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ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΤ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TOT ΑΡΧΕΙΟΤ 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1037-1695 

Ό κατάλογος τοΰ Βυζαντινού καί πρώιμου Μεταβυζαντινού αρχείου της 

μονής Δοχειαρίου ήταν ουσιαστικά έτοιμος το καλοκαίρι του 1969. Ή συλ

λογή κι ή ταξινόμηση τοΰ ύλικοΰ είχαν γίνει μετά άπα επανειλημμένες επισκέ

ψεις στο μοναστήρι, πού διοργανώθηκαν άπο το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών 

κατά τα ετη 1961, 1967, 1968 καί 1969. Έκτος άπο τον συντάκτη του κατα

λόγου, στις αποστολές αυτές Ιλαβαν μέρος καί οί συνάδελφοι Α. Κομίνης, Π. 

Νικολόπουλος, Α. Μαυρομμάτης καθώς καί ό φωτογράφος Λ. Άνανιάδης. 

Κατά την παραμονή μας στην μονή Δοχειαρίου, μας προσφέρθηκε εγκάρ

δια φιλοξενία καί εξαιρετικοί όροι εργασίας, πού μας επέτρεψαν νά συμπλη

ρώσουμε το έργο της καταλογογράφησης σέ σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. 

Οί σεβάσμιοι πατέρες της μονής, καί ιδιαίτερα ό γέρων 'Ιερόθεος, οί ιερομό

ναχοι Νικόλαος καί Παγκράτιος καί ό ιεροδιάκονος 'Ιωακείμ ας δεχθούν κι 

άπο τήν θέση αύτη τις θερμές μας ευχαριστίες. 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ TOT ΑΡΧΕΙΟΥ 

Τά παλιά έγγραφα τοΰ μοναστηρίου είχαν επανειλημμένα ταξινομηθεί, 

δπως φαίνεται άπο τις σημειώσεις πού εϊναι γραμμένες στην πίσω επιφάνεια 

τους. Πολλά ξενόγλωσσα έγγραφα είχαν μεταφραστεί, ιδιαίτερα αφότου το 

"Αγιον "Ορος έγινε καί πάλι μέρος της Ελληνικής επικράτειας (1912). Γύρω 

στο 1920 όμως, πραγματοποιήθηκε μια συστηματική προσπάθεια γιά νά τα

ξινομηθεί το παλιότερο αρχείο της μονής μέ πρωτεργάτη τον αρχιμανδρίτη 

Χρ. Κτενά: τά επισημότερα έγγραφα αριθμήθηκαν καί άντιγράφηκαν σ' έναν 

κώδικα, πού προκάλεσε τον θαυμασμό τοΰ F. Dölger χ καί πού χρησίμεψε ώς 

βάση γιά κάμποσες άπο τις δημοσιεύσεις, οί όποιες αναφέρονται στον πίνακα 

βραχυγραφιών (βλ. πιο κάτω). 

1. F. D ö l g e r , Der Kodikellos des Christodulos in Palermo, Archiv für Urkun 
denforschung 11 (1929), σελ. 59 — Byzantinische Diplomatik, Ettal 1956, σελ. 67. 
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Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΚΒΕ 

Κατά τις αποστολές πού οργανώθηκαν άπο το ΚΒΕ περιγράφτηκαν καί φω

τογραφήθηκαν: 

Ελληνικά έγγραφα αρχαιότερα τοΰ έτους 1700. 

Τουρκικά έγγραφα αρχαιότερα τοΰ έτους 1000 Έγίρας (1591/2). 

Βλάχικα έγγραφα. 

Τά έγγραφα ταξινομήθηκαν σε φακέλλους καί τοποθετήθηκαν σε μεταλλική 

αρχειοθήκη, τήν όποια προσέφερε στην μονή το Κέντρο Βυζαντινών 'Ερευνών: 

τά φωτογραφημένα έγγραφα βρίσκονται κυρίως στα συρτάρια 1 καί 2 της αρ

χειοθήκης. Τά συρτάρια 3 καί 4 περιέχουν κυρίως έγγραφα Ελληνικά καί 

Τουρκικά, πού δεν φωτογραφήθηκαν. Υπάρχει επίσης ενα μεγάλο ερμάρι με 

μεταγενέστερα 'Ελληνικά καθώς καί ένα κιβώτιο με νεώτερα Βλάχικα έγ

γραφα. 

Ή εργασία ταξινόμησης τών Βυζαντινών καί τών πρώιμων Μεταβυζαντι

νών αρχείων τών μονών τοΰ 'Αγίου "Ορους εντάσσεται στα πλαίσια μιας γε

νικότερης προσπάθειας, πού είχε αναληφθεί στο ΚΒΕ άπο το 1961. 'Αποτέλε

σμα της προσπάθειας αυτής ήταν δημοσιεύσεις σχετικές με τά αρχεία τών μο

νών Διονυσίου1, Κωνσταμονίτου 2 καί Σταυρόνικήτα3. Τώρα δημοσιεύεται ό 

κατάλογος της μονής Δοχειαρίου — Οπως εΖχε γραφτεί το 1969, με τήν προσ

θήκη μόνο εισαγωγής καί ευρετηρίων — ό όποιος θά ακολουθηθεί ελπίζουμε, 

άπο τήν επιστημονική σχολιασμένη έκδοση τών Βυζαντινών εγγράφων τοΰ 

αρχείου. 

1. Π. Ν ι κ ο λ ο π ο ύ λ ο υ - Ν . Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η , 'Ιερά Μονή Διονυσίου. Κατάλογος 
τον 'Αρχείου, Σύμμεικτα 1 (1966), σελ. 257-327. Πρβλ. Actes de Dionysiou, Ικδ. 
Ν. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η (Archives de l'Athos i IV), Παρίσι 1968. 

2. Ν. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η , 'Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου. Κατάλογος τοϋ 'Αρχείου, Σύμ
μεικτα 2 (1970 ), σελ. 416 - 436. Πρβλ. Actes de Kastamonitou, έ'κδ. Ν. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η 
(Archives de l'Athos, IX), Παρίσι 1978. 

3. Ν. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η , 'Ιερά Μονή Σταυρονικήτα. Κατάλογος τοϋ 'Αρχείου, Σύμμεικτα 
2 (1970), σελ. 437 -458. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΩΝ 

D a r r o u z è s , Regestes : J. D a r r ο u ζ è s, Les regestes des actes du Patriarcat de 
Constantinople, I/V, Les regestes de 1310 à 1376, Παρίσι 1977. 

D ö l g e r , Regesten : F. D ö l g e r , Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen 
Reiches, Μόναχο-Βερολίνο, τόμ. 4 (1960), τόμ. 5 (1965- σε συνεργασία μέ τον Ρ. 
Wirth). 

D ö J g e r, Schatzkammern: F. D ö l g e r , Aus den Schatzkammern des heiligen 
Berges, Μόναχο 1948. 

Γ έ ρ ω ν Ι ε ρ ό θ ε ο ς : Γ έ ρ ο ν τ ο ς Ι ε ρ ο θ έ ο υ Δ ο χ ε ι α ρ ί τ ο υ , Το μονύδριον 
τοϋ Καλλιγράφου, Αθήνα 1929. 

Κατάλογος: Χ ρ. Κ τ έ ν α , Γα κειμηλιαρχεΐα της εν Άγίφ "Ορει "Αθω Ιερας, βασιλικής, 
πατριαρχικής και σταυροπηγιακής μονής τοϋ Δοχειαρίου, ΕΕΒΣ 7 (1930), σελ. 104 -
132. 

Κ τ έ ν α ς : Χ ρ. Κ τ έ ν α , Χρυσόβουλλοι λόγοι της εν "ΑΟφ Ιεράς, βασιλικής, πατριαρ
χικής καί σταυροπηγιακής μονής τοϋ Δοχειαρίου, ΕΕΒΣ 4 (1927), σελ. 285-311 
(Ιγγρ. 1 - 11 )· Σιγιλλιώδη καί άλλα πατριαρχικά έγγραφα τής εν "Αθα> ιεράς, βασιλι
κής, πατριαρχικής και σταυροπηγιακής μονής τοϋ Δοχειαρίου, ο.π. 5 (1928), σελ. 
100 - 129 (εγγρ. 12- 20)· Ό πρώτος τοϋ'Αγίου "Ορους"Αθω και ή «Μεγάλη Μέση» 
ή «Σύναξις», δ.π. 6 (1929), σελ. 233-281 (Ιγγρ. 21 -30). 

Κώδιξ: Ό κώδικας με τα αντίγραφα τών εγγράφων, στον όποιο αναφερθήκαμε παραπάνω. 
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 

1 Δύο προστάξεις τοΰ 'Αλεξίου Α' Κομνηνού 
καί της "Αννης Δαλασσηνής 

α ) Φεβρουάριος, ίνδ. 12 (1089) 

β) 25 Μαρτίου, ίνδ. 12 (1089) 

Συρτ. 2, φάκ. 7,6. Περγαμηνή 765 χ 332. Μελάνη μαύρη.—Διατήρησις μετριωτάτη: 
οπαί, υγρασία. — Συντομογραφίαι πολυάριθμοι. Κεκορωμένον άντίγραφον, γενόμενον τήν 
29 'Απριλίου της ίνδ. 12 (1089), υπό τοϋ Ξιφιλίνου, κριτοϋ καί άναγραφέως Βολεροϋ. 

α ) Ό αυτοκράτωρ διατάσσει τον Ξιφιλϊνον όπως μή θίξη τ ά εις τήν μονήν 

Δοχειαρίου ανήκοντα κ τ ή μ α τ α της Περιγαρδικείας καί της Ζάτουβλας. — 

"Α ρ χ. : ΕΙ και εκινδννενΰαν οι μοναχοί. . . 

β) T i "Αννα Δαλασσηνή, ενεργούσα ώς άντιβασίλισσα, διατάσσει τον [κριτήν ] 

Ξιφιλϊνον όπως μή είσπραξη άπο της μονής Δοχειαρίου το εξ 100 νομισμάτων 

άντίτιμον τοΰ φόρου τοΰ κτήματος της Περιγαρδικείας. —"Α ρ χ.: Πρώην μεν 

πρόσταξιν οεξάμενος. . . 

Κατάλογος, άρ. Λ'. Κώδιξ, σελ. 83 - 85. 

2 Χρυσόβουλλον σιγίλλιον τοΰ Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου 

Ιανουάριος, ίνδ. 10 (1267 ή 1282) 

Συρτ. 2, φάκ. 6,4. Χάρτης 433 x 273. Μελάνη μαύρη, κιννάβαρι.— Διατήρησις κακή: 
πολλαΐ οπαί καί σχισίματα. — Συντομογραφίαι πολλαί. Πρωτότυπον. 

Ό αυτοκράτωρ έπικυροϊ πάσας τάς κτήσεις καί προνόμια της μονής Δοχει

αρίου. — Ά ρ χ. : Και πασι μεν τοις νπηκόοις αιτονσιν. . . 

Κατάλογος, άρ. ΚΑ'. Κωδιξ, σελ. 64 - 65. 
"Εκδ. : D ö l g e r , Schatzkammern, άρ. 40 (εκ τοϋ κεκυρωμένου αντιγράφου, βλ. κα

τωτέρω, άρ. 3). Πρβλ. D ö l g e r - W i r t h , Regesten, άρ. 3221. 

3 Κεκυρωμένον άντίγραφον τοΰ προηγουμένου 
έγγραφου (ΙΑ' αϊ.) 

Συρτ. 2, φάκ. 1,6. Χάρτης 3 9 5 x 2 9 3 . Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις κακή: 
ελλείπουν τμήματα, υγρασία. — Συντομογραφίαι όλίγαι. Το άντίγραφον κυροΰται δια της 
υπογραφής τοΰ επισκόπου Άρδαμέρεως Γρηγορίου. 
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4 Χρυσόβουλλος λόγος τοΰ Μιχαήλ [Η' Παλαιολόγου] 

(μεταξύ 1274 καί 1282) 

Συρτ. 1, φάκ. 16,1. Χάρτης 420x306. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις κακή: ελλεί
πουν τεμάχια τοΰ εγγράφου, κυρίως είς το μέσον καί κάτω αριστερά" υγρασία, σχισίματα. — 
Συντομογραφίαι. Κεκυρωμένον άντίγραφον. 

Ό αυτοκράτωρ δια να άνταμείψη τάς υπηρεσίας τοΰ σεβαστού καί πρωτο-

βεστιαρίτου Δημητρίου Μουρίνου έπικυροι τάς κτήσεις αύτοΰ, ήτοι: το χωρίον 

τοΰ Γογγύλη εν Παφλαγονία («ποσότης» 200 ύπερπ. ), το χωρίον Δέρκον είς 

το θέμα Όπτημάτων («ποσότης» 202 ύπερπ.), τά χο)ρία Έρμήλεια («πο

σότης» 215 ύπερπ.), Κραββατά (ύπέρπ. 109), Άντιγόνεια (ύπερπ. 104) πλη

σίον της Θεσσαλονίκης, νομαδιαϊον τόπον παρά τήν Σλάνιτζαν καί χειμαδεϊον 

εν Κασσανδρεία. Ή έπικύρωσις ισχύει καί δια τους κληρονόμους τοΰ Μου

ρίνου. Παρέχεται μερική φορολογική απαλλαγή. — Ά ρ χ. : Ούδεν αρα οντω 

βασιλέως οίδε ψνχήν. . . 

Κατάλογος, άρ. Κ'. Κώδιξ, σελ. 61 - 64. 
"Εκδ.: Κ τ έ ν α ς , άρ. 11. Πρβλ. D ö l g e r , Regesten, άρ. 2069. 

5 Χρυσόβουλλος λόγος τοΰ 'Ανδρόνικου Γ' Παλαιολόγου 

(μεταξύ 1328 καί 1337) 

Συρτ. 2, φάκ. 1,8. Χάρτης 370 Χ 289. Μελάνη καστανόχρους, κιννάβαρι (ή υπογραφή). — 

Διατήρησις μετρία: όπαί, υγρασία.— Συντομογραφίαι ολίγαι. Πρωτότυπον. Εις το κεί-
μενον τοϋ εγγράφου δέν Ιχουν συμπληρωθή αϊ δια κινναβάρεως λέξεις λόγος, ό μην, ή ίνδι-

κτιών καί τά δύο τελευταία ψηφία του έτους. 

Τη αιτήσει τών μοναχών της μονής Δοχειαρίου, ό αυτοκράτωρ έπικυροΐ 

τήν υπ' αυτών κατοχήν τοΰ μετοχίου τοΰ 'Ρωσαίου συμπεριλαμβανομένων καί 

τών 1500 μοδίων γης, οί όποιοι είχον παλαιότερον άφαιρεθή άπο τής μονής. 

"Α ρ χ. : Έπει οι μονάχοι τής. . . μονής. . . τον Δοχειαρίου ανέφερον δη μεθ9 

ων κεκτηνται. . . 

Κατάλογος, άρ. ΙΑ'. Κώδιξ, σελ. 45 - 46, 
"Εκδ.: Κ τ έ ν α ς , άρ. 1. Πρβλ. D ö l g e r , Regesten, άρ. 2760. 

6 Χρυσόβουλλος λόγος τοΰ 'Ιωάννου Ε' Παλαιολόγου 

Μάιος, ίνδ. 11, έ'τ. 6851 (1343) 

Συρτ. 2, φάκ. 1,5. Περγαμηνή 760 x 308. Μελάνη φαιοπρασίνη, κιννάβαρι.— Διατήρησις 
αρίστη.— Συντομογραφίαι ολίγαι. Πρωτότυπον. 
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Ό αυτοκράτωρ έπικυροΐ τήν υπό τής μονής Δοχειαρίου κατοχήν τής εν τοϊς 

μετοχίοις τοΰ 'Ρωσαίου καί τοΰ Διαβολοκάμπου γης 1500 μοδίων καί τής εν 

Έ ρ μ η λ ε ί α γής 350 μοδίων, αϊ όποϊαι είχον παλαιότερον άποσπασΟή άπο τής 

μονής καί δοθή είς στρατιώτας. — Υ π ο γ ρ α φ ή τοΰ αύτοκράτορος καί τοΰ π ρ ω -

τοσεβαστοΰ Ι ω ά ν ν ο υ 'Ραούλ. —"Α ρ χ. : ΈπεΙ οί μοναχοί τής. . . μονής. . . 

τον Δοχειαρίον άνέφερον δτι προ χρόνων. . . 

Κατάλογος, άρ. IB'. Κώδιξ, σελ. 46-'*". 
"Εκδ.: Κ τ έ ν α ς , άρ. 2. Πρβλ. D ö l g e r - W i r t h , Regesten, άρ. 2889. 

7 Κεκυρωμένον άντίγραφον τοΰ 
προηγουμένου εγγράφου (ΙΑ' αϊ.) 

Συρτ. 1, φάκ. 15,1. Χάρτης 265 x 289. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις μετρία: 
όπαί, σχισίματα, υγρασία.— Συντομογραφίαι όλίγαι. Το άντίγραφον κυροΰται δια τής υπο
γραφής τοΰ επισκόπου Σερβίων Ιακώβου. 

8 Χρυσόβουλλος λόγος τοΰ 'Ιωάννου Ç Καντακουζηνού 

'Οκτώβριος, ίνδ. 3, έτ. 6858 (1349) 

Συρτ. 2, φάκ. 2,4. Χάρτης 355 x 272. Μελάνη μαύρη, κιννάβαρι.— Διατήρησις καλή: 
υγρασία.— Συντομογραφίαι όλίγαι. Πρωτότυπον. 

Ό αυτοκράτωρ έπικυροΐ τήν κατά λόγον γονικότητος παραχώρησιν εις τον 

Δημήτριον Δεβλιτζηνον «ποσότητος» εκατόν ύπερπύρων, ή οποία θα ληφθή 

εκ τής είς το χωρίον Έρμήλειαν οικονομίας του. — Ά ρ χ . : Έπεί διωρίσατο 

ή βασιλεία μου δια προστάγματος, ώς αν εχη ό οικείος. . . 

Κατάλογος, άρ. ΙΔ'. Κώδιξ, σελ. 49 - 50. 
"Εκδ.: Κ τ έ ν α ς , άρ. 4. D ö l g e r , Schatzkammern, άρ. 10. Πρβλ. D ö l g e r -

W i r t h, Regesten, άρ. 2954. 

9 Χρυσόβουλλος λόγος τοΰ Ιωάννου Ε' Παλαιολόγου 

'Ιανουάριος, ίνδ. 4, ετ. 6859 (1351) 

Συρτ. 2, φάκ. 1,4. Περγαμηνή 715 x 315. Μελάνη καστανόχρους, κιννάβαρι.— Διατή-
ρησις μετρία: όπαί είς τάς διπλώσεις, σχισίματα εις τα περιθώρια.— Συντομογραφίαι όλίγαι. 
Πρωτότυπον. 

Ό αυτοκράτωρ παραχωρεί κατά λόγον γονικότητος είς τον μέγαν άδνουμια-

στήν ΓεοΊργιον Κατζαράν τήν 2400 μοδίων γήν τοΰ 11 ατρικωνα, τήν οποίαν ό 
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Κατζαράς ήδη ένέμετο άναλαμβάνων έξ αυτής 'ποσότητα' 4 8 ύπερπύρων. Ό 

Κατζαράς καί οί κληρονόμοι του ύποχρεοΰνται δπως παρέχουν προς τον αυ

τοκράτορα τήν ύπερ τής ποσότητος αυτής οφειλομένην δουλείαν. — " Α ρ χ. : 

( ά κ έ φ . ) . . .στος οικείος τή βασιλεία ημών, μέγας άδνονμιαστής. . . 

Κατάλογος, άρ. ΙΕ'. Κώδιξ, σελ. 50 - 51. 
"Εκδ.: Κ τ έ ν α ς , άρ. 5. Πρβλ. D ö l g e r - W i r t h , Regesten, άρ. 2968. 

10 Χρυσόβουλλος λόγος τοΰ 'Ιωάννου Ε' Παλαιολόγου 

22 Σεπτεμβρίου, ίνδ. 9, ετ. 6864 (1355) 

Συρτ. 2, φάκ. 1,2. ΙΙεργαμηνή 665 x 238. Μελάνη φαιοπρασίνη, κιννάβαρι,— Διατήρησις 
καλή.— Συντομογραφίαι όλίγαι. Πρωτότυπον. Είς το κάτω μέρος, υπόλοιπα τής μηρίνΟου 
δι' ής άπεκρέματο ή χρυσή σ φ ρ α γ ί ς τοϋ αότοκράτορος. 

Ό αυτοκράτωρ επιστρέφει εις τήν μονήν τών 'Ασωμάτων τοΰ Δοχειαρίου 

κτήματα, τ ά όποια τής είχον άφαιρεθή παρά τοΰ «πατρός» του τοΰ αύτοκρά-

τορος Καντακουζηνοΰ. Τ ά εν λόγω κτήματα είναι: γή καλούμενη Διαβολό-

καμπος, μετά τής σκάλας τής Κονίτζης" ή εις Έρμήλειαν γή γονική, καθώς καί 

έτερα ή αγορασθείσα άπο τοΰ Συρμουρίνου - εις τάς Ά μ υ γ δ α λ έ α ς γή γονική. — 

"Α ρ χ. : Ούδεν όντως ίδιον πέφνκεν. . . 

ΙΙρβλ. D ö l g e r - W i r t h , Regesten, άρ. 3048. 

11 Πλαστογραφημένον άντίγραφον (copie figurée) 
τοΰ προηγουμένου εγγράφου 

Συρτ. 2, φάκ. 2,8. Περγαμηνή 658 x 330. Μελάνη μαύρη, κιννάβαρι.— Διατήρησις 
καλή.— Συντομογραφίαι όλίγαι. 

Έ ν τ ώ εγγράφω τούτω αναφέρονται επί πλέον κτήματα τής μονής είς τά 

Μαριανά. 

Κατάλογος άρ. ΙΖ'. Κώδιξ, σελ. 54 - 56. 
"Εκδ.: Κ τ έ ν α ς , άρ. 7. Πρβλ. D ö l g e r - W i r t h , Regesien, άρ. 3050. 

12 Πλαστός χρυσόβουλλος λόγος τοΰ 'Ιωάννου Ε' 
Παλαιολόγου 

22 Σεπτεμβρίου, ίνδ. 9, έ'τ. 6864 (1355) 

Συρτ. 2, φάκ. 2,3. Περγαμηνή 555 x 290. Μελάνη μαύρη και ερυθρά.— Διατήρησις καλή.— 
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Συντομογραφίαι όλίγαι. «Πρωτότυπον». Είς το κάτω μέρος, δι' ερυθράς μηρίνΟου κρέμαται 
ή χρυσή σ φ ρ α γ ί ς τοϋ αύτοκράτορος (διάμ. 35). 

Ό αυτοκράτωρ έπικυροΐ τάς εν Ά γ ί ω "Ορει κτήσεις τής μονής τών 'Ασω

μάτων τοΰ Δοχειαρίου, ήτοι: α) τήν Δάφνην ή Άρχοντίτζαν β) τήν μονήν 

τοΰ Καλλιγράφου (περιορισμός). —"Α ρ χ. : Ονδεν οϋτως ίδιον πέφυκεν. . . 

Κατάλογος, άρ. ΙΣΤ'. Κώδιξ, σελ. 51 - 54. 
"Εκδ.: Κ τ έ ν α ς , άρ. 6. Γ έ ρ ω ν Ι ε ρ ό θ ε ο ς , σελ. 50-52. Πρβλ. D ö l g e r , 

Regesien, άρ. 3049. 

13 Πρόσταγμα του 'Ιωάννου Ε' Παλαιολόγου 

Φεβρουάριος, ίνδ. 13 (1375) 

Συρτ. 2, φάκ. 2,2. Χάρτης 290 x 298. Μελάνη καστανόχρους, κιννάβαρι.— Διατήρησις 
μετρία: σχισίματα, υγρασία.— Συντομογραφίαι όλίγαι. Πρωτότυπον. 

Προ δύο ετών, ό μέγας δομέστικος Δημήτριος Παλαιολόγος, άφοΰ επί μα-

ταίω προσεκάλεσε προς τοΰτο τους γείτονας, έπώλησε καί κατά το ήμισυ έδώ-

ρησεν είς τήν μονήν Δοχειαρίου το κτήμα του το λεγόμενον Άμαριανά. Νΰν, 

ή μονή Άκαπνίου, προβαλλόμενη το δίκαιον τοΰ πλησιασμοΰ, διεξεδίκησε το 

κτήμα, αϊ διεκδικήσεις της όμως απερρίφθησαν υπό τοΰ πατριαρχικοΰ δικα

στηρίου. 'Ο αυτοκράτωρ έπικυροΐ τήν ως άνω πατριαρχικήν άπόφασιν. — 

"Α ρ χ. : ΈπεΙ άνηνέχΟη τή βασιλεία μου ώς δ περιπόθητος θείος αυτής. . . 

Κατάλογος, άρ. ΚΖ'. Κώδιξ, σελ. 78 - 79. 
"Εκδ.: Κ τ έ ν α ς άρ. 9. D ö l g e r , Schatzkammern, άρ. 20. Πρβλ. D ö l g e r -

W i r t h, Regesten, άρ. 31 Ί5. 

14 Άντίγραφον (Κ' αι.) τοΰ προηγουμένου εγγράφου 

Συρτ. 1, φάκ. 24. Χάρτης 285 x 216. Μελάνη μαύρη.—• Διατήρησις καλή. 
Το άντίγραφον τοϋτο έγένετο εκ τοϋ κωδικός. 

15 Πρόσταγμα τοΰ Μανουήλ Β' Παλαιολόγου 

30 Νοεμβρίου, ίνδ. 8, ετ. 6923 (1414) 

['Ιανουάριος, ίνδ. 2, έτ. 6917 (1409)] 

Συρτ. 2, φάκ. 2,7. Χάρτης 292 χ 355. Μελάνη καστανόχρους, κιννάβαρι.— Διατήρησις 
καλή: υγρασία, ασήμαντα σχισίματα.— Συντομογραφίαι όλίγαι. Πρωτότυπον. 

Ό έν Θεσσαλονίκη ευρισκόμενος αυτοκράτωρ έπικυροΐ παλαιότερον πρόσ-
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ταγμά του (τοΰ Ιανουαρίου 1409) υπέρ τής μονής Δοχειαρίου, έν τώ όποίω 

καθωρίζετο οτι: Το μετόχιον 'Λμαριανά, το όποιον είχεν άφαιρεθή άπο τής 

μονής, επιστρέφεται είς αυτήν υπό τον δρον δπως αυτή καταβάλη είς το κρά

τος το χαράτζιν, το όποιον έπλήρωνεν είς τους Τούρκους. Επίσης ή μονή θα 

κατέχη το ήμισυ τοΰ μετοχίου τής Έρμηλείας. —-"Α ρ χ. : Οί ενασκούμενοι τή 

σεβάσμια μονή τον Δοχιαρίου, παραγενόμενοι. . . 

Κατάλογος, άρ. Ι θ ' . Κώδιξ, σελ. 6 0 - 6 1 . 
Έκδ. : Κ τ έ ν α ς , άρ. 10. Πρβλ. D ö l g e r - W i r t h , Regesten, άρ. 3322, 3342. 

ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΒΓΖΑΝΤΙΟΥ 

16 Όρισμός της αυτοκράτειρας "Αννης τής Σαβαυδικής 

Μάιος, ίνδ. 14 (1361) 

Συρτ. 2, φάκ. 9,4. Χάρτης 454 x 296. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις μετριωτάτη: 
σχισίματα, όπαί, υγρασία.— Συντομογραφίαι πολλαί. Πρωτότυπον. 

Ό Ύσβής γενόμενος προ εξ ετών μοναχός καί οικονόμος τής μονής Δοχεια

ρίου άπέθανεν είς Θεσσαλονίκην, χωρίς νά σύνταξη διαθήκην τά υπάρχοντα του 

διεσκόρπισεν αμέσως κάποιος Δημήτριος Τρικανας. Τή αιτήσει τών μοναχών, 

ή ύπόθεσις έξητάσθη υπό τίνων ηγουμένων μονών τής Θεσσαλονίκης, οί όποιοι 

έδικαίωσαν τήν μονήν Δοχειαρίου καί απεφάσισαν δπως περιέλθη είς αυτήν 

πάσα ή περιουσία τοΰ Ύσβή, περιλαμβανομένου καί ενός άμπελίου το όποιον 

ό Ύσβής εΐχεν ήδη πωλήσει προς τον Καλοήθην, χωρίς δμως νά είσπραξη το 

πλήρες τίμημα, ως τοΰτο απεδείχθη ενώπιον τής αυτοκράτειρας. Έπικύρωσις 

τών ως άνω αποφάσεων. —"Α ρ χ. : ΈπεΙ ό Ύσβής εκείνος. . . 

Κατάλογος, άρ. ΑΕ'. Κώδιξ, σελ. 91 - 94. 

ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ 

17 Χρυσόβουλλος λόγος τοΰ Στεφάνου Δουσάν 

Μάρτιος, ίνδ. 2, Ιτ. 6857 (1349) 

Συρτ. 2, φάκ. 1,7. Περγαμηνή 300 x 292. Μελάνη καστανόχρους, κιννάβαρι.— Διατή-
ρησις καλή.— Συντομογραφίαι πολλαί. 'Ολίγα ορθογραφικά σφάλματα. Πρωτότυπον. 

Ό αυτοκράτωρ είχε παραχωρήσει είς τήν μονήν τών 'Ασωμάτων Μιχαήλ 
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καί Γαβριήλ καί έπικεκλημένην τοΰ Δοχειαρίου το χωρίον Βαρνάρου (περιοχή 

Σερρών) καί το χωρίον Σφέστιανην (περιοχή Σλανίτζης), τά όποια δμως άρ-

γότερον αφήρεσε. Νΰν άντ' αυτών παραχωρεί το καστέλιον τής (Ά)ραβενι-

καίας μετά τών εξαρτημάτων του, ορίζει δε δπως πάντα ταΰτα άπολαύουσιν 

έξκουσίας. —"Α ρ χ. : Έπεί πρωενεργέτηαεν ή βασιλεία μον τή σεβάσμια 

βασιλική μονή. . . τον Δοχει(α)ρίον. . . 

Κατάλογος, άρ. ΙΓ' . Κώδιξ, σελ. 48. 
'Έκδ.: Κ τ έ ν α ς , άρ. 3, Α. S ο 1 ο ν i e ν - V. Μ ο s i n, Grcke povelje Srpskih 

vladara, Βελιγράδι 1936, άρ. 22. 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 

18 'Υπόμνημα τοΰ κριτοΰ Βολεροΰ, Στρυμόνος 
καί Θεσσαλονίκης 

Σεπτέμβριος, ίνδ. 6, έ'τ. 6546 (1037) 

Συρτ. 2, φάκ. 7,7. Περγαμηνή 597 x 297. Μελάνη μαύρη.— Διατήρησις μετριωτάτη: 
φθοραί καί σχισίματα ιδία είς το ανω μέρος.— Συντομογραφίαι όλίγαι. Πρωτότυπον. Είς το 
κάτω μέρος τοϋ έγγραφου κρέμαται εισέτι ή μολυβδίνη σ φ ρ α γ ί ς τοϋ κριτοΰ (διάμ. 23 ). 

Ό σπαθαροκανδιδατος, άσηκρήτις, βασιλικός νοτάριος τοΰ είδικοΰ καί κρι

τής Βολεροΰ, Στρυμόνος καί Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος ό Καματηρος έπι

κυροΐ τήν κατοχήν τοΰ άγροΰ τής Περιγαρδικείας παρά τής μονής τοΰ 'Αγίου 

Νικολάου τής Δάφνης, καί έπικεκλημένης τοΰ Δοχειαρίου. Περιορισμός τοΰ 

άγροΰ. —"Α ρ χ.: (άκέφ.) . . .ημείς δείγμα σαφές. . . 

Κατάλογος, άρ. Α'. Κώδιξ, σελ. 5 - 6 . 
"Εκδ.: P. U s ρ e n s k i j , Vtoroe putesestçie posvjatoj gori Athonskoj, Μόσχα 1880, 

σελ. 91-101. 

19 Μολυβδίνη σφραγίς τοΰ 'Ιωάννου σεβαστοΰ 
τοΰ Κομνηνού 

ΙΑ'/ΙΒ' ai. 

Συρτ. 1, φάκ. 20,7. Διάμ. 35. Ί Ι σφραγίς κρέμαται δια κυανοφαίας μηρίνθου (205) 
εκ μικροϋ τεμαχίου χάρτου (25 x 140) διπλωμένου πέντε φοράς: είναι το κάτω μέρος τοΰ 
έγγραφου, το όποιον ή σφραγίς έκύρωνε. 

"Ο σεβαστός "Ιωάννης Κομνηνός διετέλεσεν άναγραφεύς τής περιοχής Θεσσαλονίκης έπί 
'Αλεξίου Α' Κομνηνού. 
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20 Τεμάχιον εγγράφου 

(IB' αϊ.) 

Συρτ. 1, φάκ. 17,4. Χάρτης 400 x 290. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις κάκιστη: 
σώζεται μόνον το κάτω μέρος τοΰ εγγράφου, Οπου ή τελευταία αύτοΰ φράσις καί αί ύπογραφαί 
(23 στίχοι, ελλιπείς κατά τήν άριστεράν ώαν), με πολυάριθμα σχισίματα, όπάς καί βλάβας 
εξ υγρασίας.— Συντομογραφίαι πολλαί. Πολλά ορθογραφικά σφάλματα. Άντίγραφον. 

Οί υπογράφοντες μάρτυρες παρέστησαν είς τήν «άναμέτρησιν» καί τον πε-

ριορισμον τοΰ συμφώνως προς παλαιον πρακτικον ανήκοντος είς τήν μονήν 
Δοχειαρίου μέρους τής εξ 6111 μοδίων γης τοΰ προαστείου 'Ρωσαίου. 

21 Πρακτικον 

"Ανευ χρονολογικής ενδείξεως (περί το 1317;) 

Συρτ. 1, φάκ. 18,1. Χάρτης 312 x 217. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις κακή: 
όπαί, σχισίματα, υγρασία.— Συντομογραφίαι πολλαί. 'Ολίγα ορθογραφικά σφάλματα. 
Άντίγραφον (!£' αι.). 

Ό άπογραφεύς τοΰ θέματος Θεσσαλονίκης παραδίδει «έπί κεφαλαίω» προς 

τήν μονήν τών Ταξιαρχών τοΰ Δοχειαρίου γήν 330 μοδίων εις "Αγιον Ή λ ί α ν 

Έ ρ μ η λ ε ί α ς προερχομένην έξ αγορών ή δωρεών παροικικών κτημάτων. —"Α ρ χ. : 

[Έπεί εν τω] ποιεΐν ημάς άπογραφικήν εξίαωσιν. . . 

Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Ό άντιγραφεύς έχει αφήσει πολλά κενά εντός τοϋ κειμένου, είς τα 
σημεία Οπου δέν ήδύνατο νά ανάγνωση το πρωτότυπον Εγγραφον. 

22 Σιγιλλιωδες γράμμα τοΰ δομεστίκου των θεμάτων 
Κωνσταντίνου Μακρηνοΰ 

Μάιος, ίνδ. 5 (1337) 

Συρτ. 2, φάκ. 2,6. Περγαμηνή 348 x 290. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις καλή: 
υγρασία.— Συντομογραφίαι όλίγαι. Πρωτότυπον. Είς το κάτω μέρος σώζεται ή μήρινθος 
τής σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς . 

Ό Κωνσταντίνος Μακρηνος παραδίδει είς τήν μονήν τών Ταξιαρχών τοΰ 

Δοχειαρίου κατά πλήρη κυριότητα γαίας 1850 μοδίων είς το 'Ρωσαΐον καί είς 

τον Διαβολόκαμπον αί γαΐαι αύται ανήκον είς τήν μονήν πάλαι ποτέ, τής 

είχον εν συνεχεία άφαιρεΟή δια νά δοθούν είς στρατιώτας καί αξιωματούχους, 

καί τώρα επιστρέφονται είς αυτήν κατόπιν αυτοκρατορικής διαταγής, εκδοθεί-
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σης τη αιτήσει τοΰ κατέχοντος τάς γαίας βεστιαρίου Μανουήλ. —"Α ρ χ. : 

Έπεί εδεξάμην θείον καί προσκυνητον πρόσταγμα. . . 

Κατάλογος, άρ. ΚΔ'. Κώδιξ, σελ. 73 - 74. 
"Εκδ.: D ö l g e r , Schatzkammern, άρ. 62. 

23 Κεκυρωμένον άντίγραφον τοΰ προηγουμένου εγγράφου 

Συρτ. 1, φάκ. 17,9α, β. Χάρτης (δύο τεμάχια), πλάτους 305, μήκους 125 καί 121. 
Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις κάκιστη: ελλείπει μέγα μέρος τοΰ εγγράφου, σχισίμα
τα, υγρασία.— Συντομογραφίαι όλίγαι. Το άντίγραφον κυροΰται δια τής υπογραφής τοϋ 
επισκόπου "Αρδαμέρεως Θεοδοσίου. 

24 Σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ δομεστίκου των θεμάτων 
Κωνσταντίνου Μακρηνοΰ 

'Απρίλιος, ίνδ. 6 (1338) 

Συρτ. 2, φάκ. 7,3. Περγαμηνή 517 x 316. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις μετρία: 
όπαί, σχισίματα.— Συντομογραφίαι πολλαί. Πρωτότυπον. 

Ό Κωνσταντίνος Μακρηνος έπικυροΐ τά δι' αυτοκρατορικών χρυσοβούλλων 

καί προσταγμάτων κατεχόμενα κτήματα τής μονής τών Ταξιαρχών τοΰ Δο

χειαρίου είς τοΰ 'Ρωσαίου (αναγραφή προσκαθημένων, περιορισμοί). —"Α ρ χ.: 

'Εν τώ ποιεϊν με τήν άπογραφικήν άναΟεώρησιν. . . 

Κατάλογος, άρ. ΚΓ". Κώδιξ, σελ. 70 - 72. 

25 Σιγιλλιωδες γράμμα τοΰ πρωτοκυνηγοΰ 
'Ιωάννου Βατατζή 

'Απρίλιος, ίνδ. 9 (1341) 

Συρτ. 2, φάκ. 7,4. Περγαμηνή 553 x 335. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις καλή: 
μικρά σχισίματα.— Συντομογραφίαι σχετικώς όλίγαι. Πρωτότυπον. Εις το κάτω μέρος 
ζωγραφική άπομίμησις σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς . 

Ό 'Ιωάννης Βατατζής παραδίδει προς τήν μονήν τών Ταξιαρχών τοΰ Δο

χειαρίου τά άπηλλαγμένα φόρου κτήματα της, ήτοι: το χωρίον "Ατουβλαν 

έν τω κατεπανικίω Έρισσοΰ (περιορισμός)- τήν γήν τής Περιγαρδικείας (πε

ριορισμός)· το μετόχιον τών 'Αγίων 'Αποστόλων καί το μετόχιον τής Θεο

τόκου καί τοΰ 'Αγ. Νικολάου είς Λογγόν (περιορισμός)· δύο γαίας τοΰ 'Ρωσαίου 
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εις Καλαμαρίαν (περιορισμοί, αναγραφή τών προσκαθημένων)* γήν είς τήν 

Όρμήλε ιαν . — " Α ρ χ. : ΈπεΙ εϋρον τήν κατά το "Αγιον "Ορος. . . μονήν. . . 

τοϋ Δοχειαρίον κατέχονσαν κτήματα γονικά. . . 

Κατάλογος, άρ. KB'. Κώδιξ, σελ. 65 - 70. 

26 Άντίγραφον (copie figurée) τοΰ προηγουμένου 
εγγράφου (Ιζ'/ΙΖ' ai.) 

Συρτ. 1, φάκ. 12,5. Περγαμηνή 640 x 426. Μελάνη μαύρη, ερυθρά.—Διατήρησις καλή.— 
Συντομογραφίαι όλίγαι. Εις το κάτω μέρος, δια μεταξωτής ερυθράς μηρίνΟου κρέμαται 
χρυσή σ φ ρ α γ ί ς τοϋ αΰτοκράτορος 'Ιωάννου Ε' Παλαιολόγου. 'Επίσης, επί τής περγα
μηνής έχουν ζωγραφηθή τρεις σφραγίδες· προστεθή ή χρονολογία 6653 (1145), 'Ιουνίου 
21' καί, δι' ερυθράς μελάνης, ή «υπογραφή» τοϋ αύτοκράτορος 'Ανδρόνικου Παλαιολόγου. 

Πρβλ. D ö l g e r , Regesten, άρ. 2850. 

27 Σιγιλλιωδες γράμμα τοΰ ορφανοτρόφου Έδεσσηνοΰ 

Μάρτιος, ίνδ. 12 (1344) 

Συρτ. 2, φάκ. 6,3. Περγαμηνή 505 x 288. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις μετρία: 
σχισίματα, υγρασία.— Συντομογραφίαι όλίγαι. Πρωτότυπον. 

Ό Έδεσσηνός, άπογραφεύς Βολεροΰ, Πωπολίας, Σερρών, Στρυμόνος, Με-

λενίκου, Θεσσαλονίκης καί Βεροίας, έπικυροΐ τάς έξης κτήσεις τής μονής τών 

Ταξιαρχών τοΰ Δοχειαρίου: είς τήν Έρμήλειαν, γήν περίπου 600 μοδίων προ-

ερχομένην έκ δωρεών προνοιαρίων έτερα κτήματα είς τήν αυτήν περιοχήν 

αγορασθέντα παρά τής μονής άπο τον Γλαβαν Συρ Μουρϊνον το χειμαδεΐον 

τοΰ Σίγρη εν Κασσάνδρα. —"Α ρ χ.: 'Εν τω ποιεϊν με τήν άπογραφικήν εξί-

σωσιν καί άποκατάστασιν τής χώρας και τών κάστρων. . . 

Κατάλογος, άρ. ΚΘ'. Κωδιξ, σελ. 81 - 83. 

28 Γραφή τοΰ πρωτοβεστιαρίτου 'Ιωάννου Δούκα 

Σεπτέμβριος, ίνδ. 13 (1344) 

Συρτ. 2, φάκ. 6,10. Χάρτης 610 x 287. Μελάνη καστανόχρους.—Διατήρησις καλή: 
όπαί, υγρασία.— Συντομογραφίαι όλίγαι. Πρωτότυπον. 

Ό άπογραφεύς τοΰ θέματος Καλαμαριάς Χαγερής απέσπασε τ μ ή μ α τοΰ 

μετοχίου τής μονής Δοχειαρίου, τοΰ λεγομένου Διαβολοκάμπου. Τ ή αιτήσει 

14 
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τοΰ ηγουμένου Νήφωνος, συγκροτείται δικαστήριον υπό τοΰ πρωτοβεστια-

ρίτου καί πολλών άλλων αξιωματούχων τής Θεσσαλονίκης, λαϊκών καί κληρι

κών, είς το όποιον οί μοναχοί παρουσιάζουν τά παλαιότερα δικαιώματα των 

καθώς καί αυτοκρατορικά έγγραφα έπικυροΰντα τήν κατοχήν των επί τοΰ 

συνόλου τοΰ μετοχίου. 'Αποφασίζεται δπως ή άποσπασθεϊσα γή έπιστραφή 

είς τήν μονήν. — 8 ύπογραφαί. —"Α ρ χ.: "Εφθασεν ό Χαγερής εν τω ποιεϊν. . . 

Κατάλογος, άρ. ΚΕ'. Κώδιξ, σελ. 74 - 78. 

29 Γράμμα τοΰ σεβαστοΰ καί μεγάλου διοικητοΰ 
' Ιωάννου Δούκα τοΰ Βαλσαμωνος 

Μάιος, ίνδ. 8 (1355;) 

Συρτ. 2, φάκ. 6,8. Περγαμηνή 180 Χ 360. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις καλή.— 
Συντομογραφίαι όλίγαι. Πρωτότυπον. 

Κατόπιν αυτοκρατορικής διαταγής, ό μέγας διοικητής παραδίδει είς τήν 

μονήν Δοχειαρίου το είς Ρεβενίκειαν χωρίον "Ατουβλαν καί γήν 1000 μοδίων 

είς το "Ρούσιον τοΰ κατεπανικίου Καλαμαριάς. Τά κτήματα αυτά ανήκον πα-

λαιότερον είς τήν μονήν, τής ειχον δε άφαιρεθή δια νά παραδοθούν είς στρατιω

τικούς. —"Α ρ χ. : 'Επειδή εδεξάμην θείον καί προσκννητον πρόσταγμα διορι-

ζόμενόν μοι ϊνα παραδώσω. . . 

Κατάλογος, άρ. ΑΑ'. Κώδιξ, σελ. 85 - 86. 

30 Διαγνώσεως καί αποφάσεως γράμμα εκδοθέν υπό 
επιτροπής ηγουμένων τής Θεσσαλονίκης 

(1361) 

Συρτ. 2, φάκ. 9,2. Χάρτης 287 Χ 288. Μελάνη καστανόχρους καί μαύρη (αί ύπογραφαί).— 
Διατήρησις κακή: ελλείπουν δύο τεμάχια τοϋ εγγράφου, σχισίματα, υγρασία.—Συντομογρα
φίαι όλίγαι. Πρωτότυπον. 

Ή μονή Δοχειαρίου ενήγαγε παρά τή αυτοκράτειρα ("Αννη τή Σαβαυδική) 

τον καβαλλάριον Τρικαναν διότι διεμοίρασε, χωρίς νά εχη το δικαίωμα, τήν 

περιουσίαν τοΰ αποθανόντος άνευ διαθήκης οικονόμου τής μονής, τοΰ λεγομέ

νου Γρηγορίου Ίσβή. Τή προτροπή τής αυτοκράτειρας, έσχηματίσθη ή επι

τροπή, έξήτασε τήν υπόθεσιν καί έδικαίωσε τήν μονήν Δοχειαρίου. Δύο σωζό-

μεναι ύπογραφαί ηγουμένων καί είς το verso υπογραφή τοΰ επισκόπου Άρδα-
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μέρεως Θεοδοσίου. —"Α ρ χ. : ΟΊ άπο τής κατά το "Αγιον "Ορος. . . μονής. . . 

τον Δοχειαρίον, οι τιμιώτατοι ιερομόναχοι κυρ Γρηγόριος. . . 

Κατάλογος, άρ. ΛΗ'. Κώδιξ, σελ. 97 - 99. 

31 Περιορισμός υπογραφόμενος παρά τοΰ όρφανοτρόφου 
Μανουήλ Χαγερή 

'Ιούνιος, ίνδ. 7 (1354 ή 1369;) 

Συρτ. 2, φάκ. 6,6. Χάρτης 401 χ 312, Μελάνη μαύρη.— Διατήρησις μετρία: ελλείπει 
êv τεμάχιον, σχισίματα, όπαί.— Συντομογραφίαι όλίγαι. Πολλά ορθογραφικά σφάλματα. 
Άντίγραφον (IS' αί. ) γενόμενον παρά τοϋ μονάχου Ιωακείμ. 

Περιορισμός τής είς τήν μονήν Δοχειαρίου ανηκούσης γης 6075 2/3 μοδίων 

είς το χωρίον 'Ρουσίων εν τω κατεπανικίω Καλαμαριάς. —"Α ρ χ. : Εν τω 

κατεπανοικίω Καλαμαριάς. . . 

Κατάλογος, άρ. ΚΣΤ'. Κώδιξ, σελ. 78. 

32 Γράμμα τών αξιωματούχων Γεωργίου Δούκα 
Τζυκανδύλη, Δασκάρεως Μετοχίτου 
καί Δασκάρεως Κεφάλα 

Φεβρουάριος, ίνδ. 11 (1373) 

Συρτ. 2, φάκ. 7,1. Χάρτης 586 x 292. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις μετρία: 
σχισίματα, υγρασία.— Συντομογραφίαι όλίγαι. Πρωτότυπον. 

Ό 'Ιωάννης Κατζαρας, υιός τοΰ μεγάλου άδνουμιαστοΰ Κατζαρα, ενήγαγε 

προς τον δεσπότην τήν μονήν Δοχειαρίου διότι αύτη κατεκράτει το κτήμα τοϋ 

Πατρικωνα, το όποιον είχε παραχωρηθή κατά πλήρη κυριότητα ύπο τοΰ αύ-

τοκράτορος προς τον πατέρα του. Τή διαταγή τοΰ δεσπότου, συνέρχεται ή 

επιτροπή τών τριών αξιωματούχων, διαπιστοΐ οτι το εν λόγω κτήμα είχε πρά

γματι άποσπασθή επί τίνα χρόνον καί παραχωρηθή είς στρατιώτας, επεστρά

φη όμως κατόπιν προς τήν μονήν Δοχειαρίου, συμφώνως προς αυτοκρατορικά 

έ'γγραφα καί παραδόσεις απογραφέων. Συνεπώς ή μονή δικαιοΰται νά το κα-

τέχη. — 3 ύπογραφαί. —"Α ρ χ. : Ό οικείος τω άγίω ημών αύθέντη τώ πανεν-

τνχεστάτοί δεσπότη κνρ 'Ιωάννης ο Κατζαρας. . . 

Κατάλογος, άρ. ΛΔ'. Κώδιξ, σελ. 89 - 91. 
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33 Δικαστική απογραφή προικώων περιουσιακών στοιχείων 
Αύγουστος, ίνδ. 7, έ'τ. 6892 (1384) 

Συρτ. 1, φάκ. 18,6. Χάρτης 417 x 300. Μελάνη φαιά.—• Διατήρησις κακή: όπαί, σχισί
ματα, υγρασία, ελλείπουν τεμάχια τοϋ εγγράφου.— Συντομογραφίαι όλίγαι. 'Ολίγα ορθογρα
φικά σφάλματα. Άντίγραφον κεκυρωμένον δια τών υπογραφών δύο τουλάχιστον αρχόντων 
τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. 

Τ ή αιτήσει τής Μαρίας, χήρας τοΰ Μανουήλ Δοβλυτζηνοΰ, κατοίκου Θεσ

σαλονίκης, απογράφονται τά εναπομένοντα προικώα αυτής περιουσιακά στοι

χεία καί τ ά προς αυτήν κατά καιρούς κληροδοτηΟέντα παρά συγγενών της ' 

απογράφεται καί ή κινητή περιουσία τοΰ συζύγου της. Διαπιστούται οτι υπάρ

χει έλλειμμα 871 ύπερπύρων είς τήν προικώαν περιουσίαν της. Δια τοΰτο, 

μέχρις ότου ειρήνευση ή κατάστασις καί καταστή δυνατή ή έκτίμησις τής έκτος 

τής Θεσσαλονίκης εγγείου περιουσίας τοΰ Δοβλυτζηνοΰ, πάσα ή εν λόγω πε

ριουσία δεσμεύεται υπέρ τής χήρας, ή όποια καί θα είσπράττη τά τυχόν εισοδή

ματα. Τ ά έκτος τής πόλεως χωράφια ευρίσκονται είς Γαλικόν, Κολύταιναν, 

"Ομπραστον καί Έρμήλειαν. —-"Λ ρ χ. : Τοϋ οικείου τω κραταιώ. . . βασιλεϊ 

κυρ Μανονήλ τοΰ Δοβλντζηνον τον βίον άπολιπόντος. . . 

34 Σεκρετικον γράμμα τοΰ αΰτοκρατορικοΰ 
δικαστηρίου Θεσσαλονίκης 

'Οκτώβριος, ίνδ. 13, ετ. 6913 (1404) 

Συρτ. 2, φάκ. 6,5. Χάρτης 362 x 293. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις μετρία: 
όπαί, υγρασία.— Συντομογραφίαι όλίγαι. Πρωτότυπον. 

Ή Μαρία Δοβλυτζηνή ένήγαγεν εις το βασιλικον σέκρετον τήν μονήν Δοχει

αρίου διότι δεν παρεϊχεν είς αυτήν τά τρία «αδελφάτα», τ ά όποια ειχεν αναλάβει 

τήν ύποχρέωσιν νά παρέχη είς τους κληρονόμους τοΰ Δοβλυτζηνοΰ, έναντι τοΰ 

υπ ' αύτοΰ χαρισθέντος εις τήν μονήν κτήματος τής Έρμηλε ίας . Τ ο δικαστήριον 

διατάσσει τήν μονήν δπως εξακολούθηση νά παρέχη τ ά ύπεσχημένα αδελφάτα 

είς τήν Δοβλυτζηνήν.—-Μία πρόταξις καί δύο ύ π ο γ ρ α φ α ί . — ' " Λ ρ χ. : Τής 

Δοβλυτζηνής κυράς Μαρίας έγκληση ποιησαμένης. . . 

Κατάλογος, άρ. ΚΙΓ. Κώδιξ, σελ. 79 - 81. 

35 Παραδοτικον γράμμα τοΰ Παύλου Γαζή 
καί τοΰ Γεωργίου Πρίγκιπος 

Μάιος, ίνδ. 2, ετ. 6917 (1409) 

Συρτ. 2, φάκ. 5,4. Περγαμηνή 057 κ 3'»3. Μελάνη καστανόχρους.—• Διατήρησις καλή.— 

Συντομογραφίαι πολλαί. Πρωτότυπον. 
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Οί Γαζής καί Πρίγκιψ παραδίδουν προς τήν μονήν Δοχειαρίου πάντα τά 

εν Καλαμάρια κτήματα καί μετόχια της ήτοι: τον πύργον τής ΙΙεριγαρδικείας-

το ήμισυ τοΰ πύργου τής Έρμηλείας· το χωρίον Μαριανά' το ήμισυ τοΰ Καλο-

κάμπου (αναγράφονται οί πάροικοι καί το τέλος, το όποιον οφείλουν προς το 

δημόσιον)" το παλαιοχώριον "Αγιος Νικόλαος είς Έρμήλειαν τά δουλικά ζευ

γάρια τής μονής' τους υδρόμυλους, κήπους καί αμπελώνας είς Έρμήλειαν καί 

Μαριανά' το άλιοτόπιον είς τον Καλόκαμπαν. —-"Α ρ χ.: Έπει ώρίσθημεν παρά 

τοϋ κραταιού. . . βασιλέως Ινα παραδώμεν. . . 

Κατάλογος, άρ. ΛΒ'. Κώδιξ, σελ. 86 - 88. 
"Εκδ. : D ö l g e r , Schatzkammern, άρ. 63. 

36 Έγγραφο ν τοΰ Μανουήλ Έσκαμματισμένου, 
«κεφαλής» τής Θεσσαλονίκης 

Φεβρουάριος, ίνδ. 7, ετ. 6922 (1414) 

Συρτ. 1, φάκ. 20,1. Χάρτης 430 x 298. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις κακή: όπαί, 
σχισίματα, υγρασία, ελλείπουν τμήματα τοϋ έγγραφου είς το κάτω μέρος.— Συντομογραφίαι 
πολλαί. 'Ολίγα ορθογραφικά σφάλματα. Πρωτότυπον. 

Ή μεταξύ Δοχειαριτών καί Ξηροποταμηνών διένεξις σχετικώς προς τά εν 

Έρμηλεία χωράφια είχε ρυθμισθή [επί βασιλείας 'Ιωάννου τοΰ Ζ ' ] κατά τρό

πον άδικοΰντα τήν μονήν Δοχειαρίου. Τή αιτήσει τών μοναχών, ό αυτοκράτωρ 

[Μανουήλ Β' Παλαιολόγος] διέταξε τον Έσκαμματισμένον όπως μεταβή επί 

τόπου καί άποδώση δικαιοσύνην. Πράγματι, ούτος, συνοδευόμενος υπό εκ

κλησιαστικών καί συγκλητικών αρχόντων, εξετάζει τήν επί τόπου κατάστασιν 

καί λύει εν μέρει τήν όριακήν διαφοράν. Οί Ξηροποταμηνοί όμως, παραχαράτ-

τοντες τήν προς τον αυτοκράτορα άναφοράν του, επιτυγχάνουν τήν εκδοσιν 

ευνοϊκού δι' αυτούς προστάγματος. Ό Έσκαμματισμένος, αντιληφθείς τον 

δόλον, δεν εκτελεί το πρόσταγμα καί εκδίδει το παρόν εγγραφον διάνα εξασφά

λιση τους Δοχειαρίτας άπο μελλοντικήν τυχόν άδικίαν, δεδομένου οτι το πρόσ

ταγμα παρέμεινεν είς χείρας τών Ξηροποταμηνών. — 7 ύπογραφαί. —"Α ρ χ. : 

Οί Δοχιαρίται και οί Ξηροποταμηνοί διενέξεις έχοντες. . . 

37 Γράμμα των απογραφέων Στεφάνου Δούκα Ραδηνοΰ, 
Οιναιώτου και Ιωάννου Ραδηνοΰ 

Δεκέμβριος, ίνδ. 12 (1418) 

Συρτ. 2, φάκ. 6,1. Περγαμηνή 396 x 304. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις καλή.— 
Συντομογραφίαι πολλαί. Πρωτότυπον. 
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Ή μονή Δοχειαρίου κατείχε προηγουμένως το μετόχιον Περιγαρδίκεια 

άπηλλαγμένον παντός φόρου, νΰν δε επεβλήθησαν είς αυτό πλήρεις φορολογι-

καί επιβαρύνσεις. Κατόπιν διαμαρτυρίας τών μοναχών, παραχωρείται μερική 

φορολογική απαλλαγή είς το ως άνω μετόχιον. —"Α ρ χ. : Οί εν τή κατά το 

αγιον δρος. . . μονή. . . τοΰ Δοχειαρίον. . . μοναχοί κατείχαν μεν πρότερον. . . 

Κατάλογος, άρ. ΛΓ'. Κώδιξ, σελ. 88 - 89. 

38 Πρακτικον 
"Ανευ χρονολογικής ενδείξεως (ΙΕ' αϊ.) 

Συρτ. 1, φάκ. 28,1. Χάρτης 398 x 282. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις κακή: 
σχισίματα, υγρασία, φθοραί.— Συντομογραφίαι πολλαί. Άντίγραφον. 

'Αναγραφή τών εν Λήμνω (χωρία Λίχνα, Κάτω Βάρος) πάροικων τής μο

νής Δοχειαρίου, τής οικογενειακής καί περιουσιακής των καταστάσεως, τοΰ 

είς Ικαστον άναλογοΰντος στιχικοΰ τέλους, βιγλιατικοΰ, κλπ., καί τής μερικής 

έξκουσίας τής οποίας απολαμβάνει μία οικογένεια χάριν τής «βασμουλικής 

δουλείας» καί τών λοιπών υπηρεσιών, τάς οποίας προσφέρει προς τήν «κεφα

λήν» (τής Λήμνου). Προέρχεται έκ πρακτικοΰ υπογεγραμμένου παρά αύτο-

κρατορικοΰ αξιωματούχου. —"Α ρ χ. : Χωρίον τα Λίχνα. Κώστας ο Κηπω-

ρόπονλος έχει Σοφίαν. . . 

39 "Αναγραφή κτημάτων 
Ή χρονολογία άπωλέσθη ( Ι Ε ' αϊ.) 

Συρτ. 1, φάκ. 17,1. Χάρτης 623 x 291. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησα κακίστη: 
άκέφαλον, κολοβόν, σχισίματα, υγρασία.— Συντομογραφίαι όλίγαι. Πολλά ορθογραφικά 
σφάλματα. Άντίγραφον ( ; ). 

Πολυάριθμα κτήματα τής περιοχής Έρμηλείας, εκτάσεως 2 - 5 0 στρεμ

μάτων, με ενδειξιν τοΰ ονόματος τοΰ καλλιεργητού καί τίνων γειτόνων. — 

"Α ρ χ. : (άκεφ. ). . . τον Τηγαναν χωραψιον. . . 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ 

40 Επιστολή τοΰ πατριάρχου Καλλίστου τοΰ Α' 

(1350 - 1353, 1355 - 1363) 

Συρτ. 2, φάκ. 9,6. Χάρτης 239 Χ 296. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις μετρία: 
φθοραί έξ υγρασίας, σχισίματα.— Συντομογραφίαι όλίγαι. Πρωτότυπον. 
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Ό πατριάρχης παρακαλεί τον αυτοκράτορα όπως παρέμβη παρά τω μεγάλω 

έταιρειάρχη Ταρχανειώτη καί τον διάταξη δπως έπιστρέψη προς τήν μονήν 

Δοχειαρίου το κτήμα τής Έρμηλείας, το όποιον αύτη είχεν αγοράσει άπο τον 

«επί τοΰ στρατοΰ» Συρμουρΐνον, — "Α ρ χ. : Κράτιστε, θεόστεπτε. . . βασι-

λεϋ. . . Είδέναι βονλόμεθα τήν άγίαν βασιλείαν σον. . . 

Κατάλογος, άρ. ΛΘ'. Κώδιξ, σελ. 99 - 101. 
Έ κ δ . : Κ τ έ ν α ς , άρ. 12. Πρβλ. D a r r o u z è s , Regestes, άρ. 2387. 

41 Γραφή τοΰ πατριάρχου Καλλίστου τοΰ Α' 

7 'Ιουλίου, ίνδ. 8 (1355) 

Συρτ. 1, φάκ. 20,4. Χάρτης 269 x 292. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις κακή: 
υγρασία, μεγάλαι όπαί.— Συντομογραφίαι όλίγαι. Πρωτότυπον. 

Ό πατριάρχης απευθύνεται προς τους μοναχούς τής μονής Ξηροποτάμου 

καί τους καλεί δπως, εντός ενός έ'τους, παρουσιασθούν είς το έν Κωνσταντι-

νουπόλει συναδικον δικαστήριον δια νά αντιμετωπίσουν τους Δοχειαρίτας μο

ναχούς, οί όποιοι παρουσίασαν τίτλους περί ένας ύδρομύλωνος, τον όποιον διεκ

δικούν αί δύο μοναί. Είς το δικαστήριον θά κατάθεση ώς γνώστης τής υποθέ

σεως è επί τοΰ στρατοΰ Μάρκος συρ Μουρΐνος. Έάν ή προθεσμία παρέλθη 

άπρακτος, ό υδρόμυλων θά κατακυρωθή είς τήν μονήν Δοχειαρίου. — Μηνο-

λόγιον. —"Α ρ χ. : Οί ενασκούμενοι τή κατά το άγιον δρος. . . μονή τοϋ Ξηρο-

ποτάμον. . . Οί μοναχοί τής σεβάσμιας μονής τον Δοχειαρ'ιον. . . 

Πρβλ. D a r r o u z è s , Regestes, άρ. 2587 (χρονολ.: 1370). 

42 Γράμμα τοΰ πατριάρχου Καλλίστου τοΰ Α' 

Σεπτέμβριος, ίνδ. 9 (1355) 

Συρτ. 1, φάκ. 20,2. Χάρτης 222 Χ 294. Μελάνη φαιά καί καστανόχρους.— Διατήρησις 
μετρία: όπαί, σχισίματα.— Συντομογραφίαι όλίγαι. 'Ορθογραφία. Άντίγραφον κεκυρωμένον 
δια τής υπογραφής τοΰ Σμύρνης Μακαρίου. 

Ό Δούκας Γλαβάς συρ Μουρϊνος είχε προ ετών πωλήσει είς τήν μονήν Δο

χειαρίου το εκ κληρονομιάς περιελθον είς αυτόν κτήμα τής Έρμηλείας, διά

φοροι δμως άνωμαλίαι ήμπόδισαν τους μοναχούς άπο τοΰ νά πληρώσουν εγκαί

ρως το τίμημα. Ή έξόφλησις έγένετο πρό τίνος ενώπιον τοΰ πατριάρχου. Κα

τόπιν σχετικής διαβεβαιώσεως τοΰ Συρ Μουρίνου ό πατριάρχης αποφαίνεται 

δτι ό έν τω κτήματι ευρισκόμενος υδρόμυλος ανήκει είς τήν μονήν Δοχειαρίου 

καί δχι είς τήν τοΰ Ξηροποτάμου, οί μοναχοί τής οποίας άβασίμως τον διεκδι-

κοΰν.— "Α ρ χ. : Έπει δ οικείος τω κρατίστω και αγίω μου αυτοκράτορι. . . 
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43 Συνοδική διάγνωσις τοΰ πατριάρχου Φιλόθεου 

'Ιανουάριος, ίνδ. 13 (1375) 

Συρτ. 2, φάκ. 5,3. Περγαμηνή 420 x 279. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις καλή.— 
Συντομογραφίαι όλίγαι. Πρωτότυπον. 

Ό μέγας δομέστικος Δημήτριος Παλαιολόγος εΐχεν εν μέρει πωλήσει καί 

έν μέρει αφιερώσει προς τήν μονήν Δοχειαρίου το κτήμα του Άμαριανά, είς 

το όποιον οί μοναχοί έπέφερον σημαντικάς βελτιώσεις (έκτισαν πύργον κλπ.). 

Νυν ή μονή Άκαπνίου διεκδικεί το κτήμα, προβάλλουσα το δίκαιον τοΰ πλη-

σιασμοΰ. Ό πατριάρχης καί ή σύνοδος, διαπιστώσαντες δτι ό Παλαιολόγος 

εΐχεν εκπληρώσει πάσας τάς κατά νόμον προϋποθέσεις δια τήν μεταβίβασιν, 

δικαιοΰν τήν μονήν Δοχειαρίου. —• Μηνολόγιον. —"Λ ρ χ. : Έπεϊ ό περιπόθη-

τος θείος τον κρατίστον. . . 

Κατάλογος, άρ. ΑΖ'. Κώδιξ, σελ. 94 - 96. 
"Εκδ.: Κ τ έ ν α ς , άρ. 13. Πρβλ. D a r r o u z è s , Regestes, άρ. 2662. 

44 Άντίγραφον (ΙΔ' αϊ.) τοΰ προηγουμένου εγγράφου 

Συρτ. 2, φάκ. 4,7. Χάρτης 239 Χ 289. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις μετριωτάτη: 
ελλείπουν τεμάχια τοϋ εγγράφου, σχισίματα, υγρασία.— Συντομογραφίαι πολλαί. 

45 Γράμμα τοΰ πατριάρχου Ιερεμίου τοΰ Α' 

'Ιανουάριος, ίνδ. 3, έ'τ. 7038 (1530) 

Συρτ. 1, φάκ. 15,2. Χάρτης 285 Χ 302. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις μετρία: 
υγρασία.— Συντομογραφίαι πολλαί. Πρωτότυπον. Πρβλ. Πίν. 19. 

Ό πατριάρχης έπικυροΐ άπόφασιν τής συνάξεως τοΰ 'Αγίου "Ορους, συμφώ-

νως προς τήν οποίαν καταδικάζεται ή μονή Ξενοφώντος ως αδίκως κατακρα

τούσα Δοχεία ρ ιτικον βουνόν, το όποιον κατέλαβεν άφοΰ ή μονή Δοχειαρίου 

έλεηλατήθη καί κατεστράφη υπό πειρατών. —-"Λ ρ χ.: 7ων εν τή θεία καί 

ίερα... μονή τον Δοχειαρίον ενασκονμένων. . . 

Κατάλογος, άρ. MA'. Κώδιξ, σελ. 104 - 106. 
"Εκδ.: Κ τ έ ν α ς , άρ. 14. 

46 Συνοδικό ν εγγραφον τοΰ πατριάρχου Τιμοθέου τοΰ Β' 

Μάρτιος, ίνδ. 3, ετ. 7128 (1620) 

Συρτ. 2, φάκ. 5. Περγαμηνή 762 x 527. Μελάνη μαύρη.— Διατήρησις καλή.— Συντο-



Ι Ε Ρ Α Μ Ο Ν Η Δ Ο Χ Ε Ι Α Ρ Ι Ο Τ 217 

μογραφίαι πολλαί. Πρωτότυπον. Είς το κάτω μέρος κρέμαται δια κυανής μεταξωτής μηρίν-

θου ή μολυβδίνη σ φ ρ α γ ί ς τοϋ πατριάρχου (διάμ. 40). 

Ό πατριάρχης έπικυροΐ άπόφασιν τής συνάξεως καί χοτζέτιον τοΰ μολά 

τής Θεσσαλονίκης δικαιοΰντα τήν μονήν Δοχειαρίου σχετικώς προς τά μετά 

τής μονής Ξενοφώντος δρια. 'Αναγράφεται ή οροθετική γραμμή. —'Υπογραφή 

τοΰ πατριάρχου καί 10 συνοδικών. —"Α ρ χ. : Ει δίκαιον μέν εστί καί πασι 

τρόποις. . . 

Κατάλογος, άρ. ΜΓ' . Κώδιξ, σελ. 1 0 9 - 1 1 2 . 

"Εκδ.: Κ τ έ ν α ς , άρ. 17. 

47 Σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ πατριάρχου Παρθενίου τοΰ Δ' 

'Οκτώβριος, ίνδ. 14, ετ. 1660 

Συρτ. 1, φάκ. 15,7. Περγαμηνή 700 x 574. Μελάνη μαύρη.— Διατήρησις καλή: υγρα

σία.— Πρωτότυπον. Είς το κάτω μέρος κρέμαται διά κυανής μεταξωτής μηρίνΟου ή μολυ

βδίνη σ φ ρ α γ ί ς τοΰ πατριάρχου (διάμ. 38). 

Ό πατριάρχης ανακηρύσσει τήν μονήν τών Ταξιαρχών τοΰ Δοχειαρίου είς 

σταυροπήγιον. —"Α ρ χ. : Πολλοίς μεν και άλλοις εξαιρέτοις. . . 

Κατάλογος, άρ. MB'. Κώδιξ, σελ. 1 0 6 - 1 0 9 . 

"Εκδ.: Κ τ έ ν α ς , άρ. 16. 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΠΤΡΟΠΟΑΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ 

48 Σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ επισκόπου Ίερισσοΰ 
καί Αγίου 'Όρους Σεργίου 

άνευ χ ρ ο ν ο λ ο γ ι κ ή ς ε ν δ ε ί ξ ε ω ς 

(περί το 1345) 

Συρτ. 2, φάκ. 4,1. Χάρτης 311 Χ 218. Μελάνη μαύρη.— Διατήρησις καλή: υγρασία.— 

Συντομογραφίαι όλίγαι. Άντίγραφον (copie figurée). 

Ένώ ό πρώτος τοΰ 'Αγίου "Ορους 'Ισαάκ άπουσίαζεν έν Κωνσταντίνουπό-

λει, ό εκδότης τοΰ εγγράφου καί επιτροπή μοναχών συνελήφθηκαν ύπο πει

ρατών καί μετά πεντήκοντα ημέρας έξηγοράσθησαν υπό τής μονής Δοχειαρίου 

έναντι πλέον τών 300 ύπερπύρων. Διά νά άποζημιωθή ή μονή, παραχωρείται 
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είς αυτήν το γειτονικόν της μονύδριον τοΰ Καλλιγράφου. —"Λ ρ χ. : 'Επειδή 

παραχωρήσει Θεοϋ δια τάς κοινάς αμαρτίας. . . 

Κατάλογος, άρ. 2 Ν Α . Κώδιξ, σελ. 1 4 2 - 1 4 4 . 

Σημ. : Ή αύθεντικότης τοϋ εγγράφου τούτου είναι λίαν αμφίβολος. 

49 Γράμμα τοΰ μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Γαβριήλ 

Φεβρουάριος, ίνδ. 9, έτ. 6924 (1416) 

Συρτ. 1, φάκ. 17,10α καί β. Χάρτης, τρία τεμάχια, πλάτους 297, μήκους 41,42 καί 43. 

Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις κακίστη: το μεγαλύτερον μέρος τοϋ εγγράφου έχει 

άπολεσθή.— Συντομογραφίαι όλίγαι. Πρωτότυπον. 

Ό μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, μετά τήν ύπό τοΰ αύτοκράτορος (Μανουήλ 

Β' ) διαπίστωσιν οτι οί Ξηροποταμηνοί μοναχοί δι' άπατης απέσπασαν εύνοϊ-

κον δι' αυτούς πρόσταγμα, ρυθμίζει τήν διαφοράν μεταξύ τής μονής Ξηροπο

τάμου καί τής μονής Δοχειαρίου. — Μηνολόγιον. —"Α ρ χ. : (άκέφ. ). . . καί 

δη δ κραταιός καί άγιος ημών ανθέντης καί βασιλεύς. . . 

50 Γράμμα τοΰ μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Συμεών 

Δεκέμβριος, ίνδ. 13 (1419) 

Συρτ. 2, φάκ. 9,7. Χάρτης 439 x 299. Μελάνη καστανόχρους καί φαιά (το μηνολό

γιον) .— Διατήρησις καλή.— Συντομογραφίαι όλίγαι. Πρωτότυπον. 

Ό Μανουήλ Δοβλυτζηνός, πριν φονευθή ύπό Τούρκων είς τήν μάχην τοΰ 

Χορταίτου, εϊχε παραχωρήσει είς τήν μονήν Δοχειαρίου το είς Έρμήλειαν 

κτήμα του, ύπό τον δρον δπως γίνεται έν τή μονή μνημόσυνον τών γονέων του 

καί όπως ή μονή παρέχη είς αυτόν καί, μετά τον θάνατον του, είς ενα κληρο-

νόμον του, τρία αδελφάτα καί μνημονεύει αυτών έν ταϊς ίεροτελεστίαις. Πρά

γματι, μετά τον θάνατον τοΰ Δοβλυτζηνοΰ καί τον άποκλεισμόν καί τήν άλω-

σιν τής Θεσσαλονίκης ύπό τών Τούρκων, τά τρία αδελφάτα έδίδοντο είς τήν 

σύζυγόν του, ή οποία πρό τίνος απέθανε. Νΰν το κτήμα διεκδικείται ύπό τής 

θυγατρός τοΰ Δοβλυτζηνοΰ, συζύγου τοΰ Βαρθολομαίου Κόμητος. Ό αρχιε

πίσκοπος Θεσσαλονίκης εξευρίσκει συμβιβαστικήν λύσιν, συμφώνως προς 

τήν οποίαν το κτήμα τελικώς παραμένει είς τήν μονήν Δοχειαρίου. — Μηνο

λόγιον. —"Α ρ χ. : Ό Δοβλιτζηνος εκείνος κυρ Μανουήλ. . . 

Κατάλογος άρ. Μ'. Κώδιξ, σελ. 101 - 104. 
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51 Έγγραφον τοΰ μητροπολίτου 'Ιωαννίνων 
16 'Ιουνίου 1689 

Συρτ. 2, φάκ. 25. Χάρτης 213 Χ 306. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις καλή.— 

Συντομογραφίαι όλίγαι. Πρωτότυπον. 

Ό μητροπολίτης 'Ιωαννίνων Κλήμης διορίζει τον ίερομόναχον Ίγνάτιον 

ήγούμενον καί πνευματικόν τής μονής τοΰ 'Αγίου Νικολάου «τών Φιλανθρω-

πηνών», τον συνιστ^ δε είς τους κληρικούς καί λοιπούς χριστιανούς τής υπ' 

αυτόν επαρχίας. —"Α ρ χ. : Οί έν τή ημετέρα επαρχία ευρισκόμενοι εντι

μότατοι κληρικοί. . . 

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ T O T ΑΓΙΟΥ Ο Ρ Ο Τ Σ 

52 "Εγγραφον τοΰ πρώτου Θεοφύλακτου 

Αύγουστος, ίνδ. 4, ετ. 6559 (1051) 

Ό πρώτος καί ή σύναξις τών Καρυών ρυθμίζουν όριακήν διαφοράν μεταξύ 

τών μονών Ζωγράφου καί Κασταμονίτου, σχετικήν προς τον άγρον τοΰ Καλ-

λιγράου. —-11 ύπογραφαί. —"Α ρ χ. : [Έπεί] προσήλθον ήμϊν. . . 

Κατάλογος, άρ. Μ Ι Γ . Κώδιξ, σελ. 128 - 130. 

"Εκδ. : Κ τ έ ν α ς , άρ. 21. W . R e g e l , E. K u r t z , Β. K o r a b l e v , Actes de 

Zographou, Viz. Vrem. 20 (1907), Prilozenie 1, άρ. 4. 
Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Πρόκειται περί αντιγράφου τοϋ έν τή μονή Ζωγράφου φυλασσομένου 

εγγράφου. 

53 "Εγγραφον τοΰ πρώτου 'Αρσενίου 
'Ιανουάριος, ίνδ. 5 (1262;) 

Συρτ. 1, φάκ. 12,2. Περγαμηνή 705 x 291. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις με

τρία: όπαί, υγρασία.— Συντομογραφίαι πολλαί. Πρωτότυπον. 

Ό ηγούμενος τοΰ Καλλιγράφου Θεοδώρητος, ό όποιος άνεκαίνισε τήν μο

νήν του, παρεπονέθη διότι ήδικεΐτο ως προς τά όρια ύπό τής μονής Καστα

μονίτου. Ή ύπόθεσις έξητάσθη ύπό τής συνάξεως τών Καρυών, είς τήν οποίαν 

ό ηγούμενος τής Κασταμονίτου ήρνήθη νά παραστη. Ή σύναξις μεταβαίνει 

επί τόπου καί καθορίζει τά μεταξύ τών δύο μονών δρια. — 10 ύπογραφαί καί 

ιδιόχειρος έπιβεβαίωσις τοΰ πρώην πρώτου Νήφωνος. —"Α ρ χ. : 'Επειδή ό 

χρόνος κνκλοφορικός. . . 
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54 Πλαστογραφημένον άντίγραφον τοΰ προηγουμένου 
εγγράφου, σύγχρονον τοΰ πρωτοτύπου 

Συρτ. 2, φάκ. 4,3. Περγαμηνή 702 x 270. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις καλή.— 

Συντομογραφίαι πολλαί. 

Είς το άντίγραφον τοΰτο ή περιγραφή τών συνόρων διαφέρει, έχει δε προστε-

θή ή χρονολογία ,ς'ψγ' : 6703 = 1195, ή οποία αντιστοιχεί προς 13ην ίνδι-

κτιώνα. 

Κατάλογος, άρ. ΜΘ'. Κώδιξ, σελ. 131 - 133. 
"Εκδ.: Κ τ έ ν α ς , άρ. 23. 

55 Άντίγραφον (ΙΖ' ai.) τοΰ προηγουμένου εγγράφου 

Συρτ. 1, φάκ. 15,6. Χάρτης 400 Χ 295. Μελάνη μαύρη.— Διατήρησις καλή.— Συντο
μογραφίαι όλίγαι. Είς το άνω μέρος αποτύπωμα τής σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς τοϋ πρωτάτου (διάμ. 
27). 

56 Πλαστον εγγραφον τοΰ πρώτου Θεωνά 

Μάρτιος, ίνδ. 9 (1301), ετ. 6808 (1300) 

Συρτ. 2, φάκ. 5,7. Περγαμηνή 705 Χ 380, Μελάνη μαύρη.— Διατήρησις μετρία: υγρα
σία.— Συντομογραφίαι όλίγαι. 'Ολίγα ορθογραφικά σφάλματα. 'Αντίγραφον (;). 15ίς το 
άνω μέρος αποτύπωμα. τής σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς τοϋ πρωτάτου (διάμ. 27). 

Διχόνοια έδημιουργήθη μεταξύ τών μονών Ξενοφώντος καί Δοχειαρίου, 

διότι οί Δοχειαρϊται επεχείρησαν νά φυτεύσουν άμπέλιον είς τόπον, τον όποιον 

διεξεδίκουν οί Ξενοφωντινοί. Παρά τήν παρέμβασιν τοΰ μητροπολίτου Ι ε ρ ι σ 

σού καί 'Αγίου "Ορους, οί Ξενοφωντινοί ήρνήθησαν νά αποδεχθούν τήν κρίσιν 

τοΰ προ^του, ό όποιος μεταβάς επί τόπου μετά τής συνάξεως, καθώρισε τά 

ύπό άμφισβήτησιν δρια. —· 13 « ύπογραφαί ». --"Α ρ χ.: 'Επειδή κατά το καθ' 

ημάς 'Άγων "Ορος. . . 

Κατάλογος, άρ. Ν'. Κώδιξ, σελ. 133 - 136. 
"Εκδ.: Κ τ έ ν α ς , άρ. 24. 

57 Άντίγραφον (ΙΖ' ai.) τοΰ προηγουμένου εγγράφου 

Συρτ. 1, φάκ. 20,6. Χάρτης 1050 x 367. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις μετρία: 
σχισίματα.— Συντομογραφίαι όλίγαι. 'Ολίγα ορθογραφικά σφάλματα. Είς το avoj μέρος 
υπάρχει κυκλικον ί'χνος (διάμ. 33) έκπεσούσης κηρίνης σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς , 
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58 'Ασφάλεια τοΰ πρώτου Θεοφάνους 

Μάρτιος, ίνδ. 10, έ'τ. 6820 (1312) 

Συρτ. 2, φάκ. 8,1. Περγαμηνή 434 χ 415. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις μετριό
τατη: σχισίματα, υγρασία, ελλείπει τεμάχιον κάτω δεξιά.— Συντομογραφίαι πολλαί. Πρω
τότυπον. 'Εν μέσω τών υπογραφών, 'ίχνη τής έκπεσούσης κηρίνης σ φ ρ α γ ΐ δ ο ς (τοϋ 
πρωτάτου; ). 

Προ πολλών ετών ό ηγούμενος τοΰ Δοχειαρίου Ματθαίος, ευρισκόμενος 

έν Κωνσταντινουπόλει, είχε δανεισθή 30 ύπέρπυρα άπο τον ήγούμενον τής 

μονής τοΰ Κοχλιαρά, κατόπιν δε, αδυνατών νά έπιστρέψη τά χρήματα, παρεχώ-

ρησεν είς αυτόν Δοχειαριτικον τόπον έν Ά γ ί ω "Ορεί" καί ή πράξις έπεκυρώθη 

ύπό τοΰ τότε πρώτου Γερασίμου. Νΰν ό ηγούμενος τοΰ Δοχειαρίου, παραστάς 

είς τήν σύναξιν κατά τήν έορτήν τοΰ Αγίου Δημητρίου (26 'Οκτωβρίου τοΰ 

1311), προσεφέρθη νά έπιστρέψη τά 30 ύπέρπυρα καινά λάβη εκ νέου τον 

τόπον. Ή πρότασις έγένετο δεκτή καί τά χρήματα εδόθησαν προς τον πρώτον, 

κύριον τών έν Καρυαΐς μονυδρίων, ό όποιος τά έχρειάζετο διά τό έπικείμενον 

είς Κωνσταντινούπολη ταξίδιόν του. — 5 ύπογραφαί. —"Α ρ χ. : Ή παροϋσα 

νπόθεσις, ει καί πολύς.. . 

Κατάλογος, άρ. ΣΤ'. Κώδιξ, σελ. 30 - 32. 

59 Άντίγραφον (ΙΖ' αί.) τοΰ προηγουμένου εγγράφου 

Συρτ. 2, φάκ. 7,5. Χάρτης 548 x 404. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις καλή.--
Συντομογραφίαι όλίγαι. 

60 Άντίγραφον (IH' αι.) τοΰ προηγουμένου εγγράφου 

Συρτ. 1, φάκ. 28,3. Χάρτης 558 Χ 375. Μελάνη μαύρη.— Διατήρησις μετριωτάτη: υγρα

σία, σχισίματα.— Συντομογραφίαι όλίγαι. 

61 Εγγραφον τής συνάξεως τών Καρυών 

Ιούνιος, ίνδ. 13, έ'τ. 6853 (1345) 

Συρτ. 2, φάκ. 4,11. Χάρτης 877 x 280. Μελάνη καστανόχρους καί μαύρη (είς τινας ύπο-
γραφάς).— Διατήρησις κακή: υγρασία, σχισίματα, φθοραί.— Συντομογραφίαι πολλαί. Πρω
τότυπον. Εις τό κάτω μέρος ή διά μαύρου κηροΰ σ φ ρ α γ ί ς τοΰ πρωτάτου (διάμ. 33). 

Έ ν ώ ό πρώτος [ Ι σ α ά κ ] άπουσίαζεν είς Κωνσταντινούπολη, ό άντικαταστά-
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της του ηγούμενος τοΰ Ά λ ω π ο ΰ Θεοδόσιος, ό ήσυχαστής Κάλλιστος, è έκκλη-

σιάρχης τών Καρυών Ευγένιος καί ό επιτηρητής Φιλόθεος συνελήφθησαν ύπό 

Τούρκων πειρατών ένώ έπέστρεφον έκ τής μονής Έσφιγμένου καί άπήχθησαν 

είς Λογγόν. Διά νά τους εξαγόραση ή σύναξις τών Καρυών, τή έγκρίσει τοΰ 

πρώτου, πωλεί προς τήν μονήν Δοχειαρίου τό είς τήν Μέσην ανήκον κελλίον 

τοΰ Καλλιγράφου, αντί 330 βενετικών νομισμάτων, ήγουν 330 ούγγιών. — 7 

ύπογραφαί. —"Α ρ χ. : "Ό μεν θειος Δαβίδ εκείνος. . . 

62 Σχέδιον(;) τοΰ προηγουμένου έγγραφου 

Συρτ. 1, φάκ. 15,5" 17,7. Χάρτης, δύο σωζόμενα τεμάχια πλάτους 294, μήκους 107(a) 
καί 477 (β). Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις κακίστη: άκέφαλον, πιθανώς κολοβόν, 
υπάρχει κενόν μεταξύ τών δύο τεμαχίων, πολλά σχισίματα καί όπαί.— Συντομογραφίαι 
όλίγαι. "Ολίγα ορθογραφικά σφάλματα. 

Τό εγγραφον τούτο ΐσως εϊναι τό προχείρως συνταχθέν σχέδιον, έκτου οποίου 

άντεγράφη —με μικράς άλλαγάς— τό πρωτότυπον, τό όποιον καί υπεγράφη. 

63 Πλαστογραφημένον άντίγραφον (IÇ'/ΙΖ' αι.) 
τοΰ εγγράφου άρ. 61 

Συρτ. 2, φάκ. 4,10. Χάρτης 768 Χ 305. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις μετρία: 
υγρασία, σχισίματα.— Συντομογραφίαι όλίγαι. Πολλά ορθογραφικά σφάλματα. Είς το κά
τω μέρος έχει έπικολληθή ή έκ μαύρης κηρομαστίχης σ φ ρ α γ ί ς τ ο ϋ πρωτάτου (διάμ. 
31). Πρβλ. Ιΐίν. 17. 

Κατάλογος, άρ. ΙΝΑ, Κώδιξ, σελ. 136-142. 
"Εκδ. Κ τ έ ν α ς , άρ. 26. Γ έ ρ ω ν " Ι ε ρ ό θ ε ο ς , σελ. 44 - 50. 

64 Άντίγραφον (ΙΖ' αϊ.) τοΰ εγγράφου άρ. 63 

Συρτ. 1, φάκ. 28,2. Χάρτης 675 x 363. Μελάνη μαύρη.— Διατήρησις μετριωτάτη: 
υγρασία, σχισίματα.— Συντομογραφίαι όλίγαι. 

65 Άντίγραφον (ΙΖ' ai.) τοΰ εγγράφου άρ. 63 

Συρτ. 2, φάκ. 5,6. Περγαμηνή 710 x 846. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις με

τριωτάτη: υγρασία.— Συντομογραφίαι όλίγαι. 
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66 Άντίγραφον (IH' αϊ.) τοΰ εγγράφου άρ. 63 

Συρτ. 2, φάκ. 5,2. Χάρτης 1050 χ 318. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις καλή.—· 

Συντομογραφίαι όλίγαι. 'Ολίγα ορθογραφικά σφάλματα. Είς τό άνω μέρος αποτύπωμα 

τής σ φ ρ α γ ί δ α ς τοϋ πρωτάτου (διάμ. 25). 

Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Είς τά τέσσαρα τελευταία αντίγραφα (άρ. 63, 64, 65, 66) προστίθεται 

α) εντός τοϋ κειμένου ό περιορισμός τοϋ Καλλιγράφου καί β) έν τέλει, ύπογραφαί τίνες, με

ταξύ τών οποίων καί ή τοϋ πρώτου Θεοδοσίου (Οχι Θεοδωρήτου, ώς είς τήν ε'κδοσιν). 

67 Γράμμα τοΰ πρώτου Δωροθέου 

Δεκέμβριος, ίνδ. 15 (1361) 

Συρτ. 1, φάκ. 14,10. Χάρτης 320 x 297. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις κακή: 

σχισίματα, υγρασία, ελλείπουν τεμάχια.— Συντομογραφίαι όλίγαι. Πρωτότυπον. 

Ή μεταξύ τών αντιπροσώπων τών μονών Δοχειαρίου καί Ξενοφώντος δια

φορά σχετικώς προς τήν έν τή εκκλησία τοΰ πρωτάτου θέσιν τών στασιδιών 

των είχε ρυθμισθή παρά τοΰ πρώτου 'Ισαάκ. Ό πρώτος Δωρόθεος έπικυροΐ 

τά προαποφασισθέντα καί παρέχει τήν πρωτοκαθεδρίαν είς τήν μονήν Δοχεια

ρίου. —"Α ρ χ. : 'Επειδή συνέβη μεταξύ τών δύο σεβασμίων. . . 

Κατάλογος, άρ. Ν Β ' . Κώδιξ, σελ. 144. 

68 Εγγραφον τοΰ πρώτου Χαρίτωνος, μητροπολίτου 
Ούγγροβλαχίας 

'Ιούλιος, ίνδ. 1 (1378) 

Συρτ. 2, φάκ. 9,5. Χάρτης 410 x 254. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις κακή: 

υγρασία, σχισίματα, ελλείπουν τμήματα τοϋ εγγράφου.— Συντομογραφίαι όλίγαι. Πρωτό

τυπον. 

Ή μονή Δοχειαρίου δεν έστελλε τακτικά έκπρόσωπον «έκκλησιαστικόν» είς 

Καρυάς διότι δεν είχε κελλίον είς το πρωτάτον, άφ' δτου οί Άγαρηνοί κατέ

στρεψαν το πλησίον τών Καρυών κελλίον της. Νΰν ό μοναχός Ίωάσαφ παρα

χωρεί προς τήν αρχήν τό κελλίον του καί εν άμπέλιον καί ή παραχώρησις αύτη 

εγκρίνεται καί έπικυροΰται παρά τοΰ πρώτου. —· Τουλάχιστον 8 ύπογραφαί. 

—"Α ρ χ.: Έπει ή σεβάσμια βασιλική μονή τον Δοχειαρίον άνωθεν μεν και εξ 

αρχής. . . 

Κατάλογος, άρ. Ν Σ Τ ' . Κώδιξ, σελ. 149 - 150. 
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69 Άντίγραφον (ΙΖ' - IH' ai.) τοΰ προηγουμένου εγγράφου 

Συρτ. 1, φάκ. 20,5. Χάρτης 422 χ 312. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις καλή· 
φθοραί, υγρασία, όπαί.— Συντομογραφίαι όλίγαι. 'Ορθογραφικά σφάλματα. 

70 Πλαστό ν εγγραφον τοΰ πρώτου 'Ισαάκ 

Μάιος, ίνδ. 8, Ι τ . 6907 (1399) 

Συρτ. 1, φάκ. 14,13. ΙΙεργαμηνή 400 x 350. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησκ καλή.— 
Συντομογραφίαι όλίγαι. Πολλά ορθογραφικά σφάλματα. Άντίγραφον. 

Ό 'Ιερισσού καί 'Αγίου "Ορους Σωφρόνιος έλαβε, κατόπιν αιτήσεως, άπο 

τόν πρώτον 'Ισαάκ το δικαίωμα νά μεταφέρη ό,τι άπέμεινεν άπο τό καταστρα-

φέν μονύδριον τοΰ Λιβαδογενείου είς τό έν Καρυαΐς προάστειον Μάρκου τοΰ 

Κωφού, το όποιον καί έπεσκεύασε, κτίσας καί ναόν τών Ταξιαρχών. Κατόπιν 

τούτου ή σύναξις παραχωρεί είς αυτόν κατά πλήρη κυριότητα διάφορα κτήματα 

είς τήν περιοχήν τών Καρυών καί το Λφαδογένειον. Οί κατοικοΰντες τό κελ

λίον οφείλουν ύποταγήν είς τόν πρώτον, έτησίαν παροχήν 5 μέτρων οίνου, 2 

λιτρών ελαίου, δύο πινακίων λεπτοκαρύων, 5 αγγαρειών καί συμμετοχήν είς 

τάς γενικάς συνεισφοράς (συνδοσίας). Τό κελλίον κηρύσσεται άνεξάρτητον. — 

18 αύπογραφαί». —"Α ρ χ. : 'Επειδή 6 θεοφιλέστατος επίσκοπος. . . 

Κατάλογος, άρ. ΝΓ'. Κώδιξ, σελ. 144-146. 
"Εκδ.: Κ τ έ ν α ς , άρ. 27. 

71 Γράμμα τοΰ πρώτου Γρηγορίου 

Maioc, ίνδ. 14, Ιτ. 7004 (1496) 

Συρτ. 1, φάκ. 14,3. Χάρτης (δίφυλλον) 312 x 219. Μελάνη μαύρη.— Διατήρησις καλή.— 
Συντομογραφίαι όλίγαι. Πολυάριθμα ορθογραφικά σφάλματα. Πρωτότυπον. 

Τή αιτήσει τοΰ ηγουμένου τής μονής Δοχειαρίου Μακαρίου, ό πρώτος καί 

ή σύναξις εξετάζουν τήν περίπτωσιν τοΰ προ χρόνων έρημωθέντος κελλίου 

τής μονής, τό όποιον ό πρώην πρώτος 'Ιγνάτιος εϊχε κατά λάθος παραχωρήσει 

είς τους μοναχούς Ίωαννίκιον καί Μαλαχίαν, αντί ετησίας προς τό πρωτάτον 

δόσεο^ς ενός μέτρου οΐνου καί συμμετοχής είς τάς «δουλείας» του πρωτάτου. 

'Αποφασίζεται δπως μετά τόν θάνατον τών έν λόγω μοναχών, το κελλίον πε-

ριέλθη καί πάλιν είς τήν μονήν Δοχειαρίου. — 13 ονόματα παρόντων. —"Α ρ χ. : 

Γνωστών απασοι τής ενασκονμένης εν τώ Άγίω "Ορι. . . 

Κατάλογος, άρ. NE'. Κώδιξ, σελ. 148 - 149. 
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72 Εγγραφον τοΰ πρώτου Μωυσέως 
Ι τ . 7013 (1504/5) 

Συρτ. 1, φάκ. 14,4. Χάρτης (δίφυλλον) 345 χ 238. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις 
μετρία: σχίσιμον, υγρασία.— Συντομογραφίαι όλίγαι. 'Ολίγα ορθογραφικά σφάλματα. Πρω
τότυπον. Είς τό κάτω μέρος τοϋ έγγραφου, έν μέσω των υπογραφών ίχνη τής απολεσθείσης 
διά κηροϋ σ φ ρ α γ ΐ δ ο ς τοΰ πρωτάτου (διάμ. 27). 

Οί μοναχοί τής μονής Χιλανδαρίου διεξεδίκησαν ως ίδικόν των τό κελλίον 

τών Ταξιαρχών, τό λεγόμενον τοΰ Κωφοΰ, οί έν αύτω δμως κατοικοΰντες μο

ναχοί Γαβριήλ καί Κυπριανός παρουσίασαν είς τήν σύναξιν σιγιλλιώδες γράμμα 

καί μάρτυρας, οί όποιοι κατέθεσαν δτι τό έν λόγω κελλίον άνηκε πάντοτε είς 

τό π ρ ω τ α τ ο ν ή σύναξις τους έδικαίωσεν. Οί Χιλανδαρηνοί άπετάθησαν τότε 

είς τήν τουρκικήν δικαιοσύνην, απώλεσαν δμως έκ νέου τήν δίκην. Ή σύναξις 

έπικυροΐ τήν άπόφασιν τοΰ καδή. — 19 ύπογραφαί. —"Α ρ χ. : 'Επειδή αφ' 

ου ετραχηλίασεν. . . 

Κατάλογος, άρ. ΝΖ'. Κώδιξ, σελ. 151 - 152. 
"Εκδ.: Κ τ έ ν α ς , άρ. 28. 

73 Εγγραφον τοΰ πρώτου Σάβα 

Μάιος, ίνδ. 1, Ι τ . 7021 (1513) 

Συρτ. 1, φάκ. 14,9. Χάρτης 309 x 217. Μελάνη καστανόχρους.—· Διατήρησις μετρία: 
ελλείπει το κάτω άριστερον τμήμα, υγρασία.— Συντομογραφίαι όλίγαι. Άντίγραφον. Είς 
το άνω μέρος ίχνη άποκολληθείσης σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς (τοϋ πρωτάτου;) 

Ό πρώτος καί ή σύναξις τών Καρυών ρυθμίζουν υπέρ τής μονής Δοχειαρίου 

διαφοράν σχετικήν προς τόν τόπον τοΰ Ξηροκάστρου, δπου ευρίσκεται καί ό 

άρσανάς τής μονής Κασταμονίτου. Τόν τόπον αυτόν, δπου υπήρχε καί άμπελών, 

διεξεδίκει ή μονή τής 'Αγίας Λαύρας. —"Α ρ χ. : 'Εν ονόματι τον πατρός. . . 

Γνωστόν νμΐν 'έστω πασι. . . 

Κατάλογος άρ. ΝΗ'. Κώδιξ, σελ. 153. 

74 Εγγραφον τοΰ πρώτου Ιωσήφ 
έ'τ. 7022 (1513/4) 

Συρτ. Ι,φάκ. 14,7. Περγαμηνή 309 x 147. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις καλή.— 

Συντομογραφίαι όλίγαι. Πολλά ορθογραφικά σφάλματα. Πρωτότυπον. 

Ε π ε ι δ ή τό έν Καρυαϊς κελλίον τής μονής Δοχειαρίου είχε καταστραφή, οί 

μοναχοί τής μονής, προσκαλέσαντες τους γείτονας καί παρουσία τοΰ πρώτου 

15 
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έθεσαν τον θεμέλιον λίθον τής εκκλησίας τοΰ νέου κελλίου. —• Μονοκονδυλιά : 

ό πρώτος. —"Α ρ χ. : 'Επειδή ή τοΰ Δοχειαρίου μονή εΐχεν εκκλησιαστικόν 

κελλίον. . . 

Κατάλογος, άρ. ΝΘ'. Κώδιξ, σελ. 154. 
"Εκδ.: Κ τ έ ν α ς , άρ. 29. 

75 Γράμμα τής συνάξεως τών Καρυών 

ίνδ. 1, Ιτ. 7036 (1527/8) 

Συρτ. 2, φάκ. 9,3. Χάρτης 313 Χ 318. Μελάνη καστανόχρους. Διατήρησις κακή: 

ελλείπει τοΰλάστιχον ε!ς στίχος είς το κάτω μέρος τοΰ έγγραφου" υγρασία, σχισίματα, 
όπαί.— Συντομογραφίαι όλίγαι. Πολλά ορθογραφικά σφάλματα. Πρωτότυπον (;). 

Ή σύναξις τών Καρυών (είς τήν οποίαν μετέχουν πλην τοΰ πρώτου Καλλι

στράτου καί οί μητροπολΐται Τορνόβου Θεόφιλος, Νικαίας 'Αθανάσιος καί ό 

επίσκοπος Ίερισσοΰ καί Ά γ . "Ορους Μακάριος) καθορίζει τά διεκδικούμενα 

μεταξύ τών μονών Δοχειαρίου καί Ξενοφώντος όρια. Περιορισμός. — Τουλά

χιστον 17 ονόματα παρόντων. —"Α ρ χ. : Τοΰ ένεστότος καί παρόντος έτος 

τοϋ ,ζλς"" . . . 

76 "Εγγραφον τής συνάξεως τών Καρυών 
καί τοΰ πρώτου Καλλιστράτου 

ίνδ. 1, Ιτ. 7036 (1527/8) 

Συρτ. 1, φάκ. 18,7. Χάρτης 314 x 320. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις μετριότα
τη: υγρασία, σχισίματα.— Συντομογραφίαι όλίγαι. Πολλά ορθογραφικά σφάλματα. Πρω
τότυπον (;). 

Είς τήν σύναξιν τών Καρυών, παρουσία τοΰ αρχιεπισκόπου Τορνόβου Θεο

φίλου, τοΰ μητροπολίτου Νικαίας Αθανασίου καί τοΰ επισκόπου Ιερισσού 

καί Ά γ . "Ορους Μακαρίου, οί Δοχειαρϊται ένήγαγον τους Ξενοφωντινούς διότι 

κατεπάτουν τό μεταξύ τών δύο μονών βουνόν. Ή μονή Δοχειαρίου δεν είχε 

σχετικά έγγραφα δικαιώματα διότι εΐχεν άλωθή ύπό τών Άγαρηνών, καί ενώ 

ήτο έρημος, είχε καταληφθή ύπό τών Ξενοφωντινών, οί όποιοι καί κατεκρά-

τουν το άρχεϊον της. Ή σύναξις καθορίζει τά μεταξύ τών δύο μονών όρια επί 

τή βάσει μαρτυριών διαφόρων γερόντων. —• Τουλάχιστον 9 ονόματα παρόν

των. —"Α ρ χ.: Τοϋ ενεστώτας καί παρόντος έτους ,ζλζ , ϊνδικτιώνος αης, σύ

ναξις καθοληκί γενομένη. . . 

Κατάλογος, άρ. 1 Ξ'. Κώδιξ, σελ. 154 - 157. 
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77 Άντίγραφον (ΙΖ' αϊ.) τοΰ προηγουμένου εγγράφου 

Συρτ. 2, φάκ. 4,9. Χάρτης 532 Χ 396. Μελάνη μαύρη.— Διατήρησις μετρία: όπαί, 
υγρασία.— Συντομογραφίαι όλίγαι. Πολλά ορθογραφικά σφάλματα. Είς το άνω μέρος απο
τύπωμα τής σ φ ρ α γ ΐ δ ο ς τοϋ πρωτάτου (διάμ. 26). 

78 Εγγραφον τοΰ πρώτου Χριστόφορου 

16 Ιουλίου, Ι τ . 7061 (1553) 

Συρτ. 1, φάκ. 14,6. Χάρτης (δίφυλλον) 257 χ 183. Μελάνη καστανόχρους καί μαύρη 
(αί ύπογραφαί).— Διατήρησις μετρία: όπαί, υγρασία.— Συντομογραφίαι όλίγαι. Πολλά 
ορθογραφικά σφάλματα. Πρωτότυπον. 

Ό πρώτος καί ή σύναξις έπικυροΰν τήν συμφωνίαν, κατά τήν οποίαν ή μονή 

Δοχειαρίου παραχωρεί προς άνοικοδόμησιν καί έκμετάλλευσιν είς τήν μονήν 

Ζωγράφου τόν έν Δάφνη μΰλον της, ύπό τόν βρον Οπως εχη δικαίωμα ελευθέ

ρας χρήσεως του καί λαμβάνη ως έτησίαν άντιμισθίαν ώρισμένην ποσότητα 

κηροΰ. — 13 ύπογραφαί. —"Α ρ χ. : Κατά τήν σήμερον ήμέραν, ήτις εστί μήν 
Ίούλλιος ιζ'. . . 

Κατάλογος, άρ. 2 Ξ'. Κώδιξ, σελ. 157. 

79 Άντίγραφον (ΙΖ' ai.) τοί) προηγουμένου εγγράφου 

Συρτ. 1, φάκ. 14,5. Χάρτης 230 Χ 171. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις καλή: 

όπαί τίνες.— Συντομογραφίαι έλάχισται. 

80 Εγγραφον τοΰ πρώτου Παΐσίου 

'Οκτώβριος, ίνδ. 7, Ι τ . 7087 (1578) 

Συρτ. 1, φάκ. 12,3. Χάρτης 458 Χ 339. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις μετρία: 
υγρασία, σχισίματα είς διπλώσεις.— Συντομογραφίαι όλίγαι. 'Ολίγα ορθογραφικά σφάλμα
τα. Πρωτότυπον. Είς τό άνω μέρος ί'χνη τής άποκολληθείσης κηρίνης σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς τοϋ 
πρωτάτου. 

Δημιουργηθείσης διαφοράς μεταξύ τών μονών Δοχειαρίου καί Κασταμονί

του σχετικώς προς τόν τόπον τοΰ Καλλιγράφου, ή σύναξις επιλαμβάνεται τής 

υποθέσεως. Οί Δοχειαρΐται επιδεικνύουν τ ά δικαιώματα των, οί Κασταμονΐ-

ται δμως άδυνατοΰν νά τά παρουσιάσουν, διότι τά έ'χει μαζί του είς Κωνσταν-
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τινούπολιν ό προηγούμενος τ ω ν . Ή σύναξις αναβάλλει τήν λήψιν αποφάσεως 

μέχρις δτου επανέλθουν καί παρουσιασθούν τά δικαιώματα τής μονής Καστα

μονίτου. — 11 ύπογραφαί. —"Α ρ χ. : 'Επειδή ή τοϋ Δοχειαρίου σεβάσμια 

μονή καί ή τοϋ Κασταμονήτον. . . 

Κατάλογος, άρ. 1ΞΛ'. Κώδιξ, σελ. 158-159. 

"Εκδ.: Γ έ ρ ω ν ' Ι ε ρ ό θ ε ο ς , σελ. 53 - 54. 

81 Άντίγραφον (ΙΘ' ai.) τοΰ προηγουμένου εγγράφου 

Συρτ. 1, φάκ. 12,4. Χάρτης 320 x 241. Μελάνη μαύρη.— Διατήρησις καλή. 

82 Εγγραφον τοΰ πρώτου Διονυσίου 

ίνδ. 9, Ι τ . 7 [ 0 8 9 ] (1580/1) 

Συρτ. 2, φάκ. 5,5. Περγαμηνή 500 χ 342. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις καλή.— 
Συντομογραφίαι πολλαί. Πρωτότυπον. 

Οί Δοχειαρΐται μοναχοί παραπονούνται διότι οί Κασταμονΐται τους άδικοΰν 

μεταθέτοντες τ ά Ορια τοΰ Καλλιγράφου. Ή σύναξις επιλαμβάνεται τής υποθέ

σεως, κρίνει ως πλαστόν τό ύπό τών Κασταμονιτών παρουσιασθέν, μετά πολ-

λάς άναβολάς, δικαίωμα, καί καθορίζει τ ά μεταξύ τών δύο μονών όρια επί τή 

βάσει τών Δοχειαριτικών έγγραφων.—• 10 ύπογραφαί. - Ά ρ χ. : 'Επικουρία 

τοϋ παντεπόπτον. . . 

Κατάλογος, άρ. 2 ΞΑ'. Κώδιξ, σελ. 159 - 162. 
"Εκδ.: Γ έ ρ ω ν ' Ι ε ρ ό θ ε ο ς , σελ. 54 - 57. 

83 Πιστωτικον γράμμα τής Ιεράς Συνάξεως 

Ιανουάριος 7100 (1592) 

Συρτ. 1, φάκ. 27,1. Χάρτης 306 x 215. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις καλή: 

υγρασία, μικρά σχισίματα.—• Συντομογραφίαι όλίγαι. Άντίγραφον. 

' Η σύναξις τοΰ Ά γ ι ο υ Ό ρ ο υ ς , τή έγκρίσει τοΰ μητροπολίτου πρώην Μολδο

βλαχίας Θεοφάνους, επιτρέπει είς τον ίερομόναχον Παχώμιον όπως ύδρεύη 

τό κελλίον του έκ τοΰ περισσεύματος τοΰ ύδατος τοΰ ανήκοντος είς τό κελλίον 

τοΰ ρηθέντος μητροπολίτου. — 7 ονόματα μελών τής συνάξεως. —"Α ρ χ. : 

Προκαθεζομένης ημών τής ιεράς συνάξεως τοϋ 'Λγιωνύμου "Ορους καί τινας 

εύλογους αίτιας προβαλλόμενης. . . 
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84 Εγγραφον της συνάξεως τών Καρυών 

30 Ιανουαρίου, ετ. 7100 (1592) 

Συρτ. 1, φάκ. 14,1. Χάρτης (δίφυλλον) 330 χ 217. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις 

καλή.— Συντομογραφίαι όλίγαι. "Ολίγιστα ορθογραφικά σφάλματα. Άντίγραφον. 

Ή σύναξις τών Καρυών, τή έγκρίσει τοΰ μητροπολίτου πρώην Μολδοβλα

χίας Θεοφάνους, επιτρέπει είς τόν παπαν Παχώμιον όπως πάρη μέρος τοΰ 

ύδατος τοΰ μαγειρείου τοΰ πύργου. — 8 ύπογραφαί καί έπικύρωσις τοΰ Μολ

δοβλαχίας. —"Α ρ χ. : Με το να προκαθέζεται ή ιερά σύναξις. . . 

Κατάλογος, άρ. ΞΒ'. Κώδιξ, σελ. 162 - 163. 

Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Το παρόν εγγραφον, είς δημοτικήν, έχει παρόμοιον περιεχόμενον 
προς το ύπ' άρ. 83' διαφέρουν δμως αί ύπογραφαί. 

85 Γράμμα της συνάξεως τών Καρυών 
Χειμών, Ιτ. 7105 (1597) 

Συρτ. 1, φάκ. 15,4. Χάρτης 398 χ 284. Μελάνη καστανόχρους.—· Διατήρησις καλή.— 
Συντομογραφίαι όλίγαι. 'Ολίγα ορθογραφικά σφάλματα. Άντίγραφον. Είς το άνω μέρος 
αποτύπωμα τής σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς τοϋ πρωτάτου. 

Δημιουργηθείσης οριακής διαφοράς μεταξύ τών μονών Δοχειαρίου καί Κων

σταμονίτου, ή σύναξις μεταβαίνει είς τόν τόπον τοΰ Σκαμανδρηνοΰ, ανευρίσκει 

τά ορόσημα καί καθορίζει τά δρια. — 9 ύπογραφαί. — Ά ρ χ. : Κατά το ε{τος) 

ζρε'"', εν καιρώ χειμόνος. . . 

Κατάλογος, άρ. ΞΙ". Κοδιξ, σελ. 163 - 164. 

Έ κ δ . : Γ έ ρ ω ν ' Ι ε ρ ό θ ε ο ς , σελ. 63 - 64. 

Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Ή γνησιότης τοϋ παρόντος έγγραφου είναι αμφίβολος. 

86 "Εγγραφον τής συνάξεως τών Καρυών 

Νοέμβριος, ετ. 7128 (1619) 

Συρτ. 1, φάκ. 12,1. Χάρτης 323 Χ 233. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις καλή.— 
Συντομογραφίαι όλίγαι. Πρωτότυπον. Είς το άνω μέρος ή έκ κίτρινου κηροϋ σ φ ρ α γ ί ς 
τοΰ πρωτάτου (διάμ. 32). 

Ή σύναξις καταδικάζει τους μοναχούς τής μονής Ξενοφώντος, διότι, τή 

βοήθεια τών Τούρκων, καταπατούν τόν τόπον τών Δοχειαριτών. — 14 ύπο

γραφαί. — Ά ρ χ. : Δια τον παρόντος ήμετέρον γράμματος. . . 

Κατάλογος, άρ. ΟΑ'. Κώδιξ, σελ. 176-177. 
Έ κ δ . : Κ τ έ ν α ς , άρ. 30. 
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87 Όμολογία τής συνάξεως τών Καρυών 

8 Μαρτίου, ετ. 7132 (1624) 

Συρτ. 1, φάκ. 14,2. Χάρτης (δίφυλλον) 222 χ 155. Μελάνη καστανόχρους καί μαύρη 
(ύπογραφαί τίνες).— Διατήρησις καλή.— Συντομογραφίαι όλίγαι. 'Ολίγα ορθογραφικά 
σφάλματα. Πρωτότυπον. Είς το κάτω δεξιόν μέρος, αποτύπωμα τής σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς τοϋ 
πρωτάτου (διάμ. 26). 

Ή σύναξις, είσπράξασα άπό τους Δοχειαρίτας 90 (άσπρα), δηλοΐ δτι ούτοι 

ουδέν χρεωστούν πλέον. —• 21 ύπογραφαί. --"Α ρ χ. : "Ετονς {ε)πτακισχιλιο-

στώ εκατοστώ τριακοστώ δεντερώ, μηνί Μάρτιο) οκτώ, όμολογοϋμεν. . . 

Κατάλογος, άρ. ΞΔ'. ΚώδιΕ, σελ. 165. 

88 Τεσκερές 
Μάιος 7133 (1625) 

Συρτ. 1, φάκ. 23,5. Χάρτης (δίφυλλον) 303 x 210. Μελάνη μαύρη καί φαιόχρους.— 
Διατήρησις μετρία: υγρασία, σχισίματα.—• Συντομογραφίαι όλίγαι. Πρωτότυπον (;). Εις 
το άνω μέρος αποτύπωμα τουρκικής σ φ ρ α γ ι δ ο ς (μεγ. διάμ. 17). 

Οί ζαπίτιδες τοΰ Αγίου "Ορους Χατζή Μουσταφάς καί Γιολτάσης Μου-

σαμπάνης βεβαιούν ενώπιον τής συνάξεως δτι οί Δοχειαρίται μοναχοί έξώφλη-

σαν τό έκ δανείου χρέος των προς Ινα έξ αυτών διά τής καταβολής 20.000 

άσπρων, είς τά όποια περιλαμβάνονται καί οί τόκοι (διάφορον)' επίσης κατέ-

βαλον το πρόστιμον (τζερεμε) «διά τον Βλατίκα» καί ώς έκ τούτου ουδείς 

πρέπει νά τους ένοχλή είς τό μέλλον, ούτε οί μποσταντζήδες, ούτε τό μέρος 

τών Ξενοφωντινών. Έ ξ άλλου πιστοποιείται δτι, συμφώνως προς διαταγήν 

τοΰ σουλτάνου, οί «αίτιοι τοΰ φόνου» συνελήφθησαν καί άπηγχονίσθησαν καί 

δτι συνεπώς ουδεμία υπάρχει ευθύνη τών έν τή μονή Δοχειαρίου. — 17 ονό

ματα μελών τής συνάξεο^ς. — Ά ρ χ. : 'Εγω δ Χατζή Μουσταφάς. . . 

89 Γράμμα τής συνάξεως τών Καρυών 

'Ιούλιος, ετ. 7139 (1631) 

Συρτ. 1, φάκ. 15,3. Χάρτης (δίφυλλον) 410 x 285. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις 
καλή.— Συντομογραφίαι όλίγαι. 'Ολίγα ορθογραφικά σφάλματα. Πρωτότυπον (:). Είς το 
άνω μέρος, ή διά μαύρου κηροϋ σ φ ρ α γ ί ς τοΰ πρωτάτου (διάμ. 26) καί αποτύπωμα 
έξαγωνικής τουρκικής σ φ ρ α γ ί δ ο ς (διάμ. 19). 

ΤΙ σύναξις, όμοΰ μετά τοΰ μποσταντζή Άλή άγά καί τοΰ Χασάν μπέη, καθο-
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ρίζει τά μεταξύ τών μονών Κωνσταμονίτου (προηγούμενος Νικηφόρος) καί 

Δοχειαρίου (δίκαιος Ρωμανός) όρια είς τήν περιοχήν τοΰ Σκαμανδρηνοΰ. - -

12 ύπογραφαί. —"Α ρ χ. : 'Αείποτε άνωθεν και εξαρχής. . . 

Κατάλογος, άρ. ΞΕ'. Κώδιξ, σελ. 166 - 167. 

"Εκδ.: Γ έ ρ ω ν ' Ι ε ρ ό θ ε ο ς , σελ. 64 - 66, 

90 Τεσκερές 

7144 (1636) 

Συρτ. 1, φάκ. 27,10. Χάρτης 120 x 175. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις καλή.— 
Συντομογραφίαι όλίγαι. Πρωτότυπον. Είς το κάτω μέρος δύο αποτυπώματα τουρκικών 
σ φ ρ α γ ί δ ω ν (διάμ. 18 καί 22). 

Ό Έντρίζ αγάς καί ό Χουσεΐν μπέης, διοικηταί τοΰ Αγίου "Ορους, δίδουν 

είς τήν μονήν Δοχειαρίου τήν άδειαν νά έπισκευάση τήν έκκλησίαν τών Α 

γίων Τεσσαράκοντα. —"Α ρ χ. : Κατά το ,ζρμδ', εστοντας να εξουσιάζω εγώ) δ 

Έντρίζ αγάς και ό Χουσεΐν μπεγις ε'ις το "Αγιον "Ορος. . . 

91 Γράμμα της συνάξεως τών Καρυών 

1 Ιουνίου 7151 (1643) 

Συρτ. 1, φάκ. 27,11. Χάρτης 309 Χ 215. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις μετρία: 
υγρασία, σχισίματα, όπαί.— Συντομογραφίαι όλίγαι. Πρωτότυπον. Εις το άνω μέρος τουρ
κική σημείωσις αναφερομένη είς τήν ύπόθεσιν τοϋ έγγραφου με χρονολογίαν 1053 = 1643/4. 
Μεταξύ τοϋ κειμένου καί τών ελληνικών υπογραφών: α) τουρκική υπογραφή τοϋ ζαμπητζή 
Ίσα άγ£· β) αποτύπωμα σ φ ρ α γ ί δ ο ς τοϋ ίδιου (διάμ. 19)· γ) αποτύπωμα σ φ ρ α γ ϊ-
δ ο ς τοΰ πρωτάτου (διάμ. 24). 

Ή σύναξις παραχωρεί είς τήν στερουμένην κονακίου μονήν Δοχειαρίου, τό 

έν Καρυαϊς πρωτατινόν κελλίον τοΰ Αγίου Νικολάου τοΰ Κοχλιαρά, μετά τών 

λεπτοκαρύων, τοΰ αμπελώνας καί τοΰ μύλου του. — 1 τουρκική υπογραφή 

(βλ. άνωτ.) καί τά ονόματα 19 μελών τής συνάξεως.—"Αρχ. : Κατά τα 

,ζρνα έτος, μηνΐ Ίοννίω α , εξονσιάζοντος είς το "Αγιον "Ορος τον Ίσα άγα 

με τον Μαχμούτ πέγι. . . 

92 Όμολογία τής συνάξεως τών Καρυών 

15 'Απριλίου 1664 

Συρτ. 1, φάκ. 27,12. Χάρτης 301 x 213. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις καλή.— 
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Συντομογραφίαι όλίγαι. Πρωτότυπον. Είς τό άνω μέρος αποτύπωμα τής σ φ ρ α γ ΐ δ ο ς 
τοΰ πρωτάτου (διάμ. 27). 

e II σύναξις τοΰ πρωτάτου, ύπείκουσα είς σουλτανικόν όρισμόν, γράμμα τοΰ 

μποσταντζήμπαση καί διαταγήν τοΰ έξουσιάζοντος τό "Αγιον "Ορος ζαμπητζή 

Χουσεΐν άγά, ορίζει τήν είς τήν «συνδοσίαν» τοΰ Ά γ . "Ορους συνεισφοράν τής 

πενομένης μονής Δοχειαρίου είς 30 °/οο αντί τών πρότερον διδομένων 55 °/οο.— 

8 ύπογραφαί. —-"Α ρ χ. : ΈπΙ έτους ,αχξδ', εν μηνί ' Απριλλίω ιε , ελθόντες οι 

Δοχειαρίται έν τή μεγάλη συνάξει. . . 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ 

93 Πωλητήριον εγγραφον 
Φεβρουάριος, ίνδ. 5, ετ. 6620 (1112) 

Συρτ. 2, φάκ. 8,3. Περγαμηνή 960 x 570. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις μετριω-
τάτη: υγρασία, σχισίματα, όπαί.— Συντομογραφίαι πολλαί. 'Ελάχιστα ορθογραφικά σφάλ
ματα. Πρωτότυπον. 

Ή Ευδοκία, Θυγάτηρ τοΰ πατρικίου Γρηγορίου Βουρίωνος καί σύζυγος τοΰ 

πρωτοσπαθαρίου Στεφάνου Ρασοπώλου, ευρισκομένη είς έσχάτην ενδειαν, 

πωλεί προς τόν Νεόφυτον, ήγούμενον τής άθωνιτικής μονής τοΰ Δοχειαρίου, 

τό έν τή «ενορία» τών Βρύων προικώον αυτής προάστειον, τό λεγόμενον τοΰ 

"Ισωνος, αντί 28 ύπερπύρων πενταλαιμίων νομισμάτων. 'Επειδή δε ή πώλησις 

τών προικώων κτημάτων απαγορεύεται ύπό τοΰ νόμου, ή Ευδοκία ήτήσατο 

είδικήν άδειαν (δέκρετον), ή όποια καί έχορηγήθη είς αυτήν παρά τοΰ λογα-

ριαστοΰ Χανδρηνοΰ, κατόπιν εντολής τοΰ δουκός καί πραίτο)ρος Θεσσαλονίκης 

Ανδρόνικου τοΰ Δούκα. Τό έ'γκυρον τής πωλήσεως έπιβεβαιοΰται καί παρά 

τοΰ συζύγου τής Ευδοκίας. — 10 ύπογραφαί, έν αις καί ή τοΰ συντάξαντος τό 

εγγραφον Κυριακού Στραβομύτη, κληρικοΰ τής ύπεραγίας Θεοτόκου καί νο

μικού. — Ά ρ χ. : Έν ονόματι τοϋ πατρός. . . Ευδοκία ή γνήσια μεν θνγά-

τηρ. . . 

Κατάλογος, άρ. Β'. Κώδιξ, σελ. 6-14. 

94 Εγγραφον ανταλλαγής 
14 Δεκεμβρίου, ίνδ. 11, ετ. 6626 (1117) 

Συρτ. 2, φάκ. 8,2. Περγαμηνή 1390 x 460. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις καλή: 
έξίτηλον λόγω υγρασίας, όπαί, σχισίματα.— Συντομογραφίαι πολλαί. 'Ελάχιστα ορθογρα
φικά σφάλματα. Πρωτότυπον. 
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Ό πρόεδρος Νικηφόρος Βούρτζης παραχωρεί είς τήν μονήν Δοχειαρίου 

(ηγούμενος Νεόφυτος) τό είς αυτόν ανήκον ήμισυ τοΰ είς Βρύας προαστείου 

τοΰ Ρουσέου, λαμβάνει δε είς αντάλλαγμα επτά διώροφα εργαστήρια είς τήν 

ρεγεώνα τής Καταφυγής (Θεσσαλονίκη), περιελθόντα είς τήν μονήν έκ δια

φόρων δωρεών, καθώς καί 50 ύπέρπυρα. Ή συμφωνία έπικυροΰται καί ύπό τής 

συζύγου τοΰ Βούρτζη Ά ν ν η ς . Περιγραφή τών παραχωρηθεισών είς τήν μονήν 

γαιών καί άπαρίθμησις τών συνοδευόντων αύτάς τίτλων ιδιοκτησίας, — 9 ύπο

γραφαί έν αις καί τοΰ συντάξαντος τό Ιγγραφον Δημητρίου διακόνου, κανστρί

σιου καί νομικού τοΰ Άρτακηνοΰ. —-"Α ρ χ. : Έν ονόματι τοΰ πατρός. . . 

Νικηφόρος πρόεδρος. . . 

Κατάλογος, άρ. Γ'. Κώδιξ, σελ. 15 - 22. 

95 Διαθήκη του ηγουμένου του Δοχειαρίου Νεοφύτου, 
πρώτου του Άγιου Όρους 

άνευ χρονολογίας (12ος αι.: ολίγον μετά το 1118) 

Συρτ. 2, φάκ. 2,9. Περγαμηνή 710 Χ 378. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις κακή: 
υγρασία, όπαί, σχισίματα' έχει άπολεσθή το κάτω ήμισυ τοΰ έγγραφου (πρβλ. σημείωσιν).— 
Συντομογραφίαι όλίγαι. Πρωτότυπον. 

Ό άπό πολλών ήδη ετών ηγούμενος τής μονής τοΰ αρχαγγέλου Μιχαήλ τοΰ 

Δοχειαρίου Νεόφυτος, ό καί πρώτος τοΰ Α γ ί ο υ "Ορους, απαριθμεί δσα έπραξε 

δια τήν μονήν του (μεταξύ άλλων άνέκτισε τον ναόν τοΰ αρχαγγέλου Μιχαήλ) 

καί ορίζει τόν διάδοχόν του είς τήν ήγουμενείαν (έν τ ω π ρ ω τ ο τ υ π ώ έχει άφεθή 

χώρος λευκός διά νά συμπληρωθή τό Ονομα, τό όποιον όμως δεν συνεπληρώθη). 

Ιίαραίνεσις προς τόν μέλλοντα νά άναλάβη τήν ήγουμενείαν καί προς τους μο

ναχούς. — Ά ρ χ. : "Ονειόν τι χρήμα ό θάνατος. . . 

Κατάλογος, άρ. Δ'. Κώδιξ, σελ. 22 - 27. 
"Εκδ.: Κ τ έ ν α ς , άρ. 22. 

Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Το πλήρες κείμενον τής διαθήκης (άνευ υπογραφών) καί μετάφρασίς 
του είς τήν δημοτικήν σώζονται είς τον κώδικα άρ. 427 (ΙΗ'/ΙΘ' αι.), φυλ. 1-10 τής βι
βλιοθήκης τής μονής Δοχειαρίου. 

96 Εγγραφον τοϋ ηγουμένου τής μονής Δοχειαρίου 
Ματθαίου 

30 (ή 25) Απριλ ίου, ίνδ. 3, έ'τ. 6703 (1195) 

Συρτ. 2, φάκ. 1,1· Περγαμηνή 525 λ 3Ί6. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις καλή: 
υγρασία.— Συντομογραφίαι όλίγαι. Όλίγα ορθογραφικά σφάλματα. "Αντίγραφον. Το νώτον 
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τής περγαμηνής είχε καλυφθη δι' έπικολληθέντος χάρτου: είς τε το νώτον καί είς τον επι-

κολληΟέντα χάρτην ευρίσκει τις γεγραμμένον (με μικράς διαφοράς) το κείμενον τοϋ επί τής 

προσόψεως φερομένου εγγράφου. 

Ό ηγούμενος καί ή αδελφότης τής μονής Δοχειαρίου, διά νά έκπληρούσουν 

χρέος 30.000 ασπριυν προς τόν ήγούμενον τής μονής τοΰ Κοχλιαρά Νικόλαον, 

παραχωρούν προς αυτόν τόπον έν Ά γ ί ω "Ορει. Δύο περιορισμοί τοΰ τόπου. 

Ή πράξις κυροΰται διά τών υπογραφών τοΰ πρώτου Γερασίμου καί τριών με

λών τής συνάξεως. —"Α ρ χ. : Έν ονόματι τοΰ πατρός. . . Καγά Ματθαίος. . . 

Κατάλογος, άρ. Ε ' . Κώδιξ, σελ. 27 - 30. 

S η (Χ ε ί ω <5 ι ς : Ή γνησιότης τοϋ παρόντος έγγραφου είναι λίαν αμφίβολος, ιδία 

ύπό τήν μορφήν κατά τήν οποίαν σώζεται. 

97 Άντίγραφον (IH' αϊ.) τοΰ προηγουμένου εγγράφου 

Συρτ. 2, φάκ. 7,2. Χάρτης 50'* Χ 407. Μελάνη μαύρη.— Διατήρησις καλή: υγρασία.— 

Συντομογραφίαι όλίγαι. Πολλά ορθογραφικά σφάλματα. 

Τό παρόν άντίγραφον περιέχει περιορισμόν τοΰ τόπου, διάφορον τοΰ έν τω 

ύπ' αριθ. 96 εγγράφω. 

98 Δωρητήριον εγγραφον 

28 Δεκεμβρίου, ίνδ. 10, ετ. 6820 (1311) 

Συρτ. 1, φάκ. 17,11. Χάρτης 168 x 305. Μελάνη καστανόχρους. - Διατήρησις κακή: 

σχισίματα, ελλείπουν τεμάχια τοΰ εγγράφου.— Συντομογραφίαι πολλαί. Πρωτότυπον. 

Ό Δουκόπουλος, τοΰ οποίου οί πάροικοι Γεώργιος καί Μιχαήλ Άρετός 

εΐχον δωρήσει προς τήν μονήν Δοχειαρίου (ηγούμενος Άκάκιος) τά 2/6 ενός 

χειμερινού ύδρομύλωνος, αναγνωρίζει τήν δωρεάν καί προσθέτει είς αυτήν 1 /6 

εισέτι, ούτως ώστε ή μονή νά κατέχη τόν ήμισυυ ύδρομύλωνα (τό έτερον ήμισυ 

ανήκει είς τήν μονήν τής Ααύρας). Ή μονή Δοχειαρίου αναλαμβάνει όπως 

προσεύχεται διά τάς ψυχάς τών αποθανόντων συγγενών τοΰ Δουκοπούλου. --

'Υπογραφή τοΰ δωρητοΰ καί δύο μαρτύρων. "Αρχ. : [Έ]πεϊ fçOfiwetï' άφι-

ερώσαι. . . 

99 Άφιερωτήριον εγγραφον 

Αύγουστος, ίνδ. 11, Ιτ. 6821 (1313) 

Συρτ. 1, φάκ. 17,2. Χάρτης 244 x 310. Μελάνη καστανόχρους και μαύρη (ύπογραφαί).— 
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Διατήρησις κακή: σώζεται μόνον το κάτω μέρος τοϋ εγγράφου' υγρασία, σχισίματα, φθοραί.— 
Συντομογραφίαι πολλαί. Πρωτότυπον. 

Ό (άγνωστος) δωρητής άφιεροΐ είς τήν μονήν τοΰ Αγίου Νικολάου Μεσαμ-

πέλων τά έν Έρμηλεία κτήματα του, τά όποια κατέχει ύπό μορφήν προνοίας. 

' Η δωρεά ισχύει εφ' όσον ό ίδιος καί τά τέκνα του είναι έν ζωή καί κατέχουν 

τήν πρόνοιαν. Ή μονή αναλαμβάνει νά μνημονεύη τών δωρητών καί τών βα

σιλέων. — 3 ύπογραφαί (2 μαρτύρων καί τοΰ ταβουλλαρίου Δημητρίου Διαβα-

σημέρη). — Ά ρ χ. : (άκέφ. ) . . .όθεν καί από τής σήμερον. . . 

100 Άφιερωτήριον εγγραφον 

Μάιος, ίνδ. 12, έ'τ. 6822 (1314) 

Συρτ. 1, φάκ. 17,3. Χάρτης 220 x 320. Μελάνη καστανόχρους.- Διατήρησις κακίστη: 
σώζεται μόνον το κάτω μέρος τοΰ έγγραφου' υγρασία, σχισίματα.— Συντομογραφίαι πολ
λαί. Πρωτότυπον. 

Οί (άγνωστοι) δωρηταί άφιεροΰν είς τήν μονήν τής Π αν [αγίας;] τά έν 

έν Έρμηλεία κτήματα των, τά όποια κατέχουν ύπό μορφήν προνοίας. Ή δω

ρεά ισχύει εφ' όσον ούτοι εξακολουθούν νά κατέχουν τήν πρόνοιαν. Ή μονή 

ύποχρεοΰται νά μνημονεύη τών δωρητών καί τών βασιλέων. — 4 ύπογραφαί 

(3 μαρτύρων καί τού ταβουλλαρίου Δημητρίου Διαβασημέρη). -"Αρχ. : 

(άκέφ. ) . . .προνοιαστικώς έν τή Έρμηλεία. . . 

101 Διαθήκη του κτήτορος του μονυδρίου του Προδρόμου 

[ετ. 6839 (1330/1)] 

Συρτ. 1, φάκ. 14,11. Περγαμηνή 453 x 425. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις κακή: 
όπαί, υγρασία, ελλείπει το κάτω τμήμα τοϋ εγγράφου.— Συντομογραφίαι όλίγαι. Πρωτό
τυπον. 

Ό διαθέτης ειχεν έγκατασταθή εντός τών ορίων τής μονής Δοχειαρίου ομού 

μετά τοΰ πνευματικού του πατρός άββά 'Ιωάννου. Μετά τόν θάνατον τούτου, 

ό διαθέτης έπεδόθη είς τήν άνέγερσιν τοΰ ναοΰ καί κελλίων καί έκαλλιέργησε 

τάς πέριξ γαίας, συνεκέντρωσε δε πέριξ αύτοΰ καί μαθητάς. Κανονισμός τού 

μανυδρίου καί έντολαί προς τους μοναχούς. Κατάλογος τών έν τω μονυδρίω 

ιερών σκευών, αμφίων καί βιβλίων. Αναγραφή τών αμπελώνων καί ελαιώνων, 

έκ τών οποίων μέρος δίδεται είς τήν μονήν Δοχειαρίου. -"Α ρ χ. : Επειδή 

μοι το τον β'ιον πέρας. . . 

Κατάλογος, άρ. Ζ'. Κώδιξ, σελ. 32 - 37. 
"Εκδ.: Κ τ ε ν ά ς, άρ. 25. 
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102 Γράμμα του 'Ιωάννου Καλοήθους 

'Οκτώβριος, ίνδ. 15 (1361) 

Συρτ. 1, φάκ. 20,3. Χάρτης 3G1 χ 293. Μελάνη φαιά καί καστανόχρους.— Διατήρησις 
μετριωτάτη: ελλείπει μικρόν τεμάχιον τοϋ εγγράφου κάτω αριστερά, σχισίματα, υγρασία.— 
Συντομογραφίαι όλίγαι. 'Ορθογραφία, Πρωτότυπον. 

Ό 'Ιωάννης Καλοήθης εΐχεν αγοράσει παρά τοΰ μακαρίτου μοναχού Ί σ β ή 

τό έν Μεγάλω ΙΙλαγίω άμπέλιόν του, δεν εΐχεν όμως προφθάσει νά εξόφληση 

τό τ ίμημα. "Οταν άπέθανεν ό Ί σ β ή ς , ή μονή Δοχειαρίου (ιερομόναχος Γρηγό-

ριος Σ τ υ π ή ς ) , ώς κληρονόμος του Ί σ β ή , διεξεδίκησε τό άμπέλιόν τρεις Θεσσα

λονικείς άρχοντες παρεμβαίνουν ώς διαιτηταί. Ή μονή επιστρέφει είς τον Κα-

λοήθην όσα χρήματα εΐχεν αυτός καταβάλει έναντι τής τιμής τοΰ άμπελίου, 

τόν αποζημιώνει διά τάς έπενεχθείσας εις αυτό βελτιώσεις (συνολικώς 55 

ύπέρπυρα) καί παραλαμβάνει τήν άδιαμφισβήτητον κυριότητα του άμπελίου. — 

Τουλάχιστον 2 ύπογραφαί. "Α ρ χ.: Έν ονόματι. . . 'Ιωάννης δ Καλοήθης. . . 

103 Γράμμα του Δούκα Γλαβδ Μάρκου συρ Μουρίνου 

Ή χρονολογία άπωλέσθη (ολίγον προ τοΰ 1366) 

Συρτ. 1, φάκ. 16,2. Χάρτης 334 x 295. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις κακή: 
ελλείπει τό κάτω μέρος, σχισίματα, όπαί, υγρασία.— Συντομογραφίαι όλίγαι. Πρωτότυπον. 

Ό σύρ Μουρΐνος, ό όποιος εΐχε πωλήσει προς τήν μονήν Δοχειαρίου τό έν 

Έ ρ μ η λ ε ί α κτήμα του, πιστοποιεί δτι ή μονή αυτή είναι ό μόνος νόμιμος ιδιο

κτήτης ολοκλήρου τοΰ έν τ ω κτήματι υδρόμυλου, τό ήμισυ τοΰ όποιου διεξε-

δίκουν οί μοναχοί τοΰ Ξηροποτάμου. — ' Ε π ί τοΰ νώτου δύο ύπογραφαί εκκλη

σιαστικών όφφικιαλίων. —"Α ρ χ. : "Εφθασα πρό τίνος ήδη καιρού εγώ Δού

κας. . . 

"Εκδ.: D ö l g e r , Schatzkammern, άρ. 115. 

104 Γράμμα του Ιωάννου Καλοήθους 

'Ιούνιος, ίνδ. 4 (1366) 

Συρτ. 2, φάκ. 9,8. Χάρτης 383 Χ 299. Μελάνη καστανόχρους.'— Διατήρησις μετρία: 
σχισίματα, υγρασία.— Συντομογραφίαι όλίγαι. Πρωτότυπον. 

Ό Ι ω ά ν ν η ς Καλοήθης, έξωθούμενος ύπό τοΰ πενθεροΰ του καβαλλαρίου 
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Τρικανά, διεξεδίκησε έκ νέου τό άμπέλιόν τοΰ Ίσβή, παρά τό ότι κατόπιν 

όρισμοΰ τής αυτοκράτειρας καί διαιτησίας τριών αρχόντων τό θέμα είχε λυθή 

οριστικώς υπέρ τής μονής Δοχειαρίου. Νέα κρίσις έδικαίωσε τήν μονήν καί ό 

Καλοήθης αναγνωρίζει τήν ύπ' αυτής κατοχήν τοΰ άμπελίου. — 7 ύπογραφαί. — 

"Α ρ χ. : Έπεί είς τήν περί τοΰ άμπελίον τοϋ Ίσβή νπόθεσιν. . . 

Κατάλογος, άρ. Λ Σ Τ ' . Κώδιξ, σελ. 94 - 95. 

105 Πωλητή pio ν εγγραφον 

Α ύ γ ο υ σ τ ο ς , Ίνδ. 1 1 , ε τ . 6 8 8 1 (1373) 

Συρτ, 2, φάκ. 2,5. Χάρτης 922 x 291. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις κακή: 

υγρασία, σχισίματα.-— Συντομογραφίαι όλίγαι. Πρωτότυπον. 

Ή μεγάλη δομεστίκισσα "Αννα Καντακουζηνή Παλαιολογΐνα, τή έγκρίσει 

τοΰ συζύγου της Δημητρίου Ιϊαλαιολόγου μεγάλου δομεστίκου, πωλεί προς 

τήν μονήν τών Ταξιαρχών τοΰ Δοχειαρίου τό προικώον κτήμα της Μαριανά 

είς Καλαμαρίαν (τό όποιον πρό τίνος άνεκτήθη έκ τής Σερβικής κατοχής) 

έναντι 600 ύπερπύρων, καταβληθέντων διά 600 ούγγιών βενετικών δουκάτων. 

Τό λοιπόν τίμημα τοΰ κτήματος θά θεωρηθή ώς δωρεά προς τήν μονήν, χάριν 

τής ψυχικής σωτηρίας τών δωρητών. Ύστερόγραφον έν ώ καθορίζεται ότι ή 

πράξις είναι έγκυρος παρά τό ότι ό μέγας δομέστικος είχε παλαιότερον δωρή-

σει προς τήν μονήν Βατοπεδίου ενα μύλον εύρισκόμενον εντός τής περιοχής 

τών Μαριανών. —"Λ ρ χ. : Έν ονόματι τον πατρός. . . "Αννα Καντακουζη

νή. . . 

Κατάλογος, άρ. I I I ' . Κώδιξ, σελ. 56 - 60. 

"Εκδ.: Κ τ έ ν α ς , άρ. 8, 

106 Γράμμα τοΰ Μανουήλ 

Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς , ίνδ. 1 (1377; ) 

Συρτ. 1, φάκ. 17,8. Χάρτης 195 Χ 274. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις κακή: 

σχισίματα, υγρασία, ελλείπουν τεμάχια τοϋ έγγραφου.— Συντομογραφίαι όλίγαι. Πρωτό

τυπον. 

Ό Μανουήλ, τή συμφωνώ γνώμη τοΰ πρωτοστράτορος Παλαιολόγου, πα

ραιτείται υπέρ τής μονής Δοχειαρίου πάσης διεκδικήσεως σχετικώς προς τρία 

ζευγάρια καί ένα πάροικον είς Έρμήλειαν.—"Αρχ. : (άκέφ.) [Έπεί] προ-

ολίγου αναδραμόιν εις προσκύνησιν. . . 
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107 Άφιερωτήριον του μονάχου Σίμωνος 

27 'Οκτωβρίου, ίνδ. 5, Ι τ . 6890 (1381) 

Συρτ. 2, φάκ. 6,2. Χάρτης 359 Χ 302. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις καλή: 
υγρασία.— Συντομογραφίαι πολλαί. Πρωτότυπον. 

Ό μοναχός Σίμων (κατά κόσμον Σ τ α μ ά τ ι ο ς ) άφιεροΐ είς τήν μονήν Δοχει

αρίου (ηγούμενος Ί ω ν ά ς ) εν οίκημα έν Θεσσαλονίκη καί εν άμπέλιόν 3 μο

δίων είς τήν περιοχήν τοΰ 'Αγίου Φαντίνου. Είς αντάλλαγμα ό Σίμων θά κατοί

κηση είς τήν μονήν Δοχειαρίου. — Σίγνον τοΰ Σίμωνος καί 3 ύπογραφαί μαρ

τύρων. —"Α ρ χ. : Έν ονόματι τοΰ πατρός. . . Σίμων μοναχός. . . 

Κατάλογος, άρ. Η'. Κώδιξ, σελ. 37 - 38. 

108 Εγγραφον του Μανουήλ Δοβλυτζηνοΰ 

Ή χρονολογία άπωλέσθη (περί το 1381) 

Συρτ. 1, φάκ. 18,5. Χάρτης 436 x 292. Μελάνη καστανόχρους καί μαύρη.-— Διατήρησις 
κακή: όπαί, σχισίματα, υγρασία' τό εγγραφον είναι κολοβόν.— Συντομογραφίαι όλίγαι. 
'Ορθογραφία. Πρωτότυπον. 

Ό Μανουήλ Δοβλυτζηνός καί ό ηγούμενος τής μονής Δοχειαρίου ' ίωνάς 

ανταλλάσσουν έ'γγραφα επί τής έξης υποθέσεως: ό Δοβλυτζηνός παραχωρεί 

είς τήν μονήν τό έν Έ ρ μ η λ ε ί α κτήμα του, ένώ οί μοναχοί αναλαμβάνουν Οπως 

α ) μνημονεύουν έν ταϊς άκολουθίαις τών γονέων του καί αύτοΰ τοΰ ιδίου καί 

ποιοΰν κ α τ ' έ'τος είδικόν μνημόσυνον καί β) παρέχουν είς τόν Δοβλυτζηνόν καί 

είς εν εισέτι πρόσωπον, τό όποιον αυτός θέλει καθορίσει, τρία «αδελφάτα» 

καταβαλλόμενα είς εΐδος (σΐτον, Οσπρια, έλαιον, τυρόν) έν Θεσσαλονίκη. Είς 

τό Οπισθεν μέρος τοΰ έγγραφου, τουλάχιστον 5 ύπογραφαί αξιωματούχων τής 

Θεσσαλονίκης. —"Α ρ χ. : Έν ονόματι. . . δ δοΰλος τοΰ κραταιού. . . βασιλέοις 

Μανονήλ δ Δοβλυτζηνός. . . 

109 Γράμμα τής Μαρίας Δοβλυτζηνής 

'Ιανουάριος, ίνδ. 12 (1389) 

Συρτ. 1, φάκ. 18,3. Χάρτης 298 x 225. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις μετριω-
τάτη: ελλείπει κάτω τεμάχιον τοϋ έγγραφου, υγρασία, σχισίματα. - Συντομογραφίαι όλίγαι. 
'Ορθογραφία. Πρωτότυπον. 

Ή Μαρία, χήρα τοΰ Μανουήλ Δοβλυτζηνοΰ, εγγυάται προς τήν μονήν Δο-
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χειαρίου ότι οί κληρονόμοι της δεν θά απαιτήσουν άπό τήν μονήν τά τρία αδελ

φάτα, τά όποια νΰν εισπράττει ή Δοβλ,υτζηνή συμφώνως προς τόν γενόμενον 

διακανονισμόν μεταξύ τών μοναχών καί τοΰ συζύγου της. —"Α ρ χ. : Μαρία 

ή κατά δεύτερους γάμους. . . 

110 'Απόσπασμα έγγραφου 

(ΤΔ'/ΙΕ' αϊ.) 

Συρτ. 1, φάκ. 17,6. Χάρτης 65 x 145. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις κάκιστη: 
σώζεται μόνον τό άνω δεξιόν τμήμα τοϋ έ-γγράψΟΌ (7 στίχοι έφθαρμένοι έξ υγρασίας).—· 
Συντομογραφίαι όλίγαι. 

Αναφέρεται είς τάς άρετάς τοΰ κτήτορος μιας μονής (τής οποίας τό όνομα 

έχει εκπέσει) καί είς τους «ένδοξους Άσπιέτας». 

111 Γράμμα τής Θεοδώρας, συζύγου τοΰ 
Βαρθολομαίου Κόμητος 

Δεκέμβριος, [ίνδ. 1 3 ] , Ι τ . 6928 (1419) 

Συρτ. 1, φάκ. 18,4. Χάρτης 440 x 298. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις κακή: 
ελλείπουν τμήματα τοΰ έγγραφου κατά μήκος τής αριστεράς ώας, όπαί, υγρασία, σχισίματα.— 
Συντομογραφίαι όλίγαι. 'Ορθογραφία. Πρωτότυπον. 

Ή Θεοδώρα, θυγάτηρ τής προσφάτως θανούσης Μαρίας Δοβλυτζηνής, διε-

ξεδίκησεν ώς κληρονόμος τά έν Έρμηλεία χωράφια, τά όποια εΐχον παρά τών 

γονέων της παραχωρηθή προς τήν μονήν Δοχειαρίου. Τή παρεμβάσει τοΰ μη

τροπολίτου Θεσσαλονίκης Συμεών, επέρχεται συμβιβασμός: ή μονή διατηρεί 

τά χωράφια, παρέχει Ομως είς τήν Θεοδώραν τά τρία αδελφάτα διά τό έτος 

1419/20 καί άποζημίωσιν 12 ύπερπύρων. — Σίγνον τής Θεοδώρας καί 5 

ύπογραφαί (έν αΐς ή τοΰ συζύγου τής Θεοδώρας καί τοΰ χαρτοφύλακος Θεσ

σαλονίκης Νικολάου Πρεβεζιάνου). — " Α ρ χ . : < | Θεοδώρα) ή σύζνγος τώ 

περιόντι αρχοντι. . . 

112 Γράμμα τής μονής Δοχειαρίου 

Ιούλιος, ίνδ. 2, ετ. 6932 (1424) 

Συρτ. 2, φάκ. 0,7. Χάρτης 376 x 238. Μελάνη καστανόχρους.- Διατήρησις καλή: 
υγρασία.— Συντομογραφίαι όλίγαι. 'Ολίγα ορθογραφικά σφάλματα. Άντίγραφον. 
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Επειδή τό μετόχιον τής μονής Δοχειαρίου, το όνομαζόμενον Δάφνη, έχει 

έρημωθή, ό καθηγούμενος Μεθόδιος, οί προηγούμενοι Μακάριος καί Φιλόθεος 

καί οί λοιποί μοναχοί τό παραχωρούν είς τήν μονήν τού παπά κΰρ Διονυσίου, 

ή όποια θά τό καλλιεργή καί εκμεταλλεύεται παρέχουσα είς τήν μονήν Δοχεια

ρίου τό έν πέμπτον τής συγκομιδής. Ή καταβολή τοΰ ποσοστοΰ θά άρχίση 

μετά τριετίαν.—Ύπογραφαί 13 μοναχών τής μονής Δοχειαρίου. Ί Ι πραξις 

έπικυροΰται ύπό τοΰ πρώτου Γενναδίου, τοΰ πρώην πρώτου Μαλαχίου καί 

τεσσάρων μελών τής συνάξεως. —-"Α ρ χ. : Φθονερών αν είη καί μισοκάλων 

ανδρών. . . 

Κατάλογος, άρ. Θ'. Κώδιξ, σελ. 38 - 41. 

113 Άντίγραφον του προηγουμένου εγγράφου 

Συρτ. 2, φάκ. 6,9. Χάρτης 415 Χ 301. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις μετριο^τάτη: 

υγρασία, ελλείπει το κάτω άριστερον τμήμα τοϋ εγγράφου.— Συντομογραφίαι πολλαί. 

'Ολίγα ορθογραφικά σφάλματα. 

114 Τεμάχιον τοΰ υπ' άρ. 112 εγγράφου 

Συρτ. 1, φάκ. 17,5. Χάρτης 43 x 81. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις κακίστη: 

σώζεται ελάχιστον τμήμα έκ τοϋ κάτω μέρους τοΰ εγγράφου (3 στίχοι), ελλιπές κατά τάς 

δύο πλευράς.— Συντομογραφίαι όλίγαι. Άντίγραφον. 

Είς τά υπολείμματα αναγνωρίζει τις τμήμα τής τελικής φράσεως τοΰ εγ

γράφου καί 3 ονόματα μελών τής συνάξεως. 

115 Εγγραφον τών μονών Δοχειαρίου, Διονυσίου 
καί Ξηροποτάμου 

άνευ χρονολογικής ενδείξεως (περί τα ετη 1483 - 93) 

Συρτ. 1, φάκ. 14.8. Χάρτης (δίφυλλον) 295 x 213. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις 

μετρία: υγρασία, σχισίματα.— Συντομογραφίαι όλίγαι. Πολλά ορθογραφικά σφάλματα. 

Άντίγραφον ί ; ) 

Ό άγιος Νικόλαος Δάφνης είχε παραχωρηθή παρά τής μονής Δοχειαρίου 

είς τήν μονήν Διονυσίου, κατόπιν δε εδόθη άδεια είς τους Ξηροποταμηνούς 

Οπως φυτεύσουν «νεραντζιές καί κιτρίες». 'Επειδή προέκυψαν διαφοραί, οί εκ

πρόσωποι τών τριών μονών συνηντήθησαν, έπεκύρωσαν τήν συμφωνίαν καί 

έτακτοποίησαν τά μεταξύ των προβλήματα. —«Τπογραφαί» τοΰ πρώτου Ί -
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γνατίου, τοΰ ηγουμένου καί τριών μοναχών τής μονής Ξενοφώντος, δύο μονα

χών τοΰ Ρώσικου καί τριών εκπροσώπων τής μονής Ξηροποτάμου (ηγούμενος 

Μακάριος). —"Α ρ χ. : Είς δόξαν τοϋ κυρίου ημών Ίησοϋ Χριστού έσνναχθή-

καμεν τα τρία μοναστήρια. . . 

Κατάλογος άρ. ΝΔ'. Κώδιξ, σελ. 147. 

116 Τρεις δωρεαί 

Δευτέρα 8 'Ιουνίου - Κυριακή 20 'Ιουνίου (IÇ αϊ.) 

Συρτ. 1, φάκ. 18,2. Χάρτης 316 Χ 209. Μελάνη καστανόχρους καί μαύρη.— Διατήρησις 
μετρία: υγρασία, φθοραί.— Συντομογραφίαι όλίγαι. 'Ολίγα ορθογραφικά σφάλματα. Πρω
τότυπον (;). Πρβλ. Πίν. 18. 

Ό Δήμος Λυγδομμάτης (α), ό Δημήτριος τοΰ Γιαννιά (β) καί ό παπά Λου

κάς (γ) δωρίζουν είς τήν μονήν Δοχειαρίου τρία λιβάδια είς τό Παλαιοχώριον 

διά ψυχικήν των σωτηρίαν. — Πολλά ονόματα μαρτύρων. —"Α ρ χ. : Κατά 

τήν σήμερον ήμέραν, έν μηνί Ίοννίω. . . 

117 Σημειώσεις διάφοροι 

26 Αυγούστου, ετ. 7075 (1567) 

Συρτ. 1, φάκ. 18,12. Χάρτης 320 Χ 218. Μελάνη μαύρη.— Διατήρησις καλή: όπαί τίνες, 

σχισίματα.— Συντομογραφίαι πολλαί. Πρωτότυπον. 

Τά ελληνικά σημειώματα έχουν γραφή επί τοΰ άνω μέρους τούρκικου εγ

γράφου. 'Αναφέρονται εις αντιπροσωπείας τών μονών, έξοδα γενόμενα υπό τής 

μονής Δοχειαρίου κλπ. 

118 Εγγραφον τής μονής Δοχειαρίου 

Αύγουστος, ίνδ. 13, Ιτ. 7078 (1570) 

Συρτ. 1, φάκ. 26. Χάρτης 487 x 416. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις καλή.— 
Συντομογραφία», όλίγαι. Πολλά ορθογραφικά σφάλματα. Πρωτότυπον. Είς τό κάτω μέρος, 
διά πολύχρωμων μεταξωτών μηρίνΟων, κρέμανται τρεις βλαχικαί σ φ ρ α γ ί δ ε ς (διάμ. 
48, 50, 48). 

Μετά τήν κατά τό έτος 7076 (1567/8) δήμευσιν τών μοναστηριακών πε

ριουσιών ύπό τοΰ έμίνη τοΰ σουλτάνου Σελήμ [τοΰ Β'], οί μοναχοί τής μονής 

16 
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τών Ταξιαρχών τοΰ Δοχειαρίου, ευρεθέντες είς άπόγνωσιν, άπηυθύνθησαν 

προς τόν βοεβόδαν πάσης Μολδοβλαχίας Μπόγδανον καί τήν μητέρα του Ρ ο -

ξάνδραν, οί όποιοι, γινόμενοι διά δευτέραν φοράν κτήτορες τής μονής έξηγό-

ρασαν, αντί 165 χιλιάδων άσπρων, πάντα τ ά κτήματα τοΰ Δοχειαρίου καί τ ά 

απέδωσαν είς τήν μονήν. Οί μοναχοί αναλαμβάνουν δπως ποιώσιν ανελλιπώς 

είς μνήμην τής Ροξάνδρας τήν κ α τ ' έτος έορτήν καί άγρυπνίαν τοΰ αγίου Νι

κολάου. Τό εγγραφον έγένετο ενώπιον τών μοναχών, τής Ροξάνδρας καί τοΰ 

Μπογδάνου είς μνήμην τοΰ αποθανόντος πατρός αύτοΰ 'Αλεξάνδρου (έν μ.ο-

ναχοΐς Π α χ ω μ ί ο υ ) καί κτήτορος τής μονής. — 15 ύπογραφαί Δοχειαριτών 

μοναχών (ηγούμενος Συμεών, προηγούμενοι Θεοφάνης καί Θεόφιλος). —"Λ ρ χ. 

Έν ετει ιζ
ωοςφ, εν εκείνω τώ καιροί). . . 

Κατάλογος, άρ. Γ. Κώδιξ, σελ. 42 - 44. 
"Εκδ.: Κ τ έ ν α ς , άρ. 15. 

119 Άντίγραφον (ΙΖ' at.) του προηγουμένου εγγράφου 

Συρτ. 1, φάκ. 26. Χάρτης 765 x 518. Μελάνη μαύρη.— Διατήρησις μετρία: υγρασία, 
σχισίματα.—• Συντομογραφίαι όλίγαι. Είς το άνω μέρος είς το κέντρον αποτύπωμα σ φ ρ α-
γ ϊ δ ο ς (διάμ. 37 ) τής 'Ιεράς Κοινότητος, εκατέρωθεν δε δύο αποτυπώματα τής σ φ ρ :.-
γ ϊ δ ο ς (διάμ. 48) τής μονής Δοχειαρίου. 

120 Όμολογία 
3 Δεκεμβρίου 7092 (1583) 

Συρτ. 1, φάκ. 18,11. Χάρτης (δίφυλλον) 215 x 156. Μελάνη μαύρη.— Διατήρησις καλή: 
υγρασία, ασήμαντοι όπαί.— Συντομογραφίαι όλίγαι. 'Ολίγα ορθογραφικά σφάλματα. Πρω
τότυπον. Διακρίνεται αποτύπωμα τουρκικής ωοειδούς σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς (διάμ. 18). 

Οί αδελφοί Γεώργιος καί Θεοδόσιος Κριτόπουλοι έδωκαν είς τήν μονήν 

τών Δοχειαριτών 2.000 άσπρα καί έλαβον παρά τών μοναχών τήν άδειαν «νά 

περάσουν τό νερόν μέσα άπό τό χωράφιον τοΰ μοναστηρίου». 'Αποφασίζεται 

όπως αμφότερα τ ά μέρη αρκεσθούν είς τήν παροΰσαν όμολογίαν χωρίς νά κατα

φύγουν είς τόν καδήν καί επιδιώξουν τήν εκδοσιν χοτζετίου. — Ύ π ο γ ρ α φ α ί 

τών δύο αδελφών καί 8 μαρτύρων. —"Α ρ χ. : Έν ετει ,ζ^βω, έν μηνί Δεκε-

βρίω γη δμολόγισαν ό τε κνρ Γεώργιος. . . 

121 Όμόλογος 
Μάρτιος 7100 (1592) 

Συρτ. 1, φάκ. 27,3. Χάρτης 152 x 206. Μελάνη μαύρη.— Διατήρησις μετριωτάτη: 
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φθοραί, σχισίματα, υγρασία.— Συντομογραφίαι όλίγαι. "Ορθογραφικά σφάλματα. Πρωτό
τυπον (;). 

Ό Κριτόπουλος ό Θεσσαλονικεύς ενεργών καλή τή πίστει μετέτρεψε είς μύ

λους δύο όσπήτια ευρισκόμενα είς τά Δοχειαριτικά μυλοστάσια τών Μαριανών 

καί τοΰ Μυριοφύτου. Νΰν συμβιβάζεται μετά τών μοναχών: ό μύλος τών Μα

ριανών θά εξακολούθηση νά εργάζεται κανονικώς, ενώ ό τοΰ Μυριοφύτου θά 

άργη, μέχρις ότου τόν αγοράσουν οί Δοχειαρϊται, άποζημιοΰντες τόν Κριτό-

πουλον δι' 6.000 άσπρων. — 2 ονόματα μαρτύρων. —"Α ρ χ. : Κατά το έτος, 

£ρ έν μηνί Μαρτίω. 'Ομολογά έγω δ Κριτοπονλος δ Θεσσαλονικες. . . 

122 Όμολογία 
25 Μαΐου 7109 (1601) 

Συρτ. 1, φάκ. 27,5. Χάρτης 158 x 154. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις μετρία: 
υγρασία, όπαί.— Συντομογραφίαι όλίγαι. 'Ορθογραφικά σφάλματα. Πρωτότυπον. 

Οί γέροντες τής χώρας Όρμήλειας έπώλησαν αντί 1400 άσπρων είς τόν 

Παΐσιον, οίκονόμον τής μονής Δοχειαρίου, εν άμπέλιόν διά νά πληρώσουν το 

χ-αράτ^ι το αυθεντηκον. — 1 3 ύπογραφαί. —"Α ρ χ. : "Ετους ,ζρθ' έν μηνιΜαΐω 

κε . Όμολογονμεν ημείς ή γέρονταις της χώρας τής Όρμήλιας. . . 

123 Όμολογία 
'Απρίλιος 7116 (1608) 

Συρτ. 1, φάκ. 27,6. Χάρτης 147 x 156. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις κακή: 
έχει αποκοπή το κάτω μέρος τοΰ έγγραφου.— Συντομογραφίαι όλίγαι. "Ορθογραφικά σφάλ
ματα. Πρωτότυπον (; ). Είς τό άνω μέρος δύο έξίτηλα αποτυπώματα σ φ ρ α γ ί δ ω ν (διάμ. 
13 καί 12). 

Ή κερά Δούκαινα άφιεροϊ τήν οικίαν της είς τήν μονήν Δοχειαρείου" οί μο

ναχοί αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν νά διατρέφουν τήν δωρήτριαν εφ' όρου 

ζωής. — Τουλάχιστον 4 ονόματα Δοχειαριτών μοναχών, έν οΐς καί ό ηγούμε

νος Σεραφείμ.— "Α ρ χ. : Κατά ,ζριζ', μηνί Άπριλίω, ελθοϋσα προς ημάς ή 

τιμιωτάτη κερά Λούκενα. . . 

124 Καθορισμός συνόρων 
'Ιανουάριος 7118 (1610) 

Συρτ. 1, φάκ. 27,7. Χάρτης 219 x 164. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις καλή.— 
Συντομογραφίαι όλίγαι. Άντίγραφον (;). 
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Καθορίζονται τά έν Κασσάνδρα όρια μεταξύ τών κτημάτων τών μονών Σί

μωνος Πέτρας καί Δοχειαρίου. — 6 ονόματα μοναχών. —"Α ρ χ. ; Έν ετει, 

,ζριη, εν μηνί Ίαννουαρίω κοινολογησάμενοι οί τε έκ τοϋ Σίμωνος Πέτρας καί 

οί Δοχειαρίται. . . 

125 Όμολογία 

7120 (1611/12) 

Συρτ. 1, φάκ. 27,4. Χάρτης 208 x 154. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις καλή: 
υγρασία.— Συντομογραφίαι όλίγαι. 'Ορθογραφικά σφάλματα. Πρωτότυπον {;). 

Ό Κωνστάκας πωλεί αντί 365 άσπρων είς τους Δοχειαρίτας ένα «τόπον» 

εύρισκόμενον «σιμά εις τοΰ Σαραντηνοΰ τοΰ μούτζου». —4 ονόματα μαρτύ

ρων. —"Α ρ χ. : ]ζρκ ομολογώ εγώ δ Κωνστακας. . . 

126 Εγγραφον των μονών Δοχειαρίου καί Κωνσταμονίτου 

Μάρτιος, ίνδ. 13, Ι τ . 7138 (1630) 

Συρτ. 1, φάκ. 14,12. Χάρτης 550 x 420. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις μετρία: 
υγρασία, όπαί.— Συντομογραφίαι πολλαί. 'Ολίγα ορθογραφικά σφάλματα. Πρωτότυπον (;). 
Είς το άνω μέρος αποτύπωμα τής σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς τής μονής Δοχειαρίου. 

Οί εκπρόσωποι τών μονών Κωνσταμονίτου (Νικηφόρος προηγούμενος καί 

δίκαιος) καί Δοχειαρίου ('Ιγνάτιος προηγούμενος καί δίκαιος) μεταβαίνουν 

είς τόν διεκδικούμενον τόπον τοΰ Σκαμανδρηνοΰ, καθορίζουν τά Ορια καί το

ποθετούν όροθέσια. —• Τουλάχιστον 17 ύπογραφαί. —-"Α ρ χ. : Οί πάλαι τών 

προημών. . . 

127 Ένθύμησις 

2 Δεκεμβρίου 1630 

Συρτ. 1, φάκ. 18,16. Χάρτης 142 x 90. Μελάνη μαύρη.— Διατήρησις καλή.— Συντο
μογραφίαι όλίγαι. Πολλά ορθογραφικά σφάλματα. Πρωτότυπον. Είς το κάτω μέρος απο
τύπωμα σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς (διάμ. 14). 

Ό παπάς Βενιαμίν άφιέρωσεν είς τήν μονήν Δοχειαρίου τό είς αυτόν ανή

κον ήμισυ τοΰ κήπου τοΰ Τουρμουσιαγά. — 6 ονόματα μαρτύρων. ---"Ά ρ χ. : 

"Ενθήμησης δια τον Τουρμουσιαγά τον γγιπο. . . 
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128 Όμόλογον 

12 'Ιουλίου 7142 (1634) 

Συρτ. 1, φάκ. 27,9. Χάρτης 304 χ 213. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις καλή.— 
Συντομογραφίαι όλίγαι. 'Ορθογραφικά σφάλματα. Πρωτότυπον. Είς το άνω μέρος αποτύ
πωμα τής σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς τοΰ πρωτάτου (διάμ. 26). 

Ό Θεοφάνης ό τζαγκάρης, λαβών 10.000 άσπρα, συμβιβάζεται μέ τήν μο

νήν Δοχειαρίου σχετικώς προς τό κελλίον της, τό όποιον κατεϊχεν: ή μονή επέ

στρεψε προς αυτόν 10.000 άσπρα, αντιστοιχούντα προς τήν τιμήν αγοράς τοΰ 

κελλίου, τήν οποίαν είχε καταβάλει, καί τών βελτιώσεων τάς οποίας εΐχεν 

επιφέρει είς αυτό- ό Θεοφάνης αναλαμβάνει νά έπιστρέψη τό κελλίον είς τήν 

μονήν τήν 26ην 'Οκτωβρίου. — 11 ύπογραφαί μελών τής συνάξεως. —"Α ρ χ. : 

"Ετος ζρμβ, έν μηνή Ίονλλ'ιω ιβ'. 'Ομολογώ έγώ δ Θεοφάνης. . . 

129 Όμολογία των Δοχειαριτών 

19 Νοεμβρίου 7152 (1643) 

Συρτ. 1, φάκ. 20,10. Χάρτης 148 x 115. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις καλή: 
υγρασία.— Συντομογραφίαι όλίγαι. "Εξαιρετικώς πολυάριθμα ορθογραφικά σφάλματα. 
Πρωτότυπον ( ; ). 

Οί Δοχειαρΐται γέροντες Ρωμανός καί Κορνήλιος εκπροσωπούντες τόν καθη-

γούμενον καί τους λοιπούς μοναχούς ομολογούν ότι προέβησαν είς άνταλλαγήν 

χωραφιών μέ τόν Ούσμάν πασιά (κατωτέρω: Ούσμάν πέγι) καί τόν υίόν του 

Μουσλί τζελεπή* παρέδωσαν τό χωράφιον τοΰ άλωνίου καί ελαβον τό τοΰ Γαύ

ρου, τό όποιον συνορεύει μέ άλλα κτήματα των. —• 6 ονόματα μαρτύρων (έξ ών 

οί 4 μουσουλμάνοι). —"Α ρ χ.: Επι έτος ,ζρνβ μινί Νοέμβριο εις τας ιθ'. Όμο-

λογούμεν. . . 

130 Όμολογία τής μονής Σίμωνος Πέτρας 

26 Δεκεμβρίου 7152 (1643) 

Συρτ. 1, φάκ. 27,8. Χάρτης 308 x 213. Μελάνη μαύρη.— Διατήρησις καλή: υγρασία.— 
Συντομογραφίαι όλίγαι. Πρωτότυπον. Είς το άνω μέρος αποτύπωμα τουρκικής σ φ ρ α γ ϊ-
δ ο ς (διάμ. 16) καί αποτύπωμα τής σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς (διάμ. 33) τής μονής Σίμωνος Πέ
τρας. 

Δημιουργηθείσης διενέξεως μεταξύ τών μονών Σίμωνος Πέτρας καί Δο-
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χειαρίου σχετικώς προς τόν τόπον τής Δάφνης, εκλήθη κατής καί έν συνεργα

σία μέ τους Τούρκους διοικητάς τοΰ'Αγίου "Ορους καί με τήν μεγάλην σύναξιν 

άπεφάσισεν ότι ό τόπος ανήκει είς τήν μονήν Σίμωνος Πέτρας καί αί έλαϊαι 

εις τήν μονήν Δοχειαρίου. — 8 ονόματα μελών τής συνάξεως καί 5 εκπροσώ

πων τής μονής Σίμωνος Πέτρας (καθηγούμενος Σαμουήλ). —"Α ρ χ. : Έπι 

έτους ,ζρνβ', μηνί Δεκεμβρίω κζ', έξονσιάζοντος εις το "Αγιον "Ορος δ Μεεμέτ 

αγάς με τον Μουσταφάμπεγι καί τον Χονσεινπεγι έσυγχνστήκαμεν ημείς. . . 

131 Όμολογία 

28 Ιουλίου 7167 (1659) 

Συρτ. 1, φάκ. 27,2. Χάρτης 202 x 107. Μελάνη μαύρη.— Διατήρησις καλή: υγρασία.— 
Συντομογραφίαι όλίγαι. Πολλά ορθογραφικά σφάλματα. Πρωτότυπον. 

Τά κορίτζια τής καλογραίας άπό τά Πλανά, ή Χρυσονικιά καί ή Δούκινα, 

συμβιβάζονται μέ τους Δοχειαρίτας μοναχούς ώς προς τήν άννόναν τής μητρός 

των καί ώς προς εν «καματερόνυ, τό όποιον ή μήτηρ των είχε δώσει είς τό 

μετόχιον τής Πεγαρδίκιας: ή μονή έπέστρεψεν είς αύτάς τό καματερόν καί 

εδωκεν επί πλέον δύο μουζούρια αλεύρου καί δύο μουζούρια «σμιγάδι». —Υ

πογραφή τοΰ γράψαντος παπά Δημητρίου. —"Α ρ χ. : -f-Ωμονλονγοϋμεν ο'ιμίς 

τα κωρίτζηα τις καλωγρέας. . . 

132 Όμόλογον 
13 Νοεμβρίου 1664 

Συρτ. 1, φάκ. 27,13. Χάρτης 209 x 153. Μελάνη μαύρη. — Διατήρησις καλή.— Συντο
μογραφίαι έλάχισται. "Εξαιρετικώς πολυάριθμα ορθογραφικά σφάλματα. Πρωτότυπον);). 
Πρβλ. ΓΙίν. 20. 

Ό Δημήτριος Σπανός πωλεί αντί 2.000 άσπρων είς τους Δοχειαρίτας μο

ναχούς τό άμπέλιόν, τό όποιον εΐχεν αγοράσει άπό τήν 'Ασημένια. — 9 ονό

ματα μαρτύρων. —"Α ρ χ. : ,αχξδ'. Δια της παρούσις ομολογίας καί άποδί-

ξεως. . . 

133 Όμολογία 
9 Μαρτίου 1670 

Συρτ. 1, φάκ. 27, 13α. Χάρτης (δίφυλλον) 298 x 208. Μελάνη καστανόχρους.— Δια-
τήρησις καλή.— Συντομογραφίαι όλίγαι. Πρωτότυπον. 
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Οί υιοί τοΰ ιατρού όμολογοΰν ότι εισέπραξαν άπό τους Δοχειαρίτας μονα

χούς τό προς τόν πατέρα αυτών χρέος των. Ή έξόφλησις έγένετο Οταν έπε-

σκέφθη τήν Θεσσαλονίκην «ό πολυχρονεμένος ό βασιλεύς». — 4 τουρκικαί καί 

15 έλληνικαί ύπογραφαί μαρτύρων. —"Α ρ χ. : μχο 1670. Εις αύτώ το άνωθεν 

πρωγεγραμένον έτος μηνι Μαρτίω 9. 

134 Όμολογία καί άπόδειξις τής μονής 'Αγίου Παύλου 

8 Δεκεμβρίου 1673 

Συρτ. 1, φάκ. 27,14. Χάρτης 300 x 205. Μελάνη φαιόχρους.— Διατήρησις καλή: υγρα
σία.— Συντομογραφίαι όλίγαι. Πολλά ορθογραφικά σφάλματα. Πρωτότυπον. Είς τό άνω 
μέρος αποτύπωμα τής σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς (διάμ. 32) τής μονής 'Αγίου Παύλου. 

Ό καθηγούμενος τής μονής 'Αγίου Παύλου 'Ησαΐας ιερομόναχος αναγνω

ρίζει, κατόπιν κρίσεως έκ μέρους αρχόντων τής Θεσσαλονίκης, ότι ή κατ' αυ

τόν μονή κατεπάτησε κτήματα τής μονής Δοχειαρίου έν Λογγώ. Τά κτήματα 

επιστρέφονται είς τήν μονήν Δοχειαρίου, οί Άγιοπαυλϊται Ομως διατηρούν 

τό δικαίωμα νά επιζητήσουν πατριαρχικόν εγγραφον άφορίζον όσους τυχόν 

έψευδομαρτύρησαν είς τήν ύπόθεσιν καί συνεπώς νά επιδιώξουν άναθεώρησιν 

τής κρίσεως.—9 ύπογραφαί τοΰ «proigoumen» Ήσαΐου σλαβιστί, εξ κληρι

κών αρχόντων τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καί δύο λαϊκών).—"Α ρ χ. : 

Διά τής παρούσης μον δμωλογίας καί άποδίξεος διλωπιώ έγο δ καθηγοϋμενος 

σεβάσμιας μονής τοΰ άγιου Παύλου 'Ärar/ctg. . . 

135 Εγγραφον του ηγουμένου τής μονής 'Αγίου Παύλου 

8 Δεκεμβρίου 1673 

Συρτ. 1, φάκ. 27,15. Χάρτης 188 Χ 150. Μελάνη φαιόχρους.— Διατήρησις καλή.— 
Συντομογραφίαι όλίγαι. Πολλά ορθογραφικά σφάλματα. Πρωτότυπον. Είς το άνω μέρος 
αποτύπωμα τής σ φ ρ α γ ί δ ο ς (διάμ. 32) τής μονής 'Αγίου Παύλου. 

Ό καθηγούμενος τοΰ 'Αγίου Παύλου 'Ησαΐας (υπογράφει ώς proigoumen) 

αναλαμβάνει έναντι τών Δοχειαριτών τήν ύποχρέωσιν νά προσκόμιση τό πα

τριαρχικόν γράμμα (πρβλ. τό προηγούμενον εγγραφον) πρό τής προσεχοΰς 

15 Αυγούστου. Επίσης συνεφωνήθη βτι άπο τήν προσεχή συγκομιδήν οί Δο-

χειαρϊται θά λάβουν 4 μουζούρια σίτου. —Υπογραφή. —"Α ρ χ. : Δηα του 

παρόντος διλοπιώ εγώ δ καθηγοϋμενος. . . 
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136 Έξουσιοδότησις (επιτροπική) 

23 Φεβρουαρίου 1674 

Συρτ. 1, φάκ. 27,16. Χάρτης (δίφυλλον) 213 χ 150. Μελάνη καστανόχρους.— Διατή-
ρησις καλή.— Συντομογραφίαι όλίγαι. Πρωτότυπον. 

Ή Γερακίνα, χήρα τοΰ 'Αγγελή Καραβάλη, εξουσιοδοτεί τόν νΰν σύζυγόν 

της κυρίτζην Γερακούδην όπως μεταβή είς τάς μονάς Δοχειαρίου καί Ρούσι

κου καί παραλαβή τά άσπρα, τά όποια είχε λαμβάνειν ό 'Αγγελής. —• 5 ύπο

γραφαί μαρτύρων, έν οις ό 'Ιερισσού καί Άγιου "Ορους Χριστόφορος. —"Α ρ χ. : 

"Εβτωντας καί να δώσϊ} το κοινον χρέος ό 'Αγγελής Καραβάλης. . . 

137 Όμολογία καί άπόδειξις 

Δευτέρα, 24 'Ιουνίου, ίνδ. 1, έτ. 7186 (1678) 

Συρτ. 1, φάκ. 27,18. Χάρτης 215 x 150. Μελάνη καστανόχρους.-- Διατήρησις μετρία: 
όπαί, υγρασία.— Συντομογραφίαι όλίγαι. Πολλά ορθογραφικά σφάλματα. Πρωτότυπον);). 

Ό Γιάννος τοΰ Αύγέρου τοΰ Λιομπανιώτη ό Πατερίτζας καί ή σύζυγος του 

'Αφέντρα χαρίζουν είς τήν μονήν Δοχειαρίου (ιερομόναχος Κοσμάς) Ινα οντά 

(έν τή παρούση περιπτώσει ή λέξις φαίνεται δτι δηλοΐ χωριστόν κτήριον) καί 

εν τεμάχιον κήπου, ίνα μετατραπούν είς κονάκιον. Είς αντάλλαγμα ό Κοσμάς 

έχάρισεν είς αυτούς εν πολύτιμον μανδήλιον καί ενέγραψε τά ονόματα των είς 

τήν άγίαν πρόΟεσιν τής μονής,— 12 ονόματα μαρτύρων. —"Α ρ χ. : Θ(εό)ς.\\ 

Δια τής παρούσης μας ομολογίας καί άποδίξεως δηλοπηδ έγώ δ Γιάνος. . . 

138 Όμολογία 

15 Αυγούστου 7189 (1681) 

Συρτ. 1, φάκ. 27,17. Χάρτης 213 Χ 156. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις καλή: 
υγρασία, μικρά σχισίματα.— Συντομογραφίαι όλίγαι. ΙΙολλά ορθογραφικά σφάλματα. Πρω
τότυπον. Είς το κάτω μέρος αποτύπωμα τής σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς (διάμ. 28) τής μονής Δο
χειαρίου. 

Οί Δοχειαρϊται μοναχοί παραχωρούν έπί διετίαν τρεις μύλους είς τόν Μου

σταφά τζελεπή Χασζανατάρη ( =θησαυροφύλακα), ό όποιος αναλαμβάνει νά 

τους έπισκευάση, νά δίδη κατ' έτος είς τήν μονήν άπό 40 μουζούρια (αλεύ

ρου), καί νά πληρώνη τά έξοδα (χάρτζι) τής Καρκάρας καί τών Μαργιανών. 

Μετά διετίαν, ό τζελεπής θά δανείση άτόκως είς τήν μονήν 300 γρόσια διά νά 
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επισκευασθούν οί μύλοι καί θά διατήρηση τήν νομήν αυτών διά μίαν εισέτι 

πενταετίαν, δίδων κατ' έτος άπό 40 μουζούρια αλεύρου προς τήν μονήν. — Ύπο

γραφαί τοΰ προηγουμένου Δανιήλ καί τοΰ δικαίου Βαρθολομαίου. —"Λ ρ χ. : 

Όμολογοϋμεν έμης ή Δοχειαρίταις το πάς εδοσαμε. . . 

139 Γράμμα τής μονής Κωνσταμονίτου 
'Οκτώβριος 1686 

Συρτ. 2, φάκ. 1,3. Χάρτης 342 Χ 278. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις καλή: σχι
σίματα.— Συντομογραφίαι όλίγαι. Πρωτότυπον (;). Είς τό άνω μέρος αποτύπωμα τής 
σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς τής μονής Κωνσταμονίτου (διάμ. 35). 

"Απαντες οί μοναχοί τής μονής Κωνσταμονίτου (δίκαιος Σωφρόνιος) συμ

φωνούν μέ τους μοναχούς τής μονής Δοχειαρίου, δπως τό είς τήν περιοχήν τοΰ 

Καλλιγράφου διεκδικούμενον ύπό τών δύο μονών χωράφιον παραμείνη άκαλ-

λιέργητον ούτως ώστε νά αποφευχθούν αί προστριβαί.— 6 ύπογραφαί. —"Α ρ χ. : 

Έν ονόματι πατρός. . . Δια τοΰ παρόντος ημών γράμματος. . . 

Κατάλογος, άρ. ΞΗ'. Κώδιξ, σελ. 170-171. 
"Εκδ.: Γ έ ρ ω ν ' Ι ε ρ ό θ ε ο ς , σελ. 66 - 68. 

140 "Εγγραφος συμφωνία 
Μάιος 1690 

Συρτ. 1, φάκ. 27,19. Χάρτης (δίφυλλον) 215 x 152. Μελάνη μαύρη.— Διατήρησις με
τρία: υγρασία.— Συντομογραφίαι όλίγαι. Πολλά ορθογραφικά σφάλματα. Πρωτότυπον. Είς 
το κάτω μέρος αποτύπωμα τουρκικής σ φ ρ α γ ΐ δ ο ς (διάμ. 16). Είς τήν σελ. 4 έπικύ-
ρωσις τουρκική τής αυτής συμφωνίας, γενομένη κατά τό ίτος 1715-1716. 

Οί Πλανιώται, μέ επί κεφαλής τόν βεκίλην όλης τής χώρας γέρο Γιάννη 

τής Μεγαλόνας, ρυθμίζουν (έκάμαμε σούλφη = s u l h ) μέ τους Δοχειαρίτας μο

ναχούς (προηγούμενος Δανιήλ) τά σχετικά μέ τήν νομήν τών αιγοπροβάτων 

(ειδικώς μνημονεύονται τά πρόβατα τά κονιάρικα), γελαδιών καί μελισσιών 

είς τήν περιοχήν τής Περγαδίκιας. — 5 ύπογραφαί Τούρκων μαρτύρων. —-

"Α ρ χ. : Zita τοϋ παρόντος γράματος δμολογούμεν εμείς ή Πλανιότε, δ γέρο 

Γιάνης. . . 

141 Γράμμα 
18 'Οκτωβρίου 1694 

Συρτ. 1, φάκ. 27,21. Χάρτης (δίφυλλον) 205 x 150. Μελάνη μαύρη.— Διατήρησις καλή.— 
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Συντομογραφίαι όλίγαι. Πολλά ορθογραφικά σφάλματα. Πρωτότυπον. Είς το κάτω μέρος 
αποτύπωμα σ φ ρ α γ ΐ δ ο ς (διάμ. 17). 

Ό θερεανός παραδίδει είς τήν μονήν τών 'Αρχαγγέλων τοΰ "Αθω (προε-

στώς Βαρθολομαίος) σπιτοτόπι αστό γιαλό κοντά». — 10 ονόματα μαρτύ

ρων. —"Α ρ χ. : Δια τον παρόντος γράματος διαλαμβανι το παρόν πος εδοσα. . . 

142 Όμολογία 

1694 

ϊ υ ρ τ . 1, φάκ. 27,20. Χάρτης 208 x 148. Μελάνη φχιόχρους.— Διχτήρησις καλή.— 

Συντομογραφίαι όλίγαι. Εξαιρετικώς πολυάριθμα ορθογραφικά σφάλματα. Πρωτότυπον. 

Ό Κωνσταντίνος τοΰ Μανώλη δωρεΐται προς τήν μονήν Δοχειαρίου τό έκ 

1.000 κλημάτων άμπέλιόν του «στό Κάβακα» πλησίον τοΰ Μυριοφύτου. Είς 

αντάλλαγμα τό όνομα τοΰ δωρητοΰ καθώς καί τής συζύγου του Βασιλικής εγ

γράφονται είς τό βρέβιον τής μονής δι' εν σαρανταλείτουργον. — 6 ύπογραφαί 

μαρτύρων (έν οΐς ό Μυριοφύτου 'Ιωακείμ καί ό 'Ιερισσού Ζαχαρίας). — "Α ρ χ.: 

Ομόλογο εγο δ Κονστατινος του Μανολι το πος εδο)σα. . . 

143 Όμολογία 

9 Αυγούστου 1695 

Συρτ. 1, φάκ. 27,22. Χάρτης 260 x 151. Μελάνη μαύρη.— Διατήρησις καλή.— Συντο
μογραφίαι όλίγαι. 'Ολίγα ορθογραφικά σφάλματα. Πρωτότυπον (;). 

Ή Άνθημία πωλεί έναντι 35 γροσιών τό άμπέλιόν της προς τόν Χατζή πνευ

ματικόν. - 12 σίγνα μαρτύρων. --"Α ρ χ .: Δια τείς παρούσας και αποίδίξεος 

ωμολόγό εγο ει 'Ανθήμία. . . 

144 Περιορισμός 

"Ανευ χρονολογικής ενδείξεως (ΙΖ ' αί.) 

Συρτ. 1, φάκ. 19,2. Χάρτης 313 x 227. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις μετρία. 

Αντίγραφον. 

Περιγραφή τοΰ συνόρου μεταξύ τών μονών Δοχειαρίου καί Ξενοφώντος-

είς τό verso σημείωσις σχετική προς τό κελλί τοΰ παπά Θεοδόση. —"Λ ρ χ. : 

+ Γνοθι (ο)τι οΰν το Ξενοφοτηνό τό χρισόβουλο. . . 
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145 'Απόσπασμα προικοσυμφώνου(;) 

"Ανευ χρονολογικής ενδείξεως (ΙΖ' αί.) 

Συρτ. 1, φάκ. 18,10. Χάρτης 210 x 157. Μελάνη μαύρη.— Διατήρησις καλή.— Πρω

τότυπον (;). 

Άπαρίθμησις οικιών, άμπελίων, οικιακών σκευών, αγροτικών εργαλείων, 

γυναικείων ενδυμάτων, κλπ. — "Α ρ χ. : Είς τω (όνομα τοΰ κιρίον ημών Ιησού 

Χριστού. Αρχι το σπίτη ανώγι καί κατώγι. . . 



252 \ . ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ 

Α'. ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 

Χρονολογία Είδος εγγράφου Αρ. εγγρ. 

1037, Σεπτέμβριος 

1051, Αύγουστος 

1089, Φεβρουάριος 

1089, Μαρτίου 25 

Ι Α ' / Ι Β ' αί. 

1112, Φεβρουάριος 

1117, Δεκεμβρίου 14 

ολίγον μετά το 1118 

IB' αί. 
1195, 'Απριλίου 25 η 30 

1262(;), 'Ιανουάριος 

1267 ή 1282, 'Ιανουάριος 

μεταξύ 1274 καί 1282 

1300 ή 1301, Μάρτιος 

1311, Δεκεμβρίου 28 

1312, Μάρτιος 

1313, Αύγουστος 

1314, Μάιος 

περί το 1317 (;) 

1330/1331 (;) 

μεταξύ 1328 καί 1337 

1337, Μάιος 

1338, 'Απρίλιος 

1341, 'Απρίλιος 

1343, Μάιος 

1344 (;), Μάρτιος 

1344, Σεπτέμβριος 

1345, 'Ιούνιος 

περί το 1345 

1349, Μάρτιος 

' Γπόμνημα τοϋ κριτοΰ Βολεροΰ, Στρυμόνος 

καί Θεσσαλονίκης 

"Εγγραφον τοΰ πρώτου Θεοφύλακτου 

Πρόσταξις 'Αλεξίου Α' Κομνηνού 

Πρόσταξις "Αννης τής Δαλασσηνής 

Μολυβδίνη σφραγίς τοΰ 'Ιωάννου σεβαστού τοΰ 

Κομνηνού 

Πωλητήριον Ιγγραφον 

Ε γ γ ρ α φ ο ν ανταλλαγής 

Διαθήκη τοϋ ηγουμένου τοϋ Δοχειαρίου Νεοφύτου, 

πρώτου τοϋ 'Αγίου "Ορους 

Τεμάχιον εγγράφου 

"Εγγραφον τοΰ ηγουμένου τής μονής Δοχειαρίου 

Ματθαίου 

"Εγγραφον τοΰ πρώτου 'Αρσενίου 

Χρυσόβουλλον σιγίλλιον τοΰ Μιχαήλ Ι Γ Παλαιο

λόγου 

Χρυσόβουλλος λόγος τοΰ Μιχαήλ Ι Γ Παλαιολόγου 

Πλαστόν εγγραφον τοΰ πρώτου Θεωνά 

Δωρητήριον εγγραφον 

"Ασφάλεια τοΰ πρώτου Θεοφάνους 

Άφιερωτήριον εγγραφον 

Άφιερωτήριον εγγραφον 

Πρακτικον 

Διαθήκη τοΰ κτήτορος τοΰ μονυδρίου τοΰ Προ

δρόμου 

Χρυσόβουλλος λύγος Ανδρόνικου Γ' Παλαιολόγου 

Σιγιλλιώδες γράμμα τοϋ δομεστίκου τών θεμάτων 

Κωνσταντίνου Μακρηνοΰ 

Σιγιλλιώδες γράμμα τοϋ δομεστίκου τών θεμάτο^ν 

Κωνσταντίνου Μακρηνοΰ 

Σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ πρωτοκυνηγοΰ 'Ιωάννου 

Βατατζή 
Χρυσόβουλλος λόγος τοΰ 'Ιωάννου Ε ' Παλαιολό

γου 

Σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ όρφανοτρόφου Έδεσση-

νοΰ 

Γραφή τοϋ πρωτοβεστιαρίτου 'Ιωάννου Δούκα 

"Εγγραφον τής συνάξεως τών Καρυών 

Σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ επισκόπου Ίερισσοΰ καί 

Ά γ ι ο υ Ό ρ ο υ ς Σεργίου 

Χρυσόβουλλος λόγος τοΰ Στεφάνου Δουσάν 

18 
52 

1 
1 

19 
93 
9'. 

95 

20 

96 
53 

56 
98 
58 
99 

100 
21 

101 
5 

28 
61 

48 

17 
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Χρονολογία Είδος εγγράφου Άρ. έγγρ. 

1349, 

1351, 

13551 

1350 

1355, 

1355, 

1355, 

1355, 

1361 

1361, 

1361, 

1361, 

ολίγον 

1366, 

1354 

1373, 

'Οκτώβριος 

'Ιανουάριος 

[;), Μάιος 

- 1353, 1355 - 1363 

'Ιουλίου 7 

Σεπτέμβριος 

Σεπτεμβρίου 22 

Σεπτεμβρίου 22 

Μάιος 

'Οκτώβριος 

Δεκέμβριος 

προ τοϋ 1366 

Ιούνιος 

ή 1369, Ιούνιος 

Φεβρουάριος 

Χρυσόβουλλος λόγος τοΰ 'Ιωάννου S' Καντακου

ζηνού 

Χρυσόβουλλος λόγος τοΰ 'Ιωάννου Ε ' Παλαιολό

γου 

Γράμμα τοΰ σεβαστού καί μεγάλου διοικητοΰ 

'Ιωάννου Δούκα τοΰ Βαλσαμώνος 

Επιστολή τοϋ πατριάρχου Καλλίστου τοΰ Α' 

Γραφή τοΰ πατριάρχου Καλλίστου τοΰ Α' 

Γράμμα τοΰ πατριάρχου Καλλίστου τοΰ Λ' 

Χρυσόβουλλος λόγος τοΰ 'Ιωάννου Ε ' Παλαιολόγου 

Πλαστός χρυσόβουλλος λόγος τοΰ 'Ιωάννου Ε ' 

Παλαιολόγου 

Διαγνώσεως καί αποφάσεως γράμμα εκδοθέν ύπό 

επιτροπής ηγουμένων τής Θεσσαλονίκης 

'Ορισμός τής αυτοκράτειρας Άννης τής Σαβαυ-

δικής 

Γράμμα τοΰ 'Ιωάννου Καλοήθους 

Γράμμα τοϋ πρώτου Δωροθέου 

Γράμμα τοϋ Δούκα Γλαβά Μάρκου σύρ Μουρίνου 

Γράμμα τοΰ Ιωάννου Καλοήθους 

Περιορισμός υπογραφόμενος παρά τοϋ όρφανο-

τρόφου Μανουήλ Χαγερή 

Γράμμα τών αξιωματούχων Γεωργίου Δούκα 

8 

9 

29 

40 

41 

42 

10 

12 

30 

16 

102 

67 

103 

104 

31 

Τζυκανδύλη, Αασκάρεως Μετοχίτου και Αα-

1373, 

1375, 

1375, 

1377 ( 

1378, 

1381, 

περί -

1384, 

1389, 

1399, 

Αύγουστος 

'Ιανουάριος 

Φεβρουάριος 

' ; ) , Σεπτέμβριος 

'Ιούλιος 

'Οκτωβρίου 27 

ώ 1381 

Αΰγουστος 

'Ιανουάριος 

Μάιος 

ΙΔ'/ΤΕ' αί. 

1404, 

1409, 

1409, 

1414, 

1414. 

'Οκτώβριος 

'Ιανουάριος 

Μάιος 

Φεβρουάριος 

Νοεμβρίου 30 

σκάρεως Κεφάλα 

Πωλητή ρ ιον εγγραφον 

Συνοδική διάγνωσις τοΰ πατριάρχου Φιλόθεου 

Πρόσταγμα τοϋ 'Ιωάννου Ε ' Παλαιολόγου 

Γράμμα τοϋ Μανουήλ 

"Εγγραφον τοΰ πρώτου Χαρίτωνος, μητροπολίτου 

Ουγγροβλαχίας 

Άφιερωτήριον τοΰ μονάχου Σίμωνος 

"Εγγραφον τοΰ Μανουήλ Δοβλυτζηνοΰ 

Δικαστική απογραφή προικώων περιουσιακών 

στοιχείων 

Γράμμα τής Μαρίας Δοβλυτζηνής 

Πλαστόν έ'γγραφον τοΰ πρώτου 'Ισαάκ 

Απόσπασμα εγγράφου 

Σεκρετικόν γράμμα τοΰ αΰτοκρατορικοΰ δικα

στηρίου Θεσσαλονίκης 

Πρόσταγμα τοΰ Μανουήλ Β' Παλαιολόγου 

Παραδοτικον γράμμα τοΰ Παύλου Γαζή καί τοΰ 

Γεωργίου Πρίγκιπας 

"Εγγραφον τοΰ Μανουήλ Έσκαμματισμένου, «κε

φαλής» τής Θεσσαλονίκης 

Πρόσταγμα τοΰ Μανουήλ Β' Παλαιολόγου 

32 

105 

43 

13 

106 

68 

107 

108 

33 

109 

70 

110 

34 

15 

35 

30 

15 
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Χρονολογία 

1416, Φεβρουάριος 

1418, Δεκέμβριος 

1419, Δεκέμβριος 

1419, Δεκέμβριος 

1424, 'Ιούλιος 

Ι Ε ' αί. 

Ι Ε ' αί. 

περί τά έτη 1483 - 93 

1496, Μάιος 

IÇ' αί. 

1504/5 

1513, Μάιος 

1513/4 

1527/8 

1527/8 

1530, "Ιανουάριος 

1553, 'Ιουλίου 16 

1567, Αυγούστου 26 

1570, Αύγουστος 

1578, 'Οκτώβριος 

1580/1 

1583, Δεκεμβρίου 3 

1592, Ιανουάριος 

1592, 'Ιανουαρίου 30 

1592, Μάρτιος 

1597, (χειμών) 

1601, Μάιου 25 

1608, Απρίλιος 

1610, 'Ιανουάριος 

1611/12 

1619, Νοέμβριος 

1620, Μάρτιος 

1624, Μαρτίου 8 

1625, Μάιος 

1630, Μάρτιος 

1630, Δεκεμβρίου 2 

1631, 'Ιούλιος 

1634, 'Ιουλίου 12 

1636 

1643, 'Ιουνίου 1 

Είδος εγγράφου 

Γράμμα τοϋ μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Γαβριήλ 

Γράμμα τών απογραφέων Στεφάνου Δούκα Ρ α 

δηνοΰ, Οίναιώτου και 'Ιωάννου Ραδηνοΰ 

Γράμμα τής Θεοδώρας, συζύγου τοΰ 

μαίου Κόμητος 

Βαρθολο-

Γράμμα τοΰ μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Συμεών 

Γράμμα τής μονής Δοχειαρίου 

Πρακτικον 

Αναγραφή κτημάτων 

"Εγγραφον τών μονών Δοχειαρίου, Διονυσίου καί 

Ξηροποτάμου 

Γράμμα τοϋ πρώτου Γρηγορίου 

Τρεις δωρεαί 

Ε γ γ ρ α φ ο ν τοΰ πρώτου Μωυσέως 

"Εγγραφον τοΰ πρώτου Σάβα 

"Εγγραφον τοΰ πρώτου 'Ιωσήφ 

Γράμμα τής συνάξεως τών Καρυών 

"Εγγραφον τής συνάξεως τών Καρυών 

πρώτου Καλλιστράτου 

Γράμμα τοΰ πατριάρχου 'Ιερεμίου τοΰ 

"Εγγραφον τοΰ πρώτου Χριστόφορου 

Σημειώσεις διάφοροι 

"Εγγραφον τής μονής Δοχειαρίου 

"Εγγραφον τοΰ πρώτου Πα'ισίου 

"Εγγραφον τοΰ πρώτου Διονυσίου 

Όμολογία 

καί τοϋ 

Α' 

Πιστωτικον γράμμα τής 'Ιεράς Συνάξεως 

"Εγγραφον τής συνάξεως τών Καρυών 

'Ομόλογος 

Γράμμα τής συνάξεως τών Καρυών 

'Ομολογία 

'Ομολογία 

Καθορισμός συνόρων 

Όμολογία 

"Εγγραφον της συνάξεως τών Καρυών 

Συνοδικόν εγγραφον τοΰ πατριάρχου 

τοΰ Β' 

Όμολογία τής συνάξεως τών Καρυών 

Τεσκερές 

"Εγγραφον τών μονών Δοχειαρίου καί 

μονίτου 

Ένθύμησις 

Γράμμα τής συνάξεως τών Καρυών 

'Ομόλογο ν 

Τεσκερές 

Γράμμα τής συνάξεως τών Καρυών 

Τιμοθέου 

Κωνστα-

Λ ρ. εγγρ. 

49 

37 

111 

50 

112 

38 

39 

115 
71 

116 

72 

73 

74 

75 

76 

45 

78 

117 

118 

80 

82 

120 

83 

84 

121 

85 

122 

123 

124 

125 

86 

46 

87 

88 

126 

127 

89 

128 

90 

91 
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Χρονολογία Είδος εγγράφου 'Αρ. εγγρ. 

1643, 

1643, 

1659, 

1660, 

1664, 

1664, 

1670, 

1673, 

1673, 

1674, 

1678, 

1681, 

1686, 

1689, 

1690, 

1694, 

1694 

1695, 

Ι Ζ ' α 

Ι Ζ ' α 

Νοεμβρίου 19 

Δεκεμβρίου 26 

'Ιουλίου 28 

'Οκτώβριος 

'Απριλίου 15 

Νοεμβρίου 13 

Μαρτίου 9 

Δεκεμβρίου 8 

Δεκεμβρίου 8 

Φεβρουαρίου 23 

'Ιουνίου 24 

Αυγούστου 15 

'Οκτώβριος 

'Ιουνίου 16 

Μάιος 

'Οκτωβρίου 18 

Αυγούστου 9 

,. 

,, 

'Ομολογία τών Δοχειαριτών 

Όμολογία τής μονής Σίμωνος Πέτρας 

Όμολογία 

Σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ πατριάρχου Παρθενίου 

τοΰ Δ' 

Όμολογία τής συνάξεως τών Καρυών 

Όμόλογον 

Όμολογία 

Όμολογία καί άπόδειξις τής μονής Ά γ ι ο υ ΙΙαύλου 

'Εγγραφον τοΰ ηγουμένου τής μονής Α γ ί ο υ Παύλου 

Έξουσιοδότησις (επιτροπική ) 

Όμολογία καί άπόδειξις 

'Ομολογία 

Γράμμα τής μονής Κωνσταμονίτου 

'Εγγραφον τοΰ μητροπολίτου 'Ιωαννίνων 

"Εγγραφος συμφωνία 

Γράμμα 

Όμολογία 

Όμολογία 

Περιορισμός 

Απόσπασμα προικοσυμφώνου ( ; ) 

129 

130 

131 

47 

92 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

51 

140 

141 

142 

143 

144 

145 



256 Ν. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Δ Η 

Β'. Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ω Ν 

Οί παραπομπές γίνονται στους αριθμούς τών εγγράφων τοΰ καταλόγου. 

Παραλείφθηκαν τά ονόματα πού επανέρχονται πολύ συχνά, όπως Δοχειαρίου, "Αγιον 

Όρος, Ά θ ω ς , μονή, ηγούμενος, προηγούμενος, παπάς, ιερομόναχος, διάκονος, μοναχός. 

Βραχυγραφίες: ήγ. : ηγούμενος' προηγ.: προηγούμενος. 

άββάς 101. 

Αγγελής Καραβάλης 136. 

Άγαρηνοί 68, 76. 
αγάς 89, 90, 91, 92, 127, 130. 

άγγαρειαι 70. 

"Αγιοι Απόστολοι, μετόχιον 25. 

"Αγιοι Τεσσαράκοντα 90. 

Ά γ ι ο ς 'Ηλίας 21. 

"Αγιος Νικόλαος Δάφνης 18, 115. 

Ά γ ι ο ς Νικόλαος, μετόχιον 25, 35, 99. 

Ά γ ι ο ς Νικόλαος τοΰ Κοχλιαρα 91. 

"Αγιος Νικόλαος «τών Φιλανθρωπηνών» 

(μονή) 51. 

Α γ ί ο υ Παύλου μονή 134, 135. 

Ά γ ι ο ς Φαντϊνος 107. 

αδελφάτα 34, 50, 108, 109, 111. 

άδνουμιαστής μέγας 9, 32. 

Αθανάσιος Νικαίας 75, 76. 

αιγοπρόβατα 140. 

Άκάκιος ήγ. Δοχειαρίου 98. 

Άκαπνίου (μονή) 13, 43. 

'Αλέξανδρος βοεβόδας 118. 

Αλέξιος Α ' Κομνηνός 1. 

άλευρον 131, 138. 

Ά λ ή άγας 89. 

άλιοτόπιον 35. 

Ά λ ω π ο ΰ ήγ. Θεοδόσιος 61. 

Άμαριανά 13, 15, 43. 

άμπέλιόν (-ων) 16, 35, 56, 68, 73, 91, 

101, 102, 104, 107, 122, 132. 142, 

143, 145. 

Άμυγδαλέαι 10. 

άμφια 101. 

άναγραφεύς 1. 

Ανδρόνικος Παλαιολόγος (βασιλεύς) 26. 

Ανδρόνικος Γ' Παλαιολόγος 5. 

Ανδρόνικος Δούκας 93. 

Άνθημία 143. 

Ά ν ν α 94. 

"Αννα Δαλασσηνή 1. 

Ά ν ν α Καντακουζηνή Παλαιολογίνα 105. 

"Αννα Σαβαυδική 16, 30. 

άννόνα 131. 

Άντιγόνεια, χωρίον 4. 

άνώ^ι 145. 

άπογραφεύς 21, 27, 28, 32, 37. 

Άραβενίκαια 17, πρβλ. Ρεβενίκεια. 

Άρδαμέρεως επίσκοπος Γρηγόριος 2, Θεο

δόσιος 23, 30. 

" \ρετος Γεώργιος 98. 

Άρετος Μιχαήλ 98. 

άρσανας 73. 

Αρσένιος, πρώτος 53. 

Άρτακηνός Δημήτριος 94. 

Αρχοντίτζα ή Δάφνη 12. 

άρχων 102, 104, 111, 134. 

άσηκρήτις 18. 

'Ασημένια 132. 

Ά σ π ι έ τ α ι 110. 

άσπρα 87, 88, 96, 118, 120, 121, 122, 

125, 128, 132. 

Ά τ ο υ β λ α 25, 29. 

Αύγέρου Γιάννος 137. 

αύθεντικόν χαράτζι 122. 

Αφέντρα 137. 

Βάλσαμων Δούκας "Ιωάννης 29. 

Βαρθολομαίος Κόμης 50, 111. 

Βαρθολομαίος Δοχειαρίτης, δίκαιος 138, 

προεστώς 141. 

Βαρνάρου, χωρίον 17. 

βασιλεύς ( =σουλτάνος ) 133. 

Βασιλική 142. 

βασμουλική δουλεία 38. 

Βατατζής 'Ιωάννης 25. 

Βατοπεδίου μονή 105. 

βεκίλης 140. 

βενετικά νομίσματα, δουκάτα 61, 105. 
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Βενιαμίν παπάς 127. 

Βέροια 27. 

βεστιάριος 22. 

βιβλία 101. 

βιγλιάτικον 38. 

Βλατίκας 88. 

βοεβόδας 118. 

Βολερόν 1, 18, 27. 

Βουρίων Γρηγόριος 93. 

Βούρτζης Νικηφόρος 94. 

βρέβιον 142. 

Βρύαι 93, 94. 

Γαβριήλ μοναχός 72. 

Γαβριήλ Θεσσαλονίκης 49. 

Γαζής Παΰλος 35. 

Γαλικός 33. 

Γαΰρος 129. 

γελάδια 140. 

Γεννάδιος πρώτος 112. 

Γερακίνα 136. 

Γερακούδης κυρίτζης 136. 

Γεράσιμος πρώτος 58, 96. 

γέροντες 122. 

Γεώργιος Άρετός 98. 

Γεώργιος Δούκας Τζυκανδύλης 32. 

Γεώργιος Κατζαρας 9. 

Γεώργιος Κριτόπουλος 120. 

Γεώργιος Πρίγκιψ 35. 

γιαλός 141. 

Γιάννης βεκίλης 140. 

Γιαννια (τοΰ) Δημήτριος 116. 

Γιάννος τοΰ Αύγέρου 137. 

Γιολτάσης Μουσαμπάνης 88. 

Γλαβας, βλ. Μουρϊνος. 

Γογγύλη χωρίον 4. 

Γρηγόριος Βουρίων 93. 

Γρηγόριος επίσκοπος Άρδαμέρεως 2. 

Γρηγόρως πρώτος 71. 

Γρηγόριος, βλ. "Ισβής, Στυπής. 

γρόσια 138, 143. 

Δαλασσηνή "Αννα 1. 

δάνειον 88. 

Δανιήλ προηγούμενος Δοχειαρίου 138, 

140. 

Δάφνη 18, 78, 112, 115, 130' ή Άρχον-

τίτζα 12. 

17 

Δεβλιτζηνός Δημήτριος 8" πρβλ. Δοβλυ

τζηνός. 

δέκρετον 93. 

Δέρκον χωρίον 4. 

δεσπότης 32. 

Δημήτριος παπάς 131. 

Δημήτριος Άρτακηνός 94. 

Δημήτριος τοϋ Γιαννια 116. 

Δημήτριος Διαβασημέρης 99, 100. 

Δημήτριος Μουρϊνος 4. 

Δημήτριος Δεβλιτζηνός 8. 

Δημήτριος Παλαιολόγος 13, 43, 105. 

Δημήτριος Σπανός 132. 

Δημήτριος Τρικανας 16. 

Δήμος Λυγδομμάτης 116. 

δημόσιον 35. 

Διαβασημέρης Δημήτριος 99, 100. 

Διαβολόκαμπος 6, 10, 22, 28. 

διαιτηταί 102. 

διάφορον 88. 

δικαστήριον 13, 34, 41, 72. 

δίκαιος 89, 126, 138, 139. 

διοικητής μέγας 29. 

Διονύσιος πρώτος 82. 

Διονυσίου (μονή) 112, 115. 

Δοβλυτζηνή Μαρία 33, 34, 109, 111. 

Δοβλυτζηνος Μανουήλ 33, 50, 108, 109. 

πρβλ. Δεβλιτζηνός. 

δομεστίκισσα μεγάλη 105. 

δομέστικος μέγας 13, 43, 105. 

δομέστικος τών θεμάτων 22, 24. 

Δούκαινα (κερά) 123. 

Δούκας 'Ανδρόνικος 93. 

Δούκας Βάλσαμων 'Ιωάννης 29. 

Δούκας Γλαβας, βλ. Μουρΐνος. 

Δούκας "Ιωάννης 28. 

Δούκας Ραδηνος Στέφανος 37. 

Δούκας Τζυκανδήλης Γεώργιος 32. 

δουκάτον 105. 

Δούκινα 131. 

Δουκόπουλος 98. 

δουλεία 9, 71" δ. βασμουλική 38. 

δούξ 93. 

Δουσάν Στέφανος 17. 

Δωρόθεος πρώτος 67. 

Έδεσσηνός όρφανοτρύφος 27. 

ε Ιδικό ν 18. 
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εκκλησία πρωτάτου 67' επισκευή επί 

Τουρκοκρατίας 90. 

έκκλησιάρχης τών Καρυών 61. 

εκκλησιαστικός 68. 

επιτηρητής 61. 

έξκουσία 17, 38. 

Έντρίζ αγάς 90. 

ενορία 93. 

έμίνης 118. 

έλαϊαι 130. 

Ιλαιον 70, 108. 

ελαιώνες 101. 

επί τοΰ στρατοΰ 40, 41. 

επιτροπική 136. 

εργαστήρια 94. 

Έρισσοΰ κατεπανίκιον 25. 

Έρμήλεια χωρίον 4, 6, 8, 10, 15, 21, 

27, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 50, 

99, 100, 103, 106, 108, 111· πρβλ. 

Όρμήλεια. 

Έσκαμματισμένος Μανουήλ 36. 

Έσφιγμένου μονή 6 1 . 

έταιρειάρχης μέγας 40. 

Ευγένιος έκκλησιάρχης τών Καρυών 6 1 . 

Ευδοκία 93. 

ζαμπητζής 91, 92. 

ζαπίτιδες 88. 

Ζαχαρίας Ίερισσοΰ 142. 

ζευγάρια 106' ζευγάρια δουλικά 35. 

Ζωγράφου μονή 52, 78. 

ηγούμενε ία 95. 

"Ησαΐας ήγ. Ά γ , Παύλου 134, 135. 

ήσυχαστής 61. 

θέμα 21, 28 - θεμάτων δομέστικος 22, 24. 

Θεοδόσης παπάς 144. 

Θεοδόσιος Ά λ ω π ο ΰ 61. 

Θεοδόσιος Άρδαμέρεως 23, 30. 

Θεοδόσιος Κριτόπουλος 120. 

Θεοδόσιος πρώτος 66. 

Θεοδώρα 111. 

Θεοδώρητος 66. 

Θεοδώρητος ήγ. Καλλιγράφου 53. 

Θεοτόκου μετόχιον 25 ' ναός έν Θεσσα

λονίκη 93. 

Θεοφάνης Μολδοβλαχίας 83, 84. 

Θεοφάνης προηγ. Δοχειαρίου 118. 

Θεοφάνης πρώτος 58. 

Θεοφάνης ό τζαγκάρης 128. 

Θεόφιλος προηγ. Δοχειαρίου 118. 

Θεόφιλος Τορνόβου 75, 76. 

Θεοφύλακτος πρώτος 52. 

Θεριανός 141. 

Θεσσαλονικεύς Κριτόπουλος 121, 

Θεσσαλονίκη 4, 15, 16, 18, 19, 21, 27, 

28, 30, 33, 34, 36, 46, 50, 93, 94, 

102, 107, 108, 111, 133, 134' μητρο

πολίτης Γαβριήλ 49, Συμεών 50, 111. 

Θεωνάς πρώτος 56. 

'Ιάκωβος Σερβίων 7. 

ιατρός 133. 

'Ιγνάτιος ήγ. Α γ ί ο υ Νικολάου 51. 

'Ιγνάτιος προηγ. καί δίκαιος Δοχειαρίου 

126. 

Ιγνάτιος πρώτος 71, 115. 

'Ιερεμίας Α' πατριάρχης 45. 

Ίερισσοΰ καί Α γ ί ο υ "Ορους μητροπολί

της 56' Ζαχαρίας 142' Μακάριος 75 

76· Σέργιος 48· Σωφρόνιος 70· Χρι

στόφορος 136. 

Ί σ α αγάς 91. 

Ι σ α ά κ πρώτος 48, 61, 67, 70. 

Ίσβής Γρηγόριος 30, 102, 104· πρβλ. 

'Γσβής. 

Ίσωνος προάστειον 93. 

'Ιωακείμ μοναχός 31. 

'Ιωακείμ Μυριοφύτου 142. 

'Ιωάννης Ε ' Παλαιολόγος 6, 9, 10, 12, 13, 

26. 

Ιωάννης ζ ' Καντακουζηνός 8, 10. 

Ιωάννης Ζ ' Παλαιολόγος 36. 

Ιωάννης άββας 101. 

Ιωάννης Βατατζής 25. 

Ιωάννης Δούκας 28. 

Ιωάννης Δούκας Βάλσαμων 29. 

Ιωάννης Καλοήθης 102, 104. 

Ιωάννης Κατζαράς 32. 

Ιωάννης Κομνηνός 19. 

'Ιωάννης Ραδηνός 37. 

Ιωάννης Ραούλ 6. 

Ίωαννίκιος μοναχός 71. 

Ιωαννίνων Κλήμης 51. 

Ί ω ά σ α φ μοναχός 68. 
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Ί ω ν ά ς ήγ. Δοχειαρίου 107, 108. 

'Ιωσήφ πρώτος 74. 

Κ ά β α κ α ς 1 4 2 . 

καβαλλάριος 30, 104. 

καδής 72, 120, 130 (κατής). 

Καλαμάρια 25, 28, 29, 31, 35, 105. 

Καλλιγράφου μονή, μονύδριον 12, 48, 

53, 61, 66, 80, 82, 139' Καλλιγράου 

αγρός 52. 

Κάλλιστος ήσυχαστής 61. 

Κάλλιστος Α' πατριάρχης 40, 41, 42. 

Κάλλιστος πρώτος 75. 

Καλλίστρατος πρώτος 76. 

Καλογραία 131. 

Καλοήθης 'Ιωάννης 16, 102, 104. 

Καλόκαμπος 35. 

καματερόν 131. 

Καματηρός Κωνσταντίνος 18. 

κανστρίσιος 94. 

Καντακουζηνή Παλαιολογίνα Ά ν ν α 105. 

Καραβάλης Αγγελής 136. 

Καρκάρα 138. 

ΚαρυαΙ 58, 68, 70, 74. 

Κασσάνδρα 4, 27, 124. 

Κασταμονίτου μονή 52, 53, 73, 80, 82' 

πρβλ. Κωνσταμονίτου. 

καστέλιον 17. 

καταφυγή 94. 

κατεπανίκιον 25, 29, 31. 

Κατζαρας Γεώργιος 9. 

Κατζαρας Ίοιάννης 32. 

Κάτω Βάρος 38. 

κατώγι 145. 

κελλίον 68, 70, 71, 72, 74, 83, 91, 128. 

Κεφάλας Λάσκαρης 32. 

κεφαλή 36, 38. 

κήπος 35, 137. 

Κηπωρόπουλος Κώστας 38. 

κηρός 78. 

κιτρίες 115. 

κλήματα 142. 

Κλήμης Ίωαννίνοον 51. 

Κολύταινα 33. 

Κόμης Βαρθολομαίος 50, 111. 

Κομνηνός 'Ιωάννης 19. 

κονάκιον 91, 137. 

κονιάρικα πρόβατα 140. 

Κόνιτζα 10. 

κορίτζια 131. 

Κορνήλιος γέρων Δοχειαρίτης 129. 

Κοσμάς ίερομόναχος Δοχειαρίτης 137. 

Κοχλιαρά μονή 58, 91, 96. 

Κραββατα χωρίον 4. 

κριτής 1, 18. 

Κριτόπουλος Γεώργιος 120. 

Κριτόπουλος Θεοδόσιος 120. 

Κριτόπουλος ό Θεσσαλονικεύς 121. 

Κυπριανός 72. 

Κυριάκος Στραβομύτης 93. 

κυρίτζης Γερακούδης 136. 

Κωνστάκας 125. 

Κωνσταμονίτου μονή 85, 89, 126, 139. 

Κωνσταντίνος Καματηρός 18. 

Κωνσταντίνος Μακρηνός 22, 24. 

Κωνσταντίνος τοΰ Μανώλη 142. 

Κωνσταντινούπολις 41, 48, 58, 61, 80. 

Κώστας Κηπωρόπουλος 38. 

Κωφοϋ (Μάρκου) κελλίον 70, 72. 

Λάσκαρης Κεφάλας 32. 

Λάσκαρης Μετοχίτης 32. 

Λαύρας μονή 73, 98. 

λεπτοκάρυα 70, 91. 

Λήμνος 38. 

λιβάδια 116. 

Λιβαδογένειον 70. 

λίτρα 70. 

Λίχνα 37. 

Λιομπανιώτης 137. 

λογαριαστής 93. 

Λόγγος 25, 61, 134. 
Λουκάς παπάς 116. 
Λυγδομμάτης Δήμος 116. 

μαγειρεϊον 84. 

Μακάριος ήγ. Δοχειαρίου 71. 

Μακάριος προηγ. Δοχειαρίου 112. 

Μακάριος Ίερισσοΰ καί 'Αγίου Ό ρ ο υ ς 

75, 76. 

Μακάριος ήγ. Ξηροποτάμου 115. 

Μακάριος Σμύρνης 42. 

Μακρηνός Κωνσταντίνος 22, 24. 

Μαλαχίας μοναχός 71. 

Μαλαχίας πρώην πρώτος 112. 

μανδήλιον 137. 
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Μανουήλ 106. 

Μανουήλ Β' Παλαιολόγος 15, 36, 49. 

Μανουήλ βεστιάριος 22. 

Μανουήλ Δοβλυτζηνός 33, 50, 108, 109. 

Μανουήλ "Εσκαμματισμένος 36. 

Μανουήλ Χαγερής 28, 31. 

Μανώλη (τοΰ) Κωνσταντίνος 142. 

Μαρία Δοβλυτζηνή 33, 34, 109, 111. 

Μαριανά 11, 35, 105, 121, 138. 

Μάρκος, βλ. Μουρϊνος. 

Μάρκος ό Κωφός 70. 

Ματθαίος ήγ. Δοχειαρίου 58, 96. 

Μαχμούτ πέγις 9 1 . 

μεγάλη δομεστίκισσα 105. 

Μεγαλόνα 140. 

Μέγα Πλάγιον 102. 

μέγας άδνουμιαστής 9, 32. 

μέγας διοικητής 29. 

μέγας δομέστικος 13, 43, 105. 

Μεεμέτ αγάς 130. 
Μεθόδιος ήγ. Δοχειαρίου 112. 

Μελένικον 27. 

μελίσσια 140. 

Μεσάμπελα 99. 

Μέση 61. 

Μετοχίτης Λάσκαρης 32. 

μέτρον (οϊνου) 70, 71. 

Μιχαήλ Άρετός 98. 

Μιχαήλ Η ' Παλαιολόγος 2, 4. 

μνημόσυνον 50, 108. 

μολάς 46. 

Μολδοβλαχία 118' Μολδοβλαχίας Θεοφά

νης 83, 84. 

μουζούρια 131, 135, 138. 

Μουρΐνος Δημήτριος 4. 

Μουρϊνος (συρ-) Δούκας Γλαβας Μάρ

κος 10, 27, 41, 42, 103. 

Μουσαμπάνης Γιολτάσης 88. 

Μουσλί τζελεπής 129. 

Μουσταφάμπεγι 130. 

Μουσταφάς τζελεπής Χασζανατάρης 138. 

Μοΰτζος Σαραντηνός 125. 

μπέης 89. 90, 91, 129, 130 (μπέγις). 

Μπόγδανος 118. 

μποσταντζήμπασης 92. 

μποσταντζής 88, 89. 

μΰλος 78, 91, 105, 121, 138. 

μυλοστάσια 121. 

Μυριόφυτον 121, 142' επίσκοπος Ι ω α 

κείμ 142. 

Μωυσής πρώτος 72. 

Νεόφυτος ήγ. Δοχειαρίου 93, 94, 95 

(πρώτος τοΰ Α γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς ) . 

νεραντζιές 115. 

Νήφων ήγ. Δοχειαρίου 28. 

Νήφων πρώην πρώτος 53. 

Νικαίας Αθανάσιος 75, 76. 

Νικηφόρος Βούρτζης 94. 

Νικηφόρος προηγ. Κωνσταμονίτου 89, 

καί δίκαιος 126. 

Νικόλαος ήγ. Κοχλιαρδ. 9G. 

Νικόλαος Πρεβεζιάνος 111. 

νομή 138. 

νομικός 93, 94. 

νομίσματα βενετικά 61. 

νοτάριος 18. 

Ξενοφώντος μονή 45, 46, 56, 67, 75, 

76, 86, 88, 115, 144. 

Ξηρόκαστρον 73. 

Ξηροποτάμου μονή 36, 41, 42, 49, 103, 

115. 

οικονομία 8. 

οικονόμος 16, 30, 122. 
Οίναιώτης 37. 

οίνος 70, 71. 

"Ομπραστον 33. 

οντάς 137. 

Ό π τ η μ ά τ ω ν θέμα 4. 

Όρμήλεια 25, 122' πρβλ. Έρμηλεία. 

όρφανοτρόφος 27, 31. 

όσπήτια 121. 

όσπρια 108. 

ούγγίαι 61, 105. 

Ούγγροβλαχίας Χαρίτων 68. 

Ούσμάν πασιάς 129. 

Πα'ίσιος οικονόμος Δοχειαρίου 122. 

Πα'ί'σιος πρώτος 80. 

Παλαιολογϊνα Καντακουζηνή "Αννα 105. 

Παλαιολόγος Δημήτριος 13, 43, 105. 

Παλαιολόγος πρωτοστράτωρ 106. 

παλαιοχώριον 35. 

Παλαιοχώριον 116. 
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Παναγίας μονή 100. 

Παρθένιος Δ' πατριάρχης 47. 

πάροικοι 35, 38, 98, 106' παροικικά 

κτήματα 21. 

πασιάς 129. 

Πάτερ ίτζας 137. 

πατρίκιος 93. 

Πατρικωνα 9, 32. 

Παύλος Γαζής 35. 

Παφλαγονία 4. 

Παχώμιος μοναχός 118. 

Παχώμιος παπάς 83, 84. 

πέγις 129' πρβλ. μπέης. 

πειράται 45, 48, 61. 

πενταλαίμια 93. 

Περγαδίκια 140. 

Περιγαρδίκεια 1, 18, 25, 35, 37, 131. 

πινάκια 70. 

Πλανά 131. 

Πλανιώται 140. 

πλησιασμός 13, 43. 

ποσότης 4, 8, 9. 

πραίτωρ 93. 

Πρεβεζιάνος Νικόλαος 111. 

Πρίγκιψ Γεώργιος 35. 

προάστειον 20, 93, 94. 

πρόβατα κονιάρικα 140. 

Προδρόμου μονύδριον 101. 

πρόεδρος 94. 

πρόνοια 99, 100. 

προνοιάριοι 27. 

πρόθεσις 137. 

προσκαθήμενοι 24, 25. 

πρόστιμον (τζερεμές) 88. 

πρόσωπον 108. 

πρωτάτον 67, 68, 71, 72' πρωτατινόν 91. 

πρωτοβεστιαρίτης 4, 28. 

πρωτοκυνηγός 25. 

πρώτος 48, 52, 53, 56, 58, 61, 66, 67, 

68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 

80, 82, 95, 96, 112, 115. 

πρωτοσεβαστός 6. 

πρωτοσπαθάριος 93. 

πρωτοστράτωρ 106. 

πύργος 35, 43, 84. 

Πωπολία 27. 

Ραδηνός Ίο^άννης 37. 

Ραδηνός Στέφανος Δούκας 37. 

Ραούλ Ιωάννης 6. 

Ρασοπώλης Στέφανος 93. 

Ρεβενίκεια 29" πρβλ. Άραβενίκαια. 

ρεγεών 94. 

Ροξάνδρα 118. 

Ρωμανός γέρων Δοχειαρίου 129. 

Ρωμανός δίκαιος Δοχειαρίου 89. 

Ρωσαϊον 5, 6, 20, 22, 24, 25· Ρουσέου 

94" Ρουσίων 3 1 ' Ρούσιον 29. 

Ρωσικόν 115" Ρούσικο 136. 

Σάβας πρώτος 73. 

Σαβαυδική Ά ν ν α 16, 30. 

Σαμουήλ ήγ. Σίμωνος Πέτρας 130, 

σαρανταλείτουργον 142. 

Σαραντηνός ό μοΰτζος 125. 

Σάτουβλα 1. 

σεβαστός 4, 19, 29. 

σέκρετον 34. 

Σερβίων 'Ιάκωβος 7. 

Σέρβοι 105. 

Σέργιος Ίερισσοΰ καί Α γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς 48. 

Σελήμ Β' 118. 

Σεραφείμ ήγ. Δοχειαρίου 123. 

Σέρραι 17, 27. 

Σίμων μοναχός 107. 

Σίγρη 27. 

Σίμωνος Πέτρας μονή 124, 130. 

σίτος 108, 135. 

σκάλα 10. 

Σκαμανδρηνοΰ 85, 89, 126. 

Σλάνιτζα 4, 17. 

σμιγάδι 131. 

Σμύρνης Μακάριος 42. 

σουλτάνος 88, 92, 118. 

σούλφη 140. 

Σοφία 38. 

σπαθαροκανδιδάτος 18. 

Σπανός Δημήτριος 132. 

σπιτοτόπι 141. 

Σταμάτιος 107. 

στασίδια 67. 

σταυροπήγιον 47. 

Στέφανος Δουσάν 17. 

Στέφανος Δούκας Ραδηνός 37. 

Στέφανος Ρασοπώλης 93. 

στιχικόν τέλος 38. 
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Στραβομύτης Κυριάκος 93. 

στρατιώται 6, 22, 29, 32. 

στρέμματα 39. 

Στρυμών 18, 27. 

Στυπής Γρηγόριος, Δοχειαρίτης 102. 

συγκλητικοί 36. 

Συμεών ήγ. Δοχειαρίου 118. 

Συμεών Θεσσαλονίκης 50, 111. 

σύναξις 45, 46, 52, 53, 56, 61, 70, 71, 

72, 73, 75, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 

85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 112, 128, 

130. 

συνδοσία 70, 92. 

σύνοδος 41, 43, 46. 

συρ Μουρϊνος, βλ. Μουρϊνος. 

Σφέστιανη 17. 

σφραγίς χρυσή 10, 12, 26" μολυβδίνη 18, 

19, 22, 46, 47· κηρίνη 57, 58, 61, 
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Πλαστόν Εγγραφον τής συνάξεως των Καρυών ('Ιούνιος 1345: Καταλ. αρ. 63). 
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Τρεις δωρεαί τοϋ IÇ' αί. (Καταλ. αρ. 116). 



Πίν. 19 

· ν Λ»Μ)«·ν·£^ r,0m* r »*$%* V«*»J« 

(ff » * ηι£* $% „ψ 

'S, „ 

»j,. f..»',«·.*". /».•*. *,Λ«5ι« WAV»,« if··»»ufi ^'*y«*«V'<^jf»Äi^r«·''"'«»»«»' 

^4 #1 
Γράμμα τοϋ πατριάρχου 'Ιερεμίου τοϋ Α' ("Ιανουάριος 1530: Καταλ. αρ. 45). 
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Όμόλογον τής 13 Νοεμβρίου 1664 (Καταλ. αρ. 132). 
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