
Η ΙΙΑΡΑ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΧΟΡΤΑΤ ΤΟΥ

’Από τοΰ 13ου ιδίως1 αίώνος γίνεται μνεία εν Βυζαντινοΐς κειμένοις 
περί μονής τίνος τοΰ Χορταΐτου, ώς και επιθέτου «Χορταϊτινός» δηλοΰν- 
τος τον εκ τής μονής ταύτης προερχόμενον μοναχόν 1 2.

Οι άσχοληθέντες με τήν τοπογραφίαν τής Θεσσαλονίκης και των πε- 
ριχώρων αυτής προσεπάθησαν νά καθορίσιοσι τήν θέσιν τής μονής στη- 
ριζόμενοι έπ'ι τών τεκμηρίων, τά όποια παρεΐχον εις αυτούς τα κείμενα 
καί ή επί τόπου ερευνά. Ουτω πρώτος ό Tafel, ερειδόμενος επί τών μαρ
τυριών Φράγκων καί Βυζαντινών συγγραφέων, υποστηρίζει δτι έχομεν δύο 
μοναστήρια τοΰ Χορταΐτου, εν εντός τής πόλεως Θεσσαλονίκης 3 καί έτε
ρον επί τοΰ δ'ρους Χορτιάτης4. Διά τήν ύποστήριξιν τής γνώμης του, δτι 
εντός τής Θεσσαλονίκης υπήρξε μονή τοΰ Χορταΐτου, προσάγει χωρίον

1 Λέγω ιδίως, διότι ή παρά τοϋ Ρ h. Meyer (Die Haupturkundeti ftir die 
Geschichte der Athoskloster, Leipzig 1894, σελ. 170—184) παρατιθεμένη Διήγηοις 
μερική τών επιστολών ’Αλεξίου βασιλέως (1081—1118) καί Νικολάου Πατριάρχου, 
ένΟσ μνημονεύεται «’Ιωάννης ό Χορτοϊιινός» (σελ. 170, 178, 177, 179, 181) καί 
«Χορταΐτης» (σελ. 177), ώς γενομένη κατά διαφόρους καιρούς είναι δύσκολον νά 
όρισθή χρονολογικώς. Έκ ταύτής δμως τής διηγήσεως είναι προφανές δτι καί 
προτού 13ου αίώνος ύπήρχεν ή μονή τού Χορταΐτου. Περί τής μονής ταύτης καί 
τής καταλήψεώς της ύπό τών Κιστερκιανών μοναχών κατά τάς άρχάς τού 13ου αί
ώνος παρέχονται πληροφορίαι έν τή άλληλογραφίφ τοΰ Πάππα Ίννοκεντίου τού 
F'. Βλ. G. Μ i 1 1 e t, Le monastfere de Daphni σ. 26, 28, 302.

2 Πρ|)λ. Βατοπεδινός ό έκ τής μονής Βατοπεδίου καί άλλα. Διά τήν παρα
γωγήν τοΰ επιθέτου «Χορταϊτινός» ό Meyer (σελ. 43, σημ. 1) ούχί όρθώς, νομίζω, 
γράφει' «Chortaitinos oder Chorta'ites heisst er nach der Stadt Chorta'itu bei Thes- 
salonik die noch jetzt wenigstens als Dorf existiert. *0 Π. Παπαγεωργίου 
(’Εκδρομή εις τήν βασιλικήν καί πατριαρχικήν μονήν τής Άγ. ’Αναστασίας τής 
Φαρμακολυτρίας τήν έν τή Χαλκιδική)έν Byz. Zeitschrift 7 (1898) σελ. 71) έκ χει
ρογράφου τινός τού έτους 1732, διαφυλαττομένου έν τή μονή τής Άγ. ’Αναστα
σίας παραθέτει, μεταξύ πολλών άλλων ονομάτων πόλεων καί χωρίων (τών πλεί- 
στων Μακεδονικών), καί τό δνομα : Χορταΐτη (νΰν Χβρτιάτης)

* Τ a ί e 1, De The3Salonica ejusque agro (Berolini 1839) σελ. 138, 254.
4 ’Ένθ’ άνωτ. σελ. 253—254.
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τοΰ ’Αναγνώστου, τοΰ ιστορικού τής άλώσεως τής Θεσσαλονίκης ΰπο των 
Τούρκων τοΰ 1430. Τό χωρίον τούτο, άναφερόμενον εις τήν προ τών τει
χών τής πόλεως κατανομήν τών Τουρκικών στρατευμάτων, έχει οΰτω· 
«καί τότε δήπροσέταξαν τό κατ’ άνατολάς άπαν μέρος καί τό προς δύσιν 
περιλαβεϊν από τής άκροπόλεως άνωθεν άχρις αυτής τής Ό-αλάσσης. εΰα- 
λωτότερον δέ τό κατ’ άνατολάς έίίεάσαντο μέρος οία δή σαϋρότερον έν 
πολλοίς τυγχάνον τοϊς μέρεσιν' δΌ·εν τό πλέον καί μαχιμώτερον αΰτόιΚ 
διατετάχασι πολεμεΐν. ό Μουράτης δέ τοϊς άμφ’ αυτόν άμα πεζοΐς, δια- 
κριθεϊσι καί αΰτοΐς παραπλησίως τοϊς άλλοις, από τον καλονμένον Τρι- 
γιονίον μέχρις ου η μονή τυγχάνει τοΰ Χορταΐτον, τοΰ πολεμεΐν οΰκουν 
οΰκ έληγεν οΰδ’ αΰτός' έγνω γάρ εΰχερέστερον έκεΐίίεν ληφθήναι τήν 
πόλιν, τήν τε σαθρότητα τοΰ τείχους ίδιους καί ως ένί τείχει τήν ασφά
λειαν ή πόλις εξ εκείνου τοΰ μέρους αΰχεΐ»1.

Τό χωρίον τοΰτο τοΰ ’Αναγνώστου σαμώς πράγματι μαρτυρεί, οτι εις 
άκρον τι τής ανατολικής πλευράς τής Θεσσαλονίκης, εντός ή έκτος τοΰ 
τείχους αυτής—τοΰτο δεν άναφέρεται—υπήρχε μονή τοΰ Χορταιτου 1 * 3.

"Οτι μονή τοΰ Χορταιτου ΰπήρχεν ωσαύτως καί επί τοΰ ομωνύμου 
όρους, καταφαίνεται έκ τών μαρτυριών πολλών Βυζαντινών καί Φράγκιον 
συγγραφέων τοΰ 13ου καί τοΰ 14°υ αίώνος3, καώ·’ ούς αιώνας διεδραμα- 
τίσθησαν έν τή μονή σημαντικά ιστορικά γεγονότα, τόσον έπί τών Φράγ
κων, όσον καί έπί τών Βυζαντινών 4 5.

"Ωστε ή υπό τοΰ Tafel κατά πρώτον γενομένη διάκρισις περί ύπάρ- 
ξεως δύο μονάίν τοΰ Χορταιτου, παρά τάς κατόπιν έξενεχθείσας γνώμας 
τών διαφόρων έρευνητών °, παραμένει ακέραια. Δεν μένει λοιπόν ή νά
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1 ’Αναγνώστης, Διήγησις περί της τελευταίας άλώσεως της Θεσαλονί-
κης σελ. 502, 22—24 στίχ. 503, στίχ. 1—9 (έκδ. Βόννης).

3 Ό X α τ ζ η ϊ ω ά ν ν ο υ (Άστυγραφία Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1880, 
σελ. 101) έπί τη βάσει τοΰ ίδίου χωρίου τοΰ ’Αναγνώστου, τοποθετεί τό μοναστη
ριού έν αυτή τή πόλει τής Θεσσαλονίκης. Ό Tafrali (Topograpkie de Thessa- 
lonique, Paris 1913, σελ. 27) κατά λάθος παραπέμπει είς τό χωρίον τοΰτο τοΰ ’Α
ναγνώστου, διά νά βεβαιώση τήν έπί τοΰ όρους Χορταιτου ΰπαρξιν ομωνύμου 
μονής!!

3 Μνείαν τών συγγραφέων τούτων μετά τών άφορώντων είς τήν μονήν τοΰ 
Χορταιτου χωρίων παρέχει ό Tafel, De Thessalonica, σελ. 252—254.

1 Πρβλ. ιδίως Henri de Valenciennes έν Collection des Chroni- 
ques nationales frangaises τοΰ Buchon, Paris 1828, τόμ. 3 σελ. 223 κέξ. K α v- 
τακουζηνόν, έκδ. Βόννης, I, 149, 7. 267, 21. 268, 12. 22. 269, 6. Ν ι κ η φ ό
ρον Γρήγορά ν, τόμ. Α'. σ. 356, 22. Πρβλ. καί Ο. Tafrali, Thessalonique 
des origines au quatorzieme siecle, Paris 1919, σελ. 204, 207 καί Ο. T a f r a 1 i, 
Thessalonique au quatorzieme siecle, Paris 1913, σελ. 212, 216.

5 Τάς γνώμας ταύτας έμνημόνευσα ανωτέρω.
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282 Άπ. Βακαλοπούλου

έξετασθή ή μεταξύ τών δυο ομωνύμων μονών ένυπάρχουσα τυχόν σχέσις 
και νά καθορισθοΰν, αν είναι δυνατόν, αί τοποθεσίαι αυτών, ώς και τά 
άνήκοντα εις αΰτάς κτήματα.

Ό Tafrali εις τό κεφάλαιον περί τών έξαφανισθεισών εκκλησιών 
τής Θεσσαλονίκης συγκαταλέγει μεταξύ αυτών καί μίαν υπό τό ό'νομα 
Kourthiat, στηριζόμενος επί τής μαρτυρίας τοΰ ρώσου προσκυνητοΰ Ig- 
nace de Smolensk, τον όποιον δεν ειχεν ύπ’ δψιν του ό Tafel. Έν υπο
σημειώσει του δέ τής ιδίας σελίδο; ό Tafrali, προσπαθών νά καθορίση 
την εκκλησίαν ταύτην, γράφει' «II n’est pas le meme qne le monastere 
de Vlateon, car le voyageur russe le dinstingue de celui-ci, qu’il ap- 
pele Biblotades» x. Κατά περίεργον δμως τρόπον διέλαθε την προσοχήν 
τοΰ Tafrali ή σπουδαιότης τοΰ χωρίου τοΰ προσκηνητοΰ Ignace de Smo
lensk, τό όποιον καλώς έξεταζόμενον, νομίζω, δτι δίδει την λΰσιν εις την 
διαλεΰκανσιν τοΰ ζητήματος περί τής ένυπαρχούσης τυχόν σχέσεως με
ταξύ τών δύο μονών Χορταΐτου.

Τό χωρίον τοΰτο τοΰ Ignace de Smolensk εχει ως εξής' «Εη l’an- 
nee six mille neuf cent treize, Ignace de Smolensk vint a Salonique 
et adora saint Dimitri et sainte Theodora, dont les reliques exhalent 
une huile odorante, et prit de leur sainte huile. E;t il visita les 
mervelleux couvents qui sont: Biblotades et Isaac Elathon Apo- 
cnia, et Simoni, Pliilocalos, la metochie de Khortiat, Prodrome etc.» 2.

Είναι προφανές δτι υπό τάς λέξεις la metochie de Khortiat πρέ
πει νά έννοήσωμεν την έν Θεσσαλονίκη μονήν τοΰ Χορταΐτου 3, ή οποία 
έν σχέσει προς την τοΰ ομωνύμου ορούς έπεΐχε Ό-έσιν μετοχιού αυτής.

Ή τοποθεσία τήςέπί τοΰ ό'ρους Χορταΐτου (νϋν Χορτιάτου) μονής εκ 
πρώτης ό'ψεως είναι δύσκολον νά καθορισθή, έάν άναλογισθώμεν, δτι 
έπί τοΰ προς προς Α. τής Θεσσαλονίκης μέρους, τοΰ από τών προπόδων 
τοΰ ό'ρους έκτεινομένου, έ'κειντο πολλά μοναστήρια καί σκήται4, καί δτι

'Tafrali, Topographie σελ. 188.
3 Itineraires russes en Orient, trad, par Me B. de Khirowo, Geneve 1889, I, 

I σελ. 147.
3 Πρβλ. τά τιπό τών ξένων μεσαιωνικών συγγραφέων αποδιδόμενα όνοματα 

εις τήν μονήν τοΰ Χορταΐτου τήν έπί τοΰ ομώνυμου ορούς : Corthiac, Cor- 
thiac, Curhiat, Cortaco. Βλ. παρά Tafel, De Thessalonica σελ. 253 
—254 καί G. Millet, Ένθ’ άν. ο. 26. 28.

Α Κ α μ ε ν ι ά τ η ς, (Theophanes Coutinuatua) κεφ. 5, σελ. 494, 1—12, έκδ. 
Βόννης «ών (πεδίων) τό μέν ώς πρός νότον τοΰ όρους (ασφαλώς τοΰ Χορταΐτου), 
πρός ανατολήν δέ τής πόλεως, ώς λίαν έστί παγκαλλές καί εράσμιον, κεκόσμηται 
γάρ δένδρεσιν άμφιλαφέσι, παραδείσοις ποικίλοις, ΰδασιν άπείροις, . . . μ ο ν α ί 
δέ μοναχών πολλά ί καί συχνά ί τό τε ύπτιάζον τοΰ
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εις όπάς έτι καί σπήλαια τών πέριξ όρέων διητώντο μονάχοι τινες1. Άλ
λα μοναστήριον, οίον τό τοΰ Χορταιτου, δπου κατελυον αυτοκρατορες, 
βασιλείς καί επίσημοι άρχοντες, ακριβώς διά τήν λαμπρότητα καί τό επί
σημόν του, νομίζω, ότι έπρεπε ν’ άφήση ίχνη τής ιστορικής του ύπάρ- 
ξεως καί εις τον τόπον, δπου υψοϋτο, καί εις τήν λαϊκήν φαντασίαν. Δι’ 
αυτό συμφωνώ με τήν γνώμην τοΰ Tafel, ό όποιος νομίζει, δτι ή θέσις 
τού περίφημου εκείνου Βυζαντινού μοναστηριού είναι τά υπό τοΰ Cou- 
sinery άναφερόμενα ερείπια μιας παλαιάς Βυζαντινής μονής8, προ τής 
εισόδου εις τό χωρίον Χορτιάτης, διά τήν οποίαν παρεδίδετο, δτι φκοδο- 
μήθ'η δι’ εξόδων ενός αύτοκράτορος τής Κων/πόλεως καί δτι προ μακροϋ 
χρόνου ειχεν έγκαταλειφθή * 1 * 3 * * * *.

Τά ερείπια ταΰτα ασφαλώς είναι τά σήμερον πλησίον τοΰ δημοτι
κού σχολείου τοΰ χωρίου ευρισκόμενα.

Ποία δέ ή τοποθεσία τής έν Θεσσαλονίκη μονής τοΰ Χορταιτου ή 
μάλλον τοΰ μετοχιού τής επί τοΰ ομωνύμου δ_ους μονής ;

Έκ τοΰ ανωτέρω παρατεθέντος χωρίου τοΰ ’Αναγνώστου εΐδομεν 
δτι τά Τουρκικά στρατεύματα περιωρίσθησαν εις τό ανατολικόν μέρος 
τών τειχών, δπερ ειχον κρίνει ως εύαλωτότερον «οια δή σαθρότερον έν 
πολλοΐς τυγχάνον τοϊς μέρεσιν»’ επομένως σ.νεκέντρωσαν τάς δυνάμεις 
των εις τό από τής κορυφής τής άκροπόλεως μέχρις αυτής τής θαλάσσης 
μέρος. Μάλιστα καί ό ίδιος ό Μουράτ ανέλαβε τό από τοΰ Τριγωνίου μέ
ρος μέχρι τής μονής τοΰ Χορταιτου.

Έξ έπιτοπίου έξετάσεως όρμώμενος, συμφωνώ μετά τοΰ Tafrali, ό

ορούς καί τό τής λοιπής γης υποκείμενον κατοίκησα ι, 
καί τισι τερπνοτάτοις χιορίοις έγκαθεζόμεναι, καινόν 
ιιχρήματοϊςίΕοδίταις καί αύτοΐς τοϊςπολίταις πε- 
φόκα σ ι·».

1 Bischof Arseni j, Leben der hi. Theodora von Thessalonike, σελ. 
35, c. 59 «Μοναχοί τινες, έν σπηλαΐοις καί τοϊς όπαϊς τής γής διαιτώμενοι, έκ δι
αφόρων όρων, τών έγγιστα κειμένων τής περιφανούς ήμών πόλεως, κατ’ ευχήν έν 
τοϊς άγίοις ναοΐς έπιφοιτώντες έν τή καθ’ ημάς πόλει συνέδραμον». Βλ. καί Π.
ΙΙαπαγεωργίου, Zur vita der hi. Theodora, von Thessalonike, έν Byz. Zeit- 
schrift τόμ. 10 (1901) σελ. 150.

3 T a f e 1, De Thessalonica σελ. 254.

3E. Cousinery, Voyage dans la Macedoine, Paris 1831, τόμ. 1 σελ.
109—110. «Avant d’entrer dans ce village (de Corthiat), nous cotoyames les mines
d’ un ancien monastere grec qui doit avoir ete considerable; on nous dit que c’
est ails frais d’ un empereur de Constantinople qu’ il avait ete construct, et que
depuis longtemps il est abandonne».
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όποιος, διαφωνών προς τον Struck4, υποστηρίζει δτι το Τριγώνιον ήτο 
εις την θέσιν τοΰ σημερινού Gingirli Coule a.
Ποιον νΰν τό διάστημα από Τριγωνίου μέχρι μονής Χορταΐτου; Τό δτι 
τις έκ των Τούρκων πεζών άνήλθε πρώτος εις τά τείχη διά μιας κλί- 
μακος τεθείσης «κατά τό Τριγώνιον» καί δτι οί Τούρκοι «επί την πάλιν 
δρομαίοι οννέρρεον, Άλλος άλλον τφ τάχει νικώντες καί ταΐν χεροΐν τά 
ξίφη φέροντες, καί οίον έρίζοντες τίς αν φθάσειε πρότερος επί το της πό- 
λεως οίκονμενον μέρος, κα'ι μάλιοτα το προς την ϋΛλαοοαν» 3 μέ παρακι-

Είκ. 1. Ή τοποθεσία ένθα έ'κειτο, πιθανώς, τό μετόχιον της μονής τοΰ Χορταΐτου.

νοΰν νά έκφράσω την γνώμην, δτι τό από Τριγωνίου μέχρι Χορταΐτου 
διάστημα ανήκει εις τό υψηλότερον τμήμα τής πόλεως καί μάλιστα άκρι- 
βέστερον εις τό από τοΰ Gingili-Coule μέχρι τής κορυφής τής άκροπό- 
λεως, ένθα αί σημερινοί φυλακαί τών βαρυποινιτών. ’Απέναντι αυτών 
υπάρχει ή τοποθεσία «Χίλια δένδρα» 4. (Βλ. είκ. 1). Εις την θέσιν ταυ- 1 * 3 4

1 A. Struck, Die Eroberung Thessalonikes durch Sarazenen im Jahre 904,
έν Byzantiniacke Zeitachrift τόμ. 14 (1905) σε?.. 514.

3 T a f r a 1 i, Topographie σελ. 81. B?.. και τον προσηριημένον τφ βιβλίω το
πογραφικόν χάρτην τής Θεσσα?,ονίκης.

3 ’Αναγνώστης, σε?.. 506, στίχ. 13. 507, στίχ. 14—18. (έκδ. Βόννης).
4 Έν τή θέσει ταυ τη ΰπάρχουσι νΰν έ?.άχιστα δένδρα. ’Επειδή δέ έπί τής 

άνατολικώς τής Θεσσαλονίκης θέσεως Σεΐχ—Σοΰ έφυτεΰθησαν κατά τάς αρχας τοΰ 
παρόντος α’ιώνος πλεϊστα δένδρα, τά όποια παρουσιάζουν σήμερον τήν δψιν αλσυλ-
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την νομίζω, δτι πρέπει νά τοποθετηθή to μετόχιον τοΰ Χορταιτου, δηλ. 
ολίγα μέτρα έξω τών τειχών της άκροπόλεως1. Εις τό μέρος τοΰτο ανα- 
φέρεται, δτι ύπήρχεν οίλλοτε—προ τής εισόδου τών Ελληνικών στρατευ
μάτων εις την Θεσσαλονίκην τό 1912—τεκές δερβίσηδων * * 3 * * * * 8 μέ τάφον ενός 
Μωαμεθανού αγίου πιθανώς, τοΰ «Γκιού λμπαμπά», λατρευομένου μέχρι

ΕΙκ. 2. Ό καυεστραμμένος νυν τάφος τοΰ Γκιούλ μπαμπά.

σήμερον υπό τών Μωαμεθανών, οι όποιοι άνάπτουσι κηρία εις τον κατε- 
στραμμένον νΰν τάφον του κα'ι προσεύχονται επ’ αυτοϋ πολλάκις μέχρι 
βαθείας νυκτός 3 (Βλ. εϊκ. 2). Δεν είναι λοιπόν άπίθανον ν’ άντικατέστη-

λίου, δι’ αυτό τό τοπωνύμιον «Χίλια δένδρα» έκ συγχυσεως, προκαλουμένης έκ 
τής σημερινής καταστάσεως τών δύο τόπων, μετεπήδησεν εις τήν άνατολικώς τής 
Θεσσα?ωνίκης τοποθεσίαν.

τ Καί ό Τ a f e 1 τοποθετεί τήν εν Θεσσαλονίκη μονήν τοΰ Χορταιτου εις 
τό άνώτατον μέρος τής πόλεως' «Ultimo loco, sive e regione arcis, ubi summa ur- 
bis quaerenda sunt, monasteria urbis permulta exstitisse veteres referunt. Videatur 
Cameniata I c. cap. 39. Jo Anagno3ta in monodia p. 117, ed. Ven. Idem Jo. Ana- 
gnosta narratione Turcica cap. 11 eodem loco situm Chortaeti mona- 
sterium mem ora t» (De Thessalonica· σελ. 138).

3 Τόν τεκέν τοΰτον πιθανώς εννοεί 6 Clarke (Travels in various countries of
Europa Asia and Africa, London 1816, Part the second, σελ. 351). «The Turks call
this castle yedi—Koule, and the Greeks HEPTAPYRGIUM (Έπταπυργιον). .
........................................ Thowards the west, opposite to a small monastery of Derwi-
shes is a tower called Namasia—Koule».

8 Πληροφορίας περί τούτων μοϋ έδωσεν ό φυλαξ τοΰ πλησίον κειμένου φυλά-
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286 Άπ. Βακαλοπούλου

σεν δ τεκές τό παλαιόν μετόχιον τής μονής τοϋ Χορταΐτου, ως όίλλως 
τε τοιουτου είδους μετατροπα'ι πολλαχοΰ τής Ελλάδος έγένοντο.

Ή «σεβασμία βασιλική μονή τοΰ Χορταΐτου» είχε καί κτήματα εις 
διάφορα μέρη τής Μακεδονίας. Ούτως έν εγγράφω τινί (Μάϊος 1318) των 
άπογραφέοιν τοϋ θέματος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου τοΰ Κουνάλη, Δη- 
μητρίου τοϋ Κοντένου καί Λέοντος Καλόγνωμου, διά τοΰ οποίου οΰτοι πα
ραχωρούν εις τήν μονήν τοΰ Χιλανδαρίου «τό εις τον ποταμόν τον Βαρδά- 
ριον όψαρατίκιον τό λεγόμενον τοΰ Σταυρού», γίνεται λόγος περί των συν- 
ορευόντων αΰτφ δικαίων τής μονής τοΰ Χορταΐτου 1. Μάλιστα αί δυο μο- 
ναί άργότερον (Μάιος 1339) διαμφισβητοϋσι τήν κατοχήν μιας χαράδρας 
καί «των μέσον τοΰ εκεΐσε ΓΙαλαιοβαρδαρίου, δς τά των άμφοτέρων του- 
τωνί μονών διορίζει δίκαια, ό'ντων καί φαινομέ νων νησίων» * 1 2.

Επίσης εις τήν αυτήν μονήν τοΰ Χιλανδαρίου παραχωρεί (Σεπτέμ
βριος 1318) 6 Μιχαήλ Νεοκαισαρίτης τά πλησίον τοΰ Στρυμόνος χωρία 
Εΰνοΰχος καί Λειψοχώριον κατά διαταγήν τοΰ αΰτοκράτορος. Μετά τον 
καθορισμόν τοΰ Λειψοχωρίου ακολουθεί ή άπαρίθμησις περί των εντός 
τοΰ χωρίου κτημάτων. Μεταξύ άλλων άναφέρεται δτι «Θεόδωρος ό Ψια- 
θάς έχει γυναίκα, βοΐδιον έν, αργά δυο, ύπερπΰρου τό ήμισυ. έξαλείμ- 
ματα Μακρή, τοΰ Νικηφόρου, μυλωνά όλοκαιρινόν, τήν ήμίαειαν πανή- 
γνριν τον άγιον ’Ηλιον, ώς της έτέρας ήμισείας κατεχομένης παρά της 
σεβαομίας βασιλικής μονής τοϋ Χορταΐτου, καρνας είκοσι» 3.

Κτήματα τής μονής Χορταΐτου ύπήρχον και εντός τής Θεσσαλονί
κης. Ούτως έν χρυσοβοΰλλω (έτος 1351) τοΰ αΰτοκράτορος Ίωάννου τοΰ 
Καντακουζηνοΰ, Ιπεκυροΰντος τάς ιδιοκτησίας τής μονής των Ίβήρων
άναφέρεται ως ύπάρχον «εντός τής θεοσώστου πόλεως Θεσσαλονίκης.....
μονΰδριον εις δνομα τιμώμενον τοΰ αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος καί 
τροπαιοφόρου Γεωργίου, δπερ έχει έξ ανταλλαγής από των μοναχών τής 
τοΰ Χορταΐτου σεβάσμιας μονής, ως έτερον άντ’ αΰτοΰ κτήμα δοθέντος 
αΰτοϊς μετά τών προσόντων αυτή) οίκημάτονν, κηποτοπίων, καί δένδρων, 
συκάμινων» 4.

κίου τοΰ δημοτικού φόρου καί παλαιός Θεσσαλονικεύς κ. Καρτάλης. ΑΙ πληροφο- 
ρίαι αίται έπεβεβαιώθησαν καί υπό Μωαμεθανών κατοίκων Θεσσαλονίκης.

1 Actes de I’Athos V. Votes de Chilandar, ed. L Petit et B. Korablev, 
Petersburg 197, 1. Vizant Vremenik 17 (1912), έγγραφον 36 στιχ. 1—20.

2 Actes de Chilandar, έγγραφον 129, στίχ. 1—12.
3 Actes de Chilandar, έγγραφον 38, στίχ. 148 κέξ.
i Actes de P Athos IV. Actes de Zographou, ed. W. R e g e 1—E. Kurt z- 

B. Korablev, Petersburg 1907, Vizant. Vremenik 13 (1907), έγγραφον XLIV, 
στίχ. 45-50.
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Εις άλλο τέλος έγγραφον από μηνός Μαρτίου 1369, δι’ οΰ ό Δημή- 
τριος Καβάσιλας και άλλοι υπάλληλοι άποφαίνονται, δτι ή γή τοΰ Σαρά- 
βαλη, πλησίον τής 'Ιερισσοΰ κείμενη, ανήκει εις τήν μονήν τοΰ Ζωγράφου, 
προστίθεται' «έμαρτυρήθη καί τοΰτο, δτι ή εις τοΰ Μακρογένους γή των 
Ζωγραφιτών προ τοΰ γενέσθαι βασιλικόν ζευγηλατεΐον οΰσα, ταΰτην ως 
συνορϊται δντες και οί τής σεβάσμιας μονής τοΰ Χορταΐτου ενήργουν μέν 
διά ζευγαρίων αυτών αυτήν, έδιδον δε κατ’έτος ΰπέρπυρα τοΐς Ζο^γραφί- 
ταις υπέρ τής τοιαΰτης γής αυτών, δσα τό γράμμα τής συμφωνίας τού
των διελάμβανεν»ή

Θεσσαλονίκη. ΑΠ. ΒΑΚΑΛΟΙΙΟΥΛΟΣ 1

1 Μανουήλ Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρχικαΐ Εφημερίδες, ‘ Αΰήναι 1936, Μέρος 
Αλ σελ. 45.
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