γυαλοΰ, 
τη 14η 'Ιουνίου, ή Λιανή, σύζυγος μισέρ Σάντου Φενότη και θυγατέρα του 
μακαρίτη μονάχου Γερασίμου Γρυπάρη, αναφέρει πώς, δταν πάντρεψε τη θυ
γατέρα της Αύγουστίνα της έδωσε ως προίκα αμπέλι στην τοποθεσία Μπρο-
σαρών. Τα όρια του αμπελιού ήταν τα χωράφια των μισέρ Τζάνε Κρίσπου, 
της Μαρίας, θυγατέρας τοϋ νοταρίου πού υπογράφει ('Ιωάννη Μηνιάτη), και 
της κομμούνας στράτας. Ή Αύγουστίνα και τα παιδιά της πέθαναν και το 
αμπέλι επανήλθε στην κατοχή της Λιανής, ή οποία το αφιερώνει στή μονή 
των 'Αγίων Τεσσαράκοντα τοϋ Ξηροποτάμου για ψυχική σωτηρία τής 'ίδιας 
καί τής θυγατέρας της. Οι μοναχοί τής μονής Ξηροποτάμου, πού έχουν το με
τόχι των 'Αγίων Τεσσαράκοντα στή Νάξο, στην περιοχή του Λιβαδιοΰ, οφεί
λουν να τήν κήρουν μοναχή πριν άπο το θάνατο της, να τήν ενταφιάσουν στο 
μετόχι καί να τελοΰν τα σχετικά μνημόσυνα τής 'ίδιας και τής θυγατέρας 
της, καθώς καί, χωριστά, το σαρανταλείτουργό της. Το αμπέλι, ή Λιανή το 
παραδίδει στον πνευματικό παπα-Γρηγόριο Σαντοριναΐο, οίκιαχο τής μονής, 
μέ τον Ορο Οτι δσο ζει, οι μοναχοί τής μονής θα τής στέλνουν μέ εξοδά τους, 
στο σπίτι της, άπο τήν παραγωγή τοϋ άμπελιοΰ, ενα βουτζί κρασί, δηλαδή 
μίστατα 40. Ή Λιανή αναφέρει ακόμη δτι κάθε περιουσιακό στοιχείο πού 
θα βρεθεί μετά το θάνατο της στο σπίτι της, πού μέ άλλη πράξη τοϋ ιδίου 
νοταρίου έ'χει αφιερώσει στην 'ίδια μονή, θα ανήκει στο μοναστήρι, έκτος άπο 
τα πράγματα τοϋ συζύγου της. Ά ν ή 'ίδια ή Λιανή ή κάποιος δικός της θε
λήσει να αθετήσει τα παραπάνω, πρέπει να δώσει ώς πρόστιμο (κοντάτα) 
100 ρεάλια στην άφεντία του ζαπτιτζί καί τοϋ καδή. 

'Υπογράφουν: Ό 'Αντώνης Σπανόπουλος. Ό Μανόλης Παπαδόπουλος. Ό 
νοτάριος 'Ιωάννης Μηνιάτης, συντάκτης τοϋ εγγράφου. 

'Αρχ.: Κίόπϊα / f Εις δοξαν Χ(ριστο)ν τον αληθινού θ(εο)ω ήμόν αμήν. 1679 
εν μηνϊ ηόνίου 14 / ης τόν / ναον τού άγίον νικολάον. . . 

Πρβλ. άρ. 35, 52. 
Έκδ.: Νικολάου, άρ. 11, σελ. 209-212.—Ευδόκιμος, άρ. 149. 
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48 'Αφιέρωση χωραφιού στα Πινακάρια άπο τον Στόικο 
Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 210x150 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοΰ α' φύλ
λου. Μελάνι μαΰρο.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.—-Σημειώσεις. 

24 'Ιουνίου 1682 

Ό Στόικος αφιερώνει στή μονή Ξηροποτάμου το χωράφι του στα Πινα-
κάρια, για να μνημονεύεται το ονομά του. Το χωράφι συνορεύει με το κτήμα 
τοΰ Ζαφείρη, με άλλη ιδιοκτησία τοΰ Στόικου, τη στράτα καί κτήμα τοΰ 
γερο-Στέριου.1 

'Υπογράφουν: Ό Στέριος. Ό Ζαφείρης.2 Ό Γιοβάννης. Ό Γεώργ(ι)ος. 
Ό Γεωργής. 

'Αρχ.: εις τους ,αχηβ' - μην Ιουνίου εις κδ'/ f ομολογία διά το χοράφι όπου 
έγραψα εγώ δ στώηκος. . . 

1. Στη σημείωση αναφέρεται δτι ό Στόικος είναι παλαιοχωρίτης καί γαμπρός τοΰ γερο-
Στέριου. Σε άλλη, νεότερη, σημείωση αναφέρεται δτι το κτήμα βρίσκεται στο χωρίο Κρα-
ντοπόρι. 
2. Ό Στέριος καί ό Ζαφείρης αναφέρονται καί ως ιδιοκτήτες γειτονικού χωραφιού. 
Ευδόκιμος, άρ. 222. 

49 Πατριαρχικό καί συνοδικό σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ Διονυ
σίου Δ' για την απονομή του σταυροπηγιακού τίτλου στή 
μονή Ξηροποτάμου 

Πρωτότυπο.— Χαρτί 730x520 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto. Μελάνι μαΰρο.— Δια
τήρηση καλή.—'Ορθογραφία, συντομογραφίες.— Σημείωση. 

Δεκέμβριος 1682, ίνδ. 6 

Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Διονύσιος Δ' [Μουσελίμης] αναφέρει 
δτι ανάμεσα στα προνόμια τοΰ πατριαρχείου ανήκει καί το δικαίωμα να απο
νέμει την προσηγορία τοΰ σταυροπηγιακού μοναστηρίου. Οι μοναχοί τής μο
νής των 'Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων (Ξηροποτάμου), πού δεν υπολείπον
ται καμιάς μοναχικής αρετής, ζήτησαν άπο τον πατριάρχη να χαρακτηρι
στεί ή μονή τους ώς σταυροπηγιακή. Ό πατριάρχης αποδέχεται την αίτηση 
τους, απονέμει στή μονή τον τίτλο και ορίζει δτι κανένας, αρχιερέας, ιερέας, 
άρχοντας, άξιωματοΰχος ή καί αυτός ό επίσκοπος Τερισσοΰ καί 'Αγίου "Ορους, 
δεν έχει το δικαίωμα στο εξής να επεμβαίνει στο μοναστήρι. ΟΊ χειροτονίες 
θα διενεργούνται άπο τον παρόντα επίσκοπο Ίερισσοΰ καί 'Αγίου "Ορους, δσο 
ζει, καί, στή συνέχεια, άπο 'ιεράρχη πού θα επιλέγει ή μονή. Τέλος, οι μοναχοί, 
σύμφωνα με τήν παράδοση, θα ζουν με τρόπο κοινοβιακό, διοικούμενοι άπο 
τον ηγούμενο τους, τον όποιο θα εκλέγουν οι ίδιοι. 

'Υπογράφουν: Ό Κυζίκου Κύριλλος. Ό Νικομήδειας Μελέτιος. Ό Χαλκη
δόνος 'Ιερεμίας. Ό 'Αγκύρας "Ανθιμος. Ό Νικαίας Σωφρόνιος. Ό Προύσσης 
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ΙΙίν. 8. ΙΙατριαρχικο και συνοδικό σιγιλλιώδες γράμμα του Διονυσίου Δ' για την απονομή 
του σταυροπηγιακού τίτλου στη μονή Ξηροποτάμου (Δεκέμβριος 1682: άρ. 49) 
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Καλλίνικος. Ό Άδριανουπόλεως Νεόφυτος. Ό Φιλιππουπόλεως Διονύσιος. Ό 
Λαρίσσης Μακάριος. Ό Σερρών "Ανθιμος. Ό Κρήτης 'Αρσένιος. Ό Μαρώ
νειας Άνανίας. Ό Σόφιας Ιερεμίας. Ό Τραπεζοΰντος 'Ιωάννης. Ό Διδυμο
τείχου Γρηγόριος. 
'Αρχ.: rH πατριαρχική μεγαλειότης εσχηκε μεν και άλλα πολλά των προνο
μίων. . . 
Ευδόκιμος, άρ. 180.— Πίν. 8. 

50 Συμφωνία δανείου 
Πρωτότυπο.— Χαρτί 214x159 . Το κείμενο καταλαμβάνει, το recto. Μελάνι καστανό.— 
Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.— Στο κάτω περιθώριο έντυπη σφραγίδα της μονής Ξη-
ροποτάμου. 

11 'Απριλίου 1683 

Οι Ξηροποταμηνοί δανείζονται άπο το γέροντα Σεραφείμ 30 άσλάνια (40 
σβυσμένο). Ώ ς ενέχυρο του δίνουν δύο κούπες, μία μικρή καί μία μεγάλη, 
συνολικού βάρους 148 δραμιών. Το δάνειο πρέπει να εξοφληθεί πριν από τή 
γιορτή του 'Αγίου Δημητρίου (26 'Οκτωβρίου). 

'Υπογράφουν οι Ξηροποταμηνοί: "Ανθιμος, 'ιερομόναχος. Προηγούμενος 
Διονύσιος, 'ιερομόναχος. Άβακούμ, 'ιερομόναχος. 'Ιερεμίας, γέροντας. Δίκαιος 
Κυπριανός, γέροντας. Σκευοφύλακας Νικήτας, γέροντας. Ίωήλ, γέροντας. 
"Ανθιμος, γέροντας. Θεοφύλακτος, γέροντας. 'Ιάκωβος, γέροντας. 

'Αρχ.: f οιά της παροϋσις μας ομολογίας καί καθολικίς / άποδίξεος όμολογου-
μεν οιμοις ή πατέρες. . . 

51 Συμφωνία δανείου 
Πρωτότυπο.— Χαρτί 211 Χ 150. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto. Μελάνι μαΰρο.— Δια
τήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.— Στο κάτω περιθώριο έντυπη σφραγίδα της μονής Ξηρο-
ποτάμου. 

1 'Ιουλίου 1684 

ΟΊ Ξηροποταμηνοί δανείζονται άπο το γέροντα Ζωσιμά, Λαυριώτη, 60 
άσλάνια, επειδή δεν έχουν χρήματα για να πληρώσουν τή συνδοσία. Το χρέος 
θα επιστραφεί δταν ή μονή αποκτήσει χρήματα, είτε με τήν επιστροφή κά
ποιου ταξιδιώτη μονάχου εΐτε άπο άλλη πηγή. 

'Υπογράφουν οι Ξηροποταμηνοί: Καθηγούμενος Διονύσιος. Προηγούμενος 
Γεδεών. Προηγούμενος Παλάδιος (Παλάτιος). Προηγούμενος Δωρόθεος. Σκευο
φύλακας Νικήτας, γέροντας. Ίωήλ, γέροντας. Κυπριανός, γέροντας. "Ανθιμος, 
γέροντας. Ίωάσαφ, γέροντας. 'Ιάκωβος, γέροντας. 

'Αρχ.: ,αχηδ' εν μηνι Ιονλήον κ / f δια της παρούσης ημών ομολογήας καί 
καβοληκής αποδίξε/ος δηλοποιοϋμεν οιμοϊς η πατέρες. . . 
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52 'Ανανέωση αφιέρωσης κτημάτων άπο τη Λιανή, θυγατέρα του 
Γεώργη Γρυπάρη 

Νοταριακο αντίγραφο.— Χαρτί (δίφυλλο) 300x210 . Το κείμενο εκτείνεται και στο verso 
του α' φύλλου. Μελάνι μαΰρο.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.— Σημείωση. 

6 'Απριλίου 1687 

Ή Λιανή, θυγατέρα του μακαρίτη Γεώργη Γρυπάρη, είχε αφιερώσει στη 
μονή των 'Αγίων Τεσσαράκοντα μαρτύρων, μετόχι της μονής Ξηροποτάμου, 
αμπέλι, πού βρίσκεται στις Προσαρές, καί σπίτια,1 πού τής άνηκαν είτε άπο 
κληρονομιά είτε αποκτημένα με δικούς της κόπους. Ή αφιέρωση εκείνη, πού 
είχε συνταχθεί άπο το νοτάριο 'Ιωάννη Μηνιάτη, είχε γίνει υπό τον δρο δτι 
έπρεπε να παίρνει (καρποφορεΐται) άπο το αμπέλι ένα βουτζί κρασί το χρόνο. 
Τώρα, επειδή είναι άρρωστη καί φοβάται το θάνατο, με τή θέληση του συζύγου 
της μισέρ Σάντου [Φηνότη], βεβαιώνει τήν αφιέρωση της καί παραιτείται άπο 
τα δικαιώματα πού είχε διατηρήσει, αφήνοντας μόνον τους δρους πού είχε 
θέσει στο προηγούμενο άφιερωτήριο έγγραφο για τή μνημόνευση της άπο τή 
μονή. Ή περιουσία περιέρχεται στή διαχείριση του πνευματικού ιερομόναχου 
'Ιερεμία. Σε περίπτωση πού επιζήσει τής ασθενείας, θα συνεχίζει να παίρνει 
το κρασί. Το σπίτι θα παραμείνει στην κατοχή τής ίδιας καί του συζύγου της, 
έως το θάνατο τους. *Av κάποιος δικός της διεκδικήσει τα παραπάνω, θα 
καταβάλει στή μονή 200 γρόσια καί 100 γρόσια στην άφεντία [ως πρόστι
μο;] . Οι μοναχοί πρέπει να μνημονεύουν τή Λιανή καί τον πατέρα της καί να 
τελούν δύο γιορτές το έτος, στή μνήμη του Τιμίου Προδρόμου: τήν ήμερα του 
γενεσίου καί τήν ήμερα τής εύρεσης τής τιμίας κάρας του. Ή μονή οφείλει 
να μήν πουλήσει, ανταλλάξει ή χαρίσει τα δωρηθέντα. 

Υπογράφουν: Ό ιερέας Νικόλαος Παξυμάδης. Ό ιερέας 'Ιωάννης Κακα-
λιόρης. Ό Σιγάλας Δράκος, με το χέρι του νοταρίου. Το έγγραφο συντάχθηκε 
άπο τον πρωτονοτάριο Ναξίας 'Αντώνιο Μενδρινό. 

'Αρχ.: τό ίσον εν ονόματι χ(ριστο)ν τον αληθινού θ(εο)ϋ αμήν 1689 άπριλ-
λίον 6 εν τή ναξία / f παρακοινουμένη ή κερά λιανή τον ποτέ Γεώρ(γή) Γρι-
πάρη... 

1. Στή σημείωση αναφέρεται ώς σπίτι τής Λεοτήας. 
Πρβλ. άρ. 35, 47. 
"Εκδ.: Νικολάου, άρ. 12, σελ. 213-216.—Ευδόκιμος, άρ. 150. 
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53 'Ομόλογο πώλησης του κελλίου της μονής Ξηροποτάμου στη 
σκήτη του Τιμίου Προδρόμου 

Πρωτότυπο.— Χαρτί 310x215 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto. Μελάνι μαϋρο.— Δια
τήρηση καλή (ϊχνη υγρασίας στο κάτω μέρος).—'Ορθογραφία.— Στο άνω περιθώριο έν
τυπη σφραγίδα της μονής Ξηροποτάμου. 

22 Δεκεμβρίου 1700 

Ό μοναχός γέρων Θεοφάνης ζήτησε άπο τη μονή Ξηροποτάμου να του 
παραχωρήσει το κελλίο στή σκήτη τοϋ Τιμίου Προδρόμου. Στο τριπρόσωπο 
του κελλίου αναφέρεται ό μοναχός Ζαχαρίας. Ό Θεοφάνης κατέβαλε 9 1/2 γρό
σια, μέ τον Ορο δτι θα συμμετέχει στις παγγενίες τοϋ μοναστηρίου καί θα 
δίνει για σννδοσία 60 άσπρα.1 'Απαρίθμηση της κινητής περιουσίας πού παρα
δίνεται στους δύο μοναχούς.2 

'Υπογράφουν (μέ το χέρι τοϋ γραφέα) οι Ξηροποταμηνοί: Προηγούμενος, 
δίκαιος καί σκευοφύλακας 'Ιερεμίας. Προηγούμενος Μακάριος. Κύριλλος, γέ
ροντας. Κυπριανός, γέροντας. 'Αναστάσιος, γέροντας. Ματθαίος, γέροντας. 

'Αρχ.: f Έν ετει ,αψ', μηνϊ δεκεμβρίω κβ', ερχόμενος προς την ήμετέραν 
μονήν των αγίων μαρτύρων τεσσαράκοντα τον ξηροποτάμου, ό γέρων κϋρ 
Θεοφάνης. . . 

1. Μέ άλλο χέρι δύο προσθήκες: α) 'Ανάμεσα στις σειρές, σχετικά μέ τήν καταβολή χαρα-
τζίον 3 γροσίων. β) Στο κάτω περιθώριο, δροι για τήν εκδίωξη των μοναχών άπο το κελλίο. 
2. Στο τέλος τοϋ κειμένου καί πριν άπο τις υπογραφές σημείωση, άπο το ϊδιο χέρι, γιά 
συμφωνία απαλλαγής άπο τή σννδοσία καί τις παγγενίες έναντι καταβολής ενός άσλανίου. 

54 'Ομόλογο πώλησης άπο τή μονή Ξηροποτάμου του κελλίου 
του Γενέσιου της Θεοτόκου 

Πρωτότυπο (;).— Χαρτί 2 1 4 x 1 5 3 . Το κείμενο εκτείνεται καί στο verso. Μελάνι καστα
νό.— Διατήρηση καλή, το κάτω μέρος φθαρμένο άπο τήν υγρασία.—'Ορθογραφία.— Στο 
άνω περιθώριο έντυπη σφραγίδα τής μονής Ξηροποτάμου. 

21 Μάιου 1704 

Ό μοναχός Δανιήλ ζήτησε καί αγόρασε άπο τή μονή Ξηροποτάμου το 
κελλίο Γενέσιον τής Θεοτόκου, πού βρίσκεται έν τη άνω σκήτη.1 Στο τριπρό
σωπο του κελλίου αναφέρεται ό μοναχός Δαμασκηνός. Ό Δανιήλ κατέβαλε 30 
γρόσια. Ή μονή του παραχώρησε καί το παλαιοκελλι τής 'Αγίας Τριάδος μέ 
τήν περιοχή του καί 16 ελαιόδεντρα στοΰ Γιανίκη το νερό. Ό Δανιήλ οφείλει 
να δίνει 100 άσπρα ετησίως για τις συνδοσίες καί να συμμετέχει στις παγγε
νίες τής μονής. Καταγράφονται τα άμφια καί τα σκεύη τοϋ κελλίου. 

Υπογράφουν (μέ το χέρι τοϋ γραφέα) οι Ξηροποταμηνοί: Προηγούμενος 
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καί δίκαιος Μακάριος. Σκευοφύλακας Μελέτιος, Ιερομόναχος. Προηγούμενος 
Έφραίμ. "Ανθιμος, γέροντας. Γεράσιμος, γέροντας. Χριστόφορος. Ίωάσαφ. 

'Αρχ. : f εν ετει μω ψω δω' ελθών προς τ(ην) ήμετέραν μονήν / τον ξηροπο-
τάμον δ όσιώτα(τ)ος εν μοναχοϊς κυρ δανιήλ. . . 

1. Για το κελλίο βλ. καί άρ. 133. 

55 Πωλητήρια δύο χωραφιών στις Κανάβρες 
Δύο έγγραφα πρωτότυπα.— Χαρτί (δίφυλλο) 2 0 5 x 1 4 5 . Τα έγγραφα καταλαμβάνουν το 
recto τοΰ α' φύλλου. Μελάνι μαΰρο.—-Διατήρηση καλή, υγρασία.—'Ανορθόγραφα.— Ση
μείωση. 

10 Δεκεμβρίου 1704 

α) Ό Χριστόδουλος τοΰ Άλετρά πουλά στη μονή Ξηροποτάμου, για 400 
άσπρα, χωράφι εξι στρεμμάτων επάνω άπο τις Κανάβρες [Όρμύλια1] . Οι ιδιο
κτήτες τών γειτονικών χωραφιών εϊναι ό 'Αλεξανδρής, ό Ά ζ ά π η ς καί ό 
Βασίλης. 

Υπογράφουν: Ό γερο-Πιριενός. Ό 'Αλεξανδρής. 
β) Ό 'Αλεξανδρής πουλά στή μονή Ξηροποτάμου, έναντι 800 άσπρων, 

χωράφι 10 (;) στρεμμάτων στις Κανάβρες [Όρμύλια]. Οι ιδιοκτήτες τών γει
τονικών χωραφιών είναι: ό Ά ζ ά π η ς , ό Δρόσος, καί ό Θωμάς. 

'Υπογράφουν: Ό γερο-Πιριενός. Ό παπα-Θεοδόσης Βρασταμινός, συντά
κτης του εγγράφου. 

'Αρχ.: f δηα της παρούσης ομολογίας και καθολι / κις αποδηξεος ομολογώ 
εγο ο χριστοδολος. . . 

1. Μνημονεύεται στή σημείωση. 

56 Πατριαρχικό καί συνοδικό σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ Γαβριήλ 
Γ' για την ονομασία της μονής Ταξιαρχών Σκοπέλου σε σταυ
ροπηγιακή 

'Αντίγραφο (18ου αι.).— Χαρτί 428x320 . Το κείμενο εκτείνεται καί στο verso. Μελάνι 
μαϋρο.— Διατήρηση καλή, φθορές στις διπλώσεις.—'Ορθογραφία.— Σημείωση. 

Μάιος 1707, ίνδ. 15 

Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γαβριήλ Γ' αναφέρει δτι οι πιστοί 
στις δύσκολες στιγμές καταφεύγουν στή Μεγάλη Εκκλησία, ή οποία βοηθά, 
σύμφωνα με το κανονικό δίκαιο καί με τα προνόμια καί αξιώματα τοΰ πατριαρ
χείου. "Ενα άπο τα προνόμια αυτά, πού είναι παλαιό καί έχει επικυρωθεί άπο 
οικουμενικές συνόδους καί προβλέπεται άπο τους κανόνες, είναι το δικαίωμα 
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του πατριάρχη να αποκαθιστά σταυροπήγια υπό τον οικουμενικό θρόνο σε πό
λεις και ύπαιθρο (χώρα και παροικία). Ή εξουσία του πατριάρχη είναι να 
αποδίδει τή σταυροπηγιακή ονομασία είτε σε Ιερούς ναούς και μονές πού κτί
ζονται εκ θεμελίων είτε, για λόγους ωφελείας, σε λειτουργούντα ιδρύματα 
(σκηνώματα). Τα ιδρύματα αυτά τίθενται υπό την πατριαρχική εξουσία, προ
στασία και διοίκηση, είναι προστατευμένα από τους κατά καιρούς κινδύνους 
και περιστάσεις και χωρίς υποχρέωση (ελεύθερα) στα διάφορα επιφορτίσματα 
και βάρη. "Ετσι, γίνεται δυνατή ή ανάπτυξη τους (αΰξησις, έπίδοσις βελτίω-
σις), δεδομένου Οτι δσα ιδρύματα διοικούνται ελεύθερα και χωρίς βάρη (ελα
φρώς) διαφυλάσσονται άπο κάθε επήρεια, βλάβη και καταδυναστεία και μπο
ρούν να ένδυναμωθοΰν, να επεκταθούν και να επαυξηθούν. 

Ή μονή των Ταξιαρχών Μιχαήλ καί Γαβριήλ, πού βρίσκεται σε απόσταση 
πέντε ωρών άπο τή χώρα Σκοπέλου καί ανήκει στην επισκοπή Σκιάθου καί 
Σκοπέλου, είχε για πολλά χρόνια επίτροπο πού κατοικούσε στή χώρα, ό 
όποιος φρόντιζε για δσα ήταν αναγκαία για τή σύσταση καί κυβέρνηση της. 
"Ομως, μερικοί φιλοκερδείς καί ανευλαβείς λαϊκοί έξεδίωξαν τον επίτροπο καί 
ανέλαβαν οι ίδιοι τή διαχείριση της μονής. Το αποτέλεσμα ήταν ή μονή να 
περιπέσει σε μεγάλη πτώχεια καί να κινδυνεύει να ερημωθεί. Ό ήγουμενεύων, 
ιερομόναχος 'Ιγνάτιος, καί τα μέλη της Συνάξεως προσέφυγαν στο πατριαρχείο 
καί ζήτησαν τή βοήθεια του. Ζήτησαν να καθυποταχθεϊ ή μονή στην πατριαρ
χική προστασία καί να συμπεριληφθεί μεταξύ τών σταυροπηγίων. Ό πα
τριάρχης καί ή σύνοδος αποφασίζουν να δεχτούν το αίτημα τών μοναχών καί 
θέτουν υπό τήν προστασία του πατριαρχείου τή μονή καί τα κτήματα της. 
Παραχωρούν στή μονή τον τίτλο του σταυροπηγίου. Ή μονή ως έ'νδειξη υπο
ταγής οφείλει να προσφέρει στο πατριαρχείο 3 λίτρες κερί κάθε χρόνο. 

Μνεία υπογραφών ιεραρχών. 

'Αρχ.: "Ολοι οι όποσονν ταλαιπωρονμενοι φιλενσεβεϊς και φιλόχριστοι από 
δεινά. . . 
Στή σημείωση αναφέρεται: "Αχρηστον κ(αι) επιβλαβές / Γαβριήλ Γ' 1707. 

Ευδόκιμος, άρ. 189. 

57 'Αφιέρωση, στο μονύδριο τών Άγ ιων Τεσσαράκοντα στή Νάξο, 
αμπελιού άπο τον ιερομόναχο 'Ιωσήφ 

Πρωτότυπο (το έγγραφο είναι γραμμένο άπο νοτάριο ;).— Χαρτί (δίφυλλο) 2 0 2 x 1 5 0 . Το 
κείμενο καταλαμβάνει το recto του α' φύλλου. Μελάνι μαϋρο.— Διατήρηση καλή.—'Ορθο
γραφία.— Σημείωση. 

1710 

Ό Ιερομόναχος 'Ιωσήφ [Κοντοπίδης1], ηγούμενος του μονυδρίου τών Ά -
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Πίν. 9. 'Αφιέρωση, στο μονύδριο των 'Αγίων Τεσσαρακοντα στή Νάξο, αμπελιού άπο τον 
ιερομόναχο 'Ιωσήφ (1710: άρ. 57) 
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γιων Τεσσαρακοντα [στη Νάξο2], αφιερώνει στη μονή του το αμπέλι του στον 
"Αγιο Θαλλαλαΐο, πού είχε αγοράσει έναντι 90 γροσιών. Κανείς δέν έχει το 
δικαίωμα να το πουλήσει ή να το χαρίσει, διαφορετικά ή αφιέρωση θα άκυροοθεΐ 
και το αμπέλι θα περιέλθει στους οικείους του. Ε π ί σ η ς , για μνημόσυνο του, 
αφιερώνει δύο μεσιάρικες φοράδες, πού έχει στον Τίμιο Σταυρό στο Σαγκρί, 
καθώς και μία γαϊδούρα και μία αγελάδα. 

'Υπογραφή του Ιερομόναχου 'Ιωσήφ. 

'Αρχ.: f Δια τοϋ παρόντος γράμματος δηλοποιώ εγώ ο Ιωσήφ ιερομόναχος. . . 

1. Πρβλ. άρ. 61. 
2. Μνημονεύεται στη σημείωση. 
Ή χρονολόγηση του εγγράφου γίνεται σύμφωνα με έγγραφη πού ακολουθεί την υπογραφή. 
Το έγγραφο τοϋ 1721 (άρ. 61) αναφέρει δτι ή αφιέρωση έγινε γνωστή με γράμμα τοϋ 
'Ιωσήφ Κοντοπίδη της 22ας 'Οκτωβρίου 1711, πού καταχωρίστηκε στον κώδικα της μο
νής. 'Ωστόσο, τίποτα δέν επιτρέπει να ποΰμε δτι αυτή είναι ή ημερομηνία της αφιέρωσης. 
Έ κ δ . : Νικολάου, άρ. 13, σελ. 218-219.—Ευδόκιμος, άρ. 151.— Πίν. 9. 

58 'Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως για το νερό των κελλίων 
στις Καρυές 

Συλλογικό αντίγραφο 20οΰ αι. (βλ. άρ. 41). 
13 Αυγούστου 1711 

Ή Μεγάλη Σύναξη του 'Αγίου "Ορους συνήλθε για να εξετάσει τη δια
φορά ως προς το ζήτημα τοϋ νερού των κελλίων των Καρυών. Το νερό ανα
βλύζει σε τοποθεσία της μονής Χιλανδαρίου, κοντά στο κελλίο των Τριών 
'Ιεραρχών. Ό ιερομόναχος Γαβριήλ, κάτοχος τοϋ παραπάνω κελλίου, επιζητεί 
να κατακρατήσει το νερό, με τον ισχυρισμό οτι το νερό του ανήκει, γιατί 
βγαίνει στο κελλίο του. Παρόμοιες διεκδικήσεις είχε προβάλει και πρίν εικοσι
πέντε χρόνια.1 Συνήλθε ή Σύναξη και ή υπόθεση εξετάστηκε άπό τους προε
στούς και τους γέροντες. Με βάση τις μαρτυρίες πιστοποιήθηκε οτι το νερό 
άνηκε στο Κοινό άπό τον καιρό της σύστασης του Πρωτάτου για να εξυπηρετεί 
τα κελλία και τα κονάκια. Ό παπα-Γαβριήλ ζήτα, και αυτός, να παίρνει νερό 
για να λειτουργεί το μύλο του. Ή Σύναξη εγκρίνει τήν παροχή νεροΰ στο 
Γαβριήλ, σε ποσότητα ίση με το νερό πού παρέχεται και στα άλλα κελλία 
πού έχουν ώς διακονία τα σίδερα. Καθορισμός της ποσότητας του νερού. 

'Υπογράφουν: Ό προηγούμενος και σκευοφύλακας Μεγίστης Λαύρας Νεό
φυτος. Ό σκευοφύλακας Χιλανδαρίου Παχώμιος. Ό προηγούμενος και σκευο
φύλακας 'Ιβήρων Δαμασκηνός. Ό προηγούμενος Διονυσίου 'Ιωακείμ. Ό σκευο
φύλακας Δοχειαρίου Παίσιος. Ό αρχιμανδρίτης Σίμωνος Πέτρας Γεράσιμος. 
Ό προηγούμενος και σκευοφύλακας Βατοπεδίου Λαοδίκαιο<:. Ό ηγούμενος Ξη-
ροποτάμου 'Ησαΐας. Ό προηγούμενος Παντοκοάτορος Ματθαίος. Ό προηγού-
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μένος Κουτλουμουσίου Άζαρίας . Ό σκευοφύλακας Καρακάλλου Μακάριος. 'Α 
πό τη μονή Γρηγορίου ό μοναχός Ραφαήλ.2 

'Αρχ.: Κατά το μχρια έτος έγινε άναζήτησις δια το νερον της μεγάλης μέ
σης. . . 
1. Αναφορά στην εκδίκαση τής υπόθεσης πού εΐχε γίνει άπα τον 'Αχμέτ άγά. Προφανώς 
το έγγραφο πού έχει αντιγραφεί πριν άπα το παρόν είναι μετάφραση τοΰ τούρκικου μέ τη 
χρονολογία 1055 ε*τος έγείρας (1645) και μέ το σωστό χριστιανικό ^τος 1686. Το έγγραφο 
αυτό, πού δέν επιτρέπει την αποκλειστική χρήση του νεροϋ άπο το μυλωνά, μέ την απειλή 
σωματικής ποινής, υπογράφει ό Λαυριώτης Μητροφάνης και ό γερο-Μελέτιος τής μονής 
Βατοπεδίου. 
2. Στην αρχή των δύο εγγράφων αναφέρεται δτι πρόκειται για άντίγραφον εκ τον μεγά
λου κωδικός. 

59 'Αφιέρωση εκκλησίας καί κτημάτων 
Κώδικας ταξιδιών (βλ. Κωδ. άρ. 1), σελ. 8-9. 

21 Φεβρουαρίου 1712 

Ό ιερομόναχος 'Ησαΐας, ηγούμενος τής μονής Ξηροποτάμου, αναφέρει δτι 
πούλησε τήν προσωπική περιουσία (πατρική κληρονομιά) του, πού τήν απο
τελούσαν ελιές, χωράφια και αμπέλια, καί ανήγειρε εκκλησία στο όνομα των 
'Αγίων Τεσσαράκοντα. Τήν εκκλησία αυτή καί τά σπίτια μέ το περιβόλι καί 
το πηγάδι αφιερώνει στή μονή Ξηροποτάμου. Καταγράφονται βιβλία, σκεύη., 
άμφια καί κτήματα τής εκκλησίας. Ό 'Ησαΐας θα κρατήσει τήν κυριότητα καί 
τή διαχείριση τής εκκλησίας ως το θάνατο του. Εγγράφε ι δύο ονόματα στην 
παρρησία καί τέσσερα στο βραβείο τής μονής. 

'Αρχ.: f ,αψιβ' Φεβρουαρίου κα / Με το παρόν μου ιδιόχειρον γράμμα φανε
ρώνω τοις πάσιν. 

60 Πωλητήριο στή μονή Ξηροποτάμου σπιτιού καί αμπελιού στη 
Ρέτζιανη άπο τον παπα-Στάθη , .. 

Πρωτότυπο (;).— Χαρτί (δίφυλλο) 2 9 2 x 1 9 5 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοΰ α' 
φύλλου. Μελάνι καστανό.— Διατήρηση κακή, έξίτηλο.—Ανορθόγραφο.— Σημειώσεις. 

1716 

Ό παπα-Στάθης καί ό γιος του Μιχάλης, άπο τή Ρέτζιανη, πουλούν στή 
μονή Ξηροποτάμου το σπίτι τους, μέ τον κήπο πού έχει μπροστά καθώς καί 
τις συκαμνιές πού περιλαμβάνει. Πουλούν επίσης ενα αμπέλι ενός καί μισού 
στρέμματος, μέ συκαμνιές σΐοΰ Γιρακλάκου. Ή αγοραπωλησία έγινε στο "Α-
γιον "Ορος καί ό παπα-Στάθης, πού δέν είχε μαζί του τή σφραγίδα του, έθεσε 
στή θέση της το δακτυλικό του αποτύπωμα. (Το 'ίχνος επάνω δεξιά). 
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Ό παπα-Στάθης επιβεβαιώνει ιδιοχείρως τα παραπάνω και προσδιορίζει 
δτι το αντίτιμο της άγορας είναι 30 γρόσια. Επ ίσης , αναφέρει δτι πούλησαν 
καί ένα βαγένι 16 μέτρων.1 

'Αρχ.: f δια της παρούσης ημών ομολογίας καί καθολικής άποδίξεος ομολο
γώ J εγο ο παπα στάθης. . . 

1. Δέν υπάρχουν οι υπογραφές των μαρτύρων πού μνημονεύεται στο κείμενο δτι παρίστανται. 
Ευδόκιμος, άρ. 212. 

61 Επικύρωση αφιέρωσης αμπελιού στο μονύδριο τών 'Αγίων 
Τεσσαράκοντα στη Νάξο άπο τον παπα-Ίωσήφ Κοντοπίδη 

Νοταριακο αντίγραφο, σύγχρονο μέ το πρωτότυπο.— Χαρτί 333 Χ 218. Το κείμενο καταλαμ
βάνει το recto, οι υπογραφές εκτείνονται καί στο verso. Μελάνι καστανό.— Διατήρηση 
καλή.—'Ανορθόγραφο.— Σημείωση. 

31 'Ιουλίου 1721 

Ό καθηγούμενος της μονής τών 'Αγίων Τεσσαράκοντα στή Νάξο, παπα-
Ί ω σ ή φ Κοντοπίδης, παρουσιάστηκε στο νοτάριο καί τους μάρτυρες, δηλώνον
τας δτι είχε αφιερώσει στή μονή του, στο "Αγιον "Ορος, το αμπέλι πού είχε 
αγοράσει στον "Αγιο Θαλλαλαϊο. Ή αφιέρωση αυτή είχε καταχωριστεί στον 
κώδικα της μονής, σύμφωνα με το γράμμα του της 22ας 'Οκτωβρίου 1711. 
"Ομως, επειδή εν τω μεταξύ συνέβησαν πολλά, ό παπα-Ίωσήφ επιβεβαιώνει 
τήν αφιέρωση του, δηλαδή του αμπελιού, τών δύο φοράδων, του ενός κτήνους 
(γαϊδουριοΰ) καί της αγελάδας. Μέ επίκληση της θείας οργής, ό Ι ω σ ή φ δέν 
επιτρέπει στή μονή να πουλήσει ή να χαρίσει οσα έχει αφιερώσει, μέ δικαίωμα, 
στην περίπτωση αυτή, τών οικείων του να τα πάρουν πίσω. 'Απαγορεύει στους 
οικείους του, μέ επίκληση άρών, να ενοχλήσουν τή μονή διεκδικώντας τα πα
ραπάνω. Ό παπα-Ίωσήφ ενώπιον τών μαρτύρων βεβαίωσε τήν παραπάνω 
αφιέρωση, μέ τον Ορο να παραμείνει ανενόχλητος για πάντα στο μονύδριο. Σέ 
περίπτωση πού θα προσπαθήσουν να τον απομακρύνουν από το μονύδριο, θα 
πάρει πίσω οσα έ'χει αφιερώσει, σύμφωνα καί μέ γράμμα εσφραγισμενο της 
Συνάξεως της μονής. 

Υπογράφουν: Ό ιερομόναχος Ι ω σ ή φ Κοντοπίδης. Ό ιερομόναχος Νικό
δημος, ηγούμενος μονής Φανερωμένης. Ό Σταμάτης Γοργογείρης. Ό 'Αντώ
νης Κοντοπίδης. Ό Γεώργιος Μενδρινός. δημόσιος νοτάριος Ναξίας, συντά
κτης του εγγράφου καί αντιγραφέας της κόπιας. 

'Αρχ.: Κόπνα / Εις δόξαν τοΰ εωνίου θεοϋ αμήν 1721 Ιουλίου SI / εν τη να-
ξίαν Ι f "Εξιδοίας βουλεϊς και αγαθής πρωερέσεως. . . 

Πρβλ. άρ. 57. 
Έκδ.: Νικολάου, άρ. 14, σελ. 221-223.—Ευδόκιμος, άρ. 152. 
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62 'Ανταλλαγή ακινήτου μεταξύ της μονής Ξηροποτάμου και των 
κατοίκων της χώρας Πολυγύρου 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 322x220 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοϋ α' φύλ
λου. Μελάνι φαιό.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο, συντομογραφίες.— Σημείωση. 

17 Φεβρουαρίου 1725 

Οι γέροντες και οι κάτοικοι τής χώρας [Πολυγύρου1] συμφώνησαν με τον 
εκπρόσωπο τής μονής Ξηροποτάμου, ιερομόναχο και δίκαιο 'Ιερεμία, να ανταλ
λάξουν το κελλίο τής μονής, πού βρίσκεται στή χώρα και το όποιο χρειάζονται 
για τήν εκκλησία, με το σπίτι τοϋ Θεοδώρου του Σμυρσίνη. Το σπίτι αύτο 
διαθέτει αυλή και δύο συκαμνιές και βρίσκεται ανάμεσα στα κτήματα τοϋ 
Γιάννη, τοϋ 'Αργύρη και τοϋ Αργύρη τοϋ Καρλή. Οι κάτοικοι τής χώρας 
υπόσχονται στή μονή οτι θα κάνουν στο σπίτι, με έξοδα τής εκκλησίας, μια 
παχονσιά. 

'Υπογράφουν: Ό Δημήτριος, πού συμπληρώνει τήν υπογραφή του μέ τήν 
έκφραση δοϋλος τής σης άγιότητος. Ό παπα-Αύγερινός. Ό παπα-Εύγένιος. 
Ό γερο-Δημήτρης. 

Α ρ χ . : f δια τις παρούσης ομολογΐα(ς) καί καθοληκίς αποδίξεος ομολογοϋ-
μεν Ι ε μις και χόρα και γέροντες και λνπι. . . 

1. Μνημονεύεται στή σημείωση. 
Ευδόκιμος, άρ. 235. 

63 'Ομολογία μαστόρων για οικοδομικές εργασίες στή μονή Ξη
ροποτάμου 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 332x220. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοϋ α' φύλ
λου. Μελάνι μαϋρο.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.— Φέρει 3 έντυπες σφραγίδες των 
μαστόρων. 

1726 

ΟΊ μαστρο-Αντρώνης, μαστρο-Ράικος, μαστρο-Ίωάννης καί ο'ι Μάνθος, 
Κώστας καί Δήμος συμφώνησαν μέ τον προηγούμενο τής μονής Ξηροποτάμου 
να αναλάβουν κατ' άποκοπήν τήν εκτέλεση επισκευών σέ κτίσματα τής μονής. 
Πρέπει να ανακατασκευάσουν εκ θεμελίων, μέ τρία πατώματα (πατωσιες) 
καί μέ καμάρες, τον παλαιό μαχαλά, μέσα άπο τον Πύργο καί έως το δο
χείο. Επ ίσης , οφείλουν να επισκευάσουν καί τήν άλλη πτέρυγα (κόρδα), 
άπο το νοσοκομείο εως το δοχειό. Αεπτομερής περιγραφή των κατασκευών 
πού πρέπει να γίνουν. Ή μονή οφείλει να τους καταβάλει 450 γρόσια, 330 μέ
τρα κρασί καί άπο δύο καυκιά ρακί στον καθένα. Ή μονή αναλαμβάνει ακόμη 
τήν υποχρέωση να δίνει για κάθε 50 γρόσια έναν τράγο. 
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Σε μεταγενέστερες προσθήκες αναφέρεται δτι οί τεχνίτες εισέπραξαν α) 39 
γρόσια για τα ξύλα πού έβγαλαν και β) δύο δόσεις άπο 100 άσλάνια. 

'Αρχ.: f 1726 δια τον παρόντος ήμον γράματος ομολογοϋμεν ήμης οι μα
στάρι. . . 

Πίν. 10. 

64 'Ονομασία σκευοφύλακα και ανάθεση σ'αυτόν χρέους της μο
νής Ξηροποτάμου 

Κώδικας ταξιδιών (βλ. Κωδ. άρ. 1), σελ. 202. 
17 Φεβρουαρίου 1727, Παρασκευή 

Οί προϊστάμενοι της μονής Ξηροποτάμου ονομάζουν σκευοφύλακα τής μο
νής τον παπα-Δοσίθεο καί του αναθέτουν το χρέος της, πού ανέρχεται σε 
8.000 άσπρα. Ό Δοσίθεος μπορεί να πουλήσει δ,τι θελήσει, για να εξοφλήσει 
το χρέος. 

'Υπογράφουν: Ό προηγούμενος 'Ιγνάτιος. Ό προηγούμενος Νεόφυτος. Ό 
προηγούμενος Μαλαχίας. Ό γέροντας Ίωάσαφ. Ό ιερομόναχος Νικόδημος. 
Ό γέροντας Παρθένιος. Ό γέροντας Ταράσιος. 

'Αρχ.: 1721 Φεβρουαρίου 1η ημέρα παρα/σκεβή εκαταστίσαμε {σκαφα} σκε-
βο/φηλαξ τον προηγουμενον παπα κυρ δοσί/Θεον. . . 

65 'Αφιέρωση σπιτιού στο χωριό Διζδαρκιόγι άπο τη Ζαφείρα, 
θυγατέρα του Θεοδώρου Τοχάη 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 460x310 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto του α' φύλ
λου. Μελάνι μαΰρο.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.— Σημειώσεις. 

Αύγουστος 1730 

Ή Ζαφείρα, θυγατέρα του Θεοδώρου Τοχάη καί τής Πολύχρονους, σύζυ
γος του Χρήστου, γιου του παπα-Κυριάκου, άπο το χωριό Διζδαρκιόγι [στή 
Μεσημβρία1], αφιερώνει στή μονή Ξηροποτάμου το σπίτι πού αγόρασε άπο 
το βακούφι. Περιγραφή τοΰ σπιτιού, πού βρίσκεται στην ενορία τής Παναγίας: 
τέσσερες οντάδες δια φωτιά, χαγιάτι, προΰστον, δύο καταγώγια πέτρινα, αμπάρι 
με σανίδια, πηγάδι πετρόκτιστο, περιβολάκι, περιοχή πέτρινη, συκαμνιά. Το 
σπίτι συνορεύει με τα σπίτια: α) τής Κατερίνας, άνδραδελφής τής Ζαφείρας, 
β) του Γεωργίου Δράντζιου, γ) τοΰ Παρασκευα Παπουτζή, καί δ) τοΰ Έ ξ α -
κουστοΰ, γαμπρού τής Ζαφείρας. Έπισείονται άρές στους απογόνους της πού 
θα αμφισβητήσουν τήν αφιέρωση. Το έγγραφο συντάχθηκε στο Βουκουρέστι. 

'Υπογράφουν: Ή Ζαφείρα, με το χέρι τοΰ ίατροΰ Δημητρίου Νοταρά, 
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μετά άπο α'ίτησή της. Ό Γεώργιος, εγγονός της Ζαφείρας, γιος του Λαζάρου. 
Ό Νύσης Νεόφυτος, Βατοπεδινός. 

'Αρχ.: Άπ δλας τάς άρετάς ή ελεημοσύνη είναι μεγαλητέρα. . . 

1. Στην υπογραφή τοϋ Δημητρίου Νοταρά αναφέρεται δτι το χωριό βρίσκεται υπό της 
μεσημβρίας. 
Στις σημειώσεις περιέχεται κατάλογος εγγράφων και αναφορά στα χοτζέτια του σπητίον 
της Κιράνας (κυράς "Αννας ;) / είς την Θεσσαλονίκην. Μια σημείωση αναφέρει άφιερω-
τήρια πάλαια άχρηστα. 
Ευδόκιμος, άρ. 188. 

66 Όμόλογο πώλησης άπο τή μονή Ξηροποταμου των κελλιων 
του 'Αγίου 'Ιωάννου του Θεολόγου και των 'Αρχαγγέλων 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 360 Χ 240. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοϋ α' φύλ
λου. Μελάνι μαϋρο.— Διατήρηση καλή.—'Ορθογραφία.— Στο άνω περιθώριο έντυπη σφρα
γίδα της μονής Ξηροποταμου.— Σημειώσεις. 

1731 

Ό μοναχός γερο-Μελέτιος ζήτησε άπο τή μονή Ξηροποταμου να τοϋ πα
ραχωρηθεί το κελλίο του Ά γ ι ο υ 'Ιωάννου του Θεολόγου, καθώς και το κελλίο 
των 'Αρχαγγέλων πού βρίσκεται πλησίον του. Ή μονή παραχωρεί τα κελλία 
έναντι του ποσοΰ τών 70 γροσιών. Στο τριπρόσωπο αναφέρεται ό μοναχός 
Χριστόφορος. Οι αγοραστές οφείλουν να συμμετέχουν στις παγγενίες της μο
νής και ή σννοοσία τους ορίζεται σε 120 άσπρα το έτος. Κατάλογος της κι
νητής περιουσίας τών δύο κελλιων: αμφίων, σκευών, βιβλίων της εκκλησίας 
και οικοσκευής1. 

Υπογράφει ό Δοσίθεος, σκευοφύλακας της μονής. 

'Αρχ.: f Έν ετη 1731 ελθών προς την ήμετέραν μονήν τοϋ Ξηροποταμου ό 
όσιώτατος εν μοναχοΐς γέρο κυρ Μελέτιος. . . 

1. Στο αριστερό περιθώριο σημείωση της 2ας Νοεμβρίου 1734, σχετικά μέ παραχώρηση 
και άλλων βιβλίων. 

67 .'Αφιέρωση χωραφιού και ζώων στή Νάξο άπο τον παπα-
Γεώργη Δέτζη 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 345x240. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοϋ α' φύλ
λου. Μελάνι καστανό.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.—"Εντυπη σφραγίδα στην αρχή 
και στο τέλος τοϋ κειμένου.— Σημείωση. 

30 'Απριλίου 1733 

Ό παπα-Γεώργης Δέτζης, χαρτοφύλακας Δριμαλίας, έλαβε γράμμα άπο 
τή μονή του Ξηροποταμου, πού τον ορίζει ηγούμενο δια βίου στο μετόχι τών 



ΕΓΓΡΑΦΑ 73 

Ά γ ι ω ν Τεσσαράκοντα, στη Νάξο.1 Φωτισμένος άπο το Ά γ ι ο Πνεύμα, ό παπα-
Γεώργης αφιερώνει στο μετόχι το χωράφι του, στην Παναγία στους Ά ρ κ ο υ -
λους, καθώς καί τριάντα πρόβατα και δύο αγελάδες. Ό παπα-Γεώργης διευ
κρινίζει οτι ή υπόλοιπη περιουσία του, κινητή καί ακίνητη, θα παραμείνει στον 
ΐδιο καί θα διατεθεί κατά τή βούληση του. Ε π ί σ η ς , αναφέρει δτι έδωσε στή 
μονή Ξηροποτάμου ώς πάκτο δέκα ετών 122 γρόσια. Μετά τήν παρέλευση δε
καετίας θα πρέπει να δίνει στή μονή 12 γρόσια ετησίως, έως το θάνατο του 
ή έως τήν αποχώρηση του. 

Υπογράφει ό παπα-Γεώργης Δέτζης, χαρτοφύλακας Δριμαλίας. 

Α ρ χ . : 1733 άπρηλήου 30 / f την σήμερον, χάρητη Θεοϋ, πεφωτησμένος. . . 

1. Στή σημείωση μνεία τοϋ εγγράφου ώς συμφωνητικού γράμματος καί μνημόνευση του 
δτι ό Δέτζης έκοινοβίασε στή μονή Ξηροποτάμου. 
"Εκδ.: Νικολάου, άρ. 15, σελ. 226-227.—Ευδόκιμος, άρ. 153. 

68 'Έγγραφο ανάθεσης χρέους της μονής Ξηροποτάμου στον 
προηγούμενο Μακάριο 

Πρωτότυπο.— Χαρτί 342x214 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto. Μελάνι μαΰρο.— Δια
τήρηση καλή.—'Ορθογραφία.— Στο ίίνω περιθώριο έντυπη σφραγίδα της μονής Ξηροποτά
μου καί σημείωση στα τουρκικά. 

10 Μαΐου 1736 

Ή μονή Ξηροποτάμου, επειδή βρίσκεται σε δεινή κατάσταση, ζήτησε άπο 
τον προηγούμενο παπα-Μακάριο να αναλάβει τήν εξόφληση του χρέους της 
στή Θεσσαλονίκη, πού ανέρχεται σέ έντεκα πουγγία. Ό Μακάριος καθίσταται 
υπόλογος για το χρέος αυτό, ενώ ή μονή τοϋ παραχωρεί τον Τίμιο Σταυρό, 
προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα με ζητεΐες. Ό μοναχός πού θα θέσει 
σέ αμφισβήτηση τή διαχείριση τοϋ χρέους άπο τον παπα-Μακάριο θα πρέπει: 
α) να αναλάβει ό 'ίδιος τήν αποπληρωμή του χρέους, β) να καταβάλει τα τυχόν 
έ'ξοδα του Μακαρίου για τήν υπόθεση αυτή καί γ) να επιστρέψει στο Μακάριο 
τα ποσά πού ήδη κατέβαλε για τήν αποπληρωμή του χρέους. Το έ'γγραφο 
θα έ'χει ισχύ εν παντί κριτηρίω. 

Υπογράφουν ιδιοχείρως οι μάρτυρες: Θεοδόσιος Λαυριώτης, γέροντας της 
Μεγάλης Μέσης, Στέφανος Βατοπεδινός, Διονύσιος Ίβηρίτης, γέροντας της 
Μέσης, και οι μοναχοί της μονής (άπο το Ϊδιο χέρι): δίκαιος γερο-Διονύσιος, 
γερο-Λεόντιος, γερο-Νικόδημος, ιερομόναχος Άνανίας, γερο-Δανιήλ, γερο-Δα-
νιήλ, γερο-Άβραάμ, γερο-Γηρομάνος (Γερμανός;), γερο-Διονύσιος, γερο-Γρη-
γόριος, ιερομόναχος Νεόφυτος. 

Ά ρ χ . : f Επειδή και το Ιερόν ημών μοναστήριον, εκινδύνενσεν από το πολύ 
χρέος / της Θεσσαλονίκης... 
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69 'Υποσχετικό έγγραφο προς τον Τίμιο Σταυρό της μονής Ξη-
ροποτάμου των κατοίκων άνω Κρουσόβου 

Συλλογικό αντίγραφο (βλ. Κώδ. άρ. 2), χέρι 'Ιεροθέου. 
10 Νοεμβρίου 1736 

Οι γέροντες και προεστοί "Ανω Κρουσόβου υπόσχονται να δίνουν, για μνη
μόσυνο και βοήθεια στην πολιτεία, στον Τίμιο Σταυρό της μονής Ξηροποτά-
μου 20 γρόσια, για να μένει αναμένο το κανδήλι πού του έχουν αφιερώσει. 
'Υπόσχονται ακόμη να δίνουν ετησίως 40 γρόσια, για να τελείται μια λιτανεία 
του Τιμίου Σταύρου στην πολιτεία. "Οποιος δμως θέλει μπορεί να δίνει επι
πλέον, κατά τή βούληση του. Έπισείονται άρές εναντίον δσων δεν τηρήσουν 
την υπόσχεση. 

'Υπογράφουν: Ό ιερέας Θεοδωρής. Ό ιερέας Ευθύμιος. Ό ιερέας Στερια
νός. Ό ιερέας 'Ιωάννης. Ό 'ιερέας Πλουμής. Ό Χατζή-Γεωργάκης. Ό Θωμάς 
του Μίχου. Ό Θωμάς του Σιργιότη. Ό Λιόντας του γερο-Ίωαννικίου. Ό Κων
σταντίνος του Μίχου. Ό Ξευτέρης. Ό 'Ιωάννης του Ρατίτζη. Ό 'Ιωάννης του 
Κωνσταντή. Ό Γεράκης του Κωνσταντή. Ό Θεοχάρης του Ζάχαρη. 

'Αρχ.: f νποσχέθημεν ημείς οι νποκάτοθεν γεγραμμένοι, οί γέροντες δηλαδή 
και προεστώτες / της άνω κούρσεβας. . . 

Το έγγραφο πρέπει να είναι το ϊδιο με το ύπ'άρ. 73, το όποιο αντέγραψε ό 'Ιερόθεος, «απο
καθιστώντας» το. Κατά τί)ν αντιγραφή διάβασε λανθασμένα 1736, αντί της κανονικής χρο
νολογίας 1738, με αποτέλεσμα να χρονολογήσει το «αντίγραφο» του στο έ*τος ,αψλς'. 
Ευδόκιμος, άρ. 181. 

70 'Αφιέρωση του ναοΰ της Θεοτόκου Φανερωμένης, στους Δό
λους Μάνης, από τους αδελφούς Γαηταναρου 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 282x200 . Το κείμενο καταλαμβάνει το α' φύλλο. Μελάνι 
γκρίζο.— Διατήρηση μέτρια (σχισμένο).—'Ανορθόγραφο.— Σημειώσεις. 

18 'Ιανουαρίου 1737 

Οί αδελφοί 'Αναγνώστης, 'Ανδρέας, Δημήτρης καί Γιαννάκης τα Γαητα-
ναράκια (γιοι του Γαηταναρου), άπο τους Κάτω Δόλους [Μάνης1], καθώς καί 
οί υπόλοιποι (;) αφιερώνουν στή μονή Ξηροποτάμου το ναό της Θεοτόκου, της 
επονομαζόμενης Φανερωμένης, πού βρίσκεται επάνω άπο τή ράχη του Ρουμπά-
λοβου. Παραχωρούν επίσης το μερίδιο τους άπο χωράφι. Ή αφιέρωση έ'γινε 
για μνημόσυνο των γονέων καί των συγγενών τους. 

'Υπογράφει ό παππούς των παιδιών Γεωργάκης Γαητανάρος. 
Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει σημείωση, σύγχρονη μ έ τ ο έγγραφο, 

σύμφωνα με τήν οποία ό Γεωργάκης 'Ιταλικός εγγράφει στην πρόθεση του 
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μοναστηρίου του Ξηροποταμου τρία ονόματα: του Ίωάσαφ ιεροδιακόνου, του 
Δημητρίου και του Παναγιώτη, έναντι δύο ρεαλίων. 

'Αρχ.: 1737 "Ιανουαρίου 18. ντολοϋς κάτο /Δια του παρόντος γράματος και 
καλής και καθολικής αποδίξεος φανερόνομε / και ομολογούμε. . . 

1. Σε σημείωση αναφέρεται Οτι πρόκειται για αφιερωτικον από / το μετόχι μας εις νησίν / 
τον μορέος δια την παναγίαν φανερο/μένη. 
Ευδόκιμος, άρ. 195. 

71 'Αφιέρωση κτημάτων στη Μυτιλήνη άπο τή Μπερτουμία του 
Χατζή- Γεωργίου 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 3 3 8 x 2 1 5 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto του α' φύλ
λου. Μελάνι μαΰρο.— Διατήρηση καλή.—'Ορθογραφία. 

Ιούνιος 1738 

Ή Μπερτουμία, του μακαρίτη Χατζη-Γεωργίου, αφιερώνει στη μονή Ξη
ροποταμου το πατρικό της σπίτι στο μαχαλά της Κουλουμπάρας [Μυτιλήνη]. 
Ε π ί σ η ς , αφιερώνει και έναν τόπο πού περιήλθε αργότερα στην κατοχή της. 
Τα δύο ακίνητα βρίσκονται κοντά [στο σπίτι;] του Τουγάνη, στο μύλο και στα 
σπίτια των αδελφών της και στο μαγαζί του Πουρνάζου. Ή αφιέρωση θα 
ισχύσει μετά το θάνατο της. Ή άφιερώτρια διατηρεί το δικαίωμα, σε περί
πτωση δυσπραγίας, να πουλήσει τα ακίνητα. 

Για την αφιέρωση θα εγγράφουν στην παρρησία της μονής εννέα ονό
ματα. (Στο αριστερό περιθώριο και γραμμένα με άλλο χέρι αναφέρονται τα 
ονόματα: Γεώργιος, Έ ρ ι γ ώ , Μπερτουμία, Μανολάκης, Μελισσηνή, Δούκαινα, 
Άλλαμάνα, Μελισσηνή, Έλενούδα). 

'Υπογράφουν: Ή Μπερτουμία του ποτέ Χατζη-Γεωργίου. Ό Μανολάκης 
Χατζη-Γεωργίου. Ό Χατζη-Μανολάκος Καμπαδελη. Ό Γιαννάκης Φώτη. Ό 
Χατζή-Παναγιώτη ς του Συνοδινοϋ. Ό Γιαννάκος του Γεωργάκη, ψάλτης. 

'Αρχ.: f οιά του παρόντος μου όμολογητικοϋ γράμματος δηλοποιώ και φανε
ρώνω εγώ ή μπερτουμία. . . 

Ευδόκιμος, άρ. 236.— Πίν. 1. 

72 'Ανταλλαγή χωραφιού μεταξύ της μονής Ξηροποταμου και του 
Μαυρουδή του Νικόλα 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 165x110 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοΰ α' φύλ
λου. Μελάνι μαΰρο.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.—-Σημείωση. 

6 Αυγούστου 1738 

Ό Μαυρουδής, τοΰ ποτέ Νικόλα, άπα τα Καλύβια, ανταλλάσσει το χ ω 
ράφι του στις Βάρες τοΰ Κουκουνάρα, πέντε σπορών, με το χωράφι τοΰ παπα-
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'Αγγέλου της Άλίθους, στην Όρμύλια, της μονής Ξηροποτάμου. Ό Μαυρου-
δής έδωσε επιπλέον καί μια όκα κερί για χάρη των 'Αγίων Τεσσαράκοντα. 

Υπογράφουν: Ό Μαυρουδής του ποτέ Νικόλα άπο τα Καλύβια. Ό παπα-
Λάζος. Ό Τίμος. Ό Γιάννης. 

'Αρχ.: f Ης τους -1738- ανγονστού —6- εσνμφώνισα εγό ο μαβροδίς. . . 

Ευδόκιμος, άρ. 138. 

73 Συμφωνία για αφιέρωση στον Τίμιο Σταυρό της μονής Ξη
ροποτάμου κανδηλιοΰ άπο τους κατοίκους της χώρας "Ανω 
Κρουσόβου 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 220x160 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοϋ α' φύλ
λου, οι υπογραφές εκτείνονται στο verso. Μελάνι μαϋρο.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγρα
φο.— Σημειώσεις. 

1 Νοεμβρίου 1738 

Οι κάτοικοι της χώρας "Ανω Κρουσόβου συμφώνησαν με τη μονή Ξηρο
ποτάμου να αφιερώσουν ασημένιο κανδήλι, πού θα καίει μπροστά στον Τίμιο 
Σταυρό. Για το λάδι θα προσφέρουν ετησίως 20 άσλάνια. Ή μονή αναλαμβά
νει τήν υποχρέωση να στέλνει τον Τίμιο Σταυρό στή χώρα τους κάθε χρόνο, 
το Μάιο. Οι κάτοικοι θα πρέπει να καταβάλλουν τότε 40 επιπλέον γρόσια. 

Υπογράφουν: Ό 'ιερέας Θεοδωρής. Ό Ιερέας "Ανθιμος. Ό ιερέας Στε
ριανός. Ό ιερέας 'Ιωάννης. Ό ιερέας Πλούμης. Ό Χατζή-Γεωργάκης. Ό Θω
μάς του Μίχου. Ό Θωμάς τοϋ Σιργιότη. Ό Λέο(ν)τας τοϋ γερο-Ίωαννικίου. 
Ό Κωνσταντίνος τοϋ Μίχου. Ό Ξευτέρης. Ό 'Ιωάννης του Ρατίτζη. Ό ' Ι ω 
άννης τοϋ Κωσταντή. Ό Γεωργάκης τοϋ Κωσταντή. Ό Θεοχάρης του Ζάχα-
ρ(η) . Ό Στέφανος του Γιάννη. Ό 'Ιωάννης τοϋ Φωτεινού. Ό Γιώργος του 
Λευθέρη. Ό Χρήσιμος τοϋ Γεώργη. Ό 'Ιωάννης του Μίχου. Ό Θεοδωρής τοϋ 
Κωσταντή. 

'Αρχ.: f δια το παρόντος ήμ(ών) γραματος / καί καθολικ(ής) αποδιξεος ομο-
λωγονμεν ήμής ol χώρα. . . 

Πρβλ. άρ. 69. 
Ευδόκιμος, άρ. 226. 

74 Υποσχετικό έγγραφο των κατοίκων της Λογγοβικίας προς τον 
Τίμιο Σταυρό της μονής Ξηροποτάμου 

Συλλογικό αντίγραφο (βλ. Κωδ. άρ. 2), χέρι 'Ιεροθέου. 
27 Αύγουστου 1740 

Οι γέροντες καί προεστοί της χώρας Λογγοβικίας αναφέρουν Οτι συμφώ-
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νησαν με τους πατέρες της μονής Ξηροποτάμου να προσκαλούν στην πολιτεία 
τους τον Τίμιο Σταυρό και να ψέλνονται τρεις αγιασμοί, δταν αυτός περνά 
από το "Ανω Κρούσοβο. 'Υπόσχονται να δίνουν στον Τίμιο Σταυρό 60 γρόσια: 
τα 10 για να καίει το άργυρο κανδήλι, πού αφιέρωσαν προς αγιασμό καί στή
ριγμα της πολιτείας τους, τα υπόλοιπα 50 γρόσια, για τους κοινούς αγιασμούς 
στην πολιτεία. "Οποιος όμως θέλει μπορεί να δίνει επιπλέον, κατά τη βούληση 
του. Έπισείονται άρές εναντίον δσων δέν τηρήσουν την υπόσχεση. 

Υπογράφουν: Ό Βασίλειος, ιερέας καί οικονόμος. Ό ιερέας Χριστόδουλος. 
Ό ιερέας Γεώργιος. Ό Χατζή-Γεωργάκης. Ό Σοφιανός. Ό Σταμάτης. Ό 
Αυγερινός. Ό Δημήτρης. Ό Θεόδωρος. Ό Χριστόδουλος. Ό Ιωάννης. Ό Δη
μήτρης. Ό Ίωαννάκης. Ό Γεώργιος. Ό Μιχάλης. Ό Κύρκος. 

'Αρχ.: " με το παρόν μας όμολογητικον γράμμα, φανερόνωμεν ήμεϊς οι νπο-
κάτωθεν γεγραμμένοι, οι γέρον/τες και προεστοί της χώρας λογγοβικία. . . 

Ευδόκιμος, άρ. 181. 

75 Υποσχετικό έγγραφο των κατοίκων της χώρας Σούρπας προς 
τον Τίμιο Σταυρό της μονής Ξηροποτάμου 

Συλλογικό αντίγραφο (βλ. Κώδ. άρ. 2), χέρι 'Ιεροθέου. 
7 'Οκτωβρίου 1740 

Οι γέροντες καί προεστοί της χώρας Σούρπας αναφέρουν δτι συμφώνησαν 
με τους πατέρες της μονής Ξηροποτάμου να προσκαλούν στην πολιτεία τους 
το Τίμιο Ξύλο δταν θα περνά άπο το "Ανω Κρούσοβο. Υπόσχονται να προσφέ
ρουν στον Τίμιο Σταυρό 40 γρόσια άπο το κοινό. "Οποιος δμως θέλει μπορεί 
να δίνει επιπλέον, κατά τη βούληση ίου . Έπισείονται άρές εναντίον δσων δέν 
τηρήσουν τήν υπόσχεση. 

Υπογράφουν: Ό ιερέας Μιχάλης .Ό ιερέας Δημήτρης. Ό ιερέας Πασχάλης. 
Ό γερο-Στόικος. Ό 'Ανδρέας. Ό Πολύχρονης. Ό 'Αλέξης καί οι λοιποί πάντες. 

'Αρχ.: "ύπεσχέθημεν και ήμεϊς οι νποκάτωθεν γεγραμμένοι άπαντες οι πρωε-
στοί και δ λίπος λαός της χώρας / σοϋρπα. . . 
Ευδόκιμος, άρ. 181. 

76 'Αφιέρωση στον Τίμιο Σταυρό της μονής Ξηροποτάμου ελαιο
δέντρου στή Γοίλάτιστα άπο τον Παναγιώτη του Παλτζίκη 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 1 7 0 x 1 1 0 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto του α' φύλ
λου. Μελάνι μαϋρο.— Διατήρηση μέτρια.—'Ανορθόγραφο.— Σημειώσεις. 

17 'Ιουνίου 1741 

Ό Παναγιώτης του Παλτζίκη αφιερώνει στον Τίμιο Σταυρό της μονής 
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Ξηροποτάμου μία ελιά, άπο τις οκτώ πού βρίσκονται στην Καπακίνα, κοντά 
στο αλώνι του παπα-Μανόλη Μιλαχροΰ στη Γαλάτιστα. Οι Ξηροποταμηνοί 
μπορούν να διαλέξουν οποίαν ελιά θέλουν. 

Υπογράφουν: Ό παπα-Μανόλης. Ό ιερέας Βρέτας. Ό Ιερέας Γιώργος. 
Ό Νικόλας Λογοθέτης. Ό Γιάννος του Κωσταντή. 

'Αρχ.: Γαλάτιστα / f ομόλογο εγο ο παναγιοτης τον παλτζικι το πος / αφιε-
ροσα.. . 

Ευδόκιμος, άρ. 163. 

77 'Υποσχετικό έγγραφο των κατοίκων της χώρας Γαλάτζητας 
προς τον Τίμιο Σταυρό της μονής Ξηροποτάμου 

Συλλογικό αντίγραφο (βλ. Κώδ. άρ. 2), χέρι 'Ιεροθέου. 
24 'Ιουλίου 1741 

ΟΊ γέροντες και προεστοί της χώρας Γαλάτζητας [Γαλάτιστα] αναφέρουν 
οτι έδωσαν στους πατέρες της μονής Ξηροποτάμου συμφωνητικό έ'γγραφο με 
το όποιο το Τίμιο Ξύλο θα πηγαίνει στη χώρα τους, για να παίρνουν ευλογία. 
Υπόσχονται να προσφέρουν στον Τίμιο Σταυρό 50 γρόσια. "Οποιος όμως θέλει 
μπορεί να δίνει επιπλέον, κατά τη βούληση του. Έπισείονται άρές εναντίον 
δσων δεν τηρήσουν την υπόσχεση. 

Υπογράφουν: Ό Μανουήλ, ιερέας καί σακελλάριος. Ό ιερέας Βρέτας. Ό 
ιερέας Μοσχόπουλος. Ό γερο-Ζάχος. Ό Δημήτρης του Μανολάκη. 

'Αρχ.: "Εις τους χίλιους τόσους χρόνους (καθώς ύποκάτωθεν φαίνονται) ήμεϊς 
οι νποκάτοοθεν γεγραμμένοι οι γέ/ροντες και προεστοί της χώρας γαλάτζη
τας. . . 
Ευδόκιμος, άρ. 181. 

78 'Αφιέρωση στον Τίμιο Σταυρό της μονής Ξηροποτάμου αμπε
λιού στην Καρνιά άπο το Ζαφείρη του Συνανοΰ 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 225x170 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto του α' φύλ
λου. Μελάνι μαϋρο.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο. 

28 'Ιουλίου 1741 

Ό Ζαφείρης του Συνανοΰ αφιερώνει στον Τίμιο Σταυρό της μονής Ξηρο
ποτάμου αμπέλι πέντε σπορών στην Καρνιά [Γαλάτιστα]1. Το αμπέλι βρί
σκεται ανάμεσα στις ιδιοκτησίες του Γιάννου του Κωνσταντή, του 'Αντώνη 
Παπούδη και του Παναγιώτη Παπούδη. 

'Υπογράφουν: Ό σακελλάριος 'Εμμανουήλ. Ό ιερέας Μόσχος Πέλης. Ό 
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ιερέας Βρέτας. Ό γερο-Ζάχος. Ό Γιάννος του Κωσταντή, συντάκτης του εγ
γράφου. Ό Νικόλας 'Αγγέλου. 

'Αρχ.: δια τον παρόντος γραματος ονμονλονγο εγο οϋ ζαφιρις τον ση/νανον. . . 

1. Βλ. άρ. 79, σημ. 1. 
Ευδόκιμος, άρ. 242. 

79 'Αφιέρωση στον Τίμιο Σταυρό της μονής Ξηροποτάμου ελαιο
δέντρων στη Γαλάτιστα άπο τή Ζαφείρα Βουρβουρίταινα 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 220x170 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοϋ α' φύλ
λου. Μελάνι μαΰρο.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.— Σημειώσεις. 

28 'Ιουλίου 1741 

Ή Ζαφείρα Βουρβουρίταινα, ό γιος της Κατακαλος και ή θυγατέρα της 
Βενετού αφιερώνουν στον Τίμιο Σταυρό της μονής Ξηροποτάμου 10 ελιές, 
πού βρίσκονται στην τοποθεσία του Πατζηλάκου [Γαλάτιστα1]. 'Από τις ελιές, 
οι πέντε άνηκαν στη Βενετού, τρεις στο μακαρίτη Νικολή και δύο στον Κα-
τακαλό. 

'Υπογράφουν: Ό σακελλάριος 'Εμμανουήλ. Ό ιερέας Βρέτας. Ό Νικόλας 
'Αγγέλου. Ό Γιάννος τοϋ Κωνσταντή. 

'Αρχ.: δια τοϋ παρόντονς γραματος ονμονλουγο εγο ή ζαφιρον. . . 

1. Σέ σημείωση αναφέρεται δτι το έγγραφο αυτό, καθώς και άλλα, προέρχονται άπο τή 
Γαλάτιστα και τα είχε φέρει ό παπα-Μακάριος. "Ισως είναι το ϊδιο πρόσωπο πού ανέλαβε 
τήν αποπληρωμή τοϋ χρέους της μονής (άρ. 68). 
Ευδόκιμος, άρ. 164. 

80 'Αφιέρωση αμπελιού στο Παλαιομάντρι άπο το Βρέτα του 
Γιωργάκη 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 2 2 5 x 1 7 0 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοϋ α' φύλ
λου. Μελάνι μαΰρο.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.— Σημείωση. 

28 'Ιουλίου 1741 

Ό Βρέτας του Γιωργάκη και ή σύζυγος του 'Αχτίνα, θυγατέρα του Δ η 
μήτρη Καμπούρη, αφιερώνουν στη μονή Ξηροποτάμου αμπέλι 9 σπορών στο 
Παλαιό μαντρί [Γαλάτιστα1]. Το αμπέλι συνορεύει με τις ιδιοκτησίες του Δη
μήτρη Μιλαχροΰ, τοϋ 'Αγίου Γεωργίου καί με τή στράτα. 

'Υπογράφουν: Ό σακελλάριος 'Εμμανουήλ. Ό παπα-Μόσχος. Ό παπα-
Βρέτας. Ό 'ιερέας Γιώργος. Ό γερο-Ζάχος. Ό Γιάννος του Κωνσταντή. Ό 
Νικόλας 'Αγγέλου. — 
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'Αρχ. : f δια τον παρόντος γραματονς ονμονλονγο εγο ου βρετας / τοϋ γηορ-
γάκι. . . 
1. Βλ. άρ. 79, σημ. 1. 
Ευδόκιμος, άρ. 239. 

81 'Αφιέρωση στον Τίμιο Σταυρό της μονής Ξηροποτάμου αμπε
λιού στην τοποθεσία Ματροΰ από το Μανόλη τοΰ Ζαφείρη 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 220x170. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοΰ α' φύλ
λου. Μελάνι μαϋρο.— Διατήρηση καλή, υγρασία.—'Ανορθόγραφο.— Σημείωση. 

28 'Ιουλίου 1741 

Ό Μανόλης [Λαγκαδιώτης1] τοϋ μακαρίτη Ζαφείρη αφιερώνει στον Τίμιο 
Σταυρό τής μονής Ξηροποτάμου ενα αμπέλι στη Ματροΰ [Γαλάτιστα2], πού 
συνορεύει με το κτήμα τοΰ άδελφοΰ του. Ό αδελφός του Γιάννης δέν έ'χει 
κανένα δικαίωμα στο αμπέλι. 

'Υπογράφουν: Ό σακελλάριος 'Εμμανουήλ. Ό ιερέας Βρέτας. Ό Ιερέας 
Γιωργάκης. Ό Νικόλας 'Αγγέλου. Ό Γιάννος τοΰ Κωνσταντή. 

'Αρχ. : f δια τον παρόντονς γραματος ονμονλονγο εγο ου μανολης / τον μά-
καρίτι Ζαφιρι. . . 
1. Μνημονεύεται στη σημείωση. 

2. Βλ. άρ. 79, σημ. 1. 
Ευδόκιμος, άρ. 218. 

82 'Αφιέρωση στον Τίμιο Σταυρό τής μονής Ξηροποτάμου τεσ
σάρων ελαιοδέντρων στη Γαλάτιστα άπο το Θανάση τοΰ Βα
σιλικού 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 225x170 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοϋ α' φύλ
λου. Μελάνι μαϋρο.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.— Σημειώσεις. 

31 'Ιουλίου 1741 

Ό Θανάσης τοΰ μακαρίτη Βασιλικού Γιαγιάτζου1 αφιερώνει στον Τίμιο 
Σταυρό τής μονής Ξηροποτάμου τέσσερις ελιές, πλησίον τοΰ Χριστοδούλου, 
μία στοΰ Τηλουξικα καί τρεις στο πηγάδι τοΰ Σαβ(β)άτου [Γαλάτιστα2]. 

Υπογράφουν: Ό σακελλάριος 'Εμμανουήλ. Ό ιερέας Βρέτας. Ό Νικόλας 
'Αγγέλου. Ό Γιάννος τοΰ Κωνσταντή. 

'Αρχ. : f δια τον παρόντονς γραματος ονμονλονγο εγο ου Θανάσης / τον μα
καρίτη βασιλικού. . . 

1. Το όνομα αυτό ανάμεσα στις γραμμές. Σε σημείωση αναφέρεται καί το δνομα Για-
γιάτζικος. 



82 ΑΡΧΕΙΟ Ι. Μ. Ξ Η Ρ Ο Π Ο Τ Α Μ Ο Τ 

2. Μνημονεύεται στή σημείωση (βλ. και άρ. 79, σημ. 1). Με άλλο χέρι, στο αριστερό περι
θώριο, αναφέρονται τα γειτονικά κτήματα: τοϋ Πολύχρου τοϋ Χριστοπούλου και τοϋ διάκου 
Προχτανοΰ. 
Ευδόκιμος, άρ. 220. 

83 'Αφιέρωση στον Τίμιο Σταυρό της μονής Ξηροποταμου αμπε
λιού στή Γαλάτιστα άπο το Νικόλα του γερο -'Αγγέλου 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 225x170 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοϋ α' φύλ
λου. Μελάνι μαΰρο.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.— Σημείωση. 

1 Αυγούστου 1741 

Ό Νικόλας [Λογοθέτης1] τοϋ μακαρίτη γερο-'Αγγέλου αφιερώνει στον 
Τίμιο Σταυρό της μονής Ξηροποταμου ενα αμπέλι στοΰ Φώτη το χωράφι 
[Γαλάτιστα2]. Το αμπέλι βρίσκεται ανάμεσα στίς ιδιοκτησίες τοϋ Κωνσταντή 
Τζιοφούτη, τοϋ Δούκα Τζιοφούτη, τοϋ Οικονόμου και στή στράτα. 

'Υπογράφουν: Ό άφιερωτής Νικόλας. Ό σακελλάριος 'Εμμανουήλ. Ό ιε
ρέας Βρέτας. Ό 'ιερέας Γεώργιος. Ό ιερέας Γιωργάκης. 

'Αρχ.: /" δια τις παρούσας μον ομολογίας και καθολικις αποδιξιος ομόλογο 
εγο ο νικολας. . . 

1. Μνημονεύεται στή σημείωση. 
2. Βλ. άρ. 79, σημ. 1. 
Ευδόκιμος, άρ. 243. 

84 'Αφιέρωση στον Τ ίμ ιο Σταυρό της μονής Ξηροποταμου ελαιο
δέντρου στοΰ Μάρμαρου άπο το Γιάννη γιο του Ζαφείρη 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 2 2 2 x 1 7 2 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοϋ α' φύλ
λου. Μελάνι μαΰρο.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.— Σημειώσεις. 

2 Αυγούστου 1741 

Ό Γιάννης, γιος τοϋ μακαρίτη Ζαφείρη, αφιερώνει στον Τίμιο Σταυρό 
της μονής Ξηροποταμου μία ελιά στοΰ Μάρμαρου [Γαλάτιστα1]. Οι ιδιοκτη
σίες πού βρίσκονται πλησίον είναι τοϋ Γιώργου τοϋ γερο-Ζάχου και τοϋ 
άφιερωτή. 

'Υπογράφουν: Ό 'ιερέας Βρέτας. Ό 'ιερέας Κωσταντΐνος. Ό Νικόλαος ' Α γ 
γέλου. Ό Ζάχος Πουλητοΰ. Ό Γιάννος Κωσταντή. 

'Αρχ.: f δια τον παρόντος γραματος ονμουλονγο εγο ου γιανις τον μα/καρίτη 
Ζαφίρι. . . 

1. Βλ. άρ. 79, σημ. 1. 
Ευδόκιμος, άρ. 219. 
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85 'Αφιέρωση στον Τίμιο Σταυρό της μονής Ξηροποτάμου ελαιο
δέντρων στο Μεσοράχι άπο το Δημήτρη γιο του ιερομόναχου 
Κωνσταντίου Οικονόμου 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 220x170 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto του α' φύλ
λου. Μελάνι μαΰρο.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.— Σημειώσεις. 

2 Αυγούστου 1741 

Ό Δημήτρης, γιος του ιερομόναχου Κωνσταντίου Οικονόμου1, αφιερώνει 
στον Τίμιο Σταυρό της μονής Ξηροποτάμου δύο ελιές στο Μεσοράχι [Γαλά-
τιστα2]. Οί ιδιοκτησίες πού βρίσκονται γύρω είναι, άπο τη μία πλευρά, του 
Μανόλη Ψαροφα καί, άπο την πλευρά του λάκκου, του παπα-Βρέτα και του 
παπα-Σίρου. 

Υπογράφουν: Ό παπα-Κωνσταντής Γιάννου. Ό ιερέας Βρέτας. Ό Νικό
λας Αγγέλου . Ό Γιάννος του Κωσταντή. Ό άφιερωτής. 

Α ρ χ . : 'Ομολογά ο δημήτρης ό νιος τον ήκοννόμον παπα κνρ/Κωνσταντιον 
ιερονμονναχον. . . 

1. Πρόκειται για επίθετο καί Οχι για εκκλησιαστικό τίτλο. Σε σημείωση αναφέρεται ελεαι 
στο μεσοράχι / τον διμητρι τον παπα οικο/νομον. Βλ. καί άρ. 83. 
2. Μνημονεύεται στη σημείωση. Βλ. καί άρ. 79, σημ. 1. 
Ευδόκιμος, άρ. 165. 

86 'Αφιέρωση στον Τίμιο Σταυρό τής μονής Ξηροποτάμου ελαιο
δέντρων με χωράφι στον Κοσιβά άπο το Σωτήρη του Χρήστου 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 220x170 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto του α' φύλ
λου. Μελάνι μαΰρο.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.—-Σημείωση. 

17 Αυγούστου 1741 

Ό Σωτήρης του Χρήστου αφιερώνει στον Τίμιο Σταυρό τής μονής Ξηρο
ποτάμου δύο ελιές με χωράφι δύο μοδίων στον Κοσιβά [Γαλάτιστα1] καί εγ
γράφει στην πρόθεση τής μονής τα ονόματα: Σωτήρης, Ασανοΰ, Γεωργάκης. 
ΟΊ γύρω ιδιοκτησίες είναι τοΰ Αποστόλη Αργυρούδη, του Θεοδώρου Πδέγου, 
του Θανάση τοϋ παπα-Αγαπητοΰ καί ή στράτα. 

Υπογράφουν: Ό παπα-Μόσχος. Ό ιερέας Βρέτας. Ό ιερέας Κωνσταντής. 
Ό γερο-Ζάχος. Ό Στέριος γιος τοϋ Αρδαμερίου (γιος τοϋ επισκόπου Α ρ δ α -
μερίου;). Ό Νικόλας Λογοθέτης. Ό Γιάννος τοΰ Κωνσταντή. 

Α ρ χ . : f δια τον παρόντος γράματος γίνετε δίπλον της πάσι ος δτι. . . 

1. Βλ. άρ. 79, σημ. 1. 
Ευδόκιμος, άρ. 238.— Πίν. 12. 
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Πίν. 12. 'Αφιέρωση στον Τίμιο Σταυρό της Μονής Ξηροποτάμου ελαιοδέντρων μέ χωράφι 
στον Κοσιβά άπο τον Σωτήρη τοΰ Χρήστου (17 Αυγούστου 1741: άρ. 86) 
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87 'Αφιέρωση στον Τίμιο Σταυρό της μονής Ξηροποτάμου χω
ραφιού στοΰ Μάρμαρου άπο τη Δούκαινα, θυγατέρα του Πα
ναγιώτη 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 173x115. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοϋ α' φύλ
λου. Μελάνι μαϋρο.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.— Σημείωση. 

20 Αυγούστου 1741 

Ή Δούκαινα, θυγατέρα του μακαρίτη Παναγιώτη, αφιερώνει στον Τίμιο 
Σταυρό τής μονής Ξηροποτάμου δύο ελιές1 στοΰ Μάρμαρου [Γαλάτιστα2]. Οι 
ιδιοκτησίες πού βρίσκονται γύρω είναι του Γιώργου του γερο-Ζάχου καί του 
Μανόλη Λιβαδιώτη. 

Υπογράφουν: Ό 'ιερέας Βρέτας. Ό ιερέας Κ<ονσταντΐνος. Ό Νικόλαος 
'Αγγέλου. Ό Γιάννος Κωνσταντή. 

'Αρχ. : f διά τον παρόντος γραματος ονμονλονγο εγο / η οούκινα. . . 

1. Οι ελιές, σύμφωνα με τή σημείωση, βρίσκονται στο αμπέλι. 

2. Βλ. άρ. 79, σημ. 1. 
Ευδόκιμος, άρ. 237. 

88 'Αφιέρωση στον Τίμιο Σταυρό τής μονής Ξηροποτάμου ελαιο
δέντρων στοΰ Κάλιανη τή βρύση άπο τον Παναγιώτη γιο του 
Θεολόγη 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 170x112 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοϋ α' φύλ
λου. Μελάνι μαϋρο.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.— Σημείωση. 

20 Αυγούστου 1741 

Ό Παναγιώτης, γιος του μακαρίτη Θεολόγη, αφιερώνει στον Τίμιο Σταυρό 
τής μονής Ξηροποτάμου δύο ελιές με το χωράφι τους στοϋ Κάλιανη τή βρύση 
[Γαλάτιστα1]. Οί γύρω ιδιοκτησίες είναι του γέρο-Ζάχου καί του Ζαχαρία 
Καλτζούνη. 

Υπογράφουν: Ό σακελλάριος 'Εμμανουήλ. Ό Ιερέας Βρέτας. Ό Νικό
λαος τοϋ 'Αγγέλου. Ό ιερέας Γεώργιος. Ό Γιάννος τοϋ Κωνσταντή. 

'Αρχ. : f διά τον παροντονς γραματος ονμονλονγο εγο ον πα/ναγιώτης. .. 

1. Βλ. άρ. 79, σημ. 1. 
Ευδόκιμος, άρ. 241. 
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89 'Αφιέρωση στον Τίμιο Σταυρό της μονής Ξηροποταμου συ-
καμνιας στον "Αγιο Νικόλαο άπο την Πόζια του Δήμου Στάνη 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 173x110 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοϋ α' φύλ
λου. Μελάνι μαϋρο.—• Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.— Σημείωση. 

21 Αυγούστου 1741 

Ή Πόζια τοϋ Δήμου Στάνη αφιερώνει στον Τίμιο Σταυρό τής μονής 
Ξηροποταμου μεγάλη συκαμνιά στον Ά γ ι ο Νικόλαο [Γαλάτιστα1]. Ή συκα-
μνια βρίσκεται στοΰ Ζαφείρη Στάνη τον κάμπο. Ή Πόζια έκανε την αφιέ
ρωση, για να μνημονευτεί το ονομά της. 

'Υπογράφουν: Ό παπα-Μίχος. Ό ιερέας Βρέτας. Ό παπα-Κωνσταντής. 
Ό γερο-Ζάχος. Ό Χατζη-Ζάχος. Ό Γιάννος Κωνσταντή. Ό Στέριος γιος 
Άρδαμερίου. Ό Νικόλας 'Αγγέλου. 

'Αρχ. : f διά του παρόντος γράματος ομόλογο εγό η μπόζηα τον δίμον. . . 

1. Βλ. άρ. 79, σημ. 1. 
Ευδόκιμος, άρ. 231. 

90 'Αφιέρωση στον Τίμιο Σταυρό τής μονής Ξηροποταμου ελαιο
δέντρου στην Τούφα από την 'Αχτίνα του Δημήτρη Καμπούρη 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 170x110 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοϋ α' φύλ
λου. Μελάνι μαΰρο.— Διατήρηση μέτρια, Ι'χνη υγρασίας.—'Ανορθόγραφο.— Σημείωση. 

21 Αυγούστου 1741 

Ή Αχτ ί να του Δημήτρη Καμπούρη αφιερώνει στον Τίμιο Σταυρό τής 
μονής Ξηροποταμου ελιά πού άνηκε στον αδελφό της Ά γ γ ε λ ο και βρίσκεται 
στην Τούφα1, μέσα στο χωράφι του Στάθη [Γαλάτιστα2]. Οι γύρω ιδιοκτησίες 
είναι του Ζαφείρη, τής Σαμαροΰς, τοϋ Διφασούδη και τοϋ Γεωργάκη. 

'Υπογράφουν: Ό παπα-Βρέτας. Ό παπα-Μόσχος. Ό παπα-Κωνσταντής. 
Ό Χατζη-Ζάχος. Ό 'Ιωάννης τοϋ Κωνσταντή. Ό Στέριος υιός Άρδαμερίου. 
Ό Νικόλας 'Αγγέλου. 

Α ρ χ . : f δια τον παρόντος γράματος ομόλογο εγο η α/χτηνα. . . 

1. Σέ σημείωση αναφέρεται ως Τούμπα. 

2. Βλ. άρ. 79, σημ. 1. 
Ευδόκιμος, άρ. 240. 
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91 Συμβιβασμός μεταξύ του Μακαρίου Λικηνίου, ηγουμένου του 
μετοχίου των Άγ ιων Τεσσαράκοντα στη Νάξο, και πιστωτών 
του 

Νοταριακο αντίγραφο.— Χαρτί (δίφυλλο) 280x200 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto 
τοϋ α' φύλλου. Μελάνι καστανό.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.— Σημείωση. 

6 'Οκτωβρίου 1744 

'Ενώπιον του Παροναξίας 'Ανθίμου παρουσιάστηκαν ό παπα-Μακάριος Λι-
κήνιος,1 ηγούμενος της μονής των Ά γ ι ω ν Τεσσαράκοντα στή Νάξο, και οί 
σιορ Δημητράκης Μπάφος, Στεφανάκης Ροσαλτζής καί 'Αλεξανδρής Λάσκα-
ρις, πού κατείχαν υποστατικά τής μονής ώς υποθήκη έναντι χρέους της. Ό 
Παροναξίας, του οποίου ζητήθηκε ή μεσολάβηση, αποφασίζει να πάρει ό Δη
μητράκης Μπάφος για το μερίδιο του (γεμικλικίκν) 60 γρόσια, δίχως τα άσπρα 
τής πακτωσιας, ό Στεφανάκης Ροσαλτζής 49 γρόσια καί 85 άσπρα καί ό 
'Αλεξανδρής Λάσκαρις 25 γρόσια, για τους ίδιους λόγους. "Οταν τα ποσά αυτά 
δοθούν άπο το Μακάριο, τα υποστατικά θα επιστραφούν στή μονή. 

Υπογράφουν: Ό "Ανθιμος, μητροπολίτης Παροναξίας. Ό ιερομόναχος 
Μακάριος Αικήνιος, ηγούμενος των Α γ ί ω ν Τεσσαράκοντα. Ό Δημήτρης Μπά
φος. Ό Στεφανάκης Ροσαλτζής, δια χειρός Γεωργίου Παυλίδη. Ό Αλεξαν
δρής Λάσκαρις. Ό Σταυριανος Μιχαλίτζης, πρωτονοτάριος τής αρχιερατικής 
καγκελλαρίας Ναξίας, αντιγραφέας του εγγράφου άπο το καθολικό τής καν-
τζελλαρίας. 

'Αρχ. : Κοπία το ίσον τον πρωτοτύπου / f Κατά την ζίτισιν και παρακάλεσιν 
όπου επροσφερον τα δύο μέρι. . . 

1. Για το Μακάριο Λικήνιο πρβλ. άρ. 92, 120, 143. 
"Εκδ.: Νικολάου, άρ. 16, σελ. 230-232.—Ευδόκιμος, άρ. 154. 

92 Απόφαση του μητροπολίτη Παροναξίας Άνθιμου, για τις οφει
λές του Μακαρίου Λικηνίου, ηγουμένου του μετοχίου στή Νάξο 

Νοταριακο αντίγραφο.— Χαρτί 3 8 8 x 2 8 3 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto. Μελάνι μαύ
ρο.—Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο (γραφέας ό ϊδιος μέ το άρ. 91).— Σημειώσεις. 

5 Μαρτίου 1745 

Στή Ναξία, παρουσία του ιερομόναχου Μακαρίου Αικηνίου,1 ηγουμένου 
του μετοχίου των 'Αγίων Τεσσαράκοντα, πού ανήκει στή μονή Ξηροποτάμου, 
εκδικάζεται ή αγωγή τών πακτωτών καί των πιστωτών τοϋ μοναστηριού, για 
όφειλες πού είχαν συναφθεί άπο τον προκάτοχο του Μακαρίου, παπα-Φιλό-
θεο. Ό μητροπολίτης Παροναξίας, αφού άκουσε μέ προσοχή τις λεπτομέρειες 
τής υπόθεσης, διάβασε το επιτροπικό γράμμα πού ή μονή Ξηροποτάμου εστει-
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λε στο σιορ Δημητράκη Μπάφο και συσκέφτηκε με πολλούς τίμιους άνδρες, 
με σκοπό να μεριμνήσει για την απάλειψη της ταραχής και να διασφαλίσει 
τα δικαιώματα των εκκλησιών, αποφάσισε: 

α) Να καταβάλει ό παπα-Λικήνιος στο Δημητράκη Μπάφο, έξοδα ρεά-
λια 60, πακτωσίες ρεάλια 65, στο Στεφανακη Ροσολτζή, δόσεις και έξοδα 
ρεάλια 49 και άσπρα 85, πακτωσίες ρεάλια 35, στον 'Αλεξανδρή Λάσκαρι, 
δόσεις και έξοδα ρεάλια 25, πακτωσίες ρεάλια 40. 

Το συνολικό ποσό, δπως προκύπτει και άπο την απόφαση της καγκελλα-
ρίας, ανέρχεται σε 275 ρεάλια και 55 άσπρα. 

β) Να καταβάλει στους χρεοφειλέτες και κατόχους τών χρεωστικών ομο
λογιών τα ακόλουθα ποσά: στον 'Ηλία Μαγούλη, ρεάλια 6 1 , άσπρα 30 γρίκα 
της πακτωσιάς, στον ιερομόναχο Δράγαζη, ρεάλια 11, στον παπα-Κωνσταντή, 
ρεάλια 12, στην Καρπαζοΰ, ρεάλια 16, στον πανοσιότατο πνευματικό, ρεάλια 5. 

"Εδωσε και για το κανδήλι τών 'Αγίων [Τεσσαράκοντα;] ρεάλια 3 . Το 
συνολικό ποσό ανέρχεται σε 383 ρεάλια καί 85 άσπρα. Τα παραπάνω ποσά 
ό παπά Λικήνιος τα κατέβαλε στους χρεοφειλέτες της μονής του. 

Υπογράφουν: Ό "Ανθιμος Παροναξίας, πού επικυρώνει. Οι κληρικοί τής 
μητροπόλεως: Ό οικονόμος Καραντζας. Ό σακελλάριος (δεν αναγράφεται όνο
μα). Ό χαρτοφύλακας Πασαγενίτης. Ό σακελλίου (δεν αναγράφεται όνομα). 
Ό πρωτέκδικος (δεν αναγράφεται όνομα). ΟΙ άρχοντες καί προεστοί: Ό Νικό
λαος Μιχαλίτζης. Ό Κωνσταντίνος Κόκκος. Ό 'Αντώνιος Μαυρομάτης. Ό 
Σταυριανος Μιχαλίτζης. Ό Νικόλαος Μαυρομάτης. Τέλος υπογράφει ό Σταυ-
ριανος Μιχαλίτζης, αρχιερατικός πρωτονοτάριος και δημόσιος καγκελλάριος 
Ναξίας, ό όποιος αντέγραψε το έγγραφο άπο το καθολικό της καντζελλαρίας. 

'Αρχ.: f εν έτει κνριον μ'ψμε μαρτίου ς ναξία παρισιάζωντος ό πανοσιότα-
τος εν Ιερομονάχοις παπα κυρ μακάριος λικήνιος. . . 

1. Για το Μακάριο Λικήνιο πρβλ. άρ. 91, 120, 143. 
"Εκδ.: Νικολάου, άρ. 17, σελ. 234-237.—Ευδόκιμος, άρ. 155. 

93 Κηρόβουλλο του βοεβόδα Ούγγροβλαχίας 'Ιωάννη Νικολάου 
Μαυροκορδάτου 

Πρωτότυπο, μετάφραση (;).— Χαρτί 760x510 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto. Με
λάνι μαϋρο.— Διατήρηση καλή.—'Ορθογραφία.— Στο κάτω μέρος έντυπη σφραγίδα, στο 
άνω μέρος σχεδιασμένη θέση για την τοποθέτηση κηροβούλλου.— Σημείωση. 

1 Μαρτίου 1746 

Οί χριστιανοί οφείλουν να τιμούν τα λείψανα τών αγίων καί περισσότερο 
άπο δλα να λατρεύουν τον Τίμιο Σταυρό. 'Επίσης έχουν την υποχρέωση να τι-
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μοΰν τους ναούς, στους οποίους φυλάγεται αυτός ό θησαυρός για τή σωτηρία 
του άνθρωπου. Στη μονή τών 'Αγίων Τεσσαράκοντα (Ξηροποτάμου) βρίσκονται, 
αφιερωμένα άπο τους αυτοκράτορες, κομμάτια άπο τον Τίμιο Σταυρό, από τα 
όποια το πλέον σημαντικό είναι αυτό πού δώρησε ό αυτοκράτορας Ρωμανός. 
Ό προηγούμενος της μονής Ξηροποτάμου "Ανθιμος έφερε μέρος του Τιμίου 
Σταύρου στην αυλή του βοεβόδα, στο 'Ιάσιο (Γίασι). Το Τίμιο Ξύλο έμεινε 
εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και καθημερινά γινόταν αγιασμός, εξαιτίας 
της επιδημίας πού είχε πλήξει τα ζώα. Ό προηγούμενος "Ανθιμος εξήγησε 
στο βοεβόδα τήν οικτρή οικονομική κατάσταση, στην οποία βρισκόταν ή μονή. 
Ό βοεβόδας 'Ιωάννης Νικολάου Μαυροκορδάτος, με χρυσόβουλλο,1 ορίζει, να 
χορηγούνται στή μονή κάθε χρόνο 100 γρόσια και ή δωρεά αυτή να ανανεώνε
ται άπο τους διαδόχους του, καταδικάζοντας οποίον αρνηθεί ή δεν καταβάλει 
ολόκληρο το ποσό στή μονή. 

'Αρχ.: Άνίσως και ημείς εχωμεν άπαραίτητον χρέος. . . 

Βλ. άο. 95. 
1. Στή σημείωση αναφέρεται: Χρυσόβουλλο τοϋ αύθέντου της μπογδανίας Ίωάνβοδα τοϋ / 
Μαυροκορδάτου δια εκατόν γρόσια το κατ' έτος. 

94 'Απόφαση της Συνάξεως της μονής Ξηροποτάμου για τήν 
κατανομή τών εισοδημάτων άπο τα ταξίδια 

Κώδικας ταξιδιών (βλ. Κωδ. άρ. 1), σελ. 200. 
11 Μαρτίου 1746 

Ή σύναξη τών προεστών και τών γερόντων της μονής Ξηροποτάμου συμ
φώνησε: α) οποίος πάει ταξίδι μπορεί να κρατά 1 0 % τοϋ ποσού πού έ'χει 
συγκεντρώσει" β) τα πολύτιμα αντικείμενα, υφάσματα, σκεύη, κλπ., μπορούν 
να πωληθούν καί τα έ'σοδα να συμπεριληφθούν στο γενικό λογαριασμό* γ) τα 
ζώα καί τα τρόφιμα πού προορίζονται για τις ανάγκες της μονής δεν μπορούν 
να πουληθούν. Οι παραβάτες θα θεωρούνται αφορισμένοι. 

Υπογράφουν: Ό καθηγούμενος Διονύσιος. Ό προηγούμενος Δαμασκηνός. 
Ό Ιερομόναχος Ίωάσαφ. Ό σκευοφύλακας Παρθένιος. Ό γέροντας Διονύσιος. 
Ό γέροντας Νεόφυτος. Ό γέροντας Ίωαννίκιος. Ό γέροντας 'Ησαΐας. 

'Αρχ.: ετ(ει) ,αψμς' μαρτιω id — σνναθρισθέντων πάντων τών ενρεθέν/των 
αδελφών προεστών καί γερόντων. . . 
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95 Επιστολή του βοεβόδα Ούγγροβλαχίας, 'Ιωάννη Νικολάου 
Μαυροκορδάτου, στη μονή Ξηροποτάμου 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 320x220. Το κείμενο εκτείνεται και στο verso του α' 
φύλλου. Μελάνι μαύρο.— Διατήρηση καλή.—'Ορθογραφία.— Στο verso τοϋ β' φύλλου σφρα
γίδα άπο ισπανικό κερί. 

13 Μαρτίου 1746 

Ό βοεβόδας και αύθέντης Ούγγροβλαχίας, 'Ιωάννης Νικολάου Μαυρο
κορδάτος, γράφει στον ηγούμενο της μονής Ξηροποτάμου, Παρθένιο, και τους 
μοναχούς της. Τους πληροφορεί οτι ό προηγούμενος "Ανθιμος με τον Τίμιο 
Σταυρό πήγε στην επικράτεια του και ό βοεβόδας τον οδήγησε στην αυλή, 
χάριν ελεημοσύνης. Για μεγάλο χρονικό διάστημα το Τίμιο Ξύλο παρέμεινε 
εκεί καί προκάλεσε αγιασμό. Για το λόγο αυτό καί επειδή έμαθε τήν κακή 
κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μοναστήρι, ό βοεβόδας απέλυσε χρυσό-
βονλλο με το όποιο αφιέρωσε στή μονή Ξηροποτάμου ετησίως 100 γρόσια 
άπο το βάμα (τελωνείο). Παράκληση να τον μνημονεύουν οί μοναχοί στις 
τελετές καί τις προσευχές τους. 

Υπογραφή: Ιωάννης Νικόλαος. 

'Αρχ.: . . .τοϋ παρόντος μας το αϊτιήν είναι να φανερώσ«)(μεν) τη άγιωσύνη 
σας... 
Βλ. άρ. 93. 

96 Επιστολή του βοεβόδα Ούγγροβλαχίας, 'Ιωάννη Νικολάου 
Μαυροκορδάτου, στή μονή Ξηροποτάμου 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 330x210 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto του α' φύλ
λου. Μελάνι μαϋρο.— Διατήρηση καλή.—'Ορθογραφία.— Στο verso τοϋ β' φύλλου σφραγί
δα άπο ισπανικό κερί. 

2 'Οκτωβρίου 1746 

Ό βοεβόδας και αύθέντης Ούγγροβλαχίας, 'Ιωάννης Νικολάου Μαυροκορ
δάτος, γράφει στον ηγούμενο καί τους μοναχούς τής μονής Ξηροποτάμου. Τους 
πληροφορεί δτι έλαβε το γράμμα τους, πού του είχαν στείλει με τον ιερομό
ναχο "Ανθιμο. 'Αναφέρει οτι έδωσε, σύμφωνα με τήν α'ίτησή τους, άδεια στον 
"Ανθιμο να αντικαταστήσει τον ηγούμενο στο μετόχι τής μονής Πλουμπουΐτα. 
'Επίσης, έ'δωσε στον "Ανθιμο 125 γρόσια για το βιναρίτζι [φόρο για το κρασί], 
δπως προβλέπει το χρυσόβουλλο τοϋ μετοχίου αύτοϋ. Ευχές για υγεία καί 
παράκληση να το μνημονεύουν οί μοναχοί στις προσευχές τους. 

Υπογραφή: 'Ιωάννης βοεβόδας. 

'Αρχ.: . . .το μετά τοϋ όσαοτάτου Ιερομόναχου παπα κυρ "Ανθίμου. . . 
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97 Συμφωνία μεταξύ μαστόρων και της μονής Ξηροποτάμου για 
εκτέλεση οικοδομικών εργασιών 

Πρωτότυπο.— Χαρτί 335x220 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto. Μελάνι μαϋρο.— Δια
τήρηση καλή.—'Ορθογραφία.— Στο κάτω μέρος τέσσερες έντυπες σφραγίδες.—Το ε'γγραφο 
γραμμένο άπο το ϊδιο χέρι πού έγραψε το ε'γγραφο τοϋ σκευοφυλακα Παρθενίου (άρ. 98). 

10 Μαρτίου 1747 

Οι μάστορες κυρ Δήμος, κυρ Νέκος, κύρ Ράικος και Νικόλας1 συμφω
νούν με το σκευοφυλακα τής μονής Ξηροποτάμου, γέροντα κύρ Παρθένιο, να 
αναλάβουν τήν κατασκευή νέας πτέρυγας στή νότια πλευρά τής μονής από 
τήν άγκόνη εως τήν ακρην τής τραπέζης. Στή πτέρυγα αυτή, πού θα έχει Ινα 
επιπλέον πάτωμα (πατούσα), θα κατασκευαστούν κάμαρες, παρεκκλήσι, πού 
θα είναι δμοιο με το ρούσσικο παρεκκλήσι στον άρσανά, άρχονταρίκια, με 
διάφορα εξαρτήματα, όργίον (τόπος για αποθήκευση γεωργικών εργαλείων;) 
και βορδωναρεΐο. Ή εργασία για τήν προμήθεια των απαραίτητων οικοδομι
κών υλικών (πέτρες, πλάκες, ποριά), συμπεριλαμβάνεται στην τιμή πού συμ
φωνήθηκε. Ή αμοιβή ορίζεται σε 500 γρόσια, 280 μέτρα κρασί και 5 τραγιά. 

'Υπογράφουν: Ό μαστρο-Δήμος. Ό μαστρο-Νέκος. Ό μαστρο-Ράικος. 
Ό μαστρο-Νικόλας (όλες οι υπογραφές άπο το 'ίδιο χέρι). 

'Αρχ.: f δια τον παρόντος ημών γράμματος, φανερώνομεν ήμΐς οι μαστόροι, 
δτε κυρ δήμος. . . 

1. Το όνομα αναφέρεται μόνο στην υπογραφή. 
Πρβλ. άρ. 98. 

98 Συμφωνία μεταξύ τής μονής Ξηροποτάμου και μαστόρων για 
ανάθεση οικοδομικών εργασιών 

Πρωτότυπο.— Χαρτί 319x224 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto. Μελάνι μαϋρο.— Δια
τήρηση καλή.—'Ορθογραφία.— Στο άνω περιθώριο έντυπη σφραγίδα της μονής Ξηροπο
τάμου. 

10 Μαρτίου 1747 

Ό σκευοφύλακας τής μονής Ξηροποτάμου, Παρθένιος, συμφώνησε με τους 
Ζηζηλιώτες μαστόρους Νέκο, Δήμο, Ράικο και Νικόλα για τήν κατασκευή 
διαφόρων οικοδομικών έργων στο εσωτερικό τής μονής. Στο νότιο μέρος από 
τήν άγκόνη εως τήν ακρην τής τραπέζης θα κτιστεί νέα πτέρυγα, με ενα επι
πλέον πάτωμα (πατούσα). Στην πτέρυγα αυτή θα γίνουν παρεκκλήσι, δμορφον 
και καλόν με 14 στασίδια, άρχονταρίκια, με τα εξαρτήματα τους, όργίον (απο
θήκη) και βορδωναρεΐο. Ή εργασία για τήν προμήθεια τών απαραίτητων οικο
δομικών υλικών (πέτρες, πλάκες ποριά), συμπεριλαμβάνεται στην τιμή πού 
συμφωνήθηκε. 'Επίσης, θα κατασκευάσουν ενα ποδαρικό για τήν τράπεζα και 
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Πίν. 13. Συμφωνία μεταξύ μαστόρίον και της μονής Ξηροποτάμου για εκτέλεση οικοδο
μικών εργασιών (10 Μαρτίου 1747: άρ. 98) 
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μια πέτρινη σκάλα, μέσα στη μονή, για να ανεβαίνουν τα μουλάρια ως το 
όργίον. Ή αμοιβή ορίζεται σε 500 γρόσια, 280 μέτρα κρασί και 5 τραγιά. 

'Υπογράφουν: Ό καθηγούμενος Συμεών. Ό σκευοφύλακας Παρθένιος. 
Στο πίσω μέρος του εγγράφου τέσσερις σημειώσεις του σκευοφύλακα 

Παρθενίου πού αφορούν τή σταδιακή εξόφληση του συμφωνηθέντος ποσοΰ: 
23 Σεπτεμβρίου 1747: γρόσια 250- 24 'Οκτωβρίου 1747: γρόσια 100* 1 ' Ια
νουαρίου 1748: γρόσια 106· 21 'Ιουλίου 1748: γρόσια 44. 

'Αρχ.: f δια τον παρόντος ημών γράμματος ομολογώ εγώ ο σκευοφύλακας 
τον ξηροποτάμον / γέρο Παρθένιος. . . 

Πρβλ. άρ. 97.—Πίν. 13. 

99 Έπιβεβαιωτήριο γράμμα του Κωνσταντίνου Νικολάου Μαυ
ροκορδάτου, βοεβόδα Μολδοβλαχίας 

Πρωτότυπο.·—Χαρτί (δίφυλλο) 350x242 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto του α' φύλ
λου. Μελάνι μαΰρο.— Διατήρηση καλή.—'Ορθογραφία.—Έντυπη κόκκινη σφραγίδα. 

'Ιούλιος 1748 

Ή μονή Ξηροποτάμου απέστειλε στο βοεβόδα Μολδοβλαχίας, Κωνσταν
τίνο Νικόλαου [Μαυροκορδάτο] έναν μοναχό πού του επέδειξε χρνσόβονλλο 
του άδελφοϋ του 'Ιωάννη, σύμφωνα με το όποιο παρείχετο στή μονή το ποσό 
των 100 γροσιών ετησίως άπο το αυθεντικό βάμα (τελωνείο). Ό βοεβόδας, 
κινούμενος άπο το 'ίδιο χριστιανικό χρέος, επικυρώνει το αυθεντικό χρνσό
βονλλο καί δίνει εντολή να παραμείνει αναφαίρετη και αμετάθετη ή καταβο
λή του ποσοΰ αύτοϋ καί άπο τους διαδόχους του. 

Υπογράφει ό Κωνσταντίνος Νικολάου. 

'Αρχ. : f επειδή οι εν τη~ κατά το αγιον Ορος τον "Αθωνος σεβάσμια βασιλική 
μονή τον Ξηρο/ποτάμον. . . 
Πρβλ. άρ. 93. 

100 Παραχώρηση σπιτιού της μονής Ξηροποτάμου, στο χωριό 
Γριντοπόρι, στή χήρα Στογιάννη 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 235x170 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοΰ α' φύλ
λου. Μελάνι μαϋρο.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.— Σημειώσεις. 

15 Δεκεμβρίου 1748 

Ό Στογιάννης, άπο το χωριό Γριντοπόρι, πριν άπο το θάνατο του είχε 
αφιερώσει τα σπίτια του στή μονή Ξηροποτάμου. Μετά το θάνατο του, ο'ι 
μοναχοί παραχώρησαν τή χρήση ενός σπιτιού, με το βοντζΐ και το καδί, στή 
χήρα του, Ζλάτα. Ή Ζλάτα μπορεί να κάνει χρήση τοΰ σπιτιού ως το θάνατο 
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της. Σε περίπτωση πού ή Ζλάτα παντρευτεί, οφείλει να το εγκαταλείψει. Ή 
κυριότητα του σπιτιού καί στις δύο περιπτώσεις θα ανήκει στη μονή. 

Υπογράφουν: Ό ιερομόναχος Διονύσιος, προηγούμενος τής μονής. Ό ιερέας 
Χρήστος. Ό γερο-Βαλκάν. Ό Νταντζι Παντός. Ό Θεόδωρος Μανόλη. Ό Γιάν
νης Μήτρο. Ό Θανάσης Άραπλή . Ό Πολύζος Κύρκος. Ό Δήμος Σταύρου (;) . 
Ό "Αστρος Γιάννος. Ό Κώνστας Θεοδωρή. Ό Κόλε (;) Γιάννος. Ό Μοΰρτζο 
Μήτρος. Ό Ντιμήρι Παύλος. Ό Χρήστος Στογιάν. Ό 'Ιμπραήμ Μπούσιας 
Κολζής. ("Ολες οί υπογραφές άπο το ϊδιο χέρι.) 

'Αρχ.: f ôia τον παρόντος ημών γραματος διλοποιοϋμεν οιμής / η πατέρες τής 
ϊερας και βασιληκής μονεις τον ξοιροποτά/μον. . . 
Ευδόκιμος, άρ. 223. 

101 'Αφιέρωση ακινήτων στη Σάρτη άπο το Φραγκογιάννη του 
Τζελαλή 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 195x145 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto του α' φύλ
λου. Μελάνι μαϋρο.— Διατήρηση μέτρια, έξίτηλο.—'Ανορθόγραφο.— Σημείωση. 

22 Δεκεμβρίου 1748 

Ό Φραγκογιάννης του Τζελαλή αφιερώνει στή μονή Ξηροποτάμου κτή
ματα του στή Σάρτη: α) χωράφι κοντά στο Νισιάτικο λάκκο, με επτά ρίζες 
ελιές, εκ των όποιων ή μια στο σύνορο με το άγιοπαυλίτικο [αμπέλι1]- β) χ ω 
ράφι στοΰ Τζελαλή τήν Πίνδα, καί μια συκιά. Ή αφιέρωση γίνεται για να 
μνημονεύονται τα ονόματα του 'ίδιου του Φραγκογιάννη (Ιωάννης), τής συζύ
γου του, τοϋ πατέρα του Τριαντάφυλλου καί τής μητέρας του Μαργαρίτας (;). 

'Υπογράφει ως μάρτυρας ό παπα-Βασίλης. 

'Αρχ.: 1748 δηκεμβρίον 22 / f εγραψεν 6 φραγγκωγιάνις τοϋ τζελαλή. . . 
1. Πρβλ. άρ. 189. 
Ευδόκιμος, άρ. 98. 

102 Πωλητήριο σπιτιού καί αφιέρωση χωραφιών άπο τη Ζωή 
Τζακαλίνα 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 285 Χ 205. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto του α' φύλ
λου. Μελάνι φαιό.— Διατήρηση μέτρια.—-'Ανορθόγραφο.— Σημείωση. 

9 'Ιανουαρίου 1750 

Ή Ζωή Τζακαλίνα, χήρα του 'Αργυρού Τζακάλη, πουλά στον προηγού
μενο τής μονής Ξηροποτάμου, παπα-Ίερεμία, το σπίτι της [στή Γαλάτι-
στα1]. Ή τιμή ορίζεται στα 34 γρόσια. 'Από αυτά 30 τα έ'δωσε για να εγγρά
φουν στο βραβείο τής μονής το ονομά της, το όνομα του συζύγου της 'Αργυρού 
καί αυτό του μακαρίτη γιου της, 'Αναστασίου, ενώ τα υπόλοιπα 4 γρόσια τα 
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δίνει για να εξοφλήσει οφειλή τοΰ γιου της. 'Επίσης, αφιερώνει στή μονή δύο 
κομμάτια χωράφι. Το ενα είναι στο Παλαιομάντρι και συνορεύει με τα κτή
ματα του Γιακούλα καί τοΰ Μανολάδη, το άλλο βρίσκεται στην κονερικη 
στράτα, πλησίον τοΰ παπα-Βρέτα2. Το έγγραφο δόθηκε στον προηγούμενο 
παπα-Ίερεμία. 

'Υπογράφουν: Ή Ζωή Τζακαλίνα καί ή θυγατέρα της Μαλάμω. Ό οικο
νόμος Βρέτας, ιερέας. Ό Νικόλας 'Αγγέλου. Ό Χατζη-Ζάχος. Ό Μουρικέκις 
Μανόλης. Ό Γιώργης τοΰ Τηλη. Ό Γιάννος τοΰ Κωνσταντή. 

'Αρχ. : δια τον παρώντος ομολογιτικοϋ και εμμαρτύρου μου γράμματος / ομό
λογη ή Τζακαλήνα. . . 

1. Στή σημείωση αναφέρεται δτι το σπίτι βρίσκεται στή Γαλατιστα, πλησίον τοΰ κονακίου 
της μονής. 
2. Ή αναγραφή τοϋ ονόματος τοϋ παπα-Βρέτα βρίσκεται στο αριστερό περιθώριο. Ή χρο
νολογία 1750 δίδεται συμπερασματικά. Το έγγραφο φέρει τον αριθμό ,αψμ' ή ,αψν', το τε
λευταίο στοιχείο είναι ασαφές. Υποθέτουμε δτι είναι 1750 άπο το δτι ό γνωστός άπο 
άλλα έγγραφα τοϋ 1741 (βλ. ά?. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90) 
παπα-Βρέτας, εδώ φέρει τον τίτλο τοϋ οικονόμου. 

Ευδόκιμος, άρ. 166. 

103 Συμφωνία γι,ά αποστολή Ξηροποταμηνοΰ εφημερίου στην κοι
νότητα Μπρασόβου 

α) 'Αντίγραφο, σύγχρονο με το πρωτότυπο.— Χαρτί 195x216 . Το κείμενο καταλαμβάνει 
το recto, οι υπογραφές καί ή σημείωση στο verso. Μελάνι μαΰρο.— Διατήρηση καλή.— 
'Ορθογραφία.— Σημείωση. 
β) 'Αντίγραφο στον Κώδικα ταξιδιών (βλ. Κώδ. άρ. 1), σελ. 201. 

1 Φεβρουαρίου 1752 

Ό πνευματικός παπα-Γρηγόριος, της μονής Ξηροποτάμου, προερχόμενος 
άπο το Σιμπήνι, διερχόταν άπο το Μπράσοβο. Έ κ ε ΐ πληροφορήθηκε δτι ή 
ελληνική κοινότητα (κουμπανία) είχε ανάγκη άπο εφημέριο. Ή κουμπανία συμ
φωνεί να αφιερώσει τήν εκκλησία της στή μονή Ξηροποτάμου. Ή μονή θα 
αναλάβει να στέλνει εφημέριο, ό όποιος θα αλλάζει κάθε τρία χρόνια. 

Υπογράφουν: Ό Ξηροποταμηνός ιερομόναχος Γρηγόριος. Ό 'Αντώνιος 
Κωνσταντής. Ό Θωμάς Κολοβίτζης. Ό Κώνστας Τζανλής1. 

'Αρχ.: 1752 Φεβρουαρίου ά είς Βρασοβον / ερχόμενος άπο σιμπήνι ό πνευμα
τικός παππα κυρ Γρηγόριος. . . 

1. Στή σημείωση, πού ε'χει γραφεί άπο το 'ίδιο χέρι, αναφέρεται δτι το παρόν ίσον άντι-
γράφθη άπο τον κώδικα της κονμπανίας των 'Ρωμαίων τοϋ Βρασοβοϋ, όπου έχει φύλλα 
ό αυτός κώδικας 221. 
Έ κ δ . : Ευδόκιμος, σ. 85.—Α. Ε. Karathanassis, L'Hellénisme en Transylvanie, σελ. 200-
201. 
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104 'Ανταλλαγή χωραφιού του Τίμου του Σταματούδη στην Ό ρ -
μύλί,α με χωράφι της μονής Ξηροποτάμου 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 2 1 5 x 1 6 5 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto του α' φύλ
λου. Μελάνι φαιό.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.— Σημειώσεις. 

10 Αυγούστου 1752 

Ό Τίμος του Σταματούδη, άπο το χωριό Καλύβια, συμφωνεί με το 
σκευοφυλακα της μονής Ξηροποτάμου και τους γέροντες, Δανιήλ, Μερκούριο 
και Γεδεών, και ανταλλάσσει χωράφι του στην Όρμύλια1 με χωράφι της μονής. 
Ή μονή του παραχωρεί χωράφι ενός και μισοΰ στρέμματος κοντά στο μετόχι 
της. Το χωράφι συνορεύει με τή στράτα κάτω από το μετόχι και τα κτήματα 
του Σαραφιανοΰ και του Δοχειαρίτη (τής μονής Δοχειαρίου;). Ό Τίμος2 παρα
χωρεί στή μονή χωράφι ενός και μισοΰ στρέμματος στή Βάλτα. Το χωράφι 
συνορεύει με τα κτήματα του Παύλου και του Κωνσταντη. Ώ ς πανωτίμι ο 
Τΐμος δίνει στή μονή και μια αγελάδα. 

Ή ανταλλαγή έγινε μπροστά στο γέρο-Μίχο, στον παπα-Γιωργάκη, στο 
γερο-Χρήστο και στο Νικόλαο, συντάκτη του εγγράφου. 

'Αρχ.: "δια της παρούσης ομολογίας κι καθοληκις αποδιξη/ος γράφο κιομο-
λογο εγο ο τημο το σταματούδη. . . 

1. Σε σημείωση αναφέρεται δτι το χωράφι βρίσκεται στις Άκορνιζές. 
2. Στις σημειώσεις, το όνομα Τίμος αναφέρεται ώς Δήμος. 
Ευδόκιμος, άρ. 139. 

105 Υποσχετικό έγγραφο των κατοίκων τής χώρας Πάλτζας προς 
τον Τίμιο Σταυρό τής μονής Ξηροποτάμου 

Συλλογικό αντίγραφο (βλ. Κώδ. άρ. 2), χέρι 'Ιεροθέου. 
21 Μαΐου 1753 

Οι γέροντες και προεστοί τής χώρας Πάλτζας παραδίδουν στους πατέ
ρες τής μονής Ξηροποτάμου συμφωνητικό έγγραφο με το όποιο υπόσχονται 
να προσφέρουν 30 γρόσια άπο το κοινό, δταν ό Τίμιος Σταυρός πηγαίνει στή 
χώρα τους. "Οποιος δμως θέλει μπορεί να δίνει επιπλέον, κατά τή βούληση 
του. Έπισείονται άρές εναντίον δσων δεν τηρήσουν τήν υπόσχεση. 

Υπογράφουν: Ό Θεολόγης, ιερέας και οικονόμος. Ό ιερέας Κάμαρης. Ό 
ιερέας Νικόλαος. Ό Κάμαρης. Ό Χρυσαφής. Ό Μαυροϊδής. Ό Εύαγγελινός. 
Ό Κώνστας. 

'Αρχ.: "οία τον παρόντος ημών συμφωνητικού γράμματος, φανερόνωμεν ημείς 
οι ύποκάτωθεν γεγραμμένοι της / χώρας πάλτζας. . . 

Ευδόκιμος, άρ. 181. 
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106 Πωλητήριο σπιτιού στο Κρουσοβο από το γερο-Χρήσιμο 
Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 2 2 0 x 1 6 5 . Το κείμενο καταλαμβάνει το verso τοΰ β' φύλ
λου. Μελάνι μαϋρο.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.— Σημείωση. 

22 Δεκεμβρίου 1753 

Ό γερο-Χρήσιμος πουλά στο μοναχό της μονής Ξηροποτάμου, Χατζη-
Ίωάσαφ, το σπίτι του [στο Κρουσοβο1], έναντι 30 γροσιών. Οι γύρω ιδιοκτησίες 
είναι τοΰ Γιώργη, τοΰ Γιάννη, τοΰ Γεωργάκη και τοΰ Θεοδώρου τοΰ Βεργή. 

'Υπογράφουν: Ό παπα- 'Αδάμ. Ό παπα-'Αναστάσιος. Ό Δημήτρης τοΰ 
Λευτέρη. Ό Γεώργης τοΰ Αευτέρη. Ό Τριαντάφυλλος Κολιούδης. Ό Δημή
τρης Πεγίνα. Ό Κύρκος τοΰ Θωμά. Ό Λάζαρης τοΰ Νικόλα. 

'Αρχ. : f δια της {της} πάρον(ση}ς μας ό(μο}λογίας κι καθοληκοίς αποοίξεος 
ότι εγο ου γέρο / χρήσιμος. . . 

1. Στη σημείωση αναφέρεται δτι το σπίτι βρίσκεται στο Κρουσοβο και το έγγραφο έφερε 
ό Χατζή-Ίωάσαφ. 
Ευδόκιμος, άρ. 230. 

107 Υποσχετικό έγγραφο των κατοίκων της χώρας Βραστών προς 
τον Τίμιο Σταυρό της μονής Ξηροποτάμου 

Συλλογικό αντίγραφο (βλ. Κωδ. άρ. 2), χέρι 'Ιεροθέου. 
8 Φεβρουαρίου 1754 

Οι γέροντες και προεστοί της χώρας1 Βραστών, πού είναι στο Μπογάζι 
(Βόσπορο), αναφέρουν πώς, όταν ό Τίμιος Σταυρός θα πηγαίνει στα περίχωρα 
θα τον προσκαλοΰν στο χωριό τους, για άγιασμα καί ευλογία. Υπόσχονται να 
προσφέρουν στον Τίμιο Σταυρό 30 γρόσια. "Αν κάποια χρονιά δεν καταβάλ-
λουν το ποσό αυτό, τότε, τήν επομένη θα πληρώνουν καί την οφειλόμενη 
εισφορά. Έπισείονται άρες εναντίον όσων δεν τηρήσουν τήν υπόσχεση. 

'Υπογράφουν: Ό Γεώργιος .Ό Μήλος.Ό Νικόλας.Ό Ξευτέρης.Ό Χάριτος. 

'Αρχ.: "καί ήμεϊς οι υποκάτωθεν γεγραμμένοι της χώρας βραστά, όπου είναι 
εις το μπογάζι. . . 

1. Στον τίτλο τοϋ εγγράφου: τον χωρίου. 
Ευδόκιμος, άρ. 181. 

108 Κατάλογος προσφορών των συντεχνιών της πολιτείας Σερ
ρών προς τον Τίμιο Σταυρό της μονής Ξηροποτάμου 

Συλλογικό αντίγραφο (βλ. Κώδ. άρ. 2), χέρι 'Ιεροθέου. 
25 'Απριλίου 1754 

ΟΊ συντεχνίες τής πολιτείας των Σερρών υπόσχονται να προσφέρουν στον 
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Τίμιο Σταυρό της μονής Ξηροποταμου τα παρακάτω ποσά [σε γρόσια;]: οί 
ρακιτζήδες (πού φτιάχνουν ή πουλούν ρακί) = 20, οί άμπατζήδες (κατασκευα
στές άμπά, μάλλινου σκληρού υφάσματος) = 15, οί μπασματζήδες (παπουτζή-
δες) = 15, οί γουναράδες = 15, οί μπογιατζήδες = 7, οί μπακάληδες = 10, οί 
τακιατζήδες ( ;) = 5, οί κουγιουμτζήδες (χρυσοχόοι) = 5, οί άσταρτζήδες (κα
τασκευαστές φόδρας) = 5, οί παπουτζήδες = 3 , οί παπουτζήδες του τουρνα-
βητικου ρουφετιοΰ = 2, οί κοκ(κ)ινάδες (;) = 2, οί μουταφτζήδες (κατασκευα
στές υφάσματος άπο μαλλί κατσίκας) = 2, οί σαπουντζήδες = 4, οί τζερμιτζή-
δες ( ;) = 4, οί ψωμάδες = 5, οί σιμιτζήδες (κουλουράδες) = 2, οί τερμιρτζήδες 
(σιδεράδες) = 2, οί καζαντζήδες (καζανάδες) = 5, οί καλαϊτζήδες = 3 , οί μπο-
σταντζήδες (περιβολάρηδες) = - , οί ξένοι τζοχατζήδες = 4, οί σαμαράδες = 1. 

'Αρχ.: ,αχρνο' Κατάστιχον της πολιτείας σερόών. άπριλίου κε / κατάστιχον εν 
ώ περιέχων την βοηθειαν δπον υποσχέθηκαν τα ευλογημένα ρουφέτια της / 
πολιτείας Σερρών. . . 

Ευδόκιμος, άρ. 181. 

109 'Υποσχετικό έγγραφο των κατοίκων του χωρίου Γαλαρινοΰ 
προς τον Τίμιο Σταυρό της μονής Ξηροποταμου 

Συλλογικό αντίγραφο (βλ. Κο')δ. άρ. 2), χέρι Ιεροθέου. 
6 'Ιουλίου 1754 

Οί γέροντες και προεστοί του χωρίου Γαλαρινοΰ, συμφωνούν μέ τους 
πατέρες τής μονής Ξηροποταμου να πηγαίνουν στο χωριό τους κάθε χρόνο 
για να τους ψάλλουν αγιασμό. Υπόσχονται να προσφέρουν στον Τίμιο Σταυρό 
15 γρόσια. Έπισείονται άρές εναντίον δσων δέν τηρήσουν την υπόσχεση. 

Υπογράφουν: Ό ιερέας Ζάχος. Ό ιερέας Νικόλαος. Ό Μόσχος. Ό Νίκος. 
Ό 'Ακριβός. 

'Αρχ.: "μέ το παρόν μας γράμμα φανερώνομεν ημείς οι ύποκάτοθεν γεγραμ-
μένοι από το χωρίον γαλαρι/νόν. . . 

Ευδόκιμος, άρ. 181. 

110 Πωλητήριο χωραφιού στο Κρούσοβο άπο το Θεοδωρή και τη 
σύζυγο του Χιμού 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 280x190 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto του α' φύλ
λου. Μελάνι μαϋρο.— Διατήρηση καλή, έξίτηλο.— Λίγα ορθογραφικά λάθη.— Σημείωση. 

30 'Ιουνίου 1755 

Ό Θεοδωρής και ή σύζυγος του, Χιμού, γείτονες του μετοχίου τής μονής 
Ξηροποταμου [στο Κρούσοβο1], πουλούν στη μονή τόπο πού συνορεύει μέ το 
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μετόχι της έναντι 20 άσλανίων. Ή μονή, στον τόπο αυτό θα κάνει δύο κρε-
βάτες ή δ,τι άλλο θελήσει. 'Οριοθέτηση του τόπου σέ σχέση με το κονάκι της 
μονής και προσδιορισμός της έκτασης του. 

'Υπογράφουν: Ό παπα-Άδάμ . Ό παπα-Πλούμης. Ό Δημήτριος Βόντας, 
διδάσκαλος Σερρών. Ό Χατζη-Γεωργάκης. Ό γερο-Δημήτρης. Ό Ζάχαρης 
του Άνδριανοΰ. Ό Γεώργης του Παντουφίλου. Ό 'Αλέξης του 'Ανδριανοΰ. 
Ό Γεώργης Λευτέρη. (ΟΊ υπογραφές τών λαϊκών, έκτος άπο αυτήν του δα
σκάλου, είναι γραμμένες μέ το 'ίδιο χέρι.) 

'Αρχ.: f δια τοϋ παρόντος γίνεται φανερόν, δτι εγώ δ Θεοδωρής και ή γυνή 
μ(ον) ή χιμ(ον).. . 

1. Μνημονεύεται στη σημείωση. 
Ευδόκιμος, άρ. 227. 

111 Άποφασιστί,κον γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως για τη δια
φορά ανάμεσα στις μονές Ξηροποτάμου και Σιμωνόπετρας 

α) Πρωτότυπο.— Χαρτί 6 4 0 x 4 5 5 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto. Μελάνι μαϋρο.— 
Διατήρηση καλή, επικολλημένο σέ ύφασμα.—'Ορθογραφία.— Στο άνω περιθώριο έντυπη 
σφραγίδα της κοινότητας. 
β) 'Αντίγραφο 18ου αι., επικυρωμένο άπο τον πατριάρχη.— Χαρτί (δίφυλλο) 440x170 . 
Το έγγραφο εκτείνεται και στο verso τοΰ α' φύλλου. Μελάνι μαϋρο.— Διατήρηση καλή.— 
'Ορθογραφία.— Στο άνω περιθώριο ή επικύρωση τοϋ πατριάρχη (Σεραφείμ (;), βλ. άρ. 112) 
μέ την ένδειξη ϊσον εστί. 

4 'Απριλίου 1758 

'Επειδή ή διαμάχη ανάμεσα στις μονές Ξηροποτάμου καί Σιμωνόπετρας, 
ως προς τα σύνορα τοΰ βουνού, συνεχιζόταν μέ καταστροφικές συνέπειες, ο'ι 
προϊστάμενοι τών 18 άλλων μονών, πού είχαν συγκεντρωθεί σέ Σύναξη στο 
Πρωτάτο, αποφάσισαν να τήν επιλύσουν μέ δικαιοσύνη καί αλήθεια. ΟΊ Σ ιμω-
νοπετρίτες δέν αρκούνται στην κατοχή τών κτημάτων τους, άλλα κατόρθωσαν 
να οικειοποιηθούν, μέ πολιτικές (εξωτερικές) κρίσεις καί ψευδομαρτυρίες, τον 
τόπο της μονής Ξηροποτάμου πού συνόρευε μέ αυτά. ΟΊ Ξηροποταμηνοί επειδή 
δέν ανέχονται να βλέπουν τον τόπο τους να μειώνεται προσέφυγαν στή Σύναξη, 
παρουσιάζοντας τα έ'γγραφα οπού μαρτυρεΐται ή όριοθεσία, δηλαδή τα χρυσό-
βουλλα, σιγιλλιώδη γράμματα, βακουφναμέ, σιρλαμά κλπ., καί ζήτησαν να 
αποδοθεί δικαιοσύνη. Μέ δύο άξιους μάρτυρες, τήν ακοή καί τήν δράση, οΊ 
πρωτάρχοντες τών μονών καί οΊ γέροντες τοϋ Πρωτάτου μαζί μέ τον μπο-
σταντζή άγα τοϋ 'Αγίου "Ορους μετέβησαν στο βουνό καί ενήργησαν όριοθε
σία τών κτημάτων, σύμφωνα μέ τα ξηροποταμηνά γράμματα, ελληνικά (ρω
μαϊκά) καί τούρκικα. ΟΊ Σιμωνοπετρίτες δέν είχαν να επιδείξουν σχετικά έ'γ
γραφα καί δέχτηκαν τήν κρίση, μέ βάση τα ξηροποταμηνά έ'γγραφα. Για το 
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λόγο αυτό συντάχθηκε το παρόν άποφασιστικον γράμμα ενώπιον της ίερας 
Συνάξεως τοΰ Πρωτάτου καί αξιόπιστων μαρτύρων των προεστών τών 18 
μονών καί τών τιμίων γερόντων καί σφραγίστηκε με τη βούλλα της Μεγάλης 
Μέσης τοΰ Πρωτάτου.1 

'Υπογράφουν οι διορισμένοι άπα τη Μεγάλη Σύναξη για να θεωρήσουν τον 
τόπο: Ό Μελέτιος, προηγούμενος Βατοπεδίου καί επιστάτης τοΰ 'Αγίου "Ο
ρους. Ό Λαυριώτης Ευθύμιος. Ό Χιλανδαρινος Παχώμιος. Ό προηγούμενος 
της Λαύρας Γρηγόριος. Ό προηγούμενος της Λαύρας Γαβριήλ. Ό σκευοφύ-
λακας Βατοπεδίου Στέφανος. Ό γέροντας 'Ιωακείμ, Βατοπεδινός. Ό προηγού
μενος 'Ιβήρων Νεόφυτος. Ό γέροντας Άνανίας, Ίβηρίτης. Ό προηγούμενος 
Διονυσίου Σεραφείμ. 

'Αρχ. : ή υπό πολλών ήδη χρόνων άκαιρος καί ζημιώδης φιλονικία, ή αναμεταξύ 
τών δύο ιερών μοναστηριών. . . 
1. Στο αντίγραφο υπάρχει προσθήκη σύμφωνα μέ τήν οποία οί Σιμωνοπετρίτες δε θα 
επεμβαίνουν στο έξης στον τόπο της μονής Ξηροποτάμου καί δέ θα εξουσιάζουν πλέον τον 
τόπο τοΰ 'Αγίου Νικολάου, δηλαδή τοΰ Δοντα, δπως δέ θα εξουσιάζουν, αντίστοιχα, οί 
Κουτλουμουσιανοί το κελλίο τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, δηλαδή τήν Άναπαυσία. Προφανώς ή 
προσθήκη αυτή γράφηκε στο αντίγραφο μέ πρωτοβουλία τών Ξηροποταμηνών καί διέλαθε 
της προσοχής τοϋ πατριάρχη. Επίσης , μόνο στο αντίγραφο αναφέρονται τα ονόματα: διά
κονος Θεόκλητος Δοχειαρίτης, γέροντας Πετρώνιος Δοχειαρίτης, 'Αρσένιος σκευοφύλαξ 
Ζωγράφου και άλλοι μοναχοί καί ιερομόναχοι, ενώ δεν αναφέρεται ό προηγούμενος Διονυ
σίου Σεραφείμ. 
Ευδόκιμος, άρ. 82. 

112 Επιστολή τοΰ πατριάρχη Σεραφείμ Β' για τη διαφορά μεταξύ 
τών μονών Ξηροποτάμου καί Σιμωνόπετρας 

α) Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 3 1 6 x 2 1 5 . Το κείμενο καταλαμβάνει το verso τοϋ β' 
φύλλου. Μελάνι μαΰρο.— Διατήρηση μέτρια, υγρασία, σχισμένο στις διπλώσεις.—'Ορθο
γραφία.— Στο verso τοΰ β' φύλλου ϊχνη σφραγίδας άπα ισπανικό κερί καί οί αποδέκτες τής 
επιστολής. 
β) 'Αντίγραφο 19ου αί.— Χαρτί (δίφυλλο) 383x267 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto 
τοΰ α' φύλλου. Μελάνι μαΰρο.— Διατήρηση καλή.—'Ορθογραφία. 

7 'Ιουλίου 1758 

Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Σεραφείμ Β' πληροφορεί τους Ξη-
ροποταμηνούς δτι ό μοναχός τής μονής (κοινοβιάτης) Δανιήλ του παρουσίασε 
τις αποφάσεις τής κοινότητας πού άφοροϋν τή διαφορά περί ορίων μεταξύ τής 
μονής τους καί τής Σιμωνόπετρας.1 Ό πατριάρχης επικύρωσε τήν απόφαση 
τής κοινότητας. Πληροφορήθηκε όμως δτι ό Σιμωνοπετρίτης Διονύσιος κατέ
φυγε στα πολιτικά δικαστήρια (εξωτερικώς) καί καταπάτησε τους αμφισβη
τούμενους τόπους. Ό πατριάρχης, εξάλλου, έχει γράψει στην κοινότητα καί 
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ποτάμου και Σιμωνόπετρας (7 'Ιουλίου 1758: άρ. 112) 
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ζητά ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες του Διονυσίου. *Av 
οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, τότε ό πατριάρχης ορίζει να παρουσιαστούν 
ενώπιον της συνόδου τα δύο αντίδικα μέρη με τα έγγραφα τους (χατί σερίφια), 
για να κριθεί ή διαφορά. Ό πατριάρχης βεβαιώνει τους Ξηροποταμηνούς δτι 
βούληση του είναι να αποκατασταθεί το δίκαιο. 

Υπογραφή: ό Κωνσταντινουπόλεως. 

'Αρχ. : <5«ά της παρούσ(ης) / ημετέρας πατριαρχικής επιστολής δηλοποιοϋ-
μεν... 
1. Βλ. άρ. 111. 
Ευδόκιμος, άρ. 83.— Πίν.14. 

113 Πατριαρχικό και συνοδικό γράμμα τοΰ Σεραφείμ Β ' για τη 
διαφορά μεταξύ των μονών Ξηροποτάμου και Σιμωνόπετρας 

α) Πρωτότυπο.— Μεμβράνη 645 Χ 520. Μελάνι μαΰρο.— Διατήρηση καλή.—'Ορθογραφία.— 
Μολύβδινη σφραγίδα, (διαμ. 0.065) recto: Παναγία βρεφοκρατούσα, verso: Σεραφείμ ελέω 
Θεοϋ / άρχιεπίσκοπ / ος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμ/ης κ(άί) οίκον/μενικος πατριάρ
χης ΙΑΨΝ. 
β) 'Αντίγραφο σέ συλλογικό αντίγραφο πού περιέχει και πατριαρχικό και συνοδικό γράμμα 
τοΰ Καλλινίκου (1801, Σεπτέμβριος).—· Χαρτί (φυλλάδιο 8 φφ.) 4 0 0 x 2 7 5 . Το κείμενο 
γραμμένο στα φφ. 6v-8r. Μελάνι μαΰρο.— Διατήρηση καλή.—'Ορθογραφία. 
Υπάρχει και ρουμανική μετάφραση με χρονολογία 19 Αυγούστου 1759. 

'Ιούνιος 1759, ίνδ. 7 

Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Σεραφείμ Β ' αναφέρει δτι οφείλει να 
φροντίζει για τίς εκκλησίες, τίς μονές και τα προσκυνήματα, και να μέριμνα 
ώστε να μένουν αμετάθετες οί όριοθεσίες πού έχουν καθοριστεί με χρυσόβουλ-
λα και παλαιγενή γράμματα. Πρέπει, επίσης, δταν χρειάζεται, να χορηγεί εκ
κλησιαστικά γράμματα, με τα όποια να επικυρώνει και να ανανεώνει παλαιές 
όριοθεσίες. 

Μεταξύ των μονών Ξηροποτάμου καί Σιμωνόπετρας υπάρχει διαμάχη, 
πού συνεχώς επιτείνεται. ΟΊ Σιμωνοπετρίτες πριν άπο πολλά χρόνια, με εξω
τερικά μέσα (απόφαση πολιτικού δικαστηρίου) κατόρθωσαν να οικειοποιηθούν 
περιοχή κοντά στη μονή τους. Οί Ξηροποταμηνοί, ωστόσο, δεν παραιτήθηκαν 
άπο τα δικαιώματα τους. Πρόσφατα, ή διαφορά έ'φτασε ενώπιον της Συνά-
ξεως των προεστών των μονών. Οί Σιμωνοπετρίτες συμφώνησαν να κριθούν 
άπο τους προεστούς καί τους γέροντες τοΰ 'Αγίου "Ορους. "Οσοι αποτελούσαν 
τη Σύναξη μετέβησαν επί τόπου, ερεύνησαν τα παλαιά δρια των μονών, σύμ
φωνα με τα ρωμαϊκά χρυσόβουλλα καί τα οθωμανικά γράμματα, καί διαπί
στωσαν οτι ή επίδικη περιοχή άνηκε στή μονή Ξηροποτάμου. 

Μοναχοί της μονής Ξηροποτάμου παρουσίασαν στον πατριάρχη το γράμμα 
της Συνάξεως, με τή σφραγίδα της κοινότητας τοΰ 'Αγίου "Ορους, καθώς καί 
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γράμμα του αυτοκράτορα 'Ανδρόνικου Παλαιολόγου καί ζήτησαν να τους απο
νεμηθεί δικαιοσύνη. Ό πατριάρχης κάλεσε τους Σιμωνοπετρίτες πού παρευρί
σκονταν. Διενήργησε έ'λεγχο των γραμμάτων πού έ'φεραν οι Ξηροποταμηνοί, 
παρουσία των Σιμωνοπετριτών. Ό πατριάρχης εκθέτει τα δρια, σύμφωνα με 
το χρυσόβουλλο του 'Ανδρόνικου καί επισημαίνει δτι ό αμφισβητούμενος τό
πος, μαζί με το κελλίο του Δοντα καί σύμφωνα με τήν απόφαση της Συνά-
ξεως, άνηκε στη μονή Ξηροποτάμου. "Οποιος τολμήσει να αμφισβητήσει τα 
σύνορα θα θεωρείται αφορισμένος. 

Υπογράφουν: Ό Κωνσταντινουπόλεως Σεραφείμ. Ό Νικαίας 'Ιερεμίας. 
Ό Άδριανουπόλεως Διονύσιος Ό . . . Ό Σερρών Ίωαννίκιος. Ό Μεσημ
βρίας "Ανθιμος Ό Δρίστρας Βαρθολομαίος. Ό Έλασσώνος Τιμόθεος. 

'Αρχ.: f Προνργαίτατον και άναγκαιότατ(ον) προ πάντων παντϊ δικαιοσύνης 
λόγω. . . 
Ευδόκιμος, άρ. 84. 

114 'Υποσχετικό γράμμα του προηγουμένου της μονής Σιμωνόπε-
τρας Ίωάσαφ να παρουσιάσει στον πατριάρχη τα έγγραφα 
πού αναφέρονται στή διαφορά με τη μονή Ξηροποτάμου 

Πρωτότυπο.— Χαρτί 350x226 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto. Μελάνι καστανό.— 
Διατήοηση καλή, ϊχνη υγρασίας.—'Ορθογραφία. 

23 'Ιουνίου 1759 

Ό προηγούμενος της Σιμωνόπετρας, Ίωάσαφ, υπόσχεται ενώπιον του πα
τριάρχη Σεραφείμ να μεταβεί στο μοναστήρι του καί μέσα σε διάστημα τριάντα 
ημερών να προσκομίσει τα έγγραφα (σενέτια, χοτζέτια, ίλαμάδες), πού ανα
φέρονται στα δρια τόπου, για τον όποιο υπάρχει διαμάχη μεταξύ της μονής 
του καί της μονής Ξηροποτάμου. Οί επίτροποι της εκκλησίας των 'Ασωμάτων 
του Μεγάλου Ρεύματος [Κωνσταντινούπολη] τίθενται ως εγγυητές της υπο
σχέσεως. 

Υπογράφουν. Ό προηγούμενος Ίωάσαφ. Ό 'Αντώνης του Θεοδωρή. Ό 
'Ανδρέας του Μανόλη. Ό Χατζη-Γεωργάκης του Τζανή (οί τρεις υπογραφές 
απο το ιοιο χέρι). 

'Αρχ. : f δια του παρόντος υποσχετικού γράμματος γίνεται δήλον, δτι ό προη
γούμενος /Ίωάσαφ. . . 

115 'Αφιέρωση τής μονής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου στή μονή 
Ξηροποτάμου 

α) Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 320x216 . Το κείμενο εκτείνεται καί στο verso του α' 
φύλλου. Μελάνι καστανό.— Διατήρηση καλή, το β' φύλλο επενδυμένο με καφέ ύφασμα.— 
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'Ορθογραφία.— Στο άνω περιθώριο επικύρωση από τον Ούγγροβλαχίας Φιλάρετο. Χέρι 
Καίσαρ ίου Δαπόντε. 
β) 'Αντίγραφο σύγχρονο με το πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 343x242 . Το κείμενο εκ
τείνεται καΐ στο verso τοΰ α' φύλλου. Μελάνι μαΰρο.— Διατήρηση καλή.— Χέρι Καίσα
ρ ίου Δαπόντε. 
γ) 'Αντίγραφο 19ου αι.— Χαρτί (δίφυλλο) 234x170 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto 
τοϋ α' φύλλου. Μελάνι μαΰρο.— Διατήρηση καλή. 
δ) 'Αντίγραφο 19ου αι.— Χαρτί (δίφυλλο) 345x225 . Το κείμενο εκτείνεται και στο verso 
τοϋ α' φύλλου. Μελάνι μαΰρο.— Διατήρηση καλή. 

20 'Οκτωβρίου 1759 

Οι χριστιανοί οφείλουν να τιμούν τα λείψανα των αγίων. Περισσότερο 
άπο δλα πρέπει να λατρεύουν τον Τίμιο Σταυρό και έχουν την υποχρέωση να 
τιμούν τους ναούς στους οποίους φυλάγεται αυτός ό θησαυρός για τή σωτηρία 
τοΰ άνθρωπου1. Ε π ε ι δ ή , άπο τή μονή τοϋ Ξηροποτάμου το πηχαΐο Τίμιο 
Ξύλο, πού δώρησε ό αείμνηστος αυτοκράτορας Ρωμανός, έφθασε στο Βου
κουρέστι και έμεινε εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ανέτρεψε τήν πανώλη 
νόσο και προκάλεσε σε δλη τήν επικράτεια (τζάρα) ευημερία, στο σύνολο και 
στον καθένα χωριστά, οι άφιερωτές τοΰ προσφέρουν τήν εκκλησία της Κοιμή
σεως της Θεοτόκου στή Σλάτινα. 

Τήν εκκλησία αυτή, πριν είκοσι χρόνια, είχαν οικοδομήσει στο παζάρι 
της Σλάτινας οι γονείς των άφιερωτών, ό 'Ιωάννης Σλαδινιάνος, μέγας μεδελ-
νιτζάρης, καί ό αδελφός του. Οι γιοι τοΰ 'Ιωάννη, ό Κωνσταντίνος και ό Ρα-
δουκάνος, με τή μητέρα τους Στάνκα καθώς καί ό εξάδελφος τους 'Ιωάννης, 
γιος τοΰ Νικολάου, αφιερώνουν τήν εκκλησία αυτή στή μονή Ξηροποτάμου, 
για ψυχική σωτηρία καί αιώνιο μνημόσυνο. 'Επειδή τα εισοδήματα της ενο
ρίας δεν άρκοΰν για τή συντήρηση (ζωοτροφία) των όσων ζουν στην εκκλησία 
καί για να στέλνεται στή μονή Ξηροποτάμου κάποια βοήθεια, προικοδοτοΰν 
τήν εκκλησία με ιδιοκτησία (μοσία) πού ονομάζεται Μπέρκα καί άλλη πού 
ονομάζεται Πρεδέστι ή Μποδοέστι, πού βρίσκονται καί οι δύο στο καδηλίκι 
τοΰ "Ολτου, δπως αναφέρεται σε σχετικά έγγραφα (ομολογίες). 'Επίσης προι
κοδοτούν τήν εκκλησία μέ αμπέλι στο λόφο (δάλον) της Σλάτινας καί μύλο 
στον "Ολτο ποταμό, δπως αναφέρεται σε σχετικά έγγραφα (ομολογίες), καθώς 
καί τόπο για τήν κατασκευή δύο ή τριών εργαστηρίων μέσα στο παζάρι. 
Δίνουν, επίσης, ενα γένος (σαλάσι) κατζίβελους άπο τον Ίωαννίτζα Γουλια-
νό, μέγα πιτάρη, καί κινητά αντικείμενα καί ζώα, δπως αναφέρεται σε κα
τάστιχο. "Ολα αυτά μέ τήν εκκλησία καί τα πέτρινα σπίτια, μέ υπόγειο (πο-
μνίτζα), αφιερώνονται στή μονή Ξηροποτάμου, για άφεση των αμαρτιών τους 
καί για αυτό έγινε το παρόν γράμμα πού επικυρώθηκε άπο το μητροπολίτη 
Ούγγροβλαχίας Φιλάρετο. 

Υπογράφουν: Ή μεγάλη μεδιλνιτζιράσσα, Στάνκα Σλατινιάνκα. Ό Κων-
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σταντΐνος Σλαδινιάνος, πρώην ποστέλνικος. Ό Ραδουκάνος Σλαδινιάνος, μέγας 
σλουτζάρης. Ό 'Ιωάννης Νικολάου Σλαδινιάνος. Ό Κωνσταντίνος Δουδεσκου, 
μέγας βόρνικος. Ό Κωνσταντίνος Νεστουρέλ (Χερέσκου, αντίγραφο), πρώην 
μέγας μπάνος. Ό Κωνσταντίνος [. . . ] (Κρετζουλέσκου αντίγραφο), πρώην μέ
γας μπάνος. Ό Κωνσταντίνος Μπραγκοβεάνου, μέγας λογοθέτης. [ . · . ] . Ό 
Πάρβου Καντακουζηνός, πρώην μέγας λογοθέτης. Ό Δημητράσκου Ρακο-
βίτζα, πρώην μέγας λογοθέτης. Μιχάη Καντακουζηνός, μέγας βεστιάρης. Ό 
Νικόλαος Δουδεσκου, μέγας κλουτσιάρης. Ό Θωμάς Κρετζουλέσκου, πρώην 
μέγας κλουτσιάρης. Ό Ραδουκάνος Βακαρέσκου, πρώην μέγας κλουτσιάρης. 
Ό Κωνσταντίνος Γκινοδέσκου, πρώην μέγας κλουτσιάρης. Ό 'Ιωάννης Ρακο-
βίτζα, πρώην μέγας κλουτσιάρης. Ό Νικόλαος, μέγας παχάρνικος. Ό Μιχάη 
Καντακουζηνός, πρώην μέγας παχάρνικος. Ό [. . . ] πρώην μέγας στόλνικος. 
Ό Στέφανος, σερδάρης. Ό 'Αλέκος . . . , πρώην μέγας σερδάρης. Ό 'Ιωάν
νης . . ., λογοθέτης. 

'Αρχ.: Χρέος άπαραίτητον εχομεν ημείς οι ευσεβείς χριστιανοί. . . 

Πρβλ. άρ. 93. 

116 Πωλητήριο σπιτιού στην'ενορία της Παναγίας από τις θυ
γατέρες του Γιώργη Γιώτα 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 225x170 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto του α' φύλ
λου. Μελάνι μαΰρο.— Διατήρηση καλή, ϊχνη υγρασίας.—'Ανορθόγραφο.— Σημείωση. 

15 Φεβρουαρίου 1760 

Ή Μπιγίνα και ή Λεϊμονιά, θυγατέρες του Γιώργη Γιώτα, είχαν ως 
πατρική κληρονομιά σπίτι στην ενορία της Παναγίας, στο μαχαλά του κυρίου 
Θεοδοσίου, γιου του Χατζη-Κώνστα. Πριν άπα δύο χρόνια αποφάσισαν να 
το πουλήσουν, καί επειδή κανένας γείτονας δεν ενδιαφέρθηκε να το αγοράσει, 
το παραχωρούν στον πνευματικό Ίωάσαφ, για λογαριασμό της μονής Ξηρο-
ποτάμου, έναντι 15.000 άσπρων. Περιγραφή τοΰ σπιτιού, πού αποτελείται από 
έναν οντά, μικρό κήπο καί αυλή, καί το όποιο βρίσκεται ανάμεσα στο Ίβηρί-
τικο σπίτι, το σπίτι τοΰ Ντίμτζη καί το δρόμο. 

Υπογράφουν: Ό Διονύσιος ιερομόναχος τοΰ Ταξιάρχη. Ό ιερομόναχος 
Παΐσιος Ίβηρίτης. Ό 'Ανάστασης Ζαφείρη. Ό Δήμος Χρήστου. Ό Ά γ γ ε λ ά -
κης Χριστοδούλου. Ό Χατζή-Παναγιώτης 'Αργύρη. Ό Φίλιππος Μανόλη. Ό 
Γιώργος Χρήστου. Ό Φίλιππος Χριστοδούλου. 

'Αρχ.: f olà το παρών εμάρτνρων καί αποδεικτικον γράμμα έστω δηλον τοις 
πάσι έχοντας / ήμης αι διον άδελφαΐς εγώ ή μπιγίνα, . . 

Ευδόκιμος, άρ. 244. 
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117 'Αφιέρωση κεριού στη μονή Ξηροποτάμου 
Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 3 2 0 x 2 1 5 . Το κείμενο εκτείνεται καί στο verso. Μελάνι 
μαϋρο.— Διατήρηση καλή.—'Ορθογραφία. 

30 Μαΐου 1760 

Είναι συνήθεια, όταν ένας βασιλιάς φτάσει σε μία πόλη, ο'ι πρόκριτοι να 
του προσφέρουν δώρα, για να τον τιμήσουν καί να τον ευχαριστήσουν, για να 
δείξουν τή χαρά καί τήν τιμή πού προκαλεί ή παρουσία του. Αυτήν τήν αρχαία 
συνήθεια επιβεβαίωσε και ό Χριστός, όταν δέχτηκε τα δώρα τών μάγων. 
"Οταν έφθασε στο Βουκουρέστι το Τίμιο Ξύλο, πού ό θεοστεφής αυτοκρά
τορας Ρωμαίων Ρωμανός αφιέρωσε στή μονή τών 'Αγίων Τεσσαράκοντα (Ξη
ροποτάμου), όλοι οί ευσεβείς χριστιανοί προσέφεραν διάφορα δώρα καί αφιερώ
ματα. Ό Πάνος Φιλιππέσκου, κινούμενος άπο ζήλο καί αγάπη προς τον Τίμιο 
Σταυρό, αποφάσισε, ως ένδειξη ευλαβικής διαθέσεως, να στέλνει κάθε χρόνο 
στή μονή Ξηροποτάμου 10 οκάδες κερί, άσπρο καί καθαρό, για να καίγεται 
στο ναό, προκειμένου να μνημονεύονται τα ονόματα του Πάνου καί της "Αν-
νης, τών γονέων καί τών τέκνων τους. Ή προσφορά του κεριού πρέπει να 
συνεχιστεί, μετά τον θάνατο του Πάνου, άπο τους απογόνους του. Ό Πάνος 
δίνει τήν ευχή του στους απογόνους πού θα ακολουθήσουν τον ορισμό του καί 
σε περίπτωση πού κάποιος απόγονος του στερήσει το ναό της μονής άπο τή 
φωτοχυσία, πράγμα πού απεύχεται, τότε πρέπει να θεωρηθεί ως μισόκαλος 
καί παραβάτης της πατρικής διαταγής. 

Υπογράφει ό Φιλιππέσκου ογλου. 

'Αρχ.: f Συνήθεια είναι εις τον κόσμον, κι δταν ένας βασιλεύς. . . 

118 Συμφωνία μεταξύ τών μονών Σιμωνόπετρας καί Ξηροποτά
μου για κτηματική διαφορά 

Πρωτότυπο.— Χαρτί 364x225 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto. Μελάνι καστανό.— 
Διατήρηση μέτρια.—'Ορθογραφία.— Στο άνω περιθώριο δύο έντυπες σφραγίδες της μονής 
Σιμωνόπετρας. 

18 Νοεμβρίου 1760 

Οί μοναχοί της Σιμωνόπετρας συμφώνησαν με τους Ξηροποταμηνούς να 
διευθετήσουν τή διαφορά τους σχετικά μέ τα όρια στο βουνό. Οί Σιμωνοπε-
τρίτες έλαβαν 1650 γρόσια. Κάθε μονή εξέδωσε γράμμα πού παρέδωσε αντί
στοιχα στην άλλη. 

'Υπογράφουν οί εκπρόσωποι τών δύο μονών. Ό Δανιήλης Μεταλ[λ]ηνος 
Σιμωνοπετρίτης, πού έλαβε το παραπάνω ποσό. Ό ιερομόναχος Μεθόδιος Σι-
μωνοπετρίτης. Ό 'Αρσένιος. Ό Τιμόθεος. Ό Άκάκιος. Ό Νικόδημος. 

Υπογράφουν καί οί μάρτυρες: Ό 'Αμβρόσιος, προηγούμενος Μεγίστης 
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Λαύρας. Ό Άνανίας, επιστάτης τοΰ Α γ ί ο υ "Ορους και προηγούμενος της Με
γίστης Λαύρας. 

'Αρχ.: f Δια τον παρόντος γράμματος δηλοποιονμεν ημείς άπαντες οι ενα-
σκού/μενοι πατέρες εν τη ιερά μονή τοΰ σίμωνος πέτρας. . . 

119 Επιστολή τοΰ καθηγουμένου της μονής Ξηροποτάμου, ιερομό
ναχου Άνθιμου, στον άρχοντα Μανόλη 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 3 3 0 x 2 1 3 . Το κείμενο καταλαμβάνει το r e d o του α' φύλ
λου. Μελάνι μαΰρο.—- Διατήρηση καλή.—'Ορθογραφία.— Στο άνω περιθώριο έντυπη σφρα
γίδα της μονής Ξηροποτάμου. Τα στοιχεία τοΰ παραλήπτη στο verso τοΰ β' φύλλου. 

[πριν το 1761] 

Ό καθηγούμενος της μονής Ξηροποτάμου, ιερομόναχος "Ανθιμος, περι
γράφει στον άρχοντα Μανόλη, ευεργέτη καί προστάτη του μοναστηρίου, τη 
δεινή θέση στην οποία αύτο έχει περιέλθει, εξαιτίας χρέους. Ό ίδιος βρίσκεται 
υπό δίωξη καί το μοναστήρι θα αναγκαστεί να πουλήσει τα κειμήλια του. Για 
να αντιμετωπίσουν τήν κατάσταση αυτή, οι μοναχοί αποφάσισαν να στείλουν 
τον προηγούμενο Παρθένιο με τη συνοδεία του μέ σκοπό τή διενέργεια ζητείας, 
εφοδιάζοντας τον μέ τον Τίμιο Σταυρό καί άλλα λείψανα αγίων. 

'Γπογράφει ό Ιερομόναχος "Ανθιμος, καθηγούμενος της βασιλικής μονής 
Ξηροποτάμου. 

'Αρχ. : f τιμιώτατ(ε) κ(αι) ευγενέστατ(ε) άρχων κυρ μανόλη. . . Με το να 
εκαταντήσαμεν ευγενέστατε εν Χ(ριστ)ω αγαπητέ / υιέ. . . 

Στο verso τοΰ α' φύλλου καί το recto τοΰ β' φύλλου σημείωση: έχει μέσα το συνοριζόμε-
νον γράμμα της / μεγάλης μέσης δια τους σιμοπετριώτας / καί το τοΰ κυρ Σεραφείμ σν-
νοδικόν. 
Ή χρονολόγηση τοΰ εγγράφου γίνεται μέ βάση τή δραστηριοποίηση τοΰ 'Ανθίμου, ό όποιος 
προφανώς αναλαμβάνει τήν ανόρθωση της μονής, πρβλ. άρ. 121. 

120 Επιστολή του δραγουμάνου Θωμά Δημάκη στή μονή Ξηρο
ποτάμου σχετικά μέ όφειλες τοΰ Μακαρίου, ηγουμένου του 
μετοχίου της μονής Ξηροποτάμου στή Νάξο 

Πρωτότυπο.—-Χαρτί (δίφυλλο) 345x220 . Το κείμενο εκτείνεται καί στο verso. Μελάνι 
μαΰρο.— Διατήρηση καλή.— Σφραγίδα άπα ισπανικό κερί.— Στο verso τοΰ β' φύλλου οι 
αποδέκτες της επιστολής. 

19 Αυγούστου 1761 

Ό δραγουμάνος Θωμάς Δημάκης έλαβε επιστολή της μονής Ξηροποτάμου 
καί γράφει σχετικά μέ το μετόχι της στή Νάξο. Ό ηγούμενος τοΰ μετοχίου, 
Μακάριος [Λικήνιος1], του παρουσίασε συμφωνητικό του 1744 (,αψδδ') μέ το 
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όποιο του είχε παραχωρηθεί το μετόχι με τήν περιουσία του και ή εκκλησία 
του 'Αγίου Νικολάου με τήν περιοχή της. Σύμφωνα με αυτό το έγγραφο, ό 
Μακάριος πλήρωσε το χρέος της μονής καί θα έπρεπε να δίνει στή μονή Ξη-
ροποτάμου 12 γρόσια κάθε έτος (έτήσιον), έκτος άπο τα δέκα πρώτα χρόνια, 
οπότε ή οφειλή του θα ήταν μόνον 5 γρόσια ετησίως. Ωστόσο, σύμφωνα με 
γράμμα πού του έδειξε ό Μακάριος, ή μονή τον άπήλλαξε άπο τήν καταβολή 
του ποσού αύτοΰ για τήν πρώτη δεκαετία. 'Από τότε πού συντάχτηκε το 
συμφωνητικό έχουν περάσει 17 χρόνια καί, σύμφωνα με το γράμμα, ό Μακά
ριος οφείλε στή μονή 12 γρόσια για κάθε χρόνο άπο τους 7 υπόλοιπους, δη
λαδή συνολικά 84 γρόσια. Το ποσό αυτό το έλαβε ό απεσταλμένος της μονής, 
μοναχός Γρηγόριος, πού έδωσε στο Μακάριο σχετικό εξοφλητικό γράμμα (ύπό-
γραμμα), στο όποιο υπάρχουν οί υπογραφές των μαρτύρων, μεταξύ των οποίων 
καί του αποστολέα. Ό Μακάριος υποσχέθηκε οτι στο έξης θα δίνει τήν οφει
λή των 12 γροσιών κάθε χρόνο. 

Υπογράφει ό δραγουμάνος Θωμάς Δημάκης. 

'Αρχ.: Γράμμα σας ελάβομεν, και δια τήν νγείαν σας εχάρημεν εγνω/μεν και 
τα εν αύτω δια δε το μοναστήριον το κείμενον εϊς νήσον / ναξίαν. . . 

1. Για το Μακάριο Λικήνιο πρβλ. άρ. 91, 92, 143. 
Έκδ.: Νικολάου, άρ. 18, σελ. 242-244. 

121 Επιστολή του ποστέλνικου Κωνσταντίνου στο σκευοφύλακα 
της μονής Ξηροποτάμου, "Ανθιμο 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 3 5 0 x 2 3 5 . Το κείμενο καταλαμβάνει το α' φύλλο. Στο β' 
φύλλο, σχέδιο απαντητικής επιστολής του 'Ανθίμου. Μελάνι μαϋρο.— Διατήρηση μέτρια, 
έξίτηλο, οπές.—'Ορθογραφία.— Στο verso του β' φύλλου ΐχνη σφραγίδας άπο ισπανικό κερί 
καί τα στοιχεία τοΰ παραλήπτη. 

15 'Οκτωβρίου 1761 

Ό ποστέλνικος Κωνσταντίνος πληροφορεί το σκευοφύλακα της μονής Ξη
ροποτάμου, "Ανθιμο, οτι έλαβε τα δύο γράμματα πού τοΰ είχε στείλει μέ το 
μοναχό Δανιήλ. 'Αναφέρει οτι, όπως έξαλλου θα τον ενημερώσει σχετικά καί ό 
Δανιήλ, τον Τίμιο Σταυρό της μονής, πού ήταν καλυμμένος μέ ασήμι καί δε 
διακρινόταν, τον έβαλε σε χρυσή θήκη, έ'ργο εκλεκτού χρυσοχόου. Τήν επι
στασία της εργασίας τήν είχε ό Καισάριος [Δαπόντες]. Τον πληροφορεί, επί
σης, οτι ό τελευταίος εξέφρασε τήν επιθυμία να επιστρέψει στή μονή. Τον 
έπεισε δμως να παραμείνει στην Κωνσταντινούπολη ώς τήν άνοιξη, οπότε θα 
επιστρέψει στή μονή μέ τον Τίμιο Σταυρό. Γράφει, επίσης, οτι άπο τήν Μπο-
γδανία ζητούν τον Τίμιο Σταυρό. 'Ωστόσο, δεν έχει ληφθεί καμιά σχετική 
απόφαση. Τέλος, τοΰ ζητά να αρχίσουν οί εργασίες για τήν οικοδόμηση τοΰ 
ίερον ναον. 
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'Αρχ.: Δύο αΐδέσιμα γράμματα, το μεν από βας τον παρελθόντος 'Ιουνίου το 
ôè μετά τοΰ οσιότατου δανιήλ εύλαβώς ελαβον. . . 

Πρβλ. επιστολή απάντησης τοΰ 'Ανθίμου (άρ. 122) και άλλο γράμμα τοΰ Κωνσταντίνου 
(άρ. 123). 

122 Σχέδί,ο επιστολής τοΰ 'Ανθίμου, σκευοφύλακα της μονής Ξη-
ροποτάμου, στον ποστέλνικο Κωνσταντίνο 

Το κείμενο καταλαμβάνει το verso της επιστολής τοΰ ποστέλνικου Κωνσταντίνου, πρβλ. 
άρ. 121. Μελάνι μαΰρο.— Διατήρηση καλή.—'Ορθογραφία. 

[Μετά τήν 15 'Οκτωβρίου 1761 
καί πριν τήν 17 'Απριλίου 1762] 

Ό σκευοφύλακας της μονής Ξηροποτάμου, "Ανθιμος, ευχαριστεί τον πο
στέλνικο Κωνσταντίνο για τήν προσφορά του, προκειμένου να μαλαματωθεΐ ό 
Τίμιος Σταυρός. 'Αναγνωρίζει τίς υπηρεσίες τοΰ Καισαρίου [Δαπόντε] προς τή 
μονή καί κατανοεί τήν επιθυμία του να επιστρέψει στο "Αγιον "Ορος. 'Ωστόσο, 
ζητά να παραμείνει στην Κωνσταντινούπολη, για να εξυπηρετήσει τα συμ
φέροντα της. 'Ανακοινώνει δτι με τήν ενθάρρυνση τοΰ Κωνσταντίνου θα αρχίσει 
τήν άνοιξη εργασίες, για τήν οικοδόμηση τοΰ ναον της μονής. 

'Αρχ.: 'Αδύνατον είναι να περιγράψωμεν εγγράφως τήν δσην υπερβολψ. . . 

Πρβλ. τίς δύο επιστολές τοΰ Κωνσταντίνου (άρ. 121 καί 123). 

123 Επιστολή τοΰ ποστέλνικου Κωνσταντίνου στο σκευοφύλακα 
τής μονής Ξηροποτάμου 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 345 Χ 217. Το κείμενο εκτείνεται καί στο verso τοΰ α' φύλ
λου. Μελάνι μαΰρο.— Διατήρηση καλή.—'Ορθογραφία.— Στο verso τοΰ β' φύλλου ϊχνη 
σφραγίδας άπο Ισπανικό κερί καί τα στοιχεία τοΰ παραλήπτη. 

17 'Απριλίου 1762 

Ό ποστέλνικος Κωνσταντίνος έ'λαβε τήν επιστολή τοΰ σκευοφύλακα τής 
μονής Ξηροποτάμου [Ανθίμου1] πού τοΰ έφερε ό μοναχός Χατζη-Δανιήλ. Δια
βεβαιώνει για τήν αφοσίωση του στή μονή καί παρακαλεί οί μοναχοί να εύ
χονται για τή σωτηρία τής ψυχής του. Πληροφορεί το σκευοφύλακα δτι τον 
Τίμιο Σταυρό τής μονής, πού βρίσκεται στο σπίτι του, θα τον κρατήσουν 
στην Κωνσταντινούπολη, γιατί υπάρχουν πολλοί πιστοί πού θέλουν να τον 
προσκυνήσουν. 'Επίσης, τον πληροφορεί ότι δεν τοΰ στέλνει όλα τα χρήματα 
πού έχουν συγκεντρωθεί [προφανώς άπο τήν προσκύνηση τοΰ Τιμίου Σταύρου] 
με το μοναχό Δανιήλ, γιατί τα ταξίδια δια θαλάσσης είναι επικίνδυνα. Στέλνει 
μόνον 8 πουγγία άσλάνια, εις φλωρία φουντούκια παστρικά. Τέλος, αναφέρει 
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δτι ό Καισάριος [Δαπόντες] βρήκε κάλφα για τις ανάγκες της μονής, ό όποιος 
θα μεταβεί εκεί. Μαζί με το Χατζη-Δανιήλ στέλνουν καί το σχέδιο τής εκ
κλησίας. Σε υστερόγραφο, ό Κωνσταντίνος στέλνει τήν προσκύνηση του στον 
πρώην Κωνσταντινουπόλεως Σεραφείμ (Β'), στον όποιο δεν έχει κατορθώσει 
να γράψει, με τήν υπόσχεση να του γράψει στο μέλλον. 'Απαιτεί ανυπερθέτως 
απάντηση για τήν υπόθεση πού τους γράφει ό Καισάριος καί ζήτα να αρχίσουν 
οι εργασίες για τήν κατασκευή τής εκκλησίας. 

'Αρχ.: το μετά τον όσιωτάτου χατζή κυρ Δανιήλ αίδέσιμον γράμμα σας ευλα
βούς ελαβον. . . 

1. Πρβλ. τήν επιστολή τοΰ Κωνσταντίνου στον "Ανθιμο (άρ. 121) καί τήν απαντητική επι
στολή τοϋ τελευταίου (άρ. 122). 

124 'Υποσχετικό έγγραφο των κατοίκων τής χώρας Άειβάτι προς 
τον Τίμιο Σταυρό τής μονής Ξηροποτάμου 

Συλλογικό αντίγραφο (βλ. Κωδ. άρ. 2), χέρι 'Ιεροθέου. 
17 Αυγούστου 1762 

Οι γέροντες καί προεστοί τής χώρας Άειβάτι (Θεσσαλονίκη) αναφέρουν 
οτι συμφώνησαν με τους πατέρες τής μονής Ξηροποτάμου να πηγαίνει ό Τί 
μιος Σταυρός στή χώρα τους κάθε χρόνο. Υπόσχονται να προσφέρουν στον 
Τίμιο Σταυρό 20 γρόσια. "Οποιος δμως θέλει μπορεί να δίνει επιπλέον, κατά 
τή βούληση του. Έπισείονται άρές εναντίον όσων δεν τηρήσουν τήν υπόσχεση. 

'Αρχ.: Δία τοϋ παρόντος ημών σνμφωνητικοϋ γράμματος φανερόνωμεν ήμεϊς / 
οι νποκάτωθεν γεγραμμένοι τής χώρας άηβάτι. . . 

Ευδόκιμος, άρ. 181. 

125 'Εξοφλητικό γράμμα τοΰ Ά λ ή πάσα Άγιομαμίτη, σχετικά με 
οφειλή τής μονής Ξηροποτάμου στον πατέρα του 

Πρωτότυπο (;).— Χαρτί (δίφυλλο) 310x210 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοΰ α' 
φύλλου. Μελάνι φαιό.— Διατήρηση καλή.— Λίγα ορθογραφικά λάθη.— Σημείωση.— Τουρ
κικές υπογραφές καί σφραγίδα στο άνω περιθώριο τοϋ εγγράφου. 

27 Νοεμβρίου 1762 

Πριν σκοτωθεί στον "Αγιο Μάμαντα, ό Μεχμέτ πασάς ήταν σονμπασης 
στα μετόχια των μονών Ξηροποτάμου καί Δοχειαρίου. Με τήν ιδιότητα αυτή 
είχε πληρώσει τα χαράτζια καί άλλα χάρτζια των κολλίγων. 'Εκείνη τήν 
εποχή, ό γιος του, Ά λ ή πασάς Άγιομαμίτης, ήταν ακόμη παιδί καί αγνοούσε 
τα χρέη των μονών προς τον πατέρα του. "Οταν έμαθε τα καθέκαστα άπο τή 
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νόνα του, ζήτησε άπο τη μονή Ξηροποτάμου τήν εξόφληση του παλαιού χρέους. 
Οί Ξηροποταμηνοί τον εξόφλησαν με μετρητά (άσπρα),1 ρουχισμό και ποσάτια 
ενώπιον του άγα ζαμπίτη του Ά γ ι ο υ "Ορους, Μουσταφά άγα, των μπουμπα-
σήριδων 'Αχμέτ άγα και Έ μ ή ν άγα, μουλά έφέντη Τζοχαντάρι, καθώς και 
άλλων γενιτζάρων πού βρέθηκαν στή μονή Χιλανδαρίου. Σε περίπτωση πού ό 
Ά λ ή πασάς εγείρει αξιώσεις, να είναι υποχρεωμένος να καταβάλει πρόστιμο 
(νέζερι) 1.000 γρόσια στο δημόσιο θησαυροφυλάκειο (μηρί). 'Επίσης, οφείλει, 
δταν του ζητηθεί, να παραδώσει χοτζετι στή μονή, σύμφωνα με το περιεχό
μενο του εξοφλητικού γράμματος. 

'Αρχ.: οία τον παρόντος εξοφλητικού γράμματος φανερώνω εγώ δ άλη μπα/ 
σας άγιωμαμήτης. . . 
1. Στη σημείωση μνημονεύεται το ποσό: δια τα 700 γρόσια οπον εδοσαμεν όλα τον αλί. 
Ευδόκιμος, άρ. 200. 

126 'Αφιέρωση σπιτιού στή μονή Ξηροποτάμου άπο το Χατζη-
Παναγιώτη καί τή σύζυγο του Σμαραγδή 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 217x170 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto του α' φύλ
λου. Μελάνι μαΰρο.— Διατήρηση μέτρια, έξίτηλο, λεκέδες υγρασίας.— Λίγα ορθογραφικά 
λάθη.— Σημειώσεις. 

30 Νοεμβρίου 1762 

Ό Χατζή-Παναγιώτης και ή σύζυγος του Σμαραγδή, με αρχιερατικό και 
συνοδικό ενυπόγραφο γράμμα, αφιερώνουν, για τή σωτηρία της ψυχής τους, 
στή μονή Ξηροποτάμου σπίτι έίς το απάνυυ σιμιτταριόν [Μάκρη1]. Ή αφιέ
ρωση γίνεται για να ιδρύσει ή μονή μετόχι στην πόλη τους, καθώς καί για τήν 
εύπρέπειαν της πατρίδος μας. Οί μοναχοί παπα-Νικηφόρος καί παπα-Γρηγό-
ριος διαβεβαίωσαν το ζεύγος Οτι το σπίτι δε θα πουληθεί ποτέ. ,νΑν κάποιος 
μοναχός αθετήσει τήν υπόσχεση, τότε ή αφιέρωση θα είναι άκυρη καί το σπίτι 
θα επιστραφεί στο Χατζή-Παναγιώτη ή τους κληρονόμους του. 

Το έγγραφο επικυρώνεται άπο το μητροπολίτη Μαρώνειας, Καλλίνικο. 
Υπογράφουν: Ό σακελλάριος Θεόδωρος, ιερέας. Ό ιερομόναχος Μισαήλ. 

Ό Φλαμούλης του Κομνενάκι. Ό Φλαμούλης Φραντζέσκος. Ό Χατζη-Κω-
σταντής. Ό Δημητράκης Καλέμογλους. Ό ιερομόναχος Χρύσανθος. 

'Αρχ.: "Ό Μαρωνεί(ας) Καλλίνικος επιβεβαιοϊ / f Δια τον παρόντος αρχιε
ρατικού και σννοδικοϋ εννπόγραφον γράμμα(τος) δηλοποι/η δπως εγώ δ Χα
τζή Παναγιότις. . . 
1. Σε σημείωση σύγχρονη με το έγγραφο αναφέρεται δτι το σπίτι βρίσκεται στή Μάκρη. 
"Αλλη, μεταγενέστερη, μνημονεύει Οτι το έγγραφο είναι για το Γραδομπόριο καί είναι 
άχρηστο. 
Ευδόκιμος, άρ. 224. 
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127 Υποσχετικό έγγραφο των κατοίκων της χώρας Νιγρίτας προς 
τον Τίμιο Σταυρό της μονής Ξηροποτάμου 

Συλλογικό αντίγραφο (βλ. Κώδ. άρ. 2), γραμμένο επί τόπου. 
16 'Ιουνίου 1763 

Οί γέροντες καί προεστοί της χώρας Νιγρίτας αναφέρουν οτι συμφώνησαν 
με τους πατέρες της μονής Ξηροποτάμου να πηγαίνει ό Τίμιος Σταυρός στη 
χώρα τους κάθε χρόνο καί να γίνεται λιτανεία καί αγιασμός. 'Υπόσχονται να 
προσφέρουν στον Τίμιο Σταυρό 50 άσλάνια άπο το κοινό. "Οποιος όμως θέλει 
μπορεί να δίνει επιπλέον, κατά τη βούληση του. Επισείονται άρές εναντίον 
δσων δεν τηρήσουν τήν υπόσχεση. 

Υπογράφουν: Ό σακελλάριος Γεώργιος, ιερέας. Ό πρωτοπαπάς Χρυσα
φής, ιερέας. Ό Άδάμης . Ό Χατζη-Σαραγιώτης. Ό Νικήτας του Χρηστάκη. 
Ό Στάθης Πανταζή. 

'Αρχ.: δια τον παρόντος ήμόν σνμφονητικοϋ γράμματος ψανερόνωμαι ήμής ή 
νπκάτοθεν / γεγραμενοι τις χόρας Νιγρίτας. . . 
Ευδόκιμος, άρ. 181. 

128 Υποσχετικό" έγγραφο των κατοίκων της χώρας Τζερπίστας 
προς τον Τίμιο Σταυρό της μονής Ξηροποτάμου 

Συλλογικό αντίγραφο (βλ. Κώδ. άρ. 2). 
1 'Ιουλίου 1763 

Οί γέροντες καί προεστοί της χώρας Τζερπίστας αναφέρουν δτι συμφώνη
σαν με τους πατέρες της μονής Ξηροποτάμου να προσκαλούν κάθε χρόνο τον 
Τίμιο Σταυρό καί να ψέλνεται κοινός αγιασμός τής πολιτείας. Υπόσχονται να 
προσφέρουν στον Τίμιο Σταυρό 30 γρόσια. 'Επισείονται άρές εναντίον δσων 
δεν τηρήσουν τήν υπόσχεση. 

Υπογράφουν: Ό ιερέας Μαργαρίτης. Ό ιερέας Μάλαμας. Ό Δούλης Τριαν-
ταφύλλης. Ό Μαρούδης. Ό Χριστοδούλης. Ό Θημιλίτης. Ή πρεσβυτέρα Βαγ-
γελινή. Ό Μεταλ[λ]ας. Ό Δανιήλ. 

'Αρχ.: "με τό παρόν μας γράμμα, ψανερώνομεν ημείς οι ύποκάτοθεν γεγραμ-
μένοι οί γέροντες / και οι προεστοί τής χώρας τζερπίστας. . . 
Ευδόκιμος, άρ. 181. 

129 Διαθήκη του μονάχου Δανιήλ 
Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 210x155. Το κείμενο εκτείνεται καί στο verso του α'φύλ-
λου. Μελάνι καστανό.— Διατήρηση καλή, έξίτηλο.—'Ανορθόγραφο.— Σημείωση. 

10 Μαρτίου 1764 

Ό μοναχός Δανιήλ, πού είναι ασθενής, συντάσσει τη διαθήκη του καί άφιε-
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ρώνει στή μονή Ξηροποτάμου, στην αδελφότητα τής οποίας ανήκει, το πατρικό 
του σπίτι στίς Σέρρες, μαζί με δλα τα σκεύη και τα ε'ίδη ρουχισμού. Ό Δανιήλ 
ζήτα να μνημονεύεται στίς λειτουργίες τής μονής ό ίδιος, ό πατέρας του 
'Ανδρέας και ή σύζυγος του τελευταίου. Τα οσα αφιερώνει τα έχει καταγράψει 
σε κατάστιχο και θα παραδοθούν στή μονή μετά άπο το θάνατο του. 'Ορίζει 
επίτροπο (και εκτελεστή τής διαθήκης) το Μανόλα Σιράκογλου. 

Ή διαθήκη συντάχτηκε στή Σάμο και επικυρώνεται άπο τον ιεράρχη Σά
μου, Καλλίνικο. 

'Υπογράφουν: Ό 'Ιωάννης, ιερέας και πνευματικός. Ό 'ιερομόναχος Ί ω α ν -
νίκιος. Ό παπα-Γεώργιος του παπα-Δημήτρη. Ό Χατζη-Πάλης. Ό Χατζη-
'Ανδρέας. Ό Κωνσταντής τής Γροφαλιάς [Γ(α)ροφαλιας;]. 

'Αρχ.: "6 Σάμου Καλλίνικος επιβεβαιοΐ /'Επειδή ο θάνατος είναι άδηλος και 
ότα ώρα έρχεται ουκ οϊδαμεν. . . 

Ευδόκιμος, άρ. 210. 

130 Συμφωνία για τις δικαιοδοσίες τοΰ Ξηροποταμηνοΰ εφημερίου 
Μπρασόβου 

'Αντίγραφο 20οΰ αι.— Χαρτί (δίφυλλο μαθητικού τετραδίου) 2 0 0 x 2 9 5 . Το κείμενο κατα
λαμβάνει το recto τοϋ α' φύλλου, οι υπογραφές στο verso. 

5 Αυγούστου 1764 

Συμφωνία μεταξύ τής κοινότητας Μπρασόβου και τοΰ Ξηροποταμίτη εφη
μερίου της. Το έγγραφο αναφέρεται στους ακόλουθους δρους: 

α) 'Υπόσχεση τοΰ γγου παξνίου (;) δτι δέ θα εμποδίζει τον εφημέριο στο 
έργο του. 

β) Ό εφημέριος θα ενημερώνεται επίσημα άπο τήν κοινότητα και οχι 
άπο τρίτους. 

γ) Ό εφημέριος δέ θα χειρίζεται κανένα θέμα χωρίς τή συμμετοχή τοΰ 
προεστοΰ. 

δ) Ή τάξη και οι ώρες έσπερινοΰ και λειτουργίας καθορίζονται ως εξής: 
Τήν άνοιξη (άπο 1η Μαρτίου) ό εσπερινός θα γίνεται στίς 5 και ή θεία λει
τουργία στίς 6. Το καλοκαίρι (άπο 1η Ιουνίου) ό εσπερινός θα γίνεται στίς 6 
και ή θεία λειτουργία στίς 6. Το φθινόπωρο (άπο 1η Σεπτεμβρίου) ό εσπερι
νός θα γίνεται στίς 5 και ή θεία λειτουργία στίς 6. Το χειμώνα (άπο 1η Δε
κεμβρίου) ό εσπερινός θα γίνεται στίς 4 και ή θεία λειτουργία στίς 7. 

'Υπογράφουν: Ό Μανόλης Σαξάνος. Ό Νικόλας Προεστός. Ό 'Αντώνης 
Κωνσταντίνου. Ό Μανόλης Καλφαβιέσκου, επίτροπος τής εκκλησίας. Ό Δη
μήτριος Διαμαντή. Ό 'Ιωάννης Στεφάνου. Ό Σπανταζής Καπρίτζ, προσέπτωρ. 
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Ό Δημήτριος Πάννος, προσέπτωρ. Ό Τσαπής Καπρίτζ Κατατάρης. Ό Κων
σταντίνος Στεφάνου [. . . ] . 

'Αρχ.: 'Αντίγραφο Συμφώνου / Διατήρησις τινών κεφαλαίων τών εκ της ημε
τέρας κουμ/πανίας. . . 

131 'Υποσχετικό έγγραφο τών κατοίκων της χώρας Κάτω Κρου-
σόβου προς τον Τίμιο Σταυρό της μονής Ξηροποτάμου 

Συλλογικό αντίγραφο (βλ. Κωδ. άρ. 2). 
12 Αυγούστου 1764 

Οι χριστιανοί της χώρας Κάτω Κρουσόβου αναφέρουν Οτι συμφώνησαν να 
προσφέρουν στον Τίμιο Σταυρό 15 γρόσια και λάδι άξιας 5 γροσιών για ψυ
χική τους σωτηρία. Έπισείονται άρές εναντίον όσων δεν τηρήσουν τήν υπό
σχεση. 

'Υπογράφουν: Ό ιερέας Θεόδωρος. Ό 'ιερέας Κυριάκος. Ό γερο-Βεργής. 
Ό Άδάμης του Σκαρλάτη. Ό Πολύζος του Σταυρινοΰ. Ό Σοφιανός του Αύ-
γέρου. Ό Άδάμης του 'Αθανασίου. Ό Γιάννης του 'Αθανασίου. Ό Κωνσταντής 
του Μανατή. Ό Προύσας του Νικόλα. Ό Ζάχαρης του Παρούση. Ό Τριαντά-
φυλλος του Θεοχάρη. Το έγγραφο συνέταξε ό 'ιερομόναχος Ίωαννίκιος άπο 
τήν Κεφαλονιά. 

'Αρχ. : f εν ετη μχρξο' αυγούστου 16 / κάτω χώρα κούρσοβα / Τήν σήμερον 
εσυμφωνήσαμεν ήμεϊς οι εν τη κάτω χώρα ευρισκόμενοι χριστανο'ι. . . 

Ευδόκιμος, άρ. 181. 

132 Βεβαίωση για τήν παραλαβή ιερών κειμηλίων της μονής Ξη
ροποτάμου 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 2 2 5 x 1 7 3 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto του α' φύλ
λου. Μελάνι μαϋρο.— Διατήρηση καλή.—'Ορθογραφία. 

3 'Οκτωβρίου 1764, Κυριακή 

Ό Ιερομόναχος Χριστόφορος της μονής Ξηροποτάμου βεβαιώνει ότι πα
ρέλαβε άπο τον ιερομόναχο 'Ιερόθεο τήν αργυρή θήκη μέ το Τίμιο Ξύλο και 
τα λείψανα αγίων, σύμφωνα μέ το αντίγραφο παραλαβής πού ή μονή του 
είχε παραδώσει. Ή παράδοση έγινε στο Μπράσοβο. 

'Υπογραφή του ιερομόναχου Χριστόφορου. 

'Αρχ. : f με το παρόν μου φανερώνω ο υπογεγραμμένος, άγιοι πατέρες / και 
αδελφοί της ιεράς ημών μονής τοϋ ξεροποτάμου, πώς ελαβον. . . 

Για το μοναχό Χριστόφορο βλ. Karathan assis, σελ. 211-212. 
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133 'Ομόλογο πώλησης του κελλίου του Γενεσίου της Θεοτόκου 
Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 316x215 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto του α' φύλ
λου. Μελάνι καστανό.— Διατήρηση καλή.—'Ορθογραφία, λίγες συντομογραφίες.— Στο άνω 
περιθώριο έντυπη σφραγίδα της μονής Ξηροποτάμου. 

18 Δεκεμβρίου 1764 

Ό μοναχός γερο-Σαμουήλ ζήτησε άπο τή μονή Ξηροποτάμου να του πα
ραχωρήσει το κελλίο Γενέσιο της Θεοτόκου, πού βρίσκεται στή Σκήτη, με 
το αμπέλι και τις λεπτοκαρυές. Ή μονή συμφωνεί και του παραχωρεί επι
πλέον τον Παλαιόμυλο καθώς καί εξι ελαιόδεντρα. Στο τριπρόσωπο του κελ-
λίου αναφέρεται ό γερο-Νικόδημος. Ό Σαμουήλ κατέβαλε στή μονή 100 γρό
σια. 'Απαρίθμηση της κινητής περιουσίας πού παραδίνεται στους δύο μονα
χούς (σκευών, αμφίων καί βιβλίων της εκκλησίας, καθώς και σκευών καί 
εργαλείων του κελλίου). Ό μοναχός γερο-Σαμουήλ οφείλει να καταβάλλει στή 
μονή ετησίως για συνδοσία καί παγγενίες 240 άσπρα. 

'Υπογράφουν: Ό σκευοφύλακας "Ανθιμος. Ό προηγούμενος Διονύσιος. Ό 
προηγούμενος Βενέδικτος. Ό προηγούμενος Μακάριος. 

'Αρχ. : f Έν ετη ,αψξδ' από χ(ριστο)ΰ, εν μηνί δεκεμβρίου ιη : ελθών προς 
τήν ήμετεραν ιεραν μονήν / τον ξηροποτάμου ο δσιώτατος εν μοναχοις γερο 
σαμονήλ... 
Γιά το κελλίο βλ. καί άρ. 54. 

134 Επιστολή του μονάχου Δαμάσκηνου στο σκευοφύλακα της 
μονής Ξηροποτάμου, "Ανθιμο 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 308x107 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοϋ α' φύλ
λου. Μελάνι μαϋρο.— Διατήρηση καλή.—'Ορθογραφία, λίγες συντομογραφίες.— Στο verso 
τοΰ β' φύλλου τά στοιχεία τοϋ αποδέκτη καί ϊχνη σφραγίδας άπο ισπανικό κερί. 

[γύρω στο 1765] 

Ό μοναχός Δαμασκηνός καλεΐ με επιστολή του το σκευοφύλακα της μο
νής Ξηροποτάμου, "Ανθιμο,1 να μεταβεί τήν επομένη για τή διευθέτηση δια
φοράς με τή μονή Ζωγράφου. Ό σκευοφύλακας της τελευταίας θα βρίσκεται 
καί αυτός τήν επομένη στον ίδιο τόπο. "Ηδη, βρίσκεται εκεί για τήν ίδια υπό
θεση ό γερο-Άνανίας. Ό Δαμασκηνός στέλνει τον ασπασμό του στον προη
γούμενο Βενέδικτο. 

Υπογραφή: Δαμασκηνός. 

'Αρχ. : τήν υμετέρα πανοσιοτηταν ενλαβώς / προσκυνώ f Με το να μας βιά-
ζη μια αναγκαία / ύπόθεσις είς το να τήν θεωρήσωμεν. . . 

1. Το όνομα "Ανθιμος αναφέρεται στο β' φύλλο στή θέση τοΰ αποδέκτη τοΰ εγγράφου. Γιά 
τή χρονολογία τοΰ έγγραφου πρβλ. άρ. 133 ("Ανθιμος καί Βενέδικτος). 
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135 Υποσχετικό έγγραφο των κατοίκων της χώρας του Άγ ιου 
Μάμαντος προς τον Τίμιο Σταυρό της μονής Ξηροποτάμου 

Συλλογικό αντίγραφο (βλ. Κωδ. άρ. 2). 
15 Νοεμβρίου 1765 

Οι χριστιανοί της χώρας του 'Αγίου Μάμαντος αναφέρουν δτι συμφώνη
σαν να προσφέρουν στον Τίμιο Σταυρό 25 γρόσια καί λάδι αξίας 5 γροσιών 
για την κανδήλα, για την ψυχική τους σωτηρία. Έπισείονται άρές εναντίον 
δσων δεν τηρήσουν την υπόσχεση. 

Υπογράφουν: Ό παπα-Κώστας. Ό γερο-'Αλέξης του Βαγή. Ό Κά>στας 
του Παρούση. Ό γερο-Γεργκούσης. Ό Σαραφιανος του Γραψάκη. Ό 'Ανδρέας 
του Σίμωνα. Ό Γιαννάκης του Άρνα. 

'Αρχ. : f ης τους χιλλϊοϋς επτακονσίονς εξίνταπεντε νοεμβρίον 15 εσϊμφονι-
σαμε ήμής ή εν τι χόρα αγίου μάμαντος. . . 

Ευδόκιμος, άρ. 181. 

136 Επιστολή του Ίωαννικίου Συνάδων, ηγουμένου τής μονής 
Δάγκου, στον ηγούμενο τής μονής Ξηροποτάμου, "Ανθιμο 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 3 2 0 x 2 1 5 . Το κείμενο εκτείνεται καί στο recto του β' φύλ
λου. Μελάνι μαϋρο.— Διατήρηση καλή.— Μερικά ορθογραφικά λάθη.— Στο verso του β' 
φύλλου αναγράφεται ό αποδέκτης τής επιστολής. 

21 Μαΐου 1766 

Ό Συνάδων Ίωαννίκιος γράφει στο σκευοφύλακα τής μονής Ξηροποτάμου 
"Ανθιμο δτι έλαβε γράμμα σχετικά με την απόφαση για ίδρυση μοναστηρίου 
σε ιδιοκτησία τής μονής Δάγκου πού ονομάζεται τής 'Αγίας Τριάδος στην 
Κλάτια. Ό Ίωαννίκιος σημειώνει δτι για το ίδιο θέμα είχε γράψει καί πάλι 
το χειμώνα. Ό άρχων χατμάνος Ρουσέτος ζήτησε άπο τη μονή Ξηροποτάμου 
την άδεια να κτίσει μοναστήρι στή θέση της μονής τής 'Αγίας Τριάδος1 στην 
Κλάτια (Κλάτι), πού είχε καταστραφεί με την κατάρρευση του βουνού. Μετά 
το θάνατο του Παγώνη, ιδρυτή τής μονής αυτής, ό αδελφός του, [Γεώργιος] 
Δούκας βόδας, παραχώρησε το κτήμα τής 'Αγίας Τριάδος στή μονή του 'Αγίου 
Ιωάννη, τήν οποία ίδρυσε ό ίδιος. 

Ή παραχώρηση έγινε πριν ό Ίωαννίκιος γίνει ηγούμενος στή μονή Δά
γκου. Με κόπους, προσπάθειες καί θυσίες κατάφερε να πάρει πίσω για λο
γαριασμό τής μονής του Δάγκου τα κτήματα πού τής άνηκαν στην Κλάτια. 
"Οταν ήταν βοεβόδας ό Γρηγόριος (Γ') Γκίκας, καί μέ τή βοήθεια του, ό 
Ίωαννίκιος κατασκεύασε λατομείο καί καμίνι για άσβεστη, πού του έδινε 
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εισόδημα δύο γρόσια [τή μέρα;]. Ό Ρουσέτος, θέλοντας να αναλάβει ό 'ίδιος 
την επιχείρηση, τον κατήγγειλε στο βοεβόδα, με τον ισχυρισμό δτι αδικεί 
τον ραγιά. 'Αποτέλεσμα ήταν να μειωθούν τα εισοδήματα του σέ 60 γρόσια 
το χρόνο. Ό Ρουσέτος δέ θέλει να ανεγείρει μοναστήρι, άλλα να βάλει πόδι 
στή μονή Δάγκου. "Ολοι γνωρίζουν δτι έχει ενα γιο καλόγερο πού θέλει να 
τον κάνει ηγούμενο. Έξαλλου, ό Ρουσέτος παραπλάνησε και τή μονή Βατο-
πεδίου. Πράγματι, ανέλαβε να κτίσει εκκλησία σέ κτήμα τής μονής και έδιω
ξε το Βατοπεδινό Γεράσιμο Σεβάστειας. Παρά τις προσπάθειες, ό τελευ
ταίος δεν κατόρθωσε να πάρει πάλι το κτήμα. Στή συνέχεια, ό Βατοπεδινος 
Στέφανος προσέφυγε στο βοεβόδα. Ε π ε ι δ ή , ωστόσο, ήταν αδύνατο να επιστρέ
ψει το ποσό πού αντιστοιχούσε στα έ'ξοδα πού είχε κάνει ό Ρουσέτος, τα 
δικαιώματα τής μονής Βατοπεδίου ανταλλάχθηκαν με κάποια εργαστήρια. 
'Ανάλογη τύχη περιμένει καί τή μονή Ξηροποταμου, αν δεχτεί να δώσει στο 
Ρουσέτο τήν άδεια να κτίσει εκκλησία. 

Ό Ίωαννίκιος παραπονείται γιατί οι Ξηροποταμηνοί δεν του απάντησαν 
σέ προηγούμενα γράμματα του, μολονότι ό επίτροπος τής μονής Σκαρτετά-
κης τον διαβεβαίωσε δτι τα γράμματα εϊχαν σταλεί. Ό ϊδιος του είπε δτι οι 
Ξηροποταμηνοί ισχυρίζονται πώς ή μονή δεν είδε χαίρι άπο τον Ίωαννίκιο. 
Τώρα πήρε το γράμμα τής 3ης Φεβρουαρίου 1765, με το όποιο του ανακοι
νώνεται ή απόφαση τής μονής Ξηροποταμου να δοθεί ή άδεια πού ζητά ό 
Ρουσέτος. Το γράμμα αυτό, ό Ίωαννίκιος το έδειξε στο βοεβόδα, ό όποιος 
εξέφρασε τήν έκπληξη του, επειδή οι Ξηροποταμηνοί δεν τον είχαν ειδοποιή
σει σχετικά. "Οσον άφορα τήν απόφαση τής μονής, ό Ίωαννίκιος επισημαίνει 
δτι το κτήμα είναι προσαρτημένο στή μονή Δάγκου καί οχι στή μονή Ξηρο
ποταμου. Βέβαια, ή μονή Δάγκου είναι μετόχι τής μονής Ξηροποταμου, άλλα 
αύτο δέ σημαίνει δτι τα κτήματα τής Δάγκου ανήκουν στή μονή Ξηροποταμου. 
'Αντίθετα, ή μονή Δάγκου καί ή Κλάτια αποτελούν μια ενότητα. Ό Ίωαννίκιος 
αναφέρει δτι δεν ήταν αυτός πού προέτρεψε το βοεβόδα να υποτάξει τα κτή
ματα αυτά στή μονή Δάγκου. Για τήν άνιδιοτέλειά του, επικαλείται τή μαρτυ
ρία του κύρ Καίσαρ ίου [Δαπόντε], ό όποιος, δταν έ'κτιζε τή μονή των 'Αγίων 
Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, του πρότεινε να τή θέσει ύπο τή διαχείριση του, 
πράγμα πού ό Ίωαννίκιος δέ δέχτηκε. Με τον Ί'διο τρόπο, δέ δέχεται να δη
μιουργηθεί μοναστήρι σέ κτήμα τής μονής Δάγκου. Ό Ίωαννίκιος ζητά άπο 
τους Ξηροποταμηνούς να τον αφήσουν ήσυχο στα γηρατειά του. Τους θυμίζει 
δτι είχαν αφήσει το μετόχι τους να ερημώσει, καί δτι ήταν αυτός πού το 
έγκαλλώπισε. 

Οι Ξηροποταμηνοί θέλησαν να κτίσουν μοναστήρι καί έ'γινε ή μονή των 
'Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, δπου έ'στειλαν καί ηγούμενο. Το μοναστήρι 
αύτο έχει πολλά κτήματα, δπως αύτο του 'Αγίου Άβραμίου, πού θα μπορού
σαν να παραχωρηθούν προκειμένου να 'ιδρυθεί μοναστήρι. Ό Ίωαννίκιος δεν 
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πρόκειται να παραχωρήσει κανένα κτήμα τής μονής Δάγκου για το σκοπό 
αυτό. 

Έάν οι Ξηροποταμηνοί θελήσουν να τον απομακρύνουν άπο τή μονή, πρέ
πει να γνωρίζουν Οτι, με βάση το χρυσοβουλλο του βοεβόδα Γρηγοριου, ό 
Ίωαννίκιος έχει τήν ήγουμενία δια βίου. Συνεπώς, ή απομάκρυνση του θα 
πρέπει να συνοδευτεί με τήν καταβολή του ποσού πού αντιστοιχεί σε δλα τα 
εξοδά του, τα όποια περνούν τα 50 πουγγία άσπρων. Ό Ίωαννίκιος δε θα 
δεχτεί ελεημοσύνες και μόνον αν του δώσουν το παραπάνω ποσό θα του αφαι
ρεθεί το δικαίωμα να αποκαλείται Ξηροποταμίτης. "Οταν ό Καισάριος πήγε 
στην Κωνσταντινούπολη, μέ γράμμα του στον άρχοντα ποστέλνικο 'Αλέξανδρο, 
ζήτησε άπο τον Ίωαννίκιο να καταβάλει το ετήσιον για δύο χρόνια. Το ποσό 
αυτό ανερχόταν σε 60 γρόσια, 30 γρόσια για κάθε έτος. Επιπρόσθετα, ό 
Ίωαννίκιος έδωσε και 300 γρόσια. Δεν καταλαβαίνει, λοιπόν, γιατί οί Ξηρο
ποταμηνοί τον κατηγορούν δτι δεν κατέβαλε το ετήσιον για επτά χρόνια. 

'Υπογράφει ο Συνάδων Ίωαννίκιος. 
Στο τέλος, μετά τήν υπογραφή, σε σημείωση, ό Ίωαννίκιος αναφέρει δτι 

ό βοεβόδας δέν έδωσε άδεια στον χατμάνο Ρουσέτο να κτιστεί το μοναστήρι 
στην Κλάτια, άλλα τον προέτρεψε, αν θέλει, να το κάνει σε ιδιοκτησία του. 

'Αρχ.: f Τίμιον γράμμα ελαβον και εγνωκα τα γραφόμενα. . . 

1. Ή μονή στην Κλάτια τιμάται στην εορτή τής Πεντηκοστής και δχι τής 'Αγίας Τριά
δος. 'Ωστόσο, ό Παγώνης φέρεται σέ επιγραφή τοϋ 1669, ώς κτίτωρ τής μονής τής 'Αγίας 
Τριάδος: R. Gioglovan, Clopotul bisericii domnesti din Tîrgoviste, Studia Valachica, 
Tîrgoviste, 1970, σελ. 254-255. 

137 Έγγραφη αφιέρωσης χριστιανών άπο τήν πολιτεία Σύρκρας 
προς τον Τίμιο Σταυρό τής μονής Ξηροποτάμου 

Συλλογικό αντίγραφο (βλ. Κώδ. άρ. 2), χέρι 'Ιεροθέου. 
5 Αυγούστου 1766 

Χριστιανοί άπο τήν πολιτεία Σύρκρας (;) αφιέρωσαν στον Τίμιο Σταυρό 
τα ακόλουθα ποσά: Ό Χριστόδουλος του Κονομούδη 8 γρόσια. Ό Κωνσταν-
τής, γαμπρός του πρωτοσύγγελου, 5 γρόσια. Ό 'Αποστόλης Τζοχατζής 2 
γρόσια. 

Αρχ.: ,αψξς' Αύγουστου Θ' 

Ευδόκιμος, άρ. 181. 
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138 Συμφωνία μεταξύ των μονών 'Αγίου Παύλου και Ξηροποτά-
μου για την ανταλλαγή χωραφιών και τή χρήση νεροΰ 

Πρωτότυπο.— Χαρτί 305 Χ 220. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto. Μελάνι μαϋρο.— Δια
τήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.— Στο άνω περιθώριο έντυπη σφραγίδα της μονής 'Αγίου 
Παύλου.— Σημείωση. 

7 'Ιανουαρίου 1767 

Οι μονές Ξηροποτάμου και 'Αγίου Παύλου συμφωνούν να ανταλλάξουν 
χωράφια τους. Τα χωράφια αυτά, πού βρίσκονται στή Σάρτη, είναι το καθένα 
αντίστοιχα μέσα στα όρια του μετοχίου της άλλης μονής. Ε π ί σ η ς συμφώνησαν 
να χρησιμοποιούν άπο κοινοΰ το νερό του λάκκου, ό όποιος βρίσκεται ανά
μεσα στα δύο μετόχια, για να ποτίζουν τα ζώα. Έπισείονται άρές σε δποιον 
αθετήσει τή συμφωνία. 

Υπογράφουν: Ό καθηγούμενος Σεραφείμ. Ό δίκαιος Φιλόθεος (και οι δύο 
υπογραφές με το χέρι τοΰ γραφέα). 

'Αρχ.: f δια τό παρόντος ημετέρου γράμματος δίλον ποιούμαι / εμείς ή υπο-
κάτοθεν γεγραμμένοι πρωαιστώταις της 1/ερας μονής τον αγίου παύλου. . . 

Ευδόκιμος, άρ. 99. 

139 Πωλητήριο χωραφιού στή Νάξο άπο τήν Άγγελίνα τοΰ Μα-
νέτη 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 198 Χ 138. Το κείμενο εκτείνεται και στο verso τοϋ α' φύλ
λου. Μελάνι μαϋρο.— Διατήρηση μέτρια (έξίτηλο, υγρασία).—'Ανορθόγραφο.— Στο κέντρο 
τοϋ άνω περιθωρίου ή λέΕη θ(εοτόχο)α.— Σημείωση. 

20 Μαΐου 1767 

Ή Άγγελίνα τοΰ Μανέτη καί ό γιος της, Γιώργης, βεβαιώνουν δτι πού
λησαν, έ'ναντι 10 ρεαλίων, στον παπα-Γρηγόριο της μονής Ξηροποτάμου τον 
τόπο πού είχαν πέρα από το Παλαιόρεμα, για να γίνει μετόχι της μονής. Τα 
δρια τοϋ κτήματος είναι: εως τήν Ξερή 'Αχλαδιά, το κτήμα τοΰ 'Ιωάννη 
Μανόλη Κούστη και το βουνό. 

Υπογράφουν: Ό Γιώργης τοΰ Ταλαμάρα. Ό Χατζη-Γιάννης τοΰ Χατζη-
Μανόλη. Ό Χατζη-Μανόλης τοΰ ποτέ Σταυρινοΰ. Ό διακο-Νικολής τοΰ ποτέ 
Σιάνη. Ό διακο-'Α{ν}γγελλής. Ό 'Αντώνης Καλούση. Ό Χατζη-Νικόλαος 
Μανέτης (;). Ό διακο-Δημήτρης. Ό Δημήτριος, ιερεύς καί πρωτοπαπάς, συν
τάκτης τοΰ εγγράφου. Ό 'Ηλίας τοΰ ποτέ Γεώργη. Ό Ζαμπέτης. 

'Αρχ.: Θ(εοτόκο)ς / f δια του παρόντος γράμματος κ(αι) βεβαιοτικης υπο-
δη/ξεος όμολογούμεν και φαναρονομεν εγο η αγγελινα. . . 

Έκδ.: Νικολάου, άρ. 19, σελ. 246-247.— Ευδόκιμος, άρ. 156. 
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140 "Αδεια για χρήση δρόμου άπο τη μονή της Σιμωνόπετρας 
Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 220x160. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοϋ α' φύλ
λου. Μελάνι μαϋρο.— Διατήρηση καλή, ϊχνη υγρασίας.—'Ανορθόγραφο.— Στο άνω περι
θώριο έντυπη σφραγίδα της μονής Σίμωνος Πέτρας. 

25 'Απριλίου 1768 

Ό σκευοφύλακας της μονής Σίμωνος Πέτρας, Δανιήλ, ζήτησε τήν άδεια 
άπο τή μονή Ξηροποτάμου για να μεταφέρει ξυλεία (κερεστέ) άπο το δρόμο 
πού περνά μέσα άπο τα κτήματα της εως της Παναγίας (15 Αυγούστου). Ό 
Δανιήλ προσέφερε είς πρόθεσιν πέντε γρόσια καί έγινε το παρόν έσφραγισμέ-
νο και υπογεγραμμένο [γράμμα]. 

Υπογράφει ό Δανιήλ, σκευοφύλακας της Σιμωνόπετρας. 

'Αρχ. : f 'Ερχόμενος προς ημάς τους Ξηροποταμινονς / δ όσιώτατος σκενοφύ-
λαξ της σιμόπεττρας κυρ δανιηλ. . . 

Ευδόκιμος, άρ. 85. 

141 'Αφιέρωση ακινήτου άπο τον Πολύμερο του Ναθή 
Πρωτότυπο.— Χαρτί 105x142 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοϋ φύλλου. Μελάνι 
μαϋρο.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο. 

28 'Ιουλίου 1768 

Ό Πολύμερος του Ναθή αφιερώνει στον Τίμιο Σταυρό της μονής Ξηρο
ποτάμου το μερίδιο του άπο τόπο κοντά στην εκκλησία. 

'Αρχ.: f δια της παρούσης μό ομολογήας καί καθοληκης ϋποδηξεος φανερόνο 
εγό ο πολήμερος. . . 

Ευδόκιμος, άρ. 245. 

142 'Αφιέρωση της μονής Ταξιαρχών, στή Γλώσσα Σκοπέλου, άπο 
τους κτήτορες επιτρόπους 

'Αντίγραφο σύγχρονο με το πρωτότυπο, άπο το νοτάριο 'Ιωάννη Οικονόμου.— Χαρτί 
2 2 0 x 3 2 0 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto. Μελάνι φαιό.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθό
γραφο.— Στο άνω αριστερό μέρος ομοίωμα σφραγίδας με τή σημείωση σφραγις της νή
σου σκοπέλου καί στο κέντρο ομοίωμα της επικύρωσης τοϋ εγγράφου άπο τον επίσκοπο 
Σκιάθου και Σκοπέλου Διονύσιο. 

31 'Ιανουαρίου 1770 

Τα παιδιά τοΰ Μπεφάνη, ό Διμακότζης, ό Γιαλής, ό Γεωργούδης, ό Κων-
σταντής καί ό Ραπτάκης, καθώς καί οι εξαδέλφες τους, ή Γυρακώ καί ή Ύπερ-
μάχω, ώς επίτροποι καί κτήτορες, αφιερώνουν τή μονή των Ταξιαρχών, πού 
βρίσκεται στή Γλώσσα [Σκοπέλου], στή μονή Ξηροποτάμου. Οι άφιερωτές 
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θέτουν ως δρο να μπορούν να διαμένουν στα κελλια τής μονής, χωρίς εξοοον 
και πληρωμή, σέ περίπτωση ανάγκης ή πανούκλας. Ή αφιέρωση γίνεται πα
ρουσία του προηγούμενου τής μονής Μακαρίου, πού βρίσκεται στη Σκόπελο, 
επιβεβαιώνεται άπο τον αρχιερέα και τους προεστούς του νησιού και τίθεται ή 
σφραγίδα τής κοινότητας. 

'Υπογράφουν: α) οι γιοι του ποτέ Μπεφάνη: Γιαλής, Γεωργούδης, Κων-
σταντής, Ραπτάκης. β) Ό Γεωργάκης Κόκκου ('ίσως σύζυγος τής Ύπερμά-
χω) . Ή Γυρακώ, γυναίκα του 'Ιωάννη Βάρσαμα (υπογράφει δια χειρός του 
συμπεθέρου της Δημάκη), γ) Οί επίτροποι τής χώρας: Ό Κωνσταντής Μανο-
λάκη. Ό 'Ιωάννης Γεωργίου Λογοθέτου. δ) Οί μάρτυρες: Ό Εύαγγελινος Γκλέ-
ζου. Ό 'Ιωάννης Κωνσταντάκη. Ό 'Ιωάννης Δαπόντες. Το έγγραφο συνέταξε 
ό νοτάριος 'Ιωάννης Οικονόμου καί επικυρώθηκε άπο τον επίσκοπο Σκιάθου 
καί Σκοπέλου, Διονύσιο. 

'Αρχ.: ίσον άπαράλακτον τον προτοτύπου. Σκιάθου και Σκοπέλου Διονύσιος 
επιβεβαιώ /Δια τοϋ παρόντος βεβαιωτικού και αφιερωτικού γράμματος φα
νερώνουν τα παιδία τοϋ μπεφάνη... 

"Εκδ.: Ά δ . Σαμψών, Ναοί καί μοναί εις την νήσον Σκόπελον, 'Αθήνα 1947, σελ. 221-222.— 
Ευδόκιμος, άρ. 190. 

143 Παραίτηση του Μακαρίου Λικηνίου, ηγουμένου του μετοχίου 
στη Νάξο 

Νοταριακο αντίγραφο, σύγχρονο με το πρωτότυπο.—• Χαρτί (δίφυλλο) 3 1 0 x 2 1 2 . Το κεί
μενο καταλαμβάνει το recto τοϋ α' φύλλου, οί υπογραφές το verso. Μελάνι καστανό.— 
Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.— Σημείωση. 

9 'Ιουνίου 1770 

'Ενώπιον τοϋ Παροναξίας 'Ανθίμου, των κληρικών καί των χρησίμων αρ
χόντων παρουσιάστηκε, με μοναστηριακά έ'γγραφα, ό προηγούμενος τής μο
νής Ξηροποτάμου, Μακάριος, ζητώντας το μετόχι τής μονής του άπο τον ιερο
μόναχο Μακάριο Λικήνιο.1 Ό τελευταίος παρουσίασε έγγραφα τής μονής Ξη
ροποτάμου, σύμφωνα με τα όποια ή μονή του παραχωρούσε εφ' δρου ζωής 
το μετόχι καί την περιουσία του. 'Ωστόσο, λόγω ευλάβειας καί αίσθανόμενος 
την ασθένεια καί το γήρας του, συμφώνησε να εγκαταλείψει τα δικαιώματα 
του, χωρίς να διεκδικήσει το ποσό των 400 γροσιών πού είχε δώσει στη μονή. 
Ούτε ό 'ίδιος ό Μακάριος ούτε κάποιος άπο τους κληρονόμους του θα διεκδική
σει τα δικαιώματα. Σέ ένδειξη αλήθειας καί για ανάπαυση τής ψυχής του, ό 
παπα-Μακάριος υπέγραψε το παρόν γράμμα καί το παρέδωσε στον προηγού
μενο τής μονής Μακάριο, ενώπιον τοϋ ιεράρχη, των κληρικών καί των μαρτύ
ρων. Ό παπα-Μακάριος δε θα έ'χει καμιά ενόχληση άπο τους μοναχούς. Το 
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(9 'Ιουνίου 1770: άρ. 143) 
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μέρος πού θα αθετήσει την παρούσα συμφωνία θα πληρώσει ως πρόστιμο 200 
γρόσια στο οικουμενικό πατριαρχείο. 

Το έγγραφο υπογράφουν: Ό προηγούμενος Μακάριος, επίτροπος Ξηρο-
ποτάμου. Ό 'ιερομόναχος Μακάριος Λικήνιος. Ό χωροεπίσκοπος Ναξίας (δεν 
αναγράφεται όνομα). Ό 'ιερομόναχος Δανιήλ. Ό παπα-Μανόλης Παλιός. Ό 
παπα-Ίωάννης Άναπλιώτης, πνευματικός. Ό 'ιερομόναχος Γρηγόριος Μελισ
σουργός. Ό 'ιερομόναχος Θεοφύλακτος Τουρλινός. Ό Μάρκος Φρα{ν}γκόπουλος. 
Ό Νικόλαος Μαυρομάτης. Ό 'Ιωάννης Μιχαλίτζης. Ό Μιχελής Μαυρομάτης. 
Ό Μιχαλίτζης, αρχιερατικός και δημόσιος πρωτονοτάριος της καγκελλαρίας 
Ναξίας, συντάκτης ή αντιγραφέας του έγγραφου. 

'Αρχ.: ο παροναξίας ανθιμος επιβεβαι(οΐ) f ενετη 1770'Ιουνίου 9 Εν τη νισο 
ναξια προκαθιμενον. . . 

1. Για το Μακάριο Λικήνιο πρβλ. άρ. 91, 92, 120. 
Έκδ.: Νικολάου, άρ. 20, σελ. 251-253.—Ευδόκιμος, άρ. 157.— Πίν. 15. 

144 'Απόφαση της Συνάξεως της μονής Κουτλουμουσίου 
Κώδικας Δαπόντε (βλ. Κωδ. άρ. 9), σελ. 4. 

10 'Ιανουαρίου 1772 

Ή αδελφότητα της μονής Κουτλουμουσίου, παρουσία του πρώην πατριάρχη 
'Αλεξανδρείας Ματθαίου, αποφασίζει να μη δέχεται στη μονή νέους κάτω των 
δεκαοκτώ ετών, οποιαδήποτε καί αν είναι ή σχέση τους μέ μέλη της κοινό
τητας (συγγένεια, κλπ.). Άρές στους παραβάτες. 

'Αρχ. : f Πολλά τα αίτια όπου ερημάζουν τα ιερά μοναστήρια ή πτωχεύουσι, 
πρώτον και κορυφαιον δε ή συναναστροφή και συναγωγή των παιδιών. . . 

"Εκδ.: Καδας, σελ. 203-204. 

145 'Απόφαση του πατριάρχη Θεοδοσίου Β' και της συνόδου για 
το ζήτημα των κολλυβάδων 

Κώδικας Δαπόντε (βλ. Κώδ. άρ. 9), σελ. 4-5. 
'Ιούλιος 1772 

Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Θεοδόσιος Β ' και ή σύνοδος απευ
θύνονται στον επίσκοπο 'Ιερισσού καί 'Αγίου "Ορους, καθώς καί στους ηγου
μένους των μονών του 'Αγίου "Ορους, αναφέροντας οτι έ'χουν προκύψει διχο
γνωμίες ως προς το ζήτημα αν τα μνημόσυνα πρέπει να ψάλλονται το Σάββατο 
ή την Κυριακή. 'Επίσης, διχογνωμία έχει προκύψει καί σε ο,τι άφορα τη συ
χνότητα μέ τήν οποία οι χριστιανοί μπορούν να μετέχουν της θείας κοινωνίας. 
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Ό πατριάρχης άπαντα οτι οι πρώτοι χριστιανοί μεταλάμβαναν κάθε Κυριακή 
και δτι ή συνήθεια της μετάληψης κάθε σαράντα ήμερες επικράτησε αργότερα. 
Πρόσφατα, μερικοί κοινωνούν κάθε εβδομάδα. Πρόκειται για άκαιρες φιλονι
κίες. Ό πατριάρχης και ή σύνοδος, με τή σύμφωνη γνώμη του πατριάρχη 
'Ιεροσολύμων, Σωφρονίου, αποφασίζουν οτι πρέπει να σταματήσουν αμέσως 
οι συζητήσεις για τα ζητήματα αυτά, με ποινή τον αφορισμό. 

'Υπογράφουν: Ό Σωφρόνιος, πατριάρχης Ίεροσολύμων.Ό 'Ηράκλειας Με
θόδιος. Ό Κυζίκου Γεράσιμος.Ό Νικομήδειας Νικηφόρος. Ό Νικαίας "Ανθιμος. 
Ό Χαλκηδόνος Παρθένιος. Ό Τυρνόβου Καλλίνικος. Ό Προύσης Μελέτιος. 
Ό Φιλιππουπόλεως Σαμουήλ. Ό Δρίστρας Παρθένιος. Ό Αγχιάλου Άνανίας. 

'Αρχ.: Γνωστόν ύμίν έστω δτι από γραμμάτων άποκομισθέντων. . . 

Έκδ.: Καδας, σελ. 204-206. 

146 'Αφιέρωση αμπελιού στο χωρίο Πάλτζια άπο το Δανίλη του 
Χατζή-Φώτη 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 193x140. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοΰ α' φύλ
λου. Μελάνι μαϋρο, έξίτηλο.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.— Σημείωση. 

15 Αυγούστου 1773 

Ό Δανίλης τοϋ Χατζη-Φώτη, άπο το χωρίο Πάλτζια,1 αφιερώνει στή 
μονή Ξηροποτάμου αμπέλι εκτάσεως ενός στρέμματος, στην τοποθεσία Τζι-
σιούλι. Ή αξία του ανέρχεται σε 20 γρόσια. 'Εγγράφονται δύο ονόματα για 
μνημόνευση. 

Υπογράφουν: Ό 'Ακριβής τοΰ Παυλή. Ό Γραμμένος τοϋ Πολυμένη. Ό 
Κοσμάς τοΰ Γεώργη. Ό Χριστόδουλος, συντάκτης τοΰ εγγράφου. 

'Αρχ.: f Τιν σΐμερον διλδπιο εγδ ο δανίλη τοϋ / Χατζί Φδτη. . . 

1. Σέ σημείωση μνημονεύεται ώς Μπάλτζα. Πιθανότατα, πρόκειται για τον ομώνυμο μα
χαλά των Σερρών. 
Το έγγραφο φέρει σημείωση πού αναφέρει 1773 / f η ωμολογήαις / ωπο άφηεροσαν / η 
παλτζανη τον ανπαιληον. Προφανώς το έγγραφο χρησίμευσε ώς φάκελος καί για τα δύο 
άλλα έγγραφα μέ την ΐδια χρονολογία, άπο τον ΐδιο τόπο, πρβλ. άρ. 147, 148. 
Ευδόκιμος, άρ. 202. 

147 'Αφιέρωση αμπελιού στο χωρίο Πάλτζια άπο το Βασίλη τοΰ 
Σπάντου 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 193x140 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοϋ α' φύλ
λου. Μελάνι μαϋρο.— Διατήρηση καλή, λεκές άπο υγρασία.—'Ανορθόγραφο.— Σημείωση 

15 Αυγούστου 1773 

Ό Βασίλης τοΰ Σπάντου, άπο το χωρίο Πάλτζια,1 αφιερώνει στή μονή 



Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α 125 

Ξηροποτάμου αμπέλι εκτάσεως ενός στρέμματος, στην τοποθεσία τοΰ Πίτζι 
τα πηγάδια. Ή αξία του ανέρχεται σε 20 γρόσια. 'Εγγράφονται τέσσερα ονό
ματα για μνημόνευση. 

Υπογράφουν: Ό Στέριος τοΰ Λευτέρη. Ό Κοσμάς τοΰ Γεώργη. Ό Πο
λυμερής τοΰ Σιγαλοΰ. Ό Χριστόδουλος, συντάκτης τοΰ εγγράφου. 

Άρχ. : f Τιν σΐμερον ομόλογο εγδ δ βασΐλης / του σπαντου. . . 
1. Στή σημείωση μνημονεύεται ώς Μπάλτζα. 
Πρβλ. άρ. 146. 
Ευδόκιμος, άρ. 203. 

148 'Αφιέρωση αμπελιού στο χωρίο Πάλτζια άπο τον Πολύζο τοΰ 
'Ανδρέα 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 193x140 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοΰ α' φύλ
λου. Μελάνι μαΰρο.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.— Σημείωση. 

15 Αυγούστου 1773 

Ό Πολύζος τοΰ 'Ανδρέα, άπο το χωρίο Πάλτζια,1 αφιερώνει στή μονή 
Ξηροποτάμου Ινα κομμάτι αμπέλι στην τοποθεσία Καμαρούδα. Ή αξία του 
ανέρχεται σε 10 γρόσια. Εγγράφονται δύο ονόματα για μνημόνευση. 

Υπογράφουν: Ό Στέριος τοΰ Λευτέρη. Ό Κοσμάς τοΰ Γιώργη. Ό Γραμ
μένος τοΰ Πολυμένη. Ό Χριστόδουλος, συντάκτης τοΰ εγγράφου. 

Άρχ. : f με το παρόν μον γράμα ωμολογδ έγο / ο Πονλΐζονς. . . 

1. Στή σημείωση μνημονεύεται ώς Μπάλτζα. 
Πρβλ. άρ. 146. 
Ευδόκιμος, άρ. 204. 

149 'Αφιέρωση σπιτιού στή Νιγρίτα άπο το Βαγγέλη Σαμαρά 
Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 313x210 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοΰ α' φύλ
λου. Μελάνι μαΰρο.— Διατήρηση καλή.—'Ορθογραφία.— Σημείωση. 

4 'Ιανουαρίου 1775 

Ό Βαγγέλης Σαμαράς, γιος τοΰ 'Αποστόλη Τζόλη, άπο το χωρίο Νι
γρίτα, αφιερώνει στή μονή Ξηροποτάμου το σπίτι του, με τήν περιοχή του, 
τον αχυρώνα καί το πατητήρι, στον επάνω μαχαλά στή χώρα Νιγρίτας. Το 
σπίτι συνορεύει με κατοικίες τοΰ Κώστα, γιου τοΰ Μήτα, και τοΰ Συνάδη τοΰ 
Άδαμούδη. Για τήν αφιέρωση, πού δεν θα αναιρεθεί οΰτε άπο τον ίδιο ούτε 
άπο τους κληρονόμους του, εγγράφονται στην παρρησία της μονής τα ονό
ματα 'Αποστόλης, Παγώνα, Εύαγγέλης, Θωμαή και Δημήτριος. 
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Υπογράφουν άπο το μέρος του Σαμαρά: Ό Βαγγέλης Σαμαράς. Ό παπα-
Σιμώνης. Ή Πλούμα, αδελφή του Βαγγέλη. Ό Δημήτριος, γιος του Βαγγέλη. 

Ώ ς μάρτυρες υπογράφουν: Ό 'Ιωάννης του Τέρπου, Ίσβοριώτης. Ό Πέ
τρος Ίσβοριώτης. Ό Στέριος, γιος του παπα-Βασίλη. 

'Αρχ.: f Δια τον παρόντος μου βεβαιυπικον τε καί αποδεικτικού ενυπόγρα
φου γράμματος, όμολο/γώ ενώ δ βαγγέλης σαμαράς. . . 

Ευδόκιμος, άρ. 205. 

150 'Αφιέρωση ακινήτων στο χωρίο Κουβιοί άπο τή Γεράκω του 
'Αργύρη Σωτηρούδη 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 2 1 5 x 1 0 5 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοϋ α' φύλ
λου. Μελάνι μαϋρο.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.— Σημείωση. 

30 Αυγούστου 1775 

Ή Γεράκω του 'Αργύρη Σωτηρούδη αφιερώνει μετά θάνατο για ψυχική 
σωτηρία καί μνημόσυνο της ϊδιας, τοϋ συζύγου της, των παιδιών καί των 
γονέων της, στή μονή Ξηροποτάμου το σπίτι της, το χωράφι της καί δλα 
τα πράγματα της [στο χωρίο Κουβιοί1]. Κανείς άπο τους δικούς της δεν πρέ
πει να ενοχλήσει τή μονή για δσα έχει αφιερώσει. 

'Υπογράφουν: Ό πρωτοπαπάς Κωνσταντής. Ό γερο-Κωστής. Ό Γεωρ-
γάκης. Ό παπα-Στέριος. Ό Μαργαρίτης. Ό Χρυσαφής Χατζή. Ό γερο-Χρι-
στόδουλος. 

'Αρχ.: 1775 ανγονστον 30 / f ήδον άφιερόνω εγο ω γηράκο του άργήρι τον 
σωτηρούδη. . . 
1. Το χωρίο Κουβηονς μνημονεύεται στή σημείωση. 
Ευδόκιμος, άρ. 246. 

151 'Επικύρωση αφιέρωσης στή μονή Ξηροποτάμου χωραφιών στή 
Σάρτη άπο τα παιδιά της Γραμματοΰς 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 2 1 0 x 1 5 5 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto του α' φύλ
λου. Μελάνι μαϋρο, έξίτηλο.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.— Σημείωση. 

8 'Ιανουαρίου 1777 

Οι δύο αδελφοί Γεώργιος καί Άδάμης, καθώς και ή αδελφή τους, ανα
γνωρίζουν δτι ή μητέρα τους, Γραμματοΰ, είχε αφιερώσει στή μονή Ξηροποτά
μου τα χωράφια τους στή Σάρτη, κοντά στο μετόχι της μονής, για ψυχική 
σωτηρία καί βεβαιώνουν τή μονή δτι δέν έ'χουν καμία διεκδίκηση. 
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Υπογράφουν: οί αδελφοί Γεώργιος καί Άδάμης, καθώς και οι μάρτυρες 
Γεράκης καί Θεοδώρα, σύζυγος του Γεράκη.1 

'Αρχ. : f δια το παρόντος φανερόνομε ημής τά / οίου αδελφηα. . . 
1. Πιθανότατα, ή Θεοδώρα είναι ή αδελφή των Γεωργίου καί Άδάμη. 
Ευδόκιμος, άρ. 100. 

152 'Αφιέρωση ακινήτων άπο τον Τριαντάφυλλο του Μελαχρινού 
Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 305x220 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto του α' φύλ
λου. Μελάνι μαΰρο.— Διατήρηση κακή, σχισίματα στή δεξιά πλευρά.—'Ανορθόγραφο. 

22 'Ιανουαρίου 1777 

Ό Τριαντάφυλλος του μακαρίτη Μελαχρινού καί ή σύζυγος του Διομή 
άφιερίόνουν μετά θάνατο στή μονή Ξηροποτάμου το σπίτι τους, στο μαχαλά 
της Πλατάνας καθώς καί άλλο κτήμα [αμπέλι]. Το σπίτι βρίσκεται ανάμεσα 
σε άλλες ιδιοκτησίες [το κείμενο είναι κατεστραμμένο] καί το δρόμο. Το 
αμπέλι πού αφιερώνουν βρίσκεται στου Παρασκευα καί είχε αγοραστεί άπο 
τον 'Αποστόλη Σαλάμι. Συνορεύει με τα κτήματα του Νικολάου, γαμπρού του 
Σαλάμι, καί του Μελαχρινού Κουρού(πη;). Το άφιερωτήριο γράμμα παραδό
θηκε στον προηγούμενο της μονής Ξηροποτάμου, Μακάριο. 

Υπογράφουν: Ό πρωτοσύγγελος Δανιήλ. Ό Φάλκος Ίωρκου, ζωγράφος. 
Ό Γεώργης Γλυκού (ό όποιος ζήτησε να γράψουν το ονομά του γιατί δεν 
ήξερε γράμματα). Ό Γεώργης Κωσταντάκη (ό όποιος ζήτησε να γράψουν το 
ονομά του γιατί δεν ήξερε γράμματα). Ό 'Ιωάννης του Άδάμου. Ό Ιερομό
ναχος Κοσμάς, συντάκτης του εγγράφου (;). 

'Αρχ.: f δια τον παρόντος γράματος φανερόνο εγώ ό τριανάφιλος. . . 
Ευδόκιμος, άρ. 247. 

153 Επιστολή σχετικά με αφιέρωση σπιτιού στο μαχαλά της Ά 
γιας Μαρίνας Σερρών 

Πρωτότυπο.— Χαρτί 1 8 0 x 1 5 5 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto. Μελάνι μαΰρο.— Δια
τήρηση καλή, λεκέδες υγρασίας.—'Ανορθόγραφο.— Σημείωση. 

1 Μαρτίου 1777 

Ό ιερομόναχος Σεραφείμ, σε επιστολή του [προς τή μονή Ξηροποτάμου], 
αναφέρει Οτι ή Πολυξένη, χήρα του Χατζη-Ζακχαίου, αφιέρωσε ενα σπίτι 
με δύο οντάδες στο μαχαλά της 'Αγίας Μαρίνας Σερρών. Σύμφωνα με το έγ
γραφο ιδιοκτησίας (χοτζέτι) το σπίτι είχε αγοραστεί αντί 80 γροσιών καί ό 
Σεραφείμ υποσχέθηκε με έγγραφο του Οτι σε περίπτωση πού ή μονή απο
φάσιζε τήν πώληση του, οί κληρονόμοι της άφιερώτριας θα είναι οί άγορα-
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στές, με την προαναφερθείσα τιμή. 'Ωστόσο, ό Σεραφείμ επισημαίνει δτι το 
σπίτι αξίζει τουλάχιστον 200 γρόσια, δτι έχει ετήσιο εισόδημα 15 γρόσια 
και δτι δεν πρέπει να πουληθεί, γιατί θα ζημιωθεί το μοναστήρι. 

Υπογράφει ό ιερομόναχος Σεραφείμ. 

'Αρχ. : το παρόν χοντζέτι εϊναι δια ενα σπιτάκι όπου άφιέροσεν ή / πολη-
ξένη. . . 

Ευδόκιμος, άρ. 211. 

154 Συμφωνητικό γράμμα για εκτέλεση αγιογραφιών στη μονή 
Ξηροποτάμου 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 3 1 0 x 2 1 5 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto του α' φύλ
λου. Μελάνι μαύρο.— Διατήρηση καλή.— Λίγα ορθογραφικά λάθη. 

20 Μαΐου 1782 

Οι αδελφοί Κωνσταντίνος και 'Αθανάσιος, διδάσκαλοι της ζωγραφικής 
τέχνης, συμφώνησαν με τους προεστούς της μονής Ξηροποτάμου να ιστορή
σουν το καθολικό, δύο παρεκκλήσια και δύο νάρθηκες. Για την εργασία αύτη 
θα λάβουν άπο τη μονή 8.000 γρόσια. Ή δαπάνη για τήν αγορά του χρυσού 
πού θα χρησιμοποιηθεί θα βαρύνει το μοναστήρι, ενώ τών άλλων υλικών τους 
ζωγράφους. Οι ζωγράφοι υπόσχονται να επιδείξουν επιμέλεια και επιτηδιώ-
τητα. Υπόσχονται επίσης δτι ή ιστορία θα διαφέρει από κάθε άλλη πού ζω
γράφισαν στο "Αγιον "Ορος. Οι προεστοί της μονής τους παρέδωσαν κατά
στιχο τών εορτών πού σχεδιάστηκε άπο τον Καισάριο [Δαπόντε]. Οι ζωγράφοι 
θα αποφασίσουν για τή θέση, δπου θα ζωγραφιστεί κάθε εορτή. 

'Υπογράφουν: Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και 'Αθανάσιος. Οι μάρτυρες: 
Κωνσταντίνος, επιστάτης του 'Αγίου "Ορους, άπο τή μονή Ξενοφώντος. Γερά
σιμος, προηγούμενος Μεγίστης Ααύρας. Φιλόθεος, σκευοφύλακας Βατοπεδίου. 
Φιλάρετος, σκευοφύλακας 'Ιβήρων. Δανιήλ, προηγούμενος Δοχειαρίου. Κων
σταντίνος, σκευοφύλακας Ζωγράφου. 

Στο verso του α' φύλλου και το recto του β' φύλλου λογαριασμοί και 
αποδείξεις εξόφλησης: 
1782 'Ιουνίου 4: οι ζωγράφοι βεβαιώνουν δτι έλαβαν άπο τον δίκαιο κύρ 

Άνατόλιο 100 γρ. 
1782 Αύγουστος: ο'ι ζωγράφοι βεβαιώνουν δτι έλαβαν άπο τον δίκαιο κύρ 

Άνατόλιο 110 γρ. 
1783 Φεβρουαρίου 10: ο'ι ζωγράφοι Κώστας και Αθανάσιος βεβαιώνουν δτι 

έλαβαν άπο τον δίκαιο κύρ Άνατόλιο 190 γρ. 
χ.χ.: οι ζωγράφοι βεβαιώνουν οτι έ'λαβαν άπο τον δίκαιο κύρ Άνατόλιο δια 

τον Ιατρον 100 γρ. 



Πίν. 16. Συμφωνητικό γράμμα για εκτέλεση αγιογραφιών στή μονή Ξηροποτάμου 
(20 Μαΐου 1782: άρ. 154) 
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χ.χ.: οι ζωγράφοι βεβαιώνουν ότι έ'λαβαν άπο τον δίκαιο κυρ 'Ανατόλιο δια 
τον ιατρον 120 γρ. 

χ.χ.: οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος, Άθανάσης και Ναούμης βεβαιώνουν δτι έ'λα
βαν άπο τον δίκαιο κυρ 'Ανατόλιο 600 γρ. 

χ.χ.: οι ζωγράφοι βεβαιώνουν οτι έλαβαν άπο το σκευοφύλακα Βενέδικτο 
1.220 γρ. 

χ.χ.: οι ζωγράφοι βεβαιώνουν δτι έλαβαν άπο τον δίκαιο κυρ 'Ανατόλιο 
6.780 γρ. 
Τέλος οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος, Άθανάσης καί Ναούμης υπογράφουν 

εξοφλητική απόδειξη για το συνολικό ποσό των 8.000 γροσιών. 

'Αρχ.: "οία τοϋ παρόντος ημών συμφωνητικού και ενυπόγραφου γράμματος 
δήλο/ποιουμεν ήμεις οι ύποκάτοθεν υπογεγραμμένοι δίο αδελφοί. . . 

Μ. Πολυβίου, 'Ανέκδοτο συμφωνητικό σχετικά με τήν αγιογράφηση τοϋ καθολικού της 
μονής Ξηροποτάμου, Στ ' Συμπόσιο Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας, σελ. 56-57.— 
Πίν. 16. 

155 Ενθύμηση αφιερώσεων 
Κώδικας ταξιδιών (βλ. Κώδ. άρ. 1). 

1 Σεπτεμβρίου 1782 

Καταγράφονται οί προσφορές για τήν αγιογράφηση τοΰ καθολικού της 
μονής Ξηροποτάμου. 

Ό παπα-Χριστόφορος άπο το Μπράσοβο προσέφερε 3.000 γρόσια. 
Ό Χατζη-Θωμας καί ό αδελφός του μακαρίτης Χατζη-Νικόλας άπο το 

Βιδίνι προσέφεραν 1.950 γρόσια. 
Ό έκκλησιάρχης παπα-Ίγνάτιος προσέφερε 4.000 γρόσια [διαγραμμένο]. 

'Αρχ.: 1728: εν μηνι σεπτεμβρίον α'/'Ενθύμησις τα όσα εβοήθησαν κάθε ένας 
δια τήν ζωγραφίαν της μεγάλης εκκλησίας. . . 

156 Συμφωνία για ενοικίαση χωραφιών της μονής Ξηροποτάμου 
στη χωρά Ιζιτζου 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 310 Χ 205. Το κείμενο εκτείνεται καί στο verso τοϋ α' φύλ
λου. Μελάνι φαιό.— Διατήρηση καλή.—'Ορθογραφία.— Σημείωση. 

10 'Ιανουαρίου 1783 

Ό πνευματικός Βενέδικτος, έκκλησιάρχης καί επίτροπος του μετοχίου τής 
μονής Ξηροποτάμου στή χώρα Τζίτζου [Σερρών], συμφώνησε να παραχω
ρήσει 60 στρέμματα χωράφι για καλλιέργεια με τή μορφή ενοικίασης. Ό Βενέ
δικτος θα παραδίνει κάθε χρόνο το σπόρο, σιτάρι, κριθάρι ή βαμβάκι, ενώ 
οί ενοικιαστές θα προσφέρουν αντίστοιχα τήν εργασία καί τα ζώα τους, κατά 
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τή συνήθεια του τόπου. Το προϊόν θα μοιράζεται σε δύο ίσα μερίδια. ,νΑν οι 
ενοικιαστές αφήσουν τή γη ακαλλιέργητη και χωρίς επιμέλεια, θα ζημιώνονται 
τις ζεψιες κατά τήν σννήθειαν, και τότε ό Βενέδικτος μπορεί να τήν παραχω
ρήσει σέ άλλους. Ή διάρκεια της συμφωνίας ορίζεται σε εξι χρόνια, μετά τήν 
παρέλευση τών οποίων ή γη θα επιστραφεί στή μονή χωρίς καμιά αντίρρηση. 
Οι ενοικιαστές συμφώνησαν μέ τή χώρα Τζίτζου να καταβάλλει κάθε σπίτι 
κάθε χρόνο 10 γρόσια για κεσμι (νοίκι) και άπο ενα κοίλο σιτάρι για Ιστηρά. 

'Υπογράφει ό Μόσχος Σαλονικιός, άπο τή Λιαρίγγοβη (ή υπογραφή μέ 
το χέρι του γραφέα και προφανώς εξ ονόματος δλων τών ενοικιαστών) και 
οι μάρτυρες: Πρωτόπαπας Αυγερινός. Θα{μα}μαχτος του Μάλαμα. Κυριαζής 
του 'Αγγέλου (άπο το ίδιο χέρι). Παπα-Θεολόγης. Τριαντάφυλλος του Αευθέ-
ρη. Βαρσάμης του Πέτκου (άπο το ίδιο χέρι). 

'Αρχ.: "f δια τον παρόντος ημών γράμματος δηλοποιοϋμεν ημείς οι κάτωθεν 
νπογεγραμ/μένοι δτι εσνμφωνήσαμεν μετά τον πανοσιωτάτον πνενματικον εκ-
κλησιάρχον. . . 

Προφανώς, τα δύο κατάστιχα πού καταγράφουν τα κτήματα της μονής Ξηροποτάμου στο 
χωρίο Τζίτζου (άρ. 157, 158) συντάχθηκαν μέ τήν ευκαιρία της ενοικίασης. 

157 Καταγραφή χωραφιών της μονής Ξηροποτάμου στο χωρίο 
Τζίτζου 

Κατάστιχο.— Χαρτί (δίφυλλο) 310x105. Το κείμενο εκτείνεται και στο recto του β' φύλ
λου. Μελάνι μαϋρο.—'Ανορθόγραφο.— Διατήρηση καλή.— Σημείωση. 

15 'Ιανουαρίου 1783 

,αψηγ' Ίανοναρίον ιε / κατάστιχον δια τα χωράφια όπον ευρίσκονται / εις χω
ρίον) τζή/τζον, ξηροποταμηνά. . . 

Καταγραφή τών κτημάτων της μονής στο χωρίο Τζίτζου [Σερρών]. 'Ανα
φέρονται ή έκταση τους σέ στρέμματα και τα σύνορα τους. 
Πρβλ. άρ. 156. 
Στη σημείωση αναφέρεται δτι το 1843 ό Κανάκης τζογιαντζής αφιέρωσε χωράφι ενός 
στρέμματος. 

158 Καταγραφή χωραφιών της μονής Ξηροποτάμου στο χωρίο 
Τζίτζου 

Αντίγραφο άπο κώδικα (;).— Χαρτί (δίφυλλο) 2 8 0 x 1 0 0 . Το κείμενο εκτείνεται και στο 
recto του β' φύλλου. Μελάνι μαύρο.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο. 

15 'Ιανουαρίου 1783 

1783 Ίανοναρίον 15 / ,αψηγ' κατάστηχον δια τα χωρά/φια όπον ευρίσκονται 
εις τον τζή/τζον τα ξηροποταμηνά ώς φαίνον/ται κάτωθεν. . . 



132 ΑΡΧΕΙΟ Ι. Μ. Ξ Η Ρ Ο Π Ο Τ Α Μ Ο Τ 

Καταγραφή των κτημάτων τής μονής στο χωρίο Τζίτζου [Σερρών]. 'Ανα
φέρονται ή έκταση τους σε στρέμματα καί ή άξια τους ή τα εισοδήματα τους ( ;) 
σε γρόσια. 
Πρβλ. άρ. 156. 

159 Τυπικό (πατριαρχικό καί συνοδικό έν μεμβράναις σιγιλλιώ-
δες γράμμα) του Γαβριήλ Δ' 

Αντίγραφο 19ου αι.— Χαρτί (έξάφυλλο συρραμμένο) 297x204 . Μελάνι καστανό.— Δια
τήρηση καλή.—'Ορθογραφία. 

'Ιούλιος 1783, ίνδ. 1 

Ή κατάσταση στο "Αγιον "Ορος είναι πολύ κακή, εξαιτίας τής ανυπαρ
ξίας κανόνων για τη διοίκηση του. 'Εξάλλου, μοναστήρια αναγκάζονται να 
πουλήσουν κειμήλια, για να επιβιώσουν. Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 
Γαβριήλ Δ' , μέ τή σύμφωνη γνώμη τών μελών τής συνόδου, τών αρχόντων 
καί επιτρόπων τής Μεγάλης 'Εκκλησίας, τής κοινότητας του 'Αγίου "Ορους, 
τών προκρίτων τοΰ γένους, καθώς καί τών μοναστηριακών πού ζουν στην Κων
σταντινούπολη, θεσπίζει τους δρους για τή διοίκηση του "Ορους καί τήν εκεί 
διαβίωση. Οι πατριαρχικές ρυθμίσεις αναφέρονται στα ακόλουθα θέματα: 
α) στην εκλογή επιστατών τής κοινότητας καί στην επικύρωση τής διαχείρι
σης* β) στη σφραγίδα τής κοινότητας" γ) στην ισχύ τών εγγράφων δ) στις 
δικαστικές δικαιοδοσίες τών επ ιστατών ε) στην κατανομή φόρων ς) στην 
κατανομή τζερεμέοοίν ζ) στις κινήσεις μοναχών άπο μονή σε μονή εντός τοΰ 
'Αγίου "Ορους* η-θ) στους δρους εξόδου μοναχών άπο το Ά γ ι ο ν "Ορος* ι) στην 
αλληλοβοήθεια μεταξύ τών μονών σε περίπτωση καταδρομής* ια) στην απο
μάκρυνση τών λαϊκών πού έχουν εργαστήρια- ιβ) στην επικύρωση τών κατά
στιχων καί δοσοληψιών τών μικρών μονών ιγ) στην απαγόρευση τοκισμοΰ 
χρημάτων έκτος τοΰ 'Αγίου "Ορους καί στον όρισμα επιτοκίου* ιδ) στή συμ
μετοχή τών κελλιωτών στο κοινό δόσιμο* ιε) στην απαγόρευση σε μοναχούς 
να καταφεύγουν σε σκήτες* ις) στην απαγόρευση σε μοναχούς να γίνονται 
ιεράρχες* ιζ) στους δρους για τήν ιερουργία άπο μοναχούς* ιη) στην απαγό
ρευση σε ασκητές να κατέχουν σφραγίδα. 'Αναφέρονται οι τιμωρίες πού θα 
επιβάλλονται στους παραβάτες. 

'Υπογράφουν: Ό Κωνσταντινουπόλεως Γαβριήλ. Ό 'Εφέσου Σαμουήλ. Ό 
'Ηράκλειας Μεθόδιος. Ό Κυζίκου Άγαθάγγελος. Ό Νικομήδειας 'Ιερεμίας. 
Ό Χαλκηδόνος Παρθένιος. Ό Δέρκων Άνανίας. Ό Καισαρείας 'Ιγνάτιος. Ό 
Σερρών Μακάριος. Ό Δράμας Γρηγόριος. Ό Σόφιας 'Ιερεμίας. 

'Αρχ.: Έχρήν μεν πάλαι τεθεϊσθαι και εκκεϊσθαι δρονς και τάξεις. . . 

Πρβλ. Γάσπαρης, 'Αρχείο Πρωτάτου, 3. 12 σελ. 42-45, όπου καί οι άλλες εκδόσεις. Τα 
ονόματα καί οι μητροπόλεις διαφέρουν στο αντίγραφο αυτό. 
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160 'Αφιερώσεις στον Τίμιο Σταυρό της μονής Ξηροποτάμου κτη
μάτων στο Κρούσοβο 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 2 1 5 x 0 9 5 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοϋ α' φύλ
λου. Μελάνι φαιό.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.— Σημείωση. 

[ΠρΙν την 1η Σεπτεμβρίου 1783] 

α) 'Αφιερώνεται στον Τίμιο Σταυρό κερί [για να μνημονευθεί ;] το όνομα 
Μανόλης. 

β) Ό επίτροπος Σίμος αφιερώνει στον Τίμιο Σταυρό της μονής Ξηρο
ποτάμου ενα χωράφι στην Ή α ν ί [Κούρσοβο1]. 

γ) Ό Γεώργης τοϋ Λιβιτούδη αφιερώνει στη μονή Ξηροποτάμου χωράφι 
ενός και μισού στρέμματος, πού βρίσκεται στίς Γούρνες, για μία αγρυπνία. 
Το χωράφι συνορεύει άπο τή μία πλευρά με τα κτήματα του Δημήτρη Κου-
μιανίδη και του Λευτέρη του Δημήτρη, άπο τήν άλλη πλευρά βρέχεται άπο 
τή θάλασσα και ορίζεται άπο το δρόμο. Τα ονόματα πού θα μνημονευθούν 
είναι: του Γεώργη, της Σοφίας και του Τριαντάφυλλου. 

'Αρχ.: Του τημιον σταυρού κέρι το όνομα Μανώλη. . . 
έγραψε ό επητροπος Σικους ενα χοράφι. . . 
f Εγο ώ γεόργις του λιβιτούδη... 

1. Στη σημείωση αναφέρεται οτι ετοντο το χαρτάκη είναι απο / τες κονρσεβες εις κερον 
όπου πάγισα/με τον τιμηον σταβρον ο παπα στέφανος και γερο αγάπιος και έγραψαν διο 
χοραφια 1783 σεπτεμβρίον α . 
Ευδόκιμος, άρ. 229. 

161 'Αφιερώσεις κτημάτων στο Κρούσοβο, Τζίτζου και άλλου 
Πρωτότυπο.—• Χαρτί (δίφυλλο) 312 Χ 800. Το κείμενο καταλαμβάνει το α' φύλλο. Μελάνι 
μαΰρο.— Διατήρηση καλή, έξίτηλο.—'Ανορθόγραφο.— Σημείωση. 

[γύρω στα 1783] 

Σειρά άφιερωτηρίων (- πωλητηρίων ;) [στή μονή Ξηροποτάμου], πού 
έχουν γραφεί στο 'ίδιο χαρτί, ή μια πράξη κάτω άπο τήν άλλη.1 

α) Ό Χαρίτος τοϋ Πλούμη αφιέρωσε ενα κομμάτι χωράφι στην Παλήνη, 
[στην τοποθεσία (;)] τοϋ λάκκου. Το χωράφι συνορεύει με τα κτήματα του 
Γεώργη τοϋ Κουστύδη, τοϋ Δημήτρη Πλούμη καί τοϋ Άχην ιώτη , καθώς και 
με το λάκκου. Για 5 γρόσια. 

β) Ό Χαριστος αφιέρωσε ενα χωράφι μισοΰ στρέμματος [στην τοποθε
σία] της Διπούλδης. Συνορεύει με το αμπέλι τοϋ Τριαντάφυλλου καί τα κτή-
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ματα του 'Αργύρη, του Άριστου 'Αναγνώστη και του Θεολόγη 'Αβακούμ. 
Για 5 γρόσια. 

γ) Ό Θεοχάρης του Πτεκούδη και ό Βαρσάμης του Πέ[τ]κου αφιέρωσαν 
χωράφι ενός στρέμματος κοντά στα αλώνια. Συνορεύει μέ τα κτήματα του 
Πίζου του Κωνσταντίνου, του Τριαντάφυλλου του Λευτέρη, του παπα-Θεολόγη 
και μέ την εκκλησία του βακουφίου. 

δ) Ή Θανάσαινα του Χατζη-Πούλιου αφιέρωσε χωράφι μισοΰ στρέμμα
τος στο Βρωμοπήγαδο. Συνορεύει μέ τα κτήματα του Χατζη-Δημήτρη, του 
Χρυσαφή, του Χαριστου του γερο-Μάλαμα. Για 5 γρόσια. 

ε) Ή Σταζινάδα του γερο-Γιάννη αφιέρωσε χωράφι ενός στρέμματος. 
Συνορεύει μέ τα κτήματα του Στέργιου Γεωργάκη, του Τριαντάφυλλου του 
Λευτέρη, του Κοσμά του Γεώργη και μέ τή στράτα. Για 5 γρόσια. 

ς1) Ό Δημητράκης και ό Μιχαλάκης, τα Άλεξονδια, αφιέρωσαν χωράφι 
ενός στρέμματος στην Καριά. Συνορεύει μέ τον λάκκο, τή στράτα και μέ τα 
κτήματα του 'Ακριβού του Άντζούδη και του Άργυρέκουγλου. 

'Αρχ.: "αφιέροσεν ω χάριτος / τον πλονμι ενα κομάτη χορά/φι. . . 

1. Σέ σημείωση αναφέρεται Οτι τα χωράφια βρίσκονται στις Κούρσεβες, Τζήτζου και 
άλαχοϋ. 
Το έγγραφο χρονολογείται γύρω στο 1783 μέ βάση το έγγραφο άρ. 156, στο όποιο αναφέ
ρονται δ παπα-Θεολόγης, ό Μάλαμας και ό Βαρσάμης τοϋ Πέτκου. 
Ευδόκιμος, άρ. 228. 

162 'Αφιέρωση μισοΰ σπιτιού στο χωρίο "Αγιος Νικόλαος άπο τον 
'Ιωάννη του Ζαφείρη 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 2 8 5 x 2 0 5 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοϋ α' φύλ
λου. Μελάνι φαιό.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.— Σημειώσεις. 

1 'Ιανουαρίου 1784 

Ό 'Ιωάννης του Ζαφείρη, άπο το χωρίο "Αγιος Νικόλαος, αφιερώνει στή 
μονή Ξηροποτάμου το μισό σπίτι του, πού έχει τζάκι καί κελλάρι. Ή πράξη 
της αφιέρωσης έ'γινε ενώπιον των προεστών καί των γερόντων καί παραδόθηκε 
στον Ξηροποταμηνο προεστό, πού ήταν εκεί. 

'Υπογράφουν: Ό γερο-Τριαντάφυλλος του Στέριου. Ό παπα-Δημήτρης 
του Τριαντάφυλλου. Ό Γιαννάκης του Θανάση. Ό γερο-Νικόλας του Γραμμέ
νου. Ό γερο-Μίχος του Γιάννη. Ό Κώστας του Θεόδωρου. Ό 'Αποστόλης 
του Γιώργη, συντάκτης του εγγράφου. Ό Κοσμάς, αδελφός του άφιερωτή. 

'Αρχ.: f èia τω παρόν γράμα ώπον έγινε την σίμερον ομολογά εγό ω ιωα-
νοις Ι τον ζαφίρι. . . 

Ευδόκιμος, άρ. 232. 
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163 'Αφιέρωση της μονής της Ευαγγελιστρίας, στή Σκόπελο, άπο 
τον Καισάριο Δαπόντε 

α) 'Αντίγραφο.— Χαρτί (δίφυλλο) 255x210 . Το κείμενο καταλαμβάνει και το recto τοϋ 
β' φύλλου. Μελάνι μαΰρο.— Διατήρηση καλή.— Σημειώσεις. 
β) 'Αντίγραφο.— Χαρτί (δίφυλλο) 212x160 . Το κείμενο καταλαμβάνει και το recto τοΰ 
β' φύλλου. Μελάνι φαιό.— Διατήρηση καλή.— Σημειώσεις. 
γ) 'Αντίγραφο.—-Χαρτί (δίφυλλο) 340x240 . Το κείμενο καταλαμβάνει και το recto τοΰ 
β'φύλλου. Μελάνι μαΰρο.— Διατήρηση καλή.— Σημείωση. 

10 'Ιουνίου 1784 

Ό Καισάριος [Δαπόντες] είχε προ καιροΰ απαντήσει εκτεταμένα σε γράμ
μα τοΰ σκευοφύλακα και των πατέρων της μονής Ξηροποτάμου, πού του είχε 
φέρει ò κύριος Εύαγγελινός. Τώρα στέλνει αυτό το γράμμα με τους μοναχούς 
της μονής, πού είχαν επισκεφθεί τη Σκόπελο, με τον Τίμιο Σταυρό. Ό Καισά-
ριος αναφέρει οτι έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια, για να πείσει τους προεστούς 
τοϋ τόπου να ενισχύσουν οικονομικά τους μοναχούς, χωρίς αποτέλεσμα. 

'Ωστόσο, αντικείμενο τής επιστολής αυτής είναι μια προσωπική υπόθεση 
τοϋ Καισάριου: ή αφιέρωση τής πατρικής του μονής τής Ευαγγελιστρίας στή 
μονή Ξηροποτάμου. "Οσον καιρό ό Καισάριος ήταν στή μονή Ξηροποτάμου, 
δηλαδή στα δεκατρία χρόνια και Ινα μήνα, άλλα και δσον καιρό βρίσκεται 
στή Σκόπελο, ό σκευοφύλακας και οι μοναχοί προσπαθούσαν να τον πείσουν 
να αφιερώσει τή μονή τής Ευαγγελιστρίας στην Ξηροποτάμου. Ή κατάλληλη 
στιγμή έφτασε καί ό Καισάριος προέβη στις απαραίτητες ενέργειες, για να 
περιέλθει ή σταυροπηγιακή μονή του στή βασιλική καί σταυροπηγιακή μονή 
τοΰ Ξηροποτάμου. 

"Εγραψε στον πατριάρχη καί τοΰ ζήτησε να γίνει συνοδικό καί πατριαρχικό 
γράμμα έπιβεβαιωτήριο τής αφιέρωσης. Το πατριαρχικό αυτό γράμμα, ή μονή 
Ξηροποτάμου πρέπει να το παραλάβει, να το αντιγράψει καί να στείλει αντί
γραφο στή Σκόπελο, ε'ίτε με τον δίκαιο Άνατόλιο εΐτε με τον Χατζη-Διονύ-
σιο εϊτε με κάποιον άλλο. 

Σχετικά με τή μονή τής Ευαγγελιστρίας, ό Καισάριος αναφέρεται σε δύο 
θέματα, πού θεωρεί σημαντικά: α) Ή μονή Ξηροποτάμου οφείλει να στέλνει 
στή μονή δύο άτομα, έναν ιερομόναχο καί έναν απλό μοναχό, πού να διακρί
νονται για τήν αρετή τους. Ή αντικατάσταση τους θα γίνεται κάθε πέντε έ'τη. 
β) Κανένα μέρος άπο τήν κινητή περιουσία τής Ευαγγελιστρίας δέν πρέπει να 
απομακρυνθεί άπο τή μονή, πού είναι, καί πρέπει να παραμείνει, σημαντικό 
προσκύνημα τής περιοχής. Ό Καισάριος ζητά ακόμη άπο το σκευοφύλακα να 
πάει αυτοπροσώπως να παραλάβει το μετόχι. Θα πρέπει να συνοδεύεται άπο 
αυτόν πού θα αναλάβει τή διοίκηση του, ό όποιος πρέπει να είναι πρόσωπο 
μεγάλης αρετής, για να κάνει καλή εντύπωση στους ντόπιους. Έ ά ν δέν υπάρχει 
τέτοιο πρόσωπο στή μονή, ό Καισάριος προτείνει να το αναζητήσει ό σκευο-
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φύλακας στα κελλια ή σε άλλο μοναστήρι. Τέλος, ό Καισάριος μνημονεύει τα 
κτήματα πού ανήκουν στη μονή της Ευαγγελιστρίας, και πού πρέπει να συμ
περιληφθούν στο πατριαρχικό και συνοδικό σιγίλλιο. 

Σημειώνει οτι ή μονή Ξηροποτάμου διαθέτει πολλούς φίλους στην Κων
σταντινούπολη, δπως ό σκευοφύλακας της μονής Έσφιγμένου ή ό Γρηγοριά-
της 'Ιωακείμ, πού μπορούν να φροντίσουν για τήν έκδοση του πατριαρχικού 
σιγιλλίου και για τήν καταβολή των εξόδων άπο κάποιον ευσεβή χριστιανό. 
Κάποιος σαν τον 'Ιωακείμ είναι σε θέση να φροντίσει καί για τήν έκδοση πα
τριαρχικού γράμματος προς τον ιεράρχη της Σκοπέλου, αν αύτο κριθεί αναγκαίο. 

Υπογράφει ό Καισάριος. 

'Αρχ. : f ταϊς προάλλαις σας έγραψα εις πλάτος, άποκρινόμενος εις το / μετά 
τον κυρ εύαγγελινού. . . 

Έκδ. Ευδόκιμος, σελ. 76-78.— Ευδόκιμος, άρ. 192. 

164 Καταγραφή χωραφιών στο χωρίο Τζίτζου 
Κατάστιχο.— Χαρτί 125 Χ160. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto. Μελάνι μαϋρο.—'Ανορ
θόγραφο.— Διατήρηση καλή. 

8 'Οκτωβρίου 1790 

1790 Οκτωβρίου 8 / κατάστηχον οια τά χωράφια τα ξη/ροποταμηνά οπού 
ευρίσκονται / εις του τζήτζου. . . 

Καταγραφή τών κτημάτων της μονής Ξηροποτάμου στή χώρα Τζίτζου. 
'Αναφέρονται ή έκταση τους σε στρέμματα καί ή αξία τους ή τα εισοδήματα 
τους σε γρόσια. 

Προφανώς το κατάστιχο αύτο συντάχθηκε με βάση το κατάστιχο τοϋ 1783 (άρ. 158), μετά 
το πέρας της ενοικίασης τών χωραφιών της μονής (πρβλ. άρ. 156). 

165 'Αφιέρωση σπιτιού στή Μάκρη άπο τη Σημιρούδα, χήρα του 
Ραζή 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 315x220 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοϋ α' φύλ
λου. Μελάνι μαϋρο.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.— Σημείωση. 

29 Αυγούστου 1791 

Ή Σημιρούδα, χήρα του Ραζή, αφιερώνει στή μονή Ξηροποτάμου το σπίτι 
της όνομαζόμενον τού Ζωτικού στή Μάκρη,1 για να μνημονεύονται ή ΐδια καί 
οι γονείς της. Το σπίτι θα περιέλθει στην κυριότητα της μονής μετά το θάνατο 
της Σημιρούδας. 

Υπογράφουν: Ό Χατζη-Φλαμούλης. Ό Χατζη-Κωνσταντής. Ό Ά π ο σ τ ό -
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λης Ρεήζης Δούκας. Ό Φραντζέσκος Παπαλεξη. Ό Χατζη-Δημητράκης του 
Χατζή-Φλαμούλη. Ό Χατξη-Μανολάκης τοϋ Χατζή-Φλαμούλη. 

'Αρχ.: f Δια τοϋ παρόντος μου γράματος {μου γράματος}, βεβαιώνω εγώ ή / 
σημιροϋδα, τον ποτέ μακαρίτη ραζή η γυνή. . . 

1. Στή σημείωση αναφέρεται αυτό είνε χοτζετι της μάκρης όπον αφιέροσαν ενα σπήτι 
δντας ήταν ό κημητηργιότις με τον παπα βενηαμη / με τόν τίμηον σταβρόν. 
Ευδόκιμος, άρ. 225. 

166 Επιστολή τοΰ Μιχάλη, γιου τοΰ Χατζή-Θεοδωράκη Ρέμπου, 
προς τον πατέρα του 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 279 Χ190. Το κείμενο εκτείνεται και στο verso τοΰ α' φύλ
λου. Μελάνι μαϋρο.— Διατήρηση κακή.—'Ανορθόγραφο.— Στο verso τοΰ β'φύλλου το όνομα 
τοΰ αποδέκτη. Στο recto τοΰ β' φύλλου, κατεστραμενου άπο τήν υγρασία, διακρίνονται 
μόνο μερικές λέξεις άπο σχέδιο επιστολής. 

16 Φεβρουαρίου 1793 

Ό Μιχάλης, γιος τοΰ Χατζη-Θεοδωράκη Ρέμπου, ό όποιος κατοικεί στην 
Καλαμάτα, γράφει στον πατέρα του και ζητά συγγνώμη για τη συμπεριφορά 
του τόσο προς τους γονείς του όσο και προς τα αδέλφια του. Ή διαμάχη με 
τα αδέλφια του, πού .είχε ως αποτέλεσμα να τόν καταραστεΐ ό πατέρας του, 
οφείλεται σε οικονομικούς λόγους. Ό αποστολέας ανακοινώνει στον πατέρα 
του ότι αποφάσισε να ξενιτευτεί και τοϋ ζήτα τήν άδεια να τόν επισκεφτεί, 
για να ζητήσει συγχώρεση τόσο από τόν 'ίδιο όσο και άπό τη μητέρα του. 

'Αρχ.: 1793 φλεβαρήον 16 τον νανιζα / πωλά καλά πώς ευχές γωνέω στηρή-
ζουση φαμιληα. . . 

167 'Ομολογία της μονής Έσφιγμένου για προσφορά ελεημοσύνης 
Πρωτότυπο.— Χαρτί 2 1 2 x 1 5 5 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto. Μελάνι μαϋρο.—'Ορ
θογραφία.— Διατήρηση καλή. Το έγγραφο βρίσκεται σε παράφυλλο χειρογράφου: Κατάλο
γος Εύδοκίμου άρ.2412, Κατάλογος μονής άρ.79.—Έντυπη τετραμερής σφραγίδα της κοι
νότητας τοΰ 'Αγίου "Ορους. 

5 'Ιουλίου 1793 

Ή αδελφότητα της μονής Έσφιγμένου βεβαιώνει ότι ό δίκαιος της μο
νής Ξηροποτάμου, Άνατόλιος, προσέφερε στή μονή ελεημοσύνη 50 γροσιών 
και έγραψαν στην παρρησία της μονής τους τα ονόματα των γονέων τοΰ Άνα-
τόλιου, καθώς καί τό Ονομα Κωνσταντίνος. 

Υπογράφουν οί επίτροποι της μονής Έσφιγμένου γερο-Σεραφείμ καί γερο-
Ραφαήλ. 
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Μετά τις υπογραφές δηλώνεται Οτι επειδή ό σκευοφύλακας της μονής 
Έσφιγμένου δέν ήταν παρών, και οι επίτροποι δέν έχουν τή σφραγίδα τής 
μονής τους, τέθηκε ή σφραγίδα τής Μεγάλης Μέσης. 

'Αρχ.: f δια τής παρούσης ημών αποδείξεως δηλοποιοϋμεν ήμεϊς / οι εκ τής 
ιεράς μονής τοϋ εσφιγμένου ασκούμενοι π(ατέ)ρες. . . 

168 Άφιερωτήριο φελονίων 
Κώδικας ταξιδίο^ν (βλ. Κώδ. άρ. 1), σελ. 180. 

6 Φεβρουαρίου 1796 

Ό δίκαιος Άνατόλιος αγόρασε άπο τή μονή Μεγίστης Λαύρας εξι φελό-
νια, τα όποια αφιέρωσε στή μονή Ξηροποτάμου. 

'Αρχ.: 1796 Φεβρουαρίου 6 / αγόρασα και εγό ό ανατολιος. . . 

169 Γράμμα του πατριάρχη Γρηγορίου Ε' στους επιστάτες του 
Άγιου "Ορους για τή διαφορά μεταξύ των μονών Ξηροποτά
μου και Κουτλουμουσίου 

'Αντίγραφο σύγχρονο μέ το πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 3 2 0 x 2 1 5 . Το κείμενο εκτείνε
ται και στο verso τοϋ α' φύλλου. Μελάνι μαϋρο.— Διατήρηση καλή.—'Ορθογραφία, συντο
μογραφίες.— Σημειώσεις. 

26 'Ιουνίου 1797 

Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος Ε' απευθύνει γράμμα του 
στους επιστάτες του 'Αγίου "Ορους. Τονίζει οτι οι τελευταίοι είναι εκλεγμένοι 
άπο δλα τα μοναστήρια, κοινοί επιτηρηται τής μοναστικής κοινότητας καί τής 
εκκλησίας, σύμφωνα τόσο με παλαιά έγγραφα δσο καί μέ πρόσφατο σιγίλλιό 
του. 'Ανακοινώνει δτι απαγορεύεται σε αγιορείτες μοναχούς να παρουσιάζονται 
ενώπιον του καί να εγκαλούν άλλους μοναχούς, χωρίς συστατικό γράμμα των 
επιστατών καί των ναζήριδων τής κοινότητας του 'Αγίου "Ορους. Οι επιστά
τες είναι ο'ι μόνοι πού έ'χουν δικαίωμα να έκδόσουν επικυρωμένα αντίγραφα, 
τα όποια θα είναι τα μόνα μέ ισχύ. 'Επίσης, είναι οι μόνοι πού μπορούν να 
κρίνουν τις διαφορές πού προκύπτουν ανάμεσα σε μοναχούς. Σε περίπτωση 
πού ή απόφαση τους αμφισβητείται, τότε θα συγκροτείται δικαστήριο άπο τους 
επιστάτες καί τους προκριτότερους των μοναστηριών ή απόφαση του δικα
στηρίου αύτοϋ θα είναι αμετάκλητη. 

Ό πατριάρχης αναφέρει δτι πρόσφατα παρουσιάστηκε ενώπιον του Κου-
τλουμουσιανος μοναχός, εφοδιασμένος μέ έγγραφα (σενέτια) άνω των διακο
σίων ετών, καί εγκάλεσε τή μονή Ξηροποτάμου. Οι επιστάτες πρέπει να 
καλέσουν τους Ξηροποταμηνούς καί να τους θέσουν το ερώτημα, αν διαθέτουν 
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κάποιο νεότερο έγγραφο, πού να ξεπερνά τα τριάντα χρόνια, σχετικό με την 
κατοχή του τόπου Άναπαυσία, εφαρμόζοντας το δίκαιο της χρησικτησίας των 
τριάντα ετών, δίκαιο πού πρέπει να εφαρμόζεται γενικότερα. Ό πατριάρχης 
εξουσιοδοτεί τους επιστάτες να εκδικάσουν επί τόπου τή διαφορά, ώστε να 
μην παρουσιαστεί πλέον ποτέ ή υπόθεση αυτή εϊτε ενώπιον εκκλησιαστικού 
ε'ίτε πολιτικού δικαστηρίου. 

'Υπογράφει ό πατριάρχης Γρηγόριος.1 

'Αρχ.: Ισον άπαράλακτον / . . . /Έπε ι δήπερ ή όσιότης σας εΐσθαι εκλεγμένοι / 
παρά πάντων των Ιερών μοναστηριών τον δρους. . . 

1. Σημείωση: μψΊν[ 'Ιουλίου κγη το έλάβαμεν. 
Ευδόκιμος, άρ. 54. 

170 'Επιστολή των επιστατών της κοινότητας στον πατριάρχη Γρη-
γόριο Ε' για τή διαφορά μεταξύ των μονών Κουτλουμουσίου 
και Ξηροποτάμου για τήν 'Αναπαυσία 

'Αντίγραφο σύγχρονο με το πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 285 Χ 190. Το κείμενο εκτείνεται 
και στο verso τοϋ α' φύλλου. Μελάνι μαΰρο.— Διατήρηση καλή.—'Ορθογραφία.— Στο άνω 
μέρος σημείωση για το περιεχόμενο τοϋ εγγράφου και ομοίωμα σφραγίδας.— Σημειώσεις. 

29 'Ιουλίου 1798 

Οι επιστάτες της κοινότητας τοΰ 'Αγίου "Ορους αναφέρουν δτι έ'λαβαν 
πατριαρχική επιστολή [τοΰ Γρηγορίου Ε ' ] , με τήν οποία ό πατριάρχης απα
γόρευε στους μοναχούς να προσφεύγουν σε αυτόν χωρίς συστατικά γράμματα 
των επιστατών. Στην ϊδια επιστολή, ό πατριάρχης σημειώνει δτι έ'γκυρα αντί
γραφα θα θεωρούνται μόνον εκείνα πού θα είναι επικυρωμένα άπο τους επι
στάτες. 

Σύμφωνα με τήν πατριαρχική επιστολή, οι επιστάτες της κοινότητας 
ζήτησαν άπο τή μονή Ξηροποτάμου να παρουσιάσει, αν έχει, κάποια έγγραφα 
(σενέτια) για τή διαφορά της με τή μονή Κουτλουμουσίου για τήν Άναπαυσία. 

Ή μονή Ξηροποτάμου παρουσίασε ενα παλαιό έ'γγραφο Πρώτου με υπο
γραφή και σφραγίδα του και με τις μαρτυρικές υπογραφές εκπροσώπων δεκα
τριών μονών. Αντίγραφο του, πού επικύρωσαν οι επιστάτες, στάλθηκε άπο 
τή μονή Ξηροποτάμου στο μεγάλο πρωτοσύγγελο, για να το δει ό πατριάρχης. 
Μέ το έ'γγραφο αυτό αποδεικνύεται δτι οι διεκδικήσεις της μονής Κουτλου
μουσίου είναι αβάσιμες. Τήν άποψη τους αυτή, οι επιστάτες τή στηρίζουν, 
επίσης, σέ χρυσόβουλλο τοΰ αυτοκράτορα Ανδρόνικου, το όποιο δικαιώνει 
τους Ξηροποταμηνούς, άπο το όποιο παραθέτουν απόσπασμα μέ περιορισμό 
της μονής. 

'Υπογράφουν: Ό αρχιμανδρίτης Μεγίστης Ααύρας Διονύσιος. Ό Δοχεία-
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ρίτης 'Ιωακείμ. Ό Έσφιγμενίτης 'Ιγνάτιος. Ό καθηγούμενος Ξενοφώντος ' Ι 
γνάτιος. 

'Αρχ.: ϊσον άπαράλακτον. . . / Προσκννητήν σεβασμίαν ήμϊν αυτής επιατο-
λήν.. . 

Ευδόκιμος, άρ. 55. 

171 Πατριαρχικό και συνοδικό επικυρωτικό γράμμα του Γρηγο-
ρίου Ε ' για τή διαφορά μεταξύ των μονών Ξηροποτάμου και 
Κουτλουμουσίου σχετικά με την κατοχή του κελλίου της 

Άναπαυσίας 
Πρωτότυπο.— Χαρτί 720 Χ 495. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto. Μελάνι φαιό.— Διατή
ρηση καλή.—'Ορθογραφία.— Σημείωση. 

'Οκτώβριος 1798, ίνδ. 2 

Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος Ε ' , με το συνοδικό επι
κυρωτικό γράμμα, αναφέρει δτι ή μονή Κουτλουμουσίου κατέθεσε αγωγή εναν
τίον της μονής Ξηροποτάμου για την κατοχή του κελλίου της Άναπαυσίας. 
Με πατριαρχική επιστολή, ορίστηκαν να κρίνουν τή διαφορά οι επιστάτες της 
αγιορείτικης κοινότητας: ό Ααυριώτης αρχιμανδρίτης Διονύσιος, ό Δοχειαρί-
της αρχιμανδρίτης 'Ιωακείμ, ό Έσφιγμενίτης αρχιμανδρίτης 'Ιγνάτιος, ό κα
θηγούμενος της μονής Ξενοφώντος 'Ιγνάτιος. 'Εξέτασαν τήν υπόθεση επί τό
που και έστειλαν στον πατριάρχη ενα γράμμα κατασφαλισμένο με τή σφραγίδα 
της κοινότητας. Μαζί έστειλαν και ενα αντίγραφο εγγράφου της 1ης Μαΐου 
του έτους 7077 (1569) τής ιβ' ίνδικτιώνος με τή σφραγίδα και τήν υπογραφή 
του τότε Πρώτου και τίς μαρτυρικές υπογραφές εκπροσώπων δεκατριών μο
ναστηριών. Ά π ο το έγγραφο αυτό προκύπτει δτι οι Κουτλουμουσιανοί δεν 
έχουν κανένα δικαίωμα στην περιοχή του κελλίου τής Άναπαυσίας. 

'Εξάλλου, οι επιστάτες με κοινή ενυπόγραφη επιστολή, πού φέρει τή 
σφραγίδα τής κοινότητας, μαρτυρούν εν φόβω Θεοϋ δτι οι Ξηροποταμηνοί για 
να αποδείξουν τήν ιδιοκτησία τους εμφάνισαν διάφορα έγγραφα παλαιά και 
νέα, μεταξύ τών οποίων καί έ'να χρυσοβουλλο του 'Ανδρόνικου, καθώς και 
βακονφναμε καί σννορλαμά, πού αποδίδουν τον τόπο τής Άναπαυσίας στο 
Ξηροποταμηνο μοναστήρι. 

Ό πατριάρχης, σύμφωνα μέ το αντίγραφο του γράμματος καί μέ τήν 
ενυπόγραφη καί ένσφράγιστη επιστολή τών επιτρόπων, αποφασίζει δτι το 
αρχαίο γράμμα είναι έγκυρο καί δτι τα δρια πού περιέχονται σέ αυτό είναι σέ 
ισχύ. Οι Κουτλουμουσιανοί δέν έχουν το δικαίωμα να βοσκήσουν ζώα καί να 
κόψουν ξύλα από τήν περιοχή αυτή, χωρίς τή σύμφωνη γνώμη τής μονής 
Ξηροποτάμου. 
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Πίν. 17. Πατριαρχικό και συνοδικό επικυρωτικό γράμμα Γρηγορίου Ε ' για τή διαφορά 
μεταξύ των μονών Ξηροποτάμου και Κουτλουμουσίου για τήν κατοχή του κελλίου της 

Άναπαυσίας ('Οκτώβριος 1798: άρ. 171) 
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"Οποιος θελήσει να αμφισβητήσει την κυριότητα της μονής Ξηροποτάμου 
στην Άναπαυσία ή τα σύνορα τοϋ κελλίου θα θεωρηθεί ως φιλοτάραχος και 
φιλοδίκης και θα θεωρείται αφορισμένος. 

Μηνολόγιο. 
Υπογράφουν: Ό Εφέσου Σαμουήλ. Ό Κυζίκου 'Ιωακείμ. Ό Νικομήδειας 

'Αθανάσιος. Ό Νικαίας Καλλίνικος. Ό Δέρκων Μακάριος. Ό Θεσσαλονίκης 
Γεράσιμος. Ό Τυρνόβου Ματθαίος. Ό Νεοκαισαρείας 'Ησαΐας. Ό Λαρίσσης 
Διονύσιος. Ό 'Αγκύρας Ίωαννικίος. Ό . . . 

'Αρχ.: f δια τοϋ παρόντος ημετέρου πατριαρχικού και συνοδικού επικυρωτικού 
γράμματος γίνεται δήλον. . . 

Ευδόκιμος, άρ. 57.— Πίν. 17. 

172 Πατριαρχική επιστολή του Γρηγορίου Ε' για τή διευθέτηση 
της διαφοράς μεταξύ των μονών Ξηροποτάμου και Κουτλου-
μουσίου 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 345 Χ 250. Το κείμενο εκτείνεται και στο verso τοϋ α' φύλ
λου. Τα στοιχεία των παραληπτών στο verso τοϋ β' φύλλου. Μελάνι καστανό.— Διατήρηση 
καλή.—'Ορθογραφία, συντομογραφίες. 

9 'Οκτωβρίου 1798 

Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος Ε ' απευθύνεται στους επι
στάτες της κοινότητας του 'Αγίου "Ορους. 'Αναφέρει δτι έφτασαν στα χέρια 
του α) ή απόφαση των επιστατών τοϋ 'Αγίου "Ορους, οι όποιοι εκδίκασαν 
τή διαφορά ανάμεσα στή μονή Ξηροποτάμου και τή μονή Κουτλουμουσίου για 
τήν κατοχή του κελλίου στην Άναπαυσία και β) το αντίγραφο άπο παλαιό 
έγγραφο, πού αποδεικνύει δτι ή μονή Ξηροποτάμου έχει τήν κυριότητα τοϋ 
τόπου αύτοΰ. Και τα δύο φέρουν τίς υπογραφές των επιστατών καί τήν κοινή 
σφραγίδα. Ό πατριάρχης, σύμφωνα με τίς ενυπόγραφες μαρτυρίες τους, επι
κύρωσε το αρχαίο γράμμα με επικυρωτικό πατριαρχικό καί συνοδικό γράμμα. 
Ό πατριάρχης δίνει εντολή να διαβαστεί στή Σύναξη ενώπιον δλων, ώστε να 
είναι σεβαστή άπο δλους ή εκκλησιαστική επικύρωσις και άπόφασις. 

Έξαλλου, ό πατριάρχης πληροφορήθηκε, με ένσφράγιστη μοναστηριακή 
επιστολή τών Ξηροποταμηνών, δτι οι Κουτλουμουσιανοί υπερβαίνοντες τα πα
λαιά δρια, κατασκεύασαν νέους φράκτες καί έ'θεσαν νέα οριοθέτηση (σφραγί
δες) στην αμφισβητούμενη περιοχή. Ό πατριάρχης ζητά άπο τους επιστάτες 
να εξετάσουν τήν καταγγελία επί τόπου καί να προβοΰν στην καταστροφή 
τών φρακτών καί όριοθεσίων, σύμφωνα με το αρχαίο έ'γγραφο πού επικύρωσε. 
Οι δύο μονές οφείλουν να έχουν μεταξύ τους σχέσεις ειρηνικές καί καλής γει
τονίας, σύμφωνα με το δίκαιο καί το μοναδικό επάγγελμα καί δεν πρέπει να 
άμαρτάνουν αιωνίως για πρόσκαιρα καί μάταια πράγματα. 



ΕΓΓΡΑΦΑ 143 

Ό πατριάρχης αναφέρει οτι οί επιστάτες πρέπει να φροντίζουν για την 
κοινή ειρήνη καί τήν ευταξία των μονών, ενεργώντας σύμφωνα μέ το πατριαρ
χικό σιγιλλιώδες γράμμα του, το όποιο πρέπει να τηρούν χωρίς παρεκκλίσεις. 

'Υπογράφει ό πατριάρχης Γρηγόριος. 

'Αρχ.: Περί της μεταξύ των Κοντλουμονσιανών και Ξηροποταμινών διαφο
ράς. . . 
Ευδόκιμος, άρ. 56. 

173 Επιστολή του πατριάρχη Νεοφύτου Ζ' στή μονή Ξηροποτάμου 
Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 345x245. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοϋ α' φύλ
λου. Μελάνι μαϋρο.— Διατήρηση καλή.—'Ορθογραφία.— Στο verso τοϋ β' φύλλου οί απο
δέκτες της επιστολής καί σημείωση.—"Ιχνη σφραγίδας άπο ισπανικό κερί. 

13 'Οκτωβρίου 1799 

Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Νεόφυτος Ζ ' πληροφορεί τους μονα
χούς της μονής Ξηροποτάμου οτι ή μονή Κουτλουμουσίου τους εγκάλεσε για 
τή διαφορά τους ως προς τήν κατοχή του τόπου της Άναπαυσίας. Ό πατριάρ
χης δίνει εντολή στους Ξηροποταμηνούς να εκλέξουν καί να στείλουν στην Κων
σταντινούπολη Ινα μέλος του μοναστηρίου, ειδήμονα και πρακτικό, στον όποιο 
θα παραδώσουν δλα τα πρωτότυπα έγγραφα, οχι αντίγραφα, τόσο της εκκλη
σιαστικής δσο καί της πολιτικής δικαιοσύνης {εσωτερικά - εξωτερικά), παλαιά 
καί νέα, πού κατέχει ή μονή για τον επίδικο τόπο, προκειμένου ή σύνοδος να 
κρίνει τή διαφορά, μέ τήν απαραίτητη δικαιοσύνη καί μέ τρόπο αδιάβλητο, 
ώστε να πάψουν οί μονές να εμπίπτουν στο αμάρτημα της πλεονεξίας, πού 
προκαλεί ψυχικές καί σωματικές βλάβες. 

'Υπογράφει ό πατριάρχης Νεόφυτος. 

'Αρχ.: . . .Δια της παρούσης ημετέρας πατριαρχικής επιστολής, δηλοποιονμεν 
νμϊν, οτι περί τοϋ τόπον τής άναπανσιας. . . 
Ευδόκιμος, άρ. 58. 

174 Επιστολή του πατριάρχη Νεοφύτου Ζ ' στους επιστάτες του 
Άγ ιου "Ορους για να διευθετήσουν τή διαφορά μεταξύ των 
μονών Ξηροποτάμου καί Κουτλουμουσίου 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 340 Χ120. Το κείμενο εκτείνεται καί στο verso τοϋ α' φύλ
λου. Μελάνι μαϋρο.— Διατήρηση καλή.—'Ορθογραφία.— Στο κείμενο, πού αναφέρεται στή 
διαμάχη μεταξύ των μονών Ξηροποτάμου καί Κουτλουμουσίου, έχουν γίνει δύο προσθήκες, 
μέ τήν ϊδια ημερομηνία.— Σημείωση. 

9 Φεβρουαρίου 1800 

Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Νεόφυτος Ζ ' ζητά άπο τους έπιστά-
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τες του 'Αγίου "Ορους, να συμβιβάσουν τίς μονές Ξηροποτάμου και Κουτλου-
μουσίου, σε δ,τι άφορα τή διαφορά τους ως προς την κατοχή κάποιου τόπου 
[Άναπαυσίας], ώστε και οι δύο μονές να καταστούν κάτοχοι παραλιακών τό
πων, πού να γειτονεύουν μέ αυτές και να είναι χρήσιμοι. Τα υποσχετικά γράμ
ματα συμβιβασμού των δύο μονών θα πρέπει να σφραγιστούν μέ τή σφραγίδα 
της κοινότητας από τους επιστάτες και να σταλούν στον πατριάρχη για να 
εκδώσει πατριαρχικά σιγιλλιώδη γράμματα. 

Ό πατριάρχης ζητά άπο τους επιστάτες του 'Αγίου "Ορους να μή κοινο
λογούν δσα του γράφουν καί δσα αυτός τους ανταπαντά, κυρίως σέ δ,τι άφορα 
τον άγά. 

'Υπογραφή του πατριάρχη Νεοφύτου. 
Μετά τήν υπογραφή, ο πατριάρχης πληροφορεί τους επιστάτες του 'Αγίου 

"Ορους δτι για τή μαχούτικη υπόθεση του Ρούσου καταβλήθηκαν, άπο τους 
επιτρόπους τους στην Κωνσταντινούπολη, 550 γρόσια στο μποσταντζή πασά 
άγά. Ό πατριάρχης ζητά να φερθούν καλά στο νέο άγά καί να τον περιποιηθούν. 

'Αρχ. : . . . καί επίτηδες γράφοντες εντελλόμενα / ύμιν εκκλησιαστικώς. . . 

Ό πατριάρχης τήν ίδια μέρα γράφει καί στις δύο μονές καί ζητά να συμβιβαστούν (πρβλ. 
άρ. 175). 

Ευδόκιμος, άρ. 60. 

175 Ε π ι σ τ ο λ ή του πατριάρχη Νεοφύτου Ζ ' στους προεστούς των 
μονών Ξηροποτάμου καί Κουτλουμουσίου γ ια να συμβιβα
στούν 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 340x240 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto του α' φύλ
λου. Μελάνι μαϋρο.— Διατήρηση καλή.—'Ορθογραφικά λάθη.— Οι παραλήπτες αναγράφον
ται στο verso τοϋ β' φύλλου.—"Ιχνη σφραγίδας άπο ισπανικό κερί. 

9 Φεβρουαρίου 1800 

Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Νεόφυτος Ζ' πληροφορεί τους προε
στούς των μονών Ξηροποτάμου καί Κουτλουμουσίου δτι έλαβε τα ενυπό
γραφα καί' ένσφράγιστα γράμματα τους, μέ τα όποια ζητούν προθεσμία ως 
τήν άνοιξη, οπότε θα μεταβούν εκπρόσωποι τους στην Κωνσταντινούπολη, 
για να άρθεΐ άπο τον πατριάρχη ή μεταξύ τους διαφορά [σχετικά μέ τήν 
κατοχή της Άναπαυσίας]. Ό πατριάρχης ζητά άπο τις δύο μονές να συμ
βιβαστούν επί τόπου καί να μή στείλουν εκπροσώπους τους στην Κωνσταντι
νούπολη, γιατί ή επίλυση των διαφορών στην Πόλη δημιουργεί κακή φήμη 
καί σπιλώνει τήν υπόληψη τών μονών. 

'Υπογράφει ό πατριάρχης Νεόφυτος. 
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'Αρχ.: . . .'Εξ αμφοτέρων / υμών τών μοναστηρείων εδεξάμεθα δύο μοναστη
ριακά ενυπόγραφα κάί ενσφράγιστα γράμματα. . . 

Πρβλ. άρ. 173. 
Ευδόκιμος, άρ. 59. 

176 Πατριαρχική επιστολή του Νεοφύτου Ζ ' στους προηγουμέ
νους των μονών Βατοπεδίου και 'Ιβήρων για τή διαφορά των 
μονών Κουτλουμουσίου και Ξηροποτάμου 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 345x242 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοϋ α' φύλ
λου. Μελάνι μαύρο.— Διατήρηση καλή.— 'Ορθογραφία.— Στο verso τοϋ β' φύλλου οι απο
δέκτες της επιστολής.—"Ιχνη σφραγίδας άπο ισπανικό κερί.— Σημείωση. 

14 Φεβρουαρίου 1800 

Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Νεόφυτος Ζ ' απευθύνεται στους προ
ηγουμένους των μονών Βατοπεδίου καί 'Ιβήρων σχετικά με τή διαμάχη μεταξύ 
των μονών Κουτλουμουσίου καί Ξηροποτάμου. Τονίζει Οτι ό ΐδιος προΐσταται 
δλων τών μονών καί έχει την ευθύνη για την ευστάθεια καί τήν καλή διοίκηση 
τους. Ή ευθύνη αυτή είναι μεγαλύτερη για το "Αγιον "Ορος, δεδομένου ότι 
εκεί εϊναι οικείος τους· τον γνωρίζουν δλοι καί τους γνωρίζει. Αυτός είναι 
καί ό λόγος πού δεν ανέχεται τις διαμάχες καί τις ταραχές πού προκαλούν 
ζημία. Ό πατριάρχης έ'γραψε στους επιστάτες καί τους ναζήριδες του "Ορους, 
καθώς καί στις δύο μονές, Κουτλουμουσίου καί Ξηροποτάμου, καί ζητά να 
γίνει διόρθωση καί συμβιβασμός. 'Από τους επιστάτες καί τους ναζήριδες ό 
πατριάρχης ζήτα να καταβάλουν κάθε προσπάθεια, για να συμβιβαστούν τα 
μοναστήρια καί να συνδιαλλαγόυν τα δύο μέρη με φιλάδελφο τρόπο, ώστε να 
εξαλειφθεί ή διαφορά καί ή κάθε μονή να πάρει τον τόπο πού της ανήκει, πού 
να είναι κοντά στα σύνορα της καί να της εϊναι χρήσιμος. Ζήτα τα συμφωνη
τικά γράμματα να υπογράφουν άπο τους δύο προηγουμένους καί να του στα
λούν για να εκδώσει σιγιλλιώδες εκκλησιαστικό γράμμα. 

Ό πατριάρχης αναφέρεται στο μισθό τών δύο διαδοχικών δασκάλων της 
σχολής του 'Αγίου "Ορους. Ό πατριάρχης γράφει δτι δε γνωρίζει τίποτα για 
τήν εγκατάσταση τών δασκάλων στο "Ορος καί ζητά να τον πληροφορήσουν 
για τήν έκβαση της υπόθεσης κάποιου δολίου, ό όποιος προσπάθησε να οικειο
ποιηθεί το μισθό καί τα έξοδα του μακαρίτη δασκάλου. 

'Υπογράφει ό πατριάρχης Νεόφυτος. 

'Αρχ.: . . .'Επειδή εύχόμεθα όφέλειαν άπαραίτητον να προϊστάμεθα. . . 

Ευδόκιμος, άρ. 61. 
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177 'Αφιέρωση αμπελιού στο Βούλγαρο Θάσου άπο το Δημήτριο 
του 'Ιωάννη Θασσίτη 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 1 9 0 x 1 4 5 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοΰ α' φύλ
λου. Μελάνι μαϋρο.— Διατήρηση καλή.—'Ορθογραφικά λάθη.— Σημειώσεις στο recto τοϋ 
β' φύλλου. 

10 Ιουνίου 1800 

Ό Δημήτριος, γιος τοϋ μακαρίτη 'Ιωάννη Θασσίτη, άπο το χωρίο Βούλ
γαρο, αφιερώνει στή μονή Ξηροποτάμου το αμπέλι του, έκτασης ενός στρέμ
ματος, πού βρίσκεται μέσα στο χωριό. Ή αφιέρωση έγινε για μνημόσυνο τοΰ 
ϊδιου και τών γονέων του. 

'Υπογράφει ό άφιερωτής, ό όποιος έθεσε και το δακτυλικό αποτύπωμα του. 
(Το ίχνος κάτω δεξιά.) 

'Αρχ.: f Δια τοϋ παρόντος αφιερωτικού γράμματος, δηλοποιώ / εγώ ο Δημή
τριος νιος τοΰ μακαρίτον 'Ιωάννου Θαασίτον. . . 

Ευδόκιμος, άρ. 257. 

178 Επιστολή τών προϊσταμένων τών μονών τοΰ Άγιου "Ορους 
στον πατριάρχη Νεόφυτο Ζ ' για τή διαφορά μεταξύ τών μο
νών Κουτλουμουσίου και Ξηροποτάμου 

'Αντίγραφο.— Χαρτί (δίφυλλο) 340 Χ 235. Το κείμενο εκτείνεται και στο recto τοΰ β' φύλ
λου. Μελάνι μαϋρο.— Διατήρηση καλή.—'Ορθογραφία.— Σημείωση. 

24 'Ιουνίου 1800 

Οι εκπρόσωποι τών μονών, πριν από λίγες ήμερες, εϊχαν γράψει στον 
πατριάρχη για να τον πληροφορήσουν σχετικά με τήν επιτόπια εξέταση πού 
πραγματοποιούσαν προκειμένου να επιλυθεί ή διαφορά μεταξύ τών μονών 
Κουτλουμουσίου καί Ξηροποτάμου. Οί εκπρόσωποι τών μονών εκθέτουν το 
Ιστορικό καί τα αποτελέσματα τών συζητήσεων πού έγιναν στις Καρυές. 

Οί επιστάτες ζήτησαν άπο τις δύο μονές να παρουσιάσουν τα έγγραφα 
εκείνα πού θα τίς δικαίωναν. Ή μονή Κουτλουμουσίου παρουσίασε έξι έγγραφα 
καί ή μονή Ξηροποτάμου δύο. Μερικά άπο τα έγγραφα απορρίφθηκαν καί άλλα 
θεωρήθηκαν ως έγκυρα, με αιτιολογία πού αναφέρεται σε κατάστιχο πού στέλ
νουν στον πατριάρχη. Ά π ο τήν εξέταση έγινε φανερή ή αδυναμία τών Κουτλου-
μουσιανών εγγράφων καί ή αξιοπιστία τών Ξηροποταμηνών εγγράφων, χωρίς να 
ληφθούν υπ' οψη τα τουρκικά (εξωτερικά) γράμματα σε μετάφραση πού παρου
σιάστηκαν, δηλαδή το σννορλαμά, ό όποιος εκδόθηκε άπο κριτή καί ό όποιος πε
ριέχει τα σύνορα της μονής Ξηροποτάμου απαράλλακτα με το χρυσόβουλλο τοΰ 
αυτοκράτορα 'Ανδρόνικου, καί το χάτι σερίφ τοΰ σουλτάνου Σελίμ, ό όποιος 
ανοικοδόμησε τή μονή ώς ανταπόδοση τοΰ θαύματος τών Ά γ ι ω ν Τεσσαράκοντα. 
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Οι εκπρόσωποι των μονών έφτασαν στο συμπέρασμα δτι ό επίδικος τό
πος άνηκε στη μονή Ξηροποτάμου και ζήτησαν άπο τις δύο μονές να συμ
βιβαστούν, σύμφωνα μέ το δίκαιο καί άδελφικώς. Οι Ξηροποταμηνοί δέχτη
καν να προχωρήσουν σέ συμβιβασμό, ώστε να γίνουν τα σχετικά συμβιβα
στικά γράμματα, πού θα επικυρωθούν άπο τον πατριάρχη, σύμφωνα μέ τήν 
εντολή του. Οι εκπρόσωποι πήγαν επί τόπου καί συνέκριναν τα έ'γγραφα μέ 
τους επίδικους τόπους. Τα έ'γγραφα της μονής Κουτλουμουσίου πού θεω
ρήθηκαν έγκυρα αναφέρονται στο κελλίο Άναπαυσία, χωρίς να μνημονεύουν 
τα δρια. 'Αντίθετα, στο χρυσόβουλλο τής μονής Ξηροποτάμου περιέχεται όριο-
θεσία. Οι εκπρόσωποι τών μονών αποφάσισαν δτι το κελλίον τής Άναπαυσίας 
μέ τήν περιοχή του θα ανήκει στή μονή Ξηροποτάμου καί προβαίνουν στον 
περιορισμό. Οι Κουτλουμουσιανοί δέν αποδέχτηκαν τή λύση τών εκπροσώπων. 

Στις Καρυές, στον πρώην Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριο, οι Κουτλουμου
σιανοί παρουσίασαν, για πρώτη φορά, συμβιβαστικό γράμμα τής κοινής Συνά-
ξεως του έ'τους 7121(1613), πού περιείχε τα δρια τής Άναπαυσίας. Ό Γρη-
γόριος προέτρεψε τους εκπροσώπους να πασχίσουν να συμβιβάσουν τις δύο 
μονές. Οι εκπρόσωποι αποφάσισαν να εξετάσουν, για δεύτερη φορά, επί τόπου 
τα δρια τών μονών, μέ τον δρο δτι τα δύο μοναστήρια θα τους δώσουν αύτο-
κρισία, δηλαδή θα αποδεχτούν τήν απόφαση, δποια καί αν είναι. Ή πρόταση 
αυτή δέν έ'γινε δεκτή άπο τή μονή Κουτλουμουσίου, δπως δέν έ'γινε δεκτή καί 
ή πρόταση για μεσολάβηση. 

'Υπογράφουν: Ό Συμεών, αρχιμανδρίτης, σκευοφύλακας Βατοπεδίου (υπο
γραφή μέ το χέρι του γραφέα. Ό Σ . είχε υπογράψει καί στο τέλος για επι
βεβαίωση τής γνησιότητας του αντιγράφου). Ό Γεννάδιος, προηγούμενος Βα
τοπεδίου. Ό Δοσίθεος, προηγούμενος Βατοπεδίου. Ό Νικηφόρος, χαρτοφύλα
κας, επίτροπος 'Ιβήρων (υπογραφή μέ το χέρι του γραφέα. Ό Ν. είχε υπο
γράψει καί στο τέλος για επιβεβαίωση τής γνησιότητας του αντιγράφου). Ό 
Μήνας, διδάσκαλος Ίβηρίτης. Ό Χριστόφορος μοναχός. Έκ τών επιτρόπων 
τής κοινότητας: Ό Διονύσιος, προηγούμενος 'Ιβήρων. Ό Γαλακτίων, γέρων 
τής Φιλόθεου. 

'Αρχ. : f Προ ολίγων τινών ημερών εγράψαμε τγ\ θεοφρονρήτω αυτής κο-
ρνφ-fj. . . 

Ευδόκιμος, άρ. 62. 

179 Καταγραφή καί περίληψη τών Κουτλουμουσιανών καί Ξηρο-
ποταμηνών εγγράφων για τήν κατοχή τής Άναπαυσίας 

α) 'Αντίγραφο.— Χαρτί (δίφυλλο) 3 7 0 x 2 4 5 . Το κείμενο εκτείνεται καί στο recto τοϋ β' 
φύλλου. Μελάνι μαΰρο.— Διατήρηση καλή.—'Ορθογραφία. 
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β) 'Αντίγραφο.— Χαρτί (δίφυλλο) 3 4 0 x 2 3 5 . Το κείμενο εκτείνεται καί στο recto του β' 
φύλλου. Μελάνι μαϋρο.— Διατήρηση καλή.—'Ορθογραφία. 

25 Ιουνίου 1800 

Οι προϊστάμενοι τών μονών Βατοπεδίου καί 'Ιβήρων εξέτασαν τα έγγραφα 
τών μονών Κουτλουμουσίου καί Ξηροποτάμου. Παρέχεται μικρή περίληψη κάθε 
εγγράφου, καθώς καί κριτική σχετικά με τήν εγκυρότητα του. 

1) Κουτλουμουσιανά έγγραφα: 
α) 'Αφιερωτικό γράμμα της Άναπαυσίας άπο τον Πρώτο 'Ισαάκ στή 

μονή Κουτλουμουσίου (Actes de Ku t lumus , αρ. 15). Το έγγραφο θεωρείται 
γνήσιο. Στο έγγραφο αναφέρεται Οτι ή μονή Κουτλουμουσίου οφείλει να δίνει 
στην κοινότητα 8 λίτρες λάδι καί 12 μέτρα κρασί, δπως έδινε καί πρίν. Για 
να μή ζημιωθεί ή κοινότητα, ή μονή Κουτλουμουσίου πρέπει να της δώσει το 
κελλίο του Φιλαδέτου (Φιλαδίτου στο έγγραφο της μονής Κουτλουμουσίου). 
Παρά το γεγονός δτι το έγγραφο δεν είναι χρονολογημένο [είναι του έτους 
1329], δεν έχει σφραγίδα του Πρώτου καί μία αράδα προς το τέλος εϊναι 
ξυσμένη καί γραμμένη με νεότερο κονδύλι, θεωρείται ως έγκυρο. Δε θεωρεί
ται, ωστόσο, έγκυρη ή καταγραφή τών συνόρων της Άναπαυσίας πού βρίσκε
ται στο νώτο του εγγράφου. Ή καταγραφή αυτή έχει γίνει μέ νεότερο κον
δύλι καί χνδαϊκήν φράσιν καί φέρει τή χρονολογία 6841 (1333/4) . Στην κα
ταγραφή αυτή επαναλαμβάνεται καταγραφή άλλου εγγράφου, πού θα ανα
φερθεί παρακάτω καί φέρει τή χρονολογία 7038 (1528/9). Το έγγραφο φέρει 
τήν υπογραφή του ιερομόναχου Γρηγορίου άπο τή μονή Βατοπεδίου μέ νεό
τερο κονδύλι. Το όνομα του Γρηγορίου βρίσκεται καί στο πίσω μέρος του 
εγγράφου, κάτω άπο το όνομα του Πρώτου Ίσαακίου, ό όποιος υπογράφει το 
κόλλημα της μεμβράνης. Ή υπογραφή του Πρώτου έχει τεθεί για τήν ασφά
λεια της μεμβράνης καί οχι προς βεβαίωση τών δσων αναφέρονται στο πίσω 
μέρος του εγγράφου. Ή καταγραφή δεν έγινε δεκτή, γιατί καί σε έγγραφο 
της γειτονικής μονής του Ρωσσικοΰ του έτους 6938 (1430) πού εκδόθηκε άπο 
τον Πρώτο καί τήν Κοινή Σύναξη (πρόκειται προφανώς για το γράμμα του 
Πρώτου: Actes de Sa in t Pan té léèmôn , άρ. 20), αναφέρεται δτι τα γράμματα 
της άφιερώσεως (προσενέξεως) της Άναπαυσίας δε φέρουν όριοθεσία. 

β) 'Αφιερωτικό γράμμα της Άναπαυσίας στή μονή Κουτλουμουσίου του 
ιερομόναχου Ματθαίου, υποτακτικού καί διαδόχου του προηγουμένου 'Ισαάκ 
(Actes de Ku t lumus , άρ. 16). Το έγγραφο φέρει περισσότερες άπο δέκα υπο
γραφές ηγουμένων. 'Ωστόσο, δέν είναι χρονολογημένο καί δεν περιέχει κατα
γραφή τών συνόρων. 

γ) Γράμμα του Πρώτου καί της κοινής Συνάξεως, πού φέρει υπογραφές 
ηγουμένων άπο μονές παλαιές, έκτος άπο αυτές πού σώζονται, καί τών αρχιε
ρέων Τυρνόβου, Νικαίας καί 'Ιερισσού. Το έγγραφο φέρει κέρινη βούλλα, 
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κολλημένη με ισπανικό κερί, του Πρωτάτου στο επάνω περιθώριο και οχι 
επερασμένην λονρίδαν, όπως ήταν ή συνήθεια την εποχή εκείνη. Το γράμμα 
αυτό, με χρονολογία 7037 (1528, Actes de Ku t lumus , άρ. 53), αναφέρεται 
στην εκδίκαση της διαφοράς και τή δικαίωση της μονής Κουτλουμουσίου. Το 
γράμμα αυτό μνημονεύει δρια της Άναπαυσίας. Δέν έγινε δεκτό ώς γνήσιο 
γιατί: Ιο) οι αρχιερείς υπογράφουν με τήν έκφραση ο ταπεινός μητροπολίτης 
δεϊνα, αν και είναι πρωτόθρονοι* 2ο) ή κέρινη βούλλα δέν είναι του γράμμα
τος* 3ο) αναφέρει δτι οι Ξηροποταμηνοί δέν είχαν χαρτιά, πράγμα πού σημαίνει 
δτι, εϊτε ή Κοινή Σύναξη δεν έγινε ε'ίτε ότι οί Ξηροποταμηνοί εμφάνισαν τα 
'ίδια χαρτιά πού εμφανίζουν και τώρα* 4ο) το όροθέσιο στο πίσω μέρος του 
έγγραφου του Πρώτου 'Ισαάκ είναι αντίγραφο άπο το όροθέσιο του παρόντος 
έγγραφου* 5ο) στο γράμμα μνημονεύονται ονόματα παλαιών μοναστηριών και 
δέν αναφέρονται τα δεκαεννέα υπάρχοντα μοναστήρια. 

δ) Γράμμα του Πρώτου και της κοινής Συνάξεως πού φέρει υπογραφές 
ηγουμένων άπο τα υπάρχοντα μοναστήρια τοΰ έτους 7055 (1547, Actes de 
Ku t lumus , άρ. 56). Το γράμμα αυτό, πού δικαίωνε τους Κουτλουμουσιανούς 
και απομάκρυνε τους Ξηροποταμηνούς, δέν έ'γινε δεκτό άπο το παρόν δικα
στήριο γιατί: Ιο) αναφέρει δτι οί Ξηροποταμηνοί δέν είχαν έ'γγραφα* 2ο) ανα
φέρει δτι στον επίδικο τόπο πήγαν οί τρεις ιεράρχες, πράγμα πού δέν μνη
μονεύεται στο προηγούμενο έγγραφο* 3ο) δέν μνημονεύεται στο έ'γγραφο τοΰ 
ιερομόναχου Ματθαίου ή αποθήκη ώς άρσανάς της Άναπαυσίας, δπως ανα
φέρει το παρόν γράμμα. 

ε) Γράμμα τοΰ Πρώτου και της Συνάξεως μέ υπογραφές ηγουμένων τοΰ 
έτους 7034 (1536). Το γράμμα είναι κατεστραμμένο (λυμένο) άπο το βρέξιμο 
και φέρει διορθώσεις μέ νεότερο κονδύλι. 'Επιπλέον, αναφέρεται σέ αυτό δτι 
ή Άναπαυσία, πού αποδίδεται στή μονή Κουτλουμουσίου, έχει αποθήκη κάτω 
στον αιγιαλό. Θεωρήθηκε ώς μή έγκυρο, γιατί: Ιο) φέρει διορθώσεις μέ νεό
τερο κονδύλι, μεταξύ των οποίων και το έτος* 2ο) αναφέρει δτι οί Ξηροπο
ταμηνοί δέν είχαν έγγραφα* 3ο) αναφέρει δτι ή 'Αναπαυσία έ'χει αποθήκη, 
παραπέμποντας στα άφιερωτήρια, στα όποια δμως δέν υπάρχει σχετική μνεία. 

ζ) Γράμμα της Κοινής Συνάξεως τοΰ έτους 7094 (1588) πού αναφέρει τα 
σύνορα της 'Αναπαυσίας, δπως μνημονεύονται στα άλλα γράμματα τής μονής. 
Το έγγραφο στο μέσον του έ'χει τή χρονολογία 7036 (1528), μέ άλλη γραφή, 
είναι ξυσμένο και διορθωμένο (Actes de K u t l u m u s , άρ. 60 ;). Το γράμμα 
δέ θεωρήθηκε ώς έγκυρο, γιατί: Ιο) αναφέρει δτι, στην επιτόπια έρευνα, τα 
σύνορα τής μονής Κουτλουμουσίου βρέθηκαν να είναι τα ί'δια μέ αυτά πού 
μνημονεύονται στα έγγραφα τής μονής, πράγμα πού δέν μπορεί να ισχύει 
για τα έγγραφα πού είναι έγκυρα* 2ο) είναι ξυσμένο και διορθωμένο. 

•2 ) Ξηροποταμηνά έγγραφα: 
α) Χρυσόβουλλο τοΰ 'Ανδρόνικου Β ' τοΰ έτους 6810 (1302) μέ μάλαμα-
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τένια σφραγίδα, το όποιο περιέχει καθορισμό των συνόρων (Actes de Xéro-

po tamou , Appendice Ι, γ , σελ. 230-235). 
β) Γράμμα του Πρώτου και της Κοινής Συνάξεως πού φέρει περισσό

τερες άπο δέκα υπογραφές ηγουμένων του έτους 7077 (1569). Στο έγγραφο 
αυτό αναφέρεται δτι ή μονή Κουτλουμουσίου παρουσίασε επίπλαστα γράμ
ματα, πού έ'φτιαξε κάποιος Σεραφείμ. 

Ή λύση δόθηκε σύμφωνα μέ τα έ'γγραφα τής μονής Ξηροποτάμου (πρβλ. 
άρ. 178). 

'Υπογράφουν (υπογραφές μέ το χέρι του γραφέα): Ό Συμεών, αρχιμανδρί
της, σκευοφύλακας Βατοπεδίου. ( Ό Σ . είχε υπογράψει και στο τέλος για 
επιβεβαίωση τής γνησιότητας του αντιγράφου). Ό Γεννάδιος, προηγούμενος 
Βατοπεδίου. Ό Δοσίθεος, προηγούμενος Βατοπεδίου. Ό Νικηφόρος, χαρτοφύ
λακας, επίτροπος 'Ιβήρων. ( Ό Ν. είχε υπογράψει και στο τέλος για επιβεβαίω
ση τής γνησιότητας του αντιγράφου). Ό Μηνάς, διδάσκαλος Ίβηρίτης. Ό μο
ναχός Χριστόφορος. Οι επιστάτες τής κοινότητας: Ό Διονύσιος, προηγούμενος 
'Ιβήρων. Ό Γαλακτίων, Φιλοθειτης. 

'Αρχ.: 'Ενταύθα παρίστανται κεφαλαιωδώς τα γράμματα των δύο 'Ιερών μο
ναστηριών. . . 

Ευδόκιμος, άρ. 63. 

180 Συνοδικό καί πατριαρχικό σιγιλλιώδες γράμμα του Νεοφύτου 
Ζ ' για τή διαφορά μεταξύ των μονών Κουτλουμουσίου και 
Ξηροποτάμου για την κατοχή της Άναπαυσίας 

Πρωτότυπο.— Μεμβράνη 720x572 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto. Μελάνι μαΰρο.— 
Διατήρηση καλή.—'Ορθογραφία, συντομογραφίες.— Στο κάτω μέρος κρέμεται μέ γαλά
ζια μήρινθο ή μολύβδινη σφραγίδα τοϋ πατριάρχη Νεοφύτου (διαμ. 0.062): Νεόφυτος / 
* ελέω Θεού */ αρχιεπίσκοπος / Κωνσταντινονπόλεω(ς) / Νέας Ρώμης καί οΐ/κονμενικος 
πατριάρχης / ,αψ^θ' 

'Ιούλιος 1800, ίνδ. 3 

Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Νεόφυτος Ζ ' και ή σύνοδος αναφέ
ρουν δτι δεν άρκεΐ να κρίνουν δίκαια, άλλα οφείλουν επίσης να επικυρώνουν 
παλαιότερες αποφάσεις, πού ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Για το λόγο αυτό 
επικυρώνουν τήν παλαιά απόφαση συμβιβασμού τής κοινότητας του έτους 
7121 (1613), ανάμεσα στις μονές Κουτλουμουσίου καί Ξηροποτάμου για τήν 
κατοχή τής Άναπαυσίας. 

e H μεταξύ των μονών διαμάχη επανήλθε στή διάρκεια τής πατριαρχίας 
του πρώην Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου, ό όποιος, στηριζόμενος σε ανα
ληθείς μαρτυρικές καταθέσεις, εξέδωσε πατριαρχικό καί συνοδικό γράμμα 
υπέρ των Ξηροποταμηνών. 'Επειδή ή απόδειξη τής αλήθειας δέν ήταν άμεμ-
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Πίν. 18. Συνοδικό και πατριαρχικό σιγιλλιώδες γράμμα του Νεοφύτου Ζ' για τή διαφορά 
μεταξύ των μονών Κουτλουμουσίου και Ξηροποτάμου για την κατοχή της Άναπαυσίας 

('Ιούλιος 1800: άρ. 180) 
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πτη, ή απόφαση δεν ήταν οριστική. Ή εκκλησία, θέλοντας να αποκαταστή
σει το δίκαιο καί επιθυμώντας να βρεθεί τρόπος συμβιβασμού, έγραψε στους 
προκρίτους του 'Αγίου "Ορους καί ζήτησε να διευθετήσουν τη διαφορά. Οι 
πρόκριτοι υπερέβησαν τα δρια πού έθεσε ή εκκλησία καί δε μιμήθηκαν τους 
παλαιούς πατέρες της κοινότητας. 'Αναίρεσαν πρεσβυγενή, ενυπόγραφα καί έν-
σφράγιστα γράμματα της μονής Κουτλουμουσίου, θεωρώντας δτι είναι πλαστά, 
προς όφελος τής μονής Ξηροποτάμου, ή οποία κατά καιρούς ισχυρίστηκε δτι 
δεν είχε σχετικά έγγραφα. Ό πατριάρχης καί ή σύνοδος παραθέτουν απόσπα
σμα τής παλαιάς απόφασης τής κοινότητας (του 1613) πού τίθεται σε ισχύ.1 

Υπογράφουν: Ό Κωνσταντινουπόλεως Νεόφυτος. Ό 'Ηράκλειας Μελέ
τιος. Ό Κυζίκου 'Ιωακείμ (Lemerle: Ιωάννης). Ό Χαλκηδόνος 'Ιερεμίας. 
Ό Δέρκων Μακάριος. Ό Θεσσαλονίκης Γεράσιμος. Ό Τυρνόβου Ματθαίος. 
Ό Νεοκαισαρείας 'Ησαΐας. Ό Λαρίσσης Διονύσιος. Ό 'Αγκύρας Ίωαννίκιος 
[Lemerle : Ιωάννης] . 
'Αρχ. : f "Οντω των κρίνεινεν τε καί δικάζειν ήξιωμένων. . . 

1. Στη σημείωση αναφέρεται το παρόν ακυρωθεί ώς κατά χάριν εκδοθέν, με νέον σιγίλ-
λιον Ι εκτεταμένον εις δύω μεμβράνας επί πατριαρχείας τον κυρ Καλ/λινίκου [Δ'] ποτέ 
νικαίας εν ετει 'αωα' κατά μήνα σεπτεμ(βριο). 
Έκδ.: Lemerle, Actes de Kutlumus, άρ. 76.— Ευδόκιμος, άρ. 64.— Πίν. 18. 

181 Επιστολή του επιτρόπου Μιχάλη Μπάφου στη μονή. Ξηρο
ποτάμου 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 310 Χ 210. Το κείμενο εκτείνεται καί στο recto τοϋ β' φύλ-
λου.Μελάνι μαύρο.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.— Στο verso τοϋ β' φύλλου ό απο
δέκτης της επιστολής. "Ιχνη σφραγίδας άπο ισπανικό κερί.— Σημειώσεις. 

10 Αυγούστου 1800 

Ό Μιχάλης Μπάφος, επίτροπος του μετοχίου τής μονής Ξηροποτάμου 
στή Νάξο γράφει στο σκευοφύλακα τής μονής Νικόδημο καί τους άλλους πα
τέρες. 'Αναφέρει δτι έλαβε το γράμμα τής μονής, τής 22ας Μαίου, καί δτι 
τους έγραψε σχετικά με τα 200 γρόσια πού λείπουν. "Ομως, το γράμμα το 
είχε δώσει σε κάποιο καΐκι, το όποιο ναυάγησε στή Μύκονο. "Ετσι του επι
στράφηκε το γράμμα, στο όποιο περιλαμβανόταν καί ή δοσοληψία τοϋ λογα
ριασμού τής μονής. Μετά, ακολούθησε ή πανούκλα στή Σμύρνη καί κανένα 
καίκι δεν ήθελε να πλεύσει εκεί. Αυτές ήταν ο'ι αιτίες πού δεν είχε απαντήσει 
εγκαίρως. Τώρα, τους στέλνει τους λογαριασμούς καί ζητά να τους εγκρίνουν 
καί να τους δώσουν στον Πανάγο Σαϊνόπουλο. Ό επίτροπος διαβεβαιώνει δτι 
δε θέλει τίποτα άπο τή μονή, έκτος άπο τήν προσευχή των μοναχών για τή 
σωτηρία τής ψυχής του καί για τήν υγεία των παιδιών του. Γράφει δτι μαζί 
με τους λογαριασμούς θα έ'πρεπε να στείλει καί τα καντζιλιερικά πακτωτικα 
γράμματα, για ενημέρωση (πληροφορία), άλλα πρέπει να αναθεωρηθούν. 
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Το μετόχι βρίσκεται χωρίς χρέη και προτρέπει τους Ξηροποταμηνούς 
να μήν το δώσουν σε κάποιον άπο τους ντόπιους καλογήρους πού λέγεται Οτι 
θα το ζητήσουν. Το μετόχι δεν πρέπει να δοθεί σε καλόγηρο δια βίου, για 
να μη συμβεί και πάλι δτι συνέβη μέ το Λικήνιο. Ό επίτροπος γράφει συγ
κεκριμένα για κάποιο μοναχό πού έχει υποσχεθεί στή μονή δτι θα τής αφήσει 
τήν ακίνητη περιουσία του. Ό επίτροπος βεβαιώνει δτι ό μοναχός αυτός δεν 
έχει τόπο οΰτε για να πατήσει. Ωστόσο, μπορεί να δανειστεί χρήματα και 
να τα δώσει στή μονή, προκειμένου να αναλάβει το μετόχι. Στή συνέχεια θα 
πουλήσει ή θα πακτιασει μέ εμπατικι τή γη τής μονής, πού σημαίνει δτι θα 
πουλήσει το 1/4 της. 'Επίσης θα υποσχεθεί δτι, μετά το θάνατο του, θα 
αφήσει τα υπάρχοντα του στή μονή, άλλα στην πραγματικότητα θα τα κλη
ρονομήσουν τα αδέλφια του καί οι συγγενείς του. ,νΑν το μετόχι βρίσκεται 
στην κακή αυτή κατάσταση, μέ δύο κελλιά χωρίς στέγες καί μέ πεσμένους 
τοίχους, ή αιτία είναι δτι είχε δοθεί σε μοναχούς δια βίου. 

"Αλλωστε, ό επίτροπος είχε προθυμοποιηθεί να κάνει τις απαιτούμενες 
επισκευές, καί για το λόγο αυτό είχε ζητήσει να του στείλουν ξυλεία άπο το 
μοναστήρι. Τήν ξυλεία αυτή ή μ,ονή δεν του τήν έστειλε καί τον προέτρεψε να 
δαπανά ενα μέρος των εισοδημάτων του μετοχίου για συντήρηση. Γνωρίζοντας 
δτι το μοναστήρι έχει ανάγκη άπο τα χρήματα, για να προστατευτεί άπο τα 
χέρια των Άγαρηνών, προτίμα να τους στέλνει δλο το ποσό. 

Ό επίτροπος πληροφορεί τή μονή δτι έ'χει σημειώσει στο λογαριασμό 
τα δσα έδωσε για δύο χρόνια στους μαρινέρονς δπον ερριψεν ή βασιλεία. Το
νίζει δτι τα συνήθη βασιλικά δοσίματα πληρώνονται άπο τους πακτωτές, 
άλλα τα έκτακτα αυτά δοσίματα καταβάλλονται άπο τα μοναστήρια. Μάλι
στα, σημειώνει δτι κατόρθωσε να δώσει Ινα μικρό ποσό, αντίθετα άπο άλλα 
μοναστήρια, πού αν καί πιο φτωχά πλήρωσαν τα διπλά. 

Για μια ακόμη φορά επαναλαμβάνει δτι ή μονή δεν πρέπει να δώσει το 
μετόχι σε κάποιο ντόπιο καλόγερο. Αυτό δεν το ζητά για προσωπικό συμ
φέρον, άλλα γιατί μέ τον τρόπο πού γίνεται ή εκμετάλλευση τής περιουσίας του 
μετοχίου, ή μονή βγαίνει πάντα κερδισμένη ε'ίτε χάνουν εϊτε κερδίζουν οι πα
κτωτές. Τέλος, αναφέρει δτι στις 29 'Απριλίου φύσηξε σιρόκος καί έριξε 
καταγής δλη τήν παραγωγή κριθαριοΰ του νησιού καί οι πακτωτές θα δώσουν 
τα βάρητα σε ελιές. 

Σε σημείωση, πού εκτείνεται κατά μήκος του αριστερού περιθωρίου, ζη
τά να του στείλουν σανίδια καί τράβες, γιατί διαφορετικά πρέπει να αγοράσει 
τζάμια, πού δε βαστούν πολύ. 

Υπογράφει ό επίτροπος Μιχάλης Μπάφος. 

'Αρχ. : . . . διλοποιω τη υμετέρα πανοσιοτιτι δτι / έλαβα το γράμμα σας μαϊον 22 

"Εκδ.: Νικολάου, άρ. 22, σελ. 260-3. 
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182 Πωλητήριο και αφιέρωση αγαθών άπο το Γεωργάκη του 
'Αλεξανδρή 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 205x195 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοϋ α' φύλ
λου. Μελάνι μαϋρο.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.— Σημείοοση. 

15 Αυγούστου 1800 

Ό Γεωργάκης, γιος τοϋ ποτέ 'Αλεξανδρή, άπο τήν κώμη τοϋ 'Αγίου Μά-
μαντος, πούλησε στή μονή Ξηροποτάμου τρία βουβάλια, πέντε αγελάδες, πε
νήντα μοχθηρά και οκτώ άσκαμνίες (συκαμνιές ;). Ό πωλητής έλαβε το ποσό 
πού αντιστοιχούσε στα παραπάνω (γραμμένο κάθετα στο αριστερό περιθώριο 
σημειώνεται δτι το συνολικό ποσό ήταν 350 γρόσια) και το αφιέρωσε στή 
μονή, δπου έ'γινε μοναχός. Ό Γεωργάκης προσθέτει δτι και αν ακόμη φύγει 
άπο τή μονή, δέ θα μπορεί να διεκδικήσει κάποιο άπο τα αγαθά πού είχε που
λήσει και δτι στην περίπτωση πού θα καταφύγει στή δικαιοσύνη θα πρέπει να 
καταβάλει τα έ'ξοδα. 

Υπογράφουν: Ό Γεωργάκης τοϋ ποτέ Σαραφιανοΰ. Ό Γραμμένος τοϋ 
Άβραμπίκη . Ό Λεμονής τοϋ γερο-Χριστόδουλου. Ό Νικόλαος τοϋ Σαραφια
νοΰ. Ό Σαραφιανος τοϋ Μιχάλη. 

'Αρχ.: "μέ το παρόν μου φανερόνο, εγώ δ γεοργάκις του ποτέ ϊδς τον / αΚε-
ξανδρΐ. . . 
Ευδόκιμος, άρ. 201. 

183 'Ιστορικό της διαμάχης μεταξύ των μονών Ξηροποτάμου και 
Κουτλουμουσίου για τήν κατοχή της Άναπαυσίας 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (τετράφυλλο φυλλάδιο) 4 9 0 x 1 7 5 . Μελάνι μαϋρο.— Διατήρηση κα
λή.—'Ορθογραφία. 

'Οκτώβριος 1800 

Ό μοναχός 'Ιερόθεος της μονής Ξηροποτάμου εκθέτει το ιστορικό της 
διαφοράς της μονής του μέ τή μονή Κουτλουμουσίου για τήν κατοχή της 
Άναπαυσίας, κατά τα δύο τελευταία χρόνια (άπο 1797 εως τήν 29η Αυγού
στου 1800). Καταγράφει τα έγγραφα της μονής του (χρυσόβουλλο Ανδρόνι
κου, γράμμα του Πρώτου και των είκοσι μονών, μέ μαρτυρία 13 μοναστηρια
κών προεστών (1569), χατί σερίφ, συνορλαμά, βακονφναμέ, νέο βακονφναμέ, 
φερμάνια) μέ τα όποια πιστοποιείται ή ιδιοκτησία της μονής του. 'Ωστόσο, 
τον περασμένο χρόνο, οι Κουτλουμουσιανοι έ'καναν αγωγή, έκοψαν ξύλα καί 
έ'βαλαν ζώα να βοσκήσουν στον επίδικο τόπο, άπο το κελλίο της Άναπαυσίας 
ως τον αιγιαλό. Έ π ί πατριαρχίας τοϋ άπο Σμύρνης Γρηγορίου, ό όποιος πα-
ρώκησε στή μονή 'Ιβήρων, ή κοινότητα αποφάσισε να στείλει κάποιον στην 
Κωνσταντινούπολη για τήν υπόθεση τοϋ κρασορακιον. Οι Κουτλουμουσιανοι 
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δέχτηκαν να μεταβεί εκεί ό σκευοφύλακας της μονής τους, Διονύσιος, γιατί 
ήθελαν να εγείρουν αγωγή κατά της μονής Ξηροποτάμου. Ό Διονύσιος δε 
φρόντισε για την υπόθεση πού είχε σταλεί, μαζί μέ το μακαρίτη Ίβηρίτη 
Διονύσιο, γεγονός πού αποδεικνύεται και άπο το δτι το "Αγιον "Ορος πρέπει 
να καταβάλλει ετησίως 1.000 γρόσια για άμπελοστρέμματο. Περιγραφή των 
δικών πού ακολούθησαν και κριτική των εγγράφων πού παρουσιάστηκαν τόσο 
κατά τις δύο περιόδους τής πατριαρχίας του Γρηγορίου Ε ' όσο καί κατά την 
περίοδο τής πατριαρχίας του Νεοφύτου, ό όποιος ανήλθε στον πατριαρχικό 
θρόνο μέ φιρμάνι καί έγκαταβίωσε στή μονή Κουτλουμουσίου, δπου έ'κτισε 
και σπίτια. 

'Αρχ.: "αγκαλά καί άκολουθήται πολλας φοράς. . . 

Ευδόκιμος, άρ. 65. 

184 'Αφιέρωση αμπελιού στο χωριό Τζιτζόρι άπο τη Γιαννάκαινα 
Κουμουντούραινα 

Πρωτότυπο.— Χαρτί 3 1 4 x 2 1 5 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto. Μελάνι καστανό, έξί-
τηλο.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο. 

1 Νοεμβρίου 1800 

Ή Γιαννάκαινα Κουμουντούραινα αφιέρωσε στή μονή Ξηροποτάμου πα
τρικό αμπέλι στο χωριό Τζιτζόρι, στο Νησί [Μεσσηνίας], προκειμένου να εγ
γράφουν ονόματα στην παρρησία τής μονής. Το αμπέλι είναι τριών στρεμ
μάτων, χωρισμένο σε δύο μέρη, καί ή Γιαννάκαινα το είχε αγοράσει άπο το 
Γιαννάκη, γιο του μακαρίτη Πανάγου Μάτζαρη. 'Αναφέρονται τα ονόματα 
των ιδιοκτητών τών κτημάτων πού συνορεύουν μέ το χωρισμένο σε δύο μέρη 
αμπέλι: α) Γεωργάκης Καρλότζης, Πέτρος Πουλόπουλος, Γιαννάκης Μάτζα-
ρης, Νικολάκης Σπάρλας καί ή στράτα τον δημοσίου, β) 'Ηγούμενος Χρυσο-
κελαρίτης, Παντελής Πήνας, Στασινος Δαριώτης, Γιαννάκης Μάτζαρης, Νι
κολάκης Σπάρλας. 

'Υπογράφουν: Ή άφιερώτρια. Ό Πανάγος Μάτζαρης. Ό Θαναγάσις Μάν-
τζαρης, συντάκτης του έγγραφου. 

Στο πίσω μέρος μνημονεύονται τα ονόματα πού γράφτηκαν στην παρρη
σία τής μονής: Παΰλος, Χρυσαυγή, 'Ιωάννης, Κανέλλα. Σημειώνεται Οτι μέσα 
στο αμπέλι υπάρχουν 60 ελιές άγριες και μαύρες καί 4 αμυγδαλιές. 

'Αρχ.: δια τον παρόντος διλοπιον γραματος φανερονι η ειποκατοθεν ηπογε-
γρα/μενη γιανακενα. . . 

Ευδόκιμος, άρ. 196. 
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185 Πωλητήριο στη μονή Ξηροποτάμου χωραφιού στή Σάρτη άπο 
τα αδέλφια Γιάννη και Θεοδώρα 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 290x195. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto του α' φύλ
λου. Μελάνι μαΰρο.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.— Σημείωση. 

18 Νοεμβρίου 1800 

Τα αδέλφια Γιάννης καί Θεοδώρα, πούλησαν στή μονή Ξηροποτάμου 
χωράφι στή Σάρτη έναντι 165 γροσιών.1 Το χωράφι συνορεύει με τα κτήματα 
του παπα-'Αποστόλη, του Στέριου του Πακάλη, του μετοχίου του 'Αγίου Παύ
λου, του Τζηκάρη καί με τή μεγάλη στράτα την Πεγλήδικην. 

Υπογράφουν: Ό Θεοδόσης του γερο-Μανολάκη. Ό Μανολάκης του ' Α γ 
γελή. Ό 'Αγγελής του Πέτρου (;). Ό παπα-Σταμάτης του Οικονόμου. Ό 
παπα-Οίκονόμος. Ό Γιάννης του ποτέ 'Ανάσταση. Ό Αά{ν}μπ(ρ)ος του γερο-
Γηράκι (Γεράκη). Ό Νικόλας του γερο-Στόλιου. Το έγγραφο φέρει τα δα
κτυλικά αποτυπώματα των πωλητών αντί για υπογραφή. 

'Αρχ.: "Δια το παρόντος γράματος φανερόνομεν είμις τα δήω αδέλφηα ό 
γη/άνης. . . 

1. Στή σημείωση αναφέρεται το ποσό των 170 γροσιών. 
Ευδόκιμος, άρ. 101. 

186 Πωλητήριο μυλοτόπου στην 'Αγία Παρασκευή άπο τον ιερο
μόναχο Δαβίδ του Βοήλα 

Πρωτότυπο.— Χαρτί 155x105 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto. Μελάνι μαΰρο.—Δια
τήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.— Σημείωση. 

[18ος αι.] 

Ό ιερομόναχος Δαβίδ Βοήλας πουλά στή μονή Ξηροποτάμου το μυλό-
τοπο πού είχε στο χωράφι του, στην περιοχή της Ά γ ι α ς Παρασκευής [της 
Κασσάνδρας1], έναντι 2.100 άσπρων. 

Υπογράφουν: Ό μαστρο-Μανόλης Μυλωνάς. Ό Δήμος Κυρίτζης. Ό Δή
μος Μαμάς. Ό παπα-Ποθητός. Ό Σταμάτης Σγουρός. Ό Κωσταντής, αδελ
φός του (Σγουρού ;). 

'Αρχ.: f ομόλογο εγο ώ δα(νί)δ ι(ερ)ομόναχος βοηλας. . . 

1. Μνημονεύεται στή σημείωση. 
Ευδόκιμος, άρ. 249. 
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187 Πωλητήριο λιβαδιών στην περιοχή Παλαιοχωρίου 
Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 2 3 0 x 1 6 8 . Το κείμενο καταλαμβάνει το verso τοϋ β' φύλ
λου. Μελάνι μαΰρο.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο. 

[18ος αι.] 
Οι παρακάτω πουλούν στή μονή Ξηροποτάμου λιβάδια [στην περιοχή 

Παλαιοχωρίου1]: 
α) Ό γερο-Στροΰμος πουλά έναντι 700 άσπρων λιβάδι πού συνορεύει με 

τα λιβάδια της μονής Σταυρονικήτα, τοΰ Μάρκου και τοΰ Γιόβου. 
β) Ό Μάρκος και ό Πέτρος πουλοΰν έναντι 1.300 άσπρων λιβάδι πού 

συνορεύει με τα λιβάδια τών Στρούμου, Γιόβου και Νικόλα τοΰ Σαμαρά. 
γ) Ό παπάς πουλά έναντι 1.000 άσπρων λιβάδι πού συνορεύει με τα λι

βάδια τοΰ Στόικου και τοΰ Σταυρονικητιανοΰ (της μονής Σταυρονικήτα;). 
δ) Ό Γιόβος τοΰ Πέτρου και ό αδελφός του ό 'Ιατρός πουλοΰν έναντι 

600 άσπρων λιβάδι πού συνορεύει με τα λιβάδια τοΰ Μάρκου και τοΰ Σταυρο
νικητιανοΰ (τής μονής Σταυρονικήτα;). 

ε) Ό Νικόλαος τής χήρας πουλά λιβάδι έναντι 280 άσπρων.2 

'Υπογράφουν: Ό Γρηγόριος Σταυρονικητιανός. Ό Νικόλας τοΰ Στρατήκι. 
Ό Χρήστος τοΰ Σιμώνη. Ό Μουσταφάς, σούμπασης Γοματιανός. Ό 'Αγορα
στός Γερακάρης. Ό Άντρώνης Γερακάρης. Ό Θεόδωρος Γερακάρης. Ό Κα
ζαντζής Γιάννος, συντάκτης τοΰ εγγράφου. 

'Αρχ.: f επούλησε ενα ληβάδι ο γερο στρονμος. . . 

1. Παλαιοχώρι: σύμφωνα μέ την καταχώρηση τοΰ Ευδόκιμου. 
2. Ή πώληση αύτη σημειώνεται στο κάτω μέρος τοΰ κειμένου. 
Ευδόκιμος, άρ. 221. 

188 'Έγγραφο υποθήκης τών κατοίκων τής Όρμύλιας 
Πρωτότυπο.— Χαρτί 180 Χ104. Το κείμενο καταλαμβάνει το recto. Μελάνι φαιό.— Διατή
ρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.— Σημειώσεις. 

[18ος αι.] 
ΟΊ κάτοικοι τής χώρας [Όρμύλια1] έδωσαν στή μονή Ξηροποτάμου ως 

υποθήκη χωράφι ενός στρέμματος στοΰ Σταμάτη το αλώνι και έ'λαβαν 300 
άσπρα. "Οταν επιστραφεί το παραπάνω ποσό, το παιδί τοΰ Σταμάτη θα πάρει 
πίσω το χωράφι. 

'Υπογράφουν: Ό παπα-Δημήτρης. Ό 'Αγοραστός τοΰ Μανόλη. Ό Μίχος 
Πάκου. Ό Γιώργος τοΰ Νικόλα. Ό Γεράκης Πουηνά. Ό Νικόλας Φιλίνα. Ό 
Άσιλάν πασάς. Ό Σηούζη πασάς. 

'Αρχ. : f ομουλονγονμη ήμής ή χονρα δλη πος... 

1. Ή Όρμύλια μνημονεύεται στή μία άπο τις δύο σημειώσεις. 
Ευδόκιμος, άρ. 134. 
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189 Πωλητήρια χωραφιών στη Σάρτη 
Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 1 6 0 x 1 1 5 πού περιέχει δύο έγγραφα. Το κείμενο καταλαμ
βάνει το recto τοϋ α' φύλλου. Μελάνι μαϋρο.— Διατήρηση τοϋ β' εγγράφου μέτρια.— 
'Ανορθόγραφα.— Σημειώσεις. 

[18ος αι.] 

α) Ό Μακρηγιώργος1 πουλά στή μονή Ξηροποτάμου δύο χωράφια στη 
Σάρτη, το ενα στον Πλάτανο, το άλλο εξω από το άγιοπαυλίτικο αμπέλι. 

'Υπογράφουν: Ό ιερομόναχος Μερκούριος Διονυσιάτης, συντάκτης του εγ
γράφου. Ό Πούλιος. Ό Κύρκος. Ό "Αγγελος Τζηλαλής. Ό Κωνσταντής Μου-
τάφης. Ό Στάθης Γιουφτος. Ό Κυπαρίσσης. Ό Γρηγόρης Διονυσιάτης. 

β) Ό 'Ιωάννης και ή Τρυγώνα πούλησαν στη μονή Ξηροποτάμου χωράφι 
στο Παλαιοχώρι. 

Υπογράφουν: Ό "Αγγελος Τζηλαλής. Ό Γιοβάννης της Θοδώρας. Ό Γε-
ράκης του [. . . ]άνου του Βουβαλάρη. Ό Ζαφείρης του Τουπλή. Ό Τριαντά-
φυλλος του Τζηλαλή. Ό Θεωνάς Διονυσιάτης. 

'Αρχ.: f ομόλογο εγο ώ μακρηγέργος πός επονλησα τα χοραφηα. . . 
f ομολόγου ο Ιωανης κί ή Τρηγώνα / πος εδοσάμε το χοραφη. . . 

1. Μακρηγέργος στο κείμενο, Μακρηγεοργους στή σημείωση. 
Είναι πιθανόν το έγγραφο να χρονολογείται γύρω στο 1748 (πρβλ. άρ. 101, δπου αναφέρεται 
κάποιος Τριαντάφυλλος τοϋ Τζελαλή). 
Ευδόκιμος, άρ. 97. 

190 'Αφιέρωση κινητών και ακινήτων στή Συκιά άπο το Μίχο 
Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 150x100 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοϋ α' φύλ
λου. Μελάνι καστανό.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.— Σημείωση. 

[18ος αι.] 

Ό Μίχος αφιερώνει στή μονή Ξηροποτάμου Ολη τήν περιουσία του [στή 
Συκιά1], πού αποτελείται άπο το σπίτι, τον τοίχο, το εξω άλά>νι, πέντε μι-
ζούρια χωράφι, το ζευγάρι, ενα άλογο, το αμπέλι, το ψωμί κλπ. 

Υπογράφουν: Ό παπα-Νικόλαος. Ό Γιάννης του Μανόλη. Ό Τραγανός. 
Ό Γιώργος Καραστηνός. Ό Δημήτριος Πιπίδης. Ό Σαρής Μόσκος. Ό Κων
σταντής του Νικηφόρου. 

'Αρχ.: f ομόλογο εγο ο μιχος το {ς} / πος πριοσλονο. . . 

1. Μνημονεύεται στή σημείωση. 
Ευδόκιμος, άρ. 96. 
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191 Κατάλογος χωραφιών της μονής Ξηροποτάμου στον "Αγιο 
Μάμαντα 

Πρωτότυπο.— Χαρτί (δίφυλλο) 290x275 . Το κείμενο καταλαμβάνει, το recto τοΰ α' φύλ
λου και το verso του β' φύλλου. Μελάνι μαϋρο.— Διατήρηση καλή.—'Ανορθόγραφο.— 
Σημείωση. 

[18ος αι.] 

έδο σημειονομε τα όσα χοράφια οπού έχει το μετοχακι ξιροποταμηνο 

Καταγραφή των χωραφιών της μονής Ξηροποτάμου στον "Αγιο Μάμαντα. 
'Αναφέρεται ή έκταση κάθε κτήματος, ή τοποθεσία στην οποία βρίσκεται, 
καθώς καί τοπωνύμια ή ονόματα ανθρώπων στους οποίους, προφανώς, ανή
κουν τα γειτονικά κτήματα. Συνολικά το μετόχι έχει 433 στρέμματα. 

Ευδόκιμος, άρ. 201. 





ΚΩΔΙΚΕΣ 





Κωδ. 1 Κώδικας παραδόσεων ταξιδιών 
Χαρτί 422x155 .—Ό κώδικας άποτελεϊτα άπα 202 αριθμημένες σελίδες.—-Κατάσταση 
καλή. 

[1670-1860] 

f Κόνδικας τ(ής) μονής τ(ών) αγίων τεσσαράκοντα μεγάλων μαρτύρων του 
ξηροποταμου εν ω επιγράφονται al παραδώσεις των ταξιδί(ων), μχο 1670 

Κώδικας παραδόσεων ταξιδιών πού ενήργησαν κατά τα ετη 1670-1860 
μοναχοί της μονής Ξηροποταμου σε διάφορες περιοχές, προκειμένου να συλ
λέξουν ζητεΐες για τή μονή τους. Περιέχονται, επίσης, μεμονωμένα έγγραφα, 
αναφορές σε συνάξεις τής μονής, κατάστιχο ληψοδοσίας του Καισαρίου Δα-
πόντε, καταγραφή αντικειμένων πού προσέφερε μοναχός στη μονή, καθώς και 
δύο καταγραφές των σκευών τής μονής (1708, 1766). 

Κώδ. 2 Κώδικας καταγραφής υποσχετικών έγγραφων προς τον 
Τίμιο Σταυρό τής μονής Ξηροποταμου 

Χαρτί 1.240x225. Δύο τεμάχια κολλημένα το επάνω στο κάτω. Μελάνι μαϋρο, έρυθρο-
γραφίες στον τίτλο.— Κατάσταση αρίστη. 

[10 Νοεμβρίου 1736 - 15 Νοεμβρίου 1765] 

Κώνδιξ περιέχων μετά συντομίας, τάς ομολογιτικάς υποσχέσεις κ(αι) τους 
μάρτυρας των ευλογημένων χωρίων, οποϋ υποσχεθησαν και υπόσχονται να 
περνούν τον τίμιο και ζωοποών σταυρόν, προς άγιασμον αυτών κ(αι) εύλο-
γίαν τον κάθε χρόνον, και τι να δίδη το κατ' έτος, εις τον τίμιον κ(άί) ζωο
ποών σταυρόν 

Περιέχει έγγραφα ή περιλήψεις εγγράφων, στα όποια κάτοικοι διαφόρων 
περιοχών υπόσχονται χρηματική βοήθεια στη μονή Ξηροποταμου. 

Ό κώδικας έχει γραφεί άπο το μοναχό 'Ιερόθεο, έκτος άπο εξαιρέσεις. 
Ή πρώτη χρονολογία βασίστηκε στα στοιχεία τοΰ εγγράφου άρ. 69, ή οποία δμως είναι 
λανθασμένη, ή ορθή είναι 1η Νοεμβρίου 1738 (πρβλ. άρ. 69). 

Ευδόκιμος, άρ. 181.— Πίιν. 19. 
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Πίν. 19. Κώδικας καταγραφής υποσχετικών εγγράφων προς τον Τίμιο Σταυρό της μονή: 
Ξηροποτάμου (10 Νοεμβρίου 1736 - 15 Νοεμβρίου 1765: Κωδ. 2) 
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Κώδ. 3 Κώδικας καταγραφής αντικειμένων πού οι ταξιδιώτες μο
ναχοί έπαιρναν μαζί τους 

Κώδικας Ευδόκιμου 405 (Καταχωρισμένος στα χειρόγραφα, άρ. 122).— Χαρτί 160x120 . 
Σελ. 148 (οί σελ. 142-148 λευκές).— Διατήρηση μέτρια. Τα πρώτα φύλλα φθαρμένα πολύ 

'Ιούλιος 1745-1829 

Καταγραφή αμφίων, σκευών και ιερών λειψάνων, τα όποια οί ταξιδιώτες 
μοναχοί έπαιρναν μαζί τους, δταν έφευγαν για διενέργεια ζητειών. Οί εγγρα
φές, μερικές άπό τις όποιες φέρουν και τήν υπογραφή τοΰ μονάχου ταξιδιώτη, 
είναι διαγραμμένες* ή διαγραφή σημαίνει Οτι οί μοναχοί, δταν επέστρεφαν, 
απέδιδαν καί τα αντικείμενα πού εΐχαν πάρει μαζί τους. 

Κώδ. 4 Κατάστιχο Καίσαρ ίου Δαπόντε 
Κατάστιχο αυτόγραφο.— Χαρτί (φυλλάδιο φφ. 8) 157x110 (τα φφ. 6ν-8 λευκά).— Κατά
σταση καλή.— Περιέχεται και στον κώδικα παραδόσεων ταξιδιών της μονής (βλ. Κώδ. 
άρ. 1), σελ. 42-45. 

[22 Μαίου 1757 - Σεπτέμβριος 1765] 

Καταστιχον των πλέον αξιόλογων, και πολυτίμων πραγμάτων, όπου απ αρχής 
εως τέλους δυνάμει τοΰ τιμίου Ξύλου, και δια χειρός μου τοΰ αναξίου εστάλ-
θησαν κατά διαφόρους καιρούς εις τήν ίεράν, και βασιλικην ημών μονήν του 
Ξηροποτάμου, εις διάστημα ετών οκτώ, και μηνών τεσσάρων, ήτοι από τοΰ 
μψνζου έτους, μαΐον κβας, όπου εξήλθαν τοΰ μοναστηρίου, εως τής σήμερον 
τοΰ τρέχοντος ,αψξεου, σεπτεμβρίον οπού σύν θεώ πάλιν εν αύτη είσήλθον. 

Κατάλογος αντικειμένων καί εγγράφων δωρεών άπο τις Παραδουνάβιες 
χώρες, τα όποια ό Καισάριος Δαπόντες έ'φερε στή μονή Ξηροποτάμου. Στα 
αντικείμενα περιλαμβάνονται βιβλία, ιερά σκεύη, άμφια, εικόνες, σταυροί, ωρο
λόγια, κουβούκλια λειψάνων, καθώς καί γλυπτά, μάρμαρα, μολύβι καί το 
τέμπλο για το καθολικό τής μονής. 'Επίσης, ξύλινο πρόπλασμα του καθολικού, 
με βάση τό όποιο κτίστηκε ό ναός. Σε μερικές καταγραφές μνημονεύεται το 
Ονομα τοΰ άφιερωτή ή καί ή αξία τοΰ αντικειμένου ή καί ό τόπος προέλευσης 
του. Τα έγγραφα είναι: α) Δύο χρυσόβουλλα τοΰ αύθέντου Μπογδανίας (Μολ
δαβίας), βοεβόδα Ιωάννου Θεοδώρου, καί τοΰ αύθέντου Βλαχίας, βοεβόδα 
'Ιωάννου Σκαρλάτου Γκίκα, πού αναφέρονται σε δωρεές 150 καί 500 γροσίων 
αντίστοιχα, β) 'Αφιερωτικά γράμματα τής εκκλησίας τής Κοιμήσεως τής Θεο
τόκου εϊς τήν Σλάτινα με τήν περιοχήν της, με εργαστήρια, με μουσίαις 
(ιδιοκτησίες). 
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Κώδ. 5 Κατάστιχο εσόδων του Καίσαρ ίου Δαπόντε 
Κατάστιχο αυτόγραφο.— Χαρτί (έξάφυλλο) 157x110.— Κατάσταση καλή.— Περιέχεται 
και στον κώδικα παραδόσεων ταξιδιών της μονής (βλ. Κώδ. άρ. 1), σελ. 35-36. 

22 Μαΐου 1 7 5 7 - 1 1 Σεπτεμβρίου 1765 

Κατάστιχον των δσων άσπρων επί παρουσία τον τιμίου ξύλου, και βοήθεια 
των αγίων τεσσαρακοντα, κατά διαφόρους καιρούς έστειλα εις την καθ' ημάς 
σεβασμίαν, βασιλικήν και πατριαρχικήν μονήν του Ξηροποτάμου δια την άνοι-
κοδομήν τοϋ ιερού και ωραιότατου αυτής ναοΰ, εις διάστημα ετών οκτώ, μη
νών τριών καί ημερών είκοσι, ήγουν από τής ημέρας οποϋ κοινή γνώμη και 
προτροπή τών πατέρων εξήλθον τοϋ μοναστηρίου, παραλαβών το τίμιον Ξύ-
λον τοϋ βασιλέως Ρωμανού, εως τής ημέρας οποϋ εγύρισα, και ήλθα πάλιν 
εις το μοναστήριον από τοϋ μ-ψνζου έτους δηλαδή, μαΐου κβα, ημέρας δευτέ
ρας, τοϋ άγιου Πν(εύματος), εως τοϋ μψξεου τοϋ τρέχοντος, σεπτεμβρίου 
ιαης, ημέρας Κυριακής. 

Κατάστιχο τών εσόδων, τα όποια ό Καισάριος Δαπόντες έστειλε στή 
μονή του. 

Κώδ. 6 Κατάστιχο εξόδων του Καίσαρ ίου Δαπόντε 
Κατάστιχο αυτόγραφο (άρ. μονής 2975).— Χαρτί (φυλλάδιο 8 φφ.) 1 5 7 x 1 1 1 (τα φφ. 4, 8 
λευκά).— Κατάσταση καλή.— Περιέχεται καί στον κώδικα παραδόσεων ταξιδιών τής μονής 
(βλ. Κώδ. άρ. 1), σελ. 37-41. 

19 Αυγούστου 1760 - 11 Σεπτεμβρίου 1765 

Κατάστιχον τών εξόδων, όπου δυνάμει τοϋ τιμίου Ξύλου, και δια χειρός μου 
τοϋ αναξίου, έγιναν δια το ιερόν ημών μοναστήριον τοϋ Ξηροποτάμου, εξω 
από τα καθημερινά, τυχηρά και απαραίτητα έξοδα ήγουν τοϋ φαγητού και 
ποτοϋ, φορεμάτων, χαρισμάτοιν, ελεημοσύνης καϊκιάτικων και άλλων οποϋ 
Τ' άφίνω, άπο τής ημέρας οποϋ ήλθον από βλαχίας εις την πόλην, εως τής 
ημέρας οποϋ ήλθα εις το άγιον ορός, και αξιώθηκα καί εμβήκα πάλιν εις το 
μοναστήριον εις διάστημα ετών πέντε και κάτι τι, ήτοι από τοϋ μψξου έτους 
αύγούστου ιθης, εως τοϋ ενεστώτος μχρζεου Σεπτεμβρίου, ιαης ημέρας κυρια-
κής. Δόξα τω άγίω Θεώ. 

Κατάστιχο τών δαπανών πού πραγματοποίησε ό Καισάριος Δαπόντες για 
την αγορά αντικειμένων, καθώς καί τών εξόδων του στα ταξίδια του στή Χίο, 
στή Σάμο, στα Ψαρά καί στή Σκόπελο. 
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Κώδ. 7 Κατάστιχο εξόδων του Καίσαρ ίου Δαπόντε 
Κατάστιχο αυτόγραφο.— Χαρτί (δίφυλλο) 320x105.— Κατάσταση καλή.— Περιέχεται και 
στον κώδικα παραδόσεο:>ν ταξιδιών της μονής (βλ. Κώδ. άρ. 1), σελ. 37-42. 

19 Αυγούστου 1760 - 30 Σεπτεμβρίου 1763 

Τα έξοδα όπου έκαμα δια το Ιερόν ημών μοναστήριον τοϋ ξηροποτάμου, εξω 
από τα έξοδα τοϋ φαγητού, ποτοϋ, ρούχων, καϊκιάτικων, και άλλα καθημε
ρινά ή τνχηρα απαραίτητα, από της ημέρας όπου ήλθον από βλαχίας εως της 
σήμερον, ήγουν από τοϋ ,αψξου έτους Αυγούστου δεκάτης εννάτης εως τοϋ 
μχρξγου σεπτεμβρίου τέλους 

Κατάστιχο των χρηματικών ποσών πού ό Καισάριος Δαπόντες δαπάνησε 
στην Κωνσταντινούπολη κατά τα έτη 1760-1763. 

Κώδ. 8 Κατάστιχο εσόδων του Καίσαρ ίου Δαπόντε 
Κατάστιχο αυτόγραφο.—-Χαρτί (τετράφυλλο) 345x118.—-Κατάσταση καλή. 

19 Αυγούστου 1760 - 21 'Ιουλίου 1764 

Έδώ γράφω τα δσα εσυνάχθησαν αφ" ού ήλθα από βλαχία εις Κωνσταντινού
πολη με το τ'ιμιον ξύλον εν ετει μψξ' Ανγούστον ιθ' εως τοϋ ,αψξδ' 'Ιου
λίου κα 

Κατάστιχο τών χρηματικών ποσών πού ό Καισάριος Δαπόντες συγκέν
τρωσε στην Κωνσταντινούπολη κατά τα ετη 1760-1764. 

Κώδ. 9 Κώδικας Καίσαρ ίου Δαπόντε 
Κώδικας αυτόγραφος, (άρ. μονής 344).— Χαρτί 318x216 .—Ό κώδικας έχει 79 φύλλα, 
άπο τα όποια είναι γραμμένα τα πρώτα 12.—-Διατήρηση καλή. Σχισμένο φύλλο μεταξύ τών 
φφ. 2-3 και 'ίχνη σχισμένων φύλλων στο τέλος. 

[1765 κ.έ.] 

Καταγραφή βιβλίων της μονής και βιβλίων πού λείπουν άπο τή βιβλιο
θήκη. Σημειώσεις, βραχέα χρονικά. Υποδείγματα επιστολών προς τους ηγε
μόνες Μολδοβλαχίας. "Εγγραφα (βλ. άρ. 144, 145), μετάφραση βλάχικου γράμ
ματος κοκκόνας Ίουλιανής Μπαλάσας (22 Μαρτίου 1758). Κατάλογοι αντι
κειμένων, αφιερωμένων στή μονή Ξηροποτάμου. Έγκώμιον προς τον Ά ζ α -
ρίαν και κατά φιλάργυρων. 

Έκδ.: Σ. Καδα, Χειρόγραφο, σελ. 194-230. Πρβλ. Ευδόκιμου, Κατάλογος, σελ. 163. 
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Κώδ. 10 Κατάστιχο Καισαρίου Δαπόντε με ονόματα άφιερωτών 
κρασιού στή Σάμο 

Αντίγραφο.— Χαρτί (φυλλάδιο με 12 φύλλα [γραμμένα 2r - l lv ] ) 315 Χ110. Μελάνι μαΰρο.— 
'Ανορθόγραφο. 

14 Φεβρουαρίου 1765 

ϊσον άπαράλακτον τον κατάστιχου Ιδιοχείρ[ου του] κυρ κεσαρίον δια το κρασί 
όπου εχη να δίνει ο καθής: εΙ[ς] σάμον τον καθεκαστον χρόνον εϊς τον τίμιον 
σταυρόν το ωπίον το έγραψε εις κερον όπου επ'ιγε εις την σάμο με τον τίμιον 
σταυρόν αρχή δε ούτος. . . 

Κατάστιχο ονομάτων άφιερωτών κρασιού άπο το ταξίδι του Καισαρίου 
Δαπόντε στο Βαθύ (308 αφιερώσεις, 194 γομάρια), Παλαιόκαστρο (50 αφιε
ρώσεις, 46 γομάρια), Μυτιληνιούς (67 αφιερώσεις, 35 γομάρια), Παγόντα (10 
αφιερώσεις, 7 γομάρια), Γαϊτανάδες (3 αφιερώσεις, 3 γομάρια) της Σάμου 
(συνολικά 285 γομάρια: το έγγραφο 282). Πρώτη έγγραφη 14 Φεβρουαρίου 
1765. 

Κώδ. 11 Κώδικας της μονής Ευαγγελισμού Σκοπέλου 
Κώδικας δερματόδετος κλειστός με γλώσσα.—-Χαρτί 2 0 0 x 0 9 5 . 'Αποτελείται άπο 51 φύλ
λα. 'Από αυτά τα 11 είναι αριθμημένα 1-11, τα 7 είναι λυτά φύλλα, αριθμημένα 1-7, με 
τις Εδιες διαστάσεις, προερχόμενα άπο άλλο κατάστιχο, πού Ιχουν ενσωματωθεί στον κώ
δικα και τα 33 είναι λευκά. Μελάνι φαιό.— Διατήρηση καλή.— Εικόνα τοΰ Ευαγγελισμού 
στή 2η σελίδα. 

[1777 περίπου] 

Εις το όνομα τοΰ Π(ατ)ρ(ό)ς, κάί τοϋ υίοϋ και τοΰ αγίου Πνε(ύματος). 
Κώδιξ της εν τη νήσω Σκοπέλων ιεράς, και σταυροπηγιακής μονής τοϋ Ευαγ
γελισμού, τής επονομαζόμενης Ευαγγελιστρίας, γενόμενος κατά το χιλιο-
στον επτακοσιοστον εβδομηκοστον εβδομον έτος σωτήρων "Εν ώ περιέχονται 
και γράφονται τα εν αυτή προϋπάρχοντα πράγματα, αλλά δη και τα κατά δια
φόρους καιρούς προσγινόμενα και άφιερονμενα, κινητά, και ακίνητα 

Κώδικας τής σταυροπηγιακής μονής του Ευαγγελισμού, ιδιοκτησίας τής 
οικογένειας Δαπόντε, στή νήσο Σκόπελο. Περιέχει ιστορικό τοΰ ναού τής 
μονής. Ώ ς συγγραφέας τοϋ κειμένου του ιστορικού εμφανίζεται ό 'Ιωάννης 
Δαπόντες, αδελφός τοΰ Καισαρίου.1 Ό πρώτος ναός ανακαινίσθηκε έκ βάθρων 
το 1712 άπο το Στέφανο Δαπόντε, πατέρα τοΰ συγγραφέα, ό όποιος τον κλη
ρονόμησε άπο τον πατέρα του 'Ιωάννη γραμματικό. Ή ανακαίνιση στοίχισε 
5 πουγγία. Ό ναός έ'γινε το κάλλος τής Σκοπέλου. Είχε και νέο τέμπλο, το 
όποιο δμως με τήν πάροδο τοΰ χρόνου καταστράφηκε. Το 1777, ό 'Ιωάννης 
ανακατασκεύασε το τέμπλο και έ'φτιαξε το δεσποτικό θρόνο. Οι εργασίες αυτές 
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lliv. 20. Κώδικας της μονής Ευαγγελισμού Σκοπέλου (Ιίερίπου 1777: Κωδ. 11] 
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στοίχισαν επάνω άπο 1.200 γρόσια. Ό Καισάριος παρέδωσε την επιστασία 
τοΰ ναοΰ στον 'Ιωάννη όταν, την 1η Μαΐου 1757, αποσύρθηκε στη μονή Ξ η -
ροποτάμου. Κατάλογος εικόνων, αμφίων, ιερών καί εκκλησιαστικών σκευών, 
ιερών λειψάνων, βιβλίων, σκευών μαγειρίου, ιδιοκτησιών καί αφιερώσεων (με 
καταγραφή της ημερομηνίας και τοΰ ονόματος τοΰ άφιερωτη καί πολλές ση
μειώσεις για τήν προέλευση καί τήν αρχαιότητα τών αντικειμένων). 

1. Σέ άλλα σημεία του κώδικα αναφέρεται ώς συγγραφέας ό Καισάριος. 
Ευδόκιμος, άρ. 193.— Πίν. 20. 

Κώδ. 12 Καταγραφή περιουσίας στη Σάμο 
'Αντίγραφο άπο τον κώδικα παραδόσεων ταξιδιών της μονής (βλ. Κώδ. άρ. 1), σελ. 58.— 
Χαρτί (δίφυλλο) 315x110 . Το κείμενο καταλαμβάνει το recto τοΰ α' φύλλου. Μελάνι 
μαϋρο.—'Ανορθόγραφο.— Διατήρηση καλή.— Δύο έντυπες σφραγίδες. 

15 Μαΐου 1780 - 21 'Απριλίου 1782 

1782 άπριληον 21: άγων όρος ξηρόποταμου / ησον άπαράλακτον / θιμη[σις] 
τον οσα έχη δ παπα γριγοριος εις σάμον όπου εκαμεν παράδοσι εις το μονά-
στίρι όπου τα εχη εις τον κόνΟικα γραμμένα το κάθε ένα δια ενθίμισι 

Καταγραφή τών κτημάτων της μονής στή Σάμο, με τα εισοδήματα τους 
εκφρασμένη σέ γρόσια. 

Ή χρονολόγηση έγινε με βάση τήν παράδοση τών εισοδημάτων. Το αντίγραφο, πού έγινε 
στίς 21 'Απριλίου 1782, εκδόθηκε, προφανώς, προκειμένου να δοθεί σέ κάποιον μοναχό 
πού θα αναλάμβανε τήν είσπραξη τών εισοδημάτων. 



ΠΙΝΑΚΕΣ 





Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Κρίθηκε σκόπιμο, για τή διευκόλυνση του αναγνώστη, τα μνημονευόμενα έγγραφα να 
χωριστούν στις παρακάτω μεγάλες κατηγορίες (ε'ίτε χρονολογικά είτε ειδολογικά εϊτε κατά 
ειδικές υποθέσεις): βυζαντινά, πατριαρχικά, σταυροπηγιακά, κοινότητος 'Αγίου "Ορους, 
μοναστηριακά, διαμάχης για την Άναπαυσία, διαμάχης μέ τή μονή Σιμωνόπετρας, 'Αγίου 
Νικολάου, 'ιδιωτικά, Μολδοβλαχικα, Τουρκικά. Είναι προφανές δτι το ίδιο έγγραφο δύναται 
να είναι ταξινομημένο σέ περισσότερες άπο μία κατηγορίες (π.χ. στα πατριαρχικά άλλα καί 
στην κατηγορία των εγγράφων της διαμάχης για τήν Άναπαυσία). Στο εσωτερικό κάθε 
κατηγορίας, τα μνημονευόμενα έγγραφα παρατίθενται μέ τή σειρά πού εμφανίζονται στα 
λήμματα του καταλόγου. 

ΒΤΖΑΝΤΙΝΑ 
Τίτλος εγγράφου 'Αρ. εγγρ. 

χρυσόβουλλα της μονής Ξηροποτάμου για τήν κατοχή του κελλίου της Άνα-
παυσίας 6 
χρυσόβουλλα αυτοκρατορικά για επικύρωση ιδιοκτησιών τών μονών 12 
σιγιλλιώδη γράμματα τοΰ πατριάρχη Θεοφύλακτου (933-956), στα όποια ή 
μονή Ξηροποτάμου ονομάζεται βασιλική, πατριαρχική καί σταυροπηγιακή 17 
χρυσόβουλλο τοΰ κτήτορος αυτοκράτορα Ρωμανού γέροντος για τή μονή Ξη
ροποτάμου (Actes de Xéropotamou, Appendice I, β, σελ. 224-229) 17,117 
τυπικό του 'Αγίου Παύλου του Ξηροποταμηνοϋ 17 
χρυσόβουλλο τοϋ Κωνσταντίνου τοϋ Πορφυρογέννητου για τή μονή Ξηροποτάμου 17 
χρυσόβουλλο (αντίγραφο) της Σιμωνόπετρας για το διαφιλονικούμενο τόπο με
ταξύ τών μονών Σιμωνόπετρας καί Ξηροποτάμου 21 
χρυσόβουλλο για τή μονή Ξηροποτάμου 111 
χρυσόβουλλα καί παλαιγενή γράμματα για τις όριοθεσίες 113 
ρωμαϊκά χρυσόβουλλα για τή διαφορά περί ορίων τοϋ Δοντά μεταξύ τών μονών 
Σιμωνόπετρας καί Ξηροποτάμου 113 
χρυσόβουλλο τοϋ αυτοκράτορα 'Ανδρόνικου Β' Παλαιολόγου για τή μονή Ξηρο
ποτάμου (Actes de Xéropotamou, Appendice I, γ, σελ. 230-235) 113 ,170 ,171 , 

178,179,183 
αφιερωτικό γράμμα της Άναπαυσίας άπο τον Πρώτο 'Ισαάκ στή μονή Κου-
τλουμουσίου (Actes de Kut lumus, άρ. 15) 179 
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Τίτλος εγγράφου Άρ. έγγρ. 
αφιερωτικό γράμμα της Άναπαυσίας στη μονή Κουτλουμουσίου άπα τον ιε
ρομόναχο Ματθαίο, υποτακτικό και διάδοχο τοΰ προηγουμένου 'Ισαάκ (Actes 
de Kutliimus, άρ. 16) 179 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ 
πατριαρχικό έγγραφο ανακήρυξης τοΰ ναοΰ τοΰ 'Αγίου Νικολάου, πού βρίσκε
ται στή μητρόπολη της Ίερισσοΰ, σε πατριαρχικό σταυροπήγιο 4 

πατριαρχικά σιγιλλιώδη γράμματα για το ναό τοΰ Αγίου Νικολάου στα Σιδη-
ροκαύσια 9 
πατριαρχικό σιγίλλιο τοΰ 'Ιερεμία Β' , τοΰ έτους 7089 (1581), γιά τή μονή Σι-
μωνόπετρας 11 
πατριαρχικό γράμμα τοΰ 'Ιερεμία Β ' , για επικύρωση ιδιοκτησιών μονής, πού 
μοναχοί τοΰ ύπέκλεψαν 1 2 
γράμμα τοΰ Καισαρίου Δαπόντε στον άρχοντα ποστέλνικο 'Αλέξανδρο, προκει
μένου ό Ίωαννίκιος Συνάδων, ηγούμενος της μονής Δάγκου, να καταβάλει το 
«έτήσιον» για δύο χρόνια στή μονή Ξηροποτάμου 136 
μοναστηριακά έγγραφα της μονής Ξηροποτάμου, με τα όποια ό προηγούμε
νος τής μονής Μακάριος ζητοΰσε το μετόχι τής Νάξου άπο τον ιερομόναχο 
Μακάριο Λικήνιο 143 
έγγραφα τής μονής Ξηροποτάμου στον 'ιερομόναχο Μακάριο Λικήνιο για πα
ραχώρηση εφ' δρου ζωής τοΰ μετοχίου τής Νάξου 143 
έγγραφο τοΰ ιερομόναχου Σεραφείμ πού βεβαιώνει οτι σε περίπτωση πού ή 
μονή Ξηροποτάμου αποφάσιζε τήν πώληση τοΰ σπιτιού στο μαχαλά τής 'Αγίας 
Μαρίνας Σερρών, οί κληρονόμοι τής άφιερώτριας Πολυξένης, χήρας τοΰ Χα
τζή-Ζακχαίου, θα είναι οί αγοραστές 153 
γράμμα τοΰ σκευοφύλακα και τών πατέρων τής μονής Ξηροποτάμου στον Καί
σαρ ιο Δαπόντε 163 
ένσφράγιστη μοναστηριακή επιστολή τών Ξηροποταμηνών στον πατριάρχη δπου 
καταγγέλλεται ή μονή Κουτλουμουσίου για αυθαιρεσίες στο κελλίο τής Άνα
παυσίας 172 
συμφωνητικά γράμματα Ξηροποτάμου και Κουτλουμουσίου (ζητείται να έκδο-
θοΰν) 174,176,178 
ενυπόγραφο και ένσφράγιστο γράμμα τής μονής Ξηροποτάμου, με το όποιο 
ζητά προθεσμία ώς τήν άνοιξη, προκειμένου να παρουσιαστούν στην Κωνσταντι
νούπολη οί εκπρόσωποι της και να άρθεΐ άπο τον πατριάρχη ή διαφορά της με 
τή μονή Κουτλουμουσίου, σχετικά με τήν κατοχή τής 'Αναπαυσίας 175 
ενυπόγραφο και ένσφράγιστο γράμμα τής μονής Κουτλουμουσίου, με το όποιο 
ζητά προθεσμία ώς τήν άνοιξη, προκειμένου να παρουσιαστοΰν στην Κων
σταντινούπολη οί εκπρόσωποι της και νά άρθεΐ άπο τον πατριάρχη ή διαφορά 
της με τή μονή Ξηροποτάμου, σχετικά με τήν κατοχή τής Άναπαυσίας 175 
γράμμα τής μονής Ξηροποτάμου, τής 22ας Μαΐου 1800, στον επίτροπο τοΰ 
μετοχίου τής μονής στή Νάξο, Μιχάλη Μπάφο 181 
γράμμα άπο τον επίτροπο τοΰ μετοχίου τής μονής Ξηροποτάμου στή Νάξο, Μι
χάλη Μπάφο, στή μονή 181 
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Τίτλος εγγράφου Άρ. έγγρ. 
δοσοληψία τοϋ λογαριασμού τοΰ μετοχίου τής μονής Ξηροποτάμου στή Νάξο 181 
λογαριασμοί τοΰ μετοχίου τής μονής Ξηροποτάμου στή Νάξο 181 

ΔΙΑΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΛΠΛΤΣΤΛ 

δικαστικές αποφάσεις για τήν κατοχή τοΰ κελλίου τής Άναπαυσίας μεταξύ 
των μονών Ξηροποτάμου καί Κουτλουμουσιου G 
διαθήκη (τίτλος ιδιοκτησίας τής μονής Ξηροποτάμου) για τήν κατοχή τοΰ 
κελλίου τής Άναπαυσίας G 
χρυσόβουλλα τής μονής Ξηροποτάμου για τήν κατοχή τοΰ κελλίου τής Άνα-
παυσίας 6 
τίτλοι ιδιοκτησίας τής μονής Κουτλουμουσιου για τήν κατοχή τοΰ κελλίου τής 

Άναπαυσίας 6 
πλαστά γράμματα τής μονής Κουτλουμουσιου για τήν κατοχή τοΰ κελλίου τής 

Άναπαυσίας, πού είχε συντάξει κάποιος Σεραφείμ 6,179 

έγγραφα τής μονής Ξηροποτάμου γιά τα όρια τοΰ βουνοΰ, πού βρίσκεται κοντά 
στην Άναπαυσία 20 
έγγραφα τής μονής Κουτλουμουσιου για τα δρια τοΰ βουνοΰ, πού βρίσκεται 
κοντά στην Άναπαυσία 20 
συνορλαμας τής μονής Ξηροποτάμου, στον όποιο μαρτυρεΐται ή όριοθεσία τής 
μονής Ξηροποτάμου 171, 183 

εκδόθηκε άπα κριτή και περιέχει τα σύνορα τής μονής 178 
βακουφναμές τής μονής Ξηροποτάμου, στον όποιο μαρτυρεΐται ή όριοθεσία τής 
μονής Ξηροποτάμου 111,171,183 
χρυσόβουλλο τοΰ αυτοκράτορα Ανδρόνικου Β' Παλαιολόγου για τή μονή Ξηρο
ποτάμου (Actes de Xéropotamou, Appendice I, γ , σελ. 230-235) 113 ,170 ,171 , 

178,179,183 
έγγραφα (σενέτια) τής μονής Κουτλουμουσιου, άνω των διακοσίων ετών 169 

πατριαρχική επιστολή τοΰ Γρηγορίου Ε ' (πρβλ. άρ. 169) 170 

παλαιό έγγραφο Πρώτου (1569) μέ υπογραφή καί σφραγίδα του καί με τις 
μαρτυρικές υπογραφές εκπροσώπων δεκατριών μονών (αντίγραφο του, επικυ
ρωμένο άπο τους επιστάτες τής αγιορείτικης κοινότητος, στάλθηκε άπο τή μονή 
Ξηροποτάμου στο μεγάλο πρωτοσύγγελο, για τον πατριάρχη) (πρβλ. άρ. 6) 170,171, 

172,179,183 
πατριαρχική επιστολή στους επιστάτες τής αγιορείτικης κοινότητας για να κρί
νουν τή διαφορά τών μονών Κουτλουμουσιου καί Ξηροποτάμου για τήν κατοχή 
τοΰ κελλίου τής Άναπαυσίας 171 

γράμμα κατασφαλισμένο μέ τή σφραγίδα (κοινή ενυπόγραφη επιστολή πού φέ
ρει τή σφραγίδα τής κοινότητας) τής αγιορείτικης κοινότητας για τή διαφορά 
τών μονών Κουτλουμουσιου καί Ξηροποτάμου για τήν κατοχή τοΰ κελλίου τής 

Άναπαυσίας 171,172 
πατριαρχικό καί συνοδικό επικυρωτικό γράμμα τοΰ παλαιοΰ εγγράφου τοΰ Πρώ
του (1569) για τή μονή Ξηροποτάμου (άρ. 6) 172 
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Τίτλος έγγραφου Άρ. εγγρ. 
ένσφράγιστη μοναστηριακή επιστολή τών Ξηροποταμηνών στον πατριάρχη, οπού 
καταγγέλλεται ή μονή Κουτλουμουσιου για αυθαιρεσίες στο κελλίο της Άνα-
παυσίας 172 
έγγραφα πρωτότυπα, τόσο της εκκλησιαστικής δσο καί της πολιτικής δικαιο
σύνης («εσωτερικά - εξωτερικά»), παλαιά καί νέα, πού κατέχει ή μονή Ξηρο-
ποτάμου για τήν κατοχή τοϋ τόπου της Άναπαυσίας (απαιτούνται άπό τον πα
τριάρχη) 173 
πατριαρχικά σιγιλλιώδη γράμματα επικύρωσης τών υποσχετικών γραμμάτων 
συμβιβασμού (πρόκειται να εκδοθούν) 174,176,178 
συμφωνητικά γράμματα Ξηροποτάμου καί Κουτλουμουσιου (ζητείται να εκδο
θούν) 174,176,178 
ενυπόγραφο καί ένσφράγιστο γράμμα της μονής Ξηροποτάμου, μέ τα όποιο ζήτα 
προθεσμία ως τήν άνοιξη, προκειμένου να παρουσιαστούν στην Κωνσταντινού
πολη οι εκπρόσωποι της καί να άρθεϊ άπό τον πατριάρχη ή διαφορά της μέ τή 
μονή Κουτλουμουσιου, σχετικά μέ τήν κατοχή της Άναπαυσίας 175 

ενυπόγραφο καί ένσφράγιστο γράμμα της μονής Κουτλουμουσιου, μέ το όποιο 
ζητά προθεσμία ώς τήν άνοιξη, προκειμένου να παρουσιαστούν στην Κων
σταντινούπολη οι εκπρόσωποι της καί να άρθεϊ άπό τον πατριάρχη ή διαφορά 
της μέ τή μονή Ξηροποτάμου, σχετικά μέ τήν κατοχή της Άναπαυσίας 175 

πατριαρχικά γράμματα στους επιστάτες καί τους ναζήριδες τοΰ 'Αγίου "Ορους 
καθώς καί στις δύο μονές, Κουτλουμουσιου καί Ξηροποτάμου, για να γίνει διόρ
θωση καί συμβιβασμός 176 
επιστολή τών εκπροσώπων τών μονών στον πατριάρχη για τήν επιτόπια εξέ
ταση πού πραγματοποιούσαν για τή διαφορά μεταξύ τών μονών Κουτλου
μουσιου καί Ξηροποτάμου 178 
έγγραφα της μονής Κουτλουμουσιου για τή διαφορά μεταξύ τών μονών Κου
τλουμουσιου καί Ξηροποτάμου 178 

έγγραφα της μονής Ξηροποτάμου για τή διαφορά μεταξύ τών μονών Κου^ 
τλουμουσίου καί Ξηροποτάμου 178 
κατάστιχο εγγράφων πού οι εκπρόσωποι τών μονών στέλνουν στον πατριάρχη 
για τή διαφορά μεταξύ τών μονών Κουτλουμουσιου καί Ξηροποτάμου (άρ. 179) 178 

συμβιβαστικό γράμμα της κοινής Συνάξεως τοΰ 'Αγίου "Ορους, τοϋ έτους 
7121 (1613), ανάμεσα στις μονές Κουτλουμουσιου καί Ξηροποτάμου πού πε
ριείχε τα δρια της Άναπαυσίας 178, 180 
χάτι σερίφ τοΰ σουλτάνου Σελίμ για τή μονή Ξηροποτάμου 178,183 

αφιερωτικό γράμμα της Άναπαυσίας άπό τον Πρώτο 'Ισαάκ στή μονή Κου
τλουμουσιου (Actes de Kutlumus, άρ. 15) 179 
αφιερωτικό γράμμα της Άναπαυσίας στή μονή Κουτλουμουσιου τοΰ ιερομό
ναχου Ματθαίου, υποτακτικού καί διαδόχου τοΰ προηγουμένου 'Ισαάκ (Actes 
de Kut lumus, άρ. 16) 179 
γράμμα τοΰ Πρώτου καί της κοινής Συνάξεως τοΰ 7037 (1528) πού φέρει υπο
γραφές ηγουμένων άπό μονές παλαιές, έκτος άπό αυτές πού σώζονται καί τών 
αρχιερέων Τυρνόβου, Νικαίας καί 'Ιερισσού (Actes de Kutlumus, άρ. 53) 179 
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Τίτλος εγγράφου Άρ. εγγρ. 
γράμμα τοϋ Πρώτου και της κοινής Συνάξεως τοϋ έτους 7055 (1547) πού φέρει 
υπογραφές ηγουμένων άπα τα υπάρχοντα μοναστήρια (Actes de Kut lumus, 
άρ. 56) 179 
γράμμα τοΰ Πρώτου και της Συνάξεως μέ υπογραφές ηγουμένων τοΰ έτους 
7034(1536) 179 
γράμμα της κοινής Συνάξεως τοΰ έτους 7094 [1588, στο μέσο, μέ όίλλη γρα
φή, ή χρονολογία 7036 (1528)] (Actes de Kut lumus, άρ. 60 ;) , 179 
πατριαρχικό καΐ συνοδικό γράμμα τοΰ Κωνσταντινουπόλεως Γρήγορου Ε ' υπέρ 
των Ξηροποταμηνών στη διαφορά τους μέ τή μονή Κουτλουμουσιου για τήν 
κατοχή της Άναπαυσίας (πρβλ. άρ.171,172) 180 
πατριαρχικό γράμμα τοΰ Νεοφύτου Ζ ' στους προκρίτους τοΰ 'Αγίου "Ορους για 
να διευθετήσουν τή διαφορά μεταξύ των μονών Κουτλουμουσιου και Ξηροπο-
τάμου για τήν κατοχή της Άναπαυσίας (πρβλ. άρ. 174,176) 180 
πρεσβυγενή, ενυπόγραφα και ένσφράγιστα, γράμματα της μονής Κουτλουμοοσίου 180 
νέος βακουφναμές της μονής Ξηροποτάμου 183 
φερμάνια της μονής Ξηροποτάμου 183 

ΔΙΑΜΑΧΗ ΜΕ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΑ 

έγγραφα δικαιώματα της μονής Ξηροποτάμου 1 
έγγραφα δικαιώματα της μονής της Σιμωνόπετρας 1 
δικαιώματα τής μονής τής Σιμωνόπετρας για το κελλίο τοΰ Δοντα 11 
δικαιώματα τής μονής Ξηροποτάμου για το κελλίο τοΰ Δοντα 11 

πατριαρχικό σιγίλλιο τοΰ 'Ιερεμία Β' τοΰ έτους 7089 (1581) για τή μονή τής 
Σιμωνόπετρας 11 
έ'γγραφο τής μονής Ξηροποτάμου τοϋ 7036 (1528) για τήν κατοχή τοΰ κελ-
λίου τοΰ Δοντα (το Ι'διο μέ τα δικαιώματα πού αναφέρονται στο ϊδιο έγγραφο ;) 11 

χρυσόβουλλο (αντίγραφο) τής μονής τής Σιμωνόπετρας για το διαφιλονικού-
μενο τόπο μέ τή μονή Ξηροποτάμου 21 
ενυπόγραφη απόφαση τής Συνάξεως πού ζητά τήν επιβεβαίωση, μέ πατριαρχικό 
γράμμα, τής όριοθεσίας για το διαφιλονικούμενο τόπο μεταξύ των μονών Σι-
μωνόπετρας και Ξηροποτάμου 22 
παλαιγενή κτητορικά γράμματα τής Σιμωνόπετρας για το διαφιλονικούμενο 
τόπο μεταξύ των μονών Σιμωνόπετρας και Ξηροποτάμου 22 

γράμμα τής μονής τής Σιμωνόπετρας για τήν κατοχή τόπου τοΰ Δοντα, πού θα 
πρέπει να θεωρείται ως «ίίκαιρον και άβέβαιον» 28 

συνορλαμάς τής μονής Ξηροποτάμου, στον όποιο μαρτυρεΐται ή όριοθεσία τοΰ 
βουνοΰ 111 
βακουφναμές τής μονής Ξηροποτάμου, στον όποιο μαρτυρεϊται ή όριοθεσία 
τοΰ βουνοΰ : ' •:•: ^ 111 

αποφάσεις τής κοινότητας τοΰ 'Αγίου "Ορους για τή διαφορά περί ορίων μεταξύ 
των μονών Ξηροποτάμου και Σιμωνόπετρας ' - , 112 
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Τίτλο; εγγράφου Άρ. έγγρ. 
πατριαρχική επικύρωση απόφασης της κοινότητας τοϋ 'Αγίου Όρους για τή 
διαφορά περί ορίων μεταξύ των μονών Ξηροποτάμου και Σιμωνόπετρας 112 

πατριαρχικό γράμμα στην κοινότητα τοϋ 'Αγίου Όρους μέ το όποιο ζήτα πλη
ροφορίες σχετικά μέ τις ενέργειες τοϋ Σιμωνοπετρίτη Διονυσίου, ό όποιος κατέ
φυγε στα πολιτικά δικαστήρια για τή διαφορά περί ορίων μεταξύ των μονών 
Ξηροποτάμου και Σιμωνόπετρας 112 

έγγραφα (χατί σερίφια) για τή διαφορά περί ορίων μεταξύ τών μονών Ξηρο
ποτάμου και Σιμωνόπετρας 112 
χρυσόβουλλα και παλαιγενή γράμματα για τις όριοθεσίες μεταξύ τών μονών 
Ξηροποτάμου και Σιμωνόπετρας 113 
ρωμαϊκά χρυσόβουλλα και οθωμανικά γράμματα για τή διαφορά περί ορίων 
τοϋ Δοντα μεταξύ τών μονών Ξηροποτάμου και Σιμωνόπετρας 113 

γράμμα της Συνάξεως, μέ τή σφραγίδα της κοινότητας τοϋ 'Αγίου Όρους, για 
τή διαφορά τών ορίων τοϋ Δοντα μεταξύ τών μονών Ξηροποτάμου και Σιμωνό-
πετρας 113 
πατριαρχικό γράμμα στή Σύναξη τοϋ 'Αγίου Όρους σχετικά μέ τή διαμάχη 
ανάμεσα σέ δύο μονές, ως προς τήν περιουσία ανώνυμου μονάχου 14 

σιγιλλιώδη γράμματα τοϋ πατριάρχη Θεοφύλακτου (933-956), στα όποια ή μο
νή Ξηροποτάμου ονομάζεται βασιλική, πατριαρχική και σταυροπηγιακή 17 
σιγιλλιώδη γράμματα γιά τή μονή Ξηροποτάμου 111 
πατριαρχική επικύρωση τοϋ Σεραφείμ Β' απόφασης της κοινότητας τοϋ 'Αγίου 

Όρους για τή διαφορά τών ορίων μεταξύ της μονής Ξηροποτάμου και της Σι-
μωνόπετρας 112 

πατριαρχικό γράμμα τοϋ Σεραφείμ Β' στην κοινότητα τοϋ 'Αγίου Όρους μέ 
το όποιο ζητά πληροφορίες σχετικά μέ τις ενέργειες τοϋ Σιμωνοπετρίτη Διο
νυσίου, ό όποιος κατέφυγε στα πολιτικά δικαστήρια για τή διαφορά περί ορίων 
μεταξύ της μονής Ξηροποτάμου και της Σιμωνόπετρας 112 

συνοδικό και πατριαρχικό γράμμα (σιγίλλιο), έπιβεβαιωτήριο της αφιέρωσης 
της μονής της Ευαγγελίστριας στην Ξηροποτάμου άπο τον Καισάριο Δαπόντε 
(πρέπει να. ζητηθεί) 163 
πατριαρχικό σιγίλλιο Γρηγορίου Ε' για τις δικαιοδοσίες τών επιστατών τοϋ 

Αγ ίου Όρους 169,172 
πατριαρχική επιστολή τοϋ Γρηγορίου Ε ' (πρβλ. άρ. 169) 170 

πατριαρχική επιστολή τοϋ Γρηγορίου Ε ' στους επιστάτες της αγιορείτικης κοι
νότητας για νά κρίνουν τή διαφορά τών μονών Κουτλουμουσίου και Ξηροπο
τάμου σχετικά μέ τήν κατοχή τοϋ κελλίου της Άναπαυσίας 171 

επικυρωτικό πατριαρχικό και συνοδικό γράμμα τοϋ Γρηγορίου Ε' , γιά το πα
λαιό έγγραφο τοϋ Πρώτου (1569) γιά τή μονή Ξηροποτάμου (άρ. 6) 172 

πατριαρχικά σιγιλλιώδη γράμματα επικύρωσης τών υποσχετικών γραμμάτων 
συμβιβασμοΰ (πρόκειται νά έκδοθοΰν) 174,176,178 
αλληλογραφία τοϋ πατριάρχη Νεοφύτου Ζ' και επιστατών τοϋ 'Αγίου Όρους 
σχετικά μέ τόν άγά 174 
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Τίτλος εγγράφου Άρ. εγγρ. 
πατριαρχικά γράμματα τοϋ Νεοφύτου Ζ' στους επιστάτες και τους ναζήριδες 
τοϋ 'Αγίου "Ορους καθώς και στις δύο μονές, Κουτλουμουσίου και Ξηροποτά-
μου, δπου ζήτα να γίνει διόρθωση και συμβιβασμός 176 
πατριαρχικό και συνοδικό γράμμα τοϋ Γρηγορίου Ε ' υπέρ των Ξηροποταμηνών 
στη διαφορά τους μέ τη μονή Κουτλουμουσίου για τήν κατοχή της Άναπαυ-
σίας (πρβλ. άρ. 171,172) 180 
πατριαρχικό γράμμα τοϋ Νεοφύτου Ζ' στους προκρίτους τοϋ 'Αγίου "Ορους 
για να διευθετήσουν τη διαφορά μεταξύ των μονών Κουτλουμουσίου και Ξη-
ροποτάμου για τήν κατοχή της Άναπαυσίας (πρβλ. άρ. 174,176) 180 

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Π Η Γ Ι Α Κ Α 

αίτηση τοϋ Άβράμπεη μέ τήν οποία αφιερώνει το ναό τοϋ 'Αγίου Νικολάου 
στή Μεγάλη Εκκλησία και ζήτα να ανακηρυχθεί πατριαρχικό σταυροπήγιο 4 

αίτηση τοϋ Παγώνη τοϋ Σαούλ στον πατριάρχη Μεθόδιο Γ ' για να παραχω
ρήσει τή σταυροπηγιακή αξία και να επικυρώσει τήν αφιέρωση τοϋ μοναστη
ρίου της Πεντηκοστής στή μονή Ξηροποτάμου 45 
αίτηση της μονής Ξηροποτάμου για να ανακηρυχθεί πατριαρχικό σταυροπή
γιο (πρβλ. άρ. 17) 49 
αίτηση της μονής τών Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ, Σκοπέλου στον πα
τριάρχη για να παραχωρήσει τή σταυροπηγιακή αξία 56 
αίτηση τοϋ Καισαρίου Δαπόντε στον πατριάρχη για τήν έκδοση συνοδικοΰ και 
πατριαρχικού γράμματος έπιβεβαιωτηρίου της αφιέρωσης της μονής της Ευαγ
γελιστρίας στή μονή Ξηροποτάμου 163 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΟΤ ΟΡΟΥΣ 

βεβαιωτηριώδες γράμμα της Συνάξεως στή μονή της Μεγίστης Λαύρας 15 

ενυπόγραφη απόφαση της Συνάξεως πού ζητά τήν, μέ πατριαρχικό γράμμα, 
επιβεβαίωση της όριοθεσίας, για το διαφιλονικούμενο τόπο μεταξύ τών μονών 
Σιμωνόπετρας και Ξηροποτάμου 22 
αποφάσεις της κοινότητας τοϋ 'Αγίου "Ορους για τή διαφορά περί ορίων με
ταξύ της μονής Ξηροποτάμου και της Σιμωνόπετρας 112 
γράμμα της Συνάξεως μέ τή σφραγίδα τής κοινότητας τοϋ 'Αγίου "Ορους για 
τή διαφορά περί ορίων τοϋ Δοντα μεταξύ τών μονών Ξηροποτάμου καΐ Σιμω-
νόπετρας 113 
παλαιά έγγραφα για τις δικαιοδοσίες τών επιστατών τοϋ 'Αγίου Όρους 169 

συστατικά γράμματα τών επιστατών και τών ναζίρηδων τής κοινότητας τοϋ 
'Αγίου Όρους (δυνάμει) 169,170 
παλαιό δγγραφο Πρώτου (1569) μέ υπογραφή καί σφραγίδα του και μέ τις μαρ
τυρικές υπογραφές εκπροσώπων δεκατριών μονών (αντίγραφο του, επικυρω
μένο άπο τους επιστάτες τής αγιορείτικης κοινότητας, στάλθηκε άπο τή μονή 
Ξηροποτάμου στο μεγάλο πρωτοσύγγελο, γιά τον πατριάρχη) (πρβλ. άρ. 6) 170,171, 

172,179,183 
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Τίτλος εγγράφου 'Αρ. εγγρ. 
γράμμα κατασφαλισμένο με τη σφραγίδα (κοινή ενυπόγραφη επιστολή πού φέρει 
τή σφραγίδα της κοινότητας) της αγιορείτικης κοινότητας για τή διαφορά των 
μονών Κουτλουμουσιου και Ξηροποτάμου σχετικά με την κατοχή τοϋ κελλίου 
της Άναπαυσίας 171, 172 
αλληλογραφία τοϋ πατριάρχη Νεοφύτου Ζ' και επιστατών τοϋ 'Αγίου "Ορους 
σχετικά μέ τον άγα 174 
επιστολή τών εκπροσώπων τών μονών στον πατριάρχη για τήν επιτόπια εξέ
ταση πού πραγματοποίησαν σχετικά μέ τή διαφορά μεταξύ τών μονών Κου
τλουμουσιου και Ξηροποτάμου 178 
κατάστιχο έγγραφων πού οι εκπρόσωποι τών μονών στέλνουν στον πατριάρχη για 
τή διαφορά μεταξύ τών μονών Κουτλουμουσιου και Ξηροποτάμου (βλ. άρ. 179) 178 
συμβιβαστικό γράμμα της κοινής Συνάξεως τοϋ 'Αγίου Όρους, τοϋ έτους 7121 
(1613), ανάμεσα στις μονές Κουτλουμουσιου και Ξηροποτάμου πού περιείχε τα 
δρια της Άναπαυσίας 178, 180 
αφιερωτικό γράμμα της Άναπαυσίας στή μονή Κουτλουμουσιου άπο τον Πρώ
το 'Ισαάκ (Actes de Kutlumus, άρ. 15) 179 
γράμμα τοϋ Πρώτου και της κοινής Συνάξεως τοϋ 7037 (1528) πού φέρει υπο
γραφές ηγουμένων άπο μονές παλαιές, έκτος άπο αυτές πού σώζονται, και τών 
αρχιερέων Τυρνόβου, Νικαίας και Ίερισσοΰ (Actes de Kut lumus, άρ. 53) 179 
γράμμα τοϋ Πρώτου καΐ της κοινής Συνάξεως τοϋ Ιτους 7055 (1547) πού φέρει 
υπογραφές ηγουμένων άπο τα υπάρχοντα μοναστήρια (Actes de Kut lumus, 
άρ. 56) 179 
γράμμα τοϋ Πρώτου και τής Συνάξεως μέ υπογραφές ηγουμένων τοϋ έ'τους 
7034(1536) 179 
γράμμα τής κοινής Συνάξεως τοϋ έ'τους 7094 (1588, στο μέσο, μέ άλλη γρα
φή, ή χρονολογία 7036 [1528]) (Actes de Kutlumus, άρ. 60 ;) 179 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ 

γραπτή εξουσιοδότηση πατέρων καί προεστών τής μονής Ξηροποτάμου στον 
παπα-Παρθένιο, προηγούμενο τής μονής καί προεστό της μονής τών 'Αγίων 
Τεσσαράκοντα Νάξου 46 
αίτηση τής μονής Ξηροποτάμου για να ανακηρυχθεί πατριαρχικό σταυροπή-
γιο (πρβλ. άρ. 17) 49 
αίτηση τής μονής τών Ταξιαρχών, Μιχαήλ καί Γαβριήλ, Σκοπέλου στον πα
τριάρχη για να παραχωρήσει τή σταυροπηγιακή αξία 56 

γράμμα τής μονής Ξηροποτάμου στον παπα-Γεώργη Δέτζη, πού τον ορίζει 
ηγούμενο δια βίου στο μετόχι τών Αγ ίων Τεσσαράκοντα, στή Νάξο 67 
επιτροπικό γράμμα τής μονής Ξηροποτάμου στο σιορ Δημητράκη Μπάφο για 
το μετόχι τών Αγ ίων Τεσσαράκοντα Νάξου 92 
γράμμα τής μονής Ξηροποτάμου στο βοεβόδα Ούγγροβλαχίας 'Ιωάννη Νικο
λάου Μαυροκορδάτο 96 
γράμμα τής μονής Ξηροποτάμου στή μονή Σιμωνόπετρας για τή διευθέτηση 
τής διαφοράς τους σχετικά μέ τα δρια στο βουνό 118 
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Τίτλος εγγράφου Άρ. εγγρ. 
συμφωνητικό του 1744 μεταξύ της μονής Ξηροποτάμου και τοϋ ηγουμένου του 
μετοχίου της Νάξου, Μακαρίου Λικηνίου, προκειμένου να παραχωρηθεί το μετόχι 120 
γράμμα της μονής Ξηροποτάμου στον ηγούμενο τοϋ μετοχίου της Νάξου, Μα
κάριο Λικήνιο, με το όποιο ή μονή τον άπήλλαξε άπα την καταβολή τοϋ ετη
σίου ποσοΰ για τήν πρώτη δεκαετία 120 
γράμμα εξοφλητικό (ύπόγραμμα) τοϋ μονάχου Γρηγορίου, απεσταλμένου της 
μονής Ξηροποτάμου, για τήν καταβολή τοϋ «ετησίου» στο Μακάριο Λικήνιο 120 
γράμμα της μονής Ξηροποτάμου στο δραγουμάνο Θωμά Δημάκη, σχετικά με 
το μετόχι στή Νάξο 120 
δύο γράμματα τοϋ 'Ανθίμου, σκευοφύλακα της μονής Ξηροποτάμου, στον πο-
στέλνικο Κωνσταντίνο 121 
αντίγραφο παραλαβής τοϋ Τιμίου Ξύλου και τών λειψάνων αγίων πού ή μονή 
Ξηροποτάμου παρέδωσε στον ιερομόναχο Χριστόφορο 132 
γράμμα τής μονής Ξηροποτάμου, τής 3ης Φεβρουαρίου 1765, στον Ίωαννίκιο 
Συνάδων, ηγούμενο τής μονής Δάγκου, με τήν απόφαση για 'ίδρυση μοναστη
ρίου άπα το Ρουσέτο σε ιδιοκτησία τής μονής Δάγκου πού ονομάζεται Κλάτια 
τής 'Αγίας Τριάδος 136 
έγγραφα (σενέτια, χοτζέτια, Ίλαμάδες) πού αναφέρονται στα όρια τόπου, για 
τον όποϊο υπάρχει διαμάχη μεταξύ τών μονών Ξηροποτάμου και Σιμωνόπετρας 114 

ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

γράμματα σύμφωνα με τα όποια ό ναός τοϋ Αγίου Νικολάου, πού βρίσκε
ται στή μητρόπολη τής 'Ιερισσού, άνηκε άπο τήν αρχή στή μονή Ξηροποτάμου 4 
αίτηση τοϋ Άβράμπεη με τήν οποία αφιερώνει το ναό τοϋ 'Αγίου Νικολάου 
στή μεγάλη Εκκλησία και ζητά να ανακηρυχθεί πατριαρχικό σταυροπήγιο 4 
πατριαρχικό έγγραφο ανακήρυξης τοϋ ναοϋ τοϋ 'Αγίου Νικολάου σέ πατριαρ
χικό σταυροπήγιο 4 
πατριαρχικά σιγιλλιώδη γράμματα για το ναό τοϋ 'Αγίου Νικολάου στα Σιδη-
ροκαύσια 9 
παλαιά έγγραφα ιδιοκτησίας τοϋ ναοϋ τοϋ 'Αγίου Νικολάου, ανάμεσα στα Σι-
δηροκαύσια και το "Ισβορο 13 
έγγραφο αγοράς - ιδιοκτησίας τοϋ ναοϋ τοϋ 'Αγίου Νικολάου, ανάμεσα στα 
Σιδηροκαύσια και το "Ισβορο 13 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ 

διαθήκη (τίτλος ιδιοκτησίας τής μονής Ξηροποτάμου) για τήν κατοχή τοϋ κελ-
λίου τής Άναπαυσίας * 6 
έγγραφο αγοράς - ιδιοκτησίας τοϋ 'Αβράμπεη για το ναό τοϋ 'Αγίου Νικο
λάου, ανάμεσα στα Σιδηροκαύσια και το "Ισβορο 13 
διαθήκη (ομολογία και διάταξις) μονάχου με τήν οποία είχε αφιερώσει, «οικειο
θελώς και άβιάστως», τήν περιουσία του στή μονή Ξηροποτάμου 14 
έγγραφο (προχάρτι) τοϋ πατέρα τοϋ Φραντζέσκου Μαυρομάτη για μοναστήρι 
τοϋ 'Αγίου Νικολάου, στον αιγιαλό μπροστά άπο το λιμεώνα Νάξου 18 
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Τίτλος έγγραφου Άρ. εγγρ. 
γράμμα του μάστρο-Νικολού με το όποιο είχε αναλάβει την υποχρέωση να 
κτίσει το μαγαζί τοϋ 'Αγίου Νικολάου καΐ να επισκευάσει την εκκλησία 18 
διαθήκη τοϋ πάππου τοϋ Φραντζέσκου Μαυρομάτη 18 
πωλητήριο γιά αμπέλι μέ πατητήρι, στην τοποθεσία Άγερσανίου, άπο τη χήρα 
τοϋ σακελλάριου παπα-'Ιωάννη στο Μιχαήλ Θεόφιλο 31 
πωλητήριο για ποτιστικό χωράφι μέ τα δικαιώματα νεροΰ άπο τον 'Αντώνιο 
Στρατή, τον αποκαλούμενο Θεολογίτη στο Μιχαήλ Θεόφιλο 31 
πωλητήρια δύο εργαστηρίων στο «μποΰργο» της Νάξου άπο το μακαρίτη κύρ 
Σταμάτη Βιάρο και άπο τον ευγενή μισέρ Νικόλαο 'Ακριβό στο Μιχαήλ Θεό
φιλο 31 
αφιέρωση τοϋ Μιχαήλ Θεοφίλου (πρβλ. άρ. 31) 32 
πωλητήριο μαγαζιού άπο το μακαρίτη Σταμάτη Βιάρο στο Μιχαήλ Θεόφιλο 32 

πωλητήριο για αμπέλι, στον τόπο λεγόμενο Λαχνόν, άπο το μισέρ Νικόλα Μι-
χαλίτζη 33 
γράμμα τοϋ καραβοκύρη Λευτέρη Ντοράδου στον πατέρα Χριστόφορο της μο
νής Ξηροποτάμου σχετικά μέ το χρέος του 34 
προικοσύμφωνο γιά τή Βεβελέτα τοϋ Γεώργη Γρυπάρη 35 
αφιέρωση χωραφιοΰ στην «άγουσαν εις Σάντα Μαρία», ανάμεσα στις δύο Πα
ναγίες [Πάρος], άπο τή Μαρία τοϋ παπα-Ζώη τοϋ Βλάχα στή μονή Ξηροπο
τάμου 37 
προικοσύμφωνο γιά τήν Άντωνίνα, θυγατέρα τοϋ Νικολάου Άκριβοΰ 39 
πωλητήριο για χωράφι στή θέση Πεζή, στην τοποθεσία Λιβαδίου, άπο το μισέρ 

Άντρεαδάκη 'Ακριβό στην αρχόντισσα Άντωνίνα 46 
προικοσύμφωνο για τήν Αύγουστίνα, θυγατέρα τοϋ Σάντου Φενότη 47 
αφιέρωση αμπελιού, στις Προσαρές, και σπιτιών άπο τή Λιανή, θυγατέρα του 
μακαρίτη Γεώργη Γρυπάρη 52 
πωλητήριο άμπελιοΰ, στον Ά γ ι ο Θαλλαλαϊο, στον 'Ιωσήφ Κοντοπίδη 57, 61 
πωλητήριο τής προσωπικής περιουσίας (πατρική κληρονομιά) τοϋ ιερομόναχου 

Η σ α ΐ α 59 
αφιέρωση αμπελιού, στον άγιο Θαλλαλαϊο, άπο τον καθηγούμενο τής μονής των 

Άγ ιων Τεσσαράκοντα στή Νάξο, 'Ιωσήφ Κοντοπίδη 61 
γράμμα τοϋ 'Ιωσήφ Κοντοπίδη, τής 22ας 'Οκτωβρίου 1711, στή μονή Ξηρο
ποτάμου σχετικά μέ τήν αφιέρωση άμπελιοΰ στον "Αγιο Θαλλαλαϊο 61 

πωλητήριο γιά σπίτι άπο το «βακούφι» στο χωριό Διζδαρκιόγι στή Μεσημ
βρία άπο τή Ζαφείρα, θυγατέρα τοϋ Θεοδώρου Τοχάη και της Πολύχρονους, 
σύζυγο του Χρήστου, γιου τοϋ παπα-Κυριάκου 64 

έγγραφο μέ το όποιο ή ιδιοκτησία τόπου στο μαχαλά τής Κουλουμπάρας στή 
Μυτιλήνη περιήλθε στην ιδιοκτησία τής Μπεροτμίας, τοϋ μακαρίτη Χατζη-
Γεωργίου 71 
χρεωστικές ομολογίες τοϋ μετοχίου των Αγ ίων Τεσσαράκοντα Νάξου 92 

αφιέρωση σπιτιών, στο χωριό Γριντοπόρι, στή μονή Ξηροποτάμου άπο τον 
Στογιάννη 100 
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Τίτλος εγγράφου Άρ. εγγρ. 
έγγραφα (ομολογίες) για την ιδιοκτησία (μοσία) Μπέρκα καί Πρεδέστι ή Μπο-
δοέστι, στο καδηλίκι τοϋ Όλτου 115 
έγγραφα (ομολογίες) για αμπέλι στο λόφο (δάλον) της Σλάτινας καί μύλο στον 

"Ολτο ποταμό 115 
κατάστιχο για κινητά αντικείμενα καί ζώα της εκκλησίας της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου στη Σλάτινα 115 
κατάστιχο όσων ό μοναχός Δανιήλ αφιερώνει στή μονή Ξηροποτάμου 129 
γράμμα τοϋ Ίωαννικίου Συνάδων, ηγουμένου της μονής Δάγκου, στή μονή Ξη
ροποτάμου σχετικά με τήν ίδρυση μοναστηρίου σέ ιδιοκτησία τής μονής Δάγκου 
πού ονομάζεται Κλάτια ('Αγίας Τριάδος) 136 
γράμματα τοϋ Ίωαννικίου Συνάδων, ηγουμένου τής μονής Δάγκου, στή μονή 
Ξηροποτάμου 136 
γράμμα τοϋ Καισαρίου Δαπόντε στον άρχοντα ποστέλνικο 'Αλέξανδρο, προ
κειμένου ό Ίωαννίκιος Συνάδων, ηγούμενος τής μονής Δάγκου, να καταβαλει 
το «έτήσιον» για δύο χρόνια στή μονή Ξηροποτάμου 136 
αφιέρωση στή μονή Ξηροποτάμου χωραφιών στή Σάρτη άπο τή Γραμματοΰ 151 
πωλητήριο για αμπέλι άπο τον 'Αποστόλη Σαλάμη στον Τριαντάφυλλο, τοϋ μα
καρίτη Μελαχρινού, καί τή σύζυγο του Διομή 152 
έγγραφο ιδιοκτησίας - αγοράς (χοτζέτι) σπιτιοΰ στο μαχαλά τής 'Αγίας Μα
ρίνας Σερρών άπο τήν Πολυξένη, χήρα τοϋ Χατζή-Ζακχαίου 153 
αφιέρωση στή μονή Ξηροποτάμου σπιτιοΰ στο μαχαλά τής 'Αγίας Μαρίνας 
Σερρών άπο τήν Πολυξένη, χήρα τοϋ Χατζή-Ζακζαίου 153 

έγγραφο τοϋ 'ιερομόναχου Σεραφείμ, πού βεβαιώνει δτι σέ περίπτωση πού ή 
μονή Ξηροποτάμου αποφάσιζε τήν πώληση τοϋ σπιτιοΰ στο μαχαλά τής 'Αγίας 
Μαρίνας Σερρών, οι κληρονόμοι τής άφιερώτριας Πολυξένης, χήρας τοϋ Χατζή-
Ζακχαίου, θά είναι οι αγοραστές 153 
απάντηση Καισαρίου Δαπόντε προς τή μονή Ξηροποτάμου 163 
γράμμα άπο τον επίτροπο τοΰ μετοχίου τής μονής Ξηροποτάμου στή Νάξο, Μι
χάλη Μπάφο, στή μονή 181 
δοσοληψία τοΰ λογαριασμού τοΰ μετοχίου τής μονής Ξηροποτάμου στή Νάξο 181 
λογαριασμοί τοϋ μετοχίου τής μονής Ξηροποτάμου στή Νάξο 181 
καντζιλιερικά πακτωτικά γράμματα τοΰ μετοχίου τής μονής Ξηροποτάμου στή 
Νάξο 181 
πωλητήριο άμπελιοΰ στο χωριό Τζιτζόρι, στο Νησί Μεσσηνίας, άπο το Γιαν
νάκη, γιο τοΰ μακαρίτη Πανάγου Μάτζαρη, στή Γιαννάκαινα Κουμουντούραινα 184 
αφιερωτικά γράμματα τής εκκλησίας τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου στή Σλά
τινα (πρβλ. άρ. 115) Κωδ. 4 

ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΊΑΣ 
χρυσόβουλλο τοΰ βοεβόδα Ούγγροβλαχίας, 'Ιωάννη Νικολάου Μαυροκορδάτου 
για τή μονή Ξηροποτάμου (πρβλ. άρ. 93) 95, 99 
γράμμα τής μονής Ξηροποτάμου στο βοεβόδα Ούγγροβλαχίας 'Ιωάννη Νικολάου 
Μαυροκορδάτο 96 
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Τίτλος εγγράφου Άρ. εγγρ. 
άφιερωτήριο τοΰ Δούκα βόδα τοϋ κτήματος της Κλάτια στη μονή τοΰ 'Αγίου 

'Ιωάννη 136 
χρυσόβουλλο τοϋ βοεβόδα Γρηγορ'ιου για τή μονή Δάγκου 136 
χρυσόβουλλο αύθέντου Μπογδανίας, βοεβόδα 'Ιωάννου Θεοδώρου, και τοΰ αύ-
θέντου Βλαχίας, βοεβόδα 'Ιωάννου Σκαρλάτου Γκίκα (πρβλ. άρ. 115) Κώδ. 4 

ΤΟΥΡΚΙΚΑ 

βακουφναμές της μονής Ξηροποτάμου, στον όποιο μαρτυρεΐται ή όριοθεσία τής 
μονής Ξηροποτάμου " 111,171,183 
συνορλαμάς τής μονής Ξηροποτάμου, στον όποιο μαρτυρεΐται ή όριοθεσία τής 
μονής Ξηροποτάμου ' 111, 171, 183 

εκδόθηκε άπα κριτή και περιέχει τα σύνορα τής μονής 178 
χάτι σερίφια για τή διαφορά περί ορίων μεταξύ τής μονής Ξηροποτάμου και τής 
Σιμωνόπετρας 112 
οθωμανικά γράμματα για τή διαφορά περί ορίων τοϋ Δοντα μεταξύ τής μονής 
Ξηροποτάμου και τής Σιμωνόπετρας 113 
έγγραφα (σενέτια, χοτζέτια, ίλαμάδες), πού αναφέρονται στα δρια τόπου, για 
τον όποιο υπάρχει διαμάχη μεταξύ τής μονής Σιμωνόπετρας και τής μονής Ξη
ροποτάμου 114 
χοτζέτι, έγγραφο ιδιοκτησίας - άγορας σπιτιοΰ στο μαχαλά τής 'Αγίας Μαρίνας 
Σερρών άπο τήν Πολυξένη, χήρα τοΰ Χατζή-Ζακχαίου 153 
χάτι σερίφ τοΰ σουλτάνου Σελήμ για τή μονή Ξηροποτάμου 178, 183 
νέος βακουφναμές τής μονής Ξηροποτάμου 183 
φερμάνια τής μονής Ξηροποτάμου 183 



Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ 

ΗΓΕΜΟΝΩΝ 

Χρονολογία 
1 Μαρτίου 1746 

13 Μαρτίου 1746 

2 'Οκτωβρίου 1746 

Ιούλιος 1748 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ 

Ιούνιος 7052 (1544), ινδ. 2 

Τίτλος εγγράφου 
Κηρόβουλλο τοϋ βοεβόδα Ούγγροβλαχίας, 'Ιωάννη 
Νικολάου Μαυροκορδάτου 

Επιστολή τοΰ βοεβόδα Ούγγροβλαχίας, 'Ιωάννη 
Νικολάου Μαυροκορδάτου, στή μονή Ξηροποτάμου 

Επιστολή τοΰ βοεβόδα Ούγγροβλαχίας, 'Ιωάννη 
Νικολάου Μαυροκορδάτου, στή μονή Ξηροποτάμου 

Έπιβεβαιωτήριο γράμμα τοΰ 'Ιωάννου Κωνσταντί
νου Νικολάου Μαυροκορδάτου, βοεβόδα Μολδοβλα
χίας 

Φεβρουάριος 7073 (1565), 
ίνδ. 8 

Συνοδική πράξη τοΰ πατριάρχη 'Ιερεμία Α' για 
τήν εκλογή τοΰ μητροπολίτη Ναυπάκτου 
Πατριαρχικό γράμμα τοΰ Μητροφάνους Γ ' για τήν 
κυριότητα τοΰ ναοΰ τοΰ 'Αγίου Νικολάου 

4 Σεπτεμβρίου 7083 (1574) 'Επικυρωτικό σιγιλλιώδες συνοδικό γράμμα τοΰ πα
τριάρχη 'Ιερεμία Β' για τή ρύθμιση θεμάτων πού 
άφοροΰν τή ζωή στο "Αγιον "Ορος 

Σεπτέμβριος [1583], ίνδ. 12 Γράμμα τοΰ πατριάρχη 'Ιερεμία Β' προς τον επί
σκοπο 'Ιερισσού και 'Αγίου "Ορους για το ναό τοΰ 

'Αγίου Νικολάου 
Γράμμα τοΰ πατριάρχη 'Ιερεμία Β' προς τή Με
γάλη Σύναξη σχετικά με υποκλοπή γράμματος του 

Πλαστό πατριαρχικό και συνοδικό γράμμα τοΰ Τι
μοθέου Β' 
Πατριαρχικό και συνοδικό γράμμα τοΰ Τιμοθέου 
Β' για τή διαφορά μεταξύ των μονών Ξηροποτά
μου και Σιμωνόπετρας 

Πατριαρχικό και συνοδικό γράμμα τοΰ Τιμοθέου 
Β' για τή διαφορά μεταξύ των μονών Ξηροποτάμου 
και Σιμωνόπετρας 

Μάιος [1595], ίνδ. 8 

30 Δεκεμβρίου 7120 (1611), 
Ίνδ. 15 

Μάιος [1615], ίνδ. 13 

7125 (1617) 

Άρ. εγγρ. 

93 

95 

96 

99 

3 

4 

9 

12 

17 

21 

22 
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Χρονολογία 
'Οκτώβριος [1627], ίνδ. 1 

9 Φεβρουαρίου 1671, ίνδ. 9 

Δεκέμβριος 1682 

Μάιος 1707, ίνδ. 15 

7 'Ιουλίου 1758 

'Ιούνιος 1759, ίνδ. 7 

'Ιούλιος 1772 

'Ιούλιος 1783, ίνδ. 1 

26 'Ιουνίου 1797 

'Οκτώβριος 1798, ίνδ. 2 

9 'Οκτωβρίου 1798 

13 'Οκτωβρίου 1799 

9 Φεβρουαρίου 1800 

9 Φεβρουαρίου 1800 

14 Φεβρουαρίου 1800 

Τίτλος εγγράφου 
Πατριαρχικό γράμμα τοϋ Κυρίλλου Α' Λούκαρη 
για τη διαφορά μεταξύ των μονών Ξηροποτάμου 
και Κουτλουμουσίου 
Πατριαρχικό και συνοδικό σιγιλλιώδες γράμμα τοϋ 
Μεθοδίου Γ' για το μοναστήρι της Πεντηκοστής, 
μετόχι της μονής Ξηροποτάμου στη Μολδαβία 
Πατριαρχικό και συνοδικό σιγιλλιώδες γράμμα τοϋ 
Διονυσίου Δ' για τήν απονομή τοϋ σταυροπηγια
κού τίτλου στή μονή Ξηροποτάμου 
Πατριαρχικό και συνοδικό σιγιλλιώδες γράμμα τοϋ 
Γαβριήλ Γ' για τήν ονομασία της μονής Ταξιαρχών 
Σκοπέλου σε σταυροπηγιακή 

'Επιστολή τοϋ πατριάρχη Σεραφείμ Β' για τή δια
φορά μεταξύ τών μονών Ξηροποτάμου και Σιμω-
νόπετρας 
Πατριαρχικό και συνοδικό γράμμα τοϋ Σεραφείμ Β' 
για τή διαφορά μεταξύ τών μονών Ξηροποτάμου 
και Σιμωνόπετρας 
Απόφαση τοϋ πατριάρχη Θεοδοσίου Β' και τής συ
νόδου για το ζήτημα τών κολλυβάδων 
Τυπικό (πατριαρχικό και συνοδικό εν μεμβράναις 
σιγιλλιώδες γράμμα) τοϋ Γαβριήλ Δ' 
Γράμμα τοϋ πατριάρχη Γρηγορίου Ε ' στους επι
στάτες τοϋ 'Αγίου "Ορους για τή διαφορά μεταξύ 
τών μονών Ξηροποτάμου και Κουτλουμουσίου 

Πατριαρχικό και συνοδικό επικυρωτικό γράμμα 
τοϋ Γρηγορίου Ε ' για τή διαφορά μεταξύ τών μο
νών Ξηροποτάμου και Κουτλουμουσίου για τήν κα
τοχή τοϋ κελλίου τής Άναπαυσίας 
Πατριαρχική επιστολή τοϋ Γρηγορίου Ε ' για τή 
διευθέτηση διαφοράς μεταξύ τών μονών Ξηροπο
τάμου και Κουτλουμουσίου 

'Επιστολή τοϋ πατριάρχη Νεοφύτου Ζ ' στή μονή 
Ξηροποτάμου 

'Επιστολή τοϋ πατριάρχη Νεοφύτου Ζ' στους επι
στάτες τοϋ 'Αγίου "Ορους για να διευθετήσουν τή 
διαφορά μεταξύ τών μονών Ξηροποτάμου και Κου
τλουμουσίου 

'Επιστολή τοϋ πατριάρχη Νεοφύτου Ζ' στους προ
εστούς τών μονών Ξηροποτάμου και Κουτλουμου
σίου για να συμβιβαστοΰν 
Πατριαρχική επιστολή τοϋ Νεοφύτου Ζ' στους προ
ηγουμένους τών μονών Βατοπεδιου και 'Ιβήρων για 
τή διαφορά τών μονών Κουτλουμουσίου και Ξηρο
ποτάμου 

Άρ. εγγρ. 

24 

45 

49 

56 

112 

113 

145 

159 

169 

171 

172 

173 

174 

175 

176 
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Χρονολογία 
Ιούλιος 1800, ίνδ. 3 

ΙΕΡΑΡΧΩΝ 

'Οκτώβριος 7086 (1577), 
ίνδ. 2 

5 Μαρτίου 1745 

Τίτλος εγγράφου ,Αρ. έγγρ. 
Συνοδικό και πατριαρχικό σιγιλλιώδες γράμμα του 
Νεοφύτου Ζ' για τη διαφορά μεταξύ τών μονών 
Κουτλουμουσίου καί Ξηροποτάμου για τήν κατοχή 
της Άναπαυσίας 180 

Συνοδικό γράμμα του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης 
Ίωάσαφ για τήν παραχώρηση του μονυδρίου του 
'Αρχαγγέλου Μιχαήλ, τοϋ λεγομένου τών 'Ασωμά
των, στή μονή Ξηροποτάμου 8 
'Απόφαση τοϋ μητροπολίτη Παροναξίας 'Ανθίμου, 
για τις όφειλες τοϋ Μακαρίου Λικηνίου, ηγουμένου 
τοϋ μετοχίου στή Νάξο 92 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Α Γ Ι Ο Ϊ ΟΡΟΤΣ 

7036 (1527/8), Ίνδ. 1 

Ιούλιος, 7047 (1539) 
ίνδ. 12 

1 Μαΐου 7077 (1569), 
ίνδ. 12 

'Απρίλιος 7102 (1594) 

[16ος - αρχές 17ου] 

'Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως για τή διαφορά 
μεταξύ τών μονών Ξηροποτάμου και Σιμωνόπετρας 1 
'Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως να παραχωρηθεί 
τόπος στή μονή Ξηροποτάμου, προκειμένου να κτι
στεί κελλίο για τήν παραμονή τοϋ εκκλησιαστικού 
της 2 

Πλαστή (;) απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως για 
τή διαμάχη μεταξύ τών μονών Ξηροποτάμου καί 
Κουτλουμουσίου 6 

'Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως για τή διαφορά 
μεταξύ τών μονών Ξηροποτάμου και Σιμωνόπετρας 11 

'Επιστολή της Μεγάλης Συνάξεως προς τον πα
τριάρχη σχετικά με τήν περιουσία μονάχου 14 

10 Σεπτεμβρίου 7111(1602) Βεβαιωτηριώδες γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως 
για τις φορολογικές όφειλες 15 

11 Αυγούστου 7121 (1613) 'Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως για τή διαφορά 
μεταξύ τών μονών Ξηροποτάμου καί Κουτλουμου
σίου 20 
'Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως για τήν πώληση 
τών κελλίων στις Καρυές 41 
'Απόφαση της Μεγάλης Συνάξεως για το νερό τών 
κελλίων στις Καρυές 58 
Άποφασιστικον γράμμα της Μεγάλης Συνάξεως για 
τή διαφορά ανάμεσα στις μονές Ξηροποτάμου καί 
Σ ιμωνόπετρ ας 111 
'Επιστολή τών επιστατών της κοινότητας στον πα
τριάρχη Γρηγόριο Ε ' για τή διαφορά μεταξύ τών 
μονών Κουτλουμουσίου καί Ξηροποτάμου για τήν 

Άναπαυσία 170 

Απρίλιος 7169 (1661) 

13 Αυγούστου 1711 

4 'Απριλίου 1758 

29 'Ιουλίου 1798 
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Χρονολογία 
24 'Ιουνίου 1800 

25 'Ιουνίου 1800 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ 
22 Ιουλίου 7104 (1596) 

5 Αυγούστου 7154 (1646) 

5 Αυγούστου 7154 (1646) 

16 'Οκτωβρίου 1667 
[1670-1860] 
11 'Απριλίου 1683 
I 'Ιουλίου 1684 
22 Δεκεμβρίου 1700 

21 Μαΐου 1704 

17 Φεβρουαρίου 1727, 
Παρασκευή 

1731 

10 Μαΐου 1736 

6 'Οκτωβρίου 1744 

'Ιούλιος 1745-1829 

I I Μαρτίου 1746 

10 Μαρτίου 1747 

15 Δεκεμβρίου 1748 

[22 Μαΐου 1757 -
Σεπτέμβριος 1765] 

22 Μαΐου 1757 -
11 Σεπτεμβρίου 1765 

Τίτλος έγγραφου Άρ. εγγρ. 
Επιστολή των προϊσταμένων των μονών στον πα
τριάρχη Νεόφυτο Ζ' για τή διαφορά μεταξύ των μο
νών Κουτλουμουσίου και Ξηροποτάμου 178 
Καταγραφή και περίληψη τών Κουτλουμουσιανών 
και Ξηροποταμηνών εγγράφων για τήν κατοχή της 

Άναπαυσίας 179 

Συμβιβασμός μεταξύ της μονής Ξηροποτάμου και 
τών αδελφών τοϋ Άβράμπεη σχετικά μέ τήν κα
τοχή τοϋ καθίσματος τοΰ 'Αγίου Νικολάου 

'Ομολογία Σιμωνοπετριτών για τή διαφορά της μο
νής τους μέ τή μονή Ξηροποτάμου 

'Ομολογία Σιμωνοπετριτών για τή διαφορά μεταξύ 
της μονής τους καΐ της μονής Ξηροποτάμου 

'Ομολογία οφειλής δανείου Ξηροποταμηνών 
Κώδικας παραδόσεων ταξιδιών 
Συμφωνία δανείου 
Συμφωνία δανείου 

'Ομόλογο πώλησης τοϋ κελλίου της σκήτης τοΰ Τι
μίου Προδρόμου 

'Ομόλογο πώλησης τοϋ κελλίου τοΰ Γενεσίου της 
Θεοτόκου 

'Ονομασία σκευοφύλακα και ανάθεση χρέους τής 
μονής Ξηροποτάμου 

'Ομόλογο πώλησης τοϋ κελλίου 'Αγίου 'Ιωάννου 
τοΰ Θεολόγου και 'Αρχαγγέλων 

Έγγραφο ανάθεσης χρέους τής μονής Ξηροποτά
μου στον προηγούμενο Μακάριο 
Συμβιβασμός μεταξύ τοΰ Μακαρίου Λικηνίου, η
γουμένου τοΰ μετοχίου τών 'Αγίων Τεσσαράκοντα 
στή Νάξο, και πιστωτών του 
Κώδικας καταγραφής αντικειμένων πού οι ταξιδιώ
τες μοναχοί έπαιρναν μαζί τους Κώδ. 3 

'Απόφαση τής συνάξεως τής μονής Ξηροποτάμου 
για τήν κατανομή τών εισοδημάτων άπα τα ταξίδια 
Συμφωνία μεταξύ τής μονής Ξηροποτάμου και μα
στόρων για ανάθεση οικοδομικών εργασιών 
Παραχώρηση σπιτιοΰ τής μονής Ξηροποτάμου, στο 
χωριό Γριντοπόρι, στή χήρα Στογιάννη 100 
Κατάστιχο Καισαρίου Δαπόντε Κώδ. 4 

13 

28 

29 
42 

Κώδ. 1 
50 
51 

53 

54 

64 

66 

68 

91 

94 

98 

Κατάστιχο έσόδο^ν τοΰ Καισαρίου Δαπόντε Κώδ. 5 
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Χρονολογία 
23 Ιουνίου 1759 

19 Αυγούστου 1760 -
11 Σεπτεμβρίου 1765 

19 Αυγούστου 1760 -
30 Σεπτεμβρίου 1763 

19 Αυγούστου 1760 -
21 'Ιουλίου 1764 

18 Νοεμβρίου 1760 

[πριν το 1761] 

19 Αυγούστου 1761 

[μετά τη 15 'Οκτωβρίου 
1761 και πρίν τη 
17 'Απριλίου 1762] 

3 'Οκτωβρίου 1764, 
Κυριακή 

18 Δεκεμβρίου 1764 

[γύρω στο 1765] 

[1765 κ.έ.] 
14 Φεβρουαρίου 1765 

7 'Ιανουαρίου 1767 

25 'Απριλίου 1768 

10 Ιανουαρίου 1772 
[1777 περίπου] 
15 Μαΐου 1780 -

21 'Απριλίου 1782 
1 Σεπτεμβρίου 1782 
10 'Ιανουαρίου 1783 

15 'Ιανουαρίου 1783 

Τίτλος εγγράφου Άρ. εγγρ. 
'Υποσχετικό γράμμα του προηγουμένου της μονής 
Σιμωνόπετρας, Ίωάσαφ, να παρουσιάσει στον πα
τριάρχη τα ε'γγραφα πού αναφέρονται στή διαφορά 
με τη μονή Ξηροποτάμου 114 

Κατάστιχο εξόδων του Καίσαρ ίου Δαπόντε Κωδ. 6 

Κατάστιχο εξόδων του Καισαρίου Δαπόντε Κώδ. 7 

Κατάστιχο εσόδων του Καισαρίου Δαπόντε Κώδ. 8 

Συμφωνία μεταξύ τών μονών Σιμωνόπετρας καί 
Ξηροποτάμου για κτηματική διαφορά 118 

'Επιστολή τοΰ καθηγουμένου τής μονής Ξηροποτά
μου, ιερομόναχου 'Ανθίμου, στον άρχοντα Μανώλη 119 

'Επιστολή του δραγουμάνου Θωμά Δημάκη στή 
μονή Ξηροποτάμου σχετικά μέ οφειλές τοΰ Μακα
ρίου, ηγουμένου τοΰ μετοχίου τής μονής Ξηροπο
τάμου στή Νάξο 120 
Σχέδιο επιστολής τοΰ 'Ανθίμου, σκευοφύλακα τής 
μονής Ξηροποτάμου, στον ποστέλνικο Κωνσταν
τίνο 122 
Βεβαίωση για παραλαβή ιερών κειμηλίων τής μο
νής Ξηροποτάμου 132 
'Ομόλογο πώλησης τοΰ κελλίου τοΰ Γενεσίου τής 
Θεοτόκου 133 

'Επιστολή τοΰ μονάχου Δαμάσκηνου στο σκευοφύ
λακα τής μονής Ξηροποτάμου, "Ανθιμο 134 

Κώδικας Καισαρίου Δαπόντε Κώδ. 9 
Κατάστιχο Καισαρίου Δαπόντε μέ ονόματα άφιε-
ρωτών κρασιοΰ στή Σάμο Κώδ. 10 
Συμφωνία μεταξύ τών μονών 'Αγίου Παύλου καί 
Ξηροποτάμου για ανταλλαγή χωραφιών καί τή χρή
ση νεροΰ 138 

"Αδεια για χρήση δρόμου στή μονή Σιμωνόπετρας 140 
'Απόφαση τής συνάξεως τής μονής Κουτλουμουσιου 144 

Κώδικας τής μονής Εύαγγελισμοΰ Σκοπέλου 
Καταγραφή περιουσίας στή Σάμο 

Κώδ. 11 

Κώδ. 12 

155 'Ενθύμηση αφιερώσεων 
Συμφωνία για ενοικίαση χωραφιών τής μονής Ξη
ροποτάμου στή χώρα Τζίτζου 156 
Καταγραφή χωραφιών τής μονής Ξηροποτάμου στο 
χωρίο Τζίτζου 157 



190 ΑΡΧΕΙΟ Ι. Μ. Ξ Η Ρ Ο Π Ο Τ Α Μ Ο Τ 

Χρονολογία 
15 'Ιανουαρίου 1783 

8 'Οκτωβρίου 1790 
5 'Ιουλίου 1793 

'Οκτώβριος 1800 

[18ος αι.] 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ 

1726 

10 Μαρτίου 1747 

1 Φεβρουαρίου 1752 

15 'Οκτωβρίου 1761 

17 'Απριλίου 1762 

5 Αυγούστου 1764 

21 Μαΐου 1766 

9 'Ιουνίου 1770 

1 Μαρτίου 1777 

20 Μαΐου 1782 

10 'Ιουνίου 1784 

10 Αυγούστου 1800 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ 

Τίτλος έγγραφου Άρ. εγγρ. 
Καταγραφή χωραφιών της μονής Ξηροποτάμου στο 
χωρίο Τζίτζου 158 
Καταγραφή χωραφιών στο χωρίο Τζίτζου 164 
'Ομολογία της μονής Έσφιγμένου για προσφορά 
ελεημοσύνης 167 

'Ιστορικό της διαμάχης μεταξύ των μονών Ξηρο
ποτάμου και Κουτλουμουσιου για τήν κατοχή της 

Άναπαυσίας 183 
Κατάλογος χωραφιών της μονής Ξηροποτάμου στον 

"Αγιο Μάμαντα 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ 

'Ομολογία μαστόρων για οικοδομικές εργασίες στή 
μονή Ξηροποτάμου 
Συμφωνία μεταξύ μαστόρων και της μονής Ξηρο
ποτάμου γιά εκτέλεση οικοδομικών εργασιών 
Συμφωνία για αποστολή Ξηροποταμηνοϋ εφημε
ρίου στην κοινότητα Μπρασόβου 

Επιστολή του ποστέλνικου Κωνσταντίνου στο 
σκευοφύλακα της μονής Ξηροποτάμου "Ανθιμο 

Επιστολή τοϋ ποστέλνικου Κωνσταντίνου στο 
σκευοφύλακα της μονής Ξηροποτάμου 
Συμφωνία για τις δικαιοδοσίες τοϋ Ξηροποταμη
νοϋ εφημερίου Μπρασόβου 
'Επιστολή τοϋ Ίωαννικίου Συνάδων, ηγουμένου τής 
μονής Δάγκου, στον ηγούμενο τής μονής Ξηροπο
τάμου, "Ανθιμο 
Παραίτηση τοϋ Μακαρίου Λικηνίου, ηγουμένου τοϋ 
μετοχίου στή Νάξο 

'Επιστολή σχετικά με αφιέρωση σπιτιοΰ στο μα
χαλά τής 'Αγίας Μαρίνας Σερρών 
Συμφωνητικό γράμμα για εκτέλεση αγιογραφιών 
στή μονή Ξηροποτάμου 

'Αφιέρωση τής μονής τής Ευαγγελιστρίας, στή Σκό
πελο, από τον Καισάριο [Δαπόντε] 

Επιστολή τοϋ επιτρόπου Μιχάλη Μπάφου στή μο
νή Ξηροποτάμου 

'Ιούλιος 7074 (1566), ίνδ. 9 Πωλητήριο και αφιέρωση άπα τους αδελφούς Μπα-
μπανα χωραφιοΰ στην Πτελέα 

4 Μαΐου 7100 (1592) 'Ανταλλαγή χωραφιών μεταξύ τής μονής Ξηροπο
τάμου και τοϋ Καμαριώτη στην Όρμύλια 

191 

63 

97 

103 

121 

123 

130 

136 

143 

153 

154 

163 

181 

5 

10 



ΠΙΝΑΚΕΣ 191 

Χρονολογία 
1 Αυγούστου 7115 (1607) 

16 Σεπτεμβρίου 1612 

14 Ιανουαρίου 1613 

20 'Ιανουαρίου 1624 

22 Ιουλίου 1640, 
ήμερα Τετάρτη 

9 Ιανουαρίου 7151 (1643) 

29 'Ιανουαρίου 7151 (1643) 

8 'Οκτωβρίου 1646 

23 Αυγούστου 1648 

24 'Οκτωβρίου 1648 

14 'Ιανουαρίου 1650 

5 Νοεμβρίου 1650 
5 'Οκτωβρίου 1651 

13 'Ιανουαρίου 7160 (1652) 

1 Φεβρουαρίου 1653 

5 Φεβρουαρίου 1653 

12 Σεπτεμβρίου 1653 

2 Φεβρουαρίου 1656 
[πρίν τον Αύγουστο του 

1670] 
22 Αυγούστου 1670 

8 'Ιουλίου 1673 

Τίτλος έγγραφου Άρ. εγγρ. 
Συμφωνητικό ενοικίασης μετοχίου της μονής Ξη-
ροποτάμου στον Προαύλακα 16 

'Ορισμός επιτρόπων μονής 'Αγίου Νικολάου στη 
Νάξο 18 
'Αφιέρωση στη μονή Ξηροποτάμου της εκκλησίας 
των 'Αγίων Πάντων στή Σαντορίνη άπο το Βάρδα -
λάχο Πολίτη και τή σύζυγο του Μαρία 19 
Πωλητήριο χωραφιού στή μονή Ξηροποτάμου άπο 
το Γεώργη του Γκίνη Μαζαράκι 23 
Πωλητήριο χωραφιού στο Σπίλι άπο τα αδέλφια 
Θεόφιλο, Λοΐ'ζο και Ευδοκία 25 

'Ανταλλαγή χωραφιών μεταξύ της μονής Ξηροπο
τάμου και τοΰ Κυριαζή τοΰ Γεργούντα στην Κρανιά 26 
Πωλητήριο χωραφιών στην Κρανιά άπο τους κα
τοίκους της 'Ιερισσού 27 
Συμβιβασμός μεταξύ τών κατοίκων της χώρας Πο-
λύχρου και της μονής Ξηροποτάμου 30 

'Αφιέρωση κινητών και ακινήτων στή Νάξο άπο το 
Μιχαήλ Θεόφιλο 31 
Κωδίκελος στο άφιερωτήριο έγγραφο κτημάτων 
στή Νάξο άπο το Μιχαήλ Θεόφιλο 32 
Δωρεά αμπελιού στή Νάξο άπο τήν Άννούσα, χή
ρα τοϋ Νικόλα Μιχαλίτζη, στο γιό της Πέρο, οίκό-
τροφο της μονής Ξηροποτάμου 33 

'Ομολογία για οφειλή δανείου 34 
Προικοσύμφωνο για τή Λιανή, θυγατέρα τοϋ Γιώρ
γη Γρυπάρη 35 
Πωλητήριο χωραφιών άπο τους κατοίκους της 'Ιε
ρισσού 36 

'Αφιέρωση χωραφιού στή Νάξο άπο τήν Άννέζα, 
θυγατέρα τοϋ 'Αλέξη 37 
'Αφιέρωση χωραφιοΰ στή Νάξο άπο το Βασίλη 
Μπάφο 38 

'Επικύρωση της αφιέρωσης τοΰ ζεύγους Θεοφίλου 
άπο το Νικόλα 'Ακριβό 39 
Συμφωνία για σύναψη δανείου • 40 
Πωλητήριο χωραφιού άπο τους κατοίκους της Ό ρ -
μύλιας 43 
'Αφιέρωση στή μονή Ξηροποτάμου δύο χωραφιών 
στην Όρμύλια άπο τή Μαλίνα, χήρα τοΰ Θεολόγη 44 
Πωλητήριο χωραφιοΰ στο Λιβάδι Νάξου άπο τή 
μονή Ξηροποτάμου καΐ τήν Άντωνίνα στο Γεώρ
γιο Σκληρό 46 



192 ΑΡΧΕΙΟ Ι. Μ. Ξ Η Ρ Ο Π Ο Τ Α Μ Ο Τ 

Χρονολογία 
14 'Ιουνίου 1674 

24 'Ιουνίου 1682 

6 'Απριλίου 1687 

10 Δεκεμβρίου 1704 

1710 

21 Φεβρουαρίου 1712 

1716 

31 'Ιουλίου 1721 

17 Φεβρουαρίου 1725 

Αύγουστος 1730 

30 'Απριλίου 1733 

[10 Νοεμβρίου 1736 -
15 Νοεμβρίου 1765] 

10 Νοεμβρίου 1736 

18 'Ιανουαρίου 1737 

'Ιούνιος 1738 

6 Αυγούστου 1738 

1 Νοεμβρίου 1738 

27 Αυγούστου 1740 

7 'Οκτωβρίου 1740 

17 'Ιουνίου 1741 

Τίτλος εγγράφου Άρ. εγγρ. 
'Αφιέρωση αμπελιού στη Νάξο άπο τή Λιανή, σύ
ζυγο του Σάντου Φενότη 

'Αφιέρωση χωραφιού στα Πινακάρια άπο το Στόικο 

'Ανανέωση αφιέρωσης άπο τή Λιανή, θυγατέρα του 
Γεώργη Γρυπάρη 
Πωλητήρια δύο χωραφιών στις Κανάβρες 

'Αφιέρωση στο μονύδριο τών 'Αγίων Τεσσαράκοντα 
στή Νάξο, άπο τον ιερομόναχο 'Ιωσήφ 

'Αφιέρωση εκκλησίας και κτημάτων στή μονή Ξη-
ροποτάμου 
Πωλητήριο στή μονή Ξηροποτάμου σπιτιού και 
αμπελιού στή Ρέτζιανη άπο τον παπα-Στάθη 

'Επικύρωση αφιέρωσης στο μονύδριο τών 'Αγίων 
Τεσσαράκοντα στή Νάξο άπο τον παπα-Ίωσήφ 
Κοντοπίδη 

'Ανταλλαγή ακινήτων μεταξύ της μονής Ξηροπο
τάμου και τών κατοίκων της χώρας Πολυγύρου 

'Αφιέρωση σπιτιού στο χωριό Διζδαρκιογι άπο τή 
Ζαφείρα, θυγατέρα τοϋ Θεοδώρου Τοχάη 

'Αφιέρωση χωραφιού και ζώων στή Νάξο άπο τον 
παπα-Γεώργη Δέτζη 
Κώδικας καταγραφής υποσχετικών εγγράφων προς 
τον Τίμιο Σταυρό της μονής Ξηροποτάμου Κώδ. 2 

Υποσχετικό έγγραφο τών κατοίκων "Ανω Κρουσό-
βου προς τον Τίμιο Σταυρό της μονής Ξηροποτάμου 

'Αφιέρωση τοϋ ναοϋ της Θεοτόκου Φανερωμένης, 
στους Δόλους Μάνης, άπο τους αδελφούς Γαητα-
ναράκη 
'Αφιέρωση κτημάτων στή Μυτιλήνη άπο τή Μπερ-
τουμία τοϋ Χατζή-Γεωργίου 

'Ανταλλαγή χωραφιοΰ μεταξύ της μονής Ξηροπο
τάμου και τοϋ Μαυρουδή τοϋ Νικόλα 
Συμφωνία για αφιέρωση κανδηλιοΰ άπο τους κα
τοίκους της χώρας "Ανω Κρουσόβου 

Υποσχετικό έγγραφο τών κατοίκων της Λογγοβι-
κίας προς τον Τίμιο Σταυρό της μονής Ξηροποτά
μου 

Υποσχετικό έγγραφο τών κατοίκων της χώρας 
Σούρπας προς τον Τίμιο Σταυρό της μονής Ξηρο
ποτάμου 

'Αφιέρωση ελαιοδέντρου στή Γαλατιστα άπο τον 
Παναγιώτη τοϋ Παλτζίκη 76 

47 
48 

52 
55 

57 

59 

60 

61 

62 

65 

67 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 



ΠΙΝΑΚΕΣ 193 

Χρονολογία 

24 'Ιουλίου 1741 

28 'Ιουλίου 1741 

28 'Ιουλίου 1741 

28 'Ιουλίου 1741 

28 'Ιουλίου 1741 

31 Ιουλίου 1741 

1 Αυγούστου 1741 

2 Αυγούστου 1741 

2 Αυγούστου 1741 

2 Αυγούστου 1741 

17 Αυγούστου 1741 

20 Αυγούστου 1741 

21 Αυγούστου 1741 

21 Αυγούστου 1741 

22 Δεκεμβρίου 1748 

9 'Ιανουαρίου 1750 

10 Αυγούστου 1752 

21 Μαΐου 1753 

22 Δεκεμβρίου 1753 

8 Φεβρουαρίου 1754 

Τίτλος έγγραφου Άρ. εγγρ. 

'Τποσχετικο ε'γγραφο των κατοίκων της χώρας Γα-
λάτζητας [Γαλάτιστας] προς τον Τίμιο Σταυρό της 
μονής Ξηροποταμου 77 

'Αφιέρωση αμπελιού στην Καρνιά άπο το Ζαφείρη 
του Συνανοΰ 78 

'Αφιέρωση ελαιοδέντρων στη Γαλάτιστα άπο τη 
Ζαφείρα Βουρβουρίταινα 79 

'Αφιέρωση αμπελιού στο Παλαιομάντρι άπο το 
Βρέτα του Γιωργάκη 80 

'Αφιέρωση αμπελιού στην τοποθεσία Ματροΰ άπο 
το Μανόλη τοΰ Ζαφείρη 81 

'Αφιέρωση τεσσάρων ελαιοδέντρων στη Γαλάτιστα 
άπο το Θανάση τοΰ Βασιλικού 82 

'Αφιέρωση αμπελιού στη Γαλάτιστα άπο το Νικό
λα του γερο-'Αγγέλου 83 

'Αφιέρωση ελαιοδέντρου στοΰ Μάρμαρου άπο το 
Γιάννη, γιο τοΰ Ζαφείρη 84 

'Αφιέρωση ελαιοδέντρων στο Μεσοράχι άπο το Δη
μήτρη, γιο τοΰ ιερομόναχου Κωνσταντίου Οίκο- 85 
νόμου 

'Αφιέρωση ελαιοδέντρων στοΰ Κάλιανη τη βρύση 
άπο τον Παναγιώτη, γιο τοΰ Θεολόγη 88 

'Αφιέρωση ελαιοδέντρων με χωράφι στον Κοσιβά 
άπο το Σωτήρη τοΰ Χρήστου 86 

'Αφιέρωση χωραφιοΰ στοΰ Μάρμαρου άπο τη Δού-
καινα, θυγατέρα τοΰ Παναγιώτη 87 

'Αφιέρωση συκαμνιας στον "Αγιο Νικόλαο άπο την 
Πόζια τοΰ Δήμου Στάνη 89 

'Αφιέρωση ελαιοδέντρου στην Τούφα άπο την 'Α
χτίνα τοΰ Δημήτρη Καμπούρη 90 

'Αφιέρωση ακινήτων στη Σάρτη άπο το Φράγκο -
γιάννη τοΰ Τζελαλή 101 
Πωλητήριο σπιτιοΰ καΐ αφιέρωση χωραφιών άπο 
τη Ζωή Τζακαλίνα 102 

'Ανταλλαγή χωραφιοΰ τοΰ Τίμου τοΰ Σταματούδη 
στην Όρμύλια με χωράφι της μονής Ξηροποταμου 104 

Υποσχετικό ε'γγραφο των κατοίκων της χώρας Πάλ-
τζας προς τον Τίμιο Σταυρό της μονής Ξηροποταμου 105 
Πωλητήριο σπιτιοΰ στο Κρούσοβο άπο το γερο-
Χρήσιμο 106 

Υποσχετικό ε'γγραφο των κατοίκων της χώρας 
Βραστών προς τον Τίμιο Σταυρό της μονής Ξηρο
ποταμου 107 



194 ΑΡΧΕΙΟ Ι. Μ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Χρονολογία 
25 Απριλίου 1754 

6 'Ιουλίου 1754 

30 'Ιουνίου 1755 

20 'Οκτωβρίου 1759 

15 Φεβρουαρίου 1760 

30 Μαΐου 1760 
17 Αυγούστου 1762 

27 Νοεμβρίου 1762 

30 Νοεμβρίου 1762 

16 'Ιουνίου 1763 

1 'Ιουλίου 1763 

10 Μαρτίου 1764 
12 Αυγούστου 1764 

15 Νοεμβρίου 1765 

5 Αυγούστου 1766 

20 Μάιου 1767 

28 'Ιουλίου 1768 
31 'Ιανουαρίου 1770 

15 Αυγούστου 1773 

Τίτλος εγγράφου Άρ. έγγρ. 
Κατάλογος προσφορών των συντεχνιών της πολι
τείας Σερρών προς τον Τίμιο Σταυρό της μονής 
Ξηροποτάμου 108 

Υποσχετικό έγγραφο τών κατοίκων του χωρίου Γα-
λαρινοϋ προς τον Τίμιο Σταυρό της μονής Ξηρο
ποτάμου 109 
Πωλητήριο χωραφιού στο Κρούσοβο άπο τό Θεο-
δωρή και τη σύζυγο του Χιμού 110 

'Αφιέρωση μονής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου 
στη μονή Ξηροποτάμου 115 
Πωλητήριο σπιτιού στην ενορία τής Παναγίας άπο 
τις θυγατέρες τοΰ Γιώργη Γιώτα 116 

'Αφιέρωση κεριοΰ στή μονή Ξηροποτάμου 117 
Υποσχετικό έγγραφο τών κατοίκων τής χώρας Ά -
ειβάτι προς τον Τίμιο Σταυρό τής μονής Ξηροπο
τάμου 124 
'Εξοφλητικό γράμμα τοΰ Ά λ ή πασά Άγιομαμίτη, 
σχετικά με οφειλή τής μονής Ξηροποτάμου στον 
πατέρα του 125 
'Αφιέρωση σπιτιοΰ άπο το Χατζή-Παναγιώτη καί 
τη σύζυγο του Σμαραγδή 126 

'Υποσχετικό έ'γγραφο τών κατοίκων τής χώρας Νι
γρίτας προς τον Τίμιο Σταυρό τής μονής Ξηρο
ποτάμου 127 

'Υποσχετικό έγγραφο τών κατοίκων τής χώρας 
Τζερπίστας προς τον Τίμιο Σταυρό τής μονής Ξη
ροποτάμου 128 
Διαθήκη τοΰ μονάχου Δανιήλ 129 

'Υποσχετικό έ'γγραφο τών κατοίκων τής κάτω χώ
ρας Κρουσόβου προς τον Τίμιο Σταυρό τής μονής 
Ξηροποτάμου 131 

'Υποσχετικό έγγραφο τών κατοίκων τής χώρας 'Α
γίου Μάμαντος προς τον Τίμιο Σταυρό τής μονής 
Ξηροποτάμου 135 

Έγγραφο αφιέρωσης χριστιανών άπο τήν πολιτεία 
Σύρκρας προς τον Τίμιο Σταυρό τής μονής Ξηρο
ποτάμου 137 
Πωλητήριο χωραφιοΰ στη Νάξο άπο τήν Ά γ γ ε -
λίνα τοΰ Μανέτα 139 
'Αφιέρωση ακινήτου άπο τον Πολύμερο τοΰ Ναθή 141 
'Αφιέρωση τής μονής Ταξιαρχών, στή Γλώσσα 
Σκοπέλου, άπο τους κτήτορες επιτρόπους 142 

'Αφιέρωση άμπελιοΰ στο χωρίο Πάλτζια άπο το 
Δανίλη τοΰ Χατζή-Φώτη 146 



ΠΙΝΑΚΕΣ 195 

Χρονολογία 
15 Αυγούστου 1773 

15 Αυγούστου 1773 

4 'Ιανουαρίου 1775 

30 Αυγούστου 1775 

8 'Ιανουαρίου 1777 

22 'Ιανουαρίου 1777 

[πριν τήν 1η Σεπτεμβρίου 

1783] 
[γύροί στο 1783] 

1 'Ιανουαρίου 1784 

29 Αυγούστου 1791 

16 Φεβρουαρίου 1793 

6 Φεβρουαρίου 1796 
10 'Ιουνίου 1800 

15 Αυγούστου 1800 

1 Νοεμβρίου 1800 

18 Νοεμβρίου 1800 

[18ος αι.] 

[18ος αι.] 
[18ος αι.] 
[18ος αι.] 
[18ος αι.] 

Τίτλος εγγράφου 
'Αφιέρωση αμπελιού στο χωρίο Πάλτζια άπο το 
Βασίλη τοΰ Σπάντου 

'Αφιέρωση αμπελιού στο χωρίο Πάλτζια άπο τον 
Πολύζο τοϋ 'Ανδρέα 

'Αφιέρωση σπιτιού στή Νιγρίτα άπο το Βαγγέλη 
Σαμαρά 

'Αφιέρωση ακινήτων στο χωρίο Κουβιοί άπο τη 
Γεράκω τοϋ 'Αργύρη Σωτηρούδη 

'Επικύρωση αφιέρωσης στή μονή Ξηροποτάμου χω
ραφιών στή Σάρτη άπο τα παιδιά της Γραμματοΰς 

'Αφιέρωση ακινήτων άπο τον Τριαντάφυλλο τοΰ 
Μελαχρινού 

'Αφιερώσεις στον Τίμιο Σταυρό της μονής Ξηρο
ποτάμου κτημάτων στο Κρούσοβο 

'Αφιερώσεις ακινήτων στο Κρούσοβο, Τζίτζου καί 
άλλου 

'Αφιέρωση μισοΰ σπιτιού στο χωρίο "Αγιος Νικό
λαος άπο τον 'Ιωάννη τοΰ Ζαφείρη 

'Αφιέρωση σπιτιοΰ στή Μάκρη άπο τή Σημιρούδα, 
χήρα τοΰ Ραζή 

'Επιστολή τοϋ Μιχάλη, γιου τοΰ Χατζή-Θεοδωρά
κη Ρέμπου, προς τον πατέρα του 

Άφιερωτήριο φελονίων 
'Αφιέρωση άμπελιοΰ στο Βούλγαρο Θάσου άπο το 
Δημήτριο τοΰ 'Ιωάννη Θασσίτη 
Πωλητήριο με αφιέρωση στή μονή Ξηροποτάμου 
άπο το Γεωργάκη τοΰ 'Αλεξανδρή 

'Αφιέρωση άμπελιοΰ στο χωριό Τζιτζόρι άπο τή 
Γιαννάκαινα Κουμουντούραινα 
Πωλητήριο στή μονή Ξηροποτάμου χωραφιοΰ στή 
Σάρτη άπο τα αδέλφια Γιάννη καί Θεοδώρα 
Πωλητήριο μυλοτόπου στην 'Αγία Παρασκευή άπο 
τον ιερομόναχο Δαβίδ τοΰ Βοήλα 

Πωλητήριο λιβαδιών στην περιοχή Παλαιοχωρίου 
Έγγραφο υποθήκης τών κατοίκων τής Όρμύλιας 
Πωλητήρια χωραφιών στή Σάρτη 

'Αφιέρωση κινητών καί ακινήτων στή Συκιά άπο 
το Μίχο 

'Λρ. έγγρ. 
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149 

150 
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168 

177 

182 

184 

185 

186 
187 
188 
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Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΑΟΓΟ ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ 

αρ. Ευδόκιμου αρ. καταλόγου 

36 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
111 
112 
113 

14 
6 
20 
24 
169 
170 
172 
171 
173 
175 
174 
176 
178 
179 
180 
183 
1 
11 
21 
28 
29 
111 
112 
113 
140 
12 
190 
189 
101 
138 
151 
185 
9 
4 
13 

αρ. Ευδόκιμου αρ. καταλόγου 
114 
115 
116 
120 
121 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
163 
164 
165 
166 
177 
178 
179 

16 
27 
36 
25 
30 
55 
188 
44 
43 
10 
72 
104 

ί 31 
1 32 

33 
37 
38 
39 
46 
47 
52 
57 
61 
67 
91 
92 
139 
143 
76 
79 
85 
102 
2 
3 
15 
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αρ. Ευδόκιμου αρ. καταλόγου αρ. Ευδόκιμου αρ. καταλόγου 
180 

181 < 

187 
188 
189 
190 
192 
193 
195 
196 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
210 
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Δ. Π Ι Ν Α Κ Α Σ Σ Γ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Ε Ω Ν Σ Τ Α ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α 

1. 'Ανέκδοτη πράξη πώλησης, τοΰ Μαρτίου 6688 (1180) ίνδ. ι', τής μονής 
Άλητζηδίου άπο τον ηγούμενο Κοσμά. Πρωτότυπο.- Μεμβράνη 3 9 0 x 3 0 5 . 
Το κείμενο καταλαμβάνει το recto . Μελάνι φαιό, περασμένο σε ορισμένα 
σημεία 2 φορές.- Διατήρηση κακή' έξίτηλο, φθορές και σχισίματα στις δι-
πλώσεις . -Όρθογραφία.- Σημειώσεις στο verso: α) Ό ηγούμενος Κοσμάς 
του άγιου μεγάλομαρτιρος Νικυφόρου τοϋ τότε / Ξηροποτάμου επούλησε 
το μινίδριο του τής Θεοτόκου του Βλιτζιδίου, β) σλαβική: ΚΝΗΡΑΚΟ-
ΖΜΗΝ -J"· 

2. Υπόμνημα τοΰ Πρώτου Νικηφόρου τοΰ 6524 (1016) (Acte 3). Το πρω
τότυπο βρίσκεται στο αρχείο τής μονής. Μεμβράνη 600 Χ 230—250. Με
λάνι καστανό.- Διατήρηση κακή, λείπει ή άνω αριστερή γωνία, υγρασία.— 
Στο κάτω περιθώριο δύο τρύπες για βούλλα.- Σημειώσεις: α) (13-14ος 
αι.) περιωρ(...) τοϋ Ξηροπ( ο )ταμ( ου ) μητροφάνους, β) έτος ζγε', γ) (18ος 
αι.) ςφηδω, δ) δυσανάγνωστη σλαβική. 

3 . Πρακτικό απογραφής (Acte 18a). Το έγγραφο είναι επικολλημένο σε 
μεμβράνη και μια χαλκογραφία- σε αυτή διακρίνεται ή εγγραφή: τεσσα-
ράκοντες μάρτυρες. 

4. Παρακέλευσις τοΰ δεσπότη Δημητρίου Α' Παλαιολόγου (Acte 21). Βρέ
θηκαν τρία αντίγραφα: 
α) 'Αντίγραφο (15ος αι.).—Χαρτί 2 4 7 x 2 1 4 . Μελάνι καστανό.—Διατή
ρηση καλή, επικολλημένο σε άλλο χαρτί.— Σημείωση: (18ος cd.) ηγούμε
νος εϊναι τος δ Θεοδόσιος σκαράνος εις μονίδριον της Θεοτόκου κίμησης 
εις την Ορμιληαν Ι καθος όσα λαμβάνι ή διαθήκη τοϋ Θεοδοσίου του 
Σκαράνου οπού. 
β) 'Αντίγραφο (16ος α ι . ) . -Χαρτί 3 1 0 x 2 1 0 . Μελάνι καστανό. -Διατή
ρηση καλή. 
γ) 'Αντίγραφο (16ος α ι . ) . -Χαρτί 3 0 5 x 2 1 2 . Μελάνι καστανό.-Διατήρη
ση καλή.- 'Η 'ίδια ποιότητα χαρτιού και ή ί'δια γραφή με το προηγούμενο 
αντίγραφο.-Σημείωση: (19ος cd.) Άντίγραφον / διατάγματος βασιλι/κοϋ 
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νπερασπίζον τα δίκαια τής μονής εις την / διένεξιν μετά της τον / Δο-
χειαρίον μονής. 

5. Περιορισμός τοΰ προκαθημένου Δράμας Λέοντος Καλόγνωμου (Acte 22). 
Βρέθηκε αντίγραφο (16ος α ι . ) . -Χαρτ ί 3 0 0 x 2 0 5 . Μελάνι φα ιό . -Δ ιατή 
ρηση καλή. -Σημε ίωση: (19ος αι.) περιορισμοί τον λογκον. 

6. Σιγιλλιώδες γράμμα Μαΐου 6915 (1407) (Acte 29). Βρέθηκε αντίγραφο 
(απομίμηση πρωτοτύπου) (18ος αι.) .-Μεμβράνη 7 9 0 x 5 0 0 . Μελάνι μαΰ-
ρο.—Διατήρηση καλή.— Διακοσμημένο πρωτόγραμμα.- Σημείωση: (19ος 
αι.) Το παρόν διαλαμβάνει δια τα σύνορα τοϋ μετοχίον τής Όρμήλιας 
όπον εμάλωνον με τονς δοχειαρίτας. 

7. Διαθήκη τής μοναχής Νυμφοδώρας τοΰ 6954 (1445) (Acte 30). Βρέθηκε 
αντίγραφο (16ος α ι . ) . - Χαρτί 4 3 0 x 3 2 3 . Μελάνι καστανό.- Διατήρηση 
καλή. -Σημε ίωση: (19ος αι.) διαθήκη της νημφοδόρας. 

8. Πλαστό χρυσοβουλλο τοΰ αυτοκράτορα Θεοδοσίου Β ' , τοΰ 5935 (427) 
(Appendix Ια) . Βρέθηκε αντίγραφο (19ος α ι . ) . - Χαρτί (δίφυλλο) 557 Χ 
393. Το κείμενο εκτείνεται και στο verso τοΰ α' φύλλου. Μελάνι μαΰρο, 
με χρήση μελανιού χρώματος έρυθροΰ για τον δρο «λόγος», υπογραφή 
κλπ . - Διατήρηση καλή.— Σημείωση: "Ισον άπαράλλακτον τω προτοτνπω. 

9. Πλαστό χρυσοβουλλο τοΰ αυτοκράτορα Ρωμανοΰ Α' τοΰ 6432 (924) 
(Appendix Iß ) . Βρέθηκαν τρία αντίγραφα: 
α) 'Αντίγραφο (απομίμηση πρωτοτύπου) (18ος αί.).— Μεμβράνη 678 Χ 
630. Μελάνι καστανό.—Διατήρηση καλή.—Μύρινθος καφέ.—Σημείωση: 
χρνσόβονλον τον ρομανού. 
β) 'Αντίγραφο (απομίμηση πρωτοτύπου) (18ος α ί . ) . - Μεμβράνη 855 Χ 
550. Μελάνι καστανό.— Διατήρηση μέτρια, το έγγραφο έ'χει περαστεί με 
είδος βερνικιοΰ.— Μύρινθος άσπρη-κόκκινη.— Στο άνω περιθώριο παρά
σταση τοΰ αυτοκράτορα σε θέση «δεήσεως», πού προσφέρει κιβώτιο με 
το Τίμιο Ξύλο στον "Αγιο Παΰλο και τους μοναχούς του. Στο βάθος σχη
ματική παράσταση τής μονής.—Σημείωση: (19ος αί.) Το χρνσόβονλλον 
τον βασιλέως Ρωμανοΰ δ οποίος τής εδόθη ες τύπον. 
γ) 'Αντίγραφο (18ος α ί . ) . - Χαρτί 7 8 5 x 5 2 5 . Μελάνι μαΰρο.- Διατήρηση 
καλή.— Στο άνω περιθώριο παράσταση τοΰ αυτοκράτορα Ρωμανοΰ όρθιου 
και έντυπη σφραγίδα τής μονής.- Σημείωση: τον βασιλέος Ρομανον. 

10. Πλαστό χρυσοβουλλο τοΰ αυτοκράτορα 'Ανδρόνικου Γ ' Παλαιολόγου, 
Αυγούστου, ίνδ. 13, 6810 (1302) (Appendix 1γ). Βρέθηκαν δύο άντί-

. γραφα: 
α) 'Αντίγραφο (απομίμηση πρωτοτύπου) (18ος αί.).— Μεμβράνη 700Χ 
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525. Μελάνι καστανό, μέ χρήση μελανιού χρώματος ερυθρού για τον Ορο 
«λόγος», υπογραφή κ λ π . - Διατήρηση καλή.— Στο άνω αριστερό περιθώ
ριο παράσταση του αυτοκράτορα 'Ανδρόνικου όρθιου. 
β) 'Αντίγραφο (απομίμηση πρωτοτύπου) (18ος αι.).— Χαρτί 7 4 5 x 5 2 5 . 
Μελάνι καστανό, μέ χρήση μελανιού χρώματος ερυθρού για τον ορο «λό
γος», υπογραφή κλπ . - Διατήρηση μέτρια.— Στο άνω αριστερό περιθώριο 
παράσταση του αυτοκράτορα 'Ανδρόνικου όρθιου* δεξιά έντυπη σφραγίδα 
της μονής.- Σημείωση: Χρυσόβουλο τον Ανδρόνικου βασιλέος / το οποίον 
είναι ίσον απαράλακτον τοϋ προτοτίπου / χρισοβούλου. 

11. Πλαστή διαθήκη της μοναχής 'Αγαθής, 20 Σεπτεμβρίου, ίνδ. 9, 6950 
(1441) (Appendix 1δ). Βρέθηκε αντίγραφο (απομίμηση πρωτοτύπου) 
(18ος α ι . ) . -Χαρτ ί 7 4 5 x 5 1 5 . Μελάνι καστανό.-Διατήρηση κ α λ ή . - Σ τ ο 
άνω αριστερό περιθώριο έντυπη σφραγίδα τής μονής.— Σημειώσεις: α) 
Της άγάθης διαθήκη, β) 1442. 

12. "Εγγραφο τοϋ Πρώτου Δανιήλ, 27 'Ιανουαρίου 6938 (1430) (Appendix 3). 
Ή «copie ancienne» δεν είναι γραμμένη σε μεμβράνη, άλλα σε χαρτί. 
Στην «copie récente» ή σημείωση πρέπει να διαβαστεί: . . .τοϋ άφιερω-
τοϋ 'Ισαάκ και οχι . . . τοϋ πρώτου. 

13. Βρέθηκαν αντίγραφα 20οΰ αι. των actes άρ. 5, 13, 20. 
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Οί αριθμοί δηλώνουν τον αύξοντα αριθμό τών εγγράφων. Στην ευρετηρίαση τών κωδίκων 
προτάσσεται του άριθμοϋ ή ένδειξη Κωδ., ενώ στην ευρετηρίαση τών βυζαντινών εγγράφων 
(βλ. πίνακα συμπληρώσεων στα Βυζαντινά έγγραφα, σελ. 199) προτάσσεται του άριθμοϋ 
ή ένδειξη Βυζ. Τέλος, με την ένδειξη Eia. δηλώνονται οί αριθμοί τών σελίδων της εισα
γωγής. Τα ονόματα τών προσώπων έχουν ταξινομηθεί μέ την εξής σειρά: α) μέλη της 
ιεραρχίας της εκκλησίας, β) μέλη τής αγιορείτικης κοινότητας, και γ) κληρικοί και λαϊκοί. 

1Άβακούμ, ιερομόναχος Ξηροποτάμου 50 
2Άβακούμ Θεολόγης, γείτονας 161 
άβαρίζια 46 
'Άβέρκιος, μητροπολίτης Βερροίας 17 
2Άβέρκιος, γέρων Λαύρας 15, 20 

'Αβραάμ, γέρων Ξηροποτάμου 68 
^Αβράμπεης Δημήτριος, κτίτωρ 'Αγίου Νι

κολάου 4 
2Άβράμπεης Ιωάννης, γιος τοΰ Δημητρίου, 

κτήτωρ 'Αγίου Νικολάου 13 
Άβραμπίκης, πατέρας τοϋ Γραμμένου 182 
Actes: de Kut lumus 1,179· de Saint Pan t é -

léèmôn 179· de Prô ta ton 12· de Xéropo-
tamou 179, Βυζ. passim, Είσ. 9 

Άγαθάγγελος, μητροπολίτης Κυζίκου 159 
'Αγαθή, μοναχή Βυζ. 11 
'Αγαπητός, παπάς, πατέρας τοϋ Θανάση 86 
'Αγάπιος, γέρων Ξηροποτάμου 160 
Άγαρηνοί 181 
αγάς: 'Αγίου "Ορους 41, 58, 111, 125, 174· 

μποσταντζής 174* μπουμπασήρης 125 
Άγγελάκης Χριστοδούλου, μάρτυρας 116 
νΑγγελής, διάκονος, μάρτυρας 139 
2Άγγελής, παπάς, εκπρόσωπος 'Ιερισσού 36 
3'Αγγελής, πατέρας τοΰ Μανολάκη 185 
4'Αγγελής τοΰ Πέτρου, μάρτυρας 185 
Άγγελίνα τοΰ Μανέτη, πωλήτρια 139 
'•"Αγγελος, αδελφός τής 'Αχτίνας 90 
2"Αγγελος, γέρων, μακαρίτης, πατέρας τοΰ 

Νικόλα Λογοθέτη 83 
3"Αγγελος, μάρτυρας 26 
4"Αγγελος, παπάς, πατέρας τοΰ γερο-Γεώρ-

γη 44 
5"Αγγελος, πατέρας τοΰ Κυριαζή 156 
6"Αγγελος, πατέρας τοΰ Νικολάου (Νικόλα) 

78, 79, 80, 81, 82, 84, 87, 88, 89, 90, 102 

7"Αγγελος Σινγρή(ς) (Σιγγρής;), εκπρόσωπος 
Ίερισσοΰ, μάρτυρας 26, 27 

8"Αγγελος Συρόπουλος, μάρτυρας 26 
""Αγγελος Τζελαλής, μάρτυρας 189 
10"Αγγελος τής Άλίθους, παπάς, ιδιοκτήτης 

72 
""Αγγελος τοΰ παπα, εκπρόσωπος Ίερισσοΰ 

26,27 
12"Αγγελος τοΰ παπα-Βάτα, εκπρόσωπος Ί ε 

ρισσοΰ 27 
'Αγγέλου Γιάννης, εκπρόσωπος Ίερισσοΰ 36 
Άγγελοχαιρέτιστης μονή, γείτονας, Νάξος 46 
Άγγελοχάριστο, τοποθεσία, Νάξος 39 
αγελάδα 57 ,61 ,67 ,104 ,182 

Άγερσανίου, τοποθεσία, Νάξος 31 
'Αγία Αικατερίνη, εικόνα 35 
'Αγία Μαρίνα, μαχαλάς Σερρών 153 
'Αγία Παρασκευή, Κασσάνδρα 186 
' 'Αγίας Τριάδος, μονή, Κλάτια Μολδαβίας 

136 
2'Αγίας Τριάδος, παλαιοκέλλι Ξηροποτάμου 

54 
αγιασμός 74, 93, 95,107, 109,127,128, 

Κώδ. 2 
αγιογραφία, καθολικό Ξηροποτάμου 154, 155 
άγιαντωνίτικο αμπέλι, Νάξος 32 

"Αγιοι Πάντες, εκκλησία, 'Απάνω Μερέα Σαν
τορίνης 19 

"Αγιον "Ορος 2, 7, 45, 58, 61, 111, 121, 125, 
154, 159 ,169 ,171 ,176 ,180 ,183 , Κώδ. 6, 
απαγορεύσεις 7, 159, 169, 170, διοίκηση, 
κανόνες 7, 159* βλ. και μονές, Πρωτάτο, 
Μεγάλη Σύναξη, κοινοβιακό σύστημα 

"Αγιον Πνεΰμα 67 
"Αγιος Άβράμιος, κτήμα, Μολδαβία 136 
'"Αγιος Γεώργιος, εκκλησία, Γαλάτιστα 80 
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2"Αγιος Γεώργιος (Άναπαυσία), κελλίο 111 
"Αγιος Δημήτριος, γιορτή 50 
"Αγιος Θαλλαλαϊος, Νάξος 57, 61 
"Αγιος 'Ιωάννης, μονή, Μολδαβία 136 
"Αγιος 'Ιωάννης Θεολόγος, κελλίο Ξηροποτά-

μου 66 
"Αγιος Μάμας, κώμη - χώρα 125, 135, 182, 

191, μετόχι Είσ. 10 
χ"Αγιος Νικόλαος (κελλίο τοΰ Δοντά) 111 
2"Αγιος Νικόλαος, Γαλάτιστα 89 
3"Αγιος Νικόλαος, Ιερισσός 36 
4"Αγιος Νικόλαος, εκκλησία, Νάξος 120 
5"Αγιος Νικόλαος, μονή, Νάξος, στον αιγιαλό 

απέναντι άπα το λιμεώνα 18, στην πόρτα 
του γιαλού 47 

6"Αγιος Νικόλαος, ναός στο «μποΰργο» της 
Νάξου 31,32 

7"Αγιος Νικόλαος, ναός, πατριαρχικός και 
σταυροπηγιακός στα Σιδηροκαύσια 4, 9, 
κάθισμα, ανάμεσα στα Σιδηροκαύσια και 
τον "Ισβορο 13 

8"Αγιος Νικόλαος, χωρίο 162 
"Αγιος Παΰλος Ξηροποταμηνος 17, Βυζ. 9 
άγιοπαυλήτικο αμπέλι, Σάρτη 101, 189 

'Αγίου Παύλου μονή: έντυπη σφραγίδα 138" 
μετόχι στη Σάρτη 138, 185" Ματθαίος, 
προηγούμενος 2" Σεραφείμ, καθηγούμε-
νος 138' Τιμόθεος, καθηγούμενος 41" Φιλό
θεος, δίκαιος 138" βλ. και άγιοπαυλήτικο 
αμπέλι 

νΑγίων Τεσσαράκοντα (Σαράντα) Μαρτύ
ρων = Μονή Ξηροποτάμου passim 

2 Άγ ίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, εκκλησία 
59 

3 'Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, μονή, 
Μολδαβία, μετόχι Ξηροποτάμου 136 

3 Άγ ίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, μονύδριο, 
Νάξος, μετόχι Ξηροποτάμου 39, 46, 52, 
5 7 , 6 1 , 6 7 , 9 1 , 9 2 

"Αγιος Σπυρίδων, Πάρος 37 
'Αγίων λείψανα βλ. λείψανα 
Άγιομαμίτης Ά λ ή πασάς, γιος τοΰ Μεχμέτ 

πάσα 125 
'Αγκύρας μητροπολίτης: "Ανθιμος 49" Ίωαν-

κιος 171,180 
αγορά βλ. πώληση 
1Άγοραστος Γερακάρης, μάρτυρας 187 
2'Αγοραστός του Μανόλη, εκπρόσωπος Ό ρ -

μύλιας 188 
"Αγουσα, Πάρος 37, 38 
αγρυπνία 17, 160 

'Αγχιάλου μητροπολίτης, Άνανίας 145 
αγωγή δικαστική βλ. δικαστήριο 

'Αδάμ, παπάς, μάρτυρας 106, 110 
ρΑδάμης Γιώργου, εκπρόσωπος Ίερισσοΰ 36 
2Άδάμης, γιος της Γραμματοΰς 151 
3Άδάμης, εκπρόσωπος Νιγρίτας 127 
4Άδάμης, πατέρας τοϋ 'Ιωάννη 152 
5'Αδάμης τοϋ 'Αθανασίου, εκπρόσωπος Κά

τω Κρουσόβου 131 

1Άδάμης τοΰ Σκαρλάτη, εκπρόσωπος Κάτω 
Κρουσόβου 131 

Άδαμούδη(ς), πατέρας τοΰ Συνάδη 149 
άδεια: αντικατάστασης ηγουμένου 96" ίδρυ

σης μονής 136' χρήσης δρόμου 140 
αδελφότητα (μοναστική κοινότητα) 129, 144, 

167 
Άδριανουπόλεως μητροπολίτης: Διονύσιος 

113· Νεόφυτος 49 
Άειβάτι, χώρα 124 
αέρας, δικαίωμα για ανέγερση οικοδομής 31 

Άζάπης, γείτονας 55 
Άζαρία, έγκώμιον προς... Κώδ. 9 
1'Αζαρίας, γέρων Διονυσίου 41 
2'Αζαρίας, προηγούμενος Κουτλουμουσίου 58 

'Αθανάσης, μάρτυρας 5 
r Αθανάσιος, μητροπολίτης Νικομήδειας 171 
2'Αθανάσιος, μοναχός Σταυρονικήτα 29 
3'Αθανάσιος, διδάσκαλος της ζωγραφικής τέ

χνης 154 
*'Αθανάσιος, πατέρας τοΰ 'Αδάμη και τοΰ 

Γιάννη 131" βλ. καί Θανάσης 
'Αθηνών μητροπολίτης, Θεοφάνης 17 
Άθωνιάς, σχολή τοΰ 'Αγίου "Ορους 176 
αιγιαλός 179,183" Νάξου 18,47 
Αϊνου μητροπολίτης, Δανιήλ 21 
Αιτωλίας, πατριαρχικός έπαρχος, Γρηγόριος 

3 ' βλ. Ναυπάκτου μητροπολίτης 
1'Ακάκιος, επίσκοπος Έρκουλίων ήτοι Ά ρ -

δαμερέως 8 
2'Ακάκιος, ιερομόναχος Διονυσίου 42 
3'Ακάκιος, 'ιερομόναχος Κωνσταμονίτου 15 
4'Ακάκιος, 'ιερομόναχος Σιμωνόπετρας 11 
5'Ακάκιος, μοναχός Σιμωνόπετρας 118 
ακολουθία 17,130 

Άκορνιζές, τοποθεσία, Όρμύλια 104 
'Ακριβής τοΰ Παυλή, μάρτυρας 146 
νΑκριβός, γείτονας 161 
2'Ακριβός, εκπρόσωπος Γαλαρινοΰ 109 
3'Ακριβός Άντρεαδάκης, μισέρ, άνηψιος Ά ν -

τωνίνας, πωλητής 46 
4'Ακριβος Δημήτρης, μάρτυρας 33 
5'Ακριβος 'Ιωάννης, μάρτυρας 31 
νΑκριβός Λευθέρης, μισέρ, επίτροπος της μο

νής 'Αγίου Νικολάου Νάξου 18 
2'Ακριβός Νικόλαος, μισέρ, ευγενής, πωλη

τής 31, νοτάριος 35, 39, 40, πατέρας της 
Άντωνίνας 39, μακαρίτης 35 

'Αλέκος ..., πρώην μέγας σερδάρης 115 
'Αλεξανδρείας πατριάρχης: πρώην, Ματθαίος 

144· Σίλβεστρος 7 
νΑλεξανδρής, γείτονας, μάρτυρας, πωλητής 

55 
2'Αλεξανδρής, μακαρίτης, πατέρας τοΰ Γεωρ-

γάκη 182 
3'Αλεξανδρής Λάσκαρις, πιστωτής 91, 92 
νΑλέξανδρος, ποστέλνικος, άρχων 136 
2'Αλέξανδρο(ς) 'Ελεήμων, άρχων επισκοπής 

Ίερισσοΰ 13 
Άλεξαντρής, μάρτυρας 43 
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1Άλέξης, εκπρόσωπος Σούρπας 75 
2'Αλέξης, πατέρας της Άννέζας 37 
3Άλέξης του Άνδριανοΰ, μάρτυρας 110 
4Άλέξης τοϋ Βαγή, γέρων, εκπρόσωπος 'Α

γίου Μάμαντος 135 
Άλεξούδια, Δημητράκης και Μιχαλάκης, ά-

φιερωτές 161 
Άλετρας, πατέρας τοϋ Χριστοδούλου 55 
Ά λ ή πασάς Άγιομαμίτης, γιος τοϋ Μεχμέτ 

πασά 125 
Άλητζηδίου, μονή Βυζ. 1 
Άλίθους 72" βλ. παπα-'Άγγελος 
Άλλαμάνα 71 
αλληλοβοήθεια μεταξύ των μονών 'Αγίου "Ο

ρους 159 
άλογο 190 

Άλουπαστας, μάρτυρας 26 
'Αλυκή, χωράφι στην... 10 
'Αλώνια, τοποθεσία 161 
αλώνι: 2ξω... 190' τοϋ παπα-Μανόλη Μιλα-

χροΰ 76" τοϋ Σταμάτη 188 
άλωνισμος 40 
αμάρτημα 17, 172, 173 

Άμασσείας, μητροπολίτης 3 
'Αμβρόσιος, προηγούμενος Λαύρας 118 
"Αμμος Παχειά, τοποθεσία, Νάξος 39 
αμπάρι 65 
άμπατζήδες Σερρών 108 
αμπέλι 13, 19, 23, 31, 32, 33, 35, 39, 47, 52, 

57, 59, 60, 61, 78, 80, 81, 83, 87 ,101,115, 
133, 146, 147, 148, 152, 161, 177, 183, 
184,189,190· κατοχή στο "Λγιον "Ορος 7 

άμπελοστρέμματο 183 
άμπελότοπο 23 
αμυγδαλιές 184 
αμφια 7, 54, 59, 66, 168, 133, Κώδ. 3, Κώδ. 

4, Κώδ. 11 
αμφορέας 32 
2'Αναγνώστης Άριστος, γείτονας 161 
3'Αναγνώστης Γαητάναρος, άφιερωτής 70 
4'Αναγνώστης Μοσχόπουλος, μάρτυρας 35 
άνάζωλον 30 
1'Ανανίας, μητροπολίτης 'Αγχιάλου 145 
2'Ανανίας, μητροπολίτης Δέρκων 159 
3'Ανανίας, μητροπολίτης Μαρώνειας 49 
4'Ανανίας, γέρων Ίβηρίτης 111 
5'Ανανίας, γέρων Ξηροποτάμου 134 
6'Ανανίας, επιστάτης 'Αγίου "Ορους και προ

ηγούμενος Λαύρας 118 
7'Ανανίας, 'ιερομόναχος Ξηροποτάμου 68 
8'Ανανίας, μοναχός Γρηγορίου 14 
9'Ανανίας, μοναχός Σιμωνόπετρας 41 

Άναπαυσίας κελλίο 1, 6, 20, 24, 111, 169, 
170, 171, 173, 174, 175, 178, 179, 180, 
183, Είσ. 10" κελλίο 'Αγίου Γεωργίου 111 

Άναπλιώτης 'Ιωάννης, παπάς, πνευματικός, 
μάρτυρας 143 

1'Λναστάσης, μακαρίτης, πατέρας τοϋ Γιάν
νη 185 

2'Ανάστασης Ζαφείρη (ς), μάρτυρας 116 

1 Αναστάσιος 102 
2'Αναστάσιος, γέρων Ξηροποτάμου 53 
3'Αναστάσιος, παπάς, μάρτυρας 106 

'Ανατολής, μοναχός 'Ιβήρων 14, 20 
^Ανατόλιος, δίκαιος Ξηροποτάμου 154, 163, 

167,168 
2Άνατόλιος, μοναχός 'Ιβήρων 28 
άνδρας: ευγενής 45" τίμιος 92· βλ. και άρχων 

} χρήσιμος^ 
*'Ανδρέας, εκπρόσωπος Σούρπας 75 
2'Ανδρέας Χατζή-, μάρτυρας 129 
3'Ανδρέας, πατέρας τοϋ Πολύζου 148 
4'Ανδρέας, πατέρας τοϋ μονάχου Δανιήλ 129 
5Άνδρέας Γαητάναρος, άφιερωτής 70 
6'Ανδρέας Κόλλυβας, μακαρίτης, πατέρας της 

Άννούσας 35 
7'Ανδρέας Κόλλυβας, μισέρ, πεθερός Νικολοΰ 

Βαρά 18 
8'Ανδρέας τοϋ Μανόλη, επίτροπος εκκλησίας 

114 
9'Ανδρέας τοϋ Σίμωνα, εκπρόσωπος 'Αγίου 

Μάμαντος 135 
1'Ανδριανός, πατέρας τοϋ 'Αλέξη και τοϋ Ζά

χαρη 110 
2Άνδριανος Δούκας, άρχων επισκοπής Ίερισ-

σοΰ 13 
3Άνδριανος 'Ιωάννης, κτίτωρ τοϋ καθίσμα

τος τοϋ Μεγάλου Νικολάου 13 
'Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγος 113, 170, 171, 

178,179,183, Βυζ. 10 
Άνεφαντάκης Σταμάτης, μάρτυρας 32 
'Άνθιμος, μητροπολίτης 'Αγκύρας 49 
2"Ανθιμος, μητροπολίτης 'Ιωαννίνων 45 
3"Ανθιμος, μητροπολίτης Μεσημβρίας 113 
4"Ανθιμος, μητροπολίτης Νικαίας 145 
5"Ανθιμος, μητροπολίτης Παροναξίας 91, 92 
6Άνθιμος, μητροπολίτης Παροναξίας 143 
7"Ανθιμος, μητροπολίτης Σερρών 49 
8"Ανθιμος, γέρων Ξηροποτάμου 50 ,51 ,54 
9Άνθιμος, ιερομόναχος Ξηροποτάμου 50 
10"Ανθιμος, ιερομόναχος, καθηγούμενος Ξη

ροποτάμου 119, σκευοφύλακας 121, 122, 
123 ,133,134,136 

11"Ανθιμος, μοναχός Ξηροποτάμου 10 
12"Αν0ιμος, προηγούμενος Ξηροποτάμου 93, 

95, ιερομόναχος 96 
10"Ανθιμος, ιερέας, εκπρόσωπος Ά ν ω Κρου-

σόβου 73 
Άννα, κυρά, άφιερώτρια 65 
Άννέζα, άφιερώτρια, θυγατέρα τοϋ Αλέξη 37, 

σύζυγος τοϋ Βασίλη Μπάφου 38 
Άννη 117 

1Άννούσα, θυγατέρα τοϋ μακαρίτη 'Ανδρέα 
Κόλλυβα, σύζυγος τοϋ Γεώργη Γρυπάρη 35 

2Άννούσα, χήρα τοϋ μισέρ Νικόλα Μιχαλί-
τζη 33 

ανταλλαγή ακινήτου 10, 26, 62,104 
Άντζούδης, γείτονας 161 
Άντρεαδάκης 'Ακριβός, μισέρ, άνηψιος Ά ν -

τωνίνας, πωλητής 46 
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χΆντρώνης, μάστορας, οικοδόμος 63 
2'Αντρώνης Γερακάρης, μάρτυρας 187 
1'Αντώνης, μάρτυρας 47 
2'Αντώνης Καλούση(ς), μάρτυρας 139 
3'Αντώνης Κοντοπίδης, μάρτυρας 61 
4'Αντώνης Κωνσταντίνου, εκπρόσωπος ΛΙπρα-

σόβου 130 
5'Αντώνης Λουρδας, μάρτυρας 31 
-••'Αντώνης Παπούδης, γείτονας 78 
2'Αντώνης Σπανόπουλος, μάρτυρας 46, 47 
3'Αντώνης τοϋ Θεοδωρη, επίτροπος εκκλησίας 

114' βλ. και 'Αντώνιος 
Άντωνίνα, σύζυγος τοϋ Μιχαήλ-Μικέλε Θεο

φίλου, κτιτόρισσα της μονής των 'Αγίων 
Τεσσαράκοντα Νάξου 31, θυγατέρα τοϋ 
Νικολάου Άκριβοΰ 39, αρχόντισσα, πω
λήτρια 46 

ΧΆντώνιος, γέρων Κωνσταμονίτου 2 
2'Αντώνιος, γέρων Σιμωνόπετρας 11 
3'Αντώνιος, μοναχός Σιμωνόπετρας 14 
4'Αντώνιος Γαλάτης, μάρτυρας 32 
5'Αντώνιος Κωνσταντής, εκπρόσωπος Μπρα-

σόβου 103 
νΑντώνιος Μαυρομάτης, άρχων και προεστός, 

μάρτυρας 92 
2Άντώνιος Μενδρινος (Μενδρηνός), πρωτονο

τάριος Ναξίας 52* βλ. και Μεδρινος 
3'Αντώνιος Στρατής, αποκαλούμενος Θεολο-

γίτης, πωλητής 31 
Ά ν ω Κρουσόβου, χώρα 69, 73, 74, 75 
αξιώματα πατριαρχείου 56 

Άξιώτης: παπα-Μακάριος 34" Νικόλας 
Στρούπελος 37 

Απάνω Μερέα, Σταντορίνης 19 
άπαράλλακτον, ίσον 6, 142, 170, Κώδ. 10, 

Κώδ. 12 
Άπέφαντος Κωνσταντής, γιος τοϋ Μπεφάνη 

Διμακότζη, επίτροπος και κτήτωρ της μο
νής Ταξιαρχών, άφιερωτής 142 

αποδεικτικό γράμμα 37, 43, 50, 51, 55, 60, 
62, 70, 73, 83 ,104 ,106 ,116 ,149 ,167 

απόδειξη: χαρατζιοΰ 15" εξόφλησης μαστό
ρων 154 

άπόδειξις αληθείας 180 
αποθήκη 97, 98, στον άρσανά της Άναπαυ-

σίας 179 
'Αποστόλης 149 
2Άποστόλης, παπάς, γείτονας 185 
3Άποστόλης Άργυρούδης, γείτονας 86 
4Άποστόλης Πλομο(ς), εκπρόσωπος Πολύ-

χρου 30 
5Άποστόλης Ρεήζης Δούκας, μάρτυρας 165 
6Άποστόλης Σαλάμης, πωλητής 152 
7Άποστόλης Τζόλης, πατέρας τοϋ Βαγγέλη 

Σαμαρά 149 
8Άποστόλης Τζοχατζής, εκπρόσωπος Σύρκας 

137 
9Άποστόλης τοϋ Γιώργη, συντάκτης τοϋ εγ

γράφου 162 
Άραπλή(ς) Θανάσης, μάρτυρας 100 

Άραράς Νικόλαος, μάρτυρας 33 
αργίας ποινή 4, 9,12 
Άργυρέκογλου, γείτονας 161 
1Άργύρης, γείτονας 62 
2Άργύρης, γείτονας 161 
3Άργύρης Ξένος, μάρτυρας 10 
4Άργύρης Σωτηρούδης, πατέρας ή σύζυγος 

της Γεράκως 150 
5Άργύρη(ς) Χατζή-Παναγιώτης 116 
6'Αργύρης τοϋ Καρλή, γείτονας 62 

Άργυρος Τζακάλης, μακαρίτης, σύζυγος της 
Ζωής 102 

Άργυρούδης Αποστόλης, γείτονας 86 
Άρδαμερέως (Έρκουλίων) επίσκοπος, Ά κ ά -

κιος 8 
Άρδαμερίου (επίσκοπος;), πατέρας τοϋ Στέ-

ριου 86 ,89 ,90 
άρές 1, 41, 61, 65, 69, 74, 75, 77, 105, 107, 

109,124, 127 ,128 ,131 ,135 ,138 , 144· βλ. 
καί κατάρες 

Άριστος Αναγνώστη (ς), γείτονας 161 
Άρκάδιος, ιεροδιάκονος Ρωσσικοΰ 6 
Άρκουλους, τοποθεσία, Νάξος 67 
Άρνας, πατέρας τοϋ Γιαννάκη 135 
άρσανάς: ρούσσικο παρεκκλήσι στον... 97" της 

Άναπαυσίας 179 
ΧΆρσένιος, μητροπολίτης Κρήτης 49 
2Άρσένιος, δίκαιος Ρωσσικοΰ 41 
3Άρσένιος, μοναχός Σιμωνόπετρας 118 
4Άρσένιος, σκευοφύλακας Ζωγράφου 111 

Άρτης (Ναυπάκτου καί...) μητροπολίτης, 
Γρηγόριος 3" βλ. Ναυπάκτου μητροπολίτης 

Άρφάνος Γεώργιος, εκπρόσωπος Πολύχρου 
30 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ (Ασωμάτων), μονύδριο, 
επισκοπή Λιτής και Ρεντίνης, μετόχι Ξη
ροποτάμου 8 

Αρχαγγέλων, κελλίο Ξηροποτάμου 66 
άρχιγραμματεύς Ναξίας βλ. Γάς 'Ιωάννης 
αρχιεπίσκοπος άδηλης ιεραρχικής έδρας, Θεο

φάνης 37 
αρχιερατική καγκελλαρία Νάξου 91, 143, 

πρβλ. 92 
αρχιερατικό καί συνοδικό ενυπόγραφο γράμμα 

126 
αρχιερέας, καθήκοντα 3 
αρχιμανδρίτης 

Βατοπεδίου, Συμεών, σκευοφύλακας 178, 
179 

Δοχειαρίου,'Ιωακείμ 170,171 
Έσφιγμένου,'Ιγνάτιος 170,171 
Λαύρας, Διονύσιος 170,171 
Σιμωνόπετρας, Γεράσιμος 58 
Πεντηκοστής, 'Ιγνάτιος, Ξηροποταμηνος 

45 
άρχονταρίκι, Ξηροποτάμου 97, 98 
αρχόντισσα: Άντωνίνα 46' Καλλίτζα Κόκκου 

Σουμμαρίπα, ευγενέστατη 31 
Χάρχων 49' καί προεστός 92' μεγάλης εκκλη

σίας 159' επισκοπής Ίερισσοΰ καί Αγίου 
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"Ορους 13' χρήσιμος, Παροναξίας 143" βλ. 
και άνδρας 

2άρχων: 'Αλέξανδρος 136" Μανόλης 119" Ρου-
σέτος 136 

Άσανοΰ 86 
άσβεστης 136 

Άσιλαν πασάς, μάρτυρας 188 
άσκαμνίες (συκαμνιές;) 182 
ασκητής 159 
άσλάνια 42, 50, 51, 53, 63, 73, 110, 123, 127 
άσπρα 2, 5,10, 15,16, 23, 25, 35, 36, 43, 53, 

54, 55, 64, 66, 91, 92, 116, 133, 136, 186, 
187, 188, Κώδ. 5· μετρητά 125 

άσταρτζήδες (κατασκευαστές φόδρας) Σερρών 
108 

Άστέριος, εκπρόσωπος Πολύχρου 30 
"Αστρος Γιάννος, μάρτυρας 100 
^Ασωμάτων (αρχαγγέλου Μιχαήλ), μονύδριο, 

επισκοπή Λιτής και Ρεντίνης 8 
2Άσωμάτων, εκκλησία, του Μεγάλου Ρεύμα

τος, Κωνσταντινούπολη 114 
Άτταλειώτης Νικολός, μισέρ, γείτονας 31 
αυγερινός, εκπρόσωπος Λογγοβικίας 74 
2Αύγερινός, παπάς, εκπρόσωπος Πολύχρου 62 
3Αύγερινός, πρωτοπαπάς, μάρτυρας 156 
4Αύγερινος Στάθης, εκπρόσωπος Όρμύλιας 

43 
Αύγέρος, πατέρας τοΰ Σοφιανού 131 
Αύγουστίνα, θυγατέρα της Λιανής, μακαρί-

τισσα 47 
Χαύθέντης: Βλαχίας - Ούγγροβλαχίας 95, 96, 

Κώδ. 4· Μολδαβίας - Μπογδανίας 93, 
Κώδ. 4 

2αύθέντης, Γερμανός Κορονέλλος 31 
αυθεντία Μολδαβίας 45 
Αύλακας, τοποθεσία, Όρμύλια 44 
αυλή: 31,116· βοεβόδα 93,95 
Αυξέντιος, παπάς Σταυρονικήτα 29 
αυτοκράτορας: 93'εικονισμός Βυζ. 9, 10* βλ. 

'Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγος, Θεοδόσιος Β' , 
Κωνσταντίνος Ζ ' Πορφυρογέννητος, Ρω
μανός Α' Λακαπηνος 

αύτοκρισία 178 
αφέντης, μεγαλειότατος, Γεώργιος Σκληρός 

46* βλ. και έφέντης 
άφεντία 35 ,39 ,47 ,52 
άφεση αμαρτημάτων 17,115 
αφιέρωση: άβιάστως 14' εγκυρότητα 39, 52, 

6 1 , 5 7 , 1 1 7 , 1 2 6 ' πωλητήριο 182' υπό ο
ρούς 19, 31, 39, 52, 59, 71, 100, 129, 142, 
150, 152, 165, 181 ' ακινήτων 31, 32, 33, 
59, 65, 71, 101, 141, 150, 152, 160, 161, 
190' αμπελιού 33, 47, 52, 57, 61, 78, 80, 
81, 83, 146, 147, 148, 177, 184' έλαιοδεν-
δρου 76, 79, 82, 84, 85, 86, 88, 90, ζώων 
57, 61, 67' κανδηλιοΰ 69, 73, 74· κεριού 
72 ,117 ,160 · κρασιού Κώδ. 10* μονής -
ναοΰ 4, 13, 19, 45, 59, 70, 102, 117, 142, 
163, Κώδ. 4' σε μονή - ναό 5, 9 ,18, Κώδ. 
4, Κώδ. 11" προίκας 35" σπιτιού 65,100, 

126, 149, 153, 162, 165· συκαμνιάς 89· 
τεμαχίων Τιμίου Σταύρου 17, 93" φελονίων 
168· χρημάτων 5, 69, 73, 75, 77, 92, 93, 
95,105, 107 ,109 ,124 ,128 ,131 ,135 ,137 , 
Κώδ. 4, για τις αγιογραφίες τοΰ καθολικού 
της μονής Ξηροποτάμου 155" χωραφιού 37, 
38, 44, 48, 161, 67, 86, 87, 88' 'Αγίου Νι
κολάου στή Μεγάλη 'Εκκλησία 4 Άνα-
παυσίας στή μονή Κουτλουμουσίου 179 

αφορισμός: αναίτια 9" βλ. και ποινή αφορι
σμού 

Άχηνιώτης, γείτονας 161 
'Αχλαδιά ξερή 139 
1 'Λχμέτ αγάς, κριτής για τήν υπόθεση τοΰ 

νεροϋ στις Καρυές 41, 58 
2>Αχμέτ αγάς, μπουμπασήρης 125 

'Αχτίνα, θυγατέρα του Δημήτρη Καμπούρη, 
σύζυγος τοΰ Βρέτα, άφιερώτρια 80, 90 

Βαγγέλης Σαμαράς, γιος τοΰ 'Αποστόλη Τζό-
λη, άφιερωτής 149 

Βαγγελινή, πρεσβυτέρα, εκπρόσωπος Τζερπί-
στας 128 

βαγένι (βαρέλι) 60" βλ. και βαρέλι, βουτζί 
Βαγής, πατέρας τοΰ γερο-'Αλέξη 135 
Βαθύ, Σάμος Κώδ. 10 
Βακαρέσκου Ραδορκάνος, πρώην μέγας κλου-

τσιάρης 115 
βακούφι: 65" εκκλησίας 161 
βακουφναμές 111,171,183 
Βαλκάν, γέρων, μάρτυρας 100 
Βάλτα, τοποθεσία 104 
βάμα (τελωνείο) 95, 99 
βάμασης μέγας της αυθεντίας της Μολδαβίας, 

Παγώνης τοΰ Σαούλ 45 
Βάμβακας Δ. 11 
βαμβάκι 156 
βάπτιση, «ρωμέικα» 35 
Βαπτισμένος Διαμαντής, μάρτυρας 31 
Βαράς Νικολός, μάστορας, γαμπρός 'Ανδρέα 

Κόλλυβα 18 
Βαρδάλαχος Πολίτης, κάτοικος τοΰ καστέλ-

λου Σαντορίνης, άφιερωτής 19 
βαρέλι 34· βλ. βαγένι, βουτζί 
Βάρες τοΰ Κουκουνάρα, Όρμύλια 72 
βάρος: φόρος 15, 56' εισόδημα σέ ελιές 181 
βάρους μέτρο: "Αγιον Ό ρ ο ς 7' βλ. και δρά

μι, οκά, κοίλο, λίτρες, πινάκι 
Βαρθολομαίος, μητροπολίτης Δρίστρας 113 
2Βαρθολομαΐος, μητροπολίτης Ηράκλειας 45 
Βαρσαμάς 'Ιωάννης, σύζυγος της Γυρακώς 

142 
Βαρσάμης τοΰ Πέτκου, άφιερωτής 156, 161 
Βασιλάκος, παπάς, κληρικός επισκοπής Ί ε -

ρισσοΰ και 'Αγίου Όρους 13 
βασιλεία: 181 ' αυτοκράτορας 17 
βασιλείας τοπιατικον 15 
Βασίλειος, ιερέας και οικονόμος 74 
1Βασίλης, γείτονας 55 
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2Βασίλης, παπάς, μάρτυρας 101 
3Βασίλης, παπάς, πατέρας τοϋ Στέριου 149 
4Βασίλης Μπάφος, σύζυγος της Άννέζας 37, 

38 
5Βασίλης τοϋ Σπάντου, άφιερωτής 147 
βασιλικός, -η, -ο: διάταγμα Βυζ. 4" δοσίμα

τα, συνήθη... 181* δώρο 17* μονή Ξηροπο-
τάμου 163, Κώδ. 4, Κωδ. 5 

Βασιλικός Γιαγιάτζος, μακαρίτης, πατέρας 
τοϋ Θανάση 82 

Βάτας, παπάς, πατέρας τοϋ 'Αγγέλου 27 
Βατοπεδίου μονή: δικαιώματα, εργαστήρια, 

Μολδαβία 136' προηγούμενος 176" προϊ
στάμενοι 179" Βίκτωρ, γέρων 41* Γεννά
διος, προηγούμενος 178, 179" Γεράσιμος 
Σεβάστειας 136* Γρηγόριος, ιερομόναχος 
179* Δαβίδ, ιερομόναχος, έκκλησιάρχης 
6' Δανιήλ, γέρων 41 ' Δοσίθεος, γέρων 2" 
Δοσίθεος, προηγούμενος 178, 179* Θεο
φάνης, 'ιερομόναχος 14* 'Ιωακείμ, μοναχός 
28* 'Ιωακείμ, γέρων 111 ' Λαοδίκαιος, προ
ηγούμενος και σκευοφύλακας 58* Μακάριος, 
προηγούμενος και σκευοφύλακας 41 · Μελέ
τιος, γέρων 58* Μελέτιος, προηγούμενος, 
επιστάτης 'Αγίου "Ορους 111* Νεόφυτος 
Νύσης 65" Παρθένιος, ιερομόναχος, προη
γούμενος καΐ δίκαιος 41 · Παχώμιος, 'ιερο
μόναχος, προηγούμενος 29· Σαμουήλ, γέ
ρων 20* Στέφανος, σκευοφύλακας 111 ' Στέ
φανος, μοναχός 68* Στέφανος, μοναχός 136· 
Συμεών, σκευοφύλακας, αρχιμανδρίτης 178, 
179" Τιμόθεος, δίκαιος 29" Τιμόθεος, μο
ναχός 29- Φιλόθεος, σκευοφύλακας 154 

βεβαιωτήριο γράμμα 13,15 
Βεβελέτα, θυγατέρα τοϋ Γεώργη Γρυπάρη 35 
Βελβενδοΰ μητροπολίτης, Ίωάσαφ 21 
βελτίωση 17 ,18 ,56 
1Βενέδικτος, μητροπολίτης Νεοκαισαρείας 21 
2Βενέδικτος, πνευματικός, έκκλησιάρχης και 

επίτροπος τοϋ μετοχίου Ξηροποτάμου στη 
χώρα Τζίτζου 156 

3Βενέδικτος, προηγούμενος Ξηροποτάμου 
133,134 

4Βενέδικτος, σκευοφύλακας Ξηροποτάμου 154 
Βενετού, θυγατέρα της Ζαφείρας Βουρβουρί-

ταινας, άφιερώτρια 79 
Βενιαμίν, παπάς, κοιμητηριώτης Ξηροποτά

μου 165 
1Βεργής, γέρων, εκπρόσωπος Κάτω Κρουσό-

βου 131 
2Βεργής, πατέρας τοϋ Θεοδώρου 106 
Βέρος τοϋ παπα-Μανόλη, άρχων επισκοπής 

'Ιερισσοΰ 13 
Βερροίας μητροπολίτης: 3" Άβέρκιος 17 
βεστιάρης μέγας, Μιχάης Καντακουζηνός 115 
βήμα τής εκκλησίας 2 
Βιττόριος Κρήσπος (Κρίσπος), συντάκτης τοϋ 

εγγράφου 34 
βία 24 
ΧΒιάρος Μακάριος, μοναχός, γείτονας 31 

2Βιάρος Μανόλης, μισέρ, επίτροπος τής μο
νής 'Αγίου Νικολάου Νάξου 18 

3Βιάρος Σταμάτης, μακαρίτης, κύρ, πωλητής 
31 32 

βιβλία 59, 66, 133, Κώδ. 4, Κώδ. 9, Κώδ. 11 
βιβλιοθήκη Ξηροποτάμου Κώδ. 9 
Βιδίνι 155 
1Βίκτωρ, γέρων Βατοπεδίου 41 
2Βίκτωρ, προηγούμενος Χιλανδαρίου 41 
βιναρίτζι (φόρος κρασιοΰ) 96 
Βισβίλης 31 
βλάβη 56 
Βλάχας Ζώης, παπάς, εφημέριος τοϋ 'Αγίου 

Σπυρίδωνα 37 
Βλαχία Κώδ. 4, Κώδ. 6, Κώδ. 7, Κώδ. 8- βλ. 

και Ούγγροβλαχία 
βλάχικο γράμμα, μετάφραση Κώδ. 9 
Βλιτζιδίου, μονύδριο Βυζ. 1 
βόδας, Δούκας 136 
Βοδενών μητροπολίτης, Γρηγόριος 21 
βοεβόδας: αυλή 93, 95" Βλαχίας (Ούγγροβλα-

χίας) 'Ιωάννης Νικολάου Μαυροκορδάτος 
93, 95, 96, 99' 'Ιωάννης Σκαρλάτος Γκί-
κας Κώδ. 4, (Μολδοβλαχίας) Κωνσταντί
νος Νικολάου Μαυροκορδάτος 99' Μολδα
βίας (Μπογδανίας), 'Ιωάννης Θεόδωρος 
Κώδ. 4* Γρηγόριος Γκίκας 136- χρυσό-
βουλλο 99,136, Κώδ. 4 

βοήθεια: στή μονή Ξηροποτάμου 115' στην 
πολιτεία 69" τοϋ πατριαρχείου 45 

Βοήλας Δαβίδ, 'ιερομόναχος, πωλητής 186 
Βοΐλας βλ. Βοήλας 
Βόνης Γιώργης, μάρτυρας 5 
Βόντας Δημήτριος, διδάσκαλος Σερρών, μάρ

τυρας 110 
Βοντζα(ς) Ρίζος, εκπρόσωπος Πολύχρου 30 
βορδωναρεϊο 97, 98 
βόρνικος μέγας, Κωνσταντίνος Δουδέσκου 

115 
βοσκή ζώων 171,183 
Βόσπορος (Μπογάζι) 107 
Βουβαλάρης..., μάρτυρας 189 
βουβάλια 182 
Βουκουρέστι 65,115,117 
Βούλγαρο, χωρίο, Θάσος 177 
βούλλα: 16* Πρωτάτου, Μεγάλης Μέσης 111* 

κέρινη 179' βλ. και σφραγίδα, χρυσόβουλ-
λο, κηρόβουλλο 

βουνό: 138, 139* κατάρρευση 136- Άναπαυ-
σίας 1,20,111· Δοντα 118 

Βουρβουρίταινα Ζαφείρα, άφιερώτρια 79 
βουτζί 32, 47, 52 ,100 ' βλ. βαρέλι, βαγένι 
βραβείο (βρέβιον) τής μονής Ξηροποτάμου 

59,102 
Βράσοβο βλ. Μπράσοβο 
Βρασταμινος Θεοδόσης, παπάς, συντάκτης 

τοϋ εγγράφου 55 
Βραστών, χώρα - χωρίο, Μπογάζι (Βόσπο

ρος) 107 
βραχέα χρονικά Κώδ. 9 
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χΒρέτας, ιερέας - παπάς, μάρτυρας 76, 77, 78, 
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
90, οικονόμος 102, γείτονας 85, 102 

2Βρέτας του Γιωργάκη, σύζυγος της 'Αχτί
νας, άφιερωτής 80 

Βρωμοπήγαδο 161 
βρύση Κάλιανη, τοποθεσία, Γαλάτιστα 88 

ΧΓαβριήλ Γ ' , πατριάρχης 56 
2Γαβριήλ Δ', πατριάρχης 159 
3Γαβριήλ, μητροπολίτης Ηράκλειας 21 
4Γαβριήλ, μητροπολίτης Καισαρείας 17 
5Γαβριήλ, γέρων Φιλόθεου 41 
6Γαβριήλ, ηγούμενος Ρωσσικοΰ 2 
7Γαβριήλ, ιερομόναχος, Πρώτος 'Αγίου Ό 

ρους 2 
8Γαβριήλ, ιερομόναχος, προηγούμενος (πρώην 

ηγούμενος) 'Ιβήρων 6 
9Γαβριήλ, ιερομόναχος, κάτοχος του κελλίου 

τριών 'Ιεραρχών Καριών 58 
10Γαβριήλ, παπάς Δοχειαρίου 14 
ηΓαβριήλ, προηγούμενος Λαύρας 111 
12Γαβριήλ, πρώην Πρώτος 'Αγίου Όρους, 

Ίβηρίτης 66 
Γαητάναρος 'Αναγνώστης, άφιερωτής 70 
2Γαητάναρος 'Ανδρέας, άφιερωτής 70 
3Γαητάναρος Γεωργάκης, παππούς άφιερω-

τών 70 
4Γαητάναρος Γιαννάκης, άφιερωτής 70 
5Γαητάναρος Δημήτρης, άφιερωτής 70 
γαϊδούρι 57, 61 
Γαϊτανάδες, Σάμος Κώδ. 10 
Γαλακτίων, γέρων Φιλόθεου, έπίτροπος-έπι-

στάτης κοινότητας 'Αγίου Όρους 178, 179 
Γαλαρινοΰ, χωρίο (περιοχή Θεσσαλονίκης) 

109 
Γαλάτζητα (Γαλάτιστα), χώρα 77 
Γαλάτης 'Αντώνιος, μάρτυρας 32 
Γαλάτιστα 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 

86,87,88,89,90^.102, Είσ. 10 
Γαροφαλλιας (Γροφαλιδς) Κωνσταντής, μάρ

τυρας 129 
Γάς 'Ιωάννης, φανερός νομικός καί άρχιγραμ-

ματεύς Ναξίας, συντάκτης τοΰ εγγράφου 
31,32 

Γάσπαρης Χ. 159 
•Φεδεών, μητροπολίτης Μολδαβίας 45 
2Γεδεών, γέρων Ξηροποτάμου 104 
3Γεδεών, παπάς Ξηροποτάμου 42 
4Γεδεών, προηγούμενος Ξηροποτάμου 51 
γεμικλικία (μερίδιο) 91 
Γενέσιον της Θεοτόκου, κελλίο Ξηροποτάμου, 

«εν τη άνω σκήτη» 54, με αμπέλι καί λε-
πτοκαρυές 133 

Γενέσιον Τιμίου Προδρόμου, γιορτή 52 
γενίτζαροι 125 
•••Γεννάδιος, μοναχός 'Ιβήρων 29 
2Γεννάδιος, προηγούμενος Βατοπεδίου 178, 

179 

γένος: πρόκριτοι 159" (σαλάσι) κατζίβελοι 
115 

•••Γερακάρης 'Αγοραστός, μάρτυρας 187 
2Γερακάρης Άντρώνης, μάρτυρας 187 
3Γερακάρης Θεόδωρος, μάρτυρας 187 
ΧΓεράκης, γέρων, πατέρας τοΰ Λάμπρου 185 
2Γεράκης, εκπρόσωπος Όρμύλιας 43 
3Γεράκης, σύζυγος της Θεοδώρας, μάρτυρας 

151 
4Γεράκης Δήμος, παπάς, εκπρόσωπος 'Ιερισ

σού 36 
5Γεράκης Κάτος, μάρτυρας, εκπρόσωπος 'Ιε

ρισσού 26, 27 
6Γεράκης Πουήνα(ς), εκπρόσωπος Όρμύλιας 

188 
7Γεράκης του Κωνσταντή, εκπρόσωπος "Ανω 

Κρουσόβου 69 
Γεράκω του 'Αργύρη Σωτηρουδη, άφιερώτρια 

150 
Γεράσιμος, μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 180 
2Γεράσιμος, μητροπολίτης Κυζίκου 145 
3Γεράσιμος, επίσκοπος Πολιανής 8 
4Γεράσιμος Σεβάστειας, Βατοπεδινος 136 
5Γεράσιμος, αρχιμανδρίτης Σιμωνόπετρας 58 
6Γεράσιμος, γέρων Ζωγράφου 41 
'Γεράσιμος, γέρων Ξηροποτάμου 54 
8Γεράσιμος, προηγούμενος Λαύρας 154 
9Γεράσιμος Γρυπάρης, μοναχός, μακαρίτης 

47' βλ. Γρυπάρης 
Γεργκούσης, γέρων, εκπρόσωπος 'Αγίου Μά-

μαντος 135 
Γεργούδα(ς) (Γεργούντας) Κυριαζής, ανταλ

λάσσει χωράφι 26, εκπρόσωπος 'Ιερισσού 
27 

Γερμάνης Γεώργης, μάρτυρας 37 
2Γερμάνης Χριστόφορος, άπα τή Νάξο, συν

τάκτης του εγγράφου 38 
•Γερμανός (Γηρομάνος), γέρων Ξηροποτάμου 

68 
2Γερμανός, ηγούμενος Ξενοφώντος 29 
3Γερμανός, ιερομόναχος, προηγούμενος Ξηρο

ποτάμου 2 
4Γερμανός, μοναχός Παντοκράτορος 29 
5Γερμανος Κορονέλλος, αύθέντης, γείτονας 31 
Χγέρων 

Μεγάλης Συνάξεως: 20, 22, 24, 58, (Πρω-
τάτου) 111, 113" Γαλακτίων, Φιλοθεΐ-
της 178, 179" Διονύσιος, Ίβηρίτης 68" 
Θεοδόσιος, Λαυριώτης 68 

Βατοπεδίου: Βίκτωρ 41" Δανιήλ 41" Δο-
σίθεος 2" Μελέτιος 58" Σαμουήλ 20" 

'Ιωακείμ 111 
Γρηγορίου: 'Ιερεμίας 41 "Νικόδημος 1" Πα-

χώμιος 1" Σεραφείμ 20" Σέργιος, δί
καιος 41 

Διονυσίου: Άζαρίας 41" Δανιήλ 6" Λεόν-
τιος 28" Μαλαχίας 20" Μισαήλ 15" Σίλ-
βεστρος 1 

Δοχειαρίου: Γρηγόριος 2" Δαμασκηνός 20" 
Πετρώνιος 111" Σάββας 15 
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Έσφιγμένου: Γεώργιος 41" Ραφαήλ, επί
τροπος 167* Σάββας 2* Σεραφείμ, επί
τροπος 167 

Ζωγράφου, Γεράσιμος 41 
'Ιβήρων: Άνανίας 111 ' Διονύσιος 41 
Κουτλουμουσίου: Ίωάσαφ 15' Λεόντιος 2 
Κωνσταμονίτου, 'Αντώνιος 2 
Λαύρας: Άβέρκιος 15, 20' 'Ησαΐας 41" 

Ζωσιμάς 51 
Ξηροποτάμου: 'Αβραάμ 68* 'Αγάπιος 160" 

Άνανίας 134" 'Αναστάσιος 53" "Ανθιμος 
50, 51, 54· Γεδεών 104· Γεράσιμος 
54" Γηρομάνος (Γερμανός;) 68* Γρηγό-
ριος 68" Δανιήλ 68' Δανιήλ 104" Διο
νύσιος, δίκαιος 68" Διονύσιος 68* Διο
νύσιος 94" 'Ησαΐας 94" Θεοφύλακτος 
50' 'Ιάκωβος 50, 51" 'Ιερεμίας 50" Ί ω -
αννίκιος 94' Ίωάσαφ 51 ' Ίωάσαφ 64· 

Ίωήλ 50, 51" Κυπριανός, δίκαιος 50* 
Κυπριανός 51, 53" Κύριλλος 53* Λεόν-
τιος 68' Μάξιμος, διάκονος 11" Ματ
θαίος 53" Μερκούριος 104- Μιχαήλ 41 · 
Νεόφυτος 94* Νικήτας, σκευοφύλακας 
50 ,51 · Νικόδημος 68' Παρθένιος 64-

Παρθένιος, σκευοφύλακας 97" Σάββας 
11* Σαμουήλ 10, 11" Ταράσιος 64* Χρι
στόφορος 2 

Παντοκράτορος: Μανασής 20" Παΐσιος 2 
Σιμωνόπετρας: 'Αντώνιος 11* Διονύσιος 

11* 'Ησαΐας I I - Θεοφάνης 2- Ίσαακ 
20· Μαρτύριος 11· Νίκανδρος 28, 29" 
Φιλήμων 41 

Σταυρονικήτα, Σεραφείμ 41 
Φιλόθεου, Γαβριήλ 41 
Χιλναδαρίου: Θεοφάνης 41" Νικηφόρος 15, 

20 
Θεοφάνης, αγοραστής κελλίου 53 ' Μελέ

τιος, αγοραστής κελλίου 66" Νικόδη
μος, στο τριπρόσωπο κελλίου 133- Σα
μουήλ, αγοραστής κελλίου 133- Σερα
φείμ, μοναχός, δανειστής 50* Ταμάι, 
μοναχός, γείτονας 35" βλ. και μοναχός 

2γέρων: και προεστός 36, 62, 69, 74, 75, 77, 
105, 107, 109, 124, 127, 128· "Αγγελος, 
μακαρίτης 83" 'Αλέξης του Βαγή 135' Βαλ-
καν 100· Βεργής 131· Γεράκης 185" Γερ-
γκούσης 135' Γεώργης 43- Γεώργης του 
παπα-'Αγγέλου 44" Γιάννης 161" Δέτρος 
27' Δημήτρης 62· Δημήτρης HO- Ζάχος 
77, 78, 80, 84, 86, 88, 89" Ζάχος 84, 87' 
Θεολόγης 43* Ίωαννίκιος 69, 73" Κωστής 
150· Μάλαμας 161" Μανολάκης 185' Μα
νόλης 44* Μίχος 104* Μίχος του Γιάννη 
162* Νικόλας τοΰ Γραμμένου 162* Νικο
λός 30* Παρούσης 43, 44· Παχούμιος 30" 
Πιριενος 55* Στέριος, πεθερός του Στόικου 
48' Στόικος 75' Στόλιος 185' Στροΰμος 
187" Τριαντάφυλλος τοΰ Στέριου 162· Χρή
σιμος 106' Χρήστος 104· Χριστόδουλος 
150* Χριστόδουλος 182· βλ. και Άειβάτι, 

"Ανω Κρούσοβο, Βραστοί, Γαλαρινοϋ, Γα-
λάτζητα (Γαλάτιστα), Ιερισσός, Λογγοβι-
κία, Νιγρίτα, Πάλτζα, Πολύγυρος, Σούρ-
πα, Τζερπίστα 

γερόντων υπηρέτης 2 
χΓεωργάκης 86 
2Γεωργάκης, γείτονας 90 
3Γεωργάκης, γείτονας 106 
4Γεωργάκης, γιος τοΰ 'Αλεξανδρή, άφιερω-

τής, μοναχός στή μονή Ξηροποτάμου 182 
5Γεωργάκης Χατζή-, εκπρόσωπος "Ανω 

Κρουσόβου 69,73 
6Γεωργάκης Χατζή-, εκπρόσωπος Λογγοβι-

κίας 74 
7Γεωργάκης, ιερέας, μάρτυρας 81, 83 
8Γεωργάκης, μάρτυρας 150 
9Γεωργάκης Χατζή-, μάρτυρας 110 
10Γεωργάκης, πατέρας τοΰ Γιαννάκου 71 
Χ1Γεωργάκης, πατέρας τοΰ Στέργιου 161 
12Γεωργάκης Γαητάναρος, παππούς άφιερω-

τών 70 
13Γεωργάκης Ιταλικός, άφιερωτής 70 
14Γεωργάκης Καρλότζης, γείτονας 184 
15Γεωργάκης Κόκκο(ς), σύζυγος της Υπερ

μάχου 142 
16Γεωργάκης τοΰ Κωσταντή, εκπρόσωπος 

"Ανω Κρουσόβου 73 
17Γεωργάκης τοΰ ποτέ Σαραφιανοΰ, μάρτυ

ρας 182" βλ. και Γιώργης, Γεώργιος 
Γεωργαρή(ς) Δήμος, εκπρόσωπος Πολύχρου 

30 
ΧΓεώργη Γεώργιος, εκπρόσωπος Πολύχρου 

30 
2Γεώργη Ιωάννης, εκπρόσωπος Πολύχρου 30 
ΧΓεώργης 160 
2Γεώργης, γέρων, εκπρόσωπος Όρμύλιας 43 
3Γεώργης, γέρων, τοΰ παπα-"Αγγέλου, μάρ

τυρας 44 
4Γεώργης, εκπρόσωπος Όρμύλιας 43 
5Γεώργης, μακαρίτης, πατέρας τοΰ 'Ηλία 139 
6Γεώργης, μάρτυρας 48 
7Γεώργης, πατέρας τοΰ Κοσμά 146, 147, 148 
8Γεώργης, πατέρας τοΰ Χρησίμου 73 
9Γεώργης Γερμάνης, μάρτυρας 37 
10Γεώργης Γλυκό(ς), μάρτυρας 152 
1]Τεώργης Γρυπάρης, μακαρίτης, πατέρας 

της Λιανής 52 
12Γεώργης Δέτζης, παπάς, χαρτοφύλακας 

Δριμαλίας, ηγούμενος δια βίου στο μετόχι 
των 'Αγίων Τεσσαράκοντα Νάξου 67 

13Γεώργης Πατελάκης, κύρ, εγγυητής 40 
14Γεώργης Πέτρος, μάρτυρας 23 
15Γεώργης Παληώρας, γείτονας, μάρτυρας 23 
16Γεώργης Ράντης, μάρτυρας 23 
17Γεώργης τοΰ Γκίνη Μαζαράκι, πωλητής 23 
18Γεώργης τοΰ Κουστύδη, γείτονας 161 
19Γεώργης τοΰ Κωσταντάκη, μάρτυρας 152 
20Γεώργης τοΰ Λευτέρη, μάρτυρας 106, 110 
21Γεώργης τοΰ Λιβιτούδη, άφιερωτής 160 
22Γεώργης τοΰ Παντουφίλου, μάρτυρας 110 
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23Γεώργης τοΰ Πέτρου, μάρτυρας 23 ' βλ. και 
Γεωργάκης, Γεώργιος 

^•Γεώργιος, γέρων Έσφιγμένου 41 
2Γεώργιος 71 
3Γεώργιος, γιος της Γραμματοΰς 151 
4Γεώργιος, εγγονός της Ζαφείρας, γιος του 

Λαζάρου 65 
5Γεώργιος, εκπρόσωπος Βραστών 107 
6Γεώργιος, εκπρόσωπος Λογγοβικίας 74 
7Γεώργιος, 'ιερέας, δευτερεύων επισκοπής 'Ιε

ρισσού και 'Αγίου Όρους 13 
8Γεώργιος, 'ιερέας, εκπρόσωπος Λογγοβικίας 

74 
9Γεώργιος, 'ιερέας, μάρτυρας 76, 80, 83, 88 
10Γεώργιος, ιερέας, σακελλάριος, εκπρόσωπος 

Νιγρίτας 127 
]1Γεώργιος, μάρτυρας 48 
12Γεώργιος Χατζή-, πατέρας της Μπερτου-

μίας, μακαρίτης 71 
13Γεώργιος 'Αρφανός, εκπρόσωπος Πολύχρου 

30 
14Γεώργιος Γεώργη, εκπρόσωπος Πολύχρου 

30 
15Γεώργιος Γιαννοΰτζο(ς), μάρτυρας 25, εκ

πρόσωπος Πολύχρου 30 
16Γεώργιος Δράντζιος, γείτονας 65 
17Γεώργιος Κοημιτζής, μάρτυρας 25 
18Γεώργιος Λάμπρος, παπάς, μάρτυρας 10 
19Γεώργιος Λογοθέτης( ;), πατέρας 'Ιωάννη 

142 
20Γεώργιος Μαντούδης, εκπρόσωπος Πολύ

χρου 30 
21Γεώργιος Μεδρινός, μάρτυρας 31" βλ. και 

Μενδρηνος 
22Γεώργιος Μενδρηνός, δημόσιος νοτάριος 

Ναξίας, συντάκτης τοϋ εγγράφου και αντι
γραφέας της «κόπιας» 61" βλ. καί Μεδρι-
νος 

23Γεώργιος Μπάλιος, λεγόμενος Νικήτας, γεί
τονας 31 

24Γεώργιος Παυλίδης 91 
25Γεώργιος Πολύχρο(ς), εκπρόσωπος Πολύ

χρου 30 
26Γεώργιος Πούλη(ς), εκπρόσωπος Πολύχρου 

30 
27Γεώργιος Σκληρός, αφέντης, μεγαλειότατος, 

πιστωτής, αγοραστής 46 
28Γεώργιος Χριστόφορου, εκπρόσωπος Πολύ

χρου 30 
29Γεώργιος τοΰ γερο-Νικολοΰ, μάρτυρας 25, 

εκπρόσωπος Πολύχρου 30 
30Γεώργιος τοΰ παπα-Δημήτρη, παπάς, κλη

ρικός Σάμου 129' βλ. καί Γιωργάκης Γιώρ
γης, Γιώργος 

-Γεωργίου 'Ιωάννης, εκπρόσωπος Πολύχρου 
30 

2Γεωργίου Χατζή-, Μανολάκης, μάρτυρας 71 
Γεωργούδης, γιος τοΰ Μπεφάνη, επίτροπος 

καί κτήτωρ της μονής Ταξιαρχών, άφιερω-
τής 142 

Γηρομάνος (Γερμανός;), γέρων Ξηροποτάμου 
68 

Γιαγιάτζικος Θανάσης τοΰ Βασιλικοΰ Για-
γιάτζου, άφιερωτής 82 

Γιαγιάτζος Βασιλικός, μακαρίτης, πατέρας 
τοΰ Θανάση 82 

Γιακούλας, γείτονας 102 
Γιάκωβος Κόκκο (ς), ευγενής, μισέρ, γείτονας 

31 
Γιαλής, γιος τοΰ Μπεφάνη, επίτροπος καί 

κτήτωρ της μονής Ταξιαρχών, άφιερωτής 
142 

Γιανίκη νερό, τοποθεσία 54 
Γιαννάκαινα Κουμουντούραινα, άφιερώτρια 

184 
ΧΓιαννάκης, γιος τοΰ μακαρίτη Πανάγου Μά-

τζαρη, άφιερωτής 184 
2Γιαννάκης Γαητανάρος, άφιερωτής 70 
3Γιαννάκης Μάτζαρης, γείτονας 184 
4Γιαννάκης Φώτη (ς), μάρτυρας 71 
5Γιαννάκης τοΰ 'Λρνα, εκπρόσωπος 'Αγίου 

Μάμαντος 135 
6Γιαννάκης τοΰ Θανάση, μάρτυρας 162' βλ. 

καί Γιάννης, Γιάννος, 'Ιωάννης 
Γιαννάκος τοΰ Γεωργάκη, ψάλτης, μάρτυρας 

71 
1Γιάννης, αδελφός της Θεοδώρας, πωλητής 

185 
2Γιάννης, αδελφός τοΰ Μανόλη Λαγκαδιώτη 

81 
3Γιάννης, γείτονας 62 
4Γιάννης, γείτονας 106 
5Γιάννης, γέρων, πατέρας ή σύζυγος της Στα-

ζινάδας 161 
6Γιάννης, γιος τοΰ μακαρίτη Ζαφείρη, άφιε

ρωτής 84 
7Γιάννης, μάρτυρας 72 
8Γιάννης, πατέρας τοΰ γερο-Μίχου 162 
9Γιάννης, πατέρας τοΰ Στεφάνου 73 
10Γιάννης 'Αγγέλου, εκπρόσωπος Ίερισσοΰ 36 
1ΧΓιάννης Καβάδη(ς), εκπρόσωπος Ίερισσοΰ 

36 
12Γιάννης Κυριαζής, εκπρόσωπος Ίερισσοΰ 

27 
13Γιάννης Κωνσταντή(ς), μάρτυρας 84 
14Γιάννης Μήτρο(ς), μάρτυρας 100 
15Γιάννης τοΰ 'Αθανασίου, εκπρόσωπος Κάτω 

Κρουσόβου 131 
16Γιάννης τοΰ Μανόλη, μάρτυρας 190 
17Γιάννης τοΰ ποτέ 'Ανάσταση, μάρτυρας 185" 

βλ. καί Γιαννάκης, Γιάννος, Ιωάννης 
ΧΓιάννος "Αστρος, μάρτυρας 100 
2Γιάννος Καζαντζής, συντάκτης τοΰ εγγρά

φου 187 
3Γιάννος Κόλε, μάρτυρας 100 
4Γιάννος τοΰ Κωνσταντή, μάρτυρας 76, 79, 

80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 89, συντάκτης 
τοΰ εγγράφου, γείτονας 78 

5Γιάννος τοΰ Κωνσταντή, μάρτυρας 102" βλ. 
καί Γιαννάκης, Γιάννης, 'Ιωάννης 
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Γιάννου Κωνσταντής, παπάς, μάρτυρας 85 
Γιαννούδι, τοποθεσία, Όρμύλια 43 
Γιαννοΰτζο(ς) Γεώργιος, μάρτυρας 26, εκ

πρόσωπος Πολύχρου 30 
Γ ιάξας 'Ιωάννης, άρχων επισκοπής 'Ιερισ

σού 13 
2Γιάξας Κωνσταντίνος, άρχων επισκοπής Ι ε 

ρισσού 13 
Γιάσι 93* βλ. και 'Ιάσιο 
Γίβκων Μιχελής, καγκελλάριος 19 
1Γιοβάννης, μάρτυρας 48 
2Γιοβάννης της Θεοδώρας, μάρτυρας 189 
1Γιόβος, γείτονας 187 
2Γιόβος τοϋ Πέτρου, αδελφός του 'Ιατρού, 

πωλητής 187 
γιορτή: Αγίου Δημητρίου 50* Τιμίου Προ

δρόμου 52 
Γιοΰφτος Στάθης, μάρτυρας 189 
Γιρακλάκου, τοποθεσία, Ρέτζιανη 60 
Γιωργάκης, 'ιερέας, μάρτυρας 81, 83 
2Γιωργάκης, παπάς, μάρτυρας 104 
3Γιωργάκης, πατέρας τοϋ Βρέτα 80* βλ. και 

Γεώργιος, Γιώργης, Γιώργος 
Γ ιώργης , γείτονας 106 
2Γιώργης, γιος της Άγγελίνας τοϋ Μανέτα 

139 
3Γιώργης, πατέρας τοϋ 'Αποστόλη 162 
Γ ιώργης , πατέρας τοϋ Κοσμά 146, 147, 148 
5Γιώργης, πατέρας τοϋ Κοσμά 161 
6Γιώργης Βόνης, μάρτυρας 5 
7Γιώργης Γιώτας, πατέρας της Μπιγίνας και 

της Λεϊμονιας 116 
8Γιώργης Γρυπάρης, κύρ, πατέρας της Λια

νής, προικοδότης 35' βλ. Γρυπάρης 
9Γιώργης Σιγάλας, μάρτυρας 39 
10Γιώργης τοϋ Ταλαμάρα, μάρτυρας 139 
η Γ ιώργης τοϋ Τηλη, μάρτυρας 102" βλ. και 

Γεώργιος, Γιωργάκης, Γιώργος 
•Γιώργος, 'ιερέας, μάρτυρας 76, 80 
3Γιώργος Καραστηνός, μάρτυρας 190 
Γ ιώργος Χρήστου, μάρτυρας 116 
5Γιώργος τοϋ γερο-Ζάχου, γείτονας 84, 87 
6Γιώργος τοϋ Λευθέρη, εκπρόσωπος "Ανω 

Κρουσόβου 73 
7Γιώργος τοϋ Νικόλα, εκπρόσωπος Όρμύλιας 

188* βλ. και Γεώργιος, Γιωργάκης ,Γιώρ-

Γιώργου Άδάμης, εκπρόσωπος Ίερισσοΰ 36 
Γιώτας Γιώργης, πατέρας της Μπιγίνας και 

της Λεϊμονιας 116 
Γ κ ί κ α ς Γρηγόριος, βοεβόδας 136 
2Γκίκας Σκαρλάτος 'Ιωάννης, αύθέντης, βοε

βόδας Βλαχίας Κώδ. 4 
Γκίνης Μαζαράκις, πατέρας τοϋ Γεώργη 23 
Γκινοδέσκου Κωνσταντίνος, πρώην μέγας 

κλουτσιάρης 115 
Γκιόνης, πατέρας τοϋ 'Ιωάννη 25 
Γκλέζο(ς) Εύαγγελινός, μάρτυρας 142 
Γλυκο(ς) Γεώργης, μάρτυρας 152 
γλυπτά Κώδ. 4 

Γλώσσα, Σκόπελος 142, Είσ. 10 
γνήσιος αρχιερέας 3 
γομάρι, μέτρο κρασιοΰ Κώδ. 10 
Γοματιανος σούμπασης, Μουσταφάς, μάρτυ

ρας 187 
Γοργογείρης Σταμάτης, μάρτυρας 61 
Γορέντζας 'Ιωάννης, εκπρόσωπος Πολύχρου 

30 
Γουλιανος Ίωαννίτζας, μέγας πιτάρης 115 
γουναράδες 108 
Γοΰρνες, τοποθεσία, Κρούσοβο 160 
Γραδιμπόριο, χωρίο (περιοχή Θεσσαλονίκης) 

126 
γράμμα βλ. έγγραφα και πίνακα μνημονευο

μένων εγγράφων σελ. 173 
γραμματικός, 'Ιωάννης Δαπόντες, πατέρας 

τοϋ Στεφάνου Δαπόντε Κώδ. 11 
Γραμματού, άφιερώτρια 151 
Γραμμένος, πατέρας τοϋ γερο-Νικόλα 162 
Γραμμένος τοϋ Άβραμπίκη, μάρτυρας 182 
Γραμμένος τοϋ Πολυμένη, μάρτυρας 146, 

148 
Γραψάκης, πατέρας τοϋ Σαραφιανοΰ 135 
Γρηγόρης, μοναχός Διονυσιάτης, μάρτυρας 

189 
Γρηγόριος Ε ' πατριάρχης 169, 171, 172, 

πρώην πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 
178, 180, άπο Σμύρνης, παρώκισε στή μο
νή Ιβήρων 183 

Γρηγόριος, μητροπολίτης Βοδενών 21 
Γρηγόριος, μητροπολίτης Διδυμοτείχου 49 
Γρηγόριος, μητροπολίτης Δράμας 159 
Γρηγόριος, μητροπολίτης Καισαρείας-Καπ-

παδοκίας 21 
Γρηγόριος, ιερομόναχος, πνευματικός και 

πρωτοσύγγελος, εξελέγη στή μητρόπολη 
Ναυπάκτου καί "Αρτης 3 

Γρηγόριος, γέρων Δοχειαρίου 2 
Γρηγόριος, γέρων Ξηροποτάμου 68 
Γρηγόριος, 'ιερομόναχος, ηγούμενος Ξενο

φώντος 28 
10Γρηγόριος, ιερομόναχος, Βατοπεδίου 179 
1Γρηγόριος, ιερομόναχος, Ξηροποτάμου 42 
12Γρηγόριος, 'ιερομόναχος, πνευματικός Ξη

ροποτάμου 103 
13Γρηγόριος, 'ιερομόναχος, Σιμωνόπετρα 28 
14Γρηγόριος, μοναχός απεσταλμένος Ξηροπο

τάμου στή Νάξο 120 
15Γρηγόριος, μοναχός Ζωγράφου 15 
16Γρηγόριος, μοναχός Σταυρονικητιανος 187 
17Γρηγόριος, παπάς, επικεφαλής ομάδας μο

ναχών («εν συνοδεία») Ξηροποτάμου 32 
18Γρηγόριος, παπάς Ξηροποτάμου 126 
19Γρηγόριος, παπάς Ξηροποτάμου 139 
20Γρηγόριος, παπάς Ξηροποτάμου Κώδ. 12 
2Γρηγόριος, προηγούμενος καί σκευοφύλακας 

Κουτλουμουσίου 41 
2Γρηγόριος, προηγούμενος Λαύρας 111 
2Γρηγόριος Γ ' Γκίκας, βοεβόδας Μολδαβίας 

136 
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24Γρηγόριος, Ιεροδιάκονος 30 
25Γρηγόριος Μελισσουργός, ιερομόναχος, μάρ

τυρας 143 
26Γρηγόριος Σαντοριναίος, παπάς, πνευματι

κός, οικιακός της μονής των Αγ ίων Τεσ-
σαράκοντα Νάξου 47 

Γρηγορίου μονή: Άνανίας, μοναχός 14" Ι ε 
ρεμίας, γέρων 41" Ιωακείμ, στην Κων
σταντινούπολη 163" Μισαήλ, προηγούμε
νος 2" Νικόδημος, γέρων 1* Παχώμιος, γέ
ρων 1" Ραφαήλ, μοναχός 58* Σεραφείμ, γέ
ρων 20" Σέργιος, δίκαιος, γέρων 41 

Γριντοπόρι, χωρίο 100 
γρόσια 27, 30, 52, 53, 54, 57, 60, 63, 66, 67, 

69, 73, 74, 75, 77, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 
99 ,102 ,105 ,106 ,107 , 109,118,120,124, 
125, 128, 131, 133, 135, 136, 137, 140, 
143, 146, 147, 148, 153, 154, 155, 156, 
158, 161, 164, 167, 174, 181, 182, 183, 
185, Κώδ. 4, Κώδ. 11, Κώδ. 12 

Γροφαλιας (Γαροφαλλιάς;) Κωνσταντής, μάρ
τυρας 129 

Γρυπάρης Γιώργης, πατέρας της Λιανής, κύρ 
35, Γεράσιμος μοναχός, μακαρίτης 47, 52 

Γυρακώ, εξαδέλφη τών γιων τοΰ Μπεφάνη, 
σύζυγος του 'Ιωάννη Βάρσαμα, επίτροπος 
και κτήτωρ της μονής Ταξιαρχών, άφιε-
ρώτρια 142 

'•Δαβίδ, επίσκοπος 'Ιερισσού και 'Αγίου "Ο
ρους 5 

2Δαβίδ, 'ιερομόναχος, έκκλησιάρχης Βατοπε-
δίου 6 

3Δαβίδ, μοναχός Κουτλουμουσίου 28 
4Δαβίδ Βοήλας, 'ιερομόναχος, πωλητής 186 
Δάγκου μονή, Μολδαβία, μετόχι Ξηροποτά-

μου (συνενωμένη μονή, αδιαιρέτως και άνα-
ποσπάστως), ηγούμενος Ίωαννίκιος Συνά-
δων 136· βλ. και μονή Πεντηκοστής 

δάλον (λόφος) Σλάτινας 115 
'Δαμασκηνός, γέρων Δοχειαρίου 20 
2Δαμασκηνός, μοναχός Ξηροποτάμου 134 
3Δαμασκηνός, προηγούμενος και σκευοφύλα-

κας 'Ιβήρων 58 
4Δαμασκηνός, προηγούμενος Ξηροποτάμου 

94 
5Δαμασκηνός, μοναχός, στο τριπρόσωπο κελ-

λίου 54 
'Δαμιανός, μοναχός Σιμωνόπετρας 6 
2Δαμιανός, ίερομ,όναχος, προηγούμενος Λει-

μώνος 37 
δάνειο 16, 34, 40, 42, 50, 51,181 
'Δανιήλ, μητροπολίτης Αϊνου 21 
2Δανιήλ, γέρων Βατοπεδίου 41 
3Δανιήλ, γέρων Διονυσίου 6 
4Δανιήλ, γέρων Ξηροποτάμου 68 
5Δανιήλ, γέρων Ξηροποτάμου 104 
6Δανιήλ, μοναχός Ξηροποτάμου 121, κοινο-

βιάτης 112, Χατζή- 123 

7Δανιήλ, μοναχός Ξηροποτάμου, γιος τοΰ 'Αν
δρέα, άφιερωτής 129 

8Δανιήλ, προηγούμενος Δοχειαρίου 154 
9Δανιήλ, σκευοφύλακας Σιμωνόπετρας 140 
'"Δανιήλ, ιερομόναχος, μάρτυρας 143 
"Δανιήλ, μοναχός, αγοραστής κελλίου Γενέ-

σιον Θεοτόκου 54 
12Δανιήλ, πρωτοσύγγελος, μάρτυρας 152 
13Δανιήλ, εκπρόσωπος Τζέρπιστας 128 
Δανιήλης Μεταλληνός, Σιμωνοπετρίτης 118 
Δανίλης τοΰ Χατζή-Φώτη, άφιερωτής 146 
δαπάνες 33,181" βλ. έξοδα 
'Δαπόντες 'Ιωάννης, μάρτυρας 142 
2Δαπόντες 'Ιωάννης, γραμματικός, πατέρας 

τοΰ Στεφάνου Δαπόντε Κώδ. 11 
3Δαπόντες 'Ιωάννης, αδελφός τοΰ Καισαρίου 

κώδ. ιι 
4Δαπόντες Καισάριος 115, 121, 122, 123, 

136, 154, 163, Κώδ. 11, κτίτωρ της μονής 
'Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Μολδα
βίας 136, σχεδίασε το κατάστιχο τών εορ
τών για τις αγιογραφίες τοΰ καθολικού Ξη
ροποτάμου 154, κατάστιχα Κώδ. 1, Κώδ. 
4, Κώδ. 5, Κώδ. 6, Κώδ. 7, Κώδ. 8. Κώδ. 
10, κώδικας 144, 145, Κώδ. 9. Είσ. 11 

5Δαπόντες Στέφανος, πατέρας τοΰ Καισαρίου 
Κώδ. 11 

Δαριώτης Στασινός, γείτονας 184 
δεκατία 46 
Δεμεμέγης Μεδρινός, μάρτυρας 38' βλ. και 

Μενδρηνος 
Δέρκων μητροπολίτης: 'Ανανίας 159" Μακά

ριος 171,180 
δεσπότης, Δημήτριος Α' Παλαιολόγος Βυζ. 4 
δεσποτία κτημάτων μονής 45 
δεσποτικός θρόνος Κώδ. 11 
Δέτζης Γεώργης, παπάς, χαρτοφύλακας Δρι-

μαλίας, ηγούμενος δια βίου στο μετόχι τών 
'Αγίων Τεσσαράκοντα Νάξου 67 

Δέτρος, γέρων, εκπρόσωπος Ίερισσοΰ 27 
δευτερεύων επισκοπής Ίερισσοΰ καί 'Αγίου 

"Ορους, Γεώργιος ιερέας 13 
'Δημάκης, συμπέθερος της Γυρακώς 142 
2Δημάκης Θωμάς, δραγουμάνος, εκπρόσωπος 

της μονής Ξηροποτάμου 120 
'Δημητράκης, αδελφός τοΰ Σουλεϊμάν, ενοι

κιαστής 16 
2Δημητράκης Χατζή-, γείτονας 161 
3Δημητράκης Άλεξούδι, άφιερωτής 161 
4Δημητράκης Καλέμογλους, μάρτυρας 126 
5Δημητράκης Μπάφος, σιορ, πιστωτής, επί

τροπος μετοχίου Ξηροποτάμου 91, 92 
6Δημητράκης Χατζή-, τοΰ Χατζή-Φλαμούλη, 

μάρτυρας 165* βλ. και Δημήτρης, Δημή
τριος 

Δημητράσκου Ρακοβίτζα(ς), πρώην μέγας 
λογοθέτης 115 

•"•Δημήτρης, γέρων, εκπρόσωπος Πολυγύρου 
62 

2Δημήτρης, γέρων, μάρτυρας 110 
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3Δημήτρης, γιος τοΰ ιερομόναχου Κωνσταν
τίου Οικονόμου, άφιερωτής 85 

4Δημήτρης, διάκονος, μάρτυρας 139 
5Δημήτρης, εκπρόσωπος Λογγοβικίας 74 
6Δημήτρης, ιερέας, μάρτυρας 75 
'Δημήτρης, παπάς, εκπρόσωπος Όρμύλιας 

188 
8Δημήτρης, παπάς, πατέρας του παπα-Γεωρ-

γίου 129 
9Δημήτρης, πατέρας τοΰ Λευτέρη 160 
10Δημήτρης 'Ακριβός, μάρτυρας 33 
Χ1Δημήτρης Γαητανάρος, άφιερωτής 70 
12Δημήτρης Καμπούρης, πατέρας της 'Αχτί

νας 80,90 
13Δημήτρης Κουμιανίδης, γείτονας 160 
"Δημήτρης Κυνηγός, παπάς, γείτονας 33 
15Δημήτρης Κυριαζής, γιος τοΰ Γεργούντα 

Κυριαζή 26 
16Δημήτρης Μιλαχρός, γείτονας 80 
17Δημήτρης Πεγίνα(ς), μάρτυρας 106 
18Δημήτρης Πλούμη(ς), γείτονας 161 
19Δημήτρης τοΰ Αευτέρη, μάρτυρας 106 
20Δημήτρης τοΰ Μανολάκη, εκπρόσωπος Γα-

λάτιστας 7 7 
21Δημήτρης τοΰ Τριαντάφυλλου, παπάς, μάρ

τυρας 162* βλ. και Δημητράκης, Δημήτριος 
ΧΔημήτριος 70, 149 
2Δημήτριος, γιος τοΰ Βαγγέλη Σαμαρά, μέρος 

άφιερωτή 149 
3Δημήτριος, γιος τοΰ μακαρίτη 'Ιωάννη Θασ-

σίτη, άφιερωτής 177 
4Δημητριός, εκπρόσωπος Πολυγύρου 62 
5Δημήτριος, ιερέας και πρωτοπαπάς, συντά

κτης εγγράφου 139 
6Δημήτριος Α' Παλαιολόγος, δεσπότης Βυζ. 4 
'Δημήτριος Άβράμπεης, κτίτωρ 'Αγίου Νι

κολάου 4 ,13 
8Δημήτριος Βόντας, διδάσκαλος Σερρών, μάρ

τυρας 110 
9Δημήτριος Διαμαντή (ς), εκπρόσωπος Μπρα-

σόβου 130 
10Δημήτριος Νοταράς, ιατρός 65 
"Δημήτριος Πάννος, προσέπτωρ, εκπρόσω

πος Μπρασόβου 130 
12Δημήτριος Πιπίδης, μάρτυρας 190" βλ. και 

Δημητράκης, Δημήτρης 
'•Δήμος, γιος τοΰ Ιωάννη Μπαμπανα, άφιε

ρωτής 5 
2Δήμος, μάστορας, οικοδόμος 63 
3Δήμος, μάστορας, οικοδόμος 97, 98 
4Δήμος Γεράκης, παπάς, εκπρόσωπος Ίερισ-

σοΰ 36 
5Δήμος Γεωργαρή(ς), εκπρόσωπος Πολύχρου 

30 
6Δήμος Καρλινίς, μάρτυρας 5 
'Δήμος Κυρίζης, μάρτυρας 186 
8Δήμος Μαμάς, μάρτυρας 186 
9Δήμος Πάγγαλος, εκπρόσωπος Πολύχρου 

30 
10Δήμος Πάρλα(ς), εκπρόσωπος Ιερισσού 27 

"Δήμος Στάνης, πατέρας ή σύζυγος της Πό-
ζιας 89 

12Δήμος Σταύρου, μάρτυρας 100 
13Δήμος Χρήστου, μάρτυρας 116 
14Δήμος τοΰ παπα, εκπρόσωπος 'Ιερισσού 27 
15Δήμος τοΰ Πέτρου, μάρτυρας 23 
16Δήμος (Τίμος) τοΰ Σταματούδη, άφιερωτής 

104 
δημόσια καγκελλαρια Ναξίας: πρωτονοτάριος 

Μιχαλίτζης 143' πρωτονοτάριος, Σταυρια-
νος Μιχαλίτζης 92 

δημόσιος νοτάριος Ναξίας, Μενδρηνος (Μεν-
δρινος) Γεώργιος 61 ' βλ. και Μεδρινος 

δημοσίου: θησαυροφυλάκειο 125' στράτα 184 
διαθήκη: Είσ. 10' μοναχής 'Αγαθής Βυζ. 11* 

μοναχής Νυμφοδώρας Βυζ. 7' (ομολογία 
και διάταξις) μονάχου 14" μονάχου Δανιήλ 
129* παπποΰ τοΰ Φραντζέσκου Μαυρομά
τη 18' Σκαράνου Βυζ. 4* τίτλος 'ιδιοκτησίας 
Ξηροποτάμου 6 

διακονία 58 
διάκονος: Θεόκλητος, Δοχειαρίτης 111" Μά

ξιμος, γέρων Ξηροποτάμου 11 ' 'Αγγελής 
139" Δημήτρης 139' Μανουήλ Ντεκάντες 
19' Νικολής τοΰ ποτέ Σινάνη 139' Προ-
χτανος 82' βλ. και Ιεροδιάκονος 

Διακονόπουλος Λικαρδής, μάστορας, γείτο
νας 32 

1Διαμαντή(ς) Δημήτριος, εκπρόσωπος Μπρα
σόβου 130 

2Διαμαντής Βαπτισμένος, μάρτυρας 31 
διάταγμα βασιλικό Βυζ. 4 
διάταξις (διαθήκη) 14 
διάφορο (τόκος) 34 
διδασκαλία πιστών 3,17 
διδάσκαλος: ζωγραφικής τέχνης 154' τής σχο

λής τοΰ 'Αγίου "Ορους (Άθωνιάδος;) 176" 
Μηνάς, Ίβηρίτης 178 ,179 ' Σερρών, Δη
μήτριος Βόντας, μάρτυρας 110 

Διδυμοτείχου μητροπολίτης, Γρηγόριος 49 
Διζδαρκιόγι, χωρίο, Μεσημβρία 65 
Διηγητρανος Μονομάχος, άρχων επισκοπής 

Ίερισσοΰ 13 
δίκαιο: 6, 7, 28, 56, 111, 112, 113, 169, 172, 

178, 179, 180' κανοκικο 56' χρησικτη
σίας 169 

δικαιοδοσίες: πατριάρχη 17, 49, 56, 176' 'ιε
ράρχη 3, 9, 17, 49" Πρώτου Αγίου "Ο
ρους 1, 17" επιστατών 'Αγίου "Ορους 159, 
169 ,170 ,171 ,172 ' εφημερίου 130' ηγου
μένου 49 

Χδικαΐος, δικαίω: μέλη τής Μεγάλης Συνά-
ξεως τοΰ 'Αγίου "Ορους 41 

2δικαΐος, δικαίω 
'Αγίου Παύλου, Φιλόθεος 138 
Βατοπεδίου: Παρθένιος, 'ιερομόναχος, προ

ηγούμενος 41* Τιμόθεος 29 
Γρηγορίου, Σέργιος, γέρων 41 
Διονυσίου, Παρθένιος, προηγούμενος 41 

'Ιβήρων, Σεραφείμ, προηγούμενος 41 
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Λαύρας, 'Ιωσήφ 14 
Ξηροποτάμου: Άνατόλιος 154, 163, 167, 

168" Διονύσιος, γέρων 68" 'Ιερεμίας, 
προηγούμενος καί σκευοφύλακας 53 ' 'Ιε
ρεμίας, 'ιερομόναχος 62" Κυπριανός, γέ
ρων 50' Λεόντιος, ιερομόναχος 11* Μα
κάριος, προηγούμενος 54 

Ρωσσικοΰ, 'Αρσένιος 41 
Σιμωνόπετρας, Ίωάσαφ, 'ιερομόναχος 11 

δικαιώματα: εμπράγματα (νεροϋ, βοσκής, κο
πής ξύλων) 31, 41, 171* ιδιοκτησίας 19, 
31, 35, 46, 52, 57, 61, 71, 81, 143, 171" εκ
κλησιών 92· μονών 1, 11, 17, 136 

δικαστήριο: 6, 7, 21, 28, 29, 43, 58, 68, 92, 
111, 112, 113, 169, 170, 171, 172, 173, 
178 ,179 ,180 ,182 ,183 · έγκληση 24,169, 
173 

Δίκος Παναγιώτης, μάρτυρας 10 
Διμακότζης, γιος του Μπεφάνη, άφιερωτής 

142 
διοίκηση μονών 56, 176" βλ. καί "Αγιον "Ορος 
Διομή, σύζυγος του Τριαντάφυλλου 152 
ΧΔιονύσιος Δ' Μουσελίμης, πατριάρχης 17, 

49 
2Διονύσιος, μητροπολίτης Άδριανουπόλεως 

113 
3Διονύσιος, μητροπολίτης Λαρίσσης 171, 180 
4Διονύσιος, μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως 49 
5Διονύσιος, επίσκοπος Σκιάθου καί Σκοπέλου 

142 
6Διονύσιος, αρχιμανδρίτης Λαύρας 170, 171 
7Διονύσιος, γέρων τής Μεγάλης Μέσης, Ί β η -

ρίτης 68 
8Διονύσιος, επίτροπος, επιστάτης κοινότητας 

'Αγίου "Ορους, προηγούμενος Ίβήοων 178, 
179 

9Διονύσιος, γέρων, δίκαιος Ξηροποτάμου 68 
10Διονύσιος, γέρων 'Ιβήρων 41 
11Διονύσιος, γέρων Ξηροποτάμου 68 
12Διονύσιος, γέρων Ξηροποτάμου 94 
13Διονύσιος, γέρων Σιμο^νόπετρας 11 
"Διονύσιος, 'ιερομόναχος, προηγούμενος Ξη

ροποτάμου 50 
15Διονύσιος, ιερομόναχος, προηγούμενος Ξη

ροποτάμου 100 
16Διονύσιος, καθηγούμενος Ξηροποτάμου 51 
17Διονύσιος, καθηγούμενος Ξηροποτάμου 94 
18Διονύσιος, μοναχός Ίβηρίτης, μακαρίτης 

183 
19Διονύσιος, μοναχός Ξηροποτάμου 42 
20Διονύσιος Χατζή-, μοναχός Ξηροποτάμου 

163 
21Διονύσιος, μοναχός Σιμωνοπετρίτης 112 
22Διονύσιος, μοναχός Σταυρονικήτα 15 
23Διονύσιος, προηγούμενος Ξηροποτάμου 133 
24Διονύσιος, σκευοφύλακας Κουτλουμουσίου 

183 
25Διονύσιος, 'ιερομόναχος τής μονής Ταξιάρχη 

116 
Διονυσίου μονή: Άζαρίας, γέρων 41· Άκά-

κιος, ιερομόναχος 42" Γρηγόρης, μοναχός 
189' Δανιήλ, γέρων 6" Θεωνάς, μοναχός 
189' 'Ιωακείμ, προηγούμενος 58" Λεόντιος, 
ιερομόναχος, πρώην Πρώτος 'Αγίου "Ορους 
1' Λεόντιος, γέρων 28' Μαλαχίας, γέρων 
20' Μερκούριος, ιερομόναχος, συντάκτης 
του έγγραφου 189" Μητροφάνης, καθηγού
μενος 2" Μισαήλ, γέρων 15* Νεόφυτος, μο
ναχός 14" Παρθένιος, προηγούμενος και δί
καιος 41* Σεραφείμ, προηγούμενος 111" 
Σίλβεστρος, γέρων 1 

Διπουλδη, τοποθεσία 161 
Διφασούδης, γείτονας 90 
Δολοί Κάτω, Μάνη 70 
Δομετιανός, σκευοφύλακας Σιμωνόπετρας 41 
Δοντα (του): 1, 11, 12, 21, 22, 28, 29, 111, 

112, 113, 114, 118, Είσ. 10· κελλίο 'Αγίου 
Νικολάου 111 

1Δοσίθεος, γέρων Βατοπεδίου 2 
2Δοσίθεος, παπάς, σκευοφύλακας Ξηροποτά

μου 64, 66 
3Δοσίθεος, προηγούμενος Βατοπεδίου 178, 

179 
δοσίματα: βασιλικά, συνήθη, έκτακτα 181' 

στον καδή, μπέη 15" κοινά 'Αγίου "Ορους 
159' βλ. φόροι 

δοσοληψία 181 
1Δουδέσκου Κωνσταντίνος, μέγας βόρνικος 

115 
2Δουδέσκου Νικόλαος, μέγας κλουτσιάρης 115 
ΧΔούκαινα 71 
2Δούκαινα, θυγατέρα του μακαρίτη Παναγιώ

τη, άφιερώτρια 87 
αΔούκας βόδας, αδελφός του Παγώνη, 'ιδρυ

τής τής μονής 'Αγίου 'Ιωάννη 136 
2Δούκας, 'ιερέας, σακελλάριος, κληρικός επι

σκοπής 'Ιερισσού καί 'Αγίου "Ορους 13 
3Δούκας Άνδριανός, άρχων επισκοπής 'Ιερισ

σού 13 
4Δούκας Ρεήζης 'Αποστόλης, μάρτυρας 165 
5Δούκας Τζιοφούτης, γείτονας 83 
Δούλης Τοιανταφύλλης, εκπρόσωπος Τζερπί-

στας 128 
δούλος ατής σής άγιότητος» 62 
Δοχειαρίου μονή: Βυζ. 4, 6* οφειλή 125" Γα

βριήλ, παπάς 14· Γρηγόριος, γέρων 2" Δα
μασκηνός, γέρων 20' Δανιήλ, προηγούμε
νος 154- Θεόκλητος, διάκονος 111- 'Ιερε
μίας, σκευοφύλακας 41" Ίλαρίων, μοναχός 
6· 'Ιωακείμ, αρχιμανδρίτης 170, 171" Πα'ί-
σιος, σκευοφύλακας 58" Πετρόνιος, γέρων 
111- Σάββας, γέρων 15' Συμεών, μοναχός 
28 

Δοχειαρίτης (τής μονής Δοχειαρίου;) γείτο
νας 104 

δοχείο Ξηροποτάμου 63 
Δράγαζης, 'ιερομόναχος, πιστωτής 92 
δραγουμάνος, Θωμάς Δημάκης 120 
Δράκος Σιγάλας, μάρτυρας 52 
ΧΔράμας μητροπολίτης, Γρηγόριος 159 
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2Δράμας προκαθήμενος, Λέων Καλόγνωμος 
Βυζ. 5 

δράμι 50 
Δράντζιος Γεώργιος, γείτονας 65 
Δριμαλίας χαρτοφύλακας 67' βλ. Γεώργης 

Δέτζης 
Δρίστρας μητροπολίτης: Βαρθολομαίος 113· 

Μακάριος 45' Παρθένιος 145 
δρόμος: άδεια για χρήση... 140" σύνορο κτή

ματος 116, 152, 160· βλ. και στράτα 
Δροσίτης Ιωάννης, γείτονας 31 
Δρόσος, γείτονας 55 
Δύση 4, 7 
δώρα: βασιλικά 17,93" βλ. και αφιερώσεις 
δωρεά βλ. αφιερώσεις 
Δωρόθεος, προηγούμενος Ξηροποτάμου 51 

έγγραφο: αρχαίο 171" άχρηστο 11, 34, 56, 
65, 126" βεβαίωση ασφαλείας, υπογραφή 
στο κόλλημα μεμβράνης 179" γνησιότητα 
21, 113, 170, 171, 178, 179* διόρθωση 179' 
εκκλησιαστικό 113,176· ένσφράγιστο 61, 
111, 171, 172, 175, 180· ενυπόγραφο 22, 
126, 154, 171, 172, 175, 180' εξωτερικό 
173, 178· επικύρωση 7, 17, 92, 111, 112, 
113, 126, 129, 142, 171, 172, 178, 180· 
επικύρωση αντιγράφων 159, 169, 170' ίσον 
6, 14, 52, 91, 103, 111, 142, 169, 170, 
Κώδ. 10, Κώδ. 12, Βυζ. 8, 11· ισχύς 159' 
λυμένο (κατεστραμμένο) 179" παλαιό, δυ
σανάγνωστο Είσ. 10" πλαστό 6, 17, 179, 
180, Βυζ. 8, 9, 10, 11· προσενέξεως (αφιέ
ρωσης) 179" πρωτότυπο 173" υποθήκης 
188" βλ. και πίνακα μνημονευομένων εγ
γράφων σελ. 173 

εγγύηση υποσχέσεως 114 
Έγκαρές, Νάξος 31 
έγκώμιον προς Άζαρίαν και κατά φιλάργυρων 

Κώδ. 9 
ειδήμων και πρακτικός, μοναχός 173 
εικόνα: Κώδ. 4, Κώδ. 11" 'Αγίας Αικατερί

νης 35' Προδρόμου 35" Ευαγγελισμού 
Κώδ. 11 

εικονισμός αυτοκράτορα: Ρωμανού Βυζ. 9" 
'Ανδρόνικου Βυζ. 10 

Είκοσιφοινίσσης (Κοσινίτζης) μονή Είσ. 11 
εισοδήματα: ακινήτου 153' άπο λατομείο και 

καμίνι για άσβεστη 136* άπο ταξίδια, κα
τανομή 94" εκκλησιαστικά 3 ' «έτήσιον» 
120, 136· σε ελιές 181- σε χρήμα 107" βλ. 
και αφιέρωση 

εκκλησία: 161 ' Πρωτάτου 2" Βατοπεδίου, σε 
κτήμα της μονής στή Βλαχία 136" γείτων 
141· παλαιά στην Όρμύλια 44" Πολυγύρου 
62· Μπρασόβου 103, 130' 'Αγίου Γεωρ
γίου, Γαλάτιστα 80" 'Αγίου Νικολάου, μη
τρόπολη της 'Ιερισσού 4, πατριαρχική και 
σταυροπηγιακή 9, 13 ' 'Αγίου Νικολάου, 
Νάξος, στον αιγιαλό απέναντι άπο το λι-

μεώνα 18, στην πόρτα τοΰ γιαλού 47' 'Α
γίου Νικολάου, Μποϋργο Ναξίας 31, 32* 
'Αγίου Νικολάου, Νάξος 120" 'Αγίων Τεσ-
σαράκοντα 59' 'Αγίων Πάντων, Σαντορίνη 
19* 'Ασωμάτων τοΰ Μεγάλου Ρεύματος, 
Κωνσταντινούπολη 114' Κοιμήσεως Θεο
τόκου, Σλάτινα 115, Κώδ. 4' Παναγίας, 

"Αρκουλους 67" βλ. και καθολικό Ξηροπο
τάμου 

έκκλησιάρχης 
Βατοπεδίου, Δαβίδ, ιερομόναχος 6 
Ξηροποτάμου: Βενέδικτος, επίτροπος τοΰ 

μετοχίου στή χώρα Τζίτζου 156" παπα-
Ίγνάτιος 155 

εκκλησιαστική έπικύρωσις και άπόφασις 172 
εκκλησιαστικός 2 
εκλογή: επιστατών 'Αγίου "Ορους 159" ηγου

μένου 17 ,49 ,169 
εκπαίδευση 33, 176' βλ. διδάσκαλος 
εκτελεστής και επίτροπος διαθήκης, Μανόλας 

Σιράκογλου 129 
ελαιόδεντρα 54, 59, 76, 79, 82, 84, 85, 86, 

87 ,88 ,90 ,101 ,135 ,181 ,184 
Έλασσώνος μητροπολίτης, Τιμόθεος 113 
ελιές, βάρητα 181 
ελεημοσύνη 95 ,136,167, Κώδ. 6 

'Ελεήμων 'Αλέξανδρος, άρχων επισκοπής Ί ε -
ρισσοΰ 13 

Έλενούδα 71 
ελευθερία: ατομική 42* μονών 17, 45, 56 
ελληνικά βλ. ρωμαϊκά 

'Εμμανουήλ, σακελλάριος, μάρτυρας 77, 78, 
79, 80, 81, 82, 83, 88· βλ. και Μανουήλ 

έμβατίκιο 18, έμπατίκι 181 
Έμήν αγάς, μπουμπασήρης 125 
Enepekides P . Είσ. 10 
ενέχυρο 34, 40 ,50 ' βλ. και υποθήκη 
ενθύμηση 155, Κώδ. 9, Κώδ. 12 
ενοικίαση γής: 16, 46* κατά τή συνήθεια τοΰ 

τόπου 156" βλ. και πάκτο 
ενορία: 3, 115" Παναγίας, στο μαχαλά τοΰ 

κυρίου Θεοδοσίου 116' Παναγίας, στο Διζ-
δαρκιόγι 65 

ενταφιασμός 47 
έντυπη σφραγίδα βλ. σφραγίδα 

Έξακουστός, γαμπρός της Ζαφείρας 65 
εξαρχος πατριαρχικός πάσης Αιτωλίας, Γρη-

γόριος 3" βλ. Ναυπάκτου μητροπολίτης 
εξέταση επιτόπια 4, 11, 20, 22, 113, 134, 

169 ,171 ,172 ,175 ,178 
έξοδα: 92" για έκδοση πατριαρχικού σιγιλλίου 

163" εξοδον και πληρωμή 142" εξόδων κα
τάστιχο Καισαρίου Δαπόντε Κώδ. 6, Κώδ. 
7" βλ. και δαπάνες 

εξοφλητικό γράμμα 15, 120, 125 
εξω αλώνι 190 
εορτή (αγιογραφία) 154" βλ. καί γιορτή 
επήρεια 56 
έπίδοσις 56 
επικύρωση: αφιέρωσης 39, 45, 61, 99, 151" 
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διαχείρισης Άγιου "Ορους 159* κατάστι
χων και δοσοληψιών των μικρών μονών 

Αγίου "Ορους 159 
επιμέλεια μονυδρίου - ναοΰ 4, 8, 13 
επισκευές: εκκλησία 4, 18, 181" σε κτίσματα 

της μονής Ξηροποτάμου 63 
1έπίσκοπος, προχείριση κανονικώς 3 
2έπίσκοπος 

Άρδαμερίου 86 ,89 ,90 
Έρκουλίων ήτοι Άρδαμερέως, Άκάκιος 8 
Ιερισσού και Αγίου "Ορους 9, 17, 22, 24, 

49, 145, 179, Δαβίδ 5, 'Ιγνάτιος 8, Ί -
λαρίων 13, Μακάριος 1 

Καμπάνιας, Νικόδημος 8 
Κασσανδρείας, Κοσμάς 8 
Κίτρους: Ζωσιμάς 8' 'Ιερεμίας 17 
Λιτής καί Ρεντίνης 8 
Πολιανής, Γεράσιμος 8 
Σάμου, Καλλίνικος 129 
Σκιάθου και Σκοπέλου: 56" Διονύσιος 142 

επιστασία ναοΰ Κωδ. 11 
επιστάτης'Αγίου "Ορους: 170, 171, 174, 176" 

δικαιοδοσίες 169, 172" εκλογή 159" Άνα-
νίας, προηγούμενος Λαύρας 118" Γαλα-
κτίων, Φιλοθε'ί'της 178, 179" Διονύσιος, 
προηγούμενος 'Ιβήρων 178, 179" Κωνσταν
τίνος, άπο τή μονή Ξενοφώντος 154" Με
λέτιος, προηγούμενος Βατοπεδίου 111 

έπιτηδειότητα 154 
επιτηρητές κοινοί (επιστάτες 'Αγίου "Ορους) 

169 
επιτροπικό γράμμα της μονής Ξηροποτάμου 

46,92 
επίτροπος 

'Αγίου "Ορους: στην Κωνσταντινούπολη 
174" Γαλακτίων, γέρων Φιλόθεου 178, 
179" Διονύσιος, προηγούμενος 'Ιβήρων 
178,179 

Έσφιγμένου: γέρων Σεραφείμ 167" γέρων 
Ραφαήλ 167 

'Ιβήρων, χαρτοφύλακας, Νικηφόρος 178, 
179 

Ξηροποτάμου: 39" Βενέδικτος, πνευματι
κός, έκκλησιάρχης του μετοχίου στή 
χώρα Τζίτζου 156" 'Ιερεμίας, ιερομό
ναχος, διαχειριστής τοΰ μετοχίου στή 
Νάξο 52" Μακάριος, προηγούμενος στή 
Νάξο 143, βλ. Μακάριος" Παρθένιος, 
παπάς καί προηγούμενος, προεστός της 
μονής τών Άγίο^ν Τεσσαράκοντα Νάξου 
46 

2έπίτροπος: αφιέρωσης, Μενέτος Σιγάλας 19" 
της εκκλησίας 'Ασωμάτων τοΰ Μεγάλου 
Ρεύματος, Κωνσταντινούπολη 114" της εκ
κλησίας Μπρασόβου, Μανόλης Καλφαβιέ-
σκου 130" εκτελεστής διαθήκης, Μανόλας 
Σιράκογλου 129" κτήτωρ της μονής Τα
ξιαρχών 142* της Μεγάλης 'Εκκλησίας 
159 της μονής 'Αγίου Νικολάου Νάξου, 
Λευθέρης 'Ακριβός 18" τής μονής Ταξιαρ

χών 56" τής μονής Ξηροποτάμου στή Μολ
δαβία, Σκαρτετάκης 136" τής μονής Ξηρο
ποτάμου στή Νάξο, Μπάφος Δημητράκης 
92, Μπάφος Μιχάλης 181" Σίμος, άφιερω-
τής 160" τής χώρας Σκοπέλου 142 

έπιφόρτισμα 56 
εποπτεία μονής 45 
εργαλεία 16 ,97 ,133 
εργαστήρια: 'Αγίου "Ορους 159" Βατοπεδίου, 

Μολδαβία 136" εκκλησίας Κοιμήσεως Θεο
τόκου στο παζάρι τής Σλάτινας 115, Κωδ. 
4" Μπούργου Νάξου 31 

ερήμωση μονών 4, 8, 56, 136, 144 
Έριγώ 71 
Έρισιώτης Στέφανος, μάρτυρας 10 
Έρκουλίων ήτοι Άρδαμερέως επίσκοπος, Ά 

κάκιος 8 
έρυθρογραφία 17 ,45 , Κωδ. 4 

Έσφιγμένου μονή: κελλίο στις Καρυές 2" 
σκευοφύλακας στην Κωνσταντινούπολη 
163" Γεώργιος, γέρων 41" 'Ιγνάτιος, αρχι
μανδρίτης 170, 171" Νικάνωρ, μοναχός 15" 
Ραφαήλ, γέρο^ν, επίτροπος 167" Σάββας, 
γέρων 2' Σαμουήλ, μοναχός 14" Σεραφείμ, 
γέρων, επίτροπος 167 

έτήσιον 4, 67 ,120 ,136 ,179 
Εύαγγελής 149 
Έύαγγελινός, εκπρόσωπος Πάλτζας 105 
2Εύαγγελινός, κύριος, διακομιστής γράμμα

τος 163 
3Εύαγγελινος Γκλέζο(ς), μάρτυρας 142 
Ευαγγελισμού μονή, σταυροπηγιακή, 'ιερά, ε

πονομαζόμενης Ευαγγελιστρίας, Σκόπελος 
Κώδ. 11, μετόχι Ξηροποτάμου 163 

ευγενής 31 ,32 ,45 ,119 
Ευγένιος, παπάς, έκπpóσωπoc Πολυγύρου 

62 
Ευδοκία, πωλήτρια 25 
Ευδόκιμος Ξηροποταμηνος 8, 103, Κώδ. 9, 

ΕΊσ. 10" βλ. καί πίνακα αντιστοιχίας σελ. 
197 

ευεργέτης καί προστάτης Ξηροποτάμου, άρ
χων Μανόλης 119 

Ευθύμιος, Λαυριώτης 111 
Ευθύμιος, ιερέας, εκπρόσωπος Ά ν ω Κρου-

σόβου 69 
ευπρέπεια τής πατρίδος 126 
Ευσταθής, παπάς, εκπρόσωπος Πολύχρου 

25,30 
Ευστράτιος, πρώην Πρώτος Αγίου "Ορους 2 
ευταξία 172 
Ευφροσύνη, αδελφή τοΰ Άβράμπεη, θυγατέρα 

τοΰ Δημητρίου, άφιερώτρια 13 
ευχή 35 ,123,166,176 
έφέντης 125" βλ. καί αφέντης 

Εφέσου μητροπολίτης 3 Ίωάσαφ 17" Σα
μουήλ 159,171 

εφημέριος 4, 8, 13, 18, 34, 103, 130, 163, α
ποστολή 4 , 8 , 1 9 , 1 0 2 , 1 6 3 

Έφραίμ, προηγούμενος Ξηροποτάμου 54 
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Ζακχαΐος Χατζή-, μακαρίτης, σύζυγος Πο
λυξένης 153 

Ζαμπέτης, μάρτυρας 139 
ζαμπίτης 'Αγίου "Ορους 28,125 
ζαπτιτζί τοϋ τόπου (ζαμπίτης;) 46, 47 
Ζαφείρα, θυγατέρα τοϋ Θεοδώρου Τοχάη και 

της Πολύχρονους, σύζυγος τοϋ Χρήστου, 
άφιερώτρια 65 

Ζαφείρα Βουρβουρίταινα, άφιερώτρια 79 
ΧΖαφείρης, γείτονας 90 
2Ζαφείρης, γείτονας, μάρτυρας 48 
3Ζαφείρης, μακαρίτης, πατέρας τοϋ Μανόλη 

Λαγκαδιώτη 81 
4Ζαφείρης, μακαρίτης, πατέρας τοϋ Γιάννη 84 
5Ζαφείρης, πατέρας τοϋ 'Ιωάννη 162 
6Ζαφείρη(ς) 'Ανάστασης, μάρτυρας 116 
7Ζαφείρη(ς) Στάνη(ς), κάμπος 89 
8Ζαφείρης τοϋ Συνανοΰ, άφιερωτής 78 
9Ζαφείρης τοϋ Τουπλη, μάρτυρας 189 
ΧΖάχαρης ή Ζαχαρίας, πατέρας τοϋ Θεοχάρη 

69,73 
2Ζάχαρης τοϋ Άνδριανοϋ, μάρτυρας 110 
3Ζάχαρης τοϋ Παρούση, εκπρόσωπος "Ανω 

Κρουσόβου 131 
1Ζαχαρίας, μοναχός, στο τριπρόσωπο κελλίου 

53 
2Ζαχαρίας Καλτζούνης, γείτονας 88 
1Ζάχος, γέρων, εκπρόσωπος χώρας Γαλάτζη-

τας (Γαλάτιστα) 77, γείτονας 84, 88, μάρ
τυρας 78, 80, 86, 89 

2Ζάχος, γέρων, πατέρας τοϋ Γιώργου 84, 87 
3Ζάχος, ιερέας, εκπρόσωπος Γαλαρινοΰ 109 
"Ζάχος Χατζή-, μάρτυρας 89, 90, 102 
5Ζάχος Πουλητό(ς), μάρτυρας 84 
ζευγάρι 190 
ζεψιά 156 
Ζαζηλιώτες, μάστορες οικοδόμοι 98 
ζημία 12 ,15 ,153 ,156 ,176 ,179 
ζητεία 3, 7, 68,119, Κώδ. 1, Κώδ. 3 
Ζιθισιλ 5 
Ζλάτα, χήρα τοϋ Στογιάννη, παραχώρηση 

σπιτιοΰ άπα τη μονή Ξηροποτάμου 100 
Ζουρεγι αγάς, εκπρόσωπος Ίερισσοΰ 27 
Ζυγοπούλα, γειτόνισσα 35 
ζώα: 5 7 , 6 1 , 6 7 , 9 3 , 9 4 , 1 0 4 , 1 1 5 , 1 3 8 · βο

σκή 171, 183· εργατικά 7, 156 
ζωοτροφία 115 
ζωγραφική 154, 155 
ζωγράφος, Φάλκος Ίωρκο(ς) 152 
Ζωγράφου μονή: 134* σκευοφύλακας 134" 

'Αρσένιος, σκευοφύλακας 111" Γεράσιμος, 
γέρων 41* Γρηγόριος, μοναχός 15" Θεοφά
νης, μοναχός 6 'Ιάκωβος, καθηγούμενος 
41 · Κωνσταντίνος, σκευοφύλακας 154· Πα-
χώμιος, μοναχός 14" Σίλβεστρος, προηγού
μενος 2 

Ζωή Τζακαλίνα, χήρα τοϋ 'Αργύρου Τζακά-
λη, πωλήτρια, άφιερώτρια 102 

Ζώης Βλάχας παπά, εφημέριος τοϋ 'Αγίου 
Σπυρίδωνα 37 

1Ζωσιμάς, επίσκοπος Κίτρους 8 
2Ζωσιμάς, γέρων Λαυριώτης, δανειστής 51 
Ζωτικό(ς), σπίτι όνομαζόμενον τοϋ... 165 

Ήανί, τοποθεσία, Κρούσοβο 160 
ήγεμών Μολδοβλαχίας 45, 93, 95, 96, 99, 

Κώδ. 4, Κώδ. 9 
ηγούμενος: δια βίου 67, 136· εκλογή 17, 49, 

136" παραίτηση 143" Κοσμάς Βυζ. 1 
2ήγούμενος 

'Αγίου "Ορους 145, 179 
Λαύρας, Θεοφάνης, ιερομόναχος 6 
Ξενοφώντος: Γερμανός 29* Γρηγόριος, 'ιε

ρομόναχος 28 'Ιωσήφ 2 
Ξηροποτάμου: 96" προνόμια, μανδύας πορ

φυρός 17' 'Ησαΐας 58- Ησαΐας , ιερο
μόναχος 59" Παρθένιος 95 

Ρωσσικοΰ, Γαβριήλ 2 
Φιλόθεου, Καλλίνικος 2 
Χιλανδαρίου, 'Ιωάννης, ιερομόναχος 2 

'Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Μολδα
βίας 136 

'Αγίων Τεσσαράκοντα Νάξου: παπα-Γεώρ-
γης Δέτζης, χαρτοφύλακας Δριμαλίας 
67" 'Ιωσήφ Κοντοπίδης, ιερομόναχος 
57, 61* Μακάριος Λικήνιος (Λικίνιος), 
ιερομόναχος 92, 120, 143, βλ. και Λι
κήνιος· παπα-Φιλόθεος 92 

Δάγκου, Ίωαννίκιος Συνάδων 136 
Ταξιαρχών (Σκοπέλου), 'Ιγνάτιος, 'ιερομό

ναχος, ήγουμενεύων 56 
Φανερωμένης, Νικόδημος, ιερομόναχος 61 
Χρυσοκελαρίτης 184* βλ. και καθηγούμε

νος, προηγούμενος 
7·Ήλίας Μαγούλης, πιστωτής 92 
2'Ηλίας τοϋ ποτέ Γεώργη, μάρτυρας 139 

Ηράκλειας μητροπολίτης: 3 ' Βαρθολομαίος 
45· Γαβριήλ 21· Μεθόδιος 145, 159" Μελέ
τιος 180 

] 'Ησαΐας, μητροπολίτης Νεοκαισαρείας 171, 
180 

2Ήσαΐας, γέρων Λαύρας 41 
3Ήσαΐ'ας, γέρων Ξηροποτάμου 94 
"Ησαΐας, γέρων Σιμωνόπετρας 11 
5Ήσαΐας, ηγούμενος Ξηροποτάμου 58 
6Ήσαΐας, ιερομόναχος, ηγούμενος Ξηροπο

τάμου 59 

θάλασσα, δριο 160 
θαλάσσιο ταξίδι 123,181 
Θαμαχτος τοϋ Μάλαμα, μάρτυρας 156 
Θαναγάσις Μάντζαρης, συντάκτης τοϋ εγγρά

φου 184 
Θανασαινα τοϋ Χατζή-Πούλου, άφιερώτρια 

161 
1Θανάσης, πατέρας τοϋ Γιαννάκη 162 
2Θανάσης Άραπλή(ς), μάρτυρας 100 
3Θανάσης Γιαγιάτζικος, τοϋ μακαρίτη Βασι-
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λικοΰ Γιαγιάτζου, άφιερωτής 82 
4Θανάσης του παπα-Άγαπητοΰ, γείτονας 86' 

βλ. και 'Αθανάσιος 
θάνατος 12 ,14 ,47 ,52 
Θάσος 177, μετόχι Είσ. 10 
Θασσίτης 'Ιωάννης, μακαρίτης, πατέρας ά-

φιερωτή 177 
θαϋμα τών 'Αγίων Τεσσαράκοντα 178 
ΧΘεοδόσης Βρασταμινός, παπάς, συντάκτης 

του εγγράφου 55 
2Θεοδόσης του γερο-Μανολάκη, μάρτυρας 185 
1Θεοδόσιος Β' πατριάρχης 145 
2Θεοδόσιος Β' , αυτοκράτορας Βυζ. 8 
3Θεοδόσιος, γέρων της Μεγάλης Μέσης, Λαυ-

ριώτης 68 
4Θεοδόσιος, γιος του Χατζή-Κώνστα, μαχα

λάς 116 
5Θεοδόσιος Σκαράνος Βυζ. 4 
Θεοδώρα 189" βλ. Γιοβάννης 
2Θεοδώρα, αδελφή του Γιάννη, πωλήτρια 185 
3Θεοδώρα, σύζυγος του Γεράκη, αδελφή του 

Γεωργίου και του Άδάμη, μάρτυρας 151 
Θεοδωράκης Χατζή-, Ρέμπος, κάτοικος Κα

λαμάτας, πατέρας τοΰ Μιχάλη 166 
ΧΘεοδωρής, πατέρας τοΰ 'Αντώνη 114 
2Θεοδωρής, ιερέας, εκπρόσωπος "Ανω Κρου-

σόβου 69, 73 
3Θεοδωρής, παπάς, εκπρόσωπος Πολύχρου 

25,30 
4Θεοδωρής, πωλητής 110 
5Θεοδωρή(ς) Κώνστας, μάρτυρας 100 
6Θεοδωρής Ξένος, εκπρόσωπος Πολύχρου 30 
7Θεοδωρής τοΰ Κωσταντή, εκπρόσωπος "Ανω 

Κρουσόβου 73" βλ. και Θεόδωρος 
1Θεόδωρος, γιος του 'Ιωάννη Μπαμπανά, ά

φιερωτής 5 
2Θεόδωρος, εκπρόσωπος Λογγοβικίας 74 
3Θεόδωρος, ιερέας, εκπρόσωπος Κάτω Κρου

σόβου 131 
4Θεόδωρος, πατέρας τοΰ Κώστα 162 
5Θεόδωρος, σακελλάριος, ιερέας, κληρικός 

Μαρώνειας 126 
6Θεόδωρος Γερακάρης, μάρτυρας 187 
7Θεόδωρος 'Ιωάννης Καλιμάχης, βοεβόδας 

αύθέντης Μολδαβίας (Μπογδανίας) Κώδ. 4 
8Θεόδωρος Μανόλη (ς), μάρτυρας 100 
9Θεόδωρος Πδέγος, γείτονας 86 
10Θεόδωρος Σαραντινός, μάρτυρας 10 
11Θεόδωρος Σμυρσίνης, σπίτι στον Πολύγυρο 

62 
12Θεόδωρος τοΰ Βεργή, γείτονας 106 
13Θεόδωρος Τοχάη(ς), πατέρας της Ζαφείρας 

65' βλ. και Θεοδωρής 
Θεόκλητος, διάκονος Δοχειαρίτης 111 
ΧΘεολόγης, εκπρόσωπος Όρμύλιας 43 
2Θεολόγης, ιερέας καί οικονόμος, εκπρόσωπος 

Πάλτζας 105 
3Θεολόγης, μακαρίτης, πατέρας τοΰ Πανα

γιώτη 88 
4Θεολόγης, παπάς, γείτονας 161 

5Θεολόγης, παπάς, μάρτυρας 156 
6Θεολόγης, σύζυγος της Μαλίνας 44 
7Θεολόγης Άβακούμ, γείτονας 161 
1Θεολογίτης, αποκαλούμενος..., Στρατής 'Αν

τώνιος, πωλητής 31 
2Θεολογίτης Στρατής, μισέρ 34, μάρτυρας 40 
1Θεοτόκου Βλιτζιδίου, μονύδριο Βυζ. 1 
2Θεοτόκου Κοιμήσεως, μονύδριο στην Όρμύ-

λια Βυζ. 4 
3Θεοτόκου Κοιμήσεως, ναός, Σλάτινα 115, 

Κώδ. 4 
4Θεοτόκου Φανερωμένης, ναός (ράχη τοΰ Ρου-

μπάλοβου) 70 
1Θεοφάνης, πατριάρχης 13 
2Θεοφάνης, μητροπολίτης 'Αθηνών 17 
3Θεοφάνης, αρχιεπίσκοπος άδηλης έδρας 37 
4Θεοφάνης, γέρων Σίμωνος Πέτρα 2 
5Θεοφάνης, γέρων Χιλανδαρίου 41 
6Θεοφάνης, ιερομόναχος Βατοπεδίου 14 
7Θεοφάνης, ιερομόναχος Λαύρας 2 
8Θεοφάνης, ιερομόναχος, ηγούμενος Λαύρας 6 
9Θεοφάνης, Ιερομόναχος Σταυρονικήτα 20 
10Θεοφάνης, μοναχός Ζωγράφου 6 
ηΘεοφάνης, μοναχός Καρακάλλου 6 
12Θεοφάνης, γέρων, μοναχός, αγοραστής κελ-

λίου 53 
ΧΘεόφιλος (Φιλόθεος), μητροπολίτης Τυρνό-

βου 1 
2Θεόφιλος, εκπρόσωπος Πολύχρου 30 
3Θεόφιλος, πωλητής 25 
4Θεόφιλος Μιχαήλ-Μικέλε, γιος τοΰ Τάντου-

λου, μισέρ, άφιερωτής 31, 32, 34, κτίτωρ 
μονής 39 

•'•Θεοφύλακτος, γιος τοΰ αυτοκράτορα Ρωμα-
νοΰ Λακαπηνοΰ, πατριάρχης 17 

2Θεοφύλακτος, γέρων Ξηροποτάμου 50 
3Θεοφύλακτος Τουρλινός, ιερομόναχος, μάρ

τυρας 143 
ΧΘεοχάρης, πατέρας τοΰ Τριαντάφυλλου 131 
2Θεοχάρης τοΰ Ζάχαρη ή Ζαχαρία, εκπρόσω

πος "Ανω Κρουσόβου 69, 73 
3Θεοχάρης τοΰ Πτεκούδη, άφιερωτής 161 
Θεσσαλονίκη 65, 68 
Θεσσαλονίκης μητροπολίτης: Γεράσιμος 171, 

180" Ίωάσαφ 8" Πα'ίσιος 17 
1Θεωνας, μοναχός Διονυσιάτης 189 
2Θεωνας, σκευοφύλακας Παντοκράτορος 41 
Θημιλίτης, εκπρόσωπος Τζέρπιστας 128 
θησαυροφυλάκειο δημόσιο 125 
Θωμαή 149 
ΧΘωμας Χατζή-, αδελφός τοΰ Νικόλα 155 
2Θωμάς, γείτονας 55 
3Θωμας, πατέρας τοΰ Κύρκου 106 
4Θωμας Δημάκης, δραγουμάνος, εκπρόσωπος 

της μονής Ξηροποτάμου 120 
5Θωμας Καλοβίτζης, εκπρόσωπος Μπρασό-

βου 103 
1Θωμάς Κρετζουλέσκου, πρώην μέγας κλου-

τσιάρης 115 
2Θωμας Μιχαλίτζης, αδελφός τοΰ Νικόλα 33 
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3Θωμας του Μίχου, εκπρόσωπος "Ανω Κρου-
σόβου 69, 73 

4Θωμας του Σιργιότη, εκπρόσωπος "Ανω 
Κρουσόβου 69,73 

1Ίάκωβος, γέρων Ξηροποτάμου 50, 51 
2Ίάκωβος, καθηγούμενος Ζωγράφου 41 
3Ίάκωβος, οικονόμος, εκπρόσωπος Πολύχρου 

30 
'Ιάσιο 45,93 
'Ιατρός του Πέτρου, αδελφός του Γιόβου, πω

λητής 187 
'ιατρός 154, Δημήτριος Νοταράς 65 

'Ιβήρων μονή: 183* προηγούμενος 176* προϊ
στάμενοι 179" σπίτι, ενορία Παναγίας, γει
τονικό 116" Άνανίας, γέρων 111* 'Ανατο
λής, μοναχός 14, 20- Άνατόλιος, μοναχός 
28" Γαβριήλ, πρώην Πρώτος 'Αγίου "Ο
ρους 66* Γαβριήλ, ιερομόναχος, προηγού
μενος 6* Γεννάδιος, μοναχός 29" Δαμασκη
νός, προηγούμενος και σκευοφύλακας 58" 
Διονύσιος, γέρων της Μέσης 68 Διονύσιος, 
γέρων 41* Διονύσιος, μακαρίτης 183* Διο
νύσιος, προηγούμενος, επίτροπος κοινότη
τας 'Αγίου "Ορους 178, 179- Ίεζεκήλ, ιε
ρομόναχος, καθηγούμενος 15" Ίωάσαφ, 
σκευοφύλακας 41" Λογγϊνος, προηγούμε
νος 29· Μηνάς, διδάσκαλος, 178 179· Νεί
λος, μοναχός 29- Νεόφυτος, προηγούμενος 
111" Νικηφόρος, επίτροπος, χαρτοφύλακας 
178,179* Παίσιος, ιερομόναχος 116· Σα
μουήλ, ιεροδιάκονος 2' Σεραφείμ, προηγού
μενος και δίκαιος 41* Φιλάρετος, σκευοφύ
λακας 154 

•••Ιγνάτιος, μητροπολίτης Καισαρείας 159 
2'Ιγνάτιος, επίσκοπος 'Ιερισσού καί 'Αγίου 

"Ορους 8 
3Ίγνάτιος, αρχιμανδρίτης Έσφιγμένου 170, 

171 
4Ίγνάτιος, καθηγούμενος Ξενοφώντος 170, 

171 
5Ίγνάτιος, παπάς Κουτλουμουσίου 41 
6Ίγνάτιος, προηγούμενος Ξηροποτάμου 64 
7Ίγνάτιος, αρχιμανδρίτης Πεντηκοστής, Ξη-

ροποταμηνος 45 
8Ίγνάτιος, ιερομόναχος, ήγουμενεύων της μο

νής Ταξιαρχών Σκοπέλου 56 
9Ίγνάτιος, παπάς, έκκλησιάρχης 155 
ιδιοκτησία 4, 8, 19, 31, 32, 33, 39, 52, 59, 

71 ,100 ,115 ,126 ,129 ,136 ,150 ,152 ,153 , 
171,165,181 

ίδρυση μονής - μετοχίου 39, 45, 115, 126, 
136 

Ίεζεκήλ, ιερομόναχος, καθηγούμενος 'Ιβήρων 
15 

'ιεράρχης: καθήκοντα 3- μοναχός 3, 65, 136, 
159 

'ιερός, -α, -ον: Ευαγγελισμού σταυροπηγιακή 
μονή, επονομαζόμενη Ευαγγελιστρίας, Σκό

πελος 163, Κώδ. 11" Ξηροποτάμου βασιλι
κή μονή Κώδ. 4- σκεύη Κώδ. 4, βλ. καί 
σκεύη· Σύναξη Πρωτάτου 111" βλ. Μεγά
λη Σύναξη 

1 ιερέας: 49" έμβατίκιο, διορισμός 18 
2ίερέας 

Δοχειαρίου, Γαβριήλ 14 
Κουτλουμουσίου, 'Ιγνάτιος 41 
Ξηροποτάμου: Βενιαμίν, κοιμητηριώτης 

165* Γεδεών 42" Γρηγόριος, επικεφα
λής ομάδας μοναχών 32· Γρηγόριος 126* 
Γρηγόριος 139" Γρηγόριος Κώδ. 12* 
Γρηγόριος Σαντοριναιος, πνευματικός, 
οικιακός της μονής τών 'Αγίων Τεσσα-
ράκοντα Νάξου 47* Δοσίθεος, σκευοφύ
λακας 64' 'Ιερεμίας, προηγούμενος 102' 
Μακάριος, προηγούμενος 68, 79* Νικη
φόρος 126' Παρθένιος, προηγούμενος 
42" Παρθένιος, προηγούμενος, προεστός 
της μονής τών 'Αγίων Τεσσαράκοντα 
Νάξου 46* Σεραφείμ 10' Στέφανος 160 

Σταυρονικήτα, Αυξέντιος 29 
Φιλόθεου, Φιλάρετος 41 

'Αγαπητός 86" 'Αγγελής 36' "Αγγελος 44" 
'Αδάμ 106, 110· Άλίθους "Αγγελος 72· 
Άναπλιώτης 'Ιωάννης, πνευματικός 143" 
'Αναστάσιος 106· "Ανθιμος 73" 'Απο
στόλης 185* Αυγερινός 62* Βασιλάκος 
13" Βασίλειος, οικονόμος 74· Βασίλης 
101· Βασίλης 149· Βάτας 27' Βλάχας 
Ζώης 37" Βρασταμινος Θεοδόσης 55' 
Βρέτας 76, 77, 78, 79, 80. 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, οικονόμος 
102· Γεωργάκης 81, 83 ' Γεώργης Δέ-
τζης 67" Γεώργιος 74" Γεώργιος 76, 
80, 83, 88" Γεώργιος, δευτερεύων επι
σκοπής 'Ιερισσού καί 'Αγίου "Ορους 13 ' 
Γεώργιος, σακελλάριος 127* Γεώργιος 
του παπα-Δημήτρη 129" Γιωργάκης 
104* Δημήτρης 75* Δημήτρης 129* Δη
μήτρης 188* Δημήτρης Κυνηγός 33" Δη
μήτρης τοΰ Τριαντάφυλλου 162" Δημή
τριος, πρωτοπαπάς 139* Δήμος Γερά-
κης 36" Δούκας, σακελλάριος, κληρικός 
επισκοπής 'Ιερισσού καί 'Αγίου "Ορους 
13" Ευγένιος 62" Ευθύμιος 69" Ευστα
θής 25, 30- Ζάχος 109' Θεοδωρής 25, 
30· Θεοδωρής 69, 73 ' Θεόδωρος 131" 
Θεόδωρος, σακελλάριος, κληρικός Μα
ρώνειας 126" Θεολόγης 156" Θεολόγης 
161* Θεολόγης, οικονόμος 105* 'Ιγνά
τιος, έκκλησιάρχης 155" 'Ιωάννης 13 ' 

'Ιωάννης 30" 'Ιωάννης 36" 'Ιωάννης 69, 
73" 'Ιωάννης, πνευματικός, κληρικός 
Σάμου 129* 'Ιωάννης, σακελλάριος, μα
καρίτης 31" Κακαλιόρης 'Ιωάννης 52* 
Κάμαρης 105' Κοντοπίδης, 'Ιωσήφ 61, 
βλ. καί Κοντοπίδης· Κυριάκος 65" Κυ
ριάκος 131· Κωνσταντής 86* Κωνσταν-
τής 89, 90* Κωνσταντής 92' Κωνσταν-
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της Γιάννου 85* Κωνσταντίνος 46" Κων
σταντίνος 84, 87' Κώστας 135" Λάζος 
72' Λάμπρος Γεώργιος 10" Λικήνιος 
(Λικίνιος) Μακάριος 91* Μακάριος 79' 
Μακάριος «Άξιώτης» 34· Μάλαμας 
128· Μανόλης 13" Μανόλης 76" Μα-
νουήλ 13" Μανουήλ, σακελλάριος 77' 
Μαργαρίτης 128" Μαργαρίτης Στέριος 
150· Μιλαχρος Μανόλης 76' Μιχάλης 
75· Μίχος 43 ' Μίχος 89" Μοσχόπουλος 
77· Μόσχος 80, 86, 90' Νικόλαος ΙΟ
Ν ικόλαος 105· Νικόλαος 109* Νικόλαος 
190· Νικόλας 10· Οικονόμος 185* Πα
λαιολόγος 25, 30" Παλιός Μανόλης 143' 
Πανταζής 27, 36' Πάντος 26, 27, 36' 
Παξυμάδης Νικόλαος 52" Πασχάλης 75' 
Πέλης Μόσχος 78* Πέτρος 18" Πλού-
μης 69, 73 ' Πλούμης 110" Ποθητός 186" 
Πόθος Τριαντάφυλλος 38' Ποΰλος Νεό
φυτος 39' Σιμώνης 149" Σίρο(ς) 85" 
Στάθης 60" Σταμάτης του Οικονόμου 
185· Στεριανός 69, 73· Φιλόθεος 92* 
Χαλκέας Νικόλαος 10" Χρήστος 100" 
Χριστόδουλος 27" Χριστόδουλος 36" 
Χριστόδουλος 74" Χριστόφορος 155" 
Χρυσαφής, πρωτοπαπάς 127" βλ. και 
παπάς 

^Ιερεμίας Α', πατριάρχης 3, 9 
2Ίερεμίας Β' , πατριάρχης 7, 9, 12 
3Ίερεμίας, μητροπολίτης Νικαίας 113 
4Ίερεμίας, μητροπολίτης Νικομήδειας 159 
5<Ιερεμίας, μητροπολίτης Σόφιας 49 
6Ίερεμίας, μητροπολίτης Σόφιας 159 
7Ίερεμίας, μητροπολίτης Χαλκηδόνος 49 
8Ίερεμίας, μητροπολίτης Χαλκηδόνος 180 
9Ίερεμίας, επίσκοπος Κίτρους 17 
10Ίερεμίας, γέρων Γρηγορίου 41 
ηΊερεμίας, γέρων Ξηροποτάμου 50 
12Ίερεμίας, ιερομόναχος Λαύρας 28, 29 
13Ίερεμίας, ιερομόναχος, δίκαιος Ξηροποτά

μου 62 
14Ίερεμίας, παπάς, προηγούμενος Ξηροποτά

μου 102 
15Ίερεμίας, προηγούμενος, δίκαιος και σκευο-

φύλακας Ξηροποτάμου 53 
16Ίερεμίας, σκευοφύλακας Δοχειαρίου 41 
17Ίερεμίας, ιερομόναχος, πνευματικός, δια

χειριστής του μετοχίου των Αγ ίων Τεσ-
σαράκοντα Νάξου 52 

Ιερισσός 9, 26, 27, 36 
'Ιερισσού και 'Αγίου "Ορους επίσκοπος: 9, 17, 

22, 24, 49 ,145,179· Δαβίδ 5' 'Ιγνάτιος 8' 
Ίλαρίων 13" Μακάριος 1 

'ιεροδιάκονος: Άρκάδιος, Ρωσσικοΰ 6* Σα
μουήλ, 'Ιβήρων 2* Γρηγόριος 30" Ίωάσαφ 
70" βλ. και διάκονος 

•"•'Ιερόθεος, ιερομόναχος, Ξηροποτάμου 132 
2Ίερόθεος, μοναχός Ξηροποτάμου, αντιγρα

φέας κώδικα 69, 74, 75, 77, 105, 107, 
108 ,109,124,137, Κώδ. 2 

3Ίερόθεος, μοναχός Ξηροποτάμου 183 
^ιερομόναχος: 12, 111· για τή λειτουργία μο-

νυδρίου 8, 9, 163* Γαβριήλ, Πρώτος 'Α
γίου "Ορους 2 

2ίερομόναχος 
Βατοπεδίου: Γρηγόριος 179" Δαβίδ, έκκλη-

σιάρχης 6" Θεοφάνης 14" Παρθένιος, 
προηγούμενος και δίκαιος 41" Παχώ-
μιος, προηγούμενος 29 

Διονυσίου: Άκάκιος 42* Λεόντιος, πρώην 
Πρώτος 'Αγίου "Ορους 1" Μερκούριος, 
συντάκτης του εγγράφου 189 

'Ιβήρων: Γαβριήλ, προηγούμενος 6" Ίεζε-
κήλ, καθηγούμενος 15* Παΐσιος 116 

Καρακάλλου, Σωφρόνιος 2 
Κωνσταμονίτου, Άκάκιος 15 
Λαύρας: 'Ιερεμίας 28, 29" Μισαήλ, καθη

γούμενος 41 - Θεοφάνης 2" Θεοφάνης, 
ηγούμενος 6 

Ξενοφώντος, Γρηγόριος, ηγούμενος 28 
Ξηροποτάμου: Άβακούμ 50* Άνανίας 68' 

Άνθιμος 50- Άνθιμος 96* Άνθιμος, κα
θηγούμενος 119" Γερμανός, προηγούμε
νος 2" Γρηγόριος 42* Γρηγόριος 103* 
Διονύσιος, προηγούμενος 50" Διονύσιος, 
προηγούμενος 100" 'Ησαΐας, ηγούμενος 
59- 'Ιερεμίας, δίκαιος 62· 'Ιερόθεος 132* 

Ίωάσαφ 11* Ίωάσαφ 94" Ιωσήφ 42* 
Λεόντιος, δίκαιος 11 ' Μεθόδιος, προη
γούμενος 19* Μελέτιος, σκευοφύλακας 
54" Νεόφυτος 68' Νικόδημος 64· Σερα
φείμ 153* Χριστόφορος 132 

Παντοκράτορος, Συμεών 15 
Σιμωνόπετρας: Άκάκιος 11* Γρηγόριος 28* 

Ίωάσαφ, δίκαιος 11* Μεθόδιος 118* 
Παρθένιος 15" Θεοφάνης 20 

Χιλανδαρίου: Ιωάννης, ηγούμενος 2" Λαυ
ρέντιος 14" Νικόδημος, προηγούμενος 6* 
Σίλβεστρος, προηγούμενος 41 

Γρηγόριος, πνευματικός καΐ πρωτοσύγγε-
λος, εξελέγη στή μητρόπολη Ναυπάκτου 
και Άρτης 3, βλ. Ναυπάκτου μητροπο
λίτης* Γαβριήλ, κάτοχος τοϋ κελλίου 
τριών 'Ιεραρχών Καριών 58" Γρηγόριος 
Μελισσουργός 143* Δαβίδ Βοήλας 186' 
Δαμιανός, προηγούμενος Λειμώνος 37* 
Δανιήλ 143* Διονύσιος τοϋ Ταξιάρχη 
116* Δράγαζης, πιστωτής 92" Θεοφύ
λακτος Τουρλινος 143* 'Ιγνάτιος, ήγου-
μενεύων της μονής Ταξιαρχών Σκοπέ
λου 56" 'Ιερεμίας, πνευματικός 52* Ι ω 
ακείμ Πρέκης 19" Ίωαννίκιος, κληρικός 
Σάμου 129' Ίωαννίκιος, άπο τήν Κεφα-
λονιά, συντάκτης του έγγραφου 131 ' 
Ιωσήφ Κοντοπίδης, ηγούμενος τοϋ μο-
νυδρίου τών Αγ ίων Τεσσαράκοντα Νά
ξου 57, 61· Κλήμης, ψάλτης 20' Κο
σμάς, συντάκτης τοϋ εγγράφου 152-

Κωνστάντιος Οικονόμου, πατέρας τοϋ 
Δημήτρη 85' Μακάριος Λικήνιος (Λι-
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κίνιος), ηγούμενος της μονής των 'Αγίων 
Τεσσαράκοντα Νάξου 91, 92, 143, βλ. 
και Λικήνιος- Ματθαίος, υποτακτικός 
και διάδοχος προηγουμένου 'Ισαάκ, ά-
φιερωτής Άναπαυσίας στη μονή Κου-
τλουμουσίου 179" Μισαήλ, κληρικός Μα
ρώνειας 126 "Νεόφυτος, εφημέριος Σμύρ
νης 34" Νικόδημος, ηγούμενος της μο
νής Φανερωμένης 61* Χρύσανθος, κλη
ρικός Μαρώνειας 126* βλ. και ιερέας 

'Ιεροσολύμων πατριάρχης, Σωφρόνιος 145 
'ιερουργία άπο μοναχούς 159 
ίλαμάς 114 
^Ιλαρίων, επίσκοπος 'Ιερισσού και 'Αγίου "Ο

ρους 13 
2Ίλαρίων, μοναχός Δοχειαρίου 6 

'Ιμπραήμ Μπούσιας Κολζής, μάρτυρας 100 
ίντράδα (εισόδημα) 31 

Ίουλιανή Μπαλάσα, κοκκόνα, μετάφραση 
γράμματος Κωδ. 9 

1Ίσαάκ, γέρων Σιμωνόπετρας 20 
2Ίσαάκ, Πρώτος 'Αγίου "Ορους, προηγούμε

νος, γέροντας ιερομόναχου Ματθαίου, ά-
φιερωτής Άναπαυσίας στη μονή Κουτλου-
μουσίου 179 

3Ίσαάκ άφιερωτής Βυζ. 12 
^Ισβοριώτης 'Ιωάννης τοϋ Τέρπου, μάρτυρας 

149 
2Ίσβοριώτης Πέτρος, μάρτυρας 149 

"Ισβορο 13 
Ίστηρας 156 
ιστορία (αγιογραφία) 154 
ιστορικό: διαμάχης Ξηροποτάμου Κουτλου-

μουσίου για τήν Άναπαυσία 183* ναοϋ της 
μονής Ευαγγελιστρίας Κωδ. 11 

'Ιταλικός Γεωργάκης, άφιερωτής 70 
1Ίωακείμ, μητροπολίτης Κυζίκου 171, 180 
2Ίωακείμ, αρχιμανδρίτης Δοχειαρίου 170, 

171 
3Ίωακείμ, γέρων Βατοπεδινος 111 
4Ίωακείμ, μοναχός Βατοπεδίου 28 
5Ίωακείμ, μοναχός Γρηγοριάτης, στην Κων

σταντινούπολη 163 
6Ίωακείμ, μοναχός Ξηροποτάμου 10 
7Ίωακείμ, προηγούμενος Διονυσίου 58 
8Ίωακείμ Πρέκης, 'ιερομόναχος, μάρτυρας 19 

Ίωαννάκης, εκπρόσωπος Λογγοβικίας 74 
Ίωάνβοδα Μαυροκορδάτος 93" βλ. 'Ιωάννης 

Νικολάου Μαυροκορδάτος 
ΧΊωάννης, μητροπολίτης 'Αγκύρας 180" βλ. 

Ίωαννίκιος 
2Ίωάννης, μητροπολίτης Κυζίκου 180" βλ. 

Ίωαννίκιος 
3Ίωάννης, μητροπολίτης Τραπεζοϋντος 49 
4Ίωάννης, Ιερομόναχος, ηγούμενος Χιλανδα-

ρίου 2 
5Ίωάννης 101 
6Ίωάννης 184 
7Ίωάννης..., λογοθέτης 115 
8Ίωάννης, εκπρόσωπος Λογγοβικίας 74 

9Ίωάννης, 'ιερέας, εκπρόσωπος "Ανω Κρου-
σόβου 69, 73 

10Ίωάννης, ιερέας και πνευματικός, κληρικός 
Σάμου 129 

11Ίωάννης, μάστορας οικοδόμος 63 
12Ίωάννης, παπάς, εκπρόσωπος Πολύχρου 30 
13Ίωάννης, παπάς, εκπρόσωπος 'Ιερισσού 36 
14Ίωάννης, παπάς, κληρικός επισκοπής 'Ιε

ρισσού και 'Αγίου "Ορους 13 
15'1ωάννης, παπάς, σακελλάριος, μακαρίτης 

31 
16Ίωάννης, πωλητής 189 
17Ίωάννης Άβράμπεης, γιος Δημητρίου, κτή-

τωρ ναοΰ 'Αγίου Νικολάου 13 
18Ίωάννης 'Ακριβός, μάρτυρας 31 
19Ίωάννης Άναπλιώτης, παπάς, πνευματικός, 

μάρτυρας 143 
20Ίωάννης Άνδριανό(ς), κτίτωρ τοϋ καθίσμα

τος τοϋ μεγάλου Νικολάου 13 
21Ίωάννης Βαρσαμας, σύζυγος της Γυρακώς 

142 
22Ίωάννης Γας, φανερός νομικός και άρχι-

γραμματεύς Ναξίας 31, 32 
23Ίωάννης Γεώργη, εκπρόσωπος Πολύχρου 

30 
24Ίωάννης Γεωργίου, εκπρόσωπος Πολύχρου 

30 
25Ίωάννης Γεωργίου Λογοθέτης, επίτροπος 

χώρας Σκοπέλου 142 
26Ίωάννης Γιάξας, άρχων επισκοπής Ίερισ-

σοΰ 13 
27Ίωάννης Γορέντζα(ς), εκπρόσωπος Πολύ

χρου 30 
28Ίωάννης Δαπόντες, αδελφός τοϋ Καισαρίου 

κώδ. ιι 
29Ίωάννης Δαπόντες, γραμματικός, πατέρας 

τοϋ Στεφάνου Κώδ. 11 
30Ίωάννης Δαπόντες, μάρτυρας 142 
31Ίωάννης Δροσίτης, γείτονας 31 
32Ίωάννης Θασσίτης, μακαρίτης, πατέρας τοϋ 

Δημητρίου 177 
33Ίωάννης Θεόδωρος Καλιμάχης, αύθέντης 

Μπογδανίας, βοεβόδας Κώδ. 4 
34Ίωάννης Κακαλιόρης, ιερέας, μάρτυρας 52 
35Ίωάννης Κουτή(ς), εκπρόσωπος Πολύχρου 

30 
36Ίωάννης Κωνσταντάκη(ς), μάρτυρας 142 
37Ίωάννης Μανόλης Κούστης, γείτονας 139 
38Ίωάννης Μηνιάτης, νοτάριος πούμπικος 35, 

46 ,47 ,52 
39Ίωάννης Μιχαλίτζης, μάρτυρας 143 
40Ίωάννης Μπαμπανας, πατέρας πωλητών 5 
41Ίωάννης Νικολάου Μαυροκορδάτος, αύθέν

της και βοεβόδας Ούγγροβλαχίας 93, 95, 
96,99 

42Ίωάννης Οικονόμου, νοτάριος 142 
43Ίωάννης Πολίτης, άρχων επισκοπής Ίερισ-

σοΰ 13 
44Ίωάννης Ρακοβίτζα(ς), πρώην μέγας κλου-

τσιάρης 115 
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45Ίωάννης Σιγγοΰρος, εκπρόσωπος Πολύχρου 
30 

46Ίωάννης Σκαρλάτος Γκίκας, αύθέντης Βλα
χίας, βοεβόδας Κώδ. 4 

47Ίωάννης Σλαδινιάνος, γιος τοϋ Νικολάου, 
άφιερωτής 115 

48Ίωάννης Σλαδινιάνος, μέγας μεδελνιτζάρης, 
κτίτωρ εκκλησίας Κοιμήσεως της Θεοτό
κου στη Σλάτινα 115 

49Ίωάννης Σταυράκη(ς), εκπρόσωπος Πολύ
χρου 30 

50Ίωάννης Στεφάνου, εκπρόσωπος Μπρασό-
βου 130 

51Ίωάννης τοϋ Άδάμου, μάρτυρας 152 
52Ίωάννης τοϋ Γκιόνη, μάρτυρας 25 
53Ίωάννης τοϋ Ζαφείρη, άφιερωτής 162 
54Ίωάννης τοϋ Κωνσταντή, εκπρόσωπος "Α

νω Κρουσόβου 69,73 
55Ίωάννης τοϋ Κωνσταντή, μάρτυρας 90 
56Ίωάννης τοϋ Μαντούδη, εκπρόσωπος Πο

λύχρου, μάρτυρας 25,30 
"'Ιωάννης τοϋ Μίχου, εκπρόσωπος "Ανω 

Κρουσόβου 73 
58Ίωάννης τοϋ Ρατίτζη, εκπρόσωπος "Ανω 

Κρουσόβου 69,73 
59Ίωάννης τοϋ Τέρπου, Ίσβοριώτης, μάρτυ

ρας 149 
60Ίωάννης τοϋ Φωτεινοΰ, εκπρόσωπος "Ανω 

Κρουσόβου 73" βλ. καΐ Γιάννης 
^Ιωαννίκιος, μητροπολίτης 'Αγκύρας 171, 

180 
2Ίωαννίκιος μητροπολίτης Κυζίκου 180 
3Ίωαννίκιος, μητροπολίτης Σερρών 113 
4Ίωαννίκιος Συνάδων, ηγούμενος της μονής 

Δάγκου 136 
ΒΊωαννίκιος, γέρων Ξηροποτάμου 94 
6Ίωαννίκιος, μοναχός Καρακάλλου 15 
7Ίωαννίκιος, μοναχός Παντοκράτορος 28 
8Ίωαννίκιος, γέρων, πατέρας του Λέοντος 

69 ,73 
9Ίωαννίκιος, 'ιερομόναχος, κληρικός Σάμου 

129 
10Ίωαννίκιος, ιερομόναχος, άπα την Κέφαλο-

νιά, συντάκτης του εγγράφου 131 
'Ιωαννίνων μητροπολίτης, "Ανθιμος 45 
Ίωαννίτζας Γουλιανός, μέγας πιτάρης 115 
ΧΊωάσαφ, μητροπολίτης Βελβενδοΰ 21 
2Ίωάσαφ, μητροπολίτης 'Εφέσου 17 
3Ίωάσαφ, μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 8 
4Ίωάσαφ, γέρων Κουτλουμουσίου 15 
5Ίωάσαφ, γέρων Ξηροποτάμου 51 
βΊωάσαφ, γέρων Ξηροποτάμου 64 
7Ίωάσαφ, ιεροδιάκονος 70 
8Ίωάσαφ, ιερομόναχος, δίκαιος Σιμωνόπε-

τρας 11 
9Ίωάσαφ, ιερομόναχος Ξηροποτάμου 51 
10Ίωάσαφ, ιερομόναχος Ξηροποτάμου 94 
1 ιΊωάσαφ, καθηγούμενος Κουτλουμουσίου 41 
12Ίωάσαφ, μοναχός Ξηροποτάμου 10 
13Ίωάσαφ, μοναχός Ξηροποτάμου 54 

14Ίωάσαφ Χατζή-, μοναχός Ξηροποτάμου 
106 

15Ίωάσαφ, πνευματικός Ξηροποτάμου 116 
16Ίωάσαφ, προηγούμενος Σιμωνόπετρας 114 
17Ίωάσαφ, σκευοφύλακας 'Ιβήρων 41 

Ίωήλ, γέρων Ξηροποτάμου 50, 51 
Ίωρκο(ς) Φάλκος, ζωγράφος, μάρτυρας 152 
1 Ίωσήφ, μητροπολίτης Παροναξίας 18 
2Ίωσήφ, δίκαιος Λαύρας 14 
3Ίωσήφ, ηγούμενος Ξενοφώντος 2 
4Ίωσήφ, μοναχός Ξηροποτάμου 10 
5Ίωσήφ, ιερομόναχος Ξηροποτάμου 42 
6Ίωσήφ Κοντοπίδης, ιερομόναχος, ηγούμενος 

τοϋ μονυδρίου τών 'Αγίων Τεσσαράκοντα 
Νάξου 57,61 

Καβάδη(ς) Γιάννης, εκπρόσωπος 'Ιερισσού 36 
καγκελλαρία: 19, 91" αρχιερατική και δημό

σια 143 
καγκελλάριος: Γίβκων Μιχελής 19' δημόσιος 

καί αρχιερατικός πρωτονοτάριος Ναξίας, 
Σταυριανος Μιχαλίτζης 92 

Καδάς Σ. 144,145, Κώδ. 9 
καδής 15 ,35 ,46 ,47 
καδηλίκι "Ολτου 115 
καδί 100 
καζαντζήδες (καζανάδες) Σερρών 108 
Καζαντζής Γιάννος, συντάκτης τοϋ εγγράφου 

187 
καθηγούμενος 

"Αγιον "Ορος, μέλη της Μεγάλης Συνάξεως 
41 

'Αγίου Παύλου: Τιμόθεος 41* Σεραφείμ 138 
Διονυσίου, Μητροφάνης 2 
Ζωγράφου, 'Ιάκωβος 41 

'Ιβήρων, Ίεζεκήλ, 'ιερομόναχος 15 
Κουτλουμουσίου, Ίωάσαφ 41 
Κωνσταμονίτου, Μακάριος 41 
Λαύρας, Μισαήλ, 'ιερομόναχος 41 
Ξενοφώντος: Ιγνάτιος 170, 171* Παρθέ-
νιος 41 
Ξηροποτάμου: "Ανθιμος, ιερομόναχος 119" 

Διονύσιος 51* Διονύσιος 94* Συμεών 98 
'Αγίων Τεσσαράκοντα (Νάξος), παπα-Ίω-

σήφ Κοντοπίδης 61 · βλ. και ηγούμενος, 
προηγούμενος 

κάθισμα Αγίου Νικολάου 13 
Χκαθολικο (αρχείο) Νάξου 35, 39, 91, 92 
2καθολικο Ξηροποτάμου: εργασίες για τήν 

οικοδόμηση 121, 122,123* πρόπλασμα ξύ
λινο Κώδ. 4· αγιογραφίες 154, Κώδ. 5 

καΐκι 181 
καϊκιάτικα Κώδ. 6, Κώδ. 7 
Καισαρείας μητροπολίτης: Γαβριήλ 17- (και 

Καππαδοκίας) Γρηγόριος 21" 'Ιγνάτιος 159 
Καισάριος Δαπόντες 115 ,121 ,122 ,123 ,136 , 

154, 163, Κώδ. 4, Κώδ. 11, κτίτωρ της 
μονής 'Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων 
Μολδαβίας 136, στην Κωνσταντινούπολη 
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121, 122, 123, 136, σχεδιαστής κατάστι
χου των εορτών για τις αγιογραφίες τοϋ 
καθολικού Ξηροποτάμου 154, κατάστιχο 
Κωδ. 1, Κώδ. 4, Κώδ. 5, Κωδ. 6, Κωδ. 7, 
Κώδ. 8, Κώδ. 10, κώδικας Κώδ. 9, Είσ. 11 

Κακαλιόρης 'Ιωάννης, ιερέας, μάρτυρας 52 
Κακλίνικος 23 
Κακρούλης Καλόθετος, μάρτυρας 5 
καλαθιάτικο 35 
καλαϊτζήδες Σερρών 108 
Καλαμάτα 166 
Καλέμογλους Δημητράκης, μάρτυρας 126 
Κάλιανη βρύση, Γαλάτιστα 88 
1Καλλίνικος, μητροπολίτης Μαρώνειας 126 
2Καλλίνικος, μητροπολίτης Νικαίας 171, Δ' 

πατριάρχης 113,180 
3Καλλίνικος, μητροπολίτης Προύσσης 49 
4Καλλίνικος, μητροπολίτης Τυρνόβου 145 
5Καλλίνικος, επίσκοπος Σάμου 129 
6Καλλίνικος, ηγούμενος Φιλόθεου 2 
Καλλίστρατος, Πρώτος 'Αγίου "Ορους 1 
Καλλίτζα Κόκκο Σουμμαρίπα, ευγενέστατη, 

αρχόντισσα, γειτόνισσα 31 
καλόγερος 136,181 
Καλόγνωμος Λέων, προκαθήμενος Δράμας 

Βυζ. 5 
καλόγρια 47 
Καλόθετος Κακρούλης, μάρτυρας 5 
Καλούση(ς) 'Αντώνης, μάρτυρας 139 
Κάλτζα, μετόχι Είσ. 10 
Καλτζούνης Ζαχαρίας, γείτονας 88 
Καλύβια, χωρίο 72,104 
Καλφαβιέσκου Μανόλης, επίτροπος εκκλησίας 

Μπρασόβου 130 
κάλφας 123 
ΧΚαμάρης, εκπρόσωπος Πάλτζας 105 
2Καμάρης, ιερέας, εκπρόσωπος Πάλτζας 105 
Καμαριώτης Σωτήρης, έκανε ανταλλαγή 10 
Καμαρούδα, τοποθεσία 148 
Καματερός, γείτονας 27 
καματηρο 26 
καμίνι άσβεστη 136 
Καμπαδέλη(ς) Χατζή-Μανολάκος, μάρτυρας 

71 
Καμπάνιας επίσκοπος, Νικόδημος 8 
κάμπος Ζαφείρη Στάνη, "Αγιος Νικόλαος 

89 
Καμπούρης Δημήτρης, πατέρας της 'Αχτίνας 

80, 90 
Κανάβρες, τοποθεσία 55 
Κανάγιας Μανόλης, μάρτυρας 46 
Κανάκης Ντζογιαντζής, άφιερωτής 157 
κανδήλι 69 ,73 ,74 ,92 ,135 
Κανέλλα 184 
κανονικό: δίκαιο 3, 9, 56" δικαιώματα πού 

εισπράττει ό Ιεράρχης 3 
Καντακουζηνός Μιχάης, μέγας βεστιάρης 

115 
2Καντακουζηνος Μιχάης, πρώην μέγας πα-

χάρνικος 115 

3Καντακουζηνος Πάρβου, πρώην μέγας λογο
θέτης 115 

Καντζίκρη, τοποθεσία, Νάξος 35 
καντζελλαρία βλ. καγκελλαρία 
καντζιλλιερικά πακτωτικά γράμματα 181 
Καπακίνα, τοποθεσία 76 
Καππαδοκίας (Καισαρείας καί...) μητροπολί

της, Γρηγόριος 21 
ΧΚαπρίτζ Σπανταζής πρεσέπτωρ, εκπρόσω

πος Μπρασόβου 130 
2Καπρίτζ Τσαπής Κατατάρης, εκπρόσωπος 

Μπρασόβου 130 
καραβοκύρης: Κωνσταντής Μηλέος 37, 38* 

Λευτέρης Ντοράδος 34* Μιχάλης, επίτρο
πος της μονής 'Αγίου Νικολάου Νάξου 18 

Καρακάλλου μονή: Θεοφάνης, μοναχός 6# Ί ω -
αννίκιος, μοναχός 15" Μακάριος, σκευοφύ-
λακας 58' Σωφρόνιος, ιερομόναχος 2* Φι
λάρετος, προηγούμενος 41 

Καρακώστας, εκπρόσωπος 'Ιερισσού 27 
Καραντζας, οικονόμος, κληρικός μητροπόλεως 

Παροναξίας 92 
Καραστηνος Γιώργος, μάρτυρας 190 
Karathanassis Α.Ε. 103,132 
Καριά, τοποθεσία 161 
Καρλής, πατέρας τοϋ 'Αργύρη 62 
Καρλινίς Δήμος, μάρτυρας 5 
Καρλότζης Γεωργάκης, γείτονας 184 
Καρνιά, τοποθεσία 78 
Καρπαζοΰ, πιστώτρια 92 
καρπέτα 34 
Καρυές 2, κελλία, νερό 41 ,58 ,178 
Κασσάνδρα 25, 30, 186, μετόχι Είσ. 10 
Κασσανδρείας επίσκοπος, Κοσμάς 8 
κάστανα 7 
καστέλλο Σαντορίνης 19 
καταγραφή: αντικειμένων Κώδ. 1, Κώδ. 4, 

Κώδ. 9· εγγράφων 178, 179, Κώδ. 2, Κώδ. 
4· κτημάτων 157, 158, 164, 191, Κώδ. 12 

καταγώγι 65 
καταδρομή στο "Αγιον "Ορος 159 
καταδυναστεία 56 
Κατακαλός, γιος της Ζαφείρας Βουρβουρίται-

νας, άφιερωτής 79 
κατανομή: είσοδημάτοον άπα ταξίδια 94" φό

ρων 159 
καταπάτηση 24,112 
κατάρα 13, 39, 166" βλ. άρές 
κατάστιχο: 115, 129, 159, 164· εγγράφων 

178, 179* εορτών 154* Καίσαρ ίου Δάπόντε 
Κώδ. 1, Κώδ. 4, Κώδ. 5, Κώδ. 6, Κώδ. 7, 
Κώδ. 8, Κώδ. 10 

Κατατάρης Τσαπής Καπρίτζ, εκπρόσωπος 
Μπρασόβου 130 

κάτεργο 35 
Κατερίνα, άνδραδελφή της Ζαφείρας, γειτό

νισσα 65 
κατζίβελος 115 
Κάτος Γεράκης, μάρτυρας, εκπρόσωπος 'Ιε

ρισσού 26, 27 
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κατοχή βλ. ιδιοκτησία 
Κατσοϋρος Ά . 31 
Κάτω Δολοί, Μάνη 70 
Κάτω Κρουσόβου, χώρα 131 
κατώγιο 35 
καυκί (ρακί) 63 
κειμήλια 119,132,159" βλ. λείψανα αγίων 
κελλάρι 162 
*κελλίο: Πρώτου 41" Καρυών, πώληση, νερό 

41, διακονία σιδηρούν 58" εκδίωξη μοναχών 
53" δροι διαβίωσης 7' ομόλογο πωλήσεως 
53, 54, 66, 133· συμμετοχή στο κέρδος 181 

2κελλίο 
Έσφιγμένου, στις Καρυές 2 
Ξηροποτάμου: 163' 'Αγίας Τριάδος (πα-

λαιοκέλλι) 54* 'Αγίου 'Ιωάννου τοΰ Θεο
λόγου 66" 'Αγίου Νικολάου-Δοντά 111, 
βλ. Δοντά- 'Αγίου Νικολάου (ναός) 9* 

Άναπαυσίας -'Αγίου Γεωργίου 6, 111, 
171, 172, 178, 183' 'Αρχαγγέλων 66· 
Γενέσιον της Θεοτόκου 54, 133' Δοντά 
11, 113· στή χώρα Πολυγύρου 62' με-
τοχίου Ξηροποτάμου στή Νάξο, χωρίς 
στέγες και μέ πεσμένους τοίχους 181 

Φιλόθεου, στις Καρυές 2 
πλάι στον "Αγιο Νικόλαο 18" Τριών 'Ιεραρ

χών στις Καρυές 58* Φιλαδέτου 179· 
ιδιοκτησία καθίσματος 'Αγίου Νικολάου 
13 

κεράσια 7 
κερεστές (ξυλεία) 140 
κερί: αφιέρωση στους 'Αγίους Τεσσαράκοντα 

72, 117, 160" έ'νδειξη υποταγής στο πα
τριαρχείο 45, 56 

κέρινη σφραγίδα βλ. σφραγίδα 
κεσίμι, κέσμι (νοίκι) 46, 156 
Κεφαλονιά 131 
ΧΚεχρές Σταμάτης, μάρτυρας 5 
2Κεχρές, τοποθεσία, Νάξος 35 
κηρόβουλλο, βοεβόδα Ούγγροβλαχίας 'Ιωάν

νη Νικολάου Μαυροκορδάτου 93 
κινητή περιοσία 53, 115, 133 
Κίτρους επίσκοπος: Ζωσιμάς 8" 'Ιερεμίας 17 
Κλατάγια βλ. Κλάτια 
Κλάτια, τοποθεσία, κοντά στο 'Ιάσιο 45, 136 
Κλήμης, 'ιερομόναχος, ψάλτης 20 
κληρικοί: 4" επισκοπής 'Ιερισσού και 'Αγίου 

"Ορους 13· Παροναξίας 92, 143 
κληρονομιά 18, 35, 38, 46, 47, 52, 115, 126, 

143 ,153 ,181 , Κώδ. 11 
κλουτσιάρης μέγας: Νικόλαος Δουδέσκου 115' 

πρώην, Ραδουκάνος Βακαρέσκου 115* 
πρώην, Κωνσταντίνος Γκινοδέσκου 115" 
πρώην, Νικόλαος Δουδέσκου 115" Θωμάς 
Κρετζουλέσκου 115" πρώην, 'Ιωάννης Ρα-
κοβίτζα 115 

Κοημιτζής Γεώργιος, μάρτυρας 25 
κοίλο σιτάρι 156 
1Κοιμήσεως Θεοτόκου, εκκλησία στή Σλάτι-

να 115, Κώδ. 4 
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2Κοιμήσεως Θεοτόκου, μονύδριο στην Όρμύ-
λια Βυζ. 4 

κοιμητηριώτης Ξηροποτάμου, παπα-Βενιαμίν 
165 

κοινό δόσιμο 159 
κοινό: 'Αγίου "Ορους 58* Νιγρίτας 127" 

Πάλτζας 105" Σούρπας 75 
κοινοβιακό μοναστηριακό σύστημα, αποκατά

σταση 7, 17, 49 
κοινοβιάτης μοναχός 67, 112 
κοινοί επιτηρητές (επιστάτες) 'Αγίου "Ορους 

169 
κοινότητα: 'Αγίου "Ορους 112, 159, 179- 'Α

γίου Μάμαντος 135" Άειβάτι 124" Βρα
στών 107" Γαλαρινοΰ 109* Γαλάτζητας 
(Γαλάτιστα) 77' 'Ιερισσού 27, 36* "Ανω 
Κρουσόβου 69, 73" Κάτω Κρουσόβου 131" 
Λογγοβικίας 74" Μπρασόβου (κουμπανία) 
103, 130· Νιγρίτας 127' Όρμύλιας 43, 
188· Πάλτζας 105" Πολυγύρου 62' Πολύ-
χρου 30· Σούρπας 75' Τζέρπιστας 128 

κοινωνία θεία, συχνότητα 145 
κοκκινάδες Σερρών 108 
Κόκκο Καλλίτζα Σουμμαρίπα, ευγενέστατη, 

αρχόντισσα, γειτόνισσα 31 
1Κόκκο(ς) Γεωργάκης, σύζυγος της Υπερ

μάχου 142 
2Κόκκο(ς) Γιάκωβος, ευγενής, μισέρ, γείτο

νας 31 
3Κόκκος Κωνσταντίνος, άρχων και προεστός, 

μάρτυρας 92 
κοκκόνα Ίουλιανή Μπαλάσα Κώδ. 9 
Κόλε Γιάννος, μάρτυρας 100 
Κολεντροΰ, τοποθεσία 10 
Κολζής 'Ιμπραήμ Μπούσιας, μάρτυρας 100 
κολίγοι 125 
Κολιούδης Τριαντάφυλλος, μάρτυρας 106 
κόλλημα μεμβράνης 179 
Κολοβίτζης Θωμάς, εκπρόσωπος Μπρασόβου 

103 
κολλυβάδες 145 
Κόλλυβας 'Ανδρέας, μισέρ, πεθερός Νικολού 

Βαρά 18 
κομμούνα στράτα 35, 47 
Κομνενάκις, πατέρας τοΰ Φλαμούλη 126 
Κομνο(ς), εκπρόσωπος 'Ιερισσού 36 
κονάκια Καρυών 58 
κονάκι Ξηροποτάμου: στή Γαλάτιστα 102" 

στή χώρα Κρουσόβου 110 
κονερική στράτα 102 
Κονομούδης, πατέρας τοΰ Χριστοδούλου 137 
κοντάτα 39, 47 
1Κοντοπίδης 'Αντώνης, μάρτυρας 61 
2Κοντοπίδης 'Ιωσήφ, 'ιερομόναχος, ηγούμενος 

τοΰ μονυδρίου τών 'Αγίων Τεσσαράκοντα 
Νάξου 57,61 

κόπια 19, 31, 33, 35, 39, 45, 61, 91 
κόρδα (πτέρυγα) 63 
Κορονέλλος Γερμανός, αύθέντης, γείτονας 31 
Κορρές Στ. 31 
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Κοσιβά, τοποθεσία 86 
Κοσινίτζης μονή (Είκοσιφοινίσσης) Είσ. 11 
1Κοσμας, επίσκοπος Κασσανδρίας 8 
2Κοσμάς, ηγούμενος Βυζ. 1 
3Κοσμας, ιερομόναχος, συντάκτης τοΰ εγγρά

φου 152 
162 

5Κοσμάς τοϋ Γεώργη, γείτονας 161 
6Κοσμας τοΰ Γεώργη, μάρτυρας 146, 147, 

148 
Κουβιοί, χωρίο 150 
Κουβλής Κυριάκος, μάρτυρας 5 
κουβούκλιο λειψάνων Κωδ. 4 
κουγιουμτζήδες (χρυσοχόοι) Σερρών 108 
Κουκουνάρα τοϋ..., Βάρες, τοποθεσία 72 
Κουλουμπάρας, μαχαλάς, Μυτιλήνη 71 
κουλουράδες Σερρών 108 
Κουμιανίδης Δημήτρης, γείτονας 160 
Κουμουντούραινα Γιαννάκαινα, άφιερώτρια 

184 
κουμπανία (κοινότητα Μπρασόβου) 103 
Κουμπελησζη, τοποθεσία, 'Ιερισσός 36 
κοϋπες 50 
Κουρού(πης;) Μελαχρινός, γείτονας 152 
Κούρσοβο βλ. Κρούσοβο 
Κούστης Μανόλης 'Ιωάννης, γείτονας 139 
Κουστύδης, πατέρας τοϋ Γεώργη 161 
Κουτή (ς) 'Ιωάννης, εκπρόσωπος Πολύχρου 30 
Κουτλουμουσίου μονή: 1, 6, 20, 24 ,111,144, 

169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 
178 ,179 ,180 ,183 , Είσ. 11· Άζαρίας, προ-
γούμενος 58" Γρηγόριος, προηγούμενος και 
σκευοφύλακας 41 · Δαβίδ, μοναχός 28* Διο
νύσιος, σκευοφύλακας 183 'Ιγνάτιος, πα
πάς 41" Ίωάσαφ, γέρων 15" Ίωάσαφ, κα-
θηγούμενος 41" Λεόντιος, γέρων 2* Μακά
ριος, προηγούμενος 41" Σισόης, μοναχός 14 

Κρανιά, τοποθεσία, 'Ιερισσός 26, 27, 36 
Κραντοπόρι, χωρίο 48 
κρασί: 16, 35, 46, 47, 52, 97, 98" άφιερωτές 

Σάμου Κώδ. 10" επικαρπία 35" μέτρο 16, 
35, 60, 63, 97, 98, 179" φόρος (βιναρίτζι) 
96 

κρασορακίου, φόρος 183 
κρεβατίνα 31,110 
1Κρετζουλέσκου Θωμάς, πρώην μέγας κλου-

τσιάρης 115 
2Κρετζουλέσκου Κωνσταντίνος, πρώην μέγας 

μπάνος 115 
Κρέσπος Τζουάν Ματθίας, μισέρ, ευγενής, 

γείτονας 31 
Κρήσπος (Κρίσπος) Βιττόριος, συντάκτης τοΰ 

εγγράφου 34 
Κρίσπος Τζάνες, μισέρ, γείτονας 47 
Κρήτη 35 
Κρήτης μητροπολίτης, 'Αρσένιος 49 
κριθάρι 156,181 
κριτήριον (δικαστήριο) 68 
Κριτόπουλος Μανουήλ, όίρχων επισκοπής Ί ε -

ρισσοΰ 13 

Κρούσοβο: "Ανω, χώρα (περιοχή Νιγρίτας) 
106, 110, 160, 161" Κάτω, χώρα 131" με
τόχι Ξηροποτάμου Είσ. 10 

κτήμα: μοσία Κώδ. 4" προσαρτημένο σε εκ
κλησιαστικό ίδρυμα 8, 45, 46, 56, 59, 136, 
163 σταυροπήγιο 45, 56 

κτήνος (γαϊδούρι) 61 
Κυζίκου μητροπολίτης, Άγαθάγγελος 159' 

Γεράσιμος 145" 'Ιωακείμ 171, 180" 'Ιωάν
νης 180" Κύριλλος 49" Μητροφάνης 45 

Κυνηγός Δημήτρης, παπάς, γείτονας 33 
Κυπαρίσσης, μάρτυρας 189 
1Κυπριανός, μητροπολίτης Μεσημβρίας 17 
2Κυπριανός, γέρων και δίκαιος Ξηροποτάμου 

50 
3Κυπριανός, γέρων Ξηροποτάμου 51, 53 
4Κυπριανός, μοναχός Παντοκράτορος 14 
5Κυπριανός, μοναχός Φιλόθεου 6 
6Κυπριανός, σκευφύλακας τοΰ Πρωτάτου 20 
*Κυριαζής Γεργούντα(ς), ανταλλάσσει χωρά

φι 26, (Γεργούδας) εκπρόσωπος Ίερισσοΰ 
27 

2Κυριαζής Γιάννης, εκπρόσωπος Ίερισσοΰ 27 
3Κυριαζής Δημήτρης, γιος τοΰ Γεργούντα 

Κυριαζή 26 
4Κυριαζής Σιδερα(ς), εκπρόσωπος Πολύχρου 

30 
5Κυριαζής τοΰ 'Αγγέλου, μάρτυρας 156 
6Κυριαζής τοΰ παπα, εκπρόσωπος Ίερισσοΰ 27 
1Κυριάκος, ιερέας, εκπρόσωπος Κάτω Κρου-

σόβου 131 
2Κυριάκος, παπάς, πατέρας τοΰ Χρήστου 65 
3Κυριάκος Κουβλής, μάρτυρας 5 
ΧΚύριλλος Α' Αούκαρης, πατριάρχης 24 
2Κύριλλος, μητροπολίτης Κυζίκου 49 
3Κύριλλος, γέρων Ξηροποτάμου 53 
Κυρίτζης Δήμος, μάρτυρας 186 
1Κύρκος, εκπρόσωπος Λογγοβικίας 74 
2Κύρκος, εκπρόσωπος Όρμύλιας 43 
3Κύρκος, μάρτυρας 189 
4Κύρκος Πολύζος, μάρτυρας 100 
5Κύρκος τοΰ Θωμά, μάρτυρας 106 
κώδικας: μέγας, 'Αγίου "Ορους 58" Δαπόντε 

144, 145, Κώδ. 9" καταγραφής αντικειμέ
νων Κώδ. 3" καταγραφής υποσχετικών εγ
γράφων Κώδ. 2" παραδόσεων ταξιδιών 
Κώδ. 1" της κουμπανίας των Ρωμαίων τοΰ 
Μπρασόβου 103" Ξηροποτάμου 61" της μο
νής Εύαγγελισμοΰ Σκοπέλου Κώδ. 11 

κωδίκελλος σε αφιέρωση κτημάτων 32 
κώμη, 'Αγίου Μάμαντος 182 
Κωνσταμονίτου μονή: Άκάκιος, ιερομόναχος 

15* 'Αντώνιος, γέρων 2" Μακάριος, καθη-
γούμενος 41 

1Κωνσταντάκης, πατέρας τοΰ Γεώργη 152 
2Κωνσταντάκη(ς) 'Ιωάννης, μάρτυρας 142 
ΧΚωνσταντής, αδελφός τοΰ (Σγουρού;), μάρ

τυρας 186 
2Κωνσταντής, γαμπρός τοΰ πρωτοσύγγελου 

137 
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3Κωνσταντής, γείτονας 104 
4Κωνσταντής, γείτονας 161 
5Κωνσταντής, ίερέας-παπάς, μάρτυρας 86, 

89, 90* βλ. Κωνσταντίνος 5 
6Κωνσταντής Χατζή-, μάρτυρας 126 
7Κωνσταντής Χατζή-, μάρτυρας 165 
8Κωνσταντής, παπάς, πιστωτής 92 
9Κωνσταντής, πατέρας τοϋ Γεράκη 69 
10Κωνσταντής, πατέρας του 'Ιωάννη 69, 73 
ηΚωνσταντής, πατέρας τοϋ Γεωργάκη και 

τοϋ Θεοδωρή 73 
12Κωνσταντής, πατέρας τοϋ Γιάννου 76, 78, 

79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 102 
13Κωνσταντής, πατέρας τοϋ 'Ιωάννη 90 
14Κωνσταντής, πρωτοπαπάς, μάρτυρας 150 
15Κωνσταντής 'Αντώνιος, εκπρόσωπος Μπρα-

σόβου 103 
16Κωνσταντής Άπέφαντος, γιος τοϋ Μπεφά-

νη, επίτροπος και κτήτωρ της μονής Τα
ξιαρχών, άφιερωτής 142 

17Κωνσταντής Γιάννου, παπάς, μάρτυρας 85 
18Κωνσταντής Γροφαλιας (Γαροφαλιάς;), 

μάρτυρας 129 
"Κωνσταντής Μανολάκη(ς), επίτροπος χώ

ρας Σκοπέλου 142 
20Κωνσταντής Μηλέος, καραβοκύρης, μάρτυ

ρας 37,38 
21Κωνσταντής Μουτάφης, μάρτυρας 189 
22Κωνσταντής Τζιοφούτης, γείτονας 83 
23Κωνσταντής τοϋ Μανατή, εκπρόσωπος Κά

τω Κρουσόβου 131 
24Κωνσταντής τοϋ Νικηφόρου, μάρτυρας 190" 

βλ. και Κωνσταντίνος, Κώνστας, Κώστας, 
Κωστής 

ΧΚωνσταντΐνος, επιστάτης τοϋ 'Αγίου Όρους, 
άπο τή μονή Ξενοφώντος 154 

2Κωνσταντϊνος, σκευοφύλακας Ζωγράφου 154 
3Κωνσταντϊνος Ζ ' Πορφυρογέννητος 7 
4Κωνσταντϊνος 167 
5Κωνσταντΐνος, διδάσκαλος της ζωγραφικής 

τέχνης 154 
6Κωνσταντΐνος, ιερέας 46 
7Κωνσταντϊνος, ιερέας, μάρτυρας 84, 87" βλ. 

Κωνσταντής 
8Κωνσταντϊνος, ποστέλνικος 121, 122, 123 
9Κωνσταντίνος Γιάξας, άρχων επισκοπής Ί ε -

ρισσοΰ 13 
"Κωνσταντίνος Γκινοδέσκου, πρώην μέγας 

κλουτσιάρης 115 
11Κωνσταντΐνος Δουδέσκου, μέγας βόρνικος 

115 
12Κωνσταντϊνος Κόκκος, άρχων και προεστός, 

μάρτυρας 92 
"Κωνσταντίνος Κρεοζουλέσκου, πρώην μέ

γας μπάνος 115 
"Κωνσταντίνος Νικολάου Μαυροκορδάτος, 

βοεβόδας Μολδοβλαχίας, αδελφός τοϋ ' Ιω
άννη 99 

"Κωνσταντίνος Μπραγκοβεάνου, μέγας λο
γοθέτης 115 

16Κωνσταντϊνος Νεστουρέλ, πρώην μέγας 
μπάνος 115 

17Κωνσταντϊνος Πίζος, γείτονας 161 
"Κωνσταντίνος Σλαδινιάνος, πρώην ποστέλ

νικος, άφιερωτής 115 
"Κωνσταντίνος Στεφάνου, εκπρόσωπος 

Μπρασόβου 130 
20Κωνσταντϊνος τοϋ Μίχου, εκπρόσωπος "Α

νω Κρουσόβου 69,73 
21Κωνσταντϊνος του παπα, εκπρόσωπος Ί ε -

ρισσοΰ 27" βλ. και Κωνσταντής, Κώνστας, 
Κώστας, Κωστής 

Κωνσταντίνου 'Αντώνης, εκπρόσωπος Μπρα
σόβου 130 

Κωνσταντινουπόλεως πατριάρχης: Γαβριήλ 
Γ ' 56· Γαβριήλ Δ' 159· Γρηγόριος Ε ' 169, 
171, 172, 178, 180, άπο Σμύρνης παρώκι-
σε στή μονή 'Ιβήρων 183 Διονύσιος Δ' 
Μουσελίμης 17, 49' Θεοδόσιος Β' 145* Θε-
φάνης 13- 'Ιερεμίας Α' 3, 9- 'Ιερεμίας Β' 
7, 9, 12· Καλλίνικος Δ', ποτέ Νικαίας 113, 
171, 180· Κύριλλος Α' Λούκαρης 24· Με
θόδιος Γ ' Μορώνης 45- Μητροφάνης Γ ' 4" 
Νεόφυτος Ζ' 173, 174, 175, 176, 178, 180, 
έγκαταβίωσε στή μονή Κουτλουμουσίου, έ
κτισε σπίτια 183" Σεραφείμ Β' 111, 112, 
113, 114, 119, (πρώην) 123' Τιμόθεος Β' 
17 ,21 ,22 

Κωνσταντινούπολη 114, 121, 122, 123, 136, 
159, 163, 173, 174, 175, 183, Κώδ. 7, 
Κώδ. 8 

Κωνστάντιος Οικονόμου, ιερομόναχος, πατέ
ρας τοϋ Δημήτρη 85 

1Κώνστας, γιος τοϋ 'Ιωάννη Μπαμπανά, ά
φιερωτής 5 

2Κώνστας, εκπρόσωπος Πάλτζας 105 
3Κώνστας Χατζή-, πατέρας τοϋ Θεοδοσίου 116 
3Κώνστας Θεοδωρή(ς), μάρτυρας 100 
4Κώνστας Τζανλής, εκπρόσωπος Μπρασόβου 

103 
ΧΚώστας, γιος τοϋ Μήτα, γείτονας 149 
2Κώστας, οικοδόμος 63 
3Κώστας, παπάς, εκπρόσωπος 'Αγίου Μάμαν-

τος 135 
4Κώστας Μακρής, εκπρόσωπος Ίερισσοΰ 36 
5Κώστας τοϋ Θεοδώρου, μάρτυρας 162 
6Κώστας τοϋ Παρούση, εκπρόσωπος 'Αγίου 

Μάμαντος 135' βλ. και Κωνσταντής, Κων
σταντίνος, Κώνστας, Κωστής 

Κωστής, γέρων, μάρτυρας 150 

Λαγκαδιώτης Μανόλης, τοϋ μακαρίτη Ζαφεί
ρη, άφιερωτής 81 

λάδι: 7,179· αφιέρωση 73,131,135 
Λάζαρης τοϋ Νικόλα, μάρτυρας 106 
Λάζαρος, πατέρας τοϋ Γεωργίου, εγγονοΰ της 

Ζαφείρας 65 
Λάζος, παπάς, μάρτυρας 72 
λαϊκοί στο "Αγιον "Ορος 7, 159 
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λάκκος: 27, 85, 101· νερό 138· Νισιάτικος 
101· (Λάκκος;) της Παλήνης 161 

λ ά μ π ρ ο ς Γεώργιος, παπάς, μάρτυρας 10 
2Λάμπρος τοϋ γερο-Γεράκη, μάρτυρας 185 
Λαμπρινος Μιχελής, εκπρόσωπος Πολύχρου 

30 
Λαοδίκαιος, προηγούμενος καί σκευοφύλακας 

Βατοπεδίου 58 
Λαρίσσης μητροπολίτης: Διονύσιος 171, 180" 

Μακάριος 49 
Λασβίστρα, τοποθεσία, γείτονας 46 
Λάσκαρις 'Αλεξανδρής, πιστωτής 91,92 
λατομείο 136 
Λαύρας μονή βλ. Μεγίστη Λαύρα 
Λαυρέντιος, ιερομόναχος Χιλανδαρίου 14 
Λαχνόν, τοποθεσία 33 
Λεϊμονιά, θυγατέρα τοϋ Γιώργη Γιώτα, πω

λήτρια 116 
Λειμώνος, μονή 37 
λειτουργία 129,130 
λείψανα αγίων 93, 115, 119, 132, Κώδ. 3, 

Κώδ. 4, Κώδ. 11 
Λεμονής τοΰ γερο-Χριστόδουλου, μάρτυρας 

182 
Λέοντας τοϋ γερο-Ίωαννικίου, εκπρόσωπος 

"Ανω Κρουσόβου 69, 73 
1Λεόντιος, γέρων Διονυσίου 28 
2Λεόντιος, γέρων Κουτλουμουσίου 2 
3Λεόντιος, γέρων Ξηροποτάμου 68 
4Λεόντιος, ιερομόναχος Διονυσιάτης, πρώην 

Πρώτος 'Αγίου "Ορους 1 
5Λεόντιος, ιερομόναχος, δίκαιος Ξηροποτά

μου 11 
Λεοτία 52 
λεπτοκαρυές 7,133 
Λευθέρης 'Ακριβός, μισέρ, επίτροπος της μο

νής 'Αγίου Νικολάου Νάξου 18 
'•Λευθέρης, πατέρας τοΰ Γιώργου 73 
2Λευθέρης, πατέρας τοΰ Δημήτρη 106 
3Λευθέρης, πατέρας τοΰ Τριαντάφυλλου 156, 

161 ' βλ. καί Λευτέρης 
'Λευτέρης, γείτονας 161 
2Λευτέρης, πατέρας τοΰ Γεώργη 106 
3Λευτέρης, πατέρας τοΰ Στέριου 147, 148 
4Λευτέρη(ς) Γεώργης, μάρτυρας 110 
5Λευτέρης Ντοράδος, καραβοκύρης 34 
6Λευτέρης τοΰ Δημήτρη, γείτονας 160" βλ. 

καί Λευθέρης 
Λέων Καλόγνωμος, προκαθήμενος Δράμας 

Βυζ. 5 
ληψοδοσία, κατάστιχο Καισαρίου Δαπόντε 

Κώδ. 1 
1Λιανή, θυγατέρα τοΰ Γεώργη Γρυπάρη, σύ

ζυγος τοΰ μισέρ Σάντου Φενότη, άφιερώ-
τρια 35 ,52 ,47 

2Λιανή 40· βλ. Νικόλας 
Λιαρίγγοβη 156 
Λιβάδι, Νάξος 31 ,46 ,47 
λιβάδι: Σταυρονικήτα 187" στή Σκαμνιά 39-

πωλητήριο 187 
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Λιβαδιώτης Μανόλης, γείτονας 87 
Λιβιτούδη(ς) Γεώργης, άφιερωτής 160 
Λικαρδής Διακονόπουλος, μάστορας, γείτο

νας 32 
Λικήνιος (Λικίνιος) Μακάριος, 'ιερομόναχος, 

ηγούμενος μετοχίου Ξηροποτάμου στή Νά
ξο 91 ,120 ,181 ,143 ,181 

λιμεώνας, Νάξος 18 
λιτανεία 69,127 
Λιτής καί Ρεντίνης επισκοπή 8 
λίτρες ελαίου 179 
Λογγΐνος, προηγούμενος 'Ιβήρων 29 
Λογγοβικία, κοινότητα 74 
Λόγγος Βυζ. 5 
'Λογοθέτης 'Ιωάννης, τοΰ Γεωργίου, επίτρο

πος χώρας Σκοπέλου 142 
2Λογοθέτης Νικόλας, τοΰ μακαρίτη γέρο 'Αγ

γέλου, άφιερωτής 83, μάρτυρας 76, 86 
'λογοθέτης, 'Ιωάννης... 115 
2λογοθέτης μέγας: Κωνσταντίνος Μπραγκο-

βεάνου 115" πρώην, Πάρβου Καντακουζη
νός 115" πρώην, Δημητράσκου Ρακοβίτζα 
115 

Λο'ίζος, πωλητής 25 
Λούκαρης Κύριλλος Α', πατριάρχης 24 
Λουκάς Παϊσίου Πολίτης, άρχων επισκοπής 

Ίερισσοΰ 13 
'Λουρδας 'Αντώνης, μάρτυρας 31 
2Λουρδάς Φίλιππος, μάρτυρας 39 

μαγαζί 18 ,32 ,71 
Μαγούλης 'Ηλίας, πιστωτής 92 
Μαζαράκις Γκίνης, πατέρας τοΰ Γεώργη 23 
Μαΐστρος, πατέρας της Μαρίας 40 
Μάκανης Στέργιος, μάρτυρας 26 
'Μακάριος, μητροπολίτης Δέρκων 171, 180 
2Μακάριος, μητροπολίτης Δρίστρας 45 
3Μακάριος, μητροπολίτης Λαρίσσης 49 
4Μακάριος, μητροπολίτης Μολδαβίας 2 
5Μακάριος, μητροπολίτης Σερρών 159 
6Μακάριος, επίσκοπος Ίερισσοΰ καί Αγίου 

"Ορους 1 
'Μακάριος, καθηγούμενος Κωνσταμονίτου 41 
8Μακάριος, παπάς Ξηροποταμηνος 79 
9Μακάριος, προηγούμενος καί σκευοφύλακας 

Βατοπεδίου 41 
10Μακάριος, προηγούμενος Κουτλουμουσίου 

41 
"Μακάριος, προηγούμενος Ξηροποτάμου 53 
12Μακάριος, προηγούμενος καί δίκαιος Ξηρο

ποτάμου 54 
13Μακάριος, προηγούμενος Ξηροποτάμου, πα

πάς 68 
14Μακάριος, προηγούμενος Ξηροποτάμου 133, 

142,152, επίτροπος στή Νάξο 143 
15Μακάριος, σκευοφύλακας Καρακάλλου 58 
16Μακάριος, παπάς, «Άξιώτης» 34 
17Μακάριος Βιάρος, μοναχός, γείτονας 31 
18Μακάριος Λικήνιος (Λικίνιος), ιερομόναχος, 
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ηγούμενος μετοχίου Ξηροποτάμου στή Νά
ξο 91 ,92 ,120 ,143 ,181 

Μάκρη 126,165 
Μακρηγιώργος, πωλητής 189 
Μακρής Κώστας, εκπρόσωπος 'Ιερισσού 36 
ΧΜάλαμας, γέρων, πατέρας τοΰ Χαριστοΰ 161 
2Μάλαμας, ίεοέας, εκπρόσωπος Τζέρπιστας 

128 
3Μάλαμας, πατέρας τοϋ Θαμαχτοϋ 156 
μαλαμάτωμα 121 
Μαλάμω, θυγατέρα της Ζωής Τζακαλίνας 102 
1Μαλαχίας, γέρων Διονυσίου 20 
2Μαλαχίας, προηγούμενος Ξηροποτάμου 64 
Μαλίνα, σύζυγος τοϋ Θεολόγη, άφιερώτρια 44 
μαλλί 108 
Μαμάς Δήμος, μάρτυρας 186 
Μανασής, γέρων Παντοκράτορας 20 
Μανατής, πατέρας τοΰ Κωνσταντή 131 
ΧΜανέτης, πατέρας ή σύζυγος τής Άγγελίνας 

139 
2Μανέτης Χατζή-Νικόλαος, μάρτυρας 139 
Μάνη 70 
Μάνθος, οικοδόμος 63 
Μανολάδης, γείτονας 102 
ΧΜανολάκης 71 
2Μανολάκης, γέρο^ν, πατέρας τοΰ Θεοδόση 

185 
3Μανολάκης, πατέρας τοΰ Δημήτρη 77 
4Μανολάκης Κωνσταντής, επίτροπος χώρας 

Σκοπέλου 142 
5Μανολάκης τοΰ 'Αγγελή, μάρτυρας 185 
6Μανολάκης Χατζή-, τοΰ Χατζή-Φλαμούλη, 

μάρτυρας 165 
7Μανολάκης Χατζή-Γεωργίου, μάρτυρας 71 ' 

βλ. και Μανόλης, Μανουήλ 
Μανολάκος Χατζή-, Καμπαδέλη, μάρτυ

ρας 71 
Μανόλας Σιράκογλου, επίτροπος καί εκτελε

στής διαθήκης 129 
ΧΜανόλης 160 
2Μανόλης, άρχων, ευεργέτης καί προστάτης 

Ξηροποτάμου 19 
3Μανόλης, γείτονας 44 
4Μανόλης, γέρων, εκπρόσωπος Όρμύλιας 44 
5Μανόλης, παπάς, μάρτυρας 76 
6Μανόλης, παπάς, πατέρας τοΰ Βέρου 13 
7Μανόλης, πατέρας τοΰ Άγοραστοΰ 188 
8Μανόλης, πατέρας τοΰ 'Ανδρέα 114 
9Μανόλης, πατέρας τοΰ Γιάννη 190 
10Μανόλης Χατζή-, πατέρας τοΰ Χατζη-Γιάν-

νη 139 
11Μανόλης Βιάρος, μισέρ, επίτροπος τής μο

νής 'Αγίου Νικολάου Νάξου 18 
12Μανόλη(ς) Θεόδωρος, μάρτυρας 100 
13Μανόλης Καλφαβιέσκου, επίτροπος εκκλη

σίας Μπρασόβου 130 
14Μανόλης Κανάγιας, μάρτυρας 46 
15Μανόλης Κούστης 'Ιωάννης, γείτονας 139 
16Μανόλης Λαγκαδιώτης τοΰ μακαρίτη Ζα

φείρη, άφιερωτής 81 

17Μανόλης Λιβαδιώτης, γείτονας 87 
18Μανόλης Μιλαχρός, παπάς, γείτονας 76 
19Μανόλης Μουρικέκις, μάρτυρας 102 
20Μανόλης Μυλωνάς, μάστορας, μάρτυρας 

186 
21Μανόλης Νίκου, εκπρόσωπος Πολύχρου 30 
22Μανόλης Παλιός, παπάς, μάρτυρας 143 
23Μανόλης Πάλπο(ς), μάρτυρας 5 
24Μανόλης Παπαδόπουλος, μάρτυρας 35, 46, 

47, μισέρ 46 
25Μανόλης Σαξάνος, εκπρόσωπος Μπρασόβου 

130 
26Μανόλη(ς) Φίλιππος, μάρτυρας 116 
27Μανόλης Ψαροφας, γείτονας 85 
28Μανόλης τοΰ παπα, εκπρόσωπος Ίερισσοΰ 

27 , 
29Μανόλης Χατζή-, τοΰ ποτέ Σταυρινοΰ, μάρ

τυρας 139" βλ. καί Μανολάκης, Μανουήλ 
ΧΜανουήλ, 'ιερέας καί σακελλάριος, εκπρόσω

πος Γαλάτιστας 77 
2Μανουήλ, παπάς, κληρικός επισκοπής Ί ε 

ρισσοΰ καί 'Αγίου "Ορους 13 
3Μανουήλ Κριτόπουλος, άρχων επισκοπής Ί ε 

ρισσοΰ 13 
4Μανουήλ Ντεκάντες, διάκονος, μάρτυρας 19 
5Μανουήλ Σαλδεμάρ 38" βλ. καί Μανολάκης, 

Μανόλης 
Μάντζαρης Θαναγάσις, συντάκτης τοΰ έγγρα

φου 184 
ΧΜαντούδης, πατέρας τοΰ 'Ιωάννη 25, 30 
2Μαντούδης Γεώργιος, εκπρόσωπος Πολύ

χρου 30 
3Μαντούδης Μίχος, εκπρόσωπος Πολύχρου 30 
1Μάξιμος, διάκονος, γέρων, εκπρόσωπος Ξη

ροποτάμου 11 
2Μάξιμος, προηγούμενος Παντοκράτορος 41 
Μαργαρίτα, μητέρα τοΰ Φραγκογιάννη τοΰ 

Τζελαλή 101 
ΧΜαργαρίτης, 'ιερέας, εκπρόσωπος Τζέρπι-

στας 128 
2Μαργαρίτης Στέριος, παπάς, μάρτυρας 150 
1Μαρία, θυγατέρα τοΰ νοταρίου 'Ιωάννη Μη

ν ιάτη, γειτόνισσα 47 
2Μαρία, μητέρα Βασίλη Μπάφου 38 
3Μαρία, σύζυγος τοΰ παπα-Ζώη Βλαχά, α

δελφή τής Άννέζας 37 
4Μαρία Πολίτη, σύζυγος τοΰ Βαρδαλάχου, 

κάτοικος τοΰ καστέλλου Σαντορίνης, άφιε
ρώτρια 19 

5Μαρία τοΰ Μαΐστρο, σύζυγος τοΰ Μιχάλη 40 
μαρινέρος 181 
ΧΜάρκος, γείτονας 187 
2Μάρκος, πωλητής 187 
3Μάρκος Νομικός, κύρ, συνιδιοκτήτης 46 
4Μάρκος Πονάς, μάρτυρας 42 
5Μάρκος Φραγκόπουλος, μάρτυρας 143 
μάρμαρα Κώδ. 4 
Μάρμαρου (τοΰ),τοποθεσία, Γαλάτιστα 84, 87 
Μαροΰ, μακαρίτισσα, αδελφή τής Άντωνίνας 

46 
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Μαρούδα, αδελφή τοΰ 'Ιωάννη Άβράμπεη, 
θυγατέρα τοΰ Δημητρίου, άφιερώτρια 13 

Μαρούδης, εκπρόσωπος Τζέρπιστας 128 
μάρτυρας αξιόπιστος 1,14, 24, 111 
μαρτυρία 28 ,29 ,58 ,136 ,180 
Μαρτύριος, γέρων Σιμωνόπετρας 11 
Μαρωνείας μητροπολίτης: Άνανίας 49" Καλ

λίνικος 126 
μάστορας: Άντρώνης, οικοδόμος 63* Βαράς 

Νικολός 18" Δήμος, οικοδόμος 63" Δήμος, 
οικοδόμος 97, 98* Ιωάννης, οικοδόμος 63 ' 
Λικαρδής Διακονόπουλος 32· Μανόλης Μυ
λωνάς 186· Νέκος, οικοδόμος 97, 98' Νι
κόλας, οικοδόμος 97, 98* Ράικος, οικοδό
μος 63" Ράικος, οικοδόμος 97, 98 

Μάτζαρης Γιαννάκης, γείτονας 184 
2Μάτζαρης Πανάγος, μακαρίτης, πατέρας τοΰ 

Γιαννάκη 184 
3Μάτζαρης Πανάγος, μάρτυρας 184 
•••Ματθαίος, πρώην πατριάρχης 'Αλεξανδρείας 

144 
2Ματθαϊος, μητροπολίτης Τυρνόβου 171, 180 
Ματθαίος, γέρων Ξηροποτάμου 53 
4Ματθαϊος, ιερομόναχος, υποτακτικός και διά

δοχος τοΰ Πρώτου και προηγουμένου ' Ι 
σαάκ, άφιερωτής Άναπαυσίας στη μονή 
Κουτλουμουσίου 179 

5Ματθαϊος, προηγούμενος 'Αγίου Παύλου 2 
6Ματθαϊος, προηγούμενος Παντοκράτορος 58 
Ματροΰ, τοποθεσία 81 
Μαυροϊδής, εκπρόσωπος Πάλτζας 105 
Μαυροκορδάτος 'Ιωάννης Νικολάου, αύθέν-

της και βοεβόδας Ούγγροβλαχίας 93, 95, 
96,99 

2Μαυροκορδάτος Κωνσταντίνος Νικολάου, 
βοεβόδας Μολδοβλαχίας 99 

Μαυρομάτης 'Αντώνιος, άρχων και προεστός, 
μάρτυρας 92 

2Μαυρομάτης Μιχελής, μάρτυρας 143 
3Μαυρομάτης Νικόλαος, άρχων και προεστός, 

μάρτυρας 92 
4Μαυρομάτης Νικόλαος, μάρτυρας 143 
5Μαυρομάτης Φραντζέσκος, κτήτωρ της μο

νής 'Αγίου Νικολάου Νάξου 18 
Μαυρουδής τοΰ μακαρίτη Νικόλα, άπο τα Κα

λύβια, έκανε ανταλλαγή χωραφιοΰ 72 
μαχαλάς: Αγ ίας Μαρίνας Σερρών 153" Ε π ά 

νω..., χώρα Νιγρίτας 149" Κουλουμπάρας, 
Μυτιλήνη 71 ' παλαιός..., Ξηροποτάμου 63 ' 
τής Πλατάνας 152* τοΰ κυρίου Θεοδοσίου, 
γιου τοΰ Χατζή-Κώνστα 116 

Μεγάλη 'Εκκλησία 4, 9, 45, 56,159 
Μεγάλη Μέση τοΰ 'Αγίου "Ορους 41, 58, 68, 

111,119,167· βλ. και Μεγάλη Σύναξη 
Μεγάλη Σύναξη τοΰ 'Αγίου "Ορους 1, 2, 6, 

I I , 12, 14, 15, 20, 22, 24, 28, 29, 41, 58, 
I I I , 113, 172, 179· βλ. και Μεγάλη Μέση 

μεγαλειότατος αφέντης, Γεώργιος Σκληρός 46 
μεγάλη μεδιλνιτζιράσσα, Στάνκα Σλατινιάν-

κα, άφιερίότρια 115 

Μεγάλου Ρεύματος τοΰ..., των 'Ασωμάτων, 
εκκλησία, Κωνσταντινούπολη 114 

μέγας βάμασης 45 
μέγας βεστιάρης, Μιχάης Καντακουζηνός 115 
μέγας βόρνικος, Κωνσταντίνος Δουδέσκου 

115 
μέγας κλουτσιάρης: πρώην, Ραδουκάνος Βα-

καρέσκου 115' πρώην, Κωνσταντίνος Γκι-
νοδέσκου 115* Νικόλαος Δουδέσκου 115' 
πρώην, Θωμάς Κρετζουλέσκου 115* πρώην, 

'Ιωάννης Ρακοβίτζα 115 
μέγας λογοθέτης: πρώην, Πάρβου Καντακου

ζηνός 115" Κωνσταντίνος Μπραγκοβεά-
νου 115' πρώην, Δημητράσκου Ρακοβίτζα 
115 

μέγας μπάνος: πρώην, Κωνσταντίνος Κρεο-
ζουλέσκου 115* πρώην, Κωνσταντίνος Νε-
στουρέλ 115 

μέγας παχάρνικος: Νικόλαος 115- πρώην, Μι
χάης Καντακουζηνός 115 

μέγας πιτάρης, Ίωαννίτζας Γουλιανος 115 
μέγας πρωτοσύγγελος πατριαρχείου 170 
μέγας σερδάρης, πρώην, 'Αλέκος... 115 
μέγας σλουτζάρης, Ραδουκάνος Σλαδινιάνος, 

άφιερωτής 115 
μέγας στόλνικος, πρώην, ... 115 
Μεγίστης Λαύρας μονή: 7, 15, 27, 168' Ά -

βέρκιος, γέρων 15, 20* 'Αμβρόσιος, προη
γούμενος 118· Άνανίας, προηγούμενος, ε
πιστάτης 'Αγίου "Ορους 118 Γαβριήλ, 
προηγούμενος 111" Γεράσιμος, προηγούμε
νος 154· Γρηγόριος, προηγούμενος 111* 
Διονύσιος, αρχιμανδρίτης 170, 171* Ευθύ
μιος 111* Ζωσιμάς, γέρων, δανειστής 51 ' 

'Ησαΐας, γέρων 41* Θεοδόσιος, γέρων τής 
Μεγάλης Μέσης 68" Θεοφάνης, ιερομόνα
χος, ηγούμενος 6- Θεοφάνης, ιερομόναχος 2* 

'Ιερεμίας, 'ιερομόναχος 28, 29' 'Ιωσήφ, δί
καιος 14" Μητροφάνης 58' Μισαήλ, 'ιερο
μόναχος, καθηγούμενος 41* Ναθαναήλ, προ
ηγούμενος και σκευοφύλακας 41" Νεόφυ
τος, προηγούμενος και σκευοφύλακας 58 

μεδιλνιτζιράσσα μεγάλη, Στάνκα Σλατινιάν-
κα, άφιερώτρια 115 

Μεδρινός Γεώργιος, μάρτυρας 31 ' βλ. και 
Μενδρηνος 

2Μεδρινος Δεμεμέγης, μάρτυρας 38' βλ. και 
Μενδρηνος 

Μεθόδιος Γ ' Μορώνης, πατριάρχης 45 
Μεθόδιος, μητροπολίτης Ηράκλειας 145, 

159 
Μεθόδιος, 'ιερομόναχος, προηγούμενος Ξηρο

ποτάμου 19 
Μεθόδιος, 'ιερομόναχος, Σιμωνοπετρίτης 118 
Μέλανες, Νάξος 40 
Μελαχρινός, πατέρας τοΰ Τριαντάφυλλου, 

μακαρίτης 152 
Μελαχρινός Κουρού(πης;), γείτονας 152 
Μελέτιος, μητροπολίτης 'Ηράκλειας 180 
Μελέτιος, μητροπολίτης Νικομήδειας 49 
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3Μελέτιος, μητροπολίτης Προύσσης 145 
4Μελέτιος, γέρων Βατοπεδίου 58 
5Μελέτιος, ιερομόναχος, σκευοφύλακας Ξηρο-

ποτάμου 54 
6Μελέτιος, προηγούμενος Βατοπεδίου, επι

στάτης 'Αγίου "Ορους 111 
'Μελέτιος, γέρων, αγοραστής κελλίου 'Αγίου 

'Ιωάννου Θεολόγου 66 
Μελισσηνή 71 
Μελισσουργός Γρηγόριος, ιερομόναχος, μάρ

τυρας 143 
Μεμέτης Τζελεπής, γείτονας 26 
1Μενδρηνος (Μενδρινος) 'Αντώνιος, πρωτονο

τάριος Ναξίας, συντάκτης τοϋ εγγράφου 
52* βλ. και Μεδρινος 

2Μενδρηνος (Μενδρινος) Γεώργιος, δημόσιος 
νοτάριος Ναξίας, συντάκτης τοΰ εγγράφου 
και αντιγραφέας της «κόπιας» 61* βλ. και 
Μεδρινος 

ΧΜερκούριος, γέρων Ξηροποτάμου 104 
2Μερκούριος, ιερομόναχος Διονυσιάτης, συν

τάκτης τοϋ εγγράφου 189 
Μεσημβρία 65 
Μεσημβρίας μητροπολίτης: "Ανθιμος 113" 

Κυπριανός 17 
μεσιάρικες φοράδες 57 
μεσιτεία 17 
Μεσοράχι, τοποθεσία 85 
Μεσσηνία 184 
Μεταλλας, εκπρόσωπος Τζέρπιστας 128 
Μεταλληνος Δανιήλης, Σιμωνοπετρίτης 118 
μετάφραση: βλάχικου γράμματος Κώδ. 9" 

τούρκικου γράμματος 58 
1μετόχι, παραχώρηση δια βίου 181 
2μετόχι 

'Αγίου Παύλου, στη Σάρτη 138, 185 
Δοχειαρίου, στον "Αγιο Μάμαντα 125 
Ξηροποτάμου: 139, ΕΊσ. 2" 'Αγίου Μάμαν-

τος 125, 191, Είσ. 10· 'Αγίου Νικολάου 
Σιδηροκαύσια 4, 9, 13* 'Αγίων Τεσσα-
ράκοντα Μαρτύρων, Μολδαβία 136* 'Α
γίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Νάξου 
34, 46, 47, 52, 67, 91, 92, 120, 143, 
181· 'Αρχαγγέλου Μιχαήλ, επισκοπή 
Λιτής και Ρεντίνης 8" Γαλάτιστας Είσ. 
10· Δάγκου, Μολδαβία 136* Ευαγγελι
στρίας, Σκοπέλου 163' Θάσου Εϊσ. 10* 
Κάλτζας Είσ. 10· Κασσάνδρας Είσ. 10" 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Σλάτινα 115, 
Κώδ. 4· Μάκρης 126* Νάξου Είσ. 10" 

Όρμύλιας 104, Βυζ. 6, Είσ. 10" Πεντη
κοστής, Μολδαβία 45 ' Πλουμπυΐτας, 
Μολδαβία 96· Προαύλακα 16, Είσ. 10* 
Πτελέας 5* Σάμου Είσ. 10" Σάρτης 138, 
151, Είσ. 10" Σκοπέλου και Γλώσσης, 
Είσ. 10· Ταξιαρχών 56· Τζίτζου 156, 
Εΐσ. 10" χώρας Κρουσόβου 110, Είσ. 10 

μέτρα βάρους, βλ. βάρους μέτρα 
μέτρο οΐνου βλ. κρασί 
Meyer Ph. 7 

Μεχμετ πασάς, σούμπασης στα μετόχια των 
μονών Ξηροποτάμου και Δοχειαρίου 125 

Μηλέος Κωνσταντής, καραβοκύρης, μάρτυρας 
37,38 

Μήλος, εκπρόσωπος Βραστών 107 
Μηνάς, διδάσκαλος, Ίβηρίτης 178, 179 
ΧΜηνιάτης 'Ιωάννης, νοτάριος πούμπλικος 35, 

46 ,47 ,52 
2Μηνιάτης Παντολέων (Πανταλεόνε), μισέρ, 

ευγενής, γείτονας 31, νοτάριος, συντάκτης 
τοΰ εγγράφου 33 

Μινωΐδης Μηνάς Είσ. 10 
μηνολόγιο 4 , 9 , 1 2 , 2 4 , 1 7 1 
μηρί (δημόσιο θησαυροφυλάκειο) 125 
μήρινθος 3, 45, (έπερασμένη λουρίδα) 179, 

180 
Μήτας, πατέρας τοΰ Κώστα 149 
Μήτρος Γιάννης, μάρτυρας 100 
μητροπολίτης 

ταπεινός (προσωνυμία) 179 
'Αγκύρας: "Ανθιμος 49" Ίωαννίκιος 171, 

180 
'Αγχιάλου, Άνανίας 145 
Άδριανουπόλεως: Νεόφυτος 49* Διονύσιος 

113 
'Αθηνών, Θεοφάνης 17 
Αίνου, Δανιήλ 21 

Άμασσείας 3 
Βελβενδοΰ, Ίωάσαφ 21 
Βερροίας: 3" Άβέρκιος 17 
Βοδενών, Γρηγόριος 21 
Δέρκων: Άνανίας 159* Μακάριος 171, 180 
Διδυμοτείχου, Γρηγόριος 49 
Δράμας, Γρηγόριος 159 
Δρίστρας: Βαρθολομαίος 113' Μακάριος 

45* Παρθένιος 145 
Έλασσώνος, Τιμόθεος 113 
'Εφέσου: 3 - Ίωάσαφ 17" Σαμουήλ 159, 171 
'Ηράκλειας: 3* Βαρθολομαίος 45* Γαβριήλ 

21· Μεθόδιος 145, 159· Μελέτιος 180 
Θεσσαλονίκης: Γεράσιμος 171, 180* Ί ω ά 

σαφ 8* Παισιος 17 
Ιωαννίνων, Άνθιμος 45 
Καισαρείας: Γαβριήλ 17' Ιγνάτιος 159" 

Καππαδοκίας, Γρηγόριος 21 
Κρήτης, Αρσένιος 49 
Κυζίκου: Άγαθάγγελος 159" Γεράσιμος 

145· 'Ιωακείμ 171, 180' Ιωάννης 180" 
Κύριλλος 49' Μητροφάνης 45 

Λαρίσσης: Μακάριος 49" Διονύσιος 171, 
180 

Μαρώνειας: Άνανίας 49' Καλλίνικος 126 
Μεσημβρίας: Άνθιμος 113' Κυπριανός 17 
Μολδαβίας: Γεδεών 45 ' Μακάριος 2 
Ναυπάκτου και Άρτης , Γρηγόριος 3, βλ. 

Γρηγόριος 
Νεοκαισαρείας: Βενέδικτος 21· 'Ησαΐας 

171,180 
Νικαίας: Άνθιμος 145" 'Ιερεμίας 113· 

Καλλίνικος 171, βλ. και Καλλίνικος Δ' 
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πατριάρχης' Πορφύριος 17' Σωφρόνιος 
49 

Νικομήδειας: 3' 'Αθανάσιος 171' 'Ιερεμίας 
159' Μελέτιος 49' Νεόφυτος 45' Νικη
φόρος 145 

Ούγγροβλαχίας, Φιλάρετος 115 
Παροναξίας: "Ανθιμος 91, 92' "Ανθιμος 

143' Ιωσήφ 18 
Προύσσης: Καλλίνικος 49' Μελέτιος 145 
Σεβάστειας, Γεράσιμος Βατοπεδινος 136 
Σερρών: "Ανθψ,ος 49' Ίωαννίκιος 113' Μα

κάριος 159" Τιμόθεος 17 
Σμύρνης, πρώην, Γρηγόριος Ε', πατριάρ-

χης 183 
Σόφιας: 'Ιερεμίας 49' 'Ιερεμίας 159 
Τυρνόβου: 3 Θεόφιλος (Φιλόθεος) 1· Καλ

λίνικος 145' Ματθαίος 171, Î80 
Τραπεζοϋντος, 'Ιωάννης 49 
Φιλιππουπόλεως: Διονύσιος 49' Σαμουήλ 

145 
Χαλκηδόνος: 'Ιερεμίας 49' 'Ιερεμίας 180' 

Παρθένιος 145,159 
Χριστιανουπόλεως, Νεκτάριος 21 

Μητρός Μοϋρτζο(ς), μάρτυρας 100 
1Μητροφάνης Γ ' , πατριάρχης 4 
2Μητροφάνης, μητροπολίτης Κυζίκου 45 
3Μητροφάνης, καθηγούμενος Διονυσίου 2 
4Μητροφάνης, μοναχός Λαυριώτης 58 
5Μητροφάνης Βυζ. 2 
Μικέλε (Μιχαήλ) Θεόφιλος, γιος τοϋ Τάντου-

λου, μισέρ, ευγενής, άφιερωτής 31, 32, 34, 
39 

ΧΜιλαχρος Δημήτρης, γείτονας 80 
2Μιλαχρος Μανόλης, παπάς, γείτονας 76 
ΧΜισαήλ, γέρων Διονυσίου 15 
2Μισαήλ, Ιερομόναχος, καθηγούμενος Λαύρας 

41 
3Μισαήλ, προηγούμενος Γρηγορίου 2 
4Μισαήλ, ιερομόναχος, κληρικός Μαρώνειας, 

μάρτυρας 126 
μισθός δασκάλου της σχολής τοϋ 'Αγίου "Ο

ρους 176 
μίστατα 35,47 
Μυτιληνιοί, Σάμος Κωδ. 10 
ΧΜιχαήλ, γέρων Ξηροποτάμου 41 
2Μιχαήλ Θεόφιλος βλ. Μικέλε 
3Μιχαήλ Μπενάνος, μισέρ, γείτονας 35 
4Μιχαήλ Φραντζέσκος, μάρτυρας 34' βλ. και 

Μιχάλης, Μίχος, Μιχαλάκης 
1Μιχάης Καντακουζηνός, μέγας βεστιάρης 

115 
2Μιχάης Καντακουζηνός, πρώην μέγας πα-

χάρνικος 115 
Μιχαλάκης Άλεξούδι, άφιερωτής 161 
ΧΜιχάλης, γιος τοϋ παπα-Στάθη, πωλητής 60 
2Μιχάλης, γιος τοϋ Χατζή-Θεοδωράκη Ρέ-

μπου, συντάκτης επιστολής 166 
3Μιχάλης, εκπρόσωπος Λογγοβικίας 74 
4Μιχάλης, ιερέας, εκπρόσωπος Σούρπας 75 
5Μιχάλης, καραβοκύρης, επίτροπος της μο

νής 'Αγίου Νικολάου Νάξου 18 
6Μιχάλης, πατέρας τοΰ Σαραφιανοϋ 182 
7Μιχάλης Μπάφος, επίτροπος τοϋ μετοχίου 

Ξηροποτάμου στή Νάξο 181 
8Μιχάλης τοΰ Νικόλα της Λιανής, άπα τα 

πάνω χωριά, πήρε δάνειο 40' βλ. και Μι
χάλης, Μίχος, Μιχαλάκης 

1Μιχαλίτζης, πρωτονοτάριος τής αρχιερατι
κής και δημόσιας καγκελλαρίας Νάξου 143 

2Μιχαλίτζης Θωμάς, αδελφός τοΰ Νικόλα 33 
3Μιχαλίτζης Ίοοάννης, μάρτυρας 143 
4Μιχαλίτζης Νικόλαος, μάρτυρας 92 
5Μιχαλίτζης Νικόλας, μισέρ, μακαρίτης 33 
°Μιχαλίτζης Πέρος, γιος τής Άννούσας και 

τοΰ Νικόλα, οίκότροφος Ξηροποτάμου 33 
7Μιχαλίτζης Σταυριανός, μάρτυρας 31 
8Μιχαλίτζης Σταυριανός, πρωτονοτάριος τής 

αρχιερατικής καγκελλαρίας, αντιγραφέας 
τοΰ εγγράφου άπα το καθολικό τής «καν-
τζελλαρίας» 91, δημόσιος καγκελλάριος 
Ναξίας 92 

ΧΜιχελής Γίβκων, καγκελλάριος 19 
2Μιχελής Λαμποινός, εκπρόσωπος Πολύχρου 

30 
3Μιχελής Μαυρομάτης, μάρτυρας 143 
1Μίχος, άφιερωτής 190 
2Μίχος, γέρων, μάρτυρας 104 
3Μίχος, γιος τοΰ 'Ιωάννη Μπαμπανά, άφιε

ρωτής 5 
'Μίχος, παπάς, εκπρόσωπος Όρμύλιας 43 
5Μίχος, παπάς, μάρτυρας 89 
"Μίχος, πατέρας τοΰ Θωμά καί τοΰ Κων-

σταντίνου 69, 73 
'Μίχος, πατέρας τοΰ 'Ιωάννη 73 
8Μίχος Μαντούδη(ς), εκπρόσωπος Ιίολύχρου 

30 
9Μίχος Πάκο(ς), εκπρόσωπος Όρμύλιας 188 
10Μίχος τοΰ Γιάννη, γέρων, μάρτυρας 162' 

βλ. καί Μιχαήλ, Μιχάλης, Μιχαλάκης 
μνημόνευση: 96" πατριαρχικού ονόματος 9, 

17,45 
μνημόσυνο: 5, 31, 38, 44, 45, 47, 48, 52, 69, 

70, 89, 95, 101, 115, 117, 129, 146, 147, 
148, 150, 160, 165, 167, 177, 184' κολλυ-
βάδες 145 

μόδιος 86 
Μολδαβία 2 
Μολδαβίας μητροπολίτης: Γεδεών 45' Μα

κάριος 2 
Μολδοβλαχία: βοεβόδας, Κωνσταντίνος Μαυ

ροκορδάτος 99" ηγεμόνες Κώδ. 9' έγγραφα 
Είσ. 10 

μολύβι Κώδ. 4 
μοναχή: 'Αγαθή Βυζ. 11 ' Νυμφοδώρα Βυζ. 7 
μοναχισμός: 7, 8, 17, 47, 49, 144, 159, 169, 

182 άδεια αντικατάστασης ηγουμένου 96' 
άδεια ίδρυσης μονής 136' μίμηση τής ου
ράνιας πολιτείας 17' είσοδος στον μοναχι
σμό 182' μοναδικό επάγγελμα 172' συντε
λεστής ευπρέπειας 126 
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χμοναχός: κοινοβιάτης 67, 112" για τή λει
τουργία μετοχιών 4, 8, 13, 163, 181 ' ειδή
μων και πρακτικός 173" στην Κωνσταντι
νούπολη 1 2 , 1 7 , 1 1 2 , 1 1 3 , 1 5 9 , 1 6 9 · ταξι
διώτης Κώδ. 1, Κώδ. 3 

2μοναχος 
Πρωτάτου: Σάββας 20" Χριστόφορος 178, 

179 
Βατοπεδίου: 'Ιωακείμ 28' Στέφανος 68' 

Στέφανος 136" Τιμόθεος 29 
Γρηγορίου: Άνανίας 14" Ιωακείμ 163' 

Ραφαήλ 58 
Διονυσίου: Νεόφυτος 14' Γρηγόρης 189' 

Θεωνάς 189 
Δοχειαρίου: Ίλαρίων 6' Συμεών 28 

Έσφιγμένου: Νικάνωρ 15' Σαμουήλ 14 
Ζωγράφου: Γρηγόριος 15' Θεοφάνης 6' 

Παχώμιος 14 
'Ιβήρων: 'Ανατολής 14, 20' Άνατόλιος 28' 

Γεννάδιος 29' Μήνας, διδάσκαλος 178, 
179' Νείλος 29 

Καρακάλλου: Θεοφάνης 6" Ίωαννίκιος 15 
Κουτλουμουσίου: Δαβίδ 28' Σισόης 14 
Λαύρας: Ευθύμιος 111' Μητροφάνης 58 
Ξηροποτάμου: "Ανθιμος 10' Γρηγόριος 

120" Δαμασκηνός 134' Δανιήλ (κοινό-
βιάτης) 112, 121, Χατζή- 123' Δανιήλ 
129' Διονύσιος 42' Χατζή-Διονύσιος 
163' 'Ιερόθεος 183" 'Ιερόθεος Κώδ. 2' 

'Ιωακείμ 10* Ίωάσαφ 10' Ίωάσαφ 54' 
Χατζή -Ίωάσαφ 106' 'Ιωσήφ 10' Νι
κόδημος 41 ' Χριστόφορος 34* Χριστό
φορος 54' βλ. και Καισάριος Δαπόντες 

Παντοκράτορος: Γερμανός 29' Ίωαννίκιος 
28- Κυπριανός 14* Υάκινθος 6 

Σιμωνόπετρας: Άκάκιος 118' Άνανίας 41 ' 
'Αντώνιος 14' 'Αρσένιος 118' Δαμιανός 
6' Δανιήλης Μεταλληνος 118' Aio^^iaioc 
112' Νίκανδρος 28, 29" Νικόδημος 118: 

Τιμόθεος 118 
Σταυρονικήτα: 'Αθανάσιος 29" Γρηγόριος 

187· Διονύσιος 15 
Φιλόθεου: Κυπριανός 6* Νίκανδρος 14 
Χιλανδαρίου: Παχώμιος 111- Τιμόθεος 28, 

29 
Γεράσιμος Γρυπάρης, μακαρίτης 47' Γεωρ-

γάκης, γιος τοϋ ποτέ 'Αλεξανδρή, μο
ναχός στή μονή Ξηροποτάμου 182' Δα
μασκηνός, στο τριπρόσωπο κελλίου 54* 
Δανιήλ αγοραστής κελλίου 54" Ζαχα
ρίας, στο τριπρόσωπο κελλίου 53* Μα
κάριος Βιάρος 31* Ταμάι 35' Χριστό
φορος, στο τριπρόσωπο κελλίου 66* βλ. 
και γέρων, καλόγερος 

μονή: Άγγελοχαιρέτιστης, γείτονας 46' 'Α
γίας Τριάδος (Κλάτια) 136* 'Αγίου 'Ιωάν
νη, Μολδαβία 136" 'Αγίων Τεσσαράκοντα, 
στο Λιβάδι Νάξου, μετόχι Ξηροποτάμου 
46, 52* 'Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, 
Μολδαβία 136· Άλητζηδίου Βυζ. 1' Α ρ 

χαγγέλου Μιχαήλ, των Άσωμάτο^ν, στην 
επισκοπή Λιτής και Ρεντίνης 8- Είκοσιφοι-
νίσσης-Κοσινίτζης Είσ. 11* Δάγκου, μετό
χι Ξηροποτάμου, Μολδαβία 136· Ευαγγελι
σμού, σταυροπηγιακή, Ευαγγελιστρίας, 
Σκοπέλου 163, Κώδ. 11" Λειμώνος 37' Μι
χαήλ και Γαβριήλ Ταξιαρχών, Γλώσσα 
Σκοπέλου 56, 142* παλαιές 179' Πεντηκο
στής, μετόχι Ξηροποτάμου, Μολδαβία 45' 
Φανερωμένης 61* Χρυσοκελαρίτισσας 184 

μονύδριο: Άγίο^ν Τεσσαράκοντα, Νάξος 57, 
61" Θεοτόκου Βλιτζιδίου, Βυζ. 1" Κοιμή
σεως Θεοτόκου, Όρμύλια Βυζ. 4 

Μονίξι, Νάξος 40 
Μονομάχος Διηγητρανός, άρχων επισκοπής 

'Ιερισσού 13 
Μορώνης Μεθόδιος Γ ' , πατριάρχης 45 
Μόσκος Ποΰλος Σαρής, μάρτυρας 190 
1Μοσχόπουλος, 'ιερέας, εκπρόσωπος Γαλάτι-

στας 7 7 
2Μοσχόπουλος 'Αναγνώστης, μάρτυρας 35 
1Μόσχος, εκπρόσωπος Γαλαρινοΰ 109 
2Μόσχος, παπάς, μάρτυρας 80, 86, 90 
3Μόσχος Πέλης, ιερέας, μάρτυρας 78 
4Μόσχος Σαλονικιός, άπα τή Λιαρίγγοβη, 

ενοικιαστής 156 
μουκατας 35 
μουλάς 28' Τζοχαντάρι 125 
μουλάρια 98 
Μουρικέκις Μανόλης, μάρτυρας 102 
Μοϋρτζος Μητρός, μάρτυρας 100 
Μουσελίμης, Διονύσιος Δ', πατριάρχης 17, 49 
μοσία (ιδιοκτησία) 115, Κώδ. 4 
μουσικός άνθρωπος 3 
1Μουσταφάς, σούμπασης Γοματιανός, μάρτυ

ρας 187 
2Μουσταφάς αγάς, ζαμπίτης τοϋ 'Αγίου "Ο

ρους 125 
Μουτάφης Κωνσταντής, μάρτυρας 189 
μουταφτζήδες (κατασκευαστές υφάσματος ά

πα μαλλί κατσίκας) Σερρών 108 
μοχθηρά 182 
μπακάληδες Σερρών 108 
Μπαλάσα Ίουλιανή, κοκκόνα Κώδ. 9 
ΧΜπάλιος Νικόλαος, μάρτυρας 33 
2Μπάλιος Γεώργιος, λεγόμενος Νικήτας, γεί

τονας 31 
Μπάλτζας (Πάλτζας Πάλτζιας), χώρα, χω

ρίο 105,146,147,148 
Μπαμπανάς 'Ιωάννης, πατέρας ποΛητών-

άφιερωτών 5 
μπάνος μέγας: πρώην, Κωνσταντίνος Νεστου-

ρέλ 115* πρώην, Κωνσταντίνος Κρεοζουλέ-
σκου 115 

Μπαριάμ μπέης, μποσταντζής, μάρτυρας 29 
μπασματζήδες (παπουτζήδες) Σερρών 108 
ΧΜπάφος Βασίλης, σύζυγος της 'Αννέζας 37, 

38 
2Μπάφος Δημητράκης, σιορ, πιστωτής, επί

τροπος μετοχίου Ξηροποτάμου 91, 92 
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3Μπάφος Μιχάλης, επίτροπος τοϋ μετοχίου 
Ξηροποτάμου στη Νάξο 181 

4Μπάφος Νικόλας, μάρτυρας 35 
μπέης: δοσίματα 15" άφεντία 35" Μπαριάμ, 

μποσταντζής, μάρτυρας 29* Σελδάρογλου, 
αγοραστής μοναχών της μονής Ξηροποτά
μου στή Χίο 42" Σουλεϊμάν, ενοικιαστής 16 

Μπενάνος Μιχαήλ, μισέρ, γείτονας 35 
Μπενέτος Σιγάλας, επίτροπος άφιέροίσης 19 
μπενεφίτζιο 40 
Μπέρκα, Ιδιοκτησία 115 
Μπερτουμία, τοΰ μακαρίτη Χατζή-Γεωργίου, 

άφιερώτρια 71 
Μπεφάνης, πατέρας άφιερωτών, μακαρίτης 

142 
Μπιγίνα, θυγατέρα τοϋ Γιώργη Γιώτα, πω-

λήτρια 116 
Μπογάζι (Βόσπορος) 107 
Μπογδανία 93 ,121 , Κωδ. 4 
μπογιατζήδες 108 
Μποδοέστι (Πρεδέστι), ιδιοκτησία 115 
μποστανιοϋ, χωράφι 23 
μποσταντζήδες: 'Αγίου "Ορους 29, 111, 174* 

(περιβολάρηδες) 108 
μπουμπασήρης: αγάς 'Αχμέτ 125" αγάς Έ -

μήν 125 
Μποϋργο Νάξου 31,32 
Μπούσιας Κολζής 'Ιμπραήμ, μάρτυρας 100 
Μπραγκοβεάνου Κωνσταντίνος, μέγας λογο

θέτης 115 
Μπράσοβο 103,130,132,155 
Μπροσαρών, τοποθεσία, Νάξος 47 
Μύκονος 181 
μύλος: μονυδρίου αρχαγγέλου Μιχαήλ 8" πα-

λαιόμυλος 133' νερόμυλος 58" στον "Ολτο 
ποταμό 115' των αδελφών τής Μπερτου-
μίας, γειτονικός 71 

μυλότοπος στην περιοχή τής 'Αγίας Παρα
σκευής τής Κασσάνδρας 186 

Μυλωνάς Μανόλης, μάστορας, μάρτυρας 186 
Μυτιλήνη 71 

ναζήρης 'Αγίου "Ορους 169, 176 
Ναθαναήλ, προηγούμενος και σκευοφύλακας 

Λαύρας 41 
Ναθής, πατέρας τοϋ Πολυμέρου 141 
Ναξίας χωροεπίσκοπος 143 
Νάξος: 18, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 

46, 47, 52, 61, 67, 91, 92, 120, 139, 143, 
181* μετόχι Είσ. 10" βλ. και Άξιώτης 

ναός βλ. εκκλησία, καθολικό Ξηροποτάμου 
Ναούμης, ζωγράφος 154 
Νάουσα, Πάρος 38 
νάρθηκας 154 
ναυάγιο 181 
Ναυπάκτου και "Αρτης μητροπολίτης, Γρη-

γόριος, ύπέρτιμος και εΈαρχος πάσης Αιτω
λίας 3 

Νέα μονή τών 'Αγίων Τεσσαράκοντα 39 

νέζερι (πρόστιμο) 125 
Νείλος, μοναχός 'Ιβήρων 29 
Νέκος, μάστορας 97, 98 
Νεκτάριος, μητροπολίτης Χριστιανουπόλεως 

21 
Νεοκαισαρείας μητροπολίτης: Βενέδικτος 21· 

'Ησαΐας 171,180 
Νεόφυτος Β' , πατριάρχης 173, 174, 175, οι

κείος στο "Αγιον "Ορος 176, 178, 180, έγ-
καταβίωσε στή μονή Κουτλουμουσίου, έκτι
σε σπίτια 183 

2Νεόφυτος, μητροπολίτης Άδριανουπόλεως 
49 

3Νεόφυτος, μητροπολίτης Νικομηδείας 45 
4Νεόφυτος Νύσης, Βατοπεδινος 65 
5Νεόφυτος, γέρων Ξηροποτάμου 94 
°Νεόφυτος, 'ιερομόναχος Ξηροποτάμου 68 
7Νεόφυτος, μοναχός Διονυσίου 14 
8Νεόφυτος, προηγούμενος 'Ιβήρων 111 
"Νεόφυτος, προηγούμενος και σκευοφύλακας 

Λαύρας 58 
10Νεόφυτος, προηγούμενος Ξηροποτάμου 64 
"Νεόφυτος, 'ιερομόναχος, εφημέριος Σμύρνης 

34 
12Νεόφυτος Ποΰλος, παπάς, μάρτυρας 39 
Νεστουρέλ Κωνσταντίνος, πρώην μέγας μπά-

νος 115 
νερό: κελλίων Καριών 41, 58* τοΰ Λάκκου 

για πότισμα ζώων 138" δικαίωμα για πό
τισμα χωραφιοΰ 31 

Νησί, Μεσσηνία 184 
Νιγρίτα 127,149 
Νικαίας μητροπολίτης: "Ανθιμος 145' 'Ιερε

μίας 113" Καλλίνικος (Δ' πατριάρχης) 171, 
πρώην 113, 180" Πορφύριος 17 Σωφρό
νιος 49 

^'ίκανδρος, γέρων Σιμωνόπετρας 28, 29 
2Νίκανδρος, μοναχός Φιλόθεου 14 
Νικάνωρ, μοναχός Έσφιγμένου 15 

Νικήτας, γέρων και σκευοφύλακας Ξηροπο
τάμου 50, 51 

2Νικήτας, λεγόμενος..., Μπάλιος Γεώργιος, 
γείτονας 31 

3Νικήτας τοΰ Χρηστάκη, εκπρόσωπος Νιγρί
τας 127 

Νικηφόρος, μητροπολίτης Νικομήδειας 145 
2Νικόδημος, επίσκοπος Καμπάνιας 8 
3Νικηφόρος, γέρων Χιλανδαρίου 15, 20 
4Νικηφόρος, επίτροπος χαρτοφύλακας ' Ιβή

ρων 178,179 
5Νικηφόρος, παπάς Ξηροποτάμου 126 
6Νικηφόρος, Πρώτος 'Αγίου "Ορους Βυζ. 2 
7Νικηφόρος, πατέρας τοΰ Κωνσταντή 190 
Νικόδημος, γέρων Γρηγοριάτης 1 
2Νικόδημος, γέρων Ξηροποτάμου 68 
3Νικόδημος, 'ιερομόναχος, προηγούμενος Χι

λανδαρίου (πρώην ηγούμενος) 6 
4Νικόδημος, 'ιερομόναχος Ξηροποτάμου 64 
•"'Νικόδημος, μοναχός Ξηροποτάμου 41 
"Νικόδημος, μοναχός Σιμωνοπετρίτης 118 
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7Νικόδημος, σκευοφύλακας Ξηροποτάμου 181 
"Νικόδημος, ιερομόναχος, ηγούμενος της μο

νής Φανερωμένης 61 
Νικολάκης Σπάρλας, γείτονας 184 
Νικόλαος,γαμπρός του Σαλάμη,γείτονας 152 
2Νικόλαος, ιερέας, εκπρόσωπος Πάλτζας 105 
3Νικόλαος, ιερέας, εκπρόσωπος Γαλαρινοϋ 

109 
4Νικόλαος, μέγας παχάρνικος 115 
5Νικόλαος, παπάς, μάρτυρας 10 
6Νικόλαος, παπάς, μάρτυρας 190 
7Νικόλαος, συντάκτης του εγγράφου 104 
8Νικόλαος 'Αγγέλου, μάρτυρας 84, 87 
9Νικόλαος (Νικολός) 'Ακριβός, μισέρ, ευγε

νής, πωλητής 31, νοτάριος, συντάκτης του 
εγγράφου 35, 39, 40, πατέρας της Ά ν τ ω -
νίνας 39, μακαρίτης 35 

10Νικόλαος Άραρας, μάρτυρας 33 
1ΧΝικόλαος Δουδέσκου, μέγας κλουτσιάρης 

115 
12Νικόλαος Χατζή-, Μανέτης, μάρτυρας 139 
13Νικόλαος Μαυροκορδάτος, πατέρας τοΰ ' Ιω

άννη και του Κωνσταντίνου 93, 95, 96, 99 
14Νικόλαος Μαυρομάτης, άρχων και προε

στός, μάρτυρας 92 
15Νικόλαος Μαυρομάτης, μάρτυρας 143 
16Νικόλαος Μιχαλίτζης, μάρτυρας 92 
17Νικόλαος Μπάλιος, μάρτυρας 33 
18Νικόλαος Πανταζής, πωλητής 25 
19Νικόλαος Παξυμάδης, ιερέας, μάρτυρας 52 
20Νικόλαος Παριανός, μάρτυρας 39 
21Νικόλαος Σλαδινιάνος, αδελφός τοΰ 'Ιωάν

νη Σλαδινιάνου, κτίτωρ εκκλησίας Κοιμή
σεως της Θεοτόκου στή Σλάτινα 115 

22Νικόλαος Σταμάτη(ς), μάρτυρας 38 
23Νικόλαος Χαλκέας, παπάς, μάρτυρας 10 
24Νικόλαος της χήρας, πωλητής 187 
25Νικόλαος τοΰ 'Αγγέλου, μάρτυρας 88 
26Νικόλαος τοΰ Σαραφιανοΰ, μάρτυρας 182* 

βλ. και Νικόλας, Νικολής, Νικολός 
Νικολάου Η. 18, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 

39, 40, 46, 47, 52, 57, 61, 67, 91, 92, 120, 
139,143,181 

ΧΝικόλας, εκπρόσωπος Βραστών 107 
2Νικόλας, μακαρίτης, πατέρας τοΰ Μαυρουδή 

72 
3Νικόλας Χατζή-, μακαρίτης, αδελφός τοΰ 

Θωμά 155 
4Νικόλας, μάρτυρας 43 
5Νικόλας, μάστορας 97, 98 
6Νικόλας, παπάς, μάρτυρας 10 
7Νικόλας, πατέρας τοΰ Γιώργου 188 
8Νικόλας, πατέρας τοΰ Λάζαρη 106 
9Νικόλας, πατέρας τοΰ Προύσα 131 
10Νικόλας 'Αγγέλου, μάρτυρας 78, 79, 80, 

81 ,82 ,85 ,89 ,90 ,102 
"Νικόλας Λογοθέτης, τοΰ μακαρίτη γερο-

'Αγγέλου, μάρτυρας 76, 86, άφιερωτής 83 
12Νικόλας Μιχαλίτζης, μισέρ, μακαρίτης, σύ

ζυγος της Άννούσας 33 

13Νικόλας Μπάφος, μάρτυρας 35 
14Νικόλας Πετούσης, μάρτυρας 38 
15Νικόλας Προεστός, εκπρόσωπος Μπρασό-

βου 130 
16Νικόλας Σαμαράς, γείτονας 187 
17Νικόλας Στρούπελος «Άξιώτης», μάρτυ

ρας 37 
18Νικόλας Φιλίνα(ς), μάρτυρας 188 
19Νικόλας της Λιανής, πατέρας τοΰ Μιχάλη 

40 
20Νικόλας τοΰ Γραμμένου, γέρων, μάρτυρας 

162 
21Νικόλας τοΰ γερο-Στόλιου, μάρτυρας 185 
22Νικόλας τοΰ Στρατήκι, μάρτυρας 187' βλ. 

και Νικόλαος, Νικολής, Νικολός 
ΧΝικολής, μακαρίτης 79 
2Νικολής, πατέρας τοΰ Βασίλη Μπάφου 38 
3Νικολής τοΰ ποτέ Σινάνη, διάκονος, μάρτυρας 

139" βλ. και Νικόλαος, Νικόλας, Νικολός 
Νικολός, γέρων, εκπρόσωπος Πολύχρου 30 
2Νικολός, νέρων, πατέρας τοΰ Γεωργίου 25, 

30 
3Νικολος Άτταλειώτης, μισέρ, γείτονας 31 
4Νικολος Βαράς, μάστορας, γαμπρός τοΰ μι

σέρ 'Ανδρέα Κόλλυβα 18 
5Νικολος τοΰ Σταματίκου, μάρτυρας 37" βλ. 

και Νικόλαος, Νικολής, Νικόλας 
Νίκος, εκπρόσωπος Γαλαρινοϋ 109 
Νίκου Μανόλης, εκπρόσωπος Πολύχρου 30 
Νικομήδειας μητροπολίτης: 3 ' 'Αθανάσιος 

171· 'Ιερεμίας 159' Μελέτιος 49* Νεόφυ
τος 45' Νικηφόρος 145 

Νισιάτικος λάκκος 101 
νομή βλ. ιδιοκτησία 
Νομικός (νομικός;) Μάρκος, κύρ, συνιδιοκτή

της 46 
νομικός, φανερός... και άρχιγραμματεύς Να-

ξίας, Γας Ιωάννης 31, 32 
νόνα 125 
νοσοκομείο Ξηροποτάμου 63 
Νοταράς Δημήτριος, ιατρός 65 
νοτάριος: 57" 'Ακριβός Νικόλαος, συντάκτης 

τοΰ εγγράφου 35, 39, 40, έβγαλε αντίγρα
φο άπο το «καθολικό» τής Νάξου 39* Γας 

'Ιωάννης 31, 32' δημόσιος... Ναξίας" Μεν-
δρηνος (Μενδρινος) Γεώργιος 61 · Μηνιά-
της 'Ιωάννης 46, 47, 52, πούμπλικος 35, 
βλ. καί Μηνιάτης 'Ιωάννης· Μηνιάτης Παν-
τολέων 33, βλ. και Μηνιάτης Παντολέων 
Οικονόμου 'Ιωάννης 142* βλ. καί πρωτο
νοτάριος 

Νταντζι Παντός, μάρτυρας 100 
Ντεκάντες Μανουήλ, διάκονος, μάρτυραο 

19 
Ντζογιαντζής Κανάκης, άφιερωτής 157 
Ντιμήρι Παΰλος, μάρτυρας 100 
Ντίμτζης, γείτονας 116 
Ντοράδος Λευτέρης, καραβοκύρης 34 
Νυμφοδώρα, μοναχή Βυζ. 7 
Νύσης Νεόφυτος, Βατοπεδινος 65 
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ξενιτεμός 166 
ξένοι τζοχατζήδες Σερρών 108 
*Ξένος 'Αργύρης, μάρτυρας 10 
2Ξένος Θεοδωρής, εκπρόσωπος Πολύχρου 30 
Ξενοφώντος μονή: Γερμανός, ηγούμενος 29' 

Γρηγόριος, ιερομόναχος, ηγούμενος 28· ' Ι 
γνάτιος, καθηγούμενος 170-1 · Ίωσήφ,ήγού-
μενος 2' Κωνσταντίνος, επιστάτης 'Αγίου 

"Ορους 154· Παρθένιος, καθηγούμενος 41 
Ξερή 'Αχλαδιά 139 
1Ξευτέρης, εκπρόσωπος "Ανω Κρουσόβου 69, 
_73 

2Ξευτέρης, έκπρόσοοπος Βραστών 107 
Ξηροποταμηνός, "Αγιος Παύλος 17, Βυζ. 9 
Ξηροποταμίτης (προσωνυμία) 136 
Ξηροποτάμου μονή: ανοικοδόμηση τοΰ καθο

λικού 121, 122, 123, Κωδ. 5" ανοικοδόμη
ση της μονής 63, 97, 98, 178* βασιλική και 
πατριαρχική Κώδ. 5" βασιλική και σταυ
ροπηγιακή 163" βασιλική, πατριαρχική, 
σταυροπηγιακή 17" ιερά και βασιλική Κώδ. 
4· οικοδομήθηκε άπα τον αυτοκράτορα Ρω
μανό τον γέροντα 17' οφειλές 51, 64, 68, 
119, 125' σχηματική παράσταση της μο
νής Βυζ. 9" προηγούμενος 63* σκευοφύλα
κας 104* Άβακούμ, ιερομόναχος 50' 'Α
βραάμ, γέρων 68· 'Αγάπιος, γέρων 160" 

Άνανίας, ιερομόναχος 68* Άνανίας, γέρων 
134" 'Αναστάσιος, γέρων 53* Άνατόλιος, 
δίκαιος 154, 163, 167, 168· "Ανθιμος, μο
ναχός 10" "Ανθιμος, γέρων 50, 51, 54" "Αν
θιμος, ιερομόναχος 50" "Ανθιμος, ιερομό
ναχος 96, προηγούμενος 93. 95- "Ανθιμος, 
ίχρομόναχος, καθηγούμενος 119, σκευοφύ
λακας 121 ,122 ,123 ,133 ,134 ,136 · Βενέ-
δικτος, προηγούμενος 133, 134" Βενέδι-
κτος, σκευοφύλακας 154· Βενέδικτος, πνευ
ματικός, έκκλησιάρχης και επίτροπος τοϋ 
μετοχίου στή χώρα Τζίτζου 156* Βενιαμίν, 
παπάς, κοιμητηριώτης 165" Γεδεών, γέ
ρων 104' Γεδεών, παπάς 42* Γεδεών, προ
ηγούμενος 51 ' Γεράσιμος, γέρων 54' Γερ
μανός, ιερομόναχος, προηγούμενος 2" Γεωρ-
γάκης, γιος τοϋ 'Αλεξανδρή, άφιερωτής, 
μοναχός 182* Γηρομάνος (Γερμανός;), γέ
ρων 68" Γρηγόριος, γέρων 68 Γρηγόριος, 
ιερομόναχος 42" Γρηγόριος, ιερομόναχος, 
πνευματικός 103' Γρηγόριος, μοναχός, απε
σταλμένος στή Νάξο 120' Γρηγόριος, πα
πάς 32' Γρηγόριος, παπάς 126' Γρηγόριος, 
παπάς 139' Γρηγόριος, παπάς Κώδ. 12' 
Δαμασκηνός, μοναχός 134' Δαμασκηνός, 
προηγούμενος 94' Δανιήλ, γέρων 68' Δα
νιήλ, γέρων 104· Δανιήλ, κοινοβιάτης 112, 
μοναχός 121, Χατζή- 123" Δανιήλ, μονα
χός 129" Διονύσιος, γέρων 68" Διονύσιος, 
γέρων, δίκαιος 68" Διονύσιος, γέρων 94· 
Διονύσιος, καθηγούμενος 51" Διονύσιος, κα
θηγούμενος 94" Διονύσιος, μοναχός 42' Χα
τζή-Διονύσιος, μοναχός 163' Διονύσιος, 

προηγούμενος 133* Διονύσιος, ιερομόναχος, 
προηγούμενος 50' Διονύσιος, ιερομόναχος, 
προηγούμενος 100' Δοσίθεος, σκευοφύλα
κας, παπάς 64, 66" Δωρόθεος, προηγούμε
νος 51 ' Έφραίμ, προηγούμενος 54" 'Ησαΐ
ας, γέρων 94- Ησαΐας , ηγούμενος 58' ' Η 
σαΐας, ιερομόναχος, ηγούμενος 59" Θεοφύ
λακτος, γέρων 50- 'Ιάκωβος, γέρων 50, 51* 

'Ιγνάτιος, αρχιμανδρίτης της μονής Πεντη
κοστής 45" 'Ιγνάτιος, προηγούμενος 64· 

'Ιερεμίας, γέρων 50" 'Ιερεμίας, ιερομόναχος, 
δίκαιος 62· 'Ιερεμίας, παπάς, προηγούμε
νος 102" 'Ιερεμίας, προηγούμενος, δίκαιος 
και σκευοφύλακας 53 ' 'Ιερόθεος, ιερομόνα
χος 132" 'Ιερόθεος, μοναχός 183* 'Ιερόθεος, 
μοναχός, αντιγραφέας κώδικα 69, 74, 75, 
77, 105, 107, 108, 109, 124, 137, Κώδ. 2· 

'Ιωακείμ, μοναχός 10" Ίωαννίκιος, γέρων 
94" Ίωάσαφ, γέρων 51* Ίωάσαφ, γέρων 
64' Ίωάσαφ, ιερομόναχος 11 ' Ίωάσαφ, ιε
ρομόναχος 94' Ίωάσαφ, μοναχός 10" Ί ω ά 
σαφ, μοναχός 54# Ίωάσαφ, πνευματικός 
116* Ίωήλ, γέρων 50, 5 1 ' Ιωσήφ, ιερομό
ναχος 42* Ιωσήφ, μοναχός 10" Κυπριανός, 
γέρων, δίκαιος 50" Κυπριανός, γέρων 51, 
53" Κύριλλος, γέρων 53 ' Λεόντιος, γέρων 
68' Λεόντιος, ιερομόναχος, δίκαιος 11 ' Μα
κάριος, προηγούμενος 53" Μακάριος, προη
γούμενος και δίκαιος 54' Μακάριος, παπάς, 
προηγούμενος 68, 79' Μακάριος, προηγού
μενος, επίτροπος στή Νάξο 143" Μακάριος, 
προηγούμενος 133, 142, 152' Μαλαχίας, 
προηγούμενος 64' Μάξιμος, διάκονος, γέ
ρων 11 ' Ματθαίος, γέρων 53 ' Μεθόδιος, 
ιερομόναχος, προηγούμενος 19* Μελέτιος, 
ιερομόναχος, σκευοφύλακας 54* Μερκού-
ριος, γέρων 104" Μιχαήλ, γέρων 41" Νεό
φυτος, γέρων 94' Νεόφυτος, 'ιερομόναχος 
68' Νεόφυτος, προηγούμενος 64" Νικήτας, 
σκευοφύλακας, γέρων 50, 5 1 ' Νικηφόρος, 
παπάς 126' Νικόδημος, γέρων 68' Νικόδη
μος, 'ιερομόναχος 64" Νικόδημος, μοναχός 
41" Νικόδημος, σκευοφύλακας 181· Παλά-
διος (Παλάτιος), προηγούμενος 51" Παρθέ
νιος, γέρων 64" Παρθένιος, ηγούμενος 95* 
Παρθένιος, παπάς, προηγούμενος 42" Παρ
θένιος, παπάς, προηγούμενος, προεστός και 
επίτροπος της μονής των 'Αγίων Τεσσα-
ράκοντα Νάξου 46- Παρθένιος, προηγούμε
νος 119" Παρθένιος, σκευοφύλακας, γέρων 
94, 97, 98· Σάββας, γέρων 11· Σαμουήλ, 
γέρων 10, 11" Σεραφείμ, 'ιερομόναχος 153" 
Σεραφείμ, παπάς 10' Σταμάτιος, οικονόμος 
10' Στέφανος, παπάς 160' Συμεών, καθη
γούμενος 98' Ταράσιος, γέρων 64' Χατζη-
Ίωάσαφ, μοναχός 106" Χριστόφορος, γέρων 
2' Χριστόφορος, 'ιερομόναχος 132' Χριστό
φορος, μοναχός (πατήρ) 34" Χριστόφορος, 
μοναχός 54 

ξυλεία -'ξύλα 6, 41, 63, 140, 171, 181, 183 
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οθωμανικά γράμματα 113 
οικείος 57, 61 
οικιακός της μονής των 'Αγίων Τεσσαρακοντα 

Νάξου, παπα-Γρηγόριος Σαντοριναϊος 47 
οικοδομικά έργα στο εσωτερικό της μονής 

Ξηροποτάμου 63, 97, 98, 121,122 
οικονόμος: Βασίλειος, ιερέας 74* Βρέτας, 'ιε

ρέας 101* Θεολόγης, 'ιερέας 105" 'Ιάκωβος, 
εκπρόσωπος Πολύχρου 30" Καραντζας, 
κληρικός μητροπόλεοος Παροναξίας 92 · 
Ξηροποτάμου, Σταμάτιος 10 

1Οίκονόμος, γείτονας 83 
2Οίκονόμος, παπάς, μάρτυρας 185 
3Οίκονόμος, πατέρας τοϋ παπα-Σταμάτη 185 
ΧΟίκονόμου 'Ιωάννης, νοτάριος 142 
2Οίκονόμου Κωνστάντιος, 'ιερομόναχος, πα

τέρας τοϋ Δημήτρη 85 
οικοσκευή 34, 54, 59, 66, 133, Κωδ. 11 
οικουμενικό πατριαρχείο 56, 143" βλ. και πα

τριαρχείο 
οίνος βλ. κρασί 
όκά 45, 72,117 

"Ολτος: ποταμός 115" καδηλίκι 115 
ομολογία: ανταλλαγής 10 ,26 ,62 ,104 · αφιέ

ρωσης 5, 37, 44, 48, 70, 71, 74, 76, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 141, 
147, 162, 190· δανείου 34, 40, 42, 50, 51" 
της μονής Έσφιγμένου 167' μαστόρων 63, 
98· πώλησης 5, 23, 25, 55, 60, 102, 106, 
139, 186, 189· πώλησης κελλίου 53, 54, 
66, 133· συμβιβασμού 28, 29, 30" υποσχέ
σεις όμολογητικές αφιέρωσης Κωδ. 2" χρε
ωστική 92 

ονομασία: σκευοφύλακα της μονής Ξηροποτά
μου 64" σταυροπηγίου 45, 49, 56 

όντας 65 ,116,153 
όργίον (αποθήκη) 97, 98 
όριοθεσία: εντός 'Αγίου "Ορους 1, 11, 12, 20, 

22, 111, 112, 113, 114, 119, 170, 171, 172, 
178, 179, 180, 183" έκτος 'Αγίου "Ορους 
23,46, 47, 48,110, 138, 139 

Όρμύλια 10, 43, 44, 55, 72, 104, 188, Βυζ. 
4 ,6 

όσιότης 121, 169 
1Ούγγροβλαχίας βοεβόδας καί αύθέντης, ' Ιω

άννης Νικολάου Μαυροκορδάτος 95, 96 
2Ούγγροβλαχίας μητροπολίτης, Φιλάρετος 

155 
ουράνια πολιτεία 17 
οφειλή: 15, 16, 34, 40, 42, 54, 63, 66, 92, 

102, 107, 120, 125, 133, 179" σταυροπη
γίου στή Μεγάλη 'Εκκλησία 4, 45 

Πάγγαλο(ς) Δήμος, έκπρόσοοπος Πολύχρου 
30 

παγγενίες 53, 54, 66, 133 
Παγόντας, Σάμος Κώδ. 10 
Παγώνα 149 
Παγώνης τοϋ Σαούλ, μέγας βάμασης αυθεν

τίας της Μολδαβίας, ιδρυτής τής μονής 'Α
γίας Τριάδος 45,136 

παζάρι, Σλάτινα 115 
Χ1Ίαίσιος, μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 17 
2Παΐσιος, γέρων Παντοκράτορος 2 
3Πα'ί'σιος, 'ιερομόναχος Ίβηρίτης 116 
4Πα'ί'σιος, σκευοφύλακας Δοχειαρίου 58 
5Παίσιος, πατέρας τοϋ Λουκά Πολίτη 13 
Πακάλης, πατέρας τοϋ Στέριου 185 
Πάκο(ς) Μίχος, εκπρόσωπος Όρμύλιας 188 
πάκτο 67, 91, 92, 181 · βλ. και ενοικίαση γής 
πακτωτικά καντζιλιερικά γράμματα 181 
Παλάδιος (Παλάτιος), προηγούμενος Ξηρο

ποτάμου 51 
παλαιά έγγραφα 12, 13, 113, 169, 180 
παλαιό ημερολόγιο 32 
Παλαιόκαστρο, Σάμος Κώδ. 10 
παλαιοκέλλι τής 'Αγίας Τριάδος 54 
1Παλαιολόγος Δημήτριος Α', δεσπότης Βυζ. 4 
2Παλαιολόγος, παπάς, εκπρόσωπος Πολύχρου 

25,30 
Παλαιό μαντρί, Γαλάτιστα 80, 102 
Παλαιόμυλος 133 
Παλαιόρεμα, Νάξος 139 
παλαιός μαχαλάς, Ξηροποτάμου 63 
Παλαιοχώρι 48,187,189 
Παλάτιος (Παλάδιος), προηγούμενος Ξηροπο

τάμου 51 
παλιοβάρελο 34 
παλιοπάπλωμα 34 
Παλιός Μανόλης, παπάς, μάρτυρας 143 
παλιοστρωματάκι 34 
Παλήνη, λάκκος 161 
Πάλης Χατζή-, μάρτυρας 129 
Πάλπο(ς) Μανόλης, μάρτυρας 5 
Πάλτζα (Πάλτζια, Μπάλτζα), χώρα - χωρίο 

105,146,147,148 
Πάλτζανη 146- βλ. Πάλτζα 
Πάλτζια βλ. Πάλτζα 
Παλτζίκη(ς) Παναγιώτης, άφιερωτής 76 
ΧΠαναγίας, εκκλησία στους "Αρκουλους 67 
2Παναγίας, ενορία 116 
3Παναγίας, ενορία στο Διζδαρκιόγι 65 
Παναγίες, Πάρος 37 
Παναγιώτης 70 
2Παναγιώτης Χατζή-, άφιερωτής 126 
3Παναγιώτης, γιος τοϋ μακαρίτη Θεολόγη, 

άφιερωτής 88 
4Παναγιώτης, μακαρίτης, πατέρας τής Δού-

καινας 87 
5Παναγιώτης Χατζή-, 'Αργύρη, μάρτυρας 

116 
6Παναγιώτης Δίκος, μάρτυρας 10 
7Παναγιώτης Παπούδη(ς), γείτονας 78 
8Παναγιώτης τοϋ Παλτζίκη, άφιεροοτής 76 
9Παναγιώτης Χατζή-, τοϋ Συνοδινοΰ, μάρτυ

ρας 71" βλ. καί Πανάγος, Πάνος 
1Πανάγος Μάτζαρης, μακαρίτης, πατέρας τοϋ 

Γιαννάκη 184 
2Πανάγος Μάτζαρης, μάρτυρας 184 
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3Πανάγος Σαϊνόπουλος 181" βλ. και Πανα
γιώτης, Πάνος 

πανηγύρεις 3 
χΠάνος 117 
2Πάνος Δημήτριος, πρεσέπτωρ, εκπρόσωπος 

Μπρασόβου 130 
3Πάνος Φιλιππέσκου, άφιερωτής κεριού 117" 

βλ. και Παναγιώτης, Πάνος 
πανούκλα 115,142,181 
πανοσιότης 31 ,95 ,156 ,181 
•Ήανταζής, παπάς, εκπρόσωπος 'Ιερισσού 27, 

36 
2Πανταζής Νικόλαος, πωλητής 25 
3Πανταζή(ς) Στάθης, εκπρόσωπος Νιγρίτας 

127 
Παντελής Πήνας, γείτονας 184 
Παντοκράτορος μονή: Γερμανός, μοναχός 29' 

Θεωνάς, σκευοφύλακας 41 · Ίωαννίκιος, μο
ναχός 28- Κυπριανός, μοναχός 14· Μανα-
σής, γέρων 20* Μάξιμος, προηγούμενος 41* 
Ματθαίος, προηγούμενος 58 ' Παΐσιος, γέ
ρων 2" Συμεών, ιερομόναχος 15' Υάκινθος, 
μοναχός 6 

Παντολέων (Πανταλεόνε) Μηνιάτης, μισέρ, 
ευγενής, γείτονας 31, νοτάριος, συντάκτης 
τοϋ εγγράφου 33 

1Πάντος, παπάς, εκπρόσωπος 'Ιερισσού, συν
τάκτης τοϋ έγγραφου 26, 27,36 

2Πάντος Νταντζι, μάρτυρας 100 
Παντουφίλος, πατέρας τοϋ Γεώργη 110 
πανωτίμι 10,104 
Πάνω Χωριά, Νάξος 40 
Παξυμάδης Νικόλαος, ιερέας, μάρτυρας 52 
παρακάλευσις Βυζ. 4 
παπάς: ανώνυμος πωλητής 187" βλ. και 'ιερέας 
1Παπαδόπουλος Μανόλης, μάρτυρας 35, 46, 

47, μισέρ 46 
2Παπαδόπουλος Τζώρτζης, μάρτυρας 39 
Παπαλέξη(ς) Φραντζέσκος, μάρτυρας 165 
πάπλωμα 34 
ΧΠαπούδη(ς) 'Αντώνης, γείτονας 78 
2Παπούδη(ς) Παναγιώτης, γείτονας 78 
Παπουτζής Παρασκευας, γείτονας 65 
παπουτζήδες 108 
παραβάτης 7 ,46 ,94 ,117 ,144 ,154 
παραγωγή αγροτική 16 ,47 ,181 
Παραδουνάβιες χώρες βλ. Μολδαβία, Ούγγρο-

βλαχία, Μπογδανία 
ΧΠαρασκευας, γείτονας 152 
2Παρασκευας Παπουτζής, γείτονας 65 
παράφυλλο χειρογράφου 167 
παραχώρηση: κελλίου 53, 54" μετοχίου 143-

μονυδρίου 8* σπιτιοΰ 100 
Πάρβου Καντακουζηνός, πρώην μέγας λογο

θέτης 115 
παρεκκλήσι 97 ,98 ,154 
ΧΠαρθένιος, μητροπολίτης Δρίστρας 145 
2Παρθένιος, μητροπολίτης Χαλκηδόνος 145, 

159 
3Παρθένιος, γέρων Ξηροποταμου 64 

4Παρθένιος, ηγούμενος Ξηροποταμου 95 
5Παρθένιος, ιερομόναχος, προηγούμενος καί 

δίκαιος Βατοπεδίου 41 
6Παρθένιος, ιερομόναχος Σιμωνόπετρας 15 
7Παρθένιος, καθηγούμενος Ξενοφώντος 41 
8Παρθένιος, παπάς, προηγούμενος Ξηροποτα

μου 42 
9Παρθένιος, παπάς, προηγούμενος Ξηροποτα

μου και προεστός, επίτροπος της μονής των 
'Αγίων Τεσσαράκοντα Νάξου 46 

10Παρθένιος, προηγούμενος καί δίκαιος Διο
νυσίου 41 

Χ1Παρθένιος, προηγούμενος Ξηροποταμου 119 
12Παρθένιος, σκευοφύλακας Ξηροποταμου, 

γέρων 94 ,97 ,98 
Παριανός Νικόλαος, μάρτυρας 39 
Πάρλα(ς) Δήμος, εκπρόσωπος Ίερισσοΰ 27 
παροικία 56 
Παροναξίας μητροπολίτης: "Ανθιμος 91 , 92· 

"Ανθιμος 143' 'Ιωσήφ 18 
Πάρος 37,38 
1Παρούσης, πατέρας τοϋ Ζάχαρη 131 
2Παρούσης, πατέρας τοϋ Κώστα 135 
3Παρούσης, γέρων, εκπρόσωπος Όρμύλιας 

43,44 
παρρησία 59 ,71 ,149 ,167 ,184 
Πασαγενίτης, χαρτοφύλακας, κληρικός Πα

ροναξίας 92 
πασάς: (μπάσας) 125' μποσταντζής αγάς 174" 

Άσιλαν 188* Σηούζη(ς) 188" Χοσεήν (μπα-
σιάς), μποσταντζής 29 

παστρικά φουντούκια, φλωρία 123 
Πασχάλης, ιερέας, εκπρόσωπος Σούρπας 75 
Πατελάκης Γεώργης, κύρ, εγγυητής 40 
Πατζηλάκου, τοποθεσία, Γαλάτιστα 79 
πατητήρι 31,149 
πατουσιά (πατωσιά) 62, 97, 98 
πατριάρχης 14" βλ. δικαιοδοσίες, μνημόνευση, 

'Αλεξανδρείας, 'Ιεροσολύμων, Κωνσταντι
νουπόλεως, Μεγάλη 'Εκκλησία, σταυροπή-
γιο 

πατριαρχικός θρόνος 45, 183 
πατρίδα 126 
πατρική περιουσία 35, 71, 116,129, 163, 184 
Παυλής, πατέρας τοϋ Άκρίβη 146 
Παυλίδης Γεώργιος 91 
1Παΰλος Ξηροποταμηνός, "Αγιος 17 
2Παΰλος, γείτονας 104 
3Παΰλος Ντιμήρι, μάρτυρας 100 
παχάρνικος μέγας: πρώην, Μιχάης Καντα

κουζηνός 115' Νικόλαος 115 
Παχεία "Αμμος, τοποθεσία 39 
Παχούμιος, γέρων, εκπρόσωπος Πολύχρου 30 
ΧΠαχώμιος, γέρων Γρηγοριάτης 1 
2Παχώμιος, ιερομόναχος, προηγούμενος Βα

τοπεδίου 29 
3Παχώμιος, μοναχός Ζωγράφου 14 
4Παχώμιος, μοναχός Χιλανδαρινος 111 
5Παχώμιος, σκευοφύλακας Χιλανδαρίου 58 
Πδέγος Θεόδωρος, γείτονας 86 
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Πεγίνα(ς) Δημήτρης, μάρτυρας 106 
«πεγλήδικη» στράτα 185 
Πεζή, τοποθεσία 46 
Πέκος βλ. Πέτκος 
Πέλης Μόσχος, ιερέας, μάρτυρας 78 
Πελοπόννησος 7, 70 
Πεντηκοστής μονή, Μολδαβία, μετόχι Ξηρο-

ποτάμου, αρχιμανδρίτης 'Ιγνάτιος Ξηροπο-
ταμηνος 45 

Περγηνός, εκπρόσωπος Όρμύλιας 43 
Περη(ς) Τζελεπής, μάρτυρας 26 
περιβόλι 3 1 , 5 9 , 6 0 , 6 5 , 1 1 6 
περιγαρδια (περιβόλι) 31 
περιορισμός 170, Είσ. 10* βλ. οριοθέτηση 
Πέρος Μιχαλίτζης, γιος της Άννούσας και 

του Νικόλα, οίκότροφος Ξηροποτάμου 33 
Πέτκος, πατέρας τοΰ Βαρσάμη 156, 161 
Πετούσης Νικόλας, μάρτυρας 38 
πέτρες, οικοδομικά υλικά 97, 98 
πέτρινος, -η, -ο: καταγώγι 65" περιοχή 65" 

σκάλα 98" σπίτι 115 
πετρόκτιστο πηγάδι 65 
1Πέτρος, παπάς στή Νάξο 18 
2Πέτρος, πατέρας του 'Αγγελή 185 
3Πέτρος, πατέρας του Γεώργη και τοΰ Δή

μου 23 
4Πέτρος, πατέρας τοΰ Γιόβου και τοΰ Ίατροΰ 

187 
5Πέτρος, πωλητής 187 
6Πέτρος Γεώργης, μάρτυρας 23 
7Πέτρος Ίσβοριώτης, μάρτυρας 149 
8Πέτρος Πουλόπουλος, γείτονας 184 
9Πέτρος Σκαραμαγκάρας, μάρτυρας 42 
Πετρώνιος, γέρων Δοχειαρίτης 111 
πηγάδι 3 1 , 3 5 , 5 9 , 6 5 , 8 2 , 1 4 7 
Παληώρα(ς) Γεώργης, γείτονας, μάρτυρας 23 
Πήνας Παντελής, γείτονας 184 
Πίζος Κωνσταντίνος, γείτονας 161 
Πινακάρια 48 
πινάκι 40 
πίνδα Τζελαλή 101 
Πιπίδης Δημήτριος, μάρτυρας 190 
Πιριενός, γέρων, μάρτυρας 55 
πιστωτής 91, 92 
πιτάρης μέγας, Ίωαννίτζας Γουλιανος 115 
Πίτζι, τά πηγάδια τοΰ..., τοποθεσία 147 
Πλάκα, τοποθεσία 32 
Πλατάνας, μαχαλάς της... 152 
Πλάτανος, τοποθεσία 189 
πλεονεξία 173 
Πλομο(ς) 'Αποστόλης, εκπρόσωπος Πολυ

χρου 30 
Πλούμα, αδελφή τοΰ Βαγγέλη Σαμαρά 149 
1Πλούμης, ιερέας, εκπρόσωπος "Ανω Κρου-

σόβου 69, 73 
2Πλούμης, παπάς, μάρτυρας 110 
3Πλούμης, πατέρας τοΰ Χαρίτου 161 
4Πλούμη(ς) Δημήτρης, γείτονας 161 
Πλουμπουΐτα, μετόχι Ξηροποτάμου, Μολδα

βία 96 

πνευματικοί άντρες 14 
πνευματικός 

Ξηροποτάμου: ιερωμένος εφημέριος τοΰ 
καθίσματος τοΰ μεγάλου Νικολάου 13" 
Βενέδικτος, έκκλησιάρχης και επίτρο
πος τοΰ μετοχίου της μονής στή χώρα 
Τζίτζου 156* Γρηγόριος 33- Γρηγόριος, 
ιερομόναχος 103" Ίωάσαφ 116 

Γρηγόριος ιερομόναχος, εξελέγη στή μη
τρόπολη Ναυπάκτου και "Αρτης 3 ' Γρη
γόριος Σαντοριναϊος, παπάς, οικιακός 
της μονής των 'Αγίων Τεσσαράκοντα 
Νάξου 47' 'Ιερεμίας, ιερομόναχος 52* 
'Ιωάννης, ιερέας, κληρικός Σάμου 129" 
'Ιωάννης Άναπλιώτης, παπάς 143 

Πόγγας, εκπρόσωπος Πολυχρου 30 
ποδαρικό (άντηρίδα;) 98 
Πόζια τοΰ Δήμου Στάνη, άφιερώτρια 89 
Ποθητός, παπάς, μάρτυρας 186 
Πόθος Τριαντάφυλλος, παπάς, θειος τοΰ Βα

σίλη Μπάφου, γείτονας 38 
ποινή: σέ παραβάτες των κανόνων διοίκησης 

τοΰ 'Αγίου "Ορους 7, 159' «νάναι αποφα
σισμένος... σκλάβος είς το κάτεργον» 35' 
αναθέματος 12* αργίας 4, 9, 12, 17* άφο-
ρισμοΰ 4, 6, 9, 12, 13, 17, 20, 21, 22, 24, 
43, 45, 94, 113, 145, 171" κατάρας 13, 39, 
61 

πόλη: 126- και ύπαιθρος («χώρα και παροι
κία») 56 

Πολιανής επίσκοπος, Γεράσιμος 8 
πολιτεία: 34, 69, 74, 75, 108, 134* ουράνια 

17 
Πολίτη Μαρία, σύζυγος τοΰ Βαρδαλάχου, κά

τοικος τοΰ καστέλλου Σαντορίνης, άφιερώ
τρια 19 

ΧΠολίτης Βαρδάλαχος, κάτοικος τοΰ καστέλ
λου Σαντορίνης, άφιερωτής 19 

2Πολίτης 'Ιωάννης, άρχων επισκοπής Ίερισ-
σοΰ 13 

3Πολίτης Λουκάς Π αισίου, άρχων επισκοπής 
Ίερισσοΰ 13 

Πολυβίου Μ. 154 
Πολυγύρου, χώρα 62 
1Πολύζος Κύρκος, μάρτυρας 100 
2Πολύζος τοΰ 'Ανδρέα, άφιερωτής 148 
3Πολύζος τοΰ Σταυρινοΰ, εκπρόσωπος Κάτω 

Κρουσόβου 131 
Πολυμένης, πατέρας τοΰ Γραμμένου 146, 148 
Πολυμερής τοΰ Σιγαλού, μάρτυρας 147 
Πολύμερος τοΰ Ναθή, άφιερωτής 141 
Πολυξένη, χήρα τοΰ Χατζή-Ζακχαίου, άφιε

ρώτρια 153 
Πολύχρονης, εκπρόσωπος Σούρπας 75 
Πολύχρονου, μητέρα της Ζαφείρας 65 
ΧΠολύχρος τοΰ Χριστοδούλου, γείτονας 82 
2Πολύχρο(ς) Γεώργιος, εκπρόσωπος Πολυ

χρου 30 
Πολυχρου, χώρα 25, 30 
πόμνιτζα (υπόγειο) 115 



242 ΑΡΧΕΙΟ Ι. Μ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Πονάς Μάρκος, μάρτυρας 42 
ποριά 97, 98 
Πόρτα τοϋ γυαλοϋ, Νάξος 47 
Πορφύριος, μητροπολίτης Νικαίας 17 
ποσάτια 125 
ποστέλνικος: 'Αλέξανδρος, άρχων 136' Κων

σταντίνος 121,122,123" πρώην, Κωνσταν
τίνος Σλαδινιάνος, άφιερωτής 115 

ποτιστικό χωράφι 31 
πουγγία: 68, Κωδ. 11" άσλάνια «εις φλωρία 

φοντούκια παστρικά» 123' άσπρα 136 
Πουήνα(ς) Γεράκης, εκπρόσωπος Όρμύλιας 

188 
Πούλη(ς) Γεώργιος, εκπρόσωπος Πολύχρου 

30 
Πουλητο(ς) Ζάχος, μάρτυρας 84 
1Πούλιος, μάρτυρας 189 
2Πούλιο(ς) Χατζή-, πατέρας ή σύζυγος της 

Θανάσαινας 161 
Πουλόπουλος Πέτρος, γείτονας 184 
1Ποΰλος Νεόφυτος, παπάς, μάρτυρας 39 
2Ποΰλος Σαρής Μόσκος, μάρτυρας 190 
Πουρνάζο(ς), μαγαζί, γείτονας 71 
πρακτικό απογραφής Βυζ. 3 
πρακτικός και ειδήμων, μοναχός 173 
Πρεδέστι (Μποδοέστι), ιδιοκτησία 115 
1Πρέκης..., μάρτυρας 19 
2Πρέκης 'Ιωακείμ, ιερομόναχος, μάρτυρας 19 
πρεσβυγενή ενυπόγραφα καί ενσφραγιστα 

γράμματα Κουτλουμουσίου 180 
πρεσβυτέρα, Βαγγελινή 128 
πρεσέπτωρ: Δημήτριος Πάννος 130" Σπαν-

ταζής Καπρίτζ 130 
Προαύλακας 5,16, 27, 36, μετόχι Είσ. 10 
πρόβατα 67 
Πρόδρομος βλ. Τίμιος Πρόδρομος 
προεστοί: 130, 142, 163" καί γέροντες 69, 

74, 75, 77, 105, 107, 109, 124, 127, 128, 
162· μονής 4 6 , 5 8 , 9 4 , 1 1 1 , 1 1 3 , 1 5 4 , 1 6 2 , 
175 ,183 ' βλ. καί πρόκριτοι 

Προεστός Νικόλας, εκπρόσωπος Μπρασοβου 
130 

προηγούμενος 
Πρώτος 'Αγίου "Ορους, 'Ισαάκ 179 

'Αγίου Παύλου, Ματθαίος 2 
Βατοπεδίου: 176' Γεννάδιος 178, 179' Δο-

σίθεος 178, 179' Λαοδίκαιος, σκευοφύ-
λακας 58' Μακάριος, σκευοφύλακας 41* 
Μελέτιος, επιστάτης 'Αγίου "Ορους 111 ' 
Παρθένιος, ιερομόναχος, δίκαιος 4 1 ' 
Παχώμιος, ιερομόναχος 29 

Γρηγορίου, Μιχαήλ 2 
Διονυσίου: 'Ιωακείμ 58' Παρθένιος, δί

καιος 41 ' Σεραφείμ 111 
Δοχειαρίου, Δανιήλ 154 
Ζωγράφου, Σίλβεστρος 2 

'Ιβήρων: 176' (πρώην ηγούμενος) Γαβριήλ, 
ιερομόναχος 6' Δαμασκηνός, σκευοφύ
λακας 58' Διονύσιος, επίτροπος κοινό
τητας 'Αγίου "Ορους 178, 179' Λογγϊ-

νος 29' Νεόφυτος 111" Σεραφείμ, δί
καιος 41 

Καρακάλλου, Φιλάρετος 41 
Κουτλουμουσίου: Άζαρίας 58" Γρηγόριος, 

σκευοφύλακας 41 ' Μακάριος 41 
Λαύρας: 'Αμβρόσιος 118' Άνανίας, επι

στάτης 'Αγίου "Ορους 118' Γαβριήλ 
111 ' Γεράσιμος 154' Γρηγόριος 111 ' 
Ναθαναήλ, σκευοφύλακας 41 ' Νεόφυτος, 
σκευοφύλακας 58 

Ξηροποτάμου: 63" "Ανθιμος 93, 95 ' Βενέ-
δικτος 133, 134' Γεδεών 41 ' Γερμανός, 
'ιερομόναχος 2' Δαμασκηνός 94' Διονύ
σιος 133 Διονύσιος, ιερομόναχος 50' 
Διονύσιος, 'ιερομόναχος 100' Δωρόθεος 
51 ' Έφραίμ 54' 'Ιγνάτιος 64' 'Ιερεμίας, 
δίκαιος καί σκευοφύλακας 53 ' 'Ιερεμίας, 
παπάς 102' Μακάριος 53 ' Μακάριος, 
παπάς 68' Μακάριος 133, 142, 143, 
152' Μακάριος, δίκαιος 54' Μαλαχίας 
64' Μεθόδιος, ιερομόναχος 19' Νεόφυ
τος 64' Παλάδιος (Παλάτιος) 51 ' Παρ
θένιος, παπάς 42' Παρθένιος, παπάς καί 
προεστός, επίτροπος τής μονής των 'Α
γίων Τεσσαράκοντα Νάξου 46' Παρθέ
νιος 119 

Παντοκράτορος: Μάξιμος 41 ' Ματθαίος 58 
Σιμωνόπετρας, Ίωάσαφ 114 
Χιλανδαρίου: Βίκτωρ 41 ' Νικόδημος, ιερο

μόναχος 6* Σίλβεστρος, ιερομόναχος 41 
Λειμώνος, Δαμιανός, 'ιερομόναχος 37' βλ. 

καί ηγούμενος, καθηγούμενος 
πρόθεση 37, 38, 70, 86,140 
προίκα: 33, 35, 47'κληρονομιά 18 
προικοσύμφωνο 35, 39 
προϊστάμενοι μονών 64 ,178 ,179 
προκαθήμενος Δράμας, Λέων Καλόγνωμος 

Βυζ. 5 
πρόκριτοι: γένους 159" μονών 64, 111, 169, 

180' πόλης 117 
προνόμια: τής μονής Ξηροποτάμου 17' βλ. 

καί δικαιοδοσίες 
Προσαρές, τοποθεσία, Νάξος 35, 52 
προσενέξεως γράμμα (αφιέρωσης) 179 
προσκύνημα 45 ,113 ,163 
προσκύνηση Τιμίου Σταύρου 123' βλ. καί Τί

μιος Σταυρός 
πρόσταξις 17 
προστασία: μονών 45, 56' πιστών 3 
προστάτης καί ευεργέτης Ξηροποτάμου, άρ

χων Μανόλης 119 
πρόστιμο 35, 39, 46, 47, 52 ,125 ,143 
Προύσας τοϋ Νικόλα, εκπρόσωπος Κάτω 

Κρουσόβου 131 
Προύσσης μητροπολίτης: Καλλίνικος 49' Με

λέτιος 145 
προΰστον 65 
Προφήταινας τής..., Σταμάτης 32 
προχάρτι (έγγραφο) 18 
προχείριση επισκόπων 3 
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Προχτανός, διάκονος, γείτονας 82 
Πρωτατο Αγίου "Ορους: 2, 40, 58, 111" 

βούλλα 111, 179' εκκλησιαστικός 2" ναός 
2· κελλία 41" σκευοφύλακας, Κυπριανός 20' 
υπηρέτης των γερόντων, Φίλιππος 2" βλ. 
και Πρώτος Αγίου "Ορους 

πρωτέκδικος, ανώνυμος κληρικός μητροπό
λεως Παροναξίας 92 

πρωτόθρονοι 179 
πρωτόκολλο καθολικό 35 
πρωτονοτάριος: αρχιερατικός και δημόσιος, 

καγκελλάριος Ναξίας, Σταυριανος Μιχαλί-
τζης 91, 92' αρχιερατικής και δημόσιας 
καγκελλαρίας Νάξου, Μιχαλίτζης 143* Νά
ξου, 'Αντώνιος Μενδρινός (Μενδρηνος) 52* 
Δημήτριος, ιερέας, συντάκτης του εγγρά
φου 139" Κωνσταντής 150* Χρυσαφής, ιε
ρέας 127 

πρωτοπαπάς: Αυγερινός 156" Δημήτριος 139* 
Χρυσαφής 127 

Πρώτος 'Αγίου "Ορους: 12, 17, 24, 170' έγ
γραφο 170, 171, 183· Γαβριήλ, ιερομόνα
χος 2* πρώην, Γαβριήλ, Ίβηρίτης 66* 
πρώην, Ευστράτιος 2 'Ισαάκ, προηγούμε
νος 179" Καλλίστρατος 1' πρώην, Λεόντιος, 
ιερομόναχος, Διονυσιάτης 1' Νικηφόρος 
Βυζ. 2- Φιλόθεος 6- βλ. και Πρωτατο 

πρωτοσύγγελος: μέγας, πατριαρχείου 170* 
Γρηγόριος, ιερομόναχος 3" Δανιήλ 152' 
γαμπρός του... 137 

Πτεκούδης, πατέρας του Θεοχάρη 161 
Πτελέα, τοποθεσία 5 
πτώχεια 56 
Πύργος, Ξηροποτάμου 63 
πώληση: αγαθών της μονής Ξηροποτάμου 64, 

94, 119· ακινήτου 5, 23, 25, 27, 36, 43, 46, 
55, 60, 106, 110, 116, 139, 161, 181, 185, 
186, 187, 189' απαγόρευση, άφιερωθέντων 
19, 31, 52, 57, 61, 126, προίκας 35' άφιε
ρωθέντων, δικαίωμα του ιδιοκτήτη 31, 71, 
153* αφιέρωση κτήματος 5, 102, 182* κελ-
λίου 41, 53, 54, 66, 133" κτημάτων 13, 
31, 57, 59, 61, 71, 153' μοναχών της μο
νής Ξηροποτάμου 42" ναοϋ Αγίου Νικο
λάου στα Σιδηροκαύσια 13 ' προϊόντων 'Α
γίου "Ορους 7, φελονίων 168 

ραγιάς 136 
*Ραδουκάνος Βακαρέσκου, πρώην μέγας κλου-

τσιάρης 115 
2Ραδουκάνος Σλαδινιάνος, μέγας σλουτζάρης, 

άφιερωτής 115 
3Ραδουκάνος, γιος τοϋ 'Ιωάννη Σλαδινιάνου, 

άφιερωτής 115 
Ραζής, μακαρίτης, σύζυγος της Σημιρούδας 

165 
Φάικος, μάστορας οικοδόμος 63 
2Ράικος, μάστορας 97, 98 
ρακί 7, 63 

ρακιτζήδες 108 
1Ρακοβίτζα(ς) Δημητράσκου, πρώην μέγας 

λογοθέτης 115 
2Ρακοβίτζα(ς) 'Ιωάννης, πρώην μέγας κλου-

τσιάρης 115 
Ράντης Γεώργης, μάρτυρας 23 
Ραπτάκης, γιος τοϋ Μπεφάνη, επίτροπος και 

κτήτωρ της μονής Ταξιαρχών, άφιερωτής 
142 

Ρατίτζης, πατέρας του 'Ιωάννη 69, 73 
1Ραφαήλ, γέρων, επίτροπος Έσφιγμένου 167 
2Ραφαήλ, μοναχός Γρηγορίου 58 
ράχη Ρουμπαλοβου 70 
Ραχίδο, τοποθεσία 35 
ρεάλια 34, 35, 39, 40, 46, 47, 70, 92,139 
Ρεήζης Δούκας 'Αποστόλης, μάρτυρας 165 
Ρέμπο(ς) Χατζή-Θεοδωράκης, κάτοικος Κα

λαμάτας, πατέρας τοϋ Μιχάλη 166 
Ρεντίνης (Λιτής καί...), επισκοπή 8 
Ρέτζιανη 60 
Ρηζελε, μάρτυρας 5 
1Ρίζος, εκπρόσωπος Πολύχρου 30 
2Ρίζος Βοντζα(ς), εκπρόσωπος Πολύχρου 30 
Ροσαλτζής Στεφανάκης, πιστωτής 91, 92 
Ρουμπαλοβου, ράχη 70 
Ρουσέτος, χατμάνος, άρχων 136 
Ρούσος 174 
ρουσφέτια 108 
ρουχισμός 35, 39 ,125 ,129 , Κώδ. 7 
Ρωμανός Λακαπηνος 17, 93 ,115 ,117 , Κώδ. 

5, Βυζ. 9 
ρωμιόπουλα (ορθόδοξοι) 35 
Ρωμαίων, κουμπανία στο Μπράσοβο 103 
ρωμαϊκά έγγραφα 111 
Ρωσσικοϋ μονή: έγγραφο 179* παρεκκλήσι 

στον άρσανα 97* Άρκάδιος, ιεροδιάκονος 6* 
'Αρσένιος, δίκαιος 41" Γαβριήλ, ηγούμε
νος 2 

Σαββάτου, τοποθεσία, Γαλάτιστα 82 
•'•Σάββας, γέρων Δοχειαρίου 15 
2Σάββας, γέρων Έσφιγμένου 2 
3Σάββας, γέρων Ξηροποτάμου 11 
4Σάββας, μοναχός Πρωτάτου 'Αγίου "Ορους 

20 
Σαγκρί, Νάξος 32, 57 
Σαϊνόπουλος Πανάγος 181 
σακελλάριος: Γεώργιος, ιερέας 127" Δούκας, 

ιερέας, κληρικός επισκοπής 'Ιερισσού καί 
'Αγίου "Ορους 13" Έμμανουήλ-Μανουήλ, 
ιερέας 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 88· Θεό-
δο^ρος, 'ιερέας, κληρικός Μαρώνειας 126* 
παπα-Ίωάννης, μακαρίτης 31" ανώνυμος, 
κληρικός μητροπόλεως Παροναξίας 92 

σακελλίου, ανώνυμος, κληρικός μητροπόλεως 
Παροναξίας 92 

ΧΣαλάμης, πατέρας του Νικολάου 152 
2Σαλάμης 'Αποστόλης, πωλητής 152 
σαλάσι (γένος) κατζιβέλων 115 
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Σαλδεμάρ Μανουήλ 38 
Σαλονικιός Μόσχος, άπο τή Λιαρίγγοβη, ενοι

κιαστής 156 
σαμαράδες 108 
1Σαμαρας Βαγγέλης, γιος του 'Αποστόλη 

Τζόλη, άφιερωτής 149 
2Σαμαρας Νικόλας, γείτονας 187 
Σαμαροϋ, γειτόνισσα 90 
Σάμος 129, Κώδ. 6, Κώδ. 10, Κώδ. 12, με

τόχι Είσ. 10 
Σάμου επίσκοπος, Καλλίνικος 129 
Σαμουήλ, μητροπολίτης 'Εφέσου 159, 171 
2Σαμουήλ, μητροπολίτης Φιλιππουπόλεο^ς 

145 
3Σαμουήλ, γέρων Βατοπεδίου 20 
4Σαμουήλ, γέρων Ξηροποτάμου 10, 11 
5Σαμουήλ, ιεροδιάκονος 'Ιβήρων 2 
6Σαμουήλ, μοναχός Έσφιγμένου 14 
7Σαμουήλ, γέρων, μοναχός, αγοραστής κελ-

λίου 133 
Σαμψών Ά δ . 142 
σανίδια 181 
Σάντα Μαρία, Πάρος 37, 38 
Σαντοριναΐος Γρηγόριος, παπάς, πνευματικός, 

οικιακός της μονής των 'Αγίων Τεσσαρά-
κοντα Νάξου 47 

Σαντορίνη 18, καστέλλο 19 
Σάντος Φενότης, μισέρ, άπο τήν Κρήτη, γαμ

πρός τοϋ Γρυπάρη 35, 47, 52 
Σαξάνος Μανόλης, εκπρόσωπος Μπρασόβου 

130 
Σαούλ, πατέρας τοϋ Παγώνη 45 
σαπουντζήδες 108 
Σαραγιώτης Χατζή-, εκπρόσωπος Νιγρίτας 

127 
σαρανταλείτουργα 44, 47 
Σαραντινος Θεόδωρος, μάρτυρας 10 
1Σαραφιανός, γείτονας 104 
2Σαραφιανός, μακαρίτης, πατέρας τοϋ Γεωρ-

γάκη 182 
3Σαραφιανός, πατέρας τοϋ Νικολάου 182 
4Σαραφιανος τοϋ Γραψάκη, μάρτυρας 135 
5Σαραφιανος τοϋ Μιχάλη, μάρτυρας 182 
Σαρής Ποΰλος Μόσκος, μάρτυρας 190 
Σάρτη 101, 138,151, 185, 189, μετόχι Είσ. 

10 
Σαχας, γείτονας 33 
1Σγοΰρος Κωνσταντής, αδελφός τοϋ Σταμά

τη, μάρτυρας 186 
2Σγοϋρος Σταμάτης, μάρτυρας 186 
Σεβάστειας, Γεράσιμος Βατοπεδινος 136 
Σελδάρογλου μπέης, αγοραστής μοναχών της 

μονής Ξηροποτάμου στη Χίο 42 
Σελίμ, σουλτάνος 178 
σενέτι 114,169,170 
Σεραφείμ Β ' , πατριάρχης 111, 112, 113, 

114, 119, πρώην πατριάρχης Κωνσταντι
νουπόλεως 123 

2Σεραφείμ, γέρων, επίτροπος Έσφιγμένου 
167 

3Σεραφείμ, γέρων Γρηγορίου 20 
4Σεραφείμ, γέρων Σταυρονικήτα 41 
5Σεραφείμ, ιερομόναχος Ξηροποτάμου 153 
6Σεραφείμ, καθηγούμενος 'Αγίου Παύλου 138 
7Σεραφείμ, παπάς Ξηροποτάμου 10 
8Σεραφείμ, προηγούμενος Διονυσίου 111 
9Σεραφείμ, προηγούμενος και δίκαιος ' Ιβή

ρων 41 
10Σεραφείμ, γέρων, δανειστής στή μονή Ξηρο

ποτάμου 50 
11Σεραφείμ, πλαστογράφος 6, 179 
Σέργιος, γέρων, δίκαιος Γρηγορίου 41 
Σεργιότης βλ. Σιργιότης 
σερδάρης: μέγας, πρώην, 'Αλέκος... 115" 

Στέφανος 115 
Σέρρες: 129, 153, 156, 157, 158, 164· διδά

σκαλος, Δημήτριος Βόντας 110' συντεχνίες 
108 

Σερρών μητροπολίτης: "Ανθιμος 49" Ίωαν-
νίκιος 113* Μακάριος 159* Τιμόθεος 17 

σημειώσεις Κώδ. 9, Κώδ. 11 
Σημιρούδα, χήρα τοϋ Ραζή 165 
Σηούζη(ς), πασάς 188 
*Σιγάλας Γιώργης, μάρτυρας 39 
2Σιγάλας Δράκος, μάρτυρας 52 
3Σιγάλας Μπενέτος, επίτροπος αφιέρωσης 19 
Σιγαλός, πατέρας τοϋ Πολυμερή 147 
Σιγγοΰρος 'Ιωάννης, εκπρόσωπος Πολύχρου 

30 
σιγίλλιο: Είσ. 10, 163" βλ. πίνακα μνημο

νευομένων εγγράφων 173 
σιγιλλιώδες γράμμα: Βυζ. 6- πατριαρχικό και 

συνοδικό, για το "Αγιον "Ορος 7, 159' για 
τή μονή Ξηροποτάμου 49' για τή διαφορά 
μεταξύ Ξηροποτάμου καΐ Κουτλουμουσίου 
180* για τή μονή της Πεντηκοστής 45" 
για τή μονή των Ταξιαρχών Σκοπέλου 56 

σιδεράδες 58,108 
Σιδερα(ς) Κυριαζής, εκπρόσωπος Πολύχρου 

30 
Σιδηροκαύσια 9 ,13 
Σιθωνία 190 
ΧΣίλβεστρος, πατριάρχης 'Αλεξανδρείας 7 
2Σίλβεστρος, γέρων Διονυσιάτης 1 
3Σίλβεστρος, ιερομόναχος, προηγούμενος Χι-

λανδαρίου 41 
4Σίλβεστρος, προηγούμενος Ζωγράφου 2 
σιμιτζήδες (κουλουράδες) Σερρών 108 
σιμιτταριο 126 
χΣιμώνης, παπάς, συγγενής τοϋ Βαγγέλη Σα

μαρά 149 
2Σιμώνης, πατέρας τοϋ Χρήστου 187 
Σίμος, επίτροπος, άφιερωτής 160 
Σιμπήνι 103 
Σίμων, πατέρας τοϋ 'Ανδρέα 135 
Σιμωνόπετρας μονή: 1, 11, 12, 21 , 22, 28, 

111, 112, 113, 118, 119" έντυπη σφραγίδα 
118, 140* Άκάκιος, ιερομόναχος 11* Ά κ ά -
κιος, μοναχός 118" Άνανίας, μοναχός 41· 

'Αντώνιος, γέρων 11" 'Αντώνιος, μοναχός 
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14* 'Αρσένιος, μοναχός 118" Γεράσιμος, 
αρχιμανδρίτης 58' Γρηγόριος, ιερομόναχος 
28" Δαμιανός, μοναχός 6" Δανιήλης Μεταλ-
ληνος 118" Δανιήλ, σκευοφύλακας 140" 
Διονύσιος, γέρων I I - Διονύσιος 112* Δο-
μετιανός, σκευοφύλακας 41* 'Ησαΐας, γέ
ρων 11* Θεοφάνης, γέρων 2- 'Ισαάκ, γέρων 
20" Ίωάσαφ, ιερομόναχος, δίκαιος 11* Ί ω -
άσαφ, προηγούμενος 114" Μαρτύριος, γέ
ρων 11· Μεθόδιος, ιερομόναχος 118 Νίκαν-
δρος, γέρων 28, 29" Νικόδημος, μοναχός 
118' Παρθένιος, ιερομόναχος 15" Τιμόθεος, 
μοναχός 118· Φιλήμων, γέρων 41 

Σινάνης, μακαρίτης, πατέρας του Νικολή 139 
Σινγρή(ς) (Σιγγρής;) "Αγγελος μάρτυρας 26, 

εκπρόσωπος 'Ιερισσού 27 
Σιράκογλου Μανόλας, επίτροπος και εκτελε

στής διαθήκης 129 
Σιργιότης, πατέρας του Θωμά 69, 73 
σιρλαμάς 111" βλ. και συνορλαμας 
σιρόκος, άνεμος 181 
Σίρο(ς), παπάς, γείτονας 85 
Σισόης, μοναχός Κουτλουμουσίου 14 
σιτάρι 40, 156 
Σκαμνιά, τοποθεσία 39 
σκάνδαλα 6,12 
Σκαραμαγκάρας Πέτρος, μάρτυρας 42 
Σκαράνος Θεοδόσιος Βυζ. 4 
Σκαρλάτης, πατέρας του Άδάμη 131 
Σκαρλάτος Γκίκας 'Ιωάννης, αύθέντης Βλα

χίας, βοεβόδας Κωδ. 4 
Σκαρτετάκης, επίτροπος Ξηροποταμου στή 

Μολδαβία 136 
σκεύη 54, 59, 66, 94 ,129 ,133 , Κώδ. 1, Κωδ. 

3, Κώδ. 11 
σκευοφύλακας 

Πρωτάτου, Κυπριανός 20 
Βατοπεδίου: Λαοδίκαιος, προηγούμενος 58" 

Μακάριος, προηγούμενος 41 · Στέφανος 
111· Συμεών, αρχιμανδρίτης 178, 179' 
Φιλόθεος 154 

Δοχειαρίου: 'Ιερεμίας 41" Πα'ίσιος 58 
Έσφιγμένου: 167, στην Κωνσταντινούπολη 
163 
Ζωγράφου: 134* 'Αρσένιος 111" Κωνσταν

τίνος 154 
'Ιβήρων: Δαμασκηνός, προηγούμενος 58' 

Ίωάσαφ 41· Φιλάρετος 154 
Καρακάλλου, Μακάριος 58 
Κουτλουμουσίου: Γρηγόριος, προηγούμε

νος 41· Διονύσιος 183 
Λαύρας: Ναθαναήλ, προηγούμενος 41* Νεό

φυτος, προηγούμενος 58 
Ξηροποταμου: 104" "Ανθιμος 121, 122, 

123, 133, 134, 136· Βενέδικτος 154· 
Δοσίθεος, παπάς 66, ονομασία 64" 'Ιε
ρεμίας, προηγούμενος, δίκαιος 53 ' Με
λέτιος, 'ιερομόναχος 54" Νικήτας, γέρων 
50, 51· Νικόδημος 181- Παρθένιος 94, 
γέρων 97,98 

Παντοκράτορος, Θεωνάς 41 
Σιμωνόπετρας: Δανιήλ 140" Δομετιανος 41 
Χιλανδαρίου, Παχώμιος 58 

σκήνωμα 56 
σκήτη: 159' "Ανω 54, 133' Τιμίου Προδρό

μου 53 
Σκιάθου και Σκοπέλου επίσκοπος: 56' Διο

νύσιος 142 
σκλάβος 35 
Σκληρός Γεώργιος, μεγαλειότατος αφέντης, 

πιστωτής, αγοραστής 46 
Σκόπελος: 142, 163, Κώδ. 6, Κώδ. 11· με

τόχι Εΐσ. 10" βλ. και Σκιάθου και Σκοπέ
λου επίσκοπος 

ΧΣλαδινιάνος 'Ιωάννης Νικολάου, άφιερωτής 
115 

2Σλαδινιάνος Κωνσταντίνος, πρώην ποστέλνι-
κος, άφιερωτής 115 

3Σλαδινιάνος Νικόλαος, αδελφός τοϋ 'Ιωάννη 
Σλαδινιάνου, κτίτωρ εκκλησίας Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου στή Σλάτινα 115 

4Σλαδινιάνος Ραδουκάνος, μέγας σλουτζάρης, 
άφιερωτής 115 

Σλάτινα 115, Κώδ. 4 
Σλατινιάκα Στάνκα, μεγάλη μεδιλνιτζιράσσα, 

άφιερώτρια 115 
σλουτζάρης μέγας, Ραδουκάνος Σλαδινιάνος 

115 
Σμαραγδή, σύζυγος τοϋ Χατζή-Παναγιώτη 

126 
Σμύρνη 34,181 
Σμύρνης μητροπολίτης, πρώην Γρηγόριος Ε ' , 

πατριάρχης 183 
Σμυρσίνης Θεόδωρος, σπίτι στον Πολύγυρο 

62 
Σουλεϊμάν μπέης, αδελφός του Δημητράκη, 

ενοικιαστής 16 
σουλτάνος, Σελίμ 178 
Σουμμαριπα Κόκκο Καλλίτζα, ευγενέστατη, 

αρχόντισσα, γειτόνισσα 31 
Σουμμαρίπας Φραντζέσκος, μάρτυρας 39 
σούμπασης: Γοματιανός, Μουσταφάς, μάρτυ

ρας 187' στα μετόχια των μονών Ξηροπο
ταμου και Δοχειαρίου, Μεχμέτ πασάς 125 

Σούρπας, χώρα 75 
Σόφιας μητροπολίτης: 'Ιερεμίας 49* 'Ιερεμίας 

159 
^ ο φ ί α 160 
2Σοφία, μητέρα της Άννέζας 37 
1Σοφιανός, εκπρόσωπος Λογγοβικίας 74 
2Σοφιανος τοϋ Αύγέρου, εκπρόσωπος Κάτω 

Κρουσόβου 131 
Σπανόπουλος 'Αντώνης, μάρτυρας 46, 47 
Σπανταζής Καπρίτζ, περσέπτωρ, εκπρόσωπος 

Μπρασόβου 130 
Σπάντος, πατέρας τοϋ Βασίλη 147 
Σπάρλας Νικολάκης, γείτονας 184 
Σπίλι, τοποθεσία 25 
σπίτι: 19, 52, 59, 106, 116, 126, 129, 150, 

152, 165, 190· κατώγιο 35· παλαιό 13" 
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πατρικό 71* περιγραφή 60, 62, 65, 149, 
153, 162, 100* σέ αμπέλι 31" δπου συν
τάσσεται πράξη 33, 46' φορολογική μονά
δα 156* πού έκτισε ό πατριάρχης Νεόφυτος 
Ζ ' 183 

σπορά (μέτρο γης) 72, 78, 80 
σπόρος 16,156 
Σταζινάδα τοϋ γερο-Γιάννη, άφιερώτρια 161 
ΧΣτάθη(ς) 90 ̂  
2Στάθης, παπάς, άπο τή Ρέτζιανη, πωλητής 

60 
3Στάθης Αυγερινός, εκπρόσωπος Όρμύλιας 

43 
4Στάθης Γιοϋφτος, μάρτυρας 189 
5Στάθης Πανταζή(ς), εκπρόσωπος Νιγρίτας 

127 
ΧΣταμάτη(ς) 188 
2Σταμάτης..., μάρτυρας 5 
3Σταμάτης, εκπρόσωπος Λογγοβικίας 74 
4Σταμάτης Άνεφαντάκης, μάρτυρας 32 
5Σταμάτης Βιάρος, μακαρίτης, κύρ, πωλητής 

31,32 
6Σταμάτης Γοργογείρης, μάρτυρας 61 
7Σταμάτης Κεχρές, μάρτυρας 5 
8Σταμάτη(ς) Νικόλαος, μάρτυρας 38 
'Σταμάτης Σγουρός, μάρτυρας 186 
10Σταμάτης της Προφήταινας, γίτονας 32 
"Σταμάτης τοϋ Οικονόμου, παπάς, μάρτυρας 

185- βλ. και Σταμάτιος 
Σταματίκος, πατέρας τοϋ Νικολοΰ 37 
Σταμάτιος, οικονόμος Ξηροποτάμου 10 
Σταματούδης, πατέρας τοϋ Τίμου 104 
Στανεχέα, τοποθεσία, Πάρος 38 
ΧΣτάνης Δήμος, πατέρας ή σύζυγος της Πό-

ζιας 89 
2Στάνης Ζαφείρης 89 
Στάνκα Σλατινιάνκα, μεγάλη μεδιλνιτζιράσ-

σα, άφιερώτρια 115 
στασίδι 98 
Στασινος Δαριώτης, γείτονας 184 
Σταυράκη(ς) Ιωάννης, εκπρόσωπος Πολύ-

χρου 30 
ΧΣταυριανος Μιχαλίτζης, μάρτυρας 31 
2Σταυριανος Μιχαλίτζης, πρωτονοτάριος της 

αρχιερατικής καγκελλαρίας, αντιγραφέας 
τοϋ εγγράφου άπο το καθολικό της «καν-
τζελλαρίας» 91, αρχιερατικός πρωτονοτά
ριος και δημόσιος καγκελλάριος Ναξίας 92 

1Σταυρινός, εκπρόσωπος Ίερισσοΰ 36 
2Σταυρινός, πατέρας τοϋ Πολύζου 131 
3Σταυρινός, μακαρίτης, πατέρας τοϋ Χατζή -

Μανόλη 139 
Σταυρονικήτα μονή: λιβάδι, γείτονας 187" 

'Αθανάσιος, μοναχός 29" Αυξέντιος, παπάς 
29' Γρηγόριος 187* Διονύσιος, μοναχός 15" 
Θεοφάνης, ιερομόναχος 20- Σεραφείμ, γέ
ρων 41 

Σταύρου Δήμος, μάρτυρας 100 
σταυροπηγιακή μονή: Ευαγγελιστρίας Σκο

πέλου 163, Κωδ. 11" Ξηροποτάμου 17, 49, 

163, Κωδ. 5' Πεντηκοστής 45· Ταξιαρχών 
Σκοπέλου 56 

σταυροπηγιακός πατριαρχικός ναός 'Αγίου 
Νικολάου στα Σιδηροκαύσια 4, 9 

ΧΣτέργιος Γεωργάκη(ς), γείτονας 161 
2Στέργιος Μάκανης, μάρτυρας 26 
Στεριανός, ιερέας, εκπρόσωπος "Ανω Κρου-

σόβου 69,73 
1Στέριος, γέρων, πεθερός τοϋ Στόικου 48 
2Στέριος, γιος τοϋ (επισκόπου;) Άρδαμερίου, 

μάρτυρας 86, 89, 90 
3Στέριος, μάρτυρας 48 
4Στέριος, πατέρας τοϋ γερο-Τριαντάφυλλου 

162 
5Στέριος Μαργαρίτης, παπάς, μάρτυρας 150 
6Στέριος Στουπα(ς), παπάς, εκπρόσωπος Ί ε 

ρισσοΰ 27 
7Στέριος τοϋ Λευτέρη, μάρτυρας 147, 148 
8Στέριος τοϋ Πακάλη, γείτονας 185 
9Στέριος τοϋ παπα-Βασίλη, μάρτυρας 149 
Στεφανάκης Ροσαλτζής, πιστωτής 91 , 92 
Στεφανής Τάγαρης, μισέρ, γείτονας 18 
ΧΣτέφανος, Βατοπεδινος 68 
2Στέφανος, Βατοπεδινος 136 
3Στέφανος, παπάς Ξηροποτάμου 160 
4Στέφανος, σκευοφύλακας Βατοπεδίου 111 
5Στέφανος, σερδάρης 115 
6Στέφανος Δαπόντες, πατέρας τοϋ Καισαρίου 

Κώδ. 11 
7Στέφανος Έρισιώτης, μάρτυρας 10 
8Στέφανος τοϋ Γιάννη, εκπρόσωπος "Ανω 

Κρουσόβου 73 
ΧΣτεφάνου 'Ιωάννης, εκπρόσωπος Μπρασό-

βου 130 
2Στέφανος Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος Μπρα-

σόβου 130 
Στογιάννης, μακαρίτης, άφιερωτής 100 
Στογιάν Χρήστος, μάρτυρας 100 
ΧΣτόικος, γαμπρός τοϋ γερο-Στέριου, άφιε

ρωτής 48 
2Στόικος, γείτονας 187 
3Στόικος, γέρων, εκπρόσωπος Σούρπας 75 
Στόλιος, γέρων, πατέρας τοϋ Νικόλα 185 
στόλνικος μέγας, πρώην, ... 115 
Στουπα(ς) Στέριος, παπάς, εκπρόσωπος Ί ε 

ρισσοΰ 27 
στράτα: 4 8 , 8 0 , 8 6 , 1 0 4 , 1 6 1 · κομμούνα 35" 

κονέρικη 102* πεγλήδικη 185* τοϋ δημο
σίου 184 

Στρατήκις, πατέρας τοϋ Νικόλα 187 
χΣτρατής 'Αντώνιος, αποκαλούμενος Θεολο-

γίτης, πωλητής 31 
2Στρατής Θεολογίτης, μισέρ, επίτροπος 34, 

μάρτυρας 40 
στρέμμα 44, 55, 60,104, 146, 147,156, 157, 

158 ,160 ,161 ,164 ,177 ,184 ,188 
Στροΰμος, γέρων, γείτονας 187 
Στρούπελος Νικόλας Άξιώτης , μάρτυρας 37 
στρώμα 34 
συκαμνιά 31, 60, 62, 65, 89,182 
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συκιά 101 
Συκιά (Σιθωνίας;) 190 
σύλληψη μοναχών της μονής Ξηροποτάμου 42 
συμβιβασμός 13, 28, 29, 30, 91, 174, 175, 

176,178,180 
ΧΣυμεών, αρχιμανδρίτης, σκευοφύλακας Βα-

τοπεδίου 178,179 
2Συμεών, Ιερομόναχος Παντοκράτορος 15 
3Συμεών, καθηγούμενος Ξηροποτάμου 98 
4Συμεών, μοναχός Δοχειαρίου 28 
συμφωνία 6, 13, 16, 18, 19, 22, 28, 30, 35, 

39, 40, 50, 51, 62, 63, 67, 73, 94, 97, 98, 
103, 113, 118, 120, 130, 138, 143, 154, 
156,176 

Συνάδης του Άδαμούδη, γείτονας 149 
Συνάδων Ίωαννίκιος, ηγούμενος της μονής 

Δάγκου 136 
Συνανός, πατέρας τοϋ Ζαφείρη 78 
σύναξη μονής 50, 51, 56, 94, 144, Κώδ. 1 
συ(ν)δοσία 5 1 , 5 3 , 5 4 , 6 6 , 1 3 3 
συνήθεια: εποχής 179" τοΰ τόπου 156* δι

καιώματα πού εισπράττει ό ιεράρχης 3" 
συνήθη βασιλικά δοσίματα 181 

συνοδεία μοναχών 32, 119 
Συνοδινό(ς) Χατζή-Παναγιώτης 71 
σύνοδος: Κωνσταντινουπόλεως 3, 4, 7, 12, 17, 

21, 22, 45, 49, 56 ,112 ,113 ,119 ,126 ,145 , 
159, 163, 171, 172, 173, 180· Θεσσαλονί
κης 8 

συνοικέσιο 3, 35 
σύνορα βλ. όριοθεσία 
συνορλαμάς 111 ,171 ,178 ,183 
συντεχνίες πολιτείας Σερρών 108 
Σύρκα, πολιτεία 137 
Συρόπουλος "Αγγελο(ς), μάρτυρας 26 
Σφραγίδα (οριοθέτηση) 172 
2σφραγίδα: (μέ έπερασμένη λουρίδα) 179" 

απαγόρευση κατοχής σε ασκητές 159 
3σφραγίδα έντυπη: Κώδ. 12* βοεβόδα 93, 

κόκκινη 99' Μεγάλης Συνάξεως 'Αγίου "Ο
ρους, κοινότητας τοϋ 'Αγίου "Ορους, Πρώ
του: 14, 28, 111, 113, 159, 167, 170, 171, 
172, 174, 179· 'Αγίου Παύλου 138' Έ -
σφιγμένου 167" Ξηροποτάμου 17, 42, 50, 
51, 53, 54, 66, 68, 98, 119, 133, Βυζ. 9, 
10, 11 - Σιμωνόπετρας 118, 140· νήσου 
Σκοπέλου 142· ιδιωτών 16, 29, 60, 63, 
67 ,97 ,123 

4σφραγίδα άπα ισπανικό κερί 14, 15, 20, 95, 
96,112, 120 ,121 ,123 ,134 ,173 ,175 ,176 , 
179,181 

5σφραγίδα μολύβδινη πατριαρχική 45, 113, 
180 

σχολή 'Αγίου "Ορους 176 
ΧΣωτήρης Καμαριώτης, ανταλλάσσει κτήμα 

10 
2Σωτήρης τοϋ Χρήστου, άφιερωτής 86 
σωτηρία ψυχής βλ. ψυχική σωτηρία 
Σωτηρούδης 'Αργύρης, πατέρας ή σύζυγος 

τής Γεράκως 150 

ΧΣωφρόνιος, πατριάρχης 'Ιεροσολύμων 145 
2Σωφρόνιος, μητροπολίτης Νικαίας 49 
3Σωφρόνιος, Ιερομόναχος Καρακάλλου 2 

Τάγαρης Στεφανής, μισέρ, γείτονας 18 
ταζήρι 29 
τακιατζήδες 108 
Ταλαμάρας, πατέρας τοΰ Γιώργη 139 
Ταμάι, μοναχός, γέρων, γείτονας 35 
ΧΤάντουλος, πατέρας τοΰ Μιχαήλ Θεοφίλου 

31 
2Τάντουλος, γιος τοΰ Μιχαήλ Θεοφίλου 31 
Ταξιάρχη, μονή 116 
Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ μονή, στή 

Γλώσσα Σκοπέλου 56, 142 
ταξίδια δια θαλάσσης 45,123 
ταξιδιώτες μοναχοί 51, 94, Κώδ. 1, Κώδ. 3, 

Κώδ. 6, Κώδ. 10 
Ταράσιος, γέρων Ξηροποτάμου 64 
ταχίρι (απογραφή) 47 
τελωνείο 95, 99 
Τεμαρίδαινα Τομαζίνα, κερά, δανείστρια 40 
τέμπλο καθολικοΰ Ξηροποτάμου Κώδ. 4, 

Κώδ. 11 
τερμιρτζήδες (σιδεράδες) 108 
Τέρπος, πατέρας τοϋ 'Ιωάννη Ίσβοριώτη 149 
Τζακάλης 'Αργυρός, μακαρίτης, σύζυγος τής 

Ζωής 102 
Τζακαλίνα Ζωή, χήρα τοΰ Άργυροΰ Τζακά-

λη, πωλήτρια, άφιερώτρια 102 
τζάκι 162 
τζάμι 181 
Τζάνες Κρίσπος, μισέρ, γείτονας 48 
Τζανής, πατέρας τοΰ Χατζή-Γεωργάκη 114 
Τζανλής Κώνστας, εκπρόσωπος Μπρασόβου 

103 
τζάρα (επικράτεια) 115 
Τζελαλή πίνδα 101 
*Τζελαλής, πατέρας τοΰ Τριαντάφυλλου 189 
2Τζελάλης "Αγγελος, μάρτυρας 189 
3Τζελαλής Τριαντάφυλλος, πατέρας τοΰ Φρα-

γκογιάννη 101 
1Τζελεπής Μεμέτης, γείτονας 26 
2Τζελεπής Περη(ς), μάρτυρας 26 
τζερεμέδες 159 
τζερμιτζήδες Σερρών 108 
Τζερπίστα, χώρα 128 
Τζηκάρης, γείτονας 185 
Τζηλαλής βλ. Τζελαλής 
Τζίτζου, χώρα, Σέρρες 156, 157, 158, 161, 

164, μετόχι Είσ. 10 
ΧΤζιοφούτης Δούκας, γείτονας 83 
2Τζιοφούτης Κωνσταντής, γείτονας 83 
Τζισιούλι, τοποθεσία 146 
Τζιτζόρι, χωρίο στο Νησί Μεσσηνίας 184 
Τζόλης 'Αποστόλης, πατέρας τοΰ Βαγγέλη 

Σαμαρά 149 
Τζουαν Ματθίας Κρέσπος, μισέρ, ευγενής, 

γείτονας 31 
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Τζοχαντάρι, μουλάς 125 
τζοχατζήδες Σερρών 108 
Τζοχατζής 'Αποστόλης, εκπρόσωπος Σύρκας 

137 
Τζώρτζης Παπαδόπουλος, μάρτυρας 39 
Τηλης, πατέρας του Γιώργη 102 
Τηλούξικα, τοποθεσία 82 
τίμιοι άνδρες 92, γέροντες 111 
Τίμιον Ξύλον: Κωδ. 4, του βασιλέως Ρωμα

νού Κώδ. 5, Κώδ. 6, Κώδ. 8' βλ. και Τίμιος 
Σταυρός 

Τίμιος Πρόδρομος, γιορτή 52" εικόνα 35-

σκήτη 53 
*Τίμιος Σταυρός 68, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 

78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
90, 93, 95, 105, 107, 108, 109, 115, 117, 
119, 121, 123, 124, 127, 128, 131, 132, 
135, 137, 141, 160, 163, 165, Κώδ. 2, 
Κώδ. 4, Κώδ. 10, καλυμμένος με ασήμι σε 
χρυσή θήκη 122, κιβώτιο Βυζ. 9 

2Τίμιος Σταυρός, τοποθεσία, ΣαγκρΙ Νάξου 
57 

ΧΤιμόθεος Β ' , πατριάρχης 17, 21, 22 
2Τιμόθεος, μητροπολίτης Έλασσώνος 113 
3Τιμόθεος, μητροπολίτης Σερρών 17 
4Τιμόθεος, δίκαιος Βατοπεδίου 29 
5Τιμόθεος, καθηγούμενος 'Αγίου Παύλου 41 
βΤιμόθεος, μοναχός Βατοπεδίου 29 
7Τιμόθεος, μοναχός Σιμωνοπετρίτης 118 
8Τιμόθεος, μοναχός Χιλανδαρίου 28, 29 
χΤίμος, μάρτυρας 72 
2Τίμος τοϋ Σταματούδη, άφιερωτής 104 
τόκος 16 ,34 ,40 ,159 
Τομαζίνα Τεμαρίδαινα, κερά, δανείστρια 40 
Τορνόβου μητροπολίτης βλ. Τυρνόβου μητρο

πολίτης 
τουρναβίτικο ρουφέτι Σερρών 108 
Τουγάνης, γείτονας 71 
1Τούμπα (Τούφα), τοποθεσία, Γαλάτιστα 90 
2Τούμπα, τοποθεσία, Όρμύλια 10 
Τουπλης, πατέρας τοϋ Ζαφείρη 189 
τουρκικά Ιγγραφα Είσ. 10 
Τουρλινος Θεοφύλακτος, ιερομόναχος, μάρτυ

ρας 143 
Τούφα, τοποθεσία, Γαλάτιστα 90 
Τοχάη(ς) Θεόδωρος, πατέρας της Ζαφείρας 65 
τράβες 181 
Τραγανός, μάρτυρας 190 
τραγιά 63 ,97 ,98 
τράπεζα Ξηροποτάμου 97, 98 
Τραπεζοϋντος μητροπολίτης, 'Ιωάννης 49 
Τριανταφύλλης Δούλης, εκπρόσωπος Τζερπί-

στας 128 
1Τριαντάφυλλος 160 
2Τριαντάφυλλος, γείτονας 161 
3Τριαντάφυλλος, γιος τοϋ Μελαχρινοΰ, άφιε

ρωτής 152 
4Τριαντάφυλλος, πατέρας τοϋ Δημήτρη 162 
5Τριαντάφυλλος, πατέρας τοϋ Φραγκογιάννη 

τοϋ Τζελαλή 101 

6Τριαντάφυλλος Κολιούδης, μάρτυρας 106 
7Τριαντάφυλλος Πόθος, παπάς, θείος τοϋ Βα

σίλη Μπάφου, γείτονας 38 
8Τριαντάφυλλος τοϋ Θεοχάρη, εκπρόσωπος 

Κάτω Κρουσόβου 131 
9Τριαντάφυλλος τοϋ Λευθέρη, μάρτυρας 156, 

γείτονας 161 
10Τριαντάφυλλος τοϋ Στέριου, γέρων, μάρτυ

ρας 162 
11ΓΓριαντάφυλλος τοϋ Τζελαλή, μάρτυρας 189 
τριπρόσωπο κελλίου 53, 54, 66,133 
Τριών 'Ιεραρχών, κελλίο, Καρυές 58 
Τρυγώνα, πωλήτρια 189 
Τσαπής Καπριτζ Κατατάρης, εκπρόσωπος 

Μπρασόβου 130 
τυπικό: 'Αγίου Όρους 7, 159* τοϋ κτήτορος 

Ξηροποτάμου 'Αγίου Παύλου 17 
Τυρνόβου μητροπολίτης: 179* Θεόφιλος (Φι

λόθεος) 1· Καλλίνικος 145" Ματθαίος 171, 
180 

τυχηρά Κώδ. 6, Κώδ. 7 

Υάκινθος, μοναχός Παντοκράτορος 6 
υλικά: ζωγραφικής 154* οικοδομής 97, 98 

'Τπερμάχω, εξαδέλφη τών γιων τοϋ Μπεφάνη 
Διμακότζη, σύζυγος τοϋ Γεωργάκη Κόκ
κου, επίτροπος και κτήτωρ τής μονής Τα
ξιαρχών, άφιερώτρια 142 

ύπέρτιμος και εξαρχος πάσης Αιτωλίας, μη
τροπολίτης Ναυπάκτου και "Αρτης Γρηγό-
ριος 3, βλ. Ναυπάκτου μητροπολίτης 

υπηρέτης τών γερόντων (Πρωτάτου 'Αγίου 
Όρους), Φίλιππος 2 

ύπόγραμμα (εξοφλητικό γράμμα) 120 
υπογραφή: 7, 56' δακτυλικό αποτύπωμα ώς 

υπογραφή 60, 177, 185- μονάχου ταξιδιώ
τη Κώδ. 3* στο κόλλημα μεμβράνης, για 
ασφάλεια και βεβαίωση 179 

υποδείγματα επιστολών Κώδ. 9 
υποθήκη 16, 35, 40, 91, 188" βλ. και ενέχυρο 
υπόμνημα Βυζ. 2 
υποστατικό 91 
υποσχετικό έγγραφο 74, 75, 77, 91 ,105 , 107, 

109, 114, 124, 127, 128, 131, 135, 174, 
κώδικας καταγραφής Κώδ. 2 

υποταγή: μονής στην πατριαρχική προστασία 
45, 56" μοναχικοΰ σχήματος 3 - κτημάτων 
στή μονή Δάγκου 136 

υποτακτικός καί διάδοχος τοϋ προηγουμένου 
'Ισαάκ, ιερομόναχος Ματθαίος 179 

υφάσματα 94 

Φάλκος Ίωρκό(ς), ζωγράφος, μάρτυρας 152 
ΧΦανερωμένης Θεοτόκου ναός, ράχη τοϋ Ρου-

μπάλοβου 70 
2Φανερωμένης μονή, ηγούμενος ιερομόναχος 

Νικόδημος 61 
φελόνι 168 
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Φενότης Σάντος, μισέρ, άπο την Κρήτη, γαμ
πρός τοϋ Γρυπάρη 35 ,47 ,52 

Φηνότης Σάντος βλ. Φενότης 
Φιλαδέτου (Φιλαδίτου), κελλίο 179 
^ιλάρετοο, μητροπολίτης Ούγγροβλαχίας 

115 
2Φιλάρετος, παπάς Φιλόθεου 41 
3Φιλάρετος, προηγούμενος Καρακάλλου 41 
4Φιλάρετος, σκευοφύλακας 'Ιβήρων 154 
Φιλήμων, γέρων Σιμωνόπετρας 41 
Φιλίνα(ς) Νικόλας, εκπρόσωπος Όρμύλιας 

188 
Φιλιππέσκου Πάνος, άφιερωτής κεριοϋ 117 
^•Φίλιππος, υπηρέτης των γερόντων (Πρωτά-

του 'Αγίου "Ορους) 2 
2Φίλιππος Λουρδας, μάρτυρας 39 
3Φίλιππος Μανόλη(ς), μάρτυρας 116 
4Φίλιππος Χριστοδούλου, μάρτυρας 116 
Φιλιππουπόλεως μητροπολίτης: Διονύσιος 49" 

Σαμουήλ 145 
φιλοδίκης 171 
χΦιλόθεος (Θεόφιλος), μητροπολίτης Τυρνό-

βου 1 
2Φιλόθεος, δίκαιος 'Αγίου Παύλου 138 
3Φιλόθεος, Πρώτος τοΰ 'Αγίου "Ορους 6 
4Φιλόθεος, σκευοφύλακας Βατοπεδίου 154 
5Φιλόθεος, παπάς, ηγούμενος της μονής των 

'Αγίων Τεσσαράκοντα Νάξου, προκάτοχος 
τοΰ Μακαρίου 92 

Φιλόθεου μονή: κελλίο στις Καρυές 2' Γα
βριήλ, γέρων 41" Γαλακτίων, επιστάτης 
κοινότητας 'Αγίου Όρους 178, 179* Καλ
λίνικος, ηγούμενος 2* Κυπριανός, μοναχός 
6" Νίκανδρος, μοναχός 14" Φιλάρετος, πα
πάς 41 

φιρμάνια (φερμάνια) 183 
*Φλαμούλης Χατζή-, μάρτυρας 165 
2Φλαμούλης Φραντζέσκος, μάρτυρας 126 
3Φλαμούλης τοΰ Κομνενάκι, μάρτυρας 126 
φλωρί: 4* «φλωρία φουντούκια παστρικα» 

123 
φόδρα 108 
φοράδες 61, «μεσιάρικες» 57 
φόρεμα Κωδ. 6 
φόροι 15 ,46 ,96 ,159 ,181 
φορτίο 15 
φουντούκια: (παστρικα, φλωρία) 123* βλ. και 

λεπτοκαρυές 
φοΰρνος 31 
φράκτης 172 
Φραγκάκης, γείτονας 35 
Φραγκογιάννης τοΰ Τζελαλή, γιος τοΰ Τριαν

τάφυλλου, άφιερωτής 101 
Φραγκόπουλος Μάρκος, μάρτυρας 143 
1Φραντζέσκος Μαυρομάτης, κτήτωρ της μο

νής τοΰ 'Αγίου Νικολάου Νάξου 18 
2Φραντζέσκος Μιχαήλ, μάρτυρας 34 
3Φραντζέσκος Παπαλέξη(ς), μάρτυρας 165 
5Φραντζέσκος Σουμμαρίπας, μάρτυρας 39 
6Φραντζέσκος Φλαμούλης, μάρτυρας 126 

Φωτεινός, πατέρας τοΰ 'Ιωάννη 73 
ΧΦώτη(ς) 83 
2Φώτης Χατζή-, πατέρας τοΰ Δανίλη 146 
3Φώτη(ς) Γιαννάκης, μάρτυρας 71 
φωτοχυσία 117 

χαγιάτι 65 
χαίρι 136 
Χαλκέας Νικόλαος, παπάς, μάρτυρας 10 
Χαλκηδόνος μητροπολίτης: Ιερεμίας 49* 'Ιε

ρεμίας 180· Παρθένιος 145,159 
χαλκογραφία Βυζ. 3 
χαράτζι: 15, 53, 125" στή Μεγάλη 'Εκκλησία, 

ετήσιο 4 
χαρίσματα Κωδ. 6 
1Χαριστός, άφιερωτής 161 
2Χαριστος τοΰ γερο-Μάλαμα, γείτονας 161 
1Χαρίτος, εκπρόσωπος Βραστών 107 
2Χαρίτος τοΰ Πλούμη, γείτονας 161 
χάρτζια 125 
χαρτοπαιξία 35 
χαρτοφύλακας: Νικηφόρος, επίτροπος 'Ιβή

ρων 178, 179* Δριμαλίας, παπα-Γεώργης 
Δέτζης 67' Πασαγενίτης, κληρικός Παρο-
ναξίας 92 

Χασάν..., μάρτυρας 5 
χασιάμης 28 
ΧΧατζη-'Ανδρέας, μάρτυρας 129 
2Χατζη-Γεωργάκης, εκπρόσωπος "Ανω Κρου-

σόβου 69, 73 
3Χατζη-Γεωργάκης, εκπρόσωπος Λογγοβι-

κίας 74 
4Χατζη-Γεωργάκης, μάρτυρας 110 
5Χατζη-Γεωργάκης τοΰ Τζανή, επίτροπος εκ

κλησίας 114 
6Χατζη-Γεώργιος, πατέρας τής Μπερτουμίας, 

μακαρίτης 71 
7Χατζη-Γεωργίου Μανολάκης, μάρτυρας 71 
8Χατζη-Γιάννης τοΰ Χατζη-Μανόλη, μάρτυ

ρας 139 
9Χατζη-Δανιήλ, μοναχός Ξηροποτάμου 123' 

βλ. και Δανιήλ 
10Χατζη-Δημητράκης τοΰ Χατζή-Φλαμούλη, 

μάρτυρας 165 
χ1Χατζη-Δημήτρης, γείτονας 161 
12Χατζη-Διονύσιος, μοναχός Ξηροποτάμου 

163 
13Χατζη-Ζακχαϊος, μακαρίτης, σύζυγος τής 

Πολυξένης 153 
14Χατζη-Ζάχος, μάρτυρας 89, 90, 102 
15Χατζη-Θεοδωράκης Ρέμπο(ς), κάτοικος 

Καλαμάτας, πατέρας τοΰ Μιχάλη 166 
16Χατζη-Θωμάς, αδελφός τοΰ Νικόλα 155 
17Χατζη-Ίωάσαφ, μοναχός Ξηροποτάμου 

106 
18Χατζη-Κωνσταντής, μάρτυρας 165 
19Χατζη-Κώνστας, πατέρας τοΰ κυρίου Θεο

δοσίου 116 
20Χατζη-Κωσταντής, μάρτυρας 126 
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21Χατζη-Μανολάκης του Χατζή-Φλαμούλη, 
μάρτυρας 165 

22Χατζη-Μανολάκος Καμπαδέλη(ς), μάρτυ
ρας 71 

23Χατζη-Μανόλης, πατέρας τοϋ Χατζή-Γιάν
νη 139 

24Χατζη-Μανόλης τοϋ ποτέ Σταυρινοϋ, μάρ
τυρας 139 

25Χατζη -Νικόλαος Μανέτης, μάρτυρας 139 
26Χατζη-Νικόλας, μακαρίτης, αδελφός του 

Θωμά 155 
27Χατζη-Πάλης, μάρτυρας 129 
28Χατζη-Παναγιώτης, άφιερωτής 126 
29Χατζη-Παναγιώτης τοϋ Συνοδινοΰ, μάρτυ

ρας 71 
30Χατζη-Παναγιώτης 'Αργύρη(ς), μάρτυρας 

116 
31Χατζη-Πούλιος, πατέρας ή σύζυγος της Θα-

νάσαινας 161 
32Χατζη-Σαραγιώτης, εκπρόσωπος Νιγρίτας 

127 
33Χατζη-Φλαμούλης, μάρτυρας 165 
34Χατζη-Φώτης, πατέρας τοϋ Δανίλη 146 
Χατζής, πατέρας τοϋ Χρυσαφή 150 
χάτι σερίφ 112,178,183 
χατμάνος, Ρουσέτος, άρχων 136 
χειροτονία 3 ,17 ,49 
Χερέσκου Κωνσταντίνος, πρώην μέγας μπά-

νος βλ. και Νεστουρέλ 
Χιλανδαρίου μονή: 125' τοποθεσία στις Κα

ρυές 58" Βίκτωρ, προηγούμενος 41" Θεο
φάνης, γέρων 4 1 ' 'Ιωάννης, ιερομόναχος, 
ηγούμενος 2' Λαυρέντιος, ιερομόναχος 14' 
Νικηφόρος, γέρων 15, 20' Νικόδημος, ιερο
μόναχος, προηγούμενος 6' Παχώμιος, 
σκευοφύλακας 58' Παχώμιος 111 ' Σίλβε-
στρος, ιερομόναχος, προηγούμενος 41 ' Τι
μόθεος, μοναχός 28, 29 

Χιμού, σύζυγος τοϋ Θεοδωρή 110 
Χίος 34, 42, Κώδ. 6 
Χοσεήν πασ(ι)άς, μποσταντζής 29 
χοτζέτι 65 ,114 ,125 ,153 ,165 
χρέη: 34, 91, 92, 120, 181· 'Αγίου "Ορους 

15, 41 ' βλ. και Ξηροποτάμου όφειλες 
χρεοφειλέτες 92 
χρεωστικές ομολογίες 92 
χρησικτησίας δίκαιο 169 
χρήσιμος άρχων Παροναξίας 143 
Χρήσιμος, γέρων, πωλητής 106 
2Χρήσιμος τοϋ Γεώργη, εκπρόσωπος Ά ν ω 

Κρουσόβου 73 
Χρηστάκης, πατέρας τοϋ Νικήτα 127 
χΧρήστος, γέρων, μάρτυρας 104 
2Χρήστος, γιος τοϋ παπα-Κυριάκου, σύζυγος 

της Ζαφείρας 65 
3Χρήστος, Ιερέας, μάρτυρας 100 
4Χρήστος, πατέρας τοϋ Σωτήρη 86 
5Χρήστος Στογιάν, μάρτυρας 100 
6Χρήστος τοϋ Σιμώνη, μάρτυρας 187 
Χρήστου Γιώργος, μάρτυρας 116 

2Χρήστου Δήμος, μάρτυρας 116 
Χριστιανουπόλεως μητροπολίτης, Νεκτάριος 

21 
Χριστοδούλης, έκπρόσοίπος Τζερπίστας 128 
χΧριστόδουλος, γείτονας 82 
2Χριστόδουλος, γέρων, πατέρας τοϋ Λεμονή 

182 
3Χριστόδουλος, γέρων, μάρτυρας 150 
4Χριστόδουλος, εκπρόσωπος Λογγοβικίας 74 
5Χριστόδουλος, ιερέας, εκπρόσωπος Λογγο

βικίας 74 
6Χριστόδουλος, ιερέας, έκπρόσο^πος Ίερισσοΰ 

27 
7Χριστόδουλος, παπάς, εκπρόσωπος Ίερισ

σοΰ, συντάκτης τοϋ έγγραφου 36 
8Χριστόδουλος, πατέρας τοϋ Πολύχρου 82 
9Χριστόδουλος, συντάκτης τοϋ εγγράφου 146, 

147,148 
10Χριστόδουλος τοϋ Άλετρα, πωλητής 55 
11Χριστόδουλος τοϋ Κονομούδη, άφιερωτής 

137 
Χριστοδούλου Άγγελάκης, μάρτυρας 116 
2Χριστοδούλου Φίλιππος, μάρτυρας 116 
Χριστόφορος, γέρων, εκπρόσωπος Ξηροπο

τάμου στή Μεγάλη Σύναξη 2 
2Χριστόφορος, Ιερομόναχος Ξηροποτάμου 132 
3Χριστόφορος, μοναχός (πατήρ) της μονής 

των Αγ ίων Σαράντα (Ξηροποτάμου) 34 
4Χριστόφορος, μοναχός Ξηροποτάμου 54 
5Χριστόφορος, μοναχός, κοινότητας Αγίου 

"Ορους 178,179 
6Χριστόφορος, παπάς άπο το Μπράσοβο, μο

ναχός Ξηροποτάμου, άφιερωτής 132, 155 
'Χριστόφορος, μοναχός, στο τριπρόσωπο κελ-

λίου 66 
8Χριστόφορος, εκπρόσωπος Όρμύλιας 43 
9Χριστόφορος Γερμάνης, άπο τή Νάξο, συν

τάκτης τοϋ εγγράφου 38 
Χριστόφορου Γεώργιος, εκπρόσωπος Πολύ

χρου 30 
Χρύσανθος, ιερομόναχος, κληρικός Μαρώνειας 

126 
Χρυσαυγή 184 
Χρυσαφής, γείτονας 161 
2Χρυσάφης, εκπρόσωπος Πάλτζας 105 
3Χρυσάφης, πρωτοπαπάς, ιερέας, εκπρόσωπος 

Νιγρίτας 127 
4Χρυσάφης τοϋ Χατζή, μάρτυρας 150 
χρυσόβουλλο: Ξηροποτάμου 6, 12, 111, 113, 

Θεοδοσίου Β' Βυζ. 8, Ρωμανοΰ Α' Λακα-
πηνοΰ 17, Βυζ. 9, Κωνσταντίνου Ζ' Πορ
φυρογέννητου 17, Ανδρόνικου Β' 170, 171, 
178, 179, 183, Βυζ. 10, Είσ. 10' αύθέντου 
Βλαχίας, βοεβόδα'Ιωάννου Σκαρλάτου Γκί-
κα Κώδ. 4, αύθέντου Μπογδανίας, βοεβόδα 

'Ιωάννου Θεοδώρου Κώδ. 4, βοεβόδα Γρη-
γορίου 136, βοεβόδα 'Ιωάννη Νικολάου 
Μαυροκορδάτου 93, 95, 99, μετοχίου Πλου-
μπου'ίτας 96" Σιμωνόπετρας 21 

Χρυσοκελαρίτης, ηγούμενος γείτονας 184 
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Χρυσοχοΐδης Κρ. Είσ. 9 
χρυσοχόος 108, 121 
Χωνιάτης, γείτονας 26 
χώρα: 56" 'Αγίου Μάμαντος 135" Άειβάτι 

124* Βραστών 107" Γαλάτζητας (Γαλάτι-
στα) 77" Γλώσσα Σκοπέλου 142* 'Ιερισσού 
9, 36" Ά ν ω Κρουσόβου 73* Κάτω Κρου-
σόβου 131· Λογγοβικίας 74· Νάξου 40* Νι
γρίτας 127, 149· Όρμύλιας 43, 188" Πάλ-
τζας 105· Πολυγύρου 62· Πολύχρου 25, 30* 
Σούρπας 75· Τζερπίστας 128· Τζίτζου 156 

χωράφι 5, 10, 23, 25, 26, 27, 31, 35, 36, 37, 
38, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 55, 59, 67, 70, 
72, 83, 86, 87, 88, 90, 101, 102, 104, 110, 
138, 139, 150, 151, 156, 157, 158, 160, 
161, 164, 185, 186,188, 189,190,191" λι
βάδι 3 1 ' μέ ελιές 86, 101 ' καταγραφή 157, 
158 

χωρίο: ευλογημένο Κώδ. 2" Ά γ ι ο ς Νικόλαος 
162' Βούλγαρο 177" Βραστά, Βόσπορος 
107· Γαλαρινοΰ 109" Γριντοπόρι 100' Διζ-

δαρκιόγι, Μεσημβρία 65- Καλύβια 104' 
Κουβιοί 150" Κραντοπόρι 48* Νιγρίτα 149* 
Πάλτζια 146, 147, 148· Πάνω Χωριά, Νά
ξου 40· Σαγκρί, Νάξου 32· Τζίτζου 157* 
Τζιτζόρι, Νησί Μεσσηνίας 184 

χωροεπίσκοπος Ναξίας, (χωρίς δνομα), μάρ
τυρας 143 

ψάλτης: Κλήμης, 'ιερομόναχος 20* Γιαννάκος 
τοϋ Γεωργάκη 71 

Ψαρά Κώδ. 6 
Ψαροφας Μανόλης, γείτονας 85 
ψήφος, κανονική 3 
ψυχή 17 ,44 ,45 ,143 ,173 ,181 
ψυχικά 2 
ψυχική σωτηρία 31, 32, 37, 44, 45, 47, 115, 

123 ,126 ,131 ,135 ,143 , 150,151 
ψωμάδες 108 

ωρολόγιο Κώδ. 4 
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