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Ή πολιτική της συγκρότησης μετοχιών, εκ μέρους των μεγάλων μοναστικών 
κέντρων της ορθόδοξης εκκλησίας ("Αγιον Όρος - μονή Σινά - Πανάγιος Τάφος -
μονή 'Αγίου 'Ιωάννου Θεολόγου της Πάτμου) άλλα καί εκ μέρους μικρότερων 
μονών, είναι γνωστή καί οί απαρχές της τοποθετούνται στά βυζαντινά χρόνια. 
Τό πλήθος τών εξαρτημάτων αυτών, τό ευρύ ανάπτυγμα της έξακτίνωσής τους 
άπό τό κέντρο αναφοράς τους καθώς καί ή πολυχρόνια επιβίωση τους μαρτυρούν 
τή διάδοση καί κατίσχυση του θεσμού αύτοΰ καί τήν πολυσήμαντη σημασία του. 
Ή καίρια γραφίδα, πιθανότατα, του Θεόκλητου Φαρμακίδη προσδίδει στή σχέ
ση τών μετοχιών μέ τίς κυρίαρχες μονές τόν χαρακτήρα της αποικίας προς τή 
μητρόπολη1, μολονότι στην περίπτωση τών μετοχιών είναι ελάχιστα τά παρα-

1. «Δέν είναι μέρος σχεδόν του Παλαιού Κόσμου, εις τό όποιον τά μοναστήρια ταύτα δέν 

έχουν κτήματα καί μετόχια, μικρά δηλονότι μονήδρια προσκείμενα εις αυτά ως άποικίαι προς 

μητροπόλεις» (Κ. Οικονόμος, Τά Σωζόμενα 'Εκκλησιαστικά Συγγράμματα, τ. 2, 'Αθήνα 1864, 

σ. 144. Τό χωρίο αυτό ανήκει στην Έκθεση γιά τήν κατάσταση τών εκκλησιαστικών πραγμά

των πού συνέταξε Επιτροπή μέ πρόεδρο τόν Σπ. Τρικούπη καί μέλη τους Πανοϋτσο Νοταρά, 

Σκαρλάτο Βυζάντιο, Κωνστ. Δ. Σχινα, Θ. Φαρμακίδη καί τους επισκόπους Άρδαμερίου 'Ιγνά

τιο καί Έλαίας Παΐσιο καί υπέβαλε στην 'Αντιβασιλεία τήν 7/19 'Ιουνίου 1833). Δέν αναφέρω 

εδώ όλες τίς εργασίες πού έχουν γραφεί κατά καιρούς γιά τά διάφορα μετόχια, πράγμα άλλωστε 

αδύνατο, επισημαίνω ωστόσο τήν εργασία τοϋ Θαν. Καλαφάτη, 'Αγροτική πίστη καί οικονομι

κός μετασχηματισμός στή Β. Πελοπόννησο, τ. 2, 'Αθήνα 1991, σ. 60 κ.έ., όπου παρουσιάζεται 

τό παράδειγμα της οικονομικής δυναμικής τών μετοχιών στην περιοχή Αιγιαλείας πού ανήκουν 

κατά τό μεγαλύτερο μέρος τους στή μονή Ταξιαρχών Αιγίου. 
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δείγματα σχετικής αυτονομίας καί χειραφέτησης, πράγμα πού κατά κανόνα συνέ
βαινε μέ τίς αρχαίες αποικίες. 

Ή ίδρυση τών μετοχιών σέ διάφορους τόπους εϊναι στενά συνδεδεμένη μέ τη 
λατρευτική ακτινοβολία ενός μοναστικού κέντρου καί οπωσδήποτε, σέ πρώτο 
επίπεδο, απορρέει άπό τόν υψηλό βαθμό θρησκευτικότητας εκείνων τών χριστια
νών πού δωρίζουν μέ τόν ενα ή τόν άλλο τρόπο περιουσιακά στοιχεία σέ εκκλη
σιαστικά συγκροτήματα, δημιουργώντας έτσι καί συντηρώντας στή συνέχεια τήν 
ύπαρξη ενός παρομοίου εξαρτήματος. Βεβαίως ή παράμετρος αυτή, κατά τρόπο 
αντίστροφο, σχετίζεται μέ τή σαφή καί σταθερή πολιτική συγκεκριμένων μονών 
νά δημιουργήσουν ζωτικό χώρο καί πέραν της άμεσης ζώνης επιρροής τους, μέ 
άλλα λόγια νά αυξήσουν τους πόρους καί τίς οικονομικές δυνατότητες τους. 

Στην περίπτωση της Σάμου μπορούμε νά επισημάνουμε πολύ εύκολα τά συνή
θη χαρακτηριστικά της ίδρυσης μετοχιών. Τό νησί ως εκ της γεωγραφικής 
θέσεως του βρίσκεται στό σημείο στό όποιο ασκείται έντονη ή επίδραση δύο 
κυρίως μεγάλων μοναστικών κέντρων: της μονής Σινά, —της οποίας τά μετόχια 
μικρά ή μεγάλα φαίνεται νά ξεπερνούν τίς δύο δεκάδες— καί τής μονής τής 
Πάτμου τής οποίας μπορούμε νά επισημάνουμε τρία μετόχια, ενώ έχουμε ορισμέ
νες πληροφορίες καί γιά ενα τέταρτο2. Πρίν δμως μιλήσουμε γι' αυτά τά τελευ
ταία, πρέπει νά κάνουμε μιά πρώτη διαπίστωση, οτι δηλαδή εκ πρώτης όψεως 
ξενίζει τό γεγονός τής ύπαρξης τόσων πολλών «ξένων» μοναστηριακών εξαρτη
μάτων στή Σάμο, αν ληφθεί υπόψη δτι στά εδάφη του νησιού υπάρχει έντονη 
επιτόπια μοναστική δραστηριότητα μέ ακμάζουσες μονές πού ιδρύονται ήδη άπό 
τά τέλη του 16ου αι. καί έκτοτε δεσπόζουν δυναμικά στον χώρο αυτό3. 'Ακόμη 
καί αν δεχθούμε ώς σωστή τήν παρατήρηση του Κρητικίδη οτι τά περισσότερα 
μετόχια ανήκουν σέ μονές τής Σάμου ó συσχετισμός ανατρέπεται υπέρ τών «ξέ-

2. Πληροφορίες γιά τό μετόχι τής Φανερωμένης καί τή σχέση του μέ τήν Παναγία τή 

Σαραντασκαλιώτισσα, βλ. στην εργασία του Μαν. Βουρλιώτη, «Οί τοπικοί προεστοί τής Σάμου. 

Ή περίπτωση τών προγόνων του καπετάν Σταμάτη», Άντιπελάργηση. Τιμητικός τόμος γιά τόν 

Νικόλαο Α. Δημητρίου, 'Αθήνα 1992, σ. 316. 

3. Είναι ενδεικτική αλλά καί χαρακτηριστική τής κατάστασης αυτής ή μαρτυρία του Έμμ. 

Κρητικίδη (Τοπογραφία αρχαία καί σημερινή τής Σάμου, Έν Έρμουπόλει 1869, Φωτομηχανι

κή ανατύπωση «Καραβιάς», 1982), ό όποιος κάνει λόγο γιά τήν ύπαρξη 46 μετοχιών στή Σάμο 

άπό τά όποια, κατά τόν Σάμιο λόγιο, 27 ανήκουν σέ μονές τής Σάμου, 3 σέ Ιδιώτες καί τά 

υπόλοιπα σέ μονές εκτός τής Σάμου. 'Ωστόσο παραμένει πάντα τό πρόβλημα του προσδιορι

σμού κάθε φορά τής έννοιας του μετοχιοΰ, άφοΰ είναι δυνατόν νά συναντήσουμε μετόχια πού 

αποτελούνται άπό αξιόλογη κτηματική καί κτιριακή περιουσία καί μετόχια πού ή περιουσία 

τους είναι ελάχιστη ή πολύ μικρή. Φυσικά ό λόγος εδώ έχει νά κάνει μέ τήν πρώτη κατηγορία, 

δπου γύρω άπό ενα μικρό ναό —ή καί σέ απόσταση άπ' αυτόν— συγκεντρώνονται αξιόλογα 

υποστατικά άπό τά όποια προέρχεται κάποιας μορφής οικονομική δραστηριότητα. 
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νων» μετοχιών, επειδή αυτά κατέχουν μεγάλο αριθμό εκτάσεων καί δεσπόζουν μέ 
τήν παρουσία τους. 

Είπαμε λίγο νωρίτερα οτι ή Σάμος βρίσκεται μέσα στον χώρο επιρροής δύο 
κυρίως μονών: του Σινά καί τής Πάτμου· άπό αυτές ή τελευταία, αποκτώντας 
εξαρτήματα στό νησί, βρίσκεται σαφώς μέσα στή λογική τής μέσω τών μετοχιών 
ενδυνάμωσης της: πραγματικά ό μεγαλύτερος, ô μέγιστος αριθμός τών μετοχιών 
της βρίσκεται στίς Κυκλάδες, τά Δωδεκάνησα, ενώ τά εκτός αυτών τών γεωγρα
φικών συμπλεγμάτων μετόχια είναι στην Κρήτη, στή Ζάκυνθο, στή Μικρά 
'Ασία καί στή Σάμο, χώρους πού, αν εξαιρέσουμε τήν περίπτωση τής Ζακύνθου, 
μπορούμε νά εντάξουμε στό κοινό πλαίσιο του νοτιανατολικού Αιγαίου4. 

Στή Σάμο λοιπόν συναντούμε άπό τά τέλη του 16ου καί τίς αρχές του Που αϊ. 
τά μετόχια τής 'Αγίας Τριάδας στην περιοχή του χωριού Καστανιά, τό μετόχι 
τής Φανερωμένης μέ λιγόχρονη παρουσία στίς πηγές, τό μετόχι του 'Αγίου 
Γεωργίου στην περιοχή του χωρίου Μαραθόκαμπος καί τέλος τό μετόχι του 
'Αγίου 'Ιωάννη, πού στίς πηγές παρουσιάζεται καί ως μετόχι τής «Κολόνας ή 
Μεγάλο μετόχι ή μετόχι του Πύργου» καί βρίσκεται στην περιοχή του χωρίου 
Ήραΐο. 

Στίς σελίδες πού θά ακολουθήσουν θά γίνει λόγος κυρίως γιά τό μετόχι του 
'Αγίου 'Ιωάννη, τό Μεγάλο μετόχι, τό όποιο συγχρόνως είναι καί τό παλαιότερο 
εξάρτημα τής πατμιακής μονής του 'Αγίου 'Ιωάννου του Θεολόγου στή Σάμο. 
Νά σημειωθεί ωστόσο εδώ οτι άπό τά στοιχεία πού διαθέτουμε —καί εϊναι αυτά 
κυρίως τά έγγραφα γιά τά μετόχια πού βρίσκονται στό αρχείο τής μονής τής 
Πάτμου καί αντίγραφα τους στό Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών του 'Εθνικού 
'Ιδρύματος 'Ερευνών5— καλύτερα αναδεικνύεται ή παρουσία καί οί δραστηριό
τητες πού σχετίζονται μέ τό μετόχι του 'Αγίου Γεωργίου Μαραθοκάμπου γιά τό 
όποιο έχουν γραφεί καί αρκετά πράγματα εν σχέσει προς άλλες πτυχές τής 
σαμιακής ιστορίας· τούτο επειδή παρουσιάζει τό μετόχι αυτό μία συνεχή δρα
στηριότητα καί ποικίλες μορφές αμφίδρομης εξάρτησης άπό τόν περιβάλλοντα 
χώρο: άνθρωποι αφιερώνουν κτήματα σ' αυτό, τό ϊδιο αγοράζει, υπενοικιάζει, 
παραχωρεί εκτάσεις γιά ξεχέρσωμα καί μετατροπή τους σέ καλλιεργήσιμες κτλ. 

Ή 'ίδρυση του μετοχιου τής Κολόνας6, τό όποιο διατηρείται ως τίς μέρες μας, 

4. Βασ. Παναγιωτόπουλος, «'Αρχείο μονής 'Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου» (Ταξινόμηση καί 

φωτογράφηση), Ό 'Ερανιστής 3 (1965), 148-149 καί Τρ. Σκλαβενίτης (έπιμ.), «Κατάλογος 

μικροταινιοθήκης. Φωτογραφήσεις εγγράφων, κατάστιχων, χειρογράφων, εντύπων καί προσω

πογραφιών 1960-1980», Τετράδια 'Εργασίας 1 (1982), 22-26· Σπ. Άσδραχδς, «Κατακερματισμός 

τής αγροτικής Ιδιοκτησίας: τό παράδειγμα τής Πάτμου», Ό 'Ερανιστής 17 (1981), 8. 

5. Βασ. Παναγιωτόπουλος, «Αρχείο...», δ.π. 

6. Πληροφορίες γιά τό μετόχι αυτό, εντελώς αποσπασματικές, βρίσκουμε σέ διάφορες 
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τοποθετείται στά τέλη του 16ου ai. καί έχει άμεση σχέση, όπως καί πολλά άλλα 
σαμιακά πράγματα, μέ τόν Νικόλαο Σαρακίνη, την κτηματική του περιουσία 
γύρω άπό τό χωριό Ηραίο, τόν πύργο του καί φυσικά τη διαθήκη του. Σύμφωνα 
λοιπόν μέ τους ορούς της διαθήκης καί σέ συνάφεια μέ τή βιολογική ανέλιξη της 
οικογένειας του γιου του Βασιλείου, ή μονή του 'Αγίου 'Ιωάννου Θεολόγου της 
Πάτμου βρίσκεται κάτοχος μιας κτηματικής έκτασης μέ σημείο αναφοράς τόν 
πύργο του Σαρακίνη καί προσδιοριστικό σημείο φυσικά τόν ναό πού έχει κτι
σθεί κοντά στον πύργο7. 

Τά έγγραφα πού έφθασαν ως εμάς δέν εκθέτουν μέ σαφήνεια τή διαδικασία 
επέκτασης της περιουσίας του μετοχιου, ενώ γιά τό άλλο μεγάλο μετόχι της 
Πάτμου, εκείνο του 'Αγίου Γεωργίου Μαραθοκάμπου υπάρχει, όπως είπαμε, 
περισσότερο ευδιάκριτη καί σταθμητή εξέλιξη. Πάντως άπό τίς υπάρχουσες 
πηγές δέν φαίνεται δτι ή περιουσία του μετοχιου της Κολόνας αυξήθηκε σημα
ντικά άπό δωρεές κτημάτων πού έγιναν προς τή μονή της Πάτμου άπό Σάμιους 
χριστιανούς, όπως γίνεται μέ τό μετόχι του 'Αγίου Γεωργίου8. 

Εκείνο δμως τό στοιχείο πού χαρακτηρίζει τήν κινητικότητα του μετοχιου 
της Κολόνας τόν 17ο αιώνα είναι ή συνήθης πρακτική της πάκτωσης των κτημά
των καί κτισμάτων του μετοχιου άπό διάφορους πακτωτές, οί όποιοι είναι σχε
δόν αποκλειστικά μοναχοί της μονής της Πάτμου. Τά συμβόλαια πού διαθέτουμε 
αρχίζουν νά καταχωρίζονται στον οικείο κώδικα της μονής της Πάτμου τό 1632 
καί εφεξής επαναλαμβάνονται ως τά τέλη του αιώνα, όταν βέβαια παρίσταται 
ανάγκη νά ανανεωθεί ή πάκτωση ή όταν —αν καί δέν έχει λήξει ó χρόνος τής 

δημοσιεύσεις γιά τή Σάμο, οί όποιες μαρτυρούν γιά τήν ύπαρξη του μετοχιου, δέν συγκροτούν 

δμως ασφαλή καί συνεκτικά τεκμήρια γιά τίς δραστηριότητες πού συντελούνται σ' αυτό καί γιά 

τή συνάφεια του μέ τή ζωή τής Σάμου. 

7. Ό Νικόλαος Σαρακίνης πέθανε τό 1590 καί άφησε τήν περιουσία του στον γιό του 

Βασίλειο υπό τόν δρο δτι, αν αυτός ô τελευταίος δέν αποκτήσει απογόνους, ή περιουσία νά 

μεταβιβαστεί στή μονή τής Πάτμου, πράγμα πού τελικά έγινε (Σταματιάδης, Σαμιακά..., τ. 2, 

Σάμος 1881, σ. 9-12. 

8. Άπό τό αρχειακό υλικό πού διαθέτουμε παρατηρούμε συνεχή αύξηση τής δωρεάς κτημά

των προς τό μετόχι τοΰ Αγίου Γεωργίου δλο τόν 18ο αϊ. τό όποιο αυξάνει έτσι τά υποστατικά 

του. Ωστόσο πρέπει νά άντιπαρατηρήσουμε αμέσως δτι ή περιοχή τοΰ Μαραθοκάμπου, δπου 

βρίσκεται ό Άγιος Γεώργιος, διαφέρει πολύ άπό εκείνη τοΰ μετοχιου τής Κολόνας. Ό Μαραθό-

καμπος είναι περιοχή ορεινή, δύσβατη καί πάντως δέν προσφέρεται γιά εύκολη καλλιέργεια καί 

πλούσια απόδοση, εν αντιθέσει προς τήν περιοχή τοΰ Ηραίου, δπου υπάρχει ανοικτό πεδίο, 

δηλαδή εύφορες εκτάσεις καί εύκολα καλλιεργήσιμες. Αυτή άλλωστε είναι καί ή βασική δια

φορά πού προσδιορίζει τίς εκτάσεις των δύο μεγάλων σαμιακών μετοχιών τής μονής τής Πά

τμου. Έπί πλέον ή περιουσία τοΰ μετοχιου τής Κολόνας είναι αδιάσπαστη σχεδόν καί, σύμφω

να μέ πληροφορία πού πήραμε πρόσφατα άπό τή μονή τής Πάτμου, ανέρχεται σέ 3500 στρέμμα

τα. 
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πάκτωσης— παρίσταται ανάγκη γιά κάποιους λόγους νά δοθούν τά υποστατικά 
σε νέο πακτωτή. Κάποτε ή νέα πάκτωση γίνεται εσπευσμένα δηλαδή πρίν λήξει 
ή χρονική διάρκεια της παλαιότερης, σημείο δτι κάποιοι όροι της σύμβασης δέν 
τηρήθηκαν ή οτι οι πακτωτές, πού ήταν, όπως είπαμε, μοναχοί της μονής της 
Πάτμου, έπρεπε νά επιστρέψουν στό μοναστήρι τους. Ή διαδικασία της πάκτω
σης συντελείται στην Πάτμο καί δέν είναι, όπως τουλάχιστον παρουσιάζεται 
άπό τίς πηγές, τό αποτέλεσμα κάποιου πλειστηριασμού άλλα περισσότερο έχει 
τόν χαρακτήρα παραχώρησης της εκμετάλλευσης της περιουσίας του μετοχιου 
σέ μοναχούς της μονής της Πάτμου, έναντι ορισμένων ανταλλαγμάτων. Στά 
αξιοσημείωτα τό γεγονός δτι ή χρονική διάρκεια των πακτώσεων δέν είναι στα
θερή άλλα σχεδόν κάθε φορά ποικίλλει αναλόγως προς τίς διαθεσιμότητες, προ
φανώς, των πακτωτών. 

Μερικά ονόματα πακτωτών-μοναχών αναφέρουμε αμέσως τά όποια φυσικά 
δέν αποτελούν τήν πλήρη σειρά των ενοικιαστών του μετοχιου άλλα αποτελούν 
μαρτυρίες γιά τήν ιδιότητα τους: έχουμε λοιπόν τόν προηγούμενο της Πάτμου 
Μελέτιο (1632), τους μοναχούς της ϊδιας μονής Καλλίστρατο καί Καλλίνικο 
(1641), τους μοναχούς πάλι της πατμιακής μονής Παρθένιο καί Καλλίνικο 
(1642), τόν ιερομόναχο καί πνευματικό Γερμανό Φράγγο (1653), τόν προηγούμε
νο της Πάτμου 'Ιάκωβο (1659), τόν μοναχό Γερμανό (1669)· ή σειρά τών πακτώ
σεων συνεχίζεται αδιάλειπτα ως τό γύρισμα του αιώνα9, έπειτα μεσολαβεί ολό
κληρος ο 18ος αί. γιά τόν όποιο δέν διαθέτουμε καμιά πάκτωση: δέν διαθέτουμε 
άραγε τόν οικείο κώδικα τών πακτώσεων τής εποχής αυτής; 'Αλλάζει τό καθε
στώς παραχώρησης ή γίνεται σιωπηρή παραχώρηση σέ κάποιους άλλους μονα-
χούς-έντολοδόχους τής μονής τής Πάτμου; 'Οπωσδήποτε υπάρχει ένα ανοιχτό 
ερώτημα. Έτσι φτάνουμε πιά στό πρώτο τέταρτο του 19ου αί. καί συγκεκριμένα 
στά 1828, όταν τό μετόχι τής Κολόνας πακτώνει πλέον οχι μοναχός άλλα ό 
«τιμιώτατος κύρ Χατζή 'Ιωάννης Τριαντάφυλλου»10, δανειστής τής μονής. 
'Ωστόσο τό γεγονός τής παραχώρησης τής πάκτωσης σέ άνθρωπο πού δέν συ
γκαταλέγεται μεταξύ τών μοναχών δέν φαίνεται δτι αποτέλεσε ανατροπή τής 
συνηθισμένης πρακτικής, άφοϋ στίς 26 Σεπτεμβρίου 1838 τό μετόχι πακτώνει ó 
ιερομόναχος 'Ιωακείμ Τζώρτζης γιά τέσσερα χρόνια, ενώ πάλι σέ μοναχούς 
παραχωρείται τό μετόχι τό 1846, 1848, 1851, 1856". 

9. Πρέπει νά τονίσουμε τό γεγονός οτι οί πακτωτές, στή μεγάλη, στην αποκλειστική θά 

λέγαμε πλειονότητα τους, είναι μοναχοί τής μονής τής Πάτμου καί μάλιστα σημαίνοντες: 

προηγούμενοι, ιερομόναχοι. Τούτο έχει τή σημασία του, επειδή παρουσιάζεται ή πάκτωση νά 

έχει περισσότερο τόν χαρακτήρα διορισμού έκ μέρους τής μονής ορισμένων δοκιμασμένων καί 

σέ άλλες υπηρεσίες μοναχών πού καλούνται νά διοικήσουν ένα περιουσιακό εξάρτημα, πού 

βρίσκεται μακριά άπό τή μονή, εύρυθμα καί αποδοτικά. 

10. Μικροταινιοθήκη ΚΝΕ/ΕΙΕ, Πάτμος 1963 (βλ. έγγρ. 2). 

11. Στέλιος Παπαδόπουλος-διάκονος Χρυσόστομος Φλωρεντής, Νεοελληνικό αρχείο Ι. 
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Καθώς, δπως έχουμε ήδη αναφέρει, δέν υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός εγ
γράφων άπό τά όποια νά συνάγονται σταθμητά στοιχεία γιά τίς υποθέσεις του 
μετοχιου, οί πακτώσεις μας παρέχουν μέσω των όρων τους τη δυνατότητα νά 
περιχαρακώσουμε, όσο γίνεται, τά στοιχεία πού συγκροτούν την περιουσία τού 
πατμιακοΰ αύτοΰ εξαρτήματος. Πρώτα-πρώτα έχουμε σαφείς αναφορές στά πε
ριουσιακά στοιχεία του μετοχιου πού κάθε φορά παραχωρούνται προς εκμετάλ
λευση καί είναι αυτά: χωράφια, αμπέλια, περιβόλια, σπίτια, νερόμυλοι, ó πύρ
γος, ενώ στην πάκτωση τού 1828 προς τόν ιδιώτη Τριαντάφυλλου επαναλαμβά
νονται τά ϊδια πράγματα καί εμφανίζεται γιά πρώτη φορά, τουλάχιστον σέ πά
κτωση, ελαιοτριβείο, καί κάποια κτήματα διαφοροποιούνται μέ τή λέξη 
«κλείσματα»12. Σέ ορισμένες εξάλλου πακτώσεις τού Που αι. αναφέρονται επί
σης καί τά ζώα τού μετοχιου πού παραχωρούνται στους ενοικιαστές· λ.χ. στην 
πρώτη πάκτωση τού 1632 ó ζωικός πληθυσμός τού μετοχιου της Κολόνας είναι: 
«15 βόδια καματερά, 9 στέρφες αγελάδες καί άλλες 9 μέ τά μοσχάρια τους, 6 
δαμάλια» πού διαφορίζονται ως «τρία βαρβάτα καί τρία τού μαχαιριού, γαδάρες 5 
καί πουλάρια 5, έτερα γαδαρόπουλα 5, άλογα, άφοράδες καί πουλάρια 18». Οί 
αριθμοί αυτοί, εχω τήν αίσθηση, είναι οί ανώτεροι πού είχε ποτέ τό μετόχι 
καθώς σέ ορισμένα πακτωτήρια συμβόλαια πού ακολουθούν καί αναφέρουν ζώα, 
οί αριθμοί μειώνονται αισθητά13. Τά ζώα ώς γνωστόν αποτελούν τήν εποχή αυτή 
σημαντικό παράγοντα γιά τήν αγροτική κοινωνία καί οικονομία καί κατά συνέ
πεια στά συμβόλαια αναφέρονται ενίοτε σημαντικές λεπτομέρειες γιά τή διάθε
ση των ζωντανών: συγκεκριμένα προβλέπεται ή διάθεση των νέων ζώων πού θά 
γεννηθούν, ή πληρωμή τών «βουκόλων», ό τρόπος χρησιμοποίησης των ζευγα
ριών κτλ. (βλ. εγγρ. 1). 

Έναντι της παραχωρούμενης κάθε φορά περιουσίας τού μετοχιου οί πακτωτές 
έχουν φυσικά ορισμένες υποχρεώσεις, οί όποιες κατά βάση συνίστανται στην 
καταβολή προς τή μονή της Πάτμου κυρίως προϊόντων. Ή καταβολή σταριού 
αποτελεί τήν πρώτη υποχρέωση τών πακτωτών τούτο είναι εύλογο καθώς καί τά 
κτήματα τού μετοχιου προσφέρονται στην καλλιέργεια σιτηρών, ενώ είναι γνω-

Μονής 'Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου. Κείμενα γιά τήν τεχνική καί τήν τέχνη, 'Αθήνα 1990, σ. 

330-332. Στό δημοσίευμα αυτό δημοσιεύονται καί άλλες πληροφορίες γιά τό μετόχι της Κολό

νας πού κατά τό μεγαλύτερο μέρος τους είναι απογραφές τών υπαρχόντων του μετοχιου καί της 

εκκλησίας του πού γίνονται μέ τήν ευκαιρία τών νέων πακτώσεων (σ. 240-241, 255-258, 260). 

12. Ή πάκτωση αυτή συμφωνείται νά έχει εξαετή διάρκεια, ενώ ó πακτωτής υποχρεώνεται 

νά καταβάλει 4000 γρ. ετησίως, 50 καντάρια κρεμμύδια, καί 100 οκάδες λάδι. Τά ϊδια προϊόντα 

όμως υποχρεώνονται νά καταβάλουν καί οί μετέπειτα μοναχοί πακτωτές (βλ. εγγρ. 2). 

13. Στίς πακτώσεις του 19ου αί. δέν απομένουν πλέον παρά 1-2 ζευγάρια βόδια καί 1 μουλάρι 

(βλ. Παπαδόπουλος - Φλωρεντής, δ.π.). 
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στη ή έλλειψη14 σταριού πού αντιμετωπίζει συνεχώς ή Πάτμος καί ή μονή του 
Θεολόγου ειδικότερα. Φυσικά ή καταβολή του σταριού, όπως άλλωστε καί των 
άλλων προϊόντων, καθώς ρητά αναφέρεται τίς περισσότερες φορές στά συμβό
λαια, είναι καθαρή, δηλαδή ή μονή δέν έχει καμιά υποχρέωση συμμετοχής ούτε 
στά θεριστικά, ούτε στά έξοδα μεταφοράς, οΰτε στό χαράτσι. Στάρι λοιπόν ή 
πρώτη υποχρέωση των πακτωτών, άλλα καί άλλα προϊόντα πού παράγει ή σαμια
κή γη, δηλαδή: ρεβίθια, κρεμμύδια, κρασί, κεχρί, ενώ βέβαια στό συμβόλαιο του 
1828 ή αλλαγή είναι καί εντυπωσιακή καί αναμενόμενη: ó Χατζή 'Ιωάννης Τρια
ντάφυλλου γιά τά εξι χρόνια ενοικίασης οφείλει νά καταβάλει 4000 γρόσια 
ετησίως, 50 καντάρια κρεμμύδια καί 100 οκάδες λάδι. Στά συμβόλαια πού έχουμε 
στή διάθεση μας είναι εμφανής ή πτωτική ετήσια καταβολή σιτηρών εκ μέρους 
τών πακτωτών ή οποία κινείται μέσα στην κλίμακα τών 159 ταλιών15 σταριού 
(1642, 1643) ώς ανώτερη τιμή γιά νά μειωθεί στίς 30 τάλιες (1667, 1669), ως 
κατώτερη τιμή (βλ. πίν.). 

Μέσα στή φαινομενικά σταθερή λογική πού αναδύεται άπό τή μελέτη τών 
πακτώσεων υπάρχουν παράλληλα οροί πού προσδιορίζουν τή διαχρονική πα
ρουσία του μετοχιου ώς οικονομικής μονάδας: έχουμε ήδη αναφέρει τήν ύπαρξη 
ζωικού κεφαλαίου, πού συνεχώς φθίνει καθώς καί τήν υποχρέωση καταβολής 
σταριού πού καί αυτή σιγά-σιγά πέφτει στό μισό της αρχικής γιά νά εκλείψει 
τελείως τόν 19ο αι.· καί φυσικά μείωση παραγωγής σταριού καί παράλληλα 
μείωση ζωικού πληθυσμού άλληλοεξαρτώνται. Έκτος άπό αυτά ó πακτωτής 
πρέπει νά καταβάλει τό χαράτσι, πού σέ τρεις περιπτώσεις στά μέσα καί τό τέλος 
του Που αί. εκτός άπό τό τουρκικό επεκτείνεται καί στην υποχρέωση καταβολής 
αντίστοιχου καί στους «Φράγκους»16, πρέπει νά πληρώνει τους βοσκούς, νά 

14. Άσδραχας, «Κατακερματισμός...», δ.π., σ. 8: «τό μοναστήρι πού κατέχει σχεδόν τό μισό 

του νησιού [Πάτμος] καί διαθέτει, επίσης, κτήματα εξω άπό τήν Πάτμο- ωστόσο αυτό δέν 

εμποδίζει ώστε τό ϊδιο μοναστήρι νά κάνει αγορές σιταριού γιά νά συμπληρώσει τά κενά της 

δικής του παραγωγής, τά όποια θά πρέπει νά οφείλονται στό γεγονός ότι μέρος τών γαιοπροσό-

δων του καταβαλλόταν σέ χρήμα»- βλ. επίσης του Ιδίου, «'Αγορές καί τιμή του σιταριού στην 

'Ελλάδα τόν IH' αιώνα», στό Οικονομική Δομή τών Βαλκανικών χωρών (15ος-19ος αιώνας), 

'Αθήνα 1979, σ. 547-574. 

15. Ή τάλια ώς μέτρο χωρητικότητας δημητριακών πρέπει νά ισούται μέ ένα μισόκοιλο, 

δηλαδή μέ 10-12 οκάδες. Τούτο εξάγεται καί άπό τή μαρτυρία πού μας παραδίδει ó 'Αναστάσιος 

Βροντής («Οί ζευγάδες τής Ρόδου», Λαογραφία 12 (1938-1948), 122), ô όποιος αναφέρει γιά τή 

διαδικασία τής παρακράτησης τής δεκάτης: «Μόλις έτοιμασθή ó σωρός, έρχεται ό δεκατιστής, 

πού τόν λέγουν καί σούπαση, μέ τήν βούλλα του καί τόν βουλλώνει, γιά νά μήν του κάμουν 

άπατη. Όταν ελθη ή σειρά, ó δεκατιστής μέ τό μισοκοΐλι μετρά τό σιτάρι φωνάζοντας κάθε 

δέκα μισοκοίλια τάλλια. Όταν φτάση στίς δέκα τάλλιες φωνάζει τάλλια γράντε». 

16. Σχετικά μέ τήν καταβολή χαρατσιου καί στους Δυτικούς άπό μέρη πού βρίσκονται υπό 

τήν 'Οθωμανική κατάκτηση καί ουσιαστικά άπό νησιά του Αιγαίου πελάγους πού είναι έκτε-
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αναλαμβάνει την επισκευή των μύλων καί των άλλων κτισμάτων, τίς πληρωμές 
των μαστόρων καί των βοσκών, ενώ κάποιες φορές ή μονή έχει τήν υποχρέωση 
της συνεισφοράς τών απαραίτητων γιά τίς επισκευές υλικών: «πέτρες, καρφία 
καί σίδηρον». Τέλος οί πακτωτές πρέπει νά έχουν ως μέριμνα τήν αδιάλειπτη 
τέλεση της λειτουργίας καθώς καί τή φωταγώγηση της εκκλησίας του μετοχιου17. 

Είπαμε οτι γιά τόν 18ο αι. δέν υπάρχουν στή διάθεση μας οί πακτώσεις, 
προκειμένου νά διαπιστώσουμε τή συνέχεια ήτήν ασυνέχεια του είδους αυτού" 
πάντως άπό τή λειτουργία του διπλανού μετοχιου τού 'Αγίου Γεωργίου Μαρα-
θοκάμπου μπορούμε νά εικάσουμε οτι ή διαδικασία αυτή συνεχίζεται, μολονότι 
γιά τό δεύτερο μετόχι υπάρχουν καί ιδιωτικά συμφωνητικά, βάσει τών οποίων 
τοπικοί καλλιεργητές αναλαμβάνουν τήν υποχρέωση νά εκχερσώσουν γη τού 
μετοχιου ή νά μπολιάσουν άγρια δέντρα καί στό τέλος νά μοιραστούν μέ τό 
μετόχι τή γη πού ελευθερώνεται, ή οποία δμως μετά τόν θάνατο τους ξαναπερνά 
στην ιδιοκτησία τού μετοχιου. 

Επιστρέφοντας στό μετόχι τού 'Αγίου 'Ιωάννη έχουμε νά προσθέσουμε σ' 
αυτή τή συνοπτική περιοδολόγησή μας καί μερικά άλλα στοιχεία πού σηματο
δοτούν τά νέα γεγονότα πού εμφανίζονται προς τό τέλος του 18ου αίώνα. Τότε 
δηλαδή φαίνεται νά αρχίζει μιά επίθεση εις βάρος της περιουσίας του εκ μέρους 
τών Σαμιωτών, γεγονός πού αναγκάζει τή μονή της Πάτμου νά προβεί σέ ορισμέ
νες δραστικές ενέργειες, προκειμένου νά διασώσει τήν περιουσία της. Έτσι τό 
1764 διαπιστώνοντας ότι τά κτήματα πού έχει «είς ταΐς Κολόνες καί είς τόν 
Μπαγόντα» κινδυνεύουν άπό μερικούς χριστιανούς οί όποιοι «άλλα μέν έτάπη-
σαν, άλλα δέ άρπασαν, προφασιζόμενοι τάχα πώς δέν είναι τού μοναστηρίου», 
κάνει απογραφή τών κτημάτων της τήν οποία επικυρώνει ô Σάμου Καλλίνικος 
καθώς καί εντόπιοι προεστώτες. 

θειμένα σέ κάθε είδους επιβουλή έχουμε βεβαιωμένο καί τό παράδειγμα της Νάξου, ή οποία τό 

1537 κατέστη φόρου υποτελής στους Τούρκους άλλα εξακολουθεί νά καταβάλει φόρους καί 

στους Φράγκους (Μεν. Τουρτόγλου, «Φορολογικές διενέξεις "Φράγκων" καί Ρωμαίων στή 

Νάξο κατά τήν Τουρκοκρατία», Έπετηρίς 'Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών 14 (1991-1993), 

'Αθήνα 1993 (Πρακτικά Α' Κυκλαδολογικοΰ Συνεδρίου, Μέρος Α'), σ. 37-48. Έχουμε επίσης 

βεβαιωμένη καί τήν περίπτωση της Πάτμου καί τώρα τό ϊδιο συμβαίνει καί μέ τή Σάμο· ενδιαφέ

ρον παρουσιάζει στην τελευταία περίπτωση ή διαπίστωση στην πάκτωση οτι τό διπλό χαράτζι 

οφείλεται στην ανώμαλη κατάσταση πού επικρατεί στή Μεσόγειο, καθώς υπάρχει ή πρόβλεψη 

οτι: «ανισώς και σάσι ó κώσμως καί ηρηνεύσι καί δέν πλερώνη τόν Φραγγών χαράτζη νά 

σιβάζετε με τους πατέρες νά δήδη ακόμη περησώτερον τού μοναστηρίου εκίνο όπου κάνη καλά» 

(Μικροταινιοθήκη ΚΝΕ/ΕΙΕ, Πάτμος 1963, μικροφίλμ 106). Τό χαράτσι τών Φράγκων αναφέ

ρεται σέ δύο ακόμη τουλάχιστον πακτώσεις: της 16ης Νοεμβρίου 1688 καί της 10ης Σεπτεμβρί

ου 1695. 

17. Τύπο πακτώσεως, βλ. δημοσιευμένο στό τέλος της εργασίας αυτής (εγγρ. 1). 
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Σύμφωνα μέ την καταγραφή αύτη τά σύνορα του μετοχιοϋ είναι: «πρώτον άπό 
τόν βράχον άντικρι ένας τεπές καί πηγαίνει εως εις τόν άλλον τεπέ, απάνω άπό 
τό καλύβι εως εις του διμήτρη του στρατή την άβραγίαν καί εως είς τό σεντούκη, 
καί έρχεται τό στεφάνι εως είς την ράχην, καί μίαν καρουμπίαν καί στρογγιλήν 
λάκα καί εως τό ρεματάκι καί την λάκαν του Λολίκου καί εως τό άλονάκι καί του 
σταθάκη την σπηλίαν, καί εις τά σπητάλια καί κεντριάν(;) καί του Ζήφου καί 
Σαρακίνη είς την Κολόναν τό στενόν άπό την πάλαιαν άμπελίαν εως την μπουτί-
τζαν ακόμα ενα χοράφι σύμπλεον της Παναγίας* ακόμα ο παλαιόμηλος άπό τόν 
όποιον ρίζουσιν οι Σταυριώτες ενα τούρτι καί τό λοιπόν ó Θεολόγος, ακόμα είς 
την σταυρότικην στράταν άπό κάτω ενα χωράφι, ακόμα τά σπήται όπου είναι είς 
τους Μήλους καί τό περιβόλι καί έτερον περιβολάκι μικρόν μέ μουρίαις πέντε· ó 
μήλος ο μεγάλος μέ τά χοράφια καί πηγαίνει εως είς την καμάραν ακόμα καί ό 
μΰλος του μανταλάκη ô χαλαστός είς την νεροτριβίαν, χωράφι ενα πινακείων 
τρειών». 

'Εκείνο πού μπορούμε εύκολα νά παρατηρήσουμε άπό τήν περιγραφή των 
ορίων της κτηματικής περιουσίας του μετοχιοϋ είναι οτι αυτή είναι σαφώς προσ
διορισμένη, μέ άλλα λόγια εκτείνεται σέ συνεχή έκταση καί αυτό συνιστά τήν 
ουσιαστική διαφορά άπό τήν περιουσία του μετοχιοϋ λ.χ. του 'Αγίου Γεωργίου 
πού αποτελείται άπό μεμονωμένα κτήματα καί άπ' δ,τι γνωρίζουμε άπό δημοσι
ευμένα έγγραφα μπορεί ή μονή της Πάτμου νά τά νοικιάζει κάθε φορά σέ άλλον 
καλλιεργητή καί φυσικά ενα-ενα. Τά μόνα μεμονωμένα κτήματα πού διαθέτει τό 
μετόχι του 'Αγίου 'Ιωάννου εμφανίζονται μέσα στίς απογραφές της περιουσίας 
του 'Αγίου Γεωργίου, οί όποιες κλείνουν μέ τά έξης λόγια: «έχει ακόμα καί τό 
μεγάλον μετόχι της Κολόνας είς αυτά τά πράγματα, χωράφι μέ μίαν μουργιάν καί 
μέ τό παλαιόμυλον»· εξάλλου αυτή ή μνεία είναι καί ή μοναδική μνεία συνάφειας 
μεταξύ τών δύο μετοχιών άπ' δτι είμαι σέ θέση νά γνωρίζω. 'Από τήν τοπογραφία 
της περιοχής άλλα καί τήν πρόσφατη πληροφόρηση (βλ. σημ. 8) διαπιστώνουμε 
οτι ή κτηματική περιουσία του μετοχιοϋ της Κολόνας είναι μεγάλη, συνεχής 
άλλα καί εύφορη, άφοΰ εκτείνεται στό πιό αποδοτικό, ϊσως, τμήμα του νησιού. 
Τήν εικόνα του συνεχούς άλλωστε μας παρέχουν καί οί καταγραφές τών ορίων 
της, οί όποιες είναι σύντομες, άφου δέν έχουν νά περιγράψουν μεμονωμένα 
κτήματα. 

'Εναντίον λοιπόν αυτής τής περιουσίας στρέφονται Σαμιώτες καταπατητές 
καί, παρά τίς διαβεβαιώσεις καί τίς υπογραφές τών προεστώτων καί του τοπικού 
εκκλησιαστικού προϊσταμένου, τά πράγματα δέν φαίνεται νά καλυτερεύουν γιά 
τό μετόχι άφου, πέντε χρόνια αργότερα, ή μονή τής Πάτμου θά προσφύγει στό 
οικουμενικό πατριαρχείο καί ό πατριάρχης Θεοδόσιος Β' (1769), πού μόλις έχει 
ανέβει στον θρόνο εξαπολύει αφορισμό εναντίον τών καταπατητών καθώς καί 
όσων γνωρίζουν αυτούς καί δέν τους κατονομάζουν. "Ας σημειώσουμε εδώ τή 
μέθοδο πού χρησιμοποιούν οί Σαμιώτες, προκειμένου νά αποσπάσουν τά κτήμα-



190 Π. Δ. ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ 

τα τοϋ μετοχιοΰ: «ταπίζουν έξωτερικώς», δηλαδή προσφεύγουν στη μουσουλμα
νική εξουσία καί αποσπούν ταπί, βάσει του οποίου τό κτήμα τό έχουν καί τό 
καλλιεργούν αυτοί προκειμένου στό μέλλον νά περάσει οριστικά στά χέρια τους. 

Τά προληπτικά μέτρα πού προσπαθεί νά λάβει ή μονή τοΰ Θεολόγου τής 
Πάτμου γιά τό μετόχι της στή Σάμο δέν φαίνεται δτι μπόρεσαν νά μειώσουν τήν 
πίεση πού ασκείται στά κτήματα της: οί μαρτυρίες γιά τίς πιέσεις αυτές συνεχί
ζονται καί έτσι τό 1784 λ.χ. έχουμε νέα μαρτυρία κατοίκων του Παγώνδα πού 
βεβαιώνουν οτι τό κτήμα στό Καμινάκι πού πήγαν νά «ταπίσουν» μερικοί χρι
στιανοί ανήκει στό μετόχι τής Κολόνας. 

Προς τήν κατεύθυνση ωστόσο τής μείωσης των πιέσεων είς βάρος των κτημά
των του μετοχιοΰ, πέρα άπό τίς βεβαιώσεις των ευσεβών προεστώτων καί των 
πατριαρχικών έπιτιμίων, πιστεύουμε οτι λειτουργεί μία συμφωνία πού συνάπτε
ται μεταξύ του μοναχού Θεοδοσίου Ξένου, οικονόμου τοΰ μετοχιού, καί τών 
κατοίκων του Παγώνδα. Σύμφωνα μέ τό έγγραφο αυτό δίνεται τό δικαίωμα στους 
κατοίκους τοϋ Παγώνδα νά παίρνουν τόπους του μετοχιοΰ στην περιοχή «Δί
πλες», όσους θέλουν, νά τους ανοίγουν καί νά τους σπέρνουν στάρι, ή κριθάρι ή 
ο,τι άλλο είδος «τών σπορίμων βούλεται» ó καθένας καί τό σπουδαιότερο νά μήν 
καταβάλλουν στον οικονόμο «άντίσπορον, ώς είναι ή συνήθεια, αλλά νά εΐναι 
όλη ή καρποφορία δική του... αντί δέ του άντισπόρου τούτου, όπου του χαρίζε
ται... νά εχη κάκεΐνος νά παστρεύη καί νά άμβολιάζη είς τους τόπους του μετο
χιοΰ δένδρα έλαίας καί χαρουπιάς, τεσσάρας ρίζας είς κάθε ενα πινάκι». 

Αυτά γίνονται τό 1797* ή επόμενη μαρτυρία πού σχετίζεται μέ τό μετόχι τής 
Κολόνας έχει ευθεία αναφορά προς τήν ανώμαλη κατάσταση γιά τίς ώς τότε 
κανονικότητες πού προξενεί ή επανάσταση του 1821 καί τά χρόνια πού ακολου
θούν. Είναι διαπιστωμένο καί άπό άλλες εργασίες οτι τά μετόχια, δπως λ.χ. τά 
μετόχια του Παναγίου Τάφου στην Πελοπόννησο18, υφίστανται άρπαγες ή μέ
νουν ακυβέρνητα καί εν συνεχεία γίνονται ορισμένες ρυθμίσεις άπό τόν Καπο
δίστρια —ό όποιος μερίμνησε γιά τή διατήρηση τους— ενώ γνωρίζουν τή 
φυσιολογική συρρίκνωση τους μέ τήν εκκλησιαστική πολιτική τής οθωνικής 
περιόδου μαζί φυσικά μέ πολλές άλλες μονές τοϋ κυρίως ελλαδικού χώρου. 

Ή αντίστοιχη κατάσταση πού φαίνεται οτι δημιουργείται στή Σάμο συνάγε
ται άπό γράμμα τής ελληνικής κυβέρνησης προς τόν έπαρχο τής Σάμου Χατζή 
'Ανδρέα 'Αργύρου, ό όποιος εντέλλεται νά ενεργήσει ώστε ó Λυκούργος Λογοθέ
της καί οί επαναστατημένοι Σάμιοι νά αφήσουν ανενόχλητα τά μετόχια τής 
Πάτμου καί ιδιαιτέρως εκείνο τής Κολόνας, τό όποιο είχαν καταλάβει, άφοϋ 
έξεδίωξαν τόν οικονόμο του, προηγούμενο τής Πάτμου Βενιαμίν Γριμάνη19. Τε-

18. Γ. Χώρας, «Πελοποννησιακά μετόχια του Παναγίου Τάφου», 25ετηρίς 'Αρχιερατείας... 

Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων Διόδωρου τοΰ Α', Έν Ίεροσολύμοις 1988, σ. 153-158. 

19. Παπαδόπουλος - Φλωρεντής, Νεοελληνικό αρχείο..., ο.π., σ. 259. 
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λικά φαίνεται δτι ή «τάξη» αποκαταστάθηκε άφοϋ γνωρίζουμε, όπως προαναφέ
ραμε, οτι τό 1828 τό μετόχι ενοικιάζεται άπό τόν Χατζή 'Ιωάννη Τριαντάφυλλου, 
ενώ τό 1835, δταν ό ηγεμόνας του νησιού Κωνσταντίνος Μουσοϋρος επιζητεί 
πόρους γιά τη σύσταση σχολείου, επιμερίζει τίς 12.000 γρόσια στά μοναστικά 
ιδρύματα του νησιού: τότε τό αναλογούν ποσό γιά τό μετόχι είναι 1000 γρόσια, 
ϊσο μέ εκείνο του μετοχίου του αγίου Γεωργίου του Σινά καί της μονής της 
Ζωοδόχου Πηγής, σημείο ότι διατηρεί την ευρωστία του. 

'Εφεξής οί πληροφορίες πού διαθέτουμε, τουλάχιστον άπό τό αρχείο πού 
είχαμε στη διάθεση μας, αραιώνουν καί περιορίζονται σέ ορισμένες διενέξεις γιά 
καταπατήσεις κάποιων κτημάτων του μετοχίου. "Ισως στην εξέλιξη αύτη πού 
βαδίζει προς τήν προϊούσα αμφισβήτηση τής κτηματικής περιουσίας τής μονής 
του Πάτμου στή Σάμο αξίζει νά σημειωθεί οτι τό 1876 οί μοναχοί του μετοχίου 
ζητούν καί παίρνουν άπό τή μονή τής Πάτμου δύο φιρμάνια καί δύο άλλα τουρ
κικά έγγραφα —τά σχετικά έγγραφα παραδίδουν οί γνωστοί λόγιοι Ιερόθεος 
Φλωρίδης καί 'Ιωάννης Σακκελίων— τά όποια περιέχουν τά δρια των κτημάτων 
του μετοχίου. 'Αμυντική τακτική οπωσδήποτε, πού σημαίνει τήν αντίστοιχη 
αμφισβήτηση καί ενδεχομένως πιθανή καταπάτηση καί αρπαγή δεδομένου ότι 
τά φιρμάνια αυτά εΐναι πολύ παλαιότερα άλλα τώρα ανακαλούνται, προκειμένου 
νά ενισχύσουν θέσεις πού ενδεχομένως πρόκειται νά αμφισβητηθούν. 

Μέ τή σύντομη καί ελλειπτική αυτή ανακοίνωση προσπάθησα νά θίξω ορισμένα 
στοιχεία τής λειτουργίας —τής οικονομικής λειτουργίας— ενός μοναστικού 
εξαρτήματος στή Σάμο. Τά κενά ασφαλώς είναι πολλά καί τά ερωτηματικά πε
ρισσότερα, προκειμένου νά διερευνηθεί μέ πληρότητα τό θέμα των μετοχιών. 
Έχω τή γνώμη ότι γιά μερικά τουλάχιστον άπό τά μετόχια, ή ερευνά μας θά 
πρέπει νά κινηθεί πλέον πέρα άπό τή συνήθη πρακτική τής εξωτερικής προσέγ
γισης τών επί μέρους στοιχείων τους, όπως λ.χ. τής αλληλουχίας τών οικονόμων 
τους ή τών εορτών τους κτλ. καί νά προσδιορίσει καλύτερα τή λειτουργία τους 
στό εκάστοτε πλέγμα τών οικονομικών δραστηριοτήτων πού σέ κάθε τόπο ανα
πτύσσονται. Ή περίπτωση τών μετοχιών τής Σάμου ϊσως νά είναι μιά καλή 
ευκαιρία, άφοϋ ó χώρος είναι διάσπαρτος άπό παρόμοια εξαρτήματα καί μάλιστα 
έχει δώσει στό λαό τό έναυσμα, προκειμένου νά δημιουργήσει λαϊκά δίστιχα του 
τύπου: 

«μοναχογυιέ τής μάννας σου τής Παναγιάς μετόχι 
το καμαροφρυδάκι σου άλλος κανείς δέν τοχει». 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
'Απόδοσης σταριού από ενοικιαστές τον μετοχιον 

ΧΡΟΝΙΑ 

1632 

1641 

1642 

1643 
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1653 

1656 

1659 * 

1659 

1659 : 

1667 

1669 

1672 

1676 

1680 

1681 

1683 

1684 

1696 

1699 

ΣΤΑΙ 

159 

150 
159 

159 
135 

50 
70 

55 

ι 60 

30 

30 
65 

65 
65 

65 
65 
65 
70 
80 

* Τη χρονιά αύτη έγιναν τρεις ενοικιάσεις. 

ΕΓΓΡΑΦΑ 

1 

f Εις δόξανΧ(ριστο)υ αμήν 1642 νοεμβρίου 8 ενΠάτμω. Την σήμερον θέλο-
μεν ημείς δ τε Παρθένιος και Καλλίνικος ιερομόναχοι, καί πακτόνωμεν τό μετό
χων τό μεγάλον, όπου έχει ό μέγας θεολόγος της ημετέρας μονής Πάτμου, εν τη 
νήσω Σάμω, νά δίδωμεν τόν κάθε χρόνον σιτάρι τάλιες 159 καί πακτόνωμεν το, 
χρόνους τρεις, μέ δλα του τά πράγματα κινητά καί ακίνητα, ήγουν σπήτια αμπέ
λια, χωράφια, περβόλια καί ει τι άλλο· καί τό άνωθεν πάκτος, ήγουν τό σιτάριον, 
νά έρχεται εις τό μοναστήριον χωρίς εξοδον ωσάν θεριστικά, δέκατα καί ει τι 
άλλο· άκόμι πακτόνωμεν καί όλους τους μύλους, νά τους κυβερνουμεν, καί νά 
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τους διορθώνομεν, καί ημείς νά πέρνωμεν τό εισόδημα αυτών, μετοϋτο δταν 
εθέλαμεν κάμει καινούριες δουλίες εις αυτούς, νά μας δίδουν οι πατέρες πέτρες, 
σήδερον, καρφία. Καί τό χαράτζιον των αυτών μυλών ημείς νά τό πληρώνωμεν. 
άκόμι δίδου μας οι αυτοί π(ατέ)ρες, εις τό αυτό μετόχιον, ζώα άγρια καί ήμερα, 
ήγουν βουβάλια, βόδια, άλογα, αρσενικά καίθυλικά, ετζη καί γαϊδάρους [άπό τά 
οποία ζώα, δσα ήθελεν γεννηθήναι εξ αυτών, ήγουν τά θυλικά, τά ήμισυ νά είναι 
του μοναστηρίου, καί τά ήμισυ εδικά μας, τά δέ αρσενικά, καί δλα τά παλαιά, νά 
εΐναι του μοναστηρίου, καί τές άφοράδες νάμήν ήμπορουμεν νά τές βάλωμεν εις 
τό άλώνιον, καί τά βουβάλια, καί τά καματερά ζευγάρια, νά μην έχομεν εξουσί-
αν, του δίδειν αυτά καί ποιεϊν ετέρας ζευγαρίας. καί τους βουκόλους τους βλέπο
ντας τά άνωθεν ζώα, ημείς νά τους πληρώνωμεν, τό δέ μετόχιον δίδου μας το, μέ 
άχυρα, μέ vía, τζαπία, μανάρια, λωρία, χαρανία, βουτζία καί πάσαν άλληνχρείαν 
του μετοχίου- ετζη καί ημείς νά τά παραδίδωμεν τών οικονόμων τώνμελλόντων 
άλάξαι ημάς. άκόμι νά παραδίδωμεν καί τά αμπέλια άτρύγητα καθώς τά έλάβα-
μεν, καί νά είναι καλά κυβερνημένα καί διορθωμένα, ετζη καί τό μετόχιον όλον 
άκόμι την εκκλησίαν νά ήμεσθεν κρατημένοι νά την φωταγωγοΰμεν, καί νά την 
λειτουργοϋμεν. ακόμη ύποσχόμεθα, νά περνοϋμεν ήγαπημένα καί τιμιμένα καί 
κανένα σύμπλιον γυναικών νά μην είναι εις του λόγου μας, μήτε γυναίκες νά 
κοιμούνται εις τό μετόχιον, μήτε ημείς, εις γυναικών σπήτια. άκόμι όμολογού-
μεν πώς ελάβαμεν άπό τους πατέρες σιτάρι δανεικόν τάλιες πενήντα καί κριθάρι 
τάλιες δέκα καί μίαν τάλιαν κουκκία καί μίαν τάλιαν ροβίθια, καί κρομίδια, καί 
τι άλλο, καί ετζη πάλιν νά τά δίδωμεν δλα ευχαρίστως, δταν ήθέλαμεν άλλάξη... 
(Μικροφίλμ ΚΝΕ/ΕΙΕ, Πάτμος 1963). 

2 

Τήν σήμερον πακτόνει τό μετόχιον, δπερ έχει ή καθ' ημάς Ιερά Βασιλική τε 
καί Πατριαρχική Μονή Ίω(άννου) τοΰ Θεολόγου ή εν Πάτμω, εν τη νήσω Σάμφ 
κατά τάς Κολώνας, ό τιμιότατος Κύρ Χ" Ιωάννου Τριανταφύλου, καθώς ευρί
σκεται μέ τόν Πύργον, σπίτια, εκκλησίαν, χωράφια, έλαιοτριβεϊον, κλείσματα, 
αμπέλια, νερόμυλους, δένδρα καίμέ τά λοιπά, καθώς διαλαμβάνει τό άβαντάριον 
δια χρόνους ολόκληρους εξ, Ν. 6, υποσχόμενος νά δίδη ετησίως προς τήν ίεράν 
ήμώνμονήν γρόσια χιλιάδας τεσσάρας, Ν. 4000, καί κρομμύδια καντάρια πενή
ντα Ν. 50 κατ' 'έτος καί λάδι οκάδες εκατόν Ν. 100 τόν καθέκαστον χρόνον ώστε 
εν τω διαστήματι τούτω τών εξ ετών θέλει εξοφλείται δλον τό δάνειόν του τό 
προς τήν ίεράν ημών μονήν, ή οποία κατ' έτος εκ του πάκτους τούτου θέλει 
κλείει τό διάφορον του δανείου, τά δέ περισσεύοντα θέλει τά περνά εις ξεπεσμόν 
του κεφαλαίου, μετά δέ τήν συμπλήρωσιν της εξαετίας δλα τά εναπομείναντα 
θέλει καταμετρά ο διαληφθείς προς τήν ίεράν ήμώνμονήν. Υπόσχεται έτι νά μή 
ζητή άπό τό ιερόν ημών μοναστήριον κανένα εξοδον καί άσπρα δια βόδια καί 



Π. Δ. ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ 

άλλα ζώα άλλα νά ήναι χρεώστης, δσα παραλαμβάνει δι ' άβανταρίον, τοσαΰτα 
πάλιν νά άφίνη μετά την οίκονομίαν του. Προς τοις άλλοις στέργει δσα έξοδα 
ήθελαν άκολουθήση εις τό μετόχιον, εις τους μύλους, και εις τό ελαιοτριβεϊον, 
δλα νά ήναι Ιδικά του. 'Έτι υπόσχεται νά καλλιεργή και νά κυβερνά τά πράγματα 
του μετοχίου κινητά και ακίνητα ώς πιστός και καλός οικονόμος, φωταγωγών 
καί τάς εκκλησίας, υπόσχεται 'έτι νά φύλαξη την ύπόσχεσιν της εξαετούς προθε
σμίας έδραίαν καί άμετάθετον, χωρίς νά δύναται νά προβάλη άφορίαν καί άκαρ-
πίαν του μετοχίου, καθώς καί ή ιερά ημών μονή δεν θέλει τόν διασείση έκπληροϋ-
ντα τάς συμφωνίας του εν δλω τω εξαετεΐ τούτω διαστήματν αν δμως εν τω 
μεταξύ τούτου του διαστήματος καθέ άνθρωπος υποκείμενος εις θάνατον, ήθελε 
τω άκολουθήση (δμή γένοιτο!) νά άποθάνη, οι υιοί καί κληρονόμοι του θέλουσι 
σταθή εις τόν τόπον του ρηθέντος Κύρ χατζή, ωσάν νά ήναι ό 'ίδιος, άποπληροϋ-
ντες τάς άνω ρηθείσας συμφωνίας. "Οθεν καί εις ενδειξιν της αληθείας έγένετο ή 
παρούσα ¿σφραγισμένη τη συνήθει ιερά σφραγίδι τής καθ' ημάς ιεράς βασιλικής 
τε καί πατριαρχικής μονής Ιωάννου του Θεολόγου, καί βεβαιωμένη παρά του 
ήδη τής ήγουμενείας επιτροπεύοντος, καί εδόθη εις χείρας του διαληφθέντος 
Κύρ Χ" 'Ιωάννου Τριαντάφυλλου, ή οποία αυτή πακτωσία κατεστρώθη καί εν 
τω κώδικι τής ιεράς αυτής ημών μονής καί υπεγράφη ιδιοχείρως παρά τής ευγε
νείας του, εις μνήμην διηνεκή καί ΐσχύν άναφαίρετον. 

1828, Σεπτεμβρίου 26 

Έν τή καθ' ημάς Ιερά Βασιλική τε καί Πατριαρχική Μονή Ίω. του Θεολό
γου, τή έν Πάτμω. 

Προηγούμενος 'Ιάκωβος επίτροπος τής ήγουμενείας καί οι σύν εμοί βέβαιοι. 
(Μικροφίλμ ΚΝΕ/ΕΙΕ, Πάτμος 1963). 






