
BYZ ANTI AKA ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΩ 

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ1

8.
‘Αντίγραφον σημειώματος τοϋ επισκόπου Ίερισαοϋ και ‘Αγίου

“Ορους Θεοφίλου έπϊ κτηματικής διενέξεως της μονής τοϋ
Βατοπεδίου προς τούς κατοίκους τοϋ χωρίου ‘Ιερισαοϋ.

"Ετους (6688) 1180, Ινδ. ιγ.

Έπί μεμβράνης διαστάσεων 0,68X0,53, καταγεγραμμένης ι'π’άριθ. 1 φ. 
εν τφ χειρογράφω καταλόγω τοΰ γραμματοφυλακείου τής μονής.

Έπι τοΰ όπισθεν τής μεμβράνης κεΐται έπικΰρωσις τοΰ σημειώματος 
τοΰ επισκόπου 'Ιερισσοΰ και 'Αγίου Όρους υπό τοΰ δουκός Θεσσαλονίκης 
Αλεξίου τοΰ Πηγονίτου.

Έν τή εκδόσει διακρίνομεν τά κείμενα των δυο τής μεμβράνης όψεων 
διά τών στοιχείων Α καί Β.

A .

f Τινές των έν τή τής Τερισσοΰ πόλει κατοικοΰντ(ων), ένέβλε- 
ψαν τή τής ίερ(άς) μονής τοϋ Βατοπεδί(ου) χωραφιέα γή, καί δΐί(εν) 
καί τούς κειμέν(ους) ορούς ύπερβεβηκότες τών κατά τό Έλαδιάβα 
τοπί(ων) | (καί) χωραφίων, βία κατεΐχον αύτά καί έκαρποΰντο. Ό 
γοΰν πανοσιώτ(α)τ(ος) καθηγοΰμ(εν)ος, ό τής ίεράς μο(νής) τοϋ 
Βατοπεδ(ίου), μή φέρων την τοιαΰτην ζημίαν καί αδικίαν, ανέδραμε 
προς τον μεγα|λειότατον καί μεγαλυπέροχον δοΰκα Θεσσαλονίκης 
κυρ ’Αλέξιον σεβαστόν τον Πηγονιτ(ην), την παρά τών Ίερισσιω- 
τών ήν έπασχεν αδικίαν άποκλ,αυσόμένος· προς δν|καί παραγενό- 
μενος οίκτροτάτοις ψωναΐς έξελιπάρει καί συνεσχέσ(ι) δεήσεσι, την

1. xfj . . . ifj . . . χωραφιαία yfj .. . ορούς... 2. βία 3. Πηγονίτ(ην). 
4. οίκτροτάταις . . . συνεχέσ(ι)

1 “Ορα Έπετηρίδος 'Κταιρ. Βυζαντ. Σπουδών έτος Γ’ σελ. 114 έξ.
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Μιχαήλ Γούδα

διαρπαγήν των άφαιρεθέντων έκ τής τοΰ Έλαδιάβατος τοποθε- 
5 σί(ας) τοπίων ίκανωθή(ναι)· | έν τούτοις γάρ καί μόνοις παρά των 

Ίερισσιωτών ήδίκητο· ως τά γε επίλοιπα τοπία, τά κλασματισθέντα 
άπό τής μονής τοΰ Σισόη και τής άγιωτ(ά)της έπισκοπ(ής) Ίερισ- 
σοΰ, και τή τοΰ | Βατοπεδί(ου) μονή άνασωθεντα τής ανταλλαγής 
ένεκα, ως μή έξαρκέσασαν την γήν την έν τή τοποθεσία τοΰ Έλα
διάβατος είς άντισήκοσιν τοΰ δεδηλωμένου προαστίου, κατείχε τέ 
καί ένέ|μετο έκτοτε, άπό τοΰ καιροΰ δηλονοτ(ι) (καί) μέχρι τοΰ νΰν· 
οΰ ταΐς δεήσεσι επικλινής γενομένη ή τούτου μεγαλειοτ(ης) τον 
μεγαλοδοξώτ(α)τ(ον) κυρ Γεώργι(ον) τον Δουκόπουλ(ον) έξαπέ- 
σταλκε, κατά | τόπους έπιστήναι, ακριβή τε διάγνωσιν θέσθαι των 
άμφιβαλομ(ένων) τοπί(ων), καί τή μονή άποδοΰναι τό οίκεϊον άκο- 
λοβοτον- δς έπιστάς καί μεθ’ έαυτοΰ συμπαραλαβών | τούς τε εύγε- 
νεστάτ(ους) κληρικούς καί τούς τής πολίχνης 'Ιερισσοΰ προέχοντας, 
άναμέτρησιν έποιήσατο διά σχοινισμοΰ καί τοπικής μαρτυρί(άς) καί 

ίο άκριβούς διασκέψεως (καί) σωματικ(ής) | παραδόσεως των πολα- 
χώς ρηθέντ(ων) τής τοΰ Έλαδιάβα τοποθεσί(ας) τοπί(ων), παρου- 
σιασάσης καί τής ήμετέρ(ας) μετριότ(η)τ(ος) (καί) μιας γενομ(ένης) 
των συνηλεγμ(ένων) έπί τή διαγνώσει των έπικρινόντ(ων) | (καί) 
διαγνωσάντ(ων) την τής αλήθειας έξέτασιν, (καί) την πράξιν τοΰ 
μεγαλαδοξωτ(ά)του Δουκοπούλου έπαποδεχομένης, ως μεν άληθή, 
ως δε πόσης δικαιοσύνης άνάμεστον οΰτω τούτ(ων) | έχόντων έτέρα 
τις πρόσταξις έγγραφος μετ’ ου πολύ, τοΰ μεγαλυπερόχου δουκός 
Θεσσαλονί(κης) έπεδόθη μοι έχουσα έπί λέξεων οΐίτω- παναγιώ- 
τ(α)τ(ε) δέσποτα καί κατά θ(εό)ν αγαπητέ μοι | αύθέντα καί π(άτ)ερ· 
έλπίζω είς τον θ(εό)ν ΐνα υγιαίνει ή άγιωσύνη σου καί έπί πάσιν 
έχοι καλώς· καί ημείς ύγιώς καί καλός έχομεν χάριτι θ(εο)ΰ καί 
ταΐς σαΐς άγίαις εύχαΐς· | οίδεν ή άγιωσύνη σου τό πώς έγράψαμ(εν) 
προς τον Δουκόπουλ(ον), ϊνα παρούσης καί τής άγιωσύνης σου 6 7

6. fioyfj άνασωθέντα ... τfj τοποθεσία . . . άντισήκωαιν . . . κατείχε τε
7. δηλονότ(ι) .. . μέχρι. .. μεγαλειύτ(ης) . . . μεγαλοόοξότ(α)τ(ον) ... 8. άμφι~
βαλλομ(ένων) . . . τή μονή . . . ακολόβωτον 9. ακριβούς 10. πυλλαχώς . . . 
αυνειλεγμ(ένων) . . . τ[/. 11. πράξιν... μεγαλοδοξοτ(ά)τον. 12. έτέρα τις
13. νγιαίν}] . . . εχιι . . . καλώς
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άπαρχισθή ή υπόδεσις, ήν έχουσιν οί τής μονής τοΰ Βαχοπεδ(ίου) 
μοναχοί μεχά χ(ών) | Ίερισσιωχών περί χής χωραψιαίας γης, ής 15 
ήδικοΰνχο παρ’ αύχών, καθώς χό έγγραφον αύχών δικαίωμα δια
λαμβάνει· έπεί ούν άνεμάθομεν δπως παρεγένεχο ή άγιω|σύνη σου 
έκεΐσε καιά χούς χόπ(ους) καί έθεάσαχο καί διέγνω καί άπεφήναχο 
χήν χοΰ δικαίου άπόφασ(ιν), παραδηλοΰμεν αύχή ϊνα ποιήσ(η) καί 
χά περί χούχου δήλα διασημειώμαχος | ενυπόγραφου παρ’αύχ(ής), 
χοΰ καχέχεσθαι χοΰχο παρά χής ρηθήσης μο(νής) εις ασφάλειαν χήν 
εις χό εξής· μεχά γοΰν χό ύπογραφήναι χοΰχο παρά χής άγιωσΰνης 
σου, μέλομεν καί ήμ(εΐς) | ύπογράψαι χοΰχο, διά περισσοχέραν 
ασφάλειαν ό θ(εό)ς ποιήσει χήν άγιωσύνην σου πολυχρόνιον. Τοί- 
νυν ή μεχριόχ(ης) ημών χήν δουκικ(ήν) χαύχην πρόσχαξιν δικαίαν | 
ούσαν καί εύλογον διακρίνασα, χόν παρευρεθένχα περιορισμόν χών 
ρηθένχ(ων) χωραφί(ων) διασαφοϊ, άναμέχρησιν μεν καί σχοινισμόν 
χόν έν χώ παλαιωχάχω χής άνχαλλαγής | άνανχιρρήχω δικαιώμαχ(ι) 20 

άκριβώς διασώζονχα, συνόροις (δέ) καί γνωρίσμασιν άριδηλοχέροις 
διαλαμβάνονχα· έχει δέ οΰχως· άρχόμενος από χοΰ σύνεγγυς χοΰ | 
αίγιαλοΰ ρύακος χοΰ έπιλεγομ(έν)ου Λινοβροχίου χοΰ Μελησινοΰ, 
(καί) άνέρχεχ(αι) διά χοΰ αύχοΰ ρύακος μέχρ(ι) χών δικαίων χής γής 
χής άγιωχ(ά)χ(ης) έπισκοπ(ής) Ίερισσοΰ, (καί) χής μίξεως χών έκεΐσε | 
δύο ρυακίων σχοιν(ία) μέ, καχαλιμπάνων δεξιά χήν γήν χής άγιω- 
χάχης έπισκοπ(ής)· έών δεξιά χήν γήν χών έποίκων χωρίου χής Ίε- 
ρισσοΰ, κακεΐθεν σχρέφει προς νώχον | (καί) άνέρχεχαι ολίγον μέχρι 
(καί) χοΰ παλαιού χείχους σχοι(νία) ζ', καχέρχεχαι διά χοΰ αύχοΰ 
χείχους καί ένοΰχαι χόν παλαιόν πύργον σχοι(νία) ιβ', καχαλιμπά- 
ν(ων) δεξιά χήν γήν χής άγιωχάχ(ης) | έπισκοπής, (καί) προσεγγίζει 
εις χήν δημοσίαν οδόν σύνεγγυς χών δικαί(ων) χής γής χής σεβά
σμιας) μον(ής) χών Ίβήρ(ων)· διέρχεχ(αι) (δέ) μέσον χής αύχής 
όδοΰ, (καί) καχανχά εις χήν ίσχαμένην πέχραν | πλησίον χής χοιαύχης 25

14. άπαρτισθή 16. αυτή . . . διά σημειώματος 17. ίννπογράφον . . . 
ρηθείσης 17. εξής ... μέλλομεν 18. ποιήσοι 19. διαααφεΐ.. ,τφ ιταλαιο- 
τάτω 20. αναντιρρητω ... διασώζοντα 21. Λινοβροχείου ... Μελισσηνον-
22. δεξιά 22. ιών δεξιά... κακεΐθεν νότον. 23. πύργον 24. καταντά 
25- κάτωϋ(εν). 26. καταντά
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214 Μιχαήλ Γούδα

όδοΰ· είτα τέμνει την αυτήν οδόν διαχωρίζων δεξιά την γην τής 
τοιαΰτης σε(βασμίας) μονής τών Ίβήρ(ων), καί άκουμβίζει εις το 
κάτοθ(εν) ρυάκιον σχοι(νία) ια'- | κλίνει μικρόν (καί) διέρχεται διό 
τοΰ αύτοΰ ρυακίου, έτι (δε) καί τοϋ ετέρου συνόρου τής γης τής 
εΐρημένης σε(βασμίας) μονής τών Ίβήρ(ων), (καί) καταντά μέχρι 
καί τοΰ συνόρου τής γής τ(ής) | τών Σέρβων σεβάσμιας μον(ής) 
σχοι(νία) κε', έν ώ καί πέτρα τετράγονος ϊστατ(αι), κακεϊθεν ανέρ
χεται προς άνατολάς διά τής τοιαύτ(ης) γής τής σε(βασμίας) μονής 
τών Σέρβ(ων) καί προσεγγίζει είς το | παλαιόν τείχος σχοι(νία) ε'· 
διαβαίνων δέ το ίστάμ(εν)ον κιόνων, (καί) μετ’ ολίγα το έτερον 
σύνορον, τάς δΰο πηγνυμέν(ας) όμοΰ πέτρ(ας), σχοι(νία) θΛ κατέρ
χεται διά τής έκεισε ραχίας καί άκου|μβίζει είς την ίσταμένην 
πέτραν, πλησίον καί σύνεγγυς τής γής τής σε(βασμίας) μονής τοΰ 
Ζωγράφου σχοι(νία) ι'· είτα στρέφει προς βοράν, καταλιμπάνων 

30 δεξιά την γήν τής τοιαΰτ(ης) σε(βασμίας) | μονής τοΰ Ζωγράφου, 
(καί) ένοΰτ(αι) την οδόν την άπό τής Ίερισσοΰ έρχομ(έν)ην, έτι (δέ) 
καί την έτέραν οδόν την είς τον αίγιαλόν άπάγουσαν έπειτα δια- 
περά τάς τοιαύτας οδούς καί διέρχεται ολίγον μέσον τής έτέρας 
όδοΰ τής άπερχομ(έν)ης είς τον πύργον τοΰ Έλαδιάβατος σχοι(νία) 
ιδ'· μέχρ(ι) καί τής άποδόσεως τής γής τής σε(βασμίας) δηλονότι 
μο(νής) τοΰ Ζωγράφου. Είτα στρέ|φει προς νώτον, ως γονίαν 
ποιων, (καί) καταντά πλησίον τής άνωθεν εΐρημένης όδοΰ τής είς 
τον αίγιαλόν άπαγούσης μέχρι καί τής έκεισε γής τής άγιωτάτ(ης) 
έπισκοπής | Ίερισσοΰ σχοι(νία) ς'· κλίνει καί αύθις προς βοράν καί 
διέρχ(ε)τ(αι) τά Ισα τοΰ αίγιαλοΰ μέχρι καί τοΰ ρύακος τοΰ καλου- 
μένου ποταμοΰ τής άλικής, ένθα καί παλαιόν όράται θεμέλιον | 
σχοι(νία) κζ'· στρέφει προς το αριστερόν μέρος (καί) διέρχεται διά 
τοΰ αίγιαλοΰ, μέχρις άν αποδώσει είς τον διαλειφθέντα ρύακα, τον 

35 έπονομαζόμενον Λινοβροχίον τοΰ Μελισηνοΰ | ένθα καί την αρχήν 
εϊληφεν σχοι(νία) μέ. Οΰτω τοιγαροΰν κατά μεν την τοΰ ισχυρό-

ι

27. εν φ . . . τετράγωνος . . . κακεϊθεν. 29. βορράν . . . 30. αίγιαλόν
·.. διαπερΰ 31. δηλονότι 32. νότον... γωνίαν... 'καταντά αίγιαλόν.
33. βορράν... ΐοα... αίγιαλοΰ 34. αίγιαλοΰ... άποδώπη (;) ... δι,αλη- 
φθέντα ... Λινοβροχεϊον... Μελιό σηνοΰ
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τάτου και άνανιηρρήτ(ου) δικαιώματος περίληψιν (καί) τών εμπε
ριεχόμενων τούιω συνόρων, άκρι|βεστάτην άναθεώρησιν τής είρη- 
μένης γης τής διαφεροΰσης τή μονή ποιησάμ(εν)ος, συνόροις τε 
καί γνωρίσ[ΐασιν άριδηλωτέροις ταύτην διαλαβόντες, (καί) τή μονή 
τό I οίκεΐον παραδεδοκότες τώ παρόντι ήμετέρω σημειώματι δια- 
λαμβάνομεν, όπερ τή τοϋ Βατοπεδίου θεία βασιλική μονή έσεΐται 
εις αποτροπήν τών Έρισσιωτών, έποίκων | καί παντός ετέρου προσ
ώπου άδικεΐν έπιχειροΰντος τή μονή επί τή τοιαύτη γή τής τοΰ 
Έλαδιάβατος τοποί)εσί(ας), καθέξει την περιορισθεΐσ(αν) γήν άκο>- 
λόβωτον άπάρτ(ι) καί εις | τούς εξής απαντες ενιαυτούς, κατά την 
ακριβήν δήλωσιν τοΰ δικαιώματος, (καί) την τοΰ δικαίου από
φασήν) δεσποτικώς, αύθεντώς, κυρίως καί άναποσπάστως μη παρά 
τίνος | διασιομένη ή έπιρεαζομένη καθά δη κατέχη καί την συμπε- 40 
ριελθοΰσ(αν) αυτήν γήν από [τής] τής]άνταλλαγής, τής τοϊς δικαίοις 
διήλειπται τών σεβασμίων μονών τών|Ίβήρ(ων) καί τοΰ Ξηρο- 
ποτάμου, συνομορροΰσαν. Διά τοΰτο άρτό δε τό σημείωμα γεγονός, 
έπεδόθη τή μονή κατά τήν δουκικήν πρόσταξιν, είς ασφάλειαν αίω- 
νίζουσαν | τοϊς ανωτέρω δηλουμένοις: — |

f Ό ταπεινός επίσκοπος 'ίερισσοΰ (καί) αγίου Όρους Θεόφιλος:

Β'.

Έτους, ,ςχπη' ίν(δικτιώνος) ιγ'· παρώντος τοΰ πανυδοξωτ(ά)- 1 
τ(ου) | (κυροΰ) Μιχαήλ τοΰ Λάσκαρι, τοΰ πανσε(βάστου) (κυροΰ) 
Νικολάου | τοΰ Καμπανοΰ· τοΰ μ(ε)γ(α)λυπερόχ(ου) (κυροΰ) Νικο
λάου) τοΰ Βρεντησιώτου | τών μεγ(α)λ(ο)δοξωτ(ά)τ(ων) άρχόντ(ων) 
τοΰ τε π(ανενδό)ξου (κυροΰ) Θεοφυλάκτου | τοΰ Χαλαζά, (κυροΰ) 5 
I εωργίου καί έτέρ(ων)- ότι εξ ήμετέρας προ|τροπής προέβη ή

35. άναντιρρήτ(ου) ... τούτω. 36. rfj μονή 36. ηριδηλοτέροις ... τη 
μονϊ) 37. παραδεδωκότες τώ... ήμετέρω... τή ... θεία βασιλική μονή... 
Ιερισσιωτών 38. τή μονή ... τή τοιαύτγ) γή .. . άκολόδωτον 39. έξης .. . 

δεσποτικώς. 40. διααειομένη ... επηρεαζόμενη ... κατέχει... αυτή γήν... 
ήτις τοϊς δικαίοις διείληπται. 41. συνομορονσαν. .. γάρ τό δε .. . τή μονή.

1. παρόντος ... πανυδοξοτ(ά)τ(ου) 4. μεγ(α)λ(ο)δοξοτ(ά)τ(ων)
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216 Μιχαήλ Γούδα

παρούσα σημείοσις παρά τοΰ άγιωΐάτου [ επισκόπου Ίερισσοΰ 
(κυροϋ) Θεοφίλου· καί πάντα τά ένδον εμπεριεχόμενα ύπαναγνω- 
σθέντα ήμΐν αλήθειας έ'χεσ&αι | έδοξαν, καί κατά γνώμην ήμετέραν 

10 πεπράχθαι τά τής ύποθ(έσεο:>ς) | διέγνωμεν ύπεγράψαμεν καί ημείς 
προς πάσαν | πίστωσιν καί περισσοτέραν ασφάλειαν τής μονής [ μηνί 
καί ίνδ(ικτιώνι) τοίς άναγεγραμμένοις |

-j- Ό δοΰλος τοΰ κραταιοΰ καί αγίου ημών αύΟέντου|καί βασι- 
15 λέως (καί) δούξ Θεσσαλονίκης | Άλέ(ξιος) ό Πηγονίτης ·}·

9.

Τεμάχιον «διατάξεως» φερονσης διά κινναβάρεως την υπο
γραφήν «Μιχαήλ εν Χριστώ τώ Θεώ πιστός βασιλεύς 
καί αντοκράτωρ '.Ρωμαίων Δούκας Άγγελος Κομνηνός ό 
Παλαιολόγος.»

Νοέμβρως τοΰ έτους (6756) 1247, ίνδ. ζ".

Έπί μεμβράνης διαστάσεων 0,72X0,26 ΰπ5 άριθ. 8 τοΰ χειρογράφου 
καταλόγου τοΰ γραμματοφυλακείου τής μονής κεΐται τό τέλος γράμματος 
άπολυθέντος κατά Νοέμβριον τοΰ (6756) 1247, οΰ ή αρχή έν ύπερκειμένη 
και συγκεκολλημένη έτέρα μεμβράνη άπωλέσθη προ πολλοϋ. Κατά την άνω 
πλευράν τής διασατθείσης καί περί ής ό λόγος ενταύθα μεμβράνης διακρι- 
νονται ετι τά ϊχνη τής ΰλης, δι’ ής τά δυο έκ μεμβράνης τεμάχια τοΰ γράμ
ματος ή σαν συγκεκολλη μένα.

Έν τφ χειρογράφφ καταλόγφ τοΰ γραμματοφυλακείου τής μονής 
σημειοϋται ώς «τεμάχιον χρυσοβουλλου λόγου τοΰ Μιχαήλ Κομνηνοΰ άχρο- 
νολόγητον» εί καί τό γράμμα τοΰτο φέρει βεβαίαν χρονολογίαν άπολΰσεως 
την άνωθεν άναγραφομένην.

Ύπό την υπογραφήν έν τφ γράμματι διακρίνοντα τά ίχνη τής διαιρή- 
σεως τής μεμβράνης προς άνάρτησιν τής κατά τό έθος έπιτιθεμμένης σφρα- 
γΐδος τοΰ άπολύσαντος, ήτις άτυχώς δεν ύφίσταται μέν πλέον, πάντως όμως 
θά ήτο από χρυσοΰ, άφ’ οΰ δ άπολΰσας τό γράμμα τιτλοφορείται βασιλεύς 
καί αΰτοκράτωρ 'Ρωμαίων.

Υπέρ τήν υπογραφήν έν τφ γράμματι δέν προτάσσεται ή συνήθης των 
αΰτοκρατορικών χρυσοβοΰλλων λόγων τυπική διάταξις «έφ’ φ καί το ημετε- 
ρον ευσεβές καί θεοπρόβλητον ΰπεσημήνατο κράτος».

6· οημείωσις 10. πεπράχθαι.
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Έάν ή υπογραφή εινε αυθεντική καί σύγχρονος προς to γράμμα, ώς 
έχομεν πάντα λόγον να νομίζωμεν, πρέπει νά άποδοθή τούτο εις τον Δεσπό
την τής ’Ηπείρου Μιχαήλ Β' ’Άγγελον Κομνηνόν Δούκαν, όστις άπεβάοσε 
μέν κατά τό έτος 1272, άλλ’ από τού έτους 1237 μέχρι τού έτους 1259 ϊσχυ- 
σεν επί τοσοΰτον, ώστε καί εις αυτήν τήν κατάληψιν τής Κωνσταντινουπό
λεως νά εποφθαλμιώ Ή χρονολογία τής άπολΰσεως τού γράμματος δεν 
επιτρέπει νά άποδοθή τούτο εις άλλον τινά Μιχαήλ, άλλως εινε γνωστόν δτι 
οΰτος κατά τό έτος 1246, δηλαδή έν έτος προ τής άπολΰσεως τού περί οΰ 
ώδε ό λόγος γράμματος, άπέστειλε πλούσια δώρα εις τάς έν ’Άθφ μονάς 
τού Δοχειαρίου καί τού Αγίου Παύλου.

Άφ’ ετέρου έκ τού γράμματος τούτου έχομεν κατά πρώτον τήν εΐδησιν 
δτι ό Μιχαήλ Β' είχε προσλάβει, ώς πρότερον ό θείος αυτού Θεόδωρος 
’Άγγελος Κομνηνός Δούκας, τον τίτλον τού βασιλέως τών ’Ρωμαίων, δι’ δν 
εινε γνωστόν δτι άντηγωνίζοντο οί έν Ήπειροι ηγεμόνες προς τούς έν Νίκαια. 
Παράδοξος δμως εινε ή έν τή υπογραφή έπωνυμία τού Παλαιολόγου, ήν 
ούδείς τών δεσποτών τής Ήπειρον έφερε, καθ’ δσον τουλάχιστον γνωρίζομεν 
έκ τών δημοσιευθέντων μέχρι τοΰδε χρυσοβούλλων λόγων αυτών.

Τού περί ου ένταύθα ό λόγος Μιχαήλ Β' έλάχιστα μέχρι τοΰδε είνε 
γνωστά γράμματα.1

άγελάδια μικρά μεγάλα έβδομήκοντα, βουβάλια αργά πεντήκοντα, ι 
άλογα σαγμάρια βορδόνια πέντε, προ|βατα ώσί πεντακόσια (και) 
ή τών πιστικών άπασα χρειώδης ακολουθία, μελίσσια έν δια
φόρους τόποις ώσεί (καί) δια|κόσια (καί) έτ(ε)ρα υλικά διάφορα 
άπερ ούκ είς μνήμην έφερον: (καί) ταΰτα μέν ούτως· προσετέ- 
θησ(αν) δε έν τή μονή | παρά τής κυράς Ειρήνης μετά τήν ένταϋθα 
άποβίωσιν τοΰ άνδρός αυτής κυροϋ Φωκά τοϋ καί άλλα|γάτορος 5 

ζευγάρια τρία, τό μέν έν βουβαλικόν, τά δέ έτερα βοεικά, αμάξια 
σιδηροκάνσωτα δύο· άνη|γέρθη δέ (καί) ή έκκλησία τοΰ μετοχιού 
τοΰΑΰλακος ή έπόνόματι τιμώμενη τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρος Προ
κοπίου | παρά τής αυτής κυράς Ειρήνης (καί) δι’ ύλογραφίας ίστο- 
ρήθη· ή αυτή ανοικοδόμησε (καί) υδρόμυλον έν τή αυτή | ποταμία

1. βορδώνια ... πρόβατα 2. ώσεί 3. ifj μονή 5. αιδηροκαύαωτα(;)
6. επ δνόματι 7. άνωχοδόμησε ... τη αυτή 8. ποταμία ...

1 Acta et Dipl. Γ' a. 67 (προνόμια Ραγουζαίων). I. ‘Ρωμανού, Άνδευγαυικόν 
δίπλωμα έν Δελτίψ Ίστορ. Έθν. Εταιρείας τ. Β' ο. 587.
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τοΰ Αΰλακος· (και) αμπέλιον κατεφύτευσεν έν τώ αυτά) τόπον 
εν τή εκκλησία τοΰ αγίου Προκοπίου έθετο | βλαττία λάμνας δύο· 
ή αυτή ιστόρησε (κα'ι) την των μοναρχών μεγάλην τράπεζ(αν)· ώκο- 

10 δομήθησ(αν) δε δι’ αυτής | και τα όπισθεν (κα'ι) έμπροσθεν κελλία 
τών μοναχών προσέϋετο (και) τά δύο τμήματα χωράφια, άπερ 
έξαήνήσατο από Ύαλέα καί τοΰ Άμηρά· έτερον χωράφιον τοΰ 
Συριτιανοΰ ’Αγγέλου άγορασθέν παρ’ αυτής· ή αυτή | κυρά Ειρήνη 
άνέθετο έν τή ρηθείση μονή (καί) τό προσόν αυτή αμπέλιον τό 
κάτωθεν τοΰ άγιου Δημητρίου οΐον|(καί) όσον έστί μετά τοΰ ζευ- 
γηλατείου- περιέθετο αΰτη (καί) τον κόσμον τον τοΰ ευαγγελίου 
τής μονής, βλαττίον έν, | μανουάλια ζυγήν μίαν- ή αύτή ανοικοδό
μησε (καί έτερον υδρόμυλον κάτωθεν τής μονής· δέδωκε δ’ αΰτη 

15 καί | ΰπέρπυρα εκατόν τεσσαρακοντατέσσαρα. Ούτως ούν διαθέμε- 
νος, δστις τών έπιβεβηκότων ή τών | ΰποβεβηκότων τών άνωτέρων 
(καί) μέχρι τών εσχάτων τών τε έκτος τοΰ βήματος καί τών εντός 
όποιας | άρα αξίας τύχοιε πειραθή έναντίωσιν έπάξαι τή παρούση 
μου φανερά διατάξει καί παρά τά έν αύ|τή διατεταγμένα τολμήσαι 
έπιχειρίσειεν ό τοιοΰτος οιος αν (καί) εϊη, ου μόνον έσεϊται άλλό- 
τριος τοΰ θ(εο)ΰ | (καί) τής τών χριστιανών πίστεως, αλλά καί τάς 

20 άράς έπισπάσεται τών τριακοσί(ων) όκτωκαίδεκα | αγίων θεοφόρων 
πατέρων (καί) ή μερίς αύτοΰ μετά τοΰ προδότου ’Ιούδα (καί) μετά 
τών κραξάντων τό άρον | άρον στ(αύ)ρωσον τον τοΰ θ(εο)ΰ υιόν 
βούλομαι γάρ τήν παροΰσ(άν) μου φανεράν διαθήκην βεβαί(αν) 
είναι καί | άπερικλόνητον εις τον αιώνα τον άπαντα γραφεΐσ(αν) 
τή έμή προτροπή διά τοΰ ύπομνηματογράφου τής | άγιωτάτης 
μητροπόλε(ως) Φιλαδελφεί(ας) Μιχα(ήλ) διακόνου τοΰ Παξιμάδη 
ένώπιον τών ύποτεταγμ(έ)ν(ων) j μαρτύρων μηνί νο(εμβρ(ίφ) ίνδ(ι- 
κτιώνος) έκτης έτους ςήινς. -|- Μιχαήλ | έν Χ(ριστ)τω τώ Θ(ε)ώ \ 
πιστός βασιλεύς\καΙ αντοκράτωρ | 'Ρωμαί(ων) Δούκας "Αγγε- 

30 λος Κομνη\νός ό Παλαιο\λόγος -j- 8

8. τώ ανκ7) τόπω ... irj έκκληαία 9. φκοδυμήθησ(αν) 12. τή ... 
μονή... αυτή 13. δοον εστι 14. άντρκοδόμηοε 1δ. τεσσαράκοντα 
τέσσαρα 16. όποιας 17. τύχοι ... πειραθή ... τή παρούση ... φανερά 18. 
αυτή ... επιχειρήσειεν 22. τή έμή προτροπή
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10.
Χρυαόβουλλος λόγος τον αύτοκράτορος ’Ανδρονίκου Β' 

τοϋ Παλαιολόγου.

’Ιούλιος τοϋ έτους (6800) 1292, Ινδ. ε'.

Έπί μεμβράνης διαστάσεων 1,00X0,30 καταγεγραμμένης ύπ’ άριθ. 2ω 
έν τφ χειρογράφφ καταλόγφ τοΰ γραμματοφυλακείου τής μονής. Εις τό δια- 
σφζόμενον αρχέτυπον τοΰ γράμματος τοΰτου ήρτηται έτι ή χρυσή βοΰλλα τοϋ 
άπολΰσαντος τον χρυσόβουλλον λόγον αύτοκράτορος. Έν τφ άρχετΰπφ, ή 
ίδικτιών αναγράφεται ολογράφως δεκάτη πέμπτη, διορθωτέα δμως εις 
πέμπτην, καθ’ δσον αΰτη συμπίπτει προς τό επίσης ολογράφως σημειοΰμε- 
νον έξακισχιλιοστόν οκτακοσιοστόν έτος τής άπολΰσεως τοΰ χρυ- 
σοβουλλου λόγου.

Όμοιοι κατά μέγα μέρος την τε φράσιν καί τό άντικείμενον, δι’ δ άπε- 
λύθησαν, κείνται έν τφ γραμματοφυλακείφ τής μονής δυο έτι υπό τοΰ αΰτο- 
κράτορος ’Ανδρονίκου τοΰ Β'. άπολυθέντες χρυσόβουλλοι λόγοι.

Έκ τούτων ό εις είναι έπί μεμβράνης διαστάσεων 1,55X0,44 καταγε- 
γραμμένης ύπ’ άριθ. 5ω έν τφ χειρογράφφ καταλόγφ τοΰ γραμματοφυλακείου 
τής μονής, καί σημειοΰται ως ύποπτος ή άντίγραφον τοΰ αρχέτυπου, ένεκα 
τής διαφοράς τής ύπ’ αυτόν υπογραφής τοΰ άπολΰσαντος αύτοκράτορος προς 
την τοΰ παρόντος χρυσοβοΰλλου λόγου τοΰ αύτοΰ αύτοκράτορος.

Ώς όντως έν τοΐς πανομοιοτΰποις τών δυο τούτων γραμμάτοον παρατηρεΐ- 
ται, ή υπογραφή τοΰ άπολΰσαντος αύτοκράτορος, δστις είνε εις καί ό αύτός, 
υπέγραψε δέ άμφότερα τά γράμματα κατά τον αύτόν μήνα καί έτος (’Ιούλιον 
τοΰ 1292) είνε διάφορος· διότι πλήν τής διαφοράς τής γραφής εις μέν τό 
παρόν γράμμα υπογράφεται «Άν δρόν ικος έν Χριστφ τφ Θεφ πιστός 
βασιλεύς καί Αύτοκράτωρ ’Ρωμαίων», εις δέ τό ύπ’άριθ. 5“ έπι- 
προστίθεται εις τήν άνοπέρω ύπογραφήν τό έπίθετον »ό Παλαιολόγος». Δεν 
νομίζω δμως δτι τοΰτο καί μόνον άρκεΐ όπως χαρακτηρισθή τό τελευταίον 
τοΰτο γράμμα ως ύποπτον διότι καί εις άλλον χρυσόβουλλον λόγον τοΰ 
αύτοΰ αύτοκράτορος, άπολυθέντα έν έτει 1301 ζ παρατηρεΐται έν τή ύπο- 
γραφή τοΰ αύτοκράτορος ’Ανδρονίκου τοΰ Β', ού μόνον κατά τήν γραφήν 
διαφορά προς τάς ύπογραφάς τών προμνημονευθέντων γραμμάτων, άλλά 
καί κατά τήν διατΰπωσιν ούσαοδεστέρα μάλιστα, καθ’ δσον έν τοΰτφ ό άπο- 1

1 Οίτος έξεδόθη ύπό W. Re gel έν τφ περί χρυσοβούλλων καί γραμμάτων τής 
μονής Βατοπεδίου έργφ του ύπ" άριθ. II (σελ. 6-9).
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λΰσας αΰτοκράτωρ υπογράφεται «’Ανδρόνικος έν Χριστφ τφ Θεφ 
πιστός βασιλεύς καί αΰτοκράτωρ Ρωμαίων Δούκας, ’Άγγελος, 
Κομνηνός ό Παλαιολόγος». Καί δμως καί τό γράμμα τοΰτο καί τό 
εύθύς κατωτέρω έκδιδόμενόν είνε άναμφισβητήτως γνήσια ώς άποδεικνΰε- 
ται καί έκ τής έτι άνηρτημένης χρυσής σφραγΐδος τοΰ άπολΰσαντος αύτο- 
κράτορος.

"Οθεν τό ΰπ’ άριθ. 5ω χρυσόβουλλον δεν δΰναται να ΟεωρηΟή ύποπτον, 
άλλ’ εινε γνήσιον καί αυθεντικόν δέν είνε δμως τό αρχέτυπον, εί καί ή γραφή 
αύτοϋ είνε σύγχρονος σχεδόν προς την εποχήν καθ’ ήν άπελΰθη, άλλ’ άντί- 
γραφον τοΰ αρχέτυπου γενόμενον ολίγα έτη μετά τήν άπόλυσιν αΰτοΰ καθ’ 
δσον έλλείπουσιν από τουτου αί συνήθως διά χειρός τοΰ αΰτοκράτορος ανα
γραφόμενοι λέξεις, δηλαδή ό μήν, αί μονάδες καί δεκάδες τοΰ έτους καί ή 
ίνδικτιών τής άπολΰσεως.

Καί τό γράμμα τοΰτο τό όποιον ήδη έξέδωκεν ό W. Regel, (άρ. I σελ. 
1-5) είνε ώς προς τό περιεχόμενον δμοιον προς τό παρ’ έμοί υπ’ άριθ. 10, 
πλήν διαφόρων τινών γραφών 1 καί χωρίου έλλείποντος από τοΰ ήμετέρου 
γράμματος καί άφορώντος εις τήν δισταχθεϊσαν υπό ’Αλεξίου A'. τοΰ Κομνη- 
νοΰ μετοίκισιν τών εν άγίψ ’Όρει οίκοΰντων λαϊκών εις Πελοπόννησον, ήν 
εϊδησιν μή οΰσαν άλλοθεν γνωστήν τό πρώτον ήδη γνωρίζομεν *

Διά τίνα λόγον δμως άπελύθησαν κατά τον αυτόν μήνα καί τό αυτό έτος ύπό 
τοΰ αΰτοΰ αΰτοκράτορος δυο χρυσόβουλλοι λόγοι, άφορώντες άμφότεροι είς μίαν 
καί τήν αυτήν ΰπόθεσιν; Είνε λίαν πιθανόν δτι άπελΰθη πρώτος ό ύφ’ημών 
δημοσιευόμενος χρυσόβουλλος λόγος καί επειδή εν αΰτφ δέν καθωρίζετο τό 
ζήτημα τής διανομής τής «χώρας τοΰ Μιχαήλ», τής κειμένης μεταξύ τών 
μονών τοΰ Βατοπεδίου καί τοΰ Έσφιγμένου, περί τής κατοχής τής οποίας 
ήριζον οί μοναχοί, τή αιτήσει τών ηγουμένων άμφοτέρων τών μονών, ώς έν 
τφ παρά Regel (I σελ. 4) γράμματι άναφέρεται, άπελΰθη ό δεΰτερος χρυσό
βουλλος λόγος είς συμπλήρωσιν τών έλλειπών διατάξεων τοΰ πρώτου.

Έν πολλοΐς δμοιον τήν τε φράσιν καί τό άντικείμενον προς τον ΰπ’ άριθ- 
10 χρυσόβουλλον λόγον τής ήμετέρας συλλογής1 2 3 είνε έπ’ΐσης καί γράμμα επί 
μεμβράνης διαστάσεων 1,85X0,32 καταγεγραμμένης ΰπ’ άριθ. 4<» έν τφ χει- 
ρογράφω καταλόγω τοΰ γραμματοφυλακείου τής μονής. Τό γράμμα τοΰτο, 
άπηλλαγμένον τών πλείστων τών ορθογραφικών σφαλμάτων τών άλλων καί 
έχον σπανιωτάτας συντομογραφίας τών καταλήξεων, φέρει έτι τήν χρυσήν 
βοΰλλαν τοΰ άπολΰσαντος αυτό αΰτοκράτορος4.

1 Ταόιας σημειώ είς τάς καταλλήλους θέσεις παραγράφων τό γράμμα Α.
2 Βλέπε τό σχετικόν μέρος παρά W. R e g e 1 σελ. 4.
3 Τάς μικράς πρός τόν ήμέτερον παραλλαγάς σημειώ παραγράφων τό γράμμα Β.
4 Έξεδόθη καί τοΰτο ύπό W. Re gel ύπ’ άριθ. 11 (σελ. 6-9).
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f Καί τοις μέν τά πρώτα βάθρα καί κρηπίδας πηξαμένοις αύτάς, 1 
(καί) ιερούς σηκούς, (καί) εύ|αγή σεμνεΐα (καί) φροντιστήρια δομη- 
σαμένοις, (καί) δαψιλείς τοις τάς δαπάνας προσαναλώ|σασιν, επαι
νετός ό τρόπος (και) ή πράξις θεοφιλής· επαινετοί δ’ ούχ ήττον 
κάκεΐνοι, όσοι τά | τοιαΰτα συνορώντες, τη τού χρόνου φορά εις 
παντελή κατενεχθήναι πτώσιν προχωροϋντα | σχεδόν την δυνατήν 6 

έν τούτοις βοήθειαν συνεισφέρουσιν, (και) όσα γε είς άνακαινισμόν 
αύτ(ών) | (καί) έπανόρθωσιν έφορό, έκτελεΐν καθεστήκασιν εδοξε 
τοιγαρουν των προ ήμών βεβασιλευκό|των τισι (καί) προς οικοδο
μάς (καί) ανιδρύσεις καινών φροντιστηρίων μόνων έφρόντισαν ού 
μήν δε | καί τοις προγεγονόσι (καί) υπό χρόνου καταπεπονημένοις 
(καί) κάμνουσι χεΐρα βοήθειας έπώρε|ξαν τή έμή δέ βασιλεία 
κρεϊττόν τε (καί) λυσιτελέστερον εδοξε τών καταπεπονη μενών | ύπερ- 10 
ασπίσασθαι ώς εξόν (καί) μή έάσαι πάμπαν καταπεσειν (καί) τοις 
πριν εύδαιμονί(ας) στέρη|σιν ύποίσεσθαι παντελή -καί γε τά τών 
έργων καλά παραρρυήναι τφ χρόνω (καί) παραδοθήναι τή | λήθη· 
ναι μήν (καί) σύν αύτώ θ(ε)ώ τά νενομισμένα (καί) κατά σκοπόν 
ήμϊν μετά προθυμί(ας) πόσης | έκτελούμενα δείκνυται (καί) είς αΰξη- 
σιν προχωροϋντα χρηστήν (καί) βελτίωσιν (καί) ώς έν βραχεί 
φάναι | οΰκ έστί τί τών δεόντ(ων) (καί) δυναμέν(ων) πραχθήναι 
ούδέν ό μή καί πράττηται, όσον τό είς τήν έμήν ήκον προαίρε|σίν u 
τε (καί) βούλησιν προς γοϋν τοις άλλοις (καί) ή κατ(ά) τό άγιον 
Όρος διακειμένη σεβασμία μονή τ(ής) βασι|λείας μου, ή είς όνομα 
τ(ής) πανυπεράγνοο θεομήτορος ανιδρυμένη (καί) τετιμημένη (καί) 
οΰτω πως τού | Βατοπεδίου έπικεκλημένη, μετ(ά) τών πρώτων (καί) 
περιφανών τεταγμένη ανέκαθεν, εΐτα τής προσούσ(ης) | αυτή τοιαύ- 
της τάξεώς τε (καί) ευδαιμονίας στερηθήναι μικρού δεϊν παντελώς 
κινδυνεΰουσα, διά γε τό | ταύτην μεγίστοις καθυποβληθήναι υπό 1

1. κρηπίδας - αυτόθι πηξαμένοις Α αύτάς πηξαμένοις Β. 2. αύτοϊς A 
τούτοις Β 3. πράξις 6. αφόρα (ώς και ra δύο άλλα γράμματα)... τιοί 
τών προ ημών βεβααιλενκότων A 7. φροντίοαι (ώς όρθώς Α) 8. έπορέ- 
ξαι (ώς όρθώς Α) ώς δέον έπώρεξαν Β 9. τη εμή βασιλεία δέ Α. 10. της 
πριν 12. ναι μην συν αύτώ τώ θεώ Α. 13. φάναι. 14. ούκ ε'ατι τι... 
πραχθήαεται Α- πράττεται Β. 18. αύτή τάξεως Α.
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πειρατών τοΐς δεινοίς (καί) ών ειχεν έντεΰθεν άφαιρεθήναι τα 
20 κά|λλιστα ή μάλλον τα σΰμπαντα, τοΰ ίϊ(εο)ΰ τούτο, οΐς αυτός οιδε 

κρίμασι τε (και) τρόποις, παραχωρήσαντος, αϋ|θις προς τής ήμετέ- 
ρας βασιλείας πολλάκις (και) έν διαφόροις ίκανάς τάς αντιλήψεις 
(και) χορηγί(ας) κομισα|μένη, εις την προτέραν έπανήλθεν ευδαιμο
νίαν τε (και) κατάστασιν, εν ή (καί) νΰν όράται (κα'ι) καλλωπίζεται,| 
συνευδοκοΰσης έπ'ι τοΰτω (καί) τή έμή συναιρούμενης προθέσει 
(καί) αυτής δή τ(ής) έν αυτή τετιμημέν(ης) | πανυπεράγνου ώς εϊρη- 
ται θεομήτορος, ήν (καί) θερμήν προστάτιν ή βασιλεία μου κέκτη- 

25 ται (καί) των έξ αΰ|τής αντιλήψεων (καί) συνασπισμών καθ’ έκάστην 
παραπολάβουσα δείκνυται- έντεΰθεν κ(αί) πολλής | πρότερον τ(ής) 
κηδαιμονί(ας) ή τοιαΰτη τοΰ Βατοπεδίου σεβασμία μονή παρά τής 
βασιλείας μου ώς δε|δήλωται άπολαΰσασα, ταΰτην προτείνονται 
αϊτησιν ή δέ έστι: χουσόβουλλον επορεχθήναι αυτής | έπιβεβαιοΰν 
(καί) έδράζον τήν κατοχήν (καί) νομήν τών προσόντ(ων) τή αυτή 
μονή διά παλαιγενών(καί) λοιπ(ών) | διαφόρων δικαιωμάτων- ή γοΰν 
βασιλεία μου, τ(ήν) τοιαύτην αυτών εύμενώς προσηεμένη αϊτησιν | 

30 (καί) παράκλησιν, επιχορηγεί τούτοις τ(όν) παρόντα χρυσόβουλλον 
λόγον αύτής, δι’οΰ δή (καί) προστάσσει | (καί) διορίζεται κατέχειν 
(καί) εις τό εξής τ(ήν) κατ’ αυτούς τοιαύτην σεβασμίαν μονήν πάντα 
τά ανέκαθεν (καί) μέχρι | τοΰ παρόντος άδιαστίκτως κατεχόμενα (καί) 
δεσποζόμενα παρ’αύτής κτήματά τε (καί) λοιπά, α (καί) ούτως έξ 
ό|νόματος έ'χουσιν, ώς οί τοιοΰτοι άνέφερον μοναχοί- έν τω θέματι 
Σερρών περί που τ(όν)’Στρΰμμονα χωρίον | ή Ζαβερνίκεια μετά 
τ(ής) περιοχής (καί) τών δικαίων αυτών πλησίον τούτου έτερον 

35 χωρίον έπιλεγόμενον Σέμελ|τον μετά τοΰ έκεΐσε άμπελώνος (καί)

20. κρίμασί τε .... οΐς οΐδε τρόποις παραχωρήσαντος Α- οΐς αυτός οΐδε 
τρόποις παραχωρήσαντος Β 21. ανθις πώς Α (ανθίς πως κατ' άνάγνωσιν 
τον Regel) ... έν διαφόροις καιροΐς Α. 23. έπ'ι τοΰτφ τής τή έμή συναιρο- 
μένης Α. 25. παραπολαύουσα- απολαΰονσα δείκνυται Α. 26. κηδεμονί(ας) 
27. προτείνονται τήν αϊτησιν Α επορεχθήναι αντοΐς (ώς κα'ι Β) - αυτή Α 
παλαιγενών χρνσοβονλλων και προσταγμάτων, ετι δε και πρακτικών κα'ι λοιπών 
διαφόρων δικαιωμάτων Β 28. προσηκαμένη (κατά Α καί Β). 32. λοιπά
δίκαια (Α καί Β) 33. Στρνμόνα ο Β Στρυμμόνα. 34. τών δικαίων αν-
τοΰ (ώς Α καί Β)
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των λοιπών δικαί(ων) αυτού, εν οις εύρίσκεται (καί) κελλίδριον έπ- 
ονομαζόμ(εν)ον | Βοδίτζα μετά των έναύτώ προσκαθη μενών έτερον 
χωρίον καλούμενον Χοτολίβι μετά τ(ής) περιοχής (και) | των δικαίων 
αύτοΰ, άλλά καί μετόχων εις όνομα τιμώμενον τών αγίων ’Αναρ
γύρων) μετά τών έν αύτώ προσκα|θημενών, έτι δέ καί αμπελώνων 
(και) τής κατ’ έτος τελούμενης πανηγύρεως- ιυσαύτως (κα'ι) εντός 
τ(ής) θεοσώ|στου πόλεως Θεσσαλονίκης μετόχων είς όνομα τιμώ
μενον τής πανυπεράγνου θεομήτορος μετά τών πε|ρ'ι αυτό οίκημά- 40 
των έν τή περιοχή τοϋ Κοπελτζοΰ χωρίον έπιλεγόμενον τοϋ Κρι- 
μωτά, μετά πάντ(ων) | τών δικαίων αυτού- είς την πλατείαν Τοΰμβαν 
γήν έπωνομαζομένην τού 'Ραφαλίου- περί τ(ήν) νήσον | την Κασάν- 
δριαν μετόχων είς όνομα τιμώμενον τών αγίων μεγάλων μαρτύ- 
ρ(ων) Θεοδώρ(ων) μετά τ(ής) περί αΰ|τό γής έπιλεγομένης τών 
Λεονταρί(ων)- έν τφ χωρίω τού αγίου Μάμαντος μετόχων είς 
όνομα τιμώ|μενον τού άγιου μεγάλομάρτυρος Γεωργίου, ωσαύτως 
(καί) πάροικοι καί άμπελόπακτον (καί) γήν | ούτως έπωνομαζομένην 45 

τοϋ Βατοπεδίου· έν τή περιοχή τή έπιλεγομένη τού 'Αλμυρού | μονί- 
δριον είς όνομα τιμώμενον τού δεσπότου μου σ(ωτή)ρ(ο)ς Χ(ριστο)ΰ, 
μετά (καί) τής έν αύτώ μερικής γής- με|τόχιον είς τ(όν) Προαύλακα, 
έπιλεγόμενον έγχωρίως τό Έλαδιάβα- έτέρα γή μοδίων τριακο- 
σί(ων) | έβδομήκοντα πλησίον τούτου, έπιλεγομένη Άμαξίνα- έν τή 
περιοχή τού τόπου τών Σιδηρο|καυσίων μονίδρων είς όνομα τιμώ
μενον τ(ής) ύπεραγί(ας) θ(εοτό)κου τής Σπηλαιωτίσης, μετά τών| 
δικαίων αυτού- πλησίον τού χωρίου τ(ής) Κομητίσσης μετόχων έπι- 50 

κεκλημένον τού Κουτουλάρι, με|τό τών έν αύτφ προσκαθη μενών- 
έ'τι μετόχων καλούμενον τού Προσφορίου μετά πάσης τής | περι
οχής (καί) νομής (καί) παλαιγενών προσταγμάτων (καί) λοιπών δια-

35. κελλνδριον 36. Χοτολίβοι Α καί Β. 37'. αλλά δη και μετόχων (Α 
και Β) 40. Κολπετζοϋ Α- Κομπελτζοϋ Β. 41. τοΰμβαν εηονομαζομένην -
γη Α κα'ι Β. 42. Κασσάνδρειαν---- μεγαλομαρτύρων (Α και Β) 44. και
παρθικούς 45. εηονομαζομένην ... τη περιοχή' έν Α και γή ήτις οντω πως 
επονομαζόμενη έν Β και γή ή οϋτω πως επονομαζόμενη 46. μονύδριον 
47. έγχωρίως Έλαδιάβα Α 49. μονύδριον Σπηλαιωτίβοης. 51. έτι δε και 
μετόχων Α 52. νομής παλαιγενών Α
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φόρ(ων) δικαιωμάτων, ά (καί) οΰτως έξ | ονόματος έχουσι- το όλον 
πλάγι μετά τής μάνδρας τών άγελαδών έ'τι δέ (και) τα καλά δέν
δρα έ'χον|τα γην μοδίων ρ'· πλησίον αύτοΰ τό έπικεκλημένον Μανε- 

55 δονίσι, μετά τοΰ καταρέοντος ΰδατο(ς) | άπό τής μεγάλης βήγλης 
μέχρι τών δΰω άκροτηρί(ων) τών έν τή θαλάσση, πλησίον τοΰ 
παλαιού | κάστρου1 έτέρα γή τής έπιλεγομένης Συκαμιναί(ας) έ'χουσα 
μοδίων ρ', έως τό χωράφιυν πλησίον τό έπι|κεκλημένον τοΰ Κακο
διάβα· νησίον έπωνομαζόμενον ή Άμολιανή μετά τών δικαίων (κα'ι) 
προνομί(ων) | αύτοΰ- ομοίως και εντός τοΰ άναγεγραμμένου αγίου 
Όρους τά όρια τ(ής) μονής τής βασιλείας μου τοΰ Βα|τοπεδίου 
άρχονται εκ τ(ής) θαλάσσης τής πρώτ(ης) ράχιος, αντίκρυ τοΰ χωρίου 

6ο τοΰ Μηχαήλ, νΰν (δέ) λεγομένου | παλαιοΰ χωρίου, έκ πέτρας ίσταμέ- 
νης ορδής (και) πλατείας, τ(ής) βλεποΰσ(ης) προς άρκτον, ανιόντα 
εις μικράν | πεδιάδα- κάκεΐθεν ανέρχεται την αύτήν ράχιν μέχρι (τής) 
τούμβης, πλησίον τ(ής) όδοΰ έρχομένης έκ | τοΰ Έσφιγμένου- κρα
τών δεξιά λαμβάνει τά καταρρέοντα ΰδατα, έρχεται άνω εις την 
ράχιν την | τρανήν, κάκεΐθεν έρχεται εις την ύψηλοτέραν τούμβαν 
την πετροτήν, άποβλέπουσαν κάτω εις τοΰ Σπα|νοΰ Βαρνάβα- 
κάκεΐθεν διαπερών τάς τρεις τούμβας έρχεται είς την σελάδα έν τή 

65 ριζημαία | πέτρα τή σχιστή, πλησίον τής έρχομένης όδοΰ έπί τών 
Καρών έχων την αύτήν οδόν έρχεται είς τον σταυ|ρόν τοΰ Μακρυ- 
γένους, πλησίον τοΰ κρύου ύδατος (κα'ι) περικυκλοΐ τό Κρυόβουνον, 
κατέρχεται είς την σε|λάδα είς τό σύνορον τό προτατινόν κρατών 
αριστερά τον κατερχόμενον ρύακα πλησίον τοΰ κρύου | ύδατος 
μέν(ων) αριστερά, κατέρχεται τον αύτόν ρύακα εί την περιοχήν τοΰ 
άγιου μεγάλομάρτυρος Γεωργίου | του Στούμπου- κρατών τήν αύτήν 
περιοχήν έρχεται τό κάταντες είς τήν περιοχήν τοΰ αγίου Νικολάου

53. δλον τό πλάγιον μέρος A ... αγελάδων. 54. πλησίον τούτων A ... 
Μακεδονήσι... καταρρέοντος 55. βίγλης ... ακρωτηρίων. 56. Συκαμι- 
νέ(ας) ... εως τοΰ χωραφιού πλησίον τοΰ έπικεκλημένον Κακοδιάβα A 
57. επονομαζόμενοι1' ό Αεπονομαζόμενοι’ Άμολιανή μετά τών δικαίων αντοΰ 
καί προνομίων 59. δάχεως... Μιχαήλ 61. κάκεΐθεν... τήν αύτήν 63. κά- 
κεϊθεν... πετρωτήν 64. κάκεΐθεν... σελλάδα . . . ριζιμαίετ 66. Μακρογέ
νους A 67. σελλάδα ... πρωτατινόν 69. τοΰ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:31:44 EEST - 3.236.241.27



Βυζαντιηκό έγγραφα τής έν "Αθω ίερας Μονής Βατοπεδίου. 225

τοΰ | Στούμπου, μέχρι τοΰ βαθέ(ος) ρύακος· (και) αύθις ανέρχεται 70 

διά τοΰ ρύακος μέχρι των Δικρύ(ων), (καί) σχίζων|τήν ράχιν δισ- 
σώς έρχεται εις την οδόν την βλέπουσαν κατά τάς άνατολάς, δι’ ής 
όδοϋ έρχεται εις την | περιοχήν τοΰ Φαλακρού· κακ τής αυτής περι
οχής κατέρχεται εις την θάλασσαν αντίκρυ των νησί(ων). | Ταΰτα 
πάντα καθέξει (καί) νεμηθήσεται ή τοιαύτη σεβασμία μονή τού 
Βατοπεδίου άναφαιρέτως, | άναποσπάστως (καί) άνενοχλήτως τή 
έμφανεία τού παρόντος χρυσοβούλου λόγον | τής βασιλείας μου 75 

καθώς δηλονότι (καί) άρτίιος εύρίσκεται κατέχουσα (καί) νεμομένη 
αυτά διά των | εΐρημένων παλαιγενών χρυσόβούλλων (καί) προστα
γμάτων έτι δε (καί) πρακτικών (καί) λοιπών δικαιωμάτων (καί) 
ούδείς τών απάντ(ων) έπάξει αύτοΐς επήρειαν ή καταδυναστείαν (καί) 
διενόχλησιν χεΐρα παρέμ[βαλεΐ πλεονέκτιν (καί) άρπαγα- άλλ’ άπο- 
σοβηθ'ήσεται (καί) άποτραπήσεται πας ό τοιοϋτόν τι πλεονεκτικόν 
(καί) άδικον πειραθησόμενος έπενεγκείν τοΐς τοιούτοις κτήμασι 
(καί) λοιποΐς δικαιώμασι τής αυτής | σεβασμί(ας) μονής: τούτου 80 

χάριν (καί) ό παρών χρυσόβουλλος λόγος τ(ής) βασιλείας μου γεγο- 
νώς | έπεχορηγήθη (καί) έπεβραβεύθη τή αύτή σεβασμία τού Βατο
πεδίου μονή: απολυθείς κατά μήνα | Ίούλλιον τ(ής) νύν τρεχούσης 
δεκάτης πέμπτης ίνδικτιώνος τού έξακισχιλιοστού οκτακοσιοστού 
έτους | έν φ καί τό ήμέτερον ευσεβές καί ϋεοπρόβλητον ύπεσημή- 
νατο κράτος :|

φ ‘Ανδρόνικος έν Χ(ριατ)ω τω Θ(ε)ω πιστός βασιλεύς καϊ\ 85 
αύτοκράτωρ Ρωμαίων.

70. Δικρνον Α, οπερ ό Regel εις Δικρόον όιορθοΐ 71. της βλεπον- 
αης A 72. κακ 74. χρνσοβονλλον. 75. άρτι A 76. νεμομένη αυτά 
τών εΐρημένων ... έτι δε και πρακτικών δικαιωμάτων A 77. χεΐρα παρεμ- 
βαλών Α η χεΐρα παρεμδαλεΐ Β 78. άλλ’ άποοοβηθήσεται πας ό τοιοϋτόν τι 
A - αλλά άποτραπήσεται και άποοοβηθήσεται πας ό τοιοϋτόν τι Β 80. λοι- 
ποΐς δικαίοις Α και Β 81. σεβασμία - μονή τοΰ Βατοπεδίον Α 82. ’Ιού
λιον . .. πέμπιης ίνδικτιώνος 83. έπεαημήνατο Α

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Δ'. 15
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11.
Χρνοιόβονλλος λόγος τοϋ αύτοκράτορος ’Ανδρονίκου Β 

τοϋ Παλαιολόγου.

Αύγουστος τον έτους (6831) 1323, Ινδ. <Γ'.

Έπι μεμβράνης διαστάσεων 0,60X0,25 καταγεγραμμένης ύπ. άρ. 1ζ έν 
τω χειρογράφφ καταλόγω τοΰ γραμματοφυλακείου τής μονής.

Δεν φέρει πλέον την χρυσήν τοΰ άπολΰσαντος αύτοκράτορος βοϋλλαν.
Άφορα εις την έπικύρωσιν τής κατοχής κα'ι νομής των κτημάτων τοΰ 

«πανσεβάστου σεβαστοΰ Ίωάννου τοΰ Όρέστου»' τ'ις δμως ό λόγος ένεκα τοΰ 
οποίου ό χρυσόβουλλος ούτος λόγος άπόκειται έν τφ αρχειοφυλακεία) τής 
μονής αγνοώ. Πιθανόν ϊσως είνε δτι ’Ιωάννης ούτος δ Όρέστης ή τών απο
γόνων αύτοϋ τις νά έμόνασεν έν Βατοπεδίω, δπερ ως γνωστόν κέκτηται και 
νΰν έτι έν Μελενίκω μετόχιον μετ’ άμπελώνος, δπερ πιθανόν σχετίζεται προς 
την κατά την αυτήν πόλιν κτηματικήν περιουσίαν Ίωάννου τοΰ Όρέστου, 
τήν άναφερομένην έν τφ παρόντι γράμματι.

ι f Ό (πανσέβαστος σεβαστός) οικείος τής βασιλείας μου κυρ 
Ίω(άννης) ό’Ορέστης άνέφερ(εν) δτι κέκτητ(αι)|εντός τοϋ καστρ(ου) 
Μελενίκου όσπήτια άπ(ό) γονικοτ(η)τ(ος) και άν(θρώπ)ους γονικούς 
αύτοϋ τιν(άς), ήγουν | τον Πατσουράν μετά τών παίδων αύτ(οϋ), 
τούς υιούς τοϋ Κιλεΐνου τόν τε Μιχαήλ (καί) τον Γεώργ(ιον) | τούς
υιούς τής............ τόν Γε(ώ)ρ(γιον) (καί) τόν Θεόδωρον, τούς παί-

5 δ(ας) Ίωάννου τού Κατωτικοϋ λεγομ(έν)ου, | έτι δέ (καί) εις τό 
έμπόριον τοΰ είρημ(έν)ου κάστρου Μελενίκου έτερον όσπήτιον καί 
άν(ί)ρωπ)ον γονικόν αύτ(οϋ) | τόν Ίωάννην εύρισκόμ(εν)ον εις τό 
τοιοϋτον όσπήτιον, εχοντα δέ (καί) άμπ(έ)λ(ιον)· άλλα δή (καί) | είς τό 
'Ραδοβίσδιν άν(9ρώπ)ους δύο ένυποστάτους, τόν τε Βρανάν (καί) 
τόν Τζυκαλ(άν), οϋς | ειχ(εν) ό πενθερός αύτοϋ ό σ(εβαστός) ό Παλά- 
της εκείνος διά χρυσόβούλλ(ου) (καί) έπροικοδοτήθησ(αν) | τούτω 
παρ’ αύτοϋ- κέκτηται δέ ωσαύτως έξ άγορασί(ας) (καί) καθέδραν 1 2

1. (Πανσέβαστος σεβαστός) (εξίτηλοι και μη άναγινωσκόμεναι ίν τω 
αοχετύττω λέξεις σνμπληρωθέϊσαι οντο) εξ αναλογίας από τών στίχων 32, 33)
2. κάστρου . . . όσπήτια (πανταχοΰ έν τω γράμματι οΰτω' ορθόν όσπίτια) . . . 
γονικότ(η)τ(ος) . . . αυτόν τιν(ας). 9. τούτω
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εις τον έκεϊσε | λόγγον τον τοΰ Σ(εβαστοΰ) λεγόμενον μετά αυλής 
(και) όσπητίων (καί) χωράφιον εξ άγορασί(ας) | ώσαύτ(ως) από τοΰ 
Καρβονάρι (καί) τοΰ Λιτοβόη εκείνου (καί) από έτέρ(ων) ώσε'ι 
μοδί(ων) έκατόν | έτερον έκεΐσε χωράφιον μοδίων είκοσι πλησίον 
τής τοιαύτης καθέδρ(ας) αύτοΰ· ετ(ε)ρ(ον) | έκεΐσε έκλειωματικόν 
χωράφιον μοδίων δέκα· έτερον έξ άλλαγωγής χωρά|φιον από τοΰ 
Βαλδουβίνου (καί) έξ άγορασί(ας) άπό τοΰ Κόκκου μοδίων όγδοή- 
(κοντ)α· | ώσαύτ(ως) έξ άγορασί(ας) άπό τοΰ αύτοΰ Κόκκου χωρά
φιον μοδίων επτά· καί έτερον | χωράφιον έξ άγορασί(ας) άπό τοΰ 
αυτοί) Κόκκου μοδίων δέκα, απερ ειχον οί είρημένοι | άπό γονικό- 
τητος· έτερον χωράφιον έξ άλλαγωγής συν τώ έκεΐσε λιβαδίω 
(καί) | έξ άγορασί(ας) άπό τοΰ Μαρίνου (καί) τ(ών) αύταδέλφων 
αύτοΰ μοδίων πεντήκοντα- κέκτη|ται δε (καί) άπό προικός γήν 
μοδίων έκατόν εις τον Βρίμποβον λόγγον, ήτις ήν | έξ άγορασί(ας) 
άπό τοΰ Καβαλλάρ(ι) έκείνου, (καί) μυλοτόπια δύο, έτι δε καί 
άμπ(έ)λ(ιο)ν | είς την Μάλεσταν έξ άγορασί(ας) άπό τοΰ δηλωθέντος 
Καρβωνάρ(ι), έν ω κατεφυ|τεύθη παρ’αύτοΰ καί έτερον άμπέλιον 
μοδίων είκοσι, συν τή | έκεΐσε εύρισκομένη χερσαία γή· έτερον 
έκεΐσε άμπέλιον | έκ προικός μοδίων πέντε- κέκτηται δέ ωσαύτως 
καί είς | τό χωρίον τον Κρούσοβον καθέδραν μετά αύλ,ής καί όσπη
τίων | καί περιβολίων καί άμπέλια έν δυσί τόποις μοδίων δέκα | είς 
την Σέλιανιν ελεύθερα (καί) ταΰτα ευρισκόμενα καί έξ άγορασί(ας)| 
κατεχόμενα παρ’ αύτοΰ, καί παρεκλήτευσεν ϊνα πορίσηται | έπί 
τοΰτοις (καί) χρυσόβουλλον τής βασιλείας μου· την τοιαύτην | παρά
κλησήν αύτοΰ προσδεξαμένη ή βασώεία μου, έπιχορηγεΐ | καί επι
βραβεύει αύτώ, τον παρόντα χρυσόβουλλον λόγον | δι’ ου προστάσ- 
σει καί διορίζεται κατέχειν τον τοιοΰτον πανσέ|βαστον σεβαστόν 
οίκεΐον τή βασιλεία μου τον Όρέστην τά άνωτέρω | καταμέρος 
δηλωθέντα, άναφαιρέτως, άναποσπάστως (καί) άνενο|χλήτως ως 
γονικά, καθώς κατέχει ταΰτα καί μέχρι τοΰ νΰν- καί ποιεΐν | έπ’ αύ- 
τοΐς κ(α)τ(ά) τό είκός όπερ αν καί βούληται καί ένι είς θέλησ(ιν) |

11. Καρβωνάρι. 17. τω. . . λιβαδίω 21. έν ω 22. Tfj 23. ενρι-
αχομέΐΊ] χερηία γ/j. 27. Σέλιανην 31.αντίο 33. Tfj βασιλεία 34. κατά 
μέρος 35. μέχρι
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228 Μιχαήλ Γούδα

αύτοΰ· όί)εν καί τή ίσχύϊ και δυνάμει τοΰ παρόντος χρυσό |βοΰλλου 
λόγου της βασιλείας μου, καθέξει και νεμεθή | σεται ταΰτα ανώτερα 

40 πάσης (καί) παντοίας δημοσιακής έπηρεί(ας) (και) έτέρ(ας) I άπάσης 
διενοχλήσεως (και) ούχ εύρήσει επί τοΰτοις οΰτε παρά τών | κατά 
καιρούς άπογραφομένων έκεΐσε, ούτε άφ’ ετέρου τίνος διενό|χλη- 
σ(ιν) όλως ή διασεισμόν τον τυχόντα, επειδή βούλεται ή βασιλεία 
μου | καί έχει θέλημα κατέχεσθαι τά είρημ(έν)α πάντα παρ’ «ΰΐθϋ, 
ώς γονικά | αύτοΰ, εν παντελεΐ άνενοχλησία- μετά δε την αυτού άπο- 

45 βίωσ(ιν) | κατέχεσθαι ταΰτα κ(α)τ(ά) τον όμοιον τρόπον καί παρά 
τών έξ όσφύος | γνησίανν παίδων καί κληρονόμων αύτοΰ καί παρ’ε
τέρων προς οϋς μέλλει | καταλείψαι τινά έξ αυτών τούτου γάρ χάριν 
έγένετο αύτ(ώ) καί ό | παρών χρυσόβουλλος λόγος τής βασιλεί(ας) 
μου | απολυθείς κ(α)τ(ά) μήνα Ανγονστ(ον) τής ένισταμένης έκτης | 

50 ίνδικτιώνος τοΰ έξακισχιλιοστοΰ | οκτακοσιοστού τριακοστοϋ πρώ
τον έτους. | εν ώ καί τό ήμέτερον | ευσεβές καί θεοπρό|βλητον ύπε- 
σημήνατο | κράτος. ’Ανδρόνικος έν Χ(ριοτ)ώ τώ Θ(ε)ώ | πιστός 
βασιλεύς και αύτοκράτωρ \ 'Ρωμαίων ό Παλαιολόγος. -f-

12.
Χρυσόβουλλος λόγος τοΰ αντοκράτορος 

Ίωάννον ΣΤ' τοΰ Παλαιό λόγον.

Αΰγονατος τον έτους (6852) 1344, ινδ. ι6’

Έπί μεμβράνης διαστάσεων 0,60X0,25 καταγεχραμμένης ύπ’ άριθ. 1 έν 
τω χειρογράφω καταλόγφ τοΰ γραμματοφυλακείου τής μονής, φέρει έτι άνηρ- 
τημένην την χρυσήν τοΰ άπολΰσαντος αΰτοκράτορος βοΰλλαν. ’Αφορά είς 
άναγνώρισιν δικαίων τής μονής έπί τοΰ μετοχιού Προσφορίου καί τών παρ’ 
αυτό κτημάτων.

1 f Έπεί οί μοναχοί τής κατά τό άγιον Όρος διακειμένης σεβά
σμιας) μονής τ(ής) βασιλείας μου | τής εις όνομα τιμωμ(ένης) τής 
πανυπεράγνου δεσποίνης καί θεομήτορος καί έπικεκλημέ(νης) | τοΰ

37. γ/7- 44. άνενοχληοία. 48. αυτ(ω) 52. ίν φ 55. Χ(ριοτ)ψ
τω θ(ε)ώ.
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Βατοπεδίου, άνέφερον είς την βασιλείαν μου καί παρεκάλεσαν, ΐνα 
πορίσωνται χρυσό|βουλλον αυτής, καί κατέχωσιν είς τό εξής άνενο- 
χλήτως καί άδιασείστως, έτι τε άναφαιρέ|τως καί αναποσπάστως, 5 
μετόχων τό καλούμενον Προσφορών, όπερ έχουσι (καί) μέχρι του | 
νϋν, μετά πόσης τής νομής καί περιοχής αύτοΰ καί των έκεϊσε 
προσκαΟημενών, έτι τέ (καί) τοΰ | άνεγερθέντος έκεϊσε παρ’ αύτ(ών) 
πύργου, τής δεήσεως αυτών ή βασιλεία μου εύμενώς έπακού|σασα, 
τον παρόντα χρυσόβουλλον λόγον επιχορηγεί καί επιβραβεύει 
αύτοΐς, |δι’ού προστάσσει θεσπίζει καί διορίζεται, ΐνα κατέχωσιν 
ούτοι καί είς τό εξής, τό είρημένον μετόχων | τοΰ Προσφορίου μετά ίο 
πόσης τής περιοχής (καί) νομής καί παλαιγενών προσταγμάτων 
(καί) λοιπών | διαφόρων δικαιωμάτων, ά καί ούτως έξ ονόματος 
έχουσιν τό δλον πλάγην μετά τής μ(άν)|δρας τών αγελάδων έτι δε 
καί τά καλά δένδρα έχοντα γήν μοδίων ρ'· πλησίον αύτοΰ τό έπι|κε- 
κλημένον Μακηδονίσει μετά τοΰ καταρρέοντοςΰδατος από τής μεγά
λης Βίγλης μέχρι | τών δύο άκροτιρίων τών έν τή θαλάσση· πλη
σίον τοΰ πάλε κάστρου, έτέρα γή τής έπιλεγο|μένης Συκαμιναίας 15 

έχοντα μοδίων ρ'· έως τό χωράφων πλησίον τό έπικεκλημένον | Κακό 
διάβα, έχοντες έπ’ άδειας συνιστάν καί βελτιοΰν αυτά, καί έπι το 
κρεΐττον προάγειν, | κατά τον έγχωροΰντα καί δυνατόν αύτοΐς τρό
πον, καί ως βούλονται τε (καί) δύνανται, μηδαμή | μηδόλως εύρί- 
σκοντες παρά τίνος τών απάντων χάριν τούτου την οίανδήτινα διεν- 
όχλησ(ιν)· | τή γοΰν ίσχύϊ (καί) δυνάμει τοΰ παρόντος χρυσοβούλλου 
λόγου τής βασι J λείας μου καθέξουσι (και) νεμηθήσονται οί είρημέ- 20 

νοι μοναχοί τής δηλωθείσης σεβασμί(ας) | μονής τοΰ Βατοπεδίου 
τό δηλωθέν μετόχων τοΰ Προσφορίου, μετά πόσης τής νομής (καί) 
περι|οχής καί τών δικαίων αύτοΰ, όπερ έχουσιν άρτίως μετά (καί) 
τοΰ άνεγερθέντος παρ’ αυτών έκεϊσε | πύργου, άνενοχλήτως παντά- 
πασι καί άδιασείστως, έτι τέ άναφαιρέτως καί αναποσπάστως· | καί 
μετ’αυτούς οί κατά διαδοχήν έν τή τοιαύτη σεβασμία μονή ασκού
μενοι μοναχοί- καθέξουσι | δε ώσαύτως ούτοι κατά τον ίσον (καί) 25 6

6. τον ννν... ετι τε. 11. πλάγιν 12. αγελάδων 13. Μακεδονήσι 
14. ακρωτηρίων. .. τή θαλάσση... πάλαι 15. Συκαμινιάς εχονσα 17. έπ'ι 
τό .. . μηδαμή. 19. τή 23. ετι τε 24. τή τοιαύτη σεβάσμιο, μονή
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230 Μιχαήλ Γούδα

δμοιον τρόπον μή δέεις αύτούς εύρίσκοντες παρά τίνος επί τού|τοις 
την οίανδήτινα καταδυναστείαν ή διενόχλησιν έπεί τούτου ένεκεν 
έγένε|το αύτοϊς και ό παρών χρυσόβουλλος λόγος τής βασιλείας 
μου, απολυθείς | κατά μήνα Αύγουστον τής ένισταμένης δωόεκά- 
της ίνδικτιώνος τοΰ J έξακισχιλιοστοΰ οκτακοσιοστού πεντηκοστού 

30 δευτέρου έτους | έν ώ και τό ήμέτερον ευσεβές | καί θεοπρόβλητον 
ύπεσημήνατο κράτος. |

Ί" Ίο»(άν)ν(ης) έν Χ(ριατ)ώ τώ Θ(ε)ώ πιστός βασι\λευς και 
αύτοκράτωρ ’Ρωμαί(ων) δ | Παλαιολόγος.

13.

Χρυσόβουλλος λόγος τοΰ αύτοκράτορος 
Ίωάννου τού ΣΤ τού Παλαιολόγου

Αΰγονοτος τοΰ έτους (6852) 1344, Ινδ. ι6'.

Έπι μεμβράνης διαστάσεων 0,70X0,32 καταγεγραμμενης ύπ’ άριθ. 8® έν 
τώ χειρογράφφ καταλόγφ τοΰ γραμματοφυλακείου τής μονής. Φέρει έτι άνηρ- 
τημένην την χρυσήν τοΰ άπολύσαντος αύτοκράτορος βούλλαν. Άφορα τό μέν 
εις άναγνώρισιν τών δικαίων τής μονής επί τοΰ μετοχιού Προσφορίου καί τών 
περί αυτό κτημάτων, τό δέ εις καθορισμόν τών ορίων τής διανομής τοΰ 
χωρίου Μιχαήλ μεταξύ τών μονών Βατοπεδίου καί Έσφιγμένου. Όθεν εινε 
σχετικός ως προς τοΰτο προς τον ύπ’ άριθ. 10 τής παροΰσης έκδόσεως χρυ- 
σόβουλλον λόγον τοΰ αύτοκράτορος ’Ανδρονίκου Β' τοΰ Παλαιολόγου (1292). 
Επαναλαμβάνεται καί έν τφ χρυσοβουλλφ τοΰτφ λόγω ή εΐδησις περί τής υπό 
τοΰ Αύτοκράτορος ’Αλεξίου Aτοΰ Κομνηνοΰ διαταχθείσης μετοικήσεως τών 
λαϊκών κατοίκων τοΰ αγίου Όρους εις Πελοπόννησον.

ι -f Έκ ψυχής αυτεξουσίου (κα'ι) νοεράς (καί) σώματος υπεξουσίου 
(καί) αισθητικού καταρχάς έπλάστη ό άνθρωπος παρά τού πάντων 
Θεού | (και) δημιουργού δεσπότου τοΰ παντός· (κα'ι) βασιλεύς τών 
επί γής γεγονώς ύπό μόνου τοΰ Θεού βασιλεύεσθαυ την θείαν 
δέ | παραβάς εντολήν, τοΰ υπεξουσίου έπαναστάντος τώ αύτεξουσίφ,

25. μη δε 27. τιαρών. 30. εν ώ 32. Χ(ριστ)ώ τώ θ(ε)ώ.
1, κατ άρχάς ίπλάοθη
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(και) Θεός έπιθυμήσας ού γέγονεν- άλλα τή | λιχνεΰσει τής θεώσεως 
ύπετάγη τό αυτεξούσιον τφ υπεξουσίου παρά φύσιν διά τούτο υπό 
τού Θεού | έξόριστον τό ανθρώπινον γίνεται γένος· (κα'ι) τής άμαρ- 5 
τίας πληθυνομένης αύτφ, ΐνα μή δίκην ιχθύων οί ίσχυ|ρότεροι τών 
ανθρώπων τούς ασθενέστερους καταπίνωσιν, ό Θεός τούς ανθρώ
πους άρχειν τών ανθρώπων | ως φιλάνθρωπος ών φκονόμησεν έπει 
δε, ώς έφημεν, εκ ψυχής νοεράς (καί) σώματος αισθητικού τό 
άν|θρώπινον άπαν συνέστηκε γένος, (και) δύο αρχηγούς έπεβράβευ- 
σεν αύτώ, ήγουν ιεροσύνην (και) βασιλείαν, ΐνα | τή μεν ιεροσύνη τό 
αυτεξούσιον ποδηγεΐται (καί) διακυβερνάται προς τά θεία κτήματα, 
τή δε βασι|λεία τό υπεξούσιον ραύδω (καί) μαχαίρα, φόβων δντων ίο 
άκον ύποκλίνηται τφ φύσει δεσπόζοντα διό κατ’ άμ|φω την δεσπο
τείαν δ,τε άρχιερεύς (καί) ό βασιλεύς έπικέκληνται, μόνοι λαχόντες 
έκ θεού βασιλεύεσθαι. |

Έπεί τοίνυν οί μοναχοί τής κατά τό άγιον “Ορος διακειμένης 
μονής σεβάσμιας τής βασιλείας μου τής εις | όνομα τιμωμένης τής 
πανυπεράγνου δεποίνης (καί) θεομήτορος, έπικεκλημένης τού Βατο
πεδίου, άνέφερον | προς την βασιλείαν μου πώς ένοχλοΰσιν αυτούς 
τά περικύκλω αύτών μονήδρια (καί) παρεκάλεσαν, ΐνα πορί|σωνται 16 

χρυσόβουλον αυτής (καί) κατέχωσιν εις τοεξής άνενοχλήτως (καί) 
άδιασείστως, έ'τι τε άναφαιρέτως (καί) | άναποσπάστως· ή γούν βασι
λεία μου την αυτών εύμενώς ταύτην προσηκαμένη αΐτησιν (καί) 
παρά|κλησιν επιχορηγεί αύτοΐς τον παρόντα χρυσόβουλλον λόγον 
αυτής, δι’ ού προστάσσει (καί) όρίζε|ται κατέχειν (καί) εις τοεξής την 
κατ’ αυτούς τοιαύτην σεβασμίαν μονήν πάντα τά άνέκαθεν (καί) 
μέ|χρι τού παρόντας άδιαστίκτως κατεχόμενα (καί) δεσποζόμενα 
παρ’αυτής κτήματά τε καί λοιπά δίκαια-1 μετόχων τό καλούμενον 20 
Προσφορών μετά πάσης τής περιοχής (καί) νομής (καί) παλαιγε- 
νών προσταγ|μάτων (καί) λοιπών διαφόρων δικαιωμάτων, ά (καί) 
ούτως έξ ονόματος έ'χουσιν δλον τό πλάγιον μετά τής | μάνδρας τών 
άγελαδών έ'τι δε καί τά καλά δένδρα έχοντα γήν μοδίων ρ'· πλη- 8

8. Ιερωούνην 9. Ιερωσύνη . . . ποδηγήται. 10. ράβδφ ... άκον 
14. περικύκλω . . . μονύδρια 15. χρυσόβουλλον. .. το έξης. 18. το εξής 
22■ αγελάδων
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σίον αυτών τό έπικεκλη|μένον Μακηδονίσει μετά τοΰ καταρρέοντος 
ΰδατος από τής μεγάλης βίγλης μέχρι των δυο άκροτηρίων τών | έν 
τή θαλάσση αντίκρυ τοΰ παλαιού κάστρου- έτέραν γήν την έπιλεγο- 

25 μένην τής Συκαμιναίας έχουσ(αν) | μοδίων ρ' έως τοΰ χωραφιού 
πλησίον τοΰ έπικεκλημένου Κακοδιάβα· ομοίως επειδή (καί) οί 
πρώην βασιλείς τών | 'Ρωμαίων δέδωκαν τό χωρίον τοΰ Μιχαήλ τό 
νΰν λεγόμενον ΓΙαλαιοχωρίον τό διακείμενον εις τό άγιον ’Όρος, 
ΐνα | υπηρέτηση τή σεβασμία μονή τής βασιλείας μου τοΰ Βατοπε
δίου (καί) ό προ ημών βασιλεΰσας κύριος ’Αλέξιος | ό Κομνηνός 
έμετοίκησε τα χωρία από τοΰ αγίου ’Όρους εις τήν Πελοπόνησον, 
έμεινεν ή χώρα τοΰ Μιχαήλ ή νΰν λε|γομένη Παλαιαχωρίον, έμει
ναν (καί) οί τόποι τοΰ ΙΙαλαιοχωρίου τοΰ Μιχαήλ υπό τήν δεσπο- 

30 τείαν τής μονής τής | βασιλείας μου τοΰ Βατοπεδίου- άλλ’ επειδή 
πολλά έχουσι ζώα ένοχλοΰντα τήν μονήν τοΰ Έσψιγμένου, έλΰών | 
προς τήν βασιλείαν μου ό καθηγούμενος τής μονής τοΰ Έσφιγμένου 
(κΰρ) Γερμανός (καί) οί έντή αυτή μονή άσ|χολούμενοι μοναχοί παρι- 
κέτευσαν τήν βασιλείαν μου περί τοΰ χωρίου τοΰ Μιχαήλ τοΰ νΰν 
λεγομένου Πα|λαιοχωρίου- ή βασάιεία μου τήν τούτων δέησινπροσ- 
ηκαμένη ευδοκεί τά περί τούτου προστάσει ή βα|σιλεία μου (καί) 
διαχωρίζει τά όρια τοΰ Παλαιοχωρίου τοιούτως- άρχεται εκ τής 

33 θαλάσσης έκ τής ρά|χιος τής οΰσης αντίκρυ τοΰ χωρίου τοΰ 
Μιχαήλ τοΰ λεγομένου ΙΙαλαιοχωρίου, έκ πέτρας ίσταμένης ορθής| 
(καί) πλατείας τής βλεπούσης προς άρκτον (καί) έρχεται άνωθεν εις 
μικράν πεδιάδα, κακεΐθεν έχων τήν αυτήν | ράχιν ανέρχεται εις τήν 
τούμβαν πλησίον τής όδοΰ τής έρχομένης έκ τής μονής τοΰ Έσφι- 
γμένου, καί κρα|τών δεξιά λαμβάνει τά καταρρέοντα ΰδατα, (καί) 
έρχεται άνωθεν εις τήν τρανήν ράχιν, εύρίσεται τά καταρ|ρέοντα 
ΰδατα (καί) τό χωρίον τοΰ Μιχαήλ τό Παλαιοχωρίου συν τοΐς 

40 καταρρέουσιν ΰδασι- ταΰτα δέδωκα τή μονή | τοΰ Έσφιγμένου (καί) 
έκτών ορίων αυτών μηδαμώς έχέτω μηδέν ποιεΐν τι κατ’ αυτών ή 
σεβασμία μονή τής βα|σιλείας μου τοΰ Βατοπεδίου, μήτε τά ζώα 
αυτών ένόχλησιν μήτε αύτοί οί μοναχοί σκάνδαλα μεταξύ αύτ(ών)| 
παρεχέτωσαν αύτοίς- έτι κάκ τής αυτής τρανής ράχιος έρχεται εις

23. Μακεδονήσι... ακρωτηρίων. 25. Συκαμινέας 26. πρφην 28. έμετοί
κησε: δημώδης τύπος αντί τοΰ μετώκιαε ... Πελοπόννησον... χώρα 30. ζώα. 
34. προστάσσει 37. κακεΐθεν... τοϋμβαν 39. εΰρίσκεται 41. ζφα 42. κάκ.·,
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την ύψηλοτέραν Τοΰμβαν χήν πε|τρα>τήν άποβλέπουσαν κάτω εις 
τοΰ Σπανουβαρνάβα· κάκεΐθεν διαπερά τάς τρεις τούμβας (και) 
έρ|χεται εις την σελάδα εις την ριζημαίαν πέτραν την σχιστήν πλη
σίον τής δδοϋ τής ερχόμενης εις τάς | Καρύας- έχων την αυτήν οδόν 
έρχεται εις τον στ(συ)ρόν τοΰ Μακριγένους πλησίον τοΰ κρύου ΰδα- 
τος καί|περικυκλοΐ το Κρυόβουνον, κατέρχεται εις τήν σελάδα εις τό 
σΰνορον τό ΙΤροτατινόν κρατών αριστερά τον |κατερχόμενον ρύακα 
πλησίον τοΰ κρύου ΰδατος μένων αριστερά πλησίον τής πέτρας τής 
βλεπούσ(ης) | κατά άνατολάς τής έχούσης σχήμά τι μήτης, κατέρχε
ται τον αυτόν ρύακα εις τήν περιοχήν τοΰ | αγίου μεγαλομάρτυρος 
Γεωργίου τοΰ Στούμπου, κρατών τήν αυτήν περιοχήν έρχεται τό 
κάταντες εις τήν | περιοχήν τοΰ αγίου Νικολάου τοΰ Στούμπου 
μέχρι τοΰ βαθέως ρύακος, αύθις έρχεται άνωθεν | τον ρύακα μέχρι 
τών Δικροών, (και) σχίζων τήν ράχιν δισσώς έρχεται εις τήν οδόν 
τήν βλέπουσαν κ(α)τ(ά) | άνατολάς δι’ ής όδοΰ έρχεται εις τήν περι
οχήν τοΰ Φαλακρού, κακ τής αυτής περιοχής κατέρχεται | εις τήν 
θάλασσαν αντίκρυ τών νησιών ταΰτα πάντα καθέξει (κα'ι) νεμηθή- 
σεται ή τοιαύτη σεβασμία | μονή τοΰ Βατοπεδίου άναφαιρέτως (και) 
άναποσπάστως (καί) άνενοχλήτως τή έμφανεία τοΰ παρόντος | χρυ- 
σοβούλλου λόγου τής βασιλείας μου (καί) ούδείς τών απάντων 
έπάξει αύτοΐς έπήρει(αν) | ή κατά δυναστείαν (καί) διενόχλησιν τού
του χάριν καί ό παρών χρυσόβουλλος λόγος τής | βασιλείας μου 
γεγονώς έπεχορηγήθη (καί) έπεβραβεύΟη τή τοιαύτη σεβασμίρ τοΰ 
Βατοπεδίου μο|νή, απολυθείς κ(α)τ(ά) μήνα Αύγουστον τής ένιστα- 
μ(έν)ης δωδεκάτ(ης) ίνδικτιώνος τοΰ έξάκις χιλιοστού οκτακοσιο
στού πεντηκοστού | δευτέρου έτους· έν φ (καί) τό ήμέτερον ευσεβές 
καί θεοπρόβλητον ύπεσημήνατο κράτος|

t Ί(θ(άνν)ης έν Χ(ριστ)ω τω Θ(ε)ώ πιστός βασιλεύς και 
αύτοκράτωρ | 'Ρωμαίων δ Παλαιολόγος.

τοΰμβαν 43. κάκεΐθεν 44. οελλάδα ... ριζιμαίαν 45. Μακρνγένονς (ώς 
καί αλλαχού κεϊται) 46. οελλάδα... Πρωτατηνόν (;) 48. μύτης 50. βαθέος
51. Αικροών: (αλλαχού εν γράμμασι δημοοιευομένοις ενταύθα Αικρνου)
52. κακ. 56. καταδνναοτείαν 58. εξακισχιλ.ιοστού 59. νπεσημήνατο.

45

60

55

60
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14.

Χριιοόβονλλος λόγος τον βαοιλέως τής Σερβίας 
Στεφάνου Δουοάν.

’ Απρίλιος τον έτους (6856) 1348, ϊνδ. a

Έπί χάρτου διαστάσεων 0,40X0,30, ΰπ’ άριθ. 2 έν τω χειρόγραφό) 
καταλόγο) τοΰ γραμματοφυλακείου της μονής. Αι έν στίχφ 26 στιγμαί αντί 
λέξεως τελείως εξίτηλου καί μη άναγινωοκομένης, ής τήν πιθανήν συμπλήρω- 
σιν προτείνομεν κατ’αναλογίαν εκ τοΰ ΰπ’άριθ. 16 γράμματος. Ύπό τό 
γράμμα κεΐται σλαβωνιστί ή υπογραφή τοΰ άπολΰσαντος αυτό Σέρβου βασι- 
λέως, ής τήν τε άνάγνωσιν καί μεταγλώττισιν όφείλομεν εις τον Μακαριώτα- 
τον Μητροπολίτην ’Αθηνών κύριον Χρυσόστομον Παπαδόπουλον. Ή υπο
γραφή έν μεταφράσει έχει οΰτω: «Στέφανος δούλος Χριστού τοΰ 
Θεοΰ πιστός βασιλεύς».

f Πολλών καί μεγάλων δωρεών άπολαύσας παρά τής πανυπερά- 
γνου μου δεσποίνης καί θεομήτορος, έπεί καί πάντα τά κ(α)τ’ έμαυ- 
τόν εις τήν προστασίαν (καί) βοήθειαν | αυτής άνεθέμην καί διά 
τοϋτο πολλ(άς) οφειλών αυτή τάς άμοιβάς (καί) δι’ έργων ευχαρι
στίας) έπειδήπερ καί νΰν βοήθεια καί άντιλήψει αυτής ήξιώθην 
καί τής εκ πολλών τών χρόν(ων) ένοΰσης μοι | θερμοτάτης εφέσεως 
καί ήλθον εις τάδε τό άγιον καί ιερόν ’Όρος καί προσεκύνησα 
αυτήν έν τή σεβασμία μονή τή εις όνομα ταύτης καί έπικεκλημ(έν)η 
τοΰ Βατοπεδίου διά τε | τάς εις έμέ ρηθείσας εύεργεσί(ας)
αυτής, άμα δε (καί) διά τον πόθον δν εξ αρχής έσχον καί κατεβάλ- 
λοντο εις τήν τοιαύτην σεβασμίαν μονήν οί αοίδιμοι καί μακαρΐ- 
ται πρόγονοι τ(ής) βασι|λεί(ας) μου, αλλά δή (καί) διά την θερμήν 
αγάπην ήν ιδίως τρέφει ή βασιλεία μου εις τήν τοιαύτην μονήν, τον 
παρόντα χρυσόβουλλον λόγον έπιχορηγοΐ καί έπιβραβεύει ή βασι
λεία μου | προς αυτήν, δι’ οΰ προστάσσει (καί) διορίζεται κ(α)τέχειν 
καί νέμεσθαι τήν τοιαύτην σεβασμίαν μονήν πάντα δσα κέκτηται 
μετόχια άρτίως διά τε παλαιγενών χρυσοβούλλων κ(αί) | τής βασι- 2

2. αυτή ... βοήθεια 3. εφέσεως . .. τή σεβασμία μονή τή ... έπικελη- 
μ(έν)γ) 4. κατεβάλοντο(;) 5. τήν .., επιχορηγεί.
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λεί(ας) μου και δι’ ετέρυγν δικαιωμ(ά)τ(ων), ήγουν κτήματα, πύρ
γους, μετόχια έν τή Καλαμαρία διακείμενα καί αλλαχού, άλλα δή 
κα'ι τό έπιχορηγηθέν άρτίως τή τοιαύτη | σεβασμία μονή χωρίον τον 
άγιον Μάμαντα διά χρυσοβούλλου τής βασιλεί(ας) μου μετά πόσης 
τής νομής καί περιοχής αύτ(οΰ), καθώς προκατεΐχον αύτό και οί 
ΒαρβαρηνοΙ στρατιώται, έφ’ ώ δή | χωρίω προωκοδόμησε και πύρ
γον ή τοιαύτη σεβασμία μονή εις τό άρχαϊον αυτής έκεΐσε μετόχων, 
τό εις όνομα τιμώμενον τού μεγάλομάρτυρος Γεωργίου- ωσαύτως 
(και) τήν σκάλαν των | Λεονταρίων καί τό παρασκάλιον τής μικράς ι 
θαλάττης, ά και αυτά έκέκτηντο οί δηλωθέντες Βαρβαρηνοί- και 
τήν γήν τού Μουζάκη, τήν εκεί πλησιάζουσαν, τ(ών) τριακοσί(ων) 
μοδί(ων)- καί τήν διά προσ|τάματος τ(ής) βασιλεί(ας) μου δωρηθεϊ- 
σαν γήν τή τοιαύτη μονή, τής τε Τζακωνίσσης εκείνης τού ’Αμνού 
όμοί(ως) καί έτέρ(ων) έποίκ(ων) Θεσσαλονίκης άμπ(έ)λ(ια) καί χωρά
φια όσα έκέκτηντο ούτοι έν τώ περιορισμώ τούτω | καί τούς έκέισε 
καθημ(έν)ους Κασανδρηνούς, μετά των έν τή νήσω Κασανδρία 
γονικών αύτών στάσεων καί τούς νομαδιαίους τόπους τούς έν αυτή, 
οϋς άνωθ(εν) έκ μακρ(ών) χρόν(ων) κ(α)τέχει ή τοιαύτη σεβασμία 
μονή, αλλά καί όσον έδί| δου αύτη χάριν νομής τών ταύτης ζώων, 
έκκόπτει άρτίως καί τούτο ή βασιλεία μου- έπιβραβεύει άρτίως ή 
βασιλεία μου τή τοιαύτη μονή (καί) τούς έν τώ μετοχίω αυτής περί 
τήν Έρμίλειαν εύρισκομ(έν)ους παροίκ(ους) τινών | έποίκων Θεσσα
λονίκης, οϋς κ(α)τεΐχ(εν) ό οικείος τή βασιλεία μου έπαρχος ό ’Ίσα- 
ρις μετά τών υποστάσεων αύτ(ών) καί τά πλησίον τού έκεΐ ποταμού 
έκλειωματ(ικ)ά χωράφια· ομοίως καί τό είς τά Σιδηροκαύσια 
μετό|χιον αυτής τήν Σπηλαιοότισσαν καί τ(ούς) άφιερωθέντας έν 15 

αυτή παροίκ(ους) παρά τού Καβάσιλα, καί όσα άλλα δίκαια αυτού 
άφιέρωσ(εν) ό τοιούτος- ομοίως περί τάς Σέρρας οσα άφιέρωσ(εν) 
ό Φωκό|πουλος γονικά αύτ(ού), άμπ(έ)λ(ια) καί χωράφια καί μύλω- 7

7. τή Καλαμαρία ... τή τοιαύτη 8. σεβασμία μονή ... στρατιώται ... 
εφ" ώ 9. χωρίω προωκοδόμησε... πύργον. 11. τη τοιαύτη μονή... τω 
περιορισμώ τούτω 12. τη νήσω Κααανδρεία ... αυτή . . . μονή 13. ζφων 
... τή τοιαύτη μονή ,.. τω μετοχίω. 13. ' Ερμύλειαν 14. τή βασιλεία 
15. αυτή... δαα ...
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ν(ας) τ(ούς) πλησίον τοΰ παραπορτιού- καί τα εντός τοΰ κάστρου 
όσπήτια αύτοΰ ιιετ(ά) τ(ής) νομής και περιοχής αύτ(ών) καί γήν τον 
Θολόν γονικ(ήν) αύτ(οϋ) μοδίων | πεντακοσίων- όμοί(ως) περί τό 
κάστρον Ζιχνών δσα άφιέρωσ(εν) ό Δρύινος εκείνος καί ό οικείος 
τή βασιλεία μου κΰρ Μάρκος ό ’ Αγγελος ευκτήρια, όσπήτια, χωρά
φια καί άμπ(έ)λ(ια) έκ γονικής αυτών | ύποστάσε(ως), δσα (καί) οία 
εϊσίν ωσαύτως καί δσα άφιέρωσ(εν) ό οικείος τή βασιλεία μου 
μέγ(ας) έταιρειάρχης κΰρ ’Ιωάννης ό Μαργαρίτης δι’ ορισμού τής 
βασιλεί(ας) μου, δσον έκέκτητο περί την Δράτζοβαν τό | χωρίον καί 
γήν εις την μικράν Νεβόλιαν(ην), καί δσον είχεν εις την Καισσα- 
ρόπολιν, άτινα προκατείχε διά χρυσοβούλλου τοΰ βασιλέ(ως) των 
'Ρωμαίων (καί) λοιπών δικαιωμ(ά)τ(ων) δμοί(ως) (καί) διά. χρυσο- 

20 βούλλου | τής βασιλείας μου- αλλά δη καί την είς την Χρυσούπολιν 
γήν αύτοΰ, καί εντός τοΰ κάστρου εκκλησίαν (καί) όσπήτιν όμοί(ως) 
καί δσα άφιέρωσ(εν) ό οικείος τή βασιλεία μου κριτής τοΰ φοσσά- 
του ό Μαυροφόρος | από τε προικός αύτ(οΰ) καί γονικότητος καί έξ 
άγορασί(ας), τά τε εντός κάστρου όσπήτια (καί) εκτός αμπέλια καί 
χωράφια, μετά παντός τοΰ είς τό Γραδίστιν καθίσματος, τοΰ περι
βολιού (καί) τ(ών) οίκημ(ά)τ(ων) | (καί) πάσης τής νομής καί περι
οχής αύτοΰ- καί τά χωράφια άπερ είχε διά χρυσοβούλλου- έτι έπιχο- 
ρηγοΐ ή βασιλεία μου τή τοιαύτη μονή τό κ(α)ταρρέον άπό τ(ής) 
Σανιανής ύδωρ, ωσάν νέμηται | άκωλύτως καί χρήται αύτώ οπότε 
βούλοιτο άνεμποδίστως πάντη καί χωρίς τίνος βάρους καί (έπιθ)έ- 
σεως- ωσαύτως (καί) τό είς την Δράμαν μετόχων τών αγίων (καί) θαυ
ματουργήν) ’Αναργύρων μετά πάσης | τής νομής (καί) περιοχής 
αύτοΰ καθώς προευηργέτησε τούτο ή βασιλεία μου προς αύτήν 
ώσαύτως καί την είς την Χρυσούπολ(ιν) γήν την άπό τοΰ Λάσκαρι 

26 τοΰ επί τ(ής) τραπέζης τ(ήν) όνομαζομ(έν)ην Άλευροΰν | μοδί(ων) 
ούσαν πεντακοσίων, καί έτέραν πλησίον τοΰ κάστρου μοδί(ων) εκα
τόν πεντήκοντα, καί εντός τοΰ κάστρου τόπον, δν έκράτησ(εν) ως

όσπήτια. 17. τή βασιλεία... όσπήτια 18. τή βασιλεία 20. όσπήτιν... τή
βασιλεία. 21. όσπήτια 22. επιχορηγεί... τή τοιαύτη μονή 23. αντώ. . .
πάντη . . . (επιθ)έοεως: την ήμιεξίτηλον ταύτην λέξιν συμπληροϋμεν εξ αναλο
γίας προς ετερον δημοσιευθηαόμενον γράμμα.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:31:44 EEST - 3.236.241.27



Βυΐ,αντιακύ έγγραφα τής έν Άθω ίερας Μονής Βατοπεδίου. 237

οίκεΐον ό μέγας παπί(ας) ό Τζαμπλάκ(ον) έπικυροΐ ή βασιλεία μου 
και έπι|κυροΐ καί τό παρά τοΰ πρώτου δοθέν αυτή κελλίον εντός
τοϋ ’Όρους τό έπονομαζόμενον τοΰ .........  (οθεν) τη ισχύει (καί)
δυνάμει τοΰ παρόντος χρυσοβούλλου λόγον | τής βασιλεί(ας) μου 
καθέξει καί νεμηθήσεται ή τοιαύτη σεβασμία μονή τοΰ Βατοπεδίου 
αναφαίρετος καί αναπόσπαστος ετι τέ άνενοχλήτος καί αδιάσει
στος καί ούτε οί νΰν κεφαλαττικεΰοντες ζουπάνοι | οΰτε οί διαδε- 
ξόμενοι τούτους, ούτε μην οί τά τοΰ δημοσίου ή τα τής άπογραφής 
διεργοΰντες εξουσι ποτέ άδειαν διενοχλήσαι ή όλος πόδα βαλεΐν έν 
τοιούτοις μετοχίοις (τής) μονής λέγο δε τοΐς έν το | Στρυμμόνι, τή 
Ζαβαρνικεία, τή Χοτολίβον, έν τή Δράμα, τά Ζίχνα, ταΐς Σέρραις, 
τή Θεσσαλονίκη, το Έαφαλίο, το Κρυμοτά, τή Κριτζίστη, τή Βερ- 
ροία, το άγιο Μάμαντι|τή Έρμιλεία, τοΐς πλησίον τοΰ άγιου 
Όρους, τοΐς έντός αύτοΰ καί άλλαχοΰ ένθα κέκτητ(αι)· άποκόπτει 
γάρ ό βασιλεία μου άπό τον τοιούτον πάντ(ον) κτημ(ά)τ(ον) αυτής 
ζευγαρατίκιον, μιτάτον, βιγλιατικόν, δια | βατόν, έννόμιον, άγκαρείαν, 
ψομοζημίαν, σιτάρκειαν, καστροκτισίαν, ξυλάχυρον καί άλλο παν 
δημοσιακόν ή βασιλικόν ζήτημα, νΰν τε ένεργούμ(εν)ον καί ύστερον 
έπινοηθησό| μ(εν)ον τούτου χάριν (καί) ό παρών χρυσόβουλλος 
λόγος τής βρσιλείας μου γεγονος έπεχορηγήύη τή τοιαύτη σεβα
σμία μονή τοΰ Βατοπεδίου, εις παντοίαν (καί) διηνεκή αύτής άσφά-| 
λείαν, απολυθείς κ(α)τ(ά) μήνα ’ Απριλλίω τής νΰν τρεχούσης πρώ
της ίνδικτιονος τοΰ C« ο« πεντηκοστού έκτου έτους | έν ο καί 
τό ήμέτερον ευσεβές καί θεοπρόβλητον ύπεσημήνατο κράτος·}·

2G. αντή........... (εξίτηλος λέξις' πιθανώς πρόκειται περί τίνος των κελλίων
τον Κολετζή η τον Δομέτη' πρβλ. γράμμα 15 στ. 17,18) ■■■τη ίσχνι 27. ετι 
τε... κεφαλατικενοντες 28. εξουσι ποτέ άδειαν. 29. τοΐς έν τω 30. Στρυ- 
μύνι, τή Ζαβαρνικεία, τή Χοτολίβον . . . τή Δράμα . . . τή Θεσσαλονίκη, τω 
’Ραφαλίω, τω Κρυμωτα (αλλαχού κεΐται Κριμωτα), τή Κριτζίστη, τή Βερροίά, 
τώ άγίω 31. τή Έρμνλείά . . . μιτάτον. 32. διαβατόν (αλλαχού διαβατι
κόν) ... αγγαρείαν... σιτάρκειαν 33 τή τοιαύτη σεβασμία μονή. 34. ’Απρί
λιον 35. έν ω.
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238 Μιχαήλ Γοΰδα

15.

Xρνοόβουλλος λόγος τον αύτοκράτορος Ίωάννου ΣΤ 

τον Παλαιολόγον.

Σεπτέμβριος του (έτους (68β5) 1350, ίνδ. ι

Έπί μεμβράνης διαστάσεων 0,98X0,53 καταγεγραμμένης υπ’ άριθ. 9ω εν 
τώ χειρογράφω καταλήγω τού γραμματοφυλακείου τής μονής. Δεν φέρει νΰν 
την χρυσήν τού άπολύσαντος αύτοκράτορος βούλλαν.

Μεταξύ τών στίχων 45, 46 καί 46, 47 διά μεταγενέστερος χειρός καί 
άλλης μελάνης εχουσι γραφή αί λέξεις: «προς τούτοις τό 'Ραφα|λίου
δλονκαίτοϋ Κριμωτα καί τό................................................................... »
(δια τών στιγμών δηλοΰνται τρεις ή τέσσαρες λέξεις τής προσθέτου ταύτης 
γραφής δυσανάγνωστοι).

1 j· Έπεί οί μοναχοί τής κατά τό άγιον όρος τοΰ "Αθω διακειμέ- 
νης σε(βασμίας) μονής τής βασιλεί(ας) μου τής είς | όνομα τιμώμενης 
τής πανυπεράγνου δεσποίνης καί Οεομήτορος καί έπικεκλημένης τό 
Βαταπέδιον | έζήτησαν καί παρεκάλεσαν την βασιλείαν μου πορίσα- 
σδαι χρυσόβουλλον ταύτης στέργον καί έπιβε|βαιοΰν τά προσόντα 
αύτοΐς παλαιγενή χρυσόβουλλα καί προστάγματα, ετι τέ άπογραφι- 

5 κάς παραδόσεις | καί λοιπά δικαιώματα, εν οις διαλαμβάνονται κατά 
μέρος τά τής τοιαύτης σεβασμί(ας) μονής εν διαψόροις | τόποις δια- 
κείμενα κτήματα· την τοιαύτην δέησιν εύμενώς προσδεξαμένη 
ή βασιλεία μου, τον παρόντα | χρυσόβουλλον λόγον έπιχορηγεΐ 
καί έπιβραβεύει αχιτοΐς, δι’ ου προστάσσει καί ευδοκεί καί | διορί
ζεται, ά>σ άν κατέχη καί εις τοεξής ή όηθεΐσα σεβασμία μονή τής 
βασιλ(είας) μου τό Βατοπέδιν, τά | προσόντα αυτή κτήματα διά τε 
τών παλαιγενών χσυσοβούλλων, προσταγμάτων, άπογραφικών 

ίο παραδόσ(εων) | καί λοιπών δικαιωμάτων, άνενοχλήτως, άναφαιρέτως 
καί άναποσπάστως, άτινα καί κ(α)τ(ά) μέρος έχουσιν | ούτως: τό έν 
τή θεοσώστω πόλει Θεσσαλονίκη μετόχων τό είς όνομα τιμώμενον 
τής τιπεραγί(ας) Θ(εοτό)κου μετά τοΰ | οίκολογίου καί τοΰ άμπελο-

4. ϊτι τε 8. κατέχ]]. . . τό εξής. 9. αυτή 11. τή θεοοώοτω . . . θεα-
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πάκτου κα'ι των προσόντων ετέρων αύτώ· τό έν τη θεοσώστ(ω) 
πόλ(ει) Βερροία μετόχων, | όπερ έχει διά προσενέξεως τοΰ Σαραν- 
τηνοΰ εκείνου, μετά τών προσόντων αύτώ πάντων κτημάτων είς | 
την Καλαμαρείαν τον άγιον Μάμαντα μετά τοΰ πύργου και τών 
έκεΐσε Κασανδρηνών καί τής δοθείσης παρά | τοΰ Μουζάκη γης 
τών τριακοσίων μοδίων -f-: τό είς την Έρμίλειαν μετόχων μετά 
τοΰ πύργου καί τών προνομί(ων) | αύτοΰ: μετόχων τό Έλαδιάβα 
καλούμενον με(τά) τοΰ πύργου καί τής περιοχής αύτοΰ: τό Προσ
φορών λεγόμενον | μετά τοΰ πύργου καί τοΰ νησώυ τής ’Αμουλια- 
νής λεγομένου: τά εντός τοΰ άγιου ’Όρους κελλία δ': τοΰ Κο|λετζή 
καί τοΰ Δομέτη καλούμενα άτινα προσετέθησαν παρά τοΰ πρώτου 
εκείνου κΰρ ’Ισαάκ: την Ζαβερνίκει(αν) | μετά τοΰ πύργου καί τών 
προνομίων αύτής: τό είς τοΰ Τζάνου ζευγηλατεΐον: τό Σέλματον 
μετά τοΰ | πύργου καί τών έκεΐσε παροίκων καί τής νομής αύιοΰ: τοΰ 
Χοτολίβου μετά τοΰ πύργου καί τής περιοχής | αύτοΰ καί τοΰ καταρ- 
ρέοντος άπό τής Σανιανής ΰδατος: την είς τό Πρινάρι γήν, ήτις 
άφιερώθη παρά τοΰ έν | μοναχοΐς Τζαμπλάκωνος κΰρ ’Αρσενίου 
καί τοΰ αύταδέλφου αύτ(οΰ) τοΰ μεγ(ά)λ(ου) δουκός: τό έντός τών 
Σερρών μετόχων | τό είς όνομα τιμώμενον τής ύπεραγίας Θ(εοτό)- 
κου τής όδηγητρίας καί τό έκτος τοΰ αύτοΰ κάστρου, τό τοΰ 
άγ(ίου)| Δημητρίου τιμώμενον μετά τών προσόντων πάντων αύτοΐς: 
τό ζευγηλατεΐον τοΰ Τζαγκαροϊωάννου | λεγόμενον, όπερ προσεκυ- 
ρώΰη παρά τοΰ Καλούέτου: τό είς τό Περιθεώρων μετόχων τό 
είς όνομα τι|μώμενον τοΰ αγίου ένδοξου μεγάλομάρτυρος καί τρο- 
παιοφόρου Γεωργίου, καί έπικεκλημένον τό | Καλαμίτζιν, μετά τών 
προσόντων αύτώ έντός καί έκτος τοΰ αύτοΰ κάστρου: τό έν τή νήσω 
Λήμνω | μετόχων: την είς τοΰ Ζίχνα γήν τοΰ Φουκοπούλου, την 
πλησίον ούσαν χωρίου τοΰ Θολοΰ: περί τάς | Σέρρας ή Δραγοβου- 
τζίστα, όπερ προσεκύρωσεν ό Δερμοκαΐτης: ή είς την Έλσιανήν 
πλησίον τής Πε|τριτζώ γή, όση καί οΐα έστί: τό είς τοΰ Στούμπου 
μετόχων τό είς όνομα τιμώμενον τοΰ έν ίεράρχαις | παμμάκαρος

ααλονίκτ] 12. αύτώ... τή θεοσώστ(ω) .. . Βερροία. 13. αύτώ 14. Καλα
μαρείαν (αλλαχού κείται Καλαμαριό) 15. 'Ερμύλειαν. 27. αύτώ... τή
νήοω Λήμνω.

15

20

25

30
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αγίου Νικολάου Εθΰ θαυματουργού, δπερ δέδωκεν ό Μαυροφόρος, 
μεθ’ ών κέ|κτηται: χωρίον το Τραδέστιν ό σ(ωτ)ήρ Χ(ριστό)ς καλού- 
|ΐενον μετά τής περιοχής και νομής αύτοΰ καί | τοϋ εντός τοΰ Ζίχνα 
άνωγαιοκατώγου οικήματος: εις (το) Γαλικόν δπερ άφιέρωσεν ό 
μοναχός | κΰρ ’Αρσένιος ό Τζαμπλάκων και ό αύτάδελφος αυτού δ 

35 μέγας δούξ: αί εις τοΰ Ζίχνα άφιερω|θεΐσαι υποστάσεις παρά τού 
Λρίηνου εκείνου: το έκεΐσε ζευγηλατεΐον το άφιερωθέν παρά τοϋ| 
Μαυροφόρου καί καλούμενον Μιχαΐλου: ή έν τή ίίεομεγαλύντω, 
θεοδοξάστω καί θεοφυλάκτω Κων|σταντινουπόλει σεβασμία μονή, 
ή είς δνομα τιμώμενη τής ΰπεραγίας θ(εοτό)κου κοιμήσεως Μαύ
ρο ||.ιόλου μεθών εντός τε καί έκτος τής αυτής Κωνσταντινουπό
λεως έχει: έτι είς την Ήράκλειαν | καί είς την Χαριούπολιν: τό περί 

40 την Χρυσήν πύλην διακείμενον κηπουρεΐον, δπερ προσε|κύρωσε 
προολίγου έν τή τοιαύτη σεβασμία μονή τοΰ Βατοπεδίου, ό μονα
χός κΰρ Νίφων ό | Καταμεσίτης: την παρά την πύλην τών Κυνη
γών τετάρτην μερίδα καμάραν την δοθεΐσαν | παρά τοΰ Ταούλ κΰρ 
Ίσαακίου καί τής γυναικός αύτοΰ, ήν έχει αύτη έκ προικός: τύ είς 
τά Σι|δηροκαυσεΐα ευρισκόμενον μετόχων ή Σπηλαιώτισα λεγόμε
νον μετά τών έκεΐσε παροί|κων τών δοθέντων παρά τοΰ Καβάσιλσ.: 

45 καί ή είς την Χρυσόπολιν γή, ή έπονομαζο|μένη Άλευροΰ μετά τής 
πλησίον τοΰ αύτοΰ κάστρου έτέρας γής· άτινα δη άπαντα | οφείλον
ται κατέχεσθαι είς τους εξής καί διηνεκείς χρόνους παρά τής τοιαύ- 
της | σεβάσμιας μονής τής βασιλείας μου τοΰ Βατοπεδίου, άνενο- 
χλήτως, άναφαι|ρέτως καί άναποσπάστως κατά τάς περιλήψεις τών 
προσόντων αύτή έπί τούτοις | χρυσοβούλλων, προσταγμάτων, άπο- 

50 γραφικών παραδόσεων καί λοιπών | δικαιωμάτων έτι τέ ανώτερα

33. Γαλλικόν 35. Δρυΐνου (ώς εν έτέρω γράμματι) 36. Μιχαήλου (ή 
λέξις διά μεταγενεστέρας χειρος και άλλης μελάνης επί τής προνπαρχούοης 
γραφής) .. . τή θεομεγαλύντω, θεοδοξάστφ ■ . . θεοφυλάκτφ 37. κοιμήσεως 
Μαύρομόλον (άμφότεραι αί λέξεις διά μεταγενεστέρας χειρος και άλλης μελά
νης επί τής προνπαρχόύσης γραφής) 38. μεθ’ ών. 38. Κωνσταντινουπό
λεως έχει ('τά τρία τελευταία γράμματα τής λέξεως Κωνσταντινουπόλεως και 
ή λέξις: έχει: διά μεταγενεστέρας χειρος και άλλης μελάνης επί προΰπαρ
χα ΰ ο η ς γραφής) 40. προ ολίγου . .. τή τοιαύτη σεβασμία μονή . .. Νήφων
41. Καταμεσίτης (;) (ήμιεξίτηλος ή λέξις και αβέβαια ή άνάγνωαις) 43. Σπη- 
λαιώτιοσα. 48. αυτή 50. έτι τε
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και άκαταζήτητα τής άπαιτήσεως τοϋ ζευ|γαρατικίου, και τοΰ έννο- 
μίου των πάντων ζώων καθώς διετηροΰντο καί πρό|τερον καί μέχρι 
τοΰ νΰν: δθεν τή ίσχύϊ και δυνάμει τοΰ παρόντος χρυ|σοβούλλου 
λόγον τής βασιλείας μου, καθέξουσι καί νε| μηθήσονται οι διαλη- 
φθέντες μονάχοι τής κατά τό άγιον όρος τοΰ ’Άθω δια|κειμένης 55 

σεβάσμιας μονής τής βασιλείας μου τοΰ Βατοπεδίου, εις τούς | εξής 
καί διηνεκείς χρόνους τά ανωτέρω κατά μέρος διαληφθέντα έν δια- 
φό|ροις τόποις μετόχια αυτών μετά τών έν αύτοΐς βελτιώσεων, ανε
νόχλητος άδιασείστως, άναφαιρέτως καί άναποσπάστως, καί κατά 
τάς περι|λήι^εις τών προσόντων αύτοΐς, ως εί'ρηται, έπι τοΐς τοιού- 
τοις κτήμασι | χρυσοβούλλων, έ'τι τέ προσταγμάτων, άπογραφικών 60 

παραδόσεων, και λοι|πών δικαιωμάτων, διατηρούμενα τής άπαιτή- 
σεως τοΰ ζευγαρατικίου | και τοΰ έννομίου τών ζώων πάντων, άνώ- 
τερά τε πάσης κατατριβής | και έπηρείας καί άπαιτήσεως, άπολαύοντα 
πάσης έξκουσείας και ά|νενοχλησίας και δεφενδεύσεως- έπε'ι τοΰτο 
βούλεται καί εύδοκεΐ κ(αι) | προστάσσει ή βασιλεία μου εις μόνιμον 65 

καί διηνεκή την κατοχήν | και κυριότητα κατέχειν και νέμεσθαι τά 
δηλωθέντα κατά | μέρος έν διαφόροις τόποις κτήματα τούς δια- 
ληφθέντας μοναχ(ούς) | τής σεβάσμιας μονής τ(ής) βασιλείας μου 
τοΰ Βατοπεδίου ανε|νοχλήτως παντάπασι καί άδιασείστως, μηδε- 
μίαν παρά μηδενός | εύρίσκοντες την οίανδήτινα επήρειαν ή διενό- 70 

χλησιν εις γάρ | την περί τούτου βεβαίαν ασφάλειαν, έπεχορηγήθη 
καί έπεβραβεύ|θη τή διαλειφθείση σεβασμία μονή τής βασιλείας 
μου τή εις | όνομα τιμωμένη τής πανυπεράγνου δεσποίνης καί θεο- 
μή|τορος καί έπιλεκλημένη τοΰ Βατοπεδίου καί ό παρών | τής βασι- 75 
λείας μου χρυσόβουλλος λόγος | απολυθείς κ(α)τ(ά) μήνα Σεπτέμ
βριον τής ένισταμένης | δέκατης ίνδικτιώνος τοΰ έξακισχι|λιοστοΰ 
οκτακοσιοστού εξηκοστού πέμπτου | έτους- έν ώ καί τό ήμέτερον 
εύ|σεβες καί θεοπρόβλητον ύπεσημήνατο | κράτος, ή- Ίω(άν)νης έν 
Χ(ριστ)ώ τώ Θ(ε)ώ πιστός \ βασιλεύς και αύτοκράτωρ | 'Ρω- 
μαί(ων) ό Παλαιολόγος.

51. ζώων 52. τfj Ισχύει. 60. ετι τε 62. ζώων 63. εξκουσσείας%
72. τΓ) διαληφθείση σεβασμία μονή ... rfj 73. τιμώμενη 74. επικεκλη- 
μένη 79. εν ω 81. Χ(ριατ)ώ τώ Θ(ε)ω.

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Δ'. 16
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16.
Χρνσόβονλλος λόγος τοϋ αντοκράτορος Ίωάννον ΣΤ’ 

τον Παλαιολόγον.

4. ’Ιουλίου τοϋ έτους (6870) 1362, Ινδ. ιέ.

Έπι χάρτου διαστάσεων 0,43X0,27, νπ δριθ. 12 εν τώ χειρογράφω 
καταλόγφ τοΰ γραμματοφυλακείου τής μονής. Δεν φέρει νΰν τήν χρυσήν τοϊ 
άπολΰσαντος αύτοκράτορος βοΰλλαν. ’Αφορά εϊς επικΰρωσιν δωρεάς προς τήν 
μονήν δισχιλίων μοδίων γής μετά πύργου εν Μοΰδρω τής Λήμνου γενομένην 
υπό τοΰ μεγάλου στρατοπεδάρχου Γεωργίου τοΰ Άστρα.

1 Ί" Επει ο περιπόθ ητος συμπενθ(ε)ρ(ος) τ(ής) βασιλ(είας) μου μέγας 
στρατοπεδάρχης κΰρ Γεωργ(ιος) ό Άστράς άνέφερ(εν) | δτι έκτισε 
πύργον εξ οικείων κοπών (και) άναλωμ(ά)τ(ων) περ'ι τ(ήν) νήσον 
Λήμνον, εν τή τοποθεσία τ(οΰ) Μούδρου | δντινα δή πΰργον μετά 
(καί) γής δισχιλί(ων) μοδι(ων) πλησί(ον) τούτου διακειμ(ένης), άπο- 
κατεστησ(εν) εις μετόχιον προσκυρώσ(ας) | καί δούς τοϋτο τή κ(α)τ(ά) 

^ το ά(γιον) όρος τοΰ Αθω διακειμένη σε(βασμία) μονή τ(ής) βασι- 
λ(ειας) μου, τή εις όνομα τιμώμενη | τ(ής) πανυπεράγνου δεσποίν(ης) 
(καί) θεομήτ(ο)ρ(ος) (καί) επικεκλημ(έν)η τοΰ Βατοπεδί(ου), (καί) 
ανεφερεν άρτίως ούτος (καί) έδεήθη τ(ής) | βασιλ( είας) μου Ινα γίνη- 
ται τή τοιαυτη σ(εβασμια) μον(ή) επί τούτω (καί) χρυσόβουλλον 
αύτ(ής), την τούτου δέησ(ιν) (καί) παράκλησ(ιν) εύμεν(ώς) | προσδε- 
ξαμένη ή βασιλ(εία) μου τον παρόντα χρυσόβουλλον λόγον έπιχο- 
ρηγεΐ (καί) έπιβρα| βεύει αυτή, δι’ού(καί) ευδοκεί (καί) προστάσ- 
σει (και) διορίζεται, κατέχειν εις τοεξής καί διαληφθεΐσαν | σεβα- 
ομιατ μονήν τοΰ Βατοπεδίου, τον δηλωθέντα πΰργον τοΰ Μούδρου 
μετά τ(ής) εκεΐσε γής, τ(ής) ώσεί μο(δίων) | δισχιλίων ώς είρηται 
ουσης, άνενοχλήτως πάντη (καί) άδιασείστως (καί) κ(α)τ(ά) λόγον 
/ Λ 15)0τητος, καθώς | δηλονότι παρεδόθη προς τούς μοναχούς τής 
οιαυτ(ης) σεβασμί(ας) μονής, παρά τοΰ διαληφθέντος | μεγάλου

Ο / ^
ι ~ νθ7ον ■ · ■ τι] τοποθεσία 3. πΰργον 4. τ/rj ... διακειμένν/ αε(6αο/ιια)
^ (L, ' ' τΐί · ■· τιμωμέν-ρ 5. επι.κεκλημ(έν)η 6. τη τοιαύτη σ(εβαομία)
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στρατοπεδάρχου τοϋ ’Αστρα, είς μετόχων αυτών, έχοντας έπ’ άδειας 
ποιεΐν (κα'ι) έπ! τούτω | ώσπερ (και) έπ! τοΐς λοιποΐς κτήμασι τοίς 
ΰποκειμενοις τη τοιαύτη σ(εβασμία) μονή διά χρυσόβούλλ(ων) | κα! 
λοιπών εύλόγων δικαιωμάτων, μηδεμίαν ύπ’ ούδενύς τών απάντων, 
εύρίσκοντας την | διενόχλησιν ή καταδυναστείαν (κα!) αδικίαν τινά- 
τη γοΰν ισχύει (κα!) δυνάμει τοΰ παρόντος | χρυσοβούλλου λόγου 
τ(ής) βασιλεί(ας) μου καθέξουσιν οί μονάχο! τ(ής) είρημ(ένης) 
σ(εβασμίας) μον(ής) τοϋ Βατό | πεδίου κα! νεμηθήσονται τον τοιοΰ- 
τον πύργον μετά (και) τής τών δισχιλί(ων) μο(δίων) γής, ώς μετό- 
χι(ον) αύτ(ών) | άνενοχλήτως πάντη κα! άδιασείστως (κα!) κ(α)τ(ά) 
λόγον γονικότ(η)τος, καθώς παρεδόΟη προς αυτούς παρά τοΰ | δηλω- 
θέντος περιπόθητου συμπενθέρου τ(ής) βασιλ(είας) μου τοΰ με(γά- 
λου) στρατοπεδάρχου κΰρ Γε(ω)ρ(γίου) τοΰ Άστρα, | έχοντες 
έπ’ άδειας ούτοι συνιστάν (κα!) βελτιοΰν αυτό (κα!) έπ! τό κρεΐττον 
προάγειν, κ(α)τ(ά) τ(όν) έγχωροΰντα (κα!) | δυνατόν αύτοΐς τρόπον, 
(κα!) ώς βούλοιντό τε (κα!) δύναιντο, (κα!) ποιεΐν (και) έπ! τούτω, 
ώσπερ (κα!) έπ! τοΐς λοιπ(οΐς) | κτήμασι τοΐς ΰποκειμενοις τή κατ’ 
αυτούς τοιαύτη σ(εβασμία) μονή διά χρυσοβούλλων ώς εϊρητ(αι) 
(και) λοιπών εύλόγων | δικαιωμ(ά)τ(ων), μηδεμί(αν) παρά μηδενός 
τ(ών) άπάντων εύρίσκοντες είς αυτό τ(ήν) διενόχλησιν ή περιφρό|νη- 
σιν (κα!) άδικί(αν). έπε! είς περ! τούτου μόνιμον (κα!) διηνεκή τ(ήν) 
άσψάλ(ειαν) έγένετο (καί) ό παρών χρυσόβουλλ(ος) λόγος | τ(ής) 
βασιλ(είας) μου (κα!) έπεχορηγήθη (κα!) έπεβραβεύθη τή τοιαύτ(η) 
σ(εβασμία) μον(ή) τοΰ Βατοπεδ(ίου), άπ ο λυθείς κ(α)τ(ά) τ(ήν) τετάρ
των) τοΰ παρόντ(ος) | Ίονλ(ίου) μηνός τ(ής) νΰν τρεχούσ(ης) πεν- 
τεκαιδεκ(ά)τ(ης) ίνδικτιώνος τοΰ έξακισχιλιοστοΰ όκτακοσιοστοΰ 
εβδομηκοστού \ έτους· έν ώ (καί) τό ήμέτερον ευσεβές κα! θεοπρό- 
βλητον ύπεσημήνατο | κράτος, f Ιω(άνν)ης έν Χ(ριστ)ώ τώ 
Θ(ε)ώ πιστός βααι\λεύς και αύτοκράτωρ 'Ρωμαί(ων) | ο 
Παλαιολόγος.

12. τούτω 13. τη τοιαύτη ο(εβασμία) μονή. 15. τη 17. τιύργον 
I S. πάντη 21. τούτω 22. τη... τοιαύτη ο(εβαομία) μονή. 25. τη 
τοιαύτ(η) σ(εβαομία) μον(η) 27. εν ω 28. Χ(ριστ)ω τώ Θ(ε)ω.

15

20

25

30
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17.

Χρυαόβουλλος λόγος τον αύτοκράτορος Ίωάννου ΣΤ' 
τον Παλαιολόγον.

27ι Αύγουστον τοϋ έτους (6872) 1364, ίνδ. β.

Έπί μεμβράνης διαστάσεων 0,54X0,30 καταγεγραμμένης ύπ’ άριθ. 14 
εν τω χειρόγραφα) καταλόγω τοΰ γραμματοφυλακείου τής μονής. Δεν φέρει 
νϋν την χρυσήν βοΰλλαν τοΰ άπολΰσαντος αύτοκράτορος.

Άφορα εις τά δίκαια τοϋ μονάχου Μανασσή Ταρχανειώτου τοΰ πρωτο- 
στράτορος έπ'ι τοΰ έν Θεσσαλονίκη μονυδρίου τοΰ Σωτήρος τοΰ έπικεκλη- 
μένου τοΰ Κυρκΰρη καί εις την παράπεμψιν των δικαίων τούτων εις 
την μονήν τοΰ Βατοπεδίου μετά τον θάνατον τοΰ Μανασσή Ταρχανειώτου.

1 f Έπεί διωρίσατο ή βασιλεία μου προολίγου διά προστάγματος, 
ώς άν ό περιπόθητος θείος αυτής ό τιμιώτατος έν μοναχοΐς, πρω- 
τοστράτωρ κΰρ Μανασσής ό Ταρχα| νειώτης, κράτη κα'ι έφορεύη δια 
πάσης αύτοΰ τής ζωής τό κατά την θεόσωστον πόλιν την Θεσσα
λονίκην διακείμενον μονΰδριον τό εις όνομα τιμώμενον τοΰ 

5 Κ(υρίο)υ καί Θ(εο)ΰ κα'ι Σ(ωτή)ρος ημών Ί(ησο)ΰ |Χ(ριστο)ΰ, και 
έπικεκλημένον τοΰ Κυρκΰρου, μετά των κτημάτων κα'ι πραγμάτων 
καί λοιπών δικαί(ων) | αύτ(οΰ), και άρτίως άνέφερεν οΰτος καί 
έδεήθη τής βασιλείας μου ώστε έπιχορηγηθήναι τούτω | χρυσύβουλ- 
λον αυτής, διοριζόμενον, έχειν μέν αύτόν καί είς τοεξής την κατο
χήν καί εφορείαν | καί έπίσκεψιν τοΰ τοιούτου μονυδρίου, έν δε τώ 
καιρώ τής τελευτής αύτοΰ έχειν άδειαν | παραπέμψαι τό τοιοΰτον 
μονΰδριον μετά καί τών προσόντων ώς είρηται αύτώ προς τό 

ίο μέρος | τής είς τό άγιον όρος τον ’Άθω διακειμένης σεβσμί(ας) 
μονής τής βασειλεί(ας) μου, τής είς όνομα τιμω|μένης τής πανυπε- 
ράγνου δεσποίνης καί θεομήτ)ο)ρ(ος) καί έπικεκλημένης τοΰ Βατο
πεδίου, την | παράκλησιν αύτοΰ προσδεξαμένη ή βασιλεία μου, τον 
παρόντα χρυσό| βουλλον λόγον έπιχορηγεΐ καί έπιβραβεΰει αύτώ, 
δι’ ου εύδοκεΐ | καί προστάσσει καί διορίζεται, κατέχειν μέν καί είς 1

1. προ ολίγον 3. κραττ/... εφορεύΐ] G. τούτω 7. τό έξης 8. τω 
καίριο. 0. αύτώ 13. αύτώ
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τοεξής τούτον, τό δηλωθέν μονύδρ(ιον) | άνενοχλήτως και άδιασεί- 15 

στως, διά πόσης αυτού τής ζωής, έπιμελούμενον τής πν(ευματ)ικής| 
πολιτείας καί διαγωγής τών έν αύτ(ώ) ασκούμενων μοναχών, έτι γε 
μην, τής συστόσεως κα'ι | βελτιώσεως και επί τό κρεΐττον έπιδόσεως 
τών προσόντων αύτ(ώ) κτημάτ(ων) καί πραγμάτων καί | λοιπών 
δικαίων, μετά δε θάνατον αύτ(ού), παραπέμπειν αυτό προς την δια- 
ληφθεϊσαν σεβασμίαν | μονήν τού Βατοπεδίου, ώστε κατέχεσθαι καί 
παρ’αυτής, τον όμοιον τρόπον, άνενοχλήτως | καί όδιασείστως- τή 20 

γούν ίσχΰϊ καί δυνάμει τού παρόντος χρυσόβοΰλλ(ου) λόγου τ(ής) | 
βασιλεί(ας) μου, καθέξει μεν καί εφορεύσει οΰτος τό τοιούτον μονΰ- 
δριον, έφ’ δρω τής ζωής | αύτού κατά την περίληψιν τού προσόντος 
αύτώ ώς δεδήλωται προστάγματος τής βασιλείας μου, | άνενοχλή
τως καί όδιασείστως, μηδεμίαν εύρίσκων εις τούτο παρά τίνος 
καταδυναστείαν | ή διενόχλησιν, παραπέμπει δε τούτο έν τώ καιρώ 
τής τελευτής αύτού, καί προς την σεβασμί(αν) | μονήν τού Βατοπε- 25 

δίου, έπί τώ κατέχεσθαι καί παρ’ αύτής άνενοχλήτως, μετά καί τών | 
δικαίων τών υποκειμένων μέχρι τουνύν τώ τοιούτω μονυδρίω, 
δι’ ευλογών δικαιωμάτων-1 έπεί εις τήν περί τούτ(ου) ασφάλειαν, 
έγένετο καί ό παρών χρυσόβουλλ(ος) λόγος | τής βασιλείας μου, 
καί έπεχορηγήθη καί έπεβραβεύθη αύτώ δή τώ διαληφθέντι | περι- 
ποθήτω θείω τής βασιλείας μου, τιμιωτάτω έν μοναχοις πρωτο- 
στράτορι κυρώ|Μανασσή τώ Ταρχανειώτη, απολυθείς κατά τήν 30 

εικοστήν έβδόμην τού | παρόντος Αύγουστου μηνός, τής νύν τρε- 
χούσης δευτέρας ίνδικτιώνος | τού έξακισχιλιοστού οκτακοσιοστού 
έβδομηκοατ(οϋ) δευτέρου έτους-1 έν ώ καί τό ήμέτερον ευσεβές 
καί θεοπρόβλητον ύπεσημήνατο | κράτος. ·\Ίω(άνν)ης έν Χ(ρι- 
στ)ώ τώ Θ(ε)ώ πιστός βα\σιλεύς και αύτοκράτωρ 'Ρωμαί(ων) 35 
ό Παλαιολόγος.ή-

14. τό εξής 16. αυτ(ώ). 17. αντ(φ) 20. τή 21. έφ’ όρφ 
22. αυτψ 24. τφ καιρφ 25. τφ. 26. τον νϋν τφ τοιούτω μονυδρίω 
28. αυτφ δή τφ 29. περιποθήτω θείο.)... τιμιωτάτω ... κνρφ 30. Μα,- 
ναοοή τφ Ταρχανειώτη 33. έν φ 34. Χ(ριοτ)φ τφ Θ(ε)φ,
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18.
*Αποδοτικόν, προσκνρωτικόν καί άποκαταοτατικδν ταβονλα- 

ρικόν γράμμα Μιχαήλ Άατρά τον Συναδηνοϋ, έπ'ι των έν 
Μονδρω τής Λήμνον κτημάτων τής μονής.

’Οκτώβριος τοϋ έτους (6875) 1366, ίνδ. ε.

Έπ'ι μεμβράνης διαστάσεων 0,45X0,24 καταγεγραμμένης ύπ’ άριθ. 17 
έν τψ χειρογράφω καταλόγω τοΰ γραμματοφυλακείου τής μονής. Έπί τής 
πρόσθιας ό'ψεως τής μεμβράνης, ής τό περιεχόμενον δημοσιεύεται υπό στοι- 
χεΐον Α, κεϊται τω ανωτέρω γράμμα Μιχαήλ Άστρα τοΰ Συναδηνοϋ, ύπο- 
γράφοντος μόνον διά τής λέξεως ή-ό ΣυναδηνόςΊ". Ύπό την υπογραφήν 
ταΰτην κεϊται έπικΰρωσις τοΰ γράμματος ύπό τοΰ συντάξαντος αυτό «πρωτο- 
ταβουλλαρίου τής Μεγάλης Εκκλησίας καί διακόνου τοΰ ευαγοΰς βασιλικοΰ 
κλήρου» Θεοδώρου τοΰ ΓΙεπαγωμένου. Έπί τής έτέρας τής μεμβράνης οψεως, 
ής τό περιεχόμενον δημοσιεύεται ύπό στοιχεΐον Β, κεϊται ή έπικΰρωσις τοΰ 
αύτοΰ γράμματος ύπό τών μητροπολιτών Θεοδώρητου τοΰ Εφέσου, Θεοφά- 
νους τοΰ Νίκαιας καί Θεοδώρητου τοΰ Βρΰσεως.

A

! j- Έγώ ό δούλος τοΰ κρατ(αιοΰ) καί ά(γίου) ημών αύθ(έν)τ(ου) 
και βασιλ(έως) Μιχαήλ Άστρας ό Συναδ(η)ν(ός), ό ενταύθα οίκειο- 
χ(εί)ρ(οις) μου γράμμασ(ιν) ύπογράλ^ας προς τ(ήν) τών γεγραμ- 
μ(έν)ων | πίστωσιν (κα'ι) ασφάλειαν, την παρούσαν έγγραφον καί 
ένυπόγραφον εντελή και κατησφαλισμ(έν)ην άποκατάστασιν, τίθε
μαι και ποιώ | έκουσίως κα'ι αύτοπροαιρέτ(ως) προς τούς ενασκού
μενους) τιμιωτ(ά)τ(ους) μοναχούς τή(ς) κ(α)τ(ά) τό ά(γιον) κ(α'ι) 
περιώνυμον όρος τ(οΰ) ’Άθω διακειμ(έν)ης σ(εβασμίας) και ίεράς 
μονής | τή(ς) έπ’ όνόματι τιμωμ(έν)η(ς) τ(ής) ύπεραγν(ου) δεσποι
νίς) ημών θ(εοτό)κου κα'ι έπικεκλημ(έν)η(ς) τοΰ Βατοπεδ(ίου), ήτις 

5 και έχει ούτως- έπεί γάρ ό ά(γιός) μου αύθ(εν)τ(ης) και π(ατ)ήρ, | ό 
μακαρίτης μέγας στρατοπεδάρχ(ης) ό Άστρας εκείνος, φθάσ(ας) 
έκράτησ(εν) ά έκέκτητο ή τοιαύτη σ(εβασμία) μονή κ(α)τ(ά) τήν 4

4. νπεράγν(ου) ,., ανθ(έν)τ(ης).
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νήσον Λήμνον έν διαφό|ροις τόποις καί κάσχροις διά τε παλαιγε- 
ν(ών) θείων καί προσκυνητών προσταγμ(ά)τ(ων) καί πρακτικών 
(και) άφιερωτ(η)ρί(ων) έτέρ((ον) δικαιωμάτων | γήν καί παροίκους, ά 
εκ πολλοΰ ένέμετο ή μονή αΰτη, δέδωκε δε έτι ζών περί το χωρί(ον) 
τοΰ Μούδρου γήν μοδίων δισχιλίων είς την τοιαΰτ(ην) | μον(ήν), 
προσκυρώσας αυτήν εξ αναφοράς (και) διά σεπτού χρυσοβοΰλλου 
τοϋ κρατ(αιοΰ) (καί) ά(γίου) ήμών αύθ(έν)τ(ου) και βασιλέ(ως), 
συνδραμών (και) | συγκροτήσας (και) οίκοθ(εν) καί άφ’ εαυτού είς 
τ(ήν) άνάκτισιν τοΰ έκεΐσε εΰρισκομ(έν)ου πύργου· έκράτει δέ καί 
τήν γήν τοΰ Χρυ|σοβέργη μοδ(ίων) επτακοσίων ήν αφιέρωσε τή ίο 
τοιαύτη ιερά μονή ή ά(γία) μου κυρία ή μ(ήτ)ηρ τοΰ κρατ(αιοΰ) 
(καί) ά(γίου) ήμών αύθ(έν)τ(ου) (καί) βασιλέως τοΰ Καν|τακουζη- 
νοΰ, καί τήν είς τοΰ Χαοΰλη έτέραν γήν, έκράτει δέ ώσαύτως (καί) 
τό νησίον τήν Πατρικίαν, ά δή καί ένώπιον τής | κρατ(αιάς) (καί) 
ά(γίας) βασιλεί(ας) αύτοΰ καί τών ένασκουμ(έν)ων) τή μον(ή) ταύτη 
μοναχών, έ'τι τέ (καί) τοΰ τιμιωτ(ά)τ(ου) έν ίερομονάχοις (καί) 
πν(ευματ)ικοΰ π(ατ)ρ(ό)ς κυροΰ | Γρηγορ(ίου) τοΰ έπονομαζομενού 
Στυλίτου ύπέσχετο άπολύσειν κ(αί) έπανασώσειν τή σ(εβασμία) 
ταύτη μονή, (καί) έμελλεν οΰτω ποιήσειν | εί μή φθάσας ό θάνατος 
έκώλυσε τούτο, ήδη έγώ ό υιός έκείνου, διάδοχος ών τών αύτοΰ, 
διάδοχος γίνομαι καί τοΰ | έργου αύτοΰ κ(α)τ(ά) τήν έκείνου έπαγ- 15 

γελίαν (καί) απολύω ταΰτα πάντα τά ε’ιρημ(έν)α (καί) άποδίδωμι 
διά τοΰ παρόντος μου | γράμματος προς τήν σ(εβασμίαν) καί ίεράν 
ταύτην τοΰ Βατοπεδ(ίου) μον(ήν), ώστε έχειν (καί) νέμεσθαι ταΰτα 
άκωλύτως κ(α)τ(ά) λόγ(ον) κληρονομιάς κ(αί) | γονικότητος, είς άνα- 
φαίρετον πάντη καί άναπόσπαστον κυριότητα, κ(α)τ(ά) τάς περιλή
ψεις τών προσόντων αύτοΐς είρημένων | δικαιωμάτων ώσαύτως ϊνα 
έχωσιν οί είρημένοι μοναχοί, (καί) ήν έγώ προσεκύρωσα έτέραν 
γήν ίδιοπεριόριστόν διά | γράμματός μου περί τ(όν) αύτ(όν) τόπον 
τοΰ Μούδρου, (καί) τούς καταγεγραμμ(έν)ους έν τώ γράμματί μου 
παροίκους όνομαστί· καί λέγω | καί διαβεβαιοΰμαι κατασφαλιζό- 20 

μ(εν)ος δ(ιά) τοΰ παρόντος μου ταβουλλαρικοΰ γράμματος ότι ού

10. τή τοιαντη Ιερά μονή. 12. τή μον(ή) ταύτη ... ετι τε 13. rfj 
ο(εβασμία) ταύτη μονή. 17. πάντη 19. τώ.
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μή αναζητήσω ποτέ τών καιρών | ή εγώ ή τό μέρος μου κατά τινα 
τρόπον τών πάντ(ων) άποσπάσαι ταΰτα ή όλα ή μέρος τό τυχόν 
από τής τοιαΰτ(ης) μον(ής), καν ίσως καί τινα πρό|φασιν δοκοΰσαν 
εύλογον προβάλωμαι- άλλ’ινα ώσι προσκεκυρωμ(έν)α και αφιερω
μένα τή μονή εις τό μόνιμον καί διηνεκές καί | κατεχόμ(εν)α παρά 
τών εύρισκομ(έν)ων έν αύτή κ(α)τ(ά) διαφόρους καιρούς μοναχών, 
μέχρις αν συν Θ(ε)ώ συνισταμ(έν)η διατελή ή τοιαΰτη | ιερά κ(αί) 
σ(εβασμία) μονή- τούτου γάρ χάριν έγένετό μοικ(αί) έπεδόΰη κ(αί) 
τό παρόν γράμμα επί τώ προσεϊναι αύτή εις μόνιμον καί διηνεκή | 

25 την ασφάλειαν κ(α)τ(ά) μήνα ’Οκτώβριον τής νΰν τρεχούσης πέμ
πτης ίνδικτιώνος τοΰ έξακισχιλιοστοΰ οκτακοσιοστού οε' έτους. |

■f Ό δούλος τού κρατ(αιού) καί ά(γίου) ημών αύθ(έν)τ(ου) καί 
βάσιλέως Μιχαήλ Άστράς fo Συναδηνός-f |

■(-Τό παρόν αποδοτικόν καί προσκυρωτικόν καί άποκαταστατικόν 
γράμμα προτροπή τού άποδόντος καί | ΰπογράψαντος γράψας, έπι- 
κυρών υπέγραψα δι’ ασφάλειαν καί βεβαίωσιν | ψ Ό πρωτοτα- 
βονλλάριος τής άγιωτ(ά)τ(ης) τοϋ Θ(εο)ϋ μεγάλης έκκλησί(ας) 

30 διάκονος τοϋ εναγούς βασιλικού | κλήρου Θεόδ(ω)ροςδ Πεπα- 
γωμένος \ f

Β

1 -{-Τό παρ(όν) γράμμα έμφανισδ(έν) ήμ(Ιν) κ(αί) όμολογηΰ(έν)
είναι τοΰ Άστρα τού Συναδηνού, διά τό άδιάβλητ(ον) ύπεγράψα- 
μ(εν) κ(αί) ημείς βεβαιοΰντες: |

ψΌ ταπεινός μ(ητ)ροπολίτ(ης) Εφέσου Θεοδώρητος *(· |

■{■Ό ταπεινός μ(ητ)ροπολίτ(ης) Νικαί(ας) Θεοφάνηςf | 

f Ό ταπεινός μ(ητ)ροπολίτ(ης) Βρύσεως Θεοδώρητος·)· |

ΜΙΧΑ11Λ ΓΟΥΛΑΣ

22. τή μονή 23. αυτή . . . Θ(ε)ώ ... διατελή 24. τώ ... αυτή 

27· προτροπή.
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