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Τὰ λογιστικὰ κατάστιχα τῆς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας 

 

Τὸ ἀρχεῖο τοῦ 19
ου

 αἰ. τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας ἔχει καταγραφεῖ βάσει 

ἐργαστηριακῶν δένδρων πρὶν ἀπὸ μερικά χρόνια
1
. Στὴν καταγραφὴ περιελήφθησαν 

καὶ οἱ τίτλοι ὅλων τῶν καταστίχων τῆς Μονῆς, ἀδιακρίτως περιεχομένου. Στὴν 

παροῦσα ἀνακοίνωση παρουσιάζουμε σύντομη περιγραφὴ 92 λογιστικῶν καταστίχων 

τῆς Μονῆς
2
, τὰ ὁποῖα συντάχθησαν μέχρι τὸ 1915. Διευκρινίζουμε ὅτι ἐξ ἀπόψεως 

ἱστορίας καὶ ἀσκήσεως τῆς λογιστικῆς, ὁ ὅρος «λογιστικός» προσιδιάζει ὄχι σὲ 

ὁποιοδήποτε κατάστιχο περιλαμβάνει καταλόγους μὲ ἀριθμούς, ἀλλὰ σὲ μεθόδους 

καὶ πρακτικές οἱ ὁποῖες ἐφαρμόζονται γιὰ τὸν ὑπολογισμὸ τῶν οἰκονομικῶν 

ἀποτελεσμάτων μιᾶς δεδομένης χρονικῆς περιόδου
3
. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν ὁ κατάλογός 

μας διαφέρει ἀπὸ τὸν προαναφερθέντα βιβλιοθηκονομικὸ κατάλογο. Ὡς κριτήρια 

ἐπιλογῆς τῶν παρουσιαζομένων καταστίχων ἐπιλέξαμε: (α) τὸν χρόνος συντάξεώς 

τους, (β) τὸ -ὑπὸ τὴν ἀνωτέρω ἔννοια- λογιστικὸ περιεχόμενό τους, (γ) τὴν λογιστικὴ 

αὐτοτέλειά τους, (δ) τὴν δυνατότητα ἐντάξεώς τους σὲ μία λογιστικὴ συνέχεια καὶ 

δομή. Ὡς ἐκ τούτου, δὲν ἀκολουθήσαμε τὶς ταξινομικὲς κατηγορίες ποὺ 

ἐφαρμόσθηκαν κατὰ τὴν προαναφερθεῖσα καταγραφὴ τοῦ ἀρχείου τῆς Μονῆς
4
. 

Τὰ παρουσιαζόμενα λογιστικὰ κατάστιχα περιλαμβάνουν μεγάλο πλοῦτο 

λογιστικῶν ἐγγραφῶν καὶ πληροφοριῶν οἰκονομικῆς φύσεως γιὰ χρονικὸ διάστημα 

μεγαλύτερο τῶν ἕξι δεκαετιῶν. Κατατάσσονται σὲ δύο βασικὲς κατηγορίες. Στην 

πρώτη ἀνήκουν ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα τηροῦσε ἡ Μονὴ Σίμωνος Πέτρας γιὰ τὴν κεντρικὴ 

                     
1
 Κ. Παυλικιάνωφ, «Ἡ δομὴ τοῦ ἀρχείου τῆς ἀθωνικῆς μονῆς Σίμωνος Πέτρας ἀπὸ τὸ 1809 μέχρι τὰ 

μέσα τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα. Τέχνη γραμματική» Sbornik izsledvanija v čest na Stojna Poromanska, 

Veliko Tŭrnovo, 2005, 111-149· Σ. Mπόζος - Κ. Παυλικιάνωφ, Τὸ νεότερο ἀρχεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 

Σίμωνος Πέτρας (1809-1990), δακτυλόγραφη μελέτη στὴ βιβλιοθήκη τῆς Μονῆς. 

2
 Καταγράψαμε, φωτογραφήσαμε καὶ μελετήσαμε τὰ λογιστικὰ κατάστιχα τῆς Μονῆς τον Ὀκτώβριο 

τοῦ 2008 γιὰ τὶς ἀνάγκες ἀνάπτυξης τῆς ἰστοσελίδας http://www.athosmemory.com, στὸ πλαίσιο τοῦ 

προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». Εὐχαριστοῦμε καὶ ἀπὸ τὴν θέση αὐτὴ τοὺς πατέρες τῆς 

Μονῆς γιὰ τὴν ἀνάθεση τοῦ ἔργου καὶ τὴν ἄδεια νὰ προβοῦμε στὴν παροῦσα ἀνακοίνωση. Ἡ μικρή 

μας συμβολὴ θὰ ἦταν ἀδύνατη χωρὶς τὴν μακρὰ προεργασία καὶ τὴν συνεχὴ συνδρομὴ τοῦ 

ἱερομονάχου Ἱουστίνου Σιμωνοπετρίτη. 

3
 Louis Goldberg, A Journey Into Accounting Thought, Routledge, London, 2001, σ. 10-12. 

4
 Διαφοροποιούμαστε ἐπίσης ὡς πρὸς τὴν ἀρίθμηση, δίδοντας κωδικὸ ἀριθμὸ ποὺ δείχνει τὸ εἶδος καὶ 

τὴν χρονολογία τοῦ βιβλίου. 
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διαχείρισή της. Στὴ δευτερη ὅσα τηροῦνταν ἀπὸ τὸν ἀντιπρόσωπο τῆς Μονῆς στὶς 

Καρυὲς καὶ ἀπὸ τοὺς οἰκονόμους στὰ διάφορα μετόχια της.  

 

Α. Τὰ κατάστιχα τῆς κεντρικῆς διαχειρίσεως 

 

Τὰ σωζόμενα κατάστιχα κεντρικῆς διαχειρίσεως εἶναι μόνον ἕξι. Περιέχουν «λη-

ψοδοσίες» καὶ ἐτήσιους «ἰσολογισμούς» τῆς μονῆς ἀπὸ τὴν περίοδο 1848-1917. Οἱ 

«ληψοδοσίες»
5
 εἶναι μακροσκελεῖς καταστάσεις· περιλαμβάνουν ἀναλυτικῶς (ἀλλὰ 

σὲ μερικὲς περιπτώσεις συγκεντρωτικῶς) τὶς δαπάνες καὶ τὶς εἰσπράξεις τῆς Μονῆς, 

διατεταγμένες κατὰ γενικοὺς λογαριασμούς. Διαθέτουμε «ληψοδοσίες» γιὰ τὴν περί-

οδο 1848-1875 καὶ γιὰ τὴν περίοδο 1891-1917.  

Οἱ «ἰσολογισμοὶ» τῆς μονῆς δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὴν σὺγχρονη ἔννοια τοῦ 

ἰσολογισμοῦ. Εἶναι βραχεῖες ἐτήσιες ἀνακεφαλαιωτικὲς καταστάσεις ποὺ ἀφοροῦν 

τὴν τελευταία ἡμέρα τοῦ ἔτους καὶ περιλαμβάνουν τὶς συνολικὲς ἐτήσιες εἰσπράξεις 

καὶ πληρωμὲς τῆς μονῆς κατὰ γενικὲς κατηγορίες. Ἔχουν τὴν μορφή: [Προηγούμενο 

ταμιακό ὑπόλοιπο] + [εἰσπράξεις] – [πληρωμές] = [Νέο ταμιακό ὑπόλοιπο]
6
. Διασώ-

θηκε σχεδὸν πλήρης σειρὰ «ἰσολογισμῶν»  γιὰ τὴν περίοδο 1848-1887 καὶ 1891-

1917.  

Ἀμφότερα τὰ λογιστικὰ αὐτὰ ἐργαλεῖα ἀνταποκρίνονται στὶς ἀνάγκες τοῦ 

ἁπλογραφικοῦ συστήματος. Δὲν εἶναι κατάλληλα γιὰ τὴν παρακολούθηση τῆς κερδο-

φορίας καὶ τῆς ἀποδοτικότητας. Σκοπὸς τους εἶναι νὰ ἀποδείξουν τὴν συνέπεια τοῦ 

ἀσκοῦντος τὴν διαχείριση καὶ τὴν ὀρθότητα τοῦ ταμιακοῦ ὑπολοίπου. 

Οἱ γενικοὶ λογαριασμοὶ (δηλαδὴ οἱ λογιστικὲς  ἐνότητες) στοὺς ὁποίους κατατάσ-

σονταν ἔσοδα καὶ ἔξοδα δὲν ἦταν τυποποιημένοι καὶ μεταβάλλονταν μὲ τὴν πάροδο 

τοῦ χρόνου διότι τὸ οἰκονομικὸ περιβάλλον γινόταν πιὸ σύνθετο. Ἐπίσης, ἡ μεταβολὴ 

τους ἀντανακλᾶ τὴν διαφοροποίηση τῶν μοναστηριακῶν δραστηριοτήτων.  

                     
5
 Ἡ λέξη ληψοδοσία εἶναι συνώνυμη τῆς δοσοληψίας (ἀλισβερίσι, affaires commerciales)· βλ. Σκαρ-

λάτος Βυζάντιος, Λεξικὸν τῆς καθ’ ἡμᾶς ἑλληνικῆς διαλέκτου, ἐν Ἀθήναις 1835, σ. 323· ἐπίσης, Ν. 

Ἰωαννίδης, Πεῖρα, ἤγουν μικρὸν κατὰ στοιχεῖον εὑρετήριον τῆς τοῦ Ἀρείου Πάγου νομολογίας, τ. Ζ΄, ἐν 

Ἀθήναις, 1869, σ. 1127: «Ὁμολογήσας τις ὅτι ἐξεκαθάρισε τὰς μετὰ τοῦ ἀντιδίκου του ληψοδοσίας καὶ 

προσθέσας εἰς τὸ ὁμόλογον ὅτι ἔμενε ὀφείλων τὸ δεῖνα ποσόν…» 

6
 Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ χρειάζονται στὸ ἁπλογραφικὸ σύστημα γιὰ νὰ προσδιοριστεῖ τὸ ταμιακὸ ὑπόλοιπο 

τῆς μονῆς. Αὐτὴ εἶναι ἡ χρησιμότητα τοῦ μοναστηριακοῦ «ἰσολογισμοῦ». Ἀντίθετα,  στὸν ἰσολογισμὸ 

τοῦ σύγχρονου διπλογραφικοῦ συστήματος σκοπὸς εἶναι ἡ ἀπεικόνιση τῶν περιουσιακῶν στοιχείων 

καὶ τῶν ὑποχρεώσεων τῆς ἐταιρείας. Γι’ αὐτὸ θέτουμε τὸν μοναστηριακὸ «ἰσολογισμὸ» ἐντὸς 

εἰσαγωγικὼν. 
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Τὰ ἔσοδα τῆς μονῆς προέρχονταν ἀπὸ τὴν πωλήση προϊόντων της (ξυλεία, κάρβο-

υνο, ἄνθρακες, ζῶα, ἐλιές, γεωργικὰ προϊόντα), ἀπὸ τὴν ἀπόδοση τῆς ἀκινήτης περι-

ουσίας της (ἐνοίκια), ἀπὸ δωρεὲς προσκυνητῶν καὶ ἐπισκεπτῶν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ δανε-

ισμό. Στὰ ἔξοδά της περιλαμβάνονταν τοκοχρεολύσια, δαπάνες γιὰ τὴν ἀγροτική, 

κτηνοτροφικὴ καὶ δασικὴ παραγωγή της, ἰματισμὸ καὶ διατροφὴ τῶν μοναχῶν, 

κτιριακὰ ἔργα, μεταφορές, ναύλους, φόρους, δίκες κ.ἄ.  

Σὲ μία τουλάχιστον περίοδο (1856-1870) διαπιστώνουμε ὅτι ἡ Μονὴ τηροῦσε 

ταυτοχρόνως δύο κατάστιχα ληψοδοσίας. Ἡ μοναδικὴ διαφορὰ μεταξὺ τους ἦταν ὅτι 

ὁ ἡγούμενος ἐπικύρωνε μόνον τὸ ἕνα ἀπὸ τὰ δύο, τὸ λεγόμενο «ἐπίσημο» (ἐξ 

ἀντιδιαστολῆς τὸ ἀνεπικύρωτο ἦταν τὸ «πρόχειρο»). Ἡ πλήρης ὁμοιότητα τοῦ 

περιεχομένου καὶ ἡ τήρηση ἀμφοτέρων ἀπὸ τὸ ἴδιο πρόσωπο ἐγείρουν ἀπορίες γιὰ 

τὴν σκοπιμότητα αὐτῆς τῆς μεθόδου. Πιθανὴ ἑρμηνεία εἶναι ἡ ἀνάγκη γιὰ τὴν ὕπαρξη 

ἑνὸς ἀσφαλοῦς ἀντιγράφου. Ἄρα, τὸ ἐπίσημο κατάστιχο πρέπει να συντασσόταν ἐκ 

τῶν ὑστέρων, ἐνῶ τὸ πρόχειρο ταυτοχρόνως μὲ τὶς συναλλαγές. Ἡ ἐκ τῶν ὑστέρων 

σύνταξη διαπιστώνεται ἀπὸ τὸ ἂν μεσολαβοῦν λευκὲς σελίδες ἀνάμεσα στὴν 

τελευταία ἐγγραφὴ μίας κατηγορίας καὶ τὴν πρώτη ἐγγραφὴ τῆς ἑπομένης 

κατηγορίας. Πράγματι, στὰ «ἐπίσημα» κατάστιχα δὲν ὑπάρχουν λευκὲς σελίδες 

μεταξὺ τῶν κατηγοριῶν. Στὰ πρόχειρα κατάστιχα οἱ ἐγγραφὲς καταχωρίζονταν 

ταυτοχρόνως μὲ τὶς συναλλακτικὲς πράξεις καὶ ἐπειδὴ ὁ τελικὸς ἀριθμὸς τῶν 

πράξεων κάθε κατηγορίας δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ προβλεφθεῖ, ἔμεναν σελίδες ἄγραφες 

μεταξὺ τῶν κατηγοριῶν. Βάσει τῶν ἀθροισμάτων στὶς εἰδικὲς κατηγορίες εἰσπράξεων 

καὶ δαπανῶν, συντασσόταν ὁ «ἰσολογισμὸς» τοῦ ἔτους, ἡ θέση τοῦ ὁποίου βρίσκεται 

σὲ ὅλα τὰ κατάστιχα ἀμέσως μετὰ ἀπὸ τὴν τελευταία κατηγορία δαπανῶν.  

Ὁ βαθμὸς ἀναλυτικότητας τῶν ἐγγραφῶν κάθε κατηγορίας στὸ κατάστιχο 

ληψοδοσίας μαρτυρεῖ ἂν ἐτηρεῖτο κάποιο κατάστιχο ἡμερολογιακῆς μορφῆς, τὸ 

ὁποῖο δὲν διεσώθη. Ἂν ἡ ἐγγραφὴ στὴ ληψοδοσία ἦταν συγκεντρωτικὴ (ἐπὶ 

παραδείγματι, τὸ σύνολο τῶν εἰσπράξεων ἀπὸ πώληση σίτου στὸ διάστημα μιᾶς 

χρονικῆς περιόδου καὶ ὄχι ἀναλυτικὲς πωλήσεις) τεκμαίρεται ἡ τήρηση 

σημειωματαρίου γιὰ τὴν ἀναλυτικὴ καταχώριση τῶν ἀντίστοιχων εἰσπράξεων. 

Πιθανὸς λόγος ἦταν ἡ ἀποφυγή συσσωρεύσεως μεγάλου ἀριθμοῦ ἐγγραφῶν μικρῆς 

ἀξίας στὸ κατάστιχο ληψοδοσίας. Ἂν πάντως ὑπῆρχε τέτοια συνήθεια, δὲν ἦταν 

γενικὴ καὶ ὁμοιόμορφη, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἀνασυστήθηκε 

τὸ λογιστήριο τῆς Μονῆς μετὰ τὴν πυρκαγιὰ τοῦ 1891. 
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Ἡ πυρκαγιὰ ποὺ ἔπληξε τὴν Μονὴ τὸ 1891 κατέστρεψε τὸ κατάστιχο ποὺ περι-

λάμβανε τὶς ληψοδοσίες ἀπὸ τὸ 1871 καὶ ἐφεξῆς. Προκειμένου νὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ 

λογιστικὴ συνέχεια, ὁ ἡγούμενος Νεόφυτος (ποὺ ἀπουσίαζε ἀπὸ τὴν Μονὴ στὴν πε-

ρίοδο 1888-1897) ἔδωσε ἐντολὴ νὰ ἀνασυσταθοῦν τὰ ἐξῆς βιβλία: (α) «ληψοδοσίες» 

καὶ «ἰσολογισμοὶ» τῶν ἐτῶν 1871-1875. Ἡ ἀνασύσταση ἔγινε βάσει τῶν σχετικῶν 

ἀποδείξεων ποὺ φυλάσσονταν στὸ σκευοφυλάκιο καὶ εἶχαν διασωθεῖ. (β) 

«Ἰσολογισμοὶ» τῶν ἐτῶν 1871-1887, οἱ ὁποῖοι καταχωρίσθηκαν σὲ ἰδιαίτερο κατάσ-

τιχο. Αὐτὸ χρησιμοποιήθηκε στὴ συνέχεια γιὰ τὶς ἐγγραφές τοῦ ἔτους 1891. Γιὰ τὴν 

περίοδο 1887-1891 δὲν διασώθηκαν κατάστιχα κεντρικῆς διαχειρίσεως, διότι ἡ 

τριμελὴς ἀντιπροσωπεία ποὺ ἀντικαθιστοῦσε τὸν ἀπόντα ἡγούμενο δὲν εἶχε 

ἀκολουθήσει τὶς ὁδηγίες τοῦ τελευταίου νὰ μεταφέρει τακτικὰ τὶς ἀποδείξεις ἀπὸ τὸ 

ἡγουμενεῖο (ποὺ κάηκε) στὸ σκευοφυλάκιο.  

Λογιστικὴ τάξη ἐπῆλθε ἀπὸ τὸ 1891, ὁπότε ξεκίνησε ἡ τακτικὴ τήρηση «ληψοδο-

σίας» καὶ «ἰσολογισμοῦ» γιὰ κάθε ἔτος. 

 

Β. Τὰ λογιστικὰ κατάστιχα τοῦ κονακίου τῶν Καρυῶν καὶ τῶν μετοχίων 

 

Στὴν κατηγορία αυτὴν ὑπάγονται κατάστιχα ἀπὸ τὸ κονάκι των Καρυῶν, τὸ κονά-

κι στὴ Δάφνη καὶ τὸ μετόχι τῆς Τρύγης Λήμνου. 

Κοινὸ χαρακτηριστικὸ τῶν ἐν λόγῳ λογιστικῶν καταστίχων εἶναι ὅτι τηροῦνταν 

ἐκτὸς τοῦ χώρου τῆς μονῆς ἀπὸ ἐξουσιοδοτημένους ἀντιπροσώπους της γιὰ δοσολη-

ψίες συνδεόμενες μὲ τὸ διακόνημά τους. Σκοπὸς τῆς τηρήσεως τῶν καταστίχων ἦταν 

νὰ προσδιοριστεῖ τὸ ταμιακὸ ὑπόλοιπο ποὺ ἔπρεπε οἱ ἀντιπρόσωποι νὰ ἔχουν στὰ χέ-

ρια τους στὸ τέλος κάθε ἔτους. Πρόκειται δηλαδὴ γιὰ κατάστιχα διαχειριστικῶν 

ὑπολόγων. Οὔτε τὸ κονάκι οὔτε τὰ μετόχια εἶχαν λογιστικὴ αὐτοτέλεια. 

Βασικὴ διαφορὰ μεταξὺ τοῦ κονακίου στὶς Καρυὲς καὶ τῶν λοιπῶν περιπτώσεων 

εἶναι ὅτι τὸ πρῶτο λειτουργοῦσε ἀποκλειστικῶς ὡς διαμεσολαβητὴς τῆς μονῆς μὲ τὸν 

ἔξω κόσμο, χωρὶς νὰ ἀσκεῖ παραγωγικὸ ἔργο, ἐνῶ οἱ λοιπὲς ἀποτελοῦσαν αὐτοτελεῖς 

-ἂν ὄχι καὶ αὐτάρκεις- παραγωγικὲς μονάδες. Συνεπῶς, ἡ ποιότητα καὶ ἡ ποσότητα 

τῶν ἐγγραφῶν διέφεραν σημαντικά. 
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Β1. Τὰ λογιστικὰ κατάστιχα τοῦ κονακίου τῶν Καρυῶν 

Ὑπῆρχαν δύο τύποι λογιστικῶν καταστίχων που τηροῦσε ὁ ἀντιπρόσωπος τῆς 

Μονῆς στὶς Καρυές. Στὸ πρῶτο εἶδος καταστίχου οἱ ἐγγραφὲς γίνονταν ἀναλυτικῶς 

κατὰ κατηγορίες, ταυτοχρόνως μὲ τὶς συναλλακτικὲς πράξεις. Στὸ δεύτερο εἶδος κα-

ταστίχου οἱ ἐγγραφὲς καταχωρίζονταν ἀθροιστικῶς κατὰ κατηγορίες στὸ τέλος κάθε 

ἔτους. Ἡ πρακτικὴ αὐτὴ παρατηρεῖται ἀπὸ τὴν μεγάλη πυρκαγιά τοῦ 1891 καὶ ἔπειτα· 

ἴσως καθιερώθηκε τότε γιὰ λόγους προνοίας, ὥστε νὰ φυλάσσεται στὸ ἀρχεῖο τῆς 

μονῆς ἕνα ἀντίγραφο. Σὲ ἀρκετές περιπτώσεις, ἡ ἐγγραφὴ στὸ κατάστιχο τοῦ κονακί-

ου ἐντοπίζεται καὶ στὸ κατάστιχο τῆς Μονῆς εἴτε μεμονωμένη εἴτε ὡς στοιχεῖο 

ἀθροιστικῆς ἐγγραφῆς.  

Οἱ μερίδες στὶς ὁποῖες καταχωρίζονταν οἰ εἰσπράξεις τοῦ κονακίου χαρακτηρίζον-

ται ἀπὸ διαχρονικὴ σταθερότητα. Περιλαμβάνουν πωλήσεις κριθῆς, ἀλεύρων καὶ ξυ-

λείας, εἰσπράξεις ἐνοικίων καὶ μεταφορὰ μετρητῶν ἀπὸ τὴν Μονή. Σὲ περιόδους 

καταστροφῶν ἢ ἐκτελέσεως οἰκοδομικῶν ἔργων οἱ πληρωμὲς τοῦ κονακίου γίνονταν 

κατὰ τὸ ἥμισυ μὲ μετρητὰ τῆς Μονῆς. Συνήθως, ὅμως, οἱ πωλήσεις μέσω τοῦ κονακί-

ου ὑπερκάλυπταν τὶς ἀντίστοιχες ἀγορὲς. Τὸ ὕψος τῶν πωλήσεων διακυμαίνεται 

χρονικῶς, ὅπως καὶ τὸ ἐπίπεδο τῶν τιμῶν. Τὰ κατάστιχα τῶν Καρυῶν ἀποτελοῦν 

ἰδανικὴ πηγὴ γιὰ τὴν παρακολούθηση αὐτῶν τῶν διακυμάνσεων σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν 

ξυλεία, τὸ ἀλεύρι καὶ τὴν κριθή.  

Μεγαλύτερη ποικιλία περιλαμβάνουν οἱ κατηγορίες τῶν πληρωμῶν. Μετρητὰ κα-

ταβάλλονταν στὴ Μονὴ καὶ στὴν Ἱερὰ Ἐπιστασία
.
 ἐπίσης, στο τελωνεῖο καὶ ἐν συνε-

χεία στὸ ὑγειονομεῖο καὶ τὸ λιμεναρχεῖο γιὰ τὸ πλοιάριο τῆς Μονῆς. Μεγάλη ποικιλία 

χαρακτηρίζει τὶς «διάφορες δόσεις» [πληρωμές], οἱ ὁποῖες περιλαμβάνουν τόκους, 

ἰατρικὲς ἀμοιβές, ἀσφάλιστρα, ἐργατικὰ ἡμερομίσθια, ἡμερομίσθια τεχνιτῶν (σὲ 

ξυλουργοὺς καὶ μπρουντζάδες), ἔκδοση διαβατηρίων καὶ νεφουσίων, ἀποστολὴ τη-

λεγραφημάτων, ἀγώγια, ναῦλα, μεταφορικὰ ἔξοδα, ἐλεημοσύνες, συνδρομὲς σὲ 

περιοδικὰ καὶ ἐφημερίδες (ὅπως ἡ «Ἀλήθεια» τῆς Θεσσαλονίκης), προμήθεια βιβλί-

ων, καὶ κυρίως ἀγορὲς ἀπὸ τὰ καταστήματα τῶν Καρυῶν γιὰ τὸν ἐφοδιασμὸ τῆς 

Μονῆς καί τὶς ἀνάγκες τοῦ κονακίου. 

Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ἔχουν οἱ ἐγγραφές ποὺ ἀφοροῦν κτιριακὰ ἔργα στὶς Καρυὲς 

(π.χ. τὸ κελὶ τοῦ ἁγίου Γεωργίου [Καλαθᾶ], 1908), τὰ ὁποῖα ὁ ἐρευνητὴς μπορεῖ νὰ 

παρακολουθήσει συμπληρωματικῶς καὶ ἀπὸ τὰ κατάστιχα τῆς κεντρικῆς διαχειρίσε-

ως τῆς μονῆς. 
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Τέλος, τὰ λογιστικὰ κατάστιχα τοῦ κονακίου τῶν Καρυῶν ἀποτελοῦν ἐξαιρετικὴ 

πηγὴ γιὰ τὴν διερεύνηση τῶν συναλλαγῶν ἀνάμεσα στὶς ἁγιορειτικὲς μονὲς –καὶ κατ’ 

ἐπέκταση τῆς παραγωγικῆς δραστηριότητάς τους: ἐπὶ παραδείγματι, γιὰ τὴν πωλήση 

ξυλείας ἐκ μέρους τῆς Σιμωνόπετρας, σιδερικῶν ἀπό τὶς Μονὲς Ζωγράφου καὶ 

Ἰβήρων, ροδελαίου ἀπὸ τὴν Μεγίστη Λαύρα κ.λπ. 

 

Β2. Τὰ βιβλιάρια τῶν ἐμπορικῶν καταστημάτων τῶν Καρυῶν 

Γιὰ τὴν διευκόλυνση τῶν καθημερινῶν συναλλαγῶν τηροῦνταν ἁπλογραφικὰ 

βιβλιάρια στὰ ὁποῖα καταγράφονταν οἱ ἐπὶ πιστώσει ἀγορὲς τοῦ κονακίου στὶς 

Καρυὲς ἀπὸ τὰ ἐκεῖ καταστήματα. Κάθε βιβλιάριο περιλάμβανε συναλλαγὲς μὲ ἕναν 

προμηθευτὴ καὶ φυλάσσονταν εἴτε ἀπὸ τὸν οἰκονόμο τῆς Μονῆς εἴτε ἀπὸ τὸν 

ἀντιπρόσωπό της στὶς Καρυές.  Στὰ βιβλιάρια ὁ  ἔμπορος κατέγραφε τὶς ἀγορὲς ποὺ 

πραγματοποιοῦσε τὸ κονάκι καὶ συγκεκριμένα τὴν ἡμερομηνία, τὰ ἀγοραζόμενα εἴδη, 

τὶς ποσότητες καὶ τὶς τιμές. Σὲ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα ἡ Μονὴ ἐξοφλοῦσε 

μερικῶς ἢ ὁλικῶς τὰ ὀφειλόμενα ποσὰ καὶ τότε ὁ ἔμπορος ὑπέγραφε στὸ κατάστιχο, 

σημείωνε τὴν ἡμερομηνία τῆς ἐξωφλήσεως καὶ ἔθετε τὴν σφραγίδα του. Οἱ 

ἐξοφλήσεις αὐτὲς διασταυρώνονται μὲ τὸ ἀντίστοιχο κατάστιχο τοῦ κονακίου. 

 

Β3. Τὸ κονάκι τῆς Δάφνης 

Ἀπὸ τὸ κονάκι τῆς Δάφνης διασώθηκαν τέσσερα τετράδια στὰ ὁποῖα οἱ 

οἰκονόμοι τοῦ κονακίου καταχώριζαν σημειώσεις δοσοληψιῶν. Τὰ τετράδια ἀφοροῦν 

τὰ ἔτη 1902 (οἰκονόμος Φίλιππος), 1903 (οἰκονόμος Γρηγόριος), 1904 (ὁ ἴδιος) καὶ 

1909 (οἰκονόμος Νήφων). Οἱ ἐγγραφές τῶν τριῶν πρώτων τετραδίων ἀφοροῦσαν 

ἀγορὲς ἀπὸ τὸν προμηθευτὴ Ἀθανάσιο Χονδρογιάννη. Δὲν πρόκειται, δηλαδή, γιὰ 

λογιστικὰ κατάστιχα μὲ τὴν ἔννοια ποὺ προαναφέρθηκε, ἀλλὰ γιὰ σημειωματάρια. 

Ἀναφέρονται ἐδῶ γιὰ νᾶ τονισθεῖ ἡ διαφορὰ μὲ τὰ κατάστιχα τῶν Καρυῶν. 

 

Β4. Τὸ μετόχι τῆς Λήμνου 

Κατάστιχα ἀπὸ τὸ μετόχι τῆς Λήμνου διασῴζονται σποραδικῶς ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 

19ου αἰ. μέχρι τὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ. Τὰ πρῶτα κατάστιχα χρονολογοῦνται στὴ δεκαετία 

τοῦ 1850. Εἶναι χειροποίητα καὶ ἀφοροῦν χρήσεις τοῦ ἐπιτρόπου τοῦ μετοχίου Πανα-

γιώτη Ψαρώφ. Ἐπίσης διασώθηκε σημειωματάριο ποὺ χρονολογεῖται στὴν περίοδο 

1852 - 1854 μὲ σημειώσεις τοῦ οἰκονόμου τοῦ μετοχίου ὀνόματι Δοσίθεου. Ἀπὸ τὴν 
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δεκαετία τοῦ 1860 διασώθηκε τετράδιο μὲ τὸ πρόχειρο λογιστικὸ ἡμερολόγιο τοῦ με-

τοχίου, τὸ ὁποῖο τηροῦσε ὁ οἰκονόμος Ἀκάκιος (ἀπεβίωσε τὸ 1867). Στὴ δεκαετία τοῦ 

1870 χρονολογεῖται ἕνα τετράδιο μὲ διάφορες σημειώσεις -προφανῶς τοῦ οἰκονόμου 

τοῦ μετοχίου- συναφεῖς πρὸς τὴν διαχείρισή του. Γιὰ τὴν ἑπόμενη τριακονταετία τὰ 

τεκμήρια σιωποῦν. Ἴσως καταστράφηκαν ἀπὸ τὴν πυρκαγιὰ τῆς μονῆς τὸ 1891. Δια-

σώθηκε πάντως ἀνακεφαλαιωτικὸς πίνακας τῶν ταμιακῶν πράξεων τοῦ μετοχίου ἀπὸ 

λογιστικὸ βιβλίο (1898: χρήση οἰκονόμου Ἰωακείμ), ἡ ὁποία εἶναι ἐνδεικτικὴ γιὰ τὴν 

μέθοδο τῆς ἐνσωματώσεως τῶν δοσοληψιῶν τοῦ μετοχίου στὸ κατάστιχο 

«ληψοδοσιῶν» τῆς μονῆς. Ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνα διασώθηκαν 

πρωτόγονα λογιστικὰ κατάστιχα, στὰ ὁποῖα μοναχοὶ μὴ ἐξοικειωμένοι μὲ τὶς τεχνικὲς 

τῆς διαχειρίσεως μετέφεραν τὶς σημειώσεις τους ἀπὸ πρόχειρα σημειωματάρια στὴν 

προσπάθειά τους νὰ εἶναι «λεπτομερεῖς καὶ ἀκριβεῖς»: «ὁμολογῶ ὅτι δὲν εἶνε καὶ 

κατὰ πάντα λεπτομερὴς καὶ μὲ ὄλιν τὴν ἀκρίβειαν ἀλλὰ ὅ,τι ἔπραξα τὸ ἔπραξα κατὰ 

δύναμιν καὶ μὲ πᾶσαν ἀφοσίωσιν», σημειώνει τὸ 1911 ὁ οἰκονόμος μοναχὸς Γρηγό-

ριος.  

Στὴν ἴδια κατηγορία ἐντάσσονται βιβλιάρια τριῶν ἐμπορικῶν καταστημάτων τῆς 

Λήμνου, στὰ ὁποῖα καταχωρίζονται οἱ ἐπὶ πιστώσει ἀγορὲς τοῦ μετοχίου καὶ οἱ 

συναφεῖς πληρωμές του, καθὼς καὶ ἕνας ἀχρονολόγητος κατάλογος τῶν ζώων ποὺ 

ἀνῆκαν στὸ μετόχι. 

 

Γ. Λοιπά κατάστιχα 

 

Πέραν τῶν ἀνωτέρω ἐξετάσαμε κατ’ ἐξαίρεση δύο ἀκόμη κατάστιχα. Τὸ 

πρῶτο ἦταν ἕνα ἀντίγραφο ληψοδοσίας τῆς (Ἰβηριτικῆς) Ἱερᾶς Ἐπιστασίας  τῆς περι-

όδου 1907-1908 (901.07). Ἂν καὶ ἡ Σιμωνόπετρα συμμετεῖχε στὴν ἐν λόγῳ 

ἐπιστασία, δὲν πρόκειται γιὰ λογιστικὸ κατάστιχο τῆς Μονῆς. Ἐπίσης, ἐξετάσαμε καὶ 

μία ἀκόμη ἐνδιαφέρουσα λόγῳ παλαιότητος πηγή (900.21), ἂν καὶ δὲν πρόκειται γιὰ 

λογιστικὸ κατάστιχο μὲ τὴν ἔννοια ποὺ ἤδη ὁριοθετήσαμε. Εἶναι σημειωματάριο ποὺ 

περιλαμβάνει σποραδικὲς σημειώσεις τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου κατὰ τὴν περίοδο 

1821-1852, σχετικὲς πρὸς δαπάνες, εἰσπράξεις καὶ δάνεια ποὺ πραγματοποίησε γιὰ 

λογαριασμὸ τῆς Μονῆς κατὰ τὴν ἄσκηση τῶν διακονημάτων του.  
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Δ. Παραδείγματα πληροφοριῶν 

 

Ἡ ἀναλυτικὴ ἐπεξεργασία τῶν περιεχομένων τῶν λογιστικῶν καταστίχων τῆς 

Μονῆς ἀπαιτεῖ πολὺ εὐρύτερη ἐργασία. Ὡστόσο, προκειμένου νὰ καταστήσουμε σα-

φέστερη τὴν σημασία τῶν περιλαμβανομένων πληροφοριῶν οἰκονομικῆς φύσεως, 

παραθέτουμε ἐνδεικτικὰ παραδείγματα στὴ συνέχεια: 

 

Δ1. Δανεισμός από Γάλλο ἰατρό τὸ 1821 

Στὸ παλαιότερο διασωθὲν σημειωματάριο
7
 βρίσκουμε τὴν ἑξῆς σημείωση:  

ἔτος 1822. Κατὰ μήνα νοέμβριον θεσσαλονίκῃ/φανερόνο ὅτι εἰς καιρὸν τῆς 

ἐπαναστάσεως, μέσα εἰς/τὴν φυλακὴν τοῦ ἀμπολουμπούτη τῆς θεσσαλονί-

κης/ἔλαβον δάνεια γρόσια ἀπὸ τὸν Φελέξη Ἰατρὸν/γρόσια 4500 ἤτοι τέσσα-

ρας χιλιάδας καὶ πεντακοσία/κατὰ τὴν ὁμολογίαν ὁποῦ τοῦ ἐδώσαμεν εἰς 

χεῖρας του.  

Ἡ σημείωση πιστοποιεῖ ὅτι στὴν περίοδο τῆς ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως φυλακίσ-

θηκε μεταξύ τῶν ἄλλων προκρίτων καὶ ὁ οἰκονόμος τῆς Μονῆς, ὀνόματι Άμβρόσιος.  

Ὁ ἀναφερόμενος «ἰατρὸς» εἶναι ὁ Φελὶξ Λαφόν (Felix Lafont), ὁ ὁποῖος ἀσκοῦσε 

ἐμπορικές δραστηριότητες. Κατεῖχε, μεταξὺ ἄλλων, το τσιφλίκι Ρεσιτνίκια (Ἅγιος 

Πρόδρομος) καὶ ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ γνωριμία μὲ τὸν Ἀμβρόσιο. Ἦταν σύζυγος τῆς Σά-

ρας Ἄββοτ, ἐγγονῆς ἐκ μητρὸς τοῦ Ἰωάννου Καυταντζιόγλου, καὶ πιθανῶς ἀδελφὸς
8
 

τοῦ νεότερου ἰατροῦ Νέστορος Λαφόν, ὁ ὁποῖος τὸ 1823 εἶχε μόλις ἐπιστρέψει στὴ 

Θεσσαλονίκη ἀπό τὸ Montpellier καὶ κούραρε τὸν Ὀθωμανὸ διοικητὴ  Ἀμπούλ 

Ἀμπούτ
9
 (ὁ «ἀμπολουμπούτης» τῆς ἀνωτέρω μαρτυρίας).  

Ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ δανείου τῶν 4.500 γροσίων ἔγινε σταδιακά, ὡς ἑξῆς, σύμφωνα 

μὲ τὶς σημειώσεις τοῦ Ἀμβροσίου: 

 

 

                     
7 
Βλ. κατωτέρω κατάστιχο 900.21, σ. 7. 

8
 E. Χεκίμογλου, «Ἡ ἱστορία τῆς ἐπιχειρηματικότητας στὴ Θεσσαλονίκη: Ὀθωμανικὴ περίοδος», στον 

Β2 τόμο τῆς σειρᾶς Ἱστορία τῆς Ἐπιχειρηματικότητας στη Θεσσαλονίκη, ἐπιμ. Χ. Κ. Παπαστάθης & Ε. 

Α. Χεκίμογλου, σ. 262-263. 

9
 K. A. Βακαλόπουλος, "Πῶς εἶδαν οἱ Εὐρωπαῖοι πρόξενοι τῆς Θεσσαλονίκης τὴν κατάσταση στὴ 

Μακεδονία τὸν περασμένο αἰώνα", Μακεδονικά 20 (1980), 76. Περὶ τοῦ Νέστορος Λαφόν βλ. Α. Κα-

ραθανάσης, Θεσσαλονίκη καὶ Μακεδονία 1800-1825: Μία εἰκοσιπενταετία ἐν μέσω θυέλλης, Θεσσαλο-

νίκη 1995, σσ. 21 καὶ 42-43. 



Εὐάγγελος Χεκίμογλου & Ἀλέξανδρος Γρηγορίου 

 

21 

 

1822   -- 

1823   -- 

1824     300 

1825     200 

1826  1.864 

1827    665 

Σὲ ἄγνωστο χρόνο  2.000 

Σύνολο  5.029 

 

Δὲν εἶναι σαφὲς ἂν ἐπρόκειτο γιὰ δάνειο πρὸς τὴ Μονὴ ἢ προσωπικῶς πρὸς τὸν 

Ἀμβρόσιο. 

 

Δ2. Εἰσπράξεις τῆς Μονῆς ἀπὸ πωλήσεις προϊόντων μέσῳ τοῦ κονακίου Καρυῶν, 

1891-1907 

Σημαντικοῦ ὕψους εἰσπράξεις τῆς Μονῆς στὸ μεταίχμιο 19ου καὶ 20οῦ αἰ. 

προῆλθαν ἀπὸ πώληση ἀλεύρων καὶ ξυλείας. Οἱ πωλήσεις αὐτὲς διεξάγονταν κυρίως 

μέσω τοῦ κονακίου τῶν Καρυῶν
10

.  

Ὅπως δείχνουν οἱ ἀντίστοιχες ἐγγραφές στὰ κατάστιχα τοῦ κονακίου, κατὰ τὴν 

τελευταία δεκαετία τοῦ 19ου αἰ. τὸ ἀλεύρι ἀπέκτησε αὐξανόμενη σημασία γιὰ τὴν 

οἰκονομία τῆς Μονῆς. Ἀπὸ τὸ 1890 ὣς τὸ 1898 οἱ εἰσπράξεις ἀπὸ πωλήσεις ἀλεύρων 

ὑπερεξαπλασιάθηκαν ἀπὸ 10.000 σὲ 65.000 γρόσια
11

 ἐτησίως. Τὸ 1898 ἡ Μονή πού-

λησε μέσω του κονακίου 35.114 ὀκάδες σε 345 ἀγοραστές (μέση ποσότητα ἀνὰ 

συναλλαγὴ 102 ὀκ., μέγιστη 677 ὀκ.). Ἀγοραστὲς ἦταν λαϊκοὶ ἐργαζόμενοι στὸ Ὄρος, 

κελιῶτες, ἡ Μονή Κουτλουμουσίου ἀλλὰ καὶ ἔμποροι
12

. Ἀπὸ τὸ 1901 σημειώνεται 

σοβαρὴ πτώση τῶν ἐσόδων ἀπὸ πωλήσεις ἀλεύρων στὸ ἐπίπεδο τῶν 22.000 γροσίων 

ἐτησίως, μὲ ἀντίστοιχη μείωση τῆς πωληθείσας ποσότητας σὲ 15.000 ὀκ. Ταυτοχρό-

                     
10

 Βλ. ἀνωτέρω παράγραφο Β1 καὶ κατωτέρω κατάστιχα 100.91 ὥς 101.07. 

11
 Ὑπολογίζουμε –γιὰ τὴν συγκεκριμένη ἐποχή- τὴν ἀντιστοιχία τῆς ἀξίας τοῦ γροσίου σὲ εὐρὼ βάσει 

χρυσοῦ ὡς ἑξῆς: 105 γρόσια (κατὰ μέσον ὅρο) =1 χρυσή λίρα Τουρκίας = 0,9 χρυσῆς λίρας Αγγλίας = 

310 εὐρὼ (μέσος ὅρος τιμῶν  ἀγορᾶς Τραπέζης Ἑλλάδος 282,28 εὐρὼ καὶ πωλήσεως 340,40 εὐρώ), 

ἄρα 1 γρόσι ἰσοδυναμεῖ περίπου μὲ 3 εὐρώ. Ἀσφαλῶς, ἡ ἀντιστοιχία αὐτὴ εἶναι ἐνδεικτική. Ὅπως φαί-

νεται ἄλλωστε στὸ κατάστιχο, ἡ ἀγοραστικὴ ἀξία τοῦ γροσίου ἦταν μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν ἀνωτέρω 

ἀντιστοιχία, ἡ ὁποία ἀπαντᾶ στὸ ἐρώτημα: τί ἀξία θὰ εἶχε σήμερα ὡς μέταλλο ἕνα γρόσι · καὶ ὄχι στὸ 

ἐρώτημα: τί θὰ ἀγόραζε κάποιος σήμερα μὲ ἕνα γρόσι. 

12
 Κατάστιχο 100.98. 
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νως, σημειώνεται συνεχὴς αὔξηση τῶν πωλήσεων κριθῆς
13

. Εἶναι πιθανὸν ὅτι οἱ 

ἀγοραστὲς ἀλευροποιοῦσαν τὴν κριθὴ σὲ ἄλλους μύλους. 

Ἀπὸ τὸ 1905 σημειώνεται περαιτέρω μείωση στὶς εἰσπράξεις ἀπὸ ἄλευρα, ἡ ὁποία 

θὰ καταλήξει τὸ 1907 σὲ πωλήσεις μόνον 6.000 ὀκ., ἀξίας 12.000 γροσίων
14

, σχεδὸν 

ὅσο καὶ τὸ 1892. Ταυτοχρόνως, μειώθηκε καὶ ἡ ποσότητα τῆς πωλούμενης κριθῆς. Ἡ 

μείωση στὴ ζήτηση ἀλευροποιημένων καὶ μὴ δημητριακῶν δείχνει πόσο ἀσταθεῖς 

ἦταν οἱ παράγοντες στοὺς ὁποίους ἡ Μονὴ στήριζε τὴν μακροχρόνια οἰκονομικὴ 

ἰσορροπία της. 

Διακυμάνσεις παρουσιάζουν καὶ τὰ ἔσοδα ἀπὸ πώληση τῆς ξυλείας τῆς Μονῆς, 

ἀλλὰ μὲ διαφορετικὴ τάση: συνεχῶς ἀνοδικὴ μέχρι τὸ 1901 καὶ στὴ συνέχεια 

καθοδικὴ μέχρι τὸ 1907. Μὲ σχεδὸν μηδενικὴ ἀφετηρία τὸ 1890, τὰ ἔσοδα τῆς κατη-

γορίας αὐτῆς ξεπέρασαν τὰ 70.000 γρόσια τὸ 1901
15

 γιὰ νὰ μειωθοῦν σταδιακά σὲ 

21.500 γρόσια μέχρι τὸ 1907
16

. Τὰ κυριότερα εἴδη τῆς πωλούμενης ξυλείας ἦταν τα-

βάνια, σανίδια, κασάκια, κολῶνες, μισοκόλωνα, μισοντάμπανα, μπινάρια καὶ ριτίνα. 

Οἱ κυριότεροι ἀγοραστὲς ἦταν ἡ Σκήτη τοῦ Σεραγιοῦ καὶ ἡ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Παντε-

λεήμονος· ἕπονται κελιῶτες μοναχοί. 

Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὰ δύο προαναφερθέντα προϊόντα ἀθροιστικῶς, ἡ Μονὴ διέγραψε 

μία καμπύλη ἀφθονίας στὸ μεταίχμιο τῶν δύο αἰώνων γιὰ νὰ καταλήξει σχεδὸν ἐκεῖ 

πού βρισκόταν στὴν ἀφετηρία, δηλαδὴ σὲ ἐτήσια ἔσοδα τῆς τάξεως τῶν 20.000 γρο-

σίων. 

 

Δ.3 Πληρωμὲς τῆς Μονῆς μέσω τοῦ κονακίου Καρυῶν, 1891-1907 

Οἱ πληρωμὲς τῆς Μονῆς μέσω τοῦ κονακίου τῶν Καρυῶν ξεκίνησαν ἀπὸ 

80.000 γρόσια ἐτησίως τὸ 1891 μὲ ἔντονη ἀνοδικὴ τάση μέχρι τὸ 1902, ὁπότε σημει-

ώνεται καὶ τὸ μέγιστο μὲ 160.000 γρόσια). Ἐπακολούθησε σταδιακὴ πτώση τῶν 

πληρωμῶν μέχρι τὸ 1906 (στὰ ἐπίπεδα τῶν 90.000) γιὰ νὰ ἀνέλθουν καὶ πάλι ὣς τὸ 

1908 λόγω τῆς ὁλοκληρώσεως τῶν οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν τοῦ Καλαθᾶ στὸ ποσὸν 

τῶν 140.000 γροσίων. Ἡ προμήθεια ὑλικῶν καὶ τὰ ἐργατικὰ (συνολικοῦ κόστους 

45.000 γροσίων) εἶναι μία διδακτικὴ πηγὴ γιὰ τὶς φάσεις καὶ τὴν μέθοδο κατασκευῆς 

ἑνὸς ἀθωνικοῦ κτιρίου στὴ συγκεκριμένη περίοδο, καθὼς καὶ γιὰ τὶς τιμὲς καὶ τὰ 

                     
13

 Κατάστιχο 101.00. 

14
 Κατάστιχο 101.07. 

15
 Κατάστιχο 101.01. 

16
 Κατάστιχο 101.07. 
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ἡμερομίσθια. Ἐπὶ παραδείγματι, τὰ οἰκοδομικὰ ἡμερομίσθια τὸ 1907 εἶναι πεσμένα 

στὰ 7 γρόσια ἢ καὶ λιγότερο, ἐνδεχομένως ὡς ἀποτέλεσμα τῆς διεθνοῦς οἰκονομικῆς 

ὑφέσεως. Ἕνα «τσιράκι» ἀμοιβόταν μόλις μὲ ἕνα γρόσι τὴν ἡμέρα. Σημαντικὸ μέρος 

τῶν ὑλικῶν ἀγοράστηκαν ἀπὸ ἄλλα μοναστήρια, ἐπὶ παραδείγματι τὰ σανίδια ἀπὸ τὸ 

Κουτλουμούσι, τὰ σίδερα ἀπὸ τὴν Ζωγράφου καὶ τὴν σκήτη τοῦ Προφήτη Ἠλία κ.ἄ.  

Μὲ τὴν πάροδο τῶν χρόνων οἱ δαπάνες περιλαμβάνουν ὁλοένα καὶ περισσότερες 

ὑπηρεσίες, ἐπί παραδείγματι τὸ πριόνισμα τῆς ξυλείας, ἀλλὰ καὶ τὸ γάνωμα τῶν χάλ-

κινων σκευῶν, ἀκόμη καὶ τὸ καθάρισμα τῶν τζακιῶν τοῦ κονακίου. Ὡστόσο, ἡ ση-

μαντικότερη ἐτήσια δαπάνη μέσῳ τοῦ κονακίου παράμεινε ἡ ἐξόφληση τῶν 

ἐμπορικῶν καταστημάτων τῶν Καρυῶν (τῶν «μπακάληδων»). 

 

Δ.4 Προσκυνητές τῆς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας το 1856 

Ἀναφέρονται ὅσοι προσκυνητὲς προσέφεραν χρήματα στὸ μοναστῆρι, παρέ-

χοντας ἔτσι μία εἰκόνα τῶν ἐπισκεπτῶν της: 

-Ἐκ τοῦ ρωσσικοῦ. 

-Γέρων Ναθαναήλ Γρηγοριάτης. 

-Φιλάρετος μοναχός. 

-Λαυρεῶτες προσκυνητές. 

-Δύο «κόμματα» Ἰβηρῖτες. 

-Ἕτεροι  Ἰβηρῖτες. 

-'Ολίγοι Καρακαλινοί. 

-[Ἄλλοι] Ἰβηρῖτες. 

-Ἐσφιγμενῖτες. 

-Ρῶσσοι καὶ Ἰβηρῖτες. 

-Λαυρεῶτες. 

-Ξενοφωντινοί. 

-Ρῶσσοι καὶ Κωνσταμονῖτες. 

-Χιλιανδαρινοί. 

-Βούλγαροι προσκυνητὲς γιὰ μία παρρησία καὶ σαρανταλείτουργα. 

-Παντοκρατορινοὶ καὶ Χιλιανδαρινοί. 

-Χριστόδουλος Μιχαήλου. 

-Ἁγιοπαυλῖτες. 

-Καρακαλλινοὶ καὶ Ζωγραφῖτες. 
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-Παναγούσης καὶ Χρῆστος. 

-Παρά τινος Λημνιοῦ. 

-Ἀπὸ τὸ ἱερὸν κοινόβιον τοῦ ρωσσικοῦ. 

-Ζωγραφῖτες καὶ Ἁγιαννανῖτες προσκυνητές. 

-Μία ἀγρυπνία μέσῳ τοῦ ἡμετέρου γέρο Ἀκακίου. 

-Ἰβηρῖτες προσκυνητές. 

-Ὁ πνευματικὸς Καραμανῆς. 

-Ἀρχιμανδρίτης Δαμασκηνὸς Ἰβηρίτης. 

-Οἱ ἅγιοι ἐπίτροποι τοῦ Βατοπαιδίου. 

-Ὁ Γερογιάννης, ἐπίτροπος τῆς Μονῆς στὰ Ρεσιτνίκια. 

-Ἀντωνάκης, βακάλης εἰς Νιγρίτα. 

-Χιλιανδαρινοὶ προσκυνητές. 

-Ὁ ἅγιος καθηγούμενος Διονυσιάτης. 

-Ὁ ἅγιος καθηγούμενος τοῦ Ξενοφῶντος. 

-Ἰβηρῖτες προσκυνητὲς δύο «κόμματα». 

-Βατοπαιδινοί. 

[Ἐν συνόλῳ οἱ ἀνωτέρω προσέφεραν 5.913 γρόσια, πρὸς 128 γρόσια ἡ χρυσὴ 

ὀθωμανικὴ λίρα]. 

 

Δ.5 Προσωπογραφία τῶν Καρυῶν 

Τὰ ἐμφανιζόμενα στὸ κατάστιχο τοῦ κονακίου τῶν Καρυῶν τοῦ ἔτους 1891 

πρόσωπα συνιστοῦν ἕνα τμῆμα τῆς μικρῆς κοινωνίας ποὺ λειτουργοῦσε καθημερινῶς 

στὶς Καρυές το ἔτος ἐκεῖνο. Δίπλα σὲ κάθε πρόσωπο σημειώνεται ὁ λόγος τῆς 

ἀναφορᾶς σὲ αὐτό, ἔνδειξη τῶν δραστηριοτήτων ποὺ λάμβαναν χώρα στὸν ἴδιο τόπο. 

 Ἀβράμιος, μοναχὸς τῆς Μονῆς, παίρνει φάρμακα. 

Ἄγγελος ράπτης, ἐνοικιαστής στὸ παλαιὸ κονάκι (τὰ ἐνοίκια κυμαίνονται ἀπὸ 

12 ὣς 40 γρόσια μηνιαίως). 

Ἀναστάσιος, κελιώτης 

Ἄνθιμος, μοναχός 

Ἀρτέμιος, κελιώτης τῆς μονής. Ἔρχεται στὶς Καρυὲς καὶ πληρώνει τὸ 

ὁμόλογό του. 

Βασίλειος Γεωργίου, ἀγοράζει κρασὶ ἀπὸ τὸ κονάκι καὶ εἶναι ἐνοικιαστὴς 

στὸν Καλαθᾶ. 
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Βασίλειος Οἰκονομίδης, ἐνοικιαστὴς στὸν Καλαθᾶ. 

Βασίλης, μάστορας, ἴσως τὸ ἴδιο πρόσωπο μὲ τὸν προηγούμενο. 

Βενιαμίν, μοναχός, ἐνοικιαστὴς στὸ παλαιό κονάκι. 

Γαβριήλ, μοναχὸς ΙΜΣΠ, ἀποκτᾶ «τσίργα»
17

. 

Γεδεὼν μοναχός, ἀποκτᾶ διαβατήριο καὶ ταξιδεύει στὴ Βλαχία. 

Γεράσιμος, μοναχός, ἐνοικιαστὴς στὸ παλαιὸ κονάκι. 

Γερβάσιος, μοναχός,  ἀγοράζει κιούγκια ἀπὸ τὸ κονάκι. 

Γεώργιος Βουλγαρόπουλος, μάστορας (μὲ ἡμερομίσθιο 16 γρόσια). 

Γεώργιος Κεφάλας, μπρουντζᾶς, χύνει καμπάνες καὶ κατασκευάζει μανουάλι-

α.  

Γεώργιος Κούζας, βακάλης. 

Γεώργιος Κωνσταντίνου καὶ Σία, ἐμπορικὸ κατάστημα. 

Γεώργιος Ματακίδης ἐνοικιαστὴς στὸ παλαιὸ κονάκι. 

Γιάγκος ὡρολογάς, ἐνοικιαστὴς στὸ παλαιὸ κονάκι. 

Γιοβάνης, εργάτης, κατοικεῖ στὸ παλαιὸ κονάκι. 

Γρηγόριος, διάκος τοῦ ἀρχιμανδρίτη Βενιαμίν 

Δαμιανός, μοναχὸς τῆς Μονῆς, ἀποκτᾶ ἐργαλεῖα καὶ καρφιά. 

Δημήτριος Ζιρνόβαλης
18

, ἐργάτης. 

Δημήτριος Μακροκάνης, δόκιμος τῆς Μονῆς, ἀποκτᾶ διαβατήριο. 

Δημήτριος Παπουτσής, δόκιμος τῆς Μονῆς, ἀποκτᾶ διαβατήριο. 

Δημοσθένης, καπετάνιος. 

Διονύσιος κομβολογᾶς, πουλᾶ ρηγανέλαιο καὶ ἄλλα τρόφιμα. 

Διονύσιος, μοναχός τῆς Μονῆς, ἀποκτᾶ ὑποδήματα. 

Διονύσιος, πριονᾶς τῆς Μονῆς. 

Εὐαγγέλης Ἀναστασίου , ἐνοικιαστὴς στὸν Καλαθᾶ. 

Εὐαγγέλης, χαλκιᾶς. 

Ἠλίας Αρμένιος, ἐνοικιαστὴς στὸ παλαιὸ κονάκι. 

Ἠλίας μικρός, ἐργάτης. 

Ἡλιόδωρος μάστορας 

Ἠσαΐας, φαναρᾶς 

                     
17

 Τσίργα=μάλλινος, κροσωτὸς τάπης· Π. Ἀραβαντινός, Συλλογὴ δημωδῶν ἀσμάτων τῆς Ἠπείρου, ἐν 

Ἀθήναις 1880, σ. 376. Τὸ 1908 ἡ τιμὴ τῆς ἐν λόγῳ «τσίργας» ἦταν 146 γρόσια (κατὰ προσέγγιση, μὲ 

βάση τὴν ἀξία χρυσοῦ, 520 εὐρώ). 

18
 Ἀπὸ τὸ Ζίρνοβο, σημ. Κάτω Νευροκόπι. 
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Θεωνᾶς, ἀποκτᾶ διαβατήριο καὶ φράγκικη ἐνδυμασία. 

Θωμᾶς, μάστορας, 

Ἰάκωβος Βατοπαιδινός, πιστωτὴς τῆς μονῆς. 

Ἰωακείμ ἰατρός, ἐνοικιαστὴς στὸ παλαιὸ κονάκι. 

Ἰωάννης κοναξής, ἀποκτᾶ παπούτσια. 

Ἰωάννης Σαρακατσᾶνος,  ἀγοράζει κιούγκια 

Ἰωάννης χαλκογράφος, ἐνοικιαστὴς στὸ παλαιὸ κονάκι. 

Κ. Ἰωαννίδης καὶ Σία, ἐμπορικὸ κατάστημα. 

Καλλίνικος Ἰβηρίτης, πιστωτὴς τῆς μονῆς. 

Καλλίστρατος, μοναχός, ἀποκτᾶ διαβατήριο. 

Κασσιανός, μοναχός, ἐνοικιαστὴς στὸ παλαιὸ κονάκι. 

Κωνσταντῖνος, ντογραματζὴς (ξυλουργός), ἔργο του «6 σανίδαι κυπαρισσένι-

αι ἐπὶ τῶν ὁποίων ἐζωγραφίσθησαν αἱ εἰκόνες τοῦ προσωρινοῦ τέμπλου τοῦ 

καθολικοῦ» [τῆς μονῆς μετὰ τὴν καταστροφή της ἀπὸ πυρκαγιά]. 

Λιμενάρχης. 

Μητροφάνης, διάκος, ἀποκτᾶ διαβατήριο. 

Μῆτσος, βαρδουνάρης. 

Μιχάλης, μάστορας. 

Νήφων, λαδάς. Ἀγοράζει σιτάρι, πουλᾶ δαφνέλαιο. 

Νικόδημος, μοναχός, βιβλιοδέτης, ἐνοικιαστὴς στὸ παλαιὸ κονάκι. 

Νικόδημος, μοναχός τῆς Μονῆς, ἔρχεται ἀπὸ τὴν Λῆμνο. 

Νικόλαος Κεφάλας, βακάλης. 

Νικόλας, γανωτής. 

Παΐσιος, μοναχός, ἀποκτᾶ νέο καλυμμαύκι. 

Παναγιώτης, δόκιμος, ἀποκτᾶ νουφούσι (ταυτότητα). 

Πέτρος, τουφεξής. 

Σάββας Βλάχος, ἀποκτᾶ τεσκερέ. 

Σάββας, ἐνοικιαστὴς στὸ παλαιὸ κονάκι. 

Σάββας, κελιώτης τῆς Μονῆς. Αγοράζει σιτάρι, πληρώνει τὸ ὁμόλογό του. 

Σερδάρηδες τῆς Ἱερᾶς ἐπιστασίας, ἐνοικιαστὲς στὸ παλαιὸ κονάκι. 

Στέργιος Δανιήλ, ἔμπορος δερμάτων. 

Στέργιος, ντογραματζὴς (ξυλουργός). 

Στέργιος, φαναρᾶς. 
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Στέφανος, μοναχὸς τῆς Μονῆς, ἀποκτᾶ διαβατήριο. 

Τελώνης. 

Τσόνας, ἐπιχειρηματίας. 

Ὑγειονόμος. 

Φίλιππος, τῆς Μονῆς. 

Φώτης, βακάλης. 

Χαράλαμπος Καμπανάρης, μοναχός, κατασκεύαζε στάμπες. 

Χαράλαμπος χρυσοχόος, ἐνοικιαστὴς στὸν Καλαθᾶ. 

Χρῆστος, ἐνοικιαστὴς στὸ παλαιὸ κονάκι. 

Χριστόδουλος, βακάλης, ἀγοράζει κιούγκια ἀπὸ τὸ κονάκι. 

 

Κατάλογος λογιστικῶν καταστίχων τῆς Ἱ. Μ. Σίμωνος Πέτρας 

 

000.48. Ἀντίγραφα ἐπιστολῶν ὅσας στέλλει τὸ Μοναστήριον τῆς Σίμωνος 

Πέτρας, Ἀπριλίου 1, 1846. Τετράδιο διαστάσεων 34 Χ 25 ἑκατ. Διπλὴ σελιδαρίθμη-

ση, ἤτοι σσ. 3-240 (σύγχρονη μὲ τὴν τήρηση τοῦ καταστίχου, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὶς 

ἐσωτερικὲς παραπομπές) καὶ μεταγενέστερη 1-258. Ἀρχικῶς τὸ τετράδιο προοριζόταν 

γιὰ τὴν καταχώρηση ἀντιγράφων τῶν ἐπιστολῶν τῆς μονῆς. Στὴ συνέχεια (1848) 

χρησιμοποιήθηκε ὡς λογιστικὸ κατάστιχο. Πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῶν ἐγγραφῶν 

(1/9/1848) καταχωρίσθηκε «σημείωσις τοῦ παλαιοῦ χρέους τοῦ μακαρίτου Γεροντός 

μας κύρ Αμβροσίου, πρώην Καθηγουμένου τῆς Σ. Π. τῶν γνωστῶν χρεωστικῶν 

ὁμολογιῶν» (σ. 11). Ἕπονται («ληψοδοσίαι» καὶ «ἰσολογισμοί». (σ. 236/243) 

Ἐκτενὴς σημείωση: «Παρὰ τὸ χωρίον ἅγιος Νικόλαος/Κασσανδρεία/κεῖται ἀρχαία 

ἰδιοκτησία τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μονῆς... [μνεία τίτλων ἐξουσιάσεως χρονολογουμένων 

στὰ 1755-57]. 

000.56. Πρῶτον Κατάστιχον τῆς Κοινοβιακῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μονῆς τῆς Σίμω-

νος Πέτρας Καθηγουμενευομένης ὑπ’ ἐμοῦ τοῦ Σεραφεὶμ Ἱερομονάχου τοῦ ἐξ 

Ἀλατζάδων, κωμόπολις ὑποκειμένη εἰς τὸν ἅγιον Κρήνης. ἄρχεται δὲ τὸ πάρον 

ἀπὸ τῆς α΄ Ἰανουαρίου τοῦ 1856 ἔτους. Τετράδιο διαστάσεων 21Χ29,4 ἑκατ. Διπλὴ 

ἀρίθμηση· ἡ ἀρχική κατὰ φύλλο μὲ μαύρη μελάνη φφ. 1-190· μεταγενέστερη σελιδα-

ρίθμηση μὲ μολύβι σσ. 1-348. Ἀρχικῶς (1857-1860) τὸ τετράδιο τηροῦσε ὁ 

ἱερομόναχος Νεόφυτος ὡς «πρῶτο» [πρόχειρο] βιβλίο «ληψοδοσιῶν» καὶ κώδικα 

«ἰσολογισμῶν» (λείπει ὁ «ἰσολογισμὸς» τοῦ ἔτους 1860). Τὸ 1861 ὁ Νεόφυτος 
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ἐκλέχθηκε ἡγούμενος καὶ ἔκτοτε χρησιμοποίησε τὸ τετράδιο ὡς ἐπίσημο κατάστιχο, 

στὸ ὁποῖο καταχώριζε ἰδιοχείρως «ληψοδοσίες» καὶ «ἰσολογισμούς». Ἐγγραφές: (σ. 

114) «Πρὸς τὸ χωρίον ἅγιος Νικόλαος κεῖται ἀρχαία ἰδιοκτησία τῆς Ἱἐρᾶς ἡμῶν 

Μονῆς, θέμα ἐπιλεγόμενον Βουρβουροῦ..». (σ. 122) «Χρονολογία τοῦ 

ὑποφαινομένου Νικόλαος χατζῆ Ἀντωνίου Μολακίδης [αὐτοβιογραφικὰ στοιχεῖα Νε-

οφύτου]..». (σ. 123) «Ὁ προκάτοχος καὶ Σεβαστὸς μας Γέροντας Κύριος Σεραφείμ..» 

[Ἐκλογὴ Νεοφύτου ὡς ἡγουμένου]. (σ. 141) «Περὶ τῆς δίκης Βουρβουροῦ δικαζόμε-

νοι ἐν Κωντ/πόλει..». (σ. 142) «7βρίου ἀρχὰς [1861] μᾶς ἔγινε πρόσκλησις παρὰ τοῦ 

πασᾶ (Χουσ-/νῆ) Θεσσαλ#..» [ἀφορᾶ τὴν Βουρβουροῦ]. (σ. 156) «Ἀπὸ τὰ ἐπίσης 

Κοινὰ/Ἐπειδὴ ἐφέτος ἐγένετο ἡ ἀπὸ τὸ Κοτροτζάνι [Μονὴ Κοτροτζανίου] ἔξωσις…». 

(σ. 177) «Περὶ τῆς ἐπιχειρισθείσης νέας Οἰκοδομῇς/ἀπὸ πολὺν καιρόν..». (σ. 186) 

«Μολονότι, ἡ Μολδο-Βλαχικὴ Κυβέρνησις ἐκήρυξε/τὴν τῶν ἐκεῖ Γραικικῶν Μονασ-

τηρίων κατάσχεσιν..». (σ. 343) «Σημείωσις σπανίων ἐκτάκτων συμβεβηκότων...».  

000.71. «Βιβλίον ληψοδοσίας ἢ λογιστικὸν τοῦ Ἱ. Ἡμῶν Κοινοβίου τῆς Σίμω-

νος Πέτρας». Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 25Χ33,8 ἑκατ. Σελιδαρίθμηση μὲ μο-

λύβι σσ. 1-281. Ἰσολογισμοὶ 1871-1887 (σσ. 2-19). Ἐμβάσματα ἀπὸ τὴν Ρωσία (σσ. 

24-26). «Ληψοδοσίες» καὶ «ἰσολογισμοὶ» Ἰούνιος 1891-1892 (σσ. 27-56). «Ληψοδο-

σίες» καὶ «ἰσολογισμοὶ» 1893-1900 (σσ. 57-281). Ἐγγραφές: (σ. 1) Κατάλογος δια-

σωθέντων καταστίχων τῆς Μονῆς ἀπὸ τὴν πυρκαγιὰ τοῦ 1891. (σ. 23) «Ὡς ἐν ἀρχῇ 

τοῦ παρόντος προεγράφη ἀναχω/ρῶν διὰ τὸ ἐν Ῥωσία ταξείδιον ἀπὸ 9βρίου 1888..»: 

ἀναφορὰ τοῦ ἡγουμένου Νεόφυτου γιὰ τὴν καταστροφὴ τῶν λογιστικῶν καταστίχων 

τῆς μονῆς κατὰ τὴν ἀπουσία του στὴ Ρωσία (1888-1897) ἀπὸ τὴν μεγάλη πυρκαγιὰ 

ποὺ μεσολάβησε (Μάϊος 1891). Περιγραφὴ τῆς ἀνασυστάσεως τῶν λογαριασμῶν ἀπὸ 

τὰ πρόχειρα κατάστιχα.  

001.01. Βιβλίον ληψοδοτικὸν ἢ λογιστικὸν τοῦ Ἱ. ἡμῶν Κοινοβίου τῆς Σι-

μω/νόπετρας συνεχίζον ἕτερον προηγούμενον πεπληρωμένον καὶ/ἀρχίζον ἀπὸ τοῦ 

1901 ἔτους. Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 24,5Χ37,3 ἑκατ. Σελιδαρίθμηση μὲ μο-

λύβι σσ. 1-257. Ἕπονται 43 λευκὲς μὴ ἀριθμημένες σελίδες. «Ληψοδοσίες» καὶ 

«ἰσολογισμοί», τοὺς ὁποίους ὑπογράφουν: ὁ ἡγούμενος Νεόφυτος (1901), ὁ 

ἱερομόναχος Ἰωαννίκιος ἀντὶ τοῦ ἡγουμένου Νεόφυτου (1902-1904) καὶ ἐν συνεχείᾳ 

(1905-1907) ὁ ἴδιος ὡς ἡγούμενος πλέον τῆς Μονῆς. Ἐγγραφές: (σ. 18) «Ἕνεκα τῆς 

μεγάλης καὶ πάλιν δυστυχίας τῶν Μετοχίων μας ἠγορά/σαμεν..». (σ. 26-27) «Ὁ Κα-

θηγούμενος Νεόφυτος γεγηρακώς καὶ ἀπολῶν ὅσον οὔπω τὴν ὅρασίν του».  (σ. 90) 
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«Ὁ οἰκονόμος [τοῦ μετοχίου τῆς Λήμνου] γ[ερο-] Ἰωακεὶμ συνήθως εἴτε ἐξ 

ἀγνοίας/εἴτε ἐξ ἐπιπολαιότητος, τὰς δόσεις του τὰς ἀναβιβάζει/ἀκόμη ὑψηλότερον..». 

(σ. 168) «ἡ ὡς ἀνωτέρω νέα [ἐν Θεσσαλονίκῃ] οἰκοδομὴ πρὸ πολλοῦ ἐτοιμόρ-/ῥοπος 

οὖσα…».  

010.51. Κατάστιχον τῆς γενικῆς λογοδοσίας τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου/τῆς Σίμωνος 

Πέτρας περιεκτικὸν ἑνὸς ἔτους ἤτοι ἀπὸ τοῦ 1851/Ἰανουαρίου α΄ ἄχρι τοῦ 1852 

Ίανουαρ# α΄(στὸ ὀπισθόφυλλο). Χειροποίητο τετράδιο, χωρὶς ἐξώφυλλα, διαστάσε-

ων 21 Χ 34 ἑκατ. Σελιδαρίθμηση μὲ μολύβι 1-52. Οἱ σσ. 47-51 λευκές. Περιέχει ση-

μειώσεις δοσοληψιῶν τοῦ ἔτους 1851 καὶ μέρους τοῦ ἔτους 1852 κατὰ κατηγορίες 

δαπανῶν καὶ εἰσπράξεων.  

010.52. Κατάστιχον τῆς γενικῆς λογοδοσίας τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν/Κοινοβίου τῆς 

Σίμωνος Πέτρας τοῦ ἔτους 1852 ἀρχόμενον/ἀπὸ α΄ Ἰανουαρίου ἕως τῆς 31ης Δε-

κεμβρίου. Χειροποίητο τετράδιο, χωρὶς ἐξώφυλλο, διαστάσεων 21 Χ 34 ἑκατ. Σελι-

δαρίθμηση μὲ μολύβι 1-77. Περιέχει σημειώσεις δοσοληψιῶν τοῦ ἔτους 1852 καὶ τοῦ 

ἔτους 1853 (ἀπὸ τὴν σ. 44) κατὰ κατηγορίες δαπανῶν καὶ εἰσπράξεων.  

010.53. Κατάστιχον τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν/Κοινοβίου τῆς Σίμωνος Πέτρας τοῦ 

1853/ἔτους ἀρχόμενον ἀπὸ α΄ Ἰανουαρίου καὶ παῦον τέλη Δεκεμβρίου/τοῦ αὐτοῦ 

ἔτους 1853 –περιεχόμενον ἐν γένει ὅλην τὴν/ληψοδοσίαν αὐτοῦ ὡς φαίνονται. 

Μεταγενέστερος ἐσωτερικὸς τίτλος (σ. 1). «Κατάστιχον τῆς Ἱερᾶς Κοινοβιακῆς ἡμῶν 

Μονῆς τῆς Σιμόπετρας περιέχον τὴν γενικὴν ληψοδοσίαν αὐτῆς τοῦ 1853 ἔτι δὲ καὶ 

τοῦ 1854 ὁμοίως ἐνεργουμένην ὑπὸ τοῦ ἁγίου Καθηγουμένου τῆς αὐτῆς Μονῆς Κυ-

ρίου Κ. Σεραφείμ, ὡς φαίνεται ἀκολούθως καταλεπτῶς./Ἐν τούτῳ συγκατεχωρήθη 

καὶ ἡ τοῦ 1855 ἔτους ληψοδοσία, ὡς φαίνονται εἰς τὰ ἔμπροσθεν.- Ὁμοίως.-». Τετρά-

διο διαστάσεων 21 Χ 34 ἑκατ. Σελιδαρίθμηση μὲ μολύβι σσ. 1-64. Περιέχει σημειώ-

σεις δοσοληψιῶν τῶν ἐτῶν 1853 (σσ. 2-28), 1854 (σσ. 29-46) καὶ 1855 (47-64). Δὲν 

παρουσιάζει ἄμεση ἀντιστοιχία μὲ τὶς ἐγγραφὲς στὸ κατάστιχο 000.48, τὸ ὁποῖο κα-

λύπτει τὰ ἐν λόγω ἔτη.  Ἐγγραφές: (σ. 1) «1853/Ἰούνιος. Ἐλάβομεν ἀπὸ τοὺς ἁγίους 

Ἰβηρίτας δάνειον ἐλαιόλαδον ὀκάδ# 220..». (ἐσώφυλλο) «14 Αὐγούστου 1853 

ἐλάβομεν πρῶτον φῦλον τῆς Ἀμαλθείας» [ἐφημερίδα τῆς Σμύρνης]. 

010.81. Ἄτιτλο. Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 17 Χ 23,8 ἑκατ. Σελιδαρίθμηση 

μὲ μολύβι 1-66. Πρώτη σελίδα λευκή. Μεταξὺ τῶν σσ. 62 καὶ 63 κομμένα φύλλα. 

Περιέχει σημειώσεις δοσοληψιῶν τοῦ ἔτους 1888, κατὰ κατηγορίες, ὄχι ὄμως στὸ σύ-

νολό τους. Πρώτη ἐγγραφὴ (σ. 2): «1881: Ἰαν. 25: Γρ. 80: εἰς τὸν γέρο Νικόλα». Στὰ 
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ἐσώφυλλα πρόχειρες σημειώσεις γιὰ πιστωτές. (σ. 57): «Ὅσα δίδομεν εἰς τὴν νέαν 

οἰκοδομὴν τοῦ παλαιοῦ κονακίου πλησίον τοῦ κοινοῦ συνοδικοῦ (…) εἰς τοὺς μασ-

τόρους φιλοδώρημα ὅταν ἐβάλθησαν τὰ θεμέλια». 

011.08. Λογοδοτικὸν κατάστιχον τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου ἡμῶν τῆς Σίμωνος 

Πέτρας τοῦ ἔτους 1908. Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 24Χ33,5 ἑκατ. Ἀρίθμηση 

προτυπωμένη κατὰ φύλλο 1-250. Μεταγενέστερη κατὰ σελίδα μὲ μολύβι 1-488. 

Λευκὲς σελίδες μεταξὺ γενικῶν λογαριασμῶν. «Ληψοδοσίες» καὶ «ἰσολογισμοί», 

τοὺς ὁποίους θεώρησε ὁ ἡγούμενος Ἰωαννίκιος. Πρώτη ἐγγραφή: «1908, Ἰανουάρ. 6 

ἀπὸ Χασὰν ἐφένδην (…) γρ. 276» (σ. 10) «Ἀμφότεροι οἱ νεροπριονάδες μετέφερον 

εἰς τὸ/ἐν Καρυαῖς κονάκιον περὶ τὰς 6500 σανίδια κλπ./ἐξ ὧν ὀλίγα ἐπωλήθησαν (...) 

τὰ πολλὰ ἐξοδεύθησαν εἰς/τὰς νέας ἐκεῖ οἰκοδομὰς τῆς μονῆς». (σ. 28) «Ἔξοδα 

κατασκευῆς τοῦ ἐν Καρεαῖς/Νέου Οἰκοδομήματος «Ἅγιος Γεωργιος» Καλαθᾶ/Μαΐου 

2 [1908], Κατάθεσις θεμελίου λίθου..».  

020.71. Ἄτιτλο. Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 24Χ35 ἑκατ. Σελιδαρίθμηση μὲ 

μολύβι 1-133. Ἀνασύσταση «ληψοδοσιῶν» καὶ «ἰσολογισμῶν» τῶν ἐτῶν 1871-1875, 

μετὰ ἀπὸ τὴν καταστροφὴ τῶν καταστίχων τῶν ἐτῶν αὐτῶν: (σ. 1) «Ἐπειδὴ τὸ τοῦ 

Ἱεροῦ ἡμῶν Κοινοβίου λογιστικὸν βιβλίον ἀπὸ/ἀρχὰς τοῦ 1871 ὑπάρχον ἐν τῶ 

Ἡγουμενείῳ συναπόλετο μετὰ τῶν/πάντων ἐν τῆ πυρκαϊᾷ τῆς 27ης πρὸς τὴν 28 Μαΐ-

ου 1891, καταγράφεται/ἐν τῷ παρόντι ἡ τῶν ἐτῶν τούτων ληψοδοσία περισυλλεγεῖσα 

ἐκ τῶν ἐτη-/σίων σχετικῶν πρωτοτύπων διασωθέντων χάριτι θείᾳ ἐν τῷ σκευο-

/φυλακίῳ». (σ. 131) «Ἀποβιώσαντος τοῦ ἡμετ. Συναδέλφου Γ. Φιλίππου (Γερασίμου) 

ὁ ἐν/Θεσσαλ# Ἐφκάφης προέβη εἰς κατάσχεσιν τῆς ἐν Βάλτᾳ οἰκίας μας…». 

100.91. Κατάστιχον ληψοδοσίας/τοῦ ἐν Καρυαῖς Μοναστηριακοῦ ἡμῶν κονα-

κίου/κατὰ τὸ ἔτος/1891. Χειροποίητο τετράδιο διαστάσεων 21 Χ 27,5 ἑκατ. Σελιδα-

ρίθμηση μὲ μολύβι σσ. 1-80. Κενὲς σσ. 78-80. Περιλαμβάνει «ληψοδοσίες» καὶ 

«ἰσολογισμὸ» τοῦ κονακίου, ὅπως ἀντιγράφηκαν ἀπὸ τὸ κατάστιχο 110.91. Οἱ 

ἐγγραφὲς καὶ τὰ ποσὰ συμφωνοῦν μὲ τὸ προαναφερθὲν ἀλλὰ σημειώνονται μὲ 

διαφορετικὴ σειρὰ καὶ ἐνίοτε ἀθροιστικῶς.  

 100.92. Κατάστιχον ληψοδοσίας/τοῦ ἐν Καρυαῖς Μοναστηριακοῦ ἡμῶν κονα-

κίου/κατὰ τὸ ἔτος/1892. Χειροποίητο τετράδιο διαστάσεων 21 Χ 27,5 ἑκατ. Σελιδα-

ρίθμηση μὲ μολύβι 3-80. Λευκὲς σσ. 84-88. Περιλαμβάνει «ληψοδοσίες» καὶ 

«ἰσολογισμὸ» τοῦ κονακίου, ὅπως ἀντιγράφηκαν ἀπὸ ἄλλο κατάστιχο, τὸ ὁποῖο δὲν 

διασώθηκε.  
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 100.93. Κατάστιχον ληψοδοσίας/τοῦ ἐν Καρυαῖς Μοναστηριακοῦ ἡμῶν κονα-

κίου/κατὰ τὸ ἔτος/1893. Χειροποίητο τετράδιο διαστάσεων 21 Χ 27,5 ἑκατ. Σελιδα-

ρίθμηση μὲ μολύβι 1-96. Κενὲς σσ. 92-96. Περιλαμβάνει «ληψοδοσίες» καὶ 

«ἰσολογισμὸ» τοῦ κονακίου, ὅπως ἀντιγράφηκαν ἀπὸ πρόχειρο κατάστιχο, τὸ ὁποῖο 

δὲν διασώθηκε.  

100.94. Κατάστιχον ληψοδοσίας/τοῦ ἐν Καρυαῖς Μοναστηριακοῦ ἡμῶν κονα-

κίου/κατὰ τὸ ἔτος/1894. Χειροποίητο τετράδιο διαστάσεων 21 Χ 27,5 ἑκατ. Σελιδα-

ρίθμηση μὲ μολύβι, σσ. 1-124. Κενὲς οἱ σσ. 112-124. Περιλαμβάνει «ληψοδοσίες» 

καὶ «ἰσολογισμὸ» τοῦ κονακίου, ὅπως ἀντιγράφηκαν ἀπὸ τὸ πρόχειρο κατάστιχο τοῦ 

κονακίου τῶν Καρυῶν τοῦ 1894, τὸ ὁποῖο δὲν διασώθηκε.  

100.95. Κατάστιχον ληψοδοσίας/τοῦ ἐν Καρυαῖς Μοναστηριακοῦ ἡμῶν κονα-

κίου/κατὰ τὸ ἔτος/1895. Χειροποίητο τετράδιο διαστάσεων 21 Χ 27,5 ἑκατ. Σελιδα-

ρίθμηση μὲ μολύβι, 1-152. Κενὲς οἱ σελίδες 128-152. Περιλαμβάνει «ληψοδοσίες» 

καὶ «ἰσολογισμὸ» τοῦ κονακίου, ὅπως ἀντιγράφηκαν ἀπὸ πρόχειρο κατάστιχο, τὸ 

ὁποῖο δὲν διασώθηκε.  

100.96. Κατάστιχον ληψοδοσίας/τοῦ ἐν Καρυαῖς Μοναστηριακοῦ ἡμῶν κονα-

κίου/κατὰ τὸ ἔτος/1896. Χειροποίητο τετράδιο διαστάσεων 21 Χ 27,5 ἑκατ. Σελιδα-

ρίθμηση μὲ μολύβι, σσ. 1-106. Περιλαμβάνει «ληψοδοσίες» καὶ «ἰσολογισμὸ» τοῦ 

κονακίου, ὅπως ἀντιγράφηκαν ἀπὸ πρόχειρο, τὸ ὁποῖο δὲν διασώθηκε.  

100.97. Κατάστιχον ληψοδοσίας/τοῦ ἐν Καρυαῖς Μοναστηριακοῦ ἡμῶν κονα-

κίου/κατὰ τὸ ἔτος/1897. Χειροποίητο τετράδιο διαστάσεων 21 Χ 27,5 ἑκατ. Σελιδα-

ρίθμηση μὲ μολύβι, σσ. 1-140. Λευκὲς σσ. 66 και 120-140. Περιλαμβάνει «ληψοδο-

σίες» καὶ «ἰσολογισμὸ» τοῦ κονακίου, ὅπως ἀντιγράφηκαν ἀπὸ πρόχειρο, τὸ ὁποῖο 

δὲν διασώθηκε..  

100.98. Κατάστιχον ληψοδοσίας/τοῦ ἐν Καρυαῖς Μοναστηριακοῦ ἡμῶν κονα-

κίου/κατὰ τὸ ἔτος 1898. Χειροποίητο τετράδιο διαστάσεων 21 Χ 27,5 ἑκατ. Σελιδα-

ρίθμηση μὲ μολύβι, σσ. 1-180. Λευκὲς σσ. 142-145 και 148-180. Περιλαμβάνει «λη-

ψοδοσίες» καὶ «ἰσολογισμὸ» τοῦ κονακίου, ὅπως ἀντιγράφηκαν ἀπὸ πρόχειρο (βλ. 

110.98). Οἱ ἐγγραφὲς καὶ τὰ ποσὰ συμφωνοῦν μὲ τὸ προαναφερθὲν, ἀλλὰ καταχωρίσ-

θηκαν μὲ διαφορετικὴ σειρά.  

101.00. Κατάστιχον ληψοδοσίας/τοῦ ἐν Καρυαῖς Μοναστηριακοῦ ἡμῶν κονα-

κίου/κατὰ τὸ ἔτος 1900. Χειροποίητο τετράδιο διαστάσεων 21 Χ 27,5 ἑκατ. Σελιδα-
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ρίθμηση μὲ μολύβι, σσ. 1-120. Λευκές σσ. 118-120. Περιλαμβάνει «ληψοδοσίες» καὶ 

«ἰσολογισμὸ» τοῦ κονακίου, ὅπως ἀντιγράφηκαν ἀπὸ πρόχειρο (βλ. 111.00).  

101.01. Κατάστιχον ληψοδοσίας/τοῦ ἐν Καρυαῖς Μοναστηριακοῦ ἡμῶν κονα-

κίου/κατὰ τὸ ἔτος 1901. Χειροποίητο τετράδιο διαστάσεων 21 Χ 27,5 ἑκατ. Σελιδα-

ρίθμηση μὲ μολύβι, σσ. 1-148. Λευκές σσ. 138-148. Περιλαμβάνει «ληψοδοσίες» καὶ 

«ἰσολογισμὸ» τοῦ κονακίου, ὅπως ἀντιγράφηκαν ἀπὸ πρόχειρο (βλ. 111.01).  

101.02. Κατάστιχον ληψοδοσίας/τοῦ ἐν Καρυαῖς Μοναστηριακοῦ ἡμῶν κονα-

κίου/κατὰ τὸ ἔτος 1902. Χειροποίητο τετράδιο διαστάσεων 21 Χ 27,5 ἑκατ. Σελιδα-

ρίθμηση μὲ μολύβι, σσ. 1-124. Λευκές σσ. 120-124. Περιλαμβάνει «ληψοδοσίες» καὶ 

«ἰσολογισμὸ» τοῦ κονακίου, ὅπως ἀντιγράφηκαν ἀπὸ πρόχειρο (βλ. 111.02).  

101.03. Κατάστιχον ληψοδοσίας/τοῦ ἐν Καρυαῖς Μοναστηριακοῦ ἡμῶν κονα-

κίου/κατὰ τὸ ἔτος 1903. Χειροποίητο τετράδιο διαστάσεων 21 Χ 27,5 ἑκατ. Σελιδα-

ρίθμηση μὲ μολύβι, σσ. 1-102. Λευκές σσ. 98-102. Περιλαμβάνει «ληψοδοσίες» καὶ 

«ἰσολογισμὸ» τοῦ κονακίου, ὅπως ἀντιγράφηκαν ἀπὸ πρόχειρο (βλ. 111.03).  

101.04. Κατάστιχον ληψοδοσίας/τοῦ ἐν Καρυαῖς Μοναστηριακοῦ ἡμῶν κονα-

κίου/κατὰ τὸ ἔτος 1904. Χειροποίητο τετράδιο διαστάσεων 21 Χ 27,5 ἑκατ. Σελιδα-

ρίθμηση μὲ μολύβι, σσ. 1-104. Λευκὲς σσ. 98-104. Περιλαμβάνει «ληψοδοσίες» καὶ 

«ἰσολογισμὸ» τοῦ κονακίου, ὅπως ἀντιγράφηκαν ἀπὸ πρόχειρο (βλ. 111.04).  

101.06. Κατάστιχον ληψοδοσίας/τοῦ ἐν Καρυαῖς Μοναστηριακοῦ ἡμῶν κονα-

κίου/κατὰ τὸ ἔτος 1906. Χειροποίητο τετράδιο διαστάσεων 21 Χ 27,5 ἑκατ. Σελιδα-

ρίθμηση μὲ μολύβι, σσ. 1-108. Λευκές σσ. 106-108. Περιλαμβάνει «ληψοδοσίες» καὶ 

«ἰσολογισμὸ» τοῦ κονακίου, ὅπως ἀντιγράφηκαν ἀπὸ πρόχειρο (βλ. 111.06).  

101.07. Κατάστιχον ληψοδοσίας/τοῦ ἐν Καρυαῖς Μοναστηριακοῦ ἡμῶν κονα-

κίου/κατὰ τὸ ἔτος 1907. Χειροποίητο τετράδιο διαστάσεων 21 Χ 27,5 ἑκατ. Σελιδα-

ρίθμηση μὲ μολύβι, σσ. 1-92. Λευκὲς σσ. 90-92. Περιλαμβάνει «ληψοδοσίες» καὶ 

«ἰσολογισμὸ» τοῦ κονακίου, ὅπως ἀντιγράφηκαν ἀπὸ πρόχειρο (βλ. 111.07).  

110.74. 1875 Κατάστιχον τῶν ἐσόδων ἀπὸ διάφορα. Λογιστικὸ τετράδιο διασ-

τάσεων 25Χ33,8 ἑκατ. Σελιδαρίθμηση μὲ μολύβι σσ. 1-44. Καταχωρίζει εἰσπράξεις 

καὶ πληρωμὲς κατὰ κατηγορίες, ὄχι ὅμως ὅλες τὶς ληψοδοσίες. Οἱ ἐγγραφὲς πραγμα-

τοποιήθηκαν ἀπὸ δυὸ διαφορετικὲς χεῖρες, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ μία ἐπιμελὴς (πιθανῶς 

τοῦ μοναχοῦ Ἡσύχιου) ἐνῶ ἡ δεύτερη ἀνῆκε σὲ ὀλιγογράμματο. Τρίτη χεῖρα σημείω-

σε ἐκ τῶν ὑστέρων παρατηρήσεις κάτω ἀπὸ τὶς ἐγγραφὲς.  
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110.77. Κατάστιχον ληψοδοσίας Φιλίππου Σιμωνοπετρίτου. Λογιστικὸ τετρά-

διο διαστάσεων 16,8 Χ 24 ἑκατ. Φέρει σελιδαρίθμηση μὲ μολύβι σσ. 1-39. Κενὲς σσ. 

19 καὶ 22. Περιέχει «ληψοδοσίες» καὶ «ἰσολογισμοὺς» τῶν ἐτῶν 1877 καὶ 1878. 

Ἐγγραφές: (Ἐσώφυλλο): «Ὁ περυσινὸς σῖτος τῶν Σαραγιωτῶν/εἰσὶ ὀκάδες 14.616 

ἀνὰ 55 ½ παρ#». (σ. 20): «εἰς τὴν νέαν οἰκοδομὴν [γρόσια] 21.876».  

110.81. Ἄτιτλο [κατάστιχο Νεοφύτου 1881]. Χειροποίητο κατάστιχο. Σελιδαρίθ-

μηση μὲ μολύβι σσ. 1, 5, 6, 7. Περιλαμβάνει ἐγγραφὲς τῶν δοσοληψιῶν τοῦ κονακίου 

Καρυῶν. Πρώτη ἐγγραφὴ (σ. 7): «ὁ χρυσοχόος Χαράλαμπος Ἀναστασίου ἐπλήρωσεν 

τὸ λῆγον ἑξάμηνον..». (σ. 5) «17 Ἀπριλίου 1881 ἀπεβίωσεν ὁ Ἰωσὴφ Καλαθᾶς Κελ-

λιώτης μας Σιμωνοπετρίτης».  

110.91. Κατάστιχον ληψοδοσίας/τοῦ ἐν Καρυαῖς Μοναστηριακοῦ ἡμῶν κονα-

κίου/κατὰ τὸ ἔτος/1891. Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 19,5 Χ 27,8 ἑκατ. Σελιδα-

ρίθμηση μὲ μολύβι σσ. 1-144. Μεταξὺ τῶν γενικῶν λογαριασμῶν μεσολαβοῦν κενὲς 

σελίδες. Βλ. 100.91 ἀνωτ. 

 110.98. Κατάστιχον ληψοδοσίας/τοῦ ἐν Καρυαῖς Μοναστηριακοῦ ἡμῶν κονα-

κίου/κατὰ τὸ ἔτος 1898. Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 19 Χ 28,4 ἑκατ. Σελιδαρίθ-

μηση μὲ μολύβι σσ. 1-196. Μεταξὺ τῶν γενικῶν λογαριασμῶν μεσολαβοῦν κενὲς σε-

λίδες. Βλ. 100.98 ἀνωτ.  

110.99. Κατάστιχον ληψοδοσίας/τοῦ ἐν Καρυαῖς Μοναστηριακοῦ ἡμῶν κονα-

κίου/κατὰ τὸ ἔτος 1899. Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 19 Χ 28,4 ἑκατ. Σελιδαρίθ-

μηση μὲ μολύβι σσ. 1-200. Μεταξὺ τῶν γενικῶν λογαριασμῶν μεσολαβοῦν κενὲς σε-

λίδες. Περιλαμβάνει «ληψοδοσίες» καὶ «ἰσολογισμὸ» τοῦ κονακίου.  

111.00. Κατάστιχον ληψοδοσίας/τοῦ ἐν Καρυαῖς Μοναστηριακοῦ ἡμῶν κονα-

κίου/κατὰ τὸ ἔτος 1900. Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 19,8 Χ 28,5 ἑκατ. Σελιδα-

ρίθμηση μὲ μολύβι σσ. 1-200. Μεταξὺ τῶν γενικῶν λογαριασμῶν μεσολαβοῦν κενὲς 

σελίδες. Βλ. 101.00 ἀνωτ. 

111.01. Κατάστιχον ληψοδοσίας/τοῦ ἐν Καρυαῖς Μοναστηριακοῦ ἡμῶν κονα-

κίου/κατὰ τὸ ἔτος 1901. Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 19,8 Χ 28,5 ἑκατ. Φέρει 

ἀρίθμηση σελίδων μὲ μολύβι, σσ. 1-192. Μεσολαβοῦν κενὲς σελίδες μεταξὺ τῶν 

εἰδικῶν λογαριασμῶν. Βλ. 101.01 ἀνωτ.  

111.02. Κατάστιχον ληψοδοσίας/τοῦ ἐν Καρυαῖς Μοναστηριακοῦ ἡμῶν κονα-

κίου/κατὰ τὸ ἔτος 1902. Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 20,5 Χ 28,5 ἑκατ. Φέρει 

διπλὴ ἀρίθμησῃ, ἤτοι κατὰ φύλλο 1-70 (προτυπωμένη) καὶ μεταγενέστερη κατὰ σελί-
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δα 1-140 μὲ μολύβι. Κενὲς σελίδες μεταξὺ τῶν γενικῶν λογαριασμών. Βλ. 101.02 

ἀνωτ.  

111.03. Κατάστιχον ληψοδοσίας/τοῦ ἐν Καρυαῖς Μοναστηριακοῦ ἡμῶν κονα-

κίου/κατὰ τὸ ἔτος 1903. Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 20,5 Χ 28,5 ἑκατ. Φέρει 

διπλὴ ἀρίθμηση, ἤτοι κατὰ φύλλο 1-80 (προτυπωμένη) καὶ μεταγενέστερη κατὰ σελί-

δα 1-158 (μὲ μολύβι). Κενὲς σελίδες μεταξὺ τῶν γενικῶν λογαριασμών. Βλ. 101.03 

ἀνωτ.  

111.04. Κατάστιχον ληψοδοσίας/τοῦ ἐν Καρυαῖς Μοναστηριακοῦ ἡμῶν κονα-

κίου/κατὰ τὸ ἔτος 1904. Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 20,5 Χ 28,5 ἑκατ. Διπλὴ 

σελιδαρίθμησῃ, ἤτοι κατὰ φύλλο 1-100 (προτυπωμένη) καὶ μεταγενέστερη κατὰ σε-

λίδα 1-200 (μὲ μολύβι). Κενὲς σελίδες μεταξὺ τῶν γενικῶν λογαριασμῶν. Βλ. 101.04 

ἀνωτ.  

111.05. Κατάστιχον ληψοδοσίας/τοῦ ἐν Καρυαῖς Μοναστηριακοῦ ἡμῶν κονα-

κίου/κατὰ τὸ ἔτος 1905. Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 21Χ 29,3 ἑκατ. Σελιδαρίθ-

μηση μὲ μολύβι, σσ. 1-184. Κενὲς σελίδες μεταξὺ τῶν εἰδικῶν λογαριασμῶν. Περι-

λαμβάνει «ληψοδοσίες» καὶ «ἰσολογισμό» τοῦ κονακίου. Ἐγγραφή: (σ. 131) «Μαΐου 

7: εἰς τηλεγράφημα διὰ τὸν ἠμ# Παπὰ Ἰωα(-)/εἰς Θεσσαλ# ὅτι ἐλάβομεν Φιρμάνι 

ἐκκλησίας γρσ# 6».  

111.06. Κατάστιχον ληψοδοσίας/τοῦ ἐν Καρυαῖς Μοναστηριακοῦ ἡμῶν κονα-

κίου/κατὰ τὸ ἔτος 1906. Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 20 Χ 28 ἑκατ. Σελιδαρίθ-

μηση μὲ μολύβι σσ. 1-156. Κενὲς σελίδες μεταξὺ τῶν εἰδικῶν λογαριασμών.  Βλ. 

101.06 ἀνωτ.  

111.07. Κατάστιχον ληψοδοσίας/τοῦ ἐν Καρυαῖς Μοναστηριακοῦ ἡμῶν κονα-

κίου/κατὰ τὸ ἔτος 1907. Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 20,5 Χ 28,5 ἑκατ. Σελιδα-

ρίθμηση μὲ μολύβι, σσ. 1-160. Κενὲς σελίδες μεταξὺ τῶν εἰδικῶν λογαριασμῶν καὶ 

μεταξὺ τῶν σσ. 146-160.  Βλ. 101.07 ἀνωτ.  

111.08. Κατάστιχον ληψοδοσίας/τοῦ ἐν Καρυαῖς Μοναστηριακοῦ ἡμῶν κονα-

κίου/κατὰ τὸ σκληρὸ ἐξώφυλλο, ντυμένο μὲ ὕφασμα μαύρου χρώματος, διαστάσεων 

21 Χ 28,8 ἑκατ. Ἔλεγχος τῶν ἐγγραφῶν μὲ ἐρυθρὸ μολύβι. Διπλὴ σελιδαρίθμηση, 

ἤτοι σσ. 1-198 (προτυπωμένη) καὶ μεταγενέστερη μὲ μολύβι σσ. 1-199. Κενὲς σελί-

δες μεταξὺ τῶν εἰδικῶν λογαριασμῶν. Περιλαμβάνει «ληψοδοσίες» καὶ «ἰσολογισμὸ» 

τοῦ κονακίου.  



Εὐάγγελος Χεκίμογλου & Ἀλέξανδρος Γρηγορίου 

 

35 

 

111.09. Κατάστιχον ληψοδοσίας. Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 20,5 Χ 28,5 

ἑκατ. Φέρει ἀρίθμηση σελίδων μὲ μολύβι σσ. 1-147. Τὸ πρῶτο φύλλο χωρὶς 

ἀρίθμηση. Λευκές σελίδες μεταξὺ τῶν λογαριασμῶν. Περιλαμβάνει «ληψοδοσίες» 

καὶ «ἰσολογισμὸ» τοῦ κονακίου: (σ. 146) Σημειώνονται ξεχωριστὰ τὰ ἐνοίκια τοῦ 

Καλαθᾶ καὶ τοῦ παλαιοῦ κονακιού. (σ. 147) Σημαντικὲς δαπάνες σὲ ἐργατικὰ 

ἡμερομίσθια, κυρίως ξυλουργῶν.  

301.03. Ἡ ἱερὰ & Σέβ. Μονὴ Σιμόπετρας/εἰς Π. Κ. Πανταζάκον & Σίας. 

Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 16 Χ 19,5 ἑκατ. Σελιδαρίθμηση μὲ μολύβι σσ. 1-80. 

Λευκὲς σσ. 32-80. Περιλαμβάνει ἐπὶ πιστώσει ἀγορὲς ποὺ πραγματοποιοῦσε ἡ Μονὴ 

ἀπὸ τὸ κατάστημα, καθὼς καὶ τὶς πληρωμὲς πρὸς αὐτό. Πρώτη ἐγγραφὴ (σ. 1): «1903 

Νοέμβρ. 1. 

301.05. Ἡ Ἱερὰ καὶ Σεβ. Μ. Σημονόπετρα/Εἰς Π. Κ. Πανταζάκον & Σίας. 

Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 10,8 Χ 16,4 ἑκατ. Σελιδαρίθμηση μὲ μολύβι σσ. 1-

60. Λευκὲς σσ. 1-2 καὶ 46-60. Πρώτη ἐγγραφὴ (σ. 3): «1905 Δεκέμβρ. 16.  

301.08. Ἡ Ἱερὰ κ΄ Σεβ. Μ. Σιμωνόπετρας. Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 13 Χ 

19 ἑκατ. Σελιδαρίθμηση μὲ μολύβι, σσ. 1-80. Λευκὲς σσ. 1-2 και 15-80. Ἀφορᾶ κα-

τάστημα Πανταζάκου. Πρώτη ἐγγραφὴ (σ. 3): «1908 Μαΐου 2».  

301.09. Βιβλίον/Ὀψωνίων/μοναστηρίου/Ἱερ. Μ. Σιμόπετρας/1909. Λογιστικὸ 

τετράδιο διαστάσεων 11,6 Χ 17,5 ἑκατ. Σελιδαρίθμηση μὲ μολύβι σσ. 1-60. Λευκὲς 

σσ. 1-2 και 26-60. Ἀφορᾶ τὸ κατάστημα Πανταζάκου. Πρώτη ἐγγραφὴ (σ. 3): 

«10βρίου 22».  

301.10. Ἡ Ἱερὰ καὶ Σεβασμία Μονὴ/Σιμωνόπετρας/εἰς κ. Π. Κ. Πανταζάκον & 

Σίας/Δοῦναι. Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 11,5 Χ 17,5 εκατ. Ἐγγραφὲς ἀπὸ τρεῖς 

διαφορετικὲς χεῖρες. Σελιδαρίθμηση μὲ μολύβι σσ. 1-68. Πρώτη ἐγγραφὴ (σ. 1): 

«Ἀπριλ. 4». Τήρηση τῶν λογαριασμῶν σὲ γρόσια μέχρι τέλους 1914 καὶ μετατροπὴ 

τοῦ ὑπολοίπου σὲ δραχμές. 

301.11. Λο/σμὸς κονακίου/Ἱερᾶς καὶ Σεβ. Μονῆς/Σιμωνόπετρας/Εἰς κ. Π. Κ. 

Πανταζάκον καὶ Σία/1911. Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 10,5 Χ 16 ἑκατ. Σελιδα-

ρίθμηση μὲ μολύβι σσ. 1-64. Λευκὲς σσ. 1-2 καὶ 21-64Πρώτη ἐγγραφὴ (σ. 3): 

«Ἰανουαρ. 28».  

311.03. Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Σημονόπετρα/(διὰ κονάκιον)/Εἰς Ἀδελφοὺς Δημ. Χορτι-

άτη/1903. Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 10,8 Χ 16 ἑκατ. Σελιδαρίθμηση μὲ μολύβι 

σσ. 1-96. Λευκὲς σσ. 2 καὶ 28-96. Πρώτη ἐγγραφὴ (σ. 3): «1905/Ἰουνίου 5».  
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311.05. Ἡ Ἱερά Μονὴ/Σημονόπετρα/Δοῦναι/Εἰς Ἀδελφοὺς Δ. Χορτιάτη/1905. 

Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 11 Χ 15,3 ἑκατ. Σελιδαρίθμηση μὲ μολύβι σσ. 1-56. 

Πρώτη ἐγγραφὴ (σ. 1): «Δεκεμβρ 20».  

311.08. Ἡ Ιερὰ Μονή/Σημονόπετρα/Δοῦναι/Εἰς Αδελφοὺς Δ. Χορτιάτη/1908. 

Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 11,8 Χ 16,4 ἑκατ. Σελιδαρίθμηση μὲ μολύβι σσ. 1-

160. Λευκὲς σσ. 2 και 10-160. Πρώτη ἐγγραφὴ (σ. 1): «Ἐκ Μεταφορᾶς Γρ. 

2.486,30».  

311.09. Ἱερὰ κ΄ Σ. Μονὴ/Σημονόπετρα/Δοῦναι/Εἰς Κ. Ἀδελφ. Δ. Χορτιά-

τη/1908. Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 11,8 Χ 16,4 ἑκατ. Σελιδαρίθμηση μὲ μολύ-

βι σσ. 1-100. Λευκὲς σσ. 34-160. Πρώτη εγγραφή (σ. 1): «1908/Δεκεμβρ 12».  

311.13. Ἡ Ἱερά κ΄Σεβασμία/Μονὴ Σημονόπετρας/εἰς/Κους Ἀδελφοὺς Δ. Χορ-

τιάτη/Δοῦναι/1913. Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 12 Χ 18,6 ἑκατ. Προτυπωμένη 

σελιδαρίθμηση σσ. 1-100. Λευκὲς σσ. 2 καὶ 34-100. Πρώτη ἐγγραφὴ (σ. 3): «Φεβρο-

υαρίου 20».  

321.06. Ἡ Ἱερὰ καὶ Σεβασμία Μονὴ Σιμωνόπετρας/1906. Λογιστικὸ τετράδιο 

διαστάσεων 11,6 Χ 18 ἑκατ. Σελιδαρίθμηση μὲ μολύβι σσ. 1-80. Λευκὲς σσ. 17-80. 

Πρώτη ἐγγραφὴ (σ. 2): «Ἀπριλίου 14».  

321.11. Ἡ Ἱερὰ καὶ Σεβασμία Μονὴ Σίμωνος Πέτρας/1911. Λογιστικὸ τετράδιο 

διαστάσεων 11,8 Χ 16,4 ἑκατ. Σελιδαρίθμηση μὲ μολύβι σσ. 1-96. Λευκὲς σσ. 49-96. 

Ἀφορᾶ ἐπὶ πιστώσει ἀγορὲς ποὺ πραγματοποιοῦσε ἡ Μονὴ ἀπὸ τὸ κατάστημα Νικο-

λαΐδη. Πρώτη ἐγγραφὴ (σ. 2): «Φεβρουαρ. 11».  

331.03. 1903/κονάκιον Ἱερᾶς Μονῆς/Σιμονόπετρας/εἰς Γαβριὴλ Ἱερομόν. 

ὡρολογ.  Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 10,2 Χ 15,5 ἑκατ. Σελιδαρίθμηση μὲ μολύ-

βι σσ. 1-120. Λευκὲς σσ. 29-120. Πρώτη ἐγγραφὴ (σ. 2): «Ἰουλίου 25». 

331.05. Κονάκιον τῆς Ἱερ. κ΄ Σ. Μο-/νῆς Σύμονος Πέτρας/1905/Δοῦναι/εἰς 

Γαβριὴλ Ἱερομον. ὡρολογᾶν. Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 12 Χ 16,4 ἑκατ. Σελι-

δαρίθμηση μὲ μολύβι σσ. 1-76. Λευκὲς σσ. 26-76. Πρώτη εγγραφή (σ. 1): «10βρί».  

331.09. Κονάκιον της Ἱερᾶς/Μονῆς Σύμονος πέτρας/1909. Λογιστικὸ τετράδιο 

διαστάσεων 10,7 Χ 16,1 ἑκατ. Σελιδαρίθμηση μὲ μολύβι σσ. 1-60. Λευκές σσ. 3-60. 

Ἀφορᾶ ἐπὶ πιστώσει ἀγορὲς ποὺ πραγματοποιοῦσε ἡ Μονὴ ἀπὸ τὸ κατάστημα τοῦ 

Γαβριήλ. Πρώτη ἐγγραφὴ (σ. 1): «Ἰανουαρ. 3».  
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341.01. 1901/Ἱερά Μ. Συμωνόπετρας/Εἰς Ἱερ. Δανιὴλ τῆς Συνοδείας/Δοῦναι. 

Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 17 Χ 23,5 ἑκατ. Σελιδαρίθμηση μὲ μολύβι σσ. 1-72. 

Λευκὲς σσ. 55-72. Πρώτη ἐγγραφὴ (σ. 3): «1901/Μαΐου 7».  

341.08. Ἡ Ἱερὰ Μ. Συμονόπετρας/εἰς Ἱεροδ. Δανιὴλ τῆς Σιας/1908 Δοῦναι. 

Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 12 Χ 18,3 ἑκατ. Σελιδαρίθμηση μὲ μολύβι σσ. 1-68. 

Λευκὲς σσ. 28 καὶ 30. Πρώτη ἐγγραφὴ (σ. 3): «1908/Μαΐου 13».  

341.11. Ἡ Ἱερὰ Μ. Συμονώπε-/τρας/Ὀψώνια Διὰ κονάκιον/Εἰς Ἱεροδιάκονον 

Δανιὴλ & Σ/Δοῦναι 1911. Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 10 Χ 15 ἑκατ. Σελιδαρίθ-

μηση μὲ μολύβι σσ. 1-60. Λευκὲς σσ. 2 καὶ 7-60. Πρώτη ἐγγραφὴ (σ. 3): «1911/Φεβρ. 

4». 

350.76. Ἄτιτλο [Kατάστιχο συναλλαγῶν καταστήματος Βέργου στὶς Καρυές]. 

Λογιστικὸ τετράδιο μὲ πράσινο ἐξώφυλλο, διαστάσεων 9,5 Χ 14,4 ἑκατ. Σελιδαρίθ-

μηση μὲ μολύβι σσ. 1-36. Πρώτη ἐγγραφὴ (σ. 1): «1876/Ἀπριλίου 29».  

350.77. Δοῦνε τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου Μονῆς/Σύμονος Πέτρας εἰς τῶ Κατάστι-

μα/Βέρου Κων# κ΄ Συφίας. Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 15 Χ 19,4 ἑκατ. Σελι-

δαρίθμηση μὲ μολύβι σσ. 1-54. Πρώτη ἐγγραφὴ (σ. 1): «1876 Ἰουνίου 10».  

361.02. Ἡ Ἱερὰ κ΄ Σεβασμία/Μονὴ Σιμωνόπετρας/Δοῦναι. Λογιστικὸ τετράδιο 

διαστάσεων 16 Χ 16,4 ἑκατ. Σελιδαρίθμηση μὲ μολύβι σσ. 1-76. Λευκές σσ. 17-76. 

Περιλαμβάνει ἐπὶ πιστώσει ἀγορὲς ποὺ πραγματοποιοῦσε τὸ κονάκι ἀπὸ τὸ κατάστη-

μα τοῦ Φωτίου Δημητρίου. Πρώτη ἐγγραφὴ (σ. 2): «1902/Μαΐου 11».  

361.06. Ἡ Ἱερὰ & Σ. Μ. Σιμωνόπετρας/Δοῦναι/εἰς Φωτ. Δημητρίου & Σίαν. 

Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 10,8 Χ 16,4 ἑκατ. Σελιδαρίθμηση μὲ μολύβι σσ. 1-

56. Λευκὲς σσ. 8-56. Πρώτη ἐγγραφὴ (σ. 1): «1906/Ἰανουαρ. 13». 

371.06. Κονάκιον τῆς Ἱερᾶς κ΄ Σεβα Μονῆς Σύμονος/Πέτρας 1906. Λογιστικὸ 

τετράδιο διαστάσεων 11,2 Χ 16,4 ἑκατ. Σελιδαρίθμηση μὲ μολύβι σσ. 1-76. Λευκὲς 

σσ. 17, 23, 29 καὶ 66-76. Περιλαμβάνει ἐπὶ πιστώσει ἀγορὲς ποὺ πραγματοποιοῦσε τὸ 

κονάκι ἀπὸ τὸ κατάστημα Δημήτριου Φραντζέζου. Πρώτη ἐγγραφὴ (σ. 1): 

«1906/Ιανουα# 2῾   

371.11. Κονάκιον/Ἱερᾶς Μ/Συμονόπετρας. Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 10,2 

Χ 16 ἑκατ. Σελιδαρίθμηση μὲ μολύβι σσ. 1-48. Λευκὲς σσ. 26-48. Πρώτη ἐγγραφὴ (σ. 

2): «Φεβρουαρ. 4»
19

.  

                     
19

 Ἀφορᾶ ἀγορὲς τοῦ κονακίου ἀπὸ τὸ κατάστημα Φραντσέζου . Ἡ ταύτιση τοῦ μὴ ἀναφερομένου κα-

ταστήματος ἔγινε μὲ βάση ἐγγραφὴ στὸ κατάστιχο τῆς Μονῆς 011.08, στὸ ὁποῖο (σ. 153) ἀντικρύζεται 

μεταφορὰ ποσοῦ 3.588 15/40 γροσίων μνημονευόμενη στὸ ἐν λόγῳ κατάστιχο (σ. 18). 
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371.12. «Ἡ Ἱερά Σ. Μονὴ/Συμονόπετρα/Διάφ. ὀψώνια/εἰς Δ. Φραντσέ-

ζον/1912. Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 12 Χ 19 ἑκατ. Προτυπωμένη σελιδαρίθ-

μηση σσ. 1-100 καὶ μεταγενέστερη μὲ μολύβι σσ. 1-92. Λευκὲς σσ. 39-92. Πρώτη 

ἐγγραφὴ (σ. 2): «ἐκ μεταφορᾶς παλ. κατ. 3039,25».  

381.08. Εἰς Μονὴν Συμωνόπετρας. Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 11 Χ 16,4 

ἑκατ. Σελιδαρίθμηση μὲ μολύβι σσ. 1-180. Λευκὲς σσ. 32-180. Ἀφορᾶ ἐπὶ πιστώσει 

ἀγορὲς τοῦ κονακίου ἀπὸ τὸ κατάστημα Κ. Περώνα & Ν. Άδαμμίδη. Πρώτη ἐγγραφὴ 

(σ. 3): «1908/Δεκεμ. 4». 

391.08. 1908 κονάκι Σιμοπετρίτικον. Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 10 Χ 15 

ἑκατ. Σελιδαρίθμηση μὲ μολύβι σσ. 1-56. Λευκὲς σσ. 1-2 καὶ 21-56. Ἀφορᾶ ἐπὶ πισ-

τώσει ἀγορὲς τοῦ κονακίου ἀπὸ τὸ «καρακαλινὸ μαγαζί». Πρώτη ἐγγραφὴ (σ. 3): 

«1908/Ἀπριλίου 22».  

400.78. Ἄτιτλο. Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 15,5 Χ 24 ἑκατ. Σελιδαρίθμηση 

μὲ μολύβι σσ. 1-40. Λευκὲς σσ. 24-40. Ἀφορᾶ ἐπὶ πιστώσει ἀγορὲς τοῦ κονακίου ἀπὸ 

τὸ κατάστημα Γεωργίου Κωνσταντίνου. Πρώτη ἐγγραφὴ (σ. 1): «Μεταφωρὰ 

2324,16».  

411.10. Κατάστιχον τῆς Ἱερᾶς/Μονῆς Σίμονος Πέτρα/τῶν ὀφειλομένων 

εἰς/Νεόφυτον Ἱερομόναχον/κομβολογάν. Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 10,8 Χ 

16,4 ἑκατ. Σελιδαρίθμηση μὲ μολύβι σσ. 1-136. Λευκὲς σσ. 2 καὶ 12-136. Πρώτη 

ἐγγραφὴ (σ. 3): «1910/8βρίου 8».  

500.50. Κατάστιχον τῆς ληψοδοσίας ἐμοῦ/τοῦ Δοσιθέου Οἰκονόμου Σιμωνο-

πετ-/τρίτου, τοῦ ἐν Τρίγης λήμνου Μετοχίου, ἀρ-/χόμενον ἀπὸ 10 Νοεμβρίου 

1850, ἄχ-/ρι τοῦ 1851 Αὐγ. Χειροποίητο κατάστιχο διαστάσεων 11,4 Χ 36,4 ἑκατ.  

500.51. Ἄτιτλο. Ἀποτελεῖται ἀπὸ πέντε ἔγγραφα διαστάσεων 18,9 Χ 41 ἑκατ., 41 

Χ 26,5 ἑκατ., 39,6 Χ 29 ἑκατ., 34 Χ 17 ἑκατ. καὶ 43,5 Χ 33,5 ἑκατ. ἀντιστοίχως. Ἄνευ 

σελιδαριθμήσεως. Περιλαμβάνει τοὺς ἰσολογισμοὺς τοῦ μετοχίου Τρύγης Λήμνου, τὰ 

ὁποῖα συνέταξε ὁ ἐπίτροπός του Παναγιώτης Ψαρώφ.  

500.52. Ἄτιτλο. Χειροποίητο κατάστιχο διαστάσεων 12,5 Χ 18,5 ἑκατ. Σελιδαρίθ-

μηση μὲ μολύβι σσ. 1-38. Λευκὲς σσ. 1-2, 4-7 καὶ 34. Περιλαμβάνει πρόχειρες 

ἐγγραφὲς τῶν ληψοδοσιῶν τοῦ μετοχίου Τρύγης Λήμνου ἀπὸ τὸν οἰκονόμο του. 

Πρώτη ἐγγραφὴ (σ. 8): «1852 σεμπτεβρίου 28».  
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500.61. Ἄτιτλο. Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 14 Χ 26,5 ἑκατ. Σελιδαρίθμηση 

σσ. 1-102. Λευκὲς σσ. 17, 27 καὶ 64. Περιλαμβάνει τὸ πρόχειρο ἡμερολόγιο τοῦ με-

τοχίου Τρύγης Λήμνου. Πρώτη ἐγγραφὴ (σ. 3): «5 8βρίου 1861». 

500.70. Κατάλογος των συναζομένων. Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 12,5 Χ 18 

ἑκατ. Σελιδαρίθμηση μὲ μολύβι σσ. 1-36. Λευκὲς σσ. 14-21 καὶ 24-25. Σημειώσεις 

γιὰ τὴν διαχείριση τοῦ μετοχίου Τρύγης Λήμνου. Πρώτη σημείωση (σ. 1): «ἀπὸ 

Ἰουνίου α΄ εἰς τὸ Κάστρο γρ. 229».  

500.98. 1898 Ταμεῖον/τοῦ Οἰκονόμου κ. Ἰωακείμ τοῦ ἐν Μετοχίῳ Τρύγης 

Λήμνου. Φύλλο διαστάσεων 16 Χ 48 ἑκατ διπλωμένο σὲ 8 σελ. Ἀρίθμηση κατὰ φύλ-

λα 1-4, σύγχρονη τοῦ ἐγγράφου. Ἀνακεφαλαίωση ταμιακῶν πράξεων ἀπὸ λογιστικὸ 

βιβλίο. Πρώτη ἐγγραφὴ (φ. 1): «σελ. 1 Βιβλ. 1ον Αγοραῖα Γρ. 13». 

501.03. Μετοχίου Τρίγι/Κατάστιχον τοῦ ἔτους 1903 εἰς διάφορα. Τετράδιο δι-

αστάσεων 17,5 Χ 23 ἑκατ. Σελιδαρίθμηση μὲ μολύβι σσ. 1-54. Κενὲς σελίδες μεταξύ 

τῶν ἐγγραφῶν. Ἀνακεφαλαίωση ταμιακῶν πράξεων ἀπὸ σημειωματάριο. Πρώτη 

ἐγγραφὴ (φ. 1): «9βρίου 22». 

501.08. Πάτερ Μελέτιος Ικονόμος Τρύγης. Τετράδιον διαστάσεων 17,5 Χ 23 

ἑκατ. Σελιδαρίθμηση μὲ μολύβι σσ. 1-32. Κενές σσ. 4-32. Ἀνακεφαλαίωση ταμιακῶν 

πράξεων ἀπὸ σημειωματάριο. Πρώτη ἐγγραφὴ (σ. 1): «1908 Μεταφορά ἀπὸ …».  

501.09. Κατάστιχον ληψοδοτικόν τοῦ Γ. Γρηγορίου οἰκονόμου/Λήμνου τοῦ 

ἔτους 1909-1910. Τετράδιο διαστάσεων 17,5 Χ 23 ἑκατ. Σελιδαρίθμηση μὲ μολύβι 

σσ. 1-28. Κενές σσ. 17-28. Πρώτη ἐγγραφὴ (σ. 2): «1909 ἔξοδα χόρας».  

501.10. Διαχείρησις/Μετοχείου Τρύγης/τοῦ ἔτους/1910-1911/ἀπὸ Αὔγουστον 

ἕως Αὔγουστον. Τετράδιο διαστάσεων 17,5 Χ 23 ἑκατ. Σελιδαρίθμηση μὲ μολύβι σσ. 

1-28. Κενὲς σσ. 17-28. Πρώτη ἐγγραφὴ (σ. 2): «1910 Δοῦναι/Σεπτ. 1»  

501.11. Διαχείρησις Μετοχείου/Τρύγης τοῦ ἔτους/1910=1911 ὑπὸ 

τὰς/οἰκονομίας τοῦ Π./Γρηγορίου Μ. Σιμ./Ἐν Τρύγῃ τῇ/20 Αυγούστ. 1912. Τετ-

ράδιο διαστάσεων 17,5 Χ 23 ἑκατ. Σελιδαρίθμηση μὲ μολύβι σσ. 1-20. Κενὲς σσ. 10-

20. Πρώτη ἐγγραφὴ (σ. 2): «Διὰ ὑπάλληλον ἀναχωρήσαντα».  

501.14. Κατάστιχον Μετοχ. Λήμνου – 1915. Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 

17,5 Χ 23 ἑκατ. Σελιδαρίθμηση μὲ μολύβι σσ. 1-80. Κενές σσ. 12-80. Πρώτη 

ἐγγραφὴ (σ. 2): «περίσσευμα περυσινὸν».  

591.04. Πατέρ Ἰωακείμ/Ικονόμος Τρύγης. Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 17,5 

Χ 23 ἑκατ. Σελιδαρίθμηση μὲ μολύβι σσ. 1-60. Κενὲς σσ. 12-60. Περιλαμβάνει ἐπὶ 
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πιστώσει ἀγορὲς ποὺ πραγματοποιοῦσε τὸ μετόχι ἀπὸ τὸ κατάστημα Γρηγορίου Βα-

γιάκου καὶ Υἱοῦ στὴ Λῆμνο. Πρώτη ἐγγραφὴ (σ. 2): «Μεταφορὰ ἀπὸ ἕτερον Βιβλί-

ον». 

591.05. Ὁ Πάτερ Μελέτιος/Οἰκονόμος Τρύγης/Δοῦναι/Εἰς Δημήτρι-

ον/Ζαβαλάκην/Λῆμνος Βάρος/τῇ 21 Νοεμ. 1904. Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 

17,5 Χ 23 ἑκατ. Σελιδαρίθμηση μὲ μολύβι σσ. 1-120. Κενὲς σσ. 92-120. Πρώτη 

ἐγγραφὴ (σ. 2): «1904/Νοεμ. 21».  

591.06. Πάτερ Μελέτιος/Μετόχιον Τρηγίου. Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 13 

Χ 19 ἑκατ. Σελιδαρίθμηση μὲ μολύβι σσ. 1-32. Κενὲς σσ. 8-32. Ἀφορᾶ ἐπὶ πιστώσει 

ἀγορὲς ποὺ πραγματοποιοῦσε τὸ μετόχι ἀπὸ τὸ κατάστημα Ν. Παντελίδη στὴ Λῆμνο. 

Πρώτη ἐγγραφὴ (σ. 1): «1906/Διάφορα Παρσίματα ἀπὸ Ν. Παντελίδην». 

591.08. Πάτερ Μελέτιος Ικονόμος Τρύγης Δοῦναι/εἰς/Γ. Βαγιάκον καὶ Υἱόν. 

Λογιστικὸ τετράδιο χωρὶς ἐξώφυλλο, διαστάσεων 17,5 Χ 23 ἑκατ. Σελιδαρίθμηση μὲ 

μολύβι σσ. 1-32. Κενὲς σσ. 26-32. Πρώτη ἐγγραφὴ (σ. 1): «1908/Αὐγούστου 14: 2 

Γαλόνια [δυσανάγνωστος] Γρ. 10,20». 

599.99. Κατάλογος τῶν κατοικιδίων ζώων τοῦ ἐν Λή-/μνῳ Μετοχείου τῆς 

Ἱερᾶς Μονῆς Σιμων/ας τοῦ/καλουμένου Τρύγης. Ἄνευ χρονολογίας. Ἁπλὸ τετρά-

διο διαστάσεων 17,5 Χ 23 ἑκατ. Σελιδαρίθμηση μὲ μολύβι σσ. 1-28. Κενές σσ. 17-80.  

801.02. Ἄτιτλο [κατάστιχο κονακίου Δάφνης]. Ἁπλὸ τετράδιο χωρὶς ἐξώφυλλα, 15 

Χ 23 ἑκατ. Σελιδαρίθμηση μὲ μολύβι 1-11. Σημειώσεις δοσοληψιῶν. Πρώτη ἐγγραφὴ 

(σ. 1): «1902 τὰ ὅσα δίδω τρόφιμα».  

801.03. Ἄτιτλο [σημειωματάριο συναλλαγῶν τοῦ κονακίου τῆς Δάφνης ]. Ἁπλὸ 

τετράδιο διαστάσεων 15 Χ 23 ἑκατ. Σελιδαρίθμηση μὲ μολύβι σσ. 1-60. Λευκὲς σσ. 

28-58. Πρώτη ἐγγραφὴ (σ. 1): «Γρηγόριος Σιμωνοπετρίτης νὰ δώσῃ εἰς Ἀθανάσιον 

Χονδρογιάννην μὲ λίρ. Τουρ. 101».  

801.04. Ἄτιτλο [σημειωματάριο συναλλαγῶν τοῦ κονακίου τῆς Δάφνης]. Ἁπλὸ 

τετράδιο διαστάσεων 15 Χ 23 ἑκατ. Σελιδαρίθμηση σσ. 1-6. Πρώτη ἐγγραφὴ (σ. 1): 

«Γρηγόριος Σιμωνοπετρίτης νὰ δώσῃ».  

801.09. Ἄτιτλο [σημειωματάριο δοσοληψιῶν τοῦ κονακίου τῆς Δάφνης]. 

Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 22 Χ 34 ἑκατ. Σελιδαρίθμηση μὲ μολύβι σσ. 1-9. 

Λευκὲς σσ. 5-8. Πρώτη ἐγγραφὴ (σ. 1): «1909. Σημειώνω τὰ ὅσα ἐξοδεύω εἰς 

ταχυδρομεῖον, εἰς τελωνεῖον, τοῦ σπιτιοῦ κ.λπ.».  
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900.21. Ἄτιτλο. Σημειωματάριο τοῦ μοναχοῦ Ἀμβροσίου [1821 (σ. 2) -1852 (σ. 

21)]. Χαρτόδετο σημειωματάριο διαστάσεων 19,5 Χ 23,3 ἑκατ. μὲ λευκὲς χοντρὲς 

σελίδες. Σελιδαρίθμηση μὲ μολύβι σσ. 1-113. Σημειώσεις τοῦ Ἀμβροσίου ἀπὸ τὰ 

κατὰ καιροὺς διακονήματά του, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ οἰκονόμος στὴ Θεσσαλονίκη. 

Πρώτη ἐγγραφὴ (σ. 2): «1821 10 Σεπτεμβρίου λῆψις τοῦ κεχαγιᾶ κυρ Γιαζῆ // Ὅσα 

ἔλαβον ἀπὸ τὴν τρίχα» (δηλ. τὸ μαλλὶ τῶν προβάτων).  

901.07. Ληψοδοσία τῆς Ἱερᾶς Ἰβηριτικῆς Ἐπιστασίας ἀρχομένης ἀπὸ τῆς 1ης 

Ἰουνίου 1907. Λογιστικὸ τετράδιο διαστάσεων 24,6 Χ 32,5 ἑκατ. Στὶς ἀριστερὲς σε-

λίδες προτυπωμένη ἡ λέξη Doit (δοῦναι) καὶ στὶς δεξιὲς ἡ λέξη Avoir (λαβεῖν). Σελι-

δαρίθμηση διπλή. Προτυπωμένη κατὰ φύλλα 1-45. Μεταγενέστερη μὲ μολύβι κατὰ 

σελίδες 1-91. Πρώτη ἐγγραφή: «Ἰουνίου 2. Εἰς τὴν ἐγκαθίδρυσιν τῆς Ἱερᾶς 

Ἰβηριτικὴς Ἐπιστασίας [χρέωση] 67 [γρόσια] 20 [παράδες]».  
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The Accounting Books of Simonos Petra Monastery 

 

Summary 

This paper presents a series of 92 Accounting Books of the Athonite Simonos Petra 

Monastery, which cover a period of sixty years (mid-19th century to early 20th cen-

tury). The Books are classified in two categories: (a) Books kept by the monastery, (b) 

Books kept either by the Konaki at Karyes or by the monastery’s various metochia. 

The most important are two types of Books belonging to the first category, both of the 

single-entry accounting type. The first type includes Books of Accounts, i.e. long lists 

of expenditures classified by categories and revenues classified by sources, dated 

1848-1875 and 1891-1917. The second type includes what the monks called "budg-

ets", i.e. short lists with the expected ending balance having the following form: [Cash 

balance from previous year] + [Revenues of the ending year] - [Expenses of the end-

ing year] = [Cash balance of the ending year]. A full series dated 1848-1887 and 

1891-1917 survived. The General Accounts used by the monks to classify the reve-

nues and the expenses changed gradually during this long period in accordance to the 

differentiation of the economic activities of the monastery. Both the Konaki at Karyes 
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and the metochia depended on the monastery from an accounting point of view. They 

kept Accounting Books to determine the expected ending balance by subtracting cash 

outflows from net cash inflows. The paper includes a list of all the examined Ac-

counting Books. 

 


