Άθωϊτις Στοά.
б1)·
Κτηματολόγιον της ιεράς μονής της υπεραγίας Θεοτόκου
της επιλεγόμενης Σπηλαιωτίσσης έν τω ορει του Τίμτζου.
Θείφ και βασιλικφ προσκυνητω όρισμω την άπογραφικήν έξίσωσιν και
άποκατάστασιν του θέματος Βολεροϋ Στρυμόνος και πόλεως Σερρών ποιού
μενοι, και εκαστον τών έν αυτοΐς ευρισκομένων οικημάτων μοναστηριακών,
προσώπων αρχοντικών, στρατιωτικών, χρυσοβουλλίτων και λοιπών απάν
των κτημάτων, το οικεΤον άποκαθιστώντες ποσόν, μετά τών άλλων άποκατεστήσαμεν την σεβασμίαν μονήν της υπεράγνου Παρθένου και Θεομή
τορος της έπικεκλημένης Σπηλαιωτίσσης, της έν τφ κατεπανίφ Ποπολίας
έν τω όρει τφ καλουμένω τοΟ Τίμτζου, εις & εορομεν δτι προκατεΐ/εν δι*
απογραφικών παραδοσεων και παλαιγενών δικαιωμάτων, αλλά δη και δια
θείων και προσκυνητών προσταγμάτων ούτως, μετό/ιον τό έπιλεγόμενον
τον "Αγιον Παντελεήμονα, τα διακείμενον πλησίον του Πλυακα, μετά και
της περιοχής και νομής αυτού, άλλα δη και τών προσκαθημένων έν αύτω,
οίτινες και έχουσιν ούτως* Γεώργιος ό έπί θυγατρί γαμβρός της Παρβέας
έχει Ζωήν, οίκημα έν, αργά β', χοίρους δ', όνικά β', μελίσσια δ', άμπελον
μοδιών δ', τέλος υπέρπυρον έν ήμισυ* ό'Ρωμανός, θυγατέρα Άνναν, γαμβρόν
Τζερνάτην, οίκημα, βόϊα, αργά, άμπελον εις τον Πάνακα, τέλος υπέρπυρον εν
Αουκάνος του сΡάπτου, οίκημα, ζευγάριον ή χήρα ή γυναίκα του Μερζάνου ήτοι του 'Ραπτοπούλου* ή χήρα του Δοραπραίνου* Μαρία χήρα ή τοΟ
Πρεντιπάπου, θυγατέρα 'Ριμπίτζαν, έγγόνην Μαρίαν ό εις τήν Βομπλιτέαν
Βασίλειος* Γεώργιος ιερεύς* Μιχαήλ ό τοο Ζαβεντικάνου, θυγατέρα Δομπράναν* Μανουήλ ό Άντίσηκος, γυναίκα Καλήν, υίον 'Ρώσην, οίκημα, ζευ1) См. Виз. Врем. V (1898), стр. 483 ел.
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γαρία* Θεοδόσιος 6 Σέρβος, υίόν Γεώργιον, θυγατέρα Άνναν, ό προσενεχθείς
εις τήν αυτήν μονήν παρά στρατιώτου τοο άπο τοο Μελενίκου1) τοΟ Έκατιδη
χάριν προσενέξεως· Γεώργιος ό Χιανέσης έχει Ζωήν, υίόν Μιχαήλ, άνεψιάν
Μαρίαν *Ρωμανός ράπτης' Θεόδωρος του Πασχάλη, υίόν Ίωάννην, θυγα
τέρα Ζωήν, οίκημα, βόϊα, αργή, αιγίδα, τέλος υπέρπυρα δ7 ήμισυ' Κων
σταντίνος δύτης, Ευσταθίαν, θυγατέρα Είρήνην ό Τοιώτινος Ιχει Στάγκαν,
άδελφόν "Ομπην 'Ρόμπις ό της Γρολέας, μητέρα Καλήν, άδελφήν Ζωήν.
Ιχει ή τοιαύτη μονή και αυτούσια ιδιόκτητα ταοτα, άμπελον μοδιών τριά
κοντα και γην ην και προκατεΐχεν μοδιών δισχιλίων μυλοτόπιον εις τόν
Πάνακα άπό προσενέξεως τοο Καλούδη εκείνου* ή πανήγυρις ή τελούμενη
εις το αυτό χωρίον επί τη μνήμΥ) του άγιου ένδοξου μεγαλομάρτυρος και
ιαματικού Παντελεήμονος, ήν και προκατεΐχεν εις υπέρπυρον έν, ειπερ
evi ελεύθερος, έτερον μετόχιον εις τό χωρίον τήν Βλαδεζιάνην τό εις
όνομα τιμώμενον τών αγίων και ενδόξων μεγαλομαρτύρων Θεοδώρων,
περιελθόν αυτί) άπό προσενέξεως του άπό της Δράμας Δημητρίου ιερέως
τοΟ υίοϋ τοο Νήφωνος, έχει άμπελον και τους πάροικους· Γεώργιος τοΟ
'Ρεμίακος, 6χει *Ανναν, και άπό της περιθορικής αυτού στάσεως μερίδα
τρίτην άπό τών ελευθέρων Θεόδωρος ό Σεμίακος υίόν Σταμάτιον, θυγα
τέρα Ζάρκαν, γαμβρόν Στρεάντζου, υπέρπυρα δέχα. οφείλουσιν ουν οί έν
αυτή ασκούμενοι μοναχοί κατέχειν και νέμεσθαι και τήν εξ αυτών άποφέρεσθαι πρόσοδον και έκτενέστερον έν ταΤς θείαις δοξολογίαις υπερευχεσθαι
τους κραταιού; και αγίους ημών αυθέντας και βασιλείς« τούτου γάρ
χάριν έγένετο και τό παρόν σιγγιλιώδες γράμμα, και συνήθως τη μολύ
βδινη βούλλη πιστωθέν επεδόθη τοΐς διαληφθεΐσι μοναχοΐς εις ασφάλεια ν.
μηνί Αυγουστφ, ίνδικτιώνος ιδ'.
-{- *0 δοολος του κραταιού και αγίου ημών αυθέντου και
βασιλέως Λέων Γεώργιος στρατηγός, ό δομέστικος τών δυτικών
θεμάτων: —

7.
Ιωάννου τοΟ πρώτου τοο 'Αγίου "Ορους άφιερωτικόν προς τόν
αγιον λθανάσιον και τήν ίεράν αυτοϋ Ααύραν, τόπων εις τόν
Πλατον και αλιευτικών στασιδιών.
'Επειδή ήτήσω ήμας τόν τόπον τόν οδτω λεγόμενον Πλατϋν 8 ), τόν
όντα και διακείμενον εις τό τέλος τοΟ καθ* ήμδς όρους πλησίον τοΟ Στελα1) Φαίνεται ότι παρά τη πολει ταύτη εκείτο ή μονή αυτή.
2) Ούτω και μέχρι σήμερον ονομάζεται οίχος ο τόπος.
BMMBTUOKU Времени*».

$
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ρίου1) ειςτό καλλιεργήσαι, ει εστί σοι προς δύναμιν, και φιλοκαλήσαι αυτόν
εις ofav βουληθείης χρείαν, μετά χαρδς άποδεξάμεθα την τοιαύτην σου
αΓτησιν και δη ώς μέν εις τό κοινόν μηδεμίαν ονησιν παρέχων ô τόπος
εκείνος, άλλα αργός και ανωφελής διατελών, εις бе σήν άποδοχήν και
θεραπείαν τοο ειρημένου μοναχοο Αθανασίου καί πνευματικού ημών άδελφοΟ τυγχάνει ή υμετέρα κατάνευσις καί υπακοή, έξασφαλιζόμεθα άπό της
σήμερον ημέρας έχειν σε καί τήν κατά σέ Ααύραν καί τους σους διαδόχους
τήν δεσποτείαν καί έξουσίαν τοο ειρημένου τόπου μετά τών αλιευτικών
στασιδιών πλην ό τόπος μενέτω καθώς έστι περιωρισμένη ή όμαλία αυτοΟ πάσα καί μόνη εις τους έξης απαντάς χρόνους, μή μέντοι περαιτέρω
προβήναι της είρημένης όμαλίας, μήτε έπί τους ^ουνους μήτε έπί τα προσορεινά, εν οίς τών πάροικων ημών νέμονται τα κτήνη· καί μήτε μήν εις
κοσμικόν πρόσωπον ή έκκλησιαστικόν έξεΐναι παραπέμπειν σε ή τους σους
διαδόχους, ή άλλον τινά τοο κατά σέ μέρους τήν είρημένην τοποθεσιαν, ή τά
στασίδια, ώς υπό τά δίκαια καί τόν περιορισμόν του καθ" ήμας όρους ϋπάρχουσαν* αλλ' είναι αυτήν υπό τήν έξουσιαν καί δεσποτείαν σου τε καί της
κατά σέ Ααυρας, παρά μηδενός τών απάντων είτε μοναχών είτε κοσμικών
περικοπτομένων υμών και έπεί κατά τόν τύπον τόν άρχήθεν παραδοθέντα
τφ καθ' ήμας όρει, τοο μή έξεΤναί τίνα ή μέγαν ή μικρόν ή άξιόλογον ή
ευτελές πρόσωπον άνευ ερωτήσεως καί επιτροπής τοΟ κοινοΟ συστήματος
του πρώτου καί τών ηγουμένων έπιλαμβάνεσθαι καί καλλιεργήσαι νεωστί
τόπον ή καί άγοράσαι παρά τίνος, έφύλαξας τόν τοιοοτον θεσμόν άπ' αρχής
μέχρι του νυν, δι' αυτό τοΟτο καί δι* έτερα πολλά, απερ εις σύστασιν καί
έπικουρίαν ήγωνίσωτής Μέσης καί τοο ΚοινοΟ, χάριν σοι όμολογοΟμεν έπί
τη τοο τοιούτου τόπου αξιώσει καί ώς είληφότες λογιζόμεθά τι παρά σοο
μάλλον ή παράσχοντες* καί ουκ έχομεν έξουσίαν ποτέ καιρώ ή χρόνφ
άνατρέπειν τήν παροΟσαν ημών εγγραφον άσφάλειαν, ούτε ήμεΐς αυτοί,
ούτε οι μεθ' ήμας διάδοχοι ημών. ει δέ τις φωραθή, ή έξ ημών ή τών δια
δόχων ημών, πειρώμενος παρασαλεοσαι ή ένοχλησαι περί τοο τοιούτου
τόπου ή σέ ή τό κατά σέ μίρος9 έχέτω τήν κατάραν τών αγίων πατέρων
καί μηδόλως άκουέσθω ούτε παρά τών εκκλησιαστικών κανόνων ή παρά
τοο πολιτικοο νόμου, αλλά διωχθήτω έκ παντός κριτηρίου ώς παραβάτης
καί άνομος, είθ' ούτως ισχυράν καί βεβαίαν είναι τήν παρουσαν εγγραφον
καί ένυπόγραφον άσφάλειαν. έγράφη δια χειρός Συμεών μονάχου, μαθητού
τοΟ Φιλοσόφου* μηνί Νοεμβρίφ, ινδικτιώνος ε', έτους ^ςφ' ( = 9 9 1 ) .
+ Ιωάννης μοναχός ό πρώτος οικεία χειρί υπεσημηνάμην.
1) 'Ομοίως σώζει τήν αυτήν ονομασία ν, ένθα και ασφαλής υπάρχει λιμην.
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+ Νικηφόρος μοναχός και πρεσβύτερος οικεία χειρί υπεση
μηνάμην.
+ Ιωάννης μοναχός πρεσβύτερος και ηγούμενος τοΟ Ηηροκάστρου οικεία χειρί υπεσημηνάμην.
+ ΠαΟλος μοναχός και ηγούμενος τοϋ Βηροποτάμου τή
οικείο: χειρί υπεσημηνάμην τόν τίμιον σταυρόν, τό δέ υφός δια
χειρός Αντωνίου μοναχοΟ τοΟ Κάτζαρη.
+ 'Αντώνιος μοναχός και ηγούμενος τοΟ Κάτζαρη.
+ Βασίλειος μοναχός και ηγούμενος.
+ Διονύσιος μοναχός.
+ Δωρόθεος μοναχός.
+ δενοφών μοναχός και πρεσβύτερος.
+ 'Ιωάννης μοναχός τοο Λουτρακίου.
+ Δαμιανός μοναχός.
+ Συμεών μοναχός και ηγούμενος.
+ Νικηφόρος μοναχός πρεσβύτερος καί ηγούμενος ό Φαλα
κρός.
+ 'Αρσένιος μοναχός καί οικονόμος.

8.
Του πρώτου τοΟ Αγιου "Ορους δωρητήριον προς τόν άγιον Αθανάσιον τόπων τινών.
Ιωάννης μοναχός ó πρώτος και οί λοιποί καθηγούμενοι τοο καθ*
ήμας αγίου όρους τοο Αθωνος την παροοσαν εγγραφον καί ένυπόγραφον
άσφάλειαν ποιοϋμεν εκούσιο: ημών τη γνώμΥ) καί σύν προθυμία πολλϊ)
καί όλοψύχφ προθέσει από κοινής συμβουλίας καί καταθέσεως προς σέ
Αθανάσιον μοναχόν τόν πνευματικόν ήμων άδελφόν καί καθηγούμενον
της βασιλικής Λαύρας τών Μελανών1) έπί υποθέσει τοιαύτη, επειδή ήτήσω
ήμας τόν τόπον τόν οδτω λεγόμενον Πλατύν, τόν δντα καί διακείμενον είς
τό τέλος τοο καθ' ήμας όρους πλησίον τοο Στυλαρίου, είς τό καλλιεργήσαι,
ει έστι σοι προς δύναμιν, καί φιλοκαλήσαι αυτόν είς ofov βουληθείης χρείαν,
ωσαύτως ήτήσω καί τά άλιοτόπια τοο τε αύτοΟ τοο Πλατέως καί τά τοο
Πείθου καί του Κάσπακος, & είσί της δεσποτείας τοΟ πρωτάτου, σύν τού
τοις ήτήσω καί βεβαιώσαι αυτά δια γράμματος της καθ' ήμας συνάξεως,
1)CH τοποθεσία, εν ž Ιδρυθνι η Λαύρα ύπο του άγιου 'Αθανασίου, έκαλείτο αΜελανά».
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ήδη μετά χαρδς άποδεξάμεθα την τοιαυτην σου άξίωσιν, καί έξασφαλιζόμεθα άπό της σήμερον
(καΐ τα λοιπά, ώς το ανωτέρω)· μηνί Αυγουστφ, ,ςφα' ( = 993).
+ Ιωάννης μοναχός ό πρώτος τοο Άγιου "Ορους υπεσημηνάμην.
+ 'Ιωάννης μοναχός 6 πρεσβύτερος.
('Ομοίως και oi λοιποί, ώς άνω).

9.
ΤοΟ αυτοΟ Ιωάννου πρώτου περί της μονής Μονοξυλίτου 1 ).
Ιωάννης μοναχός και πρώτος και οί λοιποί καθηγουμενοι τοΟ καθ*
ήμας Αγίου "Ορους την παροοσαν Ιγγραφον και ένυπόγραφον άσφάλειαν
ποιοομεν έκουσία ημών γνώμη καί σϋν προθυμία και όλοψυχφ ημών προθέσει άπό κοινής συμβουλίας καί καταθέσεως προς σέ Άθανάσιον
μοναχόν τόν πνευματικόν ημών άδελφόν καί καθηγουμενον της Μεγάλης
Λαύρας τών Μελανών έπί υποθέσει τοιαύτη, επειδή ήτήσω ήμας την
μονήν τοΟ Μονοξυλίτου a) Ιρημον ούσαν καί άπορον παντελώς εις τό καλλιεργησαι, ει ίστι σοι προς δύναμιν, καί φιλοκαλήσαι αυτήν εις οίαν βουλήθείης χρείαν, μετά χαράς άποδεξάμεθα τήντοιαύτην σου άξίωσιν, έπεί όρώμεν ότι καί τόν τόπον τοΟ Πλατέως, δν ήτήσω πρό ολίγων ένιαυτών, έφιλοκάλησας αυτόν καί άνήγειρας κελλία έν αύτφ. δια τοι τοΟτο έξασφαλιζόμεθα άπό τήν σήμερον ήμέραν έχειν σέ καί τήν κατά σέ Ααύραν καί
τους σοΟς διαδόχους τήν έξουσίαν καί δέσποτείαν της ειρημένης μονής
μετά καί τήν περιοχήν αυτής εις τοος έξης απαντάς καί διηνεκείς χρόνους,
καί μήτε μήν εις έκκλησιαστικόν ή άλλαχου έξεΐναι παραπέμπειν σε ή
τους σους διαδόχους ή άλλον τινά τοΟ κατά σέ μέρους τήν είρημένην
μονήν, ώς οπό τά δίκαια καί τόν περιορισμόν του καθ' ήμας Αγίου 'Όρους
υπάρχουσαν, αλλ* είναι αυτήν υπό τήν σήν έξουσίαν καί δεσποτείαν σοΟ
τε καί της κατά σέ Λαύρας, παρά μηδενός τών απάντων εΓτε μοναχών είτε
κοσμικών περικοπτομένων ημών καί επειδή κατά τόν τύπον τόν άρχήθεν
παραδοθέντα τφ καθ' ήμδς Άγίφ "Ορει μή έξεΤναι τίνα ή μέγαν ή μικρόν
ή άξιόλογον ή ευτελές πρόσωπον άνευ ερωτήσεως καί προτροπής τοΟ κοινοο
1) Νυν μβτοχιον, έν ф άμπβλώνες ύπο την χατοχήν της μονής του Διονυσίου.
2) Κειμβνην εις το τέλος του 'Αγίου "Ορους.
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συστήματος τοΟ πρώτου καί τών ηγουμένων έπιλάβεσθαι καί καλλιεργήσαι νεωστί τόπον ή καί άγοράσαι παρά τίνος, έφύλαξας τον τοιοΟτον θεσμον άπ' άρχης μέχρι τοο νΟν, διά τοοτο καί δι' έτερα πολλά, άπερ εις
συστασιν καί έπικουρίαν ήγωνίσω τοΟ ΚοινοΟ, χάριν σοί όμολογοομεν έπί
τη τοιαύτη είρημένη καί παντελώς ήφανισμένη μον$ [καί] αξιώσει καί ώς
ειληφότες λογιζόμεθά τι παρά σοΟ μάλλον ή παράσχοντες, καί ουκ Ιχομεν
έξουσίαν ποτέ καιρφ ή χρόνφ άνατρέπειν την παροΟσαν ημών έγγραφον
άσφάλειαν, ούτε ήμεϊς αυτοί, ούτε οι μεθ' ήμδς διάδοχοι ημών. ει δέ τις
φωραθη ή εξ ημών αυτών ή τών διαδόχων ημών πειρώμενος παρασαλεΟσαι ή ένοχλησαι περί της τοιαύτης μονής ή σέ ή το κατά σέ μέρος,
έχέτω την κατάραν τών αγίων πατέρων καί της ύπεραγίας Θεοτόκου
καί πάντων τών αγίων, καί μηδόλως άκουέσθω είτε παρά τών εκκλησια
στικών κανόνων, παρά τοο πολιτικοϋ νόμου, άλλα διωχθήτω έκ παντός
κριτηρίου ώς παραβάτης καί άνομος, ε!θ' ούτως ίσχυράν είναι την παροΟ
σαν Ιγγραφον καί ένυπόγραφον άσφάλειαν. μηνί Όκτωβρίφ, ίνδικτιώνος i',
έτους ,ςφη' (999).
+ Ιωάννης ó πρώτος τοο Αγιου "Ορους.
+ Ιωάννης μοναχός ó "Ιβηρ.
+ Ιωάννης μοναχός καί ηγούμενος τοΟ Ηηροκάστρου.
+ Ευθύμιος μοναχός καί ηγούμενος της Στροβηλαίας.
+ Παύλος μοναχός ηγούμενος Βηροποτάμου.
+ Αντώνιος μοναχός ηγούμενος τοο Κάτζαρη.·
+ Βασίλειος μοναχός και ηγούμενος του Αγίου Θεοδοσίου.
+ Δωρόθεος μοναχός πρεσβύτερος καί ηγούμενος τοο Λου
τρακίου.
+ Ηενοφών μοναχός πρεσβύτερος ηγούμενος τοΟ Κάλυκα.
+ 'Ιωάννης μοναχός καί ηγούμενος τοΟ Ακίνδυνου.
+ Ίωήλ μοναχός καί ηγούμενος τοο Τριγαλδ.
+ Νικηφόρος μοναχός καί ηγούμενος τοο ΣικελοΟ.
+ Βαρθολομαίος μοναχός καί ηγούμενος τοο ΦαλακροΟ.
+ Νίκων μοναχός καί ηγούμενος τοΟ ΣυγοΟ.
+ Θεοδόσιος μοναχός καί ηγούμενος τοΟ Καμηλαυκα.
+ Ίωαννίκιος μοναχός καί ηγούμενος μονής τοΟ Νεακίτου.
+ Συμεών μοναχός καί ηγούμενος τοο Βερροιώτου.
+ Ανθιμος μοναχός καί ηγούμενος τών Αγίων Αποστόλων.
+ Αρσένιος μοναχός καί οικονόμος Καρυών.
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10.
Περί της μονής τοο Καλαφάτου ι).
Ίάχ ωβος
μοναχός ¡πρεσβύ
τερος.

Έν ονόματι τοο πατρός και τοο υίοο και τοΟ αγίου πνεύματος. Ιάκω
βος μοναχός και πρεσβύτερος, ó επιλεγόμενος τοο Καλαφάτου, ό τόν τίμιον
καί ζωοποιόν σταυρόν ιδιοχείρως ποιήσας, τίθημι και ποιώ έκουσίορ μου TYJ
γνώμη και αύτοπροαιρέτφ βουλή και δίχα παντός δόλου και περινοίας
καί έξ ανάγκης τινός, μάλλον δε σύν πάση προθυμία, έρρωμένον δέ έχων
τόν voöv καί τάς φρένας, καί άφορων προς τό άδηλον τοΟ θανάτου, καί
Εχων μεγάλην άπορίαν καί άδυναμίαν, τούτου ένεκα άξιώ καί παρακαλώ
σέ τόν είρημένον κυρ λθανάσιον μοναχόν καί πρεσβύτερον καί καθηγούμενον της αγίας Λαύρας τοο όσιου πατρός ημών 'Αθανασίου τοο άναλαβέσθαι με μετά τών υπ' έμοΟ αποκτηθέντων κινητών καί ακινήτων, σϋ
δέ ήξαι τη τοιαύτη βουλή μου ήθέλησας τοΟτο ποιήσαι, καί άπό την σή
μερον ήμέραν, ήτις Ιστι Σεπτέμβριος μήν, άποδίδωμί σοι εΓ τι μετά θεού
Ιτι έκτησάμην μετά πολλοΟ κόπου ίδρώτος άπό τε αμπελώνων, ελαιών,
δένδρων καρπίμων καί άκαρπων, καθώς ή διακράτησις τών χαρτωων
δικαιωμάτων περιέχουσιν, τοΟ Ιχειν αυτά ή αγία Λαύρα, καί ζών μέν έχω
την άνάπαυσίν μου, δπου αν άναπαύωμαι, μετά δέ τόν θάνατον μου μνη
μονεύομαι καθώς τύπος καί υπόγραμμός έστι του όσιου πατρός ημών 'Αθα
νασίου* ομοίως καί Κοσμάς μοναχός καί Δαμιανός μοναχός, Βασίλειος
μοναχός, Νείλος μοναχός καί Έφραίμ μοναχός, ίνα δέ έκτελήται ή ίορτγ\
της ύπεραγίας Θεοτόκου καί άγια τών αγίων καί τοο αγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, έπί τούτφ γαρ δέδωκα πάντα, ώς εΓρηται, ήγουν άπό
εικόνων, βιβλίων, χαλκωμάτων, σιδηρικών, οία καί δσα είσί καί λέγονται
οικιακά καί δ τι εστί, του είναι με μέχρι ζωής μου εν ά5ει'α καί αναπαύσει,
μετά δέ τόν θάνατον μου μνημονεύομαι, ώς πολλά κοπιάσας καί ώς έδιορισάμην. τόν δέ μοναχόν Θεόδωρον καί πρεσβύτερον, ό τόν υπέρ της ψυχι
κής μου ένεκα σωτηρίας, τόν τοιοΟτον προσεδόκουν του άναπαΟσαί με, καί
κατέλειπον αυτφ έγγραφον τής ήγουμενείας μου* ό τοιοϋτος δέ μη θελήσας
καί άποδυσπετήσας ουκ ηθέλησε του άναπαυσαί με καί είναι μετ' έμοΟ καί
υπεχώρησε, εγώ δέ κατά την τοο ΘεοΟ έντολήν εμήνυσα τόν τοιοοτον
1) Εκείτο παρά την ΚομΙτζαν κα\ την μεγάλην Βίγλα ν.
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πολλάκις και οϋκ ήθέλησεν υπακοϋσαι ήμας, ουδέ καν του έλθεΤν και ΐδεϊν
με έν τη αρρώστια μου, και έγώ αναγκασθείς έπρονοησάμην τα έμαυτου
ώς ο Θεός ήθελεν, και ενώπιον των ευρεθέντων αδελφών έδικαίωσα και το
πρωτότυπον της διατυπώσεως μου, εί' τι αν ευρίσκηται από γένους μου,
είτε διατύπωσίς μου, είτε χαριστική μου, είτε άλλο τι ή δίκαιον ή άδικον,
ίνα μη είσακούηται, άλλ' είναι ή παρούσα μου αυτή χαριστική βεβαία καί
άμετάτρεπτος, μή ϊχρντος έξουσιαν τινός περί τούτου το διαπράξασθαι.
άλλ' εάν προς άνατροπήν χωρήση τοϋ παρ' έμου γενομένου ιδιοχείρου, ί'να
εχη τήν άράν των τιη' αγίων θεοφόρων πατέρων, καί εί τι αν λέγη ί'να
μή είσακουσθή, μήτε πάλιν ό ρηθείς 'Ιάκωβος μοναχός και πρεσβύτερος
μετάμελος γένωμαι έπί τη τοιαύτη δωρεά, εί δέ βουληθώ τό τοιούτον
διαπράξασθαι σον αύτοΐς αλλότριος είμί της πίστεως τών χριστιανών, ώς
παραβάτης τοϋ ιδιοχείρου μου, έπισπώμενος καί τήν άράν του κυρίου
ημών ΊησοΟ ΧριστοΟ. έπί τούτφ γαρ ίδια μου θελήσει καί ίδιοχείρφ
υπέταξα τόν τίμιον σταυρόν, τό δέ οφος τοο ονόματος μου προτροπή μου
άρεσθείς έγράφη δια χειρός μονάχου Θεοδώρου άπό της Λαύρας, μηνί Σεπτεμβρίφ, ίνδικτιώνος δ', Ιτους ,ςφοδ' ( = 1065), ενώπιον τών υπογραψάντων μαρτύρων.
(Σίγνον) Θεοκτίστου τοο'Ροδαβίτου.
(Όμοίως) Θεοδώρου μοναχοΟ τοο 'Οτιβιβίτου.
(Ομοίως) Ιγνατίου μοναχοΟ τοο Σκαιθρία.
^Ομοίως) Νικολάου μοναχοΟ καί πρεσβυτέρου, μαθητού του
πρεσβυτέρου Δρόμου (?).
(*Ομοίως) Νικολάου μονάχου καί ηγουμένου τών Ήσυχαστών.

11.
'Έτερον Ιγγραφον περί της αυτής μονής τοϋ Καλαφάτου 1 ).
Έν ονόματι του πατρός καί τοο υιοϋ καί τοΰ άγιου πνεύματος. Δαμια
νός μοναχός καί ηγούμενος της μονής της υπεραγίας Θεοτόκου της επιλε
γόμενης του Καλαφάτου, ό τόν τίμιον και ζωοποιόν σταυρόν ιδιοχείρως
πήξας^ ασφαλίζομαι δια τοο παρόντος μου οίκειοθελοϋς γράμματος προς σέ
κυρ Ίάκωβον μοναχόν τόν προεστώτα της σεβάσμιας καί ιεράς βασιλικής
μεγάλης Λαύρας του οσίου πατρός ημών 'Αθανασίου καί δια σοΟ προς
πάντας τους έν τη αυτή μονή άγί$ Λαύρα αδελφούς καί πατέρας έπί υπο1) Lang lo i s, Le Mont Athos. Archives de Lavra.
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θέσει τοιαύτη, έπειδήπερ εις άδυναμιαν τελείαν κατήντησα και ουκ
ισχύω μεριμναν καί άντέχεσθαι της μονής, και άμοιρώ άνθρωπου τοο
δυναμένου μεριμναν και άντέχεσθαι της μονής καί προίστασθαι της εκ
κλησίας, και πολλά διασκεψάμενος και ούχ εύρον, εύρον δε σε τόν προειρημένον κϋρ Ίάκωβον μοναχόν και καθηγούμενον της σεβάσμιας και ιεράς
βασιλικής μεγάλης Λαύρας τοο οσίου πατρός ημών Αθανασίου και πάντας
τους έν τη αύτ>] μονή άγια Λαύρ$ αδελφούς και πατέρας δυναμένους με
ριμναν και άντιποιεΐσθαι του μοναστηρίου, έμέ δέ άγειν ώς πνευματικόν
σου υίόν και άναπαύειν έν πάση αδεία, μη λυπών με iv τινι. και δη απ'
εντεύθεν ήδη άποδίδωμί σοι ταύτην τήν μονήν όλοκλήρως, τοο είναι εις
τήν έξουσίαν καί θέλησιν καί δεσποτείαν τής Λαύρας μετά πάντων τών
πραγμάτων κινητών τε καί ακινήτων καί τοο περιορισμοΟ αυτής, κτίζειν,
φυτεύειν, καλλιεργεΐν ώς βούλεσθε, μή περικοπτομένων μήτε παρ9 έμοο,
μήτε παρ' άλλου τινός* ει δέ τις ευρεθείη καί τολμήση ποτέ καιρώ καί
βουληθείη καταλύσαι ταύτην μου τήν πραξιν, έχέτω τήν όργήν και τό
ανάθεμα τής αγίας καί ζωοποιοΟ τριάδος καί τής υπεραγίας θεοτόκου,
καί τήν κατάραν τών αγίων τιμίων θεοφόρων πατέρων καί πάντων τών
άγιων είθ* οοτως άποπεμπέσθω άπό παντός δικαστηρίου, του τε έκκλησιαστικοΟ καί πολιτικού* ει δέ συμβή καί ουκ αναπαύομαι, Γνα μοί δίδωται
σιτηρέσιον σίτου μοδίων ιβ' καί obou μέτρα μ', όσπρια μοδιών γ', ελαιον
λίτρας ιβ', μέλι γαρικόν α', щріоѵ λίτρας δ', καί μετά θάνατον μου μνημονεύοντές με ώς πολλά κοπιάσαντα. καθορκώ δέ υμάς εις κύριον τόν θεόν
ημών του μηδέποτε άποσπασθήναι τήν τοιαύτην μονήν άπό τής Λαύρας,
ώς εφημεν. ό δέ περιορισμός τοο τόπου, δν κέκτηται ή τοιαύτη μονή, έχει
ούτως, άρχεται άπό τής θαλάσσης καί τόν ποταμόν τόν κατερχόμενον
άπό τήν Κομιώτισσαν, καί ανέρχεται μέσον εις τήν όδόν τήν έξερχομένην
άπό τό Άγιον 'Όρος, περιορίζων εντός τό Δαιμονολίβαδον, είτα στρέφεται
κατά ανατολάς κρατών τήν αυτήν όδόν καί ανέρχεται έως εις τήν ράχην,
κάκεΐθεν κλίνει προς τό βόρειον μέρος, κρατεί τήν ράχην καί διέρχεται τό
Παλαιόκαστρον καί άκουμβίζει εις τήν θάλασσαν, μεθ' α στρέφεται δυτικά,
κρατεί τόν αίγιαλόν καί άκουμβίζει όθεν ήρξατο, ήτοι εις τόν ποταμόν
έτερον τμήμα εις τόν αυτόν τόπον, τό καλούμενον Καληβάδιον, ανάμεσα
τους δύο ποταμούς, δσον αν περιορίζεται υπό δύο ποταμών, άπό θαλάσσης
έως είς τήν μίξιν τών δύο ποταμών, έχειν μέ δέ έξουσίαν έάν λαμβάνω
τα σιτηρέσια του καθέζεσθαι είς τήν μονήν καί μή άναχωρεΤν άλλαχοΟ.
έγράφη τό παρόν έκδοτήριον χειρί Κυρίλλου μονάχου μονής τοο'Ακίνδυνου,
έτους ^ςχι' ( = 1 щ ) , ίνδικτιώνος α', έπί παρουσία: τοο πανοσιωτάτου
πρώτου καί τών υπογραψάντων μαρτύρων.
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Ό πρώτος τοο Άγίου"Ορους Κοσμζς μοναχός υπέγραψα.
Νικηφόρος μοναχός του Ζυγοο υπέγραψα.
Λουκδς μοναχός ό της Στροβηλαίας υπέγραψα.
Δαβίδ μοναχός τοο Καλλυκα.
Γαβριήλ μοναχός καί πρεσβύτερος του Άγιου Θεοδοσίου·
Ίωαννίκιος μοναχός της Χριομιτίσσης.
Κοσμδς μοναχός τοΟ*Αγίου Φιλίππου.
Αναστάσιος μοναχός τοο Στεφανίτζη.
Ίωάσαφ μοναχός καί πρεσβύτερος τοο Σκορπιού.
Λουκάς μοναχός.
Δαμιανός μοναχός.
Διονύσιος μοναχός.

12.
Άφιέρωσις τοπίου τινός της μονής του άγιου Νικολάου προς
την μονήν της Στροβηλαίας.
Σίγνον
Γα»
βριήλ μονάχου.

2ίγνον
Ttou

Ίγναμοναχου.

'Εν ονόματι τοο πατρός καί τοο υίοο καί του αγίου πνεύματος ήμεϊς
οι ευτελείς μοναχοί ó τε Γαβριήλ καί 'Ιγνάτιος, οι ηγούμενοι μοναστηριών
τοο κυρίου Νικολάου τοΟ ήσυχαστοο, οί τοΟς τίμιους καί ζωοποιούς σταυ
ρούς ιδιοχείρως ποιήσαντες, ποιοομεν τήν παροϋσαν έγγραφον καί ένυπόγραφον άπλήν δωρεάν ουκ έκ τίνος ανάγκης ή δόλου ή ραδιουργίας ή
φάκτου αγνοίας ή άλλοις τισί τών νόμων καί τοις κανόσι άποτετραμμένων,
μάλλον μέν ούν συν προθυμία καί καλή προαιρέσει, καί άποχαριζόμεθα
προς σέ τόν μοναχόν καί ήγουμενον κΟρ Ίάκωβον τον ήγουμενον της
μονής της υπεραγίας Θεοτόκου της λεγομένης Στροβηλαίας καί προς τήν
κατά σέ άπασαν μονήν καί τους σους πάντας διαδόχους καί παντοίους δια
κατόχους, τοπίον τοο ποιησαί σε κελλία εκ τοο τόπου όνπερ έδωρήσαντο
οί γέροντες τφ μακαρίτη ημών ήγουμενφ κυρφ Νικολάφ, άποχωρίσαντες
τό τοιοοτον τοπίον ούτως, άπό τό κάταντες τοΟ καθίσματος τοο κελλίου
καί £ως άντικρυς τοΟ ΠισσοΟ τοο της Μέσεως όσπητίου, εις δέ τό κατω
τέρω μέρος κάτωθεν μικρόν της άπιδέας έως του άμπελώνος, ή ή εΓσοδος
καί έξοδος κοινή, τοο έχειν σε αυτότό ρηθέν τοπίον κυρίως καί αύθεντικώς,
ειδικώς καί μονομερώς, εις τους έξης απαντάς χρόνους, ει δέ ποτέ καιρφ ή

458

ОТДѢЛЪ I.

χρόνφ χωρήσει τις έκ του μ.ίρονς ημών άνατρέψαι το τοιοΟτον παρ' ημών
καλώς γεγονός, έστω ξένος καί αλλότριος της καθαρας καί άμωμήτου
πίστεως τών χριστιανών, κληρονόμων καί την άοάν τών τιη' πατέρων, μη
άκουόμενος παρά τών άγιων ημών πατέρων, ώς αυτοπροαιρέτως καί οικειο
θελώς γεγονός, έγράφη ή παροΟσα απλή δωρεά βουλή μέν καί προτροπή
ημών, χειρί δε 'Αντωνίου μοναχοΟ καί πρεσβυτέρου, έπί παρουσία τών υπογραψάντων μαρτύρων, μηνί Δεκεμβρίφ, ίνδικτιώνος ιδ', έτους ςφλθ
( = 1030).
+ Μιχαήλ μοναχός καί πρώτος.
+ Νικηφόρος μοναχός ό της Λαύρας.
+ Δανιήλ μοναχός ό τοο Δοχειαρίου.
+ Έπκράνιος μοναχός καί πρεσβύτερος τοο Σκαμανδρινου.
+ Αντώνιος ό τοο Α γ ί ο υ Γεωργίου.
+ Ησαΐας μοναχός ό της Χρωμιτιώσσης.
+ Ευστράτιος μοναχός πάρειμι έπί τη φανερή χαριστική
καί μαρτύρων υπέγραψα τον μέν σταυρόν οικεία χειρί, το δέ
οφος τη προτροπή τη έμή бііс 'Ιωάννου μονάχου.

13.
Έγκατάστασις ηγουμένου έν τη μονή τών'Ρουδάβων.
Κατά τόν Άπρίλιον μήνα τής ένισταμένης τρίτης ίνδικτιώνος έν ετει
ςφμγ' καθολικής συνάξεως γενομένης τής τοο κυρίου ημών Ίησοϋ ΧριστοΟ
έκ νεκρών αναστάσεως του Πάσχα, καί πάντων τών ηγουμένων έπί τό
αυτό συναθροισθέντων, υπέμνησεν ό -πνευματικός ημών πατήρ καί πρώτος
κϋρ Θεόκτιστος καί ό κϋρ Νήφων ό τοο Ζυγού, ώς δτι επίτροποι κατελείφθημεν εις τήν μονήν τοΟ * Αγίου Νικολάου τών 'Ρουδάβων παρά Νικο
λάου μοναχοο του Ααρδίτζη, δς καί παρήγγειλεν ήμΤν διαζώσης φωνής
Γνα προνοηθώμεν τό αύτου μοναστήριον. καί δή μετά θεόν εορομεν τόν
μοναχόν Βασίλειον τόν πρεσβυτερον ίκανόν οντά, καί τή βουλή καί γνώμη
πάντων τών ηγουμένων προβαλλόμεθα σέ τόν προρρηθέντα μοναχόν καί
πρεσβυτερον εις τό τοιούτον μοναστήριον έπί φιλοκαλίορ καί ανακτήσει προς
μνημόσυνον του άποιχομένου μονάχου Νικολάου, τοΟ δεσπόζειν σε αυτό
κυρίως καί αυθεντώς εις τους εξής απαντάς καί διηνεκείς χρόνους, ό δέ
μοναχός Γεράσιμος καί ανεψιός αυτοϋ είναι μετά σοΰ έν τή ση υποταγή,
υποτασσόμενος τή βουλή καί τω λόγφ σου. καί έάν καλώς δουλευση καί

АЛЕКСАНДРЪ ЛАВРСКІЙ: АѲОНСКІЯ ГРАМОТЫ.

459

άναπαυσττ) σε μετά πάσης υπακοής μέχρι τέλους ζώης σου, xat γένηται
ικανός τοο άναδέξασθαιτήν ήγουμενίαν, ίνα καταλιμπάνης αυτόν ήγούμενον εις την τοιαύτην μονήν είδε, δπερ και άπευχόμεθα, ου γένηται χρηστός,
Γνα ποιής ήγούμενον έτερον, δν αν θέλγ|ς και βούλεσαι' αλλά και σέ πάλιν
έπιδείκνυσθαι εις αυτόν τόν μοναχόν Γεράσιμον σπλάγχνα πατρικά και μ.ή
κατά πάθος ή άλλον τινά τρόπον κάκωσης αυτόν, άλλα δια την τοο ΘεοΟ
έντολήν και τό φύσει δίκαιον έπιμελεΐσθαι αυτού, έπεί και λόγον μέλλομεν δοΟναι τφ Θεφ, κατά τον θείον άπόστολον. ταοτα εκρίθη και έβεβαιώθη
παρ' ημών πάντων, διό και προς περισσοτέραν βεβαίωσίν σου και άσφάλειαν έποιήσαμέν σοι τό παρόν υπόμνημα, γραφέν δια χειρός Ιακώβου
μοναχοο και πρεσβυτέρου μηνί και ίνδικτιώνι rf¡ προγεγραμμένΥ) ( = 1 0 3 3 ) .
+ Θεόκτιστος μοναχός ο πρώτος.
+ Κώνων μοναχός και καθηγουμενος της Μεγάλης Λαύρας.
+ Γεώργιος μοναχός ό "Ιβηρ.
+ Δανιήλ μοναχός ο τοο Δοχειαρίου.
+ Νικηφόρος μοναχός τοο ΖυγοΟ.
+ Γεράσιμος μοναχός και ηγούμενος τοΟ ΣικελοΟ.
+ 'Αθανάσιος μοναχός καί ηγούμενος τοΟ Βατοπαιδίου.
+ Αντώνιος ό τοο αγίου Γεωργίου.
+ Ευθύμιος μοναχός τοο Άγιου Σάββα·
+ Παύλος μοναχός μονής τοο Μυλωνδ.
+ 'Ηλίας μοναχός μονής τοο Εηροποτάμου.
+ Ιλαρίων μοναχός μονής τοο 'Αγίου Νικηφόρου.
+ 'Ιάκωβος μοναχός μονής του'Αγίου Ύπατίου.
+ Θεόδωρος μοναχός δοολος τοϋ'Αγίου Γεωργίου τοο Ξενο
φώντος.
+
Θεόδωρος μοναχός καί ηγούμενος μονής τοο Ηηροκάστρου.
+ Γεράσιμος μοναχός καί ηγούμενος μονής τοο Αγίου
Δημητρίου.
+ Ήσαίας μοναχός καί ηγούμενος μονής τής Άρχοντίσσης
Χρωμιτιώσσης.
+ Μιχαήλ μοναχός καί ηγούμενος τοο Άγιου Πέτρου.
+ Δαβίδ μοναχός καί ηγούμενος μονής τών 'Ρουδάβων.
Αλέξανδρος Ε. Ααυριώτης.

