
Άθωϊτίς Στοά. 
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Άφιερωτικόν τόπων τη Αγ ία Λαύρα έν Ί ερ ισσω. 

Ύ.Ί ιγνον 
επωνυμία 

Κωνσταντίνου Σιγνον 
Λαγουδη. συμβ'.ου 

Μαρίας 

Έν ονόματι του πατρός και του υίοϋ και του αγίου πνεύματος. Κων
σταντίνος ó τη επωνυμία Λαγούδης και Μαρία ή έμή σύμβιος, ή προγεγο-
νυΐα γαμητή Ιωάννου του μακαριωτάτου του Θεσσαλονικέως, οί τους τιρ.ίους 
και ζωοποιούς σταυρούς ιδιοχείρως ποιήσαντες, την παρουσαν άπλήν δωρεάν 
και άμεταμέλητον τιθέμεθα και ποιουμεν προς σε, Θεοδώρητον τον πνευμα
τικόν ημών πατέρα και προεστώτα της Λαύρας του έν άγίοις πατρός ημών 
'Αθανασίου, και δια σου προς τό μέρος αυτής και πάντων τών αδελφών, 
έπειδήπερ εγώ Μαρία ή σύμβιος του παρόντος Κωνσταντίνου Λαγούδη 
άνωθεν και έξ άρχης και σχεδόν ειπείν ές* αύτης κοιλίας μητρός μου εις τον 
της Λαύρας τόπον άνετράφην και παρ' ολην την ζωήν ημών αύτη προσεκει-
μεθα και πίστιν πολλήν και οιάθεσιν έχομεν προς αυτήν δια την άρετήν 
τών έν αύτη πατέρων και την φιλάνθρωπον και φιλόψυχον αυτών τζρο-
αίρεσιν, ότι θέλουσι πάντας ανθρώπους σώζεσθαι, πάντων τών προσερχόμε
νων αύτοΐς ψυχικής ένεκεν σωτηρίας αντιλαμβανόμενοι, και τα χρειώδη 
πασι παρεχόμενοι και απάντων μνημονεύοντες, και παντοίως αύτοΐς χεΐρα 
βοηθείας όρέγοντες' δια ταύτα, ώς εί'ρηται, πολλήν πίστιν και διάθεσιν 
έχοντες προς τήν εύαγεστάτ/jv ΆγίανΛαύραν, ίνα καί ημών μετά πάντων 
τών καταφευγόντων αυτόϊς τών κατά ψυχήν άντιλάβωνται καί έγγράψωσιν 

1) См. Византійскій Временникъ V (1898), стр. 483 ел.; VI (1899), стр. 448 ел. 
Редакція къ сожалѣнію лишена возможности издаваемые документы сличить съ под
линными, находящимся въ Лаврѣ св. Аѳанасія, и считаетъ своимъ долгомъ принести 
свою благодарность г-ну Эд. Курцъ, оказавшему любезное содѣйствіе при исправле
на! корректуръ. 
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καί ήμας εν τοΐς Upóle, δίπτυχους της εκκλησίας, του μνημονεύεσθαι εν τη 
θεία ιερουργία εις έξιλασμόν των αμαρτιών ημών, καί υπέρ του τοιούτου 
αγαθού την πασαν ημών ύπόστασιν, οση καί οία εστί, άπα της σήμερον 
ημέρας τη Αγία Λαύρα ήοη προσκυροΰντες καί χαριζόμενοι εις τους έξης 
απαντάς καί διηνεκείς χρόνους* ήτοι την αύλήν την έσωθεν του θεοσώστου 
κάστρου Ιερισσού, την παρ' ημών έξωνηθεΐσαν από Ίωάννην διάκονον τον 
£υλοκαράβην, μετά πάσης της περιοχής αυτής καί διακρατήσεως τών 
τε οικημάτων καί πάντων τών δντων εν αύτοΐς, ήτοι βαγενίων καί 
ξυλοβαράδων καί λοιπών χρηστηρίων καί αμπελιών, τα μεν εν δν καί 
£ιακεί[*-ε·νον εν τή τοποθεσία τών Καταδαιμόνων, δπερ καί έξωνησάμεθα 
άπό Μαρίας Μέντικας, τό δέ έτερον ον καί διακείμενον πλησίον του 
χωραφιού της αυτής Μέντικας, όπερ έξωνησάμεθα άπό Νικόλαον υίον 
Θεοοωρου άπό χωρίου Ζητιτζαν καί άνατιθέαμεν ταύτα, ώς εί'ρηται, καί 
δωρούμεθα τή Αγία Λαύρα καί τω μέρει αυτής, δεδωκότες αύτοϊς καί τους 
αγοραίους χάρτας αυτών, καί άπό τής σήμερον ημέρας ίνα έχωσι ταύτα 
εις ιδίαν έξουσίαν καί κυριότητα οι τής Λαύρας πατέρες καί οί μετ' αυτούς 
καί τό μέρος αυτών εις το διηνεκές, αυτοί γαρ ήμεΐς έσμεν άπό του νυν 
ώς κατά πνεύμα ένωθέντες αύτοΐς καί μία ψυχή γεγονότες καί τής 
Λαύρας όντες αδελφοί καί ήμεΐς, καί έως μεν αν ζώμεν καί τω βίω 
τούτω περίεσμεν, ίνα έχωμεν είς ταύτα τήν έξουσίαν καί δεσποτείαν 
αυτών, έπείπερ άλλοθεν διαζήν ούκ έχομεν καί τα προς τροφήν άναγκαΤα 
πορίζεσθαι' μετά δέ τήν ημών άποβίωσιν ίνα άναλαμβάνηται τούτων ή 
Λαύρα, ώς εί'ρηται, καί τό μέρος αυτής, έπεί πατέρες ημών είσιν άπο του 
νυν ώς καί ήμεΐς αυτής τέκνα πνευματικά* ούδενός ούν τών απάντων ϊγο-
μεν έζουσίαν άπό του νυν ή πρόφασιν τήν οίανουν íukofov έπί μετάμελον 
έλθεΐν καί προς άνατροπήν χωρήσαι τής παρούσης δωρεάς καί τών καλώς 
δεδογμένων ήμΐν, ή ίσως ήμεΐς αυτοί ή τις τών οικείων ημών κληρονόμων 
ή συγγενών ή ιδίων, αλλ' όστις αν φανείη ποτέ καιρφ ή χρόνω τούτο ποιών 
καί βουληθείη άκυρώσαι τήν παροΰσαν προσκυρωτικήν οωρεάν, ó τοιούτος 
αλλότριος εί'η τής τών χριστιανών πίστεως, καί σχοίη τήν άοάν τών άγιων 
τιη' πατέρων ώς έχθρας καί πολέμιος τής ψυχικής σωτηρίας ημών καί 
τφ διαβόλω καθ' ημών βοηθών, παράσχοι δέ καί λόγω προστίμου είς τό 
μέρος τής εύαγεστάτης Λαύρας χρυσίου λίτραν μίαν καί έν τω βασιλικφ 
βεστιαρίψ νομίσματα κδ'. καί ειθ' ούτω βεβαίαν καί ίσχυράν καί άμετά-
τρεπτον είναι βουλόμεθα τήν παροΰσαν άπλήν δωρεάν καί άμεταμέλητον, 
καί έπί παντός δικαστηρίου έμφανίζομεν έξωρίσθαι μεν τους αυτήν άνα-
τρέπειν έθέλοντας, αυτήν δέ τήν νικώσαν λαμβάνειν ψήφον καί δικαιουσαν 
τφ μέρει τής Λαύρας ψυχικής σωτηρίας ημών ένεκεν. 
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νου 
Έγράφη ταύτα δια χειρός Κωνσταντίνου του έν τώ άρχοντι διακειμέ-
Ίερισσψ. μηνί Φεβρουαρίω, ίνδικτιώνος ια', έτους ;ςφκα'(=1013). 
-f- Νικηφόρος ελέω θεού επίσκοπος Ιερισσού οικεία χειρί 

υπεσημηνάμην. 
-f- Στέφανος κουβουκλείσιος παρών έπέ τη παρούση δωρεα 

καί μαρτύρων υπέγραψα ιδιοχείρως. 
-f- Γεώργιος ανεψιάς του μακαριωτάτου επισκόπου υπέγραψα 

ιδιοχείρως. 
-f- 'Ιωάννης Στεφάνου υπέγραψα ιδιοχείρως. 
-f- Γεώργιος πρεσβύτερος υπέγραψα ιδιοχείρως. 
-f- Λέων υίάς του μακαρίτου πρωτοπαπά υπέγραψα ιδιο

χείρως. 
-f- Κυριάκος πρεσβύτερος υπέγραψα ιδιοχείρως. 
-f- Δημήτριος από δρουγγαρίων έπεβεβαίωσα. 

15. 

Σίγνον εωργιου 

Έγγραφον ανταλλαγής. 

Σιγνον 
Σακκούλη. θυγατρός 

Ελένης Σίγνον Θεοδώρου Σιγνον 

αυτής. γαμβρού 
Αζο^τος 

Έν ονόματι του πατρός καί του υίου καί του αγίου πνεύματος, ήμεΐς 
ot προαναφερόμενοι οί τους τίμιους και ζωοποιούς σταυρούς ιδιοχείρως 
ποιήσαντες, ο τε Γεώργιος καί Ελένη καί Θεόδωρος ό ταύτης σύνευνος, 
καί Λέων ó τούτων γνήσιος γαμβρός, αμφότεροι υίοί καί κληρονόμοι 
Σακκούλη, άσφαλιζο'μεθα δια του παρόντος ημών ιδιοχείρου τζροζ σε 
Εύστράτιον μοναχάν καί ήγούμενον της Λαύρας της μεγάλης καί προς 
σέ Αύξέντιον μοναχάν καί οίχονόμον 'Ιερισσού έπί τη τοιαύτη υποθέσει. 
έπεί διαφερόμεθα ημείς ε/οντες αμπελώνα είς τάς Συκάς ώσει πλέθρων 
δύο συν τώ φράκτη καί χωράφίον πλησίον του αύτου άμπελώνος έχον 
όργυιας yúpobív του πλέθρου ρξε , καί ιδού την σήμερον ήμέραν εξ αρε
σκείας ημών καί υμών, χωρίς βίας καί ραδιουργίας ή φόβου ή δελεασμουΤ 

άντικαταλλάσσοντες τούτον τάν αμπελώνα συν τ<£> χωραφίω καταλλάσ-
σομεν προς την σεβασμίαν ταύτην Λαύραν, καί άναλαμβανόμεθα την σή
μερον άντ αυτών έτερον αμπελώνα έκ του ¡λίρους της Λαύρας είς του Θεο
φίλου τον λόφον πλησίον της Τρεσπουλίας ώσεί πλέθρων τεσσάρων έν 
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διπλή ποσότητί, και έτερον αμπελώνα συν τω πατητηρίω καί τω χερσαμ-
πέλω μέχρι του τράφου του οντος μέσον του άμπελώνος εις τάς Τεσράσαις 
καί λοιπά δένδρη, ήγουν καί αυτά έν διπλή ποσότητι. ωσαύτως άντιλαα-
βανόμεθα και το αντίπερα του τράφου άμπέλιον συν τφ χερσαίω τόπω, 
καί δεδώκαμεν καί ήμεΤς οι προαναφερόμενοι αντί των τοιούτων αμπελώ
νων καί χερσαίων τόπων έτερον χωράφιον εις τήν Πρόβλακα, καί ίδου άπο 
την σήμερον ήμέραν έχειν καί δεσπόζειν τήν Λαύραν τα ημέτερα καί 
ήμεΐς τα της Λαύρας, εί δε φανώμεν αμφότεροι, είτε το μέρος της Λαύρας, 
είτε το μέρος τα ήμέτερον, κίνησιν τήν οίανουν ποιήσαι, ή ^Χνιρονόμος τις 
ευρέθη άνατρέπων, ίνα υποστώμεν ήμεΐς τα διδόμενα τόπια παρ ημών 
καί οϋτως ó άνατρέπων έν πρώτοις μεν έστι ξένος της αγίας τριάδος, 
ζημιούμενος καί λόγον προστίμου νομισμάτων λίτραν μίαν έν τω βασιλικφ 
βεστιαρίω* καί ειθ' ούτως ίσχυράν καί βεβαίαν μένειν τήν τοιαύτην άντ-
αλλαγήν. 

Εγράφη ó τοιούτος λόγος της φανερας ανταλλαγής δια Γρηγορίου 
ανεψιού του μακαριωτάτου επισκόπου κατενώπιον τών υπογραψάντων 
μαρτύρων, μηνί Νοεμβρίω, ίνδικτιώνος β', έτους ;ςφκζ' ( = 1018). 

-\- Νικηφόρος ελέω θεοϋ επίσκοπος Ιερισσού οικεία χειρί 
ύπεσημηνάμην. 

-f- Θεοδόσιος δομέστικος οικεία χειρί ύπεσημηνάμην. 
-{- Λέων πρεσβύτερος καί ίερομνήμων οικεία χειρί υπεση

μηνάμην. 
-f- Γεώργιος πρεσβύτερος, ο Ταζής οικεία χειρί υπεσημη

νάμην. 
4 - Γεώργιος πρεσβύτερος ó Φείλης(?) οικεία χειρί υπεσημη

νάμην. 
-f- Βασιανάς καί (?) Πέτρος ομοίως οικεία χειρί υπεσημη

νάμην. 

16. 

Περί του μετογ^ίου της μονής του Σωτ9\ρος έν Ίερισσω. 

'Ιωάννης Βέρρης βασιλικός νοτάριος τών οίκειακών στρατευμάτων καί 
άναγραφεύς Σμολένων συν τη νέα διοικήσει Θεσσαλονίκης καί Σερρών, ó 
Καταφλορών, κατά τήν θείαν καί βασιλικήν πρόσταξιν του κραταιού καί 
αγίου ημών βασιλέως έρευναν ποιούμενος τών επεχόντων προ ημών πρα
τηρίων πράξεων, λέγω δή 'Ιωάννου Άσβεστα άσηκρίτου καί γεγονότος 
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κριτου καί άναγραφέως Βολεστρών καί Στρυμώνος καί Θεσσαλονίκης^ · 
προς δε καί Ανδρόνικου αύθέντου καί κριτου χρηματίσαντος των αυτών 
θεμάτων καί μέχρι του δισυπάτου Αίοντος^ ώς κάκείνου κατά την παρουσαν 
γήν κριτου καί άναγραφέως χρηματίσαντος· ακριβώς καί ήμεΐς τάς τού
του πράξεις άναζητήσαντες, πολυπραγμονήσαντές τε καί επιμελώς διελ-
θόντες άνεγραψάμεθα καί τό μετόχιον του Σωτήρος της μονής του Καλ
λινίκου τό άπό της υποταγής του κάστρου Έρισσου, καί έτυπώσαμεν καί 
τά τούτου δημόσιον κατά το δέον έπαυξήσαντες έπί των πρώην δημοσιακών 
τελών έκτελέσματι, καθώς Οποτέτακται εν τη θεία διοικήσει Θεσσαλονί
κης, ενορία Ερισσου τά άνω μετόχιον του Σωτ'?\ρθζ της μονής του Καλ
λινίκου, υπέρ γης σπαρμένης, χερσαίας, νομαδιαίας, καί ορεινής, συν καί 
τών εσωθεν καί των ετέρων ούδαμινών ακινήτων όσπητιαίων δια Βαρθο
λομαίου μονάχου καί καθηγουμένου του αύτου μιτογίου του Σωτηρος της 
μονής Καλλινίκου, συν τη νυν παρ' ημών γενομένη αυξήσει, το παν 
ύπέρπυρα φ , καί το κανίσκιον αύτου ψωμάν εν, ορνίθων εν, κριθής μόδια ζ , 
οίνου μέτρα τρία, καί πλεΐον ουδέν, έφ' ών γαρ υπεγράφη καί σφραγισθέν 
έπεοόθη μηνί Ίουλίω, іѵбгхд;іа>ѵос β , έτους ,ςφπζ' (== 1079). 

-f- ' Ιωάννης Βέρρης βασιλικός νοτάριος τών ο ίκε ιακών στρα-
τευμάτουν, Σμολένων άναγραφεύς σύν τη νέα διοικήσει Θεσσαλο
νίκης καί Σερρών, ó Καταφλορών . 

17. 

Διαφορά περί τίνος τόπου μ ε ταξύ τών μονών Λαύρας και !Er¡po-
ποτάμου. ·> 

Οί της εύαγεστάτης μεγάλης Λαύρας μοναχοί του μεγάλου Αθανα
σίου, καί οί τής σεβάσμιας μονής του Άγιου Νικηφόρου του Ξηροποτάμου,. 
φιλονεικίαν έσχηκότες περί τίνος χωραφιαίου τόπου του δντος καί διακειμέ
νου εν τη περιοχή του Λαγουδη* καί οί μεν τής μεγάλης Λαύρας έλεγον, 
οτι έν τοις τής Λαγουδίας δικαίοις διαφέρει τό τοιούτον χωράφιον, οτζιρ 
ά-κίοοτο ή αύτη Μαρία ή Λαγουδία μετά Κωνσταντίνου του ταύτης αν
δρός, μετά πάσης αυτής τής οικίας καί διακρατήσεως, ψυχικής ένεκεν σω
τηρίας αυτής καί του ταύτης ανδρός έν τη μεγάλη Λαύρα' οί δε του 
'Αγίου Νικηφόρου του Ηηροποτάμου ελεγον δ τι τη ημετέρα μονή διαφέρει. 
καί πολλά δικάσιμα καί συζητήσεις έσχηκότες ήρετίσαντο αμφότεροι, ίνα 
χωρισθή δια ζώσης φωνής καί τών άρχαιότητι διαφερόντων ανδρών τό 
τοιούτον έπίμαχον χωράφιον* ö καί γέγονεν. καί δη λαβόμενοι Βαρνάβας 
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μοναχός και οικονόμος του μζτογίου της Ιερισσού Δημήτριον τόν Μακρυν, 
άνδρα συνετάν καί αγαθής πολιτείας υπάρχοντα, συμπαρόντων και ημών 
τών καί κάτωθεν ϋπογραψάντων, παρόντων καί Θεοδωρήτου μονάχου καί 
μεγάλου οικονόμου του Ξηροποτάμου, καί Δημητρίου μονάχου καί оЫо-
νάμου της Όζολίμνης, του ¡λζτογ^ίου της αυτής μονής του ^Υΐροτζοτάμου, 
καί απελθόντες αμφότεροι έπί το έπίμαχον χωράφιον, oi εκ προστάξεως 
του καθηγουμένου, ώς είρηται, της μονής του Ετιροποτάμου έλθόντες, 
έκβαλών Δημήτριος μοναχός τόν τίμιον σταυρόν δέδωκεν αυτός τω προ-
ρηθέντι Δημητρίω τφ ΜακρεΤ, λέγοντες· ιδοϋ ó τίμιος σταυρός, λάβε 
τοΰτον, ώς άρχαιότητι διαφέρων, καί διάλυσον το έπίμαχον τόπιον καί 
ενώπιον ημών λαβόμενος τόν τίμιον σταυρόν ó ειρημένος Δηαήτριος υπέ-
δειξεν ήμΐν πρώτον τό σύνορον, ο ίσταται προς δυσιν μέσον του αυτού χω
ραφιού, διαχωρίζον τό χωράφιον του Σ^ουράχ'ή προς ούσιν, εν ω καί 
σταυρόν εν αΰτώ πεποιήκαμεν καί κόπτει τα ίσα δ αυτός Δημήτριος προς 
ίχ,ρχτον του αυτού συνόρου μέχρι της Στεφανέσσας του χωραφιού του Ξηρο-
ποτάμου, εν ω ριζιμαια πέτρα υπάρχει, καί έσφραγίσαμεν αυτήν, καί έκνεύει 
προς ανατολάς κρατούν τήν αυτήν Στεφανέσσαν μέχρι του χερσαμπέλου 
Κωνσταντίνου του Χαρσιανίτου, καί κάμπτει προς μεσημβρίαν διαχωρίζον 
αριστερά τό χερσάμπελον του Χαρσιανίτου, καί διέρχεται τήν άχλαδέαν 
μέχρι του βάσταγος, καί κάμπτει προς δυσιν άφίνον όπισθεν τό χερσάμ-
πελον της Λαγουδίας, όπερ επονομάζεται Καταδαίμονες, καί αποδίδει 
μέχρι του αΰτου χωραφιού του Ш^оиращ τά ίσα του αυτού συνόρου, 
Ινθα καί ήρξατο. ταύτα ενώπιον ημών πραχθέντα εν φόβω θεού καί αλη
θείας και μά τόν ενα Κυριον ημών Ίησουν Χριστάν, έγράψαμεν εις τό 
μαρτυρεΐν, καί προς περισσοτέραν άσφάλειαν καί διηνεκή δικαίωσιν καί 
καταδίκην του ¡χερους της μονής Ε-ηροποτάμου εγγράφως τούτο έξεθέ-
μεθα, ώς αν άπά του νυν εχωσιν αμφότεροι τό ειρηνικον καί αμαχον, καί 
δια τούτο τους τίμιους καί ζωοποιούς σταυρούς πεποιήκαμεν. τά δε okov 
υφός προετρεψάμεθα γενέσθαι χειρί Γεωργίου κουβουκλεισίου καί νομικού* 
μηνί Όκτωβρίω, ίνδικτιώνος δ', Ιτους ςφπθ' ( = 1080). 

- } - Δημήτρ ιος ó Μακρύς ó καί δ ι α χ ω ρ ί σ α ς τό τοιούτον χωρά
φιον υπέγραψα τόν τ ίμ ιον σταυρόν, τό δε υφός του νομικού. 

-{- Δημήτρ ιος ελέω θεού πρεσβύτερος και δευτερεύων παρών 
καί μαρτύρων υπέγραψα ιδ ιοχε ίρως. 

- j - Λέων τζρισ^ύτερος ελέω θεού καί δομέστικος παρών υπέ
γραψα. 

•Ą- Γεώργ ιος ó ίχ^ονος καί οικονόμος του θεοφιλέστατου 
επισκόπου Ιερισσού παρών υπέγραψα. 
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+ Δημήτριος ό Φιλοκοράσης παρών υπέγραψα. 
-{- Γεώργιος κουβουκλείσιος καί νομικός ό καί το όλον υφός 

γράψας έτελείωσα. 

18. 

Πρασις. 

'Ιωάννης καί Μαρία oi γνήσιοι αύτάδελφοι καί παίδες του παπα Δη
μητρίου εκείνου του υίοϋ του Φωτεινού, οί τους τίμιους καί ζωοποιούς 
σταυρούς ημών ιδιοχείρως ποιήσαντες, την παροϋσαν εγγραφον καί ένυ-
πόγραφον τελείαν καί άμεταμέλητον άπεντευθεν ήδη πράσιν μετά καθο
λικού δεφενσίωνοςκαί γενικής υποθήκης της καθ'ημάς άπάσης περιουσίας, 
ής τε εχομεν καί ής μέλλομεν προσεπικτίζεσθαι, τιθέμεθα καί ποιουμεν 
εκουσίως καί άβιάστως χωρίς δε τίνος δόλου καί τρόπου, ob κατά τίνα βίαν 
ή χλεύην ή άπάτην ή των άλλων απάντων των τοις νόμοις άπηγορευμέ-
νων, προς σε Κωνσταντϊνον τον τήν προσηγορίαν Τριφύλλην καί προς 
άπαν τά ύπό σε πρόσωπον τε καί μέρος, χλγιρονόμους δηλαδή καί διαδό
χους καί παντοίους οιακατόχους σου, καί έστιν ώς υποτέτακται. τη σήμερον 
γαρ ήμερα ώμολογήσαμεν καί ομ,ολο^οΰμεν διαπεπρακέναι καί άποδεδωκέ-
ναι προς σε τον είρημένον Κωνσταντϊνον τόν Τριφύλλην καί προς άπαν το 
μίρος σου το άπό μητρώας κληρονομιάς (?) περιελθόν τι ήμΐν άμπέλιον μο-
δίων τριών πλέον ή έλασσον, όσον καί otóv εστίν ήμελημένον. ετι συν τούτω 
πιπράσκομέν σοι καί χέρσον μοδίων δύο πλέον ή έλασσον, τό προς ανατο
λάς κείμενον του τοιούτου άμπελίου, είς τό παράδρομον έχον τό τοιούτον 
yípvov καί δένδρα κάρπιμα, έλαίαν μίαν καί συκέας. ταύτα τοιγαρουν τά 
έν τη περιοχή διακείμενα του Μαρμαροσύρτη καί πλησίον όντα, κατά μεν 
ανατολάς 'Ιωάννου του γειτονιάρχου, έκ δύσεως Νικολάου Κλινικού του 
Στριβου, εξ άρκτου ή σή του ήγορακότος δεσποτεία, έκ μεσημβρίας δε ό 
δρόμος ό άπό τόν "Α γιο ν Θωμαν είς Θεσσαλονίκην απερχόμενος, άπεδόμεθα 
προς σέ τόν ήγορακότα Κωνσταντϊνον τον Τριφύλλην πράσει βεβαία καί 
άμεταμελήτω καί έκομισάμεθα τό Οπερ αυτών στοιχηθέν παρ' ημών τίμημα 
καί άρεσθέν του γ^ρυσίου διαχαράγματος νομίσματα τεσσαράκοντα καί πέντε 
τραχέα, α δήκαί λαβόντες ταϋτα τάτου χρυσού τεσσαράκοντα πέντε νομί
σματα, τό okov δηλονότι τίμημα τών τοιούτων ακινήτων δικαίων, καλώς 
εχεητκαί σε καί διακατέχειν τά πεπραμένα σοι, τό τε άμπέλιον και τό χέρσον, 
τήν άπασαν ημών δεσποτείαν καί κυριότητα άνεγκρατήτως επί τελεία σου 
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τη δεσποτεία και κυριότητα εις τό πωλεΐν αυτά, δωρεΐσθαι, προικίζειν, 
άνταλλάττειν, βελτιοΰν τό χέρσον, κληρονόμοις έαν και διαδόχοις και το-
σαϋτα έτερα πράττειν σε έπ' αύτοΐς. όσα oi νόμοι άδειαν διδόασιν και 
ε^οΌσίαν ποιεϊν και πράττειν άκωλύτως τοΐς τελείοις δεσπόταις. ει δε ποτέ 
καιρώ ή χρόνω μετάμελοι γενώμεθα και προς άνατροπήν βουληθώμεν 
χωρήσαι της παρούσης ημών καθαρας πράσεως, και ού μάλλον ει και 
προς τίνος οχλήσεως του οίουοήποτε προσώπου ούχ ¿στάμεθα και διεκδι-
κώυιεν καί διαφενδεύομεν καθολικήν δεφενσίωνα και παντάπασιν σε τη-
ρώμεν άνενόχλητον καί άζήμιον μετά παντός του μίρους ημών καί των 
κληρονόμων καί διαδόχων ημών συν παντί τ φ μέρει σου καί τοΐς κλη-
ρονόμοις καί διαδόχοις σου, μη μόνον ö είλήφαμεν από σου τίμημα εις τό 
διπλάσιον ζημιούμεθα προς σε καί το υ.ίοος σου, άλλα καί λόγω τζροστψου 
έξαπαιτούμεθα προς μεν το κατά σε πρόσωπον καί \χίρος χάραγμα χρυσών 
νομισμάτων λίτραν μίαν, προς δε τό μέρος του br¡\t-ouío\j των κατανομίων 
συν καί πασών σου τών εξόδων καί βελτιώσεο^ν, ώς άποταξάμενοι καί τον 
ύπερθεματισμόν του διπλασιασμού του τιμήματος καί πασαν άλλην δι-
καιολογίαν καί πρόφασιν, μα τον κύριον καί θεάν ημών Ιησοΰν Χριστόν 
καί την ΰπεραγίαν Θεοτόκον. υποτιθέμενοι σοι καί λόγω υποθήκης τό πα-
τρφον ημών διώροφον όσπήτιον, το πλησίον Κωνσταντίνου ιερέως του 
Πατζικου εν τη γειτονία τών Άσωμάτοον, καί πασαν ημών την περιουσίαν 
αλληλεγγύως καί αλληλοδιαδόχους, έπί τοΰτο γαρ καί την παροϋσαν κα-
θαράν πρασιν έξεθέμεθα προς σε, γραφεΐσαν χειρί Μιχαήλ ιερέως του 
Καξίκη νοταρίου, <βεβαιουντος> του χαρτουλαρίου της νέας <Λοβελισιόνος> 
Στεφάνου, κληρικού της άγιας Σοφίας καί πριμικηρίου τών εν Θεσσαλονίκη 
νομικών, του Αργυρού, μηνί Δεκεμβρίφ, ίνδικτιώνος ς', έτους ςχς ' ( = 1097). 

- j - Ι ω ά ν ν η ς καί Μαρία κτλ. 
-\- Θεόδωρος υίός Χωφέως ό σκηνοποιός στέργων την πρασιν 

της συμβίου μου Μαρίας καί μαρτύρων υπέγραψα. 
-f- Καθαρός πρεσβύτερος του Κυρτού μαρτύρων υπέγραψα. 
-} - Νικόλαος διάκονος ό του Στάρου μαρτύρων υπέγραφα . 
- j - Ι ω ά ν ν η ς άπό τών Κ α λ υ μ α υ κ ά δ ω ν ό Άρμένης . 
-f- Λέων Γοννοσείων ό Συναδινός. 
-{- Μ ι χ α ή λ ιερεύς ό νοτάριος. 
-[- Στέφανος κουβουκλείσιος τ η ς έν Θεσσαλονίκη μ ε γ ά λ η ς 

εκκλησ ίας , γ^ρτουλάριος της νέας Λοβελισιόνος καί πριμ ικήριος τών 
ταβουλαρί(υν, τήν παροϋσαν πρασιν βέβαιων υπέγραψα. 

Виазнтійскіи Врѳненниі». 9 
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19. 

Άφιερωτήριον Ματθαίου Περδικάρου κτήτορος τ η ς έν Κ ω ν σ τ α ν -
τ ινουπόλει Ά γ ι ο τ ρ ι α δ ι κ ή ς μονής 1 ) . 

Ματθαίος Περδικάρης προέταξα. έν ονόματι του πατρός και του υίοΰ 
καί του αγίου πνεύματος. Ματθαίος ιερομόναχος ó Περδικάρης και κτήτωρ 
της αΰτοοεσπότου σεβάσμιας γονικής μου μονής Άγιοτριαδικής, ó αύτο-
χείρως ενταύθα προτάξας το παρόν της αΰτοπροαιρέτου αποκαταστάσεως 
καί άφιερώσεως της Άγιοτριαδικής ελευθέρας, παντελευθέοας καί αύτοδεσπό-
του, ώςείρηται, μονής <έγγραφον>, ποιώ προς ΰμαςτοΰς κατά κόσμον γνη
σίους υίούς μου ευλαβείς τρεΐς μονάχους, τον κυρ Διονύσιον, τον κυρ Ίωαν-
νίκιον καί τόν κυρ ΜάςΊμον, δι' ου εγγράφου καί άπ' εντεύθεν καί άπ' 
αυτής της στ^κιοον θέλω εχειν υμάς εις έξουσίαν ώς κληρονόμους μου 
την τοιαύτην μονήν, την κειμένην άνατολικωτέρως της ενταύθα Έβραΐδος 
(εις ην μονήν καί υπέρ ανεγέρσεως κατεβαλόμην τον απαντά μου βίον), 
καί άρχειν υμάς έν αύτη' καί άπα του νυν άδειαν εχειν γνώμη των τριών 
παραπέμπειν ταύτην οπού καί βούλησθε άκωλυτως παρ* οίουδήτινος τών 
απάντων, καί μετά θάνατον μου έξάγείν σε τόν κυρ Διονύσιον τους δυο 
μοναχούς2) εις την ήγουμενείαν ώς πρωτόγονον καί ώς ές" οικείων σου 
ίκανάς εξόδους έν τη αύτη μονή καταβαλόντα, καθώς οί'δασιν οί πολλοί 
καί αυτοί οί μοναχοί δύο αδελφοί σου, οίτινες καί όφείλουσί σοι ύποτάσ-
σεσθαι καί ύπακούειν, ώς δεΤ καί ώς μοναχοΐς τ.ρίτιει: και μετά την σήν 
άποβίωσιν, ειπερ ού φθάσητε ώς έξουσιασταί καί γ.\γιρονόμοι μου κοινή 
βουλή τών τριών παραπέμψαι τήν τοιαύτην έλευθέοαν παντελευθέραν καί 
αύτοδέσποτον γονικήν μου Αγιοτριαδικήν μονήν προς τιρόσω-κον 'έτερον, 
έστω εκ τούτων τών δύο ó πολυχρονιώτερος, ó καί Ίωαννίκιος καλούμενος, 
εις τήν αρχήν της αυτής μ^νής, καί μετά τούτον ο άλλος, ος καί οφείλει 
άποκαθισταν άκωλύτως καί άπαρεμποοίστως εις τήν αύτου τελευτήν πρόσ
ωπον εύάγωγον, Ο%ΟΧΟΊ βούλεται, δυνάμενον συνιστάν καί περιποιεΐσθαι 
παντοίως τήν αυτήν μονήν. καί ούτω καθεξής οφείλει αύτη οιέρχεσθαι 
άνεπικωλύτως είς τήν ήγουμενείαν εκ προσώπου εις πρόσωπον, μέχρις αν ó 
παρών διαρκοίη αιών. έν έπιτιμίοις δε έστω ο από της τελευτής μου καί 

1) Προ πενταετίας έπεμψα τοΰτο εις τήν έν Κωνσταντινουπο'λει «Έταφείαν τών Μεσαιω
νικών Ερευνών». Άνάγνωθί « Εοδομαοίαίαν'Ιντπθεώρησιν Νεολογου», 1892, σελ. 129 κα\ 713. 

2) O'- τρεΓς ούτοι αδελφοί αφ'.ερο:>σαν τήν εν λόγω μονήν εις τήν Λαύραν, εν ή καί 
έγκατεβ'.ωσαν. 
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με/pi του αιώνος τούτου ήγουμενεύων εν τη οεδηλωμένη ελευθέρα παντ-
ελευθέρα γονική μου αύτοδεσπότω Άγιοτριαδική μονή, φροντίζειν παντοίως 
της συστάσεως καί της ανακτήσεως ταύτης, και γαρ άφιερώ έν αύτη 
άγίαν εικόνα της ύπεράγνου οεσποίνης ημών Θεοτόκου έγκεκοσμημένην εξ 
αργύρου* τα περιελθόντα μοί έξ άγορασίας άνατολικώτερα καί έ'γγιστα 
ταύτη κείμενα τρία οικήματα, ων τα δύο μονώροφα καί το εν διώροφον μετά 
ποοστόα,ου μονομερούς αυλής καί φρέατος* άλλα καί τα μεσημερινα τρία 
της αυτής μονής θεωρούμενα* έτερα τρία μονώροφα γονικά μου οικήματα 
αετά της [χονομιροΰς, τούτων αύλης καί του φρέατος καί τα πλησίον τούτων 
έτερα [λΤ^ρώα. υμών των αύταδέλφων καί παίδων μου δύο διώροφα οικήματα 
<μετά> της μονομερούς τούτων αύλης καί του φρέατος, την ύπάνοιξιν αμφό
τερα έχοντα προς την Έβραίοα. "κρος επί τούτοις άοιερώ το τρίτον μέρος 
του προς ανατολάς της αυτής μονής διακειμένου υ,ονωρόοου οικήματος 
καί του προς δύσιν τήσδε της πόλεως *) έν έδάφει του Σαρωμα άμπελώνος 
των τριών μοδιών υπέρ μνημοσυνών, έαθέντων έμοί καί έτέροις ίερευσι 
δύο* τον έν τη τοποθεσία τών Σωμμ,άτων καί πλησίον του Μανικάτη και 
τών Παντοκρατορινών δικαίων ελεύθερον καί εξω βάρους τελεσματικου 
αμπελώνα μου τών οκτώ μοδίων* τήν πλησίον του Αγίου ^λιου καί πλη
σίον τών δικαίων εκείνου του Μαγγάνη διακειμ.ένην χωραφιαίαν γην μου 
τών τριών μοδίων και τα άρτίως έν τή αύτη μονή ευρισκόμενα βιβλία, 
χαλκώματα, σιοηρικά βαγένια καί υλικά διάφορα, ούτω και κατά τούτον 
τον τρόπον εκθεμένος προς υμάς το παρόν της εθελουσίου μου άφιερώσεως 
άμα καί αποκαταστάσεως της πολλαχώς ρηθείσης αύτοδεσπότου ελευθέρας 
γονικής καί Άγιοτριαδικής μονής έγγραφον, ουδείς έξ υμών τών τριών 
μοναχών, ούδ' έτερος τις, άλλ ουδέ ó περιών ευλαβέστατος ιερεύς καί 
κληρικός ó γνήσιος μου αύτάδελφος καί τέταρτος υίός υ,ου κυο Λέων ó 
Περδικάρης πειραθή ανάτρεψα* προφάσει οίαδήτινί ποτέ τών καιρών τούτο, 
άλλα στερκτέα οφείλει ήγεΐσθαι καί άπαρασάλευτα ες άεί κατά τα παρ' 
έμου έν αύτω διοριζόμενα, καί ó πειραθησόμενος προς ρήςΊν τούτου του 
εγγράφου μου ή άκυρωσίαν χωρήσαι καί υμάς κατά τι διασεΤσαι ή 
οχλήσαι, ή εις τήν της μονής παραπομπήν παρεμποδίσαι, ή σύγν/υσίν τίνα 
ή φύρσιν έν τή θεαρέστω ταύτη πράξει μου ποιήσαι, ó τοιούτος, όποιος άρα 
καί εί'η, ουκ οφείλει είσακούεσθαι έφ' οίς λέγειν έχει, άλλα συν τω διώκε-
σθαι αύτον άπό παντός δικαστηρίου άπρακτον καί καταδεδικασμένον καί 
έπισπάσθαι καί τάς τών άπ' αιώνων αγίων αράς κάμου του αμαρτωλού 
άπαιτεϊσθαι καί προς υμάς λόγω τζροστίυ,οο νομίσματα ύπερπύρων λίτρας 

1) Εν τω πρωτοτυπώ εγγράφω έ'ξωθεν έπιγε'γρχπταί το «περ\ της έν Κωνσταντ:νσυπολε· 
ημετέρας Αγ'.οτριχδίκής μονής Περδικαρη ». 

9* 
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δυο, καί εύθύνεσθαι καί κατά νόμους, είθ' ούτως ένα ερρωται καί το 
παρόν έγγραφον, όπερ καί έγρα'φη τη θελήσει μου διά χειρός Δημητρίου 
διακόνου καί επί των δεήσεων, του Πυρρού, έκ προτροπής του ταβουλα-
ρίου κυροϋ Μανουήλ του Λαμπούδη. μηνί Ίουλίω, ίνδικτιώνος γ ' , έτους 
; ς ψ μ η ' ( = 1 2 4 0 ) . 

+ Ματθαίος ι ερομόναχος ó Περδικάρης παρών, άφιερών, εκ
θεμένος υ π έ τ α ξ α , ευχόμενος στερέωσιν τούτου. 

-\- Ο Μεγαλονα ΐτης π ρ ω τ ο π α π ά ς ' Ιωάννης ó Β λ α χ ε ρ ν ώ ν τ ω 
ε γ γ ρ ά φ ω παρών καί μαρτύρων έπί πασι τοΐς έν αϋτω δηλουμέ-
νοις υπέγραψα. 

-J- Γεώργ ιος ιερεύς καί κληρικός ó Κ α π η λ α β α ς . 
-f- Θεόδωρος ιερεύς καί κληρικός ó Άμαρ ιανός . 
-\- fO Ά γ ι ο σ ο φ ί τ η ς καί Μεγαλονα ΐ της δομέστικος ' Ιωάννης . 
- | - Ό άρχων των κοντακ ίων του μ ε γ ά λ ο υ ναού Κ ω ν σ τ α ν τ ί 

νος ó Κ α π ή λ κ η ς . 
•Ą- Μανουήλ ταβουλλάρ ιος ó Λαμπουδης . 
-f- Ο γραφευς Δημήτρ ιος διάκονος ó Πυρρός βέβαιων υπέ

γραψα. 

20 . 

Πωλητήρ ιον γ ρ ά μ μ α . 

Έν ονόματι του πατρός καί του υίου καί του αγίου πνεύματος. 
Αγάπη *) μοναχή Άγγελίνα Σφρατζαίνα ή Παλαιολογίνα ή ενταύθα 
γράμμασιν οίκειοχείροις καθα όραται προτάξασα, πέπρακα, άποδέδωκα, καί 
σωματίκώς άπ' εντεύθεν καί εξ αυτής της σήμερον παραδέδωκα εκουσίως 
πάντη καί άβιάστως και άμεταμελήτως μετά καθολικής τε δεφενσίωνοζ καί 
πάσης άλλης νομίμου ασφαλείας καί έπερωτήσεως προς υμάς τον άοελφόν 
μου, οΊχεΧον τω κραταιω καί άγίω ημών αύθέντη καί βασιλεΤ, κύριν Θεό^ωρον 
Δουκαν τόν Σπαρτηνόν καί τον έπ' άοελφη ^αμ^ρό^ μου κύριν Μανουήλ 
τονΦαςηνάν, καί ττροςάζχν τό μέρος υμών, νΧτ,ρονόμουζ δηλονότι πάντας 
καί διαδόχους, τό έν τη περιοχή τής αγίας Μαρίας γονικόθεν περιελθόν μοι 
άπαν υπεογον ζευγηλατεΤον, μοδίων ον βασιλικών μεγάλοον δισχιλίων 
τεσσαράκοντα τεσσάρων, καθά μετρηθέν προ μικρού παρά τε του Χρυσοβέργη 
καί του Μόσχου παρεδόθη ύμιν μετά τε τής έν αύτω συνισταμένης καθέορας 
καί ων έχει έτερων δικαίων καί τζρονομίων παλαιών τε καί ѵшѵ, ήτοι τήν 

1) Δυσχερής ή του ονόματος τούτου άναγνο:>αίς, κυμαινόμενη μεταξύ των ονομάτων 
Άγαπη καί Άγαθη. 
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ην κέκτημαι εν αυτώ άπασαν δεσποτείαν καί κυριότητα, ώς μηδέν ές 
ubioij παρυποκρατήσασα μέχρι σχεδόν καί βήματος ποδός' πλησίον ον καί 
κατά πάντα ήνωμένον των τε σων του ΔοΟκα Σπαρτηνου δικαίων, του 
οικείου τω κραταιω καί άγίω ημών αυθέντη καί βασιλεΐ, του Κοτιανίτζη, 
της Δουκαίνης καί του Βοίλλα. καί έλαβαν άφ' υμών άφ όλης της τούτου 
τιμής τών τριακοσίων δηλονότι τών νομισμάτων ούγγιών τάς διακοσίας χα-
ριέντως καί κατά το πάντη άπαράλειπτον, τάς οέ λοιπάς εκατόν εί'ασα προς 
υμάς, δι' ην κέκτημαι προς Ομάς γνησιωτάτην καθαρωτάτην καί είλικρι-
νεστάτην συγγένειαν, τών επίλοιπων μετρηθέντων ενώπιον καί επί παρου
σία τών οικείων τω κραταιω καί άγίω ημών αυθέντη καί βασιλεΐ, του τε 
Καβάσιλα κυρου Γεωργίου, του γνησίου υίου αΰτου κυρου Δημητρίου του 
Καβάσιλα, του Δοβλετζινοΰ χυροΰ Κωνσταντίνου, του Καβάσιλα κυρου 
'Ιωάννου, καί του Τζίσκου κυρου Γεωργίου, οφείλετε τοίνυν άπό του νυν 
καί εις το έξης μετά παντός του μέρους καί τών κληρονόμων καί διαδόχων 
υμών κατέχειν καί διακατέχειν τό είρημένον ζευγηλατεΐον τών δισχιλίων 
δηλονότι τεσσαράκοντα τεσσάρων μεγάλων βασιλικών μοδίων, μετά της 
έν αΰτω ώς λέλεκται καθέδρας καί ων έχει έτερων δικαίων και προνομίων, 
δεσποτικώς, έξουσιωδώς, κυρίως καί άναφαιρέτως, έχοντες έξουσίαν πωλεΐν 
αυτό, δωρεΐσθαι, άνταλλάττειν, προικοδοτεΐν, βελτιουν, καλλιεργεΐν, κλη-
ρονόμοις καί διαδόχοις έαν καί τάλλα πάντα ποιείν καί πράττειν έπ' 
αΰτ^, οσα τε Ομΐν έστι προς βουλής καί οσα οι θείοι καί φιλευσεβεΐς νόμοι 
τοΐς άληθέσι καί άναμφιλέκτοις τών πραγμάτων δεσπόταις επί τοΐς αυτών 
πράγμασι πράττειν διακελευονται, έμου τό άπα τούδε μεταμέλεσθαι 
άπάρτι όλως μη ισχυούσης έπί τη παρουση καθαρά καί άπεριέργω δια-
πράσει, άλλ' οφειλουσης μάλλον στοιχεΤν οιόλου πάση τη περιλήψει αυτής. 
Οθεν καί άποτασσομένη έκουσιοθελώς συν τω μεταμέλω, τη πλάνη, τη βία, 
τη ανάγκη, τη δυναστεία, τη συναρπαγή καί απάτη, τη περιγραφή καί 
παραγραφή, τη εγγράφω καί άγράφω Οποσχέσει, τη του νόμου καί φάκτου 
αγνοία, τη χλεύη, τω δελεασμω, τη ιδιωτεία και αγροικία, τφ θεματικοί 
καί ΰπερθεματικφ καί υπερδιπλασιασμού του τιμήματος, τη ραδιουργία καί 
πάση καί παντοία δικαιολογία καί προφάσει, έπερωτώμαι υμάς τοΐς άναγε-
γραμμενοις έξωνήτορσι καί τοΐς μέρεσιν υμών, ώς εάν άπό της άοτι, είτε 
ώς εκ μεταμέλου τυχόν, εί'τε καί άπό τίνος νομικής ισχύος καί βοηθείας 
πειραθώ άνατρέψειν το παρόν πρατήριον έγγραφον καί ού μάλλον ποιώ 
ΰμΐν καί τον καθο)ικόν δεφενσίωνα του άναγεγραμμένου νομίμως καί δια
τηρώ Ομάς άζημίους καί ανενόχλητους έκ παντός -προσώπου καί μέρους, 
του ίσως Ομΐν περί αΰτου ένοχλήσοντος, καί πάσης άλλης άναφυησομένης 
Ομΐν περί αυτού άγωγης καί προφάσεως, ου μόνον ίνα μη είσακούωμαι, 
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εφ οίς αν ίσως έχω λέγειν, άλλα συν τη διπλασίονι επιστροφή τών ων ελαβον, 
ώς ανωτέρα» λέλεκται, διακοσίων οΰγγιών, τη δόσει τε τών παρ' υμών καί 
του ¡λίρους υμών καταβληθησομένων έν αΰτω εξόδων πασών ευθύνωμαι 
καί κανονικώς ή κατά νόμους συν τφ καί ούτως έορώσθαι το παρόν πρα-
τήριον εγγραφον, ίσχύειν όφεΐλον καί ώς πρακτικόν σωματικής καί το
πικής παραδόσεως, έγράφη ταύτα δια χειρός Ιωάννου διακόνου επί τών 
γονάτων της άγιωτάτης μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καί ταβουλαρίου 
του Άναστασιοπούλου. μηνί Ιουλίω δ', ΐνδικτιώνος θ', 'έτους ςωμθ' 
( = 1 3 4 1 ) . 

-f- Α γ ά π η μ ο ν α χ ή Ά γ γ ε λ ί ν α Σφρατζα ίνα ή Π α λ α ι ο λ ο γ ί ν α 
υπέγραψα Χ). 

4- Ό επί τών γ ο ν ά τ ω ν της ά γ ι ω τ ά τ η ς μ η τ ρ ο π ό λ ε ω ς Θεσ
σαλονίκης καί ταβουλάριος ' Ιωάννης διάκονος ó Ά ν α σ τ α σ ι ό -
που'λοζ. 

21. 

Περί α ν τ α λ λ α γ ή ς τ ό π ω ν . 

Έπεί οί κατά το αγιον όρος Άθω ενασκούμενοι της σεβάσμιας βασι
λικής άγιας καί μεγάλης Λαύρας τιμιώτατοι ιερομόναχοι καί πατέρες 
άνέφερον καί παρεκάλεσαν τον κραταιόν καί άγιόν μου αύθέντην καί βα
σιλέα, ίνα δια τάς επιθέσεις καί οχλήσεις, άς εύρίσκουσιν έν τοϊς αυτών 
μετοχίοις, γένηται ανταλλαγή καί έπιλάβηται τό μεν μίρος του δημοσίου 
ες" ολοκλήρου εκ τών αυτών χωρίων τα σιδηροκαύσια καί τους καρβέλους, 
αυτοί δε πάλιν έπιλάβωνται έξ ококку\рои τών χωρίων Δρυμοσίρτων2) 
καί του Οίνσωνος καί του Λωρωτου, ούσης της τοιαύτης ανταλλαγής έν 
τη ποσότητί καί δόσει τών εξόδων τών διδομένων ετησίως ίσης καί κατά 
πάντα όμοιας, καί διωρίσατο καί ευηργέτησε γενέσθαι τοΰτο ούτως κατά 
την αυτών ζήτησιν καί Τΐαράγλ^σιν. γέγονε δε δια της απογραφής κατά 
τον θείον αύτοΰ καί προσκυνητάν όρισμόν καί παρεοόθησαν έξ ολοκλήρου 
τα είρημένα χωρία προς τό μέρος τής σεβάσμιας ίερας καί μεγάλης 
Λαύρας, ήτοι τό Δρυμόσιρτα, ο Πίνσων καί το Λωρωτον καί τα. έν αύτοΤς 
παρακείμενα παλαιοχώρια, καί τα δίκαια πάντων τών έν αύτοΐς κατοι-

1) Έν XY¡ του Ξηροποταμου μονή σώζεται εν εγγραφον άφιερωτικόν Αγαθής Ιίαλαιολο-
γίνης υπό χρονολογίαν 6950, 20 Σεπτεμβρίου, Ίνδικτιώνος 9. L a n g l o i s , Mont Athos. 

2) Μέχρι? έσχατων κατείχετο ύπο τής Λαύρας, νυν δί ευρίσκεται υπό τήν κυριότητα 
μουΰο\)~λμά.^ου τινός καί καλείται dii τοϋτο «μουχτιδικον». 
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κουντων ανθρώπων. ομοίως παρέλαβεν εξ αυτών καί το \ι.ίρος του δημο
σίου ές ολοκλήρου τα σιδηροκαύσια καί τους καρβέλους, μετά των εν αυ-
τοΐς πάντων ανθρώπων καί των οικαίων πάντων αυτών καί των διακεί
μενων έν τούτοις παλαιοχωρίων, αμφότερα δντα της αυτής καί όμοιας 
ποσότητος, καθώς κατά μίρος όνομαστί τό της απογραφής γεγονός γράμμα 
διαλαμβάνει, άλλα δη καί τον μερισμον του ημετέρου χωρίου του Γομά-
του Χ), ώστε από του νυν οιατηρώνταί οί δηλωθέντες τιμιώτατοι μοναχοί 
της σεβάσμιας Λαύρας καί τα ές ολοκλήρου δοθέντα αύτοΐς χωρία καί 
τα δίκαια πάντων τούτων καί τών έν αύτοΐς ευρισκομένων ανθρώπων καί 
των θελόντων παρ1 αυτών προσκαθίσαι καί τό ήμισυ άπαν του Γομάτου 
ανενόχλητα, άτάρα/α, άζήμια, αθεώρητα εκ τε τών του δημοσίου καί εκ 
τών βασιλικών απαιτήσεων καί οόσεων κατά τό γεγονός εγγραφον 
περί του της απογραφής μερισμού* έοέησε οέ επί τούτοις γενέσθαι είς πλείονα 
τήν άσφάλειαν της τοιαύτης ανταλλαγής και ορισμός τής βασιλείας μου. 
αύτη διορίζεται δια του παρόντος αυτής άριστου τό στέργον εχειν καί βέ
βαιον ó παρά τής απογραφής γεγονώς έγγραφος μερισμός τής ανταλλα
γής όρισμω καί ευεργεσία του κραταιού καί αγίου ημών αύθέντου καί βασι
λέως εις πάνθ' όσα κατά μίρος οιαλαμβάνει, καί εχειν ές" ολο^αρου από του 
νυν είς τους εξής απαντάς καί διηνεκείς χρόνους τήν σεβασμίαν καί ίεράν 
υιεγάλην Λαύραν τα δηλωθέντα χωρία καί τα έν τούτοις παλαιοχώρια 
καί τους έν αύτοΐς πάντας ανθρώπους καί τους μέλλοντας έλ&εΐν παρ' αύς 
τών καί τα οίκαια πάντων τούτων ανενόχλητα, ώς καί πρώτον, έκ παντό-
δημοσιακου κεφαλαίου καί έκ πάσης δόσεως, ομοίως καί τό ήμισυ του 
Γου.άτου, οφείλοντας μόνον δια τους τοιούτους ανθρώπους άποοιοόνα: κατ' 
έτος χάριν του σίτου τών κάτεργων τό σύνηθες δηνάριον. τούτου χάριν 
έγένετο καί ó παρών ορισμός τής βασιλείας μου κατά μήνα Άπρίλιον τής 
β' ίνδικτιώνος του ,ς^ιζ' (— 14 09) έτους. 

- j - Ο δεσπότης 2). 

22 . 

Ή π α τ έ ν τ α του αγ ίου . 

'Ενδοξότατοι, έκλαμπρότατοι καί περίβλεπτοι αύθένται, σινιόρ καπε
τάνιοι τής σταυροφόρου παντιέρας του κυρίου μας Ίησου Χρίστου, οί έν τω 
δεινω καί μεγάλω πελάγει τής θαλάσσης περιερχόμενοι, οτζου με ούναμιν 

1) Χωρίον σωζόμενον παρά τ?) ~ Ιερισσώ. 
2) 'Αντί υπογραφές αύτη μόνον ή λεςις μεγαλο'.ς γράμμασι γεγραπται 
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του Χρίστου και με πρεσβείαν του αγίου Ιωάννου και πάντων των άγιων 
όμου και με την βοήθειαν του σταυρού άντιπολεματε τους αντίμαχους 
ίγυρουζ τ*?]ς πίστεως μας, εύχόμεθά σας ήμεΐς οί πτωχοί καλόγηροι του 
αγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του τροπαιοφόρου και θαυματουργού 
του εν τη Σκύρω ευρισκομένου, έπιδεόμενοι του αγίου παντοτεινά ίνα 
έχητε ΰγείαν καί εύτυχίαν με όλην την κουμπανίαν, ντενέντιδες, σιγούντές 
και των λοιπών άρμαδούρων ή χάρις του Χρίστου μας δια πρεσβειών του 
αγίου να ήναι έμπροσθεν εις τα ευλογημένα σας πλεούμενα καί μπαστου-
μέντα, οί αέρες να σας ήναι ήμεροι και γλυκύτατοι καί νά έχητε την 
νίκην με τον τίμιον σταυρόν καί του αγίου την βοήθειαν. με τό παρόν 
μας συστατικόν γράμμα σας δίδομεν πίστιν καί φέδαν, οτι τό καράβι τούτο 
είναι του άγιου Γεωργίου Ολον, τό ότζοΧον ήμέΐς οί καλόγηροι με έλεημο-
σύνην τών χριστιανών έφθειάσαμεν καί οιά κυβέρνησιν μας είς χεϊρας του 
κυρ Μαρίνου καραβοκύρη έδώσαμεν νά τό ταξειδεύη είς κάθε τόπον, όθεν 
σας παρακαλοΰμεν ίνα είς οποίαν σταυροφόρον πλωρην σας ή παντιέραν 
ήθελε τύχη, νά τό διαφενδεύητε ώς ίοικόν σας, νά μη εχη καμμίαν πεί-
ραξιν, επειδή καί με τό θάρρος σας έφθειάσθηκεν. διό είς πίστιν έδώσαμεν 
τό παρόν με τήν βοΰλλαν του άγιου να σας βοηθή. κατά Άπρίλιον αυιε' 
( = 1 4 1 5 ) . 

23. 

ελέω Θεού α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ ε ω ς Νέας 
' Ρ ώ μ η ς καί οικουμενικός πατρ ιάρχης . 

'Επειδή ó ¿ερώτατος μητροπολίτης Θεσσαλονίκης υπέρτιμοο καί εξαο-
χος πάσης Θετταλίας, αγαπητός αδελφός καί συλλειτουργός της ημών 
μετριότητας, ίκετίαν ήμΐν έποιήσατο υποτεθήναι ώς μετόχιον τήν κατά τήν 
Στ.ΰρον νήσον διακειμένην σεβασμίαν πατριαρχικήν μονήν του αγίου ενδό
ξου περιβόητου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τη κατά τό άγιώνυμον όρος 
του'Αθω περιωνύμω Λαύρα του αγίου Αθανασίου, ή μετριότης ημών άμα 
μεν μή έχουσα τήν τούτου δέησιν παριδεΐν, άμα δε καί προς τών της 
Λαύρας μοναχών σπουοαίως καί θεοφιλώς άπιδοΰσα καί ώς ου αόνον ή 
καταπιστευομένη τούτοις μονή είς όπερ νυν όραται συντηρηθήσεται έχουσα, 
άλλα καί επί τω πολλφ βελτιώσεως προκόψει τη επιμέλεια τούτων, άλλα 
καί επί τα καλά έργα συντονωτάτη σπουδή, ευδοκεί τούτο καί διακελεύεται 
εν άγίω πνεύματι δια του παρόντος σιγιλλιώδους αυτής γράμματος τό 

Αθανάσιος 
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από τούδε ήνωμένην είναι την οηλωθεΐσαν σεβασμίαν μονήν του εν μάρ-
τυσιν περιβόητου και τροπαιοφόρου Γεωργίου και ώς μετόχ^ον ύποτεθει-
μένην τη περιωνυμψ λαύρα του Αγίου Αθανασίου, καθώς καί τα ανέκαθεν 
μετόχια τα υποτεταγμενα ταύτη' εφ' ω καί ot μοναχοί της Λαύρας όφεί-
λουσιν έπιλαβέσθαι της ρηθείσης του αγίου Γεωργίου μονής και των υπ' αυτήν 
πάντων κτημάτων έπιμελεισθαι' επί τούτω γάρ καί τά παρόν σιγιλλιώδες 
γράμμα της ημών μετριότητος γεγονός έπεδόθη τή οιαληφθείση περιωνυμψ 
Λαύρα του'Αγίου Αθανασίου εις άσφάλειαν. ^αυμζ' ( = 1 4 4 7 ) , ίνδικτιώ-
νος θ'. 

Αλέξανδρος Ε. Λαυριώτης . 


