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ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TOT ΑΡΧΕΙΟΥ 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΑΛΗΝΙΚΑ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1056 - 1695 

Ή ταξινόμησες του αρχείου της εν Ά γ ί ω "Ορει ίερας μονής του 'Αγίου 

Ιωάννου τοϋ Προδρόμου της Νέας Πέτρας, έπικεκλημένης του Διονυσίου, 

έγένετο κατά την διάρκειαν τριών αποστολών, όργανωθεισών ύπο τοϋ Κέντρου 

Βυζαντινών Ερευνών του Βασιλικού 'Ιδρύματος 'Ερευνών κατά τα έτη 1963, 

1964 και 1965. Τών αποστολών μετέσχον οι γράφοντες, ο'ι όποιοι παρέμει

ναν συνολικώς εις την ίεράν μονήν Διονυσίου πλέον του μηνός, δαψιλώς φι-

λοξενηθέντες υπό της μονής. Εις την έργασίαν των μεγάλως έβοηθήθησαν 

ύπο πάντων τών μελών της ίερας άδελφότητος και ιδιαιτέρως ύπο τοϋ καθη-

γουμένου, γέροντος Γαβριήλ, ως και παρά τών πατέρων Δομετίου και Ευστρα

τίου. Έ φ ' ώ και άπο της θέσεως ταύτης αισθάνονται τήν ύποχρέωσιν όπως 

εκφράσουν τάς ειλικρινείς των ευχαριστίας. 

Προηγούμεναι ταξινομήσεις τοϋ αρχείου 

Το άρχεΐον της ίερας μονής Διονυσίου είχε τύχει καΐ παλαιοτέρων ταξι

νομήσεων. Το πλείστον τών νεωτέρων εγγράφων (μετά το 1700) είχε ταξι-

νομηθή τελευταίως υπό του πατρός Θεοκλήτου Διονυσιάτου τή εντολή του 

καθηγουμένου Γαβριήλ. Ώ ς προς το τμήμα τοΰτο του αρχείου ή ημετέρα συμ

βολή υπήρξε μικρά, καθ' δσον ή ταξινόμησις εϊχε γίνει συστηματικώς ύπο 

ανδρός λογίου. "Αλλωστε το τμήμα τοΰτο τοϋ αρχείου έξήρχετο της σφαίρας 

τών άμεσων διαφερόντων τοϋ Κέντρου Βυζαντινών 'Ερευνών και συνεπώς 

δέν απετέλεσε θέμα ιδιαιτέρας μελέτης. 

Έ κ τών παλαιοτέρων εγγράφων τα επισημότερα εΐχον έπανειλημμέ-

μως ταξινομηθή και μελετηθή ύπο τών μοναχών. Τοΰτο καταφαίνεται έ κ τ ω ν 

επί τοϋ νώτου τών εγγράφων σημειωμάτων, τά όποια ενίοτε είναι σύγχρονα 

αυτών τούτων τών εγγράφων. Πολλά εξ αυτών άντεγράφησαν επανειλημμένως 

άνά τους αιώνας. Ξενόγλωσσα τίνα έγγραφα μετεφράσθησαν. Ειδικώς περί τά 

έτη 1909 - 1915 έγένετο εν τή μονή εσωτερική απογραφή, κατάταξις και ερ

γασία συντηρήσεως τών επισήμων εγγράφων της Βυζαντινής και πρώτης 
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Μεταβυζαντινής περιόδου. Αύτη είναι ή μόνη γνωστή εις ήμας συστηματική 

προσπάθεια ταξινομήσεως και αντιγραφής τοϋ αρχείου. 

Το Ιργον τοΰτο οφείλεται, κατά πληροφορίας παρασχεθείσας ύπο τοϋ 

καθηγουμένου Γαβριήλ, εις τον τότε ακμάζοντα μοναχον Δομέτιον Διονυ-

σιάτην. Τότε περισυνελέγησαν τά επίσημα έγγραφα τής μονής καί, άφοΰτά 

έφθαρμένα εξ αυτών έπεσκευάσθησαν (κυρίως δι' έπικολλήσεως φύλλου χάρ

του επί τοϋ νώτου), έταξινομήθησαν κατά μετόχια εντός μεταλλίνων κυλιν

δρικών κυτίων. Έ ν συνεχεία τά έγγραφα άντεγράφησαν αυτούσια ή εν περι-

λήψει εις τετράδια, εν εκαστον τών οποίων άντεστοίχει προς εν κυτίον, συνε-

τάχθη δε καί εύρετήριον τών τετραδίων. Ή αύτη εργασία έγένετο καί δια τά 

ξενόγλωσσα έγγραφα καί κυρίως δια τά Τουρκικά, αϊ μεταφράσεις ή περιλή

ψεις τών οποίων οφείλονται εις τους έν τή μονή έργασθέντας μεταφραστάς 

Δημήτριον Σάββαν Σερραΐον καί Νικόλαον Ίορδανίδην (ό όποιος έχει μετα

φράσει εκ τής Ρωσικής καί ούκάζιον τής Αικατερίνης τής Μεγάλης) 1 . 

Ή ύπο τών ερευνητών τοϋ Κέντρου Βυ
ζαντινών Ερευνών επιτελεσθεϊσα εργασία 

Αί άποστολαί τοϋ Κ.Β.Ε. άπέβλεπον εις τήν ταξινόμησιν παντός τοϋ 

αρχείου καί εις τήν μελέτη ν, φωτογράφησιν καί καταλογογράφησιν τοϋ αρ

χαιοτέρου τμήματος αύτοΰ. 

Οΰτως τά εις τήν διάθεσιν τών γραφόντων τεθέντα 'Ελληνικά έγγραφα 

έχωρίσθησαν κατ' αρχήν επί τή βάσει χρονολογικών κριτηρίων. Δια λόγους 

πρακτικούς ετέθη ως χρονολογικον δριον το έτος 1700. Πάντα τά αρχαιότερα 

τοϋ έτους τούτου έγγραφα περιεγράφησαν, έφωτογραφήθησαν καί έταξινο

μήθησαν επί τή βάσει διπλωματικών κριτηρίων. Τήν μελέτην τών εγγράφων 

τούτων άνέλαβον ο! είς το άρχεΐον εργασθέντες συνεργάται: ο Ν. Οΐκονομίδης 

ανέλαβε τά έγγραφα άπο τοϋ 1056 μέχρι τοϋ 1504, ενώ ο Π. Νικολόπουλος 

άπαντα τά μεταγενέστερα (1512 κέ. ), συνέταξαν δε έκαστος εξ αυτών το 

άντίστοιχον τμήμα τών περιγραφών καί περιλήψεων τοϋ κατωτέρω άναλυτι-

κοΰ καταλόγου. Δια τά νεώτερα έγγραφα προεκρίθη ή διατήρησις τής κατά 

μετόχια ταξινομήσεως, ληφθέντος ύπ' δψιν τοϋ δτι ή ταξινόμησις αυτή εξυ

πηρετεί καλλίτερον το χρηστικον τμήμα του αρχείου. Ή ίδια αρχή έτηρήθη 

καί προκειμένου περί τών ξενόγλωσσων εγγράφων, δοθέντος δτι τά πλείστα 

εξ αυτών ανάγονται εις τήν μετά το 1700 χρονικήν περίοδον. Ίδιαίτερον ένδια-

1. Εις το άρχεΐον τής μονής σώζονται επίσης πολυάριθμοι μεταφράσεις των μεταγε
νεστέρων κυρίως Τουρκικών επισήμων έγγραφων και τίτλων ιδιοκτησίας, γενόμεναι ύπο 
τοϋ έν Θεσσαλονίκη εγκατασταθέντος μετά το 1912 επισήμου Ελληνικού μεταφραστικού 
γραφείου. 
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φέρον παρουσίαζον, ώς εκ τής αρχαιότητος των, τά Τουρκικά έγγραφα. Τή 

ευγενώς προσφερθείση συνδρομή τοϋ Ουγγρικής καταγωγής Βρεταννοΰ άνα-

τολιστοΰ G. Schaber! διεχωρίσθησαν καί έφωτογραφήθησαν τά προ τοϋ έτους 

1000 Έγείρας (1591/92 μ.Χ. ) έγγραφα, τών οποίων ή μελέτη ανετέθη εις 

τήν δεσποινίδα Ελισάβετ Ζαχαριάδου τοϋ καθ' ήμας Κέντρου. 

Το μεγαλύτερον μέρος τοϋ αρχείου έτοποθετήθη εντός δύο μεταλλικών 

αρχειοθηκών, τάς οποίας προσέφερε το Βασιλικον "Ιδρυμα Ερευνών. Τά 

υπόλοιπα, δευτερευούσης σημασίας έγγραφα, έτοποθετήθησαν εντός ξυλίνων 

συρταριών προς τοΰτο κατασκευασθέντων ύπο τής μονής. 

Διάγραμμα τής ταξινομήσεως τοϋ αρχείου 

'Αρχειοθήκη Α 

Συρτάριον 1. 'Έγγραφα Τουρκικά (27 φάκελλοι, περιέχοντες 517 Ιγγραφα). 
Συρτάριον 2. "Εγγραφα Ελληνικά αρχαιότερα τοϋ 1700 (περιγράφονται αναλυτικώς 

κατωτέρω). "Εγγραφα ξενόγλωσσα παλαιά. 
Συρτάριον 3. "Εγγραφα 'Ελληνικά μετοχίων, 18ου - 20οΰ αί. 
Συρτάριον 4. Έγγραφα "Ελληνικά μετοχίων, 18ου - 20οϋ αί. 

'Αρχειοθήκη Β 

Συρτάριον 1. "Εγγραφα πατριαρχικά, επισκοπικά, αγιορείτικα, 18ου - 20οϋ αί. 
Συρτάριον 2. Έγγραφα σχετικά μέ πολιτικάς αρχάς καί μέ τήν διαχείρισιν τής περιουσίας 

της μονής, 18ου - 20οϋ αί. 
Συρτάριον 3. ΈπιστολαΙ αντιπροσώπων της μονής εις Καρυάς, 19ου - 20οΰ at. 
Συρτάριον 4. ΈπιστολαΙ αντιπροσώπων, επιτρόπων, φάκελλοι αγιορείτικων υποθέσεων, 

αλληλογραφία σχετική μέ κτήματα είς Ρωσίαν καί Ρουμανίαν (Χοταράνι). 

Ξύλινα συρτάρια (1-9) 

'Αλληλογραφία διαφόρων πατέρων 19ου - 20οϋ αι., αποδείξεις, κιβωτίδιον έν φ 
συνεκεντρώθησαν τα άνευρεθέντα τετράδια τοϋ καταλόγου τοϋ π. Δομετίου, όίλλα νεώτερα 
αντίγραφα τών γνωστών εγγράφων, μεταφράσεις Τουρκικών εγγράφων, 9 Ρωσικά καί 
Βλάχικα Ιγγραφα εις δέμα. 

Πρέπει να σημειωθή δτι ώρισμένα έκ τών επισημότερων έγγραφων τής μονής έχουν 
τοποθετηθή εντός ξύλινου κιβωτίου, το όποιον, κατά πληροφορίας παρασχεθείσας ύπο τοϋ 
καθηγουμένου Γαβριήλ, φυλάσσεται είς το σκευοφυλάκιον τής μονής. Τά έγγραφα ταϋτα 
είναι: 

1. Το κτιτορικον χρυσόβουλλον τής μονής (βλ. κατωτ. άρ. 12) 
2. Σιγίλλιον τοϋ πατριάρχου Τιμοθέου τοϋ έτους 1616 (άρ. 40) 

3. Σιγίλλιον τοϋ πατριάρχου Κυρίλλου τοϋ έτους 1630 (άρ. 41) 
4. Σιγίλλιον τοϋ πατριάρχου Καλλινίκου τοϋ έτους 1805 

5. Το Βλαχικον κηρόβουλλον τής Ροξάνδρας τοϋ έτους 1570 
6. Δύο Βλάχικα κηρόβουλλα τών ετών 1640 καί 1696 
7. "Εν ε'ιλητον Τουρκικόν. 

Έ κ τών ώς άνω έγγραφων, τά Ελληνικά περιγράφονται εΕς τήν οίκείαν θέσιν τοϋ 
καταλόγου. 
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Τέλος τέσσαρα αντίγραφα Βυζαντινών εγγράφων ευρίσκονται είς τήν βιβλιοθήκην, 
ύπο τους αριθμούς (κωδίκων) 789, 791, 797, 798 (πρβλ. Ε υ θ υ μ ί ο υ Δ ι ο ν υ σ ί α -
τ ο υ, Συμπληρωματικός κατάλογος ελληνικών χειρογράφων Ιεράς μονής Διονυσίου 'Αγίου 
"Ορους, Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 27 (1957), σελ. 266, 267). Καί 
τά έγγραφα ταϋτα περιγράφονται είς τήν οίκείαν θέσιν τοϋ καταλόγου. 

Είς τον κατωτέρω άναλυτικόν κατάλογον τοϋ παλαιοτέρου τμήματος τοϋ Ελληνικού 
αρχείου τής ίερας μονής Διονυσίου ('Αρχειοθήκη Α', συρτάριον 2) χρησιμοποιούνται αί 
ακόλουθοι συντμήσεις: 
Ά ρ χ ι μ . Γ α β ρ ι ή λ : Ά ρ χ ι μ α ν δ ρ ί τ ο υ Γ α β ρ ι ή λ , Ή εν Άγίψ "Ορει 

'Ιερά Μονή τον Άγιου Διονυσίου, 'Αθήναι 1959. 
D ö 1 g e r, Schatzkammern : F. D ö 1 g e ρ, Aus den Schatzkammern des Heiligen 

Berges, Μόναχον 1948. 
D ö l g e r - W i r t h , Regesien .· P. D ö 1 g θ Γ, Regesten der Kaiserurkunden des Oströ

mischen Reiches, E' , unter verantwortlicher Mitarbeit von P. W i r t h , Μό
ναχον - Βερολϊνον 1965. 

Β. Α α ο ύ ρ δ α ς : Β . Λ α ο ύ ρ δ α , Κρητικά Παλαιογραφικά, 19. Κρητικά έγγραφα 
εις τάς μονάς τοϋ 'Αγίου "Ορους, Α'. Μονή Διονυσίου, Κρητικά Χρονικά 9 (1955), 
σελ. 479-489. 
Αί διαστάσεις τών εγγράφων παρέχονται είς χιλιοστόμετρα. 

Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 

1 Χρυσόβουλλος λόγος 'Ιωάννου Τ' Καντακουζηνοί} 
Νοέμβριος, ίνδ. 1, έτος 6856 (1347) 

Φάκ. 1, άρ. 1. Περγαμηνή 754x269 (247), έκ δύο τεμαχίων 556 καί 212. Με
λάνη καστανόχρους, κιννάβαρι.— Διατήρησις καλή" το κάτω μέρος, βπου ή σφραγίς, έχει 
αποκοπή.— Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Ορθογραφία. Πρωτότυπον. ΈπΙ τοϋ νώτου, είς το 
κόλλημα, δια μονοκονδυλιάς : f Έγεγόνει κατά μήνα Νοέμβριον, τοϋ ,ςωνς' έτους, Ινδι-
κτιώνος α' f. 

Ό αυτοκράτωρ χορηγεί είς τον μέγαν παπίαν Δημήτριον Καβάσιλαν είς 

κληρονομικό) δικαιώματι κτήσιν καί νομήν, «ποσότητα» 250 ύπερπύρων έκ 

τών χωρίων Κατακαλή, Πλαγηνά καί Θέρμα, τά όποια προηγουμένως εΤχον 

δοθή δια προστάγματος είς τον Καβάσιλαν. Ή παραχώρησις γίνεται δια τάς 

πολλαπλός υπηρεσίας, τάς οποίας ό μέγας παπίας καί οί υιοί του προσέφε-

ρον είς τον αυτοκράτορα κυρίως κατά τον εμφύλιον πόλεμον. — "Α ρ χ. : Το 

μεν τους αγαθούς άνδρας... 

Έκδ. : Ά ρ χ ι μ . Γ α β ρ ι ή λ , σελ. 96-97.— Γ. © ε ο χ α ρ ί δ ο υ , Δημήτριος 
Δούκας Καβάσιλας xal άλλα προσωπογραφικά έξ ανεκδότου χρυσοβούλλον τοϋ Καντα
κουζηνού, Ελληνικά 17 (1962), σελ. 1-23. Πρβλ. D ö l g e r - W i r t h , Regesten, άρ. 
2933. 

2 Χρυσόβουλλος λόγος "Ιωάννου Ε' Παλαιολόγου 
Αύγουστος, ίνδ. 4, έτος 6874 (1366) 

Φάκ. 1, άρ. 2. Χάρτης 404x297 (κολοβόν κάτω). Μελάνη μαύρη, κιννάβαρι.— 
Διατήρησις μετρία (υγρασία, σχισίματα είς διπλώσεις).—Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Ορθο
γραφία. Πρωτότυπον (πρβλ. άντίγραφον, άρ. 3).— Είς το άρχεΐον σώζεται λυτή χρυσή 
σ φ ρ α γ ί ς τοϋ αύτοκράτορος 'Ιωάννου Ε' τοϋ Παλαιολόγου (διαμ. 34) φέρουσα είς 
τήν προσθίαν δψιν τον αυτοκράτορα ορθόν καί είς τήν όπισθίαν τον Ίησοϋν Χριστον èv-
θρονον (πρβλ. D ö l g e r , Schatzkammern, άρ. 118,5). Κατά πασαν πιθανότητα ή σφρα
γίς αΰτη προέρχεται έκ τοϋ παρόντος χρυσοβούλλου. 

Ό αυτοκράτωρ επικυρώνει τήν κτήσιν καί έπικαρπίαν τών έν Λήμνω 

κτημάτων τών μονών Κουτλουμουσίου καί Νέας Πέτρας. Τά κτήματα ταΰτα 

προέρχονται έκ δωρεών του Μιχαήλ Ίεράκη καί τοϋ μεγάλου στρατοπεδάρχου 

'Αστρα. — Ά ρ χ. : ΈπεΙ οί μοναχοί τών κατά το "Αγιον "Ορος τον "Αθω 

διακειμένων... τον Κοντλονμοναη... 

'Ανέκδοτον. Πρβλ. D ö l g e r - W i r t h , Regesten, άρ. 3109. V. L a u r e n t , 
Rev. Et. Byz. 6 (1948), σελ. 132-133. 
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3 Κεκυρωμένον άντίγραφον τοΰ νκ άρ. 2 χρυσοβούλλου 

Φάκ. 1, άρ. 3. Χάρτης 282x221. Μελάνη μαύρη.— Διατήρησις μετρία (υγρασία, 
σχισίματα εις διπλώσεις).— Συντομογραφίαι πολλαί. Άνορθόγραφον. 

'Υπογράφεται ύπο του μητροπολίτου Ούγγροβλαχίας 'Ιερεμίου (ΙΔ' -
ΙΕ' αί.). 

4 Χρυσόβουλλος λόγος 'Ιωάννου Ζ' Παλαιολόγου 
Αύγουστος, ίνδ. 1, έτος 6916 (1408) 

Φάκ. 1, άρ. 4. Περγαμηνή 670x343. Μελάνη καστανόχρους, κιννάβαρι.—Διατή-
ρησις καλή. — Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Ορθογραφία. Πρωτότυπον. 

Ό αυτοκράτωρ δωρεΐται εις τήν μονήν Διονυσίου τό εις Κασσάνδραν 

παλαιοχώριον Μαρίσκιν, εις το όποιον αναλαμβάνει να δημιουργήση δύο 
«ζευγάρια». Μέχρι τής παραδόσεως τών ζευγαριών, ή μονή θα λαμβάνη κατ' 
έτος άπο τοΰ εισοδήματος τών αυτοκρατορικών ζευγαριών 16 πολιτικά μό
δια σίτου. —"Α ρ χ. : Έπει οί εις το μονύδριον τοϋ κνρ Διονυσίου. . . 

"Εκδ. : Ά ρ χ ι μ. Γ α β ρ ι ή λ , σελ. 98 - 99. — D ö 1 g e r, Schatzkammern, 
άρ. 13. Πρβλ. D ö l g e r - W i r t h , Regesten, άρ. 3211. 

5 Πρόσταγμα "Ιωάννου Ε' Παλαιολόγου 
3 Ιουνίου, ίνδ. 5 ( 1 3 8 2 ) 

Φάκ. 2, άρ. 1. Χάρτης 210x280. Μελάνη καστανόχρους, κιννάβαρι (τό μηνολόγιον). 
Διατήρησις μετριωτάτη (φθοραί είς διπλώσεις, υγρασία).—Συντομογραφίαιδλίγαι. 'Ορ
θογραφία. Πρωτότυπον. 

Ό αυτοκράτωρ απαλλάσσει παντός τέλους καί βάρους τά έν Λήμνω κτή
ματα τής μονής Διονυσίου καί ορίζει, δπως ή μονή λαμβάνη κατ' έτος άπο 
τάς «δημοσιακάς δουλείας» τής νήσου Λήμνου 16 πολιτικούς μοδίους σίτου, 
4 οσπρίων καί 3 καντάρια τυρού. —• "Α ρ χ. : ΈπεΙ προ καιρόν τινός ανέ-
φερεν. . . 

"Εκδ. : D ö l g e r , Schatzkammern, άρ. 21. Πρβλ. D ö l g e r - W i r t h , Re
gesten, άρ. 3175. 

6 Πρόσταγμα Μανουήλ Β' Παλαιολόγου 
20 Δεκεμβρίου, ίνδ. 8, έ'τος 6923 (1414) 

Φάκ. 2, άρ. 2. Χάρτης 215 Χ 290. Μελάνη καστανόχρους, κιννάβαρι (το μηνολόγιον ). — 

Διατήρησις μετρία (υγρασία, σητόβρωτον). — Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Ορθογραφία. Πρω
τότυπον. 
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Ό αυτοκράτωρ παραχωρεί φορολογικήν άπαλλαγήν είς τους πάροικους, 

τους οποίους ή μονή Διονυσίου ήθελεν εγκαταστήσει εις το παλαιοχώριον 

Μαρίσκιν τής Κασσάνδρας. Συμφώνως προς άνειλημμένας υποχρεώσεις των, 

οί μοναχοί οφείλουν νά κτίσουν πύργον προς προστασίαν τής περιοχής. — 

"Α ρ χ. : 'Επειδή δ μακαρίτης υιός τής βασιλείας μου. .. 

"Εκδ. : Ά ρ χ ι μ. Γ α β ρ ι ή λ , σελ. 99 - 100. — D ö 1 g e r, Schatzkammern, 
άρ. 24. Πρβλ. D ö l g e r - W i r t h , Regesten, άρ. 3344. 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΕΣΠΟΤΩΝ 

7 Όρισμος του δεσπότου 'Ανδρόνικου Παλαιολόγου 
Μάρτιος, ίνδ. 10, έτος 6925 (1417) 

Φάκ. 3, άρ. 1. Χάρτης 169 Χ 288. Μελάνη καστανόχρους· ή υπογραφή ερυθρά. — Δια-
τήρησις μετρία (σητόβρωτον, φθοραί εις τάς διπλώσεις, υγρασία, παρουσιάζει κενά συμ-
πληρωθέντα κατά μεταγενεστέραν έπισκευήν). — Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Ορθογραφία. 
Πρωτότυπον. 

Ό δεσπότης παραχωρεί είς τήν μονήν Διονυσίου πάσαν τήν έκ τοΰ πα-

λαιοχωρίου Μαρίσκιν (Κασσάνδρας) έξαρτωμένην περιοχήν προηγουμένως 

ή μονή κατείχε μόνον τήν «καθέδραν» τοΰ παλαιοχωρίου τούτου. — "Α ρ χ. : 

'Επει δ μακαρίτης εξάδελφος τής βασιλείας μου. . . 

8 Όρισμος τοϋ δεσπότου 'Ανδρόνικου Παλαιολόγου 
'Οκτώβριος, ίνδ. 12, Ιτος 6926 (1418) 

Φάκ. 3, άρ. 2. Περγαμηνή 214x312. Μελάνη καστανόχρους* ή υπογραφή ερυθρά. — 
Διατήρησις μετρία (υγρασία, φθοραί είς τάς διπλώσεις, κενά κατά μήκος της δεξιάς ώας 
συμπληρωθέντα κατά μεταγενεστέραν έπισκευήν). — Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Ορθογραφία. 
Πρωτότυπον. 

Ό δεσπότης αναλαμβάνει νά κτίση ιδίοις έξόδοις πύργον είς το χωρίον 

Μαρίσκιν, 6που è 'ίδιος καί ή μονή Διονυσίου (είς ην το Μαρίσκιν ανήκει) 

θά εγκαταστήσουν ανθρώπους. Τά έ'ξοδα τής εγκαταστάσεως αναλαμβάνει 

ό δεσπότης, ό όποιος καί θά εΐσπράττη άπαν το εισόδημα καί το ήμισυ τών 

φόρων. Μετά τον θάνατον του, ή δεκάτη, το εισόδημα καί οί παντός είδους 

φόροι τών προσκαθημένων θά περιέλθουν είς τήν μονήν. Έ ξ άλλου ή μονή 

αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν νά τελή κατά Σάββατον λειτουργίαν υπέρ τοΰ 

δεσπότου. — " Α ρ χ . : ΈπεΙ ή κατά το θείον ορός τον "Αθω.. . 

"Εκδ.: Ά ρ χ ι μ. Γ α β ρ ι ή λ , σελ. 100 - 101. — D ö 1 g e r, Schatzkammern, 
άρ. 30 (ύπο χρονολογίαν 1417). 
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9 Όρισμός τοϋ δεσπότου 'Ανδρόνικου Παλαιολόγου 
Σεπτέμβριος, ίνδ. 14 (1420) 

Φάκ. 3, άρ. 3. Περγαμηνή 340x228. Μελάνη κιρροϋ χρώματος· ή υπογραφή καστα
νόχρους. — Διατήρησις κακή (μυόβρωτον καθ' άπασαν τήν δεξιάν πλευράν καί τίνα σημεία 
της αριστεράς). — Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Ορθογραφία. Πρωτότυπον. 

Ό ηγούμενος τής μονής Διονυσίου παρουσιασθείς είς τον δεσπότην έζή-

τησε: 1. Τον περιορισμον καί τήν παράδοσιν γ ή ς δέκα ζευγαριών περί το με-

τόχιον Μαρίσκιν. 2. Τήν παρά τής μονής εϊσπραξιν τής δεκάτης τών καλ

λιεργούμενων γαιών. 3. Τήν είς τήν μονήν παραχώρησιν τοϋ άλι[οτοπίου], 

το όποιον ευρίσκεται πλησίον τοϋ Μαρισκίου. Ό δεσπότης εγκρίνει τάς ανω

τέρω αιτήσεις, προσθέτει δε δτι, αν ή μονή έγκαταστήση είς Μαρίσκιν και 

άλλους γεωργούς, νέαι γ α ϊ α ι θά παραχωρηθούν εις αυτούς. — "Α ρ χ. : Ή 

κατά τον "Αθω θεία και Ιερά βασιλική μονή. . . 

10 Όρισμος τοΰ δεσπότου Δημητρίου Παλαιολόγου 
Αύγουστος, ίνδ. 8, ί τ ο ς 6938 (1430) 

Φάκ. 3, άρ. 4. Χάρτης 230x303. Μελάνη καστανόχρους· ή υπογραφή ερυθρά.— 
Διατήρησις μετριωτάτη (φθοραί έξ υγρασίας· είς το κάτω μέρος τοϋ έγγραφου ελλείπει 
τεμάχιον τοϋ πρωτοτύπου, κακώς συμπληρωθέν ύπο τοϋ π. Δομετίου). — Συντομογραφίαι 
πολλαί. 'Ορθογραφία. Πρωτότυπον. 

Ό δεσπότης ορίζει, τ ή αιτήσει τοΰ ηγουμένου Δανιήλ, δπως ή μονή 

Διονυσίου λαμβάνη κ α τ ' έτος άπο τοΰ «οίκομοδίου» τής Λήμνου 8 μοδίους σί

του. Ή μονή αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν νά τελή δύο λειτουργίας εβδομα

διαίως: έκάστην Τρίτην δια τήν ψυχήν Μανουήλ Β ' Παλαιολόγου καί έκά-

στην Κυριακήν δια τήν ψυχήν τοΰ δεσπότου. — "Α ρ χ. : Ή κατά το άγων 

δρος τον "Αθω διακείμενη... 

Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Ή υπογραφή έχει κατά λάθος συμπληρωθή ύπο τοϋ π. Δομετίου 

είς «'Ιωάννης ό Παλαιολόγος ό δεσπότης». Έ π ί τοΰ άρχικοϋ χάρτου διακρίνονται σαφώς 

τά γράμματα Δη- τοΰ ονόματος Δημήτριος. "Αλλωστε, ό Δημήτριος Παλαιολόγος ήτο 

πράγματι δεσπότης έν Λήμνω κατά το 1430, ένω ουδείς "Ιωάννης δεσπότης Παλαιολόγος 

ύπηρχεν έν τφ Βυζαντινω κράτει κατά τήν έποχήν ταύτην. 

11 Όρισμος 
"Ανευ χρονολογίας ( 1 4 3 0 - 1 4 6 4 ) 

Φάκ. 3, άρ. 5. Χάρτης 102x290. Μελάνη καστανόχρους.—Διατήρησις κακίστη 

(το κάτω μέρος τοϋ εγγράφου, οπού καί ή υπογραφή, έχει άποσχισθή. 'Υγρασία, σχισίμα

τ α ) . — Συντομογραφίαι ολίγαι. Πολυάριθμα ορθογραφικά σφάλματα. Πρωτότυπον (*,). 
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Ό εκδότης τοΰ όρισμοΰ (βασιλεύς ή δεσπότης) παραχωρεί είς τήν μο

νήν Διονυσίου τους φόρους τριών χωρικών τής Λήμνου καί τών κληρονόμων 

τ ω ν επίσης απαλλάσσει τήν μονήν τοΰ φόρου ένας ύπερπύρου, τον όποιον 

ώφειλε νά καταβάλλη δια μίαν οίκίαν είς το κάστρον Κοτζίνου. — "Α ρ χ. : 

'Επειδή δ καΟηγούμενος τής σευασμίας. . . κύρις Λουκάς. . . 

Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Το έγγραφον τοΰτο χρονολογείται εξ εσωτερικών στοιχείων με
ταξύ τών ετών 1430 καί 1464' έκδοτης του δυνατόν νά είναι ό αυτοκράτωρ 'Ιωάννης Η' 
Παλαιολόγος ή ό αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος ή ό δεσπότης Δημήτριος 
Παλαιολόγος (πιθανώτατα ό τελευταίος). 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 

12 Χρυσόβουλλος λόγος 
τοϋ αΰτοκράτορος "Αλεξίου Γ' Μεγάλου Κομνηνού 

Σεπτέμβριος, Ίνδ. 13, έ'τος 6983 (1374) 

Κιβωτίδιον, άρ. α'. Χάρτης (έπί μεταξωτού υφάσματος) 3010x403 (αποτελείται 
έξ Ιξ τεμαχίων : 581, 583, 578, 470, 578, 327). Μελάνη καστανόχρους· οί στ. 1, 3, ό μήν, 
ή ίνδικτιών καί ή αυτοκρατορική υπογραφή ερυθρά- ό στ. 2 καί εντός τοϋ κειμένου αί λέ
ξεις βασιλεία μου, Χριστός, Θεός, λόγος, χρυσά. — Διατήρησις καλή (υγρασία, μικρά 
σχισίματα). — Γραφή δυσανάγνωστος' εξεζητημένη άπομίμησις προτύπων τοΰ ΙΑ'αιώ
νος. Πολυάριθμοι συντομογραφίαι. 'Ορθογραφία. Πρωτότυπον (πρβλ. αντίγραφα άρ. 

13 - 16). — Μεταξύ τών στίχων 2 καί 3 παρεμβάλλεται ωραιότατη μ ι κ ρ ο γ ρ α φ ί α , 
παριστώσα τον αυτοκράτορα μετά τής συζύγου του Θεοδώρας. Οί δύο βασιλείς κρατούν 
είς τάς χείρας των το ίδρυτικον χρυσόβουλλον τής μονής, ένφ άνωθεν ευλογεί αυτούς ό 
άγιος 'Ιωάννης ό Πρόδρομος. — Ή χρυσή σ φ ρ α γ ί ς ευρίσκεται είς δύο φύλλα, έρραμμένα 
εκατέρωθεν τής μικρογραφίας δι" έρυθροΰ νήματος. Είς τήν προσθίαν δψιν (διαμ. 47), ό 
αυτοκράτωρ ορθός. Είς τήν οπισθίαν (διαμ. 45 ) ό Ίησοϋς Χριστός ορθός προ τοΰ θρόνου. 

Ό αυτοκράτωρ παραχωρεί είς τον Ίερομόναχον Διονύσιον το ποσόν τών 

100 σωμίων, δια τήν άποπεράτωσιν τής μονής του (ό Διονύσιος είχεν ήδη 

ανεγείρει τό φρούριον), ή οποία ευρίσκεται κάτωθεν τοΰ Μικροΰ "Αθωνος 

πλησίον τών Βουλευτηρίων παρά τον λεγόμενον Άεροπόταμον. Υπόσχεται 

επίσης έτησίαν έπιχορήγησιν τής μονής διά τοΰ ποσοΰ τών 1000 άσπρων κο-

μνηνάτων, τά όποια θά άρχίση νά καταβάλλη το βεστιάριον τής Τραπεζοΰν-

τος μετά τριετίαν. Ή μονή αναλαμβάνει 1) νά μνημονεύη είς πάσας τάς ακο

λουθίας τον κτίτορα αυτοκράτορα καί πάντας τους συγγενείς του καί 2) νά 

δέχεται φιλοφρόνως τους Τραπεζουντίους, οί όποιοι έρχονται είς αυτήν ώς 

προσκυνηταί ή ώς υποψήφιοι μοναχοί. — "Α ρ χ. : Ό δεχόμενος νμας έμε 

δέχεται... 

"Εκδ. : V. G. Β a r s k i j , Stranstvoçanija po svjatym mestam vostoka s 1723 
do 1747 g., eas t III (1744 g. ), Πετρούπολις 1887, σελ. 377 κέ. — Σ ι μ ω ν ί δ ο υ, Ό ρ -
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Θοδόξων 'Ελλήνων θεολογικοί γραφαΐ τέσσαρες, Λονδϊνον 1859, σελ. 120 κ έ ξ . — J . P h . 
F a l l m e r a y e r , Original Fragmente, Chroniken, Inschriften und anderes Mate
rial zur Geschichte des Kaiserthums Trapezunt, Abhandlungen der hist. Classe 
d. bayer. Akad. d. Wissenschaften III, Abt. 3, Μόναχον 1843, σελ. 79 - 95. — J . D r ä-
s e k e , Vom Dionysioskloster auf dem Athos, Byzantinische Zeitschrift 2 (1893), 
σελ. 79-95 . (πρβλ. J . M ü l l e r , αυτόθι, σελ. 440 καί Σ π. Λ ά μ π ρ ο ν, αυτόθι, σελ. 
613 κέ.) — Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ Χ ρ ύ σ α ν θ ο υ , 'Ιστορία τής 'Εκκλησίας τής Τραπε
ζούντας, Άρχεΐον Πόντου 4 - 5 (1933), σελ. 507 - 510 (μερική Ικδοσις). — Ε ύ θ ύ μ ι ο ς 
Δ ι ο ν υ σ ι ά τ η ς , Ποντιακή 'Εστία 1 (1950 ), σελ. 195 - 198. — Ά ρ χ ι μ. Γ α β ρ ι ή λ , 
σελ. 91 - 94. 

13 Κεκυρωμενον άντίγραφον τοΰ προηγουμένου (ΙΔ' αί.) 

Φάκ. 4, άρ. 1. Χάρτης 412x290. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις κακή (έσχι-
σμένον καθ' δλον τό ΰψος καίπολλαχοΰ κατά πλάτος, υγρασία). — Συντομογραφίαι ολίγαι. 
Ελάχιστα σφάλματα αντιγραφής. 

'Υπογράφεται ύπο τοΰ [Θεοδώρου;] Καντακουζηνού καί τοΰ 'Ιβηρίας 

Θεογνώστου. 

14 Άντίγραφον τοϋ υπ" άρ. 12 χρυσοβούλλου (IH' αί.) 

Βιβλιοθήκη, κώδ. 797. Χάρτης 1038x360. Μελάνη καστανόχρους· ή υπογραφή καί 
τίνα αρχικά ερυθρά. — Διατήρησίς καλή. — Συντομογραφίαι ολίγαι. Πολλαί παραναγνώ-
σεις τοϋ πρωτοτύπου κειμένου. — Είς τήν κορυφήν τοϋ εγγράφου άντίγραφον τής μ ι κ ρ ο 
γ ρ α φ ί α ς , ή οποία κοσμεί το πρωτότυπον. 

15 Άντίγραφον τοΰ υπ" άρ. 12 χρυσοβούλλου (ΙΕ' αί.) 

Βιβλιοθήκη, κώδ. 798. Χάρτης 1265x252 (231 κάτω). Μελάνη καστανόχρους καί 
ερυθρά. — Διατήρησις κακή (το κάτω μέρος Ιχει συμπληρωθή υπό τοϋ π. Δομετίου ). — 
Γραφή περίπλοκος. Συντομογραφίαι πολλαί, Πολλαί παραναγνώσεις τοϋ πρωτοτύπου κει
μένου. 

16 Κεκυρωμενον άντίγραφον τοΰ ύπ' άρ. 12 ( ΙΖ' αί. ) 

Φάκ. 4, άρ. 2. Χάρτης 677 Χ 484. Μελάνη μαύρη καί èpxjQpa. — Δίατήρησις καλή 
(υγρασία, σχισίματα). — Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Αρκετά σφάλματα αναγνώσεως. Είς 

τό άνω μέρος δύο αποτυπώματα τής σφραγΐδος τής μονής Διονυσίου. 

17 Πρόσταγμα 
τοΰ αΰίοκράτορος Αλεξίου Δ' Μεγάλου Κομνηνού 

Σεπτέμβριος, ίνδ. 10, Ιτος 6925 (1416) 

Φάκ. 4, άρ. 3. Χάρτης 410x285. Μελάνη καστανόχρους· ή υπογραφή δια κιννα-
βάρεως.—Διατήρησις μετρία (σχισίματα, υγρασία). — Συντομογραφίαι δλίγαι. 'Ορθο
γραφία. Πρωτότυπον (πρβλ. άντίγραφον άρ. 18). 
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Ό αυτοκράτωρ έπικυροϊ τήν έτησίαν δόσιν 1000 άσπρων κομνηνάτο^ν προς 

τήν μονήν Διονυσίου. Προσδιορίζει δτι το ποσόν αυτό θα καταβάλλεται εις 

τον άπεσταλμένον ή είς τον έν Τραπεζοΰντι άντιπρόσωπον (έπίτροπον) τής 

μονής ύπο τοΰ ηγουμένου τής εν Συρμένοις μονής τοΰ Χρίστου, τής επιλεγό

μενης τοΰ Χάλδου. — "Α ρ χ. : Ό άοίδιμος και τρίαμακαριστός εκείνος... 

Έ κ δ . : D Ö 1 g e r, Schatzkammern, άρ. 27. — Ν. Ο ΐ κ ο ν ο μ ί δ ο υ, Πρόσταγμα 
'Αλεξίου Δ' τοϋ μεγάλου Κομνηνού περί τής εν "Αθω μονής τοΰ Διονυσίου, Νέον 'Αθήναιον 
1 (1955), σελ. 1 5 - 2 5 . — Ά ρ χ ι μ. Γ α β ρ ι ή λ, σελ. 94 - 95. 

18 Άντίγραφον τοϋ προηγουμένου ( Ι Ε ' αί.) 

Φάκ. 4, άρ. 4. Χάρτης 82x285. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις κάκιστη, 
Σώζεται μόνον το πρώτον μέρος τοϋ εγγράφου (7 στίχοι επί συνόλου 24 περίπου) είς 
κακήν κατάστασιν (σχισίματα, υγρασία).—Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Ορθογραφία. 

19 Πρόσταγμα 
τοΰ αΰτοκράτορος "Ιωάννου Δ' Μεγάλου Κομνηνοΰ 

"Ανευ χρονολογικής ενδείξεως (1429-1460) 

Φάκ. 4, άρ. 5. Χάρτης 400x277. Μελάνη μαύρη καί κιννάβαρι (ή υπογραφή).— 
Διατήρησις μετρία (υγρασία, σχισίματα). Ό έπικολλήσας το Ιγγραφον έπί χάρτου έχει 
κατά λάθος χωρίσει είς δύο τήν αύτοκρατορικήν ύπογραφήν. — Συντομογραφίαι ολίγαι. 
'Ορθογραφία. Πρωτότυπον. 

Ό αυτοκράτωρ έπικυροϊ τήν ύπο τών προγόνων του καθορισθεΐσαν έτη

σίαν δόσιν 1000 άσπρων προς τήν μονήν Διονυσίου. —• "Λ ρ χ. : Χρή προς 

παν αγαθόν έργον... 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

20 Παραδοτικον γράμμα 
'Ιούλιος, ίνδ. 2 (1409) 

Φάκ. 5, άρ. 1. Χάρτης 203 Χ 290. Μελάνη καστανόχρους καί φαιά (είς το αύτόγραφον 
μέρος τών υπογραφών). — Διατήρησις καλή (υγρασία, ασήμαντα σχισίματα). — Συντο
μογραφίαι ολίγαι. 'Ολίγα ορθογραφικά σφάλματα. —Πρωτότυπον. 

ΟΊ «δαΰλοι» τοΰ αύτοκράτορος (Μανουήλ Β') Παΰλος Γαζής καί Γεώρ

γιος Πρίγκιψ παραδίδουν είς τον Μανουήλ Καβάσιλαν, υίαν τοΰ Δημητρίου, 

τά γονικά κτήματα του, δηλ. το παλαιοχώριον Κατακαλή μετά τοΰ άλιοτο-

πίου του καί τοΰ ήμίσεος τοΰ Άλουποχωρίου. — "Α ρ χ. : Έπει από τών 

δικαιωμάτων, ών ενεφάνισεν. . . 
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21 Παραδοτικον εγγραφον 
Νοέμβριος, ίνδ. 15, έτος 6930 (1421) 

Φάκ. 5, άρ. 2. Περγαμηνή 458x283. Μελάνη καστανόχρους (ένιαχοϋ Ιχει ένισχυθή 

μεταγενεστέρως δια μαύρης μελάνης).—Διατήρησις καλή (υγρασία). — Συντομογραφίαι 

πολλαί. 'Ορθογραφία. Πρωτότυπον (πρβλ. άντίγραφον άρ. 22). 

Καθ' όρισμον τοΰ δεσπότου 'Ανδρόνικου Παλαιολόγου, οί «δοΰλοι» τοΰ 

αύτοκράτορος Στέφανος Δούκας Ραδηνός, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος Οί-

ναιώτης, Δημήτριος 'Ιδρωμένος καί 'Ιωάννης Ραδηνος παραδίδουν είς τήν 

μονήν Διονυσίου γήν 2135 βασιλικών μοδίων περί το χωρίον Μαρίσκιν, ώς 

καί μέρος άλιοτοπίου. — "Α ρ χ. : Έπει ή κατά το αγιον δρος τοϋ "Αθω 

σεβάσμια μονή τον τιμίου ένδοξου προφήτου Προδρόμου. . . 

"Εκδ.: Ά ρ χ ι μ . Γ α β ρ ι ή λ, σελ. 101-103. 

22 Άντίγραφον τοΰ προηγουμένου 

Φάκ. 5. άρ. 3. Χάρτης 520x366. Μελάνη μαύρη.—Διατήρησις καλή.—Συντομο
γραφίαι δλίγαι. 'Ορθογραφία. 

23 Ό ρ ο θ έ σ ι α 

"Ανευ χρονολογίας (ολίγον προ τοΰ 1425) 

Βιβλιοθήκη, κώδ. 791. Περγαμηνή 805x92 (85 κάτω). Μελάνη καστανόχρους.— 
Διατήρησις καλή. — Συντομογραφίαι πολλαί. Πολλά ορθογραφικά σφάλματα. Άντίγρα
φον (ΙΕ' αί., πρβλ. καί αντίγραφα άρ. 24, 25). 

Όροθέσια τών χωραφιών τής Βουνεάδας, ώς ακριβώς αναγράφονται 

είς την μεγάλην θέσιν (κεντρικον κτηματολόγιον) τής Λήμνου: 6 πάροικοι, 

οι όποιοι έχουν 12 οικίας (εξ ών αί ήμίσειαι είς το κάστρον), 1438 μοδίους 

καλλιεργησίμου γής, 23 μοδίους κήπων καί 50,5 μοδίους αμπελώνων. — 

"Α ρ χ. : Άρχόμεθα γράφειν τά δροθέσια. . . 

24 Άντίγραφον τοΰ προηγουμένου (ΙΕ*/ΙΤ* αί.) 

Φάκ. 5, άρ. 6. Χάρτης 313x216. Μελάνη μαύρη.—Διατήρησίς καλή. — Συντομο

γραφίαι πολλαί. 'Αρκετά ορθογραφικά σφάλματα. 

25 Άντίγραφον τοΰ νπ' άρ. 23 (ΙΕ'/Ι^' αί.) 

Φάκ. 5, άρ. 7. Χάρτης 318x218. Μελάνη μαύρη . — Διατήρησις καλή.—Συντο

μογραφίαι πολλαί. 'Αρκετά ορθογραφικά σφάλματα. 
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26 Άπογραφικον γράμμα 
'Ιούλιος, ίνδ. 3 (1425) 

Φάκ. 5, άρ. 4. Χάρτης 292x221. Μελάνη καστανόχρους. Διατήρησις καλή (μικρά 
σχισίματα).—Συντομογραφίαι πολλαί. 'Ορθογραφία. "Αντίγραφον κεκυρωμενον ύπο τοϋ 
μητροπολίτου Λήμνου 'Ιωσήφ (IE' at.). 

Ό παπάς Ίωάσαφ, είς έκτέλεσιν προστάγματος 'Ιωάννου Η' τοΰ Πα

λαιολόγου, παραδίδει είς τήν μονήν Διονυσίου τήν ύπόστασιν τοΰ Δρομορί-

του, είς τήν περιοχήν Βουνεάδας Λήμνου: χωράφια συνολικής εκτάσεως 1450 

μοδίων (εξ ών 450 πετρώδεις) καί μίαν μάνδραν είς Φακόν. Ό ετήσιος φό

ρος τών ώς άνω κτημάτων (24 ύπέρπυρα νομίσματα) θά εισπράττεται παρά 

τής μονής. — "Α ρ χ. : ΈπεΙ ή σεβάσμια και ιερά βασιλική μονή τον κϋρ 

Διονυσίου. . . 

27 Πρακτικον 

[Μάιος], ίνδ. 8, Ιτος 6938 (1430) 
Φάκ. 5, άρ. 5. Χάρτης 438x322. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις καλή.— 

Συντομογραφίαι πολυάριθμοι. 'Ορθογραφικά σφάλματα. Άντίγραφον (ΙΕ' ai.) (copie 
figurée, πρβλ. άντίγραφον άρ. 28). 

Ό «δοΰλος» τοΰ δεσπότου [Δημητρίου Παλαιολόγου] 'Ανδρόνικος 

Σφραντζής Σεβαστόπουλος προβαίνει είς τήν άπογραφήν τών έν Λήμνω κτη

μάτων τής μονής Διονυσίου, τά όποια είναι ελεύθερα παντός φορολογικοΰ 

βάρους. Ή περιουσία καί τα άπο τής μονής εξαρτώμενα κτήματα δύνανται 

να συνοψισθούν κατά προσέγγισιν, ώς εξής: 3 ναοί μετά τών εξαρτημάτων 

των, πολλά οικήματα, 95 μόδιοι άμπελίων, 38 μόδιοι κηπευτικών, 4200 μό-

διοι χωραφιών, 2 μάνδραι καί δύο μΰλοι. — "Α ρ χ. : Τήν άπογραφικήν εξί-

σωσιν και άποκατάστασιν... 

Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Ή ενδειξις τοϋ μηνός υπάρχει μόνον είς το ύπ' άρ. 28 έγγραφον. 

28 Άντίγραφον τοΰ προηγουμένου (IT' αί.) 

Βιβλιοθήκη, κώδ. 789. Περγαμηνή 630x485. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις 
καλή. — Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Ολίγα ορθογραφικά σφάλματα. 

29 Καθορισμός ορίων 
"Ανευ χρονολογικής ενδείξεως (περί το 1474) 

Φάκ. 11, άρ. 6. Χάρτης 152x220. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις καλή.— 
Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Αρκετά ορθογραφικά σφάλματα. Πρωτότυπον (;). 
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Τ ή αιτήσει τών μονών Διονυσίου καί Κασταμονίτου, τρεις γέροντες 

έκ Πορταρέας καθορίζουν τ ά μεταξύ τών κτημάτων τών δύο μονών δρια 

(είς Κατακαλήν). Μεταξύ τών παρόντων σημειοϋμεν τον άρχοντα Μανουήλ 

Ά μ π έ ρ τ ο ν , τον τζελνΐκον του Κωνσταντΐνον καί τον «άνθρωπον» τοΰ κατή 

( k a d i ) Ά ϊ λ έ ζ η ν . — " Α ρ χ. : 'Εσυνεψόνησαν τα δύο μοναστήρια. . . 

30 Περιορισμός 
"Ανευ χρονολογικής ενδείξεως ( π ε ρ ί τ ο 1503/4) 

Φάκ. 5, άρ. 8. Χάρτης 312x223. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις κακή 
(δπαί, σχισίματα, υγρασία). — Συντομογραφίαι ολίγαι. Πολλά ορθογραφικά σφάλματα. 
'Αντίγραφον (ΙΤ' αι., πρβλ. αντίγραφα άρ. 31, 32). 

Περιορισμός τοΰ {εκ 2035 βασιλικών μοδιών} κτήματος τής μονής Διο

νυσίου είς το χωρίον Κατακαλή, υπογραφείς ύπο τοΰ επισκόπου Βαρδαρίου 

καί Πολεανίνης Μακαρίου. — " Α ρ χ . : Γη Ίδιοπεριόριστοςτοναϋτοϋχωρίου. . . 

31 Άντίγραφον τοΰ προηγουμένου ( 1 ^ ' αί. ) 

Φάκ. 5, άρ. 9. Χάρτης 246x218. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις μετρία 
(σχισίματα, υγρασία).—Συντομογραφίαι ολίγαι. Πολλά ορθογραφικά σφάλματα/Ελλιπές. 

32 Άντίγραφον (ΙΖ' αί.) του ύπ* άρ. 30 

Φάκ. 5, άρ. 10. Χάρτης 387x305. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις μετρία 

(όπαί). —Συντομογραφίαι ολίγαι. Πολλά ορθογραφικά σφάλματα. 

33 Περιορισμοί 
1 'Απριλίου, ίνδ. 5 (1622) 

Φάκ. 5, άρ. 11. Χάρτης (δίφυλλον) 287x220. Μελάνη μαύρη· τοϋ έν τω δευτέρω 

φύλλφ κειμένου καστανόχρους βαθεϊα. — Διατήρησις καλή (φθοραί τίνες έξ υγρασίας 

κατά τάς διπλώσεις). — Συντομογραφίαι έλάχισται. 'Ανορθογραφία! πολλαί. Πρωτότυπον 
(πρβλ. άντίγραφον άρ. 34). 

α ) Ένθύμησις περί τοΰ τόπου Κολετζοΰ καί Στραβή Λαγκάδα, τον 

όποιον ή μονή Διονυσίου ήγόρασε παρά τών κατοίκων Γομάτου. 'Ορίζεται 

ό τόπος καί αναγράφονται τ α ονόματα τών βεβαιούντων την άγοράν (εν οΐς 

εν δνομα Τούρκου). Ή ένθύμησις έ'γινε διότι τ ά σχετικά επίσημα έγγραφα 

άπωλέσθησαν είς Άμμουλιανήν, κατά τίνα έπιδρομήν κουρσάρων, οί όποιοι 
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καί έλήστευσαν τους καλόγερους, β) Σύνορα. Είς το δεύτερον φύλλον σημειώ

νονται τά όροθέσια τοΰ τόπου (άριθμοΰνται 31 « σ ύ ν ο ρ α » ) . — " Α ρ χ . : "Εστω 

είς ενθύμησιν δια τον τόπον δπον άγοράσαμεν... 

34 Άντίγραφον τοΰ υπ' άρ. 33 ( β ) 

Φάκ. 5, άρ. 14. Χάρτης 306x211. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις μετρία 

(σχισμαί κατά τάς διπλώσεις εξ υγρασίας). — Συντομογραφίαι άρκεταί. 'Ανορθογραφία! 

πολλαί. 

35 Σύνορα 
"Ανευ χρονολογικής ενδείξεως 

Φάκ. 5, άρ. 12. Χάρτης 380x298. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις μετρία 

(σχισμαί τίνες* φθοραί εξ υγρασίας καί έκ της Ιπίκολλήσεως έπί τοΰ χάρτου).—Συντο

μογραφίαι ολίγαι. 'Ορθογραφία. Άντίγραφον (πρβλ. άντίγραφον άρ. 36). 

'Ορίζεται ό τόπος είς τον Λογγον δια τ ά βουβάλια, ανήκων είς τήν μο

νήν Διονυσίου. — "Α ρ χ. : 'Αρχή συν Θεώ το σύνορον δπερ εχομεν είς τον 

Αογγόν. . . 

36 Άντίγραφον τοΰ προηγουμένου 

Φάκ. 5, άρ. 13. Χάρτης 420x311. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις καλή 

(φθοραί τίνες έξ υγρασίας). — Συντομογραφίαι έλάχισται. 'Ορθογραφία. 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ 

37 Σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ πατριάρχου Αντωνίου τοΰ Δ' 
'Ιούλιος, ίνδ. 12, έτος 6897 (1389) 

Φάκ. 6, άρ. 1. Περγαμηνή 473x322. Μελάνη φαιοπρασίνη.—Δίατήρησις μετρία 

(υγρασία' είς το κάτω μέρος Ιχει αποκοπή τεμάχιον περγαμηνής καί μέρος τής πατριαρχι

κής υπογραφής- ή υπογραφή συνεπληρώθη ύπο τοϋ π. Αομετίο^ είς φύλλον χάρτου, το 

όποιον έπεκολλήΟη έπί τοϋ νώτου). — Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Ορθογραφία. Πρωτότυπον. 

Ό πατριάρχης 'Αντώνιος Δ ' παραχωρεί είς τήν μονήν Διονυσίου τον 

τίτλον καί τ ά προνόμια πατριαρχικής μονής. — " Α ρ χ. : Φθάνει μεν δ τιμιό

τατος Ιερομόναχος. .. 

"Εκδ. : Β. Λ α ο ύ ρ δ α, Μητροφάνους, Βίος τοΰ όσιου Διονυσίου τοϋ Άθωνίτου, 

Άρχεΐον Πόντου 21 (1956), σελ. 77 - 79 (έν επιμετρώ)· εις τήν σελ. 70 παρέχεται πανο-

μοιότυπον τοϋ έγγραφου. 
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38 "Εγγραφον τοΰ πατριάρχου Μαξίμου τοΰ Γ' 
Μάρτιος, ίνδ. 10 (1477) 

Φάκ. 6, άρ. 2. Χάρτης 425x309. Μελάνη καστανόχρους. — Διατηρησις μετρία 
(υγρασία, σχισίματα). — Συντομογραφίαι δλίγαι. 'Ορθογραφία. Πρωτότυπον. 

Ό πατριάρχης λύει τον άφορισμόν, τον όποιον ερριψεν έπί τοΰ άρχοντος 

Μανουήλ Άμπέρτου ό τέως πατριάρχης Διονύσιος (ό Α ' ) . Ή ενέργεια τοΰ 

τέως πατριάρχου ώφείλετο είς τήν εσφαλμένη ν έντύπωσιν δτι το Μαρίσκιν 

άνηκε είς τήν μονήν Παναγίας τής Κοσινίτζης. — "Α ρ χ. : 'Επειδή από λόγων 

τινών χαιρέκακων ανθρώπων.. . 

39 Πατριαρχικον έπιτίμιον 'Ιερεμίου τοΰ Β' 
'Οκτώβριος, ίνδ. 15 (1587) 

Φάκ. 6, άρ. 8. Χάρτης 447x328. Μελάνη μαύρη. — Διατήρησις κακή (σχισμαί βα-
θεϊαι κατά τάς διπλώσεις). — Συντομογραφίαι έλάχισται. 'Ορθογραφία. Πρωτότυπον. 

Ό πατριάρχης απευθύνεται προς τον έπίσκοπον 'Ιερισσού καί τήν σύνα-

ξιν τοΰ πρωτάτου, δια νά εξετάσουν τήν διαφοράν άφ' ενός μεν τών κατοί

κων Γομάτου, οί όποιοι ισχυρίζονται δτι δεν προεπώλησαν άλλ' ενεχυρίασαν 

τόπον είς τήν μονήν Διονυσίου, άφ' ετέρου δε τής μονής Διονυσίου, ισχυρι

ζόμενης δτι ό τόπος είχε προπωληθή. Το έπιτίμιον βαρύνει τους κατοίκους 

Γομάτου, εφ' δσον άποδειχθή δτι ή μονή Διονυσίου ευρίσκεται έν δικαίω, καί 

οί Γοματιανοί εξακολουθήσουν νά εμμένουν είς τον ίσχυρισμόν των. —· 4 

ύπογραφαί συνοδικών . — "Α ρ χ. : Θεοφιλέστατε επίσκοπε 'Ιερισσού καί 'Αγίου 

"Ορους εν άγίω πνεύματι αγαπητέ αδελφέ. . . 

40 Σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ πατριάρχου Τιμο#έου τοΰ Β ' 

6 Δεκεμβρίου, ίνδ. 15 (1616) 

Εάβωτίδιον, άρ. β'. Περγαμηνή 735x614. Μελάνη καστανόχρους (έν τη* πατριαρ
χική υπογραφή φαιοπρασίνη, έν τη αραβική υπογραφή τοϋ πατριάρχου 'Αντιοχείας μαύρη ). — 
Διατήρησίς καλή (φθοραί τίνες κατά τάς διπλώσεις έκ της χρήσεως, κηλίδες έξ υγρασίας). — 
Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Ορθογραφία. Πρωτότυπον. Κατά το μέσον τής κάτω φας μολύ
βδινη σ φ ρ α γ ί ς τοΰ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Τιμοθέου. 

Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Τιμόθεος, έχων καί τήν γνώμην 

τών πατριαρχών 'Αντιοχείας 'Αθανασίου καί Ιεροσολύμων Θεοφάνους ώς 

καί τών περί αυτόν συνοδικών, απαντών είς αΐτησιν τών μοναχών τής μονής 

Διονυσίου περί ανανεώσεως τοΰ σιγιλλιώδους γράμματος τοΰ πατριάρχου 
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Κωνσταντινουπόλεως 'Αντωνίου (ήμέτ. Ιγγρ. άρ. 37) «γράφει καί αποφαί

νεται» δπως το ανωτέρω πατριαρχικον σιγιλλιώδες γράμμα έ'χη κΰρος βέβαιον 

καί άμετάτρεπτον. Κατά το ανωτέρω σιγιλλιώδες γράμμα ή μονή Διονυ

σίου αναγνωρίζεται πατριαρχική, σταυροπηγιακή, ελευθέρα, αδούλωτος, κοι

νοβιακή. Ό ηγούμενος ταύτης εκλέγεται ύπό τών αδελφών τής μονής καί 

μνημονεύει μόνον τοΰ ονόματος τοΰ πατριάρχου. Ούδεμίαν «άδειαν» έπί τής 

μονής έχουν ό πρώτος τοΰ 'Αγίου "Ορους καί ό επίσκοπος Ίερισσοΰ καί 

'Αγίου "Ορους. — 1 5 ύπογραφαί. — "Α ρ χ. : Μέγιστα δντως τών εν άνθρώ-

ποις... 

Έκδ. : Ά ρ χ ι μ. Γ α β ρ ι ή λ , σελ. 104 - 106. 

41 Συνοδικον σιγιλλιώδες έπιβεβαιωτικον γράμμα 
τοΰ πατριάρχου Κυρίλλου τοΰ Α' 

Μάρτιος, ίνδ. 13, έτος 7138 (1630) 

Κιβωτίδιον, άρ. γ'. Περγαμηνή 710x555. Μελάνη μαύρη. — Διατήρησις αρίστη. 
Συντομογραφίαι έλάχισται. 'Ορθογραφία. Πρωτότυπον ( πρβλ. άντίγραφον άρ. 42 ). Κατά 
το μέσον τής κάτω ωας μολύβδινη σ φ ρ α γ ί ς τοϋ πατριάρχου. — Πρβλ. φωτ. άρ. 33. 

Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος (Αούκαρις) έπιβεβαιοϊ 

τήν διαρρύθμιση* τών μεταξύ τών μονών Διονυσίου καί 'Αγίου Παύλου ορίων, 

γενομένην ύπο μοναχών τοΰ 'Αγίου "Ορους έπί τή βάσει εγγράφου εκδοθέντος 

προ 200 ετών. Το εγγραφον έσώζετο μόνον έν τη μονή Άγιου Παύλου, τής 

μονής Διονυσίου άπολεσάσης τοΰτο κατά τήν διάρκειαν πυρκαϊάς καί ακολού

θως αιτουμένης τήν άνανέωσιν τών συνόρων καί τήν εκδοσιν τοϋ παρόντος 

πατριαρχικοΰ γράμματος. — 4 ύπογραφαί συνοδικών. — " Α ρ χ. : Ή τον καλόν 

προσθήκη το καλόν κάλλιον κατεργάζεται... 

42 Άντίγραφον τοΰ προηγουμένου τοΰ Α' 

Φάκ. 6, άρ. 4. Χάρτης 557 Χ 400. Μελάνη μαύρη. — Διατήρησις αρίστη. — Συντο
μογραφίαι έλάχισται. "Ορθογραφία. 

43 Συνοδικον γράμμα τοΰ πατριάρχου Παρθενίου τοΰ Α' 
'Οκτώβριος, ίνδ. 8 (1639) 

Φάκ. 6, άρ. 5. Χάρτης 428 Χ 297. Μελάνη καστανόχρους (έν τφ μηνολογίω μαύρη). — 
Δίατήρησις καλή. — Γραφή λίαν δυσανάγνωστος. Συντομογραφίαι άρκεταί. 'Ορθογραφία. 
Πρωτότυπον. 

18 
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"Ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Παρθένιος, απευθυνόμενος προς 

τους καθηγουμένους τών ιερών μονών καί τους γέροντας τής συνάξεως, απο

φαίνεται συνοδικώς, δπως ό Άκάκιος (μοναχός τής μονής Διονυσίου, ορι

σθείς ύπο τής συνάξεως Ιφορος δια τήν συγκέντρωσιν τής ζημίας τώνκελ-

λίων καί συκοφαντηθείς ώς δόλιος καί φθορεύς) έάν μεν άποδειχθή ένοχος, 

άφορισθή* άλλως, δπως οί συκοφάνται αύτοΰ τελοΰν έν άφορισμώ μέχρι τής 

αποδόσεως τής ζημίας τοΰ μοναστηρίου. — 11 ύπογραφαί συνοδικών. —"Α ρ χ.: 

'Οσιότατοι καθηγούμενοι τών θείων και σεβασμίων μοναστηριών τών εν τω 

'Αγιωννμω "Ορει. . . Άκάκιος μοναχός. . . 

44 Συνοδικον γράμμα τοΰ πατριάρχου Διονυσίου τοΰ Δ' 

Νοέμβριος, ίνδ. 1 (1677) 

Φάκ. 6, άρ. 6. Χάρτης 435 Χ 310. Μελάνη καστανόχρους βαθεϊα (έν τω μηνολογίω 
μαύρη). — Διατήρησις καλή (στίγμα έξ ερυθράς μελάνης κατά το μέσον τοϋ έγγραφου). — 
Συντομογραφίαι δλίγαι. "Ορθογραφία. — Πρωτότυπον. 

Ό πατριάρχης απευθυνόμενος προς τον ήγούμενον καί τους γέροντας τής 

μονής Διονυσίου αποφαίνεται, δπως δοθοΰν είς τον Άθανάσιον Λαγκαδάν 

τά 100 γρόσια δια νά άπέλθη τής μονής, συμφώνως προς τήν συμφωνίαν τήν 

γενομένην κατά τήν εϊσοδον τοΰ ώς άνω είς την μονήν, προ τής ένηλικιώσεώς 

του. — 7 ύπογραφαί συνοδικών. — "Α ρ χ. : Όσιώτατε καθηγονμενε τής πα

τριαρχικής σεβάσμιας μονής τοϋ αγίου ενδόξου. . . 'Ιωάννου, τοΰ Διονυσίου κα

λούμενης. . . χάρις εϊη ύμϊν και ειρήνη άπο θεον. Έντανθα τής ημών μετριό-

τητος... 

45 Συνοδικον έπιβεβαιωτήριον γράμμα 

τοΰ πατριάρχου Καλλινίκου τοΰ Β' 

Φεβρουάριος, ίνδ. 3 (1695) 

Φάκ. 6, άρ. 7. Χάρτης 413x310. Μελάνη μαύρη. — Διατήρησις καλή (φθοραί τίνες 
έξ υγρασίας κατά τάς διπλώσεις). — Συντομογραφίαι άρκεταί. "Ορθογραφία. Πρωτότυπον. 

Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Καλλίνικος έπιβεβαιοΐ, δτι ό Τερ-

τζίμπασης κυρίτζης Ίωαννάκης άπο το Διπλοκιόνιον άφιεροϊ είς τήν μονήν 

Διονυσίου ακίνητα αύτοΰ ευρισκόμενα έν Τενέδω, ήτοι δύο σπίτια (δηλοΰνται 

τά δρια), μετά τών έν αύτοϊς βουτζίων καί σκευών, πέντε αμπέλια (δηλοΰνται 

αί θέσεις) καί το τζιφλίκιόν του μετά τών χωραφιών καί ζευγίων (δηλοΰται 

ή θέσις). Ή άφιέρωσις είχεν έπιβεβαιωθή καί δια χοτζετίου τής βασιλικής 

κρίσεως. — 5 ύπογραφαί συνοδικών. — " Α ρ χ . : "Αξιον δντως εστί καί δικαίον 

ονχ ήττον είπεΐν καί άναγκαϊον... 
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ 

46 Γράμμα τοΰ αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Μαξίμου 
Φεβρουάριος (άρχαί), ίνδ. 5, Ιτος 7010 (1502) 

Φάκ. 7, άρ. 1. Χάρτης 320x220. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις καλή (σχι
σίματα εις διπλώσεις). — Συντομογραφίαι είς σημαντικον αριθμόν. 'Ολίγα ορθογραφικά 
σφάλματα. Πρωτότυπον. 

Ό αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ύπέρτιμος καί Ιξαρχος πάσης Θετ-

ταλίας, Μάξιμος καί εκπρόσωποι τοϋ κλήρου τής πόλεως πωλοΰν έναντι 2200 

άσπρων είς τήν μονήν Διονυσίου (ηγούμενος Ισίδωρος) το μονύδριον τοΰ 

Σωτήρος Χρίστου, το όποιον ευρίσκεται είς τά αριστερά τοΰ μάκρωνοςτής 

'Αγίας Σοφίας, επάνω τών λεγομένων Σκαλιών. — 12 ύπογραφαί. —"Α ρ χ. : 

Μονήδριον το είς όνομα τιμόμενον.. . 

"Εκδ. : Ε υ θ υ μ ί ο υ Δ ι ο ν υ σ ι ά τ ο υ - Σ τ . Π. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ , "Εγγραφα 
τής Ιεράς μονής τοϋ 'Αγίου Διονυσίου, άφορώντα είς άγνωστους ναούς τής Θεσσαλονίκης, 
Μακεδόνικα 3(1953/55), σελ. 363-376 (κείμενον σελ. 365-366). Πρβλ. Α. Ξυγ-
γ ό π ο υ λ ο ν , αυτόθι, σελ. 377-378, Γ. Θ ε ο χ α ρ ί δ η ν , αυτόθι, σελ. 379-381. 

47 Γράμμα τοΰ αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Μαξίμου 
Ίνδ. 7, έτος 7012 (1503/4) 

Φάκ. 7, άρ. 2. Χάρτης 305x210. Μελάνη μαύρη. — Διατήρησις αρίστη. — Συντο
μογραφίαι ολίγαι. — Πολλά ορθογραφικά σφάλματα. Πρωτότυπον. 

Ό αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ύπέρτιμος καί εξαρχος πάσης Θεττα-

λίας Μάξιμος αποστέλλει επιτροπήν έξ επισκόπων του είς Κατακαλήν δια 

νά λύσουν όριακήν διαφοράν μεταξύ τών μονών Διονυσίου καί Ζωγράφου. 

Άφοΰ αποδεικνύεται δτι οί Διονυσιάται (ηγούμενος Ισίδωρος) δεν εΐχον 

μετακινήσει τα όροθέσια, ή επιτροπή προσθέτει νέα όροθέσια διά μεγαλυτέ-

ραν άσφάλειαν. Ύπογραφαί (τοΰ αρχιεπισκόπου καί 4 επισκόπων). — "Α ρ χ.: 

Έκ τών σεβασμίων καί ευαγών μοναστηριών.. . 

48 Ε π ι σ τ ο λ ή τοΰ μητροπολίτου Λήμνου Τωάσαφ 

"Ανευ χρονολογικής ενδείξεως (περί το 1500) 

Φάκ. 7, άρ. 3. Χάρτης, 215x214. Μελάνη καστανόχρους, — Δίατήρησις μετρία 
(σχίσιμον είς το μέσον). — Συντομογραφίαι πολλαί. Πολυάριθμα ορθογραφικά σφάλματα. 
Πρωτότυπον. 
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Ό μητροπολίτης γράφει είς τον πρώτον τοΰ 'Αγίου "Ορους περί τοΰ 

πώς έ'λυσε υπέρ τής μονής Διονυσίου διαφοράν, τήν οποίαν ή μονή αύτη εϊχε 

προς τήν μονήν Παντοκράτορος, έξ αφορμής μάνδρας τινός, ευρισκομένης 

είς Φακόν. — "Α ρ χ. : Όσιώτατε πρώτε καί θεία καί *ερά σύναξις... 

49 Έπιβεβαιωτικον γράμμα τοΰ Λήμνου Μαξίμου 
16 Φεβρουαρίου, έτος 7058 (1550) 

Φάκ. 7, άρ. 4. Χάρτης 245x221. Μελάνη μαύρη.—Διατήρησις άριστη. — Συντο
μογραφίαι πολλαί. Άνορθογραφίαι πολλαί. — Πρωτότυπον. 

Ό Λήμνου Μάξιμος επιβεβαιοΐ συμφωνίαν έπελθοΰσαν μεταξύ τών 

οικονόμων τών μετοχίων τών μονών Ά γ . Παύλου (Μανασσής) καί Διονυσίου 

(Τρύφων) δια το χωράφιον τής Κορακίας. Ή συμφωνία συνίσταται είς τήν 

έξ ημισείας διανομήν τοΰ χωραφιού" ούτως, ή μονή Διονυσίου λαμβάνει το 

τμήμα το συνορεΰον προς άλλα χωράφια ταύτης, ή δε μονή Παύλου το έτε

ρον. 'Ακολούθως οί Διονυσιάται, δια νά λάβουν καί το έτερον τμήμα τοΰ χωρα

φιού, έδωσαν είς άνταλλαγήν άλλο χωράφιον κείμενον πλησίον χωραφιών τής 

μονής Παύλου είς "Αγιον Κωνσταντΐνον, εκτάσεως 5 μουζουρίων, καί έγένοντο 

κύριοι ολοκλήρου τοΰ χωραφιού τής Κορακίας.—"Α ρ χ. : ΈπειδεΙ ήχασιν 

σκάνδαλα τά δύο μετόχια τον άγίον Παύλου και τον κϋρ Διονυσίου. .. 

50 Γράμμα τοΰ μητροπολίτου Παροναξίας Ίωάσαφ 
2 Μαρτίου 1694 

Φάκ. 7, άρ. 5. Χάρτης (δίφυλλον) 298x210. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησίς 
καλή. — Συντομογραφίαι έλάχισται. Άνορθογραφίαι πολλαί. Πρωτότυπον. 

Ό μητροπολίτης Παροναξίας Ίωάσαφ, γράφων προς τον ήγούμενον 

καί τους γέροντας τής μονής Διονυσίου, αναφέρεται είς τά μετά τον θάνατον 

τοΰ παπα κΰρ Μακαρίου σκάνδαλα διακόνου τινός καί τοΰ καλόγερου Στε

φάνου είς το μετόχιον τής μονής είς Πάρον. Συνιστά τον μεταβαίνοντα είς 

τήν μονήν Διονυσίου παπά κΰρ Διονύσιον καί παρακαλεί την μονήν δπως 

έγκαταριθμήση τοΰτον είς τους μοναχούς αυτής καί τοΰ άναθέση τήν έπίβλε-

ψιν τοΰ μετοχίου είς Πάρον. — " Α ρ χ . : Πανοσιότατε άγιε καθηγονμενε τής 

θείας και σεβάσμιας βασιλικής μονής τον άγίον Διονυσίου... Πρόλαβαν 

'έγραψα της πανοσιότητό σας... 
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΩΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΡΥΩΝ 

51 Γράμμα τοΰ πρώτου "Ιερεμίου 
Νοέμβριος, ίνδ. 3 (1394) 

Φάκ. 8, άρ. 1. Χάρτης, 392 Χ 286. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις καλή (υγρα
σία, ασήμαντα σχισίματα).— Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Ορθογραφία. Πρωτότυπον. 

Ό πρώτος τοΰ Άγιου "Ορους 'Ιερεμίας καί ή σύναξις παραχωρούν προς 

τον μοναχόν Ίωάσαφ, τέως βασιλέα [τής Θεσσαλίας, Ίωάννην Ούρεσιν Πα-

λαιολόγον] καί τους δύο συντρόφους του τήν εφ* 8ρου ζωής κατοχήν τοΰ αμπε

λιού καί τών δύο κελλίων τοΰ Γερασίμου, είς Καρυάς. Οί νέοι κάτοχοι υπο

χρεούνται είς έτησίαν προς τό πρωτάτον δόσιν ενός μέτρου οϊνου καί μιας 

λίτρας ελαίου. — 9 ύπογραφαί. — "Α ρ χ. : Ό πρώτος τον Άγίον "Ορονς 

'Ιερεμίας. .. 

52 Γράμμα τοΰ πρώτου Ιωάννου τοΰ Καλυβίτου 
Νοέμβριος, ίνδ. 4, Ιτος 6904 (1395) 

Φάκ. 8, άρ. 2. Χάρτης, 289 ( + 58) Χ 224. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις με-
τριωτάτη (υγρασία, σχισίματα" κατά τήν προς συντήρησιν έπικόλλησιν τοϋ εγγράφου ΙπΙ 
χάρτου έκαλύφθησαν ολοσχερώς οί πέντε πρώτοι στίχοι τοϋ πρωτοτύπου, οί όποιοι 
έχουν αντιγραφή έπί τοϋ έπικολληθέντος χάρτου). — Συντομογραφίαι πολλαί. Πολλά 
ορθογραφικά σφάλματα. Πρωτότυπον (πρβλ. άντίγραφον άρ. 53). 

Ό πρώτος τοΰ 'Αγίου "Ορους Ιωάννης Καλυβίτης καί ή σύναξις τών Κα

ρυών αποφασίζουν Οτι δένδρον έλαίας, το όποιον διεξεδίκει è κελλιώτης μονα

χός Χαρίτων, ανήκει, συμφώνως προς πάλαιαν άπόφασιν τής συνάξεως, είς 

τήν μονήν Διονυσίου. Τήν άπόφασιν ταύτην έπιβεβαιοΐ αυτοπροσώπως è 

πρώτος Ιωάννης Καλυβίτης δια σημειώματος του έπί τοΰ νώτου τοΰ εγγρά

φ ο υ . — 11 ύπογραφαί .—'"Αρχ. : Έπηδήπερ εθος εστίν εξ αρχής τω δια

βάλω... 

53 Άντίγραφον τοΰ προηγουμένου 

Φάκ. 8, άρ. 3. Χάρτης, 324 Χ 295. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις μετρία 
(υγρασία, σχισίματα είς διπλώσεις).—Συντομογραφίαι πολλαί. Άνορθόγραφον. 

54 Ένυπόγραφον γράμμα, 
πρατηριώδες καί επιβεβαιωτικον τοΰ πρώτου Νεοφύτου 

Ιανουάριος, ίνδ. 8, έτος 6908 (1400) 

Φάκ. 8, άρ. 4. Χάρτης 431x296. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις μετρία 
(υγρασία, σχισίματα, όπαί).—Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Ορθογραφία. Πρωτότυπον. 
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Ό πρώτος τοΰ 'Αγίου "Ορους Νεόφυτος καί ή σύναξις τών Καρυών επι
κυρώνουν τήν ύπο τής μονής Διονυσίου έναντι 70 ύπερπύρων άγοράν τοΰ άμπε-
λώνος καί τών δύο κελλίων τοΰ Γερασίμου Παχΰ. Ό άμ-πελών καί τά κελ-
λία ανήκον προηγουμένως είς τον μοναχόν Ίωάσαφ, ό όποιος τά έπώλησε δια 
τοΰ αντιπροσώπου του, Βατοπεδινοΰ ιερομόναχου Δωροθέου Κυριελεησά. — 
7 ύπογραφαί. — "Α ρ χ. : Ό κατά κόσμον ευγενέστατος.. . 

55 "Οροι 
[ 'Οκτώβριος] , έτος 6909 (1400) 

Φάκ. 8, άρ. 5. Χάρτης 352x230. Μελάνη μαύρη. — Διατήρησις καλή. — Συντομο
γραφίαι ολίγαι. 'Ολίγα ορθογραφικά σφάλματα. — Άντίγραφον γενόμενον τήν Ιδην 'Ια
νουαρίου 1630 έκ τοϋ Άγιοπαυλιτικοϋ πρωτοτύπου ύπο τοΰ ιερομόναχου 'Ιγνατίου. 

Καθορισμός τοΰ μεταξύ τών μονών Διονυσίου καί Παύλου συνόρου, γε

νόμενος ύπο τοΰ πρώτου Γενναδίου καί τής συνάξεως τών Καρυών. — " Α ρ χ . : 

Άπο τής θαλάσσης Εστί λάκκος μέγας... 

"Εκδ. : Πολλαί* πρβλ. S. B i n o n , Les origines légendaires et l'histoire de Xé-
ropotamou et de Saint- Paul..., Louvain 1942, σελ. 188 - 190, 271 κέ. 

Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Το είς τήν μονήν Διονυσίου δοθέν πρωτότυπον ευρίσκεται σήμερον 
είς τήν μονήν 'Αγίου Παύλου. Πρβλ. S. B i n o n , ëvd* av., σελ. 272. Bulletin de Corre
spondance Hellénique 82(1958), σελ. 185. 

56 Γράμμα τοΰ πρώτου Δανιήλ 
1 Νοεμβρίου, ίνδ. 6, Ιτος 6936 (1427) 

Φάκ. 8, άρ. 6. Χάρτης 390x296. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις μετρία 
(υγρασία, σχισίματα- ελλείπει το πρώτον ήμισυ τοϋ στ. 38). — Συντομογραφίαι πολλαί. 
Πολυάριθμα ορθογραφικά σφάλματα. Πρωτότυπον. 

Ό πρώτος τοΰ 'Αγίου "Όρους Δανιήλ καί ή σύναξις τών Καρυών έπι-
βεβαιοΰν είς τον μοναχόν Ιωσήφ τον Τραπεζούντιον καί τους μαθητάς του 
Νίφωνα, Εύγένιον καί Μακάριον τήν δια βίου κατοχήν τοΰ κελλίου τοΰ 'Αγίου 
Στεφάνου (είς Καρυάς) καί πάντων τών εξαρτημάτων του, είς τά όποια προσ
θέτουν καί γειτονικήν τώ κελλίω χερσαίαν γήν. Οί έν λόγω μοναχοί υποχρε
ούνται νά δίδουν κατ' έτος προς το πρωτάτον 4 μέτρα οϊνου. —10 ύπογραφαί. — 
"Α ρ χ. : Το κελλίον το εις δνομα τιμόμενον τον άγίον, ενδόξου, πανεφίμον 
αποστόλου άρχιδιακόνον Στεφάνου.. . 
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57 Γράμμα τοΰ πρώτου Δανιήλ 
20 Ιανουαρίου, ίνδ. 8, έτος 6938 (1430) 

Φάκ. 8, άρ. 7. Χάρτης 376x277. Μελάνη καστανόχρους.—Δίατήρησις μετριωτά-
τη (υγρασία, σχισίματα είς τά περιθώρια" ή γραφή έξίτηλος). — Συντομογραφίαι πολλαί. 
Πολυάριθμα ορθογραφικά καί γλωσσικά σφάλματα. Πρωτότυπον. 

Ό πρώτος τοΰ 'Αγίου "Ορους Δανιήλ καί ή σύναξις τών Καρυών έπι-

κυροΰν τήν ύπό τής μονής Διονυσίου άγοράν τοΰ κελλίου τοΰ 'Αγίου Στεφάνου 

(είς Καρυάς) καί πάντων τών εξαρτημάτων του άπο τοΰ μονάχου Ι ω σ ή φ 

τοΰ Τραπεζουντίου. Ή μονή θά κατέχη το κελλίον αείς πέντε πρόσωπα», 

έξ ών ορίζονται τά τρία πρώτα, θά παρέχη δε κατ' Ιτος προς το πρωτατον 

6 μέτρα οί'νου καί τάς συνήθεις αγγαρείας. — 5 ύπογραφαί. — "Α ρ χ. : Το 

κελιον το εις όνομα τιμόμενον τον αγίου, ενδόξου, πανεφήμον αποστόλου, 

πρωτομαρτνρος. . . 

58 Δέλτος τοΰ πρώτου Καλλίστου 
Κυριακή, 30 Μαίου (πιθανώς 1462) 

Φάκ. 8, άρ. 10. Χάρτης 156x223. Μελάνη καστανόχρους. Διατήρησις μετρία 
(υγρασία, σχισίματα είς τάς διπλώσεις καίτά περιθώρια). — Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Εξαι
ρετικώς πολυάριθμα ορθογραφικά σφάλματα. "Αντίγραφον (έπίσημον). 

Ό πρώτος καί ή σύναξις τών Καρυών έπικυροΰν τήν ύπό τοΰ μοναχού 

Παϊσίου άγοράν τοΰ κελλίου, τοΰ τιμωμένου είς βνομα τοΰ παπά Διονυσίου. 

Ό Παΐσιος ύποχρεοΰται νά παρέχη κατ' Ιτος είς το πρωτατον 1 μέτρον ο'ί-

νου καί να συμμετέχη είς τάς παγγενείας. — 8 ύπογραφαί. — "Α ρ χ. : 

ΈπηδΙ νθέλησεν ώ εν μονάχης... 

59 Γράμμα τής συνάξεως τ ώ ν Καρυών 
Κυριακή, 12 'Ιουλίου, ίνδ. 5, έτος 6980 (1472) 

Φάκ. 8, άρ. 8. Χάρτης (δίφυλλον) 315x219. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις 
καλή (υγρασία).— Συντομογραφίαι δλίγαι. Πολλά ορθογραφικά σφάλματα. Άντίγραφον 
κεκυρωμενον δια τής είς τό κάτω μέρος σ φ ρ α γ ί δ ο ς τοϋ πρωτάτου, έκ μαύρου ίσπανι-
κοϋ κηροΰ (διαμ. 29), παριστώσης τήν Θεοτόκον φέρουσαν προ τοϋ στήθους τον Ίησοϋν 
Χριστόν (πρβλ. άντίγραφον άρ. 60). 

Ή σύναξις τών Καρυών δικαιώνει τον ίερομόναχον Μανασσήν, κτή-

τορα τοΰ κελλίου τοΰ 'Αγίου Στεφάνου, καί τοΰ επιτρέπει νά φέρη είς το κελ

λίον του καί το άμπέλιόν του το έκ τοΰ άμπελίου τοΰ πρωτάτου ύδωρ. Εις 

τήν ένέργειαν αυτήν εϊχον άντιταχθή οί ιερομόναχοι Μάρκος Κοζας καί Δο-

μετιανός, πνευματικός τοΰ 'Αγίου Τρύφωνος τοΰ Μακρυγένη. — 14 ονόματα 

παρόντων. — "Α ρ χ. : 'Επειδή δ ιερομόναχος κυρ Μανασσής... 
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60 Ά ν τ ί γ ρ α φ ο ν τοΰ προηγουμένου ( ΙΖ' αί. ) 

Φάκ. 8, άρ. 9. Χάρτης 302 Χ 210. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις μετρία 
(υγρασία, δπαί, σχισίματα). — Συντομογραφίαι ολίγαι. Πολλά ορθογραφικά σφάλματα. 

61 "Εγγραφον της συνάξεως τών Καρυών 

18 Ιανουαρίου [1481, πρβλ. άρ. 62] 

Φάκ. 8, άρ. 11. Χάρτης 96x217. Μελάνη καστανόχρους. —Διατήρησις κακή (έχει 
άπολεσθή τό μετά τήν τρίτην δίπλωσιν τμήμα τοϋ έγγραφου, το όποιον περιελάμβανε τάς 
ύπογραφάς* υγρασία). — Συντομογραφίαι ολίγαι. Πολλά ορθογραφικά σφάλματα. "Αντί
γραφον (;) (πρβλ. τά ύπ' άρ. 62 καί 63 έγγραφα). 

[Γράμμα] (εγράφη). Ή σύναξις τών Καρυών πωλεί εις τήν μονήν 

Διονυσίου (ηγούμενος Άγάθων) το έν Καρυαϊς κελλίον τοϋ Παϊσίου, ένα αμ

πελώνα καί δύο κήπους έναντι 300 άσπρων. Ή μονή αναλαμβάνει νά παρέχη 

τάς συνήθεις αγγαρείας καί έτησίαν δόσιν μιας λίτρας κηροΰ προς το πρωτα

τον. — 9 ονόματα παρόντων. — "Α ρ χ. : 'Επειδή ήλθασιν οί τον κυρ Διο-

ννσ'ιον... 

62 "Εγγραφον τής συνάξεως τ ώ ν Καρυών 
18 'Ιανουαρίου, Ίνδ. 14, έτος 6989 (1481) 

Φάκ. 8, άρ. 12. Χάρτης (δίφυλλον) 310 Χ 212. Μελάνη καστανόχρους (δύο αποχρώ
σεων) καί μαύρη (είς μίαν ύπογραφήν. ). — Διατήρησις καλή. — Συντομογραφίαι ολίγαι. 
Πολλά ορθογραφικά σφάλματα. Άντίγραφον κεκυρωμενον δια τής είς το κάτω μέρος 
σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς τοϋ πρωτάτου, έκ κιτρίνου ίσπανικοϋ κηροΰ (διαμ. 22), παριστώσης τήν 
©εοτόκον φέρουσαν πρό τοϋ στήθους τον Ίησοΰν Χριστόν. 

[Γράμμα] τής συνάξεως τών Καρυών, κατ' ούσίαν το αυτό προς το ύπ' 

άρ. 61. Περιέχει σημαντικάς προσθήκας: 1. 'Απαριθμεί τους γείτονας τοΰ 

άμπελίου τοΰ Παϊσίου. 2. Παρέχει τήν πλήρη χρονολογίαν. — 16 ονόματα 

παρόντων (έν οΐς καί τό τοΰ πρώτου Μανασσή, το όποιον δεν υπάρχει είς 

το ύπ' άρ. 61). 

63 "Εγγραφον της συνάξεως τών Καρυών 
18 Ιανουαρίου, έτος 6989 (1481) 

Φάκ. 8, άρ. 13. Χάρτης 300x217. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις καλή.— 
Συντομογραφίαι δλίγαι. Πολλά ορθογραφικά σφάλματα. Άντίγραφον IT' αι. 

[Γράμμα] τής συνάξεως τών Καρυών, κατ' ούσίαν το αυτό προς τά 

ύπ' άρ. 61 καί 62. Το κείμενόν του είναι έκτενέστερον τοΰ 61 καί συντομώ-

τερον τοΰ 62. 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 281 

64 Γράμμα τοΰ πρώτου 'Ιγνατίου 
6 'Οκτωβρίου, έ'τος 6997 (1488) 

Φάκ. 8, άρ. 13. Χάρτης 310 Χ 240. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις καλή (υγρα
σία, μικρά σχισίματα* ϊσως ελλείπει το κάτω μέρος τοΰ έγγραφου, δπου έπρεπε νά ευρίσκε
ται ή σφραγίς). — Συντομογραφίαι πολλαί. Εξαιρετικώς πολυάριθμα ορθογραφικά σφάλ
ματα. Άντίγραφον. 

Ό πρώτος καί ή σύναξις τών Καρυών έπιβεβαιοΰν τήν ύπο τών πνευμα

τικών Βενιαμίν καί 'Αθανασίου κατοχήν τοΰ κελλίου τοΰ 'Αγίου Στεφάνου 

καί πάντων τών εξαρτημάτων του, τά όποια ήγόρασαν άπο τών μοναχών 

Συμεών καί Λαζάρου. Τό κελλίον παραχωρείται «είς πέντε πρόσωπα», οφεί

λει δε νά δίδη κατ' έ'τος εις το πρωτατον 4 μέτρα ο'ίνου καί τάς συνήθεις διά 

τά καθίσματα αγγαρείας. — 12 ονόματα παρόντων. — "Α ρ χ. : 'Επειδή ηθέ

λησαν γονν ή τημιώτατοι πατέρες. .. 

65 Γράμμα τοΰ πρώτου "Ιγνατίου 
έτος 7002 (1493/4) 

Φάκ. 8, άρ. 15. Χάρτης 312x223. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις μετρία 
(υγρασία, σχισίματα είς διπλώσεις). — Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Εξαιρετικώς πολυάριθμα 
ορθογραφικά σφάλματα. Άντίγραφον κεκυρωμενον διά κηρίνης σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς , ίχνη 
τής οποίας σφζονται είς το κάτω μέρος τοΰ εγγράφου. 

Ό πρώτος τοΰ 'Αγίου "Ορους Ιγνάτιος καί ή σύναξις τών Καρυών έπι-

κυροΰν τήν «είς πέντε πρόσωπα» (αναγράφονται τό πρώτον καί τό τέταρτον 

πρόσωπον) κατοχήν τοϋ κελλίου τοΰ 'Αγίου Στεφάνου ύπο τής μονής Διονυ

σίου, ή όποια προηγουμένως δεν εϊχε κάθισμα είς Καρυάς. Tè κελλίον υπο

χρεούται νά καταβάλλη κατ' έτος είς το πρωτατον 5 μέτρα οί'νου, 2 λίτρας 

ελαίου καί δύο πινάκια λεπτοκαρύων. Ή είς τήν μονήν παραχώρησις τοΰ κελ

λίου είναι ανανεώσιμος έπ' άπειρον διά τής καταβολής 1000 άσπρων. —• 18 

παρόντες εις τήν σύναξιν. — "Α ρ χ. : 'Επειδή οι μοναχοί τής σενασμίας 

μονής τον Διονυσίον... 

66 "Εγγραφον τοΰ πρώτου 'Ιγνατίου 
"Ανευ χρονολογικής ενδείξεως (1494-1496) 

Φάκ. 8, άρ. 16. Χάρτης 297 Χ 213. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις κακή (σχι
σίματα, υγρασία). — Συντομογραφίαι δλίγαι. 'Ολίγα ορθογραφικά σφάλματα. — Πρωτό
τυπον. 

Ό πρώτος Ιγνάτιος καί ή σύναξις τών Καρυών, μετά έπιτόπιον έξέτα-

σιν, αποφασίζουν δτι ό ύπο τών μονών Διονυσίου καί Γρηγορίου διεκδικού-
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μένος τόπος ανήκει, βάσει έγγραφων, είς τήν μονήν Διονυσίου, ή όποια καί 

πρέπει νά λάβη τήν έξ αύτοΰ ξυλείαν. — 14 ύπογραφαί. — "Α ρ χ. : Διενέ

ξεως ούσης μεταξύ τών δύο μονών. . . 

67 Εγγραφον τής συνάξεως τών Καρυών 
"Ανευ χρονολογικής ενδείξεως (1494-1496) 

Φάκ. 8, άρ. 17. Χάρτης 221x216. Μελάνη καστανόχρους. — Δίατήρησις μετρία 
(όπαί, σχισίματα, υγρασία). — Συντομογραφίαι ολίγαι. Πολλά ορθογραφικά σφάλματα. 
Πρωτότυπον. 

Είς άπάντησιν έγγραφου τοΰ πασά τής Θεσσαλονίκης, ή σύναξις τών 

Καρυών δηλοϊ βτι είς το ύπο κρίσιν όριακόν ζήτημα (μετά τής μονής Γρη-

γορίου;) τό δίκαιον ευρίσκεται μέ το μέρος τής μονής Διονυσίου. 'Αποστέλ

λονται δύο μάρτυρες είς πιστοποίησιν τούτου. — 12 ύπογραφαί. — " Α ρ χ . : 

Είς τον ανθέντη τον μπασια. . . τον Θ εάν παρακαλονμεν. . . 

68 Γραφή τοΰ πρώτου Γρηγορίου 
Μάϊος, ίνδ. 14, έτος 7004 (1496) 

Φάκ. 8, άρ. 18. Χάρτης 301 Χ 212. Μελάνη μαύρη. — Διατήρησις καλή (υγρασία). — 
Συντομογραφίαι πολλαί. Πολυάριθμα ορθογραφικά σφάλματα. Πρωτότυπον (πρβλ. άντί
γραφον άρ. 69). 

Ό πρώτος τοΰ 'Αγίου "Ορους Γρηγόριος καί ή σύναξις τών Καρυών 

καθορίζουν τά μεταξύ τών μονών Γρηγορίου καί Διονυσίου δρια είς «τόπον», 

ό όποιος άνήκεν αρχικώς είς το πρωτατον. — 14 ύπογραφαί. — "Οπισθεν : 

Ό ηγούμενος τής μονής Γρηγορίου Σπυρίδων (ύπογρ. σλαβιστί), αναγνωρί

ζει τήν εγκυρότητα τής ώς άνω πράξεως. — "Α ρ χ. : Έπηδή προϋπνρχεν 

δ τόπος τον καθ' ημάς. .. 

69 Άντίγραφον (ΙΗ'/ΙΘ' αί.) τοΰ προηγουμένου 

Φάκ. 8, άρ. 19. Χάρτης (δίφυλλον) 320 Χ 212. Μελάνη μαύρη. — Διατήρησις καλή. — 
Συντομογραφίαι έλάχισται. 'Ορθογραφία. 

70 Γράμμα τής συνάξεως τών Καρυών 

23 'Ιουνίου, έτος 7011 (1503) 

Φάκ. 8, άρ. 20. Χάρτης 295 Χ 223. Μελάνη καστανόχρους καί μαύρη (ε'ίς τινας ύπο-
γραφάς). —Διατήρησις μετρία (υγρασία, σχισίματα είς τάς διπλώσεις). — Συντομογραφίαι 
ολίγαι. Πολλά ορθογραφικά σφάλματα. — Πρωτότυπον. 
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Ή σύναξις τών Καρυών λύει υπέρ της μονής Διονυσίου διαφοράν, ή 
όποια είχεν ανακύψει μετά τής μονής τών Ρώσων σχετικώς προς κελλίον 
[τοΰ 'Αγίου Ευστρατίου] έν Καρυαϊς.— 17 ύπογραφαί.—"Αρχ.: Σννά-
ξεως οϋν γενομένης εν τω ζ® ια? Βτει... 

71 Βεβαιωτικον γράμμα τής συνάξεως τών Καρυών 
α) Ίνδ. 15, Ιτος 7020 (1511/2) 
β) 3 'Ιουνίου, έ'τος 7126 (1618) 

Φάκ. 9, άρ. 1. Χάρτης 422x295. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις μετρία 
(φθοραί είς τάς διπλώσεις, υγρασία).— Συντομογραφίαι άρκεταί. Άνορθογραφίαι πολυ
άριθμοι. Πρωτότυπον (πρβλ. αντίγραφα άρ. 72-74) .— Πρβλ. φωτ. άρ. 34. 

α) Ή σύναξις τών Καρυών έπιβεβαιοΐ τήν ίσχύν τοΰ κατά τό 1496 
γενομένου καθορισμού τών συνόρων μεταξύ τών μονών Διονυσίου καί Γρηγο
ρίου (=ήμέτ. εγγρ. άρ. 68).—11 ύπογραφαί.—"Αρχ.: Πλήρωμα τον 
νόμου ή αγάπη... — β) Ή σύναξις τών Καρυών έπιβεβαιοΐ τήν ίσχύν τοΰ 
ανωτέρω έγγραφου κατόπιν διαφοράς δημιουργηθείσης μεταξύ τών ενδια
φερομένων μονών. — 8 ύπογραφαί. — "Αρχ. : Έν ετει ,ζρκς'', Ίουνίφ γ', δια
φοράς γενομένης... 

72 "Αντίγραφον τοϋ ύπ* άρ. 71, α' 

Φάκ. 9, άρ. 3. Χάρτης 325 Χ 220. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις καλή (σχί-

σιμον κατά τήν κάτω φαν).— Συντομογραφίαι έλάχισται. Άνορθογραφίαι πολλαί. 

73 Άντίγραφον τοΰ ύπ' άρ. 71, α καί β' 

Φάκ. 9, άρ. 2. Χάρτης 500x370. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις πολύ καλή 
(φθοραί τίνες έκ της χρήσεως κατά τάς φας).— Συντομογραφίαι άρκεταί. 'Ορθογραφία. 

74 Άντίγραφον τοΰ ύπ* άρ. 71, α' καί β' 

Φάκ. 9, άρ. 4. Χάρτης (δίφυλλον) 450x300. Μελάνη μαύρη (εις τάς ύπογραφάς 

καστανόχρους).— Διατήρησις μετρία (αί ύπογραφαί έχουν γραφή ύπο νεωτέρας χειρός).— 

Συντομογραφίαι ολίγαι. Άνορθογραφίαι ολίγαι. 
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75 Βεβαίωσις 
τοΰ πρώτου Γαβριήλ καί τής συνάξεως τών Καρυών 

8 Μαΐου, έ'τος 7024 (1516) 

Φάκ. 9, άρ. 5. Χάρτης 221x311. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις καλή (φθο
ραί τίνες έξ υγρασίας κατά τάς διπλώσεις).— Συντομογραφίαι ολίγαι. Άνορθογραφίαι 
πολλαί. Πρωτότυπον.— Πρβλ. φωτ. άρ. 35. 

Έ π ί τή βάσει δύο εγγράφων εκδοθέντων προ 100 καί 35 ετών, προσκο

μισθέντων δε ύπο τής μονής Διονυσίου, ό πρώτος καί ή σύναξις βεβαιοΰν οτι 

αί πλησίον τοΰ Άγιου Στεφάνου έλαιαι ανήκουν είς τήν μονήν αυτήν καί 6χι 

είς τήν μονήν Ξενοφώντος. — 8 ύπογραφαί. — 'Ά ρ χ. : Μην Μαΐω, εις τάς 

η' τον αύτοΰ μηνός, εγηνε σύναξις... 

76 'Ομολογία 
5 'Ιουνίου, ίνδ. 1, έ'τος 7081 (1573) 

Φάκ. 9, άρ. 6. Χάρτης 424x312. Μελάνη καστανόχρους· είς τάς ύπογραφάς μαύ
ρη.— Διατήρησις μετρία (φθοραί είς τάς διπλώσεις).— Συντομογραφίαι άρκεταί. Άνορ
θογραφίαι πολλαί. Πρωτότυπον. 

'Επειδή έδημιουργήθησαν σκάνδαλα μεταξύ τών εχόντων τά πρωτατινά 

κελλία, οί ενδιαφερόμενοι μετέβησαν είς τά Σιδηροκαύσια «έξωτερικοΰ κρι

τηρίου ένεκα». Τή παρεμβάσει τών ευγενέστατων αρχόντων αποφασίζεται 

δπως διατηρηθή ή παλαιά τάξις: τρία πρόσωπα θά έ'χουν τά «επιγράμματα», 

όμοΰ μετά τών συνήθων δοσιμάτων καί δικαιωμάτων. Δηλοΰται δτι είς τους 

τυχόν έκδιωκομένους ύπό τών μοναστηριών κελλιώτας θά επιστρέφεται το 

καταβληθέν τίμημα καί τά έ'ξοδα συντηρήσεως τοΰ κελλίου, ενώ οί οικειοθε

λώς αποχωρούντες ούδεμίαν θά έχουν άπαίτησιν. •— 41 ύπογραφαί μονα

χών καί λαϊκών. — " Α ρ χ . : Κατά το ,ζπα'ω έτος, εν μηνι Ίουνίω ε'Ώ , σκαν

δαλιών πολλών... 

77 Γράμμα τής συνάξεως τών Καρυών 
7 Δεκεμβρίου, έ'τος 7118 (1609) 

Φάκ. 9, άρ. 7. Χάρτης (δίφυλλον) 312x215. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις 
καλή (σχισμαί τίνες κατά τάς διπλώσεις).—Συντομογραφίαι άρκεταί.— 'Ορθογραφία. 
Πρωτότυπον. Είς τήν άνω φαν ή διά μαύρου κηροϋ σ φ ρ α γ ί ς της συνάξεως τών Καρυών 
εκατέρωθεν αποτυπώματα της σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς της μονής Χιλανδαρίου. 

Κατόπιν αιτήσεως τής μονής Διονυσίου ή σύναξις παρακαλεί τους μονα

χούς τής μονής Χιλανδαρίου δπως χορηγούν είς τους έν τώ κελλίφ τοΰ 'Αγίου 

Στεφάνου Διονυσιάτας ύδωρ έκ τοΰ κελλίου Βαφιά. — 1 6 ύπογραφαί. — 

" Α ρ χ . : 'Επειδή οί εκ τής ίερας καί σεβάσμιας μονής τοϋ κΰρ Διονυσίον... 
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78 Συνοδικον γράμμα τής συνάξεως τών Καρυών 
6 Ιανουαρίου, έτος 7138 (1630) 

Φάκ. 9, άρ. 8. Χάρτης 492x401. Μελάνη καστανόχρους βαθεία.—• Διατήρησις καλή 
(φθοραί τίνες έξ υγρασίας).— Συντομογραφίαι άρκεταί. 'Ορθογραφία. Άντίγραφον (πρβλ. 
άντίγραφον άρ. 79). 

Τή αιτήσει τής μονής Διονυσίου οί έν τή συνάξει, μετά τών Χασάν 'Αγά 

καί Μεμέτ μπέϊ, απεσταλμένων τοΰ Μποσταντζίμπασα, καθώρισαν τά σύνορα 

τών μονών Διονυσίου καί 'Αγίου Παύλου, έπί τή βάσει εγγράφου εκδοθέντος 

πρό 200 ετών. Το έ'γγραφον τοΰτο έσώζετο μόνον έν τή μονή 'Αγίου Παύλου, 

τής μονής Διονυσίου άπολεσάσης τοΰτο καί ακολούθως αιτουμένης τήν άνα-

νέωσιν τών συνόρων. — 16 ύπογραφαί. — " Α ρ χ . : Μέγα αγαθόν εστίν ειρήνη 

καί ομόνοια' δθεν ταύτην δ Κύριος... 

79 "Αντίγραφον τοΰ προηγουμένου 

Φάκ. 9, άρ. 9. Χάρτης 513x363. Μελάνη καστανόχρους βαθεϊα μέχρι τοϋ δεκάτου 
στίχου* έν συνεχεία μαύρη.— Διατήρησις αρίστη.— Συντομογραφίαι έλάχισται. "Ορθο
γραφία. 

80 ΈπιβεβαιωτίΗΟν γράμμα 

έ'τος 7149 (1640/1) 

Φάκ. 9, άρ. 10. Χάρτης 312x219. Μελάνη μαύρη.— Διατήρησις κακή (σχισμαί 
κατά τάς διπλώσεις).— Γραφή δυσανάγνωστος.— Συντομογραφίαι ολίγαι. Άνορθογραφίαι 
πολλαί. Άντίγραφον. Κατά τήν άνω φαν αποτυπώσεις δύο σ φ ρ α γ ί δ ω ν (μιας Τουρ
κικής, ετέρας τής μονής Διονυσίου). 

Έπιβεβαιοΰται ή μεταξύ τών μονών Διονυσίου καί Ρώσικου καί ενώ

πιον τοΰ Χασάν άγά καί Ό μ τ ί μπέγι τοΰ 'Αγίου "Ορους καί τής Μεγάλης 

Μέσης έπελθοΰσα συμφωνία διά τά μελίσσια. — 16 ύπογραφαί. — " Α ρ χ . : 

Κατά το ,ζρμθ', εξονσιάζοντος εγώ δ Χασάν αγάς μέ τον Όμτί μπεγι στο 

"Αγιον "Ορος... 

81 "Ομολογία 

10 'Ιουνίου 1654 

Φάκ. 9, άρ. 11. Χάρτης 429x313. Μελάνη μαύρη.— Διατήρησις καλή (σχισμαί 
τίνες κατά τάς διπλώσεις).— Συντομογραφίαι ολίγαι. Άνορθογραφίαι ολίγαι. Πρωτότυ
πον. Κατά το κέντρον της άνω φας σ φ ρ α γ Ι ς τής ιεράς κοινότητος (διάμ. 25). 

Οί εκπρόσωποι τών μονών τοΰ 'Αγίου "Ορους αναλαμβάνουν τήν ύπο-
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χρέωσιν όπως προστατεύσουν καί καλύψουν έναντι τών 'Οθωμανικών άρχων 
τον άπεσταλμένον τοΰ βασιλέως τής Μοσκοβίας [Άρσένιον Σουχάνωφ], ό 
όποιος συνεκέντρωσε παλαιά βιβλία έκ τών μονών. —"Α ρ χ. : Διά τής πα
ρούσης μας ομολογίας καί αποδείξεως... 

"Εκδ.: Σ τ . Π. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ , Ή εξαγωγή χειρογράφων εξ 'Αγίου "Ορους, 
Μακεδόνικα 4 (1955/60), σελ. 532-533· πρβλ. Μ. Λ ά σ κ α ρ ι, Arsène Suchanoo 
et les manuscrits de l'Athos. Un nouveau document (10 juin 1654), Byzantion 28 
(1958), σελ. 543 - 545. 

82 Πωλητήριον εγγραφον 
'Απρίλιος, Ι'τος 7169 (1661) 

Φάκ- 9, άρ. 12. Χάρτης 302x211. Μελάνη μαύρη (εϊς τινας ύπογραφάς καστανό
χρους βαθεϊα).— Διατήρησις καλή (φθοραί τίνες έξ υγρασίας κατά τάς διπλώσεις).—Συν
τομογραφίαι ολίγαι.— 'Ορθογραφία. Πρωτότυπον (πρβλ. άντίγραφον άρ. 83). Κατά τα 
κέντρον τής άνω φας άποτύπωσις σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς . 

Ή μεγάλη σύναξις τοΰ 'Αγίου "Ορους πωλεί αντί 465 γροσίων είς τήν 
μονήν Διονυσίου δύο κελλία τοΰ πρωτάτου : α') το κελλίον τοΰ 'Αγίου Νι
κολάου, τό καλούμενον Ψωραρέα τοΰ παπά 'Ηλία καί β') τό κελλίον τών Εί-
σοδίων τοΰ παπά Ίλαρίωνος, μετά πάντων τών εξαρτημάτων των. — 20 ύπο
γραφαί. — "Αρχ. : Κατά το ,ζρξθ' Ετος, μηνί άπριλλίω σνναθροιζομένης τής 
μεγάλης σννάξεως τοΰ Άγιου "Ορους... 

83 Άντίγραφον τοΰ προηγουμένου 

Φάκ. 9, άρ. 13. Χάρτης (δίφυλλον) 295 Χ 210. Μελάνη καστανόχρους βαθεϊα.—Δια-
τήρησις καλή— Συντομογραφίαι έλάχισται. 'Ορθογραφία. 

84 Συνοδικον γράμμα της συνάξεως τών Καρυών 
1690 

Φάκ. 9, άρ. 14. Χάρτης 428x306. Μελάνη καστανόχρους βαθεϊα· εν τισιν ύπογρα-
φαΐς μαύρη.— Διατήρησις καλή (φθοραί τίνες έξ υγρασίας).— Συντομογραφίαι άρκεταί. 
'Ορθογραφία. Πρωτότυπον (πρβλ. άντίγραφον άρ. 85). Κατά το μέσον της άνω φας 
άποτύπωσις σ φ ρ α γ ΐ δ ο ς τής συνάξεως. 

Λόγω τής άναφυείσης διαφοράς μεταξύ τών μονών Διονυσίου καί Χιλαν
δαρίου διά τον Μονοξυλίτην, ε'ις τήν Μεγάλην Βίγλαν, ή σύναξις τοΰ Άγιου 
"Ορους ώρισε δύο γέροντας, Γαβριήλ τον Βατοπεδηνόν καί Τιμόθεον τον Ίβη-
ρίτην, οί όποιοι μετά τοΰ γραμματικού τοΰ 'Αλή άγα μετέβησαν είς Movo-
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ξυλίτην καί καθώρισαν τά δρια έπί τή βάσει «βακουφλαμάδων». Ό διαφι-

λονεικούμενος τόπος αποδίδεται είς τους Διονυσιάτας. Περιορισμός. — 1 4 

ύπογραφαί. — Ά ρ χ. : Σνναθροιζομένης τής μεγάλης συνάξεως πάντων τών 

ιερών μοναστηριών... 

85 Άντίγραφον τοΰ προηγουμένου 

Φάκ. 9, άρ. 15. Χάρτης (δίφυλλον) 296x216. Μελάνη καστανόχρους βαθεϊα.— Δια-
τήρησις καλή.— Συντομογραφίαι ολίγαι.— 'Ορθογραφία. Κατά το μέσον της άνω φας 
άποτύπωσις σ φ ρ α γ ΐ δ ο ς της συνάξεως τοϋ 'Αγίου "Ορους. 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ 

86 Διάλυσις καί ασφάλεια 
Αύγουστος, ίνδ. 9, Ι'τος 6564 (1056) 

Φάκ. 11, άρ. 1. Περγαμηνή 695x326 (321). Μελάνη καστανόχρους καί μαύρη 
(δύο ύπογραφαί).— Διατήρησις καλή.— Συντομογραφίαι πολλαί. Πολλά ορθογραφικά 

σφάλματα. Πρωτότυπον. 

Μετά άντιδικίαν ό Κωνσταντίνος Φασοΰλος καί ή οικογένεια του παρα-

χωροΰν είς τον ήγούμενον τής μονής τοΰ Αγίου Παντελεήμονος τοΰ Σφρεντζή 

τών Θεσσαλονικέων Μητροφάνη, γήν 8 μοδίων έκ τών είς Παλλήνην κτημά

των των. Ό Μητροφάνης καταβάλλει τό ποσόν τών 10 χρυσών ισταμένων σταυ-

ράτων νομισμάτων, ενώ δ Φασοΰλος αναλαμβάνει νά τελή εις τό μέλλον τους 

φόρους τής παραχωρηθείσης γης, ή όποια ύπέκειτο είς στρατείαν. — 9 ύπο

γραφαί. — Ά ρ χ. : Έν ονόματι... Κωνσταντίνος δ τον Φασούλον... 

87 Γράμμα 
Ή χρονολογία άπωλέσθη (πρό τοΰ 1430) 

Φάκ. 11, άρ. 4. Χάρτης 270x256. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις κακή 
(υγρασία, σχισίματα είς διπλώσεις. 'Ελλείπει το κάτω τμήμα τοϋ εγγράφου, όπου τό 

τέλος τοϋ κειμένου, ή χρονολογία καί ή υπογραφή" επίσης το κείμενον έχει φθαρή κατά τήν 
δεξιάν φαν).— Συ.τομογραφίαι ολίγαι. 'Ολίγα ορθογραφικά σφάλματα. "Αντίγραφον (ΙΕ' 
αϊ. ), κεκυρωμενον ύπό τοϋ αρχιεπισκόπου Λήμνου Δοσιθέου. 

Ό Ιερομόναχος Θεόδουλος άφιεροΐ είς τήν μονήν Διονυσίου τον έν Κοτζίνω 

Λήμνου ναόν τοΰ Άγιου Νικολάου. — Ά ρ χ. : Καί πασι μεν τοις τήν ορθό-

δοξον ταύτην πίστιν... 
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88 Γράμμα τών άλυκαρίων 
Σεπτέμβριος, ίνδ. 9, έτος 6924 (1415) 

Φάκ. 11, άρ. 2. Περγαμηνή 445x284. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις καλή.— 
Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Ορθογραφία. Πρωτότυπον. 

Οί διενεργοΰντες την άλυκήν (τής Θεσσαλονίκης) μετά 2 πρωταλυκαρίων 

αναλαμβάνουν νά παρέχουν έκ τών εισοδημάτων των έτησίαν ρόγαν 100 άσπρων 

είς τον Ίερομόναχον τοΰ νέου ναοΰ τοΰ Αποστόλου Παύλου, τοΰ ευρισκομένου 

άνωθεν τής στοάς τής μεγάλης λεωφόρου. — 2 ύπογραφαί πρωταλυκαρίων καί 

45 σ ί γ ν α . — Ά ρ χ. : Έν ονόματι... Ήμεϊς οί κάτωθεν ύπογράψαι όφεί-

λοντες... 

"Εκδ.: Ε υ θ υ μ ί ο υ Δ ι ο ν υ σ ι ά τ ο υ καί Σ τ . Π. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, "Εγγραφα 
τής Ιεράς μονής τοϋ 'Αγίου Διονυσίου άφορώντα είς άγνωστους ναούς τής Θεσσαλονίκης, 
Μακεδόνικα 3 (1953/55), σελ. 363-376 (κείμενον εν σελ. 363-365). 

89 "Αφιερωτήριον ενυπόγραφον εγγραφον 
Σεπτέμβριος, ίνδ. 14, έτος 6929 (1420) 

Φάκ. 11, άρ. 3. Περγαμηνή 411x264 (256). Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις 
αρίστη.— Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Αρκετά ορθογραφικά σφάλματα.— Πρωτότυπον. 

Ή Μαρία Άγιορείτισσα άφιεροΐ είς τον ήγούμενον Δανιήλ καί τήν μο

νήν Διονυσίου τό είς τήν γειτονίαν τοΰ Όμφαλοΰ τής Θεσσαλονίκης έρειπω-

μένον ναύδριον τών Τεσσαράκοντα Μαρτύρων καθώς καί εν διώροφον οίκημα. 

Ή μονή αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν νά έπισκευάση καί νά τηρήση έν ενερ

γεία τό ναύδριον. — Σίγνον τής δωρήτριας καί ύπογραφαί πέντε μαρτύρων. — 

Ά ρ χ. : Έν ονόματι... Μαρία ή Άγιορείτισα... 

Έκδ.: Γ. Θ ε ο χ α ρ ί δ ο υ , "Αγνωστα τοπογραφικά τής Θεσσαλονίκης έξ ανεκ
δότου εγγράφου τής εν Άγίφ "Ορει μονής Διονυσίου, Μακεδόνικα 5 (1961/1963), σελ. 
1-14 (κείμενον σελ. 3-6). 

90 Ταβουλλαρικον καί απογεγραμμένο ν γράμμα 
Ιούλιος, ίνδ. 11, έτος 6971 (1463) 

Φάκ. 11, άρ. 5. Χάρτης 154x224. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις καλή.— 
Συντομογραφίαι πολλαί. 'Ολίγα ορθογραφικά σφάλματα. Πρωτότυπον. 

Ό Μαρίνος Μανικαΐτης δηλοΐ 6τι τό έργαστήριον, έν τω όποίφ διαμέ

νει καί διά τό όποιον εδωκεν είς τήν μονήν Διονυσίου 10 νομίσματα, θά έπανέλ-

θη μετά τον θάνατον του ύπο τήν κυριότητα τής μονής. — 4 ύπογραφαί μετά-
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ξύ τών οποίων καί τοΰ χαρτοφύλακος τής μητροπόλεως Λήμνου καί ταβουλ-

λαρίου 'Ιωάννου Ζαβαριώτου. —-"Αρχ. : Είς το δνομα τοΰ Χρίστου αμήν. 

Έγώ Μαρίνος δ Μανικαΐτης... 

91 Δωρεά 
...1530 

Φάκ. 12, άρ. 1. Περγαμηνή 550x132 (220). Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις 
μετρία (φθοραί είς διπλώσεις, μικραΐ οπαί).— Συντομογραφίαι άρκεταί. Άνορθογραφίαι 
πολλαί. Πρωτότυπον (;). 

Ή αρχόντισσα Μαρία Συρίγαινα μετά τοΰ υίοΰ της Αντωνίου, κατοι-

κοΰντες είς τό όξώπορτον τοΰ Κάστρου τοΰ Χάνδακος Κρήτης καί ευρισκόμενοι 

έν τώ χωρίω Καμάρι, δίδουν έκ τοΰ μεριδίου τοΰ Νικολάου Συρίγου (υίοΰ 

τής Μαρίας καί άδελφοΰ τοΰ Αντωνίου) είς τόν Κλήμη Γαϊτάνην, ήγούμενον 

τής μονής Καβαλλαρέας, εν άμπέλιον καί τμήμα χωραφιού είς τό χωρίον 

Καμάρι. Ό ηγούμενος αναλαμβάνει τάς νομικάς υποχρεώσεις τοΰ άμπελίου 

καί τοΰ χωραφιού άπό τοΰ Σεπτεμβρίου 1530. Τήν δωρεάν συντάσσει ό 'Αν

δρέας Σερέπετζις, νοτάριος τής βασιλικής εξουσίας. — 3 μάρτυρες. — "Α ρ χ. : 

Έν ονόματι τοΰ αιωνίου θεοΰ ημών αμήν. ετι άπο τής τοΰ Χρίστου γεννήσεως 

μφλ''... 

92 Δωρεά 
Νοέμβριος 1540 

Φάκ. 12, άρ. 2. Περγαμηνή 432x186. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις καλή 
(σχισμή κατά μήκος τής αριστεράς φας καί έν μέρει τής κάτω),— Συντομογραφίαι άρκεταί. 
Άνορθογραφίαι πολλαί. Πρωτότυπον (;). 

Ή Έλένα Λαμπαρδοΰλα, θυγάτηρ τοΰ Φραντζέσκου Λαμπάρδο, κά

τοικος Ρεθέμνου, ευρισκομένη έν τ φ χωρίω Τυλίσσω, δωρίζει είς τους τρεις 

καλόγερους, Κωνσταντΐνον Μαρουλιανόν, Μακάριον Μηλδτον καί Νικόδημον 

Μηλάτον τό έν τώ χωρίφ Τυλίσσφ ϊδιον αυτής μοναστήριον τοΰ Άγιου Μά-

μαντος μετά τοΰ ναοΰ του, τών κελλίων του, τών χωραφιών του, τών δέν

δρων του καί τοΰ πέριξ χώρου μέχρι τής τάφρου. Οί λαμβάνοντες ύποχρεοΰνται 

είς τήν άνακαίνισίν του, τήν πληρωμήν τών φόρων και τήν συντήρησίν του. 

Τήν πράξιν συντάσσει ό 'Ανδρέας Σερέπε{πε}τζις, νοτάριος τής βασιλικής 

εξουσίας. — 3 μάρτυρες.— "Α ρ χ. : Έν δνόματη τον αίωνίον θεοΰ ημών αμήν. 

ετι από Χρίστου γεννήσεως ,αφμ ... 

19 
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93 Πωλητήριον εγγραφον 

4 Ιουνίου 1548 

Φάκ. 12, άρ. 3. Περγαμηνή 269x184 (191). Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησες 
μετρία (σχισμαί).— Συντομογραφίαι άρκεταί. Άνορθογραφίαι πολλαί. Πρωτότυπον (;). 

Ό Μιχελής δ Ντουστουνήας τοΰ ποτέ κΰρ Μακαρίου καλόγερου, κάτοικος 

Τυλίσσου, ομολογεί δτι πωλεί είς τον καλόγερον Κωνσταντΐνον Μηλάτον 

τοΰ ποτέ κΰρ 'Ιωάννου, τής έν Τυλίσσω μονής τοΰ Αγίου Μάμαντος, Ινα σώ-

χωρον, πλησίον τής μονής. Περιορισμός. Ό Κωνσταντίνος Μηλάτος υποχρεού

ται δπως καταβάλλη είς τόν πωλητήν 8 ύπέρπυρα κατ' έτος καί κατά μήνα 

Σεπτέμβριον, αρχής γενομένης άπό τοΰ Σεπτεμβρίου 1549. Τήν πράξιν συν

τάσσει ό 'Ανδρέας Σερέπετζις, νοτάριος τής βασιλικής εξουσίας. — 2 μάρ

τυρες. — " Α ρ χ . : Έν ονόματι τον αιωνίου Θεοϋ ημών αμήν. "Ετει άπο τής 

Χρίστου γεννήσεως ,αφμη''... 

94 Πωλητήριον εγγραφον 
16 'Ιουνίου 1551 

Φάκ. 12, άρ. 4. Περγαμηνή 361x230 (215). Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις 
καλή (φθοραί είς τάς διπλώσεις).— Συντομογραφίαι άρκεταί. Άνορθογραφίαι πολλαί. 
Πρωτότυπον (;). 

"Ο Νικόλαος Συρϊγος, υιός τοΰ μισέρ Τζώρτζη, κάτοικος χωρίου Καμάρι 

πωλεί είς τον πατέρα Κλήμη Γαϊτάνη τοΰ ποτέ κΰρ Γεώργη, ήγούμενον τής 

μονής τής Κεράς Καβαλλαρέας, δλον τό «πάχτος» διά τό γονικόν χωράφιον 

το λεγόμενον τοΰ Γαλακτίων(ος). Τό απάχτος» συνίσταται είς 4 ύπέρπυρα 

κατ' έτος, πωλείται δε αντί 92 ύπερπύρων. Τήν πράξιν συντάσσει ό Ανδρέας 

Σερέπετζις, νοτάριος τής βασιλικής εξουσίας. — 2 μάρτυρες. — Ά ρ χ. : Έν ονό

ματι τοΰ αιωνίου Θεοΰ ημών αμήν. "Ετει άπα τής Χρίστου γεννήσεως μφνά... 

95 Δωρεά 

12 Αυγούστου 1551 

Φάκ. 12, άρ. 5. Περγαμηνή 311x234 (227). Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις 
καλή (φθοραί έξ υγρασίας).— Συντομογραφίαι άρκεταί. Άνορθογραφίαι πολλαί. Πρω
τότυπον (;). 

Ό Γεώργιος Συρϊγος, υιός τοΰ ποτέ μισέρ Τζουάνε, κάτοικος χωρίου 

Καμάρι, δωρίζει είς τήν μονήν Κεράς Καβαλλαρέας χωράφιον δμορον προς 

τήν μονήν, εκτάσεως ενός ποδός, το όποιον ή μονή άπό καιροΰ εκμεταλλεύεται, 

χωρίς νά άποδίδη τι είς τόν ίδιοκτήτην. Το χωράφιον πληρώνει κατ' έτος ώς 
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«έντρητίαν» σίτου μουζούρια 9 καί κριθής μουζούρια 2. Ή μονή υποχρεούται 

κατ' έτος είς τήν κατασκευήν λαμπάδος έκ μιας λίτρας κηροΰ, ή όποια θά 

άνάπτεται έκάστην 15ην Αυγούστου προ τής εικόνος τής Θεοτόκου. Τήν πράξιν 

συντάσσει ό Ανδρέας Σερέπετζις, νοτάριος τής βασιλικής εξουσίας. — 3 μάρ

τυρες. — Ά ρ χ. : Έν ονόματι τοΰ αιωνίου Θεοΰ ημών αμήν. "Ετει άπα τής 

Χριστού γεννήσεως ,αφνά'... 

96 Διαθήκη 

15 Φεβρουαρίου 1554 

Φάκ. 12, άρ. 9. Περγαμηνή 485x363. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις καλή 
(φθοραί καί όπαί έξ υγρασίας).— Συντομογραφίαι ολίγαι. Άνορθογραφίαι πολλαί. Πρω
τότυπον. 

Ό Ιωάννης Μαμουνάς, υιός τοΰ κΰρ Μιχαήλ καί ποτέ πακαίρις (;) ορίζει 

«κομμισαρίους» του τόν Κλήμη τής Καβαλλαρέας καί τόν εγγονον τής αδελ

φής του Καρδελοΰς Ίωάννην Χαρκοματάν καί διατίθεται είς τήν μονήν τής 

Καβαλλαρέας μέγα περιβόλι. 'Ορίζει δπως α) ή μονή είναι άπηλλαγμένη τών 

14 δουκάτων, τά όποια έλάμβανεν ό ώς άνω 'Ιωάννης κατ' έ'τος, β) στέλλη 

50 δουκάτα κορέντε είς τήν μονήν Διονυσίου καί γ ) ουδέποτε δύναται νά πώ

ληση τό περιβόλι. — 8 ύπογραφαί μαρτύρων. — Ά ρ χ. : In Christi nomine 

amen. "Εστοντας εγώ 'Ιωάννης δ Μαμοννας, υιός τοϋ ποτέ κΰρ Μιχαήλ... 

97 Διαθήκη 
17 Δεκεμβρίου 1 5 5 5 

Φάκ. 12, άρ. 6. Χάρτης (δίφυλλον το δεύτερον φύλλον κεκομμένον κατά το ήμισυ) 
315x219. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις μετρία (φθοραί είς τάς διπλώσεις, φθο
ραί έξ υγρασίας).— Συντομογραφίαι ολίγαι. Άνορθογραφίαι πολλαί. Γεγραμμένον κατά 
τάς δύο βψεις τοϋ πρώτου φύλλου. Άντίγραφον εκδοθέν έκ τοϋ είς χείρας τοϋ μισέρ Πέρο 
Πελεγρή, νοδάρου καί μασάρου της μεγάλης Καντζελλαρίας τής Κρήτης ευρισκομένου πρω
τοτύπου. 

Ό ηγούμενος τής Κεράς Καβαλλαρέας Κλήμης Γαϊτάνης ενώπιον μαρ

τύρων τοΰ χωρίου Τυλίσσου καί τοΰ νοταρίου Ανδρέα Σερέπετζι συντάσσει 

τήν διαθήκην του, διά τής όποιας κληροδοτεί τήν μονήν Καβαλλαρέας μετά 

πάντων τών υπαρχόντων της είς τήν μονήν Διονυσίου, καί ορίζει τόν τρόπον 

κατά τόν όποιον αύτη θά διοικήται. Επίσης διαθέτει χρήματα ή κινητά είς 

διάφορα πρόσωπα. Αιτείται δπως ό ύπό τής μονής Διονυσίου στελλόμενος 

μοναχός άναλάβη τά έ"ξοδα τοΰ άνεψιοΰ του, ιερομόναχου Καλλίστου Γαϊτά-

νη. — 2 μάρτυρες. — " Α ρ χ . : Έπηδή φοβερότερο καί άδηλότερον τουτεστι... 

Βιβλιογρ.: Β. Λ α ο ύ ρ δα ς, άρ. 1. 
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98 Αίτησις 

1555/56 

Φάκ. 12, άρ. 8. Χάρτης (δίφυλλον) 317x217. Μελάνη μαύρη.— Διατήρησις καλή 
(φθοραί έξ υγρασίας κατά τάς διπλώσεις).— Συντομογραφίαι άρκεταί. 'Ορθογραφία. 
Άντίγραφον. 

Οί Γεώργιος Μαυρίτζης καί Γεώργιος Λιγνός αναφέρουν είς τήν μονήν 

Διονυσίου τόν θάνατον τοΰ ηγουμένου τής Κεράς Καβαλλαρέας Κλήμη Γαϊ-

τάνη, ό όποιος, ώς φαίνεται έκ τής διαθήκης του (πρβλ. ήμέτ. έ'γγρ. άρ. 97), 

εϊχεν αναθέσει τήν μονήν Καβαλλαρέας είς τήν μονήν Διονυσίου. Λίτοΰνται 

τήν άποστολήν ανδρός εμπείρου διά τήν ήγουμενείαν τής Καβαλλαρέας. Ε π ι 

συνάπτεται απογραφή πάντων τών ανηκόντων είς τήν μονήν Καβαλλαρέας 

(έν οίς καί ή βιβλιοθήκη). — Ά ρ χ. : 'Οσιότατοι καί αγιότατοι πατέρες και 

λάτριοι τον τιμίου ένδοξου προφήτου Προδρόμου... 

Βιβλιογρ.: Β. Λ α ο ύ ρ δ α ς, άρ. 5. 

99 Παραχώρησις τής μονής Καβαλλαρέας 

11 Μαίου 1566 

Φάκ. 12, άρ. 7. Χάρτης (δίφυλλον) 308x213. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρη-
otç καλή (φθοραί έξ υγρασίας).— Συντομογραφίαι άρκεταί. Άνορθογραφίαι πολλαί. Άντί
γραφον έκ τοΰ βιβλίου τοΰ νοταρίου Σταυριανοϋ Λαγωοϋ. 

Συμφώνως προς τήν διαθήκην τοΰ Κλήμη Γαϊτάνη (ήμετ. άρ. 9 7 ) ή 

μονή Διονυσίου απέστειλε δύο εφημέριους (Γεράσιμον, Μάρκον) είς τήν μο

νήν τής Κεράς Καβαλλαρέας, ό δεύτερος τών όποιων, άσθενήσας, παρεχώρη-

σεν ίσοβίως τήν μονήν αυτήν είς τόν Ίάκωβον Καλαμώνα αντί ετησίας κατα

βολής 25 δουκάτων κορέντε. Ή πράξις ενεκρίθη ύπό τής μονής Διονυσίου. 

"Ηδη ό 'Ιάκωβος Καλαμών, ασθενών, παραχωρεί τό μετόχιον είς τόν ίερο-

μόναχον Άθανάσιον Μεγιστάνον, ό όποιος ύποχρεοΰται είς καταβολήν πά-

κτου προς τήν μονήν Διονυσίου. —· 2 μάρτυρες, έν οις Νικόλαος ιερεύς ό 

Μαλαξός καί πρωτοπαπάς Ναυπλίου. — Ά ρ χ. : "Εστοντας νά αφιέρωση 

καί νά δόση δ ευλαβέστατος... 

Βιβλιογρ.: Β. Λ α ο ύ ρ δ α ς , άρ. 12. 

100 Έγχατάστασις ηγουμένου (κοντζεσιόν) 
...1566 

Φάκ. 12, άρ. 10. Περγαμηνή 341x316. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησίς καλή 
(φθοραί έξ υγρασίας, φθοραί είς τάς διπλώσεις).— Συντομογραφίαι. 'Ορθογραφία. Άντί
γραφον. 
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Ό επίτροπος τής μονής Καβαλλαρέας 'Ιωάννης Κατέλος εγκαθιστά τόν 

Άθανάσιον Μεγιστάνον ώς ήγούμενον ταύτης (πρβλ. ήμέτερον άρ. 99). Συν

τάσσεται ύπό Σταυριανοΰ Λαγωοΰ, νοταρίου τής βασιλικής εξουσίας. —· 2 μάρ

τυρες, έν οις Νικόλαος Ιερεύς ό Μαλαξός καί πρωτοπαπάς Ναυπλίου. — 

"Α ρ χ. : Έν ονόματι τοϋ κυρίου ημών Ίησοΰ Χριστού καί τής πανάγνου αύ

τοΰ μητρός... 

101 Καταγραφή ( ά β ε ν τ ά ρ ι ο ν ) 

3 'Οκτωβρίου 1580 

Φάκ. 12, άρ. 11. Χάρτης (δίφυλλον) 317x217. Μελάνη καστανόχρους.—Διατήρη-
σις καλή (φθοραί είς τάς διπλώσεις έξ υγρασίας).—Συντομογραφίαι. "Ορθογραφία. Άντί
γραφον. 

Καταγραφή ακινήτων καί κινητών (έν οΐς καί βιβλία) της μονής Κεράς 

Καβαλλαρέας γενομένη μετά θάνατον Θεοδοσίου ιερομόναχου, κατά κόσμον 

Καβαλλάρου, διά θελήματος τοΰ μισέρ Κωνσταντή Μαυρίτζη, κομμέσσου τής 

μονής Διονυσίου καί τής μονής Καβαλλαρέας, τοΰ κομμέσσου κΰρ Νεοφύτου 

ιερομόναχου καί τοΰ 'ιερομόναχου Ίωνά, κατά κόσμον Καβαλλάρου. Τό άντί

γραφον προέρχεται έκ τοΰ βιβλίου τής νοταρίας Πέτρου ιερέως Μιχαλήτζι 

καί νοταρίου. — "Α ρ χ. : Άβεντάριον καμομένον εις το μοναστήριον είς τήν 

ύπεραγία Θεοτόκον κραζομένην Καβα[λαρέ]αν... 

Βιβλιογρ.: Β. Λ α ο ύ ρ δ ας, άρ. 11. 

102 Ιϊαραδοτήριον εγγραφον 
25 Νοεμβρίου 1581 

Φάκ. 12, άρ. 12. Χάρτης (δίφυλλον) 315x217. Μελάνη καστανόχρους.—Διατήρη-
σις αρίστη.— Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Ορθογραφία. Άντίγραφον. 

Ό είς τήν μονήν Καβαλλαρέας επίτροπος τής μονής Διονυσίου Κωνσταν

τίνος Μαυρίτζης καί ό ιερομόναχος Μελέτιος Ντελιντέ, εγκατασταθείς ύπό 

τοΰ Μαυρίτζη ώς προσωρινός ηγούμενος τής μονής Καβαλλαρέας μετά τόν 

θάνατον τοΰ ηγουμένου Θεοδούλου Καβαλλάρου, παραδίδουν είς τόν έρχόμενον 

άπό τής μονής Διονυσίου γέροντα Παλλάδιον ώς «πρώτον τής βουλής» καί 

«έπίτροπον γενεράλεν» τό μοναστήριον τής Καβαλλαρέας. — 3 ύπογραφαί. — 

"Α ρ χ. : "Εστοντας και δ ποτέ κΰρ Θεόδουλος ιερομόναχος το κατά κόσμον 

Καβαλάρος... 

"Εκδ.: Β. Λα ο ύ ρ δ α ς, άρ. 7. 
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103 Ά φ ι ε ρ ω τ ή ρ ι ο ν εγγραφον 

'Ιανουάριος, ίνδ. 4, έ'τος 7099/1592 (1591 η 1592) 

Φάκ. 12, άρ. 13. Χάρτης 297x170. Μελάνη μαύρη (τοϋ προ τών υπογραφών στί
χου καστανόχρους).— Διατήρησις μετρία (φθοραί είς τάς διπλώσεις έξ υγρασίας, έν τη 
κάτω αριστερά φα σχισμαί).— Συντομογραφίαι πολλαί. 'Ορθογραφία. Πρωτότυπον. 

Ό ιερεύς Αναστάσιος αφιερώνει εις τόν ναόν τής Παμμακάριστου Θεο

τόκου τής σεβάσμιας μονής τών Βουκόλων (μετοχίου τής μονής Διονυσίου) 

τό είς τό χωρίον Άνεμωτήδαν άμπέλιόν του. Τίθεται ορός δπως ή γερόντισ

σα σύζυγος τοΰ ώς άνω λαμβάνη διά βίου τό «ήμισυ έσφορο». Τό άφιερωτι-

κόν υπογράφουν 4 μάρτυρες, έν οίς καί ό μητροπολίτης Μηθύμνης Ραφαήλ. — 

" Α ρ χ . : 'Επειδή πασιν ανθρωποις κοινόφλητον χρέος ό θάνατος και το ποτή-

ριον, όπερ πέπωκεν... 

104 Δωρητήριον εγγραφον 
18 Μαΐου 1596 

Φάκ. 12, άρ. 14. Χάρτης (δίφυλλον) 272x202. Μελάνη καστανόχρους.—Διατήρη-
σις καλή (όπαί τίνες).— Συντομογραφίαι έλάχισται. 'Ορθογραφία. Άντίγραφον. 

Οί είς τόν Άγιον Νικόλα είς τά Καλύβια ευρισκόμενοι ευγενείς άρ

χοντες μισέρ Ζάνες καί μισέρ Ματιός Μουτζενϊγοι, ώς νοικοκυραίοι τής 

εκκλησίας τοΰ Αγίου Νικητός είς τό Κάστρο, δίδουν είς τόν ευγενή μισέρ 

Θεόφιλον Παπαγιαννόπουλον χωράφιον ενός πινακίου, είς τόπον καλούμενον 

Άγιον Πνεΰμα, κατά τά σύνορα τοΰ χωρίου Καμάρα. Ό αποδέκτης υποχρεού

ται νά χορηγή εσαεί, κατά τήν ήμέραν τοΰ Αγίου Νικήτα, 50 άσπρα είς τόν 

έφημέριον τοΰ ναοΰ τοΰ Αγίου Νικήτα. 'Ορίζεται τό χωράφιον. — 5 ύπογρα

φαί. — ' Ά ρ χ. : Είς τον άγιον Νικόλα, είς τά Καλίβια ευρισκόμενοι οί ευγε

νείς άρχοντες... 

Βιβλιογρ.: Β. Λ α ο ύ ρ δ α ς, άρ. 4. 

105 Πωλητήριον εγγραφον 

3 Φεβρουαρίου 1597 

Φάκ. 12, άρ. 15. Περγαμηνή 315x281. Μελάνη καστανόχρους—Διατήρησις αρί
στη.— Συντομογραφίαι έλάχισται. Άνορθογραφίαι πολλαί. Πρωτότυπον. 

Ή Μαρία Μακρούδαινα, χήρα τοΰ ποτέ Γιώργη Μακρή λεγομένου Γα-

βρήλη, κάτοικος Τυλίσσου, πωλεϊ είς τόν ίερομόναχον κΰρ Άρσένιον, ήγού-

μενον τής Κυρίας τής Καβαλλαράς, χωράφιον είς Τύλισσον, είς τόπον καλού-
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μενον στο Κονοστάσι, μουζουρίου 1 l/s περίπου, αντί 150 ύπερπύρων. 

'Ορίζεται τό χωράφιον. Ή πράξις συντάσσεται ύπό 'Ιακώβου Νταντώλου, 

νοταρίου τής αποστολικής εξουσίας. — "Α ρ χ. : Έν όνόματη τον εονήου θεοΰ 

ημών αμήν. ετη άπω τής Χρίστου γενήσεως 4αφ\ζ'... 

106 Δωρητήριον 
28 'Οκτωβρίου 1599 

Φάκ. 12, άρ. 16. Περγαμηνή 331x255. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις πολύ 
καλή.— Συντομογραφίαι έλάχισται. Άνορθόγραφον. Πρωτότυπον. 

Μέλη τής οικογενείας Συρίγου, κάτοικοι τοΰ χωρίου Μερτοκάμαρο, 

δίδουν είς τήν μονήν τής Κεράς Καβαλλαρέας έπ' ονόματι τοΰ ηγουμένου 

αυτής Λεοντίου τό μοναστήριον τόν μέγαν Γεώργιον είς τό Φαραγγίτη μετά 

τών δένδρων καί χωραφιών του. Τήν πράξιν συντάσσει ό Μιχελίς Τζαλαείτις, 

νοτάριος τής αποστολικής εξουσίας. — 3 μάρτυρες. — Ά ρ χ. : Έν ονόματι 

τον εονίον θεοΰ αμήν. 'έτει άπο τής Χριστού γεννήσεως είς ,αφ\θ'... 

107 Διαθήκη 

17 'Ιανουαρίου 1603 

Φάκ. 13, άρ. 1. Χάρτης 318x219. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις καλή (σχι
σμαί κατά τάς διπλώσεις έξ υγρασίας).— Συντομογραφίαι ολίγαι. Άνορθογραφίαι πολλαί. 
Άντίγραφον. 

Ή πρεσβυτέρα Κατερήνη, σύζυγος τοΰ πρώην οικονόμου Παροικίας 

(Πάρου) παπά Κωνσταντίνου, συντάσσει τήν διαθήκην της διά χειρός τοΰ 

παπά κΰρ Δημητρίου. Διά ταύτης διατίθεται την περιουσίαν της είς διάφορα 

πρόσωπα καί εκκλησιαστικά ιδρύματα, ήτοι είς τόν ναόν τής Κυρίας Καταπο-

λιανής, είς τόν τοΰ Κυρίου Τάφον (Ιερουσαλήμ), είς τόν μητροπολίτην (Πα

ροναξίας), είς τόν παπά Δημήτρην Βουτζαράν, είς τήν Άγγελϊναν, είς τήν 

Φλορέντζαν θυγατέρα Μαρίας καί τόν «παπα της», είς τήν μονήν Διονυσίου 

τοΰ Αγίου "Ορους (τό σπίτι καί τό χωράφι τής Άμμουδάρας). — Ά ρ χ. : 

Τον έτους 1603 μηνή "Ιανοναρίω 17. Επειδή άωρος και φρικτός τής πάσην 

εστήν δ θάνατος... 

108 'Ομολογία 

30 Απριλίου 1610 

Φάκ. 13, άρ. 3. Χάρτης 315x215. Μελάνη καστανόχρους.— Διατηρησις καλή (δπαί 
κατά τάς διπλώσεις).— Συντομογραφίαι δλίγαι. Άνορθογραφίαι πολλαί. Πρωτότυπον. 
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Ό Νικολός Γεράρδης καί ή Μαρία τοΰ ποτέ Γεώργη Γεράρδη όμολογοΰν 

ότι συνεβιβάσθησαν μετά τών πατέρων τής μονής Διονυσίου (Παρθενίου καί 

Ιωακείμ) ώς προς τόν διαφιλονεικούμενον τόπον, τόν προσηλωθέντα είς τήν 

ώς άνω μονήν ύπό τών μοναχών παπά κΰρ Καλλίστου καί παπά κΰρ Καλλι

νίκου. ΟΊ όμολογοΰντες έ'δωσαν 1.000 άσπρα, 2 «ξυλοβούζια» καί 1 μετζάνα, 

καί παραιτούνται παντός δικαιώματος. — 4 μάρτυρες. — "Α ρ χ. : Είς δόξαν 

Χρίστου αμήν. 1610 έν μοινή άπριλίον 30. 'Ομολογώ εγώ Νικολός Γεράρδυς... 

109 Ό μ ό λ ο γ ο ν 

α) 20 Μαΐου 1610 

β) 12 Δεκεμβρίου 1620 

γ ) 24 Σεπτεμβρίου 1623 

δ) 20 Αυγούστου 1627 
ε) 26 Μαΐου 1630 

Φάκ. 13, άρ. 2. Χάρτης 306x214. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις μετρία 
(σχισμαί κατά τάς διπλώσεις).— Συντομογραφίαι ολίγαι. Άνορθόγραφον. Πρωτότυπον. 

α) Ό Θεόφιλος Παπαγιαννόπουλος έ'λαβε παρά τοΰ έκ τής μονής Διο

νυσίου ιερομόναχου Μητροφάνους 1250 μεγάλα ρεάλια. Μετά τόν θάνατον 

τοΰ Μητροφάνους ή έξόφλησις θά γίνη είς τόν προσκομίζοντα τό παρόν όμό

λογον. — Ά ρ χ. : Ώμολωγώ εγο Θεοφηλος Παπαγιαννόπουλος... β) Έγγρα

φη 250 ρεαλίων τά όποια άπέδωσεν ό Θεόφιλος Παπαγιαννόπουλος. — Ά ρ χ. : 

Ώς απεσταλμένος άπο το μοναστηρη... — γ ) Ύπό τών μοναχών τής μονής 

Διονυσίου χορηγείται είς τόν Θεόφιλον Παπαγιαννόπουλον διετής προθεσμία 

διά τήν έξόφλησιν τοΰ υπολοίπου χρέους του (1000 ρ ε ά λ ι α ) . — Α ρ χ . : 

Εξεκαθαρίζομαι μαι το παρόν μου γράμμα... — δ) Ό έκ τής μονής Διονυσίου 

ιερομόναχος Μακάριος εισπράττει 110 ρεάλια έναντι τοΰ χρέους τοΰ Θεοφί

λου Παπαγιαννοπούλου. — Ά ρ χ. : "Ελαβα εγώ Μακάριος ιερομόναχος... — 

ε) Βεβαίωσις τής πληρωμής, ίταλιστί. 

110 Περιορισμός άμπελώνος 
17 'Ιανουαρίου 1611 

Φάκ. 13, άρ. 5. Χάρτης 306x208. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις μετρία 
(φθοραί έξ υγρασίας, όπαί είς τάς διπλώσεις).— Συντομογραφίαι άρκεταί. Άνορθογραφίαι 
πολλαί.— Πρωτότυπον. Κατά το μέσον της άνω ώας άποτύπωσις Τουρκικής σ φ ρ α γ ΐ-
δ ο ς καί σημείωσις Τουρκιστί). 

Ό ιερομόναχος Παρθένιος έπιθυμών νά εξακρίβωση τά όρια άμπελώνος 

καί κατοικίας άφιερωθέντων ύπό τοΰ μακαρίτου Τιμοθέου Κονταράτου είς 
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τήν μονήν Διονυσίου καί κειμένων είς τόπον Χάλαρα, είς Καστέλλι τής Παροι

κίας (Πάρος), μεταβαίνει μετ' επιτρόπων έπί τόπου καί θέτει άφορισμόν διά 

πάντα, ό όποιος δεν μαρτυρεί τά όρια τοΰ άμπελώνος. 'Ορίζεται ό άμπελών 

έπί τή βάσει τοΰ άφιερωτηρίου τοΰ Τιμοθέου Κονταράτου. Τήν πράξιν συν

τάσσει ό ιερεύς Σάββας Βουτζαράς, νοτάριος καί οικονόμος Παροικίας. — 4 

μάρτυρες. — Ά ρ χ. : Τήν σίμερον 1611 γεναρηου 17 ήστο Καστέλην τής 

Παρηκίας... 

111 Διαθήκη 

Ί ν δ . 13, Ιτος 1615 

Φάκ. 13, άρ. 4. Χάρτης 313x213. Μελάνη μαύρη.— Διατήρησις καλή (φθοραί έξ 
υγρασίας, οπαΐ κατά τάς διπλώσεις).— Συντομογραφίαι ολίγαι. Άνορθογραφίαι πολλαί. 
Άντίγραφον. 

Ή μοναχή Φιλοκκλησία διατίθεται είς τήν μετάνοιάν της, τήν μονήν 

Διονυσίου, τό κελλίον της μέ τό περιβόλι, τό δένδρον καί 1 */2 στρέμμα αμπέλι. 

'Αναγράφονται τά έν αύτοϊς κινητά. — 8 μάρτυρες. — Ά ρ χ. : Έπιδή πασιν 

άνθρώποις κοινός εστίν δ θάνατος και τοις πολλής άδηλος... 

112 'Ομολογία 

22 Μαΐου, ίνδ. 3, έτος 7128 (1620) 

Φάκ. 13, άρ. 6. Χάρτης (δίφυλλον) 429x282. Μελάνη μαύρη* έν ταϊς ΰπογραφαϊς 
καστανόχρους.— Διατήρησις καλή (φθοραί έξ υγρασίας).— Συντομογραφίαι άρκεταί. 'Ορ
θογραφία. Άντίγραφον (πρβλ. άντίγραφον άρ. 113). 

Οί ιερείς καί γέροντες τής χώρας Γομάτου όμολογοΰν δτι έπώλησαν είς 

τήν μονήν Διονυσίου τόπον χειμαδίον καί καλοκαιρινόν αντί 101.000 άσπρων, 

τά όποια ελαβον παρά τών ιερομόναχων Άκακίου καί Κυπριανοΰ. Ή πώλησις 

έγινε «διά τά χαράτζια τής χώρας». Ή πράξις συνετάγη ύπό τοΰ μεγάλου 

λογοθέτου τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. — 56 σίγνα καί ύπογραφαί. — 

Ά ρ χ. : Έπί έτους... Όμολογοϋμεν ή χόρα τοΰ Γομάτου ιερείς καί γέρον

τες μικροί τε καί μεγάλοι... 

113 Όμολογίαι 
α) 22 Μαΐου, ίνδ. 3, έτος 7128 (1620) 

β) 18 Αυγούστου 1707 

Φάκ. 13, άρ. 7. Χάρτης (δίφυλλον) 434x282. Μελάνη καστανόχρους· έν τέλει τοϋ 
έγγραφου μαύρη.— Διατήρησις μετρία (φθοραί έξ υγρασίας).— Συντομογραφίαι ολίγαι. 
"Ορθογραφία. Άντίγραφον (α) καί πρωτότυπον (β). 
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α) Άντίγραφον τοΰ προηγουμένου έγγραφου. — β) Οί κάτοικοι Γομά

του όμολογοΰν οτι έπώλησαν είς τήν μονήν Διονυσίου τόπον χειμαδιόν καί 

καλοκαιρινόν, ώς επίσης καί τόν τόπον τής Κολετζοΰ καί τής Στραβής Λαγ

κάδας. 'Επίσης όμολογοΰν ότι διά τών παρακλήσεων των οί Διονυσιάται 

ήραν τόν βαρύνοντα αυτούς άφορισμόν τοΰ πατριάρχου. — 19 σίγνα καί ύπο

γραφαί. — Ά ρ χ. : Είς ,αψζ', Αύγουστου ιη', δμολογοϋμεν εμείς Ί Γομα-

τιανοί... 

114 Ό μ ο λ ο γ ί α ι 

έ'τος 7130 (1621/22) 

Φάκ. 13, άρ. 8. Χάρτης 296x207. Μελάνη καστανόχρους καί μαύρη.— Διατήρησις 
καλή (φθοραί έξ υγρασίας, σχισμαί κατά τάς διπλώσεις).— Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Ορ
θογραφία. Άντίγραφον (;). 

α) Ό Πάντος Χαλκιάς ομολογεί δτι έπώλησεν είς τήν μονήν Διονυσίου 

τό χωράφιον είς τήν Στραβή Λαγκάδα αντί 330 άσπρων, τά όποια έλαβε παρά 

τοΰ γέρο -Κυριάκου. Ή πώλησις έγινε «διά τό χαράτζι».—-6 μάρτυρες.— 

Ά ρ χ. : (ζρλ' ομολογώ εγώ δ Πάντος Χαλκιάς... — β) Ό Νικόλας Μάτζια-

ρις καί ό υιός του Γεράκις όμολογοΰν ότι έπώλησαν είς τήν μονήν Διονυσίου 

χωράφια, άλωνότοπον καί σταυλότοπον είς τοΰ Κολετζίου αντί 555 άσπρων, 

τά όποια Ιλαβον παρά τοΰ γέρο - Κυριάκου. Ή πώλησις έγινε «διά τό χαρά

τζι». — 5 μάρτυρες. — Ά ρ χ. : ,ζρλ' ομολογώ έγώ δ Νικόλας δ Μάτζιαρις... — 

γ ) ΟΊ κάτοικοι Γομάτου όμολογοΰν ότι έπώλησαν είς τήν μονήν Διονυσίου 

τόπον τοΰ Κολετζίου καί τά ρωμάνια είς τήν Στραβήν Λαγκάδα αντί 10.000 

άσπρων, τά όποια ήδη έχρεώστουν. — "Ά ρ χ. : ,ζρλ' δμολογοϋμεν ήμεΐς οί 

Γομοτινιανοί οί γέροντες μικροί καί μεγάλοι... 

115 Ό μ ο λ ο γ ί α ι 

έ'τος 7130 (1621/22) 

Φάκ. 13, άρ. 9. Χάρτης 294 Χ 201. Μελάνη καστανόχρους—- Διατήρησις καλή.— Συν
τομογραφίαι έλάχισται. 'Ορθογραφία. Άντίγραφον (;). 

α) Ό Γεράκις τοΰ Πάσχου, κάτοικος Γομάτου, ομολογεί δτι έπώλησεν 

είς τήν μονήν Διονυσίου τό χωράφιον είς τήν ράχιν τοΰ Τριαντάφυλλου καί 

είς τήν Καλογερόστραταν τοΰ Κουλετζίου αντί 950 άσπρων, τά όποια έ'λαβε 

παρά τοΰ γέρο - Κυριάκου. Ή πώλησις έ'γινε «διά τό χαράτζι». — 8 μάρτυ

ρες.— "Αρχ. : Έν ονόματι... κατά το ^'ρλ0'' ετει, ομολογώ εγώ δ Γεράκις... 

— β ) Ό παπά - Πάντος καί ό αδελφός αύτοΰ Γεράκις τοΰ παπά Σταυράκι 

όμολογοΰν οτι έπώλησαν είς τήν μονήν Διονυσίου εν χωράφιον εις τήν Στρα-
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βή Λαγκάδα καί έ'τερον εις Κουλετζίου αντί άσπρων 640 καί 270 αντιστοί

χως, τά όποια ελαβον παρά τοΰ γέρο - Κυριάκου. Ή πώλησις έγινε ((διά τά 

χαράτζια». — 5 μάρτυρες. — " Α ρ χ . : ,ζρλ ομολογώ εγώ δ παπα Πάντος... — 

γ ) Ή Κυράνα μετά τοΰ υίοΰ αυτής Μπάντου όμολογοΰν δτι έπώλησαν είς 

τήν μονήν Διονυσίου χωράφια είς Κολετζίου αντί άσπρων 300, τά όποια ελα

βον παρά τοΰ γέρο - Κυριάκου. Ή πώλησις έγινε «διά τό χαράτζι». — 8 μάρ

τυρες. — Ά ρ χ. : ,ζρλ ομολογώ εγώ ή Κυράνα... 

116 Συνακτικον γράμμα τής μονής Διονυσίου 

7 Αυγούστου, Ιτος 7132 (1624) 

Φάκ. 10, άρ. 1. Χάρτης (δίφυλλον) 305x206 (212). Μελάνη καστανόχρους.—Δια-
τήρησις καλή (φθοραί τίνες έξ υγρασίας).—Συντομογραφίαι άρκεταί. 'Ορθογραφία. Άντί
γραφον (;). 

Ή σύναξις τής μονής Διονυσίου πωλεί είς τόν ίερομόναχον Άρσένιον 

καί εις έτερα δύο πρόσωπα (μνημονεύεται τό δεύτερον: κΰρ Μαλαχίας) κελ

λίον έν Καρυαΐς, τό λεγόμενον έκκλησιαστικόν, μετά αμπελώνας. Ό ιερομό

ναχος Αρσένιος κατέβαλε διά τήν άγοράν 1500 άσπρα καί υποχρεούται είς 

έτησίαν δόσιν 101 άσπρων. Μετά τόν θάνατον καί τών τριών προσώπων ή 

κυριότης τοΰ κελλίου καί τών έν αύτώ επανέρχεται είς τήν μονήν. Αναγρά

φονται τά κινητά τοΰ κελλίου. — Ά ρ χ. : Σνναθροισμένης ούσης τής σννά-

ξεως τής καθ' ήμας θείας καί ίερας βασιλικής μονής τοϋ κυρ Διονυσίου... 

117 Δωρεά 

13 'Ιανουαρίου 1627 

Φάκ. 13, άρ. 10. Χάρτης (δίφυλλον) 302x208. Μελάνη μαύρη.—Διατήρησις πολύ 
καλή.— Συντομογραφίαι δλίγαι. Άνορθογραφίαι πολλαί. Πρωτότυπον. 

Ό έν Σαντορίνη Αντώνιος Σιγάλας μετά τής συμβίας αύτοΰ Μαργα

ρίτας, παραχωρούν τήν περιουσίαν των είς τάς θυγατέρας των καλογραίας 

Καλλινίκην καί Είρηνοποιήν. Αύτη συνίσταται έκ χωραφιών, άμπελίων, οι

κιών ευρισκομένων είς διάφορα μέρη τής νήσου. Μετά τόν θάνατον τών καλο

γραιών ορίζεται δπως τά ανωτέρω περιέρχωνται είς τήν μονήν Διονυσίου τοΰ 

Αγίου "Ορους, δπου είναι ή μετάνοια των. Είς τήν αυτήν μονήν θά περιέλθη 

καί δ,τι ήθελεν άποκτηθή μέχρι τοΰ θανάτου τών καλογραιών. — 4 ύπογρα

φαί. — Ά ρ χ. : Είς δόξαν Χριστού αμήν. 1627 Γενουαρήου 13, είς τήν Σαν

τορίνη... 
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118 'Ομολογία 

20 Φεβρουαρίου, έ'τος 7135 (1627) 

Φάκ. 13, άρ. 11. Χάρτης 211x204. Μελάνη μαύρη.— Διατήρησις καλή (σχισμή 
κατά το μέσον τοϋ εγγράφου).— Συντομογραφία', ολίγαι. Άνορθογραφίαι πολλαί. Άντί
γραφον (;). 

Οί γέροντες Γεώργιος Σικούρτιος καί παπά Μόσκος ώς καί πάντες οί 

κάτοικοι τοΰ Μεταγγιτζίου όμολογοΰν δτι έπώλησαν εις τήν μονήν Διονυσίου 

τόπον «ορμάνι» αντί 1500 άσπρων. Ή πώλησις έγινε «διά τό χαράτζι»' ή 

ομολογία έγράφη διά χειρός παπά Μόσκου. — 17 ύπογραφαί. — Ά ρ χ. : 

Όμολωγοΰμεν ήμής ή γιώρωντες η Μεταγγετζηνή, δ Γεώργιος ό Σικονρτιος 

καί δ παπα Μόσκος... 

119 'Αναφορά 

16 'Οκτωβρίου 1629 

Φάκ. 13, άρ. 12. Χάρτης 313x220. Μελάνη μαύρη.—Διατήρησις καλή.—Συντομο
γραφίαι ολίγαι. Άνορθογραφίαι πολλαί. Πρωτότυπον (μετάφρασις έκ τοϋ 'Ιταλικού). 

Ό καγκελλάριος τής θαλάσσης αναφέρει δτι «ίντρομεττάρησε» τήν κλη-

ρονομίαν τοΰ Θεοφίλου Παπαγιαννοπούλου έξ αιτίας τοΰ προς τήν μονήν Διο

νυσίου χρέους του έξ 890 ρεαλίων. Είς τό έ'γγραφον αναφέρεται ή σχετική ομο

λογία τοΰ Θεοφίλου Παπαγιαννοπούλου τής 20 Μαΐου 1610 (ήμέτ. έ'γγρ-

άρ. 109). 'Αναφέρονται τά δεσμευόμενα κτήματα καί αί υποχρεώσεις τ ω ν . — 

"Α ρ χ. : Δια το μοναστήριον τοϋ Τιμίου Προδρόμον τον Άγίον "Ορονς τοΰ 

Διονυσίου αναφέρει δ Καγγελάριος τής θαλάσσης... 

120 Πωλητήριον 

14 'Ιουλίου 1631 

Φάκ. 13, άρ. 13. Χάρτης (δίφυλλον) 300x205. Μελάνη μαύρη.—Διατήρησις μετρία 
(φθοραί έξ υγρασίας, σχισμαί κατά τάς διπλώσεις). -Συντομογραφίαι έλάχισται. Άνορ
θογραφίαι πολλαί. Άντίγραφον. 

Ό έν Ζακύνθω 'ιερομόναχος τής μονής Διονυσίου Μερκούριος πωλεϊ 

προς τόν Μιχάλη Βριόνη χωράφια είς τήν θέσιν Καμάρα, στοΰ Τζίμη τους 

λάκκους, προερχόμενα εκ τών δεσμευθέντων τής περιουσίας τοΰ Θεοφίλου 

Παπαγιαννοπούλου. 'Ορίζονται τά χωράφια. Τήν πράξιν συντάσσει ό 'Ιωάννης 

Δεφράντζος, νοτάριος. — 3 ύπογραφαί.— "Α ρ χ. : Έν Χρίστου δνόματη άμιν. 

1631 μηνή Ίονλληον 14 εις τον σονγίαλο τής πόλεως καί νησιοΰ Ζακήνθου... 
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121 'Ομολογία 

1 Απριλίου, ίνδ. 15, έτος 7140 (1632) 

Φάκ. 13, άρ. 15. Χάρτης (δίφυλλον) 316x262. Μελάνη μαύρη· εν τισιν ύπογραφαΐς 
καστανόχρους.—Διατήρησις καλή (φθοραί έξ υγρασίας καί σχισμαί κατά τάς διπλώσεις).— 
Συντομογραφίαι ολίγαι. Άνορθογραφίαι πολλαί.—Πρωτότυπον. 

ΟΊ κάτοικοι τής χώρας Γομάτου όμολογοΰν δτι ειχον πωλήσει είς την 

μονήν Διονυσίου τόπους «χειμαδιόν» και «καλοκαιρινόν» αντί 101.000 άσπρων. 

Στενοχωρούμενοι έκ νέου «διά τά χαράτζια», πωλοΰν καί έτερον τόπον είς τήν 

αυτήν μονήν αντί 23.000 άσπρων, τά όποια καί έ'λαβον παρά τοΰ προηγουμέ

νου Ίωνά, τοΰ γέρο Κυρίλλου, τοΰ γέρο Κυπριανοΰ καί τοΰ γέρο Σωφρονίου. 

'Οροθετούνται τά Διονυσιατικά κτήματα. — 58 ύπογραφαί. — Ά ρ χ. : 'Ομο

λόγου μεν ή χωρά τον Γομάτον ιερείς και γέροντες μικροί τε καί μεγάλοι... 

122 'Ομολογία 

25 Μαρτίου, Ιτος 7144 (1636) 

Φάκ. 13, άρ. 16. Χάρτης 555x307. Μελάνη καστανόχρους.—Διατήρησις καλή (φθο
ραί έξ υγρασίας κατά τάς διπλώσεις).—Συντομογραφίαι άρκεταί. 'Ορθογραφία. Άντί
γραφον. 

ΟΊ ύπό τήν έπισκοπήν Κίτρους χριστιανοί κάτοικοι τής Λυμπάνοβας 

όμολογοΰν δτι έπώλησαν είς τήν μονήν Διονυσίου βοσκότοπον διάτα τετράποδα 

τής μονής αντί 100.000 άσπρων. Ή πράξις έπεβεβαιώθη διά χοτζετίου τοΰ 

αύθεντός, τοΰ μουλά Θεσσαλονίκης. 'Ορίζεται ό τόπος. 'Εν συνεχεία οί κά

τοικοι Λυμπάνοβας άφιεροΰν τόν "Αγιον Νικόλαον μετά πάντων τών υποστα

τικών του ώς μετόχιον είς τήν μονήν Διονυσίου. 'Εκφράζουν επίσης τήν εύχήν 

όπως έν τω μετοχίω κοινοβιάσουν ό παπά κΰρ Παρθένιος, ό γέρο Ίωαννί-

κιος καί ό γέρο Παφνούτιος. 'Επιδίδουν είς τήν μονήν Διονυσίου τόν βακου-

φλαμάν καί τά χοτζέτια τά σχετικά προς τόν Άγιον Νικόλαον. — 42 ονόματα. 

— "Α ρ χ. : Επειδή ήμεϊς οί κατά κόσμον ευρισκόμενοι καί εν χωρά οίκοΰντες 

τής Λυμπάνοβας χριστιανοί... 

123 Πωλητήριον καί άφιερωτήρια έγγραφα 
α) 4 Δεκεμβρίου 1637 

β) 24 Απριλίου 1638 

γ ) 5 Μαρτίου 1640 

Φάκ. 13, άρ. 18. Περγαμηνή 371x254. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις με
τρία.—Συντομογραφίαι δλίγαί. Άνορθόγραφον. Άντίγραφον. 



302 Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ 

α) Ή μονή τής Κεράς Καβαλλαράς αγοράζει παρά τοΰ Νικολοΰ καί 
'Ιωάννου Λάντων χωράφιον έν τώ χωρίω Τυλίσσω αντί δεκαπέντε τζεκινίων. — 
Ά ρ χ. . Έν ονόματι... έτη από τοϋ Χρίστου γενήσεος είς ,αχλζ'... "Εστοντας 
καί ό Νικολός δ Αάντος... — β) Ό Μικέλες Άμερόπουλος δίδει είς τήν μο
νήν τής Κεράς Καβαλλαράς χωράφιον, τό όποιον ακολούθως θά προσηλωθή 
είς τήν μονήν Διονυσίου.— Ά ρ χ. : Έν ονόματι... ετη άπο τοΰ Χριστού γενή
σεος είς ,αχλη'... "Εστοντας και δ ποτέ μισέρ Μικέλες... — γ) Ό κΰρ Γιάννας 
τοΰ ποτέ Λορέντζο, έκ τοΰ χωρίου Τυλίσσου, αφιερώνει είς τήν μονήν τής Κε
ράς Καβαλλαράς άμπέλιον έν Τυλίσσω. — Ά ρ χ. : Έν ονόματι... !TÎ? από 
τοΰ Χριστού γενήσεος είς ,αχμ ... "Εστοντας καί δ Κηργιάνας... Τάς πράξεις 
συντάσσει ό Γεωργιλάς Σερέπετζις, νοτάριος πούπλικος. Έκαστη πράξις υπο
γράφεται ύπό 2 μαρτύρων. 

124 'Αναγραφή τών είς Όρφάνι κινητών καί ακινήτων 
1641 

Φάκ. 10, άρ. 2. Χάρτης (δίφυλλον) 313x208 (216). Μελάνη μαύρη.—Διατήρησις 
καλή (σχισμή είς τήν μεσαίαν όριζοντίαν δίπλωσιν τοϋ δευτέρου φύλλου).—Συντομογραφίαι 
έλάχισται. Άνορθογραφίαι πολλαί. Άντίγραφον (;). Έν τφ δευτέρφ φύλλφ άποτύπωσις 
Τουρκικής σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς κατά τήν άνω δεξιάν φαν. 

Άφορα είς τήν πώλησιν τοΰ Ρουφανίου (=Όρφανίου) είς τόν Χατζήν. 
Αναγράφονται τά πωληθέντα ακίνητα καί κινητά, ήτοι ό πύργος μετά τών έν 
αύτώ κινητών, τό καλοκαιρινόν σπίτι μετά τών ζφων, τό μποστάνι ώς καί τά 
υπάρχοντα δημητριακά. Τό Ρουφάνιον έπωλήθη αντί 1500 γροσίων. — Ά ρ χ. : 
Έν πρότης τόν πύργον ος καθος εϊνε βουτζηα ιβ' τά δέκα μεγάλα... 

125 "Εγγραφα σχετικά προς το μετόχιον Όρφάνι 
1641 

Φάκ. 10, άρ. 3. Χάρτης (δίφυλλον) 323x215. Μελάνη μαύρη.—Διατήρησις καλή 

(φθοραί τίνες έξ υγρασίας).— Συντομογραφίαι ολίγαι. Άνορθογραφίαι ολίγαι. Άντί
γραφον (;). 

α) Ένθύμησις διά τό μετόχιον Ό ρ φ ά ν ι , τό όποιον εδόθη «άμανάτι» 

εις τόν Χανζή Μουσταφάγα αντί 1500 γροσίων. Αναγράφονται τά παραδοθέντα 

ακίνητα καί κινητά. — β ) Γράμμα μονάχου τινός προς τους έν τώ μετοχίω 

Όρφάνι μοναχούς. — Ά ρ χ. : Διά το μετόχι μας το Όρφάνι όπου εδόσαμεν 

άμανατί τον Χανζή Μουσταφάγα... 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 303 

126 Άφιερωτήριον 
4 Μαρτίου 1649 

Φάκ. 13, άρ. 19. Χάρτης (δίφυλλον) 302x206. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρη-
σις καλή.—Συντομογραφίαι άρκεταί. Άνορθόγραφον. Πρωτότυπον. 

Ό Νικολός Λαγκαδάς μετά τής συμβίας του Μαργαρίτας αφιερώνουν 

εις τήν μονήν Διονυσίου τόν ναόν τοΰ άγιου Θαλλελαίου (Σαντορίνη) μεθ' 

δλης τής περιοχής του (οικιών, χωραφιών, αμπελιών, στερνών) καί 36 γροσίων. 

Επίσης δίδουν 100 γρόσια διά τήν άγοράν αμπελιού ύπό τόν δρον (κοντετζιόν), 

δπως τά τέκνα των αναλάβουν τά 100 γρόσια ή τό άμπέλιον, εάν δεν εκτε

λούνται αί υποχρεώσεις τής μονής Διονυσίου, ήτοι: α') δύο λειτουργίαι εβδο

μαδιαίως (Σάββατον -Κυριακήν) καί λειτουργία κατά τήν έορτήν τοΰ αγίου 

Θαλλελαίου, β' ) νά άνάπτωνται αί 2 κανδύλαι καί γ ' ) νά γίνωνται λειτουργίαι 

κατά τάς δεσποτικάς έορτάς. Είς περίπτωσιν πωλήσεως τών άφιερωθέντων 

νά προτιμώνται τά τέκνα τών άφιερωτών.— " Α ρ χ . : Θεία βουλή καί γνώμη 

μου αγαθή εγώ Νηκολος Λαγκαδάς μέ τήν σνμβίαν μον Μαργαρίτα... 

"Εκδ.: Ά ρ χ ι μ . Γ α β ρ ι ή λ, σελ. 114-115. 

127 Διαθήκη 

6 'Ιουλίου 1652 

Φάκ. 14, άρ. 1. Χάρτης (δίφυλλον) 360x260. Μελάνη μαύρη.—Διατήρησις καλή.— 
Συντομογραφίαι έλάχισται. Άνορθόγραφον. Πρωτότυπον. 

Ό ιερεύς Κωνσταντίνος Τζελαΐτης ποτέ παπά κΰρ Γεωργίου, έκ τοΰ 

Κάστρου τής Κρήτης, διατίθεται είς την μονήν τήν Κεράν Καβαλλαράν καί 

ακολούθως εις τήν μονήν Διονυσίου τήν περιουσίαν, τήν οποίαν έχει «άπόξο 

άπό τό Κάστρο είς τήν Άγίαν Αναστασία, στα σπήλια τά χωματερά». Έ ν 

ύστερογράφω αναγράφεται αναλυτικώς ή ακίνητος περιουσία του. — "Α ρ χ. : 

Έπιδή φωβερότερον καί βεβαιότερον ουδέν εστί, δσπερ το τοϋ θανάτου μη-

στήριον... 

Έκδ. : Β. Λ α ο ύ ρ δ α ς, άρ. 8. 

128 Συνοδικον γράμμα της μονής Διονυσίου 
έ'τος 7161 (1652/3) 

Φάκ. 10, άρ. 4. Χάρτης (δίφυλλον) 355x242. Μελάνη καστανόχρους.—Διατήρησις 
καλή (σχισμή κατά τήν δίπλωσιν είς το δεύτερον φύλλον).—Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Ορ
θογραφία. Άντίγραφον (;)· 'Εν μέσφ τής άνω φας άποτύπωσις τής σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς τής 
μονής. 
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Ή μονή Διονυσίου παραχωρεί διά βίου είς τους ιερομόναχους Γαβριήλ 
καί Ίερεμίαν τό έν Σαντορίνη μετόχιον τοΰ Άγιου Θαλλελαίου μετά τών εξαρ
τημάτων του. ΟΊ ώς άνω 'ιερομόναχοι θά δίδουν διά ζωοτροφήν αυτών 400 
γρόσια χάριν ευλογίας. ΟΊ αυτοί ώς άνω ιερομόναχοι έ'χουν τό δικαίωμα νά 
έλθουν είς τήν μονήν ώς κοινοβιάται. — Ά ρ χ. : Διά τον παρόντος ημών 
συνοδικού γράμματος δηλοποιοϋμεν τοις πασιν... 

"Εκδ.: Ά ρ χ ι μ. Γ α β ρ ι ή λ, σελ. 113 - 114. 

129 'Ομολογία 
Κυριακή, 25 'Ιουλίου 1658 

Φάκ. 14, άρ. 2. Χάρτης 217x162. Μελάνη μαύρη.—Διατήρησις καλή (σχισμαί κατά 
τάς διπλώσεις).—Συντομογραφίαι ολίγαι. Άνορθόγραφον. Πρωτότυπον. 

Ό ιερομόναχος Γαβριήλ, υιός τοΰ παπά Κωνσταντίνου, έξ Αγίου Ευ
στρατίου, ομολογεί δτι ή μονή Διονυσίου, είς τήν οποίαν έκοινοβίασε, παρε-
χώρησεν είς αυτόν τό έν Άγίω Εύστρατίω μετόχιον Άγιος Αθανάσιος τό 
λεγόμενόν ποτέ παπά Φιλόθεου τοΰ μακαρίτου, αντί της υποχρεώσεως νά 
δίδη ετησίως είς τήν μονήν Διονυσίου 5 καντάρια τυροΰ, 8 άρνία καί 10 καν-
τάρια βαλανιδιών.— Ά ρ χ. : 'Ομολογώ εγώ δ παπάς Γαβριήλ τοϋ παπα Κων
σταντΐνον ό νιος... 

130 Άφιερωτήριον 
1667 

Φάκ. 10, άρ. 5. Χάρτης (δίφυλλον) 303x203 (207). Μελάνη καστανόχρους.—Δια-
τήρησις καλή.—Συντομογραφίαι άρκεταί. Άνορθογραφίαι πολλαί. Πρωτότυπον (;). 'Εν 

τη άνω φα άποτύπωσις σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς της μονής. 

Ό παπάς κΰρ Μακάριος καί è παπάς κΰρ Νικηφόρος προσηλώνουν καί 
αφιερώνουν είς τήν μονήν Διονυσίου τό μικρόν μονύδριον τοΰ Προδρόμου, τό 
όποιον φκοδόμησαν πλησίον τοΰ πατρικοΰ αυτών οίκου. Ή άφιέρωσις «τυ-
ποΰταΐ)) είς πίστωσιν καί άσφάλειαν διά της βούλλας τής μονής Διονυσίου. — 
8 ύπογραφαί.— Ά ρ χ. : "Εθος της Χριστιανοΐς δέδωτο κατά τήν άρχέαν παρά-
δωσιν άρχήθεν... 

131 Παραδοτήριον εγγραφον 
Αύγουστος, έτος 7177 (1669) 

Φάκ. 10, άρ. 6. Χάρτης 305x215. Μελάνη καστανόχρους.—Διατήρησις καλή (φθο

ραί τίνες κατά τάς διπλώσεις).—Συντομογραφίαι άρκεταί. 'Ορθογραφία. Πρωτότυπον. 
Κατά το μέσον της άνω φας άποτύπωσις σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς τής μονής Διονυσίου. 
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Ή σύναξις τής μονής Διονυσίου παραδίδει είς τόν έκ Σερβίας ίερομό-
ναχον γέροντα Μιχαήλον τό κελλίον τά Είσόδια τής ύπεραγίας Θεοτόκου. 
Ή παράδοσις γίνεται καί εις έτερα δύο πρόσωπα. Ό Μιχαήλος κατέβαλε 
6 γρόσια, ύποχρεοΰται δέ είς έτησίαν παροχήν «σιδοσίας» καί είς συμμετοχήν 
είς τρεις παγγενείας. — 5 ύπογραφαί. — Ά ρ χ. : Κατά το ,ζροζ' ίτος, μηνί 
Αύγούστω, συναθροιζομένης τής σννάξεως... 

132 Άφιερωτήριον 
11 'Ιουλίου 1671 

Φάκ. 13, άρ. 17. Χάρτης (δίφυλλον) 277x202. Μελάνη καστανόχρους.—Διατήρησις 
καλή.—Συντομογραφία! έλάχισται. Άνορθόγραφον. Άντίγραφον. 

Ό ιερομόναχος Σίλβεστρος Κούκεσης έκ χωρίου Κούκεσι (Ζακύνθου) 
δίδει τό μοναστήριον τοΰ Θεολόγου, τό όποιον έθεμελίωσεν, έκτισε καί άνε-
καίνισεν ήδη άπό τοΰ 1636, εις τόν ίερομόναχον Νεκτάριον Κονίδην, κατά κό
σμον Κόντον, έκ χωρίου Σκουληκάδες. Τό μοναστήριον δίδεται ύπό τόν δρον : 
α) νά παραμένη εσαεί μοναστήριον κοινοβιακόν καί β') νά ψάλλεται έπ' ονό
ματι τοΰ άφιερωτοΰ Ιν σαρανταλείτουργον κατ' έτος. — Ά ρ χ. : Έν Χριστού 
δνοματη άμην. 1671 'Ιουλίου 11 είς χόριο Κονκεσις... 

133 Διαθήκη 
12 'Ιουλίου 1671 

Φάκ. 14, άρ. 3. Χάρτης (δίφυλλον) 310x215. Μελάνη μαύρη.—Διατήρησις καλή.— 

Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Ορθογραφία. Άντίγραφον. 

Ό ιερομόναχος κΰρ Σίλβεστρος Κούκεσης έκ τοΰ χωρίου Κούκεσι (Ζα
κύνθου), ιδρυτής τής μονής καί τοΰ ναοΰ τής Θεοΰ Λόγου Σοφίας είς τό ώς 
άνω χωρίον, παρακαλεί να ταφή είς τόν ναόν τοΰτον καί διατίθεται τήν περι-
ουσίαν του είς τήν ώς άνω μονήν, είς συγγενείς του καί είς τόν ναόν τής αγίας 
Μαρίνας είς Κούκεσι. —• 5 ύπογραφαί. — Τό άντίγραφον εξεδόθη έκ τοΰ βι
βλίου τοΰ νοταρίου Nicolo Spathi τήν 24 Νοεμβρίου /6 Δεκεμβρίου 1812. — 
Ά ρ χ. : Έν Χριστού ονόματι, άμην. 1671 'Ιουλίου 12 είς χορίο Κούκεσις... 

134 Γράμμα 
6 Ιανουαρίου 1673 

Φάκ. 10, άρ. 7. Χάρτης (δίφυλλον) 302x209. Μελάνη μαύρη.—Διατήρησις καλή 

(φθοραί τίνες κατά τάς διπλώσεις).—Συντομογραφίαι ολίγαι. Άνορθογραφίαι πολλαί. 

Πρωτότυπον. 
20 
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Ό μοναχός τής μονής Διονυσίου Τιμόθεος Σκορδίλης, εύρων τό έν Κα-

στελλίω Παροικίας (Πάρου) είς τά Χάλαρα μετόχιον (εκκλησία τοΰ Προ

δρόμου καί δύο κελλία) Ιρημον λόγω θανάτου τοΰ παπά κΰρ Δανιήλ, παρέδωκε 

τοΰτο είς τόν ίερομόναχον Κάλλιστον Νταρμάρον. Αναγράφονται τά ακίνητα 

καί κινητά τοΰ μετοχίου ώς καί οί κολλήγοι. Γνωστοποιείται δτι ό ώς άνω 

Κάλλιστος Νταρμάρος προτίθεται νά προσήλωση είς τήν μονήν Διονυσίου 

καί τό είς τόπον Κορμόν, έν τώ αύτώ Καστελλίω τής Παροικίας, μονύδριον 

τοΰ Ταξιάρχου Μιχαήλ. — 4 ύπογραφαί. — Ά ρ χ. : Κυριεύωντας το μονα

στήρι τοΰ τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου καί βαπτιστοϋ'Ιωάννου τοϋ Διο

νυσίου... 

135 Ά φ ι ε ρ ω τ ή ρ ι ο ν 

22 Δεκεμβρίου 1675 

Φάκ. 14, άρ. 5. Χάρτης (δίφυλλον) 307x211. Μελάνη καστανόχρους βαθεϊα.—Δια-
τήρησις καλή (φθοραί έξ υγρασίας). Συντομογραφίαι ολίγαι. Άνορθόγραφον. Πρωτότυ
πον (πρβλ. άντίγραφον άρ. 136). Έν τη άνω αριστερά καί τη κάτω δεξιά ώα αποτυ
πώσεις σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς . 

Ό παπάς Νείλος Μπαροΰς, υιός τοΰ μισέρ Γιαννούλη, αφιερώνει (κα

τόπιν εγκρίσεως τής μητρός του Κατερίνας) είς τήν μονήν Διονυσίου, δπου 

έκοινοβίασε, τήν έκκλησίαν τοΰ Τιμίου Σταυρού μετά τών έν αύτη, καθώς καί 

διάφορα ακίνητα καί κινητά είς τό Κάστρο. 'Ορίζεται δτι άπό τών εισοδημά

των αυτών θά συντηρήται ή μήτηρ τοΰ άφιερωτοΰ, μετά δέ τόν θάνατον της ή 

μονή θά τελέση Ιν σαρανταλείτουργον. — Ά ρ χ. : "Εστωντας καί νά έλθω 

εγώ δ παπάς κΰρ Νίλος... 

Βιβλιογρ.: Β. Λ α ο ύ ρ δ α ς, άρ. 2. 

136 Άντίγραφον τοΰ προηγουμένου εγγράφου 
Φάκ. 14, άρ. 4. Χάρτης (δίφυλλον) 288x200. Μελάνη μαύρη.—Διατήρησις καλή 

(φθοραί τίνες κατά τάς διπλώσεις).—Συντομογραφίαι άρκεταί. Άνορθόγραφον. Έ ν τή 
άνω δεξιφ καί τη κάτω αριστερά ώα άπομίμησις τής σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς . 

Τό άντίγραφον εξεδόθη τήν 15 Σεπτεμβρίου 1705 έκ τής «καθολικής 

προσηλώσεως» τοΰ Νείλου. 

Βιβλιογρ.: Β. Λ α ο ύ ρ δ α ς , άρ. 3. 

137 Ά φ ι ε ρ ω τ ή ρ ι ο ν 

23 'Οκτωβρίου 1677 

Φάκ. 14, άρ. 6. Χάρτης (δίφυλλον) 301x207. Μελάνη καστανόχρους.—Διατήρησις 
καλή.—Συντομογραφίαι άρκεταί. Άνορθόγραφον. Πρωτότυπον. 
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Ή συμβία τοΰ ποτέ μισέρ Νικολού Μπαρμπαρίγου κερά Καλλίνικη, ή 

θυγάτηρ αυτής Μαγδαληνή καί δ υιός της μισέρ Ανδρέας, είς τήν Σαντορίνην 

«στό Μυλωνάδο», αφιερώνουν «πράματα», σπίτια καί αμπέλια είς τήν μονήν 

Διονυσίου. 'Ορίζεται δπως τά έκ τής περιουσίας τής κερά Καλλίνικης πε-

ριέρχωνται είς τήν θυγατέρα της, μετά δέ τόν θάνατον αυτής είς τήν μονήν 

Διονυσίου. 'Επίσης ό Ανδρέας άφιεροΐ τό αμπέλι «στοΰ Βουνίτζου» είς τήν 

αυτήν μονήν. Τής άφιερώσεως εξαιρείται τό αμπέλι τό αγορασθέν ύπό τοΰ 

άδελφοΰ τοΰ μισέρ Νικολοΰ, μισέρ Μικέλε. Τήν πράξιν συντάσσει ό Διάκουμος 

Γίζης, καντζελλάριος Σαντορίνης. — 4 ύπογραφαί. — Ά ρ χ. : Εις δόξαν Χρί

στου άμίν. 1677 Οκτοβριου 23 οτι Σαντορηνη στο Μιλοναδο... 

Βιβλιογρ.: Β. Λ α ο ύ ρ δα ς, άρ. 6. 

138 Γράμμα 

7 Απριλίου 1678 

Φάκ. 10, άρ. 8. Χάρτης (δίφυλλον) 306x208. Μελάνη καστανόχρους.—Διατήρησις 
καλή (σχισμαί τίνες κατά τάς διπλώσεις).—Συντομογραφίαι ολίγαι. Άνορθογραφίαι πολ
λαί. Πρωτότυπον. 

Ό προηγούμενος τής μονής Διονυσίου Χριστόφορος γράφει άπό Σαντο

ρίνης προς τόν ήγούμενον καί τόν δίκαιον τής αυτής μονής. Διηγείται τάς 

περιπέτειας αύτοΰ καί τοΰ συνοδεύσαντος αυτόν Παρθενίου (θανόντος καθ' 

όδόν λόγω τής ένσκηψάσης επιδημίας πανώλους) είς Πάρον, Σαντορίνην καί 

Κρήτην. 'Αναφέρει τήν έπιθεώρησιν τοΰ έν Κρήτη μετοχίου τής Κέρας Κα

βαλλαρέας καί εισηγείται διάφορα μέτρα διά τήν άποκατάστασίν του. — 

Ά ρ χ. : Πανοσιότατε καί αίδεσιμώτατε άγιε καθηγονμενε τής καθ' ήμας 

μονής τοΰ άγίον Διονυσίου, άγιε δίκαιο... 

"Εκδ.: Β. Λ α ο ύ ρ δ α ς , άρ. 9. 

139 Συνακτικον γράμμα της μονής Διονυσίου 
22 Μαίου 1680 

Φάκ. 10, άρ. 9. Χάρτης 305x215. Μελάνη καστανόχρους.—Διατήρησις μετρία 
(σχισμαί καί κηλίδες).—Συντομογραφίαι άρκεταί. 'Ορθογραφία. Άντίγραφον (;). Κατά 
το μέσον τής άνω ώας άποτύπωσις σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς της μονής. 

Ή σύναξις τής μονής Διονυσίου πωλεί είς τόν ίερομόναχον παπά κΰρ 

Σαββάτων τόν διδάσκαλον τό κελλίον τοΰ Ευαγγελισμού, πλησίον τοΰ κο-

νακίου τής μονής Διονυσίου. Τό κελλίον δίδεται καί είς έτερα δύο πρόσωπα 

(τόν παπά κΰρ Διονύσιον καί τόν κυρ Παΰλον). Ό Σαββάτιος κατέβαλε 73 
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γρόσια, υποχρεούται δέ είς έτησίαν «σιδοσίαν» 6 πινακίων λεπτοκαρύων. 

Αναγράφονται τά κινητά της εκκλησίας καί τοΰ κελλίου. — 5 ύπογραφαί. — 

"Α ρ χ. : ,αχπ' εν μηνί Μαιω κβ' ελθών προς τήν ήμετέραν καί σεβασμίαν 

μονήν τήν επικεκλημένην τοϋ άγιου Διονυσίου... 

140 Συνοδικον γράμμα 
11 'Ιουνίου 1682 

Φάκ. 10, άρ. 10. Χάρτης (δίφυλλον) 304x214. Μελάνη καστανόχρους βαθεϊα.— 
Διατήρησιςκαλή (σχισμαί τίνες).—Συντομογραφίαι άρκεταί.'Ορθογραφία. Άντίγραφον(;). 
Κατά το μέσον τής άνω ώας σ φ ρ α γ ί ς της μονής. 

Ή σύνοδος της μονής Διονυσίου παραχωρεί είς τόν μοναχόν Παρθένιον 

καί είς έτερα δύο πρόσωπα (αναφέρεται τό δνομα τοΰ τρίτου) τό κελλίον 

τοΰ Εύαγγελισμοΰ, πλησίον τοΰ κονακίου τών Διονυσιατών. ΟΊ ώς άνω 

κατέβαλον 85 γρόσια, υποχρεούνται δέ είς έτησίαν καταβολήν 150 άσπρων 

διά «σιδοσίαν» καί είς συμπαράστασιν έπί 5 ημέρας είς τάς εργασίας τοΰ 

κονακίου. Αναγράφονται τά έν τή εκκλησία καί τώ κελλίω κινητά. 'Ορίζεται 

τό κελλίον. — 14 ύπογραφαί. — Ά ρ χ. : Κατά το έτος μχπβ', μηνί Ίονν'ιω 

id', ελθών προς τήν ήμετέραν ίεράν καί σεβασμίαν μονήν... 

141 Δωρεά 

27 Δεκεμβρίου 1683 

Φάκ. 14, άρ. 7. Χάρτης (δίφυλλον) 302x210. Μελάνη καστανόχρους.—Διατήρησις 
καλή (φθοραί τίνες έξ υγρασίας κατά τάς διπλώσεις, σχισίματα).—Συντομογραφίαι ολί
γαι. Άνορθόγραφον. Άντίγραφον. 

Ό ιερομόναχος Κάλλιστος Νταρμάρος δωρεϊται είς τόν παπά κΰρ Ίωάν-

νην Γαλιάτζον τό μοναστήριον τόν Μέγαν Ταξιάρχην, είς τήν τοποθεσίαν 

Κορμόν, μετά τών αμπελιών, χωραφιών καί δλων τών σκευών καί μεσαριάς 

τής εκκλησίας. Καθιστά επιτρόπους τόν έκλαμπρον άφέντην Ίάκωβον Ά -

λησάφην καί τόν Μιχελάκην Πρωτόδικον, ορίζει δπως ή διαμένουσα ήδη έν το> 

μονυδρίω καλογραία κερά Καλλίνικη παραμείνη διά βίου καί υπενθυμίζει 

δτι τό «κεσίμι» τοΰ μοναστηρίου είναι 400 άσπρα καί «τοΰ παναγιωτάτου» 1 

λίτρα κηροΰ. Μετά τόν θάνατον τοΰ 'Ιωάννου Γαλιάτζου οί επίτροποι δύνα\ται 

νά τοποθετήσουν οιονδήποτε θέλουν ώς ήγούμενον. Τό άντίγραφον έγένετο διά 

τοΰ 'Ιωάννου ιερέως Καριστηνοΰ άπό τό καθολικόν. — 3 ύπογραφαί. — 

" Α ρ χ . : Τήν σήμερον μέ κννήν του γνόμιν και αύτοβοϋλητων προαϊρεσιν... 
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142 Συμβιβασμός 

23 Απριλίου 1685 

Φάκ. 14, άρ. 8. Χάρτης 303x213. Μελάνη καστανδχρους.—Διατήρησις καλή (σχι
σμαί κατά τάς διπλώσεις).—Συντομογραφίαι άρκεταί. Άνορθόγραφον. Άντίγραφον. 

Ό μητροπολίτης πρώην Καστοριάς Γεράσιμος επιβεβαιώνει έπελθόντα 

συμβιβασμόν μεταξύ τοΰ παπά κΰρ 'Ιερεμία Γαλιάτζου καί τής κεράς Καλ

λίνικης, τής μονής Ταξιάρχου τής Πάρου. Κατόπιν τοΰ συμβιβασμού τού

του ό ώς άνω 'Ιερεμίας απέρχεται τής μονής. — 7 ύπογραφαί. — Ά ρ χ. : 

Καπιτάρωντας εδω δ πανιερώτατος και σωφοτατος μητρωπωλλίτης πρόή Κα-

στωρίας κΰρ Γεράσιμος... 

143 'Ομολογία 

1 Νοεμβρίου 1689 

Φάκ. 10, άρ. 11. Χάρτης (δίφυλλον) 243χ 169. Μελάνη καστανόχρους - φαιόχρους.— 
Διατήρησις αρίστη.—Συντομογραφίαι έλάχισται. 'Ορθογραφία. Πρωτότυπον (;). Κατά το 
μέσον της άνω φας άποτύπωσις σ φ ρ α γ ΐ δ ο ς της μονής Βατοπεδίου. 

ΟΊ Βατοπεδηνοί μοναχοί όμολογοΰν δτι οί Διονυσιάται άντήλλαξαν «με-

ρικόν τόπον» καί εν παλαιόν σπίτι είς τό Άλα-διάβα μέ τό είς τάς Καρυάς 

κελλίον (τών Βατοπεδηνών) τοΰ Άγιου Δημητρίου, τό έπονομαζόμενον Σουρ-

λά, μεθ' δλης τής περιοχής του. 'Ορίζεται τό κελλίον.—8 ύπογραφαί.— 

Ά ρ χ. : Δια τον παρόντος γράμματος δηλοποιοΰμεν ήμεΐς ο'ι Βατοπεδινοί... 

144 Διαθήκη 

7 Απριλίου 1690 

Φάκ. 14, άρ. 9. Χάρτης (δίφυλλον) 298x208. Μελάνη μαύρη.— Διατήρησις καλή 
(φθοραί έξ υγρασίας κατά τάς διπλώσεις).—Συντομογραφίαι έλάχισται. Άνορθόγραφον. 
Άντίγραφον. 

Ό πανοσιώτατος κΰρ Μακάριος Ρούδης διατίθεται είς τόν ίερομόναχον 

Διονύσιον Κούμουλον τό ύπ' αύτοΰ κτισθέν καί προσηλωθεν είς τήν μονήν 

Διονυσίου «μοναστηράκι». Όρίζει δπως παραμείνουν είς αυτό ή ήδη διαμέ

νουσα καλογραία Θεόκλητη καί ό υιός της ιερομόναχος Μακάριος* τέλος, 

δπως πάσα πράξις γενομένη άνευ τής γνώμης τοΰ Διονυσίου Κούμουλου καί 

τοΰ άδελφοΰ του Νικηφόρου ιερομόναχου θεωρήται άκυρος. Τήν πράξιν συν

τάσσει ό Νικόλαος Άναπλιώτης, φανερός νοτάριος καί κατζελλάριος Ναξίας. — 

4 ύπογραφαί. — Ά ρ χ. : Μήν δντας πράγμα πλέον βεβαιότερον όσάν τον θά

νατον και πλέον βεβαιότερον δσάν τήν ώραν τοΰ θανάτου... 
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145 Όμολογητικον γράμμα τής μονής Διονυσίου 
1690 

Φάκ. 10, άρ. 12. Χάρτης (δίφυλλον) 300x122. Μελάνη καστανόχρους βαθεϊα.—Δια-
τήρησις καλή (φθοραί τίνες έξ υγρασίας).—Συντομογραφίαι δλίγαι. 'Ορθογραφία. Πρωτό
τυπον. Κατά τό μέσον της άνω φας άποτύπωσις σ φ ρ α γ ί δ α ς της μονής. 

Δημιουργηθείσης διαφοράς μεταξύ Χιλανδαρηνών καί Διονυσιατών διά 

τόν Μονοξυλίτην, ή Μεγάλη Μέση απέστειλε μοναχούς όμοΰ μετά τοΰ Ά λ ή 

άγά καί τοΰ βοϊβόδα Σιδηροκαυσίου κΰρ Δήμου, οί όποιοι, έχοντες ύπ' δψιν 

τους «βακοφλαμέδες», έδικαίωσαν τους Διονυσιάτας. 'Ορίζεται ό τόπος. — 

Καθορίζεται ώς «τζερεμές» διά τόν Ά γ α ν 100 φλωρία. — 3 ύπογραφαί. — 

Ά ρ χ. : Διά τής παρούσης ημετέρας ομολογίας δηλοποιοΰμεν ημείς οί Διονυ-

σιάται... 

146 Άφιερωτήριον 
16 Μαρτίου 1692 

Φάκ. 14, άρ. 10. Χάρτης (δίφυλλον) 206x145. Μελάνη καστανόχρους βαθεϊα.— 
Διατήρησις πολύ καλή.—Συντομογραφίαι έλάχισται. Άνορθόγραφον. Άντίγραφον. 

Ή Άγγελϊνα «προσηλώνει» είς τήν μονήν Διονυσίου, διά μνημόσυνον 

τοΰ συζύγου της Δήμου, τόν κήπόν της είς τήν Βάλτα «μέ συκαμινιές, συκιές 

καί ελιές». 'Ορίζεται ό κήπος. — 5 ύπογραφαί. — Ά ρ χ. : Διά τοΰ παρόντος 

γράμματος διλοπιώ εγώ ή Άγγελήνα το πος προσηλώνο τον κίπο μου... 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

147 Τβσκερές 
"Ετος 7117 (1608/9) 

Φάκ. 16, άρ. 1. Χάρτης 75 Χ100. Μελάνη καστανόχρους βαθεϊα.—Διατήρησις καλή.— 
Συντομογραφίαι έλάχισται. Άνορθόγραφον. Πρωτότυπον (;). Είς το κάτω μέρος της δπι-
σθίας δψεως άποτύπωσις Τουρκικής σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς . 

Άπόδειξις 10 άσπρων, διά τήν δεκάτην τοΰ μετοχίου Βόζανα, δοθείσα 

είς τόν γέροντα Λεόντιον. — "Α ρ χ. : Μετόχι Βόζανα Διονησιάτηκο... 
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148 Βεβαίωσις (τεσκερές) 
6 'Ιανουαρίου, Ιτος 7138 (1630) 

Φάκ. 13, άρ. 14. Χάρτης 285x206. Μελάνη καστανόχρους.—Διατήρησις καλή (σχι
σμαί κατά τάς διπλώσεις έκτος κειμένου).— Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Ορθογραφία. Πρω
τότυπον. 'Εν τη κάτω δεξιφ ώα άποτύπωσις Τουρκικής σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς . 

Οί ύπό τόν μποσταντζήμπασι ζαμπίτιδες τοΰ Αγίου "Ορους Χασάν μπέ-

γις καί Α χ μ έ τ μπέγις δίδουν είς τους γέροντας τής μονής Διονυσίου τήν 

παροΰσαν βεβαίωσιν σχετικώς προς τά σύνορα τής έν λόγω μονής καί της 

μονής Αγίου Παύλου. Ή βεβαίωσις βασίζεται έπί έγγραφων τής μονής 

Αγίου Παύλου καί επιτόπιου έρεύνης τών γερόντων τής συνάξεως, εκδίδεται 

δέ προς ένημέρωσιν τών Τουρκικών άρχων. — Ά ρ χ. : Ό τεσκερές μου είναι 

τούτος δτι εγώ δ Χασάν μπέγις καί δ Αχμέτ μπέγις... 

149 Έταστολή τοΰ βοεβόδα 
1690 

Φάκ. 16, άρ. 2. Χάρτης (δίφυλλον) 204x123. Μελάνη καστανόχρους βαθεϊα.—Δια-
τήρησις καλή.—Συντομογραφίαι ολίγαι. Εξαιρετικώς πολυάριθμοι άνορθογραφίαι. Πρω
τότυπον. Είς τήν άνω φαν τής πρώτης σελίδος άποτύπωσις της σ φ ρ α γ ΐ δ ο ς τοΰ 
«βοϊβόντα» Δήμου. 

Ό βοεβόδας [Σιδηροκαυσίων] Δήμος γράφει προς τόν άγαν (τοΰ Αγίου 

"Ορους) σχετικώς προς τήν περί τοΰ Μονοξυλίτου όριακήν διαφοράν μεταξύ 

τών μονών Διονυσίου καί Χιλανδαρίου καί δίδει οδηγίας διά τήν διευθέτησιν 

τών συνόρων. — " Α ρ χ . : ^Ιπο ιμένα τον βόγιβοντα σι σένα αγά πολά χαιρε

τίσματα... καί ος καθος ύπήγαμι καί ύδαμι... 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ 

Τά ύπ* άρ. 55 (έκ δύο πρωτοτύπων αντιτύπων) καί 68 έγγραφα τοϋ καταλόγου 
έχουν έκδοθή ύπο τοϋ Ε ύ λ ο γ ί ο υ Κ ο υ ρ ί λ α , 'Αγιορείτικη Βιβλιοθήκη, τόμ. 19 
(1954), σελ. 150-151, 153-156, 222-227. 

Είς τον άρ. 70, αντί 'Αγ. Ευστρατίου γρ. 'Αγ. Ευσταθίου. 



Λ'. ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗΝ ΣΕΙΡΑΝ 

Χρονολογία 

1056, Αύγουστος 
1347, Νοέμβριος 
1366, Αύγουστος 
1374, Σεπτέμβριος 

1382, 'Ιουνίου 3 
1389, 'Ιούλιος 

1394, Νοέμβριος 

1395, Νοέμβριος 
1400, 'Ιανουάριος 

1400, ('Οκτώβριος) 
1408, Αύγουστος 

1409, 'Ιούλιος 

1414, Δεκεμβρίου 20 
1415, Σεπτέμβριος 
1416, Σεπτέμβριος 

1417, 

1418, 
1420, 
1420, 
1421, 

ολίγον 
1425, 
1427, 
1429-

Μάρτιος 

'Οκτώβριος 
Σεπτέμβριος 
Σεπτέμβριος 

Νοέμβριος 

προ τοϋ 1425 
'Ιούλιος 
Νοεμβρίου 1 

1460 

(προ τοϋ 1430) 

1430, 'Ιανουαρίου 20 

1430, [Μάιος] 

1430, Αύγουστος 

(1430-1464) 

1462, Μαΐου 30 

1463, 'Ιούλιος 

1472, 'Ιουλίου 12 

(περί το 1474) 

Είδος έγγραφου Άρ.έγγρ. 
Διάλυσις καί ασφάλεια 86 

Χρυσόβουλλος λόγος 'Ιωάννου Τ ' Καντακουζηνού 1 
Χρυσόβουλλος λόγος Ιωάννου Ε' Παλαιολόγου 2 
Χρυσόβουλλος λόγος τοϋ αυτοκράτορος 'Αλεξίου Γ' 

Μεγάλου Κομνηνού 12 
Πρόσταγμα 'Ιωάννου Ε' Παλαιολόγου 5 
Σιγιλλιώδες γράμμα τοϋ πατριάρχου 'Αντωνίου Δ' 37 

Γράμμα τοΰ πρώτου "Ιερεμίου 51 
Γράμμα τοΰ πρώτου 'Ιωάννου τοΰ Καλυβίτου 52 
Ένυπόγραφον γράμμα, πρατηριώδες καί επιβεβαιωτικοί 

τοϋ πρώτου Νεοφύτου 54 

"Οροι (πρβλ. σελ. 311) 55 
Χρυσόβουλλος λόγος 'Ιωάννου Ζ' Παλαιολόγου 4 
Παραδοτικον γράμμα 20 

Πρόσταγμα Μανουήλ Β' Παλαιολόγου 6 
Γράμμα τών άλυκαρίων 88 
Πρόσταγμα τοϋ αύτοκράτορος 'Αλεξίου Δ' Μεγάλου 

Κομνηνού 17 

'Ορισμός τοΰ δεσπότου Άνδρονίκου Παλαιολόγου 7 

'Ορισμός τοΰ δεσπότου Άνδρονίκου Παλαιολόγου 8 
'Ορισμός τοΰ δεσπότου "Ανδρονίκου Παλαιολόγου 9 

Άφιερωτήριον ένυπόγραφον εγγραφον 89 
Παραδοτικον Εγγραφον 21 

Όροθέσια 23 

Άπογραφικόν γράμμα 26 
Γράμμα τοΰ πρώτου Δανιήλ 56 
Πρόσταγμα τοΰ αύτοκράτορος 'Ιωάννου Δ' Μεγάλου 

Κομνηνού 19 

Γράμμα 87 
Γράμμα τοΰ πρώτου Δανιήλ 57 

Πρακτικον 27 

"Ορισμός τοΰ δεσπότου Δημητρίου Παλαιολόγου 10 
"Ορισμός 11 
Δέλτος τοΰ πρώτου Καλλίστου 58 

Ταβουλλαρικον και άπογεγραμμένον γράμμα 90 
Γράμμα της συνάξεως τών Καρυών 59 

Καθορισμός ορίων 29 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 

Χρονολογία 

1477, Μάρτιος 

1481, 'Ιανουαρίου 18 
1488, 'Οκτωβρίου 6 

1493/4 
(1494-1496) 
(1494 - 1496) 
1496, Μάϊος 
(περί τό 1500) 
1502, άρχαΐ Φεβρουαρίου 

1503, Ιουνίου 23 
1503/4 
(περί το 1503/4) 

1511/12 

1516, Μαΐου 8 

1530 
1540, Νοέμβριος 
1548, 'Ιουνίου 4 

1550, Φεβρουαρίου 16 

1551, 'Ιουνίου 16 
1551, Αυγούστου 12 
1554, Φεβρουαρίου 15 

1555, Δεκεμβρίου 17 
1555/56 

1566, Μαΐου 11 

1566 

1573, 'Ιουνίου 5 
1580, 'Οκτωβρίου 3 
1581, Νοεμβρίου 25 

1587, 'Οκτώβριος 

1591 ή 1592, 'Ιανουάριος 

1596, Μαΐου 18 
1597, Φεβρουαρίου 3 

1599, 'Οκτωβρίου 28 

J 

1603, 'Ιανουαρίου 17 

1608/9 
1609, Δεκεμβρίου 7 
1610, 'Απριλίου 30 
1610, Μαΐου 20 
1611, 'Ιανουαρίου 17 

1615 

1616, Δεκεμβρίου 6 
1618, 'Ιουνίου 3 
1620, Μαΐου 22 

1620, Δεκεμβρίου 12 

1621/22 

Είδος εγγραφον *Α 

"Εγγραφον τοϋ πατριάρχου Μαξίμου τοΰ Γ' 

"Εγγραφον της συνάξεως τών Καρυών 61, ( 
Γράμμα τοΰ πρώτου "Ιγνατίου 

Γράμμα τοΰ πρώτου 'Ιγνατίου 
"Εγγραφον τοΰ πρώτου 'Ιγνατίου 
"Εγγραφον τής συνάξεως τών Καρυών 
Γραφή τοΰ πρώτου Γρηγορίου (πρβλ. σελ. 311) 

'Επιστολή τοΰ μητροπολίτου Λήμνου Ίωάσαφ 
Γράμμα τοΰ αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Μαξίμου 
Γράμμα της συνάξεως τών Καρυών (πρβλ. σελ. 311) 
Γράμμα τοΰ αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Μαξίμου 

Περιορισμός 

Βεβαιωτικον γράμμα τής συνάξεως τών Καρυών 
Βεβαίωσις τοϋ πρώτου Γαβριήλ καί τής συνάξεως τών 

Καρυών 
Δωρεά 
Δωρεά 
Πωλητήριον εγγραφον 
Έπιβεβαιωτικον γράμμα τοϋ Λήμνου Μαξίμου 

Πωλητήριον εγγραφον 
Δωρεά 

Διαθήκη 
Διαθήκη 
Αίτησις 

Παραχώρησις τής μονής Καβαλλαρέας 
Έγκατάστασις ηγουμένου (κοντζεσών) 

'Ομολογία 
Καταγραφή (άβεντάριον) 
Παραδοτήριον εγγραφον 

Πατριαρχικών έπιτίμιον πατριάρχου 'Ιερεμίου Β' 
Άφιερωτήριον Εγγραφον 

Δωρητήριον Ιγγραφον 
Πωλητήριον εγγραφον 

Δωρητήριον 
Σύνορα 

Διαθήκη 
Τεσκερές 

Γράμμα τής συνάξεως τών Καρυών 
'Ομολογία 
Όμόλογον 

Περιορισμός άμπελώνος 

Διαθήκη 
Σιγιλλιώδες γράμμα τοϋ πατριάρχου Τιμοθέου 

Βεβαιωτικόν γράμμα της συνάξεως τών Καρυών 
'Ομολογία 112, 

'Εγγραφή είς όμόλογον 

Όμολογίαι 

313 

ρ.έγγρ. 

38 
52, 63 

64 

65 
66 
67 
68 

48 
46 

70 
47 
30 

71α 

75 
91 
92 

93 

49 
94 

95 
96 

97 
98 
99 

100 
76 

101 
102 

39 

103 

104 
105 

106 
33 

107 
147 

77 
108 

109α 

110 
111 

40 

71β 
113α 

109β 

114 
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Χρονολογία 

1621/22 

1622, 'Απριλίου 1 

1623, Σεπτεμβρίου 24 

1624, Αυγούστου 7 

1627, 'Ιανουαρίου 13 

1627, Φεβρουαρίου 20 

1627, Αυγούστου 20 

1629, 'Οκτωβρίου 16 

1630, 'Ιανουαρίου 6 

1630, Ιανουαρίου 6 

1630, Μάρτιος 

1630, Μαΐου 26 

1631, 'Ιουλίου 14 

1632, 'Απριλίου 1 

1636, Μαρτίου 25 

1637, Δεκεμβρίου 4 

1638, 'Απριλίου 24 

1639, 'Οκτώβριος 

1640, Μαρτίου 5 

1640/41 

1641 

1641 

1649, Μαρτίου 4 

1652, 'Ιουλίου 6 

1652/53 

1654, 'Ιουνίου 10 

1658, 'Ιουλίου 25, Κυριακί 

1661, 'Απρίλιος 

1667 

1669, Αύγουστος 

1671, 'Ιουλίου 11 

1671, 'Ιουλίου 12 

1673, 'Ιανουαρίου 6 

1675, Δεκεμβρίου 22 

1677, 'Οκτωβρίου 23 

1677, Νοέμβριος 

1678, 'Απριλίου 7 

1680, Μαΐου 22 

1682, 'Ιουνίου 11 

1683, Δεκεμβρίου 27 

1685, 'Απριλίου 23 

1689, Νοεμβρίου 1 

1690, Απριλίου 7 

1690 

1690 

1690 

Είδος έγγραφου 

Όμολογίαι 

Περιορισμοί 

Όμόλογον 

Συνακτικόν γράμμα της μονής Διονυσίου 

Δωρεά 

"Ομολογία 

Άπόδειξις πληρωμής 

'Αναφορά 

Συνοδικον γράμμα τής συνάξεως τών Καρυών 

Βεβαίωσις (τεσκερές ) 

Συνοδικόν, σιγιλλιώδες έπιβεβαιωτικόν γράμμα 

πατριάρχου Κυρίλλου τοϋ Α ' 

Βεβαίωσις πληρωμής 

Πωλητήριον 

"Ομολογία 

"Ομολογία 

Πωλητήριον εγγραφον 

Άφιερωτήριον εγγραφον 

Άρ.ίγγρ. 

115 

33 

109γ 

116 

117 

118 

109δ 

119 

78 

148 

τοΰ 

41 

109ε 

120 

121 

122 

123α 

123β 

Συνοδικόν γράμμα τοϋ πατριάρχου Παρθενίου τοΰ Α' 43 

Άφιερωτήριον Ιγγραφον 

Έπιβεβαιωτικόν γράμμα 

'Αναγραφή τών είς Όρφάνι κινητών καί ακινήτων 

Έ γ γ ρ α φ α σχετικά προς το μετόχιον Όρφάνι 

Άφιερωτήριον 

Διαθήκη 

Συνοδικόν γράμμα τής μονής Διονυσίου 

'Ομολογία 

3 'Ομολογία 

Πωλητήριον εγγραφον 

Άφιερωτήριον 

Παραδοτήριον Ιγγραφον 

Άφιερωτήριον 

Διαθήκη 

Γράμμα 

Άφιερωτήριον 

Άφιερωτήριον 

123γ 

80 

124 

125 

126 

127 

128 

81 

129 

82 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

137 

Συνοδικόν γράμμα τοϋ πατριάρχου Διονυσίου τοϋ Δ' 44 

Γράμμα 

Συνακτικόν γράμμα τής μονής Διονυσίου 

Συνοδικόν γράμμα 

Δωρεά 

Συμβιβασμός 

"Ομολογία 

Διαθήκη 

Συνοδικόν γράμμα τής συνάξεως τών Καρυών 

Όμολογητικον γράμμα τής μονής Διονυσίου 

'Επιστολή τοΰ βοεβόδα 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

84 

145 

149 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 315 

Χρονολογία 

1692, Μαρτίου 16 
1694, Μαρτίου 2 
1695, Φεβρουάριος 

1707, Αυγούστου 18 

Είδος βγγράφοΐ) *Αρ.έγγρ# 

Άφιερωτήριον 146 

Γράμμα τοϋ μητροπολίτου Παροναξίας Ίωάσαφ 50 

Συνοδικόν έπιβεβαιωτήριον γράμμα τοϋ πατριάρχου Καλ
λινίκου τοΰ Β' 45 

'Ομολογία 113β 



Β'. ΠΙΝΑΞ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 

Είς τον κατωτέρω πίνακα δέν σημειοϋνται τά συχνάκις επανερχόμενα ονόματα "Αγιον 
"Ορος, "Αθως, Διονυσίου, μονή καί οί τίτλοι παπάς, μοναχός, ιερομόναχος, διάκονος, 
γέρων, ηγούμενος, προηγούμενος. 

Παραπέμπομεν είς τους αριθμούς τών έγγραφων τοΰ καταλόγου. Τών είς τήν είσαγω-
γήν παραπομπών προτάσσεται ή ένδειξις : σελ. 

άβεντάριον 101. 
Άγάθων ηγούμενος Διονυσίου 61. 
άγας ('Αγίου Όρους) 78, 80, 84, 125, 

145, 149. 
αγγαρεία 57, 61, 64, 140. 

Άγγελϊνα 107. 
Άγγελϊνα 146. 
Άγιορείτισσα Μαρία 89. 
Άγιον Πνεϋμα, κατά τό χωρίον Καμάρα 

104. 
"Αγιος 'Αθανάσιος, μετόχιον Διονυσίου 

έν Άγίω Εύστρατίω 129. 
'Αγία 'Αναστασία, εκτός Κάστρου Κρή

της 127. 

Άγιος Δημήτριος, κελλίον Βατοπεδηνών 
143. 

Άγιος Ευστράτιος, νήσος 129. 

Ά γ . Ευσταθίου κελλίον 70, πρβλ. σελ. 311. 
"Αγιος Θαλλέλαιος, ναός, μετόχιον Διο

νυσίου έν Σαντορίνη 126, 128. 

Άγιος 'Ιωάννης Πρόδρομος έν μικρογρα
φία 12. 

Άγιος Κωνσταντίνος, Κορακίας 49. 

"Αγιος Μάμας, μοναστήριον έν Τυλίσσω 
92, 93. 

Αγία Μαρίνα, ναός έν Κούκεσι 133. 
Άγιος Νικήτας, εκκλησία είς τό Κάστρο 

104. 
Άγιος Νικόλαος Ψωραρέα τοΰ παπά 

'Ηλία, κελλίον 82. 

Άγιος Νικόλαος, ναός 87. 

Άγιος Νικόλαος, είς τά Καλύβια 104. 

"Αγιος Νικόλαος, ναός Λυμπάνοβας 122. 

'Αγίου Παντελεήμονος τοΰ Σφρεντζή τών 
Θεσσαλονικέων μονή 86. 

Αγίου Παύλου μονή 41, 49, 55 (πρβλ. 
σελ. 311), 78, 148. 

'Αγία Σοφία, θεσσαλονίκης 46. 

'Αγίου Στεφάνου κελλίον 56, 57, 59, 64, 
65, 75, 77. 

"Αγιος Τρύφων τοΰ Μακρυγένη 59. 
άδεια 40. 

αδούλωτος μονή 40. 
Άεροπόταμος 12. 
'Αθανάσιος Λαγκαδάς 44. 
'Αθανάσιος Μεγιστανος, ήγούμ. Καβαλλα

ρέας 99, 100. 

'Αθανάσιος πατριάρχης 'Αντιοχείας 40. 

'Αθανάσιος πνευματικός 64. 

"Αθως Μικρός 12. 

Αικατερίνη ή Μεγάλη (ούκάζιον τής—) 
σελ. 258. 

Άϊλέζης, «άνθρωπος» τοΰ κατή 29. 

Άκάκιος ίερομόναχος Διονυσιάτης 112. 

Άκάκιος μοναχός Διονυσιάτης 43. 

Άλα-διάβα 143. 
Αλέξιος Γ' Μέγας Κομνηνός σελ. 259, 

άρ. 12. 
'Αλέξιος Δ' Μέγας Κομνηνός 17. 

'Αλή αγάς 84, 145. 

Άλησάφης Ιάκωβος 141. 
άλιοτόπιον 9, 20, 21. 

Άλουποχώριον 20. 

άλυκάριοι 88. 

αλυκή 88. 

άμανατί 125. 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΑΣ 

Άμερόπουλος Μικέλες 123. 

Άμμουδάρα 107. 

Άμμουλιανή 33. 

Άμπέρτος Μανουήλ άρχων 29, 38. 

Άναπλιώτης Νικόλαος φανερός νοτάριος 

καί κατζελλάριος Ναξίας 144. 

'Αναστάσιος ίερεύς 103. 

'Ανδρέας [Μπαρμπαρϊγος] 137. 

'Ανδρέας Σερέπετζις νοτάριος 91, 92, 

93, 94, 95, 97. 

'Ανδρόνικος Παλαιολόγος δεσπότης 7, 

8, 9, 2 1 . 

Ανδρόνικος Σφραντζής Σεβαστόπουλος 27. 

Άνεμωτήδα, χωρίον 103. 

«άνθρωπος» τοϋ κατή, Ά ί λ έ ζ η ς 29. 

"Αννα (;), μήτηρ τοΰ (Μ)Πάντου 115. 

'Αντιοχείας πατριάρχης 'Αθανάσιος 40. 

Αντώνιος Δ', πατριάρχης Κωνσταντινου

πόλεως 37, 40. 

'Αντώνιος Σιγάλας 117. 

'Αντώνιος Συρϊγος 9 1 . 

αποστολικής εξουσίας νοτάριος 105, 106. 

'Αποστόλου Παύλου ναός 88. 

'Αρσένιος ηγούμενος Καβαλλαρέας 105. 

'Αρσένιος Ιερομόναχος 116. 

'Αρσένιος Σουχάνωφ 8 1 . 

άρχεΐον μονής 'Αγίου Παύλου 55, πρβλ. 

σελ. 311. 

αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Μάξιμος 46, 

47. 

αρχιεπίσκοπος Λήμνου Δοσίθεος 87. 

άρχιερεύς Λήμνου Μάξιμος 49. 

άρχοντες 76, 104. 

αρχόντισσα 9 1 . 

άρχων Μανουήλ Άμπέρτος 29, 38. 

άσπρα 46, 61, 65, 88, 104, 108, 112, 

114, 115, 116, 118, 121, 122, 140, 

141, 147.— κομνηνάτα 12, 17, 19. 

Άστράς μέγας στρατοπεδάρχης 2. 

αΰθέντης 67. 

αυτοκράτορες Βυζαντίου 1 - 6 , 20, 2 1 . 

αυτοκράτορες Τραπεζοΰντος 1 2 - 1 9 . 

αυτοκρατορικά ζευγάρια 4. 

αφορισμός 38, 43, 113. 
'Αχμέτ μπέγις 148. 

βακο(υ)φλαμάς 84, 122, 145. 

βαλανίδιον 129. 
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Βάλτα 146. 

Βαρδαρίου καί Πολεανίνης επίσκοπος 

Μακάριος 30. 

βασιλεύς Μοσκοβίας 8 1 . 

βασιλικής εξουσίας νοτάριος 91, 92, 93, 

94, 95, 100. 

βασιλική κρίσις 45. 

βασιλικοί μόδιοι 21, 30. 

ΒατοπεδηνοΙ 143.—ίερομόναχος Δωρόθεος 

Κυριελεησάς 54.— Γαβριήλ 84. 

Βατοπεδίου μονή 143. 

Βαφιά κελλίον 77. 

Βενιαμίν πνευματικός 64. 

βεστιάριον τής Τραπεζοΰντος 12. 

βιβλία 81, 101. 

βιβλιοθήκη ίερας μονής Διονυσίου σελ. 

260, άρ. 14, 15, 23, 28. 

βιβλιοθήκη κεράς Καβαλλαρέας 98. 

Βίγλα μεγάλη 84. 

Βλάχικα έγγραφα σελ. 259. 

βοεβόδας Σιδηροκαυσίων Δήμος 145, 149. 

Βόζανα 147. 

βοσκότοπος 122. 

βουβάλια 35. 

Βουκόλων μονή (μετόχιον Διονυσίου) 103. 

Βουλευτήρια 12. 

βούλλα 130. 

Βουνεάδα Λήμνου 23, 26. 

Βουνίτζου, τοΰ (Σαντορίνη) 137. 

Βουτζαρας Δημήτριος, παπάς 107. 

Βουτζαρας Σάββας, νοτάριος καί οικονό

μος Παροικίας 110. 

βουτζίον 45, 124. 

Βριόνης Μιχάλης 120. 

Γαβρήλης 105. 

Γαβριήλ Βατοπεδηνός 84. 

Γαβριήλ ίερομόναχος 128. 

Γαβριήλ ίερομόναχος, υίός Κωνσταντίνου 

παπά 129. 

Γαβριήλ καθηγούμενος μονής Διονυσίου, 

σελ. 257, 258, 259. 

Γαβριήλ πρώτος Ά γ . Ό ρ ο υ ς 75. 

Γαζής Παϋλος 20. 

Γαϊτάνης Κάλλιστος ίερομόναχος 97. 

Γαϊτάνης Κλήμης τοΰ Γεώργη, ηγούμε

νος Καβαλλαρέας 91, 94, 96, 97, 98, 

99. 
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Γαλακτίωνος χωράφι 94. 

Γαλιάτζος "Ιερεμίας πάπας 142. 
Γαλιάτζος 'Ιωάννης παπάς 141, 
γειτονία Όμφαλοΰ 89. 

Γεννάδιος πρώτος 55, πρβλ. σελ. 311. 

Γεράκις Μάτζιαρις 114. 

Γεράκις τοϋ παπά Σταυράκι 115. 
Γεράκις τοΰ Πάσχου 115. 
Γεράρδη Μαρία τοΰ ποτέ Γεώργη 108. 
Γεράρδης Γεώργης 108. 
Γεράρδης Νικολός 108. 

Γεράσιμος εφημέριος 99. 
Γεράσιμος πρώην μητροπ. Καστορίας 142. 
Γεράσιμος Παχύς 51, 54. 
Γερασίμου κελλία, είς Καρυάς 51. 
γέροντες (=προύχοντες) 29. 
Γεώργης [Γαϊτάνης] 94. 
Γεώργης Γεράρδης 108. 
Γεωργιλάς Σερέπετζις νοτάριος 123. 
Γεώργιος Λιγνός 98. 
Γεώργιος Μαυρίτζης 98. 
Γεώργιος Μέγας, μονή είς τόν Φαραγ-

γίτη 106. 
Γεώργιος Πρϊγκιψ 20. 
Γεώργιος Σικούρτιος 118. 
Γεώργιος Συρϊγος 95. 
Γεώργιος [Τζελαΐτης], πατήρ Κωνσταν

τίνου ιερέως 127. 

Γιάννας τοΰ ποτέ Λορέντζο 123. 

Γιαννούλης, πατήρ Νείλου Μπαροΰ 135. 

Γίζης Διάκουμος καντζελλάριος Σαντο
ρίνης 137. 

Γιώργης Μακρής 105. 
ΓοματιανοΙ 113, 114. 

Γομάτου 33, 39, 112, 113, 114, 115, 121. 

γονικόν (χωράφι, κτήμα) 20, 94. 
Γρηγόριος πρώτος 68, πρβλ. σελ. 311. 
Γρηγορίου μονή 66, 67, 68 (ηγούμενος 

Σπυρίδων, πρβλ. σελ. 311), 71 (όρια). 
γρόσια 44, 82, 124, 125, 126, 128, 131, 

139, 140. 

Δανιήλ ηγούμενος μονής Διονυσίου 10, 
89. 

Δανιήλ παπάς 134. 
Δανιήλ πρώτος Ά γ . "Ορους 56, 57. 
δεκάτη 8, 9, 147. 
δέλτος πρώτου 58. 

δεσπόται 7 - 11, 21, 27. 
Δεφράντζος Ιωάννης, νοτάριος 120. 
δημητριακά 124. 

Δημήτρης Βουτζαράς παπάς 107. 
Δημήτριος 'Ιδρωμένος 21. 
Δημήτριος Καβάσιλας μέγας παπίας 1, 

20. 

Δημήτριος Παλαιολόγος δεσπότης 10, 
11, 27. 

Δημήτριος παπάς 107. 

δημοσιακαΐ δουλεϊαι 5. 
Δήμος βοεβόδας Σιδηροκαυσίων 145, 149. 
Δήμος, σύζυγος Άγγελίνας 146. 
Διάκουμος Γίζης καντζελλάριος Σαντορί

νης 137. 
διδάσκαλος 139. 
διενεργοΰντες άλυκήν 88. 
δίκαιος 138. 
Διονύσιος Α' πατριάρχης Κωνσταντινου

πόλεως 38. 
Διονύσιος Δ' πατριάρχης Κωνσταντινου

πόλεως 44. 
Διονύσιος ίερομόναχος, ιδρυτής της μο

νής Διονυσίου 12. 
Διονύσιος Κούμουλος ιερομόναχος 144. 

Διονύσιος παπάς 50. 
Διονύσιος παπάς 139. 

Διονυσίου (παπά) κελλίον 58. 

Διονυσίου μονής, ηγούμενος Δανιήλ [9], 
10, 89. — ηγούμενος 'Ισίδωρος 46, 47. 

— ηγούμενος Άγάθων 61. — ηγούμενος 
Λουκάς [11]. — προηγούμενος Ίωνας 
121.— προηγούμενος Χριστόφορος 138. 
— εκλογή ηγουμένου 40. 

Διπλοκιόνιον 45. 
Δομετιανός 59. 

Δομέτιος μοναχός Διονυσιάτης σελ. 258, 
259, άρ. 10, 15, 37. 

Δομέτιος μοναχός Διονυσιάτης σελ. 257. 
Δοσίθεος άρχιεπ. Λήμνου 87. 
δοσίματα 76. 
δόσις 51, 61, 116. 
Δούκας Ραδηνός Στέφανος 21. 
δουκάτον 96. — κορέντε 96, 99. 
δουλεϊαι δημοσιακαί 5. 
δοΰλος τοϋ αύτοκράτορος 20, 21. — τοΰ 

δεσπότου 27. 
Δρομορίτης 26. 
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Δωρόθεος Κυριελεησάς Βατοπεδηνός ίερο

μόναχος 54. 

Είρηνοποιή καλογραία (Σιγάλα) 117. 

εισόδημα 8. 
Εισοδίων κελλίον έν Καρυαϊς (τοΰ παπά 

Ίλαρίωνος) 82, 131. 
έκκλησιαστικόν, κελλίον έν Καρυαϊς 116. 

Έλένα Λαμπαρδοόλα 92. 

ελευθέρα μονή 40. 
ένθύμησις 33, 125. 

έντρητία 95. 
δξαρχος πάσης Θετταλίας 46, 47. 
έξωτερικόν κριτήριον 76. 
επιγράμματα 76. 
επίσκοποι ύπό τον άρχιεπίσκοπον Θεσσα

λονίκης 47. 
επίσκοπος Βαρδαρίου καί Πολεανίνης Μα

κάριος 30. 

επίσκοπος Ίερισσοΰ καί Αγίου "Ορους 
39, 40. 

έπιτίμιον πατριαρχικόν 39. 
επίτροπος γενεράλες 102. — μονής Διονυ

σίου 17, 102. — μονής Καβαλλαρέας 
100. — μονής Ταξιάρχου 141. 

εποικισμός γεωργών 6, 8, 9. 

έργαστήριον 90. 
Ισφορο 103. 
Ευαγγελισμού κελλίον 139, 140. 
Ευγένιος μοναχός 56. 
ευλογία 128. 
Ευστράτιος μοναχός Διονυσιάτης σελ. 257. 
άφορος 43. 

Ζαβαριώτης Ιωάννης χαρτοφύλαξ μητρο
πόλεως Λήμνου καί ταβουλλάριος 90. 

Ζάκυνθος 120, 132, 133. 
ζαμπίτης 'Αγ. Όρους 148. 
Ζάνες Μουτζενϊγος 104. 
Ζαχαριάδου 'Ελισάβετ σελ. 259. 
ζευγάρια 4. — αυτοκρατορικά 4. 
ζευγάρια (μέτρον επιφανείας) 9. 
ζευγία 45. 
ζημία κελλίων 43. 
Ζωγράφου μονή 47. 
ζωοτροφή 128. 

'Ηλίας (παπά) βλ. Ά γ . Νικόλαος, κελ

λίον 82. 

Θεόγνωστος Ιβηρίας 13. 

Θεοδόσιος ίερομόναχος Καβαλλάρος 101. 
Θεόδουλος ίερομόναχος 87. 

Θεόδουλος Καβαλλάρος, ηγούμενος Καβαλ
λαρέας 102. 

Θεοδώρα αυτοκράτειρα Τραπεζοΰντος 12. 
Θεόδωρος Καντακουζηνός 13. 
Θεόκλητη καλογραία 144. 
Θεόκλητος μοναχός Διονυσιάτης σελ. 257. 
Θεολόγου μοναστήριον έν Κούκεσι 132. 
Θεοτόκος, απεικονίσεις έπί τής σφραγϊδος 

τοΰ πρωτάτου" βλ. σφραγίς. 
Θεοτόκου Παμμακαρίστου ναός 103. 
Θεοφάνης πατριάρχης 'Ιεροσολύμων 40. 

Θεόφιλος Παπαγιαννόπουλος 104, 109, 
119, 120. 

Θέρμα χωρίον 1. 
θέσις μεγάλη 23. 

Θεσσαλίας βασιλεύς Ιωάννης Ουρεσις 
Παλαιολόγος 51, 54. 

Θεσσαλονικέων μονή 86. 

Θεσσαλονίκη 46, 88, 89. — αρχιεπίσκο
πος Μάξιμος 46, 47. — μητρόπολις 
112.— μουλάς 122. —πασάς 67. 

Θετταλίας (πάσης) ϊξαρχος 46, 47. 

'Ιάκωβος "Αλησάφης 141. 

'Ιάκωβος Καλαμών 99. 
"Ιάκωβος Ντάντωλος, νοτάριος αποστολι

κής εξουσίας 105. 
Ιβηρίας Θεόγνωστος 13. 
Ίβηρίτης Τιμόθεος 84. 
'Ιγνάτιος ίερομόναχος 55. 
'Ιγνάτιος πρώτος 64, 65, 66. 
ίδιοπεριόριστος γή 30. 

'Ιδρωμένος Δημήτριος 21. 

Ίεράκης Μιχαήλ 2. 
"Ιερεμίας Β' πατριάρχης Κωνσταντινουπό

λεως 39. 
'Ιερεμίας Γαλιάτζος, παπάς 142. 
"Ιερεμίας ίερομόναχος 128. 

'Ιερεμίας μητροπολίτης Ούγγροβλαχίας 3. 

"Ιερεμίας πρώτος τοΰ 'Αγίου Όρους 51. 
Ίερισσοΰ καί 'Αγίου Όρους επίσκοπος 

39, 40. 

"Ιεροσολύμων πατριάρχης Θεοφάνης 40. 

'Ιερουσαλήμ 107. 

Ίλαρίων παπάς βλ. Είσοδίων κελλίον 82. 
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ίντρομεττάρω 119. 

Ίορδανίδης Δημήτριος, μεταφραστής σελ. 
258. 

Ισίδωρος ηγούμενος μονής Διονυσίου 46, 47. 
ιστάμενα χρυσά σταυράτα νομίσματα 86, 

'Ιωακείμ μοναχός Διονυσίου 108. 

"Ιωαννάκης κυρίτζης Τερτζίμπασης 45. 
Ιωάννης Δ' Μέγας Κομνηνός 19. 
'Ιωάννης ΟΟρεσις Παλαιολόγος, τέως βα-

λεύς Θεσσαλίας, μοναχός Ίωάσαφ 51, 
54. 

Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος 2, 5. 
'Ιωάννης Τ ' Καντακουζηνός 1. 
Ιωάννης Ζ ' Παλαιολόγος 4. 
Ιωάννης Η' Παλαιολόγος 11, 26. 
[Ιωάννης Παλαιολόγος, ανύπαρκτος δε

σπότης] 10. 

Ιωάννης Γαλιάτζος παπάς 141. 
Ιωάννης Δεφράντζος νοτάριος 120. 
Ιωάννης Ζαβαριώτης χαρτοφύλαξ τής μη

τροπόλεως Λήμνου καί ταβουλλάριος 
90. 

Ιωάννης ό Καλυβίτης πρώτος 52. 

Ιωάννης Καριστηνός 141. 
Ιωάννης Κατέλος 100. 

Ιωάννης Αάντος 123. 
Ιωάννης Μαμουνάς 96. 

'Ιωάννης [Μηλατος] 93. 
Ιωάννης Ραδηνός 21. 

Ιωάννης Χαρκοματάς 96. 

Ίωαννίκιος γέρων 122. 
Ίωάσαφ μητροπολίτης Λήμνου 48. 
Ίωάσαφ μητροπολίτης Παροναξίας 50. 

Ίωάσαφ μοναχός, τέως βασιλεύς τής Θεσ
σαλίας Ιωάννης Οδρεσις Παλαιολό
γος 51, 54. 

Ίωάσαφ παπάς 26. 
Ίωνάς ίερομόναχος Καβαλλάρος 101. 
Ίωνάς προηγούμενος Διονυσίου 121. 
Ιωσήφ μητροπολίτης Λήμνου 26. 
Ιωσήφ Τραπεζούντιος μοναχός 56, 57. 

Καβαλλαρέα (κερά), μονή 91, 94, 95, 
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 
106, 123, 127, 138. 

Καβαλλάρος Θεοδόσιος 101. 

Καβαλλάρος Θεόδουλος, ηγούμενος Κα
βαλλαρέας 102. 

Καβαλλάρος Ίωνάς ίερομόναχος 101. 

Καβάσιλας Δημήτριος μέγας παπίας 1, 20. 

Καβάσιλας Μανουήλ, υίός τοΰ Δημητρίου 
20. 

καγκελλάριος τής θαλάσσης 119. 
καθέδρα 7. 
κάθισμα 64, 65. 

Καλαμών Ιάκωβος 99. 
Καλλινίκη, σύζυγος Μπαρμπαρίγου Νι-

κολοΰ 137. 

Καλλινίκη καλογραία (Σιγάλα) 117. 
Καλλινίκη καλογραία 141, 142. 
Καλλίνικος παπάς 108. 
Καλλίνικος Β' πατριάρχης Κωνσταντι

νουπόλεως 45. 
Καλλίνικος Δ' πατριάρχης Κωνσταντινου

πόλεως σελ. 259. 
Κάλλιστος Γαϊτάνης 97. 
Κάλλιστος Νταρμάρος ίερομόναχος 134, 

141. 
Κάλλιστος παπάς 108. 
Κάλλιστος πρώτος 'Αγ. "Όρους 58. 
Καλογερόστρατα, τοΰ Κουλετζίου 115. 
καλοκαιρινός (τόπος) 112, 113, 121. 
Καλύβια 104. 

Καλυβίτης Ιωάννης πρώτος 52. 
Καμάρα, χωρίον 104, 120. 

Καμάρι(α), χωρίον έν Κρήτη 91, 94, 95. 

Καντακουζηνός (Θεόδωρος;) 13. 

Καντακουζηνός 'Ιωάννης Τ ' 1. 
καντάριον 5, 129. 
καγκελλαρία μεγάλη τής Κρήτης 97. 
καντζελλάριος Ναξίας 144. 

καντζελλάριος Σαντορίνης Διάκουμος Γί
ζης 137. 

Καρδελοΰ 96. 

Καριστηνός Ιωάννης ίερεύς 141. 
ΚαρυαΙ 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 

62, 63, 64, 65, 70, 75, 82, 116, 139, 
140, 143. 

Κασσάνδρα 4, 6, 7, 86 (Παλλήνη). 
Κασταμονήτου μονή 29. 

Καστέλλιον Παροικίας Πάρου 110, 134. 
Καστοριάς μητροπολίτης 142. 
Κάστρο 104, 135. — Κοτζίνου 11.—Κρή

της 91, 127. — έν Λήμνω 23. 

Κατακαλή, χωρίον 1, 20, 29, 30, 47. 
Καταπολιανής ναός 107. 
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Κατέλος Ιωάννης, επίτροπος μονής Κα
βαλλαρέας 100. 

Κατερήνη τοΰ παπα Κωνσταντίνου 107. 

Κατερίνα, μήτηρ παπά Νείλου Μπαροϋ 
135. 

κατής 29. 

κελλία Καρυών 76.—κελλίων ζημία 43.— 
κελλίον Ά γ . Δημήτριος 143, "Αγ. 
Ευστάθιος 70 (πρβλ. σελ. 311), "Αγ. 
Νικόλαος 82, Ά γ . Στέφανος 56, 57, 
59, 64, 65, 75, 77, Βαφιά 77, Γερα
σίμου Παχΰ 51, 54, Είσοδίων 82, 131, 
έκκλησιαστικόν 116, Παϊσίου 61, παπα 
Διονυσίου 58. 

κεσίμι 141. 
Κίτρους επισκοπή 122. 
Κλήμης Γαϊτάνης ηγούμενος μονής Κα

βαλλαρέας 91, 94, 96, 97, 98, 99. 

Κοζάς Μάρκος 59. 
κοινοβιακή μονή 40. 

Κολετζοϋ, τόπος 33, 113. 
Κο(υ)λετζίου, τοϋ 114, 115. 
κολλήγος 134. 

κόλλημα (μονοκονδυλιά) 1. 

κομμέσος 101. 
κομμισάριος 96. 
κομνηνάτα άσπρα 12, 17. 
Κομνηνός μέγας, βλ. Μέγας Κομνηνός. 
κονάκιον Διονυσίου 139, 140. 
Κονίδης Νεκτάριος, ίερομόναχος 132. 
Κονοστάσι, τόπος έν Τυλίσσω 105. 
Κονταρατος Τιμόθεος 110. 
κοντετζιόν 126. 
κοντζεσιόν 100. 
Κόντος 132. 
Κορακία 49. 

κορέντε δουκατον 96, 99. 
Κορμός, τόπος έν Καστελλίω Παροικίας 

Πάρου 134, 141. 
Κοσινίτζης (Παναγίας) μονή 38. 
Κότζινον Λήμνου 11, 87. 
Κούκεσης Σίλβεστρος ίερομόν. 132, 133. 
Κούκεσι, χωρίον Ζακύνθου 132, 133. 

Κούμουλος Διονύσιος ίερομόν. 144. 
κουρσάροι 33. 

Κουτλουμουσίου (Κουτλουμούση) μονή 2. 

Κρήτη 91, 97, 127, 135, 138. 

κρίσις βασιλική 45. 

κριτήριον έξωτερικον 76. 

Κυπριανός ίερομόναχος Διονυσίου 112, 
121. 

Κυράνα 115. 

Κυριάκος γέρων μονής Διονυσίου 114,115. 
Κυριελεησάς Δωρόθεος Βατοπεδηνός ίερο

μόναχος 54. 

Κύριλλος γέρων Διονυσίου 121. 

Κύριλλος Α' Λούκαρις, πατριάρχης Κων
σταντινουπόλεως σελ. 259, άρ. 41. 

Κωνσταντής Μαυρίτζης 101, 102. 
Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος 11. 

Κωνσταντίνος παπάς, οικονόμος Παροι
κίας 107. 

Κωνσταντίνος παπάς 129. 
Κωνσταντίνος Μαρουλιανός 92. 
Κωνσταντίνος Μηλδτος τοΰ Ιωάννου 93. 
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος Οίναιώτης 21. 
Κωνσταντίνος Τζελαΐτης ιερεύς 127. 

Κωνσταντίνος τζελνϊκος τοϋ άρχοντος 
Μανουήλ Άμπέρτου 29. 

Κωνσταντίνος Φασοϋλος 86. 

Λαγκαδάς Αθανάσιος 44. 
Λαγκαδάς Νικολός 126. 

Λαγωός Σταυριανός νοτάριος βασιλικής 
εξουσίας 99, 100. 

Λάζαρος μοναχός 64. 
Λαμπάρδο Φραντζέσκο 92. 
Λαμπαρδοϋλα Έλένα 92. 
Λάντος 'Ιωάννης 123. 
Λάντος Νικολός 123. 
λειτουργία 8, 10, 126. 
Λεόντιος γέρων Διονυσίου 147. 
Λεόντιος ηγούμενος Καβαλλαρέας 106. 
λεωφόρος μεγάλη (Θεσσαλονίκης) 88. 

Λήμνος 2, 5, 10, 11, 23, 26, 27, 49, 
87. — μητρόπολις 90. — αρχιεπίσκοπος 
Δοσίθεος 87. — μητροπολίτης Ιωσήφ 
26, Ίωάσαφ 48, Μάξιμος 49. 

Λιγνός Γεώργιος 98. 
λίτρα 51, 61, 65, 95, 141. 
Λογγός 35. 

λογοθέτης (μέγας) μητροπόλεως Θεσσαι· 
λονίκης 112. 

Λούκαρις Κύριλλος, πατριάρχης Κωνσταν
τινουπόλεως 41. 

Λουκάς ηγούμενος μονής Διονυσίου [11], 

21 
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Λορέντζος, πατήρ Γιάννα 123. 

Λυμπάνοβα 122. 

Μαγδαληνή, θυγάτηρ Καλλίνικης Μπαρ-

μπαρίγου 137. 

Μακάριος επίσκοπος Βαρδαρίου καί Π ο -

λεανίνης 30. 

Μακάριος ίερομόναχος 144. 

Μακάριος μοναχός 56, 93, 109. 

Μακάριος παπάς 50, 130. 

Μακάριος Μηλάτος 92. 

Μακάριος Ρούδης 144. 

Μακρής Γιώργης, λεγόμενος Γαβρήλης 

105. 

Μακρούδαινα Μαρία 105. 

Μακρυγένη (τοϋ), "Αγιος Τρύφων 59. 

μάκρων τής 'Αγίας Σοφίας Θεσσαλονί

κης 46. 

Μαλαξός Νικόλαος, ιερεύς καί πρωτοπα

πάς Ναυπλίου 99, 100. 

Μαλαχίας μοναχός 116. 

Μαμουνάς Ιωάννης τοΰ Μιχαήλ 96. 

Μανασσής μοναχός Άγιοπαυλίτης, οί-

κονόμος μετοχίου έν Λήμνω 49. 

Μανασσής Ίερομόναχος 59. 

Μανασσής πρώτος 62. 

μάνδρα 26, 27, 48. 

Μανικαΐτης Μαρίνος 90. 

Μανουήλ Άμπέρτος άρχων 29, 38. 

Μανουήλ Καβάσιλας, υίός τοϋ Δημητρίου 

20. 

Μανουήλ Β' Παλαιολόγος 6, 10, 20. 

Μάξιμος Γ' , πατριάρχης Κωνσταντινου

πόλεως 38. 

Μάξιμος αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης 46, 

47. 

Μάξιμος Λήμνου 49. 

Μαργαρίτα, σύζυγος Νικολοΰ Λαγκαδά 

126. 

Μαργαρίτα [Σιγάλα] 117. 

Μαρία Άγιορείτισσα 89. 

Μαρία Γεράρδη 108. 

Μαρία Μακρούδαινα 105. 

Μαρία Συρίγαινα, αρχόντισσα 91. 

Μαρία, μήτηρ Φλορέντζας 107. 

Μαρίνος Μανικαΐτης 90. 

Μαρίσκιν (Κασσάνδρας) 4, 6, 7, 8, 9, 21 , 

38. 

Μάρκος εφημέριος 99. 

Μάρκος Κοζάς 59. 

Μαρουλιανός Κωνσταντίνος, καλόγερος 92. 

Μαρτύρων Τεσσαράκοντα ναΐδριον 89. 

μασάρος μεγάλης καγκελλαρίας Κρήτης 97. 

Ματιός Μουτζενϊγος 104. 

Μάτζιαρις Γεράκις 114. 

Μάτζιαρις Νικόλας 114. 

Μαυρίτζης Γεώργιος 98. 

Μαυρίτζη ς Κωνσταντίνος 101, 102. 

Μεγάλη Βίγλα 84. 

μεγάλη θέσις 23. 

μεγάλη λεωφόρος (Θεσσαλονίκης) 88. 

Μέγας Κομνηνός 'Αλέξιος Γ ' 12, 17, 19. 

Μέγας Κομνηνός Αλέξιος Δ' 17. 

Μέγας Κομνηνός 'Ιωάννης Δ ' 19. 

Μεγιστάνος 'Αθανάσιος ηγούμενος Κα

βαλλαρέας 99, 100. 

Μελέτιος Ντελιντε ήγούμ. Καβαλλαρέας 

102. 

Μεμέτ μπει 78. 

Μερκούριος ίερομόναχος Διονυσίου 120. 

Μερτοκάμαρο, χωρίον 106. 

μεσαριά 141. 

Μέση, μεγάλη 80, 145. 

Μεταγγίτζιον 118. 

μετάνοια 111, 117. 

μετζάνα 108. 

μέτρον 51, 56, 57, 58, 64, 65. 

Μηθύμνης μητροπολίτης Ραφαήλ 103. 

Μηλάτος Κωνσταντίνος τοΰ Ιωάννου 93. 

Μηλάτος Μακάριος καλόγερος 92. 

Μηλάτος Νικόδημος καλόγερος 92. 

μητρόπολις Θεσσαλονίκης 112. 

μητροπολίτης, πρώην Καστορίας Γερά

σιμος 142. — Λήμνου Ίωάσαφ 48, 

Ι ω σ ή φ 26, Μάξιμος 49. — Ούγγρο-

βλαχίας "Ιερεμίας 3. — Μηθύμνης Ρ α 

φαήλ 103.—Παροναξίας 107. 

Μητροφάνης ηγούμενος μονής τοϋ 'Α

γίου Παντελεήμονος τοΰ Σφρεντζή τών 

Θεσσαλονικέων 86. 

Μητροφάνης ίερομόναχος Διονυσίου 109. 

Μικέλες Άμερόπουλος 123. 

Μικέλες [Μπαρμπαρϊγος] 137. 

Μικρός Ά θ ω ς 12. 

μικρογραφία 12, 14. 

Μιχαήλ [Μαμουνάς] 96. 
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Μιχαήλ Ίεράκης 2. 

Μιχαήλ Ταξιάρχου μονύδριον 134. 

Μιχαλήτζις Πέτρος ιερεύς καί νοτάριος 

101. 

Μιχαήλος ίερομόναχος 131. 

Μιχάλης Βριόνης 120. 

Μιχελάκης Πρωτόδικος 141. 

Μιχελής Ντουστουνήας 93. 

Μιχελής Τζαλαείτις νοτάριος 106. 

μνημόσυνον 12. 

μόδιοι 10, 23, 26, 27, 86. — βασιλικοί 

2 1 , 30. — πολιτικοί 4, 5. 

μονή πατριαρχική 37. 

Μονοξυλίτης 84, 145, 149. 

Μοσκοβίας βασιλεύς 8 1 . 

Μόσκος παπάς 118. 

μουζούρια 49, 95, 105. 

μουλάς Θεσσαλονίκης 122. 

Μουσταφάγα Χανζή 125. 

Μουτζενϊγος Ζάνες 104. 

Μουτζενϊγος Ματώς 104. 

(Μ)Πάντος, υίός Άννας (;) 115. 

Μπαρμπαρϊγος Νικολός 137. 

Μπαροΰς Νείλος, παπάς, υίός Γιαννούλη 

135. 

μπέης 78, 80, 148. 

μποστάνι 124. 

μποσταντζήμπασι 78, 148. 

Μυλωνάδο Σαντορίνης 137. 

Ναξία 144. 

Ναύπλιον 99, 100. 

Νέας Πέτρας μονή 2. 

Νείλος Μπαροΰς παπάς 135. 

Νεκτάριος Κονίδης ίερομόναχος 132. 

Νεόφυτος ίερομόναχος 101. 

Νεόφυτος πρώτος 54. 

Νικηφόρος ίερομόναχος [Κούμουλος] 144. 

Νικηφόρος παπάς 130. 

Νικόδημος Μηλατος 92. 

Νικόλαος Άναπλιώτης νοτάριος 144. 

Νικόλαος Μαλαξός, ίερεύς καί πρωτοπα

πάς Ναυπλίου 99, 100. 

Νικόλαος Μάτζιαρις 114. 

Νικόλαος Συρΐγος 9 1 , 94. 

Nicolo S p a t h i , νοτάριος 133. 

Νικολός Γεράρδης 108. 

Νικολός Λαγκαδάς 126. 

Νικολός Λάντος 123. 

Νικολός Μπαρμπαρϊγος 137. 

Νίφων μοναχός 56. 

νοδάρος μεγάλης καγκελλαρίας Κρήτης 

97. 

νοικοκυραίοι 104. 

νομίσματα 90. — ύπέρπυρα 26. — χρυσά 

ίστάμενα σταυράτα 86. — Πρβλ. άσπρα, 

γρόσια, δουκάτα, ύπέρπυρα, ρεάλιον, 

σώμια, τζεκίνιον, φλωρίον. 

νοταρία 101. 

νοτάριος αποστολικής εξουσίας 105,106.— 

βασιλικής εξουσίας 91 , 92, 93, 94, 

95, 100. — πούπλικος 123. — φανερός 

ν. καί κατζελλάριος Ναξίας 1 4 4 . — ν. 

καί οίκονόμος Παροικίας 110. — Πρβλ. 

Νικόλαος Άναπλιώτης, Σάββας Βουτζα

ρας, Ιωάννης Δεφράντζος, Σταυριανός 

Λαγωός, Πέτρος Μιχαλήτζις, Ι ά κ ω β ο ς 

Ντάντωλος, Πέρο Πελεγρή, Ανδρέας 

Σερέπετζις, Γεωργιλδς Σερέπετζις, N i 

colo S p a t h i , Μιχελής Τζαλαείτις. 

Νταρμάρος Κάλλιστος ίερομόναχος 134, 

Ντάντωλος Ι ά κ ω β ο ς νοτάριος αποστολι

κής εξουσίας 105. 

Ντελιντέ Μελέτιος ίερομόναχος, ηγούμε

νος Καβαλλαρέας 102. 

Ντουστουνήας Μιχελής τοϋ Μακαρίου 

καλόγερου 93. 

Ξενοφώντος μονή 75. 

ξυλεία 66. 

ξυλοβούζι 108. 

οίκομόδιον 10. 

οίκονόμος μετοχίου 49. 

οίκονόμος Παροικίας 110. 

Οίναιώτης Παλαιολόγος Κωνσταντίνος 2 1 , 

Ό μ τ ί μπέγις 80. 

'Ομφαλός γειτονία Θεσσαλονίκης 89. 

όξώπορτον (τοϋ κάστρου) 9 1 . 

ορμάνι 118. 

Όρφάνιον 124, 125. 

Ούγγροβλαχίας μητροπολίτης 'Ιερεμίας 3. 

Οβρεσις 'Ιωάννης Παλαιολόγος τέως βα

σιλεύς Θεσσαλίας, έν μοναχοϊς Ί ω ά 

σαφ 5 1 , 54. 
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παγγενεία 58, 131. 
Παΐσιος μοναχός 58, 61, 62. 
πακαίρης (;) 96. 
πάκτον (πάχτος) 94, 99. 
Παλαιολόγος "Ανδρόνικος, δεσπότης 7» 

8, 9, 21. 
Παλαιολόγος Δημήτριος, δεσπότης 10, 

11, 27. 
Παλαιολόγος Ιωάννης Ε' 2, 5. 
Παλαιολόγος 'Ιωάννης Ζ' 4. 
Παλαιολόγος Ιωάννης Η' 11, 26. 
Παλαιολόγος 'Ιωάννης ανύπαρκτος δε

σπότης 10. 
Παλαιολόγος Κωνσταντίνος ΙΑ' 11. 
Παλαιολόγος Μανουήλ Β' 6, 10, 20. 
Παλαιολόγος Οίναιώτης Κωνσταντίνος 21. 
Παλαιολόγος Οδρεσις 'Ιωάννης, τέως βα

σιλεύς Θεσσαλίας, έν μοναχοϊς Ίωάσαφ 
51, 54. 

Παλλάδιο« γέρων 102. 
Παλλήνη=Κασσάνδρα 86. 

Παμμακάριστος Θεοτόκος, ναός 103. 

Παναγίας Κοσινίτζης μονή 38. 

«παναγιωτάτου» (τοΰ) 141. 
Παντοκράτορος μονή 48. 
Πάντος παπάς [τοΰ παπα Σταυράκι] 

115. 
Πάντος Χαλκιάς 114. 

πανώλης 138. 

Παπαγιαννόπουλος Θεόφιλος 104, 109, 

119, 120. 

πάπιας μέγας Δημ. Καβάσιλας 1. 
Παρθένιος Α', πατριάρχης Κωνσταντι

νουπόλεως 43. 
Παρθένιος ίερομόναχος 110. 
Παρθένιος μοναχός 108. 
Παρθένιος μοναχός 138. 
Παρθένιος μοναχός 140. 
Παρθένιος παπάς 122. 
Παροικία (Πάρου) 107, 110, 134. 
πάροικοι 6, 23. 
Παροναξίας μητροπολίτης 107. 

Παροναξίας μητροπολίτης Ίωάσαφ 50. 
Πάρος 50, 107, 110, 134, 138, 142. 
πασάς Θεσσαλονίκης 67. 

Πάσχου Γεράκις 115. 
πατριάρχης Αντιοχείας Αθανάσιος 40. 

πατριάρχης 'Ιεροσολύμων Θεοφάνης 40. 

πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 37 - 45, 
113. 

πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως "Αντώ
νιος Δ' 40. 

πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Διονύ
σιος Ά 38. 

πατριαρχική μονή 37, 40. 
Παΰλος Γαζής 20. 

Παΰλος παπάς 139. 
Παφνούτιος γέρων 122. 
Παχύς Γεράσιμος 51, 54. 
Πελεγρής Πέρο νοδάρος καί μασάρος 

της μεγ. καγκελλαρίας Κρήτης 97. 
Πέρο Πελεγρής νοδάρος 97. 
Πέτρος Μιχαλήτζις νοτάριος 101. 
πινάκων 65, 104, 139. 
Πλαγηνά χωρίον 1. 
Πολεανίνης καί Βαρδαρίου επίσκοπος Μα

κάριος 30. 

πόλεμος εμφύλιος (1341-1347) 1. 
πολιτικά μόδια 4. 
πολιτικοί μόδιοι 5. 

Πορταρέα 29. 
ποσότης 1. 

πους (μέτρον επιφανείας) 95. 
Πρϊγκιψ Γεώργιος 20. 
Προδρόμου μονύδριον 130. 

Προδρόμου μετόχιον έν Πάρω 134. 
προνόμια πατριαρχικής μονής 37. 
προσκαθήμενοι 8. 

πρόσωπα (είς παραχωρήσεις κελλίων) 57, 
64, 65, 116, 131, 139, 140. 

πρωταλυκάριοι 88. 

πρωτατον 39, 51, 56, 57, 58, 59, 61, 
64, 65, 68 (πρβλ. σελ. 311). 

Πρωτόδικος Μιχελάκης 141. 

πρωτοπαπάς Ναυπλίου 99, 100. 

πρώτος τοΰ Αγίου "Ορους 40, 48, 51 -
85. 

πρώτος Γαβριήλ 75. 

πρώτος Γεννάδιος 55, πρβλ. σελ. 311. 

πρώτος Γρηγόριος 68, πρβλ. σελ. 311. 
πρώτος Δανιήλ 56, 57. 
πρώτος Ιγνάτιος 64, 65, 66. 
πρώτος Ιερεμίας 51. 

πρώτος Ιωάννης ό Καλυβίτης 52. 
πρώτος Κάλλιστος 58. 
πρώτος Μανασσης 62. 
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πρώτος Νεόφυτος 54. 

πρώτος τής βουλής 102. 

πύργος 6, 8, 124. 

Ραδηνός Δοΰκας Στέφανος 21. 

Ραδηνός Ιωάννης 21. 

Ραφαήλ μητροπολίτης Μηθύμνης 103. 
ρεάλιον (μεγάλον) 109, 119. 

Ρέθεμνο(ς) 92. 

ρόγα 88. 
Ροξάνδρα, ήγεμονίς τής Βλαχίας σελ. 259, 
Ρούδης Μακάριος 144. 
Ρουμανία σελ. 259 
Ρουφάνιον 124. Πρβλ. Όρφάνων. 
ρωμάνι 114. 

Ρωσικά έγγραφα σελ. 258, 259. 
Ρώσων μονή 70. — Ρωσικόν 80. 

Σάββας Βουτζαρας 110. 

Σάββας Δημήτριος Σερραίος, μεταφρα

στής σελ. 258. 

Σαββάτιος παπάς, διδάσκαλος 139. 

Σαντορίνη 117, 126, 128, 137, 138. 

σαρανταλείτουργον 132, 135. 

Schabert G., άνατολιστής σελ. 259. 

Σεβαστόπουλος Σφραντζής Ανδρόνικος 27. 

Σερβία 131. 
Σερέπετζις Ανδρέας νοτάριος βασιλικής 

εξουσίας 91, 92, 93, 94, 95, 97. 
Σερέπετζις Γεωργιλάς νοτάριος πούπλι-

κος 123. 

σημειώματα έπί τοϋ νώτου τών έγγραφων 
σελ. 257. 

Σιγάλας 'Αντώνιος 117. 

Σιδηροκαύσια 76. — βοεβόδας Δήμος 145, 

149. 

σιδοσία 131, 139, 140. 
Σικούρτιος Γεώργιος 118. 
Σίλβεστρος Κούκεσης ίερομόναχος 132, 

133. 
Σκαλί« 46. 

σκευοφυλάκιον ίερδς μονής Διονυσίου σελ. 

259, άρ. 12, 40, 41. 

Σκορδίλης Τιμόθεος μοναχός Διονυσίου 

134. 

Σκουληκάδες, χωρίον Ζακύνθου 132. 

Σουρλδ, κελλίον Βατοπεδίου (Άγιος Δη

μήτριος) 143. 

ΜΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 325 

[Σουχάνωφ Αρσένιος] 81. 
Σοφία Θεοΰ Λόγου, ναός έν Κούκεσι 133. 

Spathi Nicolo, νοτάριος 133. 
Σπήλια χωματερά 127. 
Σπυρίδων ηγούμενος Γρηγορίου 68, πρβλ. 

σελ. 311. 

σταυράτα χρυσά ίστάμενα νομίσματα 86. 
Σταυράκις παπάς 115. 

Σταυριανός Λαγωός νοτάριος 99, 100. 
σταυροπηγιακή μονή 40. 
Σταύρου εκκλησία 135. 
Στέφανος Δοΰκας Ραδηνός 21. 
Στέφανος μοναχός 50. 

στοά 88. 

Στραβή Λαγκάδα 33, 113, 114, 115. 
στρατεία 86. 
στρατοπεδάρχης μέγας, Άστράς 2. 
στρέμμα 111. 
Συμεών μοναχός 64. 

σύναξις ζημίας κελλίων 43. 

σύναξις Καρυών 39, 41, 43, 51 - 85. 

συνοδικοί πατριαρχείου 39, 40, 41, 43, 
44, 45. 

Συρίγαινα Μαρία αρχόντισσα 91. 
Συρΐγος Αντώνιος 91. 
Συρϊγος Γεώργιος τοΰ Τζουάνε 95. 
Συρΐγος Νικόλαος 91. 

Συρΐγος Νικόλαος τοΰ Τζώρτζη 94. 
Συρίγου οίκογένεια 106. 
Συρμένα 17. 
Σφραντζής Σεβαστόπουλος Ανδρόνικος 

27. 
σφραγίς χρυσή, Ιωάννου Ε' Παλαιολόγου 

2, "Αλεξίου Γ' Μεγ. Κομνηνοΰ 12.— 
μολύβδινη πατριάρχου Κωνσταντινου
πόλεως Τιμοθέου 40, Κυρίλλου Αου-
κάρεως 41. — σφρ. βοεβόδα Σιδηροκαυ-
σίων 149. — συνάξεως Καρυών 59, 
62, 65, 77, 81, 82, 84, 85. — μονής 
Βατοπεδίου 143, μονής Διονυσίου 16, 
80, 128, 130, 131, 139, 140, 145, μο
νής Χιλανδαρίου 77. — τουρκική 80, 
110, 124, 147, 148. — ιδιωτική 135, 
136. 

Σφρεντζή (τοΰ) Αγίου Παντελεήμονος 
μονή 86. 

σώμια 12. 

Σωτήρος Χρίστου μονύδριον 46. 
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Σωφρόνιος γέρων Διονυσίου 121. 

σώχωρον 93. 

ταβουλλάριος 90. 

Ταξιάρχης (μέγας) Μιχαήλ, μονύδριον 
έν Κορμφ 134, 141, 142. 

Τάφος Κυρίου 107. 
Τένεδος 45. 

Τερτζίμπασης κυρίτζης Ίωαννάκης 45. 
τεσκερές 147, 148. 
Τεσσαράκοντα μαρτύρων ναΐδριον 89. 
Τζαλαείτις Μιχελίς νοτάριος αποστολι

κής εξουσίας 106. 
τζεκίνιον 123. 
Τζελαΐτης Κωνσταντίνος Ιερεύς, υίός 

Γεωργίου 127. 
τζελνΐκος Κωνσταντίνος 29. 
τζερεμές 145. 
Τζίμη οί λάκκοι 120. 
τζιφλίκιον 45. 
Τζουάννες [Συρϊγος] 95. 
Τζώρτζης [Συρΐγος] 94. 

Τιμόθεος Β' πατριάρχης Κωνσταντινου
πόλεως σελ. 259, άρ. 40. 

Τιμόθεος Ίβηρίτης 84. 

Τιμόθεος Κονταράτος 110. 

Τιμόθεος Σκορδίλης μοναχός Διονυσίου 134. 
«τόπος» 66, 68, 112, 113, 143. 

Τουρκικά έγγραφα σελ. 258, 259, άρ. 
147-149. 

ΤουρκικαΙ σφραγίδες, βλ. σφραγίς. 

Τοΰρκος μάρτυς 33 
Τραπεζούντιοι 12. 

Τραπεζούντιος Ιωσήφ μοναχός 56, 57. 

Τραπεζοΰντος αυτοκράτορες 12-19 . 
Τραπεζοΰντος βεστιάριον 12. 

Τραπεζοΰς 17. 

Τριαντάφυλλου ράχη 115. 

Τρύφων Διονυσιάτης, οίκονόμος μετοχίου 
έν Λήμνω 49. 

Τύλισσος, χωρίον Κρήτης 92, 93, 97, 
105, 123. 

ύπέρπυρα 1, 11, 26, 54, 93, 94, 105. 
ύπέρτιμος 46, 47. 

ύπόστασις 26. 

Φακός, Λήμνου 26, 48. 
Φαραγγίτης 106. 
Φασοΰλος Κωνσταντίνος 86. 
Φιλόθεου παπά μετόχιον 129. 
Φιλοκκλησία μοναχή 111. 
Φλορέντζα θυγάτηρ Μαρίας 107. 
φλωρίον 145. 

φόροι (απαλλαγή, παραχώρησις είς τρί
τους) 6, 8, 11, 26, 86. 

Φραντζέσκος Λαμπάρδο 92. 
φρούριον μονής Διονυσίου 12. 

Χάλαρα, τόπος είς Καστέλλι Παροικίας 
110, 134. 

Χάλδου, μονή τοΰ Χρίστου έν Συρμέ-

νοις 17. 
Χαλκιάς Πάντος 114. 
Χάνδαξ (Κρήτης) 91. 
Χανζή Μουσταφάγα 125. 
χαράτζι 112, 114, 115, 118, 121. 
Χαρίτων κελλιώτης μοναχός 52. 
Χαρκοματάς Ιωάννης 96. 
χαρτοφύλαξ Λήμνου 90. 
Χασάν αγάς 78, 80. — μπέγις 148. 
Χατζής 124. 

χειμαδίον 112, 113, 121. 
Χιλανδαρηνοί 145. 
Χιλανδαρίου μονή 77, 84, 149. 
Χοταράνι, σελ. 259. 

χοτζέτιον 122. — βασιλικής κρίσεως 45. 
Χρίστου μονή, επιλεγόμενη τοΰ Χάλδου, 

έν Συρμένοις 17. — Σωτήρος μονύδριον 

έν Θεσσαλονίκη 46. — άπεικόνισις έπί 

σφραγΐδος 2, 12, 59, 62. 

Χριστόφορος προηγούμενος Διονυσίου 138. 

Ψωραρέα κελλίον βλ. Άγιος Νικόλαος, 

κελλίον 82. 
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Σελ. 

Είσαγωγή 2 5 7 - 2 6 0 

Προηγούμεναι ταξινομήσεις τοΰ αρχείου 257 - 258 

"Η ύπό τών ερευνητών τοΰ Κέντρου Βυζαντινών 'Ερευνών 

έπιτελεσθεϊσα εργασία 258 - 259 

Διάγραμμα ταξινομήσεως τοΰ αρχείου 259 - 260 

Συντμήσεις 260 

'Έγγραφα αυτοκρατόρων τοΰ Βυζαντίου (άρ. 1 - 6 ) 261 - 263 

'Έγγραφα δεσποτών (άρ. 7 - 11 ) 2 6 3 - 2 6 5 

'Έγγραφα αυτοκρατόρων τής Τραπεζοΰντος (άρ. 1 2 - 1 9 ) 265 - 267 

Πρακτικά - περιορισμοί (άρ. 20 - 36 ) 267 - 271 

Έ γ γ ρ α φ α πατριαρχικά (άρ. 3 7 - 4 5 ) 271 - 274 

"Έγγραφα μητροπολιτών (άρ. 46 - 50) 275 - 276 

"Εγγραφα πρώτων τοΰ 'Αγίου Όρους καί τής συνάξεως τών Καρυών (άρ. 

5 1 - 8 5 ) 2 7 7 - 2 8 7 

Έ γ γ ρ α φ α μοναστηριακά καί ιδιωτικά (άρ. 86 - 146) 287 - 310 

Ελληνικά έγγραφα τουρκικών άρχων (άρ. 147 - 149) 310 - 311 

Συμπληρωματική σημείωσις 311 

Πίνακες : 

α) 'Αναγραφή τών έγγραφων κατά χρανολογικήν σειράν 3 1 2 - 3 1 5 
β) Πίναξ ονομάτων καί πραγμάτων 316 - 326 

γ ) Πίναξ περιεχομένων 327 
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