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Preface.
Un petit nombre des actes du monastère de Zographou a déjà été
publié antérieurement. Florinsky a fait l'édition de quelques actes
d'après les photographies de Sévastianov. Quelques autres actes ont
été édités par Aprilov, l'archimandrite Leonide, Bodiansky, Zachariae
von Lingenthal, Gelzer etc.
Outre ces éditions, comme la principale source nous servaient les
photographies de Pierre Sévastianov qu'il avait pris en 1859 — 1 8 6 0
pendant son voyage au Mont Athos. Je réussis à en retrouver les négatives au musée de Roumiantsev à Moscou et à en prendre des copies.
Les copies de la collection de l'évêque Porphyre Ouspensky me servirent aussi comme source importante et je regrette bien que la plupart
de ces copies ne donnent qu'un extrait des actes qui manque d'exactitude.
Durant mon voyage au Mont Athos en 1896 j'eus l'occasion de
compléter ces actes. Les éditions et les copies principalement des actes
grecs ont été collationnées par moi avec les originaux aux archives du
monastère et complétées, les autres actes grecs et slaves y ont été copiés. Il ne manque que quatre actes slaves que je n'avais plus le temps
de copier; on m'en avait promis des photographies et je regrette bien
de ne les avoir pas reçues. Je ne remplis qu'un agréable devoir en
remerciant le vénérable higoumène et les moines hospitaliers du monastère pour leur appui aimable à mes travaux.
Ce sont M. Éd. Kurtz à Riga et M. Basile Korablev à St. Pétersbourg qui se sont chargés de l'édition le premier des actes grecs et
l'autre des actes slaves; ils ont aussi préparé l'index des noms propres.

W. Regel.
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(Ή μετριότης ημών) εν φροντίδι ούσα, συνεδριαζόντων και τών αρχιερέων της ημετέρας καθολικής εκκλησίας Χρίστου, υπέρ τών του ίερου καταλόγου Γραικών τ ε και Άλβανιτών, ιερομόναχων, κληρικών τε και ιερέων
και παντός εκκλησιαστικού τάγματος τών κατοικούντων έν τη επαρχία
της Ιταλίας και έν ταΐς ένορίαις αυτής, Απουλία, Απρουτζα, Βασιλικάτα, 5
Καλαβρία, Σικελία, Μελίτη, Δαλματία καί έν πασι τοΐς δυτικοΐς μέρεσι,
θεσπίσαντες έκυρώσαμεν ινα άπαντες οί λαϊκοί Γραικοί τε και Άλβανίται
ó καθ' έκαστος παρέχειν κατ' έτος ένοριατικον άνά εκαστον ζεύγος βοών, δ
κέκτηται, τοΐς ίερευσιν αυτών σίτου του^νον εν, κατά το μέτρον της Νεαπόλεως* οί δε μη έχοντες βόας, παρεχέτωσαν την τιμήν του ρηθέντος σί- 10
του του^νου ενός* έν δε τη ευχή τών λεχών καρλίον ήμισυ, έν δέ τη τεσσαρακονθημέρω εΰχη της άποκαθάρσεως καρλίον έν, έν δέ τφ θείω βαπτίσματι ό άνάΖογος καρλίον εν περί δέ της εΰλογήσεως τών στεφανουμένων νεόνυμφων, έν μεν τω πρώτω στεφάνφ καρλίον έν, έν δέ τω δευτέρω
καρλία δύο, έν δέ τω τρίτω καρλία τρία* έν τοΐς σαρανταρίοις δέ καρλία είκοσι- ΐδ
πέντε, έν δέ τοΐς ευχελαιοις καρλία τρία, έν δέ τη θείού'ερουργία καρλίον ήμισυ,
έν δέτω ένταφιασμω τών λειψάνων παρέχειν έκάστω ίερεΐ καρλίον Εν. ούτως
γίνεσθαι διοριζόμενα, καθώς έθος εστί και τω ήμετέρω πατριαρχίω της πρώτης Ίουστινιανής Άχριδών καίγάρ εκ τούτων τών εισοδημάτων δεΐ έκτρέφεσθαι τους προειρημένους ιερείς καί πάντας τους του ίερου καταλόγου, ούτω 20
γαρ καί ó κύριος ΊησοΟς Χριστός ό θεός ημών διετάξατο τοΐς τό ευαγγέλιον καταγγέλλουσι, εκ του ευαγγελίου αυτούς διατρέφεσθαι* ούτω καί ό
ιερός Παύλος προς Κορινθίους φησίν" οί τα ιερά εργαζόμενοι έκ του ίερου
έσθίουσιν* φασί δέ καί οί θείοι πατέρες, δτι δια τών προσευχών καί λειτουργιών τών ¿ερέων, τών προσφερομένων υπέρ τε τών ζώντων τε και κε- 25
κοιμημένων, μεγάλην αυτοί καρπούνται τήν άνεσιν και ώφέλειαν. διό καί
κοινή τήν έκκλησίαν ούτω ποιεΐν έπιτρέπουσιν, παρά τών αγίων αποστόλων τούτο λαβόντες ώς εί'ρηται. ούτως ουν καί ήμεΐς κελεύομεν χορηγεΐν
τοΐς ίερευσιν, ώς άνωθεν έφημεν, μετά πάσης τιμής καί υποταγής και ευπειθείας- ή γαρ προς τους ίερεΐς τιμή εις αυτόν οίδε τόν θεόν διαβαίνειν, ου 30
τόν τόπον έπέχουσιν έπί γής. καί ος δ' αν άντιλέγειν αΰτοΐς τολμά, της τε
παρά του θεού οργής καί άγανακτήσεως τευξεται καί τοΐς παρά τής
ημών μετριότητος έκκλησιαστικοΐς έπιτιμίοις καθυποβληθήσεται. έτι διοριζόμεθα, τους απαντάς ίερεΐς τε καί τους λοιπούς του ίερου καταλόγου μή
τολμαν άνευ θελήματος καί γράμματος του ιδίου άρχιερέως ή καί τών το- 35
1 ή — ημών gratté.
32 τής τοΐς παρ' ημών

22 καταγγελουσί.
35 τολμών.

23 Ι Cor. 9, 13.

26 ώφέλοιαν.
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ποτηρητών αυτού έξέρχεσθαι της εαυτών ενορίας και εις έτέραν άφικέσθαι,
αλλά καθ' εκαστον μένειν έν ή εκλήθη ενορία, ένα μη άκαταστασίαι και
στάσεις γίνωνται εις αλλήλους, ούτως ουν κελεύομεν γενέσθαι έξ αποφάσεως, οί δε μη πειθόμενοι τω ήμετέρφ καθολικφ τε καί συνοδική προστά40 γματι, ει μεν ιερείς ειεν, αργία άσυγγνώστω καταδικασθήσονται παρά του
ρηθέντος άρχιερέως* ει δε της αργίας καταφρονήσειαν, έν φρουραΐς έμβληθήσονται παρ' αΰτοο καί ζημιωθήσονται προστψ.ψ χρηματικψ κατά το
δό|αν τφ ρηθέντι άρχιερέΓ τους δε λαϊκούς της τε μιι^ονος καί της ελάσσονος τύχης άφορισμφ καί άναθέματι υποδίκους είναι καί ασυγχώρητους
45 καί της εκκλησίας αποβλήτους καί μετά θάνατον άλυτους εις τους αιώνας,
-ούτω ούν άποφήναντες έκυρώσαμεν γίνεσθαι εξ αποφάσεως έν ταΐς προειρημέναις έπαρχίαις εις τε ίερεΐς καί λαϊκούς* καί γαρ είς την περί τούτων
δήλωσιν καί άσφάλειαν έγεγόνει καί το παρόν συνοδικόν καί άποφασιστικόν
γράμμα παρά της ημών μετριότητος καί άπεδόθη είς χείρας του ρηθέντος
50 πανιερωτάτου μητροπολίτου πάσης Ιταλικής έπαρ/ίας καί τών ενοριών
αυτής, Απουλίας, Άμπρούτζης, Βασιλικάτα, Καλαβρίας, Σικελίας, Μελίτης, Δαλματίας, υπερτίμου καί καθολικού έξάρχου πάσης δύσεως του έν
άγίω πνεύματι αγαπητού αδελφού καί συλλείτουργου της ημών μετριότητος κυρου Τιμοθέου, δπως κήρυξη καί βεβαίωση αυτό εφ' δλης της Ίταλιбб χης αύτου επαρχίας καί τών προειρημένων ενοριών αυτής, μενέτω δε άπαρασάλευτος καί άπαράθραυστος ή ημών άπό^ασις εις τους αιώνας, εδόθη
έν τω πατριαρχίφ της πρώτης Ίουστινιανης Άχριδών καί κατεσφραγίσθη
μετά της ημετέρας καθολικής σφραγΐδος του ευαγγελισμού της υπεραγίας
^ζοτόχου μετά щріои πρασίνου, καί υπεγράφη ιδία χειρί μετά πράσινης
60 εις άσφάλειαν καί βεβαίωσιν, επί έτους άπό^κτίσεως κόσμου έπτακισχιλιοστου ί^ομγι^,οστοΰ τετάρτου, άπο της ένσάρκου οικονομίας Χρίστου του
θεού ημών χιλιοστού πεντακοσιοστου εξηκοστού Εκτου, μηνί ίουλλίω, ¿νδικτιώνος ενάτης.
f Παίσιος ελέω θεού αρχιεπίσκοπος της πρώτης Ίουστι65 νιανής Άχριδών καί πάσης Βουλγαρίας, Σερβίας καί τών
λοιπών.

Fil de soie avec la bulle de plomb de ľ archevêque Païse.
40 άσυγνώστω.

43 έλάσσωνος.

54 κυρύξη.

αύτώ.
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LX.
7 0 7 4 — 1 5 6 6 , mois de juillet, indiction I X .
Païse, archevêque de Bulgarie et de Serbie, conformément à une
décision synodale, nomme l'évêque de Corytza TimotMe métropolitain
d'Italie.
Ή μετριότης ημών, την προστασίαν της καθολικής εκκλησίας Χρίστου του θεού ημών έγχειρισθεΐσα πρόνοια θεού, ανάγκην έχει διά την
υποταγήν του κυρίου ποιμένας τε καί διδασκάλους εν ταΐς υπ' αυτού τελούσαις μητροπόλεσί τε καί έπισκοπαΐς άποκαθισταν, όπως το έν αυταϊς
τοΌ Χρίστου λογικον ποίμνιον δια της αυτών προστασίας καί διδασκαλίας 5
επί νομάς άγει της σωτηρίας καί τη κατά θεον εκτρέφει πολιτεία, τοίνυν
εύρων την έπαρχίαν της 'Ιταλίας χηρεύουσαν, μετά και τών ενοριών αυτής, ήτοι Απουλίας, Άμπρούτζης, Βασιλικάτα, Καλαβρίας, Σικελίας, Μελίτης, Δαλματίας καί παντός δυτικού μέρους, του άποιχομένου ίερωτάτου
μητροπολίτου κυρίου Παφνουτίου, ή μετριότης ημών ου μικράν φροντίδα ίο
ποιούμενη έγκαταστήσαι άντ' εκείνου έτερον μητροπολίτην, ίνα μη το έν
αυτή χριστώνυμον του κυρίου ποίμνιον άτΐοί^αν^ον εΓη, δεΐν εγνωμεν έπισκέψασθαι περί τούτου ώς ήμΐν σύνηθες, ψήφω τοίνυν κανονικώς γενομένη
παρά της ημών μετριότητος μετά της ιεράς συνόδου, έπεί ευρέθη άξιος
καί αρμόδιος εις ταυτην την έπαρχίαν ό θεοφιλέστατος επίσκοπος κύριος 15
Τιμόθεος, τό μοναδικόν μεν ένδυσάμενος σχήμα ώς ειπείν ες" απαλών ονύχων, καλώς δε έν αύτω διαπρέψας καί θεαρέστως, ιοΰτον τη έπικλήσει
του παναγίου καί τελεταρχικου πνεύματος καί χάριτι^ νομίμως καί κανονικώς εκ του προ ημών vo^í^ou αρχιεπισκόπου της αγίας Ίουστι\ιανής
Άχριδών κυρίου Νικάνωρος την χειροτονίαν δεξάμενον έπί τον της άγιω- 20
τάτης επισκοπής θρόνον Κοριτζάς, ή μετριότης ημών τη έπικλήσει του
παναγίου και ζωοποιού πνεύματος μετά της ίερας συνόδου τών αρχιερέων,
θεία ψήφω λέγω μεταθέσεως, loxjiov αυτόν μετατίθεμεν έκ της αυτής
άγιω τάτης επισκοπής Κοριτζδς είς την άγιωτάτην μητρόπολιν Ιταλίας,
του είναι καί όνομάζεσθαι ί'διον μητροπολίτην, είς το άρχιερατεύειν Γραι- 25
κών τε καί Άλβανιτών τών κατοίκούντων έν αύτη κατ' επαρχίας, ήτοι
Άπουλίαν, Άμπρούτζαν, Βασιλικάτα, Καλαβρίαν, Σικελίαν, Μελίτην, Δαλματείαν καί εις παν μ,ίροζ δυτικόν,'ϋπέρτιμον καί καθολικόν [καί] εξαρχον,
LX. Original aux archives de Zographou. Copie de Porphyre Ouspensky p. 205—223.
6 άγειν.
11 έγκατασθησαί.
12 άπήμαντον.
έ'γνομεν. ν 20 δ£ξαμενος.

—
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έφ' δρου ζωής αυτού, έχέτω τοίνυν ó ρηθείς ίερώτατος \χ/γζροτζο~Κίττ\ς κύ30 ριος Τιμόθεος πασαν έξουσίαν παρά της ημών μετριότητος, είσέρχεσθαιείς
τάς προεφημένας επαρχίας καί οίκεΐν έν αύταΐς, κρίνειν τε καί διορθουν
παν γένος Γραικών τε καί Άλβανιτών, εκκλησιαστικών τε καί λαϊκών, άποκαθισταν τε κατά τόπους καί πόλεις καί χώρας καθολικούς (έξάρχους) καί
τοποτηρητάς αύτου. έτι δε έχέτω άδειαν καί έξουσίαν ó αυτός ¿ερώτατος
35 άρχιερ(εΰς Τιμόθεος καί) τελειουν άγιον μυρον καί αγιον ελαιον καί χρίειν
τους ορθοδόξους χρι(στιανοΰς καί) τά αυτών τέκνα, παρέχειν τε καί συγχωοητικά γράμματα, προς δε καί όφφικιάλους τε καί κληρικούς καί σταυροφόρους καί (πάντα τά άλλα) όφφίκια της εκκλησίας έγκαθιστάν, ευαγείς τε
ναούς καί μοναστήρια εκ βάθρων άνεγείρειν, οπού αν βουλοιτο καί τόπος
40 επιτήδειος εί'η. οφείλει τοίνυν ό ρηθείς ίερώτατος μητροπολίτης ó έν άγίω
πνεύματι αγαπητός αδελφός καί συλλειτουργός της ημών μετριότητος έλθών
εις την λαχουσαν αυτφ θεόθεν έπαρχίαν, έπιλαβέσθαι αυτόν αυτής μετά
των ενοριών αίιτης, μετά του ίερου συνθρόνου συγκαθιδρυσεως, εχειν τε αυτήν μετά πάντων τών προσόντων αυτής κτημάτων τε καί δικαιωμάτων, πα45 σαν σπουδήν τιθέναι υπέρ τε συστάσεως καί βελτιώσεως αυτής, διδάσκειν
τε τόν έν αυτή χριστώνυμον του κυρίου λαόν, πολλήν τήν σπουδήν καί
έπιμέλειαν τών ψυχών αυτών ένδεικνυμενον, εις πάντα τά σωτήρια καί
ψυχωφελή δόγματα τύπον γενόμενον τοις πασι τω καθ' εαυτόν υποδείγματα άναγνώστας σφραγίζειν, υποδιακόνους τε καί διακόνους χειροτονεΐν
50 καί εις τό του πρεσβυτέρου αξίωμα προβιβάζειν, πνευματικούς πατέρας
έγκαθιστάν, θείους καί ιερούς ναούς καθιερουν καί πάντα τάλλα αρχιερατικά ποιεΐν άκωλύτως, ώς γνήσιος καί καθολικός ποιμήν της αυτής άγιωτάτης επαρχίας μετά τών ενοριών αυτής, ήτοι Απουλίας, Χμπρουτζης,
Βασιλικάτα, Καλαβρίας, Σικελίας, Μελίτης, Δαλματίας, υπέρτιμος καί
66 καθολικός εξαρχος πάσης δύσεως καί ων καί καλούμενος, όφείλουσι δε καί
οι έκεΐσε ευρισκόμενοι Γραικοί τε καί Ά,λβανΐται,

όσιώτατοι ιερομόνα-

χοι καί πνευματικοί, εντιμότατοι κληρικοί τε καί σταυροφόροι, ευλαβέστατοι ιερείς, ευγενέστατοι άρχοντες καί άπας ó τοο κυρίου χριστώνυμος
λαός, ϋποδέξασθαι αυτόν άσπασίως, παρέχειν τε αύτω τήν προσήκουσαν
60 άρχιερεΐ τιμήν τε καί ευπείθειαν καί τό διηνεκές μνημόσυνον καί υπακουειν αυτού, έ©' οίςάνεχει λέγειν αύτοΐς ψυχωφελέσι τε καί σωτηριώδεσίν. ή
γαρ προς αυτόν τιμή καί ευπείθεια προς ήμας διαβήσεται καί бі' ημών εις
θεόν, ου τόν τόπον επέχει ó άρχιερευς έπί της γης οί'οαμεν. ει' τις δε άντιλέγειν αΰτω πειραθείη καί άντιπράττειν, ó τοιούτος, καν όποιος CLQOL καί
34 τοποτηριτάς.

48 ψυχοφελη.

το καθ' εαυτόν ύποΒηγματι.

62 αυτήν.

— 137 —
εΓη, καί της παρά του θεού οργής καί άγανακτήσεως τεύξεται καί παρά 65
της ημών μετριότητος εκκλησιαστική έπιτιμίω καθυποβληθήσεται. προς
τούτοις δε όφείλουσιν άπονέμειν αυτω άλογοπράκτως και άταράχως άπαντα
τα εκκλησιαστικά δικαιώματα, οί μεν ίερεΐς κατ' έτος κανονικάν καρλία
πέντε, άπό δέ τών ενοριών αυτών ας λαμβάνουσιν έκ τών κοσμικών δούναι τω ρηθέντι άρχιερει τον αποδεκατισμών, τά μέν καρλία πέντε κατ' 70
έτος ώς έλευθερώσαντι αυτούς τών βασιλικών δικαιωμάτων καί άγγαριών
καί προς οικείωσιν τη εκκλησία καί τφ άρχιερεΐ, τον δέ δεκατισμόν, δτι
παρ' αύτου κεχειροτόνηνται* ομοίως καί οί προχειροτονηθέντες έφ' ετέρου
άρχιερέως τον αυτόν δεκατισμόν παρεχέτωσαν οί δέ ιεροδιάκονοι καρλία
τρία, οί δέ άναγνώσται καρλία δύο* καί άπαντα τα δικαιώματα τών συν- 75
οικεσίων τών λαϊκών, Γραικών τε καί Άλβανιτών. λαμβάνει δέ έκ πάντων τών εισοδημάτων αυτών ó αυτός άρχιερεύς, διακελευόμεθα, έκ του σίτου, οίνου καί ελαίου καί τών λοιπών παντοδαπών καρπών αυτών ctkofoπραγήτως τον άποδεκατισμόν, άπό δέ τών (συνοικ)εσίων αυτών έκ μέν
του πρώτου καρλία τρία, έκ δέ του δευτέρου καρλία εξ, έκ δέ του τρίτου καρ- 80
λία δώδεκα, μηδείς δέ τών ¿ερέων τολμάτω ώλογησαι συνοικέσιον άνευ
θελήματος καί γράμματος του άρχιερέως ή καί τών τοποτηρητών αυτού,
έτι δέ καί έν τοις έκκλησιαστικοΐς δικαιώμασι, ήτοι έν λειψάνοις, έν πανηγύρεσι καί έν εύχελαίοις, εις πάσας τάς εκκλησίας Γραικών τε καί Άλβανιτών τών τε εισοδημάτων αυτών ó αυτός άρχιερεύς έχέτω τήν έξουσίαν 85
λαμβάνειν τήν άπαρχήν ήτοι άποδεκατισμόν έκ πάντων επίσης, προς τούτοις δέ δίδομεν τφ αυτω ίερωτάτω άρχιερεΐ έξουσίαν στερεάν και δύναμιν
έν τε έκκλησιαστικοΐς καί πολιτικοΐς πράγμασιν του λύειν τε καί δεσμεΐν
πάντα τά οεσμου καί λύσεως άξια* έφη γαρ ó κύριος ημών 'Ιησούς Χριστός τοις ίεροΐς άποστόλοις καί δια τών αποστόλων πασι τοΐς έ(χου)σι τούτων 90
τόν τόπον ώς διαδόχοις τό* όσα αν λύσητε έπί της γης, έσταιλελυμέναέν τφ
ούρανφκαίόσαάνδήσητε, εσται δεδεμένα, δια της χάριτος του παναγίου καί
τελεταρχικοΟ πνεύματος, ομοίως δέ δίδομεν αύτφ έξουσίαν κρίνειν απαντάς
τους του ιερατικού κλήρου καί τά δόξαντα αύτφ κατά νόμους άποφαίνεσθαι
τελέως τε καθαίρειν καί συγχωρεΐν εν τε είρκτή άσφαλίζειν αυτούς καί 95
λαμβάνειν ποινήν τε καί πρόστιμον παρ' αυτών μηδείς ούν έναντίος όφθείη αύτφ τω ίερωτάτω μΎίτροτζολίτ/}' προς τούτοις δέ έρευνάν τά συνοικέσια, Κρίνειν τε καί διορθουν αυτά. έτι δέ διοριζόμεθα μή τολμαν τους
είρημένους κληρικούς κατά του ρηθέντος άρχιερέως ποιεΐν συνόδους ή πα68 ε! μέν
72 προσοίκείωσίν.
73 κεχεφοτόνυνταί.
79 άπό μεν του πρώτου
(щаіз sar από est ajouté έκ).
83 πανυγύρεσι.
90 τούτοις.
91 Matth. 18, 18.
93 τελεταργίκοΐί.
96 έναντίως.
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100 ρασυναγωγάς κατά μόνας άνευ γνώμης αυτοϋ* πάντας δέ τους έν λαϊκώ
σχήματι δντας Γραικούς τε καί Άλβανίτας της τε μύ^ονος καί της ελάσσονος μοίρας περιπίπτοντας ψυ/^ικοΐς έγκλήμασιν ó αυτός άρχιερευς έχέτω
την έξουσίαν διορθουν.* μηδείς δέ τών πολιτικών αρχόντων έχέτω άδειαν
κατά τοΟ ρηθέντος άρχιερέως ούτε μην κατά τών αποφάσεων αυτού" έτι
105 δέ δίδομεν αύτφ άδειαν κατά τόπους καί πόλεις και χώρας προβάλλειν καθολικούς έξάρχους, τους δέ προσερχόμενους άφιερώσαι έαυτοϋς τη εκκλησία, πιστούς λέγω, δέχεσθαι καί βεβαιοον αυτούς προς διόρθωσίν τε τών
εκκλησιαστικών πραγμάτων καί υπηρεσίαν τών άγιων του θεού εκκλησιών, άποκαθιστάν τε σο^ουζ άνδρας καί ρήτορας έν ταΐς του θεού έκκλη110 σίαις, δπως ó χριστώνυμος του χυρίου λαός έκτρέφηται πνευματική ^ро^г\.
έτι δέ κελευομεν, όπου αν βουληθή ó ρηθείς άρχιερεύς, κατοικεΐν, η εις
πόλιν ή εις κώμην ή εις μοναστήρια ή εις ιερέων οίκον, όσας αν βούλοιτο
ημέρας προσμεΐναι έκεΐσε, μηδείς άντιλέγειν αΰτω, άλλα καί την δαπάνην
αΰτω χορηγείτωσαν και τοΐς ΰπηρετουμενοις αΰτφ καί τοΐς ίπποις αυτού.
115 εις άίδιον δέ του πράγματος μνήμην δια του παρόντος γράμματος ήτοι
πράξεως βεβαιουμεν καί άποκυρουμεν τον ρηθέντα ίερώτατον μητροπολίτην
μετά πάντων τών ρηθέντων καί προσηκόντων αΰτω δικαιωμάτων έν αυτή
τή ρηθείση επαρχία καί ενορία'αυτής, μηδεις ουν τών ιερέων ή λαϊκών
προφανώς ή λαθραιως βουληθείη σκάνδαλα προξενήσαι τω είρημένω ίερω120 τάτφ άρχιερεΐ" ει δέ τι τών τοιούτων τολμήσει ποιήσαι, Οπερ μή γένοιτο,
έν ονόματι της αγίας τριάδος της ζωοποιοΟ και ζωαρχικής καί αδιαιρέτου,
του πατρός καί του υίου καί του αγίου πνεύματος, ει μεν ίερευς εΓη, έστω
αργός πάσης ιερατικής καταστάσεως* εί δέ καί την άργίαν καταφρονήσει,
έστω καί είς άφορισμόν υπόδικος* αν δέ καί τάς αράς ταύτας καταφρονήσει,
126 έν είρκτη έμβληθήτω παρά του είρημένου άρχιερέως, ζημιουσθω δέ
προστίμω, ώς αΰτφ δοκεΤ τω άρχιερεΐ. εί δέ λαϊκός είη, έστω άφωρισμένος
καί ασυγχώρητος καί υπόδικος τω άναθέματι και μετά θάνατον άλυτος είς
τους αιώνας καί έξω της εκκλησίας Χρίστου, προ πάντων δέ τούτων οφείλει και αυτός έχειν ό ιερώτατος μητροπολίτης ϋπακοήν καί εΰπείθειαν έφ'
130 ήμας και είς την καθολικήν μεγάλην έκκλησίαν. είς γαρ την τούτων
δήλωσιν έγεγόνει καί ή παρούσα πραξις συνοδικώς παρά της ημών μετριότητος καί έπεδόθη τω ρηθέντι &ρωτάτω μ-ητροιζοΚίττ] 'Ιταλίας καί ταϊς
ταύτης έπαρχίαις, Απουλία, Άμπρούτζα, Βασιλικάτα, Καλαβρία, Σικελία,
Μελίτν], Δαλματία, ύπερτίμφ καί έξάρχω πάσης δύσεως τψ έν άγίω
101 τοΐς τε μείζονος χα\ τοΤς ελαυσωνος.
113 έχεΐσαι
114 αυτών χωρηγήτωσαν.
120 τίς.
123 άργειαν.
132—133 ταΐς ταύταις, il faudrait écrire κα\ τών ταύτης
επαρχιών etc.
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πνευματι άγαπητφ άδελφώ και συλλειτουργά της ημών μετριότητος κυρίω 135
Τιμοθέφ, έν τω πατριαρχίφ της αγίας Ίουστινιανής ήτοι Άχριδών και
κατεσφραγίσθη τη ημετέρα καθολική σφραγίδι του ευαγγελισμού της
ύπεραγίας θεοτόκου καί άειπαρθένου Μαρίας μετά κηρίου πρασίνου και
υπεγράφη ιδία χειρί μετά πράσινης, καθώς έθος έ'στι τη ημετέρα εκκλησία,
εις βεβαίωσιν καί άσφάλειαν των έντυγχανόντων ταύτη τη πράξει, έπί 140
έτους άπό κτίσεως κόσμου έπτακισχιλιοστοο ένενηκοστοΟ τετάρτου, άπό δέ
της ένσάρκου οικονομίας Χρίστου τοο θεού ημών χιλιοστού πεντακοσιοστου
¿γδοηκοστοΟ έκτου, μηνί ίουλλίφ, ίνδικτιώνος ένατης.
f Παίσιος έλέφ θεού αρχιεπίσκοπος Άχριδών της πρώτης Ίουστινιανης καί πάσης Βουλγαρίας, Σερβίας καί τών 145
λοιπών.

LXI.
1583, mois d' octobre, inđiction XII.
Jérémie, patriarche oecuménique, confirme la décision du Conseil
central de l'Athos au sujet d'un différend sur les limites entre les
monastères d'Ésphigménou et de Zographou.
f *Ιερεμίας έλέφ θεού άργιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως
νέας 'Ρώμης και οικουμενικός πατριάρχης:
Όσιώτατε Πρώτε του άγιωνύμου ορούς καί ή λοιπή σεβάσμια συναξις,
υιοί κατά πνεύμα αγαπητοί της ημών μετριότητος, χάρις εί'η ύμΐν άπασι
και ειρήνη και έλεος άπό θεού παντοκράτορος. τήν άναφοράν υμών, ην
προ ολίγου προς ή μας άπεστείλατε, έδεξάμεθα και τά έν αυτή πάντα καλώς εγνωμεν. γράφετε δέ ήμΤν, όπως, διαφερομένων τών Ζωγραφιτών б
μετά τών Έσφιγμενιτών καί ένοχλουμένων αυτών περί τίνος τόπου, έξελέξατε γνώμη συνοδική άνδρας θεοσεβεΐς, εκ μεν της μεγάλης Λαύρας
τον όσιώτατον γέροντα κορ Βενιαμίν, έκ δέ του Βατοπεδίου τον γέροντα
κυρ Νεκτάριον, έκ δέ τών Ιβήρων τον έν ¿ερομονάχοις κυρ Κάλλιστον τον
ευλαβή γέροντα, έκ δέ του Χελανταρίου τόν καθηγούμενον καί ίερομόνα- ю
χον κυρ Παγίσιον, έκ του Κασταμονίτου τον κυρ Ίγνάτιον τόν γέροντα
140 πράξη.
LXI. Original aux archives de Zographou.
227—228.
1 άγιονύμου.
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