Άθωϊτ^ς Στοά.
Υπό τον τίτλον τούτον άρχομαι δημοσιεύειν δια των «Βυζαντινών
Χρονικών» έγγραφα τίνα, περιεκτικά διαφόρου ιστορικής ύλης, τέως ανέκδοτα,
άντιγραφέντα δε πάντα έκ τών αρχείων τών ιερών μονών Αγίου 'Όρους
Άθω. Τών έγγραφων τούτων ή χρονολογική σειρά δεν έτηρήθη ενταύθα,
διότι άπαντα ταύτα ετάχθησαν άναμίξ και άλλα μεν αυτών άφορώσι προς
τήν ίστοοίαν τών μονών, άλλα δε προς την τών μετοχιών αυτών, καί τίνα
πάλιν προς τήν ιστορίαν τών πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως. Εν τέλει
εκάστου ijypáa^oO προσέθηκα σημειώσεις τινάς χρησίμους.
1.
Δικαστική άπόφασις Σ α μ ω ν ά πρωτοσπαθάρου
Θεσσαλονίκης.

και. ασηκρήτου

Και τά καλή πίστει άπεμπολούμενα, και τα ευλόγως και δίχα τινός
έναντιώματος δωρούμενα, αμαχον έχει τήν ίσχυν, και ούδεμίαν εΓωθε
λαμβάνειν άνατροπήν ωσαύτως καί τά περί τήν προκειμένην ύπόθεσιν. ο
γαρ καταγόμενος κληρικός Δαβίδ παρά της μητρός αύτου Θεοδώρας εργα
στηρίου κατασκευήν έπιτήδειον, μετά καί χωραφιαίων τόπων αυτών. τή
θαλασσή γειτνιούσης ι). εις κληρονομίαν άναδεξάμενος, καθώς ή άρχήθεν
αύτου διακράτησις καταφαίνεται, προς τον μ,οναγ^ον Στέφανον καί ήγούμενον δι' έγγραφου πράσεως έν ταύτω και χαριστικής δύναμιν έχ ούσης
άπέδοτο, τό μεν έργαστήριον επί καταβολή χρυσίνων τριών πεπρακώς,
τήν δε καθέδραν καί τους προς γεωργίαν επίκαιρους τόπους προίκα παρασχόμενος έπ αυτήν αυτών δεσποτείαν άναφαιρέτως κεκληρωμένην ή
γαρ δηλωθείσα μήτηρ αύτου Θεοδώρα άπό της του Κωνσταντίνου Φεκίνου γαμέτης, Καλλής προσονομαζομένης, της καί αυτήν υιοθετησάσης, έπί προίκα ταύτη κατεβάλετο2) · κατά διαδοχήν δε τω γνησίω πάλιν
υιω Δαβίδ, τφ και προς τον δηλωθέντα μοναχόν Στέφανον άποδόντι
(κατά τήν δύναμιν της παρ αύτου προς τον μοναχόν γενομένης έγ1) γειτνιούντων?

Ред.

2) ταΰτα κατελαδετσ?

Ред.
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' ураоои πράσεως, της και δωρεάς δύναμιν ύποφαινούσης), ταύτα προσηλθον. τούτων της δεσποτείας των γειτόνοον τινές άποστερησαι τον
μοναχόν Στέφανον έπειρώντο, έξ ων εις ην και ó άπα δρουγγαρίων
'Ιωάννης, βιαίως αύτω επιτιθέμενος και παρά πασαν δικαιολογίαν έξώσαι
τούτον εκείθεν μηχανώμενος. άλλ' αμφοτέρων προς του δικάζοντος παραστάντων, καί της υποθέσεως ουκ άλλο τι λέγειν ειχεν ó Ιωάννης, ή τόπου
οούλευσιν βασιλικού άποκαταστήσαι, όπερ ει και εις ípyov izpoí^f], προς
' το μηδεμίαν όνησιν φέρειν τω δημοσίω, μεγάλης αν πρόξενον λύμης τοΤς
προσοίχοις πένησιν έγεγόνει. έπεί ουν εκ τριών πλευρών τίνες έδείκνυντο
των δυνατών προσκαθήμενοι, δίκαιον δε προτιμήσεως ουδέτερος ων πένης
εϋρισκεν προς το δηλωθέν κεραμεΐον μόνον έξαγοράσαι, τούτου ένεκα
μετά της των άλλων αναγραφομένων δωρεάς εκρίθη νομίμως καί την
τούτων έξώνησιν τον μοναχόν ποιήσασθαι Στέφανον. ει δε νομικαΐς βοηθείαις άλλως έπερείσασθαί τις βουληθη, ύπά του τετραμερούς αποκλείεται
χρόνου καί του της προτιμήσεως δικαίου παντελώς άλλοτριουται. διό
ουδέ χώραν εσχεν ή της προτιμήσεως πρότασις, άλλ' ουδέ σχεΐν ετι δυνήσεται ή τοιαύτη τών διαμαχομένων αγωγή, πανταχόθεν τό ασθενές έχουσα.
όθεν μετά της δοκιμασίας καί τη της οικείας χειρός γραφή καί τη δια μοΧύ^οου σφραγΐδι ó της υποθέσεως εξεταστής έβεβαίωσεν εν έτει έξακισχιλιοστω τριακοσιοστω έννενηκοστω εκτω, μηνι Νοεμβρίφ, ίνδικτιώνος ια.
+ Σαμωνας πρωτοσπαθάρης καί άσηκρήτης Θεσσαλονί
κης βέβαιων τα ανωτέρω υπέγραψα ιδιοχείρως.
Σημείωσις. "Εχει άπηωρημένην τήν μολυβδίνην σφραγίδα, α^ίρουσαν άφ' ενός τόν Τίμιον Σταυρόν, καί άφ' έτερου τό όνομα «Σαμωνας»
κ. τ. λ.
ί

2.
Περί π ω λ ή σ ε ω ς γ η ς κατά τήν Ι Ί α λ λ ή ν η ν πραξις
Κάσπακα άσηκρήτου και έπόπτου Θεσσαλονίκης.

Θωμά

Θωμάς Κάσπακας άσηκρήτης, επόπτης τε καί άπογραφεύς Θεσσαλο
νίκης, κατά θείαν πρόσταξιν τών ευσεβέστατων καί έκ θεού εστεμμένων
ειρηνοποιών βασιλέων ημών 'Ρωμανού, Κωνσταντίνου, Στεφάνου καί Κων
σταντίνου, τήν παρακελεύουσαν άπεμπωλεΐσαι τήν γήν της χερσονήσου
Παλλήνης, της καί Κασανδρίας λεγομένης, τοΤς βουλομένοις οίκήτορσι του
θέματος Θεσσαλονίκης, ως κλασματικής αυτής τυγχανούσης, ου μην άλλα
καί κατά τήν δύναμιν του άποσταλέντος ευσεβούς /ουσο3ούλλου τών βασιλέο)ν ημών τών αγίων περί της τοιαύτης γης, διέπρασα ύμϊν Νικόλαε
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του 'Αγάθωνος γήν κειμένην υπό τον άγρόν τον λεγόμενον Πρόκοιλον,
διαχώρισθεϊσαν και άριθμηθεΐσαν ώσεί μοδίων εκατόν, λαβών την υπέρ
αυτής τιμήν παρά σου του είρημένου Νικολάου γ^ρυσοΰ νομίσματα δύο' α
και όφείλουσιν είσκομισθήναι παρ έμου τω μέρει του δημοσίου, συμβάλλειν δε σε και το υπέρ της τοιαύτης γης δημόσιον εις την καταβολήν των
δώδεκα νομισμάτων, κατά το ανήκον σοι και αναλογούν* μη κωλύεσθαί
σε δε παρά τίνος των έξωνησαμένων την γήν της νήσου Παλλήvηc, είτε
είς κοπήν ξύλα>ν, είτε δαδίων, είτε εις τήν βοσκήν ωσαύτως μή δυναμένου
μήτε σου κωλύειν τοΐς βου^ομίνοις νέμεσθαι εις τήν παρά σου έξωνηθεΐσαν
χέρσον γήν ουτωσί γαρ ώρίσθη και έτυπώθη, ίχάτερον μόνον τα σπειρόμενα ί'δια χωράφια έζουσιάζειν τήν δέ πάλαιαν νομήν της νήσου, καθώς
εί'ρηται, είναι είς αμφότερους κοινήν, ου μόνον είς τους έξωνησαμένους τήν
τοιαύτην γήν, άλλα και είς τους μή έξωνη.σαμένους και δια τήν των εθνών
περίστασιν και έπιδρομήν καταφεύγοντας, διό και προς άσφάλειαν υμών
έγράφη και τη οίκειοχείρω υποσημειώσει, και τη υποβολή της σφραγίδος
βεβαιωθέν έπεδόθη μηνί Αύγούστω, ινδικτιώνος τέσσαρες και δεκάτης,
έτους έξάκις χιλιοστού τετρακοσιοστου τεσσαρακοστού έννάτου (941).
+ Θωμάς Κάσπακας άσηκρήτης επόπτης Θεσσαλονίκης
οι' αυτογράφου υπογραφής τ η ς έμαυτου σφραγϊδος έτυπωσάμην μηνί και ίνδικτιώνος τη π ρ ο γ ε γ ρ α μ μ έ ν η .
Σημείωσις. СН άπηωρημένη -μολύβδινη σφραγίς <^ίρει αφ' ένας τήν
είκόνα του αγίου Δημητρίου και άφ ετέρου το «Θωμάς Κάσπακας άση
κρήτης Θεσσαλονίκης».

3.
Διαχωρισμός των ορίων του ν Αθω και τών ορίων του κάστρου
Ιερισσού.
Τών βασιλέων ημών τών αγίων έδεξάμεθα πρόσταγμα, ίνα άμα Γρηyopícú τω άγίφ άρχιεπισκόπω Θεσσαλονίκης (α) και Ζωήτω Κάσπακος
έπί του οικείου και κριτου του θέματος έΗέλθωμεν.έπιτοπίως εν τη ενορία
του 'Ιερισσού, και δια/ωρίσωμεν τήν γήν τών τε μοναχών τών έν τφ
Άθωνι προσκαρτερούντων και τών οίκητόρων του κάιτρου Ιερισσού, κατά
τήν πραξιν Θωμά Κάσπακος και έπόπτου του μειροκοβούλου, και ένδον
άποσταλείσης προς ήμας της ψήφου Κοσμά του πανευφήμου μαγίστρου.
^οϋ^ο δέ και πεποιήκαμεν, και γενόμενοι κατά τόπον άμα τοΐς είρημένοις,
ήτοι τω άρχιεπισκόπω και τω δηλωθέντι Κάσπακι, συμπαρόντων ήμίν
Ιωάννου του όσιωτάτου επισκόπου Έρκούλων; Παρίλου Κάσπακος, ν,σΐ επί
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των οίκειακών Στεφάνου, καί έγγιστα της οίκειακής τραπέζης Αναστασίου
Κάσπακος, καί προς της πόρτης Θεσσαλονίκης Ανδρέου Κάσπακος καί χαρτουλαρίου του θέματος, Κωνσταντίνου κληρικού καί κουβουκλησίου, Θεο
δώρου κληρικού καί oix.ovotj.ou της αγιότατης αρχιεπισκοπής Θεσσαλονί
κης, Ευθυμίου μονάχου καί ηγουμένου της μονής των Περιστερών (β), ·
Γρηγορίου μονάχου και ηγουμένου μονής του 'Ορφανού, Ανδρέου μονάχου
καί ηγουμένου μονής του Σπηλαιώτου, Στεφάνου Κάσπακος του ΒαρδανοΊζουλου, Νίκου Άμανδύτου, Δημητρίου δειχ. των Βημαρίων, καί έπί αυτών
διεχωρίσαμεντήν γην αμφοτέρων των μερών, ήτοι των Άθωνίτων καί τών
οίκητόρων Ιερισσού, ποιήσαντες την κατ' αρχήν άπό το ^.ίρος της νοτίας
θαλάσσης (γ), ήγουν άπό την κατ* αρχήν του κόλπου της Άμμουλιανής
(ο), καί εστίν ό διαχωρισμός ούτως' άπάρχεται μεν άπό τόν βαθύν ρύακα
τόν κατέναντι κείμενον τών λεγομένων παλαιών παλατιών της Άμμουλιανής καί ανατρέχει ώς προς τα χωράφια της μονής της αγίας Χριστίνης,
εν ω τόπω καί λιθοσοορεία ίσταται έκ πολλών λίθων συγκειμένη, καί
υποκάτω της λιθοσωρείας ώς προς τήν άνατολήν ίστανται δρυες καθεξής
λαυρατωμένοι (ε), καί αποδίδει τη ίσότητι μέχρις ετέρου ρύακος' καί άπό
τόν ^υακα-υπερβαίνει το 'Ραχώνι καί κατέρχεται .εις τήν Γλομπουτζίστα
(ς), καί πέραν του ρύακός είσι δρυες και πτελέαι λαυρατωμένοι, καί καθε
ξής τη ίσότητι ώς προς τήν θάλασσαν αποδίδει εις τό παλαιόν γυστέρνιν*
ανακάμπτει προς τό παρακείμενον αύχένιν, εν ω έστι τό λιθομάνδριον
τό άρχαΐον του Κολοβού, δπερ εστίν εσωθεν του περιορισρ,ου της γης τών
Άθωνίτων καί άπό τό αύχένιν αποδίδει είς πεδινόν τόπον, εν ώ είσι βρουλέαι* και άπό τών τοιούτων τόπων καθεξής ανακάμπτει προς τό άντικείμενον αύχένιν καί κατέρχεται τη ίσότητι μέχρι της θαλάσσης τής βορεινής (ζ), ούτω διαχωρίσαντες καί σύνορα πήξαντες, καθώς καί ο τόπος
οίεχώρίσεν αύτοΐς, καί εγγράφως τήν πραξιν ημών άποσημειωσάμενοι
έπιδεδώκαμεν άμφοτέροις τοΐς μέρεσι—κατέχουσι δε οι αυτοί μονάχοι του
Άθωνος καί τήν καθέδραν τών Γερόντων (η), καθώς καί προκατεΐχον αυτήν—
κατά τήν δύναμιν του χρυσοβούλλου αυτών, σφραγίσαντες δια υ.ο~λυ^Βου
τή συνήθει σφραγΐδι ημών, μηνί Αύγούστω, ίνδικτιώνος α, стЦ .
4* Κ α τ α κ α λ ώ ν Κάσπαξ σ τ ρ α τ η λ ά τ η ς Θεσσαλονίκης.
+ Γρηγόριος αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης.
+ Ευθύμιος μοναχός καί ηγούμενος τής μονής Περιστερών
καί οί λοιποί.
Σημειώσεις.
Του έγγραφου τούτου μνείαν ποιείται Νικόδημος ό Αγιορείτης εν τω
Πηδαλίω (έκδ. tí. Εν Αθήναις 1841) σελ. 479 ούτω* «. . . . Δια τούτο
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έστοχάσθην να σημειώσω, οσα έφθασα να αναγνώσω είς κώδικας αρχαίους
βασιλικών γ^ρυσοβούΧλων ή άλλων σιγιλλίων, τυρός εί'δησιν της αρχαιότητος
τών έν αύτω μοναχών, έν πρώτοις φέρεται εν σιγίλλιον, το οποίον έγινε
Sia προσταγής του βασιλέως Βασιλείου Μακεδόνος δια τα όροθέσια του
τόπου, οπού 6 Ξέρξης ó βασιλεύς Περσίας άπέρασε τα πλοία του κατά της
^Ελλάδος, δστις ήδη'λέγεται Πρόβλακας. εις αυτόν τάν τόπον Sta προσταγής
βασιλικής ήλθεν ó αρχιστράτηγος Θεσσαλονίκης και έθεώρησε την διαφοράν τών Αγιορειτών και τών οίκητόρων του χάστρου Ιερισσού, και γράφει
. δτι είδεν εκ παλαιγενών χρόνων και αμνημονεύτων (με τας ιδίας λέξεις!)
γράμματα διάφορα, ότι ó τόπος εκείνος ήτο τών μοναχών του 'Άθωνος».
Συν τούτοις προσθετέον και όσα ó κ. Μ. Γεδεών γράφει (Άθως, σελ.
78)' «Μετά τους γ^ρόνους, καθ' ους ó Γενέσιος αναφέρει μονάχους Άθωίτας
παρουσιάζοντας έν τη επί τη αναστηλώσει τών αγίων εικόνων τω 842
γενομένη συνόδω, ειδήσεις τινές εις τήν βασίλείαν Βασιλείου του Μακε
δόνος άναφερομένας, διδάσκουσιν ήμας ότι έ'ρις τις άναφυεΐσα μεταξύ τών
κατοίκων του κάστρου-'Ιερισσού και τών μοναχών τοϋΆθω ήνάγκασε τόν
Βασίλείον δπως διάταξη τον στρατηγόν Θεσσαλονίκης να καθορίση τά κατά
τάς κτήσεις τών μοναχών και τών κατοίκων της Ιερισσού».
Τό έν λόγω τοίνυν έγγραφον του διαχωρισμού άντεγράφη έκ τών
αρχείων της άγιας μονής Μ. Λαύρας.
(α) Τό πρώτον ήδη γνωρίζεται ούτος, ώς μή αναφερόμενος έν τοΤς
καταλόγοις του Σ. Μητροπολίτου Άμασείας κ. 'Ανθίμου.
(β) Ц μονή τών Περιστερών άνηγέρθη ύπό του όσιου τούτου Ευθυμίου
έτει άπο κτίσεως κόσμου ςτοθ, της δε θείας σαρκώσεως ωοθ', επί της αυτο
κρατορίας Βασιλείου και Κωνσταντίνου τών αύγούστων (έτος τέταρτον,
ίνδ. ε). Τήν μνήμην του οσίου τούτου ή εκκλησία γεραίρει τήν 14 'Οκτω
βρίου μηνός* τον βίον του σωζόμενον έν τη ίερα. μονή της Μ. Λαύρας
έγραψεν ó χρηματισας μαθητής του αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Βασί
λειος, öv επίσης ή εκκλησία μνημονεύει τήν J Φεβρουαρίου. Ίστορικήν
περιγραφήν της ίερας μονής ιών Περιστερών δημοσιεύσω δια τών «Βυζαν
τινών Χρονικών» προσεχώς.
(γ) Του Σιγγιτικου κόλπου.
(δ) Νήσου καλούμενης πάλαι Διαπόρου και κατεχόμενης ήδη άπάσης
υπό της ίερας μονής του Βατοπεδίου.
(ε) Σεσημασμένοι' λαυράτον λέγεται τό όροθετικόν σημεΐον.
(ς) Νυν Κομίτζα.
(ζ) Στρϋμονικου κόλπου.
(η) Νυν Προσ^όριον, μετόχιον της ίερας μονής Βατοπεδίου,
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4.
Σιγίλλιον Συμεών πρωτοσπαθαρίου Θεσσαλονίκης και Στρυ
μόνος περί των πάροικων της Λαύρας.
Έπειδήπερ οια τιμίου πιτακκίου του κραταιού και αγίου ημών βασι
λέως έδεξάμην Γνα ερευνήσω περί τών στρατειών και τών προσωδιαρίων
των οημοσιαρίων και καταφυγόντων εί'ς τε τα αρχοντικά πρόσωπα καί
εις τα των εκκλησιών, και οπού αν εφεύρω οτι είσί δημοσιάριοι ίνα άναρρυσο^μαι τούτους καί προσωδιάζω καί είσκομίζω προς την κραταιάν καί
άγίαν αύτου βασιλείαν, καί κατά την θείαν πρόσταξιν της αγίας αύτου
βασιλείας ούτω καί έποίησα. καί έλθών είς το κάστρον τον Ερισσον άνεγραψάμην και όσους αν ευρω άνερρυσάμην αυτούς και άπήτησα, κατά
την προσταγήν του βασιλέως ημών του αγίου, τους δε λοιπούς τους μή
δντας δημοσιαρίους κατέλειπον είς τήν τοιαύτην μονήν του κυρου 'Αθα
νασίου, κατά τήν δύναμιν του χρυσοβουλλίου του τε μακαρίτου άποιχομένου
βασιλέως δοθέντας αύτοΐς λ' πάροικους, καί δή καταλιπόντες αυτούς εις
τετά κατά τον 'Ερισσον καί είς νομερίστάς και είς διάφορα προάστεια τους
τοιούτους τον αριθμόν, τριάκοντα πάροικους, ών το κατ' ονο[κα εστίν ούτως'
'Ιωάννης ó Βαγλάης* Λέων ó Αμιδινός' Κωτιστράνης* Άμήτριος του Μειζοτέρου* Αέων αδελφός αύτου* Βασίλειος του Αουνίου* Νικήτας τουΜακελλα* Στέφανος ο 'Ροβικός' Βασίλειος Ό Πανικός" Βασίλειος του Θερή* Γεώργιος
του Κοναρίτου* Κουβουκελλάρης' Νίκος τοΰΚοπρίτου' Καλυτας τουΜαλδή*
Ευστάθιος οικοδόμος' 'Ιωάννης Χαλκεύς* Στέφανος του Μειζοτέρου* Αμήτριος ó Μικίλης' Πασχάλης του Όρηοΰ' Κωνσταντίνος δ Σουνβλίτζης* Κανάκης του Σαχαροπούλου' είσί καί οί νομέτεροι Δαμιανός καί ό Σιπιώτης*
Δατήγος του 'Ηλία' Θεόδωρος του Παφλαγώνος* Στρατής ο Κοψοχείλης'
Κύριλλος του Παύλου' Κυριλλιάτος· Περδάνος* διό παρεγγυώμεθα πάντας
καί έξασφαλιζόμεθα, κατά τήν δύναμιν τών χρυσοβουλλίων, του μηδένα
τών απάντων έπάγειν έπήρειαν, ή άγγαρείαν, ή άπλήκτον, ή μιτάτου καινοτομίαν, ή ζημίαν παρασκευάσαι τη είρημένη μονή καί τους πάροικους
τους τριάκοντα, βουλόμεθα γαρ αυτούς έξκουσεύεσθαι άπό πάσης έπηρείας
καί άμετό/ους διαμένειν, κατά τήν δύναμιν τών χρυσοβουλλίων, χαί έστω
ó τοιούτος αριθμός τών πάροικων καί δεσπόζεσθαι παρά τοΐς μοναχοίς, έν
ω αν τόπω βούλοιντο καί θελήσωσι, καί άμετό/ους διατηρεΤσθαι άπό πά
σης έπηρείας, υοορουιχίνου τοιΓκατατολμώντος εναντίον τι διαπράξασθαι,
καί ου μόνον ζημίας ύποβληθήσεταί, άλλα καί της του κραταιού καί αγίου
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ημών βασιλέως άγανακτήσεως υποστώσιν. οώ καί το παρόν σιγίλλιον τη
συνηχεί ημών βούλλη σφραγίσαντες έπιδεδώκαμεν τη μεγάλη λαύρα του
κυρου Αθανασίου.
Έν μηνί Σεπτεμβρίω. ίνδικτιώνος γ'.

5.
"Εγγραφον του πρώτου του αγίου όρους "Αθω προς τους κτίτορας της ιεράς μονής τών 'Ιβήρων.
Έν ονόματι του Πατρός καί του Υίου καί του αγίου Πνεύματος.
Θωμάς μοναχός πρώτος καί οί μεθ' ημών ηγούμενοι οι τους τίμιους
σταυρούς ιδιοχείρως πήξαντες, τουτίστι προτάξαντες και ϋποτάξαντες
συν τοΐς όνόμασιν ημών, την παρουσαν εγγραφον άσφάλειαν καί άπ'
εντεύθεν ήδη διάλυση τιθέμεθα και ποιουμεν οικεία ημών τή γνώμη καί
αύτοπροαιρέτω βουλή, καί ουκ εκ τίνος ανάγκης ή βίας ή χρείας ή μετά
δόλου, άλλ Ολως οικεία προθέσει και βουλήσει πάντων τών έν τω ό'ρει
μοναχών, είς ύμας τον εύλαβέστατον μοναγον και ήγούμενον τάν κύριον
Ίωάννην τόν /Ίβηρα, καί προς τόν μοναχόν και πρεσβύτερον Εύθύμιον τόν
υίόν σου, καί είς τους μετά ταύτα διαδόχους υμών, τους μέλλοντας εις
την συνεργία θεού ποιηθεΐσαν μονήν ήγουμενεύειν, την έπ ονόματι'τής
παναγίας ^ιοτόκου ίδρυμένην καί λεγομένην του Κλήμεντος, επί υποθέσει
τοιάδε.
'Επειδή είς τό του Κολοβού μοναστήριον ειχον άρχήθεν συνήθειαν οί
έν τφ όρει διατελούντες μοναχοί, οτε παντελώς ολίγοι υπήρχον, εξερχό
μενοι είς Ιερισσόν σπανίως οιά τίνα χρείαν άναγκαίαν, παραβαλεΤν έν
αύτφ καί μένειν ενίοτε καί έσθίειν, καί τ'ουτό τίνες εξ αυτών τών ολίγων
καί εύαριθμήτων, καί ουχί βουλόμενος έκαστος, άλλα πρόσωπα τίνα εμ
φανή τών αρχαίων γερόντων (όιό καί γογγυσμός πολλάκις καί φιλονεικία
μεταξύ τών μοναχών έκινεΐτο, πειρωμένων καί ετέρων παραβαλεΤν καί μή
συγχωρουμένων, ώς ήδη καί του κρατούντος ηγουμένου τήν μονήν μή
ί^ου'λομ.ίνοΌ), είτα και είς πλήθος έπεκτανθέντων τών έν (τφ) όρει μοναχών
έγόγγυζον .οί τής μονής καί είς αυτούς εκείνους τους μοναχούς τους δια
τήν προς αυτούς του ηγουμένου φιλίαν παραβάλλοντας όλιγάκις τή μονή
δια του γερανοί) (καί όμως άπεκόπησαν καί αυτοί καί ούδ' άλλος παρέβαλε
τή μονή μοναχός έκ του όρους μέχρι του νυν, πλέον τών οκτώ ή δέκα
ετών παραλελυθότων, εξ ότου δηλονότι ούοείς τών αρχαίων, ουτ' εξ ήμώνί.
των νυν περιόντων), έτυχεν έν τή μονή οιασδήποτε αναπαύσεως, έπ
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τούτω οή προσυπεμνήσαμεν τους ευσεβείς ημών βασιλείς δοθηναι εις
έξουσίαν καί (την) τοιαύτην μονήν τφ καθ' ήμας όρει. καί έπί μεν του κυρ
'Ιωάννου του βασιλέως (α) προσυπέμνησεν δ τε μοναχός ό Στουδιτών καί
ό μοναχός Αθανάσιος ó της λαύρας των Μελανών ηγούμενος, και ó ευλα
βέστατος μοναχός ό "ΐβηρ, άξιώσαντες δοθηναι ήμΤν την είρημένην μονήν,
καί ου κατεδέξατο ό βασιλεύς, καί πάλιν .έπί του κυρ Βασιλείου του νυν
εύσεβώς βασιλεύοντος άπεστείλαμεν μετά γραμμάτων δεητικών τόν μοναχόν Θωμαν τον Πιθαραν, καί τόν μοναχόν Σάββαν τόν Μαλιναν, άίτησάμενοι περί της ειρημένης μονής, καί ουδέ τότε ό βασιλεύς κατένευσεν εις
την αΓτησιν ημών. ώς δε και πάλιν μετά τούτο έγραψα μεν δια Γεωργίου
του λεγομένου Χελανδάος (β) προς τον είρημένον βασιλέα και προς τόν
παρακοιμώμενον (καί) ουδόλως ήκούσθημεν, άπελπίσαμεν παντελώς της τοι
αύτης υποθέσεως, καί ουδείς εν τη τοιαύτη μονή παρέβαλεν έκτοτε, τούτου
οέ γενομένου και της άμυδρας εκείνης συνήθειας έκκοπείσης, δια τό πληθυνθήναι τους μοναχούς, ώς είρηται, και δια τό ουκ εκ τίνος ευλόγου ή
εξουσίας γεγενήσθαι την συνήθειαν έκείνην άλλα φιλίας, του καθηγουμένου
νώοντος της μονής (φγε καί άφ' ότου παρέλαβεν αυτήν ό μοναχός Στέ
φανος και ηγούμενος, ουδέ καν εν τω πυλώνι συνεχώρησε παρακύπτειν
τινά έξ ημών, καί έφρόντιζεν έκαστος αυτών, καθώς ή δυνάμεθα, δτε δια
χρείαν είς 'Ιερισσόν παρεβάλλομεν, ώς μηδεμίαν πρόφασιν ζυλο^ον έχοντες
τόν ήγούμενον έπηρεάζείν ουδέ έως ψιλού βήματος), μετά δέ ταύτα πάντα
τα είρημένα οίκονομήσαντος του θεού εδόθη ή μονή αύτη είς τελείαν
κυριότητα καί άναφαίρετον δεσποτείαν καί προσεχΌρώ^Ύΐ δι' ευσεβούς χρυσοβούλλου του ευσεβέστατου βασιλέως κυρ Βασιλείου τη υμετέρα εύαγεστάτη μονή, τη λεγομένη του Κλήμεντος. είτα και εξόδους πολλας καταβαλόντες και κόπους ύποστάντες και εις έμφάνειαν καί εύπορίαν αυτήν
καταστήσαντες ανοικοδόμησαν εύπορον αυτήν άπεργάσασθαι. καί έπεί
συνήργησεν ό θεός υπό τήν υμετέραν έξουσίαν καί δεσποτείαν γενέσθαι
αυτήν, θαρρήσαντες τη υμών αγάπη και εύλαβεία και αρετή προς τη προς
τον θεόν εύποίία καί άπλότητι υμών ήτησάμεθα πάντες όμου έκ συμφώνου
δ τε μοναχός Θωμάς ό πρώτος καί οι ηγούμενοι δοθηναι ήμΐν παρά της
υμών άγιωσύνης καταγώγιον εν τφ κάστρω της 'Ιερισσού καί προνοεΐσθαι
της ημών ταπεινώσεως, ίνα δτε έξέλθη τις έκ του ορούς παραβάλλειν καί
μένειν έν τφ τοιούτφ καταγωγίφ, υμεΐς δέ ουχί είς τούτο μόνον ε'ι'ξατε τη
ταπεινώσει ημών, άλλα και άλλα μείζονα, άπερ ουκ ήλπίζομεν, πεποιήκατε
καί έοωρήσασθε ήμΐν, -πρώτον μεν αύλήν καί οικήματα πολλά τε καί
κάλλιστα, άπερ έκ του Νικηφόρου του πρωτοπαπά έξωνήσασθε είς λς' ύπέρπυρα, έν οις καταμένοντες, δτε παοεβάλομεν δια χρείαν έν τω κάστρω,
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καί άναπαυόμενοι υπερευχόμεθα της υμών οσίότητος" έπειτα δε κατανυγέντες εκ του θεού καί την άνάπαυσιν ημών ώς οίκείαν λογιζόμενοι
σωτηρίαν ψυχής έδωρήσασθε καί αμπελώνα κάλλιστον καί εύφορον,
υπάρχοντα μεν της μονής, καλλιεργηθέντα δε καί φυτευθέντα παρ' υμών
μετ' εξόδων καί κόπων cu τών τυχόντων, όντα πλινθία ώσεί τριάκοντα,
συν τω του παλαιού άμπελώνος καί του παρ' υμών φυτευθέντος εκτιμηθείς
δια γ^ρυσοΰ χαράγματος λίτρας ε. διό εύχαριστουντες επί τούτοις πασι
καί ύπερευχόμενοι της υμών εν Χριστώ αρετής καί άγιότητος, έξασφαλιζόμεθα άπα της παρούσας ημέρας μη εχειν έξουσίαν και άδειάν τίνα
τών απάντων είτε έξ ημών τών νυν περιόντων είτε τών μεθ' ήμας εν τω
όρει καταλιμπανομένων ή έλευσομένων κίνησιν η άγωγήν, οιανδήποτε
πρόφασιν εχόντων ευλογόν τε καί OÍXOJGV, ποιεΐσθαι περί της είρημένης
μονής, υπέρ ης ουδέ ταύτα γράφειν ευλογόν ην, άλλα δια την συνήθειαν,
ην οί άρχαΐοι καί ¿λιγοστοί είχον εν τη μονή παραβάλλειν, του κατά τήν
r\\kipco) ηγουμένου οία φιλίαν καί θεσμόν αγάπης ατζοΖεγρ^ίνου αυτούς.
καί έάν τις φωραθή ου μόνον κινών*) περί της τοιαύτης υποθέσεως, άλλα
καί εως ψιλού ρήματος ένοχλεΤν ή παραπικραίνειν -είτε υμάς αυτούς είτε
τους υμετέρους διαδόχους, της τοιαύτης ένεκα υποθέσεως, Γνα έχη τήν κατάραν τών άγιων και θεοφόρων πατέρων ημών τών άπ' αιώνος ευαρεστησάντων τφ κυρίω, καί μή άκούεσθαι τούτον ή παρ' εκκλησιαστικών κα
νόνων, ή παρά πολιτικών νόμων, άλλα διώκεσθαι αυτόν έ/. παντός κριτη
ρίου, ώς άχάριστον καί αγνώμονα καί άρνητήν του υίου του θεού. και ου
μόνον δή τούτο, άλλα καί όσας ευεργεσίας καί ευποιίας είργάσασθε εις
ήμας έπιστρέφεσθαι δίχα νόμου καί ερωτήσεως προς ίιμας, καί τα καθ'
ήμας ¡χερος μετά τών είρημένων οικημάτων καί του άμπελώνος, και ειθ'
ούτως έσχυράν και βεβαίαν καί αρραγή καί άκίνητον είναι τήν παρουσαν
ημών εγγραφόν τε καί ένυπόγραφον άσφάλειαν, ώς άτε εκ συμφώνου παρά
πάντων ημών γεγονυΐαν μετά προθέσεως καί αγάπης καί ευχαριστίας της
τζροσΥίχουσϊΐς. εάν δε γένηταί ποτέ καιρώ ή χρόνω τήν είρημένην μονήν,
όπερ εστίν αδύνατον, έξ υμών άφαιρεθήναι καί τη βασιλική σακέλλη προσκυρωθήναι, ή εις έτερον σεκρέτον, ή τίνα πρόσωπον, τότε καί οι του όρους
μοναχοί συν τω πρώτω οίχα πάσης ευλόγου ή άλογου δικαιολογίας, ή
οιασδήποτε προφάσεως, ίνα άποστρέψωσι τά προειρημένα οικήματα, άπερ
εκ του πρωτοπαπά έξωνήσασθε καί έδωρήσασθε ήμΐν, προς τό καθ υμάς
μέρος καί τήν εύαγεστάτην υμών μονήν, τήν λεγομένην του Κλήμεντος,
ώς αν μετά ειρηνικής καταστάσεως και αγάπης πνευματικής συζώμεν
άλλήλοις καί συνδιαρκούμενοι εν τω καθ' ήμας 'άρει. εκποδών γενομένων
Χ) "коуоч κινών?
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πάσης φιλονεικίας καί οιασδήποτε έ/θρας καί γογγυσμου προς αλλήλους,
περί όέ των κτηνών της μονής του Κολοβού, ώς εκπαλαι τών χρόνων
είχον εθος του νέμεσθαι έν τω καθ·' ήμας όρει, την αυτήν συνήθειαν θέλομεν φυλάττεσθαι καί εις τον αεί χρόνον, μή έχοντος τίνος έξουσίαν καταλύειν το εθος τούτο, καί ταύτα μεν περί τούτων.
Έπεί δε και εις τήν λεγομένην Γαλιάγραν (γ), τουτέστιν εις τον ορμον
της Μέσης (δ), όπερ εστί κοινοτόπιον πάντων ημών τών έν τω ορει, ήθελήσατε υμεΤς oi πατέρες και αδελφοί ημών οίκημα λόγω καταγωγίου οικοδομήσαι, ώς πλησίον διακειμένου του είρημένου ορ^ου της ευαγεστάτης
υμών μονής της ύπεραγίας Θεοτόκου, της λεγομένης του Κλήμεντος, τούτω
πάντες έκ συμφώνου χαίροντες ύπηκούσαμεν της ευλάβειας υμών, ούχ ώς
χαριζόμενοι υμΐν, άλλ' ώς χάριν μάλλον παρ' υμών είληφότες, ώς αυτή ι )
κοινού δντος του τόπου καί εχόντων και υμών έξουσίαν έν αύτω, ώσπερ καί
τών λοιπών απάντων, καί θέλομεν οίκοδομηθήναι παρ υμών οίκημα, οίον
αυτό βούλεσθε καί εις ο αναπαύεστε, τούτο μόνον κωλύοντες, ου μόνον τήν
υμών άγιωσύνην, άλλα καί τους λοιπούς απαντάς, του μή ίδιοποιεΤσθα:
τόπον έκ της τοιαύτης κοινότητος κατά τήν Γαλιάγραν, είτε εις χωράφια
είτε εις αμπελώνας, άλλα και περί του λιμένος αίτούμεθα υμάς ίνα, ει
εστί προς δύναμιν υμών, κατασκευάσητε,* καθόσον ενδέχεται, προς άνάπαυσιν
καί σωτηρίαν πάντων ημών καί τών παραβαλλόντων πλοιαρίων έκεΤσε, ώς
αν έκ του θ-εου πολυπλάσιον λήψεσθε τον μζσθον καί έν τω νυν αίώνι καί
έν ιφ μέλλοντι. τούτο γαρ έν χάριτος αίτούμεθα μέρει καί παρακαλουμεν
γεγενήσθαι παρά της υμών οσιότητος, καί εάν τις ευρέθη είτε δια μάταιολογίας είτε δι' υπο^ολ^ς δαιμονίώδους καταφλυαρών περί του τοιούτου
έργου καί a^op¡j.r\v παρέχων και οκνηρότερους παρασκευάζων εις τήν τοιαύτην έπιχείρησιν, ή έν καί μόνον ρήμα τών ανωτέρω γεγραμμένων άνατρέπειν πειρώμενος, έχέτω τό ανάθεμα από θεού κυρίου παντοκράτορος,
καί ίνα διωχθη παρ'ημών και έκ του καθ'ήμας *Αγίου "Ορους, ταύτα συνεφωνήθ-η καί έγράφη και άνεγνώσθη κατενώπιον ημών κατά Ίαννουάριον μήνα της ιγ ίνδικτιώνος* καί άποδεξάμενοι καί άρεσθ-έντες κατά
πάντα προετάξαμεν καί ύπετάξαμεν τους τιμίους σταυρούς συν τοΐς όνόμασιν ημών ιδιοχείρως, μηνί και ίνδικτιώνι τη προγεγραμμένη* γραφεΐσαν διά χειρός Φαντίνου μονάχου καί ηγουμένου μονής Λουκά του Σικελού
έν ετει ,ζυ^γ'.
+ Θωμάς μοναχός καί πρώτος. ■
-f Αθανάσιος μοναχός καί ηγούμενος της Λαύρας.
1) ώς ατε?
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'Ιωάννης μοναχός ο Φακηνός.
'Ιωάννης μοναχός καί ηγούμενος ó Αρτζιγιάνου.
'Ιωάννης μοναχός καί ηγούμενος Εηροκάστρου..
Στέφανος μοναχός.καί ηγούμενος του Κ ά τ ζ α ρ η
καί "λοιποί.

Σημειώσεις.
(α) 'Ιωάννου του Τζιμισκή.
(β) Μήτοι ούτος κατφκει εν τη τοποθεσία, ένθα ιδρύθη ή μονή Χιλανδαρίου καί έλαβεν αυτή εξ αύτου την έπωνυμίαν ταύτην;
(γ) Καλήν άγραν κοινοτόπιον προς άλιείαν, νυν δε νεώριον καί αμπέ
λων της ίερας μονής του Κουτλουμουσίου.
(δ) Αύτη εκλήθη καί Καθέδρα των Γερόντων, Πρωτάτον, Μεγάλη
Μέση, Μέση απλώς, 2ύναξις, Γερουσία καί Κοινότης, τουρκιστί δε Αούτζα.
'Ενταύθα έδρεύουσιν αί àpyod του τόπου* εκάστη δε των ονομασιών τού
των έχει καί το ιστορικόν της, περί ης άνάγνωθι το υπ' έμου υποβληθέν
τω εν Κωνσταντινουπόλει Έλληνικω Φιλολογικω Συλλόγω καί βραβευθεν
δια πενταλίρου αμοιβής «Αεξιλόγιον Άθα»), όπερ καί ενεκρίθη άξιον κατα
χωρίσεως εν τοΐς Μνημείοις' του Ζωγραφείου 'Αγώνος.
Αλέξανδρος Ε. Ααυριώτης.
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