
  

  Byzantina Symmeikta

   Vol 12 (1998)

   SYMMEIKTA 12

  

 

  

  Οἱ Σλάβοι στὴν Ἀθωνικὴ μονὴ Ζωγράφου 

  Κύριλλος ΠΑΥΛΙΚΙΑΝΩΦ   

  doi: 10.12681/byzsym.851 

 

  

  Copyright © 2014, Κύριλλος ΠΑΥΛΙΚΙΑΝΩΦ 

  

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0.

To cite this article:
  
ΠΑΥΛΙΚΙΑΝΩΦ Κ. (1998). Οἱ Σλάβοι στὴν Ἀθωνικὴ μονὴ Ζωγράφου. Byzantina Symmeikta, 12, 109–140.
https://doi.org/10.12681/byzsym.851

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Publisher: EKT  |  Downloaded at: 22/05/2023 19:16:42



ΚΎΡΙΛΛΟΣ ΠΑΥΛΙΚΙΑΝΩΦ 

Ο Ι ΣΛΆΒΟΙ ΣΤΗΝ ΑΘΩΝΙΚΉ ΜΟΝΉ ΖΩΓΡΆΦΟΥ 

'Ανάμεσα στα μοναστήρια του 'Αγίου "Ορους ή μονή Ζωγράφου χαρακτηρί

ζεται ώς παραδοσιακά βουλγαρική. "Ομως, ή βουλγαρική παρουσία στο ίδρυμα 

περιβάλλεται από ασάφεια και δεν γνωρίζουμε μέχρι στιγμής τις ακριβείς 

διαστάσεις της κατά τους μέσους και υστέρους βυζαντινούς χρόνους. Για αυτό 

τον λόγο στην παρούσα μελέτη θα προσεγγίσουμε τή σλαβική παρουσία στή 

Ζωγράφου στατιστικά και προσωπογραφικά, συγκεντρώνοντας και αναλύ

οντας γλωσσικά δλες τις ειδήσεις για τους σλαβικής καταγωγής Ζωγραφίτες 

πού εντοπίσαμε. 

Ή ίδρυση τής Ζωγράφου συνδέεται μέ τήν οκταετία 972-980. Σέ περιορι

σμό τοΰ 980 σχετιζόμενο μέ τό μονύδριο των 'Αγίων Αποστόλων απαντάται ή 

φράση και ανατρέχει τον ποταμον και άκουμπίζει τοϋ Ζωγράφου άνωθεν1. 

Συνεπώς, το 980 το ίδρυμα διέθετε ήδη κάποια έγγειο Ιδιοκτησία στην ίδια 

περιοχή, δπου βρίσκονται και oi σημερινές του εγκαταστάσεις. Ωστόσο, τό 972 

ô ιδρυτής τής μονής υπογράφει τό Τυπικό τοϋ Τσιμισκή εικοστός στή σειρά και 

χωρίς να προσαρτά στο δνομά του τήν λέξη ηγούμενος: Γεοργιος ο ζογραφο^, 

οπότε εΐναι πρόδηλο ότι τό 'ίδρυμα συγκροτήθηκε μετά τήν ημερομηνία αυτή. 

'. Actes de Zographou, εκδ. W. REGEL - E. KURTZ - Β. KORABLEV, Viz. Vrem. 13, 1907, 

Prilozenie 1, ανατ. Amsterdam 1969, αρ. 1, στ. 22-23. Ή μοναδική αυτή έκδοση τοϋ αρχείου τής Ζω

γράφου συμπληρώνεται μερικώς από τα ακόλουθα άρθρα: Η. GELZER Sechs Urkunden des 

Georgsklosters Zografu, BZ 12, 1903, 498-532· L. MAVROMMATIS, Le Chrysobulle de Dusan pour 

Zographou, Byzantion 52, 1982, 51-356 και πίν. I-IV· Λ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ, Μεσαιωνικό αρχείο 

μονής Ζωγράφου. Έγγραφο πρώτου Δωροθέου, Αφιέρωμα στον Νίκο Σβορώνο, τόμ. 1, Ρέθυμνο 

1986,308-317. 
2. Actes du Prôtaton, εκδ. Denise PAPACHRYSSANTHOU, Παρίσι 1975, αρ. 7, στ. 167- πρβλ. 

Διονυσία Π ΑΠ ΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ, Ό 'Αθωνικός μοναχισμός, 'Αθήνα 1992,240-241, σημ. 276-277. 
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'Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι τά πρωιμότερα σλαβικά τοπωνύμια τοϋ 

αθωνικού χώρου, ή Βάνιτζα καί ό Μαϋρος βηρός, εντοπίζονται στην περιοχή 

τής Ζωγράφου. Ό σλαβικός τοπωνυμικός όρος βαράς εμφανίζεται γιά πρώτη 

φορά τό 980 καί μάλιστα στο προαναφερθέν ζωγραφίτικο έγγραφο γιά τους 

'Αγίους Αποστόλους τοΰ Ξηροκάστρου: από τον βαθύν βηρον τοϋ Ξηροκάστρον 

καί ανατρέχει τον ποταμον καί άκονμπίζει τοϋ Ζωγράφου... άκουμπίζει είς τον 

βαθύν βηρον τοϋ Ξηροκάστροι?. Μάλλον πρόκειται γιά τό ϊδιο τοπωνύμιο πού 

σέ έγγραφο τοΰ 1049 αποκαλείται μαϋρος βηρός: κρατών τον αυτόν όρόμον 

εως τό ραχώνιν τοϋ Ζωγράφου, καί κατέρχεται τό λαγκαδήτζιν καί άκουμβίζει 

είς τον μαϋρονβηρόν4'. Ή νεώτερη παράδοση τών Ζωγραφιτών σχετικά μέ τον 

μαύρο βηρό τον τοποθετεί στον ροΰ τοΰ πρώτου χειμάρρου στά ανατολικά τής 

πέτρινης γέφυρας τοΰ ζωγραφίτικου πόταμου, δίπλα στην οποία ô δρόμος άπό 

τον άρσανά τής μονής ενώνεται μέ τά καλντερίμια πού οδηγούν προς τις μονές 

Ζωγράφου, Χιλανδαρίου καί Έσφιγμένου5. Ό Γ. Σμυρνάκης έπισημαί-νει ότι 

στά τέλη τοΰ ΙΘ'αιώνος σέ απόσταση σαράντα λεπτών πεζοπορίας άπό τή 

Ζωγράφου υπήρχε τό μονύδριον Μαυρόβηρος καί προσθέτει ότι «ή λέξις 

Μαυρόβηρος φαίνεται ήμΐν σύνθετος έκ τοΰ μαΰρος καί βηρός, ήτις εκ τοΰ 

σλαυϊκοΰ ε'ιλημμένη καταβόθραν καί συστροφήν ύδατος ένεκα τοΰ 

παραρρέοντος χειμάρρου» . Ή λέξη, άν καί σπανιότατη στά ελληνικά, κατα

γράφεται άπό τον Δ. Δημητράκο μέ τήν σημασία κοίλωμα γης, λακκούβα, εν φ 

μένουσι στάσιμα ύδατα1. Ή σημασία αυτή προέρχεται άπό τό παλαιοσλαβικό 

BHp-h καί αντιστοιχεί στο ελληνικό δίνη καί στο λατινικό vortex . Είναι λοιπόν 

εμφανές ότι πρόκειται γιά κοινότυπη σλαβική λέξη, ή οποία σύμφωνα μέ τον 

M. Vasmer μαρτυρεΐται ώς τοπωνύμιο σέ αρκετά μέρη τοΰ ελληνικού χώρου . 

Τό 1141, σέ λαυριώτικη πράξη τοΰ πρώτου Γαβριήλ αναφέρεται τό 

μονύδριο τής Βάνιτζας: αποτελεί είς τήν παραλίαν τήν προς τον Λογγον 

βλέπουσαν, εν ή ϊστανται καί τρεις λίθοι έρριζωμένοι απέχοντες από τοϋ 

αιγιαλού εντός είς τήν θάλασσαν ώσεί τοξότον βολήν, δεξιά έχων το 

3. Zographou, αρ. 1, στ. 21-29. 

. Zographou, αρ. 3, στ. 23-29. 
5. D. BOLUTOV, Bülgarski isloriceski pamelnici na Alon, Sofia 1961,43. 
6. Γ. ΣΜΥΡΝΆΚΗΣ, Tò Άγιον "Ορος, 'Αθήναι 1903, ανατ. Καρυές 1988, 561-562. 
1. Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ, Μέγα λεξικον τής ελληνικής γλώσσης, II, 'Αθήναι 1950, 1399. 

. F. MIKLOSICH, Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum, Βιέννη 1865, ανατ. Aalen 1963, 

64. 

. Μ. VASMER, Die Slaven in Griechenland, Abh. der Preußischen Akad. d. Wiss., Philos.-hist. 

Kl. 12, Βερολίνο 1941, ανατ. Λιψία_1970, 16, 23, 57, 121. 
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περιοριζόμενον αριστερά δέ τά δίκαια τοϋ 'Αγίου Φιλίππου καί τής Βάνιτζας1 . 

Τό κείμενο διευκρινίζει ότι ή Βάνιτζα βρισκόταν στά δυτικά τοΰ άρσανά τής 

Ζωγράφου, κοντά στους τρεις θαλάσσιους βράχους πού σήμερα ονομάζονται 

τά Τρία 'Αδέλφια . Όλοι οι άσχοληθέντες μέ τό θέμα, δηλαδή ό Γ. 

Σμυρνάκης, ô J. Lefort καί ô Π. Χρήστου, τοποθετούν τό μονύδριο τής 

Βάνιτζας μερικά χιλιόμετρα δυτικά τής Ζωγράφου, στην παραλία, όπου καί 

σήμερα απαντάται τό τοπωνύμιο Γιοβάνιτζα . 

Ή ονομασία Βάνιτζα περιέχει έκδηλα σλαβικά γλωσσικά γνωρίσματα. Ό 

I. Dujcev τήν σχετίζει μέ τό ουσιαστικό ΒΛΝΗΙΙΛ1 , υποκοριστικό τής λέξης GAMIA 

πού σημαίνει λουτρονκαί σέ ορισμένες περιπτώσεις κολυμβήθρα14, ένω ö Μ. 

Vasmer ερμηνεύει τό μόνο ανάλογο τοπωνύμιο πού εντόπισε στην ηπειρωτική 

Ελλάδα κατά τον ϊδιο ακριβώς τρόπο . Ή σημασία αυτή όμως δύσκολα θα 

μπορούσε να σχετισθεί μέ τά γεωγραφικά δεδομένα τής αθωνικής χερσονήσου. 

Ό εντοπισμός δύο πρώιμων σλαβικών τοπωνυμίων στον άμεσο περίγυρο 

τής μετέπειτα βουλγαρικής μονής αποκαλύπτει τήν ύπαρξη δύο βραχύβιων 

σλαβικών εγκαταστάσεων στην περιοχή, εξ ών ή μία πρέπει να ήταν σύγχρονη 

ή προγενέστερη τοΰ μονυδρίου πού ô ζωγράφος Γεώργιος ίδρυσε στά 972-98016. 

Ή σχέση αυτών τών εγκαταστάσεων μέ τή Ζωγράφου παραμένει άδηλη. 

Ή Διονυσία Παπαχρυσάνθου τονίζει πώς «είναι άγνωστο σέ ποια εποχή 

τό μοναστήρι παραχωρήθηκε σέ (ή επανδρώθηκε άπό) μοναχούς Βουλ

γάρους»17. Σέ πρόσφατο άρθρο του ô I. Bozilov επισημαίνει ότι ή κυριώτερη 

ένδειξη σχετικά μέ τό χρονικό σημείο τής βουλγαρικής επικράτησης στο 'ίδρυμα 

είναι ή βουλγάρικου τύπου υπογραφή τοΰ Ζωγραφίτη ηγουμένου Συμεών, ή 

οποία σφραγίζει πράξη τοΰ πρώτου 'Ιωάννη άπολυθείσα τό 1169 καί άποκείμε-

Actes de Lavra Ι, εκδ. P. LEMERLE - A. GuiLLOU - N. SvORONOS avec la collaboration de 

Denise PAPACHRYSSANTHOU, Παρίσι 1970, αρ. 61, στ. 24-28. 

" . Lavra I, 316 καί 62-63, χάρτης Π. Πρβλ. Actes de Lavra IV, εκδ. P. LEMERLE - Α. 

GuiLLOU - Ν. SVORONOS - Denise PAPACHRYSSANTHOU avec la collaboration de S. CIRKOVIC, 

Παρίσι 1982, 74-75, χάρτης I. 
12. ΣΜΥΡΝΆΚΗΣ, Άγιον "Ορος, 555· Actes de Esphigménou, εκδ. J. LEFORT, Παρίσι 1973, 88-

Π. ΧΡΗΣΤΟΥ, Tò "Αγιον "Ορος. Αθωνική πολιτεία-Ιστορία, τέχνη, ζωή, 'Αθήνα, 1987,58 καί 488. 
1 3 . 1 . DUJCEV, Slavica dans les Acta Athoa I, Byzantinobutgarica 5, 1978, 291. 
14. MIKLOSICH, Lexicon, 11. 
15. VASMER, Die Slaven, 178. 
16. Πρβλ. ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ, Μοναχισμός, 27-31. 
17. ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ, Μοναχισμός, 241. 
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νη στή μονή Παντελεήμονος18. Βασιζόμενος στο στοιχείο αυτό, ô βούλγαρος 
ερευνητής ορίζει ώς terminus ante quem τής βουλγαρικής επικράτησης στή 
Ζωγράφου τό έτος 1169, ένώ ώς terminus post quem δέχεται τό έτος 1049, όταν 
ô ηγούμενος τής Ζωγράφου Ιωάννης υπογράφει ένα έγγραφο τής Συνάξεως . 
Διερωτώμενος μήπως ö 'Ιωάννης αυτός έχει κάποια σχέση μέ τον μυθικό 

/Ό 

ζωγραφίτη 'Ιωάννη Σελίνα , ô J. Lefort τον σχετίζει μέ τον άδηλου μονής 
άββά Ιωάννη πού αναφέρεται τό 1037 σέ έγγραφο τής Έσφιγμένου . Ό 
'Ιωάννης Σελίνα απαντά ώς ηγούμενος τής βουλγαρικής μονής σέ μερικά 
πλαστά έγγραφα φυλασσόμενα στο αρχείο της , έξ ων τό αντιπροσωπευ
τικότερο είναι τό λεγόμενο Χρονικό ή Svodna gramota τής Ζωγράφου, ένα 
αδέξιο πλαστογράφημα τοΰ IÇ'αιώνος, τό όποιο όμως τον αποκαλεί 
«άββά» , ακριβώς δπως συμβαίνει καί στο έσφιγμενίτικο έγγραφο, οπότε ô 
συσχετισμός πού προτείνει ô γάλλος ερευνητής αποβαίνει εξαιρετικά πειστικός. 
Ή αμέσως επόμενη ελληνική υπογραφή Ζωγραφίτη μονάχου εμφανίζεται τό 
1300, σέ πλαστό έγγραφο τής μονής Δοχειαρίου: Παγκράτιος μοναχός εκ τής 
μονής τοϋ Ζωγράφου24. Ή αποδεικτική αξία της είναι μηδαμινή καί θά ήταν 

18. Actes de Saint-Pantéléèmôn, εκδ. P. LEMERLE - G. DACRON- S. CIRKOVIC Παρίσι 1982, 

άρ. 8, στ. 59· Πρβλ. I. BOZILOV, Bülgarite vüv vizantijskata imperìja, Sofia 1995, 83 καί 352, άρ. 443· 

I. BOZILOV, Osnovavaneto na svetata atonska bülgarska obitel Zograf. Legendi i fakti, Svetogorska 

obitelZografX, 1995, 8, σημ. 46-49. 

. Zographou, άρ. 3, στ. 51. Δυστυχώς τό έγγραφο σώζεται μόνο σέ αντίγραφο. Πρβλ. καί 

BOZILOV, Osnovavaneto, 8 σημ. 43. 

. Ή μοναστηριακή παράδοση πού σχετίζεται μέ τον 'Ιωάννη Σελίνα έχει καταγραφεί από 

τον J. IVANOV, Bülgarski Starini iz Makedonija, Σόφια 21931, ανατ. 1970, 537-540. 

. Esphigménou, αρ. 12, στ. 31 

. Πρόκειται γιά έναν πλαστό χρυσόβουλλο λόγο τοϋ 'Ανδρόνικου Β ' {Zographou, άρ. 67) καί 

γιά μια σλαβική μετάφραση μέ χρονολογία τοϋ πρωτοτύπου 1049 (IVANOV, Bülgarski starmi, 535-

537, άρ. 64). Ή μετάφραση αντιγράφει κατά λέξη τά εισαγωγικά ενός γνήσιου έλληνικοΰ έγγρά-φου 

τοΰ 1049 (Zographou, άρ. 3), άλλα στην περιγραφή των μοναστηριακών κτήσεων σχετίζεται 

απευθείας μέ ένα πατριαρχικό έγγραφο τοΰ 1586 (Zographou, άρ. 62, στ. 9-25). 
2 3. Zographou, άρ. 5, στ. 73-80· IVANOV, Bülgarski starmi, 538-542. Πρβλ. Α. STOILOV, Svoden 

hrisovul za istorijata na Zografskija manastir, Sbornik ν cest na V. N. Zlatarski, Σόφια 1925, 452· L. 

ΣΟΥΛΗΣ, Ό τσάρος Στέφανος Δουσάν καί τό "Αγιον "Ορος, ΕΕΒΣ 22, 1952, 89-90- Ι. DUJCEV, Le 

Mont Athos et les Slaves au Moyen âge, Le Millénaire du Mont Athos 963-1963. Études et Mélanges 

II, Venezia-Chevetogne 1964, 127· ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ, Μοναχισμός, 239-240. Tò κείμενο πού 

μνημονεύει τον 'Ιωάννη Σελίνα αναφέρει καί ένα πατριάρχη Τιρνόβου ονόματι Θεοφύλακτο 

(Zographou, αρ. 5, στ. 58). Είναι πολύ πιθανό πρότυπο αυτού τοΰ πλασματικού προσώπου να 

υπήρξε ό αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας Θεοφύλακτος Άχρίδος (1088-1026). Πρβλ. ODBIII, 2068. 
1Λ. Actes de Docheiariou, εκδ. Ν. OIKONOMIDÈS, Παρίσι 1984, App. IV, στ. 68- BOZILOV, 

Osnovavaneto, 8 σημ. 44. 



ΣΛΑΒΟΙ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 5 

εύλογο νά εικάσουμε ότι ή απουσία ελληνικών υπογραφών άπό τό ίδρυμα μετά 

τό 1049 οφείλεται στον βαθμιαίο έκσλαβισμό του, ή πρώτη μαρτυρία περί τοΰ 

οποίου ανάγεται στο 1169. 

Κάποια ανάμειξη τοΰ τσάρου των Βουλγάρων 'Ιωάννη Άσάν Β'στις 

υποθέσεις τοΰ 'Αγίου Όρους μαρτυρείται γύρω στά 1233-1235. Ά ν κρίνουμε 

από τό περιεχόμενο μιας επιστολής πού ô μητροπολίτης 'Αγκύρας Χριστόφο

ρος απηύθυνε προς τον βασιλέα τής Βουλγαρίας τό 1233, τήν περίοδο εκείνη 

ένας ανώνυμος αρχιεπίσκοπος τής Βουλγαρίας είχε καταφύγει στον "Αθωνα, 

σέ μονή πού, δυστυχώς, δέν κατονομάζεται: Έπεπόθουν οΰν, άφ' οϋ καί τω 

μακαριωτάτω άρχιεπισκόπω Τρινόβου εν τφ Άγίω "Όρει ένέτυχον, γράψαι τή 

βασιλεία σου. Αί δέ κοσμικοί συγχύσεις έμποδών μοι γεγόνασι καί δια τούτο 

ουκ ίσχυσα παραδηλώσαι τή βασιλεία σου όπόσα τφ τοιούτφ άρχιεπισκόπω 

σννέτυχον καί ήνάγκασα αυτόν άπελθεΐν είς τήν έκκλησίαν αυτού. Ό δέ 

μετάνοιαν θείς καί συγγνώμην αίτήσας, άπεκρίνατό μοί τίνα δοκοϋντα εύλογα-

εγώ δέ ουκ έπίστευσα ταύτα ει μή πως γράψω τή βασιλεία σου- φθάνει δ' 

έτέρωθεν άνενεχθήναι τή ημών μετριότητι, οτι τήν άρχιερωσύνην ô τοιούτος 

αρχιεπίσκοπος παρητήσατο- καί λοιπόν εν χηρεία ποιμένος ή τοϋ Τρινόβου 

εκκλησία καθέστηκε25. Τό κείμενο διασαφηνίζει δτι ô Χριστόφορος, έχοντας 

εξουσίες πατριαρχικού έξάρχου γιά τις περιοχές τής 'Ηπείρου, προσπάθησε νά 

πείσει τον αρχιεπίσκοπο Τιρνόβου νά επανακάμψει στην έδρα του, ή οποία 

μετά τήν παραίτηση του νωρίτερα τον ϊδιο χρόνο είχε παραμείνει κενή. 

'Αποσπασματικά στοιχεία πού ίσως σχετίζονται μέ τό ϊδιο περιστατικό περιέ

χονται σέ μια σύντομη είδηση περί γεγονότων τοΰ έτους 1235, αντίγραφο τής 

όποιας σώζεται στο Πρωτάτο: Έπί τής βασιλείας Ιωάννου τοϋ Άσάνη, τοϋ 

κατά τήν Ζαγοράν τής Βουλγαρίας βασιλεύσαντος καί πολλάς πόλεις των 

Ρωμαίων κρατήσαντος, γέγονε καί πατριαρχεΐον είς τον τόπον αυτού. Διά 

τούτου καί τήν Έκκλησίαν πολλά καταναγκάσαντος καί το ενδόσιμον εϊληφε, 

καί πρώτος έν αυτή ô πρότερο ν χρηματίσας μητροπολίτης Φιλίππων Γρηγόριος 

πατριάρχης καθίσταται τής Τριβούνου, πόλεως Βουλγαρίας- δς δή καί 

μητροπολίτην Θεσσαλονίκης πεποίηκε σπουδήν πάσαν καί έπίσκοπον Ιερισσού 

κατέστησεν. Οϊ γε μήν τότε κατά τό Άγιον "Ορος τοϋ "Αθω ασκούμενοι 

μοναχοί είς τρισχιλίους συναχθέντες λογάδες άπαντες μήτε μήν τον 

πατριάρχην δεχόμενοι, μήτε τον Θεσσαλονίκης Μιχαήλ τον Πρατάνον, μήτε τον 

έπίσκοπον ΊερισσοΐΓ . Τό κείμενο φανερώνει ότι, μετά τήν επέκταση τής 

. V. VASILJEVSKIJ, Obnovlenie bolgarskago patriarsestva pri carê Ioannê Asênê II ν 1235 

godu, Zumai Ministerstva Narodnago Prosvescenija, μέρος 238, 1885, 54. 
26. Prôtaton, App. I d, στ. 1-8. 
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επικράτειας του μέχρι τά σύνορα τοΰ "Ορους, ô βούλγαρος βασιλεύς 'Ιωάννης 

Άσάν Β ' εγκατέστησε ανθρώπους τής αρεσκείας του στις εκκλησιαστικές έδρες 

Θεσσαλονίκης καί Ίερισοΰ σέ μια προσπάθεια νά θέσει τον "Αθωνα ύπό τον 

έλεγχο του. Ό V. Zlatarski, βασιζόμενος σέ παλαιότερη έκδοση μιας παρεμ

φερούς είδήσεως έντοπιζόμενης σέ κώδικες τής 'Ιβήρων καί τής Βατοπεδίου27, 

φρονεί ότι τό κείμενο αυτό αποτελεί δημιούργημα τής μετά τό 1368 εποχής καί 

δέν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα τοΰ πρώτου μισοΰ τοΰ ΙΓ ' α'ιώνος. 

'Αποφαίνεται μάλιστα ότι ô Μιχαήλ Πρατάνος, ô όποιος αναφέρεται ώς 

μητροπολίτης Θεσσαλονίκης χωρίς νά μνημονεύεται σέ καμία άλλη πηγή, 

επινοήθηκε άπό τον συμπιλητή καί υπογραμμίζει ότι κατά τό χρονικό διάστημα 

1223-1235 τά γνωστά ονόματα μητροπολιτών τής Θεσσαλονίκης εΐναι Νικόλαος 

καί 'Ιωσήφ . 'Αντιθέτως, ή G. Cankova-Petkova χρονολογεί τήν είδηση στο 

τελευταίο τέταρτο τοΰ ΙΓ'αιώνος καί τάσσεται υπέρ τής άποψης ότι ή 

πληροφορία περί τής εγκατάστασης βουλγάρου επισκόπου στην 'Ιερισσό 

αποτελεί απήχηση πραγματικού γεγονότος . Ή επιχειρηματολογία της δμως 

δέν πείθει Ιδιαίτερα καί ή γνώμη τοΰ Zlatarski ότι ή είδηση δημιουργήθηκε μετά 

τά μέσα τοΰ ΙΑ ' αιώνος φαίνεται ορθότερη. Έπί πλέον, είναι πιθανό τό όνομα 

τοΰ βουλγάρου τσάρου 'Ιωάννη Άσάν Β ' νά εμπλέκεται στην όλη ιστορία καί 

εξαιτίας τής ανάμνησης τών αγιορειτών περί τής αποσύρσεως τοΰ 

αρχιεπισκόπου τής Βουλγαρίας στο "Αγιον "Ορος στά 1233-1235. Δυστυχώς 

όμως, ή παντελής απουσία συγκεκριμένων αναφορών δυσχεραίνει τήν εξιχνί

αση τής σχέσης πού ή μονή Ζωγράφου ενδεχομένως νά είχε μέ τον αγιορείτη 

αρχιεπίσκοπο Βουλγαρίας καί μέ τις επεμβάσεις τοΰ 'Ιωάννη Άσάν Β ' στά 

εσωτερικά τής αθωνικής κοινότητος. 

Ό Βίος τής αγίας Παρασκευής τής Έπιβατινής αναφέρει δτι μετά τήν 

νίκη του στην Klokotnica (9 Μαρτίου 1230) ô 'Ιωάννης Άσάν Β ' αντικατέστησε 

τους μητροπολίτες καί επισκόπους στά κατακτηθέντα εδάφη. Ό συγγραφεύς 

τοΰ Βίου, δ βούλγαρος πατριάρχης Ευθύμιος, τονίζει δτι τήν πληροφορία αυτή 

άντλησε άπό τους χρυσόβουλλους λόγους τοΰ τσάρου πού εντόπισε στην Λαύρα 

καί στο Πρωτάτο: ΒΤ» ΝΗ}{ me Η iwHTpwnwAMTh Η eiiucKwiiii CB-ΕΤΛ-Ε Η ΕΛΛΓ\\!ΜΒΟΤΜΒ·Ε 

ΠΟΟΤΛΒΗ iaKC?Ke C E 4 T A H H erw \'pilCWK\|'r\ll Eh CMKIlkll i\.\K|Vk OGwfO'l'hl,-»; Twpbi Η 

. Ph. MEYER, Die Haupturkunden für die Geschichte der Athosklöster, Λιψία 1894, ανατ. 

Amsterdam 1965, άρ. 8 καί σ. 275-276. 

. V. ZLATARSKI, Edin grücki falsifikat, kojto se otnasja küm bülgarskata istorija, BS1 2, 1930, 

245 σημ. 27, 255-256. 
29. G. CANKOVA-PETKOVA, Vosstanovlenie Bolgarskogo patriarsestva ν 1235 g. i 

mezdunarodnoepolozenie Bolgarskago gosudarstva, Viz. Vrem. 28, 1968, 138-146. 
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npwTAT-k wTKp-hRenwMh οΒ^Α^τεΛοτΕγ^τ ΛΙΙΙΙ(:Ί«·Κ . Ή ύπαρξη χρυσόβουλλου 

λόγου τοΰ τσάρου 'Ιωάννη Άσάν Β ' έπιδοθέντος στή Βατοπεδίου διαπιστώθηκε 

τό 193031 καί λίγο αργότερα ô V. Zlatarski υιοθέτησε τήν άποψη δτι στά 1230-

1231 ô βούλγαρος βασιλεύς πρέπει νά είχε μεταβεί αυτοπροσώπως στον 

Άθωνα . Στην συνέχεια ή Μ. Zivojinovic επανέλαβε τήν άποψη αυτή 

βασιζόμενη πλέον καί στο Μαρτύριο τών 26 Ζωγραφιτών, 'ένα κείμενο 

αφιερωμένο στή λεηλασία τής Ζωγράφου άπό λατίνους πειρατές το 1275, δπου 

μνημονεύεται ή καταστροφή κάποιου πύργου τοϋ τσάρου Άσάν . 'Ωστόσο, ή 

ύπαρξη ζωγραφίτικου δχυρώματος συνδεόμενου μέ τό όνομα κάποιου 

εκπροσώπου τής δυναστείας τών Άσανιδών δέν επιβεβαιώνεται από άλλες 

πηγές καί στο σημείο αύτδ οφείλουμε νά υπογραμμίσουμε δτι, παρά τήν 

αντίθετη γνώμη τών παλαιότερων σλαβολόγων , σέ πρόσφατη μελέτη του ô Ι. 

Bozilov απέδειξε δτι τό Μαρτύριο έχει άμεση σχέση μέ τά λεγόμενα Πάτρια τοΰ 

Αγίου Όρους, είναι ώς έκ τούτου μεταγενέστερο τοΰ ΙΔ'αιώνος καί ή 

αποδεικτική άξια του είναι οπωσδήποτε πολύ περιορισμένη 5 . Είναι μάλιστα 

ενδεικτικό δτι κανένα γνήσιο έγγραφο άπό το αρχείο τής Ζωγράφου δέν 

αναφέρεται σέ ευεργεσίες τοΰ 'Ιωάννη Άσάν Β ' προς τό ίδρυμα. 

"Οπως δόκιμα επισημαίνει ô I. Bozilov, αξιόπιστη ένδειξη γιά τον εθνικό 

χαρακτήρα τοΰ ιδρύματος παρέχει δ χαρακτηρισμός ή σεβάσμια μονή τών 

Βουλγάρων πού εμφανίζεται στά ελληνικά έγγραφα τοΰ Άθωνος κατά τά τέλη 

. IVANOV, Bülgarski starmi, 432. Ώ ς προς τον τρόπο παρουσίασης τοΰ υλικού μας, 

σημειώνουμε δτι τά έκδεδομένα σλαβικά κείμενα παρατίθενται μέ βάση τήν ορθογραφία τής υπάρ

χουσας έκδοσης. ΟΊ δημοσιευμένες υπογραφές, μεταγραμμένες μέ λατινικούς χαρακτήρες, τηροΰν 

τις 'ιδιαιτερότητες τοΰ λατινικού πρωτοτύπου στην κυριλλική μορφή τους, άλλα ελλείψει 

στοιχείων, τά ποικιλόμορφα i δηλώνονται μέ τό γράμμα Η. Σέ όσες περιπτώσεις ή ανάγνωση τοΰ 

κειμένου έγινε βάσει φωτογραφίας ή πρωτοτύπου έγγραφου ή απόδοση είναι διπλωματική καί 

συνοδεύεται άπό τήν ένδειξη (αυτοψία). 
3 1. Μ. LASKARIS, Vatopedskata gramota na car Ivan Asênja II, Bülgarski starini izdavani ot 

Bülgarskata akademija na naukite 9, Σόφια 1930, 29-35. 

. V. ZLATARSKI, Istorija na Bülgarskata dürzava prez srêdnitê vêkove. III. Vtoro Bülgarsko 

carstvo. BWgarija pri Asênevci (1187-1280), Σόφια 1940, 347-349. Πρβλ. Lavra I, 8 σημ. 28 καί 29. 

" . M. ZIVOJINOVIC, Svetagora u doba Latinskog carstva, ZRVI17, 1976, 86-89. 
M. P. DINEKOV, Istorija na bülgarskata literatura, Ι, Σόφια 1962, 262- DUJCEV, Le Mont 

Athos, 134-138. 
5. I. BOZILOV, Mûcenie na zografskite monasi. Legendi i fakti, Svetogorska Obitel Zografï, 

1996, 175-188. 
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τοΰ ΙΓ'αιώνος . 'Εντοπίζεται γιά πρώτη φορά τό 1276 σέ αντίγραφο 

βασιλικοΰ προστάγματος σωζόμενο στή Ζωγράφου37 καί επαναλαμβάνεται τό 

1286 σέ πράξη τοΰ Νικηφόρου Χούμνου: τής κατά τό Άγων "Ορος τοϋ 'Άθω 

διακείμενης σεβάσμιας μονής τών Βουλγάρων, τής είς όνομα τιμώμενης τοϋ 

αγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου καί επιλεγόμενης τοϋ Ζωγράφοι?*. Τό 1287, 

σέ χρυσόβουλλο λόγο τοΰ Ανδρόνικου Β' ή μονή Ζωγράφου αποκαλείται 

βασιλικον μοναστήριον λεγόμενον τοϋ Ζωγράφου, το καύχημα τής 

Βουλγαρίας, καί ή τελευταία φράση, σέ συνδυασμό μέ τή σχετικά πρώιμη χρο

νολογία, θα μποροΰσε νά έχει Ιδιαίτερη σημασία, άν το έγγραφο δέν ήταν 

πλαστό καί ώς έκ τούτου άνευ αποδεικτικής αξίας . 

Τό 1290, σέ απόφαση τοΰ επισκόπου Ίερισσοΰ σχετικά μέ διένεξη μεταξύ 

τών μονών Ζωγράφου καί Χιλανδαρίου, τά διαπλεκόμενα μέρη άποκαλοΰνται 

Σέρβοι καί Βούλγαροι: καί τά δύο μέρη, ô τε τών Βουλγάρων καί τών 

Σέρβων40. Κατά τά έτη 131741, 132542, 133143 καί 133344 επανέρχεται ή 

διατύπωση μονή τών Βουλγάρων . Περί τό 1321 ή συνεχής επανάληψη τών 

3 6 . Πρβλ.ΒΟΖΙίΟν, Bülgarite, 82-83, σημ. 115. Πρβλ. επίσης L. MAVROMMATIS, Andronikos 

Π Palaiologos and the Monastery of Zographou (1318), Byzance et ses voisins. Mélanges à la mémoire 

de Gyula Moravcsik à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance, Szeged 1994, 87. 

. Zographou, άρ. 13, στ. 1-2. Σχετικά μέ τό έτος απόλυσης βλ. F. DÖLGER, Regesten der 

Kaiserurkunden des oströmischen Reiches von 565-1453. 3. Teil. Regesten von 1204-1282, Μ ό ν α χ ο 
2 1977, άρ. 2024. Ό προσδιορισμός σεβάσμια μονή τών Βουλγάρων εντοπίζεται καί σέ δύο άχρονο-

λόγητα ζωγραφίτικα πρακτικά τοΰ 'Αλεξίου 'Αμνών (Zographou, άρ. 52, στ. 5 καί άρ. 53, στ. 9), τά 

όποια ô L E F O R T (Esphigménou, σ. 78) ανάγει στά τέλη τοΰ ΙΓ ' αιώνος. 
-ίο 

. Zographou, άρ. 10, στ. 6-8 καί 12-14. 

. Zographou, άρ. 67, στ. 23. 

. Zographou, άρ. 12, στ. 3-4. Πρβλ. V. MOSIN, Akti iz svetogorskih arhiva, Spomenik srpske 

kraljevske Akademije nauka 91, Βελιγράδι 1939, άρ. 3, όπου καί ή άδηλου χρονολογίας σερβική 

μετάφραση ενός έγγραφου αναφερόμενου στο ϊδιο θέμα καί περιέχοντος τους Ιδιους χ α ρ α κ τ η 

ρισμούς: CBdA0\f ΜΖ0\{ΤρΛψ|ι MONdCTHph Η CphGCKH ΜΟΝΛΟΤΗρβ Zd (WtcTO IfEKOe [Ι\\6Τ0;(Λ] Hd Πρ6ΒΛΑΐνί. 
4 1 . Zographou, άρ. 54, στ. 5-6 καί Actes de Kastamonitou, εκδ. Ν. O I K O N O M I D È S , Παρίσι 

1978, άρ. 3, στ. 82. 
42. Zographou, άρ. 18, στ. 1-2. Οι έκδοτες ανάγουν τό έγγραφο στά 1320, ένώ στην ουσία αυτό 

δέν πρέπει νά είναι πρωιμότερο τοϋ 1325, διότι μνημονεύει τον γνωστό απογραφέα Γεώργιο Φ α ρ ι -

σαιο ώς μακαρίτη (στ. 6). Τον Μ ά ι ο τοΰ 1324 ό Φαρισαιος εκτελούσε ακόμη ενεργό υπηρεσία κ α ί 

μαρτυρειται νά παραδίδει ορισμένα κτήματα στή Μεγίστη Λαύρα (Actes de Lavra II, εκδ. P. 

L E M E R L E - A. GuiLLOU- Ν. S V O R O N O S - Denise P A P A C H R Y S S A N T H O U , Παρίσι 1977, άρ. 114, στ. 

50-51). 
4Ì. Actes du Xéropotamou, εκδ. J. BOMPAIRE, Παρίσι1964, άρ. 24, στ. 2, 5, 14, 17, 19, 21 κ α ί 

34. 
4 4 . Kastamonitou, άρ. 4, στ. 7, 13 καί 20. 
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φράσεων τά δίκαια τών Σέρβων, τά δίκαια τών Βουλγάρων καί τα δίκαια τοϋ 

Ζωγράφου οδήγησε στην εμφάνιση τοΰ μεικτοΰ τύπου τής μονής τών 

Ζωγράφων45, ô οποίος όμως παρέμεινε αρκετά σπάνιος καί μετά το 1341 

περιήλθε σέ αφάνεια . Αντίθετα, ô τύπος ή σεβάσμια μονή τών Βουλγάρων 

εξακολούθησε νά αποτελεί τον συνήθη προσδιορισμό τοΰ 'ιδρύματος στά 1342-

1344 καί φαίνεται δτι λησμονήθηκε μετά τά μέσα τής ΙΔ ' αιώνος. 

'Επιθυμώντας νά εξακριβώσουμε τις ακριβείς διαστάσεις τής σλαβικής 

παρουσίας στή Ζωγράφου, θά απαριθμήσουμε ονομαστικά όσους Ζωγραφίτες, 

σλαβόφωνους ή φαινομενικά ελληνόφωνους, εντοπίσαμε σέ έγγραφα τών 

αθωνικών αρχείων ή σέ σημειώματα σλαβικών χειρογράφων άπό τό 1169 ώς τό 

1661. Ή χρονολογία τών μαρτυριών πού προέρχονται άπό πλαστά έγγραφα 

παρατίθενται εντός αγκυλών. 

1169. Συμεών, ηγούμενος: CeMewNi» ΙΙΙΠ>ΚΙ> Η ΗΓΟΥΛ\6ΝΤΙ Λ̂ΓρΛφο ΝΛΙΙΙΚΛ\-

(αύτοψία). Συνυπογράφει έγγραφο τής μονής Παντελεήμονος . Ή ορθο

γραφία του παραμένει δυσπροσδιόριστη, αλλά ή συχνή χρήση τοΰ μεγάλου er 

(ι) σέ μια τόσο πρώιμη περίοδο υποδεικνύει δτι'ίσως πρόκειται γιά άτομο μέ 

βουλγαρική παιδεία, καθότι κατά τήν περίοδο αυτή οι Σέρβοι γραφείς, 

ακολουθώντας τις λεγόμενες σερβικές ορθογραφίες τής Ζέτας καί τής 

Ράσκας, δηλώνουν τον βραχύ ληκτικό φθόγγο ü, πού στά βουλγαρικά αποδί

δεται καί μέ τά δύο er ( ι καί h), χρησιμοποιώντας μόνο τον μικρό er (h)49. 

1270. Έφραίμ, ηγούμενος. Αναφέρεται ώς ηγούμενος τής Ζωγράφου σέ 

πωλητήριο τοΰ βατοπεδινοΰ ηγουμένου Μάμαντος: προς σέ τον καθηγούμε-

νον ίερομόναχον κϋρ Έφραίμ καί τους ϋπό σέ μοναχούς τής δηλωθείσης 

μονής τοϋ Ζωγράφου . Ή καταγωγή του δέν μπορεί νά διευκρινισθεί. 

1274. Ποιμήν, ηγούμενος. Μνημονεύεται ώς ηγούμενος τής Ζωγράφου μαζί μέ 

τον οικονόμο Κοσμά, δύο ιερομόναχους μέ το ϊδιο δνομα καί έναν ανώνυμο 

έκκλησιάρχη σέ πράξη ανώνυμου κρατικοΰ λειτουργοΰ, ή οποία απόκειται 

στή Χιλανδαρίου: εκεί παρόντος καί τής τοΰ Ζωγράφου μονής καθηγουμέ-

νου κϋρ Ποιμένος, τοϋ έκκλησιάρχου τής αυτής μονής, τοϋ οικονόμου κϋρ 

4 5 . Lavra II, άρ. 108, στ. 685 καί 699. 
4 6 . Actes d'Iviron IV, εκδ. J. LEFORT - Ν. OlKONOMIDÈS - Denise PAPACHRYSSANTHOU -

Vassiliki KRAVARI avec la collaboration d'Hélène MÉTRÉVÉLI, Παρίσι 1995, άρ. 86, στ. 128. 
4 7 . Zographou, άρ. 31, στ. 4-5· Zographou, άρ. 36, στ. 5-6. 
4 8 . Pantéléèmôn, άρ. 8, στ. 59. Πρβλ. BOZILOV, Bülgarite, άρ. 443. 
4 9 . Α. VAILLANT, Manuel du vieux slave, Ι, Παρίσι 1964, 27, 41-44. Πρβλ. Anna-Marija 

TOTOMANOVA, Redakcii na starobülgarskija ezik, Izsledvanija po Kirilometodievistika, Σόφια 1985, 

198-203. 
5 0 Zographou, άρ. 9, στ. 25-27. 
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Κοσμά, τών δύο ιερομόναχων, οίς καί αϋτοϊς Κοσμάς τοϋνομα51. Ή 

καταγωγή όλων τών αναφερομένων παραμένει άδηλη. 

1299. Αρκάδιος, ηγούμενος. Αναφέρεται ώς ηγούμενος τής Ζωγράφου μαζί μέ 

τον έκκλησιάρχη Λαυρέντιο καί τον οικονόμο Δωρόθεο σέ έγγραφο τοΰ 

μητροπολίτη Θεσσαλονίκης 'Ιακώβου: εν τή σεβάσμια μονή τή είς όνομα 

τιμώμενη τοϋ μεγαλομάρτυρος άγιου Γεωργίου τοϋ Ζωγράφου έπικεκλημένη 

ενασκούμενων, τοϋ τε τιμιωτάτου καθηγουμένου κυροϋ Αρκαδίου, τοϋ 

εκκλησιάρχου κυροϋ Λαυρεντίου, τοϋ οικονόμου κυροϋ Δωροθέου καί τών 

λοιπών αδελφών . Ή καταγωγή τών αναφερομένων παραμένει άδηλη. 

1311. Μακάριος, ήγοΐ>μενος: Λ\.\κ.\ριιρ βροΜΛΝΛ̂ Έ ΗΓ̂ ΜβΗΤι covfrpa^cKu Τ,Λ MCTMWMJ· 

noAiMcax-h. 'Υπογράφει μεταγενέστερη επικύρωση ενός ζωγραφιτικοΰ 

εγγράφου τοΰ 980 . Ή γλώσσα του δέν αποσαφηνίζει τήν εθνική ταυτότητα 

του, άλλα ή συνεπής χρήση τοΰ ^ δημιουργεί υποψίες δτι ή μόρφωση του 

βασιζόταν στους βουλγαρικούς ορθογραφικούς κανόνες, ακριβώς όπως 

συμβαίνει καί μέ τήν υπογραφή τοΰ Συμεών το 1169. 

1316. Αβραάμιος, η γ ο ύ μ ε ν ο ς : ΑΊ,Κ Πκρ,\ι«ιΐϊ rafmeNh ζο\|ΓρΛφΐιοκΐιΐ ΠΟΠΜΟΟΥ* ΙΖΙΚΟ Η 

Ec-fc MOKI κρΛΤΛ 6Γ©\(·Λ\6ΝΜ ο(Β6)τοΓορΈοτΗ (αυτοψία). Συνεπικυρώνει ανέκδοτο 

έγγραφο τής μονής Βατοπεδίου54. Κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται γιά 

βουλγαρόφωνο άτομο καί τό συμπέρασμα αυτό προκύπτει άπό τήν χρήση τοΰ 

γράμματος * , το όποιο προσιδιάζει κυρίως στή βουλγαρική παραλ-λαγή 

τών μεσαιωνικών σλαβικών56. Ανάμεσα στά διπλά φωνήεντα (nonHco\f«) δέν 

παρεμβάλλεται τό συνηθισμένο γιά τις περισσότερες σλαβικές διαλέκτους f57 

καί τό στοιχείο αυτό, σύμφωνα μέ δσα γνωρίζουμε σχετικά μέ τήν 

γεωγραφική κατανομή τών βουλγαρικών διαλέκτων, υποδηλώνει πιθανή 

καταγωγή άπό τις περιοχές τής Μακεδονίας. Το 1317 ô Άβραάμιος συνυπο-

" . Chilandar Ι, άρ. 19, στ. 60-62. Πρόκειται περί επικυρωμένου αντιγράφου. Ό έκδοτης, L. 

Petit, ανάγει τό πρωτότυπο στο 1304, ένω σύμφωνα μέ τον Fr. Baris ic ή απόλυση του έλαβε χώρα τό 

1274. Γιά τήν άναχρονολόγηση βλ. Lavra IV, 16 σημ. 74. 
5 . Zographou, άρ. 14, στ. 2-6. 
5 3. Zographou, άρ. 1, στ. 59. Πρβλ. DUJCEV, Le Mont Athos et les Slaves au Moyen Age, 128· 

ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ, Μοναχισμός, 241 σημ. 279-280 καί BOZILOV, Bülgarite, άρ. 398. 

. Ευχαριστώ τον π. 'Αρσένιο Βατοπεδινό καί τον κ. Κρ. Χρυσοχόίδη πού μέ διευκόλυναν 

στην αποδελτίωση τών ανέκδοτων εγγράφων τής μονής Βατοπεδίου άπό τά πρωτότυπα. Τό έν 

λόγω έγγραφο σώζεται στο Α'τετράγωνο τοΰ αρχείου της μονής ύπό τόν αριθμό 14 ω. Ή 

υπογραφή βρίσκεται στον στίχο 140. 
5 5. VAILLANT, Manuel, 44-47. 
5 6. TOTOMANOVA, Redakcii, 192-194. 
57'. VAILLANT, Manuel, 28-29. 
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γράφει ώς ηγούμενος τής Ζωγράφου καί ένα έγγραφο τής Έσφιγμένου: Λ^ 

<1κρ.\Λ\ Η t-Toyiweiih /,oyrp,\<|>hCKhi ιιοιιικογκ> laKO Μ see Λ\ΟΙΖ\ r.p.\Th.( eroY>v\eHH 

<Β6)τβΓ«ρΗΤΗ58. Στην περίπτωση αυτή όμως ή υπογραφή του, αν καί πανο

μοιότυπη μέ τήν προηγούμενη, περιέχει κάποια στοιχεία τυπικά γιά τή 

σερβική ορθογραφία τής Ράσκας (ΠΟΠΜΟ«^ αντί τοΰ ΠΟΠΗΟΟΥ«, χρήση μόνο 

τοΰ μικροΰ er)5 9. Ό Ιδιος μαρτυρεϊται ώς ηγούμενος τής Ζωγράφου καί σέ 

πράξη τοΰ 1327: προς σέ τόν τιμιώτατον καθηγούμενον τής σεβάσμιας 

μονής τής εν τφ Άγίω "Ορει τοϋ "Αθω διακείμενης καί είς όνομα τιμώμενης 

τοϋ παμμάκαρος καί τροπαιοφόρου αγίου Γεωργίου καί ούτω πως τοϋ 

Ζωγράφου έπικεκλημένης κυρόν Αβράμιον , ένώ τό 1330 μνημονεύεται ώς 

προηγούμενος τοΰ ιδρύματος: καί τους μοναχούς τόν προηγούμενον κυρόν 

Αβραάμιον . Βασιζόμενος στά στοιχεία αυτά, ô Ν. Οίκονομίδης φρονεί 

πώς δ Άβραάμιος διετέλεσε ηγούμενος δύο φορές, κατά τήν περίοδο 1316-

1320 καί στο διάστημα 1327-133062. 

1321. Ρωμανός, ηγούμενος. Αναφέρεται σέ δωρητήριο έγγραφο φυλασσόμενο 

στή Ζωγράφου: Διά τούτο γαρ έγεγόνει καί τό παρόν πρατήριον κατενώπιον 

τοϋ πανοσιωτάτου πατρός ημών καί καθηγουμένου τής σεβάσμιας μονής 

ταύτης Ρωμανού ιερομόναχου63. Ή καταγωγή του δέν μπορεί νά 

διευκρινισθεί. 

1322. 'Ιωάννης, ηγούμενος: IW.UI-L ϊβροΜβΝΛχι» ΜΓ«ΥΛ\6ΝΤ» ΜΟΝΛΟΤΜΡ̂  ŵrpâ4>cKârw. 
'Υπογράφει έγγραφο τής μονής Χιλανδαρίου64. Ή γλώσσα του δέν αποσα

φηνίζει επαρκώς τήν εθνική ταυτότητα του, άλλα ή συνεπής χρήση τοΰ %. 

δημιουργεί υποψίες δτι Ισως πρόκειται γιά άτομο μέ βουλγαρική παιδεία. 

1330. Σεραπίων, ηγούμενος. Μνημονεύεται μαζί μέ τόν πνευματικό 

Σπυρίδωνα, τόν έκκλησιάρχη Βασίλειο, τον οικονόμο Νικόδημο, τόν 

προηγούμενο Άβραάμιο καί τον μοναχό Παρθένιο σέ δωρητήριο έγγραφο 

άποκείμενο στή Ζωγράφου: προς σέ τόν τιμιώτατον εν μοναχοϊς κυρόν 

Σεραπίωνα καί καθηγούμενον τής κατά τό Άγιον "Ορος τοϋ "Αθω διακεί

μενης σεβάσμιας μονής τής είς όνομα μέν τιμώμενης τοϋ αγίου μεγαλο-

μάρτυρος καί τροπαιοφόρου Γεωργίου, τοϋ Ζωγράφου δέ έπικεκλημένης, καί 

. Esphigménou, άρ. 12, στ. 140- Kastamonitou, άρ. 3, στ. 82. Πρβλ. BOZILOV, Bülgarite, άρ. 1. 
59'. TOTOMANOVA, Redakcii, 199-200. 
6 0 Zographou, άρ. 25, στ. 2-6. 
6 1. Zographou, άρ. 28, στ. 45-46. 

. Kastamonitou, 38. 

. Zographou, άρ. 19, στ. 51-53. Πρβλ. Kastamonitou, 38. 

. Actes de Chilandar I. Actes grecs, εκδ. L. PETIT, Viz. Vrem. 17, 1911, Prilozenie 1, ανατ. 

Amsterdam 1975, άρ. 77, στ. 72. Πρβλ. BOZILOV, Bülgarite, άρ. 367a. 
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τους ευλαβέστατους αδελφούς τής αυτής μονής, ήγουν τους ίερομο-νάχους 

τόν πνευματικόν κυρόν Σπυρίδωνα καί τόν έκκλησιάρχην κυρόν Βασίλειον, 

καί τους μοναχούς τόν προηγούμενον κυρόν Αβραάμιον, τόν οίκονόμον 

κυρόν Νικόδημον καί τόν κυρόν Παρθένων . Ή καταγωγή όλων μέ μόνη 

εξαίρεση τόν βουλγαρόφωνο Άβραάμιο, τόν όποιο ήδη παρουσι-άσαμε, 

παραμένει άδηλη. 

[1347]. Μακάριος, ηγούμενος: Η̂οΓρΛψΛ μΛροκΛΛΓο ΜΟΗΛΟΤΗΡΛ ΜΛΚΛρΐε ιεροΜΟΝΛχι» 

πβΑΠΗΟΛχτ». 'Υπογράφει πλαστό έγγραφο τής μονής Χιλανδαρίου καί ή 

αξία τής μαρτυρίας είναι μηδαμινή. Τό 1348, σέ άλλο έγγραφο τής σερβικής 

μονής εμφανίζεται μιά ελληνική υπογραφή τοΰ Μακαρίου, αλλά, παρά τήν 

αντίθετη άποψη τοΰ Γ. Σούλη67, πρόκειται καί πάλι γιά πλαστογράφημα68. 

1347. Αρσένιος, ηγούμενος: ΜΓ[Ο\(·]Λ\6Ν Ί<·ΟΙΜ,->; ΟΕΗΤ-ΚΛΜ 0̂ΓρΛψβγ ilpmnit-· 

(αυτοψία). Ή σλαβική υπογραφή του εντοπίζεται σέ ανέκδοτο βατοπεδινό 

έγγραφο τοΰ 134769, ένφ στά 1348-1350 ô ίδιος προσυπογράφει καί μιά 

πράξη άποκείμενη στην Κουτλουμουσίου: ό καθηγούμενος τής σεβάσμιας 

καί άγιας μονής τοϋ Ζωγράφου Αρσένιος μοναχός70. Ή ορθογραφία του 

εΐναι μάλλον βουλγαρική, μέ σύγχυση στή χρήση τών έρρίνων (» καί Α). Ό 

ορθός τύπος lecNUA έχει αποδοθεί ώς ιεαιωκ, δηλαδή μέ διατήρηση τοΰ 

έρρινου είς βάρος τής τρέχουσας προφοράς πού θα ήταν lecTNMe. Τό γεγονός 

αυτό υποδεικνύει δτι γιά τον Αρσένιο, έστω καί λανθασμένη, ή τήρηση τών 

παραδοσιακών βουλγαρικών ορθογραφικών κανόνων είχε ιδιαίτερη 

σημασία, οπότε μάλλον πρόκειται γιά βουλγαρόφωνο άτομο. Ανάμεσα στά 

διπλά φωνήεντα (lecNu«) δέν παρεμβάλλεται t καί το στοιχείο αυτό υποδη

λώνει πιθανή καταγωγή άπό τις περιοχές τής Μακεδονίας. 

6 5. Zographou, άρ. 28, στ. 39-46. 
6 6. Chilandarl, άρ. 136, στ. 83-84. Πρβλ. BOZILOV, Bülgarite, σ. 330, άρ. 398a. Ή πλαστότητα 

τοΰ έγγραφου προκύπτει άπό τήν υπογραφή τοϋ Διονυσιάτη ηγουμένου Θεοδοσίου (στ. 89-90). Ή 

μονή Διονυσίου αποδεδειγμένα ιδρύθηκε δύο δεκαετίες αργότερα, περί τό 1374. Βλ. Actes de 

Dionysiou, εκδ. Ν. OlKONOMIDÈS, Παρίσι 1968,5-13. 
67'. ΣΟΥΛΗΣ, Ό τσάρος Στέφανος Αονσάν, 90. Πρβλ. IVANOV, Bülgarski starmi, 543 σημ. 1. 

. Chilandarl, άρ. 137, στ. 126. Ή πλαστότητα τοΰ εγγράφου προκύπτει άπό τήν υπογραφή 

τοΰ ηγουμένου τής μονής Παντοκράτορος Κωνσταντίου (στ. 118-119), διότι ή μονή Παντοκρά-

τορος 'ιδρύθηκε μόλις στά 1357-1358. Βλ. Actes du Pantocrator, εκδ. Vassiliki KRAVARI, Παρίσι 

1991,7-15. 

. Τό έγγραφο παραμένει ανέκδοτο καί σώζεται στο Α ' τετράγωνο τοΰ αρχείου τής μονής 

Βατοπεδίου ύπό τόν αριθμό 16 ω. Ή υπογραφή βρίσκεται στον στίχο 52. 
7 0. Actes de Kutlumus, εκδ. P. LEMERLE, Παρίσι 21988, άρ. 23, στ. 42 καί σ. 363. 
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Προτού 1348. Θεοδόσιος, πατριάρχης Βουλγαρίας. Ή πληροφορία προέρχεται 

από σημείωμα σωζόμενο σέ σλαβικό Τετραευαγγέλιο τής συλλογής τοΰ 

Ρ ώ σ ο υ E. B a r s o v : n?u(e) IÌL Ο(Β6)Τ4Μ rop-b Λ«ΟΝΟΤ4Μ ?ΚΜΒΛ̂ (ιυ)τΗΛ\τ» ET» 

iWOlliKTIIpll Ο ( Β 6 ) Τ « Γ « Β 6 Λ Η Κ 0 Λ \ ( » ) Μ ( 6 ) Η ( Η ) Κ Λ Η ΠΟΒ^ΑΟΗΟεμΑ Χ ( Ρ Η Ο Τ Ο ) Β Λ ΓεννρΓΗΛ 

Γ ( Λ Λ Γ « ) Λ ( 6 Λ \ ) Τ Ι Λ \ Τ Ι ^ΟΓρΛφΗ. ΗΑ6ίΚ6 CA ΛΖ,Τ» ΒΤ»ΟΠΗΤΛ)(Τι (Λ\ΟΛΜ )τΒΛΛ\Μ Ο ( Β 6 ) Τ « Γ « 

Ε6ΛΗΚΟΛ\(ΛΙ)Η(6)Ν(Η)ΚΛ rewpri™7 '. Tò χειρόγραφο άντεγράφη τό 1348 άπό τον 

ιερέα Θεοτόκιο Ψιλίτσα σύμφωνα μέ τους κανόνες τής βουλγαρικής ορθο

γραφίας καί μάλιστα κατόπιν προτροπής τοΰ πατριάρχη Βουλγαρίας, τοΰ 

έπιφανοΰς ήσυχαστή Θεοδοσίου, δ όποιος στή συνέχεια τό αφιέρωσε στή 

μονή Ζωγράφου. Ό Θεοδόσιος αναφέρει τή Ζωγράφου ώς πρώην ενδιαί

τημα του, ένφ αναφορικά μέ τή βουλγαρική καταγωγή του υπάρχει εκτενής 

βιβλιογραφία . 

[1351]. Γρηγόριος, ηγούμενος. Μαζί μέ τόν γέροντα 'Ιωάννη αναφέρεται ώς 

ηγούμενος τής Ζωγράφου στο πλαστό Χρονικό ή Svodna gramota τής μονής 

πού ήδη σχολιάσαμε: Η XPHCTOAIOEMBM n,dpb ΟτΑψΛΐιι> cpbecKbi, Af̂ Keipeii 

ΒΛΙίΓΛρΟΚΑΛί ^6Λ\ΛΙ« Η rphlbCKOlfl« Η BTiCO\f ETiCeAANO\j"K>, ΒΈ ΛΤ1ΤΟ 6 8 5 9 HNAHKTONh 

4 Μ ΙΐρίΓ/,Γ.ΛΓ.Ι, ΪΓ©γΛ\6ΝΛ ^θγΓρΛφθΚΛΓΟ ΓρΪΓΟρΪΛ. Η Ι ipil,\"k MrO\frt\6Nb ET» \"ΜΛΙ.\ΙΙ,\,ΛρΚ 

ci» cbTdpud ΐννΛΗΛ73. Ή άποψη τοΰ Γ. Σούλη δτι πρόκειται περί υπαρκτών 

προσώπων εΐναι ανεπαρκώς τεκμηριωμένη καί πρέπει νά απορριφθεί74. 

Προ τοΰ 1360. Γαβριήλ, άντιγραφεύς. Ή πληροφορία προέρχεται άπό τό υπ' 

αριθμόν 23 σλαβικό Τριώδιο τής μονής τής αγίας Αικατερίνης στο δρος 

Σ ί ν α : ΠΟΗΑ CA CHA ΚΝΗΓΑ Γ ( Λ Λ Γ « ) Λ 6 Λ \ Λ Λ TpHWA ΕΈ C ( B A ) T " E H Γ 0 ρ 4 aftOHCTTlH. BT» 

ΑΟΛΛΟ\· c(BA)TOrC> Ε 6 Λ Η Κ 0 Λ \ ( Λ ; ) Η ( 6 ) Η ( Η ) Κ Λ Γβ\υρΓΜΛ Γ Λ ( Λ Γ 0 Λ ) 6 Λ \ Λ Γ « ^νυΓρΛψΛ ΜΝΟίΚ 

rp-blUIILIiVMi Η lieAOCTiMIIILIAMi l'itCpilllAOlttL· Λ\ΟΗΛ)(\λ)Λ\Τι. ( Ϊ Ι Ι Ι Ι ΜΖ,ΒΟΑΤ» ΗΖ,ΒβΑβ CTdpeU/h 

C(CA ITWII Γ ( Λ Λ Γ Ο )ΛθΛ\ΙιΙΙΙ Ι Κ ν Π ΐ ψ H^b C ( B A ) T » S 1 ΛΛΒρΚ MZ,h TpTiMbCKirO %Z,hKA BT» 

ILtUJL· BAl>rdpCKblH. Η 6 ψ 6 . Η ΓΛΛΓΟΛβΛΛΙιΙΜ ^Λ)(6Μ ψ|ΙΛΟ0θφ Η TL· ΜΖ,ΒβΑβ AP<>V™H 

ΜΖ,ΒΟΑ "V* U(d)pHrpdAd. Τό κωδικογραφικό σημείωμα αναφέρει δτι ή άντιγρα-

7 1. IVANOV, Bülgarskistarini, 234-235, άρ. 4. Πρβλ. BOZILOV, Bülgarite, 137 καί 354, άρ. 446. 
12. P. SYRKU, Κ islorii ispravlenija knig ν Bolgarii ν XIV vêkê Ι, Sankl-Peterburg 1898, 141-

255· V. ZLATARSKI, Zitie i ziznï prepodobnago otca nasego Oeodosi]a ize ν Trûnovê 

postnicïstvovavsago, Sbornik za narodni umotvorenija nauka i kniznina 20, 1904, 1-41· V. KlSELKOV, 

Sv. Teodosi) Türnovski, Σόφια 1926- τοΰ αυτού Zitieto na sv. Teodosi] Türnovski kato istoriceski 

pametnik, Σόφια 1926,1-LII καί 1-32. 
n . Zographou, 172, άρ. 5, στ. 113-116- IVANOV, Bülgarski starini, 543. 

. ΣΟΥΛΗΣ, Ό τσάρος Στέφανος Αουσάν, 90. 
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φή περατώθηκε άπό τόν μοναχό Γαβριήλ στή μονή Ζωγράφου . Ή 

ορθογραφία τοΰ σημειώματος εΐναι έκδηλα βουλγαρική. Τά έρρινα εμφανί

ζονται στις ετυμολογικές θέσεις τους καί τά πολλά λάθη στή χρήση τους 

υποδεικνύουν δτι στερούνται πλέον φωνητικής αξίας, αλλά γράφονται γιά 

λόγους φιλολογικής παράδοσης (ΠΟΗΑ CA αντί γιά τό σωστό noie CA ή Λ^ΚΛ 

αντί γιά τό σωστό Α^ΚΛ). Ό γραφεύς Γαβριήλ δηλώνει απερίφραστα δτι ή 

μητρική του γλώσσα ήταν τά βουλγαρικά (nçh rp̂ ibCKdr» ΚΤ,ΔΚΑ ΒΤ. ΝΛΙΙΛ 

BAT.n\pcKUM ) . Ανάμεσα στά διπλά φωνήεντα (CBAT;K;K) δέν παρεμβάλλεται t 

καί τό στοιχείο αύτδ υποδηλώνει πιθανή καταγωγή άπό τις περιοχές τής 

Μακεδονίας. 

Προ τοΰ 1360. Σεραπίων, άντιγραφεύς. Ή πληροφορία προέρχεται άπό τό υπ' 

αριθμόν 24 σλαβικό Πεντηκοστάριο τής μονής τής αγίας Αικατερίνης στο 

δρος Σινά, όπου σώζονται δύο σημειώματα. Το πρώτο προέρχεται άπό τό 

χέρι τοΰ ήδη αναφερθέντος Ζωγραφίτη Γαβριήλ, ένώ το δεύτερο επισημαίνει 

δτι κάποιος Σεραπίων αντέγραψε έξι τετράδια τοΰ κωδικός καί τά παρέδωσε 

στον Γαβριήλ, γιά νά τά σταχώσει μέ τό υπόλοιπο σώμα τοΰ χειρογράφου: 

ΧΖ,-L· Oyr.Orhlll Γ.\ΚρΐΙΙΙΛΚ I1HCA}( WT ^Λ^ενυΕΛ ΗΖ,ΒΟΑΛ ^ΛΓ©ρ·ΕΝΗΝΛ ( φ . 2 6 v ) κ α ί ΙΐρΐΙΙΙΛΜΙ 

CH6 WT NAC W l(h)CTNhl W ( T ) M 6 . GepAllMWN Λ\ΟΝΛ\ IUIIIIC.\ rAVpHACKf 6ΚΛΙΚΗΛρ\0γ 

τβτρΛΑΗ 5 (φ. 338ν)77. Εΐναι λοιπόν πολύ πιθανό ô Σεραπίων νά άνηκε 

επίσης στην αδελφότητα τής Ζωγράφου. Ή ορθογραφία πού χρησιμοποεΐ 

είναι τυπικά βουλγαρική, οπότε μπορούμε νά υποθέσουμε δτι πρόκειται γιά 

άτομο ή βουλγαρόφωνο ή τουλάχιστον εντεταγμένο στή βουλγαρική 

φιλολογική παράδοση. 

[1363]. Ίωάσαφ, ηγούμενος: c(ce)ipeiiniie Η uU)pcKiie WBHTGAH Η̂ΟΓρΑψΑ ΜΓ<>ΥΛ\6Ν 

HwdCd4>h ΗβρβΜΟΗΛχ. Συνυπογράφει έγγραφο τής μονής Παντελεήμονος7 . Ή 

αξία τής μαρτυρίας είναι μηδαμινή, διότι σύμφωνα μέ τους έκδοτες τοΰ 

αρχείου, P. Lemerle καί G. Dagron, ή υπογραφή εντοπίζεται σέ πλαστό-
79 

γραφημένο αντίγραφο καί αποτελεί προσθήκη . 

. G. POPOV, Novootkrito svedenie za prevodaceska dejnost na bülgarski knizovnici ot Sveta 

Gora prez pürvata polovina na XIV vek, Bülgarski ezik 28/5, 1978, 404. Ή μνεία σώζεται στο φ. 389Γ 

τοΰ Τριωδίου. Πρβλ. BOZILOV, Bülgarite, lib-Til, άρ. 249. 
16. Κ. ΠΑΥΛΙΚΙΑΝΩΦ, Ή παρουσία Σλάβων μοναχών στή Μεγίστη Λαύρα κατά τόν ΙΔ' καί 

τόν ΙΕ' α'ιώνα, Ό "Αθως στους 14ο-16ο αιώνες, 'Αθήνα 1997 ['Αθωνικά Σύμμεικτα 4], 76-78. 

. POPOV, Novootkrito svedenie, 404-408. Ή μνεία σώζεται στο φ. 338ν τοΰ Πεντηκο-

σταρίου. Πρβλ. BOZILOV, Bülgarite, 352, άρ. 442. 
7 8 . Pantéléèmôn, άρ. 13, στ. 35 (στο κείμενο τοΰ πλαστού αντιγράφου Β). 
19. Pantéléèmôn, σ. 108. Πρβλ. BOZILOV, Bülgarite, σ. 316, άρ. 369. 
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1370. Δανιήλ, ηγούμενος: ΗΓΟΥΛ\6ΗΈ Hh(c)TH-kA Η u.\phCKhiA WEMT-ΕΛΗ «̂«(τρΛφΛ 

AdHÏHAh cBAUjeNNoiNMOK-h. 'Υπογράφει έγγραφο τής μονής Χιλανδαρίου80. Ή 

ορθογραφία του είναι έκδηλα βουλγαρική, μέ σωστή χρήση τοΰ μικροΰ 

έρρίνου (MÎ CTN-EA Η iv»phCKUA), οπότε μποροΰμε νά υποστηρίξουμε δτι ϊσως 

πρόκειται γιά βουλγαρόφωνο άτομο. Τό απρόσμενο στην περίπτωση αυτή 

εΐναι δτι Ζωγραφίτης ηγούμενος ονόματι Δανιήλ μνημονεύεται καί στο 

πλαστό Χρονικό ή Svodna gramota τής μονής Ζωγράφου: ΒΤ» Λ-ΕΤΟ 6859 

HIIAMKTOIIL· 9 A " t c n * T b ΟγΓΛ611ΙΙι lipilïCil ΙΓ0γΛ\6ΝΛ Ç«\(Tpâ4>CKdrO /λ,ΑΝΗΛΑ. Η npHA'B 

AâNHAh coch ΒρΛτϊΛ Η CL· cTAf,u,n '. Ή αναφορά στην επίσκεψη τοΰ Οϋγγλεση 

στον Άθωνα χρονολογεί τή μνεία στον Απρίλιο τοΰ 1371 , δηλαδή λιγότερο 

άπό ένα χρόνο μετά τήν χιλανδαρινή υπογραφή τοΰ Δανιήλ. Ή σύμπτωση 

αυτή ενισχύει τήν άποψη δτι οι επί μέρους πυρήνες τοΰ Χρονικού ίσως 

περιέχουν ανόθευτες ιστορικές πληροφορίες. 

1377. Καλλίνικος, ηγούμενος. Μνημονεύεται ώς ηγούμενος τής Ζωγράφου 

μαζί μέ τους μοναχούς Παΰλο, Κωνστάντιο Πατρίκιο, 'Ιωάννη καί 

Σεραπίωνα σέ ελληνικό έγγραφο τής μονής Χιλανδαρίου: εκ μέν τοϋ 

Ζωγράφου δ τε νϋν καθηγούμενος αυτής τιμιώτατος εν ίερομονάχοις κϋρ 

Καλλίνικος καί ό παπάς Παύλος, καί οι μοναχοί δ τε Κωνστάντιος ô 

Πατρίκιος, ô Σεραπίων, ô της Πρεβίστης οικονόμος 'Ιωάννης καί έτεροι . 

Ή καταγωγή τών αναφερομένων παραμένει άδηλη. 

[1399]. Διονύσιος, ηγούμενος: ΑΜΟΝΙΚΗΘ Mrô eN-h H^wrp*4cKH84. Ή μαρτυρία 

προέρχεται άπό πλαστό έγγραφο τής μονής Δοχειαρίου καί δέν έχει 

αποδεικτική αξία. 

1423. Παχώμιος, ηγούμενος: ΗΠ(·Λ\6Η ihCTNhie Η c(Ee)i|jeNNhie uUlpcKUA ΟΒΗΊ"ΕΛΗ 

Ο̂ΓρΛφ ... ΠΛχ... Heport\ONâ)(h (αυτοψία). 'Υπογράφει έγγραφο τής μονής 
oc 

Αγίου Παύλου . Ή υπογραφή περιέχει κάποια βουλγαρικά στοιχεία, τά 

όποια όμως δέν χρησιμοποιοΰνται μέ συνέπεια, καθότι στή φράση ihCTNwe Η 

c(ße)i(ieNNhie î (d)pcKhiA τά δύο ληκτικά e στις λέξεις MbCTHbie καί c(E6)i|jeNNhie 

8 0 Chilandarl, άρ. 153, στ. 42-43. Πρβλ. BOZILOV, Bülgarite, α. 304, άρ. 334a. 
8 1 . IVANOV, Bülgarski starini, 546· Zographou, 174, άρ. 5, στ. 189-190. 
8 2 . G. OSTROGORSKI, Serskaoblast posle Dus anove smrti, Βελιγράδι 1965, 113-114 καί 141. 
8 3 . Chilandarl, άρ. 157, στ. 61-64. Ό OIKONOMIDÈS (Kaslamonilou, 83) φρονεί ότι ή φράση ό 

πατήρ τον πατρός τής βασιλείας μου Κωνστάντιος Πατρίκιος, ή όποια απαντάται σέ πλαστό 

χρυσόβουλλο λόγο του 'Ιωάννη Ε ' Παλαιολόγου φυλασσόμενο στή μονή Κασταμονίτου, είναι 

εμπνευσμένη άπό τό όνομα Κωνστάντιος Πατρίκιος πού μαρτυρειται στο χιλανδαρινό έγγραφο. 
8 4 . Docheiariou, App. VI, στ. 41-42. Πρβλ. BOZILOV, Bülgarite, σ. 305, άρ. 336. 

. Κρ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, 'Ιερά μονή 'Αγίου Παύλου. Κατάλογος τοΰ αρχείου, Σύμμεικτα 4, 

1981, 271, άρ. 20 καί σ. 273, πίναζ- 6. 
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αντιστοιχούν γραμματικά στην ετυμολογικά ορθή κατάληξη Α τοΰ επιθέτου 
u,(d)pcKhiA καί κανονικά θά έπρεπε νά εΐχαν γραφεί επίσης μέ A8 6. TÒ μόνο 
δυνατό συμπέρασμα λοιπόν είναι δτι ό Παχώμιος είχε κάποια εξοικείωση μέ 
τήν βουλγαρική φιλολογική παράδοση. 

1423. Κοσμάς. Πρόκειται γιά έναν ευρέως γνωστό Ζωγραφίτη άγιο, ό Βίος τοΰ 
οποίου, έκτος άπό τήν ακριβή ημερομηνία τοΰ θανάτου του (22 Σεπτεμβρίου 
1423), αναφέρει δτι ό Κοσμάς ήταν βουλγαρόφωνος: cefi npenoA»En>»'fi οτεμ-h 
HiUlITi KoCrVU BAUJ6 UIT pOA* EOArdpCKârW . . . ΟΤΑΛ11ΙΛ e r w ρΛΑΗ ΝΛ«γΐ6ΝΙΑ MT6NHIO 

Η nHCMOY, nepB-ke, ΠΟ ΠρΗρθΑΝΟΛ\θγ CBOeMO\f BOArdpCK«rt\«>Y ΑΖ,ΜΚ0γ, ΤΛΗΪ6 Η no 

„ . 87 
6AHN0rpeHeCK0lV\0\j· Α'ΛΛ6ΚΤ0\(· ... ΕΟ^ΒρΛΤΗ CA ΒΈ CEOH iWsMUCThlph ^νυΓρΛψΤι 

Κατά τον J. Lefort, οι χρονολογίες πού περιέχονται στο Βίο δέν εΐναι παρα
ποιημένες καί συνεπώς δέν έχουμε Ιδιαίτερο λόγο νά αμφισβητήσουμε τήν 
γνησιότητα τής μαρτυρίας περί τής βουλγαρικής καταγωγής τοΰ Κοσμά. 

1430. Βασίλειος, π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο ς : npoHroyiweNh n/oyrp.\4>hCKii ιεροΜΟΗΛχ ΙΊ.ΚΙΙΛΜΚ. 

Υπογράφει έγγραφο τής μονής Παντελεήμονος . Ή ορθογραφία του, λόγφ 
τής συντομίας τής φράσεως, παραμένει δυσπροσδιόριστη καί ή διασάφηση 
τής καταγωγής του είναι αδύνατη, διότι ή υπογραφή δομείται γύρω άπό 
έναν επιθετικό προσδιορισμό, δ όποιος προσιδιάζει εξίσου δόκιμα καί στά 
βουλγαρικά καί στά σερβικά. 

1449. Μάρκος: c(Ee)lUeNNhl6 Η ΕΛΛΓΟΜ (hC )ΤΜΒΜ6 Η U,(d)pCKhlG lVBhl1"EAH 7,ΟΓ|ν\ψθΚ^6 

ΗβροΛ\οΗΛχ MâpKo (αυτοψία). 'Υπογράφει πράξη φυλασσόμενη στή μονή 
Βατοπεδίου90. Ή ορθογραφία του είναι σερβικού τύπου καί ή καταγωγή του 
δέν μπορεί νά διευκρινισθεί, διότι στά τέλη τοΰ ΙΔ ' αιώνος ανάμεσα στους 
Άθωνίτες Σλάβους αρχίζει νά γενικεύεται ή χρήση τής λεγόμενης σερβικής 
ορθογραφίας τής Ρεσάβας, ή οποία δέν σχετίζεται άμεσα μέ τήν καταγωγή 

8 6. VAILLANT Manuel, 119-123. 
8 7. Ι. DUJCEV, La Vie de Kozma de Zographou, Hilandarski Zbornik 2, 1971, 61-63 καί 66· 

BHG, 136, άρ. 393 καί 393b. 
8 8. Πρβλ. Esphigménou,2\ σημ. 71. 
8 9. Pantéléèmôn, άρ. 20, στ. 51· Xéropotamou, App. Ill (29 bis), 241-243. Πρβλ. BOZILOV, 

Bülgarite, 235, άρ. 147. Στην έκδοση τού αρχείου τής Παντελεήμονος, καθώς καί στο πόνημα τοΰ 

Bozilov, τό όνομα φαίνεται νά ακολουθεί βουλγαρικά πρότυπα, διότι ή κατάληξη τοΰ είναι MM καί 

όχι uè, όπως συνηθίζεται στά σερβικά. Ή προσεκτική εξέταση τού πανομοιότυπου πού παρατίθε

ται στην γαλλική έκδοση όμως κατέδειξε ότι στην ουσία ή κατάληξη είναι ΗΚ, δηλαδή σερβική. Οί 

σερβικοί τύποι τών εκκλησιαστικών ονομάτων είναι οί πλέον συνηθισμένοι ανάμεσα στους σλαβό

φωνους Άθωνίτες καί τό γεγονός καθιστά τήν διασάφηση τής καταγωγής τοΰ Βασιλείου αδύνατη. 

. Τό έγγραφο παραμένει ανέκδοτο καί σώζεται στο Α ' τετράγωνο τοΰ αρχείου τής μονής 

Βατοπεδίου ύπό τόν αριθμό 25 ω. Ή υπογραφή βρίσκεται στον στίχο 21. 
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τοΰ εκάστοτε γράφοντος καί ακολουθείται αδιακρίτως άπό Βουλγάρους καί 

Σέρβους91. 

1466. Ευστράτιος, γέρων. Συνυπογράφει έγγραφο τής Χιλανδαρίου: ό γέροντας 

τοϋ Ζωγράφου Ευστράτιος μοναχός . Ή υπογραφή δέν εΐναι ιδιόχειρη καί 

ή καταγωγή του δέν μπορεί νά διευκρινισθεί. 

1469. 'Ιωσήφ, γέρων: Η WT M(Ç) ο̂\(τρΛφΛ c-raphi»» Ηνχχιιψι». Ή υπογραφή αυτή 

εντοπίζεται σέ σλαβικό έγγραφο τής μονής Αγίου Παύλου93. Τό 1471 ό 'ίδιος 

εμφανίζεται καί σέ επικυρωμένο αντίγραφο πράξεως τοΰ Πρωτάτου, τό 

όποιο απόκειται στή Διονυσίου: τοϋ Ζωγράφου γέρωντας μοναχός 'Ιωσήφ 4. 

Οί υπογραφές δέν εΐναι ιδιόχειρες καί ή καταγωγή του παραμένει άδηλη. 

Ωστόσο, ή σλαβική υπογραφή τοΰ 'Ιωσήφ παρέχει μιά αρκετά πειστική 

εξήγηση τής προέλευσης τής κοινότατης κατά τόν ΙΕ ' καί τόν IÇ ' αιώνα 

τροποποίησης τοΰ ονόματος τής βουλγαρικής μονής άπό ο̂ΓρΛφι σέ 

ΗΐζΟΓρΛφΈ. Ή έπένθεση τοΰ άρχικοΰ Η μάλλον οφείλεται στον απολιθωμένο 

λόγιο τύπο ΗΖ,Τ» ο̂ΓρΛφΛ, ό όποιος, λόγω τής περιορισμένης χρήσεως τής 

πρόθεσης Η̂ Τ» (έκ) στά βουλγαρικά, πολύ σύντομα άρχισε νά νοείται ώς 

ονομαστική πτώση καί νά συνδυάζεται ακόμη καί μέ τήν πρόθεση οτ (άπό), 

ακριβώς δπως συμβαίνει στην υπογραφή τοΰ 'Ιωσήφ - WT m, ^ΓρΛφΛ. 

1469. Νεόφυτος, γέρων: Η WT Μ(Ζ.) ο̂γΓρΛφΛ ... c™pu> ΗενυφΗτκ. 'Υπογράφει τό 

ήδη άναφερθέν σλαβικό έγγραφο τής μονής Άγιου Παύλου95. Ή υπογραφή 

δέν εΐναι ιδιόχειρη καί ή καταγωγή του παραμένει άδηλη. 

1471. Νήφων, ηγούμενος: ΗΓΟ\|·Λ\6ΝΤΙ H(II)C(T)NÏA Η c(Be)i|ieriÏA Η uLOpcKhiA ΟΕΗΤ-ΕΛΗ 

ΙζοΓρΛφΛ ΝΗφοΝ ïepwiwwNAx (αυτοψία). 'Υπογράφει έγγραφο τής Καστα-

μονίτου . Ή ορθογραφία του είναι βουλγαρική, μέ συνεπή χρήση τοΰ 

μικροΰ έρρίνου (Α) ώς κατάληξης γενικής ένικοΰ τοΰ θηλυκοΰ γένους τών 

επιθέτων 7, οπότε μπορούμε νά εικάσουμε δτι πρόκειται γιά άτομο μέ 

βουλγαρική παιδεία. 

1481. Μισαήλ, γέρων. Μαρτυρείται τό 1481 καί στά 1493-1494 στά αντίγραφα 

δύο πράξεων τοΰ Πρωτάτου, τά όποια φυλάσσονται στή Διονυσίου: άπό τοϋ 

" . TOTOMANOVA, Redakcii, 200-203. 
92 

. V. MOSIN - Α. SOVRE, Supplemente ad acta graeca Chilandarii, Ljubljana 1948, αρ. 12, στ. 

28. 
9 3. D. SiNDIK, Srpske povelje u svetogorskom manastiru Svetog Pavia, Mesovita graca 

(Miscellanea) 6, Graca Istorijskog Instituta 17, Βελιγράδι 1978, άρ. 15, στ. 18. 
94 

. Dionysiou, αρ. 31, στ. 22. 
9S 

. SINDIK, Srpske povelje, αρ. 15, στ. 18-19. 
96. Kastamonitou, άρ. 7, στ. 24. Πρβλ. BOZILOV, Bülgarite, άρ. 434. 
91. VAILLANT, Manuel, 120-121. 
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Ζωγράφου Μισαήλ ό γέρωντας98 καί ό γέροντας τοϋ Ζωγράφου Μισαήλ". 

Οί υπογραφές δέν είναι 'ιδιόχειρες καί ή καταγωγή του δέν μπορεί νά 

διευκρινισθεί. 

1483. Μητροφάνης, ηγούμενος: Γ<Λ·Λ\Μ^ trçorp^cKhi ΜΗτροφΑΝί* ιβροιννοΝΛχ. 

'Υπογράφει πράξη τής μονής Ζωγράφου1 0 0. Ή ορθογραφία του παραμένει 

δυσπροσδιόριστη καί ή διασάφηση τής καταγωγής του εΐναι αδύνατη, διότι ή 

υπογραφή περιέχει μόνο έναν επιθετικό προσδιορισμό, ό όποιος προσιδιάζει 

εξίσου δόκιμα καί στά βουλγαρικά καί στά σερβικά. 

1496. 'Ονούφριος, γέρων: cTdpdu/h ΟΗοφερϊκ WT «̂ΓρΛφΛ (αυτοψία). Εντοπίζεται 

σέ έγγραφο τής μονής Δοχειαρίου1 '. Κατά το Ιδιο έτος απαντάται ώς 

μάρτυς καί σέ πράξη φυλασσόμενη στή Διονυσίου: Όνούφριως γέροντας τοϋ 

Ζουγράφου102. Ή ορθογραφία τής σλαβικής υπογραφής του είναι δυσπροσ

διόριστη, αλλά ό τύπος cTdpAivh είναι αποκλειστικά σερβικός καί δέν απαντά

ται στις υπόλοιπες σλαβικές γλώσσες. Στά βουλγαρικά καί στά ρωσικά ή 

ίδια λέξη γράφεται καί προφέρεται ώς cTâpeu,b, οπότε ό 'Ονούφριος μάλλον 

πρέπει νά ήταν σερβόφωνος. 

1494-1496. Γελάσιος, γέρων: WT ΤΗ ©̂γι-[ρ]ΛχοΑ cTphu,h reAACMe. 'Υπογράφει έγ

γραφο τής μονής Διονυσίου103. Ή ορθογραφία του παραμένει δυσπροσδι

όριστη, καί καθώς ή υπογραφή εΐναι λιτή καί σύντομη, δέν διακρίνεται κανέ

να στοιχείο πού θά μποροΰσε νά μας υποδείξει τή γλωσσική ταυτότητα του. 

1494-1496. Έφραίμ, γέρων: cTApu/h Η̂οΓρΛφΜΚΗ βφρεΜΈ Λ\ΟΝΛΧ. 'Υπογράφει 

πράξη άποκείμενη στή Διονυσίου104. Ή ορθογραφία του παραμένει δυσ

προσδιόριστη, αλλά είναι πιθανό νά πρόκειται γιά τόν ομώνυμο Ζωγραφίτη 

πού στά 1503-1504 μνημονεύεται σέ έγγραφο τοΰ αρχιεπισκόπου Θεσσαλο

νίκης Μαξίμου1 5 καί έναν χρόνο αργότερα συνυπογράφει ανέκδοτη 

μεταβυζαντινή πράξη τής μονής Δοχειαρίου: WT Η^ΓρΛφ CTAPAU, 6φρ·κΜΐι 

. Dionysiou, άρ. 34, στ. 20. 

. Dionysiou, άρ. 36, στ. 26-27. 
10°. Zographou, άρ. 55, στ. 19· Πρβλ. Kastamonitou, App. Ill, στ. 16-17, π ίναξ XVI: iroymeHb 

Η̂ οΐ[ΓρΛφοκι>ι ΜΜτρννφΑΝί, lepmoHAx (αυτοψία). Πρβλ. BOZILOV, Bülgarite, àQ. 404a. 
1 ' . Docheiariou, άρ. 62, στ. 28. Πρβλ. BOZILOV, Bülgarile, άρ. 436. Θά διαφωνήσουμε μέ τόν Ι. 

Bozilov, ό όποιος θέλει τόν 'Ονούφριο ηγούμενο τής Ζωγράφου, διότι παρόμοια είδηση δέν 

περιέχεται στην υπογραφή του. 
102 

. Dionysiou, αρ. 39, στ. 29. 
1 0 3 . Dionysiou, άρ. 38, στ. 15. Πρβλ. BOZILOV, Bülgarite, άρ. 251. 
1 0 4 . Dionysiou, άρ. 37, στ. 11. Πρβλ. ΒΟΖILOV, Bülgarite, άρ. 343a. 
1 0 5 . Dionysiou, άρ. 44, στ. 18. 
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(αυτοψία)106. Στή τελευταία περίπτωση ή χρήση τοΰ μικροΰ έρρίνου (Α) στή 

θέση τοΰ μικροΰ er (h) στή λέξη CTAPAU, καί ή βουλγάρικου τύπου σύνταξη τής 

πρόθεσης οτ μέ τήν ονομαστική Η^ΓρΛφ καταδεικνύουν δτι τό μητρικό 

γλωσσικό ιδίωμα τοΰ Έφραίμ πρέπει νά ήταν βουλγαρικό. 

1501. Σεραπίων. Μ̂ οΓρΛφτ̂ κω ιερ«>Λ\0ΝΛχ GvpAimwHh (αυτοψία). 'Υπογράφει 

έγγραφο τής μονής Παντοκράτορος107. Ή ορθογραφία του δέν μπορεί νά 

προδιορισθεΐ μέ σαφήνεια καί ή χρήση τοΰ επιθέτου Μ̂ οΓρΛφι̂ κΜ στή θέση τοΰ 

εμπρόθετου προσδιορισμοΰ οτι» ο̂ΓρΛφΛ ή οττ» ο̂ΓρΛφτ» καθιστά τήν 

εξιχνίαση τής γλωσσικής ταυτότητος του αδύνατη. 

1503. Φιλόθεος, ηγούμενος: epmoNÂ  ΗΓΟ\(·Λ\6ΝΤΙ Ĥ O\JTPA)(CKH ΦΗΛΟΤΘΗ epMOHÂ-h. 

'Υπογράφει έγγραφο τής μονής Διονυσίου108. Ή ορθογραφία του δέν μπορεί 

νά προσδιορισθεί καί ή διασάφηση τής καταγωγής του είναι αδύνατη 

εξαιτίας τοΰ ουδέτερου επιθετικού προσδιορισμού H^rpaxciîM, γύρω άπό τόν 

όποιο δομείται ή υπογραφή. 

1503-1504. Γρηγόριος, προηγούμενος. Μνημονεύεται σέ έγγραφο τής μονής 

Διονυσίου μαζί μέ δύο ακόμη Ζωγραφίτες, τον γέροντα Έφραίμ καί τόν 

οικονόμο Χριστόφορο: καί εκ τής μονής τοΰ Ζωγράφου ό προηγούμενος 

αυτών Γρηγόριος ιερομόναχος καί ό γέρων Έφραίμ καί Χρηστοφόρου 

οικονόμου^ . "Οπως ήδη επισημάναμε, δ Έφραίμ πρέπει νά ήταν 

βουλγαρόφωνος, διότι οί υπογραφές του σέ έγγραφα τών ετών 1494-1496 καί 

1504-1505 τείνουν προς τά βουλγαρικά. Ή γλωσσική ταυτότητα τοΰ 

Γρηγορίου καί τοΰ Χριστόφορου δέν μπορεί νά διευκρινισθεί. 

1506. 'Ιωσήφ, ιερομόναχος: Hwct̂ h nepo(i\\oN)dx WT Η̂ οΓρΛφΛ. Εντοπίζεται σέ 

έγγραφο τής μονής Κουτλουμουσίου1 ' . Τήν ίδια χρονιά συνυπογράφει καί 

ανέκδοτη πράξη τής Μεγίστης Λαύρας, λίγα στοιχεία περί τής οποίας 

. Ευχαριστώ τόν κ. Κρ. Χρυσοχοΐδη πού μέ διευκόλυνε στην αποδελτίωση τών ανέκδοτων 

μεταβυζαντινών έγγραφων τής μονής Δοχειαρίου άπό τις μικροταινίες τοΰ ΙΒΕ. Ή έν λόγω 

υπογραφή βρίσκεται στον στίχο 30 τοΰ έγγραφου. Πρβλ. Χρ. ΚΤΕΝΑΣ, Ό Πρώτος τοΰ άγιου όρους 

'Αθω καί ή μεγάλη μέση ή Σύναξις, ΕΕΒΣ6, 1929,278, άρ. 28, στ. 35, όπου ή σλαβική υπογραφή έχει 

μεταγραφεί στά ελληνικά ώς Ζωγράφου. Βλ. επίσης Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, "Ιερά Μονή Δο-χειαρίου. 

Κατάλογος τού αρχείου (1037-1695), Σύμμεικτα 3, 1979, 225, άρ. 72, όπου καί ή περιγραφή τοΰ 

εγγράφου. 

. Pantocrator, άρ. 29, στ. 31. 

. Dionysiou, άρ. 42, στ. 11. 
1 0 9 . Dionysiou, άρ. 44, στ. 17-18. 
1 1 0. Kutlumus, άρ. 50, στ. 22-23. 
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δημοσιεύει ό Σ. Εύστρατιάδης: Παπά 'Ιωσήφ Ζωγραφίτης (Σλαβωνιστί? ' '. 

Στην πρώτη περίπτωση ή συντομία τής έκφρασης καθιστά τήν ορθογραφία 

τής υπογραφής δυσπροσδιόριστη, ένώ στή δεύτερη τό ιδίωμα τοΰ 

υπογράφοντος παραμένει παντελώς άγνωστο. Ή μόνη διαθέσιμη ένδειξη, ό 

τύπος WT Η̂ οΓρΑφ«, εντάσσεται έξ Ισου καλά καί στή σερβική καθομιλουμένη 

καί στά λόγια βουλγαρικά, οπότε κάθε εικασία σχετικά μέ τήν γλωσσική 

ταυτότητα τοΰ 'Ιωσήφ θά ήταν παρακινδυνευμένη. 

1506. Γεράσιμος, γέρων: WT Η̂ βΓρΛφΛ Η cTdpi»ij repacm«. 'Υπογράφει έγγραφο 

τής μονής Κουτλουμουσίου11 . Ή ορθογραφία τής υπογραφής είναι 

δυσπροσδιόριστη καί ή καταγωγή του παραμένει άδηλη. 

1513. Θεοδόσιος, ηγούμενος: [ΗΓ«Υ]Λ\6Η Μ̂ λτρΛφ«ίΜ eewAOCHe Μ [m]hi c™pu;M 

npiiHiwHCMo CHA ιιικΛίιιιΐΛ eh ycphAiaM ( α υ τ ο ψ ί α ) . ' Υ π ο γ ρ ά φ ε ι έ γ γ ρ α φ ο τής 

μονής Κασταμονίτου113. Ή ορθογραφία του είναι δυσπροσδιόριστη, αλλά 

περιέ-χει κάποια ρωσικά στοιχεία. Συγκεκριμένα, ή γραφή CHA ΙΝΚΛΝΜΚΙ, όπου 

τό μικρό έρρινο (Α) εμφανίζεται ώς κατάληξη τής αιτιατικής πληθυντικού 

τών ουδετέρων ονομάτων μέ φωνητική αξία'ίση μέ εκείνη τοΰ γράμματος ia, 

ανήκει πλήρως στή ρωσική φιλολογική παράδοση. Θά ήταν δύσκολο νά απο

φανθούμε άν ή γραφή αυτή σχετίζεται μέ τήν 'ιδιαίτερη καταγωγή τού 

Θεοδοσίου ή αποτελεί προϊόν συνειδητής μιμήσεως ρωσικών γλωσικών προ

τύπων, εΐναι δμως γεγονός δτι το 'ιστορικό πλαίσιο τής οθωμανικής κατά

κτησης, ή όποια επιτελέσθηκε κατά τήν περίοδο 1500-1525114 ποσώς 

ευνοούσε τήν επικοινωνία τοΰ Άθωνος μέ τή Ρωσία καί συνεπώς ή εγκατά

σταση Ρώσου ηγουμένου σέ μή ρωσικό αθωνικό ίδρυμα φαίνεται απίθανη. 

1516. Ίώβ, ηγούμενος: MrafiweNh Κνψΐι βρβΛ\0ΗΛχ H r̂pâBCKw (αυτοψία). 'Υπο

γράφει έγγραφο τής μονής Διονυσίου115. Ή υπογραφή δέν είναι ιδιόχειρη 

καί ή καταγωγή του παραμένει άδηλη. 

1518. Θεοφάνης, προηγούμενος. 'Υπογράφει αντίγραφο πράξεως τοΰ πρώτου 

Γαβριήλ, τό όποιο φυλάσσεται στην Κουτλουμουσίου: ό προηγούμενος 

' " . Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ, 'Ιστορικά μνημεία τοΰ 'Αθω, 'Ελληνικά 2, 1929, 348. Πρβλ. Dionysiou, 

214-215. 
1 1 2. Kutlumus, άρ. 50, στ. 23. 

. Kastamonitou, άρ. 8, στ. 36. Πρβλ. Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, 'Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου. 

Κατάλογος τού αρχείου (1047-1686), Σύμμεικτα 2, 1970, 428-429, άρ. 14 καί κυρίως φωτογραφία 

43. 

" 4 . Πρβλ. P. SUGAR, Southeastern Europe under Ottoman Rule. 1354-1804, Seattle-London 

1977,63-71. 

" 5 . Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, 'Ιερά μονή Διονυσίου. Κατάλογος τοΰ αρχείου 

(1056-1695), Σύμμεικτα 1, 1966, 284, άρ. 75 καί φωτογραφία 35. 
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Ζουγραφίτης Θεοφάνης ιερομόναχος116. Ή υπογραφή δέν εΐναι ιδιόχειρη 

καί ή καταγωγή του δέν μπορεί νά διευκρινισθεί. 

1519. Μισαήλ, έκκλησιάρχης: WT ο̂γΓρΛφ MHCAHAT» βκΛ̂ ΗΛρχτ» (αυτοψία). 

'Υπογράφει ανέκδοτο έγγραφο τής μονής Βατοπεδίου . Ή ορθογραφία του 

παραμένει δυσπροσδιόριστη, αλλά ή σύνταξη τής πρόθεσης WT μέ τήν 

ονομαστική πτώση ^τραφ αποδεικνύει δτι τό γλωσσικό 'ιδίωμα τοΰ Μισαήλ 

πρέπει νά ήταν βουλγαρικού τύπου. 

1526. Μητροφάνης, γέρων: c™pu> WT ο̂γΓρΛφ ΜιτροφΛΝ (αυτοψία). 'Υπογράφει 

έγγραφο τής μονής Κουτλουμουσίου118. Ή ορθογραφία του είναι δυσπροσ

διόριστη, αλλά ή σύνταξη τής πρόθεσης WT μέ τήν ονομαστική ο̂\|τρΛφ 

καθιστά σαφές δτι τό γλωσσικό ιδίωμα τοΰ Μητροφάνη ήταν βουλγαρικό. 

1539. Φίλιππος, γέρων: Φίλιππ(ας) μο(να)χ(ός) Η c™pivh WT ^ΓρΛφ (αυτοψία). 

'Υπογράφει έγγραφο τής μονής 'Ιβήρων119. Ή ορθογραφία του δέν μπορεί 

νά προσδιορισθεί, ωστόσο ή σύνταξη τής πρόθεσης οτ μέ τήν ονομαστική 

ι̂ντραφ φανερώνει δτι το γλωσσικό Ιδίωμα τοΰ Φιλίππου ήταν βουλγαρικό. 

1541. Στέφανος, 'ιερεύς: non ΰτεφΛη WT Ης«(τρ<ιφ (αυτοψία). 'Υπογράφει 

έγγραφο τής μονής Σταυρονικήτα . Ή ορθογραφία του είναι δυσπροσ

διόριστη, αλλά ή σύνταξη τής πρόθεσης WT μέ τήν ονομαστική Η^ΓρΛφ 

αποδεικνύει δτι το γλωσσικό Ιδίωμα τοΰ Στεφάνου ήταν βουλγάρικου τύπου. 

1553. Νικόδημος: WT Ηζο\τρΛφ Ι*Ι(Ι»)Λ(Η)ΛΛΙ» (αυτοψία). Ή υπογραφή 

εντοπίζεται σέ ανέκδοτο έγγραφο τής μονής Παντοκράτορος121 καί είναι 

πολύ πιθανό νά πρόκειται γιά τόν ομώνυμο Ζωγραφίτη μοναχό πού τό 1547 

προσυπογράφει ένα έγγραφο τής Κουτλουμουσίου: Νικόδημος μοναχός 

Ζωγραφίτης . Ή σλαβική υπογραφή δέν είναι ιδιόχειρη καί ή καταγωγή 

τοΰ Νικόδημου παραμένει άδηλη. 

1 1 6 . Kutlumus, άρ. 51, στ. 43. 

. Τό έγγραφο παραμένει ανέκδοτο καί σώζεται στο Α'τετράγωνο τοΰ αρχείου τής μονής 

Βατοπεδίου ύπό τόν αριθμό 33 ω. Ή υπογραφή βρίσκεται στον στίχο 24. 
1 1 8. Kutlumus, άρ. 52, στ. 20. 

" 9 . Κρ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, Συμπληρώσεις στον κατάλογο τών πρώτων τοΰ Άγιου Όρους, 

Σύμμεικτα 8, 1989, 444-449, αλλά κυρίως σ. 468, πίναξ 3, διότι ή μεταγραφή τής υπογραφής 

περιέχει ανακρίβειες. 
1 . Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, 'Ιερά Μονή Σταυρονικήτα. Κατάλογος τοϋ αρχείου (1533-1661), 

Σύμμεικτα 2, 1970, 445, άρ. 9α καί φωτογραφία 48. 

'. Ευχαριστώ τόν κ. Ά. Πάρδο πού μέ διευκόλυνε στην αποδελτίωση τών ανέκδοτων 

μεταβυζαντινών έγγραφων τής μονής Παντοκράτορος άπό τις μικροταινίες τοΰ ΙΒΕ. Ή έν λόγω 

υπογραφή βρίσκεται στον στίχο 9 τοΰ έγγραφου. 
19? 

. Kutlumus, αρ. 56, στ. 49. 
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1561. Ευστράτιος, πρώην πρώτος: β^τρΛτϊε προιιπροτ WT Η ο̂γΓρΛφ (αυτοψία). 

'Υπογράφει ανέκδοτο έγγραφο τής μονής Βατοπεδίου 1 2 3 . Ή ορθογραφία του 

είναι δυσπροσδιόριστη, ωστόσο ή σύνταξη τής πρόθεσης WT μέ τήν ονομα

στική Η ο̂γΓρΛφ υποδεικνύει πώς τό γλωσσικό ιδίωμα τοΰ Ευστρατίου πρέπει 

νά ήταν βουλγαρικό. 

1564. Ανώνυμος γραφεύς. Ή πληροφορία προέρχεται άπό σημείωμα σωζόμενο 

σέ σλαβικό χειρόγραφο τής μονής Ζωγράφου, δπου αναφέρεται δτι τό 1564 

οί Ζωγραφίτες παραχώρησαν τόν κώδικα σέ κάποιον επίσκοπο ονόματι 

Μαρδάριο γιά ισόβια χρήση: cnia ΚΝΗΓΛ BCT WT CESTA rop-t, WT IWOHACTHP 

^0\|ΤρΛφ, ΑΛΑΦΧΜ« 0\f enHCKOnOif Knp AUp,V\pllK> «nf πρ6Αρτ>?ΚΛΝΗ6 A«HA6 eCTh 

HillKh. fl ΠΟ ei'CK li Cl-lUp-h'I'll ndKhl ,\.\ 0\f Π0Ι1ΙΛ6Τ «f CBeThl iWOIUCTIip. H ΙΙΛΚΚΙ 

ΑΑΑοχΜ« BhiiiiepeMeHHOiwoY ΕΛΛΑΗΚΟΥ Η «jjpAwn i iupem, . Ε ί ν α ι ε μ φ α ν έ ς δ τ ι ό 

ανώνυμος γραφεύς τοΰ σημειώματος συνηθίζει νά συνδυάζει τήν πρόθεση WT 

μέ ονομαστική πτώση (WT cse™ rop-fc, WT IHOHACTHP ^ογΓρΛφ), οπότε ή 

καθομιλουμένη του πρέπει νά ήταν βουλγάρικου τύπου. 

1568. Ίωαννίκιος, Ζωγραφίτης πρώτος. 'Αναφέρεται σέ δύο ανέκδοτα έγγραφα 

τών μονών Καρακάλλου καί Ξενοφώντος. Τό ξενοφωντινό έγγραφο τόν 

αναφέρει ώς πρώην πρώτο, οπότε ή παραίτηση του πρέπει νά έλαβε χώρα 

πριν άπό τό τέλος τοΰ 1568: τόν πρώην πρώτον κϋρ Ίωαννίκιον εκ τοϋ 

Ζωγράφου . Οί μνείες δέν προσφέρουν αρκετά στοιχεία ώς προς τήν 

καταγωγή του. 

1569-1570. Αντώνιος, προηγούμενος: Μ AT, nponnfiweN fftrroNÏe WT ^ογΓρΛφ. 

Υπογράφει έγγραφο τής μονής Βατοπεδίου 1 2 6 (αυτοψία). Ή υπογραφή δέν 

είναι ιδιόχειρη καί ή καταγωγή του δέν μπορεί νά διευκρινισθεί. 

1570-1571. Κάλλιστος, ηγούμενος. Αναφέρεται ώς συμβαλλόμενο μέρος σέ 

σλαβικό συμφωνητικό περί ανταλλαγής κτημάτων μεταξύ τών μονών 

Ζωγράφου καί Χιλανδαρίου, τό όποιο απόκειται στή Ζωγράφου: nrxfiwen-h 

<(ΗΛΛΝΑΛρΝ<Ι»Ι IlpO^wpTi KpWMONd<Ch Ch KhCBI Ο ToCnOA" ΕρΛΤΗ6βγ 6Γ0. Η ΗΓγΜ6ΝΈ 

. Τό έγγραφο παραμένει ανέκδοτο καί σώζεται στο Α ' τετράγωνο τοΰ αρχείου τής μονής 

Βατοπεδίου ύ π ό τόν αριθμό 34 ω. Ή υπογραφή βρίσκεται στον στίχο 34. 
1 2 4 . Lj. STOJANOVIC, Stari srpski zapisi i natpisi, IV, Sremski Karlovci 1923, άρ. 6322. 
1 2 5 . ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ, Μοναχισμός, 396-397, σημ. 260-261. Πρβλ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, 'Ιερά 

Μονή Κωνσταμονίτου. Κατάλογος τοΰ αρχείου (1047-1686), 432, άρ. 22β· Κρ. Χ Ρ Υ Σ Ο Χ Ο Ϊ Δ Η Σ - Π. 

ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ, 'Ιερά Μονή Καρακάλλου. Κατάλογος τοϋ αρχείου, 'Αθήνα 1985 ['Αθωνικά 

Σύμμεικτα 1], 28, αρ. 18 (έγγραφο τοΰ πρώτου Ίωαννικίου καί τής Συνάξεως τών Καρυών, έτος 

1569). 

. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, Συμπληρώσεις, 462-465, αλλά κυρίως 471, πίν. 6, διότι ή μεταγραφή τής 

υπογραφής περιέχει ανακρίβειες. 
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irçorpABUJKhi KÄA6CT KpwittONAjch CL· RMÎOV ΒρΛΤΗβογ er« . Ή μνεία εντοπίζεται 

στο κυρίως κείμενο τοΰ έγγραφου καί δέν περιέχει στοιχεία σχετικά μέ τήν 

καταγωγή τοΰ Καλλίστου. 

1581. Συμεών, γέρων: cTdpdu,h GHiwewN-h ςννΓρΑφοκίιΐ. 'Υπογράφει έγγραφο τής 
128 ? 

μονής Χιλανδαρίου . Είναι πιθανό νά πρόκειται γιά τόν ομώνυμο 

Ζωγραφίτη γέροντα πού μαρτυρεϊται το 1586 σέ έγγραφο τής μονής 

Κουτλουμουσίου: HçwprABh GniwewNb cTApAU;h . Ή ορθογραφία τοΰ Συμεών 

παραμένει δυσπροσδιόριστη, άλλα καί στις δύο υπογραφές του επανα

λαμβάνεται χαρακτηριστικά ό τύπος cTApAith, ό όποιος, δπως ήδη επισημά

ναμε, είναι αποκλειστικά σερβικός. Κατά συνέπεια, είναι πολύ πιθανό ό 

Συμεών νά ήταν σερβόφωνος. 

1585. Μαλαχίας, άντιγραφεύς. Ή πληροφορία προέρχεται άπό σλαβικό 

Ψαλτήριο τής μονής Ζωγράφου. Ό κώδιξ άντεγράφη τό 1585 άπό τον 

ιεροδιάκονο Μαλαχία, ό όποιος τονίζει στον σημείωμα του δτι μετά τόν 

θάνατο του τό χειρόγραφο πρέπει νά παραδοθεί στή βιβλιοθήκη τής 

Ζωγράφου: ce ΑΊ^ ΡΛΕΈ X(PMCT)A Ε(ΟΓ)Α ivwero ΜΆΛΑΜΑ epoAHAKWN ο>πιΚΑχ CHK> 

Γ ( Λ Λ Γ < > ) Λ 6 Λ \ Μ \|ΓΛΛΤΗρ ... Λ ΠΟ ClV\p (|»)τΗ Μ 0 6 Α<* Ε * Α 6 Τ CHA ΚΝΗΓΛ MOIS MONACTHpOtf 

ΗφΗΓβΑφ ΒΤι AftWNCKW rWp"b. A* B«A6T npOKAATCTE« Γ.(θ)^Ι Ι6 NA TW Η Λ ( Ο Ε 4 ) Κ Λ 

κ τ ο K6T κ> W T ivvoNACTHp ο γ ^ Α τ . nuca Ε Λτ»(το) 7 0 9 3 . Τ ό κ ε ί μ ε ν ο π ρ ο κ α λ ε ί 

τήν εντύπωση δτι ό Μαλαχίας έγκαταβίωνε σέ εξάρτημα τής μονής. Ή 

ορθογραφία τοΰ σημειώματος εΐναι έκδηλα βουλγαρική, καθώς τό μικρό 

έρρινο (Α) χρησιμοποεϊται μέ τή φωνητική αξία τοΰ e καί ή πρόθεση WT 

συνδυάζεται μέ ονομαστική (WT MONACTMP). Έ π ί πλέον, ό τύπος τοΰ 

μέλλοντος είναι εκείνος πού προσιδιάζει στις δυτικές βουλγαρικές 

διαλέκτους (ΚΤΟ κβτ κ> ογ^Ατ), οπότε είναι πιθανό ό Μαλαχίας νά 

καταγόταν άπό τις σλαβόφωνες περιοχές τής Μακεδονίας. 

1588. Κοσμάς, γέρων: Η^ΓρΛφογ CTAPAII ΚΟ^ΜΑ: Ζογράφου γέροντας Κοσμάς 

μαρτιρο. 'Υπογράφει έγγραφο τής μονής Κουτλουμουσίου . Ή ορθο

γραφία παραμένει δυσπροσδιόριστη, αλλά τό γλωσσικό ιδίωμα του πρέπει 

MOSIN, Akli, 192 (άρ. 7). 
1 2 8 . Chilandarl, άρ. 164, στ. 26. 
1 2 9 . Kutlumus, άρ. 59, στ. 32 καί σ. 418. 

. G. ILJINSKIJ, Rukopisi Zografskago monastyrja na Afone, Izvestija Russkago 

Arheologiceskago Instituta ν Konstantinopole 13, Σόφια 1908, 253-276, άρ. 54- IVANOV, Bülgarski 

starini, 245, άρ. 32. 

1 3 ' . Kutlumus, άρ. 60, στ. 19 καί σ. 419. 
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νά ήταν σερβικό, διότι δ τύπος CTAPAIJ, τόν οποίο ήδη σχολιάσαμε, εΐναι απο

κλειστικά σερβικός. 

1589. Σιλουανός, άντιγραφεύς. Ή πληροφορία προέρχεται άπό σημείωμα 

σωζόμενο σέ Όκτώηχο τής βουλγαρικής μονής, δπου ό κωδικογράφος 

Σιλουανός αναφέρει δτι περάτωσε τό χειρόγραφο στην μονή Ζωγράφου τό 

1589, έπί ήγουμενίας τοΰ ιερομόναχου Παϊσίου: CÏM WXTOHX c-hBp-huw c(e) ΒΈ 

C ^ E e ) ^ r w p t AftWHCT"bM, ΒΈ C ^ B G ^ t n WEMT^AH Η^Ο\|ΤρΛφ ΜΑ6?Κ6 e c ( T h ) χρΛΛλ 

Β6(ΛΗΚΟ)Λ\(»)Μ(6ΗΗΚΑ) rewp(rHia) psiKO* rt\Nwr(o)rp-EiiinAro Λ\ΟΝΑΧ(Λ) GHAHWH(A) 

POYCHH(A) npn ΐΓογΛ\6ΝΪ κ\τρ ilAvcïe epmwHA)(. Β Λ ( · Ε ) Τ ( Ο ) 7097 . Ή κ α τ α γ ω γ ή 

τοΰ ηγουμένου Παϊσίου δέν μπορεί νά προσδιορισθεί, αλλά ή ορθογραφία 

τοΰ Σιλουανοΰ μοιάζει βουλγαρική, μέ σωστή χρήση τοΰ μεγάλου έρρίνου. 

Ανάμεσα στά διπλά φωνήεντα (ρ«κο«) δέν παρεμβάλλεται ν καί θά λέγαμε 

πώς πρόκειται γιά άτομο καταγόμενο άπό τις βουλγαρόφωνες περιοχές τής 

Μακεδονίας, άν δ γραφεύς δέν δήλωνε απερίφραστα δτι εΐναι Ρώσος 

(P«YCMN). Ή περίπτωση αυτή καθιστά σαφές πόσο απατηλά μπορεί νά 

άποβοΰν ενίοτε τά φαινομενικά σαφή ορθογραφικά γνωρίσματα τών 

υπογραφών καί τών σημειωμάτων. 

1597. Παχώμιος: Η̂ οΓρΑφ ΠΑΧΟΜΗ6 ΜΟΝΑΧ (αυτοψία). 'Υπογράφει ανέκδοτο 

έγγραφο τής μονής Βατοπεδίου1 . Ή ορθογραφία του παραμένει 

δυσπροσδιόριστη καί τά στοιχεία τής υπογραφής του δέν επιτρέπουν κανένα 

συμπέρασμα αναφορικά μέ τήν καταγωγή του. 

Τέλη τοΰ IÇ ' α'ιώνος. Βασίλειος, αναγνώστης καί άντιγραφεύς. Ή πληροφορία 

προέρχεται άπό σημείωμα σέ σλαβικό Μηναίο τής μονής Ζωγράφου. Ό 

κώδιξ άντεγράφη στά τέλη τοΰ i ç ' αιώνος άπό τόν αναγνώστη Βασίλειο καί 

προοριζόταν γιά τό καθολικό τής Ζωγράφου: ΒΗΑ^ΒΒ ATJ* WKAAHNWH Η 

nOCA'EAN h l M ΒΤι Η Λ ( θ Ε 4 ) μ 4 χ . HhTeU,h lliV\(-ll(-lH BACHAHe μρ(ΐι)κθΒΙ» ^ΟΓρΛψ^ΛΓΟ 

MONACTHp-k. ΙΑΚ« ChM 1;Α»ΜΙι rt\('kcG)u;b ne A * C T d T ' l » , , l l C T B e ï f i > u j e Κ"1» CAABOCAOBne\f 

E(o)jKMO\(\ ΠρΜΜΑ©Χ ΕΈ ptKIKKTh IUI WT ΚΟΓΟ Π0Η;Κ?ΚΑ6Η· α η Λ Π ^ Λ χ Λψ6 Η 

rp.tiGiiiiVMi CAOBbi CMS. κιιιΐΓ,Υ, ιι ιιριΐΛο;κιιχ ιψίτόιχιι c(Be)T(A)ro GGAIIKOMUOieilllKit Η 

noB6AOH«ĉ  rewprnA1 4. Ή ορθογραφία τοΰ Βασιλείου είναι έκδηλα 

βουλγαρική, μέ κύριο γνώρισμα τή συνεπή χρήση τοΰ μεγάλου έρρίνου 

1 3 2. IUINSKIJ, RukopisiZografskago monastyrja, άρ. 62· IVANOV, Bülgarski starini, 245, άρ. 33. 

Ή Όκτώηχος φέρει αριθμό καταλόγου 29. 

. Τό έγγραφο παραμένει ανέκδοτο καί σώζεται στο Α ' τετράγωνο τοΰ αρχείου τής μονής 

Βατοπεδίου ύπό τόν αριθμό 39β ω. Ή υπογραφή βρίσκεται στον στίχο 36. 
1 3 4. ILIINSKIJ, Rukopisi Zografskago monastyrja, άρ. 89- IVANOV, Bülgarski starini, 247, άρ. 47. 

Ή μνεία σώζεται στο φ. 149ν τοΰ Μηναίου. 
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(rp̂ BhifWM cAOBhi CM* ΚΗΜΓΛ>). Ανάμεσα στά διπλά φωνήεντα (CM*) δέν 

παρεμβάλλεται t καί τό στοιχείο αυτό υποδηλώνει πιθανή καταγωγή άπό τις 

βουλγαρόφωνες περιοχές τής Μακεδονίας. Έ π ί πλέον, είναι πιθανό νά 

πρόκειται γιά τόν ίδιο Ζωγραφίτη πού τό 1580 υπογράφει ώς προηγούμενος 

αντίγραφο πράξεως τοΰ επισκόπου Ίερισσοΰ Άκακίου, το όποιο απόκειται 

στή Φιλόθεου: ό τοϋ Ζωγράφου προηγούμενος Βασίλειος ιερομόναχος1 ΐ5. 

Τέλη τοΰ IÇ ' αιώνος. Ανώνυμος γραφεύς. Ή πληροφορία προέρχεται άπό 

σημείωμα σέ σλαβικό Πεντηκοστάριο τής συλλογής τοΰ Ρώσου Sevastïjanov. 

Σύμφωνα μέ δανειστικό σημείωμα τοΰ τέλους τοΰ IÇ ' αιώνος τό χειρόγραφο 

άνηκε στην Ζωγράφου καί εΐχε δοθεί προς ανάγνωση σέ κάποιον πνευματικό 

εκτός μονής: CHA κηη™ Π6ΝΤΗΚ«*ΤΛΡΙ» Η ο̂\(τρΛφι̂ κΛ CESTII) respirili. AiJAs,X'h'vw 

Α«ΎχθΕΗΗΚθγ ΗΛ πρθΜΙιΤ6ΗΗ6 Η ΠΛΚω Α* •* ΑΛΑ6 «Υ iWOHACTHpli ^ 0 γ Γ ρ Λ φ ΐ » , ΚΟΓΑΛ 

ΛΛ«Υ ne τρ€ΒθγΒΛ . Ή φ ρ ά σ η ΑΛ Κ> Α<*Α6 ογ iwonACTupt ^ογΓρΛφτ«, ΚΟΓΑΛ Λλογ ne 

TpeEoy-BA αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα βουλγαρικής καθομιλουμένης καί 

μαρτυρεί πώς ό ανώνυμος Ζωγραφίτης γραφεύς ήταν βουλγαρικής 

καταγωγής. 

Τέλη τοΰ IÇ ' αιώνος. Ανώνυμος γραφεύς. Ή πληροφορία προέρχεται άπό 

σλαβικό κώδικα τής Αυλικής βιβλιοθήκης τής Βιέννης (Hofburg). Σύμφωνα 

μέ πρόσθετο σημείωμα τοΰ τέλους τοΰ IÇ'αιώνος, οί Ζωγραφίτες εΐχαν 

δώσει τό χειρόγραφο ώς εγγύηση στον Χιλανδαρινό ηγούμενο Γρηγόριο: end 

ΚΙΙΙΙΓΛ ÄHWNHCne flpHwndrnTCKnn, ΑΛΑ«χΜ6 WT ^ογΓρΛΒ ET» ρογκη W(T)U;0Y 

ΛρχΜΛ\ΛηΑρΗΤθγ ΚΜρ ΓρίΙΙ ΌρΐΙΚ> ΜΓ\(·Λ\6ηθ\(· ψβAIIM.\.\pCΚΚΙΜ, ΕΈ ^ÄAWr Τ,Α A P V r H * ΚηΗΓΗ 

τΛΐ»κ np«Kceo\f ΛΠ(«^(Τ«)Λ*Υ'37. Ό ανώνυμος Ζωγραφίτης γραφεύς τοΰ 

σημειώματος συντάσσει τήν πρόθεση WT μέ ονομαστική πτώση (WT ο̂γΓρΛΒ) 

καί επομένως πρέπει νά ήταν βουλγαρόφωνος. 

Τέλη τοΰ IÇ ' ή αρχές τοΰ ΙΖ ' α'ιώνος. Διονύσιος. Ή πληροφορία προέρχεται 

άπό κτητορικό σημείωμα σωζόμενο σέ παλαιό έντυπο ευαγγέλιο τής σερβικής 

μονής Gomionica. Ή γραφή χρονολογεί τό σημείωμα στά τέλη τοΰ IÇ ' ή στις 

αρχές τοΰ ΙΖ ' αιώνος καί σύμφωνα μέ τό κείμενο του τήν εποχή εκείνη τό 

βιβλίο άνηκε στον Ζωγραφίτη ιερομόναχο Διονύσιο: τοΛκοεΛηηε e\r(dr)reACK©e 

1 3 5 . Actes de Philothée, εκδ. W. REGEL - E. KURTZ - Β. K O R A B L E V , Viz. Vrem. 20, 1913, 

Prilozenie 1, ανατ. Amsterdam 1975, άρ. 12, στ. 91. Tò έγγραφο έχει ώς επίσημο αποδέκτη τόν 

οικουμενικό πατριάρχη (στ. 1-3) καί είναι εμφανές δτι στό αρχείο τής Φιλόθεου φυλάσσεται 

αντίγραφο, καθότι τό π ρ ω τ ό τ υ π ο θά εστάλη στην Κωνσταντινούπολη. 

1 3 6 . Α. VIKTOROV, Sobranie rukopisejP. I. Sevastlanova, Μόσχα 1881, άρ. 23 (1453). Ή μνεία 

σώζεται στό έσώφυλλο τοΰ Πεντηκοσταρίου. 
1 7 . Α. JACIMIRSKU, Opisanie juzno-slavjanskih i russkih rukopisej zagraniinih bibliotek, I, 

Πετρούπολη 1921, άρ. 111 (14). Ή μνεία σώζεται στό μπροστινό έσώφυλλο τοΰ χειρογράφου. 
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WT A'KMIIICIU epOM ( 0 Η Λ \ Λ ) CB6TH6 ΓΟρΜ ΛΤΟΗΛ U.(pCK.\ Η CBei|ieNA WE ( Μ Τ 6 ) Λ Τ » ... 

^or(pd)4-h138. Tò ιδίωμα του Διονυσίου είναι συντηρητικά λόγιο καί δεν 

διασαφηνίζει την καταγωγή του. 

1618. Ποίμήν. Ή πληροφορία προέρχεται από σημείωμα σωζόμενο σέ Μηναίο 

της Εθνικής Βιβλιοθήκης στή Σόφια. Ό κώδιξ προέρχεται από το χωριό 

Seslavci, το όποιο βρίσκεται σέ μικρή απόσταση από τήν σημερινή 

βουλγαρική πρωτεύουσα. Ό γραφεύς τοϋ σημειώματος δηλώνει δτι αγιογρά

φησε τον νάρθηκα τοϋ καθολικού τής μονής Ζωγράφου κατά το έτος περά

τωσης τοϋ χειρογράφου, δηλαδή το 1618, παραθέτοντας επί πλέον τήν 

πληροφορία ότι τήν Ιδια χρονιά επήλθε ερήμωση στην Κασταμονίτου και τήν 

Παντελεήμονος εξαιτίας των τουρκικών επιδρομών: chep-huiH ce CHH Λ\ΗΝ6Η 

ΒΈ Λ·ΚΤΟ 7 1 2 6 . ΠρΗ ΜΗΤρΟΠβΛΗΤΛ KHpTi Hep6MHA. CH6 Λ·ΚΤΟ ΙΗΚΛ^Έ «If c(Be)TEH 

Γβρ-b Olf MONdCTHpTi Η^βγΓρΛψΐι ΠρΗΠρΛΤΊι ΐφ(is (ΚΟΚΙΙΜΙΙ. Η ΠΛΚΕΙ ΠΟΜβχΛΙΟ 

VVGIIOEAeillie χρΛΛ\θγ θ(Β6)τ(θ)Λ\θγ reWprHIO ... ΒΈ Τ« Λ-bTO Bhl(CTh) CKplEb EGAHA 

»If c(Be)TKM ΓΟρΐ. I.IKOMCe Hsl(CTh) ^ΛΠθγ0Τ·ΕΝΗ6 μρΚΕΑΛλ WT ΛΓΛρβΝΈ &Β<»?Λ 

ivioNACTMpwivi ΚΛΟΤΛΛ\«ΗΗΤΚ Η PoifCHKh . Tò κείμενο δεν παραδίδει το δνομα 

τοΰ γραφέως, αλλά δ J. Ivanov φρονεί πώς πρόκειται για τον λόγιο αγιο

γράφο Ποιμένα, το όνομα τοΰ οποίου συνδέεται μέ ορισμένα τμήματα τοϋ 

ζωγραφικού διακόσμου τοΰ παλαιοΰ ναοΰ τοΰ 'Αγίου Γεωργίου στην 

Ζωγράφου . Το 'ιδίωμα τοΰ Ποιμένος εΐναι συντηρητικά λόγιο μέ αρκετά 

βουλγαρικά στοιχεία, εξ ών το πλέον χαρακτηριστικό είναι ή σύνταξη τής 

πρόθεσης ογ μέ ονομαστική («if ΜΟΝΛΟΤΜΡΈ H^oifrpa« )̂ καί όχι μέ τήν 

απαιτούμενη από τήν γραμματική τοπική πτώση («γ ΟΒ6Τ·ΕΜ rop-k). Συνεπώς, 

πρόκειται για βουλγαρόφωνο άτομο καταγόμενο κατά πάσα πιθανότητα από 

τά περίχωρα τής Σόφιας. 

1622. Λάζαρος, αρχιμανδρίτης. Ή πληροφορία προέρχεται από σημείωμα 

σωζόμενο σέ Πεντάηχο τής μονής Ζωγράφου. Το σημείωμα αναφέρει ότι το 

1622, επί τοΰ δικαίου Σιλβέστρου, δ κώδιξ έπανασταχώθηκε στην μονή 

Ζωγράφου από τον αρχιμανδρίτη Λάζαρο, ενώ τήν Ιδια χρονιά στην μονή 

ξέσπασε πανώλης: ΒΤ» Λ-ΕΤΟ 7130 Λ\(·ΕΟΑ)ΙΙΛ ΛΜΜ(Λ) 30 &Μ* πρκ Α"Κ6(Κ>) 

θΗΛΒ60Τρθγ 6ρΜΟΝ(Λΐ()θγ Πρ6Π0Β6^Λ)( CMW ΚΗΗΓ«γ ΙΙ/,\ ΓΟΙ'Λ.ΚΙΙΙΙΚΊ> CL· CBOHM ^ Λ ρ ί Ο Μ 

!ζΛ CBO* iplillJII.I A(lf)llJffi CftvkpeHH ΛΛζρ Λρ^ΗΛΙΛΗΑρΗΤ ... Η ΒΤι Τ© Λ "ET© Η ΤΟΓΟ 

. Lj. STOJANOVIC, StarisrpskizapisiinatpisiΠ, Βελιγράδι 1903, αρ. 4355. 

. Β. CONEV, Opis na rükopisite i stampedatnite knigi na Narodnata hibìioteka ν Sofija, I, 

Σόφια 1910, αρ. 534. Ή μνεία σώζεται στο τελευταίο φύλλο τοϋ Μηναίου. 

1 4 0 . IVANOV, BOlgarski starmi, αρ. 42. 
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Λ\("Ε0Α)μΑ BEICT ΜγΜΛ ΒΈ iWOIUCTlip Ĥ WrpA<|> Ί,Α Vfk\H IUI I III . 'Ανάλογη μνεία 

απαντάται καί σέ ένα Ψαλτήριο τής μονής Ζωγράφου, όπου το σχετικό 

σημείωμα αναφέρει ότι ό κώδιξ έπανασταχώθηκε τό 1622 στην μονή 

Ζωγράφου άπό τον Λάζαρο, αρχιμανδρίτη τής Ζωγράφου καί τής πόλεως 

Prilep στην βορειοδυτική Μακεδονία. "Οπως καί στο προηγούμενο 

σημείωμα, ό βιβλιοδέτης επισημαίνει ότι τήν ϊδια χρονιά στην μονή ξέσπασε 

π α ν ώ λ η ς : ΟΜΛ ΚΝΗΓΑ n p e n o B e ^ ç ΛΛ^ΛΡ ΛΡ>(ΜΛ\ΛΝΑΡΜΤ llpni\eiici;ii Η ^ Γ ρ Λ ψ ο κ Μ . Β 

ΑΪΤΟ 7 1 3 0 . . . Η Ε Τ« Λ-ΕΤΟ Ehi ΜγΜΛ BT» rVUMUCTIlp Η^ΜΓρΛφ . Ό Τ ί τ λ ο ς 

αρχιμανδρίτης της Ζωγράφου και της Prilep αποτελεί ένδειξη ότι ό Λάζαρος 

εΐχε καταλάβει κατά καιρούς σημαντικές θέσεις στην έκκλησια-στική 

Ιεραρχία τής μακεδόνικης πόλεως Prilep, αποκτώντας τον τίτλο τοΰ 

αρχιμανδρίτη, τον όποιο διετήρησε καί μετά τήν απόσυρση του στον "Αθωνα. 

Τό γλωσσικό ιδίωμα του χαρακτηρίζεται άπό πυκνή χρήση τών έρρίνων 

(ΠΑΤ©ΓΛΛΟΝΗΚΈ), αλλά τελικά οι πτώσεις δέν συντονίζονται σωστά καί ενίοτε 

οι ονομαστικές καταλαμβάνουν αδικαιολόγητες θέσεις (̂ Λ CBO* rp-fciuNd 

AYUJ*) Έ π ί πλέον, ή αντικατάσταση στο δεύτερο σημείωμα τής αιτιατικής 

τοΰ άμεσου αντικειμένου μέ ονομαστική (ΟΗΛ ΚΗΗΓΛ πρεποεε^Λχ αντί τοΰ ανα

μενόμενου CHI« ΚΗΗΓΟΥ πρβποΒε̂ Λχ) καθιστά τήν βουλγαρική καταγωγή τοϋ 

Λαζάρου αναμφίβολη. Ώ ς προς τό δίκαιο Σίλβεστρο, είναι πολύ πιθανό να 

ήταν επίσης Ζωγραφίτης, αλλά ή καταγωγή του δέν μπορεί νά διευκρινισθεί. 

1625. Νεκτάριος, γ'έρων. Υπογράφει πρωτότυπο έγγραφο τής Κουτλουμουσίου: 

ό Ζωγράφου Νεκτάρηος γέροντας14^. Δέν αναφέρεται άλλου καί ή 

καταγωγή του παραμένει άδηλη. 

1630. Μερκούριος. Υπογράφει πρωτότυπο έγγραφο τής Κουτλουμουσίου: εκ 

τοϋ Ζωγράφου Μερκούριος144. Δέν αναφέρεται άλλου καί ή καταγωγή του 

δέν μπορεί νά διευκρινισθεί. 

1638. Παϊσιος, ηγούμενος. Ή πληροφορία προέρχεται άπό σημείωμα σωζόμενο 

σέ Κλίμακα τοΰ Άγιου Ιωάννου, ή οποία απόκειται στή βιβλιοθήκη τής 

Ζωγράφου. Ό γραφεύς τοΰ σημειώματος, ιερομόναχος Παΐσιος, σημειώνει 

ότι στις 23 'Απριλίου τοΰ 1638 ανεδείχθη ηγούμενος τής βουλγαρικής μονής: 

CHia κιιιιι Λ ivuMi-UTiipj Η^ογΓρΛφΛ Ο(Β6)ΤΛΓΟ κ(ίΛΐικθΛ\ογ'ΐ(ίΐιιικ.\ Χ(ρι«το)ΒΛ r e w p r n i a 

1 4 1 . ILJINSKU, RukopisiZografskagomonastyrja, αρ. 66· S T O J A N O V I C , Zapisi IV, αρ. 6627 κ α ί 

4355· IVANOV, Bülgarski starini, άρ. 44. Ή μνεία σώζεται στό φ. 146 ν τής Πενταήχου. 
1 4 2 . ILJINSKU, RukopisiZografskago monastyrja, αρ. 54- STOJANOVIC, Zapisi IV, άρ. 6629-6630 

καί αρ. 4355- IVANOV, Bülgarski starini, αρ. 43. Ή μνεία σώζεται στό φ. 365 r τοϋ Ψαλτηρίου. 
1 4 3 . Kutlumus, αρ. 67, στ. 28. 
1 4 4 . Kutlumus, αρ. 68, στ. 31. 
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ClWepeNH 6Γ0γΛ\6Ν Π Λ Ι Ι Ο Ι Ϊ Μ6ρΛ\0ΗΛχ. ΑΛ Ce ζΗΛ ΚΟΓΑΛ ίΎΛ^ 6Γ0γΛ\6ΝΈ 06Μθγ 

MONACTHpOY Klllliept'ltllllOiWOy Α^Ε Π.ΙΙΚΒΙ. ΒΈ Λ 4 Τ 0 7 1 4 6 Μ ( 4 ) θ ( ε ) μ ( Λ ) ΛΙφΙΙΛΙΙΙΛ 2 3 

ANE. WT pwiKb(AecTBâ) X(PH)C(TO)BA 1638145. Τό ιδίωμα του είναι λόγιο καί 

ουδέτερο, άλλα ή τυπολογία τής έκφρασης ΑΛ ce Η̂Λ ΚΟΓΑΛ c™-kx τείνει προς 

τά βουλγαρικά. 

1639. Κύριλλος, άντιγραφεύς. Ή πληροφορία προέρχεται άπό σημείωμα 

σωζόμενο σέ Πραξαπόστολο τής μονής Χιλανδαρίου. Το χειρόγραφο 

περατώθηκε άπό τον Κύριλλο Hlubocan στή μονή Ζωγράφου το 1639, 

κατόπιν προτροπής τοΰ ηγουμένου Πα'ίσίου, τον όποιο ήδη σχολιάσαμε: BE 

Λ 4 Τ Ο 7 1 4 8 . . . CKKphiiiii ce CMA EorocB-kAeTeANaa ΚΗΗΓΛ, ρεκοΜΛΛ ΘΠΙΚΤΟΛΪΛ 

AnOCTOAECKAA, IIC-Kïrt'klIlieiW'l· ΜερΟιΥΙΟΗΑχΑ Π,ΙΙΙΟΜ, III ΌγΛ\(·ΙΙ.\ /,ΛΊ'ρ.ίψΟΚΛΙ'Ο, Η?Κ6 

eCTE ΒΈ CBBT^EN Γ β ρ ΐ ÄftOHCT-kH. Ε Έ TOHJK6 CBBT-EM ΟΒΗΤβΛΗ Λ ^ Ρ 1 * 1 1 1 1 1 *β 

ρ*γΚ0ΗΛΜρΕΤΛΗΗ6ΛλΈ ΛΛΗΟΓΟΓρ-ΕΗΙΗΛΓΟ ΙίΐΐρΐΙΛ XACKfEWIAHA, p6UIH W T l t C T E W l W !ζ6ΛΛΛΗ 

MOAA»BAAxnMCKWM . Ο αντιγραφευς δηλώνει ρητά οτι κατάγεται απο τη 

Μολδοβλαχία. Τό ονομά του απαντάται καί σέ ένα Μηναίο τής μονής 

Ζωγράφου, όπου το σχετικό σημείωμα αναφέρει ότι ό κώδιξ άντεγράφη άπό 

τον Κύριλλο Hlubocan τό 1640, επί ήγουμενίας Παϊσίου καί σέ μονή πού δέν 

κατονομάζεται, αλλά σίγουρα είναι ή Ζωγράφου: CEBPEUJH CE iwfcceiHHKE 

peKWMH ΛΙΛΑ. lUIIUTWI'p lilljllli HlipilA ΧΛθγΒΟΗΛΗ. ^ γ ψ θ γ 6Λ\0γ WTHECTBA WT ' 4 6 Λ \ Λ 4 

MWAAWBAAXHHCKWH. Η npH 6Γ0γΛ\6Ν·Ε ΚΗρ IIAHCH6 Ε Λ ( · Ε ) Τ Ο 7 1 4 8 . Ό Κ ύ ρ ΐ λ λ θ ς 

τονίζει καί πάλι ότι κατάγεται άπό τήν Μολδοβλαχία. Το 1641, κατόπιν 

παραινέσεως τοΰ Ζωγραφίτη ηγουμένου Παϊσίου, ό Ιδιος αντέγραψε στή 

Ζωγράφου καί ένα Ψαλτήριο: ΠΟΗΛ ce CHA Ε(Ο)ΓΟΒΕΡΛ3«ΥΛ\ΛΈ6Λ\ΛΛ ΚΗΗΓΛ 

peKOMdd TAEKOEAHHe vlwATiipiiwe, ιloceAtiiMGiW ιιρ(·Ε)ιι(0Α0 iGiieniiiiirw ... IIAIICIU 

ΗΓθγ<ν\6ΗΛ ôγΓpΛφcκwΓO ... CEiiMCâ ÇA ρογκοιο mNw(r«)rp-tujNdr« ... ΗιιριΐΛ, 

ΜγψΛΓΟ pWAWM ^6ΜΛΗ ΛΗΙ,'ΛΛΟΚΛΛχίΙΙΚΚΙΙ,Ν ΠΛ6Μ6Η6χ WpHUlA \ΛίΎΛΙίΛ C ( H ) H E 

WfpCOYAWB ... ΟγΕ« Πρ"ΕΒ<»ΑΗχ WT CpEBCKHH M^BOA Nd EAErapCKHM ... Λ"ΕΤ0γ ?Κ6 

Τ 6 Κ « γ ψ θ γ WT CECAAHHA ΛΜφΛ 7 1 4 9 ... I1HCAHO ΒΈ ^ Β 6 ) τ · Ε Η Γθρ"Ε A A W N C T 4 H ΒΈ 

MOHdCTHpE ο̂γΓρΛφ . Στην περίπτωση αυτή ό βλάχικης καταγωγής 

Ζωγραφίτης παραθέτει τό πατρώνυμο του OYPCOYAWB) καί τό γένος του 

1 4 5 . ILJINSKU, Rukopisi Zografskago monastyrja, αρ. 163- STOJANOVIC, Zapisi IV, αρ. 6766 κ α ί 

άρ. 4355· IVANOV, Bülgarski slarini, άρ. 48. Ή μνεία σώζεται στο φ. 204 ν τής Κλίμακος. 

1 4 6 . STOJANOVIC, Zapisi IV, άρ. 6771 (1326)· D. BOGDANOVIC, Katalog cirilskih rukopisa 

manastira Hilandara, Βελιγράδι 1978, άρ. 77. Ή μνεία σώζεται στο φ. 3 0 1 ν τοΰ Πραξαποστόλου. 

1 4 7 . ILJINSKU, Rukopisi Zografskago monastyrja, άρ. 92- STOJANOVIC, Zapisi IV, άρ. 6779 

(1329)· IVANOV, Bülgarski starmi, 250, άρ. 49. Ή μνεία σώζεται στο φ. 157 r τοΰ Μηναίου. 

1 4 8 . ILJINSKU, Rukopisi Zografskago monastyrja, άρ. 58- STOJANOVIC, Zapisi IV, άρ. 6790-

Ivanov, Bülgarski starmi, 251 (άρ. 50). Ή μνεία σώζεται στο φ. 194Γ τοΰ Ψαλτηρίου. 
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(wpMUM ΧΛ^ΛΗ), υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι έγραφε στα βουλγαρικά 

βασιζόμενος σέ σερβικό πρωτότυπο. 

1644. Μανασσης, άντιγραφεύς. Ή πληροφορία προέρχεται άπό σημείωμα 

σωζόμενο σέ Πεντάηχο τής μονής Ζωγράφου. Ό κωδικογράφος Μανασσής 

δηλώνει ότι περάτωσε τό χειρόγραφο στή μονή Ζωγράφου, προσθέτοντας ότι 

κατάγεται άπό τό Τύρνοβο τής Βουλγαρίας καί συγκεκριμένα άπό το 

πλησιόχωρο χωριό Drênovo: ΠΜΛ ce CHA ΚΝΗΓΛ ΓΛΛΓ©ΛΘΛΛΗ ΠΘΤΟΓΛΛ̂ ΗΚΈ ΒΈ m\e 

HECTHdrO Η CAdEHArO ΒΈ Λ\θγΜβΝΜυ,·Εχ Η IK>E6A0H0CU,A TewprMâ Η ΤΟΓΟ MECTN'EH 

OEHT'tAH ΓΛΛΓ0Λ6Λ\·ΕΜ ^ Ο Γ ρ ί φ Ε . . .Τρθγ>ΚΑΙ»1"θγΛ\θγ C6 ΠΟΠ MAHACH6 HGAOCTOHNM WT 

ΓρΛΑ ΤρΈΗΟΒΈ, ΓΛΛΓΟΛβΛΙΗ ΤρΛΠβ^ΟΗΕ, WT CgrtO ,Λ,Ρ'ΕΝΟΚ0 ·•• Μ B l s l npHHeCETg 

•l'P'blIC-KCKhl ΜζΒΟΤ Η ptClKCKhl Η ^ Γ Λ 6 Α Λ Μ Τ 6 ΑΦΕΡ'Κ- Η ΤΟΓΑΛ HCnpABA^EHTG, Η ΛΛ6Η6 

ΝΙΙΟΠΙΙΙ.ΙΓΟ Η€ ΚΛΕΗ·ΕΤ6, IIOIIfMie E*k Β6ΛΗΚΑ ΛλΛΕΒΑ 0γ MANACTHpE 6ΓΑΛ ΠΟΗ6χΕ 

ΙΙΙΚΛΤΙΙ. Η ΙIIIC.I\Κ ΜΛΛΟ, Η llpllllAOIIie φρΕΗΗ,Μ, Η |1·ΊΙΛ^ΙΙΙΙ)(,¥, .ΐρΈΟ.ΙΙΙΛ: Η ΤΟΓΟ ρ.Ι,\ΙΙ 

Η6 WCTâBHX« ΛΛ6 I I I I C I T I I . . .ΕΈ Λ-ΕΤΟ 7 1 5 2 Η WT pOHÎ ( A Ê C T B Î ) XpMCTOBd 1 6 4 4 

Ό βουλγαρικής καταγωγής Μανασσής τονίζει ότι στό έργο του 

χρησιμοποίησε πρότυπα βουλγαρικής καί σερβικής ορθογραφίας καί ότι ή 

αντιγραφή, ή οποία ολοκληρώθηκε τό 1644, καθυστέρησε λόγω μιας 

επιθέσεως Φράγκων πειρατών στον άρσανά τής μονής. 

1654. 'Ιακώβ, ηγούμενος: ΪΓΟΥΛ\6ΗΈ ΪΛΚΟΒΈ Η̂ ογΓρΛφογ a BpâTia (αυτοψία). 

Υπογράφει έγγραφο τής μονής Διονυσίου . Ή ορθογραφία του παραμένει 

δυσπροσδιόριστη, άλλα ή σύνταξη τής πρόθεσης CA (ό ορθότερος τύπος είναι 

CE) μέ τήν ονομαστική πληθυντικοΰ EpaTia υποδεικνύει πώς τό γλωσσικό 

ιδίωμα τοΰ 'Ιακώβ πρέπει νά ήταν βουλγάρικου τύπου. 

1661. Καλλίνικος, δίκαιος: Α"Κ6" ο̂ΓρΛφ̂ Μ ΚΛΛΗΗΗΚΈ ερΛ\0ΝΛχ (αυτοψία). 

Εντοπίζεται σέ ανέκδοτο έγγραφο τής μονής Βατοπεδίου151. Τήν Ιδια 

χρονιά ό Καλλίνικος συνυπογράφει ένα πωλητήριο τής Κουτλουμουσίου: 

AHK6H «̂γΓρΛφ«Μ ΚΛΛΗΗΗΚΈ βρΕΜΟΗΛχ καί μια πράξη τής μονής Σιμωνό-

πετρας: &nKen ΚΛΛΗΝΗΚΈ ερΛ\0ΝΛχ «̂ΓΡΛΒΈ (αυτοψία)153. Ή ορθογραφία του 

1 4 9. ILJINSKU, Rukopisi Zografskago monastyrja, άρ. 65· STOJANOVIC, Zapisi IV, άρ. 6814 

(1384)· IVANOV, Bülgarski statini, 251 (άρ. 52). Ή μνεία σώζεται στο φ. 251Γτής Πενταήχου. 

. Β. FONKIC, Grecesko-russkie kuVturnye svjazi νXV- XVII w. Greceskie rukopisi ν Rossii, 

Μόσχα 1977, 76, είκ. 12-13. Πρβλ. καί ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΗΣ, Κατάλογος Διονυσίου, 

285-286 (αρ. 81). 

. Τό έγγραφο παραμένει ανέκδοτο καί σώζεται στο Α ' τετράγωνο τοϋ αρχείου τής μονής 

Βατοπεδίου υπό τον αριθμό 44 ω. Ή υπογραφή βρίσκεται στον στίχο 23. 
1 5 2. Kutlumus, άρ. 71, στ. 22 καί σ. 424. 

. Ευχαριστώ τον π. Τουστινο Σιμωνοπετρίτη πού μέ διευκόλυνε στην αποδελτίωση τών 

ανέκδοτων μεταβυζαντινών εγγράφων τής μονής Σιμωνόπετρας άπό τά πρωτότυπα. Ή υπογραφή 
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εΐναι δυσπροσδιόριστη καί οί υπογραφές του περιέχουν μόνο ονομαστικές 

πτώσεις, ακόμη καί σέ θέσεις, όπου ή σύνταξη απαιτεί γενική (ερΜΟΗΛχ 

^ΟΓΡΛΕΈ αντί τοΰ αναμενόμενου ερΛΛΟΝΛχ ξοΓρΛφΛ). Τό γεγονός αυτό υποδει

κνύει ότι δέν αποκλείεται Καλλίνικος νά ήταν βουλγαρόφωνος. 

Άπό το υλικό πού εκθέσαμε προκύπτει ότι ή μονή Ζωγράφου δικαίως 

ονομάζεται μονή των Βουλγάρων. "Από τά μέσα τοΰ IB ' ώς τά μέσα τοΰ ΙΖ ' 

αιώνος τό ίδρυμα αντιπροσωπεύεται άπό 88 μοναχούς, έξ ων πέντε 

εμφανίζονται σέ πλαστά έγγραφα καί ώς έκ τούτου οφείλουν νά αφαιρεθούν 

άπό τό σύνολο. Άπό τους εναπομείναντες 83 Ζωγραφίτες 29 (34,9%) 

χρησιμοποιούν βουλγαρικό γλωσσικό ιδίωμα, τό όποιο σέ πέντε περιπτώσεις 

(17,2%) περιέχει γνωρίσματα τυπικά για τις βουλγαρικές διαλέκτους τής 

Μακεδονίας. Μαρτυροΰνται επίσης τρεις Σέρβοι (3,6%), δύο Ρώσοι (2,4%), 

ένας Βλάχος (1,2%) καί 16 Σλάβοι άδηλου γλωσσικής ταυτότητος (19,3%). Οί 

ελληνικές υπογραφές πού σχετίζονται μέ Ζωγραφίτες ανέρχονται σέ 7 (8,4%), 

ένω 25 άτομα αναφέρονται στα έγγραφα χωρίς επαρκείς ενδείξεις ώς προς τήν 

καταγωγή τους (30,1%). Ή κατανομή τών μαρτυριών ανά τους αιώνες 

καταδεικνύει ότι ή παρουσία μή βουλγαρόφωνων Σλάβων στή Ζωγράφου 

αποτελεί φαινόμενο τοΰ IÇ' καί τοΰ ΙΖ' αίώνος, ένω ή εκπροσώπηση τών 

Βουλγάρων είναι ομοιόμορφη καί σχετικά πυκνή καθ' όλη τή διάρκεια τής 

εξεταζόμενης περιόδου. 

Τά πρώιμα σλαβικά τοπωνύμια στα πέριξ τής Ζωγράφου υποδεικνύουν 

ότι ό έκβουλγαρισμός τοΰ ιδρύματος Ισως επήλθε ώς αποτέλεσμα τής 

επάνδρωσης του μέ βουλγαρόφωνα άτομα προερχόμενα άπό τον άμεσο 

αγροτικό περίγυρο τοΰ Άθωνος. "Οπως ήδη διαπιστώσαμε σέ άλλη μελέτη, στα 

μέσα τοΰ ΙΑ' αίώνος παρόμοιες διαδικασίες πρέπει νά οδήγησαν στην 

συγκρότηση τής βραχύβιας μονής τοΰ Σλάβου Ζελιάνου στα περίχωρα τής 

Ξενοφώντος154. Ή εικασία μας για τήν σχέση τής Ζωγράφου μέ τους βουλγα-

ρόφωνους τής Χαλκιδικής, καί γενικά τής Μακεδονίας, ενισχύεται άπό το 

μακεδόνικου τύπου βουλγαρικό Ιδίωμα πού χρησιμοποιούν οί ηγούμενοι 

Άβραάμιος καί Αρσένιος κατά τήν εποχή πού προηγείται τής σερβικής 

βρίσκεται στον στίχο 18. Πρβλ. Δ. ΒΆΜΒΑΚΑΣ, 'Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας. Κατάλογος τον 

αρχείου, Αθήνα 1985 [Αθωνικά Σύμμεικτα 1], 128-129, άρ. 26. 
154 

. Κ. PAVLIKIANOV, Manastirüt na Zeljan - pürvoto slavjansko monasesko ucrezdenie na 

Aton, Svetogorska Obitel Zograf 2, 1996, 17-22- C. PAVLIKIANOV, The Monastery of Zelianos. The 

First Slavic Monastic Institution on Athos, Σύμμεικτα 11, 1997, 37-48. 
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εξαπλώσεως στή Μακεδονία. Σέ τελική ανάλυση, ή βουλγαρική παρείσφρυση 
στή Ζωγράφου μάλλον ξεκίνησε ώς τοπική υπόθεση χωρίς άμεση επικοινωνία 
μέ τον κυρίως βουλγαρικό χώρο. Πραγματοποιήθηκε κατά τον ΙΑ ' καί IB ' 
αιώνα, όταν το βουλγαρικό κράτος εΐχε καταλυθεί άπό τους Βυζαντινούς, άπό 
Βουλγάρους πού προέρχονταν άπό τις μή συμφυείς μέ τον βουλγαρικό 
γλωσσικό κορμό σλαβόφωνες περιοχές τής Μακεδονίας, έξ οΰ καί τό 
περιορισμένο ενδιαφέρον τοΰ τσάρου Ιωάννη Άσάν Β ' γιά το ίδρυμα. 
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Cyril PAVLIKIANOV, The Slavs in the Athonite Monastery of Zographou 

The article analyzes the prosopographical data concerning the presence of 

Slavs in the athonite monastery of Zographou. The chronological frame of the 

survey extends from 980 to 1650. In the period 1169-1661 are identified eighty 

three monks of Slavic origin. Twenty nine of them (34,9%) use Bulgarian 

vernacular and in five cases this vernacular seems to be Bulgarian dialect of 

Macedonian type. The monks using Serbian dialect are three (3,6%), two can be 

described as Russians (2,4%), while sixteen Slavs (19,3%) appear as 

linguistically neutral. One person is surely of Moldavian origin (1,2%) and in 

twenty five cases (30,1%) no data elucidating the ethnic identity of the Slavic-

speaking monks of Zographou are available. However, it is clear that the 

monastery has been Bulgarian. The Serbians and the Russians appear only after 

the fall of Byzantium and the first Bulgarians in the monastery of Zographou 

were probably connected with the neighbouring Slavic population of Macedonia 

and the Chalkidiki peninsula. 
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