
ΧΡΥΣΟΒΟΥΑΛΟΙ ΛΟΓΟΙ 

ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΩ ΙΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ

Έπί Τουρκοκρατίας τα αρχεία τών Μονών τοΰ ’Άθω ήσαν απρόσιτα 
εις ξένους καί ήμετέρους εκ φόβου μή πάθωσι καί ταϋτα τάς συλήσεις, ας 
ύπέστησαν καί αί βιβλιοθήκαι κατά διαφόρους έποχάς.

Έπετρέπετο δέ μόνον ούχί ή άναδίφησις, άλλ’ ή παράδοσις καί αντι
γραφή ωρισμένων εγγράφων εις επισήμους λογίους, έχοντας ε’ιδικά πατριαρ
χικά συστατήρια γράμματα προς την Κοινότητα επί τω σκοπώ τούτω.

Καί ποτέ μάλιστα ή Εκκλησία συστήσασα τή ίερα μονή τοΰ Έσφιγμένου 
κατ’ ευθείαν καί διά τής Κοινότητος, δπως άποστείλη εις Κωνσταντινούπολή 
προς την Γερμανικήν Πρεσβείαν παλίμψηστον κώδικα ΐνα άναγνώσωσιν 
αυτόν εκεί, δΓ ών ειχον μέσων, άπερ έν Άγίω ’Όρει δέν ύπήρχον, κατά τήν 
γνώμην τών σοφών Γερμανών, δέν εισηκοΰσθη εκ φόβου τής ΰπεξαιρέσεως 
ή άντικαταστάσεως. Μετά τήν άπελευθέρωσιν δμως καί τοΰ Αγίου ’Όρους 
έκ τής τουρκικής δουλείας, ή οποία κυρίως έγέννα τους φόβους, επετράπη ή 
είσοδος καί τών ξένων αυτών ου μόνον εις τά αρχεία, ών καί τά ελάχιστα 
τής βυζαντινής εποχής έγγραφα έφωτογράφησεν ό κ. Γαβριήλ Μιλλέ, αλλά 
καί εις τά σκευοφυλάκια τών μονών, τά όποια πρότερον ήσαν πάντη άγνω
στα καί εις αΰτοΰς τούς νεωτέρους προϊσταμένους αυτών.

Κατά τήν εποχήν ταΰτην τής ελευθερίας επετράπη καί εις εμέ ή αντι
γραφή τών εν τοΐς άρχείοις τής μονής τοΰ Δοχειαρίου εγγράφων 1 καί ή ταξι- 
θέτησις τοΰ δλου αυτής αρχείου. ’Εκ τών εγγράφων τούτων παραδίδωμι εις τήν 
δημοσιότητα άνευ ύπομνηματίσεως, ελλείψει ένταΰθα τών άναγκαιοΰντων 
βοηθημάτων, τό γε νΰν, τούς χρυσοβούλλους λόγους, οΰς κατέχει ή μονή αυτή, 
βραδύτερου δέ θά δημοσιεύσω τά κρισιμόγραφα έγγραφα τών διαφόρων 
τοΰ βυζαντινού κράτους άπογραφέων καί τινα πατριαρχικά. 1

1 Έν τή αριθμήσει τών εγγράφων μετεχειρίσθην τά στοιχεία τής αλφαβήτου πρός 
αποφυγήν συγχίσεως πρός τούς έπίτινων έξ αυτών υπάρχοντας άραβικούς άριθμοΰς.
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286 Άρχ. Χριστοφόρου Κτενό.

1.

Χριισόβονλλος λόγος Ανδρονίκου τον Γ'. 
περϊ κατοχής τοϋ μετοχιού τοϋ 'Ρωααίον

(ετ. 6839=1331)

Ό παρών χρυσόβουλλος λόγος ύπ’ αριθμόν έν άρχείω τής Μονής ΙΑ' 
γέγραπται επί χάρτου διαστάσεων 0,35x0,29 καί είτα έπικεκόλληται επί λίαν 
λεπτής μεμβράνης.

■j* Έπεί οι μοναχοί τής σεβάσμιας μονής τής βασιλείας μου τής 
κατά τό "Αγιον δρος τοϋ "Αθω διακειμένης καί εις δνομα τιμώμε
νης τών τιμίων αρχιστρατήγων τών άνω δυνάμεων καί έπικεκλημέ- 
νης τοϋ Δοχειαρίου, άνέφερον δτι μεί) ’ ών κέκτηνται ετέρων κτη- 

5 μάτων δια χρυσόβοΰλλου τοϋ αγίου μου αύύέντου καί βασιλέως, 
τοϋ πάππου τής βασιλείας μου 1 2, καί ετέρων ευλογών δικαιωμάτων 
κατέχουσι καί τό μετόχιον αυτών τό λεγόμενον τοϋ Ρωσαίου τύ 
διακείμενον περί τον Διαβολόκαμπον καί παρεκάλεσαν ΐνα πορί- 
σωνται επί τούτη) καί χρυσόβουλλον τής βασιλείας μου, την παρά- 

ιο κλησιν αύτών προσδεξαμένη τον παρόντα χρυσόβουλλον 3 επιχο
ρηγεί καί επιβραβεύει αύτοΐς δι’ οϋ προστάσσει καί διορίζεται 
κατέχειν αυτούς τό τοιοΰτον μετόχιον καί εις τό εξής άνενοχλήτως 
καί άδιασείστως, έτι τε αναφαίρετος καί άναποσπάστως μετά τής 
νομής καί περιοχής αυτού. ’Αλλά δη καί την άποσπασθεΐσαν γήν 

15 τών(χιλίούν π£ντακοσί)ων 4 μοδίων τοϋ Έωσαίου εκείνου καί δοθεΐ- 
σαν προς (τούς βαρβαρηνούς) κατά την περίληψιν τοϋ είρημένου 
χρυσοβούλλου καί τών ετέρων εύλόγων δικαιωμάτων καί ούδέν 
εύρίσκουσιν επί τή κατοχή καί νομή τούτου καί τής είρημένης γής

1 Τό μετόχιον τοΰτο έκειτο έν Καλαμαρία, άπωλέσθη δέ προ άμνημο- 
νεύτων χρόνων.

2 Τό άναφερόμενον ώδε χρυσόβουλλον δεν υπάρχει.
3 Ένταϋθα καί κατωτέρω ελλείπει ή λέξις λόγος· άφέθη χώρος καί 

δεν έγράφη.
4 Αί εντός τών παρενθέσεων προστεθεΐσαι λέξεις ώς εξίτηλοι καταστά- 

σαι συνεπληρώθησαν έκ τοΰ αμέσως κατόπιν δημοσιευομένου χρυσοβουλλου.
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παρά τίνος τών απάντων την τυχοΰσαν καταδυναστείαν ή διενόχλη- 
σιν. Τούτου γάρ χάριν έπεχορηγήθη τοΐς διαληφθείσι μοναχοϊς και 20 

ό παρών χρυσόβουλλος λόγος τής βασιλείας μου και έπεδόθη κατά 
μήνα 1 τής τρεχούσης Τνδικτιώνος... τοΰ έξακισχιλιοστοΰ όκτακο- 
σιοστοΰ τριακοστοΰ ενάτου έτους, έν φ και το ήμέτερον ευσεβές 
καί θεοπρόβλητον ύπεσημήνατο κράτος.

φ ’Ανδρόνικος έν Χριστώ τω Θεω πιστός βασιλεύς και 25 
Αντοκράτωρ Ρωμαίων δ Παλαιολόγος.

2.

Χρυαόβουλλος λόγος Ίωάννου Ε . τοΰ Παλαιολόγου 
περί τον μετοχιού τον ’Ρωααίον και τον τής Έρμηλείας.

(Μάιος τον έτους 6851 (— 1343) Ινδ. ιά).

Ό κατωτέρω χρυσόβουλλος λόγος εξεδόθη ότε ύ υιός τοΰ ’Ανδρονίκου Γ.' 
Ιωάννης ό Παλαιολόγος ήγε τό ενδέκατον έτος τής ηλικίας αύτοΰ. Έγράψη 
δέ επί μεμβράνης διαστάσεων 0,47x0,31 καλώς διατηρουμένης καί φέρει 
άριθμ. ΙΠέν τώ άρχείω. Υπάρχει καί έτερον άπόγραφον έφθαρμένον υπό 
τον αυτόν αριθμόν επί χάρτου διαστάσεαιν 0,27 Χ0,29. Κάτωθι τούτου ύπάρ- 
χουσι γεγραμμένα τά εξής’ «είχε καί δι’ερυθρών γραμμάτων τής βασιλικής 
καί θείας χειρός τό: ’Ιωάννης έν Χριστώ τώ Θεφ πιστός βασιλεύς καί αύτο- 
κράτωρ 'Ρωμαίων 6 Παλαιολόγος. Τό παρόν ίσον άντιβληθέν καί εύρεθέν 
κατά πάντα έξισάζον τώ πρωτοτυπώ ύπεγράφη.»

f Ό ευτελής Επίσκοπος Σωζοτιπόλεως ’Ιάκωβος.

-{- Έπεί οί μοναχοί τής έν τω 'Αγίφ δρει τοΰ "Αθω διακειμένης 
σεβάσμιας Μονής τής εις δνομα τιμώμενης τών τίμιων αρχιστρατή
γων τών άνω Δυνάμεων καί έπικεκλημένης τοΰ Δοχειαρίου άνέςρε- 
ρον δτι προ χρόνων άπεσπάσθη άπό τοΰ περί την Καλαμαρίαν 
κτήματος αυτής τοΰ λεγομένου 'Ρωσαίου καί Διαβολοκάμπου γή 5 
μοδίων χιλίων πεντακοσίων καί ή μεν άπό ταύτης έδόθη προς τούς 
βαρ βάρη νους ή δέ προς τον Νεοκαστρίτην, ωσαύτως άπεσπάσθη

1 Ό μήν καί ή Τνδικτιών ήτις είναι ή ΙΔ' δεν γράφονται. ’Αφέθη 
χώρος, όπως γραφώσιν, αλλά τίς οίδε τίνων ένεκα λόγων δέν έγράφησαν.
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και από τοΰ ζευγηλατείου αυτών τής Έρμηλείας γή μοδίων τριακο- 
σίων πεντήκοντα κα'ι έδόθη προς τον Κομνηνούτζικον εκείνον,1 

10 είτα όρισμφ τοΰ άγιου μου αύθέντου και βασιλέως, τοΰ πατρός τής 
βασιλείας μου, τοΰ αοιδίμου και μακαρίτου, άφηρέθη εξ αυτών ή 
τοιαΰτη γή καί έδόθη προς τον κύριον Μανουήλ τον Βεστιάριον 
εκείνον κατά λόγον γονικότητος, ειτα δι’ ετέρου προστάγματος 
διωρίσατο ό άγιός μου αύθέντης καί βασιλεύς, ό πατήρ τής βασι- 

15 λείας μου, ό αοίδιμος καί μακαρίτης, ωσάν κατέχηται ή τοιαύτη γή 
παρά τών ρηθέντων μοναχών τοΰ Δοχειαρίου καί κατέχεται παρ’ 
αύτών αΰτη μέχρι τοΰ νΰν καί παρεκάλεσαν οί δηλωθέντες μονα
χοί ΐνα πορίσωνται χρυσόβουλλον τής βασιλείας μου επί τοΐς 
ρηθείσι δύο κτήμασιν αυτών, αλλά δή καί επί τή διαληφθείση γή 

20 τή κατά λόγον εύεργεσίας τοΰ άγιου μου αύθέντου καί βασιλέως, 
τοΰ πατρός τής βασιλείας μου, τοΰ αοιδίμου καί μακαρίτου, δοθείση 
προς τούς διαληφθέντας μοναχούς. Έφ’ω δή κτήματι αύτών τω 
καλουμένω τοΰ ΊΡωσαίου καί τοΰ Διαβολοκάμπου έδείμαντο άρτίως 
εκ νέου καί Πύργον οί τοιοΰτοι μοναχοί. Τήν παράκλησιν αύτών 

25 εύμενώς προσδεξαμένη ή βασιλεία μου επιχορηγεί καί επιβραβεύει 
τούτοις τον παρόντα χρυσόβουλλον λ,όγον αυτής. Δι’ ου προστάσ- 
σει καί διορίζεται κατέχειν καί εις τύ έξής τούς δηλωΟέντας μονα- 
χούς τά ρηθέντα δύο κτήματα αύτών, τό τε λεγόμενον τοΰ 'Ρω
σαίου καί τής Έρμηλείας μετά τής διαληφθείσης γής τών χιλίων 

30 όκτακοσίων πεντήκοντα μοδίων τής κατά λόγον εύεργεσίας τοΰ 
άγιου μου αύΟέντου καί βασιλέως, τοΰ πατρός τής βασιλείας μου, 
τοΰ άοιδίμου καί μακαρίτου, τής δοΐίείσης προς τούς δηλωθέντας 
μοναχούς άνενοχλήτως παντάπασι καί άδιασείστως μετά πάσης τής 
περιοχής καί νομής καί τών δικαίων αύτών, έτι τε άναψαιρέτως καί 

35 άναποσπάστως καί έχειν επ’ άδειας συνιστάν καί βελτιοΰν αύτά καί 
επί τό κρεΐττον καί βέλτιον προάγειν κατά τον έγχωροΰντα καί 
δυνατόν αύτοίς τρόπον καί ώς βούλονται τε καί δύνανται καί κατέ
χειν καί τάς εν αύτοίς γενησομένας βελτιώσεις μετά τών είς ταΰτα 
προσκα&ημένων άδιασείστως. Τή γοΰν ίσχύϊ καί δυνάμει τοΰ

1 Δηλαδή τον άποιχόμενον, τον τε&νεώτα.
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παρόντος χρυσοβοΰλλου λόγου τής βασιλείας μου καθέξουσι μέν οί 
δηλωθέντες μοναχοί τής σεβάσμιας Μονής τοΰ Δοχειαρίου τα 
δηλωθέντα κτήματα αυτών κα'ι τον έν αύτοΐς Πύργον μετά και 
τής διαληφθείσης γής τής κατά λόγον ευεργεσίας δοθείσης προς 
αυτούς παρά τοϋ αγίου μου αΰΟέντου καί βασιλέως, τοΰ πατρός 
τής βασιλείας μου, τοΰ αοιδίμου καί μακαρίτου, αναφαίρετος πάντη 
καί αναπόσπαστος καί αδιάσειστος καί ούδόλος εΰρήσουσι παρά 
τίνος εις τι έξ αύτον καταδυναστείαν καί αδικίαν τινά.

Τούτου γάρ χάριν έγένετο αύτοΐς καί ό παρών χρυσό βουλλος 
λόγος τής βασιλείας μου απολυθείς κατά μήνα Μάϊον τής νΰν τρε- 
χούσης ενδέκατης Ίνδικτιονος τοΰ έξακισχιλιοστοΰ όκτακοσιοστοΰ 
πεντηκοστού πρώτου έτους, έν ο καί τό ήμέτερον ευσεβές καί ϋεο- 
πρόβλητον ύπεσημήνατο κράτος.

j Ιωάννης έν Χριστώ τω Θεω πιστός βασιλεύς και αύτο- 
κράτωρ Ρωμαίων ό Παλαιολόγος.

ί Διά τοϋ πρωτοαεβαστοϋ Ίωάννον τον Ραούλ.

3.

Χρνσόβουλλος λόγος
Στεφάνου αντοκράτορος Σερβίας κα'ι 'Ρωμανίας 
περ'ι των χωρίων Καστελιού και Ραβενικαίας.

(Μάρτιος τοϋ έτους 6857 {=1349) ίνδ. β').

Ό χρυσόβουλλος οΰτος λόγος έγράφη επί μεμβράνης διαστάσεων 0,29 X 
0,29, ό δέ έν αύτω άναφερόμενος έτερος χρυσόβουλλος δεν υπάρχει. Ό ύπο- 
γράφων αύτον Στέφανος είναι ό φιλόδοξος Δουσσάν (1331 - 1355), δστις τω 
1352 άφωρίσθη υπό τοΰ Πατριάρχου Καλλίστου, διότι, παρά τούς εκκλησια
στικούς κανόνας ή'νωσεν έλληνικάς τινας μητροπόλεις έν Μακεδονία μετά τής 
αρχιεπισκοπής Πεκίου, καί διότι ύπήρχεν ή υπόνοια, ότι άπέκλινεν εις τον. 
Παπισμόν, τφ δέ 1376 συνεχωρήθη υπό τού Πατριάρχου Φιλοθέου, άφ’ού 
διεκανονίσθη τό ζήτημα τό προκαλέσαν τον άφορισμόν καί ή Σέρβική ’Εκ
κλησία καί ό λαός μετά τοϋ ήγεμόνος Λαζάρου διά πρεσβείας, έχοΰσης επί 
κεφαλής ζηλωτήν τινα αγιορείτην μοναχόν Ήσαΐάν έξητήσαντο συγγνώμην. 
Μετά την φυγήν των Σέρβων έκ Μακεδονίας έπαυσε τό μνημόσυνου αυτού 
εν τή μονή, άτε μή θεωρούμενου ευεργέτου αυτής, ώς δείκνυται έκ των εϊλη- 

Επετηρις Εταιρείας Bvzant. Σπουλον, 8τος Δ'. 19
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τών. Τά δε χωρία άποκατέστησεν αϋτη έν τή ελευθερία. Τό χρυσόβουλλον εν 
τω άρχείφ φέρει αριέ). ΙΓ'.

f Έπεί πριν εύηργέτησεν ή βασιλεία μου τι] σεβασμία βασι
λική Μονή τών τιμίων Άσωμάτων άΰλων έπουρανίων αρχαγγέλων 
Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί έπικεκλημένου τοΰ Δοχειαρίου διά προ
γενεστέρου χρυσοβούλλου τής βασιλείας μου τό χωρίον τοΰ Βερ- 

5 νάρου περί τάς Σέρρας καί περί τήν Σλάνιτζαν χωρίον τήν Σφέ- 
στιανην. Διά γοΰν άναγγέως τινάς δουλείας τής βασιλείας μου 
άφιρέθησαν εξ αυτής τής σεβάσμιας τά τοιαΰτα χωρία άρτίως 
και άντ’ αύτά δωρεΐται καί ευεργετεί ή βασιλεία μου τήν ρηθεΐσαν 
σεβασμίαν Μονήν τοΰ Δοχειαρίου τό καστέλιον, τήν 'Ραβενίκαιαν 

ίο συν τοΰ έκεϊσαι πΰργου και τών ευρισκομένων παροίκων καί ελευ
θέρων άμπελίων καί χωραφίων καί μεθ’ δν έχει δικαίων καί 
προνομίων καί πόσης τής νομής καί περιοχής αύτοΰ καί άπολύει 
τον παρόντα χρυσόβουλλον λόγον τής βασιλείας μου- δθεν καί τή 
ίσχΰϊ καί δυνάμει τοΰ παρόντος χρυσοβοΰλλου λόγου τής βασιλ,είας 

15 μου καθέξει μέν καί νεμηθήσεται ή τοιαΰτη σεβασμία τών τιμίων 
αρχαγγέλων έπουρανίων καί νοερών δυνάμεων Μιχαήλ καί Γαβριήλ 
καί έπικεκλημένου τοΰ Δοχειαρίου, τό ρηθέν καστέλιον, τήν Άρα- 
βενίκαιαν μετά τοΰ έκεΐσε πύργου καί τών ανθρώπων καί πόσης 
τής νομής καί περιοχής αύτοΰ άνενοχλήτως, άναποσπάστως καί 

20 άναφαιρέτως καί έκτος βάρους τίνος καί πόσης έπειρείας δημο- 
σιακής καί συζητίας (;) καί ούτε ζευγαρατείας ή δημοδέων (;) 
ή μετά . .. άπετηθήσεται ποτέ έξ αυτής δή τής Άραβενίκαιας 
ούτε μήν καστροκτησίας ή άγκαρίας ή άλοι τις έπείριά τε 
καί δόσις άλλως τώ θεώ αφιερωμένα διατηρόνται ανέπαφα 

25 απάτιτα καί άκαταδούλοτα τούτου καί χάριν έγένετο καί ό παρών 
χρυσόβουλλος λόγος τής βασιλείας μου καί άπελύθι τή διαλη- 
φθείσι σεβασμία μου μονή έν μηνί Μάρτιον τής νΰν τρεχούσης 
ίνδίκτου β'. τοΰ έξακισχιλιοστοΰ οκτακοσιοστού πεντηκοστού εύδό-

3 έπικεκλημένη (5 αναγκαίας 7 άφηρέίίησαν 10 έκεΐσε 11 μεθ’ 
ών 17 έπικεκλημένη 20 έπηρείας 22 άπαιτηθησεται 23 καστρο- 
κτισίας αγγαρείας άλλη τις έπήρεια 24 διατηρώνται 2δ απάτητα 
25 άκαταδοΰλωτα 26 άπελύθη 26 - 27 διαληφθείση 28 - 29 εβδόμου.
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μου έτους έν φ καί τό ήμέτερον εΰσεβέστατον καί θεοπρόβλητον 
ύπεσημήνατο κράτος.

φ Στέφανος έν Χριστώ τώ Θεω πιστός βασιλεύς και αυτό- 
κράτωρ Σερβίας και Ρωμανίας.

4.

Χρναόβουλλος λόγος Ίωάννου τοϋ Καντακουξηνοϋ περί ικα- 
νοποιήαεως τοϋ Δημητρίου Δεβλιτζηνοϋ 1 εκ τοϋ χωρίου 
Έρμηλείας.

('Οκτώβριος τον έτους 0858 (=1350) ίνδ. γ'.)

Ό χρυσόβουλλος ούτος λόγος γεγραμμένος έπ'ι χάρτου διαστάσεων 
0,35x0,28, φέρει αριθμόν ΙΔ' και έπεδόθη τή Μονή μετά τοΰ έν Έρμηλεία 
γονικού κτήματος τοϋ Δεβλιτζηνοϋ «προς τφ μνημονεΰεσθαι αυτόν τε και 
τους γονείς αυτού, (καί παρέχειν) πρός τε εκείνον ζώντα αδελφάτα τρία καί 
μετά θάνατον εκείνου πρός έ'τερον καί μόνον δεύτερον πρόσωπον δ, ό πατήρ 
αύ εν τή τελευτή αυτού διακρίνη καί παρέχωσι πρός έ'τι περιόν πρόσωπον 
εντός τής Θεσσαλονίκης όσα δηλονότι (;) καί υπόσχονται έν τφ τοιούτω τής 
συμφωνίας γράμματι, ήγουν σίτου ταγάρια άδελφαταρικά είκοσι τέσσαρα 
άρκοϋντα ανελλιπώς τρισίν άδελφάτοις, ήτοι κάρτας τρεις καί οσπρίων ταγά
ρια τέσσαρα τοιαϋτα, χάριν δε κρασιού τών τριών αδελφάτων σίτου ταγάρια 
τοιαϋτα δεκαέξ, ήτοι κάρτας δύο, έ'κ τε έλαίου τετάρτια δύο καί τυρού λίτρας 
πεντήκοντα, μετά δέ καί τήν τοϋ δευτέρου προσώπου τελευτήν παύονται καί 
τά αδελφάτα.» Έδόθη δέ τό κτήμα τούτο εις τήν Μονήν προ τοϋ αποκλει
σμού τών Τούρκων, οπότε ό υιός τοΰ Δεβλιτζηνοϋ Μανουήλ «άνελθών έν τή 
μάχη τών Τούρκων εις τον Χορταΐτην έκ βασιλικής προστάξεως έτελεύτησεν 
έκεϊ.» ’Έγγραφον έν άρχείφ Μονής υπό στοιχ. ΚΗ.

f Έπεί διωρίσατο ή βασιλεία μου διά προστάγματος ωσάν 
έχτ) ό οικείος αυτή κύριος Δημήτριος ό Δεβλιτζηνός από τής δι’ 
οικονομίας ποσότητος τών τετρακοσίων ύπερπύρων κατά λόγον 
γονικότητος, ποσότητα ύπερπύρων εκατόν, άνέφερε δέ και παρεκά-

1 Ό Δεβλιτζηνός έν έτέροις έγγράφοις Δοβλιτζηνός άναφέρεται. Βλέπε καί 
Regel-Kurtz-Korablev, Actes de l’Atbos IV Actes de Zogra- 
phou ΓΙαράρτ. ΙΓ'. τόμ. Βυζαντ. Χρονικ. XXIV, 7, 17 XXVII, 30, 51 
XXXIII 40.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:31:50 EEST - 3.236.241.27



292 Άρχ. Χριστόφορου Κτένα

5 λεσεν εις την βασιλείαν μου ωσάν πορίσηται επί τη τοιαύτη γονική 
ποσότητι τών εκατόν ύπερπύρων καί χρυσόβουλλον αυτής καί ικα
νοποίησή ταΰτην από τε τής εις τό χωρίον, την Έρμήλειαν, ποσό- 
τητος, ήντινα προκατεΐχεν εις όσην άν αυτή περιστή, άπογραφικήν 
ποσότητα καί τό λοιπαζόμενον από τής λοιπής δι’ οικονομίας ποσό- 

10 τητος αύτοΰ, την παράκλησιν αύτοΰ προσδεξαμένη ή βασιλεία μου 
τον παρόντα χρυσόβουλλον λόγον επιχορηγεί καί επιβραβεύει αύτφ, 
δι’ ου προστάσσει καί διορίζεται ίκανοποιηθήναι μεν αυτόν την 
τοιαΰτην ποσότητα τών εκατόν ύπερπύρων άπό τε τής εις τό χωρίον, 
την Έρμήλειαν, ποσότητος, ήν προκατεΐχεν, ώς εΐρηται, καί από τής 

15 έτέρας αύτοΰ οικονομίας, κατέχειν δε εις τό εξής ταύτην άνενοχλή- 
τως, άδιασείστως, ετι τε άναφαιρέτως καί άναποσπάστως καί συνιστάν 
καί βελτιοΰν ταύτην, καθώς αν βούλοιτό τε καί δύναιτο, καιπαραπέμ- 
πειν ταύτην προς τούς εξ όσφύος παΐδας τούς οικείους κληρονόμους 
καί διαδόχους αύτοΰ επί τφ κατέχεσθαι καί παρ’ αυτών, τον ίσον καί 

20 όμοιον τρόπον άναφαιρέτως καί κατά λόγον, ώς εΐρηται, γονικότη- 
τος· όθεν καί τή ισχύϊ καί δυνάμει τοΰ παρόντος χρυσοβούλλου 
λόγου τής βασιλείας μου καθέξει μεν ούτος ό ρηθείς Δεβλιτζηνός 
καί νέμεται την τοιαύτην ποσότητα τών εκατόν ύπερπύρων καθώς 
μέλλει παραδοθήναι προς αύτύν ώς ανωτέρω δεδήλωται άνενοχλή- 

25 τως καί άδιασείστως, έτι τε άναφαιρέτως καί άναποσπάστως καί κατά 
λόγον γονικότητος, παραπέμπει δε ταύτην καί προς τούς έξ όσφύος 
παΐδας τούς γνησίους κληρονόμους καί διαδόχους αύτοΰ επί τφ 
κατέχεσθαι καί παρ’ αύτών τον ίσον καί όμοιον τρόπον άνενοχλή- 
τως καί άναφαιρέτως καί κατά λόγον, ώς εΐρηται, γονικότητος. 

30 Έπί τούτφ γάρ έγεγόνει καί ό παρών χρυσόβουλλ,ος λόγος τής 
βασιλείας μου καί έπεχορηγήθη καί έπεβραβεύθη αύτφ δη τφ 
είρημένω οικείω τή βασιλεία μου κυρίω Δημητρίω τφ Δεβλιτζηνφ 
εις την περί τούτου άσφάλειαν άπολυθείς κατά μήνα ’Οκτώβριον 
τής ένισταμένης τρίτης Ίνδικτιώνος τοΰ έξακισχιλιοστοΰ όκτακο- 

35 σιοστοΰ πεντηκοστοΰ όγδοου έτους, εν φ καί τό ήμέτερον εύσεβές 
καί θεοπρόβλητον ύπεσημήνατο κράτος.

f ’Ιωάννης έν Χριστώ τω Θεώ πιστός βασιλεύς και αντο- 
κράτωρ 'Ρωμαίων ό Καντακουξηνός.
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5.

Χρναόβουλλος λόγος Ίωάννου τοϋ Παλαιολόγου, δι’ ον 
έξαοφαλίζονται εις τον άδνομιαοτήν Γεώργιον τον Κατζα- 
ράν 2400 μόδιοι γης έν Καλαμαρία εκ τοϋ Πατρικωνά, 
άνήκοντος τη Μονή τοϋ Δοχειαρίου.

(Ιανουάριος τον έτους 6859 (— 1351) Ίνδ. δ'.)

Ό χρυσόβουλλος ουτος λόγος έστίν έφθαρμένος έν τοϊς μέρεσιν, ένθα 
είσί τά αποσιωπητικά καί ένθα έλλείπουσι μία ή δυο λέξεις. Έγράφη δέ επί 
μεμβράνης διαστάσεων 0,70X0,31 καί φέρει αριθμόν ΙΕ'.

Ό άδνομιαστής Γ. Κατζαράς άπατήσας τον αυτοκράτορα έλαβε τον 
κατωτέρω χρυσόβουλλον λόγον, καί διά τούτο, έν όσω έζη, δεν έτόλμα, 
ΐνα ποιήσηται λόγον εις την Μονήν καί έκστή έκ τού κτήματος έκείνου τού 
Πατρικωνά, δπερ διά παλαιγενών έγγράφων κατείχε καί άνενοχλήτως ένέ- 
μετο. Μετά τον θάνατον δμως αυτού ό υιός αυτού ’Ιωάννης ένεκάλεσε την 
Μονήν ένώπιον τού αΰτοκράτορος ζητών τό κτήμα έκεΐνο. 'Ο αύτοκράτωρ 
λαβών γνώσιν τού πράγματος συνέστησε δικαστήριον έκ τού Γεωργίου Δουκα 
τού Τζυκανδυλήνου, τού μεγάλου χαρτοφύλακος, ου τό όνομα κατέστη έξίτη- 
λον, καί Λασκάρεως τού Κεφαλά, όπως δικάση κανονικώς τήν ΰπόθεσιν. 
Τό δικαστήριον τούτο έδικαίωσε τήν Μονήν, προσαγαγούσαν άπαντα αυτής 
τά παλαιγενή έγγραφά τε καί δικαιώματα καί ούχί τον υιόν τού άδνομιαστοΰ, 
δ όποιος δεν ήδυνήθη νά προσαγάγη ουδέ έν έγγραφον άποδεικνΰον τήν 
κυριότητα καί κατοχήν, ουδέ διά μαρτύρων ήδυνήθη νά απόδειξη ταΰτην, 
άλλ’ ουδέ έπιστασίαν τινά ήθέλησε γενέσθαι. (Όρα 'Ιστορ. Μ. Δοχειαρίου υπό 
Άρχ. Xρ ι στ. Κτένα σ. 25 - 26).

f Επειδή ό οικείος τή βασιλεία ημών μέγας άδνομιαστής 
κΰριος Γεώ(ργιος) (Κατζαράς) έφάνη εόνους και πιστός εις τήν 
βασιλείαν ημών και επιμελής... τάς δουλείας αυτής, άνέφερε δέ 
οΰτος δτι κέκτηται χρόνους., είκοσιτέσσαρας δΓ άπογραφικών 
παραδόσεων έν τή Καλαμαρία πλησίον τών πύργων τοΰ τε Όζΰ- 5 
νου και τοϋ Δοχειαρίου, έτι δέ και τών συνόρων τής έκεϊ γής τών 
Ίβήρων μοναχών εις τό ποσόν τής οικονομίας αύτοϋ γήν καλου- 
μένην τοϋ Πατρικωνά μετά τής έν αυτή καθέδρας μοδίων οΰσαν 
δισχιλίων τετρακοσίων, εις (ύπέρπυρα) τεσσαράκοντα οκτώ και 
κατέχει και νέμεται ταΰτην άνενοχλήτως μέχρι τοϋ νΰν και παρεκά- 10
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15 λεσεν όπως πορίσηται χρυσόβουλλον τής βασιλείας ημών και 
κατέχη ταΰτην εις τό εξής κατά λόγον γονικότη ως, την παράκλησιν 
αύτοΰ προσδεξαμένη αυτή επιχορηγεί αύτφ τον παρόντα χρυσό
βουλλον λόγον αυτής, δι’ ου προστάσσει και διορίζεται κατέχειν εις 
τό εξής τον δηλωθέντα μέγαν άδνομιαστήν τον Κατζαράν την δια- 

20 ληφθεϊσαν γήν τοΰ Πατρικωνά μετά τής εν αυτή καθέδρας καί ώς 
κατέχει καί νέμεται ταύτην μέχρι τοΰ νΰν άνενοχλήτως πάντη καί 
άδιασείστως, έ'τι τε άναφαιρέτως καί άναποσπάστως καί κατά λόγον 
γονικότητος καί συνιστάν καί βελτιοΰν αυτήν καί επί τό κρεΐτ- 
τον καί βέλτιον προάγειν κατά τον έγχωροΰντα καί δυνατόν αύτφ 

25 τρόπον καί ώς βούλεται τε καί δύναται καί έ'χειν έπ ’ άδειας παρα- 
πέμπειν ταΰτην μετά τών έν αύτή γενησομένων βελτιώσεων καί 
προς τούς εξ όσφΰος γνησίους παΐδας καί κληρονόμους αύτοΰ επί 
τό κατέχεσύαι καί παρ’ αύτών κατά τον ίσον καί δμοιον τρόπον 
κάί άποδιδόναι την άνήκουσαν καί όφειλομένην ύπ’ αύτών δου- 

30 λείαν. Τή γοϋν ίσχύϊ καί δυνάμει τοΰ παρόντος χρυσοβούλλου 
λόγου τής βασιλείας ημών καθέξει μεν ό ρηΰείς μέγας άδνομιαστής 
ό Κατζαράς την ρηθεΐσαν γήν τοΰ Πατρικωνά μετά τής έν αύτή 
καθέδρας καί τών έν αύτή γενησομένων βελτιώσεων άναφαιρέτως 
παντάπασι καί άναποσπάστως, έ'τι (τε άνενοχλήτως καί άδιασεί- 

35 στως) διά πόσης τής αύτοΰ ζωής, μετά δε την τούτου άποβίωσιν 
καθέξουσι ταΰτα καί νεμηθήσονται καί οί τούτου γνήσιοι παΐδες 
καί κληρονόμοι άνεπαυξήτως καί κατά λόγον γονικότητος καί κατά 
τον αύτόν καί ίσον καί δμοιον τρόπον άποδιδόντες καί αύτοί την 
άνήκουσαν καί όφειλομένην υπέρ αύτών δουλείαν. Τούτου γάρ 

40 χάριν έγένετο καί ό παρών χρυσόβουλλος λόγος τής βασιλείας 
ημών άπολυθείς κατά μήνα ’Ιανουάριον τής νΰν τρεχούσης Τετάρ
της ίνδικτιώνος τοΰ έξακισχιλιοστοΰ όκτακοσιοστοΰ πεντηκοστού 
ένατου έτους, έν φ καί τό ήμέτερον εύσεβές καί θεοπρόβλητον 
ύπεσημήνατο κράτος.

45 φ ’Ιωάννης έν Χριστώ τω Θεω πιστός βασιλεύς και αύτο- 
κράτωρ *Ρωμαίων ό Παλαιολόγος.
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6.
Χρυαόβουλλον Ίωάννον Ε. τοϋ Παλαιολόγον, δι ού εξασφα

λίζονται τα ’όρια της έν ΑΌτρ ίεράς μονής τοϋ Δοχειαρίου.

Μέγεθος μεμβράνης, καλώς διατηρούμενης, 0,55x0,30 καί διάμετρος 
χρυσής σφραγϊδος 0,035. Έν τφ αρχεία) τής μονής εύρίσκεται υπό τά 
στοιχεία ΙΣΤ'.

Ούδέν ούτως ίδιον πέφυκεν είναι τοΰ την Αύτοκρατορικήν 
άρχήν περιεζωσμένου παρά Θεοΰ, ώς καί μετά φιλανθρωπίας κα'ι " 
γάληνότητος, τάς των υπηκόων δεήσεις προσίεσθαι, κα'ι τούτοις 
όρέγειν χεϊρα την δυνατήν καί τά κατ’ αϊτησιν έκπληροϋν. Πολλφ 
δέ πλέον ιδιαίτατον άν εϊη και προσήκον τφ βασιλεΐ εύμενώς 5 

προσδέχεσθαι τάς ικεσίας τών έπανηρη μενών τον κατά θεόν βίον, 
καί αρετή καί άγαθοϊς τρόπο ις σε μνυνο μενών, καί νύκτωρ καί μεθ’ 
ημέραν ΰπερευχομένων όφειλομένως αύτοΰ. Οΰτω γάρ άν αμφοτέ
ρωθεν ό τοΰ δικαίου διασώζοιτο λόγος· όμοϋ τε γάρ οί σπουδαίοι 
καί θεοφιλείς άνδρες ούτοι, καλώς ταΐς εύχαΐς διά τό άπερίσπαστον ίο 
έπεκτείνεσθαι μέλλουσι τοϊς έμπροσθεν υπέρ βασιλέως, καί αυτός 
τά οικεία καί προσήκοντα τη βασιλική περιωπή έχοι άν φιλοτίμως 
άποπληροΰν καί ταύτη τάς άμοιβάς εύ μάλα κατά την πρόσθεν 
άποδιδόναι τφ προορίσαντι τούτον εις βασιλείαν.

Έπεί τοίνυν οί ενασκούμενοι τή κατά τό "Αγιον όρος τοΰ ΐδ 
Άθω Σε βασ μ ία Μονή τή εις όνομα τιμωμένη τών Τιμίων Άσω- 
μάτων Δυνάμεων, καί έπικεκλημένη τοΰ Δοχειαρίου, άναδραμόντες 
είς την βασιλείαν μου, άνέφερον ότι πρόσεστι τή κατ’ αυτούς ταύτη 
Μονή, άνωθεν καί έκ μακρών τών χρόνων περί τών αύτών οροθε
σίων διά παλαιγενών εγγράφων δικαιωμάτων γη γονική ή οΰτω 20 
πως έπονομαζομένη Δάφνη 1 κέκτηται ή τοιαύτη διά προσηλώ- 
ματος. Αλλά δή καί τήν τοΰ Καλλιγράφου Μονήν έξ άγορασίας 
περιελθοΰσαν αύτή, καί πρακτικώς κέκτηται ή τοιαύτη Μονή 
ομοίως καί έτερα οροθέσια καθώς καί είς πλάτος διασαφοΰσι τά

1 Ενταύθα φαίνεται μοι, δτι παρελείφθη ή αντωνυμία ήν, δηλαδή 
γήν γονικήν.
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25 επιγράμματα 1 τής τοιαύτης Μονής. ’Ένθεν τοι καί έδέησαν οί 
δηλωθέ/ντες μοναχοί, κατά το προσόν τή Μονή άνωθεν δίκαιον, 
έπιβραβευθήνάι αυτή χρυσόβουλλον τής βασιλείας μου, επί τω 
προσεΐναι τα είρημένα ταΰττ) και αφιερωμένα, διά ιών παλαιγενών 
δικαιωμάτων αυτής. Την τούτων δέησιν εύμενώς προσδεξαμένη 

30 ή βασιλεία μου, τον παρόντα λόγον χρυσόβουλλον έπιχηρηγεΐ καί 
επιβραβεύει αύτοΐς, δι’ ού θεσπίζει, προστάσσει κα'ι διορίζεται, ώς 
άν κατά τάς περιλήψεις τών προσόντων δικαιωμάτων ταύτη δή τή 
σεβασμία Μονή τοΰ Δοχειαρίου, κατέχη αυτή ώς τό πρότερον άνω
θεν και έκ μακρών τών χρόνων, κατά τον άναγεγραμμένον τρόπον, 

35 προσκεκυρωμένα καί αφιερωμένα αύτή, ήτοι την γονικήν γήν τήν 
έπιλεγομένην Άρχοντίτζαν, μετά τής περιοχής αύτής, ομοίως καί τά 
οροθέσια, τά εις πλάτος διασαφοΰντα επιγράμματα τής τοιαύτης. 
’Άρχεται ούν έκ τής πρακτικής Μονής τοΰ Καλλιγράφου άπό τον 
αίγιαλόν, ένθα βράχος τετρυπημένος1 2 καί ανέρχεται εις πέτραν 

40 στεφανέαν, καί άπ’ αύτής κρατεί τό πλάγιον προς άνατολάς, καί 
έρχεται, ένθα ένι τό γεράνεον χώμα, καί ανέρχεται τον αυχένα- 
διερχόμεθα επάνω τών άσπρων πετρών, καί άκουμβίζει έως τοΰ 
χωραφιού τοΰ Κασταμονίτου· είτα διέρχεται τήν έρχομένην οδόν 
έκ τοΰ Κασταμονίτου εις τοΰ Καλλιγράφου καί ανέρχεται εις τήν 

45 τούμβαν, ένθα είσί καί τεθραυσμέναι πέτραι, καί κρατεί τον μέγαν 
ράχωνα καθώς τά ΰδατα ρέουσι, καί ανέρχεται εις τήν τρυπημένην 
πέτραν, δεξιά περιοριζόμεθα, αριστερά δε τά δίκαια τοΰ αγίου 
Στεφάνου, καί άπό τήν τρυπημένην πέτραν κρατών τον αύτόν 
ράχωνα, τήν σουσούραν, έως εις τήν σελλάδα, καί άνερχόμεθα εις 

50 τήν ράχιν τοΰ προφήτου Ήλιού, καί κλίνει εις τήν μεγάλην οδόν, 
ένθα καί σταυρός ΐσταται, καί εις τήν στρογγυλόρραχιν, κρατών 
τήν μεγάλην οδόν, καί εις τον σταυρόν καί πάλιν ανέρχεται κρατών

1 ’Ήτοι έγγραφα έν γένει, είτε άφιερωτήρια, είτε άγοραστήρια.
2 Έν τφ χρυσοβούλλφ τοΰτφ περιελήφθησαν τά τε δρια τοΰ Καλλιγρά

φου έκ τοΰ πωλητηρίου εγγράφου τής μεγάλης μέσης, τοΰ έκδοθέντος κατά 
μήνα ’Ιούνιον τής ιγ\ ινδικτιώνος τοΰ έτους 1345 καί τά πέριξ τής μονής 
μέχρι τοΰ προς μεσημβρίαν εν τή θαλάσση ύπάρχοντος επί βράχου σιδη- 
ροΰ σταυρού. ’Έγγραφον εν άρχείω Μονής υπό στοιχ. 1 ΝΑ
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τον αυτόν ράχωνα, ένθα πέτραι ριζιμαϊαι είσί καί σταυρός και 
ανέρχεται άνωθεν τοϋ Σκαμανδρηνοΰ κα! ανέρχεται εις την κορυ
φήν τοΰ μεγάλου βουνού, τοϋ επάνω των 'Αγίων 'Αποστόλων, καί 55 
κλίνει προς μεσημβρίαν, καί κρατών τον ράχωνα άνωθεν τής λού- 
στρας, έως εις τον ποταμόν κάτωθεν τής βρύσης· καί ανέρχεται διά 
τοΰ πέραν μέρους τον μέγαν ράχωνα, καί κρατών τον ζυγόν κατέρ
χεται εις τάς τρεις μπάρας, καί εις τό γυμνόν ταΐς σουσούραις· καί 
κρατών τον ράχωνα καί εις τοΰ Ματζούκη τό αλώνι, καί τον αυτόν 60 

ράχωνα, έως εις τον μέγαν ποταμόν τον Νευροκόπον καί πέρα εις 
τον κόκκινον βράχον, καί ανέρχεται εις την ράχιν κάτωθεν τό Πλα- 
καρείον, καί κρατών τον ράχωνα έως τής θαλάσσης· τα μεν αρι
στερά ΰδατα ρέοντα, τά δίκαια τοΰ Ξενοφώντος· καί δεξιά περιορι- 
ζόμενον καί σώνει, ένθα σταυρός ΐσταται εις την θάλασσαν την 65 

μεγίστην πέτραν.

Ούτως άνενοχλήτως μηδενός τών απάντων, καν όστις άρα καί 
tl> πειραθησόμενον έπενεγκεΐν αυτή επήρειαν, καί καταδυναστείαν 
τινά, ή τον τυχόντα διασείση. Τή γοΰν ίσχύϊ καί δυνάμει τοΰ 
παρόντος χρυσοβοΰλλου λόγου τής βασιλείας μου, καθέξει καί 70 
νεμηθήσεται τό μέρος τής αυτής Μονής, τά ανωτέρω κατά μέρος 
είρημένα, καθώς κατείχε ταΰτα καί πρότερον, κατά τάς περιλήψεις 
τών προσόντων Αυτή επί τούτοις ευλογών δικαιωμάτοτν. Έξαιρέ- 
ΐως άρτίως διορίζεται ή βασιλεία μου διά τοϋ παρόντος χρυσο- 
βούλλου ορισμού αυτής έπανισωθ·ήναι ταύτη καί τοιαύτη Μονή καί 75 
Χατέχεσθαι παρ’ αυτής ώς καί πρότερον. Έπεί εις την περί τούτου 
ασφάλειαν έγένετο καί ό παρών χρυσόβουλλος λόγος τής βασιλείας 
μου, καί έπεχορηγήθη καί έπεβραβεύθη τή διαληφθείση σεβασμία 
Μονή τοΰ Δοχειαρίου, απολυθείς κατά την εικοστήν δευτέραν τοΰ 
παρόντος Σεπτεμβρίου μηνός, τής ένισταμένης ένάτης ίνδικτιώνος so 
τοΰ έξακισχιλιοστοΰ οκτακοσιοστού εξηκοστού δ', έτους, έν ω καί 
τ° ήμέτερον ευσεβές καί θεοπρόβλητον ύπεσημήνατο κράτος.

Ιω(άννης) έν Χ(ριοτ)φ τφ θ(ε)φ τίΐΰτδς βααιλενς Hat 
αύτοκράτωρ 'Ρωμαί(ων) δ Παλαιολόγος.
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7.

"Ετερος χρνσόβουλλος λόγος τοϋ αυτού αντοκράτορος 
Ίωάννον τοϋ Παλαιολόγον.

Ό ύπ άριθ. 1 ΙΖχρνσόβουλλος ουτος λόγος έγράφη τή 22 Σεπτεμ
βρίου τοΰ έτους 6864 (μ. X. 1656) ίνδ. θ'.) επί μεμβράνης διαστάσεων 
0,60X0,33. Διατηρείται δέ άρισια καί η γραφή έστι καθαρωτάτη- υπάρχει 
καί άντίγραφον επί μεμβράνης λεπτής, διαστάσεων 0,69X0,24 υπό στοιχ. ΙΖ'·

Ί* Ούδέν ούτως ί'διον πέφυκεν είναι τοΰ την αύτοκρατορικήν 
αρχήν περιεζωσμένου παρά Θεοΰ ώς τύ μετά φιλανθρωπίας και 
γαληνότΐ]τος τάς των υπηκόων δεήσεις προσίεσθαι καί τοΰτοις 
όρέγειν χεϊρα την δυνατήν καί τα κατ’ αί'τησιν έκπληροΰν, πολλφ 

5 δέ πλέον ιδιαίτατον αν εί'η καί προσήκον τω βασιλεΐ, εύμενώς 
προσδέχεσθαι τάς ικεσίας των έπανηρημενών τον κατά Θεόν βίον, 
καί αρετή καί άγαθοΐς τρόποις σεμνυνομένων καί νύκτωρ καί μεθ’ 
ημέραν ΰπερευχομένων όφειλομένως αύτοϋ. Ουτω γάρ αν αμφοτέ
ρωθεν ό τοΰ δικαίου διασώζοιτο λόγος- υμοΰ τε γάρ οί σπουδαίοι 

ίο καί θεοφιλείς άνδρες οΰτοι, καλώς ταΐς εΰχαΐς διά το άπερίσπαστον 
έπεκτείνεσθαι μέλλουσι τοϊς έμπροσθεν υπέρ βασιλέως, καί αυτός 
τά οικεία καί προσήκοντα τή βασιλική περιωπή έχοι αν φιλοτίμως 
άποπληροϋν καί ταύτη τάς άμοιβάς εΰ μάλα κατά τήν πρόθεσιν 
άποδιδύναι τω προορίσαντι τοΰτον εις βασΛέα.

15 Έπεί τοίνυν οί ενασκούμενοι τή κατά το άγιον όρος τοΰ ’ Αθω 
σεβασμία μονή τή εις όνομα τιμωμένη των Τιμίων Άσωμάτων 
Δυνάμεων, καί έπικεκλημένη τοΰ Δοχειαρίου, άναδραμόντες εις τήν 
βασιλείαν μου άνέφερον ότι πρόσεστι τή κατ’ αυτούς ταύτη μονή 
άνωθεν καί έκ μακρών τών χρόνων περί τήν Καλαμαρίαν διά 

20 παλαιγενών εγγράφων δικαιωμάτων γή γονική, ή οΰτω πως όνο- 
μαζομένη Διαβυλόκαμπος, έν ή κέκτηται καί σκάλαν, τήν έπιλεγο- 
μένην Κόνιζαν, λαμβάνουσα εντεύθεν καίτά άνήκοντα αυτή δίκαια, 
κέκτηται ομοίως καί εις τά Μαριανά 1 τήν όλην αύτήν χώραν μετά 
πάσης τής περιοχής αυτής, παροίκων, άμπελώνων, περιβόλων,

1 Έν άλλοις έγγράφοις γράφεται XΑμαριανά», ως καί κατωτέρω.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:31:50 EEST - 3.236.241.27



Χρυσόβουλλοι λόγοι ιής έν "ΑΟψ 'ιεράς Βασ. ΓΙατριαρχ. Μονής Δοχειαρίου. 299

ύδρομύλωνας, μυλοστάσια δώδεκα κρατούντα τον έκεΐσε ποταμόν 
μέχρι τής τοΰμβης τής μεγίστης τοϋ 'Αγίου Μάμαντος· ομοίως και 
εις την Έρμήλειαν γήν γονικήν, άλλα δή καί εξ άγορασίας περιελ- 
θοΰσαν αύτή άπό τοΰ Συρμουρίνου, ωσαύτως καί εις τάς άμυγδα- 
λέας έτέραν γήν γονικήν ένθεν τοι καί παρεκάλεσαν οί δηλωθέντες 
μοναχοί κατά τό προσόν τή Μονή άνωθεν δίκαιον έπιβραβευθήναι 
αύτή χρυσόβουλλον τής βασιλείας μου επί τφ προσεϊναι τά είρη- 
μένα ταύτη ώς άιριερωμένα διά τών παλαιγενών δικαιωμάτων αυτών.

Την τούτων παράκλησιν εύμενώς προσδεξαμένη ή βασιλεία μου 
τον παρόντα χρυσόβουλλον λόγον επιχορηγεί καί επιβραβεύει 
αύτοΐς, δΓ ού θεσπίζει, προστάσσει καί διορίζεται ωσάν κατά 
τάς περιλήψεις τών προσόντων δικαιωμάτων τούτη δή τή σεβασμό/. 
Μονή τοΰ Δοχειαρίου κατέχη αύτή καί τά πρότερον άνωθεν καί εκ 
μακρών τών χρόνων κατά τον άναγεγραμμένον τρόπον προσκεκυ- 
ρωμένα καί άιριερωμένα αύτή, ήτοι τήν γονικήν.γήν τήν έπιλεγομέ- 
νην Διαβολόκαμπον καί τήν έκεΐσε σκάλαν, τήν Κόνιζαν, άπολαμ- 
βάνουσα καί τά εντεύθεν διαψέροντα δίκαια, ομοίως καί εις τήν 
Έρμήλειαν γονικήν γήν, έτι τε καί τήν έξ άγορασίας περιελθοΰ- 
σαν αύτή άπό τοΰ Συρμουρίνου, έτι δέ καί τήν χώραν τών Άμαρι- 
ανών μετά τής προνομεί(α)ς αυτής δικαιωμάτων, άμπελώνων, περι
βόλων, μυλωνά, γήν τε χερσαίαν καί άροτριουντ. άνενοχλήτως 
πάντη καί άδιασείστως ριηδενός τών άπάντων, καν καί τις άρα καί 
εΐ πειραθησομένων έπενεγκεΐν αύτή έπήρ(ε)ιαν καί καταδυναστείαν 
τινά ή τον τυχόντα διασείσειν. Τή γοΰν ίσχύϊ καί δυνάμει τοΰ 
παρόντος χρυσόβούλλου λόγου τής βασιλείας μου καθέξει καί 
νεμηθήσεται τό μέρος τής τοιαύτης Μονής τά άνωτέρω κατά μέρος 
είρημένα, καθώς κατείχε ταΰτα καί πρότερον κατά τάς περιλήψεις 
τών προσόντων αύτή επί τούτοις ευλογών δικαιωμάτων, άρτίως 
διορίζεται ή βασι?ιεία μου διά τοΰ παρόντος χρυσοβούλλου ορι
σμού αύτής έπανασωθήναι ταΰτα τή τοιαύτη Μονή, καί κατέχεσθαι 
παρ’ αύτής ώς καί τό πρότερον έπ(ε)ί εις τήν περί τούτου 
άσφάλειαν έγένετο καί ό παρών χρυσόβουλλος τής βασιλείας μου 
καί έπεχορηγήθη, έπεβραβεύθη τή διαληιρθείση σεβασμία Μονή τοΰ 
Δοχειαρίου άπολυθείς κατά τήν εικοστήν δευτέραν τοΰ παρόντος
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Σεπτεμβρίου μηνός τής ένισταμένης ένάτης ίνδικτιώνος τοΰ έξακισ- 
60 χιλιοστού οκτακοσιοστού εξηκοστού δ', έτους έν φ και τό ήμέτερον 

ευσεβές κα'ι θεοπρόβλητον ύπεσημήνατο κράτος.

f ’Ιωάννης έν Χριστώ τω Θεω πιστός βασιλεύς και αύτο- 
κράτωρ Ρωμαίων ό Παλαιολόγος.

8.
Πρατήριον έγγραφον τής μεγάλης Δομεατικίααης "Αννης 

Καντακουξηνής τής Παλαιολογίνας.

(Αϋγουατος τοΰ έτους ,ςωπα' (=1373) ίνδ. ιά.)

Τό ύπ’ άριθ. ΙΗ'. τοϋτο έγγραφον γέγραπται επί χάρτου διαστάσεων 
0,90X0,28. Έν πολλοΐς έστίν έφθαρμένΐ| άτυχώς ή γραφή, ώς καί ή έν 
τελεί υπογραφή. Τό περί ου πρόκειται κτήμα έν τοΐς Μαριανοΐς ή Άμαρια- 
νοΐς έστι διάφορον τοΰ έξασφαλισθέντος έν τή αυτή τοποθεσία διά τοΰ προ
ειρημένου χρυσοβοΰλλου τοΰ Τωάννου τοΰ Παλαιολόγου.

.... πράσιν στέργων και συναινών αυτή κατά πάντα, προέταξα
ενταύθα ό δούλος τοΰ κραταιοΰ και αγίου ημών αύΟέντου-----
ό μέγας Δομέστικος.

Ή μεγάλη Δομεστήκηαα ’ Ανα Καντακονζηνή 
δ ή Παλαιολογίνα φ

Έν όνόματι τού Πατρός καί τοΰ Υιού καί τοΰ 'Αγίου Πνεύ
ματος “Αννα Καντακουζηνή Παλαιολογίνα ή μεγάλη Δομεστίκισσα 
ή άνωθεν ώς όράται οίκειοχείροις προτάξασα γράμμασι καί κάτω 
ομοίως ύποτάξαι όφείλουσα, τό παρόν τής καθαράς καί απλής καί 

ίο άρραδιουργήτου πράσεως τού δηλωθησομένου κτήματος ένυπόγρα- 
φον έγγραψον τίθεμαι καί ποιώ εκούσια βουλή καί αυτοπροαίρετα) 
γνώμη μετά καθολικού Δεφενσί&ννος πάσης τε άλλης ... καί έπερω- 
τήσεως προς υμάς τούς έν τή Σεβασμία Βασιλική καί άγιορειτική 
Μονή τή είς όνομα τιμώμενη τών Παμμεγίστων Ταξιαρχών, 

15 καί έπικεκλημένη τού Δοχειαρίου ένασκουμένους τιμιωτάτους 
καί αγίους πατέρας καί (V υμών προς άπαν τό τής τοιαύτης Μονής 
πρόσωπόν τε καί μέρος, ώς δηλωθήσεται ήδη. Τό περί την Καλα-
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μαρίαν διακείμενον κτήμα, τό όνομαζόμενον Μαριανά, ήν μέν 
άνωθεν και εκ προγόνων διαφέρον έμ(ο)ί και εις προίκα δοθέν καί 
άποκληρωθέν, ώσπερ δή τοϊς άλλοις μου άδελφοΐς άλλα εκ των 
γονικών ημών κτημάτων άπεκληρώθησαν, πολλοίς δε καί διαφό- 
ροις κομών.... κατείχετο παρ’ ημών, έως καί πριν ειρήνην ήγε τα 
πράγματα, καί ή τών 'Ρωμαίων αρχή' διετηρεΐτο από θεού ανεπη
ρέαστος τε καί άστασίαστος· άφ’ ού δε παραχωρήσει Θεοΰ, ή μέν 
αρχή τών 'Ρωμαίων εις γόνυ.... πολλοίς χρόνοις ούκ ΐσχυσεν 
άνανεΰσαι, γέγονε δέ τα πάντα σχεδόν υπό τήν αρχήν καί εξου
σίαν καί δυναστείαν τών Σέρβων, υποκύπτει μέν καί τό τοιοϋτον
κτήμα τή δυναστεία καί τοΐς άδίκοις χερσίν....................................
άφανισμοΰ γίνεται. Επανέρχεται δέ μόλις μετά τών άλλων καί τούτο 
υπό τήν τών 'Ρωμαίων αρχήν καί άποκαθίσταται προς ημάς ή 
τούτου δεσποτεία καί κυριότης, γυμνή τε καί έρημος τών έν αυτή 
παρακαθημένων ανθρώπων καί τών άλλων εσόδων άσπερ ειχεν 
έκσυνάγειν καί ής είχε (πρότερον) κυριότητος καί δικαίας .... ώφε-
λή(;)... εκ τούτου μή δ.......... τό άρχαΐον άποκαταστήσαι, έζητού-
μεν όπως άν άποκαταστήσωμεν αύτό εις τι μοναστήριον, δυνάμε- 
νον συν Θεώ βοηθήσαι αύτώ, καί έχη τούτο τού λοιπού κατά 
Δεσποτείαν άνθ’ ημών αυτών, καί λαβεϊν μέν καί από τού τιμήμα
τος, όσον άν τάξωμεν καί συμβιβασθώμεν, άφεϊναι δέ καί τό πλέον 
όσον περ έστίν άξιον μνημοσύνου χάριν τών ψυχών τών αγίων μου 
αύθεντών καί γονέων μου. Έπεί δέ ό άγιός μου αύθέντης, ό Μέγας 
Δομέστικος, διάθεσιν καί πληροφορίαν πνευματικήν έχων μεθ’ 
υμών τών Δοχειαριτών έκοινώσατο τά περί τούτου, καί μετά 
πολλούς λόγους, τελευταΐον συνεβιβάσθη καί έταξεν, ινα, χάριν 
τού τοιούτου κτήματος καί πάντων τών δικαίων αυτού, δοθώσι 
προς ημάς μόνα εξακόσια ύπέρπυρα, τό δέ πλέον καταλογισθή, ώς 
εΐρηται, (υπέρ) τών ψυχών τών αγίων μου αύθεντών τών γονέων 
μου, καί ημών αυτών, ιδού περί τούτών απάντων άναμαθούσα, 
στέρξασά τε καί καταδεξαμένη τήν τοιαύτην συμβίβασιν καί κατά- 
στάσιν ώς κατ’ άμφότερα λυσιτελούσαν, τώ τε βίω δηλαδή καί ταΐς 
ήμετέραις ψυχαΐς, καί διά τούτο έκουσιοθελώς άποταξαμένη πάση 
νομική βοήθεια, πιπράσκω καί σωματικώς ύμΐν παραδίδωμι τό δια-
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ληψθέν κτήμα τών Μαριανών μεθ’ ής εχει πόσης γης, των έν αυτή 
παντοίων δένδρων, τών άγριαμπέλων, τών συνισταμένων ύδρομυ- 
λώνων, τών μυλοτοπίων, τοΰ επί τώ ΰδατι δικαίου, τών παροίκων 

55 τε και προσκαθη μενών, και ών άνωθεν καί έξ αρχής είχε παλαιών 
καί νέων προνομίων, δικαιωμάτων τε καί ετέρων παντοίων συν
ηθειών, τής νομής τε τών ζώων, καί απλώς είπεΐν πάντων τών προ
σόντων ήμΐν δικαίων, μηδέ βήμα ποδός έμαυτή ή τινι τών τοΰ 
μέρους μου έξ αύτοΰ παρυποκρατήσασα άλλα πάντων την δεσπο- 

60 τείαν καί κυριότητα παραδοϋσα προς υμάς, καί έλαβον άφ’ υμών 
τα είρημένα εξακόσια ύπέρπυρα, διά Βενετικών Δουκάτων πραττο- 
μένων καί άψογων, ίστώντων ούγγίας έξακοσίας. Έπεί δε εντός τοΰ 
τοιούτου κτήματος ήν μυλών παροικικός, ούτινος ή δεσποτεία διέ- 
φερεν ήμΐν, προ ολίγου δε, έλθόντες οί Βατοπεδινοί, ήξίωσαν 

05 καί παρεκάλεσαν τον άγιόν μου αύθέντην τον μέγαν Λομέστικον, 
καί έγένετο προς αυτούς γράμμα, βεβαιοΰν αύτοΐς την τοΰ μύλω- 
νος δεσποτείαν, λέγω περί τούτου εγώ ή αληθής κυρία τοΰ πρά
γματος ώς εί μεν στέρξουσιν οί Βατοπεδινοί την παροΰσαν πράξιν 
καί κατάστασιν, ήν άρτίως εγώ ποιοΰμαι προς τούς Δοχειαρίτας, 

70 καί διατηρήσουσιν αυτούς ανενόχλητους καί αδιάσειστους περί τε 
πλησιασμοΰ καί ετέρου παντός, ών άν εχει* τούτο γάρ ήμΐν ή 
σπουδή καί άπαν τό ζητούμενου, ϊνα έχη ή μονή τοΰ Δοχειαρίου τό 
διαπιπρασκόμενον προς αυτήν παρ’ ήμών κτήμα όν εΐρηται τρόπον 
εί δέ πειραθώσιν έπηρεάοαι αυτούς καί άνακαλεΐσθαι πλησιασμόν, 

75 ή τι έτερον έξ αΰτών, ϊνα καί ή προς αύτούς δή τούς Βατοπεδινούς 
γενομένη πραξις τοΰ μύλωνος άκυρωθή καί λάβωσι καί την τούτου 
δεσποτείαν οί Δοχειαρΐται τόήμέτερον έχοντες δίκαιον, καί δώσωσι 
προς αύτούς όσον υπέρ τοΰ τοιούτου μύλωνος κατεβάλοντο, εί γάρ 
καί υπέγραψα έν τώ γράμματι, αλλά άπατηθεΐσα καί συναρπα- 

su γείσα τοΰτο έποίησα, ού διδαχθεΐσα παρά τίνος ουδέ άναμα- 
θοΰσα ώσπερ νΰν έδιδάχθην περί τής πράσεως, ήν έκουσιοθελώς 
άρτίως ποιούσα καί μετά τής προσηκούσης διδαχής, άνω καί κάτω 
ταύτην έσημειωσάμην οίκειοχείρως, συναινούντων μοι έπί τή 
τοιαύτη πράξει καί συνευδοκούντων καί συμπραττόντων τοΰ τε 

85 αγίου μου αύθέντου μεγάλου Δομεστίκου καί τών γνησίων παίδων
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καί περιποθήτων ήμΐν, τοΰ τε μεγάλου Πριμικηρίου κυρίου Ίωάν- 
νου τοΰ Παλαιολόγου καί τής Καντακουζηνής κυρίας Ευδοκίας,
ώστε δέ διά πάντων τό ασφαλές είναι και βέβαιον___και τοΰ
πανιερωτάτου 1 Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης ύπερτίμου καί έξάρ- 
χου πάσης Θετταλίας κυρίου Δωροθέου, την τοιαΰτην έξεθέμην 
διάπρασιν προς υμάς καί την καθ’ ημάς Μονήν, ήτις καί οφείλει 
κατέχειν το διαληφθέν κτήμα μετά τών ανωτέρω κατά μέρος διει- 
λημμένων δικαίων καί προνομίων αύτοΰ, κατά τελείαν δεσποτείαν 
καί άναφαίρετον κυριότητα έχουσα εξουσίαν πωλεΐν αυτό, δωρεΐ- 
σθαι, άνταλλάττειν, προικοδοτεΐν καί τάλλα πάντα ποιεΐν όσα τε 
αυτή έστί βουλητά καί όσα εκ τών θείων καί φιλευσεβών νόμων 
έφεΐται αυτή ως τελεία καί άναμφιλέκτω αυτή Δεσπότιδι, έμοΰ τής 
διαπιπρασκοΰσης μεταμέλεσθαι άπ’ άρτι όλως μη ίσχυοΰσης επί τή 
παρούση καθαρά καί άπεριέργω διαπράσει, άλλ’ όφειλούσης μάλ
λον στοιχειν διόλου πάση τή περιλήψει αύτής καί τών καθολικών 1 2 
αυτή ποιεΐν δεφενσίωνα καί διατηρεΐν αυτήν άζήμιον καί άνενό- 
χλητον άπδ παντός τοΰ ίσως εις έκνίκησιν τούτου χωρήσοντος.... 
αύτοΰ τή Μονή ένοχλήσοντος καί πάσης άλλης άναφυησομένης 
αγωγής καί ζητήσεως- όθεν καί άποτασσομένη έκουσιοθελώς συν 
τώ μεταμέλω, τή πλάνη, τή βία, τή ανάγκη, τή συναρπαγή καί 
απάτη, τή περιγραφή καί παραγραφή, τή εγγράφω καί άγράφω 
ύποσχέσει, τή τοΰ νόμου καί φάκτου άγνοια, τή χλεύη, τώ δελεα
σμοί, τή ίδιωτίδι, καί αγροικία, τή ραδιουργία, τώ υπερθεματισμοί...
καί ύπερδιπλασιασμώ τοΰ τιμήματος___ τή άνδρώδει ύπεξουσιό-
τητι καί τώ βελλιδυνείω δόγματι καί πάση καί παντός3 δικαιολο
γία τε καί προφάσει, ύπερωτώμαι τή διαληφθείση σεβασμία μονή 
καί παντί τώ μέρει αύτής, ως εάν από τής άρτι, είτε ως έκ μεταμέ- 
λου τυχόν, είτε καί από άλλης τίνος νομικής ισχύος καί βοήθειας, 
πειραθώ άνατρέψαι τό παρόν πρατήριον έγγραφον καί ού-μάλλον

1 Κατά την εποχήν τούτην Πανιερώτατος ελέγετο ο Μητροπολίτης Θεσσα
λονίκης καί ούχί ΓΙαναγιώτατος, ώς έκ τοΰ εγγράφου τούτου δηλοΰται.

2 ’Αντί τής γενικής πληθυντικής έδει γραφήναι αιτιατικήν ενικήν, ώς καί 
κατώτεροι γράφεται.

3 "Ισως παντοία δικαιολογία.
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115 ποιώ xfj είρημένη Σεβασμία Μονή καί τώ μέρει αυτής καί τον καθο
λικόν δεφενσίωνα νομίμως και διατηρώ .... άζήμιον........ τοΰ ί'άως
εις έκνίκησιν τούτου χωρήσοντος και πάσης άλλης άναφυησομένης 
αυτή παρ’ αυτού κατά τε αγωγής και ζητήσεως, ού μόνον ϊνα μή 
εισακούομαι έφ’ οις άν ίσως έχω λέγειν, άλλα συν τή διπλασίωνι 

115 αντιστροφή τοΰ τιμήματος τή δόσει τε τών έπ'ι βελτιώσει και 
συστάσει τοΰ τοιούτου κτήματος καταβληθησομένων άπασών εξ
όδων, ζημιώμαι και χάριν προστίμου προς αυτήν............ καί αύ....
έρρώσθαι το παρόν πρατήριον ένυπόγραφον έγγραφον ίσχύειν όφεΐ- 
λον καί (δς πρακτικόν σωματικής καί τοπικής παραδόσεως, όπερ καί 

120 έγράφη διά χειρός Ίωάννου κληρ.... τοΰ Σγουροπούλου, έκπροτρο
πής τοΰ οικείου τω κραταιώ καί αγία) ημών αύθέντη καί Βασιλεί 
Πραντονοταρίου κυρίου ν .. .. τοΰ Σωτηριώτου μηνί Αύγούστω 
ίνδικτίωνος ια'. έτους ^ωπα0" 1

Έπί τοΰ ό'πισ&εν μέρους τοΰ εγγράφου τούτου είσί γεγραμμένα τά εξής:

’Επειδή έν τώ έμπεριειλημμένω κτήματι τών Άμαριανών, όπερ 
125 διεπράθη προς την σεβασμίαν μονήν τοΰ Δοχειαρίου εχει καί 

ή σεβασμία μονή τοΰ Βατοπεδίου ύδρομύλωνα δωρηθέντα αυτή 
προ ολίγου παρά τοΰ μεγάλου Δομεστίκου, δι’ δν δή μύλωνα είχε 
λογισμόν ή μονή τοΰ Δοχειαρίου μήποτε εΰρη όχλησιν παρά 
τοΰ Βατοπεδίου, καί διά τούτο έδηλώθη παρ’ αύτής δή τής μονής 

130 τοΰ Βατοπεδίου διά γραφής μετά τά άλλα, δτι έπεί ούν ούκ έ'χομεν 
δίκαιον ουδέ έπί τώ τυχόντι πολλώ μάλλον έπί τοιούτω άρχοντι 

. καί εύγενεΐ, γράφομεν τή άντιλήψει σου ότι καλόν μεν ήν νά ήδυ-
νάμεθα καί νά ήγοράζαμεν τό τοιοΰτον άξιόλογον κτήμα........
ιδού παρέχομεν έκουσίως καί μετά χαράς μεγάλης τήν καταδοχήν 

135 καί συναίνεσιν ήμών Ένα πραθή παρά τής άντιλήψεώς σου, ένθα 
έστί αύτή βουλητόν καί δπως μή έχόντων τινών τοΰ μέρους ήμών 
άδειαν ένοχλήσαι ή διασεΐσαί τινί ποτέ περί τούτου τή έμφα-

1 Έν τω κτήματι τούτφ ή Μονή άνήγειρε πύργον σφζόμενον μέχρι τον 

νΰν καί έχοντα τήν επιγραφήν 1 ήτοι μονή Δοχειαρίου. Βραδύτερον ήρ- 

πάγη υπό Τούρκων, υπό τών διαδόχων τών οποίων καί κατέχεται.
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νεία τοΰ παρόντος ήμίν γράμματος μην! Αύγούστω ίνδικτιώνος 
ένδεκάτης έπε! τοίνυν ούτω διελάμβανεν ή γραφή.

Είχε δε έν τώ τελεί και ύπογραφάς.......... Ιωσήφ τοΰ δικαίων 140
κυρίου Γεροντίου, τοΰ Σκευοφύλακος κυρίου ’Ισαάκ, τών Ίερομο- 
μάχων, κα! τοΰ κυρίου Κασσιανοΰ· ένεφανίσθη δέ τή ημών μετριό- 
τητι αυτή τε ή γραφή κα! ή έμπεριειλημμένη πράσις κα! έδεήθησαν
άμφότερα τά μέρη, ήγουν.........και τής Μονής τοΰ Δοχειαρίου κα!
επί γραφής τής ημών Μετριότητος εις έπιστηριγμόν κα! ασφάλειαν 145 
τών γεγραμμένων. Ή Μετριότης ήμών τή τούτων ύπείξασα αξιώ
σει, άνεγράφη εις βεβαίωσιν μέν τών έμπεριειλημμένων απάντων, 
άνενοχ?ιησίαν δέ καί ασφάλειαν τής τοΰ Δοχειαρίου μονής μην! 
Αύγοΰστφ ίνδικτιώνος ένδεκάτης. Ταπεινός Μητροπολίτης Θεσ
σαλονίκης (Δωρόΰ'εος) ό δούλος τον κραταιοϋ καί άγιον ήμών 150 
ανΰ'εντός καί Βασιλέως Λ άακαρις Μετόχι της μαρτνρών υπέ
γραψα ό μέγας χαρτονλάριος.

9

Βασιλικόν πρόσταγμα άννπόγραφον καί άχρονολόγητον περί 
κατοχής τού κτήματος, τού όνομαζομένον τά Άμαριανά, 
υπό τής Μονής τού Δοχειαρίου καί ονχί τής τού Άκαπνίου.

(’Έτους άδηλον, μηνός Φεβρουάριον (;) In5. γ’.)

Τό κατωτέρω ΰπ’ άριθ. ΚΖπρόσταγμα γραφέν επί χάρτου διαστάσεων 
0,30x0,30, καί άναφέρον, δτι καί ό Οικουμενικός Πατριάρχης «συνδιασκε- 
ψάμενος συνοδικώς διέγνω καί άπεφήνατο κατέχεσθαι τό έν αΰτφ άναφερό- 
μενον κτήμα παρά τής Μονής τοΰ Δοχειαρίου», άπελΰθη υπό Ιωάννου L· . 
τοΰ Παλαιολόγου, διότι ό Πατριάρχης Φιλόθεος κατά την δευτέραν αΰτοΰ 
πατριαρχείαν (1364 —1376) έποιήσατο την ειρημένην διάγνωσιν κατα μήνα 
’Ιανουάριον ίνδικτιώνα ΙΓ'. τοΰ έτους 1375, επειδή τφ 1373 έπράθη αυτό 
καί μετά δυο έτη «διεγερθέντες οί μοναχοί τής σεβάσμιας μονής τοΰ Λκα- 
πνίου, δι’ ό'χλου έγένοντο αΰτοις (τοΐς Δοχειαρίταις) άπαιτοΰντες τό ειρημε- 
νον κτήμα καί προβαλλόμενοι πλησιασμοΰ έχειν έπ’ αΰτφ δίκαιον.»

*}■ Έπε! άνηνέχθη τή βασιλεία μου ώς ό περιπόθητος θείος
αύτοΰ μέγας Δομέστικος κύριος Δημήτριος ό Παλαιολόγος βουλη-

20
ΕΠετηρις Εταιρείας Βυζαντ, Σπουδών, έτος Δλ
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θείς έκποιήσασθαι τό κτήμα αύτοϋ τό καλοΰμενον Άμαριανά, και 
είπών τοϋτο και προσαναφωνησάμενος προς πάντας τούς επ’ αύτφ 

5 πλησιασμοΰ δίκαιον έχοντας, ούδε'ις προηρέθη έξωνήσασθαι τοΰ 
τοιοΰτου κτήματος αύτοϋ ποσουμένου εις δισχίλια ύπέρπυρα και 
επέκεινα, και δέδωκεν αυτό κατά λόγον προσενέξεως καί προσ- 
κυρώσεως προς την σεβασμίαν Μονήν τοΰ Δοχειαρίου, καί έλαβε 
μέν εξ αύτής ύπέρπυρα μόνα εξακόσια, τα δέ πλείονα άφήκε τοίς 
μοναχοΐς τής αύτής μονής ψυχικής ένεκεν σωτηρίας αύτοϋ, ό δή 

ίο κτήμα καί παραλαβόντες οί τοϋ Δοχειαρίου μοναχοί, επί τό κρεΐτ- 
τον αύτό κατεσκεύασαν, πύργον τε έν αύτφ άνακτίσαντες καί άλλα 
όσα προς ασφάλειαν έφορώσιν αύτοϋ κατά την αυτών δύναμιν 
σπουδάσαντες καί ποιήσαντες κατέχουσιν αύτό ήδη χρόνους δύο, 
άρτίως δέ διεγερθέντες οί μοναχοί τής σεβασμίας Μονής τοΰ Άκα- 

15 πνίου, δι’ όχλου έγένοντο αύτοΐς, άπαιτοϋντες τό είρημένον κτήμα, 
καί προβαλλόμενοι πλησιασμοΰ έχειν επ’ αύτφ δίκαιον, παρεπέμ- 
φθη δέ ήδη ή περί τούτου ψήφος τε καί διάγνωσις προς τον παν- 
αγιώτατόν μου Δεσπότην τον Οικουμενικόν Πατριάρχην, ός δή καί 
συνδιασκεψάμενος τά περί τούτου συνοδικώς διέγνω καί άπεφή- 

20 νατό κατέχεσθαι τό κτήμα παρά τών τής μονής τοϋ Δοχειαρίου 
μοναχών, προς οϋς καί παρέδωκεν αύτό ό δη λουθείς περιπόθητος 
θειος τής βασιλείας μου μέγας Δομέστικος ό Παλαιολύγος κατά 
τον άνωτέρω δηλωθέντα τρόπον, καί έγεγόνει καί τιμία γραφή 
αύτοϋ, ήτινι τά τής ύποθέσεως κατά μέρος ώς έγένετο καί τήν 

25 άρχήν έχειν έμπεριείληπται, έδέησε δέ άπολυθήναι καί πρόσταγμα 
τής βασιλείας μου άσφαλείας ένεκα τής έντεϋθεν, ή βασιλεία μου 
τό παρόν άπολύουσα πρόσταγμα, έχει θέλημα καί διορίζεται, 
ώς εϊπερ έχοι τό πράγμα ούτως, κατέχωσιν οί μοναχοί τής τοΰ 
Δοχειαρίου σεβασμίας μονής τό διαληφθέν κτήμα τά ’Λμαριανά, 

30 καθώς έξεδόθη καί παρεδόθη αύτοΐς παρά τοϋ μεγάλου Λομεστίκου 
τοϋ Παλαιολόγου, καί νέμονται αύτό άνενοχλήτως καί άδιασείστως, 
μήτε παρά τών μοναχών τής τοΰ Άκαπνίου σεβασμίας Μονής μήτε 
μήν παρ’ ετέρου τίνος τών απάντων....................................................

35 διαληφθείσης τιμίας πατριαρχικής εγγράφου διαγνώσεως καί ώς
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δικαιούνται εΰλόγως επ’ αύτώ. Επειδή τοΰτου χάριν έγένετο 
αύτοΐς και τό παρόν τής βασιλείας μου πρόσταγμα.

Μην! Φεβρουαρίφ (;) ίνδικτιώνος Γ'.1

10

Χρυβόβουλλος λόγος Μανουήλ Β'. τον Παλαιολόγου 
περί των Άμαριανών καί τής Έρμηλείας.

("Ετους 0923 (—1415) αδήλου μηνός και Ινδικτιώνος).

Τό ύπ’ άριθ. ΙΘ'. χρυσόβουλλον τοΰτο γραφέν επί χάρτου διαστάσεων 
0,34χθ,29 V2 και εχον δυσανάγνωστον υπογραφήν, επαλείψασαν και τέσσα- 
ρας ή πέντε λέξεις, ας καί κατέστησε δυσανάγνωστους, άπελύθη άναντιρρήτως 
υπό Μανουήλ Β'. τοΰ Παλαιολόγου, ως εξάγεται έκ τε τοΰ περιεχομένου αυτοΰ 
καί τής χρονολογίας.

φ Οί ένασκούμενοι τή σεβασμία μονή τοΰ Δοχειαρίου παραγε- 
νόμενοι προς την βασιλείαν μου έν τή περιφανεΐ πόλει Θεσσαλο
νίκη ένεφάνισαν πρόσταγμα γεγονός παρά τής βασιλείας μου προ 
χρόνων έ'ξ κατά τον ’Ιανουάριον τής β’. ίνδίκτου, ό δη πρόσταγμα, 
ειχεν έπι λέξεως ούτως· οί ένασκούμενοι τή Μονή Δοχειαρίου άνέ- 5 
φεραν τή βασιλεία μου όπως ειχον τά Μαριανά έξωνησάμενοι 
αυτά άπό τής μεγάλης Δομεστικίσσης Παλαιολογίνας έκείνης ως 
διαλαμβάνει τό περί τούτου παρ’ αυτής γενόμενον γράμμα, όπερ 
και ένεφανίσθη παρ’ αυτών τή βασιλεία μου, ένεφάνισαν δέ οί 
αυτοί καί πρόσταγμα τής βασιλείας μου, όπερ έπορίσαντο παρ’ ίο 
αυτής έπι τή κατοχή των τοιοΰτων Άμαριανών καί ταΰτα έμφα- 
νίσαντες δικαιώματα άνέφερον όπως κατέχοντες τό είρημένον 
χωρίον τά Άμαριανά υπό τοΰ καιροΰ καί τής τών πραγμάτων 
ανωμαλίας άφηρέθησαν αυτά καί παρεκάλεσαν ΐνα άναδυνηθώσι 
καί πάλιν έχωσιν αυτά. Ή βασιλεία μου γοΰν εύμενώς προσ- 15 
δεξαμενή την αύτών παράκλησιν έχει θέλημα καί διορίζεται διά 
(τοΰ) παρόντος αυτής προστάγματος, ϊνα ή είρημένη μονή τοΰ

1 Είναι γνήσιον αραγε; Άλλ’αν ή γνήσιον, διατί δεν φέρει υπογραφήν 
καί χρονολογίαν ;
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Δοχειαρίου εχτ] καί πάλιν ώσπερ καί πρ'ιν δλον τό χωρίον τά 
είρημένα Άμαριανά· εχει ό λόγος ούτως: ούκ έστι περί τοΰ τέλους, 

20 ό έ'διδον εις τούς Τούρκους όνομαζόμενον παρ’ έκείνοις χαράτζιν, 
άλλα διά την παροικικήν κτήσιν, ώσπερ εϊχον αυτήν και προ 
τής ημέρας των Τούρκων. Τούτο μέν ούν διοριζόμενα περί τών 
Άμαριανών. Τής δε Έρμηλειας Ένα έχωσι τό ήμισυ μέρος, τό δε 
ήμισυ ΐνα ένι τοΰ δημοσίου, ως καί τά άλλα κτήματα τών Μονα- 

25 στηρίων. Τούτου γάρ χάριν έγένετο καί τό παρόν πρόσταγμα τής 
βασιλείας μου, έν έτει έξακισχιλιοστφ έννεακοσιοστφ έπτακαιδεκάτω.

Ούτω μέν διαλαμβάνει τό είρημένον πρόσταγμα τής βασιλείας 
μου, έπεί δέ ήν έ'ν τισι μέρεσι διερρωγός καί διαβεβρωμένον ώς 
μόλις άναγινώσκεσθαι, παρεκάλεσαν οί εϊρημένοι μοναχοί ΐνα πορί- 

30 σωνται έτερον άντ’ εκείνου ίσον όΰεν καί κατά την αυτών παρά- 
κλησιν προσδεχθεΐσαν τό παρόν ίσον ή βασιλεία μου αύτοίς
απέλυσεν, ΐνα έ'χωσιν αύτό εις τά εξής..........  γεγονός έν έτει
έξακισχιλιοστφ έννακοσιοστφ είκοστφ τρίτω,

11
Χρνσόβονλλος λόγος, δι ον εξασφαλίζονται εις τον πανσέβα- 

στον σεβαστόν Δη μητριόν τον Μουρΐνον τό έν Παφλαγονία 
χωρίον τον Γογγύλη, τό περί τό ϋ'έμα Όπτιμάτων χωρίον 
Δέρκον, τά περί την Θεσσαλονίκην χωρία ή 'Ερμήλεια, τον 
Κραββατα και ή Άντιγόνεια, ό περί την Σϋ'λάνιτζαν τόπος 
μετά των πλανητών και νομών αντον και τό έν τη νήαω 
Κασσανδρεία χειμάδιον μετά τον έν αντώ Παλαιοχωρίου.

(’Αδήλου βααιλέως, μηνάς, έτους και Ινδικτιώνος).

Τό υπό στοιχεΐον Κ'. χρυσόβουλλον τοϋτο γραφέν επί χάρτου διαστάσεων 
0,42X0,31 καί ολίγον έφθαρμένον δν άγνοοϋμεν υπό τίνος βασιλέως άπε- 
λΰθη, επειδή καί ή υπογραφή καί ή χρονολογία κατέστησαν εξίτηλοι, καί 
επτά σειραί έν τελεί καί αλλαχού, ένθα τά αποσιωπητικά. Τό χρυσόβουλλον 
τοϋτο παρεδόθη τή μονή, δτε παρεδόθη αυτή καί τό έν Κασσανδρεία χειμά
διον μετά τοΰ Παλαιοχωρίου, καί τοΰ έν Έρμηλεία χωρίου τοΰ Μουρίνου. 
Ό χρυσόβουλλος οΰτος λόγος φαίνεται μοι χασματώδης καί δυσνόητος έν 
αρχή, άλλ’ έγώ ούτως ευρον καί αντέγραψα αυτόν έκ τοΰ πρωτοτύπου. 
Έν τψ άρχείω τής Μονής υπάρχει καί τό υπό στοιχείου ΚΑ'. χρυσόβουλλον,
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γραφέν επί χάρτου διαστάσεων 0,44X0,28, άλλα λίαν έφθαρμένον, καί άντί- 
γραφον τούτου χαρτώον διαστάσεων 0,29X0,30 επίσης έφθαρμένον, ώστε μή 
άναγινώσκεσθαι τήν υπογραφήν καί την χρονολογίαν. Τό περιεχόμενον άνα- 
φέρεται εις τήν κατοχήν καί νομήν δλων γενικώς των κτημάτων τής Μονής 
όθενδήποτε και οπωσδήποτε προελθόντων αυτή, άνευ δμως καί των ονομά
των καί τοποθεσιών αυτών. Ό χρυσόβουλλος οΰτος λόγος φαίνεται μοι χα- 
σματώδης καί δυσνόητος έν αρχή, άλλ’ εγώ ούτως εΰρον καί αντέγραψα αυτόν 
εκ τού πρωτοτύπου, μή πειραθείς διορθώσεις καί συμπληρώσεις.

•j- Ούδέν άρα οΰτω βασιλέως οιδε ψυχήν εις εύποιίαν διανι- 
στάν κα'ι προς φιλότιμους παρακαλεΐν δωρεάς ώς ή προς αυτόν 
τους αίτοΰντας ασφαλέστατη γνώμη και εύθυτάτη προαίρεσις. 
Πέφυκε γάρ καί άλλως ό τό τής αυτής αρχής άποσώζειν καί 
τοΐς πράγμασιν αίροΰμενος όνομα, έξ έαυτοΰ καί οφείλει (;) άφ’ 
εστίας προς τό εύεργετεΐν διανίστασθαι σκοποΰμενος ώς εξόν έκμι- 
μίσασθαι τον τοΰτώ διέπειν τήν τοϋ κράτους αρχήν έπιτρέψαντα· 
όπόταν δε καί ό τά τής δεήσεως προβαλλόμενος εκ πολλών μεν καί 
άλλων τό τής ίκετίας προτείνεται εύλογον, πλέον δέ κάκ τής ής 
καθ’ έκάστην εκτρέφει προς τον βασιλέα καρδιακής σχέσεως, όρμα 
νικάν αύτός εαυτόν καί φιλοτιμότερος τής οικείας άναφαίνεσθαι 
............ τό δίκαιον αυτό δ τό τής παρακλήσεως εμφαίνει εύλο
γον δυσωπούμενος· δτι δέ καί ή βασιλεία μου τοΰ ταύτην θεοΰ τή 
χάριτι βασιλεύσαντος καί προς άπαν μεν τό υπήκοον προνοειται 
συχνήν τήν προμήθειαν ξύμπαντα ώς οιον έθέλουσα εύποιεΐν 
καί προς τήν έκαστου εύνοιαν άντιμετρεΐν τήν άντάμειψιν οί πειρα- 
θέντες λεγέτωσαν, πλήν καί τω δικαίφ νέμειν οίδε συχνήν τήν 
ροπήν καί τον πλάστην προτεινόμενον εύνοιαν δαψιλεστέρα τή 
εύμενεία σπουδάζει κρατεΐν καί πίστεις των είρημένων άλλοι τε πολ
λοί, οίς ή τής ψυχής ειλικρίνεια καί τό τοϋ τρόπου άρέμβαστον τήν 
έγγιστα χώραν τοΰ τής βασιλείας ΰψους άπένειμε, προς τοΐς άλλοις 
δέ καί ό τής παρούσης ύποθέσεως αίτιος, ό πανσέβαστος σεβαστός 
οικείος τή βασιλεία μου πρωτοβεστιαρίτης κύριος Δημήτριος ό Μου- 
ρΐνος, άνήρ γάρ οΰτος έκ τε τοΰ ζήλου, δν έν ταις έγκεχειρημέναις 
αύτω διαφόροις παρά τής βασιλείας μου πολιτικαΐς άρχαΐς έν- 3
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εδείξατο, κάκ τής καθ’ έκάστην έπιδιδούσης αύτφ εύνοιας καί 
διαθέσεως απανταχού παριστών τό προς την βασιλείαν μου 
εύνουν είλικρινέστατον, ώς καί μηδέν έτερον λογίζεσθαί τε καί 
πράττειν άποσκοπούμενος δτι μη δ τή βασιλεία μου υπηρετούν καί 

30 θεραπεύον καθέστηκε, τά μεν εις εαυτόν δευτέρου καί τού τυχόντος 
λόγου τιθέμενος, δσα δε προς την τής αρχής άνατρέχειν οΐδε 
περιωπήν έξιχνιάζων ταύτα καί προς την τούτων συντήρησιν καί 
την ψυχήν αύτήν προϊέμενος. Τοίνυν καί διά ταύτα τής εύγνωμοσύ- 
νης καί τής των τρόπων εύθύτητος άνταμειβομένη τούτον ή βασι- 

35 λεία μου καί έν άλλω τά τής αίτήσεως αύτφ κατά γνώμην προ- 
ήνεγκεν, ούχ’ ήττον δε καί είς ήν άρτίως προύτεινεν αϊτησιν εύρον 
εκ τού σχεδόν έφεπομένην καί την τελείωσιν. Έπεί τοίνυν ό τοιοΰ- 
τος πανσέβαστος σεβαστός οικείος τή βασιλεία μου πρωτοβεστιαρί- 
της κύριος Δημήτριος ό Μουρϊνος παρεκλήτευσε την βασιλείαν μου 

40 χρυσόβούλλου λόγου ταΰτης τυχεΐν είς άπερ κέκτηται από δωρεάς 
τής βασιλείας μου, ήτοι τό είς την Παορλαγονίαν χωρίον τό λεγό
μενον τού Γογγύλη, δπερ παρεδόθη αύτφ παρά τού προκαθημένου 
εκείνου τού Παναρέτου είς ποσότητα ύπερπύρων διακοσίοιν, τό περί 
τό θέμα Όπτιμάτων χωρίον τό λεγόμενον Δέρκον, δπερ έχει διά 

45 προστάγματος τής βασιλείας μου δ δη καί περιΐσταται είς ύπέρ- 
πυρα διακόσια δύο, τό περί την Θεσσαλονίκην χωρίον τό λεγόμε
νον Έρμήλειαν, τό παραδοθέν αύτφ παρά τού Φραγγοπούλου εις 
ύπέρπυρα διακόσια δεκαπέντε, τό έτερον χωρίον αύτοΰ περί την 
Θεσσαλονίκην διακείμενον, τό καί καλούμενον τού Κραββατά, δπερ 

50 καί αύτό παρεδόθη αύτφ παρά τού τοιούτου Φραγγοπούλου είς 
ύπέρπυρα εκατόν έννέα, τό έτερον χωρίον αύτού τό περί την Θεσ
σαλονίκην διακείμενον καί όνομαζόμενον ή Άντιγόνεια, δπερ παρε- 
δόθη αύτφ παρά τού Κεραμέως είς ποσότητα ύπερπύρων έκατόν 
τεσσάρων, καί τον περί την Σθλάνιτζαν τόπον μετά των διαφερόν- 

55 των αύτφ έκεϊθεν πλανητών καί νομών, αλλά δή καί τό έν τή νήσοι 
Κασανδρείρ χειμαδίον μετά τού έν αύτφ παλαιοχωρίου, δπερ κατέ
χει δΓ ορισμού τής βασιλείας μου είς τό κατέχειν ταύτα άνενό- 
χλητά τε καί αδιάσειστα καί βελ(τιούν καί συνιστάν), ε’ίτι άρα καί 
βούλεται άφορών είς σύστασιν καί βελτίωσιν αύτών, ή βασιλεία
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μου........  επιβραβεύει αύτώ τον παρόντα χρυσόβουλλον λόγον
αυτής, δΓ ου προστάσσει και διορίζεται (κατέχειν) τον πανσέβαστον 
σεβαστόν οίκεϊον τή βασιλεία μου πρωτοβεστιαρίτην κύριον Δημή- 
τριον τον Μουρίνον, τά είρημένα- ήτοι τό περί την Παορλαγονίαν 
χωρίον τό έπιλεγόμενον τού Γογγύλη, όπερ παρεδόθη αύτώ παρά 
τοΰ προκαθημένου εκείνου τού Παναρέτου εις ύπέρπυρα διακόσια, 
τό περί τό θέμα των Όπτιμάτων χωρίον τό λεγόμενον Δέρκον, δπερ 
έχει διά προστάγματος τής βασιλείας μου, ό δή και περιΐσταται εις 
ύπέρπυρα διακόσια δύο, τό περί την Θεσσαλονίκην χωρίον, τό 
λεγόμενον Έρμήλειαν, τό παραδοΰέν αύτφ παρά τοΰ Φραγγοπού- 
λου είς ύπέρπυρα διακόσια δεκαπέντε, τό έτερον χωρίον αύτοϋ τό 
περ'ι την Θεσσαλονίκην διακείμενον τό και καλούμενον τοΰ Κραβ- 
βατά, δπερ και αυτό παρεδόθη προς αυτόν παρά τοΰ τοιούτου Φραγ- 
γοπούλου είς ύπέρπυρα εκατόν έννέα, τό περί την Θεσσαλονίκην 
έτερον χωρίον αύτοΰ τό έπιλεγόμενον ή Άντιγόνεια, δπερ παρε
δόθη αύτφ παρά τοΰ Κεραμέως είς ύπέρπυρα εκατόν τέσσαρα, καί 
τον περί την Σθλάνιτζαν τόπον μετά των διαφερόντων αύτω έκεΐσε 
πλανητών καί νομών έτι τε καί τό έν τή νήσοι Κασσανδρεία χειμα- 
δίον [ΐετά τοΰ έν αύτή παλαιοχωρίου, δπερ έχει δΓ όρισμοΰ τής 
βασιλείας μου, καί κεκιήσθαι ταΰτα, καθώς εύρίσκεται μέχρι τής 
σήμερον κατέχων τε καί νεμύμενος καί νέμεσθαι αυτά άναφαιρέτως, 
άδιασείστοις καί έξω πάσης καί παντοίας δημοσιακής έπηρείας καί 
συζητήσεως, άνευ μέντοιγε μόνης τής καστροκτισίας καί τής κατερ- 
γοκτισίας ως ταΰτα μόνα όορειλύντων τών κτημάτων έπιδιδόναι 
προς τό μέρος τοΰ δημοσίου, καθώς καί τά έτερα προσωπικά κτή
ματα συνιστάν τε καί βελτιοΰν αυτά καί ποιεΐν έπ’ αύτοΐς εϊτι άρα 
καί βούλεται άφορών είς σύστασιν καί βελτίωσιν αυτών, ως κατέ
χων ταΰτα διά χρυσοβούλλου τής βασιλείας μου, καί ως έχων έπ’ 
άδειας παραπέμπειν αύτά καί προς τούς έξ όσφύος γνησίους παΐδας 
καί κληρονόμους αύτοΰ καί θείοις καί Εεροϊς οί'κοις άφιεροΰν καί 
πιπράσκειν ταΰτα, εΐπερ δεήσειε.

Τοίνυν καί καθέξει τά δηλωθέντα κτήματα ό δηλωθείς πανσέ-
βαστος σεβαστός........πρωτοβεστιαρίτης κύριος Δημήτριος ό Μου-
ρΐνος, καθώς εύρίσκεται
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