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7 10 ΚΕΝΤΡΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, πού ιδρύθηκε και λειτουργέΐ μέσα στους κόλ

πους τον 'Εθνικού 'Ιδρύματος 'Ερευνών, ανάμεσα στα άλλα προγράμματα ί'ρευνας που 

κατέστρωσε, έδωσε Ιδιαίτερη σημασία και προτεραιότητα στη διερεύνηση και επιστημονική 

αξιοποίηση τον θησαυρού των βιβλιοθηκών και των άρχείν>ν της Πάτμου. 

Ή Μονή της Πάτμου, επιβλητική ακρόπολη στο βραχώδες αυτά νησί τον νοτιοανατολικού Αι

γαίον, Ιδρνμένη το 1088, αναδείχτηκε α' ίνα από τα πιο ονομαστά μοναστικά κέντρα της 'Ορθο

δοξίας, σννάμα δμως απετέλεσε, κατά τους βυζαντινούς και τους μεταβυζαντινούς αιώνες, ενα κατα

φύγιο γι' αυτούς πού εγκατέλειπαν κατά καιρούς τα πολυάνθρωπα μοναστικά κέντρα της Μικρας 

'Ασίας και άλλων περιοχών, ζητώντας ασνλο σε ασφαλέστερους τόπους. Ό συνεχής Ιστορικός βίος 

της Μονής επί εννέα αιώνες εννόησε τη διαφύλαξη κειμηλίυη·, χειρογράφων, εγγράφων κλπ. 'Ιδιαίτε

ρα σημαντικό, για τον πλούτο και την ποικιλία τον νλικοϋ, είναι το αρχείο τών βυζαντινών εγγράφων. 

Για τις εργασίες τον Κέντρου Βυζαντινών Έρεννών στην Πάτμο γίνεται λ.όγος πώ κάτω, στην 

Εισαγωγή τον παρόντος τόμου, σελ. *141 κε. 'Εδώ αρκούμαι να επαναλάβω ότι ή έκδοση τών βυ

ζαντινών εγγράφων της Πάτμου — ή όποια εγκαινιάζεται με τον τόμο αυτό — οφείλεται κατά κύ

ριο λόγο στον καθηγητή Δίον. Ά. Ζ α κ υ θ η ν ό, ιδρυτή κάί πρώτο διευθυντή τον Κέντρου 

Βυζαντηών Έρενιών. 'Εκείνος έθεσε τις βάσεις και στάθηκε εμψυχωτής και συντονιστής τον έρ

γον, χειραγωγός τών μαθητών τον επί σειράν ετών. Τον ευχαριστώ θερμά για όσα τον οφείλω. 

Μ* τήν καθοδήγηση τον επιχειρήθηκε για πρώτη φορά στην 'Ελλάδα διπλωματική έκδοση, σύμ

φωνα με τις επιστημονικές απαιτήσεις του καιρού μας, όλόκ/.ηρης συλλ.ογής βυζαντινών εγγράφων. 

Τα γενικά προβλήματα τοϋ έργον (μιθοδολογικά, ερευνητικά, τεχνικά κλπ.), αλλά καί ειδικότερα 

προβλήματα ορισμένων εγγράφων, έγιναν αντικείμενο πολλών συζητήσεων στο σεμινάριο τοϋ Κέν

τρου — συζητήσεων που υπήρξαν πολν γόνιμες για μένα, ακόμη καί στις περιπτώσεις εκείνες πού 

συνέβαινε ή γνώμη μου να μη συμπίπτει με τή γνώμη άλλων συναδέλφων: Μετά τον διευθυντή τοϋ 

Κέντρου, Ιδιαίτερα πρέπει να μνημονεύσω τον συνάδελφο Ν. Οίκονομ'ώη, που με τήν πείρα και τις 

γνώσης του πολλές φορές με βοήθησε στην επίλυση προβλημάτων, καί τότε και μετά τήν αποχώ

ρηση του άπα το Κέντρο. 

Ko τα τήν πορεία της εργασίας πολλχς φορές προσέτρεξα στον καθηγητή Ν. Σβορώνο και είχα 

πάντοτε πρόθυμη τήν συμπαράσταση τον στην άπα κοινού αντιμετώπιση ορισμένων δυσκολιών. Για 

θεμαι α σφραγίδων, προσωπογραφίας κ.α. ι ϊχα επανειλημμένα ζητήσει και είχα λάβει τή γνώμη 

τοϋ αείμνηστου π. V. Laurent. Ό π. J. Darrouzès είχε τήν καλωαννη να διαβάσει, πριν τυπωθούν, 

μερικϊς σελίδες μου αναφερόμενες στή μητρόπολη Μιλήτου, θυμάμαι επίσης με πόση προσοχή 

άκουγε και συζητούσε κάποια συναφή προβλήματα 6 αλησμόνητος G. Ostrogorskf. Στην Πάτμο 

επωφελήθηκα άπα τήν έκεϊ παρουσία τον κ. Ch. Astruc (1977) και είχα τις πολύτιμες υποδείξεις τον 

σχετικά μέ τή χρονολόγηση ορισμένων χειρογράφων. 

Για να μπορέσω να διαβάσω στην πίσω δψη τών εγγράφων (στην όποια έχει από αιώνες έπικολ-
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ληθεϊ χοντρό χαρτί ή ύφασμα) τα διάφορα σημειώματα (επικυρώσεις κ.α.) — συμπλ.ηρωματικά 

στοιχεία πού πρώτη φορά έβγαιναν ατό φως και αποδείχτηκαν σημαντικότατα σέ κάποιες περιπτώ

σεις — αποφασιστικά με βοήθησε ή ειδική συντηρήτρια δ. Μαρίκα Νέζη. Παρά τις δύσκολες συνθή

κες και τήν έλλειψη επαρκών μέσων, ανέλαβε και έξετέλεσε τήν εργασία της με πολλή ευσυνειδη

σία καί συναίσθηση ευθύνης. Οικονομικοί και αλΛοι λόγοι δεν επέτρεψαν τήν ολοκλήρωση τοϋ έργου 

αντοϋ, καθόις και τών παραπέρα εργασιών για τή συντήρηση τών εγγράφων, στις οποίες συνέβαλε 

επίσης και ή δ. Μαρία Μερεμέτη. 

Πολύτιμος συνεργάτης α' δλες σχεδόν τις ερευνητικές μου αποστολές στην Πάτμο υπήρξε ό κ. 

Α. 'Ανανιάδης, ειδικός στή μικροφωτογράφηση χειρογράφων και εγγράφων. Τον ευχαριστώ για τή 

συμβολή του καί προπάντων για τις αλλεπάλληλες εκτυπώσεις φωτογραφιών τις όποιες έκανε, σε 

διάφορα μεγέθη και σε διαφόρων ποιοτήτων χαρτί, ώσπου να πετύχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Για 

ορισμένες επαναφωτογραφήσεις πολύτιμα χρόνο διέθεσε και ο Ίερολογιώτατος διάκονος Χρυσόστομος 

Φλωρεντής, βιβλιοφύλακας της Μονής και άξιος διάδοχος τοϋ 'Ιερόθεου Φλωρίδη. 

Είναι δμως ευνόητο ότι ο'ι εργασίες τον Κέντρου Βυζαντινών 'Ερευνών στην Πάτμο δεν ήταν 

δυνατόν να αναληφθούν, να διεξαχθούν και να ευοδωθούν, χωρίς τήν ευγενική συναντίληψη της Μο

νής, τών φωτισμένων μοναστών πού τήν διοικούν και τήν διακονούν και πού τήν έχουν αναγάγει στο 

σημερινό ζηλευτό της επίπεδο. 'Υποχρέωση βαθύτατη καί ευχάριστο καθήκον εκπληρώνω, απευθύνον

τας κι άπα τή θέση αυτή θερμές ευχαριστίες ατούς σεβάσμιους θεματοφύλακες τών θησαυρών 

της Μονής, τόν καθηγούμενο κ. 'Ισίδωρο καί τους άξιους αυμμοναστες και συνεργάτες του, για 

τήν κατανόηση και τή συμπαράσταση με τήν όποια περιέβαλαν το έργο μου κατά τις επανειλημμένες 

μεταβάσεις μον στο φιλόξενο μοναστήρι τους. 

Το Κέντρο Βυζαντινών 'Ερευνών, στο όποιο εχω τήν τιμή να ανήκω άπα τον καιρό πού Ιδρύθηκε, 

ανέλαβε πρόθυμα τις εκδοτικές δαπάνες τοϋ έργον που μοΰ είχε αναθέσει να εκπονήσω. 'Οφείλω 

δμως να σημειώσω ότι και ό μετέπειτα διευθυντής τοϋ Κέντρου καθηγητής Μ. Μανονοακας, καθώς 

και το σημερινά Διοικητικό Συμβούλιο τοϋ 'Εθνικού'Ιδρύματος 'Ερευνών — καί Ιδιαίτερα ό Διευ-

θύνιον Σύμβουλος καθηγητής Ά. Κονταρατος — περιέβαλαν με πολύ ενδιαφέρον και κατανόηση το 

έργο, με ενθάρρυναν στην αποπεράτωση τον και εξασφάλισαν τις πρόσθετες δαπάνες πού απαιτή

θηκαν για τήν ολοκλήρωση της εκτύπωσης τοϋ τόμου, για τους φωτοτνπικούς πίνακες κλπ. Αισθά

νομαι Ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη για δλα. 

Τέλος, δεν ξεχνώ πόσα οφείλει ή έκδοση αυτή στον αλησμόνητο Μηνά Μυρτίδη και στον αδελφό 

του 'Ιορδάνη, πού εβαλ.αν όλη τή μαστοριά και τό μεράκι τους στην πολύπλοκη στοιχειοθεσία τον 

βιβλίου, πάλεψαν μ' ό'λες τις ποικιλίες τών τυπογραφικών στοιχείων καί υπόμειναν άγόγγνστα τι ς 

αλλεπάλληλες διορθώσεις τών τυπογραφικών δοκιμίων. 

Ό κ. Γ. Ραγιάς τοϋ εκδοτικού οίκου «Μέλισσα» και το καλλιτεχνικό του επιτελείο συμπλήρω

σαν τό έργο μέ τήν εκτύπωση τών φωτοτυπικών πινάκων και της κουβερτούρας τοϋ βιβλίου, πού 

τήν φιλοτέχνησε ό γνωστός ζωγράφος καί χαράκτης Π. Κατσονλίδης. 

'Αθήνα, Μάρτιος 1980 

Ε. Β. 
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ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟχΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΤΜΟΥ (1088-1453) 

Α' 

Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΤΜΟΥ <1088)-Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΑΥΤΗΣ 

ΟΣΙΟΣ ΧΡ1ΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ (1093) 

Ή έν τη νήσω Ιΐάτμω ιερά μονή αγίου 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου συνεστήθη το 
1088, δυνάμει χρυσοβούλλου του αύτοκράτορος 'Αλεξίου Α' τοϋ Κομνηνοϋ. 'Ιδρυ
τής αυτής ύπήρξεν ό μοναχός Χ ρ ι σ τ ό δ ο υ λ ο ς , γνωστός εκ της προγενεστέ
ρας δράσεως του εις μοναστικά κέντρα τής Μικράς 'Ασίας. Ό Χριστόδουλος ανή
γειρε καί ώργάνωσε τήν μονήν Πάτμου, επί πλέον δε έθεμελίωσε τήν περαιτέρω 
λειτουργίαν της επί στερεών βάσεων, κατοχυρώσας αυτήν δι' εσωτερικών κανονι
σμών καί αυτοκρατορικών διατάξεων. Ποιμαίνων δε ταύτην μέχρι τοϋ θανάτου του 
(1093 ), δτε συγκατεριθμήθη μεταξύ τών όσιων, ανεδείχθη Ιδρυτής ενός τών πλέον 
περιωνύμων μοναστικών κέντρων τής 'Ορθοδοξίας, τοϋ οποίου ό ιστορικός βίος 
συνυφάνθη έκτοτε με τήν γενικωτέραν ίστορίαν τών βυζαντινών και μεταβυζαν
τινών αιώνων. 

Όφείλομεν. έν τούτοις, να δεχθώμεν, νομίζω, οτι, πλην τής ευσέβειας τοϋ 
Χριστοδούλου, καί λόγοι γενικωτέρας σκοπιμότητος άπήτουν, κατ' εκείνους τους 
χρόνους (μετά τήν μάχην του Μαντζικέρτ), τήν σύστασιν ενός καλώς ώργανω-
μένου μοναστικού 'ιδρύματος εις περιοχήν άπομεμονωμένην μέν, άλλα κειμένην 
ουχί πολύ πέρα τών μικρασιατικών παραλίων. 

Το μοναστικον τοΰτο κέντρον έμελλε να άποβή, άπο τής 'ιδρύσεως του μέχρι 
τών τελευταίων βυζαντινών χρόνων, το κ α τ α φ ύ γ ι ο ν τών εκ τής Μικρας 
'Ασίας διωκομένων μοναχών καί εκκλησιαστικών, συνάμα δέ καί το θ η σ α υ ρ ό -
φ υ λ ά κ ι ο ν βιβλίων, χαρτώων δικαιωμάτων, εικόνων καί ιερών κειμηλίων, 
τά όποια συναπεκόμιζον μεθ' εαυτών οί πρόσφυγες μονάχοι, διά να περισώσουν 

ταΰτα έκ τής καταστρεπτικής μανίας τών αλλόπιστων. 

Τήν 'ίδρυσιν, τήν οργάνωσιν καί τήν ίστορίαν τής Μονής κατά τους πρώτους 
χρόνους, μέχρι του θανάτου του Ίδρυτοΰ αυτής, δέν είναι δυνατόν να παρακολουθή-
σωμεν, ειμή συνεξετάζοντες τον βίον καί τήν δράσιν τοϋ Χριστοδούλου, επί τή 
βάσει πασών τών πηγών (αρχειακών, αγιολογικών κλπ.), αϊ όποϊαι εν πολλοίς 
άλληλοσυμπληροΰνται. 
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1 . - Α Ι Π Η Γ Α Ι 

Αϊ πηγαί δια τήν πρώτην περίοδον τής 'ιστορίας τής μονής, άπο τής ιδρύσεως 

της μέχρι τοϋ θανάτου τοϋ ίδρυτοΰ της, διακρίνονται εις τρεις κατηγορίας : α' ) Κεί

μενα συνταχθέντα υπ' αύτοΰ τούτου τοϋ Ίδρυτοΰ τής μονής, ώς ή Ύποτύπωσις, 

ή Διαθήκη του, κ . ά . — β ' ) Κείμενα συνταχθέντα μετά τον θάνατον του, ώς οί Βίοι, 

τ ά ' Ε γ κ ώ μ ι α , κ λ π . — γ ' ) Έ γ γ ρ α φ α τοϋ αρχείου τής Πάτμου, απολυθέντα μέχρι 

τοϋ 1093. 

Ή Ύ π ο τ ύ π ω σ ι ς τοϋ ίδρυτοΰ τής μονής. 

Το κείμενον τοΰτο 1, συνταχθεν ύπό τοΰ ίδρυτοΰ τής μονής ολίγον προ τοΰ 

θανάτου του, δεν είναι μόνον Τ υ π ι κ ή Δ ι ά τ α ξ ι ς διαφωτίζουσα τον σημε-

ρινον μελετητήν περί τής εσωτερικής λειτουργίας τοΰ μοναστικού κοινοβίου τής 

έν Πάτμω μονής, άλλα καί ι σ τ ο ρ ι κ ή π η γ ή , παρέχουσα πολύτιμους καί 

εν πολλοίς μοναδικάς μαρτυρίας. Εις μακράν αύτοβιογραφικήν έξιστόρησιν ό συν

τάκτης αυτής αφηγείται τά τής νεότητας του, τά τών περιπετειών καί τών αλλε

παλλήλων εγκαταστάσεων του εις διάφορα μοναστικά κέντρα, λεπτομερέστερον δέ 

τά τής συστάσεως τής μονής Πάτμου καί τους άγώνάς του δια τήν ιδρυσιν καί 

οργάνωσιν αυτής. 

Το κείμενον τής Ύποτνπώσεως σώζεται εις εξ χειρόγραφα, ών το παλαιότερον, ό κώδιξ 

Πάτμου 267, έγράφη — τουλάχιστον κατά το πρώτον τ μ ή μ α αύτοΰ — κατά τάς αρχάς τοϋ 

I B ' αιώνος, ώς συνάγεται έκ παλαιογραφικών δεδομένων. Ή Ύ π ο τ ύ π ω σ ι ς αριθμεί πέντε του

λάχιστον εκδόσεις, ων ή παλαιοτέρα έτυπώθη εν Βενετία το 1756. 'Ενταύθα δια λόγους 

πρακτικούς χρησιμοποιείται ή εκδοσις τών Miklosich καί Müller (Acta et Diplomata, τόμ. 

Τ ' , σελ. 5 9 - 8 0 ) . 

Ή Ύποτύπωσις συνετάχθη έν Πάτμω τήν 8 Μαΐου του έτους ,ςφΗθ' [6599] 2 , 

ήτοι τοΰ 1091, καθ' ύπαγόρευσιν, ίσως δε καί δια χειρός τοΰ Χριστοδούλου3, 

άποτελεΐ δέ σύνολον Κανόνων καί Διατάξεων κοινοβιακής διαβιώσεως, το όποιον 

παραδίδει προς τήρησιν καί έφαρμογήν εις τους συντρόφους του μοναχούς τής 

έν Πάτμω μονής ό εις τάς δυσμάς τοΰ βίου του ευρισκόμενος Χριστόδουλος. 

1. Πρβλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος Χριστόδονλος, σελ. 14 κέ. 
2. 'Επιμελεστέρα πρόσφατος μελέτη τοϋ φύλλου τούτου τοϋ κωδικός (Patto. 267, φ. 32ν) μέ ϊπεισεν ότι 

ό γραφεύς είχε γράψει αρχικώς τήν έσφαλμένην χρονολογίαν,ΐχ'. Έ ν συνεχεία, αντιληφθείς το σφάλμα του, προσε-
πάθησεν ανεπιτυχώς νά άποξέση ταύτην έκ της περγαμηνής. Μή δυνηθείς να απάλειψη ολοσχερώς τα ψηφία ταϋτα, 
έγραψεν ακολούθως τήν όρθήν χρονολογίαν ,ΐφ^ΐθ' (6599 = 1091). 

3. Κατά κανόνα, τά Τυπικά συνετάσσοντο παρά τών ιδρυτών δμα τη συστάσει της μονής. Έν τούτοις, ενίοτε, 
δταν ό ιδρυτής εΐχεν ήδη πεϊραν τοϋ μοναχικού βίου, συνέζη δέ μετά τών μοναχών της νεοσυσταθείσης μονής, συνέ-
τασσε πολύ άργότερον το Τυπικον αύτης ( Μ α ν ά φ η , Τυπικά, σελ. 98 κέ.). 'Ακριβώς επειδή μέχρι τοϋ Μαίου 
1091 δέν ύπηρχεν έπίσημον Τνπικον η Διάταξις εις τήν μονήν Πάτμου, ό Χριστόδουλος, διά να αναπλήρωση το 
κενόν τοΰτο, δτε παρέστη ανάγκη να αναχώρηση δια τήν βασιλεύουσαν, συνέταξεν είδικον Ιντα/.μα \ παραίνεσιν 
προς τους μοναχούς της ύπ' αυτόν μονής (βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος Χριστόδουλος, σελ. 110 κέ., καί κατωτέρω, 
σελ. *34 κέ.). 
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Ούτος προτάσσει, των προτροπών του προς τήν «ευαγή» του «συνοδίαν» αύτοβιογραφικήν 

διήγησιν, παρέχων τοιουτοτρόπως και ζωντανον υπόδειγμα θεοφιλούς βίου. Τοϋτο ήτο σύνηθες 

εις τοιαΰτα κείμενα 1 . Ή αυτοβιογραφική έξιστόρησις του οσίου καταλαμβάνει το εν τρίτον 

περίπου της δλης Ύποτυπώσεως (§§ β' - ιγ' ). Ό δσιος Χριστόδουλος εξιστορεί συνοπτικώς 

τά προ της άφίξεώς του εις τήν νήσον Κών (νεότης, παραμονή εις Παλαιστίνην, έγκατάστασις 

εις το εν Μικρά 'Ασία μοναστικον κέντρον τοϋ ορούς Λάτρου, φυγή εις Στρόβιλον, §§ β' - ς·' ). 

'Ακολουθεί ή έν Κω άνέγερσις μονής ύπο τοϋ Χριστοδούλου (§ ζ')· ή έ'κθεσις των λόγων δια 

τους οποίους αναχωρεί έκ Κώ (§ η') και — έν πάση, ώς είναι φυσικόν, λεπτομέρεια — τα 

της ιδρύσεως της έν Πάτμω μονής 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου (§§ θ' - ιγ'). Έ ν συνεχεία ό Χρι-

στόδουλος υπαγορεύει διατάξεις και συμβουλάς εις τους συντρόφους του — τινές των δποίων 

είχον ακολουθήσει αυτόν άπο Λάτρου και Κώ καί Στροβίλου εις Πάτμον — πώς νά ζουν κατά 

τους αυστηρούς κανόνας τοϋ κοινοβιακού συστήματος (§ ιε' ), να διατηρήσουν τήν μονήν αύ-

τεξούσιον καί το σύστημα άμετάβλητον (§ ΐς-'), ποίον τυπικον να ακολουθούν εις τάς ιεράς 

ακολουθίας καί ψαλμωδίας (§ ιζ'), πώς να εκλέγουν τον καθηγούμενον της μονής (§ ιη'), 

τα καθήκοντα τοϋ τελευταίου (§§ ιθ' - κ' ), περί τής εκλογής τοϋ οικονόμου της μονής καί 

άλλων με άλλας αρμοδιότητας (§ κα'), πώς να ζουν οι ήσυχασταί (§§ κγ' - κ δ ' ) , περί πει

θαρχίας, αρετής καί καθηκόντων τών μοναχών (§§ κ β ' - κς·'), κ.π.α. Ιδιαιτέρα μέριμνα 

λαμβάνεται δια τον καθορισμον τοϋ τόπου καί τοϋ τρόπου διαβιώσεως τών έν ΙΙάτμφ κοσμι

κών μισθίων. 

Ή αξία τοϋ κειμένου είναι μεγίστη δια τάς αύθεντικας μαρτυρίας, τάς οποίας 
παρέχει, καί επί τών οποίων έβασίσθησαν έν πολλοίς οι μετέπειτα συναξαρισταί 
καί έγκωμιογράφοι τοϋ οσίου. 

Ή Δ ι α θ ή κ η του ίδρυτοϋ τής μονής. 

Θεμελιώδους σημασίας ήτο, ώς γνωστόν, δια πασαν μονήν έν γένει, ή δια
θήκη τοϋ ίδρυτοΰ αυτής. Ή μυστική διαθήκη 2, τήν οποίαν ό ιδρυτής τής έν Πάτμω 
μονής συνέταξε καί υπέγραψε τον Μάρτιον τοϋ 1093, ολίγον προ τοϋ θανάτου του, 
είναι άξιολογώτατον εγγραφον3. 'Ολίγας ημέρας βραδύτερον συνετάχθη, ώς θά 
ϊδωμεν, καί συμπληρωματικός Κωδίκελλος. 

Το κείμενον τής Διαθήκης παραδίδεται έν πρωτότυπη καί εις τρία σύγχρονα τοϋ πρωτοτύπου 

αντίγραφα.— Τ ο π ρ ω τ ό τ υ π ο ν της Διαθήκης είναι εΐλητάριον έκ χάρτου, λίαν έφθαρμένον. 

Ελλείπει ή αρχή τοϋ έγγραφου, ήτοι χώρος 6 - 7 στίχων, ώς διαπιστοϋμεν έκ συγκρίσεως του 

προς σωζόμενον παλαιότατον αντίγραφαν αΰτοϋ. Σωζόμενοι στίχοι : 70. Γραφή ή αυτή προς 

τήν τοϋ Κωδικέλλου. ΠολλκΙ λέξεις έχουν καταστη έξίτηλοι, δέν καθίσταται δέ δυνατή ή άνά-

1. Πρβλ. H e r m a n , Ricerche, σελ. 299. — Μ α ν ά φ η, Τυπικά, σελ. 70, 72. 
2 . Το μυότιχή σημαίνει 8τι το περιεχόμενόν της ώφειλε να παραμείνη μυστικόν μέχρι τοϋ θανάτου τοϋ Χρι

στοδούλου. Εις άνάλογον περίπτωσιν ό δσιος "Αθανάσιος, ό ιδρυτής της Λαύρας τοϋ 'Αγίου Όρους, παρέχει σαφείς 
έντολάς δπως ή διαθήκη του άνοιχθή μόνον μετά τον θάνατον του' πρβλ. Ρ. L e m e Γ1 e, La vie de St Athanase, 
σελ. 98, σημ. 107.— Περί διαθηκών έν γένει βλ. Κ. Ά μ ά ν τ ο υ, Περί τών βυζαντινών διαθηκών, Πεπραγμένα 
Θ'Βυζ. Συνεδρίου (Θεσσαλονίκη 1953), τόμ. Β', "Αθήναι 1956, σελ. 281 - 287.— Είδικώτερον βλ. Α. S t e i η
ν? e η t e r, Byz. Miinchstestamente, έν Aegyptus 12 (1932), σελ. 54 - 64 (ένθα δμως ή ανακρίβεια δτι δ Χρι-
στόδουλος συνέταξε τήν διαθήκην του αποκλειστικώς καί μόνον διά νά όρίση διάδοχον εις τήν ήγουμενιαν της 
μονής Πάτμου). 

3. ΕΙς μεταγενέστερα χειρόγραφα φέρεται καί το κείμενον της 'Τποτυπώσεως ύπο τον ανακριβή καί παρα-
πλανητ;κδν τίτλον Διαθήχη. 
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γνωσίς των, οΐΐτε δια συσκευής υπεριωδών άκτίνων. Έ ν τέλει (στίχ. 5 6 - 5 7 ) ή ιδιόχειρος 
υπογραφή τοϋ Χριστοδούλου. Άκολουθοΰν αί ιδιόχειροι ύπογραφαί τών έπικυρούντων το 
εγγραφον επτά μαρτύρων.— 'Αντίγραφαν σύγχρονον σχεδόν τοϋ πρωτοτύπου διασώζει 
τους έκπεσόντας έκ τούτου πρώτους στίχους και συμπληροΐ έξιτήλους λέξεις αύτοϋ. Άλλ' 
ελλείπει το κάτω τμήμα τοϋ αντιγράφου τούτου, το όποιον έφερε προφανώς τήν έπικύρωσιν τοϋ 
μεγαλεπιφανεστάτον κονοοπαλάτου και πραίτορος Πελοποννήσου καί Ελλάδος Βάρδα τοϋ 
Ίκανάτου, ώς συνάγομεν εξ άλλου έγγραφου τοϋ αρχείου 1, τοϋ έτους 1094, εις το όποιον 
εμπεριέχεται καί τμήμα τοϋ κειμένου τής Διαθήκης. 
Ή Διαθήκη τοϋ Χριστοδούλου περιελήφθη εις τον έκτον τόμον τών Acta et Diplomata. 
Ή Ικδοσις αΰτη παρουσιάζει αυθαιρέτους προσθήκας, παρανοήσεις ή παραλείψεις. 

Ό Χριστόδουλος, συντάσσει τήν Διαθήκην του ((έν αρρώστια μεν σωματικώς 

κατακλιθείς, ου μήν δέ τάς φρένας παραβλαβείς. . . » 2. Πριν ή είσέλθη εις το καθαυτό 

μέρος τής Διαθήκης, αναφέρεται εις το κύριον έργον τής ζωής του, τήν ίδρυσιν 

τής έν Πάτμω μονής Ιωάννου τοϋ Θεολόγου, παρέχων ταυτοχρόνως σημαντικά 

στοιχεία περί τών γεγονότων τής εποχής του : . . . εναρξάμενος δε πρότερον κα-

στέλλιον s άνεβίβασα τοϋτο, όσον ήδυνήθην, καταλείψας τοϋτο ατελές, δια το άποχω-

ρήσαί με τών εκεΐσε ', ώς από γενομένης επιδρομής τών άθεων Τούρκων είς τάς 

τοιαύτας νήσους. . . Δια τής παρούσης Διαθήκης ό όσιος ορίζει κύριον καί έξου-

σιαστήν τής μονής Πάτμου ·— καί τών κτήσεων της —, ή οποία του ανήκει, τον 

μοναχον Άρσένιον Σκηνούριον δ. Είς περίπτωσιν κατά τήν οποίαν ό μνημονευ

θείς μοναχός δεν άποδεχθή τοϋτο, ή μονή παραχωρείται είς τον Θεοδόσιον τον 

τοϋ Καστρησίου 8, «άνεψιον τοϋ άποιχομένου κυροΰ Βασιλείου» (MM, σελ. 82). 

Έ ν συνεχεία ό Χριστόδουλος δίδει τάς τελευταίας του συμβουλάς προς Ινα εκαστον 

των μονκχων τής έν Πάτμω μονής (σελ. 8 3 ). Εντέλλεται επίσης, δπως τά βιβλία 

του καί αϊ εικόνες του περιέλθουν είς τήν έν Πάτμω μονήν (σελ. 83 - 8 4 ) . Καί 

τελειώνει με τήν εύχήν, δπως ο'ι μοναχοί, οί όποιοι εγκατέλειψαν τήν μονήν λόγω 

τής επιδρομής τών Τούρκων, επανέλθουν είς αυτήν μόλις κοπάση ό σάλος, καί 

δπως ό νέος καθηγούμενος διατήρηση το αύτεξούσιον καί αύτοδέσποτον αυτής. 

Ή Διαθήκη έγράφη έν Εύρίπω η καθ' ύπαγόρευσιν τοϋ οσίου, τήν 10 Μαρτίου 

του 1093. — Έπονται, ώς ελέχθη, αϊ ιδιόχειροι ύπογραφαί επτά επισήμων μαρ-

1. MM, σελ. 93. — Το εγγραφον τοϋτο έγράφη ολίγον χρόνον μετά τήν διαθήκην τοϋ Χριστοδούλου, τήν 
5 Μαρτίου τοϋ 6602 (== 1094), ίνδ. β'. — Περί τοϋ έγγραφου τούτου βλ. κατωτέρω, σελ. *56 κε. 

2. MM, σελ. 81. — Ή ρητή μνεία ότι ό συντάσσων ή ύπαγορεύων τήν διαθήκην έχει σώας τάς φρένας άπαντ^ 
πάντοτε είς τάς διαθήκας' βλ. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Βυζαντινών βίος Hat πολιτισμός, τόμ. Δ', 'Αθήναι 1951, 
σελ. 151. 

3. Επιβλητική είναι μέχρι σήμερον ή φρουριακή συγκρότησις τής έν Πάτμω μονής. Αί άπομεμονωμέ-
ναι μοναί ϊχουν, ώς γνωστόν, φρουριακον χαρακτήρα προς άντιμετώπισιν των πειρατικών επιδρομών. Βλ. 
Ά . Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Μοναστηριακή 'Αρχιτεκτονική, β' έκδ., 'Αθήναι 1958, σελ. 7-12.— Τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ , Πάτμος, 
σελ. 26 κέ. 

4. Έκ τής νήσου Πάτμου. 

5. Περί τοϋ μονάχου τούτου, τοϋ όποιου τα £χνη εΐχον χαθή είς τήν Ηαλαιστίνην κατά τον χρόνον τής συν
τάξεως της Διαθήκης, βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, σελ. 29. 

6. 'Αντιθέτως προς τους Miklosich - Müller, πιστεύομεν ότι το «καστρήσιος» πρέπει να γραφή δια μικρού κ, 
ώς δηλοϋν αξίωμα καί ουχί έπώνυμον. 

7. ΙΙερί τής φυγής τοϋ οσίου είς Είίριπον καί τής έκεϊ παραμονής του, βλ. κατωτέρω, σελ. *51 κέ. 
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τύρων ', ανηκόντων είς τήν καθέδραν Εύριπου, οι όποιοι πιστοποιούν τήν γνησιό

τητα τής Διαθήκης καί, παραλλήλως, μαρτυρούν τον τόπον, οπού αυτή συνετάχθη s . 

Ό Κ ω δ ί κ ε λ λ ο ς τής Διαθήκης. 

'Ολίγας μόλις ημέρας μετά τήν σύνταξιν καί τήν ύπογραφήν τής Διαθήκης 

του (10 Μαρτίου 1093), ό ιδρυτής τής μονής Πάτμου συνέταξε συμπληρωματικών 

Κωδίκελλον (15 Μαρτίου 1093). 

Το εγγραφον σφζεται είς το πρωτοτυπον καί είς εν παλαιότατον άντίγραφον, αμφότερα δέ 

άπόκεινται εις το άρχεϊον της μονής.— Το π ρ ω τ ο τ υ π ο ν εϊναι εΐλητάριον, μετρίας δια

τηρήσεως (σητόβρωτον, με σχισμάς κλπ.) , ελλιπές δέ κατά το άνω μέρος, δπου ελλείπουν καί 

1 - 2 στίχοι άπό τήν αρχήν τοϋ κειμένου. Σωζόμενοι στίχοι : 86. Γραφή ή αυτή προς τήν 

τής Διαθήκης. Ή υπογραφή τοϋ διαθέτου δια τής αυτής ώς καί έν τη Διαθήκη χειρός. "Επονται 

αί ιδιόχειροι ύπογραφαί πέντε μαρτύρων, έπικυρούντων το έ'γγραφον.— Ά ν τ ί γ ρ α φ ο ν , 

σύγχρονον σχεδόν τοϋ πρωτοτύπου, σωζόμενον μόνον κατά το όίνω ήμισυ, διασώζει τους έκπε-

σοντας εκ τοϋ πρωτοτύπου πρώτους στίχους καί συμπληροϊ έν μέρει τα κενά τοϋ κειμένου. 

Πρόκειται, πιθανώτατα, περί τοϋ αντιγράφου το όποιον μαρτυρεϊται (MM, σελ. 93) ώς πι-

στωθέν ύπο τοϋ πραίτορος Βάρδα τοϋ Ί κ α ν ά τ ο υ . 

Τό κείμενον τοϋ Κωδικέλλου, μέ πολλά κενά καί παραγνώσεις, εξεδόθη ύπο τών Miklosich 

καί Müller, σελ. 85 - 90, ευθύς μετά το κείμενον τής Διαθήκης (σελ. 81 - 8 5 ) , ύπο ενα καί 

τον αυτόν αριθμόν έγγραφου (άρ. 20). 

Ό Κωδίκελλος 3 συμπληρώνει τήν συνταχθεϊσαν πέντε μόλις ημέρας ένωρίτερον 

Διαθήκην τοϋ οσίου. Ό Χριστόδουλος παρέχει συμπληρωματικάς έντολάς προς 

τον διάδοχόν του είς τήν ήγουμενίαν τής έν Πάτμω μονής, τον χαριστικάριόν 

τ ο υ 4 κΰρ Θεοδόσιον τον τοϋ Καστρησίου. Παρακαλεί δέ νά φροντίση καί δια 

τήν (ύπο τοϋ Χριστοδούλου Εδρυθεΐσαν) έν Κ φ μονήν τής Θεοτόκου5, καθώς καί 

δια τά βιβλία τά προερχόμενα έκ τής επί του ορούς Λάτρου μονής τοϋ Στύλου, 

τά όποια «άπεχαρίσατο» είς αυτόν δι' επισήμου σημειώματος καί υπομνήματος 

ό πατριάρχης Νικόλαος ό Γραμματικός β. Εις το σημεϊον τοϋτο τοϋ κωδικέλλου 

δ Χριστόδουλος, άνατρέχων εις παλαιότερα γεγονότα, ομιλεί περί τής καταστρο

φής τών μονών τοϋ Λάτρου καί τής τύχης τών βιβλιοθηκών των. Μετά τήν παρέκ-

βασιν ταύτην συνεχίζει τάς ύποθήκας του προς τους μοναχούς, αναφερόμενος 

κυρίως εις τάς υποχρεώσεις των έναντι τής υπ' αύτοϋ άνεγερθείσης έν Κά) μονής 

τής Θεοτόκου. Υπογραμμίζει δέ ό Χριστόδουλος τους δεσμούς του προς τά μονα

στικά. ιδρύματα τής Κώ, άνατρέχων εις τήν ϊδρυσιν καί τήν ίστορίαν τής μονής 

1. Ai διαθήκαι έπεβάλλετο νά προσυπογράφωνται ύπο πέντε ή επτά μαρτύρων (βλ. Ζ e ρ ο s, JGR, 
τόμ. Ζ', σελ. 442), άλλως δεν ήσαν έγκυροι. 

2. Πλείονα περί τοϋ κειμένου τούτου βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οαιος Χριότόδονλος, σελ. 27 κέ. 
3. Περί τοϋ κωδικέλλου γενικώς ώς έγγραφου συμπληρωματικού της διαθήκης, βλ. Ζ e ρ ο s, JGR, τόμ. 

Ζ', σελ 442-446. 
4. Περί τοϋ Ορου καί τοϋ θεσμού τών χαριατικών βλ. κατωτέρω, σελ. *56 κέ. 
5. Περί τής ιδρύσεως καί τής τύχης τής έν λόγω μονής βλ. κατωτέρω, σελ. *29 κέ. 
6. MM, σελ. 87. — Περί τών σχέσεων τοϋ οσίου Χριστοδούλου προς τον έν λόγω πατριάρχην βλ. κατωτέρω, 

σελ. *24 κέ., *31 κέ. 
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ταύτης. Έν συνεχεία τονίζεται το χρέος τών μοναχών προς τον αυτοκράτορα 'Αλέ-
ξιον Α' τον Κομνηνον καί τήν μητέρα αύτοϋ "Ανναν τήν Δαλασσηνήν, συντελέ-
σαντας είς τήν άνέγερσιν τής έν λόγω μονής, προς τους οποίους οι μοναχοί οφεί
λουν αίωνίαν εύγνωμοσύνην. Ό Κωδίκελλος περατοΰται μέ τήν εύχήν τοϋ Χριστο
δούλου, δπως το σκήνός του μετακομισθή έν καιρώ εις Πάτμον '. 

Ό Κωδίκελλος παρέχει, ενίοτε πρωθυστέρως, άλλοτε δέ παρεκβατικώς, αξιό
λογους μαρτυρίας περί τών μοναστικών κέντρων τοϋ Λάτρου, τής Κώ καί τής 
Πάτμου. 

"Ο Β ί ο ς του ϊδρυτοδ τής μονής. 

Μετά τον θάνατον τοϋ ίδρυτοΰ τής μονής (1093), εγράφησαν, μέ σκοπον νά 
απαθανατίσουν ή νά εξάρουν τήν μνήμην του, τά ακόλουθα κείμενα : α' ) Βίος 
και πολιτεία τοϋ όσιου Χριστοδούλου, συντεθείς ύπο Ί ω ά ν ν ο υ, μητροπολίτου 
Ρόδου. — β') 'Ανέκδοτος Βίος του οσίου, άγνωστου συγγραφέως.—γ') Έγκώμιον 
εις τήν άνακομιδήν τών λειψάνων τοϋ οσίου Χριστοδούλου, συγγραφεν ύπο Ά θ α
ν α σ ί ο υ, μετέπειτα πατριάρχου 'Αντιοχείας. — δ') Έγκώμιον εις τον δσιον Χρι-
στόδουλον καί διήγησις θαυμάτων του, έ'ργον Θ ε ο δ ο σ ί ο υ μονάχου του Βυ
ζαντίου.— ε') Διήγησις θαύματος τοϋ οσίου Χριστοδούλου ύπο άγνωστου συγγρα
φέως. — Έ κ τούτων τά δύο τελευταία (δ' καί ε' ) παρέχουν ίστορικάς μαρτυρίας διά 
μεταγενεστέρας περιόδους (IB' καί ΙΓ' αι. ) καί θα έξετασθοΰν ε'ις επόμενα κεφά
λαια. Ή 'Ακολουθία τοϋ οσίου, τροπάρια, κανόνες κλπ., δεν περιέχουν ίστορικάς 
ειδήσεις. 

Ό Βίος τοϋ οσίου Χριστοδούλου παραδίδεται εις δύο παραλλαγάς (ανωτέρω 
α' καί β'), αϊ όποϊαι διαχωρίζονται εφεξής ώς Βίος Α' καί Βίος Β'. Ό Βίος Α' 
είναι ήδη γνωστός καί έκδεδομένος2. Ό Βίος Β' είναι άγνωστος καί ανέκδοτος 
μέχρι τοϋδε. 

Βίος Α'. 

Ό Βίος οδτος, συντεθείς ύπο τοϋ μητροπολίτου Ρόδου ' Ι ω ά ν ν ο υ , σώζεται 
είς εννέα χειρόγραφα, έκ τών οποίων τά δύο μόνον περιέχουν το άρχικον κείμενον 
(το δεύτερον αποτελεί άντίγραφον μεταγενέστερον του πρώτου). Έ κ τών υπολοί
πων, τρεις μεν κώδικες περιέχουν δημώδη διασκευήν του IT' αιώνος, τέσσαρες 
δέ δημώδη διασκευήν τοϋ ΙΖ' αιώνος. 

Ό κώδιξ Πάτμου 1793, κώδιξ του τέλους τοϋ IB' ή τών άρχων τοϋ ΙΓ' 

1. MM, σελ. 89. — Ώ ς είναι γνωστόν εχ τοϋ Βίου καί τών λοιπών αγιολογικών κειμένων τοϋ οσίου, ή επι
θυμία τοϋ Χριστοδούλου έξεπληρώθη καί το σκήνος αύτοϋ μετεφέρθη, αμέσως μετά τήν άποχώρησιν τών Τούρκων 
έκ Πάτμου, είς τήν μονήν 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου ύπο τών μαθητών του. — Πλείονα περί τοϋ Κωδικέλλου βλ. 
Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οοιος Χριστόδονλος, σελ. 31 κέ. 

2. Βλ. έκτενέστερον Β ρ α ν ο ύ σ η , Όσιος Χριΰτόδονλος, σελ. 36 κέ. 
3. Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Πατμιακή Βιβλιοθήκη, σελ. 99 - 101, άρ. ροθ' (ένθα καί τίνες άνακρίβειαι ). — Βλ. 

νέαν περιγραφήν αύτοϋ ύπο F. Η a l k i n , Une nouvelle vie de Constantin dans un légendier de Patmos, 
Annal. Boll. 77 (1959), σελ. 63-67. 
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αιώνας, εϊναι άξ ιολογώτατος, ώς δ ιασώζων πολλά αγιολογικά κείμενα τοϋ οσίου 

Χριστοδούλου, κ α τ α σ τ ρ ω θ έ ν τ α έν αύτώ επί τ η βάσει γνήσιας καί ύγιοϋς χειρο

γράφου παραδόσεως. Ό Βίος τοϋ οσίου περιέχεται είς τα φύλλα 8 2 ν - 9 9 ν . — 

Ό Βίος Α' αριθμεί πολλάς εκδόσεις, αϊ πλε ΐσται τ ώ ν οποίων έβκσίσθησαν είς μ ε τ α -

γενεστέρας διασκευάς. Έ ν τ α ΰ θ α χρησιμοποιε ίται ή έ'κδοσις Σακκελίωνος - Βοΐνη , 

γενομένη έπί τ η βάσει τοϋ π α τ μ ι α κ ο ΰ κ ω δ ι κ ό ς 179, ώς ή άρτιωτέρα μέχρι του νΰν. 

Ό Βίος αρχίζει μέ ρητορικον προοίμιον, έν συνεχεία δέ ό αμίλητης 1 δηλώνει οτι θα έξάρη 

τον δσιον Χριστόδουλον, τοϋ οποίου τήν δράσιν γνωρίζει έκ τοϋ σύνεγγυς 2 (§§ α' - β' ). — Ό 

δσιος έγεννήθη Ιν τινι κώμη κειμένη παρά τήν Νίκαιαν της Βιθυνίας, ύπο το κοσμικόν όνομα 

' Ι ω ά ν ν η ς , άπα γονείς θεοσεβεϊς, Θεόδωρον καί "Ανναν (§ γ ' ) . — 'Από παιδικής ηλικίας 

ό 'Ιωάννης, ό μετέπειτα Χριστόδουλος, παρεδόθη είς γραμματιστήν καί εστράφη προς τά θεϊα. 

ΟΊ γονείς αύτοϋ, έπιθυμοΰντες να επαναφέρουν τον υΐόν των εις τά εγκόσμια, έμνήστευσαν 

αυτόν παρά τήν θέλησίν του (§ δ ') .— Δια τοϋτο καί ό 'Ιωάννης εγκαταλείπει αυτούς, καταφεύ

γων είς τάς μονάς τοϋ έν Βιθυνία 'Ολύμπου, δπου καί ασκείται είς τον μοναχικον βίον παρά 

τινι σοφώ, γηραιώ διδασκάλω (§ ε'). —Μετά παρέλευσιν τριών ετών, αποθνήσκει ό διδάσκα

λος. Τότε ό Χριστόδουλος αρχίζει τάς άνά τον κόσμον αποδημίας του. Κατά πρώτον επισκέ

πτεται τήν Ρώμην, δπου προσκυνεί τους τάφους τών αποστόλων Πέτρου καί Παύλου, έν 

συνεχεία δέ μεταβαίνει είς τους «σωτηρίους» τόπους, τήν Βηθλεέμ καί τήν 'Ιερουσαλήμ (§ ς' ). 

'Ακολούθως, είς ήλικίαν 25 ετών, κατά τον βιογράφον του, ό Χριστόδουλος αποσύρεται εις τάς 

μονάς της παλαιστινιακής έρημου, μέχρις δτου ή προέλασις τών Τούρκων υποχρεώνει αυτόν να 

αναχώρηση εκείθεν (§ ζ ' ) . — Διασωθείς έπί πλοίου μετ' άλλων μοναχών ό Χριστόδουλος 

φθάνει είς το παρά την Μίλητον μοναστικον κέντρον τοϋ Λάτρου, δπου καί ζή έν νηστεία καί 

στερήσει (§ η') . — 'Εκεί γίνεται, λόγο) τής θεοσέβειας του, γνωστότατος καί αποκτά μαθητάς. 

Μάλιστα, τη αιτήσει τών άλλων μοναχών τοϋ Λάτρου, διορίζεται ύπο τοϋ πατριάρχου «αρ

χιμανδρίτης τοϋ παντός δρους» (§ θ' ). — "Ενεκα δμως τής άφίςεως τών Τούρκων προ της 

Μιλήτου καί προ τοϋ μοναστικού κέντρου τοϋ Λάτρου, υποχρεούται έκ νέου ό Χριστοδουλος 

νά φύγη μετ' άλλων μοναχών καί νά καταφυγή είς Κών. 'Εκεί εϊχεν ήδη φθάσει ή φήμη τοϋ 

οσίου Χριστοδούλου. Εντός ολίγου ανεγείρει έν Κώ μονήν. Άλλα καί πάλιν «φεύγει» 3 ό δσιος 

Χριστόδουλος, «τον εκ τών όσημέραι προσφοιτώντων δχλον ούκ άσπαστον ηγούμενος«. Μετα

βαίνει είς Κωνσταντινούπολη προς συνάντησιν τοϋ αύτοκράτορος (§ ι'). — Ό Χριστάδουλος 

ζητεί από τον 'Αλέξιον Κομνηνον νά τΰ> παραχωρηθή «μικρόν τι νησίδιον» έ'ρημον, ή Πάτμος. 

Ό αυτοκράτωρ αντιπροτείνει δπως ό δσιος μεταβή είς τήν όρεινήν θεσσαλίαν, καί άναλάβη 

τήν προστααίαν τών έκεϊ μοναχών (§ ια'). — Ό δσιος Χριστόδουλος εκφέρει τήν γνώμην 

δτι μέ τήν ΐσχύν καί τήν έπιβολήν τοϋ αύτοκράτορος πολλαί τών παρεκτροπών τών έν Θεσ

σαλία μοναχών είναι δυνατόν νά διορθωθοΰν άλλ' εάν ό αυτοκράτωρ έπιμένη είς τήν πρότα-

σίν του, τότε ό Χριστόδουλος οφείλει, πριν ή μεταβή εις Θεσσαλίαν, νά κατάστρωση και 

παραδώση είς τους έκεϊ μοναχούς «τον κανόνα τής μοναδικής πολιτείας». Ό αυτοκρά

τωρ αποδέχεται τήν πρότασιν τοϋ Χριστοδούλου καί ό δσιος συντάσσει τον δρον τον κατά 

θεον πολιτεύματος (ό συγγραφεύς του Βίου παρέχει ολίγα μόνον έκ τών περιεχομένων τοϋ 

δρον τούτου, διά νά μη έπιμηκύνη υπέρ το δέον την όμιλίαν του) (§ ιβ'). — Ό Χριστόδου-

1. Τα κείμενον έγράφη δια νά άπαγγελθή ύπο τοϋ συγγραφέως (ή υπ' εκείνου κατ' έντολήν τοϋ οποίου συνε
τέθη) κατά τίνα συνάθροισιν τών μοναχών καί τών προσκυνητών τής έν Πάτμω μονής τήν ήμέραν τής μνήμης 
τοϋ οσίου Χριστοδούλου. 

2. Περί τούτου βλ. κατωτέρω, σελ. *11. 
3. Το θέμα τής συνεχούς «φυγής» άπαντ$ συχνότατα είς βίους οσίων πρβλ. P. L e m e r 1 e, Saint-Atha-

nase, σελ. 77, σημ. 57. 

2 
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λος παρέδωκε το γράμμα με τους κανόνας εις τον αυτοκράτορα, άλλ' οι μοναχοί τής Θεσσαλίας 

δέν έδέχθησαν τους δρους του. Τότε ό Χριστόδουλος, «τους μη θέλοντας πνευματικώς κατάρ-

χειν αυτόν [—τον Χριστόδουλον] άφείς ι δ ι ο ρ ρ υ θ μ ί α πορεύεσθαι», ζητεϊ εκ νέου και 

λαμβάνει τήν νήσον Πάτμον άπο τον Άλέξιον Κομνηνον (§ ιγ'). — Μέ το «βασίλειον γράμμα» 

άνα χείρας, ό Χριστόδουλος φθάνει εις τήν Πάτμον, δπου καί συντρίβει το έκεϊ διασωζόμενον 

άγαλμα τής 'Αρτέμιδος 1 . 'Αρχίζει δε αμέσως να διασκευάζη, μεγεθύνων, τον μικρόν εύκτήριον 

οίκον, τον άφιερωμένον εις τον εύαγγελιστήν Ίωάννην 2. 'Αλλ' οι σύντροφοι του αντιδρούν εις 

τήν άνέγερσιν μονής έπί τοϋ έρημικοΰ νησιδίου. Ό δσιος κατορθώνει νά μεταπείση αυτούς, 

προλέγων τήν άκμήν τής έν Πάτμω μονής, καί επιδίδεται αυτοπροσώπως είς το έργον τής 

ανεγέρσεως της (§ιδ') . 

Μέ τήν 'ίδρυσιν τής νέας μονής ή φήμη τοϋ όσιου έξαπλοϋται πανταχού καί ό όσιος πολλάκις 

διασώζει δια θαυμάτων (πολλαπλασιασμού τών τροφών κλπ. ) τους συντρόφους του (§ιε ') . 

Έ π ί πέντε έτη ό Χριστόδουλος παραμένει έν Πάτμω. 'Αλλ' οί Τούρκοι, άναθαρρήσαντες έξ 

αίτιας τών Νορμανδικών επιδρομών, άφοΰ κατέλαβον τάς μικρασιατικάς άκτάς, ετοιμάζουν 

στόλον καί επιτίθενται εναντίον τών νήσων. Ό Χριστόδουλος υποχρεούται έκ τών πραγμάτων 

να εγκατάλειψη τήν Πάτμον, ακολουθούμενος ύπο τών μοναχών, καί νά μεταβή εις Ευριπον 

(§ Κ')·—Μετ' ολίγον ό Χριστόδουλος αποθνήσκει έν Εύρίπω, παραγγέλλων είς τους συντρό

φους του δπως επαναφέρουν το σκήνός του είς τήν Πάτμον. Μετά τήν άπομάκρυνσιν τών 

Τούρκων, οί μοναχοί επιστρέφουν είς τήν Πάτμον κομίζοντες καί το λείψανον τοϋ οσίου 

(§ ιζ'). — Ό βιογράφος, απευθυνόμενος προς το άκροατήριον, καλεί πάντας να στρέψουν 

τά βλέμματα των «κύκλω» καί νά ΐδουν τους μοναχούς τής μονής, οί όποϊοι, κατά τήν πρόρ-

ρησιν τοϋ όσιου, πληθύνονται καί κατατροπώνουν τους εχθρούς. 

Έν συνεχεία υπενθυμίζει γεγονότα έκ τών όποιων αποδεικνύεται δτι, μέ τήν βοήθειαν τοϋ 

οσίου ένικήθησαν πλειστάκις οι επιδρομείς (§ ιη' - κα' ). — 'Ομοίως καί «ό τής νήσου Σάμου 

φορολογών τους οίκήτορας», παρενοχλών τήν μονήν, παρ' ολίγον νά καταποντισθή (§ κβ' ). 

Έ ν έπιλόγω, απευθυνόμενος είς τον δσιον, παρακαλεί όπως ούτος έποπτεύη άνωθεν καί έξευ-

μενίζη τον Κύριον έναντι τοϋ βιογράφου καί τών μοναχών τής έν Πάτμω μονής (§ κγ ). 

Τ ο έργον τ ο ϋ τ ο , ό «έπαινος» κ α τ ά τον συγγραφέα, έγράφη με σκοπον Οπως ά π α γ -

γ ε λ θ ή κ α τ ά τ ίνα έορτήν ή πανήγυριν έν τ η μονή ' Ιωάννου τοϋ Θεολόγου. Ε ι ς τήν 

έορτήν ταύτην (έπέτειον τοϋ θανάτου ή τ ή ς άνακομιδής τ ώ ν λειψάνων τοϋ οσίου) 

π α ρ ί σ τ α ν τ ο πολλοί οί όποιοι ε ίχον π ρ ο φ α ν ώ ς γνωρίσει έκ τοϋ σύνεγγυς τον δσιον. 

Τ ο γεγονός τοϋτο καθίστα τον Βίον Α ' λίαν άξιόπιστον π η γ ή ν . 

1 . Περί τοϋ αγάλματος τούτου βλ. όσα σημειώνει ό Σ α κ κ ε >. ί ω ν, ΙΙρόλογος έκδ. Βοΐνη, σελ. κ' - κα', 

σημ. 2. — Τήν ϋπαρςιν Ίερο^ τής 'Αρτέμιδος έπί τοϋ λόφου τής μονής 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου έπιβεβαιοϊ και ή 

άνεύρεσις σχετικής επιγραφής, ή οποία απόκειται σήμερον εν τή μονή. Βλ. όσα σχετικώς αναγράφει ό καθηγ. Ό ρ-

λ ά ν S ο ς (Πάτμος, σελ. 9 - 10 ), ΙνΟα άπαρίθμησις τών εκδόσεων τής επιγραφής καί ή σχετική βιβλιογραφία. — 

Δευτέρα αρχαία επιγραφή, έντετειχισμένη είς το υπεράνω τής εισόδου τής μονής κείμενον παρεκκλήσιον τοϋ άγιου 

Βασιλείου, προέρχεται έκ Λέρου (πρβλ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Πάτμος, σελ. 10). — Ό Κ. ΣάΟας, διαπνεόμενος από 

το άντικληρικον πνεΰμα τών αρχαϊζόντων κλασσικιστών τής εποχής του, μετ ' αυστηρών εκφράσεων μνημονεύει 

τήν δρασιν τοϋ όσιου Χριστοδούλου δια τήν έκρίζωσιν τών καταλοίπων τής ειδωλολατρίας : «. . .έτερος δέ στρα-

τοκαλόγηρος, διαδραμάτισα? άιταίσιον πρόσωπον έν τω έλληνικω δράματι, είναι ό Ιδρυτής τής έν Π ά τ μ ω μονής τοϋ 

Θεολόγου άγιος Χριστόδουλος, δστις μετά του υ π ' αυτόν μέλανος στρατού διέτρεχε τάς νήσους τοϋ Αιγαίου πελά

γους μέχρις Εύβοιας, καταστρέφων ελληνικά μνημεία, έν οΐς ρητώς μνημονεύει ή βιογραφία του τό έν Π ά τ μ ω 

άγαλμα τής 'Αφροδίτης [ s i c ] . . . » (Κ. Σ ά θ α, Μεσαιωνική βιβλιοθήκη, τόμ. Ζ ' , σελ. ιθ' ). — Βλ. καί Π . Κ ρ η 

τ ι κ ο ύ , Πατμιακά τοπωνύμια, σελ. 11. 

2 . Κατά το πρακτικον παραδόσεως τής νήσου Πάτμου, το πενιχρον εύκτήριον εκείτο εοΊοθεν τής περιοχής 

τον ποτέ, ώς τα ίχνη δεικννουοιν, φχοδομημένον μεγίατον t ' a o « . . . 
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Σ υ γ γ ρ α φ ε ύ ς τ ο ϋ Β ί ο υ έπιστεύετο άλλοτε ' ότι ήτο ό κατά τά έτη 

1070 - 1100 μητροπολίτης Ρόδου 'Ιωάννης. 'Αλλ' ύπο τοϋ ιδίου τοϋ κειμένου 

παραδίδεται ότι ό συγγραφεύς αύτοϋ έζη καί ήκμαζε κατά τους χρόνους τής βασι

λείας 'Ιωάννου Β ' τοϋ Κομνηνοΰ, υίοΰ τοϋ 'Αλεξίου Α' Κομνηνοΰ, δηλ. μεταξύ 

τών ετών 1118 καί 1143. Τοϋτο έπιβεβαιοϊ καί άλλη μαρτυρία, παρεχομένη ύπο 

τοϋ 7Γατριάρχου 'Αντιοχείας 'Αθανασίου, ό όποιος, προτοϋ γίνη πατριάρχης, ήτοι 

προ ~οΰ 1156, είχε συνθέσει «Έγκώμιον εις τήν άνακομιδήν του λειψάνου τοϋ 

οσίου Χριστοδούλου» 2, ένθα αναφέρει τον συγγραφέα τοϋ Βίου Ίωάννην ώς έν 

ενεργεία μητροπολίτην Ρόδου. Κατά ταΰτα, αποκλείεται ή ταύτισις τοϋ συγγρα

φέως τοϋ Βίου προς τον Ίωάννην, ό όποιος εϊχε διατελέσει μητροπολίτης τής 

Ρόδο J κατά τά ετη 1070 - 1100. Ό συγγράψας τον Βίον τοϋ οσίου Χριστοδούλου 

πρέπει νά ήκμαζεν ακόμη πριν ή ό 'Αθανάσιος γίνη πατριάρχης 'Αντιοχείας, δηλ. 

ολίγον προ τοϋ 1156, ίσως δέ καί άργότερον. Συνεπώς δύναται νά ταυτισθή μέ 

έτερον μητροπολίτην Ρόδου Ίωάννην, μνημονευόμενον κατά το 1166 3. 

Συμφώνως προς τά ανωτέρω, ό Βίος τοϋ όσιου Χριστοδούλου έγράφη όπως 

άπαγγελθή έν τή μονή Πάτμου, έπί τής βασιλείας τοϋ Ιωάννου Κομνηνοΰ. ήτοι 

μετά το 1118 καί προ τοϋ 1143 — είς χρόνον μάλλον προσεγγίζοντα το έτος 1143 — 

ύπο 'Ιωάννου τινός, μητροπολίτου Ρόδου, ό όποιος προϋπήρξεν ασφαλώς τρόφιμος 

τής μονής. "Ισως μάλιστα δεν ειχεν ακόμη έκλεγή μητροπολίτης· ή επιγραφή 

τοϋ κειμένου, ή οποία αναγράφει αυτόν μέ τον τίτλον του μητροπολίτου, δυνατόν 

νά είναι μεταγενέστερα. 

Α ϊ π η γ α ί τ ο ϋ Β ί ο υ δεν μνημονεύονται είς το κείμενον. Καθ' ην 

έποχήν ό 'Ιωάννης συνέγραφε το έργον του, ύπήρχεν ήδη έν τή μονή ή μακρά αυτο

βιογραφική άφήγησις τοϋ ιδίου τοϋ όσιου Χριστοδούλου είς το πρώτον μέρος τής 

Ύποτυπώσεως αύτοϋ ä. Ό Ιωάννης ήτο αδύνατον νά άγνοή το έργον τοϋτο τοϋ 

όσιου. Έ ν τούτοις ή διαπραγμάτευσις είναι τελείως διάφορος καί όταν ακόμη ή 

άφήγησις περιστρέφεται περί τά αυτά περίπου γεγονότα. Έ ξ άλλου, το δλον ΰφος 

τοϋ Βίου, διηνθισμένον μέ ρητορικά σχήματα καί πολλάς ρήσεις έκ τής Γραφής, 

αφίσταται τόσον άπο το κείμενον τής Ύποτυπώσεως, ώστε ούδεμίαν έξάρτησιν 

φαίνεται νά έχη έξ αυτής. Ό Βίος τοϋ οσίου Χριστοδούλου έγράφη έπί τή βάσει 

κυρίως τής π ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς παραδόσεως, ήτοι έπί τή βάσει αναμνήσεων καί 

προσφάτων εντυπώσεων τών συντρόφων ή μαθητών τοϋ οσίου Χριστοδούλου, έν 

μέσω τών οποίων έ'ζη ό τότε έν Π ά τ μ φ διαμένων 'Ιωάννης. 

Α ϊ τ ε λ ε υ τ α ϊ α ι ' π α ρ ά γ ρ α φ ο ι του Βίου (§§ ι η ' - κγ ' ), αϊ όποΐαι 

αφηγούνται θαύματα τοϋ όσιου, έχω τήν γνώμην ότι είναι ύστερογενεΐς προσθή-

και. Είναι βέβαιον ότι ό Βίος τοϋ οσίου δεν άπηγγέλθη μίαν καί μόνην φοράν ύπο 

1. Τ ρ. Ε ύ α γ γ ε λ ί δ ο υ , Ή Έκχληβία Ρόδου, ΕΕΒΣ 6 (1929), σελ. 164. - V . L a u r e n t, Corpus 
des Sceaux de l'Empire Byzantin, Ε' 1, Παρίσιοι 1963, σελ. 529, άρ. 698. 

2. Περί τούτου βλ. κατωτέρω, σελ. *16 κέ. 
3. Πρβλ. Ε ύ α γ γ ε λ ί δ ο υ , ίνθ' άνωτ. 
4. Βλ. ανωτέρω, είς τά περί 'Τποτυπώσεως, σελ. *4 κέ. 
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τοϋ συγγράψαντος αυτόν. 'Ασφαλώς, καί ό Βίος καί τά άλλα διασωθέντα αγιο

λογικά κείμενα, άνεγινώσκοντο κατά τάς έορτάς τής μονής, έπί τινι μνήμη τοϋ 

όσιου Χριστοδούλου ή εις άλλας περιστάσεις, καί άντεγράφοντο πλουτιζόμενα 

εκάστοτε. Συνεπώς, δέν αποκλείεται, μετά παρέλευσιν ετών άπα τής συγγραφής 

τοϋ Βίου, οί μοναχοί νά προσέθετον, μάλλον τμηματικώς εκάστοτε, έξ αφορμής 

μεταγενεστέρων ιστορικών συμβάντων, καί άνά μίαν παράγραφον, εξαιρούσαν νεώ-

τερόν τι θαΰμα τοϋ όσιου. Το θέμα λ.χ. τής κατατροπώσεως τών θαλασσίων πει

ρατών ύπο τοϋ οσίου Χριστοδούλου (§§ ιη' - ιθ', κ α ' ) ήτο βεβαίως πολύ άγαπη-

τόν είς τους μοναχούς ' καί απετέλεσε τον πυρήνα δια τήν σύνταξιν δύο εγκω

μίων, ώς θα ΐδωμεν. Έ ξ άλλου, ή τιμωρία τοϋ «φορολογοϋντος τους οίκήτορας» τής 

Σάμου καί παρενοχλοΰντος τήν έν Πάτμω μονήν (§ κβ') ενθυμίζει γνωστόν έπεισο-

διον τοϋ I B ' αιώνος. Ώ ς πληροφορούμεθα έκ «δεήσεως» τοϋ καθηγουμένου τής μο

νής Λεοντίου προς τον αυτοκράτορα Μανουήλ τον Κομνηνον, έγγραφου τοϋ έτους 

1158 ", ό πράκτωρ τής Σάμου Πηγονίτης ήνώχλει μέ ύπερβολικάς καί παρα

λόγους αξιώσεις τους μοναχούς τής έν ΙΙάτμω μονής. Καταγγέλλεται δέ ύπο τοϋ 

Λεοντίου ώς «... καί τά ύφ' ημάς νησίδια κ ο υ ρ σ ε ύ ω ν δια κάτεργων ιδίων» 

(βλ. ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 20). Το περιστατικον τοϋτο απηχεί, προφανώς, ή σχετική προς 

τον πράκτορα Σάμου παράγραφος τοϋ Βίου. Αυτή, επομένως, έχει προστεθή μετά 

τά μέσα τοϋ IB ' αιώνος. — ! Η τελευταία Ομως παράγραφος (§ κ γ ' ) , ή οποία δέν 

άφορα είς συγκεκριμένα θαύματα, ύπήρχεν ίσως είς το άρχικόν κείμενον τοϋ 

'Ιωάννου. 

'Αξίζει νά ύπογραμμισθή ότι έν τω κειμένω τοϋ Βίου ό ιδρυτής τής Μονής 

χαρακτηρίζεται ώς μάκαρ, μακάριος, θειος, θεσπέσιος, άνήρ, πατήρ, καλός ποιμήν 

κλπ., ένω είς τάς ύστερογενεΐς προσθήκας θαυμάτων τών τελευταίων παραγράφων, 

ό Χριστόδουλος χαρακτηρίζεται πλέον ώς άγιος (§ ιη', κ', κβ' ). Ύποδηλοΐ καί 

τοϋτο Οτι αί παράγραφοι αύται προσετέθησαν ίκανον χρόνον μετά τον θάνατον 

τοϋ Χριστοδούλου. Έ ξ άλλου, είς τήν τελευταίαν παράγραφον τοϋ Βίου, ή οποία, 

καθ' ημάς, εΐχε γραφή έξ ύπαρχής υπό 'Ιωάννου τοϋ Ρόδου, ό Χριστόδουλος 

μνημονεύεται πάλιν ώς μάκαρ (κγ ' ) . 

Καί εν έπί πλέον στοιχεϊον ενισχύει τήν άποψιν ότι ό Βίος έχει έμπλουτισθή 

έκ τών υστέρων μέ προσθήκας : Το Έγκώμιον του 'Αθανασίου, τό όποιον, ώς 

θά Ϊδωμεν 3, αντιγράφει σχεδόν αύτολεξεί Οσα εξιστορεί ό Βίος, ουδέν έκ τών 

θαυμάτοιν τών περιεχομένων είς τάς τελευταίας παραγράφους τοϋ Βίου μνημο

νεύει. EÎvat βεβαίως άπίθανον ό 'Αθανάσιος νά παρέλειψε τήν άφήγησιν τών θαυ

μάτων τοϋ οσίου, τά όποια, περισσότερον παντός άλλου, προσεφέροντο δια τήν 

συγγραφήν Εγκωμίου. 

Ταΰτα πάντα πείθουν Οτι, όσα, σχετικώς προς θαύματα τοϋ οσίου, περιέ-

1. Περί τοϋ θέματος τούτου βλ. κχτωτέρω, σελ. *69 κέ. 

2. Βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 20. 
3. Βλ. κατωτέρω, σελ. *16 κέ. 
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χοντκι είς τ ά ς παραγράφους ι η ' - κ β ' τοϋ Βίου, δέν ύπήρχον είς το άρχικόν κεί

μενον του Ι ω ά ν ν ο υ , άλλ' αποτελούν ύστερογενεϊς προσθήκας. 

Βίος Β'. 

Ό Βίος Β' είναι, ώς ελέχθη, α ν έ κ δ ο τ ο ς καί συνοπτικότερος. Περιέ-

χετα. είς τον κώδικα Πάτμου 262 (φ. 2 7 5 ν - 2 7 7 ν ) , έπεσημάνθη δέ εσχάτως 

παρά τοϋ πατρός J. Leroy, ό όποιος συνεργάζεται είς τήν σύνταξιν τοϋ νέου κατα

λόγου τών κωδίκων τής Πάτμου. Ό κώδιξ ούτος, περγαμηνός, αποτελεί τον δεύ

τερον τόμον Συναξαρίου τοϋ όλου ένιαυτοΰ \ 

Ώ ς ειχον τήν εύκαιρίαν νά διαπιστώσω έξ αυτοψίας, ό κώδιξ ούτος μέχρι 

του φ. 275Γ έγράφη τό 1192, κατακλειόμενος μέ το κωδικογραφικον σημείωμα : 

ετελειώθη ή παρούσα βίβλος μηνΐ Ίονλίω κζ', ήμερα. Δευτέρα, ίνδικτιώνος δεκάτης, 

ετει έξακισχιλιοστφ έπτακοσιοστώ. , . Τό έτος 6700 (— 1192) συμπίπτει πρά

γματι προς τήν άναγραφομένην δεκάτην ίνδικτιώνα. Το κείμενον τοϋ Βίου τοϋ 

όσιου Χριστοδούλου έχει προστεθή Οπισθεν του φ. 275Γ καί είς τά επόμενα φ. 276 -

277 h* άλλης ή ό Ολος κώδιξ χειρός. Πρόκειται περί προσθήκης γενομένης ολίγον 

άργότερον, περί τά τέλη τοϋ I B ' ή τάς αρχάς τοϋ Ι Γ ' αιώνος, ώς μαρτυρεί ή γραφή 

αύτοϋ. Τό κείμενον έχει ολίγα ορθογραφικά σφάλματα. Συντμήσεις αϊ συνήθεις 

είς χειρόγραφα τών χρόνων εκείνων. 

Ό Βίος ούτος, ενταχθείς εις συλλογήν συναξαριών, είναι συνοπτικώτερος : 

Ό όσιος πατήρ Χριστόπουλος έγεννήθη είς κώμην παρά τήν Νίκαιαν της Βιθυνίας έκ γονέων 
θεοσεβών, Θεοδώρου καί "Αννης. Ούτοι έπεμελήθησαν τα τής μορφώσεως τοϋ υίοΰ των καί 
έσπευσαν νά μνηστεύσουν τούτον είς νεαράν ήλικίαν. Ό Χριστόδουλος, προτιμών τον μοναχι-
κον βίον, μετέβη εις "Ολυμπον τής Βιθυνίας, έ'νθα παρέμεινεν επί τρία έ'τη και έκάρη μοναχός. 
Μετά τον θάνατον τοϋ γέροντος του, ό Χριστόπουλος, φοβούμενος μήποις οί γονείς του παρέμ
βουν έκ νέου είς τήν ζωήν του, άνεχώρησεν είς Ρώμην. 'Εκείθεν μετέβη εις 'Ιεροσόλυμα καί 
εις άσκητήρια τής ερήμου, ένθα παρέμεινεν ασκούμενος εις τον μοναχικον βίον μέχρις ηλι
κίας εικοσιπέντε ετών. — "Ενεκα τής προελάσεως τών Τούρκων άνεχώρησεν έκ Παλαιστίνης 
μετ' άλλων πατέρων καί κατέφυγεν εις τό Λάτρος, οπού έγένετο διάσημος δια τον τραχύν 
άσκητικον βίον, τον όποιον διήγε, καί δια τήν άρετήν του. Ή φήμη του έφθασε μέχρι τοϋ αύτο
κράτορος καί ό πατριάρχης Νικόλαος ώρισεν αυτόν, κατόπιν αιτήσεως τών έκεϊ μοναχών, 
αρχιμανδρίτη!· του Λάτρου. — Άλλα καί πάλιν, προ τής εμφανίσεως τών Τούρκων, ύπεχρεώθη 
να φύγη, μεταβαίνων εις Κών, ένθα ανήγειρε μονήν είς όνομα τής Θεοτόκου. 'Εκείθεν άνεχώ-
ρησε μη άνεχόμενος τον κοσμικον θόρυβον τής νήσου. Προς τοϋτο έζήτησεν άπο τον τότε 
αυτοκράτορα 'Αλέξιον [Α' τον Κομνηνον] όπως τοϋ παραχωρηθή ή Πάτμος δια χρυσοβούλλων 
προστάξεων, δπερ καί έγένετο. — Εγκατασταθείς έν Πάτμω ήρχισε να άνεγείρη ναον και 
μονήν καί νά συγκεντρώνη μοναχούς. 'Αλλά καί πάλιν οί Τούρκοι, έλθόντες εις τάς νήσους 
μετά πολεμικών πλοίων, ύπεχρέωσαν τον δσιον να αναχώρηση έκ Πάτμου μετά τών μοναχών 
δι' Εΰριπον. Μετ' ολίγον ό Χριστόδουλος άπεδήμησεν εις Κύριον, τήν δεκάτην εκτην τοϋ 
Μαρτίου μηνός, άφοϋ προεϊπεν είς τους μοναχούς τήν έπάνοδόν των εις Πάτμον καί έζήτησεν 
όπως το σκήνός του μετακομισθή" έκεϊ. Μετά τήν άναχώρησιν τών Τούρκων έκ τών νήσων [τοϋ 
ΝΑ Αιγαίου] οί μοναχοί, φέροντες μεθ' εαυτών το σκήνος του όσιου, επανέκαμψαν εις Πάτμον. 

Ί . Βλ. Κ ο μ ί ν η , Πίνακες, σελ. 12-13, άρ. πίν. 19 [= Facsimiles, σελ. 25]. 
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Ό δσως Ικτοτε έθαυματούργησε πλειστάκις. Κάποτε ό σικελικός στόλος άπεπειράθη να άπα-

γάγη το σκήνος τοϋ όσιου είς Σικελίαν. Ό δσιος, προκαλέσας τρικυμίαν, ύπεχρέωσε τους 

απαγωγείς να άποδ<ί>σουν είς τήν μονήν Πάτμου το σκήνός του. — "Αλλοτε έφθασαν είς 

τήν Πάτμον μετά «τριήρους» Λατίνοι, δια νά προσκυνήσουν τον δσιον. ΕΙς έξ αυτών απέ

σπασε δια τών οδόντων τμήμα τοϋ δέρματος τοϋ δακτύλου τοϋ οσίου. Ήκολούθησαν ισχυροί 

άνεμοι, οπότε ό Λατίνος ήναγκάσθη νά άποδώση τό κλαπέν τεμάχιον. — Ό δσιος προβαί

νει καθ' έκάστην καί εις άλλα πολλ.ά θαύματα. 

Τό κείμενον τοϋ Βίου τούτου, άνέκδοτον εισέτι, δέν έχει γίνει άντικείμενον είδικω-

τέρας μελέτης. Έ κ τών κατωτέρω ολίγων παρατηρήσεων θα καταφανή έάν καί κατά 

πόσον δύναται νά χρησιμεύση ώς ιστορική πηγή. 

Π η γ α ί τοϋ Β ί ο υ Β' είναι κατά βάσιν ό Βίος Α', έν μέρει δέ καί άλλα 

αγιολογικά κείμενα τοϋ αύτοϋ κύκλου. Ό συγγράψας τον Βίον Β' ηθέλησε νά 

σύνταξη κείμενον πολύ συνοπτικώτερον άπό τόν Βίον Α', τόν όποιον ειχεν αναμφι

βόλως ώς πηγήν. Δια τοϋτο καί είς το πρώτον μέρος αφίσταται, ώς προς τήν δια-

τύπωσιν, ίκανώς τοϋ κειμένου τοϋ Α'. 'Αλλ' άπό τίνος σημείου καί εξής παρα

λαμβάνει ολόκληρους φράσεις έκ τοϋ Βίου Α', τάς όποιας ενίοτε συμπτύσσει, παρα-

νοών τό νόημα των ή παραλείπων ουσιώδη στοιχεία. Παραθέτω δύο δείγματα : 

ΒΙΟΣ Α', σελ. 121 : ΒΙΟΣ Β', φ. 276 r : 

. . . άλλα πάλιν ή τών πειρασμών επωρνετο θά- . .. άλ/.à πάλιν ή τών πειρασμών θάλασσα επω-

λ,ασσα- καί πάλιν κατά τών θεοφόρων ελνττα ό ρύεται' καί πάλιν κατά τών θεοφόρων ελύττα ό 

δράκων, ό αποστάτης, ό τραχηλιάσας άπό Θεοΰ δράκων καί πάλιν οί τής "Αγαρ απόγονοι τά 

παντοκράτορος καί τα όραϊα1 τής εω εληιζοντο ωραία τής εω ελήϊζον τε καί φόνου πολλούς ερ-

οι τής "Αγαρ απόγονοι και φόνου πολλούς έργον γον είργάζοντο... 

είργάζοντο... 

ΒΙΟΣ Α', σελ. 127 : ΒΙΟΣ Β', φ. 276 ν : 

. . . αλλά πάλιν ήρεμειν τον γεννάδαν ό σαταν ουκ . . . καί ήρεμήααι τον γενναΐον ό ααταν ουκ άφίη-

αφίησιν, άλλ' αποικίζει τοϋ φιλτάτου κατάγω- σιν αύθις γαρ οί τής "Αγαρ εγγονοί, οία τα τοϋ 

γιου καί μακράν που φεύγειν βιάζεται, Θεοΰ τον Θεοΰ κρίματα, ώσπερ άδειας λαβόμενοι, κατεξον-

άνδρα πειράζοντος [. . .] σιάζουσι μεν τών ΐγγιστά που τής θαλάσσης δια-

'Επειδή γαρ έκ τών δυτικών μερών θήρ αίμο- κειμένων πολιχνίων κατά τήν εω, αϊρουσι δέ τήν 

βόρος άπαναστάς έκάκου τε τήν Έπίδαμνον καί όφρυν καί. ώς μηδενός αντιπάλου τυγχάνοντας, 

μέχρι τών τής Θετταλίας δρων άφικόμενος τά έν ναϋς πολεμικάς συσκευάζονται καί κατά τών 

ποσίν έλη'ίζετο, τώ εύσεβεϊ βασιλεϊ 'Αλεξίφ ούκ τάς νήσους οίκοΰντων εκθέουαι. 

ήν φορητον το έν βασιλείοις τρυφαν" άλλ' ευθύς 

κατά τοϋ παλαμναίου εξοπλίζει τήν φάλαγγα καί 

γενναίως άντιπαρατάττεται τώ άλάστορι. Ε ν 

τεύθεν οί τής "Αγαρ απόγονοι, αδείας λαβόμενοι, 

κατεξονσιάζουσι μεν τών εγγιστά που τής θα

λάσσης κατά τήν εω διακειμένων πολιχνίων, 

αϊρουσι δε τήν όφρύν, καί, ώς μηδενός αντιπάλου 

τυγχάνοντας, ναϋς πολεμικάς συσκευάζονται και 

κατά τών τάς νήσους οίκοΰντων εκθέουσιν. 

1. Σημειωτέον δτι είς τα χειρόγραφα τοϋ Βίου Α' καί τοϋ Βίου Β', καθώς καί είς τήν ϊκοΌσιν Σακκελίωνος -
Βοΐνη, το όραϊα γράφεται ώραϊα. Ή διορθωσις έγένετο ύπ' έμοϋ. 
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Είς τό πρώτον χωρίον αϊ διαφοραί τοϋ κειμένου μεταξύ Βίου Α' καί Βίου Β' είναι 

μάλλον ασήμαντοι. Ώρισμέναι γραφαί (ωραία AB, έπωρύετο Α : έπωρνεται Β, 

εληιζοντο Α : ελήϊζον τε Β) προσεπιμαρτυροϋν ότι ό συντάκτης τοϋ Βίου Β', 

συγγραφών το έργον του, είχε πρό οφθαλμών καί ήκολούθει τό κείμενον του 

Βίου Α'. 

Είς τό δεύτερον χωρίον, τό κείμενον Β' αφίσταται τοϋ Α', δια νά καταστή 

συντομώτερον. Είς τήν πρώτην φράσιν ό γεννάδας έγινε γενναίος. Έ ν συνεχεία 

όμως παραλείπονται ολόκληρα χωρία. Ό συντάκτης τοϋ Βίου Β' συγκολλά τήν 

πρώτην παρατεθεΐσαν φράσιν (και ήρεμήσαι τον γενναϊον ό σαταν ουκ αψίησιν), 

ή οποία είς άλλα άνεφέρετο, μέ τά πολύ κατωτέρω λεγόμενα περί τών απογόνων 

τής "Αγαρ. Τα παραλειφθέντα όμως, αναφερόμενα εις τάς έπιδρομάς τών Νορ

μανδών είς τόν έλλαδικόν χώρον (έπί Ροβέρτου Γισκάρδου), αϊ όποΐαι ύπεχρέωσαν 

τόν αυτοκράτορα καί τόν στρατόν νά απουσιάζουν έκ Μικρας 'Ασίας καί επέτρε

ψαν τήν προέλασιν τών Τούρκων είς τά παράλια της, έδικαιολόγουν τάς φράσεις 

αδείας λαβόμενοι [οί Τοΰρκοι], μηδενός αντιπάλου τυγχάνοντος κλπ. Εϊς τόν 

Βίον Β' αϊ φράσεις αύται καί ή προέλασις τών Τούρκων είς τά μικρασιατικά παρά

λια παραμένουν αναιτιολόγητοι. Προσετέθη Ομως ή φράσις : ola τά τοϋ Θεοΰ 

κρίματα.. . 

Πλην τοϋ Βίου Α', ό συγγραφεύς τοϋ Βίου Β' έχει ύπ' Οψιν καί τό Έγκώμιον 

τοϋ 'Αθανασίου, έξ οδ δανείζεται στοιχεία τινά, ώς π.χ. τό ότι ό πατριάρχης Νικό

λαος (Οπερ ανακριβές, ώς θα ίδωμεν κατωτέρω), ώρισε τόν Χριστόδουλον άρχι-

μανδρίτην τοϋ Ορους Λάτρου, πιθανόν δέ καί τό Έγκώμιον τοϋ Θεοδοσίου (περί 

τών κειμένων τούτων βλ. κατωτέρω, σελ. *16 κέ. καί σελ. *68 κέ. ). 

Δια τόν χ ρ ό ν ο ν σ υ ν τ ά ξ ε ω ς τοϋ Βίου Β' terminus post quem 

αποτελεί τό έ'τος 1186/7, δτε έγένετο «επιδρομή» τοϋ νορμανδικοϋ στόλου είς 

Πάτμον, τήν οποίαν μνημονεύει ό Βίος Β' καί εξιστορεί δια μακρών τό Έ γ κ ώ 

μιον τοϋ Θεοδοσίου. Πιθανώς ό Βίος Β' συνετέθη μετά τήν συγγραφήν τοϋ Ε γ κ ω 

μίου τοϋ Θεοδοσίου, τό όποιον έγράφη, ώς θα ΐδωμεν έν τω οίκείω κεφαλαίω, 

μετά τό 1191, ί'σως δέ καί μετά το 1195. 

Κατά ταΰτα ό συγγραφεύς τοϋ Βίου Β' ήτο προφανώς μοναχός τής μονής 

Πάτμου, σύγχρονος τοϋ καθηγουμένου 'Αρσενίου καί τοϋ μονάχου Θεοδοσίου τοϋ 

Γουδέλη. 

Δια ποιον λόγον τό κείμενον τοϋ Βίου Β' ευρηται γεγραμμένον έν είδει προσ

θήκης είς τάς τελευταίας σελίδας τοϋ πατμιακοΰ κωδικός 262, δέν είναι δύσκολον 

νά έξηγηθή. Πρόκειται περί Συναξαρίου τών μηνών Μαρτίου - Αυγούστου, άντι-

γραφέντος τό 1192 έκ παλαιοτέρου κωδικός, εις τόν όποιον δέν περιελαμβάνετο 

ή κατά μήνα Μάρτιον μνήμη τοϋ οσίου Χριστοδούλου. Είς άναπλήρωσιν τής ελ

λείψεως ταύτης οί χρησιμοποιούντες τόν κώδικα μοναχοί τής Πάτμου έκριναν 

σκόπιμον νά προσθέσουν έν τέλει (έστω καί εκτός τής κανονικής ημερολογιακής 

σειράς) τόν βίον τοϋ ίδρυτοΰ τής μονής των. 
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Έ γ κ ώ μ ι ο ν υπό 'Αθανασίου 'Αντιοχείας. 

'Ιστορική πηγή δια τον βίον καί τήν δράσιν τοϋ ίδρυτοϋ τής μονής Πάτμου, 
δια τήν ίδρυσιν καί τήν όργάνωσιν αυτής, ώς επίσης καί δια τήν έπακολουθήσασαν 
περίοδον ακμής του μοναστικού τούτοι ιδρύματος, εΐναι, πλην τών δύο Βίων, 
καί έτερον άγιολογικόν κείμενον, τό Έγκώμιον είς τήν άνακομιδήν τών λειψάνων 
τοϋ όσιου Χριστοδούλου, συνταχθέν (μετά τό 1143 καί προ τοϋ 1156) ύπο Ά θ α
ν α σ ί ο υ, τροφίμου τότε τής μονής καί μετέπειτα Πατριάρχου 'Αντιοχείας 
(1156- 1170) Κ 

Το κείμενον τοϋ 'Εγκωμίου, είς τήν άρχικήν του μορφήν, διασώζει πλήρες ό προμνημονευ-

θείς (σελ. *8 κέ.) πατμιακος κώδιξ J79 (φ. 131 ν - 150 ν ), έξ οΰ καί άντεγράφη κατά τον Ι Η ' 

αιώνα εις τόν πατμιακον κώδικα 871. Λί δημώδεις έπιτομαί τών άλλων κωδίκων (περί ών 

ανωτέρω, σελ. *8) ολίγα στοιχεία παραλαμβάνουν έκ τοϋ Εγκωμίου τοϋ 'Αθανασίου.— 

Το κείμενον τοϋ Εγκωμίου (βάσει τοϋ πατμιακοΰ κωδικός 179) εξεδόθη ύπο Σακκελίω

νος - Βοΐνη, ενΟ' άνωτ., σελ. 134-162. 

Παρά τό γεγονός ότι πρόκειται περί Εγκωμίου, είς ρητορικόν λογοτεχνικόν υφός, 
τό κείμενον είναι κατά βάσιν έξιστόρησις γεγονότων. Ή αξία του δέ έγκειται είς 
τό ότι προσεπιμαρτυρεί όσα αντλεί έκ παλαιοτέρων γνωστών πηγών, ενίοτε δέ 
συμπληροΐ ταΰτα έπί τή βάσει προφορικών παραδόσεων του άμεσου περιβάλ
λοντος τοϋ ίδρυτοϋ τής μονής καί τών διαδόχων του. Παραθέτομεν σύντομον 
περίληψιν : 

Ό συγγραφεύς θά επιχείρηση να εξύμνηση τον δσιον, έκπληρών τήν δοθεϊσαν εις αυτόν έντο-

λήν 2 (§ β'). — Ό δσιος Χριστόδουλος έγεννήθη εις κωμύδριον της Βιθυνίας. Έ ν συνεχεία 

μετέβη εις τον "Ολυμπον της Βιθυνίας, είς τήν Ρώμην, τήν 'Ιερουσαλήμ, τήν έ'ρημον τοϋ 'Ιορ

δανού. Έκεϊ ενεφανίσθησαν οί απόγονοι της "Αγαρ (§ γ ' ) .—"Ενεκα της επιδρομής τών 

Τούρκων καταφεύγει εις το 'όρος Λάτρος (§ δ'). — Περιγραφή τοϋ τρόπου διαβιώσεως τών 

έπί τοϋ δρους Λάτρου μοναχών (§ ε' ). — Ό δσιος, τή αιτήσει τών μοναχών τοϋ δρους Λάτρου, 

αναλαμβάνει τήν προστασίαν καί έπιμέλειαν τοϋ ορούς έκ τών χειρών τοϋ πατριάρχου Νικο

λάου 3 (§§ ς - ' - θ ' ) . — Έ ν ε κ α τών τουρκικών επιδρομών ό Χριστόδουλος υποχρεούται νά 

εγκατάλειψη το Λάτρος, ακολουθούμενος καί ύπο άλλων μοναχών, μέ σκοπον να μεταβή είς 

'Ιερουσαλήμ *. Κατά το ταξίδιόν του προς τους 'Αγίους Τόπους συναντά είς τήν Στρόβιλον 

τον Άρσένιον Σκηνούρην, ό όποιος τον φιλοξενεί καί τ φ αναθέτει τήν άνήκουσαν είς αυτόν 

έν Στροβίλω μονήν 5 . Μετά τήν άναχώρησιν τοϋ Αρσενίου έκ τής Στροβίλου, ό Χριστόδουλος, 

1. Πλείονα περί του κειμένου τούτου βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος Χριστόδονλος, σελ. 58 κέ. 
2. Ουκ έπώραμόντες τφ πράγματι, άλλα κελευσϋέντες και νπακοΰόαντες, ολίγα τινά τοις ψιλυμαθέοΊν άκοαίς 

τών νπερφνών ανδραγαθημάτων τοϋ μάκαρος παραθώμεθα. . . (§ β')· 
3. Τα μνημονευόμενα γεγονότα, ή άνάληψις έκ μέρους τοϋ Χριστοδούλου της προστασίας τοϋ όρους Λάτρου, 

συμβαίνουν, ώς θα άποδειχθη κατωτέρω (σελ. *24), έπί της πατριαρχείας τοϋ Κ ο σ μ ά (1075-1081) καί ουχί 
τοϋ Ν ι κ ο λ ά ο υ Γραμματικού, ό όποιος διετέλεσε πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως άργότερον, μεταξύ τών 
έτων 1084 καί 1111.—Πρβλ. G r u m e ] , Régestes, άρ. 911, 912, 913. 

4. Πληροφορία ανεξακρίβωτος, μη παρεχομένη ύπο τοϋ Βίου. "Αλλωστε οΰτε ό ίδιος ό βσιος Χριστόδουλος 
αναφέρει τοιούτον τι έν τη 'Τποτυπώσει αύτοϋ (MM, σελ. 62). Ή πληροφορία αϋτη, είλημμένη έκ τοϋ 'Εγκωμίου 
τοϋ 'Αθανασίου, υπεισήλθε καί είς την δημώδη διασκευήν τοϋ 'Αγαπίου (έκδ. Βενετίας 1755, σελ. 36). 

5. Τήν έν Στροβίλω παραμονην τοϋ οσίου παραλείπει ό Βίος. Δέν παρέλειψεν δμως αυτήν 'Αγάπιος ό Λάν-
δος, συμπληρών έν προκειμένω τον Βίον έπί τη βάσει τοϋ Εγκωμίου τοϋ 'Αθανασίου (ϊκδ. Βενετίας 1755, σελ. 36). 
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«χρόνον τή μονή παραμείνας συχνόν» 1, μεταβαίνει εις Κών (§ ι '). — Ά φ ο ϋ άνήγειρεν έν Κ ω 

μονήν, αναχωρεί έκ νέου εκείθεν «δια το τής νήσου πολύοχλόν τε καί πολυάνθρωπον». Φθάνει 

εΐ; τήν Βύζαντος καί εμφανίζεται ενώπιον τοϋ αύτοκράτορος (§ ια' ). — Συνομιλία Χριστοδού

λου μετά τοϋ αύτοκράτορος 'Αλεξίου. Ό αυτοκράτωρ κ α τ ' αρχήν προτείνει είς τον Χριστό

δουλον να άναλάβη τήν «προστασίαν» τών μοναχών τοϋ δρους Ζαγορά 2 . Ό Χριστόδουλος 

δέχεται, ύπό τον δρον δπως έπιβάλη εις τους μοναχούς τοϋ δρους τούτου ίδικόν του κανόνα 

διαβιώσεως, άλλα τήν πρότασιν ταύτην απορρίπτουν οί προσφυγόντες είς τον αυτοκράτορα μονα

χοί τοϋ δρους Ζαγορά. Ό Χριστόδουλος επανέρχεται είς τήν άρχικήν αΐτησίν του περί παρα

χωρήσεως της νήσου Πάτμου, χάριν της οποίας καί άντιπαρέχει τάς έν Κω καί Λέρω κτήσεις 

αύτοϋ 3 (§ ιβ' - ιε' ). — Παραλαβών μεθ' έαυτοϋ σχετικον «χρυσόβουλλον χάρτην», ό όσιος 

φθάνει είς Πάτμον καί επιλαμβάνεται αμέσως τοϋ έργου τής οΐκοδομήσεο^ς τής μονής. Μετά 

παρέλευσιν πέντε ετών καί ένω συνεχίζεται ή άνέγερσις τής μονής, ό Χριστόδουλος ύποχρεοΰ-

ται, λόγω επιδρομής τών Τούρκων είς τάς νήσους, νά αναχώρηση εκείθεν (§§ ις·' - ιθ' ). Φεύ-

γι·:ι έκ Πάτμου συνοδευόμενος καί ύπο τών άλλων μοναχών (§§ κ' - κ α ' ) . Φθάνει είς Εΰβοιαν, 

δτε άρχων τών δυτικών μερών ήτο ό Εύμάθιος *. Ούτος ύπεδέχθη ευμενώς τον Χριστόδου

λον καί τους έκ Πάτμου μοναχούς, προς τους οποίους προσέφερε καί «όλκάδα τών μεγίστων 

πλήρη σίτου» 5 (§§ κ β ' - κ γ ' ) . — Ό Χριστόδουλος, αντιλαμβανόμενος οτι οί ύ π ' αυτόν μονα

χοί εΐχον τήν πρόθεσιν να ιδρύσουν έν Εύβοια μονήν καί να έγκατασταθοΰν έκεϊ μονίμως, 

προτρέπει αυτούς δπως επιστρέψουν είς Πάτμον, προλέγει δέ τήν μετά βραχύ άποχώρησιν 

τών έπιδραμόντων εις τάς νήσους Τούρκων (§ κ δ ' ) . — Θαΰμα τοϋ οσίου, ϊασις άπειθήσαντος 

μαθητοΰ του (§ κ ε ' ) . — Προβλέπων τόν θάνατον του ό δσιος καλεί τον δοκιμώτατον μαθητήν 

του Σάββαν, ό όποιος διετέλεσεν άργότερον καί καθηγούμενος της μονής β, καί παραγγέλλει 

δπως, άφοϋ παραλαβή πάντα τ α βιβλία τοϋ οσίου 7 , μεταβή εις Πάτμον, ινα προετοιμάση 

την έπάνοδον τών μοναχών (§ κ ς - ' ) . — Ό μοναχός Σάββας έξετέλεσε τήν έντολήν τοϋ όσιου. 

Μετά παρέλευσιν ένδεκα μηνών άπό τής αναχωρήσεως τοϋ Σάββα, ό δσιος Χριστόδουλος 

παρέδωκε το πνεϋμα, άφοϋ έδωκε τάς τελευταίας του ύποθήκας είς τους μαθητάς του (§ κζ ' ). — 

Μετά τόν θάνατον τοϋ οσίου το σκήνος αύτοϋ κατετέθη έ'ν τινι ναώ τοϋ Ευρίπου, δπου εΐχον 

καταφύγει οί έκ Πάτμου μοναχοί 8 . Οί μαθηταί τοϋ οσίου απέπλευσαν δια την Πάτμον άνευ 

τοϋ σκήνους τοϋ όσιου (§ κ η ' ) . — Μετά πάροδον ενός έ'τους έπανήλθον έκ Πάτμου εις Εΰβοιαν 

καί παρέλαβον κρυφίως το σκήνος (§ κ θ ' ) . — ' Ε ν συνεχεία ό έγκωμιογράφος αναφέρεται είς 

τήν έπί τών ημερών του άκμήν τής έν Π ά τ μ ω μονής (§§ λ' - λ α ' ) . — θ α ΰ μ α τοϋ οσίου, δ 

όποιος είχε προείπει καί άλλοτε τήν άκμήν τής έν Π ά τ μ ω μονής (§ λβ' ). — Έ ν έπιλόγω, 

απευθυνόμενος προς τόν δσιον, δ έγκωμιογράφος παρακαλεί δπως ούτος προστατεύη πάντας, 

κτλ. (§ λ γ ' ) . 

1. Περί τοϋ άκριβοΰς χρόνου της έν Στροβίλω παραμονής τοϋ όσιου βλ. κατωτέρω, σελ. *28. 
2 Έγκώμιον 'Αθανασίου § ιγ' (έκδ. Βο'ίνη, σελ. 143) : . . . όρος εστί που των δυτικών μερών ουκ αφάνες 

ουδέ αγιωατον, άλλα τοις πάσιν έπίδηλυν. Ζαγορά τώ ορει το όνομα... Ό έγκωμιογράφος παραλείπει τήν πά
λαιαν όνομασίαν τοϋ ορούς Κελλία (βλ. Ύποτύπωσιν, έν MM, σελ. 64, καί Βίον, εκδ. Βοίνη § ια'). — Πρβλ. Β ρ α -
ν ο ù a Ύ , "Οόιος Χριατόάονλος, σελ. 128 κέ. 

3 Πληροφορία μή παρεχομένη ύπο τοϋ Βίου καί άποδεικνύουσα δτι ό έγκωμιογράφος εϊχεν ΰπ' όψιν, έκτος 

τοϋ Βίου, καί άλλας πηγάς. 
4 Περί τοϋ Εύμαθίου βλ. κατωτέρω, σελ. "52 κέ. 
5 Το έπεισόδιον δέν μαρτυρεϊται άλλαχόθεν. 'Ασφαλώς δέν είναι φανταστικόν, άλλ' απλώς έξωγκωμένον, 

δια να ί:ξαρθη περισσάτερον ή μορφή τοϋ οσίου. 
6. Περί τοϋ καθηγουμένου τούτου βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , Σάββας, σελ. 216 κέ. 
7 . Πληροφορία μή παρεχομένη άλλαχόθεν. 
8. Ούδαμαϋ μνημονεύεται το όνομα της μονής, είς τήν οποίαν κατέλυσεν ό Χριστόδουλος καί οί μετ' αύτοϋ 

μοναχοί κατά τήν έν Ξύρίπω παραμονήν των. 

3 
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Είναι φανερον ότι τό Έγκώμιον τοϋτο έξεφωνήθη έν Πάτμω κατά τίνα έπέτειον 

τής άνακομιδής τών λειψάνων τοϋ οσίου (21 'Οκτωβρίου). 

Ό σ υ γ γ ρ α φ ε ύ ς καί ό χ ρ ό ν ο ς σ υ γ γ ρ α φ ή ς τοϋ 'Εγκωμίου 

δέν απέχουν πολύ άπό τά ίστορούμενα έν αύτω γεγονότα. Ό έν τή επιγραφή τοϋ 

'Εγκωμίου αναγραφόμενος συγγραφεύς αύτοϋ ' Α θ α ν ά σ ι ο ς διετέλεσε πα

τριάρχης 'Αντιοχείας κατά τά έτη 1156 - 1170 '. Ώ ς συνάγεται έξ αύτοϋ τοϋ 

κειμένου, ό 'Αθανάσιος είχε διατελέσει μοναχός τής έν Πάτμω μονής, συνέταξε 

δέ τό Έγκώμιον ευρισκόμενος εισέτι έν τή μονή ταύτη, άλλ' έτοιμαζόμενος ήδη 

νά αναχώρηση έξ αυτής. Ό έγκωμιογράφος γνωρίζει καί μνημονεύει τόν Βίον, 

τόν συγγραφέντα υπό τοϋ Ρόδου 'Ιωάννου έπί 'Ιωάννου Κομνηνοΰ (1118 - 1143). 

Τόν συγγραφέα του Βίου μνημονεύει δι' εγκωμιαστικών λόγων, ώς έν ενεργεία 

μητροπολίτην Ρόδου ό 'Αθανάσιος — προφανώς μοναχός εισέτι καί ουχί πατριάρ

χης. Καίτοι δέ το Έγκώμιον συμβαδίζει εις τήν έξιστόρησιν μέ τό κείμενον τοϋ 

Βίου, αϊ είς τό κείμενον τοϋ Βίου κολακευτικαί εκφράσεις δια τόν αυτοκράτορα 

Ίωάννην τόν Κομνηνον παραλείπονται είς τό κείμενον τοϋ 'Αθανασίου, όπου ό 

αυτοκράτωρ ούτος ουδέ καν μνημονεύεται. Κατά ταΰτα, τό Έγκώμιον έχει συν-

ταχθή μετά τόν θάνατον του έν λόγω αύτοκράτορος, ήτοι μ ε τ ά τό 1143, καί 

πριν ή ό 'Αθανάσιος καταλάβη τόν πατριαρχικόν θρόνον τής 'Αντιοχείας 2, ήτοι 

π ρ ό τοϋ 1156. Πιθανώτατα δέ εγγύς τοϋ έτους τούτου, είς τάς παραμονάς τής 

έκ Πάτμου αναχωρήσεως τοϋ 'Αθανασίου. 

II η γ α ί τοϋ 'Εγκωμίου είναι κατά βάσιν ό Βίος Α', έν μέρει δέ καί ή Ύπο-

τύπωσις καί προφορικαί παραδόσεις. Ή όλη έξιστόρησις βασίζεται είς τόν Βίον, 

μεταξύ δέ τών δύο κειμένων υπάρχουν ένιαχοϋ καί φραστικαί ομοιότητες 3. Ό 

έγκωμιογράφος όμως μνημονεύει καί γεγονότα άποσιωπώμενα ύπο τοϋ Βίου, 

παραδιδόμενα δέ υπό μόνης τής Ύποτυπώσεως : π.χ. τά περί αντιπαροχής τών 

έν Κω καί Λέρω κτήσεων του οσίου διά τήν έκ μέρους τοϋ αύτοκράτορος παρά-

δοσιν τής Πάτμου (§ ιε ') , τά περί τής έν Στροβίλω παραμονής τοϋ οσίου (§ ι') 

κ.ά. Χρησιμοποιεί ωσαύτως προφορικάς παραδόσεις τοϋ άμεσου περιβάλλοντος τοϋ 

οσίου, ώς π.χ. τά περί τοϋ μονάχου Σάββα. 'Απηχεί διηγήσεις τών έν Πάτμω 

μοναχών, διωγκωμένας ήδη, διά νά έξάρη έτι πλέον τήν μορφήν τοϋ όσιου· π.χ. 

τό πώς έπηλήθευσεν ή πρόρρησις τοϋ οσίου διά τής δωρεάς είς τους μοναχούς 

ολοκλήρου δλκάδος πλήρους σίτου έκ μέροχ>ς του Εύμαθίου [τοϋ Φιλοκάλους] 

< § κ β ' - κ γ ' ) . 

Ό 'Αθανάσιος, κατά κανόνα, παρουσιάζει άναλυτικώτερον όσα παρέχονται 

υπό τοϋ Βίου, πλουτίζων τήν άφήγησιν, κατά το σύστημα τών έγκωμιογράφων, 

1. Περί τοϋ 'Αθανασίου ώς πατριάρχου βλ. Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ , 'Ιστορία τής 'Εκ
κλησίας 'Αντιοχείας, σελ. 933 - 934. — G r u m e 1, έν ΕΟ 33 (1934), σελ. 130-147. 

2. Οΰδαμοϋ έν τω κειμενω διαφαίνεται ή τοιαύτη ίδιότης τοϋ συγγραφέως, ένφ μνημονεύεται ώς μοναχός 
της μονής 'Ιωάννου τοϋ θεολόγου. Ό τίτλος τοϋ πατριάρχου Αντιοχείας παρά το δνομα τοϋ 'Αθανασίου προσετέθη 
προφανώς έν τη επιγραφή τοϋ 'Εγκωμίου έκ τών υστέρων. 

3. Βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος Χριστόδουλος, σελ. 63. 
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μέ την παρεμβολήν διαλόγων, μέ διηγήσεις θαυμάτων, ρητορικάς άποστροφάς, 

επαίνους καί λεπτομερείς περιγραφάς '. Πολλάκις όμως παραλείπει ή παρατρέχει 

περιστατικά τά όποια αφηγείται ό Βίος Α'. Κατ' αρχήν δέν αφηγείται τά γεγο

νότα τής παιδικής καί εφηβικής ζωής τοϋ όσιου καί είναι πολύ λακωνικός διά τά 

μέχρι τής άφίξεως του Χριστοδούλου ε'ις τό όρος Λάτρος γεγονότα. "Εχει τήν 

τάσιν νά αποσιωπά όσα είς τόν Βίον αποτελούν προσωπικάς γνώμας καί βιώματα 

τοϋ "Ιωάννου Ρόδου καί ουχί άντικειμενικήν άφήγησιν γεγονότων τής ζωής τοϋ 

όσιου, ώς π.χ. ή λίαν κολακευτική προσωπογραφία τοϋ αύτοκράτορος 'Ιωάννου 

Κομνηνοΰ (Βίος Α', § ι' ), ή εκστρατεία τοϋ Ροβέρτου Γισκάρδου είς τάς έντεΰθεν 

τής 'Αδριατικής βυζαντινάς χώρας (Βίος Α', § ις ' ) κ.ά. Τό Έγκώμιον, έξ άλλου, 

αγνοεί τά μετά τόν θάνατον τοϋ όσιου θαύματα κατά πειρατών, τά όποια άφη-

γοΰνται αϊ τελευταϊαι παράγραφοι τοϋ περιελθόντος είς ημάς κειμένου τοϋ Βίου. 

Αϊ τελευταϊαι αύται παράγραφοι δέν εΐχον, ώς φαίνεται, προστεθή ακόμη εις τό 

άρχικόν κείμενον τοϋ Βίου Α' 2. 

Έ κ παραλλήλου ό 'Αθανάσιος προσθέτει είς όσα παρέχουν αϊ πηγαί αύτοΰ 

νέα στοιχεία. Έ κ τών λογοτεχνικών περιγραφών λίαν παραστατικαί είναι αϊ περι-

γραφχί τής νήσου Πάτμου πρό τής ιδρύσεως τής μονής (§ ιε') ' καί μετά τήν άνέ-

γερσιν αυτής (§ λα' ). 

Τά σχετικά προς τήν έν Στροβίλω παραμονήν τοΰ οσίου (§ ι') δέν περιέχονται 

έν τω Βίω Α' . Ώ ς ήδη ελέχθη 4, τά στοιχεία ταΰτα παραλαμβάνει ό 'Αθανάσιος 

έκ τής Ύποτυπώσεως. Ά λ λ ' ή έν τω Έ γ κ ω μ ί ω άφήγησις είναι κατά τι διάφορος. 

Παρασυρόμενος δέ εις ρητορικάς παρηχήσεις, υποστηρίζει ότι ό Χριστόδουλος άνε

χώρησεν έκ Στροβίλου «έπείπερ έώρα ταύτην πολλοίς περιστροβουμένην τών κο

σμικών θορύβων τοις κύμασιν» (§ ι'). 

'Αφηγούμενος τά τής εσπευσμένης αναχωρήσεως τοΰ Χριστοδούλου καί τών 

μετ' αύτοΰ μοναχών έκ Πάτμου εϊς Εΰριπον (§ ιθ'), προσθέτει — άπηχών προφα

νώς διωγκωμένας αφηγήσεις — τά περί δωρεάς όλκάδος πλήρους σίτου είς τους 

υπό τόν Χριστόδουλον μοναχούς έκ μέρους τοΰ Εύμαθίου κλπ. (§§ κα' - κβ ' ) . Ή 

παράδοσις έχει πιθανώτατα ίστορικήν τίνα βάσιν. 

"Αλλαι λεπτομέρειαι, τάς όποιας προσθέτει ό 'Αθανάσιος, αναφέρονται είς 

τόν ήγούμενον τής Πάτμου Σάββαν καί τά βιβλία τοΰ οσίου Χριστοδούλου (§§ κ ς ' -

κ ζ ' ) . Άμφίβολον είναι, αν τά υπό τοΰ 'Αθανασίου ίστορούμενα είναι κατά πάντα 

ακριβή. Πάντως είς κείμενα τοΰ όσιου Χριστοδούλου υπάρχουν περικοπαί άναφερό-

μεναι είς τήν διάσωσιν τ ή ς βιβλιοθήκης του 5 , μνημονεύεται δέ έν αυτοΐς καί Σ ά β -

1 Πρβλ. ανωτέρω, σελ. *16-17. 
2 Πρβλ. ανωτέρω, σελ. *11 κέ. 
3 Ή περιγραφή αΟτη ενθυμίζει ολίγον τήν ύπο τοΰ Χριστοδούλου γενομένην έν τη Ύποτυπώσει (MM, 

σελ. 64) περιγραφήν της νήσου, καθώς καί τήν παρεχομένην ύπο τοϋ Πρακτικού παραδόσεως της νήσου είς τον Χρι
στόδουλον (βλ. κατωτέρω, σελ. »36). 

4, Βλ. ανωτέρω, σελ. *18. 
5. Βλ. Διαθήκην τοΰ όσιου (MM, σελ. 83) καί Κωδίκελλον (MM, σελ. 87). 



20* Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η - Τ Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 

βας τις μοναχός ι. 'Αλλά δέν γνωρίζομεν αν ό Σάββας ούτος δύναται νά ταυτισθή 

μέ τόν μετέπειτα καθηγούμενον τής μονής, ό όποιος ήτο καί κάτοχος σημαντικής 

βιβλιοθήκης, ώς μαρτυρεί ή διασωθεϊσα διαθήκη αύτοΰ 2. 

Πρόσθετα επίσης στοιχεία τοΰ Εγκωμίου, μή υπάρχοντα εις τό κείμενον τοΰ 

Βίου ή εις άλλας προγενεστέρας πηγάς, είναι ή διήγησις θαυμάτων τινών τοΰ οσίου, 

τελεσθέντων ένφ ακόμη ούτος ήτο έν ζωή (§§ κε', λβ ') . 

Τό Έγκώμιον τοΰ 'Αθανασίου, συγκρινόμενον προς τάς πηγάς του, παρουσιά

ζει καί τινας ανακρίβειας, παρανοήσεις ή σφάλματα, είς τά όποια ύπέπεσεν ό πανη

γυριστής έν τή προσπάθεια του Οπως εξογκώστ) ή διευρύνη γνωστά ήδη γεγονότα. 

Έπιθυμών δέ νά κατονομάση τόν πατριάρχην ό όποιος άνέθεσεν είς τόν Χρι

στόδουλον την «προστασίαν» τοΰ Ορους Λάτρου, συγχέει αυτόν προς τόν πατριάρ

χην Νικόλαον [Γραμματικόν] ·\ 

Τα 'έγγραφα. 

Άρχειακαί πηγαί έπιβεβαιοΰν έν πολλοίς τά ύπό τών αφηγηματικών καί 

άλλων πηγών ίστορούμενα, προσφέρουν δέ καί περαιτέρω στοιχεία διά νά παρακο-

λουθήσωμεν τό ιστορικόν τής μονής, τόν βίον καί τήν δράσιν τοΰ ίδρυτοϋ της κτλ. 

"Οχι μόνον οί Βίοι καί τά 'Εγκώμια, άλλα καί αυτά ταΰτα τά ύπο τοΰ ίδρυτοϋ τής 

μονής συνταχθέντα κείμενα, ώς ή Ύποτύπωσις, ή Διαθήκη καί ό Κωδίκελλος, 

διαφωτίζονται είς πολλά σημεία καί άποκτοΰν πρόσθετα τεκμήρια γνησιότητος καί 

αξιοπιστίας, χάρις είς την αύθεντικήν μαρτυρίαν τών αντιστοίχων εγγράφων. 

Τ ό ά ρ χ ε ϊ ο ν τ ή ς Π ά τ μ ο υ είναι πλουσιώτατον είς βυζαντινά έγ

γραφα, επίσημα καί ιδιωτικά. Περιλαμβάνονται είς αυτό έ'γγραφα αυτοκρατορικά, 

πατριαρχικά, δημοσίων λειτουργών κλπ., διαοήκαι ηγουμένων, δωρητήρια ή πωλη

τήρια έγγραφα, καταγραφαί βιβλίων καί ιερών σκευών κ.π.ά., προσέτι δέ καί κατα-

γραφαί εγγράφων μή σωζόμενων πλέον. Τά αναγραφόμενα είς τάς καταγραφάς 

ταύτας έγγραφα, τών όποιων είκάζομεν κατά τό μάλλον ή ήττον τό περιεχόμενον, 

καθώς καί εκείνα τά όποια μνημονεύονται είς τό κείμενον σωζόμενων εγγράφων, 

αυξάνουν κατά πολύ τό εϊς τήν διάθεσιν τοΰ μελετητοΰ αμέσως ή εμμέσως γνωστόν 

άρχειακόν ύλικόν. 

Κατωτέρω απαριθμούνται καί χρησιμοποιούνται εκάστοτε εις τό οίκεϊον κε-

φάλαιον τά αντίστοιχα έγγραφα : έκδεδομένα καί ανέκδοτα, αμέσως ή εμμέσως 

γνωστά. 

1. Λιαθηκη, MM, σελ. 83. 

2. Ή διαθήκη τοΰ καθηγουμένου Σάββα σφζεται εισέτι είς τό άρχεϊον τής έν Πάτμω μονής. Μέχρι τοΰδε 
έπιστεύετο ότι πρόκειται περί έγγραφου μεταγενεστέρου καθηγουμένου της μονής καί διά τούτο είχε τοποθετηθη 
ύπο τών Miklosich καί Müller μεταξύ τών έγγραφων τοϋ ΪΔ' αιώνος (MM, σελ. 241 - 246, άρ. 104). Περί τής 
χρονολογήσεώς του βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , Σάββας, σελ. 222 κέ. 

3. Έγκώμιον, § μ'. Ό 'Αθανάσιος είχεν ίσως προ οφθαλμών τό «σιγιλλιώδες γράμμα» τοΰ πατριάρχου 
τούτου προς τόν Χριστόδουλον, διά τοΰ οποίου δ όσιος άπηλλάσσετο τής προστασίας τοΰ δρους Λάτρου. 'Εντεύθεν 
ίσως προήλθεν ή σύγχυσις, ή όποια υπάρχει καί είς τόν Βίον Β', έταλαιπώρησε δέ ούκ ολίγον τους μέχρι τοΰδε 
έρευνητάς. Πρβλ. ανωτέρω, σελ. *13. 
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2 . - 0 ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 

ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΙΣ ΠΑΤΜΟΝ 

Ό ιδρυτής τής Μονής Πάτμου Οσιος Χριστόδουλος ' είχε γεννηθή (κατά 
τό πρώτον ήμισυ τοΰ ΙΑ' αιώνος) εί'ς τίνα κώμην τής Βιθυνίας 2. Νέος ακόμη κατέ-
φυγεν είς μοναστικόν κέντρον τοΰ 'Ολύμπου τής Βιθυνίας 3, πριν ή άρχίση τάς άνά 
τον κόσμον αποδημίας, κατά τάς οποίας έφθασεν ΐσως καί μέχρι τής Ρώμης 4. 
'Ακολούθως μεταβαίνει είς προσκύνησιν τών 'Αγίων Τόπων •' καί αποσύρεται εις 
τήν έρημον 6. Εκείθεν υποχρεούται, ένεκα τής προελάσεως τών Τούρκων, νά φύγη. 
Τότε εγκαθίσταται εις τήν έπί τοϋ Ορους Λάτρου μονήν τοΰ Στύλου 7, όπου γίνε
ται καί «πρώτος» ή «αρχιμανδρίτης» 8 τοΰ Ορους. 

1. Περί τοΰ οσίου Χριστοδούλου υπάρχουν αϊ παλαιαί μονογραφία', τοΰ E. L e 1) α Γ b ί 0 Γ, Saint - Chri-
stodule et la réforme des couvents grecs au XIe s., Παρίσιοι 1863, καί τοϋ P. R e n a u d i n, Saint - Chri
stodule, higoumène de Saint-Jean â Patmos, Rev. Or. Chrét. 5 (1900), σελ. 215 - 246, at όποίαι όμως είναι 
λίαν ανεπαρκείς. — Βλ. ωσαύτως C h. D i e h 1, Le trésor et la bibliothèque de Patmos au commencement 
du 13e s., BZ 1 (1892), σελ. 488 - 490. — W i e g a n d - [ D e l e h a y e ] Milet III, 1. Der Latinos, Βερο-
λΐνον 1913, σελ. 187 κέ. — Α. R u d a k ο ν, Oierki vizantijskoj kultury po dannym greleskoj agiografii, 
Μόσχα 1917, σελ. 258 - 259. — Ή γενικωτέρα εργασία τοϋ L. Ο e e ο n ο m ο s, La vie religieuse au temps 
des Comnènes et des Anges, Παρίσιοι 1918, σελ. 142 - 153, καθώς καί τά ειδικά άρθρα (ύπο τό λ. Christodule) 
τοΰ V. L a u r e n t , έν Lex. für Theol. und Kirche, Π, σελ. 932, τοΰ R. J a n i n, έν Diet. d'Hist. et de 
Géogr. EccL, XII, σελ. 776 - 777, τοϋ M. V i 11 e r, έν Diet, de Spirit., II, σελ. 875 - 876, συνοψίζουν τήν έπί 
τοΰ θέματος (ανεπαρκή καί ουχί άπηλλαγμένην ανακριβειών) πάλαιαν βιβλιογραφίαν. — Λίαν κατατοπιστικόν, 
υπερβαίνον κατά πολύ τά πλαίσια ενός τουριστικοΰ όδηγοϋ, τό βιβλίον τής "Α. Χ α τ ζ η ν ι κ ο λ ά ο υ - Μ α ρ α β α , 
Πάτμος, 'Αθήναι 1957 (τό αυτό καί εις γαλλικήν ϊκδοσιν). — Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος Χριστόδουλος. 

2, Βίος § γ', Έγκώμιον 'Αθανασίου § γ', Έγκώμιον Θεοδοσίου § β'. — "Αγνωστον ποΰ στηριζόμενος, ό 
R e n a u d i n (Christodule, σελ. 215) γράφει δτι ό όσιος έγεννήθη τό 1025. 

3 Ή 'Τποτύπωσις (§ β') δέν μνημονεύει ρητώς τό μοναστικόν κέντρον, δπου κατέφυγε τό πρώτον ό δσιος-
τοΰτο αναφέρει ό Βίος (§ ε'), τό Έγκώμιον 'Αθανασίου (§ γ ') καί τό Έγκώμιον Θεοδοσίου (§ γ ' ) . 

4. Έν τή 'ϊποτυπώσει ό Χριστόδουλος όμιλεϊ λίαν ασαφώς περί τών προ τής μεταβάσεως του είς Παλαι-
στίνην ταξιδιών του (§ γ ' ) . Ό Βίος μνημονεύει τήν εις Ρώμην έπίσκεψιν τοΰ όσιου (§ ς ' ) , τήν οποίαν επαναλαμ
βάνει το Έγκώμιον τοΰ 'Αθανασίου (§ γ') καί τό Έγκώμιον Θεοδοσίου (§ δ'). Έ π ί τής πληροφορίας ταύτης έστη-
ριξεν όλόκληρον θεωρίαν ό R e n a u d i n (Christodule, σελ. 217 κέ) : δτι ό Χριστόοουλος, μεταβαίνων είς 
Ρώμην περί τό 1054, ήτο τότε ρωμαιοκαθολικός, «καθώς καί όλόκληρον τό πατριαρχεϊον της Κωνσταντινουπό
λεως»· άργότερον δμως, μετά τήν γνωριμίαν του μέ τόν αυτοκράτορα Άλέξιον Α' Κομνηνον, έγινεν εχθρός τοϋ κα
θολικισμού. Εις ύποστήριξιν τής γνώμης του, ότι è Χριστόδουλος ήτο ρωμαιοκαθολικός, επικαλείται τό γεγονός 
δτι ό δσιος έχει καταχωρισθή είς λατινικά μαρτυρολόγια κλπ., πράγμα ανακριβές. 'Αλλ' είναι γνωστόν, ότι τό 
σχίσμα τοϋ 1054, κατά τους πρώτους τουλάχιστον μετά τοΰτο χρόνους, δέν είγεν εύρυ-τεραν άττηχησιν δυν«μένην 
νά δημιουργήση άγεφύρωτον χάσμα (πρβλ. Β. L e i b , Rome vue de Byzance au XIe s., Byzantion 3, 1926, 
σελ. 233 - 240), καί δτι τό ταξίδιον είς τήν πάλαιαν Ρώμην έξηκολούθει καί κατά τόν ΙΑ' αιώνα νά περιλαμβά
νεται είς τόν κύκλον τών ευσεβών περιηγήσεων πολλών μοναστών καί προσκυνητών έξ 'Ανατολής· βλ. καί Β. 
L e i b , Rome, Kiev et Byzance à la fin du XIe s., Παρίσιοι 1924, σελ. 93 κέ. 

5. Ύποτύπωσις § γ', Βίος § ς', Έγκώμιον 'Αθανασίου § γ', Έγκώμιον Θεοδοσίου § δ'. 
6. 'Τποτύπωσις § γ', Βίος § ζ', Έγκώμιον 'Αθανασίου § γ', Έγκώμιον Θεοδοσίου § δ'. 
7. 'Τποτύπωσις § γ', Βίος §§ ζ ' _ ΐ ' , Έγκώμιον 'Αθανασίου §§ γ ' - δ', Έγκώμιον Θεοδοσίου §§ δ ' - ε ' . 
8. "Τποτύπωσις § ε', Βίος § θ', Έγκώμιον 'Αθανασίου §§ ς' - θ', Έγκώμιον Θεοδοσίου § ε'. —Περί τών 

απόψεων τοϋ πατρός J. D a r r o u z è s {Grands Centres, σελ. 445) ώς προς τήν σημασίαν τοϋ δρου «πρώ
τος» β)., κατωτέρω, σελ. *23 καί *27, σημ. 3. 
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Είς το Λάτρος è Χριστόδουλος ανέπτυξε πλουσίαν δράσιν καί έγένετο εύρύ-

τερον γνωστός. Περί της παραμονής του είς τό μοναστικόν κέντρον τοΰ παρά τήν 

Μίλητον Ορους Λάτρου (ή Λάτρους ή Λάτμου) 1 καί συγκεκριμένως είς τήν έπί τοΰ 

τούτου μονήν τοΰ Σ τ ύ λ ο υ , έκτος τών αγιολογικών πηγών, αϊ όποϊαι, ώς εί-

δομεν, είναι έν πολλοίς αόριστοι καί ασαφείς, συμπληρωματικάς μαρτυρίας, πλέον 

άπηκριβωμένας, παρέχουν έγγραφα τής εποχής, διασωθέντα είς τό άρχειοφυλα-

κεϊον τής μονής Πάτμου. Τ ά έγγραφα ταΰτα εΐναι : 

1. Ένταλμα γενόμενον παρά Χριστοδούλου μονάχου και καθηγουμένου 

τής εν τώ δρει τοϋ Λάτρου μονής τοϋ Στύλου και επιδοθέν Σάββα τώ τιμιωτάτω 

μοναχω και έν Κυρίω πατρϊ ημών, και Λουκά, μοναχώ καί οικονομώ τής αυτής 

μονής τοϋ Στύλου, μηνι Μαρτίω, Ινδικτιώνος β' [ = 1079] 2. Τό έν λόγω ένταλμα 

επιδίδει ό όσιος Χριστόδουλος είς τους μοναχούς Σάββαν καί Λουκάν τής μονής 

Στύλου, τους οποίους ορίζει άντικαταστάτας αύτοϋ είς τήν διοίκησιν τής μονής. 

Τό εγγραφον χρονολογείται μηνι Μαρτίω, Ινδικτιώνος β', Ώ ς θά δειχθή κατωτέρω, 

ό Χριστόδουλος είχε διατελέσει καθηγούμενος τής μονής Στύλου μετά τό έτος 

1075 — άντιστοιχοΰν προς ίνδικτιώνα ιγ' — καί πρό τής μεταβάσεως του είς Πά

τμον, δπου ευρίσκεται τό 1088 — έτος αντιστοιχούν προς ίνδικτιώνα ια'. Κατά 

ταΰτα, ή αναγραφομένη είς τό ένταλμα β' Ινδικτιών αντιστοιχεί μόνον προς τό 

Ιτος 1079. 

2. "Εγγραφον τοΰ αύτοΰ Χριστοδούλου προς μή μνημονευόμενον πατριάρχην, 

άχρονολόγητον 3. Έ ν αύτώ ό Χριστόδουλος, άπολογούμενος, υποστηρίζει δτι ουδέ

ποτε ή μονή τοΰ Στύλου ύπήρξεν υποτελής καί ανασκευάζει διατυπωθείσας κατη

γορίας έν σχέσει προς διαχειριστικάς καί άλλας ανωμαλίας. 

3. Άνέκδοτον εγγραφον, προφανώς πατριαρχικόν, άναφερόμενον ϊσως εις 

τήν διακυβέρνησιν τής μονής τοΰ Στύλου. Τό εγγραφον τοϋτο, λίαν έφθαρμένον 

καί κεκαλυμμένον διά παχέος χάρτου, είναι γεγραμμένον έπί τοΰ νώτου τοΰ ανω

τέρω υπ' αριθ. 2 μνημονευθέντος γράμματος τοΰ Χριστοδούλου προς άδηλον πα

τριάρχην 4. Πιστεύω δτι τό δπισθόγραφον τοΰτο εγγραφον ήτο ή πατριαρχική λύσις, 

ή δοθείσα είς τήν έπί τής πρόσθιας Οψεως γεγραμμένην ύπο/α^σίντοΰ Χριστοδούλου5. 

1. Περί τοΰ μοναστικοΰ τούτου κέντρου βλ. S. G u y e r, Die byzantinischen Klöster im Latmos -
Gebirge bei Milet, Klio 9 (1909), σελ. 134 - 137. — W i e g a n d - [D e 1 e h a y e], Milet, 111,1 : Der 
Latmos, Βερολϊνον 1913. — V. L a u r e n t , Latmos, έν Lexikon für Theologie und Kirche, τόμ. 6 (1961), 
σελ. 821 - 8 2 2 . — B e c k, Kirche, σελ. 211 - 212. — L a u r e n t, Corpus, E' 2, σελ. 156. — Βλ. επίσης 
Β ο κ ο τ ο π ο ύ λ ο υ , Λάτρος, σελ. 69 κέ. — Τ ο ΰ α ύ τ ο ϋ , έν Byzantion 36 (1966 ), σελ. 213 κέ. — J a n i n -
D a r r o u z è s , Grands Centres, σελ. 216 κέ. 

2. MM, σελ. 16-17, άρ. 3. —Περί τής χρονολογίας ταύτης βλ. καί κατωτέρω, σελ. *24. 
3. MM, σελ. 17-19, άρ. 4. —Πρβλ. G r u m e l , Régestes, άρ. 911. 
4. Κατόπιν εκθέσεως τοϋ έγγραφου είς ίσχυράς ακτίνας, διεπίστωσα δτι τοΰτο, άποτελούμενον έξ 8 στίχων, 

ήτο γεγραμμένον διά μεγάλων, παχέων καί μελανών γραμμάτων (κυρίως μεγάλα τά γράμματα « καί r ) , είχε δέ 
πρό της έπικολλήσεως τοΰ χάρτου επιμελώς καταστραφή : πολλά γράμματα έχουν άποξεσθή, ώστε νά καταστή 
αδύνατος ή άνάγνωσις αύτοϋ. 

5. Κατά ταΰτα, τά εγγραφον τοϋτο, περιέχον έπί τής μιας δψεως τήν ύπόμνηαιν καί όπισθογράφως τήν 
λΰοΊν, αποτελεί τό παλαιότερον σωζόμενον δείγμα τοΰ είδους τούτου, τό όποιον χρησιμοποιεί καί ή αυτοκρατορική 
καί ή πατριαρχική γραμματεία. 



Α ' - Η ΙΔΡΤΣΙΣ Τ Η Σ ΜΟΝΗΣ, Ο ΙΔΡΥΤΗ Σ \ΥΤΙΙΣ ΚΤΛ. (1088- 1093) *2;5 

4. Υπόμνημα τοΰ πατριάρχου Νικολάου Γ' τοΰ Γραμματικού (1085 - 1111) 

προς τόν Χριστόδουλον, μηνός 'Ιουνίου, Ινδικτιώνος [δε]κάτης, έτους. . . [— 1087] χ . 

Κατά τό εγγραφον τοΰτο ό Χριστόδουλος τ?]ς έν τω δρει τοΰ Λάτρου εύαγε-

στάτης μονής ήτοι τον Στύλου τήν αρχήν τε καί προστασίαν εδέξατο παρά τοΰ 

αοιδίμου έν πατριάρχαις κυροϋ Κοσμά [1075-1081] · και μέχρι μεν τίνων, 

ουκ ολίγων ένιαυτών, καλώς τα τής ήγουμενείας διεϊπε. . . Κατά ταΰτα, ό όσιος 

Χριστόδουλος είχεν αναλάβει τήν προστασίαν τής έπί τοΰ όρους Λάτρου μονής 

τοΰ Στύλου πατριαρχεύοντος τοΰ Κοσμά, ήτοι μετά τό 1075. 

5. Χρνσόβονλλον τοΰ αύτοκράτορος 'Αλεξίου Α' τοΰ Κομνηνοΰ, άπολυθέν 

κατά Μάρτιον τοΰ έτους 6593 ( = 1085). - Διά τοΰ εγγράφου τούτου ό 'Αλέξιος 

χορηγεί φορολογικάς άπαλλαγάς είς τήν μονήν, τήν οποίαν ειχεν ιδρύσει έν Κω 

ό Χριστόδουλος. ό πριν εν τώ δρει τοϋ Λάτρου ποιούμενος τάς διατριβάς '-'. 

Ώ ς ε'ίδομεν ανωτέρω (εγγραφον ύπ' αριθ. 4 τής ημετέρας αναγραφής), έπί 

τής πατριαρχείας τοΰ Κωνσταντινουπόλεως Κοσμά, δηλ. μεταξύ τών ετών 1075 

καί 1081, ανετέθη εϊς τόν οσιον ή προστασία τής έπί τοΰ Ορους Λάτρου μονής τοΰ 

Στύλου 3. Τό γεγονός τοΰτο επέτρεψε νά διατυπωθή ή γνώμη δτι είχε προηγηθή 

μακρά θητεία τοΰ οσίου είς τήν έν λόγω μονήν τοΰ Ορους Λάτρου. Περί τούτου 

Ομως δέν υπάρχουν πλείονα στοιχεία. 

Κατά τό ύπ' αριθ. 1 εγγραφον, ό Χριστόδουλος τόν Μάρτιον τοΰ 1079 ορίζει 

άντικαταστάτας αύτοΰ είς τήν διοίκησιν τής μονής τόν Σάββαν καί Λουκάν, διότι 

ό ϊδιος, λόγω άλλων υποχρεώσεων καί ανωτέρων καθηκόντων ( δι' ετέρας άναγκαιο-

τάτας δουλείας ου τήνδε τήν καθ' ημάς μονήν μόνην ώφελούσας, άλλ' ήδη καί δλον 

1. MM, σελ. 30-32, άρ. 10. Πρβλ. G r u m e ] , Régestes, άρ. 944.— Τά εγγραφον, λίαν έφθαρμένον 
έν άρχΫ; καί έν τέλει, σφζεται έν πρωτοτυπώ εις τό άρχεϊον τής Πάτμου. Τήν παρά MM συμπλήρωσιν τοϋ άριθμοΰ 
τής ίνδι.κτιώνος [δε}κάτης έπεβεβαίωσεν ή νέα έξ αυτοψίας άνάγνωσις. Κατόπιν επιμελεστέρας μελέτης, διά συ
σκευής υπεριωδών άκτίνων, τοΰ λίαν έφθαρμένου εί<: τά σημεΐον τοΰτο εγγράφου, ήδυνήθην νά αποκαταστήσω καί 
τήν τελ<:υταίαν φράσιν, τήν οποίαν παρέλειψαν οί MM : ίτους εξακιύχιλιοατοϋ πεντακοσιοστοϋ ενενηκοστοϋ πέμπτοι' 
(6595 -= 1087). 

2. Βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 4, σελ. 31 κέ. 
3. «τοΰ Στύλου τήν αρχήν τε καί προστασίαν έδέξατο» (MM, σελ 30). Ό ίδιος ό Χριστόδουλος λέγει : 

«τό γαρ δρος τοΰτο τοϋ Λάτρου ήμϊν ένεπιστεύθη παρά τής πατριαρχικής μακαριότητος καί rìjv τοΰ πρώτον 
κλήσιν ιίσχομεν έν αύτώ» ( ' ϊποτ. § ε'). Κατά τον Βίον Α' (§ θ') ό πατριάρχης «τοΰ παντός δρους άρχιμανδρίτην 
καθίστησι» τόν Χριστόδουλον, αν καί ούτος «τόν ήσύχιον βίον ένστερνισάμενος, άπωθεϊτο τήν προστασίαν». Κατά 
τό Έγκώμιον τοΰ 'Αθανασίου (§ 0') «δέχεται τοίνυν [6 δσιος] τών έν τω δρει τήν προστασίαν καί επιμέλειαν». — 
Κατά ταΰτα ό Χριστόδουλος ήτο κχθηγούμενος τής μονής Στύλου καί πρώτος τοΰ ορούς Λάτρου. Τό προνόμιον 
τοΰ πρώτον τοΰ ορούς Λάτρου δίεξεδίκουν συνήθως αί μαναί Κελλ'-βάρων καί Στύλου' βλ. B e c k , Kirche, σελ. 
211-212, καί L a u r e n t , Corpus, E' 2, σελ. 156.— Περί τοΰ δρου καί τοΰ θεσμού τοΰ πρώτου βλ. V. G r u m e 1, 
Les prêtes de la Sainte Montagne sous Alexis I Comnène et le patriarche Nicolas III, REB 5 (1947), σελ. 
206 - 207.— J. D a r r o u z è s , Liste des proies de l'Athos, είς τόν τόμον Millénaire du Aloni Athos, Cheve-
togne 1963, σελ. 407 κέ. Περί τοΰ θέματος τούτου βλ. καί κατωτέρω, σελ. *27. Ό δρος προστασία άπαντα καί είς 
δλλα κείμενα : Εις τό Τυπικόν λ.χ. τοϋ ίδρυτοϋ τής έν Κύπρω μονής Μαχαιρά αναγράφεται : «τήν προστασίαν 
πασαν της μονής άναδέξασθαι» (MM, τόμ. Ε', σελ. 425)· είς την διαθήκην τοϋ ίδρυτοϋ τής έν Άγίω "Ορει Μεγίστης 
Λαύρας 'Αθανασίου άπαντ? ό δρος προστάτης ( P h . M e y o r , Die Haupturkunden für die Geschichte der 
Athosklöster, Λιψία 1894, σελ. 125 κέ.). — Περί τοϋ δρου καί τοΰ θεσμοΰ τούτου (προστάτης, Ιπ'ιτροπος, άντι-
λήπτωρ κλπ.) βλ. H e r m a n , Ricerche, σελ. 335 κέ. — Actes de Lavra?, σελ. 45. 
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το δρος κοινώς), αναγκάζεται νά αναχώρηση εκείθεν (άποδημεϊν. .. έκβιαζό-
μεθα) '. Τότε, πιθανώτατα, μεταβαίνει εις Κωνσταντινούπολη προς διευθέτη-
σιν άναφυέντων ζητημάτων, απαιτήσεων είς βάρος τής μονής καί διαχειριστικών 
τίνων ανωμαλιών. Έ κ τών σχετικών διαβημάτων του γνωρίζομεν άχρονολόγητον 
ύπόμνησιν, τήν οποίαν ύπέβαλεν είς τόν πατριάρχην (άναγραφομένην ανωτέρω, 
ύπ' αριθ. 2). Είς τό εγγραφον τοΰτο άπολογούμενος ό Χριστόδουλος λέγει ότι, 
δτε διηρπάγησαν χρήματα τής μονής, ούτος δέν ήτο εισέτι ηγούμενος τής μονής, 
τής οποίας τήν «προστασίαν» μόλις π ρ ο τ ρ ι ώ ν ε τ ώ ν άνέλαβεν .* . . . εΐ δε 
και απώλεσε [ή μονή] ταΰτα [ = τά χρήματα}, ουχ ημείς αίτιοι τής απώλειας 
εγενόμεθα τούτων ούδε γαρ δτε το κακόν ήρξατο τηνικαϋτα ήμεν και αυτοί τής 
αγίας ταύτης μονής προηγούμενοι [ . . . ] , άλλα προ τριών τούτων εν ι αυ
τών, ώς μή ώφελον, τήν προστασίαν αυτής ενεπιστενθην (MM, σελ. 18 -19 ). 
Επειδή γνωρίζομεν έκ τοΰ ύπ' αριθ. 4 εγγράφου οτι έπί πατριάρχου Κοσμά (1075 -
1081 ) εξεδόθη απαλλακτική άπόφασις υπέρ τοΰ Χριστοδούλου, συνάγομεν ότι ή 
έγγραφος αυτή απολογία (ή ύπ' αριθ. 2 ύπόμνησις) υπεβλήθη είς τόν πατριάρχην 
οπωσδήποτε πρό τοΰ 1081. Έάν τό άχρονολόγητον τοΰτο εγγραφον συνετάχθη, 
ώς νομίζομεν, περί τό 1079, ή έν αύτώ μνημονευομένη τριετής ήδη ήγουμενία τοΰ 
Χριστοδούλου εις τήν μονήν τοΰ Στύλου άρχεται άπό τοΰ 1076. 

Άπό τοΰ Μαρτίου τοΰ 1079, ότε ό Χριστόδουλος ορίζει άντικαταστάτας αύτοΰ 
είς τήν διοίκησιν τής μονής, έπαυσε, φαίνεται, νά άσκή αυτοπροσώπως τήν ήγου-
μενίαν. Τόν Μάρτιον τοΰ 1085 είς αύτοκρατορικόν εγγραφον (ανωτέρω ύπ' αριθ. 5 ) 
μνημονεύεται ό Χριστόδουλος ώς ό πριν έν τω δρει τοϋ Λάτρου ποιούμενος τας 
διατριβάς 2. 'Αλλ' ένώ εϊχεν εγκαταλείψει πρό πολλοΰ το Λάτρος, μόλις τόν Ίούλιον 
τοΰ 1 0 8 7 ύπέβαλεν ε γ γ ρ ά φ ω ς ενώπιον τ ή ς ίερας Συνόδου τήν παραίτησίν του άπό 

τήν προστασίαν τής μονής τοΰ Στύλου (εγγραφον ύπ' αριθ. 4). 
'Εξαιρετικώς δύσκολους περιστάσεις, εξωτερικούς κινδύνους καί έσωτερικάς 

ανωμαλίας, άντεμετώπισεν ό Χριστόδουλος είς τό Λάτρος. 

Τό πατριαρχικόν γράμμα τοΰ 1087 (ανωτέρω αριθ. 4) εξαίρει τήν δράσίν του : 
Ά φ ' ής τής εν τψ δρει τοϋ Λάτρου εύαγεστάτης μονής, ήτοι τοϋ Στύλου, τήν αρχήν 
τε καί προστασίαν εδέξατο [ . . . ] , καλώς τα τής ήγονμενείας διείπε και το προσόν 
αύτώ ποίμνιον λογικον τής άλογου τών αιμοβόρων εθνών καί ολέθριου 
ορμής άθιγες διετήρει. Διά νά άμυνθή κατά τών αλλόπιστων επιδρομέων, ώχύρωσε 

1. Ό π. D a r r o u z è s {Grands Centres, σελ. 446) αμφιβάλλει έάν τό ένταλμα τοΰτο έγράφη Οντως 
έν Λάτρω, δπερ σημαίνει δτι αμφιβάλλει καί δια τήν προταθεϊσαν ύπ' έμοϋ χρονολόγησιν τής συντάξεως του κατά 
Μάρτιον τοΰ 1079. Έ ν πρώτοις, ή έν τω εγγράφω φράσις : άποδημεϊν μεν ημείς εκβιαζάμεθα, σημαίνει προφκνως 
δτι ô γράφων δέν έχει εισέτι αναχωρήσει έκ Λάτρου. 'Αλλά καί αν ακόμη ό Χριστόδουλος έγραψε τό ένταλμα τοϋτο 
άλλαχοΰ, π.χ. έν Στροβίλω ή έν Κώ ή έν Κωνσταντινουπόλει, πάλιν Οά ήτο δύσκολον νά δεχθώμεν δτι ό Μάρτιος 
τής β' ίνδικτιώνος είναι δυνατόν νά αντίστοιχη προς £λλο ϊτος, πλην τοϋ έτους 1079. Τό έτος 1064 (προς τό όποιον 
αντιστοιχεί ή αμέσως προηγουμένη β' ίνδικτιών) αποκλείεται, έφ' δσον έπί πατριαρχείας τοΰ Κοσμά (1075 - 1081) 
δ Χριστόδουλος ανέλαβε τήν προστασίαν τοΰ Λάτρου ή τοΰ Στύλου, καί κατ' άκολουθίαν εύρίσκετο έν Λάτρω 
τουλάχιστον μέχρι τοϋ 1075. Ωσαύτως αποκλείεται τό έτος 1094 (προς τό όποιον αντιστοιχεί ή αμέσως επομένη 
β' ίνδικτιών), διότι τότε πλέον ό Χριστόδουλος δέν εύρίσκετο έν ζωή. 

2. Βλ. κατωτέρω ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 5, στ. 7, σελ. 33. 
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τήν μονήν : και τον είς ούδεν χρηματίζοντα Στύλον καί πέτραν μόνον όρώμενον τοις 

παριοΰσιν ύψηλήν, εις καστέλλιον άπήρτισε προς σωτηρίαν τών έν τή μονή 

τελούντων απάντων (MM, σελ. 30) . Πριν ή ακόμη άναλάβη τήν ήγουμενίαν όΧρι-

στόδουλος, ή μονή είχεν ήδη ύποστή διαρπαγάς. Έ π ί τών ημερών του, ώς γρά

φει ό ΐδιος άπολογούμενος (έγγρ. ύπ' αριθ. 2 ), ή κατάστασις έπεδεινο^θη : όπηνίκα 

έκορυψώθη τό κακόν καί πανταχοϋ έπετάσθη τ à θ ή ρ α τ ρ α τών εχθρών, 

δτε * ουκ ην διαπράξασθαι δσα ήθέλομεν [ . . . ] , ουδείς ήμιν τών έχεφρόνων άμέ-

λειαν ίγκαλέσεται ή ραθν/ιίαν δσον γαρ άνήκεν ήμΐν, και έσπουδάσαμεν καί διανέ-

στημεν είς τό διασώσασθαι ταΰτα' ει δε μ,ή ίσχύσαμεν, μ ι κ ρ ο ΰ δ ε Ι ν και 

περί αυτήν τήν ζ ω ή ν οι μέλλοντες κινδύνευσα ι, ουδείς 

ημάς καταδικάσειε. .. (MM, σελ. 19). 

Λ.ί ανωτέρω φράσεις περί «αιμοβόρων εθνών» καί τής «όλεθρίου ορμής» αυτών, 

δραματικά! εξιστορήσεις ότι «έκορυφώθη τό κακόν καί πανταχού έπετάσθη τά 

θήρατρα τών εχθρών» καί ή περιγραφή τών κινδύνων, τους όποιους άντεμετώπιζον 

οί μοναχοί τοΰ Λάτρου, αναφέρονται ασφαλώς είς τήν ραγδαίαν προέλασιν τών 

Τούρκων μετά τήν δεινήν ήτταν τών Βυζαντινών στρατευμάτων είς Μαντζικέρτ 

τό 1071 2. Οί Τοΰρκοι άπό τοΰ 1073 ερημώνουν τήν υπαιθρον άπό Τραπεζοΰντος 

μέχρι Μιλήτου καί άπό 'Αντιοχείας μέχρι Χρυσοπόλεως. Ή έξάπλωσις αυτή δέν 

είχε χαρακτήρα μονίμου κατακτήσεως τών εδαφών τής Μικράς 'Ασίας, άλλα τήν 

συνήθη εις τά πολεμικά εκείνα στίφη μορφήν τών εποχικών επιδρομών, razzias 3 . 

"Αγνωστον είναι, πότε αϊ έπιδρομαί αύται ήρχισαν νά έξελίσσωνται είς μονιμωτέ-

ρας κατακτήσεις. Δέν εϊναι επίσης ακριβώς γνωστόν, πότε οί Τοΰρκοι κατέλαβον 

τήν περιοχήν τής Μιλήτου, Οπου καί τό Ορος Λάτρος. Τά έπί τοΰ Ορους τούτου 

μοναστικά κέντρα κατώρθωσαν νά επιζήσουν καί έν μέσω τών δεινών τούτων περι

πετειών 4. Ό Χριστόδουλος ευρίσκεται ακόμη είς τήν μονήν τοΰ Στύλου τόν Μάρ

τιον τοΰ 1079 6, μετά δέ τίνα έτη, ώς θα ϊδωμεν, έμερίμνησε διά τήν διάσωσιν τών 

έκεϊ κειμηλίων. 

'.Αλλά, πλην τών εξωτερικών κινδύνων, ό Χριστόδουλος άντεμετώπισε καί 

έσωτερικάς ανωμαλίας κατά τήν θητείαν του είς Λάτρος. Τό ύπ' αριθ. 2 εγγραφον, 

ή απολογία τοΰ Χριστοδούλου προς τόν πατριάρχην, μαρτυρεί ότι ή μονή τοΰ Στύ-

1 Οί MM εκδίδουν ότι. 
2 Περί τής μάχης ταύτης καί τής σημασίας της βλ. Δ. Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ, Βυζαντινή 'Ιστορία, 'Αθήναι 

1972, σϊλ. 491 κέ. — O s t r o g o r s k y , Geschichte3, σελ. 284 κέ., καί είδικώτερον C. C a h e n, La campa
gne de Mantzikert d'après les sources musulmanes, Byzantion 9 (1934), σελ. 613 - 642. — M. M a t h i e u , 
Une source négligée de la bataille de Mantzikert, les Gesta Roberti Wiscardi, Byzantion 20 (1950), σελ. 
89-103. — V r y o n i s , Asia Minor, σελ. 74 κέ., 96 κέ. 

3. J . L a u r e n t , Les Turcs Seldjucides dans l'Asie occidentale, Παρίσιοι 1913, σελ. 9 3 - 9 4 . — C. 
C a h e n, La première pénétration turque en Asie Mineure, Byzantion 18 (1948 ), σελ. 28 κέ. — V r y ο n i s, 
ενθ' άνα>τ., σελ. 103 κέ., 110 κέ. 

4. Πρβλ. L a u r e n t , Corpus, E' 2, σελ. 156. — J a n i n - D a r r o u z è s , Grands Centres, σελ. 219. 
5. Συνεπώς, 6 ισχυρισμός τοϋ L e b a r b i e r (Saint - Christodule, σελ. 14), δτι οί Τοΰρκοι κατέλαβον 

τό Λάτρος τό 1077, δέν ευσταθεί- οδτε καί ή αποψις τοΰ R e n a u d i n (Christodule, σελ. 228), δτι è Χριστό-
δουλος αναχωρεί έκ τών μονών τοϋ Λάτρου τό 1077/8. Ό Κ. "Α μ α ν τ ο ς (Σχέσεις 'Ελλήνων και Τούρκων, 
τόμ. Α', 'Αθήναι 1955, σελ. 36) ανακριβώς σημειώνει ώς έτος αναχωρήσεως τοΰ Χριστοδούλου έκ Λάτρου τό 1091. 
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λου, μετά τάς διαρπαγάς τάς όποιας ειχεν ύποστή, ευρέθη εκτεθειμένη εις πολλάς 

απαιτήσεις καί ό ηγούμενος αυτής βεβαρημένος μέ διαφόρους κατηγορίας. Τής 

υποθέσεως ειχεν έπιληφθή ό πατριάρχης. 

Ώ ς προκύπτει έκ τοΰ έν λόγω έγγραφου, ό Χριστόδουλος μετέβη είς Κωνσταν

τινούπολη προς συνάντησιν τοΰ πατριάρχου· έτυχεν ευνοϊκής άκροάσεο^ς έκ μέρους 

του καί έζήτησεν άπαλλακτικόν εγγραφον, άθωωτικήν λύσιν. Ό πατριάρχης διε-

βεβαίωσε τόν Χριστόδουλον περί τής εύμενείας μέ τήν οποίαν τόν περιβάλλει καί 

τόν καθησύχασε περί τής επιτυχούς έκβάσεως τοϋ ζητήματος του. 'Αλλ' επειδή 

ό χρόνος παρήρχετο, χωρίς νά λάβη τήν άθωωτικήν λύσιν, ό Χριστόδουλος, άφοΰ 

προσεπάθησε (δις), άνευ αποτελέσματος, νά τύχη νέας ακροάσεως έκ μέρους τοΰ 

πατριάρχου, υπέβαλε γραπτήν άναφοράν, εγγραφον ύπομνηστικόν 1, μή διασωθέν. 

Τότε έλαβε τήν λύσιν τοΰ πατριάρχου (μή σωζομένην επίσης), ή όποια Ομως δέν 

ήτο απαλλακτική : ό πατριάρχης θά έδιδε τήν εύλογίαν του — δηλ. θά διεκήρυσσε 

τήν αθωότητα τοΰ Χριστοδούλου — μόνον αν έπεστρέφοντο τά χρήματα. Είς άπάν-

τησιν τής λύσεως ταύτης συντάσσει ό Χριστόδουλος τήν διασωθεϊσαν άπολογητικήν 

άναφοράν, έξ ής άρυόμεθα καί τάς ανωτέρω πληροφορίας περί τής όλης υποθέσεως. 

Τί χρήματα ήσαν εκείνα, τών οποίων τήν καταβολήν άπήτει ό πατριάρχης, δέν 

γνωρίζομεν ακριβώς. Ό Χριστόδουλος όμως αρχίζει τήν άπολογίαν του ύποστηρί-

ζων Οτι «ή έν τ ω Λάτρω όρει τοΰ Στύλου λαύρα», ή όποια «εσχε δομήτορα τόν έν 

όσίοις περιβόητον Παΰλον», ουδέποτε ύπήρξεν υποτελής καί ότι ουδέποτε έφηρμό-

σθησαν έπ' αυτής oca εϊωθε ytVeaöai επί τοις ύποτελέσει τή εκκλησία μοναστηρίοις. 

Έ κ τούτου συμπεραίνομεν Οτι τά χρήματα, τών οποίων τήν καταβολήν έζήτει ό 

πατριάρχης, ήσαν απαιτήσεις είς βάρος τής μονής, τών όποιων τήν νομιμότητα 

αρνείται ό Χριστόδουλος. Χρήματα πάντως — συνεχίζει περαιτέρω το εγγραφον — 

ή μονή δέν διαθέτει πλέον. Διά τήν άπώλειάν των δέ δέν ευθύνεται ό Χριστόδουλος, 

διότι, καθ' δν χρόνον ήρχισαν αϊ διαρπαγαί, δέν ήτο εισέτι ηγούμενος ό ϊδιος : πρό 

τριών μόλις ετών, ώς λέγει, τήν προστασίαν ταύτης [ = τής μονής] ένεπι-

στεύθην παρακλήσει τών τότε κρατούντων (MM, σελ. 18 - 19 ). 

Ποιοι ήσαν «οί τότε κρατούντες», οί όποιοι ανέθεσαν εις τόν Χριστόδουλον νά 

περίσωση τήν υπό διάλυσιν μονήν τοϋ Στύλου, δέν είναι γνωστόν. "Ισως ό Χριστό-

δουλος εννοεί ενταύθα τόν τότε στρατηγόν ή άλλον άρχοντα τής περιοχής. ('Απο

κλείεται πάντως νά έννοή τόν πατριάρχην ή τόν αυτοκράτορα, διότι καί πρό τριετίας 

ήτο ό αυτός πατριάρχης καί ό αυτός αυτοκράτωρ, ώστε δέν ήτο δυνατόν νά όμιλή 

περί «τών τ ό τ ε κρατούντων», έάν ύπενόει αυτούς ). Δυνατόν όμως ή φράσις 

«παρακλήσει τών τότε κρατούντων», νά αναφέρεται είς τους ηγουμένους τών μονών 

κα! άλλους τοπικούς παράγοντας τοΰ Λάτρου, οί όποιοι, ώς ιστορεί ό Βίος τοΰ 

όσιου (§ θ ') , καί είς τήν βασιλεύουσαν ενήργησαν όπως πεισθή ό Χριστόδουλος νά 

1. Είς τήν φράσιν τοϋ έγγραφου : ή δέ γε λύσις ή δοθείσα ήμίν εν τώ μηδέν μεν τών πολλών αίτονμενφ 
ήμό/ν ύπομνηατικψ, μόνον δέ άπολογονμένφ, οί MM (σελ. 18) μετέβαλον τό άπολογουμένφ [ = ύπομνηστικω] 
εις άπολογουμέναιν [ = ημών]. 
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άναλάβη τοϋ παντός δρους αρχιμανδρίτης '. Φαίνεται ότι ταυτοχρόνως ό Χριστό-

δουλος ανέλαβε τήν προστασίαν τής μονής τοϋ Στύλου " καί τόν τίτλον τοΰ πρώτου ·1 

ή τοϋ άρχιμανδρίτου τοΰ Ορους Λάτρου. 

Μετά τήν ανωτέρω γραπτήν άπολογίαν καί άλλα 'ίσως διαβήματα, ό Χριστό-

δουλας επέτυχε νά έκδοθή υπό μεν τοϋ πατριάρχου Κοσμά (1075 - 1081 ) άπαλλα-

κτικόν υπόμνημα, υπό δέ τοΰ πατριάρχου Ευστρατίου (1081 - 1084) άπαλλακτι-

κόν επίσης συνοδικον σημείωμα. Τά δύο ταΰτα έγγραφα δέν διεσώθησαν μνημο

νεύονται εις πατριαρχικόν εγγραφον τοΰ 1087 (ανωτέρω, αριθ. 4) . 

Τό υπόμνημα τοϋτο τοΰ πατριάρχου Νικολάου Γ' (1085 - 1111 ), άπολυθέν 

τόν Ίούνιον τοΰ 1087, αποπνέει πολύν σεβασμόν προς τό πρόσωπον τοΰ οσίου Χρι

στοδούλου. Έ ν αρχή εξαίρεται ή πολιτεία τοΰ όσιου καί οί αγώνες αύτοΰ είς τήν 

μονήν τοΰ Στύλου, τής όποιας «τήν αρχήν τε καί προστασίαν εδέξατο παρά τοΰ 

άοιδίμου έν πατριάρχαις κυροΰ Κοσμά», ήτοι, ώς ελέχθη ανωτέρω, περί τό 1076. 

Και μέχρι μέν τίνων ουκ ολίγων ενιαυτών καλώς τα τής ήγονμενείας διεΐπε (άπό 

τοΰ Μαρτίου τοΰ 1079, ώς εΐδομεν, είχε παύσει νά άσκή αυτοπροσώπως τήν ήγου-

μενίαν είς τήν μονήν τοΰ Στύλου καί, ώς θά ίδωμεν, εύρίσκετο μακράν τοΰ Λάτρου, 

ότέ μέν εϊς Κωνσταντινούπολη, ότέ δέ είς Στρόβιλον ή Κών κ.ά. Έ ν ώ όμως πρό 

πολλοΰ έχει αποχωρήσει άπό τό Λάτρος, τώρα μόλις υποβάλλει επισήμως τήν πα-

ραίτησίν του) : . . . τα νϋν δέ, ουκ οϊδ' δθεν όκλάσας — συνεχίζει τό πατριαρχικόν 

εγγραφον τοΰ 1087 — εϊθ' υπό γήρως, εϊθ' ύπ' άλλης περιπέτειας τινός, ήρετίσατο 

τήν τής ρηθείσης μονής προστασίαν καταλιπεΐν [ . . . ] · διά τοϋτο, είς μέσον στάς 

επ' δψει τοϋ τηνικαϋτα παρατυχόντος ήμϊν συνεδρίου Ιερωτάτου, τήν τε παραίτη-

σιν τής οικείας αρχής εγγράφως κεκόμικε και τα προσόντα τούτω τών πρό 

ημών άγιωτάτων αρχιερέων έγγραφα νπεδείκνυεν. .. Τά έγγραφα, τά όποια προσε-

κόμισεν είς τήν Σύνοδον ό Χριστόδουλος, ήσαν αϊ άπαλλακτικαί αποφάσεις τών 

προγενεστέρων πατριαρχών Κοσμά (1075 - 1081 ) 4 καί Ευστρατίου (1081 -

1084 ) 5 . Ό νέος πατριάρχης επικυρώνει ταΰτα καί επαναλαμβάνει Οτι διά τά 

«ιερά» (σκεύη;) τής μονής καί διά τάς είκοσι λίτρας χρυσίου (απολεσθέντα προ-

1. Βίος § θ', έκδ. Βοΐνη, σελ. 120. — Πρβλ. καί L a u r e n t , Corpus, E' 2, σελ. 156. 
2. Πρό τοΰ Χριστοδούλου καθηγούμενος τής μονής τοΰ Στύλου ήτο ή άλλος τις Χριστόδουλος, περί τοΰ 

οποίου ουδεμία μαρτυρία υπάρχει, πλην εκείνης τοϋ σημειώματος τοϋ παρισινού κωδικός 598, ή Έφραίμ τις. Πρβλ. 
νέαν άνίγνωσιν τοϋ σημειώματος τούτου ύπό D a r r o u z è s (Grands Centres, σελ. 234-236). 

3. Ό π. D a r r o u z è s (Grands Centres, σελ. 445) διατυπώνει τήν άποψιν Οτι ό Χριστόδουλος διε
τέλεσε πρώτος της μονής τοϋ Στύλου καί ουχί πασών τών μονών τοΰ Λάτρου. Καί προσθέτει : Ce sont les auteurs 
p o s t é r i e u r s [τ.ε\ οί συγγραφείς τοΰ Βίου καί τών 'Εγκωμίων τοΰ Χριστοδούλου] qui interprètent le titre 
de Christodoulos comme celui d'archimandrite». — Θά έδεχόμην δτι τοϋτο ανταποκρίνεται προς τά πράγματα, 
έάν δέν ύπήρχεν ή ρητή μαρτυρία αύτοΰ τούτου τοΰ Χριστοδούλου, έν τη Ύποτνπώσει του [μαρτυρία τήν οποίαν 
έπεσημο;να εις τό βιβλίον μου "Οσιος Χριστάδουλος, σελ. 88, σημ. 6 καί σελ. 91, σημ. 3] : το γαρ όρος τοϋτο 
τοΰ Λάτρου ήμϊν ενεπιατεύθη παρά τής πατριαρχική; μακαριάτητος και τήν τοΰ πρώτον κλήαιν εσχομεν έν αύτφ 
(§ ε', MM, σελ. 62). Τοΰτο άπετέλει ενδεχομένως παρατυπίαν τοϋ πατριάρχου Κοσμά, ύφειλομένην είς όίγνοιαν 
ή παραγνώριση; ειδικών δρων διεπόντων τό Λάτρος, πιθανώτερον δέ είς τάς δύσκολους στιγμάς, τάς οποίας διήρ-
χετο όλόκληρον τό βυζαντινόν κράτος μετά τήν μάχην τοΰ Μαντζικέρτ. 

4 Πρβλ. G r u m e ] , Régesles, άρ. 913, δπου παρέχεται ή χρονολογία 1078. 
5, Πρβλ. G r u m el , Régestes, άρ. 936, δνευ χρονολογίας. 
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φανώς κατά τίνα διαρπαγήν τής μονής ), καθώς καί διά τά «στεγονομικά οικήματα», 

τά όποια ή έν λόγω μονή κατεϊχεν έν Κωνσταντινουπόλει, ό Οσιος Χριστόδουλος 

έ'χει τό δεδικασμένον (έζήτηται τηνικαϋτα και δεδοκίμασται) καί έχει άποδειχθή 

άθφος (καί παντός ανώτερος άναπέφηνεν αίτιάματος). Διά τοΰ παρόντος εγγράφου 

ό Χριστόδουλος κηρύσσεται ανώτερος πάσης κατηγορίας καί άπηλλαγμένος πάσης 

οικονομικής υποχρεώσεως ή διαχειριστικής έκκρεμότητος \ 

'Αποχωρών έκ Λάτρου δ Χριστόδουλος θά μεταστάθμευση έπί τι χρονικόν 

διάστημα εϊς Στρόβιλον καί εις Κών, διά νά έγκατασταθή τελικώς είς Πάτμον. 

Είς τήν Στρόβιλον, πόλιν τών μικρασιατικών παραλίων8, αναζητεί ό Χριστό-

δουλος τόν πρώτον τόπον μετασταθμεύσεώς του, μετά τήν άποχώρησίν του έκ Λά

τρου. Περί τής παραμονής του είς Στρόβιλον μαρτυρίας παρέχουν ή Ύποτύπωσις, 

τό Έγκο'ίμιον τοϋ'Αθανασίου (ένθα καί τίνες άνακρίβειαι) καί έ'γγραφα τοΰ πα-

τμιακοΰ αρχείου. 

Έ ν τή Ύποτυπώσει του αφηγείται ό ΐδιος έν συντόμω τά έξης : 'Αποχωρών 

έκ Λάτρου, ένεκα τής τουρκικής προελάσεως, έρχεται είς τήν Στρόβιλον, ένθα τόν 

υποδέχεται και τ φ αναθέτει τήν ύπ' αυτόν μονήν ό ήδη γνώριμος του 'Αρσένιος 

Σκηνούριος 3 . 'Αλλ' επειδή εκτείνεται καί έκεϊ ή απειλή τών Τούρκων, ό Χριστό-

δουλος, τή προτροπή τοΰ Σκηνούρη, διαπεραιοΰται είς Κών, αναζητών είς τάς 

έκεϊ κτήσεις τοΰ Σκηνούρη τόπον .κατάλληλον προς άνέγερσιν μονής. 

Ή παραμονή τοΰ Χριστοδούλου έν Στροβίλω περιορίζεται είς πολύ σύντομον 

χρονικόν διάστημα. Έ κ Λάτρου ειχεν αναχωρήσει τόν Μάρτιον τοΰ 1079, ότε 

απηύθυνε τό ένταλμα του προς τους μοναχούς Σάββαν καί Λουκάν (βλ. ανωτέρω, 

σελ. *22). Ευρίσκεται δέ εγκατεστημένος ήδη έν Κ ω πρό τοΰ Μαρτίου τοΰ 1080, 

διότι τήν χρονολογίαν ταύτην φέρει μή διασωθέν πιττάκιον Νικηφόρου τοΰ Βοτα-

νειάτου, δυνάμει τοΰ όποιου ό Χριστόδουλος, τή αιτήσει του, ελάμβανε φορολογι-

κάς άπαλλαγάς διά δύο τόπια τής Κώ (περί τούτου βλ. κατωτέρω, σελ. *30). Κατά 

ταΰτα, ή παραμονή τοΰ Χριστοδούλου έν Στροβίλω ύπήρξεν όλιγόμηνος. Διά τοΰτο 

άλλωστε καί δέν μνημονεύεται υπό τοΰ βιογράφου του 'Ιωάννου. Ό 'Αθανάσιος 

'Αντιοχείας, παρασυρόμενος είς ρητορικάς εκφράσεις, γράφει ότι ό Χριστόδουλος 

παρέμεινε χρόνον σνχνόν εν Στροβίλω, άνεχώρησε δέ εκείθεν έπείπερ έώρα ταύτην 

πολλοίς περιατροβουμένην τών κοσμικών θορύβων τοϊς κύμασι (§ ι', σελ. 142). 

Περί τής έν Σ τ ρ ο β ί λ ω μ ο ν ή ς , τήν οποίαν ό 'Αρσένιος Σκηνούρης «άνε-

1. Ούδαμοΰ έν τή Ύποτυπώσει γίνεται μνεία τών είς βάρος τοϋ Χριστοδούλου απαιτήσεων καί εκκρεμοτήτων 
τών σχετικών προς τήν διαχείρισιν τής περιουσίας τής έπί τοΰ δρους Λάτρου μονής. 

2. Περί τοΰ τοπωνυμίου τούτου, τής πόλεως Στροβίλου κλπ. πολλά έχουν γραφή. Σημειώνω τά κυριώτερα : 
Β ο t ν η, 'Ακολουθία, σελ. 7 0 - 7 1 , σημ. 3. — Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Πατμιακή Βιβλιοθήκη, σελ. 44. — W. T o 
rn a s c h e k, Zur historischen Topographie von Klein-Asien im Mittelalter, Βιέννη 1891, σελ. 38 - 39. — Δ. 
Κ α μ π ο ύ ρ ο γ λ ο υ , Σημείωμα περί Στροβίλου, τόμος Εις μνήμην Σπ. Λάμπρου, "Αθήναι 1935, σελ. 428. — 
Κ. Ά μ ά ν τ ο υ , Στρόβιλος, Ελληνικά 11 (1939), σελ. 292. — Ζ α κ υ θ η ν ο 0, Μελέται, ΕΒΒΣ 17 (1942), 
σελ. 263 [ = ανατ. 56], 146, 148-149 [ = 200, 202 - 203]. — A h r w e i 1 e r, Byzance et la mer, σελ. 57 κέ. 

3. Εις τά κείμενα τοΰ Χριστοδούλου έξαρχαίζονται συνήθως τά τοπωνύμια, τά επώνυμα κλπ. 'Αποκαλεί 
τους Τούρκους : Πέρσας, τόν Καβαλλούρην : Καβαλλούριον, τόν Σκηνούρην : Σκψούριον, κ.ο.κ. 
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τίθη» εις τόν οσιον Χριστόδουλον, ουδέν παραδίδεται. Τά έγγραφα τά άφορώντα είς 

τήν μονήν ταύτην ή είς τά κτήματα αυτής έχουν, ώς φαίνεται, όμαδικώς άπολεσθή '. 

Γνωστή είναι ή έν Στροβίλω μονή 'Ιωάννου τοΰ Προδρόμου, ή οποία ειχεν αρχίσει 

νά ανεγείρεται ύπό τοΰ βεστάρχου Κωνσταντίνου τοΰ Καβαλλούρη καί άπεπερα-

τώθη υπό τής αδελφής αύτοΰ Μαρίας μοναχής τής Καβαλλουρίνας, τή συνδρομή 

τοΰ αύτοκράτορος Νικηφόρου τοΰ Βοτανειάτου '2. Κατά τήν γνώμην μου, δέν είναι 

δυνατή ή ταύτισις της υπό τόν Σκηνούρην μονής μέ τήν μονήν τοΰ Καβαλλούρη, 

διότι τό σχετικόν μέ τήν μονήν τοΰ Καβαλλούρη χρυσόβουλλον αναφέρει Οτι, μετά 

τόν θάνατον τοΰ Κωνσταντίνου Καβαλλούρη, προΐστατο ταύτης ή αδελφή του 

Μαρία μοναχή ή Καβαλλουρΐνα — ή οποία μάλιστα είχεν αναλάβει καί τήν ύπο-

χρέωσιν νά σύνταξη τό Τνπικόν τής μονής — ή ίδια καί ουχί ό Σκηνούρης ή ό 

Χριστόδουλος. "Αλλωστε, κατά τό Έγκώμιον τοϋ 'Αθανασίου — αν είναι άξιόπι-

στον είς τό σημεϊον τοΰτο — ό Σκηνούρης άπό προγόνων κατείχε τήν έν Στροβίλφ 

μονήν του. — Πάντως ό Χριστόδουλος είχε γνωρίσει έκ τοΰ σύνεγγυς τόν Καβαλ-

λούρην, è όποϊος καί είχε παραχωρήσει είς αυτόν κτήσεις αύτοΰ έν Λέρω 3 καί 

έν Κώ 4 λίαν αξιόλογους. 

Είς τήν νήσον Κων διεπεραιώθη ό Χριστόδουλος μετά όλιγόμηνον παραμο-

νήν έν Στροβίλω καί έπεχείρησεν έκεϊ μονιμωτέραν έγκατάστασιν. Σχετικάς μαρ

τυρίας παρέχουν ή Ύποτύπωσις, ό Κωδίκελλος, ό Βίος Α ' καί έγγραφα τίνα τοΰ 

πατμιακοΰ αρχείου. 

Ό Χριστόδουλος μετέβη έκ Στροβίλου εις Κών, κατά σύστασιν τοΰ Σ κ η 

νούρη, ό όποιος ήδη εύρίσκετο έκεϊ. Ούτος είχεν ήδη λάβει έκ μέρους τοΰ αύτο

κράτορος Νικηφόρου τοΰ Βοτανειάτου χρυσόβουλλον υπέρ τών έκεϊ ανεγερθέντων 

κελλίων του, τόν Όκτώβριον τοΰ 1079 (βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 3 ) . Ό 

Χριστόδουλος έπιθεωρεϊ τάς έν τή νήσω κτήσεις τοΰ Σκηνούρη καί επιλέγει θέσιν 

κατάίΛηλον δι' άνέγερσιν μονής, τόν λόφον τοΰ Πηλίου. Εϊς τήν άνέγερσιν τής μονής 

ειχεν ύποσχεθή ότι θά βοηθήση καί ό Σκηνούρης, ό όποιος όμως άνεχώρησεν αιφνι

δίως καί ανεπιστρεπτί δ^ 'Ιεροσόλυμα. Ό Χρκττόδουλος, καίτοι άπομείνας μόνος, 

έ'φερεν είς πέρας το έ'ργον : ναόν εκ βάθρων εδειμάμην καί είς τέλος άπήρτισα, 

περικαλλή τε και ώραιότατον, επ' ονόματι τοϋτον ίδρύσας τής αγνής Θεομήτο

ρος. Περί τόν ναόν (καθολικόν τής μονής) ύψωσε περίβολον καί κελλία : Καί 

μέντοι και θριγκίον καί κέλλας καί ταλλα εποιησάμην, ό'σα το αυτοτελές και άπηρ-

τισμένον χαρακτηρίζουαι φροντιστήρι,ον. Είς τήν μονήν ήρχισαν να συρρέουν μο-

1 . Είς κατάλογον έγγραφων τοΰ αρχείου τής έν Πάτμω μονής, τά όποια (περί τά τέλη τοϋ IB' αιώνος ή τάς 
αρχάς τοΰ ΙΓ ') , κατά τίνα ταξινόμησιν ή άναταξινόμησιν τοϋ έν χρήσει αρχείου, άπεχωρίσθησαν τών λοιπών καί 
έτοποθΕτήθησαν εις «σακκούλια» ώς άχρηστα, μνημονεύονται υπέρ τά 50 έγγραφα τής Κώ καί τής Στροβίλου. 
Πρβλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , 'Ανέκδοτος κατάλογος, σελ. 144 κέ. 

ίί. Βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 2 (χρυσόβουλλον Νικηφόρου τοϋ Βοτανειάτου, Αΰγ. 1079) καί τά έκεϊ 
σχόλια, σελ. 19 κέ. 

3. 'ϊποτύπωσις, § 6' (MM, σελ. 65). 
4. Κωδίκελλος (MM, σελ. 88). 
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νασταί και αφιερώματα των εντοπίων, οχι μόνον κινητά, άλλα και ακίνητα, 

προστεθέντα εις τάς κτήσεις του Σκηνούρη, où όποΐαι είχον περιέλθει εις την μονήν. 

Καί χρνσόβουλλον λόγον επορισάμην τον τηνικαντα τών ρωμαϊκών 

σκήπτρων έπειλημμένον κυροΰ Νικηφόρου τον Β ο τ αν ε ι άτ ο ν, την αν-

τών ήμϊν κατοχήν εδράζοντα και στηρίζοντα (MM, σελ. 63) . 

Το υπό του Χριστοδούλου μνημονευόμενον ενταύθα χρυσόβουλλον δεν διεσώθη. 

'Αλλ' εν μεταγενέστερα) χρυσοβούλλω 'Αλεξίου τοΰ Α', τοΰ έτους 1085, αναφέ

ρεται δωρεαστικον πιττάκιον τοϋ Νικηφόρου Βοτανειάτου, άπολυθέν τον Μάρτιον 

της τρίτης Ινδικτιώνος, δυνάμει τοϋ οποίου ό αυτοκράτωρ παρεϊχεν εις τον Χρι-

στόδουλον έξκουσίαν δύο τοπίων της Κώ, τοΰ Καστελίου ή Καστριανοΰ και τοΰ 

Πηλέ 1 . 'Επί της βασιλείας τοΰ Νικηφόρου τοΰ Βοτανειάτου μία μόνη τρίτη ίνδι-

κτιών συνέπεσεν, άντιστοιχοΰσα προς το έτος 1080. Συνεπώς, π ρ ο τοΰ Μαρτίου 

τοΰ 1080 ό Χριστόδουλος εΐχεν έγκατασταθή εις την νήσον. Την ίσχύν τοΰ πιττα-

κίου τούτου έπικυροΐ και επαυξάνει το χρυσόβουλλον τοΰ αύτοκράτορος 'Αλεξίου, 

έν ε"τει 1085. 

'Επειδή το πρακτικον παραδόσεως των έν λόγω κτήσεων δεν έχει διασωθή, δεν 

γνωρίζομεν ποίαν ακριβώς εκτασιν ειχον αϊ δωρηθεϊσαι γαΐαι. Έ κ στοιχείων παρε

χομένων ύπο τοΰ χρυσοβούλλου τοϋ 1085 και εξ άλλων δεδομένων, συνάγομεν δτι 

ό Χριστόδουλος και ή ύπ' αυτόν έν Κ ω μονή ήσαν κάτοχοι εκτεταμένων γαιών έν 

τή νοτία παραλία της Κώ 2. 

Κατά το διάστημα της έν Κω παραμονής τοΰ οσίου έπήλθεν ή έρήμωσις και 

καταστροφή των μονών τοΰ Λάτρου συνεπεία επιδρομής των Τούρκων. Πότε ακρι

βώς συνέβη τοΰτο, είναι άγνωστον. Ό P. Wit tek τοποθετεί τα γεγονότα ταύτα 

εις το έτος 1079 3. "Οτε συνετελέσθη πάντως ή καταστροφή, ό Χριστόδουλος ήτο 

ήδη εγκατεστημένος έν Κ ω και είχε τήν δυνατότητα να ένδιαφερθή και να άπο-

στείλη εκείθεν είδικον πλοϊον, δια νά περισυλλέξη δ,τι εΐχεν απομείνει, καί ίδίως 

τα βιβλία των μονών τοϋ Λάτρου. Εις τον Κωδίκελλόν του ό δσιος γράφει σχετι

κώς : . . . μετά το άίχμαλωτισθήναι το Μελανονδιον 4 καί άποσκνβαλισθήναι το βε-

στιάριον τον Λάτρονς, ώσπερ δη και των λοιπών μοναστηριών, παρά τών άθεων 

Τούρκων, απέστειλα πλοϊον [μετά ?MOV], [κρα]τήσας τον οίκονόμον τον κατέ

χοντα ταντα [ = τά βιβλία], εφερον τούτον εις τήν Κώ μετά τών βιβλίων και μετά 

1. Βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 4, στ. 1 2 - 1 3 . 
2. Περί τούτων βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, σελ. 37 - 39. 
3. W i t t e k , Das Fürstentum Mentesche, σελ. 3. —'Ωσαύτως οι W i e g a n d - D e l e h a y e , 

(Milet, σελ. 85) δέχονται το 1079 ώς έτος καταστροφής τών μονών τοϋ Ορούς Λάτρου. — 'Αλλ' αποτελεί γενικω-
τέραν διαπίστωσιν, δτι, επειδή αϊ μαρτυρίαι των πηγών είναι συχνάκις ασαφείς ή άντιφατικαί, είναι λίαν δυσχε
ρής è χρονολογικός καθορισμός τών κινήσεων τών Τούρκων καί Τουρκομάνων κατά τήν έποχήν ταύτην έν Mixpqi 
'Ασία. — Βλ. σχετικώς κατωτέρω, σελ. *49 κέ. 

4. Περί τοΰ τοπωνυμίου καί τοϋ θέματος Μελανουδίου βλ. Ζ α κ υ θ η ν ο ϋ , Μελεται, ΕΕΒΣ 19 (1949), 
σελ. 101 κέ. — Ρ. W i t t e k , Von der byzantinischen zur türkischen Toponymie, Byzantion 10 (1935), 
σελ. 12 κέ. — A h r w e i I e r, Smyrne, σελ. 126 -130. — J a n i n - D a r r o u z è s , Grands Centres, σελ. 
216 κέ. 
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τοντο είσήνεγκα ταϋτα [εις τήν Πάλιν], . .ι. Ή δλη περικοπή τοΰ Κα^δικέλλου, 

εξ ής το ανωτέρω απόσπασμα, πληροφορεί δτι ό Χριστόδουλος μετέβη πράγματι 

τότε εκ της νήσου Κ ώ εις Κωνσταντινούπολιν καί παρέδωκεν εις τον πατριάρχην τα 

βιβλία τοΰ Λάτρου. Έ κ τούτων τα τρία τέταρτα παρεδόθησαν προς φύλαξιν εις τήν 

Άγίαν Σοφίαν, το ύπόλοιπον δε εν τέταρτον «έκ τών μή εχόντων κόσμον βιβλίων» 

έδωρήσατο ό πατριάρχης εις τον Χριστόδουλον. Τοΰτο έγένετο επί πατριάρχου 

Νικολάου, δστις μνημονεύεται ονομαστικώς έν τώ Κωδικέλλω, ήτοι μετά το 1085. 

Είς Κωνσταντινούπολιν μεταβαίνει συχνάκις ό Χριστόδουλος κατά το διά

στημα τοΰτο, υπάρχουν δε περί τούτου, έκτος της ανωτέρω, και άλλαι μαρτυρίαι. 

Τοιαΰται επισκέψεις εις τήν βασιλεύουσαν ήσαν συνήθεις δι' εκπροσώπους ή καθη-

γουμένους μονών προς έπίλυσιν διαφόρων ύποθέσε6>ν -. Ώ ς ε'ίδομεν ανωτέρω, ό 

Χριστόδουλος εύρίσκετο είς Κωνσταντινούπολιν τον Ίούνιον (αν μή καί ένωρίτερον) 

τοΰ 1087, δτε αυτοπροσώπως ενεφανίσθη ενώπιον της Συνόδου («εις μέσον στάς, 

έπ' όψει τοΰ τηνικαΰτα παρατυχόντος ήμϊν συνεδρίου...») 3. Τέσσαρα επίσημα 

έγγραφα απολύονται κατά τήν έποχήν ταύτην υπέρ τοΰ Χριστοδούλου : το πατριαρ-

χικόν σιγίλλιον του Νικολάου Γ' τοΰ Γραμματικοΰ ('Ιούνιος 1087) 4 , δεσποινικον 

πιττάκιον της "Αννης Δαλασσηνής (15 'Ιουνίου 1087 ) 5 , πιττάκιον 'Αλεξίου Α' 

τοΰ Κομνηνού ('Ιούνιος 1087 ) 6 , καί χρνσόβονλλον τοΰ αύτοΰ αύτοκράτορος (Μάιος 

1087 ) 7 . Δια να έπιτύχη πάντα ταΰτα ό Χριστόδουλος, προέβη ασφαλώς εις πολλά 

διαβήματα αυτοπροσώπως καί πιθανώτατα διέτριβεν έν Κωνσταντινουπόλει έπί 

τινας μήνας : προ τοΰ Μαΐου ΐσως τοΰ 1087, τον Μάιον καί τον Ίούνιον. — Ά π α 

τον πατριάρχην έζήτησεν, ώς ειδομεν, τήν όριστικήν τακτοποίησιν τών εκκρεμο

τήτων, αί όποϊαι τον έβάρυνον άφ' ής εποχής ήτο ακόμη είς το Λάτρος 8. 'Από τον 

αυτοκράτορα Άλέξιον Α' τον Κομνηνόν, είς δν ενεφανίσθη πιθανώτατα αυτοπρο

σώπως («προσήει τω κράτει της ευσέβειας ημών», κατά το άπολυθεν χρυσόβουλ-

1. MM, σελ. 87. — Το εγγραφον έχει πολλά ορθογραφικά σφάλματα, τα όποια ϊχουν διορθώσει σιωπηρώς 
οι έκδόται. Έθεσα έντος αγκυλών τάς λέξεις μετά λαοϋ καί είς τήν Πόλιν, αί όποϊαι δέν άναγινώσκονται, διότι το 
εγγραφον είναι λίαν έφθαρμένον είς τά σημεία ταϋτα, το δέ παλαιον άντίγραφον δέν διασώζει τους αντιστοίχους 
στίχους. Άμφίβολον είναι αν καί είς τους χρόνους τοϋ Φλωρίδου καί τοΰ Σακκελίωνος άνεγινώσκοντο τα σημεία 
ταϋτα îj άποτελοΰν συμπληρώσεις κατ' είκασίαν. Τά συμφραζόμενα, πάντως, πείθουν δτι τα βιβλία μετεφέρθησαν 
εις τήν Πόλιν. — Περί της χρήσεως τοϋ όρου Πόλις κατά τήν έποχήν ταύτην βλ. Δ. Γ ε ω ρ γ α κ α, The names 
of Constantinople, Transactions of the American Philological Association 78 (1947), σελ. 347 - 367. — 
Επίσης Δ. Λ ο υ κ ά τ ο υ, Ή Πόλη ατή γλώσσα και τα κείμενα τοϋ ελληνικού Λαοί, Νέα 'Εστία 53 (1953), 
σελ. 833-840 (περίληψις είς τά «Πεπραγμένα β ' Βυζαντινολογ. Συνεδρίου», τόμ. Γ', 1958, σελ. 14-15). 

'Λ. Κατά τον ΒΙον τον οσίου Λεοντέον, ό καθηγούμενος της Πάτμου Λεόντιος μεταβαίνει συχνάκις είς τήν 
Κωνστχντινούπολιν. 'Επίσης εις τήν Διαθήχην τοϋ Θεοκτίστου μαρτυροϋνται συχναί επισκέψεις τοΰ καΟηγουμένου 
τούτου είς τήν βασιλεύουσαν {MM, σελ. 105 - 107). 'Επίσκεψις τοϋ Χριστοδούλου είς Κωνσταντινούπολιν καί βρα
δύτερου, δτε πλέον εΐχεν έγκατασταθή έν Πάτμφ, μαρτυρεϊται έξ έγγραφου τοϋ ιδίου' βλ. κατωτέρω, σελ. *34 κέ. 

3. Πρβλ. ανωτέρω, σελ. *27. 
Ί . Πρβλ. ανωτέρω, σελ. *23 κέ. 
5. Πρβλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 47. 
Ι). Βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 46. 
7. Πρβλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 5. 
3. Πρβλ. ανωτέρω, σελ. *24 κέ. 



32* Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η - Τ Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 

λον ) έζήτησε καί επέτυχε να δωρηθοΰν είς τήν υπ' αύτοΰ ίδρυθεϊσαν έν Κώ μονήν 

προάστια τής νήσου Λέρου καί ή νήσος Λειψώ 1. Άπα τήν βασιλομήτορα "Ανναν 

τήν Δαλασσηνήν έζήτησε καί επέτυχε τήν έκχώρησιν τών έν Λέρω κτήσεων. 

Κατά το έπόμενον έτος, προ τοΰ 'Απριλίου τοΰ 1088 (οπότε απελύθη το χρν-

σόβονλλον περί εκχωρήσεως τής Πάτμου), ό Χριστόδουλος ευρίσκεται έκ νέου είς 

τήν βασιλεύουσαν. Έγένετο δεκτός υπό τοΰ αύτοκράτορος, ή δε συνάντησις αΰτη 

κατέστη ιστορική, χάρις είς τήν μνημειώδη περιγραφήν της, τήν οποίαν παραδίδει 

ό δσιος έν τη Ύποτυπώσει του, καί τήν οποίαν επαναλαμβάνουν οι συναξαρισταί 

καί έγκωμιογράφοι αύτοΰ 2. Ό Χριστόδουλος έζήτησε να τω παραχωρηθή ή νήσος 

Πάτμος. Ό αυτοκράτωρ δμως προέτεινεν εις τον Χριστόδουλον, δπως, αντί νά 

ίδρυση μονήν έν Πάτμω, άναλάβη τήν προστασίαν μονών τής ορεινής Θεσσαλίας. 

Ή επιθυμία τοΰ αύτοκράτορος απεδείχθη τελικώς απραγματοποίητος 3. 

Ώ ς είδομεν ανωτέρω, ό Χριστόδουλος ήτο ήδη κύριος μεγάλων εκτάσεων έν 

Κώ, τής νήσου Λειψοΰς καί προαστίων της Λέρου. Προτείνει λοιπόν εις τον αυτο

κράτορα νά δεχθή δπως, λαμβάνων τήν νήσον Πάτμον, άποδώση ώς αντάλλαγμα 

εις το δημόσιον τήν νεοϊδρυθεΐσαν μονήν τής Κώ μεθ' άπασών τών κτήσεων αυτής, 

μόνα ύποκρατήσας [ό Χριστόδουλος] τά έν νήσω Λέρνω δυο προάστεια [το Παρθέ-

νιον καί το Τεμένιον] έκ τον ήδη πολλάκις μνημονευθέντος Σκηνονρίον και τον 

Καβαλλουρίου κατά λόγον δεσποτείας περιελθόντα μοι4. Ή πρότασις έγένετο απο

δεκτή καί ό Χριστόδουλος λαμβάνει τήν Πάτμον, δυνάμει τοΰ γνωστοΰ χρυσοβούλ-

λου τοΰ 'Απριλίου τοΰ 1088. Έ ν τη Ύποτυπώσει ό δσιος αναφέρει δτι έλαβε τήν 

Πάτμον μεσιτενσάσης και τής μακαρίτιδος δεσποίνης, τής βασιλέως μητρός5. 

Έ ν συνεχεία ό Χριστόδουλος επιστρέφει πιθανώτατα είς Κών, δια να παρα

λαβή εκείθεν τους συντρόφους του καί μεταβη είς τον νέον τόπον διαμονής του. 

1. Το πρακτικον παραδόσεως τών κτήσεων της Λέρου εκδίδεται κατωτέρω (ΕΓΓΡΑΦΑ, τόμ. Β', άρ. 
52), ένθα σημειοΰται δτι έπί κεκυρωμένου αντιγράφου άναγινώσκεται έπικύρωσις γενομένη μηνΐ ΝοεμβρΙψ, Ινδι-
κτιωνος β', ετονς ,ςχγ'- Παρατηροϋμεν, έν πρώτοις, δτι το έτος , ϊχγ ' = 6603 ( = 1094/5} δέν αντιστοιχεί προς 
τήν άναγραφομένην β' ίνδικτιώνα. 'Αλλά τα ψηφία της χρονολογίας (δσα άναγινώσκονται, διότι ή άποκόλλησις τοΰ 
χάρτου συντηρήσεως δέν έχει όλοκληρωθή) όδηγοΰν είς άλλο συμπέρασμα. Κατά το παρατιθέμενον ενταύθα σχε
δίασμα (σμίκρυνσις είς το ' / 2 ) , το τρίτον ψηφίον έν οΰδεμι^ περιπτώσει δύνα
ται νά άναγνωσθή ώς Γ' ή γ'. Πρόκειται περί τοϋ ξ, το όποιον ουχί σπανίως 
άπαντ£ καί ϋπο τοιαύτην μορφήν (άρκοΰμαι να παραπέμψω είς το έ'ργον τοΰ 
Α. Turyn, Dated Greek manuscripts of the thirteenth and fourteenth e 
Centuries, Ούρμπάνα, Σικάγον, AovSXvov 1972, τόμ. Α', πίναξ ϋπ' άρ. 9 καί 
σελ. 19 - 20, ένθα καί σχετικά! παρατηρήσεις). 'Αλλ' ή χρονολογία, τήν οποίαν 
παρέχουν τά τρία ταϋτα ψηφία, ,ç#f'=6660 ( = 1151/2), δέν αντιστοιχεί προς β' ίνδικτιώνα, άλλα προς ίνδι
κτιώνα ιε'. Διό υποθέτω δτι ή χρονολογία είχε καί τέταρτον ψηφίον (το όποιον εϊτε δέν έχει εισέτι άποκαλυφθή, 
εϊτε έχει φθαρή) : ,ςχξ[β'] = 6662, ήτοι έτος 1153/4, το όποιον αντιστοιχεί προς τήν άναγραφομένην (καί 
ευκρινώς άναγινωσκομένην) ίνδικτιώνα β'. Κατά ταϋτα ή έπικύρωσις έγένετο τον Νοέμβριον τοϋ 1153 (καί ουχί 
το 1094). 

2. 'Τποτύπωσις § θ' (MM, σελ. 64 - 65). — Βίος §§ ια' - ιγ'. — Έγκώμιον 'Αθανασίου §§ ιβ' - ιε'. — Έγκώ-
μιον Θεοδοσίου § ζ'. 

3 . Περί τούτου βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η, Le mont des Kellia, σελ. 459 κέ. — Τ ή ς α υ τ ή ς , "Οσιος Χριστό-
δουλος, σελ. 128 κέ. 

4. 'ϊποτύπωσις § θ' (MM, σελ. 65). 
5. Αυτόθι. 
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3.-ΙΔΡΥΣΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΤΜΟΥ 

Δια τήν ΐδρυσιν καί τήν οργάνωσιν τής Μονής Πάτμου \ αί πηγαί, άφηγημα-
τικαί καί άρχειακαί, είναι άφθονώτεραι. Πλην τών αγιολογικών κειμένων -, σχε-
τικάς μαρτυρίας παρέχουν τα ακόλουθα έγγραφα : 

1. Χρυσόβονλλος λόγος τοΰ αύτοκράτορος 'Αλεξίου Α' τοΰ Κομνηνού, απολυ
θείς κατά τον 'Απρίλλιον μ,ήνα τής ενδέκατης Ινδικτιώνος τον ,ςφ\ς' ετονς (6596 = 
1088). Δια τοΰ χρυσοβούλλου τούτου ό αυτοκράτωρ δωρεΐται εις τον Χριστόδου-
λον τήν νήσον Πάτμον, τήν οποίαν απαλλάσσει φορολογικών επιβαρύνσεων 3. Ό 
Χριστόδουλος είς αντάλλαγμα παραχωρεί πάσας τάς έν Κώ κτήσεις αύτοΰ. — "Εκ-
δοσις καί σχόλια κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 6. 

2. Βασιλικον πιττάκιον 'Αλεξίου Α' τοΰ Κομνηνού, άπο?α>θέν τον Άπρίλιον 
τοΰ 1088, δια τοΰ όποιου ό αυτοκράτωρ διατάσσει τη κατάστρωσιν τοΰ ανωτέρω 
χρυσοβούλλου.— Βλ. κατο>τέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 48. 

3. Χρνσόβουλλος λόγος τοϋ αύτοκράτορος 'Αλεξίου Α' τοΰ Κομνηνού, απολυ
θείς τον 'Απρίλιον τοΰ 1088. Δια τοΰ έν λόγω εγγράφου ό αυτοκράτωρ παρέχει 
φορολογικάς άπαλλαγάς είς πλοϊον (χωρητικότητος 500 μοδίων) τής έν Πάτμω 
ίδρυθησομένης μονής. Το χρυσόβουλλον τοΰτο απολύεται σχεδόν ταυτοχρόνως προς 
τα ανωτέρω έγγραφα, τα πραγματευόμενα περί τής δωρεάς τής νήσου εις τον Χρι-
στόδουλον.— Βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 7. 

4. Πρακτικον παραδόσεως τής νήσου Πάτμου είς τον Χριστόδουλον (βλ. 
ΕΓΓΡΑΦΑ, τόμ. Β', άρ. 51 ). Ώ ς προκύπτει έκ τοΰ εγγράφου τούτου, τών κατα
στρώσεων του είς διάφορα σέκρετα κλπ., ή διαδικασία παραδόσεως τής νήσου είς 
τον Χριστόδουλον διήρκεσεν αρκετούς μήνας, έπερατώθη δέ μετά τον Μάρτιον τοΰ 
1089. 'ίσως δέ καί μετά τάς ενεργείας τοΰ Κοψηνοΰ, περί οδ βλ. αμέσως κατωτέρω. 

!5. Πρακτικον τοΰ άναγραφέως τής Κώ Χριστόφορου τοΰ Κοψηνοΰ, συντα-

1. 'Ιστορία της έν Πάτμω μονής, πλήρης καί εξαντλητική, έπί τή βάσει τών έγγραφων καί άλλων στοιχείων 
τοΰ πλουσιωτάτου αρχείου αυτής, δέν έχει εισέτι γραφή. Τήν έλλειψιν ταύτην έν μέρει μόνον καλύπτ&υν τά δημο
σιεύματα τών L e b a r b i e r , Christodule.— E u ζ e t, Palmos, Παρίσιοι 1914.— D i θ h 1, êvô' axon.— V. 
G U é r i n, Description de l'île de Patmos et de l'île de Samos, Παρίσιοι 1856.— M. Μ α λ α ν δ ρ ά κ η , Πά
τμος (μετάφρ. έκ τοΰ άγγλικοΰ), 'Οδησσός 1889.— W. Ε. G e i l , The isle that is called Patmos, Λονδΐνον 1905. 
Μ. Μα υ ρ ο υ δ ή , Πάτμος, Ρόδος 1952.—"Α. Μ α ρ α β 5 - Χ α τ ζ η ν ι κ ο λ ά ο υ, Πάτμος, 'Αθήναι 1957.— Π. 
Κ ρ η τ ι κ ο ύ , Πατμιακά τοπωνύμια, 'Αθήναι 1950. — Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος Χριστόδουλος. — Ά . ' Ο ρ λ ά ν 
δ ο υ , Ή έν Πάτμω μανή Άγ. 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου (Ή αρχιτεκτονική και al βυζαντινοί τοιχογραψίαι της), 
'Αθήναι. 1970. — Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η , Εικάνες τής Πάτμον, 'Αθήναι 1977. 

2. 'ϊποτύπωσις § ι' κέ. (ϊκδ. Βο'ίνη, σελ. 79 κέ. = MM, σελ. 65 κέ.) .— Διαθήκη, MM, σελ. 81 κέ.— 
Κωδίκελλος, MM, σελ. 86 κέ. — Βίος § ιδ' κέ. — Έγκώμιον 'Αθανασίου § ις ' κέ. — Έγκώμιον Θεοδοσίου 
§ η' κέ. 

3. Τοΰτο ύποδηλοϊ ή φράσις (ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 6, στ. κζ' - κθ') : εκκοπήναι μεν και λογισθφαι και τα τής 
αυτής νήόου απάντα δημόσια τέλη καί βάρη, ola και δσα τυγχάνουσι, τής προσγραψής τοϋ λογισίμον γινομένης έν 
τοις σεκρετικοϊς χαρτίοις δια κινναβάρεως, χειρί τον πρωτοπροέδρου Κωνσταντίνου καί έπί τών δεήσεων τον 
Χοιροσφάκτου, τοϋ οίκείον άνθρωπου τής βασιλείας μον. Οί MM, αντί Κωνσταντίνου, εΐχον αναγνώσει Κων
σταντινουπόλεως' πρβλ. C h. D i e h 1, Remarques sur deux chartes byzantines de Patmos, Byzantion 4 
(1927/8), σελ. 1 - 6. — Βλ. καί κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, σελ. 66 - 67. 
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χθέν τον Μάιον τοΰ 1089 (βλ. ΕΓΓΡΑΦΑ, τόμ. Β', άρ. 54). Το έ'γγραφον τοΰτο 
διασώζει καί το κείμενον τής σχετικής προστάξεως τοΰ 'Αλεξίου Κομνηνοΰ, εκδο
θείσης τον Άπρίλιον τοΰ 1089, δι' ής ό άναγραφεύς ούτος διετάσσετο να άπαλ-
λάξη τής στρατείας τους κατοίκους τής Πάτμου '. 

6. "Ενταλμα και παραίνεσις μονάχου τίνος Χριστοδούλου, έ'γγραφον άκέφα-
λον καί κολοβόν, άνευ ουδεμιάς χρονολογικής ενδείξεως -. 

Κατά το κείμενον τοϋ εγγράφου, ό συντάσσων τοϋτο είναι καθηγούμενος της έν Πάτμω 

μονής, 8στις, προτιθέμενος να αναχώρηση είς Κωνσταντινούπολιν, ορίζει άντικαταστάτας 

αύτοΰ τον οίκονόμον Σάββαν καί τον μοναχόν κΰριν 'Ιωσήφ, παρέχων έν συνεχεία παραινέσεις 

περί ομονοίας καί ευρύθμου λειτουργίας της μονής, καθώς καί λεπτομερείς οδηγίας περί τρε

χόντων ζητημάτων. Το άχρονολόγητον τοϋτο εγγραφον Ιχει τοποθετηθή ύπο τών έκδοτων 

μεταξύ τών εγγράφων τοΰ τέλους τοΰ I ß ' καί τών άρχων τοΰ Ι Γ' αιώνος, άπεδόθη Sé είς 

φανταστικον καθηγούμενον Χριστόδουλον τών χρόνων εκείνων. ΙΙαρά τά μέχρι τοΰδε πιστευό-

μενα, έκ της μελέτης τοΰ εγγράφου ώδηγήθημεν εις άλλα συμπεράσματα. ΙΙολλά στοιχεία 

πείθουν δτι συντάκτης αύτοΰ είναι ό ιδρυτής της έν Ιΐάτμω μονής δσιος Χριστόδουλος : 

α' ) Κατ' αρχήν το ένταλμα τοΰτο παρουσιάζει πολλάς ομοιότητας προς το Ενταλμα το όποιον 

συνέταξεν ό όσιος το 1079, ώς εϊδομεν, δτε επρόκειτο νά αναχώρηση έκ τής μονής τοΰ Στύλου 

καί ώριζεν άντικαταστάτας του δύο επίσης μοναχούς, έ'να δια τήν διαχείρισιν καί έτερον δια 

τήν πνευματικήν κηδεμονίαν τής μονής 3. 

β') Τίνες τών έν τω εγγράφω μνημονευομένων μοναχών της Πάτμου είναι γνωστοί καί 

έξ άλλων έγγραφων τής εποχής τοΰ οσίου Χριστοδούλου : ό οικονόμος Σάββας, ό μετέπειτα 

καθηγούμενος 4, ό μοναχός Ιωσήφ, προφανώς ό Ίασίτης, ό διαδεχθείς τον Óotov είς τήν ήγου-

μενίαν τής Πάτμου 5, ό γέρων Νεόφυτος, προς δν οφείλουν ύπακοήν οι μοναχοί 6 κ.ά. 

γ' ) Ό συντάσσων το εγγραφον ηγούμενος τής Πάτμου, παρέχων, ώς ελέχθη, λεπτομερείς 

οδηγίας δια τήν διαχείρισιν τών κτημάτων καί τών προσόδων της μονής, μνημονεύει μεν τήν 

νήσον Λειψώ καί τα προάστια τής Λέρου, τά όποια κατεϊχεν ή μονή αμα τη ιδρύσει αυτής 7, 

ουδέν όμως αναφέρει περί άλλων κτήσεων ή μετοχιών, τά όποια γνωρίζομεν δτι απέκτησε 

βραδύτερον ή μονή τής Πάτμου. 

δ' ) Ένω παρέχονται όδηγίαι περί αποστολής τοϋ πλοίου τής μονής είς τήν βασΛεύουσαν, προς 

μεταφοράν εκεί διαφόρων προϊόντων κλπ., ουδείς γίνεται λόγος περί αποστολής τοϋ πλοίου 

είς Κρήτην δια την παραλαβήν τοΰ σίτου, ό οποίος έδίδετο είς τήν μονήν έκ τοΰ άκροστίχον 

τής μεγαλονήσου, συμφώνως προς σχετικάς διατάξεις τοΰ 'Αλεξίου Κομνηνοΰ καί των διαδό-

1. Κατά τον D ο 1 g e Γ (Finatizverwailung, σελ. 21, σημ. 7 ) πρόκειται ένταΰθα περί κανονικής άποστρα-
τεύσεως στρατευΟέντων, συμφώνως -προς τους υπάρχοντας σχετικούς καταλόγους, κατοίκων τής Πάτμου (πρβλ. 
καί Β ρ α ν ο ύ σ η, "ΟπΊος Χριστόδονλος, σελ. 109 κέ.). — Κατ' άλλην άποψιν ( A h r w e i l e r , Byzance et la 
mer, σελ. 212 - 213) πρόκειται περί τοϋ θεσμού της ΰτρατεΐας, φόρου ό όποιος επεβλήθη έπί 'Αλεξίου τοΰ Α' είς 
τους κατοίκους των παραλίων καί νήσων (ανεξαρτήτως τής ιδιότητος των), διά νά έξασφαλισθη ή αμοιβή τών 
πληρωμάτων τοΰ στόλου. Είναι το άλλως λεγόμενον βάρος πλοας καί, βραδύτερον, πλώιμον. 

2. MM, σελ. 144-149, αριθ. 42. — Ό χαρακτηρισμός τοΰ έγγραφου ενταλμα καί παραίνεσις παρέχεται 
είς το κείμενον (MM, σελ. 147). Το όνομα τοΰ συντάξαντος το εγγραφον Χριστύδουλος μοναχός αναγράφεται έπί 
τής μολύβδινης σφραγϊδος, ή οποία ήτο άπηωρημένη καί σώζεται μέχρι σήμερον. Ή έπί τοΰ μολυβδοβούλλου παρά-
στασις τοΰ αγίου 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου βέβαιοι δτι ό κάτοχος της σφραγΐδος άνηκεν είς τήν μονήν τής Πάτμου 

3. MM, σελ. 16- 17, αριθ. 3. Πρβλ. ανωτέρω, σελ. *22. 
4. Β ρ α ν ο ύ σ η , Σάββας, 'Ελληνικά 19 (1965), σελ. 216 κέ. 
5. Β ρ α ν ο ύ σ η , 'Ιωσήφ Ίαόίτης, ΔΧΑΕ 4 (1964), σελ. 345 κέ. 

G. Ό γέρων Νεόφυτος υπογράφει τήν διαθήκην τοΰ Σάββοί (MM, σελ. 246) καί μνημονεύεται είς έγγραφα 

τοϋ 1087 (MM, σελ. 34) καί 1094 (MM, σελ. 90). 
7. Βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 6, στ. 19-20. 
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χιών του 1 . Δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν δτι τό εγγραφον συντάσσεται είς χρόνους, καθ' ους 

ό σίτος τής Κρήτης δέν εΐχεν εισέτι παραχωρηθή sic τήν μονήν, ήτοι είς χρόνου; τής ήγουμε-

νίας τοΰ οσίου Χριστοδούλου. 

Κατά ταϋτα, το ενταλμα τοΰτο συνετάχθη υπό τοΰ όσιου Χριστοδούλου επικείμενης 

αναχωρήσεως του έκ Πάτμου δια Κωνσταντινούπολιν, οπού μεταβαίνει προς έπί-

λυσιν διαφόρων ζητημάτων τής ΰπ' αυτόν μονής. Έ κ τοΰ περιεχομένου τοΰ έγ

γραφοι) προκύπτει δτι ή μονή διέρχεται ήρεμον βίον, έχει δέ πολλούς μοναχούς -, 

ίσχυράν οχύρωσιν, ώργανωμένην καλλιέργειαν κτημάτων καί προϊόντα προς εξα

γ ω γ ή ς Το Εγγραφον έχει συνταχθή οπωσδήποτε μ ε τ ά τον Αΰγουστον τοΰ 1088, 

δτε παρέλαβε τήν Πάτμον ό Χριστόδουλος, καί π ρ ο τοΰ 1092, δτε έπέδραμον 

είς τήν νήσον οι Τοΰρκοι 3. Πιθανώτατα δέ καί προ τοΰ 1091 4 . ^ Είς τά ανωτέρω 

επιχειρήματα δέον να προστεθή καί ή βαρύνουσα γνώμη τοΰ πατρός Laurent , 

όστις αποφαίνεται δτι ή μολύβδινη σφραγίς τοΰ εγγράφου ανήκει είς τον ίδρυτήν 

τής έν Πάτμω μονής δσιον Χριστόδουλον 5. 

Συμφώνως προς τάς ανωτέρω άφηγηματικάς καί άρχειακας πηγάς, ό Χριστό-

δουλος δ Λατρηνος καί οι υπ' αυτόν μοναχοί, άφοΰ κατ' αρχάς ήλθον έκ Λάτρου 

είς Στρόβιλον καί εκείθεν είς Κών, κατέληξαν τελικώς είς Πάτμον. 

Ή νήσος Πάτμος έθεωρήθη κατάλληλος, ώς έρημος καί σχετικώς ασφαλής 

(έρημος μεν ανθρώπων ή εσχατιά, άθόρνβος δε ή διαμονή και άπαρόδεντος ήμέροις 

πλοίοι,ς ή έλλιμένισις ) ", είλκυε δέ ιδιαιτέρως τον Χριστόδουλον το γεγονός δτι 

αυτή υπήρξεν άλλοτε καταφύγιον τοΰ πεφιλημένου μαθητοΰ τοΰ Χρίστου καί εύαγ-

γελιστοΰ 'Ιωάννου, είς δν έκεϊ απεκαλύφθη ή «άοίδιμος οπτασία» (ή Άποκάλυψις) 

1. Περί τοΰ έκ Κρήτης σίτου τής μονής βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η . Πρόαταξις Μανονήλ, σελ. 80 κέ. καί κατωτέρω, 
σελ. *61 κέ. 

2. Μνημονεύονται έν τω εγγράφω ονομαστικώς 22 μοναχοί, επιφορτισμένοι μέ διαφόρους αρμοδιότητας. 
3. Πρβλ. κατωτέρω, σελ. *49 κέ. 

4. Ό ηγούμενος απευθύνεται ώς είς παλαιούς συμμοναστάς, μέ τους όποιους μακρά προϋστορία τον συνδέει, 
επικαλείται δέ τον «άγωκοιμημένον», τον «άείμνηστον», τον «μακαρίτην πατέρα ημών», ό όποιος «ένομοθέτησέ 
τε καί τετύπωκεν» κανόνα μοναχικής διαβιώσεως (MM, σελ. 147). Τοϋτο προφανώς συνετέλεσεν ώστε να πιστευθη 
δτι το ί'γγραφον έγράφη υπό διαδόχου τινός τοΰ ίδρυτοϋ τής έν Πάτμω μονής καί δτι αί ανώτεροι φράσεις αναφέ
ρονται ι:ίς τον δσιον Χριστόδουλον καί τήν γνωστήν 'Τποτύπωσιν αΰτοϋ. Άλλ' ό συντάκτης τοΰ εγγράφου μνημο
νεύει τον «μοναχόν κΰριν Νεόφυτον. . . πολλά κεκοπιακότα καί δεδουλευκότα τη μονή καί τω άγιοκοιμημένω πατρί 
ημών» (MM, σελ. 144 ). Δια νά ευρίσκεται εισέτι έν ζωή μοναχός ύπηρετήσας τόν «άγιοκοιμημένον πατέρα», σημαίνει 
δτι μόλις δεκαετίαι τινές έχουν παρέλθει άπό τοΰ θανάτου τοΰ έν λόγω πατρός (όθεν αποκλείεται νά κατέλθωμεν 
εις τά τέλη τοϋ IB' καί τάς αρχάς τοϋ ΙΓ' αιώνος). Δεχόμενοι ότι συντάκτης τοΰ έγγραφου είναι ό 'ίδιος ό Οσιος 
Χριστόπουλος, πρέπει νά ύποθέσωμεν οτι ούτος απευθύνεται είς ομάδα παλαιών συμμοναστών, οι όποιοι ήκολούθη-
σαν αύΐ'όν άπό τά Λάτρος, όπου είχον διατελέσει, δλοι όμοΰ, μαθηταί «άγιοκοιμημένου» τινός πατρός, τοϋ όποιου 
καί τόν μοναχικόν κανόνα ήκολούθουν, πριν ή διατύπωση ό Χριστόδουλος τήν ίδικήν του 'Τποτύπωσιν (Μάιος 1091 ). 
Κατά ταϋτα το εγγραφον έχει συνταχθή προ τοΰ Μαίου τοϋ 1091, ϊσως κατά τά πρώτα έτη της έν ΙΙάτμω εγκατα
στάσεως τοΰ οσίου. 

5. L a u r e n t , Corpus, E' 2, άρ. 1278.—Ή σφραγίς αΰτη, ή οποία είναι ή μόνη σωζόμενη σφραγίς τοϋ 
ίδρυτοϋ τής έν ΙΙάτμω μονής, φέρει έπί τής μιας δψεως παράστασιν τής Θεοτόκου, έπί τής άλλης τήν τοΰ άγιου 
Ίωάννευ τοΰ Θεολόγου, καί τήν έπιγραφήν : Θεοτόκε βοήθει Χριατοδούλφ μοναχφ. — Κατά τόν Laurent, έκτος 
τών λοιπών στοιχείων, καί το γεγονός δτι ό Χριστόδουλος ούτος χαρακτηρίζεται απλώς ώς μοναχός, καί ουχί ώς 
καθηγούμενος, αποδεικνύει αναμφισβητήτως δτι πρόκειται περί τοΰ ίδρυτοϋ τής μονής Πάτμου. 

6. 'Τποτύπωσις, § θ' (MM, σελ. 64). 
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καί «ή τοΰ Ευαγγελίου βροντώδης καί θεόφθογγος ύπαγόρευσις». Δια τοΰτο είχε 

θεωρήσει τήν Πάτμον ίερωτέραν τοϋ ορούς Σινά, ώς είναι άνώτερον «τής έν πλαξί 

νομοθεσίας το Εύαγγέλιον» *. Τ ας σκέψεις καί τάς προθέσεις ταύτας άνεκοίνωσεν 

ό Χριστόδουλος είς τον αυτοκράτορα Άλέξιον Α ' Κομνηνόν, κατά τήν συνάντησίν 

των, τήν οποίαν αφηγείται ό 'ίδιος είς τήν 'Τποτύπωσιν (§ θ ' ) . Καί εξακολουθεί : 

«Έδωρήθη δέ μοι δια χ ρ υ σ ο β ο ύ λ λ ο υ βασιλικοΰ τό τε νησίον ή Πάτμος 

έξ ολοκλήρου, τών δημοσιακών δικαίων καθάπαξ άποσπασθέν, καί τα πλησιάζοντα 

τούτω νησίδια, οί Ναρκίοι καί ή Λειψώ, έτι τε καί αυτά τά έν τη Λέρνω, ά καί 

προκατεΐχον, ώς έ'φθην ειπών, δύο προάστεια, φημί δή το Παρθένιον καί το Τεμέ-

νιον» (§ θ ') . Το περί ου ό λόγος χρυσόβουλλον απελύθη τον Άπρίλιον τοϋ 1088 

(ανωτέρω, σελ. *33, αριθ. 1 ). 

«Προεπέμφθην — εξακολουθεί αφηγούμενος ό δσιος — δεξιάς άπολελαυκώς 

καί βασιλικής τ<ξ> οντι φιλοφροσύνης. Κατέπλευσα προς τήν Κών έ'χων έφεπό-

μενόν μοι καί άνθρωπον τοΰ θεοφρουρήτου βασιλέως ημών, φ καί παραδούς εγωγε 

δικαίω τοϋ δημοσίου τά έν τη Στροβήλω καί τη νήσω Κ φ διενεγκόντα [ =περιελ-

θόντα] μοι πάντα ακίνητα, παρέλαβαν αυτός τήν νήσον Πάτμον έξ ολοκλήρου καί 

τά λοιπά, ών ό λόγος ανωτέρω διεμνημόνευσε» ('Τποτύπωσις § ια' ). Ό άνθρωπος 

τον βασιλέως, ό όποιος συνώδευσε τον Χριστόδουλον άναχωροΰντα έκ Κωνσταντι

νουπόλεως, ήτο εϊτε ό άναγραφενς τών Κυκλάδων νήσων Νικόλαος ό Τζάνζης, 

δστις τον Αογουστον τοΰ αύτοΰ έτους 1088 ήρχισε συντάσσων το πρακτικον τής 

παραδόσεως τής νήσου Πάτμου είς τον Χριστόδουλον (ανωτέρω, αριθ. 4), εϊτε, 

μάλλον, ό ποιήσας τήν καταμέτρησιν τής νήσου Γεώργιος Γρανάτος. 

Κατά το πρακτικον τοΰτο, ή Πάτμος ήτο άνικμος καί ξηρά. Ό άναγραφεύς 

σημειώνει δτι δένδρου δέ τοϋ οιονδήποτε ονδέ μικρόν τι λείψανον έν αυτή εϊδομεν 

[. . . ] ειμή μόνον ξηροαχλάδας εΐκοσιν προσθέτει δέ : ονδε μίαν και μόνην οίκίαν 

συνισταμένην το σύνολον 2. Αί αύται μαρτυρίαι περί ερήμου καί άοίκου Πάτμου 

άπαντοΰν είς το ίδρυτικον χρυσόβουλλον τοΰ 'Αλεξίου 3, είς κείμενα τοΰ όσιου 

Χριστοδούλου 4 καί είς δσα έγραψαν έν συνεχεία οί συναξαρισταί5. 

'Αλλά τάς μαρτυρίας ταύτας περί έρημου καί παντελώς άοίκου Πάτμου δια

ψεύδει τό εγγραφον τοΰ άναγραφέως τής Κώ Κοψηνοΰ (ανωτέρω, άρ. 5). Ώ ς 

αναφέρεται έν αύτω, ό αυτοκράτωρ διατάσσει τοΰτον δπως εφεξής μή άπαιτή 

στρατείαν έκ τών Πατμίων, άλλ' έκ τών κατοίκων τών κτημάτων τά όποια κατείχε 

προγενεστέρως ό Χριστόδουλος έν Κω. 'Ακολούθως το έν λόγω εγγραφον παρέχει 

1. 'Τποτύπωσις, § θ' (MM, σελ. 64). 
2. Βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, τόμ. Β', άρ. 51, στ. 408-410. 
3. Βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 6, στ. ιβ κέ. 
4. Βλ. Κωδικελλον τοΰ Χριστοδούλου (MM, σελ. 88). 
5. Έγκώμιον 'Αθανασίου, § ιε'. — Έγκώμιον Θεοδοσίου, § η' . — Θα ήτο δυνατόν νά περιγράφουν οδτοι 

τήν Πάτμον ώς ερημον κλπ., μιμούμενοι άλλα αγιολογικά κείμενα, αναφερόμενα είς άγιους διαβιώσαντας έν τή 
έρήμω (λ.χ. ό Βίος της όσιας Θεοκτίστης περιγράφει τήν Πάρον ώς £ρημον καί άοικον νήσον, μιμούμενος καί έν 
τφ σημείω τούτω — κατά τήν γνώμην τοΰ συναδέλφου Γ. Παπαδημητρίου — τόν βίον τής όσιας Μαρίας τής 
Αιγύπτιας). 
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ονομο:στικον κατάλογον τών μή οφειλόντων πλέον να καταβάλουν στρατείαν κα

τοίκων τής Πάτμου. Τοΰτο σημαίνει δτι ή Πάτμος δέν ήτο έρημος ανθρώπων, ούτε 

δτε έγένετο ή καταβολή τής οτρατείας το (προηγούμενον έτος) 1088, οΰτε το 

1089, οτε ετέθη είς έφαρμογήν ή εντολή άποστρατενσεώς των, εφ' δσον απαριθμούν

ται εν αύτω συνολικώς 41 άτομα (μετά τών γυναικών καί τών παίδίον). 

Ή άντίφασις αυτή μεταξύ τών δσων παραδίδουν τα κείμενα ταϋτα — κυρίως 

το εγγραφον τοΰ Κοψηνοΰ καί το πρακτικον παραδόσεως τής Πάτμου — δύναται 

Ϊσ6>ς νά έρμηνευθή μέ μίαν ύπόθεσιν : πιθανόν, κατά τον Αυγουστον τοΰ 1088, 

δτε ε.ύρίσκετο έν Πάτμω ό Χριστόδουλος καί è άναγραφενς (ή ό εκπρόσωπος του) 

προέβη είς τήν καταμέτρησιν τής Πάτμου, ή νήσος ευρέθη έ'ρημος κατοίκων, διότι 

είχε προηγηθή πειρατική τις επιδρομή, ένεκα τής όποιας οί ολιγάριθμοι κάτοικοι 

ήφανίσθησαν (εϊτε άπαχθέντες, εϊτε, μάλλον, καταφυγόντες είς άλλας νήσους), 

αί δέ πρόχειροι οίκίαι αυτών κατεστράφησαν ολοσχερώς. 'Ολίγον βραδύτερον όμως 

ούτοι επανέκαμψαν είς τήν νήσόν των, ένθα καί άνεΰρεν αυτούς ό Κοψηνος τον 

Μάιον τοΰ 1089. 'Ασφαλώς δέ δέν επρόκειτο περί λαϊκών μισθίων, έλθόντων 

μετά τοΰ Χριστοδούλου είς Πάτμον, διότι, μεταξύ τών κατονομαζομένου είς το 

εγγραφον τοΰ Κοψηνοΰ, συγκαταλέγεται καί τις λεγόμενος Καλός ό Πατμιώτης Κ 

1. Βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, τόμ. Β', άρ 54, στ. 15 - 16. — Είς πρόσφατον άρθρον της ή Ρ. Κ a Γ1 i n -
II a γ t e r, υπό τόν τίτλον Notes sur les archives de Patmos comme source pour la démographie et l'éco
nomie de l'ile, Byz. Forschungen 5 (1977), σελ. 189-215, επιχειρεί, έπί τη βάσει ανυπάρκτου ύλικοΰ (διότι 
ουδεμία μαρτυρία σώζεται περί τοΰ πληθυσμού της Πάτμου κατά τους βυζαντινούς χρόνους, πλην τ % μαρτυ
ρίας τοΰ μνημονευθέντος έγγραφου τοΰ Κοψηνοΰ), νά συναγάγη συμπεράσματα περί τής δημογραφίας, τής via
bilità et évolution de la communauté insulaire [τής Πάτμου] (σελ. 189). Δια τοϋτο καί μετ' ευκολίας 
διασχελίζει τους αιώνας (άπό τοΰ ΙΑ' αϋόνος μας μεταφέρει αϊφνης είς τό 1307, σελ. 192), φθάνει δέ καί μέχρι 
τής απογραφής τών κατοίκων της Πάτμου τοϋ 1971 (σελ 194), ώς έάν αί σημεριναί συνθήκαι διαβιώσεως έν τη 
νήσω έχουν σχέσιν τινά προς τάς επικρατούσας έκεϊ κατά τό 1088. — Προβαίνουσα είς άξιολόγησιν τοΰ (ώς υπο
θέτω, άγνωστου είς αυτήν έξ αυτοψίας) βυζαντινού αρχείου τής Πάτμου, συγκρίνει τοϋτο προς τά έγγραφα τά σφ-
ζόμενα εις τά κρατικά αρχεία τής Βενετίας, δια νά άποφανθή δτι les archives de Patmos sont maigres ! (σελ. 
190). — 'Αγνοούσα βασικούς Ορους καί κανόνας τής Βυζαντινής Διπλωματικής, προβαίνει είς αυθαιρέτους χαρακτη
ρισμούς καί χρονολογήσεις εγγράφων. Π.χ. πρακτικον τοϋ πατμιακοΰ αρχείου, σωζόμενον έν πρωτοτυπώ, τό ανω
τέρω μνημονευθέν πρακτικον τοϋ άναγραφέως της Κώ Χριστόφορου Κοψηνοΰ, τό φέρον χρονολογίαν Μάιος 1089, 
περιέχει, κατά τά είωθότα, τό κείμενον της βασιλικής προστάξεως τοΰ αύτοκράτορος, ό όποιος εντέλλεται προς τόν 
κρατικόν λειτουργόν νά ένεργήση κατά τά έν αύτη διαλαμβανόμενα (βλ. ανωτέρω, σελ. *34). Κατά τήν Karliii ~ 
Hay ter ή πρόβταξις αύτη είναι άνευ άξιας : «Il s'agit bien d'une copie.. . et il laut Id corriger [ ' ] . . . il n'y a 
guère à choisir: 1092 est la dernière possible. . ., 1090 la première». Τοιουτοτρόπως, αλλοιώνει κατά βοϋ-
λησιν τήν δεδομένην καί άναμφισβήτητον χρονολογίαν γνησίου έγγραφου, διά νά ύποστηρίξη τάς απόψεις της (σελ. 
190 - 192). Άγνοοΰσα τήν διαφοράν μεταξύ κατοίκων καί πάροικων (οί όποιοι, σύν τοις άλλοις, έζων είς κτήσεις 
έ ξ ω τής Πάτμου Ι), άγνοοΰσα επίσης δτι τό άρχεϊον τής Πάτμου διασώζει πλείστας ενότητας έξ άλλων αρχείων, 
ουδεμίκν σχέσιν εχόντων προς τάς κτήσεις τής μονής Πάτμου, απαριθμεί απαντάς τους μνημονευομένους είς τόν 
S" τόμον τών Miklosich καί Müller πάροικους, ώς έάν ούτοι κατφκουν εις ΙΙάτμον (σελ. 20β, σημ. 28). Άντι-
φάσκουσα δέ προς έαυτήν άλλαχοΰ λέγει : «J'ai exclu tout ce qui se rapporte à ses possessions, sauf sur les îles 
immédiatement avoisinantes, en particulier Lipso et Léros» (σελ. 215). — Δέν θά υπεισέλθω είς άλλας λεπτο
μέρειας, ώς ή άμφισβήτησις, ή παραποίησις ή ή άποσιώπησις πολλών απόψεων μου, τάς οποίας εξέθεσα είς τό βι-
βλίον μου περί τοϋ όαίου Χριστοδούλου, διότι πιστεύω ότι τοϋτο δέν έγένετο έκ προθέσεως. "Οπως δέν έγένετο έκ 
προθέσεως ή παραποίησις τοΰ έν Λέρω κάστρου Παντελίου είς Patelli (σελ. 203), οΰτε καί ή πράσις λάου (σελ. 
202 ). — Διά νά άσχοληθή τις μέ δημογραφικά προβλήματα τής Πάτμου, κατά τους μεταβυζαντινούς βεβαίως χρό
νους, έφ' δσον αί πηγαί σιγοϋν διά τους προγενεστέρους αίώνας, θά έπρεπε κατ' αρχήν νά έχη διεξέλθει τάς 13.000 
έγγραφων τοΰ νεωτέρου αρχείου, τά πολυάριθμα κατάστιχα καί τό λοιπόν σχετικόν ύλικόν, τάς μαρτυρίας ξένων 
περιηγητών κ.π.α., κυρίως δέ νά χρησιμοποιή αύστηράν έπιστημονικήν μέθοδον προς συναγωγήν συμπερασμάτων. 
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Παραλαβών τήν Πάτμον ό Χριστόδουλος επιδίδεται είς τήν άνέγερσιν τής 

μονής 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου. Άλλ ' οί άκολουθήσαντες αυτόν μοναχοί ήρχισαν 

νά δυσφορούν είς τήν ερημίαν τής Πάτμου καί «τών τής Κώ χαρίτων έμέμνηντο» *. 

Θεωροΰντες το άναληφθέν έ'ργον δυσχερές, άβέβαιον καί μάταιον, οί πλείστοι τού

των απεχώρησαν. 'Ολίγοι έμειναν συγκακοπαθοΰντες μετά τοΰ Χριστοδούλου. «Αύ-

τίκα γοΰν τοΰ θεμελιοΰν ήρξάμεθα καί τοΰ κτίζειν, άπρίξ έχόμενοι τοΰ σκοπού, 

καί περιτειχίζειν έρυμνώς καί, όπόση δύναμις, άνυψοΰν τον τοΰ φρουρίου τοΰδε 

περίβολον έπειγόμενοι» i. Μετά τετραετίαν περίπου, τον Μάρτιον τοΰ 1093, συν

τάσσων τήν Διαθήκην του, ό δσιος έγραφε : « . . . έναρξάμενος δέ πρότερον κ α

σ τ έ λ λ ι ο ν, καί άνεβίβασα τοΰτο δσον ήδυνήθην, καταλείψας τοΰτο ατελές, δια 

τό άποχωρήσαί με τών έκεϊσε, ώς άπό τής γενομένης επιδρομής τών άθεων Τούρ

κων» (MM, σελ. 81 ). Το περιβάλλον τήν μονήν ίσχυρον φρούριον έβράδυνε, προ

φανώς, να όλοκληρωθή. 

Είς τον Κωδίκελλον, συνταχθέντα τήν 15 Μαρτίου τοϋ 1091, ό Χριστόδουλος 

παραπονείται δτι : δια τό εΐναι τό τοιούτον νησίον, ή Πάτμος, αοικον, κονρσενό-

μενον παρά τε τών Άγαρηνών, τών κονρσαρίων καί τών Τούρκων και παρά πάν

των άιχμαλωτίζεσθαι, δεδιότες οί μοναχοί, οΰς είχον, άπέφνγον άπ' εμον, μή πει-

σθέντες κατοικήσαι έν τή Πάτμω, καταλιπόντες με μόνον. . . (MM, σελ. 88). 

Δια τον λόγον τοΰτον ζητεί έκ νέου τήν συμπαράστασιν τοΰ αύτοκράτορος. Ή 

συνέχεια τοΰ κειμένου είναι πιθανώτατα ή νπόμνησις, τήν οποίαν διά τών εκτε

λεστών τής διαθήκης του υποβάλλει είς τον αυτοκράτορα : καί δια τοϋτο είς τό 

ενσπλαγχνον και γαλήνιον κράτος καταφεύγω τής θεοπροβλήτον καί αγίας βασι

λείας αύτοΰ, ϊνα, ώς έκ Θεοϋ οδηγούμενη ή άγια βασιλεία αϋτον, δωρήσηταί μοι 

και αυτός τήν ^ηθεισάν μον μονήν, τήν νπεραγίαν Θεοτόκον τήν έν τή Κω, τών Κα-

στριανών κάί ΠηλΙ λεγομένην, μετά καί τών προαστείων αυτής [ . . . ] , ώς αν οί 

μοναχοί έν ταύτη τή άγια μονή, τη έν τη Κώ, τήν άνάπανσιν και αφόβως διάγοντες 

έχωσι... (MM, σελ. 8 8 - 8 9 ) . 

Τό ζήτημα τοΰτο είναι, προφανώς, ό κύριος λόγος διά τον όποιον συνετάχθη 

ό Κωδίκελλος. Δια τήν αυτήν υπόθεσιν ό Χριστόδουλος αποστέλλει ειδικά γράμματα 

καί είς τον χαριστικάριον αύτοΰ Θεοδόσιον (δν καί ορίζει διάδοχόν του είς τήν 

ήγουμενίαν τής μονής), διά νά έπιδώση ταϋτα αυτοπροσώπως είς τον αυτοκράτορα. 

Ό ϊδιος ό Χριστόδουλος έν τ ω Κωδικέλλω υπενθυμίζει : . . . και έποίησέ μοι. 

λόγον [ό Θεοδόσιος] καί λογισμόν, [ . . . ] νπομνήααι περί τούτου τόν άγιον και 

κραταών ημών βασύέα, περί τής μονής τής έν Κω. Συνεχίζει δέ τήν σχετικήν προ-

τροπήν : καί δια τοϋτο σπούδασον νπομνήσαι τον κΰριν Άνδρόνικον, τον πρεσβύ-

τερον τής αγίας ημών δεσποίνης- επιφέρεται γαρ και γραφάς προς τόν βασιλέα 

ημών τόν άγιον καί τήν δέσποιναν. .. (MM, σελ. 87) . 

Δέν παραδίδεται μέχρις ημών ή άπάντησις τοΰ 'Αλεξίου είς τήν έ'κκλησιν 

1. Ύποτύπωσις § ια' (MM, σελ. 66). 
2. 'Τποτύπωσις § ιβ' (MM, σελ. 67). 
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του Χριστοδούλου περί αποδόσεως τών έν Κ φ παλαιών κτήσεων του είς τους μο

ναχούς τής Πάτμου. Φαίνεται δτι, παρά τά σχετικά διαβήματα, τοΰτο δέν επε

τεύχθη, ούτε έπί 'Αλεξίου, οΰτε έπί τών διαδόχων του *. 'Από τοΰ έτους τής συν

τάξεως τοΰ Κωδικέλλου (1093) καί μετέπειτα ουδεμία μαρτυρία υπάρχει περί τών 

έν Κω μοναστικών ιδρυμάτων καί τών κτήσείον τοΰ Χριστοδούλου. Το μόνον σχε-

τικόν το όποιον γνο>ρίζομεν είναι δτι, μετά ένάμισυν αιώνα καί πλέον, ήτοι κατά 

το έτος 1258, ή μονή τής Πάτμου άποκτα μετόχια έν Κώ ä. 

Σύντομον σχετικώς ήτο το χρονικον διάστημα τής έν Πάτμω παραμονής 

τοΰ Χριστοδούλου. Ό τουρκικός κίνδυνος, ώς εϊδομεν, ύπεχρέωσεν αυτόν, είς διά

στημα μικρότερον τής δεκαετίας, νά άποσυρθή άλληλοδιαδόχως έκ τοΰ Λάτρου 

(1079), έν συνεχεία έκ τής Στροβίλου, άπομακρυνόμενος άπό τά μικρασιατικά 

εδάφη καί ζητών καταφύγιον είς Κών καί έπειτα είς Πάτμον (1088). Ό αυτός 

τουρκικός κίδυνος, επεκτεινόμενος καί είς τάς έναντι τών μικρασιατικών παραλίων 

νήσους, ύπεχρέωσεν αυτόν έκ νέου, πριν ολοκλήρωση το έν Πάτμω έργον αύτοΰ, 

νά άποσυρθή καί πάλιν δυτικώτερον. Τον Μάρτιον τοΰ 1093 συντάσσει τήν Διαθή

κην και τον Κωδίκελλόν του έν Εύρίπω, δπου έχει καταφύγει, συνοδευόμενος υπό 

τών στενότερων συνεργατών καί άφωσιωμένων μαθητών του. 

Πότε ακριβώς εγκατέλειψε τήν Πάτμον δέν είναι γνωστόν. Πάντως, μετά 

τον Μάρτιον τοΰ 1091, δτε συντάσσει καί υπογράφει τήν Γ Υποτύπωσιν. Έ ν αρχή 

τοΰ κειμένου τούτου (§§ α ' - ι γ ' ) αφηγείται τά τοΰ βίου καί τής δράσεως του 

μέχρι καί τής έν Πάτμω εγκαταστάσεως του, χωρίς νά παρέχη ουδέ νύξιν άπλήν 

περί τυχόν επικείμενης αποχωρήσεως του έκ τής νήσου. Είναι φανερον δτι ή άνα-

χώρησίς του εκείθεν ύπήρξεν αποτέλεσμα απροβλέπτου κινδύνου καί συνέβη μετά 

τόν Μάρτιον τοΰ 1091. Κατά τους συναξαριστάς, ό δσιος παρέμεινεν έν Πάτμω 

έπί πέντε ετη 8. Ό προσδιορισμός γίνεται ϊσως κατά προσέγγισιν. Το βέβαιον 

είναι δτι άνεχώρησε μετά τον Μάρτιον τοΰ 1091, οπότε συνέταξεν έν Πάτμω τήν 

'Τποτύπωσιν, καί προ τοΰ Μαρτίου τοΰ 1093, δτε συντάσσει τήν Διαθήκην του 

εν Εύρίπω. 

Ή άνέγερσίς τής Μονής υπήρξε το προ')τιστον μέλημα τοΰ Χριστοδούλου, 

ευθύς ώς έξησφάλισε τήν παραχώρησιν είς αυτόν τής νήσου Πάτμου. Πλην τοΰ Κα-

θολικοΰ τής μονής, έπρεπε νά άνεγερθή όλόκληρον συγκρότημα κτιρίων καί ό απα

ραίτητος φρουριακός περίβολος. Δι' οίκοδομικάς εργασίας τοιαύτης εκτάσεως δέν 

ήτο δυνατόν βεβαίως νά επαρκέσουν οί άκολουθοΰντες τον Χριστόδουλον μοναχοί. 

Ό ιδρυτής της μονής μετεκάλεσεν ασφαλώς εις Πάτμον αρχιτέκτονας, ειδικούς τε-

1. Ό L e b a r b i e r {Saint- Christodule, σελ. 47 ), παρανοών τάς πηγάς, βέβαιοι ότι οί μοναχοί τής 
Πάτμου, τή μεσολαβήσει τής βασιλομήτορος, έλαβον έκ νέου τάς έν Κφ κτήσεις τοϋ Χριστοδούλου άπό τοΰ 1088 ! 
'Αλλά τό 1088, ώς εϊδομεν, έγινεν ακριβώς τό άντίθετον, τό δέ 1093, ώς μαρτυρεί ό Κωδίκελλος, τά πράγματα δέν 
είχον μεταβληθή. 

2. Πρβλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, σελ. 131. — Β ρ α ν ο ύ σ η , Κατάλογος εγγράφων, σελ. 148 κέ. 
3. Βίος § ις·' : «πέντε οδν έν τή Πάτμω χρόνους διανύσας. ..» (εκδ. ΒοΈνη, σελ. 128). — Έγκώμιον 'Αθα

νασίου § η' : «πέντε που παρεληλυθότων ήδη ένιαυτών. . .» (εκδ. Βοίνη, σελ. 149). 
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χνίτας καί πολλούς έργάτας. Δυστυχώς δέν κατέχομεν έπ' αύτοΰ πλείονας μαρτυ
ρίας. Είναι βέβαιον όμως δτι, κατά το σύντομον σχετικώς χρονικον διάστημα τής 
παραμονής τοΰ Χριστοδούλου είς Πάτμον, επετεύχθη ή άνέγερσις σειράς Ολης 
κτισμάτων. 

Ό καθηγητής Ά . 'Ορλάνδος ι, άρμοδιώτατος έν προκειμένω, μελετών τήν άρ-
χιτεκτονικήν τών κτισμάτων τής μονής, τον τρόπον κατασκευής καί άλλα δεδομένα, 
συνάγει δτι, ήδη προ τής φυγής τοΰ Χριστοδούλου είς Εΰριπον, ειχον άποπερατωθή: 
ή άνέγερσις τοΰ καθολικού 2, το άρχικόν τέμπλον 3 καί τό δάπεδον τοΰ ναοΰ 4· ή τρά
πεζα 5 είς τήν άρχικήν της μορφήν, ϊσως δέ καί το μαγειρεΐον <!, το μαγκιπεϊον \ 
το δοχειον 8, ένθα έφυλάσσοντο υφάσματα, ενδύματα κλπ., το κελλάριον9, ένθα ένα-
πετίθετο τό έ'λαιον, ό κηρός, εδώδιμα κλπ., το σκενοφνλάκιον10 κ.ά. Μόνον ή άνέγερ-
σις τοΰ περιβόλου τής μονής έβράδυνε καί δέν εΐχεν ούτος άποπερατωθή εισέτι δτε 
ό Χριστόδουλος ήναγκάσθη νά αναχώρηση έκ Πάτμου (Διαθήκη, MM, σελ. 81 ) Π. 

Αί οίκοδομικαί καί άλλαι έργασίαι, τάς οποίας άνέλαβεν ό Χριστόδουλος εν 
Πάτμω, άπήτουν, ώς εικός, μέγαν αριθμόν εργατικών χειρών. Ούτω, άπό τής πρώ
της ημέρας ευρέθη είς τήν ανάγκην νά προσλάβη έμμισθους λ α ϊ κ ο ύ ς εν ταϊς 
οίκοδομίαις καί έν ταΐς τής μονής έργατικαις δονλείαις (Ύποτύπωσις § ιγ', MM, 
σελ. 67) 1 2. Δέν γνωρίζομεν ποΰ καί πώς έξεΰρεν ό Χριστόδουλος τους ανθρώπους τού
τους (προφανώς έκ τών παρακειμένων νήσων καί τών μικρασιατικών παραλίων — 
ϊσως καί έκ τών ολίγων πρώην κατοίκων τής Πάτμου). 'Αλλά τοΰτο παρουσίαζε 
δυσχέρειας. 

Ή έγκατάστασις λαϊκών έν Πάτμω διείπετο υπό ώρισμένων δεσμευτικών 
δρων. "Οταν συνετάσσετο το ίδρυτικον χρυσόβουλλον, ό ίδιος ό Χριστόδουλος εΐχεν 
επιμείνει νά περιληφθή έν αύτφ ειδική διάταξις, τό μή κατοικειν έν Πάτμω κοσμι
κούς άνδρας, γνναϊκας έχοντας και παιδία, ή νέους τινάς τήν ήλικίαν μειρακιώδεις 
κτλ. "Ενθεν τοι — εξακολουθεί αφηγούμενος ό ϊδιος — και τόν κράτιστον κατε-
δνσώπησα βασιλέα έντεθήναι καί τήν τοιαύτην μον θέλησιν τω χρνσοβούλλω τής 
δωρεάς (Ύποτύπωσις § ι', MM, σελ. 65). Ό απαγορευτικός ούτος δρος περιελήφθη 
πράγματι είς τό χρυσόβουλλον, κατά το όποιον ή νήσος Πάτμος άνετίθετο «Θεώ 
μόνω καί τοις έν αύτη μοναχοΐς, οΐ καί μόνοι έν αυτή αύλισθήσονται, μή συγχωρονν-

1. ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Ή αρχιτεκτονική και αί βυζαντιναι τοιχογραφίαι τής μοι>ής[. . . ] Πάτμου, σελ. 1 - 308. 

2. Αυτόθι, είκών 31, κτίσμα ΑΒΓΔ. 
3. Αυτόθι, σελ. 61. 
4. Αυτόθι, σελ. 256. 

5. Αυτόθι, σελ. 257. 
6. Αυτόθι, σελ. 103 κέ. 

7. Αυτόθι, σελ. 107 κέ. 
8. Αυτόθι, σελ. 109 κέ. 
9. Αυτόθι. 

10. Αυτόθι, σελ. 110. 
11. Αυτόθι, σελ. 28. 
12. Διώρθωσα, κατά τους πατμ. κώδικας 267 καί 556, τό παρά MM έσφαλμένον έργαότικαΐς. 
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τές τισι τών λαϊκών λόγω παροικίας έγκατοίκους αυτή γίνεσθαι, έμπορίαν 

ϊσως ή άλλο τι επιτήδευμα βίου μετερχομένονς' μόνοι γαρ έν κοσμικώ σχήματι τή 

νήσω έγκατοικήσονσιν οιμισΟαρνονντες τοις μοναχοϊς, και ούτοι α ζ ν-

γ ε ς, καί μήτε γυναιξί σννοικονντες, μήτε μην παϊδας έχοντες (βλ. ΕΓΓΡΑΦΑ, 

άρ. 6, στ. λβ' -λε', στ. 1 καί σελ. 67, σχόλιον 10). Τους απαγορευτικούς τούτους δρους 

ό Χριστόδουλος ύπεχρεώθη έκ τών πραγμάτων νά άγνοήση. Έξηγών δέ καί δικαιο-

λογών τήν παρέκκλισιν ταύτην γράφει είς τήν Ύποτύπωσίν του δτι οί αυστηροί ού

τοι οροί εΐχον τεΟή είς το χρυσόβουλλον, παρά τάς άρχικάς επιφυλάξεις ή αντιρρήσεις 

τοΰ αύτοκράτορος, ό όποιος είχε προβλέψει δυσχερή τήν έφαρμογήν των: και μέντοι 

καί ένετέθη [ό ορός], μή πάνν τι εκείνον [τοΰ αύτοκράτορος] προς τοϋτο πρότερον 

κατανεύοντος, ώς έπαχθοΰς εις το μετέπειτα τή μονή έσομένον τοΰ μή κεκτήσθαι 

λαϊκούς τινας υποχείριους, γυναιξί σννοικονντας ένδον πον τοϋ νησιού καί υπό ζν-

γόν τυγχάνοντας γαμικόν, έφ ω δι' αυτών τάς γεωργικός καί λοιπάς έργατικωτέ-

ρας δουλείας έξαννεσθαι τής μονής (§ ι', MM, σελ. 65). Μόλις δμως ήρχισαν αί πρώ-

ται οίκοδομικαί εργασίας τότε δή τότε — συνεχίζει — καί το τής έμής προτέρας 

βονλήαεως περί τον μηδένα τών έλκόντων τόν τοϋ γάμου ζυγόν τήν νήσον οϊκεϊν 

[ . . . ] αδύνατον κατενόουν καί τοϋ αυτοκράτορας έμεμνήμην. .. (§ ιβ', MM, σελ. 67 ). 

Είχε τήν πρόθεσιν, καθώς γράφει, έάν προ τοΰ θανάτου του μεταβή είς Κωνσταντι

νούπολιν καί συνάντηση τον αυτοκράτορα, νά ζητήση τροποποίησιν τών έν λόγω 

δρων καί ρύθμισιν τοΰ θέματος: γενήσεται πάντως έξ αιτήσεως μου δια βασιλικής 

οικονομίας ή τούτου διόρθωσις (§ ιγ', MM, σελ. 67). 

Έ ν τό) μεταξύ, <5ίά τό μή ενρίσκειν αζνγας λαϊκούς, τονς καί τηνικαϋτα έν 

ταίς οίκοδομίαις και διηνεκώς έν ταΐς τής μονής έργατικαϊς δονλείαις ύπονργεϊν 

οφείλοντας, εΐχεν ήδη επιτρέψει καί τινας υπό γνναίοις, ώς οράτε, τήν νφ' ημάς 

ταύτην νήσον τήν Πάτμον οϊκεϊν, άλλ' εΐχεν ορίσει νά διαμένουν έν ίδιάζοντι μέρει 

τής %ήσον καί σννεπτυγμένως, ώσπερ άρα και φαίνονται ποιούμενοι τήν κατοίκη-

σιν. Το αυτό διατάσσει νά τηροΰν καί οί διάδοχοι του, ώστε οί μετά γυναικών καί 

τέκνων κοσμικοί πόρρω ποι τής μονής, έν εύπεριγράπτω τοϋ νησίον ακρφ καί 

είναι και διαμένειν, προς τό βόρειον δηλονότι μέρος, άπα τον άκρωτηρίον τοϋ λεγο

μένου Βαίον εως τοϋ έτερον τον λεγομένου ο άγιος Νικόλαος ό εις τό Εϋδηλον 

και έίχρις αυτής τής άγιας Μαρίνης (Τποτύπωσις § ιγ', MM, σελ. 67). Τά μνη

μονευόμενα τοπωνύμια, σωζόμενα μέχρι τής σήμερον, επιτρέπουν νά προσδιορί-

σωμεν τον χώρον δπου ό Χριστόδουλος είχε περιορίσει τάς κατοικίας τών έγγα

μων τούτων κοσμικών, ήτοι είς τήν περιοχήν άπό τοΰ σημερινού Κάμπου (ή Βαίου), 

ή οποία είναι καί ή εύφορωτέρα τής νήσου, προς τήν σημερινήν Άγίαν Μαρίναν 

τών Λευκών, καί βορειοδυτικώς μέχρι τοΰ σημερινού ακρωτηρίου Εοδηλον, ό "Αγιος 

Νικόλαος 1. 

'Αξιοσημείωτοι είναι ώρισμένοι δ ρ ο ι ε ρ γ α σ ί α ς , οί όποιοι συνεφωνή-

θησαν μεταξύ τών εγγάμων τούτων εργατών καί τοΰ εργοδότου των : ΟΊ άνδρες 

1. Βλ. Κ ρ η τ ι κ ο ύ , Πατμιακά τοπωνύμια, σελ. 20 - 22, 68 κέ. 

6 
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(περί γυναικών ουδείς γίνεται λόγος) είργάζοντο, είς τήν μονήν ή άλλαχοΰ, πέντε 

μόνον ημέρας καθ' εβδομάδα, άπό τής εσπέρας δέ τής Παρασκευής μέχρι τής 

πρωίας τής Δευτέρας παρέμενον πλησίον τών οικογενειών των. Είς τήν 'Τποτύπωσιν 

του ό Χριστόδουλος ώριζεν: ο'ί γε μην άνδρες οί λαϊκοί προσεδρευέτωσαν καί δια-

καρτερείτωσαν εις τάς τής μονής δουλείας, έν αύτώ τω μοναστήρια) καί άλλαχοΰ, 

ένθα αν παρά τοϋ καθηγουμένου ή τοΰ οικονόμου προστάσσοιντο, έφ' δλας εκάστης 

εβδομάδος ημέρας πέντε, κατά δε τήν τής Παρασκευής έσπέραν, λαμβά

νοντες εύλογίαν, άπιέτωσαν έν ταΐς οίκίαις αυτών ου τ ω γαρ ποιείν αυ

θαιρέτως Ι = αυτοπροαιρέτως] αυτοί προείλοντο και ήτ ή σ αν τ ο, ίνα 

τάς δύο ταύτας ημέρας, λοντροϋ τε καί άνέσεως καί τής μετά τών οικείων σννδι-

αιτήσεως απολαύοντες, τής μετά τήν Κνριακήν Δευτέρας ύπαυγαζούσης, φοιτώσιν 

όρθρου προς τήν μονήν (§ ιγ', MM, σελ. 67 - 6 8 ) . 

'Ακολουθούν περαιτέρω αύστηραί διατάξεις διά τήν εκατέρωθεν τηρητέαν άπό-

στασιν μεταξύ μοναχών καί λαϊκών. Είς τους μοναχούς άπηγορεύετο ταΐς τών κο

σμικών οΐκίαις έπιδημεϊν. Μόνον ό οικονόμος τής μονής, έάν παρίστατο απόλυτος 

ανάγκη, είχε το δικαίωμα τοΰτο, άλλα, καί είς τήν σπανίαν ταύτην περίπτωσιν, 

ούτος δέν θά μετέβαινε μόνος· έφεπομένους έξειαντώ καί δύο τών αδελφών (αυτόθι, 

§ ιγ', MM, σελ. 68). Έ ά ν τις τών λαϊκών έπέτρεπεν είς τήν σύζυγον ή τήν θυγατέρα 

του νά έξέλθη τών ορίων τοΰ οίκισμοΰ τών λαϊκών καί νά προχώρηση προς τά ενδό

τερα τής νήσου, έξεδιώκετο πάραυτα έκ τής νήσου μετά τών οικείων πάντων, καί 

αν ακόμη ήτο τυχόν απαραίτητος: καν χρειώδης εϊη, καν διαφερόντως αναγκαίος 

ταΐς τής μονής δονλείαις διαγινώσκοιτο. Έ ά ν τις τών μοναχών όμως έπεσκέπτετο 

άνευ αδείας οικίας λαϊκών, ένθα δηλονότι γνναικί αντον ενδέχεται έντνχεΐν, δέν έξε

διώκετο πάραυτα έκ της νήσου, άλλ' εΐχεν έλαφροτέρας κυρώσεις: επιτιμίψ καθυ-

ποβληθήτω ξηροφαγίας καί αποχής οίνου έφ' ί;^εραί.ς εΐκοσιν. Έ κ τ ο ς έάν το έπα-

νελάμβανε δις καί τρις (Ύποτύπωσις § ιδ', MM, σελ. 68) . 

'Αλλ' αν ή ανάγκη εξευρέσεως εργατικών χειρών διά τάς οίκοδομικάς καί αλ

λάς εργασίας τής μονής ύπεχρέωσε τον Χριστόδουλον νά δεχθή τήν έγκατάστα-

σιν εγγάμων λαϊκών είς τήν νήσον, παραβαίνων ρητάς άπαγορευτικάς διατάξεις, 

ό κίνδυνος τών άπό θαλάσσης επιδρομέων τον ύπεχρέωνε νά φανή ακόμη έλαστικώ-

τερος. "Οτε άνεχώρει ή προυτίθετο νά αναχώρηση είς Κωνσταντινούπολιν καί κατέ-

γραφε τάς έντολάς καί τάς οδηγίας του προς τους συνάδελφους του, εις το προμνη-

μονευθέν (σελ. *34) εγγραφον του, το γνωστόν ώς ένταλμα καί παραίνεσις (γρα-

φέν προ τοΰ 1091 ), ώριζεν δπως άπό τοΰ Μαίου μηνός (δτε ήρχιζεν ή περίοδος τών 

επιδρομών ) διαμένουν εντός τής μονής οί στρατιώται καί οί λοιποί χωρΐται μονίμως: 

τονς στρατιώτας καί τους λοιπούς χωρίτας καθ' έκάστην άπό τοϋ Μαίου μηνός μή 

άφίετε, άλλ' έρχέσθωσαν καί μενέτωσαν έν τω μοναστήρια)1 προς φνλαξιν τους 

προμαχώνας απαντάς γεμίσατε λίθων, κλπ. (MM, σελ. 147). 

1. 'Αξίζει νά σημειωθή Οτι ό Χριστόδουλος επιτρέπει καί συνιστά' δπως οί στρατιώται καί οί χωρΐται δια
μένουν έν τω μοναατηρίω, ήτοι εντός της μονής, ή οποία βεβαίως εΐχεν έξ αρχής φρουριακήν τίνα συγκρό-
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Ποιοι ήσαν οί μνημονευόμενοι ένταΰΟα παρεμπιπτόντως — καί μάλιστα έν αντι

διαστολή προς τους λοιπούς χωρίτας — στρατιώται, περί τών όποιων, καθ' 

δσον γνωρίζω, ουδεμία άλλη μαρτυρία σώζεται, δέν εί'μεθα είς θέσιν νά καθορίσω-

μεν. Τό θέμα έχει απασχολήσει επιφανείς βυζαντινολόγους, άλλα δέν έ'χει προσδιο

ρισθώ] υπό ποίαν ιδιότητα οί στρατιώται ούτοι υπηρετούν έν Πάτμω '. 

Ή εσωτερική όργάνωσις τής μονής έγένετο κατά τό μοναχικον πολίτευμα τοΰ 

Μεγάλου Βασιλείου: κτήσεως μεν ίόιότης έξώρισται, γνώμης δέ έναντίωσις άπε-

λήλαται, κοινά δέ τά σύμπαντα, ψυχαί, γνώμαι, σώματα κλπ. (Ύποτύπωσις, § ιε', 

MM, σελ. 69). Ή μονή είχε κηρυχθή ελευθέρα καί αυτεξούσιος, τό δέ αντοδέσπο-

τον αυτής, κατωχυρωμένον «είς τόν αιώνα τόν άπαντα», ήτο συνδεδεμένον μέ το 

κ ο ι ν ό β ι α κ ό ν σ ύ σ τ η μ α . Είς ούδένα έπετρέπετο την ρ)]0εΐσαν ένθεσμον 

κοινοβιακήν ζωήν έν τω καθ' ημάς φροντιστήρια) καταλύειν καί άνατρέπειν (§ ις ' , 

MM, σελ. 69 ). 

Ώ ς προς τάς α κ ο λ ο υ θ ί α ς έθεσπίζετο ώς πρότυπον τό Τυπικόν τής έν 

'Ιερουσαλήμ λαύρας τοϋ όσιου πατρός ημών Σάββα, άλλα «οίκονομικώτερόν πως, 

ήτοι συγκαταβατικώτερον περί τάς αγρυπνίας» (§ ιζ', MM, σελ. 71). 

Ό η γ ο ύ μ ε ν ο ς εξελέγετο «κρίσει κοινή καί ψήφω» απάντων τών μελών 

τής «δελφότητος (§ ιη', MM, σελ. 69). Είς περίπτωσιν καθ' ην άπεδεικνύετο ακα

τάλληλος, ή αδελφότης ήδύνατο νά προβή είς άντικατάστασίν του (§ κ' ). Σειρά δέ 

δλη διακονητών, εκλεγομένων υπό τοΰ ηγουμένου, ανελάμβανε νά συνεπικουρή αυ

τόν είς τήν διακυβέρνησιν τής μονής. Ό πλέον ενάρετος καί ικανός ώρίζετο οικο

νόμος, υπεύθυνος διά τήν δλην διαχείρισιν. Ό έκκλησιάρχης μέριμνα διά τήν έκ-

κλησιαστιχήν εύταξίαν, φυλάσσει δέ καί τά βιβλία καί «τά χαρτώα τής μονής δι

καιώματα». Δύο δοχειάριοι ήσαν υπεύθυνοι ό μεν διά τά είς χρήμα έ'σοδα καί έξοδα, 

ό δ' έτερος διά τήν οίκοσκευήν, τήν ένδυμασίαν, τήν διατροφήν «τών έν τή μονή 

μοναχών ή καί τών δουλευτών κοσμικών», τό «προσφάγιον τών αδελφών καί εϊ 

τι ετερόν έστιν είς έξοδον τών κοσμικών», διά τό κηρίον καί τό έλαιον τής εκκλη

σίας καί δι' άλλα χρειώδη. Υπήρχαν ακόμη ό οινοχόος, υπεύθυνος διά τήν άποθή-

κευσιν καί κατανάλωσιν τοΰ οί'νου, ό κελλαρίτης, γενικός αποθηκάριος, ύπ' αυτόν 

δέ δύο παρακελλαρϊται καί είς μάγειρος. Άλλος, τέλος, ώρίζετο τραπεζάριος καί 

άλλοι έξετέλουν άλλας διακονίας (§ κα', MM, σελ. 74 - 75). 

Ή ά κ τ η μ ο σ ύ ν η , «τό συνεκτικώτερον τής ασκητικής ημών πολιτείας 

κ ε φ ά λ α ι ο ν » , έτεέβαλλεν ώ σ τ ε ν α π ε ρ ι έ ρ χ ε τ α ι ε ί ς τ ή ν μ ο ν ή ν κ α ί τταν εσοδον, προεργό-

τησιν. Δέν μνημονεύει, ώς εις ίίλλα κείμενα του, τα καοτέλλιον, ήτοι τό καθαυτό φρούριον, τοϋ οποίου, ώς είδομεν, 
ή άποπεράτωσις δέν είχε συντελεσθή ούτε βραδύτερον, όταν ό Χριστόδουλος είχε καταφύγει εις Εϋριπον. 

Ι «La chose certaine est qu'il s'agit bien de soldats-paysans en étal de combattre. Mais pourquoi 
y a-t-il, à Patmos, des soldats qui ne peuvent pas y avoir été mis par l 'état? s'agit-il d'une milice privée, 
que les moines entretiennent au moyen de concessions de terres, c'est à dire en employant le procédé même 
de l'él.at? Il était devenu nécessaire d'assurer soi-même sa protection, quand on le pouvait. C'est ce que 
font les moines de Patmos» [P. L e m e r I e, Recherches sur le régime agraire à Byzance. . ., Cahiers de 
Civilisation Médiévale 2, 1959, σελ. 276 καί σημ. 58). 
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μενον άπό οιονδήποτε έργόχειρον τών μοναχών (είτε καλλιγραφεϊν τις ήσκήθη, εϊτε 

τι έτερον μετιέναι). Ώρίζετο δέ δτι οφείλει έργάζεσθαι προς όπερ έκαστος πέφυκε, 

λαμβάνων έκ τοΰ κοινοβίου τάς πρώτας υλας, είσκομιζομένον δέ τοϋ έργον μετά τόν 

άπαρτισμόν αύθις είς τό κοινόβιον (§ κβ', MM, σελ. 75). 

Δέν άπεκόπτετο τοΰ κοινοβίου οΰτε ό τυχόν ήσνχαστής, ό ((είς άπορρώγα πέτραν 

ή σπήλαιον ή κελλίον μόνος καθήμενος». "Ωφειλε καί αυτός, ώς οί λοιποί έργο-

χειάριοι, νά συνεισφέρη «καί τίνα υλην εργόχειρου» (§ κ γ ' ) . Προσερχόμενος δέ είς 

τήν μονήν το Σάββατον καί τήν Κυριακήν, παρέδιδε τό «έρχόχειρον» καί άπήρχετο 

πάλιν είς τήν «έαυτοΰ μονίαν», συναποκομίζων τά προς ζωάρκειαν. Πάντως, οί 

εκτός τής μονής ήσυχασταί δέν έπετρέπετο νά ύπερβοΰν τόν αριθμόν τών δώδεκα 

( § κ δ ' , MM, σελ. 7 6 - 7 7 ) . 

Ό αριθμός των έν Πάτμω μοναχών δέν είναι δυνατόν νά προσδιορισθή. Βέ

βαιον είναι δτι τον Χριστόδουλον τόν Λατρηνόν ήκολούθουν είς τάς διαδοχικάς μετα

σταθμεύσεις αύτοΰ πολλοί μοναχοί. Κεντρικός πυρήν τής έν Πάτμω «άδελφότητος» 

έξηκολούθει νά εϊναι ό όμιλος τών μοναχών εκείνων, οί όποιοι εϊχον μονάσει άλλοτε 

είς τό Λάτρος. Το εγγραφον, το όποιον συνέταξεν ειδικώς διά τους μοναχούς τής 

Πάτμου ό Χριστόδουλος, προ επικείμενης αναχωρήσεως του διά τήν βασιλεύου-

σαν, τό χαρακτηριζόμενον ώς ένταλμα ή παραίνεσις (βλ. ανωτέρω, σελ. *34), ανα

φέρεται συχνάκις είς προγενέστερόν τίνα κοινοβιάρχην, τοΰ όποιου τήν ίεράν άνά-

μνησιν, τάς έντολάς καί τους κανόνας έξηκολούθουν νά τηροΰν μετ' ευλάβειας οι 

έν Πάτμω συμμονασταί. Ό αείμνηστος πατήρ ημών ή ό μακαρίτης πατήρ ημών 

ήτο κοινός πατήρ άλλοτε, προφανώς είς Λάτρος, τών περί τόν Χριστόδουλον μονα

χών, είς ένα δέ έξ αυτών, τόν «κΰριν Νεόφυτον», άνήκεν ιδιαιτέρα τιμή καί φρον-

τίς, ((ώς πολλά κεκοπιακότα καί δεδουλευκότα τή τε μονή καί τω άγιοκοιμημένω 

πατρί ημών)) (MM, σελ. 144). Είς τον παλαιόν του κοινοβιάρχην ωφειλε τήν 

σύστασίν της ή υπό τόν Χριστόδουλον τόν Λατρηνόν «αδελφότης». Έ ν τω μεταξύ, 

είς τόν άρχικον πυρήνα ειχον ασφαλώς προστεθή καί άλλοι, έν συνεχεία δέ πολλοί, 

έγκαταλείποντες τά μικρασιατικά παράλια, έξ αιτίας τών τουρκικών επιδρομών, 

άνεζήτουν καί ευρισκον καταφύγιον είς τάς παρακειμένας νήσους, καί, ιδιαιτέρως 

τώρα, είς τήν Πάτμον. 

Καίτοι αί ύπάρχουσαι μαρτυρίαι δέν παρέχουν αριθμούς, δέν είναι δύσκολον νά 

είκάση τις δτι περί τόν ίδρυτήν τής μονής Πάτμου ζουν καί εργάζονται, κατά τους 

χρόνους τούτους, ϊ'σως ε κ α τ ο ν τ ά δ ε ς α ν θ ρ ώ π ω ν , μοναχών καί λαϊκών. 

'Ελάχιστοι είναι εκείνοι οί όποιοι, σποραδικώς καί παρεμπιπτόντως, μνημο

νεύονται όνομαστί. Διά τοΰ εγγράφου ένταλμα ή παραίνεσις παρέχονται όδηγίαι 

καί έντολαί είς εικοσιένα κατονομαζόμενους μοναχούς. Είς τήν Διαθήκην του ό Χρι-

στόδουλος δέν μνημονεύει όνομαστί ειμή πέντε μοναχούς, έκ τών άκολουθησάντων 

αυτόν είς Εΰριπον, πληροφορεί δέ παρεκβατιχώς δτι είς τήν Πάτμον ειχον παρα

μείνει δώδεκα μοναχοί «καί τίνα παιδία» (MM, σελ. 83). Μετά τρεις ή τεσσάρας 

δεκαετίας, είς τήν Διαθήκην ενός τών διαδόχων τοΰ Χριστοδούλου (τήν Διαθήκην 



Α ' - Η ΙΔΡΤΣΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ, Ο ΙΔΡΪΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΚΤΛ. (1088-1093) *45 

τοΰ Σάββα, συνταχθεϊσαν μετά τό 1119 καί πρό τοΰ 1127/8 ] ), δέν μνημονεύονται 

ειμή παρεμπιπτόντως πέντε μοναχοί, άναλαβόντες ώρισμένας εύθύνας (MM, 

σελ. 241 - 246). 'Αλλά τήν Διαθήκην τοΰ καθηγουμένου Θεοκτίστου (Σεπτέμβριος 

1157, MM, σελ. 106 - 110) προσυπογράφουν έβδομήκοντα πέντε μοναχοί καί τίνες 

ιερείς, έκτος τοΰ επισκόπου Λέρου Κωνσταντίου (ουχί Κωνσταντίνου, ώς παρά 

MM), κλπ. Μετά έ'να δέ αιώνα περίπου άπό τοΰ θανάτου τοΰ Χριστοδούλου, τό 

1196, είς δέησιν τών έν Πάτμω μοναχών προς τόν αυτοκράτορα, άνεφέρετο ή μονή 

ώς πολυάνθρωπος : εις πολύν αριθμόν κορνφωθεΐσα· εγγύς γάρ που τών εκατόν 

πεντήκοντα μοναχών έν αυτή ασκούνται (βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ άρ. 

21, στ. 2 ) . 

Δέν ήσαν όλιγώτεροι, προφανώς, καί έπί τών ημερών τοΰ ίδρυτοϋ τής μονής. 

δσοι έπήνδρωσαν έν αρχή τήν Πάτμον καί τάς κτήσεις αυτής. Αί οίκοδομικαί δέ 

καί άλλαι έργασίαι τών πρώτων εκείνων χρόνων άπήτουν, ώς εϊδομεν, καί τήν συνε-

πικουρίαν μεγάλου άριθμοΰ λαϊκών. 

Ό πνευματικός βίος τής μονής ήτο, ώς δύναται τις νά συμπεράνη, ύψηλοΰ 

επιπέδου. Ό Χριστόδουλος ό Λατρηνός ήτο φυσιογνωμία εύρυτέρας ακτινοβολίας. 

Γίνεται δεκτός μετά σεβασμού είς τά ανάκτορα καί είς τά πατριαρχεία, εισηγείται 

καί επιτυγχάνει τήν λήψιν σημαντικών αποφάσεων, άποκτα κτήσεις, άπαλλαγάς 

καί προνόμια μεγάλης εκτάσεως, ένω παραλλήλως ό αυτοκράτωρ θεωρεί τοΰτον 

κατάλληλον δπως τω άναθέση γενικωτέρας πολιτικής σκοπιμότητος άποστολήν είς 

τήν θεσσαλίαν καί τον έλλαδικόν χώρον. Τά κείμενα τά προερχόμενα έκ τής γραφΐ-

δος τοΰ Χριστοδούλου, δσα γνωρίζομεν, είναι άπό πάσης απόψεως ανωτέρου επι

πέδου. Τόσον τό ένταλμα ή παραίνεσις προς τους συμμοναστάς του, δσον καί ή 

Ύπατύπωσις, μαρτυρούν άνθρωπον υψηλής μορφώσεως καί ανωτέρας πνευματικό

τητος, έγκρατέστατον δέ τόσον είς τά τοΰ κοσμικοΰ, δσον καί τά τοΰ μοναχικού βίου. 

Ή Ύποτύπωσις κατέστη εύρύτερον γνωστή καί έχρησίμευσεν ώς υπόδειγμα κανό

νων μοναχικής διαβιώσεως καί είς άλλα μοναστικά κέντρα, μέχρι Κύπρου. Είναι 

δμως καί άπό φιλολογικής απόψεως προϊόν ήσκημένου καλάμου, έργον άνθρωπου 

ό όποιος κατέχει καί χειρίζεται άνέτως τήν γλώσσαν τών λογίων, τά κείμενα τών 

Γραφών, τών μεγάλων Πατέρων τής 'Εκκλησίας, τά νηπτικά καί τά ασκητικά, 

άλλα καί πολλά στοιχεία τής θύραθεν παιδείας (ιδία παροιμιώδεις φράσεις, κ.ά. )• 

Συντάσσων τήν Διαθήκην του ό Χριστόδουλος είχε παραλλήλως συντάξει 

καί ίδιαίτερον κ α τ ά λ ο γ ο ν τ ή ς β ι β λ ι ο θ ή κ η ς του, τήν οποίαν έκλη-

ροδότει είς τήν μονήν : καί τά βιβλία μου (καθώς ή απογραφή αυτών περιέχει, 

ή και υπεγράφη οίκειοχείρως παρ' έμοϋ) πάντα, iva είσί έν τή τοιαύτη μονή τής 

Πάτμου (MM, σελ. 83). Θά ήτο λίαν ενδιαφέρουσα ή απογραφή αυτή, αν είχε δια-

σωθη. 'Επρόκειτο κυρίως περί κωδίκων προερχομένων άπό τά περιώνυμα μοναστι

κά κέντρα τοΰ Λάτρου. Ά π ό τόν Κωδίκελλόν του πληροφορούμεθα οτι ό λόγιος 

1. Βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , Σάββας, σελ. 223. 
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ούτος άνήρ, «μετά το αίχμαλωτισθήναι το Μελανούδιον καί άποσκυβαλισθήναι τό 

βεστιάριον τοΰ Λάτρους, ώσπερ δή καί τών λοιπών μοναστηριών, παρά τών άθεων 

Τούρκων», πρόσφυξ ό ϊδιος καί περιπλανώμενος εισέτι μεταξύ Στροβίλου καί Κώ, 

έπήνδρωσεν είδικόν πλοϊον καί ώργάνωσεν όλόκληρον έκστρατείαν διά τήν περισυλ-

λογήν καί διάσωσιν τοΰ θησαυροΰ τών βιβλιοθηκών τής Μικράς 'Ασίας : απέστειλα 

πλοϊον μετά λαοϋ, κρατήσας τόν οίκονόμον τόν κατέχοντα ταϋτα, εφερον τούτον 

είς τήν Κώ μετά βιβλίων, καί μετά τοϋτο είσήνεγκα ταϋτα εις τήν Πόλιν καί ει 

μή τοΰτο οϋτως έποίησα, άρδην αν άπώλοντο (MM, σελ. 87). 

Ή ποσότης καί ή αξία τών κωδίκων τούτων ήσαν, ώς φαίνεται, μεγάλαι, 

διό καί παρεδόθησαν αυτά τή Άγια Σοφία. Πολλά τούτων ήσαν πολυτελώς εικο

νογραφημένα, φέροντα ϊσως καί βαρύτιμους καλλιτεχνικάς επενδύσεις. 'Από τους 

θησαυρούς αυτούς, οί όποιοι χάρις είς τόν Χριστόδουλον ε!χον διασωθή, έλαβεν ό 

'ίδιος (έκ τών μή εχόντων κόσμον βιβλίων) το εν τέταρτον, δυνάμει πατριαρχικής 

αποφάσεως: παρεδόθησαν έμοί έκ προσταγής τοΰ άγιωτάτον πατριάρχου, καί γέγονεν 

έπί σννόδον έν τω μεγάλω σεκρέτω σημείωμα καί υπόμνημα περί τών τοιούτων βι

βλίων (MM, σελ.87 ). Δυστυχώς, οΰτε καί τοΰτο τό σημείωμα καί υπόμνημα διεσώθη. 

'Αλλά τό ανωτέρω εν τέταρτον τών έκ Μικράς 'Ασίας διασωθέντων βιβλίων 

άπετέλει μέρος μόνον, καί μάλιστα ουχί τό μέγιστον, τής βιβλιοθήκης τήν οποίαν 

ό Χριστόδουλος έκληροδότει είς τήν μονήν τής Πάτμου. Ύπήρχον καί άλλα, πολύ 

περισσότερα, τά όποια ό ϊδιος είχε κατά καιρούς προμηθευθή (ή εϊχε παραγγείλει 

νά έκπονηθοΰν δαπάναις του) : τα δέ πλείονα τών είρημένων βιβλίων έξ οικείων 

μου κόπων καί άναλωμάτων έξωνησάμην (MM, σελ. 87). 

Ά π ό τήν Ύποτντκοσίν του έξ άλλου συμπεραίνομεν δτι εις την υπ αυτοΰ 

συσταθεΐσαν έν Πάτμω μονήν έλειτούργει ήδη, πιθανώτατα, κ ω δ ι κ ο γ ρ α φ ι -

κ ό ν ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο ν. Είς τά περί άκτημοσύνης καί κοινοκτημοσύνης, δπου 

γίνεται λόγος διά το έργόχειρον τών μοναχών, πρώτον παράδειγμα έργοχειραρίον 

αναφέρεται ό κ ω δ ι κ ο γ ρ ά φ ο ς : είτε καλλιγραφεϊν τις ήσκήθη, εϊτε τι έτερον 

μετιέναι (MM, σελ. 75). 

Ή πλούσια βιβλιοθήκη καί τό πιθανόν κωδικογραφικόν έργαστήριον αποδει

κνύουν δτι περί τόν Χριστόδουλον ύπήρχον καί άλλοι πεπαιδευμένοι μοναχοί. Είς 

τό πνευματικόν δέ φυτώριον τής Πάτμου παρεσκευάζοντο ήδη οί αντάξιοι διάδοχοι 

τών απερχομένων. Είς τόν Κωδίκελλόν του ό Χριστόδουλος απευθύνεται, μεταξύ 

άλλων, καί προς τίνα νεαρόν, ώς φαίνεται, μοναχόν, τελειοποιούμενον εισέτι εις 

τάς σπουδάς γενικής μορφώσεως καί είς τήν «φιλοσοφίαν» τοΰ μοναχικού ιδεώδους : 

αν δέ, τέκνον Έπιφάνιε γραμματικέ, άγωνίσθητι τελειώσαι τήν φιλοσοφίαν καί 

αρχεσθαι τήν αιώνων φιλοσοφίαν (MM, σελ. 86). 

Ά π ό τήν «συνοδείαν» τοΰ Χριστοδούλου προέρχονται προφανώς οί λόγιοι 

μοναχοί καί άμεσοι διάδοχοι του είς τήν ήγουμενίαν τής μονής 'Ιωσήφ ό Ίασίτης 

καί Σάββας. Αμφοτέρων τούτων γνωρίζομεν καί κατάλογον κωδίκων, τους όποιους 

κατεϊχον, ώς γνωρίζομεν επίσης εκτενή κατάλογον βιβλίων, ιερών σκευών καί εικό

νων τής μονής, συνταχθέντα τό 1200. 

• 
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Ένταΰθα ας προστεθή δτι, πλην τών βιβλίων, ό Χριστόδουλος μνημονεύει 

είς τήν Διαθήκην του και τινας ε ι κ ό ν α ς , τάς όποιας είχε μεθ' έαυτοΰ είς Εύ

ριπο ν : 1 ) τόν Χριστόν, τήν Θεοτόκον καί τόν Άαώματον, ιστορημένας είς έν σανί-

διον ύ).ογραφικάς· 2 ) έτερα είκών ή Σταύρωσις, έχουσα καί τον άγιον Θεολόγον 

3) ετέρα είκών δίπτυχος, έχουσα τάς δεσποτικός έορτάς· 4) ετέρα είκών ή Θεοτό

κος ύλογραφική (MM, σελ. 84). Επρόκειτο, βεβαίως, περί εικόνων αί όποϊαι 

τω ανήκον προσωπικώς — πολύτιμα ϊσως καί προσφιλή κειμήλια — καί δέν έχουν 

σχέσιν μέ τάς εικόνας, τά ιερά σκεύη, τά άμφια καί τους άλλους θησαυρούς, τους 

όποιους είχε συγκεντρώσει είς τήν έν Πάτμω μονήν του δ Χριστόδουλος. Έ κ τών 

σωζόμενων σήμερον έν Πάτμω πολυαρίθμων εικόνων, ουδεμία δύναται νά ταυτι-

σθή προς τίνα τών ανωτέρω μνημονευθεισών τεσσάρων εικόνων τοΰ Χριστοδούλου ι. 

Ai κτήσεις, οί πάροικοι, τά πλούσια εισοδήματα καί τά πλοία τής μονής 

αποτείνουν τήν άλλην όψιν τοΰ πνευματικοΰ τούτου κέντρου, τό όποιον ήτο συνάμα 

δραστήριος καί άκμαϊος οικονομικός οργανισμός. Ό Χριστόδουλος καί ή μονή του 

ήσαν κύριοι ολοκλήρου τής νήσου Πάτμου, παρακειμένων νησιδίων καί άλλων κτή

σεων έν Λέρω, ειχον εξασφαλίσει φορολογικάς καί άλλας άπαλλαγάς μεγάλης εκτά

σεως, δικαιώματα πλοιοκτήτου, έλευθερίαν πλεύσεως καί διενεργείας εμπορίου είς 

όλους τους λιμένας καί πολλά άλλα προνόμια. Οί Spot ήσαν άκρως ευνοϊκοί, δχι 

μόνον διά νά απόκτηση έπάρκειαν αγαθών καί άπρόσκοπτον λειτουργίαν ή μοναχική 

αυτή πολιτεία, άλλα καί διά νά άναπτυχθή είς προνομιοΰχον οίκονομικόν όργανι-

σμόν 2. Ή παραγωγή καί εμπορία γεωργικών καί κτηνοτροφικών προϊόντων 

έλαβε λίαν ενωρίς ταχεΐαν άνάπτυξιν. "Ηδη είς τό μνημονευθέν εγγραφον τοΰ Χρι

στοδούλου ενταλμα ή παραίνεσις γίνεται λόγος περί πλοίου τής μονής, τό όποιον 

μεταφέρει προς πώλησιν είς τήν Κωνσταντινούπολιν τυρίον καί άλλα προϊόντα. 

Διά τών πολλών καί ποικίλων παραχωρήσεων του είς τόν Χριστόδουλον καί τήν 

υπ' αυτόν μονήν, ό αυτοκράτωρ Αλέξιος Α' δ Κομνηνός συνετέλεσεν ώστε ή Πάτμος 

νά άποβή, κατά τον Ostrogorsky, μοναχική πολιτεία εφάμιλλος τής τοΰ Αγίου 

"Ορους »'. 

Ό παλαιός αναχωρητής τής Παλαιστινιακής ερήμου, ό ασκητής τοΰ δρους 

Λάτρου, ό άκτήμων, ό περιπλανώμενος ώς στρουθίον κατά τους συναξαριστάς, 

είναι τώρα βεβαρημένος μέ τάς βιοτικάς μέριμνας ενός μεγαλοεπιχειρηματίου. 

Πλην τών κτήσεων του — τών δύο νήσων Πάτμου καί Λειψοΰς, τών προαστίων 

τής Λέρου κλπ. —, τής ακινήτου περιουσίας, τών γαιών, τών έν αύταϊς καλλιεργητών 

καί ζ φ ω ν κ λ π . , ό Χριστόδουλος Ι χ ε ι να μεριμνήση και περί τ ω ν π λ ο ί ω ν αύτοΰ, 

τά όποια, ώς έκ τής Διαθήκης πληροφορούμεθα, είναι τ έ σ σ α ρ α τόν αριθμόν 

καί ταξιδεύουν μέ εμπορεύματα άνά τό Αιγαίον καί μέχρι τής βασιλευούσης : 

Ι. Βλ. Χ α τ ζ η δ ά κ η , Εικόνες, σελ. 21. 
2. Πρβλ. καί δσα σχετικώς γράφει 6 O s t r o g o r s k y (Immunité, σελ. 188), σχολιάζων το ίδρυτικον 

χρυσύβοΛλον της έν Πάτμφ μονής. 
3. O s t r o g o r s k y , Geschichte3, σελ. 309. 



48* Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Ι - Τ Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 

. . . καταλιμπάνω — λέγεται έν τή Διαθήκη — είς τήν αντήν μονήν [τής Πάτμου] 

καί τά τέσσαρα π λ ο ι α, τό μεν έν κουτρούβιν, πιστικευόμενον παρά Ιωάν

νου τοϋ Πάγκα, έχον νομίσματα [. ..] διακόσια χιάτα' έτερον πλοϊον πλατίδιον 

δικάταρτον, πιστικευόμενον παρά Βασιλείον Ενριπιώτου τοΰ Μω[ρο]ϊωάννον, 

απερχομένου νϋν είς ναΰλον, νομίσματα τεσσαράκοντα δύο ύπέρπυρα [...]' έτερον 

πλοϊον πλατίδιον μικρόν, δπερ απεστάλη παρά τών μοναχών τών αδελφών έν τή 

Κρήτη άπό τής Πάτμον προς ύπηρεσίαν καί τό έτερον έξελ[αστι]κόν καί νομί

σματα ύπέρ[πυρα] ... κατε[λείφθη ;] έν Εύρίπω, μετά καί τών αφέσεων '. 

Κατωτέρω δέ προσθέτει : τά δέ πλοία τά ανωτέρω είρημένα όφείλονσι λογα-

ριασθήναι, δσα αν ταξίδια ποιήσονσιν οί πιστικεύοντες ταϋτα, παρά τοϋ χαριστικα-

ρίον καί τών μοναχών (MM, σελ. 84). 

Χρεωστικαί όμολογίαι, έμπορικαί συναλλαγαί καί άλλαι σχετικαί εκκρεμότη

τες μνημονεύονται καί είς τόν Κωδίκελλον : . . . έπεί δέ εγγραφον έποίησα προς τον 

μοναχόν Λονκάν τόν Καππαδόκα τοϋ άναλαβέσθαι τοϋτον άπ' ενός τών πλοίων 

μον, οίον αν πρότερον καταλάβηται, τά άπερ ώς έλεγε χρεωστεϊσθαι νομίσματα 

πεντήκοντα, δέδωκα τούτω κάγώ λίτραν νομίσματα χιάτα καλά . .. καί άπεπλή-

ρωσα, μή άναλαβόμενος2 τό εγγραφον μον έξ αύτοΰ' καί εϊπερ ποτέ πειραθή πάλαι3 

έπιζητείν τά τοιαϋτα νομίσματα άπό τών πλοίων μου ή άπό τοΰ χαριστικαρίον 

μου, ϊνα μή είσακούηται. . . (MM, σελ. 87 - 8 8 ) . 

Ό ϊδιος ό Χριστόδουλος παλαιότερον, άναχωρών έκ Πάτμου είς Κωνσταντι

νούπολιν, έ'διδεν, ώς εϊδομεν, οδηγίας περί τών δρομολογίων τοΰ μεταφέροντος αυτόν 

πλοίου, γράφων : τό δέ έξελαστικόν, ήνίκα τή τοϋ θεοϋ βοήθεια νποστρέψη * έκ τής 

θεοφνλάκτον Πόλεως, κατενοδώσατε αύθις αυτό, βάλλοντες τό τνρίον όλον τής 

σαρακοστής καί το άπόκτιον . . . καί πωλ,είτωσαν προς τά Στενά- καί έξ ών νοείτε 

δτι χρήζετε προς τήν μονήν, άγορασάτωσαν καί εις έκ τών όντων έν τω πλοίφ, έλ-

θέτω προς τήν Πόλιν προς με, δπως, εΐ έτοιμος ειμί κάγώ, εξέλθω μετ' αυτών5. 

Τάς θαλάσσιας ταύτας διακινήσεις προϊόντων καί εμπορευμάτων διηυκόλυ-

νον ε ι δ ι κ ά π ρ ο ν ό μ ι α , τά όποια εΐχεν επιτύχει, ώς εϊδομεν, ό Χριστόδου-

λος : "Ηδη άπό τοΰ Απριλίου τοΰ 1088, πριν ετι άνεγερθή ή έν Πάτμω μονή, ό 

αυτοκράτωρ Αλέξιος, δι' είδικοΰ χρυσοβούλλου, εϊχε παραχωρήσει έξκονσίαν είς 

πλοϊον ίδιόκτητον, χωρητικότητος πεντακοσίων μοδιών, «άποπλέειν όφεΐλον έ'νθα 

αν οί μοναχοί βούλοιντο καί τά χρειώδη τούτοις έμπορεύεσθαι», πλοϊον «ελεύ

θερον πάντοθεν» καί «είς τό διηνεκές», πλέον «δπου δή καί οπότε βούλεται, είς 

τά τής έώας άπαντα μέρη καί τά έσπέρια, έτι δε καί είς τάς απανταχού νή-

1. Διαθήκη (MM, σελ. 82). Διώρθωσα ή συνεπλήρωσα σιωπηρώς δσα ήουνήθην νά αναγνώσω εις το λίαν 
έφθαρμένον τοϋτο σημεϊον τοϋ έγγραφου διά συσκευής υπεριωδών άκτίνων. — Περί τοϋ δρου αφεαις βλ. Actes 
de Laura 2, άρ. 67, στ. 76-77: αφεαις και αποκοπή πάκτου η συνήθειας ή ναυλωτικοϋ ή κανισκίου τοϋ παραθα-
λασαίτου ή έτερου. . . 

2. Παρά MM άναλαβόμενον. 
3. Sic, αντί πάλιν. 
4. Παρά MM υποστρέψω. 
5. MM, σελ. 146. Ή περικοπή άπό τδ άχρονολόγητον ίνταλμα, περί οδ βλ. άνωτίρω, σϊλ. *34 κέ. 
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σους» '. Ή Διαθήκη αποκαλύπτει δτι τόν Μάρτιον τοΰ 1093 ό Χριστόδουλος κατείχε 

τέσσαρα πλοία. 

Ή επιδρομή των Τούρκων εις τάς νήσους, ή όποια ύπεχρέωσε καί τόν 

Χριστόδουλον νά εγκατάλειψη τήν Πάτμον, μαρτυρεΐται ρητώς είς τα κείμενα τοΰ 

ιδίου : Έναρξάμενος καστέλλιον — γράφει ό öaioc έν τή Διαθήκη αύτοΰ — άνε-

βίβασα τοΰτο δσον ήδυνήθην, καταλείψας τοΰτο ατελές, διά τό άπογ^ωρήσαί με τών 

έκεϊσε, ώς άπό τής γενομένης επιδρομής τών άθεων Τούρκων ει; τάς 

τοιαύτας νήσους (MM, σελ. 81). Ταϋτα γράφονται, ώς ελέχθη, τόν Μάρτιον τοΰ 

1093 καί αναφέρονται είς πρόσφατα γεγονότα. Καί επειδή πρό τοΰ μηνός Μαρτίου 

ό χειμών δέν ηύνόει θαλάσσιας εξορμήσεις τών Τούρκων άπό τά μικρασιατικά πα

ράλια προς τάς νήσους, δυνάμεθα νά τοποθετήσωμεν τήν έπιδρομήν είς τό θ έ ρ ο ς 

τ ο ϋ 1 0 9 2 . Πάντως τόν Μάρτιον τοΰ 1093, οτε συνετάσσετο ή Διαθήκη, ό κίνδυ

νος δέν εΐχε παρέλθει : «οί γαρ μοναχοί οί πλείονες, μετά τήν έπέλευσιν τών 

εθνών, μετανάσται γεγόνασιν, άλλος άλλαχόθι διασπαρέντες άπό φόβου α υ τ ώ ν . . . » 

(MM, σελ. 84). 

Ή επιδρομή αύτη τών Τούρκων κατά τής Πάτμου καί τών παρακειμένων 

νήσων δέν είναι άλλοθεν γνωστή. 

Γενικώς, είναι δυσχερέστατος ό χρονολογικός καθορισμός τών κινήσεων τών 

Τούρκων καί Τουρκομάνων, οί όποιοι ήρχισαν νά πλημμυρίζουν τήν Μικράν Άσίαν 

μετά τήν ήτταν τών Βυζαντινών είς Μαντζικέρτ (1071 ) 2 . Τήν ραγδαίαν έξάπλωσίν 

των (ή όποια, κατά τίνα έκδοχήν 3, ώφείλετο καί είς τήν δυσαρέσκειαν τών κατοί

κων τών περιοχών τούτων έ'νεκα τών μεγάλων φορολογικών βαρών, τά όποια εΐχεν 

επιβάλει ό Κωνσταντίνος ό Μονομάχος) δυσκόλως παρακολουθοΰμεν, διότι αί 

σύγχρονοι πηγαί είναι λίαν ανεπαρκείς. Τουρκικαί πηγαί διά την έποχήν ταύτην δέν 

υπάρχουν 4. Οί Ά ρ α β ε ς καί Πέρσαι χρονογράφοι άγνοοΰν τά μικροεπεισόδια τών 

απομεμακρυσμένων τούτων περιοχών. Αί βυζαντιναί καί άρμενικαί πηγαί αρκούνται 

είς ξηράν έκθεσιν τών σημαντικών γεγονότων, άγνοοΰσαι ακόμη καί τους πρωτερ-

γάτας αυτών τών συμβάντων. Ούτω π.χ., τονίζει ή Mélikoff, «γνωρίζομεν δτι ή 

Τραπεζοΰς μεταξύ τών ετών 1071 καί 1075 ευρίσκεται είς χείρας τών Τούρκων, 

άγνοοΰμεν όμως ποιος κατέλαβεν αυτήν» 5. 

1. Βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 7, στ. 3 - 5, 10 -11, 23 κέ. 
2. Πρβλ. καί ανωτέρω, σελ. *30, σημ. 3.— Γενικώτερον περί της προελάσεως καί εξαπλώσεως τών Τούρκων 

κατά τήν περίοδον ταύτην βλ. J. L a u r e n t , Byzance et les Turcs Seldjucides en Asie Mineure. Leur trai
tés antérieurs à Alexis Comnène, Βυζαντίς 2 (1910), σελ. 114 κέ. — Τ ο ΰ α ύ τ ο υ , Byzance et les Turcs 
Seldjucides dans l'Asie occidentale jusqu'en 1081, Νανσύ 1913.— P. W i t t e k , Deux chapitres de 
l'histoire des Turcs de Boum, Βυζάντιον 11 (1936), σελ. 285-319. — M. Y i n a n ç, Turkiye Tari hi : 
Selcuklular Deeri — /. Anadolunum Fethi, Κωνσταντινούπολις 1944.— C. C a h e n, La première péné-
traticn turque en Asie Mineure, Βυζάντιον 18 (1948), σελ. 5-67. — A h w e i 1 e r, Byzance et la mer, σελ. 
182 χέ. — Τ ή ς α υ τ ή ς , Smyrne, σελ. 5 κέ. — V r y o n i s , Asia Minor, σελ. 80 κέ. 

3. Βλ. G l y k a t z i - A h r w e i l e r , Les forteresses de l'Asie Mineure, Akten des XI. Byzant. 
Kongress, Μόναχον 1958, σελ. 183. 

4. Πρβλ. I r è n e M é l i k o f f , La Geste de Danismend, τόμ. A', Εισαγωγή, σελ. 79 κέ. 
5. Αυτόθι, σελ. 81. 

7 
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'Οπωσδήποτε διά τά δυτικά παράλια τής Μικράς Ασίας αί μαρτυρίαι είναι 

σχετικώς σαφέστεραι : "Οτε τό 1085 ό Αλέξιος ό Κομνηνός επανέρχεται νικητής 

καί τροπαιοΰχος άπό τους πολέμους του κατά τών Νορμανδών εισβολέων, ευρίσκει 

τόν έμίρην τής Σμύρνης Çaka 1 — τόν Τζαχάν τών βυζαντινών πηγών — νά κυ

ρίαρχη είς τά παράλια τής Μικράς Ασίας καί είς νήσους τινάς τοΰ Αιγαίου -. 

Αί πληροφορίαι τάς οποίας δίδει ή Ά ν ν α ή Κομνηνή περί τοΰ Τ ζ α χ ά εϊναι 

μάλλον συγκεχυμέναι, είδικώτερον δέ δσον άφορα είς τάς κινήσεις του μετά τό 

1095. Ό ατρόμητος ούτος εμίρης τής Σμύρνης εϊχε γνωρίσει έκ τοΰ σύνεγγυς τήν 

βυζαντινήν αύλήν, ώς αιχμάλωτος άλλοτε τών Βυζαντινών, είχε δέ τιμηθή καί μέ 

τόν τίτλον τοΰ «πρωτονοβελισσίμου» έπί Νικηφόρου τοΰ Βοτανειάτου. Άργότερον, 

γενόμενος κύριος τής Σμύρνης, συγκροτεί πυρετωδώς στόλον καί εντός μικροΰ 

χρονικοΰ διαστήματος καταλαμβάνει τάς Κλαζομενάς, τήν Φώκαιαν, τάς νήσους 

Χίον, Μυτιλήνην, Σάμον καί Ρόδον. Φαίνεται δτι αί φιλοδοξίαι του ήσαν απεριόρι

στοι : έσκέπτετο νά καταλάβη τήν Κωνσταντινούπολιν κατόπιν συμμαχίας καί 

συνεννοήσεως μέ τόν έμίρην τής Νικαίας A b u l - K a s i m καί τους Πετσενέγους. 

Άλλα τό σχέδιόν του περί κυκλώσεως καί καταλήψεως τής βασιλευούσης δέν έμελ

λε νά έλθη είς αϊσιον πέρας : κατά τά έτη 1090 - 1091 ό Αλέξιος κατανικά τους 

Πετσενέγους είς Θράκην 8 . Κατά τήν αυτήν έποχήν δολοφονείται καί ό εμίρης 

τής Νικαίας καί ό Τζαχάς απομένει άνευ συμμάχων. Ό Αλέξιος κατορθώνει νά 

επανάκτηση τήν Χίον, Μυτιλήνην, Σάμον καί άλλας νήσους τοΰ Αιγαίου. Ό στόλος 

τοϋ Τζαχά καταστρέφεται, άλλ' ό εμίρης επιδίδεται αμέσως είς τήν κατασκευήν 

νέου. Έ ν τω μεταξύ εμφανίζεται είς τό προσκήνιον ό Qilidj-Arslan 4. Προσπάθεια 

τοΰ Τζαχα νά προσεταιρισθή τούτον καταλήγει, χάρις είς τήν διπλωματικότητα 

τοϋ Α λ ε ξ ί ο υ , εις τήν έκ μέρους τοϋ Q i l i d j - A r s l a n έξουδετέρωσιν καί δολοφονίαν 

τοΰ έμίρου τής Σμύρνης 5. 

Ή κατά τους χρόνους τούτους επιδρομή τών Τούρκων μέχρι τής Πάτμου 

δύναται, νομίζω, νά συνδυασθή προς τήν έπεκτατικήν όρμήν τοΰ έμίρου τής Σμύρ-

1. Περί τοϋ έμίρου τούτου τής Σμύρνης βλ. τήν μονογραφίαν Α. Ν. K u r a t , Çaka, Or tazamanda Izmir 
ve yakininduki adalarin Turk llâkimi (Κωνσταντινούπολις 1936), βασιζομένην κυρίως έπί των πληροφοριών 
της Άλεξιάδος.— Πρβλ. καί G a u t i e r , έν RBB 28 (1970), σελ. 10 κέ. — Τά πορίσματα του έν σχέσει προς 
τήν έπιδρομήν τοΰ Τζαχα κατά τής Πάτμου καί των παρακειμένων νήσων (ενθ' άνωτ., σελ. 11 - 13) ουδόλως αφί
στανται τών ημετέρων, ώς ειχον ταϋτα διατυπωϋή ήδη άπό τοϋ 1966 {"Οσιος Χριστόδουλος, σελ. 116 - 120). — 
Πρβλ. καί V r y ο n i s, Asia Minor, σελ. 115 κέ.— A h r w e i l e r , Byzance et la mer, σελ. 184 κέ.— Περί τοΰ 
ονόματος Τζαχάς βλ. M o r a v c s i k , Byzantinolurcica", τόμ. Β', σελ. 310. 

2. Ή " Α ν ν α Κ ο μ ν η ν ή ('Αλέξιος, ΙΑ' ε', 1, εκδ. Leib, τόμ. Γ', σελ. 23-24) γράφει: . . . άλλα 
καί αύτάς δή τάς νήσους Χίον τε καί 'Ρόδον καί τάς επίλοιπους πάσας κατέσχον [ό Τζαχάς μετά τών συμμάχων 
του], ληστρικός εκείθεν \έ*. τής Σμύρνης] κατασκευάσαντες ναϋς...— Πρβλ. καί Ζ ω ν α ρ α ν, IH' 25 (IV.S. 
Βόννης, τόμ. Γ', σελ. 736 κέ. ). 

3. Περί τής συγκρούσεως μεταξύ Βυζαντινών καί Πετσενέγων βλ. V. V a s i 1 j e ν s k i j , Vizantija ι 
Pelenegi, Trudy 1 (190H), σελ. 1 - 175.— C h a l a n d o n , Alexis Comnène, σελ. 101 κέ. 

4. Περί τούτου βλ. R. καί U. Κ a h a n e, L'énigme du nom de Cligès, έν Romania 82 (1962), σελ. 
113 - 121. 

5. Περί τών γεγονότων τούτων βλ. C h a l a n d o n , Alexis Comnène, σελ. 126 - 129. — O s t r o g o r 
s k y , Geschichte 3, σελ. 296 κέ. — M é l i k o f f , ενθ' άνωτ., σελ. 79 κέ. 
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νης Τζαχα ή Çaka. Άλλωστε ό βιογράφος τοΰ όσιου καθορίζει, δτι έξ αιτίας τών 

νορμανδικών επιδρομών τοΰ Ροβέρτου Γισκάρδου, οί, απόγονοι τής "Αγαρ, άδειας 

λαβόμενοι, κατεξονσιάζονσι μέν τών εγγιστά που τής θαλάσσης κατά τήν έω ι 

διακειμένων πολιχνίων, αϊρουσι δέ τήν όφρύν, καί ώς μηδενός αντιπάλου τνγχάνον-

τος, ναϋς πολεμικός συσκευάζονται καί κατά τών τάς νήσους 

οίκούντων έκθέουσιν 2. 

Είς τά ήδη λοιπόν γνωστά περί επιδρομών τοΰ υπό τόν Τζαχάν τούρκικου 

στόλου είς τό Αίγαΐον, δυνάμεθα, έπί τή βάσει τών αγιολογικών κειμένων τοΰ 

όσιου Χριστοδούλου, νά προσθέσωμεν έπιδρομάς είς τήν Πάτμον, καί τάς περί 

αυτήν νήσους, τήν Κών, Λειψώ κλπ. Άλλωστε, έάν πιστεύσωμεν τήν μαρτυρίαν 

τής Άλεξιάδος, οί Τοΰρκοι ειχον φθάσει μέχρι της Ρόδου. "Ισως προηγήθη ή 

καταστροφή τής Στροβίλου, έξ ής, προφανώς, διεπεραιώθησαν οί επιδρομείς είς 

Κών καί έν συνεχεία εις Πάτμον. Ί Ι καταστροφή αυτή δέν εΐχεν ί'σως συντελεσθή 

ακόμη τό 1082, δτε ή Στρόβιλος παρεδόθη υπό τοΰ Αλεξίου είς τους Βενετούς :ι. 

Μετά τίνα ετη δμως σύγχρονος περιηγητής εύρε τήν πόλιν παντελώς ήρειπωμένην 4. 

Χρονολογοΰμεν δέ τάς έπιδρομάς τοΰ Τζαχά, έπί τή βάσει τών κειμένων τοΰ 

όσιου καί τών έγγραφων τής έν Πάτμω μονής, μετά τόν Μάρτιον τοΰ 1091 καί πρό 

τοΰ Μαρτίου 1093 5. Έ κ τών ανωτέρω συνάγεται επίσης, οτι δέν επρόκειτο περί 

μιας κ,αί μόνον πειρατικής επιδρομής, άλλα μάλλον περί ώργανωμένων επιχειρήσεων 

τοΰ Τζαχά προς έγκατάστασιν μονιμότερων ορμητηρίων είς τάς έν λόγω νήσους. 

Ό Χριστόδουλος είς Ευρίπον. — Άναχωρήσας έκ Πάτμου ό Χριστόδουλος, 

ένεκα τών τουρκικών επιδρομών, κατέφυγεν είς Εύριπον, ήτοι είς τήν νήσον Εύβοιαν, 

ένθα έτελεύτησεν. 

Περί τής έν Εύρίπω παραμονής αύτοΰ, τής τελευτής καί τών μετά ταΰτα, 

πληροφορίας παρέχουν ή Αιαθήκ,η, ό Κωδίκελλος, ό Βίος, το Έγκώμιον τοΰ Α θ α 

νασίου καί τό Έγκώμιον Θεοοοσίοκ) του Γουδέλη, κείμενα περί ών έχει γίνει ήδη 

λόγος., 'Εκ τών άλλων αρχειακών πηγών σχετικόν είναι καί συμπληρωματικάς 

πληροφορίας παρέχει τό εγγραφον άποτάξεως Θεοδοσίου τοΰ χαρτουλαρίου καί 

πατριαρχικού νοταρίου 6. 

1, Περί της έψας καί τών δυτικών μερών βλ. Κ. 'Α μ ά ν τ ο υ, 'Ανατολή και Ανσις, 'Ελληνικά 9 (1936), 

σελ. 32 - 36. 
2 Βίος § ις ' (15x8. Βοίνη, σελ. 129). 

3. T a f e l - T h o m a s , Fontes, σελ. 52. 
4 Πρόκειται περί τής μαρτυρίας τοϋ "Αγγλου έμπορου S a e w u l f i u s , ό όποιος το 1102 - 1103, κατά 

τήν είς τους 'Αγίους Τόπους μετάβασίν του διήλθε καί έκ Στροβίλου πλέων προς Σάμον. Οδτος γράφει : . . .poesia 
vernimi s ad Stonilo civitatem pulcherrimam, sed a Turcis omnimo devastatane . . , έκδ. Φ. Ά ρ γ έ ν τ η -
Σ τ . Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ , Ή Χίος παρά τοις γεωγράφοις καί περιηγηταΐς από τοΰ ογδόου μέχρι τοϋ εικοστού αίωνος, 
τόμ. Γ', 'Αθήναι 1946, σελ. 127 ( Relatio de peregrinatione Saewulfi ad Hierosolymam et Terram Sanctum). 

5. Ό G r u m e l (Les prêtes de la Sainte - Montagne, REB 5, 1947, σελ. 210-212), χρονολογών 
άγιορειτικόν εγγραφον, καταλήγει είς το συμπέρασμα δτι περί τα τέλη τοϋ 1091 καί τάς αρχάς τοϋ 1092 έγένετο 
άγνωστος επιδρομή τών υπό τον Τζαχαν Τούρκων κατά τών μονών τοϋ 'Αγίου Όρους. 

6. MM, σελ. 90 - 94, άρ. 21.— Πρβλ. κατωτέρω, σελ. *56 κέ. 
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Είς τήν Διαθήκην ', τόν Κωδίκελλον " καί τον Βίον J ό τόπος, ένθα κατέφυγεν 

ό δσιος, ονομάζεται Ε ύ ρ ι π ο ς . Κατά τους έγκωμιογράφους Άθανάσιον 4 

καί Θεοδόσιον 5, Ε ύ β ο ι α . Πράγματι, ή νήσος Εύβοια «είναι γνωστή κατά τους 

μέσους καί νεωτέρους χρόνους ύπό τά ονόματα Εύριπος, "Εγριπος καί Χρήπος» '''. 

Ή μόνη αξιόλογος πληροφορία περί τής είς Εΰβοιαν μεταβάσεως καί διαμο

νής τοΰ Χριστοδούλου καί τών άκολουθούντων αυτόν περιέχεται είς τό Έγκώμιον 

τοΰ Αθανασίου. Συμφώνως προς τό κείμενον τοΰτο, κατά τήν είς Ευβοιαν άφιξιν 

τοΰ Χριστοδούλου, ην μέν τήν τών δυτικών μερών αρχήν διέπων Εύμάθιος 

ό πολύς εκείνος καί τή κατά κόσμον περιφανεία περίβλεπτος. Ό άρχων ούτος τών 

δντικών μερών, παλαιός γνώριμος τοΰ Χριστοδούλου (πάλαι σννήθης καί παις 

πεφυκώς κατά πνεϋμα τώ μακαρίω ), ύπεδέχθη καί παντοιοτρόπως συνέδραμε τους 

έκ Πάτμου πρόσφυγας μοναχούς· μεταξύ δέ τών άλλων καί όλκάδα τών μεγίστων 

πλήρη σίτου τοις μοναχοϊς έπιδέδωκεν ? . 

Ό βυζαντινός ούτος αξιωματούχος είναι καί άλλοθεν γνο^στός. Είναι δ Ε ύ-

μ ά θ ι ο ς Φ ι λ ο κ ά λ η ς , τόν όποιον διά πολλών επιθέτων κοσμεί ή "Αννα Κο

μνηνή 8. Τήν σταδιοδρομίαν τοΰ ανδρός, έπί τή βάσει κυρίως τών διασωθεισών σφρα

γίδων του, σκιαγραφεί ό πατήρ L a u r e n t 8 . Συμφώνως προς τά δεδομένα ταϋτα, 

ό Εύμάθιος φέρεται ώς μάγιστρος, έν συνεχεία κουροπαλάτης καί κριτής (κατά 

τίνα Σύνοδον τοΰ 1092), προηονοβελίοσψος καί δονξ (κατά τήν έν Κύπρω, μετά τό 

1092, παραμονήν του), σεβαστός (κατά τήν άποστολήν του είς Ούγγαρίαν τό 1115), 

πανσέβαστος σεβαστός, μέγας δούξ καί πραίτωρ (είς πατμιακόν έ'γγραφον τοΰ 

1118 1 0 ) , μέγας δονξ καί πραίτωρ Ελλάδος καί Πελοποννήσον " . 

1. MM, σελ. 82. 

2. MM, σελ. 89. 

3. Βίος § ις' (έκδ. Βοίνη, σελ. 130) : « . . .καί άφικνοϋνται ένθα τής ημέρας πολλάκις το θαλαττιαϊον βδωρ 

είσρέον προς το άναντες καί πάλιν ΰπονοστοϋν ε δ ρ ι π ο ν απεργάζεται, ήν δή έπωνυμίαν τ ω τόπω οί παλαιοί 

προσαφώρισαν». 

4. Έ γ κ ώ μ ι ο ν 'Αθανασίου § κβ ' (έκδ. Βοΐνη, σελ. 151} : « . . τ ή ς Ε υ β ο ί α ς έπέβαινον, ένθα δή το 

τής θαλάσσης περί τάς εναντίας ορμάς εύμετάβολον, ε ΰ ρ ι π ο ν ούκ αυτό το ρεϋμα μόνον, άλλα καί τήν έγγυτάτω 

π ό λ ι ν καλεΐσθαι πεποίηκεν». 

5. Έ γ κ ώ μ ι ο ν Θεοδοσίου § ι' (εκδ. Βοίνη, σελ. 174) : « . . . εξελέγη αύτοϊς ή Ε ΰ β ο ι α είς άναχώρησιν, 

νήσος πολυανθρωποτάτη όμοϋ καί ικανή προς τάς βαρβαρικάς άντέχειν μανίας». 

6. Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ, Μελέται, Ε Ε Β Σ 17 (1942), σελ. 253 [ = ανατ. σελ. 46] . — Περί τοΰ τύπου Χρήπος, 

βλ. S ν ο r ο n ο s, Cadastre de Thèbes, σελ. 72, σημ. 1. 

7. Έ γ κ ώ μ ι ο ν 'Αθανασίου § κ β ' (έκδ. Βοίνη, σελ. 151) . 

8. 'Α/.εξιάς Ι Δ ' , 3 (ϊκδ. Leih, τόμ. Γ', σελ. 142) : ο Φιλοκάλης ούν Ιίνμάθιος, ανήρ δέ ούτος έπηβολώτα-

τυς και τών επιφανών ον γένει μόνον, αλλ.ά καί φρονήσει τών πολλών διαφέρων, έL·υθέρtoς και γνώμην καί χείρα, 

πιστός μίν προς Οεύν και τους φίλ,ονς, προς δέ τυύς δέσποτας εΰναυς ε7περ τις άλλος, της μέντοι στρατιωτικής παι

δείας πάμπαν άμν7μος. . . — Πρβλ. καί δριμεϊαν κριτικήν κατά τοΰ Εύμαθίου ύπό τοΰ αρχιεπισκόπου Κύπρου 

Νικολάου τοΰ Μουζάλωνος, 'Ελληνικά 7 (1934), σελ. 121 καί 145. — Βλ. επίσης Ζ α κ υ θ η ν ο ϋ , Μελέται, Ε Ε Β Σ 

17 (1942), σελ. 265 - 267 [ = 58 - 6 0 ] . — R. Cl u i 11 a n d, Le grand drongaire, B Z 44 (1951 ), σελ. 224. — 

L a u r e n t , Médaillier du Vatican, άρ. 68, όπου καί ή λοιπή βιβλιογραφία.— C. M a n g ο - Ε . H a w 

k i n s , έν D u m b a r t o n Oaks P a p e r s 18 (1964), σελ. 335 - 3 3 9 . — Βίς τ ά ήδη γνωστά προσθετέα καί ή μνεία 

τοϋ Εύμαθίου Φιλοκάλους είς άγιολογικον κείμενον εκδοθέν ύπό E. S a r g o l o g o s , La Vie de Saint-Cy

rille le Philéote, Βρυξέλλαι 1964, σελ. 146 καί 153. — A h r w e i 1 e r, Smyrne, σελ. 5 καί 42 

9. L a u r e n t , Médaillier du Vatican, σελ. 56 - 59. 

10. MM, σελ. 96. 

1 1 . ΙΙρβλ. A. B o n , Le Péloponnèse byzantin jusqu'en 1204, Παρίσιοι 1951, σελ. 197 - 199, άρ. 48. 
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Ή μαρτυρία τοΰ Εγκωμίου δτι περί τό έτος 1092 — καθ' δ κατέφυγεν είς 

Εΰβοιαν ό Χριστόδουλος — δ Εύμάθιος ήτο ό ((τήν τών δυτικών μερών αρχήν διέ-

πων» είναι λίαν αξιόλογος, αν καί τό ρητορικόν τοΰτο κείμενον δέν προσδιορίζει 

επακριβώς τό αξίωμα καί τήν δικαιοδοσίαν τοΰ Εύμαθίου. Ό μνημονευόμενος ώς 

«τήν τών δυτικών μερών αρχήν διέπων» δέν εϊναι άλλος, ώς φαίνεται, ειμή ό πραί

τωρ Ελλάδος καί Πελοποννήσον. Τό αξίωμα δέ τοΰτο έφερεν, ώς μαρτυρούν δια-

σωθεϊσαι σφραγίδες του, ό Εύμάθιος Φιλοκάλης. Ή λανθάνουσα μέχρι τοΰδε καί 

ασαφής μαρτυρία τοΰ 'Εγκωμίου δέν έχρησιμοποιήθη ύπό τών ερευνητών διά τόν 

προσδιορισμών τοΰ χρόνου καθ' δν ό Εύμάθιος κατείχε τό αξίωμα τοΰτο. Πρόκειται 

δμως περί μαρτυρίας ή οποία εναρμονίζεται προς τά άλλα γνωστά δεδομένα. Γνω

ρίζομεν, δτι τόν Μάρτιον τοΰ 1094 πραίτωρ Ελλάδος καί Πελοποννήσον είναι ό 

μεγαλεπιφανέστατος κονροπαλάτης Βάρδας ό Ίκανατος (MM, σελ. 92 ). Ά ρ α π ρ ο 

αύτοΰ εϊχε διατελέσει πραίτωρ Ελλάδος καί Πελοποννήσου ό Εύμάθιος Φιλοκάλης. 

Διότι τό 1092 ευρίσκεται ήδη είς Κωνσταντινούπολιν, επομένως εΐχεν ήδη εγκατα

λείψει τόν έλλαδικόν χώρον. Έ ν συνεχεία συμμετέσχεν είς πολεμικάς επιχειρήσεις 

κατά τών Τούρκων καί είς τήν έπανίδρυσιν μικρασιατικών πόλεων, αί όποΐαι ειχον 

άφανισθή ένεκα τών τουρκικών επιδρομών 1. 

Κατά τήν διάρκειαν τής σταδιοδρομίας του (έν Κύπρω, εις επιχειρήσεις έν 

Συρία, είς άποστολάς είς Ούγγαρίαν κλπ. ) δέν φαίνεται νά απομένουν χρονικά περι

θώρια, ώστε νά δεχθώμεν δτι βραδύτερον διετέλεσεν ενδιαμέσως καί πραίτωρ 

'Ελλάδος, καί μάλιστα καθ' ην έποχήν ήτο πλέον μέγας δονξ τοϋ στόλου ". Πάντα 

1. Πρβλ. G u i 11 a n d, ενθ' άνωτ. — A h r w e i l e r , Smyrne, σελ. 5 καί 42. 
- 2. Ό Bon, ό Guilland, οί Mango - Hawkins, κ.ά. (ενθ' άνωτ.) διατείνονται ότι ό Φιλοκάλης διετέλει τό 

1118 ταυτοχρόνως μέγας δούξ [τοϋ στόλου] καί πραίτωρ 'Ελλάδος και Πελοποννήσου. Τοϋτο βασίζουν έπί τίνος 
έγγραφου έκ τοΰ πατμιακοΰ αρχείου τοΰ έτους 1118, ένθα μνημονεύεται ό κατεπάνω Κρήτης κϋρ 'Ιωάννης ό 'Ελλά
δας [καί ουχί 'Ελλαδικός, ώς ανέγνωσαν εσφαλμένως οί MM], ώς οικείος άνθρωπος τοΰ [. ..] πανσεβάατου σε
βαστού μεγάλου δούκας και πραίτωρος κϋρ Εύμαθίου τοϋ Φιλοκάλη (MM, σελ. 96).— Έπισημαίνομεν δτι ένταϋθα 
γίνεται μνεία μεγάλου δονκος καί πραίτωρος απλώς, ουχί πραίτωρος 'Ελλάδος κτλ. 'Επομένως αποτελεί αύΟαίρετον 
είκασίαν τό γραφόμενον δτι ό Εύμάθιος μαρτυρεϊται ένταϋθα καί ώς πραίτωρ 'Ελλάδος. Τοϋτο οφείλεται είς παρερμη-
νείιν τοϋ όρου πραίτωρ. 'Αξίζει να ΰπογραμμισθή δτι ώς μέγας δονξ [τοΰ στόλου] ό Εύμάθιος δέν ήτο δυνατόν νά 
έκτεΐή συγχρόνως καί καθήκοντα πραίτωρος 'Ελλάδος και Πελοποννήσου. Τά υψηλά καί ποικίλα καθήκοντα τοϋ 
μεγάλου δούκας άπήτουν δπως ούτος ευρίσκεται είτε έν Κωνσταντινουπόλει, εϊτε άλλαχοΰ, έπιθεωρών τόν βυζαντι-
νόν «τόλον (περί τοϋ αξιώματος τούτου βλ. G u i l l a n d , ενθ' άνωτ.). Εις τό εγγραφον τοϋ 1118ο Εύμάθιος 
είναι μέγας δούξ καί ά π λ ώ ς πραίτωρ ( = κριτής- βλ. ίπ' αύτοϋ, A h r w e i l e r , Administration, σελ. 75 
κέ.— O i k o n o m i d è s , Organisation administrative, σελ. 148). Κατά τήν διεξαγωγήν τής δίκης, είς τήν 
όποίοιν αναφέρεται τό έν λόγω εγγραφον τοϋ 1118, ό ενδιαφερόμενος Άχίλλιος ό Λιμενίτης είχε προστρέξει εις 
τον 3?ατ£πάνα> Κρήτης, ò οποίος καί εκδικάζει τήν ύπόθεσιν (ό κατεπάνω Κρήτης ζΧγβ, πλην τών στρατιωτικών 
του καθηκόντων καί καθήκοντα διοικητικά, πολιτικά κλπ.' πρβλ. A h r w e i l e r , Crète byzantine, σελ. 227 ), έν 
όνόμ«τι τοΰ α π ό ν τ ο ς π ρ α ί τ ω ρ ο ς , τ. ! , έν ονόματι τοΰ απόντος μεγάλου δουκος καί κριτοϋ Εύμαθίου τοϋ 
Φιλοκάλους.— 'Ανάλογον παράδειγμα αναθέσεως διεξαγωγής δίκης είς μέγαν δοΰκα [τοϋ στόλου] έν τή ίδιό-
τητί του ώς κριτοϋ, παραδίδει έτερον εγγραφον τοΰ αρχείου τής Πάτμου, χρονολογούμενον, καθ' ήμας, κατά το 
έτος 1209. Τό έ'γγραφον τοΰτο εξιστορεί τά τής διενέξεως μεταξύ μοναχών της μονής άγιου 'Ιωάννου τοϋ Βάτου 
καί εποίκων τών Παλατιών περί τίνος χωραφιού. Οί διεκδικοϋντες τοΰτο ενεκλήτενσαν τήν τοιαύτην ύπόθεσιν 
προς τον [...] πανυπερύέβαστον και μέγαν δονκαν κϋρ Θεόδοτον τον Φωκαν (ό όποιος ήτο θείος τοΰ αυτοκρά
τορας Θεοδώρου Α' τοΰ Λασκάρεως). Τελικώς, επειδή ό μέγας δούξ ήτο ά π ώ ν, ώς ενασχολούμενος είς βασιλικός 
δουλείας, ή ύπόθεσις έξεδικάσθη παρουσία τών οικείων [καί ουχί ο'ικειακών, ώς ανέγνωσαν οί MM] ανθρώ
πων τον [.. .] μεγάλου δονκός, παρά τοΰ μητροπολίτου Μιλήτου Μανουήλ (MM, σελ. 153 - 156). 
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ταΰτα επιτρέπουν νά συμπεράνωμεν μετ' ασφαλείας δτι ό «τήν τών δυτικών μερών 

αρχήν διέπων» περί τό 1092 Εύμάθιος Φιλοκάλης ήτο πραίτωρ Ελλάδος καί Πε

λοποννήσον. 

Κατά ταΰτα, ό Εύμάθιος ήτο είς θέσιν περισσότερον παντός άλλου νά προσφέρη 

βοήθειαν είς τους καταπεπονημένους άπό τάς τουρκικάς έπιδρομάς μοναχούς τής 

Πάτμου. Ό δέ μαρτυρούμενος παλαιός δεσμός τοΰ Εύμαθίου προς τόν δσιον εξηγεί 

ϊσως, διατί ό Χριστόδουλος έκ Πάτμου κατέφυγεν είς Ευβοιαν, ή όποια κατά τόν 

έγκωμιογράφον Θεοδόσιον ήτο «νήσος πολυανθρωποτάτη όμοΰ καί ικανή προς τάς 

βαρβαρικάς άντέχειν μανίας» (§ ι' ). Τοιουτοτρόπως θά ήδύνατο επίσης νά έξηγη-

θή καί ή απόλυτος βεβαιότης τοΰ Χριστοδούλου (τήν οποίαν εμφανίζει ώς προφη-

τείαν τοΰ όσιου ό Αθανάσιος ) δτι είς Εΰβοιαν ανέμενε τους μοναχούς αφθονία τρο

φίμων κλπ. 

Άγνωστον ποΰ ακριβώς έγκατεστάθησαν κατά τήν έν Εύρίπω παραμονήν 

των ό Χριστόδουλος καί οί υπ' αυτόν μοναχοί. Δέν μνημονεύεται ούτε μονή φιλο-

ξενήσασα αυτούς, ούτε μονή ιδρυθείσα ύπ' αυτών έν Εύρίπω. Τοΰτο σημαίνει δτι 

σύντομος ύπήρξεν ή έκεΐ παραμονή των, ί'σως δέ καί δτι ευθύς έξ αρχής ή Εύβοια 

έθεωρήθη ώς προσωρινόν καταφύγιον. Αόριστα είναι τά λεγόμενα είς τό Έγκώμιον 

τοΰ Αθανασίου δτι, καθ' δν χρόνον ό Χριστόδουλος «δποι τήν άσκητικήν καλύβην 

πήξει σύν τοϊς άδελφοΐς διεσκέπτετο», εδέχθη τήν προσφοράν εύσεβοΰς τίνος «τών 

έκεΐσε» [ = έν Εύρίπω], καί μάλιστα «τών τά πρώτα παρ' αύτοΐς φερομένων», 

ό όποιος, «περιφανούς καί λαμπράς οικίας δεσπότης ων», παρεχώρησε ταύτην είς 

τόν δσιον «ώς αιφνιδίως τόν πρώην οϊκον μοναστήριον άναδείκνυσθαι» '. Δέν γνω

ρίζω πόθεν επήγασεν ή παράδοσις δτι ό όσιος Χριστόδουλος έμόνασεν έν σπηλαίω 

παρά τήν Λίμνην τής Εύβοιας — παράδοσις τήν οποίαν γνωρίζει ό Σακκελίων 2 καί 

επαναλαμβάνουν οί έν Πάτμω μοναχοί μέχρι σήμερον. Έ ν τούτοις τά κείμενα καί 

αί μαρτυρίαι τής εποχής βεβαιοΰν, ή επιτρέπουν νά συμπεράνωμεν, δτι έν Eußotqc 

ό Χριστόδουλος δέν απεσύρθη είς έρημίας καί σπήλαια: Είχε νά αντιμετώπιση 

πλείστα δσα διαχειριστικά καί άλλα παρεμφερή ζητήματα, τά όποια άπήτουν συνεχή 

έπαφήν μέ διοικητικούς καί εκκλησιαστικούς παράγοντας, ακόμη δέ καί μέ έμπο

ρους καί ναυτικούς, άπό Εύβοιας μέχρι Πάτμου καί Κρήτης, καί άπό Κρήτης 

μέχρι Κωνσταντινουπόλεως. Πολλών συναφών υποθέσεων τήν έπίλυσιν επιδιώκουν 

αί όδηγίαι τάς όποιας διετύπωσεν είς τήν Διαθήκην καί τόν Κωδίκελλόν του. 

Λόγω τής σημαινούσης προσωπικότητος τοΰ διαθέτου, άλλα καί λόγω τών 

σημαντικωτάτων περιουσιακών στοιχείων τά όποια ούτος είχε νά διάθεση, τήν νο-

μικήν ίσχύν τής Διαθήκης τοΰ Χριστοδούλου κατοχυρώνουν διά τής υπογραφής των 

1. Έγκώμιον 'Αθανασίου, §§ κ β ' - κγ' (έκδ. Βοίνη, σελ. 151 -152). 
2. Προλογίζων τήν εκδοσιν Βοίνη, ό Σακκελίων σημειοΐ (σελ. δ', σημ. 1): «Καθ' ά διηκριβωσάμεθα παρ' 

ανδρών Εύβοέων, ό τόπος, ένθα ό δσιος έτελεύτησε, κείται παρά τήν κωμόπολιν Λ ί μ ν η ν , ήτοι έν τώ τόπφ ώ 
κλήσις Γ λ ί σ τ ρ ι ο ν ή Μ ο ν ό π ε τ ρ α . Αυτόθι γάρ, προς δυσμάς τής κωμοπόλεως καί έπί τοϋ αίγιαλοΰ, δεί-
κνυται σπήλαιον μικρώ υπέρ τήν έπιφάνειαν τής γής ϋψούμενον καί καθιερωμένον έπ' ονόματι τοϋ όσιου Χριστο
δούλου, έν φ, κατά τήν έγχώριον παράδοσιν, τέθαπται ό μακάριος». Τά αυτά επαναλαμβάνει καί ό Κ α ρ π ά θ ι ο ς , 
Μονή Καστριανών, Δωδεκανησ. Άρχεϊον 4 (1963), σελ. 130.—Πρβλ. δμως καί K ö d e r , Negroponte, σελ. 114 κέ. 
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επτά έκ των άρμοδιωτέρων αξιωματούχων της καθέδρας και της πόλεως Ευρίπου J : 

Λέων, πρεσβύτερος και σακελλάριος της πόλεως Ευρίπου, υ νοτάριυς νής καθέ

δρας Ευρίπου, ο πρωτέκδικος, έτερος νοτάριος Ευρίπου κ.ά. Δεν φέρουν παρόμοια 

αξιώματα οι ύπογράψαντες μετά τινας ημέρας τον Κωδίκελλον πέντε μάρτυρες, 

υπογραφόμενοι απλώς ώς «πρεσβύτεροι» [Ευρίπου ; ] , zie δε μόνον ώς «πρεσβύ

τερος και νοτάριος Εύριπου». Της Διαθήκης και του Κωδικέλλου γνωρίζομεν οτι 

έγένοντο, ευθύς μετά τον θάνατον του οσίου, επίσημα αντίγραφα, κεκυρωμένα 

παρά τοϋ μεγαλεπιφανεστάτον κουροπαλάτου καΐ πραίτωρος Πελοποννήσου καί 

'Ελλάδος, κυρον Βάρδα τοϋ Ίκανάτουä. Σπανίως οί πραίτωρες έπεκύρωνον 

τοιαύτα έ'γγραφα s . 

Ό χρόνος tfjç τελευτ'ής τοϋ οσίου Χριστοδούλου δεν παραδίδεται ρητώς εις 

τα αγιολογικά κείμενα. Αΰτη πάντως πρέπει νά τοποθετηθη μ ε τ ά την 15 Μαρ

τίου τοϋ 1093, ήμ-έραν καθ' ην υπεγράφη ό Κωδίκελλος, καί π ρ ο της 5 Μαρτίου 

τοϋ 1094, καθ' ην υπογράφεται το εγγραφον άποτάξεως τοϋ Θεοδοσίου — έ'γγραφον 

το όποιον ρητώς μνημονεύει ώς θανόντα τον δσιον. Κατά τον Βίον ό θάνατος έπηλ-

θεν «εκτην προς τη δεκάτη τοϋ Μαρτίου μηνός άγοντος» 4. "Αλλωστε την 16 Μαρ

τίου εορτάζεται ή κοίμησις τοϋ οσίου. Έ ά ν ή ημερομηνία αυτή είναι ακριβής, πρό

κειται περί της 16 Μαρτίου τοϋ έτους 1093. 

Κατά ταΰτα, τα άβασανίστως γραφέντα καί επαναλαμβανόμενα, δτι ό δσιος 

Χριστόδουλος απέθανε το 1100 ή 1101 ή 1111 5 , άγνωστον εις ποίας άστοχους εικα

σίας στηριζόμενα, πρέπει οριστικώς νά άγνοηθοΰν. 

Τα μετά τήν τελευτήν τοϋ όσιου δεν είναι αρκούντως γνωστά. Εις τήν διαθήκην 

του ό Χριστόδουλος ώριζε " γ ε ν ι κ ό ν κ λ η ρ ο ν ό μ ο ν τον μοναχον Ά ρ σ ε

ι. Ε ύ ρ ι π ο ς ονομάζεται ίίχι μόνον ή νήσος Εύβοια, άλλα καί ή παρά τον πορθμόν πόλις. Εις τον Συνέκ-
δημον τοϋ Ίεροκλέους αύτη μνημονεύεται ώς Χαλκίς {ίκ8. Honigmann, σελ. 17, αρ. 645). Το Έγκώμιον τοϋ 
'Αθανασίου βέβαιοι «Ε υ ρ ι π ο ν ούκ αυτό το ρεϋμα μόνον, άλλα καί τήν έγγυτάτω π ό λ ι ν κχλεΐσθαι» (§ κβ', 
εκδ. Βοίνη, σελ. 151 ). Πρώτη μνεία της ' Ε π ι σ κ ο π ή ς Ε ύ ρ ι π ο υ κατά το έτος 869. Κατά τάς αρχάς τοϋ 
Γ αιώνος δ Ευρίπου είναι πρωτόθρονος της αρχιεπισκοπής 'Ελλάδος (Η. G e 1 z e Γ, Ungedruckte und unge
nügend veröffentlichte Texte der Notitiae Episccpatuum, έν Abhandlungen der kónigl. bayer. Akademie 
der Wisii., μέρος A', XXI, 2, Μόναχον 1900, σελ. 556, άρ. 481). Έπί Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου ό Ευρίπου κατέχει 
(έπί 100 μητροπόλεων) τήν 92αν θέσιν (Geizer, σελ. 592, άρ. 95).— "Οτε ό Χριστόπουλος διέτριβεν έν Εύβοια, 
της χαΒίδρας Εύριπου προίστατο ίσως ακόμη ό κατά το 1084 μνημονευόμενος Νεόφυτος (Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή, 
Σύνταγμα, Ε', σελ. 57 ). Πρβλ. κατάλογον επισκόπων Εύριπου καταρτισθέντα υπό J a n i n έν Diet. d'Hist 
et de GÉogr. Ecclés. (λ Euripos). ·—Πρβλ καί K ö d e r , Negroponte, σελ 25 x.ê. 

2. MM, σελ. 93. 
3. A h r w e i l e r , Administration, σελ. 76, σημ. 7. 
4. Βίος § ιζ' {&ι8. Βοίνη, σελ. 131). 
5. Πρβλ. L e b a r b i e r , ενθ' άνωτ., σελ. 55. — R e n a u d i n, iviï άνωτ., σελ. 241. — D e l e h a y e -

W i e g a n d , ενθ' άνωτ., σελ. 188.— P e t i t , Acolouthies, σελ. 38. — J a n i n , ένθ' άνωτ., σελ. 777.— 
V i 11 e Γ, ενθ' άνωτ., σελ. 876. — L a u r e n t , ενθ' άνωτ. — BHG 3, σελ. 107. — B e c k , ενθ' άνωτ., σελ. 647, 
κ.π.ά. — Πρβλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , Πρόϋταξίς Μανονήλ, σελ. 81, σημ. 11. — Τ η ς α υ τ ή ς , "Οόιος Χρι&τόδονλος, 
σελ. 124 — P . G a u t i e r , έν REB 25 (1967), σελ. 235 - 238. 

6. Πρβλ. ανωτέρω, σελ. *6. 
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ν ι ο ν Σ κ η ν ο ύ ρ η ν , παλαιόν του γνώριμον, εις δν μετεβίβαζε τήν μονήν της 

Πάτμου, πάσας τάς κτήσεις καί πάντα τα περιουσιακά στοιχεία αύτοΰ. 'Αλλ' αν 

ό Σκηνούρης δεν έπέστρεφεν εξ Ιεροσολύμων ή άπεποιεΐτο τήν κληρονομίαν «ή, 

ώς μεμαθήκαμεν, προς Κύριον έξεδήμησεν», ώριζεν άντ' αύτοΰ γενικον κληρονόμον 

επίσης ((το πνευματικόν μου παιδίον, τον χαρτουλάριον και πατριαρχικόν νοτάριον 

κϋριν Θεοδόσιο ν, τον άνεψιον τοϋ άποιχομένου κυροϋ Βασιλείου, τον τοϋ 

Καστρησίον))1, τον όποιον έκάλει νά «άπέλθη» (έκ Κωνσταντινουπόλεως, προφα

νώς) εις τήν Πάτμον, νά άποκαρη μοναχός καί νά «προΐσταται καί ήγουμενεύη, 

πρωτεύων τών αδελφών πάντων» κλπ. Τον γενικον τοΰτον κληρονόμον και διάδο-

χόν του ό Χριστόδουλος ονομάζει περαιτέρω χαριστικάριόν του 2. Οι έκτελεσταί 

της Διαθήκης, μη εύρόντες τά 'ίχνη τοϋ 'Αρσενίου Σκηνούρη, άπετάθησαν εις τον 

Θεοδόσιον, ό όποιος όμως άπεποιήθη τήν κληρονομίαν, συντάξας προς τοΰτο εγ

γράφως τήν παραίτησίν του. 

Το εγγραφον άποτάξεως Θεοδοσίου τοϋ Καστρησίον (MM, σελ. 90 - 94 ) 

συνετάχθη έν Κωνσταντινουπόλει τήν 5 Μαρτίου τοϋ έτους 6602 [ = 1094], ίνδ. 

β', καί εδόθη εις χείρας τών μοναχών της Πάτμου. Έ ν άρχη παρέχει συνοπτικώς 

δσα «ό μοναχός Χριστόδουλος ό Λατρηνος τελευτών έπί μυστική διατάξει καί 

1. Διαθήκη, MM, σελ. 82. 
2. «...τω Εηθέντι χαριστικαρίω ημών κυρφ Θεοδοσίω τφ τοϋ Καστρισίου» (MM, σελ. 83), «προς τον έμον 

χαριστικάριόν» (σελ. 83), «τφ χαριστικαρίω Θεο8οσί>ί> τφ τοϋ Καστρισίου» (σελ. 84), «προστάσσω τόν είρημένον 
χαριστικάριόν» (σελ. 84). Κατωτέρω χαριστικάριοι λέγονται καί ό 'Αρσένιος Σκηνούρης καί ό Θεοδόσιος : «οΕ 
προρρηθέντες χαριστικάριοι μου» (σελ. 84).— Προς τούτοις, ό Θεοδόσιος ό καστρήσιος, αρνούμενος να μεταβή 
ε!ς Πάτμον, υπογραμμίζει: «^ρετησάμην εκουσίως f . . . ] άποτάξασθαι τψ τοιούτω δικαία) τοϋ δευτέρου 
π ρ ο cf ώ it ο W», καί κατωτέρω πάλιν : «άποταξάμενος, καθά δεδήλωται, τφ δικαίφ τον δευτέρου προσώπου» 
(MM, σελ. 91).— Περί της ειδικής σημασίας τοϋ δρου εφ' évi προβώπφ, έπί δυαΐ προσώποις κλπ., βλ. A h r 
w e i l e r , Droits incorporels, σελ. 107.— Πρβλ. καί κατωτέρω, σελ. 54.— Περί τοϋ δρου καί τοϋ θεσμοϋ των 
χαριστικών γενικώτερον βλ. F. U s p e n s k i j , Mnenijai postanovlenija Konstantinop. porneslnyh saborov 
XI i XII ν. ο razdaèe cerkovnyh imuééestv, έν Izvestija τοϋ Ρώσικου Άρχαιολογικοΰ 'Ινστιτούτου Κωνσταντι
νουπόλεως 5 (1900), σελ. 1 κέ.— D. X a n a l a t o s , Beitrage zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Make
doniens im Mittelalter..., Μόναχον 1937, σελ. 32 κέ.— H e r m a n , Ricerche..., κυρίως σελ. 316 - 347.— 
C h a r a n i s , Monastic Properties, σελ. 72 κέ.— O s t r o g o r s k y , Féodalité, σελ. 17 - 19.— V. L a u 
r e n t , Charisticariat et commende à Byzance, REB 12 [1954), σελ. 100-103.·— Λ. Β ρ α ν ο ύ σ η , Ή 
έν Ήπύρφ Μονή Σωόίνον, Έπετ . Μεσαίων. 'Αρχείου 6 (1956), σελ. 99. — K a 2 d a n , Derevnija i goiod, 
σελ. 105 - 110.— R. J a n i n, Le monachisme byzantin, REB 22 (1964), σελ. 5 κέ. — Ι. Μ ο υ τ ζ ο ύ ρ η , 
Χαριστικά μοναστήρια, Θεσσαλονίκη 1963. — J. D a r r o u z è s , Dossier sur le charisticariat, Polychromem 
F. Dôlger, Μόναχον 1966, σελ. 150 - 165.— H é l è n e A h r w e i l e r , Charisticariat et autres formes d'at
tribution. . ., Zbornik Radova 10 (1967 ), σελ. 1 - 27, ίδια δέ σελ. 5, περί τοϋ δρου χαρκίτικάριος έν τφ Κωδι-
κέλλω τοϋ όσιου Χριστοδούλου.— Έν τούτοις, κατά τον L e in e r 1 e {Un aspect du râle des monastères à By
zance ; les monastères donnés à des laïcs, les charisticaires, έν Comptes-rendus de l'Académie des In
scriptions et Belles Lettres, janvier-mars 1967, σελ. 27, σημ. 1), ό ορός χαριστικάριος έν ζφ Κωδικέλλω τοϋ 
Χριστοδούλου χρησιμοποιείται καταχρηστικώς, κατ' έπέκτασιν της αρχικής του σημασίας.— Ό π. J a n i n {Le 
monachisme byzantin - Commende et typica, REB 22,1964, σελ. 9) παρέχει άλλην έρμηνείαν τοϋ δρου χαρι-
στικάριος, τον όποιον χρησιμοποιεί δ Χριστόδουλος. Κατά τήν άποψιν του, δσοι κτήτορες μονών έπεθύμουν νά απο
φύγουν τήν ύπαγωγήν της μονής των εις ξένα πρόσωπα, ΰπό μορφήν «επιτροπείας» κλπ., έκληροδότουν ταύτην εις 
πρόσωπα τοϋ στενοΰ των περιβάλλοντος. Οϋτω, è Χριστόδουλος παρεχώρει τήν μονήν της Πάτμου εϊς το «πνευματι
κόν του τέκνον» τον Θεοδόσιον.— 'Αξίζει νά ύπογραμμισθή δτι ό δρος χαριστική αντί τοϋ δρου δωρητήριον εγγραφον 
χρησιμοποιείται ήδη άπό τοϋ Γ αιώνος : π.χ., δ όσιος 'Αθανάσιος ό Άθωνίτης έδωρεϊτο εις Ίωάννην τον "Ιβηρα, 
(τον δποϊον ώριζεν μετά τον θάνατον του «έπίτροπον» εις τήν μονήν της Λαύρας), κελλία κλπ. κατά πλήρη 
κυριότητα, δια χαριστικής {Actes de Lavra 2, σελ. 16). 
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κωδικέλλω διωρίσατο». Καί συνεχίζει ό Θεοδόσιος: «τοϋ μοναχού 'Αρσενίου τοϋ 

Σκηνούρου μήτε μήν ένδημήσαντος ένταΰθα άχρι τοϋ παρόντος ή πρόνοιάν τίνα θε-

μένου της ρηθείσης μονής. . . , ουκ έπαύσατε ύμεΐς ο'ι της αυτής μονής μοναχοί διη-

νεκώς αιτούμενοι με άποκαρήναι καί άναδέξασθαι τήν τοιαύτην μονήν. . . ' Ε γ ώ 

δε ό ρηθείς Θεοδόσιος . . . ούκ ηθέλησα δλως τοΰτο ποιήσαι καί άποκαρήναι ή έν τή 

νήσο;» Πάτμω έξελθε tv . . . δια το ταύτην μήκιστα είναι καί πτοεΐσθαι τόν τε της 

θαλάσσης πλουν, τά έκεϊσε εξερχόμενα πολεμικά καί τους Τούρκους, ετι δε καί τους 

κουρσαρίους, καί δια το δύσβατον καί ερημον τον τοιούτον τόπον τυγχάνειν, καί μήτε 

άπαρτισθήναι τελείως τήν τοιαύτην μονήν. . , , άλλ' ήρετισάμην εκουσίως. . . άποτά

ξασθαι, . . . καί έασαι ύμΐν τοις λεχθεϊσι μοναχοΐς άπ' εντεύθεν εχειν τήν δηλωθεΐσαν 

μονήν καί προνοεϊσθαι αυτής τε καί τών διαφερόντων αύτη. . .» (MM, σελ. 91 ). 

Παραιτούμενος πάντων τών δικαιωμάτων του δια παντός ό Θεοδόσιος ελαβεν έκ 

μέρους τών μοναχών, έναντι διαφόρων εξόδων τά όποια είχε καταβάλει δια λογα-

ριασμόν της μονής, «χρυσά νομίσματα διακόσια τραχέα χιάτα» '. Επέστρεψε δε zie 

τους μοναχούς τήν Διαθήκην καί τον Κωδίκελλον τοϋ οσίου, τών οποίων κατείχε το 

πρωτότυπον καί «ί'σα τούτων πεπιστωμένα παρά του μεγαλεπιφανεστάτου κουρο-

παλάτου καί πραίτωρος Πελοποννήσου καί Ελλάδος κυροΰ Βάρδα τοϋ Ίκανάτου» -'. 

Τό εγγραφον επικυρώνουν αϊ ύπογραφαί επτά μαρτύρων, κληρικών καί λαϊκών, φε

ρόντων διάφορα αξιώματα. ΟΕ κληρικοί ανήκουν εις τήν άγίαν Είρήνην τοϋ Περά

ματος καί ό γραφεύς είναι επίσης νοτάριος καί ταβουλλάριος τοϋ Περάματος, ήτοι 

του παρά τον Κεράτιον ομωνύμου προαστίου της βασιλευούσης !. 

Κατά τά ανωτέρω ή μονή της Πάτμου, αϊ κτήσεις αυτής καί όσα έν γένει ει-

χεν έτ;ιτύχει νά απόκτηση ό Χριστόδουλος, περιήλθον εις τους μοναχούς τής έν ?νόγω 

μονής. Ποίος διεδέχθη τον βσιον εις τήν ήγουμενίαν καί πότε ακριβώς επανέκαμψαν 

οι πρόσφυγες μοναχοί έξ Ευρίπου εις Πάτμον δεν παραδίδεται ρητώς όπό τών 

αγιολογικών κειμένων ή τών πατμιακών εγγράφων. Δεν εϊναι απολύτως ακριβή όσα 

αναγράφονται έν τώ Έ γ κ ω μ ί ω τοϋ 'Αθανασίου περί αποστολής τοϋ μονάχου Σάβ

βα ει; Πάτμον έκ μέρους τοϋ δσίου Χριστοδούλου, ολίγον προ τοϋ θανάτου του, με 

είδικήν άποστολήν όπως προετοιμάση τήν έπάνοδον τών έν Εύρίπω αδελφών κτλ. '. 

Πάντως, ώς παραδίδουν τά αγιολογικά κείμενα, οι έπανελθόντες εις Πάτμον μοναχοί 

μετεκόμισαν έξ Εύριπου εις τήν μονήν καί το σκήνος τοϋ ιδρυτού αυτής, κατά τήν έν 

τή Διαθήκη διατυπωθεϊσαν έπιθυμίαν τοϋ όσιου. Τό ιερόν λείψανον τοϋ οσίου, λέγει 

ό συγγραφεύς τοϋ Βίου 'Ιωάννης Ρόδου, «καί νΰν άρτιόν τε καί σώον προς τω τοϋ 

1. MM, σελ. 92.— Περί τών τραχέων νομισμάτων καί της νομισματικής πολιτικής τοϋ 'Αλεξίου Α' Κομνη
νού βλ. V. L a u r e n t, Le «juste poids» de l'hyperpyron trachy, Actes du Congrès Intern, de Numisma
tique (1953), τόμ. Β', Παρίσιοι 1957, σελ. 299 κέ — S v o r o n o s , Cadastre de Thèbes, σελ. 99 κέ. 

2. Περί τοϋ αξιωματούχου τούτου βλ. Α. B o n , Le Péloponnèse byzantin jusqu'en 1204, Παρίσιοι 
1951, οελ. 194, άρ. 28. — L a u r e n t , Médaillier du Vatican, άρ. 179, όπου καί ή προγενεστέρα βιβλιογραφία — 
Πρβλ. καί ανωτέρω, σελ. *6 κέ. 

3. Πρβλ. J a n i n, Églises et monastères, σελ. I l l -113. 
4. Έγκώμιον 'Αθανασίου §§ κς' - κζ' (έκδ. Βοΐνη, σελ. 154 - 155).— Περί της διαδοχής τοϋ όσιου Χριστο

δούλου καί τών μετά ταϋτα βλ. κατωτέρω, σελ. *59 κέ. 

8 
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'Αποστόλου [ = τοϋ Εύαγγελιστοΰ 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου] τεθειμένον νεώ, θαυ

μάτων πηγάς αναβλύζει» 1 κτλ. "Εκτοτε δεν επαυσεν ό δσιος νά θαυματουργή, ώς 

ιστορούν τά αγιολογικά κείμενα, νά προστατεύη τήν μονήν αύτοΰ καί νά κατατρο-

πώνη τους εχθρούς 2. 

1. Βίος § ιζ' (σελ. 131). 
2. Κατά τίνα μαρτυρίαν τοϋ Τούρκου Piri Re'is (γερμαν. μετάφρ. ΰπο Ρ. K a h l e , Piri Re'is Bahrije, 

Das türkishe Segelhandbuch für das Mittelländische Meer vorn Jahre 1521, τόμ. Β', Βερολινον - Λιψία 1926, 
σελ. 65, κεφ. 20 : Batnos), κάτοικοι τών Παλατιών [ = της Μιλήτου], προτοΰ ή πόλις αδτη πέση εις χείρας τών 
Τούρκων, εΐχον απαγάγει τό σκήνος τοϋ οσίου Χριστοδούλου έκ Πάτμου, κομίσαντες αυτό εις τά Παλάτια. Άλλα 
μετ' ολίγον το σκήνος έξηφανίσθη μυστηριωδώς καί έπανευρέθη έν Πάτμω, είς τήν άρχικήν του θέσιν. Ή έντύ-
πωσις, τήν οποίαν προεκάλεσε το θαΰμα τοΰτο τοϋ οσίου υπήρξε τοσαύτη, εις χριστιανούς καί μωαμεθανούς, ώστε, 
κατά τον Piri Re'is, έκτοτε οί πειράται — χριστιανοί καί μουσουλμάνοι — έπαυσαν να παρενοχλοΰν τά πλοϊα της 
έν'Πάτμω μονής. (Τήν ΰπόδειξιν της ανωτέρω μαρτυρίας οφείλω εις τήν συνάδελφον Έ . Ζαχαριάδου - Οίκονομί-
δου).— 'Αξίζει νά σημειωθή δτι το αυτό θέμα της εξαφανίσεως σκήνους οσίων ή άγιων άπαντα1 καί είς δλλους βίους 
άγιων π.χ. είς τδν Βίον της όσίας θεοκτίστης· πρβλ. D e l e h a y e , έν Byzantion 1 (1924), σελ. 194 κέ. 



ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΤΜΟΥ (1088-1453) 

Β' 

Η ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ 

ΑΠΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΟΥ ΤΗΣ (1093) ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1204 

Μετά τόν θάνατον του ιδρυτού της, ή μονή της ΙΙάτμου δεν έβράδυνεν, ώς 
ελέχθη, νά άνασυγκροτηθή. Ό Θεοδόσιος, τον όποιον ό Χριστόδουλος ώριζεν ώς 
διάδοχόν του, δεν εδέχθη, ώς είδομεν, νά έ'λθη έκ Κωνσταντινουπόλεως καί νά 
έγκατασταθή εις Πάτμον '. *Αν καί δεν γνωρίζομεν τάς λεπτομέρειας της περαι
τέρω διαδικασίας, εϊναι προφανές ότι ή αδελφότης τών έν Πάτμω μοναχών ανέ
λαβε τήν διακυβέρνησιν τής μονής, εκλέγουσα έκ τών κόλπων αυτής, κατά τά έν 
τή Ύποτυπώσει θεσπιζόμενα, τόν νέον ήγούμενον καί τους «διακονητάς» αύτοΰ. 

Οί πρώτοι διάδοχοι τοϋ ίδρυτοΰ τής μονής προήρχοντο προφανώς έκ τών 
παλαιών συμμοναστών αύτοΰ. Προ τοϋ θανάτου του ήδη, μέλλων νά άπουσιάση 
προσωρινώς έκ τής μονής, ό όσιος Χριστόδουλος ένεπιστεύετο τήν διακυβέρνησιν 
αυτής είς δύο κυρίως συμμοναστάς αύτοΰ, προς τους οποίους όνομαστί απευθύνεται 
το γνωστόν ένταλμα ή παραίνεσις : τον Σ ά β β α ν καί τον ' Ι ω σ ή φ : οφεί
λεις δε συ, μονάχε κϋρι Σάββα [... ] εν τω εμώ κελλίω μένειν τε καί είναι (MM, 
σελ. 144)· νμεϊς δέ, ω διακονηταί, μοναχέ κϋρι Σάββα και συ κυρ 'Ιωσήφ. . . 
(MM, σελ. 145)· ταντα πάντα και οντοι άπαντες παρά σοϋ, ώ κϋρι Σάββα και τοϋ 
μονάχου κυρ 'Ιωσήφ όφείλουσιν ενεργεϊσθαι και οίκονομεΐσθαι (σελ. 146)· οί 
πάντες οφείλετε εχειν πάσαν ταπείνωσιν καί τιμήν προς τον ρηθέντα άδελφόν καί 
οίκονόμον, μόναχον κϋριν Σάββαν, προς δε καί είς τόν μόναχον κϋριν 'Ιωσήφ (MM, 
σελ. 147). Περαιτέρω τό έ'γγραφον προσθέτει ότι ιδιαιτέρα τιμή καί «άνάπαυσις» 
οφείλεται είς τον μόναχον Ν ε ό φ υ τ ο ν, «ώς πολλά κεκοπιακότα» κλπ. (πρβλ. 
ανωτέρω, σελ. *35, σημ. 4), τόν όποιον καί ιδιαιτέρως παρακαλεί è Χριστόδουλος 
νά παραινή καί διδάσκη τους άλλους, «ώς νουνεχής καί φρόνιμος», Θεοΰ χάριτι, καί 
γηραιός ήδη (σελ. 144-145). 

Έ κ τ ω ν ανωτέρω π ρ ώ τ ο ς μ ε τ ά τον Χριστόδουλον ηγούμενος ανεδείχθη ό 

'Ιωσήφ, ώς εΐχον τήν εύκαιρίαν νά αποδείξω άλλοτε 2. Δεύτερος μετά τοΰτον πιθα-
νώτατα ό Νεόφυτος 3 καί τρίτος ό Σάββας 4. 

Ό ' Ι ω σ ή φ ό Ί α σ ί τ η ς παρέμεινεν ήγουμενεύων έπ' άρκετόν, ώς φαί-

1. Βλ. ανωτέρω, σελ. *56 κέ. 
2. Βλ. Β ρ a v o ύ ση, 'Ιωσήφ Ίααίτης, σελ. 345-351. 
3. Β ρ α ν ο ύ σ η , Σάββας, σελ. 223 - 224. 
4. Β ρ α ν ο ύ σ η , Σάββας, σελ. 217-223. 



60* Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η - Τ Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 

νεται, άλλα δεν είμεθα εις θέσιν νά καθορίσωμεν ακριβώς τό χρονικόν διάστημα τής 

ήγουμενίας του. Προ τοϋ 1118 είχε διαδεχθή τούτον ό Σάββας. Ύπο τών συγχρό

νων του ό 'Ιωσήφ χαρακτηρίζεται ώς διαλάμπων τη αρετή [ . . . ] , άγαθαίς έργα-

σίαις καί παραινέσεσι (Διαθήκη Θεοκτίστου, MM, σελ. 106). Είναι γνωστός επί

σης έκ κο^δίκων καί ιερών σκευών τά όποια έκληροδότησεν εις τήν μονήν Πάτμου 1. 

Ό Σ ά β β α ς διετέλει ήγουμενεύων πρό τοϋ 1118, ό δε Ν ε ό φ υ τ ο ς προ 

τοΰ Σάββα καί οπωσδήποτε προ τοϋ 1127. Αϊ σωζόμεναι μαρτυρίαι περί τούτων 

εΐναι έλάχισται καί δεν είμεθα εις θέσιν νά καθορίσωμεν τόν ακριβή χρόνον τής 

ήγουμενίας ενός εκάστου έξ αυτών 2. 

'Αρκούντως γνωστός εϊναι ό Θ ε ό κ τ ι σ τ ο ς , όστις, συντάσσων τήν Δια-

θήκην του τό 1157, γράφει Οτι είχε διατελέσει καθηγούμενος τής μονής έπί μίαν 

τριακονταετίαν (MM, σελ. 107), ήτοι άπό τοΰ 1127. 

Τοΰτον διεδέχθη ό Λ ε ό ν τ ι ο ς, Οστις, μετά εικοσαετή ήγουμενίαν (1157 -

1176), ανεδείχθη Πατριάρχης 'Ιεροσολύμων (μετά τόν Άπρίλιον τοϋ 1176, ώς 

άπεδείξαμεν άλλοτε) 3. 'Αλλά καί μετά τήν άνάδειξίν του είς πατριάρχην, ό Αεόν-

τιος έξηκολούθει νά προΐσταται τής έν Πάτμω μονής, ώς συνάγεται έκ τοΰ Βίου 

του, μέχρι περίπου τοΰ έτους 1183 4. 

Ά π ό τοΰ 1183 περίπου 5 ηγούμενος τής μονής είναι ό Α ρ σ έ ν ι ο ς , κατά 

κόσμον 'Αντώνιος, ήγαπημένος μαθητής τοΰ Λεοντίου καί λίαν πεπαιδευμένος. Ή 

τελευταία μνεία του ώς καθηγουμένου ανάγεται εις τό 1203 (βλ. ΕΓΓΡΑΦΑ, τόμ. Β', 

άρ. 60), ένό) τό 1206 μνημονεύεται άλλος ηγούμενος, ό Ε υ θ ύ μ ι ο ς (MM, σελ. 

150), άσχετος μάλλον προς τόν έν έ'τει 1157 συνώνυμόν του πρεσβύτερον καί έκ-

κλησιάρχην τής μονής (MM, σελ. 108). 

Κατά τά εκατόν δέκα ετη, τά όποια διέρρευσαν άπό τοΰ θανάτου τοϋ ίδρυτοΰ 

της όσιου Χριστοδούλου (1093) μέχρι τής αλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό 

τών Φράγκων (1204) — ήτοι καθ' όλον τον I B ' αιώνα — ή μονή Πάτμου έγνώρισε 

μεγά?<ην άνάπτυξιν, κατέστη δέ, ιδία κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ IB' αιώνος, 

πνευματικόν κέντρον εύρυτέρας ακτινοβολίας. 

Ai ίστορίκαί πηγαί δια τήν προηγουμένην περίοδον (ή όποια άπετέλει τό 

άντικείμενον τοΰ προηγουμένου κεφαλαίου) ήσαν άφθονώτεραι καί ούσιαστικώ-

τεραι : ιδρυτικά αυτοκρατορικά έγγραφα, κείμενα αναφερόμενα είς τήν ϊδρυσιν 

καί όργάνωσιν τής μονής, διαθήκαι, Βίοι, 'Εγκώμια κλπ. Δια τάς μετέπειτα περιό

δους αί Ίστορίκαί μαρτυρίαι εϊναι σποραδικαί. Δι' ολόκληρους δεκαετίας ενίοτε 

δεν έχει διασωθή ούτε εν εγγραφον, οοτε μία άμεσος ή έ'μμεσος γραπτή μαρτυρία. 

Αυτοκρατορικά χρυσόβουλλα υπέρ τής μονής συναντώμεν κατά αραιά χρονικά δια-

1. Πρβλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , 'Ιωσήφ Ίαϋίτης, σελ, 345 - 351. 

2. Β ρ α ν ο ύ σ η , Σάββας, σελ. 222-225. 
3. Β ρ α ν ο ύ σ η , Πρύσταξις Μανονήλ, σελ. 78 κέ. 
4. Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος Χριστόδουλος, σελ. 156 κέ. 
5. Αυτόθι, σελ. 156 - 157. 
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στήματα. Πάντα δε τά σωζόμενα έγγραφα, αναφερόμενα κυρίως είς τάς κτήσεις 

καί τάς προσόδους τής μονής, ουδόλως ή ελάχιστα διαφωτίζουν ημάς δια τά εντός 

τής μονής συντελούμενα, ώς θά έπεθύμει ό με)ετών σήμερον τήν Ίστορίαν καί τά 

μνημεία αυτής ή, είδικώτερον, πρόσωπα καί πράγματα τής πνευματικής καί καλλι

τεχνικής άναπτύξεοκ ενός μοναστικού κέντρου περιωνύμου εις τήν περιοχήν καί 

τήν έποχήν του. Τήν έ'λλειψιν ταύτην έν μέρει μόνον άναπληροΰμεν, άρυόμενοι 

σχετικάς μαρτυρίας εκ τίνος διαθήκης, εκ τινοί καταλόγου βιβλίων καί ιερών 

σκευών ή εκ τίνος ένθυμήσεως. Ευτυχώς Ομως δυνάμεθα να προστρέξωμεν, καί 

δια τήν περίοδον ταύτην, είς δύο ή τρία αγιολογικά κείμενα, τά όποια πλουτίζουν 

πράγματι τάς σελίδας τής ιστορίας τής μονής, συνάμα όμως διαφωτίζουν ενίοτε 

καί ιστορικά συμβάντα γενικωτέρας σημασίας. 

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ τής περιόδου 1093 -1204. 

Τα έγγραφα τής περιόδου ταύτης, Οσα έχουν διασωθή, δεν είναι όσα θά ανέ

μενε τις άπό μίαν περίοδον εντυπωσιακής αναπτύξεως τής μονής, πολυσχιδούς 

δραστηριότητος, οικονομικής καί πνευματικής ανόδου, άλλα καί ποικίλων περι

πετειών. 'Ελάχιστα ιδίως είναι τά σωζόμενα έ'γγραφα τοΰ πρώτου ήμίσεος τοΰ 

I B ' αιώνος (τό αυτό συμβαίνει, άγνωστον δια τίνας λόγους, καί εις πάντα σχεδόν 

τά γνωστά αρχεία άλλων μονών). Έ κ τούτων τά έχοντα άμεσον σχέσιν προς τήν 

μονήν της Πάτμου δεν είναι πλείονα τών πέντε. 

Τά έγγραφα ταΰτα, ταξινομούμενα κατά τό περιεχόμενόν των εις ενότητας, 

είναι. : α' ) έγγραφα δια τών όποιων παρείχοντο νέαι κτήσεις εκτός τής Πάτμου 

ή έίκουσία πάροικων β' ) έγγραφα αναφερόμενα εις αϋξησιν τής χορηγίας σίτου 

καί νομισμάτων έκ τοΰ άκροστίχον τής Κρήτης· γ ' ) έγγραφα άφορώντα εις τά πλοία 

τής μονής· δ' ) έγγραφα κατοχυροΰντα τό αύτοδέσποτον καί αύτεξούσιον τής έν Πά

τμω μονής, έναντι αξιώσεων εκκλησιαστικών άρχώνή ύπερβασιών κρατικών οργάνων

ε' ) δ'ιαθήκαι καθηγουμένων, κλπ. — Συνοψίζομεν τό περιεχόμενόν των κατά θέματα : 

Ή χορηγία σίτου καί νομισμάτων έκ τοϋ άκροστίχου Κρήτης.— ΟΊ άμεσοι 

διάδοχοι τοΰ Χριστοδούλου επεδίωξαν καί έπέτυχον, μεταξύ άλλων, αυτοκρατο

ρική ν άπόφασιν περί παραχωρήσεως εις τήν μονήν Πάτμου ετησίως ώρισμένης 

ποσότητος σίτου έκ τοΰ άκροστίχου τής Κρήτης. Τή αιτήσει τοΰ καθηγουμένου 

'Ιωσήφ Ίασίτου καί τοΰ μονάχου Θεοκτίστου, ολίγον μετά τόν θάνατον τοΰ Χρι

στοδούλου, ό 'Αλέξιος Α ' Κομνηνός παρεχώρησεν εις τήν μονήν τριακόσιους μο-

δίους σίτου δια χρυσοβούλλου μή διασωθέντος (απολυθέντος μετά τό 1093 καί πρό 

τοΰ θανάτου τοΰ αύτοκράτορος, ήτοι πρό τοΰ 1118). Μετά τόν θάνατον τοΰ Ί α 

σίτου, άλλοι μοναχοί έλαβον παρά τοΰ αύτοΰ αύτοκράτορος χρυσόβουλλον σιγίλ-

λιον, μή σωζόμενον ωσαύτως *, δια τοΰ όποιου παρείχοντο είς τήν μονήν έκ τής 

Κρήτης, εκτός τών 300 μοδίων σίτου, καί 24 νομίσματα. 

1. Είς κατάλογον απολεσθέντων έγγραφων της έν Πάτμω μονής, μνημονεύεται κα'ι έτερον Γ^γγρ^φον] περί 

τάηι είκοόιτεσσάρων τρικέφαλων ( Β ρ α ν ο ύ σ η , 'Ανέκδοτος κατάλογος, σελ. 138, στ. 9 - 10). 
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'Τπό 'Ιωάννου τοΰ Κομνηνοΰ παρέχεται είς τους μοναχούς Πάτμου νέα προσ

θήκη σίτου. Τό σχετικόν χρυσόβουλλον σιγίλλιον τοΰ έτους 1119, δια τοΰ οποίου 

χορηγείται προσθήκη 100 μοδίων (ήτοι σύνολον : 400 μόδιοι σίτου καί 24 νομί

σματα) σώζεται (βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 8, σελ. 78 κέ. ). 'Επειδή όμως 

έν τή διαθήκη τοΰ καθηγουμένου Θεοκτίστου παραδίδεται ότι ό αυτοκράτωρ ούτος 

παρεχώρησεν είς τήν μονήν προσθήκην 200 μοδίων σίτου, είναι προφανές ότι οΊ 

μοναχοί εΐχον ζητήσει καί έ'λαβον καί δ ε ύ τ ε ρ ο ν χρυσόβουλλον άπό τόν αυτο

κράτορα Ίωάννην, με νέαν προσθήκην 100 μοδίων (ήτοι σύνολον : 500 μοδίους 

σίτου). Τό δεύτερον τοΰτο χρυσόβουλλον τοΰ 'Ιωάννου δεν περιήλθεν είς ημάς. 

Έ π ί Μανουήλ Κομνηνοΰ χορηγείται εις τήν μονήν — άγνωστον πότε ακριβώς, 

μάλλον όμως, ώς συνήθως, άμα τή άναρρήσει του—προσθήκη έτερων 200 μοδίων 

σίτου καί άλλων κδ' νομισμάτων, κατόπιν αιτήσεως τοΰ καθηγουμένου Θεο

κτίστου, ήτοι σύνολον (500 + 200 = ) 700 μόδιοι σίτου καί (24 + 24 = ) 48 

νομίσματα. 

Έ π ί καθηγουμένου Λεοντίου έζητήθη όπως άκυρωθοΰν αί προηγούμεναι περί 

τούτου βασιλικοί προστάξεις, τυπωθήναι δε αύτη [ = τή μονή], αντί τής τοιαύτης 

τοϋ σίτου ποσότητος, ν ομισματικήν δόσιν άπό τοϋ άκροστίχου τής αυτής 

νήσου Κρήτης (κατωτέρω ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 22, στ. 6, τοΰ έτους 1176) Κ Κατά ταΰτα, 

ό αυτοκράτωρ ώρισεν Οπως είς τήν μονήν τής Πάτμου δίδωνται νομίσματα τρικέ

φαλα, τά κατά τήν ήμέραν προτιμώμενα, λίτραι δύο (αυτόθι, στ. 11). 

Ό Βίος τοΰ οσίου Λεοντίου (περί τοΰ κειμένου τούτου βλ. κατωτέρω, σελ. 

*72 κέ. ) παρέχει πολύτιμους μαρτυρίας περί τής παροχής σίτου έκ Κρήτης : . . . είς 

τούπιόν έτος ενδόκησεν ό άγων αυτόν [τόν Λεόντιον] Κύριος καί πάλιν άμα τω 

Άντωνίω [πρόκειται περί τοΰ μετέπειτα καθηγουμένου Αρσενίου] τήν νήσον Κρήτην 

ίδεϊν, εφ' ω καί το σύνηθες λήψεσθαι σιτηρέσιον [ . . . ] ' αλλά το μεν σιτηρέσιον εν 

τε σίτω καί χρυσίνων λευκών ολκή όλιγίστη θεωρούμενον, ου το παν αυτοϊς δέδοτο· 

ύποκεκράτητο γαρ ό σίτος παρά τον τότε τήν εν Κρήτη τών δημοσίων φορολογη-

μάτων ποιούμενου εϊσπραξιν, προς τον μέγαν [Λεόντιον] είπόντος, ως Ιδού οί χρύ-

σινοί σοι δέδονται' ό δε σίτος δοθήσεται, επάν βασιλικός ορισμός γένηται τοις (ώς 

ή κατά σε μονή) εκ Κρήτης λαμβάνονσι σιτηρέσια, νομίσματα αντί σίτου δίδοσθαι-

επί γαρ τω εκ Κρήτης σίτω άλλη τις οικονομία γεγονε. . . (Βίος οσίου Λεοντίου, 

σελ. 411). 

Κατόπιν ειδικών ενεργειών τοΰ Λεοντίου είς Κωνσταντινούπολη/, καί μάλιστα, 

ώς παραδίδει τό άγιολογικόν κείμενον, τή μεσολαβήσει δρονγγαρίου, τοΰ οποίου 

συγγενής έγένετο ανγονστα κατάρξαντος 'Ρωμαίων, απελύθη ή σχετική πρόσταξις 

τοΰ Μανουήλ (τό ύπ' άρ. 22 εγγραφον), δι' οδ παρείχοντο, ώς εϊδομεν, αντί σίτου 

δύο λίτραι χρυσοΰ είς τους μοναχούς τής Πάτμου. 

'Αξίζει νά σημειωθή ότι ή πρόσταξις αυτή σώζεται εις κεκυρωμένον άντί-

γραφον, τό όποιον φέρει μεταξύ άλλων τήν ύπογραφήν τοΰ μεγάλου δρονγγαρίου 

1. Β ρ α ν ο ύ σ η , Πρόσταξις Μανουήλ, κυρίως σελ. 83 κέ. 
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'Ανδρόνικου τοΰ Καματηροΰ (τήν οποίαν δεν ήδυνήθησαν νά αναγνώσουν οί MM). 

Ούτος ήτο πατήρ τής Ευφροσύνης, ή οποία έγένετο σύζυγος 'Αλεξίου Γ' τοΰ 'Αγ

γέλου. Ή σημαντική αυτή γραπτή μαρτυρία έκ τοΰ αρχείου τής Πάτμου, αποδει

κνύει καί τήν άξιοπιστίαν τών παρεχομένων ύπό τοΰ βίου τοΰ οσίου Λεοντίου πλη

ροφοριών (πλείονα περί τούτου βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 22). 

Ή καταβολή τών δύο λίτρων καί άλλαι χορηγίαι έκ τοΰ άκροστίχου τής 

Κρήτη; είς τους Πατμίους μοναχούς συνεχίζοντο τουλάχιστον μέχρι τοΰ Νοεμ

βρίου τοΰ 1197, ώς μαρτυρεί εγγραφον οΎ}μοσίο\> λειτουργού προς τόν δοϋκα τής 

Κρήτης Νικηφόρον Κοντοστέφανον (βλ. ΕΓΓΡΑΦΑ, τόμ. Β', άρ. 57), ΐσως δε καί 

άργότερον : διδόσθωσαν δέ καί είς το έξης, αχρις αν αυτόθι ενεργής. 

Αϊ φορολογικοί άπαλλαγαί τών πλοίων τής μονής ήσαν επίσης έκ τών 

πρώτων τά όποια επεδίωξαν καί έπέτυχον οί άμεσοι διάδοχοι τοΰ Χριστοδούλου. 

Ώ ς ελέχθη ανωτέρω (σελ. *33 ), ό 'Αλέξιος Α' ό Κομνηνός είχε παραχωρήσει 

τό 1088, άμα τή Ιδρύσει τής μονής, έξκονσίαν πλοίου χωρητικότητος π ε ν τ α 

κ ο σ ί ω ν μοδίων περίπου, τό όποιον όμως δεν άπηλλάσσετο τοΰ άντινανλου, 

τής δεκατείας ή τοΰ κομμερκίον (βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 7). 

'Αξίζει νά σημειωθή Οτι, άπό τής εποχής τοΰ Χριστοδούλου, ή μονή Πάτμου 

κατείχε τέσσαρα καράβια 1 . Έ κ τούτων, βεβαίως, μόνον τό ε ν ετύγχανε τών 

ανωτέρω φορολογικών απαλλαγών. 

Ό αυτοκράτωρ 'Ιωάννης ό Β', τό 1119, έπεκύρωνε τό χρυσόβουλλον τοΰ πα

τρός του, παρείχε δέ έπί πλέον έξκουσίαν έκ τοΰ άντιναύλου (βλ. κατωτέρω, 

ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 8, στ. 29 - 33) . 

Ό Ίσαάκιος Β' "Αγγελος, τόν Ίανουάριον τοΰ 1186, άπήλλασσε τρία. 

πλοϊα τής μονής, συνολικής χωρητικότητος χ ι λ ί ω ν π ε ν τ α κ ο σ ί ω ν μ ο 

δ ί ω ν , τοΰ τέλους τής δεκατείας, κατόπιν ενεργειών τοΰ καθηγουμένου 'Αρσε

νίου (βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 9 ) . Μνεία τής απαλλαγής ταύτης καί έν τώ 

Βίω τοΰ όσιου Λεοντίου {Ενθ' άνωτ., σελ. 428). 

Τό ανωτέρω μνημονευθέν χρυσόβουλλον 'Ιωάννου τοΰ Β' παρεϊχεν, ώς είδομεν, 

φορολογικάς άπαλλαγάς είς ε ν πλοΐον, χωρητικότητος 500 μοδίων. 'Αλλ' έν τω 

χρυσοβούλλω τοΰ Ίσαακίου τοΰ Β' μαρτυρεϊται ότι ήδη ή μονή ετύγχανε φορολο

γικών απαλλαγών διά τ ρ ί α πλοία, χωρητικότητος συνολικώς 1500 μοδίων. 

Τοΰτο σημαίνει προφανώς ότι, μεταξύ τών ετών 1119 καί 1186, άλλοι αυτοκρά

τορες, διά μή διασωθέντων εγγράφων, εΐχον επεκτείνει τάς άπαλλαγάς εις δύο 

εισέτι πλοία, συνολικής χωρητικότητος 1000 μοδίων. 

'Οπωσδήποτε, μέχρι τοΰ 1186 τά πλοία τής μονής Πάτμου δεν άπηλλάσ-

σοντο τής δεκατείας. Μόνον έν μέρει άπηλλάσσοντο εμπορεύματα τίνα, τά όποια 

ήγόραζον άκομμέρκεντα εν Κρήτη οί μοναχοί, δυνάμει τής προστάξεως τοΰ 1176 

(κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 22) . 

1. Βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , Όσιος Χρισχοδονλος, σελ. 122 κέ., και ανωτέρω, σελ. "47 κέ. 
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Ό 'Αλέξιος Γ ' ό "Αγγελος, δια χρυσοβούλλου απολυθέντος τό 1197 (κατω

τέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 11 ), παρεϊχεν έπί πλέον φορολογικάς άπαλλαγάς είς έτε

ρον πλοΐον πεντακοσίων μοδίων (τ.έ., σύνολον έξκουσ'ιας είς πλοία χωρητικότητος 

2000 μοδίων). 

'Αξίζει νά ύπογραμισθή ότι τό εγγραφον τοΰτο τοΰ 'Αλεξίου τοΰ Γ' κατε-

στρώθη είς τό σέκρετον τής θαλάσσης μετά δύο έτη, κατά Νοέμβριον τοΰ 1199, 

ότε τό πλοΐον τής μονής ήτο ετοιμον «προς έξαμον» (βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, 

σελ. 111 - 112). 

Περί τών πλοίων τής μονής Πάτμου ήκολουθεΐτο ή συνήθης — μέχρι τουλά

χιστον τοΰ 1204 — διαδικασία τοΰ εξάμον, πριν έπιτραπή είς τους ίδιοκτήτας 

των νά κυκλοφορούν ελευθέρως έπ' αυτών, τυγχάνοντες μάλιστα έξκουσιών. Τό 

πατμιακόν άρχεΐον διασώζει λίαν ενδιαφέροντα έγγραφα τοΰ σεκρέτου τής θαλάσ

σης (βλ. ΕΓΓΡΑΦΑ, τόμ. Β' άρ. 56, 59, 60) ή γενικώτερον δημοσίων λειτουρ-νων 

(π.χ. τό υπ' άρ. 58 εγγραφον) περί τοΰ θέματος τούτου Κ 

Το αυτοδέσποτον καί αύτεξούσιον τής μονής έκινδύνευσε νά καταπατηθή 

κατά τήν περίοδον ταύτην καί έχρειάσθησαν αγώνες όπως διατηρηθή. 

Τό ίδρυτικόν χρυσόβουλλον τής Πάτμου τοΰ 1088 ώριζεν ότι ή μονή Πάτμου 

θά είναι ελευθέρα φορολογικών επιβαρύνσεων καί πάσης οχλήσεως έκ μέρους οιου

δήποτε, αύτοδέσποτος δε καί αυτεξούσιος. Είδικώτερον δέ, ότι ουδέποτε θά ύπαχθή 

είς πρόσωπα βασιλικά, πατριαρχικά, μητροπολιτικά ή επισκοπικά, κλπ. (βλ. 

ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 6, στ. 3 0 - 3 7 ) . 

Διά σιγιλλίου τοΰ οικουμενικού πατριάρχου Ιωάννου τοΰ 'Αγαπητού, ή μονή 

αγίου ' Ιωάννου τοϋ θζολόγου έγένετο σ τ α υ ρ ο π η γ ι α κ ή τον Αυγουστον 

τοΰ 1132 (MM, σελ. 101 - 103). Καί τοΰτο, διά νά ένισχυθή έτι πλέον τό αυτο

δέσποτον και αύτεξούσιον αυτής, ώς αναφέρεται έν τ ω σιγιλλίω τούτω, μέ μόνην 

ύποχρέωσιν έκ μέρους τών μοναχών νά μνημονεύουν τό Ονομα τοΰ πατριάρχου. 

Τό εγγραφον τοΰτο καθορίζει εισέτι ότι οί μοναχοί διατηρούν τό δικαίωμα νά 

εκλέγουν τόν καθηγούμενόν των καί νά προσκαλούν αρχιερείς τής προτιμήσεως 

των διά χειροτονίας καί άλλας Ιερουργίας. 

Έ ν τούτοις, ολίγον άργότερον, επίσκοποι γειτονικών νήσων προσεπάθησαν 

νά υπαγάγουν τήν μονήν Πάτμου υπό τήν δικαιοδοσίαν των. Καί πρώτος, κατά τήν 

έξεταζομένην περίοδον, ό επίσκοπος Ι κ α ρ ί α ς 2 , κατόπιν συμφωνιών (διαλύσεων) 

μετά τοΰ καθηγουμένου Θεοκτίστου. 

Ό Θεόκτιστος ουδέν περί τούτου λέγει έν τή Διαθήκη του. Προς τήν ύπό-

θεσιν ταύτην σχετίζονται έγγραφα μή σωζόμενα πλέον, μνημονευόμενα Ομως εις 

κατάλογον άχρηστων εγγράφων τής μονής (περί ου βλ. ανωτέρω, σελ. *29, σημ. 1 

καί *61, σημ. 1), ό όποιος συνετάχθη περί τό 1200. Έ ν αύτφ μνημονεύεται όλο

ι. Πρβλ. καί S ο h i 1 b a c h, Quellen, σελ. 12G - 132. 
2. Περί της επισκοπής 'Ικαρίας, ή οποία ύπήγετο είς τήν μητρόπολιν Ρόδου μέχρι τοϋ ΙΓ" - W αϊ., βλ. Ί . 

Μ ε λ ά , 'Ιστορία τής νήαον 'Ικαρίας, τόμ. Β', ' Αθήναι 1958, σελ. 215 κέ., δπου καί ή προγενεστέρα βιβλιογραφία. 
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κλήρος άπόδεσμος, περιέχων επτά έγγραφα σχετικά πρότ τήν ύπόθεσιν ταύτην '. 

Τά έγγραφα ταΰτα ήσαν : 

α') δύο πατριαρχικά υπομνήματα περί τοΰ 'Ικαρίας (στ. 13) 

β') διάλυσις τοΰ 'Ικαρίας (στ. 14). 

γ ' ) ύπόμνησις καί λύσις πατριαρχική προς τόν 'Ικαρίας (στ. 1 4 - 1 5 ) 

δ') ϊσον πατριαρχικοΰ πιττακίου προς τόν 'Ικαρίας (στ. 15). 

ε') χαρτοφυλακικον σημείωμα περί τής διαλύσεως τοΰ 'Ικαρίας (στ. 15 - 16). 

Τό περιεχόμενόν τοΰ άποδέσμου τούτου διαφωτίζεται κυρίως ύπό σωζόμενου 

πατριαρχικού σιγιλλίου τοΰ Λουκά Χρυσοβέργη, τοΰ έτους 1158 2. Ώ ς παραδίδει 

τό έν λόγω εγγραφον, ότε καθηγούμενος έν Πάτμω διετέλει ό Θεόκτιστος 3, ό επί

σκοπος 'Ικαρίας «κακεντρεχής άνήρ καί τά αλλότρια σφετεριζόμενος δίκαια», έζή-

τησε καί επέτυχε, τή συναινέσει τοΰ Θεοκτίστου, όπως ή έν Πάτμω βασιλική καί 

σταυροπηγιακή μονή ύπαχθή ύπό τήν δικαιοδοσίαν του, έγκαταλείπουσα τό αύτο-

δέσποτον καί αύτεξούσιον αυτής. Έγένοντο δέ καί γραπταί συμφωνίαι μεταξύ 

Θεοκτίστου καί επισκόπου 'Ικαρίας : ήκον είς διαλύσεις1 εκάτεροι καί 

συμφωνίας προς αλλήλους περί τών έτέροις διαφερόντων έξέθεντο [. . . ] καί δη 

καί έγγραφα περί τής κοινής αυτών αρεσκείας διαλαμβάνοντα άφ' έκατέρων 

προς αλλήλους προβεβήκασι (MM, σελ. 115). Δεν είναι γνωστή ή ακριβής χρονο

λογία τής συμφωνίας ταύτης καί τής υπαγωγής τής μονής 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου 

ύπό τόν 'Ικαρίας. Μόλις τό 1132 ή έν Πάτμω μονή, έπί πατριάρχου 'Ιωάννου 

' Αγαπητού, είχε γίνει, ώς εϊδομεν, σταυροπηγιακή. Συνεπώς ή συμφωνία τοΰ Θεο

κτίστου έπραγματοποιήθη άργότερον. Δεν σώζονται πολλά έγγραφα τής εποχής 

ταύτης είς τό έν Πάτμω άρχειοφυλακεΐον. Εις εγγραφον τοΰ αύτοκράτορος Μα

νουήλ τοΰ Κομνηνοΰ, τοΰ έτους 1145 (κατωτέρω, άρ. 19), διά τοΰ όποιου χορηγεί

ται εις τήν μονήν έξκουσία εξ έπί πλέον πάροικων εις τά κτήματα τής Λέρου, ουδό

λως γίνεται μνεία τοιαύτης μεταβολής είς τ ά προνόμια τής μονής. Ούτε καί ό Θεό-

κτιστος έν τή σωζόμενη Διαθήκη του (MM, σελ. 106 - 110) αναφέρει τά γεγονότα 

ταΰτα. Δυνάμεθα λοιπόν νά χρονολογήσωμεν τάς συμφωνίας Θεοκτίστου καί 

επισκόπου 'Ικαρίας μετά τό 1132, 'ίσως μετά τό 1145. καί οπωσδήποτε πρό τοΰ 

1157 — έτους θανάτου τοΰ Θεοκτίστου. 

Τό σωζόμενον πατριαρχικόν σιγίλλιον τοΰ Λουκά Χρυσοβέργη αφηγείται έν 

συνεπεία πώς οί μοναχοί τής Πάτμου — υποθέτω ό διαδεχθείς τόν Θεόκτιστον 

Λεόντιος — προσήλθον είς τόν πατριάρχην Λουκάν, εξέθεσαν προς αυτόν τά γενό

μενα έπί Θεοκτίστου (ώς έξ ιδιωτείας γεγονότα τον ήγονμενεύοντος) καί έζήτησαν 

όπως ούτος έπαναφέρη έν ίσχύι τήν καταργηθεϊσαν έπί Θεοκτίστου έλευθερίαν «ώς 

τό πρότερον». Ένεφάνισαν δέ εις τόν πατριάρχην τά προγενέστερα έγγραφα, τά 

κατοχυροΰντα τήν έλευθερίαν της μονής (τό χρυσόβουλλον 'Αλεξίου Κομνηνοΰ καί 

1. Β ρ α ν ο ύ σ η , 'Ανέκδοτος κατάλογος, σελ. 138 (στ. 13 - 16) καί 151 - 154. 
2. MM, σελ. 113 - 117.— G r u m e ] . Régestes, άρ. 1049. 
3. Περί τούτου βλ. ανωτέρω, σελ. *60. 
ί. Περί τοϋ δρου τούτου βλ. D ö 1 g e r, Sehatzkammer, σελ. 287. 

9 
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τό σιγίλλιον τοΰ πατριάρχου Ιωάννου, διά τοΰ οποίου ή μονή είχε γίνει σταυροπη

γιακή, τό 1132). Ό πατριάρχης Λουκάς, αποδεχόμενος τήν αϊτησιν τών μοναχών, 

έπεκύρωνε διά τοΰ εκδοθέντος υπομνήματος τά προγενέστερα προνόμια της μονής, 

προβλέπων καί κυρώσεις κατά τών καθ' οιονδήποτε τρόπον άντιτασσομένων είς τάς 

διατάξεις τοΰ υπομνήματος *. 

Τό εγγραφον τοΰτο τοΰ πατριάρχου Λουκά επικαλείται, μετά έ'να αιώνα περί

που, διά τήν έπιβαλήν κυρώσεων είς άνάλογον περίστασιν, πατριαρχικό ν σιγίλλιον 

μή μνημονευομένου πατριάρχου, άπολυθέν, ώς παραδίδει τό κείμενο ν τοΰ σιγιλλίου, 

έπί καθηγουμένου Γερμανοΰ (ήτοι τόν Ι Γ ' αιώνα, μετά τό 1258) 2. Τό σιγίλλιον 

τοΰτο διασώζει καί τό Ονομα τοΰ περί ού ό λόγος επισκόπου 'Ικαρίας, όστις έλέγετο 

Κωνσταντίνος ·\ 

Συμφώνως προς τά ανωτέρω, τά μαρτυρούμενα ύπό τοΰ καταλόγου έγγραφα 

περί τοΰ επισκόπου 'Ικαρίας Κωνσταντίνου, εφ' Οσον άφεώρων εις μίαν μεμονω-

μένην καί λελυμένην ύπόθεσιν, έθεωρήθησαν κατά τήν στιγμήν τής συντάξεως τοΰ 

καταλόγου περιττά πλέον. Έ κ τών πολλών τούτων έγγραφων οί μοναχοί κατέτα

ξαν προφανώς μεταξύ τών έν χρήσει εγγράφων τοΰ αρχείου των μόνον τό μέχρι 

τοΰ νΰν σωζόμενον υπόμνημα τοΰ πατριάρχου Λουκά, τό όποιον, ώς είδομεν, είχεν 

ίσχύν καί εξυπηρετεί αυτούς μέχρι τών μέσων τοΰ Ι Γ' αιώνος 4. 

Ή αναλυτική μνεία εγγράφων του άποδέσμου τούτου διαφωτίζει κατά πολύ 

τό ιστορικόν τής προσωρινής υπαγωγής τής μονής 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου ύπό τόν 

έπίσκοπον 'Ικαρίας. Μαρτυροΰνται άγνωστα εις ημάς έγγραφα άφορώντα είς τό 

ζήτημα τοΰτο, μεταξύ τών οποίων καί χαρτοφυλακικον σημείωμα περί διαλύσεως 

τοϋ 'Ικαρίας. Τοΰτο σημαίνει, προφανώς, ότι μετά τήν συμφωνίαν Θεοκτίστου καί 

Κωνσταντίνου, ό τ ό τ ε χαρτοφύλαξ έπεκύρωσε τήν γενομένην διάλυσιν (συμφωνίαν). 

Ό κατάλογος δεν παραδίδει εάν πρόκειται περί τοΰ χαρτοφύλακος τής Μεγάλης 

'Εκκλησίας ή τοϋ τής επισκοπής 'Ικαρίας. Μάλλον όμως νοείται ό χαρτοφύλαξ 

τής Μεγάλης 'Εκκλησίας, διότι ήδη άπό τοΰ ΙΑ' αιώνος ή παραχώρησις μονής 

κλπ. έγίνετο μόνον κατόπιν εγκρίσεως τοΰ πατριάρχου ή τοΰ χαρτοφύλακος τής 

Μεγάλης 'Εκκλησίας 5. Έ ν τοιαύτη περιπτώσει, τό χαρτοφυλακικον τοΰτο ση

μείωμα ήδύνατο νά είναι συνοδικόν ". 

1. MM, σελ. 113 - 117. 
2. MM, σελ. 203 - 204. — Πρβλ. κατωτέρω, σελ. *94. 
3. Αυτόθι, σελ. 203 : . . .ό προ χρόνων [ = περί τά μέσα τοϋ IB' αιώνος] χρηματίύας τής Ικαρίας επί

σκοπος Κ co ν στ αν τ ίνας (. . •] πόδα παραβαλεϊν έν τοις ύπα τήν μονήν τον θεολόγου τελοϋόι κτήμααΊ καί 
ποιμαίνειν τους έν αύτοϊς προακαΟημένους [...] και άλλα αττα έν τούτοις διενεργεϊν, όσα τοις άρχιερεϋαιν έφείται, 
ήνάγκαζεν, ε'ι καί τελείως άπεπέμφθη παρά τοϋ τον πατριαρχικον θρόνον τφ τότε Ιθύνοντος [ = τοΰ Λουκά Χρυσο
βέργη], δι' υπομνήματος και ενυπόγραφου αύτοΰ γράμματος, ä xal τϋ ημών μετριότητι ενεφανίσθησαν... (στ. 27 - 30). 

4. Άπόδειξιν της αξίας τοϋ σιγιλλίου τούτου οΊά τους Πατμίους μοναχούς αποτελούν τά πολλά αντίγραφα 
αύτοΰ, τινά τών οποίων ανήκουν είς τον ΙΖ' αιώνα. Πρβλ. εκδοσιν τοϋ εγγράφου καί παρατηρήσεις τοϋ Ί . Σ α κ-
κ ε λ ί ω ν ο ς , Ευαγγελικός Κήρυξ 8 (1863), σελ. 321 -327 . 

5. Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή , Σύνταγμα Ιερών κανόνων, τόμ. Ε', σελ. 23 - 24.—G Γ U m θ 1, Régestes, άρ. 833 
(Νοέμβρ. 1027) καί άρ. 1055 (Φεβρ. 1164). 

6. D a r r ο u ζ è s, Όφφίκια, σελ. 404, σημ. 2. 
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Παραλλήλως προς τάς προσπάθειας παρεμβάσεων επισκόπων εις τά τής μονής 

Πάτμου, παραδίδονται καί οχλήσεις έκ μέρους δημοσίων λειτουργών. 

Ούτω, έν τή Διαθήκη τοΰ καθηγουμένου Θεοκτίστου, τοϋ έτους 1157 (MM, 

σελ- 107 - 108), αναφέρεται ότι ό πράκτωρ τής Σάμου Πηγονίτης πρόσταγμα 

βασιλικον πορισάμενος καί έ/νθών εν τή μονή άνελάβετο τα πάντα, μή εάσας τι 

έν αυτή. 

'Ολίγον μετά τόν θάνατον τοΰ καθηγουμένου Θεοκτίστου. ό νέος καθηγού-

μενος Λεόντιος, διά δεήσεως προς τόν αυτοκράτορα Μανουήλ (βλ. ΕΓΓΡΑΦΑ, 

άρ. 20), κατά μήνα Σεπτέμβριον τοΰ 1158, έζήτει όπως ό αυτοκράτωρ επικύ

ρωση τό αύτοδέσποτον καί αύτεξούσιον τής μονής. Καί συνεχίζει : έξ δτον δε 

εκείνο; [ό Πηγονίτης] τήν τής Σάμον αρχήν νπεζώσατο [ . . . ] , ον μικρώς ή μας 

διετάραξε, πλωίμονς επιζητών αφ' ημών f . . . ] καί σννδοσίας καί τα νφ' 

ημάς νησίδια κονρσεύων δια κάτεργων ιδίων καί έξελαστικών [ . . . ] ' προς δν 

οί εφεξής πράκτορες, ώς είς άρχέτυπον άφορώντες κλπ., εγείρουν ανάλογους 

απαιτήσεις παρά τοϋ καθηγουμένου τής μονής αγίου 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου (βλ. 

ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 20, στ. 18 κέ. ) Κ 

Ό αυτοκράτωρ, διά βασιλικής λίισεως, άνανεώνων έπικυροΐ τό αύτοδέσποτον 

καί αύτεξούσιον τής μονής καί καθορίζει ότι οιοσδήποτε παραβή τήν λύσιν ταύτην, 

θά ύποχρεωθή το έξ υμών [τ.έ. έκ τής μονής Πάτμου] άφαιρεθεν είς το τετραπλά-

σιον όντιστρέψαι (άρ. 20, στ. 49 κέ. ). 

Νέαι κτήσεις καί έξκουσία πάροικων παρεχωρήθησαν είς τους μοναχούς τής 

Πάτμου κατά τήν περίοδον ταύτην, καθ' ύπέρβασιν καί κατά παρέκκλισιν τών 

διατάξεων τοΰ ιδρυτικού χρυσό βούλλου τής Μονής. 

Λΰσις τοΰ αύτοκράτορος 'Αλεξίου Γ ' τοΰ 'Αγγέλου, παρεχώρει τόν Νοέμβριον 

τοΰ 1197 εις τήν μονήν τής Πάτμου ώς μετόχιον αυτής τό έν Κρήτη καί έν τή 

τοποθεσία τοΰ Ψυχροΰ μοναστήριον μετά τών κτήσεων του ύπό τινας όρους (βλ. 

ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 21). 

Μετά τό 1201 καί πρό τοΰ 1216 * εδωρήθη είς τήν μονήν Πάτμου ώς μετόχιον 

αυτής ή έν Φυγέλοις μονή αγίου Γεωργίου τοΰ Δυσικοϋ (βλ. ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 12). 

Τοιουτοτρόπως, εκατόν περίπου έτη μετά τόν θάνατον τοΰ Χριστοδούλου, 

παρεκάμπτετο βασικός όρος τοΰ ιδρυτικού χρυσοβούλλου τής μονής Πάτμου (άρ. 6), 

συμφώνως προς τόν όποιον ή μονή δεν έδικαιοΰτο νά απόκτηση κτήσεις εκτός τής 

νήσου (πλην τ ω ν ήδη τ ό τ ε χ ο ρ η γ η θ ε ι σ ώ ν ) . 

Έ ξ άλλου, δυνάμει λύσεως τοΰ αύτοκράτορος Μανουήλ, τοΰ έτους 1145 (βλ. 

ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 19), ή μονή Πάτμου άποκτα τό δικαίωμα νά διατηρή εις τά έν 

Λέρω κτήματα αυτής δεκαοκτώ πάροικους ζενγαράτονς ä, Ινώ μέχρις εκείνης τής 

1. Άπήχησιν τοΰ γεγονότος τούτου αποτελεί «θαϋμα» τοΰ οσίου μνημονευόμενον είς τάς τελευταίας παρα
γράφου; τοϋ Βίου Α' (§ κβ'· πρβλ. καί ανωτέρω, σελ. "12 ). 

2. Περί τών χρονολογιών τούτων βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, σελ. 117. 
3. Πρβλ. S v o r o n o s , Rescrit, σελ. 355. 



68* Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η - Τ Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 

εποχής, έπί τή βάσει λύσεως 'Αλεξίου τοΰ Α' (άρ. 18), τοΰ έτους 1099 ή 1114, 

έδικαιοΰτο νά έχη απλώς δώδεκα πάροικους έν Λέρω. 

Τό 1197 (ήτοι ολίγον μετά τήν άπόκτησιν τοΰ έν Κρήτη μετοχίου τοΰ Ψυχροΰ), 

ό έν Κρήτη Κωνσταντίνος Παφνούτιος ό Έξώτροχος, άφιεροΐ είς τήν έν Πάτμω 

μονήν τετρακόσια σφακτά, εν ζευγάριον βοϊκον μετά τοϋ σπόρου αύτοΰ καί τής 

άννόνας τον μισθίου κατά πλήρη κυριότητα, έξαιτούμενος ώρισμένα ανταλλάγματα 

(MM, σελ. 1 3 3 - 1 3 6 ) . Βραδύτερον, έπί ήγουμενίας Λεοντίου, πληροφορούμεθα 

ότι ή μονή διέθετε πλεονάζοντα σφάγια καί ότι έπί νησιδίου ερήμου, έναντι τ ή ; 

Πάτμου, εϊχον εγκαταστήσει σφαγεία ζώων, τά όποια έταρίχευον καί έπώλουν 

(Βίος οσίου Λεοντίου, σελ. 400). 

Γενικώτεραι ιστορικοί ειδήσεις, συμπληροΰσαι τό ιστορικόν τής μονής, δεν 

περιέχονται, ώς εικός, είς τά έγγραφα τής περιόδου ταύτης, τά όποια, ώς ελέχθη, 

καί ολιγάριθμα σχετικώς είναι καί είς συγκεκριμένα θέματα αναφέρονται (είς χο

ρηγίας καί φορολογικάς άπαλλαγάς, είς τήν κατοχύρωσιν προνομίων, κλπ.). Ή 

Πάτμος άντεμετώπισε κατά τήν περίοδον ταύτην σοβαρούς κινδύνους έξ αιτίας πολε

μικών επιχειρήσεων καί πειρατικών καταδρομών, παραλλήλως όμως έγνώρισε καί 

μεγάλην άκμήν. Περί πάντων τούτο^ν ενδείξεις μόνον παρέχουν τά έγγραφα, ενώ 

αϊ άφηγηματικαί ίστορίκαί πηγαί έξιστοροΰν λεπτομέρειας καί παρέχουν πληρεστέ-

ραν εικόνα τών γεγονότων. 

ΑΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΑΙ ΠΗΓΑΙ τής περιόδου 1093 -1204. 

Κατά τήν περίοδον ταύτην αδελφοί τής έν Πάτμω μονής, άνδρες λίαν πεπαι

δευμένοι, συνέταξαν διαφόρων ειδών αγιολογικά κείμενα, τά όποια είναι καί ίστορί

καί πηγαί Οχι μόνον διά τήν έποχήν είς ην αναφέρονται, άλλα καί διά τήν έποχήν 

καθ' ην συνεγράφησαν. Έσημειώθησαν ήδη ανωτέρω : α') Βίος τοΰ οσίου Χριστο

δούλου, συντεθείς περί τήν τρίτην δεκαετίαν τοΰ I B ' αιώνος, υπό τοΰ μητροπολίτου 

Ρόδου Ι ω ά ν ν ο υ (βλ. άνωτέρο), σελ. *8 κέ. ), β' ) Έγκώμιον είς τήν άνακο-

μιδήν τών λειψάνων τοΰ οσίου, συνταχθέν (μετά τό 1143 καί πρό τοΰ 1156) ύπό 

' Α θ α ν α σ ί ο υ , τροφίμου τότε τής μονής καί μετέπειτα Πατριάρχου 'Αντιο

χείας (βλ. ανωτέρω, σελ. *16 κέ. ). Κατά τό β' ήμισυ τοΰ α,υτου αιώνος συνεγρά

φησαν επίσης τά αγιολογικά κείμενα περί ών ευθύς κατωτέρω. 

Έ γ κ ώ μ ι ο ν καί Αιήγησις θαυμάτων ύπό Θ ε ο δ ο σ ί ο υ 1 . 

Τό κείμενον, σωζόμενον είς τόν πατμιακόν κώδικα 179 (φ. 100 - 130 ν ) 

καί εκδοθέν ύπό Σακκελίωνος - Βοίνη (ενθ' άνωτ., σελ. 1 6 3 - 2 0 8 ) , επιγράφεται : 

Θεοδοσίου μονάχου Βνζαντίου Έγκώμιον είς τον οσιον π(ατέ)ρα ήμ(ών) Χρι-

στόδουλον, τον δομήτορα τής έν τή Πάτμω νήσω μον(ής) [. . . ] καί Διήγησις 

τών θαυμάτ(ων), ών δι' αύτοΰ ό Χ(ριστος) πεποίηκε κατά τους χρόνους τοϋ ενσε-

1. Πλείονα περί αύτοΰ βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος Χριστόδονλος, σελ. 67 κέ. 
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βοϋς βασιλέως κυροϋ Ίσαακίον τον Αγγέλου. — Ά π ό τά δύο μέρη, είς τά όποια 

διαχωρίζεται τό κείμενον, τό πρώτον, ήτοι τό Έγκώμιον (§§ α' - ι'), δεν προσφέ

ρει νέα ιστορικά στοιχεία, εφ' όσον βασίζεται είς τά ήδη γνοοστά κείμενα τοΰ μη

τροπολίτου Ρόδου καί τοΰ 'Αθανασίου 'Αντιοχείας. Τό δεύτερον όμως καί έκτενέ-

στερον μέρος, ή Διήγησις θαυμάτων (§§ ια' - μ γ ' ) , αποτελεί άξιολογωτάτην ίστο-

ρικήν πηγή ν. 

Πολλοί συνέρρεον — γράφει ό Θεοδόσιος — νά προσκυνήσουν το Οαυματουργόν λείψανον τοϋ 

όσιου Χριστοδούλου, πολλοί δέ κατά καιρούς ηθέλησαν και να αποκτήσουν το σκήνος τοϋ 

οσίου : 'Ιταλοί καί βάρβαροι ' , Τ β η ρ ε ς έσπέριοι 3 , Φράγκοι 3 , οί κατοικοΰντες τήν Σικελίαν,τάς 

Ώκεανίτ ιδας νήσους 4 , κ.ά. Περισσότερον πάντων όμως ό τής Τρινακρίας [ = Σικελίας j 

τύραννος 5 , ό όποιος κατά το έτος 6 6 [ 9 ] 4 (— 1186) απέστειλε τον «άρχιληστήν» Μαργαρί-

την νά φορολόγηση 6 λεηλατών πάσας τάς βυζαντινάς νήσους (§ t a ' ) . — Ό Μαργαρίτης καί 

ό δονξ τοϋ νορμανδικού στόλου 7, περιερχόμενοι «δασμοφορεϊν» τάς νήσους, κατευθύνονται 

είς Κύπρον. 'Αλλ' οτε έφθασαν εις τήν μεγαλόνησον, ευρον «τα εκείσε πράγματα παντελώς 

κυμαινόμενα». Ό αυτοκράτωρ τοΰ Βυζαντίου Ίσαάκιος "Αγγελος, δισέγγονος τοϋ 'Αλεξίου 

Κομνηνοΰ, είχεν αποστείλει είς τήν Κύπρον στόλον δια να κατάλυση τήν τυραννίδα τοΰ άποστα-

τήσαντος Ίσαακίου, μικρανεψιοΰ τοΰ αποβιώσαντος αύτοκράτορος Μανουήλ Κομνηνοΰ 

(§ ι β ' ) . Κ α τ ά τήν πρώτην φάσιν τοΰ πολέμου υπερισχύουν οί Βυζαντινοί, άλλ' ακολούθως ό 

Ίσαάκιος κατανικά μέ τήν βοήθειαν τών Σικελών τους Βυζαντινούς καί αιχμαλωτίζει τους 

αρχηγούς αυτών. Μετά τήν νίκην του ό Μαργαρίτης κατευθύνεται προς τάς νήσους τοϋ Αίγαίου 

δια να είσπραξη, ώς προεβλέπετο, τους κεκανονισμένους φόρους καί να άπαγάγη το λίαν 

έπιθυμητόν διά τους Σικελούς θαυματουργόν λείψανον τοϋ οσίου Χριστοδούλου ( § ι γ ' ) . 

Τήν Ι ΐ η ν τοϋ μηνός 'Οκτωβρίου (ήμέραν Σάββατον καί ώραν ένάτην), ό Σικελικός 

στόλος φθάνει είς Πάτμον. Ευθύς αντιπροσωπεία, ακολουθούμενη υπό στρατού, αναβαίνει 

είς τήν μονήν (§ ι δ ' ) . Ό Μαργαρίτης έκθετε! τους λόγους τής είς τήν Πάτμον άφίξεώς του : 

έρχεται ώς απεσταλμένος τοΰ ρηγός της Σικελίας, δ όποιος θά χορήγηση είς τήν μονήν χρυ-

σοβούλλους λόγους, διά τών οποίων θά κυρωθή είς τήν μονήν νήσος μέ πολλήν πρόσοδον, ή 

Εύβοια ή ή Κρήτη — ή εκλογή επαφίεται είς τους μοναχούς — προς ύπηρετηαιν, ύπό τον 

ορον δπως οί μοναχοί παραδώσουν είς τους Σικελούς τό σκήνος τοΰ αγίου Χριστοδούλου. 

ΟΊ μοναχοί ομοφώνως αρνούνται (§§ ιθ' - κ α ' ) . Οί επιδρομείς, παρά τήν αρνησιν τών μοναχών, 

παραλαμβάνουν διά τών ιερέων των τό σκήνος καί μεταφέρουν τοΰτο εις τά πλοΐά των. Ό 

δσιος προκαλεί τρικυμίαν και τ ά πλοία τών Νορμανδών ρίπτονται είς τάς αμμώδεις άκτάς 

τής νήσου. ΟΙ μοναχοί σπεύδουν, παραλαμβάνουν τα σκήνος τοϋ αγίου καί επαναφέρουν τούτο 

εις τήν μονήν. Μέ τήν έπαναφοράν τοΰ σκήνους εις τήν μονήν αποκαθίσταται ή ηρεμία τής 

1. Βαρβάρους αποκαλεί και τους Νορμανδούς, περί ών κατωτέρω. 

2. "Ιβηρες έσπέριοι {έσπέριοι, κατ' άντιδιαστολήν προς τους "Ιβηρας τής Γεωργίας) : εννοεί τους έξ 'Ισπα
νίας Σαρακηνούς επιδρομείς, τους οϊτοίους μνημονεύει καί έν xfj Διαθήκη του ο καΟηγούμενος ΙΙάτμου Θεόκτ'σ-ο-
(MM, σελ. 107- πρβλ. καί κατωτέρω, σελ. *75). 

3. Περί τούτων ομιλεί ό ϊδιος έν § λθ'. 
4. Πρόκειται περί τών Βρεταννικών νήσων, βλ. § λθ'. 

3. Πρόκειται περί τοϋ Νορμανδοΰ βασιλέως Γουλιέλμου τοϋ Β', περί τοΰ όποιου βλ. προχείρως C h a 1 a n-
d ο n, Domination Normande, τόμ. Β', σελ. 365 κέ. 

6. Περί τοΰ χαρακτήρας τής «επιδρομής» βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος Χριστόδουλος, σελ. 154 κε. 
7. Ό Νορμανδος δούξ τοϋ στόλου 8έν κατονομάζεται. Πάντως δέν πρόκειται περί τοϋ Ριτζάρδου, δούκας 

τοΰ νίρμανδικοΰ στόλου, δ δποϊος είχε λάβει μέρος είς τήν πολιορκίαν της Θεσσαλονίκης, διότι ούτος έν τω μεταξύ 
είχε συλληφθή ύπό τών Βυζαντινών. Πρβλ. Ε ύ σ τ ά θ ι ο ν Θεσσαλονίκης, έκδ. Κυριακίδου - Rotolo, σελ. 179.— 
Ν ι κ ή τ α ν Χ ω ν ι ά τ η ν , σελ. 470 κέ. 
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θαλάσσης. Έ π ί οκτώ ημέρας διαρκεί ή νηνεμία. Κατά τό διάστημα τοΰτο οί Νορμανδοί 

έπλευσαν είς τήν νήσον Μάκρην 1 , παρέλαβον λάφυρα και αιχμαλώτους καί έπανήλθον είς τήν 

Πάτμον. Οί άναχωρήσαντες έκ Πάτμου Νορμανδοί φθάνουν είς τήν Μύκονον 2 (§λδ'). Άλλ' 

επειδή τινές τών Νορμανδών είχον απαγάγει τεμάχιον έκ τοΰ ενδύματος τοΰ οσίου, ό άγιος 

τιμωρεί αυτούς : ό ζέρμων 3, τοΰ οποίου έπέβαινον, άπεσπάσθη τοϋ λοιποΰ στόλου καί ακυ

βέρνητος έφέρετο ύπό τών κυμάτων είς τό πέλαγος (§ λε' ). Φθάνει μεταξύ Σάμου καί 'Ικα

ρίας (§ λς-'). 'Εκεί σπεύδουν είς βοήθειαν Ιξ νορμανδικαί τριήρεις έκ τών άποσταλεισών δι' 

εΐ'σπραξιν φόρων είς Σάμον. 'Αλλ' ο! κάτοικοι της νήσου εϊχον αποκρούσει αυτούς καί οί 

Νορμανδοί ήρχοντο νά συνενωθούν μέ τόν λοιπόν στόλον. Κατόπιν κοινής συσκέψεως αποφα

σίζουν νά αποδώσουν είς τόν δσιον τό άποσπασθέν τεμάχιον τοΰ ενδύματος του καί έπί πλέον 

νά προσφέρουν είς τόν άγιον ώς έξιλαστήριον δώρον τον ζέρμονα, τοΰ όποιου έπέβαινον 

(§ λζ'). Πράγματι, πλέουν είς Πάτμον καί προσφέρουν είς τήν μονήν, εκτός τοϋ ζέρμονος καί 

τεσσάρας ίππους έκ τών είκοσιτεσσάρων, τους όποιους εΐχον. Τους υπολοίπους είκοσι παραδί

δουν προς φύλαξιν εις τους κατοίκους τών πέριξ νήσων μέχρις ότου επανέλθουν «δια τής 

τοϋ σφών κυρίου έπινεύσεως» (§ λη').—Καί μετά τήν άπομάκρυνσιν τών Νορμανδών έκ της 

νήσου, τά θαύματα έπανελαμβάνοντο, οσάκις ήπειλεϊτο τό σκήνος τοϋ οσίου. 

"Οτε κατά τό έτος 6696 [ = 1187/1188] * κατελήφθη ή 'Ιερουσαλήμ υπό τών εξ 'Ισμαήλ, 

ό κυβερνών αυτήν Λατίνος εγκατέλειψε τήν έδραν του. 'Ακολούθως τά «τρία κράτιστα έθνη τών 

Λατίνων» συμμαχοΰν καί εκκινούν προς άπελευθέρωσιν τών Αγίων Τόπων δ. 'Αλλ' άσθενή-

σας ό των ανω Γαλλίων αρχηγός, ό Φράγκος ρήξ, καί έλθών είς προστριβάς προς τον «πορρω-

τέρω γής προς τό τέρμα τής οικουμένης τήν ycupiav έχοντα 6, άνεχώρησεν έκ Παλαιστίνης 

επιστρέφων είς τήν χώραν του. Και καταλιπών τήν Παλαιστίνψ, δια τοϋ 'Ιονίου [sic] πελά

γους και τών Κυκλάδων νήσων επορενετο και προσοχών τη Πάτμω απέβη, κατά τόν Σεπτέμ-

βριον τής δεκάτης ίνδικτιώνος, τοϋ έ'τους 6700 ' (§ λθ' ). Ό ρήξ προσέφερε δώρα καί τριάκοντα 

χρυσίνους σαρακηνικούς είς τους μοναχούς της έν Πάτμω μονής. Πρότασίς του περί άγορας 

έκ μέρους του τεμαχίου έκ τοϋ σκήνους τοϋ άγιου απορρίπτεται. 'Αλλά μέλος της ακολου

θίας του αποκόπτει κρυφίως τήν «επιδερμίδα τοϋ άκρου δακτύλου» τοΰ όσιου καί αναχωρεί 

(§ μ'). 'Ακολουθεί τρικυμία καί ό Φράγκος ρήξ αποδίδει είς τήν μονήν τό κλαπέν τεμάχιον έκ 

1. «Νήσος τις ίατιν ώς προς τήν Άϋίαν αποβλέπουσα, εγγυτέρω τής γής που τήν θέσιν έχουσα- Μάκρη 
τή νήσω τα άνομα» (έκδ. Βοίνη, σελ. 192). Κατά τον Σακκελίωνα, πρόκειται μάλλον δια «τήν κατά τήν Ροδίων 
περαίαν έν τω τοΰ Γλαύκου κόλπω, αριστερή τω είσπλέοντι είς τόν λιμένα κειμένην Πάλαιαν Μάκρην». 'ΐπάρχει 
δμως καί νήσος Μάκρις ή Μάκαρα, σημ. Μακριά, παρά τήν Μεγίστην, νησον τών Χελιδονιών, έναντι τών ακτών 
της Παμφυλίας καί Λυκίας. 

2. § λδ' (σεΧ.ί98):...καίνήσωτήΜήκονι ώς προς δυσμάς κειμέντ/ και ημέρας δδάν άπεχονσί] ολί
γου δέοντος, προαώρμιστο. Καί § λε' : και τή Μήκον ι προσέσχον. Πρόκειται περί τής Μυκόνου, ή οποία καί 
είς τον Συνέκδημαν τοϋ Ίεροκλέους (έκδ. Honigmann, σελ. 18) αναφέρεται ώς Μ ύ κ ω ν. 

3. Το χειρόγραφον παραδίδει πλειστάκις τήν γραψήν τέρμων. Επειδή γίνεται λόγος περί πλοίων καί ό ζέρ
μων είναι γνωστόν είδος πλοίου της εποχής, πιστεύομεν ότι ό γραφεύς, μή γνωρίζων τήν σημασίαν της λέξεως, 
αντικατέστησε τό ζ της άγνωστου είς αύτον λέξεως δια τοΰ τ. 

4. Ώ ς γνωστόν, ή 'Ιερουσαλήμ κατελήφθη ύπό τοΰ Σαλαδίνου τό 1187, ό οποίος είσηλθεν είς αυτήν τήν 2 
'Οκτωβρίου τοΰ έτους τούτου. 'Επομένως ή χρονολογία παρέχεται ορθή ύπό τοϋ έγκωμιογράφου. Πρέπει δμως 
άπό το 6696 νά άφαιρέσωμεν 5509, έφ' όσον πρόκειται περί τοΰ μηνός 'Οκτωβρίου. Περί τών γεγονότων τούτων 
βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος Χριστόδουλος, σελ. 165 κέ.—Πρβλ. καί κατωτέρω, σελ. *77. 

5. Ό έγκωμιογράφος έννοεϊ την τρίτην Σταυροφορίαν, είς τήν οποίαν συμμετέσχον έκ Γερμανίας ò Φρειδε
ρίκος Βαρβαρόσσας, έκ Γαλλίας ό Φίλιππος Αύγουστος, καί έξ 'Αγγλίας ό Ριχάρδος ό Λεοντόκαρδος. Περί τούτων 
γράφει ό Θεοδόσιος : καί συγκινείται όμαιχμίαν ποιησάμενα Ιθνη τρία Λατίνων κράτιστα. 

6. Είναι προφανές 8τι πρόκειται περί της 'Αγγλίας, τήν οποίαν έθεώρουν τότε ώς τό τέρμα της οικουμένης. 
7. Πράγματι το έτος 6700 συμπίπτει μέ τήν δεκάτην ϊνδικτιώνα, αντιστοιχεί δέ είς το άπό 1ης Σεπτεμβρίου 

τοΰ έτους 1191 μέχρι 31ης Αυγούστου τοΰ 1192 διάστημα. Επομένως κατά το διάστημα τοΰτο άνεχώρησεν έκ 
Παλαιστίνης ό Φίλιππος Αύγουστος καί έφΟασεν είς ΪΙάτμον. 
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τοϋ σκήνους τοΰ άγιου, οπότε καί αποκαθίσταται ή γαλήνη (§ μα'). Τοιουτοτρόπως δια τής 
τρικυμίας ό δσιος κατατροπώνει τους θρασεϊς (§ μβ'). 

Είναι προφανές δτι δ συγγραφεύς ύπήρξεν αυτόπτης τών διαδραματισθέντ6:>ν. 

Ή άφήγησις τών θαυμάτων φθάνει μέχρι καί τοΰ έτους 1191. Άλλα καί ή συγ

γραφή τοϋ έργου δεν δύναται νά άπέχη πολύ χρονικώς άπό τοϋ έ'τους τούτου. Ό 

Θεοδόσιος μνημονεύει τήν κατάληψιν τής 'Ιερουσαλήμ ύπό τοΰ Saladin. Συνεπεία 

δέ τής καταλήψεως ταύτης καί ό κατάρχων Λατίνος αυτής [τής Ιερουσαλήμ] εκεί

θεν, κρίσει Θεον, άπελήλατο (§ λθ'). Ό Θεοδόσιος εννοεί τήν έκθρόνισιν τοΰ τε

λευταίου λατίνου βασιλέως τής 'Ιερουσαλήμ Guy de Lusignan, ό όποιος, ηττη

θείς τήν 4 'Ιουλίου τοΰ 1191 είς τήν μάχην τοΰ Kurun H a t t i n ', ήχμαλωτίσθη 

ύπό τών άπιστων. Ούτος δεν κατονομάζεται έν τω Έ γ κ ω μ ί ω . άλλ' οπωσδήποτε ή 

ήττα του αποδίδεται είς τήν θείαν δίκην. Γνο^στή είναι ή περαιτέρω τύχη τοΰ Guy 

de Lusignan, τον όποιον το 1192 έγκατέστησεν ό Ριχάρδος ό Λεοντόκαρδος έν 

Κύπρω ώς βασιλέα αυτής -'. Είναι περίεργον πώς ό έγκωμιογράφος. ό όποιος 

γνωρίζει καί παρακολουθεί μετ' ενδιαφέροντος τά συμβαίνοντα έν Κύπρω, καί ό 

όποιος έν συνεχεία αφηγείται τά τής τρίτης Σταυροφορίας καί τής άναχωρήσεο^ς 

τοΰ Φιλίππου Αυγούστου εκ τής Παλαιστίνης (1191), δεν αναφέρει, ουδέ καν δι' 

ένας υπαινιγμού, τήν έγκατάστασιν τοΰ Guy de Lusignan έν Κύπρω. Διά τον 

λόγον τοΰτον θά ήδύνατό τις νά ύποθέση, ότι το Έγκώμιον τοΰ Θεοδοσίου συντάσ

σεται π ρ ο τοΰ έτους 1192, καθ' δ ή Κύπρος περιήλθεν ε'ις τον Lusignan. — Ά λ λ ' 

έν τω κειμένω αναφέρεται ό Ίσαάκιος "Αγγελος ώς μή βασιλεύων πλέον : ο γαρ 

τά σκήπτρα τότε [ = κ α τ ά τους χρόνους τής εκστρατείας τοΰ Μαργαρίτου είς 

Κύπρον] οίακίζων τα ρωμαϊκά Ίσαάκιος (§ ιβ' ). 'Εάν ή λέξις τότε δεν έ'χη προστεθή 

ύπό μεταγενεστέρου άντιγραφέως, έκ τής ανωτέρω φράσεως συνάγεται δτι ό 

Θεοδόσιος έγραφε μετά τήν 8 Απριλίου 1195, οπότε ό Ίσαάκιος έξεθρονίσθη καί 

έτυφλώθη ύπό τοΰ άδελφοΰ του Αλεξίου Γ' τοϋ Αγγέλου *.— Κατά τά ανωτέρω, 

ό Θεοδόσιος έγραφε μ ε τ ά το έτος 1191 — το όποιον αποτελεί ασφαλές terminus 

post q u e m — , άλλ' εγγύς τοΰ έτους τούτου. Έ ά ν δε δεν άποτελή terminus ante 

quem το 1192, ό χρόνος συγγραφής μετατίθεται ίσως μ ε τ ά το 1195, άλλ' εις 

μικράν χρονικήν άπόστασιν άπό τοΰ έτους τούτου. 

Το Έγκώμιον τοΰτο, ώς καί το τοΰ Αθανασίου, έγράφη έν Πάτμω, διά νά 

άπαγγελθή είς πανήγυρίν τίνα τής μονής τοΰ οσίου Χριστοδούλου. Άλλωστε, περί 

της έν Πάτμω παραμονής τοΰ συγγραφέως υπάρχουν καί άλλαι μαρτυρίαι. 

Ό συγγραφεύς τοΰ 'Εγκωμίου, Θεοδόσιος μοναχός ό Βυζάντιος, κατά τήν 

έν τω κώδικι επιγραφήν (ανωτέρω, σελ. *68), Γουοέλης δέ κατά το έπώνυμον, 

συνέγραψε καί έτερον άγιολογικον κείμενον, τον Βίον τοϋ ηγουμένου τής μονής 

οσίου Λεοντίου. 

1. R. R ö h r i c h t , Geschichte des Königreichs Jerusalem, "Ιννσμπρουκ 1898, σελ. 423 κέ. 
2. G. Η i 1 ί, A History of Cyprus, τόμ. Α', Κανταβριγία 1940, σελ. 315 κέ. 
3. Α ί κ. Χ ρ ι σ τ ο φ ι λ ο π ο ύ λ ο υ, Ινθ' άνωτ., σελ. 166 καί 236. — O s t r o g o r s k y , Geschichte3, 

σελ. 338. — Τ ο ϋ α ύ τ ο ΰ , VozvySenie roda Angelov, σελ. 122. 
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Β ί ο ς του ο σ ί ο υ Λ ε ο ν τ ί ο υ , 
ηγουμένου τής μονής καί μετέπειτα (1176 κέ.) πατριάρχου Ιεροσολύμων. 

Ό Βίος ούτος εξιστορεί τήν ζωήν καί τήν δράσιν τοΰ κατά τον IB' αιώνα 
άκμάσαντος καθηγουμένου τής έν Πάτμω μονής καί μετέπειτα (1176 κέ. ) πα
τριάρχου 'Ιεροσολύμων Λεοντίου. Έγράφη δέ, ώς άπεδείξαμεν άλλοτε1, ύπό 
Θ ε ο δ ο σ ί ο υ τοΰ Γ ο υ δ έ λ η 2 , ό όποιος, προερχόμενος έκ Κωνσταντινουπόλεως, 
έμόνασεν έν τή μονή Πάτμου κατά το β' ήμισυ τοΰ IB' αιώνος καί εξής, συνέγραψε 
δέ καί Έγκώμιον είς τον δσιον Χριστόδουλον ( βλ. σελ. *68 κέ. ). 

Το κείμενον τοΰτο έχει έκδοθή εις το βιβλίον : Λόγοι Πανηγυρικοί ΙΑ' τον πανιερωτάτου 

αρχιεπισκόπου Φιλαδέλφειας. . . κνροΰ Μακαρίου τοΰ Χρυσοκεφάλου... Οίς 

και έτερα αττα προσετέθησαν, οίον Βίος τοϋ êv άγίοις πατρός ημών Λεοντίου, πα

τριάρχου 'Ιεροσολύμων..., εν Κοσμοπόλει [Βιέννη 1794], σελ. 380 - 434. — Πρβλ. BHG 3 

τόμ. Β', σελ. 55, άρ. 985.— Το κείμενον τοϋ Βίου σώζεται είς τον πατμιακον κώδικα 187, 

τοϋ ΙΓ" αιώνος, φ. 1 κέ. (Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς, Πατμιακή Βιβλιοθήκη, σελ. 108, άρ. ρπζ') 

καί. είς ειληταρίου της αυτής μονής (βλ. Ά . K o μ ί ν η , Ό νέος Κατάλογος τών χειρο

γράφων τής εν Πάτμω ιεράς μονής 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου, Σύμμεικτα ΚΒΕ, τόμ. Α', σελ. 

19, σημ. 1 ).— Νεοελληνική παράφρασις τοΰ Βίου εις το Νέον Έκλόγιον, β' έ'κδ. 1863, σελ. 

253 - 270 (τήν α' έ'κδ. τοΰ 1803 δέν ήδυνήθην νά συμβουλευθώ ). — Πρβλ. καί Σ ω φ ρ ο 

ν ί ο υ Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ , Άγιολόγιον, σελ. 272. 

Το εσχάτως άνευρεθέν είλητάριον είναι χαρτφον, γεγραμμέναν κατ' άμφοτέρας τάς όψεις 

(ή γραφή ενθυμίζει τήν τών εγγράφων τοΰ τέλους τοϋ IB' ή τών άρχων τοΰ ΙΓ ' αιώνος), 

άλλ' άκέφαλον (σημερινον μήκος 3,83 μ.). Εις το σωζόμενον σήμερον τμήμα δεν υπάρχει 

επιγραφή, υπογραφή, κωδικογραφικον ή άλλο τι σημείωμα.— Πρόχειρος άντιβολή χωρίων 

τοΰ κειμένου τοΰ ειληταρίου προς αντίστοιχα χωρία τοΰ κωδικός, μέ επεισεν δτι τά δύο κεί

μενα δέν παρουσιάζουν ουσιώδεις διαφοράς μεταξύ των. 

Αϊ παρεχόμεναι ύπό τοϋ Βίου πληροψορίαι αφορούν είς τήν περίοδον τ η ς έν Πάτμο» 

παραμονής τοϋ οσίου Λεοντίου, κυρίως άπό τοΰ 1157/8 μέχρι τοΰ 1176 τουλάχι
στον. Εϊναι δέ άξιολογώταται διά τήν ίστορίαν έν γένει τής μονής καί αξιόπιστοι, 
ώς συνάγεται καί έκ τής συγκρίσεως των προς σχετικά έγγραφα 3. 

Συνοψίζομεν το περιεχόμενόν τοΰ Βίου, ιδία δε δσα άφοροΰν εις τήν έν 
Πάτμω παραμονήν τοΰ Λεοντίου καί τάς σχετικάς προς τήν μονήν δραστηριό
τητας αύτοΰ. 

Ό συγγραφεύς λέγει έν αρχή δτι θά εξιστόρηση τον βίον ανδρός, τον όποιον Ιγνώρισεν έκ τοΰ 

σύνεγγυς, ώς καί πολλοί τών παρόντων [έκ τούτου συνάγεται δτι καί το κείμενον τοΰτο συνε-

γράφη δπως άπαγγελθή είς πανήγυριν τής έν Πάτμω μονής].— Ό Λεόντιος έγεννήθη είς 

Στρούμιτζαν [Τιβεριούπολιν ή Στρώμνιτσαν της Μακεδονίας, κατά τάς νεωτέρας διασκευάς], 

1. Βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος Χριατόδουλ,ος, σελ. 77 κέ. 
2. Έ κ τών μέχρι τοϋδε γνωστών μελών της επιφανούς ταύτης οίκογενείας τοϋ Βυζαντίου, ουδείς δύναται 

νά ταυτισθώ προς τον μόναχον Θεοδόσιον. Κατά τον IB' αιώνα μέλη της οίκογενείας ταύτης διαπρέπουν βλ. Σ π. 
Λ ά μ π ρ ο υ, Ό βυζαντινός οίκος Γουδέλη, Ν.Ε. 13 (1916), σελ. 211 - 221. — Πρβλ. καί Ν.Ε. 8 (1911 ), σελ. 
113 κέ. — Πρβλ. L a u r e n t , Collection Orghidan, άρ. 478 καί 479. — A h r w e i l e r , Smyrne, σελ. 170. — 
Πιθανώτατα καί ό ημέτερος Θεοδόσιος δ Γουδέλης, δ όποιος ήλθε προφανώς έκ Κωνσταντινουπόλεως είς Πάτμον, 
ήτο μέλος της περιωνύμου ταύτης βυζαντινής οικογενείας. 

3. Χρονολογικά καί άλλα ζητήματα της έν Πάτμω ήγουμενίας τοϋ Λεοντίου βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , Πρόσταξις 
Μανουήλ, σελ. 8S κέ., 92 κέ. 
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τήν οποίαν ενωρίς έγκατέλειψεν. "Εφηβος εισέτι εισήλθεν είς μονήν τής Θεοτόκου καλουμένην 

Πτελίδιον ' , κειμένην εγγύς τής πρωτευούσης (σελ. 3 8 3 ) . 'Εκείθεν μεταβάς είς Κωνσταντι

νούπολη καί «τον έ'κφρονα πλασάμενος», έντυπο^σίαζε τά πλήθη κρατών άνθρακας «γυμναϊς 

ταϊς χερσίν», άλλοτε δέ «ώσπερ ένθους γενόμενος εαυτόν εις κάμινον ερριψεν» κλπ. 2 . — 

'Ακολούθως ό Λεόντιος προσεκολλήΟη είς τον εκεί παρεπιδημοΰντα αρχιερέα Τιβεριάδοε, 

μετά τοΰ όποιου καί άνεχώρησεν άργότερον δια Παλαιστίνην. Σταθμεύσαντες έπί τινας 

ημέρας είς Πάτμον, έφθασαν είς Κύπρον, δπου επρόκειτο νά —αραχειμάσουν. Έ κ Κύπρου 

ό διδάσκαλος τοΰ Αεοντίου προέτρεψεν αυτόν δπως έπιστρέψη καί παραμείνη είς Πάτμον. 

Ό τότε καθηγούμενος Πάτμου Θεόκτιστος τ ω παρεχώρησε κελλίον 'ίνα άπομονωθή, διότι 

ήτο αγένειος εισέτι' έκεϊ ό Λεόντιος έπεδόθη είς άσκησιν καί μελέτην (σελ. 3 8 9 ) . — Έ ν 

συνεχεία έγένετο ιερομόναχο: καί οικονόμος τής μονής.— Ώ ς οικονόμος μετέβη είς Κ ρ ή -

τ η ν, διότι «σιτηρέσιον τή κατ* αυτόν μονή τής Πάτμου έκ βασιλικής δωρεάς τετύπωτο 

άπό τών δημοσίων φορολογημάτων τής είρημένης νήσου Κρήτης». Έ κ ε ϊ τήν δωικησιν διεϊπεν, 

έπί Μανουήλ Κομνηνοΰ, 'Ιωάννης ό Στραβορωμανός, έν ονόματι τοϋ μεγάλου δουκος Ί ίοάν-

νου τοΰ Ά ξ ο ύ χ ο υ . Κρατικοί αξιωματούχοι καί άλλοι εξέχοντες άνδρες ήξίουν ιδιαιτέρας 

τιμής τον Λεόντιον*.— Ώ ς οικονόμος τής μονής Πάτμου μετέβη επίσης εις Κωνσταντινού

π ο λ η : έκεϊ τ ω προσεφέρθη το οΐκίδιον τοΰ Δανιήλ τοϋ κιονίτου, παρά την Προποντίδα 4 , 

και ό Λεόντιος έσκέπτετο νά έγκαταβιώση πλέον έκεϊ. Κατελθών δμως είς Πάτμον, ίνα πάρα-

δώση τήν διαχείρισιν τής μονής, πληροφορείται δτι ό αποθανών έν τ ω μεταξύ καθηγούμε

νος [Θεόκτιστος] εΖχεν εγγράφως υποδείξει αυτόν ώς διάδοχόν του 5 . 'Αποδεχθείς τήν ήγου-

μενίαν, διέπρεψεν ώς πνευματικός πατήρ, άλλα καί πολλά δι' αύτοΰ ό Θεός έθαυματούργει. 

Μεταξύ άλλων, δτε προσέβαλον τήν μονήν θαλαττοπειραταί ζητοϋντες άρτον, οΐνον, σφάγια 

καί τα συνήθη τοις βαρβάρους, ό Λεόντιος ύπεσχέθη δσα ένόμιζεν δτι ήδύνατο ή μονή να 

δώση, άλλ' οί πειράται έζήτουν περισσότερα καί άπειλοΰντες κατέκαυσαν «τήν ναΰν τής 

μονής, έκεϊσέ που έλλιμενιζομένην». Ό Αεόντιος έπεκαλέσθη τήν θείαν «έκδικίαν», καί, 

ή τριήρης τών «κακούργων» κατεποντίσθη (σελ. 4 0 2 - 4 0 3 ) . — Μαθητής ήγαπημένος τοΰ 

Λεοντίου ήτο ό έκ Κρήτης 'Αντώνιος, ό μετονομασθείς είς Ά ρ σ έ ν ι ο ν καί διατελέσας 

βραδύτερον καθηγούμενος τής Πάτμου, δς δέ, λέγει ό βιογράφος τοϋ Λεοντίου, και τα πλείω 

τών γεγραμμένων εγγράφως μοι παραδέδωκε (σελ. 4 0 3 ) . "Επονται θαυμασταί διηγήσεις 

διαφόρων συμβάντων (σελ. 4 0 8 - 4 0 9 ) . — Μετά βαρεϊαν άσθένειαν, διαρκέσασαν δεκατρείς 

καί ήμίσειαν ημέρας, συνήλθεν ώς έκ θαύματος καί προεφήτευσεν δτι θά ζήση ακόμη δεκα

τρία καί ήμισυ έτη, δπερ καί έγένετο (σελ. 410) . Το έπόμενον ίτος [ a n t e 1176] μετέβη είς 

Κ ρ ή τ η ν διά νά παραλαβή «το σύνηθες σιτηρέσιον». 'Αλλ' ό σίτος «ύποκεκράτητο παρά τοΰ 

τότε τήν έν Κρήτη τών δημοσίων φορολογημάτων ποιούμενου τήν ε'ίσπραξιν», όστις είπε προς 

τον Λεόντιον δτι Ιδού οί χρναινοί σοι δέδονται· ό δε σίτος δοθήσεται, επάν βασιλικός ορισμός 

1. Ή μονή αύτη δύναται ϊσως να ταυτισθή προς μνημονευομένην έν Κωνσταντινουπόλει κατά τον ΙΛ' αιώνα 
μονήν Θεοτόκου το Πτερνγιον, κατά τον J a n i n, Églises et monastères, σελ. 445. 

2. Βίς την γενέτειραν τοϋ Λεοντίου δέν ήτο ίσως άγνωστος ή πυροβασία τών «αναστενάριων» καί άλλαι 
συναφείς επιβιώσεις αρχαίων λατρειών. 

3. Περί τών αξιωματούχων τούτων της Κρήτης κατά τόν IB' αιώνα βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , 'Ιστορικές μαρτυ
ρίες j ιά τήν Κρήτη, σελ. 6 κέ. 

4. Ή παρεχομένη ύπό τοϋ Βίου περιγραφή της περιοχής, ένθα το οΐκίδιον τοΰ Δανιήλ κλπ., αποκλείει μάλ
λον τήν ταύτισιν αϋτοϋ προς τήν μονήν τοΰ άγιου Δανιήλ τοϋ εν τφ Στύλψ (περί ής βλ. J a n i n, Églises et mo
nastères, σελ. 86-87) . 

5. Διαθήκη Θεοκτίστου (MM, σελ. 108) : καταλιμπάνων ΰμίν τάν μόναχον και οικονόμον Λεόντιον [ . . ] 
ώς 3 ΐ ρ ο « ο * τ ώ τ α αντί έμοϋ... Τήν Διαθήκην ταύτην προσυπογράφει, πρώτος κατά σειράν, Λεόντιος μονα
χός και πρωτοπρεσβύτερος (MM, σελ. 108). 'Εφ' δσον δμως ένταϋθα δ Λεόντιος ούτος δέν χαρακτηρίζεται ώς οίκο-
νόμος τοΰτο σημαίνει προφανώς δτι πρόκειται περί άλλου τινός Λεοντίου μονάχου, καί δτι ή μαρτυρία τοϋ Βίου, 
καθ' ήν δ Λεόντιος, δ μετέπειτα δσιος, ήτο μακράν της Πάτμου δτε άπέθανεν δ Θεόκτιστος, αποδεικνύεται ακριβής 

10 
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γένηται κλπ. (πρβλ. ανωτέρω, σελ. *62 κέ., καί κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 22). Πιεζόμε

νος ύπό τών μοναχών, όπως ρυθμίση τό θέμα, ό Λεόντιος άνεχώρησεν είς Κωνσταντινούπολη, 

ένθα συνήντησεν άνο'ιτερον άξιωματοϋχον, μέγαν δρουγγάριον, τοΰ οποίου ή θυγάτηρ έγένετο 

άργότερον σύζυγος κατάρξαντος Ρωμαίων 1. Τή μεσολαβήσει αύτοΰ, ό Λεόντιος έγνώρισε 

τον αυτοκράτορα Μανουήλ, όστις έκτιμήσας τοΰτον πολύ, τω προέτεινε κατ' άρχος τον χη-

ρεύσαντα αρχιερατικό'/ θρόνον τών 'Ρώς, έπειτα δε τον τής Κύπρου, καί τελικώς, τον τοϋ 

πατριάρχου 'Ιεροσολύμων (σελ. 412-413) a . Πριν ή αναχώρηση έκ Πάτμου, ό Λεόντιος 

είχεν ορίσει οϊκονόμον τής μονής τον Άρσένιον (κατά κόσμον Άντώνιον), είς ôv καί προεΐ-

πεν δτι θά γίνη καί καθηγούμενος τής έν Πάτμω μονής (σελ. 414). Άναχωρών έκ Κωνσταν

τινουπόλεως δια τά 'Ιεροσόλυμα ό Λεάντιος δδοϋ πάρεργον τήν νήσον Πάτμον έποιήσατο. 

Έ κ Πάτμου μετέβη είς Ρόδον μετά τοΰ οικονόμου 'Αρσενίου, δι' υποθέσεις τής μονής 3 . 

Μετά ταΰτα ό Αεόντιος έπλευσε« είς Κύπρον, είς μονήν, ή όποια έχρησίμευεν ώς ανάπαυλα 

τοΰ πατριάρχου 'Ιεροσολύμων. "Επεται έξιστόρησις επεισοδίων έκ τής παραμονής του είς 

Κύπρον (σελ. 415 - 421 ). Μετά τήν άπόβασίν του είς τά «τής Παλαιστίνης ό'ρια», ήρτο ή 

φήμη τούτου δια πάσης Συρίας και Φοινίκης (σελ. 421). 'Αλλ' οί κατέχοντες τήν Παλαι-

στίνην Λατίνοι ήμπόδιζον τήν άνοδόν του είς 'Ιερουσαλήμ. Εισήλθε νύκτωρ είς τήν άγίαν 

πόλιν καί λάθρα προσεκύνησε τον πανάγιον Τάφον (σελ. 423). Κινδυνεύσας δέ καί νά δολο-

φονηθή (σελ. 424), εκλήθη ύπό τοΰ αύτοκράτορος Μανουήλ δπως έπιστρέψη (σελ. 425). 

Μετά πολλάς περιπέτειας, έ'φθασεν είς τήν βασιλεύουσαν, γενόμενος δεκτός μετά τιμών παρά 

τοΰ αύτοκράτορος Μανουήλ (σελ. 426-427) . Άλλ' αποβιώσαντος τοΰ Μανουήλ [1182], 

άνήλθεν εις τον θρόνον ό 'Ανδρόνικος [Κομνηνός], ό'στ<ς άνομώτατα εαυτόν εβασίλευσεν. 

Μεταξύ άλλων δε έπρωτοστάτησεν είς τήν τέλεσιν άθέσμου συζυγίας *. 

Κατά τον χρόνον τής άθέσμου συζυγίας [1183], ό 'Αρσένιος, γενόμενος έν τω μεταξύ καθη

γούμενος τής Πάτμου, μετέβη είς τήν βασιλεύουσαν καί έξελιπάρει τον Λεόντιον νά μεσολά

βηση είς τον αυτοκράτορα, ώστε το πλοΐον τής έν Πάτμω μονής νά τύχη απαλλαγής έκ τής 

δεκατείας. 'Αλλ' ό Λεόντιος, άκρως αντίθετος προς τον εύλογηθέντα παράνομον γάμον, 

ήρνήθη διαρρήδην νά παρέμβη. Έ ν τούτοις προεϊπεν είς τον Άρσένιον δτι, μετά τον θάνατον 

τοϋ 'Ανδρόνικου καί τοϋ ιδίου τοϋ Λεοντίου, γενήσεται ô ζητείς. Πράγματι, επί Ίσαακΐου, 

το πλοΐον τής εν Πάτμφ μονής απηλλάγη έκ τοΰ τέλους τής δεκατείας (βλ. κατωτέρω 

ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 9).— "Επεται άφήγησις τών τελευταίων στιγμών τοΰ Λεοντίου, ό όποιος 

έξεμέτρησε το ζην είς βαθύ γήρας, έπί 'Ανδρόνικου, καθώς καί διήγησις θαυμάτοιν αύτοΰ. 

Ώ ς άπεδείξαμεν άλλοτε 5, ό Βίος του οσίου Λεοντίου έγράφη μετά το 1203, είς 
χρόνον δμως ουχί πολύ απέχοντα τοϋ έτους τούτου. 

Αϊ έπιδρομαί κατά τής Πάτμου, ώς συνάγεται έκ των ανωτέρω δύο αγιο
λογικών κειμένων καί έξ άλλων πηγών, ήσαν συχναί κατά τον IB' αιώνα καί δια
φόρων προελεύσεων. Έ π ί τών ημερών τοϋ ίδρυτοΰ τής μονής οί επιδρομείς ήσαν, 
ώς εϊδομεν, Τούρκοι προερχόμενοι έξ 'Ανατολής (βλ. ανωτέρω, σελ. *49 κέ. ). 

1. Πλείονα περί τούτων βλ. έν Β ρ α ν ο ύ σ η , Πρόαταξις Μανουήλ, σελ. 92 κέ. — Τ ή ς α υ τ ή ς , 'Ιστορι
κές μαρτυρίες για τήν Κρήτη, σελ. 10 κέ. 

2. Ή επίσκεψις τοϋ Λεοντίου είς Κωνσταντινούπολη καί ή πρότασις τοϋ αυτοκράτορας δπως ούτος δεχθΑ 
τήν χηρεύουσαν θέσιν τοϋ πατριάρχου 'Ιεροσολύμων έγένοντο μετά το 1173, δτε μνημονεύεται δια τελευταίαν φο
ράν δ 'Ιεροσολύμων Νικηφόρος (πρβλ. G Γ U m e 1, Régestes, άρ. 1126). 

3. Τοΰτο σημαίνει δτι, καί μετά τήν αναχωρήσω τοϋ Λεοντίου δι' Ιεροσόλυμα, ό 'Αρσένιος δέν ανεδείχθη 
ευθύς αμέσως ηγούμενος. — Πρβλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος Χριστόδουλος, σελ. 156 κέ. 

4. Πρβλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , αυτόθι. 
5. Βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , Πρόσταξις Μανουήλ, σελ. 96 κέ. 
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Κατά τους μετέπειτα χρόνους καί καθ' Ολον τον IB ' αιώνα, οί επιδρομείς προέρ

χονται έκ χωρών καί νήσων τής Δύσεως : 'Ιταλοί, Νορμανδοί, Σαρακηνοί καί 

διάφοροι «Φράγκοι» (πρβλ. σελ. *69). Ενίοτε δέ «έπιδρομάς» διενεργούν καί αξιω

ματούχοι τοΰ Βυζαντίου (βλ. κατο^τέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 20, στ. 18 κέ. ). 

Ί Ι έμφάνισις κοινών θαλαττοπειρατών, οί όποιοι ήρκοΰντο νά ζητούν καί 

νά λαμβάνουν άρτον, οΐνον, σφάγια καί τα συνήθη τοις βαρβάροις !, χωρίς νά βλά

ψουν τήν μονήν, δέν εθεωρείτο, φαίνεται, άξιομνημόνευτον -γεγονός καί δεν παρα

δίδεται πάντοτε ύπό τών πηγών. Έ ξ άλλου δέν γίνεται πάντοτε διάκρισις μεταξύ 

κουρσαρίων καί εχθρικών στόλων, οί όποιοι διεξεδίκουν τήν έπί τών νήσων κυ-

ριαρχίαν ή, διαπλέοντες τό Αιγαίον, προσο^μίζοντο ενίοτε καί zìe ίΐάτμον. 

Είς τήν Δ ι α θ ή κ η ν τοΰ Θ ε ο κ τ ί σ τ ο υ μνημονεύονται παρεμπιπτόν

τως οί έπί τής ή-νουμενίας του ( 1 1 2 7 - 1 1 5 7 ) άπειλήσαντες τήν μονήν κίνδυνοι. 

Μία πολιορκία τής μονής έκ μέρους Σαρακηνών κατέληξεν είς τήν καταβολήν 

βαρύτατων λύτρων, έπακολουθήσασαι δέ έπιδρομαί συνεπλήρωσαν τον άφανισμόν : 

επελθούσης τής τών Σαρακηνών εφόδου τών έξ 'Ισπανίας τό κατ' αρχάς, κατά 

Θεον παραχώρησιν, καί τήν μονήν έναρξαμένων πολιορκεϊν, εδόθησαν κοινή γνώμη 

πάντων προς τούτους άπερ δή καί γινώσκετε' μετά δέ ταΰτα, κατεπεμβαίνοντες 

ήμίν οι κονρσάριοι ποικίλας καί ματαίας άγωγάς έπεγείροντες, δ τε Ί ε φ ρ α ί 

δηλονότι καί οί λοιποί, καί αυτοί τα περιόντα τή μονή άφήρπαζον (MM, σελ. 107). 

Οί πολιορκήσαντες τήν μονήν Σαρακηνοί έξ 'Ισπανίας μνημονεύονται καί είς 

το Έγκώμιον τοΰ Θεοδοσίου ώς "Ιβηρες έσπέριοι (πρβλ. ανωτέρω, σελ. *69, σημ. 

2) , άλλ' άνευ χρονολογικών προσδιορισμών ή άλλων λεπτομερειών. Ό μεταξύ 

τών άλλων κουρσαρίων μνημονευόμενος Ίεφραί θά ήτο ϊσως δυνατόν νά ταυτισθή 

προς τον μετά τινας δεκαετίας διαβόητον καταστάντα Γενουάτην πειρατήν Gaf-

forio (ή Caffaro), κατά τον Χωνιάτην δε Καφούρην. Ούτος, άφοϋ έπί σειράν 

ετών ήγεϊτο τμήματος του γενουατικοΰ στόλου, ό όποιος έδρα κυρίως είς τά πα

ράλιο: τής Συρίας, έγκατεστάθη βραΒύτερον έν Κωνσταντινουπόλει ώς έμπορος. 

Το 1196/7, έλθών είς προστριβάς προς τον δοϋκα τοΰ στόλου Μιχαήλ τον Στρυ-

φνόν, έξώπλισε πειρατικον στόλον καί ήρχισεν επιχειρήσεις είς το Αιγαίον : τάς νή

σους άδεώς επιών καί χωρία τα πάραλα ληϊζόμενος, φόρους έπέτατιε καί σννέλεγεν 

ώς έβούλετο (Νικήτας Χωνιάτης, σελ. 636 - 637). "Εχω τήν γνώμην, τήν οποίαν 

διατυπώνω μετά τίνος επιφυλάξεως, ότι ό Θεόκτιστος μνημονεύει άγνωστους 

όίλλοθεν πειρατικάς εξορμήσεις τοΰ Gafforio, άναγομένας εις τήν πρώτην φάσιν 

τής δραστηριότητος του, δτε έ'δρα κυρίως εις τά παράλια τής Συρίας 2. 

1. Πρβλ. Βίον τοϋ οσίου Λεοντίου, ανωτέρω, σελ. *73. 
?.. Περί τοϋ Gafforio βλ. B r a n d , Byzantium, σελ, 213 - 214.—Έξ άλλου, ώς γνωστόν, Γενουαται, διεξά

γοντες, κατά τον ΙΓ' αιώνα τουλάχιστον, έμπόριον μετά της Συρίας, μετήρχοντο συγχρόνως καί το επάγγελμα τοΰ 
πειρατοϋ, τδ όποιον μάλιστα ένεθάρρυνον αί γενουατικαΐ άρχαί. Ή «τέχνη τοϋ πειρατοϋ», ή ars pyratica, δέν άπε-
τέλει όνειδος δια τους μετερχομένους αυτήν, οί όποιοι συγχρόνως έξετέλουν συχνάκις καί μεταφοράς προσκυνητών 
ή σταυροφόρων, αναλόγως τών περιπτώσεων (πρβλ. Ο. B r a t i a n u , Recherches sur le commerce génois 
dans la Mer Noire au XIIIe siècle, Παρίσιοι 1929, σελ. 55 - 56).—'Οπωσδήποτε δέ ή πειρατική δράσις τοϋ Gaf-
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Δυστυχώς δέν διεσώθησαν διαθήκαι τών άμεσων διαδόχων τοϋ Θεοκτίστου, 

έκ τών όποιων θά ήδυνάμεθα νά παρακολουθήσωμεν κατά χρονολογικήν σειράν 

τάς συνεχείς, ώς φαίνεται, κατά τής Πάτμου έπιδρομάς. Είς τον Βίον τοΰ οσίου 

Λεοντίου, διαδεχθέντος τον Θεόκτιστον μετά τον Σεπτέμβριον τοΰ 1157, μνη

μονεύεται, ώς εΐδομεν (σελ. *73), επιδρομή τις θαλαττοπειρατών. τών όποιων ή 

τριήρης κατεποντίσθη, άφοΰ είχε προηγηθή έκ μέρους τών επιδρομέων καταστροφή 

τοϋ πλοίου τής μονής. 'Αλλ' ή επιδρομή αυτή παρεισάγεται είς τήν άφήγησιν, επει

δή σχετίζεται μέ αθαΰμα» τοΰ οσίου. Ό Βίος δέν εξιστορεί πάσας τάς περιπέτειας 

τής μονής. 

Είς το Έγκώμιον τοϋ Θεοδοσίου εξιστορείται μετ' ακριβείας καί πολλών λε

πτομερειών, ώς ελέχθη (ανωτέρω, σελ. *69 κέ. ), ή σύντομος κατάληψις νήσων τοΰ 

Αιγαίου ύπό τών Ν ο ρ μ α ν δ ώ ν τό 1186/7 (ήτοι μετά τήν κατάληψιν τής Θεσ

σαλονίκης), καθώς καί τά έν Πάτμω συμβάντα '. 

'Ανέκδοτος έ ν θ ύ μ η σ ι ς έπί πατμιακοΰ κωδικός αναφέρεται είς άλλα γεγο

νότα, συμβάντα έν Πάτμω ολίγον βραδύτερον. Πρόκειται περί τοΰ πατμιαΧοϋ κω

δικός 667 (γραφέντος, κατά το κωδικογαφικόν σημείωμα αύτοΰ, έν ετει 6675 — 

1167) s, εις τον όποιον μεταγενέστερος μοναχός έγραψεν επί τής φας τοΰ φύλλου 

226ν τά έξης : 
f τώ ,ςώχώ\ςω ετη άπό κτίσεως κόσμ(ου) άλώ[θη] Ιερονσα^λήμ υπό τών 

Άγαρινών καί ό ταύτην κατέχων ρήξ έν τή | s Πάτμω | 4 επλη' | 5 καί τεμ-

μάχι^ον έκ τοϋ άγί\Όν χάριν | 8 ευλογίας | 9 ήτίσατο | 1 0 παρά τ(ών) | η τότε 

μονα\ι'χων και σκέ\ηνος άργν\Ηροΰν με τριά\κοντ(α) χρυ\^σίνονς | 1 δ αραβικούς 

| 1 7 παρέσχεν | ί Η αντοϊς· | 1 9 οί δέ ου προ(σ)\20ήκαν το λε\21χθέν ϋστε\12ρον δέ, 

κε\23κλοφώς ό | 2 4 βάρβαρος j 2 5 το τ(ον) δακτύ\'Μλον άκρον, | 2 7 καί το τ(ον) 

άγιου | 2 8 έξέσιον \19 θαύ\μα^ έν τοις | 8 0 βαρβάροις \ίΧγέγονεν. |3äf [. . . ] δε δτι 

οι Σαρακινοί ήρξαντο τής τ(οϋ) παντός έρημώσεως | 3 3 τώ ,ςρκς ετη, (ίνδι-

κτιώνος) ζ'. '' 

Το σημείωμα αναφέρεται, ώς θά Ι'δωμεν, είς συμβάντα τοΰ έτους 1191. Ό γρά-

ψας το σημείωμα, ώς μαρτυρεί ό τύπος τής γραφής, φαίνεται σύγχρονος τών 

γεγονότων. Είς τήν άνω δέ φαν τοΰ επομένου φύλου (227 r ) ευρηνται διά τής 

furio κατά το 1196/7 προϋπέθετε σχετικήν πεϊραν είς το έπάγγελ,μα τοϋ πειρατοΰ. - Άλλ', ώς γνωστόν, έπί Μα
νουήλ Κομνηνοΰ, καί βυζαντινός στόλος, ίδίι? μετά τήν έπαναποκατάστασιν τής βυζαντινής επιρροής έπί των χω
ρών της Χριστιανικής Ανατολής το 1159 (μετά τήν ύποταγήν τοϋ κατέχοντος τήν Κιλικίαν 'Αρμενίου Thoros 
καί τοϋ Ρεϋνάλδου'Αντιοχείας κλπ. ), έκκινών εκ τών ναυτικών βάσεων της Ρόδου καί τής Κύπρου, συχνάκις 
περιήρχετο τήν Κιλικίαν, τήν Συρίαν, τήν Παλαιστίνην, ακόμη καί τήν ΑΙγυπτον. — Πρβλ. O s t r o g o r s k y , 
Geschichte 3, σελ. 319. — A h r w e i l e r , Byzance et la mer, σελ. 236. 

1. Πρβλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος Χριστάδουλος, σελ. 140 κέ. — Τ ή ς α υ τ ή ς , A propos des opérations 
des Normands dans la Mer Egée et à Chypre..., Βυζαντινά 8 (1976), σελ. 205 - 211. 

2. Ό Σ α κ κ ε λ ί ω ν {Πατμιακή Βιβλιοθήκη, σελ. 262 ) ουδέν σημειοι περί τής ένθυμήσεως, οΰτε καί 
ό Κ ο μ ί ν η ς {Πίνακες). 

3. Είς τον στ. 5, παραπλεύρως τής λέξεως τεμμάχιον, έχει προστεθή έκ τών υστέρων, διά τής αυτής ή δι" 

άλλης χειρός, ή λ. μέρος. 
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αυτής χειρός γεγραμμένα : Θεόληπτος ό ύπό τον Θεον κεκρατημ(εν)ος. Δέν απο

κλείεται τοΰτο νά είναι το όνομα τοΰ γράψαντος τήν ένΟύμησιν. 

Ό γράψας τήν ένθύμησιν, δεν ακολουθεί τον συνήθη τύπον τών ενθυμήσεων, 

ήτοι δεν αρχίζει μέ τήν χρονολογικήν ενδειξιν τοΰ έτους, τοΰ μηνός, τής ημέρας 

καθ' ην έγραφε, ούτε χρονολογεί έκεΐνα τά όποια συνέβησαν είς τήν μονήν του, 

διά τά όποια καί έλαβε τον κάλαμον άνά χείρας. Αϊ δύο χρονολογικαί ενδείξεις 

τοΰ συντόμου τούτου κειμένου, μία έν αρχή, καί μία έν τέλει, αναφέρονται είς τήν 

άφετηρίαν τών δεινών : τό έν αρχή σημειούμενον έτος _ςχ*\ς' [6696 - 5509 = 

1187] αναφέρεται είς τήν αλωσιν τής Ιερουσαλήμ ύπό τών 'Αγαρηνών, είναι δέ 

ακριβές '. Έπακόλουθον τής αλώσεως ήτο το Οτι ό μέχρι τότε κατέχων ταύτην 

ρήξ επλευσεν είς Πάτμον. Ποίος όμως ήτο ό ρήξ ούτος καί διατί έ'πλευσεν είς Πά

τμον, πληροφορούμεθα έξ άλλης πηγής : 

Εις το Έγκώμιον τοΰ Θεοδοσίου ιστορούνται λεπτομερέστερον καί μέ 

ακριβείς χρονολογικάς ενδείξεις τά συμβάντα : Μετά τήν κατάληψιν τής Ιερου

σαλήμ ύπό τών 'Αγαρηνών τόν Όκτώβριον τοΰ 6696 [ =• 1187], ό τών ανω Γαλ

λίων '' αρχηγός Φίλιππος [Αύγουστος], επιστρέφων είς τήν πατρίδα του, άπεβι-

βάσθη είς Πάτμον τόν Σεπτέμβριον τοΰ 6700 [ = 1 1 9 1 ] . Έ κ ε ϊ προσέφερεν είς 

τους μ.οναχούς δώρα καί τριάκοντα χρυσίνους σαρακηνικούς. Έ ν συνεχεία, είς 

τών συνοδών του επεχείρησε νά άπαγάγη τμήμα τοΰ δακτύλου τοΰ σκήνους τοΰ 

οσίου. Τούτου συνέπεια ύπήρξεν ή πρόκλησις τρικυμίας υπό τοΰ οσίου, ή επιστρο

φή τον δακτύλου κλπ. 3. 

'Αλλ' οί κίνδυνοι τους όποιους διήλθεν ή μονή καί αϊ ζημίαι, τάς οποίας κατά 

καιρούς υπέστη, έν μέρει μόνον κατεγράφησαν είς ενθυμήσεις, διαθήκας καί αγιο

λογικά κείμενα, αϊ σχετικαί δε μαρτυρίαι έν μέρει μόνον διεσώθησαν μέχρις ημών. 

Έ κ τ ο ς τών ανωτέρω αφηγηματικών πηγών, καί έ γ γ ρ α φ α τής μονής 

παρέχουν, αν μή ρητάς μαρτυρίας, σαφείς οπωσδήποτε ενδείξεις περί ζημιών τής 

μονής. Ούτω π.χ. γίνεται συχνάκις λόγος περί καταστροφής πλοίων τής μονής, 

τινά τών οποίων, ώς είκάζομεν, άπαλλέσθησαν έξ αιτίας διαφόρων επιδρομών. Είς 

τον Βίον τοΰ όσιου Λεοντίου αναφέρεται, ώς ήδη ελέχθη (ανωτέρω, σελ. *73), 

ότι Θαλαττοπειραταί κατέκαυσαν τήν ναΰν τής μονής, έλλιμενισμένην είς όρμον τής 

νήσου. 'Αφ' ετέρου, εις εγγραφον τοΰ σεκρέτου τής θαλάσσης, τοΰ Δεκεμβρίου 

1203, αναγράφεται : εφθασεν [ή μονή Πάτμου] έπικτήσασθαι κατά διαφόρους και

ρούς πλοία Ιδιόκτητα [ . . . ] ' δτι δε τα μεν τούτων κατάβρωμα τή θαλασσή γεγό-

1. 'Επειδή ή άλωσις τής Ίερουσα?.ήμ έγένετο, ώς γνωστόν, κατά μήνα Όκτώβριον, άπό τήν άναγραφομένην 
χρονολογίαν άφαιροΰμεν 5509.—Το έν τέλει τοΰ σημειώματος άναγραφόμενον έτος ,ςρχς' [ = 617/618] αντιστοι
χεί προς ς' ίνδικτιώνα. Ό γράφων ηθέλησε νά σημείωση τήν άπαρχήν τής εξαπλώσεως τών 'Αγαρηνών, πιθανόν 
δέ το έτος της Έγίρας, ήτοί τό 622, τό οποίον επί καλίφου 'Ομάρ έθεσπίσθη ώς ή αρχή τής μουσουλμανικής χρονο-
λογήσεως (πρβλ. Ρ. I I i t t i , History of the Arabs ' , Λονδϊνον 1961, σελ. 116). 

2. Καί ό Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος {De Thematibus, έ'κδ. Pertusi, σελ. 94, κεφ. 9, στ. 25 καί 27) 
διακρίνει τάς ανω Γαλλίας καί τάς κάτω Γαλλίας. 

3. Πρβλ. ανωτέρω, σελ. *70 κέ. 
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νασι, τά δέ άλλοτρόπως άπώλοντο, καθώς τοϋτο παρά τοϋ τιμιωτάτου καθη

γουμένου κϋρ Αρσενίου έπληροφορήθημεν... (βλ. ΕΓΓΡΑΦΑ, τόμ. Β', άρ. 60). 

Ή ακμή τής μονής, παρά τάς δύσκολους συνθήκας, τάς όποιας ύπεχρεώθη 

αυτή πλειστάκις νά αντιμετώπιση άπό τοΰ 1094 μέχρι τοΰ 1204, καταφαίνεται 

έκ πλείστων γραπτών μαρτυριών, έκ πολλών δεδομένων καί έξ αυτών τών συντε-

λεσθέντων κατά τήν έποχήν ταύτην οικοδομικών καί άλλων έ'ργων. 

'Από τών πρώτων ήδη διαδόχων τοΰ ίδρυτοΰ της, ή μονή αγίου 'Ιωάννου 

τοΰ Θεολόγου κατώρθωσε νά έπιτύχη τήν παραχώρησιν νέων προνομίων, φορολο

γικών απαλλαγών, χορηγιών κλπ., νά απόκτηση έν συνεχεία νέας κτήσεις καί 

νά έπαυξάνη συνεχώς τάς προσόδους της. 

Τρόφιμος τής μονής καί μετέπειτα πατριάρχης 'Αντιοχείας ό 'Αθανάσιος, είς 

το γνωστόν Έγκώμιον (τό γραφέν ολίγον πρό τοΰ 1156), παρέχει άξιομνημόνευ-

τον εικόνα ευημερίας, περιγράφων τήν έν Πάτμω μονήν : 

...δρα μονήν κύκλωθι μέν εϋ περιειλημμένην τοϊς τείχεσιν, ενδοθι δέ πολ

λοίς σεμνννομένην τοις καλλωπίσμααν ναοϋ τε κάλλος άμήχανον, ένθεν τή τών 

μαρμάρων στιλπνότητι περιανγαζόμενον, εκείθεν τοις έκ τών θείων εικόνων χρν-

σοφαέσιν άμαρύγμασι πνρσευόμενον σεμνών πατέρων χορόν[. . .]· τήν θε'ιαν λάρνα

κα πηγήν οϊά τίνα πολυχεύμονα, τά τών θαυμάτων ρείθρα [. . .] προχέουσαν [. . .]. 

Άλλ' εξιθι προς μικρόν [...] δρα λειμώνων κάλλος άμφιλαφές καί κατάσκιον, 

καί πάσι τοις ώραίοις βρΐθον καρποφορήμασιν [. . .]' δρα δενδρέων εύερνή φυτά 

καί τεθηλότα τοις ανθεσιν, άγλαόκαρπά τε καί τηλεθόωντα [...], έπ' άν'ικμου πέ

τρας έπιπολαίως έρριζωμένα, καί καταπλάγηθν [.. .] δρα κατά καιρόν, γλαφνρόν 

[. . .] προσμειδιώντα τά λήια, καί δ'ικην γαληνιώσης θαλάσσης ήρεμα ταίς ανε-

μιαίαις πνοάίς κυμαινόμενα, καί τέλος προς γήν νενευκότα καταβριθή τοις κνο-

φορήμασι καί τήν δρεπανηφόρον χείρα προς έκτομήν προσκαλούμενα' αμπέλους 

ώς άχθει τινί βεβαρημένας τοις βότρυσι [. . .]. Τι αν τις καταλέγοι λάχανων παντο-

δαπούς χυμούς καί ποιότητας [. . .]· έώ λέγειν ποιμνίων καί αίπολίων πληθνν 

άναρίθμητον [. . .], άφθονους δέ τας πηγάς προχεομένην τοϋ γάλακτος (§ λα', σελ. 

159-160· πρβλ. ανωτέρω, σελ. *17). 

'Ανάλογος ύπήρξεν ή π ν ε υ μ α τ ι κ ή α κ μ ή τής μονής καί ή α κ τ ι 

ν ο β ο λ ί α της. Δέν είναι τυχαϊον το ότι δύο πατριάρχαι τής 'Ανατολής, ό 'Αν

τιοχείας 'Αθανάσιος ( 1 1 5 6 - 1 1 7 0 ) καί ό 'Ιεροσολύμων Λεόντιος (μετά τό 1176 

κέ. ) προϋπήρξαν τρόφιμοι της. Έ κ τ ο ς τούτων, τρόφιμος τής Πάτμου προϋπήρξε 

καί ό μητροπολίτης Ρόδου 'Ιωάννης, ό συγγράψας τόν Βίον τοΰ οσίου Χριστο

δούλου. 'Επίσης, επίσκοπος τις Βαρνάβας έν Κύπρω (Βίος οσίου Λεοντίου, σελ. 

421 ) καί άλλοι ενδεχομένως αρχιερείς, τους οποίους άγνοοΰμεν, ασφαλώς δέ καί 

πολλοί ηγούμενοι άλλων μονών άλλαχοΰ. Ή Πάτμος ελκύει, ώς φαίνεται, μονα-

στάς καί έξ αυτής ακόμη τής βασιλευούσης, πιθανώς δέ καί μέλη επισήμων οικο

γενειών. Οί περιβαλλόμενοι τό μοναχικόν σχήμα άπέβαλλον, ώς γνωστόν, πάσαν 

χρήσιν οικογενειακών επωνύμων, έν τούτοις μνημονεύεται Θεοδόσιος ό Βυζάντιος 
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(ό Γουδέλης), 'Ιωσήφ ό Ίασίτης, κλπ. "Αν ό ιδρυτής τής μονής έγίνετο μετά τι

μών δεκτός είς τά ανάκτορα καί τά πατριαρχεία, οί διάδοχοι του κατώρθωσαν 

επίσης νά χαίρουν τής εύνοιας τών εκάστοτε αυτοκρατόρων ή ανωτέρων αξιωμα

τούχων, νά επιτυγχάνουν άνανέο^σιν καί έπέκτασιν προνομίων, κλπ. 

Τά συγγραφέντα κατά τήν περίοδον ταύτην έν Πάτμω αγιολογικά κείμενα 

αποδεικνύουν ότι ή μονή διέθετε μοναχούς λίαν πεπαιδευμένους, ικανούς νά συγ

γράφουν καί νά απαγγέλλουν είς άρχαιοπινή γλώσσαν Βίους, Ε γ κ ώ μ ι α καί διη

γήσεις θαυμάτων. Έ κ τούτων όμως αποδεικνύεται συνάμα ότι μεταξύ τών αδελ

φών τής μονής υπήρχε καί άνάλογον άκροατήριον, ίκανόν νά άκούη τά απαγγελλό

μενα καί νά παρακολουθή τοιαΰτα κείμενα ύψηλοΰ επιπέδου. 

Είς κωδικογραφικόν σημείωμα τοΰ έτους 1180 (πατμιακός κώδιξ υπ' άρ. 

175, φ. l r ) 1 άναγινώσκομεν : 

το παρόν βιβλιδάριον γραφέν παρ' έμοϋ τον χωρίκοΰ παράπαν καί αμαρ

τωλού Νείλου αφιέρωσα λόγω μνημοσύνον δήθεν έν τή πανσέπτφ άγια μονή 

τής έν τή Πάτμω, ούχ ώς μή έχουσα τοιούτον, άπαγε' π ο ϋ γαρ άλλη 

πλέον έχει γραμματικούς καί καλλιγράφους αγίους 

μονή σεβάσμια, ώς ή θεόδμητος αύτη μονή τοϋ ήγαπημένου; 

Τό αφελές τοΰτο κωδικογραφικόν σημείωμα είναι λίαν ευγλωττον. Μαρτυρεί ότι 

ή μονή άγιου 'Χάννου τοΰ Θεολόγου εΐχεν άποβή περί τό 1180 υψηλή πνευματική 

εστία., διαθέτουσα πλουσίαν βιβλιοθήκην, πολλούς γραμματικούς, έπί πλέον δέ καί 

σημαντικόν κ ω δ ι κ ο γ ρ α φ ι κ ό ν ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο ν (άγιοι [μοναχοί] καλλιγράφοι). 

'Αρκούμαι νά αναφέρω ότι ό καθηγούμενος 'Αρσένιος ήτο καί γραφεύς κωδίκων \ 

Ή β ι β λ ι ο θ ή κ η τής μονής εΐχεν ήδη αποκτήσει άξιόλογον πυρήνα 

έπί τών ημερών τοΰ ίδρυτοΰ της (πρβλ. ανωτέρω, σελ. *46). Έ κ τών μετέπειτα 

ηγουμένων είναι γνωστόν δτι κατέλιπον /?ι/3Αια είς τήν μονήν ό 'Ιωσήφ Ίασίτης 

(ανωτέρω, σελ. *60), δ Σάββας (υπέρ τους 20 κώδικες άπαριθμοΰνται είς τό δια

σωθέν άκέφαλον τμήμα τής Διαθήκης του) καί άλλοι. 

Ή Ύποτύπωσις τοΰ όσιου Χριστοδούλου επιτρέπει νά συμπεράνωμεν ότι, 

άμα τή ιδρύσει τής μονής, πιθανώτατα, προεβλέπετο ή εΐχεν αρχίσει νά λειτουργή 

κ ω δ ι κ ο γ ρ α φ ι κ ό ν έ ρ γ α σ τ ή ρ ι ο ν (πρβλ. ανωτέρω, σελ. *46). 

Κ α τ ά λ ο γ ο ι κ ω δ ί κ ω ν καί ι ε ρ ώ ν σ κ ε υ ώ ν , συνταχθέντες κατά 

καιρούς, αποτελούν ευγλωττον τεκμήριον του θησαυρού τών βιβλιοθηκών καί τών 

σκευοφυλακίων τής μονής. 

Ή σύνταξις τοιούτων καταλόγων δεν ήτο έ'ργον τής πρωτοβουλίας τών 

μοναχών. Έπεβάλλετο ουχί απλώς έκ λόγων πρακτικής ανάγκης, άλλα καί έξ 

1. Πρβλ. D i e h 1, Bibliothèque de Patmos, σελ. 498.— Πρβλ. καί Κ ο μ ί ν η, Πίνακες, σελ. 11 [ = Fac
similes, σελ. 26], άρ. 16. 

2. D i e h 1, M' άνωτ., σελ. 519 [κατάλογος βιβλίων, συνταχθείς το 1200] : αλλο [ = βιβλίον] τα απαν
θίσματα τοΰ Χρυσοστόμου, τό γραφέν παρά τοΰ καθηγουμένου μονάχου κυροΰ 'Αρσενίου. 
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ειδικών διατάξεων. Εις τα Τυπικά των μονών λαμβάνεται ίδιατέρα πρόνοια δια τήν 

διαφύλαξιν των τίτλων ιδιοκτησίας και των πολυτίμων σκευών ή κωδίκων της 

μονής. Ή Διάταξις τοΰ Άτταλειάτου παρέχει εκτενείς οδηγίας περί τοϋ τρόπου 

καταγραφής, διαφυλάξεως και συντηρήσεως τών χαρτιών της μονής εις έσφραγι-

σμένα ερμάρια *, κλπ. Ή φροντίς αοτη, περιελάμβανεν, ώς παραδίδουν άλλα Τυ

πικά, και τήν σύνταξιν καταλόγων 2. Ό Χριστόδουλος έν τη Ύποτυπώσει του 

σημειώνει : ...αυτός δε ό έκκλησιάρχης και τα βιβλία μέντοι και τα χαρτωα 

της μονής δικαιώματα και ει τι άλλο της εκκλησίας εστίν οφείλει μετά 

απογραφής παραλαμβάνειν και συν επιμέλεια φυλάττειν 3. 

Διεσώθη, ώς θά ϊδωμεν, πολύτιμος κατάλογος βιβλίων, ίερών σκευών 

κλπ., γενόμενος έν ετει 1200, έπί της ήγουμενίας τοϋ λίαν πεπαιδευμένου καθη-

γουμένου 'Αρσενίου. Κατά τήν αυτήν έποχήν πιθανώτατα έγένετο επίσης καθολι

κή ταξινόμηοις και καταγραφή τών έγγραφων της μονής. Έ κ της εργασίας ταύτης 

απέρρευσαν δύο κατάλογοι : ό πρώτος, περιέχων τά έγγραφα τοϋ έ ν χ ρ ή σ ε ι 

αρχείου της μονής Πάτμου (μή διασωθείς), και ό δεύτερος, περιέχων δσα ώς 

άχρηστα πλέον έτοποθετήθησαν εις σακκούλια. Ό δεύτερος ούτος κατάλογος, λίαν 

έφθαρμένος, διεσώθη μέχρις ημών *. 

Ό έπί 'Αρσενίου γενόμενος κατάλογος βιβλίων, εικόνων κλπ. συνετάχθη 

κατά μήνα Σεπτέμβριον, Ινδικτιώνος δ', τοϋ ,ςφ' έτους, ήτοι τον Σεπτέμβριον 

τοΰ 1200 5. Ή απογραφή αρχίζει με τήν καταγραφήν τών αγίων εικόνων (σελ. 

511 - 5 1 2 ) , τών τιμίων ξύλων και αγίων λειψάνων (σελ. 5 1 2 - 5 1 3 ) , των άγιων 

δισκοπότηρων, καλυμμάτων και βλαττίων (σελ. 5 1 3 - 5 1 4 ) και περατοϋται με 

τον κατάλογον τών βιβλίων (σελ. 5 1 4 - 5 2 3 ) . 

Ό κατάλογος τών βιβλίων περιλαμβάνει πρώτον τά σω^αατωα [ = τά επί 

περγαμηνής], έπειτα δε τά βαμβύκινα. Έ ν αρχή καταγράφονται τά Ευαγγέλια 

μέ τάς βαρύτιμους επενδύσεις, έπειτα δε πολλά άλλα. Μεταφέρομεν ένταΰθα τινάς 

τών αναγραφών τούτων : 
— Εναγγέλιον εν σαββατοκύριακο?, έχον ε'ις το εν μέρος τήν Στανρωσιν, τους δ' εναγγελι-
στάς, κομβοθηλνκια εξ, τα αμφότερα αργυρά. . . 
— έτερον Εΰαγγέλιον δλόκληρον, έχον εις το εν μέρος τήν Στανρωσιν, τήν άγίαν θεοτόκον, 
τον θεολόγον, και τους τεσσάρας εναγγελιστάς, βούλλας ζ, εις δε το έτερον μέρος σταυρόν, 
έχον τήν άγίαν θεοτόκον, αμυγδαλιά δ', βονλλας ζ, κομβοθηλνκια ζ', τα αμφότερα αργυρά. . . 
(σελ. 514). 
— ίτερον τετραβάγγελον έχον εις το εν μέρος σταυρόν άργυρον μικρόν, εν ω κάί γράμματα 
είσΐν εντετνπωμένα, λέγοντα «Κύριε βοήθει τω σω δονλφ θεοδώρω». 

1. MM, τόμ. Ε', σελ. 319.— Πρβλ. καί L e m e r i e, Cinq études, σελ. 87. 
2. Πρβλ. π.χ. το Tvmxòv της μονής Κεχαριτωμένης (MM, τομ. Ε', σελ. 349). 
3. Ύποτύπωαις, MM, σελ. 74. 
4. Βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , 'Ανέκδοτος κατάλογος, σελ. 137-162. 
5. 'Εξεδόθη μετ' εμπεριστατωμένης είσαγωγης imo C h. D i e h l , Le trésor et la bibliothèque de 

Patmos.. ., σελ. 488 - 526 (το κείμενον έν σελ. 511 - 526). Ό έκδοτης έκ παραδρομής γράφει (σελ. 490) ότι 
ό κατάλογος συνετάχθη τον Σεπτέμβριον τοϋ 1201, αντί τοΰ όρθοϋ 1200, διότι έλησμόνησε προφανώς δτι, προκει
μένου περί μηνός Σεπτεμβρίου, ίπρεπε να άφαιρέο-β 5509 [καί ουχί 5508] άπο της χρονολογίας 6709. 
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— Ενχολόγιον το τοΰ επισκόπου [Λέρου] εκείνον κνροΰ Κωνσταντίνου, έχον εις το 

εν μέρος εικόνισμα τον Χριατόν, βονλλας μικράς κ , είς δε το έτερον μέρος σταυρόν, βονλ

λας μικράς λβ' και κομβοθηλνκια δ', τά αμφότερα άργνροδιάχρνσα. . . 1 . 

— έτερον Εναγγέλ.ιον το τοΰ Ία σίτο ν... (σελ. 515). 

— έτερα βιβλία τέσσαρα πανηγυρικά τά και παρά τοΰ μοναχού κνροΰ Μάρκου γραφίντα. . 

— έτερον /3tjSAtov ο άλλος Παράδεισος (όπερ εχωρίσθη και εδόθη το ήμισυ είς τα Παλά

τια, εν τη μονή τοΰ άγιου Μερκονρίον)., . (σελ. 517). 

—• βιβλίον άλλο, τα απανθίσματα τοΰ Χρυσοστόμου, το γραφεν παρά την καθηγονμένον 

μονάχου κνροΰ 'Αρσενίου... 

— άλλο βιβλίον, το Τοιώδιον τοϋ Ί α α ί τ ο ν. . . 

— Ετερον βιβλιδόπονλον του Ί α σ ί τ ο ν. . . 

— έτερον βιβλιδόπονλον, το Ενχολόγιον τοΰ αγίου ημών πατρός και κτήτοοης [Χ ρ ι σ τ ο-

δ ο ν λο υ] μετά εικονίσματος άργνρον. . . 

— έτερον βιβλίον, Όκτώηχος ή τοϋ Ί α σ ί τ ο υ (σελ. 519). 

— έτερον βιβλίον [. . . ] το δοθέν παρά τοΰ εν Κρήτη κνροΰ Ί ω ά ν ν ο υ ποτέ τοΰ Βλα

στού... (σελ. 521). 

— έτερον βιβλίον ό Κλΐμαξ (εδόθη τω πατρϊ τοΰ Μαξίμου εν Κ ρ ή τ η). . . 

— άλλο βιβλ.ιδόπονλον τοΰ Ί α α ί τ ο ν... 

— Ετερον μικρόν τοΰ Ίααίτον πάλαιαν ώς νομοκάνονον. . . (σελ. 522). 

— 'Έξοδιαστικον συν τω σχηματολογίω (το δοθέν εις τήν Λ έ ρ ο ν). . . 

— ^L· έχον εν άρχη λόγον τοϋ άγίον 'Ανδρέου Κρήτης [.. . ] (εδόθη είς τήν Σ ά μ ο ν προς 

τον Π ρ ο β α τ αν). .. 
— Ετερον Μηναϊον 'Οκτώβριος (εδόθη εις τον αγιον Μερκονρίον εις τά Παλάτια)... 

— έτερον Χρναοστομικάν, έχον διαφόρονς λόγονς σωματωον [ = περγαμηνόν], το σταλεν 

ώιό τήν Χίον παρά Γεωργίον άναγνώστον. . . ( σελ. 523 ). 

— έτερον ό 'Αριστοτέλης. . . (σελ. 523 ) κτλ. 

Τα αναγραφόμενα /5ι/?λια συμποσούνται εις 267 σωματώα και 63 βαμβύκινα : 
έν ολω 330 χειρόγραφοι κώδικες. Τα πλείστα τούτων είναι, ως εικός, βιβλία λει
τουργικής χρήσεως και διάφορα εκκλησιαστικά, κείμενα της 'Αγίας Γραφής και 
έργα τών Πατέρων της Εκκλησίας, μοναχικά αναγνώσματα (πατερικά, γεροντι
κά), βίοι αγίων κλπ. Υπάρχουν όμως μεταξύ αυτών καί τίνα κοσμικού περιεχο
μένου ή ποικίλης ύλης, τά όποια ό έκδοτης ονομάζει «ouvrages profanes» καί 
«divers». Ταΰτα, κατά τήν ύπο τοΰ Diehl γενομένην είδολογικήν κατάταξιν 
(σελ. 500), αποτελούν το εν δέκατον περίπου τοϋ συνόλου2. 

Εις τήν ανωτέρω άπογραφήν, ώς παρατηρεί ό μελετητής, αναγράφεται 
ενίοτε ό δ ω ρ η τ ή ς τοΰ βιβλίου (Κωνστάντιος Λέρου, 'Ιωσήφ Ίασίτης, όσιος 
Χριστόδουλος, 'Ιωάννης Βλαστός, κ.ά. ), ό γ ρ α φ ε ύ ς , οσάκις το βιβλίον έγράφη 
έν Πάτμω καί ούτος είναι γνωστός είς τον απογραφέα (μοναχός Μάρκος, ηγούμε
νος Αρσένιος), κλπ. Τά εντός παρενθέσεως είναι σημειώματα δι' άλλης χειρός, 

1. Περί τών δρων κομβοθηλύκια, βοϋλλαι, αμυγδαλιά κλπ. βλ. Β. A t s a 1 ο s, La terminologie du livre -
manuscrit à l'époque byzantine, μέρος A', Θεσσαλονίκη 1971 (τάς αντιστοίχους παραπομπάς ζήτει είς τά ευρε
τήρια TOO βιβλίου). 

2. Τους αναγραφόμενους είς τον κατάλογον τοϋ 1200 κώδικας επεχείρησε να ταύτιση ό Diehl προς κώδικας 
σφζομένους εισέτι έν Πάτμφ καί καταγραφέντας ύπό τοϋ Σακκελίωνος. Οι ΰπο τοϋ Diehl ταυτιζόμενοι ( μετ' ασφα
λείας ή μετ' αμφιβολιών) υπερβαίνουν τους έβδομήκοντα. 

11 
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προστιθέμενα οσάκις το άναγραφόμενον βιβλίον παρεχωρείτο εις μετόχια ή άλλας 
μονάς έκτος της Πάτμου (εις Παλάτια, είς Κρήτην, εις Λέρον, είς Σάμον, κλπ. ). 
'Αλλά τά βιβλία, μέ τά όποια ή Πάτμος έφωδίαζε κατά καιρούς τά μετόχια της, 
κατεγράφησαν έκτενέστερον έπί τοΰ νώτου τοΰ καταλόγου, ήγουμενεύοντος τοΰ 
Νικόδημου, δστις διετέλει ηγούμενος προ τοΰ 1258, κατά τίνα ίνδικτιώνα β' 
( = 1 2 4 4 ή 1229). Έ κ τής αναγραφής ταύτης προκύπτει Οτι περί τους πεντή
κοντα κώδικες εξήχθησαν τότε έκ Πάτμου καί, προφανώς, λαμβανομένων υπ' όψιν 
καί τών ανωμαλιών τής εποχής, ουδέποτε επεστράφησαν. Πρβλ. κατωτέρω, σελ. 
*88 κέ. 

Καθ' δμοιον περίπου τρόπον, καίτοι συνοπτικώτερον, έχουν συνταχθή καί 
άλλοι σωζόμενοι κατάλογοι κωδίκων, εικόνων, ιερών σκευών κλπ. 

Έ κ τούτων, ό αμέσως επόμενος έχει συνταχθή επί καθηγουμένου Γερμανοΰ, 
το 1262 ή 1277 (βλ. κατ6>τέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 1, σελ. 11). Ή απογραφή αΰτη 
είναι α ν έ κ δ ο τ ο ς , περιλαμβάνει δε περί τά 320 χειρόγραφα, 19 κόνδικας λει
τουργικούς [ = ειλητάρια;], 18 χρυσόβουλλα παλαιά και νέα, σώζοντα τάς βονλλας 
αυτών. 'Ωσαύτως καταγράφονται 25 εικόνες «φέρουσαι κόσμον», πολλά υφάσματα, 
άνω τών 60 λείψανα άγιων, καί τέσσαρες σταυροί φέροντες πολύτιμον διακόσμησιν. 
Μνημονεύονται επίσης πολύτιμοι λίθοι (αμέθυστοι) 1 κ.ά. 

Ό επόμενος σωζόμενος κατάλογος συνετάχθη τό 1307, καθ' ημάς (βλ. 
κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 1, σελ. 11), έπί καθηγουμένου Γρηγορίου. Κατά τήν 
χρονολόγησιν τοΰ Σακκελίωνος (όφειλομένην εις παρανάγνωσιν ), τον όποιον ακο
λουθεί καί ό Diehl, ό κατάλογος ούτος εθεωρείτο συνταχθείς το 1382. Έν αύτω 
αναγράφονται περί τους 300 κώδικες. 

"Ετερος κατάλογος, συνταχθείς περί τά μέσα τοϋ ΙΔ' αιώνος (βλ. D i e h l , 
ενθ' άνωτ., σελ. 507) καί εκδοθείς υπό τοΰ M a i (Migne, P.G., τόμ. 149, στ. 
1047), περιλαμβάνει νέας προσκτήσεις, ήτοι σύνολον κωδίκων : 380. 'Αξίζει 
να ύπογραμμισθή, ώς παρατηρεί καί ό D i e h l (ενθ' άνωτ., σελ. 507 κέ. ), 
οτι κατά τήν περίοδον ταύτην έχει αύξηθή καί ό αριθμός τών μή θρησκευτικού 
περιεχομένου βιβλίων : ουτ6> καταγράφονται πολλοί κώδικες ιστορικού ή φιλο
σοφικού περιεχομένου καί χειρόγραφα αρχαίων συγγραφέων (Σκυλίτζης, Ζω
ναράς, Διόδωρος ό Σικελιώτης, Κύρου Παιδεία τοΰ Ξενοφώντος, διάλογοι τοΰ 
Πλάτωνος, κ.ά.). Ή διαπίστωσις αυτή, μαρτυρούσα τον συνεχή έμπλουτισμον 
τής βιβλιοθήκης, είναι λίαν σημαντική, επειδή διά τήν περίοδον ταύτην αϊ μαρτυ-
ρίαι περί τής μονής Πάτμου εϊναι πολύ σπάνιαι καί σποραδικαί. Έ κ τών κατα
λόγων τούτων, καί ιδία τοϋ τελευταίου, καταφαίνεται δτι οί μοναχοί της Πάτμου, 

1. Φαίνεται δτι εκ των πολυτίμων αντικειμένων, τά οποία απαριθμούνται έν τφ καταλόγω τούτω, ουδέν 
έσώζετο πλέον καθ' δν χρόνον ό καθηγούμενος Γερμανός συνέτασσε τήν Διαθήκην του (το 1272). ΕΙχον ίσως διαρ-
παγη ύπδ των πειρατών ή εΐχον πωληθη δι' επείγουσας άνάγκας της μονής. 'Απευθυνόμενος προς τον μέλλοντα να 
τδν διαδεχθη, ο Γερμανός γράφει : . . . χημήλια χρύοΊα xdì αργυρά μή ζήτει έν τφ ήγονμενείψ, δτι ονχ εύρήο'εις. 
(MM, σελ. 232· το κείμενον κατά νέαν άνάγνωσιν). Αί φράσεις αύται, γραφόμεναι τδ 1272, πείθουν δτι δ ανω
τέρω κατάλογος συνετάχθη μάλλον τό 1262, προ της Διαθήκης, καί ουχί το 1277. 
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παρά τάς δυσχερείς συνθήκας, είναι κάτοχοι υψηλής παιδείας καί διέπονται άπο 

νέον πνεΰμα, το όποιον ευνοεί τήν άντιγραφήν ή συλλογήν ιστορικών καί φιλοσο

φικών κειμένων. 

Εις τους ανωτέρω καταλόγους καταγράφονται, ώς ελέχθη, καί εικόνες, λειψα-

νοθήκαι, ' ιερά σ κ ε ύ η , κ.ά. Ό κατάλογος τοΰ 1200 περιλαμβάνει είκοσι εικόνας, 

ό τοϋ καθηγουμένου Γερμανοΰ εικοσιπέντε. Πρόκειται, προφανώς, περί τών πλέον 

πολυτίμων, τών όποιων περιγράφεται ενίοτε καί è άργυροδιάχρυσος διάκοσμος \ 

Έ ξ ϊσου βαρύτιμα είναι τά αναγραφόμενα ιερά σκεύη, τά βλαττία, αί ένδυταί, 

ιερά άμφια, κλπ. 'Ιερά κειμήλια, άλλα καί κ α λ λ ι τ ε χ ν ι κ ο ί θ η σ α υ ρ ο ί 

αμύθητου αξίας, τεκμήρια τής μεγάλης ακμής τοϋ μοναστικοΰ τούτου κέντρου. 

Οικοδομικά έργα καί τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί α ι μαρτυροΰν επίσης τήν άκμήν 

τής μονής Πάτμου κατά τον I B ' αιώνα. Ώ ς συμπεραίνει ό καθηγητής 'Ορλάνδος 

έκ τής μελέτης τής αρχιτεκτονικής καί τών τοιχογραφιών τής μονής αγίου 'Ιωάν

νου τοϋ Θεολόγου, κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ I B ' αιώνος έξετελέσθη ευρύ μεταρ

ρυθμιστικοί άρχιτεκτονικον πρόγραμμα, εις το όποιον εντάσσεται καί ή μετα

τροπή τής αρχικής Τραπέζης (τοΰ 1090 ) καί ή προσθήκη τοΰ έσωνάρθηκος καί τοΰ 

παρεκκλησίου τής Παναγίας 2 . Βεβαίως εΐχον προηγηθή, μετά το 1100, αϊ πρώ-

ται τοιχογραφίαι 3 . 

'Αλλά, κατά τήν περίοδον τής ήγουμενίας τοΰ 'Αρσενίου, καί είδικώτερον 

κατά τά έτη 1185 - 1190, έγένοντο αϊ δντως καταπληκτικαί τοιχογραφίαι τοΰ 

παρεκ;ιίλησίου τής Παναγίας, αί όποϊαι φέρουν τά χαρακτηριστικά τής τέχνης 

τοΰ τέλους τής δυναστείας τών Κομνηνών καί τής αρχής τής δυναστείας τών 

'Αγγέλων \ 

Ή πρώτη φάσις τών τοιχογραφιών τής Τ ρ α π έ ζ η ς 5 δύναται νά άναχθή 

είς τάς πρώτας δεκαετίας τοΰ ΙΓ" αιώνος 6, ενώ ή δευτέρα ασφαλώς είς τον προ-

κεχωρημένον Ι Γ ' αιώνα 7. 

Συμφώνως προς τά ανωτέρω, αί έκ τών αγιολογικών κειμένων (Βίος τοΰ 

οσίου Λεοντίου) καί έκ διαφόρων έγγραφων μαρτυρίαι, δτι οι μοναχοί τής Πάτμου 

διετήρουν στενοτάτας σχέσεις με τήν πρωτεύουσαν καί τά ανάκτορα, έπιβεβαιοΰν-

ται καί έκ τών καλλιτεχνικών επιτευγμάτων τής περιόδου ταύτης. Ό καθηγητής 

'Ορλάνδος, βασιζόμενος εν μέρει έπί δσων ειχομεν άλλοτε αναπτύξει περί τών 

δραστηριοτήτων τών καθηγουμένων Αεοντίου καί 'Αρσενίου 8, καταλήγει είς το 

1. Κατά τον Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η ν, Εικόνες Πάτμου, σελ. 21 - 22 καί σελ. 45 - 48, μία μίνη είκών ίκ 
τών αναγραφομένων εϊς τόν κατάλογον τοΰ 1200 δύναται μετ' ασφαλείας να ταυτισθη πρδς τάς σωζομένας σήμε
ρον έν Πάτμω, ή τοϋ άγιου 'Ιωάννου τοϋ θεολόγου. 

2. ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Πάτμος, σελ. 257.— Περί της Τραπέζης βλ. καί ανωτέρω, σελ. *40. 
3. Αυτόθι, σελ. 258. 
4. Αυτόθι, σελ. 267-268. 
5. Αυτόθι, σελ. 175 κέ. 
6. Αυτόθι, σελ. 268. 
7. Αυτόθι. 

8. Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος Χριστόδουλος, σελ. 155 κέ, — Τ η ς α υ τ ή ς , Πρόαταξις Μανονήλ, σελ. 92 κέ. 
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συμπέρασμα δτι, εφ' δσον το 1183 ό 'Αρσένιος είχε μεταβή εις Κωνσταντίνου-
πολιν ', «δυνάμεθα ευλόγως να ύποθέσωμεν καί δτι ούτος διεπραγματεύθη είς τήν 
βασιλεύουσαν τήν εις Πάτμον κάθοδον τοΰ συνεργείου τών αγιογράφων μας» -'. 

"Ετερος μελετητής τών έν Πάτμω καλλιτεχνικών μνημείων, ό Μ. Χατζη
δάκης, καταλήγει εις τά κάτωθι συμπεράσματα : «"Ολα αυτά [ = ή οικονομική 
ακμή τής μονής, ή υψηλή κοινωνική θέσις τών ηγουμένων, τά συχνά ταξίδια των 
εις τήν Πόλιν καί αί στεναί σχέσεις των προς τους εκάστοτε αυτοκράτορας ή ανω
τέρους αξιωματούχους, κλπ.] εμπεδώνουν τις προϋποθέσεις για να είναι σε θέση 
το μοναστήρι να προμηθεύεται άπο τά πολιτικά εργαστήρια καί ερ^α αξιόλογα, 
άλλα ακόμα καί αρχιτέκτονες καί οικοδόμους, [ . . . ] μαρμαράδες, [ . . . ] ξυλό
γλυπτες, [. . . ] ζωγράφους νά τοιχογραφήσουν τήν Τράπεζα καί τό παρεκκλήσι 
τής Παναγίας, ίσως καί το καθολικό, καί ακόμη, το ιερό στη σπηλιά τής 'Αποκά
λυψης, καί, πολύ πιθανό, για νά ζωγραφίσουν ωραίες εικόνες. Ή σταθερή αυτή 
διαδικασία [. . . ] κράτησε σε ολη τή βυζαντινή εποχή, παρ' όλες τις αλλεπάλλη
λες ταλαιπωρίες τής μονής άπο επιδρομές αλλοφύλων καί αλλοθρήσκων» \ 

1. Βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος Χριστόδονλος, σελ. 157 
2. ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , ίνθ' άνωτ., σελ. 267. 
3. Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η, Εικόνες τής Πάτμου, σελ. 20. 
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Ι" 
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Ai νήσοι του Αίγαίου μετά το 1204. — Μετά τήν έγκαθίδρυσιν λατίνου 

αύτοκράτορος είς τήν Κωνσταντινούπολη, αί πλεΐσται τών νήσων τοϋ Αίγαίου 

κατενεμήθησαν μεταξύ τών κατακτητών. Ό λατΐνος αυτοκράτωρ τής Κωνσταντι

νουπόλεως έγένετο κύριος μόνον νήσων τινών, ώς ή Χίος, ή Λέσβος, τ Σάμος 

καί ή Κως \ Αί σπουδαιότεραι περιήλθαν εις τους Βενετούς, δυνάμει τής συναφθεί

σης μεταξύ τών κατακτητών συμφωνίας ä. Τοιουτοτρόπως οι Βενετοί κατέλαβαν, 

έκτος τών 'Ιονίων νήσων, τήν Κρήτην, τήν Ρόδον, νήσους περί αυτήν, λιμένας 

τής Εύβοιας, τήν 'Άνδρον, Νάξον, Α'ίγιναν, Σαλαμίνα, κ.ά. Έλάχισται νήσοι, 

θεωρηθεϊσαι ασήμαντοι υπό τών κατακτητών, ένεκα τοΰ άγονου εδάφους των, 

δεν περιήλθον υπό ξένον ε'λεγχον. Μεταξύ τούτων συγκαταλέγεται προφανώς καί 

ή Πάτμος. Διότι τά σωζόμενα έγγραφα τής μονής ούδαμοΰ μαρτυροΰν οιανδήποτε 

μόνιμον κατάληψιν τής νήσου υπό ξένων. 

'Οπωσδήποτε δεν γνωρίζομεν ποία ακριβώς κατάστασις έπεκράτει έν Πά

τμω κατά τους πρώτους μετά το 1204 χρόνους. 

Το πρώτον σωζόμενον χρονολογημένον εγγραφον τής περιόδου ταύτης εί

ναι άφιερωτήριον τοΰ έ'τους 1206, δια τοΰ οποίου ό Άγιοστεφανίτης καί ή σύζυ

γος του έδωροΰντο είς τον καθηγούμενον Πάτμου Εύθύμιον (καί τήν υπ' αυτόν 

μονήν) αμπέλια καί οικήματα έν Κρήτη (MM, σελ. 150 - 151). Έ κ τούτου προκύ

πτει δτι ή μονή τής Πάτμου, έπιζήσασα μετά τήν λαίλαπα τοΰ 1204, διετήρει 

σχέσεις με τήν βενετοκρατουμένην Κρήτην. 

Αϊ σχέσεις τής μονής με τους αυτοκράτορας τής Νικαίας, ώς αύται έξει-

κονίζονται είς πολλά έγγραφα τής περιόδου ταύτης, μαρτυροΰν δτι ή Πάτμος απέ

κτησε καί διετήρησε στενούς δεσμούς προς τήν βυζαντινήν ταύτην επικράτειαν. 

*Αν λάβη τις ύπ ' δψιν δτι οί μοναχοί τής Πάτμου, άμα τή άναρρήσει νέου 

αύτοκράτορος, έμερίμνων δια τήν άνανέωσιν τών «χαρτώων δικαιωμάτων» τής 

11. Τινές τών νήσων τούτων (ώς ή Σάμος, ή Χίος, Κυκλάδες τινές, κλπ.) περιήλθον ϋπδ τον θεόδωρον Α' τ6ν 
Λάσκαριν μετά τίνα έτη, δτε ούτος απέκτησε στόλον.— Βλ. Ν ι κ ή τ α ν Χ ω ν ι ά τ η ν , σελ. 842.— Πρβλ. καί 
A h r w e i l e r , Byzanee et la mer, σελ. 308, 

SI. Περί τών γεγονότων τούτων βλ. Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ, Μελέται, ΕΕΒΣ 21 ( 1951 ), σελ. 121 κέ. — W. M i 1-
l e r , Greece and the Aegean under Frank and Venetian domination (1204-1571), cv Cambridge Med. 
History 4 (1923), σελ. 432 κέ. — R u n c i m a n , Crusades, τόμ. Γ', σελ. 125 κέ. — Τ h i r i ο Ι, La Ro
manie vénitienne, σελ. 74 κέ.— Κ. S e 11 ο n, A History of the Crusades, τόμ. Β' (υπό R. W o l f f ) , σελ. 
187 κέ — A h r w e i l e r , Byzanee et la mer, σελ. 301 κέ. — N i c o 1, Last Centuries, σελ. 1 κέ. 
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μονής των, διερωτάται πώς δέν προσέτρεξαν αμέσως εις τον Θεόδωρον Λάσκαριν 
νά προσπορισθοΰν νέους τίτλους, έπικυροΰντας τάς κτήσεις καί τά προνόμια των. 
"Ισως άνέμενον δπως ούτος έδραιωθή, δπερ καί συνέβη έν τη πράξει, ουχί μετά 
τήν στέψιν του (το 1208) ', άλλα μετά τήν μάχην τής 'Αντιοχείας τοΰ Μαιάνδρου 
(το 1211 2, δτε ετέθησαν έκτος μάχης οί Τοΰρκοι), κυρίως δέ μετά τήν σύναψιν 
συνθήκης (ύπογραφεϊσαν μετά τον Ίανουάριον τοΰ 1212) 3, δια τής όποιας ό λα-
τϊνος αυτοκράτωρ τής Κωνσταντινουπόλεως άνεγνώριζε τά de facto σύνορα τοΰ 
κράτους τοΰ Θεοδώρου. 

'Αλλ' ό Θεόδωρος Λάσκαρις, πλην τών εξωτερικών έχθρων, είχε νά αντιμε
τώπιση καί αύτονομιστικάς τάσεις τοπικών αρχόντων, αί όποϊαι ειχον τήν αρχήν 
των προ τοΰ 1204 4 καί έδημιούργουν προβλήματα είς εδάφη εγγύς τών μικρασια
τικών παραλίων. Αί περιοχαί αύται, άφ' ής ό Βονιφάτιος ό Μομφερρατικός, κατα-
λιπών τήν Μικράν Άσίαν, έγκατεστάθη είς Θεσσαλονίκην 5, εμελλον νά αποτε
λέσουν εδάφη τής αυτοκρατορίας τής Νικαίας. Μεταξύ τών τοπικών τούτων αρ
χόντων συγκατελέγοντο : Θεόδωρος ό Μαγκαφάς, ό όποιος, κατέχων τήν Φιλα-
δέλφειαν, ήλεγχε τήν περιοχήν μέχρι τοΰ Νυμφαίου, ό Μιχαήλ Μαυροζώμης, 
εγκατασταθείς καί ελέγχων τμήμα τής κοιλάδας τοΰ Μαιάνδρου μέχρι τών παρα
λίων βορείως προς τήν Σμύρνην, ό Σάββας Άσιδηνός, ό κατέχων τήν πάλιν Σαμ
ψών καί τμήμα τής κοιλάδος τοΰ Μαιάνδρου, Νικηφόρος ό Κοντοστέφανος κλπ. Β. 

Τελικώς υπερίσχυσεν ό Θεόδωρος καί ήδη προ τοΰ 1211 αί περιοχαί αύται 
μέχρι τών Παλατίων εΐχον περιέλθει ύπο τήν δικαιοδοσίαν του \ ώς μαρτυρεί καί 
πατμιακον Ιγγραφον, το όποιον χρονολογοΰμεν μετ' ασφαλείας εις το έτος 1209 8. 

Μετόχια καί κτήσεις τής μονής εις τα μικρασιατικά παράλια. — 'Ενώπιον 
τής ούτω διαμορφωθείσης καταστάσεως, οί μοναχοί τής Πάτμου, άκολουθοΰντες το 
ρεΰμα τής εποχής, το όποιον ηύνόει, μεταξύ άλλων, καί τήν έγκατάστασιν «νησιω
τών» έν Μικροί 'Ασία Β, ζητοΰν άπο τον αυτοκράτορα τής Νικαίας καί τους διαδό
χους του νά αποκτήσουν μετόχια καί κτήσεις παρά τήν Μίλήτον κ.ά. Είναι προφα
νές δτι ήσθάνοντο ανασφαλείς έν μέσω νήσων κατεχομένων ύπο τών Λατίνων. Ώ ς 

1. Βλ. Χ ρ ι σ τ ο φ ι λ ο π ο ύ λ ο υ , Ή στέψις, σελ. 170 κέ. — A n g ο 1 d, Nicaea, σελ. 13. 
2. A n g ο 1 d, èv6' άνωτ., σελ. 98. 
3. O s t r o g o r s k y , Geschichte3, σελ. 355 [1214].— A h r w e i l e r , Smyrne, σελ. 8 [1212].— 

N i c o l , Last Centuries, σελ. 23 [1214]. 
4. A h r w e i l e r , Smyrne, σελ. 6 . — Τ ή ς α υ τ ή ς , Byzanee et la mer, 293 κέ., σελ. 306 κέ. 
5. O s t r o g o r s k y , Geschichte', σελ. 352. 
6. Ν ι κ ή τ α ς Χ ω ν ι ά τ η ς , σελ. 827 κέ. — Πρβλ. A h r w e i l e r , Smyrne, σελ. 6. — A n g ο 1 d, 

ενβ" άνωτ., σελ. 61. 
7. A n g ο 1 d, êvff άνωτ., σελ. 62. 
8. Tò Ιγγραφον τοϋτο (MM, σελ. 153 κέ. ) μνημονεύει τήν έπανάκτησιν τών Παλατίων ύπο των Βυζαντι

νών καί τήν συμμετοχήν τοΰ θείου τοϋ αΰτοκράτορος μεγάλου δουχάς [τοΰ στόλου} θεοδότου Φωκά είς 8£κην, 
κλπ. — Πρβλ. καί ανωτέρω, σελ. *53, σημ. 2. — Το έγγραφον υπογράφει ό μητροπολίτης Μιλήτου Μανουήλ, δ 
όποιος έπικυροΐ συλλογάς έγγραφων τών ετών 1212 - 1214 τοϋ αρχείου Πάτμου (π.χ. MM, σελ. 158) καί μνημο
νεύεται είς ΐγγραφον τοϋ 1216 (βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, τομ. Β', άρ. 61 ). 

9. Πρβλ. A h r w e i l e r , Smyrne, σελ. 25 κέ. 
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γνωστόν, μόλις έπί Ιωάννου Βατατζή έπανεκτήθησαν ή Κώς, ή 'Ικαρία καί ή Μυτι

λήνη \ Ή Ρόδος περιήλθεν ύπο τήν πλήρη κυριαρχίαν τής Νικαίας άπο τοΰ 1233 2. 

Οί μοναχοί τής Πάτμου, ήδη μετά το 1201, ειχον επιτύχει, ώς ε'ίδομεν 

ανωτέρω s , τήν παραχώρησιν τής έν Φ υ γ έ λ ο ι ς μονής άγιου Γεωργίου τοΰ Δυ-

σικοΰ. Το 1216, δια ποΛητηρίου εγγράφου, ό Βασίλειος ό Γαβαλάς έπώλει είς τήν 

μονήν Πάτμου καί δι' αυτής προς τό μετόχων τοϋ αγίου Γεωργίου τοϋ Δυσικον 

κτήματα του, κείμενα εις τήν περιοχήν έκείνην (MM, σελ. 1 7 4 - 1 7 5 ) . 

Έ ξ άλλου, το αυτό έτος 1216, ό αυτοκράτωρ Θεόδωρος ό Αάσκαρις έδωρεϊ-

το είς τήν μονήν Πάτμου, κατόπιν ενεργειών τών μοναχών Νεοφύτου τοΰ Καππα-

δόκη καί 'Αρσενίου, το παρά τά Παλάτια μετόχιον τοΰ Π ύ ρ γ ο υ , το όποιον 

παλαιότερον άνήκεν είς τήν έν Κωνσταντινουπόλει μονήν τής Πανάχραντου. Το 

χρυσόβουλλον τής δωρεάς ταύτης δεν διεσώθη, άλλα γνωρίζομεν το περιεχόμενόν 

του έκ τής απογραφικής αποκαταστάσεως τών κρατικών λειτουργών, ή οποία 

έγένετο το αυτό έτος (βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, Β' τόμος, άρ. 61). Τοιουτο

τρόπως περιήλθον είς τήν μονήν Πάτμου καί ^α^τώα δικαιώματα σχετικά προς 

τον Πύργον (αυτόθι). 

Αλλ' οί μοναχοί τής Πάτμου έζήτησαν το 1221 δπως έπικυρωθή ή δωρεά 

αυτή τοΰ μετοχίου τοϋ Πύργου καί τών αλυκών αύτοΰ, δπερ καί έγένετο, δυνάμει 

χρυσοβούλλου σιγιλλίου τοΰ αύτοκράτορος (ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 13). Ό κύριος λόγος 

δια τον όποιον έζήτουν το μετόχιον τοϋτο ήτο, δπως, διαπερώντες από της Πάτμου, 

εχουσι τοϋτο και εις καταμονήν και άνάπανσιν και είς καταφυγήν και άσφάλειαν 

(στ. 19 - 20 ) έν καιρώ πειρατικών επιδρομών, καί ώς αγκυραν, κατά τήν έκφρα

ση» τοϋ χρυσοβούλλου σιγιλλίου (βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 13, στ. 32). 

Κατά τήν περίοδον ταύτην ή μονή Πάτμου φέρεται κατέχουσα επίσης 

τήν παρά τά Παλάτια μ ο ν ή ν τής Θεοτόκου τής Κ ε χ ι ο ν ι σ μ έ ν η ς , δυνάμει 

χρυσοβούλλου τοΰ 'Ιωάννου Γ ' Βατατζή, μετά πολλών κτήσεων, πάροικων, κλπ. 

Τό άρχεϊον τής Πάτμου διασώζει πολλά χαρτφα δικαιώματα αυτής, προερχό

μενα έκ τών μητροπόλεων Μιλήτου καί Λίμνης, έκ τής επισκοπής τοϋ Ίεροΰ 

κλπ., ένθα ύπήγοντο πολλαί κτήσεις τής μονής. 'Αλλά το χρυσόβουλλον τής δω

ρεάς 'Ιωάννου τοΰ Βατατζή δεν διεσώθη. Τήν μαρτυρίαν ταύτην παρέχει χρυσό

βουλλον Μιχαήλ Η' τοΰ Παλαιολόγου (βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 14, στ. 

2 8 - 3 5 ) τοΰ έτους 1259, συμφώνως προς το όποιον ή μονή τής Κεχιονισμένης, 

συστασα καί βελτιωθεϊσα παρά 'Ιωάννου τοΰ Μονοχυτρά, προσεκυρώθη εις τήν 

μονήν Πάτμου διά χρυσοβούλλου τοΰ Βατατζή ( 1 2 2 2 - 1 2 5 4 ) . Τά περί χρυσο

βούλλου τοϋ Βατατζή επιδέχονται, ώς θα ϊδωμεν 4 , αμφισβητήσεις. 

1. A n g ο 1 d, Nicaea, σελ. 104.—A h r w e i 1 e r, Byzanee et la mer, σελ. 316. 
2. Αυτόθι, σελ. 317 κέ — A n g ο 1 d, ενθ' άνωτ., σελ. 114 [1249;] κέ. 
3. Βλ. ανωτέρω, σελ. *67, καί κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 12, σελ. 117. 
4. Βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 25 (σχόλια). Έ ξ Αλου, είς σωζόμενα έγγραφα τής έποχης τοϋ Βατατζή, 

ή μονή της Κεχιονισμένης μνημονεύεται πάντοτε ώς α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο ς , ουδέποτε δέ ώς μετόχιον τής έν Πάτμω 
μονής (πρβλ. αυτόθι). 
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Ή μονή τής Πάτμου ώς πνευματικόν κέντρον εκτείνει τήν άκτινοβολίαν 

της δχι μόνον εις τάς πέριξ αυτής νήσους τοΰ νοτιοανατολικοΰ Αίγαίου, άλλ' είς 

πολύ εύρύτερον κύκλον, άπο τής Κρήτης μέχρι τής Μικράς 'Ασίας. Τροφοδοτεί 

με βιβλία δεκάδας μοναστικών κέντρων κατά τον Ι Γ ' αιώνα. Μαρτυροΰν τοΰτο 

σ η μ ε ι ώ μ α τ α δ α ν ε ι σ μ ο ΰ β ι β λ ί ω ν , τά όποια ήσαν άναγεγραμμένα έπί τοϋ 

νώτου τοΰ καταλόγου βιβλίων καί Ιερών σκευών, τοΰ δημοσιευθέντος ύπο τοΰ Diehl 

(πρβλ. ανωτέρω, σελ. *82). Δυστυχώς σήμερον είναι αδύνατος ή άνάγνωσις αυτών, 

διότι έ'χει κολληθή έπί τοΰ νώτου τοΰ καταλόγου παχύς χάρτης συντηρήσεως καί 

ή κατάστασις τοΰ εγγράφου δέν επιτρέπει τήν άποκόλλησιν τούτου. 

Τά βιβλία ταΰτα δανείζονται ή παραχωροΰνται : α' ) εις μετόχια τής μονής 

αγίου 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου, ώς τά μνημονευμένα μετόχια Λέρου, το έν Κρήτη 

μετόχιον τοΰ Ψυχροΰ, το τών Φυγέλων, το τοΰ Πύργου, ό άγιος Παντελεήμων 

(προφανώς ό ανήκων εις τήν μονήν τής Κεχιονισμένης ) *, μετόχιον τής Κώ, κ.ά. 

β') είς μοναχούς ή άναχωρητάς τής έπί τοΰ Λάτρου μονής τοΰ άγιου Παύλου, 

τοΰ αγίου Μερκουρίου τών Παλατίων, εις μοναχούς τής Σάμου, τής Καλύμνου 

κλπ. γ ' ) είς λαϊκούς, ιδίως μέλη γνωστών οικογενειών έκ Παλατίων ή έκ Κρή

της : εις Γεώργιον τών Έξώτροχον, προς τον πενθερον τοϋ κϋρι Σάββα, προς 

τον αύτάδελφον τοΰ Πισσίτου, προς τον Προβατάν, κ.ά. 

Δεν δυνάμεθα νά χρονολογήσωμεν μετ' ακριβείας τά σημειώματα ταΰτα. 

Ό μνημονευόμενος έν τέλει καθηγούμενος Πάτμου Νικόδημος είναι άγνωστος άλλα-

χόθεν. Ε π ε ι δ ή πάντως έν τ ω καταλόγφ τούτφ κατονομάζονται, μεταξύ άλλων, το 

μετόχιον τοϋ Ψυχροΰ, το παραχωρηθέν εις τήν μονήν Πάτμου τό 1196 (βλ. κατω

τέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 21), το τών Φυγέλων (post 1201, βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, 

άρ. 12), το μετόχιον τοϋ Πύργου (1216, βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, τόμ. Β', άρ. 

61 ) καί μετόχιον τής Κώ 2, ό κατάλογος συνετάχθη προφανώς μεσοΰντος τοΰ I B ' 

αίώνος,ή δέ β' Ινδικτιών πρέπει, κατά ταΰτα, νά αντίστοιχη προς το έτος 1244. — 

'Ιδού τά σημειώματα ταΰτα : 

'Από τών εντανθοϊ άναγεγραμμένων βιβλίων, εδόθη προς τον σεβαστον κνριν Σ ά β β αν 

Κλϊμαξ και δ βίος τον άγίον 'Ανδρέου τοΰ δια Χριστόν ααλοΰ' προς τον εντή Κ α λ ύ μ ν ω 

άναχωρητήν βιβλίον σωματώον Τριφδιον και Εύχολόγιον βαμβνκινον (προς) τον εν τη 

Στροβήλω μοναχον όκτωηχόπονλα δύο, στιχεροκαθίσματα και οί αναστάσιμοι κανό

νες- προς τον πατέρα τοΰ μονάχου Μαξίμου έν τη Κρήτη Κλϊμαξ, βαμβνκινον 

εις τα Φ ν γ ε λ α διμηναϊον σωματώον, 'Ιανουάριος και Φεβρουάριος' προς τον Καν ά-

β ιν μονόμηνον Δεκέμβριος, σωματώον εις το μετόχιον τής Λέρου σχηματολό-

γιον, βαμβνκινον είς τον ίίγιον Παντελεήμονα κατά Ματθαίον, σωματώον' προς 

τον πενθερον τον κΰρι Σάββα τον Ευεργετικού [sic] το ήμισυ, βαμβνκινον εις τον αγιον 

1. Βλ. π.χ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 14, στ. 34 (τοϋ ε"τους 1259). 
2. Ή μονή Πάτμου άποκτ^ επισήμως ώς μετόχιον αυτής τήν έν Κω μονήν τών Σπονδών το 1258 (MM, 

σελ. 193). Άλλ" είς όρισμόν τοΰ αύτοκράτορος 'Ιωάννου Δ' τοϋ 'Οκτωβρίου 1258 (κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ 26), 
αναφέρεται δτι, δυνάμει προγενεστέρων ορισμών, ή μονή Πάτμου κατέχει ήδη έν Κφ τά τοΰ Περιπάτου και τής 
Άντιμαχείας (άρ. 26, στ. 7). 
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Π α ν λ ο ν τον εν τώ Λ ά τ ρ φ κατά Ίυ>άννην τελχία ερμηνεία τοϋ Χρνσοστόμον, βαμβύ-

κινον είς τά Παλάτια εν τή μονή τοΰ άγίον Μ ε ρ κ ο ν ρ ί ο ν μηναιον βαμβνκινον 

'Οκτώβριος, και γεροντικσν σωματώον προς τον αύτάδελφον τον Π ι σ σ ί τ ο ν Τριώδιον 

τέλειον σωματώον προς τον Κ αν ά β ι ν έν τή Σ ά μ ω Προβατάν βιβλιδόπονλον βαμβν

κινον έχον εν τή αρχή τον άγίον Άνδρέον Κρήτης είς τον άνθρώπινον βίον, καί ετέρων δια

φόρων προς τον Έξώτροχον κΰριν Γεώργιον ψαλτήριον σωματώον' προς τον 

παπάν Σ ά μ ι ο ν τον Τζιβηλέαν τα θαύματα τον 'Αρχαγγέλου' άπελιφάσθη καί 

έτερον βιβλιδάριον λιτον τοΰ Ίώβ. 

f 'Εδόθησαν εις το μετόχιον τοΰ Πύργου βιβλία, εναγγέλιον σαββατοκνρια-

κσν λιτόν, έορτυλόγιον, όκτωήχου κομμάτια β', ενχολόγιον, πατερικον βαμβνκινον πά

λαιαν, έτερον βιβλίον Χρνσοστομικον Εχον διαφόρονς λ.όγονς, άλλαγήν μετά τής άκολονθίας 

αυτής, κονδάκια β', Χρυσόστομος καί άγιος Βασίλειος, καί έτερον βιβλίον σωματώον δλό-

κληρον τριώδιον.— 'Ομοίως και είς τον Ψ ν χ ρ ò ν τετράηχον ην εγραψεν δ μοναχός Ήσαίας' 

έτερον τριώδιον άρχόμενον άπο τον Τελώνον καί τοΰ Φαριααίον μέχρι τοΰ μεγάλον Σαβ

βάτου' έτερον βιβλίον πατερικόν, τα αμφότερα βαμβνκινα.— εδόθησαν εις τήν Κ ώ είς το 

μετόχιον βιβλία δέκα, τα μεν οκτώ μηναία, τα β' απόστολος, Εναγγέλιον σνν Προφη

τείας παρά τοΰ πανοσιωτάτου πατρός ημών και καθηγουμένου κυροΰ Νικόδημου καί 

ποδέα μία καινούργια τώ κνρι Γαλακτίωνι τώ οικονομώ.—'Τνοικτιώνος β'. 

Ερείσματα τής μονής εις τάς πέριξ νήσους καί είς Κρήτην. — Οί μοναχοί 

τής Πάτμου δεν ήρκέσθησαν είς τήν άπόκτησιν κτήσεων έπί τής Μικρασιατικής 

παραλίας μόνον. Μόλις οί αυτοκράτορες τής Νικαίας έγιναν κύριοι γειτονικών 

τής ΓΙάτμου νήσων, οί μοναχοί τής Πάτμου, προβλέποντες ίσως τον έπερχόμενον 

τουρκικον κίνδυνον, επιδιώκουν παραλλήλως νά αποκτήσουν μετόχια εις τόπους 

πλέον ασφαλείς, ώς είναι μεγάλαι νήσοι τοΰ Νοτιοανατολικού Αίγαίου. 

Έ ξ όρισμοΰ τοΰ ανηλίκου αύτοκράτορος 'Ιωάννου Δ' τοΰ Δούκα, απολυ

θέντος τον Όκτώβριον τοΰ 1258 (κατωτέρω ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 26), πληροφορού

μεθα, ώς ήδη ελέχθη, δτι οί Πάτμιοι μοναχοί κατεϊχον ήδη έ ν Κ ω τα τοϋ Πε

ριπάτου καί τής Άντιμαχείας, κτήσεις αί όποϊαι ανήκον πάλαι ποτέ εις τον δσιον 

Χριστόδουλον, ουδόλως δέ ευκαταφρόνητοι (βλ. ανωτέρω, σελ. *30). 

Τον Μάιον τοΰ 1258 διά σιγιλλίου ό πατριάρχης 'Αρσένιος ό Αύτωρειανος 

έδωρεϊτο εις τον καθηγούμενον Πάτμου Γερμανον καί τήν ύπ' αυτόν μονήν αγίου 

'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου, τήν έ ν Κ ω κατεστραμμένην πατρ^αρχικήν μ ο ν ή ν 

τών Σ π ο ν δ ώ ν , ύπο τον δρον δπως ούτος άνεγείρη ταύτην έκ νέου καί έγκα-

ταστήση έν αύτη μοναχούς. Ουδείς δέ, επίσκοπος ή μητροπολίτης ή κρατικός 

λειτουργός, έδικαιοΰτο εφεξής νά έγείρη αξιώσεις έπί τής μονής ταύτης *. 

Προς τούτοις, οί έν Πάτμω μοναχοί κατέχουν κατά τήν περίοδον ταύτην 

καί έ ν Κ ρ ή τ η μετόχιον, τήν μ ο ν ή ν τοΰ Σ τ ύ λ ο υ , μετόχιον το όποιον θά 

διατηρήσουν καί κατά τους μετέπειτα αιώνας. 

ί. MM, σελ. 193 - 195, άρ. 72.— L a u r e n t , Régestes, άρ. 1337.— Εις ίγγραφον τοϋ 1263 (κατωτέρω, 
ΕΓΓΡΑΦΑ, τόμ.. Β', άρ. 69) αναγράφεται: γη μοδιών διακοοΊων ΐοΰ μετοχίου τής Θεοτόκου τωι» Σπονδών, 
ής τό τέλος προαπεχαρίσϋη μεν και άτιεχαρίσθ-η τφ μέρει τής μονής παρά τον [. . . ] βασιλέως [. . . ] 'Ιωάννου 
[Γ'] τοΰ Δούκα, .. κλπ. Δέν είναι σαφές περί ποιας μονής πρόκειται : περί τής μονής τών Σπονδών ή περί τής 
μονής Πάτμου.— Πρβλ. D ö 1 g e r, Regesten, άρ. 1856. 
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Πρώτη επίσημος μαρτυρία τοΰ μετοχίου τοΰ αγίου 'Ιωάννου τοΰ Στύλου 

άπαντα είς τήν συνθήκην τήν γενομένην μεταξύ τοΰ δοΰκα τής Κρήτης Dome

nico Dolfier καί τών επαναστατών Κωνσταντίνου Σεβαστού Σκορδίλη καί Θεο

δώρου Μελισσηνοΰ, τον Σεπτέμβριον τοΰ 1219 '. Περί τοΰ μετοχίου τούτου, δπερ 

δέν μνημονεύεται εις τά σωζόμενα έγγραφα τών βυζαντινών αυτοκρατόρων, βλ. καί 

κατωτέρω, σελ. *96 κέ. 

Τα πλοία τής μονής δεν έπαυσαν καί μετά το 1204 νά διαπλέουν το φραγκο-

κρατούμενον Αιγαίον, άπο τής βενετοκρατούμενης Κρήτης μέχρι τών μικρασια

τικών λιμένων τοΰ κράτους τής Νικαίας. 

Έ γ γ ρ α φ α τής περιόδου ταύτης αναφέρονται είς φορολογικάς άπαλλαγάς, 

χορηγηθείσας είς π λ ο ι ά ρ ι α (πλατύδια ) ä τής μονής Πάτμου. Το 1214 ό Θεό

δωρος Λάσκαρις, δια προστάξεώς του, παρεχώρησε φορολογικάς άπαλλαγάς εις 

δύο πλατύδια τής μονής Πάτμου. 'Αξίζει νά σημειωθή δτι ή χρησιμοποιούμενη 

ένταΰθα φρασεολογία, ό τύπος καί ή δλη έμφάνισις τοΰ εγγράφου, ή αμελής γραφή 

αύτοΰ, δεικνύουν σαφώς τήν γενικήν τάσιν απλουστεύσεως τών διαδικασιών, ή 

όποια χαρακτηρίζει τήν Γραμματείαν τής Νικαίας s . 

Δέν αναφέρονται περισσότεραι λεπτομέρειαι, ώς ή επιτρεπομένη χωρητικότης 

τών πλοιαρίων, τά όποια, σύν τοις άλλοις, δέν ύποχρεοΰνται είς έξαντλητικον «εξα-

μον», άμα τη ανελκύσει αυτών. 

Τά πλατίδια ταΰτα δικαιοΰνται νά πλέουν είς πάντας τους λιμένας τους ανή

κοντας ε'ις τήν αύτοκρατορίαν τής Νικαίας. Είς τήν πρόσταξιν τοΰ 1214 κατονο

μάζονται τά παράλια τής 'Ανατολής, το εμπόρων ( = λιμήν ) τής Άναίας, τών 

Φυγέλων, τα Λινοπεράματα, ή Σμύρνη, τα Παλάτια, το Ιερόν κα.ί το Μελα-

νούδιον. 

Είς έγγραφον τοΰ 'Ιωάννου Βατατζή τοΰ έτους 1244, δυνάμει τοΰ όποιου 

έπικυροΰνται αί φορολογικαί άπαλλαγαί τών δύο τούτων πλοιαρίων (τάς όποιας 

άνενέωσε δι' απολυθέντος έγγραφου " καί ή σύζυγος αύτοΰ Ειρήνη, ή μετέπειτα 

μοναχή Ευγενία), αναφέρονται ωσαύτως, πλην τών άνο^τέρω, αί σκάλαι Στρο

βίλου, Εφέσου καί Σαμψών. "Ισως ή άπαρίθμησις αΰτη δεν είναι τυχαία, άλλ' αν

τικατοπτρίζει τήν όλονέν προϊοΰσαν έπιρροήν τής αυτοκρατορίας τής Νικαίας. 

Τέλος, έ'γγραφά τίνα μνημονεύουν αορίστως π ε ι ρ α τ ι κ ά ς έ π ι δ ρ ο

μ ά ς , ώς το ήδη μνημονευθέν (σελ. *87) περί τής παραχο>ρήσεως τοΰ Πύργου 

έ'γγραφον τοΰ Θεοδώρου Λασκάρεως, τοΰ έτους 1221. 

1. T a f e l - T h o m a s , Urkunden, τόμ. Β', σελ. 213, άρ. 255. — Πρβλ. Μ α λ τ έ ζ ο υ, Τα λατινικά 
έγγραφα τοΰ Πατμιακοϋ 'Αρχείου, σελ. 350. 

2. Ή λέξις πλατύδιον (όρθότερον ίσως πλατίδιον) προέρχεται έκ τοΰ πλάτη, κατά τον D ö 1 g e Γ, Schatz
kammer, σελ. 46. 

3. Πρβλ. D ö l g e r - K a r a y a n n o p o u l o s , Urkundenlehre, σελ. 34 κέ. [ = σελ. 109 κέ.]. 
4. Το έγγραφον τοϋτο μνημονεύεται είς μεταγενέστερον δρισμον τοϋ αύτοκράτορος Μιχαήλ τοΰ Η' (βλ. 

κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 33, τοϋ έτους 1264). 
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Γενικώτεραι ίστορικαί ειδήσεις δέν περιέχονται, ώς εικός, είς τά χαρτφα 
δικαιώματα τών μονών. Μεταξύ δμως τών εγγράφων τής περιόδου ταύτης συγκα
ταλέγεται καί εν γράμμα τοΰ ιερέως Νικήτα Καραντηνοΰ τής μητροπόλεως Μι
λήτου (γνωστού καί εξ άλλων εγγράφων) προς τον καθηγούμενον τής Πάτμου, 
ένθα ούτος εξιστορεί κατά τρόπον λίαν γραφικόν, αύθόρμητον καί παραστατικόν, 
γεγονότα τής εποχής του. Το κείμενον τοϋτο αποδεικνύεται λίαν αξιόπιστος πηγή 
δια τά σύγχρονα γεγονότα. Έγράφη το 1256, μνημονεύει δέ νίκας τοΰ αύτοκρά
τορος Θεοδώρου Β' τοΰ Λασκάρεως κατά τήν «εις Δύσιν» έκστρατείαν του, σύναψιν 
ειρήνης μετά τοΰ τσάρου τών Βουλγάρων Μιχαήλ Άσάν, συνθήκην δι' ής ό δεσπό
της τής 'Ηπείρου παρεχώρησεν εις τον Θεόδωρον το Δυρράχιον κλπ. Μεταξύ 
άλλων αναφέρει δτι ό Σουλτάνος τοΰ 'Ικονίου ήττήθη παρά τών Τατάρων καί δτι 
ό Μιχαήλ Παλαιολόγος έπολέμησε παρά το πλευρόν τών Σελτζούκων κατά τών 
Τατάρων, τελικώς δμως κατέφυγεν είς κάστρον κλπ. '. 

Οί καθηγούμενοι τής μονής Πάτμου κατά τήν περίοδον ταύτην δέν εϊναι 
επακριβώς γνωστοί. Ώ ς ελέχθη ανωτέρωä, μέχρι τουλάχιστον τοϋ Δεκεμβρίου 
τοΰ 1203 διετέλει καθηγούμενος ό 'Αρσένιος. Το 1206 s μνημονεύεται ό καθηγού-
μενος Ευθύμιος, περί τοΰ οποίου δέν υπάρχει ουδεμία άλλη μαρτυρία. Το 1214 4, 
κατά τήν διεξαγωγήν διαπραγματεύσεων περί τής δωρεάς τοϋ μετοχίου τοΰ Πύρ
γου, μνημονεύεται εκ μέρους της μονής Πάτμου δ μοναχός Νεόφυτος δ Καππαδό-
κης. "Ισως ούτος διετέλει τότε οικονόμος καί έγένετο μετέπειτα καθηγούμενος 
τής μονής. 

Προ τοΰ 1258, καθηγούμενος ήτο Νικόδημος τις, ό όποιος, αναγράφεται, 
ώς ελέχθη ανωτέρωδ, είς κατάλογον δανεισμού βιβλίων έκ τής βιβλιοθήκης τής έν 
Πάτμω μονής, κατά τίνα β' ίνδικτιώνα, ήτις δύναται νά συμπίπτη προς το έτος 
1229 ή 1244. 

1. Πρβλ. Ν υ σ τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ , Γράμμα Νικήτα Καραντηνοΰ, σελ. 286-308. 
2. Βλ. ανωτέρω, σελ. *60, 
3. Βλ. ανωτέρω, σελ. *60. 
4. Βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, τόμ. Β', άρ. 61. 
5. Βλ. ανωτέρω, σελ. *88. 
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Ή άνάκτησις τής Κωνσταντινουπόλεως ύπο τών Βυζαντινών (1261) απο
τελεί, βεβαίως, γεγονός γενικωτέρας σημασίας καί άπαρχήν νέας ιστορικής περιό
δου. 'Αλλά δια τήν ίστορ'ιαν τής έν Πάτμω μονής ή απαρχή τής νέας αυτής περιό
δου δύναται νά άναχθή είς το έτος 1259, δτε άνηγορεύθη αυτοκράτωρ ό Μιχαήλ 
Η' ό Παλαιολόγος *, διότι ό αυτοκράτωρ ούτος, ήδη άπο τοΰ Μαΐου τοΰ 1259 
(βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 14), ποικιλοτρόπως καί επανειλημμένους έμερί-
μνησεν υπέρ τής μονής, έπί δύο δεκαετίας καί πλέον. 

Πράγματι, έπί τής βασιλείας τοΰ Μιχαήλ Παλαιολόγου ή μονή Πάτμου 
γνωρίζει περίοδον οικονομικής ανόδου δια τής ανανεώσεως παλαιών ή τής χορη
γήσεως νέων προνομίων καί κτήσεων. 'Αλλ' ή κατάστασις αυτή δέν διήρκεσεν 
έπί πολύ. 

Νέοι κυρίαρχοι είς τάς πέριξ χώρας καί νήσους ανατρέπουν όλονέν τήν βρα

χυπρόθεσμους εκάστοτε παγιουμένην κατάστασιν καί δημιουργοΰν συνέχεις κιν

δύνους ή δυσχέρειας διά τήν έπιβίωσιν τής μονής. 
Ώ ς γνωστόν, μετά τήν άνάκτησιν τής Κωνσταντινουπόλεως, το κέντρον 

βάρους τοΰ κράτους μετατίθεται έκ τής Μικράς 'Ασίας προς τά Βαλκάνια καί τήν 
Δύσιν 2. Τά ανατολικά σύνορα μένουν σχεδόν απροστάτευτα καί ή συνεχής διείσ-
δυσις καί έγκατάστασις τουρκομανικών φύλ.ων είς τήν Μικράν 'Ασίαν δέν συναντί?. 
σοβαρά εμπόδια 3. 

Φυσικον έπακόλουθον τών ανωτέρω ύπήρξεν ή έξασθένισις τής βυζαντινής 
κυριαρχίας είς το Νοτιοανατολικον Αιγαίον, κυρίως μετά το 1282 * καί εφεξής. 
Κατά τους χρόνους εκείνους ιδρύονται έπί τής μικρασιατικής παραλίας δύο εμιράτα 
(beyliks), το τών 'Αιδίνογλου ·\ είς τήν περιοχήν τής παλαιάς 'Ιωνίας, καί τοΰ 
Μεντεσέ6, εις τήν περιοχήν τής Καρίας. 

Κατά τάς αρχάς τοΰ ΙΔ' αιώνος, ολόκληρος σχεδόν ή Μικρά 'Ασία είχε πε

ι Βλ. Χ ρ ι σ τ ο φ ι λ ο π ο ύ λ ο υ , 'Αντιβασιλεία, σελ. 89 καί σημ. 4. 
2. Βλ. O s t r o g o r s k y , Geschichte 3, σελ. 373. — V r y ο n ί s, Asia Minor, σελ. 135 κέ. — Πρβλ. 

κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, σελ. 132, τήν παροιμιώδη σχετικήν προφητικήν φράσιν Μιχαήλ τοΰ Σεναχηρείμ. 
3. Βλ. Π α χ υ μ έ ρ η ν , τόμ. Α', σελ. 310. — Πρβλ. W i 11 θ k, Menlesche, σελ. 16 κέ., 24 κέ. -

V r y ο n i s, ενθ' άνωτ., σελ. 132 κέ., 136 κέ.— N i c o l , Last Centuries, σελ. 48 κέ., 95 κέ. 
4. «Ουδεμία πλέον ουσιαστική άμυνα υφίσταται μετά το 1282» ( V r y o n i s , ενθ' άνωτ., σελ. 136 κέ.). 
5. L e m e r i e , Émirat d'Aydin, σελ. 13 κέ.—V r y ο n i s, hff άνωτ., σελ. 138 κέ. 
6. W i t t e k , Menlesche. 
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ριέλθει υπό τον ελεγχον τών διαφόρων τουρκομανικών φύλων, πλην ελαχίστων 
πόλεων - κάστρων '. 

"Αλλο σημαντικον γεγονός, το όποιον θα έπηρεάση έξ ϊσου τάς τύχας τής 
μονής Πάτμου, εϊναι ή κατάληψις τής Ρόδου το 1309/10 ύπο τών Ίωαννιτών a. 
Ούτοι δέν θα βραδύνουν νά γίνουν κύριοι πασών σχεδόν τών νήσων τής σημερινής 
Δωδεκανήσου. 

Είς τήν περιοχήν τής Βιθυνίας έγκατεστάθησαν κατ' έκείνην περίπου τήν 
έποχήν ή, κατ' άλλην έκδοχήν, ολίγον βραδύτερον, οί 'Οθωμανοί3, οί όποιοι τε
λικώς, συνενώσαντες ύπο τήν ήγεσίαν των τά κατατετμημένα είς μικρά κρατίδια 
τουρκομανικά καί τουρκικά φΰλα, έμελλαν νά υποτάξουν το Βυζάντιον όλόκληρον 4. 

Είς τά γενικώτερα ταΰτα ιστορικά πλαίσια εντάσσεται καί ή περαιτέρω 
τύχη τής έν Πάτμω μονής. 

Τα έγγραφα τής περιόδου ταύτης, δσα αμέσως ή εμμέσως είναι γνωστά, 
ήτοι τά διασωθέντα μέχρις ημών καί τά μνημονευόμενα, είναι όντως πολλά : χρυ-
σόβουλλα καί κυρίως ορισμοί τοΰ Μιχαήλ Η' καί τής συζύγου του Θεοδώρας, έγ
γραφα διαφόρων αξιωματούχων, έν συνεχεία δέ έγγραφα απολυθέντα ύπο 'Αν
δρόνικου τοΰ Β' καί 'Ανδρόνικου τοΰ Γ' ή ύπο αξιωματούχων τής εποχής των, 
άλλα καί πατριαρχικά σιγίλλια, διαθήκαι καθηγουμένων, κλπ. Τά περισσότερα 
τών αυτοκρατορικών έγγραφων ανήκουν είς τά ετη τής βασιλείας τοΰ Μιχαήλ. 
'Από τοΰ 1329 καί μετέπειτα, μέχρι τοϋ 1453, τά σωζόμενα έγγραφα είναι πολύ 
ολίγα, δέν έπαρκοΰν δέ δια νά άρυσθώμεν ειμή πενιχράς καί σποραδικάς ειδήσεις 
περί τών τυχών τής μονής Πάτμου. Τάς μαρτυρίας ταύτας έν μέρει μόνον συμ-
πληροΰν πληροφορίαι παρεχόμεναι ύπό έγγραφων μή ελληνικών τοΰ αύτοΰ αρ
χείου, ώς καί ποικίλαι άλλαι ίστορικαί πηγαί. 

Έ κ τών αφηγηματικών πηγών τής περιόδου ταύτης Διήγησις θαύματος τοϋ 
οσίου Χριστοδούλου, έπισυμβάντος το 1280, θά έξετασθή είς το οίκεϊον κεφάλαιον. 

Το περιεχόμενον τών έγγραφων, ταξινομούμενον κατά θέματα, αναφέρεται 
κατά κύριον λόγον, ώς εικός, είς μετόχια καί κτήσεις τής μονής, άλλα καί εις 
διάφορα άλλα ζητήματα, είς τά πλοϊα τής μονής, το αύτοδέσποτον αυτής, κλπ. 

1. V r y o n i s , Asia Minor, σελ. 137 κέ.— Περί τη; δημιουργίας τών διαφόρων εμιράτων βλ. N i c o l , 

Last Centuries, σελ. 150 κέ. 
2. Πρβλ. Α. L u t r c l l , The Knights Hospitaliers of Rhodes in the 14th C , Var iorum R e p r i n t s , 

σελ. 283 κέ.— Κατά τόν συγγραφέα, ή κατάληψις της νήσου ήρχισε τα 1306, έπερατώθη δέ τό 1309/10.— Πρβλ. 
L e r a o r l e , Emirat d'Aydin, σελ. 38 [1308;).— N i c o l , ενθ" άνωτ., σελ. 151 [1308]. 

3. Β. W e r n e r , Die Geburt einer Grossmacht - Die Osmanen, Βερολϊνον 1966, σελ. 93 κέ. — V r y o-
n i s, Asia Minor, σελ. 138.— N i c o l , ενθ' άνωτ., σελ. 153 κέ.— Περί τών ύστερογενών θρύλων της γενεαλογίας 
τών Οθωμανών βλ. H.A. G i b b o n s , Foundation of the Ottoman Empire, 'Οξφόρδη 1916, σελ. 17 κέ. 

4. Πρβλ. Δ ο ύ κ α ν (ÎxS. G Γ e e u, σελ. 75) : έπει δε ό Παγιαζήτ τ ας πολυαρχίας πάϋας 
[ = τα διάφορα εμιράτα, beylik, oudj κλπ.] έξήρεν εχ προσώπου τής Άαιάτιους γης, καί Βιθυνίας καί Φρυγίας, 
Μυύίας λέγω και Καριάς καί μονάρχης έγένετο...— Διά τους λόγους, oi όποιοι επέτρεψαν είς τους 'Οθω
μανούς να επιτύχουν τήν ϊδρυσιν καί έδραίωσιν ενός ενιαίου κράτους, έν αντιθέσει προς τα φθίνοντα, καί έκλι-
πόντοι τελικώς, άλλα τουρκομανικά κρατίδια, βλ. N i c o l , Last Centuries, σελ. 154 κέ. 
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Το αύτοδέσποτον τής μονής, ώς εϊδομεν ανωτέρω (σελ. *64 κέ. ), είχε κινδυ
νεύσει νά καταλυθή περί τα μέσα τοΰ IB' αιώνος, δτε αΰτη περιήλθεν έπι βραχύ τι 
διάστημα ύπο τον έπίσκοπον 'Ικαρίας. Μετά Ινα αιώνα καί πλέον, τήν μονήν Πάτμου 
επεδίωξε νά ύπαγάγη ύπ' αυτόν ό επίσκοπος Λέρου Νείλος. Τοΰτο συνάγεται έκ 
σωζόμενου πατριαρχικοΰ σιγιλλίου, το όποιον (άνευ χρονολογικών ενδείξεων) 
έχει άπολυθή έπί καθηγουμένου Γερμανοΰ (άναλαβόντος τήν ήγουμενίαν ολίγον 
προ τοΰ 1258 καί ήγουμενεύοντος εισέτι το 1280). Δια τοΰ εγγράφου τούτου 
ό πατριάρχης αποφαίνεται επισήμως δτι δ επίσκοπος Λέρου δέν δικαιοΰται νά 
προβάλη δικαιώματα έπί τής μονής, ή οποία θα παραμείνη, ώς ήτο ανέκαθεν, 
άκαταδούλωτος 1. 

Τα πλοία τής μονής, ώς εϊδομεν, δυνάμει βασιλικών ορισμών, εΐχον τύχει 

φορολογικών απαλλαγών έπί Θεοδώρου Β' Λασκάρεως καί 'Ιωάννου Βατατζή 

(βλ. ανωτέρω, σελ. *90). Έν τούτοις, οί διενεργοϋντες εις τάς σκάλας, ένθα ταΰτα 

προσωρμίζοντο, παρεΐχον οχλήσεις είς τους μοναχούς, τους ποιοϋντας τήν διακο-

νίαν τών πλοιαρίων, απαιτούντες, άλλοτε μεν το κομμέρκιον, άλλοτε δέ το σκα-

λιατικόν κ.ά.τ. 

Διά τούτο οί μοναχοί προστρέχουν επανειλημμένως είς τον αυτοκράτορα 

Μιχαήλ ή τήν σύζυγον αύτοΰ Θεοδώραν, ή κατόπιν εις τον Άνδρόνικον τον Β', 

ίνα επικυρώσουν ήδη παρασχεθείσας φορολογικάς άπαλλαγάς πλοίων. Ούτω, εντός 

μιας εικοσαετίας, άπο τοΰ 1264 μέχρι τοΰ 1283, άπελύθησαν εξ επίσημα έγγραφα 

υπέρ τών πλοιαρίων τής μονής. 
'Αλλά τά πλείστα τών έγγραφων τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοΰ ΙΓ' αιώνος ανα

φέρονται, ώς ελέχθη, είς μετόχια καί κτήσεις τής μονής Πάτμου. 

Μετόχια καί κτήσεις έν Μικρά 'Ασία κατεϊχεν ήδη ή μονή Πάτμου, ώς 
εϊδομεν (ανωτέρω, σελ. *86 κέ. ). Εις το μετόχιον τοΰ Π ύ ρ γ ο υ , οί μοναχοί τής 
Πάτμου εΐχον ανεγείρει εκκλησίας καί οίκοδομάς 2. Ωσαύτως, ό καθηγούμενος Γερ
μανός εΐχεν αγοράσει χωράφια και εντός τοϋ Πύργου, ένθα άνήγειρεν οικήματα 
καί ίδρυσε κάθισμα διά τους μοναχούς τής ύπ' αυτόν μονής 3. 

'Από τοΰ 1259 καί εφεξής, ύπο τήν μονήν Πάτμου ύπήγετο οπωσδήποτε 
ή ήδη μνημονευθείσα * μ ο ν ή τής Κ ε χ ι ο ν ι σ μ έ ν η ς , ώς μαρτυρεί χρυσό
βουλλον Μιχαήλ Η' τοΰ Παλαιολόγου, τοΰ έτους 1259 (βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, 
άρ. 14, στ. 28 - 35). 'Αλλ' ή υπαγωγή αυτή δέν διήρκεσεν έπί πολύ. Ή τελευταία 
ρητή μαρτυρία τής μονής Κεχιονισμένης ώς μετοχίου τής Πάτμου ανάγεται είς 
τό έτος 1269 (βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 35). "Οσα αναγράφει σχετικώς 
έν τή Διαθήκη του ό καθηγούμενος Γερμανός, δέν είναι σαφή : δέν δυνάμεθα δηλ. 

1. MM, σελ. 203.— L a u r e n t, Régestes, άρ. 1782. 
2. MM, σελ. 232. 
3. MM, σελ. 230-231. 
4. Βλ. ανωτέρω, σελ. »87. 
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νά συμπεράνωμεν μετ' ασφαλείας ποϊαι έκ τών μνημονευομένων κτήσεων ανήκουν 

εισέτι (το 1272) εις τήν μονήν Πάτμου, καί ποίας οφείλει νά ανάκτηση ο διάδο

χος του έν τή ήγουμενία '. Έ ξ άλλου, έγγραφον τοΰ επί τοϋ κανικλείου, τοΰ έτους 

1273, άναφερόμενον εις τήν μονήν τής Κεχιονισμένης 2, ούδεμίαν έξάρτησιν αυτής 

έκ τής μονής Πάτμου μνημονεύει. Ή παράλειψις αύτη θά ήτο αδικαιολόγητος καί 

ανεξήγητος, αν συνέβαινεν ή μονή Κεχιονισμένης νά είναι εισέτι μετόχιον τής 

Πάτμου. Ωσαύτως, τό χρυσόβουλλον τοϋ 1292 (κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 15), 

το έπίκυροϋν πάσας τάς κτήσεις τής μονής Πάτμου, μεταξύ τών όποίο^ν καί κτή

σεις έν Μικρά 'Ασία (ώς τό μετόχιον Πύργου, κλπ. ), δέν απαριθμεί μεταξύ αυτών 

καί τήν μονήν Κεχιονισμένης 3. 

Ό Μιχαήλ Παλαιολόγος το 1259 δωρεΐται εις τήν μονήν άγιου Ιωάννου 

τοΰ Θεολόγου, το παρά τά Παλάτια χωράφιον Γ ω ν ί α τοΰ Π ε τ ά κ η (βλ. 

κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 14), το ποτέ ανήκον είς τήν πρόνοιαν τοΰ γαμβρού 

τοΰ αύτοκράτορος Μανουήλ Κομνηνοΰ τοΰ Λάσκαρι 4 . Ή δο^ρεά αύτη προσέκρου-

σεν είς παράτυπους απαιτήσεις γειτόνων, διό καί απελύθη σειρά εγγράφων, ρυ

θμίζουσα τελικώς το θέμα υπέρ τών Πατμίων μοναχών 5 . 

Γενικώς ειπείν, ή προηγηθείσα καί είς εύρεϊαν κλίμακα γενομένη παραχώ-

ρησις προνοιών ή άλλων κτήσεων είς σκάλας ή εδάφη τών παραλίων τής Μικράς 

'Ασίας παρά τοΰ Θεοδώρου τοΰ Α ' καί τοΰ υίοΰ του 'Ιωάννου ", εϊτε είς Βυζαντι

νούς, είτε είς Λατίνους, προεκάλεσεν έν συνεχεία συχνάς οχλήσεις εις τους μονα

χούς τής Πάτμου (βλ. π.χ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 25, στ. 17 - 18, άρ. 26, 

στ. 21, κ.ά.) . 

Διά χρυσοβούλλου τοΰ 1259 ό Μιχαήλ έδωρεϊτο είς τήν μονήν Πάτμου καί 

γήν ζευγαριών πέντε, κειμένην είς τό Μ α ν δ ρ α γ ο ύ ρ ι ο ν 7 . Έ ν τή Διαθήκη 

τοΰ καθηγουμένου Γερμανοΰ αναγράφεται δτι υπέρ τής κτήσεως ταύτης εΐχον 

άπολυθή (μέχρι τής συντάξεως τής Διαθήκης, το 1272) εν χρυσόβουλλον (το 

ύπ' άρ. 14 ) καί εξ άγνωστοι ε'ις ημάς ορισμοί8. Το Μανδραγούριον δέν αναφέ

ρεται άλλαχοΰ. 

Προσέτι, ή μονή Πάτμου έκέκτητο, μετά τό 1201, μετόχιον έν Φ υ γ έ-

λ ο ι ς, εις όνομα αγίου Γεωργίου τοΰ Δυσικοΰ (κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 12), 

1. MM, σελ. 232 : Περί δέ τής Κεχιονιϋμένης μονής, ής καί ή όιαθηκοπαράδοαις τον μακαρίου εκείνου Μο-
νοχντρά διέξηοΊ τά περί τούτης, 3τι εν τή μονή τής Πάτμου έξέοοτο ταύτην είς ανάκτηαΊν και έξανάατασιν και εγώ 
μεν, έν τή ζωή ων, ει τι ήδννήθψ ανεκτικά, τα επίλοιπα δε χρέος έχει ή Πάτμος καί de ό ήγονμενεύων άναπληρείν 
καί οννως χληρονομεϊν αυτήν- όμοία>ς καί τοΰ Μανοραγονρίον ζενγηλατείου [ . . ] (τό κείμενον κατά νέαν 
άνάγνωσιν). 

2. Πρβλ. Ν υ σ τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ , Ό ε'πί τοϋ κανικλείου, σελ. 77 κέ. 
3. Περί τοϋ θέματος τούτου βλ. διεξοδικώτερον κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 26 (σχόλια). 
4. Βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 30. 
5. Βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 27, 28, 29, 30 καί τόμ. Β', άρ. 67. 
6·. Πρβλ. A h r w e i l e r , Politique agraire de Nicée, Byzantion 28 (1958/9), σελ. 57 κέ.~ Πρβλ. καί 

O i k o n o m i d è s , Pronoia, σελ. 174 κέ. 
7. ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 14, στ. 50 - 51, inter Iineas. 
fi. MM, σελ. 232. 
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μετά μισθίων δουλευτών 1. Το μετόχιον τοΰτο μνημονεύεται μεταξύ τών κτήσεων 

τής μονής Πάτμου μέχρι τοΰ 1329 (κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 17, στ. 46-48). 

Μετόχια καί κτήσεις είς μεγάλος νήσους τοΰ Αίγαίου. — Οι μοναχοί τής 
Πάτμου, άπο τοΰ ΙΓ' αιώνος καί εφεξής, ενώπιον τής προελάσεως τών Τουρκο-
μάνων έν τή Μικρά 'Ασία, καταπεπονημένοι δέ καί έκ τών συχνών πειρατικών 
επιδρομών, επιδιώκουν, ώς εϊδομεν2, νά αποκτήσουν μετόχια καί κτήσεις εύ-
προσόδους εις μεγάλας νήσους τοΰ Αίγαίου, ώς ή Κρήτη, ή Κώς, ή Λήμνος καί 
ή Χίος. 

Έ ν Κ ώ ή μονή Πάτμου κατέχει κατά τον ΙΓ' αιώνα τρία μετόχια, μετά 
πολλών κτήσεων καί πάροικων : τήν μονήν Θεοτόκου τήν έπονομαζομένην τών 
Σπονδών, τήν μονήν τοΰ Σωτήρος Χρίστου καί τήν μονήν τοΰ 'Άλσους. Το ιστο
ρικόν τών μετοχιών τούτων παρουσιάζει ώρισμένα κενά : αί μοναί αύται, κατά τό 
δεύτερον ήμισυ τοΰ ΙΓ ' αιώνος, ώς πληροφορούμεθα έκ σποραδικών μαρτυριών, 
πολλάκις άπεσπάσθησαν έκ τής μονής Πάτμου 3. 

Ή μονή Πάτμου έκέκτητο, άπο τής εποχής τής ιδρύσεως της, δύο προάστεια 
έν Λ έ ρ ω : τό Τεμένιον καί το Παρθένιον 4, μετά πάροικων 5. Ή μονή Πάτμου 
κατεϊχεν ωσαύτως νησίδια τίνα ώς ή Λειψώ, το Άγαθονήσι κλπ. 6. 

Περί τά τέλη τοΰ ΙΓ' αιώνος, οπωσδήποτε μετά το 1285 Τ, ϊσως καί μετά 
το 12928, ή μονή Πάτμου αποκτά μετόχια καί κτήσεις μετά πάροικων έν Λ ή μ ν ω. 
Το ιστορικόν τών κτήσεων τούτων είναι ολίγον συγκεχυμένον. Διότι, ένώ π.χ. 
έξ άλλων εγγράφων τοΰ πατμιακοΰ αρχείου γνωρίζομεν δτι ή Πάτμος κατεϊχεν 
οπωσδήποτε τό 1329 κτήσεις έν Λήμνω, αύται δέν αναγράφονται είς το χρυσό
βουλλον τοΰ 1329 (κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 17). 'Αξίζει να σημειωθή δτι ή 
μονή Πάτμου διατηρεί εν τουλάχιστον μετόχιον έν Λήμνω μέχρι τοΰ 1448 (κα
τωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 45). 

Ή τύχη τοΰ έν Κ ρ ή τ η μετοχίου τοΰ Στύλου κατά τήν περίοδον ταύτην 
καί μετέπειτα (πρβλ. σελ. *89-*90) είναι γνωστή έκ βενετικών κυρίως εγγράφων 
(τινά τών οποίων σώζονται καί έν ελληνική μεταφράσει). 

Ώ ς συνάγεται έκ τοΰ πλουσιωτάτου τούτου ύλικοΰ, ή παροχή σίτου είς 
τους Πατμίους μοναχούς κατά τους χαλεπούς τούτους χρόνους έξησφαλίζετο σχε-

1. Κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, τόμ. Β', άρ. 62. 
2. Βλ. ανωτέρω, σελ. *89 κέ. 
3. Βλ. καί κατωτέρω, σελ. ΉΟΟ κέ. — Πρβλ. σχόλια εις έγγραφα δημοσίων λειτουργών, κατωτέρω, ΕΓ

ΓΡΑΦΑ, τόμ. Β', άρ. 68 κέ. 
4. Βλ. ανωτέρω, σελ. *36 κέ. 

5. Συμφώνως προς λύσιν τοϋ Μανουήλ Κομνηνού (κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 19), ο'ι μοναχοί τής Πάτμου 
έδικαιοϋντο να διατηρούν είς τάς κτήσεις ταύτας δεκαοκτώ πάροικους ζευγαράτους. 'Αλλά τόν ΙΓ' αιώνα ό αρι
θμός ούτος είχεν αΰξηθη {βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, τόμ. Β', άρ. 68). 

6. Περί τούτων βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, σελ. 51 κέ. 

7. Βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 16, σελ. 144 κέ. 
8. Αυτόθι, ένθα το ιστορικόν τών έν Λήμνω κτήσεων, ώς συνάγεται έκ τών αυτοκρατορικών έγγραφων, γνη

σίων εϊτε πλαστών. 
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δον αποκλειστικώς άπο τοΰ μετοχίου τοΰ Στύλου. Ώ ς σημειοϊ ή συνάδελφος Χρύ
σα Μαλτέζου, «ή Βενετία ουδέποτε ήρνήθη τό δικαίωμα κυριότητος τοϋ μετοχίου 
είς τήν έν Πάτμω μονήν, παρά τήν σκληράν πολιτικήν αυτής έναντι τών ορθοδό
ξων κατοίκων τής Κρήτης, ή όποια χαρακτηρίζει τον ΙΕ' αιώνα» '. Αί σωζόμεναι 
σποραδικώς μαρτυρίαι περί τοΰ μετοχίου τούτου έκ τών βενετικών έγγραφων 
είναι λίαν πολύτιμοι. 'Αναφέρω συνοπτικώς τινά τών στοιχείων τά όποια συνέλε-
ξεν ή Μαλτέζου 2. Ή άναγνώρισις τής υπαγωγής τής μονής τοΰ Στύλου ύπο τήν 
μονήν Πάτμου έπεκυρώθη τον Αυγουστον τοΰ 1267 ύπο τοΰ δόγη τής Βενετίας 
Raider Zen 3 . Τό 1271 ό δόγης Lorenzo Tiepolo επιτρέπει είς τους μοναχούς 
τής Πάτμου νά εξάγουν ετησίως έκ Κρήτης σϊτον 1000 μουζουρίων4. Τό δικαίωμα 
τοϋτο έπεκυρώθη επανειλημμένως ύπο τών βενετικών άρχων, κατά πρώτον δέ 
ύπο τοΰ δόγη Pietro Gradenigo, τό 1307. — Tè 1385, ό καθηγούμενος Πάτμου 
Ίωαννίκιος επιτυγχάνει νά ανανέωση τό παλαιόν τοϋτο προνόμιον, καίτοι οί ρε-
κτορες Χανίων εΐχον απαγορεύσει τήν έξαγωγήν σίτου έκ Κρήτης. — Παραλλή
λως, οί Πάτμιοι μοναχοί ειχον αποκτήσει, παρά τοΰ ρέκτορος Χανίων Pietro 
Barozzi, έκτασιν γης, Ινθα ανήγειραν καταλύματα. Ή έκχώρησις αυτή άνενεώ-
θη τό 1296 «in perpetuarci possessionem» 5. — 'Αλλ' ή μονή τοΰ Στύλου 
έχρησίμευε καί ώς καταφύγιον έν καιρώ πειρατικών επιδρομών 6. — Γενικώς ει
πείν, ή Βενετία έπροστάτευσε ποικιλοτρόπως τό μετόχιον τοΰτο τής έν Πάτμω 
μονής. Ούτω, το 1401 ήκύρωσε δουκικόν γράμμα, δυνάμει τοΰ όποιου ή μονή τοΰ 
Στύλου περιήρχετο ύπο τήν δικαιοδοσίαν τοΰ καθολικοϋ επισκόπου Καλαμώνος '. 
'Αλλά καί μετά τήν ύπαγωγήν τής Πάτμου ύπο τους Τούρκους, τό έπί τι διάστημα 
άποσπαθέν μετόχιον τοΰ Στύλου, επανέρχεται έκ νέου ύπο τήν κυριότητα τής έν 
Πάτμω μονής. 

Έπιδρομαί κατά τής Πάτμου καί τον πέριξ νήσων μνημονεύονται συχνάκις 
είς έγγραφα τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοΰ ΙΓ' αιώνος, καθώς καί εις σύγχρονον άγιο-
λογικόν κείμενον 8. 

ΕΖναι γνωστόν δτι ό 'Ιωάννης Βατατζής (1222-1254) έγένετο κύριος 
νήσων τινών τοϋ Αίγαίου, ώς ή Λέσβος, ή 'Ικαρία, ή Κώς καί ή Ρόδος. Ή πειρα
τεία δμως συνεχίζετο, Ιως δτου ό Μιχαήλ Η' έπανέκτησε τήν κυριαρχίαν τοΰ 
Αίγαίου κατά τό 12769, τή βοήθεια τοΰ έν Εύβοια εδρεύοντος λατίνου τυχοδιώ-

1. Μ α λ τ έ ζ ο υ , ίνθ' άνα,τ., ο-ιλ. 352. 

2. Αυτόθι, σελ. 349 - 374. 
3. Πρβλ. καί MM, σελ. 220. 
4. MM, σελ. 221. 
5. Πρβλ. καί MM, σελ. 387 - 388. 
6. Βλ. κατωτέρω, σελ. *108. 
7. Πρβλ. καί MM, σελ. 222. 
8. Βλ. κατωτέρω, σελ. *103 κέ.— Πρβλ. καί Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οόιος Χριοτόδουλος, σελ. 169 κέ. 
9. C. C h a p m a n , Michel Paléologue, restaurateur de l'Empire byzantin, Παρίσιοι 1936, σελ. 128.— 

D. G e a n a k o p l o s , Michael Paleologus and the West, Μασσαχουσέτη 1959, σελ. 235 κέ. 

13 
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κτου Λικαρίου ', μετά τήν Σύνοδον τής Lyon, ή όποια έκήρυσσε τήν ενωσιν τών 

'Εκκλησιών (1274) 2 , καί μετά τήν άνανέωσιν τής συνθήκης με τήν Βενετίαν 8. 

Είς τά πλαίσια τοΰ ούτω δημιουργηθέντος είς τό Αιγαίον καθεστώτος 

όφείλομεν νά έντάξωμεν τάς μαρτυρίας τών έγγραφων τοΰ πατμιακοΰ αρχείου καί 

τοΰ μνημονευθέντος αγιολογικού κειμένου. 

Ή διαθήκη τοϋ καθηγουμένου Γερμανού καί αί περί τών επιδρομών μαρ-

τυρίαι αυτής άποτελοΰν εύγλωττον ίστορικήν πηγήν. Ό Γερμανός, αξιόλογος πνευ

ματική μορφή τής εποχής του, επαινείται είς πατριαρχικόν σιγίλλιον 'Αρσενίου τοΰ 

Αύτωρειανοΰ : ούτος [. . . ] ήθεσι μεν εκπρέπων τον ευγενή διαζωγραφοϋσιν άνδρα 

και κόσμων, αρετής δε μετέχων και τώ κατ αυτήν εγκαλλυνόμενος εύπρεπεί καί, 

τό όλον ειπείν, έργων τυγχάνων επαινετών ζηλωτής, έργων θεοφιλών εραστής 

κλπ. 4. — Ωσαύτως, ό άγνωστος συγγραφεύς τής Διηγήσεως θαύματος (περί 

ής κατωτέρω), γράφει περί τοΰ καθηγουμένου τούτου : [ . . . ] Γερμανού, ου πολύ 

/ιέν εν αρετής ασκήσει τό κλέος, πλέον δ' εν συνέσει καί πνευματικής περιουσία 

σοφίας, πλείστος δέ γε και ύπερ τοϋ κρείττονος και τοϋ ευσεβούς φρονήματος 

ζήλος 5. — Έ π ί τής ήγουμενίας του συνετάχθη, ώς ήδη ελέχθη ί;, κατάλογος κω

δίκων, εικόνων, ιερών σκευών κλπ. κατά τό έ'τος 1262. 

Είς τήν Διαθήκην του, συνταχθεϊσαν, ώς θά ίδωμεν, τό 1272, ό Γερμανός 

ομιλεί μετά πολλής παραστατικότατος περί τών συχνών πειρατικών επιδρομών 

είς τήν νήσον : 

...μάρτυς μου ό Θεός και ή εμή συνείδη[σις], ουκ άνεπαύθην τοϋ τόπου 

εν και μόν[ον] ενιαυτόν, αλλ' άείποτε κινδύνοις ' προσέφερον τον εντός και 

εκτός ανθρωπον πή μεν τήν εφοδον τών πειρατών τών σνχνώς παρα

βαλλόντων τή μονή είς τό τά νϋν δυνάμενα ή εχόμενα έπιζητεΐν βρώ-

ματα και άλλα εξ άλλων ηδέων, α καί έχει ή ληστρική αυτών παράδοσις-

άξον[γγί]ων, στυππείων, πισσογρο[. . .]ων, [ύπο]δημάτων, παππουτζίων, εκ 

τοϋ ποθεινοϋ και αμέτρητου αυτών μέθης τοϋ οίνου, άλλα και ζημίας πλοια

ρίων γεμάτων, μέχρι και δεκαπέντε καινούργιων 8" τάς δε άπειλάς αυτών 

1. Γ ρ ή γ ο ρ α ς, σελ. 98.— S a n u t o , Diarii, τόμ. 28, σελ. 220 κέ.— Πρβλ. C li a ρ m a n, ενθ' άνωτ., 

σελ. 128 κέ.— G e a n a k o p l o s , ενθ' άνωτ., σελ. 236 κ έ . - Τ h i r i e t, ενθ' άνωτ., σελ. 151 κέ. 

2. W . N o r d e n , Das Papstum und Byzanz, Βερολϊνον 1903, σελ. 470 - 536.— V. L a u r e n t , La 

Croisade et la Question d'Orient sous le l'on tificat de Grégoire X, R e v u e hist , du Sud-Es t européen 22 (1945 ), 

σελ. 133 κέ.— H . E v e r l - K a p p e s o v a , La société byzantine et l'Union de Lyon, Byzant inoslavica 

10 (1949) , σελ. 28 κ έ . — Τ η ς α ύ τ η ς, Une page des relations byzantino-latines. Le clergé byzantin et 

l'Union de Lyon (1274 - 1282), αυτόθι 16 (1955), σελ. 297 κ έ — Πρβλ. καί V. L a u r e n t - J . D a r r o u -

z è s , Dossier grec de l'Union de Lyon, Παρίσιοι 1976. 

3. Περί της χρονολογίας της συνθήκης πρβλ. Ο s t r ο g ο r s k y, Geschichte 3, σελ. 381 [1275]. — D ö I-

g e r , Regesten, άρ. 2026 (εις τό έτος 1277).— Πρβλ. καί Τ 11 i r i e t, ενθ' άνωτ., σελ. 151. 

4. MM, σελ. 193, άρ. 72. 

5. Διήγησις θαύματος, § γ ' , έκ8. Βοΐνη, σελ. 211. 

6. Βλ. ανωτέρω, σελ. "82. 

7. Παρά MM : κινδύνους. 

8. Περί της καταστροφής τών πλοίων τής μονής έκ μέρους τών κατά καιρούς επιδρομέων όμιλοϋν συχνάκις 

τά έγγραφα· πρβλ. π.χ. κατωτέρω, Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α , τόμ. Β', άρ. 60. 
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και μάχ[ας / και βέλη τ[ίς] διηγήσεταν ότι xuì τά αψνχα / " - . · / καί 

αί πόρται τα βέλη αυτών κατετιτρώσκον[το] μετά φωνών και ύβρεων καί 

ταύτα πλειστάκοις χρόνοις ύπέστην, ώς ήσασιν οί αρχαίοι γέροντες, και ήγω-

νίσθην διαφυλάξαι καί τήν /ωνήν καί τήν χώραν '. Και εν τή τον Μάρκου 

Γύζιν πολιορκία και πράσει τον λαού κατεβλήθη ή μονι) κενή, μη εχειν 

εν και μόνον νό/ασμα· άλλ' ή πάσα μία χιλιάς, ή μεν ήμισυ εδόθη εκ φιλο-

χριστών, ή δ! ετέρα εκ τής μονής' ει ονκ εποιησάμην όντως, άπας ό λαός 

δ πολιορκηθείς δια μαχαίρας διήρχετο . . Λ 

Έ ξ ό'σων άναμιμνήσκεται καί ύπομιμνήσκει έν τή Διαθήκη του ό καθηγoύμεvoc 

Γερμανός, συνάγεται οτι ή Πάτμος ύφίστατο συχνάς καί αγρίας επιθέσεις παντο-

δαπών επιδρομέων, οί όποιοι άπήτουν καί διήρπαζον χρήματα, τρόφιμα ή άλλα 

εϊδη άπο τους κατοίκους τών νήσων, άλλα καί ανθρώπους άπήγον, απαιτούντες 

σεβαστά ποσά ώς λύτρα. Αί παρεχόμεναι υπό τής Διαθήκης πληροφορίαι δεν επι

τρέπουν νά συμπεράνωμεν τήν εθνικότητα τών εκάστοτε επιδρομέων, καί, κυρίως, 

νά διαπιστώσωμεν, εάν ούτοι έδρων μεμονωμένως ώς πειράται ή ώς ώργανωμένος 

στόλος, αποστελλόμενοι ϊσως δι' ώρισμένον σκοπόν, ώς ειχον πλεύσει κατά το 

παρελθόν οί Νορμανδοί, μετά τήν κατάληψιν τών νήσων τοΰ Αίγαίου τό 1186 3. 

Βενετοί καί Γενουδται εις το Αιγαίον. — Συχνάκις, ώς θα ϊδωμεν, αναφέ

ρονται είς τά πατμιακά έγγραφα ώς επιδρομείς κατά τόν Ι Γ ' αιώνα οί άθεοι 'Ιτα

λοί, τους οποίους μνημονεύει καί ή Διήγησις (§ γ ' ) . Ό καθηγούμενος Γερμανός 

περιγράφει πολιορκίαν καί «πρασιν λαοΰ» γενομένας υπό Μ ά ρ κ ο υ Γ ύ ζ η . 

Ή εξέχουσα βενετική οικογένεια τών Γκίζη 4 ευρίσκεται ένωρίτατα εγκατεστη

μένη έν Κρήτη, ώς παραδίδει ό κατάλογος τοΰ Tr ivan 5, πολλά δέ μέλη αυτής 

διετέλεσαν δοΰκες ή άρχοντες νήσων τοΰ Αίγαίου. ώς ή Νάξος b, Σκόπελος, Σκία-

1. "Ισως έχομεν ένταϋθα μίαν τών παλαιοτέρων μνειών τοϋ περί τήν μονήν οικισμοί), τής μέχρι σήμερον Χώ

ρας λεγομένης, οπότε ή λέξις πρέπει είς τήν εκδοσιν τοϋ έγγραφου να γραφή μέ κεφαλαΐον Χ. 

2. MM, σελ. 230.— Διώρθωσα σιωπηρώς παραναγνώσεις ή κενά τής εκδόσεως MM. Ί Ι Διαθήκη συνετά

χθη, ώς αναγράφεται έν τέλει, μηνί Αεκεμβρίψ, ΙνδικτιΆνος α'. Έ ν αυτή μνημονεύεται ώς βασιλεύων ό Μιχαήλ 

Η ' Παλχιολόγος ( 1 2 5 9 - 1 2 8 2 ) , κατά τά έτη τοϋ όποιου αντιστοιχεί μία μόνη α' ίνδικτιών, το έτος 1272/3. 

Συνεπώς ό καθηγούμενος Γερμανός συνέταξε τήν Διαθήκην του τον Δεκέμβριον τοϋ 1272. 

3. Περί τών γεγονότων τούτων βλ. άνωτ., σελ. *69 κέ. 

4 R . - J . L o c n e r t z , Généalogie da Guisi, dynastes vénitiens (1207-1390) dans l'Archipel, 

Or. Ch". Pe r . 28 (1962), σελ. 121 - 172.— Έ ν τω καταλόγω τούτω μνημονεύεται ό Marco Guisi ώς γενάρχης 

τής οικογενείας (ätvsu περαιτέρω σχολίων). 'Εάν ό Μάρκος Γύζις της διαθήκης τοϋ Γερμανού δύναται να ταυτισθη 

προς τον γενάρχην τών Guisi, έχομεν ένταϋθα τήν παλαιοτέραν γνωστήν μνείαν αύτοΰ (ούτος αναφέρεται συνήθως 

εις πηγάς του Ι Τ ' αιώνος κέ. ). 

5 Περί τοϋ καταλόγου τούτου βλ. Ε . G e r l a n d , Histoire de la Noblesse Cretoise au Moyen âge, 

άνάτ. έκ τής R e v . Or. Chr. 10/11 (1907), σελ. 16 κ έ — Ν. Τ ω μ α δ ά κ η , 'Αντωνίου Τριβάν διηγηθείς περί 

Κρήτης, Νέα 'Εστία 12 (1932), σελ. 846 - 852, 8παυ καί έκτενήε περιγραφή τών περιεχομένων τοϋ καταλόγου — 

Μ. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Ή παρά Trivan απογραφή τής Κρήτης (1641) καί ö δήθεν κατάλογος τών κρητικών οίκων 

Κερκύρας, Κρητικά Χρονικά 3 (1949), σελ. 35 - 59, όπου καί πάσα ή προγενεστέρα βιβλιογραφία. 

6. Πρβλ. Κ. H o p f , Veneto-byzantinischen Analekten, σελ. 420 κέ.— Τ ο ϋ χύτοΰ, Chroniques 

Greco- Romanes, Βερολϊνον 1873, σελ. X L I V κέ.— T h o m a s - P r e d e ] ] i, Diplomatarium Veneto-Levan-

tinum, τόμ. A', σελ. 120, 215. — T h i r i e t, ενθ' άνωτ., σελ. 163. 
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θος, 'Αμοργός ', Τήνος κ.ά. Κατ' άκολουθίαν, έάν συνδυάσωμεν τήν συνεχή μνείαν 

τών άθεων 'Ιταλών πειρατών καί τήν μνείαν τοΰ βένετου Μάρκου Γύζη, άγόμεθα 

είς τό συμπέρασμα Οτι πολλαί έκ τών επιδρομών κατηυθύνοντο ύπο Βενετών, 

οί όποιοι, κατέχοντες τήν Κρήτην καί πολλάς νήσους τοΰ Αίγαίου, προσέβαλλον 

παρακειμένας νήσους. "Αγνωστον παραμένει, εάν αί έπιδρομαί αύται ειχον ποτέ 

κατακτητικόν χαρακτήρα. Πότε ακριβώς έγένετο καί ποίαν έ'κτασιν ειχεν ή μνη

μονευομένη είς τό πατμιακόν έ'γγραφον τοΰ 1272 επιδρομή τοΰ Βένετου Μάρκου 

Γύζη, δέν γνωρίζομεν. 

Γνωστόν όμως είναι, Οτι καί στόλοι άλλων ιταλικών πόλεων, ώς λ.χ. ό 

τής Γενούης, έλυμαίνοντο τάς βυζαντινάς θάλασσας 2. Ούτοι διεξάγοντες, ώς εϊ

δομεν ανωτέρω, έμπόριον μετά τής Συρίας, μετήρχοντο συγχρόνως καί το επάγ

γελμα τοΰ πειρατοΰ, τό όποιον ένεθάρρυνον αί γενουατικαί άρχαί, συγχρόνως δέ έξε-

τέλουν καί μεταφοράς προσκυνητών καί σταυροφόρων \ Τοιαύτην μεταφοράν 

προσκυνητών μνημονεύει καί ή ημετέρα Αιήγησις, καθώς καί ναυτικούς «έκ τής 

ιταλικής φυλής», ώς θά ΐδωμεν κατωτέρω. 

Μνεϊαι επιδρομών είς άλλα έγγραφα.— Έ ν σχέσει προς τάς «πειρατικάς» 

έπιδρομάς τών «άθεων Ιταλών» κατά τον Ι Γ ' αιώνα, υπάρχουν αί εξής μαρτυ-

ρίαι είς άλλα πατμιακά έγγραφα : 

Είς έ'γγραφον τοΰ 'Ιωσήφ Πάγκαλου 4, ό όποιος, κατ' έντολήν τής συζύγου 

τοΰ αύτοκράτορος Μιχαήλ Παλαιολόγου Θεοδώρας 5, διενήργησε τήν «άναθεώρη-

σιν καί έξίσωσιν» τής νήσου Κώ τον Σεπτέμβριον τής ε' ίνδικτιώνος (δέν παρέ

χεται ύπο τοΰ εγγράφου τό έτος), αναγράφεται: ...όθεν άρτίως αύθις υπό 

άθεων 'Ιταλών καί ανοσιών πειρατών λίαν βιαζομένων τών εν τή κατά 

τήν Πάτμον εύαγεστάτη μονή μοναχών [ . . . ] , αναφοράν εποιήσαντο [. . . ] προς 

τον [ . . . ] οίκονμενικόν πατριάρχην τον κυρόν Άρσένιον... κ λ π . 6 . Έ κ τοΰ έγγρά-

1. Αί τελευταϊαι αύται νήσοι ΰπήγοντο ύπο τον Φίλιππον Γύζην, ό όποιος δμως, ηττηθείς ΰπό τοϋ Λικαρίου, 
ενωρίς απώλεσε τάς κτήσεις του. Πρβλ. S a n U t Ο, ενθ' άνωτ., σελ. 123 - 124.—· Γ ρ ή γ ο ρ α ς, σελ. 98.— Βλ. 
G e a n a k o p l o s , Ινθ' άνωτ., σελ. 296. 

2. Κατά τίνα μαρτυρίαν τών Gestes des Chiprois (πρβλ. Α. Α ί μ ι λ ι α ν ί δ ο υ , "Ονομα, τοποθεσία 
καί ιστορία τοΰ εμιράτου τοϋ Κανδηλώρου, Κυπριακαί Σπουδαί 3, 1939, σελ. 79), «ιταλικά πλοία έκ Γενούης 
προσβάλλουν τήν Κρήτην το 1291». 

3. B r a t i a n u , Recherches sur le commerce génois dans la Mer Noire au XIIIe s., σελ. 55 - 56.— Βλ. 
καί ανωτέρω, σελ. *75, σημ. 2. 

4. MM, σελ. 208 - 210 καί κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, τόμ. Β', Παράρτημα, άρ. Δ [πλαστόν;].— Καί αν ακόμη 
το έγγραφον τοϋτο είναι πλαστόν, πρέπει νά δεχθώμεν δτι περιέχει καί μαρτυρίας έκ γ ν η σ ί ω ν έγγραφων, ώς 
π ά ν τ α τα πεποιημένα έγγραφα. Κατά τήν γνώμην μου, τα περί «επιδρομών» προέρχονται έκ γνησίων πηγών, 
έφ' όσον επαληθεύονται έκ της διασταυρώσεως των προς μαρτυρίας άλλων, γνησίων, έγγραφων της εποχής. 

5. Ή Κώς άνήκεν, ώς φαίνεται, είς τήν αϋτοκράτειραν Θεοδώραν. Τοϋτο αναγράφεται σαφώς είς λίαν έφθαρ-
μένον όρισμόν αυτής, ένθα άνέγνωσα, τή βοήθεια συσκευής υπεριωδών άκτίνων : και το προάατειον το έν τ ή 
νήσφ τής βασιλείας μου τή Κω, το Άναβασίδιον (βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 31, στ. 1.— 
Οί MM δέν ήδυνήθησαν να αναγνώσουν τό χωρίον τοϋτο).— Το αυτό επαναλαμβάνεται καί είς έγγραφα δημοσίων 
λειτουργών (βλ. π.χ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, τόμ. Β', άρ. 70).— Πρβλ. καί F. Β a r i g i 6, Povelje Vizantijskich 
carica [= Έγγραφα Βυζαντινών αυτοκρατειρών], Zbornik Radova 13 (1971), σελ. 146 κέ. 

6. Πρβλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος Χριϋτόδουλος, σελ. 174 κέ. — L a u r e n Ι, Régestes, άρ. 1336. 
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φου τούτου πληροφορούμεθα ότι ό καθηγούμενος Γερμανός, ένεκα έπισυμβάσης είς 

τήν νήσον επιδρομής τών αάθέων» 'Ιταλών, έζήτησε καί έλαβεν άπό τόν πατριάρ-

χην Άρσένιον καί τόν αυτοκράτορα τήν έν Κω μονήν τών Σπονδών ώς μετόχιον τής 

έν Πάτμω μονής. 'Αλλ' ώς εϊδομεν ', ή μονή τών Σπονδών παρεχωρήθη διά σιγιλ

λίου τοΰ 'Αρσενίου τόν Μάιον τοΰ 1258. Συνεπώς, ή μνημονευομένη εις τό έ'γγρα

φον τοΰ 'Ιωσήφ Πάγκαλου επιδρομή τών 'Ιταλών είς τήν νήσον είχε γίνει π ρ ό 

τής απολύσεως τοΰ πατριαρχικού σιγιλλίου, δηλ. πρό τοΰ Μαΐου τοΰ 1258. Καί 

επειδή ό 'Ιωσήφ Πάγκαλος αναφέρει ότι ή επιδρομή εκείνη εϊχε συμβή άρτίως, 

ή αναγραφομένη έπί τοΰ έγγραφου ε' ίνδικτιών είναι πιθανώτατα ή πρώτη μετά τό 

έτος 1258 ε' ίνδικτιών, άντιστοιχοΰσα προς τό έτος 1261/2. 

Ό αυτός καθηγούμενος Πάτμου Γερμανός έλαβεν επίσης, έκτος τής μονής 

Σπονδών, καί τήν έν Κω μονήν τοΰ Σωτήρος Χρίστου. Σώζεται σχετικώς πιττά-

κιον πατριαρχικόν (άνευ ουδεμιάς χρονολογικής ενδείξεως) 2, διά τοΰ οποίου ό 

μή μνημονευόμενος πατριάρχης, απευθυνόμενος προς τον θεοφιλέστατον έπίσκοπον 

τής Κώ (μή κατονομαζόμενον επίσης), ζητεί όπως ούτος αναγνώριση τά παραχω

ρηθέντα παρ' αύτοΰ τοΰ πατριάρχου δίκαια είς τους μοναχούς τής Πάτμου, άνα-

φορικώς προς τήν έν Κώ κειμένην μονήν τοΰ Σωτήρος Χρίστου 3. Καί τοΰτα, διότι 

δ καθηγούμενος τής σεβάσμιας πατριαρχικής μονής [Πάτμου] δια τήν επισυμβά-

σαν τή μονή αυμφοραν από τε τών κατά θάλατταν πειρατών, άπό τε τών κατά 

τήν γήν, ήθέλησεν επαρεΐν εις άσφάλειαν, οίκείαν άνάπαυσιν καί φυλακήν τών προσ-

καθημένων εν ταύτη μοναχών τήν υπό σε [τόν έπίσκοπον τής Κ ώ ] εύρισκομένην 

έξειλημμένην μονήν τοϋ Σωτήρος Χριστού. Ή μονή μνημονεύεται ώς π ρ ό ο λ ί 

γ ο υ παραδοθείσα είς τον ήγούμενον τής Πάτμου *. Είς χρυσόβουλλον 'Ανδρόνι

κου τοΰ Παλαιολόγου τοΰ έτους 1292 5 αναγράφεται : μετόχιον [τής έν Πάτμω 

μονής] επ' ονόματι τιμώμενον τον δεσπότον μου Σωτήρος Χριστού, προσόν τή 

μονή δια γράμματος τοϋ άγιωτάτον πατριάρχου εκείνου, κυροϋ Αρσενίου6. 

"Οθ'εν ό πατριάρχης 'Αρσένιος παρεχώρησεν είς τήν έν Π ά τ μ φ μονήν, έκτος τής 

μονής τών Σπονδών, καί τήν τοΰ Σωτήρος Χρίστου ώς μετόχιον αυτής, μετά 

τίνα σοβαράν πειρατικήν έπιδρομήν είς τήν νήσον. Πρόκειται 'ίσως περί τής αυτής 

πειρατικής επιδρομής, τής γενομένης, ώς εϊδομεν ανωτέρω, πρό τοΰ Μαΐου τοΰ 

1258. Καί τό σιγίλλιον τοΰ 'Αρσενίου απελύθη, προφανώς, ολίγον χρόνον μετά 

1. Βλ. ανωτέρω, σελ. *89.— Πρβλ. καί L a u r e n t , Régestes, άρ. 1337. 
2. MM, σελ. 205 - 206, άρ. 81. Τό έγγραφον σώζεται κεκολλημένον μετ' άλλων πολλών έπί χάρτου καστα-

νόχρίυ, είς το άρχεΐον τής έν Πάτμω μονής.— L a u r e n t , Régestes, άρ. 1346. 
3. Είς τήν μονήν Πάτμου είχε προσαρτηθη, άγνωστον πότε ακριβώς, ΰπδ τοϋ ίδρυτοϋ αυτής καί ή έν Κω 

μονή τοϋ "Αλσους (MM, σελ. 240).— Περί τής μονής ταύτης βλ. Έ . Κ α ρ π α θ ί ο υ , Ή έν Κψ πάλαι ποτέ 
διαλάμφασα μονή τοΰ 'Αλσους, Δωδεκανησ. Άρχεΐον 4 (1963), σελ. 133 - 141. 

4. MM, σελ. 206.— 'Αλλά καί ή Θεοδώρα φέρεται ώς παραχωρήσασα τήν μονήν ταύτην εις Πάτμον (π.χ. 
MM, σελ. 206 καί άρ. 68).— Έ φ ' δσον αύται ήσαν πρότερον σταυροπηγιακοί μοναί, ήτο απαραίτητος διά τήν 
παραχώρησίν των αυτοκρατορική καί πατριαρχική συναίνεσις (πρβλ. καί κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 34). 

5. Βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 17. 
6. Τήν πληροφορίαν ταύτην παρέχουν έν συνεχεία καί άλλα επίσημα έγγραφα της μονής, ώς π.χ. χρυσόβουλ-

λος λόγος "Ανδρόνικου τοϋ Γ', τοϋ έτους 1329 (κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 18). 
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τόν Μάιον τοΰ 1259 (διότι δέν μνημονεύεται είς τό χρυσόβουλλον Μιχαήλ Η', 

κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 14) καί πρό τοΰ Μαρτίου 1260, ότε παρητήθη ό 

'Αρσένιος *. 

Έ κ τών ανωτέρω έχομεν σαφείς μαρτυρίας περί σοβαρών επιδρομών έκ 

μέρους «άθεων Ιταλών» κατά τής Πάτμου καί τής Κώ ολίγον πρό τοΰ 1258. 

Άγνωστον, αν οί επιδρομείς ούτοι ήσαν Βενετοί ή Γενουάται. Μία τών επιδρομών 

τούτων πιθανόν νά είναι ή έν τή Διαθήκη τοΰ καθηγουμένου Γερμανοΰ μνημονευο

μένη ώς «πολιορκία καί πράσις λαοΰ» τοΰ Μάρκου Γύζη. 

"Αλλη μνεία πειρατικών επιδρομών άπαντα είς πατριαρχικόν σιγίλλιον 

άδηλου πατριάρχου, τό όποιον φέρει ώς μόνην χρονολογικήν ενδειξιν τό μηνι Σε-

πτεμβρίω, Ινδικτιώνος ια'2 καί απελύθη τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1267 ή 1282. Τό 

έν λόγω έγγραφον αναφέρει οτι : ή καιρική τών πραγμάτων ανωμαλία καί ή τών 

κατά θάλατταν πειρατών 'Ιταλών εν τή τοιαύτη νήσω [ = Κ φ ] ληστρι

κή έφοδος μετά τών άλλων καί τήν είρημένην τών Σφοντών μονήν εξ ευπόρου 

πάντη άπορον άπειργάσατο [. . .] καί κατηναλωμένην σχεδόν απάντων τών προσ

όντων αυτή ιερών κειμηλίων καί άλλοίων κινητών και αυτοκινήτων πραγμάτων 

[ . . . ] , άλλα και αυτών τών έπί τοις άκινήτοις αυτής κτήμασι χα ρ τ ω ω ν 

δικαιωμάτων προσαφηρέθησαν γαρ καί ταύτα τοις άλλοις καί άπωλεία 

παντελεί παρεδόθησαν. . . (MM, σελ. 222). 

Έ ν συνεχεία το πατριαρχικόν τοϋτο έ'γγραφον κηρύσσει τήν περί ης ό λόγος μονήν τών Σφον
τών ή Σπονδών αύτοδέσποτον κτλ. Έ ξ άλλου, βασιλικός ορισμός, χρονολογούμενος μηνι 

Ανγονστφ, ίνδικτιώνος ια, ορίζει, ώς θα Ι'δωμεν 3, τήν έν Κώ μονήν τών Σπονδών αύτο

δέσποτον καί αύτεξούσιον (συμφώνως προς σχετικον πατριαρχικόν γράμμα). 'Αμφότερα 
τα έγγραφα ταϋτα, το πατριαρχικόν σιγίλλιον και ό βασιλικός ορισμός, δια τών οποίων κη
ρύσσεται αΰτοδέσποτος ή μονή τών Σπονδών, έχουν άπολυθή κατά τήν αυτήν ια' ίνδικτιώνα. 

Ή ίνδικτιών αδτη, ήτοι το έτος καθ' δ ή έν λόγω μονή έπαυσε νά είναι μετόχιον της μονής 
Πάτμου, πρέπει να άναζητηθή μ ε τ ά το έτος 1263, οπότε, ώς ήδη ελέχθη4, ή μονή 
Σπονδών ήτο προσηρτημένη εις τήν μονήν Πάτμου, καί π ρ ο τοϋ έτους 1292, οπότε ή έν 
λόγω μονή ανήκει καί πάλιν είς τήν μονήν Πάτμου 5. Εις το χρονικον τοϋτο διάστημα δύο 
ετη αντιστοιχούν προς ια' ίνδικτιώνα : τό 1267/8 καί το 1282/3. Κατά ταΰτα, το ανωτέρω 
πατριαρχικόν σιγίλλιον έχει άπολυθή τον Σεπτέμβριον τοΰ 1267 ή τοϋ 1282. Προκρίνομεν 
το έ'τος 1267, διότι ό ορισμός απελύθη αναμφισβητήτως υπό τοΰ Μιχαήλ Η', τον Αίίγουστον 
τοϋ 1268. Κατά ταΰτα ό άπολύσας το σιγίλλιον πατριάρχης ήτο ό Ιωσήφ ό Α'. Ύπο ποίας 
ακριβώς συνθήκας ή έν λόγω μονή άπεσπάσθη καί έπαυσε νά είναι μετόχιον τής μονής Πάτμου, 
δέν γνωρίζομεν. Φαίνεται δτι αιτία αναστατώσεων δέν ήσαν μόνον αί συχναί πειρατικαί 
έπιδρομαί. Σιγίλλιον τοϋ πατριάρχου 'Αθανασίου (1289-1304) αναφέρει δτι ή μονή της 

1. L a u r e n t , Régestes, σελ. 133.— Είς άπογραφάς τοΰ 1263 (βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, τόμ. Β', άρ. 
68 καί 69) αί μοναί αύται αναφέρονται ώς μετόχια τής Πάτμου. 

2. MM, σελ. 222-224, άρ. 9 1 . — Β ρ α ν ο ύ σ η, "Οσιος Χριστάδονλος, σελ. 176 κέ. — L a u r e n t, Ré
gestes, άρ. 1387. 

3. Βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 34. 
4. Βλ. ανωτέρω, σημ. 1. 
5. Βλ. τήν έπομένην σημείωσιν. 
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Πχτμου άπεγυμνώθη τών κτήσεων της, οτε τά της εκκλησιαστικής ζάλης σνμβέβηκε κα'ι 

συγχύσεως. Καί προσθέτει : τότε δι) και τάς εν τή νήσω Κώ μονάς τον τε "Λλσονς καί τών 

Σπονδών [. . . ] άφηρέθη. . . ι . Ί Ι ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή ζ ά λ η καί σ ύ γ χ υ σ ι ς, τήν 

οποίαν υπαινίσσεται το έ'γγραφον τοϋτο τοϋ 1292, είναι προφανώς ή προκληθείσα ύπο τοϋ 

σχίσματος τών Άρσενιατών (1259) αναταραχή καί τών μετά ταΰτα χωριστικών τάσεων, αί 

ότίοϊαι μάλιστα διηυρύνθησαν καί κατέστησαν σχεδόν αγεφύρωτοι μετά τήν Σιύνοοον τής 

L y o n (1274) 2 . Κατά τήν πολυτάραχον εκείνην περίοδον φαίνεται οτι οί μοναχοί τής Πάτμου 

έχασαν έπί τι διάστημα την εΰνοιαν τών κρατούντων, οπότε άπόίλεσαν καί τά μετόχια τής 

Κ ω . Μετά τόν θάνατον τοΰ Μιχαήλ Παλαιολόγου, έπί 'Ανδρόνικου Β', μέ τό νέον πνεύμα 

κατευνασμού, τό όποιον έπεκράτησεν ώς προς τα εκκλησιαστικά ζητήματα '*, ή μονή της 

Πάτμου επανακτεί τά έν Κω μετόχια αυτής. 

Είναι χαρακτηριστικών οτι τά έν Κω μετόχια ειχον παραχωρηθή το 1262 καί παρα

χωρούνται καί πάλιν τό 1292 είς τήν μονήν τής ΙΙάτμου, Ινα είς κρησφύγετον 

εϊεν ταύτη, ταϊς εφόδοις περιστοίχιζα μένη τών κατά θάλατταν πειρατών 4. 

Ή «επιδρομή» τοϋ 1280 καί ή «Λιήγησις θαύματος». — Άγιολογικόν κεί-
μενον, έπιγραφόμενον Λιήγησις θαύματος κλπ., αναφέρεται είς «έπιδρομήν» κατά 
τής Πάτμου έπισυμβάσαν τόν Φεβρουάριον τοΰ 12805. 

Ό συγγραφεύς αφηγείται π ώ ς «πρό τίνος χρόνου» ό όσιος Χριστόδουλος έθαυματούργησεν 

υπέρ τών έν Π ά τ μ ω μοναχών. Κατά τάς τελευταίας ημέρας τοϋ μηνός Φεβρουαρίου τοϋ έτους 

6788 ( = 1280), ίνδικτιώνος ο γ δ ό η ς 6 , έπί της ήγουμενίας τοΰ Γερμανού, ενεφανίσθησαν πρό 

1. MM, σελ. 240, άρ. 103.— Το έγγραφον, άπολυθέν κατά μήνα Μάιον (καί ουχί Μάρτιον, ώς κακώς ανέ
γνωσαν οί MM), είναι έφθαρμένον εις τους έν τέλει στίχους, όπου αί χρονολογικχί ενδείξεις έτους κα'ι ίνδικτιώνος. 
Δι' αϋτοϋ ό πατριάρχης 'Αθανάσιος (1289-1304) παραχωρεί καί πάλιν τάς έν λόγω μονάς ώς μετόχια είς τήν 
μονήν Πάτμου. Τό επακολουθήσαν χρυσόβουλλον τοϋ 'Ανδρόνικου Β' Παλαιολόγου, άπολυθέν τόν Νοέμβριον τοϋ 
1292 καί έπικυροϋν τάς κτήσεις τής μονής Πάτμου (κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 15), αναφέρει δτι ή μονή τοϋ "Αλ
σους κλτ. προΰεκυρώΟη ά ρ τ ίω ς αυτή [ = τή μονή τής Πάτμου] και διά γράμματος τοϋ άγιωτάτον μου δεσπό-
του τοΰ οικουμενικού πατριάρχου. Κατά συνέπειαν, τό ανωτέρω σιγίλλιον τοϋ πατριάρχου Αθανασίου έχει άπολυθή 
μετά το 1289 κα'ι προ τοϋ Νοεμβρίου τοϋ 1292, προφανώς τόν Μάιον τοΰ 1292.— Β ρ α ν ο ύ σ η, "Οσιος Χριστό-
δουλος, σελ. 177. — Πρβλ. κα'ι L a u Γ e n t, Régestes, άρ. 1550. 

2 Πρβλ. Σ ω φ ρ . Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ , Ό πατριάρχης Αρσένιος Αΰτιορειανός, Ελληνικά 1 (1928), 
σελ. 78 - 94.— Ί . Σ υ κ ο υ τ ρ ή , Περί τό σχίσ/m τών Άρσενιατών, 'Ελληνικά 2 (1929), σελ. 267 - 332 καί 
3 (1930), σελ. 15-44.— V. L a u r e n t , Les grandes crises religieuses à Byzanee: La fin du schisme 
arsénits, έν Académie Roumaine - Bull, de la Section historique 26 (1944), σελ. 1 κέ , όπου συνοψίζονται 
«σα ό αυτός συγγραφεύς είχεν εκθέσει έν ΒΖ 30 (1930), σελ. 488 - 490 καί 'Ελληνικά 3 (1930), σε> 46!ί - 470 
Δέν γνορίζυμεν, ποίαν θέσιν έλαβαν οί έν Πάτμω μοναχοί εις τήν διαμάχην ταύτην. Περί τοΰ μητροπολίτου Ρόδου 
σώζεται μαρτυρία οτι απέστειλε μετ' δλλων μητροπολιτών έπιστολήν προς τον πάπαν Γρηγόριον το 1274, οπού 
έξέφραί,'ε τήν έπιθυμίαν προσεγγίσεως τών δύο εκκλησιών (ΕΟ 33, 1934, σελ. 213). 

3. Πρβλ. A n g e l i k i L a i ο u, Constantinople and the Latins, Κανταβρ'γία Μασσαχουσέτης 1972, 
σελ. 32 κέ. 

4. MM, σελ. 240. 
5. Τό κείμενον σώζεται είς έν καί μόνον χειρόγραφον, τον πατμιακόν κώδικα 372, όστις ύπο τοϋ Σακκε

λίωνος εθεωρείτο τοϋ ΙΕ' αιώνος, καθ' ήμας δέ ανήκει είς τον I T ' . Τήν ήμετέραν χρονολογίαν, βασιζομένην εις τα 
ύδατόσΐ]μα (filigranes) τοΰ χάρτου καί είς άλλα παλαιογραφικά δεδομένα, εδέχθη καί ό Gh. Astruc, μετά τοϋ όποιου 
συνεξετάσαμεν τόν κώδικα τοϋτον καί πολλά ίλλα έν Πάτμω κατά τό θέρος τοΰ 1977.— Τό κείμενον τής Λιηγήσεως 
εξεδόθη ύπό Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς - Β ο ΐ ν η , ενθ' άνωτ., σελ. 209 - 225.— Πλείονα περί τούτου βλ. Β ρ α ν ο ύ-
ση, "Οσιος Χριστόδονλος, σελ. 81 κέ., 170 κέ. 

(·. Πράγματι, ή ογδόη ίνδικτιών συμπίπτει προς τό έτος 1280. 
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της Πάτμου δεκατέσσαρα πλοία, τά όποια, πλέοντα προς τήν Παλαιστίνην ή τήν Κύπρον, 

κατέφυγον λόγω τρικυμίας είς τόν λιμένα της νήσου. Τών πλοίων τούτων έπέβαινον ναυτικοί 

και μοναχοί εκ τήζ ιταλικής φυλής (§γ')-—Ούτοι αναβαίνουν είς τό φρούριον διά νά προσκυ

νήσουν τό σκήνος τοϋ οσίου Χριστοδούλου. Άλλα δύο έξ αυτών αποκόπτουν κρυφίως τμήμα 

έκ τών ενδυμάτων τοϋ οσίου (§§ δ' - ε'). Ευθύς ό Οσιος τιμωρεί αυτούς διά σφοδρός τρικυ

μίας. Οί λατϊνοι, πληροφορηθέντες τό άνοσιούργημα τών συμπατριωτών των, σπεύδουν 

εις τήν μονήν νά ζητήσουν συγγνώμην, ενώ συγχρόνως επαναφέρουν «βραχύ τι μέρος τών 

ύφαιρεθέντων εκείνων τοϋ αγίου ρακίων» (§ ς·' ).— Άλλ' ή μήνις τοϋ οσίου Χριστοδούλου 

συνεχίζεται, καθώς καί ή τρικυμία, έντονωτέρα (§ ζ ' ) . Ό καθηγούμενος της Πάτμου Γερ

μανός αποστέλλει προς τους λατίνους τόν μοναχόν Ίερόθεον, διά νά τους πληροφόρηση δτι 

ò δσιος εξακολουθεί νά είναι εισέτι ώργισμένος εναντίον των (§ θ ') .— Οί κλέπται αποδίδουν 

είς τήν μονήν τό άρπαγέν τεμάχιον έκ τών ιερών ενδυμάτων : ό καθηγούμενος συγχωρεί 

αυτούς καί τους βεβαιώνει, οτι δύνανται νά φύγουν (§ ι).— Πράγματι, ό δσιος Χριστόδουλος 

έπέτρεψεν είς αυτούς νά αναχωρήσουν εκ τής νήσου (§ ια ') .— Τοιουτοτρόπως έθαυματούρ-

γησε τότε ό δσιος. Ό συγγραφεύς θεωρεί τό θαϋμα τοϋτο ώς δείγμα τής μεγάλης στοργής 

τοϋ οσίου προς τους έν ΙΙάτμφ μοναχούς. Καί πιστεύει οτι, δ,τιδήποτε καί αν συμβή, καί άν 

ακόμη οί απόγονοι τής "Αγαρ κατελάμβανον τους 'Αγίους Τόπους καί προωθοΰντο περαι

τέρω, ό δσιος θά φροντίζη πάντοτε διά τους έν Πάτμω μοναχούς. 

Το Ονομα τοϋ συγγραφέως τής Διηγήσεως δέν παραδίδεται. Έ κ τών γραφομένων 
του δμως συνάγομεν δτι οδτος ύπήρξεν αυτόπτης μάρτυς τών Οσων αφηγείται καί 
δτι το κείμενον του συνεγράφη διά νά άπαγγελθη είς πανήγυριν τής έν Πάτμω μο
νής ευθύς μετά τά γεγονότα. 

Ή κατά το 1280 «επιδρομή» είς Πάτμον τών «έκ της ιταλικής φυλής», 
τήν οποίαν ιστορεί καί περιγράφει ή Αιήγησις θαύματος, δέν ήτο, ώς εϊδομεν, προ
σχεδιασμένη — καί μάλιστα πειρατική — επιδρομή, άλλ5 απλή καί τυχαία προσόρ-
μισις τοϋ ξένου στόλου είς τόν ύπήνεμον λιμένα τής νήσου, ένεκα επισυμβάσης 

τρικυμίας. 
'Αλλά σκοπός τής συγγραφής τής Διηγήσεως δέν είναι μόνον ή άφήγησις 

τής «επιδρομής» τοΰ 1280. Και είς άλλον, άπώτερον σκοπόν αποβλέπει ό συγγρα
φεύς· αφηγείται τά τής «επιδρομής» καί τά συντελεσθέντα θαύματα τοΰ οσίου, 
δια νά κατάληξη εις τό συμπέρασμα δτι : έφ' δσον è δσιος Χριστόδουλος επεμβαί
νει καί εις ασήμαντους περιπτώσεις, τιμωρών παραδειγματικώς τους απάγοντας 
και εν ελάχιστον τμήμα τών ενδυμάτων του, είναι βέβαιον, δτι, όταν άπειλώνται 
σοβαρώς οί 'Α.γιοι Τόποι, τό Λάτρος, καί — κυρίως — ή νήσος Πάτμος καί οί 
έν αύτη μοναχοί άπα τους απογόνους τής "Αγαρ, ό όσιος θά προστατεύση τούτους 
καταποντίζων τους εχθρούς. 

Ή Διήγησις απαγγέλλεται, πιθανώτατα, ολίγον μετά τό 1280, κατά τάς 

παραμονάς επικείμενης τουρκικής επιθέσεως κατά τών νήσων τοϋ Αίγαίου καί 

είναι έμψυχωτικόν κήρυγμα καρτερίας καί ελπίδος. 

'Αλλά πριν αρχίσουν τάς επιθέσεις κατά τών νήσων οί Τοΰρκοι, τό νοτιοα

νατολικών Αιγαίον έγνώριζε τα δεινά τής βένετο - βυζαντινής συρράξεως τών 

ετών 1281 - 1285. 
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Ό βενετικός στόλος εις το ΝΑ Αιγαίον (1283 - 1285). — 'Lie, παραδίδει ό 

Marino Sanudo (ό Vecchio), ό επιλεγόμενος Torsello, και βενετικός στόλος επι

τίθεται κατά την έποχήν ταύτη ν εναντίον νήσων του νοτιοανατολικού Αιγαίου. 

Κατά τον βένετο - βυζαντινον πόλεμον των ετών 1281 - 1285, οι Βενετοί προέβη

σαν καί εις Θαλάσσιας έπιδρομάς κατά νήσων τοϋ Βυζαντίου, έπιδρομάς άγνωστους 

μέχρι τοΰδε, έλθούσας εις φώς κατόπιν νέας, επιμελεστέρας μελέτης τοϋ κειμένου '. 

Ούτω, κατά την άνοιξιν του 1283, ό βενετικός στόλος επετέθη κατά νήσων 

τοϋ νοτιοανατολικού Αιγαίου, ήττήΟη δε παρά την Κών 2 . Ή έπιχείρησις έπανελή-

φθη επιτυχώς το 1284, υπό την άρχηγίαν τοϋ Jacomo Tiepolo Scopolo, υίοΰ 

τοϋ δόγη. Ή Κώς υπέστη μεγάλας δηώσεις καί καταστροφάς. Ό αρχηγός τών 

άνθι,σταμένων κατοίκων της νήσου, ό φερόμενος ως Calogero 3, άπεκεφαλίσθη 4. 

Τάς μαρτυρίας ταύτας τοϋ Sanudo έπιβεβαιοΰν καί Βενετικά Χρονικά "'. 

Ή τύχη των έν Μικρά 'Ασία κτήσεων της μονής είχε προ πολλοΰ καταστή 

κρίσιμος καί άπέβαινεν όλονέν κρισιμωτέρα. Τα τουρκομανικά φΰλα, μετά την 

συνεχή έξάπλο)σίν των, έπετύγχανον ήδη καί μόνιμον έγκατάστασιν. Πράγματι, 

περί το 1282 οι Τούρκοι έχουν κατακλύσει την Μικράν Άσίαν 6 . "Οσα γράφει 

σχετικώς ό Παχυμέρης χαρακτηρίζουν έναργώς την ραγδαίαν έξάπλωσιν τών 

Τούρκων καί τήν έρήμωσιν της χώρας : 

. . . και τα της ανατολής εξησθένονν, τών Περσών [ = Τούρκων ] έπιθαρρούντων και εισ

βαλλόντων ταϊς χώραις παρά πΰσαν τον κωλνσοντος έρημίαν. "Οθεν και Μαίανδρος μεν 

εξωκεϊτο, ουκ ανδρών μόνον τών εν πλείσταις τε και μεγίσταις χώραις, ά λ λ à κ α ι αυ

τών μοναχών άλλη γαρ Παλαιστίνη δ χώρος δ περί Μαίανδρον ήν, ου βοσκημάτων 

και μόνον αύξήσαι άγέλας και ποίμνια, ovò' ανδρών φοράν ενεγκεΐν αγαθός, άλλα και μ ο-

ναχών ονρανοπολιτών επιγείων σνστήσαι πληΟύας άριστος, παρά τοσούτον επ' άλλοις 

τα πρωτεία φέρων προς Παλαιστίνην παρ' δσον évi και μεγίστω ήττάτο, τω τάς διατριβάς 

εκεΐσε γενέσθαι τοϋ έμοΰ Χρίστου καί Θεον. Kai ούτω μεν κατ ολίγον Μαίανδρος ήρημοϋτο, 

εΊσχωρονντοϊ» ενδοτέρω τών έκεϊσε δια τήν τών εθνών έπίθεσιν, άπας δε ζυγός εκείνος τών 

Νεοκάστρων, "Αβαλά τε και Κανστρον χώραι και Μαγεδών και ή περίπνστος Καρία πάσα 

τοις εχθροίς κατετρέχοντο. Έώ λέγειν Τραχεϊαν καί Στάδια, Στόβιλόν τε και τα αντί

περα» Ρόδου, â χθες καί πρφην υπό 'Ρωμαίους τελούντα εχθρών εν όλίγω ε γ έ

ν ο ν τ ο ορμητήρια. Ta ôè προς θατερα θαλασσί] φΰλα, ίνα μη τα μέσα λέγω, δαα 

τε έν Μαρνανδηνοϊς τε και Μόανσι και δσα εν τοις μεγαΟύμοις Ένετοίς δντα τ-η 'Ρωμαίων 

1. Βλ. Χ ρ ύ σ α ς Μ α λ τ έ ζ ο υ , Ό Marin Sanudo πηγή δια την μελέτψ δύο άγνώότων βυζαντινών 
γεγονότων, Θησαυρίσματα 4 (1967), σελ 20 κε. 

2. Αυτόθι, σελ. 25 κέ. 
3. «.. .e prese un Calogero che se dicea. .. » (αυτόθι, σελ. 26).— Πρόκειται προφανώς περί μονάχου τίνος 

% καθηγουμένου μοναστικού τίνος ιδρύματος της Κω. Τοϋτο έπιβεβαιοΰν καί τα βενετικά Χρονικά (περί ών βλ. 
Μ α λ τ έ ζ ο υ , ίνθ' άνωτ., σελ. 34), ένθα αναγράφεται δτι : «uno mal calogiero sempre stato rebello a veni-
tiani». 

4. Μ α λ τ έ ζ ο υ , tvff άνωτ., σελ. 26. 
5. Αυτόθι, σελ. 32 κέ. 
6. W i 11 e k, Mentesche, σελ. 16 κέ., 24 κέ.— L e m e r 1 e, Émirat d'Aydin, σελ. 14 - 15 καί 255 — 

V r γ ο n i s, Asia Minor, σελ. 136 κέ. 

14 
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νπήκονον, σνν οϊς καί ετι τα ένδον μέχρι Σαγγάρεως, έπι τοσούτον ήφάνιστο, ώστε καί Μα-

ρνανδηνον θρηνητήρος χρηζειν άξίως τάκεϊ θρηνήσοντος. . . 1 

Τά ανωτέρω συνοψίζουν, ασφαλώς, πλείονας της μιας φάσεις τών ίστορουμένων 

γεγονότων. 

Ή ιδρυσις και έδραίωσις τών δύο εμιράτων ή beylik τοϋ Άιδίν καί τοϋ 

Μεντεσέ, παρά τάς σπασμωδικάς προσπάθειας τών Βυζαντινών δπως αναχαιτί

σουν τους Τουρκομάνους, όςνευ μάλιστα στόλου, άπο τοϋ 1284 καί εφεξής 2, απο

βαίνει σύν τω χρόνω μοιραία διά τήν τύχην τών επί τών μικρασιατικών παραλίων 

κτήσεων της μονής Πάτμου. "Ισως αί πρόσκαιροι επιτυχίαι τών Βυζαντινών, ως 

π.χ. ή ύπο 'Αλεξίου τοϋ Φιλανθρωπηνοΰ αναληφθείσα έπιχείρησις κατά τών Τουρ-

κομάνων (1295/6) •*, επιτρέπουν εισέτι εις τους μοναχούς της Πάτμου τήν έκμε-

τάλλευσιν τών κτήσεων εκείνων, αί όποϊαι αναγράφονται εις χρυσόβουλλον 'Ανδρό

νικου του Β' υπέρ της μονής ΙΙάτμου, άπολυθέν το 1292 (βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, 

άρ. 15) : Πύργος, Γωνία τοϋ Πετάκη, μετόχιον έν Φυγέλοις. 

Προς άναπλήρωσιν τών επισφαλών καί άβεβαίων τούτων κτήσεων, οι μο

ναχοί της Πάτμου, μετά το 1285, ίσως καί μετά το 1292 ', επιδιώκουν καί επι

τυγχάνουν νά αποκτήσουν κτήσεις καί μετόχια μετά πάροικων έν Λήμνω 5. 

'Οπωσδήποτε, εις χρυσόβουλλον τοϋ αύτοκράτορος 'Ανδρόνικου τοϋ Γ', 

άπολυθέν υπέρ της έν Πάτμω μονής το 1329, κατονομάζονται εισέτι αί κτήσεις 

τοϋ Πύργου καί τών περί αυτόν, καί το εν Φυγέλοις μετόχιον (βλ. κατωτέρω, 

ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 17, στ. 19 κέ. καί 46 κέ. ). Αΰτη είναι καί ή τ ε λ ε υ τ α ί α 

μ α ρ τ υ ρ ί α π ε ρ ί τ ώ ν μ ι κ ρ α σ ι α τ ι κ ώ ν κ τ ή σ ε ω ν τ η ς ε ν 

Π ά τ μ ω μ ο ν ή ς . 

Φυσικον εΤναι νά ύποθέσωμεν, οτι αί κτήσεις αδται, αί μνημονευόμεναι 

το 1292 καί το 1329, ήσαν εις τήν πραγματικότητα απρόσιτοι πλέον διά τους 

μοναχούς της Πάτμου. 

'Αλλ' ίδωμεν τί συμβαίνει εις αλλάς μονάς της μικρασιατικής παραλίας. 

Το τελευταϊον σωζόμενον εγγραφον τοϋ αρχείου της μονής Λ ε μ β ι ω τ ι σ-

σ η ς ανάγεται εις το έτος 1307 β, καίτοι ή Σμύρνη καταλαμβάνεται τελικώς 

ολίγον προ τοϋ 1317 Τ, ή Φιλαδέλφεια δέ άνθίσταται ακόμη το 1327 8 καί πίπτει 

πολύ βραδύτερον 9. 

1. Π α χ υ μ έ ρ η ς , τόμ. Α', σελ. 310 - 311.— Πρβλ. σχόλια τοϋ W i 11 e k, svff άνωτ., σελ. 24 κέ. 
V r y ο n i s, ενθ' άνωτ. — N i c o l , Last Centuries, σελ. 120 (ένθα καί περί της περαιτέρω προελάσεως τών 
Τούρκων — Π α χ υ μ έ ρ η ς, τόμ. Β', σελ. 558). 

2. Βλ. G u i l l a n d , Les chefs de la marine byzantine, σελ. 231.— A h r w e i l e r , Byzance et la 
mer, σελ. 374 κέ. 

3. Βλ. Π α χ υ μ έ ρ η ν , τόμ. Β', σελ. 210 κέ.— Γ ρ ή γ ο ρ α ν, τόμ. Α', σελ. 196 κέ.— Πρβλ. καί A h r 
w e i l e r , Smyrne, σελ. 10. 

4. Βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, σελ. 144 κέ. 
5. Αυτόθι. 
6. MM, τόμ. Δ', σελ. 258. — A h r w e i l e r , Smyrne, σελ. 152 - 154. 
7. L e m e r 1 e, Émirat d'Aydin, σελ. 50. — A h r w e i l e r , Smyrne, σελ. 10. 
8. Αυτόθι. 
9. L e In e r 1 e, Émirat d'Aydin, σελ. 106 [το 1391]. 
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Διά τάς επί τοϋ Λ ά τ ρ ο υ μονάς, γνωστόν είναι πατριαρχικον σιγίλλιον, 

άναγόμενον εις τά έτη 1247 - 1254, το όποιον εθεωρείτο, μέχρι τοϋδε, ώς το τε-

λευταΐον σωζόμενον υπέρ τών μονών τούτων εγγραφον '. 

Έ ν τούτοις, εις το πατμιακον άρχεϊον σώζονται δύο αυτοκρατορικά έγγραφα 

περί τοϋ Αάτρου (ούδεμίαν σχέσιν έχοντα προς τήν μονήν Πάτμου), τά όποια προ

φανώς μετέφερεν έκεϊ μοναχός τις πρόσφυξ έκ Αάτρου. Ταΰτα φέρουν ώς χρο-

νολογικήν ένδειξιν τό : μηνΐ Μαΐω, ίνδικτιώνος ιγ'. Μέχρι τοϋδε έπιστεύετο -

δτι τά έγγραφα ταΰτα εΐχον άπολυθή ύπο Ιωάννου τοϋ Βατατζή, το 1225. Κατ' 

εμέ τά έγγραφα ταΰτα άπελύθησαν, ώς δεικνύει το μηνολόγιον καί ή δλη έμαά-

νισις αυτών, εί'τε έπί Μιχαήλ Η' το 1270 (δπερ καί πιθανώτερον), εΐτε έπί 'Ανδρό

νικου τοϋ Β', το 1285 (ή όμοιότης εις τάς ύπογραφάς τών δύο τούτων αυτο

κρατόρων είχεν ήδη έπισημανθή παρά του Παχυμέρους ·'). 

Κατά ταΰτα, ουχί το προμνημονευθεν πατριαρχικον γράμμα, άλλα τά έν λόγω 

δύο αυτοκρατορικά τοϋ 1270 ή 1285 (βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 37 καί άρ. 38) 

είναι τά τελευταία σωζόμενα έγγραφα έκ τοϋ αρχείου του Αάτρου.'Αλλ' cbc παρα

τηρεί ό πατήρ Darrouzès 4, «la fin des monastères du Latros est obscure». 

Ή εκεί μονή άγιου Παύλου, ή άλλως λεγομένη τοϋ Στύλου, φαίνεται δτι διετηρεϊτο 

ακόμη περί τά μέσα τοϋ ΙΔ ' αιώνος, Ί'σως καί άργότερον δ. 

Έ ξ άλλου, ή μητρόπολις της Μιλήτου διετηρεϊτο μέχρι τοϋ 1360 περίπου, 

δτε ό μητροπολίτης αυτής Νείλος, άφοϋ διέμεινεν έπ' ολίγον εις τήν βασιλεύου-

σαν, έγκατεστάθη εις Σωζόπολιν *, ένθα ιδρύονται νέα μοναστικά κέντρα '. 

Πάντα τά ανωτέρω μαρτυρούν δτι μοναστικά τίνα κέντρα, μετόχια κλπ., 

κατώρθωσαν νά επιβιώσουν ή νά αναβιώσουν έν Μικρά 'Ασία, έστω καί έφημέρως, 

έν μέσω της τουρκικής πλημμυρίδος. 

Πλην τών ανωτέρω όμως, ή μαρτυρία τοϋ Δούκα 8 οτι ό Βαγιαζήτ, μόνον 

δτε έγένετο κύριος πάντων τών εμιράτων, τ.ε. περί το 1390, τήν αιτοπομπίαν εκώ-

λνσε τήν κατ' έτος λαμβανομένψ εξ 'Ασίας εις τάς νήσους, Λέσβον λέγω, 

Χίον, Λήμνον, Ρόδον καί τάς εξής [ . . . ] , σημαίνει οτι μέχρι τοϋ 1390 αί νήσοι 

\. J a n i n - D a r r o u z è s , Grands centres, σελ. 453, άρ. 38. 
2. Πρβλ. D ό 1 g e r, Patmos, σελ. 359.— J a il i n - D a r r o u z è s , evff άνωτ., σελ. 451, άρ. 33 καί 34. 
3. Π α χ υ μ έ ρ η ς , τόμ. Β', σελ. 13. 
4. J a n i n - D a r r o u z è s , Svff άνωτ., σελ. 219. 
3. Αυτόθι. 
5. . T a n i n - D a r r o u z è s , ëv&' άνωτ., σελ. 454 
1. Πράγματι, κατά τήν περίοδον ταύτην, καθ* ήν οί Τούρκοι αρχίζουν να εγκαθίστανται εις τά Βαλκάνια s.a\ 

να προβαίνουν εις έπιδρομάς κατά τών παρακτίων μοναστικών κέντρων, παρατηρείται ευρείας κλίμακος μετακί-
νησις μοναχών προς ασφαλέστερους τόπους. Ούτω σχεδόν ερημώνονται έπί τι διάστημα πολλαί μοναί τοϋ "Αθω, 
ιδρύονται δέ αντιστοίχως είς απομεμακρυσμένους τόπους νέα μοναστικά κέντρα, ώς π.χ. εις τά Μετέωρα καί εις 
τήν ΣιΛζόπολιν, ή οποία δέν είχε γνωρίσει ακόμη τάς τουρκικάς έπιδρομάς. Πρβλ. Ν. O i k o n o m i d è s , Mo
nastères et moines lors de la conquête ottomane, έν S.O. Forschungen 35 (1976), σελ. 2.— "Ανάλογα φαι
νόμενα είχον συμβη, ώς εϊδομεν ανωτέρω (βλ. σελ. *3 κέ.), μετά την μάχην τοϋ Μαντζικέρτ, δτε έγένοντο άθρόαι 
μετακινήσεις μοναχών έκ της Μικρός 'Ασίας προς παρακειμένας νήσους (Κών, Πάτμον κλπ.), ένθα ίδρύΟησαν νέα 
μοναστικά κέντρα. 

8. Δ ο ύ κ α ς , σελ. 75. 
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έξηκολούθουν νά προμηθεύονται κατ' έτος σιτηρά (ενδεχομένως καί άλλα προϊόν
τα) εκ της Μικρας 'Ασίας. 

Επομένως, αί αναγραφόμενα-, εις τά χρυσόβουλλα τοϋ 1292 καί 1329 κτή
σεις της Πάτμου έν Μικρά 'Ασία δεν εθεωρούντο ώς άπολεσθεΐσαι καί άνευ ουσια
στικής σημασίας πλέον διά τήν μονήν. 

Βεβαίως δεν ε'ίμεθα εις θέσιν, ελλείψει στοιχείων, νά καθορίσωμεν αν ή έκμε-
τάλλευσις τών κτήσεων τούτων έγίνετο εκάστοτε άνεμποδίστως καί μέχρι πότε 
διήρκεσεν αΰτη. "Ισως ολίγον προ τοϋ 1340, δτε οι μοναχοί ζητοΰν έκ νέου άπο 
τον αυτοκράτορα μετόχιον έν Χίω ·, ή έκμετάλλευσις τών κτήσεων τούτων της 
Μικράς 'Ασίας συνήντα σοβαράς δυσκολίας ή είχε διακοπή. 

Υπενθυμίζω, πάντως, οτι ή φήμη του οσίου Χριστοδούλου ήτο λίαν διαδε
δομένη μεταξύ τών Τούρκων κατοίκων τών Παλατιών, καί, κατά τάς επικρατού
σας έκεϊ λαϊκάς δοξασίας, τάς όποιας παραδίδει ό Pili - Re'is, οι μουσουλμάνοι 
έσέβοντο τοΰτον, καί, κατ' έπέκτασιν, καί τήν μονήν Πάτμου ~. 

Ό μόνιμος κίνδυνος των επιδρομών δμως καθίστατο άπειλητικώτερος κατά 
τάς αρχάς του ΙΔ' αιώνος. Το 1307 οι μοναχοί τής Πάτμου, «tementes insultus 
Turchorum», ζητοΰν καί λαμβάνουν τήν όίδειαν άπο τον δόγην Pietro Gradeni-
go νά αποστείλουν εις τήν έν Κρήτη μονήν τοϋ Στύλου 77 χωριάτας (κατά τήν 
έλληνικήν μετάφρασιν τής εποχής, villanos κατά το λατινικον πρωτότυπον εγγρα
φον ), έξ ών τους 38 ειχον εξαγοράσει παρά τών κουρσάρων ". 

Οΐ Ίωαννϊται τής Ρόδου γίνονται το 1314 κύριοι τής Κώ καί τής Λέρου *. 
Τ ο ϋ τ ο σημαίνει, π ι θ α ν ώ τ α τ α , οτι ή μονή Π ά τ μ ο υ άπώλεσεν έκτοτε τ ά πλούσια 

κτήματα καί τάς προσόδους τής Κώ. Διετήρησεν δμως τάς έν Λέρω κτήσεις αυτής, 
καί δη έπί μακρόν, χάρις εις προνομιακήν τίνα μεταχείρισιν τής έν Πάτμω μονής 
έκ μέρους τών Ίωαννιτών 'Ιπποτών τής Ρόδου 5. 

Το έν Χίω μετόχιον τής Πάτμου.— Εις το οΰτω δημιουργηθέν κλίμα ανω
μαλίας καί ανασφάλειας εντάσσεται καί ή προσπάθεια τών μοναχών τής Πάτμου 

1. Βλ. σχετικόκ κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 44. 
2. Βλ. ανωτέρω, σελ. *58, σημ. 2. 

3. MM, σελ. 389 - 390 καί σελ. 221 (ή ελληνική μετάφρασις αύτοϋ) — Πρβλ. καί Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οαιος 
ΧριΟτόδονλος, σελ. 180. 

4. Βλ. G. Β ο s 1 ο, Istoria della sacra religione di San Giovanni Gerosolimitano, τόμ. Β', Ρώμη 
1620, σελ. 43 C.— Πρβλ. καί Ζ α χ α ρ ι ά δ ο υ , ενθ' άνυπ., σελ. 194.— "Ηδη άπο του 1306 ό Vignolo είχε μετα
βιβάσει εις αυτούς μέρος τών δικαιωμάτων του έπί τών έν λόγω νήσων (L u 11 r e ] 1, ενθ' άνωτ., σελ. 283). 

5. Τοϋτο ίσχυε τουλάχιστον έν έτει1497, ώς μαρτυρεί εγγραφον τοϋ πατμιακοϋ αρχείου, σωζόμενον ελλη
νιστί, φέρον τήν σφραγίδα τοϋ μεγάλου μαΐατορος της Ρόδου κλπ. (MM, σελ. 260 - 261). 'Εκ τοϋ έγγραφου 
τούτου τοϋ Pierre d'Aubusson, μεγάλου μαΐατορος τοϋ όσπιταλίον τών Ίερούολνμων Ρόδου κλπ. (περί τούτου 
βλ. Ε. F 1 a n d i n, Histoire des Chevaliers de Rhodes, Τουρ 1864, σελ. 184 κέ.), μανθάνομεν βτι οΐ μοναχοί 
της Πάτμου διετήρησαν τά έν Αέρω μετόχια, καταβάλλοντες όμως τους κεκανονισμένους φόρους. Ή έν Πάτμω 
μονή δικαιούται νά λαμβάνη ίκ Λέρου, δσα έλάμβανεν, «δίχος καμίαν έμπόδισιν», τά δέ «χωράφια καί τά υπο
στατικά τοϋ μοναστηρίου, οπού έχουν στην Λέρον» δικαιούνται να τα απερνονν καί να τά χα)Χιεργονν, καθώς 
το έκάμναόιν έξ αρχής (MM, σελ. 261). — Πρβλ. καί σελ. *109, σημ. Ί. 
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νά ανακτήσουν το 1340 μετόχιον, το οποίον είχε παραχωρήσει εις αυτούς προ 

χρόνων έν Xiq> διά προστάγματος του ό 'Ανδρόνικος ό Γ'. 

Ώ ς γνωστόν, ή Χίος διετέλει άπο του 1304 μέχρι τοϋ 1329 ύπο γενουατικήν 

κατοχήν \ Κατά ταΰτα, ό 'Ανδρόνικος ό Γ' θα είχε παραχωρήσει το έν λόγω με

τόχιον εις τους μοναχούς τής Πάτμου, πιθανώτατα, αμέσως μετά τήν άπελευθέ-

ρωσιν τής νήσου, ήτοι περί το 1329/1330. 

Το άρχεΐον τής ΙΙάτμου διασώζει, έν κακή καταστάσει, σχετικον πρόσταγμα 

[καί ουχί πιττάκιον, ώς χαρακτηρίζουν τοϋτο οι MM] 'Ανδρόνικου τοϋ Γ' προς μη 

κατονομαζόμενον μητροπολίτην Χίου, χρονολογούμενον, ώς πιστεύομεν, κατά 

Αυγουστον τοϋ 1340 (βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 44). Ό αυτοκράτωρ, 

έπαναλαμβάνων, πιθανώτατα, φράσεις έκ τής σχετικής δεήσεως τών μοναχών, 

γράφει δτι, επει άπώλεσεν [ή μονή Πάτμου] υπό της ανωμαλίας τοϋ καιρόν τά 

προσόντα αυτή μετόχια και κτήματα... (στ. 3 - 4 ) , ό μητροπολίτης οφείλει νά 

φροντίση 8πο:>ς άποδοθή εις αυτούς το προ χρόνων δωρηθέν αύτοϊς παρά τοϋ αύ-

τοκράτορος μοναστήριον τοϋ αγίου Θωμά, ώς μετόχιον. Οι δε μοναχοί θα κατα-

βάλλουν προς αυτόν το κανονικοί' (στ. 12). Ουδεμία περαιτέρω μαρτυρία υπάρχει 

περί τοϋ μετοχίου τούτου καί δεν γνωρίζομεν αν οι μοναχοί τής ΙΙάτμου κατόρθω

σαν τελικώς νά επανακτήσουν καί νά διατηρήσουν τοϋτο. 

Ή Πάτμος καταφύγιον αρχιερέων τής Μικρός 'Ασίας. — Κατά τον 1Γ' 
καί Ι Δ ' αιώνα ή Πάτμος γίνεται εκ νέου καταφύγιον τών έκ Μικρας 'Ασίας διω

κομένων μοναχών καί κληρικών. Οΰτω, άνευρέθησαν, ώς εϊδομεν (σελ. *107), έν 

τώ πατμιακω άρχείω δύο έγγραφα έκ Αάτρου, τά όποια έφερον εκείθεν μοναχοί 

καταφυγόντες εις Πάτμον μετά το 1270 ή 1285. "Αλλα έγγραφα, ανέκδοτα, μαρτυ-

ροϋν δτι εις Πάτμον ευρίσκουν καταφύγιον επίσης μητροπολιται καί άλλοι αρ

χιερείς, ύποχρεωθέντες νά εγκαταλείψουν τάς έν Μικροί 'Ασία έδρας των. Οΰτω 

προσέφυγεν εις Πάτμον ό μητροπολίτης Μύρων Ματθαίος, ό διατελέσας καί πρόε

δρος Ρόδου, μετά το 1384 (τήν χρονολογίαν ταύτην φέρει ή έν Πάτμω σωζόμενη 

ανέκδοτος συνοδική πραξις τής εκλογής του). ΕΊς Πάτμον επίσης κατέφυγε, πολύ 

άργότερον, μετά τό 1430 (τήν χρονολογίαν ταύτην φέρει ή διασωθεϊσα ανέκδοτος 

πραξις εκλογής του) καί ό Φιλόθεος Σταυρουπόλεως 2. Τέλος, ό ήγουμενεύων έν 

Πάτμω το 1460 Ματθαίος υπογράφεται ώς μητροπολίτης Μύρων και καθηγοΰμε-

νος Πάτμου, είναι δέ, προφανώς, διάφορος τοϋ προμνημονευθέντος όμοονύμου του, 

μητροπολίτου Μύρων επίσης, άλλα καί προέδρου Ρόδου 8 . 

Ι.Βλ. N i c o l , Last Centuries, σελ. 120.— M. B a l a r d , Les Grecs de Chio sous la domination 
génoise au XIVe siècle, S. O. Forschungen 5 (1977), σελ. 5 κέ. 

2. Πρβλ. Ζ α χ α ρ ι ά δ ο υ , ενθ' άνωτ., σελ. 205.— "Αλλά καί μετά τήν ύπαγωγήν της Πάτμου ύπο τουρ-
κικόν έλεγχον (1454) ίεράρχαι ύποχρεωΟέντες νά εγκαταλείψουν τήν έ'δραν των έν Μικρ$ 'Ασία συντηρούνται έκ 
τών 'τροσόδων της μονής Πάτμου. Ούτω π.χ. κατ' άπόφασιν τοϋ μεγάλου μαίΰτορος της Ρόδου Pierre d'Aubus-
son, καί κατόπιν συνεννοήσεων μετά τοϋ ηγουμένου τής μονής Πάτμου, ό επίτροπος της μονής εις τάς έν Λέρω 
κτήσεις αυτής, οφείλει νά παρέχη σϊτον καί άλλα τρόφιμα (έλαιον, οίνον, δσπρια κλπ.) εις τόν έν Αέρω καταφυγόντα 
(πρό τοϋ έτους 1497) μητροπολίτην Φιλαδέλφειας 'Ιωακείμ (MM, σελ. 260· πρβλ. καί σελ. Ί 0 8 , σημ. 5). 

3. Πρβλ. κατωτέρω, σελ. *111 - 112. 
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Όμαδική φυγή πληθυσμών έκ Μικρδς 'Ασίας προς ασφαλεστέρας περιοχάς 

παραδίδεται ύπο πολλών πηγών. Πολλοί κάτοικοι τής υπαίθρου, έγκαταλείποντες 

τάς εστίας των, ζητοΰν καταφύγιον εις τάς πόλεις, ιδιαιτέρως δε εις τήν βασι-

λεύουσαν, ή οποία έγνώρισεν έκ τούτου ημέρας πείνης, ακόμη δε καί τήν άπειλήν 

τοϋ λοιμοΰ. Πολλοί πάντως είχον διαπεραιωθή καί εις νήσους τοϋ Αιγαίου 1. Το 

1366 μαρτυρεΐται όμαδική μετοικεσία 'Αρμενίων εις Κών 2. 

Οΐ 'Οθωμανοί Τούρκοι. — 'Αλλά το 1390 ό σουλτάνος Βαγιαζήτ καταλαμ

βάνει, μεταξύ άλλων, καί τά δύο εμιράτα ή beylik τοϋ Μεντεσέ καί τών Άϊδί-

νογλου 3. Το γεγονός τοϋτο θα εχη μοιραίας επιπτώσεις διά τήν τύχην τοϋ Νο

τιοανατολικού Αιγαίου. Οί δύο κόσμοι, ό κόσμος τών χριστιανών, εκπροσωπού

μενος έν προκειμένω ύπο τών Ίωαννιτών τής Ρόδου κυρίως, καί ό μουσουλμανικός 

κόσμος, θα συγκρουσθοΰν. Καί ή σύγκρουσις θά άρχίση διά σειράς πειρατικών 

επιδρομών τών 'Οθωμανών εις τάς νήσους τοϋ Νοτιοανατολικού Αιγαίου. 

Μίαν πρώτην έπιδρομήν περιγράφει ό Δούκας : καί δή στόλον έτοιμάσας 

[ = ό Παγιαζήτ] πέμπει εν Χίω μακράς νήας εξήκοντα, και τήν πόλιν εμπιμπρά 

και τάς πέριξ κώμας αφανίζει, και τάς Κυκλάδας νήσους * καί τήν Εϋβοιαν και 

τα τών 'Αθηνών μέρη •'. 

Ώ ς συμπεραίνει ή Ζαχαριάδου 6, οί μοναχοί τής Πάτμου εΐχον έ'λθει 'ίσως 

εις συνεννοήσεις με τον Βαγιαζήτ άπο τοϋ έτους 1390. 

Το τελευταΐον βυζαντινον Ιγγραφον τοϋ αρχείου τής Πάτμου αναφέρεται 

εις το έν Λήμνω μετόχιον αυτής καί χρονολογείται, πιθανώς, εις το έτος 1448 

(βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 45) . 

Φαίνεται δτι κατά τάς παραμονάς τής υποταγής της ε'ις τους 'Οθωμανούς, 

ή Πάτμος διετήρει εισέτι Ιν μετόχιον εν Λήμνω, τάς έν Λέρω κτήσεις της, καί το 

έν Κρήτη μετόχιον τοϋ Στύλου, εξ οδ έπρομηθεύετο καί τον άπαραίτητον σΐτον 

διά τήν διατροφήν τών υπ' αυτήν μοναχών. "Αγνωστον εϊναι αν διετήρει το έν 

Χίφ μετόχιον τοϋ αγίου Θωμά. 

Ή υποταγή τής Πάτμου είς τους Τούρκους. — Ή Πάτμος δεν κατελήφθη 

υπό τών 'Οθωμανών διά πολεμικών επιχειρήσεων. Ουδέποτε δέ, καθ' δσον γνωρί-

ζομεν, έγκατεατάθη μόνιμος τουρκική φρουρά έν τη νήσω. 

Φαίνεται δτι, ώς εικάζει καί ή Ζαχαριάδου, εκπρόσωποι τών μοναχών τής 

Πάτμου, μετά τήν πτώσιν τής Κωνσταντινουπόλεως, μετέβησαν το θέρος τοϋ 1453 

1. V r y ο n i s, Asia Minor, σελ. 253 κέ. 
2. Β ο s i ο, τόμ. Β', σελ. 105 C.— Πρβλ. καί Ζ α χ α ρ ι ά δ ο υ , ενθ' άνωτ., σελ. 192. 
3. Βλ. καί ανωτέρω, σελ. *107, σημ. 8. 
4. Περί τής σημασίας τοϋ όρου Κυκλάδες κατά τους βυζαντινούς χρόνους [ = τά σημερινά Δωδεκάνησα] 

βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 3, σελ. 29. 

5. Δ ο ύ κ α ς , σελ. 75. 
6. Ζ α χ α ρ ι ά δ ο υ , evo" άνωτ., σελ. 184. 
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εις Άδριανούπολιν, ένθα εύρίσκετο ό Μωάμεθ '. Έ κ ε ΐ έρρυθμίσθησαν τότε, πιθα

νώτατα, τά τής υποταγής των ύπο ευνοϊκούς τινας ορούς, τους οποίους ουχί 

σπανίως παρεχώρουν οί Τοΰρκοι εις πόλεις καί χώρας αμαχητί ύποτασσομένας, 

ιδία δέ εις ιερά καθιδρύματα. 
Ώ ς παραδίδεται, πολλαί άντιπροσωπεΐαι έκ διαφόρων χωρών, νήσων ή καί 

τοπικών αρχόντων, ειχον προσέλθει τότε εις τον σουλτάνον νά δηλώσουν ύποταγήν 

καί νά επιτύχουν διαφόρους άντιπαροχάς -. 

'Αποτέλεσμα τών πιθανών τούτων ενεργειών τών μοναχών τής Πάτμου 

υπήρξε, προφανώς, ή εκδοσις σχετικού φιρμανίου έν ετει 1454 (απολυθέντος μεταξύ 

25 Αυγούστου καί 3 Σεπτεμβρίου). Διά τοϋ εγγράφου τούτου (το όποιον έσχο-

λίασε διεξοδικώς ή συνάδελφος Έ . Ζαχαριάδου ') ό σουλτάνος διατάσσει τον Ma-

tyos, ό όποιος «κρατεί τον φόρον τοϋ χωρίου (köy) τής Πάτμου», όπως παρα-

δώση τον φόρον τοΰτον, άνερχόμενον εις 40 φλωρία, εις τον δοϋλον τοϋ σουλτάνου 

Ά λ ή , καί δή αναδρομικώς, ήτοι άπο 1 Αυγούστου τοϋ έ'τους 1453. Ό Matyos 

τοϋ τούρκικου φιρμανίου δύναται νά ταυτισθή προς τον τότε καθηγούμενον τής 

μονής Πάτμου Ματθαίον *. 

Ή Πάτμος, ήδη κατά τους βυζαντινούς χρόνους (άπο τοϋ 1088), άνήκεν, 

ώς γνωστόν, εις τάς κτήσεις τής έν αύτη μονής, τής οποίας ό καθηγούμενος ήτο, 

τρόπον τινά, καί διοικητική αρχή τής νήσου. "Αλλωστε, δυνάμει τοϋ ιδρυτικού 

χρυσοβούλλου, ουδέποτε άπο τοϋ 1088 καί εφεξής εΐχεν έγκατασταθή έκεΐ εκπρό

σωπος τοϋ βυζαντινού κράτους με διοικητικάς αρμοδιότητας 5. Διά τοϋτο, προφα

νώς, καί οί 'Οθωμανοί απευθύνονται διά τάς φορολογικάς υποχρεώσεις τής νήσου 

Πάτμ,ου εις τον καθηγούμενον τής έκεΐ μονής Matyos ( = Ματθαίον). 

Ό Ματθαίος οΰτος είναι γνωστός t ; εκ τίνος άφιερωτηρίου σημειώματος, 

το όποιον έχει ιδιοχείρως προσθέσει εις πολύτιμον περγαμηνον κώδικα, άφιερών 

τοΰτον εις τήν μονήν Πάτμου, ώς καί άλλα βιβλία καί χρυσοκέντητα λειτουργικά 

υφάσματα : άμνον ίνα εκ χρνσοϋ σιρματηρον [. . . ] και αέραν κλπ. Εις το ση

μείωμα τοϋτο, γραφέν τήν 30ήν Σεπτεμβρίου τοϋ έτους 6969 ( = 1460), ό Ματ

θαίος υπογράφεται ώς μητροπολίτης Μύρων και καθηγούμενος Πάτμου7. 

1. Ζ α χ α ρ ι ά δ ο υ , ενθ' άνωτ., σελ. 195-196. 
2. Πρβλ. καί σχετικόν έγγραφον τοϋ Μωάμεθ, διά τοΰ οποίου προσεκάλει ώρισμένους άρχοντας νά δηλώ

σουν ύποταγήν, υποσχόμενος άσφάλειαν καί προστασίαν : . . . προς τους κατά πάντα ημετέρους τής αυθεντίας 
μου άρχοντας [ . . · ] ' f/λθεν [... ] ο Χαααμπέις, καί άνέφερεν τής αυθεντίας μου το πώς θέλετε νάρθήτε να ήατε 
εδιχεί μοι [ . . . ] ' ΒΪς τοντω ότέλνο όας τον αυτόν μου όριαμόν, καί αμνέγω σας είς τον μέγαν μας προφήτψ τον 
Μουάμεθ [. · . ] καί εις το σπαθί οπον ζόνομε [ . . . ] , δτι arcò πράγμΐΐτά <τας καί α.-τ« τά παιδιά &ας »αί άπο 
τά κεφάλια σας και άπα näda όας πράγμα τίποιαι να μήν .. αας έγκΐοω, άμη να <ΐας αναπαύσω .. . (MM, 
τόμ. Γ', σελ. 290). 

,'). Ζ α χ α ρ ι ά δ ο υ , ενθ' άνωτ., σελ. 208 - 230, ένθα φιρμάνια τών ετών 1454 - 1522. 
Ί. Αυτόθι, σελ. 208- 210, έγγραφον ύπ' αριθ. 1. 
5. Βλ. ανωτέρω, σελ. *47 καί Ο s t r ο g ο r s k y, Geschichte3, σελ. 309. 
lì. Πρβλ. Ζ α χ α ρ ι ά δ ο υ , ενθ' άνωτ., σελ. 197. 
'!. Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς, Πατμιαχή Βιβλιοθήκη, σελ. 53-54, άρ. 75 [μετά τίνων παραναγνώσεων, έν αΐς 

καί το άκατάληπτον άγηνον αντί άμνόν.— Πρβλ. νέαν άνάγνωσιν καί δημοσίευσιν τοΰ σημειώματος ύπο Κ ο μ ί ν η, 
Πίνακας, άρ. 42, σελ. 24 [ = Facsimiles, σελ. 40 - 41]. 
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Ό Σακκελίων, εκδίδων το ανωτέρω σημείωμα, προσθέτει δτι έν τώ σκευο-
φυλακίω τής μονής Πάτμου σώζεται άήρ φέρων τήν έπιγραφήν: άφιερώθη ό πα
ρών αμνός είς τον μέγαν Νικόλαον τής Μεγίστης [ = τής νήσου Καστελόριζον] 
παρά τον πανιερωτάτον μητροπολίτου Μνρέων, ύπερτίμου και εξάρχου πάσης 
Λυκίας και προέδρου Καρπάθου καί Ναξίας Ματθαίου1. Ό Ματθαίος τής 
άχρονολογήτου ταύτης επιγραφής, μητροπολίτης Μυρέων, νπέρτιμος και εξαρ-
χος πάσης Λυκίας και πρόεδρος Καρπάθου καί Ναξίας, έταυτίσθη προς τον υπο
γράφοντα το άφιερωτήριον σημείωμα τοΰ 1460 μητροπολίτην Μύρων και καθη
γούμενον Πάτμου ΜατθαίονΖ, όστις άφιέρωσεν εις τήν μονήν Πάτμου, ώς 
εϊδομεν, πλην τών κωδίκων, καί έ'να άμνόν καί ένα αέρα. Καθ' ημάς ή ταύτισις 
είναι πιθανή, άλλ' ουχί απολύτως ασφαλήςs. Tò βέβαιον είναι, πάντοις, οτι ό 
Matyos τοϋ τούρκικου φιρμανίου (Ί454) είναι ό υπογράφων το 1460 ως καθη
γούμενος Πάτμον Ματθαίος. 

Μετά τήν ύποταγήν είς τους Τούρκους, οί μοναχοί τής ΙΙάτμου, καίτοι 
δεν υπέστησαν τάς καταστροφάς, τάς σφαγάς καί τους εξανδραποδισμούς τής διά 
τών δπλων κατακτήσεως, έν τούτοις, άπο τοΰ 1454 καί έξης, μέχρι τουλάχιστον 
τής καταλήψεως τής Ρόδου ύπο τών 'Οθωμανών, ζουν ύπο τήν καθτμερινήν άπει-
λήν τουρκικών επιδρομών. Ναυτικαί εξορμήσεις, αί όποΐαι, με όρμητήριον τήν 
Καλλίπολιν ή τά Παλάτια, άπέβλεπον εις το νά καταπτοήσουν καί εξασθενήσουν 
τους Ίωαννίτας Ίππότας, κατόχους τής σημερινής Δωδεκανήσου, εΐχον άποβή 
μάστιξ τών νήσων τοΰ νοτιοανατολικού Αιγαίου. Παραδίδονται έπιδρομαί κατά 
τά Ιτη 1454 καί 1454/5, δύο έπιδρομαί κατά το θέρος τοΰ 1455, καί έν συνε
χεία αλλαι κατά τά έτη 1456, 1457, 1460, 1461, 1464, 1467, 1469, 1471, 1477, 
1479, 1480 κέ., με στόχον κυρίως τήν Κών, Νίσυρον, Κάλυμνον, Λέρον, Σύμην, 
Ρόδον κλπ. «. 

Μίαν τοιαύτην έπιδρομήν, έπισυμβάσαν κατά το 1457 (ή τέλη τοϋ 1456), 
περιγράφει λίαν παραστατικώς ένθύμησις γεγραμμένη έπί πατμιακοΰ κωδικός 5 : 

"Ετους άπο κτίσεως κόσμου ^^ξδ' [= 1456], μηνι Mata), τρίτω ετει τής υπό 
τών Τούρκων αλώσεως τής μεγάλης πόλεως τοϋ Κωνσταντίνου, εφάνη αστήρ 
επί τάς ανατολάς καπνίζων ημέρας και νυκτός εφ' δλας ημέρας λ'. Έν δέ το 
επών έτος [ήτοι μετά τήν Ιην Σεπτεμβρίου τοΰ 1456] εγένοντο θανατικά με
γάλα [. • •] και λεηλασίαι και έπιδρομαί ασεβών Τούρκων 

1. Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Πατμιαχή Βιβλιοθήκη, σελ. 53, σημ. 1.— Σ. Α. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ , 'Επιγρα
φές ιεράς μονής 'Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου, Αθήναι 1966, σελ. 11, άρ. 1. 

2. Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς, Πατμιαχή Βιβλιοθήκη, σελ. 53, σημ. 1.— Ζ α χ α ρ ι ά δ ο υ , ενθ' άνωτ., σελ. 205. 
3. Είς Πάτμον είχε καταφύγει, ώς είδομεν (ανωτέρω, σελ. *109), καί άλλος Ματθαίος, μητροπολίτης Μύρων 

επίσης, Τίρόεδρος Ρόδου κλπ. 
4. Ζ α χ α ρ ι ά δ ο υ , ενθ' άνωτ., σελ. 190 - 192. 

5. Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , ενθ" άνωτ., σελ. 44 - 45, άρ. 57.— Πρβλ. καί Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος Χριστόοονλος, 
σελ. 180-181.— Κ ο μ ί ν η , Πίνακες, άρ. 41.—S c h r e i n e r, Byz. Kleinchroniken, τόμ. A', σελ. 666, 
άρ. 106. 
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επί τ à ς νήσους, ώστε καί έρημωθήναι τεΛεοι» πολλάς εξ αυτών [ . ]. 

Νίσνρος δε και Κάλυμνος, al περί τήν 'Ρόδον ύποκείμεναι νήσοι, υπό τών 

εκ Στροβήλου και Μιλήτου εξερχόμενων το τηνικαΰτα ξ ν λ ω ν [ = πλοίων], 

παντελώς καί άρδην υπ' αυτών ήφανίσθησαν. Νερατζία 1 δε καί Περίπατος, 

τά περί τήν Κώ νήσον κάστρα, υπό τοϋ στόλου άρδην επνρπολήθησαν ...-' 

Ή γεωγραφική θέσις τής Πάτμου, κειμένης πλησίον βασικών θαλασσίων οδών, 

αί όποΐαι ήνωνον τήν βασιλεύουσαν μέσω Άναίας προς το νοτιοανατολικον Αι

γαίον, τήν Κών, τήν Ρόδον καί εκείθεν προς τήν Κύπρον, ενίοτε δέ καί προς τήν 

Κρήτην, εξέθετε τήν νήσον είς καθημερινούς κινδύνους. Καίτοι ή Πάτμος δεν ήτο 

στόχος ή έπίκεντρον πολεμικών επιχειρήσεων, έν τούτοις τρικυμίαι καί άλλοι 

λόγοι, έν οϊς καί τα δέλεαρ εύκολου λείας, άπετέλουν αίτίαν ή πρόσχημα διά τους 

παραπλέοντας στόλους (τών Βυζαντινών, τών Φράγκων, τών Τούρκων καί τών 

πειρατών) νά προσορμίζωνται είς τήν νήσον. Τοϋτο υπήρξε διά μέσου τών αιώ

νων πρόξενος πολλών δεινών διά τήν μονήν. 

'Αλλ' ή περαιτέρω έξιστόρησις τών περιπετειών καί τοΰ βίου τής μονής Πά

τμου εξέρχεται τών χρονολογικών ορίων τοΰ παρόντος κεφαλαίου. 

Οί καθηγουμενοι τής μονής, τους οποίους συνηντήσαμεν ονομαστικώς μνημο

νευομένους ανωτέρω, κατά τήν έξιστόρησιν τής μακράς περιόδου άπο τοΰ 1261 

μέχρι καί τοΰ 1454, δεν συναπαρτίζουν πλήρη κατάλογον : 'Από τοΰ 1258 μέχρι 

(τουλάχιστον) τοΰ 1272, διαλάμπει διά τοΰ ήθους καί τών ποικίλων δραστηριο

τήτων του, ώς εϊδομεν, ό καθηγούμενος Γ ε ρ μ α ν ό ς 3 . Το 1307 υπογράφει 

τον τότε συνταχθέντα κατάλογον βιβλίων, εικόνων κλπ., ό άγνωστος άλλοθεν 

καθηγούμενος Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς 4 . Έ κ βενετικών έγγραφων περί τής έν Κρήτη 

μονής τοΰ Στύλου πληροφορούμεθα δτι το 1385 καθηγούμενος Πάτμου διετέλει 

ό Ί ω α ν ν ί κ ι ο ς 5 . Τέλος, κατά τήν ύποταγήν τής Πάτμου εις τους Τούρκους 

ηγούμενος τής μονής ήτο ό ανωτέρω μνημονευθείς μητροπολίτης Μύρων Μ α τ 

θ α ί ο ς , μαρτυρούμενος το 1454 καί το 1460. 

Ή μονή τής Πάτμου ώς πνευματικόν κέντρο ν έγνώ ρ ισε καί κατά τήν τελευ-

ταίαν βυζαντινήν περίοδον (1261-1453) μεγάλην άκμήν. Παρά τους εξωτερικούς 

1. Ή Νεράντζια συγκαταλέγεται μεταξύ τών κάστρων, τά όποια εϊχον επισκευάσει οί Ίωαννϊται της Ρόδου 
(πρβλ. J. D e l a v i l l e l e R o u l x , Les hospitaliers à Rhodes, Παρίσιοι 1913, φωτοτ. άνατύπ. Vario
rum Reprints 1974, <τελ. 4 · chateau d'Arangia). 

2. Κατά το αυτό έτος (1456, 'Ιουνίου 20) έχει γραφή σπαρακτική έκκλησις χριστιανών της περιοχής, ζη-
τούντων άσυλον εις τήν έπικράτειαν τοϋ μαίστορος τών'Ιπποτών τής Ρόδου : . . .καί παίρνουν τα παιδία μας καί 
κάμνουν τα μουσουλμάνους, καί dia τοντο παρακαλοΰμεν τήν ανθεντίαν σας {... ] να μας σηκώσετε απ' έδώ με 
τάς γυναίκας μας καί μέ τα παιδία μας, οτι εχομεν μεγάλην άγανάκτηαιν [ = υφιστάμεθα πολλά δεινοπαθή
ματα] από τον Τοϋρκον [ . . . ] ' et ài καί αφήσετε μας έδώ [ . . . ] , να χαθούν τα παιδία μας, νά δώσετε λόγον εις 
τον €>eòv καί το κρίμαν μας νά ίνεν απάνω σας .. . (MM, τόμ. Γ', σελ. 291 ). 

3. Βλ. ανωτέρω, σελ. *98 κέ. 
4. Βλ. ανωτέρω, σελ. *82. 
5. Βλ. ανωτέρω, σελ. *97. 

1» 
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κινδύνους καί τους κλυδωνισμούς τής πολυτάραχου εκείνης εποχής, ή εσωτερική 

όργάνωσις καί ό πνευματικός βίος τής μονής διετηροΰντο εις το έπίπεδον τών προ

γενεστέρων αιώνων, εις ώρισμένους δέ τομείς παρατηρείται καί σημαντική άνο

δος. Μεταξύ τών καθηγουμένων τής περιόδου ταύτης πολλοί είναι, ώς καί παλαιό-

τερον, οί πεπαιδευμένοι άνδρες. Τίνες τούτων είναι προσωπικότητες διαθέτουσαι 

κΰρος εις τους κύκλους τών αυτοκρατορικών αυλών καί τών πατριαρχείων. Λόγιοι 

μοναχοί καί ίεράρχαι, φεύγοντες τους κινδύνους, ευρίσκουν καταφύγιον είς Πάτμον 

καί προστίθενται εις τους τροφίμους τής μονής. Ή βιβλιοθήκη τής μονής πλου

τίζεται κατά τους τελευταίους βυζαντινούς αιώνας με σημαντικον αριθμόν χειρο

γράφου. Πολλά εξ αυτών μάλιστα έχουν έκπονηθή εις τά κωδικογραφικά εργα

στήρια τής ιδίας τής μονής. 'Ανάλογος είναι ό εμπλουτισμός τής μονής με εικόνας, 

ιερά σκεύη καί άλλα πολύτιμα αποκτήματα. Παρά τήν ζοφεράν εικόνα, τήν οποίαν 

παρέχουν μαρτυρίαι περί δηώσεων, αρπαγών καί καταστροφών, τά διασωθέντα 

μέχρι σήμερον χειρόγραφα καί έ'ργα τέχνης μαρτυροΰν δτι ό πνευματικός βίος 

τής μονής διετηρεϊτο αδιάπτωτος καί άπαραμείωτος. 

* 
* * 

Ή έπιβίωσις καί ή περαιτέρω ιστορία τής μονής κατά τους μ ε τ α β υ 

ζ α ν τ ι ν ο ύ ς α ι ώ ν α ς ανήκουν είς άλλο κεφάλαιον, έξ ΐσου εκτενές καί ενδια

φέρον, είς το οποίον δμως ή παροΰσα χρονογραφική έξιστόρησις — εισαγωγή είς τά 

βυζαντινά έγγραφα τής Πάτμου — δεν έ'χει λόγον, ούτε αρμοδιότητα, νά έπεκταθή. 

Ό μελετητής τής βυζαντινής Πάτμου δεν αγνοεί βεβαίως δτι το περιφανές 

τοΰτο μοναστικόν κέντρον τοΰ Αιγαίου κατώρθωσε καί κατά τους μεταβυζαντι

νούς αιώνας ουχί απλώς νά έπιζήση, άλλα καί νά γνωρίση περιόδους νέας ακμής. 

At ίστορικαί μαρτυρίαι διά τάς τύχας τής μονής γίνονται κατά τους μετά τήν 

"Αλωσιν χρόνους όλονέν άφθονώτεραι. Αί αντίστοιχοι άρχειακαί συλλογαί, αί 

συγκροτοΰσαι το νεώτερον άρχεϊον τής μονής συμποσοΰνται είς 13.000 περίπου 

έγγραφα, πολλά κατάστιχα, κλπ. Τόν κύριον 8γκον άποτελοΰν βεβαίως τά ελληνι

κά, δεν είναι δμως ολίγα καί τά ξενόγλωσσα έ'γγραφα, ιδία δέ τών βενετικών καί 

τών τουρκικών άρχων. Μεταξύ τών άλλων καί έγγραφα ηγεμόνων τής Βλαχίας, 

τής Μολδαβίας, τής Μοσχοβίας, κ.π.ά. Πλην τών αρχειακών πηγών, πολλαί άλλαι 

μαρτυρίαι, ξένοι περιηγηταί, χειρόγραφα, έπιγραφαί καί άλλα τεκμήρια (κτίσμα

τα, τοιχογραφίαι, είκόνες καί άλλα κειμήλια) παρέχουν άφθονον ύλικον εις τον 

μελέτη την. 

Κατά τήν μακράν περίοδον τής Τουρκοκρατίας οί οικουμενικοί πατριάρχαι 

έξακολουθοΰν νά απολύουν σιγίλλια άναγνωρίζοντα τά προνόμια της έν Πάτμω 

μονής. Παραλλήλως, πάπαι, μάγιστροι τοΰ Τάγματος τών 'Ιπποτών τής Ρόδου, 

Βενετοί καί άλλοι ισχυροί τής εποχής προέβαινον εις εκδηλώσεις σεβασμοΰ προς το 

ιερόν τέμενος τοΰ Εύαγγελιστοΰ Ιωάννου, δηλοΰντες καί εγγράφως δτι ή μονή 

Πάτμου άπήλαυε τής υψηλής των προστασίας ή ειδικών χορηγιών. 
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Χάρις είς τήν αϊγλην τής ιστορικής μονής των, αί ζητεΐαι τών Πατμίων μο

ναχών ευρισκον ευμενή άπήχησιν είς τους πιστούς τής 'Ανατολής, άλλα καί τής 

Δύσεως ενίοτε. Ή Πάτμος ηύτύχησε νά λάβη κατά καιρούς γενναίας χορηγίας 

ορθοδόξων ηγεμόνων (Βλαχίας, Μολδαβίας, Ρωσίας), άλλα καί ποικίλης προε

λεύσεως δωρεάς, αφιερώματα πάσης φύσεως (κινητά καί ακίνητα) κ.π.ά. 

Κατά τους μεταβυζαντινούς αιώνας ή μονή τής Πάτμου απέκτησε μετόχια 

καί κτήσεις είς πολλάς νήσους, κυρίως τοΰ Αιγαίου, άλλα καί τοϋ 'Ιονίου (είς Πα

ρόν, Μήλον, Θήραν, Κέαν, Σάμον, Κάλυμνον, Νάξον, Σίφνον, Ίκαρίαν, Άμοργόν, 

Νίσυρον, Ζάκυνθον), έπί τής μικρασιατικής παραλίας (είς τήν Σμύρνην), ακόμη 

δέ καί εις τήν μακρινήν Γεωργίαν. 

Πάντα ταΰτα δεν σημαίνουν δτι ό βίος τής μονής κατά τους αιώνας τούτους 

ύπήρξεν αδιατάρακτος. Αί έχθροπραξίαι είς το Αιγαίον, συνεχείς ή έπαναλαμβα-

νόμεναι έκ διαλειμμάτων, υπήρξαν έπί αιώνας πρόξενος καταστροφών καί εσχά

των κινδύνων διά τήν μονήν τής Πάτμου. Μεγάλην καταστροφήν υπέστη ή νήσος 

κατά τήν έπιδρομήν τών Βενετών τοΰ Μοροζίνι (1659). Ή κατάστασις έπεδει-

νώθη δέκα έτη άργότερον, με τήν κατάληψιν τής Κρήτης ύπο τών Τούρκων. 'Αλλ' 

ή επακολουθήσασα παγίωσις σχετικής ειρήνης, ή έπίδοσις τών νησιωτών είς τήν 

ναυ-.-ιλίαν καί το έμπόριον, ηύνόησαν καί προητοίμασαν τήν οίκονομικήν, κοινωνικήν 

καί πνευματικήν άνοδον τοΰ I H ' αιώνος. 

Πέριξ τής μονής, είς τον οίκισμον τής Χώρας, άπο τοΰ I T ' ήδη αιώνος εϊχεν 

άναπτυχθή το «Κοινόν» τής Πάτμου, έξελιχθέν ταχύτατα είς ευημερούσαν έστίαν 

έμπορων καί ναυτικών, οί όποιοι ήσχολοΰντο με τήν διακίνησιν αγαθών άπο τών 

μικρασιατικών παραλίων μέχρι τής 'Ιταλίας καί άπο τοΰ Ευξείνου μέχρι τής Αι

γύπτου. ΕΊς τήν εύημερίαν τής νήσου συμμετείχε καί ή μονή. 

Ή κατά περιόδους ακμή τής μονής καί ή άπο τών άρχων τοΰ I H ' αιώνος 

συνεχής άνοδος αυτής ανέδειξαν τήν Πάτμον πνευματικόν φυτώριον. Ή ΐδρυσις 

τής Πατμιάδος Σχολής (1713) προσείλκυσεν επιφανείς διδασκάλους καί ή έπί 

μακρόν λειτουργία αυτής έξεκόλαψε πολλούς μαθητάς, μεταξύ δέ αυτών καί αξιό

λογους λογίους τής εποχής, συγγραφείς, ίδρυτάς άλλων σχολών, ίεράρχας, πατριάρ-

χας κλπ. Ή ακτινοβολία τής Πάτμου έξετείνετο ουχί μόνον εις τάς νήσους τοΰ 

Αιγαίου, εις τον έλλαδικον καί τον μικρασιατικον χώρον, άλλα καί εις τον εύρύ-

τερον χώρον τής 'Ορθοδοξίας, άπο τοΰ Δουνάβεως μέχρι τών 'Ιεροσολύμων, τοϋ 

Σινά καί τής 'Αλεξανδρείας. 

Κατά τους μεταβυζαντινούς αιώνας άνελήφθησαν καί έξετελέσθησαν έν Πά

τμω μεγάλης εκτάσεως οικοδομικά Ιργα, άνηγέρθησαν ναοί καί κοσμικά κτίσμα

τα είς τήν Χώραν, έφιλοτεχνήθησαν τοιχογραφίαι, εικόνες, τέμπλα καί άλλα έργα 

τέχνης, συνεκεντρώθησαν δέ θησαυροί ιερών σκευών, αμφίων καί άλλων λειτουργι

κών υφασμάτων, εικόνων, βιβλίων, κ.π.ά. Αί βιβλιοθήκαι τής Πάτμου (τής κεντρι

κής μονής, τών άλλων μονυδρίων ή ναών καί τής σχολής) απέκτησαν πλήθος χει

ρογράφων κωδίκων καί έντυπων βιβλίων. 
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Προϋπόθεσις καί έπακόλουΟον τής ακμής ήτο ή καλή εσωτερική όργάνωσις 
τής μονής, είς τήν οποίαν οφείλεται καί ή συντήρησις τών κτισμάτων καί ή διαφύ-
λαξις τών θησαυροφυλακίων, τών βιβλιοθηκών καί τών αρχείων. 

Πάντα τά ανωτέρω συνετέλεσαν ώστε νά έπιζή μέχρι τών ήμερων μας 
άκμαΐον το μοναστικόν κέντρον τής Πάτμου, τοΰ οποίου οί θεματοφύλακες ιδιαι
τέρως μεριμνούν καί διά τήν έπιστημονικήν άξιοποίησιν τών καταλοίπων τοΰ 
ιστορικού παρελθόντος. Μουσειακαί συλλογαί, βιβλιοθήκαι, άρχειοθήκαι, αναγνω
στήρια, τεχνικός εξοπλισμός, συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα καί ειδικούς 
επιστήμονας, εκδόσεις, εξειδικευμένοι μοναχοί καί πρόθυμος συμπαράστασις είς 
το έργον τοΰ έρευνητοΰ, καθιστούν τήν μονήν τής Πάτμου, πλην τών άλλων, καί 
έκσυγχρονισμένον κέντρον μελέτης, προαγωγής τής επιστήμης καί πνευματικής 
καλλιέργειας. 
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Αί αρχειακοί πηγαί τής ιστορίας τοΰ Βυζαντίου. — Έκ τών διαφόρων ιστο
ρικών πηγών, τάς οποίας έχουν είς τήν διάθεσίν των οί βυζαντινολόγοι, αί πλέον 
σπάνιαι εϊναι αί άρχειακαί. Τά έγγραφα γενικώς, γεγραμμένα έπί εύφθάρτου ύλης. 
υπόκεινται, ώς γνωστόν, είς ποικίλας φθοράς καί ευκόλως καταστρέφονται, δεδο
μένου μάλιστα δτι τά πλείστα τούτων, μετά τι χρονικον διάστημα, ολίγων ετών 
ή ολίγων γενεών, παύουν συνήθως νά έχουν πρακτικήν χρησιμότητα διά τους κατό
χους TOJV ή διά τήν έκδοΰσαν ταΰτα αρχήν καί δέν τυγχάνουν πλέον τών απαραι
τήτων διά τήν διατήρησίν των ειδικών φροντίδων. Προκειμένου περί τών αρχεια
κών πηγών τοΰ Βυζαντίου, αί άπώλειαι ήσαν αναπόφευκτοι μετά πάροδον ύπερ-
πεντακοσίων καί ύπερχιλίων ετών. 'Αλλ' ή σπάνις των δέν οφείλεται μόνον είς 
τήν φυσικήν φθοράν τοΰ χρόνου. Ή λαΐλαψ τών αλλεπαλλήλων καταστροφών, 
ή όποια έσάρωσε τά εδάφη τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, προ καί μετά τήν άλω-
σιν τής Κωνσταντινουπόλεως ύπο τών Τούρκων, ειχεν ώς αποτέλεσμα τον δια-
σκορπισμον καί τήν μαζικήν έξαφάνισιν αρχείων καί άρχειακοΰ ύλικοΰ. Ουδέν 
άπέμεινεν έκ τών συγκεκροτημένων κρατικών ή πατριαρχικών αρχείων τής Κων
σταντινουπόλεως ', έκ τών διοικητικών ή εκκλησιαστικών αρχείων τών επαρ
χιακών κέντρων 2. Δεν διεσώθησαν καν μικραί ίδιωτικαί συλλογαί (τίτλων ιδιο
κτησίας καί άλλων εγγράφων), τάς όποιας ασφαλώς διετήρουν οί κατά τόπους 
μεγοίλοι ή μικροί άρχοντες, γαιοκτήμονες κ.ά. 

Οΰτω, ένώ ό μελετητής τής ιστορίας τοΰ κράτους καί τών κτήσεων τής Βε
νετίας ή τής Γενούης έχει είς τήν διάθεσίν του το αχανές ύλικον τών επιμελώς 

1. Προσφάτως ό πατήρ J Darrouzes διέγνωσεν ότι δύο βιενναϊοι κώδικες (οί Vindob. Hist. Gr. 47 καί 
48), τών οποίων το περιεχόμενον απετέλεσε τους δύο πρώτους τόμους τής συλλογής Acta et Diplomata τών Mi-
klosïch καί Müller, είναι τά μόνα έν πρωτοτυπώ διασωθέντα επίσημα κατάστιχα τοϋ οικουμενικού Πατριαρχείου, 
Ιχουν δέ καταστρωθή έν αύτοϊς έγγραφα τοϋ ΙΔ' αιώνος· βλ. D a r r o u z è s , Registre synodal, σελ. 1 κέ. 

2. Ούτω θεωρείται καί είναι πολύτιμον απόκτημα ή άνεύρεσις ενός βυζαντινού κατάστιχου, ώς το κατά-
ατιχον (ή K<ö<5if ) των Θηβών, το όποιον παρουσίασεν ό καθηγ. Ν. Σ β ο ρ ώ ν ο ς [Cadastre de Thèbes) και τό 
όποιο:» αναφέρεται είς τήν φορολόγησιν αγροτικών μονάδων του ελλαδικού τούτου χώρου. Το κείμενον roîJTO (τοΰ 
οποίου ή άνάγνωσις, ή ταύτισις καί ή έκδοσις αποτελούν άθλον), ευρύτατα σχολιασθέν ύπο τοϋ έκδοτου, έχει σύν 
τοϊς άλλοις ίδιαιτέραν σημασίαν ώς αποτελούν τήν έν τη πράξει έφαρμογήν τοΰ μόνου διασωθέντος φοροτεχνικού 
εγχειριδίου, το όποιον έξέδωκεν, ώς γνωστόν, έκ μαρκιανοϋ κωδικός (Marc. Gr. 173) καί έπεξειργάσθη ό καθηγ. 
Ρ. D ο 1 g e r [Finanzverfvaltung], κείμενον μνημονευόμενον περαιτέρω ώς Tractatus Dolger. Άνάλογον κεί
μενον, άνευρεθέν άργότερον είς τήν παρά τήν Κοζάνην μονήν τοϋ άγιου Νικάνορος (Ζάβορδα), έταύτισε καί έξέ-
δωκε \is"c' εισαγωγής καί σχολίων δ καθηγ. Ί . Κ α ρ α γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο ς [Fragmente aus dem Vademecum 
eines byzantinischen Finanzbeamten, μνημονευόμενον περαιτέρω ώς Vademecum). Tò κείμενον τοϋτο — πολύ
τιμον συμπλήρωμα τοΰ Tractatus Dolger — επιγράφεται : Περί χωροπάκτου και τών λοιπών â χρή είδέναι ακρι
βώς τίν τε λογαριάζοντα και τον άναγραφόμενον. 
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διατηρηθέντων κρατικών καί άλλων αρχείων των, ό ερευνητής τής ιστορίας, ιδία 
δέ τής λεγομένης εσωτερικής ιστορίας, τών θεσμών καί τοΰ κρατικοΰ μηχανισμοΰ 
τοΰ Βυζαντίου, πρέπει νά άρκεσθή συνήθως είς δσα σχετικώς παραδίδουν (ενίο
τε παρεμπιπτόντως) ιστορικοί καί άλλοι συγγραφείς, νομικά κείμενα, έπιγραφαί, 
σφραγιστικά μνημεία κ.ά. 

'Εν τούτοις, είς τήν λαίλαπα τών αλλεπαλλήλων καταστροφών, μακράν τής 
βασιλευούσης καί τών αστικών κέντρων, άπομεμονωμένα ιερά καθιδρύματα κα-
τώρθωσαν νά επιζήσουν καί νά διαφυλάξουν διά μέσου τών αιώνων βιβλιοθήκας καί 
αρχεία, χειρόγραφα καί έγγραφα τών βυζαντινών αιώνων. Τοιαΰτα κέντρα εϊναι, 
ώς γνωστόν, το "Αγιον Όρος, ή μονή τοΰ Σινά, τά Μετέωρα, ή Πάτμος, κ.ά. 

Τα αρχεία τών μονών απέβησαν, διά τους ανωτέρω λόγους, πεδίον έρεύνης 
τών ειδικών. Είς τά αρχεία ταΰτα διεφυλάχθησαν, βεβαίως, έγγραφα σχετιζόμενα, 
κυρίως ή αποκλειστικώς, με τήν ιδρυσιν, τήν λειτουργίαν, τον βίον καί τήν ΐστο-
ρίαν έκαστης μονής. Το περιεχόμενόν των δμως δέν αναφέρεται μόνον είς τον μο-
ναχικον βίον, ώς θά έφαντάζετο ό τυχόν απληροφόρητος. Αί μοναί, ιδίως δέ τά 
μεγάλα μοναστικά κέντρα, ήσαν, ώς γνωστόν, ακμαίοι οργανισμοί πολυσχιδοΰς 
δραστηριότητος. Πνευματικά κέντρα, άλλα καί κάτοχοι μεγάλων περιουσιών 
(αγρών, αμπελώνων, λιβαδιών, ποιμνίων, υποζυγίων, μυλώνων, εργαστηρίων, 
πλοίων κ.π.ά. ). Κατέβαλλον φόρους καί δασμούς ή άπηλλάσσοντο αυτών, έν ολω 
ή έν μέρει, εϊχον έργάτας καί καλλιεργητάς είς τά κτήματα των, υποκειμένους εις 
ποικίλας υποχρεώσεις έναντι τής μονής ή τοΰ δημοσίου, διεχειρίζοντο τά γεωρ
γικά καί κτηνοτροφικά προϊόντα των, ήρχοντο είς έμπορικάς συναλλαγάς, έ'στελ-
λον τά πλοία των είς τήν βασιλεύουσαν καί είς άλλους λιμένας, έξετέλουν οικο
δομικά έργα μεγάλης εκτάσεως (τειχόκαστρα, μετόχια, άποθήκας, νεώρια 
κ.π.ά. ), έν γένει δέ μετεΐχον ενεργώς τής κοινωνικής καί οικονομικής ζωής τοΰ 
Βυζαντίου. Τά τής ιδρύσεως καί τής περαιτέρω αναπτύξεως των (πέρα τών 
δσων διελάμβανε το Τνπικόν των) ώριζε συνήθως αυτός ούτος ό αυτοκράτωρ, 
απονέμων ειδικά προνόμια, τά όποια άνενεοΰντο, περιεστέλλοντο ή έξετείνοντο 
έπί τών μετέπειτα αυτοκρατόρων κρατικαί ύπηρεσίαι άνελάμβανον τήν έφαρ-
μογήν τών εκάστοτε διατάξεων έκκλησιαστικαί, στρατιωτικαί καί διοικητικαί 
άρχαί έπενέβαινον είς τάς υποθέσεις τών μονών φοροτεχνικοί υπάλληλοι ήσχο-
λοΰντο με τήν καταμέτρησιν τών κτήσεων των ποικίλαι διενέξεις καί διαφο-
ραί άνεφύοντο κατά καιρούς καί άπήτουν διακανονισμό ν. Πάντα ταΰτα συνε-
πήγοντο τήν σύνταξιν ειδικών εκάστοτε εγγράφων, διά τήν άπόκτησιν καί δια-
φύλαξιν τών οποίων ιδιαιτέρα κατεβάλλετο μέριμνα. Τά έγγραφα δέ ταΰτα (αυτο
κρατορικά, πατριαρχικά, δημοσίων λειτουργών, δικαιοπρακτικά, διαθήκαι κ.π.ά.), 
αναφερόμενα είς ποικίλα θέματα (προνομίων, φόρων, δασμών, πάροικων, διακινή
σεως προϊόντων, πλοίων κλπ., εις τάς αρμοδιότητας καί τάς εξουσίας διαφόρων 
κρατικών υπηρεσιών, αξιωματούχων κλπ.), εισάγουν τον μελετητήν είς τον πο-
λυδαίδαλον κρατικον μηχανισμόν τοΰ Βυζαντίου καί παρέχουν ενίοτε μοναδικάς 
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μαρτυρίας περί τής λειτουργίας ώρισμένων θεσμών. Λαμβανομένης ύπ' δψιν τής 

ολοσχερούς εξαφανίσεως τών συγκεκροτημένων αρχείων τής πρωτευούσης καί 

τών επαρχιών τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, καθίσταται προφοίνί]ς ή σημασία 

τών αρχειακών συλλογών, μεγάλων ή μικρών, αί όποΐαι διεσώθησαν είς διάφορα 

μοναστικά κέντρα. 

Το άρχείον τής έν Πάτμω μονής ήρχισε νά συγκροτήται ευθύς άπο τής ιδρύ

σεως της (1088). Τον πρώτον πυρήνα τοΰ αρχείου απετέλεσαν, ώς εικός, τά ιδρυ

τικά χρυσόβουλλα, τά πρακτικά παραδόσεως τής νήσου είς τον Χριστόδουλον καί 

άλλα έγγραφα, αναφερόμενα είς τήν νεοϊδρυθεΐσαν μονήν, είς τάς κτήσεις αυτής 

κ.π.ά. Έ κ τ ο ς τούτων δμως, είς το άρχείον τής έν Πάτμω μονής περιήλθον καί 

έγγραφα π ρ ο γ ε ν έ σ τ ε ρ α τής ιδρύσεως της. ΤΗσαν τά έγγραφα τά όποια 

έφερε μεθ' έαυτοΰ ό Χριστόδουλος ερχόμενος έκ Μικράς 'Ασίας είς Πάτμον, έγγρα

φα σχετιζόμενα προς τά μοναστικά κέντρα έκ τών όποιων εΐχε διέλθει καί προς 

διαφόρους κτήσεις αυτών, έπί τής μικρασιατικής παραλίας καί τών παρακειμένων 

νήσων, κ.ά. Ή άνάπτυξις τής μονής συνεπήγετο τήν συνεχή αυξησιν τοΰ περιε-

χομέν»υ τών αρχείων της, άπο καιροΰ δέ είς καιρόν περιήρχοντο είς ταΰτα καί 

έγγραφα προερχόμενα εξ άλλων αρχειακών συλλογών, ήτοι έκ διαφόρων κτήσεων 

καί μετοχιών, τά όποια έξηκολούθει νά άποκτα ή μονή Πάτμου κατά τους μετέ

πειτα αιώνας, έπί τής μικρασιατικής παραλίας καί είς νήσους τοΰ Αιγαίου. 

Το άρχείον τής έν Π ά τ μ φ μονής διασώζει σήμερον περί τά 150 β υ ζ α ν τ ι 

ν ά έ γ γ ρ α φ α , τεράστιος δέ είναι ό δγκος τοΰ ποικίλου άρχειακοΰ ύλικοΰ τών 

μεταβυζαντινών αιώνων καί τών νεωτέρων χρόνων. Είς 13.000 περίπου υπολογί

ζονται τά ελληνικά έγγραφα τής μεταβυζαντινής περιόδου καί τών νεωτέρων χρό

νων 1. προερχόμενα έκ τοΰ αρχείου τής μονής καί τοΰ «Κοινοΰ» τής Πάτμου, 

πολυάριθμα δέ είναι επίσης τά ξενόγλωσσα (λατινικά, τουρκικά, βλάχικα καί 

πολλά ά λ λ α ) 2 . 

Ώ ς έκ τούτου, το άρχείον τής έν Πάτμω μονής συγκαταλέγεται μεταξύ τών 

πλουσιωτέρων μοναστηριακών αρχείων. Τά περισωθέντα δέ έν αύτώ 150 περί

που βυζαντινά έγγραφα συγκροτοΰν μίαν τών ά ξ ι ο λ ο γ ω τ έ ρ ω ν συλλογών 

άρχειακοΰ ύλικοΰ τών βυζαντινών αιώνων. 

Τ ά β υ ζ α ν τ ι ν ά έ ' γ γ ρ α φ α τοΰ αρχείου τής Πάτμου, δσα περιήλ-

ί. Περί τών έγγραφων τούτων βλ Β. Π α ν α γ ι ω τ ο -π ο ύ λ ο υ, Αρχείο μονής 'Ιωάννου θεολόγου 
ΙΙάτμου (ταξινόμηση και φωτογράφηση), Ό 'Ερανιστής 3 (1965), σελ 145- 156. 

'2. Περί τών β ε ν ε τ ι κ ώ ν και λατινικών έγγραφων τοϋ αρχείου της Πάτμου βλ. Χ ρ ύ σ α ς Μ α λ-
τ έ ζ ο υ, Τά λατινικά έ'γγραφα τοΰ πατμιακοΰ αρχείου, Σύμμεικτα 2 (1970), σελ. 349 - 378.— Περί τών τ ο υ ρ 
κ ι κ ώ ν βλ. Ε λ ι σ ά β ε τ Ζ α χ α ρ ι ά δ ο υ , Συμβολή στην Ιστορία τοΰ Νοτιοανατολικού Αιγαίου, Σύμμεικτα 
1 (1906), σελ. 184-230 καΓΕπετηρίδα ΚΒΕ Βασιλικού (νϋν Έθνικοϋ) "Ιδρύματος 'Ερευνών, τόμ 9 (1967), 
σελ. 75 κέ. (=έκθεσις καθηγ. Δ. Ζακυθηνοΰ).— Περί τών β λ ά χ ι κ ω ν βλ. Μ α ρ ί α ς Ν υ σ τ α ζ ο π ο ύ -
λ ο υ - Π ε λ ε κ ί δ ο υ καί Ι. R. M i r e e a, Tà ρουμανικά έγγραφα τοΰ αρχείου τής εν Πάτμφ μονής, Σύμ
μεικτο 2 (1970), σελ. 255-327.— Περί τών ρ ω σ ι κ ώ ν βλ. Μ α ρ ί α ς Ν υ σ τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ , Τέσσαρα 
αγνωατα ρωσικά έγγραφα υπέρ τής έν Μήλφ μονής τής Θεοτόκου, Σύμμεικτα 1 (1966), σελ. 231 - 256. 
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θον μέχρις ημών, χρονολογοΰνται άπο τοΰ τελευταίου τετάρτου τοΰ ΙΑ' αιώνος 
μέχρι καί τοΰ ΙΕ' αιώνος, ταξινομούμενα δέ κατά αιώνας κατανέμονται ώς εξής : 

— τοΰ ΙΑ' αιώνος : 35 έγγραφα ', άπαντα έπί χάρτου : έ'γγραφα αυτοκρατο
ρικά (σωζόμενα έν πρωτοτυπώ, είς αντίγραφα τής αυτοκρατορικής γραμματείας 
ή είς κεκυρωμένα αντίγραφα τών βυζαντινών αιώνων ), έ'γγραφα δημοσίων λειτουρ
γών, πατριαρχικά, ιδιωτικά, άφορώντα είς τον Χριστόδουλον καί τάς υπ' αυτόν 
κτήσεις ή μονάς, κλπ. 

— τοΰ IB' αιώνος : 27 έγγραφα, τών αυτών περίπου κατηγοριών, εξ ών 
τά 25 έπί χάρτου καί τά 2 έπί περγαμηνής· 

— τοΰ ΙΓ" αιώνος : 65 έ'γγραφα, τών αυτών περίπου κατηγοριών ωσαύτως, 
έξ ών τά 48 έπί χάρτου καί τά υπόλοιπα-17 έπί περγαμηνής· 

— τοΰ ΙΔ' καί ΙΕ ' αιώνος τά περισωθέντα έ'γγραφα εϊναι κατά πολύ όλιγώ-
τερα : 5 γνήσια (μέχρι τοΰ 1340), έξ ών τά δύο έπί περγαμηνής, εν δε μόνον 
εγγραφον τοΰ ΙΕ' αιώνος, έπί χάρτου. Ή διαπίστωσις αύτη επιτρέπει διαφόρους 
υποθέσεις (περί ενδεχομένων απωλειών ή καταστροφών τοΰ έν χρήσει αρχείου τών 
τελευταίων βυζαντινών αιώνων), άλλα πειστική έξήγησις δέν είναι δυνατόν νά δοθή. 

Πλην τών ανωτέρω, υπάρχουν επίσης είς το πατμιακόν άρχείον καί τίνα 
έ'γγραφα βυζαντινών αιώνων (κυρίως χρυσόβουλλα) ύποπτα ή πεποιημένα 2. 

Τα μή περισωθέντα έγγραφα τοΰ πατμιακοΰ αρχείου τής βυζαντινής περιό

δου ήσαν πολύ περισσότερα τών δσων περιήλθον μέχρις ημών. Ό αριθμός των 

ήτο κατά πολλάς εκατοντάδας μεγαλύτερος τοΰ άριθμοΰ τών σήμερον σωζόμενων. 

Τοϋτο δέν αποτελεί άπλήν είκασίαν, άλλα προκύπτει έκ μαρτυριών καί έξ ασφαλών, 
κατά το μάλλον ή ήττον, υπολογισμών. Οΰτω, π.χ., ex, τίνος καταλόγου εγγράφων, 

συνταχθέντος περί τα τέλη τοΰ IB' καί τάς αρχάς τοΰ ΙΓ' αιώνος, πληροφορούμεθα 
δτι, κατά τήν γενομένην τότε ταξινόμησιν τών αρχείων (ή μέρους τών άρχείοιν) 
τής μονής, περί τά 200 έγγραφα, τά όποια άπαριθμοΰνται ή μνημονεύονται έν τώ 
καταλόγω, άπεσπάσθησαν τοΰ έν χρήσει αρχείου καί έτοποθετήθησαν είς σακκού-
λια ως άχρηστα3. Τά πλείστα τούτων, ώς διεπιστώσαμεν, άπωλέσθησαν. 

Είδικώτερον, είς τον κατάλογον εκείνον μνημονεύονται : 

— εκ Αάτρου : 8 έγγραφα. Τα σίρζόμενα είναι μόνον 4 4 -

— έκ Κώ καί Στροβίλου : έγγραφα έν συνόλω πλέον τών 50. Τα σ<ρζόμενα είναι μόνον 4 : 

έν έκ Στροβίλου καί τρία έκ Κώ* 

— έκ Λέρου : μνημονεύονται πλέον τών 10 πρακτικά. Σώζεται έν πρακτικον (εις δύο κε

κυρωμένα αντίγραφα) καί εν σιγίλλιον 

1. Οί αριθμοί ούτοι είναι κατά προσέγγισιν, διότι συχνάκις μία κεκυρωμένη συλλογή έγγραφων, ή οποία υπο
λογίζεται ένταΰθα ώς έ ν εγγραφον, περιλαμβάνει το κείμενον πλειόνων τοϋ ενός, ενίοτε δέ καί δέκα έγγραφων. 

2. Βλ. V r a n o u s a i , Note sur quelques actes faux ou suspects, σελ. 505 - 509. 
3. Βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , 'Ανέκδοτος κατάλογος, σελ. 137 κέ. 
4. Το τέταρτον ϊγγραφον, πατριαρχική λύσις, είναι κεκαλυμμένον Sta παχέος χάρτου, ή δέ κακή κατάστα-

σις τοΰ έγγραφου δέν επιτρέπει τήν άποκόλλησιν τοϋ χάρτου συντηρήσεως καί τήν άνάγνωσιν τών γεγραμμένων. 
Πλείονα περί τούτου βλ. ανωτέρω, σελ. *22. 
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— έκ Λειψούς : μνημονεύονται πλέον τών δύο πρακτικά. Ουδέν διεσώΟ/; έν πρωτοτυπώ" 
— έκ Κρήτης : έ'γγραφα πλέον τών 12. Τα σωζόμενα έγγραφα της περιόδου ταύτης civxi 

μόνον 3" 
— Ισοκώδιχον τών Τραγιών (μικρας νησϊδος παρά τήν μικρασιατικήν άκτ^ν ' ). Δεν διεσώθη' 
— έξ 'Ικαρίας : έ'γγραφα πλέον τών 7. Σώζεται μόνον εν πατριαρχικον σιγίλλιον. 

Κατά ταΰτα, έπί συνόλου 200 περίπου έγγραφων, διαπιστοΰμεν ότι τά διασω

θέντα είναι μόλις 15. 

Τ ά μ ν η μ ο ν ε υ ό μ ε ν α έ ' γ γ ρ α φ α , ήτοι εκείνα τών οποίων γίνεται 

μνεία είς το κείμενον τών σωζόμενων έγγραφων (καί τά όποια επισημαίνονται 

είς είδικήν παράγραφον κατά τήν έ'κδοσιν καί τον σχολιασμον ενός έκαστου εγγρά

φου), ανέρχονται αθροιζόμενα εις άρκετάς δεκάδας. Πολλά τούτων δέν σώζονται 

σήμερον, είναι όμως βέβαιον ότι ύπήρχον άλλοτε είς το άρχείον τής μονής. 

Πάντα τά ανωτέρω πείθουν ότι το πατμιακόν άρχείον τής βυζαντινής περιό

δου περιε?;άμβανε, κατά τους μετριωτέρους υπολογισμούς, υπέρ τά π ε ν τ α κ ό-

σ ι α έγγραφα (δημόσια καί ιδιωτικά, αναφερόμενα είς τήν έν Πάτμω μονήν καί 

τάς κτήσεις αυτής ή περιελθόντα είς το άρχείον της διά διαφόρους λόγους). 

Διά τήν διαφύλαξιν τοΰ αρχείου τής μονής ιδιαιτέρα κατεβάλλετο μέριμνα 

(βλ. ανωτέρω, σελ. * 7 9 - 8 0 ) . Είναι αυτονόητον όμως — υπάρχουν δέ, ώς εϊδο-

μεν, καί σχετικαί μαρτυρίαι — δτι άπο καιροΰ είς καιρόν έπεχειρεΐτο ταξινόμησις 

τοΰ συσσωρευομένου αρχειακού ύλικοΰ, διαχωρισμός καί έκκαθάρισις τοΰ έν χρή

σει αρχείου άπο τον δγκον τών περιττών καί μή εχόντων πλέον πρακτικήν χρη

σιμότητα εγγράφων. Τοιαΰται εκκαθαρίσεις έγίνοντο, ασφαλώς, πολλαί διά μέσου 

τών αιώνων. Παραλλήλως, ανώμαλοι περιστάσεις συνεπήγοντο ενίοτε τήν άπώ-

λειαν μεμονωμένων έγγραφων, άλλα καί ολοκλήρων «άποδέσμων» ή τμημάτων 

τοΰ αρχείου. Πατριαρχικόν έ'γγραφον τοΰ 1267 ή 1282 μαρτυρεί οτι, κατά τίνα 

πρόσφατον τότε πειρατικήν έπιδρομήν, ή έν Κώ μονή τών Σπονδών απώλεσε, 

πλην τών άλλων, καί πάντα τά χαρτώα δικαιώματα αυτής (πρβλ. σελ. *102). 

Ή σημασία τοΰ βυζαντινού αρχείου τής Πάτμου είναι προφανής. Τά έν 

αύτώ περισωθέντα 150 περίπου βυζαντινά έ'γγραφα συγκροτούν, ώς ελέχθη, μίαν 

τών άξιολογωτέρων συλλογών άρχειακοΰ ύλικοΰ τών βυζαντινών αιώνων, ύλικοΰ 

το όποιον είναι ιδιαιτέρως σπάνιον καί ιδιαιτέρως περιζήτητον. 'Αλλά το περιε-

χόμενον τοΰ πατμιακοΰ τούτου αρχείου δέν είναι μόνον αριθμητικώς άξιόλογον. 

Συγκρινόμενον προς τά αρχεία άλλων μονών, αποδεικνύεται έν πολλοίς ιδιαζούσης 

σημασίας. 

α') Τά έ'γγραφα τοΰ πατμιακοΰ αρχείου δέν αναφέρονται μόνον είς τήν μονήν 

καί τήν νήσον της Πάτμου, άλλ' εις πολύ ε ύ ρ ύ τ ε ρ ο ν γ ε ω γ ρ α φ ι κ ο ν 

χ ώ ρ ο ν. Ό χώρος οδτος, έκ τοΰ οποίου προέρχονται ή είς δν αναφέρονται, εκτεί

νεται άπο της Μικράς 'Ασίας μέχρι τής Ευβοίας καί άπα τής Κρήτης μέχρι τής 

Λήμνου. 

1. Περί της νησΐδος ταύτης βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, σελ 52. 
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β' ) ' Ο πλούτος τοΰ ύλικοΰ συμβαδίζει προς τήν π ο ι κ ι λ ί α ν τοΰ ε ί δ ο υ ς 

καί τής μ ο ρ φ ή ς τών έγγραφων, καθώς καί με τήν π ο ι κ ι λ ί α ν τών θ ε μ ά-

τ ω ν, είς τά όποια τά έ'γγραφα ταΰτα αναφέρονται. 

γ' ) Τά έκ τής Μικρός Ασίας έγγραφα τοΰ πατμιακοΰ αρχείου σώζονται 

έν π ρ ω τ ο τ υ π ώ ή είς κεκευρωμένας συλλογάς, ένφ τά άλλαχόθεν γνωστά 

έ'γγραφα τών μικρασιατικών μοναστικών κέντρων έχουν διασοιθή κυρίως άντι-

γεγραμμένα είς κώδικας 1. 

δ' ) Τά έ'γγραφα τοΰ ΙΑ' αιώνος — έκ τών αρχαιοτέρων καί τών σπανιωτέ-

ρων βυζαντινών εγγράφων — καθιστοΰν ιδιαιτέρως πολύτιμον τήν άρχειακήν συλ-

λογήν τής Πάτμου. Καθ' όσον δύναται τις νά κρίνη έκ τών έκδεδομένων συλλογών, 

μόνον ή έν Ά γ ί ω "Ορει μονή τής Λαύρας κατέχει ισάριθμα ή περισσότερα έ'γγραφα 

τής αυτής περιόδου 8. 

ε' ) Τινά τών εγγράφων τοΰ πατμιακοΰ ά,ρχείου αποτελούν σ π ά ν ι α , ενίο

τε δέ καί μ ο ν α δ ι κ ά δείγματα ώρισμένου εΐδους βυζαντινών εγγράφων, άπο-

καλύπτοντα άγνωστους πτυχάς τής βυζαντινής διπλωματικής. 

ς ' ) Είς τά βυζαντινά έγγραφα τής Πάτμου κατέστη δυνατή (τή βοήθεια 

ειδικών συντηρητών καί χάρις είς τήν συναντίληψιν τών μοναχών) ή άποκάλυψις, 

έν όλω ή έν μέρει, τών έ π ί τ ο ΰ ν ώ τ ο υ γ ε γ ρ α μ μ έ ν ω ν σ η μ ε ι ω 

μ ά τ ω ν — εγχείρημα δυσεφάρμοστον είς αρχεία άλλων μονών —, ή άνάγνωσις 

δέ καί ή μελέτη τούτων προάγει αισθητώς τάς γνώσεις μας είς ενα τομέα τής βυ

ζαντινής διπλωματικής ελάχιστα γνωστόν. 

Έίδικώτερα θέματα, τά όποια διαφωτίζονται καί προάγονται διά τής συ

στηματικής μελέτης τοϋ βυζαντινού αρχείου τής Πάτμου, επισημαίνονται εκάστο

τε είς τάς παρατηρήσεις καί τά σχόλια τών περαιτέρω εκδιδομένων εγγράφων. 

Περιοριζόμεθα ένταΰθα εις γενικάς τινας παρατηρήσεις καί διαπιστώσεις. 

Τα εϊδη των βυζαντινών εγγράφων τής Πάτμου ανήκουν είς πολλάς καί δια

φόρους κατηγορίας. Παρέχουν ώς έκ τούτου πλούσιον καί παντοειδές ύλικόν, το 

όποιον επιτρέπει καί επιβάλλει τήν άπο πολλών καί ποικίλων απόψεων μελέτην 

αύτοΰ. Τά βυζαντινά έγγραφα τής Πάτμου, διακρινόμενα εις τάς κυριωτέρας κα

τηγορίας, εϊναι : 

α') α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ ι κ ά (χρυσόβουλλοι λόγοι ή χρυσόβουλα σιγίλλια, λύ

σεις, ορισμοί ή προστάγματα, πιττάκια), σωζόμενα έν πρωτοτυπώ ή έν αντιγράφω 

(συχνάκις δέ έν πρωτοτυπώ καί έν αντιγράφω). 

β') δ η μ ο σ ί ω ν λ ε ι τ ο υ ρ γ ώ ν (πρακτικά παραδόσεως καί πρακτικά 

1. ΙΙ.χ. το chartularium τής Λεμβιωτίσσης, σχολιασθέν εσχάτως ύπο της A h r w e i l e r , Smyrne, σελ. 
1 . 202.— "Ωσαύτως τό chartularium τής μονής Ίερδς, περί τοΰ δποίαυ βλ. J. D a r r ο u z è s - N. W i l 
s o n , Restes du cartulaire de Hiëra - Xérochoraphion, REB 26 (1968), σελ. 5 - 47. 

2. Πρβλ. τον A' τόμον τών Actes de Lavra, έγγραφα υπ" άρ. 13 (1088 ή 1009) μέχρι άρ. 53 (1097). 



ΤΟ ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟ Γ ΚΑΙ Η ΠΑΓΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΙΣ Η 23 

αποκαταστάσεως ', έ'γγραφα τοΰ σεκρέτου τής θαλάσσης, κλπ. ), σωζόμενα έν 
πρωτοτυπώ ή έν αντιγράφω. 

γ') π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ά καί άλλα ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ά . 
δ' ) ι δ ι ω τ ι κ ά , έν οις διαθήκαι καθηγουμένων, δικαιοπρακτικά, άφιερω-

τήρια ή πρατήρια, δεήσεις καί υπομνήσεις μοναχών προς τον αυτοκράτορα ή τον 
πατριάρχην, κ.ά. 

Τά ά ν τ ί γ ρ α φα είναι επίσης διαφόρων κατηγοριών : 
— επίσημα αντίγραφα τής αυτοκρατορικής γραμματείας (Kanzleikopien ), 

(τοιο.ΰτα αντίγραφα έγίνοντο, βεβαίως, μόνον διά τά χρυσόβουλλα, καί δή μέχρι 
τοΰ τέλους τοΰ IB' αιώνος *, ή μάλλον, μέχρι τοΰ 1204). 

— κεκυρωμένα αντίγραφα (έγγραφων πάσης φύσεως ), φέροντα επικυρώσεις 
ανωτέρων αξιωματούχων ή εκκλησιαστικών άρχων. 

— άπλα αντίγραφα, άπομιμούμενα το πρωτότυπον ή έν φιλολογικοί αντι
γράφω 3. — Υπάρχουν επίσης : 

— κεκυρωμέναι συλλογαί έγγραφων, άφορώντων είς μίαν ύπόθεσιν, είς εν 
μετόχιον ή είς σύνολον κτήσεων και προνομίων 

— άπλα συλλογικά αντίγραφα, περιέχοντα το κείμενον πλειόνων τοΰ ενός 
εγγράφων. 

Πάντα τά ανωτέρω άκολουθοΰν ώρισμένους γενικούς καί ειδικούς κανόνας 
ώς προς τήν σύνθεσιν, τήν υλην, τήν γραφήν, τήν χρονολόγησιν, τάς καταστρώσεις, 
τάς επικυρώσεις, κλπ. Ενίοτε όμως επισημαίνονται καί τίνες ίδιομορφίαι, άγνω
στοι άλλοθεν. Καί είς τήν μίαν καί είς την άλλην περίπτωσιν το ύλικόν τής Πάτμου 
προσφέρει πολλά καί χρήσιμα παραδείγματα είς τήν βυζαντινήν διπλωματικήν 
έν γένει, άλλα καί είς τήν διπλωματικήν παλαιογραφίαν είδικώτερον. 

Θέματα διπλωματικής παλαιογραφίας. — Είναι γνωστόν δτι, ένώ ή πα
λαιογραφία τών κωδίκων έχει σημειώσει μεγάλας προόδους, ή παλαιογραφία τών 
εγγράφων προσφάτως ήρχισε νά άποτελή άντικείμενον ιδιαιτέρας μελέτης. 'Από 
τής απόψεως ταύτης τά έ'γγραφα τής Πάτμου, ποικίλης προελεύσεως καί διαφό
ρων αιώνων, επιτρέπουν νά διερευνήσωμεν μέχρι ποίου σημείου εκτείνονται τά 
κοινά χαρακτηριστικά καί είς τί συνίστανται αί τυχόν κατά τόπους καί κατά και
ρούς ίδιομορφίαι. 

"Εχω παρουσιάσει ήδη τά πρώτα πορίσματα έκ τής τοιαύτης μελέτης τοΰ 

1. Περί της διακρίσεως ταύτης τών πρακτικών βλ. Ν. S v o r o n o s , Histoire des institutions de l'Empire 
byzantin, École Pratique des Hautes Études, IVe section, Annuaire 1971/2, σελ. 320. 

2. Πρβλ. D ò l g e r , Schatzkammer, σελ. 96. — Δέν δέχομαι, πάντως, δτι ή αυτοκρατορική γραμματεία 
ibraucc νά έκδίδ?) τοιαύτα αντίγραφα περί τά τέλη τοϋ IB' αίωνος, ώς ΰπεστηρίχθη. Πιθανώτερον θεωρώ ότι 
έξηκολούθουν νά έκδίδωνται τοιαύτα αντίγραφα μέχρι καί τοϋ 1204, ασχέτως τοΰ αν δέν διεσώθησαν. Ή κατάρ-
γησις της εκδόσεως τών έν λόγω Kanzleikopien οφείλεται, πιθανώτατα, είς τάς μεταβολάς καί απλουστεύσεις αί 
όποια ι έπηλθον είς τήν βυζαντινήν διπλωματικήν καί τάς συναφείς υπηρεσίας μετά το 1204. 

3. Πρβλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, σελ. 174 (Παράρτημα άρ. Γ) . 
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ύλικοΰ 1, όπου επεχείρησα, σύν τοίς άλλοις, νά διαπιστώσω : ποία τά κοινά γνω

ρίσματα καί ποΐαι αί τυχόν διαφοραί μεταξύ τών διαφόρων γραμματειών (π.χ. 

μεταξύ τής γραμματείας τής Μιλήτου καί τής γραμματείας τής Κρήτης)· ποία 

ή σχέσις τών επαρχιακών γραμματειών προς έκείνην τής πρωτευούσης· ποία ή 

σχέσις τοΰ τύπου τής γραφής τών έγγραφων προς τόν τύπον τής γραφής τών κω

δίκων, κ.π.ά. 

Προς τοϋτο ήτο άπαραίτητον νά προηγηθοΰν ευρείας εκτάσεως ά ν α τ α ξ ι-

ν ο μ ή σ ε ι ς τοΰ αρχείου· (αί άναταξινομήσεις αύται έγίνοντο έπί τή βάσει τών 

φωτογραφιών, χωρίς νά διαταραχθή το άρχείον, εις το όποιον προσέφευγον μόνον 

διά τάς απαραιτήτους έξ αυτοψίας επαληθεύσεις). Κατά ταΰτα, άποσυνέθεσα τάς 

υπάρχουσας ενότητας καί συνέθεσα νέας ενότητας έγγραφων, αναλόγως τής γραμ

ματείας ή όποια απέλυσε το έ'γγραφον, τοΰ τόπου έ'νθα τοΰτο έπεκυρώθη, κλπ. 

(Οϋτω, π.χ., μία ένότης, αποτελούμενη έξ ενός πρωτοτύπου χρυσοβούλλου τοΰ 

ΙΑ' αιώνος καί διαφόρων αντιγράφων αύτοΰ, γενομένων μεταγενεστέρως καί έπι-

κυρωθέντων είς διαφόρους τόπους καί έποχάς, διεσπάσθη, διαχωρισθέντων τών 

έγγραφων καί τοποθετηθέντος ενός εκάστου είς τόν οίκεΐον φάκελον. Άντίγραφον 

όρισμοΰ τοΰ αύτοκράτορος Μιχαήλ Η' τοΰ Παλαιολόγου υπέρ τών πλατυδίων 

τής έν Πάτμω μονής, άπεχωρίσθη τών εγγράφων τής πρωτευούσης καί ετοποθε-

τήθη μεταξύ τών προϊόντων τής γραμματείας τής επισκοπής Τεροΰ, ένθα έπεκυ

ρώθη, κ.ο.κ.). 

Ή άναταξινόμησις αυτή έγένετο είς πολλαπλά στάδια, με διαφορετικά εκά

στοτε κριτήρια, ώστε αί συγκροτούμεναι εκάστοτε ενότητες νά διευκολύνουν τήν 

συγκριτικήν μελέτη ν : 

— διαχωρισμός τών εγγράφων τής πρωτευούσης έκ τών επαρχιακών 

— διαχωρισμός τών πρωτοτύπων έκ τών αντιγράφων 

— άναταξινόμησις έπί τή βάσει τών επικυρώσεων, κλπ. 

— ταξινόμησις κ α τ ά τ ό π ο ν π ρ ο ε λ ε ύ σ ε ω ς , καί πολλά άλλα. 

'Εκ τών ανακατατάξεων καί διασταυρώσεων τούτ6>ν προέκυψαν διάφοροι 

ενότητες, αί κυριώτεραι τών οποίων είναι αί ακόλουθοι : 

α' ) έγγραφα συγκεντρωθέντα έν Πάτμω έπί Χριστοδούλου (ΙΑ' αί. )· 

β' ) έγγραφα προερχόμενα έκ τών μετοχιών καί κτήσεων τής μονής Πάτμου 

(IB' - Ι Ε ' αί. ), έν οΐς : φάκελος Κρήτης, φάκελος Κώ, φάκελος Φυγέλων, φάκελος 

Εφέσου, φάκελος Μιλήτου, φάκελος Ίεροΰ, φάκελος Λίμνης (είς ους υπάγεται 

τμήμα τοΰ φακέλου τής μονής Κεχιονισμένης), φάκελος Χίου, κ.ά. 

γ ' ) έγγραφα γραφέντα έν Κωνσταντινουπόλει (εκτός βεβαΐ6>ς τών αυτοκρα

τορικών ή πατριαρχικών), ώς : τό έ'γγραφον άποτάξεως τοΰ Θεοδοσίου 2, έγγραφα 

1. E r a V r a n o u s s i , Contribution à l'étude de la Paléographie Diplomatique: les Actes de 
Patmos, Colloques internationaux du C.N.It.S. ύπ' αριθ. 559, La Paléographie grecque et byzantine (Πα-
ρίσιοι, 'Οκτ. 1974), έκδ. 1977, σελ. 435-457. 

2. Βλ. ανωτέρω, σελ. *56 κέ. 
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τοΰ σεκρέτον τής θαλάσσης, έ'γγραφα τοΰ επί τον κανικλείον, κεκυρωμένα αντί

γραφα, κ.ά. (ΙΑ' - ΙΔ ' αί. )· 

δ ' ) έγγραφα γραφέντα έν Πάτμω, ήτοι : διαθήκαι καθηγουμένων, κατάλογοι 

έγγραφων, κωδίκων καί εικόνων κλπ., συλλογαί εγγράφων καταρτισθεϊσαι έν 

Πάτμω, έπικυρωθεϊσαι δέ έν Κωνσταντινουπόλει ή εια κέντρα τής επαρχιακής 

διοικήσεως, κ.ά. (ΙΑ' - ΙΔ ' αί. ). 

Συνοψίζω ένταΰθα τά κυριώτερα πορίσματα τής σχετικής μελέτης. 

Κατά γενικήν διαπίστο^σιν, παρά τάς κατά τόπους ιδιομορφίας τών επαρχια

κών γραμματειών, ή έπίδρασις τής γραμματείας τής πρωτευούσης είναι παντα

χού εμφανής, συχνάκις δέ καί δεσπόζουσα. Τοϋτο είναι φυσικόν, εφ' Οσον οί γρα

φείς τής επαρχίας ειχον πάντοτε προ οφθαλμών ώς πρότυπα τά έγγραφα αυτοκρα

τόρων ή άξιωμ,ατούχων τής πρωτευούσης Χ. 

Ή σύγκρισις έγγραφων τοΰ πατμιακοΰ αρχείου προς χρονολογημένους κώδι

κας τών αυτών ετών οδηγεί είς τήν διαπίστωσιν ότι ή γραφή τών κωδίκων είναι, 

πλην ελαχίστων εξαιρέσεων (κυρίως κωδίκο^ν γραφέντων είς τήν βασιλεύουσαν ή είς 

μεγάλα αστικά χεντρϋί, ώς ή Θεσσαλονίκη ) περισσότερον συντηρητική. Δέν πρό

κειται δέ περί λειτουργικών κωδίκων, τών όποιων ή αρχαΐζουσα καί ιεροπρεπής 

γροίψτι τυποποιείται καί διατηρείται είς το αυτό περίπου ΰφος έπί αιώνας. Κώδικες 

ποικίλου περιεχομένου, έκπροσωποΰντες τήν τυπικήν γραφήν τής εποχής των, 

έπιβεβαιοΰν τήν ανωτέρω διαπίστωσιν. Τά έγγραφα, συντασσόμενα διά τρέχουσας 

άνάγκας, εκπροσωπούν περισσότερον τά εκάστοτε εξελικτικά στάδια τής ,γραφής, 

ένω τά κωδικογραφικά εργαστήρια είναι συνήθως συντηρητικώτερα. 

Ή γραφή τών κωδίκων, συγκρινόμενη προς τήν τών έγγραφων, εμφανίζεται 

βραδυποροΰσα τουλάχιστον κατά ήμισυν αιώνα, ενίοτε δέ καί περισσότερον s. 

Θέματα βυζαντινής διπλωματικής. — 'Αναγράφονται κατωτέρω έγγραφα 

τίνα τοΰ πατμιακοΰ αρχείου, τά όποια άποτελοϋν σ π ά ν ι α , ενίοτε δέ καί μ ο ν α 

δ ι κ ά δείγματα τής κατηγορίας είς ην ανήκουν, καί τά όποια διαφωτίζουν ή θέ

τουν ποικίλα προβλήματα βυζαντινής διπλωματικής : 

1. "Ισον πιττακίου "Αννης τής Δαλασσηνής, κυρωθέν υπό υπαλλήλων τοϋ σε-

κρέτου τοΰ Μυρελαίου, διά νά έπιδοθή είς τόν Χριστόδουλον (κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, 

άρ. 47). Τοιαΰτα ίσα μνημονεύονται, άλλ' ουδέν τοιοΰτον κεκυρωμένον άντίγρα-

φον έν πρωτοτυπώ (φέρον τάς ιδιόχειρους ύπογραφάς τών υπαλλήλων τοΰ σεκρέ-

του, ένθα το π ι τ τ ά κ ι ο ν κ ε τ ε σ τ ρ ώ θ η ) ε ί χ ε μέχρι τοϋδε ετσκτημανθη. 

2. Σιγίλλιον, όπερ υπογράφει ό δούλος τής πανσαιβάστον σαιβαστής κυράς 

"Αννης τής Κομνηνής Νικήτας Κατακαλών \ 

1. Καί ό καθηγητής J. Irigoin, διερευνών το πρόβλημα της επιδράσεως τής Κωνσταντινουπόλεως έπί τών 
διαφύρων κωδικογραφικών κέντρων της επαρχίας, καταλήγει είς τά αυτά περίπου συμπεράσματα.— Πρβλ. 
J . I r i g o i n , Pour une étude des centres de copie byzantins, Scriptorium 13 (1959), σελ. 200 καί 204. 

2. Πρβλ. V r a n o u s s i , Contribution, σελ. 448. 
3. Tè άνέκδοτον καί άκέφαλον τοϋτο σιγίλλιον έσχολίασεν ή Μ. Ν υ σ τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ - Π ε λ ε κ ί δ ο υ , 
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3. 'Ορισμός τής αυτοκράτειρας Θεοδώρας, συζύγου τοΰ Μιχαήλ Η' τοΰ 

Παλαιολόγου (κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 36). Γενικώς ελάχιστοι ορισμοί αυτο

κρατειρών έχουν διασωθή έν πρωτοτυπώ 1. Έ π ί τοΰ έγγραφου τούτου τό μηνολό-

γιον εϊναι γεγραμμένον διά χειρός τοΰ γραφέως τοΰ Ολου κειμένου, είς δέ τό κάτω 

μέρος είχεν άπηωρημένην μολυβδίνην σφραγίδα τής Θεοδώρας (έκπεσοΰσαν τοΰ 

εγγράφου, άλλα σωζομένην κεχωρισμένως έκ τ ώ άρχείω τής μονής Πάτμου). 

Κατά τόν Dölger, είναι τό πρωτότυπον τοΰ όρισμοΰ 2. 

4. Βασιλικον ή ορισμός Δημητρίου τοΰ Παλαιολόγου (ΙΕ' αί. ) υπέρ τοΰ 

έν Λήμνω μετοχίου τής Πάτμου (κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 45). Το μηνολόγιον 

είναι γεγραμμένον διά χειρός τοΰ γραφέως τοΰ κειμένου τοΰ έγγραφου, άλλα τό 

έ'γγραφον φέρει έντετυπωμένην κηρίνην σφραγίδα (γνωστήν έξ άλλων έγγραφων 

Δημητρίου τοΰ Παλαιολόγου), κεκελυμμένην διά τεμαχίου χάρτου 3 . 

5. Δύο πεποιημένα χρυσόβουλλα τοΰ ΙΔ' αιώνος (κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, 

Παράρτημα, χρυσόβουλλα Β καί Γ ) , έξ ών το δεύτερον (τό Γ ) εθεωρείτο μέχρι 

τοΰδε ώς γνήσιον. Εμφανίζουν ίδιαίτερον ενδιαφέρον διά τήν μελέτην τοΰ τρόπου 

χαλκεύσεως τών τοιούτων έγγραφων 4. 

6. Πεποιημένον χρυσόβουλλον τοΰ Ι Ε ' αιώνος, άποδιδόμενον είς τόν αυτο

κράτορα 'Αλέξιον τόν Α ' (κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, Παράρτημα, έγγραφον Α ) . 

Εμφανίζει ίδιαίτερον ενδιαφέρον διά τον τρόπον καθ' δν συνετέθη : άπηρτίσθη 

διά τής συρραφής κειμένων ληφθέντων έκ δ έ κ α χρυσοβούλλων τοΰ αρχείου τής 

Πάτμου, χρονολογουμένων άπό τοΰ ΙΑ' μέχρι καί Ι Δ ' αιώνος. 'Αποτελεί μοναδι-

κόν δείγμα τοιούτου τύπου πλαστοΰ εγγράφου 5 . 

7. Τρία έγγραφα τοΰ Ι Γ ' αιώνος, τά όποια υπογράφει ο έπί τοΰ κανικλείον, 

χωρίς νά προσθετή έν συνεχεία καί το Ονομα τ ο υ 6 . Εϊναι τά μόνα σωζόμενα έγγρα

φα, τά όποια ό επί τοϋ κανικλείον υπογράφει κατ' αυτόν τόν τρόπον.— Σπάνια, 

γενικώς είνα τά δείγματα παρομοίων υπογραφών (αν έξαιρέσωμεν τά έ'γγραφα 

Anne Comnène, protectrice du couvent de Patmos, Μνημόσυνον Σοφίας 'Αντωνιάδη, Βενετία 1974, σελ. 
8 - 16.— Tò έγγραφον 8μως τοϋτο θέτει πολλά προβλήματα, μή έπιλυθέντα εισέτι" βλ. V r a n ο u s s i, Contri
bution, σελ. 445 - 446 καί σημ. 67 καί 68. Είναι βέβαιον οτι εξεδόθη ύπο της αυτοκρατορικής γραμματείας τοϋ 
'Αλεξίου Α' Κομνηνού, καί δή κατά τά πρώτα έτη της βασιλείας του. Το γεγονός δμως τοϋτο Οά ήτο δυσερμήνευ-
τον, προκειμένου περί έγγραφου δημοσίου λειτουργού, ενεργούντος κατ' έντολήν τής θυγατρος τοϋ αύτοκράτορος 
"Αννης τής Κομνηνής. 'Αλλά καί ή "Αννα Δαλασσηνή, ή οποία μάλιστα κατείχε κτήσεις έν Κω καί έχει απολύ
σει καί σχετικά έγγραφα, ήτο επίσης Κομνηνή, ώς σύζυγος τοΰ 'Ιωάννου Κομνηνού. Παρά δέ το γεγονός δτι ή 
ίδία προετίμα νά αναγραφή είς τάς σφραγίδας της το έκ μητρός οίκογενειακόν της έπώνυμον τών Δαλασσηνών, 
ό δοϋλος της ήδύνατο, πιθανώτατα, νά τήν όνομάζη "Ανναν Κομνηνήν. 

1. Πρβλ. σχετικώς Β a r i a i d , Povelje, σελ. 199. 
2. Βλ. σχόλια εις τό υπ' αριθ. 36 κατωτέρω έκδιδόμενον έγγραφον. 
3. Βλ. σχόλια είς τό ύπ' αριθ. 45 κατωτέρω έκδιδόμενον έγγραφον. 
4. Βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, σελ. 169 κέ. — Πρβλ. επίσης V r a n o u s s i , Note sur quelques actes 

faux ou suspects de l'époque byzantine, Colloques Internationaux du C.N.R.S., ύπ' άρ. 559, La paléo
graphie grecque et byzantine, σελ. 506 - 509. 

5. Πρβλ. κατωτέρω, σελ. 153 κέ.—Πρβλ. ωσαύτως V r a n o u s s i , Note sur quelques actes faux ou 
suspects, ένθ' άνωτ., σελ. 506. 

6. Βλ. Ν υ σ τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ , Ό έπ'ι τοϋ κανιχλείου, σελ. 76 κέ. 
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δεσποτών). Προσφάτως έγνώσθη ή καθ' ομοιον τρόπον τεθείσα (είς πρακτικόν 

τοΰ ΙΔ' αιώνος) υπογραφή : f δ μέγας δρουγγάρως τής βίγλης {Actes de Lavra, 

τόμ. Β', άρ. 101). Έ κ σημειωμάτων τά όποια άνεΰρον καί έμε?^έτησα έπί τοϋ νώτου 

τών εγγράφων τής Πάτμου, προκύπτει ότι ό κριτής τοΰ βήλου, ό πρωτοασηκρήτις 

κ.ά., έπικυροϋν χρυσόβουλλα τοΰ τέλους τοΰ ΙΑ' αιώνος, γράφοντες έπί τών κολ

λημάτων ιδιοχείρως μόνον τό άξίωμά των. — Έ ξ άλλου, τά δύο έκ τών εγγράφων 

τοΰ έπί τοϋ κανικλείον, καίτοι απευθύνονται είς διαφορετικούς άποδέκτας, ών ό 

εις εύρίσκετο είς Φύγελα, ό δ' έτερος είς "Αναιαν, έχουν γραφή έπί τοΰ αύτοΰ φύλλου 

χάρτου, το εν κάτωθι τοΰ άλλου. Τοϋτο εϊναι επίσης ασύνηθες \ 

8. Τρία έγγραφα τοΰ σεκρέτου τής θαλάσσης, τοΰ τέλους τοΰ IB ' ή τών άρχων 

τοΰ Ι Γ ' αιώνος (κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, τόμ. Β', άρ. 56, 59 καί 60). Ταΰτα εϊναι 

τά μόνα σωζόμενα έγγραφα έκ τών απολυθέντων ύπό τοΰ σεκρέτου τούτου. 

9. Ύπόμνησις τοΰ Χριστοδούλου καί (έπί τοΰ νώτου αυτής) πατριαρχική 

λύσις *. Τό έ'γγραφον τοϋτο αποτελεί σπάνιον δείγμα έν πρωτοτυπώ σωζόμενης 

λύσεως 3. Αί λύσεις, ώς γνωστόν, έγράφοντο συχνάκις έπί τοΰ νώτου τών υπομνή

σεων ή δεήσεων ι . 

10. Σημείομάρτυρον γράμμα τών εποίκων τής Κώ προς τόν αυτοκράτορα 

(κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, τόμ. Β', άρ. 75), τοΰ τέλους τοΰ Ι Γ ' αιώνος. Τό έ'γγραφον 

τοΰτο, άκέφαλον σήμερον, εϊχον επικυρώσει ή κεφαλή τής Κώ καί ό επίσκοπος 

τής νήσου. Πρόκειται περί σπανίου δείγματος σωζόμενης έν πρωτοτυπώ δεήσεως. 

Ή αιτουμένη λύσις δέν διεσώθη· πάντως δέν έγράφη έπί τοΰ νώτου τής δεήσεως, 

κατά. τά είωθότα. Δεν γνωρίζομεν αν τελικώς ό αυτοκράτωρ απέλυσε ποτέ λύσιν 

έπί τής δεήσεως τών εποίκων της Κώ. Δέν αποκλείεται ή άπάντησις τοΰ αύτο-

κράτορος νά εδόθη ολίγον βραδύτερον, ικανοποιούσα τό αίτημα τών εποίκων τής 

νήσου, διά γενικωτέρου εγγράφου, ώς ό κατά τό 1292 απολυθείς υπέρ τής μο

νής Πάτμου χρυσόβουλλος λόγος (κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 15). 

11. T i μέγα είλητάριον τής μονής Πάτμου, κυρωθέν, ώς έδείξαμεν άλλοτε, 

τό 1100 ή τό 1115. Eïvat τό μ α κ ρ ό τ ε ρ ο ν σωζόμενον έγγραφον τών βυζαντι

νών χρόνων (άρχικόν μήκος περί τά 10 μέτρα" σωζόμενον 8,68μ.). Έ ν αύτφ έχουν 

καταγραφή καί έπικυρωθή κατ' ιδιάζοντα τρόπον πάντα τά έγγραφα τά αναφερό

μενα είς τήν ίδρυσιν καί τάς εγγείους κτήσεις τής μονής Πάτμου κατά τους χρόνους 

τής ιδρύσεως της δ. Το έγγραφον τοΰτο εμφανίζει, διά πολλούς λόγους, έν οις καί 

1. Ή δοθείσα έξήγησις ( Ν υ σ τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ , evff άνωτ., σελ. 85 κέ.) δέν slvat πειστική: δτι δηλ. 
ό επί τον κανικλείον απέστειλε τ ά Ιψ' ενός φύλλου γραφέντχ δύο ταΰτα Ιγγραφα εις Πάτμον, επειδή οί μοναχοί της 
έκεΐ μονής εϊχον αναλάβει νά επιδείξουν ταΰτα είς τους άποδέκτας των, ακολούθως δέ ούτοι επανέφεραν ταϋτα είς 
το άρχείον της μονής των. Έν τοιαύτη περιπτώσει, θα είχε διασωθή μέγας αριθμός παρομοίων διπλών ή πολλαπλών 
έγγραφων, άφορώντων είς διαφόρους υποθέσεις τής μονής Πάτμου ή άλλων μονών, όπερ βεβαίως δέν συμβαίνει. 
Πρβλ. καί V r a n o u s s i , Contribution, σελ. 444. 

2. Βλ. ανωτέρω, σελ. *22 κέ.— Πρβλ. επίσης Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος ΧριΟτύδουλος, σελ. 90 κέ. 
3. Πρβλ. έπ' αύτοϋ D a r r o u z è s , Όφφίκια, σελ. 398. 
4. Βλ. π.χ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 20 (παρατηρήσεις). 
5. Βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , Κεκυρωμένη Συλλογή, σελ. 95 - 120.— Τ ή ς α ύ τ ή ς , Collection authentiquée, 

σελ. 329 - 348.— Πρβλ. καί κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, σελ. 40 κέ. 
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ή έπί τοΰ νώτου έπικύρωσις αύτοΰ, μέγα ενδιαφέρον διά τήν μελέτην άγνωστων 
πτυχών τής Βυζαντινής Διπλωματικής. "Εχω τήν γνώμην ότι τό έ'γγραφον τοΰτο 
έγράφη έν Πάτμω, κατ' άπομίμησιν τών έγγραφων τής αυτοκρατορικής γραμμα
τείας είς δύο στάδια *, ακολούθως δέ έπεκυρώθη υπό Γεωργίου τοΰ Πλευρή (διά τής 
υπογραφής του έπί τής πρόσθιας Οψεως τοΰ εγγράφου, διά τών επικυρώσεων του 
έπί τοΰ νώτου, είς τά σημεία τών κολλημάτων, καί διά τής σφραγΐδος του, ή όποια 
εϊχε τεθή είς τό κάτω τμήμα τοΰ εγγράφου3), είτε έν Πάτμω είτε άλλαχοΰ. 

12. Κατάλογος κωδίκων τής έν Πάτμω μονής, συνταχθείς έπί καθηγουμένου 
'Ιωσήφ Ίασίτου (κατά τάς αρχάς τοΰ IB' αιώνος), λίαν σημαντικός, πλην τών άλ
λων, καί διά τους παλαιογραφικούς όρους τους οποίους παραδίδει3. 

13. Κατάλογος έγγραφων τοΰ αρχείου Πάτμου, τά όποϊα, κατά τό τέλος τοΰ 
IB' ή τάς αρχάς τοΰ Ι Γ' αιώνος, έτοποθετήθησαν είς σακκούλια ώς άχρηστα *. 
Πρόκειται περί σπανίου είδους έγγραφου, γνωστοΰ μόνον έκ τής μαρτυρίας τών 
Τυπικών, τά όποια άπήτουν τήν σύνταξιν πρακτικού απογραφής αφαιρεθέντων ειδών6. 

Τα έπί τοδ νώτου των εγγράφων σημειώματα6.— Ώ ς γνωστόν, τά βυζαντινά 
έγγραφα (κυρίως τά αυτοκρατορικά, τά τών δημοσίων λειτουργών, ιδιωτικά τίνα, 
κεκυρωμένα συλλογικά αντίγραφα, κ.ά. ) φέρουν συχνάκις έπί τοΰ νώτου αυτών 
διάφορα σημειώματα, γραφέντα ύπό κρατικών ή εκκλησιαστικών άρχων, πριν ή 
τό έγγραφον έπιδοθή είς τον άποδέκτην του '. 

Επειδή όμως είς τά σωζόμενα σήμερον έ'γγραφα, καί δή είς τά παλαιότερα 
τούτων, έκολλήθη μεταγενεστέρως έπί τής οπίσθιας όψεως αυτών χάρτης ή ΰφασμα 
προς συντήρησίν των, τά έπί τοΰ νώτου σημειώματα παραμένουν κατά μέγα ποσο-
στον κεκαλυμμένα κ α ί ά γ ν ω σ τ α είς τήν έ*ρευναν. (Παλαιότεροι έκδόται δέν ύ π ο -

ψιάζοντο καν τήν υπαρξίν των, ενφ οί εκδίδοντες έπί τή βάσει φωτογραφιών δέν 
εϊχον συνήθως τήν δυνατότατα νά ανιχνεύσουν ταΰτα). Το γεγονός τοΰτο έχει 
οδηγήσει είς εσφαλμένα συμπεράσματα 8. 

1. Πρβλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , Κεκνρωμένη Συλλογή, σελ. 115-116. 
2. Βλ. V r a n o u s s i , Collection authentiquée, σελ. 334 κέ. 
3. Β ρ α ν ο ύ σ η , 'Ιωσήφ Ίασίτης, σελ. 349 κέ. 
4. Πρβλ. ανωτέρω, σελ. *120 κέ.— Βλ. καί Β ρ α ν ο ύ σ η , 'Ανέκδοτος κατάλογος, σελ. 137-162. 
5. Β ρ α ν ο ύ σ η , ενθ" άνωτ., σελ. 160-162. 
6. Τά πορίσματα έκ τής μελέτης ταύτης τών έπί τοϋ νώτου σημειωμάτων τών έγγραφων της Πάτμου, έν 

συνδυασμοί προς τά έξ άλλων αρχείων σωζόμενα, εξέθεσα είς άνακοίνωσιν γενομένην κατά το ΙΔ' Διεθνές Βυζαντι
νολογιών Συνέδριον (έν Βουκουρεστίω 1971) ύπό τόν τίτλον : Les notes dorsales des actes byzantins - Un 
chapitre peu connu de la Diplomatique byzantine.— Τό κείμενον τής ανακοινώσεως συνωδεύετο καί ύπό δε
κάδων φωτογραφιών καί σχεδίων (διό καί δέν κατέστη δυνατόν νά περιληφθή εϊς τά Actes τοΰ Συνεδρίου). Άνε-
κοίνωσα, άλλωστε, δτι παρασκευάζω έν γενικόν Corpus πάντων τών έπί τοϋ νώτου σημειωμάτων τών βυζαντινών 
έγγραφων μετά πολυαρίθμων φωτοτυπικών πινάκων, εισαγωγής, σχολίων κλπ. 

7. Είναι γνωστόν, βεβαίως, δτι έπί τοΰ νώτου τών έγγραφων (έν δσφ ταϋτα ήσαν ακάλυπτα), ακόμη δέ καί 
έπί τοϋ χάρτου συντηρήσεως, έχουν γραφή μεταγενεστέρως πολλά άλλα σημειώματα, συχνάκις ενδιαφέροντα- άλλ' 
ένταϋθα μελετώνται μόνον Οσα ανήκουν όργανικώς εις τό έγγραφον. Τά άλλα αναγράφονται κατά τήν περιγραφήν 
τοϋ εκάστοτε εκδιδομένου έγγραφου. 

8. Οΰτω, π.χ., ό πατήρ DarrouzèS, διαπρεπής βυζαντινολόγος καί εγκρατέστατος έπί θεμάτων βυζαντινής 
παλαιογραφίας καί διπλωματικής, έγραψε προσφάτως δτι τά χρυσόβουλλα υπέρ τών μονών δέν φέρουν π ά ν τ ο τ ε 
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Πολλά τοιαύτα σημειώματα παραδίδονται καί ε μ μ έ σ ω ς διά τών έν 
αντιγράφω σωζόμενων έγγραφων συχνάκις ', μετά τό μηνολόγιον ή τήν ύπο-
γραφήν τοΰ αύτοκράτορος, ό άντιγραφεύς προσθέτει : είχε δέ [τό έ'γγραφον] 
όπισθεν και το [σημείωμα :] κατεστρώθη έν τω σεκρέτω. . . κλπ. 2. 

"Οτε επεσήμανα τοιαύτα σημειώματα εις τα βυζαντινά έ'γγραφα τοΰ αρχείου της ΙΙάτμου 

(καί δη είς τα 80 % περίπου τών εγγράφων), διεπίστωσα οτι έπεβάλλετο να άναληφΟή 

ευρείας εκτάσεως εργασία. Ό τότε Διευθυντής τοϋ Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών καθηγη

τής Δ. ΖακυΟηνος έξησφάλισε τήν συγκατάθεσιν της μονής καί μοί παρέσχε τήν δυνατότη

τα βπως προβώ είς τήν άποκάλυψιν τών σημειωμάτων τή βοήθεια ειδικών συντηρητών. 

Τοϋ έργου τούτου έπελήφθην κατά τήν διάρκειαν τριών αποστολών τοϋ Κέντρου είς τήν έν 

Πάτμω μονήν (θέρος τοϋ 1968, 1969 καί 1970) τη βοήθεια τών συντηρητών Μαρίκας Νέζη 

καί Μαρίας Μερεμέτη 3 , έν τω πλαισίω καταρτισμού γενικωτέρου προγράμματος εργασιών 

συντηρήσεως τών βυζαντινών εγγράφων τής Πάτμου. Ή άποκόλλησις τοϋ χάρτου συντη

ρήσεως έγίνετο μετά πάσης περισκέψεως καί περισσής φροντίδος, περιωρίζετο δε εκάστοτε 

εις τα καίρια καί απολύτως απαραίτητα σημεία τής δλης επιφανείας τών έγγραφο«. Μετά 

τήν άνάγνωσιν, αποτύπωσα καί φωτογράφησιν τών σημειωμάτων, έγίνετο έκ νέου έπικόλ-

λησις τοΰ χάρτου συντηρήσεως δ^ ελαφράς ειδικής κόλλας, δια να μη ΰποστοΰν φθοράν 

τα έγγραφα, έως ότου γίνη ή οριστική συντήρησίς των καί ολική άποκόλλησις τοϋ ακαταλ

λήλου συνήθως, παλαιού χάρτου συντηρήσεως. 

Πάντα τα έξετασθέντα έ'γγραφα απηλλάγησαν καί έπροστατεύθησαν έκ τής έπηρείας τών 

εντόμων (δι* ειδικής άπολυμάνσεως), έγένετο δέ καί μερική συντήρησις αυτών. Tè έ'ργον 

δέν ώλοκληρώθη δια λόγους ανεξαρτήτους τής θελήσεως μου. 

Τ ά έ'γγραφα τ η ς Π ά τ μ ο υ τ ά φέροντα τοιαύτα σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοΰ νώτου 

εϊναι κ υ ρ ί ω ς : 

— Δ ώ δ ε κ α χρυσόβουλλοι λόγοι (τών ε τ ώ ν 1 0 7 9 - 1 3 2 9 ) σφζόμενοι έν π ρ ω 

τ ο τ υ π ώ 4 . Μ ε τ α ξ ύ τ ώ ν άλλων άνευρέθη καί εν σ η μ ε ί ω μ α διά κινναβάρεως, γραφέν 

σημειώματα καταστρώσεως έπί τοϋ νώτου [αναφέρεται δέ είς χρυσόβουλλα τοΰ τέλους τοΰ ΙΑ' αιώνος]· έν συνε
χεία ίίέ προσθέτει : «τό χρυσόβουλλον υπέρ τής Λαύρας τοΰ 1082 [ = Actes de Lavra2, άρ. 44] φέρει [τοιαύτα 
σημειώματα], άλλ' ουχί τά χρυσόβουλλα τής Πάτμου, ώς τό τοΰ 1088» ( D a r r o u z è s , Όφφίκια, σελ. 460). 
Ό συγγραφεύς κατέληξεν είς τήν διαπίστωσιν ταύτην βασισθείς είς δσα έχουν δημοσιεύσει οί Miklosich κα'ι Müller 
είς τόΐί Τ ' τόμον τών Acta et Diplomata.— Ή άποκόλλησις τοϋ χάρτου συντηρήσεως έκ τών έγγραφων τής Πάτμου 
έφερεν εις φώς σημειώματα καταστρώσεως, επικυρώσεων κλπ. έπί τοϋ πρωτοτύπου π ά ν τ ω ν τών χρυσοβούλ-
λων τής Πάτμου' βλ. κατωτέρω, σημ. 4. 

1. Γράφω «συχνάκις», διότι τοϋτο δέν έτηρεϊτο πάντοτε. Οΰτω π.χ., έν<ρ τό πρωτότυπον τοΰ υπέρ τής έν Πάτμω 
μονής χρυσοβούλλου τοΰ έτους 1292 (κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 15, στ. 46, σελ. 137) φέρει σημείωμα έπί τοϋ 
verso, τό κεκυρωμένον άντίγραφον αύτοΰ Β, καίτοι σύγχρονον τοΰ πρωτοτύπου, δέν μνημονεύει σημειώματα έπ'ι τοϋ 
νώτου (πρβλ. κριτικόν υπόμνημα, σελ. 137). 

2. Βλ. π.χ. Ζ β ρ ο s, JGR, τόμ. Α', σελ. 396, 408 κ.ά. 
3. Μέ τό έργον τής αποκολλήσεως τοϋ χάρτου συντηρήσεως άπησχολήθη κυρίως ή Μ. Νέζη, είς ήν εκφράζω 

καί εντεύθεν τάς ευχαριστίας μου. Ή Μ. Μερεμέτη απεκάλυψε δύο σημειώματα έπί τοϋ verso έγγραφων, ήσχολήθη 
δέ περισσότερον μέ τό έργον τής συντηρήσεως ώρισμένων έγγραφων.— Τοϋτο επετεύχθη καϊ διά της μεταφοράς 
είς τήν μονήν Πάτμου μικροΰ πιεστηρίου, τό όποιον προς τόν σκοπόν τοΰτον, τή είσηγήσει τής Μ. Νέζη, ήγοράσθη 
καί έί ωρήθη είς τήν μονήν ύπό τοΰ Ε.Ι.Β. 

4. Πρβλ, κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 3 (τοΰ 1079), σελ. 23 καί 30- άρ. 4 (τοΰ 1085), σελ. 31· άρ. 5 (τοΰ 
1087), σελ. 40 καί 48· άρ. 6 (τοϋ 1088), σελ. 64" άρ. 8 (τοϋ 1119), σελ. 78· άρ. 9 (τοΰ 1186), σελ. 92· άρ. 10 
(τοΰ 1186), σελ. 98· άρ, 11 (τοϋ 1197), σελ. 103· άρ. 12 (τοΰ 1201), σε). 115· άρ. 14 (τοΰ 1259), σελ. 124- άρ. 
15 (τοϋ 1292), σελ. 133· άρ. 17 (τοΰ 1329), σελ. 146. Τό ύπ άρ. 1 σώζεται έν κεκυρωμένφ συλλογικίο αντιγράφε 

17' 
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8ιά χειρός αύτοΰ τούτου του αύτοκράτορος, μοναδικον εις το είδος του (βλ. κατω

τέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 3, σελ. 27 κέ.). 

— Τρία αντίγραφα της αυτοκρατορικής γραμματείας (Kanzleikopien) 1 . Ή 

έξέτασις πέντε άλλων αναλόγων αντιγράφων άπέδειξεν οτι ταϋτα δεν φέρουν 

τοιαύτα σημειώματα επί τών κολλημάτων Επομένως τα ανωτέρω τρία αποτελούν 

σπάνια δείγματα τοιούτων αντιγράφων φερόντ6)ν σημειώματα. 

— Δύο έγγραφα δημοσίων λειτουργών φέροντα σημειώματα επί τών κολ

λημάτων (τά όποια επεσήμανε και άπεκάλυψεν ή Μαρία Νυσταζοπούλου ). 

— Τρία κεκυρωμένα συλλογικά αντίγραφα (Sammelkopien), φέροντα ση

μειώματα επί τών κολλημάτων (μεταξύ αυτών καί το μακρότατον είλητάριον 

το έπικυρωθέν υπό Γεωργίου τοϋ Πλευρή, ό όποιος άποσυνέθεσε την φράσιν της 

επικυρώσεως καί της υπογραφής του εϊς τά ε ί κ ο σ ι κολλήματα του είλη-

ταριου -). 

— Τρία κεκυροιμένα αντίγραφα χρυσοβούλλων, κυρωθέντα κατά τα τέλη τοϋ 

LV αιώνος ή κατά τον IB ' αιώνα ύπο ανωτέρων αξιωματούχων :!. 

— Διαθήκη καΟηγουμένου, φέρουσα επί του νώτου έπικύρωσιν ύπο κληρικών ". 

Τά επί τών εγγράφων σημειώματα είναι ποικίλα : 

— « Έ π ι γ ρ α φ α ί», ήτοι το όνομα (ή «διεύθυνσις» : Aussenadresse κατά 

τον Dòlger 5 ) τοϋ αποδεκτού τοϋ εγγράφου 6. 

— Κ α τ α σ τ ρ ώ σ ε ι ς εις διάφορα σέκρετα 7. 

τοϋ Ι Γ ' αιώνος, το όποιον δέν παραδίδει τα έπι τοϋ verso σημειώματα- τούτο δέν είναι ασύνηθες, ώς ειδομεν (βλ. 

ανωτέρω, σελ. *129, σημ. 1 ) . — Έ ξ ίίλλου το πρακτικον παραδόσεως τών ύπο τοϋ χρυσοβούλλου τούτου (ύπ' άρ. 1 ) 

παραχωρηΟεισων κτήσεων, περιέχει πρόαταξιν τοϋ αΰτοκράτορος, έντελλομένην τήν κατάότρυχίιν τοϋ χρυσο

βούλλου εις τα όεκρετικά ^αρτ<α τοϋ σεκρέτου τοϋ οικονόμου τών εναγών οίκων της 'Ανατολής (βλ. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α , 

τόμ. Β', άρ. 50, στ. 75), όπερ καί έγένετο ασφαλώς.— Εις τά ύ π ' άρ. 2, 7, 16 δέν έπεχειρήΟη άποκόλλησις τοϋ χάρ

του συντηρήσεως, ένεκα της κακής διατηρήσεως τών εγγράφων. Το ύπ' άρ. 13 (τοϋ 1221 ) δέν σώζεται έν πρωτο

τυπώ. Έ κ τοϋ κεκυρωμένου αντιγράφου αύτοΰ δέν φαίνεται σαφώς αν ή υπογραφή ôtà τοϋ Τορνίκη Δημητρίου 

(βλ. κατωτέρω, σελ. 122) εκείτο έπι τοϋ verso τοϋ πρωτοτύπου.— "Αλλωστε, τα χρυσόβουλλα και άλλα αυτοκρα

τορικά έγγραφα δέν εΐχον νομικήν ισχύν, έάν δέν εΐχον καταστρωθή προηγουμένως εις τά οικεία σέκρετα' βλ. σχε

τικώς S ν υ r υ n ο s, Rescrii, σελ. 336. 

1. Βλ. κατωτέρω, Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α , άρ. 8 (τοϋ 1119), αντίγραφαν Β (σύγχρονον τοϋ πρωτοτύπου), σελ. 78 - 79" 

άρ. 7 (τοϋ 1088), άντίγραφον Δ (τών μέσων τοϋ I B ' α ι . ) , σελ. 7 1 ' άρ. 8 (τοϋ 1119), άντίγραφον Γ (μέσα I B ' α ι . ) , 

σελ. 79. 

2. Βλ. κατωτέρω Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α , άρ. 5, άντίγραφον Β, σελ. 40 - 4 1 . - Πρβλ. επίσης V r a n o u s s i , Col

lection authentiquée, σελ. 336 - 348. 

3. Βλ. κατωτέρω, Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α , άρ. 6 (τοϋ 1088), άντίγραφον Β (κυρωθέν το 1097), φέρον "fori τοϋ νώτου 

λίαν ασύνηθες σημείωμα (βλ. σελ. 55 - 56 καί 65)· άρ. 7 (τοϋ 1088), άντίγραφον Ε (κυρωθέν το 1171 ), σελ. 71 -

72· άρ. 9 (τοϋ 1186), άντίγραφον Β (κυρωθέν κατά τον I B ' αιώνα), σελ. 90 καί 97. 

4. MM, σελ. 110. 

5. Πρβλ. D ö 1 g e r, Facsimiles, σελ. 12. — Βλ. καί D o l g o r - K a r a y a n n o p u l o s , Urkunden

lehre, σελ. 94 [=- 199] . 

6. Τα èrti τοϋ verso σημειώματα τοϋ πατμιακοΰ αρχείου παραδίδουν δύο τουλάχιστον τοιαύτας «έπιγραφάς» : 

ή πρώτη έχει γραφή έπι τοϋ νώτου χρυσοβούλλου τοϋ 1079 (βλ. κατωτέρω, Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α , άρ. 3, σελ. 27, στ. 64) . 

Ή δευτέρα έγράφη έπί τοϋ νώτου γράμματος προς τον καθηγούμενον Πάτμου, τον ΕΓ' αιώνα (MM, σελ. 197· πρβλ. 

καί Ν υ σ τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ , Γράμμα Νικήτα Καραντψον, σελ. 287). 

7. Οί χρυσόβουλλοι λόγοι καί τά χρυσόβουλλα ύιγίλλια τοϋ πατμιακοΰ αρχείου φέρουν έπί τοϋ νώτου (έξω

θεν) καταστρώσεις μέχρι του 1204 : π.χ. τά ύ π ' άρ. 3 (τοϋ 1079), σελ. 23 καί 27· άρ. 5 (τοϋ 1087), σελ. 4>· άρ. 
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— Σημειώματα έπί τών κ. ο λ λ η μ ά τ ω ν τών χρυσοβούλλων, τών πρα

κτικών, κλπ. \ Εις τά χρυσόβουλλα αϊ επισημάνσεις αύται γράφονται δια χειρός 

ανωτέρων αξιωματούχων, ώς ό πρωτοασηκρήτις 2. ό κριτής τον βήλου '', ό μυστι

κός *, ό επί τον κανικλείον "', βραδύτερον ό μέγας λογοθέτης 6, κ. ά. 

Οί αξιωματούχοι ούτοι εις τα έπί του νώτου τών χρυσοβούλλων τοΰ ΤΑ' αϊ. 

σημειώματα το^ν, άλλοτε άποσυνθέτουν τάς λέξεις, διά να καλύψουν τά δύο ή πλείο

να κολλήματα τοΰ έγγραφου (π.χ. ο | κριτής | τον βήλου7 ή το \ legimus 8 ) , 

άλλοτϊ γράφουν έπί τοΰ κολλήματος σύμπλεγμα τριών σταυρών 8 ή άκατάλη-

πτον σχεδίασμα 1 0 κλπ. Εις τά χρυσόβουλλα της εποχής ταύτης ούτοι δέν μνημο

νεύουν συνήθως το δνομά των. Ό συνήθης τύπος της εκφοράς τοΰ αξιώματος των 

εϊναι κατά γενικήν (τον πρωτοασηκρήτον, τον επί τον κανικλείον, τον μυ

στικόν, κλπ. ) ή κατ' όνομαστικήν (ό κριτής τον βήλον, κ.ά. ). Ούδαμοΰ μετά 

της προθέσεως δ ι ά, ή οποία άπαντα βραδύτερον, κατά τον JB' καί κυρίως κατά 

τον Ι Γ' αιώνα, εις άλλας περιπτώσεις " . 

6 (τοϋ 1088), σελ. 64· άρ. 7 (τοΰ 1088), σελ. 74· άρ. 8 (τοΰ 1119), σελ. 78 - 79· άρ. 9 (τοϋ 1186), σελ. 92 -

93· άρ. 10 (τοϋ 1186), σελ. 98 καί 100· άρ. 11 (τοΰ 1197), σελ. 107, στ. 51 - 60· άρ. 12 (τοΰ 1201), σελ. 115, 

στ. 19.— Ω σ α ύ τ ω ς ai λύαεις, αί ηρούτάξεις καί τα πιττάκια, άπό τοΰ τέλους τοΰ Ι Α ' αιώνος μέχρι τοΰ 1204 : π.χ. 

λνσις ύ π ' άρ. 18 (τοϋ 1099 ή 1114, στ. 425)· άρ. 19 (τοΰ 1145, στ. 2 ί κέ.)- άρ. 20 (τοΰ 1158, στ. 53 

κέ.)· άρ. 21 (τοΰ 1196, στ. 29 κέ.)" πρόαταξις ύπ ' άρ. 22 (τοΰ 1176, στ. 25 κέ.)· πιττάκια 'Αλεξίου τοΰ Α' 

καί της μητρός του "Αννης της Δαλασσηνης : άρ. 46 (τοϋ 1087, στ. 326) · άρ. 47 (τοΰ 1087, στ. 1)· άρ. 48 

(τοϋ 1088, στ. 184 κέ.)· άρ. 49 (τοϋ 1088, στ. 253 κ έ . ) . — Το γεγονός άτι διά τών ύ π ' άρ. 46, 47 καί 48 πιτ-

τακίαιρ ό 'Αλέξιος Κομνηνός η ή "Αννα ή Δαλασσηνή εντέλλονται την κατάβτοωόιν εις τά οικεία σέκρετα τών ύπ ' 

άρ. 5 καί 6 χρυσοβούλλων, δέν σημαίνει ότι τα χρυσόβουλλα ταΰτα δέν έφερον έπί τοΰ νώτου καταστρώσεις, ως 

τείνει να δεχΟή ό π . D a r r o u z è s (Όφφίκια, σελ. 460). 

1. Ώ ς γνωστόν, τ α σημειώματα ταΰτα έπεγράφοντο έπί τών κολλημάτων προς πρόληψιν ενδεχομένης νο

θείας | αντικαταστάσεως ενός τεμαχίου τοϋ έγγραφου δι' άλλου, τεχνηέντως χαλκευθέντος). Τοϋτο επισημαίνεται 

ενίοτε καί ύπο τών γραφέων τών αντιγράφων : είχε και όπισθεν, ώς ΐθος, καί ò ι à το άμψίβολον της 

no λλήο" εω ς τοϋ χάρτου, Sia τοϋ σακελλίον.. . κλπ. (MM, τόμ. Δ' , σελ. 112). 

2. Βλ. κατωτέρω, Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α , άρ. 3 (τοΰ 1079), σελ. 27 καί 30.— Πρβλ. καί Actes de Lavra, άρ. 44 (τοΰ 

«τους 1082). 

3. Βλ. κατωτέρω, Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α , άρ. 5 (τοϋ 1087), σελ. 47, στ. 92, 94 καί 95, καί σελ. 48. 

4. Ό μυατικος εΐχεν υπογράψει έπί κολλήματος τοϋ ιδρυτικού χρυσοβούλλου της Πάτμου ( Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α , 

άρ. 6, άντίγραφον Β, σελ. 64). — Πρβλ. 8μως καί O i k o n o m i d è s , Listes de préséance, σελ. 324. 

5. Πρβλ. Actes de Lavra, άρ. 46 (τοΰ 1084), σελ. 251, στ. 64.— Tò έν Π ά τ μ ω χρυσόβουλλον σιγίλλιον 

ύπ* άρ. 8 (τοΰ έτους 1119), μετά το μηνολόγιον τοϋ αύτοκράτορος 'Ιωάννου τοϋ Β', φέρει τήν ασυνήθη ύπογρα-

φήν : εκανικλώθη παρά τοΰ έπί τον κανικλείον, χωρίς το Ονομα τοΰ υπογράφοντος αξιωματούχου (κατωτεοω, 

σελ. S3, στ. 3 7 ) . — Ώ ς ini τον κανικλείον υπογράφει το 1186, εις το κόλλημα τοΰ ύ π ' άρ. 9 (τοΰ 1186, σελ. 92, 

κριτικον υπόμνημα) καί τοΰ ύ π ' ά ρ . 10 (τοΰ 1186, σελ. 100 καί 102), ô σεβαατάς Δημήτριος ό Τορνίκης, αναγρα

φών 8μως καί τί> βνομά του. Κατά τον αυτόν τρόπον υπογράφει έπί δύο κολλημάτων χρυσοβούλλου (άρ. 11 τοϋ 1197) 

καί ό Θεόδωρος Ειρηνικός (βλ. σελ. 107, στ. 56 καί 61}. 

6. Εις χρυσόβουλλον τοϋ 1292 υπογράφει έπί τοϋ verso ό πρωτοόεβαατός, ποωτοβεστιάριος καί μέγας λογο

θέτης Θεόδωρος ό Μονζάλων (σελ. 137, στ. 46) . 

7. Βλ. κατωτέρω, Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α , άρ. 5 (τοϋ 1087), σελ. 47 καί 48. 

8. Βλ. κατωτέρω, Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α , άρ. 4, σελ. 34 (διά χειρός τοϋ επί τοϋ κανικλείον). 

9. Πρβλ. π.χ. Actes de Lavra, άρ. 44 (τοΰ 1082), σελ. 241 — Βλ. καί Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α , άρ. 3, στ. 69, σελ. 27. 

10. Βλ, Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α , άρ. 4, σελ. 3 1 . 

11. Βλ. περί τούτου F . D o I g e r, Intervenierten- Vermerke in graeco-slavischen Urkunden, Die Wel t 

d e r SJaven 5 (1960), σελ. 260 - 265. Ό συγγραφεύς παρέχει (σελ. 261 - 263) 26 παραδείγματα υπογραφής με

σαζόντων, Άπαντα αρχόμενα δια της λέξεως διά. Ε ι ς τήν άναγραφήν δμως ταύτην παρατηροΰμεν : 

α') παραναγνώσεις ή αυθαιρέτους συμπληρώσεις : δια Ίωάννον τοϋ Δούκα (άρ .2) , αντί τοΰ όρθοΰ Ίωάν-
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Παρέχονται κατωτέρω δείγματα τίνα έκ τών πλέον χαρακτηριστικών τύπων 
επισημάνσεων τοΰ verso αντιγράφων, εκδοθέντων υπό της αυτοκρατορικής γραμ
ματείας ή αντιγράφων κυρωθέντων ύπο ανωτέρων αξιωματούχων (ΙΑ' - IB' αι. ). 

Α. Τ α άποκαλυφθέντα σημειώματα επί τών κολλημάτων τών τριών αντιγράφων της αυτο

κρατορικής γραμματείας ακολουθούν δύο τύπους : 

α ' ) Άντίγραφον τοϋ Ιτους 1119 φέρει έπί τοϋ κολλήματος το σημείωμα : 7ο παρόν άντι-

βληθέν τω πρωτοτυπώ και ενρεθεν κατά πάντα Ισάζον αντω ύπεγρανφθη olà κινναβάρεως 

[νοείται το έπί τοϋ r e c t o legimus], μηνι Ανγονστω, Ίνδικτιωνος iß^Vi (άνευ υπογραφής). 

Τοϋτο σημαίνει δτι, έφ' δσον το πρωτότυπον άπελύβη κατά μήνα Ίούλιον της ιβ' ΐνδικτιώ-

νος [ = τοΰ 1119] , το άντίγραφον τοϋτο Ιγένετο μετά ενα μήνα. "Ανωθεν τοϋ σημειώματος 

καταστρώσεις κλπ. 1 . 

β') Δύο παρόμοια αντίγραφα τών μέσων τοΰ I B ' αιώνος, αντίγραφα τών χρυσοβούλλων 

νου τοΰ Δοι'ίκα (βλ. πανομαιότυπον κατωτέρω, σελ. 77)" ο ί α τοϋ σεβαστού [... ] Θεοδώρου τον Ειρηνικού 
(άρ. 5 καί σελ. 263, σημ. 6), αντί τοΰ όρθοΰ τοΰ αεβαατοΰ [ . . . ] Ειρηνικού (βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, 
άρ. 11, στ. 56 καί 61 ), Y.Ä. 

β') σφάλματα εις τον χαρακτηρισμον τών έγγραφων (π.χ. το ύπ' άρ. 5 άναγραφάμενον έγγραφον έκ Πάτμου 
δέν είναι λναις, άλλα χρυσόβουλλος λόγος4 τά ύπ" άρ. 6 καί 7 δέν είναι χρυσόβουλλοι λόγοι, άλλα χρυσόβουλλα σι-
γίλλια· το ύπ' άρ. 10 δέν είναι /.ναι ς, άλλα ορισμός, κ.ο.κ. Πάντα τά ανωτέρω ήμπόδισαν τον Dölgcr νά διακρίνη 
ουσιώδεις τινάς διαφοράς, ήτοι : 

γ') ό διαπρεπής βυζαντινολόγος δέν διέκρινεν δτι τά έν λόγω σημειώματα ανήκουν εις δύο κατηγορίας: τά 
μέν έγράφοντο έ π ί τ ο ϋ V e r s o (καί δή έπί τών κολλημάτων), τά δέ έ π ί τ ο ΰ r e c t o τών έγγραφων. 
Καί τά μέν πρώτα έγράφοντο έπί τοϋ νώτου τών χρυσοβούλλων λόγων, τουλάχιστον μέχρι τοΰ 1204, τά δέ έπί τοϋ 
recto έγράφοντο εις τά παντός είδους αυτοκρατορικά έγγραφα, πλην τών χρυσοβούλλων λόγων (μέχρι τοΰ τέλους 
τοΰ ΙΓ' αιώνος καί μεταγενεστέρως).— Έκ τών 26 παραδειγμάτων, τά όποια παραθέτει 6 Dölger, τά 21 (άρ. 1, 
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26) ήσαν γεγραμμένα έπί του 
recto αυτοκρατορικών έγγραφων (χρυσοβούλλων αιγιλλίων, λύσεων καί όρισμίον, μόνον δέ άπΑ τοϋ ΙΔ' αιώνος 
xml έπί χρυσοβούλλων λόγων ).'Έ·π\ τοϋ verso εΐχον γραφή μ ό ν ο ν τά ύπ' άρ. 2 καί 5 (καί δή έπί τών κολλημάτων, 
8ι' εκφοράς εις άπλήν γενικήν, άνευ τοϋ old), το ύπ' άρ. 3 [ôtà τοΰ Άγιοθεοδωρίτου Μιχαήλ), άναφερόμενον δμως 
εις τήν γενομένην κατάστρωσιν τοϋ έγγραφου (βλ. σχετικώς κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 20, Σχόλια), καί το ύπ' 
άρ. 21 έκ της μονής Χελανδαρίου (έάν δέν πρόκειται περί παραναγνώσεως τοϋ έκδοτου).— ΟΙ χρυσόβουλλοι λόγοι, 
καθ' δσον γνωρίζω, άπο τοϋ τέλους τοϋ ΙΑ' αιώνος μέχρι τοΰ 1204, φέρουν έπί τοϋ νώτου (καί έπί τών κολλημά
των) σημειώματα, έκφερόμενα συνήθως κατά γενικήν (χωρίς νά προτάσσηται τό aid) : τ ο υ πρωτοααηκρήτου, 
τον βεβαστον και έπί τοϋ κανικλείον Δημητρίου τοϋ Τορνίκη, κλπ. Τά χρυσόβουλλα σιγίλλια, αϊ λύσεις, τα προστά
γματα, οι ορισμοί φέρουν ενίοτε έπι τοΰ recto, κάτωθι τοΰ μηνολογίου, επισημάνσεις ανωτέρων υπαλλήλων, άρχο-
μένας δια τοΰ διά, ώς : δια τον γραμματικού 'Ιωάννου (βλ. κατωτέρω, άρ. 8), δια τον Μεσοποταμίτου Θεοδώρου 
(βλ. κατωτέρω, άρ. 22). Ή διάκρισις αϋτη φαίνεται σαφέστερον είς τάς ύπογραφάς Δημητρίου τοΰ Τορνίκη καί 
Θεοδώρου τοϋ Ειρηνικού : Ό Δημήτριος Τορνίκης (άκμάσας περί τά τέλη τοΰ IB' αιώνος- βλ. κατωτέρω, σελ. 
96), δταν έπισημαίνη χρυσοβούλλους λόγους έπί τοϋ νώτου, υπογράφει : τον αεβαατοΰ [.. . ] Δημητρίου τον 
Τορνίκη (Κατωτέρω, άρ. 9, άρ. 10, σελ. 102· ωσαύτως Actes de Chilandar, άρ. 5, σελ. 14). Tè αυτό πράττει καί 
ό Θεόδωρος Ειρηνικός (άρ. 11, στ. 56 καί 61). 'Αντιθέτως, έπί τοϋ recto χρυσοβούλλων αιγιλλίων αμφότεροι 
υπογράφουν μετά τοϋ δια : δια Θεοδώρου... (άρ. 12, στ. 18), <5ιά τον σεβαστού [...] Τορνίκη {Actes de 
Chilandar, άρ. 5, σελ. 14).— Κατά ταΰτα, ό τύπος τοΰ έγγραφου καί το είδος της επισημάνσεως καθορίζουν 
— μέχρι τουλάχιστον τοϋ 1204 — καί τον τρόπον της υπογραφής, μετά ή άνευ τοϋ δ ι ά.— Ά π δ της εποχής τοϋ 
Μιχαήλ Η' τοϋ Παλαιολόγου καί εφεξής, ανώτεροι αξιωματούχοι υπογράφουν έπί τοϋ νώτου τών χρυσοβούλλων 
λόγων κατά γενικήν άνευ τοϋ δια (κατωτέρω, άρ. 14, τοϋ 1259, καί άρ. 15 τοΰ 1292) ή μετά τοΰ διά (βλ. Actes 
de Lavra, τόμ. Β', άρ. 71, τοΰ 1259 καί άρ. 89, τοΰ 1298).— Μέχρι τοϋ 1204, δσα σημειώματα έπί τοΰ νώτου 
εκφέρονται μετά της προθέσεως ôtà (ανεξαρτήτως τοϋ τύπου τοΰ έγγραφου), αναφέρονται ασφαλώς είς τάς κατα
στρώσεις είς διάφορα σέκρετα (βλ. κατωτέρω, άρ. 9, σελ. 92' άρ. 10, σελ. 100' άρ. 11, σελ. 107' άρ. 22, στ. 25 
κέ., V.&.— Πρβλ. καί Actes de Lavra, άρ. 67, σελ. 354, άρ. 68, σελ. 358, κ.ο.κ.).— 'AU' έπί τών προβλημάτων 
τούτων θά έπανέλθωμεν καί άλλοτε. 

1. Βλ. κατωτέρω, άρ. 8, σελ. 78 - 79. 
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ύπ' άρ. 7 (τοΰ 1088) ι καί 8 (τοΰ 1119) 2, φέρουν έπί τών κολλημάτων μόνον τα£ λέξεις : 

'Ιωάννου τον Αονκα ff. 

Β. Τα σημειώματα έπί κεκυρωμένων αντιγράφων κατά τον ΙΑ' αιώνα έχουν ενίοτε ίδιά-

ζουσαν μορφήν. 

Κεκυρωμένον άντίγραφον χρυσοβούλλου τοΰ 1088, γενόμενον το 1097 3 , φέρει έπί τοΰ recto 

τήν ΐδιόχειρον ύπογραφήν τοΰ κριτοϋ τον βήλον και επί τον Ιπποδρόμου Μιχαήλ του 'Αλω-

ποΰ. Έ π ί τοϋ verso, προς αποφυγήν ενδεχομένης νοθείας, οΰτος κατατέμνει τα γραφόμενά 

του είς το άριστερόν καί είς το δεξιον άκρον τών δύο κολλημάτων ώς κάτωθι : 

άντεβλήθη παρ' ημών ό κριτής τον βήλον 

μηνί Maio), Ινδ. ε', ετει ςχε'*<» καί επί τον ιπποδρόμου 

Τήν αυτήν διάταξιν έχουν συνήθως αϊ έπί τοΰ νώτου «έπιγραφαί» (Aussenadressen), 

ώς αϊ είς το βασιλικον Ίσαακίου τοϋ 'Αγγέλου προς τήν κοινότητα της Γενούης 4 . 

"Ετερον κεκυρωμένον άντίγραφον χρυσοβούλλου, κυρωθέν το 1171 5, φέρει έπί τοϋ recto 

τήν ΐδιόχειρον ύπογραφήν τοΰ κριτοϋ τον βήλον και γενικον Λέοντος τοΰ Μοναστηριώτου, 

έπί τοΰ κοΡΛήματος δέ, δια χειρός τοΰ αύτοΰ Μοναστηριώτου, το μηνολόγιον : μηνι Maim, 

ίνδικτιώνος δ' [ = 1171] β . 

Τέλος, κεκυρωμένον άντίγραφον χρυσοβούλλου τοΰ 1186 7 , ολίγον μεταγενέστερον τοΰ πρω

τοτύπου, φέρον έπί τοϋ recto τήν ΐδιόχειρον ύπογραφήν τοΰ κριτοϋ τον βήλον Δημη

τρίου τοϋ Δριμέος, έχει έπί τοΰ verso, εις το κόλλημα, διά χειρός τοΰ Δριμέο::, τήν λέξιν : 

f άντεβλήθη f 8 . 

" Α λ λ α σ η μ ε ι ώ μ α τ α . — Ενίοτε έπί τοΰ νώτου προστίθενται δσα 

τυχόν παρελείφθησαν δτε έγράφετο το κείμενον τοϋ εγγράφου:. . .έτεροι πάροικοι 

[.. . ] ο? κατά λήθην ουκ ετέθησαν.. . 9 . 

"Αλλοτε πάλιν ό μέγας λογαριαστής διαγράφει ή προσδιορίζει άκριβέστερον 

τήν παρασχεθεΐσαν φορολογικήν άπαλλαγήν : κατεστρώθη εν τώ σεκρέτω τον 

μεγάλον λογαριαστοϋ [ . . . ] , πλην ή εντός [ = εντός τοϋ κειμένου τοΰ εγγράφου] 

δηλούμενη εξκουσσεία επί τοις κεκωλνμένοις εΐδεσιν ονκ εξακονσθήσεται 1 0 . 

Συνοψίζω τά κυριώτερα πορίσματα έκ της μελέτης ταύτης τών έπί τοΰ νώτου 

σημειωμάτων : 

1. Τα αντίγραφα της αυτοκρατορικής γραμματείας (σύγχρονα ή μεταγενέ

στερα τοΰ πρωτοτύπου) ουδέποτε παραδίδουν τά έπί τοϋ verso τοΰ πρωτοτύπου 

1. Βλ. άρ. 7, άντίγραφον Δ, σελ. 71 καί 77 (πανομοιότυπον). 
2. Βλ. άρ. 8, άντίγραφον Γ, σελ. 79.— Ή έπί τοΰ 'Αγίου "Ορους μονή τής Μεγίστης Λαύρας διασώζει χρυ

σόβουλλον λόγον 'Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ τοΰ Ιτους 1089, είς άντίγραφον τής αυτοκρατορικής γραμματείας. Τοϋτο 
φέρει, έπί τοΰ νώτου σύμπλεγμα έκ τριών σταυρών (βλ. Actes de Lavra, άρ. 50, σελ. 263 - 264). 

3. Βλ. ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 6 (τοϋ 1088), άντίγραφον Β, σελ. 55 - 56 καί 65. 
4. D ö l g e r - K a r a y a n n o p u l o s , Urkundenlehre, άρ. 46. 
5. Βλ. άρ. 7 (τοϋ 1088), άντίγραφον Ε, σελ. 71 - 72. 
6. Βλ. Σχόλια, σελ. 77.— Κατά τον αύτον τρόπον, ήτοι διά τής αναγραφής τοΰ μηνολογίου, έπικυροϊ καί ό 

'Ιωάννης Βελισσαριώτης έγγραφον υπέρ τής μονής Λαύρας (το 1196)· πρβλ. Actes de Lavra, σελ. 354, στ. 121. 
7. Βλ. κατωτέρω, άρ. 9, άντίγραφον Β, σελ. 90 καί 97. 
8. Βλ. πανομοιότυπον εις σελ. 97. 
9. D ö l g e r , Schatzkammer, άρ. 68/69, σελ. 201, στ. 611 - 620, έκ της μονής 'Ιβήρων. 

10. Βλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 11, σελ. 107. 



134* Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

σημειώματα. 'Αντιθέτως, τα σημειώματα ταΰτα αναγράφονται συχνάκις (έστω 

μετά τίνων σφαλμάτων ενίοτε, παραλείψεων ή προσθηκών) εις αντίγραφα (σύγ

χρονα ή μεταγενέστερα) χρυσοβούλλων, κυρωθέντα υπό τίνος αρχής. 

2. Κατά το τελευταΐον τέταρτον τοΰ ΙΑ' αιώνος τά σημειώματα έπί τών 

κολλημάτων τών χρυσοβούλλων πρωτίστως, άλλα καί έπί κεκυρωμένων αντι

γράφων ή κεκυρωμένων συλλογικών αντιγράφων, έ'χουν γραφή με υπερμεγέθη 

γράμματα, ύψους μέχρι 12 καί 18 εκατοστών (πρβλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, 

σελ. 48, ένθα υπερμέγεθες τοϋ [το πρώτον της φράσεο^ς τον κριτοϋ τοϋ βήλον\ 

εξ έγγραφου τοΰ έτους 1087). Το γεγονός τοΰτο δέν είχε μέχρι τοΰδε έπισημανθή. 

"Αλλωστε δύο μόνον τοιαΰτα σημειώματα της αυτής περιόδου ήσαν γνωστά, 

αμφότερα έκ τοΰ αρχείου τής Λαύρας τοΰ 'Αγίου "Ορους (δύο χρυσόβουλλα τών 

ετών 1082 καί 1084 : D ö l g e r , Schatzkammer, άρ. 1/2, σελ. 26, στ. 46 [ = Actes 

de Lavra", άρ. 44, σελ. 244, στ. 44] καί D ö l g e r , Facsimiles, άρ. 63, στ. 65 

[ = Actes de Lavra, άρ. 46, σελ. 251, στ. 64]) . 

3. Μετά τήν βασιλείαν 'Αλεξίου τοΰ Α', τά έπί τών κολλημάτων σημειώ

ματα γράφονται δια μικρότερων γραμμάτων, τά όποια συνήθως δεν υπερβαίνουν 

τά 3 - 5 εκατοστά. 

4. Συν τη παρόδω τοΰ χρόνου μεταβάλλεται καί ό τύπος τών σημειωμάτων 

τούτων. Μέγα μέρος τοΰ νώτου τών εγγράφων τοΰ τέλους τοΰ I B ' αιώνος καλύ

πτεται ύπο πολυαρίθμων σημειωμάτων, κυρίως σημειωμάτων καταστρώσεως, εν 

πάση λεπτομέρεια, είς διάφορα σέκρετα. Διατηρούνται όμως πάντοτε καί τά έπί 

τών κολλημάτων σημειώματα υπό ανωτέρων υπαλλήλων, διά γραμμάτων κανο-

νικοΰ μεγέθους. 

5. Μετά το 1204 παρατηρείται γενική άπλούστευσις τών διαδικασιών είς 

τήν αύτοκρατορικήν γραμματείαν τής Νικαίας. Τοΰτο έχει άντίκτυπον καί είς τά 

έπί τοΰ νώτου σημειώματα, τά όποια σχεδόν εκλείπουν. Ή αναγραφή καταστρώ

σεων έπί τοϋ Verso καταργείται. 

6. Τήν άπλούστευσιν ταύτην τών διαδικασιών ακολουθεί καί ή γραμματεία 

τοΰ Μιχαήλ Η' καί 'Ανδρόνικου τοΰ Β'. Ούτω, έπί τοΰ νώτου χρυσοβούλλων τοΰ 

Ι Γ ' αιώνος (άπο τοΰ έτους 1259 κέ. ) αναγράφεται συχνάκις έπί τών κολλημάτων 

το όνομα π.χ. τοΰ [πρωτοασηκρήτις] Μιχαήλ τοΰ Σεναχειρίμ (βλ. κατωτέρω, 

άρ. 14, σελ. 129) ή, έπί 'Ανδρόνικου τοΰ Β', το τοΰ μεγάλου λογοθέτον Θεοδώρου 

τοΰ Μουζάλωνος (κατωτέρω, άρ. 15, σελ. 137). 'Αναγραφή καταστρώσεων δέν 

άπαντα. 

7. Οι ορισμοί καί τά προστάγματα μετά το 1204 ο υ δ έ π ο τ ε φέρουν 

σημειώματα έπί τοΰ νώτου. Το γεγονός τοΰτο δέν είχε μέχρι τοΰδε έπισημανθή. 

Ενίοτε ό D ö l g e r (Schatzkammer, άρ. 17, 20, 26 κλπ. ) διερωτάται καί αδυνατεί 

ν« εξήγηση τοΰτο. Έ π ί 23 ορισμών ή προστάξεων τοΰ αρχείου τής Πάτμου, τά 

όποια ήλεγξα (είς ταΰτα πρέπει να προστεθούν καί 8 τουλάχιστον ορισμοί εξ άλ

λων αρχειακών συλλογών), ούδεν σημείωμα καταστρώσεως ή επικυρώσεως υπάρχει. 

'Ενίοτε, έπί τής πρόσθιας όψεως χρυσοβούλλων σιγιλλίων καί ορισμών τοΰ IB ' 
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καί ΙΓ" αιώνος άπαντα ή ιδιόχειρος υπογραφή ανωτέρου αξιωματούχου· π.χ. δ ι à 

τον Τορνίκη Αημητρίον ' κ.ά. 

8. Εις χρυσόβουλλα τοΰ ΙΔ' αιώνος αναγράφεται έπί τοΰ κολλήματος ή φρά-

σις έγεγόνει. . . καί έπεται το έτος απολύσεως, ή ίνδικτιο'^ν, κλπ. -. 

Κατά ταΰτα, ή άποκάλυψις καί μελέτη τών έπί τοΰ νώτου σημειο>μάτων τών 

έγγραφων τοΰ πατμιακοΰ αρχείου ανοίγει νέον πεδίον έρεύνης καί παρέχει πολύ

τιμα στοιχεία, τά όποια : α' ) όδηγοΰν εις τήν γνώσιν τής εξελίξεως τών σ-ημειο)-

μάτων τούτων άνά τους αιώνας — θέμα μηδέποτε μελετηθέν. 

β') παρέχουν μίαν πρόσβασιν ή άφετηρίαν διά τήν γνώσιν ένίων πολυσυνθέ

των υπηρεσιών τοΰ κρατικοΰ μηχανισμού τοΰ Βυζαντίου (ύπηρεσίαι καταστρώ

σεως, λειτουργία καί αρμοδιότητες διαφόρων σεκρέτο^ν ) κλπ. 

γ ' ) βοηθοΰν ενίοτε εις τήν χρονολόγησιν εγγράφουν, π.χ. χρυσοβούλλοον σι-

γιλλίων, ώς τά κατωτέρω εκδιδόμενα ύπ' άρ. 8 καί 12. 

δ' ) συμβάλλουν είς τήν διερεύνηση/ καί έξακρίβωσιν προβλήματος προσω

πογραφίας (ανωτέρων αξιωματούχων, μητροπολιτών, κληρικών κλπ., οί όποιοι 

ενίοτε υπογράφουν μόνον έπί τοΰ verso τών εγγράφων). 

ΕΚΔΟΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΑΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ 

Τά είς τήν μοναστηριακήν βιβλιοΟήκην τής Πάτμου φυλασσόμενα χειρόγραφα 

ε?χον ελκύσει κατά καιρούς το ενδιαφέρον άρχαιολογούντων περιηγητών καί είχε 

γίνει περί αυτών λόγος είς ελληνικά καί ξένα δημοσιεύματα. Το επίσης πλούσιον 

δμως άρχεΐον τής μονής ήρχισε νά ελκύη τήν προσοχήν ολίγον βραδύτερον. Μεταξύ 

τών πρώτων, οί όποιοι επεσήμαναν τον πλοΰτον καί τήν σημασίαν τών εν αύτώ 

σωζόμενων βυζαντινών εγγράφων, έπληροφόρησαν δέ περί τούτου τους διεθνείς 

επιστημονικούς κύκλους, ύπήρξεν, εν ετει 1848, ό Λουδοβίκος Ross, πρώτος καθη

γητής τής αρχαιολογίας είς το νεοπαγές τότε Πανεπιστήμιον 'Αθηνών 3 . Ώ ς είναι 

εύνόητον, ήτο πολύ πρόωρον ακόμη τότε διά τοιούτου είδους έρευνας καί μελετάς. 

Μετά τίνα έ'τη έν τούτοις, ήτοι προ ενός αιώνος καί πλέον — πριν εισέτι ανα

πτυχθούν αί βυζαντιναί σπουδαί, ή παλαιογραφία καί ή κωδικολογία, ή βυζαντινή 

διπλωματική καί άλλοι συναφείς κλάδοι — Έλληνες λόγιοι, ευρεθέντες έν Πάτμω, 

1. Πρβλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 24 (τοΰ έτους 1244).— Βλ. και ανωτέρω, σελ. *131, σημ. 11. 
2. Πρβλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 17 (τοΰ 1329).— Βλ. ωσαύτως Actes de Chilandar, άρ. 41, 42, 43, 

48, 50, κ.ά. 
3. Βλ. L. R o s s , Reisen auf den Griechischen Inseln des Ägäischen Meeres, Στουτγάρδη και Tu-

βίγγη 1848, τόμ. Β', σελ. 135 ; « . . . Hier [=έν Πάτμω] sind vom Ende des XI. Jahrhunderts bis zur Ein
nahme von Constantinopel zwischen 40 und 50 kaiserliche Bullen in Original beisammen, wie man sie 
nicht leicht irgendwo gesammelt findet, und da sie sich fast alle auf gemachte Schenkungen oder auf 
die dem Kloster aufgelegten Leistungen beziehen, so bilden sie für die Kenntniss der inneren Verwaltung 
des byzantinischen Reiches eine Quelle, die vielleicht einzig in ihrer Art ist». 
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έπεδόθησαν φιλοτίμως είς τήν συστηματικήν διερεύνησα καί συνολικήν παρουσία-
σιν τοΰ «θησαυροΰ» τών βιβλιοθηκών καί τών αρχείων τής γεραρας μονής. Ό 
Ι ω ά ν ν η ς Σ α κ κ ε λ ί ω ν (1815 - 1891 ), καθηγητής τότε (1859 - 1862 καί 
1865-1883) της Πατμιάδος Σχολής, επελήφθη τής συντάξεως Καταλόγου τών 
χειρογράφων κωδίκων (δστις εξεδόθη βραδύτερον ύπο τον τίτλον Πατμιακή Βι
βλιοθήκη), παραλλήλως δέ καί τής ταξινομήσεως, καταγραφής καί αντιγραφής 
τών εγγράφων τοΰ πατμιακοΰ αρχείου. Στενός συνεργάτης τοΰ Σακκελίωνος ήτο 
ό λόγιος βιβλιοφύλαξ τής μονής ' Ι ε ρ ό θ ε ο ς Φ λ ω ρ ί δ η ς (1820 - 1894) \ 
ώς διεπιστώσαμεν δέ, μέρος της πολυμόχθου εκείνης εργασίας έπωμίσθη τότε καί 
ό μετέπειτα καθηγούμενος τής μονής Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Π α π ά ζ ο γ λ ο υ . 

Έπηκολούθησαν σχετικά δημοσιεύματα τοΰ Σακκελίωνος (άπο τοΰ 1863 
κέ.) *, ή δημοσίευσις καταλόγου τών έγγραφων ύπο τοΰ Φλωρίδου (1868-69) καί, 
τέλος, οί Miklosich καί Müller, έκδόται τής γνωστής συλλογής Acta et Diplomata, 
αφιέρωσαν όλόκληρον τον έκτον τόμον τής σειράς εις τά έγγραφα τής Πάτμου 
(1890). Το ύλικον τοΰ τόμου έπρομήθευσαν εις τους έκδότας ό Σακκελίων καί 
ό Φλωρίδης (βλ. προλεγόμενα MM, σελ. V I I - V I I I ) . Δέν είναι γνωστόν μέχρι 
ποίου ακριβώς σημείου εκτείνεται ή συμβολή τών δύο τούτων Ελλήνων λογίων. 
Κατά τάς έν Πατμίω έρευνας μου διεπίστωσα δτι ογκώδης κώδιξ (ό ύπ' άρ. 848) 3 , 
ό όποιος περιέχει μεταγραφάς τών βυζαντινών εγγράφων τής μονής (αυτοκρατο
ρικών, πατριαρχικών καί ιδιωτικών) καί τών επισήμων πατριαρχικών εγγράφων 
τής τουρκοκρατίας — ήτοι τοΰ ύλικοΰ το όποιον έτροφοδότησε τήν έκδοσιν MM — 
έχει έκπονηθή έξ ολοκλήρου διά χειρός τοΰ μετέπειτα ηγουμένου Γρηγορίου Πα
πάζογλου. Τοΰτο καταφαίνεται έκ τής άντιβολής τοΰ κωδικός προς ιδιογράφους 
καί ύπογεγραμμένας έπιστολάς τοϋ Παπάζογλου, ουχί ορθώς δέ το έν λόγω άπό-
γραφον εθεωρείτο μέχρι τοΰδε έργον τοϋ Φλωρίδου *. ΕΊς πολλά σημεία τοΰ κω
δικός ό άντιγραφεύς μνημονεύει διορθώσεις καί υποδείξεις γενομένας ύπο τοΰ 
Σακκελίωνος. 

Το βέβαιον είναι πάντως, οτι ή άνάγνωσις, ή ταύτισις, ή χρονολόγησις καί 
ή μεταγραφή τών έγγραφων τής εκδόσεως Miklosich καί Müller έγένετο ύπο τών 

1. Έ π ' αύτοΰ γράφει ό Σακκελίων : «. . .έπελαβδμην μετά τοϋ ίσαδέλφου φίλου 'Ιεροθέου Φλωρίδου, βι-
βλιοφύλακος της μονής, έξ Άμοργίων έλκοντος τό γένος μητρόθεν, τοΰ έργου της αναγραφής τών έν τη μοναστη
ριακή βιβλιοθήκη άποτεθησαυρισμένων χειρογράφων, καί της έξερευνήσεως καί αντιγραφής απάντων τών έν τω 
γραμματοφυλακίω αυτής βασιλικών χρυσοβούλλων, πατριαρχικών σιγιλλίων...» ( Ί . Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς, Παρα-
χαραχθέντος χρυσοβούλλου έλεγχος, Δελτίον Ίστορ. καί Έθνολ. Εταιρείας 2, 1885, σελ. 268). 

2. Ί . Σ α κ κ ε λ ί ω νο ς, Πατμιακή Βιβλιοθήκη, ήτοι ά»α}>ραφή των εν τ fi βιβλιοθήκη τής κατά τήν νήσον 
Πάτμον [... ] μονής τοΰ [... ] 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου τεθησανρισμένων τευχών, 'Αθήναι 1890.— "Αλλα δημο
σιεύματα τοϋ αύτοΰ (άπο τοϋ 1863 κέ. ) σχετικά πρδς τήν Πάτμον, εκδόσεις κειμένων έκ πατμιακών κωδίκων 
κλπ., βλέπε είς τήν άναγραφήν τών έργων του, τήν δποίαν παρέχουν δ Σ π. Λ ά μ π ρ ο ς , 'Ιωάννης Σακκελίων, 
είς Δελτίον Ίστορ. καί Έθνολ. 'Εταιρείας 3 (1891 ) σελ. 583 - 586, καί δ Ζ. Β ι ρ β ί λ η ς, Κνκλαδϊτες λόγιοι 
τοΰ / θ ' αιώνα- Ί. Σακκελίων, περιοδ. Κυκλαδικά 2 (1958), σελ. 121 - 128. 

3. Πρβλ. Δ. Κ α λ λ ι μ ά χ ο υ, Πατμιαχης Βιβλιοθήκης συμπλήρωμα, Έκκλησ. Φάρος 16 (1917), σελ. 468. 
4. Πρβλ. καί Ε. L e g r a n d , Facsimiles d'écritures grecques du XIXe s., Παρίσιοι [1901], ένθα δεί

γμα γραφής Φλωρίδου (σελ. 70-71) καί Σακκελίωνος (σελ. 72 - 73). 
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έν Πάτμω εργασθέντων Ελλήνων λογίων, ώς αποδεικνύει δέ τό εν Πάτμω σω-

ζόμενον άπόγραφον τοΰ Παπάζογλου, οί έκδόται πολ.ύ ολίγα εΐχον να προσθέσουν '. 

*Ας σημειωθή επίσης δτι, έκτος τών ανωτέρω, μεταξύ τών οποίων ό άρμοδιώτερος 

έν προκειμένω ήτο è Σακκελίων, συνεπίκουρος είς τήν εκδοσιν, καθ' ά γράφουν 

οί έκδόται (σελ. VIII) , ύπήρξεν ώσαύτο^ς καί ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου 

'Αθηνών Σπυρίδο^ν Λάμπρος. 

Ό κατάλογος τοΰ Φλωρίδου, ύπο τήν καθοδήγησιν καί τήν έπίβλεψιν τοΰ 

Σακκελίωνος συνταχθείς (το 1867) καί δημοσιευθείς (το 1 8 6 8 - 1 8 6 9 ) , άπετέ-

λεσι; τήν πρώτην προσπάθειαν συστηματικής καταγραφής καί παρουσιάσεως τοΰ 

περιεχομένου τών πατμιακών αρχείων 2. Ό κατάλογος διαιρείται είς δύο μέρη : 

Το πρώτον, έπιγραφόμενον "Εγγραφα πολιτικά, περιλαμβάνει έγγραφα τών ετών 

1079 - 1497, ήριθμημένα άπο 1 έως 111 (είς τήν πραγματικότητα τά έγγραφα 

εϊναι πλείονα τών 111, διότι συχνάκις ύπο ενα αριθμόν αναγράφονται συλλογικά 

αντίγραφα, περιέχοντα το κείμενον πλειόνων τοΰ ένος έγγραφων). Το δεύτερον 

μέρος, έπιγραφόμενον "Εγγραφα εκκλησιαστικά, περιλαμβάνει έγγραφα τών ετών 

1079 - 1863, ήριθμημένα άπο 1 εως 94. Εις το δεύτερον τοΰτο μέρος συγκατα-

ριθμοΰνται ουχί μόνον τά καθαρώς εκκλησιαστικά (πατριαρχικά καί άλλων εκκλη

σιαστικών αρχών), άλλα καί ποικίλα άλλα : διαθήκαι καθηγουμένων, καταγραφαί 

ιερών σκευών καί κωδίκων κ.π.ά. — Ή σύνταξις τοϋ καταλόγου τούτου (ό όποιος 

δέν θά κριθή, βεβαίως, με τάς σημερινάς απαιτήσεις τής βυζαντινής διπλωματικής) 

προϋποθέτει ασυνήθεις διά τήν έποχήν έκείνην είδικάς γνώσεις, συνάμα δέ μακράν 

καί πολύμοχθον προεργασίαν (άνάγνωσιν, μεταγραφήν, μελέτην, χρονολόγησιν 

κλπ. ύπερδιακοσίων μεσαιωνικών εγγράφων, μακροσκελών συνήθως, έν πολλοίς 

έφθαρμένων κλπ.) . Δι ' έκαστον εγγραφον παρέχονται ακριβή, κατά το πλείστον, 

στοιχεία : το είδος τοΰ έγγραφου καί ύπο τίνος τοΰτο απελύθη, τό περιεχόμενον, 

ή χρονολογία, το incipit, επικυρώσεις κ.π.ά. Έ κ πάντων τούτων συνάγεται δτι 

καί ή προεργασία τής εκδόσεως τών εγγράφων εϊχε κατά μέγα μέρος συντελεσθή. 

1. Ή σωζόμενη είς τά κατάλοιπα τοϋ Fr. Miklosich αλληλογραφία, τής οποίας έδημοσιεύθη λεπτομερής 
αναγραφή (S. K r y v e n k o καί Ε. Κ l o s s , Register aller Briefe an Franz von Miklosich aus dem Mi
klosich - Nachlass der österreichischen Nationalbiliothek, Wiener Slavistisches Jahrhuch 10, 1963, σελ. 
163- 194), οϋδαμοΰ εμφανίζει τον Βιενναϊον σοφδν άλληλογραφοϋντα μέ τδν Σακκελίωνα ή τον Φλωρίδην. Ή 
διαπίστωσις αϋτη επιτρέπει ίσως να συμπεράνωμεν δτι μέ τήν έκδοσιν τών εγγράφων τής Πάτμου ήσχολήθη μάλ
λον ό έτερος τών έκδοτων τών Acta et Diplomata, δ Jos. Müller.— Περί τής ζωής και τοΰ έργου τοϋ Miklosich 
βλ. 3. H a f n e r , Franz Miklosichs Stellung und Leistung in der europäischen Wissenschaft, Die Well 
der Hlaven 8 (1963), σελ. 299 - 319. 

2. ' Ι ε ρ ο θ έ ο υ Φ λ ω ρ ί δ ο υ , 'Απογραφή τών εν τη Movff τής Πάτμου σωζόμενων επισήμων έγγρά-
ψων, περ. Πανδώρα, τόμ. 19 (1868/9), σελ. 339 - 343, 374-377, 436-438, 457-459, τόμ. 20 (1869/70) 
σελ. 18-20, 46-48, 89-93. "Η δημοσίευσις — ασφαλώς δέ καί ή σύνταξις της «Απογραφής» ταύτης — έγέ-
νετο μερίμνη τοϋ Ί ω . Σακκελίωνος, δστις προτάσσει καί σύντομον είσαγωγικδν σημείωμα : «Τήν παρά τοϋ έλλο-
γίμου καί αγαπητού έμοί φίλου icupiou 'Ιεροθέου Φλωρίδου έκπονηθεϊσαν άπογραφήν τών έν τη σεβάσμια μονή 
τοΰ όιγίου 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου άποκειμένων επισήμων έγγραφων έκδιδούς, ούκ ανωφελές [... ] οΐμαι προσφέ-
ρειν ανάγνωσμα» κτλ. (Πανδώρα, σελ. 339). Έ ν Πάτμω άνεΰρον, μεταξύ έγγραφων τοϋ παρελθόντος αιώνος, καί 
τδ χΐϊΐρόγραφον τοΰ δημοσιεύματος τούτου, αύτόγραφον τοΰ Φλωρίδου. 
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Ή εκδοσις τής συλλογής Acta et Diplomata, πρώτη προσπάθεια διά τήν 

συγκρότησιν ένας corpus τών βυζαντινών έγγραφων, αναληφθείσα ύπο τών Fr . 

Miklosich καί Ι. Müller, ύπο τήν αιγίδα τής έν Βιέννη 'Ακαδημίας τών Επιστημών 

(1860 κέ. ), άπετέλει, συν τοις άλλοις, σαφή καί εύοίωνον άπόδειξιν τοΰ διεθνώς 

αναπτυσσομένου ενδιαφέροντος διά τον Έλληνισμον τοΰ Μεσαίωνος καί τάς άρχεια-

κάς πηγάς τής ιστορίας του. Ή ευτυχής εκείνη συγκυρία ύπήρξεν, ασφαλώς, εν 

έπί πλέον κίνητρον διά τους άναλαβόντας τήν παρουσίασιν τοΰ έν Πάτμω άρχειακοΰ 

ύλικοΰ, παρείχε δέ καί ελπίδας περαιτέρω αξιοποιήσεως τοΰ μόχθου των. Πράγματι, 

μετ' ού πολύ, ή διεθνούς άπηχήσεως συλλογή Acta et Diplomata άφιέρωνεν 

όλόκληρον τόμον (1890) εις τά έγγραφα τής Π ά τ μ ο υ 1 . 

Ό έν λόγω τόμος περιλαμβάνει : 

α') Πρώτον μέρος, έπιγραφόμενον Diplomata et acta moiiasterii Sancti Ioannis Theo-
Jogi in insula Patino e tabulano coenobii (σελ. 1 -386), είς τον όποιον εκδίδονται 164 
ε λ λ η ν ι κ ά έγγραφα των ετών 1073 - 1843, ήριθμημένα άπο Ι έως CLXIV (έν οΐς καί 
ή Ύποτύπωσις τοΰ όσιου Χριστοδούλου κ.ά. ). 
β') Δεύτερον μέρος, έπιγραφόμενον Appendix prima : Acta Principum Occidentis pro 
monasterio Sancti Ioannis Theologi in insula Patmo et epistulae abbatum coeno
bii ad eosdem (σελ. 387-428), εις το όποιον εκδίδονται 43 έγγραφα λ α τ ι ν ι κ ά , 
βενετικά, ιταλικά καί ισπανικά, έγγραφα τών ετών 1295 - 1727, ήριθμημένα άπα Ι εως 
XLIII. 
γ' ) Τρίτον μέρος, έπιγραφόμενον Appendix secunda : Observationes, Emendationes 
et Additamenta (σελ. 429 - 438), ένθα διορθώσεις καί προσθηκαι εις τά εκδιδόμενα έγγρα
φα. Αύται αναφέρονται κυρίως είς τά ελληνικά έγγραφα (αϊ είς τά λατινικά άναφερόμεναι 
καταλαμβάνουν μόνον ήμίσειαν σελίδα), οφείλονται δέ κατά μέγα μέρος εις υποδείξεις τοϋ 
Σακκελίωνος. 
Τον τόμον κατακλείει Index chronologicus (σελ. 439-452), ένθα κατάλογος τών εις τά 
δύο τμήματα τοϋ τόμου εκδιδομένων εγγράφων, διατεταγμένων είς ένιαίαν χρονολογικήν 
σειράν (1073-1843). 
Πίνακες ονομάτων, πραγμάτων, ειδικών όρων κλπ. δέν υπάρχουν. Ή εισαγωγή τών έκδο
των καταλαμβάνει δύο μόλις σελίδας (σελ. VII - Vili). 
Τά ελληνικά έγγραφα προέρχονται πάντα έκ τοϋ πατμιακοΰ αρχείου (πλην τοΰ ύπ' άρ. 122, 
σελ. 276-277, του έτους 1579), ένω τά ξενόγλωσσα έχουν συγκεντρωθή καί έξ άλλων 
πηγών. 

Τά ελληνικά έγγραφα καταλαμβάνουν το μέγιστον μέρος τοΰ τόμου, έκ τούτων 

δέ τά -μεταβυζαντινά (σελ. 2 6 1 - 3 8 6 , άρ. 1 1 6 - 1 6 4 ) είναι μόνον επίσημα πα

τριαρχικά σιγίλλια ή γράμματα (τών ετών 1504 - 1843 ). 

Τά β υ ζ α ν τ ι ν ά έ γ γ ρ α φ α (σελ. 1 - 259, άρ. 1 - 114 ), εκδιδόμενα 

κατά χρονολογικήν σειράν, εϊναι πάσης φύσεως : αυτοκρατορικά, δημοσίων λει

τουργών, πατριαρχικά, ιδιωτικά κ.π.ά., έν πρωτοτυπώ ή έν αντιγράφω σωζόμενα, 

γνήσια ή ύποπτα, κλπ. 

1. Ό τόμος (έκ σελ. VIII + 452) φέρει τον διπλοΰν τίτλον : Acta et Diplomata graeca medii aevi... 
volumen sextum καί (εις τήν έναντι σελίδα ) Acta et Diplomata monasteriorum et ecclesiarum Orientis... 
tomus tertius (Βιέννη MDCCCXC). 'Ακολουθεί, έπί της επομένης σελίδος, ό ψευδότιτλος : Diplomata et Acta 
monasteri! sancti Ioannis Theologi in Patmo insula. 
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Έκαστου έγγραφου προηγείται βραχύς τίτλος (λατινιστί) προσδιορίζων τήν 
χρονολογίαν καί το περιεχόμενον τοΰ έγγραφου. Ύπο το κείμενον σημειοΰται 
αν το έ'γγραφον εϊναι έπί χάρτου ή έπί περγαμηνής, ό αριθμός ύπο τον όποιον 
αναγράφεται το έ'γγραφον είς τον Κατάλογον Φλωρίδου, αϊ τυχόν προηγηθεϊσαι 
εκδόσεις (οφειλόμεναι κυρίως είς τον Σακκελίωνα), τά τυχόν σωζόμενα αντίγραφα, 
σπανιώτατα δέ άλλαι τινές πληροφορίαι ή παρατηρήσεις. 

Το κ ε ί μ ε ν ο ν τών έγγραφων, ώς γνωστόν, δέν εκδίδεται διπλωματικώς, 
άλλ" ύπο τήν μορφήν φιλολογικού αντιγράφου, πολλαχοΰ δέ καί άποκατεστημέ-
νον σιωπηρώς. 

Το κείμενον συνοδεύουν συχνάκις επικυρώσεις, μαρτυροϋσαι ότι τοΰτο εκδίδεται έξ αντι

γράφου. Είς ήν περίπτωσιν όμως πρόκειται περί κεκυρωμένης σ υ λ λ ο γ ή ς έγγραφων, 

οί έκδόται εκδίδουν τάς επικυρώσεις ολοκλήρου τής συλλογής κάτωθι τοΰ τελευταίου, συνή

θως, έγγραφου αύτή<:, παρέχοντες τοιουτοτρόπως έσφαλμένην εικόνα τής γενομένης επικυ

ρώσεως (βλ. π.χ. επικυρώσεις τών σελ. 170 - 171, καί είς σελ. 95, τήν έπικύρωσιν Γεωργίου 

τοΰ Ηλευρή, περί ής πρβλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , Collection authentiquée, σελ. 333 κέ.). 

"Αλλοτε πάλιν, όταν τό πρωτότυπον είναι έφθαρμένον ή δυσανάγνωστον, εκδίδουν έπί τή 

βάσει μεταγενεστέρου αντιγράφου, άλλα παρέχουν τήν έντύπωσιν δτι ή έκδοσις έβασίσθη έπί 

τοΰ πρωτοτύπου. Τά τυχόν έκπεσόντα ή έφθαρμένα τμήματα τοϋ έγγραφου δηλοΰνται συμ-

βατικώς δι' ολίγων στιγμών, χωρίς να προσδιορίζεται κατά προσέγγισιν ή έκτασις αυτών. 

Ή άνάπτυξις συντομογραφιών ή συντμήσεων γίνεται σιωπηρώς. Στιχαρίθμησις τοϋ κει

μένου κατά τους στίχους τοΰ έγγραφου δέν υπάρχει' ούτε καν στιχαρίθμησις τής έντυπου 

σελίδος κατά πεντάδας, ώς εις τά φιλολογικώς εκδιδόμενα κείμενα. 

Σ χ ο λ ι α σ μ ό ς τ ώ ν ε γ γ ρ ά φ ω ν δέν έγένετο· τοΰτο άλλωστε δεν έπεχειρήθη 

ούτε είς προηγουμένους τόμους τ ή ς σειράς Acta et Diplomata. 

Οί νεκρολογήσαντες τον Ί ω ά ν ν η ν Σ α κ κ ε λ ί ω ν α , θανόντα ολίγους μήνας μ ε τ ά 

τήν εκδοσιν τοΰ έκτου τόμου τών Acta et Diplomata, αναφέρουν δτι μεταξύ 
τών καταλοίπων του ύπήρχον καί «αϊ εις τά εκδοθέντα χρυσόβουλλα σημειώσεις 
τοΰ θανόντος, άποτελοΰσαι τόμον όλόκληρον, άξιον εκδόσεως» (ΔΙΕΕ 3, 1891, 
σελ, 580). Ή τύχη τών σημειώσεων τούτων τοΰ Σακκελίωνος αγνοείται. 

Αί άτέλειαι τής εκδόσεως Miklosich καί Müller καί το γεγονός δτι αΰτη δέν 
συνεχίσθη πέρα τοΰ έκτου τόμου (1890), θανόντων έν τω μεταξύ καί τών έκδο
των της, ώδήγησαν, ώς γνωστόν, εις τήν άπόφασιν καταρτισμού καί εκδόσεως 
ένας νέου καί πλήρους Corpus τών βυζαντινών εγγράφων. 

TÒ νέον Corpus τον βυζαντινών έγγραφων, άναληφθέν ύπο τής Βαυαρικής 
'Ακαδημίας τοΰ Μονάχου (1907), τελοΰν δέ καί ύπό τήν αιγίδα τής Διεθνοΰς Ε 
νώσεως Ακαδημιών, ήρχισε καταρτιζόμενον δι' εκτεταμένης προεργασίας, μελέτης 
τοϋ υλικού έξ αυτοψίας κλπ. *. Προς τον σκοπον τούτον έπραγματοποιήθησαν 
έρευνητικαί άποστολοά είς διάφορα αρχεία, μεταξύ δέ τών άλλων καί εις Πάτμον. 

1. Πρβλ. D ö l g e r - K a r a y a n n o p u l o s , Urkundenlehre, σελ. 13 κέ. [= σελ. 75 κέ.]. 



140* Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

Τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1911 έπεσκέφθη τήν Πάτμον ό Ρ. Marc διά τήν έξ αυτο
ψίας μελέτην καί φωτογράφησιν τών βυζαντινών έγγραφων ». Το έκ Πάτμου συγ-
κομισθέν ύλικον κατετέθη εις τήν Βαυαρικήν Άκαδημίαν τοΰ Μονάχου. 

Είς τά μετέπειτα εκδοθέντα ύπο τοΰ F. D ö l g e r , Regesten der Kaiserur
kunden des Ostromischen Reiches, ιδία δέ είς το β' τεύχος (1925), τά λήμ
ματα τά αναφερόμενα εις αυτοκρατορικά έγγραφα σωζόμενα έν Πάτμω, περιέ
χουν συχνάκις στοιχεία είλημμένα έκ τών σημειώσεων τοΰ Marc. 

'Ολίγον βραδύτερον, ό Dölger έπεσκέπτετο αυτοπροσώπως τήν Πάτμον καί 
έμελέτα έξ αυτοψίας τά βυζαντινά έγγραφα τοΰ αρχείου. Μέγα μέρος τών παρα
τηρήσεων του συνεκέντρωσεν είς είδικον δημοσίευμα : Die Kaiserurkunden des 
Joannes-Theologos-Klosters auf Patmos, BZ 28 (1928), σελ. 332 - 371 
(μνημονευόμενον κατωτέρω ώς D ö l g e r , Patmos). 

Tò 1931, ό αυτός Dölger, είς το μεγάλου σχήματος λεύκωμα Facsimiles 
Byzantinischen Kaiserurkunden, παρουσιάζει είς φωτοτυπικούς πίνακας καί 
πολλά έγγραφα έκ Πάτμου (κατά το πλείστον τμήματα εγγράφων), συνάμα δέ 
μεταγράφει τά είς τους πίνακας εικονιζόμενα κείμενα, παρέχων ούτω καί δείγματα 
διπλωματικής εκδόσεως κατά τάς συγχρόνους απαιτήσεις. 

Ή έ'κδοσις αυτή, καίτοι έγένετο τελικώς έπί τη βάσει τών φωτογραφιών 
κυρίως (διό καί παρατηροΰμεν αβλεψίας τινάς ή παραλείψεις, τάς οποίας σημειοΰ-
μεν είς τά αντίστοιχα κριτικά υπομνήματα), έπεσήμαινε τάς ατέλειας τής εκδό
σεως Miklosich καί Müller, κατεδείκνυε δέ πόσα ακόμη ήτο δυνατόν νά προκύ
ψουν έκ της συστηματικής μελέτης τοΰ βυζαντινοΰ αρχείου τής έν Πάτμω μονής. 

Αϊ γνωσταί άτέλειαι τής εκδόσεως τών Miklosich καί Müller, α'ι ανωτέρω 
μνημονευθεΐσαι έργασίαι τοΰ Ρ. Marc καί τοΰ F. Dölger, ή γενική διαπίστωσις 
τής αξίας τών αρχειακών πηγών τοΰ Βυζαντίου καί τής ανάγκης εκσυγχρονισμένων 
εκδόσεων, έπέβαλλον τήν άνάληψιν συστηματικής εργασίας διά τήν συνολικήν πα-
ρουσίασιν καί έπιστημονικήν άξιοποίησιν τοΰ βυζαντινού αρχείου τής Πάτμου. 

Το είς τάς αρχάς τοΰ αιώνος προγραμματισθέν ένιαΐον Corpus τών άπανταχοΰ 
σωζόμενων βυζαντινών εγγράφων, σχεδιασθέν αρχικώς είς 17 τόμους, απεδείχθη 
μάλλον άπραγματοποίητον. Διεπιστώθη οτι έπρεπε νά προηγηθή καί νά όλοκλη-
ρωθή εκτεταμένη προεργασία, ώς τά εκδοθέντα Reg es ten τών αυτοκρατορικών 

1. Ό Ρ. Marc, γνωστός κυρίως άπο το Plan eines Corpus κλπ., έπεσκέφθη τήν Πάτμον περί τον Σεπτέμ
βριον τοϋ 1911. Είς το άρχειοφυλακεϊον τής μονής άνεϋρον συστατικήν έπιστολήν της έν Μονάχω Βαυαρικής 'Ακα
δημίας ύπο ήμερομηνίαν 26 Αυγούστου 1911, ελληνιστί συντεταγμένην, ήτις, απευθυνόμενη «Προς τον Πανοσιο-
λογιώτατον "Ηγούμενον καί τους όσιωτάτους πατέρας« της Μονής, λέγει τά έξης : « Ό κομιστής τοϋ παρόντος 
γράμματος, κύριος Δρ. Μάρκ, αποστέλλεται παρά τής Βασιλικής Βαυαρικής των 'Επιστήμων 'Ακαδημίας, τη προ-
τάσει διαφόρων καθηγητών καί σοφών εταιρειών, εις τήν ίεράν μονήν τοϋ άγιου 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου τήν έν Πά
τμω χάριν επιστημονικών μελετών. Ό κ. Δρ. Μάρκ οφείλει να μελετηση καί φωτογράφηση παντοία χειρόγραφα 
καί κυρίως τά χρυσόβουλλα καί άλλα Βυζαντινά γράμματα της μονής Sia τον θησαυρον τών Ελληνικών έγγραφων, 
τον όποιον ό τών 'Ακαδημιών διεθνής Σύνδεσμος επεχείρησε νά έκδώση. Προς τώ ίδιαιτέρω συστατικό γράμματι 
της Αύτοϋ θειοτάτης Παναγιότητος τοϋ Οίκουμενικοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, βπερ κομίζει ό κ. Μάρκ, 
ή Βασιλική τών Επιστημών 'Ακαδημία άπα μέρους αυτής λαμβάνει τήν τιμήν νά παρακάλεση θερμώς...» κλπ. 
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έγγραφων, τά μή όλοκληρωθέντα εισέτι Ri'gestes τών πατριαρχικών έγγραφων, 

κ.π.ά. Ούχ ήττον όμως, άνελήφθησαν έν τ ω μεταξύ καί είδον το φώς εκδόσεις 

έπί μέρους αρχειακών συλλογών, ώς αί εκδόσεις τών είς τάς μονάς τοΰ "Αθω άπο-

κειμένων βυζαντινών εγγράφων καί πλείστα άλλα. Κατά το υπόδειγμα τών εκδό

σεων τούτων, το άρχείον τής Πάτμου, έκ τών άξιολογωτέρων συλλογών αρχειακού 

ύλικοΰ τών βυζαντινών αιώνων, ήδύνατο επίσης νά άποτελέση αυτοτελή σειράν. 

Είς τοΰτο ακριβώς άπέβλεψεν ή παροΰσα έ'κδοσις, αναληφθείσα ύπο τοΰ έν 

'Αθήναις Κέντρου Βυζαντινών 'Ερευνών. 

Ai έν Πάτμω έργασίαι τοδ Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών.--Τό 1959, είς 
το νεοσύστατον τότε Βασιλικον (νΰν Έθνικον) "Ιδρυμα 'Ερευνών, συνεστήθη 

«Επιτροπή διερευνήσεως, φωτογραφήσεως καί καταλογογραφήσεως τών έν δη-

μοσίαις βιβλιοθήκαις, μοναστηριακούς ίδρύμασι καί ίδιωτικαϊς συλλογαΐς άποκει-

μένον δημοσίων καί λοιπών έγγραφων τοΰ Βυζαντίου». Το έπόμενον έτος ή Ε π ι 

τροπή ένεσωματώθη είς το νεοϊδρυθέν (Δεκ. 1960 ) καί παρά τώ Έθνικώ Ίδρύματι 

Ερευνών λειτουργοΰν Κ έ ν τ ρ ο ν Β υ ζ α ν τ ι ν ώ ν ' Ε ρ ε υ ν ώ ν (πρόεδρος 

τής Επιτροπής καί μετέπειτα Διευθυντής τοϋ Κέντρου ό καθηγητής Δίον. Ά . 

Ζακυθηνός). "Ηδη τον Μάιον τοΰ 1959 οί έπί κεφαλής τής Επιτροπής, καθηγ. 

Δ. Ζακυθηνός, Μ. Μανούσακας καί Ί . Καραγιαννόπουλος, εΐχον έπισκεφθή τήν 

Πάτμον καί Ιθεσαν τάς βάσεις τών περαιτέρω εργασιών. Μέ τήν συγκατάθεσιν 

καί τήν πρόφρονα συναντίληψιν τής διοικήσεως καί τών μοναχών της έν Πάτμω 

μονής άγιου 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου, τα νεοσύστατον Κέντρον Βυζαντινών Ε ρ ε υ 

νών άνελάμβανεν ευρείας εκτάσεως εργασίας διά την διερεύνησιν, περιγραφήν, 

μικροφωτογράφησιν καί έπιστημονικήν άξιοποίησιν τοΰ «θησαυρού» τών βιβλιο

θηκών καί τών αρχείων τής γεραράς μονής. 

Έπηκολούθησαν έπανειλημμέναι άποστολαί τών μελών τοΰ Κέντρου είς 

Π ά τ μ ο ν το έργον της ταξινομήσεως, μικροφωτογραφήσεως κλπ. έβαινε μέ ταχύν 

ρυθμόν, το συγκομιζόμενον ύλικον άπετέλεσεν άντικείμενον ειδικής μελέτης, συνά

μα δέ ελάμβανε πλέον συγκεκριμένην μορφήν καί προήγετο τό πρόγραμμα τής 

περαιτέρω επιστημονικής αξιοποιήσεως του '. Ά π α τήν ένασχόλησιν τών μελών 

τοΰ Κέντρου με τά πατμιακά θέματα προέκυψαν πολλά σχετικά δημοσιεύματα, 

αυτοτελή βιβλία, άρθρα είς ελληνικά καί ξένα περιοδικά, ανακοινώσεις είς διεθνή 

Συνέδρια κ.ά. 

Ή εκδοσίς των βυζαντινών έγγραφων τής Πάτμου οφείλεται κατά κύριον 

λόγον εις τόν τότε Διευθυντήν τοΰ Κέντρου καθηγητήν Δ. Ζακυθηνόν. Εκείνος 

ύπήρξεν ό συλλαβών τήν ίδέαν, ό καταστρώσας το σχέδιον τής εκδόσεως, ό κύριος 

1. Πρβλ. τάς ετησίας σχετικάς εκθέσεις τοΰ καθηγητού Δ. Ζ α κ υ θ η ν ο ϋ : Έπετηρίς Βασιλικού Ίορύ-
ματοι, Ερευνών 3 (1961), 'Αθήναι 1962, σελ. 84-85· 4 (1962), Αθήναι 1963, σελ. 66-69· 5 (1963), 'Αθήναι 
1964·, σελ. 72 - 73· 6 (1964), 'Αθήναι 1965, σελ. 82 - 83- 7 (1965), 'Αθήναι 1966, «ελ. 81 - 84· 8 (1966), 'Αθήναι 
1967, σελ. 76- 77' 9 (1967), 'Αθήναι 1968, σελ. 74- 77.— Πρβλ. xal Πάτμος - παρουσία, 1968, σελ. 50. 



142* Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

εμψυχωτής καί συντονιστής τοΰ έ'ργου, χειραγωγός τών μαθητών του έπί σει
ράν ετών. 

Τοιοΰτον έργον διά πρώτην φοράν έπεχειρεΐτο έν Ελλάδι. Είς πολλάς είδικάς 
συνεδρίας, κατά τά πρώτα κυρίως έτη, συνεζητήθησαν τά προβλήματα τής εκδό
σεως, ή ακολουθητέα μέθοδος, ό καταμερισμός τής εργασίας, κλπ. 

'Απεφασίσθη τελικώς δπως τά έγγραφα, ποικίλων κατηγοριών, ώς γνωστόν, 
μή συνεκδοθοΰν κατά ένιαίαν χρονολογικήν σειράν, άλλα νά διαχωρισθοΰν ταΰτα 
κατά είδος καί έπί τη βάσει τής έκδούσης ταΰτα αρχής : 

— Τά αυτοκρατορικά1, προοριζόμενα νά αποτελέσουν τον Α' τόμον τής σει
ράς, άνετέθησαν εις τήν "Ε. Βρανούση. 

— Τά έγγραφα τών δημοσίων λειτουργών2 (Β' τόμος) εις τήν Μαρίαν Νυ-
σταζοπούλου. 

— Τά ιδιωτικά είς τον Ν. Οίκονομίδην, μετά τών πατριαρχικών καί λοιπών 
εκκλησιαστικών έγγραφων τοΰ Βυζαντίου (Γ' τόμος). 

Ή τοιαύτη ειδολογική κατάταξις τοΰ ύλικοΰ θα καθίστα, κατά τους ύποστη-
ρικτάς της, το έ'ργον προσφορώτερον δπως χρησιμεύση ώς μεθοδικόν βοήθημα 
διά τήν έν τη πράξει μελέτην τής Βυζαντινής Διπλωματικής. 

'Απεφασίσθη όπως ή è κ δ ο σ ι ς τών εγγράφων είναι δ ι π λ ω μ α τ ι κ ή , 
κατά τους κανόνας οι όποιοι διετυπώθησαν ύπο ειδικής Επιτροπής τής Διεθνοΰς 
Ενώσεως Βυζαντινών Σπουδών έν Παλέρμω το 1951 3 καί κατά το πρότυπον 
τών νεωτέρων σχετικών εκδόσεων, ώς αϊ εκδόσεις βυζαντινών εγγράφων ύπο τοΰ 
καθηγ. F. Dölger (κυρίως το Aus den Schatzkammern des heiligen Berges), 
ή έν Παρισίοις εκδιδομένη σειρά τών αγιορείτικων εγγράφων (Actes de Kutlu-
mus υπό τοϋ καθηγητού P. Lemerle, Actes de Xéropotamou ύπο τοΰ καθηγ. 
J. Bompaire, κλπ. ). 

'Απεφασίσθη δπως το έργον γραφή εις τήν έλληνικήν, καί δή εις τήν άρχαΐ-
ζουσαν, ώς πλέον προσιτήν εις τους ξένους έλληνιστάς καί βυζαντινολόγους. 

Παραλλήλως προς τάς ανωτέρω γενικάς αρχάς καί τόν καταμερισμον τής 
εργασίας, κατηρτίσθησαν διάφορα προσχέδια καί άπεκρυσταλλώθη ή διάρθρωσις, 
ή τυπογραφική έμφάνισις, ή έκδοσις καί ό σχολιασμός εκάστου έγγραφου. 

Κατά ταΰτα, έκαστον εγγραφον αποτελεί αυτοτελή μονάδα, μέ όμοιόμορφον 
έσωτερικήν διάρθρωσιν : 

Τών εκδιδομένων έγγραφων προηγείται συνεχής αύξων αριθμός (συνεχιζο-

1. Ένταΰθα περιελήφθησαν καί αϊ δεήσεις καθηγουμένων, καίτοι έγγραφα ιδιωτικά, προς καλυτέραν κατα-
νόησιν τών αντιστοίχων αυτοκρατορικών λ,ΰσεων, μετά τών οποίων καί συνεκδίδονται ύπο τόν αυτόν αριθμόν έγγρα
φου.— Τά πεποιημένα έγγραφα εκδίδονται έν Παραρτηματι. 

2. Ένταΰθα περιελήφθη καί αημειομάρτυρον γράμμα (άλλως δέησις) τών εποίκων τής Κώ προς τον αυτο
κράτορα, διότι τοΰτο φέρει κάτωθι, πλην τής υπογραφής τοϋ επισκόπου τής νήσου, καί τήν ΐδιόχειρον ύπογραφήν 
τής κεφαλής τής Κώ. 

3. Βλ. F. D ö l g e r , Η. G r é g o i r e , V. L a u r e n t , P. L e m e r l e , M. M a n o u s s a k a s , 
8. M e r c a t i, Règles à suivre pour l'édition des actes byzantins, REB 10 ( 1952), σελ. 124 - 128. 
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μένης τής αριθμήσεως ταύτης καί πέρα τοΰ Α' τόμου) καί βραχύς τίτλος, παρέχων 

χαρακτηρισμον τοΰ έγγραφου καί τήν έκδοΰσαν τοΰτο αρχήν. 

Ύπο τον τίτλον τοΰτον, αριστερά αναγράφονται οί διπλωματικοί δ ρ ο ι, 

δι' ών εντός τοΰ κειμένου χαρακτηρίζεται τό έγγραφον (χρυσόβουλλος λόγος, 

χρυσόβουλλος γραφή, κλπ. ). 

Ύπο τον τίτλον, δεξιά, παρέχεται ή χ ρ ο ν ο λ ο γ ί α τοΰ εγγράφου (έτος, 

μήν, ίνδικτιών). Τό άπο κτίσεως κόσμου έτος αναγράφεται δι' αραβικών αριθμών, 

παρατίθεται δέ εντός αγκυλών καί τό άντιστοιχοΰν έτος άπο Χριστού. 

Έ π ε τ α ι β ρ α χ ε ί α π ε ρ ί λ η ψ ι ς τοΰ περιεχομένου, παρέχουσα τον άπο-

λύσαντα το έγγραφον, τον άποδέκτην καί τό άντικείμενον. 

'Ακολουθούν στοιχεία εξωτερικής περιγραφής τοΰ εγγράφου, ήτοι : 

Π α ρ ά δ ο σ ι ς τοΰ έγγραφου (έν πρωτότυποι, έν αντιγράφω ή έν άντι-

γράφοις, χρονολόγησις καί άξιολόγησις αυτών) καί π ε ρ ι γ ρ α φ ή τοΰ πρωτο

τύπου καί τών αντιγράφων (ύλη, διαστάσεις, γραφή, μελάνη, διατήρησις, σημειώ

ματα, κλπ. )· εντός παρενθέσεως αναγράφεται ό αριθμός τον όποιον φέρει εκαστον 

πρωτότυπον ή άντίγραφον έν τω άρχείω τής μονής. 

Είς άλλην παράγραφον, μετά ταΰτα, σημειοΰνται αϊ τυχόν προγενέστεραι 

ε κ δ ό σ ε ι ς τοΰ εγγράφου καί ή σχετική β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α . 

'Ακολουθεί το π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο ν, ήτοι ευρεία περίληψις τοΰ κειμένου, ή 

οποία σκοπόν Ιχει τήν πληρεστέραν κατανόησιν αύτοΰ. 

Τά εις τό έκδιδόμενον κείμενον μ ν η μ ο ν ε υ ό μ ε ν α έ γ γ ρ α φ α , τά 

όποια κατά τό δυνατόν ταυτίζονται καί χρονολογούνται, αναγράφονται είς ιδίαν 

παράγραφον. 

'Ακολουθεί τ ό κ ε ί μ ε ν ο ν τοΰ έγγραφου, έκδιδόμενον δ ι π λ ω μ α τ ι -

κ ώ ς. Ή Ικδοσις γίνεται έπί τη βάσει τοΰ πρωτοτύπου ή, ελλείψει τούτου, έπί 

τή βάσει τοΰ παλαιοτέρου αντιγράφου τής αυτοκρατορικής γραμματείας (διά τά 

χρυσόβουλλα)· ελλείψει τοιούτου αντιγράφου, έπί τή βάσει τοΰ παλαιοτέρου κε-

κυρωμένου αντιγράφου· ελλείψει δέ καί τοιούτου, έπί τή βάσει τοΰ παλαιοτέρου 

απλού αντιγράφου (πάντως, τά πλείστα τών έγγραφων τής παρούσης εκδόσεως 

παραδίδονται έν πρωτοτυπώ ή έν κεκυρωμένοις άντιγράφοις τών βυζαντινών χρό

νων). Εις ήν περίπτωσιν τμήμα τοΰ κειμένου έ'χει εκπέσει έκ τοΰ πρωτοτύπου ή 

έ'χει φθαρή, τότε το τμήμα τοΰτο εκδίδεται έπί τή βάσει τοϋ παλαιοτέρου κεκυ-

ρωμε'νου αντιγράφου, αλλά διά διαφορετικών τυπογραφικών στοιχείων, μικρότε

ρου όφθαλμοΰ καί μέ ιδίαν στιχαρίθμησιν. 

Ούτω π.χ. είς τήν έ'κδοσιν τοΰ ύπ' άρ. 6 εγγράφου (κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, 

σελ. 59 κέ. ) έχρησιμοποιήθησαν τυπογραφικά στοιχεία τών 12 στιγμών διά το 

κείμενον, όπερ διεσώθη έν πρωτοτυπώ (στίχοι 1 - 7 4 ) , στοιχεία τών 10 στιγμών 

διά τό πρώτον μέρος τοΰ εγγράφου, το όποιον εκδίδεται έπί τη βάσει τοΰ παλαιο

τέρου κεκυρωμένου αντιγράφου (στίχοι α ' - λ ε ' ) , στοιχεία δέ τών 8 στιγμών δι' 

δσας λέξεις προέρχονται εκ δευτέρου κεκυρωμένου αντιγράφου. 
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"Οσα δέν προέρχονται έκ τής χειρός τοΰ γράψαντος το κείμενον τοΰ έγγραφου, 
άλλ' έχουν προστεθή δι' ά λ λ η ς χ ε ι ρ ό ς (ή λέξις λόγος, ή υπογραφή, τό legi-
mus, κλπ. ) καθίστανται εμφανή έκτυπούμενα μέ στοιχεία ήμίμαυρα. 

Τά τυχόν έπί τής οπίσθιας όψεως τοΰ εγγράφου σ η μ ε ι ώ μ α τ α , δια-
χωριζόμενα μέ τήν έ'νδειξιν verso, εκδίδονται ευθύς μετά τό κείμενον τοΰ εγγρά
φου, ώς αποτελούντα όργανικήν συνέχειαν αύτοΰ, προεκτεινομένης αντιστοίχως 
καί τής στιχαριθμήσεως τοΰ δλου εγγράφου (πρβλ. ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 3, σελ. 27). 

Είς ην περίπτωσιν τό κείμενον εκδίδεται έπί τή βάσει κεκυρωμένου συλλο
γικού αντιγράφου (Sammelkopie), ή άρίθμησις τών στίχων αύτοΰ ακολουθεί τήν 
στιχαρίθμησιν τοΰ αντιγράφου (πρβλ. κατωτέρω, ΕΓΓΡΑΦΑ, άρ. 18). 

Κατά τήν μεταγραφήν καί τήν έκδοσιν τοΰ κειμένου αϊ σ υ ν τ ο μ ο γ ρ α 
φ ί α ι καί σ υ ν τ μ ή σ ε ι ς αναλύονται (εντός παρενθέσεως), πλην τών λίαν 
συνηθισμένων (ώς τό καί, κ.«.)· ή σ τ ί ξ ι ς (πλημμελής, ώς γνωστόν, εις τά 
βυζαντινά έγγραφα) έβελτιώθη, δπου ήτο άπαραίτητον, προς έξομάλυνσιν καί 
όρθοτέραν κατανόησιν τών (ύπερβαλλόντως μακρών συνήθως) κειμένων κ ε φ α 
λ α ί α γράμματα ετέθησαν εις τήν αρχήν παραγράφων καί περιόδων, ώς καί είς 
το άρχικόν τών κ υ ρ ί ω ν ο ν ο μ ά τ ω ν (έν οίς καί αί λέξεις Θεός, Θεολόγος, 
κ.ά. ). Κάθετος γραμμή διαχωρίζει τους στίχους τοΰ κειμένου καί, παραπλεύ
ρως τής γραμμής ταύτης, άνωφερής αριθμός παρέχει τήν σ τ ι χ α ρ ί θ μ η σ ι ν . 

Fontes καί testimonia Vetera συνοδεύουν ενίοτε, οτε τοΰτο εκρίθη άπα

ραίτητον, τήν έκδοσιν τοΰ κειμένου. 

TÒ κ ρ ι τ ι κ ό ν υ π ό μ ν η μ α συνετάχθη λατινιστί καί κοιτά τ ο εύλη-

πτότερον σύστημα : προτάσσεται ή έν τφ έκδιδομένω κειμένω γραφή (βασιζό
μενη συνήθως εις τό πρωτότυπον) καί άκολουθοΰν αί άλλαι. Γραφαί μεταγενε
στέρων απλών αντιγράφων, δταν σώζεται τό πρωτότυπον ή παλαιά κεκυρωμένα 
αντίγραφα, δέν ελήφθησαν ύπ' όψιν.— 'Εκ τών ορθογραφικών σφαλμάτων τοΰ 
πρωτοτύπου επισημαίνονται εις τό κριτικόν υπόμνημα μόνον δσα είναι ένδεχό-
μενον νά προκαλέσουν σύγχυσιν. 'Αλλά καί τοΰτο είναι συνήθως περιττόν, διότι 
εις πάσας σχεδόν τάς περιπτώσεις ταύτας ή έν συνεχεία παρατιθεμένη γραφή τής 
εκδόσεως MM παρέχει άποκατεστημένην τήν όρθογραφίαν. Πράγματι, αί διά
φοροι γραφαί τής εκδόσεως MM δέν οφείλονται συνήθως είς διάφορον άνάγνωσιν 
(ή παρανάγνωσιν ), άλλ' είς παρέμβασιν τών έκδοτων προς όρθογραφικήν, ενίοτε 
δέ καί συντακτικήν, άποκατάστασιν τοΰ κειμένου. Ή παράθεσις τών γραφών τής 
εκδόσεως MM είς το κριτικόν υπόμνημα ύποβοηθεϊ τον άναγνώστην εις τήν κατα
νόησιν λέξεων ή φράσεων ήλλοιωμένων ή δυσνόητων ένεκα τών ανορθογραφιών 
ή τής ασυνταξίας. "Οθεν, είς πολλάς περιπτώσεις, αντί νά έπισημαίνωμεν τό ορθόν 
δια τών ενδείξεων debebat, lege ή legendum, παραθέτομεν τήν άποκατεστημένην 
όρθογραφικώς γραφήν της εκδόσεως MM.— Είς το κριτικόν υπόμνημα δέν ανα
γράφονται γραφαί άλλων τυχόν εκδόσεων, προγενεστέρων τής εκδόσεως MM, διότι 



ΤΟ ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΙΣ *145 

εκρίθησαν περιτταί. 'Αναγράφονται δμως αί τυχόν διάφοροι γραφαί, αί άπαντώσαι 

εϊς τά ύπο τοΰ Dölger εκδοθέντα (έν δλω ή έν μέρει ) κείμενα πατμιακών έγγραφων. 

Ά ς προστεθή δτι αί εύνοϊκαί συνθήκαι διεξαγωγής τής όλης εργασίας επέ

τρεψαν ώστε κατά τήν διόρθωσιν τών τυπογραφικών δοκιμίων νά γίνουν νέαι άντι-

βολαί προς τά έν Πάτμω έγγραφα, επανέλεγχος έξ αυτοψίας, συμπληρώσεις έφθαρ-

μένων ή έξιτήλων λέξεων ή γραμμάτων κατόπιν νέας αναγνώσεως τών χωρίων 

τούτων τή βοήθεια ειδικής συσκευής υπεριωδών άκτίνων, κλπ. 

Μετά το κείμενον καί τό κριτικόν υπόμνημα, έπονται παρατηρήσεις καί σχόλια. 

Α ! π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς άφοροΰν είς τήν γνησιότητα τοΰ εγγράφου (αν τί

θεται τοιοΰτον πρόβλημα), εις διπλωματικάς ιδιομορφίας (πρωτοτύπου καί αντι

γράφων), είς προβλήματα χρονολογήσεων, κλπ. 

Τά σ χ ό λ ι α κατά στίχον αναφέρονται είς θεσμούς, τεχνικούς ορούς κλπ., 

κυρίως οσάκις ούτοι παρουσιάζουν τι το ιδιάζον έν τώ έκδιδομένω εγγράφω (δέν 

σχολιάζονται, π.χ., άπαντες οί δροι τών μακρών καταλόγων φορολογικών απαλλα

γών) . Σχολιάζονται επίσης ποικίλα προβλήματα ιστορικά, τοπογραφικά, προσω

πογραφικά καί άλλα, μνημονεύεται δέ πάντοτε καί ή σχετική προς τά σχολιαζό-

μενα θέματα βιβλιογραφία. 

Ή εκπόνησις καί δημοσίευσις τοϋ παρόντος τόμου προσέκρουσεν επανει

λημμένως ε'ις σοβαράς δυσχέρειας, όφειλομένας είς τεχνικούς καί άλλους λόγους. 

Τοΰτο δικαιολογεί καί τήν έπιβράδυνσιν τής εκτυπώσεως του. 

Τά πρώτα τυπογραφικά φύλλα, τών οποίων ή υλη (κείμενα, παρατηρήσεις καί 

σχόλια) είχε προ πολλοΰ παραδοθή προς στοιχειοθέτησιν, ήρχισαν έκτυπούμενα προ 

πενταετίας περίπου, ενώ τά τελευταία—μετά πολλάς καί μακράς ενδιαμέσους διακο-

πάς — άπετυπώθησαν, καθώς καί ή παροΰσα Εισαγωγή, έν ετει 1979. Κατά τό 

μακρόν τοΰτο χρονικόν διάστημα, κατεβάλλετο προσπάθεια, όπως ή προς έκτύπωσιν 

παραδιδομένη εκάστοτε υλη ένημερο')νηται βιβλιογραφικώς ( συχνάκις μάλιστα διά 

προσθηκών εις τά τυπογραφικά δοκίμια, αί όποϊαι πολύ έταλαιπώρησαν τους τυπο

γράφους), είναι δέ εύνόητον δτι ή β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή αύτη έ ν η μ έ ρ ω σ ι ς συμβα

δίζει μέ τήν σταδιακήν, κατά χρονικά διαστήματα, έκτύπωσιν τοΰ έργου. 

19 
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1. Χρυσόβουλλος λόγος Μ ι χ α ή λ Ζ ' τοδ Δούκα ( Φεβρ. 1073 ) σελ. 3 

υπέρ τοϋ πρωτοπροέδρου 'Ανδρόνικου [Δούκα]· — δωρεά κτημάτων έκ βασιλικών 

επισκέψεων παρά τήν Μίλητον κτλ. 

— Πρωτότυπον: δέν διεσώθη. 

— Κεκυρωμένον συλλογικόν άντίγραφον, ΙΓ" αί. ( χάρτης 2,50 Χ 0,252 — άρχεϊον Μονής, άρ. 51 ). 

2. Χρυσόβουλλος λόγος Νικηφόρου Γ ' τοδ Βοτανειάτου (Α8γ. 1073 ) » 15 

υπέρ της έν Στροβίλω μονής τοϋ Καβαλλούρη. 

Α — Πρωτότυπον (χάρτης 1,20x0,41 —άρχεϊον Μονής, άρ. 2). 

Β — Άντίγραφον αύτοκρ. γραμματείας, τέλους ΙΑ' αί. (χάρτης 1,430 Χ 0,425 — άρχεϊον, άρ. 1). 

3. Χρυσόβουλλος λόγος Νικηφόρου Γ ' τοδ Βοτανειάτου ( ' Ο κ τ . 1079) » 23 

υπέρ τοϋ 'Αρσενίου Σκηνούρη καί τών έν Κ ω κελλίων αύτοΰ. 

— Πρωτότυπον (χάρτης 1,94 Χ 0,39. — άρχεϊον Μονής, άρ. 3). 

4. Χρυσόβουλλος λόγος 'Αλεξίου Α ' τοδ Κομνηνού (Μάρτ. 1085) » 31 

υπέρ της έν Κ φ νεωστί ιδρυθείσης μονής υπό τοϋ μονάχου Χριστοδούλου τοϋ Λα-

τρηνοΰ καί τών έκεϊ κτήσεων της. 

— Πρωτότυπον (χάρτης 1,260 Χ 0,416 — άρχεϊον Μονής, άρ. 4). 

5. Χρυσόβουλλος λόγος 'Αλεξίου Α ' τοϋ Κομνηνοδ (Μάιος 1087) » 40 

υπέρ της έν Κ ω μονής τής Ιδρυθείσης ύπο τοΰ Χριστοδούλου - — δωρεά κτήσεων 

έπί της νήσου Λέρου κ.α. 
Α —Πρωτότυπον (χάρτης 2,130 Χ 0,380 — άρχεϊον Μονής, άρ. 5). 
Β — Κεκυρωμένον συλλογικόν άντίγραφον, τοϋ 1099 ή 1114 (χάρτης 0,61 Χ 0,26 — άρχεϊον, άρ. 6). 

6. Χρυσόβουλλος λόγος 'Αλεξίου Α ' τοδ Κομνηνοδ ( 'Απρ. 1088) » 55 

υπέρ τοϋ μονάχου Χριστοδούλου καί τής ύ π ' αύτοΰ ίδρυθησομένης εν Π ά τ μ ω μονής· 

δωρεά τής νήσου Πάτμου, φορολογικαΐ άπαλλαγαί κτλ. 

Α — Πρωτότυπον (χάρτης 1,420 Χ 0,40 — άρχεϊον Μονής, άρ. 7). 
Β — Κεκυρωμένον άντίγραφον τοϋ έτους 1097 (χάρτης 1,285x0,435 — άρχεϊον Μονής, άρ. 47). 
Γ — Κεκυρωμένον συλλογικόν άντίγραφον, τοϋ 1099 ή 1114 (χάρτης 8,065x0,26 — άρχεϊον, άρ. 50). 
Δ — Άντίγραφον ΙΔ' αί. (χάρτης 1,60x0,295 — άρχεϊον Μονής, άρ. 8). 
Ε — Κεκυρωμένον άντίγραφον τοΰ έτους 1822 (χάρτης 0,63 Χ 0,46 — άρχεϊον Μονής, άρ. 9). 
Ζ —Άντίγραφον Ι θ ' αί. (»ίφυλλον 0,43 Χ 0,275 — άρχεϊον Μονής, άρ. 53). 
Η — Άντίγραφον ΙΘ' αί. (δίφυλλον 0,42 Χ 0,28 — άρχεϊον Μονής, άκατάγραφον). 

7. Χρυσόβουλλος λόγος 'Αλεξίου Α ' τοδ Κομνηνοδ ( 'Απρ. 1088) » 6 8 

υπέρ τής έν Π ά τ μ ω μονής· — δικαιούται νά εχη ίδιόκτητον πλοΐαν κτλ. 

Α—Πρωτότυπον (χάρτης 1,115 Χ 0,30 — άρχεϊον Μονής, άρ. 10). 

Β — Άντίγραφον αύτοκρ. γραμματείας, ΙΑ' αί. ( χάρτης 0,78 Χ 0,30 — άρχεϊον Μονής, άρ. 11). 
Γ — Άντίγραφον αύτοκρ. γραμματείας, ΙΑ' αί. (χάρτης 0,83 Χ 0,32 — άρχεϊον Μονής, άρ. 12). 
Δ — Άντίγραφον αύτοκρ. γραμματείας, μέσα IB' αί. (χάρτης 0,68x0,42 — άρχεϊον, άρ. 13). 
Ε — Κεκυρωμένον άντίγραφον, Μάιος[1171] (χάρτης 0,585 Χ 0,340 — άρχεϊον Μονής, άρ. 14). 
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8. Χρυοτόβουλλον σιγίλλιον Ιωάννου Β' τοδ Κομνηνοδ (Ίούλ. 1119) σελ. 77 

υπέρ της έν Πάτμω μονής- — φορολογική απαλλαγή πλοίου, παροχή σίτου έκ Κρήτης 

καί νομισμάτων. 
Α — Πρωτότυπον (χάρτης 0,416 x 0,335 — άρχεϊον Μονής, άρ. 17). 
Β — Άντίγραφον αύτοκρ. γραμματείας, IB' αί. (χάρτης 0,97 Χ 0,33 — άρχεϊον Μονής, άρ. 15). 
Γ — Άντίγραφον αύτοκρ. γραμματείας, μέσα Π?' αί. (χάρτης 0,67 Χ 0,38 — άρχεϊον, άρ. 16). 
Δ — Άπλοϋν άντίγραφον IB' αϊ. (χάρτης 0,39 Χ 0,30 — άρχεϊον Μονής, άρ. 18). 
Ε—Άντίγραφον ΙΖ' αί. (χάρτης 0,44 Χ 0,32—άρχεϊον Μονής, άρ. 19). 

9. Χρυσόβουλλος λόγος Ίσαακίου Β' τοδ 'Αγγέλου (Ίαν. 1186) » 89 

υπέρ της έν Πάτμω μονής- — τρία πλοΐα τής μονής απαλλάσσονται τής δεκατείας. 
Α — Πρωτότυπον (χάρτης 1,19 Χ 0,35 — άρχεϊον Μονής, άρ. 20). 

Β— Κεκυρωμένον άντίγραφον, τέλους IB' αί. (χάρτης 0,98 Χ 0,35 — άρχεϊον Μονής, άρ. 21). 
Γ—Κεκυρωμένον άντίγραφον, Νοέμβρ. 1197 (χάρτης 0,592 Χ 0,42 — άρχεϊον Μονής, άρ. 22). 

10. Χρυσόβουλλος λόγος Ίσαακίου Β' τοδ 'Αγγέλου (Αΰγ. 1186) » 98 

υπέρ τής μονής τής άνεγερθείσης ύπο τοΰ μονάχου Ίωαννικίου έπ' ονόματι της Θεο

τόκου τής έν 'Αθήναις τιμώμενης, έν τή τοποθεσία 'Αγ. 'Ιωάννου τοΰ Βάτου, τοϋ 

θέματος Μυλάσης καί Μελανουδίου- — έξκουσία Ιξ πάροικων κτλ. 
— Πρωτότυπον (χάρτης 1,05 Χ 0,424 — άρχεϊον Μονής, άρ. 23). 

11. Χρυσόβουλλος λόγος 'Αλεξίου Γ' τοδ 'Αγγέλου (Νοέμβρ. 1197) » 103 

υπέρ τής έν Πάτμω μονής· —εξκουσία. πλοίων κτλ. 
Α — Πρωτότυπον (χάρτης 0,80 Χ 0,28—άρχεϊον Μονής, άρ. 24). 

Β — Κεκυρωμένον άντίγραφον, τέλη IB' ai. (χάρτης 0,455 Χ 0,344 — άρχεϊον Μονής, άρ. 25). 

12. Χρυσόβουλλον σιγίλλιον 'Αλεξίου Γ' τοδ 'Αγγέλου ('Απρ. 1201) » 113 

ύπ<:ρ τής έν Φυγέλοις μονής 'Αγ. Γεωργίου τοΰ Δυσικοΰ — έπικύρωσις δωρεάς κτλ. 
— Πρωτότυπον (χάρτης 0,286 Χ 0,265 — άρχεϊον Μονής, άρ. 76). 

13. Χρυσόβουλλον σιγίλλιον Θεοδώρου Α' τοδ Λασκάρεως (Μάρτ. 1221) » 119 

υπέρ τής έν Πάτμω μονής" — έπικύρωσις δωρεάς μετοχίου τοΰ Πύργου παρά τα 

Ποίλάτια. 
— Πρωτότυπον: δέν διεσώθη. 
— Κεκυρωμένον άντίγραφον I I " αί. (χάρτης 0,69 Χ 0,245 — άρχεϊον Μονής, άρ. 26). 

14. Χρυσόβουλλος λόγος Μιχαήλ Η' τοδ Παλαιολόγου (Μάιος 1259) » 124 

υπέρ τής έν Πάτμω μονής-—έπικύρωσις κτήσεων και φορολογικών απαλλαγών, 

δωρεά τοϋ χωραφιού Γωνία τοΰ Πετάκη παρά τον Πύργον, γης έν Μανδραγουρίω κτλ. 
Α —Πρωτότυπον (χάρτης 1,10 Χ 0,31 — άρχεϊον Μονής, άρ. 27). 
Β — Κεκυρωμένον συλλογικόν άντίγραφον ΙΓ" αί. (χάρτης 0,60 Χ 0,25— άρχεϊον, άρ. 28, α'). 

Γ — Άπλοϋν άντίγραφον Ι Γ ' αί. (χάρτης 0,38 Χ 0,275 — άρχεϊον Μονής, άρ. 29). 
Δ — Άντίγραφον I H ' αί. (χάρτης 0,64 Χ 0,47 — άρχεϊον Μονής, άρ. 30). 

15. Χρυσόβουλλος λόγος 'Ανδρόνικου Β' τοδ Παλαιολόγου (Νοέμβρ. 1292) » 133 

υπέρ τής έν Πάτμω μονής- — έπικυροϋνται πασαι αί κτήσεις (νήσος Πάτμος, νησίδια, 

μίτόχιον Πύργου, μετόχια έν Κώ, έν Λέρω έν Φυγέλοις), φορολογικαί άπαλλαγαί κτλ. 
Α —Πρωτότυπον (περγαμηνή 0,89 Χ 0,37 — άρχεϊον Μονής, άρ. 32). 
Β — Κεκυρωμένον άντίγραφον ΙΓ' αί. (περγαμηνή 0,85 Χ 0,28 —άρχεϊον Μονής, άρ. 33). 
Γ — Κεκυρωμένον άντίγραφον IH' αί. (χάρτης 0,635 Χ 0,47 —άρχεϊον Μονής, άρ. 34). 
Δ —Άπλοϋν άντίγραφον I T ' (»ίφυλλον 0,32 Χ 0,22 — άρχεϊον Μονής, άρ. 38). 
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16. Χρυσόβουλλον σιγ ίλλιον Ανδρόνικου Β' τοδ Παλαιολόγου (Μάρτ. 1323) σελ. 140 

υπέρ της έν Π ά τ μ ω μονής- — έπικύρωσις κτήσεων έν Λήμνω καί Λέρω, φορολογικαί 

άπαλλαγαί κτλ. 

— Πρωτότυπον (περγαμηνή 0,614 Χ 0,29 — άρχεϊον Μονής, άρ. 58). 

17. Χρυσόβουλλος λόγος 'Ανδρόνικου Γ ' τοδ Παλαιολόγου ( Ί α ν . 1329) » 146 

υπέρ τής έν Π ά τ μ ω μ ο ν ή ς - — έπικυροΰνται πασαι αί κτήσεις (Πάτμος, νησίδια, με-

τόχιον Πύργου, μετόχια έν Κ ω , έν Λέρω, έν Φυγέλοις), φορολογικαί άπαλλαγαί κτλ. 

Α — Πρωτότυπον (περγαμηνή 1,06 Χ 0,20 — άρχεϊον Μονής, άρ. 39). 

Β — Πεποιημένον άντίγραφον (περγαμηνή 0,63 Χ 0,26 — άρχεϊον Μονής, άρ. 40). 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α : ΥΠΟΠΤΑ fl ΠΕΠΟΙΗΜΕΝΑ 

Α. Χρυσόβουλλος λόγος 'Αλεξίου Α ' τοδ Κομνηνού (Δεκ. 10861) » 153 

υπέρ τής έν Π ά τ μ ω μονής - — έπικυροΰνται πασαι αί κτήσεις (έν Π ά τ μ ω , Στροβίλφ, 

Κ ω , Λέρω, Λείψω, Φ α ρ μ α κ φ , Κρήτη και Λήμνω), φορολογικαί άπαλλαγαί κτλ. 

Α — Πεποιημένον άντίγραφον ΙΕ 'αί . (περγαμηνή 0,41 Χ 0,36 — άρχεϊον Μονής, άκατάγραφον). 

Β — Πεποιημένον άντίγραφον 15" ή ΙΖ' αί. (χάρτης 0,57 Χ 0,43 — άρχεϊον Μονής, άρ. 43). 

Γ — Πεποιημένον άντίγραφον ΙΖ' ή IH' αί. (περγαμηνή 0,40 Χ 0,31 — άρχεϊον Μονής, άρ. 42). 

Δ — Πεποιημένον άντίγραφον I T ' ή ΙΖ' αί. (χάρτης 0,58 Χ 0,43 — άρχεϊον Μονής, άρ. 45). 

Ε — Άντίγραφον I H ' αί. (δίφυλλον 0,45 Χ 0,30 — άρχεϊον Μονής, άρ. 46). 

Β. Χρυσόβουλλος λόγος 'Ανδρόνικου Γ ' τοδ Παλαιολόγου (Δεκ. 1326) » 166 

υπέρ τής έν Π ά τ μ ω μονής - — έπικύρωσις κτήσεων καί μετοχιών έν Λήμνω, Λέρω 

καί Κ ω , φορολογικών απαλλαγών κτλ. 

Α — Πεποιημένον άντίγραφον (περγαμηνή 0,54 Χ 0,37 —άρχεϊον Μονής, άρ. 37). 
Β — Άντίγραφον Ι©' αί. (οίφυλλον 0,34 Χ 0,22 — άρχεϊον Μονής, άρ. 38). 

Γ. Χρυσόβουλλος λόγος 'Ανδρόνικου Γ ' τοδ Παλαιολόγου ( Ί ο ύ λ . 1331) » 174 

υπέρ της έν Π ά τ μ ω μονής - — έπικύρωσις κτήσεων καί μετοχιών έν Λήμνω, Λέρω, 

καί Κ ω , φορολογικών απαλλαγών κτλ. 
Α — ΓΓεποιημένον χρυσόβουλλον ΙΔ' αί. (περγαμηνή 0,43 Χ 0,295 — άρχεϊον Μονής, άρ. 41). 
Β —Άντίγραφον έν κώδικι ΙΔ' αί. (Vindob. Hist. Gr. 48, φφ. 6 Γ - 6 2 Γ ) . 

Λ Υ Σ Ε Ι Σ - Π Ρ Ο Σ Τ Α Γ Μ Α Τ Α - Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι - Π Ι Τ Τ Α Κ Ι Α ΚΛΠ. 

18. Λύσις 'Αλεξίου Α ' τοδ Κομνηνοδ (Ίούλ. 1099 η 1114) » 185 

ini Αεήσεως τών μοναχών τ!(ς Πάτμου. 

Δ έ η σ ι ς : δέν διεσώθη. 

Λ ύ σ ι ς : επιτρέπεται δπως είς τρία κτήματα τής μονής [έν Λειψφ καί Λ έ ρ φ ] 

εγκατασταθούν άνά τέσσαρες πάροικοι (3 Χ 4 = 12), άπηλλαγμένοι 

φορολογικών υποχρεώσεων κτλ. 

— Πρωτότυπον : δέν διεσώθη. 
— Κεκυρωμένον συλλογικόν άντίγραφον, τοΰ 1099 ή 1114 (χάρτης 8,065 Χ 0,260 — άρχεϊον, άρ. 50). 

19. Λύσις Μ α ν ο υ ή λ Α ' τοδ Κομνηνοδ (Μάρτ. 1145) » 189 

έπί Αεήσεως τοϋ καθηγουμένου Θεοκτίστου. 

Δ έ η σ ι ς : να έπικυρωθή ή φορολογική απαλλαγή 12 πάροικων ζευγαράτων διά 

τά έν Λέρφ κτήματα τής μονής, νά προστεθοΰν δέ καί άλλοι. 

Λ ύ σ ι ς : έπικυροΰται ή δωρεά 12 πάροικων ζευγαράτων διά τ ά έν Λέρφ κτήματα 

της μονής, παραχωροΰνται δέ καί άλλοι 6. 

— Πρωτότυπον : δέν διεσώθη. 
— Κεκυρωμένον άντίγραφον, μέσων IB' αί. (χάρτης 0,32 Χ 0,24 — άρχεϊον Μονής, άρ. Β'-10). 
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20. Λύσις Μανουήλ Α' τοδ Κομνηνοδ ( Σ ε π τ . 1158) σελ. 195 

έπί Δεήσεως του καθηγουμένου Λεοντίου. 

Δ έ η σ ι ς : να κατοχυρωθή ή ανεξαρτησία της μονής, κυρίως έναντι τών πρακτόρων 

τής Σάμου. 

Λ ύ σ ι ς : έπικυροϋται ή ανεξαρτησία τής μονής καί ορίζεται δτι όστις απαίτηση 

καί απόσπαση τ ι έξ αυτής, είτε πράκτωρ τής Σάμου, είτε άλλος τις, 

θα έπιστρέψη τοΰτο είς το τετραπλάσιον. 

— Πρωτότυπον : δέν διεσώθη. 
— Κεκυρωμένον άντίγραφον IB' αί. (χάρτης 0,79 Χ 0,33 — άρχεϊον Μονής, άρ. 9). 

21. Λύσις 'Αλεξίου Γ' τοδ 'Αγγέλου (Νοέμβρ. 1196) » 206 

έπί Αεήσεως τοΰ καθηγουμένου 'Αρσενίου. 

Δ έ η σ ι ς : νά παραχωρηθή είς τήν μονήν κτήμα έκ τών έν Κρήτη βασιλικών επι

σκέψεων κτλ. 

Α ύ σ ι ς : παραχωρείται είς τήν μονήν κτήμα έν Κρήτη, μοναστήριον κτλ. 

— Πρωτότυπον : δέν διεσώθη. 
— Κεκυρωμένον άντίγραφον IB' αί. (χάρτης 0,43 Χ 0,265 — άρχεϊον Μονής, άρ. 56 ι. 

22. Πρόσταξις Μανουήλ Α' τοδ Κομνηνοδ ( 'Απρ. 1176) » 217 

υπέρ τής έν Π ά τ μ φ μονής· — παραχωροΰνται έκ τοΰ άκροστίχου τής Κρήτης, αντί 

σίτου, νομίσματα κτλ. 

— Πρωτότυπον: δέν διεσώθη. 
— Κεκυρωμένον άντίγραφον IB' αί. (χάρτης 0,46 Χ 0,29 — άρχεϊον Μονής, άρ. 60). 

23. Πρόσταξις Θεοδώρου Α' τοδ Λασκάρεως ( 'Απρ. 1214) » 225 

υπέρ τής έν Π ά τ μ φ μονής - — φορολογικαί άπαλλαγαί είς δύο πλοιάρια τής μονής. 

— Πρωτότυπον (χάρτης 0,16 Χ 0,26 — άρχεϊον Μονής, άρ. 53). 

24. 'Ορισμός 'Ιωάννου Γ' Δούκα Βατατζή ( 'Απρ. 1244) » 231 

υπέρ τής έν Π ά τ μ φ μονής - — φορολογικαί άπαλλαγαί είς δύο πλοιάρια τής μονής. 

— Πρωτότυπον (χάρτης 0,11 Χ 0,25 —άρχεϊον Μονής, άρ. 53). 

25. Ορισμός 'Ιωάννου Δ' Δούκα Λασκάρεως ( 'Οκτ . 1258) » 236 

υπέρ τής μονής Κεχιονισμένης παρά τά Παλάτια - — κτήσεις, πάροικοι κτλ. 

— Πρωτότυπον (χάρτης 0,25 Χ 0,26 — άρχεϊον Μονής, άρ. 113). 

26. Ορισμός 'Ιωάννου Δ ' Δούκα Λασκάρεως ( 'Οκτ. 1258) » 243 

υπέρ τής έν Π ά τ μ φ μονής - — έπικύρωσις κτήσεων έν Κ ω , Λέρφ καί Π ύ ρ γ φ , φορο

λογικών απαλλαγών κτλ. 

—-Πρωτότυπον : δέν διεσώθη. 
— Άπλοϋν άντίγραφον ΙΓ' αί. (χάρτης 0,25 Χ 0,26 — άρχεϊον Μονής, άρ. 57). 

27. Ορισμός Μ ι χ α ή λ Η' τοδ Παλαιολόγου (Μάιος 1259) » 247 

προς δημοσίους λειτουργούς (τον Άλέξιον Χερήμονα καί τον δοΰκα τής χώρας 

Μελανουδίου Θεόδοτον Καλόθετον) - δπως παραδώσουν εις τήν μονήν Πάτμου το παρά 

-irò μετόχιον τοϋ Πύργου (εις Παλάτια) χωράφιον Γωνία τοϋ Πετάκη. 

— Πρωτότυπον: δέν διεσώθη. 
— Κεκυρωμένον συλλογικόν άντίγραφον ΙΓ' αί. (χάρτης 0,60 Χ 0,25 — άρχεϊον Μονής, άρ. 28, β' ). 

28. Ορισμός Μιχαήλ Η ' τοδ Παλαιολόγου (Ίούλ. 1259) » 251 

προς τήν άνεψιάν του πρωτοσεβαστήν Μαρίαν Κομνηνήν Λασκαρϊναν Οπως οί άν

θρωποι αυτής καί λοιποί χωρϊται μη παρέχουν οχλήσεις είς τό πλησίον τοΰ Πύργου 

χωράφιον Γωνία τοϋ Πετάκη, δωρηθέν είς τήν μονήν Πάτμου κτλ. 

Α—Πρωτότυπον (χάρτης 0,13 Χ 0,28 —άρχεϊον Μονής, άρ. 78). 
Β — Κεκυρωμένον συλλογικόν άντίγραφον ΙΓ' αί. (χάρτης 0,60 Χ 0,25 — άρχεϊον, άρ. 28, γ ' ) . 
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29. 'Ορισμός Μιχαήλ Η' τοδ Παλαιολόγου (Μάιος 1262) σελ. 254 

προς δημόσιον λειτουργον (τον ένεργοΰντα έν τή χώρα τοΰ Σαμψών [Ίωάννην τον 

Σελαγίτην])· δπως οί πλησιόχωροι μή παρέχουν οχλήσεις είς το πλησίον τοϋ 

Πύργου χωράφιον Γωνία τοΰ Πετάκη, δωρηθέν είς τήν μονήν Πάτμου κτλ. 
— Πρωτότυπον (χάρτης 0,13 Χ 0,28 — άρχεϊον Μονής, άρ. 79). 

30. 'Ορισμός Μιχαήλ Η' τοδ Παλαιολόγου (Σεπτ. 1262) » 257 

υπέρ τής έν Πάτμφ μονής- — κατά το πόρισμα διεξαχθείσης επιτόπιου εξετάσεως, 

ή Γωνία τοΰ Πετάκη άνήκεν εις το δημόσιον, νομίμως παρεχωρήθη είς τήν μονήν 

Πάτμου κτλ. 
— Πρωτότυπον (χάρτης 0,24 Χ 0,29 — άρχεϊον Μονής, άρ. 61). 

31. 'Ορισμός Θεοδώρας, συζύγου Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου ( ολίγον μετά το 1259).. » 263 

υπέρ τής έν Πάτμφ μονής- — έπικύρωσις παραδόσεως τοΰ έν Κω προαστίου Άνα-

βασίδιον κτλ. 
— Πρωτότυπον: δέν διεσώθη. 
Α — Άπλοϋν συλλογικόν άντίγραφον ΙΓ' αί. (χάρτης 0,54 Χ 0,29 — άρχεϊον Μονής, άρ. 31). 
Β — Άπλοϋν συλλογικόν άντίγραφον ΙΖ' ή IH' αί. (χάρτης 0,57 Χ 0,43 — άρχεϊον Μονής, άρ. 32 ). 

32. 'Ορισμός Θεοδώρας, συζύγου Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου (ολίγον προ τοΰ Μαίου 1263 ) » 271 

υπέρ τής έν Πάτμφ μονής- — έπικύρωσις παραδόσεως τοΰ έν Κω προαστίου Άνα-

βασίδιον κτλ. 
— Πρωτότυπον: δέν διεσώθη. 
Α — Άπλοϋν συλλογικόν άντίγραφον ΙΓ' αί. (χάρτης 0,54 Χ 0,29 — άρχεϊον Μονής, άρ. 31). 
Β — Άπλοϋν συλλογικόν άντίγραφον ΙΖ' ή IH' αί. (χάρτης 0,57 Χ 0,43 — άρχεϊον Μονής, άρ. 32 ). 

33. Όρισμός Μιχαήλ Η' τοδ Παλαιολόγου (Ιούν. 1264) » 273 

υπέρ τής έν Πάτμφ μονής* — έπικύρωσις φορολογικών απαλλαγών είς δύο πλοιάρια 

τής μονής, παραχώρησις δέ τών αυτών απαλλαγών καί είς άλλα δύο. 
Α — Πρωτότυπον (χάρτης 0,10 Χ 0,24—άρχεϊον Μονής, άρ. 65, γ ' ) . 
Β — Κεκυρωμένον άντίγραφον ΙΓ' αί. (χάρτης 0,265 Χ 0,27 —άρχεϊον Μονής, άρ. 59). 

34. Όρισμός τής Θεοδώρας 
ή τοδ συζύγου αυτής Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου (Αϋγ. 1268) » 277 

υπέρ τής έν Κφ μονής τών Σπονδών — έπικύρωσις κτήσεων, ανεξαρτησίας κτλ. 
— Πρωτότυπον (χάρτης 0,13 Χ 0,26 — άρχεϊον Μονής, άρ. 65, β'}. 

35. 'Ορισμός Μιχαήλ Η' τοδ Παλαιολόγου ( Ίούλ. 1269) » 282 

προς δημόσιον λειτουργόν (τον μέγαν λογαριαστήν Κωνσταντϊνον Χαδηνον)· βπως 

μεριμνήση ώστε νά μένουν ανενόχλητα τά παρά τά Παλάτια μετόχια τής μονής 

Πάτμου, ήτοι το της Κεχιονισμένης καί τοΰ Πύργου, οί έν αύτοϊς πάροικοι κτλ. 
— Πρωτότυπον (χάρτης 0,19 Χ 0,19 — άρχεϊον Μονής, άκατάγραφον). 

36. 'Ορισμός Θεοδώρας, συζύγου Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου (Ίούλ. 1269) » 285 

υπέρ της έν Πάτμφ μονής" — φορολογικαί άπαλλαγαί εις τέσσαρα πλοιάρια της μονής. 
— Άντίγραφον [;] (χάρτης 0,22 Χ 0,25 —άρχεϊον Μονής, άρ. 54). 

37. Γράμμα Μιχαήλ Η' τοδ Παλαιολόγου (Μάιος 1270) 

ή 'Ανδρόνικου Β' τοδ Παλαιολόγου (Μάιος 1285 η 1300 ή 1315;) » 289 

προς τους μοναχούς τής έπί τοΰ Λάτρου μονής τοΰ αγίου Παύλου [ = τοΰ Στύλου]-

συστατικον τοϋ ύπο τοΰ πατριάρχου επιλεγέντος καί αποστελλομένου έκεϊσε νέου 

προεστώτος τής μονής των. 
— Πρωτότυπον (χάρτης 0,25 Χ 0,30 — άρχεϊον Μονής, άρ. 64, β'). 
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38. Πρόσταγμα Μιχαήλ Η' τοδ Παλαιολόγου (Μάιος 1270) 

ή 'Ανδρόνικου Β' τοδ Παλαιολόγου (Μάιος 1285 ή 1300 ή 1315;) σελ. 296 

υπέρ τής έν Λάτρφ μονής τοϋ άγ. Παύλου [ = τοϋ Στύλου]' έπικυροΰται πατριαρ

χική άπόφασις, καθ' ην ό προϊστάμενος τής έν λόγφ μονής, άπο τοΰ νΰν προεστώ-

τος Μιχαήλ καί είς το έξης, θα εϊναι, ώς καί άλλοτε, αρχιμανδρίτης άπασών τών 

έκε'ι,'σε μονών. 
— Πρωτότυπον (χάρτης 0,33 Χ 0,325 — άρχεϊον Μονής, άρ. 64, α'). 

39. 'Ορισμός Μιχαήλ Η' τοδ Παλαιολόγου (Ιούν. 1271) » 299 

υπέρ τής έν Πάτμφ μονής-—έπικύρωσις φορολογικών απαλλαγών εις τέσσαρα 

πλοιάρια τής μονής κτλ. 
— Πρωτότυπον (χάρτης 0,14 Χ 0,29 — άρχεϊον Μονής, άρ. 53, α'). 

40. 'Ορισμός Μιχαήλ Η' τοδ Παλαιολόγου (Ιούν. 1280) » 303 

υπέρ τής έν Πάτμφ μονής· — έπικύρωσις φορολογικών απαλλαγών είς τέσσαρα 

πλοιάρια της μονής κτλ. 
— Πρωτότυπον (χάρτης 0,135 Χ 0,255 — άρχεϊον Μονής, άρ. 65, α'). 

41. 'Ορισμός Ανδρόνικου Β' τοδ Παλαιολόγου (Μάιος 1283) » 307 

υπέρ της έν Πάτμφ μονής- — έπικύρωσις φορολογικών απαλλαγών είς τέσσαρα 

πλοιάρια τής μονής κτλ. 
— Πρωτότυπον (χάρτης 0,165 Χ 0,245 — άρχεϊον Μονής, άρ. 65, δ'). 

42. Ορισμός 'Ανδρόνικου Β' τοδ Παλαιολόγου ('Οκτ. 1290) » 310 

προς δημόσιον λειτουργον (τον δοΰκα τής Κώ Γεώργιον Βαλσάμωνα)- δπως μεριμνήση 

<&crre ή έν Κφ μονή τοΰ "Αλσους μή άδικήται ύπο τοΰ επισκόπου τής νήσου. 
— Πρωτότυπον (χάρτης 0,17 Χ 0,27 —άρχεϊον Μονής, άρ. 72). 

43. 'Ορισμός 'Ανδρόνικου Β' τοδ Παλαιολόγου ( Σεπτ. 1321) » 313 

προς δημόσιον λειτουργον (τόν δοΰκα τής Λήμνου Ίωάννην Βαλσάμωνα)- δπως 

πο:ραδώση είς τάς έν Λήμνφ κτήσεις τής μονής Πάτμου 23 πάροικους τοϋ δημοσίου. 
— Πρωτότυπον (χάρτης 0,21 Χ 0,305 — άρχεϊον Μονής, άρ. 91). 

44. Πρόσταγμα 'Ανδρόνικου Γ' τοδ Παλαιολόγου ( Αδγ. 1340) » 317 

προς τόν μητροπολίτην Χίου- δπως ή [έν Χίφ] μονή τοϋ αποστόλου Θωμά παρα-

δ«θ?) είς τους μοναχούς τής Πάτμου κτλ. 
— Πρωτότυπον (χάρτης, 0,160 Χ 0,213 — άρχεϊον Μονής, άρ. 73). 

45. Βασιλικόν - Όρισμός Δημητρίου τοδ Παλαιολόγου (Νοέμβρ. 1448 ;) » 320 

προς τους κεφαλάδες της Λήμνου- δπως μεριμνήσουν υπέρ τοΰ οικονόμου τοΰ [έν 

Λήμνφ] μετοχίου τής Πάτμου Μεθοδίου, δστις έ'χει συνοριακάς διαφοράς προς τους 

μοναχούς [τοΰ έν Λήμνφ μετοχίου] της [αγιορείτικης] μονής της Λαύρας, καί δστις 

Oik λαμβάνη, έφ' δρου ζωής, τά πέντε νομίσματα άτινα καταβάλλουν εις τό Βτπμόσιον 

τρεις πάροικοι κατέχοντες πρώην κτήματα τής μονής Πάτμου. 
— Πρωτότυπον (χάρτης 0,28 Χ 0,17 — άρχεϊον Μονής, άρ. 106). 

46. Πιττάκιον 'Αλεξίου Α' τοδ Κομνηνοδ ( Ιούν. 1087 ) » 327 

προς το σέκρετον τών οίκειακών καί το σέκρετον τοϋ γενικοΰ- — δπως καταστρωθη 

το χρυσόβουλλον δι' οδ παρεχωροϋντο είς τον μοναχον Χριστόδουλον κτήσεις έν 

Λέρφ καί Λειψφ, παραδοθούν δέ είς αυτόν κεκυρωμένα αντίγραφα τοϋ πιττακίου. 

' Η κατάστρωσις εις τό σέκρετον τών οίκειακών : 

— Κεκυρωμένον συλλογικόν άντίγραφον τοϋ 1099 ή 1114 (άρχεϊον Μονής, άρ. 50). 

Ή κατάστρωσις είς τό σέκρετον τοϋ γενικού: 
— Άπλοϋν άντίγραφον ΙΑ' αί. (χάρτης 0,48 Χ 0,36 — άρχεϊον Μονής, άρ. 63). 
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47. Πιττάκιον "Αννης τής Δαλασσηνής ('Ιούν. 1087) σελ. 331 

προς τόν βασιλικον νοτάριον τοΰ σεκρέτου τοϋ Μυρελαίου· — δπως καταστρωθή 

εις το σέκρετον τοϋ Μυρελαίου το χρυσόβουλλον τοΰ υΐοΰ της ['Αλεξίου Α' Κομνηνοΰ], 

δι' ού παρεχωροΰντο εις τόν μοναχον Χριστόδουλον κτήσεις έν Λειψφ καί Λέρφ κτλ., 

παραδοθούν δέ εις τον ενδιαφερόμενον κεκυρωμένα αντίγραφα τοΰ πιττακίου. 
Α — Κεκυρωμένον (μέ τάς ύπογραφάς τών σεκρετικών) άντίγραφον ΙΑ' αί. (χάρτης 0,59 Χ (1,39, 
άρχεϊον Μονής, άρ. 48). 
Β — Κεκυρωμένον συλλογικόν άντίγραφον τοϋ 1099 ή 1114 (άρχεϊον Μονής, άρ. 50). 

48. Πιττάκιον 'Αλεξίου Α' τοδ Κομνηνοδ ( 'Απρ. 1088) » 336 

προς τά σέκρετα τών οίκειακών, τοΰ γενικοΰ λογοθεσίου, τοϋ στρατιωτικοΰ λογο-

θεσίου καί τής βασιλικής σακέλλης- — δπως καταστρωθή εις τά έν λόγφ σέκρετα τό 

χρυσόβουλλον δι' οδ παρεχωρεϊτο είς τον Χριστόδουλον ή Πάτμος, παραδοθοΰν δέ 

είς αυτόν κεκυρωμένα αντίγραφα τοϋ παρόντος πιττακίου. 
— Κεκυρωμένον συλλογικόν άντίγραφον, τοϋ 1099 ή 1114 (χάρτης 8,065 Χ 0,260, άρχεϊον Μο
νής, άρ. 50), ένθα έχουν αντιγραφή τά ύπο τών τεσσάρων σεκρέτων χορηγηθέντα είς τόν Χρι
στόδουλον κεκυρωμένα αντίγραφα. 

49. Πιττάκιον "Αννης τής Δαλασσηνής ( Μάιος 1088) » 342 

προς τά σέκρετα τών οίκειακών, τής σακέλλης, τοΰ γενικοΰ λογοθεσίου καί τοϋ 

στρατιωτικού λογοθεσίου- — δπως έλεγχθή αν όντως διεγράφησαν έκ τών σεκρετικών 

χαρτιών πασαι αί φορολογικαί καί άλλαι υποχρεώσεις τής νήσου Πάτμου, ήτις 

παρεχωρήθη είς τόν Χριστόδουλον κτλ., παραδοθούν δέ εις τόν ενδιαφερόμενον 

κεκυρωμένα αντίγραφα τοΰ παρόντος πιττακίου. 
— Κεκυρωμένον συλλογικόν άντίγραφον, τοϋ 1099 ή 1114 (χάρτης 8,065 Χ 0,260, άρχεϊον Μο
νής, άρ. 50), ένθα έχουν αντιγραφή τά ΰπό τών τεσσάρων σεκρέτων χορηγηθέντα είς τόν Χριστό
δουλον κεκυρωμένα αντίγραφα. 

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ 

"Εγγραφα αναφερόμενα εις τήν έν Πάτμφ μονήν, γενικωτέρου περιεχομένου : άρ. 6, 14, 15, 17, 

20, 26, 46, 47, 48, 49, Παράρτ. άρ. Α, Β, Γ. 

"Εγγραφα αναφερόμενα εις είδικώτερα θέματα : 

— μοναί, μετόχια καί κτήσεις εις παρακειμένας νήσους : άρ. 3, 4, 5, 15, 16, 18, 19, 26, 

31, 32, 34, 42, 46, 47, Παράρτ. άρ. Α, Β, Γ. 

— μοναί, μετόχια καί κτήσεις έν Μικροί 'Ασία : 1, 2, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 27, 

28, 29, 30, 35, Παράρτ. άρ. Α. 

— παροχή σίτου έκ Κρήτης καί νομισμάτων : άρ. 8, 22. 

— μετόχια καί κτήσεις έν Κρήτη : άρ. 21, Παράρτ. άρ. Λ. 

— μετόχια καί κτήσεις έν Λήμνφ : άρ. 15, 43, 45, Παράρτ. άρ. Α, Β, Γ. 

— μετόχιον έν Χίφ : άρ. 44. 

— πλοία τής μονής : άρ. 7, 8, 9, 11, 23, 24, 33, 36, 39, 40, 41. 

"Εγγραφα άσχετα προς τήν έν Πάτμφ μονήν : 

άρ. 1 (1073, δωρεά κτημάτων παρά τήν Μίλητον είς τόν πρωτοπρόεδρον Άνδρόνικον)-

2 (1073, μονή Καβαλλούρη έν Στροβίλφ)· — 3 (1079, κελλία Σκηνούρη έν Κ φ ) ' — 4 καί 5 

(1085 καί 1087 μονή Χριστοδούλου έν Κώ) - — 3 7 καί 38 (μοναί Λάτρου). 
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ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗΝ ΣΕΙΡΑΝ 

παρούσα 
Χρονολογία άρχεϊον Movrfi έκδ. MM έκδοσις 

1073 Φεβρ. — Χρυσόβουλλον Μιχαήλ Ζ' Αούχα. άρ. 51 άρ. 1, σ. 1-3 άρ. 1 

1073 Αΰγ. —Χρυσόβουλλον Νικηφόρου Γ'Βοτανειάτου άρ. 2 καί Ι άρ. 5, σ. 19-21 » 2 

1079 'Οκτ. — Χρυσόβουλλον Νικηφόρου Γ' Βοτανειάτου άρ. 3 άρ. 6, σ. 21-23 » 3 

1085 Μάρτ. — Χρυσόβουλλον 'Αλεξίου Α' Κομνηνοΰ άρ. 4 άρ. 7, σ. 23-25 » 4 

1087 Μάιος — Χρυσόβουλλον 'Αλεξίου Α' Κομνηνοΰ άρ. 5 καί 6 άρ. 8, σ. 25-28 » 5 

1087 Ιούν. — Πιττάκιον 'Αλεξίου Α' Κομνηνοΰ άρ. 50,63 άρ. 9, σ. 29 » 46 

1087 Ιούν. — Πιττάκιον "Αννης Δαλασσηνής άρ. 48,50 άρ. 11, σ. 32-33 » 47 

1088 'Απρ. — Χρυσόβουλλον 'Αλεξίου Α' Κομνηνοΰ άρ. 7, 47, 50, 

8, 9, 53 καί έν άκατάγραφον άρ. 13, σ. 44-49 » 6 

1088 'Απρ. —Χρυσόβουλλον 'Αλεξίου Α' Κομνηνοΰ άρ. 10,11, 

12,13,14 άρ. 15, σ. 51-53 » 7 

1088 'Απρ. —Πιττάκιον 'Αλεξίου Α' Κομνηνοΰ άρ. 50 άρ. 14σ. 49-51 » 48 

1088 Μάιος — Πιττάκιον "Αννης Δαλασσηνής άρ. 50 άρ. 16, σ. 53-55 » 49 

1099 ή 1114 Ίούλ. — Λύσις 'Αλεξίου Α' Κομνηνοΰ άρ. 50 άρ. 22, σ. 94-95 » 18 

1119 Ίούλ. —Χρυσόβουλλον Ιωάννου Β' Κομνηνοΰ άρ. 17,15, 16, 

18,19 άρ. 24, σ. 99-101 » 8 

1145 Μάρτ.— Λύσις Μανουήλ Α' Κομνηνοΰ άρ. Β'10 άρ. 26, α. 104-105 » 19 

1158 Σ ε π τ . — Λύσις Μανουήλ Α' Κομνηνοΰ άρ. Α ' 9 άρ. 28, σ. 110-113 )) 20 

1176 'Απρ. — Πρόσταξις Μανουήλ Α' Κομνηνοΰ άρ. 60 άρ. 30, σ. 117-119 » 22 

1186 Ίαν. — Χρυσόβουλλον Ίσαακίου Β' 'Αγγέλου άρ. 20,21,22 άρ. 31, σ. 119-121 » 9 

1186 Λογ. —Χρυσόβουλλον Ίσαακίου Β' 'Αγγέλου άρ.23 άρ. 32, σ. 121-122 » 10 

1196 Νοέμ. —Λύσις 'Αλεξίου Γ' 'Αγγέλου άρ. 56 άρ. 36, σ. 130-133 » 21 

1197 Νοέμ. — Χρυσόβουλλον'Αλεξίου Γ' 'Αγγέλου άρ. 24, 25 άρ. 38, σ. 137-139 » 11 

1201 'Απρ. — Χρυσόβουλλον 'Αλεξίου Γ' 'Αγγέλου άρ. 76 άρ. 63, σ. 179-180 » 12 

1214 'Απρ. — Πρόσταξις Θεοδώρου Α'Λασκάρεως άρ. 53 άρ. 52, σ. 165-166 » 23 

1221 Μάρτ. — Χρυσόβουλλον Θεοδώρου Α' Λασκάρεως άρ. 26 άρ. 64, σ. 180-182 » 13 

1244 'Απρ. — 'Ορισμός Ιωάννου Γ' Δούκα Βατατζή άρ. 53 άρ. 66, σ. 183 » 24 

1258 Ό κ τ . — 'Ορισμός Ιωάννου Δ' Δούκα Λασκάρεως άρ. 113 άρ. 73, σ. 195-196 » 25 

1258 Ό κ τ . — 'Ορισμός Ιωάννου Δ' Δούκα Λασκάρεως άρ. 57 άρ. 74, σ. 196-197 » 26 

1259 Μάιος — Χρυσόβουλλον Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου άρ. 27, 28, 

29, 30 άρ. 76, σ. 199-201 » 14 

1259 Μάιος — 'Ορισμός Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου άρ. 28 άρ. 77, σ. 201-202 » 27 

1259 Ίούλ. — 'Ορισμός Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου άρ. 78, 28 άρ. 78, σ. 202 » 28 

post 1259 — 'Ορισμός Θεοδώρας, συζύγου Μιχαήλ Η' άρ. 31,32 άρ. 80, σ. 204-205 » 31 

1262 Μάιος —'Ορισμός Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου άρ. 79 άρ. 84, σ. 210 » 29 

1262 Σεπτ.—'Ορισμός Μιχαήλ Η ' Παλαιολόγου άρ. 61 άρ. 86, σ. 212-214 » 30 

ante 1263 —'Ορισμός Θεοδώρας, συζύγου Μιχαήλ Η' άρ.31,32 à?. 80, σ.205 » 32 

1264 Ιούν. — 'Ορισμός Η' Μιχαήλ Παλαιολόγου άρ. 65 (γ ), 59 άρ. 89, σ. 219 » 33 

1268 ΑΟγ. — 'Ορισμός Θεοδώρας ή Μιχαήλ Η' άρ. 65 (β') άρ. 92, σ. 224-225 » 34 

1269 Ίούλ. —'Ορισμός Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου (άκατάγραφον) (άνέκδοτον ) άρ. 35 

1269 Ί ο ύ λ . — Όρισμός Θεοδώρας, συζύγου Μιχαήλ Η' άρ. 54 άρ. 93, σ. 225-226 » 36 

1270 ή 1285 ή 1300 ή 1315, Μάιος - Γράμμα 

Μιχαήλ Η' ή 'Ανδρόνικου Β' Παλαιολόγου άρ.64 (β') appendix, σ. 430 » 37 

20 
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1270 ή 1285 ή 1300 ή 1315, Μάιος — Πρόσταγμα 

Μιχαήλ Η' ή 'Ανδρόνικου Β' Παλαιολόγου άρ. 64 (α' ) appendix, σ. 429-430 » 38 

1271 Ιούν. —'Ορισμός Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου άρ. 53 ( α ) άρ. 94, σ. 226-227 » 39 

1280 Ιούν. — Όρισμός Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου άρ. 65 (α' ) άρ. 101, σ. 238 » 40 

1283 Μάιος — Όρισμός 'Ανδρόνικου Β' Παλαιολόγου άρ. 65 (δ' ) άρ. 99, σ. 235-236 » 41 

1290 Ό κ τ . — Όρισμός 'Ανδρόνικου Β' Παλαιολόγου άρ. 72 άρ. 705,σ.246-247 » 42 

1292 Νοέμ. — Χρυσόβουλλον 'Ανδρόνικου Β' Παλαιολόγου άρ. 32,33, 

34, 38 άρ. .700,σ.236-237 » 15 

1321 Σεπτ. — 'Ορισμός 'Ανδρόνικου Β' Παλαιολόγου άρ. 91 άρ. 770,σ.254-255 » 43 

1323 Μάρτ. — Χρυσόβουλλον 'Ανδρόνικου Β' Παλαιολόγου άρ. 58 άρ. ΙΙΙ,σ.255-256 » 16 

1329 Ίαν. — Χρυσόβουλλον 'Ανδρόνικου Γ' Παλαιολόγου άρ. 39, 40 άρ. 10£,σ.25Ο-252 » 17 

1340 Αΰγ. — Πρόσταγμα 'Ανδρόνικου Γ' Παλαιολόγου άρ. 73 άρ. 114, σ. 259 » 44 

1448( ;) Νοέμ — Βασιλικόν -Όρισμός Δημητρίου Παλαιολόγου άρ. 106 άρ. 7ί3,σ.258-259 » 45 

ΤΓΠΟΠΤΑ ή Π Λ Α Σ Τ Α : 

1086 Δέκ. — Χρυσόβουλλον 'Αλεξίου Α' Κομνηνοΰ άρ. 42,43,45, 

46 καί εν άκατάγραφον (άνέκδοτον) Παράρτ. Α 

1326 Δεκ. — Χρυσόβουλλον 'Ανδρόνικου Γ Παλαιολόγου άρ. 37,38 άρ. 207,σ.248-25Ο » Β 

1331 Ίούλ. —Χρυσόβουλλον'Ανδρόνικου Γ'Παλαιολόγου άρ.41 καί κώδιξ 

Vind. hist. gr. 48 άρ. Ι6>9,σ.252-254 » Γ 

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 

Τά περιγραφόμενα καί εκδιδόμενα είς τόν παρόντα τόμον έγγραφα παραδίδονται : 

α'— είςτό π ρ ω τ ό τ υ π ο ν 34, ήτοι : 

— χρναόβουλλοι λόγοι καί χρυσόβουλλα σιγίλλια 15, ήτοι : άρ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 

12, 14, 15 (περγαμηνή), 16 (περγ.), 17 (περγ.). 

— λύσεις - προστάξεις - προστάγματα - ορισμοί - πιττάκια κλπ. 19, ήτοι : άρ. 23, 24, 25, 28, 

29, 30, 33, 34, 35, 36(;), 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 (βασιλικόν). 

β'— είς α ν τ ί γ ρ α φ α τ ή ς α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ ι κ ή ς γ ρ α μ μ α τ ε ί α ς 6, ήτοι : άρ. 2(Β), 

7(B), 7(Γ), 7(Δ), 8(B), 8(Γ) . 

γ '—είς κ ε κ υ ρ ω μ έ ν α α ν τ ί γ ρ α φ α 14, ήτοι: άρ. 6(B), 6(E), 9(B), 9(Γ), 11(B), 13, 

15(B), 15(Γ), 19, 20, 21, 22, 33(B), 47(A). 

δ '— είς κ ε κ υ ρ ω μ έ ν α σ υ λ λ ο γ ι κ ά α ν τ ί γ ρ α φ α 11, ήτοι : άρ. 1, 5(B), 6(Γ), 14(B), 

18, 27, 28(B), 46(A), 47(B), 48, 49. 

ε ' - ε ί ς ά π λ α α ν τ ί γ ρ α φ α 12, ήτοι : άρ. 6(Δ), 6(Ζ), 6 ( H ) , 8(Δ), 8(E), 14(Γ), 14(Δ), 

15(Δ), Παράρτ. Α(ε), Β(β), 26, 46. 

ς'— εις ά π λ α σ υ λ λ ο γ ι κ ά α ν τ ί γ ρ α φ α 4, ήτοι : άρ. 31(A), 31(B), 32(A), 32(B). 

ζ '— είς π ε π ο ι η μ έ ν α α ν τ ί γ ρ α φ α 7, ήτοι : άρ. 17(B), Παράρτ. άρ. Α(α), Α(β), Α(γ), 

Α(δ), άρ. Β(α), άρ. Γ(«) 

η ' — εις φ ι λ ο λ ο γ ι κ ά α ν τ ί γ ρ α φ α 1, ήτοι : Παράρτ. άρ. Γ(β). 
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ΕΓΓΡΑΦΑ TOT ΛΡΧΕΙΟΤ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΤ 
ΟΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ Ε Ι Σ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΟΜΟΝ 

1. Χάρτης : 1,430 Χ 0,425 (τεμάχια τρία : 0,44 f 0,475 + 0,515) 
Αντίγραφον της αυτοκρατορικής γραμματείας, τέλους ΙΑ' αι. 
Χρυσόβουλλον Νικηφόρου Γ' Βοτανειάτου (Αίίγ. 1079) Είς την παροϋσαν έκδοσιν άρ 2(B) 

2. Χάρτης : (0,98 + 0,22=) 1,20 Χ 0,41 (τεμάχια τρία : 22 -"- 55 + 43 έκ.) 
Πρωτότυπον. 
Κρυσόβουλλον Νικηφόρου Γ' Βοτανειάτου (Αίίγ. 1079) » 2(A) 

3. Χάρτης : 1,94 Χ 0,39 (τεμάχια τέσσαρα : 40 -| 47 + 54 + 53 έκ.) 

Πρωτότυπον. 
Χρυσόβουλλον Νικηφόρου Γ' Βοτανειάτου ("Οκτ. 1079) » 3 

4. Χάρτης : 1,26 Χ 0,416 (τεμάχια τρία : 49 + 52 + 25 έκ.) 

Πρωτότυπον. 
Κρυσόβουλλον 'Αλεξίου Α' Κομνηνού (Μάρτ. 1085 ) » 4 

5. Χάρτης : 2,13 Χ 0,38 (τεμάχια τέσσαρα : 54 + 53 + 54 + 52 έκ.) 

Πρωτότυπον. 
Χρυσόβουλλον 'Αλεξίου Α' Κομνηνού (Μάιος 1087) » 5(A) 

6. Χάρτης : 0,61 Χ 0,260 (άκέφαλον)· τεμάχιον έχπεατον ά,πο τήν αρχήν τοϋ μακρότατου εΕληταρίου, 
τερί οδ βλ. κατωτέρω, άρχεΐον Μονής, άρ. 50. 
Κεκυρωμένον συλλογικον άντίγραφον, τέλους ΙΑ' ή1 άρχων IB' αί. 
Χρυσόβουλλον 'Αλεξίου Α' Κομνηνού (Μάιος 1087) » 5(B) 

7. Χάρτης : 1,42 Χ 0,40 (τεμάχια τρία : 49 + 44,5 + 48,5 έκ.)· άκέφαλον καί κολοβόν. 
Πρωτότυπον. 
Χρυσόβουλλον 'Αλεξίου Α' Κομνηνού ('Απρ. 1088) » 6(Α) 

8. Χάρτης : (1,09 + 0,51=) 1,60 Χ 0,295 (τεμάχια τρία : 44 + 43 + 22 έκ.)· κολοβόν. 
Αντίγραφον ΙΔ' αϊ. 

Χρυσόβουλλον 'Αλεξίου Α' Κομνηνού ('Απρ. 1088) » 6(Δ) 
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9. Χάρτης : 0,63 Χ 0,46. 

Κεκυρωμένον άντίγραφον, τοϋ έτους 1822. 

Χρυσόβουλλον 'Αλεξίου Α ' Κομνηνού {'Απρ. 1088) άρ. 6 ( E ) 

10. Χάρτης : (0,20 + 0 , 9 1 5 = ) 1,115 Χ 0,30 (τεμάχια τρία : 60 + 36,5 + 15 έκ.) 

Πρωτότυπον. 

Χρυσόβουλλον 'Αλεξίου Α ' Κομνηνού ('Απρ. 1088) » 7(A) 

11. Χάρτης : 0,78 Χ 0,30 (τεμάχια δύο : 42 + 36 έκ.)· άκέφαλον. 

Άντίγραφον της αυτοκρατορικής γραμματείας, Ι Α ' αϊ. 

Χρυσόβουλλον 'Αλεξίου Α ' Κομνηνού ('Απρ. 1088 ) » 7(Β) 

12. Χάρτης : 0,83 Χ 0,32 (τεμάχια δύο : 43,5 + 39,5 έκ.) · άκέφαλον. 

Άντίγραφον της αυτοκρατορικής γραμματείας, Ι Α ' al. 

Χρυσόβουλλον Αλεξίου Α ' Κομνηνού ('Απρ. 1088) » 7 ( Γ ) 

13. Χάρτης : 0,68 Χ 0,42. 

Άντίγραφον της αυτοκρατορικής γραμματείας, μέσα I B ' αί. 

Χρυσόβουλλον Αλεξίου Α' Κομνηνού ( Ά π ρ . 1088) » 7 ( Δ ) 

14. Χάρτης : 0,585 Χ 0,34 (τεμάχια δύο : 42,5 + 16 έκ.)- άκέφαλον. 

Κεκυρωμένον άντίγραφον, Μάιος [1171]. 

Χρυσόβουλλον 'Αλεξίου Α' Κομνηνού ( Ά π ρ . 1088) » 7 ( Ε ) 

15. Χάρτης : 0,97 Χ 0,33 (τεμάχια δύο : 52 + 45έ κ . ) . 

Άντίγραφον της αυτοκρατορικής γραμματείας, I B ' αί. 

Χρυσόβουλλον 'Ιωάννου Β' Κομνηνού (Ίούλ. 1119) » 8 ( B ) 

16. Χάρτης : 0,67 Χ 0,38. 

Άντίγραφον της αυτοκρατορικής γραμματείας, μέσα I B ' αί. 

Χρυσόβουλλον 'Ιωάννου Β ' Κομνηνού (Ίούλ. 1119) » 8 ( Γ ) 

17. Χάρτης : 0,416 Χ 0,335 (τεμάχια δύο : 0,39 + 0,26)· ελλιπές καΐ κολοβόν. 

Πρωτότυπον. 

Χρυσόβουλλον 'Ιωάννου Β ' Κομνηνού (Ίούλ. 1119) » 8 ( A ) 

18. Χάρτης : 0,39 Χ 0,30. 

Άπλοϋν άντίγραφον, I B ' αί. 

Χρυσόβουλλον 'Ιωάννου Β' Κομνηνού (Ίούλ. 1119) » 8 ( Δ ) 

19. Χάρτης : 0,44 Χ 0,32. 

Άντίγραφον Ι Ζ ' αί. 

Χρυσόβουλλον Ιωάννου Β' Κομνηνού (Ίούλ. 1119) » 8 ( E ) 

20. Χάρτης : 1,19 Χ 0,35 (τεμάχια δύο : 67 + 52 έκ.) 

Πρωτότυπον. 

Χρυσόβουλλον Ίσαακίου Β' 'Αγγέλου ( Ί α ν . 1186) » 9 ( A ) 

2 1 . Χάρτης : 0,98 Χ 0,35 (τεμάχια δύο : 49 + 49 έκ.) . 

Κεκυρωμένον άντίγραφον, τέλους I B ' αί. 

Χρυσόβουλλον Ίσαακίου Β' 'Αγγέλου ( Ί α ν . 1186) » 9(B) 

22. Χάρτης : 0,592 Χ 0,42. 

Κεκυρωμένον άντίγραφον, ολίγον προ τοϋ Νοεμβρ. 1197. 

Χρυσόβουλλον Ίσαακίου Β ' Α γ γ έ λ ο υ ( Ί α ν . 1186) » 9 ( Γ ) 

23 . Χάρτης : 1,05 Χ 0,424 (τεμάχια δύο : 48,5 + 56,5 έκ.) . 

Πρωτότυπον. 

Χρυσόβουλλον Ίσαακίου Β ' Α γ γ έ λ ο υ (Αΰγ. 1186) » 10 

24. Χάρτης : 0,80 Χ 0,28 (τεμάχια δύο : 54 + 33 έκ.)· κολοβόν. 

ΙΙρωτότυπον. 

Χρυσόβουλλον Αλεξίου Γ ' 'Αγγέλου (Νοέμβρ. 1197) » 11(A) 

25. Χάρτης : 0,455 Χ 0,344. 

Κεκυρωμένον άντίγραφον, τέλους I B ' α!. 

Χρυσόβουλλον Αλεξίου Γ ' 'Αλεξίου (Νοέμβρ. 1197 ) » 11(B) 

26. Χάρτης : 0,69 Χ 0,245. 

Κεκυρωμένον άντίγραφον, Ι Γ ' αί. 

Χρυσόβουλλον Θεοδώρου Α ' Λασκάρεως (Μάρτ. 1221 ) » 13 

27. Χάρτης : 1,10 Χ 0,31 (τεμάχια δύο : 55 + 55 έκ.)· άκέφαλον. 

Πρωτότυπον. 

Χρυσόβουλλον Μιχαήλ Η ' Παλαιολόγου (Μάιος 1259) » 14(A) 
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28. Χάρτης : 0,60 Χ 0,25. 
Κεκυρωμένον συλλογικον άντίγραφον, μέσων ΙΓ' αί. — Έν αύτφ περιέχονται : 
— στ. 1 - 60 : Χρυσόβουλλον Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου (Μάιος 1259) άρ. 14(B) 
— στ. 61 - 73 : 'Ορισμός Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου (Μάιος 1259) » 27 
— στ. 74 - 86 : 'Ορισμός Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου (Ίούλ. 1259 ) » 28(B) 

29. Χάρτης : 0,38 Χ 0,275. 
Άπλοϋν άντίγραφον ΙΓ ' αί. 
Χρυσόβουλλον Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου (Μάιος 1259) » 14(Γ) 

30. Χάρτης : 0,64 Χ 0,47. 
Άντίγραφον I H ' αί. 
Χρυσόβουλλον Μιχαήλ ΙΓ Παλαιολόγου (Μάιος 1259) » 14(Δ) 

31. Χάρτης : 0,54 Χ 0,29 (τεμάχια δύο : 32,5 + 22 έκ.)· άκέφαλον. 
Άπλοϋν συλλογίκον άντίγραφον, ΙΓ' αί. — Έ ν αύτφ περιέχονται : 
— στ. 1 - 5 : 'Ορισμός Θεοδώρας, συζύγου Μιχαήλ Η' (ολίγον προ τοΰ Μαίου 1263) » 32(A) 
— στ. 6 - 14 : 'Ορισμός Θεοδώρας, συζύγου Μιχαήλ Η' (ολίγον μετά το 1259) » 31(A) 
— στ. 15 κέ. δύο πατριαρχικά. 

32. Χάρτης : 0,57 Χ 0,43. 
Άπλοϋν άντίγραφον τοΰ ύπ' άρ. 31, ΙΖ' ή IH' αί. 
—'Ορισμός Θεοδώρας, συζύγου Μιχαήλ Η' (ολίγον προ τοϋ Μαίου 1263) » 32(B) 
—'Ορισμός Θεοδώρας, συζύγου Μιχαήλ Η' (ολίγον μετά τό 1259) » 31(B) 

33. ΙΙεργαμηνή : 0,85 Χ 0,28. 
Κεκυρωμένον άντίγραφον, ΙΓ' αί. 
Χρυσόβουλλον 'Ανδρόνικου Β' Παλιολόγου (Νοέμβρ. 1292) » 15(B) 

34. Χάρτης : 0,635 Χ 0,47. 
Κεκυρωμένον άντίγραφον I H ' αί. 
Χρυσόβουλλον 'Ανδρόνικου Β' Παλαιολόγου (Νοέμβρ. 1292) » 15(Γ) 

37. Περγαμηνή : 0,54 Χ 0,37. 
Πεποιημένον άντίγραφον. 
Χρυσόβουλλον 'Ανδρόνικου Γ' Παλαιολόγου (Δεκ. 1326) Παράρτ. » Β(Α) 

38. Χάρτης (δίφυλλον) : 34 Χ 22 έκ. 

Άντίγραφον Ι θ ' αί. 
Χρυσόβουλλον Ανδρόνικου Γ' Παλαιολόγου (Δεκ. 1326) Παράρτ. » Β (Β) 

39. Περγαμηνή : 1,15 Χ 0,27 (τεμάχια δύο : 63,5 + 52 έκ.) 
Πρωτότυπον. 
Χρυσόβουλλον 'Ανδρόνικου Γ' Παλαιολόγου (Ίαν. 1329 ) » 17 (Α ) 

40. Περγαμηνή : 0,63 Χ 0,26 (τεμάχια δύο : 44 + 19 έκ.). 

Πεποιημένον άντίγραφον. 
Χρυσόβουλλον 'Ανδρόνικου Γ' Παλαιολόγου (Ίαν. 1329) » 17(B) 

41. Περγαμηνή : 0,43 Χ 0,295. 
Πεποιημένον χρυσόβουλλον ΙΔ' αί. 
Χρυσόβουλλον Άνδρονίκου Γ' Παλαιολόγου (Ίούλ. 1331 ) Παράρτ. » Γ 

42. Περγαμηνή : 0,40 Χ 0,31. 
Πεποιημένον άντίγραφον, ΙΖ' ή IH' αί. 
Χρυσόβουλλον 'Αλεξίου Α' Κομνηνού (Δεκ. 10861) Παράρτ. » Α(Γ) 

43. Χάρτης : 0,57 Χ 0,43. 
Πεποιημένον άντίγραφον I T ' ή ΙΖ' αί. 
Χρυσόβουλλον 'Αλεξίου Α' Κομνηνοδ (Δεκ. 1086!) Παράρτ. » Α(Β) 

45. Χάρτης : 0,58 Χ 0,43. 
Πεποιημένον άντίγραφον I T ' ή ΙΖ' αϊ. 
Χρυσόβουλλον 'Αλεξίου Α' Κομνηνοδ (Δεκ. 10861) Παράρτ. » Α(Δ) 

46. Χάρτης (δίφυλλον) : 0,45 Χ 0,30. 
Άντίγραφον I H ' cit. 
Χρυσόβουλλον "Αλεξίου Α' Κομνηνοδ (Δεκ. 10861 ) Παράρτ. » Α(Ε) 

47. Χάρτης : 1,285 Χ 0,435 (τεμάχια τρία : 29 + 37 + 60 + 39,5 έκ.)· άκέφαλον καΐ κολοβόν. 
Κεκυρωμένον άντίγραφον, τοϋ ίτους 1097. 
Χρυσόβουλλον Αλεξίου Α' Κομνηνού (Άπρ. 1088) » 6(B) 
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48. Χάρτης : 0,59 Χ 0,39. 

Κεκυρωμένον άντίγραφον Ι Α ' αί. 

Πιττάκιον Ά ν ν η ς της Δαλασσηνης (Ιούν. 1087) άρ. 47(A) 

50. Χάρτης : μακρότατον είλητάριον 7,455 Χ 0,260· προσθετέον έν αρχή καί τό έκπεσον τεμάχιον (0,61 

Χ 0,260, άκέφαλον), βπερ έ ν τ φ ά ρ χ ε ί ω της Μονής φέρεται καταγεγραμμένον ΰ π ' ά ρ . 6. Συνολικον 

μήκος : 0,61 + 7,455 = 8,065. Τεμάχια είκοσι : 24 + 37 + 31 + 47 + 46,5 + 42,5 + 33,5 + 

43 + 46 + 45 + 44,5 + 46,5 + 47 + 41 + 33 + 34 + 40 + 43 + 37 + 45 έκ. 

Κεκυρωμένον συλλογικον άντίγραφον, τέλους ΙΑ ' ή άρχων I B ' αί. 

Τ α έν αΰτφ περιεχόμενα έγγραφα αντιστοιχούν προς τα της παρούσης εκδόσεως ώς ακολούθως : 

-στ. 1 - 53 (εϊς τό έν αρχή άκέφαλον τεμάχιον, το καταγεγραμμένον ύ π ' άρ. 6) : Χρυσόβουλλον 

Αλεξίου Α' Κομνηνού (Μάιος 1087) » 5 ( B ) 

— στ. 54 - 182 : Χρυσόβουλλον 'Αλεξίου Α' Κομνηνού (Άπρίλ . 1088 ) » 6 (Γ ) 

— στ. 183 - 206, 207 - 225, 226 - 239, 240 - 252 : Πιττάκιον Αλεξίου Α ' Κομνηνού (Άπρίλ . 1088) » 48 

στ. 253 - 273, 274 - 291, 292 - 309, 310 - 325 : Πιττάκιον Ά ν ν η ς Δαλασσηνης (Μάιος 1 0 8 8 ) . . » 49 

— στ. 326 - 338 : Πιττάκιον 'Αλεξίου Α ' Κομνηνού (Ιούν. 1087 ) » 46 

— στ. 339 - 369 : Πιττάκιον Ά ν ν η ς της Δαλασσηνής (Ιούν. 1087) » 47(B) 

— στ. 423 - 439 : Λύσις Αλεξίου Α' Κομνηνού (Ίούλ. 1099 ή 1114) » 18 

5 1 . Χάρτης : 2,40/2,51 Χ 0,252 (τεμάχια τέσσαρα : 56/45 + 08 + 05 + 02 έκ.)· άκέφαλον, κολοβόν. 

Κεκυρωμένον συλλογικόν άντίγραφον, άρχων Ι Γ ' αί. 

— στ. 1 - 65 : Χρυσόβουλλον Μιχαήλ Ζ ' Δούκα (Φεβρ. 1073) » 1 

52. Χάρτης (δίφυλλον) : 0,43 Χ 0,275. 

Άντίγραφον Ι θ ' αί. 

Χρυσόβουλλον Αλεξίου Α" Κομνηνού ( Ά π ρ . 1088 ) » 6( Ζ) 

53. Χάρτης (0,442 Χ 0,292), εφ' ού έχουν έπικολληΟη τρία έγγραφα έν πρωτοτυπώ: 

α' (0,14 Χ 0,29 ) 'Ορισμός Μιχαήλ Η ' Παλαιολόγου (Ιούν. 1271 ) » 39 

β' (0,16 Χ 0,26) Πρόσταξις Θεοδώρου Α' Αασκάρεως (Φεβρ. 1214) » 23 

γ ' (0,09 Χ 0,24) 'Ορισμός Ιωάννου Γ ' Δούκα Βατατζή ( Ά π ρ . 1244) » 24 

54. Χάρτης: 0,22 Χ 0,25. 

Άντίγραφον Γ;] 

'Ορισμός Θεοδώρας, συζύγου Μιχαήλ Η ' Παλαιολόγου (Ίούλ. 1269) » 36 

56. Χάρτης: 0,43 Χ 0,265. 

Κεκυρωμένον άντίγραφον I B ' αί. 
Λύσις Αλεξίου Ι " 'Αγγέλου (Νοέμβρ. 1196 ) » 21 

57. Χάρτης: 0,25 Χ 0,26. 

Άπλοϋν άντίγραφον Ι Γ ' αί. 

'Ορισμός Ιωάννου Δ ' Δούκα Λασκάρεως ( 'Οκτ. 1258 ) » 26 

58. Περγαμηνή: 0,614 Χ 0,29. 

Πρωτότυπον. 

Χρυσόβουλλον Ανδρόνικου Β' Παλαιολόγου (Μάρτ. 1323 ) , » 16 

59. Χάρτης: 0,265 Χ 0,27. 

Κεκυρωμένον άντίγραφον Ι Γ ' αί. 

"Ορισμός Μιχαήλ Η ' Παλαιολόγου (Ιούν. 1264) » 33(B) 

60. Χάρτης: 0,46 Χ 0,29. 

Κεκυρωμένον άντίγραφον I B ' αί. 

Πρόσταξις Μανουήλ Α ' Κομνηνού ( Ά π ρ . 1176) » 22 

6 1 . Χάρτης: 0,24 Χ 0,29. 

Πρωτότυπον. 

"Ορισμός Μιχαήλ Η ' Παλαιολόγου (Σεπτ. 1262) » 30 

63. Χάρτης: 0,48 Χ 0,36. 

Άπλοϋν άντίγραφον ΙΑ' αί. 

Πιττάκιον Αλεξίου Α' Κομνηνού ( Ι ο ύ ν . 1087 ) » 46 

64. Χάρτης, εφ' οδ έχουν Ιπικολληθη δύο έγγραφα έν πρωτοτυπώ: 

α'(0,33 Χ 0,325) Πρόσταγμα Μιχαήλ Η ' ή Ανδρόνικου Β' Παλαιολόγου 

(Μάιος 1270 ή 1285 ή 1300 ή 1315) » 38 

β'(0,25 Χ 0,30) Γράμμα Μιχαήλ Η ' ή Άνδρονίκου Β' Παλαιολόγου 

(Μάιος 1270 ή 1285 ή 1300 ή 1315) » 37 



ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ TOT ΠΑΡΟΝΤΟΣ lOMOT *159 

65 Χαρ*"ης, εφ οΰ έχουν Ιπικολληθή τέσσαρα, ϊγγραφα εν πρωτοτυπώ 

α' (0,135 Χ 0,255) 'Ορισμός Μιχαήλ Η ' Παλαιολόγου ( Ί ο ΐ ν 1290) άο 40 

β'(0,13 Χ 0,26) 'Ορισμός Θεοδώρας, συζύγου Μιχαήλ I I (Αυγ 1268) » 34 

γ ' (0 ,10 Χ 0,24) 'Ορισμός Μιχαήλ Η ' Παλα.ολόγου (Ίουν 1264) » 33 

δ'(0,165 Χ 0,245) 'Ορισμός Άνδοονικου Β' Παλαιο>όνου (Μάιος 1283) » 41 

72 Χάρτης 0,17 Χ 0,27 

Πρ.ο-ότυπον 

'Ορισμός Άνδρονίνου Β' Παλαιολόγου (Ό/- 1290) » 42 

73 Χάρτης 0,160 Χ 0 213 

Πρωτότυπον 

Πρόσταγμα 'Ανδρόνικου Γ ' Παλαιολόγου ( <\υγ 1340) » 44 

76 Χ α ί τ η ς 0,286 Χ 0,265 

Πρωτότυπον 

Χρ;σόβουλλον Αλέξιου Γ ' Α γ γ έ λ ο υ ( Ά π ρ 12011 « 12 

78 Χάρτης 0,13 Χ 0 28 

Πρωτότυπον 

'Ορισμός Μιχαήλ Η ' Παλαιολόγου (Ίουλ 1259) » 28(A) 

79 Χ ά . - η ς 0,13 Χ 0,28 

Πρ ωτότυπον 

'Ορισμός Μιχαήλ Η ' Παλαιολόγου (Μάιο: 1262) » 29 

91 Χα,ι-ης 0,21 Χ 0,305 

Π{ ωτότυπον 

"Ορισμός 'Ανδρόνικου Β ' Παλαιολόγου ( Σ ε π - 1321) » 43 

106 Χάρτης 0,26 Χ 0,17 

Πρωτότυπον. 

Βασιλικόν - 'Ορισμός Δ ή μ η τ ρ α Παλαιολόγου (Νοέμβρ 1448,) » 45 

113 Χ ι ρ τ η ς 0,25 Χ 0,26 

Πρωτότυπον 

'Ορισμός Ίωάννο.) Δ ' Δούκα Λασκαρεως ('Οχ- 1258) » 25 

Β'-10 Χάρτης 0,32 Χ 0,24 

Κεκυρωμένον άντίγραφον. 

Λυσ.ς Μανουήλ Α ' Κομνηνού (Μαρτ 1145) » 1 ' 

άνευ αριθμού (άκατάγραφον) Χάρτης (δίφυλ>ον) 0,42 Χ 0,28 

Άντίγραφον Ι Θ ' αί. 

Χρυσόβουλλον Αλέξιου Α'Κομνηνοΰ ( Ά π ρ 1088) " . » 6 ( H ) 

άνευ άριθμοΰ (άκατάγραφον). Περγαμηνή 0,41 Χ 0,96 

Π:ποιημένον άντίγραφον Ι Ε ' αί. 

Χρυσόβουλλον Αλεξίου Α' Κομνηνού (Δεκ 1086 1 ) . Παράρτ » Α 

άνευ άριθμοΰ (άκατάγραφον) Χάρτης 0,19 Χ 0,19 ελλιπές 

Πρωτότυπον 

'Ορισμός Μιχαήλ Η ' Παλαιολόγου (Ίούλ 1269) » 35 



ΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ (SIGLA) ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 

9§yà γράμματα δυσξύμβλητα, ών ή άνάγνωσις είναι αμφίβολος. 

γράμματα έξίτηλα, μή άναγνωσθέντα. 

[ ] γράμματα έξίτηλα, ών ό αριθμός υπολογίζεται κατά προσέγγισιν. 

[αβγδ] γράμματα άπαλειφθέντα, συμπληρούμενα ΰπδ τοϋ έκδοτου. 

(αβγδ) γράμματα παραλειφθέντα υπό τοϋ γραφέως, άλλ* απαραίτητα. 

{αβγδ} γράμματα όβελιστέα. 

[[aßySJ γράμματα διαγραφέντα ύπο τοϋ γραφέως η υπό τίνος αρχής. 

\ α β γ δ / γράμματα προστεθέντα εις το διάστιχον. 

^ α β γ δ ^ γράμματα προστεθέντα έν τη t̂ cf. 

(αβγδ) άνάλυσις συντομογραφίας. 

^ α β γ δ Ι χωρίον έφθαρμένον. 
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χρνσάβονλλος λόγος (στ. 13, 22-23, 3r>, 61) Φεβρουάριος, ίνδ. ια' 

δωρεά (στ. 36) 6381 (1073) 

δωρεά καί πρόσταξις (στ 60) 

Ό αυτοκράτωρ δωρεΐται κατά πλήρη κυριότητα εις τον πρωτοπρύεδρον Άνδρόνικον [Δούκαν] 

κτήματα έκ της [παρά την Μίλητον] έπισκέψεα>ς [των ' Α λ ω π ε κ ώ ν ] , απαλλάσσει δε ταΰτα φορο

λογικών επιβαρύνσεων. 

ΠΑΡΑΔΟΣ1Σ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. — Το εγγραφον έν πρωτοτυπώ δεν διεσώθη. Το κείμενον τοϋ 

εγγράφου παραδίδεται (άκέφαλον) δι' ενός μόνον αντιγράφου. Τοϋτο είναι : 

Ε'εΜυρωμένον αυλλογικον άντίγραφον1 των άρχων τοϋ ΙΓ' al. (άρχεϊον Μονής, άρ. 51 ). 

Ειλητο:ριον έκ χάρτου, χρώματος ύπολεύκου προς το καστανόχρουν. Σημεριναί διαστάσεις : 

2,400/'2,515 Χ 0,252. Γεγραμμένον κ α τ ' άμφοτέρας τάς δψεις, περιέχει το κείμενον τεσσάρων 

έγγράοων : 

Έ π ί της π ρ ό σ θ ι α ς Οψεως : α") το ένταΰΟα έκδιδόμενον (άρ. 1) χρυσόβουλλον (στ. 

1 - 65) καί β ') το έν τφ Β ' τόμω έκδιδόμενον (άρ. 50) πρακτικον παραδόσεως (στ. 66 - 322) , έπι-

κυρούμενα εις το κάτω μέρος ύπο αξιωματούχου τής μητροπόλεως Μιλήτου (στ. 323 - 326) . — Γε-

γραμμένη επιφάνεια : 2 , 4 0 / 2 , 5 1 x 0 , 2 2 . Περιθώρια αριστερά (0,02) καί δεξί»; (0,012). 'Αποτελεί

ται έκ τεσσάρων τεμαχίων (0,565/0,45 + 0 , 6 8 + 0 , 6 5 + 0,62) ' τα άνω έκολλήθησαν επί τών κ ά τ ω . 

Τ ά κολλήματα δεν φέρουν επικυρώσεις. Ή κ ά τ ω πλευρά τοϋ δευτέρου τεμαχίου (μετά τον στ. 170) 

φέρει κατά διαστήματα ίχνη γραμμάτων, ώς έάν είπετο άλλο τεμάχιον, διάφορον τοϋ σήμερον 

κεκολλημένου εν συνεχεία τρίτου τεμαχίου, το αυτό δέ παρατηρείται καί εις την κάτω πλευράν τοϋ 

τρίτου τεμαχίου (μετά τον στ. 251 ). Τοϋτο προέρχεται προφανώς εκ κακής μεταγενεστέρας συγκολ

λήσεως των έν λόγω τεμαχίων, διότι το έπ ' αυτών γεγραμμένον κείμενον δέν εμφανίζει κενά.—• 

Μελά%·η : α ' ) μαύρη προς το καστανόχρουν, έξίτηλος ένιαχοΰ, ή τοϋ κειμένου τοϋ χρυσοβούλλου 

καί τοΰ πρακτικοΰ - β') δι' ελαφρώς ώχροτέρας μελάνης ή έν τέλει ελλιπώς σωζόμενη υπογραφή 

τοϋ έπικυροΰντος το άντίγραφον. — Γραφή ομοιάζουσα προς τήν γραφήν ιδιωτικών έγγραφων τών 

άρχώ% τοϋ Ι Γ ' αιώνος (βλ. κ α τ ω τ έ ρ ω ) . — Πολλά ορθογραφικά σφάλματα καί Εδιομορφίαι τινές, 

ώς π . χ . ή κατάληξις -αται αντί -σθαι (στ. 56 καί 5 8 ) , διαχωρισμός τών προθέσεων άπο τοΰ ρή

ματος (βλ. κριτικον υπόμνημα). — Τονισμός ουχί πάντοτε ό ορθός. Πολλαί συντμήσεις. - Ε ί λ η -

I. Οί χρησιμοποιούμενοι ένταϋθα τεχνικοί δροι (άντίγραφον τής αυτοκρατορικής γραμματείας, συλλο-

γικον αντίγραφαν κλπ.) —άπόδοσις τής αντιστοίχου διεθνούς ορολογίας — είναι, κατά το πλείστον, οι καθιε-

ρωθέν-ιες διά του έργου τών D o l g e r - K a r a y a n n o p u l o s , Vrkundenlehre, ίδί? δέ διά τής υπό τοϋ 

δευτέρου γενομένης ελληνικής εκδόσεως τοϋ Εργου ύπο τόν τίτλον Βυζαντινή Διπλωματική. 
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τάριον. — Έβδομήκοντα περίπου όριζόντιαι διπλώσεις. Διατήρησης μετρία: ένιαχοΰ σητόβρωτον 

καί έξίτηλον ά κ έ φ α λ ο ν (αδύνατος ό ακριβής καθορισμός τών έκπεσόντων στίχων)· ελλείπει 

ωσαύτως άνω αριστερά τεμάχιον κατά μήκος τών 15 πρώτων στίχων κ ο λ ο β ό ν : έχει εκπέσει 

το πρώτον ήμισυ τοϋ τελευταίου σφζομένου στίχου καί δσα μετά τοΰτον ύπήρχον (βλ. διπλωματικάς 

παρατηρήσεις). 

'Επί τής ο π ί σ θ ι α ς όψεως έτερα δύο έγγραφα : α') 'Επί τοΰ πρώτου τεμαχίου, εις έπο-

χήν καθ' ην ειχεν ήδη εκπέσει το άνω τμήμα τοΰ ειληταρίου, έγράφη κατάλογος ιερών σκευών, βι

βλίων κλπ. τής έν Πατμω μονής (ανέκδοτος εισέτι), συνταχθείς τω 1262 ή 1277 (ώς προς τήν χρο-

νολόγησιν βλ. κατωτέρω). — Γεγραμμένη επιφάνεια : 0,420 Χ 0,225. Περιθώρια αριστερά (0,018) 

καί δεξιά (0,09).—Μελάνη μαύρη, ένιαχοΰ έξίτηλος. Γραφή ΙΓ ' αιώνος.—Διατήρησις καλή, 

ιδία άπα τοΰ στ. 5 κέ. — β') Κατάλογος βιβλίων κλπ. τής αυτής μονής, συνταχθείς τω 1307, ανέκ

δοτος ωσαύτως. Το κείμενον γεγραμμένον κατ' άντίθετον προς το προηγούμενον φοράν, έκ τοΰ κάτω 

άκρου τοΰ ειληταρίου προς τά άνω. Γεγραμμένη επιφάνεια : 1,105 Χ 0,21. Περιθώρια αριστερά 

(0,02) καί δεξιά (0,02). — Μελάνη καστανόχρους, έξίτηλος. Το κείμενον, άρχόμενον έκ τοΰ άκρου 

τοΰ ειληταρίου, καταλαμβάνει το τέταρτον καί τρίτον τεμάχιον αύτοΰ. Μεσολαβεί μέχρι τοΰ τελευ

ταίου στίχου τοΰ πρώτου καταλόγου ενδιάμεσον κενόν 0,66. — Γραφή έπιμεμελημένη καί στρογ

γυλή. Διατήρησις μετρία : ένιαχοΰ έξίτηλον. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τής οπίσθιας δψεως : α' ) σύγχρονον καί διά τής αυτής προς τον κατά-

λογον τοϋ 1307 χειρός : Τοϋτο το β' το κατάατιχον Γρηγορίου ίερομονάχ(ον) ποψένο(ς) τής 

αύτ(ής) ποίμνης. — $') αρ. 51 - άντεγράφη (διά χειρός Σακκελίωνος). 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ.—MM, σελ. 1 - 3 , άρ. 1. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — D ö 1 g e Γ, Regesten, άρ. 994 (ένθα τοϋτο αναγράφεται ώς άντίγραφον 

τοϋ IB' αι.). — Τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ , Patmos, σελ. 335. — O s t r o g o r s k y , Féodalité, σελ. 260 κέ., 

έ'νθα καί προγενεστέρα βιβλιογραφία. — S v o r Ο n o s , Cadastre, σελ. 61 κέ. — Πρβλ. καί κατω

τέρω τήν εις τον άρ. 50 άναγραφομένην βιβλιογραφίαν. 

1ΙΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ.— [Ελλείπει ή αρχή]. — [Τά είς το έκπεσον τμήμα αναγραφόμενα] 

προάστια μετά τών πάροικων, τών παροικοτοπίων, τών προσοδοφόρων ακινήτων (αυτονργίοις) 

κλπ., οπουδήποτε καί αν ανήκον ταϋτα μέχρι τοϋδε, [παρεχωρήθησαν ώς δωρεά είς τον πρωτο-

πρόεδρον Άνδρόνικον] κατά πλήρη κυριότητα, ώς καί πασαι αί πρόσοδοι αυτών [αναδρομικώς] άπα 

τής αρχής τής τρεχούσης ενδέκατης ίνδικτιώνος, [έστω καί αν συνέβη] ίσως τινές τών προσό

δων τούτων να περιέλθουν εις το δημόσιον ή είς το σέκρετον [ . . . ] ' ούδεις δέ δικαιοΰται, είς 

οιονδήποτε χρόνον καί καθ' οιονδήποτε τρόπον, δυνάμει τυχόν προγενεστέρων απαιτήσεων (προ-

σνζητήσεως), να ζητήση όπως καταβληθή ή πάκτον ή συνήθεια εις το δημόσιον, εις τους πράκτο

ρας ή εις τους λογαριά[ζοντας] τήν έν λόγω επίσκεψν (στ. 1 -13) . — Διότι ό αυτοκράτωρ διά τοϋ 

παρόντος χρυσοβούλλου διέγραφε πάντα ταϋτα έκ τών δημοσίων κατάστιχων (εξεκοψε) άπο τής 

αρχής τής τρεχούσης ενδέκατης ίνδικτιώνος καί είς το διηνεκές, έδωρήσατο δε τά έν λόγω κτή

ματα είς τον πρωτοπρύεδρον Άνδρόνικον άπηλλαγμένα πάσης απαιτήσεως καί πάσης οχλήσεως 

έκ μέρους τών σεκρέτων (στ. 13 - 17).— Τά ενοίκια (πάκτα) έκαστου προαστίου δέν έσημειώ-

θησαν, ουχί έξ αιτίας τοΰ δωρεοδόχου [Ανδρόνικου], φοβούμενου μήπως ό αυτοκράτωρ, λαμβά

νων ύπ' βψιν το μέγα ϋψος τών προσόδων (δγκον ποσότητος), διστάση να προβή είς τήν δωρεάν 
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διότι ό αυτοκράτωρ είχεν ήδη ακριβή γνώσιν πάντων τούτων πρίν ή χορήγηση είς αυτόν [τόν Άν-

δρόνικ<;ν] τήν άπαλλαγήν άπο πάσης απαιτήσεως ή οχλήσεως (στ. 17 - 20).—• Όθεν, είς ούδένα 

επιτρέπεται, οΰτε έκ τοΰ οΐκου τών ευαγών ή έξ άλλου τινός σεκρέτου, ούτε είς άλλον τινά έκ τών 

δημοσίων λειτουργών, οιοσδήποτε και αν είναι, να αμφισβήτηση δσα είναι άναγεγραμμένα έν τώ 

παρόντι χρυσοβούλλω, ισχυριζόμενος δτι εκείνο μεν αναγράφεται, το άλλο δέ παραλείπεται- ή 

δτι τοϋτο μεν δύναται να έφαρμοσθή, εκείνο δέ οχι· δτι τοϋτο το προάστιον, πριν ή μετά ταϋτα, 

ήδύνατο να αύξηθή ή ΐσως ηύξήθη καί το άλλο παρομοίως' καί δτι ταϋτα ήσαν προς άνταλλαγήν 

(άντισήκωσιν) άλλων προαστίων, τα όποια 8έν άπέφερον το όριζόμενον ένοίκιον (στ. 20 - 26). 

Ταϋτα πάντα ήκύρωσεν ό αυτοκράτωρ [δια τοΰ παρόντος] καί δωρεϊται είς αυτόν [τον Άνδρό

νικον] τά κατονομασΟέντα προάστια μετά τών πάσης φύσεως προσόδων καί μετά πάντων τών 

προνομίων κατά πλήρη καί άναφαίρετον κυριότητα (δεσποχείαν ) διά παντός. Ή δωρεά ισχύει 

καί δια τους κληρονόμους ή διαδόχους αύτοΰ ή άλλους διακατόχους τών κτημάτων, άπο τής αρχής 

τής ενδέκατης ΐνδικτιώνος είς το διηνεκές (στ. 26 -30).—Οδτος [ό Ανδρόνικος] δύναται να πώ

ληση ταϋτα, να άνταλλάξη, νά δωρήση, να παραχώρηση ώς προΐκα, νά μεταβίβαση ταΰτα εις συγ

γενείς καί μη, καί γενικώς νά διάθεση ταΰτα κατά βούλησιν καί κατά πλήρη κυριότητα, ώς ορί

ζουν οι νόμοι διά τους κατά πλήρη κυριότητα κατόχους (Ιδίοις καί καθαροϊς δεσπόταις), ουδόλως 

υποκείμενος είς καταβολήν πάκτου ή οιασδήποτε συνήθειας (στ. 31 - 34). — Διότι το παρόν χρυ

σόβουλλον απαγορεύει τελείως δπως οιοσδήποτε έκ τών ήδη μνημονευθέντων έναντιωθή προς τήν 

δωρεάν ταύτην, χορηγεί δέ εις τον λαβόντα τήν δωρεάν άπαλλαγήν έξ οιασδήποτε απαιτήσεως 

τοΰ δημοσίου (συζητήσεως) (στ. 35 - 37). — Τά δηλωθέντα προάστια καί οί έν αύτοΐς προσκα-

θήμενοι πάροικοι τυγχάνουν έξκουσίας (έπεται κατάλογος φόρων και άλλων υποχρεώσεων, ών 

ούτοι απαλλάσσονται- στ. 37 - 58). — Οί κατά καιρούς σακελλάριοι και άλλοι δημόσιοι λειτουργοί 

δέν δύνανται νά ανατρέψουν έν δλφ ή έν μέρει τήν διά τοΰ παρόντος έγγραφου παρεχομένην 

δωρεάν (στ. 58 - 60). 

Χρονολογία (στ. 61 -63) . 

Υπογραφή τοΰ αύτοκράτορος (στ. 63 -64). 

Μνεία τής σφραγϊδος (στ. 65). 

[. . » . . ] παρα[. . Λ . . ] |2 [.. .δ0...] Μελανιού, τον [. . . .] |» / . . ,43. . . τ]οϋ προ

αστίου Γαλαΐδω[ν . .. .] \*[. . ,38...]παροίκοις, παροικοτοπίοις, αύτονργίοις[.. . .] 

| 5 [. . .S8.. . ό]θενδήποτε άνηκούσις αντοΐς, όφείλοντος [. .] | 6 [. . ,35.. .]ζον τοϋτ(ο) 

εξ ολοκλήρου εις δεσποτ(είαν) άπέραντον, άμα δ] ε] |7 / . . ."... πάσης] καϊ παντοίας 

διαχατοχής, αλλά και πάσας τας | 8 [εισόδους τών τοιοντίον προαστίων ] κρα-

τρψιτο(ς) απολαβ(εϊν) και υπέρ τής παρονσ(ης) ενδεκάτη(ς) | 9 [ίνδικτιώνος . . . , 5...] 

. τ . ϊσ(ως) τιναίς το δημοσίω Ισοδιασθήναι καί το σεκρέτω | 1 0 / . .20.. ονχ ε]ξει τις επ' 

άδίας êv ίωδήποτ(ε) χρόνω, καθ' οϊονδητ(ι)ν(α) τρόπον χάριν τ(ής) | 1 1 [. • \\ . .] 

προσηζητήσεως και διάτιμήσεως καί έβρεαολογίας χαρήν ή / " . . . . \ν' ] 

ζητεϊν ή πάκτον ή αυνήθ(ειαν) τό τε δημο(σίω) και τοις πράκτορα ι καί αύτοίς τοϊς 

λογαρια\η[.. . . τήν] τοιαντψ επίσκεψ(ιν) παρεχομ(ένας)· εξέκοψ(ε) γαρ ταύτα 
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πάντα δια τοϋπαρόντο(ς) χρν(σοβού)λλ(ου) λόγου ή γαλι\Η[νότης ημών] απ' αυτής 

άρχ(ής) τής παρούσ(ης) ενδεκάτ(ης) ίνδικτίωνο(ς) καί εως αν δ παρόν διαρκεί 

αΐ(ών), | 1 5 και [ ] καί άνενόχλητ(α) σεκρετ(ικής) πασ(ης) εύρεσιλογίας καί 

συζητήσεως, το πρωτ(ο)προέδρω 'Ανδρ[ονίκ]ω τα [16 τοιαύτα έδωρήθησαν κτή

ματα, άποκλήσασα πάσαν σεκρετ(ικήν) συζήτησιν καί περείνιαν τοις περί 

|17 ταϋτα δινοϊς· τά δε πάκτα τούτ(ων) είς εκαστον προάστιον ον προσεγράψη, 

ουκ εξετίας τον άξιω\ίΗ μένον τής δωραιάς, ονκ εκ περεινοίας αυτοϋ, ώς αν 

μη δια τον δγκον τής ποσότ(η)τ(ος) άπόναρκήσει πρά(ς) |1 9 τήν δωρε(αν) 

ή β(ασι)λ(εία) μον είδη γαρ το κράτ(ος) ήμ(ών) άκριβωσάμ(ενον) πρότ(ε)-

ρ(ον) ήδησιν λα(βον) άπάντ(ων) σαφή άμα κα\2"τακέλενσιν τής ημετέρας γαλι-

νότητος το αζήτητον καί άνενόχλητον αύτ(ώ) προμηθενομέν(ης)' | η ουδέ γαρ 

εξέσται τινί τών άπάντ(ων) ουκ αυτό τής τοϋ οίκου τών εναγ(ών), ούχ έτερα» 

σεκρέτ(ω) οι τοις {τ)ών | " δημοσι(ακών) πραγμ(ά)τ(ων) φροντίζουσιν, οϊτινες 

αν καί οϊεν, επί τινι τών το παρόντ(ι) άναγεγραμμ(έ)νω χρυ(σοβού)λλ(ω) |2 3 λόγ(ω) 

διάμφιβάλ(ειν) καί λέγ(ειν), δς τάδε μ(εν) τούτ(ω) εγγέγραπτο, τάδε δε άποσε-

σιώπητε καί δς | ϊ 4 τούτο μ(εν) εχ(ει) γενέσθ(αι), τοϋτο δε ονδαμ(ώς), καί δτι 

τάδε μ(εν) το προάστιον πρωτούτ(ου) ή μετά τοϋτ(ο) ήδννατ(ο) | 2 5 δέξασθ(αι) αϋ-

ξησιν ή τυχόν καί εδέξατο καί τόδε όμοί(ως)· καί δτι πρό(ς) άντισήκωσιν ήσαν προ-

αστεί(ων) | 2 β ετέρ(ων) μή σωζόντων tò επϊκείμ(ενον) αΰτοΐς πάκτον ταύτα γαρ 

πάντα άνήρεισ(εν) ή β(ασι)λ(εία) μου απλό λόγω καί |2 7 [ ] καί άπερίέργω 

καί οωρεϊται αϋτ(ώ) τα οειλωθ(έν)τ(α) προ(ς) δνομα προάστεια μετά πάσ(ης) 

αυτών | s 8 τής δθενδήποτε προσώδ(ου) καί τών προνομί(ων) άπάντ(ων) ής διηνε-

κεϊ καί άναφαίρετ(ον) δεσποτ(είαν) μετά |2 β παντός τοϋ μέρους αύτοΰ καί τών δλων 

τούτ(ον) κλειρονόμ(ων) καί διάδόχ(ων) καί παντοί(ων) διάκατόχ(ων) \s0 απ' αυ

τής άρχ(ής) τής ένδεκάτ(ης) ίνδικτίωνο(ς) καί επί τα εμπροσθ(εν), εως πέρατ(ος) 

τοϋ παρόντ(ος) ανδρός· | 3 1 πωλήσ(ει) γαρ ταΰτα, άντάλλάξαι, δωρήσειται, προικήσει 

καί είς οίκίονς καί εξωτερικ(οϋς) παραπέμψ(ει) | s 2 και τοιοϋτο τρόπω επ' αύτοϊς 

χρήσεται έκποιήσε(ως) καί ώς αν έθέλ(η) διάπράξειτ(αι) επί τούτ(ον) είς τ(ο) 

διηνεκ(ές), \ri κατά τελίας καί αναφαίρετου δεσποτείας λόγω, καθ(ώς) καί οι νόμοι 

επί τοις ιδίοις καί καθαροΐς δε\Ησπότες διδώασιν αδιαν, οντε πάκτον οϋτε σννη-

θεί(ας) οίασδήτινο(ς) δώσιν ύποπταντο σύνολον· | 8 5 δ γαρ παρόν χρυ(σόβον)λλ(ος) 

λόγο(ς) τής βασιλ(είας) μου, ου μόνον τους προηρειμ(ένονς) απαντ(ας) λέγειν τι 

κατά τής παρούσης | 3 6 δωρεάς άπήργει παντάπασιν, αλλά καί αυτό το τήν δωρεάν 

εΐληφώτ(ι) πάσαν ε?>ευθερίαν συζητήψσεως πάσ(ης) επιβραβεύει καί δίδωαιν 

εξκουσσευθήσονται γαρ τά δειλωθ(έν)τ(α) προάστ(ια) καί οι εν αύτοΐς | 3 8 προ(σ)-

καθήμ(εν)οι πάροικοι από τε σννωνεΐς, καπνικού, μιτάτ(ου), άπλίκτον, επίβέσε(ως) 
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μονοπροσώπ(ων) νέων τε [3β καίπαλαι(ών), αγοράς μουλαρί(ων), μεσομουλαρί(ων), 

βορδονί(ων), μεσοβορδονί(ων), ϊππ(ων), παριπί(ων), όνοκυλόνον, | 4 0 δνοθνλι(ών), 

ψορβαδί(ων), βοών εργατ(ικών) και άγελαδί(ων), χοίρ(ων), προβάτ(ων), αίγ(ών), 

βουβαλί(ων) καί λοατ(ών) τετραπόδ(ων) |4 1 ζόων εξ'δπλήσεως π).ωΐμ(ων) ή 

κονταράτ(ων) ή τοξοτ(ών) ή μα[τ]ζονκάτ(ων) ή ετέρ(ων) στρατιών, πλοί(ων) 

κατασκεβ(ής), \u παροχ(ής) χρειών καί χορτασμ(ά)τ(ων), τών χορηγούμ(ένων) 

δικαστ(αΐς) καί πράκτορσι ή πρέσβενσιν εθνών |4 3 διερχομ(ένοις) εϊτε και στρατού 

τινο(ς) ή εξ'ώνήσεως σίτ(ου), κριθής, βρόμ(ου), δσπρί(ων) καί παντοί(ων) σπερ-

μ(ά)τ(ων), οίνου, \u ελαίου, κρε(ών) καί έτέρ(ων) ίδών κοπής καί καταβιβασμ(οϋ) 

οϊασδήτ(ι)ν(ος) ξυλ(ής) καίμετά(κομιδής) ετ(έ)ρ(ον) ΐδους, καθίσματος \ίατ(ών) εν 

ύπεροχ(ή) άρχόντ(ων), δονκ(ών), κατεπάν(ων), στρατιγ(ών), κριτ(ών), εποπτών, 

δρθωτ(ών), άναγραψέ(ων) καί λοιπ(ών) |4β άπάντ(ων) άπαιτητ(ών) ή ετέρ(ων) 

τών δημοσι(ακών) πραγμ(ά)τ(ων) ερευναν επίτετραμ( ένων )· δώσεω(ς) κανισκ'ι(ων), 

άπλήκτ(ων) |4 7 ή μεσαπλίκτων, άπετήσεως μιτάτου, Ροσοβαράγγων, Κουλπίγ-

γων ή Φραγγων ή Σαρακινών | 4 8 ή ετέρων εθνικών ή Ρωμέ(ων), απαιτήσεως άντι-

κανισκί(ων), άποδοχ(ής) ψοσσάτ(ου) καί διατροφής επί πο\*9λέμον άπιώντων ή 

άπο στρεφόντων, μανδατόρ(ων) τοϋ δρόμου πρέσβνς αγόντων ή εξορίστ(ονς) |5 0 ή 

κατά τίνα άλλην χρεΐαν διερχομ(ένων), άρχόντ(ων) τε αμα καί προελευσίμων, βα-

σιλικ(ών) άν(θρώπ)ων επί τιν(ας) | δ ι άποστελλομ(ένων) δουλεί(ας), εκβολής γεν-

νημ(ά)τ(ων) έξ' άγορασίας γεγενημ(ένων), άγγαρί(ας), παραγγαρί(ας), {π}οδο-

στροσίας, γε\^φυρώσεως, ταξατίωνο(ς), ματζουκατίωνο(ς) καί λοιποίς άπάσης 

επειρίας, λαληθήσεις ή παρά\63σιωπιθήσεις, νύν τε ούσης καί εσύστερον επίνοη-

θησομ(ένης)· αλλά μηδέ άρματα πεμπόμ(εν)α εϊσακρ(ας) |5 4 τινάς προς κάστρ(α) 

εν τοις δηλωθήσει κτήμασιν άποτεθήναι καί φνλάττεσθ(αι) ή σίτον αύτοϊς επηρί-

ψαπτεσθ(αι) προς το άλίθεσθ(αι) καί άρτους γίνεσθ(αι) ή παραμονάς εκείθεν άφε-

ρΐσται βασιλικής ένεκεν ύ^πηρεσίας ή άρχοντας τινάς εξόριστους εν αντ(ο) 

πέμ,πεσται κακεΐθεν διάτρέφεσθ(αι) ή αλλην τοιν οιάνψδήτινα ζημείαν ή κάκωσιν 

παρά τίνος τά τοιαύτα κτήματα καί τους εν αύτ(ο) πρόσκαθημ(ένους) πάροικους 

| 5 8 τε καί λοιπούς ύφήσταστε· διό παρεγγυόμεθα καί πάντας εξασφάλιζα μέθα άπό 

τ(ε) τών κατακαι^ροϋς σακελλαρί(ων) καί λοιπ(ών) τοϋ μήδένα τών άπάντ(ων) 

εν οϊωδήποτ(ε) χρόνω, καθ' ο'ίονδήτiva τρόπον \'Μ [επ'] ά[δεί]ας εχ(ειν) άθετ(ειν) 

ή ά[ν]ατρέπ(ειν) μερικ(ώς) ή καθόλου τήν παροϋ(σαν) τής βασιλεί(ας) μου δωρεάν 

καί πρόσταξ(ιν)· | 6 1 δς βέβαιον καί ασφαλούς νπάρχοντο(ς) τοϋ παρόντο(ς) ήμ(ών) 

ευσεβούς χρυ(σοβού)λλ(ον) λόγ(ου), γεγενημένου κατά τον Φεβρου\6'2άριον μήνα 

τής ενδέκατης ίνδικτίωνο(ς), εν ετ(ει) το εξακισχιλιοστώ πεντακοσίωστώ δγδοη-

κοοτώ πρώτ(ω), | 6 S εν ω καί τα ήμέτ(ε)ρ(ον) ευσεβές καί θεοπρόβλητ(ον) ύπεση-
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μείνατο κράτος· ειχ(ε) καί νπογραφήν δι' ερυθρ(ών) γρα\6ίμματ(ων) τοϋ κρα-

τ(αιοϋ) καί άγ(ίου) ήμ(ών) β(ασι)λ(έως)· Μ(ι)χα(ήλ) έν Χ(ριστ)ώ τώ Θ(ε)ώ 

πιστο(ς) βασιλεύς καί αύτοκράτ(ω)ρ Ρωμαί(ων) δ Δούκας· |β 5 είχε δε καί βούλ-

λ(αν) άπειδριμέν(ειν) κ(ά)τωθ(εν) χρυ(σήν) f 

1 . . .] πάρα/". . . om. MM || 2 . . . / ΆΙελανίον : . . .τοϋ] Μελανιού MM || 4 αύτουργίοις [••••] : αύτουργίοις 

και MM || 6 τοϋτ(ο) : τούτου MM [| &μα δε (cf. 1. 19) : om. MM || 7 . . . πάσης] xal παντοίας : . . . και 

παντοίας MM || 7/8 τάς [εισόδους τών τοιούτων προαστίων ] supplevi ut in Ν° 50, 1. 73 || 8 κρατούν

τος om. MM [| 9 . τ . om. MM ]| 10 . . . ονχ §]ξει MM : fortasse μηδ' £]ξει || 11 έβρεοολογίας : εύρεαιλογίας 

MM || 11/12 χαρήν ή [. ..] ζητεϊν : χάριν, ή τίμημα επί τούτοις ζητεΐν MM || 12/13 λογαρια]. . . . τήν] 

τοιαύτην : λογαριάζουσι τήν τοιαύτην MM || 13 παρεχομέν(ας) : παρεχομένη» MM || 14 Ινδικτίωνος : Ινδικτιω-

νος MM || 15 καί [ / ανενόχλητα : καί ά[ζήτητα] καί ανενόχλητα MM |j σεκρετικής : σεκριτικής MM || 

17 τα δέ πάκτα : τα δε πάντα MM || έξετίας : εξ αίτιας MM || 17/18 αξιωμένου : ήξιωμένου MM Ι| 18 άπα-

ναρκήαοι : άποναρκήσειε MM |j 19 είδη : §δει MM || ήδησιν : εϊδηαιν MM j| 19/20 κατακέλευσιν : κατά κέλευ-

σιν MM || 21 ουκ αυτό τής τοϋ οίκου των εναγών : ούκ αΰτοίς τοις τών οίκων των ευαγών MM || οϊ τοις (τ)ών : 

ή τοις τών MM || 22 άναγεγραμμένω : άναγεγραμμένων MM || 23 ό'ς : ώς MM || εγγέγραπτο : εγέγραπτο 

MM || και δς : καί ως MM || 26 άνήρεισεν : άνήρεοεν MM (pag. 2) : άνήρηκεν MM (pag. 429) || 26/27 καί 

[ ] και : καί [άληθεΐ?] καί MM (pag. 429) || 28 διηνεκεϊ : leg. διηνεκή : διενεκή MM || 30 πέρατ(ος) : 

περάτων MM | άνδρας : αιώνος MM (pag. 2); emendationem proposuit Sakkelion (cf. MM, pag. 429) || 

30 ίνδικτίωνος : Ινδικτιώνος MM || 31 άντάλλάξαι : ανταλλάξει MM | δωρήαειται : δωρήσεται MM || 32 χρή-

σειται : χρήαεται MM | διαπράξειτ(αι) : διαπράξεται MM | επί τοϋτ(ον) (Iegendum τούτων) : επί τούτοις 

MM Ι διηνεκές : διενεκες MM |j 33 λόγω : λύγον MM | τοις Ιδίοις και καΟαροϊς : τοις Ιδίοις τοις καθαροίς 

MM (cf. MM, p. 429) || 34 ύποπτάν : ύποστάς MM (cf. MM, p. 429) || 3& αυτό το : αΰτώ τω MM | ε'ιλη-

φώτι : άνειληφότι MM || 40 φορβαδί(ων) : φορβάδων MM | άγελαδί(ων) : άγελαίων MM || 41 έξ'όπλήσεως 

leg. έξοπλίσεως \ στρατιών leg. στρατειών || 43 στρατοί) τινός : ατρατώ τινί MM | έξ'ώνήαεως leg. εξωνή-

σεως | σπερμάτων : στερμάτων MM || 44 μετά(κομιδής) : μετακομιδής MM ; cf. Ν° 2, Ι. 9 || 45 νπεροχ(ή) : 

ύπεροχαις MM | εποπτών : εποπτών MM || 48/49 πολέμον : πόλεμον MM || 49 άποστρεφόντων : νποστρε-

φάντων MM || 50 προελευσίμων : προελευσιμαίων MM || 51 ποδοστροαίας : όδοβτρωαίας MM || 53 είσακρας : 

είς άκρας MM || 55 γίνεσθαι : γίγνεσθαι MM | άψερίσται : άφαιρεϊσθαι MM '| 56 έν αύτ(ό) : έν αύτοίς MM | 

πέμπεσται : πεμπεσθαι MM | τοιν : τήν MM || 58 ύφήαταστε : ύφίστασθαι MM || 61 τον : [τον] MM || 

62 Ίνδικτίωνος : ίνδικτιώνος MM ;| 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. — Tè κείμενον τών έπί τής 

πρόσθιας δψεως δύο έγγραφων (αμφοτέρων τοΰ έτους 1073) είναι, ώς ελέχθη, γεγραμμένον 

διά τής αυτής χειρός. 'Εντός τοΰ κειμένου, διά της αυτής χειρός, τά στοιχεία επικυρώσεως 

προγενεστέρου αντιγράφου (στ. 321 -322, περί ών βλ. σχόλια εις άρ. 50). Δι' άλλης χειρός 

οί τέσσαρες τελευταίοι σωζόμενοι στίχοι τοΰ ειληταρίου (στ. 323 - 326). Ό έπικυρών νΰν το 

συλλογικον άντίγραφον έχει προσθέσει ιδιοχείρως τήν φράσιν : f το παρ(ον) ϊσ(ον) παρεκβλη-

θ(εν) άπα τ(ών) έναποκειμένων χαρτεί(ων) / εν τω ύφ' ήμ(ας) ίεροχαρτ(ο)φυ(αλκείω) της 

μ(ητ)ροπόλ(εως) Μιλήτ(ον) και ίαάζ(ον) / εύρον υπέγραψα fffffff- Μετά τήν φράσιν 

ταύτην, ή οποία καταλαμβάνει τρεις στίχους (323 - 325' ό κενός χώρος τοΰ τρίτου έ'χει συμπλη-



1. ΧΡΥΣΟΒΟΥΛΛΟΝ ΜΙΧΑΗΛ Ζ' ΔΟΥΚΑ (1073) 9 

ρωθή δι' επτά σταυρών), εϊπετο (στ. 326) ή υπογραφή. 'Αλλ' άπο το κολοβόν σήμερον είλητά-

ριον έχουν εκπέσει τά περαιτέρω, τοΰ δε τελευταίου σωζόμενου στίχου (326) διατηρείται 

μόνον το δεύτερον ήμισυ, καί τοΰτο λίαν έφθαρμένον. "Οθεν ελλείπουν αί πρώται λέξεις τής υπογρα

φής, είναι δε λίαν επισφαλής καί ή άνάγνωσις ή συμπλήρωσις τών σωζόμενων. Οι MM (σελ. 15) 

εκδίδουν : μητροπόλεως Μιλήτου Γεώργιος . . . . ρασολαμν Ό έξ αυτοψίας 

έλεγ/ος, γενόμενος καί τη βοήθεια υπεριωδών άκτίνων, πείθει δτι τά έν τη έκδόσει MM φερόμενα 

είναι ανεπαρκή καί αμφίβολα, lipo τής λέξεως μ(ητ)ροπόλ(εως) διακρίνονται τά τελευταία άνω-

φερή τ τών συντομογραφημένων τελευταίων συλλαβών τής λέξεως άγιωτ(ά)τ(ης). Μετά τήν λέξιν 

Μιλήτου ο'ι MM διαβλέπουν το δνομα καί το έπώνυμον τοΰ υπογράφοντος. "Οθεν δέν απομένει νά 

προτάξωμεν, ειμή το αξίωμα αύτοΰ. Έ κ πρώτης δψεως άγεται τις νά δεχθή δτι ό έπικυρών το 

είλητάριον, Ισον παρεκβληθέν από τών εναποκειμένων χαρτιών εν τω ύφ' ημάς Ιεροχαρτοφυλα-

κείω είναι πιθανώτατα ό χαρτοφύλαξ τής μητροπόλεως Μιλήτου, φαίνεται δέ αβίαστος καί πιθανή 

ή συαπλήρωσις : [f ό χαρτοφύλαξ τής άγιωτά]της μητροπόλεως Μιλήτου Γεώργιος ό 

Έ ν τούτοις το έκπεσον πρώτον ήμισυ τοϋ στίχου δυσκόλως θα έκαλύπτετο ύπο μόνης τής λέξεως 

χαρτοφύλαξ, τά δέ έν τέλει τής φράσεως, μετά τήν λέξιν Μιλήτου, επιδέχονται άλλην, πιθανωτέραν 

άνάγνωσιν (βλ. σχεδίασμα, σελ. 14). 

Έμελέτησατο είλητάριον έν συγκρίσει προς ιδιωτικά έγγραφα τών ετών 1212 -1214, σωζόμενα 

ωσαύτως έν τφ άρχείω τής Πάτμου καί προερχόμενα έκ τοΰ άρχειοφυλακείου τής μητροπόλεως Μι

λήτου (ιδία τά παρά MM, σελ. 160 - 162, 158 - 160, 156 -158 καί άνέκδοτον τοΰ έτους 1212" πρβλ. 

πίνακας έγγρ. 1). Ταΰτα πάντα πείθουν δτι το είλητάριον ουχί μόνον έπεκυρώθη ύπο αξιωματούχου 

τής μητροπόλεως Μιλήτου, άλλα καί έγράφη ένΜιλήτω, ώς καί τά ανωτέρω ιδιωτικά έγγραφα, προς 

τα όποια τοΰτο παρουσιάζει παλαιογραφικώς μεγάλην ομοιότητα (ποιότης χάρτου, διαστάσεις, 

γενική έμφάνισις κλπ.). Είς τά μνημονευθέντα ιδιωτικά έγγραφα υπογράφουν ώς μάρτυρες κλη

ρικοί καί λαϊκοί, έν τέλει δέ ό γραφεύς τοΰ δλου έγγραφου προσθέτει : Κωνσταντίνος ίερείις ό 

Μνρσινιώτης, νομικός και δευτερεύων τής άγιωτάτης μητροπόλεως Μιλήτου (τοϋ) κάστρου Πα

λατιών, οικεία χειρί έγραψα και υπέγραψα (MM, σελ. 158, 160, 162, 164, 165' είς δύο έκ τών 

έγγραφων τούτων παραλείπεται το άρθρον τοϋ προ τής λέξεως κάστρου). Το ήμέτερον είλητάριον, 

διαφόρου πως γραφικοΰ χαρακτήρος, δέν φαίνεται νά έχη γραφή ή έπικυρωθή ύπο τοΰ Κωνσταντί

νου τοϋ Μυρσινιώτου. Ό έπικυρών δμως τοϋτο άγνωστος αξιωματούχος τής μητροπόλεως Μι

λήτου ήκολούθει πιθανώτατα τον αυτόν τύπον υπογραφής, δστις καί γενικώτερον εϊναι συνηθέστα

τος : α') δνομα, β') ιερατικός βαθμός, γ ' ) έπώνυμον ενδεχομένως, δ') όφφίκιον, κλπ. Έάν ταΰτα 

εΐχον γραφή εις το έκπεσόν πρώτον ήμισυ τοϋ στίχου (ώς π . χ . έν MM, σελ. 167 : 'Ιωάννης Ιερεύς 

και χαρτοφύλαξ τής άγιωτάτης. . . κλπ.), τά άπομένοντα (. . . τής άγιωτάτης μητροπόλεως Μι

λήτου κλπ.) δέν είναι δυνατόν νά περιέχουν δνομα καί έπώνυμον, ώς παρέχουν οι MM (Γεώργιος 

. . . ρασολαμν . . .). Είς το σημεΐον τοΰτο, πλην τοΰ δτι τά γράμματα εΐχον καταστή αφανή έκ 

τής φθοράς, έχει γίνει καί κακή συγκόλλησις τοΰ συρρικνωμένου χάρτου, τον όποιον καί ειδικός 

συντηρητής έκρινε παρακεκινδυνευμένον νά άποκαταστήση (διό καί ή ληφθείσα φωτογραφία είναι 

έν μέρει παραπλανητική" στίγματα καί φθοραί μετά τήν λέξιν Μιλήτου δύνανται νά εκληφθούν 

κακώς ώς Γ). Μετά τήν λέξιν Μιλήτου διακρίνω μάλλον το σύμπλεγμα τών γραμμάτων τής λέξεως 

κάστρου, ώς αοτη φέρεται εις τάς μνημονευθείσας ύπογραφάς τοΰ Μυρσινιώτου καί είς άλλα σύγ

χρονα έγγραφα (MM, σελ. 173 - 174, βλ. σχεδίασμα, σελ. 14), έν συνεχεία δέ διαβλέπω καί 

2 
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συμπληρώ : [κά]στρ(ου) [και χώ]ρας [Πα]λατί[(ων)] '. Ώ ς προς τήν συμπλήρωσιν κάστρου 

και χώρας, υπενθυμίζω δτι ό νομικός ανήκει μεν είς τους κληρικούς καί όφφικιαλίους μιας μη

τροπόλεως ή επισκοπής, συνάμα δμως είναι καί νομικός τής πόλεως (κάστρου) ή τής πέριξ χώρας 

ή μιας ενορίας. Οδτω π . χ . εις έγγραφα τοΰ ΙΓ ' αιώνος (MM, τόμ. Δ', σελ. 61, 79, 91, 94, 

98 κέ.) υπογράφει ό νομικός ή ταβουλλάριος τής άγιωτάτης μητροπόλεως κάστρου Σμύρνης, ενο

ρίας τής Μανταίας, κλπ. (βλ. D a r r o u z è s , Όφφίκια, σελ. 120 κέ.· περί χώρας καί ενορίας βλ. 

και A h r w e i l e r , Smyrna, σελ. 55, 126, 56, 115 κέ.). 

Κεκυρωμένα αντίγραφα ώς το ήμέτερον είλητάριον, χαρακτηριζόμενον ώς Ισον παρεκβληθεν 

κλπ., έφερον απαραιτήτως τήν ύπογραφήν τοΰ χαρτοψύλακος (βλ. D a r r o u z è s , Όφφίκια, σελ. 

485 κέ., 513 - 514 καί 517 - 521, ένθα περί τών δρων ίσον καί παρεκβληθεν). 'Αλλ' ή έπικύρωσις 

αυτών δέν έγίνετο ύπο μόνου τοΰ χαρτοφύλακας, ούτε πρώτος τών υπογραφόντων ήτο πάντοτε ό 

χαρτοφύλαξ. Οδτος υπέγραφε μόνος, οσάκις έξέδιδεν αντίγραφα πράξεων καταχωρισθεισών ύπο 

τοΰ ιδίου είς τον κώδικα τής μητροπόλεως. "Οτε δμως κατηρτίζοντο, ώς έν προκειμένω, αντί

γραφα παλαιοτέρων έγγραφων, φυλασσομένων είς το χαρτοφυλακεϊον, τότε, πλην τοΰ χαρτοφύ-

λακος, ύπέγραφον (προ αύτοΰ ή μετ' αυτόν) καί οί νοτάριοι καί άλλοι λειτουργοί τής μητροπό

λεως, τουλάχιστον τρεις ( D a r r o u z è s , Όφφίκια, σελ. 119 κέ., 485 - 486, 499 κέ. ). Κατά ταΰτα 

το έκπεσον κάτω μέρος τοΰ ειληταρίου περιεϊχεν ουχί μίαν, άλλα τεσσάρας τουλάχιστον ύπογραφάς, 

έν αΐς καί ή τοΰ χαρτοφύλακος. "Εκαστος δέ τών υπογραφόντων έπανελάμβανεν αύτολεξεί ή μετά 

τίνων παραλλαγών τήν φράσιν : το παρόν Ισον. . . ίσάζον ενρών υπέγραψα (πρβλ. MM, τόμ. Δ', 

σελ. 317' εις τών υπογραφόντων, ό γραφεύς τοΰ έγγραφου, προσέθετεν 'έγραψα και υπέγραψα ή άλλο 

τι άνάλογον). Έάν τά ύπ' έμοΰ άναγινωσκόμενα ( . . . τής άγιωτάτης μητροπόλεως Μιλήτου, 

κάστρου και χώρας Παλατιών) ανήκουν είς τον χαρτοφύλακα, πρέπει νά δεχθώμεν δτι ούτος ήτο 

συνάμα καί νομικός (πράγμα δχι ασύνηθες" βλ. D a r r o u z è s , ενθ' άνωτ., σελ. 120), ώς νομικός δέ 

προσέθηκε το κάστρου καί χώρας Παλατιών. 'Επειδή 8μως οΰτος ήρκεΐτο συνήθως νά συνοδεύη 

τήν ύπογραφήν του με μόνον το άνώτερον αξίωμα τοΰ χαρτοφνλακος, δέχομαι μάλλον δτι ή σω

ζόμενη πρώτη υπογραφή άνήκεν είς τίνα τών συνυπογραφόντων νομικών, τελευταία δέ ήτο ή τοϋ 

χαρτοφύλακος, συνοδευομένη πιθανώτατα καί ύπο τής σφραγϊδος αύτοΰ (ώς καί έν MM, τόμ. Δ', 

σελ. 317). 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ. — Είς τήν χρονολόγησιν τοΰ ειληταρίου, πλην τής έπισημανθείσης όμοιότη-

τος αύτοΰ, άπο παλαιογραφικής πλευράς, προς τά έκ Μιλήτου έγγραφα τών ετών 1212 - 1214, 

καί άλλοι λόγοι συμβάλλουν, όδηγοΰντες μάλιστα εις άκριβέστερον προσδιορισμόν. Γνωρίζομεν δτι 

οι μοναχοί τής Πάτμου εΐχον ζητήσει, ολίγον προ τοΰ 1216, δπως ό Θεόδωρος Α' ό Λάσκαρις 

παραχώρηση εις αυτούς το παρά τήν Μίλητον μετόχιον τοΰ Πύργου (Regesten, άρ. 1708). Εις το 

μετόχιον εκείνο ανήκον καί κτήματα, περί ών διαλαμβάνουν τά έγγραφα τοϋ ειληταρίου, ήτοι τα 

χρυσόβουλλον τοΰ 1073 καί το επακολουθήσαν πρακτικον παραδόσεως (βλ. άναλυτικώτερον σχό

λια εις άρ. 50, 13 καί 61). Τότε ακριβώς είναι εΰλογον νά ύποθέσωμεν δτι, μεταξύ άλλων, κατηρ-

τίσθη έν Μιλήτω καί το ύπο έξέτασιν κεκυρωμένον συλλογικον άντίγραφον, το όποιον διεσώθη 

έν Πάτμω. 

1. Ή άνάγνωσις τών λέξεων κάστρου και Παλατιών δύναται να θεωρηθη μάλλον ασφαλής, πιθανή δέ 

ή τών λέξεων «αί χώρας. 
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Τα φυλασσόμενα έν τώ άρχειοφυλακείω τής Μιλήτου έγγραφα, έπί τή βάσει τών όποιων 

κατηρτίσθη (ολίγον προ τοΰ 1216) τό συλλογικόν τοΰτο άντίγραφον, δέν ήσαν τά πρωτότυπα, άλλα 

παλαιότερα αντίγραφα, ώς δηλοΰν αί έν στίχοις 63 - 65 καί 321 - 322 τοΰ ειληταρίου ενδείξεις, 

ίσως δέ έν συλλογικόν ωσαύτως άντίγραφον. Ή μετά το κείμενον τοΰ χρυσοβούλλου ενδειξις είχε 

καί υπογραφής οι ερυθρών γραμμάτων τοϋ κραταιού αγίου ημών βασιλέως Μιχαήλ έν Χρι

στώ κλπ. δηλοϊ ίσως δτι το παλαιόν εκείνο άντίγραφον είχε γίνει βασιλεύοντος εισέτι τοΰ άπο-

λύσαντος τοϋτο Μιχαήλ τοΰ Ζ', ήτοι μετά τον Φεβρουάριον τοΰ 1073 (δτε απελύθη το έκδιδόμενον 

χρυσόβουλλον) καί προ του Μαρτίου 1078 (δτε άνηγορεύθη έν Κωνσταντίνο υπόλει αυτοκράτωρ ό 

Βοτανει.άτης' βλ. Χ ρ ι σ τ ό φ ι λ ο π ο ύλου, Στέψις, σελ. 121 - 122). 

Τά έπί τής ο π ί σ θ ι α ς δψεως έγγραφα έχουν γραφή, ώς ελέχθη, μεταγενεστέρως. Ό 

πρώτος κατάλογος κατηρτίσθη έπί καΟηγουμένου Γερμανού κατά τήν ε' επινέμησιν. 'Επειδή δέ 

είς τήν ήγουμενίαν τοΰ Γερμανοϋ (περίπου 1258 - 1280' βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος Χριστόδουλος, 

σελ. 171 κέ. ) δύο μόνον έτη συμπίπτουν προς ε' ινδικτιώνα, ό κατάλογος συνετάχθη τω 1262 ή 

τω 1277. — Ό δεύτερος κατάλογος, ό καταρτισθείς έπί καθηγουμένου Γρηγορίου, συνετάχθη 

τω ,ς-ωις-' (6816 = 1307) καί ουχί τφ ,ç*o>V (6890 = 1382), ώς κακώς άνέγνωσεν ό Σακκε-

λίων (MM, σελ. 4) καί επαναλαμβάνει ό D ö l g e r (Regesten, άρ. 994). 

2ΧΟΛΙΑ. — 1. Τό έκδιδόμενον ένταΰθα χρυσόβουλλον Μιχαήλ Ζ' τοΰ Δούκα διαφωτίζει 

πολλάς λεπτομέρειας ισχύουσας εις περιπτώσεις δωρεάς κτημάτων μεταβιβαζομένων είς φυσικόν 

πρόσωπον κατά πλήρη κυριότητα (βλ. κυρίως στ. 26 -34). Παρόμοιαι περιπτώσεις είς έγγραφον 

τής μονής Μεγίστης Λαύρας, τοΰ έτους 1089 (vicies de Lavra 2, άρ. 49), είς έγγραφον τής μονής 

Βατοπεδίου, τοΰ ΙΔ' αιώνος (Dö l g er , Facsimües, άρ.43) κ.ά. 'Εντούτοις ή προς τον Άνδρόνικον 

δωρεά έγένετο ύπό τινας περιορισμούς, περί τών οποίων τό επακολουθήσαν πρακτικόν παραδό

σεως παρέχει πλείονας διευκρινήσεις (βλ. π . χ . στ. 91 τοΰ πρακτικού : άνευ τών φορβαδίων και 

άλλαχοΰ, έξ ών συνάγεται δτι ό Ανδρόνικος δέν είχε δικαίωμα εισπράξεως εγγείου φόρου' πρβλ. 

σχόλια είς άρ. 50). Έ ν τώ έκδιδομένω ένταΰθα χρυσοβούλλφ ιδιαιτέρα μέριμνα λαμβάνεται δπως 

κατοχυρωθή ή δωρεά κατά τρόπον ασφαλή, αποκλειόμενης τής προσβολής αυτής ύπο οιουδήποτε 

καί δι' οιονδήποτε λόγον (βλ. κυρίως στ. 19 - 26). 

Τά δωρηθέντα κτήματα ανήκον είς βασιλικάς επισκέψεις (στ. 13). Είναι γνωστόν (πρβλ. 

S v o r o n o s , Rescrit, σελ. 341 κέ.)δτι ολίγον προ τοΰ Αλεξίου Α'τοΰ Κομνηνού εΐχον θεσπισθή 

διατάξεις άπαγορεύουσαι τήν παραχώρησιν ή άπόσπασιν κτημάτων τών βασιλικών επισκέψεων. 

Ταϋτα θεωρούνται άνεκποίητα καί αναπόσπαστα και κατ' άκολουθίαν ή δωρεά αυτών άκυρος (Actes 

de Lavra 2, άρ. 56, τοΰ έτους 1104, στ. 65 - 67). Ή απαγορευτική αυτή διάταξις, θεσπισθείσα προ 

τοϋ 1081, 8εν ήτο, ύποθέτομεν, αρχαιότερα τοΰ 1073, καθ' δ απελύθη τό παρόν χρυσόβου?.λον. 

Άλλως θά έγίνετο έν αύτώ ειδική μνεία τοΰ πράγματος (έν τοις στ. 19 - 26). 

Είς έφαρμογήν τών διατάξεων τοΰ χρυσοβούλλου τούτου άπελύθησαν, κατά τά εΐωθότα, τά 

απαραίτητα προς τοΰτο έγγραφα, τά όποια καί διασφζει τό συνταχθέν, ολίγον βραδύτερον, πρακτι

κόν παραδόσεως τών κτημάτων (άρ. 50). 

Μνεία τοΰ χρυσοβούλλου τούτου πιθανώς έν εγγράφω τοΰ 1216 (κατωτέρω, άρ. 61). 

2. (στ. 2 κέ.) : Μελανιού. . . Γαλαίδων. . . — Περί τών τοπωνυμίων τούτων βλ. κατωτέρω 

σχόλια είς έγγραφον ύπ' άρ. 50. 
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3. (στ. 4 ) : αύτουργίοις.— Περί τών αύτουργίων, ήτοι ακινήτων αποδιδόντων εισόδημα άνευ 

προσθέτων δαπανών καί συνεχών φροντίδων (ώς οί μΰλοι, τά ελαιοτριβεία κλπ., έν αντιθέσει προς 

τά μη αυτουργία, ήτοι τους αγρούς κλπ. ) βλ. D ö 1 g e r, Finanzverwaltung, σελ. 151. — S ν ο r ο-

n o s , Rescrit, σελ. 329.—-Ν. O i k o n o m i d è s , Quelques boutiques de Constantinople au Xe 

s. Prix, loyers, imposition, DOP 26 (1972), σελ. 352. 

4. (στ. 8 - 9) : νπερ τής παρούσης ενδέκατης ίνδικτιώνος (πρβλ. καί στ. 14 καί στ. 30).— 

Ό αυτοκράτωρ, δωρούμενος τον Φεβρουάριον τοϋ 1073 προς τόν πρωτοπρόεδρον Άνδρόνικον, 

εκτός τών μνημονευθέντων κτημάτων, καί πάντα τά εισοδήματα αυτών, ώριζεν δτι ή δωρεά ϊσχυεν 

αναδρομικώς άπο τής αρχής τής τρεχούσης ενδέκατης ίνδικτιώνος, ήτοι άπό τοΰ Σεπτεμβρίου 

τοΰ 1072. Κατά τήν έν τω έπακολουθήσαντι πρακτικώ παραδόσεως περιεχομένην πρόσταξιν (άρ. 

50, στ. 7 3 - 7 4 ) , οί εισπράκτορες τών φόρων ώφειλον να αποδώσουν είς αυτόν δσα τυχόν εΐχον 

εισπράξει έν τώ μεταξύ υπέρ τοΰ δημοσίου έκ τών κτήσεων τούτων. Παρόμοιαι διατάξεις ανα

δρομικής ισχύος δέν ήσαν ασυνήθεις : Άναδρομικήν ίσχύν είχε π . χ. τό εδικτον τοΰ αυτοκράτορας 

Ίουστινιανοΰ τοϋ Β' υπέρ τοΰ άγιου Δημητρίου θεσσαλονίκης' βλ. Α. V a s i l i e v , An edict of the 

emperor Justinian II, Speculum 18(1943), σελ. 1 - 13· πρβλ. καί H. G r é g o i r e , Vnédìtde 

l'empereur Justinien II, daté de septembre 688, Byzaiilion 17(1944-5) , σελ. 124, στ. 10. 

Έ ξ άλλου καί άλλαι δωρεαί κτήσεων, γενόμεναι διά χρυσοβούλλων κατά τά τέλη τοΰ ΙΑ' αι., ισχύον 

αναδρομικώς, ώς π . χ . δωρεά εις τόν Λέοντα Κεφαλάν τω 1086 (Actes de Lavra3, άρ. 48, στ. 

20) καί προς τόν Χριστόδουλον τφ 1087 (βλ. τά ύπ" άρ. 5 καί 52 έγγραφα τής παρούσης εκδόσεως). 

5. (στ. 13 ) : τήν τοιαύτην έ,πίακεψιν.— Πρόκειται περί τής επισκέψεως των 'Αλωπεκών παρά 

τήν Μίλητον, ώς πληροφορούμεθα έκ τοΰ επακολουθήσαντος πρακτικοΰ παραδόσεως (άρ. 50, στ. 

71 καί 82). — Περί των βασιλικών επισκέψεων έν γένει βλ. D ö l g e r , Finanzverwaltung, σελ. 

151 -152.— Α. Κ a z d a n, Derevnja i gorod ν Vizantii [ = Χωρίον καί πόλις έν Βυζαντίφ], Μό

σχα 1960, σελ.131 κέ. 

6. (στ. 13) : εξέκοψε.— Τό ρήμα σημαίνει δτι τά κτήματα ταΰτα διεγράφησαν έκ τών δημο

σίων κατάστιχων καί απηλλάγησαν φορολογικών προς τό δημόσιον υποχρεώσεων. Πρβλ. D ö l g e r , 

Finanzverwaltung, σελ. 103, σημ. 4. — L e m e r l e , Histoire agraire, 2, 1958, σελ. 264 (έλο-

γίσθη κλπ.). — S v o r o n o s, Rescrit, σελ. 3 3 9 . — Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ , Δοχή, σελ. 105. 

7. (στ. 15) : πρωτοπρόεδρος'Ανδρόνικος.— Ό Ανδρόνικος ούτος, περί οδ τό παρόν χρυσό

βουλλον, πρέπει νά ταυτισθή προς τόν όμώνυμον υΐόν τοΰ καίσαρος 'Ιωάννου τοΰ Δούκα. Άδελ.φός 

Ειρήνης τής Δουκαίνης, συζύγου τοΰ αύτοκράτορος Αλεξίου Α' τοΰ Κομνηνού, ήτο εξάδελφος 

τοΰ άπολύσαντος τό χρυσόβουλλον Μιχαήλ Ζ' τοΰ Δούκα. Αί πηγαί μνημονεύουν κυρίως τήν δρασιν 

του κατά τήν μάχην τοΰ Μαντζικέρτ καί είδικώτερον τήν έχθρικήν προς τόν αυτοκράτορα Ρω-

μανόν Δ' τόν Διογένη συμπεριφοράν του, ή οποία ένετάθη κατά τό 1072. Ό Ανδρόνικος συνήρ-

γησε τά μέγιστα εις τήν άνάδειξιν τοΰ Μιχαήλ Ζ'. Εις άνταμοιβήν τών υπηρεσιών τούτων ό αυτο

κράτωρ, ευθύς μετά τήν έδραίωσίν του, δωρεΐται διά τοΰ παρόντος χρυσοβούλλου είς τόν έξάδελφόν 

του Άνδρόνικον απέραντους κτήσεις παρά τήν Μίλητον. Έ π ί Μιχαήλ Ζ' ό Ανδρόνικος έπολέμησε 

γενναίως κατά τήν έξέγερσιν τοΰ Ούρσελίου (Βρυέννιος, σελ. 75 - 77), καθ' ην καί ήχμαλωτίσθη 

μετά τοΰ πατρός του. Κατά τά τελευταία έτη τοΰ βίου του (f 1077 ) έγένετο μοναχός μετονομασθείς 

εις Άντώνιον (βλ. P o l e m is, Doukai, σελ. 55 - 5 9 . — V r y ο n i s, Asia Minor, σελ. 100 κέ.). 

Ό Ανδρόνικος μνημονεύεται ώς πρωτοπρόεδρος, πρωτοβεστιάριος καί μέγας δομέστικος. 
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Κατά τον ΙΑ' αιώνα μεταξύ τών υψηλότερων τίτλ.ων (προηγούμενος τοΰ τίτλου τοΰ μαγίστρου) ήτο 

ό τίτλος τοΰ προέδρου' βλ. D i e h l έν Mélanges Sohlumberger, τόμ. Α', σελ. 105 - 117. — Κ υ -

ρ ι α κ ί δ ο υ , Βυζαντινοί Μελέται, Β'- Ε', σελ. 242 κέ. — G u i l l a n d , Le rectorat, έν Memorial 

L. Petit, 1948, σελ. 185 - 186. Προ τών μέσων τοΰ ΙΑ' αιώνος έθεσπίσθη ό τίτλος τοΰ πρωταπροέ-

άρου, ό όποιος εκλείπει κατά τάς άρχάί τοΰ IB' αί. (τελευταία γνωστή μνεία έν πατμιακώ εγγρά

φω τοΰ 1118, MM, σελ. 96). Πρβλ. Χ ρ ι σ τ ο φ ιλο π ο ύλ ο υ, Σύγκλητος, σελ. 78 - 79 (έν σελ. 

80 -84 αναγραφή τών προέδρων, έν σελ. 8 5 - 8 8 τών πρωτοπροέδρων). —· Περί τοΰ τίτλου τοΰ 

πρωτοβεστιαρίου, δστις δέν πρέπει νά συγχέηται προς τόν τοΰ πρωτοβεστιαρίτου ], βλ. D ö l g e r , 

Finanzverwaltung, σελ. 32 - 33. — G u i l l a n d , Le protovestiaire, έν Recherches, τόμ. A', 

σελ. 216 -236, καί Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ , Le protovestiarite, έν Rivista di Studi Bizantini e Ncoel-

lenici 4 (1967), σελ. 3 - 1 0 . — Πρβλ. καί O i k o n o m i d è s , Listes de préséance, σελ. 305 .— 

Περί τοΰ τίτλου τοΰ μεγάλου δομεστίκου βλ. G u i l l a n d , Le grand domestique, έν Recherches, 

τόμ. Β', σελ. 405 - 425. 

S. (στ. 1 7 ) : τα πάκτα ου προσεγράφη.—Δέν είναι σαφές αν ύπονοήται ένταΰθα προσγραφι) 

( = σημείωσις) είς τό γενικόν κατάστιχον ή άν ή φράσις σημαίνη, δπερ καί πιθανώτερον, δτι τά 

πάκχα δέν αναγράφονται αναλυτικώς είς τό κείμενον τοΰ χρυσοβούλλου, πράγμα τό οποίον έγέ-

νετο έν τω πρακτικώ. Περί τής όλης διαδικασίας τής προσγραφής είς τά κατάστιχα βλ. κατωτέρω 

σχόλια εις άρ. 6 καί S v o r o n o s , Cadastre, σελ. 27. — O s t r o g o r s k y , Immunité, σελ. 182. — 

Περί τοΰ δρου πάκτον βλ. κατωτέρω, άρ. 4, σχόλια στ. 15-17. 

0 . (στ. 18) : τον δγκον τής ποσότητος.— 'Υπό τόν δρον ποσότης νοείται ή απλώς μία έκτασις 

γης (ώε π . χ . έν Actes de Xèropotamou, άρ. 29, καί Actes de Chilandar, άρ. 132s) ή τό 

σύνολον τών ετησίων προσόδων (είς νομίσματα, άν πρόκειται περί νομισματικής ποσότητος), τό 

όποιον εισπράττει δ κατά πλήρη κυριότητα κάτοχος ή ό προνοιάριος έκ τών κτήσεων αύτοΰ καί 

τών έν αύταϊς πάροικων. Βλ. D ö l g e r , Finanzverwaltung, σελ. 126. — L e m e r i e, Actes de 

Kutlumus, άρ. 2 0 . — O s t r o g o r s k y , Féodalité, σελ. 105, 357. — B o m ρ a i r e, Actes de 

Xèropotamou, σελ. 140 καί 211. 

1 Ο. (στ. 21 ) : τοις τοϋ οίκου τών ευαγών. — Περί τοΰ οίκου τών ευαγών καί τών αρμοδιο

τήτων του έν προκειμένω βλ. D ö l g e r , Finanzverwaltung, σελ. 63. — Πρβλ. καί σχόλια είς έγγρα

φον ύπ' άρ. 50. 

11. (στ. 25) : άντισήκωσις. — Περί τής συνήθους σημασίας τοΰ δρου βλ. S v o r o n o s , Ca

dastre, σελ. 110. 

12. (στ. 33) : καθώς και οί νόμοι. — Αί περί κυριότητος διατάξεις τοΰ 'Ιουστινιάνειου δικαίου 

είναι κατεσπαρμέναι εις πάντα τά βιβλία τής κωδικοποιήσεως καί ουχί συγκεντρωμέναι. Τάς δια

τάξεις ταύτας παρέλαβον τά Βασιλικά καί δή είς τά βιβλία 15 καί 50. Ή κυρίως βυζαντινή αυτο

κρατορική νομοθεσία ουδέν διέλαβε περί κυριότητος. Έ π ί μεμονωμένων θεμάτων απαντούν αύτο-

κρατορικαί τίνες νεαραί. Βλ. σχετικώς Z a c h a r i a e v o n L i n g e n t h a l , Geschichte des 

griechisch - romischen Rechts, σελ. 215 κέ. 

1. Είς το άντίγραφον τοϋ ΙΓ ' αιώνος, δπερ διασώζει το κείμενον τοϋ εκδιδομένου ένταΰθα χρυσοβούλλου 

καί τοϋ επακολουθήσαντος πρακτικού παραδόσεως τών κτημάτων, φέρεται ό τύπος πρωτοβεστιαρίτης (βλ. άρ. 

50, <ιτ. 70, 78 καί ά.). Τοϋτο οφείλεται είς παρανάγνωσιν ή παρανόησιν τοϋ άντιγραφέως, είς ôv ήτο πλέον 

γνώριμος κατά τον Ι Γ ' αιώνα ό τίτλος πρωτοβεστιαρίτης. 
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13. (στ 37 κέ ) : εξκουσσευθήσονται. — Ό κατάλογος τών φορολογικών καί άλλων υποχρεώ

σεων, ών απαλλάσσονται τά δωρηθέντα κτήματα, εμφανίζει διαφοράς καί παραλείψεις έν σχέσει 

προς τους είς άλλα σύγχρονα έγγραφα αντιστοίχους καταλόγους (πρβλ. π χ. κατωτέρω, έγγραφα 

ΰπ' άρ. 5 καί 6). Τινές τών διαφορών καί τών παραλείψεων έγένοντο πιθανώς έκ παραδρομής κατά 

τήν άντιγραφήν — πολλώ μάλλον άν αυτή έγένετο καθ' ύπαγόρευσιν ώς εικάζω έκ τοΰ πλήθους τών 

ορθογραφικών σφαλμάτων καί έκ τίνων παρανοήσεων (βλ. ανωτέρω, σελ. 13, σημ. 1, καί πρβλ. 

κριτικόν υπόμνημα). Έκτος άν ύποθέσωμεν δτι ό άντιγραφεύς τοΰ ΙΓ ' αιώνος παρέλειψεν έκ τοΰ 

μακροΰ τούτου καταλόγου δσα κατά τήν έποχήν του ή κατά τήν κρίσιν του ήσαν πλέον άνευ σημα

σίας. — Περί τοΰ θεσμού τής ίξκονσίας (έκτου λατινικοΰ excusatio) βλ. O s t r o g o r s k y , 

Immunité, σελ. 165-254, ένθα καί ή προγενεστέρα βιβλιογραφία.—Α. K a z d a n , Exkous-

sija ί exkoussati ν Vizantii Χ - XII v. ( — Έξκουσία καί έξκουσσατοι εις τό Βυζάντιον τοΰ 

Γ - IB' αι.), Vizant. Oüerki, Μόσχα 1961, σελ 186 - 216. — A h r w e i l e r , Byzance et la mer, 

σελ. 144 κέ. 

Ό τελευταίος στίχος r\^L*r^ "·• ν / ί-' 
τοϋ ειληταρίου Λ**Λ < Ι Ί Ι ^ ·»*' / . 

(βλ. ανωτέρω, σελ. 9) .^WK,%p'W-.iï 

Πιθανή συμπλήρωσις . (__ ~ ' *γ. 
τών τελευταίων λέξεων '\SOfì(^P{^òt>Sir- y^^^oi 

ΛΛ/ΟΟ ~Ττ~0 tvXA, y< Κ _. Τ/Τ* παρομοίων υπογραφών 

έξ όίλλων συγχρόνων έγγραφων 

της μητροπόλεως Μιλήτου 

~ < Μ ( ^ - ι / · . / (πρβλ. σελ. 9-10). 

ηΤττ^£ lèfyj 



2. ΧΡΥΣΟΒΟΥΛΛΟΣ ΛΟΓΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Γ' ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΕΙΑΤΟΥ 

χρυσόβουλλος λόγος (στ. ιβ καί 3) Αύγουστος, ίνδ. β' 

χρυσόβουλλον σιγίλλιον (στ. 28) 6587 (1079) 

Ό αυτοκράτωρ παρέχει φορολογικάς άπαλλαγάς είς τήν ύπο τοΰ Κωνσταντίνου τοϋ Καβαλ-

λούρη και τής αδελφής αύτοΰ Μαρίας άνεγερθεΐσαν έν Στροβίλω μονήν 'Ιωάννου τοΰ Προδρόμου. 

11ΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ·— Τα έγγραφον σώζεται έν πρωτοτυπώ και έν έπισήμω αντιγράφω. 

Λ . Πρωτότυπον (άρχεϊον Μονής, άρ. 2). Χάρτης, χρώματος ύπολεύκου. Σημεριναί διαστάσεις: 

0,98 Κ 0,41. Γεγραμμένη επιφάνεια: 0,56 Χ 0,32. Περιθώρια αριστερά (0,05) καί δεξιά (0,04). 

Έ κ τοϋ έκπεσόντος άνω μέρους άνεϋρον καί έταύτισα σπάραγμα άκαταλογογράφητον, διαστά

σεων 0,22 Χ 0,41, περιέχον οκτώ στίχους καί δυνάμενον νά έπανασυγκολληθή ακριβώς άνωθεν 

τοϋ σωζόμενου τμήματος. Κατά ταΰτα τό συνολικόν μήκος τοΰ χρυσοβούλλου ανέρχεται νΰν είς 

1,20. Αποτελείται έκ τριών τεμαχίων (0,22 + 0,55 + 0,43)· τά άνω έκολλήθησαν έπί τών κάτω. 

Έ κ τοΰ γενομένου προχείρου έλεγχου (άνευ αποκολλήσεως τοΰ χάρτου συντηρήσεως) δεν κατέστη 

δυνατόν νά διαπιστωθή έάν τά κολλήματα φέρουν έπί τοΰ νώτου επισημάνσεις.Μελάνη : α') μαύρη 

ή τοϋ κειμένου" β') διά κινναβάρεως βαθέος χρώματος αί λέξεις λόγον (στ. tß), λόγος (στ. 3), 

αιγιλλίω (στ. 28), Ανγονστον (στ. 28), β' (στ. 29), τό legimus (στ. 30) καί ή υπογραφή τοϋ 

αύτοχράτορος (στ. 31 - 32). — Γραφή κομψή καί έπιμεμελημένη, ή τής αυτοκρατορικής γραμ

ματείας τοϋ τελευταίου τετάρτου τοΰ ΙΑ' αιώνος. — 'Ορθογραφία. Τονισμός κατά τό πλείστον 

ορθός. Πολυάριθμοι συντμήσεις. — Είλητάριον. Πολλαί δριζόντιαι διπλώσεις. — Διατήρησις: ή τοϋ 

εσχάτως άνευρεθέντος πρώτου τμήματος μετριωτάτη· όπαί οφειλόμεναι είς διπλώσεις, σητόβρω-

τον, στίγματα έκ τής νοτίδος. Ή τοΰ δευτέρου τμήματος καλή. Τό έγγραφον έκολλήθη μεταγενε

στέρως έπί χάρτου. — Ό π α ί διά τήν μήρινθον μή σωζόμενης σφραγϊδος. 

Σ η μ ε ί ω μ α παλαιόν, σύγχρονον τοΰ έγγραφου κατ' έμέ, έπί τής πρόσθιας όψεως, κάτω 

δεξιά,κατ' άντίθετον προς τήν γραφήν τοΰ κειμένου φοράν: τ(ής) Καβαλλουρίν(ας) (βλ. σελ. 22). 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α μεταγενέστερα, έπί τοΰ χάρτου συντηρήσεως : α') Νικηφόρου άοιδί-

μου βασιλέως τοϋ Βοτανειάτου περί τών τής Κώ εν ετει ,ςφπζ' (χειρ Φλωρίδου)· β') Κως (χειρ 

I H ' - [ 0 ' αιώνος)· γ ' ) άρ. 2, άντεγράψη (χειρ Σακκελίωνος). 

Β. Άνζίγραφον της αυτοκρατορικής γραμματείας τοϋ τέλονς τοϋ ΙΑ' αΙωνος (άρχεϊον 

Μονής, άρ. 1 ). Χάρτης, χρώματος ύπολεύκου προς τό καστανόχρουν. Σημεριναί διαστάσεις : 1,430 Χ 

0,425. Γεγραμμένη επιφάνεια: 1 ,24x0,34. Περιθώρια αριστερά (0,045) καί δεξιά (0,040). 

Αποτελείται έκ τριών τεμαχίων (0,440 + 0,475 + 0,515)" τά άνω έκολλήθησαν έπί τών κάτω. 

Έ κ ιοϋ γενομένου προχείρου έλεγχου (άνευ αποκολλήσεως τοΰ χάρτου συντηρήσεως) προέκυψεν 

δτι τά κολλήματα μάλλον δέν φέρουν έπί τοΰ νώτου ύπογραφάς. — Μελάνη : α') μαύρη· β') διά 

κινναβάρεως αί λέξεις λόγον (στ. 12), λόγος (στ. 22), αιγιλλίω (στ. 44), Ανγονστον (στ. 45), 
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δευτέρας (στ. 45) καί τό legimus (στ. 46). — Γραφή έπιμεμελημένη, ή τοΰ τέλους τοΰ ΙΛ' αιώνος. 

'Ορθογραφία. Τονισμός κατά τό πλείστον ορθός. Συντμήσεις αί συνήθεις τοΰ τέλους τοΰ ΙΑ' αιώνος. 

Είλητάριον. Μία κάθετος καί πολλαί όριζόντιαι διπλώσεις. — Διατήρησις μετρία : άκέφαλον, έφθαρ-

μένον άνω αριστερά, σητόβρωτον" στίγματα έκ τής νοτίδος. Τό έγγραφον έκολλήθη μεταγενεστέρως 

έπί υφάσματος. — Ό π α ί διά τήν μήρινθον μη σωζόμενης σφραγϊδος. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοΰ υφάσματος συντηρήσεως : α' ) παλαιόν, έξίτηλον : χρυ( αόβουλλον ) 

τοϋ κϋρ Ίσαακίου τον 'Αγγέλου τ(ής) εξκου\αί(ας) χά(ριν) τών καραβί(ων) τής μονής Πά\τμου· 

β' ) Ίσαακίου δια τα καΐκι τής μονής Πάτμου' γ ' ) χρ(υαό)β(ονλλον) δια τήν μονήν τοϋ Καβα-

λούρη τής εν Στροβήλω' δ') άντεγράφη - Βοτανειάτου (χειρ Σακκελίωνος). 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ. — MM, σελ. 19 -21, άρ. 5.— Β ρ α ν ο ύ σ η , Χρυσόβουλλον Νικηφόρου τοϋ Βοτα

νειάτου, ΕΕΒΣ 33 (1964), σελ. 61-63. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.—D ö l g e r , Regesten, άρ. 1045 καί 1062.—Τοΰ α ύ τ ο ΰ , Palmas, σελ. 

335-336— Β ρ α ν ο ύ σ η , Μ' άνωτ., σελ. 52 -69. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. — [Ελλείπει ή αρχή]. Ό αυτοκράτωρ μερίμνων περί τών ιερών ιδρυμά

των (στ. α - γ ' ) , εδέχθη ευμενώς τήν α'ίτησιν (δέησιν) [Μαρίας μοναχής], τής αδελφής τοΰ αποθα

νόντος βεστάρχου Κωνσταντίνου τοΰ Καβαλλούρη (στ. γ' - δ ' ) . Εκείνος, αποβιώσας άτεκνος, εΐχεν 

επιχειρήσει νά συστήση μονήν έν Στροβίλω εντός τών εκεί κτήσεων του, άλλα δέν έ'φερεν εις πέρας 

τό έργον (στ. ε' - η ' ) . Ή διαδεχθεϊσα αυτόν αδελφή του έσπευσε νά φέρη είς πέρας τό έργον καί 

νά έγκαταστήση έν τη μονή μοναχούς (στ. η' - ι ' ) - έζήτησε δέ συνεργόν είς τόν θεοφιλή τοΰτον 

σκοπόν τόν αυτοκράτορα (στ. ι' - ια ' ) . 

Ό αυτοκράτωρ, αποδεχόμενος τήν αϊτησιν αυτής, απολύει τό παρόν χρυσόβουλλον, διά τοΰ 

όποιου κηρύσσει τήν έν Χτροβίλφ νεοϊδρυθεΐσαν έπ' ονόματι τοϋ Τιμίου Προδρόμου μονήν τοΰ 

Καβαλλούρη αντοδέσποτον καί αυτεξοΰσιον, διοικουμένην κατά τό Τυπικόν, τό όποιον θα κατάρ

τιση ή αΐτοΰσα (στ. ια' - ις-' )- ουδέποτε θά ισχύσουν έπί τής μονής βασιλικά καί πατριαρχικά ή επι

σκοπικά, ούτε τυχόν ιδιωτικά καί συγγενικά δικαιώματα, άλλα θά παραμείνη αϋτη ελευθέρα καί 

αύτοδέσποτος (στ. ις-' - ιη' ). Ή μονή καί αί κτήσεις αυτής τυγχάνουν έξκουσίας· δστις δέ επιχείρηση 

τι άντίθετον, θά καταβάλη ώς πρόστιμον πέντε λίτρας χρυσίου είς τό σέκρετον τών οίκειακών, 

ένθα τό παρόν χρυσόβουλλον κατεστρώθη (στ. ιη '-κ ' , 1 - 3 ) . — Έ π ε τ α ι κατάλογος φορολογικών 

καί άλλων απαλλαγών (στ. 3 -16) καί αναγραφή αξιωματούχων, οί όποιοι καλοΰνται νά σεβα

σθούν τά ανωτέρω (στ. 16-27). 

Χρονολογία (στ. 28-30) . 

Legimus (στ. 30). 

'Υπογραφή τοΰ αύτοκράτορος (στ. 31 -32). 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. —Δέηαις τής μοναχής Μαρίας της Καβαλλουρίνας προς τόν 

αυτοκράτορα περί εκδόσεως τοΰ παρόντος χρυσοβούλλου (στ. δ'), υποβληθείσα πιθανώτατα γρα

πτώς. — Τυπικόν τής έν Στροβίλω μονής, τό όποιον έμελλε νά σύνταξη ή μοναχή Μαρία ή Καβαλ-

λουρΐνα (στ. ις-'). Δέν γνωρίζομεν έάν τοϋτο τελικώς κατηρτίσθη. 'Οπωσδήποτε συνετάχθη μετά 

τόν Αΰγουστον τοΰ 1079 (δτε άπελ.ύθη τό έκδιδόμενον χρυσόβουλλον) καί πρό τής αναχωρήσεως 
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τοΰ Χριστοδούλου έκ τής Στροβίλου περί τόν Μάρτιον τοϋ 1080 (περί ής βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος 

Χριστόδουλος, σελ. 99). 

| α [τη]ξ εκκλησί(ας) κηδ[ε]μ[ών, τη]ς μεστησ και το τ. Λ. . .σι,(ας) μεγί-

ατην -'.ε ψ την ήμ'ιν έπιδαψι\ενεται κ. . .εχείαςτεκαι τή[ν]βασιλείανΧ[ριστοϋ 

[> λή]ψεται τήν αΐώγιογ· τοιο[ύτου] ουν σκοποΰ ε[ύλα]§ώς εχομένη ή ημετέρα ευσέβεια, έπήκουσεν 

| δ [εύ]μενώς τής όεήσ[εως Μαρίας μοχαχής], τής αύταδέ(λφης) Κωνσταντίνου §εστάρχου τοϋ 

Καβαλούρη και | s [τη] αιτήσει σύνδρομον καί τ[..?.,.]ε' ε[πεί]γάρ... ό μνηαογευθ(εϊς) 

αύτάδε(λφος) ταύτης, απ[α]ις \* [άπυ]βιονς, επεχείρησεν έκ θε[οφ](λονς γνώμης και ποοαιρέ-

(σεως) εκ καιν(ής) μον(α)ατ(ή)ρ(ιον) σνστήοασθαι έν τοις διαφέ\^[ρο]υα(ιν) έκείνω κατά τ(ήν) 

Στρόβηλον μήπω δε τοϋτο άπαρτίσ(ας), μηδέ τ(ό) τ(ής) οίκεί(ας) βουλήσεως εκτετελ(ε)κ(ώς), 

| ι των ένθέχδε μετέστη· αντη δέ, τά εκείνου διαδεξαμένη, άδελφα τούτω εφράνησε σπεύσασα τό τε 

|* μοναστήριον όαίαρτίσαι και τα ελλείποντα έκπληρώσαι και (μοναχούς) εντάξαι είς δοξολογ ίαν και 

alvov τοϋ |ν [π]φ.ντων ποιητοϋ και δεσπότου Θ[εοϋ]' ήτήσατο γοϋγ θερμώς άγαν και περιπαθώς 

συνεργον καί τ(ή)ν βα(σιλείαν) \ια μου είληφέναι έπί τη τοιαύτη θεοφιλεΐ πράξει καί άγα[θή]· 

καί ή ημετέρα ευσέβεια, θαττον ή λόγος, |ιΡ επικλινείς παρέσχε τάς άκοάς και τον παρόντα χρυσό

βουλλον λόγον φιλαγάθως \ιν ταύτη έπώρεξε, δι' οϋ (τεσπίζει καί έγκελενεται μένειν τ(ήν) §ηθεΐσαν 

νεοαύστατον μον(ήν) τοϋ Καβαλούρη, τ(ήν) | ι δ έν Στροβήλω διακειμέν(ψ) καί επ' ονόματι τοϋ 

τιμίου Προδρόμου δεδομημένην, αντοδέσποτον τε καί | " αντεξονσιον καθ' εαυτήν άγομένην και 

διενθννομένην, κατά το μέλλον επί ταύτη γενέσθαι παρά τ(ής) \1ΐ δεηθείαης γυναικός τυπικόν 

καί μήτε υπό βασιλικά και Λατριαρχ(ικά) ή επΊσκοπ(ικά), μήτε [μ]ήν υΛο τίνα | ι ξ ιδιωτικά καί συγ

γενικά δίκαια αγεαθαι πώποτε, αλλ' ελευθεριάζειν καθαρώς και πλουτ(είν) | ι η το αντοδέσποτον τε 

καί είευϋέριον εξκουσσεύεσθαί τε ταύτην τ(ήν) μονήν καί τα έν αυτή διαφέρ[οντα] | ι * arto πάσης 

καί παντοί(ας) επήρειας τε και κακώσεως και μή τινι έξεϊναι τ(ών) απάντων καθ' οιανδήτιν(α) 

|" [σ]κήψιν ή πρόφα(σιν) έπηρεαστι(κώς) ταύτη καί το'ις υπ αντ(ήν) προσεπιτίθεσθαι, ει μή γε 

Ι1 βούλοιτο ό τοιοϋτ(ον) τι κ(α)τ' αυτής διαπραξάμενο(ς) προς τώ δόξαι άνηνύ-

τοιςεπι\~χειρ(εϊν) και πέντε λίτρ(ας) χρυσίου λόγω ποιν(ής) καταθέαθαι είςτοτώνοΐκειακών 

σέκ(ρε)τ(ον), εν ώ | 3 και δ παρών χρυσόβουλλ(ος) λόγος κατέστρωτ(αι)· έξκουσ-

σευθήσεται δέ αυτή τε ή | 4 μο[νή] και τα υπ' αυτήν από τε μιτ(ά)τ(ων), επιθέ-

σε(ως) μονο(προ)σώπ(ων), άγορ(ιϊς) μουλ(α)ρ('ιων), μεσομουλ(αρίων), βορ-

δ(ω)ν(ίων), | 3 μεσοβορδων(ίων), Ιππων, παριππί(ων), όνοκηλων(ίων), ονοθη-

λει(ών), φορβάδων, βοών εργατικ(ών) Ie και άγε(λαίων), χοίρων, προβάτων, αι

γών, άγε(λά)δ(ων), βουβαλίων και λονπ(ών) τετραπόδ(ων)· καστροκτ(ισίας), κα-

πν(ικοϋ), \7 οίκομοδ(ίου), εξοπλίσε(ως) πλωίμων ή τοξοτ(ών), παροχ(ής) χρειών 

τών χορηγουμ(έ)ν(ων) δικασταϊς ή πράκτ(ο)ρ(σιν), | s εξωνήσε(ως) σίτ(ου), οίνου, 

κριθ(ής), βρώμου, ελαίου, οσπρίου και παντοίων σπερμάτ(ων), κοπ(ής) και κατα-

βι\9βασμοϋ οίασδήτινο(ς) ξυλ(ής) ή μετακομιδ(ής) έτερου είδους, πρίσε(ως) σα-

νίδ(ων), κτίσε(ως) χελανδ(ίων), άγραρ(ίων), \ια ζερμών(ων) και ετέρων πλοίων, 

εκβολ(ής) κονταρ(ά)τ(ων) ή ετέρων στρατιωτών, καθ'ισμ(α)το(ς) τών εν ύπεροχ(ή) 

3 



18 Χ Ρ Υ Σ Ο Β Ο Υ Λ Λ Α 

| π αρχόντων, κριτών, στρατηγών, αναγρα(φέων), εποπτ(ών) και λοιπ(ών) œrat-

τητ(ών), παροχ(ής) καν ίσκιου ή άντι\12κανίσκου, έκβολ(ής) χρειών και χορ-

τασμάτ(ων), ψοσσάτων διατροφής και άπλήκτ(ων) επί πόλεμον απιόντ(ων) 

| " ή και ύποστρεφόντων, μιτ(ά)τ(ων) αθανάτων ή τοποτηρητών τούτων καί εθνικών 

ή άλλων |1 4 τινών (πρώτο)κεντάρχων ή προελευσιμ(αίων), μανδατώρων πρέσβεις 

αγόντων ή εξορί\1ύστ(ους) ή κ(α)τά τίνα αλλην χρείαν διερχομένων παροχ(ής) γενη-

μ(ά)τ(ων) εξ άγορ(άς) γεγενημέν(ων), άγγαρ(είας), παραγγαρ(είας) |16 και λοι-

π(ής) άπά(σης) επήρειας· δώ παρεγγυώμεθ(α) και πάντ(ας) έξασφαλιζό-

μεθ(α) από τε τών κ(α)τά καιρ(ούς) |17 σακελλαρ(ίων), γενικών και στρατιωτ(ικών) 

λογοθετών, τών επί τής ήμετέρ(ας) σακέ(λλης) και τοϋ βεστιαρ(ίου) οΙκ(ο)νόμ(ων) 

|1 S τών ευαγών οϊ(κων), τών έπί τών οΐκεια(κών) και τών εφόρ(ων) τώνβασι(Ιδικών) 

κουρατ(ο)ρ(ειών), ειδικών, γηροτρό(φων), | ι β τών έπί τοϋ θείου ημών ταμείου τοϋ 

Φύ(λακος), κουρατ(ό)ρ(ων) τοϋ οϊ(κου) τών Έλευθ(ε)ρ('ιου) και τών Μαγγάν(ων), 

οΐκιστ(ικών) |2 0 και τών υπ' αύτ(ούς) (πρώτο)νοτ(α)ρ(ίων), λογαριαστών, χ(αρ)-

τ(ου)λ(α)ρί(ων), βασι(λικών) νοτ(α)ρ(ίων) και νοταρί(ων), έτι δε δο(μεστίκων) 

τών σχο(λών), |2 1 δου(κών), κ(α)τεπά(νω), στρατ(ηγών) καί τών άντι(προ)σω-

π(ούν)τ(ων) αύτ(οΐς), ταξι(αρ)χ(ών), τουρμαρχών, μεραρχ(ών), χ(αρ)τ(ου)-

λ(α)ρ(ίων) τοϋ δρόμου |3S και τών θεμ(ά)τ(ων), κομήτ(ων) τής κόρτ(ης), δο-

(μεστίκων) τών θεμ(ά)τ(ων), δρουγγαροκομ(ή)τ(ων), (πρωτο)κεντ(άρ)χ(ων), 

προελευσιμ(αίων) και λοιπ(ών) πρό(ς) τούτ(οις) | 2 ' κριτών, εποπτών, στρατευ

τούν, όρθωτών, άναγρα(ψέων), βασιλικών αν(θρώπ)ων) έπί τιν(ας) |2 4 αποστελλο

μένων τον δημοσίου δονλ(είας), (πρωτονοτάριων, νοταρίων, συνων(α)ρ(ίων), 

ώρειαρί(ων), |2 5 τοποτηρητών, παραψυλάκων καί παντός ετέρου δουλείαν τοΰ 

κοινοϋ μεταχειρι\'%ομένου, τοϋ μηδένα τών απάντων έν οίωδήποτε χρόνω, καθ' 

οιονδήτινα τρόπ(ον) \" επ' αδείας έχειν άθετεϊν ή άνατρέπειν τι μερικώς ή εις όλό-

κληρ(ον) τών έν τώ παρόντ(ι) | J 8 χρυσοβούλλω αιγιλλίω διειλημμένων, γεγενη-

μένω κ(α)τά τον Αν(γον)στ(ον) μή(να) τ(ής) \'9 βα« (Ινδικτιώνος), έν έτ(ει) τώ 

ς·*(ά)φπτ(&)ζ'} έν ώ καί το ήμέτερον εύσεβ(ές) και θεοπρόβλητον νπεσημή-

ν(α)τ(ο) |30 κράτος fff. 

ff Legimus f 

\31f Νικηφό(ρος) εν Χ(ριστ)ώ τώ Θ(ε)ώ πιστο(ς) | -' βασιλ(ενς) και αύ-

τ(ο)κράτ(ω)ρ 'Ρωμ(αίων) δ Βοτ(ανειά)τ(ης) f 

Lineae α' - κ' desunt m Α. 

α [τή]ς εκκλησί(ας) κηο[ε]μ[ών, τη]ς μεστησ και το τ. λ αι(ας) μεγίβτην τε : / έκκλη-

ύίας κηδε[μών] . . . χαΐτο . .. μεγίστψ τε MM || ß . την αΰ]τψ MM | κ εχείας τε om. MM || 

§/ν Χ[ριάτοϋ λή]ψεται ' Χριστον . εται MM |) ν τοιο[ντον] οίν σκοπον ε[ύλα]βώς τοιο .. ακοπον 
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. . . ώς MM || * δεήσ[εως Μαρίας μοναχής] τής αύταδέλφης : οεή[σεως] τ Γ/ς ανταδέλφης MM | Κων

σταντίνου βεατάρχον τον Καβαλούρη : Κωνσταντίν[ον] ου τοΰ Καβαλούρη MM | ! ε καί τ[ 

.. .]ε· έ[πεί] γάρ... δ : καί ό MM |( ε/ϊ απ[α/ις [άπο]βιούς : απαις βιονς MM j| 

iß/ιγ φιλαγάθως ταύτη om. MM || ιγ νεοσύατατον om. MM || iff δεηθείσης : δηλωθείσης MM || 

1 όόςαι AB : ι5ό"ίας MM || 7 οίκομοδίου AB : οικο/.ω<5ου MM || 8 κριθής AB : κριθών MM J 11/12 άντικα-

νίσκον AB : άντικανισκιου MM |) 13 i) καί νποατρεψόντων Α : ή ύποστρεφόντων Β MM Ι| 14 προελευσιμαίων 

AB : προσελενσιμαίων MM ! 29 β'<κ Α : οΈυτεραΐ Β MM || 30 Legimiis AB : om. MM || 31 - 32 f Νικηφό

ρος έν Χριστφ . . . ο Βοτανειάτης f A : om. Β MM || 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. — 1. Π α ρ ά δ ο σ ι ς τ ο ΰ έ γ γ ρ α φ ο υ . Οί MM 

έξέδωκαν τό κείμενον τοΰ χρυσοβούλλου τούτου έπί τη βάσει τοΰ Β, τό όποιον εΐχον εκλάβει 

ώς πρωτότυπον, άρκούμενοι νά διατυπώσουν ύπονοίας περί τής γνησιότητός του, επειδή έφερε 

μόνον τό legimus καί ουχί καί τήν ύπογραφήν τοϋ αυτοκράτορας (MM, σελ. 21). Ό Dölger αρχι

κώς (Regesten, άρ. 1045) συνεφώνησε ττρος τους MM, άργότερον δμως, δτε έμελέτησεν έξ αυτο

ψίας το Πατμιακόν άρχεϊον, διετύπωσε την γνώμην δτι τό Β είναι άντίγραφον τής αυτοκρατορικής 

γραμμο'.τείας (Kanzleikopie) καί δτι τό πρωτότυπον τοΰ χρυσοβούλλου τούτου έχει άπολεσθή (Ρα-

tmos, σελ. 335 - 336). Έ ξ επιμελεστέρας μελέτης τοΰ θέματος, διεπίστωσα δτι ό Φλωρίδης έν τη 

'Απογραφή αύτοΰ (Πανδώρα 19, 1868/9, σελ. 340) εϊχεν επισημάνει, πλην τοΰ Β (έγγραφον ύπ' 

αριθ. 1 τής 'Απογραφής καί τοΰ αρχείου τής Μονής), έτερον χρυσόβουλλον Νικηφόρου τοΰ Βοτα

νειάτου «πολύ ελλιπές» (τό ύπ' άρ. 2 έγγραφον τοΰ αρχείου τής Μονής) καί έν τρίτον χρυσόβουλλον 

τοΰ αύτοΰ αυτοκράτορας (τό ύπ' άρ. 3 τοΰ αρχείου). Ό έξ αυτοψίας έλεγχος άπέδειξεν δτι τό μέν 

ύπ' άρ. 3 ήτο χρυσόβουλλον τοΰ Βοτανειάτου υπέρ Αρσενίου τοΰ Σκηνούρη (έκδιδόμενον ένταΰθα, 

ύπ' άρ, 3), τό δέ ύπ' άρ. 2, τό παρά D ö l g e r (Regesten, άρ. 1062) θεωρούμενον ώς άταύτιστος 

καί άνευ χρονολογίας χρυσόβουλλος λόγος, αποτελεί το κάτω τμήμα (στίχοι 24) τοΰ λανθά

νοντος πρωτοτύπου (Α) τοΰ εκδιδομένου ένταΰθα χρυσοβούλλου. Συνεχίζουσα τήν έν Πάτμω έρευ-

ναν, ηύτύχησα νά άνεύρω καί νά ταυτίσω καί έτερον τμήμα τοΰ πρωτοτύπου Α (στίχοι 8), τό οποίον 

καί έπανεκόλλησα τη βοήθεια είδικοΰ συντηρητοϋ έν τη οικεί« θέσει τοΰ Α. Τοιουτοτρόπως οί 

σωζόμενοι στίχοι τοΰ πρωτοτύπου ανέρχονται τά νΰν εις 32 (βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , Χρυσόβουλλον 

Νικηφόρου τον Βοτανειάτου, σελ. 53 - 58). 

2. Τό έπί τής πρόσθιας βψεως σ η μ ε ί ω μ α τής Καβαλλουρίνας, προφανώς σύγχρονον, 

υποδηλοΰν τόν άποδέκτην τοΰ χρυσοβού?Λου, έχει γραφή, ίσως, πριν ή τό χρυσόβουλλον έξέλθη 

έκ της αυτοκρατορικής γραμματείας. Άνάλογόν τι συμβαίνει, υποθέτω, καί είς έτερον χρυσόβουλ

λον τοΰ αύτοΰ έτους (άρ. 3 τής παρούσης εκδόσεως). Έ π ί τοΰ νώτου τοΰ έν λόγω έγγραφου (άρ. 3), 

καί πρό τών καταστρώσεων αύτοΰ, ή φράσις : Άρσενίον τοϋ εκ τής νήσου Κω. Νομίζω δτι, έάν 

τά σημειώματα ταΰτα εΐχον γραφή υπό τίνος μονάχου ταξινομοΰντος τό άρχεϊον της μονής, πρώτον 

μέν θά ήσαν μάλλον μεταγενέστερα, δεύτερον δέ θά εΐχον άλλην διατύπωσιν καί ουχί μόνον τό 

δνομα τοΰ αποδεκτού. 

3. Χρυσόβουλλος λόγος καί χρυσόβουλλον α ι γ ίλλιον. Ό διττός χαρακτηρισμός τοΰ 

αύτοΰ εγγράφου ώς χρυσοβούλλου λόγου (στ. ιβ' καί 3) καί χρυσοβούλλου σιγιλλίον (στ. 28) δέν 
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είναι ασυνήθης, τουλάχιστον μέχρι της οριστικής διαμορφώσεως τών χρυσοβούλλων λόγων κατά 

τους χρόνους τοϋ 'Αλεξίου Α' ταϋ Κομνηνού. Πρβλ. R o u i ] l a r d , Χρναόβουλλον σιγίλλιον et 

χρυσόβονλλος λόγος, Byzaiition 8 (1933), σελ. 122· πρβλ. και Dö l g er , Kodikellos, σελ. 16, 

σημ. 56. — Φαίνεται πάντως δτι τοϋτο συνεχίζεται και καθ' όλον τον IB' αιώνα ( O s t r o g o r s k y , 

Prostagma de Jean Vili Paléologue, Zbornik Radova 10, 1967, σελ. 73). Έ ξ άλλου ή αυτή 

σύγχυσις περί τήν όρολογίαν αυτοκρατορικών εγγράφων επικρατεί και εις άλλους τύπους έγγραφων 

π.χ. εν και το αυτό εγγραφον Μανουήλ τοϋ Κομνηνού, το ένταϋθα υπ' άρ. 19 έκδιδόμενον, εις μέν 

τον στ. 15 χαρακτηρίζεται ώς πρόσταγμα, σιγιλλίου τόπον επέχειν οφείλον, κατωτέρω δέ (στ. 21) 

ώς λΰσις. Πρβλ. και D ö l g e r - K a r a y a n n o p u l o s , Urkundenlehre, σελ. 25 [ = 94 ] και 84 

[ = 186]. 

4. Περί της σημασίας του legimus καί της μορφολογικής axiroü εξελίξεως βλ. D ö l g e r -

K a r a y a n n o p u l o s , Urkundenlehre, σελ. 35 κέ. [ = 111 κε. ], 55 κέ. [=· 143 κέ.], 65 κέ. 

[ -- 159 κέ. ]. — 'Αξίζει να σημειωθή δτι, πλην τών επισήμων αντιγράφων της αυτοκρατορικής 

γραμματείας (τα όποια, ώς γνωστόν, φέρουν συνήθως, δια χειρός τοϋ επί τοϋ κανικλείον, ^ l e g i 

mus), τά άλλα αντίγραφα, όσονδήποτε παλαιά καί άν είναι, κεκυρωμένα καί μη, συχνάκις δε σχε

δόν σύγχρονα τών πρωτοτύπων, ουδέποτε μνημονεύουν ρητώς (μετά τήν καθιερωμένην φράσιν εϊχε 

δέ το κλπ.) το επί τοϋ πρωτοτύπου άναγραφόμενον legimus. 'Ενίοτε ή φράσις : είχε οέ και το 

σύνηθες κανίκλωμα (πρβλ. π.χ. κριτικον υπόμνημα τοϋ υπ' άρ. 9 χρυσοβούλλου). 

SXOAIA. — 1 • 'Η παρουσία τοϋ έγγραφου τούτου της εν Στροβίλω μονής 'Ιωάννου τοϋ Προ

δρόμου εν τω άρχειοφυλακείω της Πάτμου δεν είναι δυσεξήγητος. Ό δσιος Χριστόδουλος, πριν 

ή λάβη δια δωρεάς του αύτοκράτορος 'Αλεξίου τοϋ Α' την νήσον Πάτμον, προερχόμενος εκ Λά-

τρου, είχε παραμείνει επί τι διάστημα (1079/1080) εν Στροβίλω, ώς καθηγούμενος μοναστικού 

τίνος ιδρύματος τοϋ 'Αρσενίου Σκηνούρη ( Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος Χριστόδουλος, σελ. 97-100) . 

Είναι προφανές δτι ό Χριστόδουλος, αποχωρών εκείθεν, ένεκα της προελάσεως τών Τούρκων, 

καί μεταβαίνων εις άλλας κτήσεις τοϋ Σκηνούρη, κειμένας εν Κω (βλ. εγγραφον ύπ' άρ. 4), παρέ

λαβε μεθ' εαυτοΰ καί τίνα έγγραφα τών έν Στροβίλω μονών. Ώ ς συνάγεται έξ ετέρου πατμιακοΰ 

έγγραφου (MM, σελ. 88), ό ιδρυτής της έν Στροβίλω μονής τοΰ Προδρόμου Κωνσταντίνος ό Κα-

βαλλούρης έγνώριζε καλώς τον Χριστόδουλον, προς ôv είχε παραχωρήσει κτήματα του κείμενα 

έν Κω. 

Ή παρουσία έγγραφων τών μονών της Στροβίλου έν τω άρχειοφυλακείω της Πάτμου μαρτυ-

ρεΐται καί άλλοθεν. Εις κατάλογον έγγραφων τοϋ αρχείου της Πάτμου, τοΰ τέλους τοϋ IB' ή τών 

άρχων τοϋ Ι Γ" αιώνος, μνημονεύονται περί τα 60 έγγραφα, προερχόμενα αδιακρίτως έκ Κώ και 

Στροβίλου (Β ρ α ν ο ύ σ η, Ανέκδοτος κατάλογος, σελ. 138, στ. 17-18, 20, 21, 21-22) . Έ κ τ ο υ 

αύτοϋ καταλόγου πληροφορούμεθα καί περί της περαιτέρω τύχης τών έγγραφων τούτων. Ταΰτα 

εΐχον τοποθετηθή κατά τον χρόνον της συντάξεως τοϋ καταλόγου εντός σακκουλίων ώς Άχρηστα, 

τοϋτο δέ επιτρέπει να συμπεράνωμεν δτι μετά ταΰτα δέν ελήφθη ιδιαιτέρα πρόνοια προς διαφύλαξιν 

καί διάσωσιν αυτών. Το έκδιδόμενον χρυσόβουλλον είναι το μόνον περί τών έν Στροβίλω μονών 

διασωθέν Εγγραφον 

2. (στ. δ') : Ό βεστάρχης Κωνσταντίνος ό Καβαλλονρης είναι ό έν τω κωδικέλλοι τοϋ οσίου 

Χριστοδούλαυ μνημονευόμενος βεστάρχης Καβαλλούριος, ό όποιος εϊχε παραχωρήσει εις τον με-
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τέπειτα Εδρυτήν τής έν Πάτμω μονής δύο προάστια της Κώ, το Άναβασίδιον καί τους Καρδιασμέ-

νους (MM, σελ. 88). Ώ ς συνάγεται εκ τοΰ παρόντος έγγραφου, ό Καβαλλούρης εΐχεν αποθάνει 

προ τοΰ Αυγούστου τοΰ 1079. Πιθανόν ήτο συγγενής τοΰ γνωστού στρατηγού τών Κιβυρραιωτών 

πατρικίου Κωνσταντίνου τοΰ Καβαλλούρη, ό όποιος έφονεύθη τω 1043 εις μάχην μετά την έπίθε-

σιν τών Ρώς κατά τής Κωνσταντινουπόλεως (Κεδρηνός, τόμ. Β', σελ. 554). —• Περί τοΰ τίτλου 

τοΰ βεατάρχου βλ. O i k o n o m i d è s , Listes de préséance, σελ. 299 -300, ένθα καί ή προγενε

στέρα βιβλιογραφία. 

3. (στ. δ') : [Μαρίας μοναχής], τής ανταδέλφης Κωνσταντίνου βεατάρχου τοϋ Καβαλούρη. — 

Το ίίκδιδόμενον εγγραφον, ένεκα φθοράς τίνος εις τον στ. δ', δέν διασώζει το όνομα τής αδελφής τοΰ 

Καβαλλούρη, ή οποία έμερίμνησε δια την έ'κδοσιν τοΰ χρυσοβούλλου. 'Αλλ' εις χρυσόβου?.λον τοϋ 

108!), ένθα αναγράφονται κτήματα τοΰ Χριστοδούλου κείμενα έν Κω, μνημονεύονται δωρεαί και 

άφιιρώαεις ακινήτων και ετέρων τινών παρά τίνων φιλοχρίστοιΐ', ήγουν Μαρίας μοναχής, 

τής αδελφής τοΰ βεατάρχου (αριθ. 4, στ. 31 ). 'Επειδή, ώς εΐδομεν, ό Καβαλλούρης κατείχε κτήματα 

έν Κω, τα όποϊα έδωρήσατο εις τον Χριστόδουλον, ουδεμία, νομίζω, αμφιβολία υπάρχει δτι έν -τω 

χωρίω τούτω νοείται ή αδελφή τοΰ βεατάρχου Κωνσταντίνου τοΰ Καβαλλούρη, ή Καβαλλουρϊνα 

(πρβλ. διπλωμ. παρατ. 2). Κατά ταΰτα έν στ. δ', προ τών λ. τής αύταδέλφης, συνεπλήρωσα : Μα

ρίας μοναχής. — Το γεγονός δτι τον θανόντα καί μη καταλιπόντα τέκνα Κωνσταντϊνον Καβαλ-

λούρην διεδέχθη ή αδελφή αΰτοϋ, δέν ήτο άσύμφωνον προς τα τότε κρατοΰντα. Ό Άτταλειάτης 

π.χ. εις την γνωστήν Διάταξίν του (1077) ρητώς προβλέπει, ίνα, επιλείποντος τον άρρενος από 

τής γενεάς μου, άπαντα και το θήλυ προς τήν τών είρημένων ευαγών οίκων διαδοχήγ [.. .]' ή γαρ 

πρόνοια τών τοιούτων γυναιξί μεν πολλάκις ανατίθεται δια δωρεών ή συγγενικής διαδοχής. .. 

(έκδ. Σάθα, σελ. 44). 

4. (στ. ζ') : Στρόβιλος. — Συνήθης είναι εις τα μεσαιωνικά κείμενα ή δια τοϋ η γραφή, ή 

οποία 8μως δέν δικαιολογείται έτυμολογικώς. Περί τοΰ τοπωνυμίου τούτου καί τής παραθαλάσ

σιας πόλεως Στροβίλου, ή οποία κατεστράφη τω 1103 ύπο τών Τούρκων, βλ. Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , 

Πανμιακή Βιβλιοθήκη, σελ. 44. — W. Τ ο m a s o h ok, Zur historischen Topographie von 

Kleinasien in Mittelalter, Βιέννη 1891, σελ. 38 - 39. — Δ. Κ α μ π ο ύ ρ ο γ λ ο υ , Σημείωμα περί 

Στροβίλου, zie, τόμον «Εις μνήμην Σπ. Λάμπρου», 'Αθήναι 1935, σελ. 428. — Κ. ' Α μ ά ν τ ο υ, 

Στρόβιλος, 'Ελληνικά 11 (1939), σελ. 292. — Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ, Διοικητική Λιαίρεσις, ΕΕΒΣ 17 

(1942), σελ. 263, τόμ. 25 (1955), σελ. 146, 148- 149.— A h r w e i l e r , Byzance et la mer, 

σελ, 1 6 8 . — V r y o n i s , Asia Minor, σελ. 11,33 κ.ά. Το τοπωνύμκ>ν τοϋτο άπαντα καί έν Κω 

(μνεία ενορίας Στροβίλου έν εγγράφω τοϋ 1271, βλ. κατωτέρω άρ. 70), καί έν Ά γ ί ω Όρει, ένθα 

εκείτο ή μονή Θεοτόκου τής Στροβηλαίας {Actes de Lavra 2, άρ. 28 κ.ά. ). 

5. (στ. ιδ' - ιε') : αύτοδέσποτος καί αυτεξούσιος. —· ΟΊ δροι άπαντοΰν συχνάκις εις έγγραφα 

καί τυπικά μονών τοΰ ΙΑ' καί τών μετέπειτα αιώνων. Ό θεσμός οΰτος ήτο αντίθετος προς τον 

κανένα τής Συνόδου τής Χαλκηδόνος (τοΰ 451), τον ορίζοντα δτι αϊ μονοά ώφειλον νά εξαρτώνται 

έκ τών οικείων επισκόπων (βλ. J a n i n , Commende et Typica, REB 22, 1964, σελ. 34). Δια 

τοΰ αυτεξουσίου κατωχυροΰτο ή ανεξαρτησία τών μοναστικών ιδρυμάτων έναντι τών εκκλησια

στικών καί άλλων άρχων τοΰ τόπου, συνάμα δμως επεδιώκετο δπως άποκλεισθή, σύν τοις άλλοις, 

καί ή χορήγησις αυτών ώς χαριστικών (βλ. J a n i n , ένθ' άνωτ. — A h r w e i l e r , Droits incor

porels, σελ. 108, σημ. 33). — Πρβλ. καί σχόλιον 7. 
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Θ. (στ. ιε' -ις-'), : το μέλλον γενέσθαι. . . τυπικόν.—Ώς γνωστόν, τα τής λειτουργίας τών 

μοναστικών ιδρυμάτων έρρύθμιζε το Τυπικόν ή ή Ύποτύπωσις, ή Αιατύπωαις, ή κτητορική Δια

θήκη κλπ., ήτοι καταστατικά κείμενα, συντασσόμενα ύπο τοΰ Ίδρυτοΰ αυτών. Πρβλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , 

"Οσιος Αριστόβουλος, σελ. 14 κέ. — Κ. Μ α ν ά φ η, Μοναστηριακά Τυπικά - Διαθήκαι, 'Αθήναι 1970. 

7 . (στ. ις-' -ιζ ') : μήτε υπό βασιλικά και πατριαρχικά ή επισκοπικά, μήτε μην υπό τίνα 

ιδιωτικά και συγγενικά δίκαια αγεαθαι πώποτε. — Τα ανωτέρω έπεξηγοΰν εις τί συνίσταται το 

αύτοδέσποτον καί αύτεξούσιον, άλλα καί συμπληροΰν τάς σχετικάς διατάξεις κατοχυροΰντα την 

μονήν καί έναντι ενδεχομένων Ιδιωτικών καί συγγενικών δικαίων. 

8. {στ. 1 - 2) : ό τοιούτον τι κατ' αντής διαπραξάμενος... πέντε λίτρας χρυσίον λόγω ποι

νής καταϋέσθαι ...—Αϊ τοιαΰται κατά τών παραβατών προεξαγγελλόμεναι κυρώσεις ευρίσκον

ται συνήθως μετά την άναγραφήν τών έξκουσιών καί τήν άπαρίθμησιν τών αξιωματούχων οϊ όποιοι 

καλοΰνται να σεβασθοΰν ταύτας (πρβλ. καί κατωτέρω, άρ. 20, στ. 49-50. — D ö l g e r , Schatz

kammer, άρ. 14). 

9. (στ. 2 - 3) : εις το τών οίκειακών σέκρετον, εν φ καί δ παρών χρυσόβουλλος λόγος κατέ-

στρωται. — Περί τής καταστρώσεως τών χρυσοβούλλων εις τά διάφορα σέκρετα βλ. κατωτέρω, 

άρ. 3 καί τά αντίστοιχα σχόλια. 

τ (ης) Καβαλλονρίν(ας). 

(βλ. ανωτέρω, σελ. 15). 
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χρνσόβουλλος λόγος {στ. 12, 20, 55-56) 'Οκτώβριος, ΐνδ. γ' 

χρυσόβονλλον (στ. 58) 6588 (1079) 

Ό αυτοκράτωρ ορίζει, όπως ό 'Αρσένιος Σκηνούρης καί οι ύπ' αυτόν επί τοΰ ορούς Δικαίου 

τής Κω μοναχοί λαμβάνουν κατ' έτος άπο τοΰ διοικητού τών Κυκλάδων νήσων σολέμνιον έκ 16 

νομισμάτων, καί παρέχει φορολογικάς άπαλλαγάς εις τά υπό τοΰ Αρσενίου ίδρυθέντα κελλία. 

ΠΑΡΑΛΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. — ΙΙρωτότυπον (άρχεϊον Μονής, άρ. 3). —Χάρτης, χρώματος 

υπολεύκου. Διαστάσεις : 1,94 Χ 0,39. Γεγραμμένη επιφάνεια : 1,685 Χ 0,322. Περιθώρια αρι

στερά (0,040) καί δεξιά (0,028). 'Αποτελείται έκ τεσσάρων τεμαχίων (0,40 + 0,47 + 0,54 -f 

0,53)' τα άνω έκολλήθησαν επί τών κάτω. — Μελάνη : α') μαύρη έξίτηλος ή τοΰ κειμένου- β') δια 

κινναβάρεως βαθείας άποχρώσεως αϊ λέξεις λόγος {στ. 12, 20, 56), Όκτώβριον {στ. 58), τρίτης 

{στ. 38), το Ugimus (στ. 61) καί ή υπογραφή τοΰ αυτοκράτορας (στ. 62 - 63). — Γραφή κανο

νική καί έπιμεμελημένη, ή γνωστή γραφή τής αυτοκρατορικής γραμματείας τοΰ τελευταίου τετάρ

του τοΰ ΙΑ' αι. Έ ν στ. 1 : γραφή πρωτοκόλλου, έν στ. 2 : συνδυασμός λατινικών καί ελληνικών 

γραμαάτων. —• 'Ορθογραφία. Τονισμός κατά τό πλείστον ορθός. Όλίγαι συντμήσεις. — Εΐλητάριον. 

Πολλαί όριζόντιαι διπλώσεις. — Διατήρησις μετρία : έξίτηλον εκ τής νοτίδος· άνω αριστερή επί 

τοΰ άγραφου τμήματος, εις τά άκρα καί εις το μέσον φθοραί έκ παλαιοτέρων οριζοντίων διπλώ

σεων ελλείπει το μετά την ΰπογραφήν τοΰ αΰτοκράτορος κάτω τμήμα τοΰ άγραφου χάρτου {πλίκα). 

Το εγγραφον έκολλήθη μεταγενεστέρως έπί παχέος λινοΰ υφάσματος. "Ιχνη οπών (έξ ζεύγη) δια 

την μήρινθον μη σωζόμενης σφραγίδας. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α σύγχρονα έπί τοϋ νώτου: Κατόπιν αποκολλήσεως τοΰ υφάσματος συν

τηρήσεως άνέγνωσα, τη βοήθεια συσκευής υπεριωδών άκτίνων, τά κάτωθι : α') δπισθεν τοϋ πρω

τοκόλλου : f 'Αρσενίου τ(ον) (εκ) τ(ής) νήσ(ου) Κω κ(α)τεστρώ(θη) [μηνι Νο]εμ(βρίω) 

(ίνδιχτιώνος) γ' f \2κατεστρώθη' β') έπί τοΰ πρώτου κολλήματος (δια γραμμάτων ΰψους 0,03 -

0,09) : f τοϋ (πρωτοα)σηκ(ρή)τ(ου) f \2 (δια κινναβάρεως καί δια γραμμάτων ΰψους 0,05 -

0,12) : f εθεάθ(η) f (βλ. σχόλια σελ. 28 καί σχεδ. σελ. 30)" (δι' άλλης χειρός, καί δια κανονικών 

γραμμάτων καί μελάνης μαύρης) : / κατεστρώ(θη) εν τώ σεκρ(έτω) τον επί τών οΐκειακ(ων) [δια] 

Ίω(άννου) πατρ(ικίου) τον Σπαγγοπ(ού)λ(ον)γ- γ ') έπί τοϋ δευτέρου κολλήματος (δια μελάνης 

μαύρης καί γραμμάτων ύψους 0,03 - 0,07) : μονοκονδυλιά τριών σταυρών. — Ή άποκόλλησις δέν 

ώλοκληρώθη. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α μεταγενέστερα, έπί τοΰ υφάσματος συντηρήσεως : α' ) (δια παλαιάς χειρός) 

Κώ· τής Κώ 'Αρσένιος (μον)αχ(ος) δια το ελεύθερον τών εν τή Κώ κελλίω(ν) αντοΰ' β' ) [suppl. 

Φλωρ.] καί λαμβάνειν κατ' έτος σιτηρέσιον άπο τοΰ διοικητού τών Κυκλάδων νήσων' γ ' ) Άντε-

γράψη - αρ. 3. (χειρ Σακκελίωνος)· δ') 'Αρσενίου δια το σιτηρέσιον [διεγράφη, χείρ I H ' ή 10' al.]. 
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ΕΚΛ02ΕΙ2. — MM, σελ. 21 - 23, άρ. 6. — D ö l g er , Facsimiles, άρ. 19 (εκδίδονται οι πρώ

τοι πέντε στίχοι τοϋ έγγραφου καί οί δέκα τελευταίοι). Το εγγραφον φέρεται ώς άπολυθέν τω 1076. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — D ö 1 g e r, Regesten, άρ. 1046. — Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ , Patmos, σελ. 336 (περί 

τοΰ έκεϊ μνημονευομένου ώς μή άνευρεθέντος ((αντιγράφου τής αυτοκρατορικής γραμματείας» βλ. 

τά σημειωθέντα ανωτέρω, εις εγγραφον ύπ' άρ. 2). — ' Ε μ μ α ν ο υ ή λ Κ α ρ π α θ ί ο υ , Ή εν 

Κω διαλάμψασα ιερά μονή τοϋ Σωτήρος Χρίστου, Δωδεκανησιακον Άρχεϊον 1 (1955 ), σελ. 48 - 50.— 

Β ρ α ν ο ύ σ η , "ΟσιοςΧριστόδουλος, σελ. 97 κέ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ. — Πρωτόκολλον (στ. 1), επιγραφή (στ. 2). 

Έ ν τή νήσω Κω κείται δρος άνυδρον καί άκατοίκητον, καλούμενον Δίκαιον, έπί τοϋ οποίου 

ό μοναχός 'Αρσένιος, ό επιλεγόμενος Σκηνούρης, ανήγειρε δύο κελλία, έν οΐς καί εγκατέστησε μο

ναχούς, μετά τών οποίων συνασκητεύει (στ. 3 - 7 ) . —-Το άγονον τοΰ εδάφους ύπεχρέωσε τοΰτον 

νά προσέλθη εις τον αυτοκράτορα καί νά ζητήση τήν συνδρομήν αύτοΰ, ΐνα προσπορισθή τά αναγ

καία δι' εαυτόν καί τους έκεϊ διαμένοντας μοναχούς (στ. 7 - 11). 

Ό αυτοκράτωρ, δια τοϋ παρόντος χρυσοβούλλου, ορίζει δπως ό 'Αρσένιος και οί υπ' αυτόν 

μοναχοί λαμβάνουν κατ' έτος ώς χορηγίαν {σολέμνιον) άπο τοΰ διοικητού τών Κυκλάδων νήσων 

δεκαέξ νομίσματα, δια νά ανακουφίζουν τάς στερήσεις των καί νά προσεύχωνται υπέρ τοΰ αύτο-

κράτορος (στ. 12 -17) . — Κατά ταΰτα ουδείς δύναται νά περικόπτη έν δλω ή έν μέρει το σο

λέμνιον τοϋτο ή νά καθυστερή την καταβολήν αύτοΰ καί έν γένει νά παρέχη πράγματα εις τους 

μοναχούς, οί όποιοι, άμα τή επιδείξει τοϋ παρόντος χρυσοβούλλου, θά λαμβάνουν τό σολέμνιον 

άφόβως καί άνευ παρακρατήσεων (στ. 17 - 21). — Επειδή δέ ό 'Αρσένιος άνήγειρεν ΐδίαις δαπά-

ναις τά κελλία ταΰτα καί παρεκάλεσεν δπως ταΰτα διατηρήσουν το μέχρι τοϋδε αυτεξούσιον, τύ

χουν δέ καί πάσης Ιζκουσία«, ό αυτοκράτωρ απεδέχθη καί τα δύο ταΰτα αίτήμοίτα (στ. 21 - 25 ). — 

"Οθεν ορίζει δπως τά ανωτέρω κελλία παραμένουν καί εις το μέλλον αυτεξούσια, ώς ήσαν ανέκα

θεν, μή υποκείμενα εις ούδένα, άπαλλαγοϋν δε ταΰτα καί πάντα τά εις αυτά ανήκοντα φορολογικών 

καί άλλων επιβαρύνσεων (στ. 25 -30) . "Επεται κατάλογος φορολογικών καί άλλων υποχρεώσεων, 

ών ταΰτα απαλλάσσονται (στ. 3 0 - 4 9 ) , ώς καί κατάλογος αξιωματούχων οι όποιοι καλοΰνται 

νά σεβασθούν τά ανωτέρω (στ. 49 - 58). 

Χρονολογία (στ. 5 8 - 5 9 ) . — 

Το legimus {στ. 61) καί ή υπογραφή τοΰ αύτοκράτορος (στ. 62 -63). 

Επισημάνσεις καί καταστρώσεις (verso). 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. — Ή αίτησις τοϋ μονάχου 'Αρσενίου προς τον αυτοκράτορα 

(στ. 10) περί εκδόσεως τοΰ παρόντος χρυσοβούλλου ούδαμόθεν συνάγεται αν υπεβλήθη γραπτώς. 
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[f] Έν όνόμ(α)τ(ι) τοΰ π(ατ)ρος και τοϋ υίοϋ και τοϋ αγίου πν(εύματ)ο(ς), 

Νικιφύρ(ος) πιστο(ς) βα(αιλεύς) όρθόδοξο(ς) και αύτ(ο)κράτ(ωρ) Ρωμ(αίων) 

6 Βοτ[ανειάτης]. 

|2 f pâsin ois το paròn ήμώη svseßes εριδείκηυται sigillion f 

Is f Ή νήσος ή Κως έχει τι περί αύτ(ήν) διακείμενον δρο(ς), δ Δίκαιον εγ

χώριος |4 κέκληται, ξηρόν τε καί άνικμον και δια τοϋτο άν(θρώπ)ων ερημον εν 

τοΰτω ο | 5 μοναχό(ς) "Λρσένιο(ς), ώ το επίκλην Σκηνούρης, κελλία δύο εδείματο 

και μο^ναχούς εν τούτοις άπέκειρε, μεθ' ων τους ασκητικούς Ιδρώτας άχρι καί 

|7 τήμερον διανύειν επείγεται- άλλα το τοϋ τόπου σκληρον καί κατάξηρον \8 και το 

πρό(ς) καρπογονίαν δυσκίνητον ή άκίνητον κατηνάγκασε τοϋτον τής |9 εν οοει 

διατριβ(ής) έπίπροσθεν θεϊναι την ενταύθα φοίτηοιν καί δήτα, \10 τή βασιλ(εία) 

μου προσελθών, θερμώς αύτ(ήν) έλιτάνευσεν εφ' ώ τυχεϊν ψιλοτιμί(ας) | π τ(ής) 

παρ' αύτ(ής) εις άναψυχ(ήν) αύτοϋ τε και των εκεϊσε ασκουμένων γερόντων 

|12 ώ και προσχοϋσα ή βασιλ(εία) μου, τον παρόντ(α) αυτής χρυσόβουλλ(ον) λόγον 

επεβρά\ηβενσε' δι ου διορίζεται λαμβάνειν αυτόν τε καί τους εκεϊσε μοναχούς 

|1 4 κατά παν 'έτο(ς), χάριν σολεμνίου άπο τοΰ διοικητού τών Κυκλάδων νήσων 

\Χί>(νομ'ισματα) δεκαέξ, άνυστερήτως τε καί άνεγκρατήτως, ίνα δι' αυτών τ(ήν) προ-

σοϋ\16σαν αντοΐς σκληραγωγίαν παραμυθώνται επί μικρόν καί τ(ής) βα(σιλείας) 

μου νπερεν\ιηχωντ(αι)· ουδείς ούν τών απάντων επ' αδείας εξει εκκόπτειν μερι-

κ(ώς) ή\ηκαθ' δλόκληρον το τοιούτον σολέμνιον ή πρό(ς) άναβολάς χωρεΐν και τοις 

μοναχ(οϊς) |1 9 πράγματα προξενεϊν και οχλήσεις:, αλλ' α/ίατ^ εμφανεία τοϋ παρόν-

τ(ος) |2 0 χρυσοβονλλ(ου) λόγου τ(ής) βασιλ(είας) μου, λήψονται ετησί(ως) οί μονα

χοί το τοιοϋτ(ον)\ησολέμνι(ον) άνενδεώς τε και άνεγκρατήτως· έπεί δέ και 

εξ οικείων |2 2 εξόδων καί άναλωμάτων τα κελλία ό μοναχο(ς) Άρσένιο(ς) ούτο(ς) 

ταντα εδείματο | 2 8 και δ μέχρι τοϋ νΰνπροσήν αύτοϊς αύτεξούσιον εχειν και εις το 

εξής αυτά \Μ καθικέτενσε, ναι μην και εξκουσσείας πάσ(ης) ταΰτατυγχάνειν ήτήσατο, 

Is* ούδ' είς ταύτ(ας) τάς δύο αΐτήσ(εις) παρήκουσε τούτου το κράτ(ος) ημών, αλλ' 

άμα ταύτας |26 πεπλήρωκε καί αυτεξούσια μένειν αυτά είς τον εξής χρόνον διωρί-

σατο, |27 μηδενί τών άπάντ(ων) ύποκεΐσθαι οφείλοντα, μήτ(ε) χείρα τινά δεσπό-

τιν έπιγι^νώσκοντα· δτι μήδε μέχρι τον νυν υπό ζυγον ήσαν, τοϋ ελευθερίου τών 

\1Βχρόν(ων) άνέκαθ(εν) προαόνχο(ς) αντοίς· α και εξκουσσευθήσεται μετά πάντ(ων) 

τών |8 0 διαφερόντων αύτοις από τε μιτάτων, άντιμιτατικί(ων), άπ/.ήκτων καί τής 

\" υπέρ τών άπλήκτων χορηγί(ας) χρειών, μεσαπλήκτων, κριτ(ών), απαιτητών 

|3 2 καί λοιπών απάντων επιθέσεως μονοπροσώπ(ων), δόσεως κανισκί(ων) ή άντικα-

\33νίσκ(ων), σιταρκήσεως κάστρ(ων), άγορ(άς) μονλαρί(ων), μεσομονλαρ(ίων), βορ-

δωνί(ων), μεσοβορδω(νίων), |8 4 ίππων, παριππί(ων), όνοκηλωνίω(ν), δνοθηλειών, 

4 
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φορβάδ(ων), βοών εργατ(ικών) και άγελ(αίων), |3ä χοίρ(ων), προβάτ(ων), αΐγ(ών), 

άγελάδ(ων), βουβαλλ(ίων) καί λοιπ(ών) τετραπόδ(ων) ζώ(ων)· παροχ(ής) γε-

νημάτ(ων), ενοχ(ής) τοϋ δρόμ(ου), | 8 6 οίκομοδ(ίον), κωμοδρομι(κοΰ), καπνι

κού, προσοδ(ίου), άερι(κοΰ), σννων(ής), στρατεί(ας), καστροκτισί(ας), | 3 7 όδο-

στρω(σίας), γεφυρ(ώσεως), ταξατιώνο(ς), ματζουκατιώνο(ς), παροχ(ής) χρει(ών) 

τών χορηγούμέν(ων) | 3 8 δικ(α)στ(αϊς) ή πράκτορσιν ή έτβροις άρχ(ουσιν) ή και 

στρατό) τινί ή πρέσβεσ(ιν) έθν(ών) διερχομ(ένοις)· | 3 9 εκβολ(ής) χορτασμάτ(ων), 

διατροφ(ής) (πρώτο)κεντάρχ(ων) ή προελευσιμ(αίων), β(ασιλικών) άν(θρώπ)ων 

επί τιν(ας) άπο\ί0στελλομέν(ων) δουλ(είας)· έκβολ(ής) γενημάτ(ων), οίνου, 

κρε(ών), κριθ(ής), βρώμ(ου), ελαίου, οσπρίου καί παντοί(ων) σπερμ(ά)τ(ων)· 

Ι11 εξοπλίσε(ως) πλωΐμ(ων), τοξοτ(ών), ίπποτοξοτ(ών), κοπ(ής) και καταβ(ι)βα-

σμοϋ οίασδήτινο(ς) ξυλ(ής), έκ\ί2βολ(ής) κονταράτ(ων) ή μαλάρτ(ων), έξοπλί-

σεως στρατιωτ(ών), άρχ(όν)τ(ων) καβαλλ(α)ρ(ικών) ή πεζών, καθίσμ(α)τ[ος] 

|4 Β τ(ών) εν ύπεροχ(ή) άρχόντ(ων), δουκών, κατεπάνω, κριτ(ών), στρατηγ(ών) 

ατρατευτ(ών), άναγραφέ(ων) | 4 4 καί λοιπών άπαιτ(η)τ(ών), φοσσάτ(ων) διατρο-

φ(ής) καί άπλήκτ(ων) επί πόλεμον άπιόντων ή καί υπο\^στρεφόντ(ων), βεστια-

ριτ(ών), μανδ(α)τ(ό)ρ(ων) τοϋ δρόμου πρέσβεις αγόν(των) ή εξόριστους ή κατά 

Ttra | 4 5 άλλ(ην) χρείαν διερχομ(ένων), τοποτ(η)ρ(η)τ(ών), τουρμαρχ(ών), με-

ραρχ(ών), χαρτουλ(α)ρ(ίων) τοϋ τε δρόμου και | 4 ' τ(ών) θεμάτ(ων), κομητών τ(ής) 

κόρτ(ης), δομεστίκ(ων) τών θεμ(ά)τ(ων), δρουγγαροκομήτων και | 4 8 λοιπ(ών) 

έχέρ(ων)· αγγαρεί(ας), παραγγαρεί(ας) και λοιπ(ής) άπά(σης) επηρεί(ας), νϋν 

τε οϋσ(ης) και ύστερον εσο\αμ(ένης), καθ(ώς) αν 6 καιρο(ς) διδώ· διό 

παρεγγνώμεθα καί πάντ(ας) εξασφαλιζόμ(ε)6(α) \&0άπότε τών κατά καιρούς σακελ-

λ(α)ρ(ίων), γενι(κών) και στρατιωτ(ικών) λογοθ(ε)τ(ών) τών επί τής ήμετ(έ)ρ(ας) 

| 5 1 σακέλλ(ης) και τοΰ βεστι(α)ρ(ίου), οικονόμων τών εύαγ(ών) οϊκ(ων), τών έπί 

τών ο'ικει(ακών) καί τών | 5 S εφόρων τών βα(σιλικών) κουρατωρει(ών), είδι(κών), 

γηροτρόφ(ων), δρφανοτρόφ(ων), τών επί τοϋ θείου | 5 3 ημών ταμείου τοΰ Φύλακο(ς), 

κουρατώρ(ων) τοΰ οίκου τών 'Ελευθερίου και τών Μαγγάν(ων), οΐκιατικ(ών) και 

| 5 4 τ(ών) υπ' αυτούς πρωτονοτ(α)ρ(ίων), λογαρι(α)στ(ών), χαρτουλ(α)ρ(ίων), 

β(ασιλικών) νοτ(α)ρ(ίων) και νοτ(α)ρ(ίων), τοϋ μηδένα τών j 6 5 άπάντ(ων) εν οίω-

δήπ(ο)τ(ε) χρόνω, καθ' ο'ιονδήτινα τρόπ(ον) άθετεϊν τον παρόντ(α) χρυ\Μσόβουλ-

λ(ον) λόγον και τους μοναχ(ούς) εκει(θεν) διώκ(ειν) ή υπό ζνγ(ον) αγειν αύτ(ούς) 

εϊγε και μέχρι | 5 7 τοϋ νϋν το ελευθέρι(ον) εϊχ(ον), άοκουμ(ένων) άπάντ(ων) τή εμ

φανεία και μόνη τοΰ παρόντο(ς) | 5 8 χρυσοβού?.λ(ου) τ(ής) βα(σιλείας) μου, γεγενη-

μ(έν)ου κατά τ(σν) Όχτώ(βριον) μήνα τ(ής) ζρίτ(ης) ίνδ(ικτιώνος), εν eVei | 6 9 τω 

,ςφπη', εν ώ καί το ήμέτερον ευσεβές καί θεοπρόβλητ(ον) ύπεσημήν(α)τ(ο) | 6 0 κράτος f 
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Ι61/· Legimus f 

Ι62 f Νικηφό(ρος) εν Χ(ριστ)ώ τω Θ(ε)ώ πι\63ϋτο(ς) βασιλ(ευς) και αν-

τ(ο)κράτ(ω)ρ 'Ρωμ(αίων) ό Βοτ(ανειά)τ(ης) f 

V e r s ο : 

|6 4 f Αρσενίου τ(οΰ) (έκ) τ(ή;) νήσου Κώ κ(α)τεστρώ(θη) [μηνι Νο]εμ-

(βρίω) (ίνδικτιώνος) γ f 

j 6 5 f κατεστρώθη 

|6S f τοϋ (πρωτοα)σηκ(ρή)τ(ου) f 

Ι 6 7 f ê&ea&(y) f 
\Μ f κατεστρώ(θη) έν τω σεκρ(έτω) τοϋ έπί τών οίκειακ(ών) [δια] Ίω(άν-

νον) πατρ(ικίου) τοϋ Σπαγγοπ(ού)λ(ου) f 

I 6 9 f i t 

Ι βααιλενς ορθόδοξος : ορθόδοξος βασιλεύς MM || 3 τι : τι MM D || 5 κελλία : κέλλια D || 9 εν 8ρει : εν 

[τφ] άρει MM | δήτα : δια τοϋτο MM ,| 23 αυτά om. MM |j 36 οίκομοδ(ίου) : ο'ικομόδου MM | προαοδ(ίου), 

άερι(.<ον) : προσόδου άερικοϋ MM || 39 προελενσιμαίων : προσελευύψαίων MM j| 43 νπεροχ(ή) : υπέροχους 

MM || 53 οικιστικών : οίκιαστικών MM || 54 πρωτονοτάριων, λογαριαατών, χαρτονλαρίων, βασιλικών νοταρίων 

καί νοταρίων : πρωτονοτάριων καί νοταρίων MM || 56 εκει(θεν?) : εκείνους MM : έκεϊ D || 57 ίλευθέρι(ον) : 

έλεύθίρο[ν] D || 61 Legimus om. MM || 64-69 om. MM || 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. — 1. Π ρ ω τ ό κ ο λ λ ο ν. Έ π ι γ ρ α φ ή . — Περί τής εξε

λίξεως τής γραφής τοΰ πρωτοκόλλου βλ. D ö l g e r - K a r a y a n n o p u l o s , Urkundenlehre, 

σελ. 33 [ = 109], ένθα καί ή σχετική βιβλιογραφία. Περί τοΰ πρωτοκόλλου βλ. K r e s t e n , 

Pertinenzzeile, Βυζαντινά 3 (1971), σελ. 55 -68. 

2. Π ρ ο ο ί μ ι ο v. — Έπισημαίνομεν τήν άπουσίαν προοιμίου έν τω κειμένω τοΰ χρυσοβούλ

λου τούτου. Παρόμοιαι περιπτώσεις κατά τήν έποχήν ταύτην είναι μάλλον σπάνιαι. Βλ. π.χ. Actes 

de Lavra2, άρ. 45. — Περί προοιμίων γενικώς βλ. Η n n g e r, Prooimion. — B r o w n i n g , Prooi-

mia. — Πρβλ. καί F i c h t e n a u , Arengo.. 

3. Α ί δ ι α κ ι ν ν α β ά ρ ε ω ς δ ι ο ρ θ ώ σ ε ι ς τ ο ϋ κ ε ί μ ε ν ο υ.—Έν στ. 12 αϊ δια 

χειρός τοΰ γραφέως λέξεις το παρόν [ = χρυσόβουλλον σιγίλλιον] έχουν διορθωθή δια κινναβά

ρεως : τον παρόντα [ = χρυσόβουλλον λόγον]. Εις τήν διόρθωσιν ταύτην προέβη προφανώς ό έπί 

τοΰ κανικλείου ή ό επί τών δεήσεων (ή ό πρωτοααηκρήτις, βλ. σχόλια), οϊτινες συνήθως συνεπλή-

ρουν τά κανικλώματα καί έ'γραφον το legimus. 'Ανάλογους διορθώσεις, συμπ?.ηρώσεις ή διαγρα-

φάς χειρί τών έν λόγω αξιωματούχων βλ. καί έπί τών έγγραφων ύπ' άρ. 11 καί 14 τής ημετέρας 

εκδόσεως. 
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4. Αϊ έ π ί τ ο ΰ ν ώ τ ο υ επικυρώσεις καί καταστρώσεις. — Το παρόν χρυσόβουλλον παρέ

χει χαρακτηριστικον δείγμα τών αποκαλυπτικών διαπιστώσεων τάς οποίας έπεφύλασσεν ήμΐν ή 

καταβληθείσα προσπάθεια επισταμένης εξετάσεως τοΰ νώτου τών έγγραφων. (Περί τών γενομένων 

εργασιών προς άποκάλυψιν τοΰ νώτου τών έγγραφων τοΰ Πατμιακοΰ αρχείου βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , 

Collection authentiquée, σελ. 330 κέ.). Διά τών άναγνωσθέντων έπί τής οπίσθιας δψεως τοϋ 

παρόντος καί άλλων εγγράφων τοΰ αρχείου τής Πάτμου διαφωτίζονται σημαντικαί λεπτομέρειαι 

τής Βυζαντινής διπλωματικής, ιδία τοΰ ΙΑ' αιώνος, έπί τών οποίων αϊ γνώσεις ημών ήσαν μέχρι 

τοΰδε έμμεσοι έν πολλοίς, ελλιπείς καί αόριστοι, βασιζόμεναι κυρίως είς σχετικάς μνείας αντιγρά

φων, έ'νθα σημειοΰται ενίοτε δτι το πρωτότυπον Ιφερεν έπί τής οπίσθιας δψεως καί διαφόρους επι

κυρώσεις ή καταστρώσεις. 

α' ) Το έκδιδόμενον ένταΰθα χρυσόβουλλον, πλην τών σημειωμάτων περί καταστρώσεως αύτοΰ 

είς τά διάφορα σέκρετα, φέρει έπί τοΰ νώτου καί ευμεγέθη δια κινναβάρεως μονοκονδυλιάν, τήν 

λέξιν εθεάθη (βλ. σελ. 30), γεγραμμένην πιθανώτατα διά χειρός αύτοΰ τούτου τοϋ αύτοκρά-

τορος (ό γραφικός χαρακτήρ προσομοιάζει προς τον τής αυτοκρατορικής υπογραφής). Είναι μέχρι 

στιγμής τό μόνον σωζόμενον δείγμα τοιαύτης επικυρώσεως. Είς χρυσόβουλλον έπικυροΰν Τυπικόν 

τοΰ 'Αγίου "Ορους, τω 1046 {Regesten, άρ. 879), φέρεται έν τέλει έκ μέρους τοΰ αυτοκράτορας 

προστεθείσα ή φράσις : τοϋτο μεν [ = το Τυπικόν] τή αφραγϊδι εσφραγίσαμεν καί κατά τάς συνά

ψεις εκάστης μεμβράδος τω δια κινναβάρεως κανικλώματι εκνρώ-

σαμεν, ίνα μή ποτέ παρά τίνος κακονργηθείη (Σ μ υ ρ ν ά κ η , "Αγιον "Ορος, σελ. 308). Ή ανωτέρω 

μνεία επικυρώσεως έγγραφου δια χειρός τοΰ αύτοκράτορος καί διά κινναβάρεως έπί τοϋ νώτου κατά 

τα κολλήματα, μνεία μοναδική κατά τα μέχρι τοΰδε γνωστά, έγένετο μετά πολλής δυσπιστίας δεκτή 

έκ μέρους τών ειδικών, οί όποιοι, ένεκα τούτου, έθεώρησαν το δλον χωρίον ΰποπτον ( D ö 1 g e r -

K a r a y a n n o p u l o s, Urkundenlehre, σελ. 36, σημ. 2 = σελ. 112, σημ. 4). Ή ώς άνω λέξις 

εθεάθη έπί τοϋ νώτου τοϋ εκδιδομένου ένταΰθα Πατμιακοΰ έγγραφου μαρτυρεί ΐσως δτι τοιούτος 

τρόπος επικυρώσεως δέν ήτο άγνωστος. 

β') τον πρωτοασηκρήτου : Ή μονοκονδυλιά αΰτη (βλ. σελ. 30) άπαντα καί έπί τοΰ νώτου 

χρυσοβούλλου τής Μεγίστης Λαύρας τοΰ έτους 1082 ( D ö I g e Γ, Schatzkammer, πίναξ 6π' άρ. 2 

καί Actes de Lavra2, άρ. 44). 

γ ' ) f'Αρσενίου τον εκ τής νήσου Κώ : Τό σημείωμα τοΰτο, δηλοΰν τον άποδέκτην τοϋ 

απολυομένου χρυσοβούλλου, παρέχει ΐσως ενδείξεις περί πιθανής υπάρξεως εϊδικοΰ βιβλίου έν 

τη αυτοκρατορική γραμματεία, ένθα κατεγράφοντο οί άποδέκται τών απολυομένων εγγράφων. 

— Περί αναγραφής τοΰ αποδεκτού έπί τοΰ νώτου τών έγγραφων ( == ή έξωθεν επιγραφή) βλ. 

D a r r o u z è s , Όφφίκια, σελ. 484. — Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ , Registre synodal, σελ. 176-177. 

δ') Καταστρώσεις. — Αϊ ενδείξεις κατεστρώθη είς το σέκρετον τών ο'ικειακών ή εις τα αέκρε-

τον τοϋ γενικού λογοθεαίου κ.ά. έπί τοΰ νώτου χρυσοβούλλων, άφορώντων εις φορολογικάς άπαλ-

λαγάς, μεταβολάς ιδιοκτησίας κλπ., ήσαν απαραίτητοι διά το έγκυρον τοΰ έγγραφου. 'Εάν τοιοΰ-

τον εγγραφον δέν είχε καταστρωθή ( = καταχωρισθή) είς τά οικεία σέκρετα, ήτο άκυρον. Έ ν 

χρυσοβούλλω τοϋ έτους 1079 {Actes de Lavra*, άρ. 38, στ. 9 -10) ή χαρακτηριστική φράσις : 

αμφισβητήσιμου γενομένης [ = τ ή ς χρυσοβούλλου δωρεάς] ώς άκαταστρώτου περάει-

φθείσης κλπ. Δια τοϋτο ό αυτοκράτωρ συνήθως δι' ειδικών πιττακίων εντέλλεται τήν κατάστρωσιν 

τών χρυσοβούλλων τά όποια απέλυσε (βλ. κατωτέρω, άρ. 46, άρ. 48 κ.ά. ). Περί τής καταστρώσεως 
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τών έγγραφων έν γένει βλ. G e r l a n d , Registerwesen. — Περί τής διαρθρώσεως τών οικονομι

κών υπηρεσιών τοϋ Βυζαντινού κράτους κατά τήν πρώιμον έποχήν βλ. K a r a y a n n o p u l o s , 

Finanzwesen, σελ. 53 κέ. Διά τήν κυρίως Βυζαντινήν έποχήν βλ. D ö l g e r , Finanzverwaltung, 

σελ. 16» κέ. — Περί τής καταστρώσεως ώς στοιχείου έγκυρότητος τών έγγραφων, βλ. S ν o r o -

n o s, Rescrit, σελ. 336. 

Σ Χ Ο Λ Ι Α . — 1. (στ. 3) : Τό Δίκαιον ορός, σημερινον Δίκια, κείται έπί τής νήσου Κώ παρά 

το σημερινον χωρίον τοϋ Άσφενδιοΰ, δύναται δέ νά ταυτισθή προς το άρχαϊον ορός Ώρομέδων ή 

προς το άλλως ονομαζόμενον Πρώιον. Σώζονται εισέτι έπί τής κορυφής τοϋ ύψηλοϋ καί απόκρη

μνου τούτου δρους ερείπια διαφόρων κτισμάτων καί ναοϋ τοΰ Σωτήρος. Συζητήσιμος είναι ή γνώ

μη τοϋ τέως μητροπολίτου Κώ Εμμανουήλ Καρπαθίου {Movi) τον Σωτήρος, Δωδεκανησιακό·; 

Άρχεϊον 1, 1955, σελ. 48 κέ. ), καθ' ην τά κελλία τοΰ Σκηνούρη εΐχον ϊδρυθή έπί τής κορυφής 

τοΰ δρους, ένθα κατά τον ΙΓ" αιώνα άνηγέρθη ή μονή τοΰ Σωτήρος Χρίστου (περί ής βλ. κατωτέρω, 

εγγραφον ΰπ' άρ. 15). 

2. (στ. 5) : Ό 'Αρσένιος Σκηνούρης μνημονεύεται είς τά αγιολογικά κείμενα τοϋ οσίου Χρι-

στοδούλου ('Υποτύπωσις, MM, σελ. 62, 65· εγκώμιον 'Αθανασίου, εκδ. Βοΐνη, σελ. 141 - 142) 

καί εις έγγραφα τοΰ αρχείου τής έν Πάτμω μονής (άρ. 4 καί MM, σελ. 82 καί 90). Έ κ τούτων 

συνάγι:ται δτι ό 'Αρσένιος, καταγόμενος έξ έπιφανοΰς οικογενείας τής Κώ, ήσπάσθη τον μοναχι-

κον ßl.ov καί άνήγειρεν έν Στροβίλω μοναστικά ιδρύματα, τά όποια κατά το 1079/1080 άνέθεσεν 

είς τον Χριστόδουλον. Έ ν συνεχεία έγκατεστάθη έπί τι διάστημα έν Κω, ένθα ϊδρυσε τά έν τω 

έκδιδομένω εγγράφω κελλία έπί τοϋ δρους Δικαίου. Μετ' ολίγον, άφοΰ παρέδωκε πάσας τάς κτή

σεις ο.ύτοΰ είς τον Χριστόδουλον, άνεχώρησε δι* 'Ιεροσόλυμα. Ό Χριστόδουλος διά τής διαθήκης 

αύτοΰ ορίζει τον Άρσένιον κύριον καί εξουσιαστήν τής έν Πάτμω μονής καί τών κτήσεων αυτής. 

Είς ήν δμως περίπτωσιν ούτος δέν έπέστρεφεν έξ 'Ιεροσολύμων, δ Χριστόδουλος ώνόμαζεν έτερον 

διάδοχον αύτοΰ. Ουδεμία άλλη μνεία περί 'Αρσενίου μετά την άναχώρησιν αύτοΰ δι' 'Ιεροσόλυμα 

εϊναι γνωστή. Βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος Χριστόδονλος, σελ. 98 κέ. 

3. (στ, 14) : Κυκλάδες νήσοι. — Κατά τους μέσους αιώνας ύπο το δνομα Κυκλάδες νοούνται 

πολλαί νήσοι τοϋ Αιγαίου. Τό εγγραφον τούτο καταδεικνύει μετ' ασφαλείας δτι ή Δωδεκάνησος 

περιελαμβάνετο εις τάς Κυκλάδας (βλ. Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ , Διοικητική διαίρεσις, ΕΕΒΣ 17, 1942 

σελ. 255 - 256 καί τόμ. 25,1955, σελ. 146 -147. — A h r w e i l e r , Byzance et la mer, σελ. 160). 

4. (στ. 14) : Ό διοικητής τών Κυκλάδων νήσων. — Ό διοικητής ήτο είσπράκτωρ τών δημοσίων 

φόρων : τονς επί σνλλογήν τών δημοσίων φόρων καθιστάμενους δ ι ο ι κ η τ à ς ή συνήθης ομιλία 

καλεϊν οίδε (Νεαραί Λέοντος Ç' τοΰ Σοφοΰ, έκδ. P. Noailles - Α. Dain, άρ. 61, σελ. 229). Έ ν 

ταΰθα εχομεν τήν μοναδικήν, καθ' όσον γνωρίζω, μνείαν διοικητού τών Κυκλάδων νήσων. Ποΰ 

ήδρευεν ούτος δέν δυνάμεθα νά καθορίσωμεν μετ' ασφαλείας. Έ κ τής μνείας ταύτης συνάγει ή 

A h r w e i l e r {Byzance et la mer, σελ. 160, σημ. 7 ) δτι α! Κυκλάδες κατά τήν έποχήν ταύτην άπε-

τέλουν καί ιδίαν διοικητικήν περιφέρειαν. —'Αξίζει νά σημειωθή δτι κατά τους δρους τοΰ χρυσο

βούλλου τούτου οί μοναχοί ελάμβαναν άπ' ευθείας παρά τοϋ διοικητού το σολέμνιον, ένφ εις άλλας 

περι-πτώσεις ύπεβάλλοντο είς ταλαιπωρίας καί μετακινήσεις διά τήν εΐσπραξίν του (βλ. π.χ. το 

περίΐχόμενον χρυσοβούλλου 'Αλεξίου του Α' όπερ τής μονής Βατοπεδίου, Γρηγόριος Παλαμάς 

3, 1919, σελ. 211) .—Περί τής διοικήσεως ( = φορολογικής περιφερείας), ή οποία δέν συνέπι-
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πτε πάντοτε προς το άντίστοιχον θέμα, βλ. D ö 1 g e r, Finanzverwaltung, σελ. 70. — L a u r e n t 

έν EO 32 (1933), σελ. 35. — L e m e r 1 e, Philippes, σελ. 162 κέ. — Actes de Lavra2, σελ. 222. 

5. (στ. 1 4 ) : σολέμνιον. — Ούτως ονομάζεται ή έκ φορολογικών κυρίως προσόδων ετησία 

χορηγία τοϋ αύτοκράτορος προς ευαγή ιδρύματα καί μονάς ( D ö I g e r, Schatzkammer, σελ. 103. 

L e m e r 1 e, Histoire agraire, 2, σελ. 264. — O s t r o g o r s k y , Féodalité, σελ. 72. — A h r w e i-

l e r , Droits incorporels, σελ. 104). Ή τοιαύτη αυτοκρατορική χορηγία αντικατεστάθη κατά τον 

IB' αιώνα ύπο τοΰ θεσμοΰ τής δωρεάς πάροικων ( A h r w e i l e r , ϊνθ' άνωτ., σελ. 106). Έ κ τών 

μνημονευομένων έν τω άνωνύμω κώδικι Marc. Gr. 173 ( = Tractatus Dölger) τριών περιπτώ

σεων παροχής σολεμν'ιου ένταΰθα έφηρμόζετο ή τρίτη, το λεγόμενον παρεχόμενον σολέμνιον 

( D ö l g e r , Finanzverwaltung, σελ. 118,10-il). 

6. (στ. 23 ) : το μέχρι τοϋ νϋν αντεξούσιον· — Τά έν Κω κελλία τοϋ 'Αρσενίου Σκηνούρη 

ήσαν ανέκαθεν (στ. 29) αυτεξούσια, 'ίσως επειδή ό τόπος εκείνος ήτο άγονος καί ακατοίκητος 

(στ. 4). Ούδαμόθεν συνάγεται αν το διά τοΰ παρόντος χρυσοβούλλου κατοχυρούμενον αύτεξούσιον 

είχε καθ' οιονδήποτε τρόπον παραχωρηθή ή άναγνωρισθή καί προ τοϋ 1079. 

7. (verso) : τοϋ πρωτοασηκρήτου—Ή ιδιόχειρος υπογραφή τοΰ πρωτοασηκρήτου έπί τοΰ 

νώτου εγγράφων τοΰ 1079 (ώς το ένταΰθα έκδιδόμενον) καί τοΰ 1082 (ώς το êv Actes de Lavra2, 

άρ. 44) αποδεικνύει, νομίζω, δτι ό άξιωματοΰχος ούτος δέν εΐχεν εισέτι άπομακρυνθή έκ τής αυτο

κρατορικής γραμματείας, ώς συνήθως πιστεύεται (πρβλ. D ö l g e r - K a r a y a n n o p u l o s , 

Urkundenlehre, σελ. 65 = 158). — Περί τοΰ αξιωματούχου τούτου βλ. καί O i k o n o m i d è s , 

Listes de préséance, σελ. 310. 
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χρυσόβονλλος λόγος {στ. 11, 30, 33, 45) Μάρτιος, ίνδ. η' 

χρυσόβουλλος γραφή (στ. 36) 6593 (1085) 

Ό αυτοκράτωρ έπικυροΐ προγενέστερον πιττάκιον [Νικηφόρου] τοΰ Βοτανειάτου περί δω

ρεάς καί φορολογικών απαλλαγών δύο τοπίων τής Κώ, αναγνωρίζει δέ ώς αύτοδέσποτον τήν αυτόθι 

ύπο τοΰ Χριστοδούλου νεωστί ίδρυθεϊσαν μονήν τής Θεοτόκου, έπικυρών συνάμα τάς προς αυτήν 

γενομένας δωρεάς καί αφιερώσεις. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. — Πρωτότυπον (άρχεϊον Μονής, άρ. 4). —Χάρτης, χρώ

ματος ΰπολεύκου προς το καστανόχρουν. Διαστάσεις : 1,260 Χ 0,416. Γεγραμμένη επιφάνεια : 

1,170 Χ 0,386. Περιθώρια αριστερό: (0,015) καί δεξιά (0,015). 'Αποτελείται έκ τριών τεμαχίων 

(0,49 + 0,52 + 0,25)" τά άνω έκολλήθησαν έπί τών κάτω. — Μελάνη : α') μαύρη έντονος, ένιαχοΰ 

!ξίτν)λος, ή τοΰ κειμένου' β') διά κινναβάρεως αϊ λέξεις λόγος {στ. 11, 33, 45), γραφή (στ. 36), 

Μάρτιον (στ. 46), ογδόης {στ. 46), το legimus {στ. 49) καί ή υπογραφή τοΰ αυτοκράτορας (στ. 

50 - 51 ). — Γραφή έπιμεμελημένη, ή τής αυτοκρατορικής γραμματείας τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοΰ 

ΙΑ' αιώνος. Έ ν στ. 1 : γραφή πρωτοκόλλου' έν στ. 2 : συνδυασμός λατινικών καί ελληνικών 

γραμμάτων. — 'Ορθογραφία. Τονισμός κατά το πλείστον ορθός. Όλίγαι συντμήσεις. — Είλητάριον. 

Πολλαί όριζόντιαι διπλώσεις. — Διατήρησις αρίστη : μικραί φθοραί εις τά άκρα μή παραβλάπτουσαι 

το κείμενον* ελλείπει το άγραφον τμήμα άνωθι τοΰ πρωτοκόλλου καί τμήμα τοΰ άγραφου χάρτου 

κάτωθι τής υπογραφής τοϋ αύτοκράτορος. Στίγματα έκ τής νοτίδος. — Το εγγραφον έκολλήθη 

μετο,γενεστέρως έπί λινοΰ υφάσματος. Ό π α ί διά τήν μήρινθον μή σωζόμενης σφραγϊδος. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α σύγχρονα έπί τοΰ νώτου : κατόπιν αποκολλήσεως τοΰ υφάσματος συντή

ρησε ως ήλθον είς φώς : διά μελάνης μαύρης καί μεγάλων στρογγυλών γραμμάτων : α' ) άνω τοΰ 

πρώτου κολλήματος σύμπλεγμα (δψους 0,05 μ.) άποτελούμενον έξ ενός ευμεγέθους κυκλοειδοϋς 

σχήματος έχοντος υπεράνω αυτοϋ έφαπτόμενον έτερον μικρότερον κύκλον β') έπί τοΰ πρώτου 

κολλήματος : ευμέγεθες το (ύψους 0,12 μ.)' γ ' ) έπί τοϋ δευτέρου κολλήματος διά μονοκονδυλιάς, 

όμοιας προς τήν τής πρόσθιας δψεως, άλλα μέλαινης : f legimus. Ή άποκόλλησις δέν ώλοκληρώθη. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α μεταγενέστερα έπί τοΰ υφάσματος συντηρήσεως : α' ) Τής Κώ και τοϋ 

Πηλίου (δια χειρός -νοϋ γράψαντος τον κατάλογον απολεσθέντων εγγράφων IB' - ΙΓ" αιώνος)· 

β') âià Κώ (IH' - Ι θ ' αιώνος)· γ ' ) Δια τήν εν Κώ Μονήν ήτις δωρεϊται τώ Χριστοδούλω (κατ 

άντίστροφον φοράν)· δ') άντεγράφη - αρ. 4 (χειρ Σακκελίωνος)· ε') αα 176 (διά μολυβδίδος). 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ. —MM, σελ. 23 - 25, άρ. 7. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — D ö l g e r , Regesten, άρ. 1 1 2 3 . — Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ , Patmos, σελ. 336-

3 3 7 . — Κ α ρ π α θ ί ο υ , Ή μονή Θεοτόκου, σελ. 107 κέ. — Β ρ α ν ο ύ ση, "Οσιος Χριστόδουλος, 

σελ. 100 κέ. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ. — Πρωτόκολλον (στ. 1), επιγραφή (στ. 2). 

Ό αυτοκράτωρ τιμάί τους αγαπώντας τον μονήρη βίον καί έκπληροϊ τά θεάρεστα αιτήματα 

αυτών (στ. 3 - 6 ) . — Ο ΰ τ ω ς εις τον μαναχαν καί ήσυχαστήν Χριστόδουλον, διατρίβοντα άλλοτε 

έπί τοΰ δρους Λάτρου, επιβραβεύει τον παρόντα χρυσόβουλλον λόγον, διά τοΰ οποίου έπικυροϊ 

προγενέστερον πιττάκιον τοΰ αυτοκράτορας [Νικηφόρου τοΰ] Βοτανειάτου, άπολυθέν καί άποσταλέν 

είς το σέκρετον τοΰ Έβδομου τον Μάρτιον τής γ ' ΐνδικτιώνος (στ. 6 - 13).—Διά τοΰ πιττακίου 

εκείνου ό Βοτανειάτης είχε παραχωρήσει διά δωρεάς είς τον Χριστόδουλον και τους μαθητάς αύτοΰ 

νά κατέχουν κατά πλήρη κυριότητα καί είς το διηνεκές δύο τόπια τής Κώ, το Καστέλλον, δπερ 

έν τω [συνταχθέντι τότε] πρακτικω αναγράφεται Καστριανόν, καί το τοΰ Πιλέ, τά όποια καί άπήλ-

λασσε τοΰ μέχρι τότε καταβαλλομένου τέλους ή πάκτου, συνισταμένου εις 1 /4 νομίσματος δι' έν 

εκαστον (σύνολον 6 μιλιαρήσια), ώς καί τής συνήθειας {στ. 15 - 17). — Το δωρεαστικον εκείνο 

πιττάκιον [τοΰ Βοτανειάτου] αναγνωρίζεται [διά τοΰ παρόντος χρυσοβούλλου] ώς ΐσχΰον είς 

το διηνεκές, μηδενός δικαιουμένου νά έπαναφέρη τό διά παντός διαγραφέν πάκτον, ήτοι το 

['/,, + 1(i—
 2/i — ] Va τ ο υ " νομίσματος, καί τήν συνήθειαν (στ. 18 - 21). 

Ή ύπό τοΰ Χριστοδούλου νεωστί ιδρυθείσα έκεϊ μονή τής Θεοτόκου θά παραμείνη εις το διη

νεκές αύτοδέσποτος καί αυτεξούσιος, διοικούμενη κατά το τυπικόν το όποιον θά σύνταξη ό κτήτωρ 

αυτής Χριστόδουλος καί μή υποκείμενη εις βασιλικά ή πατριαρχικά ή επισκοπικά ή ιδιωτικά δι

καιώματα (στ. 21 -28). 

Προσέτι ό αυτοκράτωρ, τή αιτήσει τοΰ Χριστοδούλου, έπικυροϊ τάς γενομένας είς τήν μνημο-

νευθεΐσαν μονήν δωρεάς καί αφιερώσεις ακινήτων καί άλλων τινών έκ μέρους ευσεβών χριστιανών, 

ήτοι ύπό τής μοναχής Μαρίας, τής αδελφής τοΰ βεατάρχου [Κωνσταντίνου τοΰ Καβαλλούρη], 

ΰπο τοΰ μονάχου 'Αρσενίου τοΰ Σκηνούρη καί υπό τοΰ μονάχου Νίκωνος τοϋ Άσκεπους (στ. 

2 8 - 3 5 ) . 

Ή ισχύς τοΰ παρόντος χρυσοβούλλου, άφορωντος εις μοναχούς έξωσθέντας άπο τοΰ τόπου τής 

διαμονής των ύπό τών άθεων έχθρων, κακουχουμένους νϋν εις άλλους τόπους καί αιτουμένους τήν 

βοήθειαν τοΰ αΰτοκράτορος, ορίζεται εις τους έξης απαντάς καί διηνεκείς χρόνους (στ. 35 - 41 ). 

Οί παραβιάζοντες, καθ' οιονδήποτε τρόπον, τά παρόντα υπόκεινται εις καταβολήν προστίμου έκ 

λιτρών πέντε είς το σέκρετον τών οίκειακών, ώς μή υπακούοντες είς αύτοκρατορικάς διαταγάς 

(στ. 41 -45). 

Χρονολογία (στ. 4 6 - 4 7 ) . 

Legimus {στ. 49). 

'Υπογραφή τοΰ αύτοκράτορος (στ. 50 - 51). 

Έ π ί τής όπισθίας δψεως επισημάνσεις έπί τών κολλημάτων καί το legimus. 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.— α') πιττάκιον (στ. 12) ή δωρεαστικον πιττάκιον (στ. 

1 8 - 1 9 ) Νικηφόρου τοΰ Βοτανειάτου (1079-1081) υπέρ τοϋ μονάχου Χριστοδούλου, άφορων 

εις δύο τόπια τής Κώ (στ. 1 3 - 1 7 ) καί άπολυθέν τον Μάρτιον τής γ ' ΐνδικτιώνος, ήτοι τοϋ έτους 

1080 ( D ö l g e r , Regesten, άρ. 1049). Δέν διεσώθη. 

β') πρακτικον [παραδόσεως] τών τοπίων τής Κώ (στ. 15), συνταχθέν, κατά τά εΐωθότα, μετά 

τήν άπόλυσιν τοΰ ανωτέρω πιττακίου. Δέν διεσώθη. 

γ ' ) Τυπικόν καί δ') Διάταξις τής έν Κω μονής τής Θεοτόκου τών Καστριανών, συνταχθη-
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σόμενα υπό τοΰ κτήτυρος αυτής μονάχου Χριστοδούλου (στ. 25 - 26). Ά ν τελικώς ταΰτα συνετά-

χθησαν (πάντως μετά τον Μάρτιον τοΰ 1085), δέν γνωρίζομεν. 

Αϊ έν στ. 30 - 32 μνημονευόμεναι δωρεαΐ καί αφιερώσεις ακινήτων και ετέρων τινών προς την 

μονήν προϋποθέτουν τήν σύνταξιν δωρητηρίων ιδιωτικών έγγραφων, τουλάχιστον τριών, δσοι καί 

οί αναγραφόμενοι δωρηταί (Μαρία ή Καβαλλουρΐνα, 'Αρσένιος Σκηνούρης καί Νίκων ό 'Ασκεπής). 

[f 'Εν ονόματι τοϋ πατρός καί τοϋ υϊοϋ και τοΰ] αγ['ιου] πν[εύματος Άλ]έ-

ξι[ος πιστός βασιλεύς δρθό]δ[οξος] και [αυτοκράτωρ 'Ρωμαίων δ] Κομνην[ός[. 

\- [fpäjsin ois το ραροη ήμώη εύεεβεβ εριδείκιιυται sigillionfff 

|3 f "Οσοις ό μονήρης βίος ήγάπηται και οΐς φίλη ή ησυχία καθίσταται, τού

τους èià τιμής |4 TÈ τής προσηκούσης άγει το κράτο(ς) ημών και τελεσιουργεί τα 

αιτήματα, δταν και \5 καθόλον σωτηριώδη ψαίνωνται ταϋτα και τον δρόμον αυτών τον 

κατά θ(εό)ν βελτιοϋντα |G και τονώτερον εργαζόμενα· ων εις υπάρχων καί ό ευ

λαβέστατος) μοναχ(ος) Χριστόδουλ(ος) | ' και ήσυχαστής, δ πριν èv τώ ορει τοϋ 

Λάτρου ποιούμενο(ς) τάς διατριβάς, τον ίσον | 8 [δρό]μον άποδεκτέος τή βασιλ(εία) 

μου τής αρετής καί τής ασκήσεως δείκνυται |9 καί ου παραθεωρεΐται αΐτούμενο(ς), 

άλλα λαμβάνει πέρας τοις παρ' αύτοϋ |1 0 αίτηθεΐσι κατάλληλον επιβραβεύει γαρ 

τούτω φιλαγάθως ή ημών θεοσέβεια |1 1 [τ[ον παρόντ(α) ευσεβή χρυσόβουλλ(ον) 

λόγον, δι οϋ έπικυροϊ το τοΰ μακαρ(ί)τ(ου) βασιλ(έως) \12 τοϋ Βοτανειάτ(ου) 

πιττά(κιον), τα προς το σέκρετ(ον) τον Έβδόμ(ου) κατά πεμφθεν πε(ρί) τον Μάρ-

τ(ιον) μή(να) τής |1 8 [τ]ρίτης ίνδ(ικτιώνος) και διόριζαμενον κατέχειν τοϋτον μετά 

και τών αντ(ον) μαθητών κ(α)ΐά δωρε(άν) εις διηνε(κή) |1 4 και άναφαίρ(ε)τ(ον) 

δεσποτ(είαν) καί κυριότ(η)τ(α) τα εν τή νήσω τή Κώ διακείμενα δύο τόπια, τό 

τε Καστέλ(ον) |1 5 εγχωρί(ως) λεγόμ(ε)ν(ον) και έν τώ πρακτ(ικώ) Καστριανον 

άναγραψομενον, καί τέλο(ς) έχον (νομίσματος) το τέταρτ(ον), καί το τοϋ |1β Πίλε 

επονόμαζα μενον καί τέταρτ(ον) καί αυτό τον (νομίσματος) πάκτ(ον) τελ,οϋν, εκ-

κόπτον και τό ρηθέν άπαν \" τέλ(ος) αυτών τ [à] δν[ο[ τέταρτ(α), τά ê£ δηλαδή 

μιλιαρ(ήαια) και τήν ύπερ τούτ(ου) συνήθ(ειαν)· καί |1 8 θεσπίζει εις τον αεί καί 

διηνεκή χρόνον τήν δύναμιν και περίληψιν τοϋ αύτοΰ δωρεαστ(ικοϋ) | ι 9 πιττα(κίον) 

βεβαίαν μένειν καί άσφαλ(ή) και άπαρεγχείρητον καί μή παρά τίνος τών απάντων 

|20 θραϋσιν νπομένειν ή επορθοϋσθαι το άπαξ εκκοπεν πάκτον αυτών, το ήμισυ 

|21 δηλονότ(ι) τοϋ (νομίσματος) καί τήν επικειμέν(ην) τοντ(ου) σννήθειαν ωσαύ

τως παρακελεύεται το γα\™λήνιον κράτο(ς) ημών τήν εν τοις αυτοΐς τοπ(ίοις) 

άνεγερθεϊσαν παρά τοϋ διαληφθέντο(ς) εύλαβ(οϋς) |2 3 μοναχ(οϋ) Χριστοδ(ού)λ(ον) 

νεοσύατατον μονήν επ ονόμ(α)τ(ι) τής ύπεραμώμου δεσποίν(ης) ημών καί Θ(εοτό)-

κου και |24 τών Καστρι(α)ν(ών) εγχωρί(ως) λεγομένψ, αύτοδέσποτόν τε καί αυ

τεξούσιων ες αεί διαμένειν, |2 5 καθ' έαυτήν άγομένην καί διενθυνομένην κατά τό μέλ-

5 
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λον ταύτη γενέσθαι τυπικόν καί τήν διάψ'ταξιν παρά τοϋ όηλωθ(έν)τ(ος) εύλαβοΰς 

μονάχου Χριατοδούλ(ου) καί κτήτορο(ς)· καί μή υπό βασιλικά ή π(ατ)ριαρχ(ικά) 

Is7 ή επισκοπικά και Ιδιωτικά δίκαια άγεσθαι ταύτην πώποτε, αλλ' ελευθεριάζειν κα-

θαρ(ώς) |2 8 καί το άδέσποτον ες άπέραντον άποφέρεσθαι. Έπεί δε δ πολλάκ(ις) μνη

μονευθείς |29 ενλαβέστ(α)τ(ος) (μον)αχ(ός) Χριστόδουλο(ς) καί ήσυχαστ(ής) ίμή-

σατο το γαληνόν τοϋ κράτ(ονς) ημών έπικυρωθήναι διά |8 0 χρυσοβούλλ(ου) λό(γου) 

καί τάς γεγονυί(ας) τή ρηθείση σεβάσμια μο(νή) δωρεάς καί αφιερώσεις ακινήτων 

| " καί έτερων τινών παρά τίνων φιλοχρίστων, ή(γουν) Μαρίας (μον)αχ(ής), τής 

άδελφ(ής) τοϋ βεστάρχ(ου), τοϋ μοναχ(οϋ) |3 2 'Αρσενίου τοϋ Σκηνούρ(η) καί 

τοΰ (μον)αχ(οϋ) Νίκωνο(ς) τοϋ Άσκεπους, προσέσχεν ευμενώς τή τούτου \3i αι

τήσει καί εγκελεύεται διά τοϋπαρόντο(ς) ευσεβούς χρυσόβούλλ(ου) λόγου βεβαί(ας) 

| 3 ' [μέν]ειν καί ταύτας καί αρραγείς καί μή παρά τινο(ς) θραϋσιν δεχομέν(ας) ή 

άλλοίωσιν τήν οίανοϋν, |3"' εϊπερ δηλαδή ευλόγως καί δικαίως έκείνοις τά τοιαϋτα 

διέφερ(εν). "Εσται οϋν ή παροΰσα |3" χρυσόβουλλ(ος) γραφή το βέβαιον άποφε-

ρομένη καί άπαρεγχείρητον εις τους έξης |3 7 απαντάς καί διηνεκείς χρόν(ους) καί παρ' 

ούδενο(ς) τών απάντων άθετουμένη, διά τό οΰτως |18 εύδοκήσαι τήν βασιλ(είαν) μου 

έπί λυσιτέλεια μοναχών, έξωσθέντων μεν τών ιδίων ύπό τών |3 9 κακώς άπολουμέ-

ν(ων) άθεων καί καταράτων εχθρών, άλλοτρίοις δε τόποις ένσκηνωσάντ(ων) 

| 4 0 καί ήδη κακουχουμέν(ων) έπί συχνον καί είς τάς ήμετέρ(ας) άφορώντων χείρας 

ώσπερ ημείς εις | 4 1 τάς τοϋ Θ(εο)ϋ' καί έξκουσσεί(ας) πασών άπρο(σ)διορίστ(ως) 

τ&ν έπηρει(ών) καί κακώ(σεων)' ταΰτα πάντα κα,ταπολαύ\ά*σουσι και ονοεμια κα-

κώσει ύποβληθ(ήσον)τ(αι), ει μή βούλεται ô παρά τά ένταϋθ(α) πειραθησόμ(ε)-

νο(ς) κ(α)ταπράξασθ(αι) |4 3 [άπο]δόσει προστίμ(ου) λιτρών πέντε είς το τών 

ο'ικει(ακών) σέκρετ(ον) νποβληθήναι, οία βασιλικ(ών) κατολι\4ίγωρών διατάξεων 

ώς βέβαιου καί ασφαλούς τυγχάνοντος τοϋ παρόντος | 4 5 ευσεβούς χρυσοβούλλου 

λόγου τής βασιλείας μου, γεγενημένου |4Ι! κατά τον Μάρτ(ιον) μήνα τής ογδόης 

ίνδικτιώνο(ς), έν ετει τώ έξα\"κισχιλιοστώ πεντακοσιοστώ ένενηκοστώ τρίτω, 

έν ώ καί το ή\^μέτερον ευσεβές καί θεοπρόβλητον ύπεσημήνατο |4 9 κράτος f 

f Legimus f 

pò γ 'Αλέξιος έν Χ(ριστ)ώ τώ Θ(ε)ώ πιστός βααιλ(ενς) και αυτοκράτωρ 

'Ρωμ(αίων) |51 δ Κομνηνός ff. 

[σύμπλεγμα δυσξύμβλητον πρβλ. σελ, 31]. 

το 

f Legimus f 

V e r s o : 
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1 πιστός βασιλεύς ορθόδοξος : πιστός, ορθόδοξο; βασυ^ν; MM | 5 χαθάλον : ίίντα MM Ι 14 Καατέλ(ον) 

Καστέλλιον MM Ι| 16/17 άπαν τέλος αντών τα dvo om. MM | τέταρτ(α) : ττ'ταρτον MM || 17 μιλιαο(ήσια) : 

μιλιάρια MM (cf. MM, pag. 431) | συνήθ(ειαν) : αυνωνήν MM || 22 τοπίοις : τόποις MM j 24 ες : el; MM l[ 

29 τα γαλψαν τον κράτονς : το γαλήνιον κράτος MM |Ι 41 εξκονσσείας πασών : έξκονσαείας [òè άπολανσοναι] 

και [ελευθερίας] πασών MM (of. MM, pag. 431) || 49 γ Legimus f om. MM | 52 - 54 om. MM || 

ΣΧΟΛΙΑ. — 1. (στ. 3 - 6 ) : Π ρ ο ο ίμ ι ο ν. — Το θέμα τής ύπό τοϋ αυτοκράτορας παροχής 

βοηθείας προς τους μοναχούς είναι λίαν σύνηθες εις προοίμια αυτοκρατορικών έ γ γ ρ α φ ω ν βλ 

H u n g e r , Prooimion, σελ. 123 κέ. — Κ α τ ά τους Βυζαντινούς, άλλωστε, ό αυτοκράτωρ διά τής 

φιλανθρωπίας του προσεγγίζει προς το ίδανικάν πρότυπον, τον ούράνιον βασιλέα" βλ. Χ ρ ι σ τ ο-

φ ι λ ο π ο ύ λ ο υ, ΑΙ βάσιις τον Βυζαντινοί πολιτεύματος, Έ π ε τ η ρ ί ς Φιλοσ. Σχολής 'Αθηνών, 

22 ( 1 9 7 1 - 1 9 7 2 ) , σελ. 212. 

2. (στ. 6 - 7 ) : Ό μοναχός και ήσυχαστής Χριστόδουλος, ό πριν h τω ορει τοϋ Λάτρον ποιού

μενος τάς διατριβάς — Ό ιδρυτής τής έν Κώ μανής τής Θεοτόκου (καί μετέπειτα ιδρυτή: τής 

έν Π ά τ μ ω μονής) Χριστόδουλος, πριν ή μεταβή εις Στρόβιλον (βλ σχόλια εγγράφου ύπ ' άρ. 2) 

καί Κών, είχε διατρίψει εις τήν παρά τήν Μίλητον έπί τοΰ δρους Λάτρου μονήν τοϋ Στύλου (περί 

τοΰ μοναστικού κέντρου τοΰ Λάτρου βλ. κατωτέρω, εγγραφον ύ π ' άρ. 3 7 ) . Ό Χριστόδουλος ειχεν 

ανάλαβα τήν προστασίαν τών μονών τοΰ Λάτρου έπί πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Κοσμά 

(κατ' έμέ τ ω 1076). Το γεγονός τοΰτο επέτρεψε νά διατυπωθή ή γνώμη δτι είχε προηγηθή μακρά 

θητείχ τοϋ Χριστοδούλου έπί τοΰ Λάτρου. Τοΰτο είναι πιθανόν, άλλ' ουδεμία μαρτυρία περί τούτου 

διεσώθη. Περί τον Μάρτιον τοΰ 1079 ό Χριστόδουλος αναχωρεί έκ Στύλου (MM, σελ. 16), μετα

βαίνων αρχικώς, ώς εικάζω, είς Κωνσταντινούπολιν προς διευθέτησιν άναφυέντων ζητημάτων περί 

τήν διοίκησιν καί διαχείρισιν τών πραγμάτων τής μονής τοΰ Στύλου, έν συνεχεία δέ είς Στρόβιλον 

Έ κ τ α τ ε έπαυσε νά άσκή αυτοπροσώπως τήν ήγουμενίαν τοΰ Λάτρου. Έ ν τούτοις, μόλις τον Ί ο ύ -

λιον roü 1087, ευρισκόμενος ήδη έν Κ ω καί έπειγόμενος νά ζητήση δπως ό αυτοκράτωρ παραχώ

ρηση είς αυτόν τήν Πάτμον, ύπέβαλεν εγγράφως παραίτησιν έκ τής προστασίας της μονής Στύλου 

(MM, σελ. 3 0 ) . Κατά τήν έπί τοΰ Λάτρου παραμονήν του ό Χριστόδουλος άντεμετώπισε σοβα

ρούς εξωτερικούς κινδύνους, ήτοι τάς μετά τήν μάχην τοΰ Μαντζικέρτ έπιδρομάς τών Τούρκων, 

ώς καί έσωτερικάς ανωμαλίας, καθ' ά παραδίδει πατριαρχικάν γράμμα τοΰ 1087 (MM, σελ. 3 1 ) , 

ένθα ό πατριάρχης Νικόλαος Γ ' ό Γραμματικός εξαίρει τήν δράσιν τοΰ Χριστοδούλου. Είδικώτερον 

ούτος τονίζει δτι ό Χριστόδουλος προς άντιμετώπισιν τοΰ τούρκικου κινδύνου είχε καταστήσει τήν 

μονήν τοΰ Στύλου καστέλλιον (περί τοιούτων κάστρων, βλ. κατωτέρω, εγγραφον ύπ ' άρ. 5, σνόλ. 

στ. 49 - 51 ). — Δέν είναι τοΰ παρόντος νά διερευνηθή πότε άκοιβώς περιήλθε τα Λάτρας εις χείρας 

τών Τούρκων. Πάντως ό Χριστόδουλος μετά τίνα έτη, ευρισκόμενος έν Κω, έμερίμνησε δίά τήν 

διάσωσιν τών έν Λάτρω κειμηλίων, τμήμα δέ τούτων απετέλεσε τον πυρήνα τής μετέπειτα περί

φημου βιβλιοθήκης τής έν Π ά τ μ ω μονής (περί τής έν Λ ά τ ρ φ παραμονής του Χριστοδούλου, βλ. 

Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος Χριστόδουλος, σελ. 89 - 96. — Β ο κ ο τ ο π ο ύ λ ο υ, Λάτοος, σελ. 83 κέ. ). 

3. {στ. 1 2 ) : πιττάκιον. . προς το σέκρετον τοϋ 'Εβδόμου καταπεμφθέν.— Περί τής 

καταστρώσεως χρυσοβούλλων είς διάφορα σέκρετα βλ. σχόλια είς εγγραφον ύπ ' άρ 3 ( v e r s o ) . 

Έ ν τ α ΰ θ α δμως εχομεν μοναδικήν, καθ' ό'σον γνωρίζω, μαρτυρίαν περί παραπομπής αυτοκρατορι

κού έγγραφου είς το σέκρετον τοΰ Έβδομου. Τοϋτο έγένετο προφανώς δια νά διαγράφουν τά π α 

ραχωρηθέντα κτήματα έκ τών κατάστιχων τοϋ σεχρέτου τούτου. Δίά ποΖον ακριβώς λόγον και 
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τίνι τρόπω ταΰτα ανήκον είς τήν δικαιοδοσίαν τοΰ σεκρέτου τούτου άγνοοΰμεν. — Γενικώς, έλάχι-

σται είναι αϊ μνεϊαι καί πενιχραί αϊ πληροφορίαι διά το σέκρετον τοΰ Έβδομου, το όποιον, κατά 

τήν A h r w e i l e r {Droits incorporels, σελ. 107), άπετέλει «αύτόνομον ήμικρατικήν ύπηρεσίαν, 

ίδιωτικοΰ τρόπον τινά δικαίου μέ οΐκονομικάς δικαιοδοσίας», ώς καί άλλα παρεμφερή ευαγή σέ

κρετα, π.χ. το τοΰ Μυρελαίου, το τών Μαγγάνων, κ.ά. Τό σέκρετον τοΰ 'Εβδόμου ίδρύθη περί 

τά μέσα τοΰ ΙΑ'αιώνος ( A h r w e i l e r , Byzance et la mer, σελ. 141), είχε δέ τότε παραχωρηθή 

ώς χαριστική εις τον Νικηφορίτζην (Άτταλειάτης, εκδ. Βόννης, σελ. 200 - 201· περί τής δωρεάς 

σεκρέτων είς πρόσωπα τοΰ περιβάλλοντος τοΰ αύτοκράτορος βλ. A h r w e i l e r, αυτόθι). — Δέν έχει 

εισέτι διερευνηθή ή σχέσις τοΰ σεκρέτου τούτου προς το όμώνυμον προάστιον τής Κωνσταντινου

πόλεως, κείμενον είς άπόστασιν επτά μιλλίων άπο τής 'Αγίας Σοφίας. Τό "Εβδομον, ένθα ανάκτορα, 

ναός, μονή κλπ., ήτο κυρίως τόπος στρατιωτικών συγκεντρώσεων καί παρατάξεων, έκεϊ δέ έτε-

λεϊτο μέχρι τοΰ Γ αιώνος και ή στέψις τών Βυζαντινών αυτοκρατόρων (βλ. J a n i n , Constan

tinople byzantine, σελ. 4 0 8 - 4 1 1 . — Θ . Μ α κ ρ ί δ ο υ , Το βνζαντινόν Έβδομον, Θρακικά 10, 

1935, σελ. 137 - 190 καί 11, 1939, σελ. 37 - 8 0 . — R. D e m a n g e l , Contribution à la topo

graphie de rilébdomon, Παρίσιοι 1945. — Χ ρ ι σ τ ο φ ι λ ο π ο ύ λ ο υ , Στέψις, σελ. 22, 27 κέ. ). — 

ΟΊ εβδομάριοι, ανήκοντες γενικώς είς τήν ίδιαιτέραν ύπηρεσίαν τοϋ αύτοκράτορος (πρβλ. το Τακτι-

κον το λεγόμενον Λέοντος Ç" τοΰ Σοφοΰ, έ'κδ. Vari, σελ. 1,187, καί Νεαράν Βασιλείου Β', J.GR., 

τόμ. Α', σελ. 265), καί οϊ εβδομάριοι τής Μεγάλης 'Εκκλησίας (G r u m el, Regestes, άρ. 798) δέν 

εΐχον σχέσιν προς το σέκρετον τοΰ Έβδομου. Προς το τοπωνύμιον "Εβδομον σχετίζεται προφανώς 

τό έπώνυμον Έβδομίτης ( G u i l l a n d , La nobüsse byzantine, REB 24, 1966, σελ. 45). Γνω

στή έξ άλλου άπο τών χρόνων ήδη τοΰ Θεοδοσίου τοΰ Μεγάλου είναι ή εκκλησία ή Μονή τον 

Έβδομου ή Πρόδρομος ô εν τω'Εβδόμω (G r u m el, Regestes, άρ. 104. — J a n i n , Géographie 

Ecclésiastique 1/3, σελ. 426-429) . 

4. (στ. 14 - IG) : τα tv KÓJ τόπια . . . Καστέλλον ή Καστριανον καί το τοϋ Πιλέ.— Ταΰτα 

κείνται συνεχόμενα άλλήλοις έπί υψωμάτων εις άπόστασιν τεσσάρων περίπου χιλιομέτρων άπα 

τών σημερινών χωρίων τοΰ Άμανιοΰ καί Κάτω ή Νέο Πυλί. Ό Χριστόδουλος, αφηγούμενος τά 

τής ιδρύσεως τής μονής Θεοτόκου (Ύποτύπωσις, σελ. 62 - 63), περιγράφει ούτω το τοπίον : . . . 

έντυγχάνω λόφω μεγίστφ και αοικήτω, χαρίεντι δε άλλως τα προς αέρα και εύύδρω [...], δ καί 

ώς εϊδον κύκλω φάραγξί τισι [. . .] καθ* αυτό τών πέριξ διαστελλόμενον και οιονεί φρούριον νομι-

ζόμενον . . . Ή ονομασία Καστέλλον ή Καστριανον δέν σημαίνει απαραιτήτως δτι ύπήρχεν έπ' 

αύτοΰ καί προ τοΰ Χριστοδούλου άξιόλογον φρουρών. Σώζεται εισέτι έπί τής κορυφής τοΰ από

κρημνου λόφου (ό όποϊος είναι βατός μόνον έκ τής οπίσθιας πλευράς, τής συνεχόμενης προς τον 

λόφον τοΰ Πιλέ, περί ού βλ. αμέσως κατωτέρω) καί έν καλή σχετικώς καταστάσει, έπιβλητικον 

το ύπό τοΰ Χριστοδούλου άνεγερθέν φρούριον, δεσπόζον τής περιοχής. Έ ν τούτοις, εις τον παρα

πλέοντα τήν νοτίαν πλευράν τής Κώ, τοΰτο, εύρισκόμενον είς το βάθος σειράς εκτεταμένων πεδιά

δων, είς άπόστασιν πέντε περίπου χιλιομέτρων άπό τής παραλίας, δέν είναι ευκόλως όρατόν, συγ-

χεόμενον προς τον όπισθεν αύτοΰ ύψούμενον όρεινόν δγκον τοΰ Δικαίου δρους. Το φρούριον δέν 

έχει εισέτι διερευνηθή άρχαιολογικώς. 

Ό λόφος τοϋ Πιλέ, έπί τοΰ οποίου εϊχεν άνεγερθή ή μονή τής Θεοτόκου, συνεχόμενος, ώς 

εϊπομεν, προς τον τοΰ Καστέλλου έκ τής βόρειας πλευράς, κείται δπισθεν τοΰ κάστρου καί δέν είναι 

ορατός είς τόν άνερχόμενον έκ της θαλάσσης, προς τοΰτο δέ καί επελέγη ύπό τοΰ Χριστοδούλου. 
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Τό τοπωνύμιον τοΰ Πίλε ή Πηλίον (Ύποτύπωσις, σελ. 62), σημερινον Πυλί, διαφόρως ορθογράφου -

μενον κατά τήν άνάλογον εκάστοτε έτυμολόγησιν αύτοΰ, οφείλει πιθανώτατα τήν καταγωγήν του είς 

τήν άπωτάτην αρχαιότητα : έπί τής αυτής νήσου ευρίσκεται ό ποταμός Πελής. παρά τον άρχαϊον 

δήμον τών Άλεντίνων, ένθα σήμερον αλυκή (βλ. Ε μ μ α ν ο υ ή λ Κ α ρ π α θ ί ο υ , 'Εκκλησία Κώ, 

τόμ. Α', 1968, σελ. 39)· έν Κώ διεβίωσεν ό ομηρικός ήρως Εύρύπυλος, ή δέ Δημήτηρ έλατρεύετο 

έκεϊ ύπό τήν προσωνυμίαν Πέλη' ναός αυτής έν έρειπίοις άνευρέθη εντός τοΰ σημερινού χωρίον Πυλί. 

Ή μονή τής Θεοτόκου, ή κειμένη έπί τοΰ λ.όφου τοΰ Πιλέ, έλέγετο, ώς παραδίδει τό έκδιδό

μενον ένταΰθα χρυσόβουλλον (στ. 24) τών Καστριανών, έκ τής ονομασίας τοΰ γειτονικού κάστρου. 

Ά φ ' ετέρου, είς δύο ύποπτα χρυσόβουλλα τοϋ 1326 καί τοΰ 1331 (βλ. κατωτέρω, Παράρτημα, 

έγγραφα Β, στ. 23 καί Γ, στ. 30) μνημονεύεται τό κάατρον τοϋ Πηλίου, έ'νθα άνηγειρεν οική

ματα ό μητροπολίτης τής Κώ' πρόκειται βεβαίως περί τοΰ κάστρου τοΰ ανεγερθέντος ύπό τοΰ 

Χριστοδούλου καί δεσπόζοντος τής περιοχής, ή οποία εϊχε λάβει το δνομα Πύλιον έκ τοϋ παρα

κειμένου λόφου. Αυτή είναι καί ή τελευταία γνωστή μνεία τοΰ κάστρου Πυλίου εις τους Βυζαντι

νούς χρόνους. — Κατά ταΰτα τά τοπωνύμια Καστέλλον καί Καστοιανον καί τό τοΰ Ιίιλί ή Πή-

λιον δέν διακρίνονται πάντοτε σαφώς ύπό τών πηγών καί τοϋτο είναι εύνόητον, έφ' όσον οί δύο 

λόφοι είναι συνεχόμενοι. 

Περί τοΰ δρου τόπος καί τόπιον ώς φορολογικής μονάδος βλ. S ν ο r υ n ο s, Cadastre, σελ. 56-57. 

S. {στ. 15 - 17, 20 - 24) : τέλος xaì πάκτον. —Παρατηροΰμεν δτι ένταΰθα τό μεν Καστρια-

νόν αναγράφεται ώς τέλος έχον 1/ί νομίσματος (στ. 15), τα δέ τοϋ Πιλέ ώς πάκτον τε

λούν καί αυτό 1ji νομίσματος (στ. 16). Ταΰτα αθροιζόμενα άπετέλουν το ρηθέν άπαν τέλος 

αυτών, [ήτοι '/ι + 7·*] τα δύο τέταρτα {στ. 1 6 - 1 7 ) . Τό πιττάκιον τοΰ Βοτανειάτου, ίκκό-

πτον τό ρηθέν άπαν τέλος αυτών (στ. 1 6 - 1 7 ) , έπικυροΰται διά τοΰ παρόντος χρυσοβούλ

λου, καθ' ô ουδείς δικαιοΰται νά επανεπιβάλη το άπαξ εκκοπεν πάκτον αυτών, τό ήμισυ 

δηλονότι ll/i + Ι / ί = 2/Ì—1U1 τοΰ νομίσματος {στ. 2 0 - 2 1 ) . — Τοιαύτη χρήσις τών δρων τέλος 

καί πάκτον άνευ διακρίσεως είναι, καθ' δσον γνωρίζω, μάλλον ασυνήθης. Ώ ς γνωστόν, τέλος (ή 

τέλεσμα ή δημόσιον) λέγεται ό φόρος έν γένει, πριν ή αφαιρεθούν έξ αύτοΰ αϊ τυχόν παραχωρηθεί -

σαι σνμπάθειαι ή κλάσματα, κλπ. (S ν ο r ο n ο s, Cadastre, σελ. 24), ενώ πάκτον είναι ένοίκιον κα-

ταβαλλόμενον εις τό δημόσιον ταμεϊον διά γαίας τοΰ δημοσίου ( D ö l g e r , Finanzverwaltung, σελ. 

143É πρβλ. καί K a r a y a n n o ρ u l o s, Vademecum, σελ. 324 κέ.). — Ε ί ς τό Tractatus Döl

ger αναφέρεται δτι ό δημόσιος κανών, διά τήν εΐσπραξιν τοΰ οποίου αρμόδιος ήτο ό διοικητής, πε

ριελάμβανε καί τό πάκτον εις τινας περιπτώσεις : καί τα απαιτούμενα π ά κ τ α εν τή διοικήσει 

δημόσιος υπάρχει κανών καί ίκάνωσιν εχουσιν και ταΰτα γής καί τή δλγ\ ρίζη τοΰ χωρίου 

σννεισάγονταί τε καί όμαδεύονται ( D ö l g e r , Finanzverwaltung, σελ. 123, στ. 1 - 3 ) . Σχολιάζων 

δέ τήν παράγραφον ταύτην ό Dölger παρατηρεί δτι μεταξύ τοϋ κυρίως έγγειου φόρου καί τοΰ 

πάκτου δέν έγίνετο τελικώς ουσιώδης διάκρισις (αυτόθι, σελ. 143) '. Καθ'ή μας, το θέμα χρήζει 

περαιτέρω διερευνήσεως, ή όποια δμως δέν είναι τοΰ παρόντος. 

Κατά το έκδιδόμενον ^ιτοώ&α χρυσόβουλλον, δι' έκάτερον τών μνημονευθέντων δύο τοπίων 

1. Τά αυτά περίπου υποστηρίζει ό Η. B a r t i k i a n [L'énoikion à Byzance et dans la capitale des 
Bagratides. Ani, à l'époque de la domination byzantine, 1045 - 1064, Revue des Études Arméniennes 6, 
1969, σελ. 283-298). Κατά τον συγγράφε* δ δρος ένοίκιον (άρμενιστί pak'tl) ύπεδήλου ταυτοχρόνως ένοί

κιον καί φόρον έπί τοϋ εισοδήματος. 
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τής Κώ κατεβάλλετο J / 4 τοΰ νομίσματος (ήτοι 3 μιλιαρήσια). Είναι γνωστόν {Tractatus Döl

ger, σελ. 123' πρβλ. καί κατωτέρω εγγραφον ύπ' άρ. 50, στ. 316 - 317), δτι κατά τήν έποχήν 

ταύτην καταβάλλεται ώς πάκτον 1 νόμισμα διά καλλιεργήσιμον γήν 10 μοδιών. Επομένως, τό 

1 /4 τοΰ νομίσματος αντιστοιχεί είς γήν 2 ι\.2 μοδίων. 'Αλλ' ή έ'κτασις αϋτη εϊναι μηδαμινή. Έ ξ 

επιτόπιου εξετάσεως καθίσταται προφανές δτι ή έ'κτασις τών έν λόγω δύο τοπίων τής Κώ (καί 

αν ακόμη άφαιρεθοΰν τά άγονα καί τά τυχόν ακαλλιέργητα εδάφη) ήτο καταφανώς μεγαλύτερα 

τών (2 ι / 8 + 2 1/2 = ) 5 μοδίων γ η ς 1 . "Οθεν υποθέτω δτι τά μεν καταβαλλόμενα ['/ι + '/ι — ] 

δύο τέταρτα άντεστοίχουν πράγματι προς γαίας 5 μοδίων περίπου, αϊ περαιτέρω όμως εκτάσεις 

— γαϊαι πολύ περισσοτέρων μοδίων — δέν μνημονεύονται είς τό σημεΐον τοΰτο τοΰ εγγράφου, 

διότι εΐχον περιέλθει είς τόν Χριστόδουλον έκ δωρεών καί αφιερώσεων (τής Καβαλλουρίνας, τοΰ 

Σκηνούρη, τοΰ Νίκωνος κ.ά.), περί ών γίνεται λόγος κατωτέρω (στ. 30 -34). Πρβλ. σχόλ. 7. 

6. (στ. 17, 21) : συνήθεια.— Τό πιττάκιον τοΰ Βοτανειάτου κατήργησεν {εξέκοψεν) οόχί μόνον 

τό ρηθέν άπαν τέλος, άλλα και τήν υπέρ τούτου συνήθειαν {στ. 17). Τό είς έπικύρωσιν τούτου άπο

λυθέν χρυσόβουλλον ορίζει επίσης ώς εκκοπεν καί τό πάκτον καί τήν επικειμένην τούτου συνήθειαν 

(στ. 21 ). — Ώ ς γνωστόν, ή συνήθεια αρχικώς κατεβάλλετο υπέρ τοΰ διοικητού ή τοΰ πράκτορος, 

ανερχομένη είς ι\12 τοΰ νομίσματος ( = 1 μιλ.ιαρήσιον) κατά νόμισμα διά κανόνα μέχρι 5 ή 7 

νομισμάτων. Βραδύτερον δμως (πάντως πρό τής συντάξεως τοΰ Tractatus Dölger) ή σννή-

θεια περιήρχετο είς τάς δημοσιονομικάς υπηρεσίας (Κ α ρ α γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο ς έν ΜΕΕ, σελ. 287. 

S v o r o n o s , Cadastre, σελ. 82). Είς τό Tractatus Dölger άναγινώσκομεν : απαιτείται γαρ τά 

πάκτα ανά μοδίους δέκα νόμισμα α'· τούτων δε τών νομισμάτων τά μέν ήμισυ υπάρχει δημόσιος 

κανών, τα δε έτερα ήμισυ συνήθεια και ή λοιπή παρακολονθησις, Ισως δε καί ύπεραπαίτησις 

σωματωθεΐσα ( D ö l g e r , Finanzverwaltung, σελ. 123, στ. 5 - 8 , καί σελ. 155). 

7 . (στ. 23 - 24) : Ή μονή Θεοτόκου ή τών Καατριανών.—Ή μονή αΰτη κείται, ώς ελέχθη, 

βορειοδυτικώς τοϋ φρουρίου τοϋ Καστέλλου. Το καθολικον αύτης, το μόνον δΊα.τηρηθέν άκέραιον 

μέχρις ημών, έν τή σημερινή ταπεινή αύτοΰ μορφή ουδόλως ενθυμίζει τον παλα,ιον περικαλλή νοών 

τοΰ Χριστοδούλου (Ύποτύπωσις, MM, σελ. 63). Περί τής μονής βλ. Έ μ. Κ α ρ π α θ ί ο υ , 

Ή μονή Θεοτόκου, ενθ' άνωτ. — Τά ύπό τοΰ Χριστοδούλου ανεγερθέντα περί τόν ναόν κτίσματα, 

μνημονευόμενα ύπό τοΰ ιδίου ώς θριγκίον καί κέλλαι (MM, αυτόθι), Ιπικαλυφθέντα πιθανόν καί 

ύπό νεωτέρων οικοδομημάτων, ευρίσκονται ασφαλώς είς τους σωρούς τειχών καί τοίχων, οί όποιοι, 

εγκατεσπαρμένοι έν μεγάλη έκτάσει πέριξ τοΰ καθολικοΰ, παρέχουν τήν εικόνα ολοκλήρου ήρει-

πωμένης πολιτείας. 'Αρχαιολογική διερεύνησις δέν έχει εισέτι γίνει έν τή περιοχή, τουλάχιστον 

όσον άφορα είς τά Βυζαντινά κτίσματα. Πάντως, ώς εικάζω, τινές τών έν τω ναω τής Θεοτόκου 

τοιχογραφιών θα ήδύναντο νά άναχθοΰν είς τον ΙΑ' - IB' αιώνα, ώς καί τίνες τοιχογραφίαι ναϋ-

δρίων κειμένων έπί τής στενωποΰ τής άγούσης έκ τής πεδιάδας προς τόν λόφον τοϋ Καστέλλου 

("Αγιος Αντώνιος, "Αγιος Βασίλειος κλπ.). 

8. {στ. 30 - 33) : Αιλοιπαι εν Κω κτήσεις τής μονής Θεοτόκου. — ΊΙ μονή αΰτη κατεϊχεν άπα 

τής ιδρύσεως της, πλην τών ύπό τοΰ Σκηνούρη παραχωρηθέντων (περί ών βλ. κατωτέρω, σχόλιον 

1. Περί τοΰ μοδίοα, αντιστοιχούντος προς εκτασιν γης 888,73 περίπου τετραγ. μέτρων, κκί της κατά 

τόπους διαφόρου δια-αμήσεώς του, βλ. Κ. S c h i 1 b a c h, Metrologie, σελ. 72 κέ. — Τ ο ϋ α ύ τ ο ΰ , Quellen, 

σελ. 59 κέ. 
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άρ. 10), καί άλλα κτήματα, αορίστως μνημονευόμενα έν τώ έκδιδομένω χρυσοβούλλω ώς αφιερώ

σεις Μαρίας μοναχής, αδελφής τοϋ βεατάρχου (βλ. σχόλιον άρ. 9) καί μοναχού Νίκωνος (σχόλιον 

άρ. 11). Ό κωδίκελλος τοΰ Χριστοδούλου (MM, σελ. 88) παρέχει πλείονας πληροφορίας. Συμ-

φώνως προς ταύτας ή μονή κατεΐχεν ωσαύτως : α') Τό προάστιον τοΰ Περιπάτου, κείμενον εγγύς 

τής μονής, δυνάμενον νά ταυτισΟή προς τοπωνύμιον Περίπατος εν τώ σημερινω χωρίω Κάτω Πυλί, 

τό ανήκον κατά τόν ΙΓ ' αιώνα πάλιν εις μετόχιον τής έν Πάτμω μονής (βλ. κατωτέρω εγγραφον 

ύπ' άρ 14). — β') Δύο προάστια, τό Άναβασίδιον καί οί Καρδιασμένοι, δωρηθέντα εις τόν Χρι

στόδουλον παρά τοϋ βεστάρχου Καβαλλούρη. Ταΰτα ίσως ταυτίζονται προς τά έν τω έκδιδομένω 

χρυσοβούλλω μνημονευόμενα ώς δωρηθέντα ύπό τής αδελφής τοϋ βεστάρχου. Τό Άναβασίδιον 

άνηκε καί κατά τόν ΙΓ' αιώνα ωσαύτως είς μετόχιον τής έν Πάτμω μανής (βλ. κατωτέρω, εγγρα

φον ύπ' άρ. 32). Έ ν Πρακτικώ απογραφής τοΰ ΙΓ' αιώνος άναγινώσκομεν δτι οί μοναχοί της Πά

τμου επικαλούνται δωρεάν τοΰ έν λόγω προαστίου, γενομένην ύπό 'Αλεξίου τοϋ Α', διά νά επιτύχουν 

δπως τοϋτο περιέλθη έκ νέου ύπό τήν ίδικήν των κυριότητα. Τό προάστιον τών Καρδιασμένων ίσως 

δύναται νά ταυτισθή προς τήν σημερινήν πεδιάδα τών Καρδαμαίνων, ή οποία εκτείνεται κάτωθι 

τής 'Λντιμαχείας (βλ. χάρτην). {) Άλλας κτήσεις έκ δωρεάς τοϋ Λιμνίτου, έν αίς Ισως καί τό 

άπαξ μνημονευόμενον Χαρδάμων. (Τοΰτο 'ίσως θα ήδύνατο νά ταυτισθή προς τήν σημερινήν πε

διάδα τών Καρδαμαίνων, εάν δέν ευσταθή ή άνωτέροο ταύτισις Καρδαμένων -Καρδιασμένων). --

δ') Χωράφια τών Κομματιών, έξ αγοράς τοΰ Χριστοδούλου, παρά τοΰ Βεργωτοϋ. -Τό κατω

τέρω μνημονευόμενον αυτόθι (MM, σελ. 89) καί ύπό τών Miklosich καί Müller άποδιδόμενον ώς 

τοπωνύμιον Ααχανίτζιν, νομίζω δτι πρέπει νά γραφή διά μικροϋ λ, ώς δηλοΰν λαχανόκηπον, έν 

αντιδιαστολή προς τό ζευγηλατεϊον τής Πάτμου. 

Κατά ταΰτα ό Χριστόδουλος καί ή ύπ' αυτόν μονή ήσαν κάτοχοι εκτεταμένων γαιών έν τή 

νοτία παραλία τής Κώ. "II ακριβής γνώσις τής εκτάσεως καί τής αποδόσεως τών έν λόγω γαιών 

δέν είναι γνο^στή, διότι ουδέν πρακτικόν παραδόσεως τών κτημάτων τούτων διεσώθη. Ή μανή 

κατεϊ^ε κτήματα καί εκτός τής Κώ, έν τή νήσω Λέρω, έκ δωρεάς τοΰ βεστάρχου Καβαλλούρη 

προς τόν Χριστόδουλον. Περί τούτων βλ. κατωτέρω, εγγραφον ύπ' άρ. 5, σχόλιον στ. 44 κέ. 

9. (στ. 31 ) : Μαρία ή αδελφή τον βεστάρχου. — Πρόκειται περί τής αδελφής τοΰ βεστάρχου 

Κωναταντίναυ τοΰ Καβαλλούρη, τής Καβαλλουρίνας, ώς ονομάζεται αυτή εις πάλαιαν σημείωμα 

(βλ. εγγραφον άρ. 2, σχόλιον 3 ) . — Τ ή αιτήσει ταύτης εϊχεν άπολυθή τό ανωτέρω (ύπ' άρ. 2) 

χρυσόβουλλον υπέρ τής (ύπό τών δύο αδελφών) ιδρυθείσης έν Στροβίλω μονής τοΰ Προδρόμου. 

10. (στ. 31 - 32) : Περί τοΰ 'Αρσενίου Σκηνούρη βλ. εγγρ. άρ. 3, σχόλ. στ. 5. 

11. (στ. 32) : Ό μονάχος Νίκων δ 'Ασκεπής δέν είναι άλλοθεν είς ημάς γνωστός. 

12. (στ. 35 - 4 1 ) : Ό αυτοκράτωρ υπογραμμίζει το ίδιαίτερον ενδιαφέρον αύτοΰ ύπερ τών 

προσφύγων μοναχών, οί όποιοι, ένεκα τής τουρκικής προελάσεως μέχρι τών δυτικών παραλίων 

τής Μικρας 'Ασίας, εϊχον ύποχρεωθή να εγκαταλείψουν τάς έπί τοϋ δρους Λάτρου μονάς, άργό-

τερον δέ καί τήν Στρόβιλον. Είς τό σημεϊον τοΰτο τοΰ χρυσοβούλλου έχουν πιθανώτατα αντιγρα

φή αυτούσιοι περικοπαί έκ μή σωζόμενης αιτήσεως, τήν οποίαν ίσως εΐχεν υποβάλει ό δσιος Χρι-

στόδουλος, επικαλούμενος τήν μέριμναν τοΰ αύτοκράτορος υπέρ τών προσφύγων. — Περί τής φυγής 

τών πληθυσμών τών πόλεων καί τής υπαίθρου τής δυτικής Μ. 'Ασία; προ τοΰ τουρκικού κινδύ

νου κατά τήν έποχήν ταύτην βλ. V r y o n i s , Asia. Minor, σελ. 169 κέ. 
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χρυσόβουλλος λόγος (στ. 38, 86) Μάιος, Ίνδ. ι' 

χρυσόβουλλος γραφή (στ. 63) 6595 (1087) 

Ό αυτοκράτωρ δωρεΐται κατά πλήρη κυριότητα είς τόν μοναχόν Χριστόδουλον καί εις τήν 

ύπ' αύτοΰ ίδρυθεϊσαν [έν Κω] μονήν τής Θεοτόκου τήν νησϊδα Λειψώ καί εκ τής νήσου Λέρου 

τά προάστια Παρθένιον καί Τεμένια, ώς καί τό ήμισυ τοϋ κάστρου τοΰ Παντελίου, μετά τών 

προσόδων αυτών. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. — Τό εγγραφον παραδίδεται έν πρωτότυπη καί εις κεκυρω-

μένον συλλογικόν άντίγραφον. 

Α . Πρωτότνηον (άρχεϊον Μονής, άρ. 5).—Χάρτης, χρώματος ύπολεύκου. Σημεριναί δια

στάσεις: 2,130 Χ 0,380. Γεγραμμένη επιφάνεια: 1,975 χ 0,345. Περιθώρια αριστερά (0,015) 

καί δεξιά (0,020). 'Αποτελείται έκ τεσσάρων τεμαχίων (0,54 + 0,53 + 0,54 + 0,52). Τά άνω 

έκολλήθησαν έπί τών κάτω. — Μελάνη : α') μαύρη ή τοΰ πρωτοκόλλου- β') καστανόχρους έξίτη-

λος ή τοϋ κειμένου· γ ' ) διά κινναβάρεως βαθείας άποχρώσεως α'ι λέξεις : λόγου (στ. 38), γρα

φής (στ. 63), λόγω (στ. 86), Μάΐον (στ. 87), δεκάτης (στ. 87), τό legimus (στ. 89) καί ή 

υπογραφή τοΰ αύτοκράτορος (στ. 90 - 91). — Γραφή έπιμεμελημένη, ή τής αυτοκρατορικής γραμ

ματείας 'Αλεξίου Α' τοϋ Κομνηνού. 'Ορθογραφία. Τονισμός κατά τό πλείστον ορθός. Συντμήσεις, 

αϊ συνήθεις τοΰ τέλους τοϋ ΙΑ' αιώνος. — Είλητάριον. Πολλαί όριζόντιαι διπλώσεις. — Διατήρησις 

κακή : ελλείπει τό άνωθεν τοΰ πρωτοκόλλου άγραφον τμήμα τοϋ χάρτου- πολλά στίγματα έκ 

τής νατίδος· γράμματα έξίτηλα καί έκπίπτοντα έκ τής νοτίδος· όπαί έξ ήλων γενόμεναι κατά τήν 

άνάρτησιν τοΰ έγγραφου εντός πλαισίου. Τό εγγραφον έκολλήθη μεταγενεστέρως έπί υφάσματος. 

Όπαί διά τήν μήρινθον μή σωζόμενης σφραγϊδος. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α σύγχρονα έπί τοΰ νώτου : Έ π ί τών κολλημάτων άπεκαλύφθησαν, μετά 

τήν άποκόλλησιν τοΰ έπί τής όπισθίας δψεως υφάσματος, τά κάτωθι σημειώματα : Ιον κόλλημα : 

δ (ΰψος 0,18) | 2™ κόλλημα : κριτής \ 3 ο ν κόλλημα : τοΰ βήλ(ου) διά μονοκονδυλιάς καί διά μεγά

λων στρογγυλών γραμμάτων ( βλ. σχεδίασμα σελ. 48). Ωσαύτως, ολίγον κάτωθι τοΰ πρώτου κολ

λήματος ή λέξις : κατεστρώ(θη). Ή άποκόλλησις δέν έπεξετάθη περαιτέρω. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοΰ υφάσματος συντηρήσεως: α') (παλαιόν) : χρυσόβουλλ(ον) δια 

τ(ήν) Λείψω και Λέρον β') a!or χρυσόβουλλον = β' 'Αλεξίου (χειρ I H ' - ΙΘ' αι.)· γ') άντε -

γράφη - αρ. δ (χειρ Σακκελίωνος). 

Β. Κεκνρωμένον συλλογικόν αντίγραφαν τον τέλους ΙΑ' f) τών άρχων τον IB' al. 

(άρχεϊον Μονής, άρ. 6). — Τό εγγραφον τοΰτο, άκέφαλον, αποτελεί, ώς έδείξαμεν άλλοτε (βλ. 

Β ρ α ν ο ύ σ η , Κεκυρωμένη συλλογή, σελ. 98-99), τό πρώτον διασωθέν τμήμα τοΰ μακροϋ εΐλη-
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ταρίου τής έν Πάτμω μονής" είς άγνωστον χρόνον έξέπεσεν έκ τοϋ ειληταρίου κατά τό υψος τοϋ 

τρίτου κολλήματος. Σωζόμενοι στίχοι 1 - 53, αντιστοιχούντες προς τους στ. 41 - 89 τοΰ πρωτοτύπου 

(άπο τών λ. τώ τοΰ Μυρελαίου σεκρέτω. . . ). Τό εΐλητάριον τοΰτο σύγκειται έκ χάρτου, χρώματος 

ύπολεύκου προς τό καστανόχρουν. Σημεριναί διαστάσεις : (0,61 -f 7,455—) 8,065 Χ 0,260/0,265. 

Γεγραμμένη επιφάνεια : 7,93x0,235 (μέχρι τοΰ στ. 447· άπό τοϋ στ. 448 κέ. πλάτος 0,258). 

Περιθώρια : μέχρι τοΰ στ. 447 αριστερά. 0,013 καί δεξιά 0,012' άπό τοϋ στ. 448 κέ. σχεδόν ανύπαρ

κτα. 'Αποτελείται έξ 20 τεμαχίων (ύπήρχον έν αρχή τοϋ ειληταρίου δύο εισέτι τεμάχια' βλ. Vr a-

n ο u s ä i, Collection authentiquée, σελ. 331 κέ. ) : 0,24 -f 0,37 + 0,31 + 0,47 + 0,465 + 0,425 + 

0,335 + 0,43 + 0,46 ·+- 0,45 + 0,445 + 0,465 + 0,47 + 0,41 + 0,33 + 0,34 + 0,40 + 0,43 

+ 0,37 + 0,45. Τά άνω έκολλήθησαν έπί τών κάτω. — Μελάνη : α') μαύρη, ένιαχοΰ έξίτηλος, είς 

τό μέχρι τοΰ στ. 439 κείμενον β') καστανόχρους ή τής ιδιοχείρου ύπογρχφής Γεωργίου τοϋ 

Πλευρή είς τους στ. 440 - 445 καί είς τάς έπί τοΰ νώτου καί έπί τών κολλημάτων επικυρώσεις 

(περί ών βλ. κατωτέρω)- γ ' ) δι' έντονωτέρας μαύρης μελάνης καί δι' άλλης ή τό πρώτον μέρος 

τοΰ κειμένου χειρός οί στ. 446 - 619- δ' ) δι' εντόνου μαύρης μελάνης καί δι' άλλης εκάστη χειρός 

τρεϊς υπογραφαί επισκόπων είς τό κάτω μέρος τοΰ ειληταρίου (στ, 620 - 625). — Γραφή έπιμεμε-

λημένη, ομοιάζουσα προς τήν τής αυτοκρατορικής γραμματείας τών πρώτων χρόνων τής βασι

λείας τοΰ 'Αλεξίου τοΰ Α'. 'Ορθογραφία. 'Ορθογραφικά σφάλματα είς τήν ύπογραφήν τοϋ Πλευρή 

καί τών επισκόπων. Τονισμός κατά τό πλείστον ορθός. Αϊ συνήθεις συντμήσεις τοΰ τέλους τοϋ 

ΙΑ' α ι . — Εΐλητάριον. Πολλαί όριζόντιαι διπλώσεις. 

Διατήρησις καλή (πλην τοϋ ιτρωτου τεμαχίου)· κατά τόπους σητόβρωτον άνω αριστερή ελ

λείπει έκ τοΰ άγραφου μέρους χάρτης διαστάσεων 0,300 Χ 0,003. Αϊ εις τό κάτω τμήμα τοΰ έγ

γραφου ύπογραφαί επισκόπων δυσανάγνωστοι καί έξίτηλοι έκ φθορών καί κακώσεων τοΰ χάρτου. 

Τό Εγγραφον εκολλήΟη μεταγενεστέρως έπί χάρτου. Μετά την άποκόλλησιν αύτοΰ, άνεϋρον, έν μέσω 

τών πτυχώσεων τοϋ εί?^ηταρίου, τεμάχιον νήματος μήκους 0,065, υπόλειμμα προφανώς τοϋ νήμα

τος δι' οδ ήτο άπηωρημένη ή μή σωζόμενη πλέον σφραγίς τοΰ Πλευρή. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α σύγχρονα, έπί τοϋ νώτου : ή άποκόλλησις τοΰ χάρτου συντηρήσεως έφε-

ρεν είς φως τήν έπί τών κολλημάτων γεγραμμένην τμηματικώς έπικύρωσιν : [Γεώ\ργιος] \ ό 

Πλ\ευ\ρής | τα ( πα\ρόν\τα | ίσα \ με\τα \ τον \ προ\το\τύ\πον | άντήβαλον | νπέ\γραψα/ (βλ. V r a -

n o u s s i , αυτόθι). 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α μεταγενέστερα, έπί τοΰ χάρτου συντηρήσεως : α' ) ίσον τοΰ χρυσοβούλλου 

τον αοιδίμον βασιλέως 'Αλεξίου τοΰ Κομνηνού βεβαιωμένον έκ τοΰ βασιλι,κοϋ σεκρέτου, ομοίως 

και ή âray-gaç») τής Πάτμου διά τον βασιλικού νοταρίο», καθώς και ή αναγραφή τών εν Λέρω πρα

γμάτων, γενομένη ύπό Ευσταθίου στρατηγού προνοητοΰ Σάμου τοϋ Χαρσιανίτου, ετει ,ςφ\ς'' 

β') (διά χε'.ρος Σακκελίωνος) : αρ. 50 · άντεγράφη. 

Πλείονα περί τοϋ αντιγράφου τούτου, Β ρ α ν ο ύ σ η , Κεκυρωμένη συλλογή, σελ. 95 - 119, 

καί τ ή ς α υ τ ή ς , Collection authentiquée, σελ. 329 κέ. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ. — MM, σελ. 2 5 - 2 8 , άρ. 8 . — D ö l g e r , Facsimiles, άρ. 20 (εκδίδονται οί 

εννέα, τελευταίοι στίχοι τοΰ έγγραφου). 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — D ö 1 g e r, Regesten, άρ. 1 1 3 9 . — Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ , Patmos, σελ. 337.— 

O s t r o g o r s k y , Immunité, σελ. 189. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ. —· Έπίκλησις, τίτλωσις καί επιγραφή (στ. 1 - 2 ). — Τά προσφερόμενα είς τόν 

Θεόν καί τήν μητέρα αύτοΰ άποτελοΰν εμπρακτον άπόδειξιν τής πίστεως ημών καί παρέχονται ουχί 

επειδή ούτοι έχουν ανάγκην χρημάτων ή κτημάτων, άλλ' ΐνα διευκολύνουν τόν άσκητικόν βίον τών 

μοναχών, οί όποιοι οδτως, απερίσπαστοι, εκπέμπουν δεήσεις (εντεύξευς ποιοΐντο) προς τόν "Υψιστον 

υπέρ πάντων καί υπέρ τοϋ αύτοκράτορος (στ. 3 - 15). — Ό αυτοκράτωρ είχε παραχωρήσει εις τήν 

[έν Κωνσταντινουπόλει] μονήν τοΰ Παντεπόπτου Σωτήρος έξ ολοκλήρου τάς νήσους Λέρον, Λειψώ 

καί Φαρμακόν. Άργότερον δμως ή μήτηρ τοΰ αύτοκράτορος ["Αννα ή Δαλασσηνή] παρεχώρησε 

ταΰτα έπ' ανταλλαγή, δυνάμει χρυσοβούλλου τοϋ [υίοΰ αυτής] αύτοκράτορος, είς τό σέκρετον τοΰ 

Μυρελαίου, ϊδωκε δέ αντί τούτων είς τήν μονήν τοΰ Σωτήρος έτερον τι κτήμα, έκ τών τοϋ Μυρε-

λαίου (στ. 15 - 20). — Γενομένης δμως τής ανταλλαγής, ό βεστάρχης Μάτζαρος, καί τίνες άλλοι, 

ενεφανίσθησαν διεκδικοΰντες άπασαν τήν Λέρον, ώς άνήκουσαν είς αυτούς. Κατά πρόσταξιν τοΰ 

αύτοκράτορος ή ύπόθεσις έξεδικάσθη παρά τοϋ οίκειοτάτον, πρωτοπροέδρου καί επί τοϋ κανι-

κλείου καί παρά τοϋ πρωτοπροέδρου καί επί τών κρίσεων, οί όποιοι διά σημειώματος άπεφάνθησαν 

δτι αϊ έπί τής Λέρου έγερθεΐσαι αξιώσεις ήσαν αβάσιμοι (στ. 21 - 26). — Καθ' δν δέ χρόνον έγί-

νοντο ταΰτα, προσήλθεν εις τον αυτοκράτορα ό μοναχός Χριστόδουλος, ό διατριβών πρότερον έπί 

τοϋ δρους Λάτρου, καί παρεκάλεσεν δπως δωρηθοΰν είς τήν ύπ' αυτόν άνεγερθεϊσαν [έν Κω] μονήν 

τής Θεοτόκου ή Λειψώ ολόκληρος καί έκ τής Λέρου τα προάστια ΠαρΟένιον καί Τεμένια, ώς καί 

το ήμισυ τοϋ έν αύτη κάστρου τοΰ Παντελίου (στ. 26 - 34). "Οτε δέ ό Χριστόδουλος έζήτησε δι' 

αιτήσεως (έντεύξεως) όπως τά ανωτέρω προσκυρωθοΰν εις τήν μονήν τής Θεοτόκου, ό αυτοκρά

τωρ, έχων καί τήν πρόθυμον συγκατάθεσιν τής μητρός του, απεδέχθη τό αίτημα καί, δυνάμει τοΰ 

παρόντος χρυσοβούλλου, εδωρήσατο ταΰτα είς τόν Χριστόδουλον καί εις τήν μονήν αύτοΰ διά παντός, 

προστάξας δπως καί τά ονόματα [τών κτήσεων] τούτων καί τά τέλη αυτών διαγράφουν εντελώς 

άπό τό συνταχθησόμενον πρακτικόν τοϋ σεκρέτου τοΰ Μυρελαίου (στ. 34 - 42).—"Οπερ καί 

εγένετο. Διεγράφησαν ταΰτα άπο το έν λόγω πρακτικόν, ούτως ώστε τό σέκρετον τοΰ Μυρελαίου νά 

άγνοή πλήρως ταΰτα, νά μή άντιγράψη ποτέ ταΰτα εις καταστάσεις προς εΐσπραξιν φόρων (μή πα-

ρεκβάλλγι ταΰτα ποτέ είς άπαίτησιν), οϋτε τώρα νά δώση ταΰτα εις τον ανθρωπον τής μητρός τοΰ 

αύτοκράτορος, δστις πρόκειται νά ένεργήση τήν άναγραφήν τών λοιπών [κτημάτων τοΰ Μυρελαίου] 

(στ. 42 - 45). — Ή μονή τής Θεοτόκου θά κατέχη τήν νησίδα Λειψώ, τά έν Λέρω προάστια Τε

μένια καί ΠαρΟένιον καί τό ήμισυ ταϋ έν αύτη κάστρου [ — τοΰ Παντελίου] (τό άνωφερέστεοαν, 

διότι τό πρανέστερον θα άνήκη εις τό σέκρετον), κατά πλήρη κυριότητα καί δια παντός. Ιστω καί 

αν ύπάρχη βασιλική πρόσταξις ορίζουσα δτι αϊ κατά πλήρη κυριότητα δωρεαι κάστρων ισχύουν 

έν δσω ζή ό λαβών τήν δωρεάν (εφ' Μ προσώπω). Καί θά εχη ή μανή τήν πλήρη κυριότητα τούτων, 

μετά πάσης τής περιοχής αυτών, είς τό άκέραιον, είσπράττουσα τάς έξ αυτών προσόδους προς 'ίδιον 

όφελος, προς φωταψίαν αυτής τής ιδίας καί προς μερικήν συντήρησιν τών μοναχών (στ. 45 - 54). — 

Ουδέν ύποχρεοΰται νά καταβάλλη ή μονή προς τό δημόσιον, Ιστω καί αν εις τίνα τών δημοσίων 

κωδίκων εύρεθή ό,τιδήποτε άναγεγραμμένον περί τίνος τών κτημάτων τούτων, ούτε προς τό σέ

κρετον τοϋ Μυρελαίου, άλλα θά είναι απρόσβλητος έναντι οιασδήποτε απαιτήσεως υπαλλήλων. 

Ούτε ή μονή τοΰ Σωτήρος θά εγείρη ποτέ αξιώσεις, ούτε τό σέκρετον τοΰ Μυρελαίου, ΐσχυριζό-

μενον δτι είχε δώσει εις αντάλλαγμα προς την μονήν τοΰ Σωτήρος έτερον κτήμα εύπρόσοδον 

(στ. 54 - 58). — Ή παρούσα δωρεά θά παραμείνη ασφαλής, απρόσβλητος καί άμετάτρεπτος, ό δέ 

μοναχός Χριστόδουλος και οι μετ' αυτόν καί ή μονή τής Θεοτόκου θά είναι κατά πλήρη κυριότητα 
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κάτοχοι τών κτήσεων τούτων, μετά πάσης τής περιοχής αυτών έξ ολοκλήρου καί διά παντός (στ. 

5 8 - 6 2 ) . — Π ρ ο ς τούτοις πάντα ταΰτα τυγχάνουν φορολογικών απαλλαγών. "Επεται κατάλογος 

φορολογικών καί άλλων υποχρεώσεων, ών απαλλάσσονται (στ. 63 - 76), καί κατάλογος αξιωμα

τούχων, οί όποιοι υποχρεούνται νά σεβασθούν τά ανωτέρω (στ. 76 - 87). 

Χρονολογία (στ. 87 - 88). 

Τό legimus (στ. 89) καί ή υπογραφή τοΰ αύτοκράτορος (στ. 9 0 - 9 1 ) . 

Έ π ί τοΰ νώτου καταστρώσεις καί επικυρώσεις. 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. — α') Μή διασωθείς χρυσόβουλλος λόγος 'Αλεξίου τοϋ Α', 

απολυθείς προτάσει τής μητρός αύτοΰ καί ορίζων τήν μεταβίβασιν τών νήσων Λέρου, Αειψοΰς 

καί Φο,ρμακοΰ είς τό σέκρετον τοΰ Μυρελαίου (στ. 1 7 - 2 0 ) . Τό εγγραφον τοϋτο είχεν άπολυθή 

μετά τόν Άπρίλιον τοϋ 1081, δτε έγένετο ή άνάρρησις τοΰ Αλεξίου, ήτο δέ προγενέστερον τοΰ 

Μαίου τοΰ 1087. Πρβλ. Regesten, άρ. 1137 (ένθα das Kloster [αντί Sekreton] Myrelaion). 

β') Μή διασωθεΐσα πρόαταξις τοϋ αύτοΰ αύτοκράτορος, δι' ης άνετίθετο είς τόν επί τοΰ κα· 

νικλείου καί εις τόν επί τών κρίσεων νά άποψκνθοϋν έπί τών αξιώσεων, τάς οποίας ήγειρεν ό βεστάρ

χης Μάτζαρος καί άλλοι έπί τής νήσου Λέρου (στ. 21 - 24). Τό εγγραφον τοΰτο ήτα μεταγενέστερον 

τοΰ ανωτέρω μνημονευθέντος καί προγενέστερον τοϋ Μαΐου τοϋ 1087. Εις Regesten δέν ανα

γράφεται. 

γ ' ) Μή διασωθέν σημείωμα, ήτοι γνωμοδότησης τοϋ έπί τοΰ κανικλείου καί τοΰ επί τών κρί

σεων, συνταχθεν εις έκτέλεσιν τής ανωτέρω ύπ' άρ. β' μνημονευθείσης προστάξεως (στ. 25 - 26). 

Τό εγγραφον τοΰτο δέν ήτο κατά πολύ προγενέστερον τοΰ 1087, δτε ενεφανίσθη ζητών τάς έν λόνω 

νήσους ό Χριστόδουλος (πρβλ. στ. 27). 

δ') "Εντενξις ( = δέησις- πρβλ. καί στ. 14) τοΰ Χριστοδούλου, υποβληθείσα πιθανώτατα 

γραπτώς, άλλα μή σωζόμενη, όπως δοθούν εις αυτόν καί είς τήν ύπ' αύτοϋ ίδρυθεΐσαν [έν Κώ] 

μονήν τής Θεοτόκου ή Λειψώ καί έκ τής Λέρου τά προάστια Παρθένιον καί Τεμένια, ώς καί 

τό ήμισυ τοΰ κάστρου τοΰ Παντελίου (στ. 29 - 34). Ή αίτησις αύτη τοϋ Χριστοδούλου δέν υπε

βλήθη πολύ πρό τής απολύσεως τοΰ ένταΰθα εκδιδομένου χρυσοβούλλου (Μάιος 1087), διότι ό 

αυτοκράτωρ έ'σπευσεν άνευ χρονοτριβών (ταχυπειθής, στ. 34) είς ϊκανοποίησιν αυτής. 

ε.') Μή διασωθέν πρακτικόν (στ. 41 καί 43), συνταχθεν έπί τή βάσει τής αναγραφής (στ. 45) 

τών κτήσεων τοΰ Μυρελαίου, τήν οποίαν επρόκειτο νά διενεργήση ό άνθρωπος τής "Αννης Δαλασ-

σηνής [ = ο Χαρσιανίτης" πρβλ. άρ. 52], μετά τόν Μάιον τοΰ 1087. 

<-' ) Μή διασωθεΐσα βασιλική πρόαταξις περί δωρεάς κάστρων εφ évi προσώπφ (στ. 49 - 50 ) 

άπολυθεΐσα πρό τοϋ Μαΐου τοΰ 1087. Πιθανώτατα αναφορά εις πρόσταξιν τοΰ αύτοκράτορος Μι

χαήλ Ζ' τοϋ Δούκα, ή όποια παραδίδεται μόνον έν περιλήψει (Βλ. J.GTì., τόμ. Α', σελ. 282, καί 

κατωτέρω σχόλια). Πρβλ. Regesten, άρ. 1012. 

ζ') Μή μνημονευόμενον ρητώς αύτοκρατορικόν έ'γγραφον (πιθανώτατα χρυσόβουλλον), δι' οδ 

ό 'Αλέξιος ό Α' είχε παραχωρήσει (προεδωρήσατο) εις τήν έν Κωνσταντινουπόλει μονήν τοΰ 

Παντεπόπτου τάς νήσους Λέρον, Λειψώ καί Φαρμακόν (στ. 15 - 17). Τοϋτο ήτο προγενέστερον 

τών ανωτέρω μνημονευθέντων ύπ' άρ. α' καί β' εγγράφων. Πρβλ. D ö l g e r , Regesten, άρ. 1136. 
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f Έν όνόμ(α)τ(ι) τον π(α)τρ(ός) καί τον νΐοϋ και τον αγίου πνε(νματος) 

'Αλέξιος πιστο(ς) όρθόδοξο(ς) βασιλ(ευς) και αντο(κρά)τ(ωρ) 'Ρωμ(αίων) δ 

Κομνψό(ς). 

\2 f pâstn ois το ραροη ήμώη svssßes έριδείκηυται sigülion f 

|3 f Kai τί γαρ äv τις χαρίσαιτο δώρον άξιόχρε(ων) τή πανάγνω δεσποίνη 

και \* θεομήτορι; πάντως ουδέν, καν ει τόδε το παν προσενέγκη· τί | 5 ονν, διότι τ(ής) 

άξί(ας) λενπόμ(ε)θ(α)> το παν ελλίπωμεν ; ουδαμώς, άλλα |" προεισενέγκωμεν ταύτη 

το κατά δύναμ(ιν)· ονδε γαρ χρημάτ(ων) αυτή καί (7 κτημάτων χρεία,οϋση άνενδεεΐ, 

άλλα καθαρού συνειδότ(ος) καί ήγνεσμέν(ης) | 8 ψυχ(ής) και προθυμίας ζεονσ(ης) 

και παριστώσ(ης) εκ τ(ών) έξωθ(εν) δωρημάτ(ων) τ(ήν) έγκε\9κρνμ μέν(ην) εσω-

θ(εν) πίστ(ιν), ειλικρινή καί διάπνρον τα γοϋν τώ Θ(ε)ώ καί τή τούτον |1 0 μητρί 

προσφερόμενα ούχ δτι χρειώδη τούτοις ταΰτ(α) προαάγοντ(αι), αλλ' δπ(ως) Ι1' αν 

εξ αυτών άποτρέφοιντ(ο) οί εν τοις ναοϊς αυτών προσκαθήμενοι μοναχοί \νι και 

τών αναγκαί(ων) άνενδεώς έχοντες προθνμότ(ε)ρ(ον) τον άσκητικον θέωσι |1 3 δίαν-

λον και υπέρ τον κόσμου παντο(ς) και τ(ής) βασιλ(εΐας) ημών θερμοτέρ(ας) τάς 

προς \u Θ(εο)ν έντενξεις ποιοΐντ(ο), όποιον δη και τα νϋν τελείται παρά τ(ής) 

ημετέρας \15 θ(ε)οσεβεί(ας) και γαλψότ(η)τ(ος)· έχει γαρ ούτωσί τάτ(ής)νπο-

θ(έσεως)· τήν νήσον τ(ήν) Λέρον καί \w το νησίδ(ιον) τήν Λειψώ καί τ(ήν) ετέ-

ραν νήσον τ(ήν) Φαρμακ(ον) προεδωρήσατ(ο) τή μονή τοϋ Παντεπόπτ(ου) |1 7 το 

κράτο(ς) ήμ(ών) εξ ολοκλήρου καΒ(ο)ς) είσίν άλλα μετά ταΰτα, λναιτελέ-

στβρόν τι καθ' εαυτήν | 1 8 πε(ρι) τούτ(ων) σκεψαμένη ή αγία μου δέσποι(να) και 

περιπόθ(η)τ(ος) μ(ήτ)ηρ αύτ(ής), μετήνεγκε ταΰτα |1 9 κατά τρόπον άνταλλαγ(ής) 

δια χρνσοβούλλ(ον) λόγου τ(ής) βα(σιλείας) μου προ(ς) τήν δεσποτεί(αν) \20 τοϋ 

Μυρελαίου καί άντιδέδωκε τή μονή τοϋ Σωτήρο(ς) έ[κ]εΐθ(εν) έτερον κτήμ(α), δπερ 

εβονλετο· | η αλλ' οντω τής άνταλλαγ(ής) προβάσ(ης) αύτ(ών), επεψύη τούτοις δ τε 

βεστάρχ(ης) δ Μάτζαρο(ς) \22 καί τίνες έτεροι καί εξενίκων τ(ήν) νήσον Λέρον άπα

σαν ώς αντοίς διαψέρου(σαν)' τοί\1Ζνυν και προστάξει τοϋ κράτ(ους) ημών, γυ-

μνασθείσ(ης) τ(ής) νποθ(έσεως) παρά τώ πρωτοπροέδρ(ω) |24 και έπί τον κανι-

κλείου, τώ οΐκειοτάτ(ω) τή βα(σιλεία) μου και τώ πρωτοπροέδρ(ω) καί επί τ(ών) 

κρίσε(ων), |2 5 εψάνησαν ματαιάζοντ(ες) οί τ(ήν) νήσον τ(ήν) Λέρον έπιζητοϋντ(ες) 

δεσποτικώς' καί δηλοϊ |2β περί τοντ(ων) το σνντεθ(εν) παρά τ(ών) ειρημένων αν

δρών σημείωμ(α) μάλα σαφώς- έν |27 δσω τοιγαροϋν οντω ταΰτα έπράττετο, προσήει 

τώ κράτ(ει) τ(ής) ενσεβεί(ας) ημών δ ευλα^βέστατ(ος) μοναχ(ός) Χριστόδονλ(ος) 

και ήσνχαστ(ής), ό πριν εν τώ δρει τον Λάτρ(ον) τάς διατριβάς | 2 9 ποιονμενο(ς), 

καί κατά δώρον δοθήναι οί προσελιπάρησεν, είς πρόσωπ(ον) τ(ής) άνεγερθ(είσης) 

|9 0 παρ' αίτοϋ μον(ής) έπ' ονόμ(α)τ(ι) τ(ής) πανάγνον καί θεομήτ(ο)ρ(ος), τό τε 
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νησίον τ(ψ) Λειγώ εξ ολοκλήρου, καθ(ώς) |31 εστί, και από τ(ής) νήσου Λέρου το 

προάστειον δ Παρθένων επικέκληται, και το προ(ά)στ(εων) δ Τε^μένια επωνό-

μασται, προς τούτοις δε και το ήμισυ του εν αύτη καστέλλ(ου) τον Παν\*3τελίον 

εγχωρί(ως) καΐ αύτοϋ καλουμένου- ταύτα μεν ονν ο ενλαβ(ής) άνήρ οντοσι προσ-

κυρωθ(ή)ν(αι) \Si τη μονή τ(ής) παναχράντ(ον) δεσποί(νης) δι' έντεύξε(ως) εποιή-

σατ(ο)· ή δέ ταχυπειθ(ής) τούτω γέγονε και | a 5 σνγκάταινον ενρονσα τώ ταντ(ης) 

σκοπώ και την άγ(ίαν) μου δέσποι(ναν), χαίρει γαρ και α[ΰτ]η δω\'Μρουμένη πλέον 

ήπερ λαμβάνου(σα) και λήψιν αύτη τ(ήν) δόσιν οϊεται καλ(ώς) άγαν και θεοφιλ(ώς) 

|37 και κατά τον λόγον τον πρέποντ(α), εδωρήσατ(ο) τούτω τε και τη παναχράντ(ω) 

ημών |3 8 δεσποί(νη) και του Λόγου μ(ητ)ρι ταΰτ(α), δια τον παρόντο(ς) χρυσοβούλ-

λ(ου) λόγον αυτής, |8 9 ου καιρικώς, ονδε χρόνοις άριθμητ(οις), αλλ' άναφαιρέτ(ως) 

και αΐων'ι(ως) και αχρ(ις) αν ô\m παρών διαρκοίη αίών, προστάξασα εκβληθ(ή)ν(αι) 

τέλεον και τ(άς) όνομασί(ας) αυτών |4 1 και τα τούτ(ων) τέλη από τον μέλλοντ(ος) 

άποτεθήναι πρακτικού εν τώ του Μνρελαίου |1 2 σεκρέτω, ως αν και ταύτα προσπορί-

ζοιντ(ο) τη μονή- δ δη και γέγονε και εξεβλήθησαν |4 3 ταντα από τοϋ αντον πρα

κτικού, ωσάν μήδε εΐδησιν εχοι σννόλως το τον Μνρελαίου \Η σέκρε(τον), μήτε μην 

παρεκβάλλη ταύτα ποτέ εις άπαίτη(σιν) ή νύν παράσχη τώ μέλλοντ(ι) |4 5 τ(ήν) 

άνο,γρα(φήν) των λοιπών ενεργήσαι άν(θρώπ)ω τ(ής) άγ(ίας) μου δεσποί(νης) 

και περιποθ(ή)τ(ου) μ(ψ)ο(ο)ς· αλλ' εσται \is διακατέχουσα ή μονή τό τε νησί

δων την Λειψώ, το κατά την νήσον Λέρον προάστειον \" τα Τεμένια, το έτερον προ

άστειον το Παρθένων και τό ήμισυ μέρο(ς) τοϋ εν αύτη καστελλίου, | t s δσον δηλαδή 

τυγχάνει άνωφερέστερον, το γαρ πρανέστερον τούτον το τον σεκρέτ(ου) μέρο(ς) 

|4 9 καθέξει, ατελώς καιάβαρώς, κυρί(ως) και αύθεντ(ώς), άναψαιρέτ(ως) τε και αιω

νίως), καν πρόστα(ξις) | 5 0 ή βασιλική, διεξιούσα τ(ας) δωρε(άς) των κάστρ(ων) 

τάς έπ' άναφαιρέτω δεσποτ(εία) γ ivo μεν ( ας jf1 εφ' Μ νοεϊσθαι και μόνω προσώπ(ω), 

και δεσπόζουσα τοντ(ων) μετά πάσ(ης) αυτών τ(ής) περιοχ(ής) j 6 2 και διακρατή-

σε(ως) άπαρασπάστ(ως) και άνυπεξαιρέτ(ως) και ϊδιον κέρδο(ς) τιθεμένη τάς 

|6 3 εξ αύτ(ών) προσόδους και εις φα>ταψίαν εαυτ(ής) ταντ(ας) και μικράν τίνα άπο-

τροφ(ήν) έχουσα \Μ των εν αντή μοναχών και οντε προς το τοϋ δημοσίου μέρο(ς) 

παρέξει το σύνολον τι, J55 καν εν τινι τών δημοσί(ων) κωδίκ(ίον) το οιονοήττοτ(ε) 

υπέρ τίνος αυτών άναγράφηται, |5β οντε προ(ς) το τον Μυρελ(αίον) σέκρ(ε)τ(ον). 

άλλα πάσ(ης) εύρεσιλο(γίας) και γλωσσαλγί(ας) ύπερτερή(σει) σεκρετικ(ής), 

Ι^καϊουτετότοϋ Παντεπόπτ(ου) μέρος επιφυήαεται ταύτη ποτέ, οντε το τοϋ Μνρε-

λ(αίου) σεκρετ(ον), | 5 8 ώς άντιδεδωκο(ς) προ(ς) την τοϋ Παντεπόπτ(ου) μον(ήν) 

ετερόν τι κτήμα εύπρόσοδ(ον)· αλλ' 'έσται |5 9 ή παροϋ(σα) δωρεά βεβαία και 

άσψαλ(ής), άδιάσειστό(ς) τε και άπερίτρεπτο(ς)' και δεσπόσει τοντ(ων) μετά 
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Ι60 πάσ(ης) αύτ(ών) τ(ής) περιοχ(ής) και διακρατή(σεως) και κνριαρχ(ήσει) ό εύ-

λαβέστατο(ς) ούτο(ς) άνήρ καϊ οι μετ' αυτόν | ( ! 1 μονάχοι και συν αντοϊς ή μονή 

τ(ής) παναχράντ(ου) δεσπο'ι(νης) και θεομήτ(ο)ρ(ος) μετά παντο(ς) τοϋ μέρους 

| 6 2 αύτ(ής), εξ ολοκλήρ(ου), καθ(ώς) είσΐ και έσονται άνεξάλειπτα ταύτη καϊ μόνι-

μ(α) εις τον αιώνα τον (ίπαντ(α)· | 6 3 ου μήν αλλά και εξκονσσενθήσοντ(αι) άπαξά-

παντ(α) δια τ (ης) παρού(σης) χρνσοβούλλ(ον) γραφ(ής) \u από τε μιτάτ(ον), 

επιθέσε(ως) μονοπροσώπ(ων), άγορ(άς) μονλαρ(ίων), μεσομον(λα)ρ(ίων), βορ-

δ(ω)ν('ιων), μεσοβορδ(ω)ν(ίων), | 0 5 ιππ(ων), παριππί(ων), όνοκηλων(ίων), όνοθη-

λει(ών), ψορβάδ(ων), βο(ών) εργατ(ικών) και άγελ(αίων), χοίρ(ων), προβάτ(ων), 

αίγ(ών), \m άγε(λά)δ(ων), βονβαλ(ίων) και λοιπ(ών) τετραπόδ(ων)· καστρο-

κτ(ισίας), καπν(ικοΰ), οΙκομ(ο)δί(ου), έξοπλί(σεως) πλωίμ(ων) ή τοξοτ(ών), 

παροχ(ής) χρει(ών) |G ? τ(ών) χορηγούμ(ε)ν(ων) δικαστ(αΐς) ή πράκτ(ο)ρ(σιν), 

εξωνή(σεως) σίτου, οϊν(ον), κριθ(ής), βρώμ(ον), ελαίον, όσπρίον και παντοίων 

\Μ σπερμ(ά)τ(ων)· κοπ(ής) και καταβιβασμον οιασδήτινο(ς) ξυλ(ής) ή μετακομ(ι)-

δ(ής) έτερον είδους, πρίσε(ως) σανίδ(ων), |BS κτίσε(ως) χελανδί(ων), άγραρ(ίων), 

ζερμών(ων) και ετέρ(ων) πλοίων ή χαρβι(ών), εκβολ(ής) κονταράτ(ων) ή ετέρ(ων) 

στρατιωτ(ών), | 7 0 καθίσματ(ος) τ(ών) εν ύπεροχ(αϊς) άρχόντ(ων), κριτ(ών), 

στρατηγ(ών), άναγρα(φέων), εποπτ(ών) και λοιπ(ών) άπαιτητ(ών), | 7 1 παροχ(ής) 

κανισκίου ή άντικανίσκου, εκβολ(ής) χρει(ών) και χορτασμάτ(ων), ψωσσάτ(ου) 

διατροφ(ής) | 7 2 και άπλήκτ(ων) επί πόλεμον απιόντ(ων) ή καϊ [νποστρε]φόντ(ων), 

[μιτά]τ(ον) άθανάτ(ων) ή τοποτηρητ(ών) \1Λ τοντ(ων) και εθνικ(ών) ή αλλ(ων) 

τινών, (πρώτο)κεντ(άρ)χ(ων) ή προελευσιμαί(ων), μανδατ(ό)ρ(ων) και βεστιαρι-

τ(ών), πρέσβεις \7i άγόντ(ων) ή εξόριστους ή κατά τίνα αλλην χρείαν διερχομ(έ)-

ν(ων)· παροχ(ής) γενημ(ά)τ(ων) εξ άγο\Κρ(άς) γεγενημ(έ)ν(ων), άγγαρεί(ας), 

παραγγαρ(είας) και λοιπ(ής) άπά(σης) επηρεί(ας) νυν τε ονσ(ης) και εις το μετε-

πειτ(α) επινοη\1βθησομέν(ης)· διό παρεγγνώμ(ε)θ(α) και πάντ(ας) εξα

σφάλιζα μ( ε )θ( α) άπότετ(ών) κ(α)τά καιρούς | 7 7 σακε(λλα)ρ(ίων), γενι(κών) και 

στρατιωτ(ικών) λογοθετών, τ(ών) επί τ(ής) ήμετέρ(ας) σακέ(λλης) καϊ τον βεστια-

ρ(ίον), οίκ(ο)νόμ(ων) τ(ών) εναγών | 7 8 οίκων, τ(ών) επί τ(ών) οίκεια(κών) και 

τ(ών) εφόρ(ων) τ(ών) βα(σιλικών) κονρατ(Ό)ρ(ειών), είδ(ικών), γηροτρόφ(ων), 

όρψανοτρ(όφων), τ(ών) επί τ(ον) θείον | 7 9 ημών ταμ(είον) τον Φύ(λακος), κουρα-

τ(ό)ρ(ων) τον οϊ(κον) τών Έλευθ(ε)ρ(ίον) και τών Μαγγ(ά)ν(ων), τ(ών) εκ-

προσωπ(ούν)τ(ων) εν τα) οϊ(κω) τοϋ Μυρε(λαίου), | 8 0 οίκιστι(κών) και τ(ών) υπ' 

αυτούς (πρωτο)νοτ(α)ρ(ίων), λογαρι(α)στ(ών), χαρτον(λα)ρ(ίων), βα(σιλικών) 

νοτ(α)ρ(ίων) και νοτ(α)ρ(ίων), ετι (δε) δομεστί(κων) τ(ών) σχολ(ών), δον(κών), 

| 8 1 κατεπάνω, στρατ(η)γ(ών) και τών άντι(προ)σωπ(ούν)τ(ων) αύτοϊς, ταξιαρ-
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χών, τονρμ(αρ)χ(ών), μεραρχ(ών), χαρτον(λα)ρ(ίων) τον δρόμ(ον) |rt- και τών 

θεμ(ά)τ(ων), κομ(ή)τ(ων) τ(ής) κόρτ(ης), δομεστί(κων) τ(ών) θεμ(ά)τ(ων), 

δρουγγαροκομ(ή)τ(ων), (πρώτο)κεντ(άρ)χ(ων), προελευσιμ(αίων) και λοιπ(ών) 

προ(ς) τούτ(οις) j 8 8 κριτ(ών), εποπτ(ών), στρατεντ(ών), όρθωτ(ών), άναγρα-

(ψέων), β(ασιλικών) άν(θρώπ)ων επί τιν(ας) άποστελλομ(έ)ν(ων) τοϋ δημο(σίου) 

δονλ(είας), (πρωτο)νοτ('α)ρ(ίων)·, | 8 4 νοτ(α)ρ(ίων), συνωναρ(ίων), ώρειαρ(ίων), 

τοποτ(η)ρ(η)τ(ών), παραφυ(λάκοιν) καίπαντ(ος) ετέρου δονλ(είαν) τοϋδημ(οσίου) 

μεταχειριζομ(έν)ον τοϋ |8Γ| μηδένα τ(ών) άπάντ(ο)ν) εν οίωδήποτ(ε) χρόνω, καθ' 

οίονδήτινα τρόπ(ον) επ' άδεί(ας) εχειν άθε\Μτ(εϊν) ή άνατρέπ(ειν) τι μερικ(ώς) 

ή εις όλόκληρ(ον) τών εν τώ παρόντ(ι) χρν(αο)β(ούλλω) λόγω | 8 7 διειλημ-

μ(έ)ν(ων)· γεγενημένω κατά τον Μάϊον μή(να) τ(ής) δεκάτ(ης) \™ίνδ(ικτιώ-

νος), εν ίτει τώ (ςφ\ε'τ(ω)} εν ω και το ήμέτερον ενσεβ(ες) και θεοπρόβλητ(ον) 

ύπεσημήνατο \89 κράτο(ς) f 

ff Legimus f 
9 0 f 'Αλέξιος êv Χ(ριατ)ώ τώ Θ(ε)ώ πιστός βασιλ(ευς) και αυτοκράτωρ 

| 9 1 'Ρωμαί(ων) δ Κομνηνός ff 

ό 

κατεστρώ(θη) 

κριτής 

τον βήλ(ου) 

2 ημών ευσεβές om. MM || 7 ήγνεαμένης : ήγνιαμενης MM || 15 τήν νήσον τήν Λέρον : την νήσον Λέρον ΛΪΛ1 || 

18 περί τούτων om. MM || 22 διαψέρουσαν : οιαφερονσιν MM (cf. MM, pag. 431 ) |' 24 τη βασιλεία : της 

βασιλείας MM || 32 καστέλλου : καστελλίου MM || 46 νήσον om. Β || 50 ίπ Α : επί Β Ι1 52 απαρααπάστως 

καϊ AB ; άοταρααπάστως τε και MM || 53 tat'rfaç,) AB : ταύτης MM ,| 56 εΰρεσιλογίας AB : ενρεσιολογίας 

MM || 62 αντ(ής) Α : αϋτ(οϋ) Β : αυτής MM 1 εξ όλοκλήρ(ου) AB : έζ ολοκληρίας MM || 63 άπαξ άπαντα 

AB : άπαξάπαντες MM || 64 μιτιίτου AB : μιτάτοιν MM || 6G οίκομοόίου AB : οίκομόδον MM || 71 άντικα-

νίσκοι AB : αντικανισκίου MM || 72 μιτάτου AB : μιτάτων AIM || 79 ταμ(είου) Α : ταμειείου Β \< 81 κατ?-

πάνω Α : χατεπάν(ων) Β || 83 τινας AB : τίνα MM | δουλείας AB : δονλείαν MM || 86 εις ολόκληροι· Α : 

καθ' ολοκληοίαν Β || 87 Μάϊον Α : '/owwov Β : Mdiov MM || 88 χψ^ε' A MM D : ίξακισχιλιοστώ πεντακο-

σιοατώ ενενηκοατώ πέμπτοι Β || 89 Legimus om. Β MM [| 'J2 - 95 om. MM | 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΑΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. — Το πρωτότυπον (Λ) φέρει επί τοϋ νώτου, ως έ/έχΟη, 

Sia μεγάλων γραμμάτων, κατανεμημένων εις τα τρία κολλήματα τοΰ έγγραφου, τήν έπικύρωσιν : 

ô \ χριτής j τον βήλον. Ό έπικυρων το Ιγγραφον γράφει μόνον το άΕίωμά του. Το αυτό πράττε'. 

V e r s o : 



ΧΡΥΣΟΒΟΥΛΛΑ 

"Εγγραφον 5, στ. 95 (verso). Ή λέξις τοΰ εις φυσικον μέγεθος 

(πρβλ. σελ. 40 και 47 - 48). 
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καί έτερος κριτής τοϋ βήλον, ό Μιχαήλ ό Άλωπός, εις σημειώματα επί τοϋ νώτου αντιγράφου τοϋ 

1097 (κατωτέρω, άρ. 6, αντίγραφαν Β" πρβλ. και σημειώματα τοϋ ύπ' άρ. 3). Κατά παρόμοιον 

τρόπον, δια μόνης της μνείας τοΰ αξιώματος, υπογράφει τον I F ' αιώνα (έπί της προσθίας δμως 

8ψεως τών εγγράφων του) και ό επί τον κανικλείον (βλ. Ν υ σ τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ , Ό επί τοϋ κανι-

κλείου, σελ. 76 κέ. ). 

ΣΧΟΛΙΑ.— 1. (στ. 3 - 15) : Τό κύριον δέμα τοΰ προοιμίου, δτι δ θεός και ή Θεοτόκος είναι 

άνενδεε'ϊς κλπ., άπαντα καί εις άλλα προοίμια. Πρβλ. B r o w n i n g , Prooimion, σελ. 16. 

2. Ί ο ένταΰθα Ικδιδόμενον χρυσόβουλλον απελύθη κατά Μάιον τοϋ 1087 και κατεστρώΟη εις 

το σέκρετον τών οίκειακών, δυνάμει βασιλικού πιττακίου (κατωτέρω, άρ. 46), τον Ίούνιον τοϋ 

αυτοϋ έτους. Παραλλήλως δια οεαποινικοϋ πιττακίου της 15 'Ιουνίου (κατωτέρω, άρ. 47), ή "Αννα 

ή Δαλασσηνή έγνωστοποίει εις τό ΰπ' αυτήν σέκρετον τοΰ Μυρελαίου τήν γενομένην 

προς τον Χριστόδουλον δωρεάν. Έ ν συνεχεία, κατά τόν αυτόν μήνα, διετάσσετο ό στρατηγός και 

προνοητής Σάμου Ευστάθιος ό Χαρσιανίτης (βλ. πρακτικον παραδόσεως, άρ. 52), δπως παρα-

δώση είς τον Χριστόδουλον τα κτήματα και τάς προσόδους αυτών. Επειδή δμως προέκυψαν διά

φορα προβλήματα, ή παράδοσις των κτήσεων* ώλοκληρώθη ολίγον μετά τον Άπρίλων τοϋ 1089 

(βλ. κατωτέρω, άρ. 52). 

3. (στ. 16, 20, 57, 58) : Ή [εν Κωνσταντινουπόλει] μονή τον Παντεπάπτου Σωτήρος. — 

Ένταϋθα ϊχομεν τήν πρώτην μνείαν της έν λόγφ μονής. Αΰτη ίδρύθη έν Κωνσταντινουπόλει επί 

'Αλεξίου τοϋ Α', ολίγα μόλις ετη προ της εκδόσεως τοΰ παρόντος έγγραφου, ήτοι μετά τον Άπρί-

λιον τοΰ 1081 [ = άνάρρησις 'Αλεξίου, περί ής βλ. Χ ρι σ τ ο φ ι λ ο π ο ύλ ου, Στέψις, σελ. 156) 

και προ τοΰ Μαΐου τοΰ 1087, ύπο "Άννης της Δαλασσηνής, ή δποία, έν αύτη άποσυρθεΐσα, έξεμέ-

τρησε το ζην (βλ. J a n i n , Constantinople byzantine, Monastères, σελ. 527 - 529). 

4. (στ. 18, 35 - 36): Ή άγια μου δέσποινα καί περιπόΟητος μήτηρ. — Πρόκειται βεβαίως 

περί της "Αννης της Δαλασσηνής, ή οποία ύπο της εγγονής της ονομάζεται ωσαύτως βασιλίς ÇA-

λεξιάς, Εκδ. Leib, τόμ. Α', Γ', 8, δ, σελ. 127) καϊ <3εσπο'τις (αυτόθι, σελ. 124). Περί τών ανωτάτων 

εξουσιών, τάς οποίας αΰτη είχε περιβληθή, κυρίως δυνάμει χρυσοβούλλου τοΰ υίοΰ της (Άλεξίάς, 

Γ' 6,4-6, τόμ. Α', σελ. 120 -122), απολυθέντος ό'τε εκείνος άνεχώρει εις τον κατά τών Νορμανδών 

πόλεμον, βλ. V. L a UT e n t, Une titulaire abusive, Anne 1ère Dalassine, Académie Roumaine, 

Bulletin de la Section Historique 27(1946), σελ. 1 - 9. — Πρβλ. καί Χ ρ ι σ τ ο φ ι λ ο π ο ύ λ ο υ , 

'Αντιβασιλεία, σελ. 1. — F . Β a r i a id, Povelje Vizantiijskih carica [ = Έγγραφα Βυζαντινών 

αυτοκρατειρών], Zbornik Radova 13 (1971), σελ. 183-185. Πρβλ. ωσαύτως G a u t i e r έν 

REB 27 (1969), σελ. 244-245, ένθα βιογραφικαί τίνες εξακριβώσεις. 

ο. (στ. 19) : κατά τρόπον ανταλλαγής,— Τοιαϋται άνταλλαγαί κτημάτων δεν ήσαν ασυνήθεις' 

βλ. π . χ · έγγραφον της μονής Λεμβιωτίσσης (MM, τόμ. Δ', σελ. 103). 

6\ (στ. 20) : το σέκρετον τοϋ Μυρελαίου.—Ή ιδιαιτέρα αΰτη, οιονεί «ήμικρατική» κατά τήν 

A h r w e i l e r (Byzance et la mer, σελ. 141) υπηρεσία, πολύπλοκος καί άρτίως ώργανωμένη, 

Ιδρυθείσα, ώς και άλλα παρεμφερή σέκρετα (π. χ. τό τών Μαγγάνων, τοϋ 'Εβδόμου, ν. Λ.), περί 

τα μέσα τοϋ ΙΑ' αιώνος, έτέλει ύπο τήν άμεσον έποπτείαν της "Αννης της Δαλασσηνής. Βλ. καί 

A h r w e i l e r , Droits incorporels, σελ. 107. 

7 . (στ. 21) : βεστάρχης Μάτζαρος.— Ούτος δέν είναι άλλοθεν γνωστός. 

7 
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8. (στ. 23 - 24 ) : τώ πρωτοπροέδρω και επί τον κανικλείου, τώ οίκειοτάτω τή ßaaitäq 

μον. — Περί τών έν γένει αρμοδιοτήτων τοΰ επί τοΰ κανικλείου, ό όποιος άπαντ^ εις τάς πηγάς 

άπο τοϋ Θ' αιώνος καί έξης, βλ. κυρίως D ö 1 g e r, Kodikellos, σελ. 50 κέ. — D ö l g e r - K a r a -

y a n n o p u l o s , Urkundenlehre, σελ. 62 κέ. [ = 153 κέ]. Περί της ιδιότητος αΰτοΰ ώς εφόρου τής 

έν Πάτμω μονής βλ. Ν υ σ τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ, Ό επί τοϋ κανικλείου, σελ. 76 κέ. — Περί τοΰ τίτλου 

τοϋ πρωτοπροέορου καί περί τοΰ οίκεϊος άνθρωπος κλπ., βλ. ανωτέρω, σχόλια έγγραφου ύπ'άρ. 1. 

9. (στ. 24) : τώ πρωτοπροέδρω και επί τών κρίσεων. —• Ούτος συγκαταλέγεται μεταξύ τών 

ανωτέρων δικαστικών υπαλλήλων τοΰ Βυζαντινού κράτους (D ö l g er, Schatzkammer, άρ. 57). — 

*Ας σημειωθή δτι, παραλλήλως, ini τών κρίσεων είναι καί ό επιβλέπων τάς υποθέσεις καί, εΐαάγων 

τάς κρίσεις εις τον πατριάρχην ( D a r r o u z è s , Όψφίκια, σελ. 377 -378). 

10. (στ. 40 κέ.) : εκβληθήναι τελεον καί τάς ονομασίας αυτών και τα τούτων τέλη από τον 

μέλλοντος άποτεϋήναι πρακτικού εν τώ τοΰ Μνρελαίου αεκρέτφ. — 'Εκτίθεται ένταΰθα ή συνήθης 

διαδικασία, ή όποια έπηκολούθει τήν δωρεάν κτημάτων, παραχώρησιν προσόδων, εξκουσιών έν γένει 

κλπ. (πρβλ. καί σχόλια εις άρ. 6). Αί κτήσεις αύται ώφειλον να διαγράφουν ή νά άποκλεισθοΰν, ως 

έν προκειμένω, άπο τοϋ πρακτικοΰ τοΰ σεκρέτου τοΰ Μυρελαίου, εις δ ύπήγοντο ταΰτα, ώστε αί 

πρόσοδοι αυτών να μή εΐσπράττωνται τοΰ λοιπού παρά τοΰ σεκρέτου τούτου (περί καταστρώσεως 

έν γένει εις πρακτικά, κώδικας, χαρτιά τον γενικού κλπ. βλ. S v o r ο n o s , Cadastre, σελ. 57 

κέ.). — Χαρακτηριστικήν εικόνα διαγραφής εγγράφων εξ επισήμου κατάστιχου παρέχει ό Vind. 

Hist. Gr. 47' βλ. D a r r o u z è s , Registre synodal, πίνακας 31 καί 35, ένθα πανομοιότυπα τών 

φύλλων 236 καί 2 7 1 ν τοϋ κωδικός, έφ' ών έμφανέσταται εΤναι τοιαΰται διαγραφαί (δι' έντονων 

γραμμών χιαστί, κλπ.), αιτιολογούμεναι ενίοτε δια σχετικοΰ σημειώματος. Περί της σχετικής 

διαδικασίας (διαγράφειν, άποάείφειν) βλ. D a r r o u z è s , Όψφίκια, σελ. 522 - 523. 

"Ο δή και γέγονε : προς έφαρμογήν τών ανωτέρω οριζομένων, ό αυτοκράτωρ άπέλυσεν, ώς 

εΐδομεν (σχόλιον ύπ άρ. 2), πιττάκιον (το ύπ' άρ. 46 έγγραφον της ημετέρας εκδόσεως) προς το 

σέκρετον τών οίκειακών, γνωστοποιών τήν δωρεάν καί εντελλόμενος τήν κατάστρωσιν τοϋ χρυσο-

βούλλου, άνευ της οποίας ή δωρεά θα ήτο άκυρος (βλ. ανωτέρω, παρατηρήσεις εις εγγρ. ύπ' άρ. 3). 

Περί τοΰ σεκρέτου τών οίκειακών βλ. σχόλια εις έγγραφον ύπ' άρ. 46. Παραλλήλως, ή "Αννα ή 

Δαλασσηνή απέλυε δεσποινικον πιττάκιον (κατωτέρω, άρ. 47) προς τό σέκρετον τοΰ Μυρελαίου, 

λίαν διαφωτιστικον έπί τών ανωτέρω : Έγνωστοποίει εις το ύπ' αυτήν σέκρετον δτι ό αυτοκράτωρ 

έδωρήσατο κατά τελείαν και άναφαίρετον δεσποτείαν τάς έν λόγω κτήσεις κλπ., καί προσέθετε : 

παραχωρησάσης τής βασιλείας ημών τώ τιμιωτάτω μοναχό) Χριστοδούλφ τής αυτών χρήσεως. 

^Εξεβλήθη δε [ . . . ] καί τα ονόματα και τέλη τούτων τελείως από τοϋ οφείλοντος δοθήναι πρακτι

κού εν τω καθ' υμάς αεκρέτφ... (άρ. 47, στ. 5 - 6 ) . Προς τούτοις, δια προστάξεων [ —- Regesten, 

άρ. 1143], τάς όποιας διασώζει το πρακτικον παραδόσεως (κατωτέρω, άρ. 52, στ. 1 -17), διετάσ-

σετο ό στρατηγός καί προνοητής Σάμου Ευσταθώς ό Χαρσιανίτης, εις τον οποίον, ώς φαίνεται, 

ύπήγοντο, πλην της Σάμου, καί αϊ πέριξ νήσοι (βλ. O s t r o g o r s k y , Immunité, σελ. 189), 

δπως παραδώση τα κτήματα, τάς προσόδους καί τα τέλη αυτών, καί δή αναδρομικώς, άπο τής 

αρχής τής τρεχούσης δεκάτης ίνδικτιώνος (ώς προς το αναδρομικώς πρβλ. καί έν έγγραφοι ύπ' 

άρ. 1, σχόλιον στ. 8 - 9 ) . 

11. (στ. 44 κέ.) : μήτε μήν παρεκβάλλη ταντα [ = το σέκρετον] εις άπαίτησιν. -Κατά τα 

είωθότα, τα ονόματα τών κτήσεων άντεγράφοντο άπο τοΰ σχετικού εκάστοτε πρακτικού εις κεχω-
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ρισμένας καταστάσεις (παρεκβολάς, παρέκβολα, παρεκβόλαια) επί τη προόψει εισπράξεων κλπ. 

(βλ. D ö 1 g e r, Schatzkammer, άρ. 3. — S ν ο r ο n ο s, Cadastre, σελ. 61. — Actes de Lavra a, 

άρ. 48' ή αύτη ορολογία — παρεκβάΐάειν, παρεκβληΟεν — καί εις έγγραφα εκκλησιαστικών άρχων 

βλ. D a r r o u z è s , Όφφίκια, σελ. 484-485 κ.ά.). —'Ενταύθα λαμβάνεται ιδιαιτέρα πρόνοια 

δπως προληφθή τοιαύτη ενέργεια έκ μέρους τών υπαλλήλων τοΰ σεκρέτου τοΰ Μυρελαίου. Καί συνε

χίζει το χρυσόβουλλον, προς περαιτέρω κατοχύρωσιν τών παραχωρηθεισών κτήσεων καί τών προ

σόδων αυτών : 

στ. 44 : ή νϋν παράσχω τω μέλλοντι τήν άναγραφήν τών λοιπών [ = κτήσεων τοϋ Μυρελαίου] 

ενεργήσαι ανθρώπω τής άγιας μου δεσποίνης. . . : Έ κ τοΰ δλου χωρίου συνάγεται δτι κατά τήν 

έποχήν ταύτην έπέκειτο γενική αναγραφή τών κτήσεων τοΰ σεκρέτου τοΰ Μυρελαίου —• τουλάχιστον 

τών κειμένων έν Λέρφ (πρβλ. καί έν στ. 41 : το μέλλον γενέσθαι πρακτικόν). Τήν ένέργειαν ταύτην 

σπεύδει να προλάβη ό αυτοκράτωρ προς αποφυγήν καταγραφής καί τών κτήσεων τούτων τοΰ Χρι-

στοδούλου έκ παραδρομής. Συμφώνως προς τα ανωτέρω, καί προς έφαρμογήν τών δρων τούτων 

τοΰ χρυσοβούλλου, ή "Αννα ή Δαλασσηνή διατάσσει τον άνθρωπον αυτής Εύστάθιον τον Χαρσια-

νίτην (πρβλ. πρακτικόν, άρ. 52, στ. 26 - 31 ) : ει τάχα καί ενταλματικώς διώρισταί σοι πάντων 

άναγραφήν ήκριβωμένην ποιησασθαι και εΐδησιν δούναι περί τούτων τώ σεκρέτω λεπτομερώς, αλλ' 

ονκ οφείλεις άναγράψασΟαι ταϋτα, οϋτε μήν έν τω πρακτικώ τής αναγραφής ενθεϊναι το 

σύνολον, δτιπερ ούδ' èv τώ σεκρετικφ πρακτικώ ανάγραπτα ταϋτα τυγχάνονσιν, αλλ' εξεβλήθηααν 

εξ εκείνον παντελώς, ώς δωρηθέντα τώ μοναχώ [ = Χριστοδούλοι] μετά τής παρούσης αντοϊς 

προσόδου καί αύτοϋ τοϋ τέλους τής παρούσης δεκάτης ίνδικτιώνος. . . Καί κατωτέρω (στ. 35 - 39 ) : 

eoo δε είδους, ώς οΰτε κατά τήν παροϋσαν ίνδικτιώνα οφείλεις άπαιτήσαί τι εξ αυτών, οντε εις το 

έξης, οΰτε από τών χωρίων, οντε άπο τής μονής, χάριν τέλους αυτών ή πάκτου τοϋ οίονοϋν χρήσεως 

άναλιμβάνεσΒαι, οντε σνν είσόδω εις ταϋτα είσέρχεσθαι, άλλα μάλλον καί τους λοιπούς άπελαννειν 

εκείνων πόρρωθεν, καί διατηρεΐν ταϋτα ανεπηρέαστα καί άκαινοτόμητα καί πάσης αγγαρείας 

ανώτερα. 

Κατά το πρακτικόν, τα κτήματα παρεδόθησαν εις τους έκ της μονής τοΰ Χριστοδούλου 

μοναχούς Γεράσιμον, Νεόφυτον καί Λεόντιον (Regesten, άρ. 1143), περί ών βλ. Β ρ αν ού ση, 

Σάββας, σελ. 223 - 224 καί "Οσιος Χριστόδουλος, σελ. 61 κέ., 110 κέ., 188. 

Ό Χριστόδουλος γράφει έν τη Ύποτυπώσει αύτοΰ δτι τα δύο προάστια Τεμένια καί Παρθένιον 

είχε λάβει κατά λόγον δεσποτείας παρά τών κατόχων των Σκηνούρη καί Καβαλλούρη (MM, σελ. 

65), ό δε αυτοκράτωρ δια χρυσοβούλλου έπεκύρωσε τήν δωρεάν τών προαστίων τούτων, τά όποια 

κατεϊχεν ήδη ό Χριστόδουλος (α και προκατεϊχον). 

12. (στ. 16, 46) : Αειψώ, Φαρμακός. — Δυνάμει τοΰ εκδιδομένου χρυσοβούλλου ό Χριστό-

δουλος έλάμβανεν έκ τών νησιδίων τούτων μόνην τήν Λειψώ (στ. 46). Φαίνεται οτι ή Φαρμακος 

παρέμενεν ύπο το σέκρετον τοϋ Μυρελαίου. Το χρυσόβουλλον, δια τοϋ οποίου ό Χριστόδουλος ελάμ

βανε τω 1088 την Πάτμον (κατωτέρω, άρ. 6), παρέχει τήν πληροφορίαν οτι ούτος άπέδιδεν εις το 

δημόσιον πάσας τάς λοιπάς αύτοΰ κτήσεις, πλην τής Λειψοΰς καί τών δύο προαστίων τής Λέρου. 

Ή Φαρμακος δεν μνημονεύεται. "Εμμεσον επίσης έπιβεβαίωσιν περί τούτου παρέχει «νταΑ/ία καθη-

γουμένου τινός Χριστοδούλου, το όποιον, ώς απέδειξα ( Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος Χριστόδουλυς, σελ. 

110 - 111), έγράφη υπό τοΰ ομωνύμου ίδρυτοϋ τής Ιν Πάτμω μονής. 'Εν τώ εγγράφω τούτω ό 

ΧρίΕΓτόδουλος, απερχόμενος εις ταξίδιον, παρέχει λεπτομερείς οδηγίας δια τήν διαχείρισιν τών έν 
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Λειψώ1 καί Λέρίμ κτημάτων καί προσόδων της [έν Πάτμω] μονής αύτοΰ. Έ ν τούτοις ό Χριστό-

δουλος έν τη Τποτυπώσει του γράφει : εδωρήθη δε μοι δια χρυσοβούλλου βασιλικού ή Πάτμος 

[ . . . ] , οι Ναρκίοι καί ή Λειψώ... (MM, σελ. 65 ). 

Έ κ μεταγενεστέρων έγγραφων, δυνάμει τών οποίων έπεκυροΰντο αί κτήσεις τής έν Πάτμω 

μονής τοΰ Χριστοδούλου, συνάγονται τά έξης : α') τω 1158 (κατωτέρω, άρ. 20, στ. 6) ή μονή 

κατείχε, πλην τών προαστίων τής Λέρου, καί τήν νήσον Λειψώ· β' ) εις χρυσόβουλλον Μιχαήλ Η' 

τοΰ Παλαιολόγου τοΰ 1259 (κατωτέρω, άρ. 14) δέν μνημονεύεται ούτε ή Λειψώ· γ ' ) εις έγγραφον 

δημοσίου λειτουργοΰ τοϋ 1263 (κατωτέρω, άρ. 69, στ. 4) μεταξύ τών κτήσεων τής μονής Πάτμου 

συγκαταλέγονται καί μετόχια ή κτήματα εν Λεροκαλύμνφ, τή Φαρμάκω, τή Λειψώ, τή Κω, καί 

εν λοιπαϊς Κνκλάσι νήσων- δ') εις χρυσόβουλλον τοΰ 1292 (κατωτέρω, άρ. 15, στ. 2) : Λειψώ καί 

Άγαθονήαν ε') εις χρυσόβουλλον τοΰ 1329 (κατωτέρω, άρ. 17, στ. 18) : Λειψώ καί Άγαθονήσι. 

Εις πλαστον χρυσόβουλλον, φέρον τήν αυτήν χρονολογίαν καί κατά πάντα βμοιον προς το προηγού-

μενον, προστίθεται : καί τονς Κρονσίους. 

Φαίνεται πάντως δτι ό Χριστόδουλος, περί το 1087- 1088, ήτο κάτοχος πολλών παρά τήν 

Μικρασιατικήν παραλίαν καί έναντι τής Μιλήτου κειμένων νησιδίων, ώς οί Άρκίοι (= Άκριτη 

νήσος ή Άρκϊτις, περί ής βλ. W i e g a n d, Milet, II 2, σελ. 22), ή Φαρμακός (σήμερον Φαρμα-

κοΰσα' πρβλ. T o m a s c h e k , Kleinasien, σελ. 21, 39), ή Λειψώ (νοτίως τών Άρκίων), ενδε

χομένως δέ καί ή νήσος τών Τραγιών (σημ. Γαϊδουρονήσι). Ή νήσος αύτη μνημονεύεται παρά 

Στράβωνι ώς Τραγαΐαι νήσοι καί παρά Πλουτάρχω ώς Τραγιά (βλ. W i e g a n d , αυτόθι). Εις 

παλαιον κατάλογον εγγράφων τής μονής Πάτμου, μεταξύ τών μή έν χρήσει έγγραφων (τά όποια 

άπωλέσθησαν, διότι, ώς σημειοΰται, ενεμβλήΟησαν εις σα««ονλια ώς άχρηστα), άνεγράφετο καί 

ίσοκώδικον τών Τραγιών (βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , 'Ανέκδοτος κατάλογος, σελ. 138, στ. 11 - 12). Έ κ 

τής μνείας ταύτης, τήν οποίαν τότε δέν ήδυνήθην να ερμηνεύσω, συνάγω 6τι πιθανώτατα καί το 

νησίδιον τοϋτο εϊχε ποτέ περιέλθει εις τον Χριστόδουλον. — Περιγραφήν τών νησιδίων τούτων 

παρέχει καί ò Piri Re'is, Bahrije, άρ. 17 - 20. 

13. (στ. 31 -32, 4 6 - 4 7 ) : άπο τής νήσον Λέρον το προάστιον... Παρθένων... καί τό προά-

στιον. . . Τεμένια. — Περί τών προαστίων τούτων τής Λέρου, τά όποια έκειντο το μέν εις τά βόρεια 

τής νήσου, ένθα το σημερινόν χωρίον Παρθένι καί ό ομώνυμος κόλπος, τά δέ εις τά νοτιοδυτικά, 

ένθα το σημερινόν όμο)νυμον χωρίον Τεμένια, παρά τον κόλπον καί λιμένα τοΰ Λακκιοΰ, τοπογρα-

φικαί καί άλλαι λεπτομέρειαι παρέχονται εις τό επακολουθήσαν πρακτικόν (άρ. 52, ένθα σχετικά 

σχόλια). — Περί τοΰ δρου προάστιον βλ. L e m e r l e , Histoire agraire, 2, σελ. 260. — D ò l-

g e r , Finanzverwaltung, σελ. 127. —- O s t r o g o r s k y , Féodalité, σελ. 33. — Κ a ζ d a n έν 

Viz. Vrem. 11 (1956), σελ. 99 κέ. 

14. (στ. 32 - 33, 4 7 - 4 8 ) : το κάστρον τοϋ Παντελίον. —-Τοϋτο εκείτο εις τήν άνατολικήν 

πλευράν τής νήσου Λέρου, παρά τό σημερινόν χωρίον Παντέλι καί τόν όμώνυμον κόλπον, βορειοα

νατολικών τών Τεμενίων. — Κατά το χρυσόβουλλον, ό Χριστόδουλος ελάμβανε τό ήμισυ τοϋ έν 

λόγω κάστρου, το άνωφερέατερον (στ. 48), κατά δετό πρακτικόν παραδόσεως, το ήμισυ τοϋ τοιούτον 

κάστρου, το άνωφερες [... ] μετά τον περιτειχίσματος αντον καί τής εντός αύτοΰ τυγχανούσης εκκλη

σίας καί τών κελλίων (άρ. 52, στ. 47-48) . Το έτερον ήμισυ τοΰ κάστρου, το πρανέστερον, κατά 

τό χρυσόβουλλον, το τον σεκρέτου μέρος καθέξει (στ. 48-49) · εις τό πρακτικόν, 4'νθα επαναλαμ

βάνονται τά δια τοΰ χρυσοβούλλου οριζόμενα, κατά τι διάφορος διατύπωσις : κατέχειν. . . το êτε-
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ρον ήμιαν τους εποίκους τής νήσου (άρ. 52, στ. 158 κέ.). Έ ν τούτοις, παρά τά αρχικώς άποφασι-

σθέντα καί δια τοϋ χρυσοβούλλοιι οριζόμενα, εις τον Χριστόδουλον παρεχωρ^Ο-η τελικώς όλόκληρον 

τό έν λόγω κάστρον. Είς τό πρακτικόν (άρ. 52, στ. 156 κέ. ) παρατίθεται πρόσταξις τής Δαλασσηνής 

(άπολυθεϊσα τω1 1088, προφανώς, καθ' δν χρόνον ό υιός της άπουσίαζεν εις έκστρατείαν κατά τών 

Πετσκνέγκωνπρβλ. καί Β ρ α ν ο ύ σ η , Κεκνρωμένη συλλογή, σελ. 103 κέ.), ορίζουσα δτι, έφ' Οσον 

έπί τής αυτής νήσου υπάρχει καί έτερον κάστρον, τά Λέπιδα, θα παραχωρηθή τοϋτο τοις εποίκοις 

τής νήσον. . ., ώς αν εχωσι τοϋτο είς φυλακήν καί σωτηρίαν αυτών, τό δέ κάστρον τοΰ Παντελίου 

θα άνήκη έξ ολοκλήρου εις τον Χριστόδουλον καί τους μοναχούς αύτοΰ. [Παρά τό σημερινόν χωρίον 

Λέπιδα, νοτίως τών Τεμενίων, ήσαν εμφανή, μέχρι προ εικοσιπενταετίας περίπου, τά θεμέλια αρ

χαίου κάστρου]. Δυνάμει τής νεωτέρας ταύτης προστάξεως έγένετο τήν Ιην Σεπτεμβρίου 1088 ή 

παράδοσις εις τον Χριστόδουλον, καί τοΰ υπολοίπου κάστρου, δπερ περιγράφεται (άρ. 52, στ. 169 κέ. ) 

περιέχον όσπήτια, κελλία, κινστέρναν, μαγειρεΐον, φονρναρεΐον κλπ., περικλεισμένων τούτων πάν

των δια τοϋ εγχωρήγον περιτειχίσματος τοϋ τοιούτου όλου κάστρον τοϋ Παντελίου. — Έ κ τών 

ανωτέρω ό Ν . Ο ΐ κ ο ν ο μ ί δ η ς ( The donations of castles in the last quarter of the 11th century, 

Polyohronion Dölger, σελ. 414) συνάγει δτι επρόκειτο περί πενιχρών κτισμάτων καί οτι όλό

κληρον τό κάστρον έπί τής εποχής τοΰ Χριστοδούλου ήτο μάλλον άσήμαντον. Δια τοϋτο πιΟανώτατα 

καί ή αρχαιολογική έρευνα δέν έχει μέχρι σήμερον επισημάνει υπολείμματα τοΰ έν λόγιο Βυζαντινού 

κάστρου. — Βορείως τών σημερινών χωρίων Παντέλι καί Πλάτανος, έπί υψώματος φερομένου 

είς τους χάρτας ύπό τήν όνομασίαν Φρούριον, διατηρείται έν καλή καταστάσει κάστρον τής εποχής 

τών 'Ιπποτών. Είς τήν αυτήν θέσιν, πιθανώτατα, προϋπήρχε τό Βυζαντινόν κάστρον τοΰ Παντελίου. 

Έ κ τών εντός τοϋ σημερινού Φρουρίου τριών - τεσσάρων εκκλησιών καί άλλων κτισμάτων ουδέν 

δύναται να άναχθή είς τήν πρό τής Φραγκοκρατίας έποχήν. Τεμάχια δμως αφιερωτικής επιγραφής 

( G r é g o i r e , Inscriptions chrétiennes d'Asie Mineure, σελ. 52, άρ. 142 bis) ανήκον είς κτίσμα 

τοΰ ]Α' - IB' αιώνος. (Τάς ανωτέρω πληροφορίας οφείλω εις τον Έπιμελητήν 'Αρχαιοτήτων Δω

δεκανήσου κ. Ήλίαν Κόλιαν). 

Τό έν Αέριο κάστρον τοΰ Παντελίου, παραχωρηθέν, ως ελέχθη, εις τόν Χριστόδουλον καί 

τους ύπ' αυτόν μοναχούς κατά τό άπό Μάιου 1087 χρυσόβουλλον καί τήν έπακολουθήσασαν πρόσ

ταξα' τής Δαλασσηνής, παραδοθέν δέ είς αυτούς τήν ίψ Σεπτεμβρίου τοϋ 1088, δεν ήτο τό μόνον 

κάστρον τό όποιον διέθετον ούτοι. Ό Χριστόδουλος είχεν ήδη άπό τοΰ 1085 καί έν Κω έτερον 

χάστρον, λίαν όχυρόν, τό Καστριανόν (βλ. άρ. 4, σχόλιον 4). Βραδύτερον δέ, εγκατασταθείς 

έν Πάτμφ (τής οποίας ή παράδοσις συνετελέσθη μάλλον τόν Φεβρουάριον τοϋ 1089), ήρξατο 

άνεγείρων καί εκεί μονήν ώς καστέλλιον, καθά έν τή Διαθήκη του γράφει ό ϊδιος, κaτahίψaς 

τοϋτο ατελές, δια το άποχωρήσαί με τών εκεισε, ως από τής γενομένης επιδρομής τών άθεων 

Τούρκων εις τάς τοιαύτας νήσους (MM, σελ. 81 ). Πράγματι, άπό τοΰ θέρους τοΰ 1092, ίσως δέ 

καί ένωρίτερον, ό Χριστόδουλος είχε καταφύγει εις Ευβοιαν (βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος Χριστόοον-

λος, σελ. 116 κέ.). Τά έν Λέρω, έν Κω καί έν Πάτμω οχυρά εΐχον άποδειχθή ανίσχυρα νά άνθέ-

ξουν εις τάς τουρκικάς έπιδρομάς. Φαίνεται δμως δτι τό έν Λέρω κάστρον τοϋ Παντελίου, παρά 

τά λεγόμενα εις τό έκδιδόμενον ένταΰθα χρυσόβουλλον (άναφαιρέτως, αιωνίως κτλ.), πολύ συντό

μως έπαυσε νά άνήκη εις τους ύπό τόν Χριστόδουλον μοναχούς. Πρό τοΰ θανάτου τοΰ Χριστοδού

λου (1093) περιήλθε πιθανώτατα καί πάλιν εις τό δημόσιον όμοΰ μετά τών λοιπών (έν Κω καί άλ-

λαχοΰ) κτήσεων τοΰ Χριστοδούλου, Οστις, λαμβάνων δια χρυσοβούλλου (κατ' Άπρίλιον τοΰ 1088) 
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την νήσον Πάτμον, ύπεχρεοϋτο νά έπιστρέψη ταύτας είς τό δημόσιον (βλ. κατωτέρω, έγγραφον 

6). Συγκεκριμένην μαρτυρίαν δέν έχομεν, άλλ* εις μεταγενέστερα έγγραφα, δι' ών έπικυροΰνται 

αί έν Λέρω κτήσεις τής έν Πάτμφ μονής, ούδαμοΰ μεταξύ αυτών μνημονεύεται καί τό κάστρον 

τοϋ Παντελίου, ουδέ κάν ώς άνήκόν πΌτε εις τόν Χριστόδουλον. 

15. (στ. 49 - 51) : καν πρόσταξις fi βασιλική διεξιονσα τας δωρεάς τών κάστρων... εφ' ενί 

νοεισθαι καί μόνφ προσώπφ. — Παραλλήλως προς τήν δι" οχυρώσεων ένίσχυσιν τοΰ αμυντικού συ

στήματος τής αυτοκρατορίας έναντι τών επερχομένων Σελτζουκιδών (περί ής βλ. A h r w e i l e r , 

Forteresses, σελ. 182 - 189), συνηθίζεται κατά τά τέλη τοΰ ΙΑ' αιώνος καί ή δωρεά μικρών κά

στρων τής υπαίθρου είς φυσικά πρόσωπα, ενδιαφερόμενα ιδιαιτέρως δια την δπαρξιν ασφαλών 

καταφυγίων έν ώρα κινδύνου, δυνάμενα δέ νά συντηροΰν, νά επισκευάζουν καί νά υπερασπίζουν 

ταϋτα. Ή τοιαύτη δμως παραχώρησις κάστρου έγίνετο εφ' ενί καί μόνφ προσώπφ, ίσχυε δηλαδή 

μόνον έν δσω έζη ό λαβών τήν δωρεάν, ή οποία δέν μετεβιβάζετο κληρονομικώς. Μετά τόν θάνατον 

του, τό κάστρον έπανήρχετο εις τήν δικαιοδοσίαν τών αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών. — "Οτε 

άπελύετο τό σχολιαζόμενον ένταΰθα χρυσόβουλλον τοΰ 'Αλεξίου Α', ϊσχυεν ή έπί τοΰ προκατόχου 

του Μιχαήλ Ζ' (1071-1078) εκδοθείσα Νεαρά... θεσπίζονσα τονς κάστρα λαμβάνοντας... 

εφ ενίπροσώπφ ταϋτα κεκτήσθαι {J.GR, Ικδ. Ζέπου, τόμ. Α', σελ. 282. — D ö 1 g e r, Regesten, άρ. 

1012). Διό καί είς τό χρυσόβουλλον τοΰτο, δι' οδ παρεχωρεΐτο τά κάστρον τοΰ Παντελίου είς τόν 

Χριστόδουλον καί τους ύπ' αυτόν μοναχούς άναφαιρέτως καί αιωνίως, ρητώς μνημονεύεται 

δτι ή τοιαύτη δωρεά θα ίσχύη κατ' έξαίρεσιν τών κειμένων διατάξεων : καν πρόσταξις ή βασι

λική διεξιονσα τάς δωρεάς τών κάστρων. . . εφ' ivi νοεϊσθαι καί μόνφ προσώπφ (στ. 49 - 51 ). 

Πρβλ. S v o r o n o s , Rescrit, σελ. 342 καί Ν. Ο i k ο n ο m i d e s, The donations of castles, σελ. 

413 -417. — Ή εφ ενί προσώπφ δωρεά κάστρων ενθυμίζει τά εις άλλο κείμενον λεγόμενα περί 

προνοιών, ακτίνες χαρακτηρίζονται ώς τα εφ' δρφ τής τοϋ ανθρώπου ζωής δωρονμενα παρά τον 

βασιλέως ( K a r a y a n n o p u l o s , Vademecum, σελ. 322). 

16. (στ. 53 ) : είς φωταψίαν εαυτής ταύτης, ήτοι διά νά προσπορίζητα,ι ή μονή τά απαραίτητα 

δια τάς ιεροτελεστίας, κηρόν, ελαιον κλπ. Πρβλ. D u C a n g e ένλ. φωταψίαι. Είς Τυπικά μονών, 

ώς π.χ. τό τής έν "Αργεί μονής τής Παναγίας, τοΰ έτους 1143, γίνεται ειδικός λόγος περί τής 

θείας Ιερουργίας καί φωταγωγίας, περί λυχνοκαΐας τοϋ θείον ναοϋ κλπ. (MM, τόμ. Ε', 

σελ. 183). Είς κείμενον τοΰ 1207 γίνεται λόγος περί τοϋ χρυσίου τοΰ δοθέντος παρά τον πατρι

κών εκείνον τον Χάλδου εν τω ναώ τών Άγίοιν Αποστόλων [Θεσσαλονίκης] προς το άνεκ-

ποίητον συντηρεϊσθαι και εκ τον τόκου αύτοϋ φ ω τ α γ ω γ ε ϊ σ θ α ι τον τοιούτον vaòv (Viz. 

Vrem. 12, 1906, σελ. 517- πρβλ. G r u m el, Regestes, άρ. 832, σελ. 247). ΕΊδικαί πρόσοδοι 

ώοίζοντο διά τήν φωταψίαν ή φωταγωγίαν ιερών ναών, ενίοτε δέ καί καί είδικαί χορηγίαι υπέρ 

τής αφής τής κανδήλας ενός τάφου κλπ. (πρβλ. πιττάκιον Ίσαακίου τοΰ Κομνηνού υπέρ τής 

Νέας Μονής της Χίου έν J.GR., τόμ. Α', σελ. 638). Καθ' δμοιον τρόπον αί πρόσοδοι τών προαστίων 

τής Λέρου προωρίζοντο είς φωταψίαν τής μονής τοϋ Χριστοδούλου, άλλα καί είς μικράν τίνα άπο-

τροφήν τών εν αυτή μοναχών (στ. 53 - 54). 
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χρυσόβουλλος λόγος (στ. 69) 'Απρίλιος, ΐνδ. ια' 

χρνσόβονλλος γραφή (στ. 36) 6596 (1088) 

Ό αυτοκράτωρ δωρεϊται είς τόν μοναχόν Χριστόδουλον καί είς τήν ύπ' αύτοΰ έν Πάτμω άνε-

γερθησομένην μονήν, είς ήν καί παρέχει φορολογικάς άπαλλαγάς, τήν νήσον Πάτμον κατά πλήρη 

κυριότητα' ούτος υποχρεούται δπως άποδώση είς τό δημόσιον πάσας τάς έν Κω κτήσεις αύτοΰ. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. — Τό έγγραφον σώζεται έν πρωτοτυπώ καί είς εξ αντίγραφα. — 

Α. Πρωτότυπον (άρχεϊον Μονής, άρ. 7). Χάρτης, χρώματος ύπολεύκου. Σημεριναί διαστά

σεις : 1,420 Χ 0,400. Γεγραμμένη επιφάνεια: 1,37 Χ 0,32. Περιθώρια αριστερά (0,04) καί 

δεξιά (0,04). 'Αποτελείται έκ 3 τεμαχίων (0,490 + 0,445-f 0,485). Τά άνω έκολλήθησαν έπί 

τών κάτω. Δέν έξηκριβώθη άν τά κολλήματα φέρουν κυρώσεις ή ύπογραφάς. Άποκόλλησις δέν 

έπεχειρήθη ένεκα τής κακής διατηρήσεως τοΰ έγγραφου. Έ κ τοΰ αντιγράφου Β γνωρίζομεν πάν

τως δτι έπί τής όπισθίας δψεως (κατ' έμέ πιθανώτατα άνω, είς τό έκπεσόν τμήμα) ύπήρχον αί 

καταστρώσεις τοΰ έγγραφου (βλ. κριτικόν υπόμνημα). — Μελάνη: α') μαύρη ή τοΰ κειμένου· 

β') διά κινναβάρεως βαθείας άποχρώσεως αί λέξεις γραφής (στ. 36), λόγον (στ. 69), 'Απρίλ-

λιον (στ. 70), ενδέκατης (στ. 70), τό legimus (στ. 72) καί ή υπογραφή τοϋ αύτοκράτορος 

(στ. 73 - 74). — Γραφή έπιμεμελημένη καί στρογγυλή, ή τής αυτοκρατορικής γραμματείας 'Αλε

ξίου Α' τοΰ Κομνηνού. 'Ορθογραφία. Τονισμός κατά τό πλείστον ορθός. Αί συνήθεις συντμή

σεις τοϋ τέλους τοΰ ΙΑ' αι. — Είλητάριον. Τριάκοντα πέντε διπλώσεις όριζόντιαι. Σωζόμενοι 

στίχοι : 74. — Διατήρησις κακή : άκέφαλον (ελλείπουν περί τους 35 στίχοι ), καί κολοβόν (έχει 

εκπέσει ό άγραφος χάρτης μετά τήν υπογραφήν τοΰ αύτοκράτορος)· σητόβρωτον, σχισμαί καί 

φθοραί έκ τής συμπιέσεως τοΰ ειληταρίου, έξίτηλα γράμματα καί ταραχή στίχων έκ κακής συγκολ

λήσεως τών έφθαρμένων τμημάτων (κυρίως είς τους στ. 12-14, 17-18, 2 0 - 2 1 ) · τό έγγρα

φον έκολλήθη μεταγενεστέρως έπί υφάσματος. — Σώζονται δύο όπαί διά τήν μήρινθον σφραγΐδος, 

ήτις έχει άπολεσθή. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α μεταγενέστερα έπί τοΰ υφάσματος συντηρήσεως : α') Ό α' χρυσόβουλ

λος λόγος περί τής Πάτμον (χειρ Σακκελίωνος)' β') [suppl. Φλωρίδης] τον αοιδίμου βασιλέως 

'Αλιξίον τον Κομνηνού καί κτήτορος τής άγιας μονής ταύτ(ης) \ ÒJIÒ κοαμογονί(ας) ,ςφ\ς'· 

γ ') άντεγράφη - αρ. 7 (χειρ Σακκελίωνος)· δ') λείπει ικανά έκ τής αρχής. 

Β. Κεκνρωμ,ένον άντίγ^αφον τοϋ 1097 (άρχεϊον Μονής, άρ. 47).—Χάρτης, χρώματος 

ύπολεύκου προς τό καστανόχρουν. Μέχρι τοΰ νΰν ήτο γνωστόν καί περιεγράφη ύπό τών Σακκελίωνος 

καί Φλωρίδου τό κάτω τμήμα αύτοΰ (στ. 68). 'Εσχάτως άνεϋρον καί τό πρώτον έλλεϊπον τμήμα 

(στ. 28), άκαταλογογράφητον, έκ τοΰ οποίου έχουν εκπέσει οι δύο πρώτοι στίχοι τοΰ κειμένου. 
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Σημεριναί διαστάσεις : (0,290/0,370 + 0,995) = 1,285/1,365x0,435. Γεγραμμένη επιφάνεια : 

1,245 / 1,325 Χ 0,38. Περιθώρια αριστερή (0,03) καί δεξιοί (0,025). - 'Αποτελείται έκ τριών 

τεμαχίων (0,290/0,370 + 0,600 + 0,395). Τά άνω έκολλήθησαν έπί τών κάτω. — Μελάνη : 

α') καστανόχρους έξίτηλος ή τοΰ κειμένου- β') καστανόχρους παχύτερα ή δι' ετέρας χειρός υπο

γραφή τοϋ έπικυροΰντος τό άντίγραφον τοϋτο αξιωματούχου : f δ κριτ(ής) τοϋ βήλ(ου) καί επί 

τ(οϋ) Ίπποδρόμ(ον) Μιχ(αήλ) ό Άλωπ(ος) το παρόν ίσον τώ εμφανισθ(έν)τ(ι) μ(οι) (πρω)τ(ο)-

τύπφ Ίσάζ(ων) εύρων ΰπέγρα(ψα) f (στ. 95 - 96). — Γραφή ομοιάζουσα προς τήν τής αυτοκρα

τορικής γραμματείας τοΰ τέλους τοΰ ΙΑ' αί. — 'Ορθογραφία. Τονισμός κατά τό πλείστον ορθός. At 

συνήθεις συντμήσεις τοΰ ΙΑ'αι.—Είλητάριον. Μία κάθετος δίπλωσις. Διατήρησις μέχρι τοΰ στ. 

16 κακή· έν συνεχεία μετρία : σητόβρωτον, ιδία κατά μήκος τοΰ δεξιοΰ τμήματος· σχισμαί εις 

τά άκρα- κολοβόν : έκ τής υπάρξεως ιχνών γραμμάτων θά ήδύνατό τις νά συναγάγη δτι εϊπετο 

σημείωμα τι, ίσως δευτέρα υπογραφή έπικυροϋντος αξιωματούχου, ή οποία έχει εκπέσει μετά τοΰ 

κάτω τμήματος τοΰ εγγράφου. Τό έγγραφον έκολλήθη μεταγενεστέρως έπί χάρτου. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α σύγχρονα : Μετά τήν γενομένην άποκόλλησιν απεκαλύφθη έπί τών κολ

λημάτων σημείωμα τοΰ έτους 1097 διά χειρός 'Αλωποϋ : 1°ν κόλλημα (αριστερή) : άντεβλήθ(η) 

παρ' ήμ(ών)· ( δεξι£\ κατόπιν μεγάλου κενοΰ) : [δ κριτής τοΰ] β[ή]λ(ου)- 2°* κόλλημα (αριστε

ρά) : μην(ί) Μαιω (Ίνδικτιώνος) ε'τ(ης), ετει ,ςχε'τ(ω)· (δεξιά) : καί if πι τοϋ ιππο]δρόμ(ον) 

(βλ. Παρατηρήσεις). 

Σημείωμα έπί τοΰ νώτου τοΰ άρτι άνευρεθέντος τμήματος, παλαιόν : το ίσον τοΰ χρνσο-

βούλ(λου) τής Κώ. — Έ π ί τοΰ χάρτου συντηρήσεως τοΰ δευτέρου τμήματος : α' ) ϊσον τοΰ αου 

χρνσοβούλλον 'Αλεξίον τοΰ Κομνηνοΰ καί κτήτορος τ(ής) άγιας Μονής ταύτης, oë ή αρχή ελλεί

πει (χειρ Φλωρίδου)· β') άρ. 47 (χειρ Σακκελίωνος)· γ ' ) ά.α. 159. 

Γ. Κεκνβωμένον συΧΧογικον Αντίγραφον τοϋ 11ΟΟ i) 1115 (άρχεϊον Μονής, άρ. 50). — 

Τό άντίγραφον τοϋτο σώζεται έπί τοϋ μακροΰ ειληταρίου τής έν Πάτμω μονής : είναι τό ύπ' άρ. 2 

έγγραφον αύτοΰ (βλ. περιγραφήν τούτου ανωτέρω, έγγρ. ύπ' άρ. 5, καί Β ρ α ν ο ύ σ η , Κεκυ-

ρωμένη συλλογή, σελ. 99-100).—Καταλαμβάνει τους στ. 54-182 τοΰ ειληταρίου.— Πρό τοΰ 

κειμένου ή επιγραφή : Το ίσον τοϋ τιμίου καί προσκυνητον βασιλικού χρνσοβούλλον λόγον τής 

νήσου Πάτμου. 

Δ . Άντίγραφον τον ΙΔ' al. (άρχεϊον Μονής, άρ. 8). —Χάρτης, χρώματος ύπολεύκου. Σώ

ζονται τά δύο πρώτα τεμάχια καί τό ήμισυ τοΰ τρίτου (0,44 + 0,43 + 0,22) περιέχοντα στίχους 

(32 + 32 + 17 = ) 81, άντιστοιχοΰντας προς τό κείμενον τών στίχων α-λδ καί 1-24 τής παρού

σης εκδόσεως, μέχρι καί τών λέξεων ιερός οΰτος. Τά μετά ταϋτα, διασώζοντα τό κείμενον τών 

στ. 25 - 74 (καί καταλαμβάνοντα, ώς υπολογίζω, τό δεύτερον ήμισυ τοΰ τρίτου τεμαχίου καί δύο 

εισέτι τεμάχια), εΐχον παλαιόθεν εκπέσει καί συνεπληρώθησαν κατά τάς αρχάς τοΰ ΙΘ' αι. Είς 

άναπλήρωσιν τών έκπεσόντων προσετέθησαν δύο τεμάχια χάρτου. Ό γραφεύς τοΰ νέου τμήματος 

Γρηγόριος Παπάζογλου συνέχισε τό κείμενον τοΰ χρυσοβούλλου καί έπί τοΰ νώτου τοΰ εγγρά

φου. — Συνολικαί διαστάσεις : 1,60 [ = άρχικόν 1,09 + 0,51 πρόσθετον] Χ 0,295. Γεγραμμένη 

επιφάνεια : 1,56 [άρχικόν 1,07 + 0,49] Χ 0,24. Περιθώρια αριστεροί (0,03) καί δεξι£ (0,025). 

Τοΰ παλαιοΰ έγγραφου τά άνω τεμάχια έ'χουν συρραφή έπί τών κάτω. — Μελάνη : α') καστανό-
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χρους έξίτηλος ή τοΰ παλαιοΰ κειμένου- β' ) διά βαθυτέρας τό κείμενον τοΰ προσθέτου τμήματος. 

Διορθώσεις καί προσθήκαι έπί τοϋ παλαιοΰ κειμένου χειρί Φλωρίδου. Έ π ί τοΰ παλαιοΰ τμήμα

τος γραφή ΙΔ' - ΙΕ' αι. 'Ορθογραφία. Έλάχισται συντμήσεις. Πολλαί όριζόντιαι διπλώσεις. Αια-

τήρησις καλή : ελαφρώς σητόβρωτον, διορθώσεις διά νεωτέρας χειρός. 

Έ π ί τοΰ νώτου, ένθα περατοΰται τό ύπό του Παπάζογλου άντιγραφέν κείμενον τοΰ χρυ

σοβούλλου, μετά τήν ύπογραφήν τοΰ αύτοκράτορος, διά χειρός τοΰ αύτοΰ γραφέως, έχει προστε-

θη τό κείμενον επικυρώσεως τοϋ Πατριάρχου 'Αλεξανδρείας Θεοφίλου (περί ου βλ. άντίγραφον 

E). Tè πάλαιαν τμήμα έκολλήθ/j μεταγενεστέρως επί χάρτου. 

Ε . Κεχνρωμένον άντίγραφον τοϋ 1822 (άρχεϊον Μονής, άρ. 9). — Χάρτης, χρώματος 

ύπολεύκου, γεγραμμένος κατά τάς δύο Οψεις. Διαστάσεις : 0,63 Χ 0,46. Γεγραμμένη επιφάνεια 

έπί της πρόσθιας όψεως : 0,55 Χ 0,40. Γραφή άρχων ΙΘ' αί. Διατήρησις καλή : ελαφρώς σητό-

βρωτο\. — Μετά τό κείμενον τοϋ εγγράφου (συμπεριλαμβανομένης καί της υπογραφής τοΰ αύτο

κράτορος) προστίθεται : Έθεωρήθη το παρόν α' χρυαόβονλλον τοϋ εν μακάρια τή λήξει 'Αλεξίον 

τον Κομνηνού λέξιν προς λέξιν, ώς ώρατε ώδε, καί ϋποβεβαιώθη παρά τον j μακαριωτάτου Πάπα 

καί πατριάρχου τής μεγάλης πόλεως 'Αλεξανδρείας κυρίου κυρίου Θεοφίλου, εν ετει ,αωκβ' εν 

μηνί Ίουλίω \ Γρηγόριος ιερομόναχος γραμματεύς τής ιεράς μονής 'Ιωάννου τοϋ θεολόγου. 

'Ακολουθεί ιδιόχειρος έπικύρωσις τοΰ πατριάρχου : f ελέω θεον πάπας καί πατριάρχης 'Αλε

ξανδρείας Θεόφιλος ύποβεβαιοϊ, δτι ίσον εστίν άπαράλλακτον f. 

Ζ. Άντίγραφον τοϋ ΙΘ' at. (άρχεϊον Μονής, άρ. 53). — Δίφυλλον. Διαστάσεις φύλλου : 

0,43 Χ 0,275. Περιθώριον αριστερή (0,015). Μελάνη μαύρη. Διατήρησις καλή : σχισμαί είς τάς 

διπλώσεις, κηλίδες έκ της νοτίοΌζ. Τό κείμενον τοϋ χρυσοβούλλου περιέχεται είς τό φ. Ι1"-ν. "Επε

ται εν συνεχεία τό κείμενον σιγιλλίου τοΰ πατριάρχου Λουκά Χρυσοβέργη (MM, σελ. 113 - 117). 

Η. Άντίγραφον τοϋ ΙΘ' al. (άκχταλογογράφητον).— Δίφυλλον. Διαστάσεις φύλλου: 

0,42 Χ 0,28. Γεγραμμένη επιφάνεια : 0,40 Χ 0,26. Περιθώρια αριστερά (0,015) καί δεξιά 

(0,005). Μελάνη καστανόχρους. Διατήρησις μετρία : τό άνω μέρος τοΰ φ. 2 έχει εκπέσει. Τό κεί

μενον τοΰ χρυσοβούλλου έχει γραφή έπί τοϋ φ. lr-v. "Επεται, ώς καί έν αντιγράφω Ζ, τό 

κείμενον σιγιλλίου τοΰ Λουκά Χρυσοβέργη, •κ.ο'λοβό'ν. 

ΐ:ΚΛΟΣΕΙΣ. — MM, σελ. 4 4 - 4 9 , άρ. 13, ένθα αναγράφονται καί αί προγενέστεραι εκδό

σεις, άπασαι γενόμεναι έπί τή βάσει αντιγράφων. —• Μεταφράσεις : ρωσική, ουχί πλήρης, ύπό V. 

L e v i e n k o , έν Sbornik dokumentov pro soöialno-ekonomiöeskoj istorii Vizantii [Συλλογή 

έγγραφων περί τής κοινωνικό-οικονομικής ιστορίας τοΰ Βυζαντίου], Μόσχα 1951, σελ. 190 - 192. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — D ö 1 g e r, Regesten, άρ. 1 1 4 7 . — Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ , Palmas, σελ. 337. 

O s t r o g o r s k y , Immunité, σελ. 187 -190. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ. — Δίκαιον άμα καί θεάρεστον είναι όπως είσακούωνται αί εύλογοι αι

τήσεις, πολλω δέ μάλλον αί αιτήσεις τών Ιπ' αρετή διακρινομένων καί διά βίου άφιερωσάντων 

εαυτούς εις τόν βεόν* διότι ή προς τούτους βοήθεια εϊναι διακονία προς τόν Θεόν, κατά τόν άπό-

στολον, καί ένίσχυσις τής ενάρετου διαβιώσεως. Διό καί ό αυτοκράτωρ έπιδαψιλεύει τάς εύεργε-

8 
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σίας του εις πάντας, ιδιαιτέρων δέ εις τους μονάζοντας (στ. α' - ς·'). — Ούτως εδέχθη ευμενώς τήν 

εϋλογον καί θεάρεστον χϊτησιν τοΰ ευλαβέστατου ήσυχαστοϋ Χριστοδούλου, δστις έμόναζε πρό-

τερον έπί τοϋ Λάτρου καί επιθυμεί νά συνέχιση είς τό διηνεκές τόν άσκητικόν βίον. Ό μοναχός 

ούτος έξέλεξεν ώς κατάλληλον ενδιαίτημα τήν νήσον Πάτμον — ή οποία, καίτοι τραχεία καί 

άγονος, είναι λίαν πλούσια είς παραγωγήν πνευματικών καρπών —• άφ' ενός μέν επειδή είχε ποτέ 

διατρίψει έπ' αυτής καί ό υιός τής βροντής καί ήγαπημένος τοΰ Χριστού [άγιος 'Ιωάννης ό Θεολό

γος], άφ' έτερου δέ επειδή είναι ερημική καί μακράν τής ηπείρου (στ. ς-' - ις-'). — Ό Χριστόδουλος 

προσήλθεν είς τόν αυτοκράτορα καί παρεκάλεσεν δπως αποδοθούν είς τό δημόσιον άπαντα τά έν 

τή νήσω Κφ κτήματα αύτοΰ, λάβη δέ άντ' εκείνων τήν νήσον Πάτμον όλόκληρον, διαγραφομένων 

τών έπ' αυτής φορολογικών επιβαρύνσεων ήτοι έζήτησεν δπως δοθή είς αυτόν ή νήσος ελευθέρα, 

ώστε ούδεμίαν άπαίτησιν νά δύνανται νά εγείρουν έπ' αυτής τά σέκρετα, έπί τώ τέλει δπως άνε-

γείρη έν αύτη φροντιστήριον καί συγκέντρωση έν αύτφ τους μαθητάς του (στ. ις-' - κ γ ' ) . 

Δυνάμει τοΰ παρόντος χρυσοβούλλου ό αυτοκράτωρ ορίζει όπως αποδοθούν είς τό δημόσιον 

πάντα τά έν Κω κτήματα τοΰ Χριστοδούλου, δωρεϊται δέ είς αυτόν τήν Πάτμον όλόκληρον κατά 

πλήρη κυριότητα καί δια παντός' διέταξε δέ δπως διαγράφουν διά κινναβάρεως άπό τών σεκρετι-

κών χαρτιών, δια χειρός τοΰ πρωτοπροέδρον καί επί τών δεήσεων Κωνσταντίνου τοΰ Χοιροσφά-

κτου, πχσαι αί βαρύνουσαι τήν έν λόγω νήσον φορολογικαί καί άλλαι υποχρεώσεις, διότι ό αυτοκρά

τωρ άφιεροϊ διά τοΰ Χριστοδούλου τήν νήσον ταύτην εις τόν Θεόν (στ.κγ' - λα'). — Αυτή άπό της 

σήμερον καί διά παντός θα εϊναι άπεσπασμένη τών βασιλικών κτήσεων, άπηλλαγμένη τών σεκρε-

τικών δικτύων (άρκνων) καί θά άνήκη είς τόν θεόν καί εις τους έν αύτη μοναχούς (στ. λα' - λγ'). 

'Απαγορεύεται δπως κατοικήσουν έν τή νήσω κοσμικοί, ώς πάροικοι {λόγω παροικίας), προς διε-

νέργειαν εμπορίου ή άλλης τινός εργασίας. Μόνοι κοσμικοί έπί τής νήσου θά είναι οί μισθωτοί 

έργάται τών μοναχών, καί ούτοι άνευ συζύγου, μή συνοικοΰντες μετά γυναικών καί μή έχοντες 

παϊδας. Ή άπαγόρευσις καθίστα τήν νήσον άβατον εις τους αγένειους, ήτοι τάς γυναίκας, τους 

παϊδας καί τους ευνούχους (στ. λγ' -λδ', 1 - 5 ) . — Ο ί μισθωτοί έργάται, οί απαραίτητοι διά τάς 

έν τή νήσω εργασίας, θά είναι άνευ συζύγου καί θά διαβιούν περίπου ώς καί οί μοναχοί, διαφέ

ροντες τούτων μόνον κατά τό σχήμα (στ. 5 - 8 ) . 

Κατά ταϋτα ό ρηθείς Χριστόδουλος καί οί ύπ' αυτόν μοναχοί, καθώς καί ή ύπ' αύτοΰ άνεγερ-

θησομένη έν Πάτμω μονή, θά κατέχουν τήν νήσον κατά πλήρη κυριότητα, άπηλλαγμένην φορολο

γικών επιβαρύνσεων καί αιωνίως. Έάν δέ ή νήσος διά τής καλλιέργειας μεταβληθή είς εΰφορον 

καί εχη έσοδα, καί ταΰτα πάλιν θά ανήκουν είς τους μοναχούς καί ουδείς θά δικαιούται νά έγείρη 

αξιώσεις έπ'αυτών (στ. 8 - 1 6 ) . —Δέν δικαιοΰνται οί μοναχοί ούτοι νά αποκτήσουν κτήματα 

είς άλλας, πλην της Πάτμου, νήσους. "Απασαι αί εν Κω κτήσεις τοΰ Χριστοδούλου περιέρχονται 

άπό τοϋδε είς τό δημόσιον, ώς εάν μή ανήκον ποτέ είς αυτόν εξαιρούνται ή νησίς Λειψώ ολόκλη

ρος, καί αί έν τή νήσω ΛέρίΟ κτήσεις τοΰ Χριστοδούλου, τάς όποιας θά κατέχη ούτος καί ή ύπ' 

αυτόν μονή δυνάμει προγενεστέρου χρυσοβούλλου τοΰ αύτοΰ αύτοκράτορος. "Ομως άλλας κτήσεις, 

εις άλλας νήσους, δέν θά απόκτηση ή μονή- καί οί διάδοχοι τοϋ Χριστοδούλου θά περιορισθούν εις 

τάς κτήσεις ταύτας (στ. 16 - 26). — Ή έν Πάτμφ άνεγερθησομένη μονή θά κατέχη ταύτας κατά 

πλήρη κυριότητα αιωνίως καί ούδεμίαν δύνανται νά εγείρουν έπ' αυτών άξίωσιν τά σέκρετα (στ. 

26 -30). —· Θά παραμείνη δέ αύτοδέσποτος καί αυτεξούσιος καί θά διευθύνεται κατά τό Τυπικόν 

καί τήν Διάταξιν, τά όποια θά σύνταξη ό κτήτωρ αυτής Χριστόδουλος (στ. 30 - 32). — Ούτε ή 
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μονή οΰτε τά ύπ' αυτήν θα ΰπαχθοΰν ποτέ είς πρόσωπα βασιλικά ή πατριαρχικά, μητροπολιτικά 

ή επισκοπικά ή εκκλησιαστικά ή είς οιονδήποτε ίδιώτην καί ούτε εξόριστος τις θά σταλή ποτέ 

π α ρ ' αύτη (στ. 32 - 3 7 ) . — Κατάλογος φορολογικών καί άλλων υποχρεώσεων, ών απαλλάσσεται ή 

μονή κο'.ί αναγραφή αξιωματούχων οί όποιοι ύνιοχρεοΰνται νά σεβασΟοΰν τά ανωτέρω (στ. 37 - 6 9 ) . 

Χρονολογία (στ. 7 0 - 7 1 ) . 

Υ π ο γ ρ α φ ή τοϋ κϋτοχ.ρά.'τορος (στ. 73 - 74). 

[Καταστρώσεις καί επικυρώσεις έπί τοϋ νώτου] . 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α . ^ α ' ) Χρυσόβουλλον 'Αλεξίου τοΰ Α ' , δυνάμει τοΰ όποιου 

παρεχωροΰντο είς τόν Χριστόδουλον ή Λειψώ καί κτήσεις της Λέρου (στ. 22) . 'Απελύθη τόν Μάιον 

τοΰ 1037 καί είναι τό ανωτέρω Ικδιδόμενον ύπ ' άρ. 5 έγγραφον. 

β ') Τά έν τω χρυσοβούλλω μνημονευόμενα (στ. 3 1 - 3 2 ) ώς μέλλοντα έν καιρώ νά συντα-

χθοΰν ίιπό τοΰ Χριστοδούλου, ήτοι Τυπικον καί Διάταξις τής έν Π ά τ μ ω μονής, δύναται τις, πιθα-

νώτατο:, νά ταύτιση προς τήν διασωθεϊσαν ' Υποτύπωσιν τοΰ Χριστοδούλου (MM, σελ. 59 - 8 0 ) . 

Αδτη ιτυνετάχθη τόν Μάιον τοΰ 1091 (πρβλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος Χριστόδουλος, σελ 2 5 ) . 

f Kai πάσι μέν ν.τέχειν τάς άκοάς τοις ευλόγως τα; αιτήσεις π(>οτειγομέν[ο]ιΖ οίκαιόν τε όμοϋ καί θεο

φιλές κιϊ τής θείας έχόμενον εντολής, τοις δέ γε κατ' άρετήν διαφέρουσα και όλοις δια βίοι άνακειμε'γο^ς 

Θ(ε)φ πολλφ μάλλον δικαιώτ(ε)ρον, και κρείττον(ος) λόγου έπάξιον τω γαρ συναίρεσθαι τούτοις καί χείρα 

υρέγ(ειν) βοι$ογ εν οίςαρακαι δέοιγτο Θ(εο)ν αντικους ^ αννεργεία κατά τον μέγα καί θείον άπά-

αχολργ καί τής ενάρετου διαγωγής καί πολιτείας συγχήρησις· διά τοι τοϋτο καί ή ßa(aihia) μου 

\ε καί πάσι μ(έν) τοις άλλοις δίκαιον ήγψ.αι συμηαθέσΧερον επικλίνεσθαι καί τάς τον ελέ(ονς) εποχε-

τεύ(ειν) πηγάς οαψλεΐξ, μάψ^ιατα ài των άπάντ(ων), οΐς κατά μόγας s βίο(ς) εστί καί τήξ κοσμικής 

άποδιηο^μενος περιφοράς καί συγχύσε(ως)· ενθέν τοι ψ καϊ τώ εύλα§εσ~τάτφ μοναχώ Χριστοδούλω 

καί ήαυχαατή, τφ πριν εν τώ δρει τον Λάτρονς τάς κ[α]τ(ά) θ(ε)ον πυιουμένω διατριβάς |'> καί 

τον άσκητικον διαγύογτι δίαυλον, ησυχίας διαπύρω τυγχάνοντι εραστή καί έργον τιθεμένω δι[ην]ε-

κές εν τοις |* τοΰ θ(εο)ν δικαιώμασι κατά μόν(ας) άδολεσχεΐν, αϊτησ(ιν) προτειναμένω μάλα θεά-

ρεςτόν te καί ενλαγον, νπςαν,ε τ(άς) ακοας | ι ή γαληνότης ήμ(ων) λίαν πνμπαθώς καί τήν αϊτησιν 

$ξεπλήρωσεν εύ%ερώε έπεί γαρ ό φεοφίλής ούτος άνήρ "» δι' έρωτα ησυχίας καί πόαον βίοο ερημι

κού καταγφγιύν τι επεζήτει εϋρ(εϊν) τώ οίκειω τρόπω και βίω κατάλληλον, \ι® διέγνω ôi τήν Πάτμον 

νήσογ, άλλως μεν ουσαν τραχεΐ[αν τ]ε $gì λνπράν, πίειραν δε καί προς καρπών πν(ευματ)ι-

κών | ιν επιτηδειοτάτην φοράν, ει τις εν αύτη καταβαλ(εϊν) εθέλοι τα θεοφιλή τών αρετών σπέρ

ματα., κ(μ αρετής, ώς είπ(εϊν), | ι δ τνγχάνουααν εργαστήριον, πρώτφς μεν δια το καθάπέρ τίνα 

κλήρον είληφέναι τας εν αυτή τον τής βροντ(ής) | ΙΕ νιου και τώ Χ(ριστ)ώ διαφερόντως ήγαπϊ}-

μέ[νο]υ διατριβάς, ξπειτα δέ καί δια tò tfjg θςσε(ως) τον τόπου ερημικον καί |'«· μονώτατον καϊ 

τό μγι τινας εχ(ειγ) τους εκεί παραβάλλοντας δια το τής ηπείρου άπωκίσθαι μακράν, προσήλ\^θε 

τή βα(σιλεία) μου έκλιπαρών μάλα περιπαϋώς συλλήπτορα ταύτψ εφευρεϊν πρά(ς) τήν τοϋ 

οικείου εκπλήρωσιν ε\ιΤ,φετοϋ καί ίξαιτονμενος άφοριαθήγαι μεν άπεντενθεν τώ δημοσίω τα εν 

τή γ^αω Κώ δΟενδήποτε Q-ύτφ προσκτηθ(έν)τ(α), Ι1* οία καί όσα είσίν, ά[ντι]λαβεϊν δε τήν είοη-

μέγην ωτφσαν νήσον δώρον άναφαί[ρε]τον καί, εκκοπήναι μεγ xà επικεί\Κμένα αυτή δημόσια τέλη, 

ola καί δαα τυγχάνονσ(ιν), έλευθέραν δε τήν τοιαύτην νήσον δωρη&ήναι αντφ καί πάσης κ α απηλ-
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λαγμένην σεκρετικής συζητήσεως, ώς αν φροντιστήρων τ{ εν αυτή άνεγείρη, τους οικείους τε 

U-Q-tyyxàç ί "Ρ επί το αντό σνναγάγοι καί όντως άπερισπάστως προσομιλοίη Θ(ε)ώ καί τάς ύπερ 

τοϋ κράτους ήμ(ών) ΰεομοτ:ςρ[ας] |*ν ποιοιτο ενχάς' δθεν και τής τούτου επακούσασα παρακλή-

σεως ή ημών θεοσέβεια διορίζεται δια τον παράντο(ς) | κ δ ευσεβούς χρυσοβούλλ(ον) λόγον προσα-

φορισϋήναι τώ δημοσίω κατά τήν αϊτησ(ιν) τον εύλαβεστάτον γέροντο(ς), όσα καί \" οία εν τή 

νήσω Κώ όθενδήποτε αύτφ προσεκτήϋησαγ, δωρεϊται δέ αύτώ τήν δηλωθεϊσαν νήσον μετά πάσης 

|"ff αυτής τ(ής) περιοχής καί διακρατήσεως ού κφίρικως, ονδε χρόνοις άριθμψιτοΐς, αλλ' έπ' άνα-

φαιρέτιο καί διηνεκεϊ τε δε^σποτεία καί κνριότητι καί αχρις àv ο [π]αρών δ[ι]αρκοίη α[ι]ών, 

διορισαμένη έκκοπήγα^ [τ]ε και λογισθήναι καί τα τής | " η αυτής νήσον άπαντα δημό(σια) τέλη 

καί βάρη, οία καί δσα τνγχάνοναι, τής προ(σ)γρ[α]ψ(ής) τοϋ λογισίμον γινομένης έν τοις σε(κρε)-

τ(ικοϊς) | κ * χαρχ(ίοις) δια κιγγαβάρε(ως), χειρί τοϋ πρωτοπροέδρ(ον) Κφνσχαντίν(ου) καί επί 

τφγ δεήαε(ων) τοϋ Χοιροσφά(κ)τ(ον), τον οί(κείου) άν(θρώπ)ον τ(ής) βφ(σΰείας) μον' [>· ώς 

γαρ εξαίρετόν τι ανάθημα καί καλλιέρημα μέγιστον δια μέσον τον τήν αϊτησ(ιν) άνενεγκύντο(ς) 

ευλαβούς μονα/ργ \Χα τ(ήν) τοιαντ(ην) νήσον ή βα(σιλεία) μου άφιεροϊ τφ θ(ε)φ και έ'σται από 

γε τής σήμερον καί είς τους εξής απαντάς καί διψεκεις χρόνους |*-P απεσπασμένη μεν τών βασι

λικών δικαίων, άπηλλαγμένη δέ καί τ(ών) σεκρετικ(ών) άρκν(ων), μόνω δε ανατεθειμένη θ(ε)φ 

|λν καί τοις έν αύτ(ή) μοναχοΐς, οί καί μόνοι εν ταύτη αύλισθήσονται, μή συγχωροΰντ(ες) τισί 

τών λαϊτών λόγω παροικί(ας) έγκατρίκους | λ δ αυτή γίνεαθαι, εμπορίας ϊσως ή αλ?-ό τι επιτήδευμα 

βίου μετερχομένους' μόνοι γαρ έν κοσμικώ σχήματι τή νήσω \u εγκατοικήσονσιν οί μιοθαρνοϋντες 

τοις μοναχοίς, καί οντοι αζνγες καί μήτε γυναιξί Ι1 συ[νοικοϋν]τες μήτε [μ]ή[ν] π[αί]-

δ[ας] εχοντε[ς]' πασ(αν) γαρ όδόν π[ονηρ]άς | 3 μεθόδου αποκλείει τώ σα[ταν]α ή 

βα(σιλεία) ή]μώ(ν) και δια τοϋτο τοις λείοις τε καί βλαπτικοϊς | 8 προσώποις, γυναιξί τε 

καί εύνούχ(οις) καί παισίν, αφ' ων, ώς τα πολλά, κατά τ(ής) ψυχής | 4 άναρριπίζον-

τ(αι) πόλε[μοι], αβατον είναι τήν νήσον τ[αύ]τ(ην) παντάπασι διορίζετ(αι), καθά 

| δ δηλονότι καί ό εύλαβέστ(ατος) ούτο(ς) ά[νή]ρ τ [ην] βα(σιλείαν) μου ήτήσατο, 

πάρεξ μέντοι, ώς εϊ[ρη]τ(αι), | 6 τών μισθί(ων), όσων χρήζουσιν οί [μον]αχ(οί) εις 

δουλείαν τής νήσου, καί τούτων αζνγα | 7 βίον εχόντων και εγγύς ταλλα τής μοναχικ(ής) 

πολιτείας τυγχανόντ(ων) καν μόνω τώ |* σχ[ή]μ(α)τ(ι) διαλάττοι(εν)· καθέξει οΰν 

τ(ήν) τοιαύτ(ην) νήσον αύτος τέ ο πολλάκ(ΐς) μνημονευθείς | 9 ευλαβέστατ(ος) άνήρ μετά τών 

τε νϋν όντων καί τών εσύστερον | 1 0 εσομ[έν]ων,κάί συν τούτοις ή παρά τούτου άνεγερ-

θησομένη εν τή νήσω Πάτμω ιερά μονή, | " ατελώς, άβαρώς, κυρίως καί αυθεντώς, ά[να-

φαιρ]έτ[ως τ]ε καί αιωνίως- καί καθώς αν σννερ\12γοίη τούτω Θ(ε)ύς, κ(α)τ(ά) τό 

αύτώ βουλητον ταύτ(ψ) όιαθήσοιε(ν)' ενρ(εΐν?) εύφορωτάτψ τε καί | 1 3 εύ[πρόσο]-

δ[ον] εκ λυπρας καί τραχείας τή οικεία μεταγάγοι σπονδή, είς ίδιον κέρδος τάς | 1 4 εντεΰθ(εν) 

προσόδ(ους) λογίσετ[αι], συν άμα το ΐς ύπ' αυτόν [μον]αχ(ο ίς), μή παρά τινο(ς) το 

σύνολον λο\ι:'γθπραγονμενος ή ανάκρινα μένος· άποχρώσα μέντοι εσται τούτω ή έπί τή 

τοιαύτ(η) νήσω | 1 6 διασχίζουσα δωρεά τής βα(σώείας) μου' καί ούκ εξω τών ορίων ταύ

της κ[αθ' ετ]έρα[ν] νήσον | " επικτήσεταί τι τό [σ]υνολον καί αυτά γαρ δσα εν τή νήσω 
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Κώ όθενδήποτε αύτώ προσεκτή\18θησ[αν] μέχρι τοΰ νυν, τώ δημο(σίω) άπεντεϋθ(εν) 

προσαφορισθήσονται καί ώς μηδέποτε |1 9 τή κατ' αύτ(όν) μονή προααρμύσαντα λογισθήσον-

ται, πάρεξ μέντοι τον ολοκλήρου [νη]σιδ(ίου) [2ϋ τής Λειψώ και τών εν τη [νή]σω 

Λέρω δεσποζομένων παρ' αύτοϋ μέχρι τον νυν τών | η γαρ τοιούτων δεσπόσει κατά τήν 

τής προγεγονυίας αύτώ παρά τής ήμ(ών) γαληνότ(η)τ(ος) επί | 2 2 τούτοις χρνσοβονλ-

λ(ου) γραψ(ής) περίληψίν τε καί δύνα[μιν] και καθώς άχρι τής δεϋρο [δ]εσπό-

\-3ζων τούτων έτύγχαν(εν)' έτερον δέ τι κατ' ουδέ [να] τρόπον έν οιαδήτινι νήσω ον-

[δα]μώς \u επικτήσεταί αυτών δέ τούτω(ν) μόνον καί τής όλης νήσου Πάτμου δ τε 

ιερός [οϋτ]ος | 2 6 άνήρ και οί νπ αυτόν σύμπαντες δεσπόσουσι μοναχοί, οι τε νϋν δντες καί υί 

μετά ταϋτα Γ"8 έσύμενοϊ έτι δέ καί ή εν τή νήσω τ[ή] Πάτμω, ώς εϊοηται, έκ 

καιν(ής) ανεγερθησομ( ένη) | 2 ' σεβάσμια μονή εσται κυριαρχούσα τούτω άπαοα-

[σπάστ/ως τέ και άννπεξαιρέτ(ως), | 8 8 ώς πάσ(ης) σεκρετ(ικής) ενρεσιλογ(ίας), 

μάλλον δε γλωσσαλγί(ας), υπερτερούσα και αδιάσει\'9ατον καί άπερίτρεπτον τήν 

έπ' αύτοϊς δεσποτείαν εχειν οφείλουσα εις τον αίώνα \Μ τον απ(αν)τ(α)· ήτις και 

αύτοδέσποτο(ς) καί αύτεξούσιο(ς) μετά τ(ής) όλης νήσου διαμένει εσαεί, |3 1 καθ' 

εαυνήν αγομένη καί διευθυνομένη κατά τό μέλλον έπί ταύτη γενέσθαι τυπικον και 

| 3 2 τήν διάταξ(ιν) παρά τον δηλωθ(έν)τ(ος) εύλαβ(οϋς) μοναχ(οϋ) Χριστοδούλ(ον) 

καί κτήτορο(ς)' καί οϋτε αϋτη ούτε τα | 3 S νπ' αυτήν, ώς ανωθ(εν) εϊρηται, ονθ' ή 

νήσο(ς) αυτή υπό βασιλικά ή π(ατ)ριαρχικά ή μ(ητ )ροπο(λι)τ( ικα) ή | 3 4 επισκο

πικά ή έκκλησιαστ(ικα) ή υπό τίνα ιδιωτικά νπαχθήσεται όλως πρόσωπα, οντε 

| 3 5 μήν εξόριστος τ(ις) πεμφθήσετ(αι) πώποτ(ε) έν αύτοϊς, αλλ' έλευθεριάσονσι 

καθαρώς | 3 6 άχρι παντός αίώνο(ς) και πλοντήσουσι διά τήσδε τής ενσεβ(οϋς) χρ(υ-

σο)βον(λλου) γραφ(ής) τό |3 7 αύτοδέσποτόν τε καί ελευθέρων έξκουσσεν-

θ(ήσε)τ(αι) μέντοι ή τε ξηθεϊσα απα(σα) νήσο(ς) και | 3 8 αυτή ή μο(νή) μετά τών 

ύπ' αντ(ήν) πάντ(ων) από τ(ε) μιτ(ά)τ(ου) άρχ(όν)τ(ων) ταγματ(ικών) και 

θεματ(ικών), ρωμαϊ(κών) τέ καί παραταγ(ών) καί έθνικ(ών). | 3 0 έτι τε 'Ρώς, 

Βαράγγ(ων), Κονλπίγγ(ων), Ίγγ'λίνων, Φράγγ(ων), Νεμίτζων, Βονλγ(ά)ρ(ων), 

Σαρακηνών, | 4 0 'Αλανών, Άβασγών, άθανάτ(ων) και λοιπών απάντων, 'Ρωμαί(ων) 

τέ καί έθνικ(ών), άντιμιτ(α)τ(ικίον), ψραγγιατ(ικοΰ), άπο\Άμιτ(α)τ(ικίου), άπλή-

κτ(ων) ή μεσαπλήκτ(ων), κριτών, στρατ(ηγών), άπαιτ(η)τ(ών) καί τής υπέρ τών 

άπλήκτ(ων) χορη(γίας) χρειών | 4 2 επιθέσε(ως) μονο(προ)σώπ(ων), δό(σεως) κα-

νισκί(ων) ή άντικανίσκ(ων), σιταρκή(σεως) κάστρ(ων), άγορ(ας) μον(λα)ρ(ίων), 

μεσομουλαρί(ων), \*Ά βορδωνί(ων), μεσοβορδ(θ))ν(ίων), ίππων, παριππ(ίων), κη-

λωνί(ων), όνοκηλωνί(ων), όνοθηλ(ειών), ψορβάδ(ων), βοών έργατ(ικών) και | 4 4 άγε-

λαί(ων), χοίρων, προβ(ά)τ(ων), αιγών, άγελάδ(ων), βουβάλ(ων), λαγω(ών), έλά-

φων, κννών λακωνικ(ών) ή ποιμενικ(ών) καί |4 Β λοιπών τετραπόδ(ων) ζώ(ων), 
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χηνών, νηττών, περδ('ικων), ταών(ων), γεράν(ων), κύκνων, φασσιαν(ών), ορνίθ(ων) 

άγριων ή χειροήθ(ων), |4 6 περιστερών καί λοιπ(ών) πτηνών καί τών εξ αύτ(ών) 

πάντων ώων παροχ(ής) γεννήμ(α)τ(ος) εξ άγορασ'ι(ας) γεγενημ(έν)ον, δόσε(ως) 

\" πάκτ(ον) ή χωροπάκτ(ον), χρεί(ας) κριτών ή (πρώτο)νοτ(α)ρ(ίων) ή έτέρ(ων) 

πρακτ(ό)ρ(ων) ή άρχ(όν)τ(ων), οΐκομοδ(ίου), προσοδ(ίου), άερ(ικον), καπνι(κον), 

|1β άερικοπρατ(ικίου), κωμοδρομ(ικίον), σννων(ής), καστροκτισί(ας), δδοστρω-

(σίας), γεφνρώ(σεως), παροικιατ(ικον), έννομίον, |4 9 φραγγομιτ(ά)τ(ον), φρα-

γε(α)τ(ικον), σιδήρου ή καρφοπετ(ά)λ(ων) καί μαζίον έκβολ(ής) χρειών τών 

χορηγονμ('έ)ν(ων) δικαστ(αΐς) |δ 0 ή πράκτορσ(ιν) ή ετέρ(οις) αρχου(σι), δουξί, 

κ(α)τεπά(νω), στρατ(ηγοίς), άπαιτ(η)τ(αίς) καί λοιπ(οϊς) πρέσβεσ(ιν) εθνών 

διερχομ(έ)ν(οις) ή και |6 1 στρατ(ια) τινι' δόσε(ως) προ(σ)κννητ(ικί)ου, έκβολ(ής) 

χορτασμ(ά)τ(ων), διατροψ(ής) (πρωτο)κεντ(ά)ρχ(ων), (προ)ελενσιμ(αίων), βε-

στι(α)ρ(ι)τών, |5ä μανδατ(ό)ρ(ων) τον δρόμου πρέσβ(εις) άγόντ(ων) ή έξορίστ(ους) 

ή κατά τίνα αλλην χρείαν διερχομ(έ)ν(ων), βασιλι(κών) ^ άν(θρώπ)ων έπί τινας 

άποστελλομ(έ)ν(ων) δουλ(είας) τοϋ δημο(σίου)· έκδανεισμοϋ γεννήμ(α)τ(ος), 

οίνου, κρεών, τυρί(ων) και έτέρ(ων) \Η παντοί(ων) ειδών έξοπλίσε(ως) πλωΐμ(ων), 

τοξοτ(ών), ίπποτοξοτ(ών), ματζουκ(ά)τ(ων), κοντ(α)ρ(ά)τ(ων) καί έτέρ(ων) 

στρατιωτ(ών)' |55 έξωνήσε(ως) ζευγαρ(ίων), σίτ(ου), κριθ(ής), βρώμ(ου), ελαίου, 

οσπρί(ων) παντοί(ων) καί κέγχρου, λιναρ('ιου) καί τον τούτ(ου) σπέρμ(α)τ(ος), 

|5 6 καννάβε(ως) καί τών αλλ(ων) σπερμ(ά)τ(ων), κηρίου ή μέλιτο(ς) παροχ(ής)· 

κοπ(ής) καί κ(α)ταβιβασμοϋ οίααδ(ή)τ(ι)ν(ος) ξνλ(ής) ή μετα\ί1κομιδ(ής) ετέρου 

είδους· κτίσε(ως) χελανδ(ίων), αγραρ(ίων), ζερμών(ων) πολεμι(κών), χαρβι(ών) 

καί λοιπ(ών) αλλ(ων), πρίσεως |58 σανίδ(ων), φοσσάτ(ον) διατρο(ψής) καί άπλή-

κτον έπί πόλεμον άπιόντο(ς) ή καί νποστρέφοντο(ς), καθίσμ(α)τ(ος) καί νποδο-

χ(ής) τών \m έν υπεροχή άρχ(όν)τ(ων), δομεστ('ικων) τών σχολ(ών), δονκ(ών), 

κ(α)τεπ(ά)ν(ω), στρατ(ηγών), κριτ(ών) καί τών άντι(προ)σωπ(ούν)τ(ων) αύ-

τ(οϊς), έποπτ(ών), στρατευτ(ών), |6 0 ορθωτ(ών), άναγραφ(έων), έξισωτ(ών), 

δικαιοφυ(λάκων), συνων(α)ρ(ίων), ώρειαρ(ίων), τοποτ(η)ρ(η)τ(ών), ταξιαρχ(ών), 

τουρμ(α)ρχ(ών), μεραρχ(ών), χα(ρ)τον(λα)ρ(ίων) |β1 τον τε δρόμου καί τών θεμά-

τ(ων), κομ(ή)τ(ων) τής κόρτ(ης), δομεστί(κων) τών θεμάτ(ων), δρονγγαροκο-

μ(ή)τ(ων), π(αρα)φνλ(άκων) καί |8 2 παντός έτερον δονλ(είαν) τοϋ δημο(σίον) 

μεταχειριζομ(έν)ου· άγγαρ(είας), παραγγαρ(είας), ιρωμοζημ(ίας) καί λοιπ(ής) 

άπά(σης) έπηρ(είας) | 6 ; τ ε καί κακώσε(ως), νϋν τέ ούσης καί ές ύστερον έπινοη-

θησομ(έ)ν(ης), καθ(ώς) αν ό καιρό(ς) καί τά πράγματ(α) |β4 έπιζητοΐεν γίνε-

σθ(αι)· διό παρεγγυώμ(ε)θ(α) καί πάντ(ας) εξασφάλιζαμ(ε)θ(α) από τ(ε) των 

κ(α)τά καιρ(ούς) σακε(λλα)ρ(ίων), |6Β γε(νικών) καί στρατ(ιω)τ(ικών) λογοθ(ε)-
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τ(ών) τών επί τ(ής) ήμετ(έ)ρ(ας) αακέ(λλης) καί τοϋ βεστιαρ(ίου), οίκονόμ(ων) 

τών εύα(γών) οϊ(κων), τών επί τ(ών) οίκει(ακών) και τ(ών) |6G έφόρ(ων) τών 

β(ασιλικών) κουρατ(ο)ρ(ιών), είδικ(ών), γηροτρόφ(ων), όρψανοτρόφ(ων), τών επί 

τ(ον) θείου ήμ(ών) ταμείου τοϋ | 6 7 Φν(λακος), κουρατ(ό)ρ(ων) τοΰ οϊ(κου) τών 

Έλευθ(ε)ρ(ίον) καί τών Μαγγ(ά)ν(ων), οΐκιστ(ικών) καί τών νπ' αντ(ους) (πρω-

το)νοτ(α)ρ(ίων), λογαριαστ(ών), χα(ρ)τον(λα)ρ(ίων), |Β 8 βασι(λικών) νοτ(α)-

ρ(ίων) καί νοτ(α)ρ(ίων), τοϋ μηδένα τών άπ(άν)τ(ων) έν οίωδήπ(ο)τ(ε) χρόν(ω), 

καθ' οίονδ(ή)τ(ι)ν(α) τρόπον έπ' άδεί(ας) |"9 εχειν άθετεΐν μερικώς ι) καθ' όλόκλη

ρον τόν πα(ρόν)τ(α) ευσεβή χρυσόβουλλ(ον) λόγον τ(ής) βα(σιλείας) μου, \'" γεγε-

νημένον κατά τόν Άπρίλλ(ιον) μήνα τ(ής) ενδεκάτ(ης) ίνδικτ(ιώ)ν(ος), τον 

,ςψ\εκτον | 7 1 έτους, έν ω καί τό ήμέτερον ευσεβές καί θεοπρόβλητον νπεσημήνατο 

| 7 S κράτος ί 

f Legimus f 

(Ts f 'Αλέξιος έν Χρ(ιατ)ώ τώ Θ(ε)ώ πιστός βααιλ(ενς) καί αυτοκράτωρ 

|7 4 'Ρωμαίων ô Κομνηνός f f. 

[ V e r s o : 

cf. infra (appar. crit.) additionem in B]. 

TESTIMONIA — 1. S' : κατά τον .. . άπόστολον cf. I Cor. 3 9. 

Ante lincam ot' (Καί πάσι μέν... ), add. protocollum MM: 

f Έν ονόματι τοΰ πατρός καί τον νιου καί τον άγιου πνεύματος, 'Αλέξιος πιστός ορθόδοξος βασιλεύς καί 

αυτοκράτωρ 'Ρωμαίων ό Κομνηνός' πάσιν οίς το παρόν ημών ευσεβές επιδείκνυται σιγίλλιονή-

Lineas α' - λε' (quae dosunt in A) edidimus ex Β et (lilteris minoris) ex Γ. 

a-y ϊίροτεινομένοις Β : ποιονμένοις MM (cf. 1. Θ') Γ ΰλοις ΒΓ : ολως Δ MM | κρείττον(ος) Τ MM : κρείττον 

Δ || τώ γαρ ΓΔ : leg. το γαρ \ βοηθον Β : βοηθείας ΓΔ MM |' 8 συνεργεία Γ : συνεργεία MM | μέγα Γ : 

μέγαν Δ MM | diaj'toy^; και πολιτείας Β : πολιτείας καί διαγωγής ΓΔ MM |j e ηγηται ΒΔ : ηγείται MM | 

έπικλίνεσθαι Β : έπικλείεσθε Δ : έπικλύεσθαι MM | δαψιλεΐς ΒΓΔ : δαψιλώς MM || η διαπνρω τυγχάνοντι Β : 

τυγχάνοντι διαπνρω ΓΔ MM | <• λίαν Β : om. ΓΔ MM || ·<· επεζήτει ΒΓ ΜΛ1 : om. Δ |Ι ι» τνγχάνονσαν Β 

ύπάρχουσαν ΓΔ MM | μέν Β : γαρ ΓΔ MM || « οία ΒΓ : om. Δ MM || ι ί καί το μή Β : καί μή ΓΔ MM | 

άπωκίσθαι Β : άπωκείσθαι ΓΔ : άττοκεΐσθαι MM j| *•-& ola καί οαα Β : 8σα καί οία ΓΔ MM | μέν ΒΓ : om 

MM li" αύτη Β : ταύτχι ΓΔ MM | ola καί όσα τυγχάχουαιν Β : όσα καί οία είσιν ΓΔ MM || *ν τής τούτου έπα-

κονσασα παρακλήσεως ή ημών θεοσέβεια Β : om. ΓΔ MM Ι * 8 προσαφορισθήναι τω Β : προσαφορισθήναι μεν 

τω ΓΔ MM || « όθενδήποτε αντω προσεκτήθηααν ΒΓ MM : όθενδήκοτε προαεκτήθτ\ααν Δ || * Ϊ αυτής τής πε· 

ριοχής ΒΓ : αυτής περιοχής Δ MM (cf. MM, pag. 432) || »ξ [τ]έ καί Β : μέν καί ΓΔ MM |Ι χξ/κιι τα τ,], 

αυτής νήσου άπαντα Β : rd ταύτης άπαντα ΓΔ MM [| *Ί τέλη ΒΓ MM : τε Δ ' προσγραφής ΒΓ : προγραφής 

Δ MM | λογισίμον ΒΓ : λογισήμου Δ : λογιστικού MM || "Ο Κωνσταντίνου ΒΓΔ : Κωνσταντινουπόλεως MM J, 

λα από γε τής ΒΓ MM : από τήί Δ | καί είς τους εξής ΒΓ MM : καί έξης Δ || λγ έν ταύτη Β : έν αυτή ΓΔ 

MM | λαίτών ΒΓΔ : λαϊκών MM | λόγω Β MM : λόγου ΓΔ || λδ αύτή Β : ταύτη ΓΔ MM |, 
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Lineas 1-74 edidimus ex A et (litteris minoris) ex B. 

3 εϋνούχοις καί παισ'ι ΑΒΔ : natal καί εύνονχοις Γ MM || 4 ταύτην AB MM : om. ΓΔ j | 5 ώς εϊρηται, τών 

μισθίων AB MM : τών μισθίων, ώς εϊρηται ΓΔ || 9 άνήρ ΒΓ MM : om. Δ || 12 τούτω θεός ΑΒΓ MM : τούτω 

καί θεάς Δ | ταύτην AB MM : ταϋτα ΓΔ | εΰρ [?] Α : κανείς ΒΓΔ MM || 13 έκ λυπρας και τραχείας ΒΓΔ : 

om. MM II 14 ύπ' αυτόν Β MM : ύπ' αύτώ Γ : ύπ' αύτοΰ Δ || 17/18 προσεκτήθηααν ΑΒΓ MM : προσεκτή-

σαμεν Δ || 20 δεσποζομένων παρ' αύτοΰ μέχρι τοϋ νυν ΒΓΔ MM : in Α locus corruptus || 21 αύτώ AB MM : 

om. ΓΔ | παρά τής ημών γαληνότητος AB MM : παρά τής βασιλείας μου ΓΔ || 22 αχρι ΑΒΓ MM : μέχρι Δ |̂  

23 τούτων AB MM : om. ΓΔ || 38 μιτάτου ΑΒΓ : μιτάτων MM || 39 'Ρώς ΑΒΓ : Ρώσων MM || 40 άντι-

μιτατικίου ΑΒΓ : άντιμιτατατικίων MM | φραγγιατικον ΑΒΓ : φραγγιατών MM || 40 /41 άπομιτατικίου ΑΒΓ : 

άπομιτάτων MM || 44 βουβάλων ΑΒΓ : βονβαλίων MM || 47 οίκομοδίον ΑΒΓ : οίκομόδου MM | προσοδίου 

ΑΒΓ : προσόδου MM | καπνικού ΑΒΓ : καπνικών MM || 48 άερικοπρατικίον ΑΒΓ : άερικοπρατών MM | γε

φυρώσεως ΑΒΓ : γεφυρών MM (cf. MM, pag. 432) || 49 φραγεατικοΰ ΑΒΓ : φραγετικοϋ MM || 50 κατεπάνω 

AB : κατεπάνοις Γ MM Ι πρέσβεσιν AB : πρέσβευσιν Γ MM || 59 υπεροχή ΑΒΓ : ύπεροχαΐς MM || 66 κου-

ρατ(ο)ρι(ών) AB : κουρατάρων Γ : κουρατορίων MM (cf. MM, pag. 432) | βασιλικών κουρατοριών, ειδικών 

nos : βασιλικών, κουρατορίων ειδικών MM || 70 ,ςφ\εκτου AB : ,ςφ\ς' Γ MM || 

In Β post κράτος (1. 72 Α = 1. 62 Β) additio : 

είχ(ε) τα σύνηθ(ες) κανίκλωμ(α) f ή ύπογρα(φ)ή δι' έρνθρ(ών) γραμμάτ(ων) τ(ής) βα(σιλικής) χ(ειρος) 

f 'Αλέξιος έν Χ(ριστ)φ τω Θ(ε)ώ πιστός | 6 3 βασιλεύς καί αυτοκράτωρ 'Ρωμαίων ό Κομνψά(ς) f εΐχ(ε) 

καί βούλλ(αν) χρυ(αήν) άπχ\ωρημ(έ)ν(ψ) δι' όξεί(ας) μετά(ξης) εχουσαν έν μ(έν) τώ | 6 4 évi μέ(ρει) τ(ον) 

Χ(ριστο)ν καθήμ(ε)ν(ον) επί θρόνου, έν δέ τώ έτέρω τ(ον) βα(σι)λ(έα) στασείδ(ιν) f εΐχ(ε) εξωθ(εν) τα 

κατεατρώθ(η) f κατε(ατρώθη) είς τ(ο) σέ(κρε)τ(ον) τοϋ γεν(ικοϋ) λογοθεσ(ίου) κ(α)τ(ά) τ(ήν) | Μ κθ'*Μ 

μη(νάς) Άπριλλ(ίου) (Ίνδικτιώνος) ια' f τοΰ μυστικού f κατεστρωθ(η) είς τ(ο) σέ(κρε)τ(ον) τ(ών) 

οίκει(ακών) ε'ις μή(να) Άπρίλλι(ιον) (Ίνδικτιώνος) ia'<is) f κατεστρώθ(η) ε'ις τ(6) αέ(κρε)τ(ον) τοΰ στρα-

τιωτ(ικοϋ) λογοθ(εσίου) | β β είς μή(να) Άποίλλι(ιον) (Ίνδικτιώνος) ta'i(ve) κατε(στρώθη) είς τ(ά) σέ(κρε)-

τ(ον) τ(ής) βα(αιλικής) σακέ(λλης) κ(α)τ(ά) τ(ήν) κθ'^Μ μη(νος) Άπριλλ(ίον) (ίνδικτιώνος)ι a''(vsì. |67 In 

fine altera manu: f ό κριτ(ής) τοΰ βηλ(ου) καί επί τ(οΰ) ίπποδρόμ(ου) Μιχίαήλ) ô Άλωπ(ος) το παρόν 

ίσον τφ έμψανισθ(έν)τ(ι) μ(οι) (πρω)τ(ο)τύπψ | 6 8 Ίσάζ(ων) εύρων ύπέγρα(ψα) f f 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΑΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. — 1. Παράδοοις τον έγγραφον. Έ κ τών αντιγράφων 

τό Β είναι κεκυρωμένον άντίγραφον τοΰ Ι Α ' αι. (ώς δεικνύει ή γραφή αύτοΰ) καί δή τοΰ 1097, 

ώς άπέδειξεν ή άνάγνωσις της έπί τοΰ νώτου χρονολογημένης έπικυρώσεΤως, ουχί δέ μεταγενέ-

στερον (σύγχρονον προς τά Δ καί Ε ) , ώς ύπεστήριξεν ό D ö 1 g e r {Patmos, σελ. 3 3 7 ) . Τό άντί

γραφον Γ, ώς ανήκον εις τό μακρόν είλητάριον τοΰ αρχείου της έν Π ά τ μ φ μονής (ανωτέρω, άρ. 

5, άντίγραφον Β ) , είναι κεκυρωμένον άντίγραφον τοΰ 1 1 0 0 ή 1115,ήτοι κατά ολίγα μόλις ετη μετα-

γενέστερον τοΰ Β. Τό άρχικόν πρώτον τμήμα τοϋ αντιγράφου Δ ανήκει πιθανώς εις τόν Ι Δ ' αιώνα. 

Πάντως, επειδή είναι κολοβόν καί συνεπληρώθη τόν Ι Θ ' αιώνα κατά τό κ ά τ ω τμήμα αύτοΰ, δέν 

γνωρίζω αν ήτο κεκυρωμένον ή άπλοΰν άντίγραφον. Εικάζω δτι ήτο άπλοΰν, διότι εις τα κολλή

ματα δέν φέρει επικυρώσεις. — Τ α Ε, Ζ καί Η είναι αντίγραφα τοΰ Ι Θ ' ή Κ' αιώνος, έ'χουν δέ 

πλείστα σφάλματα εις τήν μεταγραφήν καί, ώς εικός, δέν λαμβάνονται ύπ ' όψιν κατά τήν παροΰ-

σαν εκδοσιν. Ή έ'κδοσις MM έβασίσθη, κυρίως, έπί τοΰ Γ καί Δ (πρβλ. κριτ. υπόμνημα). 
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Κατά τόν D ö 1 g e r {αυτόθι) έκ τοΰ κειμένου τοΰ χρυσοβούλλου τούτου προήλθε, μετά τίνων 

προσθηκών, τό κείμενον πλαστού χρυσοβούλλου τοΰ 'Αλεξίου Α' Κομνηνού φέρον χρονολογίαν 

1086 (το τοϋ αρχείου τής Μονής ύπ* άρ. 42 καί 44). Τοϋτο δμως δέν είναι ακριβές. Βλ. κατωτέρω 

σχόλιον ύπ'αριθ. 11 καί Παράρτημα, έγγραφον ύπ'άρ. Α). 

2. Al ênl τοϋ νώτου τοϋ Α κ α τ αατρ ώα εις. "II κακή κατάστασις τοΰ Α δέν επέ

τρεψε τήν άποκόλλησιν αΰ·7θο έκ τοΰ χάρτου συντηρήσεως. Τό Β δμως παραδίδει τάς έπί τοΰ 

νώτου καταστρώσεις τοΰ Α : είχε έξωθεν τό κατεστρώθη' f κατεστρώθη είς το σέκρετον τον γενι

κού λογοθεσίον κατά τήν κθ'την μηνός 'Απριλλίον, Ίνδικχιώνος ια'· f τον μυστικόν' f κατεστρώθη 

εις το σέκρετον τών οίκειακών είς μήνα Άπρίλλιον, Ίνδικτιώνος ta'' f κατεστρώθη είς το σέκρετον 

τον στρατιωτικού λογοθεσίον είς μήνα 'Απρίλλιον, ίνδικτιώνος ta'' f κατεστρώθη είς το σέκρετον 

τής βασιλικής σακέλλης κατά τήν κθ'την μψός 'Απριλλίον, Ίνδικτιώνος ια'της f (πρβλ. καί παρα

τηρήσεις είς έγγραφον ύπ' άρ. 9). Εικάζω δτι αύται εΐχον γραφή εις τό έλλεΐπον σήμερον άνω 

τμήμα τοΰ χρυσοβούλλου. Ή υπογραφή τον μυστικού ίσως έ'κειτο έπί χοΧλτ)μο:τοζ. 

3. Ή ini τοϋ νώτον τοϋ Β è π ιαν g ω ο ι ς.—• Έ π ί τής πρόσθιας Οψεως τοΰ αντι

γράφου τούτου, υπογράφει, δια τής Ίδιας αύτοΰ χειρός, ό κριτής τοϋ βήλον καί έπί τοϋ Ιππο

δρόμου Μιχαήλ ό Άλωπός. Υπογράφει καί έπί τοϋ νώτου, έπί τών δύο κολλημάτων, κατά 

ιδιάζοντα τρόπον, κατανέ(Αων τάς φράσεις είς τό άκρον αριστερή καί είς τό άκρον δεξιά : 

άντεβλήθη παρ' ημών ό κριτής τοϋ βήλον 

μψί Μαίω, Ινδικτιώνος ε'της, ίτει ς%ε'τ<*> καί έπί τον ιπποδρόμου 

Τήν αυτήν διάταξιν έχουν συνήθως αί έπί τοΰ νώτου διευθύνσεις (αί έξωθεν έπιγραφαί) απο

δεκτών γραμμάτων βλ. π.χ. βασιλικον τοΰ Ίσαακίου τοϋ 'Αγγέλου προς τήν κοινότητα Γενούης 

τοΰ έτους 1192 ( D ö l g e r - K a r a y a n n o p u l o s , Urkundenlehre, αρ. 46), γράμμα τοΰ ιερέως 

Νικήτα Καραντηνοΰ τοΰ ΙΓ" αιώνος έκ τοΰ Πατμιακοΰ αρχείου (MM, σελ. 197 - 198. — Ν υ σ τ α -

ζ ο π ο ύ λ ο υ , Γράμμα Καραντηνοΰ, σελ. 287 κέ.). 

21ΧΟΛΙΑ. — Τό έκδιδόμενον ένταϋθα χρυσόβουλλον απελύθη κατ' Άπρίλιον τοΰ 1088, κα

τεστρώθη τόν αυτόν μήνα εις τα διάφορα σέκρετα (βλ. κριτικόν υπόμνημα καί άρ. 48), ή νήσος 

8μως παρεδόθη είς τόν Χριστόδουλον μάλλον μετά τόν Φεβρουάριον τοΰ 1089, ώς μαρτυρεί τό 

πρακτικόν παραδόσεως (βλ. κατωτέρω, έγγραφον ύπ' άρ. 51 ), τό γενόμενον παρά τοϋ κριτον 

καί άναγραφέως τών Κυκλάδων νήσων Νικολάου τοΰ Τζάντζη, ίσως δέ καί μετά τόν Μάιον τοΰ 

1089, τ.έ. μετά τάς ενεργείας τοΰ Χριστόφορου τοΰ Κοψηνοΰ (βλ. άρ. 54). 

.ί. Τμήματα τοΰ χρυσοβούλλου τούτου παραδίδονται είς πατριαρχικόν σιγίλλιον Μελετίου 

τοΰ Πήγα, τοΰ 'Ιανουαρίου 1597 (MM, σελ. 283) καί εις μεταγενέστερα πατριαρχικά σιγίλλια 

(π.χ. τοΰ έ'τους 1762, MM, σελ. 340). 

2. (στ. ιβ') : Τους λόγους δι' ους ό Χριστόδουλος προετίμησε τήν Πάτμον ώς τόπον διαμονής 

άναπι;ύσσει καί έν τη Ύποτυπώσει αύτοΰ (MM, σελ. 64). 

3. (στ. ιζ ' ) : προσήλθε τή ßaaihia μου. — Λεπτομέρειας περί τής συναντήσεως τοΰ Χριστο

δούλου μετά τοΰ αύτοκράτορος παρέχει ή Ύποτύπωσις τοΰ Χριστοδούλου (MM, σελ. 6 4 - 6 5 ) καί 

ό Βίος αύτοΰ (έκδ, Βοΐνη, σελ. 122 κέ.). Συμφώνως προς τά κείμενα ταΰτα, ό αυτοκράτωρ κατά 

9 
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τήν συνάντησιν έκείνην προέτεινεν αρχικώς είς τόν Χριστόδουλον δπως, αντί τής Πάτμου, μεταβή 

είς τόπον τής Θεσσαλίας λεγόμενον Κελλ'ια ή Ζαγορά (βλ. σχετικώς Β ρ α ν ο ύ σ η , Le mont des 

Kellia, Zbornik Radova 8/2, 1964, σελ. 459-464) . Τοϋτο δμως άπέρριψεν ό Χριστόδουλος. 

4. (στ. ιη' - ιθ') : άφορισθήναι τώ δημοσία) τα εν τή νήσω Κω . . . Πράγματι ό Χριστόδουλος 

παρέδωκε πάσας τάς έν Κω κτήσεις αύτοΰ είς τό δημόσιον. 'Αλλ' ώς έκτίθησι έν τή Ύποτυπώσει 

καί τώ Κωδικέλλω αύτοΰ (MM, σελ. 66 καί 88), οί άκολουθήσαντες αυτόν μοναχοί, μετ' ολίγον, 

μή υπομένοντες τό άγονον τής Πάτμου, ήρχισαν νά αποχωρούν. Δια τοΰτο ό Χριστόδουλος, συντάσ

σων τόν Κωδίκελλον, ζητεί, ϊσως τη προτροπή τών μοναχών, δπως ό αυτοκράτωρ άποδώση εις 

τους μοναχούς τής Πάτμου τάς πλούσιας κτήσεις τής Κώ. 'Επειδή πάντως άπό τοϋ έ'τους συντά

ξεως τοΰ Κωδικέλλου (1093) καί μετέπειτα ουδεμία μαρτυρία ύπάρχ/t περί τών έν Κώ μοναστι

κών ιδρυμάτων καί κτήσεων τοΰ Χριστοδούλου, φαίνεται δτι ό αυτοκράτωρ απέρριψε τήν αϊτησιν. 

Πολύ βραδύτερον, μετά Ινα καί ήμισυν αιώνα περίπου, τώ 1258, ή μονή Πάτμου άποκτ^ μετόχια 

έν Κφ ( Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος Χριστόδουλος, σελ. 72 κέ. καί έγγραφα ύπ'άρ. 14 καί 15). 

5. (στ. ιθ' - κε' ) : ή δωρεά τής Πάτμου. — Ό 'Αλέξιος ό Κομνηνός παρεχώρησεν εις τόν Χρι

στόδουλον τήν νήσον Πάτμον κατά πλήρη καί διηνεκή κυριότητα, άπηλλαγμένην φορολογικών 

επιβαρύνσεων, διατάσσων όπως εκκοπώαιν άπαττα τα δημόσια τέλη, κλπ. Δυνάμει τούτου, κατά 

T Ò v O s t r o g o r s k y {Immunité, σελ. 189-190), ό Χριστόδουλος υποκαθιστά, τρόπον τινά, έν 

Πάτμφ πασαν κραηκήν καί δικαστικήν έξουσίαν. 

β. {στ. κς·')': διακράτησις. — Περί τής σημασίας τοΰ δρου βλ. Actes de Lavra2, άρ. 4. 

7. (στ. κζ' κέ. ) : εκκοπήναι [. . . ] και λογισθήναι [.. . ] τά [. . . ] δημόσια τέλη καί βάρη 

[ . . . ] , τής προσγραφής τον λογισίμον γινομένης [. . . ] δια κινναβάρεως χειρί Κωνσταντίνου Χοι-

ροσφάκτου . . . : Ένταΰθα νοείται ή συνήθης διαδικασία, ή οποία εΐπετο τής δωρεάς καί παραχω

ρήσεως έξκουσιών κλπ. παρά τοΰ αύτοκράτορος. Ή κατάστρωσις τών κτημάτων τούτων ώφειλε 

νά διαγραφή έκ τών σεκρετικών χαρτιών, εκ τών προσφορών τιρακχικων απαιτήσεως τοϋ θέματος 

κλπ., ώστε νά μή εγείρουν είς τό μέλλον έπ' αυτών αξιώσεις οί εισπράκτορες τών φόρων, κ.α. 

Δια τοΰτο καί είς τήν παροΰσαν περίπτωσιν, μετά τήν άπόλυσιν τοϋ χρυσοβούλλου περί δωρεάς 

της Πάτμου, ό αυτοκράτωρ απέλυσε πιττάκια προς τά σέκρετα (τών οίκειακών, τοΰ γενικού λογο

θεσίον, τοΰ στρατιωτικού λογοθεσίον καί τοΰ τής βασιλικής σακέλλης), δια τών οποίων έκοινο-

ποίει τήνγενομένην δωρεάν καί παροχήν έξκουσιών, ώριζε δέ δπως ό χρυσόβουλλος λόγος καταστρω-

θή είς τα έν λόγφ σέκρετα καί δοθοΰν κεκυρωμένα αντίγραφα τών πιττακίων είς τόν Χριστόδου

λον, όπερ καί έγένετο (βλ. κατωτέρω, άρ. 48). Συνήθως ή σημείωσις εις τα σεκρετικά χαρτιά 

κλπ. (ή προσγραφή) έγίνετο δια κινναβάρεως, εάν κατωνομάζετο ό ένεργήσας τήν προσγραφην 

άξιωματοΰχος (ώς έν προκειμένω ό Κωνσταντίνος ό Χοιροσφάκτης). Έ ν τοιαύτη περιπτώσει 

πρόκειται περί τοϋ εκφωνονμένον λογισίμον {Tractatus Dölger, σελ. 117). 'Εάν ή προσγραφή 

έγίνετο διά μέλανος'(= άνεκφώνητον λογισίμον), συνήθως δέν άνεφέρετο τό δνοματοΰ αξιωματούχου. 

'Υπάρχουν δμως και εξαιρέσεις, καθ' ας (ώς π.χ. έν Actes de Lavra2, άρ. 48, στ. 17, 18) ή δια 

μέλανος προσγραφή φέρει καί τό όνομα τοΰ αξιωματούχου. Τό φαινόμενον προσπαθεί νά έρμη-

νεύση ό S v o r o n o s (Δοχή, σελ. 105). Πρβλ. καί L e m e r l e , Histoire agraire,!, σελ. 264. 

O s t r o g o r s k y , Immunité, σελ. 182 κέ. 

8. (στ. κθ' ) '. χειρί τοΰ πρωτοπροέδρον Κωνσταντίνου και επί τών δεήσεων τοϋ Χοιροσφάκτου, 

τοϋ οικείου ανθρώπου τής βασιλείας μου. — Εις τήν Ικδοσιν τών Miklosich καί Müller έπλάσθη 
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κατά παρανάγνωσιν τοϋ ονόματος Κωνσταντίνος ό ανύπαρκτος τίτλος τοΰ πρωτοπροέδρον Κων-

αταν ηνουπόλεως. Τοΰτο επεσήμανε καί διώρθωσεν ό D i e h l (Remarques sur deux chartes by

zantines de Patmos, Byzantion 4, 1927/8, σελ. 1 - 6) 1. Ό Χοιροσφάκτης άνήκεν είς τήν γνω-

στήν οίκογένειαν, τής όποιας πολλά μέλη (Λέων, Ευστράτιος, κλπ.) διαπρέπουν κατά τόν ΙΑ' 

αιώνα, καί ένωρίτερον, ώς ό έπί Λέοντος Τ' τοΰ Σοφοΰ Λέων. Ό Κωνσταντίνος είχε διατελέσει 

πραίγ.ωρ 'Ελλάδος και Πελοποννήσου, ώς μαρτυροΰν σφραγιστικά μνημεία (S c h l u m b e r g e Γ, 

Sigillographie, σελ. 188 καί 636 καί M o r d t m a n n έν Revue Archéologique, 2, 1877, σελ. 

48) καί σχετική μνεία έν τώ βίω τοΰ οσίου Μελετίου τοϋ Νέου ( Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ Π α π α δ ο 

π ο ύ λ ο υ , Συμβολαί είς τήν ίατορίαν τον μοναχικοϋ βίου έν 'Ελλάδι, 'Αθήναι 1935, σελ. 62 ). —· Ύπό 

'Αλεξίου τοΰ Κομνηνού εστάλη νά διαπραγματευθή μετά τοΰ Βρυεννίου (Βρυέννιος, σελ. 130). 

Άργότερον, ό αυτός Κωνσταντίνος, ή άλλος τις ομώνυμος, εστάλη προς τόν Έρρΐκον τόν Δ' τής 

Άλαμανίας ('Αλεξιάς, Γ", 10,1 : έκδ. Leib, τόμ. Α', σελ. 134). 'Υπό τοΰ Diehl ταυτίζεται 

προς τόν ύπό τής "Αννης Κομνηνής μνημονευόμενον Κωνσταντϊνον πρωτοπροέδρον καί κατεπάνω 

τών αξιωμάτων (ένθ' άνωτ.). Πρβλ. Χ ρ ι σ τ ο φ ι λ ο π ο ύ λ ο υ , Σύγκλητος, σελ. 86 καί G a u 

t i e r έν REB 29 (1971), σελ. 251-252. — Περί τ<Λ επί τών δεήσεων καί τής συμμετοχής αύτοΰ 

εις θέματα τ ή ; αυτοκρατορικής γραμματείας βλ. D ö l g e r , Kodikellos, σελ. 63, καί G u i l 

l a n d , Le maitre des requêtes, Byzantion 35 (1965), σελ. 97 - 118. Πρβλ. αντιστοίχως καί 

D a r r o u z è s , Όφφίκια, σελ. 378 - 379. — Περί πρωτοπροέδρον βλ. ανωτέρω, έγγρ. 1, σχόλ. 7. 

Περί τής ειδικής σημασίας τοΰ δρου οικείος άνθρωπος βλ. V e r p e a u x , Les oikeioi. 

9. (στ. λβ') : άπεαπασμένη τών βασιλικών δικαίων. — Κατά τήν Ύποτύπωσιν τοΰ Χρι

στοδούλου (MM, σελ. 65) τό νησίον ή Πάτμος παρεχωρήθη εις τόν Χριστόδουλον τών δ η μ ό

σια κ ών δικαίων καθάπαξ άποσπααθέν. 

10. (στ. λγ' κέ.) : Ή Πάτμος, συμφώνως προς δσα ορίζει τό παρόν χρυσόβουλλον, ώφειλε 

νά κχτοικηθή μόνον ύπό μοναχών. Τό αβατον τοΰτο ΐσχυε καί δι' άλλα μοναστικά κέντρα, π . χ . 

διά τό "Αγιον "Ορος (βλ. Σ. Π α π α δ ά τ ο υ , Το αβατον τοϋ 'Αγίου "Ορους, Θεσσαλονίκη 1969. 

Actes de Lavra2, σελ. 50), δια τάς μονάς τοΰ Λάτρου (βλ. NE 12, 1915, σελ. 202), διά τήν έν 

Κύπρω μονήν Μαχαιρά (MM, τόμ. Ε', σελ. 421), τήν έπί τοΰ Μενοικέως μονήν Προδρόμου (βλ. 

Byzantion 12, 1937, σελ. 51) κ . ά . 

11. (στ. 16 ) : Καθ' ά ορίζει έν τω εγγράφω τούτω ό αυτοκράτωρ, ή έν Πάτμφ μονή αγίου 

'Ιωάννου τοϋ Qzohòyon δέν έδικαιοΰτο νά απόκτηση, πλην τής Λειψούς καί τών έν Λέρω κτημάτων, 

νέας κτήσεις. Τοΰτο τονίζεται δις (στ. 16 καί 23 - 24). Παρόμοιος περιορισμός άπαντα καί εις 

τυπικά άλλων μονών, ώς π.χ. τής έπί τοϋ 'Αγίου "Ορους μονής Μεγίστης Λαύρας {Actes de Lavra2, 

σελ. 17). Μετά παρέλευσιν ενός περίπου αιώνος οί μοναχοί τής Πάτμου εγέ^οντο κύριοι πολλών κτη

μάτων καί μετοχιών έν Κρήτη, έν Πύργφ καί έν Φυγέλοις τής Μ. 'Λσίας, έν Κώ, έν Λήμνφ, κλπ. 

Εικάζω δτι, επειδή ακριβώς τό ΐδρυτικόν χρυσόβουλλον τής έν Πάτμω μονής περιείχε τόν περιο

ριστικών τούτον δρον, έχαλκεύθη μεταγενεστέρως χρυσόβουλλον τοϋ αύτοΰ δήθεν αύτοκράτορος'Αλε

ξίου τοΰ Κομνηνοΰ (Παράρτημα, έ'γγρ. Α), φερόμενον μάλιστα ώς άπολυθέν τφ 1086, δυνάμει τοΰ 

οποίου οί μοναχοί τής Πάτμου κατεϊχον κτήματα καί μετόχια έν Στροβίλω, Κω, Κρήτη καί Λήμνω. 

1. Έκ παραδρομής μάλλον 6 D ό 1 g e r (FinanzVerwaltung, σελ. 146) έπανέλαβεν αρχικώς τήν έσφαλ-

μένην άνάγνωσιν τών Miklosich ν.αΧ Müller, ένω βραδύτερον, êv τη ειδική περί Πατμιακών έγγραφων μελέτη 

του (Patmos, σελ. 338), άνέγνωσεν ορθώς το Κωνσταντίνος κλη. 
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12. (στ. 30, 33 - 35) : αύτοδέσποτος και αυτεξούσιος. —Ή μονή Πάτμου διά τοΰ παρόντος 

χρυσοβούλλου άνεγνωρίζετο ώς αύτοδέσποτος καί αυτεξούσιος. Άργότερον (τω 1132) έγένετο δια 

πατριαρχικοΰ σιγιλλίου τοΰ πατριάρχου 'Ιωάννου τοϋ 'Αγαπητού σταυροπηγιακή (MM, σελ. 101 -

103· περί σταυροπηγίων βλ. B e c k , Kirche, σελ. 129 κέ.). 'Αλλά, κατά τήν διαδρομήν τών 

αιώνων, πολλάκις αρχιερείς ή άλλοι άξιωματοΰχοι επεδίωξαν δπως υπαγάγουν αυτήν ύπό τήν 

δικαιοδοσίαν των : π . χ . ό επίσκοπος 'Ικαρίας έπί καθηγουμένου Θεοκτίστου (περί τά μέσα τοΰ 

IB' αιώνος) επέτυχε τήν ύπ' αυτόν ύπαγωγήν τής μονής έπί τι διάστημα, δυνάμει διαλύσεων 

γενομένων μεταξύ Θεοκτίστου καί τοΰ 'Ικαρίας (κατ' έμέ μετά τό 1132 καί πρό τοΰ 1158' βλ. Β ρ α

ν ο ύ σ η, 'Ανέκδοτος κατάλογος, σελ. 151-152). Τό αυτό προσεπάθησε νά έπιτύχη καί άργότερον 

ό επίσκοπος Λέρου Νείλος, ώς παραδίδει πατριαρχικόν σιγίλλιον, άπολυθέν έπί καθηγουμένου Γερ

μανού (περίπου 1258 - 1280' βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος XριaτóδoυL·ς, σελ. 171 -178). 

13. (στ. 37 κέ. ) : Ό παρατιθέμενος ένταΰθα κατάλογος φόρων καί άλλων υποχρεώσεων, ών 

απαλλάσσεται ή μονή, αποτελεί τήν πλέον μακράν καί λεπτομερή σφζομένην άναγραφήν παρο

μοίων φόρων ( O s t r o g o r s k y , Immunité, σελ. 188). — 'Εν τούτοις δέν περιέχει τάς εΐδικάς 

έκείνας φράσεις τάς άπαγορευούσας ρητώς τήν προσέλευσιν είς τήν νήσον τών πρακτόρων καί 

λοιπών υπαλλήλων ( π . χ . τό μή είσέρχεσθαι, περί οδ βλ. σχόλιον εις τό ύπ' άρ. 10 έγγραφον). 

'Αλλά τφ 1158 οι μοναχοί τής Πάτμου διατείνονται δτι, συμφώνως προς τό Ίδρυτικόν χρυσόβουλ

λον 'Αλεξίου τοϋ Α', ή Πάτμος ήτο ελευθέρα καί αντοδέσποτος και παντί [πο]δί1 πρακτόρων ή 

άναγραφεων ήκιστα βάσιμος (κατωτέρω άρ. 20, στ. 4 - 5 ) . 

14. (άντίγραφον Β) : Μιχαήλ ό 'Αλωπός. — Ό κριτής τοϋ βήλου καί επί τοϋ Ιπποδρόμου Μι

χαήλ ό 'Αλωπός δέν είναι άλλοθεν, καθ' δσον γνωρίζω, γνωστός. Πολλά μέλη τής αυτής ίσως οι

κογενείας διαπρέπουν κατά τόν ΙΑ', IB' καί ΙΓ ' αιώνα.'Αναφέρω ενδεικτικώς : α') τόν κονράτορα 

'Αλωπόν, ό όποιος ήτο διοικητής Μυτιλήνης κατά τό 1088 - 1089, δτε επετέθη κατά τής νήσου 

ό Τζαχας ('Αλεξιάς, Ζ', 8,1 τόμ. Β', σελ. 110)' β') τόν λογοθέτην τον δρόμον 'Αλωπόν, προς 

δν έπιστέλλει ό Μιχαήλ ό Ψελλός ( Σ ά θ α , Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. Ε', σελ. ξς·')' γ ' ) τόν 

Βασίλειον 'Αλωπόν, πρωτοβεστάρχην, κριτήν τοϋ βήλον καί έπί τοϋ ιπποδρόμου καί τών Κιβυρ-

ραιωτών ( L a u r e n t έν ΕΟ 31, 1932, σελ. 439 -440) ' δ') τόν Ίωάννην 'Αλωπόν, κριτήν τον 

βήλου καί έπί τοΰ ιπποδρόμου έπί Μανουήλ Κομνηνού ( L a u r e n t , Orghidan, άρ. 412). 

ε') Ίωάννην 'Αλωπόν, προκαθήμενον Σμύρνης, κάτοχον προνοίας παρά τήν Μάνταιαν (ΙΓ' αι., 

A h r w e i l e r , Smyrne, σελ. 157). — Πρβλ. καί L e m e r i e, Actes de Kutlumus, σελ. 15 καί 

L a u r e n t , ëvO' άνωτ. — Περί τών καθηκόντων τοΰ κριτοϋ τοϋ βήλου καί επί τοϋ ιπποδρόμου 

βλ. D ö 1 g e r, Schatzkammer, άρ. 57. — Ο i k ο n ο m i d è s, Listes de préséance, σελ. 322 - 323. 

Ιδ. Είς τό κείμενον τοΰ εκδιδομένου χρυσοβούλλου παρατηροΰνται ένιαχοΰ ρητορικόν οφος 

καί γλωσσικοί αρχαϊσμοί συνήθεις μέν είς τά προοίμια, άλλα σπάνιοι είς τό κύριον σώμα τών 

τοιούτων εγγράφων : λυπράν, πίειραν (στ. ιβ'), άρκύων (στ. λβ'), αζυγες (στ. λε'), κατά τής 

ψυχής άναρριπίζονται πόλεμοι (στ. 3 - 4 ) , κ.ά. 

'Από γλωσσικής πλευράς έπισημαίνομεν ωσαύτως τόν τύπον λαϊτών (στ. λγ' : λαϊκών παρά 

MM), έκ δέ τοΰ αντιγράφου Β τό άθησαύριστον επίρρημα ατασείδιν (γρ. στασίδην) = ιστάμενος 

(βλ. κριτικόν υπόμνημα). 

1. Ουχί παντί [προσώπφ], ώς συνεπλήρωσαν οί MM. 
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χρυσόβουλλος λόγος (στ. 5 καί 40 ) 'Απρίλιος, Ίνδ. ια' 

6596 (1088) 

Ό αυτοκράτωρ παρέχει είς τήν έν Πάτμφ μονήν τό δικαίωμα νά κατέχη ίδιόκτητον πλοϊον, 

χωρητικότητος πεντακοσίων περίποο μοδίων, εις ô χορηγούνται φορολογικαί άτέλειαι. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. — Τό χρυσόβουλλον τοΰτο σώζεται έν πρωτοτύπφ, άλλα καί 

είς τέσσαρα παλαιά αντίγραφα. 

Α . Πρωτότνηον (άρχεϊον Μονής, άρ. 10). — Χάρτης, χρώματος ύπολεύκου προς τό καστανό-

χρουν. Σημεριναί διαστάσεις : 0,915 Χ 0,30. Γεγραμμένη επιφάνεια : 0,735 Χ 0,25. Περιθώρια 

αριστερή (0,025) καί δεξιφ (0,025). Έ κ τοϋ έκπεσόντος άνω μέρους άνεΰρον καί δι' είδικοΰ συν-

τηρητοϋ έπανεκόλλησα είς τήν οίκείαν θέσιν δύο τεμάχια : τεμάχιον τοϋ άνω δεξιοϋ τμήματος 

διαστάσεων 0,20 Χ 0,30, περιέχον τάς τελευταίας λέξεις τών στ. 1 - 1 1 καί έτερον τοΰ άνω αρι

στερού τμήματος, περιέχον τάς πρώτας λέξεις τών στ. 12 - 15. Ούτω συνεπληρώθη σχεδόν όλό

κληρον τό κείμενον τοϋ εγγράφου (ελλείπει μόνον τό πρωτόκολλον), τό δέ μήκος αύτοΰ, μετά 

τήν συγκόλλησιν τών δύο τεμαχίων, άνήλθεν είς (0,200 + 0,915 = ) 1,115. 'Αποτελείται έκ τριών 

τεμαχίων (0,60 + 0,365 + 0,150). Τά άνω έκολλήθησαν επί τών κάτω. Έ κ τοΰ γενομένου προ

χείρου έλεγχου δέν κατέστη δυνατόν νά διαπιστωθή αν τά κολλήματα φέρουν σημειώματα. Μελάνη 

α') μαύρη ή τοϋ κειμένου' β') διά κινναβάρεως κεραμόχρου ανοικτής αί λέξεις λόγος (στ. 5), 

λόγου (στ. 40), 'Απριλλίον (στ. 41), ενδέκατης (στ. 41), τό legimus (στ. 43) καί ή υτζογρχψή τοΰ 

αύτοκράτορος (στ. 44 - 45). — Γραφή περίτεχνος καί έπιμεμελημένη, ή τής αυτοκρατορικής γραμ

ματείας τοΰ τέλους τοϋ ΙΑ' αιώνος. 'Ορθογραφία. Τονισμός κατά τό πλείστον ορθός. Αί συνήθεις 

συντμήσεις τοϋ τέλους τοΰ ΙΑ' αιώνος. Εΐλητάριον. Παλαιά κατακόρυφος δίπλωσις προεκάλεσε τήν 

έκπτωσιν τών πρώτων τεμαχίων τοΰ εγγράφου. Πολλαί όριζόντιαι διπλώσεις. — Διατήρησις μέχρι 

τοΰ στ. 15 κακή : άκέφαλον, έσχισμένον έκ παλαιάς, ώς είπομεν, διπλώσεως : σχισμαί- έν μέρει 

σητόβρωτον. 'Από τοϋ στ. 16 κέ. διατήρησις μετρία. Τό έγγραφον εκολλήθη μεταγενεστέρως 

έπί χάρτου. 

Σφραγίς χρυσή (διάμετρος 0,018), άπηωρημένη διά μεταξίνης μηρίνθου, χρώματος κίτρινου 

άνοι.κτοϋ. Μήκος μηρίνθου, άπό τής τελευταίας οπής τοϋ χάρτου μέχρι τής σφραγϊδος : 0,225. 

Ό χάρτης ε'χει διπλωθή έπτάκις καί έπί τών διπλώσεων τούτων έχουν άνοιχθή οπαί άνά ζεύγη διά 

τήν μήρινθον. Είναι προφανές δτι έχει γίνει έπανατοποθέτησις τής μηρίνθου καί τής σφραγϊδος 

είς μεταγενεστέρους χρόνους, διότι ή μήρινθος έχει διαπεράσει καί τόν έπί τοϋ έγγραφου έπικολ-

ληθέντα έκ τών υστέρων χάρτην συντηρήσεως. Πρόχειρος έξέτασις τής σφραγΐδος, γενομένη επί 

τόπου ύπό χρυσοχόου, άπέδειξεν δτι αυτή εϊναι πράγματι έκ χρυσοΰ. Πιθανόν ή περιεκτικότης 

αότής εις χρυσόν είναι ήλαττωμένη κατά τι, ώς καί είς άλλας σφραγίδας τής αυτής εποχής (πρβλ. 
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S v o r o n o s , Société, σελ. 16-17). Εις τα σημεία των έγκολαμμάτων έ'χει μαυρίσει. Αί μορφαί 

λίαν έξίτηλοι έκ φθοράς ή άποτριβής. Δια τον λόγον τοϋτον και δεδομένου δτι ή σφραγίς έχει αναμ

φισβητήτως τοποθετηθή (ή έπανατοποθετηθή) ενταύθα εις μεταγενεστέρους χρόνους, δέν είναι δυ

νατόν να άποφανθώμεν μετά βεβαιότητος αν αδτη άνήκεν δντως εις το ύπο έ'κδοσιν χρυσόβουλλον 

και αν εϊναι τοϋ 'Αλεξίου του Α'. 'Επί της πρόσθιας ο"ψεως πιθανώς ό Χριστός, καθήμενος έπί 

θρόνου, άνευ έρεισινώτου. Εις το άριστερον ΐσως υπολείμματα γραμμάτων δυσδιάγνωστα (πρβλ. 

άντίγραφον Ε) . — Έ π ί ιής οπίσθιας δψεως μορφή όρθια, προφανώς ό αυτοκράτωρ, κρατών εν 

μεν τη δεξιός σταυρόν ή σκήπτρον, έν δέ τη αριστερά σφαϊραν, πιθανώς φέρουσαν σταυρόν. Δεν 

διακρίνονται ΐχνη επιγραφής. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α σύγχρονα, επί τοϋ νώτου : α') Έ π ί του ενός των προσφάτως άνευρεθέντων 

και συγκολληθέντων εις το άνω μέρος τοϋ εγγράφου τεμαχίων, δια μεγάλων γραμμάτων : κατε-

(στρώθη) [εν τω σεκρέτω] τοϋ γε(νικοϋ) λογοθ(εσίον) κατά τψ ια'ψ Ιν(δικτιώνα). "Ενεκα της 

κακής καταστάσεως τοϋ έγγραφου δέν προέβημεν εις περαιτέρω αποκόλληση» τοϋ χάρτου συντη

ρήσεως' β' ) έπί τοϋ νώτου τοϋ ετέρου των άνευρεθέντων τεμαχίων : T(ò) ϊσον χρυ(αοβού)λλ(ον) 

(πρωτο)τύπ(ου) χρν(σοβού)λλου πε(ρΐ) εξκουσί(ας) τ(ών) πλοί(ων) δια χειρός Ι Β ' - Ι Γ ' αιώνος. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α μεταγενέστερα έπί τοϋ χάρτου συντηρήσεως : α' ) Τοΰ αοιδίμου βασιλέως 

'Αλεξίου τοϋ Κομνηνού περί τον πλοίου της ίερας ήμουν μονής ταύτης από κοσμογονίας ,ςφ\ς' 

{σώζεται Ιτι η χρυσή σφραγίς)· β') αρ. 10-άντεγράφη (χειρ Σακκελίωνος)· γ ') ά.α. 196. 

Β. Άντίγραφον τής αυτοκρατορικής γραμματείας τοϋ ΙΑ' al., σύγχρονον τοϋ πρωτοτύ

που (άρχεΐον Μονής, άρ. 11). Χάρτης χρώματος ύπολεύκου προς το καστανόχρουν. Σημεριναί δια

στάσεις : 0,78 Χ 0,30. Γεγραμμένη επιφάνεια : 0,57 Χ 0,25. Περιθώρια αριστερά (0,02) και δεξιοί 

(0,03). 'Αποτελείται έκ δύο τεμαχίων (0,42 + 0,36)· το άνω εκολλήθη έπί τοϋ κάτω. 'Εκ τοΰ 

γενομένου έλεγχου προέκυψεν οτι τδ κόλλημα δέν ϊφερεν ΰιτογραφάς. — Μελάνη : α' ) μαύρη ή 

τοϋ κειμένου- β') δια κινναβάρεως έντονου έρυθροΰ χρώματος, βαθύτερου τής τοϋ Α, αί λέξεις : 

λόγου (στ. 25), άπρίλλιον (στ. 26), ενδέκατης (στ. 26) και το legimus (στ. 28). Γραφή της αυτο

κρατορικής γραμματείας τοϋ τέλους τοΰ ΙΑ' αιώνος. 'Ορθογραφία. Τονισμός κατά το πλείστον 

ορθός. Όλίγαι συντμήσεις. Είλητάριον. Ιϊολλαί όριζόντιαι διπλώσεις. Διατήρησα καλή : άκέφαλον 

φθοραί εις τα άκρα, ελαφρώς σητόβρωτον. "Αρχεται διά των λέξεων : προσάπαξ δη (στ. 16 τοϋ 

Α). Το έγγραφον εκολλήθη μεταγενεστέρως έπί χάρτου. — Ό π α ί δια την μήρινθον. Σώζεται τμήμα 

ιώδους μηρίνθου, άλλ' ή σφραγίς έ'χει άπολεσθή. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοΰ χάρτου συντηρήσεως : α' ) Χρυσόβουλλον 'Αλεξίου τοϋ Κομνηνού 

περί ελευθερίας τοΰ πλοίου (χειρ Φλωρίδου)· β') αρ. 11 (χειρ Σακκελίωνος)· γ ' ) ά.α. 173. 

Γ. Άντίγραφον της αυτοκρατορικής γραμματείας τοϋ ΙΑ' al., σύγχρονον τοΰ πρωτοτύπου 

(άρχεΐον Μονής, άρ. 12). Χάρτης, χρώματος ύπολεύκου προς το καστανόχρουν. Σημεριναί δια

στάσεις : 0,83 Χ 0,32. Γεγραμμένη επιφάνεια : 0,72 Χ 0,25. Περιθώρια αριστερά (0,035) και 

δεξιά (0,035). 'Αποτελείται έκ δύο τεμαχίων (0,435 + 0,395). Το άνω εκολλήθη έπί τοΰ κάτω. 

Έ π ί τοΰ κολλήματος δέν άνευρέθη, κατά την γενομένην άποκόλλησιν τοϋ χάρτου συντηρήσεως, 

υπογραφή ή άλλα σημειώματα.—Μελάνη : α') μαύρη ή τοΰ κειμένου" β') δια κινναβάρεως αί 

λέξεις λόγον (στ. 29), άπρίλλιον (στ. 30), ενδέκατης (στ. 30) και το legimus (στ. 32). Γραφή 
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της αυτοκρατορικής γραμματείας τοΰ ΙΑ' αιώνος. 'Ορθογραφία και τονισμός ορθός. Αί συνήθεις 

συντμήσεις τοΰ τέλους τοΰ ΙΑ' αί. Είλητάριον. Πολλαί όριζόντιαι διπλώσεις. Διατήρησις : καλή, 

άλλ' ελλείπει ή αρχή (μέχρι τοΰ στ. 13 τοΰ Α)· εις το κάτω τμήμα φθοραί έκ της διπλώσεως- ση-

τόβρωτον, ιδία εις το άνω μέρος και κατά μήκος των περιθωρίων. "Αρχεται : . . .αύτοίς μοναχοίς 

έτερον. . . (στ. 13).— Το έγγραφον εκολλήθη μεταγενεστέρως έπί χάρτου. - Ό π α ί δια την μήριν-

θον μη σωζόμενης σφραγϊδος. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α μεταγενέστερα έπί τοΰ χάρτου συντηρήσεως : α') Χρυσόβουλλον 'Λλεξίον 

τον αοιδίμον Βασιλέως περί τον πλοίου της ^ρδς ημών Μονής \ από κοσμογονίας ,ςφ\ς', εν τούτω 

σώζεται έτι καί ή χρυσή αφραγϊς (άντεγράφη)' β') αρ. 12. 

Δ. Άντίγραφον τής αυτοκρατορικής γραμματείας των μέσων τον IB' al. (άρχεΐον Μο

νής, άρ. 13). Χάρτης, χρώματος ύπολεύκου. Διαστάσεις : 0,68 Χ 0,42. Γεγραμμένη επιφάνεια : 

0,46 Χ 0,35. Περιθώρια αριστερή (0,035) καί δεξιά (0,035). Μελάνη : α') μαύρη ή τοϋ κειμένου. 

β') 8ιά κινναβάρεως εντόνου άποχρώσεως αί λέξεις λόγου (στ. 24), 'Απρίλλιον (στ. 24), ενδέκατης 

(στ. 25) καί το hgimas (στ. 2 6 ) . — Γραφή της αυτοκρατορικής γραμματείας τοϋ IB' «.Ιωνας, 

ομοιάζουσα προς την τοϋ Γ αντιγράφου τοΰ ύπ' άρ. 8 έγγραφου (βλ. κατωτέρω, σελ. 79).'Ορθο

γραφία. Τονισμός κατά το πλείστον δρθός. Συντμήσεις. Είλητάριον. — Δεκαοκτώ όριζόντιαι διπλώ

σεις. — Διατήρησις μετρία : σχισμαί άνω δεξιά" όπαι έκ της διπλώσεως- ένιαχοϋ σητόβρωτον. 

Το έγγραφον έ'χει κολληθή μεταγενεστέρως έπί χάρτου. — Μόνον το άντίγραφον τοΰτο διασώζει 

τους πρώτους στίχους τοϋ κειμένου. 

Σ η μ ε ί ω μ α σύγχρονον, έπί τοΰ νώτου : έπί τοΰ κολλήματος, δια γραμμάτων δψους 

0,03 - 0,07 καί μελάνης καστανόχρου έξιτήλου, ή υπογραφή : 'Ιωάννου τον Δούκα ff (βλ. 

πανομοιότυπον εις σελ. 77) '. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α μεταγενέστερα έπί τοϋ χάρτου συντηρήσεως : α' ) Χρυσόβουλλον 'Αλε

ξίου Κομνψοΰ περί ελευθερίας τον πλοίου της 'Ιεράς ημών Μονής (χειρ Φλωρίδου)· β') άντε· 

γράφη - αρ. 13 (χειρ Σακκελίωνος). 

Ε. Κεκνρωμένον άντίγραφον γενόμενον κατά Μάιον [τον 1171] (άρχεΐον Μονής, άρ. 

14). — Χάρτης, χρώματος ύπολεύκου προς το καστανόχρουν. Σημεριναί διαστάσεις : 0,585 χ 0,340. 

Γεγραμμένη επιφάνεια : 0,555 X 0,280. Περιθώρια αριστεροί (0,030) και δεξιά (0,030). 'Απο

τελείται εκ δύο τεμαχίων (0,425 + 0,160). Μελάνη : α') καστανόχρους έξίτηλος ή τοΰ κειμένου' 

β' ) καστανόχρους παχεϊα ή της υπογραφής τοΰ έπικυροΰντος τα άντίγραφον : δ κριτής τοϋ βήλον 

καί γενικός Λέων ό Μοναστηριώτης το παρόν Ισον | τω πρωτοτυπώ Οίω και βασιλικώ χρυσό-

βούλλο) άντιβαλοον "υπέγραψα f. Δια της αυτής χειρός καί μελάνης έπί τοΰ νώτου καί το έπί τοΰ 

κολλήματος μηνολόγιον. Γραφή στρογγυλή καί περίτεχνος, ένθυμίζουσα την της αυτοκρατορικής 

γραμματείας των 'Αγγέλων (πρβλ. π.χ. έγγρ. ύπ' άρ. 9). 'Ορθογραφία. Τονισμός κατά το πλείστον 

ορθός. Συντμήσεις. Είλητάριον. Δεκαεπτά όριζόντιαι καί μία κάθετος δίπλωσις. — Διατήρησις 

κακή : άκέφαλον, έξίτηλον, σχισμαί έκ διπλώσεων, σητόβρωτον. "Αρχεται άπο τοϋ στ. 4 τοΰ Α : 

. . .μικροί ηλέον ή έλασσον... Το έγγραφον εκολλήθη μεταγενεστέρως έπί χάρτου κατά το άνω ήμισυ. 

1. Ό D ö l g e r [Patmos, σελ. 341 καί Facsimiles, σελ. 47) άνέγνωσε : διά 'Ιωάννου κλπ. 
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Σ η μ ε ί ω μ α σύγχρονον έπί τοϋ νώτου : έπί τοΰ κολλήματος, δια χειρός τοϋ έπί της πρό

σθιας δψεως έπικυροϋντος τό άντίγραφον : f μηνι Μαίω, ίνδικτιώνος δ' f (βλ. σχόλια). 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοϋ χάρτου συντηρήσεως : α' ) "Ισον χρυσόβουλου περί ελευθερίας 

τοϋ πλοίου της Μονής, έτος τούτου ,ς<(\ς', ήτοι 6596 άπο κοσμογονίας, άπο δε Χ(ριστ)οϋ 1088 

(χειρ I H ' αΧϋ^ος)· β') άρ. 14 (χείρ Σακκελίωνος)· γ ') ά.α. 171. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ : MM, σελ. 51 - 53, άρ. 15 (έκδοσις γενομένη έπί τη βάσει τοϋ αντιγράφου Δ). — 

Dö l g er , Facsimiles, άρ. 40 (οι τελευταίοι πέντε στίχοι έπί τη βάσει τοΰ Δ). 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: D ö l g e r , Regesten, άρ. 1 1 5 0 . — Τ ο ΰ α ύ τ ο ϋ , Patmos, σελ. 338-339. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ. — Ό αυτοκράτωρ, κατ' αίτησιν (δέησιν) τοΰ μονάχου Χρκττοδούλου τοΰ 

Λατρηνοϋ, απολύει τδ παρόν χρυσόβουλλον, δυνάμει τοΰ οποίου επιτρέπεται εις τους μονα

χούς της Πάτμου ή κατασκευή καί συντήρησις πλοίου, χωρητικότητος πεντακοσίων περίπου μο

διών, δυναμένου νά πλέη δπου cd άνάγκαι της μονής επιβάλλουν καί τυγχάνοντος ειδικών φορολο

γικών απαλλαγών (στ. 1 - 11). — Εις περίπτωσιν άνακαινίσεως ή πλήρους αντικαταστάσεως τοΰ 

Ικ τοΰ χρόνου παλαιουμένου ή πλήρως άφανιζομένου πλοίου, θα ισχύουν εκάστοτε καί διά το νέον 

πλοϊον, της αυτής χωρητικότητος, αί αύται φορολογικαί άτέλειαι (στ, 1 1 - 1 8 ) . — Τό έν λόγω 

πλοϊον δύναται νά πλέη ελεύθερον (αναγραφή φορολογικών απαλλαγών στ. 19 - 26) εις πάσας 

τάς θάλασσας καί τάς νήσους (27 - 28). — Οί κατά τόπους κρατικοί λειτουργοί εντέλλονται δπως 

μή ένοχλώσι τοΰτο δι' οιονδήποτε λόγον, άλλως θα επισύρουν τήν μήνιν τοΰ αύτοκράτορος καί θά 

ύποχρεωθοΰν να αποζημιώσουν τους μοναχούς εις τό τετραπλάσιον των γενομένων ζημιών (στ. 

2 8 - 3 9 ) . 

Χρονολογία (στ. 4 0 - 4 3 ) . 

'Υπογραφή τοΰ αύτοκράτορος (στ. 44 - 45). —Καταστρώσεις (verso). 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. — Έάν ή δέησις (στ. 1 ) τοΰ μονάχου Χριστοδούλου προς 

τον αυτοκράτορα έγένετο γραπτώς, όπερ ούδαμόθεν προκύπτει, αΰτη έπεδόθη μικρόν προ της εκ

δόσεως τοΰ παρόντος χρυσοβούλλου. 

f Τω ενλαβεστάτω μοναχώ καί ήσνχαατή κϋ(ρ) Χριστοδούλω τώ Λατρψώ δέησιν | 2 άνε-

νεγκόντι τή βααιλ(εία) μου [. . . ' 5 . . . την εν Πά]τμφ εκ καιν(ης) παρ' ανιόν | 3 νεουργη-

θησομένην μονήν εξκουασεύειν πλοϊον Ίδιό[κ]τητον χωρήσεως |* Öv μοδιών πε[ντακοσίων], 

μικρώ πλέον ή ίλαΰσον, ώς αν olà τούτου ta | 5 χρειώδη τοις μοναχ[οϊς] διακομίζηται, ό πα

ρών χρνσόβονλλ(ος) λόγος | 8 έπεβραβεύθη, δι' ού διορίζεται ή ημών θεοσέβεια έπ αδείας 

είναι \η τοις εν τήρηθείση μονή δ[ιασκουμ]ένοις εύλαβέσι μοναχοΐς και παντί τώ | 8 μέρει 

αυτ(ής) ίδιόκτητον πλοϊον της αύτ(ής) τυγχάνον χωρήσε(ως) κατασκευάζουσ(ιν), | 9 έξκουσ-

σεύειν ε.. και είς τους εξής απαντάς και διηνεκείς χρόνους, | 1 0 άποπλέειν οψεϊλον ένθα αν οι 

μοναχοί βονλοιντο καί τα | Π χρειώδη τούτοις εμπορεύεαθαι' τω χρόνω μέντοι παλαιουμένου 

τούτον, | 1 2 κάντενθεν είς κίνδυνον απονενοντος ή ναναγίω Ισως περιπίπτοντο(ς) καί 

|1 3 άπολλνμένου, εξέσται τοις αντοΐς μοναχ[οϊ]ς, έτερον πλοϊον άνακαινίζειν, [11 της 
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αύτ(ης) υπάρχον χωρήΰε(ως) των πεντακοσίων δηλονότ(ι) μοδί(ων), | ι ε ολίγω 

πλέον ή έλασσον, και της ίσης και αυτό επαπολανον εξκουσσεί(ας)· j 1 8 ου προσάπαξ 

δε τοις αντοις μοναχ(οϊς) ό τοϋ τοιούτ(ου) πλοίου καινισμος | π έκχωρηθήσεται, αλλ' 

οσάκις αν τώ χρόνω διαφθαρήσετ(αι) ή ναναγίω J18 τινι περιπεσ(εΐν) επισυμβή· 

και ΐσται αεί κ(α)τευμεγεθοϋν το τοιοϋτ(ον) πλοϊον και j 1 9 οι τούτω εμπλέοντες παν

τός τον επηρεαστικ(ώς) επεμβαίνοντο(ς) καί | 2 0 ούτε αγγαρεία καθυποβληθήσετ(αι), 

οντε προ(ς) μετακομιδήν τιν(ών) χρειωδ(ών) και | 2 1 αυτή τη βα(σιλεία) μου αναγ

καιοτάτων άποσταλήσετ(αι), ή έμβλήσει κόκκου |2 2 η συνων(ης) ή στραβοξνλ(ή) 

ή χόρτου εισαγωγή η άλλη τινι λειτουργία |2 3 άναγκαιοτ(ά)τ(η) βαρυνθήσετ(αι), 

αλλ' ελεύθερον πάντοθεν διατηρηθήσεται \'u καί, σννελόντα φάναι, παντός τον επη-

ρεάζοντος και πάσ(ης) και παν[Άτοί(ας) επηρεί(ας) και κακώσε(ως) ννντε ούσης 

και ες ύστερον επινοηθησομέν(ης) | 2 β άνώτερον το τοιούτον πλοϊον διαμείν[ει] είς 

το διηνεκές· και |2 7 πλεύσει δια παντός δπου δη και οπότε βούλετ(αι) εις τα της 

έώας | 2 8 απαντ(α) μέρη καί, τα εσπερία, ετι δε και εις τας απανταχού νήσ(ους) και 

|2 8 ύπ' ουδενο(ς) των απάντων οντε κωλυβήσετ(αι) ή κατά τι άγγαρευθήσεται |d 0 ή 

άλλως επηρεασθήσετ( αι)' καί αυτοί γαρ οι κ(α)τά χώραν δοϋκες, Jai κ(α)τεπά(νω) 

τε καί στρατηγοί καί οι τούτοις άντιπροσωποϋντες ή τοποτηρηται και |3 2 τονρ-

μάρχαι ή ετερό(ς) τις δουλείαν οίανδήτινα μεταχειριζόμενο(ς), εν οϊς | 3 3 αν και 

άποπλεύσειε μέρε(σι) το διαληψθεν πλοϊον, ου προ(ς) επήρειαν καί κάκωσ(ιν) 

Is4 τούτω και τοϊς αντώ έμπλέουσιν άναφανήσοντ(αι) ή εξορίστ(ους) εν αντώ έμβά-

λω(σ/,ν) |3 5 ή τό σύνολον έπηρεάσονσι, μάλλον μεν οΰν και παντοίως τούτ(ον) κ(α)τά 

το δυνατόν \m άνθέξοντ(αι) καί συλλήπτορες άντ' επηρεαστών εφ' οϊς αρα καί 

χρείαν αυτών |3 7 σχοίη φανήσοντ(αι), νψορωμ(έ)ν(ου) τον κ(α)τατολμήσοντο(ς) 

άθετήσαι τι τών | s 8 έντανθ(α) διειλημμένων την τε εκ τ(ής) βα(σιλείας) μου σφο-

δραν επισπάσασθ(αι) άγανάκτ(ησιν) και |3 6 την είς τό τετραπλάσιον τοΰ ϊσ(ως) 

εκείθεν άφαιρεθησομενού άπότισιν ώς |4° γαρ βέβαιου καί άσφα(λοϋς) τνγχά-

ν(οντος) τον παρ(όν)τ(ος) εύσεβ(ονς) χρν(σο)β(ούλλον) λόγου τ(ης) βα(σιλείας) 

μου, γεγενηΐ^μένον κ(α)τά τον Άπρίλλ(ιον) μή(να) τ(ης) ένδεκάτ(ης) (ίνδικτι-

ώνος) τον ,ςφΜ &ttov ετ(ονς)· [*" εν αύτώ καί τό ήμέτερον ευσεβές και θεοπρόβλητον 

νπεσημήνατο |4 3 κράτο(ς) f 

ff Legimus f 

\u f 'Αλέξιος êv Χ(ριστ)ώ τώ Θ(ε)ώ it ιστός βασιλ(εύς) και αυτοκράτωρ 

|« 'Ρωμαί(ων) δ Κομνηνός ff 

10 
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V e r s o : 

I46 f κατε(στρώθη) [εν τώ σεκρέτω] τον γε(νικοϋ) λογοθ(εσίου) κατά την 

ια'ψ ίν(δικτιώνα) 

Lineae 1 - 4 : Qua desunt in A supplevimus (litteris minoris) ex Δ || 1 κϋ(ρ) : κνρώ MM || 2 . . τήν έν 

Πά]τμω om MM || 

Lineae 4 -12 : Qua desunt in A supplevimus (litteris minoris) ex Δ et E |, 4 μικρώ E : όλίγφ MM | 

δια τούτου ΑΔΕ : δια τοϋτο MM || 5/6 λόγος έπεβραβενθη : λόγος [αύτφ] έπεβραβενθη MM || 6 θεοσέβεια 

ΑΔΕ : ευσέβεια MM || 7 τοϊς έν τχ\ ρηθείση μονή διασκουμένοις ενλαβέσι μοναχοϊς και παντί ΑΕ : τοις εν τη 

ρηθείση μον§ και εν παντί MM || 8 - 9 χωρήϋεαος καταακευάζουσιν, έξκονααενειν. e. 

και είς τους έξης ΑΕ : χωρήσειος είς τους έξης MM || 11 τούτοις ΔΕ : αύτοϊς MM || 22 σννων(ής) 

ή στραβοξυλ(ή) Α : στραβοξυλ(ή) ή~ συνων(ής) Β : ουι>ωι>ί}ς ή στραβοξνλ(ή) ΓΔ : αννωνής ή ατραβοξυλής Ε 

MM || 26 άνώτερον Α : νπέρτερον ΒΓΔΕ MM || 27 πλεύσει Α : αποπλεύσω ΒΓΔΕ MM || 29 κωλνθήσεται ή 

Α : κωλνθήσεται σννόλως ή ΒΓΔΕ MM || 31 κατεπάνω τε και AB : κατεπάνω καί ΓΔΕ MM || 35 έπηρεά-

σοναι ΑΒΓΔΕ : έπηρεάσωσι MM || 38 εκ ΑΒΓΔΕ : om. MM || 39 τήν εις τό τετραπλάσιον τοΰ Ισως εκεί

θεν άψαιρεθηαομένου άπότιοιν AB : τήν τοϋ ϊαως εκείθεν άψαιρεθηοΌμένον είς το τετραπλάσιον άντιστροφήν 

ΓΔΕ MM D || 40 χρυσόβουλλον λόγον της βασιλείας μον ΑΓΔΕ MM D : χρυσόβουλλον της βασυΜας μου λόγου 

Β || 42 fr αυτώ ΑΒΓΔΕ D : έν φ MM (cf. MM, pag. 432) || 43 Legimus ΑΒΓΔ D: om. E MM || 44/45 'Αλέ

ξιος. .. ά Κομνηνός A : om. ΒΓΔΕ MM D || 

In Δ, ν e r s ο : 'Ιωάννου τοΰ Δούκα f f : δια 'Ιωάννου τοϋ Δούκα MM D 

In E, post κράτος (1. 43 A = 1. 34 E), a d d i t i ο : 

είχε καί το [σύνη]θες κανίκλωμα καί χρυσήν βοΰλλαν άπηωρημένην | 8 6 δι' οξείας μετάξης ίωροϋσαν έν μεν [τώ] 

ένί μέρει τον Κύριον ημών Ίησοϋν Χριόταν [έπί] | 3 6 θρόνου χαθήμενον, εν δέ τώ έτέρω τον [β]αοΊλέα όρθιον f : 

om. MM 

In fine, altera manu : | 3 7 <5 κριτής τοϋ βήλου καί yecucôç Λέων ό Μοναατηριώτης το παρόν Ισον | 3 8 τώ 

TTQmToTi'mo) θία> καί ßactlXixcö χρνσοβονλλα* άντιβαλών ύττέγραψα [/'J \\39 [verso, ipse m a n u :] f μηνί Matai, 

ίνδικτιάνος δ'. 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ . — Ή παρουσία πολλών επισήμων ή κεκυρωμένων παλαιών 

αντιγράφων τοΰ χρυσοβούλλου τούτου ουδόλως ξενίζει. Είναι προφανές οτι ό έπί τοϋ πλοίου 

εκπρόσωπος της μονής έφερε πάντοτε μεθ' έαυτοΰ Ιν τοιούτον έπίσημον άντίγραφον προς επί-

δειξιν εις τάς οικείας αρχάς, ένώ το πρωτότυπον έφυλάσσετο έν τ ω άρχείφ της μονής. Τ α αντί

γραφα ταΰτα έπολλαπλασιάσθησαν εΐτε δτε οί μοναχοί έπεδίωκον τήν Ικδοσιν σχετικοΰ νέου χρυ

σοβούλλου, είτε οτε έπληθύνθησαν τ ά πλοϊα (περί ών βλ. κατωτέρω, άρ. 9 ) . Τα αντίγραφα Β καί Γ 

είναι επίσημα αντίγραφα τής αυτοκρατορικής γραμματείας, περίπου σύγχρονα τοΰ πρωτοτύπου, 

ώς δεικνύει τό leg imus καί ή γραφή αυτών. Έ κ τοΰ κριτικοΰ υπομνήματος συνάγεται δτι το κείμενον 

τοΰ ενός μικράς εμφανίζει προς τό τοΰ άλλου διαφοράς. Τοιουτοτρόπως δέν δυνάμεθα νά καθορί-

σωμεν μετ' ασφαλείας ποίον έκ των δύο είναι προγενέστερον τοΰ άλλου. Το Δ φέρει έπικύρωσιν 

τοΰ 'Ιωάννου τοΰ Δούκα. Καί άλλα έγγραφα τοΰ I B ' αιώνος φέρουν τήν ύπογραφήν τοϋ αξιωμα

τούχου τούτου, ό όποιος πιθανώς ακμάζει έπί Μανουήλ Κομνηνού (πρβλ. κατωτέρω, σχόλ. 

ύπ ' άρ. 2 : 'Ιωάννης Δούκας). Τ ο Ε έχει έπικυρωθή ύπο Λέοντος τοΰ Μοναστηριώτου, τον Μάιον 

τής ε' ίνδικτιώνος, ώς δηλοΐ ή υπογραφή τούτου έπί τοϋ νώτου τοΰ εγγράφου. Ό Μοναστηριώ-
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της, ώς παραδίδεται έκ φιλολογικών πηγών, διετέλεσε κριτής τοϋ βήλου τουλάχιστον άπα τοΰ 

1166 μέχρι τοΰ 1187. Κατά ταΰτα το άντίγραφον τοΰτο έγένετο είτε τον Μάιον τοΰ 1171, είτε 

τον Μάιον τοΰ 1186 (βλ. κατωτέρω σχόλιον ύπ' άρ. 4). 

ΣΧΟΛΙΑ. — 1. Ή παροχή φορολογικών απαλλαγών είς πλοία μονών καί προ τών χρόνων τοΰ 

'Αλεξίου τοϋ Α' δέν ήτο ασυνήθης. Παρομοίων π . χ . απαλλαγών είχον έπωφεληθή τα πλοία τής 

έπί τοΰ 'Αγίου "Ορους Λαύρας (βλ. S v o r o n o s , Rescrit, σελ. 3 8 4 - 3 8 5 ) . — Τ ό άρχεΐον τής 

έν Πάτμω μονής διασφζει έν συνόλω δεκαέξ έγγραφα περί τών πλοίων τής μονής, έν οίς τέσσαρα 

χρυσόβουλλα τοϋ ΙΑ' καί IB' αιώνος (τα ύπ' άρ. 7, 8, 9 καί 11 Ìyyccupa. τής παρούσης εκδόσεως), 

τρία ίίγγραφα τοϋ σεκρέτου τής θαλάσσης (τα ύπ' άρ. 56, 59 καί 60) καί έν έγγραφον δημοσίου 

λειτουργοΰ (το ύπ' άρ. 58), συνδεόμενα προς το περιεχόμενον τών μνημονευθέντων χρυσοβούλλων 

(βλ. κατωτέρω, σχόλια τών μνημονευθέντος έγγραφων). Τα λοιπά, ανήκοντα είς τους μετά το 

1204 χρόνους, είναι επτά βασιλικοί προστάξεις ή ορισμοί (άρ. 23, 24, 33, 36, 40 καί 41) καί έν 

έγγραφον τοΰ επί τοϋ κανικλείου (άρ. 71 ). — Έ π ί τοΰ θέματος βλ. Μ. Γ ο ύ δ α, Ή καταμέτρησις 

των εμπορικών πλοίων καί ή νηολόγηαις και φορολογία αυτών κατά τους βυζαντινούς χρόνους, 

Βυζαντίς 1(1909), σελ. 35 - 47). — R o u i l l a r d, Taxes maritimes, σελ. 277 - 289. — S vo-

r ο n ο s, ενθ 'άνωτ. — J a k o v e n k o , Gramoty, σελ. 188 κέ. -— Β ρ α ν ο ύ σ η, "Οσιος Χριστό-

δουλος, σελ. 122 - 123. — Τ ή ς α υ τ ή ς , 'Ανέκδοτος κατάλογος, σελ. 158. — Ν υ σ τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ, 

Ό έπί τοϋ κανικλείου, σελ. 78 κέ. — S c h i 1 b a c h, Metrologie, σελ. 95 κέ. — Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ, 

Quellen, σελ. 126 κέ. — Β ρ αν ο ύ ση, Ό Σάρδεων 'Ανδρόνικος, σελ. 21 κέ. — Ν υ σ τ α ζ ο π ο ύ -

λου, Περί τών πλοίων τής Πάτμου (προσεχώς). 

Δυνάμει τοΰ παρόντος χρυσοβούλλου (1088) οι μοναχοί τής Πάτμου έλάμβανον φορολο-

γικάς άπαλλαγάς δι' έν πλοϊον, χωρητικότητος πεντακοσίων περίπου μοδίων. Γνωρίζομεν όμως 

Οτι ή μονή ήτο κάτοχος πλειόνων τοΰ ενός πλοίων. Είς τήν Διαθήκην καί τον Κωδίκελλον τοϋ ίδρυ-

τοΰ τής μονής, κείμενα συνταχθέντα τον Μάρτιον τοΰ 1093 (βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος Χριστό· 

δούλος, σελ. 30 κέ. καί 34), γίνεται λόγος περί τεσσάρων πλοίων (MM, σελ. 82, 84, 87 - 88' πρβλ. 

Β ρ α ν ο ύ σ η , ενθ" άνωτ., σελ. 122 - 123). Προφανώς εν μόνον τών ανωτέρω πλοίων ετύγχανε 

φορολογικών απαλλαγών. 

'Αλλά και τοΰ ένας τούτου πλοίου ή απαλλαγή δεν ήτο πλήρης. Ώ ς αναφέρεται ρητώς έν τώ 

εγγράφω (στ. 25, 29), τοΰτο άπηλλάσσετο επηρειών, κακώσεων, αγγαρειών, τ.έ\ τών δευτερευ

όντων φόρων. Ύπεχρεοΰτο όμως να καταβάλλη άντίναυλον, ούτινος απαλλάσσεται βραδύτερον, 

δυνάμει χρυσοβούλλου τοΰ Ιωάννου τοΰ Κομνηνοΰ (κατωτέρω, άρ. 8), καί κομμέρκιον ή δεκα-

τείαν, ής απαλλάσσεται μερικώς μεν τω 1176 (κατωτέρω, άρ. 22), οριστικώς δε καί καθ' ολοκλη

ρίαν αόλις τω 1186 (κατωτέρω, άρ. 9). *Ας σημειωθή δμως δτι το χρυσόβουλλον τοΰτο (ώς καί τό 

ύπ' άρ. 8 κατωτέρω έκδιδόμενον) δέν περιέχει τήν συνήθη φράσιν τήν άκυροϋσαν τήν ισχύν πάσης 

αντιθέτου προστάξεως, οϊα π.χ. ή Ιν τώ ύπ' άρ. 22 εγγράφω διαλαμβανομένη : . . . πάσης προστά-

ξεως εναντιουμένης τή παρούσϊ) προστάξει τής βασιλείας μου άπρακτήσαι όφειλούσης (στ. 

21 - 22.— Πρβλ. καί S ν ο r ο n ο s, Rescrit, σελ. 385). 

2. (άντίγραφον Δ, verso) : 'Ιωάννου τοΰ Δούκα.—Τό άντίγραφον Δ, άντίγραφον τής αύτο-

κρατ3ρικής γραμματείας φέρον δια κινναβάρεως τό legimus, έπικυροϊ δια τής ιδίας αύτοΰ υπογρα

φής έπί τοΰ κολλήματος ό 'Ιωάννης ό Δούκας. Ό αυτός άξιωματοΰχος επισημαίνει ωσαύτως κατά 
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τον αυτόν τρόπον καί τό άντίγραφον Γ τοΰ ύπ' άρ. 8 εγγράφου, τοΰ απολυθέντος τό 1119 καί ανα

φερομένου επίσης εις εξκονσίαν πλοίων. Τά δύο ταΰτα αντίγραφα εμφανίζουν πολλάς ομοιότητας 

(ποιότης χάρτου, διαστάσεις, γραφή, γενική έμφάνισις κλπ. ). Τοΰτο σημαίνει προφανώς ότι εγρά

φησαν καί έπεκυρώθησαν κατά τήν αυτήν έποχήν. Κατά ταΰτα terminus post quem δια τήν έ'κδο-

σίν των αποτελεί τό έτος 1119, έτος απολύσεως τοΰ δευτέρου χρυσοβούλλου. Terminus ante quem 

είναι τό Ιτος 1158. Διότι είς δέησιν τοΰ καθηγουμένου τής Πάτμου Λεοντίου προς τον αυτοκράτορα 

Μανουήλ, άπό μηνός Σεπτεμβρίου 1158, αναγράφεται (κατωτέρω, άρ. 20, στ. 15) οτι ό αυτός αυτο

κράτωρ Μανουήλ εΐχεν ήδη παραχωρήσει [προφανώς π ρ ό τοΰ 1158] ι είς τους μοναχούς τής 

μονής, μεταξύ άλλων, καί έξκουσίας πλοίων. Κατ' άκολουθίαν τά αντίγραφα ταΰτα εγένοντο μετά 

τό 1119 καί πρό τοΰ 1158. Πιθανώτερος χρόνος γραφής αυτών εϊναι τό έτος 1145, δτε οι μοναχοί, 

άμα τή άναρρήσει τοΰ Μανουήλ, έζήτησαν ασφαλώς άνανέωσιν ή έπαύξησιν τών φορολογικών των 

απαλλαγών, προσκομίζοντες αντίγραφα προγενεστέρων τίτλων. Τήν αποψιν ταύτην ενισχύουν, ώς 

εϊδομεν, καί παλαιογραφικοί λόγοι. 

Ή υπογραφή 'Ιωάννου τον Δούκα άνευ μνείας αξιώματος, τίτλου ή ετέρας επωνυμίας, 

δυσχεραίνει τήν ταύτισιν τοΰ ανδρός. Ώ ς έχει ήδη ύπογραμμισθή (βλ. Κ a i d a n, John Doukas, 

σελ. 242 κέ.,) πολλά πρόσωπα φέρουν τό δνομα 'Ιωάννης Δούκας κατά τον IB' αιώνα, καί δη έπί 

Μανουήλ Κομνηνοΰ. Είς τά πρακτικά τών Συνόδων τοϋ 1166, π.χ., μνημονεύονται ώς παραστάντες 

τ ρ ε ι ς εξάδελφοι τοΰ αύτοκράτορος ύπό τό βνομα 'Ιωάννης Δούκας (πρβλ. K a r l i n - H a y -

t e r, 99. Jean Doukas, Byzantion 42, 1972, σελ. 261 ). 

Συνήθως τά κολλήματα τών χρυσοβούλλων κατά τόν ΙΑ' καί IB' αι. επισημαίνει ό επί τοΰ 

κανικλείου (βλ. π.χ. έγγραφον ύπ' άρ. 10 τής παρούσης εκδόσεως καί Actes de Lavra, άρ. 46), ό 

κριτής τοϋ βήλου (βλ. ανωτέρω, άρ. 5), ό πρωτοααηκρήτις (βλ. ανωτέρω, άρ. 3.— Actes de Lavra, 

άρ. 44) Υ.Λ. Έ ν τών αξιωμάτων τούτων έφερε πιθανώς ό 'Ιωάννης Δούκας τοΰ εκδιδομένου ένταϋθα 

εγγράφου. 

Κατά ταΰτα θά ήτο παρακεκινδυνευμένον έπί τή βάσει τών σημερινών δεδομένων νά προβή 

τις εις τήν ταύτισιν τοΰ έπικυρώσαντος τά πατμιακά έγγραφα υπαλλήλου. Ό Döiger (Patmos, 

σελ. 342 ) ταυτίζει τοΰτον προς τόν αέξάδελφον» τοϋ αύτοκράτορος Μανουήλ «στρατηγόν» Ίωάν-

νην τόν Δούκαν, ό όποιος εστάλη προς τόν Φρειδερϊκον τόν Βαρβαρόσσαν κλπ. Γενικώς περί τών 

αξιωματούχων οι όποιοι άπό τών άρχων τοΰ IB' αί. κέ. εφερον τό βνομα 'Ιωάννης Δούκας βλ. 

Ρ ο 1 e m i s, Doukai, σελ. 66 κέ. Έ κ τής πλούσιας σχετικής βιβλιογραφίας άρκοΰμαι νά ανα

φέρω : L a u r e n t , Sceau du protonotaire Basile Kamatéros, Byzantion 6 (1931 ), σελ. 267 

κέ. — Κ a t d a n, eVâ' άνωτ. — K a r l i n - H a y t e r , hQ' άνωτ. — D a r r o u z è s , Tornikès, 

σελ. 45 κέ. 

3. (άντίγραφον E, verso, στ. 35) : ίωροϋσαν.—Είς τό άντίγραφον Ε, τό έπικυρωθέν τό 

1171 ύπό Λέοντος τοΰ Μοναστηριώτου, ό γραφεύς αύτοΰ, περιγράφων τήν σφραγίδα τοΰ χρυσο

βούλλου (είχε και βονλλαν... απηωρημένην κλπ.) αντί τής συνήθους εκφράσεως εχουααν ή τυποϋ-

1. "Ο D ö i g e r (Patmos, σελ. 339), πχρανοών, νομίζω, το μνημονευθέν χωρίον της δεήσεως, υποστη

ρίζει δτι πιθανώτατα το 1158, έπ' ευκαιρία της υποβολής της δεήσεως είς τόν αυτοκράτορα, εγένοντο τα αντί

γραφα ταΰτα. Άλλ' έφ* δσον, κατά τήν μαρτυρίαν της δεήσεως, ήδη προ τοϋ 1158 οι μοναχοί είχον λάβει 

δι' εγγράφου τοϋ Μανουήλ έξκουσίαν πλοίων, ή ϊκδοσις αντιγράφου προγενεστέρου χρυσοβούλλου της εποχής 

'Ιωάννου τοΰ Κομνηνού (άρ. 8, Γ) ήτο δλως περιττή. 
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σαν εν évi μέρει κλπ., χρησιμοποιεί τό σπάνιον ρήμα Ιωροϋσαν. Τό ρ. ίωρώ, σχηματιζόμενον μάλ

λον έκ τοΰ αρχαίου ούσιαστικοΰ Ιωρος ( βλ. Liddel - Scott - Jones έν λ. ) καί άΟησαύριστον εις τά 

λεξικά, σημαίνει προφανώς : φυλάσσω, περιβάλλω, περικλείω (πρβλ. καί Du Cange έν λ. ώρεϊον). 

Ή χρήσις τοΰ ρήματος τούτου μαρτυρεί τήν άρχαιομάθειαν τοΰ γραφέως. "Αλλην άθησαύριστον 

λέξιν, προερχομένην ωσαύτως έκ σημειώματος γραφέως, έπεσημάναμεν ανωτέρω, σελ. 68, σχόλιον 

ύπ' άρ. 15. 

4. (άντίγραφον Ε, στ. 37 -38 καί verso). — Ό κριτής τον βήλου καί γενικός Λέων ό Μονα-

ατηριώτης. Ούτος διετέλεσε κριτής τοϋ βήλου τουλάχιστον άπό τοΰ 1166 (πρακτικά τής Συνόδου 

περί τ^ΰ θέματος ο πατήρ μου μείζων μου εστί). Τώ 1169 έπικυροϊ τό Τυπικόν τής μονής τοΰ 

αγίου Μάμαντος ( D m i t r i e v s k y , Τυπικά, τόμ. Α', σελ. 715). Ύπό Νικήτα τοϋ Χωνιάτου (Ικδ. 

Βόννης, σελ. 344) μνημονεύεται ώς εναντιωθείς μετά τοΰ Δημητρίου τοΰ Τορνίκη προς τόν αυτο

κράτορα Άνδρόνικον τόν Α' καί κινδυνεύσας νά κατακρεουργηθή παρά τοΰ έξαγριωθέντος όχλου. 

Τφ 1185 (Χωνιάτης, σελ. 406) ό Λέων δεν έδίστασε να αντιπαράταξη -ηρος τόν τύραννον Άνδρό

νικον τήν Σύγκλητον, χάριν τοΰ γαμβρού του Γεωργίου τοϋ Δισυπάτου. Έ π ί Ίσαακίου τοΰ Β' 

συνέχισε τήν δρασιν του, ψέγων καί τόν νέον αυτοκράτορα (τω 1187) εις τόν κατά τον Βουλγάρων 

πόλεμον (Νικήτας Χωνιάτης, σελ. 487 - 488). Πέρα τοΰ έτους τούτου δέν σώζονται μαρτυρίαι 

περί ιοΰ ανδρός (Βλ. καί B r a n d , Byzantium, σελ. 46 κέ. — G u i 11 a n d , έν REB 29, 1971, 

σελ. 22 κέ). Τό ύπό έκδοσιν έγγραφον παρέχει τήν μοναδικήν, καθ' δσον γνωρίζω, μαρτυρίαν, 

8τι ό Λέων διετέλεσε καί γενικός [ = λογοθέτης]. Κατά τό διάστημα καθ' δ διετέλεσε, ώς παρα

δίδουν αί πηγαί, καί κριτής τοϋ βήλου (έπί τής βασιλείας τριών αυτοκρατόρων, περίπου άπό τοΰ 

1166 μέχρι τό 1187), δύο ετη δύνανται ν' άντιστοιχοΰν προς ε' ίνδικτιώνα (καθ' ήν ό Μοναστη-

ριώτης έπεκύρωσε τό άντίγραφον Ε), τό 1171 καί τό 1186. Προκρίνομεν τό 1171, διότι κατά Μάιον 

1186 τό χρυσόβουλλον τοΰτο τοΰ 'Αλεξίου Α' ήτο άχρηστον δια τους έν Πάτμω μοναχούς, εφ' όσον 

κατά Ίανουάριον τοΰ αύτοΰ έτους ό νέος τότε αυτοκράτωρ Ίσαάκιος ό Άγγελος εϊχεν απολύσει 

χρυσόβουλλον υπέρ τών πλοίων τής μονής, παρέχον πλείονα προνόμια (βλ. έγγραφον ύπ' άρ. 9) . 

0,22 

Ή υπογραφή : 'Ιωάννου τοϋ Δούκα (βλ. σελ. 71, 75 -76 καί 79). 
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χρυσόβουλλον σιγίλλιον (στ. 20 καί 33 ) 'Ιούλιος, ίνδ. ιβ' 

[1119] 

Ό αυτοκράτωρ έπικυροϊ χρυσόβουλλα τοΰ πατρός αύτοΰ περί φορολογικής απαλλαγής τοΰ 

πλοίου τής έν Πάτμω μονής καί περί παροχής είς τους μοναχούς σίτου καί νομισμάτων προς 

τούτοις χορηγεί καί ετέρους εκατόν μοδίους σίτου. 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ: - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. — Α . Πρωτότνπον (άρχεΐον Μονής, άρ. 1 7 ) . — Χάρτης, χρώ

ματος ύπολεύκου προς τό καστανόχρουν. Διαστάσεις : 0,416 Χ 0,335. Γεγραμμένη επιφάνεια : 

0,400 Χ 0,305, Περιθώρια αριστερά (0,015) καί δεξιοί (0,015). — 'Αποτελείται έκ δύο τεμαχίων 

( 0 , 3 9 0 + 0 , 0 2 6 ) ' . Τό άνω εκολλήθη έπί τοΰ κάτω. — Μελάνη : α') καστανόχρους ή τοΰ κειμέ

νου" β') δια κινναβάρεως αί λέξεις : σιγίλλιον (στ. 20), σιγιλλίω (στ. 33), τό legimus (στ. 35) 

καί τό μηνολόγιον (στ. 35)" γ ' ) δια μελάνης μαύρης καί δι1 άλλης ή τό κείμενον χειρός ή υπο

γραφή : / όιά τοΰ γραμματικού 'Ιωάννου / (στ. 35)' δ') δια παχυτέρας μελάνης ή φράσις έκανι-

κλώθη παρά τοϋ έπί τοϋ κανικλείου f (στ. 36).—• Γραφή τής αυτοκρατορικής γραμματείας τοΰ 

IB' αι., πλην απλουστέρα τοΰ συνήθους. — 'Ορθογραφία. — Τονισμός κατά τό πλείστον ορθός. 

Αϊ συνήθεις συντμήσεις τοΰ IB' αί. —· Είλητάριον. 'Εννέα όριζόντιαι διπλώσεις καί τέσσαρες κάθε

τοι. — Διατήρησις μετρία : σητόβρωτον, φθοραί κατά τά άκρα, ένιαχοΰ έξίτηλον ελλείπει τεμά-

χιον κατά μήκος της τρίτης καθέτου διπλώσεως, εις τό ϋψος τών στ. 3 - 8 καί τό κάτωθεν τών 

υπογραφών άγραφον τμήμα. Τό έγγραφον μεταγενεστέρως εκολλήθη Ιπί χάρτου. — 'Υπόλειμμα 

ιώδους μηρίνθου' ή σφραγίς έχει άπολεσθή. 

Σ η μ ε ί ω μ α σύγχρονον έπί τοΰ νώτου : Κατόπιν αποκολλήσεως τοΰ χάρτου συντηρήσεως άνέ-

γνωσα, τή βοήθεια συσκευής υπεριωδών άκτίνων, έπί τοΰ κολλήματος, τό λίαν έξίτηλον σημείωμα : 

/ κατεστρώθη έν τώ σε[..."...] μη(νι) ["Ίου]λ(ίω), έτ(ους) ς°Τ'[χ]%ζ°υ, (ίνδικτιώνος) ιβ' f. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοΰ χάρτου συντηρήσεως : α') 'Αρ. 17 (χειρ Σακκελίωνος)· β') "Ισον 

χρυσόβουλου τοϋ άοιδίμου βασιλέως Ίω(άνν)ου Κομνηνού, υιοϋ τοϋ εύσεβοΰς βασιλέως 'Αλεξίου 

τοϋ Κομνηνού και κτήτορος τ(ής) άγιας Μονής ταύτης περί ελευθερίας τοϋ πλοίου τ(ής) Μονής 

(χειρ Φλωρίδου). 

Β . Άντίγραφον τής αυτοκρατορικής γραμματείας τοϋ IB' ai., σύγχρονον τοΰ πρωτο

τύπου (άρχεΐον Μονής, άρ. 15).—Χάρτης, χρώματος ύπολεύκου προς τό καστανόχρουν. Δια-

1. Έκ παραδρομής προφανώς δ D ö i g e r ( Patmos, σελ. 341 ) σημειοΐ δτι τό έγγραφον τοΰτο δέν ΐχει 
κολλήματα ή σημειώματα σύγχρονα έπί τοΰ νώτου. 
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στάσεις : 0,970 Χ 0,330. Γεγραμμένη επιφάνεια : 0,770 Χ 0,290. Περιθώρια αριστερά (0,025) 

καί δΐ·.ξια (0,015). 'Αποτελείται έκ δύο τεμαχίων (0,520 + 0,450)' τό άνω εκολλήθη επί τοΰ 

κάτω. — Μελάνη: α') καστανόχρους ή τοΰ δλου κειμένου' β') δια κινναβάρεως άνοικτοΰ χρώ

ματος αί λέξεις σιγίλλιον (στ. 28), σιγιλλίω (στ. 51) καί τό legimus (στ. 52). — Γραφή έπιμε-

μελημένη καί στρογγυλή. — 'Ορθογραφία. Τονισμός κατά τό πλείστον ορ%ός. Όλίγαι συντμήσεις. 

Είλητάριον. Πολλαί όριζόντιαι διπλώσεις. — Διατήρησις μετρία : σητόβρωτον, στίγματα έκ τής 

νοτίδος. Τό έγγραφον εκολλήθη μεταγενεστέρως μέχρι τοΰ legimus έπί χάρτου. — 'Υπολείμματα 

ιώδους μηρίνθου καί οπών ή σφραγίς έχει άπολεσθή. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α σύγχρονα έπί τοΰ νώτου : Μετά τήν άποκόλλησιν τοΰ έπί τής όπισθίας 

όψεως χάρτου απεκαλύφθη καί άνεγνώσθη τή βοήθεια υπεριωδών άκτίνων έπί τοΰ κολλήματος ή υπο

γραφή : / Τό παρόν άντιβληθ(έν) τ(ώ) πρωτοτυπώ και εύρεθ(έν) κατά πάντα [ ίσάξον αύτώ ύπε-

γραύθ(η) δια κινναβάρε(ως), μη(νί) Αν(γού)στ(ω), (Ινδικτιώνος) ιβ'τ(ης). — Ωσαύτως άνωθεν 

αυτής λίαν έξίτηλοι αί καταστρώσεις : j 1 . . .στρν n.Q j 2 [άν]τ[ε]§λ[ήθη] J3 [κατ]εοτρφϋη τ. . . 

Ιψ | 4 f κ(α)τεστρώθ(η) χ. • f τοϋ π(ατ)ρι σεβαστον μνςτικοϋ Ι5 κατε-

στρ,φάη f γ τφ σε(κρέ)τ(ω) τοϋ μενά\(ου) λογαριαστ(οϋ) Καματηρ(οϋ), ftyfvi) [Αύγού]-

στ(ω), (ίνδικτιώνος) ι§' f κ(α)τεστ(ρώθη) εν τ(ώ) αε(κρέ)τ(ω) τ(ών) οΐκειακ(ών), μη(νι) 

[Αύγού]ςτ(ω), (Ινδικτιώνος) iß' f. — 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α μεταγενέστερα : 1 ) έπί τοΰ νώτου τοΰ εγγράφου : α' ) (παλαιόν ) / ϊα(ον) 

χρυ(αοβούλ)λον (πρωτο)τύπ(ον) χρυ(σοβούλ)λου τοϋ άποιχομ(ένου) εν Π[ό]λ(ει) π[λοίου], αύθις 

έπικνροϋντο(ς) έξκουσσεί(αν) τοϋ τοιούτ(ου) και τ(οΰ) τυποϋσθ(αι) τ(ή) π(ατρι)αρχ(ική) μο(νή) 

τ(ον) σίτ(ου) μοδ(ίους) τ', τυποϋαθ(αι) έτέρ(ους) μοδ(ίους) ρ f · β' ) Περί τοϋ σίτου καί 

τών νομισμάτων τών λαμβανομ(ένων) | παρά τοϋ μέρους τής μονής [εκ] Κρήτης. 2) Έ π ί τοϋ 

χάρτου συντηρήσεως : α') Σιγίλλιον βασιλικον περί τον πλοίου τής ιεράς ημών μονής (σώζεται 

hi και ή χρνσή αύτοϋ σφραγίς) (χειρ Φλωρίδου)- β') αρ. 15 — άντεγράφη (χειρ Σακκελίωνος)' 

γ ' ) α.α. 165. 

Γ. Άντίγραφον τής αυτοκρατορικής γραμματείας τ&ν μέσων τοϋ IB' al. (άρχεΐον 

Μονής, άρ. 16). — Χάρτης, χρώματος ύπολεύκου προς τό καστανόχρουν. Διαστάσεις : 0,670x0,378. 

Γεγραμμένη επιφάνεια : 0,512 Χ 0,307. Περιθώρια αριστερά (0,030) καί δεξιά (0,041). 'Επί τοΰ 

νώτου διακρίνεται ή υπογραφή : 'Ιωάννου τοϋ Δούκα ff. — Μελάνη : α') μαύρη ή τοϋ όλου κειμέ

νου' β') δια κινναβάρεως χρώματος έρυθροΰ προς τό ΐόχρουν αί λέξεις σιγίλλιον (στ. 22), σιγιλλίω 

(στ. 35) καί τό legimus (στ. 36)· γ ' ) δια καστανόχρου μελάνης ή έπί τοΰ νώτου υπογραφή 'Ιωάν

νου τοΰ Δούκα. Γραφή τής αυτοκρατορικής γραμματείας τών μέσων τοΰ IB' αι. (βλ. σχόλια).— 

'Ορθογραφία. Τονισμός κατά τό πλείστον ορθός. Όλίγαι συντμήσεις. — Είλητάριον. Δύο κάθετοι 

καί πολλαί όριζόντιαι διπλώσεις. Διατήρησις αρίστη, ίδια κατά τό κάτω τμήμα- ένιαχοΰ σητόβρω

τον. Το έγγραφον εκολλήθη μεταγενεστέρως έπί χάρτου. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α μεταγενέστερα έπί τοϋ χάρτου συντηρήσεως : α' ) Σιγίλλιον βασιλικον υπέρ 

ελευθερίας τοϋ καραβιού τής Ιεράς | ταύτ(ης) Μονής (χειρ I H ' αί. )· β' ) 'Αντεγράφη — αρ. 16 (χειρ 

Σακκελίωνος). 
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Δ. Άπλοϋν άντίγραφον τοϋ IB' al. (άρχεΐον Μονής, άρ. 18). —Χάρτης, χρώματος ύπο

λεύκου προς τό καστανόχρουν. Διαστάσεις: 0,390x0,300. Γεγραμμένη επιφάνεια : 0,355 Χ 0,280. 

Περιθώρια αριστερά (0,010) καί δεξιά (0,010). — Μελάνη καστανόχρους. — Γραφή IB' αιώνος (ουχί 

ΙΔ' ώς ύπέθεσεν ό Döiger, βλ. σχόλια) ομοιάζουσα προς τήν τοΰ πρωτοτύπου. — 'Ολίγα ορθογραφικά 

σφάλματα. Τονισμός ορθός. Όλίγαι συντμήσεις. — Είλητάριον. Πολλαί όριζόντιαι διπλώσεις. — Δια-

τήρησις μετρία : σητόβρωτον, έξίτηλοι στίχοι, 'ιδία κατά τό άνω τμήμα. Τό έγγραφον εκολλήθη 

μεταγενεστέρως έπί χάρτου. — Τό άντίγραφον τοΰτο έν σχέσει προς τό πρωτότυπον καί τά επίσημα 

αντίγραφα εμφανίζει ουσιώδεις διαφοράς (βλ. κριτικόν υπόμνημα καί σχόλια). 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοΰ χάρτου συντηρήσεως : α' ) "Ισον χρυσόβουλον διορίζον μη πληροϋν 

το πλοϊον τής μονής άντίναυλον, και το τους Δούκας τής Κρήτης διδόναι είς τήν | μονήν ετησίως 

διακόσιους μοδίους σίτου, και εϊκοσιν νομίσματα χρυσά, προς τοις διδομένοις μοδίοις σίτου 

τριακόσιους | και νομίσμααι χρυσοις, Κομνηνοϊς Θεοτοκίοις, είκοσι προς τοις τέσσαροις (χείρ Φλω-

ρίδου)· β') άρ. 18 (χείρ Σακκελίωνος)· γ ' ) α.α. 188. 

Ε . "Αντίγραφον τών άρχ&ν τοϋ ΙΖ' αϊ. (άρχεΐον Μονής, άρ. 19). —Χάρτης στιλπνός, δυτι

κός, χρώματος ύπολεύκου. Διαστάσεις : 0,440 Χ 0,318. Γεγραμμένη επιφάνεια : 0,338 Χ 0,225. 

Περιθώρια αριστερή (0,045) καί δεξιά (0,048). — Μελάνη : α') ανοικτή καστανόχρους ή τοΰ εγγρά

φου" β') Si' ερυθράς έξιτήλου αί λέξεις σιγίλλιον (στ. 23) καί σιγιλλίω (στ. 38). — Γραφή Νικη

φόρου τοΰ Χαρτοφύλακος, ό όποιος αντέγραψε καί άλλα Πατμιακά έγγραφα (περί οδ βλ. έν 

ΔΙΕΕ 2, 1885, σελ. 65 κέ.). —'Ορθογραφία. 'Ελάχισται συντμήσεις. Όριζόντιαι διπλώσεις. —Δια-

τήρησις άριστη : σταγών μελάνης έχει καλύψει λέξιν τοΰ στ. 27. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοΰ νώτου : α' ) "Ισον τοΰ χρυσοβούλλου δια τα σιτάρι τής Κρήτης 

(χείρ I H ' αί.)' β') "Ισον τοϋ χρυσοβούλλου δια το σιτάρι τής Κρήτης (χείρ Ι θ ' αί.) - γ ' ) Άρ. 19 

(χείρ Σακκελίωνος)" δ') α.α. 197. 

ΕΚΑΟΣΕΙΣ. — MM, σελ. 99 - 101, άρ. 24 (ουχί έκ τοΰ πρωτοτύπου, άλλ' έκ τοΰ αντιγρά

φου Β). — D ö i g e r , Facsimiles, άρ. 41 (έκ τοϋ Γ = στ. 31 -35 τοΰ Α). 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.— D ö i g e r , Regesten, άρ. 1296. Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ , Patmos, σελ. 3 4 0 -

341. — Β ρ α ν ο ύ σ η , 'Ιωσήφ Ίασίτης, ΔΧΑΕ 4 (1964), σελ. 345 - 351. — Πρβλ. καί J a k ο-

ν e n k ο, Gramoty, σελ. 189 κέ. — Κ a ί d a n, Exkoussija, σελ. 193. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ. — Ό πατήρ τοΰ αύτοκράτορος ['Αλέξιος Α' ό Κομνηνός], τή αιτήσει 

τοΰ μονάχου Χριστοδούλου, είχε παραχωρήσει φορολογικάς άπαλλαγάς διά τό πλοϊον τής ύπό 

τούτου άνεγερθείσης έν Πάτμω μονής (στ. 1 - 3 ) . — Διά τοΰ πλοίου τούτου, χωρητικότητος πεντα

κοσίων περίπου μοδιών, εΐχον άδειαν οι μοναχοί νά έμπορεύωνται τά εις αυτούς απαραίτητα είς 

πάντας τους λιμένας τής Βυζαντινής επικρατείας καί τάς νήσους. Τό πλοϊον ετύγχανε φορολογικών 

ατελειών (στ. 3 - 8 : κατάλογος φόρων). — Συμφώνως προς τό έ'γγραφον εκείνο οι μοναχοί ήδύ-

ναντο, έάν δι' οιονδήποτε λόγον τό πλοϊον των κατεστρέφετο, νά αντικαταστήσουν αυτό δι' ετέρου, 

τής αυτής χωρητικότητος (στ. 9 - 13). — Προς τούτοις οι μοναχοί τής μονής, μετά τόν θάνατον 

τοΰ Χριστοδούλου καί τοΰ μετ' εκείνον 'Ιωσήφ τοΰ Ίασίτου, ετυχον παρά τοΰ αύτοΰ αύτοκράτορος 
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['Αλεξίου τοΰ Α'] χρυσοβούλλου σιγιλλίου, δυνάμει τοΰ οποίου έλάμβανον κατ' ίτος παρά τών 

δουκών τής Κρήτης τριακόσιους μοδίους σίτου καί είκοσιτέσσαρα νομίσματα κομνητατα θεοτόκια 

(στ. 1 4 - 1 8 ) . 

Νΰν, τή αιτήσει των μοναχών, ό αυτοκράτωρ [Ιωάννης] διά τοΰ παρόντος έγγραφου έπικυροΐ 

τά ανωτέρω (στ. 18 - 23). — Είς δε τά ήδη παραχωρηθέντα προστίθησι καί έτερους εκατόν μοδίους 

σίτου, οι όποιοι θά δίδωνται ε'ις τους μοναχούς ύπό τών δουκών τής Κρήτης έκ τών εσόδων τοΰ 

δημοσίου τοΰ κάστρου τοΰ Χάντακος, αναδρομικώς άπό τής αρχής τής τρεχούσης δωδέκατης ίνδι-

κτιώνος (στ. 2 3 - 2 7 ) . — Τ ό δε πλοϊον τής μονής απαλλάσσεται εφεξής καί τής καταβολής τοΰ 

άντιναύλου (στ. 2 7 - 3 4 ) . 

Legimus και μηνολόγιον (στ. 35). 

Ύπογραφαί αξιωματούχων καί σημάνσεις (στ. 3 6 - 3 7 ) . 

Καταστρώσεις έπί τοϋ verso (στ. 38). 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. — α' ) Χρυσόβουλλος λόγος 'Αλεξίου Α' τοΰ Κομνηνού (στ. 

3 - 13) περί παραχωρήσεως πλοίου εις τήν έν Πάτμω μονήν σφζεται έν πρωτοτυπώ, απελύθη 

τό 1088 καί εκδίδεται ανωτέρω (άρ. 7, σελ. 69 κέ.)- β') Χρυσόβουλλον σιγίλλιον 'Αλεξίου Α' τοΰ 

Κομνηνοΰ προς τους έν Πάτμω μοναχούς (στ. 1 6 - 1 8 ) περί παροχής τριακοσίων μοδίων σίτου 

καί είκοσιτεσσάρων χρυσών νομισμάτων, έκ μέρους τών δουκών τής Κρήτης ( D ö i g e r , Rege

sten, άρ. 1170). Τοΰτο δέν σφζεται, απελύθη δέ μετά τόν θάνατον τοΰ Χριστοδούλου ( Β ρ α 

ν ο ύ σ η , Ίασίτης, σελ. 347). — Ωσαύτως έν τω κειμένω αναφέρονται δέησις (στ. 14- 16) καί 

αϊτηαις (στ. 18 - 19). Ούδαμόθεν προκύπτει ότι αύται εγένοντο γραπτώς. 

f "Εφθη μ(έν) δ άξιομακάριστο(ς) καί άοίδψο(ς) βα(σιλενς), αύθ(έντης) 

και π(ατ)ήρ τ(ής) βα(σιλείας) μ(ον) εξ αΐτήσε(ως) τον εν μακάρια τή λήξει τήν 

ζω(ήν) εκμετρήσαντο(ς) τιμιωτ(ά)του μ[ο]\2ναχον και ήσνχαστοϋ κυρ Χριστο-

δονλ(ον) τον Λατρψοΰ, δωρήσασθ(αι) τή κατά τήν νήσον [Πά]τμον άνεγερθείση 

παρ' εκείνον μονή αδειαν εξκονσ[σείας πλοίου] | 8 Ιδιοκτήτ(ου), χωρήσε(ως) μοδίων 

πεντακοσί(ων) μικρώ πλέον ή έλασσον, ώστε δια το[ντον μεν] τα χρει[ώδη] τοις 

(μοναχοϊς) διακομίζεσθ(αι)· αντο δε το πλο(ϊον οφείλει] |4 άποπλέειν ένθα δη και 

δτε τοϊς (μοναχοϊς) βονλητον, εις τε τα τ(ής) [έφα]ς μέρη κα[ί τα ε]σπέρια, ετι 

δέ καί είς τ(ας) άπανταχή νήσ(ονς) και τα | 6 χρειώδη τοις (μονάχοης) εμπορευό-

μ(ενον), είς τ(ονς) έξ(ής) δπαντ(ας) και διηνεκείς χρόν(ους), από π[αν]το(ς) τον 

επηρεαστικ(ώς) επεμβα'ινοντο(ς)· εξκονσσεύεσθ(αι) συν αμ(α) |ί ! τοις εν τούτω 

εμπλέονσι καί πάσ(ης) έπηρεί(ας) καί άγγαρεί(ας) άνωτάτω διαφνλάτ[τεσθαι] καί 

μήτε προ(ς) μετακομιδ(ήν) τών χρειωδών και αυτή τή |7 βα(σιλεία) μ(ον) αναγκαιο

τάτων παρ οντινοσονν άποστέλλεσθ(αι), μήτε μην εμβλήσει κ[όκκου] ή σννων(ής) 

•ή στραβοξνλ(ής) ή χόρτου είσαγωγ(ής) ή άλλ[η] | 8 τινι άναγκαιοτ(ά)χ(η) λει-

τουργ(εία) βαρύνεσβ(αι), αλλ' έλενθερ(ον) πάντοΒ(εν) διατηρεϊσθ(αι) πάσ(ης) και 

παντοί(ας) επήρειας, άγγαρεί(ας) τε και κακώσε(ως)· και τον | 9 τηνικαϋτ(α) πρώ-

11 
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τ(ως) άνεγερθέντο(ς) πλοϊον και τώ χρόνω παλαιωθ(έν)τ(ος) και κινδύνω τε πεσ-

σ(εϊν) κινδννεύοντο(ς) ή ναναγίω ϊσ(ως) πε(ρι)πίπτοντο(ς) ή και αΑ|10Αως άπολ-

λνμ(έν)ον, εξ είναι τ(οϊς) μοναχ(οϊς) έτερον άντ' εκείνου πλοι[ον ά]νακαινίζ(ειν), 

τ(ής) αύτ(ής) τυγχάν(ον) χωρήσε(ως) και %(ής) ΐσ(ης) έξκουσσεί(ας) επαπο-

λανον \η και μη προσάπαξ τ(ον) άνακαινισμ(ον) τοϋ τοιούτου πλοίου καί τ(ήν) 

τούτου εξκονσσεί(αν) αντ(οϊς) εκχωρηθ(ή)ν(αι), αλλ' δσάκι(ς) αν τώ χρόνω δια-

φθαρείη ή ναναγίω |1 2 τινι πε(ρι)πέσοι ή καί αλλ(ως) απώλεια παραδοθείη. Καί 

τοιαύτη μ(εν) [ή] περ(Ι) τ(ής) έξκονσσείας τον πλοίου καί τών εν αντώ έμπλεόν-

τ(ων) έκχώρησις |1 3 εις τ(ον) άπαντ(α) αιώνα, δια τοϋ προεκτεθέντο(ς) χρυσοβονλ-

λ(ον) λόγου, [π]εφιλοτίμητ(αι), καθώς δ[ήτα] σαφεστερ(ον) ή έν έκείνω γραφή 

παρίστησ(ιν)· | 1 4 έπει δέ μετά τ(ον) σεβάσμιον εκείνον (μον)αχ(ον) και ήσυχα-

ατ(ήν) κυρ Χριστόδονλ(ον) τ(ον) Λατρην(ον) καί τ(όν) μετ' εκεΐν(ον) τή τοιαν-

τ(η) μονή ένασκήσαντ(α) τιμιώτ(α)τ(ον) |1 δ μοναχόν κυρ 'Ιωσήφ τ(ον) Ίασίτ(ην), 

οι τούτ(ων) μαθηταϊ και μονάζοντ(ες), ένδεια τών χρειωδ(ών) και πρό(ς) το ζην 

αναγκαίων αντ(οϊς) σννεχόμ(εν)οι, τώ τρισμακαρ[ίστω] \16ανθ(έν)τ(η) καί π(ατ)ρι 

τ(ής) βα(σιλείας) μ(ον) μετά λιπαρός δεήσε(ως) προ(σ)δεδραμήκασι, τυπω-

θήναί τε τούτ(οις) τα προ(ς) διατροφ(ήν) εξητήσαντο, καί χρυσόβουλλ(ον) J1' σι-

γίλλ(ιον) άπειλήφασι τοϋ θεοσεβοϋς κράτ(ους) εκείνου, τνποϋν έτησί(ως) δίδοσθ(αι) 

τοντ(οις), μέχρις αν τόδε το περίγειον συνεστήκοι, σίτ(ου) μεν μοδίονς | 1 8 τρια-

κοσί(ονς), (νομίσματα) δέ εϊκοσιτέσσαρ(α) κομνηνάτ(α) θ(εοτο)κί(α) π(αρά) 

των κατά καιρ(ους) δονκ(ών) Κρήτ(ης)· τα νυν (δέ), καί τ(ή) βα(σιλεία) μ(ου) 

προσελθόντ(ες), επιβεβαιωθ(ή)ν(αι) |19 τα προεκτεθέντ(α) δύο χρνσόβονλλ(α) δι' 

εγγράφον αντ(ής) προστάγμ(α)το(ς) θερμ(ώς) ταύτ(ην) κ(α)τεδυσώπησ(αν), ή 

βα(σιλεία) μ(ου), εύμεν(ώς) τήν τούτ(ων) αϊτησ(ιν) προσηκαμ(ε)ν(η), |2 0 το 

παρόν χρνσόβονλλ(ον) βιγίλλ(ιον) αντοίς έπεβράβευσε, δι' οδ επικυροί τα τ(οϊς) ρη-

θεϊσι μοναχοϊς πορισθέντ(α) δύο, καθά δεδηλωτ(αι), |2 1 χρυσόβονλλ(α), θεσπίζει 

τέ το βέβαιον ταϋτ(α) και ένεργ(ον) άποφέρεσθ(αι) και παρακελεύετ(αι) άδιακό-

π(ως) είς τ(ονς) έξ(ής) απαντ(ας) και διηνεκ(εϊς) |2 2 χρόν(ους) έπαπολαύ(ειν) 

τ(ούς) μοναχ(ούς) καθαρ(ώς) τ(ής) τε τοϋ πλοί(ου) έξκουσσεί(ας) καί τ(ής) ετη

σίας) και άννστερήτ(ου) τών τυπωθ(έν)τ(ων) αντ(οϊς) άπολή'ψε(ως), κ(α)τά 

\23 τάς πε(ρι)λήγ(εις) και δυνάμ(εις) τών προγεγονότ(ων), ώς εϊρητ(αι), χρνσο-

βούλλ(ων)· προ(σ)τίθησι δέ ή βα(σιλεία) μ(ου) τοις προτυπωθεΐ(σι) τριακοσί(οις) 

μοδίοις |2 4 τοϋ σίτου καί τ(οϊς) είκοσι προ(ς) τοις τέσσαρσι θ(εοτο)κίοις κομνη-

ν(ά)τ(οις) νομίσμασιν, έτέρ(ους) σίτ(ον) μοδίονς έκαΐόν, ώς νέον αύτ(ής) φιλο-

τίμημ(α) | 2 5 καί διορίζετ(αι) δίδοσθ(αι) πρό(ς) τό μέρο(ς) τ(ής) μο(νής) άνεγ-

κρατήτ(ως) και άπαραλείπτ(ως) δίχα τέ προ(σ)τάξε(ως) έτέρ(ας) ή ύπομνήσε(ως) 
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απ' αρχής |2 6 τής παρούσης δωδ(ε)κάτ(ης) (ΙνΟικτιώνος) και μέχρις αν όπαρ(ών) 

διαρκοί(η) αιών, π(αρά) τ(ών) κ(α)τά καιρ(ούς) δουκ(ών) Κρήτ(ης) άπο τ(ών) 

όθενδήποτ(ε) παρ' αν(τών) εΐσοδιαζομ(ένων) | 2 ' προσώπω τον δημοσίου έκ τον 

κάστρου τον Χάντακο(ς) γενημ(ά)τ(ων) καί (νομισμάτων), τ(ονς) τετρακοσί(ους) 

μοδ(ίονς) τοΰ αίτ(ον) καί τα εικοσιτέσσαρ(α) θ(εοτο)κία (νομίσματα)· έξκονσ-

σεύεσθ(αι) |2β δέ και τό πλοΐ(ον) άπό πασ(ών) μ(έν) καί τ(ών) αλλ(ων) έπηρει(ών), 

καινοτομιών) τέ καί ζημιώσε(ων) κ(α)τά τ(ήν) πε(ρί)λη(ψιν) καί δύναμ(ιν) τοϋ 

προεκτεθ(έν)το(ς), ώς διείληπτ(αι), χρυσοβούλλ(ου) |2β λόγον έπί τ(ή) τούτον έξ-

κουσσεί(α) άδιαστίκτ(ως), άλλα μ(ήν) και εξ αντ(ής) τ(ής) τοϋ άντιναύλον δόσε(ως) 

ύπέρτερ(ον) διατηρεΐσθ(αι) είς τ(όν) απαντ(α) αιώνα, εφ' ώ καί |3 0 ουδέ δόσει άντι

ναύλον άπό γε τον νυν νποτεθήσ(ε)τ(αι), οντε μ(ήν) άδει(αν) εξει τ(ις) χ(ών) έγ-

κεχειρισμ(ένων) τ(άς) τών άντιναύλ(ων) άπαιτήσ(εις) επιζητ(είν) νπε(ρ) τοΰ 

πλοίου | 3 1 άπό τοϋ μέρ(ονς) τ(ής) μο(νής) άντίνανλ(ον) ή δχλησ(ιν) οίανδήτινα 

τ(οΐς) (μοναχοϊς) ενεκ(εν) τούτον έπάγ(ειν) ή αντ(οϊς) τοις έν τούτω ναντιλενο-

μ(ένοις)· συμπαθ(εΐ) γ(άρ) ή βα(σιλεία) μ(ον) το νπέ(ρ) τοϋ πλοίου |32 τούτου 

ανήκον τώ δημο(σίω) άπαν άντιναύλον, καί ευδοκεί τοϋτο μ(έν) ες το διηνεκ(ές) 

μέν(ειν) άνείσπρακτον, δέχεσθ(αι) δέ και τ(οίς) τάς άπαιτήσ(εις) τ(ών) άντιναύ-

λ(ων) |3 3 έγκεχειρισμ(ένοις), μηδενο(ς) τ(ών) άπάντ(ων) επ' άδεί(ας) εχοντο(ς) 

προ(ς) άθέτησ(ιν) δλ(ως) χωρήσαι τών εν τώ παρόντι χρνσοβούλλω αιγιλλ(Ιω) 

άιωρισμ(ένων)· επί τούτω γαρ |3 1 και οίκειοχείρ(ως) π(αρά) τ(ής) βα(σιλείας) 

μ(ον) υπεγράφη καί σννήθ(ως) επιστώθ(η) καί επεδόΒ(η) f 

|3 5 f Legimus f f 

f μη(νϊ) Ίονλ(ίω), (Ινδικτιώνος) ι β' 

13S f δια τ(οϋ) γρα(μμα)τ(ιχον) Ίω(άνν)ον f 

|37 f έκανικλώϋ'(η) παρά τοϋ επί χ(ον) χανι(Η)λ(είου) f 

V e r s o : 

Ι38 f κατεστρώθη έν τώ σε[..."... ] μη(νί) [Ίον]λ(ίω), ετ(ονς) ςοΰ[χ]κζον, 

(Ίνδικτιώνος) iß" f. 

1 τήν ζωήν : ΟΠΊ. Δ )J 1 - 2 τιμιωτάτον μονάχου ΑΕ : τιμίίοτάτου εκείνον μσναχοΰ ΒΓΔ MM || 2 πλοίου ΒΔ 

MM : πλοιαρίου Γ || 3 Ιδιοκτήτου : δντος αίτου Ε || τούτον μεν Β MM : τοΰτου Γ Δ || οφείλει ΒΓ MM : om. ΔΕ || 

4 άποπλέειν : άποπλέον Β || 6 άνωτάτω : leg. ανωτέρους ή άνώτερον apud Ε |] 9 τε πεσείν Α : leg. πε,ριπεαΰν || 

14 τοιαύτη : ταύτη MM || 19 σιγίλλιον : om. Δ || 24 αυτής : αύτοϊς MM || εκατόν : διακόσιους Δ || 25 άπαραλείπτως : 

άπερύ.είπτως MM || 27 γενημάτων xai νομισμάτων : νομισμάτων καί γενημάτων Δ || τετρακόσιους : πεντακόσιους 

Δ || 33 σιγιλλίω om. Δ || 35 t legimus ff ΑΒΓ D : οπί. Δ MM || 35 - 36 μηνί Ίονλίω. . . κανικλείου ΑΔ : om. 

ΒΓΕ MM 
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Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. — Τό χρυσόβουλλον τοΰτο σιγίλλιον είναι έκ τών αρχαιο

τέρων έν πρωτοτυπώ σωζόμενων χρυσοβούλλων σιγιλλίων. 

1. Γ ν η σ ι ό τ η ς τ ο ΰ έ γ γ ρ α φ ο υ . — Οι MM εκδίδουν τό κείμενον τοΰ χρυσοβούλλου 

σιγιλλίου έπί τή βάσει τοϋ Β. Θεωρήσαντες τοΰτο ώς άρχέτυπον, μνημονεύουν τά Α, Γ καί Δ ώς 

esemplarla, καταλήγουν δε εκφράζοντες αμφιβολίας περί τής γνησιότητος τοΰ έγγραφου. Τούτους 

άκολουθοΰντες ήμφεσβήτησαν τήν γνησιότητα καί άλλοι, ένοιςό Z a c h a r i a e v o n L i g e n 

t h a l (Geschichte des griechisch-römischen Rechts, Βερολΐνον 1892, σελ. 34, άρ. 54) l . 

Τουναντίον ó Döiger τάσσεται υπέρ τής γνησιότητος τοΰ σιγιλλίου, όπερ, παρατηρεί, μνημονεύεται 

έν Πατμιακώ εγγράφω τοΰ 1157 (Regesten, άρ. 1296). 'Εκδίδοντες ανωτέρω τό έγγραφον έπί 

τή βάσει τοϋ πρωτοτύπου Α, παρατηροΰμεν ότι τό έγγραφον είναι γνήσιον, φέρον διά χειρός τοΰ 

αύτοκράτορος 'Ιωάννου τοΰ Β' τό μηνολόγιον, ώς προσμαρτυρεϊ ό τύπος τής γραφής, παραβαλλόμε-

νος προς τήν ύπογραφήν τοΰ αύτοΰ αύτοκράτορος έν τφ Τυπικώ τής μονής Παντοκράτορος (βλ. 

D ö i g e r , Fascimiles, φωτ. XI, ιδία τό χαρακτηριστικών β)a. 'Υπέρ τής γνησιότητος τοΰ έγγρα

φου συνηγορεί ή ύπαρξις δύο επισήμων, σχεδόν συγχρόνων προς τό Α, αντιγράφων τής αυτοκρατορι

κής γραμματείας, τοΰ Β καί Γ, τά όποια μάλιστα φέρουν ιδιόχειρους σημάνσεις γνωστών αξιωμα

τούχων τοΰ IB' αιώνος (βλ. κατωτέρω, άρ. 2 καί 3). 

2. Τό legimus τοΰ Α. — Τό έγγραφον τοΰτο θεωρείται (D ö l g e r - K a r a y a n n o p u -

l o s , Urkundenlehre, σελ. 66, σημ. 1 0 = 1 6 1 , σημ. 5) ώς τό τελευταΐον σωζόμενον δείγμα χρυ

σοβούλλου σιγιλλίου φέροντος [εννοείται έν πρωτοτυπώ] τό legimus. Ά ς σημειωθή ότι καί τό 

άντίγραφον Γ, άντίγραφον τής αυτοκρατορικής γραμματείας, γενόμενον πιθανώτατα κατά τους 

περί το 1145 χρόνους (βλ. σχόλιον σελ. 76), φέρει ωσαύτως το legimus διά κιναβάρεως. 

3. Ta ά ν τ ί γ ρ α φ oc.— Terminus ante quem δια τήν χρονολόγησιν τών αντιγράφων Β, 

Γ καί Δ αποτελεί τό έτος 1176, καθ' δ ή προς τήν μονήν Πάτμου παροχή σίτου κατηργήθη, 

ορισθείσης προς τους Πατμίους μοναχούς χρηματικής έπιχορηγήσεως (βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , Πρό-

σταξις Μανουήλ, σελ. 83 κέ. καί £γγρ· ύπ' άρ. 22). Κατά ταΰτα, ή μετά τό Ιτος τοΰτο αίτησις 

επισήμων ή χάλκευσις απλών αντιγράφων τοΰ σιγιλλίου τούτου άπέβαινεν άνευ αντικειμένου. Έ ξ 

άλλου διά λόγους παλαιογραφικούς (γραφή, χάρτης, κλπ.) τάσσομεν τά αντίγραφα ταΰτα εις τόν 

IB' αί. Τοΰτο άλλωστε έπιβεβαιοΰν αί (μετά την προσφάτως γενομένην άποκόλλησιν τοΰ χάρτου 

συντηρήσεως ελθοΰσαι είς φώς) έπί τοΰ νώτου σημάνσεις. Ώ ς εΐδομεν ανωτέρω, τό Β φέρει έπί τοΰ 

κολλήματος σύγχρονον έπικύρωσιν, καθ' ην τό έγγραφον ύτζεγραύθη δια κινναβάρεως τόν Αδγου-

στον τής ιβ' ΐνδικτιώνος. Ύπενθυμίζομεν α') δτι τό legimus τοΰ Β είναι πανομοιότυπον τοΰ Α, 

καί β') ότι τό Α απελύθη τόν Ίούλιον τής ιβ' ίνδικτιώνος. Κατά ταΰτα τό Β Ιγένετο Ινα μήνα 

μετά τό Α. — Τό Γ δύναται νά χρονολογηθή εις τα μέσα τοΰ ΙΒ' αιώνος, έκ τής έπί τοΰ νώτου 

1. Κατά τον S a k o v e n k o [Gramoty, σελ. 198) το έγγραφον απελύθη ύπό Άννης της Κομνηνης, δπερ 

λίαν άπίθανον. 

2. Το τρίτον γνωστόν ίδιόγραφον 'Ιωάννου τοϋ Β', το μηνολόγιον τ%ς προς τον Πάπαν επιστολής του, 

φαίνεται παραλάσσον. Βλ. D ö i g e r , Facsimiles, φωτ. III. 
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ιδιοχείρου υπογραφής 'Ιωάννου τοΰ Δούκα, ό όποιος έχει επικυρώσει καί τό άντίγραφον Δ τοϋ 

ύπ' αριθ. 7 έγγρ. (βλ. άνωτ., σελ. 71). 

Τό Δ είναι άπλοΰν, άλλα πεποιημένον, ώς θα ίδωμεν, άντίγραφον, ουχί δμως τοΰ ΙΔ' αί., ώς 

εικάζει ό D ö i g e r (Patmos, σελ. 342), άλλα τοΰ ΙΒ' αι., ώς αποδεικνύουν παλαιογραφικά δεδο

μένα καί τά ανωτέρω λεχθέντα. Τό άντίγραφον τοΰτο είναι, πλην τοΰ πρωτοτύπου, τό μόνον τό 

όποιον διασφζει τό μηνολόγιον καί τάς έπί τής πρόσθιας δψεως τοϋ Α σημάνσεις, τάς όποιας κατε-

χώρισεν ό άντιγραφεύς προφανώς μιμούμενος τό πρωτότυπον Α. 'Εν τούτοις τό κείμενον τοΰ Δ 

εμφανίζει ουσιώδεις προς τά Α, Β καί Γ διαφοράς : αναγράφεται έν αύτω δτι ό αυτοκράτωρ παρε

χώρησε 200 μοδίους σίτου καί ουχί εκατόν (Α, στ. 24), κατωτέρω δέ αντί τών έν συνόλω χορηγη

θέντων 400 μοδίων σημειοΰνται 500 μόδιοι (Α, στ. 27), παραλείπεται δε ή λέξις σιγίλλιον (Α, στ. 

19 καί 33). ΑΊ άνακρίβειαι αύται έξηγοΰνται, άν δεχθώμεν δτι ό άντιγραφεύς τοϋ Δ συνέπτυ-

ξεν ενδεχομένως δύο διαδοχικώς απολυθέντα περί σίτου έγγραφα 'Ιωάννου τοΰ Κομνηνοΰ (βλ. 

σχόλιο ν 3). 

4. "Η έ π ί τ ο ΰ κ ο λ λ ή μ α τ ο ς τ ο ΰ Β έ π ι κ ύ ρ ω σ ι ς . — Τό legimus έγράφετο, 

καθώς καί τά συνήθη κανικλώματα, διά χειρός τοϋ επί τοϋ κανικλείου' πρβλ. D ö l g e r - K a r a -

y a r m o p u l o s , Urkundenlehre, σελ. 118 [ = 235]. Μαρτυρίαν περί τούτου παρέχει τό πρωτό

τυπον (Α) τοϋ εκδιδομένου Ινταΰθα εγγράφου, έφ' ού άναγινώσκομεν: εκανικλώθη παρά τοϋ επί 

τοϋ κανικλείου (στ. 37). Διαπιστοϋμεν δμως δτι δια τής αυτής χειρός, τής γραψάσης τά κανικλώ-

ματο: έπί τοΰ Α, ήτοι διά χειρός τοΰ έπί τοΰ κανικλείου, έχει γραφή καί επί τοϋ κολλήματος τοΰ Β 

ή έπικύρωσις: το παρόν άντιβληθεν τώ πρωτοτυπώ καί εύρεθεν κατά πάντα ίαάζον αύτώ ΰπε-

γρανθη δια κινναβάρεως, μψί Ανγούστω, Ινδικτιώνος ιβ'της. Καθ' δσον γνωρίζω, δια πρώτην φοράν 

συναντώμεν τοιαύτην έπικύρωσιν έπί επισήμου αντιγράφου διά χειρός τοΰ έπί τοϋ κανικ?.είου ( πρβλ. 

σχεδίασμα σελ. 88 καί τους αντιστοίχους φωτοτυπικούς πίνακας). 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. — Τό παρόν έγγραφον απελύθη κατά μήνα Ίούλιον, 

τής ιβ' ίνδικτιώνος. Ό άπολύσας τοΰτο αυτοκράτωρ δύναται νά καθορισθή μετ' ασφαλείας : ώς 

συνάγεται έκ τοΰ περιεχομένου τοΰ εγγράφου, ούτος εϊναι ό 'Ιωάννης Β' ό Κομνηνός, ό όποιος 

άνενέωσε καί έπηύξησε τήν ύπό τοΰ πατρός του χορηγηθεΐσαν εις τους Πατμίους μοναχούς ποσότητα 

σίτου (Διαθήκη καθηγουμένου θεοκτίστου, MM, σελ. 107). Ει την βασιλείαν 'Ιωάννου τοΰ Κομνη

νοΰ (1118 - 1143) δύο έτη συμπίπτουν προς ιβ' ΐνδικτιώνα : τό 1119 και τό 1134. Προκρίνομεν τό 

1119 διά τους κάτωθι λόγους : α') συνήθως οί μοναχοί έζήτουν άνανέωσιν καί έπαύξησιν τών προνο

μίων των άμα τή άναρρήσει τοΰ νέου αΰτοκράτορος. Υπέρ τούτου συνηγορεί καί ή μαρτυρία τής 

διαθήκης τοΰ Θεοκτίστου, καθ' ην οί μοναχοί τής Πάτμου, ευθύς μετά τόν θάνατον Αλεξίου τοΰ Α' 

μετέβησαν αΰβις είς την Τ16λιν καί προεκάλεσαν τήν έ'κδοσιν τοΰ παρόντος έγγραφου (MM, σελ. 

107)· β') διά λόγους παλαιογραφικούς, ώς παρετήρησεν ήδη ό D ö i g e r (Regesten, άρ. 1296), 

τό ίίγγραφον δύναται νά άναχθή είς τό 1119' γ ' ) τους συλλογισμούς τούτους έπιβεβαιοΐ καί ή άνά-

γνωσις τής έξιτήλου έπί τοΰ νώτου τοΰ πρωτοτύπου Α καταστρώσεως4 δ') εάν, ώς είκάζομεν, ό 

σημαίνων τό άντίγραφον Β μέγας λογαριαατής Καματηρός (βλ. σχόλιον ύπ' άρ. 10) ταυτίζεται 

προς τόν έπί 'Αλεξίου τοΰ Α' άκμάσαντα λογοθέτην τών σεκρέτων Γρηγόριον τόν Καματηρόν, 

δ δποΐος απέθανε τό 1126 ή 1132, τό μέν πρωτότυπον Α αναμφισβητήτως απελύθη τόν Ίούλιον 

τοϋ 1119, τό δέ Β κατεστρώθη είς διάφορα σέκρετα ενα μήνα άργότερον. 
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ΣΧΟΛΙΑ. — 1. (στ. 2 - 13, 2 0 - 3 3 ) : έξκουσσεία πλοίου.—Τό έγγραφον τοΰτο επαναλαμ

βάνει έν συντόμω τό περιεχόμενον τοΰ ύπ' άρ. 7 έγγραφου, διά τοΰ οποίου ό 'Αλέξιος ό Α' παρεΐχεν 

είς τους έν Πάτμω μοναχούς έξκουσίαν πλοίου 500 περίπου μοδίων. Δια τοΰ παρόντος έγγραφου 

τό πλοϊον τοΰτο απαλλάσσεται καί τής καταβολής τοΰ άντιναύλου (στ. 2 9 - 3 3 ) . — Περί τοΰ φόρου 

τούτου, ό όποιος άπαντα κυρίως άπό τοΰ ΙΒ' αί. κέ. βλ. R ο u i 11 a r d, Taxes Maritimes, σελ. 

281 καί B i b i c o u - A n t o n i a d i s , Douanes, σελ. 134). Τοιουτοτρόπως οί μοναχοί τής 

Πάτμου ύποχρεοΰνται άπό τοΰδε νά καταβάλλουν διά τό πλοϊον των μόνον τήν δεκατείαν (ής απαλ

λάσσονται τφ 1186" βλ- κατωτ., σελ. 89 κέ. ). 

2. (στ. 15) : 'Ιωσήφ ο Ίασίτης. — Ούτος ύπήρξεν ό πρώτος μετά τόν Χριστόδουλον καθηγού-

μενος τής έν Πάτμω μονής (μετά τό 1093/4 καί πρό τοΰ 1118), κάτοχος πολλών κωδίκων καί 

πολυτίμων ιερών σκευών πρβλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , 'Ιωσήφ Ίασίτης, σελ. 345 - 351. 

3. (στ. 14- 17) : Παροχή σίτου καί νομισμάτων. — Δια τοΰ παρόντος χρυσοβούλλου σιγιλ

λίου ό αυτοκράτωρ 'Ιωάννης ό Κομνηνός επαυξάνει Οσα δυνάμει χρυσοβούλλου τοΰ πατρός του 

'Αλεξίου τοΰ Α' έλάμβανεν ετησίως παρά τών δουκών τής Κρήτης καί έκ τών εσόδων τοΰ δημοσίου 

ή μονή τής Πάτμου, ήτοι αντί τριακοσίων μοδίων σίτου καί εΐκοσιτεσσάρων νομισμάτων χορηγεί 

τετρακόσιους μοδίους σίτου καί είκοσιτέσσαρα νομίσματα. Χρυσόβουλλον 'Αλεξίου τοΰ Α', παρα-

χωροΰν εις τήν μονήν τής Πάτμου τριακόσιους μοδίους σίτου σφζεται έν πρωτοτυπώ καί εκδίδεται 

ανωτέρω. Δεύτερον χρυσόβουλλον τοΰ αύτοΰ αύτοκράτορος, μή διασωθέν καί χορηγοΰν εις τήν 

μονήν, εκτός τοΰ σίτου καί είκοσιτέσσαρα νομίσματα ετησίως, μνημονεύεται έν καταλόγω έγγραφων 

τής μονής ( Β ρ α ν ο ύ σ η , 'Ανέκδοτος κατάλογος, σελ. 156). Ό συντάσσων τό παρόν έγγραφον 

Ιωάννου τοΰ Κομνηνοΰ, μνημονεύων χρυσόβουλλον 'Αλεξίου τοϋ Α' χορηγούν τριακόσιους μοδίους 

σίτου καί είκοσιτέσσαρα νομίσματα, εϊχεν ύπ' δψιν προφανώς αμφότερα συλλήβδην τά έγγραφα τοΰ 

'Αλεξίου ή, όπερ δεν δύναται νά άποκλεισθή, καί τρίτον άνακεφαλαιοϋν τα ανωτέρω. Πρέπει νά 

σημειωθή οτι, ένφ δια τοϋ εκδιδομένου ένταϋθα σιγιλλίου τοΰ 1119 ηύξήθη είς τετρακόσιους μοδίους 

ή παρεχομένη είς τήν μονήν ποσότης σίτου, είς μεταγενέστερα έγγραφα (Διαθήκη Θεοκτίστου, MM, 

σελ. 107) ό αυτοκράτωρ 'Ιωάννης φέρεται παραχωρήσας έν τω συνόλω πεντακόσιους μοδιους σίτου. 

Τοΰτο επιτρέπει νά είκάσωμεν δτι οί έπί πλέον εκατόν μόδιοι έχορηγήθησαν διά νεωτέρου, μή σωζο-

μένου, έγγραφου τοΰ αύτοΰ αύτοκράτορος. Τό έγγραφον τοΰτο έχων πιθανώς ύπ' δψιν ό συντάξας 

την διασκευήν Δ προέβη είς τάς ανωτέρω έπισημανθείσας παραχαράξεις. 

4. (στ. 18, 24, 27) : κομνηνάτα θεοτόκια. — Περί τών νομισμάτων τούτων βλ. Η e n d y, 

Coinage.. .,σελ. 26 κέ., 31 κέ. καί W r o t h , Byzantine Coins, σελ. 547 κέ., 565. Μετά τήν φο-

ρολογικήν καί νομισματικήν μεταρρύθμισιν Αλεξίου τοΰ Α' (κατά τήν Νέαν Λογαρικήν, τήν έφαρ-

μοσθεΐσαν περίπου μεταξύ τών ετών 1106 καί 1109, περί ής βλ. S ν ο r ο n ο s, Cadastre, σελ. 

89 κέ.— Η e n d y, ένθ' άνωτ., σελ. 39 κέ. ) έκόπησαν νομίσματα εξ ήλεκτρου (άσπρα τραχέα), 

άπεικονίζοντα έπί τής μιας δψεως τήν Θεοτόκον καί έπί τής ετέρας τόν αυτοκράτορα (βλ. Η e n d y, 

ενθ' άνωτ., πίν. 6a-s καί W r o t h , ένθ' άνωτ., σελ. 547 κέ. ). Τά ΰπέρπυρα 'Ιωάννου τοΰ Κομνη

νοΰ έφερον ωσαύτως έπί τής μιας δψεως τήν Θεοτόκον (W r o t h , ένθ' άνωτ., σελ. 565 καί πίν. 

48is). Ύπήρχον Ομως καί νομίσματα, τά όποια είχον έπί τής μιας δψεως τήν Θεοτόκον στέφουσαν 

τόν Άλέξιον A' (W r o t h , ενθ' άνωτ., σελ. 544 κέ. ) ή τόν Ίωάννην (αΰτο'Οι, σελ. 555 κέ. — Πρβλ. 

καί D ö i g e r , Chronologisches.. ., σελ. 296, σημ. 4 ). Πάντα ταΰτα ήτο δυνατόν νά όνομά-

ζωνται κομνηνατα θεοτόκια (άργότερον εμφανίζονται τά μανονηλάτα κτλ.). Πλείονα περί τής 
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παροχές νομισμάτων εις τήν έν Πάτμω μονήν βλ. κατωτέρω, εις σχόλια τοΰ ύπ' άρ. 22 έγγραφου, 

είς λ. τρικέφαλα. 

ο. (στ. 18, 26) : δούκες τής Κρήτης. — Περί τοΰ θεσμοϋ τούτου καί τής Βυζαντινής Κρήτης 

βλ. L a u r e n t , Le statut de la Crète, ενθ' άνωτ., σελ. 382 - 396. — A h r w e i l e r , Crète, 

Byzantion 31 (1961), σελ. 217 - 228. 

if. (στ. 27) : Κάστρον Χάντακος. — Περί τής πόλεως καί τοΰ κάστρου, τό όποιον ίδρύθη τό 

827 ύτό τών 'Αράβων (V a s i 1 i e ν, Byzance et les Arabes, τόμ. A', σελ. 56), βλ. Ν. Τ ω

μ ά δ χ κ η, Κρήτη = Χάνδαξ = Ήράκλειον, ΕΕΒΣ 21 (1951 ), σελ. 235. - Ν. II λ ά τ ω ν ο ς, 

Το κάστρον τοϋ Χάνδακος, Κρητικά Χρονικά 1 (1947), σελ. 239 κέ., 4 (1950), σελ. 353 κέ., 6 

(1952 ), σελ. 439 κέ. — Σ. Ξ α ν θ ο υ δ ί δ ο υ, Χάνταξ - Ήράκλειον. νέα Ικδ. επιμέλεια Σ. 'Αλε

ξίου, Ήράκλειον 1964, ιδία σελ. 22 - 28 καί 109 κέ. 

7 . (στ. 32) : δέχεσθαι...— Περί τής διαδικασίας τής δοχής βλ. κατωτέρω, έγγραφον ύπ' 

άρ. 9 σχόλια εις στ. 26 κέ. 

β. (στ. 36) : δια τοϋ γραμματικού 'Ιωάννου. — Ή δυσανάγνωστος είς τό Α υπογραφή αύτη, 

τήν οποίαν παραδίδει εύανάγνωστον τό άντίγραφον Δ, αποτελεί, καθ' δσον γνωρίζω, τήν παλαιο-

τέραν σωζομένην σημείωσιν υπαλλήλου υπογράφοντος έπί τοΰ recto χρυσοβούλλου διά τής φράσεως 

διά... κλπ. (περί ών βλ. D ö i g e r , Intervenieren - Vermerke καί κατωτέρω βιβλιογραφίαν). 

Αί σημειώσεις αύται (δια...) περί ών βλ. καί κατωτέρω, σχόλια εις έγγραφον ύπ' άρ. 22, 

εμφανίζονται κυρίως έπί τής βασιλείας τοΰ Μανουήλ Κομνηνοΰ (πρβλ. O s t r o g o r s k y , Féoda

lité, σελ. 48. — D ò l g e r - K a r a y a n n o p u l o s , Urkundenlehre, σελ. 3 7 = 115. — Ο i k ο-

n o m i d e s έν JHSt 90,1970, σελ. 266). Κατά τόν L e m e r i e (Actes de Kutlumus, σελ. 90) 

είναι σημειώσεις καταστρώσεως ή καταχωρισμοΰ, έν φ κατά τους D ö l g e r - K a r a y a n n o -

ρ u 1 ο s (Urkundenlehre, σελ. 37 κέ. = 115 κε.) πρόκειται περί σημειωμάτων ανωτέρου αξιω

ματούχου, τοΰ μεσάζοντος ή εισηγητού, ό όποιος εϊχεν είσηγηθή εις τόν αυτοκράτορα τήν εκδοσιν 

τοΰ εν λόγω εγγράφου. 'Υπέρ τής απόψεως Lemerle συνηγορεί ή σημείωσις : κατεστρώθη δ ι à 

χειρός τοϋ σεβαστού καί μεγάλου δρουγγαρίον [ = Ανδρόνικου τοΰ Καματηροΰ, ό όποιος καί 

έπικυροΐ διά τής υπογραφής του τό περιελθόν εις ήμας κεκυρωμένον άντίγραφον]· βλ. κατωτέρω, 

έγγραφον ύπ' άρ. 22, στ. 25. 

Ό γραμματικός Ιωάννης (άπλοΰς άσηκρήτις τής αυτοκρατορικής γραμματείας, πρβλ. Ur-

kuml.enlehre, σελ. 64 = 157 ή ανώτερος αξιωματούχος; πρβλ. D ö i g e r , Patmos, σελ. 341) 

δέν δύναται νά ταυτισθή προς τόν άξιωματοΰχον Ίωάννην τόν Δούκαν, è όποιος έχει επισημάνει 

τό άντίγραφον Γ τοΰ ένταΰθα εκδιδομένου εγγράφου. Ή γραφή τοΰ ενός εϊναι δλως διάφορος τής 

τοΰ δευτέρου. 

9. (άντίγραφον Β, verso, στ. 4 ) : μυστικός. — Περί τοΰ αξιώματος τούτου, όπερ πολλάκις 

φέρεται όμοΰ μετά τοϋ τοϋ επί τοϋ κανικλείου, βλ. D ö l g e r - K a r a y a n n o p o u l o s , 

Urkundenlekre, σελ. 62 [ = 153]. — R. G u i 11 a n d, Le mystikos, REB 26 (1968), σελ. 279 -

296. — O i k o n o m i d è s , Listes de préséance, σελ. 324-325. 

ΙΟ. (άντίγραφον Β, verso, στ. 5) : Ό μέγας λογαριαστής Καματηρός. — 'Έν. τών πολλών 

μελών τής γνωστής ταύτης οικογενείας (περί ών βλ. κυρίως V. L a u r e n t , Un sceau inédit de 

Basile Kamaléros, ενθ' άνωτ. — G. S t a d t m ü l l e r , Zur Geschichte der Familie Kamate-

ros s:v BZ 34 (1934) σελ. 352 - 358. — V. S a n d r o v s k a j a, Grigorii Kamatir i ego peêat 
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έν VVr 16 (1959), σελ. 173-182), ό ένταΰθα μνημονευόμενος μέγας λογαριαστής Καματηρός 

δύναται νά ταυτισθή προς τόν γνωστόν άλλοθεν Γρηγόριον Καματηρόν, υίόν Βασιλείου τοΰ Καμα-

τηροϋ, μαγίστρου καί κριτον τοϋ βήλου. Ό Γρηγόριος ούτος πιθανόν τω 1088 μνημονεύεται ώς 

λογαριαστής τοΰ σεκρέτου τοϋ γενικού (MM, σελ. 50)· περί τό 1094 μνημονεύεται Γρηγόριος 

τις Καματηρός ύπό "Αννης τής Κομνηνής ώς ΰπογραμματεύων παρ' Άλεξίω- προς όμώνυμον δέ 

άξιωματοΰχον έπιστέλλει καί ό Θεοφύλακτος Άχρίδος (πρβλ. G a u t i e r έν REB 24, 1966, 

σελ. 163). Περί τό τέλος τοΰ βίου του ούτος προήχθη εις λογοθέτην τών σεκρέτων, έφερε δε καί 

τόν τίτλον τοΰ σεβαστού, ώς μαρτυρούν μονωδία Θεοδώρου τοΰ Προδρόμου καί επίγραμμα Νικο

λάου τοΰ Καλλικλέους ( L a u r e n t , ενθ' άνωτ., σελ. 265)· απέθανε τό 1126 ή 1132 (Αυτόθι). 

Πρέπει νά σημειωθή δτι ό αξιωματούχος ούτος ήδύνατο νά άσκή ταυτοχρόνως καθήκοντα μεγάλου 

λογαριαστοΰ καί λογοθέτου τών σεκρέτων, ώς βραδύτερον 'Ιωάννης ό Βελισσαριώτης (περί οΰ βλ. 

L e m e r l e , Notes sur l'administration, REB 19, 1961, 259 καί 267 καί κατωτέρω, άρ. 11). 

Κατά ταΰτα πρέπει ούτος νά προστεθή είς τόν εσχάτως καταρτισθέντα κατάλογον τών μεγάλων 

λογαριαστών ύπό R. G u i 11 a n d, Études sur l'histoire administrative de l'Empire Byzantin. 

Le logariaste. Le grand hgariaste, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 18 (1969), 

σελ. 108 κέ. 

11, (άντίγραφον Γ, verso) : Περί τοΰ Ιωάννου ζΐοΰκα, βλ. άνωτ., σελ. 75-76. 

. . .ύπεγρα]ύθη δια κινναβάρεως. . . 

(βλ. σελ. 85) 

/ 
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χρυσόβουλλος λόγος (στ. 18 καί 34) 'Ιανουάριος, ϊνδ. δ' 

6694 (1186) 

Ό αυτοκράτωρ απαλλάσσει τά τρία πλοία, της εν Πάτμ<ρ μονής άπό τοΰ τέλους τής δεκατείας. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. — Τό έγγραφον τοΰτο παραδίδεται έν πρωτοτυπώ καί είς δύο 

κεκυρωμένα αντίγραφα. 

Α . Πρωτότνηον (άρχεΐον Μονής, άρ. 20). Χάρτης, χρώματος ύπολεύκου προς τό καστανό -

νόχρουν. Διαστάσεις : 1,190 Χ 0,350. Γεγραμμένη επιφάνεια : 1,080 Χ 0,30. Περιθώρια αρι

στερή (0,025) καί δεξι$ (0,025). Αποτελείται έκ δύο τεμαχίων (0,67 + 0,52)' τό άνω εκολλήθη 

έπί τοΰ κάτω. Αί έπικρατοΰσαι συνθηκαι δέν επέτρεψαν τήν άπσκόλλησιν τοΰ χάρτου συντηρήσεως 

προς άνάγνωσιν τών έπί τοΰ νώτου καταστρώσεων καί μονοκονδυλιών (περί ών μαρτυρίας παρέχουν 

τά αντίγραφα Β καί Γ). —Μελάνη : α') καστανόχρους, ή τοΰ δλου κειμένου' β') διά βαθείας κα-

στανόχρου ή κατάληξις -ων τής λέξεως λόγων (στ. 5, ένθα ό γραφεύς τοΰ δλου κειμένου είχε γράψει 

λόγου), ή λ. το (στ. 10)' γ ' ) διά κινναβάρεως αί λέξεις κατά (στ. 12, προς διόρθωσιν τοΰ αρχικώς 

γραφέντος υπό), λόγου (στ. 18), λόγω (στ. 32), Ίαννουάριον (στ. 39), τετάρτης (στ. 40), τετάρτου 

(στ. 40), τό legimus (στ. 42) καί ή υπογραφή τοΰ αύτοκράτορος (στ. 43 - 46). — Γραφή περί

τεχνος, ή τής αυτοκρατορικής γραμματείας τοΰ τέλους τοΰ ΙΒ' αιώνος. 'Ορθογραφία. Τονισμός 

κατά τό πλείστον ορθός. Πολλαί συντμήσεις. — Είλητάριον ίχνη παλαιοτέρων οριζοντίων διπλώ

σεων. — Διατήρησις καλή : μελάνη ένιαχοΰ εξίτηλος καί έξηνθημένη. Τό έγγραφον εκολλήθη μετα

γενεστέρως έπί χάρτου. — Διακρίνονται 7 όπαί διά τήν μήρινθον μή σωζόμενης σφραγΐδος. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α : 1) σύγχρονον, έπί τής πρόσθιας δψεως, πρό τοϋ άρχικοΰ σταυροΰ καί 

διά τής αυτής προς τό κείμενον χειρός : δέ(ηαις) f (βλ. παρατηρήσεις)' 2) έπί τοΰ χάρτου συν

τηρήσεως, μεταγενέστερα : α') Χρυσόβουλλον Ίσαακί(ου) 'Αγγέλου από κοσμογονίας ,ςχ\ο' (χείρ 

Φλωρίδου)· β') Άντεγράφη - άρ. 20 (χείρ Σακκελίωνος)· γ ' ) àa 184. 

β . Κεχυρωμένον άντίγραφον τον τέλους τοϋ ΙΒ' αίώνος, σύγχρονον τοΰ πρωτοτύπου (άρ

χεΐον Μονής, άρ. 21 ). Χάρτης, χρώματος ύπολεύκου προς τό καστανόχρουν. Διαστάσεις 0,98 + 0,35. 

Γεγραμμένη επιφάνεια : 0,62 Χ 0,285. Περιθώρια αριστερά (0,035) καί δεξι^ (0,030). Απο

τελείται έκ δύο τεμαχίων (0,49 + 0,49)· τό άνω εκολλήθη έπί τοΰ κάτω. —Μελάνη : α') βαθεΐα 

καστανόχρους ή τοΰ δλου κειμένου" β' ) ανοικτή καστανόχρους ή τών ?̂ έξεων και εν τή δέσει τών 

κολλών (στ. 38) καί διά τής αυτής χειρός ή υπογραφή τοΰ έπικυροΰντος τό άντίγραφον τοΰτο : 

ο κριτ(ής) τον βήλ(ου) Δημήτρ(ιος) (πρωτο)νωβ(ελίσσιμος) ό Δριμύς το παρόν Ισον άντιβα(λων) \ 

τώ πρωτοτυπώ προακυνητώ χρυσ(οβού)λλ(ω) λόγω ύπέγρα(ψα) (στ. 40 - 41 )· βλ. σχόλια. — 

Γραφή ένθυμίζουσα τήν τής αυτοκρατορικής γραμματείας τοϋ τέλους τοΰ ΙΒ' αιώνος. 'Ορθογραφία. 

12 
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Τονισμός κατά τό πλείστον ορθός. Είλητάριον ϊχνη πολλών παλαιοτέρων διπλώσεων.— Διατήρη-

σις καλή : σητόβρωτον άνω δεξιά. Τό έγγραφον εκολλήθη μεταγενεστέρως έπί χάρτου. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α σύγχρονα : α') Έ π ί τής πρόσθιας δψεως, άνω αριστερά, διά τής αύτης 

προς τό κείμενον χειρός, τον ίπί τών δεήσεων (βλ. σχόλια)" β') έπί τοΰ νώτου : Έ π ί τοΰ κολλήμα

τος, διά χειρός τοΰ επικυροΰντος τό άντίγραφον, ή λέξις : f αντεβλήθη f (βλ. σχεδίασμα σελ. 97). 

Έ π ί τοΰ χάρτου συντηρήσεως μεταγενέστερα : α') "Ισον χρυσοβούλλου Ίσαακίου 'Αγγέλου 

(χείρ Φλωρίδου)· β') άρ. 21 (χείρ Σακκελίωνος)· γ)άα126. 

Γ. Κεκυρωμένον άντίγραφον γενόμενον ολίγον προ τοΰ Νοεμβρίου τοϋ ξτονς 1197 

(άρχεΐον Μονής, άρ. 22). Χάρτης, χρώματος ύπολεύκου προς τό καστανόχρουν. Διαστάσεις 0,592 Χ 

0,417. Γεγραμμένη επιφάνεια: 0,510 Χ 0,356. Περιθώρια αριστερά (0,038) καί δεξιά (0,023). 

Μελάνη : α') μαύρη ή τοΰ δλου κειμένου- β') καστανόχρους ή τής υπογραφής τοΰ έπικυροΰντος 

τό άντίγραφον τοΰτο : ο κριτ(ής) τοϋ βήλου καί έπί τοϋ Ιπποδρόμου Ίω(άννης) ό Μελισσην(ος) 

τό παρόν Ια(ον) τώ εμφανιαθέντι μοι (πρωτο)τύπ(ω) προακυνητώ χρυσοβ(ού)λλ(ω) λόγω άντι-

βαλών νπέ(γ)ρ(αψα) (στ. 2 8 - 3 0 ) . — Γραφή ένθυμίζουσα τήν τής αυτοκρατορικής γραμματείας 

τοΰ τέλους τοϋ ΙΒ' αιώνος. Τονισμός κατά τό πλείστον ορθός. Όλίγαι συντμήσεις. Είλητάριον. Δεκα

πέντε όριζόντιαι διπλώσεις. Διατήρησις μετρία : σητόβρωτον, ιδία καθ' δλον τό μήκος τοΰ εγγράφου, 

περί τό μέσον καί εις τό δεξιόν περιθώριον ελλείπουν μικρά τμήματα χάρτου ιδία άνω αριστερή, 

έπί τοΰ άγραφου μέρους. Τό έγγραφον εκολλήθη μεταγενεστέρως έπί χάρτου. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοΰ χάρτου συντηρήσεως : α' ) 'Αρ. 22 - άντεγράφη (χείρ Σακκελίω

νος)· β') "Ισον βασιλικού χρυσοβούλλου περί ελευθερίας τών πλοίων τής μονής (χείρ Φλωρίδου)' 

γ ' ) άα 163. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ. —MM, σελ. 119 - 121, άρ. 31. — Ή έκδοσις βασίζεται κυρίως έπί τοΰ Β, έν τέλει 

Ss οί έκδόται παραθέτουν τας καταστρώσεις κατά τρόπον παραπλανητικόν, ώς έάν εΐχον άναγνω-

σθή έκ τοΰ Α. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — D ö i g e r , Regesten, άρ. 1570. — Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ , Patmos, σελ. 343 - 344. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ. — Ό προπάππος τοΰ απολύοντας τό χρυσόβουλλον Αλέξιος [Α'] ό 

Κομνηνός είχε παραχωρήσει διά χρυσοβούλλων φορολογικάς άπαλλαγάς είς τρία πλοία τής έν 

Πάτμω μονής, χωρητικότητος περίπου 1500 μοδίων. Ταΰτα ήδύναντο νά πλέουν καθ' δλην τήν 

ρωμαϊκήν έπικράτειαν, άπηλλαγμένα παντός φόρου πλην τοΰ τής δεκατείας (στ. 1 - 12). Τή αι

τήσει τών μοναχών ό αυτοκράτωρ απολύει τό παρόν χρυσόβουλλον, διά τοΰ οποίου έπικυροΐ τά ώς 

άνω χρυσόβουλλα (στ. 12 - 20), απαγορεύει δέ είς τους ένεργοΰντας δημοαιακας δουλείας καί εις 

τους παραθαλασσίτας νά παραβαίνουν τά έν αύτοΐς οριζόμενα, τά όποια ούτοι οφείλουν νά σέβωνται 

ώς εάν τά χρυσόβουλλα εκείνα εΐχον νΰν ύπό τοϋ ιδίου άπολυθή (στ. 21 - 23). Προς τούτοις απαλ

λάσσει τά έν λόγω πλοιάρια καί άπό τοΰ δασμοΰ τής δεκατείας έν τω συνόλφ καί έπί τών οΐναρίων 

καί τών άλλων προϊόντων τών δι' αυτών διακομιζομένων. Τής αυτής απαλλαγής τυγχάνουν τά 

πλοϊα τά προσεγγίζοντα, άπαξ τοΰ έτους, είς τήν Κωνσταντινούπολη. Τά ποσά τά αντιστοιχούντα 

είς τήν δεκατείαν (τά τω τοιούτω κεφαλαίω τής δεκατείας ανήκοντα) θά υπολογίζονται προς 

άπαλλαγήν τών ενεργούντων τήν τής θαλάσσης δουλείαν, είτε ούτοι έχουν αναλάβει έπί ένοικίω 

τήν εϊσπραξιν, εϊτε διά λογαριασμόν τοΰ δημοσίου ενεργούν, έπί τη προσκομίσει κεκυρωμένων 
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αποδείξεων παραχωρουμένων παρά τής μονής (στ. 22-30) . — ΟΊ μή συμμορφούμενοι προς τό 

περιεχόμενον τοΰ χρυσοβούλλου τούτου θά τιμωρώνται ώς καταφρονηταί τών βασιλικών προστα

γμάτων (στ. 30 - 39). 

Χρονολογία (στ. 40). 

'Γπογραφή τοΰ αύτοκράτορος (στ. 3 9 - 4 7 ) . 

'Επικυρώσεις καί καταστρώσεις (verso, βλ. αντίγραφα Β καί Γ). 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. — Περί τών αορίστως μνημονευομένων χρυσοβούλλων λόγων 

Αλεξίου Α' τοΰ Κομνηνοΰ (στ. 5) βλ. Σχόλια, άρ. 3. 

Περί τών μελλουσών προβαίνειν πεπιστωμένων αποδείξεων (στ. 28) βλ. Σχόλια, άρ. 8. 
'ν 

Δέ(ησις) [?] 

f Kaivòv ηγείται το πράγμ(α) ή βασιλ(εία) μου, όπως ό έν βασιλεϋσιν έκεΐ-

νο(ς) άοίδιμο(ς) βασιλεύς | 2 καί πρόπαππυ(ς) τ(ής) βασιλείας μου, κϋρ Άλ(έ)ξιος 

ό Κομνψο(ς), ατελές κ(α)τέλιπ(ε) | 3 το καλόν, ώσπερ τ(ις) οϊκί(αν) προθέμε-

νο(ς) ξνναρμόσασθαι, είτα βαλών |4 ύποβάθρ(ας) καί τοίχ(ονς) έπανεγείρας καί 

δροψον μή σννΟείς· επεβραβεύσατ(ο) γ(άρ) )Β έκεΐνο(ς) δια χρυσοβούλλ(ου) λό

γων τή εν τή νήσω Πάτμ(ω) σεβασμ(ία) μονή, τή |6 m ονόμ(α)τ(ι) τιμωμ(έ)-

ν(η) τοΰ επιστήθιου, ήγαπημ(έ)ν(ον) μ(α)θητοϋ τώ σωτ(ή)ρ(ι) Χ(ριστ)ώ και εύαγ-

γελιστον Ίω(άννου) |7 τοϋ Θεολόγου έξκονσσείαν καθολόκληρον, ών αν εϊπη τ(ις) 

κεφαλαίων | 8 χωρ(ίς) τής δεκατ(είας), πλοιαρί(ων) τριών μή καταγεγραμμ(έ)-

νων κώδιξι δημοσι(ακοΐς), | 9 όντων τέ χωρή(σεως) χιλιάδο(ς) μι(άς) προ(ς) 

τή ημισεία, και μικρόν τι πρό(ς) ή ελαττον, |1 0 διοριζομ(έ)νον το ώστε εχ(ειν) αύ-

τ(ά) τά πλοία en' άδ(είας) πλέ(ειν) απανταχού τών τής ρω\1!μαϊκής έπικρα-

τ(είας) μερ(ών) πάσ(ης) οίασδήτινο(ς) ελεύθερα συζητήσεως τε καί έπηρεί(ας) 

j 1 2 άνευ μέντοι τής δεκατ(είας), ώς εϊρητ(αι). Έπει δέ οί κ(α)τά τήν ρηθεΐσαν σε-

βασμ(ίαν) | Μ μονήν μοναχοί ήτήσαντο τήν βα(σι)λ(είαν) μου εξκονσσεύεσθαι τά 

τοιαύτα πλοία \Η καί άπό τον κεφαλαίου τ(ής) δεκατ(είας), ε'ίτονν κομμερκ(ίου), 

πώς ουκ αν ή βασιλ(εία) μου | 1 5 τήν αϊτησ(ιν) τούτων προσδέξαιτο ; αντί γαρ 

τών πατέρων έγεννήθησ(αν) οί υιοί' εφ' ώ |1 6 καί, δπερ ο άοίδψο(ς) εκείνος βα

σιλεύς, ώς διείληπται, καί πρόπαππο(ς) τ(ής) |17 βασιλ(είας) μου άφήκ(εν) άτέ-

λεστον, ή βασιλ(εία) μον προς πέρ(ας) άγει καί τέλειοι. | 1 8 Διορίζεται γ(άρ) δια 

τον παρόντο(ς) χρνσοβούλλ(ου) λόγον εχ(ειν) μέν τά προσόντα |1 9 χρυσόβονλλ(α) τή 

διαληφθείση μονή, ώς δεδήλωτ(αι), τό άπαρεγχείρητόν τε καί | 2 0 άπαράθρανστον καί 

μή τολμάν τινά τών δημοσιακ(άς) ενεργούντ(ων) δουλείας ή αυτών \21 τών κ(α)τά 

καιρούς παραθαλασσιτών πειράσθαι μερικώς ή καθόλ(ου) επηρεαστικώς |2 2 άθε-

τεϊν τι ή άνατρέπειν τών εμπεριειλημμένων αύτ(οϊς), ώς όφει(λόν)τ(ων) \ss λογί-

ζεσβαι, ώς εϊπερ νυν παρά τ(ής) βασιλ(είας) μ(ου) έγεγόν(ει)σ(αν)· έξκονσ-
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σεύεσθαι δέ συν τούτοις |** καί κ(α)τά τό τής δεκατ(είας) άπαν κεφάλαιον έπί τε 

τών οίναρίων καί |2 S παντό(ς) έτερου είδους καί πράγμ(α)το(ς) τά δηλωθ(έν)τ(α) 

πλοιάρια· καί έν τ(ή) θεοσώστ(ω) |2 6 Κωνσταντινουπ(ό)λ(ει) άπαξ τοϋ ένιαυτοϋ 

καταίροντ(α), ώς όφείλοντα δέχεσθ(αι) |2 7 και τά τώ τοιούτω κε(φαλαί)ω τής 

δεκατ(είας) άνήκ(ον)τ(α), καί τ(οϊς) κ(α)τά καιρούς ενεργοϋσι τήν τ(ής) θ(αλ)ά-

(σσης)δουλ(είαν), \28τήέμφανείατ(ών) μελλονσ(ών) προβαίνειν πεπιστωμ(έ)ν(ων) 

άποδείξε(ων) | 2 9 άπο τοϋ μέρ(ονς) τής πολλαχώς διαλειφθείσ(ης) σεβ(ασ)μ(ίας) 

μονής, εϊτε | 8 0 έπί πάκτ(ον) ή καί είς το πιστόν ένεργοϋσ(ιν). Είδέναι μέντοι 

οφείλ(ει) |3 1 ό βουληθείς άνατρέψαι ή άθετήσαι τι άπα τών έμπεριειλημμ(ένων) 

τώ παρόντ(ι) |3 2 χρυσοβούλλ(ω) \λόγω/ τής βασιλ(είας) μον, τή άπο τών νόμων 

ποινή νποκε'ισ(ε)ται, |3 3 τή κολαζούση τους κ(α)ταφρονητ(άς) τών βασιλ(ικών) 

προ(σ)ταγμ(ά)των \3i ου κατά τι δέ λυμανείτ(αι) τα τοιαΰτ(α) πλοία ή το πλοϊον 

το μή ρητώς |3 5 άναταχθήναι π(ά)ντα εϊδη τε τών έπηρει(ών) καί κεφάλαια· |3β όφεί-

λουσι γ(άρ) έξακούεσθαι κανταϋθα, ώσπερ |3 7 ει ρητώς άνετάχθησ(αν), τον παρόν

τος ευσεβούς χρυ(σοβού)λλ(ου) λόγου | 3 8 τ(ής) βασιλ(είας) μου βέβαιου καί αρρα

γούς διαμέν(ειν) οφείλοντο(ς) |3 9 είς τ(όν) αιώνα τον απαντ(α), γεγενημ(έν)ον κ(α)-

τάτ(όν) Ίαννον(ά)ρ(ιον) |40μή(να) τ(ής) τετάρτ(ης) (ίνδικτιώνος) τοϋ ς,χ\δ'χ(°<>> 

τετάρτ(ον) ετ(ους), έν ώ καί το ήμ(έ)τ(ε)ρ(ον) |4 1 ευσεβές καί θεοπρόβλητον 

ύπεσημήνατο |4 2 κράτος f 

f Legimus f 

I43 f Ίααάκιος iv Χ(ριοτ&) τψ Θ(ε)φ πιεστός βασιλενς nal αύτο\ι°χρά-

τωρ 'Ρωμαίων |46 δ "Αγγελος f 

2 κυρ ΑΒΓ : κΰρις MM || 3 ξυναρμόσααθαι ΑΓ MM : συναρμόσααθαι Β Ι| 5 χρυσοβούλλων λόγων (-ων rubro, 

post correctìonem ex -ου) A : χρυσοβούλλου λόγων ΒΓ : χρυσοβούλλων λόγων MM | Πάτμω A MM : Πά

τμου Β MM in pag. 432 || 6 τιμώμενη ΛΒΓ : τιμιωμέντ^ MM || 8 καταγεγραμμένων κώδιξι ΑΒΓ : καταγε

γραμμένων έν κώδηξι MM || 9 όντων τέ AB MM : δντων δέ Γ || 10 το additio altera manu in A (| 12 κατά 

rubro, post corroctionem ex ύπό, in A || 29 εϊτε ΑΒΓ : εΐτι MM (cf. pag. 433) || 32 λόγω rubro, supra 

lincam in A || 40 τετάρτης ΑΓ MM : o"*vs Β | ςχ^δ'^ου) τετάρτου ΑΓ : ςχ\ τετάρτου Β MM || 41 ύπεση

μήνατο ΑΓ MM : νπεβημείνατο Β || 42 Legimus Α : om. ΒΓ MM 

In Β, post κρότο; (Ι. 42 Α = 1. 33 Β), a d d i t i ο : 

είχε δέ «αί δι' ερυθρών γραμμάτων τής βασιλικής καί θείας χειρός- Ίααάκιος έν Χριστώ τώ |** θεώ πιστός 

βασιλεύς καί αυτοκράτωρ 'Ρωμαίων ό "Αγγελος· είχε δέ καί χρνβήν βονλλαν ά^πηωρημένην δι' οξείας 

μετάξης και το σύνηθες κανίκλωμα f όπισθεν δέ, κατεατρώθη έν τώ σεκρέτω τοΰ | 3 6 μεγάλου λογαρια-

ότοϋ μηνϊ ' Ιαννοναρίω, Ινδιχτιώνος δ'' τα κατεατρώθη δέ δια Μιχαήλ τοΰ Παναγιώτου καί δια τοΰ Λιβαδά 

Δημητρίου f | " κατεατρώθη έν τώ σεκρέτω τοΰ γενιχοϋ μηνϊ Ίαννοναρίω, Ίνδικτιώνος δ', ίτους ςχΗδ' δια 

Θεοδώρου τοΰ Ματζαρηνοΰ f |** κατεατρώθη έν τώ όεχρέτω τον μεγάλου σακεΧλαρίον μηνϊ Φεβρουαρίω, Ίνδι-

κτιώνος ο' δια τοΰ ΚλαυδιοπολΙτου Ιωάννου f κατεατρώθη έν τ& αεκρέτα | 3 9 της θαλάσσης μηνϊ 

Φεβρουαρίω, Ινδιχτιώνος d' f Sia τοΰ Μελίγνου 'Ιωάννου:- [manu Demetrii Drimys :·χαί έν τή δέσει 

τών κολλών] | 4 0 fmu σεβαΟτοΰ καί έπί τοϋ κανικλείου Δημητρίου τοΰ Τορνίχη f :- \il [altera m a n u : ] f Ό 
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κριτής τοΰ βήλου Δημήτριος πρωτονωβελίσσιμος ό Δριμύς το παρόν Ισον άντιβαλών | 4 2 τώ πρωτοτυπώ προσκν-

νητώ χρυαοβούλλω λόγω υπέγραψα f 

In Γ, post κράτος (1. 42 Α = 1. 23 Γ), a d d i t i ο : 

είχε ôé καί δι' ερυθρών \u γραμμάτων τής βασιλικής xal θείας χειρός' Ίβαάκιος έν Χριστώ τώ Θεώ πιστός 

βαβιλίύς καί αυτοκράτωρ 'Ρωμαίων ό "Αγγελος· είχε δέ καί χρυσήν | ! 5 βούλλαν άπηωρημένην δι' οξείας μετά-

ξης και το σύνηθες κανίκλωμα' όπισθεν δέ [κατε]ΰτρώθη μεν δια Μιχαήλ τοΰ Παναγιώτου, το κατεατρώθη | 2 β έν 

τώ οι.κρέτω τοΰ μεγάλου λογαριαστοΰ μηνϊ Ίαννουαρίω, ίνδιχτιώνος δ' δια τοΰ Λιβαδά Δημητρίου' το 

κατεατρώθη έν τώ σεχρέτω τοΰ γενιχοϋ μηνι Ίαννουαρίω, Ινδικτιώνος δ'"ΐε, έτους ς^'χ\δ''αν δια Θεοδώρου τον 

| ί Τ Ματζαρψοϋ' τα κατεατρώθη έν τώ σεχρέτω τοΰ μεγάλου αακελΧαρίον μηνί Φεβρουαρίω, Ινδικχιώνος δ' 

δια τοΰ Κλαυδιοπολίτου 'Ιωάννου' τό κατεατρώθη tv τώ σεχρέτω τής θαλάσσης μηνι Φεβρουαρίω, Ινδικτι&νος 

6"is, δια τοΰ Ι 2 8 ΜελΙγνου 'Ιωάννου καί έν τή συμπτύξει των κολλών, τοΰ σεβαστού καί έπί τοΰ κανι

κλείου Δημητρίου τοΰ Τορνίκη. In fine aHera manu : f ό κριτής τοΰ βήλου και έπί | 2 9 τοΰ 'ιπποδρόμου 'Ιωάν

νης ό Μελιασψος τα παρόν Ισον τώ έμψανιαθέντι μοι πρωτοτυπώ προσκννητώ i'° χρυαοβούλλω λόγω άντιβα

λών υπέγραψα [f]. 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΛΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. — 1. Χ ρ ο ν ο λ ό γ η σ ι ς τ ω ν ά ν τ ι γ ρ ά φ ω v.—Ter

minus ante quem διά τήν έκδοσιν τών αντιγράφων Β καί Γ αποτελεί ό Νοέμβριος τοΰ 1197, 

καθ' δν ή μονή τής Πάτμου άπέκτα, δυνάμει χρυσοβούλλου Αλεξίου Γ' τοΰ Αγγέλου, τό δικαίωμα 

νά κατέχη πλοία χωρητικότητος έν τω συνόλω 2.000 μοδίων (κατωτέρω, έγγραφον ύπ' άρ. 11). 

Ά π ό τοΰ έτους εκείνου ή έκδοσις αντιγράφων τοΰ χρυσοβούλλου περί τριών πλοίων (τά όποια, 

άλλωστε, εΐχον βυθισθή καί άντικατασταθή δι' ενός πλοίου τής αυτής χωρητικότητος, τών 1500 

μοδίων, τόν Όκτώβριον τοΰ 1195" βλ. πράξιν τοϋ σεκρέτου τής θαλάσσης, κατωτέρω έγγραφον 

ύπ' άρ. 56) άπέβαινεν άνευ αντικειμένου. 

Τό Β Ιπικυροΐ ό κριτής τοϋ βήλου πρωτονοβελίασιμος Δημήτριος ό Δριμύς, ό όποιος, κατά 

τάς τυγχρόνους πηγάς, είχε διατελέσει πραίτωρ Ελλάδος έπί Ανδρόνικου τοΰ Α' καί κριτής τοΰ 

βήλου έπί Ίσαακίου τοΰ Β' (βλ. σχόλια). Τό άντίγραφον Γ υπογράφει ό κριτής τοϋ βήλου 'Ιωάννης 

ό Μελισσηνός, δ όποιος έπικυροΐ ωσαύτως τό ύπ' άρ. 49 έγγραφον τοΰ αρχείου τής μονής Πάτμου : 

τό τελευταΐον τοΰτο περιλαμβάνει έν ένί αντιγράφω δύο έ'γγραφα απολυθέντα κατά Νοέμβριον 1197 

ύπό τοΰ μεγάλου λογαριαστοΰ Ιωάννου τοΰ Βελισσαριώτου (βλ. κατωτέρω, έγγραφα 57 καί 58). 

Τό ί.ν (τό ύπ' άρ. 58) παρέχει συστάσεις προς έφαρμογήν τοΰ ένταΰθα εκδιδομένου χρυσοβούλλου 

τοΰ 1186. Τό άντίγραφον Γ τοϋ χρυσοβούλλου τούτου, τό κυρωθέν ωσαύτως ύπό 'Ιωάννου τοΰ 

Μελι.σσηνοΰ, εξεδόθη πιθανώτατα εντός τοΰ Νοεμβρίου τοΰ 1197, συγχρόνως προς τά πρωτότυπα, 

προφανώς πρό της εκδόσεως, κατά τόν αυτόν μήνα, σχετικοΰ προς τά πλοία χρυσοβούλλου Αλε

ξίου τοΰ Γ'. 

2. Ή έ π ί τ ο ϋ π ρ ω τ ο τ ύ π ο υ δ ι ό ρ θ ω σ ι ς λ έ ξ ε ω ν δ ι ά κ ι ν ν α β ά ρ ε ω ς (βλ. 

κριτικόν υπόμνημα) οφείλεται προφανώς είς τήν γραφίδα τοΰ έλέγξαντος τοΰτο ανωτέρου αξιωμα

τούχου της αυτοκρατορικής γραμματείας. Είς έτερον χρυσόβουλλον τοΰ άργείου της εν Πάτμω 

μονής έχουν διαγραφή διά κινναβάρεως τρεις στίχοι (έγγραφον ύπ' άρ. 11). Πρβλ. D ö i g e r , 

Patmos, σελ. 344 - 345 καί D ö l g e r - K a r a y a n n o p u l o s , Urkundenlehre, σελ. 171 = 307. 

3. Τ ό έ π ί τ ο ΰ π ρ ω τ ο τ ύ π ο υ σ η μ ε ί ω μ α (στ. 1). Τό πρωτότυπον φέρει πρό τοϋ 

άρχικοϋ σταυροΰ (άνω αριστερή τούτου ) καί διά της αυτής προς τό κείμενον τοΰ έγγραφου χειρός 
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σημείωμα, ένθα θα ήδύνατό τις νά ανάγνωση τά γράμματα δ έ μετά σταυροΰ, τ Λ. τήν συνήθη 

βρκχυγραφίαν τής λέξεως δέησις (πρβλ. σχεδίασμα σελ. 97 ). Συναφές προς τοΰτο φαίνεται τό έπί 

τοΰ πρώτου στίχου τοϋ αντιγράφου Β, γεγραμμένον πρό τοΰ κειμένου τοΰ χρυσοβούλλου σημείωμα, 

ένθα άναγινώσκομεν : τοΰ έπί τ(ών) δεήαε(ων). Τό σημείωμα τοΰ πρωτοτύπου θά ήδύνατο ΐσως 

νά σημαίνη δτι ό ακολουθών χρυσόβουλλος λόγος αποτελεί άπάντησιν είς δέησιν τών μοναχών. 

Τό σημείωμα τοΰ Β αντιγράφου αναφέρεται £σως εις τόν έπί τών δεήσεων λειτουργόν (έν προκει

μένω τόν κατά τά έτη εκείνα κατέχοντα τό αξίωμα τοΰτο Κωνσταντΐνον τόν Τορνίκην), ό όποιος 

πιθανώς έμερίμνησε διά την έκδοσιν τοΰ έγγραφου. Καθ' δσον γνωρίζω, τοιαΰτα έπισημειώματα έπί 

τής πρόσθιας δψεως τών χρυσοβούλλων είναι ασυνήθη. 

4. Α ί έ π ί τ ο ΰ ν ώ τ ο υ τ ο ΰ Α κ α τ α σ τ ρ ώ σ ε ι ς κ α ί ύ π ο γ ρ α φ α ί . — Μέχρι στι

γμής δέν έγένετο άποκόλλησις τοϋ χάρτου συντηρήσεως έκ τοΰ πρωτοτύπου. Άλλα τά αντίγραφα Β 

καί Γ παραδίδουν τά έπί τοΰ νώτου σημειώματα αύτοΰ : 'Ιδού ταΰτα κατά τό Β : δπισθεν δέ, κατε

ατρώθη έν τώ σεκρέτω τοΰ μεγάλου λογαριαστοΰ μηνϊ Ίαννουαρίω, ίνδικτιώνος δ'' το κατεατρώθη 

δε δια Μιχαήλ τοϋ Παναγιώτου καί δια τοΰ Λιβαδά Δημητρίου' f κατεατρώθη έν τώ σεκρέτω τοϋ 

γενικοϋ μηνί Ίαννουαρίω, ίνδικτιώνος δ', έτους ,ςχ\δ' f δια Θεοδώρου τοϋ Ματζαρηνοΰ f κατε

ατρώθη εν τώ σεκρέτω τοϋ μεγάλου αακελλαρίου μηνί Φεβρουαρίω, ίνδικτιώνος δ' f δια τοϋ 

Κλαυδιοπολίτου Ιωάννου f κατεατρώθη έν τώ σεκρέτω τής θαλάσσης μηνί Φεβρουαρίω, ίνδικτιώ-

νος δ' f δια τοΰ Μελίγνου Ιωάννου' και έν τή δέσει τών κολλών f τοϋ σεβαστού καί έπί τοϋ 

κανικλείου Δημητρίου τοϋ Τορνίκη f [πρβλ. ΐδιόχειρον αύτοΰ ύπογραφήν άποκαλυφθεΐσαν έπί 

κολλήματος τοΰ ύπ' άρ. 10 χρυσοβούλλου, σελ. 102]. 

ΣΧΟΛΙΑ. — 1. Τμήμα τοΰ κειμένου τοϋ εκδιδομένου χρυσοβούλλου (κυρίως στ. 12 - 29) περιέ

χεται σχεδόν αύτολεξεί έν εγγράφω τοΰ σεκρέτου τής θαλάσσης τοΰ έτους 1195 (βλ. έγγραφον 

ΰπ* άρ. 56). 

2. (στ. 1 κέ. ) : δ άοίδιμος βασιλεύς καί προπάππος τής βασιλείας μου κϋρ 'Αλέξιος Κομνη

νός.— Ώ ς γνωστόν, ή θυγάτηρ τοΰ αύτοκράτορος Αλεξίου Α' τοΰ Κομνηνοΰ Θεοδώρα είχε λάβει 

σύζυγον τόν Κωνσταντΐνον Άγγελον, πάππον τοΰ αύτοκράτορος Ίσαακίου. Πρβλ. G. O s t r o -

g o r s k y , Vosvyàenie roda Angelov [ = ' H άνοδος τής οικογενείας τών Αγγέλων] έν Jubilejnyj 

Sbornik Rosskago Archeologiäeskago Obäöetva, Βελιγράδιον 1936, σελ. I l l κέ., δπου καί 

γενεαλογικόν δένδρον τών Αγγέλων (σελ. 129). — L. S t i e r n o n , Notes de prosopographie... 

Constantin Ange (pan)sébastohypertate, REB 19 (1961), σελ. 273. — Ρ ο 1 e m i s, Doukai, 

σελ. 85 κέ. 

3. (στ. 5) : ό*ίά χρυσοβούλλων λόγων. — Ό αυτοκράτωρ Αλέξιος Α' είχε παραχωρήσει φορο-

λογικάς άπαλλαγάς είς εν πλοϊον τής έν Πάτμω μονής, χωρητικότητος 500 μόλις μοδίων, διά χρυ

σοβούλλου απολυθέντος τω 1088 (εκδιδομένου ανωτέρω ύπ' άρ. 7). Μνεία τοΰ έγγραφου τούτου 

καί έν χρυσοβούλλω 'Ιωάννου τοΰ Κομνηνοΰ, τοΰ έ'τους 1119 (άρ. 8, στ. 1 κέ. ), διά τοΰ όποιου 

ούτος άνενέωνε τάς ύπό τοΰ πατρός του χορηγηθείσας άπαλλαγάς δι' εν ωσαύτως πλοϊον, χωρητι

κότητος 500 μοδίων. Επειδή είς τό σχολιαζόμενον ένταΰθα έγγραφον (άρ. 9) λέγεται δτι κατά 

τό 1186 έτύγχανον φορολογικών απαλλαγών τρία πλοϊα τής μονής χωρητικότητος έν συνόλω 1500 

μοδίων, πρέπει νά συναγάγωμεν δτι άλλα έγγραφα αυτοκρατόρων, μή διασωθέντα, μεταγενέστερα 

πάντως τοΰ 1119, ειχον επεκτείνει τάς άπαλλαγάς εις δύο εισέτι πλοϊα. Κατ' άκολουθίαν είναι 



9. ΧΡΥΣΟΒΟΤΛΛΟΝ ΙΣΑΑΚΙΟΤ Β' ΑΓΓΕΛΟΥ (1186) 95 

ανακριβής ή παρεχομένη ενταύθα πληροφορία δτι δ 'Αλέξιος δ Α' είχε παραχωρήσει δια πλειόνων 

τοϋ ί:νός χρυσοβούλλου φορολογικάς άπαλλαγάς εις τρία πλοία, χωρητικότητος 1500 μοδιών. Οι 

μοναχοί της Πάτμου ήρέσκοντο, φαίνεται, να ανάγουν πάντα τα προνόμια των είς τον Άλέξιον 

Α' τον Κομνηνόν. Έπισημαίνομεν πάντως δτι εις το σημεΐον τοϋτο είχε γραφή αρχικώς δια χρν-

αοβούλλου λόγου και έκ των υστέρων διωρθώθη λύγων. 

4. (στ. 8 και 24) : τής δεκατείας, εϊτονν τον κομμερκίον (στ. 14). — Μέχρι τοϋ 1186 τά 

πλοΐ« της έν Πάτμω μονής δεν εΐχον απαλλαγή της δεκατείας. Μόνον εν μέρει άπηλλάσσοντο της 

δεκατείας εμπορεύματα τίνα, τα όποια ήγόραζον οί μοναχοί έν Κρήτη άκομμέρκεντα, δυνάμει 

προστάξεως τοϋ Μανουήλ, άπό Μαΐου 1176 (κατωτέρω εγγραφον ύπ' άρ. 22- πρβλ. καί άρ. 57). 

Διάβημα (τελικώς μή τελεσφόρησαν) προς τον αυτοκράτορα Άνδρόνικον τον Κομνηνόν περί απαλ

λαγής έκ της δεκατείας έγένετο έπί καθηγουμένου 'Αρσενίου (πρβλ. βίον τοϋ οσίου Λεοντίου, έκδ. έν 

Μακαρίου Χρυσοκεφάλου, Λόγοι Πανηγυρικοί, Βιέννη 1794, σελ. 428) κατά το 1183, ώς εικάζω 

("Οσιος Χριστόδουλος, σελ. 157). — Περί της δεκατείας ή κομμερκίον βλ. Β i b i c o u , Douanes, 

σελ. 102 -103, και L e m e r l e έν Revue Historique 232 (1964) σελ. 228 - 229. — Εΐδικώτερον 

περί τής δεκατείας τών οίναρίων κατά τους χρόνους τούτους βλ. L e m e r l e , Notes sur l'admi

nistration byzantine, REB 19 (1961), σελ. 271 κέ. 

δ. (στ. 21) : παραθαλασσϊται. — Είναι οί άλλως μνημονευόμενοι κατ' αυτήν την έποχήν, καί 

ώς ενεργούντες τήν τής θαλάσσης δονλείαν (βλ. καί ύπο Ικδοσιν εγγραφον, στ. 27), ώς παρετή-

ρησεν ή A h r w e i l e r (Fonctionnaires et bureaux maritimes àByzance, σελ. 252), υπάλληλοι 

ελέγχοντες τον έμπορικόν στόλον έν τη Πάλει. Πρβλ. καί O i k o n o m i d è s , Listes de préséance, 

σελ. 321. 

6 . (στ. 25 - 26) : εν τη [.. .J Κωνσταντινονπόλει άπαξ τον ενιαντον καταίροντα. — Διά τών 

προγενεστέρων χρυσοβούλλων έπετρέπετο είς τά πλοία τής μονής νά πλέουν άνευ οιουδήποτε πε

ριορισμού είς άπαντα τα τής έώας μέρη καί τα εσπερία, ετι δε και είς τάς άπανταχή νήσους (ανω

τέρω, ύπ'άρ. 7, στ. 27 -28), γνωρίζομεν δέ ότι ήδη άπό τής εποχής τοϋ οσίου Χριστοδούλου πλοΐον 

τής μονής έταξίδευε καί εις την Κωνσταντινούπολη (MM, σελ. 144. — Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος Χρι-

ατόδονλος, σελ. 110). Ή έν προκειμένω φράσις ασιαξ τον ενιαντον σημαίνει πιθανώς δτι αί άπαλ-

λαγαί ισχύον διά μίαν μόνην προσέγγισιν είς τήν Κωνσταντινούπολη, ουχί δέ δτι τά πλοία τής 

μονής εδικαιοΰντο μόνον άπαξ τοϋ έτους νά ταξιδεύουν είς τήν βασιλεύουσαν. 

7. (στ. 26 κέ. ) : όφείλοντα δεχεαθαι. — Πρόκειται περί τής γνωστής διαδικασίας τής δοχής, 

καθ' ήν τά ύπο τοϋ αύτοκράτορος δωρηθέντα (δυνάμει σολεμνίου) ποσά, ώς καί τά μή εισπραττό

μενα (αναπαίτητα, δυνάμει έξκουσίας τινός, παραχωρηθείσης ωσαύτως ύπό τοϋ αύτοκράτορος) 

οφείλουν νά γίνουν δεκτά, τ . Ι . νά προσμετρηθοΰν παρά τών λογαριαστών τής κεντρικής διοικήσεως, 

οί όποιοι καί απαλλάσσουν τούτων τους εισπράκτορας φόρων ή άλλους αρμοδίους διά τήν εϊσπραξιν 

είς τ ί θέματα ή εις τάς οίκονομικάς περιφερείας (τΛ. διοικητάς, πράκτορας, διαφόρους ενεργούν

τος, δονκας, στρατηγούς, κλπ.- βλ. S v o r o n o s , Δοχή, σελ. 99 -100). Κατά ταϋτα ή φράσις 

μετά δοχής ατέλεια σημαίνει έξκουσίαν γνωστοποιουμένην είς τά αρμόδια σέκρετα καί έντολήν απαλ

λαγής τών τοπικών εισπρακτόρων έκ τοϋ αντιστοίχου ποσοϋ ( S v o r o n o s , αυτόθι). — Πρβλ. 

άρ. 11, στ. 27-30. 

8. (στ. 2 8 ) : πεπιατωμένων αποδείξεων.— Πρόκειται περί κεκυρωμένων αποδείξεων, τάς 

οποίας οί μοναχοί ώφειλον νά προσκομίζουν εις τους εισπράκτορας τών φόρων (ένταϋθα εις τους 
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ένεργονντας τήν τής θαλάσσης oovhiav) διά τά ποσά, ών άπηλλάσσοντο δυνάμει τής παρεχομένης 

έξκουσίας (βλ. S v o r o n o s , Δοχή, σελ. 102 ). Ό κώδιξ Paris, graec. 2509 διέσωσε τον τύπον ενός 

αναλόγου έγγραφου : ακτος αποδείξεως Ιερέων χάριν τής δοχής τών τεL·σμάτωv αντων (εκδοσις 

Σ ά θ α , Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. Τ", σελ. 627 -628). Πλην τών αποδείξεων τούτων οί μοναχοί 

έπεδείκνυον προφανώς είς τους εκάστοτε εισπράκτορας τών φόρων καί κεκυρωμένα αντίγραφα χρυ-

σοβούλλων καί συναφών εγγράφων δημοσίων λειτουργών, ώς συνάγεται έκ τοϋ περιεχομένου τής 

ανωτέρω μνημονευθείσης αποδείξεως (αυτόθι, σελ. 627,23 καί 628,2. Πρβλ. καί S v o r o n o s , 

αυτόθι- βλ. καί άρ. 57, στ. 11). 

θ. (verso, κόλλημα) : Δημήτριος ο Τορνίκης. — Ούτος άνήκεν είς την γνωστήν οίκογένειαν, 

τής οποίας πολλά μέλη διέπρεψαν κυρίως κατά τόν IB' καί ΙΓ ' αι. (βλ. A d ο n t ζ, Les Taronites 

à Byzance, Byzantion 11, 1936, σελ. 30 κέ. — L a u r e n t, Bulles métriques, άρ. 449. — 

J. D a r r o u z è s , Tornikès, σελ. 32 - 43. — G u i 1] a n d, Les logothètes, σελ. 6 5 - 6 6 ) . 

'Επί 'Ανδρόνικου τοϋ Α' μνημονεύεται ώς κριτής τοϋ βήλου (Νικήτας Χωνιάτης, σελ. 344). 'Εναν

τιωθείς προς τον αυτοκράτορα κατά τά γεγονότα τοϋ 1183 έκινδύνευσε νά φονευθή ύπο τοϋ εξεγερ

θέντος δχλου (Νικήτας Χωνιάτης, σελ. 343 κέ. ). Έ π ί Ίσαακίου τοϋ 'Αγγέλου ανέλαβε καθήκοντα 

τοϋ wit τον κανικλείου καί άπό τοϋ 1191 μέχρι τοϋ θανάτου του (περί τόν Φεβρουάριον τοϋ 1201· 

Μιχαήλ Χωνιάτης, Τα Σωζόμενα, τόμ. Β', σελ. 124 - 125· πρβλ. καί S t a d t m ü 11 e r, Chô

mâtes, σελ. 251 - 252 ) έχρημάτισε λογοθέτης τοϋ δρόμου. Πρβλ. τήν ίδιόχειρον αΰτοΰ ύπογραφήν 

έπί τοϋ κολλήματος τοϋ ύπ' άρ. 10 εγγράφου, σελ. 102. Περί ομωνύμου αξιωματούχου τής αυλής τοϋ 

Λασκάρεως καί τοϋ Βατατζή βλ. κατωτέρω, εγγραφον ύπ' άρ. 13 καί 24. 

ΙΟ. (άντίγραφον Β, στ. 4 0 - 4 1 ) : Δημήτριος ό Δριμύς.— Γνωστός άξιωματοΰχος τής εποχής 

Ανδρόνικου τοϋ Α' καί Ίσαακίου τοϋ 'Αγγέλου. Ώ ς πραίτωρ 'Ελλάδος έμελέτα φορολογικάς 

μεταβολάς, τάς οποίας τελικώς δεν ήδυνήθη νά έφαρμόση ένεκα τοϋ θανάτου τοϋ 'Ανδρόνικου. Έ π ί 

Ίσαακίου τοϋ 'Αγγέλου μνημονεύεται ώς πρωτοααηκρήτις καί είς το παρόν εγγραφον ώς κριτής 

τον βήλου. 'Αποποιηθείς νέον διορισμοί εις το αξίωμα τοϋ πραίτορος 'Ελλάδος, ψέγεται ύπο 

Μιχαήλ Χωνιάτου, ώς έγκαταλιπών το πλοΐον έν ώρα τρικυμίας (Μιχαήλ Χωνιάτου, Τα Σωζό

μενα, τόμ. Α', σελ. 157 κέ., τόμ. Β', σελ. 66, 81 - 82). Βλ. S t a d t m ü 11 e r, Chômâtes, σελ. 

169 - 172. —-Β r a n d , Byzantium confronts the West, σελ. 59 κέ., 99 κέ. — "Ας σημειωθή δτι 

μέλη τής οικογενείας τών Δριμέων κατέφυγον μετά τήν δολοφονίαν τοϋ 'Ιωάννου Δ' τοϋ Λασκάρεως 

είς "Ηπειρον, ένθα ονομάζονται πλέον κατ' ευφημισμόν Γλυκείς (πρβλ. L a u r e n t , Regestes, 

άρ. 1634- 1637). Έ ν τούτοις το δνομα Γλυκύς άπαντα καί έν Κωνσταντινουπόλει. 

11. (άντίγραφον Γ, στ. 2 8 - 3 0 ) : 'Ιωάννης ό Μελισσηνύς. — Ή οικογένεια τών Μελισση-

νών δεν πρέπει νά συγχέηται προς τήν τών Μαλιασσηνών (βλ. L e m e r 1 e, Émirat d'Aydin, 

σελ. 119). Πολλά μέλη τής οικογενείας τών Μελισσηνών, ή οποία άπαντ^ καί έν Ελλάδι (πρβλ. 

S v o r o n o s , Cadastre, σελ. 34), κατέχουν ανώτερα αξιώματα, δημόσια, στρατιωτικά ή εκκλη

σιαστικά, ιδία άπό τοϋ τέλους τοϋ ΙΑ' αιώνος κέ., χάρις είς τόν γάμον τοϋ καίσαρος Νικηφόρου 

τοϋ Μελισσηνοΰ μετά τής αδελφής τοϋ 'Αλεξίου Α' Ευδοξίας. 'Αναφέρω ενδεικτικώς: τον λογο-

θέτην Θεόδοτον τοϋ IB' αιώνος ( L a u r e n t , Collection Orghidan, άρ. 316)· τόν Γεώργιον 

Τζαούσιον (κατά L a u r e n t , Médailler Vatican, άρ. 188) ή τζαούσιον (κατά τήν A h r w e i 

l e r , Smyrne, σελ. 172) Μελισσηνόν, κάτοχον γαιών έν Μαγνησία κατά τόν ΙΓ ' αιώνα- τόν μητρο-

πολίτην Μονεμβασίας Μακάριον Μελισσηνόν, τόν γνωστόν πλαστογράφον τοϋ IÇ ' αιώνος (περί 
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οδ βλ. κυρίως D ö 1 g e r, Ein literarischer und diplomatischer Fälscher des 16. Jahrhunderts, 

εν Byz. Diplomatile, σελ. 371 -383, ιδία σελ. 379 κέ.). — Κατά τους υστέρους βυζαντινούς αιώνας 

καί μεταγενεστέρως το έπώνυμον Μελισσηνος άπαντα έν Κρήτη, Ζακύνθω, Κυθήροις κ.ά. Πρβλ. 

τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν είς Ί . Χ α σ ι ώ τ ο υ, Μελισαηνοί, σελ. 15 κέ., ένθα καί γενικά περί 

τής οικογενείας ταύτης. 

Εις την γενεαλογίαν τών Μελισσηνών, τήν γνωστήν ώς συγγραφεϊσαν παρά τοϋ Σχολοφίου, 

μνημονεύεται άπαξ 'Ιωάννης τις, υίός τοϋ καίσαρος Νικηφόρου, παρακοιμώμενος τοϋ αύτοκρά

τορος Ιωάννου τοϋ Κομνηνού (NE 1, 1904, σελ. 192). Είς τήν γενεαλογίαν τήν οποίαν παραδίδει 

το Χρονικόν majus τοϋ Σφραντζή (εκδ. Grecu, σελ. 270), αναφέρεται 'Ιωάννης τις, υιός τοϋ καί

σαρος 'Αλεξίου καί ανεψιός τοϋ Μιχαήλ Στρατηγοπούλου. Έάν ή γενεαλογική σειρά τοϋ Χρονικού 

(καϊσαρ Νικηφόρος -'Αλέξιος - θεόπνευστος - καϊσαρ 'Αλέξιος -'Ιωάννης κλπ.) είναι ακρι

βής, ό 'Ιωάννης ούτος θά ήδύνατο νά τοποθετηθή χρονολογικώς εις τά τέλη τοϋ IB' καί τάς αρχάς 

τοϋ ΙΓ ' αιώνος, καί επομένως νά ταυτισθή προς τόν έπικυροϋντα τό παρόν εγγραφον. "Αν 

δμως, δπερ καί πιθανώτερον, ή είς τόν Σχολάριον αποδιδομένη γενεαλογική σειρά είναι, τουλάχι

στον !·;ν μέρει, ορθότερα (Νικηφόρος - 'Ιωάννης - 'Αλέξιος - Θεοφύλακτος - Θεοδόσιος - καϊσαρ 

'Αλέξιος καί Μιχαήλ Στρατηγόπουλος), τότε ό καϊσαρ 'Αλέξιος έ'ζη περί τά μέσα τοϋ Ι Γ ' αιώνος 

καί ό υιός αΰτοΰ 'Ιωάννης δεν δύναται νά τοποθετηθή χρονολογικώς εις τά τέλη τοϋ IB' ή τάς αρχάς 

τοϋ ΙΓ ' αιώνος. 

Ψ 

f άντεβλήθη f 
(βλ. σελ. 90) 

W 

Ή πρώτη λέξις τοϋ κειμένου εις τό πρωτότυπον τοϋ χρυσοβούλλου (Καινον...) 

καί προ αυτής σταυρός καί συντομογραφία : Δέ(ηαις ?) 

(βλ. σελ. 89 καί 93) 

13 
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χρνσόβονλλος λόγος (στ. 11, 14, 23 καί 26) Αύγουστος, ίνδ. δ' 

6694 (1186) 

Ό αυτοκράτωρ δωρεϊται εις τήν μονήν Θεοτόκου τήν εν τή τοποθεσία 'Αγίου 'Ιωάννου τοϋ 

Βάτου, τοϋ θέματος Μυλάσης καί Μελανουδίου, έξ πάροικους, διά τους οποίους παρέχει φορολογι-

κάς άπαλλαγάς. 

ΠΑΡΛΛΟΣΙΣ - ΙΙΕΡΙΓΡΑΦΗ. — Ποωτότυπον (άρχεϊον Μονής, άρ. 23). Χάρτης, χρώματος 

ΰπολεύκου προς τό καστανόχρουν. Σημεριναί διαστάσεις : 1,050 Χ 0,424. Γεγραμμένη επιφά

νεια : 0,900 Χ 0,333. Περιθώρια αριστερή (0,053) καί δεξιοί (0,038). 'Αποτελείται έκ δύο 

τεμαχίων (0,485 + 0,565)· τό άνω έκολλήθη έπί τοϋ κάτω. Μελάνη : α') καστανόχρους ή τοϋ 

δλου κειμένου' β') δι' άνοικτοΰ χρώματος καί έξιτήλου κινναβάρεως αϊ λέξεις λόγου (στ. 11, 14 

26), λόγον (στ. 23), Αυγουστον (στ. 27), τετάρτης (στ. 28), τετάρτου (στ. 29), τό legimus (στ. 

30) καί ή υπογραφή τοϋ αύτοκράτορος (στ. 31 - 34). — Γραφή περίτεχνος καί στρογγυλή, ή τής 

αυτοκρατορικής γραμματείας τοϋ τέλους τοϋ IB' αιώνος. — 'Ορθογραφία, τονισμός ορθός. Όλίγαι 

συντμήσεις. — "Ιχνη εξ είκοσιδύο οριζοντίων διπλώσεων. Διατήρησις καλή : ελαφρώς έξίτηλον 

καί ένιαχοϋ σητόβρωτον. —· "Εχει εκπέσει τμήμα άγραφου χάρτου κάτωθι της υπογραφής τοϋ αΰτο-

κράτορος. Τό έ'γγραφον έχει κολληθή μεταγενεστέρως έπί χάρτου. — Ό π α ί διά τήν μήρινθον μή 

σωζόμενης σφραγϊδος. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α σύγχρονα έπί τοϋ νώτου, άναγνωσθέντα μετά τήν άποκόλλησιν τοϋ χάρτου 

συντηρήσεως, άνω : a) f κατεστρώθη εν τ(ώ) σεκρέτ(ω) τοϋ μεγάλ(ου) L·γaριaστoϋ, μη(νΐ) 

Αν(γού)ατ(ω), (Ινδικτιωνος) δ' f \ζ δια. . . [Στρατιωτικού f \3 f κατεστρώθ(η) εν τω σεκρέτ(ω) 

τών ο[ίκ]ειακων, μη(νί) Λν(γον)στ(ω), Ινδικτιώνος δ'τ(ης), έτους ,ςχ\δ' f. β') Έ π ί τοϋ κολ

λήματος, δι' έντονου μαύρης μελάνης καί στρογγυλής γραφής, ή υπογραφή : f τον σεβαστού 

και επί τοϋ κανικλ(είου) Δημητρί(ον) τον Τορνίκη f (βλ. σχεδίασμα σελ. 102). 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α μεταγενέστερα, έπί τοϋ χάρτου συντηρήσεως : α') Χρυαόβονλλον Ίσαα

κίου Δούκα Άγγέλ(ον) Κομνηνού : περί τον έν 'Αθήναις ιερόν ναοϋ (τής) υπεραγί(ας) Δεαποί-

νης | ημών Θεοτόκου καί τών αυτής πάροικων (χειρ Φλωρίδου)· β') άντεγράψη - άρ. 23 (χειρ 

Σακκελίωνος ). 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ. —MM, σελ. 121-122, άρ. 32. — D ö l g e r , Facsimiles, άρ. 22 (οί 18 τελευ

ταίοι στίχοι τοϋ εγγράφου). 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.— D ö l g e r , Regesten, άρ. 1571. — Τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ , Patmos, σελ. 344.— 

O s t r o g o r s k y , Immunité, σελ. 194-195. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ.—Ό αυτοκράτωρ αναγνωρίζει δτι πρέπει νά είσακουσθή καί έκπληρωΟή 

ή αίτησις τοϋ άπό μακροϋ χρόνου σιωπώντος μονάχου Ίωαννικίου, καί τοϋτο διά να ευχαρίστηση 

τόν θιΐόν (στ. 1 - 5 ) . — Ό μοναχός ούτος έζήτησεν όπως ό αυτοκράτωρ παραχώρηση είς τήν 

μονήν, τήν οποίαν άνήγειρεν [ό Ίωαννίκιος] επ' ονόματι τής Θεοτόκου τής έν 'Αθήναις τιμώμενης, 

έν τη τοποθεσία άγιου 'Ιωάννου τοϋ Βάτου, έν τω θέματι Μυλάσης καί Μελανουδίου, έξκουσίαν 

εξ πάροικων, όθενδήποτε προερχομένων καί οφειλόντων νά εγκατασταθούν καί να έργάζωνται 

εις γαί.ας ανήκουσας κατά πλήρη κυριότητα είς τήν μονήν. Ή αίτησις έγένετο δεκτή (στ. 5 - 1 0 ) . 

Ό αυτοκράτωρ, δυνάμει τοϋ παρόντος χρυσοβούλλου, παρέχει φορολογική'; άπαλλαγήν δι' 

δξ πάροικους ελευθέρους, άγνωστους είς τους φορολογικούς καταλόγους τοϋ δημοσίου. Ούτοι, 

δπου καί άν ευρη τούτους ή μονή, οφείλουν νά εγκατασταθούν εις τάς κατά πλήρη κυριότητα ανή

κουσα; είς αυτήν γαίας κα'ι νά καλλιεργούν ταύτας (στ. 10 - 14). —"Επεται κατάλογος φορολο

γικών απαλλαγών, έν αϊς περιλαμβάνεται καί ή αναγραφή (στ. 1 4 - 2 0 ) . — Προσέτι δεν δικαιούν

ται οί κατά καιρούς πράκτορες τοϋ θέματος ή υπάλληλοι αυτών, λογαριαστής ή κατεπάνω ή εκ

προσώπου, νά εισέρχονται είς τάς οικίας τών έν λόγω πάροικων. Οί παραβάται 0ά αντιμετωπίσουν 

τήν άγανάκτησιν τοϋ αύτοκράτορος καί θα καταβάλουν ώς πρόστιμον τεσσάρας λίτρας ύπερπύρων, 

τό όποιον θα απαίτηση είς τό άκέραιον ό εκάστοτε προκαθήμενος τών σεκρέτων, ευθύς ώς προσέλ

θουν οί μοναχοί [νά διαμαρτυρηθοϋν] (στ. 20 -26). — Χρονολογία (στ. 26 -30). 

'Υπογραφή τοϋ αύτοκράτορος (στ. 31 -34) . 

Καταστρώσεις (verso) καί κυρώσεις επί τών κολλημάτων (στ. 35 -38). 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. — (στ. 1) : Δεν προκύπτει σαφώς, άν ή δέησις (δεητήριος 

φωνή) τοϋ μονάχου Ίωαννικίου προς τόν αυτοκράτορα έγένετο γραπτώς. 

f Ουκ έδει τήν έκ πολυχρονίου σιγής καί μακράς βεβιασμένης εκουσίου 

σιωπής | 2 τον μονάχου Ίωαννικίου δεητήριον ψωνήν τήν βασιλείαν μου άποπέμ-

ψαι, | 3 άλλα δια τήν μακράν αύτοϋ σιωπήν τήν βραχυτάτην αίδεσθήναι φωνήν \* και 

το δι,ά ταύτης αΐτηθεν εκπληρώσαι· το δε, ου κ(α)τ' άν(θρα>π)ίνψ θέλη(σιν), | 5 αλλά 

κ(α)τ(ά) Θ(εο)ϋ ευαρέστη(σιν)· ήτήσατο γοϋν ό τοιούτος τιμιώτ(α)το(ς) μοναχός 

τήν βασιλ(είαν) μου | e δωρηθήναι τη παρ' αντον άνεγερθείση μονή έν τω θέμ(α)τι 

Μυλάσης καί Μελαννουδ(ίου), | ' εν τη τοποθεσία τοϋ αγίου Ίω(άννου) τον Βάτου, 

επ ονόματι τής νπεραγί(ας) δεσποίνης | 8 Θ(εοτό)κου τής έν 'Αθήναις τιμώμενης, 

έξκουσσείαν πάροικων έξ | 9 προσκαθήσαι όφει(λόν)τ(ων), ένθα αν ενρεθώσι, και 

έργάζεσθ(αι) δεσποτικώς διαφέρουσ(αν) | 1 0 γήν τη παρ' αντοϋ άνεγερθείση μονή' 

και αΐτησάμενος £τυχε· δωρεϊται γαρ Ι11 ή βασιλ(εία) μου δια τοϋ παρόντο(ς) χρυ-

(σοβού)λλ(ου) λόγου τη διαληφθείση μονή έξκουσσείαν |1 2 πάροικων εξ, ελευθέρων 

καί τω δημοσία) άνεπιγνώστ(ων), προσκαθήσαι |1 3 6ψει(λόν)τ(ων), ένθα αν ενρε

θώσι, και γψ δεσποτικ(ώς) τη διαληφθείση μονή \u διαψέρονσ(αν) έργάζεσθ(αι)· 

και διορίζεται δια τον παρόντο(ς) χρνσο(βού)λλ(ου) λόγου |1 5 έξκονσσενεσθ(αι) 

τους τοιούτους πάροικους άπό πάσης αγγαρείας, παραγγαρεί(ας), |1 0 ψωμοζημί(ας), 
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έννομίου, σννωνής, κεφαλατικίον, συνδοσί(ας), καστροκτισί(ας), \" κ(α)τέργων 

κτίσεως, πλωιμ(ων) εκβολής, άκτημονιτ(ικί)ου; παροικι(κοϋ), παντά(ς) καί 

|1 8 παντοίου τέλους, διανομής, εκβολής άλογων, προσκννητ(ικί)ον, άερι(κον), |1 9 κα

πνικού, νεατ(ικί)ου, μιτ(ά)του, κννομαγών(ων), Ιερακαρίων, πετριταρ(ίων) καί 

αντ(ής) |2 0 δή τ(ής) αναγραφής· άλλα μή(δε) είσέρχεσθ(αι) είς τάς οικίας αύτ(ών) 

| 2 1 τους κ(α)τ(ά) καιρούς πράκτορας τον τοιούτου θέμ(α)το(ς) ή τινά τών έξυπη-

ρετούντ(ων) |2 2 αύτοΐς, καν λογαριαατής τούτων εϊη, καν κ(α)τεπάνω ή εκπροσώ-

π(ον), Ι25 τον κ(α)τατολμήσοντο(ς) ποιήσαι παρά τον παρόντ(α) χρν(σόβον)λλ(ον) 

λόγον τ(ής) βα(σι)λ(είας) μου σφοδράν τήν |2* έκ τοϋ βασιλείου ύψους άγανάκτη-

(σιν) νφορωμ(έ)νου και ποοστίμω νποκεϊσθ(αι) όφεί(λον)το(ς) λιτρ(ών) νπερ-

π(ύ)ρ(ων) |2 5 τεσσάρ(ων), άσυμπαθ(ώς) άπαιτονμ(έ)ν(ων) παρά τον κ(α)τά 

καιρούς προκαθημ(έν)ον τών σεκρέτ(ων), έκ προσελεύ^σεως τ(ών) μοναχ(ών)· 

τοϋ παρόντο(ς) χρυ(σοβού)λλ(ου) λόγου τής βασιλ(είας) μου βέβαιου και ασφα

λούς I2' τυγχάνειν όφείλοντο(ς), γεγενημένον κ(α)τ(ά) τον Ανγονατον μήνατ(ής) 

παρού(σ)ης |2 8 τετάρτης ίνδικτώνος, τον έξακισχιλιοστον εξακοσιοστοϋ έννενηκο-

στοϋ τετάρτου |2 9 έτους, έν ώ καί το ήμέτερον ευσεβές καί θεοπρόβλητον νπεσημή-

νατο |3 0 κράτος. 

f Legimus f 

Ι" f Ίσαάκιος êv Χ(ριατ)φ τώ Θ(ε)φ πιεστός βασιλεύς καί αντο\3'κρά-

τωρ 'Ρωμαίων |Μ ό "Αγγελος f 

V e r s o : 

Ι85 f κατεστρώθη έν τ(ώ) αεκρέτ(ω) τον μεγάλ(ον) λογαριαστον, μη(νί) Αν-

(γού)στ(ω), (ίνδικτιώνος) δ' f 

| 3 6 διά [Στρα]τιωτικοϋ f [?] 

Ρ" f κατεστρώθ(η) έν τώ σεκρέτ(ω) τών ο['ικ]ειακών, μη(νι) Αν(γού)στ(ω), 

Ινδικτιώνος δ'τ(^), 'έτους <^χ\δ' f 

|1 8 f τοϋ σεβαστού και έπί τοϋ κανικλ(είου) Δημητρί(ου) τοϋ Τορνίκη f 

1 εκουσίου om. MM || 16/17 έννομίον, σννωνής, κεφαλατικίον, σννδοαίας, καατροκτισίας, κάτεργων : έννο

μίου , συνδοσίας, καστροκτισίας, σννωνής, κεφαλατικίον, κάτεργων MM (of. MM, pag. 433) }| 17 παροι-

κι(κοϋ) : παροικιατικοϋ MM : παροικικοϋ D (cf. N° 6, 1. 48, et Actes de Lavra 2, N° 48, 1. 36) || 19 vca-

τ(ικί)ου : νεα[τιχίου] MM | κννομαγών(ων) : κννομαγγώνων MM D | πετριταρίων : π. .εριτ. .ρίων MM (cf. 

MM, pag. 433) || 20 μή(δέ) : μηδέ MM : μή δε D )] 22 έκπροσώπ(ου) : εκπροσωπών MM || 

ΣΧΟΛΙΑ. — Ή παρουσία τοϋ εγγράφου τούτου έν τ ώ πατμιακώ άρχείω δύναται νά έρμηνευθή 

κατά δύο τρόπους : ή περιήλθεν εις τήν Πάτμον μετ ' άλλων χαρτιού τής μητροπόλεως Μιλήτου 

περί τό 1216 (βλ. σχετικώς έγγραφα ΰπ ' άρ. 1 καί 50) , εϊτε άργότερον, μετά δύο ορισμών τοϋ Λά-

τρου (έγγραφα ΰπ ' άρ. 37 καί 3 8 ) . 
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1. (στ. 2) : ό μοναχός Ίωαννίκιος.— Ούτος δεν είναι άλλοθεν γνωστός. Τό γεγονός δτι άνή-

γειρεν έν Μικρά 'Ασία μονήν επ' ονόματι τής ύπεραγίας δεσποίνης Θεοτόκου τής εν Αθήναις 

τιμώμενης (στ. 7 - 8 ) , δηλοΐ, ίσως, δτι ούτος κατήγετο εξ 'Αθηνών ή είχε μονάσει είς τήν έν λόγω 

μονήν τών 'Αθηνών. 

2. (στ. 6) : θέμα Μυλάαης καί Μελανουδίον.— Περί τοϋ θέματος τούτου, τό όποιον άπαντα υπό 

τήν όνομασίαν ταύτην άπό τοϋ Μανουήλ Κομνηνού καί εξής, βλ. Ζ α κ υ θ η νο ΰ, Διοικητική Διαίρεσις, 

ΕΕΒΣ 19 (1949), σελ. 101 -103, τόμ. 25 (1955), σελ. 199. - A h r w e i l e r , Smyrne, σελ. 129 κΙ. 

3. (στ. 7) : τοποθεσία τον αγίου Ίωάννον τον Βάτου.—-Εις εγγραφον τοϋ 1209 ή 1224, ύπο-

γραφόμενον ύπό τοϋ μητροπολίτου Μιλήτου Μανουήλ, γίνεται μνεία τής σεβαστής μονής τον άγιου 

'Ιωάννου τής εν Βάτφ λεγομένης καί διενέξεων μεταξύ αυτής καί ΙΙαλατινών εποίκων (MM, σελ. 

153). Προφανώς είς αυτήν τήν τοποθεσίαν εΐχεν ανεγείρει καί ό Ίωαννίκιος τήν μονήν τής Θεο

τόκου. "Αγνωστον άν δύναται νά συσχετισθή προς την ανωτέρω τοποθεσίαν τοϋ Βάτου καί τό Βάτιν 

ή ό Ασώματος, τό μεταξύ τών μονών τοϋ Λάτρου συγκαταλεγόμενον μοναστήριον (περί ού βλ. 

έν MM, τόμ. Δ', σελ. 296). 

4. (στ. 7 - 8) : έπ' ονόματι τής [...] Θεοτόκου τής εν Αθήναις τιμώμενης.— Περί τής έν 

'Αθήναις τιμώμενης Παναγίας βλ. Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ - Λ. Β ρ α ν ο ύ σ η , Τα χαράγματα τοϋ Παρ

θενώνος, 'Αθήναι 1973, σελ. *31 - *32. — Δέν εΐι/αι βέβαιον πάντως, άν έν τω εγγράφω νοήται 

ή Παναγία τοϋ Παρθενώνος ή άλλη τις, ώς ή Μεγάλη Παναγία τής βιβλιοθήκης τοϋ 'Αδριανού, 

ή Καπνικαρέα, ή τοϋ Δαφνιού, ή Γοργοεπήκοος κ.ά. 

5. (στ. 8, 11 - 12) : εξκονσίαν πάροικων εξ, ελενθέρων καί τω δημοσία) άνεπιγνώστων.— 

Ό αριθμός τών πάροικων, δι' ους παρέχονται φορολογικαί άπαλλαγαί, προσδιορίζεται ένταΰθα επα

κριβώς. Τοϋτο άπαντα καί εις άλλα ανάλογα έγγραφα τής αυτής εποχής (βλ. κατωτέρω, άρ. 12), 

ϊνα άποκλεισθή ενδεχομένη αυθαίρετος αϋξησις τοϋ άριθμοΰ τών πάροικων έκ μέρους τοϋ κυρίου 

των, οιοσδήποτε καί άν ήτο ούτος (μοναστικόν ίδρυμα, προνοιάριος κλπ.). Εις παρόμοιας περιπτώ

σεις ή τυχόν παράλειψις τής μνείας τοϋ άκριβοΰς άριθμοϋ τών πάροικων καθίστα τήν δωρεάν άκυρον 

(βλ. S v o r o n o s , Rescrit, σελ. 343). Βραδύτερον όμως, άπό τοϋ ΙΓ ' αιώνος καί έξης, 6τε ή 

κεντρική εξουσία όλονέν υποχωρεί έναντι τών ισχυρών γαιοκτημόνων, αϊ ανάλογοι έξκουσίαι 

πάροικων παρέχονται άνευ ακριβούς προσδιορισμού τοϋ άριθμοϋ αυτών (βλ. O s t r o g o r s k y , 

Paysannerie, σελ. 26 κέ. — Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ, Immunité, σελ. 199 κέ. ). 

Άνεπίγνωστοι τω δημοσίω : οί τοιούτοι πάροικοι άλλαχοϋ χαρακτηρίζονται ώς μή επεγνω-

σμένοι τω δημοσίω (κατωτέρω, άρ. 19, στ. 11, εγγραφον τοϋ 1145)· κατ' άλλην διατύπωσιν είναι 

οι μήτε δημοσιακοϊς χαρτίοις εγγεγραμμένοι (άρ. 18, στ. 428), άλλαχοϋ δέ άνεπίγνωστοι τω δη

μοσίω και μή καταγεγραμμένοι εν πρακτικοΐς τίνων άλλων (Actes de Xënophon, άρ. 8,56), κλπ. 

Πρβλ. O s t r o g o r s k y , Paysannerie, σελ. 30 κέ. — Περί τών πάροικων γενικώτερον βλ. L e 

rn e r 1 e, Histoire agraire, 3, σελ. 77-92. — O s t r o g o r s k y , M' ανωτέρω. — Τ ο u α ύ τ ο ϋ , 

Féodalité, σελ. 32 κέ. — A h r w e i 1 e r, Smyrne, σελ. 40. 

6. (στ. 19 - 20) : ίξκονσσενεσθαι... καί αυτής δή τής αναγραφής. — ' Η διά τής φράσεως ταύ

της (ιδιαιτέρως μάλιστα τονιζομένης) παρεχομένη έξκουσία άφορα εις τήν περιοδικήν, άνά τριακον-

ταετίαν περίπου τελουμένην (άπό τοϋ Γ μέχρι τοϋ IB' αι. ) έν ολη τη βυζαντινή επικράτεια, γενικήν 

άναγραφήν τον κήνσον (βλ. S v o r o n o s , Cadastre, σελ. 65 - 66), προφανώς δε καί είς άλλας 

ενδιαμέσους άναγραφάς διενεργουμένας ύπό τών εποπτών. 
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7. (στ. 20 -21) : μηδέ εΐαέρχεσθαι. . . τους κατά καιρούς πράκτορας.—Ή απαγορευτική 

αϋτη διάταξις περιέχεται συχνάκις εις χρυσόβουλλα άπό τοϋ ΙΑ' αιώνος καί έξης. ΤΗτο, φαίνεται, 

ουσιώδους σημασίας διά τήν κατοχύρωσιν τών παρεχομένων έξκουσιών. Οί ενδιαφερόμενοι είχον 

σοβαρούς λόγους νά επιδιώκουν ώστε οί κριταί, οί πράκτορες καί άλλοι αξιωματούχοι νά μή είσέρ-

χωνται καν είς τάς κτήσεις των. Ό Μιχαήλ Άτταλειάτης επέτυχε τήν άπόλυσιν χρυσοβούλλου, 

εν £τει 1074, δι' ού ώρίζετο δτι τά έν Θράκη καί Μακεδονία κτήματα αύτοΰ ώφειλον κατά το διη

νεκές τηρεϊσθαι όλως άν επί βατ a (MM, τόμ. Ε', σελ. 136). Οί μοναχοί της Μονής Βατο-

πεδίου ζητοϋν άπό τόν Άλέξιον Α' τόν Κομνηνόν καί επιτυγχάνουν, ώστε διά χρυσοβούλλου, απο

λυθέντος τω 1082, νά άπαγορευθή είς τόν τοπικόν κριτήν τό είσέρχεσθαι είς τάς κτήσεις αυτών 

καί άπαιτεϊν άντικανίσκιον (βλ. ' Α ρ κ α δ ί ο υ Β α τ ο π ε δ ι ν ο ΰ , 'Αγιορείτικα ανάλεκτα, Γρηγόριος 

Παλαμάς 3, 1919, σελ. 211 - 212. — Ά . Γ ο ύ δ α , Βνζαντιακά έγγραφα τής εν "Αθω 'ιεράς μονής 

τον Βατοπεδίου, ΕΕΒΣ 3,1929, σελ. 125 κέ.—Πρβλ. O s t r o g o r s k y , Immunité, σελ. 190 

κέ.). Βλ. καί ανωτέρω, εγγραφον ύπ' άρ. 6, σχόλιον 12, καί κατωτέρω άρ. 20, στ. 4 - 5 . — Τινές 

τών ερευνητών ηθέλησαν νά αποδώσουν τόν θεσμόν τοΰτον είς δυτικάς επιδράσεις (U s ρ e n s k y, 

Exkussija, σελ. 75 κέ. — J a k ο ν e n k ο, ενθ' άνωτ., σελ. 3 κέ. — Βλ. D ö l g e r , Schatzkammer, 

άρ. 17. — O s t r o g o r s k y , Immunité, σελ. 167 κέ.). 

8. (στ. 22) : καν λογαριαστής, καν κατεπάνω ή εκπροσώπου.— Ή ολη φράσις (στ. 21 -22) 

καταδεικνύει δτι ούτοι συγκαταλέγονται μεταξύ τών εξυπηρετούντων τους πράκτορας. — Καί ό 

μεν λογαριαατής είναι γνωστόν δτι ήτο ανέκαθεν φοροτεχνικός υπάλληλος' βλ. G u i l l a n d , 

Le logariaste, Jahrb.Österr.Byz. 18 (1969), σελ. 1 0 1 - 1 1 3 . — Ό κατεπάνω, ανήκων 

αρχικώς είς τήν στρατιωτικήν ίεραρχίαν καί άπό τοϋ β' ήμίσεος τοϋ Γ αιώνος είς τήν έπαρχιακήν 

διοίκησιν, κατά τόν IB' αιώνα (καίτοι υπάρχουν τά κατεπανίκια) δεν άπαντα πλέον μεταξύ τών 

ανωτέρων αξιωματούχων, είς δέ τό έκδιδόμενον ένταϋθα εγγραφον τοϋ 1186, ώς καί εις άλλας 

συγχρόνους πηγάς, (π.χ. MM, τόμ Δ', σελ. 348) είναι σαφώς φορολογικός υπάλληλος υποκεί

μενος είς τόν πράκτορα, ώς καί ό λογαριαστής· βλ. Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ , Despotat grec de Morée, τόμ. 

Β', σελ. 58 - 59. — A h r w e i l e r , Administration, σελ. 64 - 67. —· Ό εκπροσώπου, παρά 

τήν ευρύτητα τής σημασίας τοϋ δρου (δηλούντος τόν έκπρόσωπον οιουδήποτε αξιωματούχου, ακόμη 

καί τοϋ αύτοκράτορος), φαίνεται Οτι άπό τοϋ ΙΑ' αιώνος έχει κυρίως φορολογικάς αρμοδιότητας 

(είσπράττων τό εκπροσωπίκιον, ασκών τήν εκπροσωπικήν κτλ.), ένταϋθα δέ μνημονεύεται ώς 

υποκείμενος είς τόν πράκτορα· πρβλ. A h r w e i l e r , ενθ' άνωτ., σελ. 41 - 42. 

9. (verso): Δημήτριος Τορνίκης. — Περί τοϋ αξιωματούχου τούτου βλ. ανωτέρω σελ. 96. 

Τό παρόν εγγραφον διασώζει τό μοναδικόν, καθ' δσον γνωρίζω, δείγμα ιδιοχείρου υπογραφής τοϋ 

εξέχοντος τούτου αξιωματούχου τής αυλής τοϋ 'Ανδρόνικου Κομνηνού και τών 'Αγγέλων. Τή βοή

θεια υπεριωδών άκτίνων διέκρινα καί έσχεδίασα τά κατωτέρω : 

< 0,235 • 
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χουαόβονλλος λόγος (στ. 11 καί 34) Νοέμβριος, ίνδ. α' 

6706 (1197) 

Ό αυτοκράτωρ έπικυροΐ προγενέστερα χρυσόβουλλα περί έξκουσίας τών πλοίων τής έν Πάτμω 

μονής. Παρέχει δέ, πέρα τών ήδη παραχωρηθέντων, φορολογικάς άπαλλαγάς καί είς έτερον τ:λοϊον 

αυτής, χωρητικότητος 500 μοδίων. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. — Τ ό εγγραφον σώζεται έν πρωτοτυπώ καί έν έπισήμω αντι

γράφω . 

Α. Πρωτόζυηον (άρχεΐον Μονής, άρ. 24). Χάρτης, χρώματος ύπολεύκου. Σημεριναί διαστά

σεις : 0,870 Χ 0,356. Γεγραμμένη επιφάνεια : 0,80 Χ 0,28. Περιθώρια αριστερά (0,045) καί 

δεξιά (0,031). 'Αποτελείται έκ δύο τεμαχίων (0 ,54+0,33) . Τό άνω έκολλήθη έπί τοϋ κάτω. — 

Μελάνη : α' ) καστανόχρους έξίτηλος, ή τοϋ δλου κειμένου' β' ) διά κινναβάρεως αί λέξεις λόγου 

(στ. 11), διαγραφή τριών στίχων (στ. 27 - 3 0 ) , λόγου (στ. 34), Ζν[οέμ]/?£>[ιον] (στ. 46), παρούσης 

πρώτης (στ. 46), σταυρός, £σως δέ έπί τοϋ έκπεσόντος τμήματος τό legimus (στ. 49), ώς δεικνύουν 

υπάρχοντα ίχνη· γ' ) αί έπί τής οπίσθιας δψεως καταστρώσεις δι' άλλης εκάστη μελάνης (στ. 51 

κέ. ). Γραφή τής αυτοκρατορικής γραμματείας τοϋ τέλους τοϋ IB' αιώνος. 'Ορθογραφία. Τονισμός 

κατά τό πλείστον ορθός. Πολλαί συντμήσεις. Εΐλητάριον. Παλαιαί όριζόντιαι διπλώσεις. Διατήρη-

σις μκτριωτάτη : κολοβόν, έφθαρμένον άνω δεξιά καί είς τό ύψος τών στ. 9 - 12, όπαί, στίγματα 

έκ τ η ; νοτίοος. Έ π ί τοϋ νώτου κηλίδες έκ κινναβάρεως. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοϋ νώτου : α') σύγχρονα : ή υπογραφή τοϋ σεβαστού καί επί τον 

κανικλείου (verso στ. 56), έπί δέ τοϋ κολλήματος ή συνέχεια αυτής : Θεοδώρου τοϋ Ειρηνικού 

(verso, στ. 61) καί ενδιαμέσως καταστρώσεις (βλ. κείμενον)· β') μεταγενέστερον : αρ. 24-άντο-

γράφη (χειρ Σακκελίωνος ). 

Β. Κεχυςιωμένον άντίγραφον τον τέλους τοϋ IB' al. (άρχεΐον Μονής, άρ. 25). —Χάρ

της, χρώματος λευκοΰ. Διαστάσεις 0,455 Χ 0,344. Γεγραμμένη επιφάνεια : 0,410 Χ 0,317. Περι

θώρια αριστερά (0,015) καί δεξι^ (0,012). Μελάνη : α') καστανόχρους ή τοϋ δλου κειμένου' 

β' ) καστανόχρους παχύτερα ή της υπογραφής τοϋ έπικυροϋντος τό άντίγραφον τοϋτο : ο σεβαΰτ(ος) 

και δικαιοδότ(ης) Μιχα(ήλ) δ [Β]ελισα(α)ριώτ(ης) εύρων Ισον ίξ άντιβολ(ης) το παρόν τω 

ΐτρωτοτνπ(ω) προσκννητ(ώ) χρυσοβοΰλλ(ω) ΰπεγρα(ψα) f (στ. 3 4 - 36). — Γραφή ένθυμίζουσα 

την τής αυτοκρατορικής γραμματείας τοϋ τέλους τοϋ IB' ή τών άρχων τοϋ ΙΓ ' αιώνος. 'Ορθογραφία. 

Πολλαί συντμήσεις. Εΐλητάριον. Όριζόντιαι διπλώσεις. Διατήρησις καλή : κηλίδες έκ τής νοτίδος. 

Τό Εγγραφον έχει κολληθή μεταγενεστέρως έπί χάρτου. 

Σ η μ ε ί ω μ α έπί τοϋ νώτου, παλαιόν : χρνσόβουλλον τ(ών) καραβί(ων). 

Έ π ί τοϋ χάρτου συντηρήσεως, μεταγενέστερα : α) Χρυαόβουλλον περί ελευθερίας τοϋ πλοίου 
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τοϋ άοιδίμου βασιλέως Άλεξίον Κομνηνού, δυσεγγόνον οντος τον ευσεβούς βασιλέως 'Αλεξίου \ 

τον Κομνηνού και κτήτορος τής άγιας μο(νής) (χειρ Φλωρίδου)- β') άντεγράφη, άρ. 25 (χειρ 

Σακκελίωνος). 

ΕΚΛΟΣΕΙΣ. — MM, σελ. 137 - 139, άρ. 33 ( οί έκδόται παραθέτουν τάς καταστρώσεις κατά 

τρόπον παραπλανητικόν). — D ö l g e r , Facsimiles, άρ. 37 (οί στ. 24 - 31 καί 45 - 49 τοϋ πρω

τοτύπου), άρ. 64 (οί στ. 52 - 60 τοϋ verso). — D ö l g e r - K a r a y a n n o p u J o s , Urkun

denlehre, άρ. 67 (οί στ. 27 - 31 ). 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — D ö l g e r , Regesten, άρ. 1641 (έ'νθα εσφαλμένως αναγράφεται δτι οί 

μοναχοί έζήτησαν νέον πλοΐον χωρητικότητος 1500 μοδιών καί αμφισβητείται, άνευ πειστικών 

επιχειρημάτων, ή γνησιότης τοϋ Α). — Τ ο ϋ α ύ τ ο ΰ , Patmos, σελ. 343. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ. — Ό αυτοκράτωρ ανέστειλε τήν ίσχύν πάντων τών χρυσοβούλλων προστα

γμάτων δι' ών παρείχοντο έξκουσίαι εις πλοία, διότι αύται εΤχον πληθυνθή προς μεγάλην ζημίαν 

τοϋ δημοσίου (στ. 1 - 2 ) . — Ούχ ήττον ό καθηγούμενος τής έν Πάτμω μονής 'Αρσένιος έζήτη-

σεν Οπως ό αυτοκράτωρ επικύρωση τά κατά καιρούς απολυθέντα ύπο προγενεστέρων αυτοκρατόρων 

καί ύπ' αύτοΰ τοϋ ιδίου σχετικά Ιγγραφα, έπεκτείνη δέ τήν έξκουσίαν καί δι' Ιν πλοΐον χωρητικότη

τος πεντακοσίων μοδίων (στ. 3 - 10). 

Ό αυτοκράτωρ, αποδεχόμενος τήν αϊτησιν, δωρεϊται διά τοϋ παρόντος εγγράφου είς τήν έν 

Πάτμω μονήν έξκουσίαν καθολικήν ένας πλοιαρίου χωρητικότητος πεντακοσίων περίπου μοδίων, 

πέρα τών δσων κατεϊχεν ήδη αΰτη διά προγενεστέρων χρυσοβούλλων, τά όποια καί έπικυροΰνται 

διά τοϋ παρόντος έγγραφου (στ. 11 - 17). — Τό πλοΐον τοΰτο δικαιούται νά προσεγγίζη προς έμπο-

ρίαν είς τους λιμένας τής ανατολής καί τής δύσεως καί εις τάς απανταχού νήσους (στ. 18 - 19). — 

Προσέγγιζαν δε άπαξ τοϋ έ'τους είς τήν Κωνσταντινούπολιν θά είναι άπηλλαγμένον, ώς καί οί 

πλέοντες έν α ύ τ φ , πάσης φορολογικής επιβαρύνσεως ή άλλης υποχρεώσεως. Α ν α γ ρ α φ ή φόρων 

έν οίς καί τοϋ άντινανλον, κομμερκίον, καί της δεκατείας τών ο'ιναρ'ιων, τοϋ λινοκόκκου καί παντός 

ετέρου πράγματος (στ. 20 - 27). — [Είς τό διαγραφέν κείμενον ορίζεται δτι : οί δικαιούμενοι νά 

εισπράξουν τά ανωτέρω (εΐτε έπί ένοικίω έχουν αναλάβει τήν είσπραξη, είτε διά λογαριασμόν τοϋ 

δημοσίου ενεργούν, είτε άλλως πως) θά άπαλλάσσωνται τής καταβολής τών αντιστοιχούντων εις 

τό δημόσιον, προσκομίζοντες κεκυρωμένας αποδείξεις έκ μέρους τής μονής (στ. 27 - 30)]. — Έάν 

τό πλοΐον τοΰτο καταστραφή, οί μοναχοί δύνανται νά αντικαταστήσουν αυτό διά νέου, καί τοΰτο 

πάλιν δι' ετέρου, τής αυτής πάντοτε χωρητικότητος, τό όποιον θά τυγχάνη τών αυτών φορολο

γικών απαλλαγών (στ. 3 0 - 3 3 ) . — "Ο αυτοκράτωρ διατάσσει πάντας τους κατά τόπους δοΰκας 

καί λοιπούς πράκτορας και δημοσίους λειτουργούς, καθώς επίσης καί τους παραθαλασσίτας, κομ-

μερκιαρίους καί δεκατιστάς δπως μηδόλως ενοχλούν τό πλοΐον καί τους έν αύτω απαιτούντες προσ-

χυνητίκιον ή συνήθειαν ή άλλο τί, άλλ' δπως μάλλον ερχωνται συνεπίκουροι είς δ,τι χρεασθή (στ. 

33 - 39). — Οί παραβαίνοντες τα ανωτέρω θά τιμωρώνται αυστηρώς, έπί πλέον δέ θά ύποχρεω-

θοΰν άπό τόν λογοθέτην των σεκρέτων καί μέγαν λογαριαστήν — ό όποιος καί έχει αναλάβει τήν 

εφορεία» τών πλοίων τής έν Πάτμω μονής — νά καταβάλουν δσα τυχόν ήθελον άφαιρεθή άπό τοϋ 

πλοιαρίου ή τήν έπενεχθεΐσαν ζημίαν είς τό τετραπλάσιον (στ. 3 9 - 4 5 ) . 

Χρονολογία (στ. 46 - 49). — Legimus. — ['Υπογραφή τοϋ αύτοκράτορος] (στ. 50). 

Καταστρώσεις καί επικυρώσεις έπί τοϋ νώτου (στ. 51 - 61 ). 
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ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. — α' ) κατεψηφίσατο ή βασιλεία μου σχολψ. . . (στ. 1 - 3) : 

Τό εγγραφον τοΰτο, μή διασωθέν, ήκύρωνε πάντα τά προγενέστερα χρυσόβουλλα δι' ών παρεί-

χοντο Ιξκουσίαι είς πλοία. Είχε δε άπολυθή πρό τοϋ Νοεμβρίου 1197 (δτε απελύθη το υπό έκδο-

σιν έ'γγραφον) καί μετά τόν Ίούνιον τοϋ 1196. Σημείωμα περί έξκουσίας πλοίων τής Λαύρας 

(Actes de Lavra, άρ. 68) ύπό τήν ανωτέρω χρονολογίαν επιτρέπει νά συμπεράνωμεν δτι ή κατάρ-

γησις τών έν λόγω έξκουσιών δεν ειχεν εισέτι θεσπισθή. 

β') πάντα τα προσόντα τισι χρυσόβουλλα προστάγματα εξκουσσείας πλοίιον (στ. 1 - 2) : 

Ένταϋθα νοούνται γενικώς πάντα τά απολυθέντα μέχρι τοϋ 1196- 1197 χρυσόβουλλα περί έξκουσίας 

πλοίων, τά όποια δεν είναι δυνατόν να γνωρίζωμεν έν τω συνόλω των. 'Αναφέρω ενδεικτικώς τά 

σωζόμενα σχετικά χρυτόβουλλα τοϋ 'Αλεξίου Λ' Κομνηνού υπέρ τής μονής Λαύρας (Actes de Lavra, 

άρ. 55), μονής ΧΛανδαρίου (Actes de Chilandar, άρ. 5), μονής Πάτμου (άρ. 7). 

γ ' ) προγενέστερα χρυσόβουλλα καί προστάγματα τον προπάππου. . . πάππου. . . τοϋ αύτα-

δέλφον. . . και τής βασιλείας μου (στ. 6 - 7) : Νοούνται : α') Σωζόμενον χρυσόβουλλον Αλεξίου 

τοϋ Α' (προπάππου τής βασιλείας μου), δι' ού παρείχετο τω 1088 έξκουσία εις πλοΐον 500 μοδίων 

(ανωτέρω, άρ. 7) ' β') Σωζόμενον χρυσόβουλλον 'Ιωάννου τοϋ Β' (πάππου τής βασιλείας μου), 

δι' οδ -ω 1119 έπεκυροϋτο τό ανωτέρω, παρείχετο δέ καί έξκουσία άπό τοϋ άντιναύλου (ανωτέρω, 

άρ- 8)' γ ' ) Μή σωζόμενον χρυσόβουλλον ή χρυσόβουλλα τοϋ αύτοΰ 'Ιωάννου ή τών μετ' αυτόν 

αυτοκρατόρων, δι' ών παρείχετο πρό τοϋ 1186 έξκουσία είς τρία πλοϊα 1500 μοδίων (μνεία έν τώ 

εγγράφω ύπ' άρ. 9)" δ') Σωζόμενον χρυσόβουλλον Ίσαακίου Αγγέλου τοϋ 1186, δι' ού έπεκυ-

ροΰντο τά προγενέστερα χρυσόβουλλα, παρείχετο δέ έξκουσία άπό τής δεκατείας ή τοϋ κομμερκίον 

(ανωτέρω, άρ. 9) ' ε') Μή σωζόμενον εγγραφον 'Αλεξίου Γ' τοϋ 'Αγγέλου, άπολυθέν μετά το 

1195 καί πρό τοϋ Νοεμβρίου 1197, επικυροΰν τά προγενέστερα. 

f Κατεψηφίσατο μεν ή βασιλ(εία) μου σχολήν πάντων τών προσόντ(ων) τισι 

χρνσοβούλλ(ων) προσταγμάτων \2 χάριν έξκονσσεί(ας) πλοίων αντών διά το πλη-

θννθήν(αι) τά τοιαύτα καί πολλήν εντεύθεν ζημίαν | a τώ δημοσίω προσεπιτρίβε-

σΟαι- έπει δε δ καθηγούμ(εν)ο(ς) τ(ής) έν τή νήσω Πάτμου διακείμενης J* σε-

β[ασ]μί(ας) μο(νής) καί έπ' ονόματι τον ήγαπημ(έν)ον αποστόλου παρθένου και 

Θεολόγου τιμώμενης | 5 δ (μον)αχ(ος) Άρσένιο(ς) άναδραμών προ(ς) τήν βασιλείαν 

μου ήτήσατο ίνα έπικνρωθώσιν τά προσ[όντα τή] |ä κατ' αυτόν σεβάσμια μο(ν)ή 

προγενέστ(ε)ρ(α) χρ(νσόβου)λ?.(α) και προ(σ)τάγμ(α)τα τών άοιδίμ(ων) βασι

λέων, τοϋ τε προπάππου [καί] πάππου |7 τ(ής) βασιλ(είας) μον και τον προβεβασι-

λευκ(ό)τ(ος) περιποθ(ή)τ(ον) ανταδ(έ)λ(φον) τ(ής) βασιλ(είας) μου και αυτής 

δη τής βασιλείας μον, | 8 παράσχηται δέ καί ή βασιλ(εία) μον τή τοιαύτη μο(ν)ή έξ-

κονσσείαν διηνεκή πλοιαρίου ενός ίδιοκτήτον [αύ]τή | 9 χωρήσεως δντο(ς) μοδί(ων) 

πεντακοσί(ων) έπέκεινα ώντινων εύποιιών δια βασιλικών | 1 0 έπεκληρώσατο χρυσο-

βούλλ(ων) καί προσταγμ(ά)τ(ων)ί ή βασιλεία μου, μή άνανεύσασα προ(ς) τήν 

αϊτ[ησιν] \η αντοϋ, δωρεΐτ(αι) δια τοϋ παρόντο(ς) χρνσοβονλλ(ον) λόγου αντ(ής) 

τή κατ' αυτόν μονή, τή | 1 2 έν τή νήσω Πάτμου διακειμ(έν)η, ίδρυμ(έν)η δε εις όνομα 

14 
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τον επιστήθιου μαθητού και εναγγελι[στοΰ Ιωάννου] |1 S τοϋ Θεολόγου, έξκουσσείαν 

καθο(λικψ) πλοιαρ(ίου) Ιδιοκτήτ(ου) αύτήένό(ς), χωρή(σεως) όφείλοντο(ς) εϊν(αι) 

μοδίων |1 4 πεντακοσί(ων), μικρόν τι πλέον ή έλασσον, έπέκεινα ών κέκτητ(αί) τίνων 

δωρεών άπό βασι(λικών) προσ\ηταγμ(ά)τ(ων) καί χρν(σοβού)λλ(ων) προγενε-

στ(έ)ρ(ων) τών μέχρ(ι) και ές δενρο ένεργονμ(ένων) έπ' αντή, καν περί τών τοιού

των [1β ετερόν τι προδιώρισται· έπικνροί γ(άρ) καί ταϋτα ή βασιλ(εία) μον το ένεργον 

άφείλοντα | " έχειν και άδιάπτωτον και διορίζεται ή βασιλ(εία) μου σνμπαραμέ-

νειν εσαεί τή διαληφθείση |J l i σεβάσμια μο(ν)ή και το τοιούτον πλοιάρ(ιον) πλέειν τε 

δια παντό(ς) οτε δη και δπον βούλεται, εις τε τά τ(ής) | 1 9 έώας μέρη και τά εσπε

ρία, έτι δέ και εις τάς άπανταχή νήσονς, και έμπορεύεσθαι τά δοκοϋντα | a o αντώ' 

καταίρειν δε και είς τήν βασιλεύονσ(αν) πόλ(ιν) άπαξ τον ενιαντον ελεύθερον πάντη 

καί πάν\21τοθεν διατηρονμ(ενον) καί δημοσιακ(οϊς) κώδιξιν άκ(α)τάγραπτον και 

άνεπηρέαστον μετά τών έν αύ]τ]ώ )J2 έμπλεόντ(ων) άνώτερόν τε παντο(ς) έπηρεά-

ζοντο(ς) καί πάσ(ης) και παντοί(ας) έπηρεί(ας), κακώσε(ως) καί |2 S συζητή(σεως) 

δημοσιακ(ής) και πρακτορικ(ής) νυν τε ούσης καί έσύστερον έπινοηθησομ(ένης), 

μή παρ' οΐονδήτινο(ς) |** τών απάντων κωλνόμ(εν)ον ή άγγαρενόμ(ενον) κ(α)τά τι 

ή αλλ(ως) έπηρεαζόμ(ενον), μηδέ χάριν μετακομιδής | 2 3 τιν(ών) χρειωδ(ών) τή 

βασιλ(εία) μου απόστελλαμ(ενόν) ή βαρννόμ(ενον) έμβλήσει κόκκου ή σννων(ής) 

και στραβοξυλ(ής) | 2 0 καί χόρτου εισαγωγή ή άλλη άναγκαιοτ(ά)τ(η) τινί λει-

τουργ(ία), έξκουσσευόμ(ενον) δέ καί άπό τε άντιναύλου, |2 7 κομμερκίον καί δεκα-

τί(ας) τών οίναρ(ίων), τον λινοκόκκου και παντο(ς) έτερον εϊδους και πράγμ(α)-

το(ς)' Ιπροσ\Μλογισθήσοντ(αι) γ(άρ) καί τά εντεύθεν ανήκοντα τώ δημ(οσί)ω τοις 

δίκαιονμ(ένοις) είς τήν τούτ(ων) άπαίτ(ησιν) | 2 9 δι έμφανεί(ας) πεπιστωμ(ένων) 

αποδείξεων τοϋ μέρονς τ(ής) τοιαύτη(ς) μο(νής), καν έπί πάκτ(ον) ή εις το πιστόν 

Ρ'° καν αλλ(ως) περί τ(οϋ) ζητήμ(α)το(ς) αυτών οί τοιούτοι ένεργονσιν]· έξέσται γοϋν 

τοις (μοναχοϊς) τ(ής) διαληφ\3,θείσ(ης) μονής, τούτον παλαιούμ(έν)ου τώ χρό(ν)ω, 

άνθέτ(ε)ρ(ον) καινίζειν πλοι(ά)ρ(ιον)· κάκείνου ναυαγίω |3 2 τινί περιπίπτοντο(ς), 

άλλο παράγειν τ(ής) αντ(ής) όφείλον εϊν(αι) χωρή(σεως) και τ(ής) ίσης τώ προ-

τ(έ)ρ(ω) |3S έξκονσσεί(ας) παραπολαύειν σον τ(οϊς) έμπλέονσ(ιν) έν αντώ' παρεγ-

γυατ(αι) δέ ή βασιλ(εία) μου διά |3* τον παρόντο(ς) χρν(σοβού)λλ(ον) λόγου αυτής 

και πασι τ(οίς) κ(α)τά χώρ(αν) δονξί καί λοιποις πράκτορσι | " και τ(ο'ις) δονλείαν 

οιανδήτινα μεταχειριζομ(ένοις), έν οϊς αν μέρεσι προσπέλαση το τοιούτον πλοιά-

ρ(ιον), |3(i καί αντ(οϊς) δή τ(οΐς) παραθαλασσίτ(αις), κομμερκιαρί(οις) καί δεκα-

τιστ(αΐς), μή προς έπήρειαν αντοϋ ή τών |3 7 έν αντώ έμπ^ντ(ων) άπιδείν το σύν

ολον ή προσκννητ(ίκιον) άπαιτ(εΐν) εξ αντοϋ ή σνν[ή]θειαν |3β καί άλλοις [όποιοι]σ-

δήτισι κ(α)ταβαρύνειν ζητήμασι, μάλλον μ(έν) ούν και παντοί(ως) άντέχεσθ(αι) 
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Ι'19 τούτ(ων) αντ(ούς) καί συλλήπτορ(ας) είναι έφ' οΐς αν χρείαν σχοϊεν αντών 

ούτω ταϋτα |40κρατεϊν ή βασιλ(εία) μουτυποικαί κνροϊ' καί τον κ(α)τατολμή-

σοντα άθετήσαι ή παραθραϋσαι | " τι τών ένταϋθ(α) διειλημμ(ένων) σφοδρ(ά) καθυπο-

βάλλ(ει) αγανακτήσειπρο(ς) τώ καί το ϊσ(ως) άφ[αι]ρε\**θησόμ(ενόν) άπό τοϋ είρη-

μ(έν)ον πλοιαρ(ίον) ή τ(ής) ούσί(ας) αντοϋ είτε και τήν έπενεχθησομ(έ)ν(ην) αύτώ 

ζημίαν |*3 ές το τετραπλάσιον άποτίσειν αυτόν κ(α)ταναγκαζόμ(ενον) παρά τοϋ 

κ(α)τά τήν ήμέραν λογοθ(έ)τ(ον) \"τών σεκρ(έτων) καί μεγ(ά)λ(ον) λογαριαστοϋ, ω 

και ή εφορεία τ(ών) τ(ής) πολλαχοϋ ρηθείσης μο(νής) πλοιαρί(ων) |*° άνάκειταν Ιναδέ 

βέβαιο(ς) και άσφαλ(ής) τνγχάνη δ παρών ευσεβής χρν(σόβου)λλ(ος) λόγος τ(ής) βα(σι)-

λ(είας) μου, \ib γεγεν[ημ](έν)ο(ς) κ(α)τά τον Νοέ(μ)βρ(ιον) μή(να) τ(ής) παρού-

σ(ης,) πρωτ(ης) (ινδικτιώνος), τοϋ εξακισχιλιοατοϋ επτακοσιοστοϋ έκτου |47 έτους, και πα-

σ(ης) ύπέρκειτ(αι) προατάξε(ως) τά προς άνατροπ(ήν) αντοϋ διοριζομ(ένης), καν | J 8 προ

γενεστέρα ή καν μεταγενέστερα· εν αύτώ και το ημετερον εύσεβ(ές) και θεοΛρόβλητ(ον) ύπεση-

μήναω |49 κράτος ff [f Legimus f] 

Ι50 'Αλέξιος εν Χ(ριστ)ώ τώ θ(ε)ώ πιστο(ς) βασιλεύς και αυτοκράτωρ 'Ρωμ(αίων) ό Κο-

μνψό(ς). 

V e r s o : 

|δ 1 ff δια τοϋ Ά]λυάτου Ίω(άννου) f 

|5 2 f κατεβτρώΰ·(η) εν τώ αεκρ(έ)τ(ω) τοϋ μεγ(άλου) λογαριαατ(ον) 

μη(νΐ) Νο(εμ)β(ρίω), (ίνδικτιώνος) fa'], ετ(όυς), ,<Ζ\μς'', πλην [ή] |63 εντός 

δηλουμ(έ)ν(η) εξκουσσεία επί τ(οϊς) κεκωλυμ(έ)ν(οις) εϊδεα(ιν) ουκ έξακου-

αϋ'ήα(ε)τ(αι). 

\Η f δια Θεοδ(ώρου) τοϋ Χατζίκη f 

|5 5 ff κατε]στρώϋ,η έν τώ σεκρέτ(ω) τοϋ γ(ε)ν(ικοϋ), μη(νΐ) Νοε(μ-

β)ρ(ίω), (Ινδικτιώνος) α'τ(ης), 'έτ(ους) ,ς"ψζ"' f 

|50 τον αεβαατ(οϋ) καί επί τοϋ κανικλ(είου) 

|57 f δια τοϋ Όρυζα Δημητρίου f 

|δ 8 f χ(α)τεστρώϋ·(η) εν τώ σεκρέτ(ω) τοϋ μεγ(ά)λ(ον) σακελλ(α)ρ(ίου), 

μη(νϊ) Νοε(μβ)ρ(ίω), (ίνδικτιώνος) α'τ(ης), ετ(ους), ,ςτ(οϋ)ψς' 

|6 9 f δια τοϋ Ζ έπα Γεωργίου f 

|6 0 f κ(α)τε(οτρώ&η) εν τώ σεκρέτ(ω) τής ϋ·α(λάασης), μη(νί) Νοε(μ-

β)ρ(ίω), (Ινδικτιώνος) γ'f 

|6 1 Θεοδώρου τοϋ ΕΙρην(ικοϋ) f 
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Qua desunt in A edidimus litteris minoris ex B. 

3 προσεπιτρίβεοθαι AB : προστρίβεαθαι MM || 8 αυτή AB : om. MM || 9 εύποιιών ΛΒ : εύποιών MM || 

10 έπεκληρώσατο AB : εκληρώαατο MM || 16 προδιώριαται AB : προοδιώρισται MM || 25 εμβλήσει ΛΒ : 

ε'κβλήαει MM || 27 - 30 verba ΐπροολογισθήαονται γαρ ... οί τοιούτοι ενεργοϋαιν~1 altera manus canoellavit 

cinnabro in A : om. Β || 28 διχαιουμένοις είς τήν τούτων άπαίτησιν Α : δικαιώμασιν είς .... αυτήν μονήν 

MM : δικαιουμένοις εις τήν [αν]τ[ών άπ]αίτησιν D 1 29-30 καν επί πάκτον ή είς το πιστον καν άλλως περί 

τοϋ ζητήματος αυτών oi τοιούτοι ένεργονσιν Α : καν έπι . . 3·\ _ MM : καν έπί πάκτον [ή] καί εί[ς το πι]στον 

κ[αν κατ]ά λόγον ένδιατάγματος οί τοιούτοι διενεργοϋσιν Β || 31 άνθέτερον AB D : άνΟ' ετέρου MM || πλοιάριον 

AB Β : πλοιαρίου MM || 39 τούτων AB : τούτου MM || 41 ίσως AB : Ισον MM || 43 καταναγκαζόμενον AB : 

έπαναγκαξόμενον MM Ι| 43/44 λογοθέτον των σεκρέτων AB : λογοθέτου τών στρατιωτικού MM |[ 46 Νοέμβρων 

AB MM : Νοέβριον Β |[ 47 ΰπέρκειται προατάξεως Β : ΰπέρκειται προσταγής MM : [ύπέρκειται ]σεως 

D || διοριζόμενης Β : διοριζόμενα MM D H 48 καν προγενεστέρα ή καν μεταγενέστερα Β : καν προγενέστερα ?] 

καν μεταγενέστερα MM D || 

[verso :) 51 /f <5m τοϋ Ά]λυάτον : [κατεστρώθη?] δια (?) τοϋ (?) Άλνάτ[ον?] Β || 54 fôtà Θεοδώρου : 

[f κατεστρώθη?] olà Θεοδώρου Β || 57 f δια τοϋ Όρυζα : f κατεστρώθ(η) δια τοϋ [Όρυζα] Β \\ 59 f δια τοΰ 

Ζέπα : ff] κατ[εστρώΟη ô]i[à τ]οϋ [Ζίπα] Β '| 

In Β post κράτος (1. 49 Α = 1. 30 Β) a d d i t i ο : 

είχε δε και δι ίρυθρών γραμμάτων τής βασιλικής και θείας χειρός- 'Αλέξιος èv Χριστώ τω Θεώ πιστός βα

σιλεύς καί αυτοκράτωρ 'Ρωμαίων ό Κομνηνός- είχε δέ καί χρνσήν | 3 1 βούλλαν άπηωρημένψ δι' οξείας μετάξης 

και το σύνηθες κανίκλωμα- όπισθεν δέ το κατεστρώθη εν τώ αεκρέτω τοϋ μεγάλου λογαριαστοΰ μηνί Νοεμβρίω, 

Ινδικτιώνος α'"κ, έτους ,ςψς' f δια τον Άλυάτου 'Ιωάννου [supra verba δια τοϋ Άλυάτου 'Ιωάννου altera 

manus addidit : είχε καί προαγραψάς οΰτως έχουσας] | 3 2 πλην ή εντός δηλούμενη έξκουαβεία επί τοις κεκωλνμί-

νοις εϊδεσιν ουκ εξακονσθήσεται- τό κατεστρώθη εν τώ σεκρέτω τοΰ γενικού μην'ι Νοεμβρίω, ΐνδικτιώνος α', 

έτους ,ςψς', δια Θεοδώρου τοΰ Χατζικη- το κατεστρώθη | 3 8 έν τώ σεκρέτω τοϋ μεγάλου αακελλαρίου μηνί 

Νοεμβρίω, ίνδικτιώνος α', Βτους ,ςψς', δια τοΰ Όρυζα Δημητρίου- το κατεστρώθη εν τώ αεκρέτω τής θαλάσ

σης μηνί Νοεμβρίω, Ινδιχτιώνος γ', δια τοΰ Ζέπα Γεωργίου- [altera manu :] καί εν | 3 1 [ταϊς δ]έσεαι τών κολλών 

τοϋ σεβαστοΰ καί επί τον κανικλείον Θεοδώρου τοΰ ΕΊρηνικοΰ f [in fine manu Belissariotae :] f δ σεβαστός 

καί οικαίοδότης Μιχαήλ ό | 3 5 [Β]ελι<ΐβαριώτης εύρων ïtrov εξ άντιβολής τό παρόν τω πρωτοτυπώ προσκυνη[τώ] 

| 3 8 χρυσοβούλλω υπέγραφα f 

11 Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

AIIIAQMATIKAI ΙΙΑΡΑΤΗΡΙΙΣΕΙΣ. — 1. Έπισημαίνομεν τ η ν ά π ο υ σ ί α ν π ρ ο ο ι μ ί ο υ 

έν τ φ κειμένω τοϋ χρυσοβούλλου τούτου (βλ. καί ανωτέρω, εγγραφον ύπ ' άρ. 3, σελ. 2 7 ) . 

2. Ή δ ι ά κ ι ν ν α β ά ρ ε ω ς δ ι α γ ρ α φ ή σ τ ί χ ω ν . — Έ π ί τοΰ πρωτοτύπου έ'χουν 

διαγραφή διά κινναβάρεως τρεις περίπου στίχοι (στ. 2 7 - 3 0 ) . Είς έτερον πατμιακόν εγγραφον, 

τής αυτής εποχής (τοΰ 1186), έχουν διορθωθή ή προστεθή λέξεις διά κινναβάρεοος (ανωτέρω, 

εγγραφον ύπ ' άρ. 9, σελ. 9 3 ) . Πρόκειται περί διορθώσεων τάς όποιας επέφερε, πριν ή δοθή τό 

εγγραφον προς ύπογραφήν είς τόν αυτοκράτορα, ανώτερος αξιωματούχος τής αυτοκρατορικής 

γραμματείας, προφανώς ό επί τοϋ κανικλείον (πρβλ. D ö l g e r - K a r a y a n n o p u l o s , 

Urkundenlehre, σελ. 29 = 1 0 2 ) . Ή διαγραφή στίχων εν τ φ εγγράφω τούτω αποκτά ίδιάζουσαν 

σημασίαν, διότι διά τοΰ τρόπου τούτου απαλείφεται ένταϋθα ολόκληρος διάταξις, σύμφωνος προς 

τ ά γενικώς ισχύοντα περί τής δοχής. Τό γεγονός τοΰτο είναι, δι' έμέ τουλάχιστον, δυσεξήγητον. 

Δυσεξήγητον τό θεωρεί καί ό μελετητής τοΰ θεσμοϋ τής δοχής καθηγ. Ν. Σβορώνος, ύπ ' δψιν τοΰ 

όποιου έ'θεσα τήν άγνωστον ταύτην περίπτωσιν (ή άνάγνωσις τών Miklosich καί Müller ήτο άτε-
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λής κο,ί παραπλανητική). Ό Ν. Σβορώνος, όστις βεβαίως δεν εϊδεν εξ αυτοψίας το εγγραφον, 

τείνει νά δεχθή δτι ή διαγραφή είναι ύποπτος, τ.ϊ. δτι έγένετο μεταγενεστέρως. Τοϋτο δμως δεν είναι 

δυνατόν, νομίζω, αφ' ενός μέν διά παλαιογραφικούς λόγους (ή άπόχρωσις τής κινναβάρεως είναι 

ή αύτί,ι προς τήν τών κανικλωμάτων),άφ' ετέρου δέ διότι ή διαγραφεΐσα φράσις δεν περιέχεται είς 

τό άντίγραφον Β, τό όποιον, ώς θά φανή κατωτέρω, είναι κεκυρωμένον άντίγραφον, σύγχρονον 

περίπου τοϋ πρωτοτύπου. Έ ξ άλλου ή άπάλειψις τής φράσεως δεν εξυπηρετεί τά συμφέροντα τών 

μοναχών. 

3. Ή έ π ί τ ο ϋ ν ώ τ ο υ σ η μ ε ί ω σ ι ς έ κ τ ο ΰ σ ε κ ρ έ τ ο υ τ ο ΰ μ ε γ ά λ ο υ 

λ ο γ α ρ ι α σ τ ο ΰ . Έπισημαίνομεν τό γεγονός Οτι διά τίνος έπί τοϋ νώτου σημειώματος ανώτεροι 

αξιωματούχοι, ώς έν προκειμένω ό μέγας λογαριαστής, είχον τήν δυνατότητα νά τροποποιούν έν 

μέρει τό περιεχόμενον τοΰ χρυσοβούλλου ή τουλάχιστον νά προσδιορίζουν άκριβέστερον τοϋτο, 

ώς ένταϋθα τήν εκτασιν τής χορηγούμενης έξκουσίας. Τοιαΰτα έπί τοϋ νώτου σημειώματα είναι, 

καθ' βσον γνωρίζω, σπάνια. 

4. Τ ό ά ν τ ί γ ρ α φ ο ν Β. — Τοΰτο έγένετο προφοινως πρό τοΰ Δεκεμβρίου τοϋ 1203, 

δτε, ώς μαρτυρεί εγγραφον τοϋ σεκρέτου τής θαλάσσης (τό ύπ' άρ. 60 τής παρούσης εκδόσεως), 

καταστραφέντων τών πλοίων τής μονής, χορηγείται άδεια πλεύσεως είς έν νέον πλοΐον, χωρητικό

τητος 2000 μοδίων (περί τοΰ χρόνου απολύσεως τοΰ έγγραφου τούτου β?̂ . Ν υ σ τ α ζ ο π ο ύ -

λ ο υ, Ό επί τοϋ κανικλείον, σελ. 79, σημ. 6 ). Τό άντίγραφον Β έπικυροΐ ό σεβαστός καί δικαιο-

δότης Μιχαήλ ό Βελισσαριώτης, γνωστός έκ συγχρόνων πηγών (βλ. κατωτέρω, σχόλιον άρ. 15). 

Έ κ τών ανωτέρω συνάγεται δτι τό άντίγραφον Β είναι περίπου σύγχρονον τοΰ πρωτοτύπου. 

ΣΧΟΛΙΑ. — 1 · Μνεία τοΰ παρόντος χρυσοβούλλου καί περίληψις τοϋ περιεχομένου του παρέ

χεται είς συναφή έγγραφα τοΰ σεκρέτου τής θαλάσσης' βλ. κατωτέρω, άρ. 59 (Νοέμβρ. 1199) 

καί άρ. 60 (Δεκ. 1203). 

2. (στ. 1 κέ.) : κατεψηφίσατο ή ßaaihia μου σχολήν πάντων τών χρυσοβούλλων... — 

Ή κατάργησις τών κατά καιρούς χορηγηθεισών εΐς τίνα ίπλοΐα φορολογικών απαλλαγών, περί 

τής οποίας μοναδικήν μαρτυρίαν "παρέχει τό παρόν χρυσόβουλλον, δύναται νά τοποθετηθή είς τά 

πλαίσια προγράμματος περισυλλογής καί οικονομιών επιβαλλομένων έκ τών περιστάσεων κατά τήν 

δύσκολον έκείνην περίοδον. "Ισως δέν ήτο άσχετος προς τήν περίφημον δίκην τών μοναχών τής 

Λαύρας τοΰ 'Αγίου "Ορους, καθ' ην οί Λαυριώται είχον ζητήσει άπαλλαγήν έκ της δεκατείας τών 

οίναρίων (βλ. Actes de Lavra, άρ. 67 καί 68). Έ ν τούτοις γνωρίζομεν τουλάχιστον δύο εξαιρέσεις 

έκ τής καταργήσεως ταύτης : τήν τοΰ παρόντος χρυσοβούλλου καί τήν τοΰ χρυσοβούλλου τής 

μονής Χελανδαρίου τοΰ 1199 {Actes de Chilandar, άρ. 5). 

3. (στ. 5 ) : ό καθηγονμενος 'Αρσένιος. — Ό μοναχός ούτος, μαθητής τοΰ ποτέ καθηγου-

[λένου τής έν Π ά τ μ ω μονής καί μετέπειτα πατριάρχου 'Ιεροσολύμων Λεοντίου, διετέλεσε καθηγού-

μενος της μονής άπό τοΰ 1183, ώς κατέδειξα άλλαχοϋ {"Οσιος Χριατόδονλος, σελ. 156 κέ. ), μέχρι 

τουλάχιστον τοΰ 1200. Έ π ί τής ήγουμενίας του έγένετο (τό 1186) «επιδρομή» τών Νορμανδών 

κοιτά τής ΙΙάτμου καί τών νήσων τοϋ Αιγαίου (βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος Χριστόδυνλος, σελ. 

140 κέ. ). Ό καθηγούμενος ούτος πολύν επέδειξε ζήλον διά τήν διάσωσιν καί καταγραφήν τών χει

ρογράφων καί ιερών σκευών τής ύπ' αυτόν μονής. Τή προτροπή του συνετάχθη τω 1200 μακρός 

κατάλογος κωδίκων, εικόνων καί ιερών σκευών τής μονής (έ'κδ. ύπο Gh. Diehl έν BZ 1, 1892, 
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σελ. 488 κέ.), ίσως δέ καί προσφάτως άνευρεθείς κατάλογος έγγραφων τής αυτής μονής (βλ. Β ρ α

ν ού σ η , 'Ανέκδοτος Κατάλογος, σελ. 137 κέ. ). Προφανώς είς τήν δραστηριότητα καί πρωτο-

βουλίαν τοϋ καθηγουμένου 'Αρσενίου οφείλονται επίσης : ή κατά τους χρόνους τούτους σ^γγοαφ^η 

Εγκωμίου εις τόν δσιον Χριστόδουλον παρά τοΰ μονάχου Θεοδοσίου τοΰ Γουδέλη, ή σύνταξις τοΰ 

Βίου τοΰ όσιου Λεοντίου (περί ών βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η, "Οσιος Χριστόδουλος, σελ. 75 κέ.), ώς καί 

αί προσφάτως έλθοΰσαι εις φως άξιολογώταται τοιχογραφίαι έν τη Τραπέζη τής Μονής κ.ά. (περί 

ών βλ. Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Ή αρχιτεκτονική και αί βυζαντινοί τοιχογραφίαι τής μονής Θεολόγου 

Πάτμου, 'Αθήναι 1970, κυρίως σελ. 258 κέ.). 

4. (στ. 13 - 14) : έξκουσσείαν. .. πλοιαρίου... χωρήσεως... πεντακοσίων.. . έπέκεινα ών 

κέκτηται. — Ώ ς εΐδομεν ανωτέρω (άρ. 9, στ. 8), ό αυτοκράτωρ Ίσαάκιος "Αγγελος εϊχε παρα

χωρήσει είς τήν μονήν Πάτμου έξκουσίαν τριών πλοίων, χωρητικότητος 1500 μοδίων. Δυνάμει 

τοΰ εγγράφου εκείνου τό σέκρετον τής θαλάσσης παρέδωκε τω 1195 είς τήν μονήν έν πλοΐον 1500 

μοδίων (άρ. 56' πρβλ. Ν υ σ τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ , Ό επί τοϋ κανικλείου, σελ. 79). Διά τοΰ πα

ρόντος χρυσοβούλλου ό 'Αλέξιος ό Γ' παρεχώρει έξκουσίαν καί είς έτερον πλοΐον 500 περίπου 

μοδίων. Τό νέον τοϋτο πλοΐον παρεδόθη διά πράξεως τοΰ σεκρέτου τής θαλάσσης τόν Νοέμβριον 

τοΰ 1199 (κατωτέρω, άρ. 59). Άλλ' επειδή τά πλοία ταΰτα κατεστράφησαν, τόν Δεκέμβριον τοΰ 

1203, τό σέκρετον τής θαλάσσης παρέδωκεν είς άντικατάστασιν τούτων è ν πλοΐον, χωρητικότη

τος 2000 μοδίων (βλ. άρ. 60). 

5. (στ. 25 κέ. ) : κατάλογος φορολογικών απαλλαγών. — Συμφώνως προς τά διαλαμβανό

μενα έν τω χωρίω τούτω, τό πλοΐον τής μονής εΐχεν έξκουσίαν καί επί τών κεκωλνμένων ειδών 

(περί ών βλ. Β i b i e ο u, Douanes, σελ. 50 κέ.), καίτοι τοΰτο δεν μνημονεύεται ρητώς. Φαίνε

ται δμως δτι αυτή τελικώς δεν παρεσχέθη, διότι ό μέγας λογαριαατής, ό καί έφορος τών πλοίων 

τής Πάτμου (βλ. κατωτέρω, σχόλιον, άρ. 9), σημειοΐ έπί τοΰ νώτου τοΰ χρυσοβούλλου : . . . πλην 

ή εντός δηλούμενη έξκουκτσεια. επί τοις αεκωλνμένοις εΐδεσιν ούκ εξακουσβήσεται (στ. 51 - 5 2 ) . 

Τοΰτο επαναλαμβάνεται καί είς πράξεις τοϋ σεκρέτου τής θαλάσσης (άρ. 59 καί 60), αί οποΐαι 

παρέχουν περίληψιν τοΰ χρυσοβούλλου (άρ. 59, στ. 8 : άνευ τών κεκωλυμένων είδών καί άρ. 

60, στ. 4 : άνευ τών κεκωλυμένων). 

6. (στ. 2 5 ) : μή... βαρυνόμενον... αυνωνής.—Ένταϋθα άπαντα κατά τόν D ö l g e r 

(Finanzverwaltung, σελ. 59) ή τελευταία μνεία τής αυνωνής. Έ ν τούτοις είς τό κατωτέρω έκδι-

δόμενον ύπ' άρ. 12 εγγραφον (στ. 12), τοΰ έτους 1201, ο D ö l g e r άναγινώσκει : συν/ωνης?/ 

(Facsimiles, άρ. 42, στ. 12). 

7. (στ. 2 7 - 3 0 ) προσλογισθήσονται.... — Τό διαγραφέν κείμενον αποτελεί, κατά τόν Ν. 

Σβορώνον, ύπ' δψιν τοΰ οποίου έθεσα τοΰτο, τόν πλέον ακριβή μέχρι στιγμής όρισμόν τής δοχής. 

Περί τοϋ θεσμοΰ τούτου βλ. καί ανωτέρω, σελ. 95. 

3. (στ. 30 κέ. ) : εξέσται γοΰν τοις μοναχοΐς... —Ένταϋθα επαναλαμβάνεται σχεδόν αύτο-

λεξεί τό κείμενον χρυσοβούλλου τοΰ ίδρυτοΰ τής μονής 'Αλεξίου τοΰ Α' (ανωτέρω, άρ. 7, στ. 13 κέ.). 

9. (στ. 43 - 45 ) : λογοθέτου τών σεκρετων και μεγάλου λογαριαστοΰ, ώ καί ή εφορεία 

τών.. . πλοιαρίων ανάκειται. — Έ κ τής φράσεως ταύτης συνάγεται δτι ό λογοθέτης τών σεκρετων 

καί μέγας λογαριαστής άπό τοΰ έτους τούτου ήσκει καί καθήκοντα εφόρου έπί τών πλοίων τής έν 

Πάτμω μονής. Ή είς τό χρυσόβουλλον τοϋτο μνεία τοΰ γεγονότος εϊναι καί ή μόνη περί τούτου 

σωζόμενη μαρτυρία. Κατά τόν D ö l g e r (Finanzverwaltung, σελ. 18, σημ. 1 ), ό μέγας λογα-
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ριαστής, ώς ασχολούμενος περί τά φορολογικά ζητήματα, είναι καί έφορος τών πλοίων τής μονής 

Πάτμου ι. Μέγας λογαριαστής κατά τό 1197 είναι ό 'Ιωάννης Βελισσαριώτης, ό όποιος «γράφει» 

τόν Νοέμβριον τοΰ 1197 προς τόν δοϋκα τής Κρήτης Νικηφόρον Κοντοστέφανον (κατωτέρω, άρ. 

56) περί τών φορολογικών απαλλαγών τών πλοίων τής Πάτμου, ολίγον πρό τής εκδόσεως τοΰ χρυ

σοβούλλου τούτου (διότι ό Βελισσαριώτης μνημονεύει φορολογικάς άπαλλαγάς χορηγηθείσας παρά 

τοΰ Ίσαακίου 'Αγγέλου είς πλοία 1500 μοδίων). "Ισως ένταϋθα πρόκειται περί προσωπικής εφο

ρείας, παραχωρηθείσης είς τόν Ίωάννην Βελισσαριώτην. Ανάλογος πάντως φράσις άπαντα εις 

εγγραφον τής μονής 'Ιβήρων τοΰ έτους 1079 (Schatzkammer, άρ. 35, στ. 56· πρβλ. Actes de 

Lavra, σελ. 45). Γενικώτερον, περί τής κατά τόν ΙΓ ' αιώνα ύπο τοΰ επί τον κανικλείον άσκουμέ 

νης έπί τής μονής Πάτμου εφορείας, βλ. Ν ύ σ τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ, "Ο επί τοΰ κανικλείου, έ'νθ' άνωτ. 

10. (verso, στ. 51) : 'Ιωάννης ό Άλυάτης. —Ούτος ήτο προφανώς μέλος τής οικογενείας 

εκείνης ή οποία εμφανίζεται άπό τοΰ Ι ' αί. καί κατακτά ανώτερα αξιώματα μέχρι καί τοΰ ΙΕ' αιώ

νος. 'Αναφέρω ενδεικτικώς : τόν μνημονευόμενον παρά τοΰ Νικήτα Χωνιάτου τω 1196 επί τον 

κανικλείον Άνδρόνικον 'Αλυάτην (Χωνιάτης, σελ. 632). — Θωμάς Άλυάτης κατέστρωσεν εγγραφον 

υπέρ τής μονής Πάτμου έν τφ σεκρέτω τοΰ επί τοϋ βεστιαρίου τω 1158 (κατωτέρω, άρ. 20, στ. 54 ). 

Έ π ί σφραγΐδος τοΰ Νομισματικού Μουσείου 'Αθηνών φέρεται ό 'Ιωάννης Άλυάτης ώς σεβαστός 

(Ν. Βέη, 'ΑναγνώσειςΒυζ. μολυβδοβονλλων, Journal Intern. d'Archéol. Numismatique 10,1909, 

σελ. 341 -343). Ώσαύτοις σφραγίς τοΰ μουσείου τοΰ Βατικανοΰ ανήκει είς όμώνυμον τιτλοΰ-

χον, ταυτιζόμενον, κατά τόν L a u r e n t (Médailler du Vatican, άρ. 69), προς τόν τοϋ παρόντος 

χρυσοβούλλου. Ό αυτός 'Αλυάτης μνημονεύεται επίσης εις χρυσόβουλλα τοΰ 1198 καί 1199 (Actes 

de Chilandar, άρ. 4 καί άρ. 5). 

11. (στ. 57) : Δημήτριος ό Όρυζας. — Ούτος μνημονεύεται εις έγγραφα τής μονής Λαύρας 

τοΰ 1196 ώς ανήκων είς τό σέκρετον τοϋ μεγάλου σακελλαρίου (Actes de Lavra, άρ. 67, στ. 117, 

καί άρ. 68, στ. 56). 

12. (στ. 59) : Γεώργιος δ Ζέπας. —Ούτος άπαντα ώς βασιλικός νοτάριος τοϋ σεκρέτου 

τής θαλάσσης είς έ'γγραφα τοΰ 1195 (κατωτέρω, άρ. 59), τοϋ 1196 (Actes de Lavra, άρ. 67, στ. 

107, άρ. 68, στ. 16 ώς κουροπαλάτης) καί τοΰ 1203 (κατωτέρω, άρ. 60). 

13. (στ. 56 καί 61) : Θεόδωρος ό Ειρηνικός. — Ό σεβαστός καί επί τοϋ κανικλείον Θεόδω

ρος ό Ειρηνικός (περί ού βλ. Νικήταν Χωνιάτην, σελ. 653) υπογράφει είς τάς δέσεις τών «κολλών)) 

τοΰ παρόντος έγγραφου, είναι δέ ό μετέπειτα (1214- 1261) πατριάρχης Νικαίας (βλ. Ά . Π α-

π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω ς , Θεόδωρος Ειρηνικός, πατριάρχης οικουμενικός εν Νίκαια, 

ΒΖ 10, 1901, σελ. 182 κέ. — Laurent έν BEB, 27, 1969, σελ. 133 - 134. — Β e c k, Minister

präsident, σελ. 325). - "Ας σημειωθή δτι ούτος υπογράφει καί είς έτερον εγγραφον τοΰ Πατμια-

κοϋ αρχείου : δια Θεοδώρου σεβαστοϋ και έπί τοϋ κανικλείον τοϋ Ειρηνικού (κατωτέρω, άρ. 12' 

οί MM, σελ. 180, ανέγνωσαν μόνον δια Θεοδώρου σεβαστοϋ καί. . . ). 

14. (verso, στ. 60) : κατεστρώθη εν τώ αεκρέτω τής θαλάσσης μηνί Νοεμβρίω, ίνδικτιώ-

νος γ'. — Τ ό έκδιδόμενον εγγραφον απελύθη τόν Νοέμβριον τοΰ 1197, ίνδικτιώνος α', κατεστρώθη 

δέ ευθύς αμέσως είς τά σέκρετα τοΰ μεγάλου λογαριαστοΰ (στ. 52), τοΰ γενικοϋ (στ. 55) καί τοϋ 

1. Βασιζόμενος έπί παραναγνώσεως τών MM (βλ. κριτικον υπόμνημα), ό Bólger [èvO' άνωτ.) συμπεραίνει 

βτι ό μέγας λογαριαστής είναι κατά τή« έποχήν ταύτην καί λογοθέτης των στρατιωτικών. 
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μεγάλου σαχελλαρίου (στ. 58), κατά τόν αυτόν μήνα τοΰ αύτοΰ έτους. Ή κατάστρωσις τοΰ έγγρα

φου είς τό σέκρετον τής θαλάσσης έγένετο μετά δύο έ'τη, κατά Νοέμβριον τής γ ' ίνδικτιώνος, τ.έ. 

τοΰ έτους 1199, οτε τό πλοΐον τής μονής ήτο ετοιμον προς «Ιξαμον». Διότι τό σχετικόν προς τόν 

^λεγχον τούτον ίγγραφον τοΰ σεκρέτου τής θαλάσσης (άρ. 59), είς τό όποιον γίνεται μνεία τής κατα-

στρώσεως τοΰ παρόντος χρυσοβούλλου έν τω σεκρέτω τούτω, απελύθη ωσαύτως κατά Νοέμβριον 

τής γ ' ίνδικτιώνος. Κατά ταΰτα ύποθέτομεν δτι ίσως τότε έπεδόθη καί ό χρυσόβουλλος λόγος 

(τουλάχιστον τό πρωτότυπον αύτοΰ ) είς τους μοναχούς. "Ας σημειωθή δτι ή λεπτομέρεια αύτη 

ήτο μέχρι τοΰδε άγνωστος, διότι οί MM παρέλειψαν τάς λέξεις γ' ίνδικτιώνος, τοΰ στ. 59 (MM, 

σελ. 1398). 

15. (άντίγραφον Β, στ. 3 4 - 36) : ό σεβαστός και δικαιοδότης Μιχαήλ ό Βελισσαριώτης.— 

Ό άξιωματοΰχος ούτος, ό όποιος παρίστατο είς τήν δίκην τής Λαύρας τώ 1196 (Actes de Lavra, 

σελ. 348 καί άρ. 68, στ. 36, ώς πανσέβαστος σεβαστός), άνήκεν εις επιφανή οίκογένειαν τής επο

χής. Δύο τουλάχιστον άλλα μέλη τής οικογενείας ταύτης διαπρέπουν κατά τήν ιδίαν έποχήν : 

ό αδελφός τοΰ Μιχαήλ μέγας λογαριαστής καί λογοθέτης τών σεκρετων 'Ιωάννης Βελισσαριώτης 

(περί οδ βλ. καί έγγραφα ύπ' άρ. 57 καί 58) καί ό έτερος αδελφός (πρβλ. Μιχαήλ Χωνιάτην, τόμ. 

Β', σελ. 89) Θεοφύλακτος Βελισσαριώτης (βλ. θρηνφδίαν διά τόν θάνατον του, συντεθεΐσαν υπό 

Μιχαήλ τοΰ Χωνιάτου- Χωνιάτης, τόμ. Α', σελ. 197 - 207). Έ ξ άλλου τοις Βελισσαριώταις έπι-

στέλλει ό αυτός Μιχαήλ ό Χωνιάτης (τόμ. Β', άρ. 35, άρ. 65, άρ. 76) ή καί κεχωρισμένως τω 

μεγάλφ Aoyoö^rt; κνρ Ίωάννγ} (αυτόθι, άρ. 15 καί 53). — Έ κ τών λοιπών μελών τής αυτής, ΐσως, 

οικογενείας, άρκοΰμαι νά αναφέρω τόν βεόδωρον, τών μέσων τοΰ IB' αιώνος (βλ. P.G., τόμ. 140, 

στ. 193 ) καί ενδεχομένως τόν Βασίλειον [Βελισσαριώτην; ] τών μέσων ωσαύτως τοΰ IB' αι., γνωστόν 

έκ σφραγΐδος (Collection Orghidan, άρ. 433). — Περί τής οικογενείας βλ. καί S t a d t m ü l l e r , 

Chômâtes, σελ. 316 κέ. 
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χρυσόβουλλον σιγίλλων (στ. G καί 15) 'Απρίλιος, ίνδ. [δ'] 

6709 (1201) 

Ό αυτοκράτωρ έπικυροΐ γενομένην ύπο τοΰ κουβουκλεισίον 'Ιωάννου τοΰ Παλανίτου δωρεάν 

οικίας καί αυλής είς τήν ύπ' αύτοΰ άνεγερθεϊσαν εν τώ έμπορίω τών Φυγέλων μονήν αγίου Γεωρ

γίου τοΰ Δυσικοΰ- επιτρέπει προς τούτοις καί τήν έγκατάστασιν τεσσάρων ελευθέρων προσκαθη-

μένων είς τήν έν λόγω μονήν. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. — Πρωτότνπον (άρχεΐον Μονής, άρ. 76). Χάρτης, χρώματος 

ύπολεύκου προς τό καστανόχρουν. Διαστάσεις : 0,286 Χ 0,265. Γεγραμμένη επιφάνεια : 0,17 Χ 

0,23. Περιθώρια αριστερά (0,020) καί δεξιά (0,015). — Μελάνη : α') καστανόχρους έξίτηλος ή 

τοΰ κ«ιμένου' β') διά κινναβάρεως εντόνου έρυθροΰ χρώματος ή λέξις σιγίλλιον (στ. 6 καί 15), 

τεασάρ(ων) (Οπερθεν τοϋ στ. 11), διαγραφή φράσεως (στ. 15) καί τό μηνολόγιον (στ. 17)' γ ' ) δια 

παχυτέρας καστανόχρου μελάνης ή υπογραφή δια Θεοδώρου σεβαστοϋ καί επί τοϋ κανικλείου 

τοϋ Ειρηνικού (στ. 18). — Γραφή τής αυτοκρατορικής γραμματείας τοΰ τέλους τοΰ IB' αιώνος, 

πλην απλουστέρα τής τών χρυσοβούλλων λόγων. — 'Ορθογραφία. Συνήθεις συντμήσεις. — "Ιχνη 

οκτώ οριζοντίων διπλώσεων καί τριών καθέτων. — Διατήρησις κακή : σητόβρωτον, έξίτηλον 

σχισμαί είς τά άκρα καί έκ διαφόρων διπλώσεων ελλείπουν τμήματα έκ τοΰ κειμένου είς τό 

υψος τών στ. 5-7 καί 11 -13, ώς καί ή ΐνδικτιών (στ. 17). Κατά τήν δίπλωσιν τοΰ εγγράφου, δτε 

ή κιννάβαρις ήτο εισέτι νωπή, έχουν άποτυπωθή άνωθι τοΰ στ. 1 ίχνη έκ τής λέξεως σιγίλλιον τοΰ 

στ. 6. — Ό π α ί διά τήν μήρινθον μή σωζόμενης σφραγΐδος.—Τό εγγραφον έκολλήθη μεταγενε

στέρως έπί χάρτου. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α σύγχρονα, έπί τοΰ νώτου : Κατόπιν αποκολλήσεως τοΰ χάρτου συντηρή

σεως, ήλθεν εις φως ή κατάστρωσις τοΰ εγγράφου εις τό σέκρετον τοΰ μεγάλου λογαριαστοΰ (βλ. 

κείμενον ). 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α μεταγενέστερα έπί τοϋ χάρτου συντηρήσεως : α' ) άρ. 76 (χειρ Σακκελίω-

νος)" β') γράμμα βασιλικον (χειρ Φλωρίδου)· ή λέξις γράμμα διεγράφη ύπό τοΰ Σακκελίωνος 

καί αντικατεστάθη με τήν φράσιν: σιγίλλιον άδηλου αυτοκράτορας περί τής μονής τοϋ αγίου 

Γεωργίου τοΰ Δνσικοϋ τής έν τφ εμπορίω τών Φυγέλων - άντεγράφη. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ. — MM, σελ. 179 - 180, άρ. 63 (ένθα τό εγγραφον θεωρείται ΰποπτον). — D ö l 

g e r , Facsimiles, άρ. 42. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — D ö l g e r , Patmos, σελ. 345 - 349 (ένθα ό Dölger άναγινώσκει ίνδι-

κτιώνος β' καί χρονολογεί τό εγγραφον είς τό έτος 1199) καί 365. — Τ ό εγγραφον τοϋτο, έξ 

αβλεψίας προφανώς, δέν αναγράφεται είς τά Regesten τοϋ Dölger. 

IS 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ}?. — Ό κονβονκλείαιος Ιωάννης ό ΙΙαλανίτης, κάτοικος τοϋ εμπορίου τών 

Φυγέλων, νυμφευθείς καί άκληρος ών, άνήγειρεν ίδίαις δαπάναις μονήν tre' ονόματι, του άγιου 

Γεωργίου τοΰ Δυσικοΰ, είς τήν οποίαν άφιέρωσεν αμπελώνας καί έγκατέστησεν επτά μοναχούς 

(στ. 1 - 3). — Ούτος έπιθυμών ίνα προσκυρώση είς τήν έν λόγω μονήν τήν οίκίαν αύτοΰ καί αϋλήν, 

ελευθέρας, ώς έδήλωσεν, υποχρεώσεων προς οιονδήποτε ίδιώτην ή προς τό δημόσιον, έζήτησεν δπως 

τω παραχωρηθή χρυσόβουλλον σιγίλλιον περί τούτου, νά τω έπιτραπή δέ επίσης δπως έγκαταστή-

ση είς τά κτήματα τής μονής καί τινας προσκαθημένους ελευθέρους, μή υποκειμένους είς τό δημό

σιον καθ' οιονδήποτε τρόπον (τω δημοσίω άνεπιγνώστους, στ. 3 - 5 ) . 

Ό αυτοκράτωρ χορηγεί είς αυτόν τό παρόν χρυσόβουλλον σιγίλλιον, ορίζει δέ δποις, εάν άπο-

θάνη εις τών συζύγων, μή δύναται μήτε ό δονξ τών Θρακησίων ή άλλος τις αξιωματούχος νά 

είσβάλη είς τήν οίκίαν τοΰ Παλανίτου και νά έγγίση τι έκ τών πραγμάτων του, έφ' δσον καί ή οικία 

αΰτη καί ή αυλή έχουν δωρηθή είς τήν ύπ' αύτοΰ άνεγερθεΐσαν μονήν (στ. 5 - 1 0 ) . — Προς τούτοις 

ό αυτοκράτωρ επιτρέπει είς τήν μονήν δπως έγκαταστήση είς τά κτήματα αυτής διά τάς άνάγκας 

της μισθίους, ελευθέρους, τεσσάρας, άπηλλαγμένους φορολογικών υποχρεώσεων (στ. 10 - 12' κατά

λογος φορολογικών απαλλαγών, στ. 11 - 12). — Οί έκεΐ δοϋκες ή οί διερχόμενοι εκείθεν αξιωμα

τούχοι τοΰ δημοσίου δεν δύνανται νά οχλοΰν τήν μονήν ή τήν οίκίαν ταύτην άλλως οφείλει νά 

έπέμβη ό μητροπολίτης Εφέσου. . . (στ. 13 - 16). 

Μηνολόγιον (στ. 17). 

'Υπογραφή τοΰ σεβαστού καί έπί τοϋ κανικλείον Θεοδώρου τοΰ Ειρηνικού (στ. 18). 

Κατάστρωσις είς τό σέκρετον τοΰ μεγάλου λογαριαστοΰ (verso, στ. 19). 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. — Δέν δηλοΰται σαφώς άν ή μνημονευομένη δέησις (στ. 3) 

τοΰ κουβουκλεισίου 'Ιωάννου τοΰ Παλανίτου προς τόν αυτοκράτορα, δπως επικύρωση τήν ύπ' αύ

τοΰ γενομένην προς τήν μονήν αγίου Γεωργίου τοΰ Δυσικοΰ δωρεάν τής οικίας του, έγένετο γρα

πτώς. 'Οπωσδήποτε ή οέησις αΰτη έγένετο πρό τοΰ 'Απριλίου 1201, δτε απελύθη τό έκδιδόμενον 

ένταϋθα χρυσόβουλλον σιγίλλιον. 

f ΈπεΙ δ εν τώ εμπορίω τών Φνγέλ(ων) οίκων Ίω(άννης) κονβονκλεί-

σ(ι)ο(ς) δ Παλαν(ί)τ(ης) γνναικι μ(εν) ονζνγ(είς), μηδέ τίνα δε παϊδα σχ(ών) 

εξ αύτ(ής) καί οεδιώς το τοϋ |2 θανάτου αωρ(ον), ανήγειρε μο(νήν) έκ βάθρ(ων) 

δι' ο'ικεί(ων) εξόδ(ων) [ε]π' δνόμ(α)τι τον ά(γίον) Γε(ωργίον) τοϋ Δνσικον, εγ-

κατέταξε τε ταύτη και (μοναχούς) άχρι και τών επτά, προσ\ίκυρώσ(ας) αύτη καί 

άμπελών(ας) αντ(ώ) διαψέροντ(ας), εδεήθ(η) τ(ής) βασιλ(είας) μον ώς βονλό-

[μεν]ο(ς) άψιερώσαι τή τοιαύτη μονήκαιτ(ήν) οϊκί(αν) αντ(οϋ) καιανλ(ήν) \*ελεν-

θ(έ)ρ(ας) ονσ(ας) από παντο(ς) προσώπ(ον) και μηδέ πρό(ς) το δημό(σι)ον τε-

λούα(ας) το δτιονν, καθ(ώς) υπέμνησε, χρν(σόβον)λλον σιγίλλ(ιον) γενέσθαι αν-

τ(ώ) περί τούτ(ον), | 5 εκχωρηθ(ή)ν(αι) δε καί τιν(ας) ελενθ(έ)ρ(ονς) και τώ δη-

μο(σί)ω άνεπιγνώστ(ονς), προσκαθίσαι εντο(ς) τών δικαί(ων) τ(ής) τοιαύτ(ης) 

μο(νής)· ή β[ασιλεία] μον, τή τοιαύτ(η) αντ(ον) δεήσει προ\6σχοϋσα, το παρόν 

χρυ(σόβου)λλον σιγίλλιον τ(ής) βασιλ(είας) μου αντ(ώ) επεβράβενσε' δι' ον καί 
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διορίζεται μηδ]όλως. ει σνμ]βή τινά εκ τών δμοζύγ(ων) | ' άπολιπ(ε'ιν) τ(ον) βί(ον), 

τώ λόγω τ(ής) .ι.. .ίκ(ης).. πόδ[α] εμβάλλ(ειν) τ(ον) τηηκ(αΰ)τ(α) δοΰκα τών 

Θράκη] σί] ων [ ή τίνα τών] νπηρετούντ(ων) αύτ(ώ) | 8 είς τ(ήν) τοιαύτ(ην) 

τούτ(ον) οί[κίαν] καί τινο(ς) τών διαφερόντ(ων) αύτ(ώ) πραγ[μάτ]ων εφάπτεσθαι' 

βούλεται γ(άρ) ή βασιλ(εία) μον κα[τ]ά τ(ήν) τον δηλθ)θ(έν)το(ς) κονβονκλει-

(σίον) |9 πρόθε(σιν), προσκεκνρωμέν(ην) είναι τή παρά τούτον, ώς διείληπται, άνε

γερθείση μο(ν)ή τ(ψ) τοιαύτην αντ(ον) οίκί(αν) καί τ(ήν) αυλ(ήν) αντ(ον), 

|1 0 είπερ ούχ υπόκεινται τώ δημο(σί)ο)' εκχωρεί δε τώ μέρει τ(ής) αντ(ής) μο-

(νής) προσκαθίσαι εν τοις δικαί(οις) αντ(ον) πρό(ς) σνγκρότ(η)σ(ιν) ταντ(ης) 

και νοτηρεσί(αν) μισθί(ονς) ξέν(ονς) | " ελευθ(έ)ρ(ους) καί άνεπιγνώστους τώ δη

μοσίω \τεοβάρ(ων)/ [άνω]τέρονς συν τ(ή) τοντ(ον) αυλή άπό πάσ(ης) καί 

[παντοίας] έπηρ(είας), ψωμ]ο]ζημ(ίας), άγγαρ(είας), \'- οΙκιστ(Ίκοΰ)', ζαμ.τ. ., 

[έν]νομ[ίον], και κοΰ και έτέρ(ας) δποιασδ[ήτινος] άπαι-

τήσ(εως) καί παρειαπρ[άξεως]' | " καί άντε τοις κατά χώρ(αν) δονξίν, οντε τ(ο~ις) 

εκεΐσε π(αρα)βάλλονσι δι[ά] τιν(ας) δημοσι(α)κ(άς) δονλ(είας) εξέσται παρακν-

πτ(ειν) είς τ(ήν) τοιαύτ(ψ) μο(νήν) καί τ(ήν) οίκί(αν) τοϋ ρηθ(έν)τ(ος) \1Χ καί 

ο'ιονδήτι επηρεαστ(ικον) επάγ(ειν) αύτ(ή) καί επιζήμι(ον)· ει γ(άρ) ποτέ καί τις 

επιχειρή[σ]ει κατά τι επηρεάσαι αντ(ή), οφείλει δ ίερώτατο(ς) μ(ητ)ροπολ(ί)-

τ(ης) 'Εφέσου καί | 1 5 νπέρτιμο(ς) / . . . Î7.. . . αντ..] άντιλαμβάνεσθ(αι). . . τοϋ 

μέρ(ονς) τ(ής) τοιαύτ(ης) μο(νής) εΐτε περιποιείν ταύτη τό άζήμ(ιον)· επί τούτω 

γ(άρ) καί το παρόν χρυ(αόβον)λλον σιγίλλιον τ(ής) |1 β βασιλ(είας) μον εγεγόνει 

καί [επεδόθη] τή σεβάσμια μονή τον άγιου Γε(ωργίον) τον Δυσικοΰ, επί τώ 

προσεΐναι αυτ(ή) δι' άσφάλειαν πάντων τούτ]ων] f 

|17 μη(νί) Άπριλλ(ίω), (ίνδικτιώνος) [δ'] 

|18 f δια Θεοδώρου σεβαατ(οϋ) καί επί τοΰ κανικλ(είου) τοϋ ΕΊρην(ικαν) f 

V e r s o : 

)iaf Η(α)τε(στρώϋ'η) εν τ(ώ) σεκρέτ(ω) τοϋ μεγ(ά)λ(ον) λογαρι(α)ατ(οϋ) 

κ(α)τά μή(να) Μάϊ(ον), (ινδικτιωνος) δ', ετ(ους) ,ς"ψϋ·' f 

1 Φυγέλων : Φνγελών D || κουβονκλείσιος : κουβονχλείσης MM || 2 άγιου om. D || τε : ai MM || επτά : ëtca-

τον Β H 4 προς το δημόσιον : προς τον δημόσιον Β || γενέσθαι : γενόμενον MM || 5 προσκαθίσαι : πρυοκαθημέ-

νους MM Β U δεήσει : [α'ιτή]αει MM Β || 6 μηδ[όλως, εΐ σνμ]βη : μηδέ βη MM : μηδ[ε ]βη Β || ομό

ζυγων : όμ MM : όμοτελων Β || 7 τ(ον) βί(ον), τω λόγω τ(ής) Λ., .ίκ(ης) . .πόδα έμβάλλειν : το δ 

λόγφ [ έμ]πόδιον MM : τον δ[ ] Χόγφ [ ]πόδιον [έμβάλλειν] Β || αυτώ om. MM |Ι 

8 αντίο : aérfj MM || κουβουκλεισίου : χονβονκλείση MM || 9 την τοιαύτην αύτοΰ οίκίαν : την τοιαύτην οίκίαν 

MM || αΰλήν α«3τοΰ ; αύλήν αυτής MM || 10 υπόκεινται : υπόκειται MM D || αντής om. Τ> || αντοϋ : αυτής 

MM ,| 10 - 11 ξένους ελευθέρους και άνεπιγνώστους τώ δημοαίια \τεοαάρων// άννηέρονς σύν τή τούτου αυλή : 
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ίένονς τεσσάρων αυλής MM : ξένους [ / αυλή Β || 11 teaad-

gtov additio supra lineara cinnabro : om. Β || 12 οικιστικούζαμ...., [έν]νομ[ίου], και οϋ : 

στυπαστικοΰ MM : συν[ωνής?] στυπαστικοΰ Β || 13 -14 καί τήν οίχίαν τοϋ ρηθέν-

τος καί τα ; και οίκίαν τό MM : καί τήν οίκίαν καί το Β || 14 -15 μητροπολίτης Έψέαον 

καί υπερτιμάς [.. Ρ. ,αύτ..] Αντιλαμβάνεαθαι... τον μέρους : [μητροπολίτης 'Εφέσου τοϋ μέ

ρους MM : [μητροποΗτης 'Εφέσου στ λαμόνια (?) έκ) τοϋ μέρους Β || 15 post υπερτιμάς 

et ante αντιλαμβάνεαθαι altera manus cancellava cinnabro 15- 20 litteras || τής τοιαύτης μονής εΐτε περι-

ποιεϊν ταύτη το άζήμιον έπί τούτω γαρ : τής τοιαύτης μονής επί τούτω γαρ MM : τής τοιαύτης μονής 

. .. τιπ... πυιει το έπί τούτω γαρ Β || 16 εγεγόνει καί [έπεδόθη] τή σεβάσμια μονή τοΰ αγίου Γεωρ

γίου τοϋ Δυσικοΰ, έπί τω προαεϊναι αυτή δι' άαφάλειαν : [εγεγόνει τω όιαληφθέντι 'Ιωάννη τω Παλατινή] είς 

άσφάλειαν MM : [εγεγόνει τώ διαληφθέντι Ιωάννα κονβονχλειαίφ τώ Παλανίτΐ] (?) 

είς άσφάλειαν (f)] Β || πάντων τούτων om. MM Β || 17 Ινδικτιωνος [δ'] : Ίνδικτιώνος δ' MM : Ίνδ. β [f] Β || 

18 καί επί τον κανιχλείου τοϋ Ειρηνικού om. MM || 19 [verso :] f κατεστρώθη etc. om. MM Β |' 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΔΙΠΛΟΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. — 1 • Ή έ π ί τ ο ΰ ν ώ τ ο υ κ α τ ά σ τ ρ ω σ ι ς κ α ί 

ή χ ρ ο ν ο λ ό γ η σ ι ς τ ο ΰ έ γ γ ρ α φ ο υ . — Ή κατόπιν αποκολλήσεως τοϋ χάρτου συντηρή

σεως δι' υπεριωδών άκτίνων άνάγνωσις τής έπί τοΰ νώτου καταστρώσεως τοϋ εκδιδομένου χρυσο

βούλλου σιγιλλίου επιτρέπει τήν μετά βεβαιότητος χρονολόγησιν τοΰ εγγράφου. Ώ ς ήδη ελέχθη 

(βλ. ανωτέρω περιγραφήν), έκ τής πρόσθιας δψεως έχει εκπέσει τμήμα χάρτου, ένθα άνεγράφετο 

ό αριθμός τής ίνδικτιώνος. Ό D ö l g e r (Patmos, σελ. 345 κέ . ) είχε συμπληρώσει : ίνδ. [ß'J. 

Ή έπί τοΰ νώτου κατάστρωσις παρέχει καί τό έτος απολύσεως τοΰ έγγραφου. Τοιουτοτρόπως 

ουδεμία πλέον αμφιβολία υπάρχει δτι τό σιγίλλιον τοΰτο απελύθη τ ώ 1201 καί ουχί τ ώ 1199, 

ώς μέχρι τοΰδε έπιστεύετο. 

2. Ή S i a κ ι ν ν α β ά ρ ε ω ς π ρ ο σ θ ή κ η τ ή ς λ έ ξ ε ω ς τεσσάρων (ΰπερθεν τοΰ 

στ. 11 ) καί δ ι α γ ρ α φ ή λ έ ξ ε ω ν (στ. 15) . — Τοΰτο δεν ήτο ασύνηθες εις τήν αύτοκρατο-

ρικήν γραμματείαν (βλ. ανωτέρω, εγγραφον ύ π ' άρ. 11) . Ό λόγος διά τόν όποιον έγένετο ή διά 

κινναβάρεως προσθήκη τής λέξεως τεσσάρων είναι προφανής : Ή δωρεά παροίκων ήδύνατο νά 

θεωρηθή άκυρος ΰπό τών πρακτόρων τοϋ φόρου, εάν δέν ώρίζετο ό ακριβής αριθμός τούτων. 

Διό καί ένταϋθα, επειδή είς τό άρχικόν κείμενον δέν άνεγράφετο 6 αριθμός τών παροίκων, άξιωμα-

τοΰχος τής αυτοκρατορικής γραμματείας, προφανώς ό f πι τον χανιχλείου (Θεόδωρος ό Ειρηνικός 

έν προκειμένω), προσέθηκε διά κινναβάρεως τήν λέξιν τεσσάρων [παροίκων], τ . Ι . μέχρι τεσσάρων 

παροίκων. 

"Ισως δεν είναι απλή σύμπτωσις τό Οτι δύο αυτοκρατορικά έγγραφα, τ ά όποια ήλεγξεν αποδε

δειγμένως δ Θεόδωρος Ειρηνικός έν τή ίδιότητί του τοϋ επί τοϋ κανικλείου (τά υπ ' άρ. 11 καί 12 

τής παρούσης εκδόσεως), ψερονν διαγραφάς φράσεων διά κινναβάρεως. Δυστυχώς δέν δύναμαι νά 

διακρίνω τί διέγραψεν έν στ. 15 τοϋ παρόντος έγγραφου. 

3. Ή έ π ί τ ή ς π ρ ό σ θ ι α ς ό ψ ε ω ς υ π ο γ ρ α φ ή τ ο ΰ έ π ί τ ο ΰ κ α ν ι 

κ λ ε ί ο υ (στ. 18). — Καί τοΰτο δέν ήτο ασύνηθες. " Η δ η άπό τών άρχων τοΰ I B ' αιώνος (βλ-

ανωτέρου εγγραφον ύ π ' άρ. 8 ) χρυσόβουλλα σιγίλλια έπικυροΰνται έπί τής πρόσθιας δψεως διά 

τοιούτων υπογραφών. Βλ. π.χ. καί κατωτέρω, εγγραφον ύπ' άρ. 40, τών χρόνων τής βασιλείας 

Μιχαήλ Η ' τοϋ Παλαιολόγου. 
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ΣΧΟΛΙΑ·- 1· (στ. 1) : ό κονβουκλείσιος 'Ιωάννης δ Παλανίτης. —Ούτος μνημονεύεται είς 

μεταγενέστερον εγγραφον δημοσίου λειτουργοΰ (κατωτέρω, εγγραφον ύπ' άρ. 62) ώς παραχω* 

ρήσας είς τήν έν Πάτμφ μονήν τήν ύπ' αύτοΰ άνεγερθεϊσαν έν Φυγέλοις μονήν άγιου Γεωργίου 

τοΰ Δυσικοΰ. Τοϋτο ασφαλώς έγένετο μετά τήν έ'κδοσιν τοΰ παρόντος εγγράφου, ήτοι μετά τό 1201 

(διότι ουδεμία μνεία περί γενομένων δωρεών προς τήν μονήν Πάτμου γίνεται ένταϋθα) καί πρό τοΰ 

Μαρτίου 1216 (διότι είς ΐδιωτικόν εγγραφον εκδοθέν κατά τό έ'τος τοΰτο αναφέρεται ή μονή Άγιου 

Γεωργίου ώς μετόχιον τής έν Πάτμω μονής, MM, σελ. 174), — Περί τοΰ αξιώματος τοΰ κουβον-

κλεισόου, τό όποιον συν τή παρόδω τοΰ yj>6voo κατέληξε νά είναι απλώς τιμητικόν, βλ. L a u r e n t, 

Corpus, Ε Ί , σελ. 119. — D a r r ο u ζ è s, Όφφίκια, σελ. 39 - 44. — Δέν γνωρίζω άν τό Ονομα 

Παλανίτης θά ήτο δυνατόν νά συσχετισθή προς τό Πλανίτης (MM, τόμ. Δ', σελ. 74 - 75, τοΰ 1255), 

τήν Πλανίτισσαν (αυτόθι, σελ. 86) κ.ά. 

2. (στ. 2) : το έμπόριον τών Φυγέλων. — Ό λιμήν ούτος εκείτο έν τώ θέματι τών Θρακη-

σίων (βλ. καί Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Π ο ρ φ υ ρ ο γ έ ν ν η τ ο υ , Περί βασιλείου τάξεως, σελ. 658), 

παρά τήν Έφεσον, είς ήν ύπήγετο έκκλησιαστικώς. Τό δνομα Φύγελα έτυμολογεΐται εκ τοΰ αρχαίου 

Πύγελα, Πύγαλα (αρχαία πόλις, γνωστή έκ περιωνύμου ίεροΰ τής Αρτέμιδος· βλ. Στράβωνα, 

σελ. 639). Ό άγιος Βιλλιβάλδος, ό όποιος έπεσκέφθη τήν πόλιν περί τό 723, αποκαλεί ταύτην vil

lani magnam. Κατά τους βυζαντινούς χρόνους έπεκράτει ετυμολογική συσχέτισις τής ονομασίας 

Φύγελα προς τό ρ. φεύγω - εφυγον, τήν οποίαν φαίνεται δτι αποδέχεται καί ό Άτταλειάτης (σελ. 

223 - 224). Ούτος παραδίδει δτι ό Νικηφόρος Φωκάς, μεταβαίνων προς έπανάκτησιν τής Κρήτης, 

απέφυγε νά προσέγγιση είς Φύγελα, φοβούμενος κακόν οίωνόν έκ τής ονομασίας ταύτης. 'Οπωσ

δήποτε τά Φύγελα, κείμενα είς τό μέσον περίπου τής όδοΰ τής άγούσης άπό Κωνσταντινουπόλεως 

εις Κρήτην (πρβλ. Συνεχιστήν τοΰ Θεοφάνους, σελ. 475, έν έτει 960), άπετέλουν σημαντικόν λιμένα 

διά τήν στρατηγικήν των θέσιν καί, ώς έκ τούτου, άξιόλογον ναυτικήν βάσιν τών Βυζαντινών. Άπό 

τοΰ Γ αιώνος αρχίζει νά παρακμάζη. Βλ. σχετικώς T o m a s c h e k , Historische Topographie, σελ. 

34 - 35. — R a m s a y , Asia Minor, σελ. 1 1 1 . — A h r w e i l e r , Bysance et la mer, σελ. 52 κέ. 

3. (στ. 2) : ή μονή άγιου Γεωργίου τοϋ Δυσικοΰ.—Αύτη μνημονεύεται είς πλείονα τοΰ 

ενός έγγραφα τοϋ πατμιακοΰ αρχείου (πλην τών ανωτέρω μνημονευθέντων, βλ. επίσης τό ύπ' άρ. 

72 τοΰ 1273, τό ύπ' άρ. 15 τοΰ 1292, τό ύπ' άρ. 17 τοΰ 1329). "Ισως δέν είναι άσχετος προς μαρ-

τυρουμένην μεταξύ τών μονών τοϋ Λάτρου μονήν τοϋ Δυσικοΰ έν πατριαρχικό) εγγράφω τοΰ 1222 

(MM, τόμ. Δ', σελ. 296. — Πρβλ. Β ο κ ο τ ο π ο ύ λ ο υ , Λάτρος, σελ. 91 ). — Ό τύπος δναικος 

αντί. δυτικός δέν είναι άγνωστος" βλ. Κ. Ά μ ά ν τ ο υ, 'Ανατολή και Δύαις, Ελληνικά 9 (1936), 

σελ 35 [ = Γλωσσικά Μελήματα, Αθήναι 1964, σελ. 416]. — Ή μονή αυτή είχε, δυνάμει τοΰ 

έκδι,δομένου ένταϋθα χρυσοβούλλου σιγιλλίου, τεσσάρας πάροικους, τους οποίους διετήρει καί άρ-

γότερον, μέχρι τουλάχιστον τοϋ 1273 (άρ. 72, ένθα δέν αναφέρεται ό ακριβής αριθμός τών παροί

κων). Τά μεταγενέστερα χρυσόβουλλα δεν παρέχουν λεπτομέρειας ούτε περί κτήσεων οϋτε περί 

παροίκων τής μονής ταύτης. Δέν εΤναι γνωστή ή εκτασις τών κτημάτων αυτής, διότι ούδεν άναλυ-

τικον πρακτικόν παραδόσεως κτημάτων περιήλθεν είς ημάς. Έ κ ποΛητηρίου έγγραφου τοΰ 1216 

(MM, σελ. 174- 176) μανθάνομεν δτι ή μονή κατεΐχεν ϊκανάς γαίας εξω τοΰ κάστρου τής 'Εφέ

σου. Δέν γνωρίζομεν πότε ακριβώς ή μονή αΰτη έγένετο μετόχιον τής έν Πάτμω μονής. Πάντως 

είς τό μνημονευθέν εγγραφον τοΰ 1216 (MM, σελ. 174) αναφέρεται αύτη ήδη ώς μετόχιον τής 

Πάτμου. Κατά ταΰτα ή υπαγωγή αυτής υπό τήν μονήν Πάτμου έγένετο μετά τό 1201 (έ'τος καθ' 
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δ απελύθη τό έκδιδόμενον εγγραφον) καί πρό τοΰ 1216. Τότε δε πιθανώς καί πάντα τά σχετικά 

έγγραφα τής μονής Δυσικοΰ, έκ τών όποιων διεσώθησαν πολύ ολίγα, περιήλθον εις τό άρχεΐον τής 

έν Πάτμω μονής. 

4. (στ. 2) : μοναχούς άχρι καί των επτά. — Κατά τήν άνάγνωσιν τών Miklosich καί Müller, 

ή οποία έπεβεβαιώθη καί διά τής ύφ' ημών αναγνώσεως τοΰ χωρίου τή βοήθεια συσκευής υπεριω

δών άκτίνων, ό μοναχός 'Ιωάννης έγκατέστησεν έν τή νεοϊδρυθείση μονή μοναχούς άχρι τών επτά. 

Ό Dölger αντί τοΰ επτά άνέγνωσεν εκατόν (βλ. κριτικόν υπόμνημα). Πρόκειται ασφαλώς περί 

παραναγνώσεως. "Αλλωστε θά ήτο όλως άπίθανον νά συγκέντρωση ό 'Ιωάννης, άμα τή ιδρύσει τής 

μονής τοσοΰτον αριθμόν μοναχών. Ή έν Πάτμω μονή μόνον κατά τάς ημέρας τής ακμής της, έπί 

καθηγουμένου 'Αρσενίου, ήρ'ιθμει εκατόν μοναχούς (κατωτέρω, άρ. 21). 

δ. (στ. 14 - 15) : ό μητροπολίτης Εφέσου καί ύπέρτιμος. . . — Ή συνέχεια τής φράσεως 

(20 περίπου γράμματα) έχει διαγραφή, ώς ελέχθη, διά κινναβάρεως, καί δη κατά τρόπον μή επι

τρέποντα τήν άνάγνωσιν αυτής ούτε διά τής συσκευής υπεριωδών άκτίνων. Ό προκαθήμενος τής 

μητροπόλεως Εφέσου (ύπο τόν όποιον ύπήγοντο τά Φύγελα καί κατ' άκολουθίαν καί ή μονή άγιου 

Γεωργίου τοΰ Δυσικοΰ) λέγεται συνήθως καί υπογράφεται : μητροπολίτης 'Εφέσου καί εξαρχος 

πάσης 'Ασίας (βλ. π.χ. σφραγίδα τοΰ τέλους τοΰ ΙΓ ' αιώνος, έκδιδομένην ύπό L a u r e n t , Corpus, 

τόμ. Ε Ί , άρ. 262). Είς πωλητήριον έ'γγραφον τοΰ 1216, διά τοΰ όποιου ό Βασίλειος Γαβαλας έπώ-

λει κτήματα είς τήν μονήν άγιου Γεωργίου τοΰ Δυσικοΰ, μνημονεύεται ό μητροπολίτης 'Εφέσου 

καί ëξaρχoς πάσης 'Ασίας Νικόλαος (MM, σελ. 175).— Τό αξίωμα τοΰ ύπερτίμου σπανίως Ιφε-

ρον πρό τοΰ 1204 άπλοΐ μητροπολΐται ( L a u r e n t , Corpus, E' 1, σελ. 161-162, ένθα καί 

ή σχετική προς τους ΰπερτίμους βιβλιογραφία). Ένταϋθα είναι μάλλον ασφαλής ή άνάγνωσις 

τής λέξεως νπέρτιμος. Τά περαιτέρω θά ήτο ευκολον νά συμπληρωθούν : και εξαρχος πάσης Ασίας. 

Άλλ' άν ούτως είχον τά πράγματα, δέν υπήρχε λόγος νά διαγράφουν αί λέξεις αύται. 'Εκτός άν 

ΰποθεσωμεν oxt ό γραφεύς τοϋ κειμένου είχε γράψει έκ παραδρομής άλλον τινά παρεμφερή τίτλον, 

ανήκοντα εις άλλον μητροπολίτην (ώς εξαρχος πάσης Λυδίας κ.π.ά. ), τοΰτο δε ήνάγκασε τόν έλέγ-

ξαντα τό κείμενον νά διαγράψη ταΰτα. 
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χρυσόβουλλον σιγίλλιον (στ. 32 καί 39) Μάρτιος, ίνδ. θ' 

χρυσόβουλλον (στ. 38) [1221] 

Ό αυτοκράτωρ έπικυροΐ τήν ύπ" αύτοΰ γενομένην είς τους έν Πάτμω μοναχούς δωρεάν τοϋ 

παρά τά Παλάτια μετοχίου τοΰ Πύργου. 

ΠΑΡΑΛΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.—Κεχυο,ωμένον άντίγραφον τοϋ ΙΓ' al. (άρχεΐον Μονής, 

άρ. 26). Χάρτης, χρώματος ύπολεύκου προς τό καστανόχρουν. Διαστάσεις : 0,690 Χ 0,245. Γε

γραμμένη επιφάνεια : 0,61 Χ 0,22. Περιθώρια αριστερή (0,015) καί δεξιά1 (0,010).—Μελάνη: 

α') μαύρη ή τοΰ όλου κειμένου' β') διά παχυτέρας μελάνης καί δι' άλλης χειρός ή υπογραφή τοϋ 

έπικυροΰντος τό άντίγραφον τοΰτο : / ό μητροπολίτης Κρήτης και πανυπέρτιμυς Νικόλαος f (στ. 

46). — Γραφή περίτεχνος, ή τής αυτοκρατορικής γραμματείας τοΰ τέλους IB' καί τών άρχων τοΰ 

ΙΓ ' αιώνος. 'Ορθογραφία. Πολλαί συντμήσεις. "Ιχνη 17 οριζοντίων διπλώσεων. Διατήρησις καλή : 

8/\aq>p<oç σητόβρωτον. — Τό εγγραφον έκολλήθη μεταγενεστέρως έπί χάρτου. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοΰ νώτου, μεταγενέστερα : α') ''Ισον χρυσοβούλλου δια το μετόχιον 

τον Πύργου είς τον Μαίανδρον (χειρ Φλωρίδου)' β') Άντεγράφη-άρ. 26 | εστί δέ, ώς τεκμαιρό

μενα, Θεοδώρου τον Λαακάρεως (χειρ Σακκελίωνος)- γ ' ) a.â. 181 (διά μολυβδίδος). 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ. -- MM, σελ. 180 - 182, άρ. 64. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — D ö l g e r , Regesten, άρ. 1755 (ύπο χρονολογίαν 1236). — Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ , 

Patmos, σελ. 349 καί 365. — V. L a u r e n t , Le synodikon de Sybrita et les métropolites de 

Crète aux Χ*-XIII* s., Ε.Ο. 32 (1933), σελ. 402 κέ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΌΝ. — Ή κατά Θεόν διαγωγή καί ή πίστις είς τήν Οείαν προστασίαν είναι ή 

καλύτερα προφύλαξις έναντι παντός κινδύνου. Οί μοναχοί τής Πάτμου, διά νά μή είναι ευάλωτοι 

εις τους Ιπιβουλευομένους τήν νήσον, έπρονόησαν, συναινοϋντος καί τοϋ αύτοκράτορος, διά τήν 

άσφάλειαν των (στ. 1-17) . — Οί μοναχοί ούτοι απέκτησαν εκ δωρεάς τοΰ νΰν βασιλεύοντος τόπιον 

λεγόμενον Πύργος, κείμενον μεταξύ τοΰ Μαιάνδρου καί τοΰ διά τών Παλατιών διερχομένου πόταμου, 

το όποιον και κατέστησαν μετόχιον των, τότεον άνασιανίΐ£(>>ς καί καταφυγής (στ. 17 - 2 0 ) . — Παρε-

λαβον δέ τό τόπιον τοΰτο καί κατέχουν αυτό καθ' δν τρόπον κατεΐχεν άλλοτε τοΰτο καί ή έν Κωνσταν-

τινουπόλει μονή τής Πανάχραντου, ελεύθερον καί μή ύποκείμενον εις οιανδήποτε ύποχρέωσιν, 

μεθ' Ολων τών κτήσεων αύτοΰ καί τών έν αύτώ αλυκών, παρά τοΰ πανσεβάατον σεβαστοϋ, οικείου 

τοϋ βασιλέως καί παρακοιμωμένου 'Αλεξίου τοΰ Κρατερού καί παρά τοΰ πανσεβάστου ποωτοστρά-

τορος 'Ιωάννου τοϋ Ίσή, δι' έγγραφων πράξεων ό αυτός πρωτοστράτωρ έδικαίωσε τήν μονήν τής 

Πάτμου εις τό νά κατέχη τοΰτο ελεύθερον άπό παντός προσώπου καί οιασδήποτε οχλήσεως (στ. 
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2 0 - 2 7 ) . — Ή μονή, προς μεγαλυτέραν άσφάλειαν, έζήτησεν όπως ό αυτοκράτωρ άπολύση καί 

σχετικόν χρυσόβουλλον, εφ' φ καί εκδίδεται το παρόν χρυσόβουλλον σιγίλλιον (στ. 28 - 32 ). 

Δυνάμει τοϋ εγγράφου τούτου oi εν Πάτμω μοναχοί δύνανται νά κατέχουν το τόπων τοϋ Πύρ

γου μετά των αλυκών καί λοιπών κτήσεων αύτοϋ είς το έξης άνενοχλήτως· είναι ελεύθεροι να κατέ-

χωσι καί να νέμωνται τοϋτο κατά πλήρη κυριότητα ως Ιπραττον μέχρι τοϋδε αϊ Παναχραντηνοί. 

Θα κατέχουν τ.έ'. τοϋτο ώς ΐδιόκτητον μετόχων καί ουδέποτε θά ενοχληθούν περί τούτου ΰπο τοϋ 

δημοσίου ή ΰπ' άλλου τινός (στ. 32 - 39). — Κατά ταΰτα έγένετο το παρόν χρυσόβουλλον σιγίλλιον, 

δια να κατοχύρωση ετι πλέον την ύπο της μονής Πάτμου κατοχήν τοϋ τοπίο» τοϋ Πύργου (στ. 

3 9 - 4 0 ) . 

Περιγραφή τοϋ μηνολογίου, της δια κηροΰ σφραγίδας, της άπηωρημένης βούλλας καί της 

επισημάνσεως δια Δημητρίου τοϋ Τορνίκη, τά όποια έφερε το πρωτότυπον (στ. 41 - 44). 

Έπικύρωσις τοϋ αντιγράφου ύπο τοϋ μητροπολίτου Κρήτης καί παννπερτίμου Νικολάου 

(στ. 4 5 - 4 6 ) . 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.— α') έπεχτήσαντο από δωρεάς της βασιλείας μου (στ. 17) : 

ένταϋθα υπονοείται προγενέστερον Ιγγραφον τοϋ αύτοϋ αύτοκράτορος [ = Θεοδώρου Α' του Λα-

σκάρεως], διά τοϋ όποιου οδτος εϊχε δωρήσει το μετόχιον τοϋ Πύργου είς τους μοναχούς της Πά

τμου. Το ιγγραφον τοϋτο, άπολυθέν το 1216 (βλ. σχόλια), δέν έχει διασωθή. 

β') Έ κ των αορίστως μνημονευομένων (στ. 26) εγγράφων πράξεων τοϋ πανσεβάστου σεβα

στού 'Αλεξίου τοϋ Κρατερού καί τοϋ πρωτοστράτορος 'Ιωάννου τοϋ Ίση, δυνάμει τών οποίων 

παρεδόθη εις τους Πατμίους μοναχούς ό ΙΙύργος, δυνάμεθα ΐσως νά ταυτίσωμεν γραφήν (μη σωζο-

μένην εν πρωτοτυπώ) 'Αλεξίου τοϋ Κρατεροΰ (κατωτέρω, άρ. 61, στ. 00), άπολυθεΐσαν κατά 

τάς αρχάς Φεβρουαρίου τοϋ 1216 προς τον Άνδρόνικον Μαυρόποδα, ΐσως δέ καί την ύπο τοϋ 

'Ανδρόνικου Μαυρόποδος γενομένην κατά τον αυτόν μήνα άποκατάστασιν (έγγραφον υπ' άρ. 61 ). — 

Ένταϋθα υπολανθάνουν προφανώς καί έτερα έγγραφα, διά τών οποίων παρεχωροϋντο π.χ. άλυκαί 

εις τους Πατμίους μοναχούς (μνεία αυτών εν στ. 24) χ.&. 

f Ουδ(εν) αρα τ (ης) κατά Θ(εο)ν διαγωγής εύτολμότ(ε)ρ(ον), ουδέ τών 

κατ' άρετήν | 2 βιούντ(ων) και τ(άς) ελπίδ(ας) αντ(ών) εις τ (ην) εξ ΰψ(ους) κρα-

ταιοτ(έ)ρ(αν) σκέπην αναρτώμ(ε)ν( ων) | 3 άκινδυνότ( ε )ρ( ον ) ' οι γ(άρ) τοιούτοι, 

ου μόν(ον) άπα τ(ής) ενέδρ(ας) τοϋ εξ αφαν(οϋς) βάλλοντο(ς) | 4 άρχεκάκου πο

λεμίου διαφυλάττονται άσινίαστοι, αλλά γε και αυτών |δ ύπερτεροϋσι τ(ών) επιτι-

θεμέν(ων) εκ τοϋ προφαν(οϋς) και κατ αϊσθησ(ιν)· δποι(όν) τι |6 καί επί τοις ενα-

ακονμένοις τη κατά την νήσον Πάτμ(ον) σε(βασμί)α τοϋ ήγαπημένου \7 Θεολόγου 

μονή θεωρούμεν(ον) ϊδοι τις' ούτοι και γ(άρ) πάντα Θ(ε)ώ και τώ ήγαπημ(έ)-

νω | 8 Θεολογώ τα κατ' αύτ(ούς) επιτρέψαντ(ες) καί εν τώ ήπειρωτικώ τούτω τ(ής) 

θαλάσσης | 9 έπάναστήματι (ώς) νεοσσοί Κ(νρίο)υ τ(άς) οϊκε'ι(ας) πηξάμενοι καλι-

(άς) εις μεγάλην άγελην |1 0 μοναχικ(ήν) προεχώρη(σαν)· καί ούτε δ νοητό(ς) δρά-

κ(ων) ϊσχυσ(εν) εμφωλενσαι τοΰτ(οις), | Π (ώς) είς βνθον καταποντισθ(είς), άλλα 

και oi εγχαίνοντ(ες) αύτοϊς [πα]ράνομοι \u πειράται δια τ(ής) πν(ευματ)ικής αργοί 
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καθίστανται χάριτο(ς)' οϋτ(ως) εύλαβοϋνται τους Ι1* ενάρετους καί, οι έχθρόφρον(ες)' 

πλ(ήν) αλλ' επειδή και οί τα πν(ευματ)ικά μετερχόμενοι \1% και υπό τοϋ θείου 

νόμου τ(ής) εαυτ(ών) άσφαλεί(ας) φροντίζειν εξεδιδάγβησ(αν), ούδε κατά |1 5 τοϋτο 

oi Πατμηνοι τών πολλ(ών) εφάνησ(αν) ενδεέστεροι· οθ(εν), ίνα μη τοις κατά 

γ*τψ νήσον έπιβουλεύουσ(ιν) εύεπιχείρητοι εκκεινται, τ(ής) οΐκεί(ας) άσφαλεί(ας) 

προενοήσ(αν)το, | " συναιρομ(έ)ν(ης) τούτοις τ(ής) βασιλ(είας) μου· επεκτήσαντο 

γ(άρ) άπα δωρε(ας) τ(ής) βασιλ(είας) μου ανά μεταξύ τών |1 8 δύο ποταμ(ών), τοϋ 

τε Μαιάνδρου καί τοϋ άπα τών Παλατί(ων) διερχομ(έ)νου, τόπι(όν) τι, το λεγό-

μ(ε)ν(ον) |1 9 Πύργος, ένθα και (ώς) μετόχι(ον) συνεστήσαντο καί διαπερώντ(ες) 

από τ(ής) Πάτμου εχουσι και είς κατα\ϊαμονήν και άνάπαυσ(ιν) καί είς καταφυ

γή» καί άσφάλει(αν)· καί μ(έν)τοι καί παραλαβόντ(ες) το |2 1 τοιούτον τόπι(ον), 

ώσπερ δήτα ποτέ καί τή έν τή Κωνσταντινουπ(ό)λει μο(ν)ή τ(ής) Πανάχραντου 

|22 διέφερ(εν), εχουσι τοϋτο είς το αμαχον, περιστήσαντ(ες) ελεύθερ(ον) πάντη καί 

άκαζαδούλωτ(ον) |2 3 από παντο(ς) προσώπου, καθώς αύτ(οϊς) καί άποκατέστη 

μετά παντο(ς) δικαίου, προσαρ\'Ημόσαντο(ς) τώ τοιούτω ίδιοπεριορίστω τοπίω 

καί αύτ(ών) τών εν αύτώ άλυκ(ών), παρά τε τοϋ |2 5 πανσε(βάστου) σε(βαστοϋ) 

καί οικείου τή βασιλ(εία) μου παρακοιμωμ(έ)νου κϋρ 'Αλεξίου τοϋ Κρατ(ε)ρ(οϋ) 

καί τοϋ πανσε(βάστου) πρωτοστράτ(ο)ρ(ος) |2li κϋρ Ίω(άννου) τοϋ Ίση, δι* εγ-

γρά(φων) αύτ(ών) πράξε(ων), (ώς) καί αύτοϋ τοϋ πρωτοστράτ(ο)ρ(ος) δικαιώ-

σαντο(ς) |27 το μέρο(ς) τ(ής) μο(νής) τ(ής) Πάτμου είς το άκαταδουλώτ(ως) 

εχειν αύτ(ο) καί άνενοχλήτως· \28 επεί δε εδέησε τώ μέρει ταύτ(ης), δια το άσφαλέ-

στ(ε)ρ(ον), καί χρυ(σοβού)λλου τ(ής) βασιλ(είας) μου, ηύδόκησε τα περί |2 9 τούτου 

καί ή βασιλ(εία) μου- π(ώς) γ(άρ) ουκ έδει τ(ήν) βα(σι)λ(είαν) μου άναδέξασθ(αι) 

(ώς) από πελάγους τ(ούς) Πατμηνους |3 0 (μοναχούς) είς δρμητήρι(όν) τι καταντών

τας) τ(ήν) βασιλ(είαν) μου καί χείρα βοηθεί(ας) αύτ(οϊς) όρέξαι \31 καί το άσφα-

λ(ές), καθόσον ενεστι, τούτ(οις) περιποιήσασθ(αι)· δθ(εν) καί χειρογραφοϋσα ή 

βασιλ(εία) μου |3 2 το παρόν χρυ(σόβου)λλον σιγίλλ(ιον) ταύτ(ης) προτείνει καί 

επορέγει τούτ(οις) ώς αγκυρ(αν), δι' ού καί καθέξουσι |3 3 το άναγεγραμμέν(ον) 

τόπων τον Πύργ(ον), μεθ' ών κατέχουσι μέχρι και νϋν άμάχ(ως) άλυκ(ών) καί 

Ι84 λοιπ(ών) δικαί(ων) αύτοϋ καί είς τ(ούς) εξής χρόν(ους) άνενοχλήτ(ως) πάντη 

καί ώσπερ άρτι τ(ήν) άπανταχόθ(εν) | Μ ελευθερί(αν) επί τ(ή) κατοχή αύτοϋ καί 

νομή κέκτηντ(αι), οϋτ(ως) καί είς το μετέπειτα έL·υθέρ(ως) καί |3Β αύΐοδεσπό-

τ(ως) κατέχοντ(ες) έσονται, καθ(ώς) καί οι Παναχραντηνοί άρχήθ(εν) εΐχ(ον) 

αυτό· εσται |8 7 γ(άρ) καί αύτ(οϊς) ώς ίδιόκτητ(ον) μετόχων λογιζόμεν(ον) καί ού-

δέποθ(εν) διασεισθήσονται οι Πατμηνοι, |3 8 εμφανιζομ(έ)νου τοϋ παρόντο(ς) χρυ-

(σοβού)λλον τ(ής) βασιλ(είας) μου καί μέχρι καί τοϋ τυχόντο(ς) περικλονηθή-

Κί 
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σονται από |3 9 τοϋ μέρ(ονς) τοϋ δημοσίου ή έτέρωθ(εν)· επί τούτω γ(άρ) εγεγόνει 

το παρόν χρυ(σόβου)λλον σιγίλλ(ιον) |4 0 είς τ(ήν) τοϋ τοπίου τούτου τοϋ Πύρ

γου κατοχύρω(σιν) πλείονα, γεγενημ(έ)ν(ον) δια περισσοτ(έ)ρ(αν) δικαίωσ(ιν) 

| 4 1 τ(ής) μο(νής)· το μψί Μαρτ(ίω), (ίνδικτιώνος) θ', δι' ερυθρ(ών) 

γρα{(μμά))τ(ων) τ(ής) βασι(λικής) καί θεί(ας) χειρό(ς), τ(ήν) ]42 δια κηρ(οϋ) 

συνήθη δίπτυχον βασι(λικήν) σφραγ(ι)δα καί το δια τοϋ Τορν(ίκη) Δημητρ(ίου)· 

άπηώρητο \*3 δε καί κάτωθ(εν) βούλλα χρυσή, δι όξεί(ας) μετάξης, εν μ(εν) τώ 

ένί μέρει τυποϋσα τ(όν) Χ(ριστο)ν επί θρόνου \u καθήμ(ε)ν(ον), εν δε τώ έτέρω 

τ(σν) βασιλέα ίστάμεν(ον) δρθι(ον)· είχε δέ καί τ(άς) λέξ(εις) τοϋ σιγιλλ('ιου) 

ερυθρογράφ(ους). 

|4 6 /" Το παρόν ίσον μετά τοϋ πρωτοτύπου βασι(λικοϋ) προσ(κυνη)τ(οϋ) 

χρυ(αοβού)λλου άντιβαλών υπέγραψα 

|4 6 f δ μ(ητ)ροπο(λί)τ(ης) Κρήτ(ης) καί πανυπέρτιμ(ος) Νικόλα(ος)γ 

2 άναρτωμένων : άναρτώντων MM |( 17 σνναιρομένης : ανναιρονμένης MM || άνά μεταξύ : αναμεταξύ MM || 

18 τόπων : τοπίον MM || 21 τόπιον : τοπίον MM || 25 τή βασιλεία : της βασιλείας MM || 26 κϋρ : κνροϋ MM || 

Ίση : 'lafj MM J 27 άκαταδουλώτως : άκαταδονλωτον MM |j 33 τόπιον : τοπίον MM l| 41 γρα((μμ,ά))των : 

γραμμάτ(αν MM || 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. — Ι.Το ύπο έξέτασιν Ιγγραφον παραδίδεται, ώς εΐδο-

μεν, εν αντιγράφω, το όποιον ίχει επικυρώσει ό μητροπολίτης Κρήτης καί πανντιερτιμος Νικό

λαος. 'Επειδή, ώς θά φανή" κατωτέρω, α') το σιγίλλιον τοϋτο απελύθη τδ 1221 καί β') ό έπικυρών 

το σωζόμενον άντίγραφον αύτοϋ μητροπολίτης Νικόλαος το 1231, κατά πασαν πιθανότητα, δεν εζη 

πλέον, συνάγεται ότι το άντίγραφον τοϋτο έγένετο μετά το 1221 καί προ τοϋ 1231. 

2. Το πρωτότυπον τοϋ εν λόγω χρυσοβούλλου σιγιλλίου παρουσίαζεν ίδιομορφίαν τινά : 

κατά τήν ύπο τοϋ αντιγράφου παρεχομένην περιγραφήν (στ. 41 - 44), έφερε δύο σφραγίδας τοϋ 

αυτοκράτορας, μίαν κηρίνην (δίπτνχον), καί μίαν χρυσην. Τοϋτο ήτο ασύνηθες. Συνήθως τά χρυσό-

βουλλα σιγίλλια εφερον χρυσην σφραγίδα, οι δέ ορισμοί κηρίνην ( D ö l g e r - K a r a y a n n o -

p u l o s , Urkundenlehre, σελ. I l l = 2 2 5 ) . Tò γεγονός τοϋτο ΐσως ύπεκίνησε τους πρώτους 

έκδότας Mildosich καί Müller νά αποφανθούν οτι το εγγραφον είναι δποπτον (MM, σελ. 182). 

Περί της γνησιότητας όμως αύτοϋ ουδεμία υπάρχει αμφιβολία. — Περί της δίπτυχου σφραγΐδος 

καί τοϋ τρόπου τοποθετήσεως της επί τοϋ εγγράφου βλ. D ô l g e r - K a r a y a n n o p u l o s , 

Urkundenlehre, σελ. 45 [ = σελ. 127 καί 225]. Είς τάς άναγραφομένας εκεί δύο μνείας δίπτυχων 

σφραγίδων πρέπει νά προστεθη καί ή τοϋ ένταϋθα εκδιδομένου εγγράφου. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ. — Το έκδιδόμενον χρυσόβουλλον σιγίλλιον φέρει ώς μόνην χρονολογικήν 

ενδειξιν το μηνΐ Μαρτίω, Ινδικτιώνος θ' (στ. 41). 'Εν αύτώ αναφέρεται (στ. 17) δτι δ άπολύσας 

τοϋτο αυτοκράτωρ είναι καί ό δωρήσας είς τους Πατμίους μοναχούς το μετόχιον τοϋ Πύργου. 
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Τοϋτο σημαίνει Οτι το εγγραφον απελύθη ύπο Θεοδώρου Α' Λασκάρεως, διότι ό αυτοκράτωρ οίτος 

εϊχε παραχωρήσει Six πρώτην φοράν το εν λόγω μετόχιον τοϋ Πύργου εις τους Πατμίους μοναχούς, 

ώς ρητώς λέγεται εν τώ υπ' άρ. 14 εγγράφω (στ. 2 4 - 2 5 ) καί εν τη Διαθήκη τοϋ καθηγουμένου 

Γερμανού (MM, σελ. 271), καί δη κατά το έτος 1216, ώς μαρτυρεί το υπ' άρ. 61 εγγραφον (βλ. 

σχόλια είς άρ. 61 ). Κατά ταΰτα το έκδιδόμενον ένταϋθα εγγραφον απελύθη επί Θεοδώρου Α' Λα

σκάρεως μετά το 1216. Είς την βασιλείαν αύτοϋ (1204 - 1222) καί μετά το 1216, εν μόνον έτος 

συμπίπτει προς θ' ίνδικτιώνα, το 1221. — Ή ρητή μαρτυρία τοϋ εγγράφου διέλαθε την προσοχήν 

τών μέχρι τοΰδε ερευνητών. Κατά ταΰτα ή ύπο τοϋ D ö 1 g e r (Patmos, σελ. 365) προταθείσα 

χρονολογία 1236 δέν ευσταθές. 'Ορθώς ό L a u r e n t (Ε.Ο. 32, 1933, σελ. 402), επί τή βάσει 

άλλων τεκμηρίων, άπέκλινεν υπέρ τοϋ έ'τους 1221, ύπερ τοϋ όποιου συνηγορούν και προσωπογρα

φικά δ;δομένα (βλ. κατωτέρω, σχόλια 7 καί 8.) 

2ΧΟΛΙΑ. ·— 1. Έπισημαίνομεν το γεγονός οτι το προοίμιον, ΐσως δέ καί όλόκληρον το 

κείμενον τοϋ εγγράφου τούτου (βλ. π.χ. στ. 29 κέ.) συνετάχθησαν ύπο πεπαιδευμένου άνδρας εις 

το γνώριμον ΰφος της επιδεικτικής ρητορείας. 

2. (στ. 18 -19) : το μετόχιον τοϋ Πύργου. — Περί της δωρεάς τοϋ Πύργου εις τους μονα

χούς της Πάτμου βλ. το πρακτικον παραδόσεως καί τά σχετικά σχόλια (κατωτέρω, άρ. 61 ). 

3. (στ. 20) : είς ανάπαναιν και καταφυγήν. — Περί της είδικωτέρας σημασίας τοϋ ορού 

ανάπαυσις βλ. Actes de Lavra, σελ. 201. 

4. (στ. 21). Ή εν Κωνσταντινουπόλει μονή Πανάχραντου. — Περί της μονής ταύτης βλ. 

J a n i n , Église, σελ. 214 κέ. καί σχόλια, εις εγγραφον ύπ' άρ. 61. 

6. (στ. 25 - 26 ) : 'Αλέξιος ο Κρατερός. — Περί τοϋ αξιωματούχου τούτον βλ. A h r w e i 

l e r , Smyrne, σελ. 140 καί 171 καί σχόλια είς άρ. 61. 

6. (στ. 26) : 'Ιωάννης Ίσης, πρωτοοτράτωρ. — Οδτος ταυτίζεται προφανώς προς τον πρωτο-

στράτιρα Ίσήν, ό όποιος εστάλη είς Άδριανούπολιν ύπο τοϋ 'Ιωάννου Βατατζή προ της μάχης 

της Κλοκοτινίτζης (Γεώργιος Άκροπολίτης, έ'κδ. Heisenberg, σελ. 38 κέ. — Πρβλ. καί D ö 1 g e r, 

Patmos, σελ. 365). 

7. (στ. 42) : Δημήτριος ό Τορνίκης. — Ό αξιωματούχος οδτος, ώς παραδίδει ό Μιχαήλ 

Χωνιάτης, ήτο υίος Κωνσταντίνου τοϋ Τορνίκη καί εγγονός τοϋ μεγάλου λογοθετου Δημητρίου τοϋ 

Τορνίκη (περί οδ βλ. ανωτέρω, σχόλιον ύπ' άρ. 9, τοϋ εγγράφου άρ. 9), διετέλεσε δέ μεσάζων 

τοϋ βασιλέως της 'Ανατολής Λασκάρεως ( Μ ι χ α ή λ Χ ω ν ι ά τ ο υ , Τα Σωζόμενα, τόμ. Β', σελ. 

356-357). Πρβλ. καί σχόλια εις εγγραφον ύπ' άρ. 61. 

8. (στ. 45 - 46) : δ μητροπολίτης καί πανυπερτιμος Νικόλαος. — Ούτος διετέλει προ τοϋ 

1204 αρχιεπίσκοπος Κρήτης, έν συνεχεία δέ διέφυγεν εις το Βασιλέων της Νικαίας, τή προτροπή 

τοϋ «ύτοκράτορος (Μιχαήλ Χωνιάτης, Β', σελ. 150 κέ.), δπου εΤ,αβε, κατά Βλεμμύδην (Αυτο

βιογραφία, σελ. 12), την μητρόπολιν Σμύρνης επιδόσεως λόγω. 'Ακολούθως μνημονεύεται είς 

συνο&κον τοϋ 1216 ( L a u r e n t , αυτόθι) καί είς το ήμέτερον Ιγγραφον. Το έτος τοϋ θανάτου 

του δέν είναι ακριβώς γνωστόν, άλλα φαίνεται άτι δέν έ'ζη πλέον το 1231, δτε μνημονεύεται νέος 

μητροπολίτης Σμύρνης ( A h r w e i l e r , Smyrne, σελ. 104). — Πρβλ. καί Ν. Τ ω μ α δ ά κ η ν 

έν ΕΕΒΣ 24 (1954), σελ. 76 κέ. — Περί τοϋ ύπερτίμου καί πανυπερτίμου βλ. L a u r e n t , 

Corpus, E ' 1, σελ. 161 κέ. — D a r r ο u z è s, Όφφίκια, σελ. 80 κέ. 
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χρνσόβονλλος λόγος (στ. 14, 21, 44, 46 καί 53) Μάιος ίνδ. β' 

6767 (1259) 

Ό αυτοκράτωρ άνανεών έπικυροϊ τάς κτήσεις της Ιν Πάτμω μονής καί τάς φορολογικάς 

αυτών άπαλλαγάς, δωρεΐται δέ προσέτι εις αυτήν κατά πλήρη κυριότητα χωράφιον παρά τον Πύρ-

γον, τήν Γωνίαν τοϋ Πετάκη, καί γήν έν Μανδραγουρίω. 

ΠΑΡΑΛΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. — Το εγγραφον σώζεται έν πρωτοτυπώ καί έν άντιγράφοις. 

Α. ϋρωτότυηον (άρχεϊον Μονής, άρ. 27). Περγαμηνή, χρώματος λευκοΰ, ύποστάσα κατά 

τόπους ιώδεις αλλοιώσεις. Διαστάσεις 1,10 Χ 0,31. Γεγραμμένη επιφάνεια : 1,020 Χ 0,265. 

Περιθώρια αριστερή (0,025) καί δεξιά (0,020). — Το εγγραφον αποτελείται έκ δύο τεμαχίων 

(0,55 +0,55)" το άνω έκολλήθη έπί τοϋ κάτω. — Μελάνη : α') μαύρη ή τοϋ κειμένου' β') διά κιν-

ναβάρεως κεραμόχρου αί λέξεις : λόγος (στ. 14), λόγω (στ. 21 καί 44), λόγου (στ. 46 καί 53), 

Μάιον (στ. 54), δευτέρας (στ. 55), εβδόμου (στ. 55) καί ή υπογραφή τοϋ αυτοκράτορας (στ. 

5 7 - 6 2 ) · γ ' ) διά κινναβάρεως βαθέος ερυθρού ύπερθεν τών στ. 51 καί 52 ή προστεθείσα εκ τών 

υστέρων φράσις : επί τούτοις οφείλει κατέχειν ή τοιαύτη μονή καί ήν εόωρήσατο αύτη ή βασιλεία 

μου είς το Μανδραγούριον \ γήν ζευγαριών πέντε. — Γραφή της αυτοκρατορικής γραμματείας τών 

χρόνων τοϋ Μιχαήλ Η'. 'Ορθογραφία. Όλίγαι συντμήσεις. Συχνάκις ύπογεγραμμέναι. "Ίχνη δέκα 

τουλάχιστον οριζοντίων διπλώσεων εκ συμπιέσεως τοϋ ειληταρίου. Διατήρησις μετρία εις το άνω 

μέρος : άκέφαλον ελλείπουν σχεδόν οί τρεις πρώτοι στίχοι" ελαφρώς σητόβρωτον, φθοραί καί σχι-

σμαί έκ τών διπλώσεων άπό τοϋ μέσου τοϋ εγγράφου περίπου καί έξης διατήρησις καλή. Τό εγ

γραφον έκολλήθη μεταγενεστέρως έπί υφάσματος. Ό π α ί διά τήν μήρινθον μή σωζόμενης σφραγϊδος. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α σύγχρονα, έπί τοϋ νώτου : Κατόπιν της γενομένης αποκολλήσεως τοϋ 

κολληθέντος μεταγενεστέρως υφάσματος, άνεγνώσθη άνωθι τοϋ κολλήματος ή διά παχέων γραμ

μάτων υπογραφή : f Μιχαήλ' έπί δέ τοϋ κολλήματος ή συνέχεια αυτής : τον Σεναχηρείμ. 

Μεταγενέστερα : α') χρυσόβουλ(ον) έχει τα τών Παλατί(ων) και τών λοιπών (χειρ ΙΓ ' 

ή ΙΔ' αί.)" β') Μιχαήλ Β' τον δούκας 'Αγγέλου [Κομνηνού τον Παλαιολόγου [ άντεγράφη τό 

ίσον τούτου ε'ις φύλλον γ ' ) περί τον α.. .ου τών της Κώ και τών της Λέρου. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοϋ υφάσματος συντηρήσεως : α') αρ. 27 - άντεγράφη (χειρ Σακκε-

λίωνος)· β') Χρυσόβουλλον άοώίμοη βασιλέως Μιχαήλ δούκας Κομνηνού τοϋ \ Παλαιολόγου άπα 

κοσμογονί(ας) ,ςψξζ' (χειρ Φλωρίδου). 

Β. Κεκυρωμένον σνλλογικόν άντίγραφον τών μέσων τοϋ ΙΓ' αΙώνος (άρχεϊον Μονής, άρ. 

28α). — Το Ιγγραφον τοϋτο, συλλογικον άντίγραφον τριών έγγραφων άφορώντων είς το αυτό θέμα 

(περί της Γωνίας τοϋ Πετάκη), φέρει έπί της π ρ ό σ θ ι α ς όψεως (στ. 1 - 60) το κείμενον τοϋ 
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εκδιδομένου χρυσοβούλλου, τό όποιον έπικυροϊ ό μητροπολίτης Μιλήτου Νικηφόρος.—-Έπί της 

ο π ί σ θ ι α ς Οψεως φέρει άρχήθεν γεγραμμένον : α! ) (στ. 61 - 73 ) όρισμον τοϋ Μιχαήλ Η' προς 

τον δονκα της χώρας τοϋ Μελανουδίου Άλέξιον τον Χερήμονα, έπικυρούμενον ωσαύτως διά της 

ιδιοχείρου υπογραφής τοϋ μητροπολίτου Μιλήτου Νικηφόρου (βλ. κατωτέρω, έγγρ. ύπ' άρ. 27)" 

β!) (στ. 7 4 - 8 6 ) όρισμόν τοϋ αύτοϋ αύτοκράτορος προς τήν άνεψιάν αύτοϋ Μαρίαν Κομνηνήν 

Λασκαρϊναν, έπικυρούμενον ωσαύτως διά της ιδιοχείρου υπογραφής τοϋ μητροπολίτου Μιλήτου 

Νικηφόρου (βλ. κατωτέρω, έγγρ. δπ' άρ. 28). 

Χάρτης, χρώματος ΰπολεύκου. Διαστάσεις 0,60 Χ 0,25. Γεγραμμένη επιφάνεια : 0,58 Χ 

0,23. Περιθώρια αριστερή (0,01) καί δεξιοί (0,01).—Μελάνη : α') μαύρη ή τοϋ κειμένου, παχύτερα 

ή τών τριών υπογραφών τοϋ έπικυροΰντος έκάτερον τών τριών έγγραφων μητροπολίτου Μιλήτου 

Νικηφόρου (στ. 60, 73 καί 85 ). — Γραφή ένθυμίζουσα τήν τής γραμματείας τών χρόνων τοϋ Μι

χαήλ Η'. Όλίγαι συντμήσεις. "Ιχνη δώδεκα οριζοντίων διπλώσεων. Διατήρησις μετρία : εις το 

άνω μέρος αριστεροί σητόβρωτον. Ή όπισθία δψις τοϋ εγγράφου, ή φέρουσα τά αντίγραφα τών δύο 

ορισμών, είναι καλύτερον διατηρημένη. Ή μελάνη είναι ζωηρότερα. Κάτωθι τών δύο ορισμών 

τής όπισθίας όψεως έχει έπικολληθή μεταγενεστέρως χάρτης συντηρήσεως. "Ιχνη οπών διά τό νήμα 

μή σωζόμενης σφραγϊδος. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοϋ χάρτου συντηρήσεως μεταγενέστερα, κατ' άντίθετον προς το 

κείμενον τοϋ έγγραφου φοράν, εις τό κάτω άκρον : α' ) "Ισον χρυσόβουλλον Μιχαήλ /ΐαοΊλεως Κο

μνηνού τον Παλαιολόγου περί τών μετοχιών τον Πύργου και τής Κώ f σύν τούτω και γραμμά

των βασιλικών Ισα (χειρ Φλωρίδου)· β') αριθ. 28 (χειρ Σακκελίωνος)· γ ' ) ά.α. 192. 

Γ. Παλαιον άηλοΰν άντίγραφον τοϋ ΙΓ' αιώνος (άρχεϊον Μονής, άρ. 29 ). Χάρτης, χρώματος 

ΰπολεύκου προς τό καστανόχρουν. Διαστάσεις 0,38 Χ 0,275. Γεγραμμένη επιφάνεια : 0,330x0,255. 

Περιθώρια αριστερή (0,01) καί δεξιοί (0,01). — Μελάνη μαύρη. — Γραφή τοϋ ΙΓ ' αί. (χαρακτη

ριστικά μεγάλα β καί γ). 'Ορθογραφία. Όλίγαι συντμήσεις. Συχνάκις ΰπογεγραμμέναι. "Ιχνη επτά 

οριζοντίων διπλώσεων. Διατήρησις μετρία : σητόβρωτον ελλείπουν έκ τής φθοράς γράμματα, τά 

όποια έχουν συμπληρωθή διά νεωτάτης χειρός. Το εγγραφον έκολλήθη μεταγενεστέρως έπί χάρτου. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α : έπί τοϋ χάρτου συντηρήσεως μεταγενέστερα : α' ) "Ισον χρυσόβουλλον 

δια το μετόχιον τής νπεραγίας Θεοτόκου τής Κεχιονιαμένης «πλησίον τών Παλατιών, ή οποία 

εκληρώθη τή ίερα ημών τοϋ θεολόφγου μονή» (χειρ Φλωρίδου)· β') άρ. 29 (χειρ Σακκελίωνος)· 

γ ' ) α.α. 198. 

Δ. Άντίγραφον IH' ai. (άρχεϊον, Μονής, άρ. 30). Χάρτης χρώματος ΰπολεύκου. Διαστά

σεις : 0,64 Χ 0,47. Γεγραμμένη επιφάνεια : 0,39 Χ 0,395. Περιθώρια αριστερά (0,05) καί δεξιά 

(0,025). Μελάνη μαύρη. Γραφή I H ' αιώνος. "Ιχνη μιας καθέτου καί τριών οριζοντίων διπλώ

σεων. Διατήρησις αρίστη· μικραί τίνες φθοραί εις τάς διπλώσεις· αποτύπωμα σφραγΐδος (στ. 35). 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α , έπί τής πρόσθιας δψεως : α' ) διά χειρός τοϋ γραφέως : άνω (στ. 1 ) : 

'ίσον άπαράλλακτον τον προσκυνητοϋ χρυσόβουλλον τοϋ ευσεβέστατου βασιλέως Μιχαήλ Λουκάς 

'Αγγείου Κομνηνού Παλαιολόγου' κάτω (στ. 38) : Νικηφόρος ιερομόναχος καί γραμματικός τής 

ιεράς τον ε-οαγγελιστοϋ 'Ιωάννου τον θεολόγου μονής μαρτυρώ δτι αντέγραψα τυ άνωθεν χρυσό

βουλλον απαράλλακτος από τον πρωτοτύπου (χειρ ώς ή τοϋ αντιγράφου Ε τοϋ άρ. 6)· β') διά 
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χειρός τοϋ καθηγουμένου Γρηγορίου (στ. 36 - 37 ) : άντεγράφη το άνωθεν ίσον απαράλλάκτως 

από τον πρωτοτύπου κατά το 1780 Ιτος το σωτήρων εν τή Πάτμω νήσω κατά μήνα Ίούνιον 

6 'Αρχιμανδρίτης καί καΟηγονμενος τής Πάτμου Γρηγόριος μαρτυρεί άτι ίσον έστι. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ- — MM, σελ. 199 - 201, άρ. 76. — D ö 1 g e r, Facsimiles, άρ. 24 (μερικώς μόνον, 

στ. 10-22). — (Έν MM, τόμ. Ε', σελ. 258 κέ. εκδίδεται χρυσόβουλλον υπέρ τής έν Άμοργώ μονής 

της Χοζοβιωτίσσης, το όποϊον έχει χαλκευθή έπί τή βάσει τοϋ εκδιδομένου ένταϋθα χρυσοβούλλου 

τοϋ Μιχαήλ Η', άκολουθοΰν αυτό σχεδόν έπί λέξει). — Ζ e ρ Ο S, JGR, τόμ. Α', σελ. 656 - 658. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — D ö 1 g e r, Regesten, άρ. 1871 καί 1872 (το τής Άμοργοΰ). — Τ ο ϋ 

α ύ τ ο ϋ , Patmos, σελ. 3 5 0 - 3 5 1 . 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ. — Διά πολλά καί ποικίλα διακρίνεται ή έν Πάτμω μονή (στ. 5 - 12 ). — 

Εις ταΰτα οφείλεται καί το ευμενές ενδιαφέρον τοϋ αύτοκράτορος' άπόδειξις δέ τούτου εϊναι καί ό 

παρών χρυσόβουλλος λόγος, δυνάμει τοϋ όποιου έπικυροΰνται πάντα τά παλαιγενή δικαιώματα 

αυτής, αυτοκρατορικά καί άλλα έγγραφα, καί κατοχυροΰται ή ισχύς τών Ιν αύτοΐς διαλαμβανομένων 

(στ. 12 - 19). — Προς περισσοτέραν άσφάλειαν μνημονεύονται έπί μέρους αί κτήσεις τής μονής : 

α') δ Πύργος, μετόχιον παρά τον Μαίανδρον καί πλησίον τών Παλατιών προσεκυρώθη είς 

τήν έν Πάτμω μονήν διά χρυσοβούλλου, Οπερ άπέλυσεν ό θείος τοϋ νΰν αύτοκράτορος Θεόδωρος 

Κομνηνός ό Λάσκαρις, άνεθεωρήθη δε καί καθωρίσθησαν τά Spia αύτοϋ κατά τον εγγραφον περιο-

ρισμόν, δν συνέταξεν ό θείος τοϋ αύτοκράτορος πανυπερσέβαστος Γεώργιος ό Ζαγαρομμάτης· ό 

νΰν αυτοκράτωρ έπικυροϊ τά ανωτέρω καί πάντα τά δίκαια τοϋ έν λόγω μετοχίου έπί τών υπο

στατικών καί τών έν αύτώ προσκαθημένων πάροικων καί δουλευτών (στ. 20 - 28). 

β' ) ή μονή τής Θεοτόκου τής Κεχιονισμένης, κειμένη ωσαύτως παρά τά Παλάτια- αΰτη, άνα-

καινισθεϊσα ύπο τοϋ οικείου τοϋ βασιλέως Γεωργίου τοϋ Μονοχυτρα, εϊχε προσκυρωθη εις τήν 

μονήν τής Πάτμου διά χρυσοβούλλου, δπερ άπέλυσεν ό θεϊος τοϋ αύτοκράτορος 'Ιωάννης ό Δούκας 

[ό Βατατζής], μετά τών προνομίων καί κτήσεων αυτής, πάροικων, δουλευτών, αμπελιών καί χωρα

φιών, ήτοι τής Κουλούρας, τής Αΐγας, τοϋ 'Αγίου Παντελεήμονος, τής Άσσησοΰ καί τών πέριξ, 

κατά τους τίτλους ιδιοκτησίας αυτών (στ. 28 - 35). 

γ ' ) έν τή νήσω Κω μετόχιον τής Θεοτόκου τών Σπονδών μετά τών παλαιών καί νέων κτήσεων 

αύτοϋ (χωράφια είς τά Περιπάτου, τά Πετρώρεια καί τήν Άντιμάχειαν, μΰλος είς τά τοϋ Εύδρο-

μαρίου) καί μετά τών έν αύτώ προσκαθημένων, άγνωστων εις τους καταλόγους τοϋ δημοσίου 

(ξένων και άνεπιγνώατων τώ δημοσίω), καί μετά τών λοιπών κτήσεων της, τάς οποίας διαλαμβάνει 

ή γενομένη πατριαρχική παράδοσις καί άποκατάστασις (στ. 3 5 - 3 9 ) " 

δ' ) έν Λέρω δύο μετόχια, το Παρθένιον καί τά Τεμένια, μετά πάντων τών κτήσεων αυτών καί 

τών έν αύτοΐς προσκαθημένων πάροικων καί δουλευτών, άγνωστων είς το δημόσιον (στ. 40 - 42)· 

ε' ) είς τά Φύγελα μετόχιον ό Άγιος Γεώργιος μετά πασών τών κτήσεων αύτοϋ (στ. 42 ). 

Τά ανωτέρω είναι τά κτήματα τά όποια διά παλαιών έγγραφων παρείχοντο είς τήν Πάτμον. 

Το παρόν χρυσόβουλλον έπικυροϊ τήν πλήρη κυριότητα τής έν Πάτμω μονής έπί τούτων (στ. 42 -

45). — Προς τούτοις ό αυτοκράτωρ παραχωρεί προς τήν μονήν Πάτμου παρά το έν Πύργω μετό

χιον αυτής χωράφιον έπιλεγόμενον ή Γωνία τοϋ Πετάκη, ποσότητος τεσσάρων ζευγαριών, το 

όποϊον κατείχε μέχρι πρό τίνος ό γαμβρός τοϋ αύτοκράτορος πρωτοσέβαστος Μανουήλ Κομνηνός 
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ό Λάσκαρις. Τοϋτο αποσπάται άπό τοϋ Λασκάρεως καί παραχωρείται είς τήν έν Πάτμω μονήν, 

ώς έάν άνηκεν είς αυτήν ανέκαθεν (στ. 45 - 51 ). — Προς τούτοις ό αυτοκράτωρ έπικυροϊ τήν ύπ' 

αύτοϋ γενομένην δωρεάν γης πέντε ζευγαριών εις το Μανδραγούριον (supra 1. 50 - 51). — Πάντα 

ταΰτα θά κατέχη ή μονή τής Πάτμου δυνάμει τοϋ παρόντος χρυσοβούλλου κατά πλήρη κυριότητα, 

ώς κιχί πρότερον, ουδείς δέ δύναται νά έγείρη οιανδήποτε άξίωσιν έπ' αυτών (στ. 51 - 54). 

Χρονολογία ( στ. 54 - 56 ). 

'Υπογραφή τοϋ αύτοκράτορος (στ. 5 7 - 6 2 ) . 

Έπισήμανσις τοϋ Σεναχηρείμ (verso, στ. 63 - 64). 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.— α') Τά αορίστως μνημονευόμενα (στ. 1 6 - 1 7 καί 43) 

παλαιγενή δικαιώματα κλπ., τά παραχωρηθέντα ύπο προγενεστέρων αυτοκρατόρων υπέρ τών κτή

σεων τής έν Πάτμω μονής, δέν είναι δυνατόν νά απαριθμηθούν ένταϋθα. 

β') Μή διασωθέν χρυσόβουλα Θεοδώρου τοϋ Λασκάρεως (στ. 24 - 25), δυνάμει τοϋ οποίου 

παρεχωρεΐτο εις τήν μονήν Πάτμου τό μετόχιον τοϋ Πύργου (περί τούτου βλ. ανωτέρω, εγγραφον 

ύπ' άρ. 13, σελ. 123). 

γ ') Περιορισμός Γεωργίου τοϋ Ζαγαρομμάτου (στ. 26) τοϋ έτους 1251 περί τοϋ μετοχίου 

τοϋ Πύργου. Σώζεται καί είναι το ύπ' άρ. 64 κατωτέρω έκδιδόμενον εγγραφον. 

δ' ) Μή διασοιθέν χρυσόβουλλον 'Ιωάννου τοϋ Βατατζή (στ. 31 - 32 ), διά τοϋ οποίου προσε-

κυροΰτο είς τήν έν Πάτμω μονήν ή παρά τά Παλάτια μονή τής Κεχιονισμένης. Βλ. D ö 1 g e r, 

Regesten, άρ. 1820. 

ε') Πατριαρχική παράδοσις (στ. 39), δυνάμει τής οποίας παρεχωρεΐτο είς τήν μονήν Πάτμου 

ώς μετόχιον αυτής ή έν Κω μονή τών Σπονδών. Δύναται νά ταυτισθή προς σωζόμενον πατριαρχικον 

υπόμνημα 'Αρσενίου τοϋ Λύτωρειανοϋ, άπολυθέν τον Μάιον τοϋ 1258 (MM, σελ. 193 - 195). 

"Ερχεται και άπα τον τόπου ώσπερ δη και άπό τών προσώπων συγκρότησις | 2 είς τ(ήν) 

διάθισιν τ(ής) ψνχής καί μεγάλης προσθήκης αίτιον τοϋτο καθίστατ(αι) προ(ς) τώ άπο 
τ(ψ·) Is φύ(σεως) τοϋ πράγματος δικαίω προστιθεμένου καί τ(ής) εντεϋθ(εν) ποιότητος 

τοϋ καλοϋ και τοσούτον [* πλέον τοϋθ' οϋτω γίνεται, δσον αν πλείονα προσείη τώ 

τόπω τά αγαθά' επενεκτέον δε | 5 και ών ένεκα ταΰτα ή βασιλεία μου προεξέθετο' 

ή κ(α)τά τήν Πάτμον εύαγεστάτη [β τοϋ κατ' έξαίρετον ήγαπημένου Χ(ριστ)ώ καί 

ευαγγελιστοϋ Θεολόγου μονή, πολλά και πολυτρόπ(ως) | ' έχουσα τά συνιστώντα τήν 

τα[ύ]της σεμνότητα, το ανακεχωρηκός τοϋ τόπου καί | 8 Ιδιάζον, τήν θεάρεστ(ον) τών έν 

αυτή ασκουμένων διαγωγήν, την τοϋ πν(ευματ)ικ(ώς) | 9 αντ(ής) πρθϊσταμ(ένου) χρη-

στοήθειαν καί, προ πάντων, καί έπί πάσι τήν άγιαστικήν \ιυ χάριν, fp> έπαψήκε τφ 

τόπω δια τής αύτοϋ χρονιωτέρας διατριβής και | 1 1 τής επιχορηγηθείσης αυτόθι τούτω 

πν(ευματ)ικής δυνάμεως ο επιστήθιος \12 άπόστολο(ς) τοϋ Χ(ριστο)ϋ· τοσαϋτα οϋν 

καί τοιαϋτα έχουσα τά καλά καθ'' εκαστον τούτων | " τή διαθέσει τ(ής) βασιλείας μου 

καί φκείωται τοίνυν και δείγμα ταύτης | 1 4 ό παρών χρυσόβουλλος λόγος εξετέθη τής 

βασιλεί(ας) μου καί επεφιλοτιμήθη | 1 5 τή τοιαύτη μονή, δί ον καί κρατύνει μ(έν) και 
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άσφ[αλίζε]ται ή βασιλεία μου πάντα τα | " προσόντα αύτη παλαιγενή δικαιώματ(α), 

χρυσόβουλλά τε καί ορισμούς καί άναγραφικάς Ι1' αποκαταστάσεις καί εκδόσεις εγγρά

φους και πάντα άπλ(ώς) τά εν χαρτώοις δικαιώμασι |1 8 καί τήν αυτών ίσχύν καί τήν 

τών πραγμάτων κατοχήν καί νομήν βεβαιοτέραν | 1 9 καί άρραγεστέραν περιποιείται 

αύτη κατά πάσας τάς περιλήψεις αυτών | 2 0 εις μέντοι περισσοτέραν άσφάλειαν καί, 

ώς εν κεφαλαίω, τά ταύτη προσόντα κτήματα | 2 1 ή βασιλεία [μου τώ] παρόντι περι

λαμβάνει χρυσοβούλλω λόγω |2 2 ταύτης, α καί εχουσιν οϋτως' μετόχιον ό Πύργος, 

δ κατά μεν τον | 2 3 Μαίανδρον καί εγγύς τών Παλατιών διάκειται, προσεκυρώθη δέ 

τη μονή |2 4 δια χρυσοβούλλου τοϋ άοιδίμου βασιλέως καί θείου τ(ής) βασιλεί(ας) 

μου κϋρ θεοδ(ώ)ρου | 2 5 Κομνην(οϋ) τοϋ Λάσκαρι, άνεθεωρήθη δέ καί π(αρά) τοϋ 

περιποθ(ή)τον θείου τ(ής) βασιλ(είας) μου, τοϋ πανυπερσεβάστου |2 β κϋρ Γε(ω)ρ-

(γί)ου τοϋ Ζαγαρομμάτου καί περιωρίσθη δι" εγγράφου αύτοϋ περιορισμού, όν δη 

δρισμ(ον) καί το |2 7 κϋρο(ς) εχειν ή β[ασι]λ(εία) [μου] διορίζεται καί πάντα τα τοϋ 

τοιούτου μετοχίου δίκαια έπί τε τοις ύποστατ(ικοϊς) καί τοίς | 2 8 Λροσκαθημένοις έν 

αύτώ παροίκοις καί δουλευταΐς· ή μονή τ(ής) ύπεραγί(ας) Θ(εοτό)κου 

τής |2 9 Κεχιονισμένης, ή καί αυτή πλησίον μεν τών Παλατιών διακειμ(έν)η, συστάσα 

δέ καί |a o βελτιωθεϊσα π(αρά) τ(οϋ) οικείου τή βασιλ(εία) μου Γε(ω)ργ(ίου) τοϋ 

Μονοχυτρακαί προσκυρωθεΐσα τή τ(ής) Πάτμου μονή δια τ(ής) | 3 1 δωρηθείσ(ης) 

αύτη δυνάμε(ως), δια χρυσοβούλλου τοϋ άοιδίμου βασιλέ(ως), αύθέντου καί θείου 

τ(ής) βασιλ(είας) μου |3 2 κϋρ Ίω(άννου) τοϋ Δούκα μετά πάντων των προσαρμο-

σάντων avrfj δικαίων καί προνομίων | 3 3 και καθώς εκεΐνο(ς) ταντην άποκατέστησεν, 

ήγ(ουν) παροίκ(ων), δουλευτών, αμπελιών, χωραφιών, |3 4 ή(γονν) τ(ής) Κουλούρας, 

τ(ής) Αίγας, τοϋ ά(γίου) Παντελεήμονος, τ(ής) Άσησοϋ και τών περί αυτά κ(α)τά 

τήν άρχαίαν τούτ(ων) νομήν |3 5 [καί] κ(α)τά τάς περιλήψεις τών προσόντ(ων) αύτη 

δικαιωμ(ά)τ(ων)• μετόχιον έν τή νήσω Κώ ή ύπεραγία Θ(εοτό)κος, | a 6 ή 

έκ τ(ής) τοϋ τόπου κλήσε(ως) έπονομαζομ(έ)νη τών Σπονδών, μετά πάντ(ων) τών 

αρχαίων τέ καί νέων δικαίων αύτοϋ, ή(γουν) χωραφί(ων) \:" τών έν τοις Περιπάτου, 

τοις Πετρορείοις καί τ(ής) Άντιμαχίας, τοϋ μύλωνος τοϋ περιελθόντος τή μονή έκ 

|38προσενέξεως τοϋ Διογ(έ)νους, τοϋ διακειμ(έ)νου έν τοις τοϋ Εύδρομαρίου καί τών 

έν αύτη προσκαθημ(έ)ν(ων) ξέν(ων) καί τω |8 β δημοσίω άνεπιγνώστ(ων) καί τών 

λοιπών αύτ(ής) δικαίων κ(α)τά τήν γεγονυϊαν π(ατ)ριαρχ(ικ)ήν παράδοσ(ιν) καί 

άποκατάστασ(ιν)· | 4 0 τα έν τή νήσω Λέρνη μετόχια, ών το μ(έν) εν έπδνομάζετ(αι) 

Παρθένι(ον), το δέ έτερον Τεμένια, μετά πάντ(ων) τών | 4 1 προσαρμοσάντ(ων) άνέ-

καθ(εν) αύτ(οϊς) δικαίων καί τών έν αύτ(οΐς) προσκαθημ(έ)ν(ων) παροίκ(ων) καί 

δουλευτών, άνεπιγνώστ(ων) όντων καί τούτ(ων) | 4 2 παντάπα[σ](ιν) τ[ώ] μέρει τοϋ 

δημο(σί)ου· έν τοις Φνγέλοις μετόχι(ον) ό άγιο(ς) Γε(ώ)ρ(γι)ος, μετά 
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πάντ(ων) τών δικαίων αύτοϋ· ταΰτα | " μ ε ν ούν είσι τά παλαιγενέσι δικαίοις προσαρ-

μόσ(αν)τα κτήμ(α)τα τή εύαγεστ(ά)τη τ(ής) Πάτμου μονή καί κρατύνει καί έπικυ

ροϊ | " ταύτη ή βασιλ(εία) μου τήν αυτών δεσποτείαν τέ καί κυοιότ(η)τα τω παοόντι 

χρυσοβ(ού)λλ(ω) λόγω αύτ(ής), κ(α)τά τ(ήν) άνέκαθ(εν) | r > κρατζ/σασαν νομήν 

προσεπιφιλοτιμεΐται δε τ ή τοιαύτη μονή ή βασιλεία μου κατ' Ιδίαν φιλοτιμίαν 

| 4 6 αντ(ής) καί ψυχικ(ής) αύτ(ής) ένεκα σ(ωτη)ρί(ας) διάτοϋπαοόντο(ς) χρυσο-

β(ον)λλου λόγου αύτ(ής), το χωράφιον το πλησιάζον μεν | 4 7 τω μετοχίω τ(ής) τοι-

αύτ( ης) μο(νής) τοϋ Πύργου καί έπόνομαζόμ(ε)νον ή Γωνία τοϋ Πετάκη καί συμ-

ποσούμ(ε)ν(ον) είς ποσότ(η)τα ζευγ(α)ρ(ίων) τεσσάρ(ων), | 4 8 [κατε]χ[ό]μ(ε)~ 

ν(ον) [δέ άρ]τί[ως παρά] τ(οϋ) μέρους τοϋ π(ερι)ποθ(ή)του γα(μβ)ροΰ τ(ής) βα-

(σι)λ(είας) μου, τοϋ πρωτοσε(βαστοϋ) κϋρ Μα(νουήλ) Κομνην(οϋ) τ(οϋ) Λάσκαρι-

αποσπά γ(άρ) | 1 9 αστό άπ' εκείνον ή βα(σι)λ(εία) μου καί προσκνροϊ τ(ο~ις) 

δικαί(οις) τοϋ τοιούτου μετοχίου τοϋ Πύργου καί διορίζετ(αι) άναποσπάστ(ως) 

)50 καί άναφαιρέτ(ως) κατέχεσθαι π(αρά) τ(οϋ) μέρους τ(ής) τοιαύτ(ης) μο(νής), 

ώσπερ ει μηδέ έκτό(ς) προσετέθη έκ νέου αλλ' άρχήθεν | 5 1 προσηνωμ(έ)νον ταύτη 

ετύγχανε \επί τούτοις οφείλ(ει) κατέχειν ή τοιαύτη μονή και ήν\ έδωρήα(α)το 

αυτή ή βα(αιλεί)α μον είς τ(ο) Μανδραγ( ούριον) \ γήν ζευγαριών πέντε·^ καθέ-

ξει τοίνυν ή τοιαύτη μο(ν)ή ταΰτα άνενοχλήτ(ως) πάντη καί άδιασείστ(ως) καί άνε-

πηρεάστως | 5 2 καί έκτο(ς) πάσ(ης) συζητήσε(ως) καί άπαιτήσι(ως), καθ(ώς) καί 

πρότ(ε)ρ(ον) κατείχε ταϋτα καί ένέμετο ή καί ισχυροτ(έ)ρ(ως) καί βεβαιοτ(έ)-

ρ(ως) τη | Μ δυνάμει τοϋ παρόντος χρυσοβ(ού)λλου λόγου τ (ης) βασιλ(είας) μου, δς 

καί άρραγ(ής) καί άπερίτρεπτο(ς) διαμένειν οφειλών | 5 4 είς τ(ον) αιώνα τον άπαντα 

έπεβραβεύθη τή τοιαύτη μο(ν)ή τ(ής) Πάτμου, γεγενημ(έν)ο(ς) κ(α)τά μήνα τον 

Μάιον, | 5 5 τ(ής) δεντέρ(ας) ίνδικτιώνος, τοϋ έξακισχιλιοστού έπτακοσιοστοϋ εξη

κοστού εβδόμου | 5 β έτους, έν ω καί το ήμέτερον ευσεβές καί θεοπρόβλητον ύπεσημή-

νατο | 5 7 κράτος f 

f Μιχαήλ έν Χ(ριστ)ω | '8 τω Θ(ε)ω πιστός βασι\ί9λενς και αυτοκράτωρ 

| β 0 'Ρωμαί(ων) Δούκας "Αγγε\Β1λος Κομνηνός δ Πα\^λαιολόγοςγ 

V e r s o : 
| 6 3 f Μιχαήλ f* τον ΣεναχηρεΙμ f 

Quae désuni m A edidimus littcris minoris ex B. 

3 προστιθεμένου ΑΒΓ : προστιθεμένης Δ MM || 4 προαείη ΑΒΓ : προάγει Δ MM || 6 πολυτρόπως ΛΒΓΔ : 

πολυπρόπως MM (cf. pag. 434) || 11 τής ΑΒΔ : om. Γ || 12 τοααϋτα ούν ΛΒΓΔ : τοσαΰτα μεν ούν MM || 

22 ταύτης A MM : αυτής ΒΓ : αυτής Δ | 31 αύτη ΑΔ : αύτώ ΒΓ : αύτη MM |' 33 άμπίλίιαν, χωραφιών 

ΑΒΙ'Δ : αμπελιών [και] χωραφιών MM || 36 τον ΑΓΔ MM : om. Β |Ι 36 επονομαζόμενη ΑΒΓΔ MM : ονομα

ζόμενη Δ || 39 γεγοννίαν ΑΓΔ MM : γεννίαν Β || 40 in Δ, ante τά, additio : έτερον μετόχιον εν τή νήσω Ναξία 

17 
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ίπ' ονόματι τιμώμενον τον δεσπότον Σωτήρος Χριστού προσόν τή μονή \\ 40 μετόχια ΑΒΓ MM : μετόχιον D ]| 

41 ανέκαθεν αύτοϊς ΑΒΓ MM : αύτοίς ανέκαθεν Δ || 46 ένεκα ΑΒΓ MM : ένεκεν Δ || 48 πρωτοσεβάστου ΑΒΓ 

MM : πρωτοσεκρέτου Δ || in Λ, supra lineas 51 -52, altera inanus addidit cinnabro : επί τούτοις οφείλει 

κατέχειν ή τοιαύτη μονή και ην έδωρήσατο αύτη ή βασιλεία μου εις το Μανδραγοΰριον γήν ζευγαριυ>ν πέντε : om. 

ΒΔ MM : έπί τούτοις οφείλει κατέχειν ή τοιαύτη μονή και &ν έδωρήσατο αυτήν ή βασιλεία μου εις τον Μανδρα

γονριον γήν ζενγαρίων πέντε Γ : επιτάττει [ή βααιλ]εία [μον] κατέχειν τήν τοιαύτην μον]ήν %}^ ] άπό [τ]οϋ 

ζ[ενγηλα]τ(είον) Μ[αν]δραγονρ( ί)ου γήν ζευγαριών πέντε D || 53 διαμίνιιν οφείλων ΑΓ MM : οφειλών μένειν 

Β || 55 feiTf'oaç AB MM : έκτης ΓΔ Ι, 57-62 Μιχαήλ έν Χριστώ .... ο Παλαιολόγος om. Γ l| v e r s o 

63 - 64 ora. Γ MM : [f olà τον]αΰτρά[τορος Μιχαήλ] τον Σεναχηρε'ιμ f D 

In Β, post κράτος, a d d i 11 ο : 

έχει τω μηνί Maim, Ίνδικτιώνος β' τον ,ςψίζ' Ιτ(ους) περιφέρ(ων) , nui τ(ήν) ύπογραφ(ήν) δι' ερυθρών γραμ-

μάτ(ων) τής θεί(ας) και βασιλ(ικής) χειρ(ός)' Μιχαήλ \ έν Χ(ριστ)ώ τώ Θε(ώ) πιατ(ός) βασιλεύς καί αύτο-

κράτ(ω)ρ 'Ρωμα'ι(ων) Δούκας "Αγγελ(ος) Κομνην(ος) | ό Ηαλαιολόγ(ος)' κάτωθ(εν) δέ έχων άπηωρημέν(ην) 

τήν χρυσην βούλλην δια τής βασιλικής όξύ(ας) μετάξε(ως) και έν τώ évi μέρει τ(ύν) Χ(ριστο)ν καθεζόμεν(ον) 

έπί θρόνου, θατέρω δέ τήν στήλην τοϋ βααιλέ(ως) ΰπογεγραμμέν(ην ) Ι καί δια τον πρωτοασηκρίτ(ης) Μι

χαήλ τοϋ Συνεχηρε'ιμ f f Τό παρ(ον) Ισον τοϋ θείου καί προακννητοϋ χρ(νσοβ)ονλλου άντιβαλ.(άη·) καί κατά \ 

πάντα ίσάζων εύρων ύπ(έγραψα) f [altera manu :] f ό ταπειν(ος) μ(ητ)ροπολίτ(ης) Μιλητ(ου) Νικηφόρος f 

In Δ li lulus : "Ισον άπαράλλακτον τον προσκυνητην χρυσοβούλλου τον ευσεβέστατου βασιλέως Μιχαήλ 

Δούκας 'Αγγέλου Κομνηνού Παλαιολόγου· et in fine, post Παλαιολόγος (1. 61 - 62 A), a d d i t i ο : άντεγράφθη 

το άνωθεν Ισον άπαραλλάκτως άπα τοϋ πρωτοτύπου κατά το Π80ύν έτος το σωτήριον εν τή Πάτμω κατά μήνα 

Ίοννιον ό 'Αρχιμανδρίτης και καθηγούμενος τής Πάτμου Γρηγόριος μαρτυρεί ότι Ισον εστί — Νικηφόρος ιερομό

ναχος καί γραμματικός τής Ιεράς τον εναγγελιστον 'Ιωάννου τον θεολόγου μονής μαρτυρώ ότι αντέγραψα τό 

άνωθεν χρυσόβουλλον άπαραλλάκτως άπό τοϋ πρωτοτύπου. 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. — 1. Το άντίγραφον Β πρέπει νά είναι σχεδόν σύγχρο-

νον τοϋ πρωτοτύπου, ώς καί τό Γ. Έλαχίστας Ιχουν μεταξύ των διαφοράς. Το Γ έχει ύπ' Οψιν 

το Α. Το Β παραλείπει τήν διά κινναβάρεως προστεθεΐσαν είς το πρωτότυπον φράσιν περί Μανδρα-

γουρίου, ή οποία δμως παραδίδεται ύπό τοϋ Γ. Οι MM εκδίδουν μάλλον έπί τή βάσει τοϋ Α (π.χ. 

ταύτης στ. 22), άλλα παραλείπουν τήν προσθήκην περί Μανδραγουρίου. Το Δ έγένετο το 1780 μ.έ 

σκοπόν δπως πç>oστε^fι φράσις περί τοϋ μετοχίου τής Νάξου, το όποιον είχε προσκυρο>θή τή μονή 

μεταγενεστέρως. 

2. Ή προσθήκη ή διαγραφή λέξεο« έπί τοϋ πρωτοτύπου διά κινναβάρεως δέν ήτο ασυνή

θης (πρβλ. ανωτέρω, έγγραφα ύπ' άρ. 11 καί 12). Ένταϋθα όμως ή προστεθείσα φράσις καθί

σταται ύποπτος, διότι : α' ) έχει γραφή διά διαφόρου ή τά κανικλώματα κινναβάρεως· β' ) δεν 

περιέχεται είς το κεκυρωμ,ένον άντίγραφον Β. 

ΣΧΟΛΙΑ.— 1. (στ. 26) : Γεώργιος 6 Ζαγαρομμάτης. — ΙΙερί τοϋ αξιωματούχου τούτου βλ. 

A h r w e i l e r , Smyrna, σελ. 1 7 7 - 1 7 8 , ένθα καί ή προγενεστέρα βιβλιογραφία, καί σχόλια 

έγγραφου ύπ' άρ. 64. 

2. (στ. 29) : η μονή Θεοτόκου τής Κεχιονισμένης. — Ή μονή αυτή εκείτο παρά τά Παλά

τια. Πολλά έγγραφα αυτής, κυρίως δωρητήρια ή πωλητήρια, περιήλθον είς το άρχεϊον τής μονής 
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Πάτμ»υ προερχόμενα έκ τής μητροπόλεως Μιλήτου, Λίμνης ή τής επισκοπής Ίεροϋ, ένθα ΰπήγετο 

ή μονί] τής Κεχιονισμένης, πριν ή ό αυτοκράτωρ 'Ιωάννης ό Βατατζής παραχώρηση ταύτην, ώς 

παραδίδει το έκδιδόμενον ένταϋθα εγγραφον (στ. 32), είς τήν μονήν Πάτμου ώς μετόχιον αυτής. 

Ή μονή άνεκαινίσθη παρά τοϋ Γεωργίου τοϋ Μονοχυτρά (συστάσα καί βελτι,ωθεισα, στ. 30' βλ. 

καί άρ. 25). Περί τοϋ επιθέτου Κεχιονισμένη b W i e g a n d (Miìet, II, σελ. 186) εξέφρασε 

την άποψιν ότι τοϋτο πραήλθεν έκ τοϋ κεχιονισμένη. Τήν έτυμολογίαν ταύτην άπέρριψεν ήδη ό 

Λάμπρος (NE 11, 1914, σ:λ. 330). Ιΐροσωνυμίαι ώς ή τής Κεχιονισμένης δέν είναι ασυνήθεις 

διά ναούς ή μονάς τιμωμέν«€ εις το όνομα τής Θεοτόκου. 'Αναφέρω ενδεικτικώς τήν έν Μικρά 

Άσί(χ ωσαύτως κειμένην μονήν Παναγίας τής Βρεχομένης, τής οποίας τήν υπαρξιν μαρτυρεί ένθύ-

μισις τοϋ κωδικός Paris. 479, τοϋ ΙΓ ' αιώνος (βλ. D a r r o u z è s , Asie Mineure, σελ. 31 ). 

Συναφή εξ άλλου εϊναι τά βυζαντινά επώνυμα Πεπαγωμένος, Κεκαυμένος κ.τ.τ. — Πλείονα περί 

τής μονής βλ. κατωτέρω, είς σχόλια έγγραφου ύπ' άρ. 25. 

3. (στ. 34) : Κουλούρας. . . 'Αγίου Παντελεήμονος, Άσσησοΰ. — Τ ά κτήματα ταΰτα μνη

μονεύονται ώς κτήσεις τής μονής Κεχιονισμένης καί άλλαχοΰ' βλ. π.χ. τον κατωτέρω έκδιδόμενον 

ύπ' άρ. 25 όρισμόν. Εις κτήματα τής περιοχής Άσσησοΰ, δωρηθέντα ή πωληθέντα τή μονή τής 

Κεχιονισμένης, άφοροϋν ιδιωτικά έγγραφα τοϋ 1214 (τά έν MM ύπ' άρ. 5 4 - 6 0 ) καί τοϋ 1236 

(MM, άρ. 68), έπικυρωθέντα ύπό κληρικών τής επισκοπής Ίεροϋ. 

4. (35 κέ.) : το εν Κω μετόχιον Θεοτόκου τών Σπονδών. — "II μονή τών Σπονδών είχε 

παραϊοθή μόλις πρό τίνος διά πατριαρχικού υπομνήματος τοϋ Αρσενίου Αύτωρειανοΰ (MM, σελ. 

193- 195), τον Μάιον τοϋ 1258, τή αιτήσει τοϋ καθηγουμένου τής μονής Πάτμου Γερμανού. 

Διά τοϋ παρόντος ό αυτοκράτωρ έπικυροϊ τήν δωρεάν κτημάτων τής Άντιμαχοίας, τών Πετρω-

ρείων καί τοϋ Περιπάτου (περί ών βλ. κατωτέρω, άρ. 26 καί 32). 'Αξίζει νά σημειωθή Οτι τινά τών 

κτημάτων τούτων ανήκον πάλαι ποτέ είς την μονήν Πάτμου, ώς κτήσεις τοϋ οσίου Χριστοδούλου 

(βλ. ανωτέρω, σελ. 39). — Περί τής μονής τών Σπονδών βλ. πλείονα κατωτέρω, έ'γγραφον 

υπ' άρ. 34, καί 'Ε. Κ α ρ π α θ ί ο υ, '// μοι<ή τών Σπονδών, Δωδεκανησιακον Άρχεϊον 2, 1956, σελ. 

3 - 25, Οπου όμως δέν γίνεται πάντοτε ορθή χρονολόγησις τών μνημονευομένων εγγράφων. — Πρβλ. 

καί Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος Χριατόδουλος, σελ. 172 κέ. 

Τό γεγονός ότι είς τό εγγραφον τοϋτο ή μονή τών Σπονδών μνημονεύεται ώς τό μόνον έν Κω 

μετόχιον τής Πάτμου επιτρέπει νά συμπεράνωμεν οτι κατά Μάιον τοϋ 1259 ή μονή άγιου Ιωάννου 

τοϋ Θεολόγου δεν κατεϊχεν εισέτι έτερα μετόχια έν τή νήσω ταύτη. 

5. (στ. 40) : h Λέρω δύο μετόχια. —Ταΰτα παρέμειναν εις τήν κατοχήν τής μονής Πάτμου 

άπό τής ιδρύσεως της μέχρι καί τής σήμερον. Πρβλ. σχόλια εγγράφου ύπ' άρ. 5. 

6. (στ. 42) : μετόχιον εν Φνγέλοις. — Περί τοϋ μετόχιον τοϋ αγίου Γεωργίου τοϋ Δυσικοϋ 

βλ. ανωτέρω, εγγραφον ύπ' άρ. 12 καί κατωτέρω, άρ. 62. 

7. (στ. 47) : χωράφιον η Γωνία τοϋ Πετάκη. — Περί τής δωρεάς τοϋ χωραφιού τούτου βλ. 

κατωτέρω τά έγγραφα ύπ' άρ. 29, 30 καί 67. 

8. (supraJIT. 51 ) ; γη είς το Μανάραγούριον. — Περί τοϋ κτήματος τούτου, το όποϊον φέ

ρεται ώς δωρούμενος διά τοϋ χρυσοβούλλου τούτου ό Μιχαήλ Η' εις τήν έν Πάτμω μονήν, δέν παρέ

χονται πλείονες μαρτυρίαι ύπό επισήμων έγγραφων τοϋ πατμιακοΰ αρχείου. Μόνον έν τή διαθήκη 

τοϋ καθηγουμένου Γερμανού (MM, σελ. 232, τοϋ 'έτους 1271) μνημονεύεται το ζενγηλατεϊον τοϋ 

Μανδραγουρίου ώς παραχωρηθέν παρά τοϋ αύτοκράτορος Μιχαήλ : γη ζευγαριών ηέντε καί είς τό 
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αυτόν χρυσόβουλλον κειμένη καί ορισμούς §ξ (στ. 46 - 47). — Περί ζευγαριών βλ. S υ h i 1 b a C h, 

Metrologie, σελ. 67. Πρβλ. καί άρ. 39, στ. 8 καί τά σχετικά σχόλια. 

9. (verso, στ. 6 3 - 6 4 ) : Μιχαήλ ό Σεναχηρείμ. — Ό D ö l g e r (Patmos, σελ. 350), παρα

συρόμενος έξ αναλόγων υπογραφών, άνέγνωσε καί συνεπλήρωσεν εσφαλμένως τό δι' υφάσματος 

κεκαλυμμένον πρώτον τμήμα τής υπογραφής τοϋ αξιωματούχου τούτου : [δια τοϋ] αοτρά[το-

ρος Μιχαήλ). . . Ώ ς απεδείχθη, μετά τήν γενομένην άποκόλλησιν τοϋ υφάσματος, ή υπογραφή 

έχει ώς έξης: f Μιχαήλ τοϋ Σεναχηρείμ f (βλ. σχεδίασμχ σελ. 139). Ό Μιχαήλ ούτος άνηκε πι

θανώς είς τήν γνωστήν οίκογένειαν τών Σεναχηρείμ, τής οποίας μέλη άνεδείχθησαν είς ανώτερα 

αξιώματα, ίδίςι κατά τόν ΙΓ ' αιώνα κέ. Αναφέρω ενδεικτικώς τον έπί Αλεξίου τοϋ Δ' Σεναχη

ρείμ, όστις προίστατο τοϋ θέματος τής Νικοπόλεως καί τοϋ όποιου τήν χήραν ένυμφεύθη όίδρυτής 

τοϋ μετέπειτα Δεσποτάτου τής 'Ηπείρου Μιχαήλ (βλ. Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ , Διοικητική Διαίρεσις, ΕΕΒΣ 

17, 1942, σελ. 240 κ έ . — N i c o l , Despotate of Epiriis, σελ. 13). Γνωστός ωσαύτως είναι ό 

Άγγελος Σεναχηρείμ, πιγκέρνης έπί Ανδρόνικου τοϋ Β'. 

Ό Μιχαήλ Σεναχηρείμ διετέλεσε προποασηκρήτις είς τήν αύλήν τοϋ Μιχαήλ Η'. Βλ. ίδιόχει-

ρον ύπογραφήν αύτοϋ είς τό κατωτέρω έκδιδόμενον ύπ' άρ. 30 εγγραφον : f δια τοϋ πρωτοασηκρή-

τις Μιχαήλ τοϋ Σεναχηρείμ f (ΟΊ Miklosich καί Müller, σελ. 214, ανέγνωσαν ουχί ορθώς : δια 

τον προ)[τοστράτορος] Μιχαήλ τοϋ Σεναχηρείν). 

Ό Παχυμέρης χαρακτηρίζει τούτον ώς ευ τών λόγων καί τών νόμων έχοντα (τόμ. Α', 

σελ. 92). Ούτος ήτο, ώς φαίνεται, καί διδάσκαλος τής ρητορικής (βλ. NE 7, 1910, σελ. 31). 

Μνημειώδης έ'χει παραμείνει ή ύπό τοϋ Παχυμέρους παραδιδομένη φράσις τοΰ Σεναχηρείμ, λεχθεϊσα 

6τε ούτος έπληροφορήθη τήν άνακατάληψιν τής βασιλευούσης : τοϋ AOCTOÜ καλόν τις μή ελπιζέτω, 

επεί 'Ρωμαίοι καί αύθις πατοϋαι Πόλιν (τόμ. Α', σελ, 149). 'Ορθώς διέγνωσεν ή A h r w e i l e r 

(Smyrne, σελ. 3 - 4 ) το ακριβές νόημα τών λόγων τούτων, διά τών οποίων ό Μιχαήλ έπεθύμει 

νά τονίση δτι ή άνακατάληψις της Κωνσταντινουπόλεως έσήμαινε διά τους Παλαιολόγους μεταβο-

λήν τών πολιτικών των προσανατολισμών, καί δτι, κατά συνέπειαν, έμελλε νά μειωθή τό ενδιαφέ

ρον των διά τήν Μικράν Άσίαν, ή οποία, έγκαταλειφθεϊσα είς τάς τύχας της, περιήλθε μετ' ολίγον 

είς τους Τουρκομάνους. — Ό Μιχαήλ είχε λάβει σύζυγον έκ τής οικογενείας τών Φιλανθρωπηνών 

(Παχυμέρης, τόμ. Α', σελ. 109-110). 

Περί διαφόρων Σεναχηρείμ, μελών τής αυτής ϊσως οικογενείας, καί περί τής πιθανής αρμενι

κής της καταγωγής βλ. Κ a i d a n , Armjane e soslave..., Έρεβαν 1975, σελ. 35-36. Είς τους 

έκεΐ αναγραφόμενους Σεναχηρείμ πρέπει νά προστεθή καί ό Μιχαήλ τοΰ ένταϋθα εκδιδομένου χρυ

σοβούλλου. 



15. ΧΡΥΣΟΒΟΥΑΛΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ Β' ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 

χρυσόβονλλος λόγος (στ. 16, 48 καί 56) Νοέμβριος, ίνδ. ς-' 

6801 ( = 1292) 

Ό αυτοκράτωρ έπικυροϊ πάσας τάς κτήσεις τής έν Πάτμω μονής, ήτοι τήν νήσον Πάτμον 

καί νησίδια τίνα, τό μετόχιον τοϋ Πύργου, μετόχια έν Κω, Λέρω καί έν Φυγέλοις, ώς καί φορο-

λογικάς άπαλλαγάς τών κτήσεων τούτων καί τών έν αύταϊς πάροικων. 

ΙΙΑΡΑΑΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ·— Τό εγγραφον σώζεται έν πρωτοτυπώ και εις τρία αντίγραφα. 

Α. Πρωτότνπον (άρχεϊον Μονής, άρ. 19). — Περγαμηνή παχεΐα, χρώματος λευκού προς τό 

ύποκίτρινον. Διαστάσεις σωζόμενου τμήματος: 0,89x0,37. Γεγραμμένη επιφάνεια: 0,57/0,66Χ 

0,285. Περιθώρια αριστερά (0,045) καί δεξιά (0,040).—Αποτελείται έκ δύο τεμαχίων (0,30/0,59)· 

τό άνω έκολλήθη έπί τοΰ κάτω. Μελάνη : α') μαύρη, ελαφρώς έξίτηλος, ή τοΰ κειμένου· β') διά 

κινναβάρεως αί λέξεις: λόγου (στ. 48), λόγος (στ. 56), Νοέμβριον (στ. 58), &κτης (στ. 59), πρώ

του (στ. 60) καί ή υπογραφή τοΰ αύτοκράτορος (στ. 62 - 65). — Γραφή ομοιάζουσα προς τήν τής 

αυτοκρατορικής γραμματείας Μιχαήλ Η' τοΰ Παλαιολόγου (χαρακτηριστικά β καί γ).—"Ιχνη 

14 οριζοντίων διπλώσεων. — Διατήρησις μετρία: άκέφαλον (ελλείπει τό έν τρίτον περίπου τοΰ 

εγγράφου)· έκ τοϋ σωζόμενου τμήματος ελλείπουν τεμάχια άνω δεξιά έκ τοϋ κειμένου (είς τό 

δψος τών στ. 22-37) καί αριστερή μικρόν τεμάχιον έπί τής άγραφου επιφανείας (στ. 32-35)· 

μυόβρωτον, κηλίδες έκ κινναβάρεως· όπαί διά τήν μήρινθον μή σωζόμενης σφραγϊδος. Τό εγγραφον, 

πλην τοϋ τμήματος ένθα έπί τοΰ νώτου ή μονοκονδυλιά, έκολλήθη μεταγενεστέρως έπί υφάσματος. 

Σ η μ ε ί ω μ α σύγχρονον, έπί τοϋ νώτου : έπί τοΰ κολλήματος, ή μονοκονδυλιά : / τοΰ πρωτο-

σεβαστον, πρωτοβεστιαρίου καί μεγάλου λογοθέτου Θεοδώρου τοϋ Μουζάλωνος f '. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α μεταγενέστερα έπί τοΰ νώτου : α') (χειρ Φλωρίδου) Περί τών μετοχιών της 

Λήμνου καί τής Λέρου, Κω | καί Νάξον β') 19· γ') 32' δ') (διά μολυβδίδος) 'Ανδρόνικου τοϋ 

Παλαιολόγου. 

Β. Κεχυρωμένον άντίγραφον ΙΓ' al. (άρχεϊον Μονής, άρ. 33) .— Περγαμηνή, χρώματος 

ύποκιτρίνου. Διαστάσεις : 0,85x0,28. Γεγραμμένη επιφάνεια: 0,82x0,22. Περιθώρια αριστερά 

(0,03) καί δεξ^ (0,03). — Μελάνη: α') μαύρη ή τοϋ κειμένου· β') ολίγον βαθύτερα εις τήν ύπο-

γραοήν (στ. 58-59) : ό Έρνθρ(άς) επίσκοπος [ Γρηγόριος f· γ') δι' άλλης μελάνης, έξηνθημένης, 

ή υπογραφή (στ. 61) : f Νήφων f [επίσκοπος Κ ω ] . — Γραφή Ι Γ ' αιώνος, ομοιάζουσα προς τήν 

τής αυτοκρατορικής γραμματείας. — 'Ορθογραφία. 'Ολίγα υπογεγραμμένα ι. Συνήθεις συντμήσεις. 

Πολλαί όριζόντιαι διπλώσεις. — Διατήρησις αρίστη : ελαφρώς μυόβρωτον. 

1. Έκ παραδρομής ό D ö l g e r (Patmos, σελ. 353 καί Regesten, άρ. 2149), άνέγνωσε : f διάτοϋ πρω-
τοσεβαστοϋ,.. 
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Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοϋ νώτου : α') σύγχρονον, δι' άλλης χειρός, έξίτηλον : το Ίσον τ(οϋ) 

χρυσοβούλλου τ(οϋ) εν βααιλεϋσιν άγί(ου) Άνδρωνίκ(ου) τ(οΰ) Παλαιολ[όγου]' β') μεταγενέστε-

ρον : καί Άγαθονίαη· γ') διά χειρός Φλωρίδου : "Ισον χρυσοβούλλ,ου Ανδρόνικου Βασιλέως περιέ

χον δια τήν Πάτμον \ Λειψών, Άγαθονήσιον, δια τον περί τον Μαίανδρον Πύργον μ(ετά) τών | 

προσόντων αύτώ δια τα εν τη Κω μετόχια, δια τα έν τη Λέρω μετόχια Παρθένων καί Τεμέ-

νια· δ') άντεγράψη, αριθ. 2 (χειρ Φλωρίδου)· ε') άρ. 33 (χειρ Σακκελίωνος)· ς·') διά μολυ-

βδίδος: αα 193. 

Γ. Κεχυρωμένον άντίγραφον IH' αί. (άρχεϊον Μονής, άρ. 34). — Χάρτης στιλπνός, χρώ

ματος ύπολεύκου. Διαστάσεις : 0,635 Χ 0,470. Γεγραμμένη επιφάνεια: 0,41x0,40. Περιθώρια 

αριστερή (0,02) καί δεξιοί (0,05). — Μελάνη: α') μαύρη ή τοΰ κειμένου και ή τής υπογραφής 

τής κειμένης είς τό κάτω μέρος τοΰ έγγραφου (στ. 30) : Νικηφόρος ιερομόναχος καί γραμματικός 

τής ιεράς τοΰ ευαγγελιστοϋ 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου μονής μαρτυρώ δτι αντέγραψα το άνωθεν χρυ

σόβουλλον άπαραλλάκτως άπα τον πρωτοτύπου' β') διά βαθυτέρας μελάνης ή φράσις (στ. 28 - 29) : 

άντεγράψη το άνωθεν χρυσόβουλλον άπαραλλάκτως άπό τοϋ πρωτοτύπου κατά το 1780ÒV έτος το 

αωτήριον κατά μήνα Ίούνιον εν Πάτμο) | ό αρχιμανδρίτης καί καθηγούμενος τής Πάτμου Γρηγό-

ριος μαρτυρεί δτι ίσον εστί. — Γραφή I H ' αί. — 'Ορθογραφία.—"Ιχνη μιας καθέτου καί δύο ορι

ζοντίων διπλώσεων.—Διατήρησις αρίστη : μικρά τις όπή έκ τής διπλώσεως. — Κάτω δεξιά, εις 

τό υψος τών στ. 23 - 28, αποτύπωμα σφραγϊδος (διαμέτρου 0,045) φέρον είς τό μέσον παράστασιν 

'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου, ύπαγορεύοντος εις τον Πρόχορον, καί, είς τήν περιφέρειαν, τήν έπιγραφήν : 

ή άποκάλυψις αγίου 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου. 

Έ ν τώ κειμένω τοϋ αντιγράφου τούτου, μετά τήν λέξιν πατριάρχου τοΰ στ. 35, ακολουθεί ή 

φράσις : έτερον μετόχιον εν | τή νήσω Ναξία έπ' ονόματι τιμωμένου τοϋ δεσπότου μου Σωτήρος 

Χρίστου κλπ. Περί τής αυθαιρέτου προσθήκης έν τή νήσω Ναξία βλ. κατωτέρω Διπλωματικάς 

Παρατηρήσεις. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοΰ νώτου : α') σύγχρονον : "Ισον άπαράλλακτον θείου καί προσκννητοϋ 

χρυσοβούλλου τοϋ μακάρια τή λήξει γεγονότος αγίου βασιλέως ημών 'Ανδρόνικου Κομνηνού τοϋ 

Παλαιολόγου, ετών υπάρχον 487' κάτωθεν, διά τής αυτής χειρός, ή αριθμητική πράξις : Ζ???. 

β') μεταγενέστερον : αρ. 34 (χειρ Σακκελίωνος) · γ') αα 179. ~487 

Δ. Άπλονν άντίγραφον ΙΘ' αί. (άρχεϊον Μονής, άρ. 38). — Δίφυλλον, γεγραμμένον κατά 

τά φύλλα 1ν καί 2Γ. Χάρτης στιλπνός, χρώματος ύπολεύκου. Διαστάσεις: 0,32x0,22. Γεγραμ

μένη επιφάνεια : 0,27x0,19. Περιθώρια αριστεροί (0,02) καί δεξιά (0,01). — Μελάνη μαύρη. Γραφή 

ΙΘ' αί. — "Ιχνη μιας καθέτου καί μιας οριζόντιας διπλώσεως. Διατήρησις άριστη: στίγματα έκ 

τής νοτίδος. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α μεταγενέστερα έπί τοΰ φ. 2ν : α') άρ. 36 (χειρ Σακκελίωνος)· β') α.α. 183 

(διά μολυβδίδος). 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ. — M M , σελ. 236-237, άρ. 100. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — D ö 1 g e r, Regesten, άρ. 2149. — Τ ο ΰ α ύ τ ο ϋ , Patmos, σελ. 253 - 254. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ. — Ή προς τον Κύριον διάπυρος αγάπη εϊναι άπότισις οφειλής, έκδηλου-

μένη δι' έργων, ιδία δέ δι' ευεργεσιών προς εκείνους οι όποιοι προετίμησαν τόν μοναχικόν βίον 



15. ΧΡΥΣΟΒΟΥΛΛΟΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ Β' ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ (1292) 135 

(στ. α - θ). Ούτω καί ό αυτοκράτωρ επιθυμεί όπως βοηθήση τους μονάχους τής νήσου Πάτμου 

(στ. ι - ιζ). — Προς τοϋτο χορηγεί είς αυτούς, τή αιτήσει των, τον παρόντα χρυσόβουλλον λόγον, 

δυνάμει τοΰ όποιου Ιπικυροΰνται καί άνανεοΰνται πάσαι αί κτήσεις τής μονής καί αί φορολογικαί 

άπαΜαγαί των (στ. ιζ - κα). "Επεται άπαρίθμησις τών κτήσεων : 

Ή νήσος Πάτμος καί τά περί αυτήν δύο νησίδια, ή Λειψώ καί τό ΆγαΟονήσιον (στ. 1 - 2). 

Περί τον Μαίανδρον, μετόχιον ό Π ύ ρ γ ο ς , μετά τών κτήσεων αύτοϋ, έν αΐς καί ή Γωνία 

[τοΰ Πετάκη] (στ. 2-5) . 

Έ ν Κ ω : μετόχιον τής Θεοτόκου, τής ονομαζόμενης τών Σπονδών, κατέχον χωράφια έν τοϊς 

Περιπάτοις, τοις Πετρωρείοις καί τήν Άντιμάχειαν, μΰλον έν τοϊς τοΰ Εύδρομαρίου καί πάροικους 

(στ. 5 - 11). — "Ετερον μετόχιον, τό τοΰ Άλσους, τό όποιον περιήλθε προσφάτως πάλιν είς τήν 

μονήν Πάτμου, δυνάμει πατριαρχικού γράμματος (στ. 12-15). — Μετόχιον έπ' ονόματι τοΰ Σω-

τήρος Χρίστου, περιελθόν είς τήν έν Πάτμω μονήν δυνάμει γράμματος τοΰ πατριάρχου 'Αρσενίου 

[τοΰ Λύτωρειανοϋ] (στ. 15-17). 

Έ ν Λ έ ρ ω : δύο μετόχια, τό Παρθένων καί τά Τεμένια, μετά κτημάτων καί πάροικων 

(στ. 17-20). 

Έ ν Φ υ γ έ λ ω : μετόχιον τοΰ άγιου Γεωργίου (στ. 21-22). 

Πάντα ταΰτα θά κατέχη και 0ά νέμηται ή μονή ανενόχλητος" ουδείς δικαιούται νά εΐσέλθη 

εντός τών κτημάτων τούτων προς έπιβολήν οιασδήποτε βλάβης ή επιβαρύνσεως· ό τοιοΰτος πρέπει 

νά άποπεμφθή δυνάμει τοϋ παρόντος χρυσοβούλλου (στ. 22-35). — Διά ταΰτα έγένετο ό παρών 

χρυσόβουλλος λόγος (στ. 35 - 38). 

Χρονολογία (στ. 38-40). 

'Υπογραφή τοϋ αύτοκράτορος (στ. 42-45). 

Έπισήμανσις Θεοδώρου τοΰ Μουζάλωνος (verso, στ. 46). 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.—α') γράμμα τοΰ άγιωτάτου μου πατριάρχου (στ. 34) : 

Πρόκειται περί σωζόμενου έγγραφου τοϋ πατριάρχου Αθανασίου (MM, σελ. 240-41), διά τοΰ 

όποιου ούτος παρεχώρει έκ νέου τό μετόχιον τοΰ Άλσους είς τήν έν Πάτμω μονήν. Τό εγγραφον 

τοϋτο εξεδόθη (βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος Χριστόδου/.ος, σελ. 177, σημ. 4) μετά τό 1289 καί πρό 

τσΰ Νοεμβρίου 1292, πιθανώτατα δέ τόν Μάιον τοΰ 1292. Τήν χρονολόγησιν ταύτην απεδέχθη 

καί ό L a u r e n t (Regestes, άρ. 1550). 

β') γράμμα τοΰ πατριάρχου Αρσενίου (στ. 36) : πρόκειται περί σωζόμενου έγγραφου τοΰ 

πατριάρχου Αρσενίου τοΰ Αύτωρειανοϋ (MM, σελ. 205 - 206). Διά τοΰ έγγραφου τούτου, τό όποιον 

ούδεμίαν χρονολογικήν έ'νδειξιν φέρει, ουδέ άλλην ενδειξιν περί τοϋ άπολύσαντος τοΰτο πατριάρχου, 

παρκχωρεϊτο είς τήν έν Πάτμω μονήν τό μετόχιον τοΰ Σωτήρος Χρίστου μετά τό 1258 καί πρό τοΰ 

1263 ( Β ρ α ν ο ύ σ η , αυτόθι, σελ. 175- 176. — L a u r e n t , Regestes, άρ. 1346). 

''Ω τό τής άγάπ(ης) τ(ής) Λρο(ς) τ(ον) κοιν(άν) δεσπότην διάπυρον παρά τοσοϋτον γέγονε 

|β γνήσιον ώς εκείθεν αύθις το πολύ τ(ής) μακαρί(ας) άγατίήσεως δέξασθαι |Υ καί μόνω τα τον πόθου 

μυστήριον πάνδημον τελέσαι κλήσε(ως) γνώρισμα | 5 τίνα τις ειπών άνάπτειν τον πόθον μέτρια καί 

λέγειν καί ποιεϊν νο\"μισθήσεται' φ δέ τα τον πόθου μηδέ πέψυκεν άξίοις μετρείν Ι* πόθεν αν τις 

καί παρά τών έργων το εικός εκπληρώσειεν αλλ' επειδή |ί μή προ(ς) αυτόν εκείνον δύ· 
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ναιτ äv τ( ις) που δη και πρό( ς) τιν(ας) αποτίσει τήν όφειλήν, Ιστούς όσημέραι τούτω προαανέχειν 

έλομένονς παραδραμών ποϋ δε |* μάλλον καί άποδούς πρεπόντως αΛοδοίη καί αύτώ γε κατά σκοπον 

μή | ς τούτους εύ~ Λοιεϊν προελόμενο(ς)' τοίνυν καί ή εκ Θ(ε)ον βασιλεία μου τά τε άλλα | ι α περί τήν 

εκείνου σεβασμίαν μονήν, ήν ή νήσος Πάτμος έπί τώ θείω φέρει τούτου |ιΡ όνόμ(α)τ(ι), φιλοδώρως 

εσχε και προμηθ(ώς) καί δη καί νΰν τοις έν αυτή φιλο\^σοφοΰσι τά πν(ενματ)ικά και μετάρσια 

πασαν μεν τήν έκ τών κάτω τύρβην περιαιρει \ιδ προ(ς) δε τήν ανω ταύτην καί θεοφιλή πορείαν ελευ

θέρως εχειν ανίησι μηδένα | l e τούτοις όχλον έπιπίπτειν έξωθεν προνοουμένη τών ταπεινών, μηδέ 

| ι? τών κάτω συρομέν(ων) καί βριθόντ(ων) επί τα πρόσγεια' επιχορηγεί γαρ τούτοις τον 

|1^ Παρόντα χρυσόβ(ου)λλον λόγον αυτής, ώς ήτήσαντο, καί δι αύτοϋ Λροστάσσει τε και | , τ | παρακε-

λεύεται πάντα τα προσόντα τή τοιαύτη σεβάσμια μονή καί ες δεΰρο \Λπαρ' αυτής κατεχόμενα 

κατέχεσθαι εις τό εξής παρ' αυτής, ωσπερ δή | κ καί μέχρι τοϋ νΰν, διατηρούμενα εις το παντε

λές ανενόχλητα τε και αδιάσειστα, προ(ς) δέ [*α καί αναφαίρετα, à δή και κατά μέρος εχουσιν 

οντω- ή δηλωθείσα νήσος τής Πάτμου | χ κατά τήν καθόλου δεσποτείαν και κυριότ(η)τα, ώς ευρί

σκεται κατεχόμενη παρά τών μονάχων Τά περί | 2 αυτήν δύο νησίδια, τό τ(ής) Λειψούς και to 

Άγαθονήσίον μετόχιον περί τον Μαίανδρον | 3 ό Πύργος μετά τών προσόντων αύτώ δίκαιων και 

τό | 4 πλησίον τούτου χωράφιον τό τής Γωνί(ας) έπονομαζομενον, ωσεί ζευψγαρί(ων) όν τεσσά-

ρ(ων)~ μετόχιον έν τή νήσω Κώ, επ ονομ(α)τι Τΐμώμεν(ον) f τής πανυπεράγνου μου δεσποί-

νης κοί θεομήτ(ο)ρος και επικεκ[λημένον των] |7 Σπονδών μετά των προσόντ[ων] αύτώ 

δικαίων, ή(γουν) τών χωραφιών \*τών εν τοις Περιπάτοις, τοις Πετρωρείοις καί τοις 

τής Άντΐμαχεί(ας), έτι δέ | 9 και τον μύλωνος τοϋ περιελθόντος τή μονή εκ προσε[νέ-

ξε(ως) τοΰ] | 1 0 Διογένους και διακειμένου εν τοις τοϋ Εύδρομαρίου καί τών έν τώ αύτώ 

Ι" με]τοχίω προσκαθημένων ξένων και τώ δημοσίω άνε[πιγνώστ( ων )· | 1 2 εν] τ [ή] 

αυτή νήσω Κώ έτερον μετόχιον, λεγόμενον τον "Αλσους μετά των \η πο[ο]σόντων αντώ 

δικαίων, δπερ ή*ν μεν πάλαι ποτέ τής μον(ής), \u [πρ]οσεκνρώθη δε άρτίως αυτή και 

δια γράμματ(ος) τοΰ άγιωτ(ά)του μου |1 5 [δ]εσπότου, τοϋ οικουμενικού π(ατ)ριάρχον 

έτερον μετόχιον επ όνύμ(α)τ(ι) τιμώμενον | Ι δ τοΰ δεσπόζον μου Σ(ωτή)ρ(ος) Χ(ρι-

στο)ϋ, προσόν τή μονή δια γράμματο(ς) τοϋ άγιωτ(ά)τον |1 7 π(ατ)ριάρ[χου εκ]είνου 

κϋρ Άρσενίον τα εν τή νήσω Αέρνω δύο μετόχια |1 8 τής αυτής σεβασμί(ας) 

μονής, ών το εν επονομάζεται Παρθέν(ιον), το δε έτερον | 1 9 Τεμένεια, μετά τών 

προσόντων αύτοϊς ανέκαθεν δικαίων και τών \20 εν αύτοΐς προσκαθημένων πάροικων 

και δουλευτών καί εις το\?ι Φύγελον μετόχιον επ'ονόματι τιμώμενον τοϋ 

μεγάλομάρτ(υ)ρος αγίου μου \S1 Γεωργίου- ταΰτα τοίνυν πάντα καθέξει και 

νεμηθήσ(ε)ται, ώς δεδήλωται, ή \η ρηθείσα σεβάσμια μονή ανώτερα πάσηα επήρειας 

και διοχλήσ(εως) |Μ καί. ούχ εξει τις επ αδείας πόδα εν αντοΐς παραβάλλειν, 

ώς τ | i 5 επάγειν αντοϊς βλάβην τε και λύμην όποιανδήτινα' αλλ' δστ(ις) αν |*'6 ο ταΰτα 

πράττειν εϊη σκοπούμενος, άποπεμψθήσεται τέλεον καί άπο\27σοβη[0]ΐ'][σε]ται τή 

δυνάμει και Ισχνι τον παρόντος χρυσοβούλλου | ? 8 λόγον τής βασιλείας μον βονλεται 

γαρ αντη πάσης |2 9 άπολαύειν άνενοχλησίας τε και ανέσεως τα τή τοιαύτη σεβάσμια 
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| 3 0 προσόντα μονή και μήτ επήρειαν αύτοΐς επάγεσθαι, coç δεδήλωται, \Λ1 μήτε 

αλλην τινά κατατριβήν και έπίθεσιν και δς αν τοις ενταύθα | j a ενσημαινομένοις τε 

και διαταττομένοις εντενξοιτο, είτε \3i τών τοϋ δημοσίου εϊη. εϊτε δή τις και άλλος, 

οϋδεν αντοϊς |3 4 απεναντίας πράττειν Ισχύσει, άλλα στέρξει τούτοις και εμμένει |:|Ä καί 

παραδραμεΐται τά τοιαύτα κτήματα αδιάσειστα· επί | 3 6 τούτω γαρ καί εγεγόνει ό 

παρών χρυσόβονλλος λόγος |37 τής βασιλείας μου τή διαληφθείση ταύτη σεβάσμια 

| Λ μονή, εκτεθείς και απολυθείς κατά μήνα Νοέ(μβ)ρ(ιον) τής ενιστα\™μένης έκτης 

επινεμήσεως τοϋ έξακισχιλιοστού \1{) όκτακοσιοστοΰ πρώτον έτους, έν ώ καί το ήμέ-

τ(ε)ρον | " ευσεβές και θεοπρόβλητον νπεσημύ/νατο \i! κράτος. 

f 'Ανδρόνικος εν Χ(ριατ)ώ τώ |13 Θ(ε)ώ πιστό; βασιλεύς και αντοκρά-

|44τωρ 'Ρωμαί(ων) Δούκας "Αγγελος Κο\Ι6μνηνος è Παλαιολόγος f 

V e r s ο : 
|4<î f τον πρωτοαεβαατοΰ, πρωτοβεστια(ρί)ον καί μεγ(ά)λον λογοΰ(έ)τον 

Θεοδ(ώ)ρ(ου) τοϋ Μουζάλωνος f 

Quae desunt in A edidimus litteris minoris ox B. 

ζ τιν(ας) : τίνα MM \\<-& κατέχεσθαι είς τό έξης : κατέχεσθαι καί εις τα έ{ής MM || 3 αυτώ Α : αυτί] Β 

MM || 6 τή νήσω Α · τη νήσφ Β MM || 9 τή μονή : τή μονή Β MM || 21 Φνγελον Α Φύγελλον MM || 

23 ζτβείαα A MM : τοιαύτη Β || 28 αύτη Α ' αϋτη Β || 32 έντεύξοιτο A MM . έντεύξαιτο Ì3 ]' 4(5 (verso) 

τοΰ πρωτοαεβαατοΰ. .. Μαυζάλωνος οιη. Β MM || 

In Β (ante é τα τής αγάπης. ••) t i t u l u s : f το ίσον θείου καί προσκυνητον χρυσοβούλλου τοϋ έν 

βασιλεναι χριστοποθήτον καί χριατομιμητοΰ αγίου | βασιλέως ημών τοΰ κρατίστον καί θεοψρουρήτου Ανδρόνι

κου Κομνηνού τον Παλαιολόγου f. In fine (post κράτος, 1. 42 ) a d d i t i ο : είχε καί ύπογραψήν διά κιννα

βάρεως | τής σεβαστής καί θείας χειρός Άνδρόνιχος έν Χριστώ τω θεώ πιστός βασιλεύς και αυτοκράτωρ | 

'Ρωμαίων Δούκας "Αγγελος Κομνηνός ό Παλαιολόγος f \ f τύ παρόν Ισον μετά τοΰ πρωτοτύπου αντοϋ 

ένεγχΰέ,' τή ημών ταπεινάτητι, άντιβληθέν καί κατά | πάντα ίΰάζον ενρεθεν, υπεγράφη βεβαιώσεως 'ένεκα [altera 

manu :] f Ό Έρνθρ(άς) επίσκοπος \ Γρηγόριος f [aitera manu:] f τό ίσον τοΰ χρ[υσοβού]λλου το αυτό γρα-

φέν διά τής θείας βασιλικής χειρός | Άνδρώνικος έρ Χριστώ τω Θεώ πιστός βασιλεύς υπεγράφη κ[ ]φωνα 

επισκόπου νήσου Κώ [altera manu :] Νήφων f 

Π Λ Ρ Α Τ Η Ρ Π Σ Ε Ι Σ 

AIIIAQMATIKAI ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. — Π α ρ ά δ ο σ ι ς τ ο ΰ κ ε ι μ έ ν ο υ . — Τ ο κεκυρωμέ-

νον άντίγραφον Β πρέπει να είναι περίπου σύγχρονον τοϋ πρωτοτύπου, ώς δεικνύουν λόγοι παλαιο-

γραφικοί (γραφή, κλπ.) καί προσωπογραφικοί. Πάντως έγένετο οπωσδήποτε προ του 1329 (βλ. 

κατωτέρω, σχόλιον ύ π ' άρ. 6). — Δέν γνωρίζομεν αν έσκεμμένως ή έκ παραδρομής είς το άντί

γραφον Γ αναγράφεται τό έν Κ ώ μετόχιον τοΰ Σωτήρος Χρίστου, ανήκον κατά τον Ι Γ ' αί. είς 

τήν μονήν Πάτμου, ώς κείμενον έν Ν ά ξ ω . Έ ν τ ω άρχειοφυλακείω τής Πάτμου σώζονται έγγραφα 

έκ μετοχίου τής μονής, κειμένου έν Νάξω άπό τοΰ Ι Ζ ' αιώνος κέ. — Είς το κριτικόν υπόμνημα 

δέν έκρίναμεν σκόπιμον νά καταγραφούν αί γραφαί τών πολύ μεταγενεστέρων αντιγράφων Γ καί Δ. 

18 
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ΣΧΟΛΙΑ.— 1· Έπισημαίνομεν τό γριφώδες ρητορικόν ύφος τοϋ προοιμίου τοΰ χρυσοβούλ

λου τούτου. 

2. Περί τών έν στ. 20-30 μνημονευομένων κτήσεων τής έν Πάτμω μονής βλ. ανωτέρω, 

σχόλια, εγγράφου υπ' άρ. 14. 

3. (στ. 32 - 35) : Το έν Κω μετόχιον τοΰ "Αλσους. — Ώ ς εϊδομεν ανωτέρω (σελ. 131, άρ. 14), 

ή μονή Πάτμου τό 1259 κατεϊχεν έν Κω μόνον Ιν μετόχιον, τό τής Θεοτόκου, τής επιλεγόμενης 

τών Σπονδών. Ή μονή τοϋ "Αλσους, κειμένη παρά τό άρχαϊον Άσκληπιεΐον, προσεκυρώθη είς 

τήν μονήν Πάτμου ώς μετόχιον αυτής μετά τό 1263, ότε έγένοντο δύο άπογραφαί ύπό Λέοντος 

τοΰ Έσκαμματισμένου (βλ. κατωτέρω, έγγραφα ύπ' άρ. 68 καί 69). Έν τοις έγγράφοις τούτοις 

μεταξύ τών έν Κώ κτήσεων τής μονής Πάτμου απαριθμείται καί ή μονή τοΰ "Αλσους. Πλείονα 

περί ταύτης είς σχόλια έγγραφου ύπ' άρ. 34. — Πρβλ. Κ α ρ π α θ ί ο υ , Ή μονή τοϋ "Αλσους, σελ. 

133 κέ. — Β ρ αν ο ύ ση, "Οσιος Χριστόδουλος, σελ. 175 κέ. 

4. (στ. 36-38) : Ή έν Κώ μονή τον Σωτήρος Χρίστου. — Ή μονή αύτη, γνωστή καί ώς 

μονή τοΰ Άμπελά, έκ τοΰ ονόματος τοΰ κτήτορος αυτής (βλ. άρ. 69 καί 70), κεϊται έπί τοΰ Ορους 

Δικαίου, έδωρήθη δε είς τήν μονήν Πάτμου ύπό τής αυτοκράτειρας Θεοδώρας, συζύγου τοϋ Μι

χαήλ Η', είς ην άνήκεν ή K£k, ψυχικής ένεκα σωτηρίας αυτής, καί παρά τοΰ πατριάρχου Αρσε

νίου, δια τήν επισνμβάσαν τή μονή [Πάτμου] συμφοραν άπα τών κατά θάλατταν πειρατών (MM, 

σελ. 206), έπί ηγουμένου Γερμανοΰ (βλ. μνημονευόμενα έ'γγραφα καί σχόλια έγγρ- ύπ' άρ. 32 καί 

70) μετά το 1258 καί πρό τοϋ Μάιου 1263. Πλείονα περί ταύτης κατωτέρω είς σχόλια έγγραφου 

ύπ' άρ. 32. — Βλ. καί Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος Χριστόδουλος, σελ. 175 κέ. — Κ α ρ π α θ ί ο υ , Ή μονή 

τοϋ Σωτήρος Χρίστου, σελ. 48 κέ. 

5. (verso, στ. 66) : Θεόδωρος ό Μουζάλων.•—Ούτος άνήκεν είς τήν περιώνυμον οίκογένειαν 

τών Μουζαλώνων, μέλη τής όποιας έσφαγιάσθησαν ώς κηδεμόνες τοΰ αύτοκράτορος 'Ιωάννου 

τοΰ Δ' (βλ. G e a n n a k o p l o s , Michael Palasologus, σελ. 37 κέ.). Τίος προφανώς τοΰ Γεωρ

γίου Μουζάλωνος καί της Θεοδώρας Παλαιολογίνης (πρβλ. P a p a d o p u l o s , Versuch einer 

Genealogie, σελ. 20), ήνδρώθη ύπό τήν προστασίαν τοΰ Μιχαήλ Παλαιολόγου, ό όποϊος καί ανή

γαγε τοΰτον είς τό αξίωμα τοΰ λογοθέτου τοΰ γενικοϋ. Τελικώς δμως ό Θεόδωρος περιέπεσεν είς 

τήν δυσμένειαν τοΰ Μιχαήλ Η', ώς ταχθείς κατά τής ενώσεως τών 'Εκκλησιών. Διά τοΰτο καί 

μετά τήν άνάρρησιν τοϋ 'Ανδρόνικου τοϋ Β', δστις έσπευσε νά καταδικάση τήν ένωσιν, ό Θεόδω

ρος έγένετο, μετά τον θάνατον τοΰ Γεωργίου Άκροπολίτου, μέγας λογοθέτης (Παχυμέρης, Β', 

σελ. 90 κέ.) καί παραδυναστεύων (βλ. Vorpeaux, Le μίσάΖων, σελ. 27 κέ.). Φέρων τον τίτλον τοΰ 

πρωτοβεστιαρίου συνώδευσε τόν αυτοκράτορα εις τό Νύμφαιον τό 1261 (D ö l g er , Regesten, άρ. 

2144). Ό Θεόδωρος εΐχεν επίσης τόν τίτλον τοΰ πρωτοσεβαστοϋ, ώς μαρτυρεί ή υπογραφή αύτοϋ 

είς τό έκδιδόμενον ένταϋθα εγγραφον καί είς εγγραφον τής μονής Λεμβιωτίσσης ( D ö l g e r , Rege

sten, άρ. 2154). Καί άλλα έγγραφα (π.χ. Regesten, άρ. 2104, 2131, 2136) φέρουν έπί τοΰ νώτου 

τήν έπισήμανσιν τοΰ αξιωματούχου τούτου.— Ό Θεόδωρος Μουζάλων, άνήρ λίαν πεπαιδευμένος, 

έκάρη μοναχός (Παχυμέρης, Β', σελ. 192 κέ. ) ολίγον πρό τοΰ θανάτου του, έπισυμβάντος τό 1294 

έν Κωνσταντινουπόλει. 'Ετάφη έν τή μονή Τορνίκη τής Νικαίας. Βλ. L a u r e n t , έν DTC 10 

(1928), στ. 2581-2584. — G u i ! 1 a n d , Le protovestiaire, σελ. 2 2 4 - 2 2 5 . — Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ , έν 

REB 29 (1971), σελ. 106-108. 

6. (άντίγραφον Β, στ. 59) : ό επίσκοπος 'Ερυθράς Γοηγόριος.—Ούτος, καθ' όσον γνο^ρίζω, 
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δέν παραδίδεται άλλαχόθεν. Ή επισκοπή Ερυθράς (τουρκ. Izdir), κειμένη έναντι τής Χίου, ύπή-

γετο είς τήν μητρόπολιν 'Εφέσου, μνημονεύεται δέ είς επισκοπικούς καταλόγους μέχρι καί τοΰ 

ΙΓ' αί. Κατά τόν L a u r e n t (Corpus, E' 1, σελ. 210), ή τελευταία μνεία τής επισκοπής ταύτης 

ανάγεται είς τό έτος 1292. 'Επειδή ή πόλις κατελήφθη ύπό τών Τούρκων πρό τοΰ 1329 (βλ. 

L e m e r i e , Émirat d'Aydin, σελ. 28 κέ. καί L a u r e n t , èVS' άνωτ.), τό έτος τοϋτο αποτελεί 

terminus ante quem δ'.ά τήν χρονολόγησιν τοΰ αντιγράφου τούτου, τό όποϊον, κατά ταΰτα, 

έγένετο μετά τόν Νοέμβριον τοϋ 1292 (ότε απελύθη τό χρυσόβουλλον) καί προ τοΰ 1329. Έπε-

κυρώΟη δέ ύπό τοΰ επισκοπή "Ερυθράς, επειδή άνεφέροντο έν αύτώ μετόχια τής Μικράς'Ασίας, 

καί ιδία τό έν Φυγέλοις. 

7 . (άντίγραφον Β, στ. 61) : ο επίσκοπος Κώ Νήφων.—Τό άντίγραφον τοΰτο έπικυροϊ ωσαύ

τως, πλην τοΰ 'Ερυθράς Γρηγορίου, καί ό επίσκοπος τής Κώ, επειδή τό χρυσόβουλλον άφεώρα 

καί ε'ς μετόχια τής μονής Πάτμου έν Κω. Ό Νήφων ούτος δεν είναι γνωστός αλλοθεν. "Ετερος, 

προφχνώς, επίσκοπος Κώ Νήφων υπογράφει ιδιοχείρως είς σημειομάρτυρον γράμμα τών έποικων 

τής Κώ (κατωτέρω, εγγραφον υπ' άρ. 75). Ή άντιβολή τών υπογραφών τών δύο επισκόπου 

V%g4 ^μ -/ -/- li^^JLQ_SS -τ-

πείθει, νομίζω, ότι. δυσκόλως θα ήδυνάμεθα νά ταυτίσωμεν τά πρόσωπα ταΰτα, τά όποια εζων 

κατά τήν αυτήν περίπου έποχήν, καί ό εις διεδέχθη, πιθανώς, τόν έ'τερον. 

f Μιχαήλ τοΰ Σεναχηρείμ f (βλ. σελ. 132). 
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χρυσύβουλάον σιγίλλιον (στ. 14, 25 καί 31) Μάρτιος, ίνδ. ς-' 

[1323] 

Ό αυτοκράτωρ έπικυροϊ κτήσεις τής μονής Πάτμου έν Λήμνω καί Λέρω, ώς καί φορολογι

κές άπαλλαγάς τών κτήσεων τούτων καί τών έν αύταϊς πάροικων. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. — Πρωτότνπον (άρχεϊον Μονής, άρ. 58). — Περγαμηνή, μετρίου 

πάχους, χρώματος ύποκιτρίνου. Διαστάσεις 0,614x0,290. Γεγραμμένη επιφάνεια : 0,44x0,22. 

Περιθώρια αριστερά (0,04) καί δεξιά (0,03). — Μελάνη : α') καστανόχρους έξίτηλος ή τοΰ κειμέ

νου" β') διά κινναβάρεως βαθείας άποχρώσεως αί λέξεις σιγίλλιον (στ. 14 καί 31), σιγιλλίου 

(στ. 25) καί τό μηνολόγιον (στ. 35). — Γραφή τής αυτοκρατορικής γραμματείας τοΰ ΙΔ' αιώνος. 

'Ορθογραφία. Τονισμός ορθός. Πολύ όλίγαι συντμήσεις. "Ιχνη μιας καθέτου καί δύο οριζοντίων 

διπλώσεων. — Διατήρησις καλή : άνω δεξιοί έξίτηλον έκ τής νοτίδος. 'Εν στ. 5 μυόβρωτον, εις τό 

κάτω τμήμα έλαφραί ιώδεις αλλοιώσεις τής περγαμηνής. Τό εγγραφον έκολλήθη μεταγενεστέρως 

έπί υφάσματος.—Όπαί διά τήν μήρινθον μή σωζόμενης σφραγϊδος. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α μεταγενέστερα έπί τοΰ υφάσματος συντηρήσεως : Σιγίλλιον βασιλικον δια 

τα έν τή νήσω Αήμνφ καί Λέρω κτήματα τής ιεράς ημών μονής (χειρ Φλωρίδου)· β') Άντε-

γράφη—άρ. 68 (χειρ Σακκελίωνος). 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ- — M M , σελ. 255-256, άρ. 111. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — D ö 1 g e r, Regesten, άρ. 2493 (ένθα, προφανώς έκ παραδρομής, παρέχε

ται ώς incipit τό τοΰ κατωτέρω εκδιδομένου ύπ' άρ. Γ έγγραφου τοΰ Παραρτήματος. Τό εγγρα

φον χαρακτηρίζεται πλαστόν καί κατατάσσεται μεταξύ τών εγγράφων τής συμβασιλείας τοϋ 

Ανδρόνικου Γ'). — Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ , Patmos, σελ. 358 καί 370. — Ο s t r o g o r s k y , Féodalité, 

σελ. 276 κέ.—· S v o r o n o s , Annuaire de Γ École Pratique, 1972-1973, σελ. 337 κέ. — Β ρ α

ν ού ση, Note sur quelques actes suspects et faux chrysobulles de Vépoque byzantine, άνακοί-

νωσις γενομένη είς τό Α' Διεθνές Colloque 'Ελληνικής καί Βυζαντινής Παλαιογραφίας, Παρίσιοι 

1974 (ύπό έκτύπωσιν είς τά Πρακτικά τοΰ έν λόγω Συμποσίου). 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ. — Οι μοναχοί τής έν Πάτμω μονής άνέφερον είς τόν αυτοκράτορα ότι 

κατέχουν έν Λήμνω μετόχιον έπ' ονόματι τοΰ αρχιστρατήγου τών Ά ν ω Δυνάμεων Μιχαήλ, είς τό 

όποιον ανήκουν, δυνάμει απογραφικής σιγιλλιώδους αποκαταστάσεως, αμπέλια, χωράφια, υδρόμυ

λοι, περιβόλιον καί πάροικοι (στ. 1 - 6). Ωσαύτως τό έν λόγω μετόχιον κατέχει διά προστάγμα

τος πάροικους είς τά χωρία Λαγόπατον, Νεοχώριον, Ρεπανίδιον, Πτέριν καί Ζυματά (στ. 6-9) . — 

Οι μοναχοί τής Πάτμου έχουν επίσης έν Λήμνω δύο ναούς, τής Παναγίας τής 'Οδηγήτριας καί 
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τοΰ αγίου Γεωργίου (στ. 9 - 10). Οί αυτοί μοναχοί έχουν καί έν Λέρω άμπέλιον καί κτήματα έκ 

δωρεών (προσενέξεως) τοΰ Καθαρομανδύλη καί τοΰ Βάρδα- έζήτησαν δέ τήν εκδοσιν σχετικού 

χρυσοβούλλου (στ. ΓΙ - 13). 

Ό αυτοκράτωρ, αποδεχόμενος τήν αϊτησιν τών μοναχών, απολύει τό παρόν χρυσόβουλλον 

σιγίλλιον, δυνάμει τοΰ όποιου οί μοναχοί τής Πάτμου θά κατέχουν εφεξής, καί συμφώνως προς 

τά υπάρχοντα έγγραφα, έν Λήμνω μεν τό δηλωθέν μετόχιον τοΰ αρχιστρατήγου Μιχαήλ μετά τών 

κτημάτων καί παροίκων αύτοϋ, καί τους δύο ναούς, έν Λέρω δέ τά μνημονευθέντα κτήματα (στ. 

13-22). Διά τοϋ παρόντος έγγραφου, ούτε οί κεφαλαττικεύοντες είς Λήμνον, ουδέ οί διενεργονν-

τες έν ονόματι τοΰ δημοσίου, δύνανται νά επάγουν οχλήσεις είς τους έν λόγω μοναχούς, είς τά 

μετόχια ή καί τους πάροικους αυτών. Τό παρόν εγγραφον έχορηγήθη είς άσφάλειαν (στ. 31 -34). 

Μηνολόγιον (στ. 35). 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. — α') απογραφική σιγιλλιώδης άποκατάστασις [στ. 6 καί 

20), δυνάμει τής οποίας το έν Λήμνω μετόχιον τής μονής Πάτμου, τό έπ' ονόματι τοϋ αρχιστρα

τήγου Μιχαήλ, κατέχει αμπέλια, χωράφια καί πάροικους. Τό εγγραφον τοϋτο δέν διεσώθη, άλλ' 

έγένετο προφανώς έπί τή βάσει τοΰ ύπ' άρ. 74 έγγραφου, τοΰ απολυθέντος τώ 1285 (περί οδ βλ· 

κατωτέρω Παρατηρήσεις). 

β') πρόσταγμα (στ. 7 καί 20), δυνάμει τοΰ οποίου τό αυτό μετόχιον τοΰ αρχιστρατήγου Μι

χαήλ κατείχε πάροικους έν Λήμνω. Πρόκειται προφανώς περί τοΰ κατωτέρω εκδιδομένου ύπ' άρ. 

43 ορισμού, τοΰ έτους 1321, διά τοΰ όποιου ό Ανδρόνικος ό Β' παρεχώρει 23 πάροικους είς τήν 

έν λόγω μονήν (D o l g e r , Regesien, άρ. 2465). 

Δέν δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν άν οί είς τους στ. 9-10 μνημονευόμενοι ναοί παρεχωρήθησαν 

διά λανθάνοντος καί απολεσθέντος εγγράφου, ουδέ άν ή μνημονευομένη έν στ. 13 δέησις τών μονα

χών έγένετο γραπτώς. 

f ^ΕπεΙ οι μοναχοί της κατά την Πάτμον σεβασμί(ας) μονής, τ(ής) είς όνομα 

Ρ τιμώμενης τοΰ αγίου αποστόλου καί εναγγελιστον Ίω(άνν)ου τον Θεολόγου, 

άνέφερον | 3 δτι κέκτηνται είς την νήσον Λήμνον μετόχιον, επ' ονόματι τιμώμενον 

τον Υ τιμίου αρχιστρατήγου τών "Ανω Δυνάμεων Μιχαήλ, ώτινι πρόσεισιν | 5 αμπέ

λια τινά, χ[ωράφια και νδρομν]λων χειμερινός, περιβόλ(ιον) καί πάροικοι, εφ' οΐς 

| 6 έγένετο αύτώ καί απογραφική σιγιλλιώδης άποκατάστασ(ις)· ομοίως | 7 πρόσεισι 

τούτω δή τώ μετοχίω δια προστάγματος και έτεροι πάροικοι, ενρισκόμ(εν)οι | 8 είς 

το χωρίον το Λαγωπατ(ον), το Νεοχώρι(ον), το 'Ρεπανίδιον, το Πτέρ(ιν) και είς 

το τον | 9 Ζυματα· ωσαύτως εχονσιν είς τήν τοιαύτ(ην) νήσον και δύο θείους ναούς, 

| 1 0 τιμωμένονς επ' όνόμασι τής νπεραγί(ας) Θ(εοτό)κου τής Όδηγητρί(ας) και 

τον άγ(ίου) Γεωργί(ου)· j 1 1 εχουσι και είς ετέραν νήσον, τήν Λέρον, άπό προσενέ

ξεως τινών, ήγουν τοϋ Καθαρόμαν\ηδνλη και τον Βάρδα, άμπέλιον καί έτερα κτή

ματα· και παρεκλήτενσαν τνχεϊν |1 3 επί τούτοις καί χρυσόβουλλον τήν δέησ(ιν) 

αυτών προσδεξαμ(έν)η ή βασιλ(εί)α μου, |1 4 το παρόν χρυσόβουλλον σιγίλλιον έπι-
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χορηγεί καί επιβραβεύει |1S τή είρημένη σεβάσμια μονή τοΰ άγιου Ίω(άνν)ου τον 

Θεολόγου' δι οϋ προστάσσει |1(i καί διορίζεται κατέχειν τους εν αυτή ασκούμενους 

μονάχους και είς το εξής |17 άνενοχλήτως, άναφαιρέτως τε και άναποσπάστως τό 

είς τήν νήσον Λήμνον |1 S δηλωθ(εν) μετόχιον αυτών, τον τιμίον 'Αρχιστρατήγου 

μετά τών προσόντ(ων) αύτώ |1 9 κτημάτ(ων), τών καί κατά μέρος είρημένων, άλλα 

δή και τών δηλωθέντ(ων) πάροικων, |2 0 κατά τήν περίληψ(ιν) τον, οϋπερ κέκτηνται, 

προστάγματος καί τής είρημ(έν)ης άπογραφικ(ής) |2 1 αποκαταστάσεως' ομοίως 

κατέχειν άνεμποδίστως καί τους διαληφυέντ(ας) δύο \η θείονς ναούς' ετι δε καί τά είς 

τήν Λέρον έτερα κτήματα αυτών και μή ενρίσκ(ειν) \η τήν τνχοΰσαν διενόχλησ(ιν) 

ή καταδνναστείαν επί τή κατοχή καί νομή \u αυτών οφείλονσι μέντοι, τή ίσχύι 

καί δννάμει τοΰ παρόντος |2 5 χρυσοβούλλου σιγίλλιον τής βασιλείας μον καί |2β οί 

κατά καιρούς κεφαλαττικεύοντες είς τ(ήν) ρηθεϊσαν νήσον Λήμνον, |27 ετι δε καί 

οί τά τοΰ δημοσίου διενεργοΰντες έν αυτή, διατηρεϊν \2β παντά πασ(ιν) άνενόχλητον 

και αταραχον το τοιουτ(ον) μετόχιον αντων μετά \α των προσόντων, ως ειρηται, 

αύτώ καί μή επάγειν | 3 0 είς αύτ(ον) διασεισμόν ή επήρειαν καί κατατριβήν τινά· δια 

γαρ τοΰτο | 8 1 έγένετο καί το παρόν χρυσόβουλλ(ον) σιγίλλιον τ(ής) |8 2 βασιλε'ι(ας) 

μου καί επεχορηγήθη καί επεβραβεύθη τή διαλη\ηφϋείση σεβάσμια μονή είς βε-

βαίαν ανενο\3ίχλησίαν τών έν αύτη μοναχών καί άσφάλειαν f. 

|3 5 μη(νϊ) Μαρτ(ίω), (Ινδικτιώνος) ς' f 

8 Λαγωπατον : Λαγωπάτι MM || 17 τε : τε MM |j 26 κεφαλαττικενοντες : κεφαλατικεύοντες MM j | 30 αντόν : 

lege αυτά : αυτό MM || 34 αυτή : αντψ MM 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

Τό ένταϋθα έκδιδόμενον εγγραφον ανήκει είς σειράν όλην έγγραφων αναφερομένων είς μετό

χια, κτήσεις καί πάροικους τής μονής Πάτμου έν Λ ή μ ν ω (πρβλ. Σχόλια). 

Περί τής πολιτικής ιστορίας, τής ιστορικής γεωγραφίας, τής οικονομίας καί τής κοινωνικής 

εξελίξεως τής νήσου Λήμνου κατά τους ΙΓ ' καί ΙΔ' αιώνας παρασκευάζει είδικήν πραγματείαν 

ό καθ. Ν. Σ β ο ρ ώ ν ο ς , έπί τή βάσει κυρίως ανεκδότου ύλικοϋ έξ Άγιου "Ορους (βλ. Annuaire, 

1971-2, σελ. 315 κέ.). Κατά τά μέχρι τοΰδε ανακοινωθέντα (Annuaire, 1971-2, σελ. 315 κέ. 

καί Annuaire, 1972-3, σελ. 337 κέ.), έμελετήθη ιδιαιτέρως τό θέμα τών έν τή νήσω μοναστη

ριακών ιδρυμάτων καί τών θεσμών των. Κατά τους αιώνας τούτους μεγάλαι μοναί τοΰ Άγιου 

"Ορους (τής Λαύρας, τοΰ Βατοπεδίου, τοΰ Διονυσίου, Παντοκράτορος, Καρακάλλου, Παντελεήμο

νος καί Παύλου), ώς καί ή έν Πάτμω μονή, επεκτείνουν τάς έν τή νήσω κτήσεις των εις βάρος 

τών μικρών αυτονόμων μονών. Ά ς προστεθή ότι ή Λήμνος αποκτά ίδιάζουσαν σημασίαν άπό τής 

ανακτήσεως της ύπό τών Βυζαντινών (1278), άλλ' εμπλέκεται εις τήν διαμάχην μεταξύ τών δύο 

Άνδρονίκων (γεγονός όπερ ερμηνεύει ϊσως καί τήν οπαρξιν τών κατωτέρω εκδιδομένων εγγράφων 
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ύπ' άρ. Β καί Γ). 'Οπωσδήποτε, ένεκα τής προελάσεως τοΰ Στεφάνου Δουσάν, ή Λήμνος εξακο

λουθεί νά έχη διά τό Βυζαντινόν κράτος μεγάλην σημασίαν καί κατά τόν ΙΔ' αιώνα (βλ. σχετικώς 

τάς παρατηρήσεις τοΰ D ö l g e r , Schatzkammer, σελ. 211). Γενικώς περί Λήμνου βλ. Α. Μ ο-

σ χ ί δ ο υ , Ή Λήμνος, 'Αλεξάνδρεια 1907. 

Γ ν η σ ι ό τ η ς , χ ρ ο ν ο λ ό γ η σ ι ς τ ο ΰ έ γ γ ρ α φ ο υ κ α ί σ υ ν α φ ή π ρ ο β λ ή μ α τ α . 

Τά έν τώ άρχείφ τής μονής Πάτμου σωζόμενα έγγραφα, τά άφορώντα εις μετόχια, κτήσεις 

ή πάροικους τής μονής Πάτμου έν Λήμνω, παρουσιάζουν πολλά καί ποικίλα προβλήματα, τινά 

τών όποιων έχουν ήδη συζητήσει ή επιλύσει ό Dölger, ό Ostrogorsky καί ό Σβορώνος. 

Ό Σακκελίων εΐχεν άποφανθή ότι τό χρυσόβουλλον τοϋτο σιγίλλιον απελύθη τώ 1353, ενώ 

ό Φλωρίδης απέδιδε τοϋτο είς 'Ιωάννην Β' τόν Παλαιολόγον (MM, σελ. 256). Οί Miklosich καί 

Müller άπέφυγον νά χρονολογήσουν τοϋτο, άλλα θεωρούν ότι είναι λίαν υποπτον (valile suspe-

ctum). Έ κ τής μελέτης τοΰ έγγραφου προκύπτει ότι ταΰτα πάντα δέν ευσταθούν. 

Τήν χρονολόγησιν τοΰ εκδιδομένου έγγραφου διευκολύνουν : α') ή μαρτυρία αύτοϋ τούτου τοΰ 

εγγράφου δτι οί μοναχοί τής Πάτμου κατεΐχον ήδη μετόχιον έν Λήμνω (στ. 3-6) ' β') δτι τό 

έν λόγω μετόχιον εΐχεν ήδη αποκτήσει διά προστάγματος καί έτερους πάροικους (στ. 7 - 9). 

Ή σωζόμενη καί κατωτέρω εκδιδομένη (εγγραφον ύπ' άρ. 74) σιγιλλιώδης άποκατάστασις 

Μιχο-.ήλ τοΰ Μακρεμβολίτου ', τοΰ έτους 1285, υπέρ τής έν Λήμνω καί εις Πτέριν κειμένης μονής 

τοΰ αρχιστρατήγου τών Ά ν ω Δυνάμεων Μιχαήλ, αποτελεί terminus post quem διά τήν χρονο

λόγησιν τοΰ παρόντος σιγιλλίου. Διότι έκ τοΰ εγγράφου τοϋ Μακρεμβολίτου προκύπτει ότι το 

1285 ή έν Λήμνω μονή του Ταξιάρχου Μιχαήλ ήτο εισέτι αυτόνομος, τ.ε. δέν εΐχεν ύπαχθή ύπό 

τήν μονήν Πάτμου ώς μετόχιον αυτής. Πιθανώτατα αποτελεί ωσαύτως terminus post quem, 

άλλ' ex silentio, καί τό έτος 1292 : τήν χρονολογίαν ταύτην φέρει χρυσόβουλλον Άνδρονίκου 

τοΰ Β' υπέρ τής Πάτμου (ανωτέρω, εγγραφον ύπ' άρ. 15), άνανεωτικόν πασών τών κτήσεων καί 

φορολογικών απαλλαγών, ένθα δεν μνημονεύονται μετόχια ή κτήσεις τής Πάτμου έν Λήμνω, ένφ 

αντιθέτως απαριθμούνται μετόχια έν Μικρά Άσί^ι, τά όποια πιθανώτατα ή μονή Πάτμου εΐχεν 

απολέσει πλέον Ινεκα τής προελάσεως τών Τούρκων. 

Έ κ δύο προσταγμάτων τοΰ 'Ανδρόνικου τοΰ Β', απολυθέντων τό μεν ολίγον πρό τοΰ 1319 s, 

τό δ' έτερον έν ετει 1321 (βλ. σχόλια έγγραφου ύπ' άρ. 43), έξ ών διεσώθη μόνον τό δεύτερον (τό 

ύπ' άρ. 43), πληροφορούμεθα ότι è Ανδρόνικος ό Β' είχε δωρήσει πάροικους είς τήν έν Λήμνω 

γήν τής Πάτμου, προσκαθημένους εις τά χωρία Λαγοπάτιν, Νεοχώριν, Ρεπανίδιν καί τοΰ Ζυματά. 

Τά στοιχεία ταΰτα, έν συνδυασμώ προς τά παρεχόμενα ύπό τοΰ εκδιδομένου ένταϋθα έγγρα

φου, άγουν είς τό συμπέρασμα ότι τό παρόν εγγραφον απελύθη μ ε τ ά τό 1321. 'Επειδή δέ τό 

μηνολόγιον έχει γραφή αναμφιβόλως διά χειρός Άνδρονίκου τοΰ Β' καί φέρει ίνδικτιώνα ς-', ήτις 

δύνα.τκι ν' αντίστοιχη μόνον -προς xò ΐτος 1323, συνάγομεν μετ' ασφαλείας οτι τό εγγραφον απε

λύθη τόν Μάρτιον τοΰ 1323. 

1. Ό Μιχαήλ Μακρεμβολίτης, οονξ καί άπογραφεύς της νήσου Λήμνου (πρβλ. O s t r o g o r s k y , Féo
dalité, σελ. 282), προέβη είς γενικην άπογραφήν της νήσου κατά τα έτη 1284-1285, ώς άπέδειξεν 6 Σ β ο

ρών ο ς (Annuaire, 1971-2, σελ. 316 κέ.), 8ιά να όρίση σαφώς τα δρια τών κτήσεων διαφόρων μονών καί 

μετοχιών καί να άναγράψη τάς έν αύτοΐς οίκογενείας πάροικων καί τά ύπο τούτων καταβαλλόμενα τέλη 

2. Πρβλ. κατωτέρω, σελ. 144, σημ. 1. 
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ΣΧΟΛΙΑ. — 7α έν Λήμνο) μετόχια τής μονής Πάτμου. — Συμφώνως προς τά στοιχεία τοΰ 

εκδιδομένου εγγράφου — ένθα γίνεται διά πρώτην φοράν σαφής μνεία μ ε τ ο χ ί ο υ τής Πάτμου 

έν Λήμνω — έν συνδυασμοί προς τά παρεχόμενα ύπό τών εγγράφων ύπ' άρ. 43, 15, 17, 74, καί Β 

καί Γ τοΰ Παραρτήματος, άποκαθιστώμεν τό ιστορικόν καί τήν σειράν τών ύπερ τών έν Λήμνω 

κτήσεων τής Πάτμου απολυθέντων έγγραφων ώς ακολούθως : 

α') Μετά τό 1285 (ότε ακόμη ή έν Λήμνω μονή τοΰ Ταξιάρχου Μιχαήλ ήτο αυτόνομος), 

πιθανώτατα δέ καί μετά τό 1292, ή έν λόγω μονή, κειμένη εις Πτέριν, εδωρήθη πιθανώς — μετά 

τών πέντε πάροικων αυτής — ώς μετόχιον είς τήν μονήν τής Πάτμου, δυνάμει χρυσοβούλλου (μή 

διασωθέντος) καί απογραφικής αποκαταστάσεως (ωσαύτως μή διασωθείσης). "Ισως διά τών αυτών 

εγγράφων έδωρήθησαν καί δύο ναοί, ό τής 'Οδηγήτριας καί ό τοΰ άγιου Γεωργίου. 

β') Πρό τοΰ 1319 ' ό αυτοκράτωρ δι' όρισμοΰ (μή διασωθέντος, μνημονευομένου έν τώ ύπ' άρ. 

43 εγγράφω) προς τόν τότε δονκα καί κεφαλήν τής Λήμνου Κωνσταντϊνον τόν Τζυραπήν δωρεΐ-

ται είς τήν μονήν Πάτμου γ ή ν τής Λήμνου καί πάροικους έκ βασιλικών κτημάτων. 

γ') Τον Σεπτέμβριον τοΰ 1321 ό Ανδρόνικος ό Β' εντέλλεται δι' όρισμοΰ (κατωτέρω, άρ. 43) 

προς τόν τότε δοΰκα καί κεφαλήν τής νήσου Λήμνου Ίωάννην Βαλσάμωνα, όπως εκτέλεση τήν 

ανωτέρω μνημονευθεΐσαν δωρεάν (περί ής ό προγενέστερος ορισμός προς τόν προκάτοχον τοΰ Βαλ-

σαμώνος Τζυραπήν)2 τών είκοσιτριών πάροικων, τών κατοικούντων είς Νεοχώριν, Λαγοπάτιν, 

Ρεπανίδιν, Πτέριν καί τοΰ Ζυματά, οί όποιοι καί καταβάλλουν είς τό δημόσιον 34 ύπέρπυρα. 

δ') Τόν Μάρτιον τοΰ 1323, είς τό ένταϋθα έκδιδόμενον χρυσόβουλλον σιγίλλιον, αναφέρεται 

διά πρώτην φοράν δτι οί μοναχοί της Πάτμου γ.α.τζχου^ έν Λήμνω μετόχιον μετά κτημάτων καί 

πάροικων καί δύο ναούς. 

ε') Έπηκολούθησεν έν ετει 1329 χρυσόβουλλον 'Ανδρόνικου τοϋ Γ' (κατωτέρω, άρ. 17), δυνά

μει τοΰ όποιου άνενεοΰντο καί έπεκυροΰντο αί κτήσεις καί φορολογικαί άπαλλαγαί τής μονής Πά

τμου. Έ ν αύτώ επαναλαμβάνεται σχεδόν αύτολεξεί τό κείμενον τοΰ χρυσοβούλλου τοΰ 1292 (ανω

τέρω, άρ. 15), άλλα (άγνωστον διατί) ουδείς γίνεται λόγος περί μετοχιών ή κτήσεων τής μονής 

Πάτμου έν Λήμνω, καίτοι είχε μεσολαβήσει τό άπό Μαρτίου 1323 χρονολογούμενον καί ένταϋθα 

έκδιδόμενον (άρ. 16) εγγραφον, έξ ού καταφαίνεται δτι ή μονή Πάτμου κατείχε τότε έ ν τουλά

χιστον μετόχιον έν Λήμνω. 

ς-') Διά νά συμπληρωθή, ώς προς τό σημεϊον τοϋτο, τό ανωτέρω χρυσόβουλλον τοΰ Άνδρονί-

1. Μέχρι τοΰδε έπιστεύετο (Regesten, άρ. 2465), δτι ό έν αύτοϊς μνημονευόμενος Κωνσταντίνος Τζυρα-

πης διετέλει δούί της Λήμνου μέχρι τοϋ έτους 1319/20. 'Αλλ' ώς απέδειξαν αί ε"ρευναι τοϋ Σ^ορά^ου έπί τη 

βάσει ανεκδότου ύλικοϋ, 6 Τζυραπης εΐχεν αναχωρήσει έκ Λήμνου προ τοϋ 1319 (Annuaire, 1971 -2, σελ. 

319). Κατά ταΰτα και το εγγραφον το σχετικον πρδς κτήσεις της Πάτμου έν Λήμνω απελύθη οπωσδήποτε 

π ρ ο τοϋ 1319 (βλ. σχετικώς κατωτέρω σχόλια καί σχόλια έγγραφου ύπ' άρ. 43). 

2. "Ισως δέν είναι άσχετος προς τάς ανωτέρω μνημονευθείσας ενεργείας τοϋ Τζυραπη ή προς τά διαλαμ

βανόμενα έν τώ όρισμώ τοϋ ϊτους 1321, καταγραφή τών έν Λήμνω πατριαρχικών μοναστηριών, παραδιδομένη 

ύπό τοϋ God. Vindob. 47, έν οίς μνημονεύεται καί το Πτέριν, ό άγιος Γεώργιος (MM, τόμ. Α', σελ. 95, άρ. 

52). Το σημείωμα τοϋτο περί τών πατριαρχικών μοναστηριών έν Λήμν<ρ έγένετο κατ« τδν D a r r o u z è s 

(Registre synodal, σελ. 36 καί 286-287) έπί της πατριαρχείας τοϋ Γερασίμου (Μάρτ. 1320-Άπρίλ. 1321). 
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κου Γ' (του έτους 1329), ΙχαλκεύΟη, νομίζω, έτερον χρυσόβουλλον, φέρον χρονολογίαν 1326, (λαν-

θασμένην) ίνδικτιώνα tec' (εκδίδεται κατωτέρω, Παράρτημα, άρ. Β) καί ύπογραφήν άπομιμουμένην 

μάλλον την τοϋ 'Ανδρόνικου τοϋ Γ'1. Δυνάμει τοϋ πεποιημένου τούτου χρυσοβούλλου, ή μονή 

Πάτμου φέρεται έχουσα εν Λήμνω : 

1) μετόχιον τοϋ αγίου Γεωργίου τοϋ Μυροβλήτου, ταυτιζόμενον ϊσως προς τον ναον τοϋ 

άγιου Γεωργίου της απογραφής τοϋ Μακρεμβολίτου (ανωτέρω, άρ. α') ή προς τον άγιον Γεο'ιργιον 

της 7:ατριαρχικής καταγραφής τών εν Λήμνω πατριαρχικών μοναστηριών (ανωτέρω, σελ. 144, 

σημ. 2)· 2) το ήδη γνωστόν μετόχιον Μιχαήλ τοϋ ταξιάρχου τών "Ανω Δυνάμεων εις Πτέριν μετά 

δ έ κ α πάροικων 3) αμπέλια, χωράφια τοϋ Διδυμαρίου μεθ' υδρόμυλου καί λιμένος· 4) ναον 

της 'Οδηγήτριας (ήδη γνωστόν εκ της απογραφής τοϋ Μακρεμβολίτου)' 5) χωράφια τα Βουνά-

ρια, Τροχαλέας, Λιβάδια, τοϋ Δράκοντος (ενδεχομένως πα?ι.χιάς κτήσεις τής μονής τοϋ Ταξιάρ

χου Μιχαήλ)· 6) εικοσιοκτώ πάροικους εις διάφορα χωρία προσκαθημένους (σύνολον πάροικων 

10 -f- 2 8 = 38)· 7) καί τον κατωτέρω (έν μέσω κτήσεων τής Κώ μνημονευόμενον, εν στ. 25) 

προσκαθήμενον εις [Ρ]Επανίδιν πάροικον Νικόλαον τον Μαυρολέοντα (ήτοι 3 8 + 1 = 39 πάροικοι). 

ζ') Επειδή όμως το πλαστον τοΰτο χρυσόβουλλον τοϋ 1326 δεν παρείχε λεπτομέρειας περί 

τών πάροικων, έχαλκεύθη, νομίζω, καί έ'τερον χρυσόβουλλον (το εν Παραρτήματι ΰπ' άρ. Γ κατω

τέρω έκδιδόμενον), υπό χρονολογίαν 1331. Τούτο eïvat σχεδόν πανομοιότυπον τοϋ ανωτέρω, περιέ

χει δμως επί πλέον όνομαστικήν κατάστασιν τών πάροικων, οι όποιοι είναι ( 11 -J- 28 -j- 1 = 40), 

άλλ' ό Νικόλαος Μαυρολέων μνημονεύεται δις (στ. 15 και 32). 

η') Περαιτέρω μαρτυρίαι περί τής τύχης τοϋ μετοχίου ή τών μετοχιών τούτων κατά τον ΙΔ' 

αιώνα ελλείπουν. Το γεγονός δτι οί μοναχοί τής Πάτμου χρησιμοποιούν τω 1392 το ανωτέρω 

πλαστον χρυσόβουλλον τοϋ 1331 (βλ. κατωτέρω, Παράρτημα, άρ. Γ, σχόλια) σημαίνει βεβαίως 

οτι μετά το 1323 (ανωτέρω ύπ* άρ. δ') δεν εΐχον άπολυθή άλλα σχετικά αυτοκρατορικά έγγραφα. 

0' ) Οι μοναχοί τής Πάτμου κατεΐχον καί κατά τον ΙΕ ' οάωνα. μετόχιον έν Λήμνω, ώς μαρ

τυρεί το κατωτέρω έκδιδόμενον (ύπ' άρ. 45) βασιλικόν. 

Περί τών τ ο π ω ν υ μ ί ω ν τών μνημονευομένων έν τω εκδιδομένω ένταΰθα εγγράφω, πολλά 

τών οποίων έταζοϋν αναλλοίωτα σχεδόν μέχρι σήμερον, βλ. σχόλια hpfpacpou ΰπ' άρ. 74. — 

'Αξίζει νά σημειωθή Οτι, ώς συνάγεται έκ προχείρου μελέτης, at έν Λήμνω κτήσεις τής Πάτμου 

καί οί έν αύταϊς πάροικοι, εύρίσκοντο εις όλόκληρον σχεδόν την νήσον, άπα δυσμών (Λιβάδι -

Λαγοπάτι - Φτέρη) προς ανατολάς (Ρεπανίδι) καί άπο βορρά (Λαγοπάτι - Φτέρη) προς νότον ( Πάνω 

Ζυμο'.τάς - Κάτω Ζυματάς). 

1. Περί της υπογραφής ταύτης, αν εϊναι γνησία ή άπομίμησις της υπογραφής 'Ανδρόνικου τοϋ Β' ή 'Ανδρό

νικου τοϋ Γ', βλ. κατωτέρω, σχόλια εις ϊγγραφον ύπ άρ. Β. 

1SI 
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χρυσόβουλλος λόγος (στ. 54, 66 καί 82 ) 'Ιανουάριος, ίνδ. ιβ' 

6837 (1329) 

Ό αυτοκράτωρ έπικυροΐ πάσας τάς κτήσεις τής έν ΙΊάτμω μονής, ήτοι την νήσον Πάτμον 

καί νησίδια τίνα, το μετόχιον τοϋ Πύργου, μετόχια έν Κω, Λέρω καί έν Φυγέλοις, ώς καί φορο

λογικά; άπαλλαγάς τών κτήσεων τούτων καί τών έν αύταΐς πάροικων. 

ΙΙΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. — Το εγγραφον σώζεται sv πρωτοτυπώ καί έν αντιγράφω. 

Α. Πρωτότνίίον (άρχεϊον Μονής, άρ. 39). Περγαμηνή καλής ποιότητος, χρώματος λευκού. 

Διαστάσεις: 1,15x0,27. Γεγραμμένη επιφάνεια: 1,06x0,20. Περιθώρια αριστερά (0,04) καί 

δεξιά (0,03). 'Αποτελείται έκ δύο τεμαχίων (0,635-f0,52)· το άνω έκολλήθη έπί τοϋ κάτω.—• 

β') δια κινναβάρεως αϊ λέξεις λόγον (στ. 54), λόγου (στ. 66), λόγος (στ. 82), Ίαννονάριον (στ. 

84), δωδέκατης (στ. 85), τριακοστού εβδόμου (στ. 87) καί ή υπογραφή τοϋ αΰτοκράτορος (στ. 

9 0 - 9 2 ) . — 'Ορθογραφία. Τονισμός ορθός. Πολύ όλίγαι συντμήσεις. "Ιχνη δεκαοκτώ οριζοντίων 

διπλώσεων. — Διατήρησις άριστη. — "Ιχνη κινναβάρεως άποτυπωθέντα κατά τήν δίπλωσιν, εις το 

κάτω μέρος τοϋ εγγράφου. Ό π α ί δια την μήρινθον μη σωζόμενης σφραγΐδος. 

Σ η μ ε ί ω μ α έπί τοϋ νώτου, σύγχρονον καί έπί τοϋ κολλήματος, δια τής αυτής προς το 

κείμενον τοϋ χρυσοβούλλου χειρός : f εγεγόνει κατά μήνα Ίαννονάριον, τής δωδέκατης ίνδικτιώνος f. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοϋ νώτου, μεταγενέστερα: α') παλαιον (προ τοϋ I H ' αι.) : οντος ό 

χρνσόβουλ(λος) διαλαμβάν(ων) περί τών Παλατιών και τών αύτ(ών) \ κτημ(ά)τ(ων) και μετο

χιών) μονής τής εν τή Κω [sic] τον ήγαπημ(ένον) εύαγγελιατον 'Ιωάννου' β') (κατ' άντίθετον 

φοράν, δια χειρός Φλωριδου) 'Ανδρόνικου βασιλέως δια τήν Πάτμον, Λειφώ, Άγαθονήσιον, δια 

τον περί τον Μαίανδρον Πνργον και τών προσόντων αντώ καί δια τα εν τή Κω μετόχια καί δια 

τα εν τη Λεροί μετόχια Παρθένων καί Τεμένια' γ ' ) (δια χειρός Σακκελίωνος) άντεγράφη (suppl. 

Φλωρίδης) από κοσμογονίας ςωλζ'' δ') 'Ανδρόνικου δμοιον με το αλ.λο το έχον το τοιούτον ση

μάδι' ε') αριθ. 39 (χειρ Σακκελίωνος). 

Β. Πεποιημένον άντίγραφον (άρχεϊον Μονής, άρ. 40). Περγαμηνή, χρώματος ύποκιτρί-

νου. — Διαστάσεις: 0,63x0,26. Γεγραμμένη επιφάνεια: 0,39x0,16. Περιθώρια αριστερά (0,06) 

καί δεξιοί. (0,04). 'Αποτελείται εκ δύο τεμαχίων (0,44 + 0,19)' το άνω έκολλήθη έπί τοϋ κάτω. 

Μελάνη: α') μαύρη ή τοϋ κειμένου- β') δι'ερυθράς αϊ λέξεις λόγον (στ. 35), λόγον (στ. 43), 

λόγος (στ. 53), Ίαννονάριον (στ. 53), δωδέκατης (στ. 55), τριακοστού έβδομου (στ. 55) καί ή 

υπογραφή ταϋ αύτοκράτορος (στ. 57 - 59). — 'Ορθογραφικά τίνα σφάλματα. Τονισμός ορθός.— 

Πολύ όλίγαι συντμήσεις. "Ιχνη δέκα οριζοντίων διπλώσεων. — Διατήρησις άριστη : έν μέρει μυό-

βρωτον (στ. 3). Εις το κάτω μέρος διασώζονται όπαί εξ ών διέρχεται το νήμα, χρώματος ανοι

κτού κυανοΰ, μή σωζόμενης σφραγΐδος. 
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Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοϋ νώτου, σύγχρονα : α' ) κατ' άπομίμησιν τοϋ έν τω πρωτοτυπώ ( Α ) 

σημειώματος, ό γράψας το κείμενον προσέθηκε καί έπί τοϋ νώτου, άλλ' ουχί έπί τοϋ κολλήματος, 

ώς έπί τοϋ προ>τοτύπου, τό σημείωμα : εγεγόνει κατά μήνα Ίαννονάριον τής δωδέκατης Ίνόικτιω-

νος· β') (δια τής αυτής χειρός) : οΰτος ο χρυσόβονλλος διαλαμβάνει περί τών Πιάατίων και των 

iv αντοϊς | κτημάτων καί μετοχιών μονής τής | εν Πάτμφ τον ήγαπημένου αγίου 'Ιωάννου. — 

Μεταγενέστερα : α') (νεωτέρα χειρ προσέθηκε) καί Κρονσών β') διαλαμβάνει | Κρου-

σονς, Άγαθονίαι, | τη Λιψό· γ ') (χειρ Σακκελίωνος) αρ. 40. 

Έ π ί τής πρόσθιας δψεως σημείωμα τουρκιστί. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ-— MM, σελ. 250-252, άρ. 108. — D ö Ι g e r, Facsimiles, άρ. 28 (εκδίδονται 

οί στ. 1-7 καί 48 - 59 ώς δείγμα πεποιημένου χρυσοβούλλου οί αντίστοιχοι στίχοι τοϋ ένταΰθα 

περιγραφομένου ώς αντιγράφου Β). 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — D ö 1 g e r, Regesten, άρ. 2737. — Τ ο ϋ α ύ τ ο ΰ , Patmos, σελ. 356 - 357. 

ΙΓΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ· — Οί μοναχοί τής εν Πάτμω μονής ένεφάνισαν εις τον αυτοκράτορα Άνδρό-

νικον (Γ ' ] χρυσόβουλλον τοϋ πάππου του ['Ανδρόνικου τοϋ Β'], δυνάμει τοϋ οποίου κατέχουν τάς 

κτήσεις αυτών (στ. 1 - 24). "Επεται άπαρίθμησις τών κτήσεων : 

Ή Πάτμος κατά πλήρη κυριότητα (στ. 14-17) · τά δύο νησίδια Αειψώ καί Άγαθονήσιον 
(στ. 17-18) . 

Π αρά τον Μαίανδρον μετόχιον ό Π ύ ρ γ ο ς μετά τών κτήσεων αύτοΰ, έν αΐς καί ή Γωνία 

[τοϋ Πετάκη] (στ. 1 9 - 2 2 ) . 

Έ ν Κ ω : α') μετόχιον τής Θεοτόκου τών Σπονδών μετά κτήσεων έν Περιπάτοις, Πετρω-

ρείοις καί Άντιμαχεία, μετά μύλου έν τοις τοϋ Εύδρομαρίου καί μετά πάροικων μή ανηκόντων 

εις το δημόσιον (στ. 2 2 - 3 3 ) · β') μετόχιον τοϋ "Αλσους, μετά τών κτήσεων αύτοΰ, προσκυρω-

θέν εις τήν μονήν Πάτμου προσφάτως διά πατριαρχικού γράμματος (στ. 34-37)- γ ' ) μετόχιον 

έπ' ονόματι τοϋ Σωτήρος Χρίστου, κατεχόμενον ύπο τής μονής δυνάμει γράμματος τοϋ πατριάρ

χου 'Αρσενίου (στ. 38 - 41 ). 

Έ ν Λ έ ρ φ : δύο μετόχια, το Παρθένιον καί τά Τεμένια, μετά κτημάτων καί παροίκων 

(στ. 4 1 - 4 6 ) . 

Έ ν Φ υ γ έ λ ω : τα μετόχιον τοϋ αγίου Γεωργίου (στ. 4 6 - 4 8 ) . 

Οί μοναχοί έζήτησαν τήν άπόλυσιν τοϋ παρόντος χρυσοβούλλου, το όποιον καί παρεχώρησεν 

ό αυτοκράτωρ (στ. 48 - 54). Δυνάμει τούτου ή μονή Πάτμου θά κατέχη πάντα τά ανωτέρω μνημο

νευθέντα, ουδείς δέ δικαιούται, είτε εκπρόσωπος τοΰ δημοσίου ή άλλος τις, νά ενόχληση καθ' οιον

δήποτε τρόπον αυτούς (στ. 55 - 79). Διάταΰτα έγένετο ό παρών χρυσόβουλλος λόγος (στ. 79 - 83). 

Χρονολογία (στ. 84 - 9 0 ) . 

Υπογραφή τοΰ αύτοκράτορος (στ. 90 - 92). 

Έπισήμανσις έπί τοϋ νώτου (στ. 93). 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.— α') Χρυσόβουλλον (στ. 6 - 8 ) τοΰ πάππου τοΰ εκδίδον

τος το παρόν έγγραφον αΰτοκράτορος περί τών κτήσεων καί τών φορολογικών απαλλαγών τής έν 

Πάτμφ μονής. Πρόκειται προφανώς περί τοΰ διασωθέντος χρυσοβούλλου τοϋ αύτοκράτορος Ανδρό

νικου τοΰ Β', τοϋ απολυθέντος τό) 1292 (ανωτέρω, άρ. 15). 



148 Χ Ρ Υ Σ Ο Β Ο Υ Λ Λ Α 

β') πατριαρχικοί' γράμμα (στ. 3 7 ) : πρόκειται περί σωζόμενου εγγράφου τοϋ πατριάρχου 

'Αθανασίου (MM, σελ. 240 - 241 ), δυνάμει τοϋ οποίου παρεχωρεϊτο έκ νέου εις τήν έν Πάτμω 

μονήν το μετόχιον τοΰ "Αλσους, μετά το 1289 καί προ τοΰ Νοεμβρίου 1292 (πιθανώτατα δέ 

τον Μάιον τοϋ 1292). Βλ. ανωτέρω, έγγραφον, ΰπ' αριθ. 15, σελ. 135, ένθα μνημονεύεται 

ωσαύτως το αυτό έγγραφον καί ή σχετική βιβλιογραφία. 

γ ' ) γράμμα τοΰ πατριάρχου 'Αρσενίου (στ. 3 9 - 4 0 ) : πρόκειται περί σωζόμενου εγγρά

φου τοΰ πατριάρχου 'Αρσενίου τοΰ Αΰτωρειανοΰ (MM, σελ. 205- 206), δυνάμει τοΰ όποιου παρε

χωρεϊτο, ώς άπεδείξαμεν άλλοτε (Β ρ α ν ο ύ σ η, "Οσιος Χριστόδονλος, σελ. 175 - 176), το έν Κω 

μετόχιον τοΰ Σωτήρος Χρίστου εις τήν έν Πάτμω μονήν μετά το 1258 καί προ τοΰ 1263 (βλ. ανω

τέρω, σελ. 135). 

f ΈπεΙ οί ενασκούμενοι μοναχοί τή κατά |ä τήν νήσον τήν Πάτμον σεβάσμια 

μονή, | 3 τή εις όνομα τιμώμενη τοΰ εν άποστόλοις | ' ήγαπημένου τω Σ(ωτή)ρι 

Χ(ριστ)ώ παρθένου 'Ιωάννου | 5 τον Θεολόγου, ενεψάνισαν ε'ις τήν βασιλεί\"αν μου 

χρυσόβουλλον τοϋ αγίου μου αύθέντου \7 καί βασιλέως τον πάππου μου, προστάσ-

σον \8 καί διοριζόμενον κατέχεσθαι παρά τής | 9 κατ' αϊτούς τοιαύτης σεβάσμιας 

| 1 0 μονής πάντα τά προσόντα αύτη και | Η κατά μέρος εν αντώ τω χρυσοβούλλω 

|1 2 διαλαμβανόμενα, άνενοχλήτως καί ά<5(,α|13σείστως και άναφαιρέτως καί άναπο-

σπάστως, \Η â δη και εχουσιν ούτω' ή δηλωθείσα νήσος |1 5 ή Πάτμος κατά τήν 

καθόλου δεσποτείαν καί |1 6 κυριότητα, ώς ευρίσκεται, κατεχόμενη παρ'^ αυτών 

τών μοναχών τά περί αυτήν δυο ^σίοια, |1 8 το τής Λειψούς καί το Άγαθονή

σιον λεγόμενα' | 1 9 περί τον Μαίανορον μετόχιον ό Πνργος μετά |20 των προσόντων 

αντω δικαίων και το πλησί\ηον τούτου χωράφιον, το τής Γωνίας επονομαζό\ημενον, 

ώσει ζευγαριών δν τεσσάρων μετό\ΐ3χιον εν τή νήσω Κώ, εις δνομα Χιμώμενον 

|2 4 τής πανυπεράγνον δεσποίνης καί θεομή^τορος και επικεκλημένον τών Σπον

δών, |2li μετά τών προσόντων αντώ δικαίων, ήγουν τών \" χωραφιών τών εν τοις 

Περιπάτοις, τοις \äS Πετρωρείοις καί τοις τής 'Λντιμαχίας, |2 9 ετι δε και τοϋ μνλω-

νος, τον περιελθόντος |3 0 τή μονή εκ προσενέξεως τον Διογένους | 3 1 και διακειμένου 

εν τοϊς τον Εύδρομαρίον Ι32 καί τών εν τώ αυτά) μετοχίω προσκαθημέν(ων) |3 3 ξένων 

καί τώ δημοσίω άνεπιγνώστων εν |34 τή αυτή νήσω Kâ> έτερον μετόχιον, 

λεγόμενον το |35 τοϋ "Αλσους μετά τών προσόντων αντώ δικαίων, |SB δ δη ην μεν παλαί 

ποτέ τής μονής, προσεκνρώ\"θη δ' αυτή και δια τιμίου π(ατ)ριαρχικον γράμματος· 

|3 8 έτερον μετόχιον, εις δνομα τιμώμενον τον\ΐ9 δεσπότου Σ(ωτή)ρ(ος) Χ(ριστο)ν, 

προσόν τή μονή δια γράμμ(α)τος |*° τοϋ άγιωτάτου π(ατ)ριάρχον τοϋ κϋρ 'Αρσενίου 

εκείν(ον)· | 4 1 τα εν τή νήσω Αέρνω δυο μετόχια τής |4 2 αυτής σεβάσμιας μονής, ων 

το μεν εν |4 3 επονομάζεται Παρθένιον, το δέ έτερον Τεμένεια, \ u μετά τών προσόν

των αύτοϊς ανέκαθεν δικαίων |4 5 και τών εν αντοϊς προσκαθημένων πάροικων καί 



17. ΧΡΥΣΟΒΟΥΛΛΟΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ Γ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ Γ (1329) 149 

| 4 6 δουλευτών και εις το Φνγελον μετόχιον, |4 7 το είς δνομα τιμώμενον τον μεγα-

λομάρτν\Μρος άγίον Γεωργίου' εζήτησαν δε τήν βασιλ(είαν) |4 9 μου οί είρημένοι 

μοναχοί πορίσασθαι τούτων | 5 0 χάριν και χρυσόβουλλον αυτής' ή βασιλεία μου, 

ευμενώς προσηκαμένη τήν τοιαντην |5 2 αυτών ζήτησιν, επιχορηγεί αντο'ις καί 

|5 3 επιβραβεύει τον παρόντα χρυσό\'ίΧβονλλον λόγον, δι' ον προστάσσει ):Λ και διο

ρίζεται κατέχειν και είς το έξης |Γ><1 τήν διαληψθεϊσαν σεβασμίαν μονήν πάντα | 5 ' τα 

ανωτέρω κατά μέρος είρημένα και | 5 8 ανέκαθεν προσόντα* αυτή άνενοχλήτως πάντη 

|5 9 και άδιασείστως, ετι τε άναψαιρέτως καί |,1() άναποσπάστως, κατά τήν περίληψιν 

τον τε \{Λ χρυσοβούλλου τοΰ άγιου μου αυθέντον καί |'Ji βασιλέως τοϋ πάππου μου 

καί. τών ετέρων |6 3 δικαιωμάτων τών προσόντων αυτή καί καθώς \'Λ ευρίσκεται κα

τέχουσα ταϋτα και μέχρι |Γ'5 τον νυν δθεν και τή δυνάμει και Ιαχνι τοϋ \(Λ παρόντος 

χρυσοβούλλου λόγον τής \Ά1 βασιλείας μου, καθέξει δή καί νεμηθήσεται |1 8 ταϋτα 

πάντα ή δηλωθείσα σεβάσμια \m μονή, κατά τε τον ανωτέρω είρημένον τρόπον |7 0 καί 

εκτός πάσης επήρειας καί οχλήσεως, | η οϋδενος τών απάντων, οντε τών δημοσίων, 

|7 2 οϋτε τών άλλων εξοντος αδειαν ή τολμήσοντος |7 3 δλως επάγειν αυτοίς επήρειαν 

καί λνμην ή \u αλλην τινά βλάβην καί κατατριβήν καί επί\Κθεσιν βούλεται γαρ 

δή καί θεσπίζει ή βασιλεία |7li μου κατέχεσθαι ταϋτα πάντα τά ανωτέρω | 7 ' είρημένα 

κατά μέρος παρ' αυτής τής σεβασ\18μίας μονής όντως, καθά δή προστάσσει |7 9 καί 

διορίζεται' τούτου γαρ χάριν εγένετο | 8 0 και επεχορηγήθη τή διαληψθείση | 8 1 σεβά

σμια μονή καί ό παρών |8 2 χρνσόβουλλος λόγος τής |8 3 βασιλείας μου, απολυθείς 

κατά |8 4 μήνα Ίαννονάριον, τής ενισταμένης |8 5 δωδέκατης ίνδικτιώνος, τον |8 6 έξα-

κισχιλιοστοϋ οκτακοσιοστοϋ |8 7 τριακοστού έβδομου έτους, εν ώ καί |8 8 το ήμέτερον 

ευσεβές | 8 9 και θεοπρόβ/,ητον ύπεσημήνατο |9 0 κράτος. 

f 'Ανδρόνικος έν Χ(ριατ)ώ τώ Θ(ε)ώ |9 1 πιστός βασιλεύς και αυτοκράτωρ 

| , J 'Ρωμαί(ων) δ Παλαιολόγος f 

V e r s o : 
Ι93 f έγεγόνει κ(α)τά μήνα Ίαννουάρ(ιον) τ(ής) δωδεκάτ(ης) (ίνΟι-

κτιώνος) f 

11 δύο οιη. Β || 18 posi Λειψούς add. και Κρουαίονς Β || 19 Πΰργος AB : Πύργος MM fi 36 πα}.αί ποτέ 

AB : πάλαι ποτέ MM || 50 αντής A MM : αύτοϊς Β || 89 ύπεσημ^νατο AB : ύπεσημήνατο MM |j 93 έγεγόνει 

... Ινδικτιωνος om. MM 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΛΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. — Τ ο ά ν τ ί γ ρ α φ ο ν Β. Το Β είναι πεποιημένον 

άντίγραφον τοΰ Α, ώς δεικνύει ή δλη έμφάνισις αύτοΰ, ή υπογραφή τοΰ αύτοκράτορος, ή θέσις 

τής λέξεως κράτος, κλπ. 'Απομιμείται γενικώς το Α, ακόμη καί εις το έπί τοΰ νώτου σημείωμα 
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(έγεγόνει...), το οποίον δμως είς το πλαστον έγράφη κάτωθεν τοΰ κολλήματος. Ή μόνη δια

φορά τήν οποίαν παρουσιάζει το κείμενον τοΰ Β είναι ή προσθήκη τών λέξεων και Κρουαίονς είς 

τ&ν στ. 18 τοΰ πρωτοτύπου, ή οποία καί αιτιολογεί τήν χάλκευσιν τοϋ αντιγράφου τούτου. 

Δεν δυνάμεθα να καθορίσωμεν μετ' ακριβείας τον χρόνον καθ' δν έχαλκεύθη το χρυσόβουλ

λον τοΰτο. Πάντως, ώς δεικνύει ή γενική έμφάνισις αύτοΰ, τοΰτο έγένετο μάλλον κατά τους χρό

νους της Τουρκοκρατίας. 

ΣΧΟΛΙΑ. — Είς το κείμενον τοϋ εκδιδομένου ένταΰθ« χρυσοβούλλου (τοΰ έτους 1329), άπο τοΰ 

στ. 14 (ή δηλωθείσα νήσος...) μέχρι τοΰ στ. 48 (... άγιου Γεωργίου), Ιχει αντιγραφή, σχεδόν 

αύτολεξεί, το άντίστοιχον κείμενον τοΰ χρυσοβούλλου τοϋ 1292 (ανωτέρω, άρ. 15) το διαλαμ-

βανόμενον μεταξύ τών στ. 21 (ή δηλωθείσα νήσος...) καί 48 (... αγίου Γεωργίου). 

Κατά ταϋτα, ή μονή Πάτμου εμφανίζεται κατέχουσα (ώς καί έν έτει 1292), πλην τής νήσου 

Πάτμου καί τίνων νησιδίων, μετόχια εν Πύργω, τρία μετόχια έν Κφ, δύο έν Λέρφ καί εν είς 

Φύγελα. 'Αλλά το 1329, δτε απελύθη τό έκδιδόμενον ένταΰθα χρυσόβουλλον, ήτοι μετά τήν με-

σολαβήσασαν προέλασιν τών Τούρκων είς τά παράλια τής Μικρός 'Ασίας (V r y ο n i s, Asia 

Minor, σελ. 251 κέ. ), φαίνεται μάλλον άπίθανον νά κατεϊχεν εισέτι ή μονή Πάτμου μετόχια εις 

Πύργον καί είς Φύγελα. 

Ά φ ' έτερου, δέν μνημονεύονται είς το χρυσόβουλλον τοΰτο τοϋ έτους 1329 κτήσεις, μετόχια ή 

πάροικοι της μονής Πάτμου έν Λήμνω, ενώ sïvat βέβαιον δτι ή μονή κατεϊχεν έν Λήμνω το μετό

χιον τοΰ Ταξιάρχου Μιχαήλ είς Πτέριν τουλάχιστον προ τοΰ 1319 (βλ. ανωτέρω, έγγραφον 

ύπ' άρ. 16 καί έν σελ. 143 - 144 σχόλια). Ή παράλειψις αυτή δέν είναι δυνατόν να έξηγηθή, ειμή 

μόνον αν ύποθέσωμεν δτι ό συντάξας το χρυσόβουλλον τοΰ 1329 ήρκέσθη έν προκειμένω νά 

άντιγράψη το άντίστοιχον χρυσόβουλλον τοΰ 1292, άγνοήσας ή έκ παραδρομής παραλιπών τά 

μετά ταϋτα. Τοΰτο συμβαίνει παραδόξως -χαί Six κτήσεις άλλων μονών εν Λήμνω κατά τήν αυτήν 

έποχήν, ϊσως δε δέν είναι άσχετον προς τάς διαμάχας τών δύο Άνδρονίκων (βλ. S v o r o n o s , 

Annuaire, 1972-1973, σελ. 339). 

Τυχόν άναθεώρησις τής χρονολογήσεως τών ΰπ' άρ. 16 καί 43 έγγραφων, καί αν ακόμη 

ήτο δυνατόν νά έπιχειρηθή, δέν 6ά παρεΐχεν έξήγησιν ώς προς τήν έπισημανθεΐσαν εις το χρυσό

βουλλον τοΰ 1329 παράλειψιν τών έν Λήμνω κτήσεων τής μονής Πάτμου. Διότι, έστω καί αν 

άγνοήσωμεν το έτος απολύσεως των, τά δύο έγγραφα (άρ. 16 καί 43) μαρτυρούν δτι ή μονή 

Πάτμου κατεϊχεν έν Λήμνω γήν καί πάροικους έπί τών ημερών τοΰ Κωνσταντίνου Τζυραπη, 

δστις, ώς απέδειξαν αϊ τελευταϊαι ερευναι τοΰ Ν. Σβορώνου, διετέλει δουξ καί κεφαλή τής νή

σου Λήμνου προ τοΰ 1319 - 1320 (βλ. σχόλιον περί Τζυραπή εις άρ. 43 καί ανωτέρω άρ. 16, 

σελ. 144, σημ. 1). 

'Οπωσδήποτε, ή είς το χρυσόβουλλον τοΰ 1329 γενομένη παράλειψις μνείας κτήσεων ή 

πάροικων έν Λήμνω, υπήρξε κατ' έμέ, ώς ελέχθη (σελ. 145), ή αιτία νά χαλκευθοΰν δύο χρυσό-

βουλλα, είς τα όποια προσετέθησαν καί τα έν Λήμνω μετόχια της μονής Πάτμου. Elvat τα εν 

Παραρτήματι εκδιδόμενα ΰπ' άρ. Β καί Γ. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΧΡΥΣΟΒΟΥΛΛΑ 

ΥΠΟΠΤΑ «Η ΠΕΠΟΙΗΜΕΝΑ 





Π Α Ρ A P T Η Μ Α - Υ Π Ο Π Τ Α "Η Π Ε Π Ο Ϊ Η Μ Ε Ν Α 

Α. 

ΧΡΥΣΟΒΟΥΛΛΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ Α' ΤΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ 

χρυσόβουλλας λόγος (στ. 15, 18 καί 42) Δεκέμβριος, ϊνδ. ι' [sic] 

χρυσόβουλλος γραφή (στ. 21) 6595 ( = 1086!) 

Ό αυτοκράτωρ έπικυροϊ πάσας τάς κτήσεις τής μονής Πάτμου, τάς έν Πάτμω, Στροβίλω, 

Κω, Λέρω, Λειψώ, Φαρμακώ, Κρήτη καί Λήμνφ, ώς καί τάς φορολογικάς άπαλλαγάς τών 

κτήσεων τούτων καί τών έν αύταΐς πάροικων προς τούτοις έπικυροϊ τάς φορολογικάς άπαλλαγάς 

τοΰ πλοίου τής μονής. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ· — Το κείμενον τοΰ πλαστού τούτου χρυσοβούλλου παραδίδεται 

είς πέντε αντίγραφα. Έ κ τούτων τά Β καί Γ είναι πλησιέστερα προς το αρχικώς χαλκευθέν, δια-

τηροϋντα ιδιομορφίας τινάς τής γραφής τών παλαιοτέρων χρυσοβούλλων, τά όποΐα, ώς θά ΐδωμεν, 

εϊχεν αντιγράψει καί άπομιμηθή εν πολλοϊς ό αρχικός συμπιλητής τοΰ κειμένου (χαρακτηριστικον 

το γράμμα β ΰπο μορφήν όμοιάζουσαν προς το λατινικον u). Είναι επίσης χαρακτηριστικον το 

γεγονός δτι εις τά δύο τοΰτα αντίγραφα κατεβλήθη προσπάθεια ώστε καί οί στίχοι τοΰ κειμένου 

νά συμβαδίζουν περίπου. Είς αμφότερα οί τρεις πρώτοι στίχοι συμπίπτουν απολύτως (τό κείμενον 

διακόπτεται εις τήν αυτήν ακριβώς λέξιν ή συλλαβήν) καί μόνον άπο τοΰ τετάρτου στίχου καί 

εφεξής αρχίζει μικρά τις άπόκλισις. Φαίνεται δτι το Γ είναι άντίγραφον τοΰ Β ή τανάπαλιν έκτος 

άν ύποθέσωμεν, πράγμα εξ ϊσου πιθανόν, δτι αμφότερα εϊχον κοινον πρότυπον, άπολεσθέν. 

Είς τά Αλλά τρία αντίγραφα (Α, Δ καί Ε) είναι αβίαστος ή τρέχουσα γραφή τής εποχής 

τοΰ άντιγραφέως, ή έπιτήδευσις δέ περιορίζεται μόνον εις τήν άπομίμησιν τών κανικλωμάτων, 

ίδια ïè εις τήν τής υπογραφής τοΰ αύτοκράτορος. 

Α . Πεποι-ημένον άντίγραφον τοϋ ΙΕ' πι&ανον at. (άρχεΐον Μονής - άκατάγραφον). — 

Περγαμηνή, χρώματος υποκιτρίνου, ΰποστασα ιώδεις αλλοιώσεις έκ τής νοτίδος. "Εχει παλαιόθεν 

σχισδή κατά τήν μεσαίαν δίπλωσιν οριζοντίως καί σώζεται τά νϋν είς δύο τεμάχια. Συνολικαί 

διαστάσεις: 0,41 Χ 0,36. Γεγραμμένη επιφάνεια: 0,35 Χ 0,30. Περιθώρια αριστερά (0,03) καί 

δεξιίίί (0,03).—Μελάνη: α') μαύρη ή τοΰ κειμένου, πολλαχοΰ πάντη έξίτηλος, ίδια κατά το άρι-

στερον ήμισυ αμφοτέρων τών σωζόμενων τεμαχίων β') έκ τών δι' ερυθράς μελάνης γεγραμμένων 

λέξεων σφζεται μόνον ή συλλαβή γον τής λέξεως λόγον (στ. 14 = στ. 18 τοϋ Β), λόγος (στ. 37 — 

στ. 42 τοϋ Β), ή λέξις δεκέμβριον (στ. 38 = στ. 42 τοΰ Β), καί ή υποτιθεμένη υπογραφή τοΰ 

αύτοκράτορος (στ. 40 = στ. 44 τοΰ Β). — Γραφή τρεχούσης χειρός τοΰ ΙΕ', ώς εικάζω, αιώνος, 

20 
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άνευ επιτηδεύσεων είς τό κείμενον. Ή υπογραφή του αύτοκράτορος φαίνεται σαφώς πεποιημένη 

καί ουδόλως ομοιάζει προς τήν γνωστήν ύπογραφήν 'Αλεξίου τοΰ Α'. —Τό άνω τεμάχιον διασφζει 

τους 20 πρώτους στίχους τοΰ κειμένου, άλλα λίαν έξιτήλους, ώς ελέχθη, ίδια κατά το άριστερόν 

ήμισυ. Το κάτω τεμάχιον διασώζει τους υπολοίπους 19 ή 20 στίχους τοΰ κειμένου, ωσαύτως λίαν 

έφθαρμένους, αποτελεί δέ συνέχειαν τοΰ πρώτου τεμαχίου. 'Ολίγα ορθογραφικά σφάλματα καί 

παραναγνώσεις (βλ. κριτικών υπόμνημα). Συντμήσεις αϊ συνήθεις κατά τους χρόνους τούτους.— 

"Ιχνη μιας καθέτου καί πολλών οριζοντίων διπλώσεων. — Διατήρησις κακή: φθοραί έκ τής νοτ'ιδος, 

λίαν έξίτηλα γράμματα, τινά τών όποιων άνεγνώσθησαν τή βοήθεια συσκευής υπεριωδών ακτινών. 

'Αλλ' ή κακή κατάστασις τοΰ παρόντος αντιγράφου, αρχαιοτέρου χρονολογικώς δλων τών άλλων, 

επέβαλλε τήν εκδοσιν τοΰ κειμένου επί τή βάσει τοΰ αντιγράφου Β . — Ή περγαμηνή έχει κατα-

στραφή ολίγον κάτωθι τής υπογραφής τοΰ αύτοκράτορος καί δεν δυνάμεθα νά γνωρίζω μεν έάν το 

έγγραφον Ι'φερεν όπάς δια τα νήμα σφραγίδας. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοϋ νώτου, μεταγενέστερα: α') Χρυσόβουλλον 'Αλεξίου βασιλέως (χειρ 

ΤΠ - 10' αι.)· β') Β ομοιον ίσον (χειρ III' - 10' αι.). 

Β. Πεποιημένον άντίγραφον τοϋ IT' i) ΙΖ' ai. (άρχεϊον Μονής, άρ. 43). — Χάρτης, 

χρώματος ύπολεύκου. Διαστάσεις : 0,57 Χ 0,43. Γεγραμμένη επιφάνεια : 0,48 Χ 0,36. Περιθώρια 

αριστερά (0,04) καί δεξι£ (0,03). — Μελάνη: α') μαύρη ή τοΰ κειμένου' β') δι' ερυθράς αϊ λέξεις 

λόγου (στ. 15 καί 18), λόγον (στ. 42), γραφής (στ. 21), δεκέμβριον (στ. 42), δεκάτης (στ. 43) 

καί ή υποτιθεμένη υπογραφή τοΰ αύτοκράτορος (στ. 44) — Γραφή έπιμεμελημένη τοΰ Ι Τ' ή ΙΖ' 

αιώνος, άλλ' αρχαΐζουσα· εις τίνα σημεία προφανής ή άπομίμησις βραχυγραφιών καί άλλων ιδιο

μορφιών τών χρυσοβούλλων παλαιοτέρων αιώνων (πολλαχοΰ β υπό μορφήν u).-—Είς τους τελευ

ταίους στίχους αύξουσα συμπύκνωσις τών γραμμάτων καί τών διαστίχων διαστημάτων, oik νά 

έπαρκέσγ) ό υπολειπόμενος χώρος. 'Ολίγα ορθογραφικά σφάλματα καί ποιραναγνώσεις (βλ. κριτι-

κον υπόμνημα).—Συντμήσεις αϊ συνήθεις κατά τους τελευταίους αιώνας τοϋ Βυζαντίου. — Διατή-

ρησις άριστη. Ούδεν ίχνος οπών δια το νήμα σφραγϊδος. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοΰ νώτου, μεταγενέστερα: α') Β δμοιον ϊσον 'Αλεξίου Κομνηνού (γείρ 

[Η'- 10' αι.)· β') αρ. 43 (χειρ Σακκελίωνος)· γ') αα 180 (δια μολυβδίδος). 

Γ. Πεποιημένον άντίγραφον τον ΙΖ' ί) IH' ai. (άρχεϊον Μονής, άρ. 42). — Περγαμηνή, 

χρώματος λευκοΰ. Διαστάσεις: 0 , 4 0 x 0 , 3 1 . Γεγραμμένη επιφάνεια: 0 ,32x0,27 . Περιθώρια 

αριστερά (0,03) καί δεξιά (0,01). —Μελάνη : α') καστανόχρους έξίτηλος ή τοΰ κειμένου- β') δι' ερυ

θράς αϊ λ. λόγου (στ. 14, 17), λόγον (στ. 44), γραφής (στ. 20), δεκέμβριον (στ. 44), δεκάτης (στ. 

44) καί ή υποτιθεμένη υπογραφή τοΰ αύτοκράτορος (στ. 46). — Γραφή λίαν έπιμεμελημένη, τοΰ 

ΙΖ ' αιώνος ή αρχαΐζουσα τοΰ III ' . Εις τίνα σημεία άπομίμησις συντομογραφιών καί άλλων ιδιομορ

φιών τών βυζαντινών εγγράφων (πολλαχοΰ κ αντί /?). —'Ολίγα ορθογραφικά σφάλματα καί παρα-

ναγνώσεις. Συντμήσεις περίπου αϊ αύται προς τάς τοΰ Β αντιγράφου. — Διατήρησις άριστη : όλίγαι 

κηλίδες έκ τής νοτίδος. — Το έγγραφον είναι άνηρτημένον έν τω μουσείω τής μονής εντός πλαισίου. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοϋ νώτου, μεταγενέστερα: α') ' Αλεξωυ δια Κω, Λέρον, Αειψώ, Φαρ-

μακον καί δια τύ μετόχιον τής Κρήτης' β') το παρόν εστί κίβδηλον πάντη (χειρ Φλωρίδαυ)· 

γ') αρ. 42 (χειρ Σακκελίωνος). 
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Δ. Πεποιημένον άντίγραφον τοϋ IT' fj ΙΖ' ai. (άρχεϊον Μονής, άρ. 45). — Χάρτης, χρώ

ματος ύπολεύκου. Διαστάσεις: 0,58x0,43. Γεγραμμένη επιφάνεια: 0,28x0,36. Περιθώρια αρι

στερά: (0,03) καί δεξιά (0,04).—-Μελάνη: α') μαύρη ή τοΰ κειμένου- β') δι' ερυθράς το άρχικον 

(κεφα>αΐον καί περιτεχνον έν τή φα) Ε τής πρώτης λέξεως ίπει (στ. 1) καί αϊ λέξεις λόγου 

(στ. 11 καί 13), λόγο; (στ. 32), γραφής (στ. 15), δεκέμβριον (στ. 33), ό[εκάτης] (στ. 33) καί ή 

υποτιθεμένη υπογραφή τνϋ αύτοκράτορος.—Γραφή τρεχούσης χειρός τοΰ τέλους τοΰ IT' ή τών 

άρχων τοΰ ΙΖ' αιώνος, άνευ επιτηδεύσεων είς το κείμενον. Ή υπογραφή σαφώς πεποιημένη. Γε

νική έμφάνισις ένθυμίζουσα μ-ταβυζαν-ινά έγγραφα, εκκλησιαστικά καί άλλα (άρχικόν Ε κεφαλαΐον 

μετά πλοκάμων, σταυρός μετά πλοκάμ'ον προ τής υπογραφής, κλπ.). — 'Ορθογραφικά τίνα σφάλ

ματα καί τίνες παραναγνώσεις.— Διατήρησις αρίστη: ελαφρώς σητόβρωτον καί φθοραί τίνες έκ 

διπλώσεων. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοΰ νώτου, μεταγενέστερα: α') χρυσόβουλλον βασιλέως Αλεξίου (χειρ 

IH' - 10' α'ι.)" β') το αυτό' γ') Β δμοιον ίσον δ') αρ. 45 (χειρ Σακκελίωνος) ε') αα 160. 

Ε· Άντίγραφον τοϋ IH' ai. (άρχεϊον Μονής, άρ. 46). — Δίφυλλον έκ χάρτου ύπο?ιϊύκου. 

Διαστάσεις: 0,45 Χ 0,30. Τό κείμενον τοΰ χρυσοβούλλου έχει γραφή κατά τά φύλλα 1 ν καί 2 1. 

Γεγρο.μμένη επιφάνεια: 0,36x0,27. Περιθώρια αριστερά (0,02) καί δεξιά (0.01). Μελάνη μαύρη. 

Γραφή I H ' αι., άπομιμουμένη τήν τών εντύπων βιβλίων. Τό άρχικόν Έ τής λ. ίπεί ενθυμίζει το 

Έ το3 αντιγράφου Δ. Πολλά ορθογραφικά σφάλματα καί παραναγνώσεις.— Διατήρησις καλή. 

Διπλώσεις κάθετοι καί όριζόντιαι. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α : έπί τοΰ φ. 2Γ, κάτωθι τοΰ κειμένου, δι' άλλης ή το κείμενον χειρός, ή ση-

μείωης : σήμερον ετ(ος) Χ(ριστο)ϋ 1760, έν συνεχεία δε ή αριθμητική πραξις : 6595 

7268 [ - 1 7 6 0 ] 

0673 
Το παρόν χρυσόβουλλον είναι χρονών \ 673 αφ' οδ έγινε μέχρι τής σήμερον | φαίνεται πώς να 

εδόθη ετι άπα Χ(ριατο)ϋ 1087 

673 

1760 

β') έπί τοΰ φ. l r : αρ. 46 (χειρ Σακκελίωνος). 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ. — Ά ν έ κ δ ο τ ο ν. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.—Ε. V r a n o u s s i , Note sur quelques actes suspects et faux de l'époque 

byzantine (ύπο έκτύπωσιν).— Τ ή ς α υ τ ή ς , "Ενα ιδιόμορφο ανέκδοτο πλαστό χρυσόβουλλο από 

το αρχείο τής Πάτμου (υπό έκτύπωσιν). 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ·—Οί μοναχοί τής έν Πάτμω μονής παρεκάλεσαν τον αυτοκράτορα όπως 

επικύρωση τά υπ' αυτών κατεχόμενα κτήματα, μετόχια κλπ. και τάς έπ' αυτών φορολογικάς άπαλ

λαγάς, άνανεών σχετικά έγγραφα προγενεστέρων αυτοκρατόρων (στ. 1-5). 

Ό αυτοκράτωρ δωρεϊται εις τόν Χριστόδουλον καί τους ύπ' αυτόν μοναχούς, καθώς καί είς 

τους διαδόχους αυτών, οί όποιοι προσεύχονται υπέρ τοΰ κόσμου καί τοΰ αύτοκράτορος, τήν δηλω-

θεϊσαν νήσον [ = τ ή ν Πάτμον] μετά πάσης αυτής τής περιοχής (στ. 5-8) . 

Δια τοΰτο [;] è αυτοκράτωρ κηρύσσει τήν έν Στροβίλω έπ' ονόματι τοϋ Τιμίου Προδρόμου 

μονήν τοΰ Καβαλούρη αύτοδέστιοτον καί αΰτεξαύσιον (στ. 8- 10). 
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Προς τούτοις ό αυτοκράτωρ απαλλάσσει δύο τόπια τής Κώ, το Καστέλλιον καί το τοϋ Πιλέ, 

τοΰ μέχρι τοΰδε καταβαλλομένου τέλους ή πάκτου αυτών, συνισταμένου έξ '/ι νομίσματος δι' έν 

Ικαστον (σύνολον 6 μιλιάρια: lege μιλιαρήσια), ώς καί τής συννον [lege: συνήθειας].— Ωσαύτως, 

δυνάμει τοΰ παρόντος χρυσοβούλλου, ή ύπό τον Χριστόδουλον νεωστί ιδρυθείσα έν Κω μονή τής 

Θεοτόκου, ή επιλεγόμενη τών Καστριανών, θά παραμείνη εις το διηνεκές αντοδέσποτος καί αυτε

ξούσιος (στ. 10 - 15). 

Προσέτι ή νήσος Λέρος, τ.έ. τά προάστια Παρθένιον, Τεμένια καί το ήμισυ τοΰ κάστρου τοΰ 

Παντελίου, ώς καί ολόκληρος ή νήσος Λειψώ καί ή Φαρμακός, θά παραμείνουν εσαεί αύτοδεσποτοι 

καί αυτεξούσιοι (στ. 15-17). 

Επίσης, δυνάμει χρυσοβούλλου λόγου, παρέχεται [εις τήν έν Πάτμο) μονήν] πλήρης κυριότης 

έπί τοΰ έν Κρήτη μετοχίου τοΰ Στύλου (στ. 17 - 19).— 'Αναγραφή αξιωματούχων, οί όποιοι ύπο-

χρεοΰνται νά σεβασθοΰν τά ανωτέρω (στ. 19-26) καί κατάλογος φορολογικών καί άλλων υπο

χρεώσεων, ών απαλλάσσεται ή μονή (στ. 26-31). 

Προσέτι ό αυτοκράτωρ παρέχει φορολογικάς άπαλλαγάς είς το πλοϊον τής μονής, τό όποιον, 

σύν τοϊς άλλοις, απαλλάσσεται τοΰ άντιναύλον, τοΰ κομμερκίου καί τής δεκατείας {στ. 31-35) . 

'Επίσης οί μοναχοί τής Πάτμου κατέχουν έν Λήμνω : μετόχιον τοΰ άγιου Γεωργίου τοϋ Μυ-

ροβλήτου, έν τή τοποθεσία τής άγιας Ειρήνης, μετ' αμπελιών καί χωραφιών μετόχιον τοϋ Ταξιάρ

χου Μιχαήλ, έπονομαζόμενον ή Πτέρις, μετά δέκα πάροικων, αμπέλια καί χωράφια, το περιβόλιον 

τοΰ Διδυμαρίου μετά υδρόμυλου καί λιμένος άπα τών Κρημνών εως τοΰ Χυβαδολόγου' ναον τής 

'Οδηγήτριας μετά χωραφιών εικοσιοκτώ πάροικους είς διάφορα χωρία τής νήσου, έξ ών άλλους μέν 

κατεΐχον παλαιόθεν, άλλους δέ απέκτησαν πρό τίνος δυνάμει απογραφικής αποκαταστάσεως' ωσαύ

τως κατέχουν χωράφια τα Βουνάρια, τάς Τροχαλέας, τά Λιβάδια καί τά τοΰ Δράκοντος (στ. 35 - 40). 

Ό αυτοκράτωρ δρ'ιζει δπωςήέν Πάτμφ μονή κατέχη ταϋτα πάντα άνευ οχλήσεων (στ. 40-41). 

Χρονολογία ( στ. 42 - 43 ). 

'Υπογραφή τοΰ αύτοκράτορος (στ. 44). 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ-—α') Χρυσόβουλλα, προστάγματα, απογραφικοί αποκατα

στάσεις καί Ιτερα δικαιώματα υπέρ τής έν Πάτμω μονής καί τών κτήσεων αυτής (στ. 3 - 4) : ή 

φράσις έχει αντιγραφή αύτολεξεί έκ τοΰ κατωτέρω εκδιδομένου ύπ' άρ. Β πλαστοϋ χρυσοβούλλου, 

τοϋ φέροντος χρονολογίαν 1326 (βλ. κατωτέρω, Παρατηρήσεις). Έ φ ' όσον υποτίθεται δτι ό άπο-

λύων τό έκδιδόμενον ένταΰθα χρυσόβουλλον είναι δ 'Αλέξιος ό Α',δστις καί ίδρυσε τήν έν Πάτμω 

μονήν, είναι εμφανής, ήδη άπο τής φράσεως ταύτης, ή πλαστότης τοΰ εκδιδομένου έγγραφου. 

β') Χρυσόβουλλος λόγος 'Αλεξίου τοϋ Α' (στ. 18), δυνάμει τοΰ οποίου ή μονή Πάτμου άπέκτα 

το έν Κρήτη μετόχιον τοΰ Στύλου. Δεν είναι σαφές άν ή παραχώρ^σις αϋτη γίνεται δια τοΰ παρόν

τος χρυσοβούλλου ή δια προγενεστέρου δήθεν χρυσοβούλλου τοΰ 'Αλεξίου τοΰ Α'. Τό μετόχιον τούτο 

υπήχθη ύπο τήν μονήν τής Πάτμου πολύ βραδύτερον (βλ. κατωτέρω, σχόλια, άρ. 5). 

γ ' ) 'Απογραφική άποκατάστασις (στ. 39), δυνάμει τής όποιας ή μονή τής Πάτμου κατείχε 

πάροικους έν Λήμνω. Πρόκειται καί πάλιν περί φράσεως ληφθείσης έκ τοϋ κατωτέρω εκδιδομένου 

ύπ' άρ. Β πλαστοΰ χρυσοβούλλου (στ. 15-16), τοϋ έτους 1326. 
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ΈπεΙ οί μοναχοί τής κατά τήν νήσον τήν Πάτμον διακείμενης σεβάσμιας μο-

ν(ής) τής βασιλείας μου τής είς όνομα τιμώμενης τοϋ αγίου ενδόξου πανευ^φήμου 

άποστόλ(ου) καί εναγγελιστοϋ 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγ(ου) έζήτησαν και παρεκλή-

τενσαν τήν βασιλείαν μου ίνα επί τοις προσοϋσιν αντοϊς κτήμασί τε καί \3 μετο-

χίοις καί λοιποϊς άναστήμασιν â κατέχονσι διά τε χρυσό βονλ.λ( ων) διαφόρ(ων) και 

προσταγμάτ(ων). άλλα δή καί άπογραψικ(ών) αποκαταστάσεων |" καί ετέρων 

δικαιωμ(ά)τ(ων), πορίσωντ(αι) καί χρυσόβουλλον τής βασιλείας μου ώς αν κατέ-

χωαι ταϋτα καί είς το εξής άβαρ(ώς) πάντη καί ατελώς καθ(ώς) |5 ταύτα κατέ-

χουσι μέχρι τοΰ νυν δωρεϊται δε αύτώ τήν δηλωθεϊσαν νήσον μετά πά(σης) 

αυτ(ής) τ(ής) περιοχ(ής) τώ εΰλαβεστάτω άνήρ Χριστοδ(ού)λ(ω) (μον)αχώ \Βμετά 

τ(ών) υπ' αύτ(ών) μοναχ(ών) των τε νΰν Οντων καί τών ες ύστερον εϋομέν(ων)' 

δι ον προσενέγκη το κατά δνναμιν ή βασιλεία μου ονδε γαρ χρη\!μ(ά)τ(ων) 

χρεία οϋση άνενδεεί, αλλά κχΰαροϋ σννειδότος καί ήγνισμίν^ς Ί>^χ(ής) καί προθυ

μίας ζεούσης καί παριστάσης εκ τών εξωθ(εν) | 8 δωρημ(ά)τ(ων) καί υπέρ τοϋ 

κόσμου παντός καί τής βασιλεί(ας) ημών θερμοτέρ(ας) τάς προς Θ(εο)ν έντεύξεις 

ποιοϊνται' διό θεσπίζει καί έγκελεύει | 9 ή βασιλεία μου τήν μον(ήν) τοϋ Καβαλονρι 

τήν εν Στροβήλω διακειμένην καί έπ' 6νόμ(α)τι τοϋ τιμίου Προδρόμου δεδο(μη)μέ-

νην, αντοδέσποτόν τε |1 0 και αύτεξούσιον καθ' έαντ(ήν) ά.γομένην καί διευθυνομε-

νην είτα τά έν τή νήσω τή Κω δύο τόπια, τό τε Καστέλιον εγχωρίως λεγόμε-

νον | η καί τώ πρακτικώ Καστριανον άναγραφόμενον καί τέλος έχον νο(μίσματος) 

το τέταρτ(ον) καί το τοϋ Πίλε επονομαζόμενον καί τέταρτον καί αυτό τοϋ νο(μί-

σματος) \11 πάκτ(ον) τελούν, εκκόπτον τέταρτον, τά εξ δηλαδή μιλιάρια, τήν υπέρ 

τούτον σνννον(ήν)' ωσαύτως παρακελενεται τα γαλήνιον κράτος |1 3 ημών την έντοΐς 

αντοΐς τόποις άνεγερθεΐσαν παρά τοϋ ευλαβοϋς Χριστοδούλ(ου) νεοσύστατων μονήν 

έπ' ονόμ(α)τί τής νπεραμώμον δεσποίν(η)ς ή\χιμών καί Θ(εοτό)κου καί τών Κα-

στριαν(ων) εγχωρί(ως) λεγομένην, αντοδέσποτόν τε και αύτεξούσιον ες αεί διαμέ-

νειν καί εγκελενετχι δια τοϋ παρόντος εύ|ι5σεβοΰς χρυσοβονλλ(ου) λόγον βεβαίας 

μένείΜ ταύτας καί αρραγείς ετι δέ τό τε νησίον τήν Λέρνον, ήγουν το Παρθένιον 

καί τα προάστει|ί6ον δ Τεμένεια επονόμασται, προς τούτοις δε καί το ήμισν τον 

εν αυτή καστελίον τον Παντελίον εγχωρί(ως) καί αντοϋ κα/.ονμένον καί το νησσίον 

τήν Ι" Λειψώ εξ ολοκλήρου καθώς εστίν καί αντο το νησίδιον, δ Φάρμακον κα-

λονμένην, οαύτοδέσποτα καί αυτεξούσια ες αεί διαμένονσιν ôi\lsà διορίζει ή βασιλεία 

μου δια. χρνσοβονλλ(ον) λόγον τή εν τή νήσω Κρήτη μετόχιον, δ 2'τυλον έπονομα-

ζόμενον, αδιάσειστοι και άπερί\19τρεπτον τήν επ' αντής δεσποτείαν εχειν οφείλουσα 

είς τον αίώνα τον άπαντα καί μή υπό βασιλ(ικά) ή π(ατ)ριαρχ(ικά) ή μ(ητ)ροπο-

λ(ι)τ(ικά) ή έπισκοπ(ικά) ή εκκλησιαστικά |2 0 ή υπό τίνα ίδιωτ(ικά) υπαγβήσεται 
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όλως πρόσωπα άλλ' έλευθεριάσωσί; καθαρώς άχρι παντός αιώνος και πλουτή-

σονσι δια τήσδε τής χρυ\Άσοβούλλ(ου) γραφής· έξκονσσενθήσεται μέντοι τό τε ρηθέν 

μετόχιον μετά τών έν αΰτώ πάντα δι' οϋ προστάσσει καί διορίζεται τό κράτος 

|2 2 ημών ώς αν τα τοίαϋτα μετόχια καί ^ τ ^ α ί α καί λοιπά άναστήμ(α)τα μετά τών 

έν αντοϊς παροίκ(ων) και προσκαθημέν^ων) κατεχη ή τοιαύτη σεβασ\ημία μο(νή) 

άνενοχλήτως καί άοι&σείστως, ετι δε άναφαιρέτως καί άναποσπάστ(ως) καί τ(ήν) 

εξ αυτ(ών) πασ(αν) και παντοίαν άττος5ερητ(αι) πρόσοδον καί ουδέν εν\Ηρίσκη έπί 

τή κατοχή καί νομή καί τοις δικαίοις πάσιν αυτών καταδυναστεί(αν) τινά ή άδικίαν 

καί διενόχλησιν, οντε παρά τ(ών) κ(α)τά καιρ(ονς) κεψαλαττικενόντ(ων) | 2 5 έκεϊσε, 

μήτε παρά τ(ών) τα δημόσια διενεργούντων ή τοπικ(ών) καί άλλων τιν(ών), αλλά 

διατηρώνται τα προσόντα πάντα τή τοιαύτ(η) σεβάσμια μον(ή) μετοχικά τε καί 

κτήμ(α)τα, μετά τών έν αντοίς παροίκ(ων) καί προσκαθημένων, ανώτερα πά(σης) 

ήστινοσοϋν αδικί(ας) καί καταδνναστεί(ας)' διό παρεγγυώμεθα καί π(άν)\21τας 

εξασφαλιζόμεθα από τ(ε) χωραφί(ων), άμπελί(ων), περιβολί(ων), δενδρ(ών) και 

π(αν)τος εϊδ(ονς), σίτ(ον), κριθ(ής), ελαίου, οίνου, λιναριού, καναβίου καί παντός 

όσπριου καί πάντ(ων) τ(ών) |2 8 εν αυτή σπερμ(ά)τ(ων), κηρίου ή μέλιτο(ς), παρο-

χ(ής) μονλαρί(ων), βορδονί(ων), ΐππ(ων), κηλωνί(ων), όνοθηλ(ών), ψορβάδ(ων), 

βο(ών) άγελαί(ων), χοίρ(ων), προβάτ(ων), αιγών, άγελά^(ων), βονβάλ(ων), | 2 9 λα-

γω(ών), ελάφ(ων), κυν(ών) καί λοιπ(ών) τετραπόδ(ων) ζώ(ων) Χψ(ών), 

ταών[ων], γεράκων), κόκν(ων), φασσιαν(ών), όρνίθ(ων), περιστερ(ών) καί λοι-

π(ών) πτην(ών) καί τών εξ αυτών πάντ(ων) ώων μιτ(ά)τ(ου) | s o καί ετέρου πάν

των) ων εστίν χρεία τών άνωθ(εν) μετωχί(ων)' διορίζεται ταϋτα πάντα ή βασιλεία 

μου ίνα εστίν ε'λευβερα άπα πάντ(ων) δουκ(ών), κριτ(ών), άρχόντ(ων), καπε-

τάν(ων) ή στρατιωτ(ών) | 3 1 και εϊ τι άλλος εστίν, μή έχει αδειαν έπιβήναι άχρι 

βήμ(α)τος ετι δέ παρεγγυώμεθα δια τοΰ πλοίου τ(ής) μο(νής) τοϋ αγίου μου 

Ίω(άν)νου καί εύαγγελιστοΰ εσται αεί κατευμεγεθοϋν το τοι\32οϋτον πλοίον καί οί 

τούτω έμπλέοντες παντός τοϋ έπηρεαστικ(ώς) έπιμβαίνοντο(ς) καί οΰτε αγγαρεία 

καθυποβληθήσεται ούτε προς μετακομιδ(ήν) τιν(ων) χρειωδ(ών) καί αύτη | 3 3 τή 

βασιλεία μον άναγκαιοτάτ(ων) άποσταλήσεται ή έμβλήσ(ει) κόκκου ή σννων(ής) 

ή άλλη τινή λειτονργία αναγκαιότατη βαρννθήσεται, άλλ' ελεύθερον | 8 4 πάντοθεν δια-

τηρηθήσεται πάντ(ων) τ(ών) προσώδ(ων) αύτοϋ, έξκονσσενόμ(ε)νον δέ καί από 

τ(ον) άντινχύλ(ου), κομμερκίου καί δεκατί(ας) καί παντός ετέρου εϊδ(ους) καί πρά-

γμ(α)το(ς), έλεύ\35θερον πάντη καί πάντοθ(εν) διατηρούμ(εν)ον.. . ετι γε καί τα 

εν τή νήσω Λήμνω μετόχιον τό έπικεκλημ(έν)ον ό αγ(ιος) Γεώργ(ιος) ό Μυρο-

βλήτ(ης) καί διακείμ(εν)ον έν τή τοποθεσία τής άγιας Ε'ιρ'ψ(ης), | · , β μ(ε)τ(ά) 

τ(ών) προσόντ(ων) αύτώ πάντ(ων) άμπελί(ων) καί χωραφί(ων)· τό έτερον μετά-
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χιον δ επονομάζεται Πτέρις καί έπικεκλημ(έν)ον τοϋ τιμίου ταξιάρχ(ου) τ(ών) "Ανω 

Δυνάμεων Μιχαήλ, μετά τ(ών) δντ(ων) \'" εκεϊσε δέκα προσκαθημ(ένων), άλλα δέ 

καί τ(ών) άμπελί(ων) καί χοραφί(ων) καί τοΰ πε(ρι)βολίον τοϋ Διδημαρίου μετά 

τοϋ χειμερινοϋ υδρομύλωνος, συν τώ λιμένι τώ άπο τ(ών) Κρημν(ών) έ'ως τοΰ 

|8 8Χυβαδολόγ(ου) καλουμ(έν)ου διήκοντ(ος)" τ(ον) σεβάσμιον καί θείον ναον τ(ον) 

ε'ις δνομα τιμώμενον τ(ής) νπεράγνον δεσποίι(η)ς καί θεομήτορος τής 'Οδηγή

τριας), μετά τ(ών) προσόντ(ων) αύτώ χωρα[39φί(οΰν), τ(ούς) εν τή νήσσω έν δια-

φόροις γιορίο[ις ε/ύρισκαμ(ένους) εικοσιοκτώ παροίκ(ους), εξ (ων) τ(ους) μ(έν) 

προκατείχον, τ(ονς) δέ προ ολίγον παρέ/.αβον δι' άπογραψικ(ής) αποκαταστάσεως' 

| 4 0 όμοί(ως) καί τά παραδοθέντα προς αυτούς ώσαίτ(ως) χωράφια, τά Βουνάρια 

λεγόμενα, τ(άς) Τροχαλέ(ας) καί τά Λιβάδια καί τό οϋτω πως έπονομαζόμ(rv)ov 

τον Δράκοντος' διορίζεται | 4 1 ταϋτα πάντα ή βασιλεία μου, 'ένθα εύρίσκοντ(αι) έν τη 

τοιαύτη σεβ(ασ)μία μο(νή) μετόχια τε καί λοιπ(ά) κτήμ(α)τχ ίνα είσΐν ανενόχλητα 

τε καί αδιάσειστα έπί τούτω γαρ γέγονε καί ό |4 2 π<χρ(ών) χρυσόβουλλ( ος) της 

βασιλεί(ας) μου λόγον, απολυθείς κ(α)τά μήνα Δεκέμβριον, τής ένισταμ(ένη)ς 

δεκ(ά)της ίνδ(ικτιώνος), έν έτει ±φ\έ, |4, ί εν ω καί το ήμέτερον ευσεβές θεοπρό-

βλητον ύπεση/iijwro κράτος f 

| " 'Αλέξιος εν Χ(ριστ)ώ τώ Θ(ε)ώ πιστός βασι(λεύς) και αυτοκράτωρ 

Τωμαί(ω)ν ô Κομνηνός f 

Edidimus ex Β. Pauca verba, quae in A leguntur, imprimimus Iitteris verticahbus. 

1 νήσον τήν Πάτμον . νήσον Πάτμον Γ \\ τής είς δνομα ΒΓΔ : τής Άνομα Ε || 2 παρεκλήτενϋαν ΒΓΔ : 

παρεκ-ίλεσαν Ε || 3 κατέχονσι ΒΓΔ : κατέχωσι Ε || 5 αντώ ΒΓΔ : αυτή Ε || τω ενλαβεστάτω ανήρ Χριστο-

δούλω μοναχώ ΒΓΔ : ô ευλαβέστατος ανήρ Χριστόδονλος Ε Ι| 6 προσενέγκη ΒΓΔ : προσενέπτησε Ε || 7 άνεν-

δεεί Β : άνενδεή ΓΔ : άνεδεα Β || παριστάαης ΒΓΔ : περιστάσεως Ε || 8 καί τής βασιλείας ... έγκελεύει : 

οπι. h Κ 9 τοϋ Καβαλονρι ΒΓ : τοΰ Καβαλονρη Δ : om. Ε || τιμίου ΒΓΔ : άγιου Ε | δεδομένην ΒΓΔΕ : 

lpge οεδομημένην || 10 τά έν τή νησα) ΒΓΔ : τή έν τή νήσαιο Ε || 10 -11 τό τε Καστέλλιον έγχωρίως λεγόμε-

νον και τώ πρακτικά) Καστριανον ΑΒΓΔ : τό τε Καστίλλιον το έπικεκλημενον ο άγιος Γεώργιος ό Μνροβλήτης 

καί διακείμενον έν τή τοποθεσία τής άγιας Ειρήνης μετά τών προσόντων αντώ αμπελιών τε καί χοραφίων, το 

έτερον μετόχιον λεγόμενον και τα πρακτικον Καστριανον Ε || 11 νο(μίσματος) ΒΓΔ : om. Ε || το τον Πιλί 

ΑΒΓ : τοΰτο Πηλύ Ε || 11 - 12 και τέταρτον και αυτό τον νομίσματος πάκτον τελούν ΒΓΔ : τε τέταρτον τον 

ένας .ταντελοΰν Ε || 12 δηλαδή μιλιάρια ΒΓΔ : δή μιλιάρια Ε : debebat μιλιαρήσια j| σσννον ΒΓ : συνον Δ · 

σννων Ε : debebat σννήθειαν \\ 13 έν τοις αντοίς ΒΓΔ : ίν ταντοϊςΈ || 14 έγχωρίως λεγομενψ ΒΓΔ : εγχο-

ρίων Ιεγομεμένψ Δ ]| ΰιαμένειν και ΒΓΔ : διαμένει καί Β || 14 - 15 ίνσεβονς ΒΓΑ : xai ifvrrfiovç Ε | 15 ταύ

τας ΒΓΔ : ταύτα Ε [j τό τε νησίον ΒΓΔ : tri νησσίον Ε || Αέρνον ΒΓΔ . Λέρον Ε || 15-16 προάστειον Α -

προαστεϊον ΒΓΔ : άπραστείον Ε || 16 τούτοις δέ καί ΑΒΓΔ : τούτοις καί Ε [| νησσίον ΑΒΓΔΕ [| 17 Λειψώ 

ΒΓΔ : Λειψόν Ε || κα^μένην ΒΔΕ : καλονμίνοιν Γ || 18 τή έν τή νήσσω ΒΓΔ : τΑ έν τή νήσσω E J ο Στύ

λο» ΑΒΓΔ : ό Στύλος Ε || 19 τήν επ' αυτής ΒΔ : τήν in' αντο Γ : τήν έαντής Ε || όφείλουσα ΒΓΔ : άφεί-

λονσαν Ε || νπο βασιλικά ... εκκλησιαστικά ΒΓΔ : υπό βασιλικής εξουσίας ή πατριαρχικής εξουσίας ή επι

σκοπικής έξονσίας ή εκκλησιαστικής Ε || 20 άλλ' ίλενθεριάσωσι ΑΒΓΔ : αλλ' ενελενθερία όσα Ε | 21 εξκονσ-

σενθήαεται ΒΓΔ : έκονθευθήσεται Ε || τό τε ρ'ηθέν ΒΓΔ : το αντώ Ε || μετά τών έν αύτώ πάντα ΒΓΔ : μετά 
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τών έαυτώ πάντων Ε || 22 ήτήματα ΒΓ : αιτήματα ΔΕ : lege «rjf/iara || 23 παοαν ΒΓΔ : om. Ε |] 24 και

ρούς ΒΓΔ : καιρών Ε j | κεφαλαττικευόντων ΒΓΔ : KepaAcrcCwietioVrcov Ε || 25 τών τα δημόσια ΒΓΔ : τών 

δημόσια Ε || τα προσόντα πάντα τή τοιαύτη ΒΓΔ : τα τοιαύτα πάντα τ-ή αύτη Ε || 27 σίτου, κριθής ΒΓΔ : 

σιταριού, κριθαρίον Ε |' 28 έν αύτη ΒΓΔ : έν αύτοϊς Ε || ψορβάδων ΒΓΔ : cjoo/Saóitw Ε || βουβάλων ΒΓΔ : 

om. Ε Ι! 29 κύκνων ΒΓΔΕ : lege κύκνων || 30 μετωχίων ΒΓΔ : μετοχιών αύτοΰ Ε || καπετάνων ΒΓΔΕ : lege 

κατεπάνω || 31 μή έχει ΰδειαν έπιβήναι ΒΓΔ : μή έπιβήναι Ε || 32 οί τούτω έμπλέοντες ΒΓΔ : οί έν τούτω 

έκπλέοντες Ε || τοΰ επηρεαατικώς έπιμβα'ινοντος ΒΓΔ : τώ»' επηρεαατικώς επιβαίνοντος Ε : lege τοΰ επηρεα-

στικώς επεμβαίνοντας \\ 33 αναγκαιοτάτων ΒΓΔ : άνανχαιόΊταΐοίΐ Ε |] 33 - 34 η έμβλήσει . .. διατηρηΟήσεται : 

Οία. Ε || 34 έίκονσσευόμενον δέ καί άπα τον άντιναύλου ΒΓΔ : έξκουσεβόμενον από τε ναύλου Ε || 35 γε ΒΓΔ : 

δε Ε || 35 - 36 τα έπικεκλημενον ... μετόχιον ΒΓΔ : om. Ε || 37 προσκαθημένων ΑΒΓΔ : προκαθημένων Ε || 

38 διήκοντι ΑΒΓΔ : διήκοντος Ε || δεσποίνης ΒΓΔ : om. Ε || 38 - 39 χωραφιών ΑΒΓΔ : om. Ε || 39 τους 

έν τή νήσσω ΑΒΓΔ : τής έν τή νήσσω Ε |Ι ευρισκομένους ΒΓΔ : ενρισκομένοις Ε || 40 τάς Τροχαλίας ΑΒΓΔ : 

τάς Στροχάλας Ε || 41 τή τοιαύτη ΑΒΓΔ : τή αυτή Ε || 42 ενιϋταμένης ΒΓΔ : έγκειμένης Ε || 43 ύπεση-

μήνατο ΑΒΓΔ : έπεσημήνατο Ε. 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

Δ1ΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. — 1. Ή πλαατότης τον έγγραφον: α ) 'Εξωτερικά 

τεκμήρια πλαστότητος: Ή γενική έμφάνισις τών πεποιημένων τούτων χρυσοβούλλων (Α, Β, Γ, Δ), 

τα κανικλώματα, ή άδεξία άπομίμησις της υπογραφής τοΰ αύτοκράτορος'Αλεξίου τοΰ Α', ή θέσις 

της λέξεως κράτος κλπ., πείθουν δτι ταϋτα εϊναι πεποιημένα έπί τη βάσει ουχί γνησίου χρυσο

βούλλου (περί τών κριτηρίων πλαστότητος χρυσοβούλλου τινός βλ. D ö l g e r , Urkunden falscher, 

σελ. 384κέ. — D ö l g e r - K a r a y a n n o p u l o s , Urkundenlehre, σελ. 136 [ = 261 κέ.]). 

β') Εσωτερικά τεκμήρια: Ι. Ή υποτιθεμένη χ ρ ο ν ο λ ο γ ί α απολύσεως τοΰ χρυσοβούλλου : 

Το χρυσόβουλλον τοΰτο, το όποιον δήθεν υπογράφει ό 'Αλέξιος Α', φέρεται άπολυθέν τον Δεκέμ

βριον τοϋ Ιτους 6595, ίνδ. ι. Ό Δεκέμβριος τοϋ 6595 αντιστοιχεί προς τον Δεκέμβριον τοΰ 

έτους 1086. 'Αλλά κατά το έτος τοϋτο ή μονή άγιου 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου της Πάτμου δεν 

εϊχεν εισέτι ίδρυθή (βλ. ανωτέρω το ίδρυτικον χρυσόβουλλον της μονής, το άπολυθέν υπό 'Αλε

ξίου τοΰ Α' κατά τον Άπρίλιον τοΰ 1088, άρ. 6, σελ. 55 κέ.) — I I . Το π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο ν τοΰ 

χρυσοβούλλου: Ά π ο τών πρώτων ήδη φράσεων τό κείμενον παρουσιάζει ασυνταξίας καί σολοι

κισμούς, ανύπαρκτους είς γνήσια βυζαντινά χρυσόβουλλα : ΈπεΙ οί μοναχοί . . . εζήτηααν ... δωρεϊ-

ται δε αύτώ ... τώ ενλαβεστάτω ανήρ [sic] Χριστοδονλω (στ. 1-5) κ.π.ά\ Ά φ ' έτερου, έν τω 

εγγράφω τούτω μνημονεύονται κτήσεις καί μετόχια, τα όποια εϊτε δεν περιήλθον ποτέ ύπό την 

κατοχήν τής μονής Πάτμου (π.χ. ή μονή της Στροβίλου, στ. 8-10), εΐτε άπεσπάσθησαν άπο τών 

κτήσεων τοΰ ίορυτοΰ αυτής Χριστοδούλου, άμα τη ιδρύσει τής εν Πάτμω μονής (πρβλ. σελ. 66), 

καί απεδόθησαν, έν μέρει, είς αυτήν μετά πάροδον ενός καί ήμίσεος αιώνος (π.χ. κτήσεις εν Κω, 

περί ών βλ. άρ. 14) ή παρεχωρήθησαν κατά τους ΙΓ' - ΙΔ' αι. (μονή τοΰ Στύλου έν Κρήτη, μετό

χια τής Λήμνου). 

Ή μνεία τών κτήσεων τούτων επιτρέπει να καθορίσωμεν τον χρόνον καί τον λόγον χαλκεύ-

σεως τοΰ πλαστοΰ τούτου χρυσοβούλλου" βλ. κατωτέρω. 

2. Ό τρόπος σνν&έαεως τοΰ πλαστοΰ χρυσοβούλλου. — Γενικώς τα πλαστά χρυσόβουλλα, 

πολλά τών όποιων χρονολογούνται ήδη άπο τών Βυζαντινών χρόνων (πρβλ. V r a n o u s s i , Note 



Α. ΧΡΥΣΟΒΟΥΛΛΟΝ ΑΛΕΞΙΟΥ Λ' ΚΟΜΝΗΝΟΥ (1086!) 16J 

sur hs actes suspects, ύπο έκτύπωσιν), έχαλκεύοντο δια παραχαράξεως γνησίου χρυσοβούλλου 

τή προσθήκη λέξεων ή φράσεων, έπεκτεινουσών τα 6ντως παρεχόμενα προνόμια ή κτήματα. 

Συνήθως ή χάλκευσις έγίνετο έπί τή βάσει ε ν ό ς εγγράφου. Εις μίαν μόνην περίπτωσιν έχαλ-

κεύθη έγγραφον έπί τη βάσει δύο, απολεσθέντων σήμερον, εγγράφων, ώς έπεσήμανεν ό καθ. 

L e m e r l e (Un chnjsabnlle pour le, monastère de Karakala, BCH 60, 1936, σελ. 428-496). 

Εις ούδεμίαν, καθ' όσον γνωρίζω, περίπτωσιν παρουσιάζεται το φαινόμενον τής έξ ύπαρχής κατα

σκευής δλως ανυπάρκτου έγγραφου δια τής συρραφής πολλών τμημάτων έκ τοΰ κειμένου εννέα ή δέκα 

χρυσοβούλλων, χρτ/ολογουμένων άπο τοϋ ΓΑ' μέχρι τοΰ ΙΔ' αιώνος, ώς το έκδιδόμενον ενταύθα. 

Επισημαίνεται κατωτέρω ή αντιστοιχία τών χωρίων τοΰ πλαστοΰ τούτου χρυσοβούλλου προί 

τά όμοια χωρία άλλων χρυσοβούλλων τοΰ αρχείου τής έν Πάτμω μονής : 

α') Οί στ. 1 - 5 (ènei ... μέχρι τον νϋν) έχουν αντιγραφή, σχεδόν αύτολεξεί, έκ τοΰ κατω

τέρω εκδιδομένου ΰπ' άρ. Β χρυσοβούλλου, τοΰ έτους 1326 (στ. 1 - 6). 

β') ΟΊ στ. 5-6 (δωρεϊται ... εσομένων) έχουν ληφθή, μετά τίνων παραλείψεων, έκτου 

Ίδρυ-ιικοΰ χρυσοβούλλου τής έν Πάτμω μονής, τοΰ έτους 1088 (ανωτέρω, άρ. 6, στ. κε'- κ-' καί 

στ. 8 - 10). 

γ') Οί στ. 6 - 8 (δι ου προσενέγκει . . . εντεύξεις ποιοϊνται) έχουν ληφθή, μετά τίνων αλλα

γών, έκ τοΰ χρυσοβούλλου τοΰ 'Αλεξίου τοΰ Α', τοϋ έτους 1087, υπέρ κτήσεων τοΰ Χριστοδού-

λου έν Λέρω (ανωτέρω, άρ. 5, στ. 6-15). 

δ' ) ΟΊ στ. 8-10 (διό θεσπίζει . . . διευθυνομένην) έχουν αντιγραφή έκ χρυσοβούλλου Νικη

φόρου τοΰ Βοτανειάτου, τοΰ έτους 1079, ΰπερ τής έν Στροβίλω μονής τοΰ Προδρόμου (ανωτέρω, 

άρ. 2, στ. ιγ' - ιε'). 

ε') Οί στ. 10 - 15 (είτα τα εν τή νήσω τή Κώ .. . αρραγείς) έγένοντο έπί τή βάσει χρυσο

βούλλου 'Αλεξίου τοϋ Α', τοΰ έτους 1085, δι' οδ ό αυτοκράτωρ έδωρεΐτο εις τον Χριστόδουλον 

κτήοεις έν Κω (ανωτέρω, άρ. 4, στ. 14-16, 21 -24 καί 32-34) . 

ς-') Οί στ. 15 - 17 ($τι δε τό τε νησίον τψ Λέρνον . . . διαμένοναι) έχουν παραληφθή έκ χρυ

σοβούλλου 'Αλεξίου τοΰ Α', τοϋ έτους 1087, υπέρ κτήσεων τοΰ Χριστοδούλου έν Λέρω κλπ., μετά 

τίνων μετατροπών (ανωτέρω, άρ. 5, στ. 15-16, 46-47) . 

ζ') Λέξεις τοϋ στ. 17 (αΰτοδέσποτα . . . διαμένουσιν) εγράφησαν έπί τή βάσει αντιστοίχου 

φράσεως τοΰ ίδρυτικοΰ χρυσοβούλλου τής Πάτμου (άρ. 6, στ. 3). 

η') Οί στ. 17 - 18 (δι' δ διορίζει ή βασιλεία μου . . . τή έν τή νήσοι Κρήτη μετόχιον δ Στύ

λοι· επονόμαζαμενον) έχουν ληφθή προφανώς έκ μή σωζόμενου χρυσοβούλλου, δυνάμει τοΰ οποίου 

παρεχωρεϊτο ή έν Στύλφ (τής Κρήτης) μονή άγιου 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου είς τήν μονήν Πά

τμου, ώς μετόχιον αυτής. 

θ') Οί στ. 18 - 21 (άδιάσειστον εν αυτώ πάντη) βασίζονται έπί τμημάτων έκ τοΰ ίδρυτικοΰ 

χρυσοβούλλου τής Πάτμου (ανωτέρω, άρ. 6, στ. 28-30, 33-34, 35-36, 37). 

ι') ΟΊ στ- 21-26 (di' ου προστάσσει . . . καταδυναστείας) έχουν αντιγραφή σχεδόν αύτολεξεί 

έκ τοΰ κατωτέρω εκδιδομένου υπέρ τών έν Λήμνω μετοχιών χρυσοβούλλου ύπ' άρ. Β, τοΰ έτους 

1326 (κατωτέρω, άρ. Β, στ. 27-35). 

ια') Οί στ. 26-29 (δώ παρεγγυόμεθα . . . ωών) έγένοντο έπί τή βάσει αντιστοίχου χωρίου 

τοϋ ίδρυτικοΰ χρυσοβούλλου τής Πάτμου, μετά τίνων αλλαγών (ανωτέρω, άρ. 6, στ. 55 - 56 

καί 42-46). 

21 
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ιβ') ΟΊ στ. 29-31 (μιτάτωτ . . . βήματος) άποτελοΰν άκατάληπτον φράσιν, συμπιληθεΐσαν 

έκ διαφόρων προφανώς χρυσοβούλλων. 

ιγ') Οί στ. 31-35 (ετι παρεγγυώμεθα δια τοϋ πλοίου . . . διατηρουμέίου) έγένοντο έπί τή 

βάσει χρυσοβούλλου 'Αλεξίου τοΰ Α' υπέρ τοΰ πλοίου τής μονής Πάτμου (ανωτέρω, άρ. 7, 

στ. 18-26) καί έπί τή βάσει χρυσοβούλλων τοΰ 1119 (ανωτέρω, άρ. 8, στ. 29, λ. άντινανλου) 

καί τοΰ 1186 (ανωτέρω, άρ. 9, στ. 14) ή έτερου απολεσθέντος έγγραφου, υπέρ τών πλοίων 

τής μονής. 

ιδ') ΟΊ στ. 3 5 - 4 3 (έτι γε καί το έν τή νήσω Λήμιω ... κράτος) άντεγράφησαν σχεδόν 

αύτολεξεί (διαφέρει τό έτος απολύσεως τοΰ ενταύθα εκδιδομένου εγγράφου) έκ τοΰ κατωτέρω εκδι

δομένου χρυσοβούλλου τοϋ 1326 (κατωτέρω, άρ. Β, στ. 7-18, 45-51). 

ιε') Ή είς τον στ. 44 υπογραφή τοϋ αύτοκράτορος αποδίδει έπί λέξει τήν γνωστήν ύπογρα-

φήν τοΰ 'Αλεξίου Α' τοΰ Κομνηνού (ώς ή ανωτέρω έν τοις έγγράφοις ύπ' άρ. 4, 5, 6 κλπ.). 

Κατά ταϋτα, το πλαστον τοΰτο χρυσόβουλλον αποτελεί, καθ' δσον γνωρίζω, μοναδικον δείγμα 

συρραφής πολλών τμημάτων έκ διαφόρων σωζόμενων χρυσοβούλλων, τουλάχιστον έξ εννέα ή δέκα 

( έάν τά περί τοΰ πλοίου εϊναι πλείονα τοΰ ενός, ως εικάζω). 

Τα κύρια τμήματα ελήφθησαν α' ) έκ τοΰ ύπ' άρ. Β κατώτεροι εκδιδομένου χρυσοβούλλου τοΰ 

1326 (πρωτίστως ή αρχή καί το τέλος) καί β') έκ τοΰ Ίδρυτικοΰ χρυσοβούλλου τής έν Πάτμω 

μονής (ανωτέρω, άρ. 6), τοΰ έτους 1088 '. 

3. Παράδοσις τον έγγραφου. — Τό πλαστον τοΰτο χρυσόβουλλον δέν διεσώθη είς ην μορ-

φήν έξεπόνησε τοΰτο ό αρχικός συμπιλητης αύτοΰ. Τα αντίγραφα Β καί Γ, πλησιέστερα, ώς ελέ

χθη, προς το αρχικώς χαλκευθεν ώς προς τήν έμφάνισιν, μαρτυροΰν δτι ό παραχαράκτης άπεμι-

μεϊτο ενίοτε ιδιομορφίας τινάς τής γραφής τών παλαιοτέρων χρυσοβούλλων, τά όποια εϊχε προ 

οφθαλμών (συντμήσεις, β ύπο μορφήν u, κλπ.) , συνάμα Ομως περιέπιπτε συχνάκις εις παραναγνώ-

σεις καί παρανοήσεις, αί όποΐαι προδίδουν άγνοιαν ορών καί θεσμών, άλλα καί κοινών λέξεων καί 

στοιχειωδών κανόνων τής γραμματικής: έν στ. 12 μιλάρια (αντί τοΰ όρθοΰ μιλιαρι)αια), άλλα καί 

το άδιανόητον σνννον (αντί συνήθειαν), έν στ. 22 ήτήματα (αντί κτήματα), έν στ. 5 τώ ευλαβε-

στάτω ανήρ [sic] Χριατοδούλω κ.π.ά. 'Αξίζει επίσης να σημειωθή δτι ούτος, καίτοι εΐχεν ΰπ' δψιν 

το ίδρυτικον χρυσόβουλλον τής Μονής, έκ τοΰ οποίου καί πολλά αντέγραψε, δεν ήτο εις θέσιν \ά 

άντιγράψη το έτος απολύσεως αύτοΰ καί προσέθηκεν είς το χαλκευθεν αύθαίρετον καί άσυμβίβα-

στον ιστορικώς χρονολογίαν. 

Τά αντίγραφα Β καί Γ ή έγένοντο έπί τή βάσει κοινοΰ προτύπου ή το Γ έφιλοτεχνήθη έπι-

μελέστερον (έπί περγαμηνής) έπί τή βάσει τοΰ Β. Είς αμφότερα ή δήθεν υπογραφή τοΰ αύτοκρά

τορος είναι πανομοιότυπος (χαρακτηριστικον είναι, μεταξύ άλλων, καί το δτι τα δύο ρ τής λέξεως 

αυτοκράτωρ είς τάς απολήξεις τών κεραιών των τέμνονται ύπό μικρός οριζόντιας γραμμής, ώστε 

νά σχηματίζεται σταυρός). 

1. Είς είδικον δημοσίευμα παραΟέτομεν τό κείμενον αύτοΰ εις παραλλήλους στήλας, ένθα φαίνονται σα-

φώς, έν αντιπαραθέσει προς το κείμενον τοϋ πλαστοΰ χρυσοβούλλου, τα παραληφθέντα έκ σωζόμενων χρυσο

βούλλων τοΰ αρχείου της Πάτμου χωρία καί, γενικώτερον, ό τρόπος συρραφής αυτών. Βλ. Βρανούση, "Ενα 

ιδιόμορφο ανέκδοτο πλαστό χρνσόβονλλο άπα το αρχείο τής Πάτμον (ύπό έκτύκωσιν). 
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'Αντιθέτως, εις τά αντίγραφα Α καί Δ είναι αβίαστος ή τρέχουσα γραφή τών αντιγραφέων. 

έκαστος δέ τούτων έφιλοτέχνησεν ιδικής του εμπνεύσεως μονοκονδυλιάν δια να άποδώση τήν αύτο-

κρατορικήν ύπογραφήν, ή όποια ουδόλως ομοιάζει προς τήν ύπογραφήν τοΰ 'Αλεξίου Λ' ή τήν 

ΰπογραφήν τών Β καί Γ . — Τ ο Α, ώς ελέχθη, είναι το άρχαιότερον πάντων, δυνάμενον νά άναχθή 

είς τον ΙΕ' αιώνα. Δυστυχώς, εϊναι έξ ολοκλήρου σχεδόν έφθαρμένον, διό καί παρέμενεν άταύτι-

στον μέχρι τοΰδε καί άκατάγραφον. 

Τό άπλοΰν άντίγραφον Ε έγένετο κατά τον I H ' αιώνα, άλλ' οπωσδήποτε προ τοΰ έτους 1760, 

καθ' δ προσετέθη έπ' αύτοΰ, ώς ε'ίίομεν, μεταγενέστερον σημείωμα. Έγράφη δε πιθανώς καθ' ύπα-

γόρεκσιν, ώς καταδεικνύουν πλείστα ορθογραφικά σφάλματα, παρανοήσεις (κεψαλατζικενύντοη·) 

ή αντί τοΰ όρθοΰ τάς Τροχαλέας τό : τάς Στροχαλέας, κλπ. 

4. Λόγοι καί χρόνος χαλχεύαεως τοΰ χρυσοβούλλου. — Τό γνήσιον χρυσόβουλλον τοΰ 

'Αλεξίου Α' τοΰ Κομνηνού, δυνάμει τοΰ οποίου ή νήσος Πάτμος παρεχωρεϊτο είς τον Χριστόδου-

λον (ανωτέρω, άρ. 6), ανέφερε ρητώς δτι ή έν Πάτμω μονή δέν έδικαιοϋτο νά απόκτηση νέας κτή

σεις, πλην τής Λειψοΰς καί κτημάτων έν Λέρω. Παρόμοιος περιορισμός άπαντα καί είς τυπικά 

ή ιδρυτικά χρυσόβουλλα άλλων μονών, ώς είς το τής Μεγίστης Λαύρας τοΰ 'Αγίου "Ορους (Actes 

de Lavra, σελ. 17). Βεβαίως, άπο τοΰ IB ' αιώνος καί εφεξής, οί μοναχοί τής Πάτμου έγένοντο 

κύριοι πολλών μετοχιών καί κτήσεων έκτος τής νήσου Πάτμου. "Ισως ή απαγορευτική αύτη διά-

ταξις τοΰ Ίδρυτικοΰ χρυσοβούλλου άπετέλεσεν ht εισέτι κίνητρον δια τήν χάλκευσιν τοΰ ένταΰθα 

εκδιδομένου πλαστοΰ χρυσοβούλλου (βλ. σχετικώς καί ανωτέρω, σελ. 67). 

Δέν είμεθα εις θέσιν νά καθορίσωμεν πότε ακριβώς, ύπό ποίας συνθήκας καί προς ποίον σκο-

πον κατεσκευάσθη το πλαστον τοΰτο χρυσόβουλλον. Πιθανώτατα, κατά τίνα δυσχερή στιγμήν 

τών πολυτάραχων μετά τήν "Αλωσιν χρόνων, ή μονή τής Πάτμου ΰπεχρεώθη νά προσφυγή είς 

τούί; νέους κυριάρχους καί νά επίδειξη τους παλαιούς τίτλους αυτής. 'Επειδή δέ ΐσως εκρίθη παρα-

κεκινδυνευμένον νά ύποβάλη ή νά άποστείλη μακράν τής νήσου τους γνησίους τίτλους αυτής, έθεω-

ρήθη σκοπιμώτερον νά ενοποίηση πολλά σωζόμενα χρυσόβουλλα είς έν, πληρέστερον καί ένιαϊον 

κείμενον, το όποιον, περιβληθέν τό κΰρος τοΰ Ίδρυτοΰ τής μονής 'Αλεξίου τοΰ Α', έχαλκεύθη 

κατ' άπομίμησιν τών χρυσοβούλλων τά όποια άπέκειντο έν τω άρχείω αυτής. 

Έ ξ άλλου, το περιεχόμενον τοΰ χρυσοβούλλου βοηθεΐ είς τον καθορισμόν τοΰ χρόνου καί τών 

λόγων χαλκεύσεώς του. Ώ ς εΐδομεν ανωτέρω (βλ. Περιεχόμενον), απαριθμούνται έν αύτο) : ή Πά

τμος, ή μονή Στροβίλου, κτήσεις έν Κφ, Λέρω, ή Αειψώ, ή Φαρμακός ', ή έν Κρήτη μονή τοΰ 

Στύλου, καί μετόχια έν Λήμνω. 

Κατά ταϋτα, δεν μνημονεύονται σημαντικά μετόχια, τά όποια ή μονή Πάτμου εΐχεν αποκτή

σει άπο τοΰ Ι Γ αιώνος έπί τής μικρασιατικής παραλίας (ό Πύργος παρά τον Μαίανδρον, μετόχιον 

έν Φυγέλαις, ζευγηλατεΐον έν Μανδραγουρίψ, κλπ.) . Δ4ν μνημονεύεται ούτε μετόχιον, το όποιον 

ή μονή Πάτμου εΐχεν αποκτήσει το 1430 έν Χίω (βλ. κατωτέρω, έγγραφον ύπ' άρ. 44). 

1. Ή Φαρμακός δέν είχε παραχωρηθή είς τήν μονήν Πάτμου κατά τους χρόνους της ιδρύσεως της. Μό

λις τω 1263, ε!ς έγγραφον τοϋ άπογραφέως τη; Ρόδου Λέοντος τοΰ Έσκαμματισμένου (άρ. 69) συγκαταλέ

γεται αύτη μεταξύ τών κτήσεων της έν Πάτμω μονής. — Δέν δύναμαι να ερμηνεύσω δια τίνα λόγον δέν μνημο

νεύεται έν τφ έκδιδομένω χρυσοβούλλω καί το Άγαθονήσι, το δποϊον αναφέρεται ώς κτησις της μονής Πάτμου 

εις χρυσόβουλλον τοϋ 1292 (ανωτέρω, άρ. 15). Περί τών νησιδίων τούτων βλ. ανωτέρω, σελ. 51 -52. 
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Τοιουτοτρόπως, terminus post quem δια τήν έκπόνησιν τοΰ χρυσοβούλλου τούτου αποτελεί 

κατ' αρχήν ή κατάληψις τής Μικρας 'Ασίας ύπό τών Τούρκων. 'Ανεξήγητος παραμένει ή εμμονή 

εις τήν μνείαν τής έν Στροβίλω μονής, ή οποία ουδέποτε είχε περιέλθει ύπό τήν μονήν τής Πάτμου 

(βλ. κατωτέρω, Σχόλια, άρ. 2). 

Έ ξ άλλου, δεν μνημονεύονται μετόχια ή κτήσεις τά όποια άπέκτησεν ή μονή Πάτμου κατά 

τους μετά τήν "Αλωσιν χρόνους, ώς μετόχια έν Πάρω, Νάξω, Σάμω, Ζακύνθω, κλπ. Τοΰτο 

σημαίνει Οτι τό άρχικόν πλαστον χρυσόβουλλον έγένετο ήδη άπο τοΰ ΙΕ' αιώνος, είς τόν όποιον 

θά ήδύνατο νά άναχθή, ώς είδομεν, καί τό άντίγραφον Α. 

Ταϋτα πάντα άγουν είς τό συμπέρασμα δτι το χρυσόβουλλον έχαλκεύθη ολίγον μετά τήν 

"Αλωσιν, διά νά διεκδίκηση ή νά καταχυρώση ή Μονή τάς περί το 1453 κτήσεις αυτής. 

ΣΧΟΛΙΑ.— 1. (στ. 5-6) : Περί τής δωρεάς -ης νήσου Πάτμου εις τον Χριστόδουλον βλ. 

ανωτέρω, άρ. 6, σελ. 65 κέ. 

2. (στ. 8-10) : Περί τής έν Στροβίλω μονής τοϋ Καβαλούρη βλ. ανωτέρω, άρ. 2, σελ. 19 κέ. 

'Ανεξήγητος είναι, ώς ελέχθη, ή ένταΰθα μνεία τής έν Στρόβιλο) μονής. Ώ ς μαρτυρεί ό Saewulfius 

(βλ· Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος Χριατόδονλος, σελ. 118), ή πόλις είχε καταστραφή έκ θεμελίων ήδη 

άπό τοΰ 1103. Έ ξ άλλου οΊ Τοΰρκοι, κατά τήν προέλασίν των είς τήν Μικράν Άσίαν, κατέστρε-

φον πάντα τά μοναστικά ή εκκλησιαστικά κέντρα, καυχώμενοι μάλιστα ιδιαιτέρως διά τοΰτο 

( V r y o i i i s , Asia Minor, σελ. 195). 'Οπωσδήποτε, ή Στρόβιλος είχε περιέλθει οριστικώς είς 

χείρας τών Τούρκων άπο τοΰ 1269 (αυτόθι, σελ. 137) καί συχνάκις έχρησίμευεν ώς όρμητήριόν 

των κατά τών νήσων τής Δωδεκανήσου, ώς παραδίδει καί ένθύμησις γεγραμμένη τώ 1456 έπί 

πατμιακοΰ κωδικός ( Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος Χριστόδονλος, σελ. 180). Ό χαλκεύσας τό έγγραφον 

ήγνόει, πιθανώτατα, ποϋ ευρίσκεται ή Στρόβιλος. 

3. (στ. 10- 15) : Περί τών δωρηθεισών είς τον Χριστόδουλον κτήσεων τής Κώ, βλ. ανωτέρω, 

άρ. 4, σελ. 35 κέ. 

4. (στ. 15-17) : Περί τών έν Λέρω κτήσεων τοΰ Χριστοδούλου βλ. ανωτέρω, άρ. 5, σελ. 49 κε. 

5. (στ. 17 - 18) : Τό έν Κρήτη μετόχιον τοΰ Στύλου, τιμώμενον είς τό όνομα αγίου 'Ιωάννου 

τοΰ Θεολόγου, άνηγέρθη έν τή επαρχία τοΰ Άποκορώνου (βλ. Μ α ρ ί α ς Χ α ι ρ έ τ η , Ή απο

γραφή τών ναών καί τών μονών τής περιοχής Χανίων τον ετονς 1637. ΕΕΒΣ 36, 1968, σελ. 

384). Πρώτη γνωστή μνεία τοΰ μετοχίου τούτου άπαντα εις έγγραφον τοΰ έτους 1219, έκτοτε δε 

τοΰτο αναφέρεται πλειστάκις είς βενετικά κυρίως έγγραφα τοϋ αρχείου τής μονής Πάτμου, ώς καί 

είς έγγραφα τών αρχείων τής Βενετίας· βλ. Χ ρ ύ σ α ς Μ α λ τ έ ζ ο υ, Τα λατινικά έγγραφα τοΰ 

Πατμιακον αρχείου, Σύμμεικτα 2 ( 1970), σελ. 349 - 353, 356, 361 - 369, ένθα καί ή προγενε

στέρα βιβλιογραφία. 

6 . (στ. 21 -31). Ένταΰθα ό πλαστογράφος, άγνοών παλαιοτέρους δρους καί θεσμούς (μνη

μονευομένους είς καταλόγους φορολογικών απαλλαγών τοΰ χρυσοβούλλου τοΰ 1088 ή τοΰ χρυσο

βούλλου τοΰ 1326, τά όποια εΐχεν ούτος ύπ' όψιν συρράπτων τό ένταΰθα έκδιδόμενον χρυσόβουλ

λον), συνθέτει, έπί τή βάσει τμημάτων έκ τών χρυσοβούλλων τούτων, άκατάληπτον καί άσυνάρτητον 

άναγραφήν φορολογικών καί άλλων ά—αλλαγών. 
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7„ (στ. 31-35) : Περί τοΰ πλοίου τής έν Πάτμω μονής βλ. άνωτέρ&), έγγρχφα. ύπ' άρ. 7, 

8, 9 κο:ί Β ρ α ν ο ύ σ η , "Ενας άχρονολόγητος ορισμός τον άρχεϊον τής Πάτμον καί 6 μητροπολίτης 

Σάρδεων 'Ανδρόνικος, σελ. 21 κέ. 

8. (στ. 35 κέ.) : Περί τών έν Λήμνω μετοχιών, κτήσεων καί πάροικων τής μονής Πάτμου 

βλ. σχόλια έγγραφου ύπ' άρ. 16 καί κατωτέρω, έγγραφα ύπ' άρ. Β καί Γ. 

S . (στ. 42): κατά μήνα Δεκέμβριον, τής ένισταμενης δεκάτης ίνδικτιώνος, εν έ'τει ,ςφ\ε' : 

ό μην ελήφθη έκ τοΰ κατωτέρω εκδιδομένου ύπ' άρ. Β χρυσοβούλλου. Ό συμπιλητής τοΰ εκδιδομέ

νου ένταΰθα χρυσοβούλλου προσέθηκε φανταστικον έτος ,ς-φ\ε' (1086), καθ' δ, ώς ήδη ελέχθη, 

ή μονή Πάτμου δέν είχεν εισέτι ίδρυθή. 
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Β. 

ΧΡΥΣΟΒΟΥΛΛΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ Γ' ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 

χρυσόβονλλος λόγος (στ. 26, 42 και 47) Δεκέμβριος, ίνδ. ια' [sic] 

6835 (1326) 

Ό αυτοκράτωρ, άνανεών προγενέστερα έγγραφα, έπικυροϊ τάς κτήσεις τής έν Πάτμω μονής, 

μετόχια καί πάροικους έν Λήμνω, Λέρω καί Κω, ώς καί τάς φορολογικάς άπαλλαγάς τούτων. 

ΠΑΡΑΑ02ΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- — Α. Πεποιημένον άντίγραφον (άρχεϊον Μονής, άρ. 37). 

Περγαμηνή, χρώματος ΰποκιτρίνου, μετρίου πάχους. Διαστάσεις : 0,538 Χ 0,37. Γεγραμμένη 

επιφάνεια : 0,448 Χ 0,300. Περιθώρια αριστερά (0,033) καί δεξι£ (0,037). —Μελάνη : α') μαύρη 

ή τοΰ κειμένου· β') διά κινναβάρεως αϊ λέξεις λόγον (στ. 26), λόγου (στ. 42), λόγος (στ. 47), 

Δεκέμβριον (στ. 47), ενδέκατης (στ. 48), τριακοστού πέμπτου (στ. 48) καί ή υπογραφή τοϋ 

αύτοκράτορος (στ. 5 0 - 5 1 ) . Γραφή ομοιάζουσα προς τήν τοΰ κατωτέρω εκδιδομένου ύπ' άρ. 

Γ χρυσοβούλλου. 'Ορθογραφία. Ουδεμία σχεδόν σύντμησις. "Ιχνη μιας καθέτου περί το μέσον 

διπλώσεως, δύο άλλων καθέτων καί 5 οριζοντίων. Διατήρησις καλή : έξίτηλα γράμματα κατά 

μήκος της κεντρικής καθέτου διπλώσεως, κηλίδες ιώδεις έκ τής νοτίδος είς το κάτω άγραφον μέρος 

καί είς τδν στ. 46. Εις τό κάτω άκρον τοΰ έγγραφου ϊχνη κινναβάρεως, άποτυπωθέντα κατά τήν 

δίπλωσιν. Τό έγγραφον έκολλήθη μεταγενεστέρως έπί υφάσματος. Τό ενδέκατης έγράφη διά κιννα

βάρεως άνωθεν τής λ. Ινδικτιώνος (στ. 48). Ό π α ί διά τήν μήρινθον μή σωζόμενης σφραγΐδος. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοΰ υφάσματος συντηρήσεως, μεταγενέστερα: α') Χρυσόβουλλον τοϋ 

άοώίμου βασιλέως Ανδρόνικου Παλαιολόγου : άπο κοσμογονίας ςωλε' (χειρ I H ' ή 10' αϊ.)· 

β') (διά χειρός Φλωρίδου) : περί τοΰ μετοχίου τής Λήμνον, ό άγιος Γεώργιος δ Μυροβλήτης καί 

έτερον μετόχιον ονομαζόμενον Πτέρις και έπικεκλημενον τον Παμμεγίστου ταξιάρχου Μιχαήλ' 

γ') (διά χειρός Σακελλίωνος) : άντεγράφη - άρ. 37. 

Β. Άντίγραφον ΙΘ' αιώνος (άρχεϊον Μονής, άρ. 38) : Δίφυλλον έκ χάρτου, χρώματος 

ύπολεύκου, γεγραμμένον κατά τά φ. 1 ν καί 2Γ. Διαστάσεις : 0,34 Χ 0,22. Γεγραμμένη επιφάνεια : 

0,29 Χ 0,20. Περιθώριον αριστερή (0,02). Μελάνη μαύρη. 'Ορθογραφία. Διπλώσεις είς τό μέ

σον, καθέτως καί οριζοντίως. Διατήρησις αρίστη : στίγματα τίνα έκ τής νοτίοΌς. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α σύγχρονα: α') "Ισον τοϋ χρυσόβουλου τοϋ 'Ανδρόνικου (φ. 1Γ, χειρ τοϋ 

γραφέως)· β') "Ισον τον παρόντος } σιγγιλιόδου | ανδρονίκου βασιλέως (φ. 2Γ)· γ ') αρ. 38 

(χειρ Σακκελίωνος)· δ') αα 194 (διά μολυβδίδος). 
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ. — MM, σελ. 248-250, άρ. 107. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.— D ö 1 g e r, Regesten, άρ. 2684 (ένθα τοΰτο χαρακτηρίζεται πλαστον, 

αναγράφεται δέ εις τά έγγραφα τά απολυθέντα Ιπί 'Ανδρόνικου τοΰ Γ' κατά τά έτη τής συμβα-

σιλείας του). — Ο s t r ο g ο r s k y, Féodalité, σελ. 276. — S ν υ r ο n ο s, Annuaire 1972 - 1973, 

σελ. 339 - 3 4 0 . — - Β ρ α ν ο ύ σ η , Note sur quelques actes suspects et faux de ΐ'époque bifzaih 

tine (ύπό έκτύπωσιν). 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ. — Οί μοναχοί τής έν Πάτμω μονής παρεκάλεσαν τον αυτοκράτορα δπως 

επικύρωση τάς κτήσεις καί φορολογικάς των άπαλλαγάς, άνανεών χρυσόβουλλα προγενεστέρων 

αυτοκρατόρων καί άλλα επίσημα έγγραφα (στ. 1-6) . — Οί μοναχοί κατέχουν εν Λ ή μ ν ω : μετό

χιον τοΰ αγίου Γεωργίου τοΰ Μυροβλήτου, έν τή τοποθεσία τής άγιας Ειρήνης, μετ' αμπελιών καί 

χωραφιών- επίσης μετόχιον τοΰ ταξιάρχου Μιχαήλ, έπονομαζόμενον ή Πτέρις μετά δέκα πάροι

κων, αμπέλια καί χωράφια, τό περιβόλιον τοΰ Διδυμαρίου μετά υδρόμυλου καί λιμένος άπά τών 

Κρημνών μέχρι τοΰ Χυβαδολόγου- ναον τής 'Οδηγήτριας μετά χωραφύ,ον εικοσιοκτώ πάροικους 

εις διάφορα χωρία τής νήσου, έξ ών άλλους μεν κατεΐχον παλαιόθεν, άλλους δέ απέκτησαν πρό 

τίνος, δυνάμει απογραφικής αποκαταστάσεως· ωσαύτως κατέχουν χωράφια : τά Βουνάρια, τάς Τρο-

χαλεας, τά Λιβάδια καί τοΰ Δράκοντος (στ. 7 - 18). 

Έ ν Λ έ ρ ω : δύο μονύδρια, τό τοΰ Παρθενίου καί τοΰ Μενίου [sic], μετά πάροικων (στ. 

18- 20). 

Έ ν Κ φ : τρία μετόχια : τοΰ Άσποντίου, τοΰ Σωτήρος καί τοΰ "Αλσους μετά υδρόμυλων 

καί χωραφιών, μετά τοΰ πόταμου καί τόπιον έν τω κάστρω τοΰ Πυλίου, ένθα ό αρχιεπίσκοπος 

τής Κώ, παρά τήν θέλησιν τών μοναχών, άνήγειρεν οικήματα (στ. 20 - 24). —"Εχουν επίσης καί είς 

τό χωρίον [Ρ]Έπανίδιον [τής Λήμνου] τον πάροικον Νικόλαον τον Μαυρολέοντα (στ. 2 4 - 2 5 ) . 

Διά τοΰ παρόντος χρυσοβούλλου ό αυτοκράτωρ ορίζει δπως τά μνημονευθέντα μετόχια καί 

κτήματα μετά τών έν αύτοΐς πάροικων καί προσκαθημένων, καθώς καί τάς προσόδους αυτών, 

νέμεται ή μονή Πάτμου άνευ οχλήσεων έκ μέρους τών εκάστοτε κεφαλ.αττικευόντων ή τών εκά

στοτε διενεργούντων έν ονόματι τοΰ δημοσίου (στ. 2 5 - 3 5 ) . Έπεται κατάλογος φορολογικών 

απαλλαγών (στ. 3 5 - 3 8 ) . 'Επειδή δε ό αρχιεπίσκοπος τής Κώ απαιτεί τό λεγόμενον κανονικύν, 

τό μνημόσυνον καί άλλα τινά, τά όποια δέν δικαιοΰται, ό αυτοκράτωρ ορίζει δπως ούτος μή 

ένοχλή τους μοναχούς (στ. 38 - 41 ). Οί εκάστοτε απογραφείς δέν δικαιούνται νά ε'ισέρχωνται έντό: 

τών μνημονευθέντων κτημάτων ή μονή Πάτμου θά κατέχη ταΰτα άνευ οχλήσεων (στ. 41 - 46). 

Χρονολογία (στ. 4 6 - 4 9 ) . 

'Υπογραφή τοΰ αύτοκράτορος (στ. 5 0 - 5 1 ) . 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. — α') Τά αορίστως μνημονευόμενα χρυσόβουλλα, προστά

γματα, άπογραφικαι αποκαταστάσεις καί άλλα δικαιώματα (στ. 4 - 5 ) υπέρ των κτήσεων της 

μονής Πάτμου εν Λήμνω δέν δύνανται νά καθορισθούν επακριβώς, ώς μή διασωθέντα. Νοοΰνται 

π ά ^ ω ς πάντα τά μετά τό 1285 καί πρό τοΰ 1326 απολυθέντα σχετικά έγγραφα, έξ ών διεσώθη

σαν τά ύπ' άρ. 43 καί 16 (πρβλ. ανωτέρω, σελ. 143-145). 

β') 'Απογραφική άποκατάστασις (στ. 1 5 - 16), δυνάμει τής οποίας παρέλαβαν οι μοναχοί τής 

Πάτμου προ ολίγον πάροικους : δεν διεσώθη, άλλ' υποτίθεται δτι εξεδόθη ολίγον μετά τό χρυσό

βουλλον σιγίλλιον τοϋ 1323 (τό ανωτέρω ΰπ' άρ. 16 έκδιδόμενον). 
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f Έπεί οι μονάχοι τής κατά τήν νήσον τήν Πάτμον διακείμενης σεβάσμιας 

μονής τής βασιλείας μου, τής είς όνομα |2 τιμώμενης τον άγιου ενδόξου πανευψήμου 

αποστόλου και εναγγελιστον Ίωάννον τον Θεολόγου έζήτησαν και |3 παρεκλή-

τευσαν τήν βασιλείαν μον, ίνα επί τοις προσοϋσιν αντοίς κτήμασί τε και μετοχίοις 

και λονποϊς |4 άναστήμασιν, α κατέχονσι διά τε χρυσοβούλλων διαφόρων και προσ

ταγμάτων, άλλα δή καί άπογραφικ(ών) | 5 αποκαταστάσεων καί έτερων δικαιω

μάτων, πορίσωνται και χρνσόβονλλον τής βασιλείας μου, ώς | 6 άν κατέχωσι ταϋτα 

και εις το εξής άβαρώς πάντη και ατελώς, καθώς ταϋτα κατέχονσι μέχρι τον νϋν 

Ι' ήγουν το εν τή νήσω Λήμνω μετόχιον το έπικεκλημενον ό άγιος Γεώργιος δ Μυρο-

βλήτης και δια^κείμενον έν τή τοποθεσία τής αγίας Ειρήνης μετά τών προσόντων 

αντώ πάντων αμπελιών | 9 καί χωραφιών' το έτερον μετόχιον δ επονομάζεται Πτέ-

ρις και έπικεκλημενον τον τιμίον Ταξι\10άρχου τών άνω Δννάμεων Μιχαήλ μετά 

τών όντων έκεϊσε δέκα προσκαθημένων, άλλα δή καί τών | " αμπελιών και χωραφιών 

και τον περιβολίον τον Διδνμαρίον μετά τον χειμερινού ύδρομύλωνος, |1 2 συν τώ λι-

μένι τώ άπα τών Κρημνών εως τοϋ Χνβαδολόγου καλουμένου διήκοντί' τον σεβα

σμών |1 3 και θείον ναον τον είς δνομα τιμώμενον τής ύπεράγνον δεσποίνης και θεο

μήτορος τής Όδη\ιιγητρίας μετά τών προσόντων αύτώ χωραφιών τους εν τή αυτή 

νήσω εν διαφόροις χωρίοις εύρισ\ηκο μένους εικοσιοκτώ πάροικους, έξ ών τους μεν 

προκατείχον, τους δέ προ ολίγου παρέλαβαν δι άπο\ιί,γραφικής αποκαταστάσεως' 

ομοίως και τα παραδοθέντα προς αυτούς ωσαύτως χωράφια τά Βουνάρια |1 7 λεγό

μενα, τάς Τροχαλεας και τα Λιβάδια, ετϊ γε μήν και το ούτω πως επονόμαζαμενον 

τον |1 8 Δράκοντος' προς τούτοις και τά περί τήν νήσον τήν Λέρον διακείμενα 

μονύδρια τό τε τοϋ Παρ\1Βθενίου καί τοϋ Μενίον επονομαζόμενα μετά τών προσόν

των αύτοΐς πάροικων, ατινα καί αυτά | 2 υ δια τών είρημένων ομοίως χρυσοβούλλων 

κατέχουσιν ωσαύτως και τά είς τήν νήσον τήνΚώ \21τρία μετόχια, τό τετοϋ Άσπον-

τίου έπιλεγόμενον, τα τον δεσπότου και Σ(ωτή)ρος ημών Ί(ησο)ν Χ(ριστο)ϋ καί το 

"Αλσος |2 2 μετά τών προσόντων αντοίς ύδρομυλώνων τέκαί χωραφιών και τοϋ ποτα

μού σνν τώ |2ί1 τοπίω τώ δντι εντός τοϋ κάστρον Πνλίον, εφ' ω άνήγειρεν οικήματα ό 

ίερώτατος αρχιεπίσκοπος \-* τής αυτής νήσον Κώ παρά γνώμην καί θέλησιν τών τοι

ούτων μοναχών προς τούτοις ετϊ και |2 δ τον έις τ(ό) χωρίον τοϋ Έπανιδ(ίον) πάροι-

κον Νικόλαον τον Μανρολέοντα' τήν τοιαύτην αντών ζήτησιν και | 2 6 παράκλησιν 

προσδεξαμένη ή βασιλεία μου, τον παρόντα χρυσόβουλλον λόγον έπι\ί7χορηγεί αύ

τοΐς, δι' ού προστάσσει καί διορίζεται, ώς αν τά τοιαΰτα πάντα μετόχια καί κτήμ(α)-

τ(α) | 2 8 καί λοιπά αναστήματα μετά τών έν αύτοις πάροικων καί προςκαθημένων, 

κατέχη ή τοιαύτη \ί9 σεβάσμια μονή ανενοχλήτως καί άδιασείστως, ετϊ δε άναφαι-

ρέτως καί άναποσπάστως καί | 8 0 τήν έξ αυτών πάσαν καί παντοίαν άποφέρηται 
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πρόσοδον καί ουδέν ενρίσκη έπί τή κατοχή | 3 1 και νομή καί το'ις δικαίοις πάσιν αυ

τών καταονναστείαν τινά ή άδικίαν καί διενόχλησιν, οίψ-τε παρά τών κατά και

ρούς κεφαλαττικευόντων έκεΐσε, μήτε παρά τών τα δημόσια διενεργούντων |"3 ή το

πικών καί άλλων τινών, αλλά διατηρώνται τά προσόντα πάντα τή τοιαύτη σεβά

σμια μονή με\3*τόχιά τε καί κτήματα μετά τών έν αντοίς πάροικων καί προςκα-

θημένων ανώτερα πάσης ήςτινοσονν |·'ιδ αδικίας καί καταδνναστε'ιας' ωσαύτως δε 

καί άπο τών άπαιτονμένοιν εκεϊσε τοπικώς [συ]νήθων | : , β (απαιτήσεων, τοϋ τ ε κε-

φαλαίον τής σιταρκίας, τοϋ ά[έρος], τής παρθενοφθορίας, τοϋ [ξενο]τέλονς λεγο-

\:"μένον, τοϋ μηνιατικον, τοϋ άλατοτέλονς, τον ζενγαρατικίον καί τών άλλων τών 

τοιούτων δημοσιακών | 8 8 ή τών άλλων άπαιτημάτων έπεί δε ανέφεραν οί τοιούτοι 

μοναχοί καί δτι ό ίερώτατος αρχιεπίσκοπος | 3 9 τής δηλωθείσης νήσον Κώ πειράται 

άπαιτεΐν αυτούς το λεγόμενον κανονικόν, το μνημόσυνον καί | ί 0 άλλα τινά, απερ 

ουδέν είχον συνήθως διδόναι καί παρεκάλεσαν καί περί τούτον, διορίζεται καί περί 

| " τούτου ή βασιλεία μου ωσάν διαμένωσι καί υπέρ τούτων ανενόχλητοι· δΟεν καί 

τή ίσχύι καί \iS δυνάμει τοϋ παρόντος χρυσόβουλλον λόγου τής βασιλείας μον, ονδέ 

οί μέλλοντες ποιήσαι άπο\*:ιγραφικήν άποκατάστασιν έν ταϊς δηλωθείσαις νήσοις, 

ένθα ευρίσκονται τά προσόντα τή τοιαύτη σεβασ\Ημία μονή μετόχια τ ε και λοιπά 

κτήματα, εξουσιν αδειαν είσελθεΐν καί ποιήσαι εν αύτοΐς τήν τνχοϋσαν | 1 5 άναθεώ-

ρησιν καί άποκατάστασιν, άλλα καθέξει καί νεμηθήσεται ταϋτα πάντα ανενόχλητα τε 

καί άδι\ί9[άσειστα], ετ[ι μήν] αναφαίρετα τε καί αναπόσπαστα' έπί τούτω γαρ 

γέγονε καί 6 παρών χρυσόβονλλος \47 λόγος τής βασιλείας μον, απολυθείς κατά μήνα 

Δεκέμβριον τής ένι[αταμέ]νης \Μ ενδέκατης Ινδικτιώνος, τοϋ έξακισχιλιοστοϋ όκτα-

κοσιοστον τριακοστού πέμπτου έτους, | 1 8 έν ω καί το ήμέτερον ευσεβές καί θεοπρό-

βλητον νπεσημήνατο κράτος. 

Ι50 f 'Ανδρόνικος έν Χ(ριστ)ώ τώ Θ(ε)ώ πιστός βασιλεύς και | Μ αυτο

κράτωρ 'Ρωμα'ι(ων) δ Παλαιολόγος f 

\% Κρημνών nos : κρημνών AB MM || 15 προ ολίγου : προ ολίγου Μ.\Ι || 17 ετϊ γε : ετι γε MM || 

18 μοννδρια : μονίδρια MM || τοϋ Μενίου : τον Τεμενίον MM \\ 22 εφ' ώ : εφ' ών MM || 24 ετϊ χαι : ετι και 

MM )! 27 πάντα : om. MM |] 29 ετϊ δε : ετι Se MM || 32 μήτε : οντε MM || 35 τοπικως : om. MM J 36 τον 

ά[έρος], τής παρθενυφΟορίας, τοΰ [ξενο]τέλονς (cf. pag. 177, 1. 43) : τον τέλους τήζ παρθενοφθορίας, τοΰ βα

σιλικού τέλους MM || 44 έξουσιν : ίχουοιν MM || 45 ανενόχλητα τε : ανενόχλητα MM || [μήν] : om. MM. 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΑΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. — "Ελεγχος τής γνησιότητας τοϋ έγγραφου. —Tb 

χρυσόβουλλον τοΰτο είναι π ε π ο ι η μ έ ν ο ν , ώς πρώτος διέγνωσεν ο O s t r o g o r s k y (Féoda

lité, σελ. 276), ορμώμενος έκ τής εσφαλμένης ίνδικτιώνος. Τοΰτο καταφαίνεται, κατά τήν γ/ώ-

22 
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μην μου, καί από την γενικήν έμφάνισιν τοΰ εγγράφου (γραφή, κανικλώματα, ή θέσις της λέξεως 

κράτος κλπ.), το όποιον ομοιάζει πολύ (διαστάσεις, γραφή, γενική έμφάνισις κλπ.) προς το πεποιη-

μένον χρυσόβουλλον τοϋ 1331 (κατωτέρω, άρ. Γ). Έ ξ άλλου, δ"έν ομοιάζει προς χρυσόβου/.λα 

απολυθέντα υπό της αυτοκρατορικής γραμματείας τοϋ 'Ανδρόνικου τοϋ Β', ώς π.χ. το ανωτέρω 

ύπ' άρ. 15 χρυσόβουλλον, τοΰ έτους 1292, και χρυσόβουλλον υπέρ τοΰ Πρωτάτου, τοϋ έ'τους 1312 

(Actes du Prôtaton, άρ. 12), ή προς χρυσόβουλλα 'Ανδρόνικου τοϋ Γ', ώς το ανωτέρω εκδοθέν 

υπ' άρ. 17, τοΰ έτους 1329, το όρκοψοτικον μετά της Βενετίας, τοϋ έ'τους 1332 ( D ö l g e r -

K a r a y a n n o p u l o s , Urkundenlehre, άρ. 53), και χρυσόβουλλον ύπερ της μονής Χελανδαρίου, 

τοϋ έ'τους 1384 ( D o I g e Γ, Facsimiles, άρ. 29). 

Ό Ν. Σ β ο ρ ώ ν ο ς [Annuaire 1972-3, σελ. 339-340) διερωτάται μήπως το χρυσόβουλ-

λον τοϋτο είναι πεττοιημένον άντίγραφον αύ θ εν τικ ου εγγράφου. Την άποψιν ταύτην ενισχύει 

ή παρατήρησίς του δτι ή εσφαλμένη ίνδικτιων έτδεκάτη (στ. 48, αντί τοϋ όρθοΰ δεκάτη) έχει 

γραφή κεχωρισμένως, ήτοι ή λέξις έιδεκάτη διακόπτεται μετά την συλλαβήν h άπο τα εξέχοντα 

γράμματα της λέξεως λόγος τοΰ υπερκειμένου στ. 47. Ή συλλαβή εν είναι ίσως, κατά τον Σβο-

ρώνον, κακή άπόδοσις της εις το άπολεσθέν αύθεντικον εγγραφον συντομογραφημένης λέξεως 

εν(ιστάμενης). 

Τοϋτο βεβαίως δέν αποκλείεται. 'Αλλά, κατ' έμέ, πλην τών εξωτερικών δεδομένων, και εσω

τερικά τεκμήρια (περί ών κατωτέρω εις σχόλια εγγράφου ύπ' άρ. Γ, σελ· 179 κ.έ.) μαρτυρούν δτι 

το χρυσόβουλλον είναι πλαστόν. Βεβαίως, ώς πάντα τα πλαστά χρυσόβουλλα, έβασίσΟη και τοϋτο 

Ι,τί στοιχείων ληφθέντων εκ γνησίων έγγραφων, πιθανώς πλειόνων τοϋ ενός. Οΰτω δύναται π.χ. νά 

έξηγηθή καΐ ή δλως ανορθόδοξος μνεία τοΰ πάροικου Νικολάου Μαυρολέοντος (στ. 25), ληφθείσα 

προφανώς ουχί έκ χρυσοβούλλου, άλλ' εκ τίνος απογραφικής άποκαταατάαεως. 

Χρόνος χαλκεύοεως τον έγγραφου. — Κατ' έμέ, το εκδιδόμενον εγγραφον, ύπα χρονολο-

γίαν 1326, έχαλκεύθη πιθανώτατα μ ε τ ά τον Ίανουάριον τοϋ έτους 1329, επειδή το γνήσιον χρυ

σόβουλλον 'Ανδρόνικου τοΰ Γ' τοΰ έτους τούτου ουδόλως, ώς ελέχθη (ανωτέρω, σελ. 150), μνη

μονεύει κτήσεις ή πάροικους της μονής Πάτμου εν Λήμνω. Έποιήθη δε ασφαλώς και π ρ ο τοΰ 

'Ιουλίου τοΰ Ιτους 1331, 8τε έχαλκεύθη, ώς πιστεύω, το κατωτέρω εκδιδόμενον χρυσόβουλλον 

ύπ' άρ. Γ, προς το οποίον καί εμφανίζει πολλάς ομοιότητας (βλ. σχόλια εις το ύπ" άρ. Γ χρυσό

βουλλον). Το Γ παρέχει επιπροσθέτως ονομαστικήν κατάστασιν πάροικων. 

Ήύηογραφή τοϋ αντοκράζορος. — 'Ο D ö l g e r (Regesten, άρ. 2684) φρονεί, ώς εΐδομεν 

(σελ. 167), δτι ή υπογραφή απομιμείται τήν ύπογραφήν τοϋ 'Ανδρόνικου τοΰ Γ'. Ό Σ β ο ρ ώ ν ο ς 

(ενθ' άνωτ., σελ. 340) εκφράζει τήν άποψιν δτι το εγγραφον τοϋτο είναι πεποιημένον άντίγραφον 

απολεσθέντος πρωτοτύπου τοΰ 'Ανδρόνικου Β' μάλλον. Διότι, ώς παρατηρεί, ό 'Ανδρόνικος ό Γ', 

ολίγον μετά τον Όκτώβριον τοΰ 1326, ειχεν αναχωρήσει δια Διδυμότειχον. 

Ή άντιβολή της υπογραφής τοϋ χρυσοβούλλου ύπ' άρ. Β προς τήν τοΰ κατωτέρω ύπ' άρ. Γ, 

ώς καί ή σύγκρισις αμφοτέρων αντιστοίχως προς γνησίας ύπογραφάς τοΰ 'Ανδρόνικου τοϋ Β' καί 

τοϋ 'Ανδρόνικου τοϋ Γ' (τάς οποίας φέρουν τα ανωτέρω μνημονευθέντα αύθεντικά| χρυσόβουλλα 

τών έν λόγω αυτοκρατόρων) πείθουν, νομίζω, δτι οι χαλκεύσαντες τα χρυσόβουλλα Β καί Γ άπε-

μιμήθησαν, καί εις τάς δύο περιπτώσεις, τήν ύπογραφήν τοΰ 'Ανδρόνικου τοΰ Γ'. Επισημαίνω 

δτι τ γνήσια υπογραφή τοΰ 'Ανδρόνικου τοΰ Γ' (ώς καί αϊ απομιμήσεις αυτής εις τα ένταΰθα 

εκδιδόμενα χρυσόβουλλα Β καί Γ) διαφέρει της τοΰ 'Ανδρόνικου τοΰ Β'κυρίως δσον άφορα εις 
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τήν άπόδοσιν τών γραμμάτων ν, κ, ω, β καί ρ. 'Ωσαύτως το σύμπλεγμα Άνδρο καί ή άνωθεν 

αυτού γραμμή είναι δλως διάφορα εις τάς ύπογραφάς τών δύο αυτοκρατόρων. Τέλος ό 'Ανδρό

νικος 6 Β' προσθέτει πάντοτε διαλυτικά είς το ι (βλ. σχεδιάσματα τών υπογραφών τούτων εν σελ. 

172 - 173 ). Μόνον οί σταυροί τών εγγράφων Β καί Γ είναι μικρότεροι ή οι συνήθεις εις τάς ιδιό

χειρους ύπογραφάς τοϋ 'Ανδρόνικου τοϋ Γ'. 

Επειδή δε ή χάλκευσις εγένετο προφανώς μακράν της βασΛευούσης, μετά τον Ίανουάριον 

τοΰ 1329, ώς εικάζω, ύπο ανδρός μή γνωρίζοντος επαρκώς πρόσωπα καί πράγματα (τοπωνύμια, 

μετακινήσεις αυτοκρατόρων :·.λ.π.), ή λεπτομέρεια της αναχωρήσεως τοϋ 'Ανδρόνικου τοΰ Γ 'έκ 

Κωνσταντινουπόλεως κατά το 1326 ήτο μάλλον άγνωστος είς αυτόν. Προς τούτοις, ό φερόμενος 

ώς άπολύσας τό χρυσόβουλλον τοϋτο αυτοκράτωρ μνημονεύει χρυσόβουλλα καί άλλα έγγραφα προ

γενεστέρων αυτοκρατόρων (στ. 4 - 5 ) προσθέ~6>ν δτι οί μοναχοί της Πάτμου έζήτησαν δπως από

λυση καί ό ϊδιος ίδικόν του σχετικον χρυσόβουλλον. Ώ ς γνωστόν δμως, ό 'Ανδρόνικος ό Β' εϊχεν 

ήδη απολύσει το 1292 χρυσόβουλλον επικυρωτικον τών κτήσεων καί απαλλαγών της εν Πάτμω 

μονής (ανωτέρω, άρ. 15). Κατά ταϋτα, δέν είναι δυνατόν το εκδιδόμενον εγγραφον νά υπογραφή-

ται ύπο τοΰ 'Ανδρόνικου τοΰ Β'. Έ ξ άλλου, άπο τοϋ 1322 καί εφεξής, οί Λήμνιοι, ώς παραδίδει 

ό 'Ιωάννης ό Καντακουζηνός (Α', σελ. 150), εϊχονταχθή, κατά τήν διαμάχην τών δύο Άνδρονί-

κων, τ:αρά το πλευρον τοΰ 'Ανδρόνικου τοϋ Γ' ( βλ. καί J. Β ο m ρ a ί r e - L. Μ a ν Γ ο m a t i s. La 

querelle des deux Andronic..., REB 32 (1974), σελ. 187 κέ.). 

"Ισως ή χάλκευσις τοϋ έγγραφου Β δέν είναι άσχετος προς τήν άπαίτησιν κανονικού καί μνη-

μοσννον παρά τοϋ επισκόπου Κώ (στ. 38-39) καί τήν άνέγερσιν ύπ' αύτοϋ οικημάτων εν τω 

κάστρω τοΰ Πυλίου, το όποιον άνήκεν εις τους μοναχούς της Πάτμου (στ. 23-24) . Αξίζει να 

σημειωθή δτι εις το χρυσόβουλλον Γ προστίθεται καί ανάλογος άπαίτησις κανονικού καί μνημόσυ

νου παρά τοΰ αρχιεπισκόπου Λήμνου (στ. 45). 



. y^ Ο ^ 

Πανομοιότυπα, (εν σμικρύνσει) τών δια κιννχβάρεως γνησίων υπογραφών 

— του αύτοκράτορος'Ανδρόνικου Β' Παλαιολόγου (ΑΝΩ) 

— τοϋ αυτοκράτορος 'Ανδρόνικου Γ' Παλαιολόγου (ΚΛΤΟ) 

'Αμφότερα είλημμένα έξ έγγραφων τοΰ αρχείου της Μονής Πάτμου : 

— το ΑΝΩ είναι τοΰ έτους 1292 καί εκδίδεται ανωτέρω ύπ* άρ. 15" 

— το ΚΑΤΩ είναι τοΰ έτους 1329 καί εκδίδεται ανωτέρω ύπ' άρ. 17. 
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Πανομοιότυπα (èv σμικρύνσει) τών δήθεν αυτοκρατορικών υπογραφών 

— τοΰ πλαστού χρυσοβούλλου Β, τοΰ έ'τους 1326 (ΑΝΩ) 

— τοϋ πλαστού χρυσοβούλλου Γ, τοϋ έτους 1331 (ΚΆΤΩ) 

Ή γραμμή καί ό τόνος υπεράνω τών λ. 'Ανδρόνικος, Χ(ριστ)ώ, Θ(ε)ώ, το άνευ διαλυτικών ι τών 

λ. 'Ανδρόνικος, πιστός, βασιλεύς, το άρχικον β τής λ. βασιλεύς κ.ά. πείθουν δτι πρόκειται 

περί απομιμήσεων της υπογραφής τοϋ 'Ανδρόνικου Γ' καί ουχί τοϋ Β'. — Πρβλ. σελ. 170- 171. 
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Γ. 

ΧΡΥΣΟΒΟΥΑΑΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ Γ' ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 

χρυβάβονλλος λόγος (στ. 33, 49 καί 54) 'Ιούλιος, ινδ. ιδ' 

6839 (1331) 

Ό αυτοκράτωρ, άνανεών προγενέστερα έγγραφα, έπικυροϊ τάς κτήσεις τής εν Πάτμω μονής, 

μετόχια καί πάροικους εν Λήμνφ, Λέρω καί Κω, ώς καί τάς φορολογικάς άπαλλαγάς τούτων. 

Παρέχεται προς τούτοις ονομαστική αναγραφή τών έν Λήμνω πάροικων. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. — Το Εγγραφον τοϋτο παραδίδεται διά τίνος πεποιημένου χρυ

σοβούλλου καί διά τίνος αντιγράφου έν κώδικι τοΰ ΙΔ' αϊ. 

Α. Πεποιημένον χρυσόβουλλον τοΰ ΙΔ' al. (άρχεϊον Μονής, άρ. 4 1 ) . — Περγαμηνή, 

χρώματος ύποκιτρίνου. Διαστάσεις: 0,430x0,295. Γεγραμμένη επιφάνεια: 0,390x0,245. Περι

θώρια αριστερή (0,035) καί δεξιά (0,015). — Μελάνη : α') φαιόχρους, λίαν έξίτηλος, ή τοΰ κειμέ

νου' β') διά κινναβάρεως βαθείας άποχρώσεως αί λέξεις λόγον (στ. 33), λόγου {στ. 49), λόγος 

(στ. 54) , Ίονλιον (στ. 5 4 ) , τεσβαρεαχαιοεκάτης (στ. 55), τριακοστού ενάτου (στ. 56) καί ή 

υπογραφή τοϋ αύτοκράτορος ( στ· 58 - 60). — Γραφή ομοιάζουσα προς τήν τοϋ ανωτέρω εκδοθέν

τος ύπ' άρ. Β χρυσοβούλλου. 'Ορθογραφία. Πολύ ολίγαι συντμήσεις. "Ιχνη ένδεκα οριζοντίων 

διπλώσεων. —Διατήρησις κακή : λίαν έξίτηλα γράμματα, οπαί τίνες. Το εγγραφον έκολλήθη μετα

γενεστέρως κατά το εν τρίτον επί χάρτου. — Ό π α ί διά τήν μήρινθον μή σωζόμενης σφραγϊδος. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοΰ χάρτου συντηρήσεως : α') πάλαιαν σημείωμα, έξίτηλον : χρνσόβου-

λ(ον) τοϋ κυρ Άνδρ(ονίκου)' β' ) μεταγενέστερον : χρυσόβου^ 'Ανδρόνικου παλαιολόγου από 

κοσμογονίας) ςωλθ' (χειρ Φλωρίδου;)" γ') αρ. 41 (άντεγράφη) διά χειρός Σακκελίωνος" 

δ ) αα 185 (διά μολυβδίδος). 

Β. ΆντΙγραφον έν κώδικι τοϋ ΙΔ' al.— Tè κείμενον τοΰ έγγραφου εΰρηται κατεστρω-

μένον είς Βιενναΐον κώδικα τοΰ ΙΔ' αιώνος, τον Vindob. Hist. Gr. 48, έν φφ. 6 1 ν - 62Γ. Ό κώ-

διξ οδτος, ώς καί ό Vindob. Hist. Gr. 47, τών οποίων το περιεχόμενον ήτο ήδη γνωστόν εκ τής 

εκδόσεως τών Mi k l ο si c h καί M ü l l e r (Acta et Diplomata, τόμ. Α' καί Β'), άποτελοΰν, ώς 

διέγνωσε πρώτος και απέδειξε προσφάτως ό πατήρ J. D a r r o u z è s (Le Registre Synodal, σελ. 

2 κε. ), τά μόνα σωζόμενα τμήματα έκ τών πρωτοτύπων κατάστιχων τοΰ Οΐκουμενικοΰ Πα

τριαρχείου, ένθα είχον καταστρωθή Ιγγραφα κατά τον ΙΔ' odütva.. Βλ. άναλυτικήν περιγραφήν τοϋ 

κωδικός καί μακρά σχόλια Ιν τω μνημονευθέντι σύγγραμμα« τοϋ π. Darrouzès. 
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ.— MM, σελ. 252-254, άρ. 109 (έ'νθα μνεία καί τών προγενεστέρων εκδόσεων). 

D ö 1 g e r, Facsimiles, άρ. 27 (οί στ. 1-5 καί 49 - 60" το εγγραφον εκδίδεται ώς γνήσιον). 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — D öl g er, Regeslen, άρ. 2775. — Τ ο ΰ α ύ τ ο ϋ , Patmos, σελ. 358 καί 

370. — O s t r o g o r s k y , Féodalité, σελ. 276. — S v o r o n ο s, Annuaire 1972- 3, σελ. 339 κέ. 

Β ρ χ ν ο ύ σ η , Note sur les actes suspects (ύπο έκτύπωσιν). 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ. — ΟΊ μοναχοί τής έν Πάτμω μονής παρεκάλεσαν τον αυτοκράτορα δπως 

επικύρωση τάς κτήσεις καί τάς φορολογικάς άπαλλ.αγάς μετοχιών, κτημάτων καί πάροικων των, 

άνα\εών χρυσόβουλλα προγενεστέρων αυτοκρατόρων καί άλλα επίσημα έγγραφα (στ. 1-6). — ΟΊ 

μοναχοί κατέχουν έν Λ ή μ ν ω : μετόχιον τοϋ αγίου Γεωργίου τοΰ Μυροβλήτου Ιν τη τοποθεσία 

τής αγίας Ειρήνης μετ' αμπελιών καί χωραφιών επίσης μετόχιον τοΰ ταξιάρχου Μιχαήλ, έπονο-

μαζόμενον ή Ιΐτέρις μεθ' ένδεκα προσκαθημένων, αμπέλια καί χωράφια, το περιβόλιον τοΰ Διδυ-

μαρι,ου μεθ' υδρόμυλου καί λιμένος άπο τών Κρημνών μέχρι τοΰ Χυβαδίου" ναον τής 'Οδηγήτριας, 

μετά χωραφιών πάροικους είς διάφορα χωρία τής νήσου, εξ ών άλλουε κατεϊχον παλαιόθεν, άλλους 

δέ απέκτησαν πρό τίνος, δυνάμει απογραφικής αποκαταστάσεως, διά τής όποιας απέκτησαν καί 

χ&>ράφια τά Βουνάρια, τάς Τροχαλέας καί τα Λιβάδια (στ. 7 - 15). — 'Αναγράφονται ονομαστικώς 

οί ανωτέρω πάροικοι (στ. 15-20), ακολούθως δε αναγράφονται καί οί ένδεκα προσκαθημενοι καί 

αΰλίχαι τοϋ μετοχίου τής Πτέρης (στ. 20- 24). — Μνημονεύονται ωσαύτως Ισωπερίβολα τής Ειρή

νης τοΰ Χηναδίτου, χωράφια έν τή τοποθεσία τής Πηγάδος, χωράφια τοΰ Καλομήνη καί τοΰ Δρά

κοντος (στ. 24-26). 

Έ ν Λ έ ρ ω : δύο μονύδρια, το τοΰ Παρθενίου καί τοΰ Μενίων [sic] μετά τών πάροικων των 

(στ. 26 - 28). 

Έ ν Κ ω τρία μετόχια: τοΰ Άσποντίου, τοΰ Σωτήρος καί τοΰ "Αλσους μετά τών υδρόμυ

λων, τών χωραφιών καί τοϋ πόταμου- τόπιον έν τώ κάστρω τοΰ Πυλίου, ένθα ό αρχιεπίσκοπος 

τής Κώ, παρά τήν γνώμην τών μοναχών τής Πάτμου, άνήγειρεν οικήματα (στ. 28-31). — "Εχουν 

προ; τούτοις καί είς το χωρίον [τής Λήμνου] Ρεπανίδιον τον πάροικον Νικόλαον τον Μαυρο-

λέοντα (στ. 31 -32). 

Διά τοΰ παρόντος χρυσοβούλλου ό αυτοκράτωρ ορίζει δπως τά μνημονευθέντα μετόχια καί 

κτήματα μετά τών έν αύτοϊς πάροικων καί προσκαθημένων, καθώς καί τάς προσόδους αυτών, 

νέμεται ή μονή Πάτμου άνευ οχλήσεων έκ μέρους τών εκάστοτε κεφαλαττικευόντων ή τών εκά

στοτε διενεργονντων έν ονόματι τοΰ δημοσίου (στ. 32-41) . — "Επεται κατάλογος φορολογικών 

άπολλαγών (στ. 41-44). — Επειδή δέ οί αρχιεπίσκοποι Λήμνου καί Κώ άπαιτοΰν το λεγόμενον 

κανονικόν, το μνημόσννον καί άλλα Ttva, τά όποια δεν δικαιοΰνται, ό αύτοκράτίορ ορίζει δπως οΊ 

μοναχοί τής Πάτμου παραμένουν καί ώς προς τοΰτο ανενόχλητοι (στ. 44 - 48). — 'Ωσαύτως οί εκά

στοτε απογραφείς δέν δικαιούνται να εΐσερχωνται εντός των μνημονευθέντων κτημάτων, αλλ' ή 

μονή Πάτμου θά κατέχη ταΰτα άνευ οχλήσεων (στ. 48-53) . 

Χρονολογία (στ. 54 - 58). 

'Υπογραφή τοΰ αύτοκράτορος (στ. 58 - 60). 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. — α') Τά αορίστως μνημονευόμενα χρυσόβουλλα, προστά-

γμο:τα, άπογραφικαί αποκαταστάσεις καί άλλα δικαιώματα (στ. 4-5) υπέρ τών κτήσεων τής 
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μονής Πάτμου έν Λήμνω δέν δύνανται να καθορισθοΰν επακριβώς, ώς μή διασωθέντα. Νοοΰνται 

πάντως πάντα τά μετά το 1285 καί προ τοΰ 1331 απολυθέντα σχετικά έγγραφα, εξ ών διεσώθη

σαν τά ύπ* άρ. 43, 16 καί Β (πρβλ. ανωτέρω, σελ. 144 - 145). 

β') 'Απογραφική άποκατάστασις (στ. 14), δυνάμει τής οποίας παρέλαβαν οί μοναχοί τής 

Πάτμου προ ολίγου πάροικους : δέν διεσώθη' υποτίθεται δτι έγένετο ολίγον μετά το χρυσόβουλ

λον σιγίλλιον τοΰ 1323 (το ανωτέρω ύπ' άρ. 16 εκδιδόμενον εγγραφον). 

f Έπεί οί μοναχοί τής κατά τήν νήσον τ[ήν Πά]τμον διακείμενης σεβάσμιας 

μονής τής βασιλείας μου, τής είς |2 ovo μα τιμώμενης τοϋ αγίου ενδόξου πανενψήμου 

αποστόλου, παρθένου, επιστήθιου, ήγαπημένου και εύαγγελιστοϋ | s [Ίω]άννου τοϋ 

Θεολόγου, εζήτησαν και παρεκλήτευσαν τήν βασιλείαν μου, Ινα επί τοις κτή-

μασι και μετοχίοις καί |4 [άναστ]ήμασιν αυτών, άτινα κέκτηνται δια χρυσοβούλ-

λων διαφόρων καί προσταγμάτων και απογραφικών άπο^καταστάσεων και ετέρων 

δικαιωμάτων, πορ'ισωνται και χ[ρυσόβουλ]λον τής βασιλείας μου και κατ[έχωσι] 

ταϋτα [' και εις το εξής άβαρώς πάντη καί ατελώς, καθώς κατέχουσι ταϋτα 

μέχρι τοϋ νϋν, ήγουν το εν τή νήσω Λήμνω μετόχιον, |7 το είς όνομα τιμώμενον 

τοϋ ά[γ]ίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοϋ Μυροβλήτου και διακείμενον εν τή το

ποθεσία τής | 8 αγίας Ειρήνης μετά τών προσόντων αυτά) πάντων αμπελιών και 

χωραφιών το έτερον μετόχιον, τα είς ovo μα τιμώ^μενον τοϋ τιμίου Ταξιάρχου τών 

"Ανω Δυνάμεων Μιχαήλ καί επικεκλημένον τήν Πτέριν, μετά τών όντων εκεϊσε 

ένδεκα |1 0 [προσ]καθήμενων, αλλά δή τών αμπελιών και χωραφιών και τοΰ περι

βολιού τον Διδνμαρίον μετά τον χειμερινον νοοομν\1Χ[λ(χ>νος] και τον λιμένας τον 

άπο τών Κρημνών εως τοϋ Χυβαδίου καλουμένου διήκοντος· τον σεβασμών και θείον 

ναόν, | Ι2 [τον εις δ]νομα τιμώμενον τής ύπεράγνου δεσποίνης και Θ(εοτό)κου τής 

'Οδηγήτριας μετά τών προσόντων αύτώ χωραφί(ων)· |1 J τους εν τή αυτή νήσω 

εν διαφόροις χωρίοις ευρισκομένους πάροικους, εξ ών τους μεν πρ[ο]κατεΙχον, τους 

δε άνεδέξαντο |14 [προ ό]λίγου δι' απογραφικής αποκαταστάσεως, ομοίως καί τά 

παραδοθέντα αύτοΐς χωράφια, τά Βουνάρια λεγόμενα, |15 τάς Τροχαλέας και τα 

Λιβάδια· ονομάζονται δε οί τοιούτοι πάροικοι, δ τε Νικόλαος δ Μανρολέων, Γεώρ

γιος ό Κονρούπης, \u Θεόδωρος ό /Ιαχανάς, δ Ίατρόπουλος, ό Θεοδωράκης μετά 

τοϋ γαμβρού αύτοϋ, "Αννα ή Λεχαινά, Γεώργιος τής Τζαγγαρίνης, |17 οί δύο viol 

τον Βραχνού, Μιχαήλ δ Λωράδων, Δημήτριος τής Καλάννας, ή Βαβύλια, Ευστρά

τιος ό Δαλασσηνός, ό ΆρΙ^Ιγυρός], Νικόλαος 6 Γουλιμής, 'Ιωάννης 6 Μουρτατό-

πονλος, ό Κολυβας, Ξένος δ Ζακέτος, Δημήτριος ο Πενταφουστάνης,Υ'3 δ Σταμάτης, 

τοϋ Συμεών οί παίδες, Θεόδωρος ό Σκυριώτης, ή Κονίδαινα, Ειρήνη ή Καστελλαρηνή, 

6 γαμβρός τοϋ Λαχανά, Θεόδωρος |2 0 ο Καρυώτης, δ νιος τοϋ Μακρονικολάον ονο

μάζονται δε ομοίως καί οί άνωθεν δηλωθέντες ένδεκα προσκαθήμενοι καί \η αύλϊται 
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τοϋ είρημένου μετόχιον τής Πτέρης- δ Ντζιανής ό Μπονοφάτζος μετά τοϋ προ

γόνου αντον, ό Σιλιγόπονλος μετά |2 8 [τ]οϋ γαμβρού αντον, Ιωάννης δ Βίγλης, Δη

μήτριος τής Καλογραίας δ Άρχαγγεληνός, Κώνστας ό Νιάννης, Μανονήλ δ γαμ

βρός | 2 3 τοϋ 'Αρβάζον, ο Ματζαρός, 'Ιωάννης δ Μονντας, 'Ιωάννης δ Ντζακέτος' 

τα περί τον αυτόν τόπον εσωπερίβολα τής Ειρήνης \'Η τον Χηναδίτον καί τής αδελ

φής αυτής Σοφίας, τα εν τή τοποθεσία τής Πηγάδος χωράφια μετά τών εν αύτ(ή) 

τριών σνκα^μινέων καί Των ετέρων χωραφιών τοϋ Καλομήνη· ετι γε μην καί τα 

ίτερα χωράφια, τον Δράκοντος λεγόμενα, μετά |2 6 τής νομής καί περιοχής αντών 

προς τούτοις καί τά εν τή νήσω τή Λέρω διακείμενα μονύδρια, τό τε τοϋ Παρθενίου 

καί j 2 ' τον Μενίων επιλεγόμενα, μετά τών προσόντων αντοίς πάροικων, άτινα κέ-

κτηνται δια τών είρημένων καί προσόντων |2 8 αντοϊς χρυσοβούλλων ωσαύτως καί 

τά εν τή νήσω Κώ τρία μετόχια, τό τε τον Άσποντίον έπιλεγόμενον, το είς όνομα 

|2 9 τιμώμενον τοϋ δεσπότον καί Σ(ωτή)ρ(ο)ς ημών Ί(ησο)ν Χ(ριστο)ϋ, καί το 

"Αλσος μετά τών προσόντων αύτοίς νδρομνλώνων καί χωρα\30φίων καί τοϋ πότα

μου συν τώ τοπίω τω εν τω κάστρω Π[η]λίω, έφ1 ώ άμετόχως καί παρά γνώμην 

τών από τής τοιαύτης σε(βασμίας) | 3 1 μονής μοναχών άνήγειρεν οικήματα ό ίε-

ρώτανος αρχιεπίσκοπος τής αντής νήσον Κώ' προς τούτοισπερ καί τον j S 2 είς το χω

ρίον το 'Ρεπανίδιον πάροικον Νικόλαον τον Μαυρολέοντα· τήν τοιαύτην αυτών ζή-

τησιν καί [παρά]\ί3κλησιν προσδεξαμένη ή βασιλεία μου, τον παρόντα χρυσόβουλ

λον λόγον επιχορηγεί καί επιβρα\Μβενει αύτοις, δι' οΰ προστάσσει καί διορίζεται, 

ώς αν τά τοιαύτα άπαντα καί κατά μέρος άνωθεν δηλω\35θέντα μετόχια καί κτή

ματα καί λοιπά αναστήματα, μετά τών εν αντοΐς πάροικων καί προσκαθημένων καί 

τών \:Κ απ' αυτών οφειλομένων τελεσμάτων καί έτερων παροικικών δικαίων, κατέχη 

καί νέμηται ή τοιαύτη σεβασ^μία μονή άνενοχλήτως καί άδιασείστως, ετι δε ava-

φαιρετως και αναποαπαστως και την εξ αυτών πασαν Υ" και παντοιαν αποφερηται 

καί όποκερδαίνη πρόσοδον καί ούτε παρά τοΰ μέρους τών κεφαλατικενόντων 

|3 9 [κατJà καιρούς έν ταΐς τοιαύταις νήσοις, οντε παρά τών τά τοϋ δημοσίου διενερ-

γούντων ή τοπικών έκεϊσε, οϋτε μην |4 0 παρά τίνος έτερου τών απάντων ενρήσει 

επί τούτοις τήν οίανδήτινα έπήρειαν ή διενόχλησιν, άλλα διατηροϋνται \η ταϋτα πάντα 

τα προσόντα τή τοιαύτη σεβάσμια μονή, ετι δε οί εν αντοις πάροικοι καί προσκαθή-

μενοι ανώτεροι πάσης ήστινο\ί2σοΰν αδικίας καί περιφρονήσεως καί κατατριβής, 

ωσαύτως καί άπα τών απαιτουμένων εκεΐσε τοπικώς συνήθων απαιτήσεων τον τε 

κεφαλαίου τής σιταρκίας, τον αέρος, τοϋ άβιωτικίον, τής παρθενοφθορίας, τοϋ ξενο-

τέλονς λεγομένου, τον μη\Μνιατικοϋ, τον άλατοτέλονς, τον ζενγαρατικίον καί τών 

άλλων τών τοιούτων δημοσιακών ζητημάτων καί άπαιτημ(ά)τ(ων)· | i 5 επεί δε 

ανέφεραν οί τοιούτοι μοναχοί καί ότι οί ιερότατοι αρχιεπίσκοποι, δ τε Λήμνου καί δ 

23 
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Κώ, πειρώνται άπαιτεΐν από τ(ών) |4ιί τοιούτων μετοχιών τό λεγόμενον κανονικόν, 

το μνημόσννον καί άλλα τινά, απερ ουδέν είχον δίκαιον άποδιδόναι |47προς αυτούς, 

καί παρεκάλεσαν καί περί τούτου, διορίζεται καί περί τούτου ή βασιλεία μου, ίνα 

διαμένωσι καί παρά | 4 8 τών τοιούτων αρχιερέων νπέρ τών δηλωθέντων άπαιτημάτων 

ανενόχλητοι καί αδιάσειστοι' δθεν τή ίσχύι καί δυνάμει |4 9 τον παρόντος χρνσοβούλ-

λον λόγου τής βασιλείας μον ονδέ οί μέλλοντες ποιήσαι άπογραφικήν άναθεώρησιν 

καί άποΐ^κατάστασιν εν ταίς δηλωθείσαις νήσοις, ένθα ευρίσκονται τα προσόντα 

τή τοιαύτη σεβάσμια μονή μετόχια τε καί j 5 1 λοιπά κτι^αατα, εξονσιν αδειαν είσελ-

θεϊν καί ποιήσαι εν αντοϊς τήν τυχοϋσαν άναθεώρησιν ή άποκατάστασιν, άλλα 

| 5 ϊ καθε'ίεί καί νεμηθήσεται ταϋτα πάντα ανενόχλητα καί αδιάσειστα, ετι γε μην ανα

φαίρετα καί αναπόσπαστα |Μ καί ανώτερα πάσης καί παντοίας κατατριβής καί πε-

ρι[φρον]ήσεως καί αδικίας· επί τούτω γαρ γέγονε καί δ παρών |Μ χρυσόβουλλος λό

γος τής βασιλείας μου [άπ]ο[λ]υθείς κατά μήνα Ίονλιον | " τής ένισταμένης τεσ-

ααρεσκαιδεκάτης ίνδικτιώνος τοϋ έξακισχιγ6λιοστον όκτακοσιοστοΰ τριακοστού 

ένατου έτους, |57 έν ώ καί τό ήμέτερον ευσεβές καί θεοπρόβλητον νπεσημήνατο 

| 5 8 κράτος. 

f "Ανδρόνικος εν Χ(ριατ)ώ τω Θ(ε)ώ πιστός |50 βασιλεύς και αυτοκράτωρ 

'Ρωμαί(ων) δ Παλαιολόγος f 

Quae in A non legimtur edidimus litteris minoris ex B. 

1 νήσον [τήν Πά]τμον A : νήσον της Πάτμου Β MM : νήσον Πάτμον D || 3 παρεχλήτευααν Α : παοε-

χάλεααν Β MM D || 4 χρνσοβούλλων διαφόρων Α Β : χρνσοβούλλων λύγων διαφόρων MM D || 10 οή Α Β : 

δή καί MM || 11 Κρημνών nos : κρημνών MM || 13 έξ A MM : έφ' Β |, προ κατεϊχον Α : κατεϊχον Β MM || 

16 Τζαγγαρίνης A MM : Τζαγγαρίης Β [| 19 Καΰτελλαρψή Α : ΚαΟτελιανή Β MM || 20 προσκαθήμενοι 

A MM : προκαθήμενοι Β || 21 ΣιΪΑ,γόπουλος A MM : Σιλιγκόπουλος Β || 22 Κώνστας Α Β : Κωνσταντίνος 

MM || 23 Ματζαρος Α : Κατζαρος Β MM || 25 Καλομήνη Α : Σκαλομήνη Β MM || 26 νήσω τή Λέρω Α : 

νήσω ω Λέρω Β : νήσω Λέρω MM || 27 τον Μενίων Α : τοΰ Μενίου Β : τοϋ ΤεμενΙου MM || 32 Μ[ανρο-

λέοντα] Α : Μαυρολέοντα Β MM [| 33 επιχορηγεί A MM : επικροτεί Β || 38 άποφέρηται A MM : άποφαίρε-

ται Β || κεφαλατικευόντων A MM : κεφαλατικευόντων οι Β || 40 ενρήσει Α : ευρίσκει Β MM || διατηρούνται 

Α : διατηρώνται Β MM || 44 άπαιτημάτων A MM : απαιτουμένων Β || 47 post τούτον add. τήν βασιλεία* 

μου MM || 54 απολυθείς A MM D : om. Β | Ιούλιο» A MM D : Ίούνιον Β || 55/56 έξακισχιλιοστοΰ όκτα

κοσιοστοΰ A MM : ςοί ω«» Β || 56 ενάτου Α Β D : έννάτου MM. 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. — Ή πλαοτότης τοϋ χβνσοβούΧλου. Το εκδιδόμενον 

ένταΰθα έ'γγραφον ομοιάζει πολύ, ώς προς τήν έξωτερικήν έμφάνισιν καί ώς προς το περιεχόμενον, 

προς τό ανωτέρω εκδοθέν ύπ' άρ. Β. Ώ ς καί έκεϊνο, είναι καί τοϋτο πλαστόν, έχαλκεύθη δέ δι' ους 

λόγους καί το προηγούμενον, ήτοι διά νά κατοχυρωθούν αϊ έν Λήμνω κτήσεις, πρόσοδοι καί 

πάροικοι τής μονής Πάτμου, τά δποϊα, ώς ελέχθη, είχε παραλείψει νά μνημόνευση το γνήσιον 
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χρυσόβουλλον 'Ανδρόνικου τοϋ Γ', το άπολυθέν το 1329 καί έπικυροϋν πάσας τάς κτήσεις τής 

Πάτμ,ου (βλ. ανωτέρω, σελ. 170 -171). Έποιήθη δέ μετά το πλαστον ύπ' άρ. Β, διά νά προστε

θούν εις το κείμενον εκείνου καί ονομαστικοί κατάλογοι πάροικων. Ή υπογραφή τοΰ 'Ανδρόνικου, 

ώς εϊδομεν (ανωτέρω, σελ. 173), ομοιάζει πολύ προς τήν τοΰ προηγουμένου εγγράφου. 

Ε σ ω τ ε ρ ι κ ά τ ε κ μ ή ρ ι α περί τής πλαστότητος τοΰ Γ (τά όποια, έν πολλοίς ισχύουν 

καί διά τό Β) : 

χ') ΕΊς το εκδιδόμενον ένταΰθα εγγραφον (Γ), φερόμενον ώς άπολυθέν έν έτει 1331, λέγεται 

δτι οι μοναχοί τής Πάτμου έζήτησαν άπο τδν νϋν αυτοκράτορα (Άνδρύνικον τον Γ') τήν δι' ί δ ι-

κ ο ΰ του χρυσοβούλλου άνανέωσιν καί έπικύρωσιν παλαιοτέρων χρυσοβούλλων κλπ. 'Αλλ' ώς εϊδο

μεν, ό αυτός αυτοκράτωρ είχεν επικυρώσει ταϋτα προ δ ύ ο μόλις ετών, τω 1329 (ανωτέρω, 

εγγραφον ύπ' άρ. 17). Ή αυτή φράσις άπαντα καί εις το Ιγγραφον Β τοΰ 1326, το όποιον υποτί

θεται επίσης δτι απελύθη ύπο τοΰ "Ανδρόνικου τοΰ Γ' (βλ. ανωτέρω, σελ. 171), διότι, ώς εί'πομεν, 

ό 'Ανδρόνικος ό Β' εϊχεν ήδη απολύσει προ τοΰ 1326, έν ϋτει 1292, χρυσόβουλλον ύπερ τών 

κτήσεων της Πάτμου. 

β") Έ ν στ. 26 - 27 τοΰ Γ καί 18 -19 τοΰ Β γίνεται μνεία δύο μονυδρίων εν Λέρω, τον Παρ

θενίου καί τον Μενίων (Γ) ή τον Μενίου (Β): πρόκειται περί δύο μ ε τ ο χ ι ώ ν της Πάτμου καί 

ουχί μονυδρίων, τοΰ Παρθενίου καί τών Τεμενίων. Το σφάλμα τοϋτο άπαντ^ μόνον εις τά δύο ταϋτα 

πλαοτά χρυσόβουλλα, Ινφ το Παρθένιον καί τα Τεμένια πλειστάκις μνημονεύονται είς έγγραφα τοΰ 

πατμιακοΰ αρχείου ώς μετόχια πάντοτε (βλ. ανωτέρω, σελ. 52, 128, 136 κέ.). 'Αλλά καί είς εγ

γραφον τοϋ 1497 (MM, σελ. 260 - 261) μνημονεύονται ωσαύτως χωράφια καί ύποατατικά της 

μονής Πάτμου έν Λέρω. 

γ') Έ ν στ. 32 τοΰ Γ καί στ. 25 τοϋ Β : πάροικος Νικόλαος ό Μανρολέων είς το χωρίον 

το Ρεπανίδιον (Έπανίδιν Β) : ό πάροικος οΰτος, άπαριθμούμενος εν τω κειμένω μετά τάς κτήσεις 

τής Κώ (στ. 28-31), έζη βεβαίως είς χωρίον τής Λήμνου, μνημονεύεται δέ περιέργως και ανώ

τερο», είς τον στ. 15 τοΰ Γ (άπαντ$ άπαξ καί έν τφ Β, ένθα δέν μνημονεύονται έτεροι πλην τοϋ 

Μαυρολέοντος πάροικοι). Ή έπανάληψις οφείλεται προφανώς είς τήν εκ τοΰ πλαστοΰ εγγράφου 

τοΰ 1326 άντιγραφήν, διότι ό συμπιλητής τοϋ Γ δέν έπρόσεξεν δτι εϊχεν ήδη αναφέρει τοΰτον. 

Έπισημαίνομεν περαιτέρω διαφοράς τινας μεταξύ τών χρυσοβούλλων Β (τοΰ έ'τους 1326) 

καί Γ (τοΰ έ'τους 1331) : 

1) Έ ν Λήμνο1, είς το μετόχιον Πτέρις, το μέν Β αναφέρει δέκα προσκαθημένους (Β στ. 10), 

τους οποίους δέν απαριθμεί ονομαστικώς, ενώ το Γ αναφέρει ένδεκα ( Γ στ. 9), οί όποιοι απαρι

θμούνται καί ονομαστικώς κατωτέρω (στ. 20 - 23). 

2) Έ ν Λήμνω επίσης, εν διαφόροις χωρίοις, το Β αναφέρει αριθμητικώς εικοσιοκτώ πάροι

κους (Β στ. 15), τους οποίους δέν απαριθμεί ονομαστικώς, ενώ το Γ εις τήν άντίστοιχον φράσιν 

αναφέρει απλώς πάροικους (Γ στ. 13). Ούτοι αναγράφονται καί ονομαστικώς ολίγον κατωτέρω 

(Γ στ. 15-20), συμποσοΰνται δέ (έάν ή στίξις διαχωρίζη ορθώς τά ονόματα καί τά άπαριθμού-

μεν<* άτομα καί έάν ύπολογισθή Οτι «τοΰ Συμεών οί παίδες» ήσαν τουλάχιστον δύο ) είς πλείονας 

τών 28. 

3) Tè Γ απαριθμεί επί πλέον κτήματα είς Πτέριν καί Πηγάδα (στ. 23-25) . 
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4) Διαφοραί τίνες είς τοπωνύμια : Χυβαδολόγου (στ. 12 τοϋ Β), Χνβαδίον (στ. 11 τοϋ Γ). 

5) 'Ενώ το Β παρέχει τον λανθασμένον τύπον Έπανίδιν (στ. 25), το Γ έ'χει το ορθόν Ρεπα-

viàtov (στ. 32). 

Παράδοσις τον χρναοβούΧλον τοϋ 1331.—Ώς ελέχθη, το κε'ιμενον τοΰ χρυσοβούλλου 

τούτου εϋρηται κατακεχωρισμένον είς τον βιενναϊον κώδικα Hist. Gr. 48, ό όποιος περιέχει πολλά 

πατριαρχικά έγγραφα, εκδοθέντα ύπο τών Miklosich καί Müller, προσφάτως δέ σχολιασθέντα διά 

μακρών ύπο τοΰ πατρός J. D a r r o u z è s (Le Registre Synodal— είχε προηγηθή σχετική άνακοί-

νωσις αύτοΰ είς το ΙΔ' Διεθνές Συνέδρων Βυζαντινών Σπουδών, έν Βουκουρεστίω, το 1971 ) '. Ό 

κώδιξ ούτος περιέχει έγγραφα πατριαρχικά κυρΐ6>ς τών ετών 1379 - 1402. Τά έγγραφα έχουν 

καταστρωθή κατά χρονολογικήν σειράν, ή οποία σπανιώτατα διακόπτεται διά νά καταγραφούν 

ενδιαμέσως έγγραφα ολίγον προγενέστερα. Είς τά φφ. 6 1 ν - 621' έ'χει καταστρωθή το κείμενον τοΰ 

ένταΰθα εκδιδομένου χρυσοβούλλου. Προ αύτοΰ έχουν καταχωρισθή έγγραφα τών ετών 1389, 1390, 

1391 καί 1392, αναφερόμενα είς ποικίλα θέματα καί περιοχάΰ, άλλα πάντοτε κατ' άδιατάρακτον 

χρονολογικήν τάξιν μέχρι τοϋ έ'τους 1392. Άποτόμως ή χρονολογική σειρά διακόπτεται με τήν 

παρεμβολήν τοΰ πατμιακοϋ χρυσοβούλλου τοΰ έ'τους 1331. Ή διαταραχή αδτη τής χρονολογικής 

σειράς θα έ'μενεν ανεξήγητος, έάν ή μελέτη τοϋ κωδικός δέν έξετείνετο καί περαιτέρω. Πράγματι, 

το αμέσως έπόμενον κείμενον μας διαφωτίζει πλήρως περί τοΰ πώς το χρυσόβουλλον τοϋτο raj 

ρεισέδυσεν έκεϊ. Ευθύς μετά το κείμενον τοΰ χρυσοβούλλου, άναγινώσκομεν : 

Τ μηνί Φεβροναρίω, ϊνδ. te', εγενετο θείος αριθμός τον παναγιωτάτου οεσπότου ημών, τοϋ 

οικουμενικού πατριάρχου και απόφασις, είναι τον παπαν Μιχαήλ τον από τής Μηθύμνης 

ιτρωτέκδικον, δν έπεμψαν οί άπο τής Πάτμου μοναχοί προς τό εν rf) Λήμνω μετόχιον αυτΰ/ν, 

αργον τής ίερωαννης παντάπααι δια βίου παντός, δια τάς συκοφαντίας καί διάβολος αύτον 

καί τα πολλά ψεύδη καί τάς μωρίας αύτοΰ f. 

(Tò κείμενον τοΰτο έ'χει έκδοθή ύπδ MM, τόμ. Β', σελ. 159, άρ. 429). Ό έν αύτω μνημονευόμε

νος πατριαρχικός ορισμός αναφέρεται είς το έν Λήμνω μετόχιον τής μονής Πάτμου, εϊναι δέ προ

φανές δτι το προηγηθέν χρυσόβουλλον εϊχεν άμεσον σχέσιν μέ τήν δλην ύπόθεσιν. Το έ'τος εκδό

σεως τοΰ πατριαρχικού όρισμοΰ (μηνί Φεβρουαρίου, ίνδικτιώνος ιε') είναι αναμφιβόλως το έτος 

1392 (το όποιον συμπίπτει προς ϊνδ. ιε' ), καθ' δ καί κατεστρώθη το εν λόγω σημείωμα εν τω 

καταστίχω τοΰ Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου, είς τήν κανονικήν χρονολογικήν του σειράν. Τότε 

κατεστρώθη, ώς αμέσως σχετιζόμενον προς τό θέμα, καί το (έκτος χρονολογικής σειράς) χρυσό

βουλλον τοΰ 1331. 

Τό έπόμενον εγγραφον τοΰ κωδικός (MM, τόμ. Β', άρ. 430, 'Απρίλιος 1392), τό όποιον ανα

φέρεται είς άλλα θέματα, συνεχίζει τήν κανονικήν χρονολογικήν σειράν. 

Έ κ τών ανωτέρω συνάγονται τά ακόλουθα : 

1) Το 1392 ύπήρχεν Ιν τουλάχιστον μετόχιον τής Πάτμου έν Λήμνω. 

1. 'Εκφράζω ΚΧΧ εντεύθεν τάς θερμάς μου ευχαριστίας ττρός τον π. Darrouzès, ό όποιος Λγζ τήν εύγενη 

καλωσύνην να μοΰ προμηθεύση φωτογραφίας τοϋ κωδικός τούτου. 
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2) Οί μοναχοί τής Πάτμου εϊχον αποστείλει τότε το εγγραφον τοϋ 1331 είς Κωνσταντινού

πολη, διά να πιστοποιήσουν δτι εΐχον έν Λήμνω μετόχιον καί επιτύχουν τήν παΰσιν τοϋ παπα -

Μιχαήλ. 

3) Μετά τό 1323, δτε απελύθη τό ανωτέρω ύπ' άρ. 16 εκδοθέν εγγραφον, δέν εϊχεν άπολυθή 

άλλ«< αύτοκρατορικόν χρυσόβουλλον υπέρ τών κτήσεων τής Λήμνου, έφ' δσον οί μοναχοί χρησι-

μοποιοΰν έν έ'τει 1392 τό πεπαλαιωμένον ήδη πλαστόν εγγραφον τοΰ 1331" (Οά ήδύνατό τις νά 

πιστεύση δτι έπί τή ευκαιρία ταύτη έχαλκεύθη τό χρυσόβουλλον τοϋτο' αλλ' οί ονομαστικοί κατά

λογοι τών πάροικων θά ήσαν έν τοιαύτη περιπτώσει άχρηστοι). 

4) "Ηδη προ τοϋ 1392 είχε χαλκευθή το πλαστόν τοϋτο χρυσόβουλλον. Περί τούτου βεβαίως 

δέν υπάρχει αμφιβολία· διότι, ώς ήδη ελέχθη, οί κατάλογοι τών πάροικων παρενεβλήθησαν; επειδή 

ήσαν χρήσιμοι, προφανώς, κατά το ίτος 1331 ή κατά τά αμέσως επόμενα ετη. Άργότερον δέν Οί 

εϊχον πλέον άξίαν. 
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18. ΛΥΣΙΣ ΑΛΕΞΙΟΥ Α ΤΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ 

λνσιι; (στ. 423, 431) Ιούλιος, ϊνδ. ζ 

[1099 η 11141 

Ό αυτοκράτωρ επιτρέπει εις τους [έν Πάτμω] μοναχούς δπως εγκαταστήσουν εις τρία ακί

νητα αυτών [είς τήν Λειψώ καί είς τά έν Λέρω δύο προάστια Παρθένιον καί Τεμένια] άνά τεσσά

ρας [3 Χ 4 — 12] πάροικους ελευθέρους, είς τους οποίους χορηγεί φορολογικάς άπαλλαγάς. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. — Κεκνρωμένον ουλλογιχον αντίγραφαν τοϋ Μτονς 1099 

f) 1114 (άρχεϊον Μονής, άρ. 6). — Ή λνσις αϋτη, άνευ τής αντιστοίχου δεήσεως τών μοναχών, 

παραδίδεται είς το μακρόν είλητάριον τής μονής, τό κυρωθέν ύπο Γεωργίου τοΰ Πλευρή (βλ. περι-

γραφήν τούτου ανωτέρω, σελ. 4 0 - 4 1 καί Β ρ α ν ο ύ σ η , Κεκυρωμίνη Συλλογή, σελ. 9 5 - 1 1 9 ) . — 

"Η λνσις έχει καταγραφή έν τη συλλογή ταύτη ώς δέκατον τέταρτον εγγραφον καί καταλαμβάνει 

τους στίχους 425 - 439. Προ τοΰ κειμένου, διά τής αυτής χειρός, ή φράσις : τό ίσον τής γεγοννίας 

τίμιας και προσκυνητής βασιλικής λύσεως νπερ τον νησιδίου τής Λειψώ και τών δύο προαστίων 

τοϋ τε Παρθενίου και τών Τεμενείων f κατεστρώΊ)η f. — Μετά τάς καταστρώσεις είς διάφορα 

σέκρετα (στ. 435-439) , έπεται ή ιδιόχειρος υπογραφή Γεωργίου τοΰ Πλευρή (στ. 440-445), 

ό όπ-οϊος έπικυροϊ δι' αυτής άπαντα τά έγγραφα τής συλλογής ταύτης. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α σύγχρονα, έπί τοϋ νώτου: βλ. ανωτέρω, σελ. 41· πρβλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , 

Colhetwn authentiquée, σελ. 336 κέ. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α μεταγενέστερα, έπί τοΰ χάρτου συντηρήσεως: πρβλ. ανωτέρω, σελ. 41. 

ΕΚΛΟΣΙΣ. — MM, σελ. 94-95, άρ. 22 (ώς έ'γγραφον τοϋ έτους 1099). 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — D ö 1 g e Γ, Regesten, άρ. 1214 [είς τό έτος 1099] . — Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ , Patmos, 

σελ. 340,360 -361. — O s t r o g o r s k y , Paysannerie, σελ. 30. — S ν ο r ο n ο s, Rescrit, σελ. 355. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ.— Άντίγραφον λύσεως περί τής Λειψοΰς καί δύο προαστίων τής Λέρου 

(στ. 423-424) . Ό αυτοκράτωρ επιτρέπει είς τους έν Πάτμω μοναχούς δπως εγκαταστήσουν 

εις τά τρία δηλούμενα κτήματα (ακίνητα) αυτών [τ.έ\ εις τήν Λειψώ, καί εις τά έν Λέρω προά

στια αυτών Τεμένια καί Παρθένιον] άνά τεσσάρας πάροικους, ελευθέρους, άπηλλαγμένους φορο

λογικών επιβαρύνσεων, ύπο τον δρον δπως ούτοι μή κατέχουν ιδίαν γήν καί μή εϊναι εγγεγραμμέ

νοι εις κώδικας τοϋ δημοσίου (στ. 426 - 428). — Οί έν λόγω πάροικοι απαλλάσσονται πάσης φορο

λογικής ή άλλης επιβαρύνσεως νΰν ισχυούσης ή τυχόν έπιβληθησομένης, έστω καί αν μή άναγρά-

φωνται ένταΰθα αναλυτικώς μία προς μίαν αϊ άπαλλαγαί (στ. 428 - 431). Ή παροΰσα λύσις χορη

γείται είς τους αίτοϋντας μοναχούς προς άσφάλειαν, Ενα οδτοι, επιδεικνύοντες ταύτην είς τους 

εκάστοτε πράκτορας, διατηροΰν ανενόχλητους καί άπηλλαγμένους φορολογικών επιβαρύνσεων 

24 
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τους δωρηθέντας εις αυτούς δώδεκα πάροικους (στ. 431 - 434). — Μηνολόγιον καί μνεία τής 

σφραγϊδος τοϋ αύτοκράτορος (στ. 434).—Καταστρώσεις (στ. 435-439). 

f Τό Ισον τ(ής) γεγοννϊ(ας) τιμ(ίας) και προ(σ)κννητ(ής) βασι(λικής) 

λν(σεως) νπερ τον νησιδ(ίον) τ(ής) Λειψό) και τών δύο !41'4 προ(α)στ(είων) 

τον τε Παρθ(ε)ν(ίον) και τών Τεμενείω{ν) ff 

Ι1-'5 f Κατεστρώ(θη) f 

\"Λ f Ευδοκεί ή βασι(λεία) μ(ον) γνχικον αυτής προ(α)καΟίσαι εν τοις εν-

το(ς) δηλονμ(ένοις) τριαίν ακινήτοις ύμώ[ν] | 4 2 7 έκάστω αυτών άναπαροίκονς 

τέσαρας έλενθέρονς μέντοι και ατελείς καί μήτε γ(ψ) \ m ιδίαν έχοντας, μήτε δη-

μοσιακοϊς χαρτ(ίοις) έγγεγραμμ(έν)ονς' καί εξκονσσενεσθαι τούτους άπα πάσης 

|4ä9 καί παντοίας επήρειας και αγγαρείας και από παντο(ς) δημοσι(ακον) τέλους 

καί βάρους, νυν τε οντ(ων) | 4 3 0 καί εσύστερον επινοηθησομ(έ)ν(θ)ν), ει καί μή ρη

τώς και προ(ς) όνομα ai έπήρειαι πάσαι [431 έντανθοί αναγράφονται, τ(ής) παρού(σης) 

λν(σεως) προσοϋσης νμϊν εις άσφάλ(ειαν) καί τοις κατά και\ίΆίρούς πράκτ(ο)ρ(σιν) 

νποδεικνυομ(ένης) και τους δωρηθέντ(ας) νμϊν δώδεκα πάροικους εν τοις τρισιν 

| 4 3 3 άκινήτοις νμών διατηρον(σης) ανενόχλητους και άνωτέρονς πάσης δημοσια-

κής σννεισ\*'Μφορας και επηρεί(ας)' το δέ μη(νϊ) Ίονλ(ίω), (Ινδικτιώνος) ζ', 

δι έρνθρ(ών) γραμμ(ά)τ(ων) τοϋ κρατ(αιοϋ) και ά(γίον) ήμ(ών) βασιλ(έως) και 

ή δια κηρ(ον) σννήθ(ης) σψρα(γίς) f 

| 4 3 5 f κ(α)τε(στρώθη) μη(νΐ) Αν(γον)στ(ω) κζ', (ίνδικτιώνος) ζ', παρά τοϋ 

Σερβλ(ίον) Ίιο(άννον) f f κ(α)τε(στρώΟη) ôià τοΰ Άρτ(α)βάσδ(ου), 

μη(νι) Αν(γον)στ(ω) κζ'', (Ινδικτιώνος) ζ' f 

| 4 3 β f κ(α)τεστρώ(θη) εν τ(ώ) σεκ(ρέ)τ(ω) τοϋ μ(ε)γ(ά)λ(ον) λογαρι(α)-

στ(ον) τον Μαλε(. . .), κ(α)τά τ(ήν) κζ' τον Αν(γον)στ(ον) μη(νος) τ(ής) ζ'τ(ΐζ) 

(Ινδικτιώνος) f 

| 4 3 7 f κ(α)τεστρώ(θη) εν τ(ώ) σεκ(ρέ)τ(ω) τοϋ επί τ(οϋ) βεστιαρ(ίον), μη-

(vl) Αν(γον)στ(ω) κζ', (ίνδικτιώνος) ζ'τ(νζ) f 

| 4 3 8 f κατεστρώ(θη) εις τ(ο) σέκ(ρε)τ(ον) τοϋμ(ε)γ(ά)λ(ον) λογαρι(α)στ(ον) 

τών εναγ(ών) σεκρέτ(ων), μη(νι) Αν(γον)ατ(ω), (Ίνδικτιώνος) ζτ(^) f 

| 4 3 9 f κατεστρώ(θη) εν τ(ώ) σεκ(ρέ)τ(ω) τ(ής) βασι(λικής) σακέλλ(ης), 

μη(νΐ) Σεπτ(εμβ)ρ(ίω), (ινδικτιώνος) η'τ(ν) f 

424 Τεμενείω : 1. Τεμενείων || 425 κατεστρώθη : οία. MM || 427 άναπαροίκονς : 1. άνά πάροικους || 428 εξκουα-

σ-ίύεσθαι : εξακουασενεσθαι MM || 435 Σερβλ(ίου) : Σερβιλίον MM || 436 Μαλε. . . : Μαλ.. . MM || 439 post 

ίνδικτιώνος η' MM ed. subscriptionem Georgii Plfuri j 
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Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΔίΙΙΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΙΙΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.— Το κείμενον τής λύσεως ταύτας δέν έσώθη έν πρωτο

τυπώ. "Εχει περιληφθή εις τό μακρόν είλητάριον τής μονής ΙΙάτμου (πρβλ. ανωτέρω, σελ. 40 -

41), ε!ς τό όποιον, ώς κατεδείξαμεν άλλοτε ( Β ρ α ν ο ύ σ η , Κεκνρωμένη Σνλ?.ογι). σελ. 112 κέ.), 

έ'χουν καταγραφή μόνον έγγραφα αυτοκρατορικά ή δημοσίων λειτουργών, άφορώντα είς τήν ϊδρυσιν 

τής μονής Πάτμου η είς τάς κτήσεις, τάς οποίας εϊχεν αΰτη άμα τή ιδρύσει της. Διά τους λόγους 

τούτους δέν έχει αντιγραφή είς τό είλητάριον καί ή αντίστοιχος δέησις τών μοναχών προς τον 

αυτοκράτορα, ή οποία ήτο πιθανώς γεγραμμένη έπί τής άλλης όψεως τοΰ πρωτοτύπου. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΕ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ·— Ή λύσις αύτη φέρει τήν χρονολογικήν ενδειξιν : μηνί 

Ίουλίο, Ινδικτιώνος ζ'. — Έ ξ άλλου εγγράφου τοΰ πατμιακοϋ αρχείου (βλ. κατωτέρω, άρ. 19), 

πληροφορούμεθα δτι ό αυτοκράτωρ 'Αλέξιο; Α' ό Κομνηνός, δι' έγγραφου του, εϊχε παραχωρή

σει ει; τους έν ΙΙάτμω μοναχούς φορολογικάς άπαλλαγάς δώδεκα παροίκύον. Πρόκειται ασφαλώς 

περί τοΰ εκδιδομένου ένταΰθα έγγραφου (καίτοι εις τό ύπ' άρ. 19 εγγραφον μνημονεύεται τοϋτο 

ανακριβώς ώς χρυσόβουλλον σιγίλλιον). Είς τήν βασιλείαν τοΰ 'Αλεξίου τοϋ Α', μετά τήν ΐδρυσιν 

τής εν Πάτμω μονής (1088), δύο έ'τη συμπίπτουν προς ΐνδικτιώνα ζ' : τό 1099 καί τό 1114. 

Κατά ταΰτα, ή λύσις αοτη απελύθη τόν Ίούλιον τοΰ 1099 ή τόν Ίούλιον τοΰ 1114. At καταστρώ

σεις είς τά διάφορα σέκρετα έγένοντο κατά Αϋγουστον καί Σεπτέμβριον τοΰ αύτοΰ έτους. 

2Χ0ΛΙΑ.— Ή μή σωζόμενη δέησιζ.— Το περιεχόμενον αυτής καθίσταται γνωστόν : α' ) εκ 

τοΰ κατωτέρω εκδιδομένου ύπ' άρ. 19 εγγράφου- β' ) εκ τοΰ τίτλου, ό όποιος έχει τεθή είς τό 

άντίγραφον, προ τοΰ κειμένου τής λύσεως. 

Εις τό ύπ' άρ. 19 Ιγγραφον (τοϋ έ'τους 1145) άναγινώσκομεν : ό [. . .] αείμνηστος βασι?.εύς 

[. . .] 'Αλέξιος ό Κομνηνός, άναμαθών την προαονσαν ήμϊν ενδειαν καί άπορίαν και αυτών τών 

αναγκαίων ύστέρησιν, παντοίως εχειραγώγει ημάς και [. . .] εξκουασείαν πάροικων δεκαδνο [. . .], 

ώστε ενοικίσαι αντονς εν τοις προσοϋσιν ήμϊν ακινήτοις εν τη νήσω Δέρνω, ους και ένοικίσαντες 

και μέχρι τής δενρο κατέχοντες ύπερευχόμεΟα. . . κλπ. (στ. 1 - 5 ). 

Συμφώνως προς τά ανωτέρω, είς τήν δέησίν των οί μοναχοί τής Πάτμου έπεκαλοϋντο τήν 

έ'νδειαν, τήν άπορίαν καί τάς στερήσεις τής μονής των. Τοϋτο επιτρέπει νά ύποθέσωμεν δτι ή δέη-

σίς των υπεβλήθη μάλλον το 1099, ολίγα μόλις έτη μετά τήν έπάνοδόν των έξ Ευρίπου, καί ουχί 

τό 1114. Δέν αποκλείεται δμως νά έχρησιμοποίησαν τά αυτά επιχειρήματα καί τό 1114. 

Ή δέησις περιείχε συγκεκριμένα αιτήματα, προσδιορίζουσα, μεταξύ άλλων, καί τό π ο ϋ 

εμελλον νά έγκατασταθοΰν οί ζητούμενοι πάροικοι. Είς τήν λνσιν αναγράφεται δτι οδτοί θα έγκατα-

σταθοΰν εις τα τρία ακίνητα τής μονής, τα εντός δηλούμενα. 'Αλλ* είς το κείμενον της λύσεως 

ουδόλως μνημονεύονται ταΰτα. Κατ' άκολουθίαν τά τρία ακίνητα (κτήματα) τά εντός δηλούμενα 

περιείχοντο προφανώς έν τή δεήσει, η οποία, πιθανώτατα, ήτο γεγραμμένη δπισθεν τής λύσεως. 

Ποϊα ήσαν τά τρία ταΰτα κτήματα, πληροφορούμεθα έκ τοΰ τίτλου, τοϋ γραφέντος εις το άντί

γραφον, πρό τοΰ κειμένου τής λύσεως : ή Λειψώ, καί τά δύο προάατεια [τής Λέρου] Παρθένιον 

καί Τεμένια. 

Έ ν τούτοις, ώς θά ΐδωμεν έν τώ ύπ' άρ. 19 εγγράφω, οί μοναχοί τής Πάτμου, παραβαίνοντες 
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τόν δρον τοΰτον τής λύσεως, εγκατέστησαν απαντάς τους πάροικους είς τά έν Λέρω δύο κτήματα 

αυτών, τήν φροντίδα δέ τών κτημάτων τής Λειψούς εϊχον αναλάβει οί ΐδιοι, ώς μαρτυροΰν άλλα 

σύγχρονα έγγραφα (πρβλ. π.χ. ένταλμα καί παραίνεσις Χριστοδούλου, έν MM, σελ. 146). 

'Επειδή πάντως οι μοναχοί καί είς άλλα σημεία δέν ήκολούθησαν πιστώς δσα παρεϊχεν είς 

αυτούς ό αυτοκράτωρ διά τής εκδιδομένης λύσεως, προέκυψαν προβλήματα σύν τη παρόδω τοϋ 

χρόνου, τά όποια εκλήθη νά έπιλύση μετέπειτα ό αυτοκράτωρ Μανουήλ (βλ. κατωτέρω, άρ. 19). 



19. ΛΥΣΙΣ ΜΑΝΟΥΗΛ Α' ΤΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ 

ΕΠΙ ΑΕΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΥ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΠΑΤΜΩ ΜΟΝΗΣ 

δεόμεΟα (στ. 1, 8, 10) [πρό τοϋ Μαρτίου 1145] 

δέησις (στ. 13) 

πρόσταγμα (στ. 15) Μάρτιος, ϊνδ. η' 

λύσις (στ. 21) [1145] 

ΟΊ μοναχοί τής Πάτμου ζητοΰν έπικύρωσιν τής φορολογικής απαλλαγής δώδεκα πάροικων 

ζευγαράτοη' καί παροχήν νέων πάροικων ζενγαράτων διά τά έν Αέρω κτήματα αυτών. 

Ό αυτοκράτωρ επικυροϊ τήν δωρεάν δώδεκα πάροικων ζενγαράτων τών έν Λέρω κτημάτων 

τής μονής Πάτμου, δωρεϊται δέ καί άλλους Ιξ πάροικους ζενγαράτους διά τά αυτά κτήματα. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.— Κεκυοωμένον αντίγραφαν των μέσων τοϋ IB' al. (άρχεΐον 

Μονής, άρ. Β' - 10).— Χάρτης, χρώματος καστανόχρου εκ τής πολυκαιρίας. Διαστάσεις : 0,32 Χ 

0,24. Γεγραμμένη επιφάνεια : 0,23 Χ 0,23. Περιθώρια αριστερή (0,005) καί δεξιά (0,005).— 

Μελάνη : α' ) μαύρη ή τοΰ κειμένου- β' ) μαύρη παχύτερα ή τών υπογραφών τών δύο έπικυρούντων 

τό άντίγραφον τοϋτο αξιωματούχων (στ. 28 - 29 καί 30 - 31).— Γραφή IB' αι., άπομιμουμένη τήν 

τής αυτοκρατορικής γραμματείας.— 'Ορθογραφία. Τονισμός κατά τό πλείστον ορθός. Συντμήσεις 

αί συνήθεις. Δεκαέξ οριζόντιοι διπλώσεις.—· Διατήρησις μετρίχ : έν μέρει σητόβρωτον. Το εγγρα

φον έκολλήθη μεταγενεστέρως έπί χάρτου. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοΰ χάρτου συντηρήσεως, μεταγενέστερα: α') (χειρ Φλωρίδου) "Ισον 

γράμματος τοϋ ηγουμένου Θεοκτίστου προς τον βασιλέα, τοΰ οοθήναι τοις | έν Λέρω μετοχίοις 

πάροικους ζευγαράτ(ανς), ομοίως τε Ισον τής τον βασιλέως προς αντον | άποκρίσεως καί δτι εδό

θησαν κατά τήν αιτησιν If προς τοις δώδεκα πάροικο f β') (χειρ Σακκελίωνος) αρ. 10 - άντεγράφη. 

ΕΚΔΟΣΙΣ. —MM, σελ. 104-105, άρ. 26. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — D Öl g e Γ, Regesten, άρ. 1340 (ένθα τό άντίγραφον τοϋτο χαρακτηρίζεται 

ώς «μεταγενέστερον»). — Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ , Patmos, σελ. 342-343, 361 - 362. — Ο S t r o g o r S ky , 

Paysannerie, σελ. 3 0 - 3 1 . — S v o r o n o s , Rescrit, σελ. 356. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ.— Οι μοναχοί τής Πάτμου υποβάλλουν είς τόν αυτοκράτορα τό κάτωθι 

αϊτημα (δεόμεθα, στ. 1). Ό πάππος τοΰ νΰν αυτοκράτορας 'Αλέξιος [Α'] ό Κομνηνός, μεταξύ 

τών άλλων παροχών προς τήν καταπονουμένην ύπό στερήσεων μονήν τής Πάτμου, εϊχε χορηγήσει 

φορολογικάς άπαλλαγάς (έξκονοίαν) δώδεκα πάροικων ελευθέρων, μή φορολογουμένων, ύπό τόν 

δρον δπως ούτοι μή κατέχουν ΐδικήν των γήν ή γήν τοΰ δημοσίου, ίνα εγκαταστήσουν αυτούς εις 
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τά έν Λέρω κτήματα τής μονής Πάτμου, δπερ καί έπραξαν οί μοναχοί προσευχόμενοι υπέρ τοΰ 

αύτοκράτορος (στ. 2 - 5).— Έ ν τούτοις πολλάκις οι μοναχοί τής Πάτμου ήνωχλήθησαν έκ μέρους 

τών κατά καιρούς πρακτόρων τής Σάμου, επειδή έν τω χρυσοβούλλω σιγιλλίω τοΰ Αλεξίου Κομνη-

νοϋ δέν άνεγράφοντο ρητώς οί έν λόγω πάροικοι ώς ζευγαράτοι, άλλ' απλώς ώς πάροικοι (στ. 6 - 8 ) . 

Διά τοΰ παρόντος έγγραφου οί μοναχοί [τής Πάτμου] προστρέχουν εις τόν αυτοκράτορα καί ζητοϋν 

δπως ούτος άπολύση νέον πρόσταγμα, ώστε νά μή ένοχλώνται τοΰ λοιποΰ ύπό τών πρακτόρων τής 

Σάμου διά τό ζήτημα τοϋτο (στ. 8- 10).— Παρακαλοΰν δέ προσέτι δπως ό αυτοκράτωρ επαύξηση 

τήν δωρεάν, χορηγών εις τήν έν Πάτμω μανήν καί ετέρους πάροικους ζευγαράτονς, άπηλλαγμένους 

φορολογικών επιβαρύνσεων, δσους έκ Θεοΰ όδηγηθή νά όρίση, ώστε να εγκαταστήσουν αυτούς εις 

τά έν Αέρφ ασήμαντα κτήματα τής μονής, υπόσχονται δέ δτι θά προσεύχωνται καθημερινώς υπέρ 

τοΰ αύτοκράτορος (στ. 10- 13).— αΔιεύθυνσις» : δέησις τοϋ καθηγουμένου Θεοκτίστου καί τών 

μοναχών τής Πάτμου προς τόν αυτοκράτορα (στ. 13 - 14). 

Δια τοϋ παρόντος προστάγματος, το όποιον απολύεται αντί σιγύλίου, ό αυτοκράτωρ δωρεϊ-

ται προς τους έν Πάτμος μοναχούς, πέρα τών ήδη ύπό τοΰ πάππου του χορηγηθέντων δώδεκα 

πάροικων, καί άλλους εξ πάροικους ζενγαράτους, άπηλλαγμένους φορολογικών επιβαρύνσεων, δπως 

εγκαταστήσουν τούτους είς τά έν Λέρω κτήματα των οί έν λόγω πάροικοι πρέπει νά εϊναι ελεύθεροι, 

νά μή δύνανται νά δωρηθοΰν (άδώρητοι), νά μή κατέχουν ιδίαν γήν, είς ουδέν λειτούργημα τοΰ 

δημοσίου νά υπόκεινται, καί νά μή εϊναι άναγεγραμμένοι είς πρακτικά τοΰ δημοσίου (στ. 15 -

19). — Ούτοι θά εϊναι άπηλλαγμένοι πάσης φορολογικής απαιτήσεως, ζενγολογίον ή αγγαρείας, 

καί φορολογικών έν γένει επιβαρύνσεων, τά νΰν ισχυουσών ή τυχόν έπιβληθησομένων (στ. 19 -

21).— Μόνος κύριος αυτών θά εϊναι ή μονή Πάτμου, δυνάμει τής παρούσ/jç λύσεως, ή οποία οφεί

λει νά καταστρωθή εις τά σέκρετα καί νά δοθή εις τους μοναχούς αντί χρυσοβούλλου γραφής (στ. 

2 1 - 2 3 ) . — Μηνολόγιον καί μνεία της σφραγϊδος τοΰ αύτοκράτορος (στ. 2 3 - 2 4 ) . — 'Υπογραφή 

τοΰ 'Ιωάννου Πεπαγωμένου (στ. 24). — Καταστρώσεις (στ. 2 4 - 2 7 ) . — 'Ιδιόχειροι ύπογραφαί 

τών κριτών τοϋ βήλου Βασιλείου Πεκούλη καί 'Ιωάννου [τοΰ Άλωποΰ ;], οί όποιοι έπικυροΰν τό 

παρόν άντίγραφον (στ. 28 - 31 ). 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ.— Χρυσόβουλλον σιγίλλιον 'Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ, δυνάμει 

τοΰ οποίου παρεχωροΰντο δώδεκα πάροικοι εις τά έν Λέρω ακίνητα τής Πάτμου (δέησις, στ. 

1 - 5 ) : πρόκειται περί τής σωζόμενης λύσεως (καί ουχί χρυσοβούλλου σιγιλλίου) 'Αλεξίου Α' 

Κομνηνοΰ (βλ. ανωτέρω, άρ. 18), τοΰ έ'τους 1099 ή 1114, διά τής οποίας παρεχωροΰντο οί έν 

λόγω πάροικοι είς κτήματα τής μονής Πάτμου, κείμενα έν Αειψφ καί Λέρω. 

f Τολμώντες οί άνά(ξιοι) κ[αί π]ανεντελ(εΐς) δονλ(οι) τ(ής) κρατ(αιάς) 

και ά(γίας) βα(σιλείας) σον, δεόμεθ(α), δέσποτ(α) ήμ(ών) αγιε· ό έν βασιλεν-

σ(ιν) άείμνηστο(ς) βα(σιλενς) και πάππο(ς) | 2 τής θεοστεψονς καί αγ('ιας) βασι

λείας) σον κυρ 'Αλέξιος ο Κομνηνό(ς), άναμαθ(ών) τ(ήν) προσονσ(αν) ήμ(ϊν) 

ενδει(αν) καί άπορί(αν) καί αντ(ών) τών άναγκαί(ων) \3 νστέρησ(ιν), παντοί(ως) 

εχειραγώγ[ει] ήμ(ας) καί μετά τ(ών) αλλ(ων) δεπασ(ών) ελεημοσνν(ών), ώνπρό(ς) 

ήμ(ας) ένεδείξατο, καί εξκονσσεί(αν) παροίκ(ων) δεκαδνο, ελενθέρ(ων) τε | * καί άτε-
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λών καί μήτε γήν ιδίαν εχόντ(ων), μήτε τον δημόσιον, εδωρήσαζο ήμ(Ιν), (ώσ)τε 

ένοικίσαι αντ(ονς) εν τοις προσονσ(ιν) ήμϊν ακινήτοις εν τή νήσω |"' Αέρνω· ονς 

καί ένοικίσαντ(ες) καί μέχρι τής δενρο κατέχοντ(ες), νπερευχόμεθ(α) μ(έν) καί 

τοϋ αειμνήστου κράτ(ονς) εκείνον καί τ(ής) θεοστεφ(ονς) βα(σιλείας) σον \" ου 

μικρ(ώς) δε καθ' εκαστ(ον) χρόν(ον) όχλούμενοί τε καί διασειόμενοι π(αρά) τ(ών) 

κατά καιρ(ονς) πρακτόρ(ων) τής [νή]οον [Σ]άμον δια το μή ρητ(ώς) εν τώ γε-

γονότ(ι) | 7 ήμ(ϊν) π(αρα) τ(ον) αειμνήστου πά ππου της βασιλ(είας) σον χρναο-

βονλλω σιγιλλίω (έ)πί τή έξκονσσεία τών τοιοντ(ων) παροίκ(ων) ζευγαράτ(ονς) 

αντ(ονς) όνομάζεσθαι, αλλ' άπλ(ώς) παροί\Ηκους, τώ κοινώ λιμένι καί σ(ωτή)ρι 

πάντίων) τ(ών) χειμαζομέν(ων), τώ θεοστεφεϊ κράτει τ(ής) βα(σιλείας) σου προσ-

τρέχομεν καί δεόμεθα γενέσθαι ήμ(ϊν) τίμιον και Is προσκννητ(άν) αυτής πρόστα

γμα τον μηκέτι δχλησ(ιν) τινά νψίστασθαι π(αρά) τ(ών) πρακτόρ(ων) τής Σάμ(ον) 

ενεκ(εν) τ(ών) προσόντ(ων) ήμ(ϊν) δώδεκα παροίκ(ων) |'° ζευγαράτ(ων)' προ(ς) 

(ε)πϊ τοντ(οις) δεόμεθα καί εισέτι νφαπλωθήναι ήμ(ίν) τον έλεον τής βα(σιλείας) 

σον καί βραβενσαι ήμ(ϊν) και έτέρ(ους) παροίκ(ονς) ζενγαράτ(ονς), | η ατελείς καί 

μήτΐ γήν ιδίαν έχόντ(ων), μήτε τώ δημοσίω πάντ(ως) έπειγνωσμέν(ονς), δσ(ονς) 

εκ Θ(ε)ον όδηγηθ(ή), &στ ένοικίσαι αντ(ονς) εντ(οϊς) \ηοΰσ(ιν)ήμϊν ονδαμιν(οϊς) 

άκινήτ(οις) έν τή νήσω Αέρνω' καί ου πανσόμεθ(α) καί αυτοί ποι(εϊν) καθ' έκά-

στ(ην) ήμέρ(αν) τρισάγ(ιον) νπερ τής βα(σιλείας) σον καί θερ\ι3μότ(ε)ρ(ον) αυτής 

ύπερενχεσθαι, ης ώς δοϋλ(οι) άνά(ξιοι) τολμήσαντ(ες) έδεήθημεν f δέησ(ις) 

Θεοκτίστον (μον)αχ(οϋ) εύτ(ε)λ(οϋς) καί τ(ών) λοιπ(ών) (μοναχών), | 1 4 τών 

έν τή δονλική σον μονή τή εν τή ντ)σω Πάτμω δούλ(ων) άνα(ξίων). 

| 1 5 f Δωρεϊται ή βασιλεία μον τή καθ' ήμ(άς) σε/ϊασ,ϋΐα μονή διά τον πα-

ρόντο(ς) ταντ(ης) προστάγματ(ος), σιγιλλ(ίου) τόπ(ον) επέχ(ειν) δφείλοντ(ος), 

έπέκειν(α) \16 τής τ(ων) προδωρηθ(έν)τ(ων) αυτή, ώς νπεμνήσ(α)τ(ε), δώδεκα πα-

ροίκ(ων) έξκονσσεί(ας) π(αρά) τ(οϋ) έν ενσεβεϊ τή λήξει γενομένον βασιλ(έως) 

καί πάππ(ον) τής βα(σι^ας) μου, καί ετέρ(ων) | 1 7 εξ παροίκ(ων) ζενγαράτ(ων) έξ-

κονσσεί(αν), δφειλόντ(ων) προσκαθΐσαι επί τοις διαφέρονσι ταύτη κτήμασι, κ(α)τά 

τ(ήν) νήσ(ον) Αέρνο(ν), έλενθέρ(αη') | 1 8 μέντοι καίάδωρήτ(ων) καί μηδενίδημοσι-

(α)κώ ύποκειμέν(ων) λειτονργήμ(α)τ(ι), μήτ(ε) πρακτ(ικοΐς) τον δημοα(ίον) 

άναγεγραμμέν(ων), μήτε γήν δημοσι(α)κ(ήν) | 1 9 κ(α)τεχόντ(ων)· καί διορίζεται 

έξκονσσεύεσθαι καί τ(ους) τοιούτ(ους) εξ παροίκ(ονς) ζενγαράτ(ονς) π(αρά) τ(ής) 

τοιαύτ(ης) μον(ής) από πάσ(ης) καί παντο'ι(ας) δημοσι(α)κ(ής) |ä0 είσπράξε(ώς) 

τε καί άπαιτήσε(ως), αντον τε τοϋ ζενγολογ(ίον) και παντοί(ας) άγγαρεί(ας), νυν τε 

ονσ(ης) καί ες ϋστερ(ον) (ε)πινοηθησομ(έ)ν(ης) καί κατά το καθόλ(ου) τ(ής) \!i έξ-
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είς τ(ον) αιώνα τ(ον) απάντα, τή έμφανεία καί μόνη τής παρον(σης) λύσεως τής 

|2 2 βασιλ(είας) μου, ή καί τ(οϊς) προσψόρ(οις) σεκ(ρέ)τ(οις) καταστρωθήσεται 

καί αΰθ(ις) άντιστραφήσεται τώ μέρει τ(ής) μον(ής) εις ασφάλ(ειαν) άρκ(εϊν) 

όψείλονσα καί αντί χρν\23σοβονλλ(ου) γραφής· f τό μη(νί) Μαρτίω, (Ινδικτιώνος) η' 

δι' ερνθρ(ών) γραμμ(ά)τ(ων) τον κραταιοϋ και άγ(ίον) ήμ(ών) βασιλ(έως) καί ή 

δια κηρον σννήθ(ης) |2 4 σφραγίς- είχε δέ καί το δια τον Πεπαγωμ(έ)ν(ον) 

Ίω(άννου) καί το κατεστρώθ(η) έν τώ σεκ(ρέ)τ(ω) τοϋ μεγ(ά)λ(ον) λογαρι(α)-

στ(ον), κατά μή(να) "Άπρίλ).(ιον), (ίνδικτιώνος) η', | 2 5 δια Θεοδώρου τοϋ Σπον-

δ(ί)λ(η)· και τα κ(α)τεστρώθ(η) εν τώ σεκ(ρέ)τ(ω) τον (έ)πί τ(ών) 

οΐκει(α)κών, μη(νί) Άπριλλ(ίω), (ίνδικτιώνος) η', δια τ(οϋ) 'Ρωμαν(ά)κη· |26 καί 

το κ(α)τεστρώθ(η) εν τ(ώ) σεκ(ρέ)τ(ω) τοϋ μ(ε)γάλ(ον) λογαρι(α)στ(ον) τών 

εναγών σεκ(ρέ)τ(ων), μη(νί) Ίουν(ίω), (ίνδικτιώνος) η'· καί το κ(α)τεστρώθ(η) 

εν τώ σεκ(ρέ)τ(ω) τ(ής) βασι(λικής) σακέλλ(ης), \" μη(νί) Ίονν(ίω), (ινδικτιώ-

νος) η'· καί το κ(α)τεστρώθ(η) εν τ(ώ) σεκ(ρέ)τ(ω) τον (έ)πί τών βεστιαρί(ων), 

κ(α)τά μή(να) Ίούν(ιον), (Ινδικτιώνος) η', δια τοϋ Κοστομ(νρη ;) f 

\2S f ô κριτ(ής) τοϋ βήλ(ου) καί κοιαίστ(ω)ρ Βασίλ(ειος) δ Πεκούλ(ης) 

το παρόν Χα(ον) j2 8 τώ έμφανιαΰ'έντ(ι) μοι (πρωτο)τύπ(ω) ίαάζον εύρ(ών) 

ύπ(έγραψα) f 

|3 0 f ô κριτ(ής) τον βήλ(ου) και ini τ(οϋ) Ιηποδρόμ(ου) Ίω(άννης) δ 

ΆΧωπ(ος) [;] [το] παρόν Ισον |3 1 τώ έμφανιαϋ·έντ(ι) μοι (πρωτο)τύπ(ω) ίαά

ζον εΰρ(ών) ΰπέγρα(ψα) f 

Apud MM titulus : Ι άέηοΊς θεοκτίοτου μονάχου και καθηγονμένου της μονής προς τόν αυτοκράτορα 

Μανονήλ Κομνηνον \\ 1 τιανευτελείς : ευτελείς MM || 2 κυρ : χνρός MM || 7 έπί τή εξκοναοεία : περί τής εξκουσ-

σείας MM || 11 εχόντων : ξχοντας MM || 12/13 θερμότερον : θερμώς MM | 

Apud MM (ante I. 15) titulus : II Λΰαις Μανουήλ Κομνηνοΰ άπολυθείαα επί τ§ υπομνήσει Θεοκτίατου 

μοναχού και καθηγονμένου τής μονής || 19 παρά : om. MM || 20/21 τής εξκονααείας : τής τοιαύτης έξκονα-

αείας MM || 22 άντιστραφήσεται : άναστραφήαεται MM || 25 τοΰ έπί : τω έπί MM || 27 κατά μήνα Ίούνιον : 

μηνί Ίουνίτα MM | Κοστομνρη f;] : Ko MM || 30 Άλωπός [;] : MM (| 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.—Τό άντίγραφον τοΰτο, τό παραδίδον τήν δέησιν τών 

μοναχών τής Πάτμου καί τήν λνσιν τοΰ αύτοκράτορος, είναι σχεδόν σύγχρονον τοϋ πρωτοτύπου. 

Έγράφη μετά τόν Μάρτιον τοΰ 1145 (έτος απολύσεως της λύσεως, περί οδ κατωτέρω) καί πρό 

τοΰ 1169, δτε ό έπικυρών τό άντίγραφον τοϋτο κριτής τοϋ βήλου καί κοιαίστωρ Βασίλειος ό Πε-

κούλης μνημονεύεται πλέον ώς κουροπαλάτης (βλ. D ö 1 g e r, Regesten, άρ. 1484). 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ.— Τήν χρονολόγησιν τοϋ εγγράφου διευκολύνουν : α' ) 

ή μνεία τοΰ γράψαντος τήν δέησιν καθηγουμένου Θεοκτίστου, ό όποιος διετέλεσεν ηγούμενος 
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Πάτμου άπο τοϋ έτους 1130 περίπου μέχρι τοΰ 1157' β') τό μνημονευόμενον έν τή δεήσει εγγρα

φον, δυνάμει τοϋ οποίου ό μή κατονομαζόμενος «πάππος» τοΰ νΰν βασιλεύοντος ['Αλέξιος Α' ό 

Κομνηνός], είχε παραχωρήσει δώδεκα πάροικους εις τά έκτος τής Πάτμου κτήματα τής μονής. 

Πράγματι, τοιοϋτον εγγραφον, τό ανωτέρω εκδιδόμενον ύπ' άρ. 18, εϊχεν απολύσει ό 'Αλέξιος ό 

Α' τό 1099 ή 1114. Κατά ταΰτα, ό εκδίδων τήν λύσιν αύτοκράτίορ είναι ό Μανουήλ, εγγονός τοΰ 

'Αλεξίου τοΰ Α'. Έ π ί τής βασιλείας του (1143 - 1180) τρία έ'τη αντιστοιχούν προς η' ΐνδικτιώνα : 

τό 1145, τό 1160 καί τό 1175. Έ κ τούτων προκρίνομεν τό 1145, διότι ό καθηγούμενος θεόκτι-

στος εϊχεν αποθάνει το 1157, επομένως αποκλείονται αϊ άλλαι χρονολογίαι. 

ΣΧΟΛΙΑ-—1- (στ. 4 - 5 ) . — Οί συντάξαντες τήν έκδιδομένην ένταΰθα δέησιν, γράφουν δτι 

ό "Αλέξιος Α' Κομνηνός είχε παραχωρήσει είς τήν μονήν Πάτμου δώδεκα πάροικους (άπηλλαγ

μένους φορολογικών καί άλλων υποχρεώσεων προς τό δημόσιον), διά νά εγκαταστήσουν τούτους 

οί μίναχοί έν Λέρω. Ώ ς εΐδομεν δμως ανωτέρω (άρ. 18, στ. 427), ό αυτοκράτωρ είχε παρα

χωρήσει ουχί δώδεκα πάροικους διά τήν Λέρον, άλλα άνά τεσσάρας πάροικους είς τά τρία κτή

ματα (ακίνητα) τής μονής Πάτμου, ήτοι τό έν Λειψώ καί τά δύο προάστεια της Λέρου. Οί μονα

χοί δμως δέν ήκολούθησαν κατά γράμμα τήν άπόφασιν, άλλ' εγκατέστησαν πάντας τους πάροικους 

έν Αέρω, αναφερόμενοι δέ είς τά ύπό τοΰ 'Αλεξίου τοϋ Λ' παραχωρηθέντα, παρέχουν ένταΰθα 

πληροφορίας ούχι απολύτως ακριβείς. 

2. (στ. 6 κέ. ) : δχλούμενοι [. . . ] παρά τών κατά καιρούς πρακτόρων τής Σάμου δια το 

μή ρητώς εν τώ γεγονότι [ . . . ] χρυσοβούλλω [ . . . ] ζενγαράτους αυτούς δνομάζεσθαι... — Καί ώς 

προς τό σημεϊον τοϋτο, οί μοναχοί τής Πάτμου δεν ήκολούθησαν κατά γράμμα τά διαλαμβανόμενα 

εις τήν λύσιν τοΰ 'Αλεξίου Κομνηνοΰ, άλλ' εγκατέστησαν καί ζευγάρια εις τά προάστεια τής Λέρου, 

ένθα εΐργάζοντο οί παραχωρηθέντες είς τήν μονήν Πάτμου δώδεκα πάροικοι. Επειδή δέ τό εγγρα

φον τοΰ 'Αλεξίου δέν προέβλεπε πάροικους ζευγαράτους, άλλ' απλώς πάροικους, οί πράκτορες τής 

Σάμου, εις ους ύπήγετο κατ' αυτήν τήν έποχήν ή Πάτμος, έζήτουν προφανώς νά εισπράττουν τό 

άντίστοιχον ζενγολόγιον καί άλλας υποχρεώσεις (πρβλ. στ. 20) '. 

3. (στ. 15 κέ. ).— Διά τοΰ εκδιδομένου έγγραφου ό αυτοκράτωρ, αποδεχόμενος τήν δέησιν 

τών μοναχών, προσδιορίζει δτι πρόκειται περί πάροικων ζευγαράτων, δωρεϊται δέ, πέρα τών δώδεκα, 

καί άλλους εξ. Σύνολον : δ ε κ α ο κ τ ώ πάροικοι ζευγαράτοι, οί όποιοι ώφειλον νά είναι άδώ-

ρητοι, τ.έ. δέν έπετρέπετο νά δωρηθοΰν άλλαχοΰ παρά τών μοναχών τής Πάτμου, άλλ' ύπεχρεοΰντο 

νά παραμένουν εγκατεστημένοι είς τά κτήματα τής Λέρου. Οί πάροικοι ούτοι μνημονεύονται καί εις 

μεταγενέστερα έ'γγραφα. Συνήθως δμως δέν προσδιορίζεται πλέον ό ακριβής αριθμός αυτών (βλ. 

π.χ. άρ. 26, τοΰ έτους 1248, άρ. 14, τοϋ 1259, κ.ά. ). 'Αλλ' εις εγγραφον δημοσίου λειτουργοϋ τοϋ 

1263 (κατωτέρω, τόμ. Β', άρ. 68) κατονομάζονται τ ρ ι ά κ ο ν τ α πάροικοι καί ύποτελεσταΐ 

μετο; τών οικογενειών των είς τα δύο προάστεια Παρθένιον καί Τεμένια. Πάροικοι καί δονλενταΐ 

1. Ώς ύπελόγισεν ό O s t r o g o r s k y {Paysannerie, σελ. 29 - 30), έπί vft βάσει έγγραφου τής Λαύ

ρας (εκδ. R o u i l l a r d - C o l l o m p , άρ. 5 1 = Actes de Lavra*, άρ. 56), το 1104 ή αξία ενός παροίκου 

ζενγαράτου ήτο αντίστοιχος προς τήν άξίαν τεσσάρων πάροικων ακτημόνων {Actes de Lavra, άρ. 56, στ. 

50 - 51). Διότι σύνολον 18 ζευγαράτων, 10 βοίδάτων καί 7 ακτημόνων ισοδυναμεί προς 24 ζειγαράτυυς καί 3 ακτή

μονας. 'Ωσαύτως είς πάροικος ζευγαρατος ανταλλάσσεται προς 2ναν ύδρομύλωνα ! 

25 
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τών κτήσεων τής Λέρου μνημονεύονται καί είς τό τελευταϊον γνήσιον χρυσόβουλλον τοΰ αρχείου 

τής μονής Πάτμου, τοΰ έ'τους 1329 (βλ. ανώτεροι, άρ. 17, στ. 4 5 - 4 6 ) . 

4. (στ. 20) : ζενγολόγιον. - Περί τοΰ ζενγολογίον βλ. F. D ö 1 g e r, Zur Gebühren

wesen der Byzantiner, ανατ. έν Byzanz und die europäische Staatenwclt, Έτταλ 1953, σελ. 

256 - 258. 

5. (στ. 24) : òià τοϋ Ιΐεπαγυψένου 'Ιωάννου.— Ούτος υπογράφει και άλλα έγγραφα τής 

αυτής εποχής, ώς οικείος άνθρωπος τής βασιλείας μου [ = τοΰ αύτοκράτορος Μανουήλ τοϋ Κο

μνηνοΰ]· π.χ. εις τό ύπερ τών Βενετών χρυσόβουλλον τοΰ 1148 (Τ a f e 1 - Τ h ο m a s, Ur

kunden, τόμ. A', σελ. HO : . . .cerlificari debente [ = τό παρόν χρυσόβουλλον] per suscrip-

tionem familiar is hominis celsitudinis nostrae Johannis Pcpagomeni...). Μνεία αύτοΰ καί έν 

τω υπέρ τών Βενετών χρυσοβούλλω τοΰ έτους 1187 (Τ a f e 1 - Τ h Ο m a s, ενθ' άνωτ., σελ. 

191 ). Τό έπώνυμον τοϋτο ήτο λίαν σύνηθες άπό τοΰ Γ αιώνος καί έξης (πρβλ. Κεκαυμένος, Χορ

τασμένος, Κεχιονισμένη κ.τ.δ. ). 

6. (στ. 28-29) : Βασίλειος ό Πεκονλης. —Ούτος έπικυροϊ πολλά έγγραφα τής εποχής ταύ

της ώς κριτής του βήλου καί κοιαίστωρ. Βλ. π.χ. ύπόμνησιν καί λύσιν (ή δρκον ) τοΰ αύτοκράτορος 

Μανουήλ περί τών 'Ιουδαίων, τοΰ έ'τους 1148 (βλ. Ζ e ρ ο s, JGR, τόμ. Α', σελ. 375, ώς κριτής 

τον ßjfijov καί επί τοϋ ιπποδρόμου' τό εγγραφον έφερε καί τήν σφραγίδα τοΰ Πεκούλη). Άλλ' εις 

πρόσταξιν τοΰ έτους 1169 ό Πεκούλης μνημονεύεται πλέον ώς κουροπαλ.άτης ( D o I g e r, Re

gesten, άρ. 1484). Τοϋτο σημαίνει, ώς ήδη ελέχθη ανωτέρω, δτι τό κεκυρωμένον άντίγραφον τής 

εκδιδομένης ένταΰθα δεήσεως καί λύσεως έγένετο μετά τόν Μάρτιον τοΰ 1145 καί προ τοϋ έτους 

1169. Έπιτάφιον στιχούργημα, άποδιδόμενον είς Θεόδωρον τόν Πρόδρομον (έκ τοΰ μαρκιανοΰ 

κωδικός ύπ'άρ. 534) άφιεροΰται είς Βασίλειον τόν Πεκούλην, κοιαιστόροη τε σεμννναντα τους 

θρόνους, ό όποιος έτελεύτησε τόν βίον ώς μοναχός Βαρλαάμ- πρβλ. NE 8 (1911), σελ. 157.—• 

Πρβλ. καί G u i 11 a n d, Le curopalate, σελ. 209 - 210. —"Ετερος Βασίλειος Πεκούλης υπογράφει 

τό 1088 εις τό κατωτέρω εκδιδόμενον ύπ' άρ. 48 έ'γγραφον. 

7. (στ. 3 0 - 3 1 ) : Ιωάννης 6 Άλωπός. — Ή άνάγνωσις δεν εϊναι απολύτως ασφαλής. Σώ

ζεται σφραγίς Ιωάννου τοΰ Άλωποϋ, τοΰ IB' αιώνος (βλ. L a u r e n t , Collection Orghidan, 

άρ. 412), δστις ταυτίζεται πιθανόν προς τόν έπικυροΰντα τό εκδιδόμενον εγγααφον. Περί άλλων 

μελών τής ομωνύμου οικογενείας βλ. ανωτέρου, σελ. 68. 
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ΕΠΙ ΔΕΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΛΕΟΛΤΙΟΥ 
ΚΑΙ TÖN ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΠΑΤΜΩ ΜΟΝΗΣ 

δεόμεΟα (στ. 28) [προ τοϋ Σεπτ. 1158] 

εδεήθημεν (στ. 36) 

δέησις (στ. 36) 

νπόμνηαις (στ. 39, 43, 55) 

λναις (στ. 37, 48, 50) Σεπτέμβριος, ίνδ. ζ' 

επίλυσις (στ. 57) [1158] 

Ό καθηγούμενος Λεόντιος και οι μοναχοί της Πάτμου ζητούν έπικύρωσιν προγενεστέρων εγ

γράφων, δι' ων κατωχυροϋτο ή ελευθερία καί αυτονομία της μονής αυτών, έναντι οχλήσεων και 

απαιτήσεων οιουδήποτε, πρωτίστως δέ τών πρακτόρων της Σάμου. 

Ό αυτοκράτωρ, Sta της εκδιδομένης λναεωζ, έπικυρών άνανεοι τα προγενέστερα σχετικά 

έγγραφα και ορίζει δτι οιοσδήποτε επιχείρηση, καταφρονών ταΰτα, να όχληση τους μοναχούς, 

είτε πράκτωρ της Σάμου, εΐτε άλλος τις, θα προκαλέση την άγανάκτησιν τοϋ αΰτοκράτορος και θα 

καταΐάλη εις το τετραπλάσιον οσα τυχόν παρανόμως άπέσπασεν έκ της μονής. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.— Κεκνρωμένον άντίγβαφον τοϋ IB' αιώνος (άρχεΐον Μο

νής, άρ. 9). —Χάρτης, χρώματος ύπολεύκου προς το καστανόχρουν. Σημεριναί διαστάσεις : 0,79 Χ 

0,33. Γεγραμμένη επιφάνεια : 0,70 Χ 0,28. Περιθώρια αριστερή (0,03) καί δεξιά (0,02).—'Απο

τελείται έκ δύο τεμαχίων (0,38+0,38). Το ανω έκολλήθη έπί τοϋ κάτω. "Αγνωστον αν το κόλ

λημα φέρη έπί τοϋ νώτου σημείωμα. — Μελάνη : α' ) μαύρη ή τοϋ κειμένου τών δύο εγγράφων, 

τα οποία εγράφησαν το Ιν κάτωθι τοϋ άλλου- ρ") παχύτερα ή δι' άλλης χειρός φράσις : είχε το μψί... 

(στ. 5 2 - 5 4 ) · γ ' ) βαθεία καστανόχρους καί δ^ άλλης χειρός ή (super lineam 28) λέξις οί 

πράκτορες· δ') δια της αυτής προς το κείμενον χειρός ή προστεθείσα φράσις : κατά των καταφρο-

νητον ... (super lineam 33)· δ') δια λεπτοτέρας γραφϊδος ή ιδιόχειρος υπογραφή τοϋ επικυ-

ροΰντος το άντίγραφον τοϋτο : Τα παρόντ(α) Ισα τ(ής) τε ϋπομνήσε(ως) τών μοναχ(οιν) και 

τ(ης) επ' αυτής έξψεχθήσ(ης) θεί(ας) και προακυνη(τής) βα(σιλικής) επιλύ(σεως) μετά 

τών εμφανισθέντ(ων) μοι πρωτοτνπ(ων) άντιβαλ(ων) καί Ιοάζοντ(α) εύρων νπέγραψ(α) f f 

f Κωνστάντιος ό ευτελής έπίσκ(ο)π(ος) Λέρου f f f (στ. 5 6 - 5 9 ) καί ή λέξις / ή λνσις f f 

(στ, 3 7 ) . — Γραφή έπιμεμελημένη, άπομιμουμένη την της αυτοκρατορικής γραμματείας τοϋ τέ

λους τοϋ ΙΑ' αιώνος, ομοιάζουσα προς τήν γραφήν της Διαθήκης τοϋ θεοκτίστου. — 'Ορθογραφία. 

Τονισμός κατά το πλείστον ορθός. Συντμήσεις αϊ συνήθεις κατά τήν περίοδον ταύτην. — Διατήρησις 
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καλή, άλλ' ελλείπει ή αρχή" ό πρώτος σωζόμενος στίχος έξίτηλος καί λίαν έφΟαρμένος. — Το 

εγγραφον έκολλήθη μεταγενεστέρως έπί χάρτου. 

'Επί τοϋ κολλήματος (στ. 37), έπί της πρόσθιας δψεως τοϋ εγγράφου, δια χειρός τοϋ επισκό

που Λέρου, αϊ λέξεις : f ή λνσις ff. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοϋ χάρτου συντηρήσεως, μεταγενέστερα : α') Λεοντίον καθηγουμένου 

αναφορά προς τό> βασιλέα : δι ας εποίουν κακώσεις και επήρειας προς τήν Μονήν ) οι πράκτορες 

της Σάμου, άφορώντες είς τον Πηγονίτην, ώς παράδειγμα | f και ή απόκριαις (corr. Σακκελίων : 

Λύσις) τοϋ βασιλέως ύπερ ελευθερίας καθυποβάλοντος τους άδικήσοντας προστίμω τετραπλα-

σίφ, -ήγουν όποιος ζημιώση \ τήν μονήν ενα, να πλήρωση τέσσαρα' β' ) αρ. 9 - άντεγράφη (χειρ 

Σακκελίωνος). 

ΕΚΔΟΣΙΣ. —MM, σελ. 110-113, άρ. 28. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ- — D ö 1 g e Γ, Regesten, άρ. 1423. — Τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ , Patmos, σελ. 343 καί 

363 (ένθα το έκδιδόμενον εγγραφον ουχί ορθώς συσχετίζεται προς το υπόμνημα τοϋ πατριάρχου 

Λουκά Χρυσοβέργη, το όποιον αναφέρεται είς άλλην ΰπόθεσιν). — O s t r o g o r s k y , Immunité, 

σελ. 194. — S ν ο r ο n ο s, Rescrit, σελ. 373 - 374. — A h r w e i l e r , Byzance et la mer, σελ. 291. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ. — Οί μοναχοί της Πάτμου υποβάλλουν είς τον αυτοκράτορα τήν κάτωθι 

δέησιν : Δυνάμει χρυσοβούλλου τοϋ πάππου ['Αλεξίου Α' τοϋ Κομνηνού] τοϋ νϋν αύτοκράτορος, ή 

νήσος Πάτμος παρεχωρήθη είς τον πατέρα Χριστόδουλον ελευθέρα καί αύτοδέσποτος, ουδείς δέ 

έδικαιοΰτο νά εΐσβάλη είς αυτήν, εΐτε πράκτωρ, εϊτε άναγραφεύς (στ. 1 - 5). — Διότι αΰτη είχε 

δωρηθή δια τοϋ Χριστοδούλου ώς ανάθημα είς άγιον Ίωάννην τον θεολόγον, μετά της νήσου 

Λειψούς καί δύο προαστείων της Λέρου, τα όποια είχον άποσπασθή τοϋ δημοσίου· αντί τού

των, ό Χριστόδουλος εΖχε παραχωρήσει είς το δημόσιον τάς έν Κω κτήσεις αύτοϋ, ώς αναφέ

ρονται ταΰτα έν έκτάσει έν τ φ μνημονευθέντι χρυσοβούλλω (στ. 5 - 9 ) . — Έ ν Πάτμω ό Χρι-

στόδουλος ανήγειρε μονήν, εις μνημόσννον τοϋ άοιδίμου αύτοκράτορος ['Αλεξίου τοϋ Α ' ] , τοϋ 

υίοΰ του [Ιωάννου] καί τοϋ νϋν βασιλεύοντος (στ. 9 - 1 2 ) . — Ό πάππος καί ό πατήρ τοϋ αύτο

κράτορος, άλλα καί ό νϋν ό αυτοκράτωρ, παρεχώρησαν πλείστας δωρεάς είς τήν έν Πάτμω μονήν : 

σίτον, νομίσματα, φορολογικάς άπαλλαγάς πλοίων, δωρεάς πάροικων, φορολογικάς άπαλλαγάς τών 

έκδονλευόντων έν τί/ μονγι, πρωτίστως δέ έλευθερίαν άπο παντός δημοσίου λειτουργοΰ ή εκκλη

σιαστικού ή άλλου τινός, ώστε νά ζουν άνενοχλήτως οι έν αύτη μοναχοί (στ. 1 3 - 1 7 ) . — Έ ν 

τούτοις ό πράκτωρ της Σάμου Πηγονίτης ήνώχλει τους μοναχούς, άπαιτών παρατύπως πλωίμονς, 

σννδοσίας καί ληστεύων δια τών πλοίων του τα νησίδια της μονής (στ. 18 - 21 ). — Οί μετ' εκείνον 

πράκτορες [Σάμου], άκολουθοΰντες το παράδειγμα τοϋ Πηγονίτου, μόλις φθάνουν είς Σάμον, 

αποστέλλουν σανδάλιον εις Πάτμον, ίνα παραλαβή καί όδηγήση ενώπιον των τον ήγούμενον, ευθύς 

δέ προβάλλουν παραλόγους απαιτήσεις, ζητοΰντες ^δσα είχε λάβει ό Πηγονίτης, ή καί πλείονα 

εκείνων. Έάν δέ τολμήση ό ηγούμενος νά άναφέρη τά σχετικά προς τήν έλευθερίαν της μονής 

έγγραφα, εκείνοι θεωροΰν τοΰτο δβριν προς τον δοΰκα, αποκαλούν δέ ταΰτα παλαιού ουρανού 

άποκλάσματα (στ. 21 - 28). 

Διά τοΰτο οί μοναχοί παρακαλούν δπως ό αυτοκράτωρ άπολύση λύσιν, ήτις θα όρίζη δπως 

άπέχη ό πράκτωρ Σάμου της μονής καί σέβηται τήν έλευθερίαν αυτής είς το άκέραιον, συμφώνως 

προς τα δικαιώματα αυτής (στ. 28 - 32 ). Καί μήτε ό πράκτωρ τής Σάμου, μήτε άλλος τις 
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νά άδικη ταύτην άλλως, νά υφίσταται ποινήν, όριζομένην παρά τοϋ αύτοκράτορος δια της αιτου

μένης λύσεως· τάς τυχόν ζημίας έκ τίνος τοιαύτης παρεμβάσεως θά κοινοποιούν οί μοναχοί είς 

τον αυτοκράτορα δι' αρχιερατικού σημειώματος (στ. 32 - 35). — «Διεύθυνσις» : δέησις τοϋ καθη

γουμένου Λεοντίου καί τών μοναχών της Πάτμου. 

Δια της παρούσης λύσεως, ό αυτοκράτωρ, λαβών ύπ' όψιν τήν ύπόμνηαιν τών μοναχών τής 

Πάτμου, έπικυροΐ τήν ίσχύν τών υπαρχόντων χρυσοβούλλων καί προσταγμάτων περί ελευθερίας 

καί φορολογικών απαλλαγών τής μονής, εφ' δσον ταΰτα δεν έχουν καταργηθή δια μετεγενεστέρων 

έγγραφων (στ. 38 - 41 ). — Προς τούτοις δέ έπιβεβαιοϊ δτι ό εκάστοτε πράκπορ τής Σάμου ουδέν 

δικαίωμα έχει, ακολουθών το κακόν παράδειγμα τοϋ Πηγονίτου, νά ένοχλή τους μοναχούς δια πα

ραλόγων απαιτήσεων (στ. 41 - 45). —"Αλλως, θά υποχρεούται, είτε ό πράκτωρ Σάμου, είτε οιοσ

δήποτε άλλος παραβή οσα ορίζει ή παροΰσα λνσις, νά καταβάλη είς το τετραπλάσιον τα τυχόν 

άφαιρίίθέντα έκ τής μονής. Δια τοΰτο καί εκδίδεται το παρόν καί έπιδέδοται είς τήν μονήν, ίνα έπι-

δεικνύη τοΰτο δπου δει (στ. 51 - 52). — Μνεία τοϋ μηνολογίου (στ. 52 - 53), τής σφραγΐδος (στ. 

53), τών επισημάνσεων, καταστρώσεων κλπ. (στ. 5 3 - 5 5 ) . — ' Έ π ε τ α ι ή έπικύρωσις τοϋ παρόν

τος αντιγράφου ύπό τοϋ επισκόπου Λέρου Κωνσταντίου (στ. 56 - 59). 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. — Α. Έ ν τη δ ε ή σ ε ι : α' ) XρυσóßovλL·ς λόγος (στ. 4 κέ. ), 

St' ου ό αυτοκράτωρ Αλέξιος Α' παρεχώρει τήν Πάτμον είς τον Χριστόδαυλον (βλ. ανωτέρω, άρ. 6). 

β' ) Αι αορίστως μνημονευόμενα! δωρεαί σίτου, νομισμάτων, φορολογικαί άπαλλαγαί πλοίων, 

δωρεαί πάροικων παρά 'Αλεξίου τοϋ Α', 'Ιωάννου τοϋ Β' καί Μανουήλ Κομνηνού (στ. 12 - 16, 

25, 2,7) αναφέρονται εις πλείονα τοϋ ενός έγγραφα, έξ ών άλλα σώζονται, άλλα δέ άπωλέσθησαν. 

Περί τούτων βλ. ανωτέρω, Είσαγωγήν, σελ. *61 - *63. 

γ ' ) α ί μνημονευόμενα! παντοϊαι έξκουσεϊαι τών εκδουλευόντων εν τή μονή (στ. 15 - 16) 

δέν 7Γαραδίδονται άλλοθεν (βλ. Είσαγωγήν, σελ. *40 κέ. ). 

δ') ελευθερία και από παντός προσώπου άμεριμνία (στ, 1 6 - 1 7 ) : τοΰτο μνημονεύεται εις το 

Ίδρυτικον χρυσόβουλλον 'Αλεξίου τοϋ Κομνηνοΰ (ανωτέρω, άρ. 6, στ. 30 κέ. ), καί εις πατριαρχικον 

σιγίλλιον 'Ιωάννου τοϋ Άγαπητοΰ, τοϋ έτους 1132 (MM, σελ. 102), ένθα επαναλαμβάνονται τα περί 

της παραχωρηθείσης υπό 'Αλεξίου τοϋ Α' ελευθερίας, έπικυρούμενα καί υπό τοϋ πατριάρχου. Τά αυτά 

επαναλαμβάνει και σιγίλλιον Λουκά τοϋ Χρυσοβέργη, τοϋ 'Οκτωβρίου 1158 (MM, σελ. 113 κ! .) . 

ε' ) άρχιερατικον σημείωμα (στ. 34) : τοΰτο μέλλει νά σύνταξη άρχιερεύς [υποθέτω, εν προκει

μένω, ό επίσκοπος Λέρου ] καταγραφών τάς ζημίας τάς οποίας ήθελε τυχόν ΰποστη ή μονή Πάτμου. 

Β. Έ ν τη λύσει : α') έν τη λύσει τοϋ αύτοκράτορος μνημονεύονται πάντα τά ανωτέρω έγ

γραφα (στ. 39 - 40). 

β') el μη τά τοιαΰτα [έγγραφα] δια μεταγενέστερος ηροστάξεως ανετράπησαν (στ. 40) : 

καθ' δσον γνωρίζομεν, ουδέποτε απελύθη εγγραφον άνατρέπον τά ύπό τών αυτοκρατόρων 'Αλεξίου 

τοϋ Α', 'Ιωάννου και Μανουήλ παραχωρηθέντα ε'ις τους μοναχούς τής Πάτμου (βλ. καί σχόλια). 

Τ αιμείζω κατ ,πο... οεξη.. πατ[.. .3β.. . δ] |2 π(ατ)ήρ ήμ(ών) Χριστόδ(ον)-

λ(ος) τώ πόθ(ω) τον ήγαπημ(έ)ν(ον) τρωθ(εΐς) καί τη τοϋ τόπ(ον) αεβασμιό-
τ(ν)τ(ί) κατ' ακρ(ας) άλ καί μάλιστα δτι καί σκληρ[ά] καί ε[ρημι]\3κω-
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τάτη ή νήσο(ς) εστί και μακρ(άν) τής ηπείρου άπωκισμ(έν)η· ταντ(ην) τε προ 

τον άειμακαρίστ(ον) βασιλε(ως) καί πάππου τ(ής) άγ(ίας) βασιλ(είας) |4 [σο]υ εξη-

τήσ[α]τ(ο) καί αίτησάμενο(ς) έλαβε δια χρνσοβούλλ(ου) λόγου τής άγί(ας) βα-

σιλ(είας) εκείνου ελενθέρ(αν) καί αντοδέσποτ(ον) καί παντί | 5 [π]obi πρα[κ]τό-

ρ(ων) fj [άναγ]ραφέ(ων) ήκιατα βάσιμ(ον)· ώς δώρον γαρ αύτώ καί ίερ(ον) ανά

θημα τώ παρθ(έ)ν(ω) καί Θεολό(γω) èi[à] μέσον \& τον άγιου π(ατ)ρ(ος) τ(ήν) 

τοιαύτ(ην) νήσον τ(ήν) Πάτμ(ον) συν τή ν(ήσω) τή Λειγώ καί τισι δνσί προα-

στεί(οις) κατά τ (ην) Λέρν(ον) διακειμέν(οις) το βασίλει(ον) ]' [ε]κείνου κράτο(ς) 

άνέθετο, άποσπάσ(αν) ταΰτα εξ ολοκλήρου τον δημοσίου, άντιδόντο(ς) καί τοϋ 

π(ατ)ρ(ος) τώ μέρει τον δημοσίου όσα | 8 κατά τήν νήσ(ον) τήν Κώ εκεϊνο(ς) εκέ-

κτητο' καί δηλοΰτ(αι) τά πε(ρί) τούτ(ων) πλατύτ(ε)ρ(ον) εν τώ δηλωθέντι χρυσο-

βούλλ(ω) λόγ(ω) τ(ής) ελευψθερί(ας) αντ(ών)· καί οντ(ως) δ π(ατ)ήρ, τ(ήν) 

άνικμ(ον) καί σκληρ(άν) ως τίνα πίειρ(αν) καί εχβαλεατάτ(ην) χώρ(αν) παραλα-

β(ών), εν αυτή τ[ή] σκοπιά, |1 0 ένθα δ τ(ής) βροντ(ής) ύιο(ς) τ(άς) τής χάριτο(ς) 

νέ(ας) πλάκ(ας) τή βροντοφώνω γλώττη λαξεύσ(ας) άφ' υψηλού τήν οΐκουμέν(ην) 

έ\ημνσταγώγησε, τήν καθ' ήμ(ας) δουλικ(ήν) σου μον(ήν) έκ κρηπίδ(ων) άνή-

γειρ(εν), εν ή καί το μνημόσυνον τ(ής) εκείνου τ ε άγί(ας) βασιλ(είας) άδια\ι*λεί-

πτ(ως) επιτελεΐτ(αι), τοϋ άειμακαρίστ(ου) π(ατ)ρ(ο)ς τ(ής) άγί(ας) βασιλ(είας) 

σον, καί αυτόν δή τον ενθέου κράτ(ονς) σον προ(ς) γαρ τή εΙρημ(έν)η τ(ών) νή~ 

σ(ων) \u άφιερώ(σει) καί δωρε(αίς) διαφόρ(οις) αντον τε τον άοιδίμ(ον) πάππου 

τ(ής) βασιλ(είας) σον και χτήτ(ο)ρο(ς) καί τοϋ κληρονόμ(θυ) τής εκείνου βασι-

λ(είας) \Η καί ενσεβεί(ας), τον τρισαοιδίμ(ον) π(ατ)ρ(ο)ς τον ενθέου κράτ(ονς) 

σον καί σον, τον υπέρ εκείν(ους) πε(ρί) τ(ήν) εις τά θεία εύποιί(αν) θερμού, ίκα-

ν(ώς) |1 5 πεφιλοτιμήμεθα, τνπώσεσι σίτου, νομισμάτ(ων), εξκονσί(αις) πλοί(ων), 

δωρε(αις) παροίκ(ων), εξκονσσεί(αις) παντοί(αις) τ(ών) εκδονλεν\1βόντ(ων) εν 

τή μο(νή) καί, τώ μείζονι καί πρώτω, τή ελενθ(ε)ρ(ία) καί τή από παντο(ς) προ-

σώπ(ου) δημοσι(ακον) τε καί εκκλησιαστ(ικον) καί παντο(ς) οίου\"δήτινο(ς) 

άμεριμνία- αλλά τούτο μεν το μέγιστ(ον) άγαθ(ον), το τ(ής) ελευθερί(ας) ψαμ(έν), 

καί το άνενοχλήτ(ως) καθ' εαυτ(ούς) διαζήν, | l f i προσήν ήμίν μέχρ(ι) τής εν τή 

Σάμ(ω) ενεργ(ε'ιας) τοϋ Πηγονίτ(ου)· εξότου (δε) εκεϊνο(ς) τήν τ(ής) Σάμ(ου) 

άρχ(ήν) ύπεζώσατο, τ(άς) καθ' ήμ(ών) τοϋ | 1 9 διαβόλ(ου) ύποβολ(άς) είσδεξά-

μενο(ς), ον μικρ(ώς) ήμ(ας) διετάραξε, πλωίμ(ονς) επιζητ(ών) αφ' ήμ(ών), ων 

οϋ(δε) δνομ(α) ποτ(ε) ήκούσαμ(εν), | ? 0 έξότ(ον) ή μονή σννέστη, καί σννδοσί(ας) 

καί τά ύφ' ήμ(άς) νησίδ(ια) κουρσεν(ων) δια κατέργ(ων) ίδί(ων) καί εξελαστι-

κ(ών) καί παντυί(ως) άδικων καί σνν\*ιτρίβ( ων ) ήμ(ας), μη(δέ)μί(αν) μετου-

σί(αν) εφ' ήμίν κεκτημ(έν)ο(ς), μη(δε) ύπό τ(ήν) οίκεί(αν) ήμ(ας) έχων άρχ(ήν)· 
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προ(ς) δν οί εφεξής πράγίκτορ(ες), ως είς άρχέτνπον άφορ(ών)τ(ες), άμα τώ τήν 

Σάμ(ον) καταλαβ(εϊν), αανδάλι(ον) προ(ς) τήν Πάτμ(ον) εξαποστέλλον(σι) τον 

ή\ηγονμεν(ον) αξον πρό(ς) εαντ(ονς) ώς επί τισι,ν έαλωκότ(α) δειν(οϊς), καί 

μετά το άνελθ(ε'ιν) αυτόν, ευθύς άλογα τούτω επιζητονσι' j a 4 καθά καί τώ Πηγονί-

τ(η), φη(σί), δεδώκατε' καί νομίσμ(α)τ(α) όσα εκεΐνο(ς) εξ ύμ(ών) άνελάβετο' 

ον(δε) γαρ ελαττον, φη(σίν), εκείνον εγώ, εί\2;'μή καί μαλλ(ον) περίβλεπτο(ς), 

καί πλείονα εκείνον οφείλω λαβ(εΐν)· καί ταϋτ(α) μ(εν) έκεΐνο(ς)· ει (δε) πε(ρί) 

χρυαοβούλλ( ων ) καί ελευθερί(ας) |2β καί προσταγμάτ(ων) τολμήσει ο ήγονμ(ε)-

ν(ος) λόγ(ον) άνακιν(εΐν), ώς τά μέγιστα ύβρίσ(ας) τον δούκα ενθννετ(αι), πα

λαιού ον(ρα)νον άπο\ί"'κλάσματ(α) ταΰτα άποκαλονντο(ς) αύτοϋ' καί άπλ(ώς) 

τ(ών) προσόντ(ων) ήμίν δικαιωμάτ(ων) καταφρονοϋντ(ες) \οί πράκτορ(ες)/ 

τά μέγνατα ήμ(άς) |2 8 άδικοΰσι καί καταβλάπτονσι. Αεόμεθα ονν τ(ής) κραται(ας) 

καί άγί(ας) βασιλ(είας) σον λύσ(ι,ν) θεί(αν) καί προακννητ(ήν) πορισθήν(αι) 

ήμίν, διοριζο\-αμέν(ψ), μετά ανστηρί(ας), άπέχ(ειν) άφ' ήμ(ών) το καθόλ(ον) 

τον πράκτορα Σάμ(ον), ώς μηδέ μετοχ(ήν) τινά κεκτημέν(ον) εν τή καθ' ήμ(άς) 

μονή |SÜ καί πάσι τ(οϊς) υπ' αντ(ήν), φνλαττομέν(ης) ήμίν τ(ής) δια χρυσοβούλ-

λ(ων) δεδωρημέν(ης) ήμίν ελενθερί(ας) άκαινοτομήτ(ου), κατά το άκέ\"οαι(ον) 

ιρυχικ(όν) τοϋ ενθέου κράτ(ονς) σον, καί διατηρεϊσθαι τήν μον(ήν) το καθόλ(ον) 

άνέπαφ(ον) κατά τήν δνναμ(ιν) τ(άη>) προσόντ(ων) |S2 ταύτη δικαιωμάτ(ων)· καί 

μήτε τον πράκτορα Σάμ(ον), μήτε τίνα έτερον άδικ(ε'ιν) ήμ(άς) ή έπηρεάζ(ειν) ή 

καταβλάπτ(ειν) το σννολ(ον), περ(ί) ων |8 3 έν τή νπομνή(σει) ήμ(ών) άπηριθμησά-

μεθα, ποιν(ής) δρισθείσ(ης) παρά τ(ής) άγί(ας) βασά(είας) σον \κ(α)τ(ά) τ(ών) 

καταφρονητ(ών) τ(ών) βασιλ(ικών) προβταγμάτ(ων) και αύτ(ής) τ(ής) έξενε-

χϋ·ηαομ(έ)ν(ης) λύ(σεως) τ(ής) ά(γίας) βα(αιλείας) [σου]/, άξί(ας) τής τοιαύ

της) τούτ(ων) καταφρο\ί1νήσε(ως), ήτις καί δηλοποιηθήσεται τή άγια βασιλ(εία) 

σου δι' άρχιερατ(ικοΰ) σημειώμ(α)το(ς)· ούτω γαρ αύθ(ις) ή δονλική σον μονή, 

τ(ήν) p5 προτέρ(αν) ελευθ(ε)ρ(ίαν) άπολαβοϋσα, έκτενέστερον τ(άς) νπερ τοϋ κρά-

τ(ους) σου ενχ(άς) τώ Θ(ε)ώ προσάγ(ειν) ον παύσετ(αι)' ώς δοϋλοι \i6 ανά

ξιοι τολμήσαντ(ες) εδεήθημ(εν) f δέ(ησις) Λεοντ(ίον) (μον)αχ(οϋ) καί 

καθηγονμ(έ)ν(ον) τ(ής) σεβασμ(ίας) μο(νής) τ(ής) Πάτμ(ον) καί τ(ών) συν 

αύτώ (μοναχών) δούλ(ων) αναξίων f 

|·» f ή λύσις ff f ff ff 

I ss γ <JJ βασιλ(εία) μου τήν δεδωρημένην ελευθερί(αν) καί εξκονσσεί( αν ) τή 

καθ' ύμ(ας) σεβασμ(ία) μονή, δια τοϋ | 3 9 εν τή νπομνή(σει) νμ(ών) δηλουμένου χρυ-

σοβούλλ(ου) καίλουτ(ών) βασιλικ(ών) προσταγμάτ(ων), άκαινοτόμητ(ον) |40προσ-
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είν(αι) νμιν ευδοκεί, ει μη τά τοιαϋτ(α) δια μεταγενεστέρ(ας) προστάξε(ως) άνε-

τράπησ(αν)' καί \" μήτε τον κατά τήν ήμέρ(αν) πράκτορα τής νήσον Σάμ(ον), μή

τε τίνα έτερον επηρεαστικόν τι καί βλα\**πτικον κατά τον μέρ(ονς) τής καθ' ύμ(άς) 

σεβασμ(ίας) μον(ής) ενδείκνυσθαι, αλλ' άπέχ(ειν) αφ' υμών κατά τ(άς) δν\43νά-

μεις καί περιλήψεις τών προσόντ(ων) νμΐν δικαιωμάτ(ων)· ει γαρ καί δ εν τή ύπο-

μνή(σει) υμών δη\**λούμενο(ς) Πηγονίτ(ης), δ χρηματίσ(ας) πράκτωρ τής Σά-

μ(ου), ον μικρ(ώς) υμάς, ώς νπεμνήσατε, άδικήσ(ας), | 1 5 υπόδειγμα ώσανεί κατέ-

λιπε τ(ής) καθ' υμών άδικί(ας) τήν οικεί(αν) πράξιν, αλλ' ή βασιλ(εία) μου, τά 

|1S καθ' υμών παρ' εκείνον άδίκ(ως) γενόμενα μή είς παράδειγμα κείσθαι τοις μετ' 

αντόν βονλομένη, |4 1 διορίζεται μηδένα τοϋ λοιπού τολμήσαι αδικόν τι καί επηρεα

στικόν καθ' υμών ενδείξασθαι, |4 8 ει μή βονλεται δ παρά τήν παροϋσ(αν) λνσ(ιν) τής 

βασιλ(είας) μου τολμήσ(ων) ποιήσαι, καν δστις αν καί εΐη, | 4 9 σφοδρ(ας) πειρα-

θψ>αι τ(ής) εκ τής βασιλ(είας) μου άγανακτήσεως καί το εξ υμών άδίκ(ως) άφαι-

\δ0ρεθέν εις το τετραπλάσι(ον) άντιστρέψαι· καί προσέστω τή καθ' ύμ(άς) μονή 

ή παροΰ(σα) λνσ(ις) τής βα\Μσιλ(είας) μον είς άποτροπ(ψ) τών βουλομέν(ων) 

άδικείν καί επηρεάζειν υμάς, εμφανίζεσθαι δ\Λίφείλουσα τούτοις καί άντιστρέφεσθαι 

αύθις ύμ'ιν εις άσφάλειαν ff είχε το μη(νί) Σεπτ(εμ)βρ(ίω), |5 3 (ίνδικτιώνος) ζ', 

δι' έρυΰρ(ών) γρα(μ)μάτ(ων) τον βα(σιλέως), τ(ήν) δια κη(ροΰ) οννήϋ·(η) 

οφραγιδ(α), το δια τοϋ ' Αγιοΰιεοδορίτ( ου) Μ(ι)χα(ήλ) καί ανωΰ'(εν) τ(ο) δια 

τ(ον) Μοχιμ(ου), τώ κ(α)τεατρώϋ·(η) |** εν τ(ώ) σεκ(ρέ)τ(ω) τ(ον) μεγ(ά)-

λ(ον) λογαρι(α)ατ(οϋ) κ(α)τά μή(να) Όκτ(ώβριον), (ίνδικτιώνος) ξ'τ(νς) και 

κ(ά)τωϋ<(εν) το δια τον Άλνάτ(ον) Θωμ(ά), κ(α)τεατρώΰ·(η) έν τ(ώ) σε-

κ(ρέ)τ(ω) τον έπί τοϋ βεατιαρ('ιου) κ(α)τά μή(να) Όκτ(ώβ)ρ(ων), |*5 (Ινδι-

κτιώνος) ξ'(ης) fff 

j 6 e f Ta παρόντ(α) Ισα τ(ής) τε νπομνήθε(ως) των μοναχ(ών) καί τ(ής) 

επ αύτη εξενεχΦήα(ης) ΰ·εί(ας) |57 και προακυνητ(ής) βα(σιλικής) επιλύ-

(αεως) μετά τών έμφανησΰ·έντ(ων) μοι πρωτοτύπ(ων) | Μ άντιβαλ(ών) καί 

ιθάξοντ(α) εύρων ύπέγραψ(α) ff 

|6 8 Κωνστάντιος δ ευτελής έπίακ(ο)π(ος) Λέρου ff 

Apud MM titulus : Λέηϋις Λεοντίον μονάχου και καθηγονμένον τής σεβάσμιας μονής τής Πάτμου καί, 

τών αύτοϋ μοναχών, δούλων αναξίων || 1 τ . . , .αϊ μείζω κατ. πο. . . δεξη. . . πατ[. ?.. ό] : om. MM || 3 προ : 

προς MM || 5 ποοϊ : προαώπφ MM | αύτώ : αυτήν MM | δια μέσον : [κατά τήν αϊτησιν] MM || 6 τή νήσω τή 

Λειψώ : τή Λειψώ MM | καί τιαι : και τοις MM | Λέρνον : Λέρον MM |j 15 έξκουαίαις : εξκουσίας MM || 

21 έχων : εϊχειν MM || 25 εκείνος : εκείνοι MM || 26 άνακινείν : άνακινήσαι MM || super 1. 27 οί πράκτο

ρες altera manu || super 1. 33 : κατά τών καταφρονητ&ν... σον altera manu || 36 οέησις. . . αναξίων f : 

om. MM II 37 ή Μσις [manu episcopi Gonstantii] : λύαις MM || 53 τήν : και τήν MM | Μαχίμου [ ;] : om. 

MM : μεγάλου λογαριαατον D [in Patmos, p. 343] | τώ (1. τώ) : ora. MM |] 57 βασιλικής : om. MM || 

59 Κωνστάντιος : Κωνσταντίνος MM || 
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Il A P A T I I Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ^.— 1. Το α ν τ ί γ ρ α φ ο ν τοΰτο είναι σύγχρονον σχε

δόν τοϋ πρωτοτύπου. Τοϋτο έπιβεβαιοΐ ή υπογραφή τοϋ έπικυροϋντος το άντίγραφον επισκόπου 

Λέρου Κωνσταντίου (καί ουχί Κωνσταντίνου, ώς ανέγνωσαν οί MM), ό όποιος έπεκύρωσεν 

ωσαύτως τήν Διαθήκην τοϋ καΟηγουμένου θεοκτίστου, τον Σεπτέμβριον τοϋ 1157, ύπογράψας 

έπί τοΰ νώτου τής Διαθήκης (τοΰτο διεπίστωσα μετά τήν άποκόλλησιν, τη βοήθεια είδικοΰ 

συντηρητοΰ, τοΰ χάρτου συντηρήσεως εις το κόλλημα τοΰ έγγραφου).— Έ ξ άλλου, ή γραφή τοΰ 

κειμένου τοϋ αντιγράφου τούτου είναι ή αύτη προς τήν γραφήν τής Διαθήκης τοϋ θεοκτίστου. 

Τοΰτο σημαίνει δτι ό αύτδς γραφεύς εγραψεν αμφότερα τά έγγραφα. 

2. ' Η γραφή τοϋ εκδιδομένου έγγραφου, ώς καί ή τής Διαθήκης τοΰ Θεοκτίστου, απομιμείται 

τήν γραφήν τής αυτοκρατορικής γραμματείας τοΰ τέλους τοΰ ΙΑ' αιώνος, καίτοι τοΰτο άπηγορεύε-

το. Τό γεγονός τοΰτο πάντως αποδεικνύει, σύν τοις άλλοις, τήν ΰπαρξιν κωδικογραφικοΰ κέντρου 

έν Πάτμω (βλ. Είσαγωγήν, σελ. *79 κέ. ). 

3. Ή υπογραφή ό*ιά τον Άγωθεοόωρίτου Μιχαήλ.— Το ποΰ ακριβώς είχε τεθή ή υπογραφή 

αύτη είναι δια τήν βυζαντινήν διπλωματικήν άξιον διερευνήσεως (πρβλ. Είσαγωγήν, σελ. * 131, 

σημ. 11). Ώ ς συνάγεται έκ τής ύπό τοΰ άντιγραφέως παρεχομένης περιγραφής τοΰ πρωτοτύπου 

(στ. 52 κέ. ), ή υπογραφή τοΰ Άγιοθεοδωρίτου είχε γραφή κάτωθι τοϋ μηνολογίου.— Είς εγ

γραφον τοΰ έτους 1166 (βλ. Ζ e ρ ο s, JGR, τόμ. Α', σελ. 408) παρέχονται ακριβέστερα στοι

χεία : το μηνΐ [ . . . ] καί το δια τοϋ λογοθέτον τον δρόμου τοϋ Άγιοθεοδωρήτου Μιχαήλ' είχε καί 

ίξωβεν [ = έπί τοΰ verso] εν rfj προπτνξει τών κολλών [ . . . J κλπ. "Αρα είς τό εγγραφον τοΰ 1166 

ή υπογραφή τοΰ Άγιοθεοδωρίτου είχε γραφή ουχί έξωθεν, άλλ' έπί τής πρόσθιας δψεως (έπί τοΰ 

recto) τοϋ έγγραφου, κάτωθι τοϋ μηνολογίου. Ή μαρτυρία αύτη προσεπιβεβαιοϊ δτι καί εις το 

έκδιδόμενον ένταΰθα εγγραφον ό Άγιοθεοδωρίτης είχεν υπογράψει ευθύς μετά το μηνολόγιον. Έ ξ 

άλλου, έάν έχωμεν υπ' δψιν δτι συχνάκις αί λύσεις έγράφοντο επί τής όπισθίας δψεως τών υπομνή

σεων, ερμηνεύονται καί α'ι έπόμεναι φράσεις τοΰ ημετέρου αντιγράφου (στ. 53 - 55) : το δια τοΰ 

Άγιοθεοδωρίτου [. . . ] και άνωθεν το δια τοΰ [ . . . ] " τώ [lege το] κατεστρώθη έν τω σεκρέτω 

τοΰ μεγάλου λογαριαστοϋ [. . . ] καί κάτωθεν το δια τοΰ [ . . . ] , κατεστρώθη έν τώ σεκρέτω τοϋ 

έπί τον βεστιαρίου. . . Κατά ταΰτα, ά ν ω θ ε ν τοϋ κειμένου τής λύσεως είχε γραφή ή κατάστρω-

σις ας το σέκρετον τοΰ μεγάλου λογαριαστοϋ- κάτωθεν δέ τοΰ μηνολογίου : πρώτον μεν ή υπογραφή 

τοΰ Άγιοθεοδωρίτου, καί κάτωθεν αυτής ή κατάστρωσις είς το σέκρετον τοϋ έπί τοΰ βεστιαρίου. 

Συνήθως α'ι καταστρώσεις έγράφοντο έπί τοΰ νώτου τών έγγραφων (όπισθεν ή έξωθεν). Αί λέξεις 

άνωθεν και κάτωθεν ένταΰθα επιβεβαιοϋν δτι όπισθεν ήτο γεγραμμένη ή σχετική δέηαις τών μονα

χών τής Πάτμου. 

4. Βασική επίλνσις (στ. 57).— Έ ν τω κειμένω τοϋ εγγράφου τοΰτο χαρακτηρίζεται ώς 

λνσι,ς (στ. 48 καί 50). Άλλ' δ έπικυρών το άντίγραφον ονομάζει τα εγγραφον βασιλικήν έπίλυσιν 

καί ουχί λύσιν. Ώ ς επίλναις χαρακτηρίζεται έν εγγράφω 8·ημοσίοϋ λειτουργού τοΰ 1197 (κατω

τέρω, τόμ. Β', άρ. 57) το ύπ' άρ. 21 έκδιδόμενον εγγραφον. Τοΰτο (άπάντησις τοΰ αύτοκράτορος 

είς δέησιν τών μοναχών τής έν Πάτμω μονής) ονομάζεται ύπό τοΰ αύτοκράτορος πρόσταξις (δις, 

στ. 22 καί 28), ούδαμοΰ δέ ώς επίλυαις. 

!!6 
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΙΣΙΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ.— Ή λνσις έγράφη τον Σεπτέμβριον τής ζ' ϊνδικτιώ-

νος, έπί αύτοκράτορος Μανουήλ, τοΰ οποίου μνημονεύεται ό πάππος (Αλέξιος Α' ό Κομνηνός) 

καί ό πα.τ/)(>. Έ π ί τής βασιλείας τοΰ Μανουήλ δύο έτη άντιστοιχοΰν προς ζ' ίνδικτιώνα : το 

1158/ 9 καί το 1173 /4. Προκρίνομεν το 1158 διά τους κάτωθι λόγους : α' ) ό άπευθύνων τήν δέησιν 

καθηγούμενος Λεόντιος ανέλαβε τά καθήκοντα του μόλις μετά τον Σεπτέμβριον τοΰ 1157 (μετά 

τον θάνατον τοΰ θεοκτίστου)' β') παλαιογραφικά δεδομένα, ώς ή δλη έμφάνισις καί, πρωτίστως, 

ή γραφή τοΰ έγγραφου, ή οποία είναι ή αυτή προς τήν τής Διαθήκης τοΰ Θεοκτίστου (τοϋ Σεπτ. 

1157), πείθουν δτι καί το εγγραφον τοΰτο έγράφη ολίγον μετά τήν Διαθήκην τοϋ Θεοκτίστου. Μετά 

δεκαπέντε έτη (το 1173) ή γραφή τοΰ αύτοΰ γραφέως θά ένεφάνιζεν ίσως διαφοράς τινας προς τήν 

γραφήν τοΰ 1157' γ ' ) άλλα καί προσωπογραφικά δεδομένα ενισχύουν τήν χρονολόγησιν ταύτην : 

ό επίσκοπος Λέρου Κωνστάντιος δέν γνωρίζομεν αν εζη εισέτι το 1173, ένώ μνημονεύεται ώς δρών 

το 1157. Προσέτι, ό Μιχαήλ Άγιοθεοδωρίτης, ό όποιος υπέγραψε τήν λύσιν ώς μεσάζων, άπό τοΰ 

1159 καί εφεξής υπογράφει ώς λογοθέτης τοϋ δρόμου (βλ. σχόλια)' δ') λόγοι ουσιαστικοί, ήτοι 

ή κατοχύρωσις τής ελευθερίας τής μονής, τήν οποίαν έζήτει ταυτοχρόνως ό Λεόντιος καί δι' υπο

μνήματος προς τον πατριάρχην Λουκαν τον Χρυσοβέργην (περί ου βλ. σχόλια), πείθουν οτι ή εκδι

δομένη ένταΰθα δέησις έγράφη ολίγον προ τοΰ Σεπτεμβρίου τοΰ έτους 1158. 

ΣΧΟΛΙΑ.— 1- (στ. 1 κέ. ) : Ή κατοχύρωσις τής ελευθερίας τής έν Πάτμω μονής.— Το αύτο-

δέσποτον καί αύτεξούσιον τής μονής κατωχυροΰτο δυνάμει τοΰ ίδρυτικοΰ χρυσοβούλλου Αλεξίου 

Α' τοΰ Κομνηνοΰ τοΰ έτους 1088 (ανωτέρω, άρ. 6), έ'γγραφον το όποιον επικαλούνται καί ένταΰθα 

οί μοναχοί. Έ ν τούτοις, καίτοι τό χρυσόβουλλον εκείνο τοΰ 'Αλεξίου Α' περιείχε μακρόν κατάλο-

γον φορολογικών απαλλαγών, δέν ανέγραφε τήν καθιερωμένην φράσιν μή είσέρχεσθαι κλπ. (βλ. 

ανωτέρω, σχόλια είς το ύπ' άρ. 6 εγγραφον, σελ. 68). Τήν φράσιν ταύτην δμως μνημονεύουν ένταΰθα 

οί μοναχοί ώς περιεχομένην έν τ ω χρυσοβούλλω τοϋ 1088 : ελενθέραν καί αντοοέσποτον και παντί 

πο[δί] (προσώπω παρά MM) πρακτόρων ή άναγραφέων ήκιστα βάσιμον (στ. 4 - 5 ) . Παρόμοια 

φράσις άπαντ$ άλλαχοΰ, ώς π.χ. είς χρυσόβουλλον τοΰ 1074 υπέρ κτημάτων τοΰ Άτταλειάτου : 

[τά κτήματα] κατά το διηνεκές τηρεϊσθαι δλ.ως άνεπίβατα (MM, τόμ. Ε', σελ. 136 καί ανωτέρω, 

σελ. 102). 

Έ ξ άλλου το σιγίλλιον τοΰ πατριάρχου 'Ιωάννου τοΰ Αγαπητού (MM, σελ. 101 - 103), δυ

νάμει τοΰ οποίου ή μονή Πάτμου έγένετο σταυροπηγιακή, κατωχύρωνε το 1132 τό αύτοδέσποτον 

καί αύτεξούσιον αυτής έναντι παρανόμων αξιώσεων αρχιερέων κλπ. Έ ν τούτοις, έπί Θεοκτίστου 

ή μονή έκινδύνευσε νά άπολέση τήν άνεξαρτησίαν της, άφ' ενός ένεκα τών απαιτήσεων τοϋ πράκτο

ρος τής Σάμου Πηγονίτου (βλ. Διαθήκην Θεοκτίστου, MM, σελ. 107), τάς οποίας μνημονεύει 

καί τό έκδιδόμενον ένταΰθα εγγραφον (στ. 18 κέ. ), άφ' ετέρου δέ Ινεκα διαπραγματεύσεων καί 

συμφωνιών, δπως ή μονή Πάτμου ύπαχθή ύπό τον έπίσκοπον 'Ικαρίας (βλ. Είσαγωγήν, σελ. *64 

κέ. ). Διά τό ζήτημα τοϋτο οι μοναχοί, άμα τη τελευτη τοΰ Θεοκτίστου, άπηυθύνθησαν εις τον πα

τριάρχην Λουκαν τόν Χρυσοβέργην, ό οποίος τόν Όκτώβριον τοΰ 1158 έπεκύρωνε τό αύτοδέσπο

τον τής μονής έναντι οιασδήποτε απαιτήσεως αρχιερέων (MM, σελ. 113 - 117). 'Αξίζει νά παρα-

τηρηθή πάντως τό δτι, ένώ κατά τήν έποχήν ταύτην οι μοναχοί έξακολουθοΰν νά διεκδικούν τήν 

άνεξαρτησίαν τής μονής Πάτμου έναντι τών πέριξ αρχιερέων, ευρίσκονται είς άγαθάς σχέσεις προς 

τόν έπίσκοπον Λέρου Κωνστάντιον. Προς τούτοις, προτείνουν, ώς εΐδομεν, δπως, έάν τις ζημιώση 
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τήν μονήν των, συνταχθή καί ύποβληθή είς τον αυτοκράτορα αρχιερατικοί' σημείωμα περί τών ζη

μιών (στ. 34). Τό σημείωμα τοΰτο θά συνέτασσε προφανώς ό Λέρου Κωνστάντιος. Ή πρότασις 

αΰτη τών Πατμίων μοναχών φαίνεται ολίγον περίεργος, δεδομένου δτι δέν εΐχον ούτοι εισέτι απαλ

λαγή τελείως της εξαρτήσεως των έκ τοΰ επισκόπου 'Ικαρίας (τό σχετικον υπόμνημα τοΰ πα

τριάρχου Λουκά απελύθη τόν Όκτώβριον τοΰ 1158, ένώ ή εκδιδομένη ένταΰθα δέησις τών μονα

χών υπεβλήθη προς τόν αυτοκράτορα προ τοΰ Σεπτεμβρίου 1158). 

2. (στ. 15 ) : πεφιλοτιμήμεθα τνπώσεσι σίτου, νομισμάτων.— Βλ. περί τούτων σχόλια έγγρα

φων ύπ' άρ. 21 και 22. 

3. (στ. 15) : πεφιλοτιμήμεθα [. . .] εξκονσίαις πλοίων.— Πρβλ. ανωτέρω, έγγραφα ύπ' άρ. 

7 (τοΰ έτους 1088) καί άρ. 8 (τοΰ έτους 1119). 

4. (στ. 15) : πεφιλοτιμήμεθα [. . .] δωρεαΐς πάροικων.— Πρβλ. ανωτέρω, άρ. 18 (τοΰ 1099 

ή 1114) καί άρ. 19 (τοϋ 1145). 

5. (στ. 1 5 - 1 6 ) : εξκονσείαις παντοίαις τών εκδουλευόντων έν τή μονή.— Ουδέν σωζόμενον 

εγγραφον παρέχει μαρτυρίας περί τών έκδου^άντων έν τη μονή, πλην δσων αναγράφει σχετικώς 

ό ιδρυτής τής μονής Χριστόδουλος (περί τών έν τή μονή εργαζομένων λαϊκών βλ. Είσαγωγήν, 

σελ. *40 κέ. ) '. 

6. (στ. 18 κέ. ) : ό πράκτωρ τής Σάμου Πηγονίτης.— Κατά τό έκδιδόμενον εγγραφον, ούτος 

έζήτει παρά τής μονής Πάτμου πλωίμονς (στ. 19) καί συνδοσίας (στ. 20). Κατά τόν καθηγούμενον 

Θεό,κτιστον (Διαθήκη, MM, σελ. 107 ), ό Πηγονίτης, πρόσταγμα βασιλικόν πορισάμενος, παρέλαβεν 

έκ τής μονής τήν παραβήκην τοΰ Στραβορωμανοΰ 2, τάς έβδομήκοντα λίτρας δηλαδή τοϋ χρνσίον 

καί τάς οκτώ ομοίως τών ανθρώπων αύτοϋ τών λεγομένων Βοτανιών, και έλθών εν τή μονή άνε-

λάβετο πάντα, μή έάσας τι εν αυτή... Έ ξ άλλου, είς τό έκδιδόμενον ένταΰθα εγγραφον, ό Πηγο

νίτης μνημονεύεται ώς τα νφ' ημάς νησίδια κουρσεύων δια κάτεργων ίδιων καί έξελαστικών καί 

παντοίως άδικων ημάς. . . (στ. 20). Βεβαίως ό πράκτωρ τής Σάμου δέν έδικαιοϋτο νά ζητή πλωίμους 

ή awôoaiaç έκ τής μονής Πάτμου, ή οποία είχεν εξασφαλίσει πχντοίχς άπαλλαγάς. Ή πειρατική, 

κατά τους Πατμίους μοναχούς, δραστηριότης τοϋ Πηγονίτου, è όποιος, καίτοι δημόσιος λειτουργός, 

έλήστευε τά πέριξ νησίδια, τά όποια ήσαν κτήσεις τής μονής Πάτμου (στ. 20), δέν ήτο γεγονός 

ασύνηθες διά κρατικούς λειτουργούς τοΰ Βυζαντίου. Εις τήν επικερδή ταύτην έπιχείρησιν, ήτοι εις 

τήν άσκησιν πειρατείας, έπεδίδοντο καί βυζαντινοί αξιωματούχοι (πρβλ. A h r w e i l e r , By-

1. Περί της ειδικής σχέσεως των μισθίων, μκτθαρνονντων, μισθίων δουλευτών κλπ. προς τον οιονδήποτε 

κύριόν των βλ. G. W e i s s, Die Entscheidung des Kosmas Magistros über den Paräkenrecht, Byzantion 48 

(1978), σελ. 493 κέ. 

2. Δέν γνωρίζομεν ποία ήτο ή παραθήκη [παρακαταθήκη;] τοϋ Στραβορωμανοΰ. Ούτος ταυτίζεται πιθανώ-

τατα προς τον κατ' εκείνους τοος χρόνους άκμάσαντα 'Ιωάννων τδν Στραβορωμανόν, δστις (προ τοϋ 1157 ) εποιιίτο 

τήν ένέργειαν τών δημοσίων φορολογημάτων τής Κρήτης.. . (Βίος οσίου Λεοντίου, ëvff άνωτ., σελ. 395.— Πρβλ. 

καί Β ρ α ν ο ύ σ η , Ιστορικές μαρτυρίες νια τήν Κρήτη, σελ. 7 ).— Κατά τον L a u r e n t (Le statut de la Crète, 

σελ, 394), èΣτραβορωμανος οδτος δύναται να ταυτισθη προς μνημονευόμενον δοΰκα της Κρήτης "Ιωάννην.— Πολύ

τιμους μαρτυρίας περί τοϋ 'Ιωάννου Στραβορωμανοΰ παρέχει επιτάφιος λίγος, γραφείς διά την θυγατέρα τοΰ Μα

νουήλ Στραβορωμανοΰ (1108-1118). Έ κ τοϋ κειμένου τούτου πληροφορούμεθα δτι è αδελφός αύτης 'Ιωάννης 

είχίΛΐ υπηρετήσει έν Άδριανουπόλει, Άγχιάλω καί Κρήτη, ένθα διετέλεσε καί όούξ (βλ. G a u t i e r , έν REB 

23, 1965, σελ. 171). 
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zance el la mer, σελ. 291 κ! .) . Έ ξ άλλου, καί αυτός ό αυτοκράτωρ Αλέξιος Γ' ό Άγγελος εΐχεν 

αποστείλει προς τόν σκοπόν τούτον τόν Κωνσταντϊνον Φραγγόπουλον εις τόν Εΰξεινον Πόντον 

(βλ. Νικήταν Χωνιάτην, σελ. 699).— Εϊς Πηγονίτης ονόματι Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς ήσχολεϊτα 

μέ τήν εϊσπραξιν φόρων εις τόν Πόντον και είς τους Χάλυβας, ώς μαρτυρούν έπιστολαί Μιχαήλ 

τοΰ Χωνιάτου (τόμ. Α', σελ. 349). Δέν γνωρίζομεν άν ούτος δύναται νά ταυτισθή προς τόν μετέ

πειτα πράκτορα τής Σάμου.— Γνωστός είναι έξ άλλου καί ό νικητής τοΰ τσάρου τών Βουλγάρων 

'Ιωάννου Βλαδισλάβου Ν ι κ ή τ α ς Π η γ ο ν ί τ η ς (περί ού βλ. G r é g o i r e έν Byzantion 

12, 1937, σελ. 283 κέ.). 

7. (στ. 21 - 40) : οί εφεξής πράκτορες [Σάμου].— Ούτοι ήκιστα έσέβοντο τόν καθηγούμενον 

Πάτμου, ύποχρεοΰντες αυτόν δπως προσέρχηται εις Σάμον, προβάλλοντες παραλόγους απαιτήσεις, 

χαρακτηρίζοντες τά παλαιγενή δικαιώματα τής μονής ώς παλαιοϋ ουρανού άποκλάσματα κλπ. 

(στ. 2 6 - 2 7 ) . Παραστατικώς αφηγείται τήν τοιαύτην κακομεταχείρισιν ό συντάξας τήν δέησιν 

καθηγούμενος Λεόντιος (στ. 2 5 - 2 7 ) . — Φαίνεται δτι οί πράκτορες Σάμου, συμπεριφερόμενοι 

καθ' 8ν τρόπον συμπεριεφέροντο, ειχον ύπ' όψιν σειράν μέτρων τοΰ Μανουήλ Κομνηνοΰ, τά οποία, 

άπό τοΰ έτους 1143 κέ., άπέβλεπον εις τήν ρύθμισιν τών περιουσιακών στοιχείων εκκλησιαστικών 

καί μοναστηριακών ιδρυμάτων (πρβλ. S v o r o n o s , Rescrit, σελ. 356 κέ.). Πράγματι, είς 

Νεαράν τοΰ έτους 1158 (Ζ e ρ ο s, JGR, τόμ. Λ', σελ. 384) αναγράφεται δτι ό αυτοκράτωρ θά 

βασίζηται εφεξής ουχί εις τά προσκομιζόμενα παλαιγενή δικαιώματα τών μονών, τά όποια ενίοτε, 

ήσαν χαλκευμένα ή εΐχον παύσει να ισχύουν, άλλ* είς πρακτικά ιδικών του απογραφέων : έκ προσ-

τάξεως τής βασιλείας μου μέλλαυσι γενέσθαι πρακτικά τών σήμερον κατεχομένων παρά τών μο

νών ακινήτων καί- πάροικων (πρβλ. καί Β ρ α ν ο ύ σ η , Κεκνρωμένη Συλλογή, σελ. 118, σημ. 2), 

Άλλ' ή σύνταξις τών πρακτικών τούτων καθυστερεί πολύ ή προσέκρουεν είς αντιδράσεις τών έν>-

διαφερομένων. Διά τοΰτο καί ό αυτοκράτωρ ύπεχρεώθη πολλάκις νά έπιλύση κεχωρισμένως διάφορα 

προβλήματα μονών, ανεξαρτήτως των γενομένων ή μή γενομένων πρακτικών (πρβλ. S v o r o n o s , 

ενθ' άνωτ., σελ. 360 κέ.). Ούτω, καί εις τήν προκειμένην περίπτωσιν, διά τής εκδιδομένης λύσεως, 

έδικαίωνε τήν μονήν Πάτμου, παρά τήν άναγραφομένην έπιφύλαξιν : εΐ μή τά τοιαΰτα [= χρυσό-

βουλλα και προστάγματα] διά μεταγενέστερος προστάξεως ανετράπησαν (στ. 40). — Ό δρος ούτος 

άπαντα είς πολλά έγγραφα τοΰ Μανουήλ άπό τοΰ 1158 καί έξης (πρβλ. S v o r o n o s , ει>θ' άνωτ., 

σελ. 373 κέ. ). 

8. (στ. 53) : Μιχαήλ 6 'Λγιοθεοδωρίτης— Ούτος άνήκεν είς τήν γνωστήν όμώνυμον οίκο-

γένειαν, ή όποια άνέδειξεν ανωτέρους αξιωματούχους τοΰ Βυζαντίου, διαπρεπείς λογίους καί νομο

μαθείς, ιδία κατά τόν IB' αιώνα '. Ό μικρότερος αδελφός αύτοϋ Νικόλαος έγένετο μητροπολίτης 

Αθηνών (βλ. Ά . Ό ρ λ ά ν δ ο υ - Λ. Β ρ α ν ο ύ σ η , Τά χαράγματα τοϋ Παρθενώνος, Αθήναι 

1973, άρ. 48, σελ. 36 κ έ . ) . — Ό Μιχαήλ ύπήρξεν ωσαύτως λόγιος άνήρ- έπιστολαί δέ καί άλλα 

κείμενα μαρτυρούν δτι ιδιαιτέρως έξετίμων αυτόν διαπρεπείς λόγιοι τής εποχής του, οίοι ό Ευστά

θιος Θεσσαλονίκης, ό Κωνσταντίνος Μανασσής κ.ά. (πρβλ. Α. Κ a ί d a n, Brafja Ajofeodo-

rìty pri dvore Marmila Komnina, Zbornik Radova 9, 1966, σελ. 86 - 90). Ώ ς συνάγεται έκ 

τών περί αύτοϋ μαρτυριών καί έκ τών διασωθεισών σφραγίδων του, ό Μιχαήλ διετέλεσεν επί τοΰ 

1. Γνωστός είναι κατά τον ΙΓ' αιώνα ό έπί "Ιωάννου Δ' Δούκα Αάσκαρι λογοθέτης τών αγελών Άγιο-

θεοδωρίτης, περί οΰ βλ. κατωτέρω, άρ. 25 (Διπλωματικάς παρατηρήσεις). 
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κανικλείον, άπό δέ τοΰ 1159 μέχρι τοΰ 1166 λογοθέτης τον δρόμου (βλ. L a u r e n t, Collection 

Orghidan, άρ. 164) καί ορφανοτρόφος (G u i 11 a η d, U orphanotrophe, REB 23. 1965, σελ. 

213 - 214). Κατά τόν Κ a t d a η (ενθ' άνωτ., σελ. 89 - 90), ό Μιχαήλ έγένετο βραδύτερον μονα

χός, απέθανε δέ περί τά 1183. 

9. (στ. 59) : ό Λέρου Κωνστάντιος.— Ό επίσκοπος ούτος επικυροΐ επίσης, ώς ελέχθη, τήν 

Διαθήκην τοΰ καθηγουμένου Θεοκτίστου. Φαίνεται πάντως δτι ούτος εϊχεν ιδιαιτέρους δεσμούς με 

τήν μονήν Πάτμου, ήτο δέ καλλιεργημένος καί κάτοχος αξιόλογου βιβλιοθήκης. Είς κατάλογον 

βιβλίου, εικόνων, ιερών σκευών κλπ. τής μονής Πάτμου, συνταχθέντα τό 1200, αναγράφονται 

καί βιβλία προερχόμενα έκ δωρεάς τοΰ Λέρου Κωνσταντίου (βλ. Είσαγωγήν, σελ. *81 ). 

10, (στ. 26 - 27 ) : παλαιού ουρανοΰ άποκλάσματα.— Αξίζει νά σημειωθή Οτι ή φράσις αύτη 

είναι παροιμιώδης, χρησιμοποιείται δέ ύπό τοΰ ελληνικού λαοΰ μέχρι τής σήμερον.— Πρβλ. Κ. 

K r u m b a e h e r . Mittelgriechische Sprichwörter, Μόναχον 1894, σελ. 94, άρ. 17, σελ. 123. άρ. 

59, σελ. 188 -189. 
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ΕΠΙ ΔΕΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΠΑΤΜΩ ΜΟΝΗΣ 

άναφέρομεν (στ. 1) ολίγον πρό τοΰ Νοεμβρίου 1196 

παρακαλονμεν (στ. 10) 

δέησις (στ. 15) 

νπόμνηαις (στ. 30) 

πρόοταξις (στ. 22, 28) Νοέμβριος, ίνδ. ιε' 

λνσις (στ. 31) 6705 = 1196 

Ό καθηγούμενος Αρσένιος και οί μοναχοί τής Πάτμου ζητοΰν δπως ό αυτοκράτωρ παραχώ

ρηση εις την ύπ' αυτούς μονήν κτήμα (ακίνητον) έν Κρήτη, έκ τών βασιλικών επισκέψεων, λεγό-

μενον Νησί, κείμενον έν τή τοποθεσία τοϋ Ψυχρού, ώς καί τό εγγύς αύτοϋ μοναστήριον [τοϋ 

αγίου Νικολάου ?], άπηλλαγμένα φορολογικών επιβαρύνσεων. Ταΰτα εΐχον δωρηθή παρά τοΰ 

Ίσαακίου Αγγέλου είς τόν έπίσκοπον Καλαμώνος Άραν, προσωπικώς. 

Ό αυτοκράτωρ, αποδεχόμενος τήν αϊτησιν τών μοναχών, παραχωρεί εις τήν μονήν Πάτμου τό 

έν Κρήτγ) μοναστήριον [τοϋ αγίου Νικολάου ;] καί τό εγγύς αύτοϋ κείμενον κτήμα Νησίτό έν Ψυχρώ, 

άπηλλαγμένον φορολογικών επιβαρύνσεων, υπό τόν δρον δπως οί μοναχοί τής Πάτμου φροντίζουν 

τά τής κανονικής λειτουργίας τοϋ μοναστηρίου τούτου, εισπράττουν δέ τά υπόλοιπα εισοδήματα 

υπέρ τής μονής Πάτμου' προσέτι ό αυτοκράτωρ ορίζει δπως ό εκάστοτε μυστικός καταστή έφορος 

τής μονής Πάτμου, ώς προς τήν ΰπόθεσιν ταύτην τοΰ μοναστηρίου καί τοϋ κτήματος τής Κρήτης. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. — Κεχυβωμένον άνΐίγραφον τοϋ IB' αί. (άρχεϊον Μονής, άρ. 

56). — Τό άντίγραφον τοΰτο παραδίδει τήν δέησιν τοΰ καθηγουμένου Αρσενίου (στ. 1 - 18) καί 

τήν άντίστοιχον πρόσταξιν τοΰ αύτοκράτορος Αλεξίου Γ' Αγγέλου (στ. 1 9 - 2 9 ) , έπικυροϊ δέ 

άμφοτέρας 6 κριτής τον βήλον Κωνσταντίνος ό Βάλσαμων (στ. 29 - 31 ). Χάρτης, χρώματος 

φαιοκιτρίνου. Διαστάσεις 0,430 Χ0,265. Γεγραμμένη επιφάνεια : 0,41 χ0,24. Περιθώρια αριστερά 

(0,015) καί δεξιάς (0,005). —Μελάνη : α') καστανόχρους έξίτηλος ή τοΰ κειμένου" β') καστανόχρους 

βαθεϊα ή δι' άλλης χειρός υπογραφή τοΰ έπικυροϋντος τό άντίγραφον τοΰτο κριτοϋ τοΰ βήλον (στ. 

29 - 31 ) : f δ κριτής τον βήλ(ον) Κωνστ(α)ντίν(ος) πρωτονωβ(ελίσσιμος) ό Βάλσαμων τά 

παρόντ(α) Ισα τής τε νπομνή(σεως) και της βα(σιλικής) προ(σ)κην(ν)τ(ής) λύσ(εως) τοις πρω

τοτυπείς) άντιβαλών νπέγρα(ψα) f. — 'Ορθογραφία (πλην ενός όρθογραφικοΰ σφάλματος είς 

στ. 5 : τίνυν). Πολλαί συντμήσεις. Εις στ. 14 έγράφη, διά τής αυτής προς τό κείμενον χειρός, 

άνωθεν τής λ. προσκαθίσαι, τό έχει. Ωσαύτως ή λ. επήρεια προσετέθη διά τής αυτής χειρός είς τήν 
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φαν τοΰ στ. 15. — Γραφή IB' - ΙΓ ' αι. — Διατήρησις καλή : λέξεις έξίτηλοι έκ τής νοτίοΌς, όπαί 

τίνες. Μετά τό τέλος τοϋ πρώτου καί πρό τής αρχής τοΰ δευτέρου έγγραφου παρεμβάλλονται (στ. 

1 7 - 1 8 ) δύο σειραί σταυρών γεγραμμένων ύπό τοΰ γραφέως.—Τό εγγραφον έκολλήθη μεταγε

νεστέρως έπί χάρτου. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοΰ χάρτου συντηρήσεως, μεταγενέστερα : α') (χειρ Φλωρίδου) "Ισον 

γράμματος δεητηρίον προς τον βασιλέα τον καθηγονμένου 'Αρσενίου' β') (χειρ Σακκελίωνος) καί 

Λναις τοΰ βασιλέως 'Αλεξίου 'Αγγέλου Κομνηνού περί τον έν Κρήτη μοναστηρίου τής Μονής καί 

τον ακινήτου αυτοϋ. 'Εξεδόθη τω 6705 (οωτηρ. 1196). Άντεγράφη - άρ. 56. 

ΕΚΔΟΣΙΣ.-ΜΜ, σελ. 130-133, άρ. 36. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — D ö 1 g e r, Regesten, άρ. 1 6 3 6 . — Τ ο ΰ α ύ τ ο ϋ , Patmos, σελ. 363.— 

Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η , Ή διανομή τών βασιλικών επισκέψεων τής Κρήτης, σελ. 200 κέ. — Β ρ α ν ο ύ σ η, 

'Ιστορικές μαρτυρίες για τήν Κρήτη, σελ. 11 κέ. 

ΗΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ- — Ό ΧΆ&ηγίύμεΜος Αρσένιος καί οί μοναχοί τής έν Πάτμω μονής 

αναφέρουν εις τόν αυτοκράτορα δτι ή μονή Πάτμου, έ'νθα διαβιούν περί τους 150 μοναχοί, ευ

ρίσκεται είς δυσχερή θέσιν, ώς μή διαθέτουσα τά προς διατροφήν τών μοναχών. Μέχρι πρό τίνος 

έλάμβανεν έκ τών βασιλικών επισκέψεων τής Κρήτης 700 μοδίους [σίτου] (στ. 1 - 3 ) . — Ά φ ' 

δτου δμως αί βααιλικαΐ επισκέψεις παρεδόθησαν εις τους εντοπίους παρά τοΰ πατρός τοΰ αύτοκρά

τορος, ούτοι κατέβαλλον νομίσματα (τελουμένων παρ' αυτών νομισματικών δόσεων) καί ούτω 

διεκόιτη ή παροχή σίτου εις τους μοναχούς τής Πάτμου. Αντί τοΰ σίτου παρέχονται δύο λίτραι 

τρικέφαλοι, άλλ' οί μοναχοί δέν έ'χουν άλλαχόθεν εισοδήματα οΰτε είς νομίσματα ούτε είς είδος 

(στ. 3 - 5 ) . — 'Υπάρχει έν Κρήτη, έν τη τοποθεσία τοΰ Ψυχροΰ, κτήμα (άκίνητον) έκ τών βασι

λικών επισκέψεων, όνομαζόμενον Νησί, τό όποιον είχε παραδοθή, τή αιτήσει του, εις τόν έπίσκο

πον Καλαμώνος Άραν, προσωπικώς καί ουχί εις τήν ύπ' αυτόν έκκλησίαν, διά χρυσοβούλλου τοΰ 

Ίσαακίου [Γ' Αγγέλου], άπηλλαγμένον φορολογικών προς τό δημόσιον επιβαρύνσεων (ό Αράς 

εϊχε παύσει νά καταβάλλη τό δημοσιακον τέλος έκ 48 νομισμάτων, συμφώνως προς τό χρυσόβουλλον 

τής δωρεάς ). Έκεϊ ό 'Αράς ύπεσχέθη νά άνεγείρη μονήν, δπερ καί έπραξε, έγκαταστήσας έν αύτη 

τεσσάρας ή πέντε μοναχούς. Έ ν δσω εζη ό Άρας, κατείχε καί τό κτήμα καί τήν μονήν (στ. 5 -

9). Μετά τόν θάνατον του δμως, γείτων τις, έκ τοΰ τόπου Χορτάτζιν, έζήτησε καί έλαβε παρά τοϋ 

δονκύς τής Κρήτης τήν μονήν καί μετ' αυτής κατεκράτει και τό κτήμα εις λόγον εφορείας (στ. 

9 - 10). — Οί μοναχοί τής Πάτμου παρακαλούν, έφ' δσον ή μονή καί τό παρ' αυτήν κτήμα ουδέν 

συνεισφέρουν εις τό δημόσιον, δπως ό αυτοκράτωρ διά χρυσοβούλλου παραχώρηση ε'ις τήν μονήν 

Πάτμου ταΰτα, Ενα εγκαταστήσουν έκεϊ ζευγάρια καί σπείρουν σϊτον διά τάς άνάγκας τής μονής 

Πάτμου καί τής έν Κρήτη μονής (στ. 1 0 - 1 3 ) . — Προσέτι παρακαλοΰν δπως ό αυτοκράτωρ 

μή άπαιτή έτήσιον τέλος ή άλλους φόρους διά ζώα, τά όποια θά εκτρέφουν έκεϊ, ή δια πάροι

κους. τους οποίους ϊσως εγκαταστήσουν είς τό κτήμα, ή οιανδήποτε άλλην έπιβάρυνσιν (στ. 

1 3 - 1 5 ) . — Ο ύ τ ω δέν θά παύσουν νά ύπερεύχωνται υπέρ τοϋ αύτοκράτορος (στ. 1 4 - 1 5 ) . — 

Διεύθυνσις (στ. 1 5 - 1 7 ) . 

Ό αυτοκράτωρ, έπιθυμών νά μεγεθύνη τήν έν Πάτμω μονήν, συγχρόνως δέ καί νά άναθέση 

τό ύπό του επισκόπου Καλαμώνος άνεγερθέν μοναστήριον είς μοναχούς καί ουχί εις κοσμικούς, 
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παραχωρεί καί τό μοναστήριον καί τό κτήμα τό καλούμενον Νησί εις τήν μονήν Πάτμου μετά 

πασών τών κτήσεων αύτοΰ, άποχαριζόμενος και τό καταβαλλόμενον άλλοτε εις τό δημόσιον τέλος 

(στ. 1 9 - 2 2 ) . — Δυνάμει τής παρούσης προστάξεως, ταΰτα θά διακυβερνώνται παρά τής μονής 

Πάτμου, ή οποία αναλαμβάνει καί τήν φροντίδα της έν Κρήτη μονής καί τών έκεϊ μοναχών, 

τήν φωταγωγίαν, λνχνοκαίαν κλπ., έκ τών εισοδημάτων τοΰ κτήματος- τό περίσσευμα δέ έκ τών 

εισοδημάτων δικαιούται νά λαμβάνη ή μονή Πάτμου (στ. 22 - 25 ). — Άλλ' άπό τοΰδε ό αυτο

κράτωρ καθιστή εφορον ώς προς τά θέματα ταΰτα τόν έπί τοΰ προκειμένου άρμόδιον εκάστοτε 

μυστικόν, δστις οφείλει νά μεριμνήση δπως περιέλθουν είς τήν μονήν Πάτμου πάντα τά ανήκοντα 

εις τό διαληφθέν μοναστήριον καί ακίνητον και νά έπιστρέφη [είς τήν μονήν Πάτμου] τά τυχόν 

άπομένοντα έσοδα μετά τήν άφαίρεσιν τών απαραιτήτων εξόδων τοΰ μοναστηρίου (στ. 25 - 27).— 

Τό μοναστήριον μετά τοΰ κτήματος θά παραδοθούν διά πρακτικού εις τήν μονήν Πάτμου παρά 

τοΰ δούκας τής Κρήτης, δυνάμει τής παρούσης προστάξεοις (στ. 2 7 - 2 8 ) . — Μνεία τοϋ μηνολο

γίου, τής σφραγϊδος, τής υπογραφής τοΰ Θεοδώρου τοΰ Μεσοποταμίτου καί τής καταστρώσεως 

εις τό σέκρετον τοΰ μεγάλου λογαριαστοΰ, τόν Νοέμβριον τοΰ 6705 [ = 1196] έτους (στ. 2 8 -

29 ). — Έπικύρωσις τοΰ παρόντος αντιγράφου (στ. 28 - 31 ). 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.—Α. Έ ν τη δεήσει: α ) Ύπόμνησις τοΰ επισκόπου 

Καλαμώνος Άρα (στ. 1), προς τόν αυτοκράτορα Ίσαάκιον Άγγελον, δπως τοΰ παραδοθή κτήμα 

έκ τών βασιλικών επισκέψεων τής Κρήτης, καλούμενον Νησί, έν τή τοποθεσία τοϋ Ψυχροΰ. Δέν 

διεσώθη. 

β') Χρυσόβουλλον Ίσαακίου τοΰ Αγγέλου (στ. 7),άπολυθέν μεταξύ τών ετών 1185 καί 1195, 

δυνάμει τοΰ όποιου, άφ' ενός παρεχωρεϊτο είς τόν έπίσκοπον τό ζητηθέν κτήμα, άφ' ετέρου δέ άπηλ-

λάσσετο οδτος τής καταβολής τοΰ ετησίου τέλους τών 48 νομισμάτων προς τό δημόσιον διά τό κτή

μα. Δέν διεσώθη. 

Β. Έ ν τη λύσει : α') χρνσόβονλλος λόγος Ίσαακίου τοΰ Αγγέλου (στ. 22) υπέρ τοΰ επι

σκόπου Ά ρ α (βλ. ανωτέρω, άρ. β' ). 

β') πρακτικον (στ. 27), συνταχθησόμενον παρά τοΰ δούκας τής Κρήτης, δυνάμει τοΰ οποίου 

τό δωρηθεν κτήμα τοΰ Ψυχροΰ καί τό έν Κρήτη μοναστήριον [τοΰ αγίου Νικολάου] θά παραδοθούν 

είς τήν μονήν Πάτμου. Δέν διεσώθη. 

f Τολμώντ(ες) οί άνά(ξιοι) δούλοι καί εύτ(ε)λ(εϊς) εύχεται τ(ής) κρα-

τ(αιάς) καί ά(γίας) βα(σι)λ(είας) σου άναφέρομ(εν), δέσποτ(α) ή(μών) α(γιε)· 

ήεντή νή(σ)ω Πάτμω μο(ν)ή ή επ' ονόματι τοϋ ήγαπημ(έ)ν(ου) άποστόλ(ου) παρ-

θ(έ)ν(ου) καί |2 Θεολόγ(ου) Ίδρυμ(έν)η, είς πολύν άριθμ(όν) (μοναχών) κορυφω

θεί σα), εγγύς γάρ π(ου) τ(ών) εκατ(όν) πεντήκ(ον)τ(α) (μοναχών) εν αυτή 

ασκούνται, μεγ(ά)λ(ψ) έχει τ(ήν) ενδει(αν) καί έπί | 3 τώ ψωμ(ώ) αυτών [ε]κέ-

κτητο γαρ μερ(ος) άναψυχ(ής) από τ(ών) έπτακο(σίων) μοδιών, τ(ών) διδομ(ένων) 

αυτή έ(κ) τ(ών) κ(α)τά τ(ήν) Κρήτ(ψ) βασιλ(ικών) επισκέ(ψεων)· τ(ών) (δε) 

τοιούτ(ων) βα(σιλικών) επισκέ(ψεων) π(αρα)δοθει(σών) |* τ(οϊς) εντοπ(ίοις) παρά 

τοϋ άοιδίμ(ου) π(ατ)ρ(ο)ς τ(ής) άγ('ιας) σου βα(σι)λ(είας) καί τελουμ(ένων) 
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παρ' αύτ(ών) νομισμ(α)τικ(ών) δόσ(εων), έξεκόπη καί ή προ(ς) ήμ(ας) γινομ(έν)ΐ] 

δόσ(ις) τ(ών) επτακο(σίων) μοδί(θίν)· ετνπώθ(η)σ(αν) (δε) ήμ(ΐν) άντ αύτ(ών) 

| 5 λίτρ(αι) (τρι)κέ(φαλ)οι δύο· καί ουκ εχομ(εν) άλλαχόθ(εν) τ(ήν) οϊανονν ή νομι-

σμ(α)τ(ικήν) ή γενημ(α)τ(ικήν) ε'ίσοδ(ον)."Εοτι τίνυν κ(α)τά τ(ήν) αύτ(ήν) νή-

(σον) Κρήτ(ην) άκίνητ(ον) ε(κ) τ(ών) βα(σιλικών) έπισκέ(ψεων), λεγόμ(ενον) 

|" Νησί, εν τή τοποθ(ε)σ(ία) τοϋ Ψνχρ(οΰ) διακείμ(ε)ν(ον), ίίπερ δι' νπομνή(σεως) 

π(αρά) τ(ον) επισκόπ(ου) Καλαμ(ώ)ν(ος), τοΰ κάλου μ(ε)ν( ου) \Υρά, ζητηθ(εν) 

αύτώ π(αρε)δόθ(η), άλλ' ονχί καί τή κατ' αύτ(ό») εκκλη(σία), διά \'' χρυσοβ(ον)λ-

λ(ου) τοϋ π(ερι)ποθ(ή)τ(ου) ανταδέ(λφον) τ(ής) βα(σι)λ(είας) σον, κυρ Ίσαα-

κ(ίου), τον τότ(ε) βασιλεύοντ(ος), έκκοπ(έν)τ(ων) εις τ(ο) διηνεκ(ες) καί τ(ών) 

τεσσαράκ(ον)τ(α)οκτ(ώ) (τρι)κε(φάλων) και(νουργών) (νομισμάτων), τ(ών) ζη-

τουμ(έ)ν(ων) χάρ(ιν) δημο(σιακον) τέλ(ονς), νποσχομ(έ)ν(ου) καί | 8 μοναστ(ή)-

ρ(ιο\>) πεποιηκέναι· καί μ(έν)τοι καί έκτισε μοναστ(ή)ρ(ιον), επ όνόμ(α)τ(ι) τοϋ 

άγ(ίον) Νικ(ο)λ(άου) [;] καί προσεκάθι(σεν) εν αύτώ (μοναχούς) ώσεί τέσσαρ(ας) 

ή καίπέντ(ε)· καί κ(α)τείχ(ε)τ(ο) μ(εν) το τοιοϋτ(ον) άκίνητ(ον) | 9 καί το μονα-

στ(ή)ρ(ιον) παρά τοϋ επισκόπ(ου) Καλαμ(ώ)ν(ος) μέχρ(ις) αν έν τ(οϊς) ζώσι διή-

γ(εν)· έπεί (δέ) έπιβουλευθ(είς), ola τά τοϋ Θ(ε)οϋ κρίμ(α)τ(α), έφονεύθη, τ(ίς) 

εντόπ(ω) Χορτάτζ(ιν) καλούμ(ε)νο(ν), πλησιάζ(ων) | 1 0 τώ τοιούτ(ω) άκινήτ(ω), 

προαελθ(ών) τώ τψικ(αϋ)τ(α) δονκ(ί) Κρήτ(ης) καί ζητήσ(ας) τ(ήν) παρά τοϋ 

έπιοκόπ(ου) άνεγερθεϊσ(αν) τοιαύτ(ην) μο(νήν) είς λόγ(ον) έφορεί(ας), κ(α)τεκρά-

τ(ει) συν τή μο(ν)ή καί το άκίνητ(ον). Π(αρα)καλοϋμ(εν) | η οϋν το ΐνθε(ον) κρά-

τ(ος) τ (ης) άγ(ίας) βα(σι)λ(είας) σου, έπεί καί ή μο(ν)ή καί το άκίνητ(ον) έλεν-

θ(ε}ρ(α) είσί καί ού(δε) (το) δημό(σιον) έχει έκεϊθ(εν) συνεισφοράν, δωρηθήν(αι) διά 

χρνσοβ(ού)λλ(ου) λόγ(ου) τ(ής) ά(γίας) βα(σι)λ(είας) σον τή èv τ(ή) | 1 2 νή(σ)ω 

Πάτμω καθ' ήμ(ας) αεβασμ(ία) μο(ν)ή τοϋ ήγαπημ(έ)ν(ου) Θεολ(ό)γ(ου) τήν, 

ώς εϊρηται, π(αρά) τ(οΰ) έπισκόπ(ου) κτισθεισ(αν) τοιαύτ(ην) μο(νήν) συν τώ 

κατ' αύτ(ήν) άκινήτω, ώς αν στήσωμ(εν) ζενγαρίτζ(ια), \13 δσα δυνηθώμ(εν), καί 

γεωργ(ή)τ(αι) σϊτο(ς), δ μέλλ(ων) διοικ(ειν) καί τ(ήν) έν τ(ή) Πάτμω μο(νήν) 

και τ(ήν) έν τ(ώ) άκινήτω, άλλα καί (υπέρ) τ(ών) ζευγ(α)ρ(ίων) καί τ(ών) ετέ

ρων ζώων, ων αν δννηθ(ώ)μ(εν) \u όθ(εν)δήπ(ο)τ(ε) έπικτήσασθαι, μή ζητεϊσθαι 

εξ ήμ(ών) τέλο(ς) ή ύπερ ών ϊσ(ως) \βχει/ προ(σ)κ(α)0ί(σαι) άγνώστ(ων) τω 

δημοσ(ίω) πα(ρ)οικιτζί(ων) επί τώ τοιοντ(ω) άκινήτω, αλλά μηδέ εφ' οίαδή-

τ(ι)ν(ι) | 1 5 \επηρεία^ τούτ(ων) έπηρεάζεσθαι· καίτούτ(ου) γενομ(έν)ου, ου παν-

σόμ(ε)θ(α) νπερεύχεσθαι τ(ής) κρατ(αιάς) καί ά(γίας) βασιλ(είας) σου, ής ώς 

δοϋλοι άνά(ξιοι) τολμήσ(αν)τ(ες) εδεήθημ(εν) f. | 1 6 f Δέησ(ις) "Αρσενίου ταπει

νού (μον)αχ(οϋ), καθηγουμ(έν)ον τής έν τή νή(σ)ω Πάτμω σε(βασμίας) μον(ής) 

27 
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τον ήγαπημ(έ)ν(οο) άποστ(ό)λ(ου) παρθ(έ)ν(ον) καί θ(ε)ολόγ(ον) καί τ(ών) σύν 

αύτ(ώ) (μοναχών), άνα(ξίων) δούλ(ων) καί εύχετών f 

|"/· f ΐ f f f f f f f f t t t t t 
mf f f t f f f ï f t f f f f f f 

|19 f Ή βα(σι)λ(εία) μου, αμα μ(έν) καί τ(ήν) καθ" νμ(ας) αεβασμ(ίαν) 

μο(νήν) έμπλατύνεσθαι θέλονσα, αμα (δέ) καί τό εντό(ς) δηλονμ(ε)ν(ον) άνεγερ-

θή(ναι) μοναστ(ή)ρ(ιον) παρά τοϋ θεοφ(^)στ(άτου) έκεί(νου) έπισκόπ(ου) Κα-

λαμ(ώ)ν(ος) τοϋ Άρα μοναχ(ικής) | s o άκολονθ(ίας) βονλομ(έ)νη κρατ(εϊν) καί μή 

παρά κοαμ(ικών) καί λαϊκ(ών) άν(0ρώπ)ων διεξάγεσθαι, έξ ών νφοραται γίνεσθαι 

έπί τ(οϊς) τοιούτ(οις) τούναντί(ον) ές τ(ό) πολ(ύ), αφορίζει αυτό τ ε το μοναστ(ή)-

ρ(ιον) | ä l καί το υπ' αυτό άκίνητ(ον), το καλοΰμ(ε)ν(ον) Νη(σί), τή καθ' νμ(ας) 

σεβασμ(ία) μο(νή) μετά πά(σης) τ(ής) περιοχ(ής) αντ(ών) καί διακρατ(ή)σ(εως) 

καί τ(ών) όλων τούτ(ων) δικαί(ων) καί προνομί(ων) καί τ(ής) τ(ών) τελεσμ(ά)-

τ(ων) συμπ(αθείας), τ(ής), | 2 2 ώς νπεμνήσ(α)τ(ε), δια χρυσοβ(ού)λλ(ου) λόγ(ον) 

τον προβεβασιλευκ(6)τ(ος) ανταδέ(λφον) τ(ής) βα(σι)λ(είας) μον άπονενεμημ(έ-

ν(ης) αύτώ, καί διορίζεται δια τ(ής) παρον(σης) προ(σ)τά(ξεως) ύπό τ(ήν) καθ' 

νμ(ας) μο(νήν) τον ή)>απημ(έ)ν(ον) \23 Θεολ(ό)γ(ου) καί ταντ(α) τελ(εΐν) καί 

π(αρά) τοϋ μέρ(ονς) αύτ(ής) διοικεϊσθαι τ(ο) άπό τονδε καί είς τ(ο) εξής, θεαρέ-

στ(ως) μ(έν)τοι καί κ(α)τά μοναχ(ικήν) π(αρα)τήρη(σιν), καί γίνεσθαι μ(έν) 

καί τ(ήν) τοϋ μοναστ(η)ρ(ίου) οίκονο(μ'ιαν) απασ(αν), | 3 4 φωταγωγ(ίαν), λυχνο-

και(αν) καί λοιπ(ήν) έπίμέλ(ειαν) τ(ής) τε έκκλη(σίας) καί τ(ών) (μοναχών) 

άπό τ(ής) είσόδ(ου) τον ΰπ ' αύτ(ο) άκινήτ(ου) καί τ(ών) κατ αυτό άνελλιπ(ώς), 

άποφέρεσθαι (δε) καί τ(ήν) |-'5 καθ' νμ(άς) σε(βασμίαν) μο(νήν) τ(ήν) τ(ής) εί-

σόδ(ον) περίσσειαν είς οίκεί(αν) περιποίησ(ιν)· ευδοκεί (δε) ή βα(σι)λ(εία) μου 

έφορα[σθαι] νμ(άς) δσ(ον) έπί τοντ(οις) παρά τοΰ κ(α)τά τ(ήν) ήμέρ(αν) μν-

στ(ικον), τοϋ σήμ(ε)ρ(ον) \*τ(ήν) τ(ών) τοιοντ(ων) διοίκ(η)σ(ιν) εχοντο(ς), όφεί-

λ(ον)τ(ος) ύπεκστή(ναι) τή καθ' νμ(άς) μο(ν)ή τ(ής) κατοχ(ής) παντ(ος) διαφέ-

ροντ(ος) τώ διαληφθ(έ)ντ(ι) μοναστ(η)ρ(ίω) καί τώ άκινήτω καί άντιστρέ(ψαι) 

εϊ τι έ(κ) τ(ών) είσόδ(ων) | 2 7 αύτ(ών) άπολέλειπται τούτω μεθ' νπεξαίρε(σιν) 

τ(ών) άπαραιτ(ή)τ(ων) έξόδ(ων)· δ δή μοναστ(ή)ρ(ιον) σύν τώ άκινήτω καί διά 

πρακτ(ικον) π(αρα)δοθήν(αι) ύμ(ίν), ει δεήσει, | 2 8 παρά τοϋ δου(κος) Κρήτ(ης), 

τ (ης) παρον(σης) προ(σ)τά(ξεως) τ(ής) βα(σι)λ(είας) μου άρκ(ειν) όφειλού(σης) 

αντί παντ(ός) δικαιώμ(α)τ(ος)· είχε το μη(νί) Νοε(μβ)ρ(ίω), (ίνδικτιώνος) ιε ', 

τοϋ βα(σι)λ(έως), τ(ήν) διά κηροϋ συνήθ(η) σφραγ(ι)δ(α), το | 8 β διά τοϋ Μεσοπο-

ταμ(ί)τ(ον) Θεο(δώ)ρ(ου) καί τό κ(α)τε(στρώθη) έν τ(ώ) σεκρέτ(ω) τοϋ μεγ(ά)-
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λ(ου) λ(ο)γ(α)ρ(ια)στ(οϋ) κ(α)τά μή(να) [Νο]έ[μ]βρ(ιον). (Ίνδικτιώνος) ιε'^η)-, 
§ΐ(θν;) ^τ(οΒ)ψ(ον)Ε'τ(βν) γ 

f Ό κριτής τον βήλ(ου) |30 Κωνστ(α)ν(τΐνος) πρωτονωβ(ελίσσιμος) 

δ Βάλσαμων τα παρόντ(α) ϊαα τής τε ϋπομνή(σεως) καί τ(ής) βα(αιλικής) 

|31 ηρο(α)κην(ν)τ(ής) λν(αεως) τοις πρωτοτύπ(οις) άντιβαλών ύπέγρα(ψα) f 

Apud MM titulus : Aéijiri- ' ίοσενίου. ταπεινού" μονάχου, καθηγουμένον [r//i εν τι] νήσοι ΙΙάτμφ σεβά

σμιας μονή; τον ήγαπημι'νου αποστόλου παρθ.'νου και θεολόγου καί τών συν αύτφ μοναχών, αναξίων δούλων και 

ευγ/τώί) \\ 3 έκέκτητο : έπέκτφο MM | (κ ". από MM || 4 δόαευ>ν : [οάσεων] MM || 3 τρικέφαλοι : [καινούρ

γιοι] MM | έκ : από MM || 6 Καλαμώνος : Καλαμνών MM || 7 κυρ : κνροϋ MM | τρικέφαλων καινονρ;>ών : 

[όμοιων] MM ], 8 Νικολάου [;] : Νικήτα MM || 9 Καλαμαινος . Καλαμνών MM | πλησιάζων [1 πλησιάζοντι?] : 

πλησίαζαν MM |) 11 (rò) δημόσιον : [τό] δημόσιον MM |] 13 διοιχεϊν : διαρκείν MM || l ì \!χει/ : έχει 

MM || 15 \έπηρεία^ : επήρεια MM || 16 f δίησις. . . ενχετών : om. MM )| 

Apud MM titulus: λόσις τον αύτοκράτορος Άλεςίον Γ' Κομνηνού άπολυθείσα επί τ>~/ ι'πημνήσει Αρσε

νίου μονάχου καί καθηνονμίνον τής μονής || 19 Καλαμωνος ; Καλαμνών MM || 20 τουναντίον ες τα πολύ : τουναν

τίον δέ MM || 26 έκ : άπα MM || 29 ,ςφε' : ,ιφε' MM | 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΙΙΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.— 1. Τό άντίγραφον τοΰτο είναι προφανώς σύγχρονον 

τοΰ απολεσθέντος πρωτοτύπου (απολυθέντος τόν Νοέμβριον τοΰ 1196), έφ' δσον ό έπικυρών 

τοΰτο κριτής τον βήλον καί πρωτονωβελίσσιμος Κωνσταντίνος ό Βάλσαμων μνημονεύεται είς δύο 

έγγραφα τοΰ αύτοΰ έτους 1196 (Actes de Lavra, άρ. 67, στ. 2 καί στ. 93 καί άρ. 68, στ. 2 - 3 ) , 

ώς κριτής τον βήλον, μεγαλοδοξότατος καί πρωτονοβελισσιμοϋπέρτατος. 

2. Δια τοϋ Μεσοποταμίτον Θεοδώρου (στ. 2 9 ) . — Ή υπογραφή αύτη είχε γραφή πιθανώ-

τατα κάτωθι τοΰ μηνολογίου (βλ. σχετικώς καί ανωτέρω, σελ. 201 ). Είς τό μνημονευθέν εγγρα

φον της μονής Λαύρας, ένθα αναφέρεται ό Κωνσταντίνος Βάλσαμων (Actes de Lavra, άρ. 67), 

μετά τό κείμενον προστάξεως (στ. 24 - 30), έπεται ή φράσις : είχε το μηνι [.. .], είχε [δε καί το 

διά τοϋ Μεα]οποταμίτου Κφγ(σταντίνου) (στ. 31 ). "Ισως, αντί τοΰ αμφιβόλου Κων(σταντίνον), 

ήτο γεγραμμένον Θεοδώρου (είς τόν άντίστοιχον φωτοτυπικόν πίνακα τής εκδόσεως, ύπ' 

άρ. 73, ουδέν διακρίνεται). Ό Θεόδωρος, ολίγους μήνας βραδύτερον, υπογράφει είς τό ένταΰθα 

έκδιδόμενον εγγραφον (άμφότεραι δμως αί ύπογραφαί δέν σώζονται έν πρωτοτυπώ). 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ— Ή χρονολόγησις τής λύσεως ταύτης δέν παρέχει 

προβλήματα, διότι, μετά το εν στ. 28 μηνολόγιον (μηνι Νοέμβριοι, Ινδικτιώνος ιε'), ή επακολου

θούσα φράσις περί καταστρώσεως τοΰ έγγραφου είς τό σέκρετον τοΰ μεγάλου λογαριαστοϋ (στ. 

29) παρέχει πλήρεις χρονολογικάς ενδείξεις : μήνα, ίνδικτιώνα καί έ'τος : κατά μήνα Νοέμβριον, 

Ίνδικτιώνος ιε', έτους ^ςψε' (6705 = Νοέμβριος τοΰ 1196). 

ΣΧΟΛΙΑ.— 1. (στ. 2) : εγγύς που τών εκατόν πεντήκοντα μοναχών έν αύτη [τή έν Πάτμω 

μονγ;] ασκούνται.— Ή μαρτυρία αυτή, δτι κατά τό 1196 έμόναζον έν Πάτμω εκατόν πεντήκοντα 

μονο.χοι, είναι λίαν σημαντική. Σπανίως παραδίδεται ό αριθμός τών έν τή μονή αγίου 'Ιωάννου τοϋ 
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Θεολόγου μοναζόντων. Έ ξ εμμέσων μαρτυριών συνάγομεν δτι ή μονή ήτο πολυάνθρωπος. Ούτω 

π.χ., έν έτει 1157, καί μόνον οί ύπογράψαντες είς τήν Διαθήκην τοΰ καθηγουμένου Θεοκτίστου 

μοναχοί είναι περί τους έβδομήκοντα πέντε (MM, σελ. 108 κέ. ). 

2. (στ. 3 - 4) : Ή παραχώρησις τών βασιλικών επισκέψεων τής Κρήτης εις τους εντοπίους 

[άρχοντας].— Διά νά κατανοήσωμεν τό περιεχόμενον τοΰ χωρίου τούτου, τό όποιον παραδίδει άξιο-

λογωτάτας πληροφορίας περί ουσιωδών μεταβολών είς τάς έν Κρήτη βααιλικάς επισκέψεις, πρέπει 

νά συνεξετάσωμεν τοΰτο μετά τοΰ κατωτέρω εκδιδομένου ύπ' άρ. 22 εγγράφου, νά άνατρέξωμεν 

δέ καί είς αφηγηματικά? πηγάς, ώς ο Βίος τοΰ οσίου Λεοντίου, κ.ά. 

Οί μοναχοί τής Πάτμου έλάμβανον, ήδη άπό τής εποχής Αλεξίου Λ' τοΰ Κομνηνού, ώρισμέ-

νην ποσότητα σίτου έκ τών βασιλικών επισκέψεων ή έκ τοΰ άκροστίχον τής Κρήτης (πρβλ. ανω

τέρω, σελ. *61 κέ. ). Είς τά σχετικά κείμενα δέν γίνεται πάντοτε σαφής διάκρισις μεταξύ τών 

βασιλικών κτημάτων καί τών κτημάτων τοϋ δημοσίου (βλ. ανωτέρω, σελ. 67' πρβλ. καί Β ρ α

ν ο ύ σ η, 'Ιστορικές μαρτυρίες για τήν Κρήτη, σελ. 11) 1. Ό αυτοκράτωρ Μανουήλ εϊχεν αυξήσει 

τήν ποσότητα τοϋ παρεχομένου είς τήν μονήν Πάτμου σίτου είς 700 μοδίους καί τά παρεχόμενα, 

ωσαύτως άπό τοΰ άκροστίχον τής Κρήτης, νομίσματα, εις 48. Τό 1171 /2 (ώς συνάγεται έκ τοΰ 

κατωτέρω εκδιδομένου ύπ' άρ. 22 έγγραφου' βλ. σχόλιον ύπ' άρ. 7), μετέβη είς Κρήτην ό τότε καθη-

γούμενος Λεόντιος νά παραλαβή ταΰτα, ώς έπραττε κατ' έτος. Άλλ' â σίτος νποκεκράτητο παρά 

τον τότε τήν έν Κρήνη τών δημοσίων φορολογημάτων ποιούμενου τήν εϊσπραξιν, δστις εϊπεν εις 

τόν Λεόντιον : . . .ο σίτος δοθήσεται, έπάν βασιλικός ορισμός γένηται τοις, ώς ή κατά σε μονή, 

έκ Κρήτης λ.αμβάνονσι σιτηρέαια, νομίσματα αντί σίτου δίδοσθαι· έπί γαρ τώ έκ Κρήτης σίτω 

άλλη τις οικονομία γέγονε (πρβλ. Βίον όσιου Λεοντίου, ανωτέρω, σελ. *73 - 74· πρβλ. καί 

Β ρ α ν ο ύ σ η , Πρόσταξις Μανουήλ, σελ. 94). Προς τοΰτο ό Λεόντιος μετέβη εις Κωνσταντινού

πολη καί έζήτησεν άπό τόν αυτοκράτορα Μανουήλ νά άπολύση νέον εγγραφον, δυνάμει τοΰ όποιου 

ή μονή Πάτμου θά έλάμβανεν είς το έξης νομίσματα αντί σίτου. Πράγματι, τον Άπρίλιον τοϋ 1176, 

ώς άπεδείξαμεν άλλοτε ( Β ρ α ν ο ύ σ η , ένθ' άνωτ., σελ. 78 - 97), ό Μανουήλ απέλυσε τήν κατω

τέρω έκδιδομένην πρόσταξιν (ύπ' άρ. 22), δι' ής παρεϊχεν έκ Κρήτης είς τήν μονήν τής Πάτμου, 

αντί σίτου, δυο λίτρας χρυσίου καί τά 48 νομίσματα. Τί έσήμαινεν δμως ή φράσις, ή λεχθεϊσα είς 

τόν Λεόντιον, έπί γαρ τω έν Κρήτη σίτο) Άλλη τις οικονομία γέγονε; Περί τούτοι) μας πληροφορεί 

τό έκδιδόμενον ένταΰθα έ'γγραφον, ένθα αναγράφεται : [ή έν Πάτμω μονή] έκέκτητο μέρος ανα

ψυχής από τών επτακοσίων μοδιών τών διδομένων αυτή εκ τών κατά τήν Κρήτην βασιλικών επι

σκέψεων τών δε τοιούτων βασιλακών επισκέψεων παραδοθεισών τοις έντοπίοις παρά 

τον αοιδίμον πατρός2 τής αγίας σον βασιλείας και τελουμένων παρ' αυτών ν ο μια ματ ι-

1 Τοΰτο δέχεται καί 6 Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η ς (Organisation administrative, σελ. 136), έφ' δσον μάλιστα 

ό αυτοκράτωρ δύναται νά διαθέτη κατά βούλησιν κτήματα τοϋ δημοσίου. Έ ν τούτοις, ώς παρατηρεί (αυτόθι, σημ. 

6G), υφίσταται μία ουσιώδης διάκρισις μεταξύ τών αυτοκρατορικών κτημάτων καί τών κτημάτων τοϋ δημοσίου, 

δσον άφορα είς την διακυβέρνησιν καί διαχείρισίν των : κτήματα τοϋ στέμματος είναι τα ανήκοντα είς αύτοκρατο-

ρικάς επισκέψεις ή κονρατωρείας, ένώ κτήματα τοϋ δημοσίου eîvat δσα ανήκον ανέκαθεν είς το δημόσιον ή 8σα 

απέκτησε τοϋτο, δυνάμει τοϋ συστήματος τοΰ κλάσματος ή τής άδωρίας (Πείρα, 36, 2), κατά κύριον λόγον. 

2. Οί μοναχοί τής Πάτμου αποκαλούν ένταΰθα τον Θανόντα αυτοκράτορα Μανουήλ τόν Κομνηνόν «πατέρα» 

τοϋ (προς δν απευθύνονται) αύτοκράτορος 'Αλεξίου Γ' τοϋ 'Αγγέλου, γνωρίζοντες δτι ούτος ήρέσκετο νά θεωρή 

εαυτόν άπόγονον των Κομνηνών. Πρβλ. Νικήταν Χωνιάτην, σελ. 605 : Ό ôè βασιλεύς [ = 'Αλέξιος Γ' ό "Αγγε-
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κών h όσε ιο ν, έξεκόπη καί ή προς ημάς γινομένη δόσις τών επτακοσίων μοδίων (στ. 3 - 4 ) . 

Ή μεταβολή αύτη σημαίνει δτι αί βασιλικοί επισκέψεις (ή άλλως κρατικαί επισκέψεις) εΐχον 

παραχωρηθή είς εντοπίους άρχοντας ύπό μορφήν προνοίας ή ώς γονική επαρχία και γη (βλ. 

Β ρ α ν ο ύ σ η , 'Ιστορικές μαρτυρίες, σελ. 13, σημ. 3 ) . Έ κ τ ο τ ε δέ τά κτήματα ταΰτα εΐχον π α ύ 

σει νά αποδίδουν εις είδος (γεννήματα), άπέφερον δέ είς χρήμα, εφ' δσον οί εντόπιοι άρχοντες 

έτέλονν νομισματικώς. Ή παραχώρησις βασιλικών επισκέψεων ήτο γενικώς άπηγορευμένη, κατά 

τήν προϋπάρχουσαν νομοθεσίαν, καθ' ην τά κτήματα ταΰτα έθεωροΰντο άνεκποίητα καί αναπόσπα

στα (βλ. ανωτέρω, σελ. 1 1 ) . — Κατά τόν Ν. Οίκονομίδην, ό όποιος έσχολίασε τό χωρίον τοΰτο 

(βλ. Ο ι κ ο ν ο μ ί S η , ΊΙ διανομή τών βασιλικών επισκέψεων, σελ. 197 κέ. ), ή παραχώρησις 

βασιλικών επισκέψεων σχετίζεται προς τήν γενικωτέραν δημοσιονομικήν πολιτικήν τοΰ Μανουήλ 

καί τήν έκχώρησιν προνοιονν. 

Μετά τόν θάνατον τοΰ προνοιαρίου, τό κράτος έδικαιοΰτο εΐτε νά επανάκτηση τό πχραχωρηθέν 

κτήμο; μετά τών πάροικων καί τών εισοδημάτων του, εί'τε νά εκχώρηση τοΰτο έκ νέου είς άλλον 

προνοιάριον (Ο ì κ ο ν ο μ ί δ η , ενθ'άνωτ., σελ. 1 9 8 ) ' . ΙΙλήν τούτου, ό Μανουήλ είχε λάβει 

μέτρα καί διά τήν παραχώρησιν κτημάτων κατά πλήρη κυριότητα είς στρατΐ6>τικούς ή συγκλητι

κούς, τ.έ'. είς υπαλλήλους τοΰ κράτους, οί δέ κληρονόμοι τούτων διετήρουν τά κτήματα ταΰτα, μόνον 

έάν ανήκον είς τήν κρατικήν μηχανήν ( Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η , ενΟ' άνωτ., σελ. 198). Κατά ταΰτα, 

ή διανομή τών βασιλικών επισκέψεων είς εντοπίους εντάσσεται είς τάς οικονομικάς παροχάς, αί 

όποϊο:ι έδίδοντο είς κρατικούς λειτουργούς, εΐτε ύπό μορφήν προνοίας, εΐτε ύπό μορφήν δωρεάς 

κατά πλήρη κυριότητα ( Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η , ενΟ* άνωτ., σελ. 199) . 

Ώ ς υπέδειξα άλλοτε ( Β ρ α ν ο ύ σ η , 'Ιστορικές μαρτυρίες για τήν Κρήτη, σελ. 12 κέ. ), ή 

παραχώρησις τών βασιλικών επισκέψεων τής Κρήτης εις εντοπίους μας οδηγεί πιθανώτατα είς τόν 

ιστορικόν πυρήνα τής γνωστής, άλλ* άσαφοΰς παραδόσεως περί τών έν Κρήτη αρχοντοπούλων. 

Συμοώνως προς έν έκ τών σχετικών έγγραφων, δ αυτοκράτωρ διέτασσε τόν μέγαν εταιρειάρχην 

Κωνσταντίνον τόν Δούκαν, ό όποιος διετέλει τότε κεφαλή τής Κρήτης, άποκαθιστάν καί àva-

παύειν svi εκάστω [τών αρχόντων] εις τήν γονικήν έπαρχίαν και γψ αύτοϋ καί δια προνοιαατι-

κής δωρεάς τών άγιων ημών ανθεντών κλπ. (βλ. G e r l a n d , Histoire de la noblesse Cretoise, 

εγγραφον I l l a , σελ. 91 κε. = MM, τόμ. Γ' , σελ. 235 κέ . ) . Εις τό έν λόγω έ'γγραφον γίνεται 

διάκρισις μεταξύ γαιών παραχωρηθεισών κατά πλήρη κυριότητα (εις τήν οΐκογένειαν Σκορδίλη, 

π.χ. ) καί γαιών παραχωρηθεισών διά προνοιαστικής δωρεάς. Ταΰτα πάντα ανάγονται, πιθανώ-

τατο:, είς τήν έπί Μανουήλ γενομένην διανομήν βασιλικών επισκέψεων τής Κρήτης είς εντοπίους, 

λος], τήν αγγελωννμίαν παρωσάμενος, Κομνηνός έπελεγετο.—Βλ. καί O s t r o g o r s k y , Vosvusenie roda 

AngiiloVj σελ. 127. 

1. Μίαν τοιαύτην περίπτωσιν παραδίδουν εμμέσως τα κατωτέρω εκδιδόμενα ύπ'άρ. 27, 28, 29, 30 (καί 

τόμ. Β', άρ. 67) έγγραφα. Ώ ς συνάγεται έκ τοΰ περιεχομένου των, ή παρά τον Πύργον [Μιλήτου] καί πλησίον 

τοϋ χωραφιού τοϋ καλουμένου Γωνία τοϋ Πετάκη περιοχή είχε παραχωρηθή (προ τοΰ Μαΐου 1259) είς τον πρωτο-

σεβαατον Μανουήλ Κομνηνον τον Λάσκαριν, πιθανώτατα ώς πρόνοια. Μετά τον θάνατον αύτοϋ, ό Μιχαήλ Η' παρε

χώρησε τα αυτά περίπου κτήματα (τής περιοχής τής γνωστής ώς τα τοΰ Μαλαχίον) είς τον Γεώργιον Κομνηνον 

"Αγγελον (προ τοϋ Μα'ίου 1262) ώς πρόνοιαν. Προφανώς ή περιοχή αύτη Ιδίδετο ώς πρόνοια: καί προ της παρα

χωρήσεως της είς τον προνοιάριον αρωτοσεβαστον Μανουήλ Κομνηνδν Λάσκαριν, έφ' δσον οί Μαλαχιώται, Στομα-

τιανιί κλπ, κατέβαλλον πάντοτε μορτην προς τον κατέχοντα ταύτην (πρβλ. σχόλια εις έ'γγραφον ύπ'αριθ. 30). 
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περί τής οποίας τό έκδιδόμενον ένταΰθα εγγραφον παρέχει μίαν τών παλαιοτέρων μαρτυριών. 

3. (στ. 5 - 8).— Έ ξ Οσων συνοπτικώς εκτίθενται ένταΰθα, πληροφορούμεθα δτι, μετά τήν 

παράδοσιν τών βασιλικών επισκέψεων είς εντοπίους, έν κτήμα (άκίνητον) έκ τών βασιλικών επι

σκέψεων, κείμενον έν τη τοποθεσία τοΰ Ψυχροΰ, είχε παραδοθή είς τόν έπίσκοπον Καλαμώνος Άραν 

(προσωπικώς καί ουχί είς τήν ύπ' αυτόν έκκλησίαν), διά νά άνεγείρη έκεϊ μονήν. Μέχρι τής παρα

δόσεως του εις τόν έπίσκοπον, τό κτήμα κατέβαλλεν ετησίως 48 νομίσματα χάριν δημοαιακοϋ τέ

λους. Άλλ' ό αυτοκράτωρ Ίσαάκιος Άγγελος, διά χρυσοβούλλου, εΐχεν απαλλάξει τό έν λόγω κτή

μα τών φορολογικών επιβαρύνσεων. 

4. (στ. 9 - 10).— Μετά τόν θάνατον τοϋ επισκόπου, γείτων τις τοΰ κτήματος έκ τόπου Χορ-

τατζι, έλαβεν εις λόγον εφορείας τό μοναστήριον μετά τοΰ κτήματος παρά τοΰ δούκας τής Κρήτης. 

Κατά τόν Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η ν (ενθ' άνωτ., σελ. 201 ), δτε τό έν Ψυχρώ άκίνητον έπαυσε νά είναι 

βασιλική επίσκεψις, παρεδόθη ώς πρόνοια εις τους εντοπίους. Μετά τόν θάνατον τοΰ προνοιαρίου, 

ανηγειρεν έκεϊ μονήν ό επίσκοπος Καλαμώνος. Τοΰτο έσήμαινεν Οτι τό κτήμα τοΰτο δέν ήδύνατο 

πλέον νά παραχωρηθή ώς πρόνοια. Έ ν τούτοις, ό δούξ Κρήτης παρεχώρησεν, ώς ελέχθη, τό κτήμα 

καί τό μοναστήριον είς λόγον εφορείας εις ίδιώτην (τοπικόν άρχοντα;), ό όποιος καί εισέπραττε τά 

έσοδα αύτοϋ, δέν κατέβαλλε δέ τέλος είς τό δημόσιον. 

δ. (στ. 10- 17).— Οι μοναχοί τής Πάτμου ζητούν τήν παραχώρησιν τοϋ μοναστηρίου καί 

τοϋ κτήματος, διά νά εγκαταστήσουν έκεϊ ζευγάρια, δσα δυνηθούν, καί παράγουν σϊτον παρα

καλούν δέ τόν αυτοκράτορα δπως άπαλλάξη αυτούς πάσης φορολογίας (τελέσματος, ζενγολο-

γίου, κλπ.). 

6. (στ. 19-25).— Ό αυτοκράτωρ παραχωρεί ταΰτα εις τήν μονήν τής Πάτμου, άπηλλαγμέ-

να (ώς ήσαν ήδη) φορολογικών επιβαρύνσεων. Οι Πάτμιοι μοναχοί θά διαθέτουν δσα απαιτούνται 

καί θα φροντίζουν διά τήν κανονικήν λειτουργίαν τοΰ έν Κρήτη μοναστηρίου (φωταγωγία, λυχνο-

καία, κλπ. ), θά λαμβάνουν δε τα πλεονάσματα των εισοδημάτων είς οίκείαν περιποίησιν (ώς έπραττε 

καί ό λαβών είς λόγον εφορείας τό κτήμα τοΰτο παρά τοϋ δούκας της Κρήτης, μετά τόν θάνατον 

τοΰ επισκόπου Άρα). 

7. (στ. 25 κέ. ).— Ό αυτοκράτωρ ορίζει περαιτέρω δτι ό εκάστοτε μυστικός θά είναι έφορος 

•της μονής Πάτμου διά τήν ύπόθεσιν τοΰ μοναστηρίου καί τοΰ κτήματος τής Κρήτης, θά παραδίδη 

δέ είς τους μοναχούς τής Πάτμου τά πλεονάσματα έκ τών εισοδημάτων, άφοΰ αφαίρεση πρώτον 

τά έξοδα διά τήν διαχείρισιν τοΰ μοναστηρίου καί τοΰ ακινήτου τοΰ Ψυχροΰ.— Περί τοΰ μνατικοϋ 

βλ. G u i 11 a n d, Le mystique, σελ. 279 κέ. Πρβλ. επίσης O i k o n o m i d è s , Listes de 

préséance, σελ. 324.—Ό αυτοκράτωρ, ορίζων ώς εφορον τόν εκάστοτε μυστικόν, διατηρεί, τρόπον 

τινά, τόν έλεγχον τής διαχειρίσεως τοΰ έν Κρήτη κτήματος καί μοναστηρίου. Ώ ς πληροφορούμεθα 

έξ έγγραφου τοΰ έτους 1181, έπί Αλεξίου Β' τουλάχιστον, ό μυστικός προστατεύει τά δικαιώματα 

τών μονών, επιβλέπει δπως μή καταπατηθοΰν ταΰτα κλπ. (Ζ e ρ ο S, JGR, τόμ. Α', σελ. 428). 

8. (στ. 2 7 - 28).— Διά τήν παραχώρησιν τοΰ μοναστηρίου καί τοΰ κτήματος έμελλε νά συν-

ταχθή καί πρακτικον παραδόσεως παρά τοΰ δούκας της Κρήτης. Δέν γνωρίζομεν αν συνετάχθη 

τελικώς τοιούτον εγγραφον. 

9. (στ. 5-6) : άκίνητον [...] λεγόμενον Νησί, έν τή τοποθεσία τοϋ Ψυχροΰ διακείμενον.— 

Τό τοπονύμιον Ψυχρόν δέν είναι σπάνιον έν Κρήτη. Έ ν πρώτοις υπάρχει τό παρά τά Χανιά Ψυ-

χρον (πρβλ. Σ τ . Ξ α ν θ ο υ δ ί δ ο υ , Ή ενετοκρατία εν Κρήτγ/ και οι κατά τών 'Ενετών αγώνες 
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τών Κοητών, Αθήναι 1939, σελ. 10 κέ. ). — 'Ωσαύτως όμώνυμον χωρίον έν τή επαρχία Λαση-

θίου (τ:ρβλ. Ί . Χ α σ ι ώ τ ο υ , Μελισσηνοί, Θεσσαλονίκη 1966, σελ. 16. σημ. 2). — Τέλος παρά τό 

Ρέθυμ^ον, ένθα μέχρι σήμερον σώζεται χωρίον καλούμενον Νησί (βλ. Μ. Μ α ν ο ύ σ ά κ α , Tu 

εγγραιρα τών Χορτάτσηδων τής Σμύρνης, Μικρασ. Χρονικά 10, 1962. σελ. 67-68). —Βλ. καί 

κατωτέρω τά περί τοΰ επισκόπου Καλαμώνος. 

10. (στ. 6) : & επίσκοπος Καλαμώνος 'Αράς. — Ούτος δέν clvai άλλοθεν γνωστός '. Ή έπι 

σκοπή Καλαμώνος αντικατέστησε τήν προ της άραβοκρατίας ύπάρχουσαν έν Κρήτη έπισκοπήν 

Λάππα (βλ. G. G e r ο la, Per la cronotastsi dei vescovi cretesi all'epoca veneta, Βενετία 1914, 

Misc. St. Ven. della R. Dep. di Storia Patria, σειρά III, τόμ. Ζ', σελ. 2). — Ώ ς παρατηρεί 

ό Σ τ . Ξ α ν θ ο υ δ ί δ η ς (περ. Χριστιανική Κρήτη, τόμ. Β', σελ. 416 καί 297). ή επισκοπή Κα-

λαμώ-ιος είχε τήν Ιδραν της, ώς καί πασαι αί έπισκοπαί Κρήτης, μετά τήν έπανάκτησιν τής μεγα-

λονήσΐυ ύπό τών Βυζαντινών, είς μικρόν χωρίον, τήν λεγομένην «Μεγάλην Έπισκοπήν», τοΰ τέως 

δήμου Άργυρουπόλεως. Προς τούτοις, ήδη άπό τών βυζαντινών χρόνων φαίνεται δτι ουχί μόνη 

ή επισκοπή, άλλ' ολόκληρος ή επαρχία Ρεθύμνης έφερε τήν όνομασέαν Καλαμών ( Ξ α ν θ ο υ δ ί -

δου, ένθ' άνωτ.). — Έ π ί βενετοκρατίας τό Ρέθυμνον έγένετο έδρα τής επισκοπής ταύτης. — Περί 

τής λατινικής επισκοπής Καλαμώνος βλ. G. F e d a l t o , La chiesa latina a Creta, Κρ. Χρονικά 

24 (1972), σελ. 174 κέ. 

11. (στ. 8) ' μοναστήριον επ ονόματι τοϋ αγίου Νικ(ο)λ(άινυ). — Οί MM ανέγνωσαν Νι-

κήτα, Ή άνάγνωσις Νικολάου δέν είναι απολύτως ασφαλής, διότι τό εγγραφον είς τό σημεϊον 

εκείνα φέρει πτυχώσεις καί φθοράς. Δυστυχώς, τό όνομα τής μονής ταύτης δέν μνημονεύεται ειμή 

μόνο ι̂ ένταΰθα. Έ ν τούτοις, τήν άνάγνωσιν Νικολάου έπιβεβαιοΐ ί'σως ή ΰπαρξις μονής αφιερωμέ

νης εις τόν άγιον Νικόλαον, κειμένης ε'ις τήν περιοχήν Νησί τοΰ Ρεθύμνου, τήν οποίαν έπεσήμα-

νεν ό Gerola (πρβλ. Κ. Λ α σ σ ι θ ι ω τ ά κ η , Τοπογραφικός κατάλογος τών τοιχογραφημένων 

εκκλησιών τής Κρήτης [ = μετάφρασις έκ τοΰ κειμένου τοΰ Gerola], Ήράκλειον 1961, σελ. 51, 

άρ. 245). 

Πάντως, ή γενικώς έπικρατοΰσα άντίληψις, τήν οποίαν επαναλαμβάνει καί ό Κ. Λ α σ σ ι 

θ ι ω τ ά κ η ς (Έκκλησίαι τής δυτικής Κρήτης, Κρ. Χρονικά 21, 1969, σελ. 465 κέ., ένθα καί ή 

προγ-ενεστέρα βιβλιογραφία), δτι ή μονή αγίου 'Ιωάννου τοΰ Στύλου, ή κειμένη έν τή σημερινή 

επαρχία τοϋ Άποκορώνου, διετέλει ήδη άπό τοΰ ΙΑ' αιώνος μετόχιον τής έν Πάτμω μονής, δέν ευ

σταθεί. Ώ ς κατεδείχθη ανωτέρω (σελ. *61 κέ.), τά έγγραφα τής μονής Πάτμου όμιλοΰν περί παρο

χής σίτου καί νομισμάτων έκ τοΰ άκροστίχον ή έκ τών βασιλικών επισκέψεων τής Κρήτης, 

ουχί δέ έκ τής μονής τοΰ Στύλου. Tè έκδιδόμενον εγγραφον μαρτυρεί ότι το 1196 ή παρά τό Ρέ

θυμνον μονή αγίου Νικολάου καί τό παρ' αύτη κτήμα (άκίνητον, τό λεγόμενον Νησί) περιήλθον, 

ύπό τινας ορούς, ύπό τήν μονήν τής Πάτμου. 'Εάν βραδύτερον ή μονή τοΰ Στύλου (περί τής ίδρύ-

1. Ό G o r o l a (Per la cronotassi, σελ. 2, σημ. 2) δέν άντελήφθ/j σαφώς δτι το δνομα 'Αράς εϊναι κυριώ-

νυμον. Δια τοϋτο και διερωτάται μήπως πρόκειται περί ετέρας άγνωστου ονομασίας τής επισκοπής Καλαμώνας.— 

Ό It. Wolf f (The organisation of the Latin Patriarchate of Constantinople, 1204- 1261, cv Variorum 

Repr., άρ. 8, σελ. 56), άγνοών καί τήν μαρτυρίαν τοΰ εκδιδομένου έγγραφου καί τα σχετικά σχόλια τοΰ Ge

rola, σημειώνει περί τής επισκοπής Καλαμώνος τα έξης ανακριβή : «No status under Greeks. Hitherto uni

dentified». 
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σεως τής οποίας καί περί τής υπαγωγής της ύπό τήν μονήν Πάτμου ουδεμία μαρτυρία σώζεται 

αρχαιότερα τοΰ 1219 ') κατείχε κτήματα τής έν τω έκδιδομένω εγγράφω μνημονευομένης μονής 

τοΰ αγίου Νικολάου, τοΰτο δέν παραδίδεται ύπό τών πηγών 2. 

12. (στ. 9) : έν τόπω Χορτάτζι.— Ή έν τω έκδιδομένω εγγράφω μνεία τόπου Χορτάτζι 

(ετυμολογικά βλ. εις Γ. Ν. Χ α τ ζ ι δ ά κ ι, Μεσαιωνικά καί Νέα 'Ελληνικά, τόμ. Β', Αθήναι 

1907, σελ. 528) είναι έκ τών πλέον παλαιών ϊσως έκ τοΰ τοπωνυμίου προήλθε τό γνωστόν Κρη-

τικόν έπώνυμον Χορτάτζης (πρβλ. Μ. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Ta è'yyoa^a τών Χορτάτζηδων τής 

Σμύρνης, ενθ' άνωτ., σελ. 67 - 68). 

13. — Ή περαιτέρω τύχη τοΰ μοναστηρίου καί τοΰ κτήματος δέν είναι γνωστή. Μετά τήν 

έκδιδομένην ένταΰθα λνσιν τοΰ 1196, ουδέν έτερον σχετικόν εγγραφον παραδίδεται. Άλλ' εις κατά-

λογον δανεισμού βιβλίων, συνταχθέντα περί τά μέσα τοΰ ΙΓ ' αιώνος, αναγράφεται δτι εδόθησαν 

έκ τής μονής Πάτμου εις τον Ψυχρον τρία βιβλία (βλ. Είσαγωγήν, σελ. *89). 

14. (στ. 29) : Θεόδωρος ο Μεσοποταμίτης.— Ούτος άνήκεν είς τήν γνωστήν, ήδη άπό τοΰ 

ΙΑ' αιώνος, όμώνυμον ο'ικογένειαν, ή οποία ανεδείχθη ιδιαιτέρως έπί τής βασιλείας τών Αγγέλων 

καί βραδύτερον, συνεδέετο δέ οι«, συγγενικών δεσμών προς τήν αύτοκράτειραν Εύφροσύνην, θυγα

τέρα τοΰ μεγάλου δρουγγαρίον Ανδρόνικου τοΰ Καματηροϋ (περί ου βλ. κατωτέρω, εγγραφον 

ύπ' άρ. 22 ). Ό Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς Μεσοποταμίτης διετέλεσεν αρχικώς επί τοϋ καηκλείου καί 

έν συνεχεία μητροπολίτης Θεσσαλονίκης (τό 1198 καί 1206 - 1222" πρβλ. Ε.Ο. 5, 1901 /2, σελ. 

30 καί 18, 1916/19, σελ. 245. — S t a d t m ü l l e r , Michel Chonmtes, σελ. 51, 54, 129). Κατά 

τόν Νικήταν Χωνιάτην, ούτος τους εαυτόν κασιγνήτονς ενέβυσε τή αρχή (σελ. 649- 650).— Είς 

εγγραφον τοΰ σέκρετον τής θαλάσσης τοΰ 1195 (κατωτέρω, τόμ. Β', άρ. 56) υπογράφει ' Ι ω ά ν 

ν η ς ό Μεσοποταμίτης, ώς ενεργών έν ονόματι τοΰ αύθέντον καί άδελφοϋ του, τοΰ πρωτονωβε-

λισσιμονπερτάτου κΰρ Μ ι χ α ή λ τοΰ Μεσοποταμίτου. Είς έτερον εγγραφον τοΰ αύτοϋ σεκρέτου, 

τοΰ έτους 1199 (κατωτέρω, τόμ. Β', άρ. 59) σώζεται ή υπογραφή : f δ Μεσοποταμίτης Μιχαήλ. 

Ό Θ ε ό δ ω ρ ο ς δέν είναι γνωστός άλλοθεν, καθ' δσον γνωρίζω — έκτος έάν δεχθώμεν δτι ύπέ-

γραψεν είς πρόσταγμα υπέρ τής μονής Λαύρας (βλ. ανωτέρω, Παρατηρήσεις, σελ. 211).— Πρβλ. 

καί L a u r e n t , Collection du Vatican, άρ. 61. 

15. (στ. 29 - 31) : ό κριτής τοϋ βήλον Κωνσταντίνος ό Βάλσαμων.— Ώ ς ήδη ελέχθη (βλ. 

σελ. 211), ό Κωνσταντίνος Βάλσαμων μνημονεύεται καί εις έ'γγραφα τών αυτών ετών τοΰ 

αρχείου τής Λαύρας (Actes de Lavra, άρ. 67 καί άρ. 68) ώς μεγαλοδοξότατος καί πρωτονω-

βελισσιμοϋπέρτατος. Κατά τόν IB' αιώνα οί τίτλοι ούτοι έκπροσωποΰν εΐδικήν θέσιν έν τή ιεραρχία 

καί άντιστοιχοΰν, τρόπον τινά, προς τάς αξίας δια βραβείων τοΰ Κλητορολογίου τοΰ Φιλόθεου. 

Ειδικώς τό μεγαλοδοξότατος απονέμεται εις πρόσωπα κατέχοντα σημαίνουσαν θέσιν εις τήν 

διοίκησιν τοΰ Βυζαντίου κατά τήν έποχήν ταύτην (πρβλ. O i k o n o m i d è s , Pronoia, σελ. 

164 κέ.). 

1. Βλ. Είσαγωγήν, σελ. *90. 

2. Το γεγονός δτι, κχτά τίνα άπογραφήν τών συνόρων τής μονής τοΰ Στύλου, τοΰ έτους 1321, άπαντ? ή 

φράσις : Haec sunt feuda militum et feudatorum de tarma Ρ s ic r ο (πρβλ. Μ α λ τ έ ζ ο υ, Λατινικά έγγραφα 

τον τιατμιακοΰ αρχείου, σελ. 361, στ. 4), δέν σημαίνει άναγκαστικώς δτι ένταΰθα μνημονεύεται τό Ψυχρόν τοΰ 

Ρεθύμνου, ένθα τό άκίνητον καί ή μονή άγιου Νικολάου, έφ' δσον, ώς γνωστόν, υπάρχει τοπωνύμιον Ψυχρδν 

καί παρά τα Χανιά. 
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πρόσταξις (στ. 10, 23) Απρίλιος, ίνδ. θ' 

αντί χρυσοβούλλου γραφής (στ. 23-24) [1176] 

[πρόσταγμα] (στ. 28) 

Ό αυτοκράτωρ παραχωρεί εφεξής είς τους μοναχούς τής έν Πάτμω μονής, άπό τοΰ άκρο

στίχον τής Κρήτης, αντί τών μέχρι τοΰδε παρεχομένων επτακοσίων μοδιών σίτου, νομίσματα τρι

κέφαλοι τά προτιμώμενα, δύο λίτρας, επιτρέπει δέ εις αυτούς νά εξάγουν έκ τής Κρήτης μέρος τών 

αγοραζομένων αυτόθι προϊόντων, άκομμέρκεντον προς τούτοις διατάσσει τους έν Κρήτη ενεργούν

τος, δπως παραδώσουν αμέσως είς τους μοναχούς τόν κατακρατηθέντα έπί τέσσαρα έτη σΐτον, 

ήτοι (4 χ700 = ) 2800 μοδίους, καί τά έπί τρία έτη κατακρατηθέντα νομίσματα, ήτοι (3 χ 4 8 = ) 

144 νομίσματα, ανεξαρτήτως τών ισχυουσών ενδεχομένως αντιθέτων διατάξεων. 

ΙΙΑΡΑΔ02Ι2 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. — Κεκυβωμένον άντίγραφον τοϋ IB' αιώνος (άρχεϊον 

Μονής, άρ. 6 0 ) . — Χάρτης, χρώματος ύπολεύκου προς τό καστανόχρουν.—Διαστάσεις : 0,46 Χ 

0,29. Γεγραμμένη επιφάνεια : 0,41 χ0,27. Περιθώρια αριστερά (0,015) καί δεξιά (0,005).— 

Αποτελείται έκ δύο τεμαχίων (0,39 + 0,07 ). — Μελάνη : α' ) καστανόχρους ή τοΰ κειμένου· β' ) 

βαθεϊα καστανόχρους ή τής πρώτης υπογραφής τοϋ έπικυροϋντος τό άντίγραφον τοΰτο- γ ' ) δι' άλλης 

μελάνης καί χειρός έκαστη τών υπογραφών. — Γραφή κοινή, ένθυμίζουσα τήν τών νοταριακών έγ

γραφων. — 'Ορθογραφία. Τονισμός κατά τό πλείστον ορθός. — Πολλαί συντμήσεις. — Διπλώσεις : 

δύο όριζόντιαι καί πολλαί κάθετοι.—Διατήρησις κακή : σχισμαι εις τάς διπλώσεις, έξίτηλα γράμ

ματα, σητόβρωτον, όπαί. — Τό εγγραφον έκολλήθη μεταγενεστέρως έπί χάρτου. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοϋ χάρτου συντηρήσεως, μεταγενέστερα: α') "Ισον βασιλικής προστά-

ξεως Μανουήλ Κομνηνον (χειρ I H ' ή ΙΘ' αϊ.) - β') άντεγράφη- άρ. 60 (χειρ Σακκελίωνος). 

ΕΚΔΟΣΙΣ.-ΜΜ, σελ. 117-119, άρ. 30 (είς τό έτος 1161). 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — D ö 1 g e r, Regesten, άρ. 1439. — Τ ο ΰ α ύ τ ο ϋ , Patmos, σελ. 362 κέ. (είς 

τό έτος 1161). — Β ρ α ν ο ύ σ η , Πρόσταξις Μανουήλ, σελ. 78-97 (εις τό έτος 1176). — S v o r o 

n o s , Rescrit, σελ. 375. — D a r r o u z è s, Tornikès, σελ. 48,51. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ. — Οί μοναχοί τής Πάτμου, δυνάμει εγγράφων τοϋ πάππου, τοϋ πατρός 

καί αύτοΰ τούτου τοΰ νϋν βασιλεύοντος [Μανουήλ], έλάμβανον μέχρι τοΰδε έκ τοϋ άκροστίχου τής 

νήσου Κρήτης επτακόσιους μοδίους σίτου (στ. 1 - 3). — Άλλ' επειδή συνέβη μεταβολή τις είς τάς 

βασιλικάς επισκέψεις τής Κρήτης, έξ ών έλαμβάνετο ό σϊτος, ήτο δυσχερές είς τους μοναχούς νά 

λαμβάνουν εκείθεν τοΰτον προς τοΰτο ό καθηγούμενος Λεόντιος, μεταβάς προς συνάντησιν τοΰ 

Αύτοκράτορος, Ιζήτησεν δπως ακυρωθούν αί προγενέστεραι περί σίτου προστάξεις, δίδωνται δέ 

είς τήν μονήν, αντί τοΰ σίτου, νομίσματα (στ. 3 - 6 ) . — Μέ τά νομίσματα ταΰτα οί μοναχοί 

28 
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θά αγοράζουν έκ Κρήτης διάφορα είδη [ . . . ] ' έζήτησαν δέ προσέτι δπως, διά τά προϊόντα, τά όποια 

θά αγοράζουν έν Κρήτη διά τών παρεχομένων ήδη άπό τής έποχ_ής τοΰ πατρός τοΰ αύτοκράτορος καί 

εφεξής 48 νομισμάτων, μή καταβάλλουν κομμέρκιον (στ. 7 - 9 ) . — Ό αυτοκράτωρ, αποδεχόμενος 

τήν αϊτησιν τοΰ καθηγουμένου, ορίζει δπως, δυνάμει τής παρούσης προστάξεως, ακυρωθούν τά περί 

700 μοδιών σίτου προστάγματα, παρέχωνται δέ εις τους μοναχούς τής Πάτμου, αντί τοϋ σίτου, 

άπό τοΰ άκροστίχον τής Κρήτης νομίσματα τρικέφαλα, τά εκάστοτε προτιμώμενα, λίτραι δύο, 

παρά τών εκάστοτε ενεργούντων έν Κρήτη, εΐτε ούτοι έχουν αναλάβει τήν εΐσπραξιν έπί ένοικίω, 

είτε ενεργούν διά λογαριασμόν τοΰ δημοσίου (είτε έπί πάκτον, εΐτε εις το πιστήν ένεργοϋσι)' ούτοι 

οφείλουν νά καταβάλλουν είς τους μοναχούς άνευ χρονοτριβής καί άνευ ουδεμιάς αντιρρήσεως τά 

νομίσματα ταΰτα, χωρίς νά προφασίζωνται δτι δήθεν οί μοναχοί οφείλουν νά προσκομίσουν νέαν 

πρόσταξιν ή υπόμνημα ή γραφήν τοΰ εκάστοτε λογοθέτου τών αεκρέτων (προεστώτος τών σεκρέ-

των), Ιστω καί αν έχη διακοπή ή παροχή τών χρημάτων, τών διδομένων έκτων άκροστίχων τών 

επαρχιών καί άναγεγραμμένων εις τους εξω κώδικας (καν αϊ εξω λ,ογαρικαί δόσεις σχολάσαι ώρίσθη-

σαν) (στ. 9-13). — Τά νομίσματα ταΰτα θά καταβάλλονται είς τους μοναχούς τής Πάτμου άπό τής 

αρχής τοΰ Σεπτεμβρίου μηνός τής τρεχούσης ίνδικτιώνος (τ.ε. αναδρομικώς) καί εφεξής. Οί ενερ

γούντες έν Κρήτη, οί δικαιούμενοι νά εισπράττουν τά ανωτέρω ποσά, πέρα τών 48 νομισμάτων, 

τά όποια παρείχοντο ήδη είς τους μοναχούς, θά άπαλλάσσωνται τής καταβολής τών αντιστοιχούν

των εις τό δημόσιον, προσκομίζοντες αποδείξεις έκ μέρους τών μοναχών έπί τή παραλαβή τών 

χρημάτων (στ. 1 3 - 1 5 ) . — Προς τούτοις ό αυτοκράτωρ επιτρέπει είς τους μοναχούς τής Πάτμου 

νά αγοράζουν διά τών δύο λιτρών προϊόντα έκ Κρήτης κατά βούλησιν. Άλλα δικαιούνται νά εξάγουν 

άκομμέρκεντα καί ελεύθερα παντός δασμοΰ προϊόντα άντιστοιχοϋντα προς δεκαπέντε νομίσματα τρι

κέφαλα (στ. 1 6 - 1 7 ) . — Οί δέ κατά καιρούς ενεργούντες έν Κρήτη, οί δικαιούμενοι νά εισπράτ

τουν τό ποσόν τοΰτο, θά άπαλλάσσωνται τής καταβολής τών αντιστοιχούντων είς τό δημόσιον, 

προσκομίζοντες αποδείξεις εκ μέρους τών μοναχών, βεβαιούσας 8τι ή καταβολή τοϋ ποσοϋ αύτοϋ 

δέν απαιτείται παρ* αυτών (στ. 18). — Επειδή 8έ ό καθηγούμενος Ιγνωστοποίησεν είς τόν αυτο

κράτορα δτι κατακρατείται ό σίτος, τόν όποιον έδικαιοΰντο μέχρι τοΰδε νά λαμβάνουν οί μοναχοί 

τής Πάτμου έκ τοΰ άκροστίχον τής Κρήτης, έπί τέσσαρα έτη, τά δέ 48 νομίσματα έπί τρία έτη, ό 

αυτοκράτωρ διατάσσει δπως ανυπερθέτως παραδοθούν ταΰτα πάντα είς τους μοναχούς, παρ' εκείνων 

οί όποιοι έχουν κατακρατήσει ταΰτα- έάν δέ ύπάρχη οιαδήποτε πρόσταξις αντίθετος προς τήν πα-

ροΰσαν, νά μή ίσχύση διά τήν περίπτωσιν ταύτην (στ. 18 - 22). — Ή παρούσα πρόσταξις οφείλει 

νά καταστρωθή εις τά σέκρτεα, ώστε νά καταστή γνωστόν τό περιεχόμενον αυτής καί έν συνεχεία 

νά έπιστραφή ε'ις τήν μονήν αντί χρνσοβούλλον γραφής (στ. 2 2 - 2 4 ) . — Μνεία τοΰ μηνολογίου, 

τής σφραγϊδος, τής υπογραφής τοΰ λογοθέτου τον δρόμου (στ. 24). —Μνεία τών έπί τοΰ νώτου 

καταστρώσεων (στ. 25 - 26 ). — Ύπογραφαί τών έπικυρούντων τό άντίγραφον τοΰτο τεσσάρων 

αξιωματούχων (στ. 2 7 - 3 4 ) . 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. — α' ) αίτησις τοΰ καθηγουμένου τής έν Πάτμω μονής 

Λεοντίου (στ. 9) προς άπόλυσιν τοΰ εκδιδομένου εγγράφου. Δέν γνωρίζομεν αν έγένετο γραπτώς. 

Πάντως δέν διεσώθη. 

β') Προστάξεις ή προστάγματα (στ. 1 - 3 , 6, 10), δυνάμει τών οποίων ό Αλέξιος Α', ό 

'Ιωάννης καί αυτός ό Μανουήλ εΐχον παραχωρήσει εις τήν μονήν Πάτμου 700 μοδίους σίτου έκ 
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τοΰ άκροστίχου τής Κρήτης. Τινά τών εγγράφων διεσώθησαν. Περί τούτων βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , 

Πρόοταξις Μανουήλ, σελ. 8 0 - 8 3 . — Πρβλ. καί Εισαγωγή, σελ. *61 κέ. 

γ' ) ανεν ετέρας προστάξεως ή υπομνήματος ή γραφής τοϋ [. . . J τών σεκρέτων προεστώτος 

(στ. 12 - 13) : συμφώνως προς τήν έκδιδομένην πρόσταξιν, οί έν Κρήτη ενεργούντες οφείλουν 

νά εκτελέσουν δσα ορίζει ή πρόσταξις αύτη, καί νά μή ζητοΰν επιπροσθέτως παρά τών μοναχών 

τής Πάτμου άλλα σχετικά έγγραφα, μέλλοντα νά έκδοθοΰν παρά τοΰ λογοθέτου τών σεκρέτων ή 

άλλου τινός. Δέν γνωρίζομεν έάν τοιαύτα έγγραφα Ιξεδόθησαν. 

5') περί τώι> μελλουσών παρά τής μονής γίνεσθαι αποδείξεων (στ. 15 καί 18) βλ. Σχόλια. 

ζ ) πάσης προστάξεως έναντιονμένης τή παρούσϊ] προστάξει [. . . ] άπρακτήσαι οφειλούσης 

(στ. 21-22) :βλ. Σχόλια. 

f Τοις ενασκονμ(έ)ν(οις) (μον)αχ(οϊς) τή κ(α)τά τ[ψ ν]ήσον Πάτμο[ν] Ιδρν-

μ(ε)ν(η) σεβασμ(ία) μο(νή) επ' όνόμ(α)τ(ι) τον αγ(ίου) άποστόλ(ον) και εναγγελι-

στ(αΰ)Ίω[άννοντοϋ Θεολόγου ετν]\-πώθ(ησαν) π(αρά) τ(ών) εν βασίλευαιν άοι-

δίμ(ων), τοΰ τε πάππου τ(ής) βα(σι)λ(είας) μου και τοϋ ανθ(έν)τ(ου) και π(ατ)ρός 

αυτής, άλλα δη και παρ' α[ντής τής βασιλείας μου] | 3 σίτ(ον) μόδ(ιοι) επτακό(σι)ον 

επει δε διά τίνα ανμπεσόντα επί τ(αϊς) κ(α)τά τ(ήν) νήσ(ον) Κρή(τψ) έπισκέψε-

σ(ιν), έξ ων γεννημ(α)τ(ι)κ(αϊ) δόσ[εις ον γίγνονται, δνσ]\Αχερ(ες) τοις τοιούτ(οις) 

ήν (μον)αχ(οΐς) τό τ(όν) εκεΐθ(εν) αντοϊς τνπωθ(έν)τα, καθ(ώς) εΐρητ(αι), σΐτ(ον) 

αναλαμβάνεσθαι, καί δια τ(οϋ)τ(ο) δ νϋν τήν τ(ής) [είρημένης μονής προ]\ί'στα-

σί(αν) πεπιστευμ(έ)νο(ς) τιμιώτ(α)το(ς) (μον)αχ(ος) Λεόντιο(ς), κ(α)ταλαβ(ών) 

προίς) τ(ήν) βα(σι)λ(εόαν) μου, ήτήσατο σχολάσαι μ(εν) τ(άς) επί τ(αις) τυπω-

(θείσαις) δό(σε)σι τή σ[εβασμία] | 6 μο(νή) βα(σιλικάς) προ(ό)τά(ξεις), τυπωθ(ή)-

ν(α\.) δε αυτή, αντί τ(ής) [τοι]αντ(ης) τον σίτ(ου) ποσότ(η)το(ς), νομισματ(ικήν) 

δό[σ](ιν) [ά]π(ο) τ(οϋ) [άκ]ροστ(ί)χ(ον) τ(ής) αύτ(ής) νήσου Κρήτ[ης . . .'2. . . / 

| 7 δ(Λ τών οϋτο) τνπωθησομ(έ)ν(ων) αύτ(οίς) (νομισμάτων) εξωνεΐσθ(αι) άπ(ο) 

τής νήσου Κρήτ(ης) είδη δι[άφορα, δσα βούλοιντο, τυπω]θήνα[ι δέ α]ντο'ις 

[. . YJ.. ,εϊ]\9δεσ(ιν) κο(μμερκί)ου, δσον αν ή βα(σι)λ(εία) μου ενδοκήσ(η) επέ-

κεινα τοϋ φθάσαντ(ος) άποχαρισθ(ή)ν(αι) αν[το'ις ποσόν] εξωνουμ(ε)ν(ων) ειδών 

δια τ(ών) [οΰτω τ]νπω[θέντων παρά τον] | 9 π(ατ)ρ(ά)ς τ(ής) βα(σι)λ(είας) μου 

καί αύτ(ής) τ(ής) βα(σι)λ(είας) μου τεσσαρακονταοκτ(ώ) (νομισμάτων) (τρι)κε-

(φά)λ(ων) και(νονργών)' [ή βασι]λ(εία) μου, τ(ήν) τοΰ τοιοντ(ον) καθ[ηγου]μ(ε)-

ν(ου) αϊτησ(ιν) ]προ]σηκαμ(ε)ν(η), [διορίζεται δια] \10τ(ής) παρού(αης) προ(σ)-

τά(ξεως) άπρακτήσαι τά επί τοις επτακο(σίοις) τον σίτ(ου) μοδ(ίοις) γεγονό(τα) 

τή κ(α)τ' αυτ[οϋς μο](νή) προ(σ)τ(ά)γμ(α)τ(α), τνπ]ωθήναι δε αυτοΐς] αντί [τοϋ] 

Ι11 τοιούτ(ου) σίτ(ου) άπ(ο) τον άκροστ(ί)χ(ον) τ(ής) νή(σον) Κρήτ(ης) (νο

μίσματα) (τρι)κε(φα)λ(α), τά κ(α)τά τ(ήν) ήμέρ(αν) προτιμ(ώ)μ(ε)ν(α), λίτρ(αι) 
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<5t5o, δίοοσθαι τούτοις όφείλοντ(α) [άννστερήτ](ως) π(αρά) [των κατά] \u και-

ρ(ονς) ένεργ(ούν)τ(ων) εν τη τοιαύτ(η) νήαω, εϊτε επί πάκτ(ον) είτε εις τ(ο) 

πιστ(ον) εν[ερ]γ[οϊ](εν), άννστερήτ(ως) [και] άννποκρατήτ(ως) και άνευ ετ(έ)-

ρ(ας) προ(σ)τά(ξεως) ή νπομνή[μα]τ(ος) j 1 ' και γραφ(ής) τον κ(α)τά τ(ήν) ήμέ-

ραν τ(ών) σεκ(ρέ)τ(ων) προεστώτο(ς), καν ai εξω λογαρικαί δόσ(εις) σχολ[άσ]αι 

ώρίσθησ(αν), dot [ά]ρχ(ής) μεντοι τον Σεπτ(εμβ)ρ(ίον) μψό(ς) | " τ(ής) τρεχού-

σ(ης) εννάτ(ης) (Ίνδικτιώνος) και μέχρ(ις) αν δ πάρων διαρκοίη αιών δεχεσθαι 

γ(αρ) και τούτοις όφείλονσ(ιν), επέκεινα τ(ών) προτνπωθ(εν)τ(ων) τή τοιαύτ(η) 

μο(νή), |1 5 καθ(ώς) δεδήλωτ(αι), τεσσαρακονταοκτ(ώ) και(νονργών) (τρι)κε(ψά)-

λ(ων), τή εμφα(νεία) τ(ών) π(αρά) τ(οΰ) μέρ(ονς) τ(ής) μο(νής) γίνεσθαι μελ-

λουσ(ών) αντο'ις άποδεί(ξεο)ν) επί τή τούτ(ων) άπολή(ψ)ει· |1 β συν τούτοις εκχωρεί 

ή βα(σι)λ(εία) μου τ(ο~ις) τ(ής) αντ(ής) μο(νής) (μον)αχ(οΐς) καί έξωνεισθαι 

άπ(ο) τ(ής) νη(σον) Κρήτ(ης) δια τ(ών) τοιούτ(ων) δύο (τρι)κε(φά)λ(ων) και-

(νονργών) λιτρ(ών), οίαανκαίδσα \17 βούλοιντο εϊδη, μόνα δε διαβιβάζ(ειν) άπ(ό) 

τούτ(ων) ακομμερκεντα και χωρ(ις) ετ(ε)ρ(ας) οιααονν δόαεω(ς), δσοις επιβάλ

λει νπερ κο(μμερκίον) (τρι)κέ(ψα)λ(α) και(νονργή) δεκαπ(έν)τε· \1Ηδεχθήσ(ε)-

τ(αι) γ(αρ) καί ταϋτ(α) τ(οΐς) κ(α)τά καιρ(ονς) ενεργονσ(ιν), άπ(ο) τ(οϋ) νϋν 

καί εις το διψεκ(ές), δι' εμφα(νείας) άποδεί(ξεων), δηλονσ(ών) μηδέ τοντ(ο) εκ 

τ(ών) (μον)αχ(ών) άπαιτεϊσθαι- επει ôè\n ό τοιοϋτ(ος) καβηγονμ(ε)νο(ς) ανήνεγκε 

τή βα(σι)λ(εία) μου νποκρατηθ(ή)ν(αι) τή (κα)τ' αντ(ον) μο(νή) π(αρά) τ(ων) εν 

Κρητ(η) ενεργηα(άν)τ(ων), επί μ(έν) τέσααρσ(ιν) εγχρο(νίαις) τ(ούς) τοιούτ(ονς) 

| 2 0 έπτακο(σίονς) τον σίτ(ον) μοδ(ίονς), επί (δε) τρισ(ίν) ώσαύτ(ως) εγχρο-

(νίαις) τα διαληφθέντ(α) τεσσαρ[ακ]ονταοκτ(ω) (τρι)κέ(φα)λ(α) [νομίσματα, 

διο]ρίζετ(αι) ι) βα(αι)λ(εία) μον δοΒ(ή)ν(αι) τή μο(νή) |äl τόν τε τοιοϋτ(ον) σΐτ(ον) 

και τα (νομίσματα) π(αρά) των [νπ]οκρατηαάντ( ων ) ταύτα αύτη άνυστερήτ(ως), 

ή[γον]ν τ/α των] ρηθεισ(ών) τεσσάρ(ων) και τρι(ών) εγχρο(νιών), πάσ(ης) 

|2 2 προ(σ)τά(ξεως) εναντιονμ(έ)ν(ης) τή παρούση προ(σ)τά(ξ)ει τ(ής) βα(σι)-

λ(είας) μου άπρακτήσαι όφειλούα(ης) δσ(ον) επί τοις εντανθ(α) διωρισμ(ένοις)' 

και είς εϊδη(σιν) κ(α)ταστρω\2Ηθεΐσα τ(οΐς) προ(σ)φό(ροις) σεκ(ρέ)τ(οις) ή πα-

ροϋ(σα) τ(ής) βα(σι)λ(είας) μου πρό(σ)τα(ξις) άντιστραφησ(ε)τ(αι) τή διαλη-

φθείση μο(νή) είς άσψάλ(ειαν), άρκεσονσα ταύτη και αντί |2* χρ(νσοβού)λλ(ον) 

γραφ(ής)· το μη(νί) Άπριλλ(ίω), (ίνδικτιώνος) θ'τΜ! δι' ερνθρ(ών) γρα(μμά)-

τ(ων) τ(ής) βα(σιλικής) και θεί(ας) χειρό(ς), ή δια κηροϋ σννήθ(ης) βα(σιλικ)ή 

σψραγ(ις) καί το δια τον λογοθ(έ)τ(ου) τον δρόμ(ον)· |2 S και εξωθ(εν) το κ(α)τε-

(στρώθη) δια χειρό(ς) τον αε(βα)ατ(ον) και μεγ(ά)λ(ου) δρον(γγα)ρ(ίου), το 

κ(α)τε(στρώθη) εν τώ σεκ(ρε)τ(ω) τοϋ μεγ(ά)λ(ον) λογαρι(α)στ(ον) κ(α)τά 
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μή(να) Μάϊον, (ίνδικτιώνος) θ'τ(ι^, και το κ(α)τε(στρώθη) ει> τω σεκ(ρέ)τ(ω) 

τ(ών) οΐκει(ακών) μη(νΐ) |2 Β Μαΐω, (Ινδικτιώνος) θ'χΜ. 

ι27 f το παρόν ϊβον τω έμφανισ&έντι μοι |2 8 πρωτοτνπ(ω) κατεστρωμ(έ)-

ν(ω) προοχυν(η)τ(ώ) βα(οιλιχώ) καί ϋ·είω προατάγματ(ι) | ϊ 9 &% άντιβολ(ής) 

ίσάξον εϋρών ύπέγ(ραψα) f )30 f δ σεβαστός και μέγ(ας) δρον(γγά)ρ(ιος) 

'Ανδρόνικος δ Καματηρος f 

j J 1 f δ πρωτοααηκ(ρή)τ(ις) Νικόλ(αος) δ Ζωναρ(άς) το παρόν ΐσ(ον) 

μετ(ά) τ(οϋ) έμφανίθ&έ(ν)τ(ος) μοι | s i (πρωχο)τνπ(ου) προ(σ)τάγματο(ς) 

άντιβαΧ(ών) καί ίσάζ(ον) τω (πρωτο)τύπ(ω) ϋπέγρα(ψα) ff 

Ρ3 f δ δικαιοδότ(ης) Θεόδωρ(ος) [δ] Παντεχν(ής) άντιβαΧ(ών) δμ(οίως) 

ύπέγρα(ψα) ff 

|34 f δ κοιαί(ατωρ) Γεώρ(γιος) δ [Μ]αγ[γά]ν(ης) καί αυτός άντιβαλ(ών) 

δμ(οίως) υπέγραψα f 

1 μοναχοϊς : om. MM | τη : h τή MM || 1/2 (Θεολόγοι) ετ]υπώθησαι> : /Θεολόγου ΰ]πως 

MM || 3 α[ύτής της βασιλείας μον] : [αυτής της βασιλείας μον παρέχωνται αύτοίς] MM | επισκεψεσιν : 

εαιν MM II 3 fi γεννηματικαί δόσ[εις ού γίγνονται, δυσ][χέρες : γεννήματα X^Bgt 

MM l| 4 /5 [ειρημένης μονής αρο]στασίαν : (είρημένης σεβάσμιας μονής προ]στασίαν MM || 5 /6 επί ταΐς τυπω-

θείσας δόαεσι τή σ[εβααμία] μονή : επί ταίς μονή MM || 6 Κρήτ[ης. .}*.,] : Κρή[της ] 

MM || 7/8 δι[άφορα, οΰα βούλοιντο, τνπω]6ήνα[ι at α]ντοϊς /*.. Μ.. εϊ]δεθιν : δι[άφοοα τυπω]θήναι 

[αίι]ιοΐς [εΐ]δεΟι MM || 8 αΰ[τοΐς ποσόν] : αΰ/τοίς σίτον] MM | των [οντω τ]υπω[6έντων : των 

[τ]νϊΐω[Οέντων MM || 9 χαινουργών : καινονργιΐάν MM | [προ]σηκαμένη {διορίζεται δια] : [άποδεξαμένη διορί

ζεται δια] MM || 10 τνπ[ωθήναι δε αΰτοϊς] arri [τον] : τυπ[οϋται ôè δίδοββαι αντί τον] MM || 11 λίτραι : 1. 

λίτρας | [άννατερήτ]ως : [άπαραόπά]οτως MM |) 12 ένεργοίεν : ένεργονοΊν MM | υπομνήματος : νπυμν[ήαεως] 

MM || 13 δόσεις αχολ[άσ]αι ώρίσθηααν : δό[ϋεις] σχολήν... ώρίσθηααν MM || 14 μονή : [μονή] MM || 15 χαι-

νουργάη> : καινούργιων MM | επί : [επί] MM || 20 τεοόαρ[αχ]ονταοκτώ τρικέφαλα [νομίσματα, διο]ρίζεται : 

τεαβαράχοντα οκτώ [νομίσματα, διορ]ίζεται MM || 21 ή(γονν] τ[ά των] : [μετά των] MM || 24 γρα{μ-

μά)των : γραμμάτων MM || 27 κατεστρωμένω : κατεστρωμίνον MM || 31 Ανδρόνικος ό Καματηρός : 

δ MM || 32 καί : ώς MM || 33 Θεόδωρος : Θεοδόσιος MM || 34 Γεώργιος ό [Μ]αγ[γά]νης καί : /ΐ(ύρ~ 

γιος καί MM || 

Π Λ Ρ Α Τ Η Ρ II Σ Ε Ι Σ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.— Ή πρόσταξις αΰτη σώζεται εν κεκυρωμένω αντιγρά

φω. Τοϋτο έπικυροΰν γνωστοί αξιωματούχοι της αύλης τοϋ Μανουήλ Κομνηνοί», οΐ όποιοι δεν 

είναι πλέον εν ενεργή δράσει Ι π ί βασιλείας 'Ανδρόνικου τοϋ Κομνηνού. Κατά ταΰτα, το άντί-

γραφον τοϋτο έγένετο μετά τον Άπρίλ ιον τοϋ 1176 (έτος απολύσεως τοϋ πρωτοτύπου, βλ. κατω

τέρω) καί προ τοϋ Σεπτεμβρίου τοϋ 1183, δτε καθηγούμενος Πάτμου είναι ό 'Αρσένιος ( Β ρ α -

ν ο ί σ η , "Οσιος Χζΐιστάδονλαζ, σελ. 157) . 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ.— Ή πρόσταξις αοτη απελύθη κατά Άπρίλιον, της 

ενάτης ίνδικ-ηώνος. 'Εσωτερικά τεκμήρια (περί ων βλ. Σχόλια) αποδεικνύουν δτι αυτή απελύθη 
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επί αύτοκράτορος Μανουήλ τοϋ Κομνηνού. Έ π ί της βασιλείας του (1143 - 1180) τρία ετη αντι

στοιχούν προς ένάτην ίνδικτιώνα : το 1146, το 1161 καί το 1176. Ό καθηγούμενος Λεόντιος, 

ò όποιος μνημονεύεται εν τη προστάξει, ανέλαβε τα καθήκοντα του μετά τον Σεπτέμβριον τοϋ 

1157. Κατ' άκολουθίαν, ή χρονολογία 1146 απορρίπτεται. Μέχρι πρό τίνος έπιστεύετο οτι το ίγ-

γραφον τοϋτο απελύθη τον Μάιον τοϋ 1161 (MM, Dölger, κλπ.). Ώ ς απέδειξα άλλοτε (βλ. Β ρ α

ν ο ύ σ η, Πρόσταξις MavomyX, σελ. 78 κέ. ), τοϋτο αποκλείεται δια τους κάτωθι λόγους : 

α') Κατά τον Βίον τοϋ καθηγουμένου (καί μετέπειτα οσίου) Λεοντίου, ό Λεόντιος μετέβη 

είς Κωνσταντινούπολη* διά νά έπιτύχη τήν άπόλυσιν τοϋ εκδιδομένου ένταΰθα έγγραφου, δτε μέγας 

δρουγγάρως διετέλει άνήρ, τοϋ οποίου ή θυγάτηρ εγένετο ανγονστα 'Ρωμαίων (μετά τοϋ όποιου 

μάλιστα ό Λεόντιος συνεδέθη στενώς, κλπ.- βλ. ανωτέρω, Εϊσαγωγήν, σελ. *73 κέ. )· 

— ή εκδιδομένη πρόσταξις κατεστρώθη δια χειρός τοϋ σεβαστού καί μεγάλου δρουγγαρίου 

(στ. 25, Εξωθεν, δηλ. επί τοϋ verso)· 

— το σωζόμενον κεκυρωμένον άντίγραφον έπεκυρώΟη παρά τοϋ μεγάλου δρονγγαρίον Ά ν-

S ρ ο ν ί κ ο υ του Κ α μ α τ η ρ ο ϋ (στ. 27 - 30- την ύπογραφήν ταύτην δεν εΐχον αναγνώσει 

οι MM). 

Κατά ταΰτα, ή πρόσταξις απελύθη δτε μέγας δρουγγάριος ήτο ό 'Ανδρόνικος Καματηρός, 

ό οποίος και συνετέλεσεν, ώς παραδίδει ό Βίος τοϋ οσίου Λεοντίου και το σωζόμενον άντίγραφον, 

εις τήν έκδοσιν της προστάξεως. Άλλ' ό Ανδρόνικος Καματηρος το 1161 ήτο ίπαρχος της πόλεως 

και ουχί μέγας δρουγγάριος (Β ρ α ν ο ύ σ η, Πρόσταξις Μανουήλ, σελ. 88). 

β') Έπιστεύετο άλλοτε (Β ρ α ν ο ύ σ η, ενθ' άνωτ., σελ. 85) οτι ό καθηγούμενος Λεόντιος 

εγένετο πατριάρχης 'Ιεροσολύμων το 1170. Διά τοϋτο καί εΐχεν άπορριφθή ή χρονολογία 1176 

ώς έτος απολύσεως τοϋ εκδιδομένου εγγράφου, ένθα φέρεται ούτος ώς καθηγούμενος Πάτμου. 

Άλλα μέχρι τοϋ έτους 1173 μνημονεύεται έτερος πατριάρχης 'Ιεροσολύμων, ό Νικηφόρος (Β ρ α

ν ο ύ σ η, ενθ' ανωτ., σελ. 85). 

Συμφώνως προς τα ανωτέρω, ή εκδιδομένη πρόσταξις απελύθη κατά μήνα Άπρίλιον (καί 

ουχί κατά Μάιον, μήνα της καταστρώσεώς της) τοϋ έτους 1176 καί ουχί τοϋ 1161. 

ΣΧΟΛΙΑ.— 1. (στ. 1 - 3 ) : Περί της παροχής σίτου εις τήν έν Πάτμω μονήν βλ. Εϊσαγω

γήν, σελ. *61 κέ. καί Β ρ α ν ο ύ σ η , Πρόαταξις Μανουήλ, σελ. 80 - 83. 

2. (στ. 3 - 6) : Οι λόγοι διά τους οποίους ό Λεόντιος ύπεχρεώθη νά ζήτηση άπο τον αυτο

κράτορα Μανουήλ δπως παρέχωνται είς τήν μονήν Πάτμου έκ Κρήτης νομίσματα αντί σίτου, εκ

τίθενται είς το ανωτέρω εκδοθέν ύπ' άρ. 21 έγγραφον (σελ. 212 κέ.). 

3. (στ. 9 - 13) : Ό αυτοκράτωρ είς έντονον ΰφος διατάσσει δπως παρέχωνται αί δύο λίτραι 

χρνσίου είς τους μοναχούς της Πάτμου έκ Κρήτης, καν αί ί'ξω λογαρικαί δόσεις σχολάσαι ώρί

σθηααν. Συμφώνως προς πρόσταγμα τοϋ 1166, τά αολέμνια τα παρεχόμενα έκ των άκροστίχων των 

επαρχιών (έξω δόσεις) εΐχον καταργηθή. Τά ποσά ταϋτα ήσαν άναγεγραμμένα εις τους λεγόμενους 

εξω κώδικας, τ.έ". είς τους επαρχιακούς κώδικας, καί παρείχοντο εις τους λαμβάνοντας ταΰτα ύπο 

των εισπρακτόρων των επαρχιών (πρβλ. S v o r o n o s , Rescrit, σελ, 377, σημ. 273). 

4. (στ. 1 4 - 1 5 ) : δέχεσθαι γαρ και τούτοις όφείλουσιν [...] τή εμφανεία των παρά τοϋ 

μέρους της μονής γίνεσθαι μελλουσών αυτοί? [ = τοις ενεργοϋσι] αποδείξεων επί rfj τούτων [— των 

χρημάτων] άπολήψει.— Πρόκειται περί τοϋ θεσμοΰ καί της φοροτεχνικής διαδικασίας της δοχής 
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(περί ής βλ. ανωτέρω, σελ. 95 κέ . ) . Οί έν Κρήτη ενεργούντες ώφειλον νά προσκομίζουν κεκυρω-

μένας αποδείξεις περί των ίσων κατέβαλλον είς τήν μονήν κτλ. 

δ. (στ. 17 - 18) : . . .διαβιβάζειν [. . .] άκομμέρκευτα [• • •] τρικέφαλα [...] δεκαπέντε 

δεχθήαεται γαρ και ταΰτα τοις κατά καιρούς ενεργοϋσι [. . .] δι εμφανείας αποδείξεων κτλ. — 

Πρόκειται καί πάλιν περί της γνωστής διαδικασίας της δοχής, βάσει κεκυρωμένων αποδείξεων, κλπ. 

6. (στ. 17 κ έ . ) . — Συμφώνως προς τήν περικοπήν ταύτην, οί έν Π ά τ μ ω μοναχοί δικαιούν

ται νά εξάγουν έκ Κρήτης άκομμέρκεντα προϊόντα άξιας δεκαπέντε νομισμάτων (εκ των παρε

χομένων εφεξής δύο λίτρων χρνσίου).— Είς εγγραφον τοϋ μεγάλου λ^ογαριαστοϋ 'Ιωάννου τοϋ 

Βελισσαριώτου προς τον δονκα τής Κρήτης Νικηφόρον τον Κοντοστέφανον, τοϋ έ'τους 1197 (κα

τωτέρω, τόμ. Β', άρ. 57) αναγράφεται οτι, συμφώνως προς τήν Ικδιδομένην ένταΰθα πρόσταξιν. 

οί μοναχοί τής Πάτμου δύνανται νά αγοράζουν καί εξάγουν έκ Κρήτης άκομμέρκευτα προϊόντα 

αξίας 4 8 + 1 5 [-^63] τρικέφαλων νομισμάτων καινουργων. Κατά ταΰτα, είναι προφανές οτι, 

εις r i έκπεσόν σήμερον τμήμα της εκδιδομένης ένταΰθα προστάξεως (τελευταϊαι λέξεις των στί

χων 6 καί 7 ) , έ'νθα παρέχεται περίληψις της σχετικής αιτήσεως τοϋ καθηγουμένου Λεοντίου, άνε-

γράρετο δτι μέχρι τότε (τ.έ. μέχρι τοϋ έτους 1176) οί μοναχοί τής Πάτμου έδικαιοΰντο (δυνά

μει προγενεστέρου ή προγενεστέρων έγγραφων) να εξάγουν έκ Κρήτης άκομμέρκευτα προϊόντα 

αξίας 48 νομισμάτων — δσα ήσαν ακριβώς τά νομίσματα τά όποια έχορηγοΰντο είς αυτούς έκ 

τοϋ άκροστίχου τής Κρήτης. Κατ ' άκολουθίαν, ό Μανουήλ, διά τής εκδιδομένης προστάξεως έπέ-

τρεπεν εις αυτούς νά εξάγουν άνευ καταβολής κομμερκίου, πέρα των μέχρι τότε (τ.έ'. μέχρι τοϋ 

1176) εξαγομένων προϊόντων άξιας 48 νομισμάτων, καί προϊόντα άξιας 15 νομισμάτων (έκ τοϋ 

παρεχομένου άπό τοϋ 1176 καί έξης, αντί σίτου, ποσοο δύο λίτρων χρυσίου), ήτοι σύνολον προϊόν

των αξίας 63 νομισμάτων τρικέφαλων καινουργων.— ΑΊ δύο λίτραι χρυσού καί τ ά 48 νομίσματα 

έδίδοντο εις τους μοναχούς τής Πάτμου μέχρι τουλάχιστον τοϋ 1197 (ώς μαρτυρεί το μνημονευ-

θέν άνίοτέρω εγγραφον τοϋ Βελισσαριώτου τοϋ έτους 1197). 

7 . (στ. 1 8 - 2 2 ) . — 'Επειδή ό έκ Κρήτης σίτος κατεκρατήθη έπί τέσσαρα ετη, τά δε κ α τ ' 

έτος παρεχόμενα 48 νομίσματα έπί τρία έτη, οί κατακρατοΰντες τον σΐτον καί τά νομίσματα οφεί

λουν νά παραδώσουν ταΰτα (τ.έ. 700 Χ 4 = 2.800 μοδίους σίτου καί 48 Χ 3 — 144 νομίσμα

τ α ) πάραυτα είς τους μοναχούς τής Πάτμου, έστω καί αν ύπάρχη σχετική αντίθετος πρόσταξις '. 

Κατά ταΰτα, προ τετραετίας, ήτοι περί το 1171 /2 είχε σταματήσει ή καταβολή τοϋ σίτου, τ.έ. 

τότί έγένοντο βασικαί μεταβολαί έν Κρήτη, ώς ή διανομή των βασιλικών επισκέψεων, κλπ. (περί 

ών βλ. ανωτέρω, σχόλια έγγραφου υπ ' άρ. 21 ). 

θ. (στ. 21 - 22) : πάσης προστάξεως εναντιουμένης τή παροΰαη [. . .] άπρακτήσαι όφει-

λαύαης.— Ό ορός ούτος άπαντφ συχνάκις ε'ις έγγραφα τοϋ Μανουήλ, διά νά μή τεθή έν αμφιβάλω 

ή ίειχύς τής εκδιδομένης προστάξεως (πρβλ. S v o r o n o s , Resent, σελ. 373) . 

9. (στ. 2 5 ) . — Α ξ ί ζ ε ι νά ϋπογραμμισθή το γεγονός 8τι ή πρόσταξις αΰτη κατεστρώθη 8ιά 

χειρός τοϋ μεγάλου δρουγγαρίου [Ανδρόνικου τοϋ Καματηροϋ]. 

10. (στ. 2 7 - 3 0 ) : Περί τοϋ μεγάλου δρουγγαρίου ' Α ν δ ρ ό ν ι κ ο υ τοΰ Κ α μ α τ η -

1. Κατά τον Βίον τοϋ οσίου Λεοντίου, οτε ούτος μετέβη εις Κρήτην, τά μέν νομίσματα ήδύνχτο νά τά 

είσπραξη (ή τά είσέπραξεν) : Ιδού οί χρύσινοί σοι δέδονται... 'Αλλ' ό σίτος νποκεχράτητο. . . (βλ. ανωτέρω, 

σελ. *73). 



224 ΛΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΑΓΜΑΤΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΙΤΤΑΚΙΑ ΚΛΠ. 

ρ ο ΰ, ό όποιος καί Ιπικυροϊ το σωζόμενον άντίγραφον πρώτος κατά σειράν, βλ. Β ρ α ν ο ύ-

ση, Πρόσταξις Μανουήλ, σελ. 86 κέ .— Πρβλ. επίσης D a r r o u z è s , Tornikès, σελ. 44 κέ. 

11. (στ. 31 ) : Περί τοϋ πρωτοασηκρήτις Ν ι κ ο λ ά ο υ Ζ ω ν α ρ ά , βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η . 

Ινθ' άνωτ., σελ. 92. 

12. (στ. 33) : Περί τοϋ Θ ε ο δ ώ ρ ο υ Π α ν τ ε χ ν ή , βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , ενθ' άνωτ., 

σελ. 89 κέ. — Πρβλ. επίσης D a r r o u z è s , Tornikès, σελ. 50 κέ. 

13. (στ. 3 4 ) : Περί τοϋ Γ ε ω ρ γ ί ο υ Μ α γ γ ά ν η , βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , ενθ' άνωτ., 

σελ. 91 κέ. 
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πρόσταξις (στ. 11) Φεβρουάριος, ίνδ. β' 

[1214] 

Ό αυτοκράτωρ παρέχει φορολογικάς άπαλλαγάς είς τά δύο πλατνδια τής έν Πάτμω μονής. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. — Πρωτότυπον (άρχεϊον Μονής, άρ. 53). Χάρτης, χρώματος 

υπολεύκου προς το καστανόχρουν, κολληθείς μεταγενεστέρως μετ' άλλων δύο προστάςεων (βλ. 

άρ. 24 καί 39, αί όποϊαι αναφέρονται είς το αυτό θέμα), έπί χάρτου, συνολικών διαστάσεων 0,442 Χ 

0,292. "Η εκδιδομένη πρόσταξις, κολληθεϊσα δευτέρα κατά σειράν, εϊναι σχήματος πλαγίου ορθο

γωνίου, διαστ. 0,16x0,26. Γεγραμμένη επιφάνεια: 0,14 Χ 0,23. Περιθώρια αριστερή (0,015) 

καί δεξ.α (0,005).— Μελάνη : α') καστανόχρους Ιξίτηλος ή τοϋ κειμένου· β') διά κινναβάρεως το 

μηνολόγιον (στ. 11 - 12).— Γραφή ή τρέχουσα καί ατημέλητος των νοταριακών εγγράφων τοΰ Ι Γ ' 

αιώνος.— 'Ορθογραφία. Τονισμός ορθός. Πολλαί συντμήσεις.— "Ιχνη τριών καθέτων καί τριών 

οριζοντίων διπλώσεων.— Διατήρησις κακή : μελάνη έξίτηλος, ίδια κατά το άριστερόν τμήμα τοΰ 

έγγραφου, είς τάς διπλαισεις. Εις το τέλος τοΰ στ. 6 ϊχνη κινναβάρεως έκ τής διπλώσεως, 

Ελλείπει τμήμα άγραφου χάρτου είς το κάτω μέρος. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α μεταγενέστερα, έπί τοΰ χάρτου συντηρήσεως : α') αρ. 53 (χειρ Σακκελίω-

νος)· β') Γράμματα βασιλικά τοΰ μη πληροΰν κονμέρκιον και παν ότιοϋν έτερον βάρος τα πλατύδια 

(ήγουν καΐκια) τής Μ(ονής) ούτε έπηρεάζεσθαι \ άπα τους έν τω Μαιάνδρω βασιλικούς χελώ

νας, αλλ' ελευθέρους δεϊ τους Μοναχούς είναι τοϋ μεταφέρειν τάς εισόδους τών εκεί \ έν τφ 

Μαιάνδρω κειμένων μετοχιών αυτών κουμερκί(ων) καί παντός άλλου βασύακοϋ βάρους (χειρ 

Φλωρί^ου). 

ΕΚΛΟΣΕΙΣ- —MM, σελ. 165-166, άρ. 52. — D ö I g e r , Facsimiles, άρ. 44 (μερική έκδοσις 

τοΰ εγγράφου, στ. 1-3 καί 9 - 12). 

ΜΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — D ö Ι g e Γ, Regesien, άρ. 1687. — Τ ο ΰ α ΰ τ ο ΰ , Patrnos, σελ. 363 - 364. 

D ö 1 g e Γ - K a r a y a n n o p u l o s , Urkundeniehrp, σελ. 109, σημ. 4. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.— Ό αυτοκράτωρ ορίζει 6τι απαλλάσσονται παντός φόρου τα δύο π/.ατύδια 

τής έν Πάτμω μονής, οσάκις προσεγγίζουν είς τά παράλια τής 'Ανατολής (στ. 1-3), είς το εμπόρων 

της Άναίας καί των Φυγέλων, είς τα Λινοπεράματα καί τήν Σμύρνην, εις τά Παλάτια, το 'Ιερόν 

καί το Μελανούδιον καί είς πάσαν χώραν ύποκειμένην είς τδν αυτοκράτορα, ανεξαρτήτως τοΰ φορ

τίου των ή τοΰ εμπορίου το όποιον διεξάγουν (στ. 3 - 7 ).— Κατά ταΰτα, ό [δονξ] τοϋ θέματος των 

θρακησίων ή τοΰ θέματος Μυλάσης καί Μελανουδίου, καθώς καί οί κατέχοντες προνοίας είς τάς 

περιοχάς ταύτας, ουδόλως δικαιούνται νά απαιτούν φόρους ή νά φέρουν εμπόδια εις τά πλοία τοΰτα 

29 
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(στ. 7 - 8 ) . Κατάλογος δασμών (στ. 8 - 10). Συμφώνως προς τήν παροΰσαν πρόσταξιν, ή οποία 

καί θά παραδοθη είς τήν έν λόγω μονήν, τά δύο πλατνδια θα απολαύουν παντός είδους έξκουσίας 

(στ. 10 - 1 1 ) . — Μηνολόγιον (στ. 11 - 12). 

f Ή βα(σι)λ(εία) μον. τήν δεξιάν εκτείνονσα ταύτ(ης) και είς τ(ήν) εν τή νήσω 

τή Πάτμω ίδρνμ(ένην) σεβασμ(ίαν) μο(νήν) επ όνόμ(α)τι τον άγ(ίον) Ίω(άννου) 

τον Θεολόγ(ον) καί χείρα |- βο[ηθείας τοις] ενασκονμ(ένοις) αυτή όρέγονσα, Ινα 

και αντη τ(άς) εξ αντ(ών) εμπράκτ(ους) άντιλαμβάνη εύχ(άς), ηύδόκη(αεν) (ε)χειν 

αντ(ονς) | 3 έξκουσσεί(αν) παντοί(αν) είς τα εν τ(οίς) μέρεσι τ(ής) 'Ανατολής κα-

ταίροντα τούτ(ων) δύο πλατύδ(ια)· δθ(εν) και διορίζεται πάσης καί παντοίας 

εξκουσσεί(ας) |4 (ε)παπολαύ(ειν) αυτά, οσάκις αν ερχωντ(αι) καί έλλιμενίζωσι 

τοις εν τή' Ανατολή παραλί(οις) μέοεσιν, είτε εν αυτά) τώ έμπορίω τ(ής) | 5 ' Ave ας 

και των Φνγέλ(ων), είτε τ(οϊς) Αινοπεράμα(σι) καί τή Σμύρνη, εϊτε καί εν τ(οΐς) 

Παλατί(οις) καί τώ Ίερώ καί αύτώ τώ Μελανονδ(ίω) καί τ(αϊς) |° λοιπ(αις) παραι-

γ(ιαλίαις) [χ]ώραις τ(ής) βα(σι)λ(είας) μον, καν δποϊ(ον) άρα καί επιψερωντ(αι) 

φόρτον καί ήντιναοΰν πραγματεί(αν) μεταχειρίζωντ(αι)· καί |7 μήτε π(αρά) των 

κ(α)τ(ά) καιρούς κρατούντ(ων) εν τώ θέ(μα)τ(ι) τ(ών) Θρακησί(ων) καί τώ θέ-

(μα)τ(ι) Μυλάσης καί Μελανονδ(ίον), μήτε μ(ήν) π(αρά) τών εχόντ(ων) προ

νοίας,) | 8 μήτε [μή]ν τών [εν τοις παραιγιαλί](οις) μέρεσι καί ετέρ(ων) εμποδί-

ζεσθαι δλ(ως) καί άπαιτεϊσθ(αι) το τυχόν χάριν σκαλιατ(ικον), κομμερκ(ίου), κα-

ταρτι(ατικον), | 9 [άντιν]αύλ[ον, εκ]βλητικ(ίου), εμβλητ(ικί)ον, πρατ(ικίον), με

τρητή ίου), κανισκ(ίον), έκπροσωπικ(ί)ου, διαβατ(ικοϋ) καί έτέρ(ου) ζητήματο(ς) 

καί κεφαλαίου όποιουδήτινο(ς), |1 0 οϊα[δή]π[ο]τ[ε] τούτ(ων) όφειλόντ(ων) άπα 

τών τοιούτ(ων) τής μο(νής) δυο πλατυδ(ίων) καί διατηρεϊν ταΰτα καθόλου ανεπη

ρέαστα καί πάσης | " [δημοσιακής συζητήσεως ανενόχλητα], τή εμφαν(εία) τής 

παρούσ(ης) προστά(ξεως) τής βα(σι)λ(είας) μου, ήτις καί προσέσται τώ μέρει 

τ(ής) αντ(ής) μο(νής) είς άσφάλ(ειαν) 

μη(νί) ν! Φε(β)ρ(ουαρίω), (ίνδικτιώνος) β' f 

I f » ; βασιλεία μον τήν δεξιάν : [ή βασιλεία /toi'/ τήν δεξιάν MM : [ή βατιλεία μον χψ δεξιάν] D | ΙΙάτμοι 

A D : Πάτμον MM || 2 βο[ηθείας τοίς] ένασκονμένοις : [βοηθείας τοις ένα]σκονμένοις MM D | εμπράκτονς 

A D : εμηράκτως MM || 3 έξκονσαείαν παντοίαν : [έξκονσσείαν] παντοίαν MM : [έξκονσσείαν παντοία]ν D | 

μέρεσι A D : μέοεσιν MM || 5 Άνέας : [Άναί]ας MM || 6 παραιγιαλίαις χώραις : πάσαις ταίς χώραις MM || 

7 μήτε παρά τών κατά καιρούς κρατούντων έν : μή έν MM || 8 μήτε μψ τ&ν έν τοις παραιγιαλίοις 

μέρεσι : εν τοίς [τοιούτοις] μέρεσι MM || 9 άντιναύλου : om. MM D | εκβλητικίου, εμβλητικίον : [εκ]βλψι-

κίου, έκβλψρικίου MM : . . . τικί]ου ; D | διαβατικού A D : διαβατικίον MM || 10 οιαδήποτε τούτων όψειλόν-

των άπα : om. MM D || 11 [δημοσιακής συζητήσεως άνενάχλ.ψα] : [καί παντοίας έξκονσαείας έπαπολανειν] 

MM D Ι αυτής A D : τοιαύτης MM 
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Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.— 1. Το εγγραφον τοϋτο (τοΰ έτους 1214) θεωρείται 

ώς το παλαιότερον σωζόμενον δείγμα προστάγματος ή ορισμού ( D ö l g e r , Schatzkammer, 

σελ. 20). Τοϋτο φέρει βεβαίως τά γνοίρίσματα ενός όρισμοϋ (τ.έ. σχήμα πλαγίου ορθογωνίου, 

γραφήν άτημέλητον κλπ. ). Έ ν τούτοις όφείλομεν νά έπισημάνωμεν οτι : αί ) το εγγραφον τοϋτο 

χαρακτηρίζεται ώς πρόσταξις (στ. 11) καί ουχί ώς πρόσταγμα ή ορισμός· β') τον αυτόν χαρακτη

ρισμών (πρόσταξις) φέρει καί έτερον εγγραφον τοϋ πατμιακοϋ αρχείου κατά πολύ παλαιότερον, 

το ανωτέρω εκδοθέν υπ" άρ. 22 (τοΰ έτους 1176), μή σωζόμενον έν πρωτοτυπώ (στ. 10, 22 : πρό

σταξις, στ. 23 - 24 : ή παρυϋσα τής βασιλιάς μου πρόσταξις άντιοτοαφήσεται τή [...] μονή 

[. . .] άρκέσουαα ταύτη και αντί χρυσοβονλλου γραφής. Άλλ' έν στ. 28, ό έπικυρών το σύγχρονον 

τοΰ πρωτοτύπου άντίγραφον, χαρακτηρίζει το εγγραφον ώς πρόσταγμα ), ώς καί άλλα έγγραφα 

τοΰ IB' αιώνος (πρβλ. π.χ. Ζ e ρ ο s, JGR, τόμ. Α', σελ. 387, 429). 

2. Μεταξύ τών έγγραφων τοΰ Θεοδώρου Α' Αασκάρεως, τά οποΖαί έφθασαν μέχρις ημών 

(καί τα όποια αναγράφει ό Dölger εις τήν οίκείαν θέσιν τών Regesten), το ένταΰθα έκδιδόμενον 

είναι το μόνον δπερ διασώζει μηνολ^όγιον ι δ ι ο χ ε ί ρ ω ς γραφεν υπό τοϋ αύτοκράτορος τούτου. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ.— Το έκδιδόμενον εγγραφον φέρει τήν χρονολογικήν 

ενδειξιν : μηνϊ Φεβρουαρίω, ίνδικτιώνος β'. 'Εσωτερικά τεκμήρια, ώς ή μνεία λιμένων τής Μικρας 

Ασίας καί παραλλήλως ή άποσιώπησις τών νήσων τοΰ Αιγαίου καί της προσεγγίσεως τών 

πλοίων εις τήν Κωνσταντινούπολη*—περί ών γίνεται λόγος ε'ις προγενέστερα περί τών πλοίων της 

Πάτμου έγγραφα (ώς το ύπ' αριθ. 9, στ. 25 - 26, καί το ύπ' άρ. 11, στ. 20) — πείθουν οτι τό εγγρα

φον τοΰτο απελύθη μετά τό 1204, ύπό αύτοκράτορος τής Νικαίας. Ά φ ' ετέρου, ορισμός 'Ιωάννου 

τοϋ Βατατζή (κατωτέρω, άρ. 24, στ. 1-2) παραδίδει οτι ό πενθερος αύτοΰ, τ.ϊ. ό Θεόδωρος Α' δ 

Λάσκοφις, εϊχε παραχωρήσει είς τήν μονήν Πάτμου έξκουσίαν δύο πλατυδίων. Πρόκειται προφανώς 

περί τής εκδιδομένης ένταΰθα προστάξεως, ή οποία, κατά ταΰτα, απελύθη ύπό Θεοδώρου Α' τοϋ 

Λασκάρεως. Είς τά έτη τής βασιλείας αυτοΰ (1205 - 1224) έν μόνον έτος συμπίπτει προς δευτέραν 

ίνδικτι.ώνα, τό 1214. 

ΣΧΟΛΙΑ.— 1. Τό περιεχόμενον τοϋ εκδιδομένου εγγράφου εϊναι λίαν σημαντικόν διά τήν 

άκριβιεστέραν γνώσιν τών έπί τής μικρασιατικής παραλίας εδαφών, τά όποια δντως εύρισκοντο 

υπό τόν Θεόδωρον Α' Λάσκαριν τό 1214 '. 'Εκ τής απαριθμήσεως τών λιμένων, έ'νθα δύνανται νά 

προσορμίζωνται τά πλατύδια τής Πάτμου, συνάγεται οτι ό στόλος τοΰ Θεοδώρου τοΰ Α', ό τετα

γμένος τήν φύλαξιν τών παραλίων τής Μικρός Ασίας, ήτο ήδη εις θέσιν νά έλέγχη τήν περιοχήν 

ταύτην (άπό Σμύρνης καί Λινοπεραμάτων μέχρι Μελανουδίου καί Ίεροϋ), έν ώ αί οδοί αί άγουσαι 

άπό Κωνσταντινουπόλεως είς Εϋξεινον ΙΙόντον ή είς Θεσσαλονίκην, 'Ελλάδα, ΙΙελοπόννησον, 

εις διαφόρους νήσους, Κρήτην, Ίταλίαν κλπ., εύρισκοντο εισέτι ύπό τον ελεγχον Βενετών ή Σταυ

ροφόρων 2. 

1. Περί των γεγονότων τών πρώτων ετών της βασιλείας τοϋ Θεοδώρου Α' Λασκάρεως βλ. ανωτέρω, Εισα

γωγή, σελ. *85 κέ. 

2. Πρβλ. περί τούτου A h r w e i l e r , Byzance et la mer, σελ. 309. 
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Αξίζει νά παρατηρηθή οτι, έν τω εγγράφω τούτω, οί ανήκοντες είς τόν θεόδωρον Λάσκαριν 

σημαντικώτεροι λιμένες τής Μικρός Ασίας μνημονεύονται κατά γεωγραφικάς ενότητας (στ. 4 : 

εϊτε. . . εϊτε. . . είτε. . . ), αϊ όποιαι δεν άκολουθοΰν ένιαίαν σειράν άπό βορρά προς νότον ή άπό 

νότου προς βορραν : 

Λ' ένότης : Άναία - Φύγελα (κείμενα είς τό κεντρον τής μικρασιατικής ακτής)· 

Β' ένότης: Λινοπεράματα - Σμύρνη (κείμενα βορειότερον τών ανωτέρω)' 

Γ' ένότης: Παλάτια -'Ιερόν - Μελανούδιον (κείμενα νοτιώτερον τής Άναίας)· 

Δ' ένότης : και λοιπαι χώραι (μή προσδιοριζόμεναι, πιθανόν όλιγώτερον σημαντικαί τών 

ανωτέρω καί ουχί άξιαι ιδιαιτέρας μνείας). 

2.— Ή γενική διατύπωσις καί τό δλον ϋφος τής εκδιδομένης προστάξεως, ή όποια είναι τό 

πρώτον έκ τών μετά τό 1204 απολυθέντων έγγραφων, τών άφορώντων εις τά πλοϊα τής έν Πάτμω 

μονής, διαφέρει ουσιωδώς τής διατυπώσεως τών προγενεστέρων αναλόγων έγγράφοιν τοΰ ΙΑ' καί 

IB' αιώνος. Εις εκείνα π.χ. έμνημονεύετο πάντοτε ή χωρητικότης τοϋ πλοίου είς ο παρείχοντο φορο-

λογικαί άπαλλαγα'ι (βλ. ανωτέρω, άρ. 7, 8, 9,11 ). Πριν ή Ιπιτραπή ό πλους των, προηγεϊτο εξαμος 

τοΰ σκάφους έκ μέρους υπαλλήλων τοΰ σεκρέτου τής θαλ.άσσης, ώστε νά διακριβωθή αν δντο^ς ή 

χωρητικότης τοϋ παραδιδομένου πλοίου άνταπεκρίνετο είς τήν παραχωρηθεϊσαν ύπό τοΰ αύτοκρά

τορος έξκουσίαν κλπ. Μετά τό 1204 αί διαδικασία', αύται άπλοποιοΰνται. Δεν μνημονεύεται ειμή 

μόνον ό αριθμός τών πλοιαρίων εις â χορηγοΰνται φορολογικαί άπαλλαγαί καί ενίοτε οι λιμένες, 

ένθα δικαιοΰνται νά προσορμίζωνται τά πλοία ταΰτα. 

Περί τοΰ δρου πλ.ατύδια βλ. ανωτέρω, σελ. *90, σημ. 2. 

3. (στ. 4 κέ. ).— Περί της φύσεως, τής οργανώσεως καί τοΰ τρόπου λειτουργίας τών βυζαντινών 

λιμένων (εμπόρια, σκάλαι κλπ. ) βλ. A h r \ν e i 1 e r, L'escale dans le monde byzantin, σελ. 173 κΙ. 

4. (στ. 4) : τοις h τή 'Ανατολή παραλίοις μέρεσι.— Διά τοϋ γεωγραφικού opou Ανατολή 

δηλοΰται, ώς γνωστόν, ή Μικρά 'Ασία (πρβλ. Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Π ο ρ φ υ ρ ο γ έ ν ν η τ ο υ , 

Περί θεμάτων, κεφ. Α', σελ. 60).— Ό Θεόδωρος Α' Λάσκαρις καλείται ύπό τών σύγχρονο« 

του βασιλεύς τής Ανατολής (βλ. Μιχαήλ Χωνιάτην, τόμ. Β', σελ. 149 καί 354). 

5. (στ. 5) : ή Άναία.— "Εκείτο νοτίως τής Εφέσου καί IvxvTt τής Σάμου, ταυτίζεται δε 

προς τό σημερινόν Qadi - Kalesi. Ύπήρξεν εις τών άξιολογωτέρων λιμένοιν τής μικρασιατικής 

παραλίας, ιδία κατά τόν ΙΓ' αιώνα, καίτοι διετέλεσεν όρμητήριον πειρατών (πρβλ. L e m e r 1 e, 

Émirat dWydin, σελ. 16 κέ.— βλ. καί C h a r a n i s έν Annuaire de l 'Institut de Philologie 

et d'Histoire orient, et slaves 10 (1950), σελ. 127 - 136). Πλείονα τοΰ ενός έγγραφα τοΰ αρχείου 

τής Πάτμου μνημονεύουν ταύτην. 

6 . (στ. 5) : τά Φνγελα.— ΙΙερί τών Φυγέλων, τά όποια έκειντο ουχί μακράν τής Άναίας, 

παρά τό σημερινόν Kush - Adasi, βλ. ανωτέρω, σελ. 117. 

7 . (στ. 5) : τά Λινοπεράματα.— Ταΰτα έκειντο είς τό στενόν έναντι τής Χίου, τό σημερι

νόν Saquiz - Bogaz, καί ταυτίζονται, κατά τήν Ahrweiler, προς τό μνημονευόμενον είς τά έγγραφα 

τής Νέας Μονής Χίου Πέραμα. Τά Λινοπεράματα ή Πέραμα ήσαν ασφαλώς άπό τοΰ ΙΓ ' αιώνος 

ή κυρία σκάλα τής χερσονήσου τών Ερυθρών, παρά τό σημερινόν Τσεσμέ (βλ. A h r w e i l e r , 

Bymnce et la mer, σελ. 52 κέ.). 

8. (στ. 5) : Σμύρνη.— Περί της Σμύρνης καί τής ιδιαζούσης σημασίας της κατά τόν ΙΓ" 

αιώνα βλ. διεξοδικώς A h r w e i l e r , Smyrne, σελ. 2 - 204. 
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9. (στ. 5) : τά Παλάτια.— Μεσαιωνική καί μεταβυζαντινή ονομασία τής πόλεως Μιλήτου 

(τής οποίας ή μητρόπολις διετήρει τήν πάλαιαν όνομασίαν). Μετά τών Παλατιών (κάατρον ή σκάλα), 

σημερινόν Balat ή Balasdziq (πρβλ. T o m a s c h e k , Historische Topographie, σελ. 36 κέ.), 

ή εν Πάτμω μονή ευρίσκεται είς στενήν έπικοινωνίαν, ιδία άπό τοϋ ΙΓ ' αιώνος καί έξης, οτε άπο-

κτόί μετόχια καί κτήσεις εκεί πλησίον. Συχνάκις μνημονεύεται είς έγγραφα τής μονής ή μητρόπολις 

Μιλήτου (βλ. π.χ. ανωτέρω, σελ. 8 κέ. ). Περί της περαιτέp6J τύχης τών ΙΙαλατίων βλ. Λ h r w e i-

1 e r, Byzance ei la mer (πολλαχοΰ είς τό εύρετήριον)· πρβλ. ωσαύτως N i c o l , Last Centu

ries, σελ. 88 κέ. Πρβλ. καί λ. Balat ύπό Υ. P e r r y έν Encyclopaedia of Islam. Τά Παλάτια 

ταϋτα (ή Μίλητος) δεν πρέπει νά συγχέωνται προς τά «κατά τον Κούκονλον Παλάτια», ήτοι 

αύτοκρατορικάς κτήσεις τής ενορίας Κουκούλου, κειμένας είς τό νοτιοδυτικόν τμήμα τής κοιλάδος 

τοΰ Μεμανιωμένου ( A h r w e i l e r , Smyrne, σελ. 61 κ.ά. )" εις τήν σύγχυσιν καί άνακρίβειαν 

ταυτην ύπέπεσεν ό D ö l g e r (Regesten,, άρ. 1797, 1818 κλπ.). 

10. (στ. 5) : ο λιμήν τοϋ Ίεροΰ.— Ό λιμήν ούτος, ένθα εΐχεν ίδρυθή άξιόλογον φρούριον 

έπί, Αλεξίου τοΰ Α' (βλ. A h r w e i l e r , Les forteresses construites en Asie Mineure face 

à C invasion seldjoucide, Akten τοϋ Μονάχου, σελ. 184), εκείτο παρά τήν Μίλητον, έταυτίσθη 

δε ύπό τοΰ L. R o b e r t προς τά Δίδυμα (βλ. Helleniea 11 /12, 1960, σελ. 490 κε. ). Τό 'Ιερόν 

τοϋτο όφείλομεν νά άντιδιαστείλωμεν προς τό 'Ιερόν τοΰ Βοσπόρου, τό όποιον ήλεγχε τήν εϊσοδον 

ε'ις τόν Εϋξεινον Πόντον (βλ. A h r w e i l e r , L'escale, σελ. 168-169). 

11. (στ. 5) : τό Μελανοϋδιον.— Τό Μελανούδιον ταυτίζεται προς τήν Ήράκλειαν Λάτμου, 

τό σημερινόν Kapu - Kiri, καί ουχί προς τήν Mendelia, ώς είχε παλαιότερον ύποστηριχθή (πρβλ. 

C. W e n d e l , Planudea, BZ 40, 1940, σελ. 442-443) . 

12. (στ. 7) : τό θέμα τών Θρακησίων.— Ώ ς γνωστόν, τό θέμα τοϋτο, ένθα εκείτο ή Σμύρνη, 

συγκατελέγετο παλαιόθεν μεταξύ τών άξιολογωτέρων θεμάτων τοϋ βυζαντινού κράτους ( A h r w e i 

l e r , Smyrne, σελ. 123 κέ. ). Έ π ί 'Ιωάννου Β' Κομνηνού ήρχισεν άναδιοργάνωσις τών θεμάτων, 

ή οποία έπερατώθη έπί Μανουήλ Κομνηνοΰ (πρβλ. καί Z a k y t h i n o s , Despotat de Morée, 

τόμ. Β', σελ. 50 κέ. — A n g o I d , Nicaca, σελ. 246 κε.). Συμφώνως προς τήν νέαν όργάνωσιν, 

τό θέμα τών Θρακησίων περί τό 1213 περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, τήν Σμύρνην καί τήν Άναίαν, 

είχε δε πρωτεύουσαν τήν "Εφεσον, βραδύτερον δε ϊσως τήν άποσπασθείσαν έπί τι διάστημα Φιλα-

δέλφειαν (βλ. A n g ο 1 d, ενθ' άνωτ., σελ. 247) ]. Τό διατελέσαν άνεξάρτητον θέμα τοϋ Μαιάν

δρου 2 τό 1213 υπάγεται ύπό τήν δικαιοδοσίαν τοΰ δούκας τοΰ θέματος τών Θρακησίων (πρβλ. 

1. Κατά τον A n g o l d (Nicaea, σελ. 247), είς το θέμα τών Θρακησίων άνήκεν επίσης το 1213 ή χώρα 

Πιργίου και Καλόης. Τοϋτο συνάγει ούτος έξ έγγραφου της μονής Λεμβιωτίσσης (MM, τόμ. Δ', σελ. 154) 'Αλλά 

τό εγγραφον τοϋτο, ένθα μνημονεύεται ό δοΰξ τοΰ θέματος τών Θρακησίων καί τής χώρας Πυργίου καί Καλόης 

Θεόδοτος ΚαλόΟετος, χρονολογείται, ώς ορθώς παρετήρησεν ό D o l g o Γ (Chronologisches und Prosopogm-

phisches, σελ. 291 κέ.) είς το έτος 1259 (περί τοϋ Θεοδότου Καλοθέτου βλ. κατωτέρω, σχόλια είς εγγραφον ΰπ' 

άρ 27). Κατά ταύτα ή χώρα Πυργίον και Καλόης εύρίσκετο ασφαλώς ύπό τήν δικαιοδοσίαν τοϋ δονκος τοϋ θέματος 

τώ« Θρακησίων τ& 1259, πιθανόν 8έ καί ένωρίτερον, άλλα τοϋτο δέν είναι απολύτως βέβαιον. Περί τοΰ Πυργίου 

βλ L e m e r l e , Emirat d'Aydin, σελ. 21, σημ. 2. 

2. Κατά τήν A h r w e i l e r (Smyrne, σελ. 137, σημ. 87) τα θέμα Μαιάνδρου ΰποδηλοΐ μάλλον φορο-

λογικήν τίνα περιφέρειαν, ύπαγομένην ύπό το θέμα τών Θρακησίων. Κατά τήν γνώμην μου, ενίοτε ή χρήσις τών 

ορών θέμα, χώρα, κατεηανίκιον εις έγγραφα της εποχής ταύτης γίνεται άνευ ιδιαιτέρας διακρίσεως, σημαίνουσα 

συνήθως καί διοικητικήν τίνα ΰποδιαίρεσιν άναγομένην £σως είς προγενεστέρας υποδιαιρέσεις. 
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D a r r o u z è s - W i l s o n , Hiéra, σελ. 1 3 - 1 4 ) . Έ π ί Βατατζή δέ τοϋτο ανήκει κανονικώς 

είς τό θέμα τών Θρακησίων, ώς συνάγεται έκ τοΰ αρχείου τής μονής 'Ιεράς (Hiéra, σελ. 20 - 21 ). 

Κατά ταΰτα τό νέον θέμα τών Θρακησίων, κατά τόν Ι Γ' αιώνα, έξετείνετο προς βορραν καί ανατο

λάς μέχρι τοΰ θέματος τών Νεοκάστρων (ένθα α'ι πόλεις Χλιαρά, Πέργαμον, βραδύτερον δέ Μαγνη

σία καί Σάρδεις), προς νότον δέ μέχρι τοΰ θέματος Μυλάσης καί Μελανουδίου, περί ού κατωτέρω 

(πρβλ. καί A h r w e i l e r , Smyrne, σελ. 127). 

13. (στ. 7) : τό θέμα Μυλάσης και Μελανουδίου.— Τοΰτο μνημονεύεται διά πρώτην φοράν 

έπί Μανουήλ Κομνηνού (τό 1143) καί δή μετά τήν διάλυσιν τοΰ θέματος τών Κιββυραιωτών (πρβλ. 

A h r w e i l e r , Smyrne, σελ. 130). Περιελάμβανε τήν περιοχήν τής νοτιοδυτικής Μικρας Ασίας, 

νοτίως τής κοιλάδος τοΰ Μαιάνδρου, άπηρτίσθη δέ έκ τής συγχωνεύσεως τμήματος τοΰ παλαιοΰ 

θέματος τών Θρακησίων καί τοΰ τών Κιβυρραιωτών (βλ. A n g ο Ι d, Nicaea, σελ. 248). Άπηρ-

τίζετο κυρίως έκ τής περιοχής τής Μιλήτου, έξετείνετο δε νοτίως μέχρι τοΰ κατεπανικίον τής 

Λαρύμνης, έναντι τής Ρόδου '. Ή επίσκεψις τοΰ Σαμψών έκειτο είς τάς έκβολάς τοΰ Μαιάνδρου. 

(Είς τήν μικρασιατικήν παραλίαν ύπήρχον πολλαί επισκέψεις, ήτοι κτήσεις μελών τής αυτοκρατο

ρικής οικογενείας 2, κυρίως άφ' δτου τοπικοί άρχοντες ένυμφεύθησαν μέλη αυτής ). Περί τών τοϋ 

Σαμψύιν βλ. άναλυτικώτερον σχόλια ε'ις εγγραφον ύπ' άρ. 24. Κατά τάς αρχάς τοΰ ΙΓ ' αιώνος άνή

κεν είς τό θέμα Μαιάνδρου (βλ. D a r r o u z è s - W i l s o n , Hiéra, σελ. 14 - 15), άλλα βρα

δύτερον προσηρτήθη είς τό θέμα Μυλάσης καί Μελανουδίου. Κατά τά ανωτέρω, οί μνημονευόμε

νοι έν τώ έκδιδομένφ εγγράφω λιμένες ύπήγοντο είτε είς τό θέμα Μυλάσης καί Μελανουδίου, ε'ίτε 

είς τό θέμα τών Θρακησίων. Χάρτην τών θεμάτων βλ. παρά A n g ο 1 d, Nicaea, σελ. 242. Περί 

τών δουκών τοΰ θέματος τών Θρακησίων βλ. A h r w e i l e r , Smyrne, σελ. 130 κέ. Περί τών 

δουκών τοΰ θέματος Μυλάσης καί Μελανουδίου βλ. αυτόθι, σελ. 128. 

14. (στ. 7) : μήτε [...] παρά τών εχόντων προνοίας]. . .] εμποδίζεσθαι κλπ.— Ώ ς ελέχθη 

εν τη Εισαγωγή (βλ. ανωτέρω, σελ. *95), ό Θεόδωρος Α' καί ό Ιωάννης Βατατζής εΐχον παραχω

ρήσει ευρείας εκτάσεις, κειμένας παρά τά παράλια της Μικρας Ασίας, εις στρατιώτας ώς προνοίας, 

Ώ ς φαίνεται έκ τών έγγραφων τοϋ ΙΓ' αιώνος, ούτοι συχνάκις παρηνώχλουν διά παράτυπων απαι

τήσεων τους μοναχούς ε'ίτε τής Πάτμου ε'ίτε τής Λέμβου κλπ. Διά τοΰτο καί μνημονεύονται ενίοτε 

εις έγγραφα της εποχής (πρβλ. π.χ. άρ. 25, στ. 17 - 18, άρ. 26, στ. 21). 

1. 'Αξίζει να μνημονευθή 8τι ό τελευταίος ή εις τών τελευταίων μητροπολιτών τής Μιλήτου, προ τής τουρ

κικής κατακτήσεως, ονόματι Συμεών (circa 1356) ήτο ταυτοχρόνως νπέρτφος «αί πρόεδρος Μνλάααου (βλ. D. 

P o l e m i s , An unknown Metropolitan of Miletus, RBB 29, 1971, σελ. 310). Ό γλωσσικός τύπος Μυλάα-

ΰον, αντί τοΰ κανονικοϋ Μυλάαης δεν αποτελεί μοναδικον παράδειγμα εις κείμενα τής εποχής· πρβλ. θαλάοΌον 

(αντί θαλ.άσσης) Χ.Λ., καθώς καί Λαρίαου (αντί Λαρίαης) παρά Κεκαυμένω (έκδ. Wassilievsky καί Jernsted, 

σελ 73ΐ6' είς τήν ϊκδοσιν Litavrin, σελ. 26628, διωρθωμένον, άνευ λόγου, Λαρίόης). 

2. Π.χ. τα κατά τον Κούκουλον Παλάτια, ή Πέτρα, κλπ., περί ών βλ. A h r w e i l e r , Smyrne, σελ. 

63 - 64. 
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ορισμός (στ. 5 καί 9) 'Απρίλιος, ίνδ. β' 

[1244] 

Ό αυτοκράτωρ έπικυρών άνανεοΐ προγενεστέρους ορισμούς περί φορολογικής απαλλαγής 

τών δύο πλατυδίων τής εν Πάτμω μονής. 

ΠΑΡΑΑΟΣΙΧ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.— Πβωτότνπον (άρχεϊον Μονής, άρ. 53). Χάρτης, χρώ

ματος ύπολεύκου προς τό καστανόχρουν.— Διαστάσεις: 0,108x0,25. Γεγραμμένη επιφάνεια : 

0,09 Χ 0,24. Περιθώριον αριστερά (0,01 ).— Μελάνη : α' ) μαύρη, ή τοΰ όλου κειμένου' β' ) διά 

κινναβάρεως τό μηνολόγιον (στ. 10)' γ ' ) μαύρη βαθεϊα ή τής υπογραφής Δημητρίου τοϋ Τορνίκη 

(στ. 11).— Γραφή ΙΓ' αιώνος.— 'Ορθογραφία. Τονισμός ορθός. Συνήθεις συντμήσεις. "Ιχνη πέντε 

καθέτων καί μιας οριζόντιας διπλώσεως.— Διατήρησις μετρία : σχισμαί όφειλόμεναι είς παλαιο

τέρας διπλώσεις, έξίτηλα έκ της νοτίδος γράμματα' ελλείπει τμήμα χάρτου είς τό κάτω μέρος 

δεξιά.— Τό εγγραφον έκολλήθη μεταγενεστέρως, τρίτον κατά σειράν, μετ' άλλων δύο προστάξεων 

(τών ύπ' άρ. 39 καί άρ. 23) έπί χάρτου συντηρήσεως. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α επί τοΰ χάρτου συντηρήσεως (βλ. ανωτέρω, εγγραφον ύπ' άρ. 23). 

EKAOSIS- — MM, σελ. 183, άρ. 6 6 . ~ D ö l g e r , Facsimiles (μερική έκδοσις, στ. 1-3 καί 

8-11) . 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — D ö l g e r , Hegesten, άρ. 1783. — Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ , Patmos, σελ. 350 καί 365. 

Ι1ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ.— Τά δύο πλατύδια τής έν Πάτμω μονής έ'χουν πλήρη φορολογικήν 

άπαλλαγήν, δυνάμει διαφόρων ορισμών τοΰ άοιδίμου αύτοκράτορος [Θεοδώρου Α' τοΰ Λασκάρεως] 

καί πενθεροΰ τοϋ νΰν βασιλεύοντος καί αύτοΰ τοϋ αύτοκράτορος ['Ιωάννου Γ' Δούκα Βατατζή] 

(στ. 1 - 2).— Επειδή δμως ύπό τών κρατούντων σκάλας τινάς, καί δή έκ μέρους τοΰ οικείου τοΰ 

βασιλέως, πιγκέρνη καί δούκας τοΰ θέματος τών Θρακησίοιν 'Ιωάννου Κομνηνού τοΰ Καντακου-

ζηνοΰ, παρενοχλούνται τά πλατύδια τής μονής καί οί έν αΰτοϊς, οί μοναχοί έζήτησαν έπικύρωσιν 

καί. άνανέωσιν της έξκουσίας (στ. 3 - 5).— Διά τοΰ παρόντος έπικυροΰνται οί προγενέστεροι ορι

σμοί περί εξκουσίας τών δύο τούτων ιτλατυδίων καί ορίζεται δπως μήτε ό μνημονευθείς δούξ, μήτε 

οί κρατούντες το κομμέρκιον τής Άναίας ή τά£ σκάλας τών Παλατιών, τής Στροβίλου, τής 'Εφέ

σου, τοϋ Μελανουδίου καί τοϋ Σαμψών παρενοχλώσι τά μνημονευθέντα πλατύδια (στ. 5 - 8) .— 

"Ο ορισμός ούτος έπεδόθη εις τήν μονήν (στ. 9) .— Μηνολόγιον (στ. 10).— 'Υπογραφή Δημητρίου 

τοΰ Τορνίκη (στ. 11). 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.— ..διαφόρους ορισμούς τον τε άοιδίμου [ . . . ] πενθεροΰ 

τής βασιλείας μον [ . . . ] καί αύτήϊς δή τής βασιλείας μου (στ. 1) : 'Εκ τών αορίστως μνημονευο-
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μένων ένταΰθα διαφόρων ορισμών Θεοδώρου Α' τοΰ Λασκάρεως καί 'Ιωάννου Γ' τοΰ Βατατζή, 

γνωστά εϊναι : α') σφζομένη πρόσταξις Θεοδώρου Α' τοΰ Λασκάρεως τοΰ 1214 (βλ. ανωτέρω, 

άρ. 23)' β') μή διασωθέν, άλλα μνημονευόμενον εγγραφον τής συζύγου 'Ιωάννου τοΰ Βατατζή 

Ειρήνης υπέρ τών πλοιαρίων της ΙΙάτμου (βλ. κατοντέρω, άρ. 33, στ. 3), τό όποιον όμως δεν γνω-

ρίζομεν πότε απελύθη. 

f Έπει το μέρ(ος) τ(ής) κ(α)τ(ά) τήν νήσον Πάτμον διακειμ(έ)ν(ης) σε-

(βασμίας) μο(νής) τον ήγαπημ(έ)νον Θεολόγ(ον) κέκτηται οιαφόρ(ονς) δρι-

σμ(ονς) τον τε άοιδίμον βασ(ι)λ(έως) ανθ(έν)τ(ου) και πενθ(ε)ρ(οϋ) τ[ής] \2 βα-

σ(ι)λ(είας) μον και αντ(ής) δη τ(ής) βασ(ι)λ(είας) μον έπ* εξκονσσεία παντελεΐ 

τών δύο πλατνδί(ων) αντ(ής), ενρίσκονσι δέ οι εν τ(οϊς) τοιοντ(οις) πλατνδί(οις) 

αν(θρωπ)οι τ(ής) μο(νής) οχλήσ(εις) άπ(ο) τών |3 τάς παραιγιαλίονς σκάλας κρα-

τονντ(ων) καί παρ' αύτοΰ δη τον μέρ(ονς) τοϋ οί(κείον) τή βασ(ι)λ(εία) μον πιγ-

κέρ(νον) δονκος τον θέμ(α)τος τών Θρακη(σίων) κνρ Ίω(άννον) Κομνην(ον) 

τον Καντακονζην(ον)· | 4 καί δια τοϋτο έδεήΟη το μέρος τ(ής) τοιαντ(ης) μο(νής) 

καί ετ(έ)ρον όρισμ(οΰ) τ(ής) βασ(ι)λ(είας) μον, έπικνροϋντος μ(εν) καί τ(ονς), ώς 

εϊρητ(αι), προσόντ(ας) αντή όριαμ(ονς), διακελενομ(έ)ν(ον) δε καί \6 είς τ(ό) έξης 

τ(ής) αντ(ής) επαπολ,αν(ειν) έξκονσσεί(ας) τ(ά) ταύτ(ης) πλατνδ(ια)· ή βασ(ι)-

λ(εία) μον, τ(ής) δεήσ(εως) αντ(ον) έπακονσασ(α), διορίζετ(αι) δια τον παρόν

τος αντ(ής) δρισμ(ον) εχειν τ(ά) | 6 τοιαντα πλατνδ(ια) τήν ην και πρότ(ε)ρ(ον) 

εϊχον εξκούσσει(αν) καί μήτε παρά τον οί(κείον) τή βασ(ι)λ(εία) μον πιγκέρν(ον) 

κνρ Ίω(άννου) Κομνην(οϋ) τον Καντακονζην(οϋ), μήτε παρ' έτερον κρατούντος 

|7 το κομμέρκ(ιον) τ(ής) Άναί(ας) ή καί αντ(άς) τ(άς) σκάλ(ας) τών Παλα-

τ('ιων), τ(ής) Στροβήλ(ον), τ(ής) Έφέσον καί τάς λοιπ(άς) παραλ[ί]ονς ενρί-

σκ(ειν) δ]ι]ασεισμ(ον) τινά ή δχλησ(ιν) καί έν τώ Μελαν(ονδίω) | 8 καί τον Σαμ

ψών κ(α)τ(ά) τάς περιλήψεις τών, ώς εϊρητ(αι), προσόντ(ων) τή τοιαύτη μονή δρι-

σμ(ών) τον τε άοιδίμον βασιλέ(ως), ανθ(έν)τ(ον) καί πενθ(ε)ρ(ον) τ(ής) βασ(ι)-

λ(είας) μον καί αντ(ής) τ(ής) βασ(ι)λ(είας) μον | 9 έπί τούτω γ(άρ) έγεγόνει τή 

διαληφθείση μο(ν)ή τον ήγαπημ(έν)ον Θεολόγον, τή είς τ(ήν) [Π]άτμον καί ο πα

ρών τ(ής) βασ(ι)λ(είας) μον ορισμός καί έπεδόΟη αντή δι' άσφάλει(αν) f 

|1 0 μη(νΐ) Άπριλλ(ίω), (Ινδιπτιώνος) β'f 

| Π f δια τον Το(ρνί)κη Δημητρίου f 

1 τε : om. MM D || 3 ταγκέονου A D : πιγκέρνης MM j κυρ : κνροΰ MM : τοΰ D || 4 ώς : ονς MM || 

6 έξκονσσείαν : 1. έξκονσσείαν : εξκοΰασειαν MM | αιγκέρνου : πιγκέρνης MM || 7 εν τω Μελανουδίοί και : έν 

καί MM || 10 β' : δευτέρας MM [| 
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Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΑΙΠΛίίΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-— Μεταξύ τών εγγράφων τοΰ 'Ιωάννου Γ' τοϋ Βατατζή, 

τά όποια έ'φθασαν μέχρις ημών (καί αναγράφονται είς τά Regesten, τοϋ Dölger), τό ένταΰθα 

έκδιδόμενον εϊναι τό μόνον, δπερ διασώζει μηνολόγιον ι δ ι ό χ ε ι ρ ο υ ς γραφέν ύπό τοΰ αύτοκρά

τορος τούτου. Τά ύπ' άρ. 37 καί 38 έγγραφα τοϋ αρχείου τής Πάτμου δέν άπελύθησαν ύπό τοΰ 

'Ιωάννου Βατατζή, ώς θά άποδειχθή κατωτέρω. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ·— Ό ορισμός ούτος απελύθη ύπό τοΰ 'Ιωάννου Γ' 

Βατατζή διά τους κάτωθι λόγους : α' ) έν τ φ εγγράφω ό αυτοκράτωρ μνημονεύει όρισμόν τοϋ πεν-

θεροϋ του, δυνάμει τοϋ οποίου εϊχον παραχωρηθή φορολογικαί άπαλλαγαί είς δύο πλατύδια τής έν 

ΙΙάτμω μονής (στ. 1 ). Ώ ς γνωστόν, δ 'Ιωάννης Βατατζής είχε νυμφευθή τήν θυγατέρα τοϋ Θεο

δώρου Α' Λασκάρεως, Είρήνην. Κατ' άκολουθίαν, ό μνημονευόμενος ορισμός ταυτίζεται προς τό 

ανωτέρω εκδοθέν ύπ' άρ. 23 εγγραφον τοΰ Θεοδώρου Λασκάρεως (τοΰ έ'τους 1214). β') 'Εξ άλλου, 

εις τρίχ έγγραφα, απολυθέντα ύπό τοΰ Μιχαήλ Η' (βλ. κατωτέρω, άρ. 33 καί 39) καί τής συζύγου 

αύτοϋ Θεοδώρας όπερ τών πλοιαρίων τής μονής Πάτμου (άρ. 36), αναφέρεται οτι ό θείος τοΰ αύτο

κράτορος 'Ιωάννης Δούκας [Βατατζής]'είχε παραχωρήσει φορολογικάς άπαλλαγάς είς δύο πλοιά

ρια τής έν Πάτμω μονής. Κατά ταΰτα, ουδεμία αμφιβολία υπάρχει ό'τι τό έκδιδόμενον ένταΰθα 

εγγραφον έχει άπολυθή ύπό 'Ιωάννου τοΰ Βατατζή. 

Ό εκδιδόμενος ορισμός απελύθη μηνι Άπριλίω, Ινδικτιώνος β'. Εις τήν βασιλείαν τοϋ 'Ιωάν

νου Βατατζή δύο έτη συμπίπτουν προς δευτέραν ίνδικτιώνα : τό 1229 καί τό 1244. Προκρίνομεν 

τήν δευτέραν χρονολογίαν, διότι ό έν τφ όρισμώ μνημονευόμενος δούξ τών Θρακησίων 'Ιωάννης 

Κομνηνός Καντακουζηνός διετέλει δούξ τών Θρακησίων μετά τό 1241 (βλ. σχετικώς Σχόλια). 

Κατά ταΰτα, ό ορισμός ούτος απελύθη τόν Άπρίλιον τοΰ 1244. 

1'ΧΟΛΙΑ. 1.— Αξίζει νά σημειωθή 8τι τό εγγραφον τοΰτο δέν είναι τό πρώτον δπερ απε

λύθη ύπό τοΰ 'Ιωάννου Βατατζή υπέρ τών πλοιαρίων τής έν Πάτμω μονής. Τό πρώτον σχετικόν 

εγγραφον, τό όποιον μνημονεύεται έν τώ εκδιδόμενα) όρισμώ (στ. 2) δέν διεσώθη μέχρις ημών.— 

Είς τήν ανωτέρω εκδοθεϊσαν σχετικήν ποόσταζιν τοϋ Θεοδώρου Λασκάρεως (άρ. 23 ) μνημονεύον

ται, ώς ε'ίδομεν, οι άξιολογώτεροι λιμένες τής επικρατείας τών αυτοκρατόρων τής Νικαίας μέ

χρι τοΰ έ'τους 1214, δτε απελύθη τό εγγραφον εκείνο. Είς τό άπολεσθέν σχετικόν εγγραφον τοΰ 

Βατατζή ίσως κατωνομάζοντο οί λοιποί λιμένες ή ακάλαι, είς τους οποίους εϊχεν έπεκταΟή ή εξου

σία της αυτοκρατορίας τής Νικαίας μέχρι τοΰ έτους απολύσεως τοΰ εγγράφου (post 1222).— 

Είς τόν έκδιδόμενον ένταΰθα όρισμόν μνημονεύονται ή ύποδηλοϋνται μ ό ν ο ν οί λιμένες, έ'νθα 

OÌ μοναχοί τής Πάτμου συνήντων δυσχέρειας κατά τήν διεξαγωγήν Ιμττορίου κλπ. 'Υπονοούνται 

π.χ. οί λιμένες οί ανήκοντες υπό τήν δικαιοδοσίαν τοϋ δούκας τοΰ θέματος τών Θρακησίων (περί 

ών βλ. ανωτέρω, άρ. 23, Σχόλια). Επίσης μνημονεύονται ιδιαιτέρως, ώς παρενοχλοϋντες τά πλοία 

της μονής Πάτμου, οι κρατούντες το κομμέρκιον τής Άναίας, τάς σκάλας τών Παλατιών, τής 

Στροβίλου, τής Εφέσου, τοϋ Μελανουδίου (είς τό σημεϊαν τοΰτο δίδεται ιδιαιτέρα έμφασις, προ

φανώς τή αιτήσει τών μοναχών) καί τοϋ Σαμψών. 

Έ κ τής αντιπαραβολής προς τους είς τό προηγούμενον έ'γγραφον κατονομαζόμενους λιμέ-

31) 
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νας, διαπιστοϋμεν οτι ένταΰθα προστίθενται ή Στρόβιλος, Έφεσος καί τά τοΰ Σαμψών. Παρα

λείπονται όμως τά Φύγελα, τά Λινοπεράματα, ή Σμύρνη καί τό 'Ιερόν. Τοΰτο δέ ουδέν άλλο σημαί

νει, ειμή μόνον δτι οί κρατούντες τάς σκάλας ταύτας δέν παρηνώχλουν τά πλοία τής μονής Πά

τμου.— Περί τών λιμένων, τους οποίους κατέχει έπί Βατατζή ή αυτοκρατορία της Νικαίας βλ. 

A h r w e i l e r , Byzance et la mer, σελ. 231. 

2. (στ. 6) : ό οικείος τή βασιλεία μον πιγκέρνης δονξ τοϋ θέματος Θρακησίων κϋρ 'Ιωάννης 

Κομνηνός Καντακουζηνός.— Ούτος δεν εϊχεν εισέτι τόν Ίούνιον τοΰ 1241 διορισθή δούξ τοϋ θέ

ματος Θρακησίων διότι τότε μνημονεύεται ύπό τό άξίαιμα τοΰτο ό Γεώργιος Καμμυτσοβούκης, 

(MM, τόμ. Δ', σελ. 254. — A h r w e i l e r , Smyrne, σελ. 144).— Κατά τάς μαρτυρίας τοΰ 

ένταΰθα σχολιαζομένου όρισμοΰ καί εγγράφων τής μονής Αεμβιωτίσσης, ό Καντακουζηνός διε-

τέλει δούξ τοΰ θέματος τών Θρακησίων πρό τοϋ Απριλίου τοΰ έτους 1244 (δτε απελύθη τό έκδι

δόμενον εγγραφον) καί έξηκολούθει διατελών μέχρι τοΰ 'Ιανουαρίου τοΰ έτους 1247 (MM, τόμ. 

Δ', σελ. 216). Άλλ' ό αυτός πιγκέρνης 'Ιωάννης Κομνηνός Καντακουζηνός κατά Νοέμβριον τοΰ 

έτους 1242 απαλλάσσει τά πλοία τής μονής τής "Ιεράς (Ξηροχο:>ραφίου) έκ τοϋ κομμερκίον, οσάκις 

προσορμίζωνται είς τό κατεπανίκιον τής Άναίας καί είς τόν Μαίανδρον ( D a r r o u z è s - W i l 

s o n , Hiéra, άρ. 6, σελ. 20 - 21 ).— Πλείονα περί τής δράσεως του βλ. παρά L a u r e n t , Bul

les métriques, άρ. 6 2 1 . — A h r w e i l e r , Smyrne, σελ. 1 4 4 - 1 4 5 . — G u i l l a n d , Le 

mystique, σελ. 285.— Κατά τους T r e u (Max. Planudes, Epistulae, 245) καί N i c o l 

(Kantakouzenoi, άρ. 13), ό 'Ιωάννης ούτος, ό όποιος έφερε καί τήν προσωνυμίαν "Αγγελ.ος, 

υπήρξε σύζυγος τής αδελφής τοΰ Μιχαήλ Η' τοΰ Παλαιολόγου Ειρήνης - Ευλογίας. 

3. (στ. 7).— Περί τής Άναίας, τών Παλατίοη·, τής 'Εφέσου, βλ. Σχόλια εις τό ανωτέρω, 

ύπ' άρ. 23 εγγραφον, σελ. 228 κέ. 

4. (στ. 7).— Περί τής Στροβίλου βλ. ανωτέρω, εγγραφον ύπ' άρ. 2, σελ. 21. 

δ. (στ. 7 ) : τά τον Σαμψών ουδόλως ταυτίζονται, ώς Ιταστεύετο άλλοτε, προς τήν Σαμψούν

τα (πρβλ. G. J e r p h a n i o n , Σαμψών et Άμινσός, une ville à déplacer de neuf cents 

kilomètres, Or. Chr. Per. 1, 1935, σελ. 247 κέ.— Πρβλ. επίσης Ρ. Ο r g e 1 s, Sabas Asi-

denos, dynaste de Sampson, Byzantion 10/1, 1935, σελ. 6 7 - 8 0 ) . — Ταΰτα έκειντο παρά την 

άρχαίαν Πριήνην ', ένθα τό σημερινόν Samsun - Kale, ουχί μακράν τών εκβολών τοΰ Μαιάνδρου. 

Ώ ς είδομεν ανωτέρω (Εισαγωγή, σελ. *86), ό Θεόδωρος Αάσκαρις, κατά τά πρώτα έτη τής βα

σιλείας του, εϊχε καταστείλει, μεταξύ άλλων, καί τήν στάσιν τοΰ «δυνάστου» τής περιοχής τοΰ Σαμ

ψών Σάββα τοΰ Άσιδηνοΰ. Ούτος ακολούθως, συμφιλιωθείς προς τόν αυτοκράτορα, εγένετο μέλος 

τής αυτοκρατορικής οικογενείας καί ώνομάσθη σεβαστοκράτωρ. Τά τοΰ Σαμψών έξηκολούθησαν 

νά ύπάγωνται ύπό τόν Σάββαν, μέχρι τουλάχιστον τοΰ 1213, ώς μαρτυρεί εγγραφον τοΰ αρχείου 

τής μονής Ίερας, ένθα ό Θεόδωρος Λάσκαρις προσφωνεί τοΰτον : περιπόθητε σνμπενθερε τής 

βασιλείας μου, πανευτυχέστατε σεβαστοκράτωρ... (βλ. D a r r o u z è s - W i l s o n , Hiéra, 

άρ. 2, σελ. 14-15) .— Είς Ιγγραφον τοΰ 1224 ή 1269 (αυτόθι, άρ. 5, σελ. 1 9 - 2 0 ) μνημονεύε

ται εισέτι ή επίσκεψις τοΰ Σαμψών, οί κάτοικοι δέ αυτής χαρακτηρίζονται ώς : σθεναροί μεν 

Ι. Ή επισκοπή εϊχε διατηρήσει τήν πάλαιαν της όνομασίαν. Πρβλ. π.χ. τα ύπ' άρ. 11, στ. 17 (τοΰ έτους 

1251) καί άρ. 12, στ. 12 (τοϋ 1246 η 1248) έγγραφα της μονής 'Ιεράς (. . .Ιερεύς και νομικός τής άγκοτάτης επι

σκοπής Πριήνης), έν D a r r o u z è s - W i l s o n , Hiéra, σελ. 37 και 38. 



24. ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Γ' ΔΟΥΚΑ ΒΑΤΑΤΖΗ (1244) 235 

δντες ανέκαθεν δια τό ύπό μεγάλων ανθρώπων και βασιλχνσιν οικείων και εξουσιάζεσθαι και 

δεφενδεύεσθαι.. .— Βλ. σχόλια κατωτέρω, άρ. 29. 

ÉÎ. (στ. 11) : δια τοΰ Τορνίκη Δημητρίου.— Ό Δημήτριος Τορνίκης, ό τα κοινά διέπων, 

κατά τόν Γεώργιον Άκροπολίτην (σελ. 71 ), είς τήν αύλήν τής Νικαίας, ήτο υιός τοΰ Κωνσταν

τίνου Τορνίκη καί εγγονός τοΰ μεγάλου λιογοθέτου Δημητρίου τοΰ Τορνίκη ι, τής αυλής τών 

Αγγέλων (βλ. ανωτέρω, έγγραφα ύπ' άρ. 9, 10 καί σελ. 102).— Πολλά έγγραφα τής αυτοκρα

τορίας τής Νικαίας φέρουν τήν ύπογραφήν διά Δημητρίου τοϋ Τορνίκη καί ενίοτε τό σχόλιον τοΰ 

άντιγραφέως ώς εθος τοις μεσάζουσι (π.χ. MM, τόμ. Δ', σελ. 139, 145). Ούτος απέθανε περί τό 

1252 (Άκροπολίτης, σελ. 97, 100.— Πρβλ. καί V e r ρ e a u x, ενθ' άνωτ. — S c h m a l z b a u e r , 

ενθ' άνωτ. ).— Κατά τους J a n i n - D a r r o u z è s (Grands Centres, σελ. 120) ό Δημήτριος 

Τορνίκης εΐχεν ιδρύσει έν Νικαία μονήν φέρουσαν τό ονομά του, ή οποία βραδύτερον άπεδίδετο 

είς τήν σύζυγον Θεοδώρου τοΰ Μουζάλωνος.— Περί τοΰ Τορνίκη βλ. καί ανωτέρω, άρ. 13.— 

Άξιζα νά ύπογραμμισθή οτι τό έκδιδόμενον ένταΰθα εγγραφον παραδίδει τήν μόνην, καθ' δσον 

γνωρίζω, έν πρωτοτυπώ σωζομένην ύπογραφήν τοΰ αξιωματούχου τούτου. 

1. Ό V e r p e a u x (Le μεαάζαιν, σελ. 274-275), παρανοήσας έπιστολήν Μιχαήλ τοϋ Χωνιάτου προς 

τον μεσάζοντα... Δημήτριον Τορνίκην (τόμ. Β', σελ. 356 - 357), εξέλαβε τήν φράσιν τον μέγαν λογοθέτψ τον 

θείον Τορνίκην κλπ. ώς υποδηλοϋσαν δτι οΰτος ήτο θείος τοϋ Δημητρίου Τορνίκη, τοϋ νεωτέρου. 'Αλλ* είς τήν 

αυτήν έπιστολήν (σελ. 357), δ Χωνιάτης χαρακτηρίζει τοϋτον έγγονόν τοϋ μεγάλου Τορνίκη. Γενεαλογικών δέν-

Spov της οικογενείας βλ. παρά S c h m a l z b a u er έν Jahr. ÖSterr. Byz, 18 (1969), σελ. 117. 
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ορισμός (στ. 9, 18 καί 20) 'Οκτώβριος, ίνδ. β' 

[1258] 

Ό αυτοκράτωρ άνανεών έπικυροΐ προγενεστέρους ορισμούς τών γονέων του, δυνάμει τών 

όποιων οί μοναχοί τής παρά τά Παλάτια μονής τής Κεχιονισμένης θα κατέχουν καί Οά νέμωνται 

τάς κτήσεις καί τους πάροικους των άνευ οχλήσεως παρ' οιουδήποτε. 

ΠΑΡΑΛΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.— Πρωτότνηον (άρχεϊον Μονής, άρ. 113). Χάρτης, χρώ

ματος ύπολεύκου.—Διαστάσεις : 0,25 Χ 0,26. Γεγραμμένη επιφάνεια: 0,19 Χ 0,24. Περιθώρια 

αριστερά (0,015) καί δεξιά (0,05).— Μελάνη : α') μαύρη ή τοϋ κειμένου' β') διά κινναβάρεως τό 

μηνολόγιον (στ. 21).— Γραφή ΙΓ ' αιώνος. 'Ορθογραφία. Συνήθεις συντμήσεις τοΰ ΙΓ ' αιώνος.— 

"Ιχνη δύο καθέτων καί δύο οριζοντίων διπλώσεων.— Διατήρησις κακή : σητόβρωτον, φθοραί έκ 

τής διπλώσεως καί έκ τής νοτίδος.— Τό εγγραφον έκολλήθη μεταγενεστέρως έπί χάρτου. 

Σ η μ ε ί ο ' ) μ α τ α μεταγενέστερα, έπί τοϋ χάρτου συντηρήσεως : α') (χειρ Φλωρίδου) Γράμμα 

βασιλικον περί τον ναοϋ τής ύπεραγίας Θεοτόκου τής εν τω Μαιάνδρω τής ονομαζόμενης Χιονι

σμένης· β') (χειρ Σακκελίωνος) άρ. 113- γ ' ) (διά μολυβδίδος) 9. 

ΕΚΔΟΣΙΣ.-ΜΜ, σελ. 195-196, άρ. 73. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — D ö l g e r , Regesten, άρ. 1854. — Τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ , Palmas, σελ. 350 καί 

366-367 — Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ , Chronologisches und Prosopographisches, σελ. 299-301. — J a n i n -

D a r r o u z è s , Grands Centres, σελ. 225 κε. 

ΙΙΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ.— Ό οικείος τοϋ αύτοκράτορος σεβαστός Γεώργιος ό Μονοχυτρας 

άνήγειρεν έκ βάθρων παρά τά Παλάτια είς τόν Μαίανδρον μονήν έπ' ονόματι τής Θεοτόκου τής 

Κεχιονισμένης μετά κτήσεων, υποστατικών, αύτουργίων καί πάροικων (στ. 1 - 4).— Δυνάμει έγ

γραφων τών γονέοίν τοΰ αύτοκράτορος, οί μοναχοί έδικαιοΰντο νά κατέχουν καί νά νέμωνται ταΰτα 

καί τους έν αύτοϊς πάροικους άνευ οχλήσεων (στ. 4 - 7).— Οί μοναχοί έζήτησαν παρά τοΰ αύτο

κράτορος έπικύρωσιν τών προγενεστέρων εγγράφων διά πλείονα άσφάλειαν. Προς τοΰτο ό αυτο

κράτωρ απολύει τόν παρόντα όρισμόν, ό όποιος Ιπικυρών άνανεοϊ τά δικαιώματα τών μοναχών 

έπί τών κτήσεων τούτων, τών κειμένων είς Άγιον Παντελεήμονα, Κουλούραν [Άσησόν, Αϊγαν. . . ], 

αμπέλια είς τόν κάμπον, κλπ. (στ. 8 - 13).— Ώασύτως θά κατέχουν καί τους παραδοθέντας διά 

πρακτικού πάροικους, ελευθέρους πάσης απαιτήσεως τοΰ δημοσίου (στ. 13 - 16).— Οί δέ εκάστοτε 

δούκες, δημόσιοι λειτουργοί, οι ατρατιώται οί κατέχοντες προνοίας έν τή περιοχή ταύτη, ώς καί οί 

κάτοικοι τών Παλατιών, οφείλουν νά μη επάγουν οχλήσεις εις τους μοναχούς, συμφώνως προς 

τόν παρόντα όρισμόν, ό όποιος απελύθη είς άσφάλειαν τών δικαιωμάτων τής εν λόγω μονής (στ. 

1 7 - 2 0 ) . - Μηνολόγιον (στ. 21). 
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ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.— α') Χρυσόβονλλα και ορισμοί τών γονέων της βασι

λείας μου (στ. 4 - 5) : έκ τών αορίστως μνημονευομένων ένταΰθα έγγραφων, ουδέν διεσώθη. 

Άλλ' είς χρυσόβουλλον Μιχαήλ Η' τοΰ Παλαιολόγου (βλ. ανωτέρω, άρ. 14, στ. 28 - 35) παραδί

δεται Οτι δ θείος τοΰ Μιχαήλ Η' 'Ιωάννης Δούκας Βατατζής [πάππος τοΰ άπολύοντος τό εγγραφον 

αύτοχράτορος] είχε προσκυρώσει τήν μονήν τής Κεχιονισμένης μετά πασών τών κτήσεων, δικαίων 

κλπ. αυτής είς τήν μονήν Πάτμου (βλ. σχόλια). 

β') Χρυσόβουλ?.α, ορισμοί (στ. 4) καί πρακτικον (στ. 14), δυνάμει τών οποίων ή μονή τής 

Κεχιονισμένης κατείχε πάροικους, άπηλλαγμένους φορολογικών υποχρεώσεων προς τό δημόσιον. 

Ταΰτα δέν διεσώθησαν. Τό σωζόμενον καί κατωτέρω έκδιδόμενον (τόμ. Β', άρ. 63) ποακτικύν 

τοΰ άναγραφέως τών Παλατιών Γρηγορίου τοΰ Φερνιτζιώτου (τοΰ έ'τους 1231 ή 1246) αναφέρεται 

είς άλλην ύπόθεσιν τής μονής, ένθα πάντως ή μονή Κεχιονισμένης δέν εμφανίζεται ώς έξηρτημένη 

έκ τής μονής Πάτμου. 

f "Εφθασε μ(εν) ό οίκε ιο(ς) τ ή βασιλ(εία) μον Γεώργ(ιος) ô [Μο]νοχ(ν)τρ(άς) 

[εν τή] τοποθεσία τών Παλατί(ων) τών κατά τ(όν) Μαίανδρ(ον) άνεγεΐραι |2 εκ 

βάθρ(ων) αντών vaòv τή θεομήτ[ορι], τ[ή ον]τω π(ως) έπι[λ]εγομ(έ)νη έγχω-

ρί(ως) Κεχιονισμ(έ)νη [κα]ί είς οϊκισ(ιν) μοναχ(ών) άποκαταατήσαι | 3 βελτίω-

σ(ίν) τε ύποστατικ(ών) πραγμ(ά)τ(ων) κ[αί α]ντονργί(ων) καί λοιπών κι[ν]ητών 

και ακινήτων, άλλα δή καί παροίκ(ονς) ταύτη | * προσεκνρωσε προ(ς) ζωήν τών εν 

αντή μοναχ(ών) δια χρνσοβούλλ(ων) καί δρισμ(ών) τών άοιδίμ(ων) βασιλέ(ων), 

τών γονέ(ων) τ(ής) | 5 βασιλ(είας) μον, έπιστηρίξας καί εδραιωσάμενο(ς) κατέ-

χ(ειν) [μέν]τ(οι) άπαντα τα κατά δίκ[αιον] λόγ(ον) προσηρμοσμενα αντή καί νέ-

μεοθαι |β άδιασείστ(ως) και άνενοχλήτ(ως) καί έξω πά[σης] βλά(βης), [έπα]πο-

λαν(ειν) τε καί τ(ονς) ονς έχει π[αρο]ίκ(ονς) πάσ(ης) έξκονσσεί(ας) καί άνενοχλη-

σ(ίας)' |7 καί ην μ(εν) ή είρημ(έ)νη μονή κατέχον[σα] καί νεμομ(έ)νηταντα πάντα 

μέ(χρι) τ[ον νϋν άταρά]χ(ως) καί ]ά]διασείστ(ως), κατ(ά) τ(άς) περιλή(ψεις) 

τ(ών) | 8 προσόντ(ων) αντ(ή) δικαιωμ(ά)τ(ων)· είς δε [γ]ε πλείονα άσφάλει(αν) 

τ[ούτων] έδεήθ[η]σ(αν) οί έν αντή μοναχοί τνχ(εΐν) καί δρισμον τ(ής) βα(σι)λ(είας) 

μον· | 9 καί ή βα(σι)λ(εία) μον, τήν δέησ(ιν) αντών προσηκαμένη, διορίζεται δια 

τοϋ παρόντ(ος) αντής δρ[ι]σμον προς έπικύρω[σ](ιν) καί έδραίωσ(ιν) | 1 0 τ(ών) 

προ(ς) όντων ταύτη τ(ών) [τε] χ[ρνσο]β[ούλλων καί δρι]σμ(ών) [ά]πολν[Οέντων] 

τοντ(οις), κ[ατέ]χ(ειν) [τήν] τοιαύτην μον(ήν) καί νεμεσθαι κ(α)τ(ά) τ(άς) πε-

ριλή(ψεις) τών προ(ς) όντων [αντή δικαιωμάτων] άπαντα [τά] προσηρμο[σμέ]να 

ταύτη κινητά καί ακίνητα πρά\ηγμ(α)τα, υποστατικά τε καί αντ[ον]ργια [. . ?°.. .] 

τον άγί[ον Παντε]λεήμονο(ς), τ(ής) Κονλονρας καί τα λουτά |1 S χωράφια τά είς 

τόν κάμ[πον] [..}*...] διακ[εί]μενα, â καί [πρ]οκατεΐχε μ[έχρι] τον ννν, 

ώοαύ[τ](ως) δε καί τ(ονς) | u οϋς έχει παροίκ(ους) δια δρισμ(ών) καί δια 

[πρακ]τικοϋ, κατέχ(ειν) δε τήν δηλωΟεΐσ[αν μο]ν(ήν) ταΰτα πάντα άδιασείστ(ως), 
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άνενο\ι&χλήτ(ως) καί άναποσπάστ(ως), έπα[πο]λαύ(ειν) τε καί τ(ονς) παρθι

κή ονς) αντ(ής) πάσ(ης) έξκονσ[σείας κα]ί διατηρεΐσθαι τούτ(ονς) άνεπηρεά-

στ(ονς) άπό \m πάντ(ων) τών δημοσιακ(ών) ζητημ(ά)τ(ων) καί άπ(ό) πασ(ών) 

τών έπηρει(ών) άζημί(ονς) καί άκ[αταζητ]ήτ(ονς), καθώς καί μέχρ(ι) τον νϋν 

διετηρονντο, | " δφειλόντ(ων) τών κατ(ά) καιρ(ονς) δον{κε}κενόντ(ων) έ[ν τή 

τ]οιαντη χώρα άπογρα[φέ](ων) [τε καί ε]ξ[ισωτ]ών καί τών προνοίας εχ(όν)-

τ(ων) | 1 8 στρατιωτών έν τώ αντώ τόπω, αλλά δη καί αυτών τών Παλατιαν(ών), 

διατηρ[εΐν τή έμ]φαν(εί)α τοϋ παρόντο(ς) δρισμον τής βα(σι)λ(είας) μον |1 9 άπαντα 

τά ανήκοντα τή τοιαύτη μονή αζήμια καί αβλαβή· [επί τού]τω γ[ά]ρ έγεγόνει τή 

διαληφθείση μον(ή) |2 0 είς άσφάλει(αν) μ(εν) αντ(ής), έπικύρωσ(ιν) δε καί 

έδρ[αίω]σ(ιν) τ(ών) πρ[ο]σόντ[ων αντή δικαιωμάτων καί] δ παρών τ(ής) βασι-

λ(είας) [μον] ορισμός f 

\n μη(νί) Όκτ(ωβ)ρ(1ω), (Ινδικτιώνος) ß'f 

1 Γειάργιος : σεβαστός MM j | 2 άποκαταστηΰαι : άποχαταύτψαι MM || 3 βελτίωαιν : βελτιώαεβι MM || 5 μέν-

τοι : om. MM || 10 προς όντων : J. προσόντων | τών τε Π] : rfj [μονϋ] MM || 11 προς όντων : 1. προσόν

των | [αύτη δικαιωμάτων] : MM || 12 [....] : MM | άγ![ον Παντε]λεήμονος : άγιου Χει-

σαίωνος MM || 13 f / : MM \ ä : ας MM || 14 πάροικους : 1. πάροικους || 15 πάροικους : 1. 
πάροικους || 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ! ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-— Χ ρ ο ν ο λ ό γ η σ ι ς καί τ α. ύ τ ι σ ι ς τοϋ εγγράφου : το 

μ η ν ο λ ό γ ι ο ν . — Ό εκδιδόμενος ορισμός, ώς καί δ κατωτέρω ύπ' άρ. 26 (σωζόμενος έν άπλφ 

αντιγράφω), φέρουν χρονολογικήν ένδειξιν μηνί Όκτωβρίω, ίνδικτιώνος β'.— Παλαιογραφικά δεδο

μένα (ή γραφή αμφοτέρων τών εγγράφων, ή δλη έμφάνισίς των, κλπ. ) μαρτυροΰν δτι ταΰτα εγρά

φησαν κατά τον ΙΓ ' αιώνα.— Μετά τό 1204, 'Οκτώβριος δευτέρας ίνδικτιώνος δύναται νά αντί

στοιχη προς τά έτη 1213, 1228, 1243, 1258, 1273 καί 1288. Κατά ταΰτα, τό έκδιδόμενον εγ

γραφον θά ήδύνατο νά άποδοθή είς Θεόδωρον Α' τόν Λάσκαριν, είς Ίωάννην Γ' τόν Βκτάτζην, 

εις Ίωάννην Δ' τόν Λάσκαριν, είς Μιχαήλ Η' τόν Παλαιολόγον ή είς τόν Άνδρόνικον τόν Β'. 

Ό γραφικός χαρακτήρ τοΰ μηνολογίου τοϋ ύπ' άρ. 25 έγγραφου, συγκρινόμενος προς τά γνω

στά μηνολόγια τών αυτοκρατόρων τούτων, πείθει δτι τοΰτο δέν έγράφη παρά τών μνημονευθέντων 

αυτοκρατόρων. 

Ό Dölger, μελετών χρυσόβουλλον υπέρ τής μονής Λεμβιωτίσσης, μη σωζόμενον έν πρωτο

τυπώ, φέρον δέ τήν ύπογραφήν Ιωάννης εν Χριστώ.. . κλπ. (άποδιδόμενον μέχρι τότε είς τόν 

Ίωάννην Βατάτζην), άπέδειξεν δτι τοϋτο είχεν άπολυθη τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1258 ύπό τοΰ ανη

λίκου αύτοκράτορος Ιωάννου Δ' Δούκα Λασκάρεως (βλ. Regesten, άρ. 1853. — Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ , 

Chronologisches und Prosopographisches, σελ. 299 - 301 ).— "Οτε βραδύτεραν ήσχολήθη με τά 

πατμιακά έγγραφα, κατέληξεν είς τό συμπέρασμα δτι καί οί ύπ' άρ. 25 καί 26 εκδιδόμενοι 

ένταΰθα ορισμοί τής μονής Πάτμου άπελύθησαν ύπό τοΰ αύτοΰ αύτοκράτορος. Άλλ' δ D ö 1-
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g e r (Patmos, σελ. 366-367) ύπεστήριξεν δτι καί το μηνολόγιον τοϋ εκδιδομένου ένταΰθα 

όριβμοΰ έγράφη διά χειρός τοΰ άπολύσαντος αυτόν αύτοκράτορος, ήτοι τοΰ έπταετοΰς τότε Ιωάν

νου, προσθέτων δτι οί βυζαντινοί ευγενείς ήσκ.οϋντο παιδιόθεν είς τήν γραφήν ( D ö l g e r , Pro-

sopographisches, σελ. 301, σημ. 1).— Έ ν τούτοις, ό γραφικός χαρακτήρ τοΰ μηνολογίου τού

του δεικνύει ήσκημένην χείρα πεπαιδευμένου ανδρός. Τήν λύσιν τοϋ προβλήματος παρέχει ό Πα-

χυμέρης, δστις παραδίδει δτι, έπί τής βασιλείας τοΰ ανηλίκου αύτοκράτορος 'Ιωάννου τοΰ Δ', τάς 

δι ερυθρών βασιλικάς ύποαημάνσεις, επεί ουκ ήν τόν νέον βασιλέα χείρα κινεΐν καί ύποσημαίνε-

σθαι, τω δηλωθέντι [ = Άγιοθεοδωρίτη ] λογοθέτη τών αγελών ποιεϊν ενεδίδοσαν (Παχυμέρης, 

τόμ. Α', σελ. 54).— Κατά ταΰτα, τά ύπ' άρ. 25 καί 26 έγγραφα άπελύθησαν ύπό Ιωάννου Δ' 

Δούκα Λασκάρεως, τόν Όκτώβριον τοϋ 1258, τό μηνολόγιον όμως προσετέθη διά χειρός τοΰ 

Άγιοθεοδωρίτου. 

ΣΧΟΛΙΑ.— Διά τοΰ εκδιδομένου ένταΰθα όρισμοΰ ό Ιωάννης Δ' έπικυροϊ τάς κτήσεις, φο-

ρολογικάς άπαλλαγάς κλπ. τής έν Μικροί Ασία μονής τής Κεχιονισμένης, τόν Όκτώβριον τοΰ 

1258.— Διά τοΰ κατωτέρω εκδιδομένου ύπ' άρ. 26 έγγραφου, ό αυτός αυτοκράτωρ, έπικυροϊ, 

κατά τόν αυτόν μήνα καί κατά τό αυτό έτος, τάς κτήσεις καί φορολογικάς άπαλλαγάς τής μονής 

Πάτμου. 

1. (στ. 1 ) : δ οικείος τής βασιλείας μου Γεώργιος ό Μονοχυτράς.— Ό Γεώργιος Μονοχυ-

τρας αναφέρεται καί εις έτερα έγγραφα τοΰ πατμιακοϋ αρχείου, ώς είς τό κατωτέρω, τόμ. Β', 

άρ. 63, τοΰ έτους 1231 ή 1246, Ινθα μνημονεύεται ώς μεγαλοδοξότατος. Ό τίτλος ούτος άπενέ-

μετο συνήθως, κατά τόν ΙΓ ' αιώνα, είς τους κατέχοντας προνοίας (πρβλ. O i k o n o m i d è s , 

Pronoia, σελ. 165 κέ. ). Ώ ς ελέχθη καί ανωτέρω (βλ. Εΐσαγωγήν, σελ. *95), έπί Θεοδώρου Α' 

Λασκάρεως καί Ιωάννου Γ' Βατατζή εγένετο ευρείας εκτάσεως παραχοίρησις προνοιών είς τάς 

περιοχάς τών μικρασιατικών παραλίων. Οί κατέχοντες ταύτας ελέγοντο συνήθως ατρατιώται, 

δπερ έσήμαινε προνοιάριοί' πρβλ. κατωτέρω σχόλιον 5 : οί έχοντες... προνοίας ατρατιώται- άλλα 

παραδείγματα παρέχει τό άρχεϊον τής Λεμβιωτίσσης : π.χ. ό Μιχαήλ και ό Γεώργιος Πετρίτζης 

ήσαν ατρατιώται - προνοιάριοί τής περιοχής τής Μανταίας (1257-1276)' πρβλ. Λ h r w e i-

1 e r, Smyrne, σελ. 173. 

2. (στ. 2 κέ. ) : εφθασεν [ό Γεώργιος Μονοχυτρας] άνεγεϊραι εκ βάθρων αυτών vaòv τή θεο-

μήτορι [...] και είς οϊκησιν μοναχών άποκαταστήσαι.— Καί άλλαχοΰ (βλ. π.χ. ανωτέρω, άρ. 

14, στ. 30, σελ. 128) ή μονή τής Κεχιονισμένης χαρακτηρίζεται ώς συστάσα καί βελ.τιωθεΐσα παρά 

τοΰ Μονοχυτρα. Τό βέβαιον εϊναι δτι ή μονή υπήρχε καί πρότερον, ώς μαρτυρεί σειρά άφιερο^-

τηρίων ή πωλητηρίων έγγραφων, σωζόμενων έν τφ άρχείω τής μονής Πάτμου, κυρίως τών ετών 

1212 - 1214, αναφερομένων είς κτήσεις τής περιοχής τής Άσησοΰ κλπ., προερχομένων δέ έκ τής 

μητροπόλεως ΜΛήτου ή τής μητροπόλεως Λίμνης ή της επισκοπής Ίεροϋ, έ'νθα είχον έπικυρω-

θή οί έν λόγω τίτλοι ιδιοκτησίας (βλ. ανωτέρω, σελ. 131 ). Φαίνεται πάντως δτι ή μονή τής Κε-

χιονισμένης εϊχε περιπέσει εις άφάνειαν, δτε ανέλαβε νά άνασυστήση ταύτην ό Μονοχυτρας.— 

Δεν δυνάμεθα, ελλείψει στοιχείων, νά καθορίσωμεν πότε ακριβώς συνέβη τοΰτο. Κατά τους J a n i n -

D a r r o u z è s (Grands Centres, σελ. 2, 6), ή ύπό τοΰ Μονοχυτρα άνάκτισις τής μονής Κεχιο-

νισμένης εγένετο περί τό 1214. Έ φ ' δσον δμως è Μονοχυτρας αναφέρεται ώς οικείος άνθρωπος 

τοΰ αύτοκράτορος 'Ιωάννου τοΰ Δ' (τό 1258) καί οικείος άνθρωπος τοΰ Μιχαήλ Η' (βλ. ανωτέρω, 
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άρ. 14, στ. 30), ευρίσκεται δηλαδή έν ενεργώ δράσει μετά τά μέσα τοϋ ΙΓ' αιώνος, έ'χω τήν γνώ-

μην δτι ή ύπ' αύτοΰ έπανοικοδόμησις τής μονής τής Κεχιονισμένης εγένετο πολύ βραδύτερον τοΰ 

έτους 1214 (γνωστόν είναι μόνον δτι ό Μονοχυτρας εΐχεν ήδη αποθάνει τό 1272" βλ. Διαθήκην 

καθηγουμένου Γερμανοΰ, MM, σελ. 232). 

3. (στ. 3 - 6 ) : Ό Μονοχυτρας έφωδίασε τήν άνασυσταθεϊσαν μονήν τή ; Κεχιονισμένης μέ 

πολλά κτήματα, αυτουργία (περί τοΰ δρου βλ. ανωτέρω, σελ. 12), πάροικους κλπ., δυνάμει χρυσο-

βούλλων καί ορισμών τών γονέων τοϋ 'Ιωάννου τοΰ Δ', οί όποιοι καί εϊχον παραχωρήσει φο-

ρολογικάς άπαλλαγάς είς τήν μονήν. Ύπό τόν δρον γονείς ό νεαρός αυτοκράτωρ εννοεί προφανώς 

τόν πατέρα καί τόν πάππον αύτοΰ Ίωάννην Γ' τόν Βατάτζην. Εις τό έπόμενον (ύπ' άρ. 26) εγγρα

φον είναι περισσότερον σαφής : . . . διάφοροι ορισμοί χών [. . . ] γονέων τής βασιλείας μου, τοϋ 

τε πάππον και πατρός αυτής (άρ. 46, στ. 3 - 4 ) . Τοιαΰτα έγγραφα υπέρ τής μονής Κεχιονισμένης 

δέν έχουν διασωθή. Άλλ' έκ μεταγενεστέρων έγγραφων (κατωτέρω, τόμ. Β', άρ. 66, τοΰ έτους 

1261 [;]) πληροφορούμεθα δτι ή μονή τής Κεχιονισμένης κατείχε χωράφια καί αμπέλια, δυνάμει 

όρισμοΰ τοΰ 'Ιωάννου Γ' τοΰ Βατατζή. 

4. (στ. 7 κέ. ) : Δυνάμει τών έγγραφων τούτων τών γονέων τοΰ Ιωάννου τοΰ Δ', ή μονή 

Κεχιονισμένης κατείχε καί ένέμετο πλείστας κτήσεις (αί όποΐαι κατονομάζονται κατωτέρω, στ. 

1 1 - 1 3 ) καί πάροικους, δι' ορισμών καί πρακτικοΰ (στ. 14) τής εποχής τών γονέων αύτοΰ.— 

ΟΙ μοναχοί τής μονής Κεχιονισμένης έζήτησαν απλώς έπικύρωσιν τών κτήσεων καί προνομίων 

των άπό τόν νεαρόν αυτοκράτορα, δπερ καί εγένετο διά τοΰ εκδιδομένου όρισμοΰ. 

5. (στ. 17 - 18).— Ώ ς συνηθίζετο εις τοιαύτας περιπτώσεις, συνιστάται καί ένταΰθα ή 

προς τά έν τω εγγράφω διαλαμβανόμενα πλήρης συμμόρφωσις τών κρατικών λειτουργών τής περιο

χής : τών κατά καιρούς δουκευόντων, τών απογραφέων, κλπ. Άλλα, πλην τούτων, γίνεται ένταΰθα 

μνεία καί τών προνοίας εχόντων στρατιωτών εν τώ αύτώ τόπω (πρβλ. σχόλιον 1 ). Είναι προφα

νές βτι ή γειτνίασις των προνοιαρίων - στρατιωτών συχνάκις έδημιούργει προβλήματα (ττρβλ. 

καί ανωτέρω, άρ. 23 καί 24). 

6. (στ. 21 ) : τό μηνολόγιον, ώς ήδη ελέχθη, έγράφη διά χειρός τοΰ λογοθέτου τών αγελών 

Ά γ ι ο θ ε ο δ ω ρ ί τ ο υ (τοΰ όποιου τό βαπτιστικόν δνομα δέν παραδίδεται). Ούτος ήτο προφανώς 

μέλος τής γνωστής ομωνύμου οικογενείας, ή όποια διέπρεψε άπό τοΰ ΙΑ' αί. καί κυρίως κατά τόν 

IB' αίώνα (βλ. ανωτέρω, άρ. 20).— Ώ ς προς τόν θεσμόν τοΰ λογοθέτου τών άγελ.ών, τοϋ όποιου 

τελευταία μνεία άπαντα είς τό Τακτικσν Οίκονομίδη (972), παρατηροϋμεν δτι επανεμφανίζεται 

έπί αυτοκρατορίας τής Νικαίας, ίσως κατόπιν πρωτοβουλίας τοΰ Ιωάννου Βατατζή (πβλ. Μ. 

A n d r e e v a , Oöerki pò kulture vizantijskogo dvora ν XIII v., Πράγα 1927, σελ. 4 4 - 4 5 . 

— Ν. O i k o n o m i d è s , Organisation administrative,, σελ. 146). 

7. Συμφώνως προς τό περιεχόμενον τοΰ εκδιδομένου όρισμοΰ, ή μονή τής Κεχιονισμένης, 

άπό τής ανασυστάσεως της παρά τοΰ Μονοχυτρα μέχρι τοΰ 'Οκτωβρίου τοΰ έτους 1258, άπήλαυε 

πλήρους αυτονομίας καί ένέμετο τάς κτήσεις αυτής άνευ ιδιαιτέρων οχλήσεων παρ' οιουδήποτε.— 

"Ολως διάφορος εμφανίζεται ή τύχη τής μονής Κεχιονισμένης είς χρυσόβουλλον Μιχαήλ Η' τοΰ 

Παλαιολόγου τοΰ Μαΐου 1259 (ανωτέρω, άρ. 14, στ. 2 8 - 3 5 ) : ή μονή τής νπεραγίας Θεοτό

κου τής Κεχιονισμένης [. . . ] συστάαα δε καί βελτιωθεΐσα παρά τοϋ οικείου τή βασιλεία μου 

Γεωργίου τοϋ Μονοχυτρα και προσκνρωθε ίσα τή τής Πάτμου μονής δια τής δωρηΟείσης 

αυτή δυνάμεως, δια χρυσοβούλίου τοϋ θείον τής βασιΜας μον κϋρ 'Ιωάννου τοϋ Λούκα [Βατατζή] 
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μετά πάντων τών [.. . ] δικαίων [ . . . ] , ήγουν πάροικων, δουλευτών, αμπελιών χωραφιών [. . . ] 

και κατά τάς περιλήψεις τών προσόντων αντή δικαιωμάτων κλπ.— 'Εξ άλλου, ό καθηγούμενος 

Πάτμου Γερμανός γράφει έν τη Διαθήκη του (τό 1272) : . . .περί δέ τήςΚεχιονιαμένης μονής, ής 

καί ή διαθηκοπαράδοαις τον μακαρίου (μακαρίτου παρά MM ) εκείνον Μονοχυτρα διέξεισι τά περί 

γοΰτοις [1. ταύτης], δτι εν τή μονή Πάτμου έξέδοτο ταύτην εις άνάκτηαιν καί εξανάστασιν κλπ. 

(MM, σελ. 232). 

"Ηδη υπάρχει μία άντίφασις μεταξύ τών δύο κειμένων. Είς τό χρυσόβουλλον τοΰ Μιχαήλ 

ΙΓ ή μονή τής Κεχιονισμένης φέρεται ώς άνακτισθεΐσα καί άνασυσταθεΐσα παρά τοΰ Μονοχυτρα, 

ακολούθως δέ προσκυρωθεΐαα εις τήν μονήν Πάτμου ύπό Ιωάννου τοΰ Βατατζή. Κατά τό κείμενον 

τοϋ καθηγουμένου Γερμανοΰ, ή μονή τής Κεχιονισμένης παρεδόθη (δι' εγγράφου) παρά τοϋ Μο

νοχυτρα διά νά ανακαινίσουν ταύτην οί μοναχοί τής Πάτμου.— Περίεργον είναι πώς άπωλέσθη-

σαν κο:ί τό χρυσόβουλλον τοΰ Βατατζή καί ή διαθηκοπαράδοαις τοΰ Μονοχυτρα (ένω διεσώθησαν 

πλείστα έγγραφα ιδιωτικά περί της Κεχιονισμένης, ώς εΐδομεν), έγγραφα αποτελούντα τους βα

σικούς τίτλους κυριότητος τής μονής Πάτμου έπί τής μονής τής Κεχιονισμένης. 

Γενικώς παρατηροΰμεν δτι συχνάκις είς μεταγενέστερα έγγραφα μνημονεύονται χρυσόβουλλα 

ή ορισμοί τοΰ Βατατζή ή της συζύγου του, δυνάμει τών όποιων ούτοι είχον παραχωρήσει κτήσεις 

(π.χ. cv Κφ, έν Πύργω, ή άλλαχοΰ) είς την μονήν Πάτμου. Ουδέν τούτων διεσώθη, πλην ενός ορι

σμού τοΰ Βατατζή υπέρ τών πλατυδίων τής μονής Πάτμου (ανωτέρω, άρ. 24). 

Έ ξ άλλου, είς άλλην περίπτωσιν, οί μοναχοί τής Πάτμου εϊχον ίσχυρισθή : έπεί καί τό [έν 

Κώ ποοάστιον] Άναβασίδιον δια χρυσοβονλλου λόγον τον άοιδίμου βασιλέως κνροϋ 'Αλεξίου 

τοϋ Κομνηνού [ = τοϋ Α ' ] κατείχε καί αυτό ή σεβάσμια μονή τής Πάτμου, έδεήθησαν [. . . ] 

οί μονάχοι τή κραταιά [... ] δεσποίνη [Θεοδώρα Παλαιολογίνη] δι' όρισμοΰ ταύτης τυχεϊν, ίνα 

ΐχωσι το τοιούτον προάστειον. , . (βλ. κατωτέρω, τόμ. Β', άρ. 70). Ώ ς γνωστόν δμως, τό προά-

στειοι Άναβασίδιον ουδέποτε εϊχε περιέλθει ύπό τήν μονήν Πάτμου, διότι ό Χριστόδουλος, 

δια να λάβη τήν Πάτμον, εΐχεν αποδώσει είς τό δημόσιον πάσας τάς έν Κω κτήσεις αύτοΰ (βλ. 

ανωτέρω, άρ. 6, στ. ιη - ιθ, σελ. 59' περί τούτου βλ. καί κατωτέρω, άρ. 30 καί 31). 

"Εχω τήν γνώμην, τήν οποίαν εκφράζω μετ' επιφυλάξεως, δτι ό Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος 

παρε>ώρησεν είς τήν μονήν Πάτμου έπί τή βάσει αμφιβόλου κύρους τίτλων ή ισχυρισμών πολ-

λάς κτήσεις, αί όποϊαι ουδέποτε πρό τοϋ 1259 ανήκον εις αυτήν. "Ισως τό αυτό συνέβη καί μέ τήν 

μονή\ Κεχιονισμένης : περιήλθεν ύπό την μονήν Πάτμου μόλις τό 1259. Παρέμεινε δέ μετόχιον 

τής μονής Πάτμου 'ίσως μέχρι τοΰ 1269 (βλ. κατωτέρω, άρ. 35, στ. 3). Λύτη είναι ή τελευταία 

ρητή μνεία τής μονής Κεχιονισμένης ώς μετοχίου τής Πάτμου (περί τής περαιτέρω τύχης τής 

μονής βλ. ανωτέρω, Εϊσαγωγήν, σελ. *94 κέ.). Ό Μονοχυτρας ΐσως εΐχεν απλώς ύποσχεθή οτι 

μετά θάνατον θά κληροδοτήση αυτήν (διαθηκοπαράδοαις) είς την μονήν τής Πάτμου, διά νά 

έπιμίλώνται αυτής οί Πάτμιοι μοναχοί. 

Έ ξ άλλου, ε'ις σωζόμενα έν τω άρχείω τής Πάτμου έγγραφα τής εποχής τοϋ Βατατζή (καί 

είς μεταγενέστερα) ή μονή τής Κεχιονισμένης ουδέποτε μνημονεύεται ώς μετόχιον τής Πάτμου. 

Π.χ., είς άναγραφήν τών Παλατιών, τοϋ έ'τους 1231 ή 1246 (κατωτέρω, τόμ. Β', άρ. 63), ό 

διενεργήσας ταύτην Γρηγόριος ό Φερνιτζιώτης γράφει : [.,. ] τήν άναγραφήν τών Παλατιών ποιη-

σάμενοι, εΰρομεν καί. τήν μονήν τοϋ Μονοχυτρα κνροϋ Γεωργίου, τήν οντωσί λεγομένην τής 

[... ] Κεχιονισμένης... κλπ. Συμφώνως προς τό εγγραφον τοϋτο, υποστατική στάσις της περιο-

3!1 
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χής θα είναι αύτοδέσποτος, μόντ} τή μονή τής Κεχιονισμένης υποκείμενη (πρβλ. D ö l g e r , 

Regesten, άρ. 1786, τοΰ έτους 1246).— Διά μεταγενεστέρου εγγράφου (κατωτέρω, τόμ. Β', 

Β', άρ. 66), ή ένταΰθα μνημονευομένη ώς αντοδέσποτος ατάαις τής Λίμναινας παραχωρείται τε

λικώς είς τήν μονήν τής Κεχιονισμένης. 

Ωσαύτως, είς άφιερωτήριον καί πωλητήριον εγγραφον τοΰ έτους 1236 (MM, σελ. 187 - 188) 

κάτοικοι της περιοχής Άσησοΰ πωλοϋν καί παραχωρούν αγρούς εις τήν μονήν τής Κεχιονισμένης. 

Τό εγγραφον έπικυροϊ ό νομικός και κληρικός τής επισκοπής Ίεροϋ, ένθα ύπήγοντο τά κτήματα. 

Επίσης, τό 1250 ή μονή τής Κεχιονισμένης αγοράζει χωράφια, ώς αποδεικνύει σχετικόν 

πωλητήριον εγγραφον, κυρωθέν ύπό κληρικών καί οικοδεσποτών τών Παλατιών (MM, σελ. 191 -

193).— Προσέτι, ώς ήδη ελέχθη, εις άπογραφικήν άποκατάστασιν (τοϋ 1261 ή τοΰ 1276' βλ. D ö l 

g e r , Regesten, άρ, 1891 ) αναφέρεται δτι ή μονή τής Κεχιονισμένης κατέχει χωράφια κλπ. 

δυνάμει ορισμών τοΰ τρισμακαρίστον [. . . ] 'Ιωάννου τοϋ Δούκα — υποθέτω τοΰ Ιωάννου Βατατζή. 

Έ κ τών ανωτέρω συνάγεται δτι, είς πάντα τά έγγραφα τής εποχής τοΰ Βατατζή καί μέχρι 

τοΰ 1258, ή μονή τής Κεχιονισμένης μνημονεύεται πάντοτε ώς α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο ς , ούδαμοΰ 

δέ διαφαίνεται οιαδήποτε έξάρτησις αυτής έκ τής μονής Πάτμου. Έ ξ άλλου, έάν ή μονή της Κε-

χιονισμένης ύπήγετο ύπό τήν μονήν Πάτμου, τοΰτο θά έμνημονεύετο είς τά πωλητήρια ή άφιερω-

τήρια έγγραφα. Αναφέρω ενδεικτικώς πωλητήριον εγγραφον τοΰ 1216 (MM, σελ. 174), διά τοΰ 

οποίου κάτοικοι τής περιοχής τών Φυγέλων πωλούν χωράφια είς τήν μονήν αγίου Γεωργίου τοϋ 

Δυσικοϋ τοϋ έν Φυγέλοις, ή οποία ήτο μετόχιον τής έν Πάτμω μονής (βλ. ανωτέρω, άρ. 12) : 

. . . τήν παροϋσαν ίγγραφον καί εννπόγραφον [... ] πράσιν [... ] ποιοΰμεν [... ] προς τήν σεβα-

αμίανμονήν [ . . . ] τής Πάτμου και δι αυτής προς το ύπ' αυτήν μετόχιον τοϋ άγιου Γεωρ

γίου το τοϋ Δυσικοϋ... 

Κατά ταΰτα, è Μιχαήλ Η' έβασισθη είς αμφιβόλου κύρους τίτλους κυριότητος τής μονής 

Πάτμου έπί της μονής Κεχιονισμένης «αί προσεχύρωαε ταύτην εις τήν έν Π ά τ μ ω μονήν. Καθ* 

δμοιον τρόπον ή σύζυγος αύτοΰ Θεοδώρα προσεκνρωσεν εις τήν μονήν Πάτμου τό έν Κω προά-

ατιον τό Άναβασίδιον, βασιζόμενη έπί ανυπάρκτου χρυσοβούλλου τοΰ Αλεξίου τοΰ Α' (κατω

τέρω, άρ. 31 ). 

Βεβαίως, πιθανή είναι καί άλλη τις εκδοχή : ίσως ό Βατατζής εΐχεν δντως προσκυρώσει 

τήν μονήν τής Κεχιονισμένης εις τήν μονήν τής Πάτμου. Μετά τόν θάνατον του, οί μοναχοί τής 

Κεχιονισμένης προσέτρεξαν πιθανόν εις τόν νέον αυτοκράτορα Θεόδωρον Β' τόν Λάσκαριν καί 

έζήτησαν δπως ή μονή των γίνη Ικ νέου ανεξάρτητος, εκείνος δέ ΐκανοποίησεν ίσως τό αίτημα 

των 8ιά χρυσοβούλλων, ορισμών κλπ., τά όποια έπικυροϊ διά τοΰ εκδιδομένου ένταΰθα όρισμοΰ ά 

υίός του 'Ιωάννης δ Δ'. Είς αυτήν τήν περίπτωσιν δμως, έχω τήν γνώμην δτι έν τφ εγγράφω θά 

άνεγράφετό τι σχετικόν, καί πρωτίστως δτι ή μονή είναι αύτοδέσποτος καί αυτεξούσιος.— Ώ ς 

είναι προφανές, τό χρυσόβουλλον Μιχαήλ τοΰ Παλαιολόγου ήκύρωνε τήν ίσχύν τοϋ εκδιδομένου 

ένταΰθα έγγραφου. Διό καί άνευρέθη τοΰτο μεταξύ τών έγγραφων τοΰ αρχείου τής έν Πάτμω μονής. 

'Οπωσδήποτε, τό δτι πρό τοΰ Μαΐου 1259 ή μονή τής Κεχιονισμένης δέν ήτο μετόχιον της 

έν Πάτμω μονής, καταφαίνεται σαφώς έκ τοϋ κατωτέρω εκδιδομένου ύπ' άρ. 26 όρισμοΰ, τοΰ 

'Οκτωβρίου 1258, δυνάμει τοϋ οποίου έπικυροΰνται πάσαι αί κτήσεις καί φορολογικαί άπαλλαγαί 

της μονής Πάτμου, κατόπιν σχετικής αιτήσεως τών μοναχών αυτής. Έ ν τφ εγγράφω τούτω δέν 

κατονομάζεται ή μονή της Κεχιονισμένης. 
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ορισμός (στ. 12, 25) 'Οκτώβριος, ίνδ. β' 

[1258] 

Ό αυτοκράτωρ έπικυροϊ τάς κτήσεις τής μονής Πάτμου, τάς κειμένας έν Κω (Περιπάτου 

καί Άντιμαχείας), Λέρω καί Πύργφ, ώς καί τάς φορολογικάς άπαλλαγάς τών κτήσεων τούτων 

καί τών έν αύταϊς πάροικων. 

ΠΑΡΑΑΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.— Άηλοϋν άντίγραφον ΙΓ αιώνος (άρχεϊον Μονής, άρ. 

57).— Χάρτης, χρώματος ΰπολεύκου προς τό καστανόχρουν. Διαστάσεις : 0,25 Χ 0,26. Γεγραμ-

μένη επιφάνεια : 0,20 Χ 0,24. Περιθώρια αριστερά (0,01 ) και δεξιοί (0,01 ).— Μελάνη μαύρη.— 

Γραφή ΙΓ ' αιώνος. 'Ορθογραφία καί τονισμός ουχί πάντοτε ό ορθός (διπλοτονούμεναι λέξεις κλπ. ). 

Αί συνήθεις συντμήσεις τοΰ ΙΓ ' αιώνος. — Τρεις κάθετοι καί τέσσαρες οριζόντιοι διπλώσεις.— Δια-

τήρησίς κακή : σητόβρωτον, οπαί έκ παλαιοτέρων διπλώσεων, στίγματα, έκ της νοτίδος. Κενά εντός 

τοϋ καμένου (στ. 16, 22, 23).— Τό εγγραφον έκολλήθη μεταγενεστέρως έπί χάρτου. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοΰ χάρτου συντηρήσεως, μεταγενέστερα: α') άντεγράφη - αρ. 57 (χειρ 

Σακκί-λίωνος)· β') ίσον βασιλικού όρισμοΰ περιέχοντος τοΰ ίχειν τήν Μονήν τήν κυριότητα καί 

δεαποτείαν έλενθέραν | τών Μετοχιών τής Κώ, τών τε κατά τον Μαίανδρον Παλατιών τών huXe-

γομένων τοΰ Πύργου καί τών τής Αέρον μετοχί(ων) \ κατά τήν περ'ιληψιν τών βασιλικών χρνσο-

βούλ(λων) (χείρ Φλωρίδου)- γ') ίστι δέ κατά λόγον πιθανόν Θεοδώρου Δούκα Λασκάρεως τοϋ 

νεωτέρου (χείρ Σακκελίωνος ). 

ΕΚΔΟΣΙΣ. —MM, σελ. 196-197, άρ. 74. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — D ö 1 g e r, Regesten, άρ. 1854α. — Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ , Patmos, σελ. 366-367 

(ένθα ό Dölger υποστηρίζει δτι τό μηνολόγιον εγράφη διά χειρός τοϋ ανηλίκου α,οτοκράτορος 

'Ιωάννου Δ' τοΰ Δούκα). 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ. — "Η μονή αγίου Ιωάννου τοΰ Θεολόγου [Πάτμου] κατέχει διαφό

ρους ορισμούς τών γονέων, τοΰ πατρός καί τοΰ πάππου τοΰ αύτοκράτορος, δυνάμει τών οποίων 

νέμεται μετά φορολογικών απαλλαγών καί άνευ οχλήσεων μετόχια έν Κω" (Περιπάτου καί Άντι-

μαχειίας), έν Λέρω, έν Πύργω καί κατέχει πάροικους άγνωστους είς τους καταλόγους τοϋ δημοσίου 

(στ. 1 - 10).— Οί μοναχοί έζήτησαν δπως ό αυτοκράτωρ επικύρωση καί ανανέωση τάς φορολο

γικά«; άπαλλαγάς τούτων, ώστε νά είναι έγκυρα πάντα τά χαρτώα δικαιώματα τής μονής, δυνάμει 

τών οποίων κατέχει αύτη μετόχια, κινητά, κτήματα (ακίνητα) καί πάροικους, μή δυναμένους μεν 

νά αύξηθοΰν, άπηλλαγμένους δμως φορολογικών επιβαρύνσεων (στ. 11-17) .— Ό αυτοκράτωρ 

απαλλάσσει πάντα ταΰτα πάσης απαιτήσεως τοΰ δημοσίου, παρούσης καί μελλοντικής, έκ μέρους 

τών κατά καιρούς αξιωματούχων, τών εχόντων προνοίας, τών στρατιωτών, τών κατά καιρούς 
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αποστελλομένων εις Κών υπαλλήλων τοΰ δημοσίου κλπ. (στ. 18 - 23 ).— Διά τοϋτο εγένετο, είς 

άσφάλειαν καί έπικύρωσιν τών δικαιωμάτων τής έν Πάτμω μονής, ό παρών ορισμός (στ. 23 -

25).— Μηνολόγιον. 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.— α') ορισμοί τών γονέων, τον πατρός και τοϋ πάππον τον 

αύτοκράτορος (στ. 3 - 4), δυνάμει τών όποιων ή μονή είχε μετόχια καί κτήσεις έν Κω (τα Περι

πάτου καί Άντιμαχείας ), έν Λέρω, Ιν Πύργω καί πάροικους. — Έ κ τών αορίστως μνημονευομένων 

ένταΰθα εγγράφων, δυνάμεθα νά ταυτίσωμεν : δύο χρυσόβουλλα τοΰ πάππου τοΰ 'Ιωάννου Δν, 

αύτοκράτορος Θεοδώρου Α' τοΰ Λασκάρεως περί τής δωρεάς τοΰ μετοχίου τοΰ Πύργου. Τό 

πρώτον, άπολυθέν τό 1216, δέν διεσώθη. Τό δεύτερον, απελύθη τό 1221 καί είναι τό ανωτέρω 

έκδιδόμενον ύπ' άρ. 13 χρυσόβουλλον σιγίλλιον. 

Περί τών λοιπών κτήσεων δέν διεσώθησαν οί σχετικοί ορισμοί.— Έ κ σωζόμενου έγγραφου 

περί τών έν Κω κτήσεων τής έν Πάτμω μονής (βλ. κατωτέρω, τόμ. Β', άρ. 69), δέν φαίνεται σαφώς 

έάν γη χιΐ,ίων διακοσίων μοδιών, ής το τέλος προαπεαπάσθη και άπεχαρίσθη τώ μέρει τής μανής 

παρά τοϋ [ . . . ] Ίωάννον τοϋ J o w a (πρβλ. D ö l g e r , Regesten, άρ. 1856) παρεχωρήθη εις τήν 

μονήν τών Σπονδών ή εις τήν μονήν Πάτμου. 

/' [Το ίσον τής] έξκονσεί(ας) τοϋ βα(σι)λικ(οϋ) καί προσκνν(ητοϋ) δρισμοϋ. 

Is f Πρόσεισι μ(εν) τή κατά τήν νήσον Πατμον διακείμενη σε(βασμία) 

μονή τή έπ όνόμ(α)τι ένίδρνμένη τον άγίον άπόστόλον καί ήγαπημ(έ)νον | 3 τώ 

Χ(ριστ)ώ Ίω(άννον) τον Θεολόγον διάφοροι ορισμοί τών άοιδίμ(ων) βασιλέ(ων), 

τών γονέ(ων) τ(ής) βασιλεί(ας) μον, τον τε πάππον \χ καί π(ατ)ρ(ό)ς αντής, τον 

κατέχ(ειν) τήν τοιαύτην [μονήν καί νέμεσ]0αι άδιασείστ(ως) πάντη καί άταρά-

χ(ως) άπαντα | 5 τα προσηρμοσμένα ταύτη μετόχια καί λοι[πά άναστ]ήμ(α)τα, 

κινητά καί ακίνητα, τά τε εν διαφόρ(οις) τό\6π(οις) κείμενα καί [έν ταϊσ]δε τ(αϊς) 

νήσ(οις), τή τε Κώ καί τή Λερνω και έν τ(οϊς) κ(α)τά τ(όν) [Μαί]ανδρ(ον) ΙΤαλα-

τί(οις), τά |7 έπιλεγόμ(εν)α τον Πύργ(ον), τ(ής) Κώ, τα τον Περιπ(ά)τ(ον) 

καί Άντιμαχεί(ας), ώααύτ(ως) τε κατέχ(ειν) καί τ(ονς) προσόντ(ας) ταύτη 

| 8 παροίκ(ονς) καί ξέν(ονς) καί άνεπιγνώστ(ονς) τώ δημοσίω εξω παντό(ς) 

βάρ(ονς) καί έπα πολαύ(ειν) τήν [ειρη]μένην |9 μον(ήν) έπί πάσ(ιν), οίς κέκτη

ται), πάσ(ης) έξκονσσεί(ας) καί άνενοχλησίας' καί μέχρ(ι) μ(έν) τονννν κατείχε 

ταΰτα |1 0 πάντα καί ένέμετο άν[ε]νοχλή[τως] τε καί άνα[φαι]ρέτ(ως)' εϊς τε πλείονα 

άσφάλειαν αντής και έ\ "δραΐωσ(ιν), έδεήθη(σαν) τ(ής) βασιλεί(ας) μον οί έν αντή 

μοναχοί γενέσθαι ταύτην καί όρισμ(όν) τ(ής) βασιλεί(ας) μον \,2καί ή βασάεία μον, 

τ(ής) δεήσ(εως) αντών έπακούσασα,τ(όν)παρόντ(α) δρισμ(όν) αντ(ής) επιχορηγεί 

τή δηλωθείση μ[ονή] |1 3 [δι' ού] καί διορ[ίζε]τ(αι) εχ(ειν) τό πιατ(όν) καί άπαρέγ-

κλ[ητον] άπαντα τά προσόντα ταύτη χαρτώα δικαιώμ(α)τ[α] \Η καί κατέχ(ειν) 

τ(ονς) έν αντή μοναχ(ούς) καί νέμεσθαι άπαντα τά κατά μέρος ανωθ(εν) είρημένα 
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και κ(α)τ[ά] |1 5 δίκαιον) λόγον τη τοιαύτη μο(ν)ή ανήκοντα, ή(γονν) μετόχ(ια) τα 

εν οιαφόρ(οις) τόπ(οις) διακείμενα, λοιπά τε κι\1βνητά και άκί[νη]τ(α) [. . Λ . .] 

πράγμ(α)τα και τ(ονς) προσόντ(ας) παροίκ(ονς) άδιααείστ(ους), άναπο-
11 \[σπάστ(ονς) τε και άνεπανξήτ(ους), πάσ(ης) καί παντοί(ας) εξκουσσεί(ας) τε καϊ 

άνενοχλησί(ας) επί πασι τοντ(οις) κέκτη\ιΗσθαι τη ρηθείση μο(ν)ή από πάντ(ων) 

των δημοσιακών ζητημ(ά)τ(ων) και από πασών τ(ών) επηρειών και σνζητή-

\13σεων, ννν τε πολιτενομ(ένων) και εις το έξης επινοηθησομ(ένων) κατά τ(άς) 

περιλή(ψεις) τ(ών) προσόντ(ων) αυτή χρυσό]2"βούλλ( ων ) , δρισμ(ών) τέ και λοι

πών δικαιωμ(ά)τ(ων)· εφ' ώ καιοΐκ(α)τα κ(αι)ρ(ονς) δονκικ.ς [ ] εν τ(η) 

τοιαύτη χώ^ρα και οί προνοιαστικ(ώς) κατά [τον αυτόν τό]π[ον] οΙκ(ον)ντ(ες) 

στρατιώται, άλλα δη και οι κατά κ(αι)ρ(ονς) άποστε\Ϋ"λλόμεν(οι) εν τη Κω 

[. . !2.. , / διά τιν(ας) δημοσιακάς δουλεία(ς), όφείλονσι διατηρεϊν \':i απαντ(α) 

τα κατά την τοι αύτην μονήν αδιάσειστα και άκαταζήτη ταψ επί τούτω 

γ(αρ) εγεγόνει τη |"4 διαληφθεϊση μον(ή) εις άαφάλει(αν) μ(εν) και επικύρωα(ιν) 

δε και [βεβαί]ωσ(ιν) τ(ών) προσόντ(ων) αντ(ή) δικαιωμ(ά)τ(ων) καί 6 πα

ρών τ(ής) βα\'"'[σ]ιλεί(ας) μον δρισμο(ς)· είχε και τώ μη(νϊ) Όκτ(ωβ)ρ(ίω), 

(Ινδικτιώνος) β' f 

1 f τα Idov ... όριαμοΰ : om. MM || 5 λοι[πά άναστ]ήματα : λοι[πά κτήμα]τα MM || θ καί μέχρι : ώς καί 

μέχρι MM j | 10 άνενοχλήτως τε και ; άνενοχλήτως καί MM || 16 ακίνητα [ [πράγματα : ακίνητα πρά

γματα MM [| 17 άνεπαυξήτους, πάσης : άνεπιζητήτονς, [άπολαύειν δι] πάϋης MM | άνενοχληαίας : άνενοχ/.ή-

0εως MM || 17/18 κίκτησθαι : [τοις άνήκοναι] MM || 21 οί προνοιαατικώς κατά [τον αυτόν τό]π[ον] οίκοΰι-

τες : οί προνοιαατικ οί κ. . , MM || 22 [ . . .] διά τινας δημαόιακάς : [δημο]ϋιακάς 

MM || 2 it τοι αΰτψ : τοιαντην MM | άκαταζήτη τα άκαταζήτητα MM i| 24 μέν και έπικνρωϋιν : μίν, 

έπιν,ύροχίιν MM | αντή δικαιωμάτων : αυτή δικαιωμάτων MM || 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ! ΙΙΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ — Ό εκδιδόμενος ορισμός σώζεται εις άπλοϋν άντίγρα-

φον, αναγόμενου εις τον ΙΓ" αίώνα, ώς προκύπτει εκ παλαιογραφικών δεδομένων.— Περί της χρο-

νολογήσεως καί ταυτίσεως τοϋ έγγραφου βλ. ανωτέρω, άρ. 25, σελ. 238 κέ. 

2ΧΟΛΙΑ.— Δυνάμει του όρισμοϋ τούτου ό αυτοκράτωρ 'Ιωάννης Δ' Δούκας Λάσκαρις έπι-

κυροί, τη αιτήσει των μοναχών της εν Πάτμω μονής (στ. 11), πάσας τάς κτήσεις, φορολογικάς 

άπαλλαγάς κλπ. αύτης.— 'Αντιπαραβολή τών κατονομαζομένων ΙνταϋΘα κτήσεων καί μετοχιών 

προς τά μνημονευόμενα εις το άπολυθίν μετά επτά μήνας (κατά Μάιον τοϋ 1259) χρυσόβουλλον 

Μιχαήλ Η' τοϋ Παλαιολόγου (ανωτέρω, άρ. 14) οδηγεί εις ενδιαφέροντα συμπεράσματα : 
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ΜΕΤΟΧΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΣΕΙ2 THS MONHS ΠΑΤΜΟΥ 

κατά τον ορισμον Ιωάννου τοϋ Δ' (άρ. 26) 

— Οκτώβριος 1258 — 

(δυνάμει ορισμών καί χρυσοβούλλων των γονέων 

αύτοϋ, τοϋ τε πάππου καί πατρός ['Ιωάννου Γ' 

Βατατζή καί Θεοδώρου Β' Λασκάρεως]): 

Πύργος (στ. 6-7) 

κατά το χρυσόβουλλον Μιχαήλ Η' (άρ. 14) 

- Μάιος 1259 -

[μετόχια καί κτήματα] εν Λέρνφ (στ. 5 - 6 ) 

ένΚό 

τα Περιπάτου και της Άντιμαχείας (στ. 7) 

πάροικοι μή προσδιοριζόμενοι (στ. 7 - 8) . 

Πύργος (στ. 22-28) 

(δυνάμει χρυσοβούλλου Θεοδώρου τοϋ Α') 

μονή της Κεχιονισμένης (στ. 28-35) 

(διά χρυσοβούλλου 'Ιωάννου Γ' τοϋ Βατατζή) 

μετόχιον "Αγιος Γεώργιος εν Φνγέλοις ( στ. 42 ) 

εν Λέρνφ δύο μετόχια ( στ. 40 - 42 ) : 

το Παρθένιον καί τα Τεμένια μετά πάροικων 

εν Κω (στ. 3 5 - 3 9 ) : 

μονή των Σπονδών (στ. 35-39) 

διά πατριαρχικοΰ γράμματος [τοϋ Μαΐου 1258] 

μετά χωραφιών έν Περαιάτοις, Πετρωρείοις, 

καί έν Άντιμαχεία, μύλων έκ προαενέξεως τοϋ 

Διογένους, 

προσκαθήμενοι. 

Νέαι δωρεαί Μιχαήλ Η' : Γωνία τοϋ Πετάκη 
(στ. 47) καί Μανδραγονριον (στ. super lineas 
51-52) . 

Έ κ της ανωτέρω αντιπαραθέσεως συνάγεται δτι : 

α') τον Όκτώβριον τοϋ 1258 ή μονή Πάτμου δέν κατείχε τήν μονήν της Κεχιονισμένης· 

β') εϊχεν απολέσει το έν Φυγέλοις μετόχιον τοϋ αγίου Γεωργίου τοϋ Δυοικοΰ. Τελευταϊαι 

ασφαλείς μνεΐαι περί τοϋ μετοχίου τούτου ανάγονται εις το έτος 1216 (MM, σελ. 174, πωλητήριον 

ίγγραφον προς τήν μονήν τοϋ Δυσικοϋ, μέσω της έν Πάτμω μονής, εις ήν ανήκει ή μονή τών Φυ-

γέλων) καί εις εγγραφον τοϋ 1221 (κατωτέρω, τόμ. Β', άρ. 62 : εγγραφον τοϋ άπογραφέως Μα-

νουήλ τοϋ Έξωτρόχου). 

γ' ) Έ ν Κφ ή μονή Πάτμου κατέχει τά τοϋ Περιπάτου καί της Άντιμαχείας, τά δποϊα εις 

το χρυσόβουλλον τοϋ Μιχαήλ συγκαταλέγονται μεταξύ τών κτήσεων της παραχωρηθείσης (τον 

Μάιον τοϋ 1258 παρά τοϋ πατριάρχου Αρσενίου Αύτωρειανοϋ, MM, σελ. 193 - 195) μονής τών 

Σπονδών. 

δ') Tè γεγονός δτι ή μονή τών Σπονδών δέν μνημονεύεται εις τον όρισμον τοϋ 'Ιωάννου τοϋ 

Δ' σημαίνει προφανώς δτι δέν εΐχον εισέτι άποπερατωθή αί σχετικαί προς τήν παράδοσιν τών 

κτημάτων της κλπ. διαδικασίαι. 

ε' ) Ό Περίπατος καί ή Άντιμάχεια ΐσως εΐχον ήδη παραχωρηθή εις τήν μονήν της Πάτμου 

έπί 'Ιωάννου Βατατζή, δι' απολεσθέντος έγγραφου. 
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ορισμός ( στ. 69 καί στ. 72 ) Μάιος, ίνδ. β' 

διορίζεται ή βασιλεία μου (στ. 67) [1259] 

Ό αυτοκράτωρ διατάσσει τον Άλέξιον Χερήμονα καί τον δονκα της χώρας Μελανουδίου 

Θεόδοτον Καλόθετον δπως παραδώσουν εις τήν έν Πάτμω μονήν χωράφιον παρά τον Πύργον 

[Παλάτια], έπιλεγόμενον ή Γωνία τοϋ Πετάκη. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.— Κεκνοωμένον ουλΧογικογ άντίγραφονΙΓ' αιώνος (άρχεΐον 

Μονής, άρ. 28β).— Το Εγγραφον τοϋτο παραδίδεται είς κεκυρωμένην συλλογήν τοϋ Ι Γ' αιώνος, 

ή οποία περιλαμβάνει έτερα δύο έγγραφα Μιχαήλ Η' τοϋ Παλαιολόγου, αναφερόμενα είς το αυτό 

θέμα (βλ. περιγραφήν ανωτέρω άρ. 14,β). Ό εκδιδόμενος ορισμός, γραφείς έπί της οπίσθιας 

δψεως τοϋ εγγράφου, πρώτος κατά σειράν, καταλαμβάνει τους στ. 61 - 73.— Διαστάσεις γεγραμ-

μένης επιφανείας: 0,14 Χ 0,023. Περιθώρια αριστερή (0,01) καί δεξιά (0,01).— Μελάνη: α') 

μαύρτ^ ή τοϋ κειμένου" β' ) βαθύτερα ή της υπογραφής τοϋ έπικυροϋντος το εγγραφον μητροπο

λίτου Νικηφόρου (στ. 73) : δ ταπεινός μητροπολίτης Μιλήτου Νικηφόρος.— 'Ορθογραφικά τίνα 

σφάλματα. 

Περί τών σ η μ ε ι ω μ ά τ ω ν , τά όποϊα εγράφησαν μεταγενεστέρως έπί της δψεως ταύτης 

τοϋ εγγράφου βλ. ανωτέρω, άρ. 14, σελ. 124 - 125. 

ΕΚΔ02Ι2—MM, σελ. 201-202, άρ. 77. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — D ö 1 g e r, Regesten, άρ. 1871α.— Τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ , Chronologischesund 

Pro.ìopographisckes, BZ 27 (1927), σελ. 310. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ.— Ό αυτοκράτωρ, απευθυνόμενος προς τον οίκειον αύτοϋ Άλέξιον Χερή-

μον« καί τον δονκα της χώρας Μελανουδίου Θεόδοτον Καλόθετον, καθιστά εις αυτούς γνωστόν 

δτι διά χρυσοβούλλου έδωρήσατο είς τήν έν Πάτμω μονήν χωράφιον έν Πύργω, κείμενον πλησίον 

τοϋ μετοχίου της έν λόγω μονής, όνομαζόμενον ή Γωνία τοϋ Πετάκη (στ. 61 - 64).— Το χωρά

φιον τοϋτο απέφερε πρόσοδον γης τεσσάρων ζευγαριών, άνηκε δε μέχρι πρό τίνος είς τον γαμβρον 

τοϋ αυτοκράτορος πρωτοσεβαστον κυρ Μανουήλ Κομνηνον Λάσκαριν (στ. 64 - 67 ).— Ό αυτοκρά

τωρ·, δια τοϋ παρόντος δρισμοϋ, ορίζει δπως οί αξιωματούχοι ούτοι προβώσιν είς τήν παράδοσιν 

τοϋ χωραφίου εις τήν έν Πάτμφ μονήν, διά να δύνανται οί μοναχοί αυτής να κατέχουν καί νά 

νέμωνται τοϋτο καί τά εισοδήματα αύτοϋ άνευ οχλήσεως (στ. 67 - 69).— Έ π ί πλέον οί αξιωμα

τούχοι οδτοι ΰποχρεοΰνται νά επιστρέψουν είς τήν έν Πάτμφ μονήν τον παρόντα όρισμον (69 -

70).— Μηνολόγιον (στ. 71).— Έπικύρωσις τοϋ μητροπολίτου Μιλήτου Νικηφόρου (στ. 72 - 73). 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ.— Χρυσόβουλλον (στ. 6 2 - 6 5 ) τοϋ αύτοκράτορος Μι

χαήλ Η' τοϋ Παλαιολόγου, διά τοϋ οποίον ό αυτοκράτωρ έδωρεϊτο είς τήν έν Πάτμω μονήν 
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χωράφιον παρά τον Πύργον, όνομαζόμενον ή Γωνία τοϋ Πετάκη. Το εγγραφον τοϋτο σώζεται 

(βλ. ανωτέρω, άρ. 14, στ. 45 - 51), απελύθη δε κατά Μάιον τοϋ 1259. 

Οικείε τη βασιλεία μου 'Αλέξιε Χερήμον και συ δονξ τ(ής) χώρας Μ(ελ)αν-

νουδ(ίου) Θεόδοτε Καλόθ(ε)τε· ή βασιλ(εία) μου εδω\62ρήσατο δια χρυσοβούλλ(ον) 

αυτής τη κατά τ (ην) Πάτμ[ον σ]ε[βασμία] μο[νή της] βα[σιΜ](ας) μου [τον] 
κΙα]^ [ε]ξαί[ρε]τον ήγαπημ[έν]ον |68 Χ(ριστ)ώ και εναγγελιστον Θεολόγου το 

χωράφιον τω πλησιάζον μ(εν) τω μετοχίω της μο(νής) τοϋ Πύργου \'η και επονο-

μαζόμεν(ον) ή Γωνία τον Πετάκη και συμποσούμ(ε)ν(ον) είς ποσώτ(η)τα ζευ-

γ(α)ρ(ίων) τεσσάρ(ων), κατεχόμενον δε | 6 5 άρτί(ως) παρά τον μέρονς τον περιπο-

θήτου γαμβρον τ(ής) βασιλείας μου τον πρωτοσεβαστοϋ κυρ Μανονηλ |6 6 Κομνη

νού τον Λάσκ(α)ρ(ι), άποσπάσασα τοϋτο όσι εκείνου και προσκνρώσασα τοις 

δικαίοις τοϋ τοιούτου | " μετοχίου τοϋ Πύργον καί διορίζεται ύμϊν ή βασιλ(εία) 

μου, ώς αν παραδώσετε τοϋτο τώ μέρει | 6 8 τ(ής) τοιαύτης μο(νής), δπ(ως) κατέχη 

αυτό καί νέμητ(αι) άδιασείστ(ως) καί πάντη άναποσπάατ(ως) και τ(ήν) εξ αύτοϋ 

|6 β άποφέρηται πασαν και παντοί(αν) πρόσοδον ποιήσατε οϋν άνυπερθέτ(ως) κατά 

τον παρόντα όρισμόν | 7 0 τ(ής) βασιλ(είας) μου, ôv και αντιστρέψατε τώ μέρει τ(ής) 

δηλωθείσης μο(νής) είς παντελή άσφάλειαν |7 1 έχει τώ μη(νι) Μαίω, (ίνδικτιώνος) 

β' και δι' ερυθρών γραμμάτ(ων) τ(ής) θείας και βασι(λικής) χειρός. 

\u f το παρ(ον) Ισον τοϋ θείου και προσκννητοϋ βασι(λικοϋ) όρισμοϋ άντι-

βαλ(ών) καί κατά πάντα ίσάζων εύρων νπ(έγραψα) f 

| " f Ό ταπεινο(ς) μ(ητ)ροπολίτ(ης) Μιλήτ(ου) Νικηφόρος f 

61 τη βασιλεία : της βασιλείας MM | Μελαννουδίου : Μελανουδίου MM || 62 κατά τήν Πάτμον : κατά [τήν 

νήσον] Πάτμον MM || 63 τώ πληόιάζον : Ι το πλησιάζον \\ 65 πρωτοσεβαστοϋ : πρωτοϋεβάστου MM | κυρ : 

κυροϋ MM || 66 Λάβκαρι : Λάσκαρη MM || 67 παραδώσετε : παραδώαητε MM || 71 β' και δι' : β', δι' MM || 

72 ίσάζων : Ίαάζον MM || 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΙΙΣΕΙΣ.— Ό εκδιδόμενος ένταϋθα ορισμός παραδίδεται είς συλ-

λογικον άντίγραφον, κυρωθέν παρά τοϋ μητροπολίτου Μιλήτου Νικηφόρου (περί οδ βλ. κατω

τέρω, Σχόλια).— Περιγραφήν τοϋ συλλογικοΰ τούτου αντιγράφου βλ. ανωτέρω, χρυσόβουλλον 

ύπ' άρ. 14, άντίγραφον Β, σελ. 124 - 125.— Διά τήν χρονολόγησιν τοϋ συλλογικού τούτου αντι

γράφου ελήφθη ύπ' δψιν το οτι τοϋτο περιλαμβάνει τ ρ ί α έγγραφα, αναφερόμενα είς τήν ύπο 

τοϋ Μιχαήλ Η' τοϋ Παλαιολόγου δωρεάν τοϋ χωραφιού «Γωνία τοϋ Πετάκη» προς τήν μονήν 

της Πάτμου. Τά τρία ταΰτα έγγραφα χρονολογούνται άπο Μαίου 1259 ( = ό υπ' άρ. 14 χρυσό-

βουλλος λόγος καί ό εκδιδόμενος ενταύθα ορισμός) μέχρι τοϋ Ιουλίου 1259 ( = ή χρονολογία τοϋ 

κατωτέρω εκδιδομένου ύπ' άρ. 28 όρισμοϋ). 'Αλλ' υπάρχουν καί άλλα έγγραφα άφορώντα είς τήν 
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αυτήν ύπόθεσιν, ώς το ύπ' άρ. 29, άπολυθέν τον Μάιον τοϋ 1262, τό ύπ' άρ. 67 (τόμ. Β') τοϋ 1262 

καί τό ύπ' άρ. 30 (τοϋ 1262). Τά έγγραφα ταϋτα, καίτοι άφοροΰν είς το χωράφιον το έπονομαζό-

μενον ή Γωνία τοϋ Πετάκη, δέν περιελήφθησαν είς το κεκυρωμένον συλλογικον άντίγραφον τοϋ 

μητροπολίτου Νικηφόρου. Τοϋτο σημαίνει προφανώς δτι το άντίγραφον τοϋτο έγένετο π ρ ο τοϋ 

1262 καί, βεβαίως, μετά τον Ίούλιον τοϋ 1259. —"Ισως μάλιστα το κεκυρωμένον τοϋτο συλλο

γικον άντίγραφον (το άναφερόμενον εις τήν Γωνίαν τοϋ Πετάκη), έγένετο ακριβώς διά νά συνο-

ψίζη τά της υποθέσεως, δτε ανεφύησαν προβλήματα περί τής κυριότητος τοϋ χωραφιού το 1262. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. — Ό ορισμός ούτος φέρει τήν χρονολογικήν ένδει-

ξιν : μηνι Μαιω, Ινδικτιώνος β". Επειδή διά τοϋ έν λόγφ όρισμοϋ ό αυτοκράτωρ Μιχαήλ Η' 

διατάσσει τήν παράδοσιν τοϋ χωραφίου Γωνία τοϋ Πετάκη, χωραφιού το όποιον ούτος είχε δω-

ρήσει είς τήν έν Πάτμφ μονήν διά χρυσοβούλλου του απολυθέντος τον Μάιον τής β' Ινδικτιώνος, 

ήτοι τοϋ έτους 1259 (ανωτέρω άρ. 14, στ. 4 6 - 5 0 ) , συνάγομεν δτι καί ό ορισμός απελύθη ευθύς 

μετά το σχετικον χρυσόβουλλον, ήτοι κατά μήνα Μάιον τοϋ έτους 1259. 

ΣΧΟΛΙΑ. — 1. Το ιστορικόν της παραχωρήσεως της Γωνίας τοϋ Πετάκη είς τους μοναχούς 

τής Πάτμου.— Τά ένταΰθα εκδιδόμενα ύπ' άρ. 27, 28, 29, 67 (τόμ. Β' ), καί 30 έγγραφα αναφέρον

ται είς τήν αυτήν ύπόθεσιν, ήτοι είς τήν Γοινίαν τοϋ Πετάκη, χωράφιον ποσότητος τεσσάρων ζευ

γαριών, το όποιον ό αυτοκράτωρ Μιχαήλ Η' έδωρήσατο εις το παρά τά Παλάτια μετόχιον τοϋ 

Πύργ»υ, το ανήκον (διά δωρεάς Θεοδώρου τοϋ Λασκάρεως) εις τους μοναχούς τής Πάτμου (βλ. 

ανωτέρω, άρ. 13). 

Τά έγγραφα ταϋτα αναφέρονται είς δύο φάσεις τής υποθέσεως : Φ ά σ ι ς Α' (έγγραφα ύπ' 

άρ. 14, στ. 46 - 50, άρ. 27 καί 28) : Μάιος - 'Ιούλιος 1259.— Δυνάμει τοϋ ανωτέρω εκδοθέντος 

ύπ' άρ. 14 χρυσοβούλλου, ή Γωνία τοϋ Πετάκη αποσπάται έκ τών κτήσεων [προνοίας;] τοϋ πρω-

τοσεβαστοΰ Μανουήλ Κομνηνού Λάσκαρι, διά νά δωρηθή είς το μετόχιον τοϋ Πύργου. Διά τοϋ 

ένταΰθα εκδιδομένου ύπ' άρ. 27 όρισμοϋ, ό αυτός αυτοκράτωρ εντέλλεται προς τόν δονκα της χώ

ρας [— θέματος] Μελανουδίου κ.ά., δπως παραδώσουν τήν Γωνίαν τοϋ Πετάκη εις τους μονα

χούς της Πάτμου.— Διά τοϋ ΰπ' άρ. 28 όρισμοϋ, απολυθέντος μετά δύο μήνας, ό αυτοκράτωρ 

εντέλλεται προς τήν άνεψιάν του πρωτοσεβαστήν Μαρίαν Κομνηνήν τήν Λασκαρϊναν. δπως άπαγο-

ρεύστ; είς τους ανθρώπους της [ = πάροικους της] καί τους λοιπούς χωρίτας νά επάγουν οχλήσεις 

είς τους μοναχούς τής Πάτμου, έν σχέσει προς τήν κατοχήν καί νομήν τής Γωνίας τοϋ Πετάκη.— 

Έ π ί τρία έτη οί μοναχοί της Πάτμου ένέμοντο τάς προσόδους τοϋ χωραφίου τούτου άνευ οχλή

σεων.— Φ ά σ ι ς Β' (έγγραφα ύπ' άρ. 29, 67 καί 3 0 ) : Μάιος - Σεπτέμβριος 1262.—'Αφ' 

δτου δμως ή παρά τήν Γωνίαν τοϋ Πετάκη περιοχή τών τοϋ Μαλαχίου καί τών τοϋ Στομάτου 

παρεχωρήθη ώς πρόνοια είς τόν θείον τοϋ αύτοκράτορος Γεώργιον Κομνηνόν "Αγγελον [ίσως ή 

αυτή περίπου περιοχή, ή οποία προηγουμένως είχε παραχωρηθη είς τον Μανουήλ Κομνηνόν Λά-

σκαριν], οί κάτοικοι τών Μαλαχίων καί τών Στομάτων παρηνώχλουν τους μοναχούς της Πάτμου, 

έγείροντες αξιώσεις ώς προς τήν κατοχήν καί νομήν της Γωνίας τοϋ Πετάκη. Ό αυτοκράτωρ, 

διενεργήσας ανακρίσεις, απέλυσε σχετικά έγγραφα προς διακανονισμόν της άναφυείσης διενέξεως. 

2. (στ. 64 κέ. ) : ή Γωνία τοϋ Πετάκη'.— Το χωράφιον τοϋτο έκειτο παρά το μετόχιον τοϋ 

Πύργου, το όποιον εύρίσκετο μεταξύ τοϋ Μαιάνδρου καί τοϋ πόταμου τοϋ διασχίζοντος τά Πα

λάτια (βλ. άποκατάστααιν τοϋ μετοχίου του Πύργου κατωτέρω, τόμ. Β', άρ. 61), πλησίον κτή-

32 
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σεων τών Μαλαχιωτών (βλ. D a r r o u z è e - W i l s o n , Hi/τα, σελ. 17, 6, 9). — Ό αυτο

κράτωρ Μιχαήλ Η' παρεχώρησεν, ώς ελέχθη, τό χωράφιον τοϋτο διά χρυσοβούλλου τοϋ Μαίου 

1259 (ανωτέρω, άρ. 14, στ. 4 6 - 50). Τό χωράφιον τοϋτο συνεποσοντο είς ποσότητα ζευγαριών 

τεσσάρων, κοίτα τό χρυσόβουλλον.— Ώ ς γνωστόν, ό ορός ζενγάριον σημαίνει : α' ) έκτασιν γης 

ή οποία δύναται νά άροτριωθή έν μια ημέρα δι' ενός ζεύγους βοών β' ) οίκονομικήν καί φορολο-

γικήν ενότητα, άπαρτιζομένην έκ τοϋ συνόλου τών εστιών τών χωρικών, οί όποιοι καλλιεργούν 

έκτασιν ενός ζευγαριού ή, μάλλον, οί οποίοι καταβάλλουν φόρον άντιστοιχοΰντα προς εν ζευγά-

ριον γης εις τό δημόσιον ή είς τόν κύριόν των ή εις τόν προνοιάρών των.— Κατά ταϋτα, ό αυτο

κράτωρ παρεϊχεν είς τους μοναχούς τής Πάτμου τήν νομισματικήν πρόσοδον τής γης ταύτης τών 

τεσσάρων ζευγαριών. Τό πρακτικόν παραδόσεως της Γωνίας τοϋ Πετάκη δέν διεσώθη. Οΰτο> 

δέν δυνάμεθα νά γνωρίζομεν ούτε τόν αριθμόν τών έν αύτη πάροικων, ούτε εις ποίαν κατηγορίαν 

ανήκον ούτοι (ζενγαρατοι, βοΐδάτοι, ακτήμονες κλπ. ), κατ' άκολουθίαν δέ οϋτε τί τέλος ή δεκάτην 

προς τόν τυχόν προνοιάρών των ήσαν υποχρεωμένοι νά καταβάλλουν.— Είναι φυσικόν νά ύποθέσω-

μεν δτι ή Γωνία τοϋ Πετάκη άπεσπάσθη έκ τής προνοίας τοϋ πρωτοσεβαστον Μανουήλ Κομνηνού 

τοϋ Λασκάρεως. Έ ξ άλλου, καί τό γεγονός δτι τά αυτά περίπου εδάφη παρεχωρήθησαν ολίγον 

άργότερον (προφανώς μετά τόν θάνατον τοϋ Κομνηνοϋ Αασκάρεως) ώς πρόνοια είς τόν Γεώργιον 

Κομνηνόν "Αγγελον, έπιβεβαιοϊ τήν ύπόθεσιν ταύτην. 

3. (στ. 61) : ή χώρα1 Μελανουδίου.— Πρόκειται βεβαίως περί του προγενεστέρου θέματος 

Μελανουδίου (καί Μυλάσης), τό όποιον, κατά τήν A h r w e i l e r (Smyrne, σελ. 147, σημ. 

99), άπήρτιζεν ϊσως, κατά τά μέσα τοϋ ΙΓ ' αιώνος, νέαν διοικητικήν περιφέρειαν μετά τοϋ Πυρ

γιού καί τής Καλόης, τής οποίας δονξ διετέλει ό Καλόθετος (πρβλ. καί άρ. 23, σελ. 229, 230). 

4. (στ. 61) : Θεόδοτος Καλόθετος.— Έ π ί 'Ιωάννου Βατατζή ούτος αναφέρεται ώς οικείος 

τοϋ αύτοκράτορος (βλ. MM, τόμ. Δ', σελ. 153· περί τής ειδικής σημασίας τοϋ δρου οικείος είς τήν 

αύτοκρατορίαν τής Νικαίας καί εφεξής βλ. S v o r o n o s , Le serment de fidélité, REB 9, 

1951, σελ. 136 κέ. ), έν συνεχεία 8έ ώς θείος τοϋ αύτοκράτορος Μιχαήλ τοϋ Η' (MM, τόμ. Δ', 

σελ. 154 καί 208). Ούτος διετέλει συγχρόνως δούξ τοϋ θέματος τών Θρακησίων καί δονξ τής χώ

ρας Πυργιού, Καλόης καί Μελανουδίου, κατά τό έτος 1259 (πρβλ. D ö 1 g e r, Regesten, άρ. 

1868). Ό Καλόθετος αναφέρεται ωσαύτως ύπό τοϋ Βλεμμύδου ώς δονξ τών Θρακησίων (έκδ. 

Heisenberg, σελ. 91 ).— Δύναται ΐσως νά ταυτισθή προς όμώνυμον δομέστικον τών σχολών, μνη-

μονευόμενον εις έπιστολήν Θεοδώρου Β' τοϋ Λασκάρεως (έκδ. Festa, Epist. 113, σελ. 196' 

πρβλ. καί D ö 1 g e r, Chronologisches und Prosopographisches, σελ. 310, σημ. 1 ). — Περί 

τής οικογενείας Καλοθέτου, ή οποία έξ 'Εφέσου μετηνάστευσεν είς Χίον μετά τό 1304, βλ. A h r 

w e i l e r , Smyrne, σελ. 146 -147. 

3. (στ. 73) : Ό μητροπολίτης Μιλήτου Νικηφόρος, δ έπικυρών κεχωρισμένως έν έκαστον 

τών τριών εγγράφων τοϋ κεκυρωμένου συλλογικού αντιγράφου (είς τό όποιον περιέχεται, δεύτε

ρος κατά σειράν, ό εκδιδόμενος ορισμός), μνημονεύεται επίσης κατά τό 1256 (βλ. L a u r e n t 

έν λ. Μίλητος, ΘΗΕ). Ούτος διετέλει μητροπολίτης Μιλήτου τουλάχιστον κατά τά έτη 1256 - 1259. 

1. Ενίοτε ό όρος χώρα (ό όποιος είς εκκλησιαστικά έγγραφα χρησιμοποιείται καί αντί τού ενορία· βλ. ανω
τέρω, σελ. 6 κέ.) ΰποδηλοΐ το θέμα (πρβλ. A h r w e i l e r , Smyrne, σελ. 126, σημ. 17). 
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ορισμός (στ. 8) 'Ιούλιος, ίνδ. β' 

[1259] 

Ό αυτοκράτωρ ορίζει όπως ή ανεψιά του πρωτοσεβαστή Μαρία Κομνηνή ή Λασκαρϊνα είδο-

ποιήσ«) τους παρά τό χωράφιον Γωνία τοϋ Πετάκη ανθρώπους [ =- πάροικους] αυτής καί τους χω-

ρίτας, νά μή ένοχλοϋν τους μοναχούς τής Πάτμου, είς ους εδωρήθη τό έν λόγω χωράφιον. άπο-

σπασθέν [άπό τής προνοίας] τοϋ συζύγου της. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.— Τό εγγραφον σώζεται έν πρωτοτυπώ και έν κεκυρωμένφ 

αντιγράφω. 

Α. Πρωτότυηον (άρχεϊον Μονής, άρ. 78).— Χάρτης, χρώματος ύπολεύκου, σχήματος πλα

γίου ορθογωνίου. Διαστάσεις: 0,13 Χ 0,28. Γεγραμμένη επιφάνεια: 0,11 Χ 0,26. Περιθώριον 

αριστερή (0,02).— Μελάνη: α') μαύρη ή τοϋ κειμένου" β') διά κινναβάρεως τό μηνολόγιον (στ. 9). 

Γραφή της αυτοκρατορικής γραμματείας τών χρόνων Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου (πρβλ. ιδιάζον 

περίτεχνον Β). 'Ορθογραφία. Όλίγαι συντμήσεις. "Ιχνη Ιξ παλαιοτέρων καθέτων διπλώσεων. 

Διατήρησις κακή : σητόβρωτον, έξίτηλον καί κεκηλιδωμένον έκ τής νοτίδος.— Τό εγγραφον Ικολ-

λήθη μεταγενεστέρως έπί χάρτου. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοϋ χάρτου συντηρήσεως, μεταγενέστερα : α') ( διά χειρός Φλωρίδου ) : 

Γράμμα βααιλικον περί άνενοχλησίας χωραφίου οντος πλησίον τοϋ Πύργον (ό Μαίανδρος εστί πλη

σίον τούτου)- β') (διά χειρός Σακκελίωνος) τοϋ πρεσβυτέρου 'Ανδρόνικου —άντεγράφη -αρ. 78. 

Β. Κεκυρωμένον αυλλογικον άντίγραφον ΙΓ' αιώνος (άρχεϊον Μονής, άρ. 28γ).— Τό 

εγγραφον τοϋτο παραδίδεται είς κεκυρωμένην συλλογήν τοϋ ΙΓ ' αιώνος, ή οποία περιλαμβάνει 

έτερα δύο έγγραφα Μιχαήλ Η' τοϋ Παλαιολόγου, αναφερόμενα είς τό αυτό θέμα (βλ. περι-

γραφήν ανωτέρω, άρ. 14, σελ. 124-125). Ό εκδιδόμενος ορισμός, γραφείς έπί τής οπίσθιας 

δψεως, δεύτερος κατά σειράν, καταλαμβάνει τους στ. 74 - 86.— Διαστάσεις γεγραμμένης επιφα

νείας : 0,14 Χ 0,023. Περιθώρια αριστερά (0,01) καί δεξι£ (0,01).—Μελάνη : α') μαύρη ή τοϋ 

κειμένου- β') βαθύτερα ή τής υπογραφής τοϋ έπικυροΰντος κεχωρισμένως καί τό κείμενον τοϋτο, 

ώς καί τά έτερα δύο κείμενα της συλλογής (βλ. άρ. 14,β καί 27) : / υ ταπεινός μητροπολίτης 

Μιλήτου Νικηφόρος (στ. 86). 

Περί τών σ η μ ε ι ω μ ά τ ω ν , τά όποια εγράφησαν μεταγενεστέρως έπί τής δψεως ταύτης 

τοϋ έγγραφου, βλ. ανωτέρω, άρ. 14, σελ. 125. 

ΕΚΔΟΣΙΣ. —MM, σελ. 202, άρ. 78 (έκδοσις έπί τη βάσει τοϋ Β). 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — D öl g er , Regesten, άρ. 1876 .—Τοϋ α ύ τ ο ϋ , Patmos, σελ. 351, 367. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ.— Ό αυτοκράτωρ απευθύνεται προς τήν άνεψιάν του πρωτοσεβαστήν Μα-

ρίαν Κομνηνήν Λασκαρϊναν (στ. 1)· έπληροφορήθη δτι οί μοναχοί τής Πάτμου υφίστανται είς τό 

παρά τόν Πύργον δωρηθέν διά χρυσοβούλλου του είς αυτούς χωράφιον, τό έπιλεγόμενον Γωνία τοϋ 

Πετάκη, οχλήσεις έκ μέρους τών ανθρώπων [ = παροίκων] τής ανεψιάς του (στ. 1-4). Έάν οδτως 

έχουν τά πράγματα, ό αυτοκράτωρ ορίζει δπως αυτή διάταξη τους ανθρώπους της καί τους χωρι

κούς της περιοχής (χωρίτας) νά παύσουν τελείως νά ένοχλοϋν τους εκεί μοναχούς (στ. 4 - 5 ) . Διότι, 

έφ' δσον ό αυτοκράτωρ απέσπασε τό χωράφιον τοϋτο άπό τών κτήσεων τής ανεψιάς του [προνοίας 

τοϋ συζύγου της], οί Άνθρωποι της ουδέν δικαίωμα έχουν νά παρέχουν οχλήσεις προς τους μονα

χούς (στ. 5 - 7).— Ό αυτοκράτωρ δέν επιθυμεί νά ένοχληθή έκ νέου έπ' αύτοϋ (στ. 7) καί ορίζει 

δπως ή ανεψιά του ένεργήση συμφώνως προς τόν παρόντα όρισμόν, τόν όποιον καί οφείλει αϋτη 

νά έπιστρέψη είς τους μοναχούς τής Πάτμου δι' άσφάλειαν (στ. 7 - 9 ) . — Μηνολόγιον (στ. 9). 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ.—Χρυσόβουλλον Μιχαήλ Η' τοϋ Παλαιολόγου (στ. 3), 

δι' οδ δ αυτοκράτωρ έδωρεϊτο είς τους Πατμίους μοναχούς τό χωράφιον Γωνία τοϋ Πετάκη. Τό 

εγγραφον τοϋτο σφζεται καί είναι τό ανωτέρω έκδιδόμενον υπ' άρ. 14, στ. 45 - 51. 

f 'Ανεψιά τ(ής) βασιλ(είας) μου πρωτοσ[ε]βαστή κυρά Μαρία Κομνηνή Λα-

ακαρίνα- άνέμαθ(εν) ή βα(σι)λ(εία) μου (ώς) το μέρος τ (ης) |2 κ(α)τά Πάτμον 

σεβασμί(ας) μο(νής) τ(ής) βα(σι)λ(είας) μου τοϋ κ(ατ)' έξαίρετον ήγαπημ(έ)νου 

Χ(ριστ)ώ και εναγγελιστοϋ Θεολόγου ευρίσκει δνναστείαν | 3 και δχλησιν άπα τ(ών) 

άν(θρώπ)ων σου επί τώ δια χρυσοβούλλου αντ(ής) δωρηθ(έ)ντι τη τοιαύτη μο(ν)ή 

χωραφίω τώ |4 πλη(σίον) τοϋ μετοχίου τ(οϋ) Πύργον και επονομα[ζό]μ(ε)ν(ον) ή 

Γωνία χοϋ Πετάκη· και εΐ έχει οϋτωτά τ(ής) νποθέ(σεως), διορίζεται αοι ή [5 βα-

(σι)λ(εία) μου (ώς) αν έπιφωνήση τ(ονς) τοιοντ(ονς) άν(θρώπ)ους σον, άλλα δη 

καί τ(ονς) χωρίτ(ας), άπέχ(ειν) τέλεον εξ αύτοϋ· επει γοϋν \6 απέσπασε τοϋτο ή 

βα(σι)λ(εία) μου από τοϋ μέρ(ονς) σον, τι δίκαιον εχονσιν οί αν(θρωπ)οί σον εμπο-

δίζ(ειν) και διασείειν το | 7 [μ]έρος τ(ής) ρηθείσ(ης) μο(ν)ής ένεκα τούτον ; καί μη 

θελήσ(ης) καί ετι δχληθ(ή)ν(αι) περί τούτον τ(ήν) βασιλ(είαν) μου, αλλά | 8 ποίη-

σ(ον) άννπερθέτ(ως) κ(α)τά [τ](όν) παρόντα δριαμον αύτ(ής), δν καί άντίστρε-

(ψον) τώ μέρει τ(ής) είρημ(έ)ν(ης) μο(νής) | 9 είς άσψάλ(ειαν) f 

μη(νί) Ίουλ(ίω), (ίνδιχτιώνος) ß'f 

2 κατά Πάτμον Α Β : κατά τήν Πάτμον MM || 3 τώ Α Β : τη MM || 8 αυτής Α : τής βασιλείας μου Β MM 

In Β, post άσφάλειαν (1. 9), a d d i t i o : έχει τώ μηνι Ίονλίω, Ίνδικτι&νος β»* καί δι' ερυθρών | γραμ

μάτων τής θείας καί βασιλική; χειρός f το παρόν Ισον τοϋ θείου και προακυνητοϋ βασιλικού | ógicf/*o0 άντι-

βαλών και κατά πάντα Ισάζων εΰρών υπέγραψα ff | [altera manu :] f ό ταπεινός μητροπολίτης Μιλήτου 

Νικηφόρος. 
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Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΛΙΠΑΩΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.— Τό έκδιδόμενον εγγραφον σφζεται έν πρωτοτυπώ καί 

είς σύγχρονον κεκυρωμένον συλλογικόν άντίγραφον, κυρωθέν ύπό τοϋ μητροπολίτου Μιλήτου Νικη

φόρο.). Τό πρωτότυπον φέρει τό παλαιότερον σωζόμενον διά χειρός Μιχαήλ τοϋ Η' μηνολόγιον 

(βλ. D ö 2 g e r, Patmos, σελ. 367 ). 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ.— Ό ορισμός ούτος φέρει τήν χρονολογικήν ένδειξιν μηνι 

Ίουλίω, Ίνδικτιώνος β'. Επειδή απελύθη, προφανώς, ευθύς μετά τό χρυσόβουλλον τοϋ Μαίου 1259, 

δυνάμει τοϋ οποίου ό αυτοκράτωρ Μιχαήλ ό ΪΓ έδωρεϊτο είς τήν μονήν τής Πάτμου τό χωράφιον 

Γωνία τοϋ Πετάκη (ανωτέρω, άρ. 14, στ. 4 6 - 5 0 ) καί μετά τόν όρισμόν προς τόν Θεόοοτον Κα

λόθετον (Μάιος, ίνδικτιώνος β'), συνάγομεν δτι τό έκδιδόμενον εγγραφον απελύθη κατά μήνα 

Ίούλιον τοϋ αύτοϋ έτους 1259, αντιστοιχούντος προς ίνδικτιώνα β'. 

ΣΧΟΛΙΑ.— 1. (στ. 1 ) : πρωτοσεβαατή Μαρία Κομνηνή ΛασκαρΙνα. — Αυτή ήτο προφα

νώς σύζυγος τοϋ πρωτοσεβαστοΰ Μανουήλ Κομνηνού Λάσκαρι καί ανεψιά τοϋ αύτοκράτορος. 

2. (στ. 5) : άνθρωποι καί χωρΐται.— Όφείλομεν νά ύπογραμμίσωμεν τήν άντιδιαστολήν 

μετο:ξύτών ανθρώπων [ = πάροικων βλ. άρ. 45] τής Λασκαρίνας καί τών χωριτών [ = τών υπο

λοίπων καλλιεργητών] τής περιοχής (πρβλ. S v o r o n o s , Cadastre de Thèbes, σελ. 143).—Έν 

τούτοις, όφείλομεν νά έπισημάνωμεν τό γεγονός δτι οί πάροικοι, είς τήν αύτοκρατορίαν τής Νι

καίας, έχοντες αποκτήσει οίκονομικήν τίνα αύτονομίαν, καταλήγουν νά όνομάζωνται έποικοι ή καί 

ο'ικοδεσπόται (πρβλ. O s t r o g o r s k y , Paysannerie, σελ. 41 κέ. — A h r w e i 1 e r, Smyrne, 

σελ. 40). 
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ορισμός (στ. 7) Μάιος, ίνδ. ζ 

[1262] 

Ό αυτοκράτωρ διατάσσει τόν ενεργούντα έν τη χώρα τοϋ Σαμψών [Ίωάννην τόν Σελαγίτην], 

όπως συστήση είς τους Μαλαχιώτας καί Στοματιανούς νά μή ένοχλοΰν τους κατέχοντας τήν παρά 

τό μετόχιον τοϋ Πύργου γήν τών μοναχών τής Πάτμου, τήν λεγομένην Γωνία τοϋ Πετάκη. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.— Πρωτότνηον (άρχεϊον Μονής, άρ. 79) .— Χάρτης, χρώ

ματος ύπολεύκου πρδς τό καστανόχρουν, σχήματος πλαγίου ορθογωνίου. Διαστάσεις 0,13 Χ 0,28. 

Γεγραμμένη επιφάνεια : 0,10 Χ 0,245. Περιθώρια αριστερή (0,020) καί δεξιά (0,015).— Με

λάνη : α') μαύρη ή τοϋ κειμένου" β') διά κινναβάρεως τό μηνολόγιον (στ. 8) .— Γραφή τής αυτο

κρατορικής γραμματείας τών χρόνων τοϋ Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου.— 'Ορθογραφία. Όλίγαι συν

τμήσεις. "Ιχνη εξ καθέτων διπλώσεων.— Διατήρησις καλή : ελαφρώς σητόβρωτον.— Τό εγγρα

φον έκολλήθη μεταγενεστέρως έπί χάρτου. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοϋ χάρτου συντηρήσεως, μεταγενέστερα : α' ) άρ. 79 (χειρ Σακκε-

λίωνος)· β') γράμμα βασιλικον περί έλενθερί(ας) χωραφί(ων) (χειρ ΙΘ' αϊ.) τοϋ πρεσβυτέρου 

'Ανδρόνικου (suppl. Σακκελίων)· γ') άντεγράφη (χειρ Σακκελίωνος). 

ΕΚΔΟΣΙΣ. — MM, σελ. 210, άρ. 84. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — D ö 1 g e r, Regesten, άρ. 1913. — Τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ , Patmos, σελ. 367 - 386.— 

O s t r o g o r s k y , Féodalité, σελ. 69 κέ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ.— Ή μονή Πάτμου κατέχει δυνάμει χρυσοβούλλου καί όρισμοϋ τοϋ 

νΰν βασιλεύοντος γήν τεσσάρων ζευγαριών, λεγομένην ή Γωνία τοϋ Πετάκη, παρά τό μετόχιον 

τοϋ Πύργου (στ. 1-2).— Επειδή δμως ή μονή ενοχλείται ύπό κατοίκων τών Μαλαχίων καί 

τών Στομάτων, ό αυτοκράτωρ διατάσσει τόν έν ονόματι τοϋ δημοσίου ενεργούντα έν τη χώρα τοϋ 

Σαμψών [Ίωάννην τόν Σελαγίτην], δπως συστήση είς αυτούς νά άπομακρυνθώσιν άπό τήν γήν 

ταύτην καί νά μή ένοχλώσι τήν μονήν, έφ' δσον ή γη αοτη έχει άποσπασθή τών κτήσεων τοϋ Μα-

λαχίου καί έχει δοθή εις τήν έν Πάτμω μονήν (στ. 3 - 6).— Προς τοϋτο απελύθη τό παρόν εγγρα

φον (στ. 7).—Μηνολόγιον (στ. 8) . 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ— α') Χρυσόβουλλον Μιχαήλ τοϋ Η' (στ. 1), δυνάμει τοϋ 

οποίου ό αυτοκράτωρ παρεχώρει είς τήν έν Πάτμφ μονήν τήν Γωνίαν τοϋ Πετάκη. Τό εγγραφον 

σώζεται καί είναι τό ύπ' άρ. 14 ανωτέρω εκδοθέν. 

β') 'Ορισμός τοϋ αύτοϋ αύτοκράτορος (στ. 1), διά τοϋ οποίου έπεκυρώνετο ή γενομένη 

δωρεά. Τό εγγραφον τοϋτο δύναται νά ταυτισθή προφανώς προς τό ανωτέρω εκδοθέν ύπ' αριθ. 

27 εγγραφον. 
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f Έπει το μέρος τ(ής) σε(βασμίας) μον(ής) τ(ής) βασιλ(είας) μου τον ηγαπη-

μ(έ)ν(ον) Θεολόγου τ(ής) Πάτμου κέκτηται δια χρνσοβούλλ(ου) καί δρισμ(ον) 

Ρ τ(ής) βασιλ(είας) μου εν τώ μετ[ο]χίω [τ]οϋ [Π]ύργ(ου) γήν ζενγ(α)ρ(ίων) 

τεσσάρ(ων), τήν λεγομ[έ]νψ Γωνί(αν) τοϋ Πετάκη, καί κατέχ(ει) ταύτψ μέχρ(ι) 

τον vvVf | 3 ευρίσκει δέ δχλησιν παρά τ(ών) εποίκ(ων) Μαλαχ(ίων) καί Στομάτ(ων), 

διορίζεται σοι ή βασιλ(εία) μου, τώ ενεργοϋντι εν τη χώρα |4 του ΣαμψόΎν δικαίω 

τοϋ δημοσίου, ώς αν, επει δια χρνσοβούλλ(ον) καί όρισμ(ον) τ(ής) βασιλ(είας) μου 

κατέχ(ει) τήν τοιαύτ(ην) γήν το |5 μέρος τ(ής) μον(ής), επιφωνήση τοις όη-

λωθεΐσιν εποίκοις τών Μαλαχί(ων) και τ(ών) Στομάτ(ων) άπέχειν άπα τ(ής) 

τοιαύτ(ης) |β γης καί μή ενοχλ(εΐν) τή [μ]ονή, [ώ]ς άποσπασθείσ(ης) τ(ής) τοι

αύτης) γης άπα τον Μαλαχίου καί δοθείσης τή μονή τ(ής) βασ(ι)λ(είας) μον 

Ρ έπί τούτω γαρ εγεγόνει τώ μέρει τ(ής) διαληφθείσ(ης) μον(ής) τ(ής) βασιλ(είας) 

μον τ(ής) Πάτμον καί ό παρών τ(ής) βασιλ(είας) μον ορισμός f 

| 8 μη(νί) Μάΐω, (ίνδιχτιώνος) ε'f 

4 τον :.ìeg. τοϋ || 5 επιψωνήαη : ίπιφωνήσγιζ MM 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΕ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. — Τό εγγραφον τοϋτο, οέρον τήν χρονολογικήν ενδει-

ξιν μηνί Μαΐω, ίνδικτιώνος ε', απελύθη ύπό τοϋ αύτοκράτορος Μιχαήλ τοϋ Η', διά τους κάτωθι 

λόγους : α' ) Ώ ς αναφέρεται έν αύτω (στ. 1 ), ό άπολύων τοϋτο αυτοκράτωρ είχε παραχωρήσει 

είς τήν έν Πάτμφ μονήν διά χρυσοβούλλου καί δι' όρισμοϋ τήν παρά τον μετόχιον τοϋ Πύργου 

γήν, τήν λεγομένην Γωνία τοϋ Πετάκη. Τά έγγραφα εκείνα έχουν άπολυθή υπό Μιχαήλ τοϋ 

Η' (βλ. ανωτέρω, άρ. 14, στ. 46 - 50, και 27) κατά τό έτος 1259. Κατ'άκολουθίαν, καί τό έκδι

δόμενον εγγραφον απελύθη ύπό τοϋ αύτοϋ αύτοκράτορος. Είς τοϋτο συνηγορούν καί λόγοι παλαιο-

γρβοφικοί (τό όλον υφός, τό μηνολόγιον διά χειρός Μιχαήλ τοϋ Η ' ) . — β') Είς όρισμόν τοϋ αύτοϋ 

αύτοκράτορος (κατωτέρω, άρ. 30) αναφέρεται δτι ή μονή Πάτμου ένέμετο επί τρία έτη τό χωρά

φιον Γωνία τοϋ Πετάκη, άνευ ουδεμιάς οχλήσεως, κλπ. Κατ' άκολουθίαν ό εκδιδόμενος ένταΰθα 

ορισμός απελύθη μετά τό έτος 1259 (άντιστοιχοΰν προς β' ίνδικτιώνα), κατά μήνα Μάιον τής ε' 

ίνδικτιώνος, ήτις αντιστοιχεί προς τό έ'τος 1262, ήτοι τρία έτη μετά τό έτος 1259, δτε ήρξαντο 

καί. αϊ διενέξεις περί τής κυριότητος τής Γωνίας τοϋ Πετάκη. 

ΣΧΟΛΙΑ.— 1. Ό ορισμός ούτος ανήκει εις τήν σειράν τών έγγραφων τών απολυθέντων 

έπί αύτοκράτορος Μιχαήλ τοϋ Η', περί ών βλ. ανωτέρω, άρ. 27, σχόλια (σελ. 249). 

2. Tè έκδιδόμενον ενταύθα εγγραφον μνημονεύεται είς έτερον όρισμόν τοϋ έτους 1262, 

έκδιδόμενον κατωτέρω ύπ' άρ. 30 (στ. 6 - 7 ) . 

3. (στ. 3) : ευρίσκει οχληαιν [ή μονή Πάτμου] παρά τών εποίκων Μαλαχίων καί Στομά

των.— Τά τοϋ Μαλαχίου έκειντο πλησίον τών Στομάτων, τοϋ Τριστόμου καί τοϋ Πύργου. Αϊ 
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γαΐαι τών Μαλαχιωτών καί τών Στοματιανών συνώρευον προς τάς γαίας τάς ανήκουσας είς τό 

μετόχιον τοϋ Πύργου (μετόχιον της μονής Πάτμου), είς τήν μονήν 'Ιεράς ή Ξηροχωραφίου κ.ά., 

διό καί συχνάκις άνεφύοντο διενέξεις μεταξύ των (ώς συνάγεται έξ έγγραφων τοϋ αρχείου της 

μονής Πάτμου, τής μονής Ίερας, κλπ. ), τάς οποίας έκαλεΐτο συνήθως νά έπιλύση ό ϊδιος ό αυτο

κράτωρ (πρβλ. καί D a r r o u z è s - W i l s o n , Hiéra, σελ. 17). — Τά τοϋ Μαλαχίου μνη

μονεύονται μετά της επισκέψεως τοϋ Σαμψών εις τήν Partitio Romaniae, ώς παρετήρησεν δ 

T o m a s c h e k (Historische Topographie, σελ. 35) καί ό Ζ α κ υ θ η ν ό ς (Διοικητική Διαί-

ρεαις, τόμ. 25, 1955, σελ. 197 - 198).— Τά τών Στομάτων εύρίσκοντο προφανώς παρά τάς 

έκβολάς τοϋ Μαιάνδρου, ώς καί τό μνημονευόμενον έν έγγράφφ τής μονής Ίερας Τρίστομον ( D a r 

r o u z è s - W i l s o n , kW άνωτ., σελ. 17, άρ. 3 ). 

4. (στ. 3 - 4) : ό ενεργών èv τή χώρα τον Σαμψών δικαίω τοϋ δημοσίου.— Περί τής χώρας 

τοϋ Σαμψών βλ. ανωτέρω, σχόλια εγγράφων ύπ' άρ. 23 καί 24.— Έκ τοϋ κατωτέρω εκδιδομένου 

ύπ* άρ. 30 έγγραφου πληροφορούμεθα δτι ό ενεργών έν ονόματι τοϋ δημοσίου είς τήν ύπόθεσιν 

ταύτην ήτο ό 'Ιωάννης Σελαγίτης, δονξ τής χώρας Μελανουδίου (βλ. ανωτέρω, άρ. 27, σχόλια* 

πρβλ. καί τόμ. Β', εγγραφον ύπ' άρ. 67).— "Ο ενεργών έν τινι θέματι ή κατεπανιχίφ, κατά τήν 

περίοδον ταύτην, έν ονόματι συνήθως τοϋ δονκός, έχει καθήκοντα φορολογικά καί νομικά (πρβλ. 

A h r w e i l e r , Smyrne, σελ. 126). Ένταΰθα φέρεται ώς ενεργών αυτός οΰτος ό δούξ τοϋ 

θέματος. Τοϋτο ύποδηλοϊ ϊσως καί τήν σοβαρότητα της έκδικαζομένης υποθέσεως.— Περί τοϋ 

ίρου δούξ βλ. A h r w e i l e r , kW άνωτ., σελ. 125. 
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ορισμός (στ. 19 καί 24) Σεπτέμβριος, ίνδ. ς·' 

[1262] 

Ό αυτοκράτωρ, κατόπιν έπιτοπίου εξετάσεως, γενομένης ύπό τοϋ επισκόπου Άμαζόνος 

[Ιωάννου] καί τοϋ δούκας τής χώρας τοϋ Μελανουδίου 'Ιωάννου τοϋ Σελαγίτου, αποφαίνεται 

δτι ή Γωνία τοϋ Πετάκη ανήκει εις τήν έν Πάτμφ μονήν καί ουδείς δύναται νά έγείρη αξιώσεις 

έπ* αυτής. 

ΙΙΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.— Ποωτότνηον (άρχεϊον Μονής, άρ. 61 ).— Χάρτης, χρώμα

τος ύιτολεύκου προς τό καστανόχρουν, σχήματος πλαγίου ορθογωνίου. Διαστάσεις, 0,24 Χ 0,29. 

Γεγρβ:μμένη επιφάνεια : 0,20 Χ 0,27. Περιθώρια αριστερά (0,01 ) καί δεξι$ (0,01 ).— Μελάνη : 

α') μαύρη έξηνθημένη ή τοϋ κειμένου· β') διά κινναβάρεως τό μηνολόγιον (στ. 25)· γ ' ) διά άνοι-

κτοτέρας καστανόχρου μελάνης ή υπογραφή : / δια τον πρω(το)αση(κρή)τ(ου) \ Μιχαήλ τον 

Σεναγειρήμ f (στ. 26).— Γραφή τοϋ ΙΓ ' αί.'Ορθογραφικά τίνα σφάλματα. Τονισμός κατά τό πλεί

στον ορθός. Όλίγαι συντμήσεις. "Ιχνη τριών οριζοντίων καί τριών καθέτων διπλώσεων. Διατήρη-

σις μετρία : σητόβρωτον είς τό άνω αριστερά τμήμα, σχισμαί είς τάς διπλώσεις, ένιαχοϋ έξίτηλον.— 

Τό εγγραφον έκολλήθη μεταγενεστέρως έπί χάρτου. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοϋ χάρτου συντηρήσεως, μεταγενέστερα: α') 'Ορισμός βασιλικός 'Αν

δρόνικου Παλαιολόγου τοϋ πρεσβυτέρου (χειρ Φλωρίδου) · β') άρ.61- άντεγράφη (χειρ Σακκελίωνος). 

ΕΚΔ02Ι2. —MM, σελ. 212-214, άρ. 86. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — D ö 1 g e Γ, Regesten, άρ. 1913α. — Τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ , Patmos, σελ. 365.— 

O s t r o g o r s k y , Féodalité, σελ. 69 κέ. — Η. S c h m i d, Byz. Zehntwesen, JÖBG 6 (1957), σελ. 

62 κέ. — A n go I d , Nicaea, σελ. 134.— L a i o u , Peasant Society, σελ. 47 κέ., 216 κέ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ.— Ό αυτοκράτωρ έδωρήσατο διά χρυσοβούλλου είς τήν έν Πάτμφ μονήν 

γήν τεσσάρων ζευγαριών, κειμένην παρά τόν Πύργον καί καλουμένην Γωνία τοϋ Πετάκη" τήν 

γήν ταύτην κατείχε καί ένέμετο ή έν λόγω μονή έπί τρία έτη, χωρίς νά ένοχληθή μήτε ύπό τών 

κατοίκων τοϋ Μαλαχίου, μήτε υπ' άλλου τινός (στ. 1 - 3 ) . — Ά φ ' δτου δμως τό χωρίον τοϋ Μα

λαχίου εδόθη εις πρόνοιαν είς τόν θείον τοϋ αύτοκράτορος Γεώργιον Κομνηνόν "Αγγελον, ούτος 

ήρχισε νά ένοχλή* τήν μονήν έν σχέσει προς τήν γήν ταύτην καί, παρακινούμενος ύπό τώνΜαλα-

χιωτών, έπεχείρει νά άποδείξη δτι ή γή αύτη ανήκει είς αυτούς έκ πατρικής κληρονομιάς (γονικό-

θεν), δτι έχει καταγραφή είς ιδικά των [τών Μαλαχιωτών] κατάστιχα τοϋ δημοσίου (ßιoL·γίoις) 

καί δτι έξ αιτίας της γης αυτής ούτοι έπεβαρύνοντο μέ δημοσίους φόρους καί στρατιωτικάς 

υποχρεώσεις (στ. 3 - 6) .— Ταϋτα άνέφερον καί οί μέν καί οί δέ εις τόν αυτοκράτορα, ό όποιος 

άπέλυσεν όρισμόν προς τόν έπίσκοπον Άμαζόνος [Ίωάννην] καί τόν δοϋκα της χώρας τοϋ Μελα-

33 
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νουδίου Ίωάννην τόν Σελαγίτην, ορίζων δπως εξετάσουν έπιτοπίως τήν ύπόθεσιν, παρουσία 

τών δύο μερών καί αξιόπιστων εντοπίων μαρτύρων (στ. 6 - 8) .— Καί έάν μεν άποδειχθή δτι 

ή γη αΰτη, πριν ή δωρηθή είς τήν μονήν διά χρυσοβούλλου τοϋ αύτοκράτορος, έκαλλιεργεΐτο μέν 

ύπό τών Μαλαχιωτών, ούτοι δμως κατέβαλλον μορτήν προς τό δημόσιον ή προς τους κατέχον

τας εις πρόνοιαν τό χωρίον τοϋ Μαλαχίου, έν τοιαύτη περιπτώσει νά κατέχηται ή γή ύπό τής 

μονής, προς ην έδωρήσατο ταύτην ό αυτοκράτωρ· διότι, εάν ούτοι [οί Μαλαχιώται] εΐχον τήν 

νομήν τής γής έπί καταβολή μόρτης, τοϋτο δέν εμποδίζει τόν αυτοκράτορα νά δωρήση τήν γήν 

είς τήν μονήν, επειδή είναι καταφανές δτι ή κυριότης τής γής ανήκει είς τους κατέχοντας αυτήν. 

Έάν πάλιν ή γη κατείχετο ύπό τών Μαλαχιωτών, ένέμοντο δέ ούτοι ταύτην ώς πατρικήν κληρονο-

μίαν καί είς οΰδένα κατέβαλλον μορτήν διά τήν γήν ταύτην, νά άναφερθή τοϋτο είς τόν αυτοκρά

τορα (στ. 8 - 11).— Συμφώνως προς τόν όρισμόν τοϋτον μετέβησαν έπί τόπου ό επίσκοπος Άμα-

ζόνος [Ιωάννης] καί ό δονξ τής χώρας Μελανουδίου Ιωάννης Σελαγίτης, προσκαλέσαντες έπί 

τούτφ καί αξιόπιστους εντοπίους μάρτυρας. 'Απεδείχθη δέ, κοινή ομολογία, ώς εμφαίνεται καί 

έκ τοϋ σημειώματος, τό όποιον κατέχει ή μονή, δτι τήν γήν ταύτην κατεΐχον καί ένέμοντο Μαλα

χιώται, Στοματιανοί καί άλλοι τινές, καταβάλλοντες μορτήν προς τό δημόσιον ή προς τους κατέ

χοντας είς πρόνοιαν τό χωρίον τοϋ Μαλαχίου (στ. 11 - 15).— Οΰτως απεδείχθη δτι ή γή αΰτη 

δέν άνήκεν εις τους Μαλαχιώτας έκ πατρικής αυτών κληρονομιάς, ώς ίσχυρίσθη ό θείος τοϋ αύτο-

κρατορος Γεώργιος Κομνηνός "Αγγελος, άλλ' είς τό δημόσιον, έστω καί αν είχε καταγραφή είς τά 

κατάστιχα αυτών ή έδίδετο ώς κληρονομιά ή ώς προιξ ή κατεβάλλοντο δι' αυτήν φόροι. Διότι τό 

νά κατέχουν ταύτην έπί καταβολή μόρτης αποδεικνύει δτι αΰτη δέν ήτο πατρική των κληρονομιά, 

άλλ' δτι άνήκεν είς άλλον (άλλοτρία) (στ. 15 - 18).— Ό παρών ορισμός απελύθη διά νά κατα-

στήση ίσχυρότερον τό ήδη άπολυθέν υπέρ τής μονής Πάτμου χρυσόβουλλον καί διά νά άπομακρύνη 

τους Μαλαχιώτας· ορίζει δέ δπως ή μονή κατέχη καί νέμηται τήν γήν ταύτην άνευ ουδεμιάς 

οχλήσεως, έφ' δσον άνήκεν εις τό δημόσιον καί έδωρήθη ύπό τοϋ αΰτοκράτορος προς αυτήν (στ. 

18 - 20).— Διότι απεδείχθη δτι οΰτε ή γή άνήκεν ώς πατρική κληρονομία εις τους Μαλαχιώτας, 

ούτε κατέβαλλον ούτοι δημοσίους φόρους δι' αυτήν, αντιθέτως δέ κατεφάνη δτι άνήκεν εις εκείνον, 

ό όποιος ελάμβανε τήν μορτήν ώς κύριος αυτής (δεσποτικά) δικαίω) (στ. 20 - 21).— Ή έν Πάτμφ 

μονή θά κατέχη τήν γήν ταύτην διά δωρεάς τοϋ αύτοκράτορος καί ουδείς, οΰτε Μαλαχιώται ή οι 

απόγονοι αυτών, ούτε ό θειος τοϋ αύτοκράτορος ή άλλος τις μέλλων κάτοχος τοϋ Μαλαχίου δύναν

ται νά όχλήσουν τήν μονήν (στ. 21 -23).— Προς τοϋτο έγένετο δ παρών ορισμός χάριν τής μονής 

[Πάτμου] (στ. 2 3 - 25).— Μηνολόγιον (στ. 25).— 'Υπογραφή τοϋ πρωτοασηκρήτον Μιχαήλ τοϋ 

Σεναχηρείμ (στ. 26). 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.— α') Χρυσόβουλλον Μιχαήλ Η' τοϋ Παλαιολόγου (στ. 1) 

άπολυθέν τόν Μάιον τοϋ 1259, διά τοϋ οποίου ό αυτοκράτωρ έδωρεϊτο είς τήν έν Πάτμφ μονήν 

χωράφιον έπιλεγόμενον Γωνία τοϋ Πετάκη. Τοϋτο σφζεται καί είναι τό ανωτέρω εκδοθέν ύπ' άρ. 

14 εγγραφον. 

β' ) ορισμός τοϋ αύτοϋ αύτοκράτορος (στ. 6 ), απευθυνόμενος προς τόν έπίσκοπον Άμαζόνος 

[Ίωάννην] καί προς τόν δονκα τής χώρας Μελανουδίου, περί τής άναφυείσης μεταξύ Πατμίων 

μοναχών καί Μαλαχιωτών διενέξεως, απολυθείς προφανώς τόν Μάιον τοϋ 1262. Τό έν λόγω 

εγγραφον δέν διεσώθη. 
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γ ') ορισμός τοϋ αύτοϋ αύτοκράτορος (στ. 6 - 7 ) προς τόν δονκα τής χώρας Μελανουδίου 

Ίωάννην τόν Σελαγίτην περί τής αυτής υποθέσεως. Τό εγγραφον τοϋτο, άπολυθέν τόν Μάιον τοϋ 

1262, δύναται νά ταυτισθή πρΟΓ τό ανωτέρω εκδοθέν ύπ' άρ. 31 (βλ. σχόλια). 

δ') σημείωμα (στ. 14) τοϋ δουκύς τής χώρας Μελανουδίου καί τοϋ επισκόπου Άμαζόνος 

[Ιωάννου] προς τόν αυτοκράτορα Μιχαήλ Η' τόν Παλαιολόγον περί διερευνήσεως τής αυτής 

υποθέσεως. Τό εγγραφον τοϋτο δύναται νά ταυτισθή προς τό ύπ' άρ. 67 (τόμ. Β') ( = παοαδοτική 

γραφή) καί συνετάχθη τόν Ίούλιον τοϋ 1262. 

f "Εφθασε μ(εν) ή βασιλ(εία) μ(ου) δια χρνσοβούλλου αυτ(ής) δωρήσασθ(αι) 

τή κατ(ά) τ(ήν) Πάτμον σε(βασμία) μονή τή επ' όνόμ(α)τ(ι) τιμωμ(έ)νη τον ήγα-

πημ(έ)νον άποστ(ό)λον άγιου Ίω[άννου τοϋ Θεο]λόγου γήν ζευγ(α)ρ(ίων) τεσ-

σάρ(ων), τ(ήν) καί τοϋ Πετ(άκ)η Γωνί(αν) καλουμ(έ)ν(ψ), \' πλησί(ον) τον 

Πύργου διακειμ(έ)ν(ην), ήν δη γήν καί κατεϊχ(εν) ή τοιαύτη μονή και ενέμετο χρό-

ν(ονς) ήδη τρεις άνενοχλήτ(ως) πάντη καί άταράχ(ως), μήτε τ(ών) Μαλαχιωτ(ών) 

π(αροίκων) [;], μήτε τινός άλλου τ(ών) ή στρατευομ(έ)ν(ων) | s ή παρακ{εΧ)ενο-

μ(έ)ν(ων) διά τίνος οχλήσεως γενομ(έ)ν(ου) τοις μοναχ(οΐς) οπωσδήποτε' τον δέ 

γ ε χωρίου τοϋ έπονομαζομ(έ)νου Μαλαχίον είς πρόνοι(αν) δωρηθέντος τώ θείω 

τ(ή;) βασιλ(είας) μον κϋρ Γεώργιο |4 Κομνηνώ τώ Άγγέλω, δι' ο'χλον έγένετο ού

τος τή [δη]λωθείση μονή χάριν τής τοιαύτης γής, προηγμ(έν)ος είς τοϋτο από φω-

ν(ής) τ(ών) Μαλαχιωτ(ών) καί διενιστάμ(ε)νος άπα τ( ής) εκείν(ων) ενστάσεως, 

| 5 δεϊξαι (ώς) τοις Μαλαχιώτ(αις) ανήκει αυτή καί γονικ[ό]θ(εν) διαφέρει αντοΐς 

καί καταγεγραμμ(έν)η εστίν εν τ(οις) τούτ(ων) βιολογίοις καί βάρη τελε[σμ]ά-

τ(ων) επίκειντ(αι) [το]ύτ(οις), δημοσιακ(ών) τε καί στρα\6[τιω]τικ(ών), ένεκα 

ταύτ(ης)' άνήνεγκ(αν) ούν τα περί τούτον καί άμφότ(ε)ρα τα μέρη τή βασιλ(εία) 

μον καί απελύθη ορισμός αντ(ής) προς τε τ(όν) θεοφιλέστ(α)τ(ο)ν επίσκοπ(ον) 

Άμαζόνος καί προς |7 τ(όν) οίκεϊ(ον) τή βασιλ(εία) μον δούκα τ(ής) χώρ(ας) 

Μελανονδίον Ίω(άννην) τ(όν) Σελαγίτ(ην), διοριζόμ(ε)νος τούτ(οις) τ^ρ^σαι τ(ήν) 

τοιαύτ(ην) ύπόθεσιν τοπικ(ώς), παρουσία καί άμφοτ(έ)ρ(ων) τ(ών) μερ(ών) καί 

άξιοπίστ(ων) εγχωρί(ων) | 8 άν(θρώπ)ων καί, ει μ(εν) φανήοτι ή τοιαύτη γή, προ 

τοϋ δια χρυσοβούλλου τ(ής) βασιλ(είας) μον δωρηθ(ή)ν(αι) τή δηλωθείση μονή, 

κατεκάμνετο μ(έν) π(αρά) τ(ών) Μαλαχιωτ(ών), το δέ γε χάρι[ν μ]ορτ(ής) άνή-

κ(ον) αυτή εδίόετο |9 προς το μέρος τον δημοσίου ή προς τ(ονς) κατά καιρ(ονς) είς 

πρόνοιαν &χοντ(ας) τα Μαλαχί[ου], ίνα κατέχητ(αι) παρά τοϋ μέρ(ους) τ(ής) μο-

ν(ής), καθ(ώς) εδωρήθη ταύτη παρά τ(ής) βασιλ(είας) μον ή γ(άρ) έπί μορτή 

|1 0 τούτ(ων) νομή ου βλάπτει τήν δωρεάν τ(ής) βασιλ(είας) μου, δια το φαίνεσθ(αι) 

τήν δεσποτείαν εκείν(ων) [εΐ]ναι τ(ών) κατεχόντ(ων) τήν γήν ει (δε) π(αρά) 

τ(ων) Μαλαχιωτ(ών) [κ]ατείχετο αντη καί ενέμετο ώς γον(ικ)ή αντών \η καί ουκ 
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έδίδουν ούτοι προς τίνα μορτ(ήν) χάριν ταύτ(ης), ίνα δοθή παρ' αύτ(ών) εϊδησις τή 

βασιλ(εία) μου περί τούτου. Κατ(ά) γοϋν τ(ήν) πρόσταξιν τοϋ τοιούτον όρισμοϋ 

τ(ής) βασιλ(είας) μον, επώημησάντων |1 S κατ(ά) τόν τόπ(ον), ενθ(α) ή δηλω

θείσα γή, τον τε θεοφιλεστ(ά)τον επισκόπου Άμαζόνος καί τοϋ δούκας τ(ής) χώ-

ρ(ας) Μελανουδίου καί οικείου τή βασιλ(εία) μον Ίω(άνν)ον τοϋ Σελαγίτον, προσ-

καλεσαμ(ένων) (δέ) συν τούτ(οις) |1 3 καί έτ(έ)ρ(ονς) τοπ(ικονς) άξιοπίστ(ονς) 

άν(θρώπ)ονς ουκ ολίγους, καί εξετασάντ(ων) τά περί τούτον άκριβ(ώς), εϋρ(ον) 

από σνμφήμον μαρτνρί(ας) καί κοιν(ής) όμολογ(ίας) άπάντ(ων) τ(ών) παρατν-

χόντ(ων) εκεϊσε, καθ(ώς) \Η άριδηλότ(ε)ρ(ον) παριστά τό σημείωμα δπερ κ[εκό-

μ]ηκε το μέρο(ς) τής μον(ής), δτι ή τοιαύτη γή κατείχετο μ(εν) καί ενέμετο παρά 

τε τ(ών) Μαλαχιωτ(ών), τ(ών) Στοματιαν(ών) καί ετ(έ)ρ(ων), εδίδοτο (δε) |1 5 ή 

ανήκουσα ταύτη μορτή π(αρά) τ(ών) κατ(ά) καιρ(ονς) εργαζομ(έ)ν(ων) αύτ(ήν) 

ή προς τό μέρος τοϋ δημοσίου ή προς τ(ονς) εις πρόνοιαν εχοντ(ας) τά Μαλαχίου, 

(ώς) εντεϋθ(εν) διαγνωσθήν(αι) κατ(ά) τ(όν) τ(ής) άληθεί(ας) \Η λόγ(ον) μή άνή-

κειν τ(ήν) τοιαύτ(ην) γήν τ(οϊς) Μαλαχιώτ(αις) ώς γο(νι)κ(ήν), καθ(ώς) ό δη-

λωθ(είς) θειος τ(ής) βασιλ(είας) μον ό "Αγγελος ανήνεγκεν αντή, άλλα τώ μέρει 

τοϋ δημόσιον, ή γ(άρ) αν και èv τ(οϊς) βιολογί(οις) αυτών | " περιείχετο και είς 

κληρονομί(ας) αντ(ών) έπιπτε καί είς προίκ(ας) κατεγράφη καί τέλη νπερ αντής 

κατεβάλλοντο· το γ(άρ) επιμόρτ(ως) εχ(ειν) αντ(ήν) μάλλον άλλοτρίαν εμφαίνει 

ταύτ(ην), καθ(ώς) εϊρηται, |1 S καί ου γονικ(ήν) αντ(ών)· ένθεν τοι καί προς έδραίω-

α(ιν) μ(εν) καί βεβαίωσιν τον γεγονότος χρυσοβούλλου τ(ής) βασιλ(είας) μον τή 

διαληφθείση μονή τής Πάτμον, άπ[οσό]βησιν (δέ) και άποτροπ(ήν) τον μέρους 

|1 β τ(ών) Μαλαχιωτ(ών), τ(όν) παρόντα όρισμ(όν) αύτ(ής) επορέγει ή βασιλ(εία) 

μον τώ μέρει τ(ής) μον(ής), δι' οϋ καί παρακελενετ(αι) κατέχ(ειν) ταύτ(ην) καί 

νέμεσθ(αι) τήν είρημ(έ)ν(ην) γήν άνενοχλήτ(ως) καί άπερικόπως, s o | ώς καί π(αρά) 

τ(οϋ) μέρ(ονς) τοϋ δημόσιον κατεχομ(έ)ν(ην) καί π(αρά) τ(ής) βασιλεί(ας) μον 

δωρηθεϊσ(αν) αντή, τής εχούσ(ης) τό δίκαιον μή γονικ(ής) γ(άρ) ενρεθείσ(ης) 

τ(ών) Μαλαχιωτ(ών) τ(ής) τοιαύτ(ης) γής, μηδ' επί τελέσ\3'ματι καί βάρει κατε-

χομ(έ)ν(ης) παρ' αντών, πάντ(ως) εκείνον ήν, τοϋ λαμβάνοντος τήν μορτήν αυτής 

δεσποτ(ικώ) δικαίω- καθέξει τήν τοιαύτ(ην) γήν ή ρηθείσα μονή τ(ής) Πάτμον 

(ώς) δωρεάν τ(ής) |ää βασιλ(είας) μου άναφαιρέτ(ως) καί άναποσπάστ(ως) καί, τό 

παν είπ(εϊν), αδιασείστ(ως) καί άνενοχλήτ(ως), μήτε από τ(ών) νϋν Μαλαχιωτ(ών) 

ή τ(ών) απογόν(ων) αντ(ών) ή τοϋ θείον τ(ής) βασιλ(είας) μον ή τ(ών) είς τα 

έξης καθεξόντων \u τό τοιοϋτ(ον) χωρί(ον) τά Μαλαχίου νφορωμ(έ)ν(ων) τήν τν-

χοϋσ(αν) δχλησιν (ώς) καί αρραγούς οφείλοντας διαμένειν τον γεγονότος χρνσο-

βούλλον τ(ής) βασιλεί(ας) μον τή τοιαύτη μονή' δια γαρ τοϋτο \Η έγεγόνει τώ μέρει 
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τής διαληφθείσης μον(ής) τ(ής) βασιλ(είας) μον τοϋ ήγαπημ(έν)ον Χ(ριστ)ώ τώ 

Θ(εώ) αποστόλου Ίω(άννου) τοϋ Θεολόγου δ παρών τ(ής) βα(σι)λ(είας) μον δρι-

σμο(ς) είς |8 5 άοφάλει(αν) f 

μη(νΐ) Σεπτ(εμβ)ρ(ίω), (ίνδικτιώνος) ς-' f 

\-b f δια τον πρωτοαοη(χρή)τ(ον) Μιχαήλ τοϋ ΣεναχηρεΙμ f 

2 πάροικων [;] : παρ' αύτινοαοΰν MM || 3 Γεώργιο : Γεο>ργίφ MM j | 4 ενστάσεως : στάσεως MM || ? αμφο

τέρων : [αμφοτέρων] MM || 8 φανή : φανείη MM | έδίαετο : εοίδοντο MM || 12 ένθα : [ΰπον] κ[εΐται] MM | 

προσκαλεσαμένων : προσκαλεσάντων MM || 14 κ[εκόμ]ηκε (1. κεκύμικε) : [κ...]ηκε MM || 15 παρά τών 

... εργαζομένων : προς τους ... εργαζομένους MM | ώς : και MM || 16 η γαρ αν : Ì. ει γαρ αν |] 20 rò : και 

MM | μηό" : μήτε MM || 24 τής οιαληφθείοης μονής τής βασιλ,εΐας μον τοϋ ήγαπημένον Χριστώ τώ θεώ από

στολοι.' Ιωάννου τοϋ Θεολόγου : οιη. MM || 25 ~' : t MM || 26 πρωτοασηκρήτον : πρω[τοστράτορος) MM 

ΣεναχηρεΙμ : Σεναχηρειν MM |j 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙ2 ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ· — Ό εκδιδόμενος ένταΰθα ορισμός ανήκει εις σειράν 

έγγραφων αναφερομένων είς τό αυτό θέμα (περί ού βλ. ανωτέρω, σελ. 249 κέ. ), εντάσσεται δέ 

χρονολογικώς μετά τόν ύπ' άρ. 29 όρισμόν, απολυθέντα κατά μήνα Μάιον τής ε' ίνδικτιωνος 

(ήτοι. τοϋ έτους 1262) καί μετά τήν παραδοτικήν γραψήν Ιωάννου τοϋ Σελαγίτου καί τοϋ επι

σκόπου Άμαζόνος, γραφεϊσαν τόν Ίούλιον τής αυτής ε ίνδικτιώνος, ήτοι τοϋ αύτοϋ έτους (τόμ. Β', 

άρ. 67). Επομένως δ εκδιδόμενος ύπ' άρ. 30 ορισμός, φέρων τήν χρονολογικήν ένδειξιν μηνϊ 

Σεπτεμβρίω, Ινδικτιώνος ς , απελύθη κατά μήνα Σεπτέμβριον τοϋ αύτοϋ έτους 1262. 

ΣΧΟΛΙΑ. 1.— Τό εγγραφον τοϋτο είναι λίαν άξιόλογον διά τήν μελέτην τοϋ θέματος τής ιδιο

κτησίας τής γής έν Βυζαντίφ, ιδία δέ έν Μικροί 'Ασία κατά τόν ΙΓ ' αιώνα. Ώ ς ήδη ελέχθη (βλ. 

Εισαγωγή, σελ. *95), επί αυτοκρατορίας τής Νικαίας πολλαί εκτάσεις έπί τών μικρασιατι

κών παραλίων είχον παραχωρηθή ώς πρόνοιαι. Τοϋτο έξηκολούΟει καί έπί Μιχαήλ Η', ώς μαρ

τυρεί! τό έκδιδόμενον εγγραφον. 

Έ ν τω όρισμώ τούτω γίνεται σαφής διάκρισις μεταξύ τών γαιών τών παραχωρηθεισών κλη-

ρονομικώς (ώς γονικών), ήτοι κατά πλήρη κυριότητα, τών οποίων οί κάτοχοι ΰπέκειντο είς υπο

χρεώσεις προς τό δημόσιον (στρατιωτικάς, φορολογικάς κλπ. ), καί τών γαιών τών παραχωρη

θεισών προνοιαστικώς εις έν άτομον εφ' ορού ζωής (περί τούτου βλ. ανωτέρω, σελ. 212 κέ). Οί 

εργαζόμενοι είς γαίας προνοιαρίων κατέβαλλον δεκάτην ή μορτήν προς τόν προνοιάριον ή προς τό 

δημόσιον, κύριος δέ τής γής παρέμενε τό κράτος. 

Κατά ταϋτα, είς τήν πρώτην περίπτωσιν πρόκειται περί ελευθέρων καλλιεργητών, οί όποιοι 

κατέχουν κληρονομικώς τήν γήν, είς τήν δευτέραν δέ περίπτωσιν περί παροικούν, υποκειμένων 

εΐτε ύπό τόν προνοιάριον εϊτε ύπό τό δημόσιον. 

Τήν σημασίαν τοϋ εγγράφου διέγνωσαν πλείστοι βυζαντινολόγοι, οί όποιοι καί έσχολία-

σαν τοϋτο (βλ. ανωτέρω, σελ. 257). Έ ν τούτοις ούτοι δέν αντελήφθησαν βασικόν σφάλμα τής 

εκδόσεως Miklosioh καί Müller, τό όποιον καθιστά τό κείμενον άκατανόητον (αναφέρομαι ίδια 
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είς τους παραθέτοντας τό σχετικόν χωρίον, ώς ό S c h m i d , ενβ' άνωτ., σελ. 63, σημ. 102, καί ή 

L a i ο u, kW άνωτ., σελ. 48, σημ. 58). Είς τους στ. 14- 15, αντί τοϋ δρθοΰ : . . .ή τοιαύτη 

γή κατείχετο μεν καί ενέμετο παρά τών Μαλαχιωτών [. . .], έδίδοτο δέ ή ανήκουσα ταύτη 

μορτή παρά τών κατά καιρούς εργαζομένων αυτήν ή προς το μέρος τοϋ δημοσίου ή 

προς τους είς πρόνοιαν έχοντας τά Μαλαχίου..., οί MM εκδίδουν : εδίδοτο δε ή ανήκουσα ταύτ-η 

μορτή προς τους κατά καιρούς εργαζομένους αυτήν ή προς τό μέρος τοϋ δημοσίου ή 

προς τους είς πρόνοιαν έχοντας τά Μαλαχίου κλπ. Ούτω, οί ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ι , οί όποιοι κατέ

βαλλον τήν μορτήν, εμφανίζονται ώς εΐσπράττοντες ταύτην 1 

2. (στ. 3 - 4 , 16) : Γεώργιος Κομνηνός "Αγγελος. —Ούτος ήτο, κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ 

εκδιδομένου όρισμοϋ, θείος τοϋ αύτοκράτορος Μιχαήλ Η'. Δέν είναι άλλοθεν γνωστός. 

3. (στ. 5 ) : βιολογία. — Ύπό τόν δρον τοΰτον νοοΰνται τά διάρια, οί στίχοι, τά κατάστιχα 

(βλ. D ö l g e r , Finanzverwaltung, σελ. 127). 

4. (στ. 6 - 7 ) : Περί τοϋ δούκας Ιωάννου τοϋ Σελαγίτου καί τοϋ επισκόπου Άμαζόνος 

βλ. ανωτέρω, σελ. 257 καί σχόλια είς εγγραφον ύπ' άρ. 67 (τόμ. Β' ). 

6. (στ. 15 - 17) : Αξίζει νά ύπογραμμισθή τό γεγονός δτι ή γή αυτή, ή οποία, ώς μή Ιδεί, 

είχε καταγραφή είς τά κατάστιχα (βιολογία) τών Μαλαχιωτών, έδίδετο ώς κληρονομιά, ακόμη 

δέ καί ώς προίξ, καίτοι δέν άνήκεν είς αυτούς. 

6. (στ. 26) : Περί τοϋ Μιχαήλ Σεναχηρείμ βλ. σχόλια ανωτέρω, σελ. 132. 



31. ΟΡΙΣΜΌς ΘΕΟΔΩΡΑς, 

ΣΥΖΥΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Η' ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 

ορισμός (στ. 13, 14) [ολίγον μοτά τό 1259] 

Ή αυτοκράτειρα [Θεοδώρα, σύζυγος τοϋ αύτοκράτορος Μιχαήλ Η' τοϋ Παλαιολόγου], άνα-

νεοϋσα τήν ίσχύν παλαιχίνών δικαίων τής έν Πάτμφ μονής, έπικυροϊ τήν ύπό τής μονής κατοχήν 

τοϋ έν Κφ προαστείου τοϋ Άναβασιδίου, μετά πάντων τών δικαίων αύτοϋ· τό προάστειον τοϋτο, 

άναθεωρηθέν προσφάτως παρά τοϋ διενεργήσαντος τήν καταμέτρησιν τής Κώ, Ιωάννου τοϋ Μα-

καφα, παρεδόθη εις τήν έν λόγφ μονήν. 

Ι [ΑΡΑΔ02Ι2 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.— Α . "Απλοϋν βυλλογιχον άντίγραφον τοϋ ΙΓ' αΙώνος (άρ

χεϊον Μονής, άρ. 31). Ό εκδιδόμενος ορισμός παραδίδεται, δεύτερος κατά σειράν, είς συλλογικόν 

άντίγραφον τεσσάρων έγγραφων, αναφερομένων είς τάς έν Κω κτήσεις τής εν Πάτμφ μονής. Ταϋ

τα είναι : α') ό κατωτέρω ύπ' άρ. 32 εκδιδόμενος ορισμός· β') ό ένταΰθα ύπ' άρ. 31 εκδιδόμενος 

ορισμός' γ ' ) πατριαρχικόν υπόμνημα (MM, σελ. 203 - 204) · δ') έτερον πατριαρχικόν εγγραφον 

(MM, σελ. 205 - 206).— Ό καταρτίσας τό συλλογικόν τοϋτο άντίγραφον παρέλειψε τό Ιν τέλει 

ενός έκαστου εγγράφου μ η ν ο λ ό γ ι ο ν . — Χάρτης, χρώματος ύπολεύκου προς τό καστανόχρουν. 

Σημεριναί διαστάσεις : 0,54 Χ 0,29. Γεγραμμένη επιφάνεια ; 0,50 Χ 0,28. Περιθώρια αριστερά 

(0,005) καί δεξιά (0,005 ).—Αποτελείται έκ δύο τεμαχίων (0,324 + 0,22). Τό κάτω έρράφη 

έπί τοϋ άνω.— Μελάνη μαύρη. Γραφή ένθυμίζουσα τήν τής γραμματείας Μιχαήλ Η' (χαρακτηρι

στικά β καί Γ). — 'Ορθογραφία. Συντμήσεις αί συνήθεις κατά τήν περίοδον ταύτην.—• Τονισμός 

κατά τό πλείστον ορθός. — Πολλαί οριζόντιοι διπλώσεις. Διατήρησις κακή : άκέφαλον ελλείπουν 

οί πρώτοι στίχοι τοϋ πρώτου όρισμοϋ· έξίτηλοι λέξεις, σχισμαί, όπαί. Ό εκδιδόμενος ορισμός 

καταλαμβάνει τους στίχους 6 - 1 4 . — Τό εγγραφον έκολλήθη μεταγενεστέρως έπί χάρτου συντη

ρήσεως. Τοϋτο δέν επιτρέπει νά διαπιστωθή άν ό χάρτης τοϋ εγγράφου φέρη ύδατόσημα. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοϋ χάρτου συντηρήσεως : α') "Ισα πατριαρχικών γραμμάτων περί 

τ(ής) τών έν τή νήσω Κώ μετοχιών ëAwfeoi'aç (χειρ Φλωρίδου)· β') ων προηγείται ορισμός βα

σιλικός | ορισμός ανώνυμος \ μέν, κατά πασαν πιθανότητα τής ανγούστης Θεοδώρας, συζύγου 

Μιχαήλ Παλαιολόγου. Το δε πατριαρχικόν υπόμνημα και το πιττάκιον άναγραπτέα είς Άρσενιον 

τον Αύτοριανόν, σύγχρονον τοις | βασιλενσιν αντοϊς, οϊς καί ο ίμφερόμενος καθηγονμενος Γερμα

νός συνεχρόνιζεν, ώς δηλοϋται καί εκ τ?]ς ύπ' αριθ. 12 διαθήκης αύτοϋ τούτον. Τοϋτο δ' άλλως τε 

τεκμηριούμεθα καί έκ τής συνάφειας αυτών τώ βασιλικώ δρισμω, και έκ τής αυτών υποθέσεως, 

άλλα δη καί έκ τον τής γραφής χαρακτήρας τον αντιγράφου τοϋδε. || Ei δέ καί εν τώ υπ' αριθ. 38 

σιγιλλίφ Μελετίου τοϋ Πήγα αναφέρεται αύτολεξει περικοπή τις έκ τούτου | ώς άπα σιγιλλίον 

Συμίώνος τοϋ Τραπεζουντίου (τφ 1470) μετειλημμένη, δύναται τις είπεΐν περί τούτου, δ\τι 

awqtâà τω Άρσενίφ περί τών τής μονής ελευθεριών εντελλόμενος κάκεϊνος, μετείληφεν αυτό-
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λεξεί | εν τώ μή σωθέντι σιγιλλίψ αύτοϋ τήν περικοπήν αυτήν άπο τοϋ υπομνήματος τοϋ 'Αρσε

νίου.— αρ. 31 — άντεγράφησαν (χειρ Σακκελίωνος). 

Β. 'Attiouv συλλογικόν άντίγραφον ΙΖ' fl IH' αιώνος (άρχεϊον Μονής, άρ. 32). Τό άντί

γραφον τοϋτο έγένετο έπί τή βάσει τοϋ Α, δτε τοϋτο είχε πλέον ήδη φθαρή.— Χάρτης, χρώματος 

ύπολεύκου. Διαστάσεις 0,57 Χ 0,43. Γεγραμμένη επιφάνεια : 0,38 Χ 0,40. Περιθώρια αριστερά 

(0,025) καί δεξιοί (0,005).— Μελάνη μαύρη.— Γραφή έπιμεμελημένη. Πολλαί οριζόντιοι διπλώ

σεις. Διατήρησις άριστη, πλην ελαχίστων οπών καί στιγμάτων έκ τής νοτίδος.— Τό εγγραφον 

έκολλήθη μεταγενεστέρως έπί χάρτου" διό καί είναι αδύνατος ή άνίχνευσις τών τυχόν ύδατοσήμων. 

Τό έκδιδόμενον εγγραφον, δεύτερον κατά σειράν, ώς καί είς τό άντίγραφον Α, καταλαμβάνει 

ένταϋθα επτά στίχους. Ώ ς ήτο έπόμενον, ελλείπουν καί άπό τό άντίγραφον Β τά μηνολόγια. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοϋ νώτου : α' ) σύγχρονον (διά χειρός τοϋ γραφέως τών τεσσάρων 

έγγραφων) : f τοϋ 'Αναβασίδιον β') μεταγενέστερα : 'Αρ. 32—'Αντίγραφα.— 'Ορισμός τής Αν-

γούστης Θεοδώρας, συζύγου Μιχαήλ τοϋ Παλαιολόγου και σιγίλλιον 'Αρσενίου Πατριάρχου τοϋ 

Αύτοριανοϋ (χειρ Σακκελίωνος)· δι' άλλης χειρός διεγράφη τό δνομα τοϋ πατριάρχου καί προσε

τέθη : Συμεώνος Τραπεζουντίου' είτα διά χειρός Σακκελίωνος συνεπληρώθη έκ νέου : πιττάκιον 

'Αρσενίου Αύτοριανοϋ. 

ΕΚΑΟΣΙΣ. — MM, σελ. 204-205, άρ. 80 (ύπό τόν αυτόν αριθμόν εκδίδεται έν συνεχεία καί 

τό ύπ' άρ. 32 εγγραφον). 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ·—D ö l g er , Regesten, άρ. 1872 (ύπό τόν αυτόν αριθμόν καί τό ύπ' άρ. 32 

εγγραφον). — Β a r i ä i i, Povelje, σελ. 149 κέ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ.— Ή έν Πάτμφ μονή κατέχει παλαιγενή χρυσόβουλλα καί χρυσόβουλλον 

τοϋ νϋν αυτοκράτορος [Μιχαήλ Η ' ] , δυνάμει των οποίων τής ί-χει. παραχωρηθή τό έν τ ή νήσφ Κ φ 

προάστειον Άναβασίδιον, μετά τών δικαίων αύτοϋ, έλαϊκών δένδρων κλπ. (στ. 6 - 8 ) . — Ό 

οικείος τής αυτοκράτειρας, Ιωάννης ό Μακαφάς, ό όποιος, δυνάμει όρισμοϋ αυτής, προέβη είς 

νέαν καταμέτρησιν τής νήσου Κώ, ήλεγξε καί τό προάστειον τοϋτο, τό όποιον καί παρέδωκε δι' 

ενυπόγραφου παραδόσεως είς τήν μονήν τής Πάτμου (στ. 8- 10).— Ό καθηγούμενος Πάτμου Γερ

μανός παρεκάλεσε τήν αύτοκράτειραν δπως άπολύση καί σχετικόν όρισμόν, έπικυροΰντα τήν πα-

ράδοσιν ταύτην (στ. 10 - 12).— Προς τοϋτο εκδίδεται ό παρών ορισμός, ό όποιος έπικυροΐ την πα-

ράδοοιν τοϋ Μακαφα καί παραδίδεται είς τους μοναχούς δι' άσφάλειαν (στ. 13 - 14) — [ελλείπει 

τό μηνολόγιον], 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.— α') παλαιγενή δικαιώματα, χρυσόβουλλα τών άοιδιμων 

βασιλέων (στ. 6) : δέν διεσώθησαν (βλ. σχόλια). 

β' ) χρυσόβουλλον τοϋ αύτοκράτορος Μιχαήλ Η' περί κατοχής τοϋ έν Κφ προαστείου τοϋ 

Άναβασιδίου ύπό τής μονής Πάτμου (στ. 7) : δέν διεσώθη. 

γ' ) ορισμός τής αυτοκράτειρας Θεοδώρας περί αναθεωρήσεως τής νήσου Κώ παρά τοϋ 

Ιωάννου Μακαφα (στ. 9) : δεν διεσώθη. 

δ' ) ενυπόγραφος παράδοσίς (στ. 10) ή Εγγραφος άποκατάστασις (στ. 12), δι' ής ό Μακα-

φας παρέδωκεν εις τήν έν Πάτμφ μονήν τό Άναβασίδιον : δέν διεσώθη. 
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ζ')δέησις τοϋ καθηγουμένου Γερμανού (στ. 10- 11, 12) περί απολύσεως ύπό τής αυτοκρά

τειρας τοϋ ένταϋθα εκδιδομένου όρισμοϋ : δέν διεσώθη. 

f Ήσ(αν) μεν καί είσί τή κατά τήν Πάτμ(ον) σεβάσμια μονή τ(ής) βασιλ(είας) 

μου τοϋ ήγαπημ(έ)ν(ον) Θεολόγου παλαιγενή δικαιώμ(α)τα καί χρυσόβουλλα τών 

άοώίμ(ων) βασιλέ(ων), άλλα [δη] |7 καί χρνσόβονλλ(ον) τον ανθ(έ)ντ(ον) [μου] 

τοϋ βασιλ(έως), τοϋ περιποθήτον μον αντοκρά[τορος], διοριζόμενα κατέχεσ[θαι] 

παρ[ά τής] τοιαύτ(ης) μονής καί το ποοάστει(ον) το εν τή νήσω | 8 τ(ής) βααιλ(είας) 

μον τή Κφ, το [Άνα]βασείδι(ον) όνομαζόμενον, μετά πάντ(ων) τών δικαί(ων) 

αντ(ον), ή(γουν) μετρί(ων) ελαϊκ(ών) δένδρ(ων) καί ετέρ(ων) τινών επεί δέ 

άνεθεωρήθη το τοωϋτ(ον) | 9 προάστειον καί παρά τοϋ οικείου τ(ής) βασιλ(είας) μου 

Ίω(άννον) τον Μακαφα, τον τήν άναθεώρησ(ιν) ποιησαμένον εν τή νήσω τ(ής) 

βασιλ(είας) μον τή Κώ όρισμώ τ(ής) βασιλ(είας) μον, καί παρεδόθη | 1 0 καί αύθις 

παρ' αντ(οϋ) τα τοιοϋτ(ον) προά[στ]ειον προς τήν ρη[θεΐ]σαν σεβασμί(αν) μονήν, 

τήν εν τή Πάτμω τον ήγαπημ(έ)ν(ον) Θεολόγου δι' ενυπόγραφου αύτ(οϋ) παρα-

δόσε(ως), εδε\ηήθη δε τ(ής) βασιλ(είας) μον καί ό τιμιώτ(α)το(ς) καθηγούμ(ε)-

νο(ς) τής τοιαντ(ης) σε(βασμίας) μονής τής βασιλ(είας) μον ιερομόναχος κϋρις 

Γερμανός γενέσθαι καί όρισμ(όν) τ(ής) βασιλ(είας) μον είς επι\12στηριγμ(ον) καί 

βεβαίωσιν τής εγγράφου άποκαταστάσ[εως τον οίκ]είον τ(ής) βασιλ(είας) [μον 

'Ιω(άννον) τοϋ Μακαφ]ά' ή β[ασι]λ(εία) μου, [τής δεήσεως] αντ(ον) έπακού-

σασα, | 1 3 τον παρόντα αύτ(ής) όρισμ(ον) επορέγει αύτ(ώ), δι' οϋ καί διορίζεται το 

βέβαί(ον) καί άπερικλόνητ(ον) εχειν τ(ήν) τοιαντην [παράδοσιν] τοϋ οικείου τ(ής) 

βασιλ(είας) μου Ίω(άννον) \Η τοϋ Μακαφα· επί τούτω γαρ εγεγόνει καί δ παρών 

τ(ής) βασιλεί(ας) μον ορισμός, δς καί οφείλει προσεΐναι αϋτ(ώ) είς άσφάλ(ειαν) 

καί βεβαίωσιν f 

7 διοριζόμενα : διοριζόμεναν MM || 9, 12, 14 Μακαφα : Μαγκαφά MM (| 

Π Α Ρ Λ Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΟΊ δύο ορισμοί, οί εκδιδόμενοι ένταϋθα \m' άρ. 31 καί 32, παραδίδονται, ώς ελέχθη, εις συλ

λογικόν άντίγραφον τοϋ ΙΓ ' αιώνος (Α), έπί τη βάσει τοϋ οτ^οίο» έξεπονήθη έτερον άντίγραφον 

(Β). Τό μεταγενέστερον τοΰτο άντίγραφον (τοΰ ΙΖ' ή I H ' αιώνος) έγένετο είς έποχήν καθ' ην 

τό άντίγραφον Α εϊχεν ήδη αρκούντως φθαρή, ήτο άκέφαλον, οί δέ πρώτοι στίχοι αύτοϋ εΐχον 

καταστή έξίτηλοι, διό καί ό άντιγραφεύς δέν ήδηνήθη νά μεταγράψη τό κείμενον τών δύο πρώ

των στίχων. Αμφότερα, ειλητάρια τοϋ αύτοϋ περίπου μήκους, είναι άπλα συλλογικά αντίγραφα. 

Περί, τοϋ μεταγενεστέρου αντιγράφου (Β) περιττόν νά γίνη περαιτέρω λόγος. 

34 
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Το σνλλογίΗΟν άντίγραφον τοϋ ΙΓ' αίώνος (Α), άκέφαλον, ώς ελέχθη, περιέχει τέσσαρα 

έγγραφα. Ό άντιγραφεύς μετέγραψε τό κείμενον αυτών, άλλα παρέλειψεν έν τέλει Ινας έκαστου νά 

άντιγράψη τό έκφεϋγον τών γραμμών τοϋ κειμένου μηνολόγιον. Τά τ έ σ σ α ρ α ταϋτα έγγραφα 

είναι τά ακόλουθα : 

α' ) ό κατωτέρω εκδιδόμενος ύπ' άρ. 32 ορισμός, άταύτιστος μέχρι τοΰδε, δστις απελύθη, 

ώς Οά ίδωμεν, ύπό τής Θεοδώρας, συζύγου τοϋ αότοκράτορος Μιχαήλ Η' τοϋ Παλαιολόγου, 

καί επικυρώνει τήν παραχώρησιν τοϋ έν Κω προαστίου τοϋ Άναβασιδίου εις τήν μονήν τής Πά

τμου (ακέφαλος, σφζόμενοι στίχοι 5). 

β' ) ό ένταΰθα εκδιδόμενος ύπ' άρ. 31 ορισμός τής Θεοδώρας, αναφερόμενος είς τό αυτό θέμα 

(στίχοι 9). 

γ' ) σιγιλλιώδες υπόμνημα (MM, σελ. 203 - 204, άρ. 79· πρβλ. L a u r e n t , Rêgrstes, 

άρ. 1782), διά τοϋ οποίου ό πατριάρχης κατοχυρώνει τό αύτοδέσποτον τής μονής Πάτμου και 

τών ύπ' αυτήν μετοχιών καί κτήσεων, άπαγορεύων είς τόν έπίσκοπον Λέρου Νεϊλον πάσαν ανα-

μειξιν είς αύτάς. Ή έν τφ έγγράφφ μνεία τοϋ καθηγουμένου Γερμανού (δρώντος μεταξύ 1258 

καί 1280) προσδιορίζει τήν χρονικήν περίοδον καθ' ην τοϋτο απελύθη. 

δ') πιττάκιον τοϋ πατριάρχου προς τόν έπίσκοπον τής Κώ (MM, σελ. 205-206, άρ. 81" 

L a u r e n t , Régestes,, άρ. 1354), όρίζον δτι ό ηγούμενος τής μονής Πάτμου κατέχει ώς με

τόχιον τήν έν Κώ μονήν τοϋ Σωτήρος Χρίστου (τήν καί προ ολίγου παραδοθεϊσαν αντώ παρά 

τοϋ οικείου τής ευσεβέστατης αύγονστης, τον Μαγκαφά), καθώς καί άπαντα τά ανήκοντα εις 

αυτήν, κινητά καί ακίνητα. Έ ξ άλλου έγγραφου (ανωτέρω, άρ. 15, στ. 16-17, σελ. 136 καί 

138) γνωρίζομεν δτι ό παραχωρήσας είς τήν μονήν Πάτμου τήν έν Κώ σταυροπηγιακή·.» μονήν 

τοϋ Σωτήρος Χρίστου πατριάρχης — συνεπώς καί ό υπογράφων τό παρόν πιττάκιον — ήτο ο 

'Αρσένιος [Αΰτωρειανός] (πρβλ. Β ρ α ν ο ύ σ η, "Οσιος Χριστόδονλος, σελ. 175 κέ.). 

Κατά ταϋτα, τά υπ* άρ. α', β' καί δ' έγγραφα τοϋ ειληταρίου αναφέρονται εις τό αυτό θέμα, 

ήτοι εις κτήσεις τής μονής Πάτμου κειμένας έν Κώ. Τό ύπ' άρ. γ ' φαίνεται έκ πρώτης δψεως 

άσχετον. Έ ν τούτοις, επειδή κατοχυρώνει τό αύτοδέσποτον τής μονής Πάτμου καί τών άπαν-

ταχοϋ μετοχιών καί κτήσεων αυτής, ίσχυε καί προκειμένου περί τών κτήσεων αυτής έν Κω. 

Συνεπώς, άπαντα τά έγγραφα τοϋ ειληταρίου έχουν σχέσιν προς τάς έν Κώ κτήσεις τής έν 

Πάτμφ μονής (έπί τών οποίων, γνωρίζομεν δτι προέβαλλεν ώρισμένας αξιώσεις ό επίσκοπος 

Κώ καί έπί τών ήμερων τοϋ πατριάρχου Αρσενίου, δστις απέλυσε τό ανωτέρω ύπ' άρ. δ' πιτ

τάκιον, καί βραδύτερον, ώς μαρτυρεί ό κατωτέρω εκδιδόμενος ύπ' άρ. 42 ορισμός). 

Έ κ τών ανωτέρω διαπιστώσεων συνάγεται δτι τό συλλογικόν τοϋτο άντίγραφον έχει ενό

τητα περιεχομένου, κατηρτίσθη δέ διά συγκεκριμένον τινά σκοπόν, τόν όποιον είκάζομεν, αλλά 

δέν είμεθα είς θέσιν νά προσδιορίσωμεν επακριβώς. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ Α. — Τά έν αύτώ περιεχόμενα έγγρα

φα, τά όποια στερούνται χρονολογικών ενδείξεων, έχουν άπολυθή, ώς θά ίδωμεν, μετά τό 1258 

καί πρό τοϋ 1282. Σύγχρονον περίπου ή ολίγον μεταγενέστερον είναι καί τό άντίγραφον Α. Ή 

γραφή, ή οποία, μέ τά χαρακτηριστικά β καί Γ, φαίνεται νά άνήκη είς τους χρόνους τοϋ Μιχαήλ 

Η' Παλαιολόγου, ή δλη έμφάνισις καί άλλα παλαιογραφικά δεδομένα, πείθουν δτι τό συλλογικόν 

τοϋτο άντίγραφον έχει καταρτισθή κατά τό τρίτον τέταρτον τοϋ ΙΓ ' αίώνος. 
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Ά ς σημειωθή δτι κατά τήν άντιγραφήν τών τεσσάρων έγγραφων δέν έτηρήθη, ώς θα φανή 

κατωτέρω, ή ακριβής χρονολογική σειρά αυτών. Γνωρίζομεν όμως δτι τοϋτο δεν ήτο άσύνηθε; 

εις παρόμοιας περιπτώσεις. 

Είδικώτερον, τό έν αρχή τοϋ ακέφαλου ειληταρίου εγγραφον (τοϋ οποίου σώζονται μόνον 

πέντε οτίχοι, έξ ών οί MM εκδίδουν μόνον τους τρεις τελευταίους), απεδείχθη, ώς Οά ί'δωμεν, 

δτι χρονολογικώς δέν προηγείται, άλλ' έπεται τοϋ έν συνεχεία άντιγραφέντος (ύπ' άρ. β') έγ

γραφου. Ούτω, τά έν τώ είληταρίφ δύο πρώτα έγγραφα (ανωτέρω, α' καί β' ) είναι οί εκδιδόμενοι 

ένταΰθο: ύπ' άρ. 32 καί 31 ορισμοί. 

ΣΧΟΛΙΑ.— ΟΙ υπ' άρ. 31 καί 32 όοισμοί αναφέρονται εις τό αυτό θέμα, άπελύθησαν δέ 

ό εις μετά τόν άλλον εντός μικροϋ χρονικού διαστήματος. Διό και σχολιάζονται ένταΰθα αμφό

τεροι, διότι ό δεύτερος αποτελεί, ώς θα καταδειχθή, συνέχειαν τοϋ πρώτου. 

1. Χρονολόγησις καί ταντιαις τών ορισμών 31 χαί 32.—Έκ τοϋ περιεχομένου τοϋ ύπ' 

άρ. 31 όρισμοϋ καταφαίνεται δτι ούτος έχει άπολυθή ύπό τής Θεοδώρας, συζύγου τοϋ αύτοκράτο

ρος Μιχαήλ Η' τοϋ Παλαιολόγου, πληροφορούμεθα δέ δτι ό μεν αυτοκράτωρ σύζυγος της είχεν 

ορίσει, διά χρυσοβούλλου (μή σφζομένου), δπως ή μονή Πάτμου κατέχη τό έν Κω προάατιον 

Άναβασίδιον, εκείνη δέ είχεν επιφορτίσει δι' όρισμοϋ αυτής τόν οίκεΐον τής βασιλείας της Ίωάν

νην τόν Μαγκαφάν, βπως προβή είς καταμέτρησιν καί παράδοσιν τοϋ έν λόγφ προαστίου είς τους 

Πατμίους μοναχούς. Τή αιτήσει τοϋ καθηγουμένου τής Πάτμου Γερμανού, απελύθη έν συνεχεία 

ό παρών όρσμός, έπικυρών τήν ύπό τοϋ Μαγκαφά γενομένην παράδοσιν τοϋ Άναβασιδίου είς 

τήν μονήν Πάτμου. 

Τό Άνχβχσίο'ιον δέν μνημονεύεται μεταξύ τών κτήσεων τής Πάτμου, ούτε εις τόν 

σχετικών όρισμόν τοϋ Ιωάννου Δ' Δούκα Λασκάρεως, απολυθέντα τόν Όκτώβριον του 1258 (ανω

τέρω, άρ. 26), ούτε είς σχετικόν επίσης χρυσόβουλλον, άπολυθέν τόν Μάιον τοϋ 1259 ύπό Μιχαήλ 

Η' (ανωτέρω, άρ. 14). Μνημονεύεται δμως ώς ανήκον είς τήν μονήν Πάτμου είς έγγραφα συντα

χθέντα τόν Μάιον και Ίούλιον τοϋ 1263 (τόμ. Β', άρ. 68 καί 69). Κατά ταϋτα, ό εκδιδόμενος έν

ταΰθα ύπ' άρ. 31 ορισμός, καθ' δν τό Άναβασίδιον κατέχεται ήδη υπό τών μοναχών τής Πά

τμου, απελύθη μ ε τ ά τόν Μάιον τοϋ 1259 καί π ρ ό τοϋ Μαΐου τοϋ έτους 1263. 

Ό ύπ' άρ. 32 ορισμός, τοϋ οποίου μόνον πέντε στίχοι 'έχουν διασωθή εις το άκέφαλον ειλη-

τάριον, έκ τούτων δέ οί δύο πρώτοι λίαν έφθαρμένοι, μή άναγνωσθέντες καί μή περιληφθέν-

τες sit, τήν έκδοσιν MM, δεν ήτο δυνατόν μέχρι τοϋδε νά προσδιορισθή άκριβέστερον, οΰτε ώς προς 

τό περιεχόμενον, ούτε ώς προς τήν χρονολόγησίν του. Έ κ τοϋ κειμένου τών τριών τελευταίων 

στίχων, τών μόνων άναγνωσθέντων καί περιληφΟέντων είς τήν εκδοσιν MM (σελ. 205), το μό

νον τό οποίον προέκυπτεν ήτο, ώς ελέχθη, δτι ό καθηγούμενος Γερμανός είχε ζητήσει όρισμόν 

έπικυροΰντα τήν ύπό τοϋ Ιωάννου Μαγκαφά γενομένην παράδοσιν καί δτι προς τοϋτο άπελύετο 

ό παρών (άρ. 32) ορισμός. Ουδέν έτερον. Πολλά κοινά σημεία (ή μνεία του καθηγουμένου Γερ-

μανοΰ, ό οικείος τής βασιλείας μου [ = τ ή ς Θεοδώρας] Ιωάννης ό Μαγκαφάς κ.ά. ) έπειθον δτι 

καί ό ακέφαλος ούτος ορισμός ήτο δμοιος προς τόν προηγούμενον (άρ. 31 ), απολυθείς ωσαύτως ύπό 

τής Θεοδώρας, ταυτοχρόνως ή είς μικράν χρονικήν άπόστασιν άπό τοϋ προηγουμένου. Ούδαμό-
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θεν δμως ήτο δυνατόν νά συναχθή είς ποίαν κ τ ή σ ι ν ή κτήσεις άφεο'ιρα ή έν αύτφ μνημο

νευομένη παράδοσις. Ήδύνατό τις νά ύποθέση δτι καί ό ορισμός ούτος, απολυθείς τή αιτήσει τοϋ 

Γερμανού, αναφέρεται, ώς καί ό ύπ' άρ. 31, εις κτήσεις τής Κώ, τάς οποίας είχε καταμετρήσει 

ό Μαγκαφάς, ϊσως είς αυτό τό Άναβασίδιον. Άλλ* ή ύπόθεσις αοτη προσέκρουεν είς τό γεγονός 

δτι έπί τοϋ αύτοϋ ακριβώς θέματος (προς έπικύρωσιν τής ύπό τοϋ Μαγκαφά γενομένης παρα

δόσεως) είχεν άπολυθή ύπό τής «ύτής Θεοδώρας ό έτερος ορισμός (ό ύπ' άρ. 31). Διά τίνα λό-

γον θα άπελύοντο δύο ορισμοί έπί τοϋ αύτοϋ ακριβώς θέματος ; Αναζητούσα άλλην λύσιν, εΐχον 

υποθέσει προς στιγμήν δτι ό ακέφαλος ούτος ορισμός πιθανόν νά άνεφέρετο ουχί είς τό Άναβα

σίδιον, άλλ' εις άλλας κτήσεις, καί δή είς τήν έν Κώ μονήν τοϋ Σωτήρος Χρίστου, τήν οποίαν, 

ώς μαρτυρεί πατριαρχικόν πιττάκιον τής αυτής εποχής, είχε παραδώσει είς τους Πατμίους ό 

αυτός Μαγκαφάς : τήν καί προ ολίγου παραδοθεΐσαν αύτώ [ — τ ώ καθηγουμένφ τής Πάτμου] 

παρά τοϋ οικείου τής ευσεβέστατης αύγονστης, τοϋ Μαγκαφά (MM, σελ. 206' πρβλ. ανωτέρω, 

σελ. 266, άρ. δ'). 

Άλλ' αϊ υποθέσεις αύται κατέστησαν περιττά', πλέον, μετά τήν άνάγνωσιν, τή βοηθείο; συ

σκευής υπεριωδών άκτίνων, τών έφθαρμένων καί έξιτήλων δύο πρώτων στίχων τοϋ ακέφαλου 

ειληταρίου. Εις τους στίχους τούτους, τους οποίους δέν εκδίδουν οί MM, ήδυνήθην, μεταξύ άλλων, 

νά αναγνώσω : . . . καί το προάστειον τα έν τή νήσο) τής βασιλιάς μου τή Κώ το Ά ν α β α σ ί

διον όνομαζόμενον [...] άνεθεωρήθη καί παρεδόθη [.. .) δι ετέρας απογραφικής [...] 

παραδόσεως κλπ. 

"Οθεν ουδεμία αμφιβολία δτι καί ό ορισμός οδτος αναφέρεται εις τό Άναβασίδιον τής Κώ 

καί είς τήν ύπό τοϋ αύτοϋ Ιωάννου Μαγκαφά γενομένην παράδοσιν. Μία φράσις δμως τών ως 

άνω πρώτων στίχων επιτρέπει νά έξηγήσωμεν καί διά τίνα λόγον άπελύθησαν, άλληλοδιαδόχως, 

δύο παρόμοιοι ορισμοί έπί τοϋ αύτοϋ θέματος. Ή διαφωτιστική φράσις είναι τό : δι ε τ έ ρ α ς 

απογραφικής [. . .] παραδόσεως. Είναι προφανές δτι, μετά τήν πρώτην καταμέτρησιν καί παρά

δοσιν τοϋ Άναβασιδίου ύπό τοϋ Μαγκαφά, απελύθη εις έπικύρωσιν ό ύπ' άρ. 31 ορισμός. Έ ν 

συνεχεία, επειδή προέκυψαν, ώς φαίνεται, προβλήματα καί αμφισβητήσεις (είτε έκ μέροχις τών μο

ναχών τής Πάτμου, οί όποιοι δέν είχον ίσως ίκανοποιηθή καί κατοχυρωθή πλήρως, είτε έκ μέρους 

άλλων άνταπαιτητών τών έν λόγφ κτήσεων ), διετάχθη έκ νέου ό Ιωάννης Μαγκαφάς δπως διεκ

περαίωση τό ανατεθέν είς αυτόν έργον δι' ετέρας απογραφικής παραδόσεως. Τήν δ ε υ τ έ ρ α ν 

ταύτην παράδοσιν κατοχυρώνει ό υπ* άρ. 32 ορισμός, δμοιος προς τόν προηγούμενον, απολυθείς 

ωσαύτως ύπό τής Θεοδώρας, είς μικράν χρονικήν άπόστασιν άπό τοϋ πρώτου. 

Τό Ά ν α β α σ ί δ ι ο ν τής Κώ, εις τό όποιον αναφέρονται οί εκδιδόμενοι ύπ' άρ. 31 καί 32 

ορισμοί τής Θεοδώρας, μνημονεύεται και είς άλλα έγγραφα τοϋ πατμιακοΰ αρχείου : 

Είς εγγραφον τοϋ έτους 1271 (τόμ. Β', άρ. 70) αναγράφεται: .. ,έπεί δέ καί τό Άνα

βασίδιον δια χρυσοβούλλ,ον λόγον τοϋ άοιδίμου βασιλέως κνρον 'Αλεξίου τοϋ Κομνηνού κα

τείχε καί αυτό ή σεβάσμια μονή τής Πάτμου, εδεήθησαν οί μοναχοί τή κραταιά [...] δε-

αποίνη, δι όρισμοϋ ταύτης τυχεϊν, ίνα εχωσι το τοιούτον προάστειον μετά τών έλαΐκών δένδρων 

αύτοϋ κλπ. 

Ένταϋθα παρατηροΰμεν δτι τό έν αρχή τής φράσεως λεγόμενον, δτι ή μονή τής Πάτμου 

κατείχε τό Άναβασίδιον διά χρυσοβούλλου τοϋ Αλεξίου Α' τοϋ Κομνηνοϋ, δέν είναι ακριβές. 
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Διότι, ώς ήδη ελέχθη (σελ. 66), ό ιδρυτής τής μονής Πάτμου Χριστόδουλος, παραλαμβάνων 

τήν νήσον Πάτμον, είχεν αποδώσει εις τό δημόσιον πάσας τάς έν Κω κτήσεις αύτοϋ. 

Κατά ταϋτα, οί μοναχοί τής Πάτμου έπέτυχον δπως ή Θεοδώρα παραχώρηση είς αυτούς τό 

Άναβασίδιον επικαλούμενοι αμφιβόλου γνησιότητας παλαιγενή δικαιώματα καί χρυσόβουλλα (άρ. 

31, στ. 1 - 2 ) . Άνάλογόν τι εΐχον πράξει διά νά αποκτήσουν καί τήν μονήν τής Κεχιονισμένης, ώς 

μετόχιον αυτών (βλ. ανωτέρω, σελ. 240 κέ. ). 

Διά τήν χ ρ ο ν ο λ ό γ η σ ι ν τοϋ ύπ' άρ. 31 όρισμοϋ ελέχθη ανωτέρω (σελ. 267) δτι ούτος 

απελύθη μετά τόν Μάιον τοϋ 1259 καί πρό τοϋ Matou τοϋ 1263. Διά τους αυτούς λόγους καί δ 

ύπ άρ. 32 ορισμός απελύθη π ρ ό τοϋ Μαΐου τοϋ 1263. Κατά τό έτος τοϋτο προέβη είς νέαν κατα-

μέτρησιν τών έν Κώ κτήσεων τής Πάτμου καί συνέταξε σχετικά έγγραφα (κατά Μάιον καί 

Ίούλιον τοϋ 1263) ό άπογραφεύς τής Ρόδου καί τών λοιπών Κυκλάδων νήσων Λέ&>ν ό Έσκαμ-

ματισμένος. Τό συνταχθέν κατά μήνα Ίούλιον τοϋ 1263 έ'γγραφον (τόμ. Β', άρ. 69 ) παρέχει άγνω

στα άλλαχόθεν στοιχεία, είς τά όποια συνοψίζεται, προφανώς, τά περιεχόμενον τών μή διασωθει-

σών άναθεωρήσεοίν καί παραδόσεων τοϋ Μαγκαφά, ώς και άλλων απολεσθέντων έγγραφων. Είς τό 

έν λόγω άποκαταστατικον γράμμα Λέοντος τοϋ Έσκαμματισμένου αναγράφεται μεταξύ τών εν Κώ 

κτήσεων τής έν Πάτμφ μονής : . . . έτερον προάστειον το Άναβασίδιον, το ποτέ ΰν άπα τών δι

καίων τών σεβασμίων μονών τον Φιλάνθρωπου καί τοϋ Ηαντοκράτορος, ώοεί μοδιών εκατόν πεν

τήκοντα, μετά των έν αντώ ευρισκομένων ελαΐκών δένδρων καί ετέρων δΊαφόρων δένδρων είς τήν 

τοιαντην δέ ποσότητα τών εκατόν πεντήκοντα μοδιών συγκατελογίσθη καί σνμπεριωρίσθη και ή 

γή ή επιλεγόμενη τοϋ "Εξω Κάμπου1 ή ώσεί μοδιών οΰσα τριάκοντα, ή άπα δικαίων οΰσα τον 

Άναβασίδιον, ή δη καί απελύθη1 παρ' ημών τω μέρει τής μονής, ώς ofora έκ τών δικαίιον 

αυτής. Ή διάκρισις, είς ην προβαίνει ό Έσκαμματισμένος, μεταξύ τής γής τών 150 μοδίων καί 

τής άλλης τών 30 μοδίων, τής επιλεγόμενης τοϋ "Εξω Κάμπου, εξηγεί, πιθανότατα, είς ποίους 

λόγους ώφείλοντο αί δύο διαδοχικαί καταμετρήσεις καί παραδόσεις τοϋ Μαγκαφά καί οί δύο αν

τίστοιχοι ορισμοί τής Θεοδώρας (άρ. 31 καί 32). Ή συνέχεια τής ανωτέρω παρατεθείσης περι-

κθ7Γής μαρτυρεί δτι έπί τοϋ αύτοϋ θέματος είχεν άπολυθή καί άλλος ορισμός τής Θεοδώρας, μή 

διασωθείς. Γράφει ό Έσκαμματισμένος : . . . τοϋ δηλ.ωθεντος δέ μετοχίου τοϋ Σοχτήρος Χρίστου 

καί τοϋ τοιούτον προαατείου τοϋ Άναβασώίου προαπεχαρίσθη τή σεβάσμιοι μονή τής 

Πάτμου τό τέλος, δ κατεβάλλοντο προς το μέρος τοϋ δημοσίου, δια προακννητοΰ όρισμοϋ 

τής κραταιός καί άγιας ημών κυράς καί δεαποίνης, δτε προαεκυρώθη ταντί] τα τοιαύτα κτήματα 

(τόμ. Β', άρ. 69). 

2. (στ. 7 - 8) : έν τή νήσω τής βασιλείας μου τή Κώ. — Ή Κώς, ώς παραδίδουν καί άλλα 
έγγραφα τοϋ πατμιακοο αρχείου (η.χ. τό Û7t* άρ. 70, έν τόμ. Β' έκδιδόμενον εγγραφον τοϋ Βα-

σιλικιώτου ), εθεωρείτο κτήσις τής Θεοδώρας, διό καί έπεβάλλετο δπ&)ς αΰτη άπολύση σχετικούς 

ορισμούς διά τήν παραχώρησιν κτήσεων, καί ουχί ό αυτοκράτωρ.— Πρβλ. Β a r i s i f, Povelje, 

σελ. 151 κε. 

1. 'Απολύεσθαι : είς τήν όρολογίαν τϊ)5 έποχης σημαίνει δτι 6 ενεργών τήν καταμέτρησιν κλπ. κατέταξε τα 

έν λόγφ κτήματα si? ώρισμένην φορολογικήν κατηγορίαν. — Πρβλ. Actes de Lavra, άρ. 48. 
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3. (στ. 9) : ο οικείος [της Θεοδώρας] 'Ιωάννης ό Μαγκαφας.— Ούτος μνημονεύεται εις πλείονα 

τοΰ ενός έγγραφα τοϋ πατμιακοϋ αρχείου ώς διενεργήσας την καταμέτρησιν της νήσου Κώ έν ονό

ματι της αυτοκράτειρας. Φαίνεται ότι προέβη εις τοιαύτας καταμετρήσεις μεταξύ των ετών 

1259 και 1263. Το 1263 προβαίνει εις νέας καταμετρήσεις ό Λέων δ Έσκαμματισμένος. Το 1261 

φέρεται ώς διενεργων καταμετρήσεις και ό Πάγκαλος (τόμ. Β', άρ. Δ, πλαστόν).— Ό 'Ιωάννης 

Μαγκαφας άνήκεν ίσως εις την γνωστήν όμώνυμον οΐκογένειαν, της οποίας μέλος υπήρξε και 

Θεόδωρος ό Μαγκαφας.— Περί της οικογενείας ταύτης βλ. περ. 'Ελληνικά 3 (1930), σελ. 328 κέ. 

και A h r w e i l e r , Smyrne, σελ. 6, 24 - 26. 



32. ΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ, 

ΣΥΖΥΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Η' ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 

ορισμός (στ. 3, 4, 5) [ολίγον προ τοϋ Μαίου 1263] 

Ή αυτοκράτειρα [Θεοδώρα, σύζυγος τοϋ αύτοκράτορος Μιχαήλ ΙΓ τοΰ Παλαιολόγου], τη 

αιτήσει τοΰ καθηγουμένου Γερμανοΰ, έπικυροϊ έκ νέου την ύπο της μονής Πάτμου κατοχήν 

τοϋ προαστείον Άναβασίδιον, το όποιον ευρίσκεται εν Κω και παρεδόθη εις τους μοναχούς υπό 

τοϋ οικείου της αυτοκράτειρας 'Ιωάννου Μακαφά, δια δευτέρας (ετέρας) απογραφικής άπο-

κατά στάσεως. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. — Α . Άπλοϋν σνίλογίκον άντίγραφον τοϋ ΙΓ' αΙωνος (άρ-

χεΐον Μονής, άρ. 31 ). — Ό εκδιδόμενος ορισμός παραδίδεται, πρώτος κατά σειράν, εις συλλο-

γικον άντίγραφον τεσσάρων έγγραφων, αναφερομένων εις τάς έν Κω κτήσεις της μονής Πάτμου. 

Ταΰτα είναι : α') ό ένταϋθα ύπ' άρ. 32 εκδιδόμενος ορισμός' β') ό ανωτέρω εκδοθείς ύπ' άρ. 31 

ορισμός- γ' ) πατριαρχικον υπόμνημα (MM, σελ. 203 - 204)· δ') έτερον πατριαρχικον εγγραφον (MM, 

σελ. 2 0 5 - 2 0 6 ) . — Το άντίγραφον τοϋτο (βλ. περιγραφήν αύτοϋ ανωτέρω, εις εγγραφον ύπ' άρ. 

31 ) είναι άκέφαλον και λίαν έφθαρμένον εις την σωζομένην αρχήν, ένθα το κείμενον τοϋ εκδιδομέ

νου ένταϋθα όρισμοϋ. Σωζόμενοι στίχοι : πέντε. Ol Miklosich και Müller ανέγνωσαν τους τρεις 

τελευταίους. Δια συσκευής υπεριωδών άκτίνων ήδυνήθην να αναγνώσω και τους πρώτους δύο. 

'Αλλ' ελλείπει ή αρχή τοΰ κειμένου τοΰ όρισμοΰ, ή οποία περιείχετο εις το έκπεσον τμήμα τοϋ 

αντιγράφου.— Ό άντιγραφεύς τοΰ συλλογικοΰ τούτου αντιγράφου παρέλειψε να άντιγράψη το 

έν τίίλει ενός εκάστου εγγράφου μηνολόγιον. 

Β. Άηλοϋν ουλλογικΟΥ άντίγραφον ΙΖ' - IH' αΙώνος (άρχεϊον Μονής, άρ. 32 ). Ώ ς ελέχθη 

και ανωτέρω (βλ. περιγραφήν αύτοϋ εις το ύπ' άρ. 31 εγγραφον), το άντίγραφον τοϋτο έγένετο 

έπί τή βάσει τοΰ ανωτέρω αντιγράφου Α, δτε πλέον είχον εκπέσει έξ αύτοϋ οι πρώτοι στίχοι, ό 

άντιγραφεύς δε τοΰ Β δέν ήδυνήθη να ανάγνωση έκ τών έν αρχή τοΰ Α σωζόμενων πέντε στίχων τοΰ 

πρώτου κατά σειράν όρισμοΰ, ειμή μόνον τους τρεις τελευταίους. Ούτω εις το άντίγραφον τοΰτο 

ό εκδιδόμενος ένταϋθα ορισμός καταλαμβάνει δύο μόνον στίχους. Ώ ς ήτο έπόμενον, ελλείπει και 

άπό τό άντίγραφον Β το μηνολόγιον. 

ΕΚΔ02Ι2- — MM, σελ. 205, άρ. 80 (εκδίδεται ύπο τον αυτόν αριθμόν, μετά τα κείμενον τοΰ 

ύπ' άρ. 31 όρισμοϋ). 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-— D ö 1 g e Γ, Regesten, άρ. 1872 (ένθα και τό ύπ* άρ. 31 εγγραφον). 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ. — [Ελλείπει έν αρχή τμήμα χάρτου περιέχον τους πρώτους στίχους τοϋ 

κειμένου].— Ή αυτοκράτειρα, [ή δποία εϊχεν ήδη παραδώσει εις τους μοναχούς τής Πάτμου, 
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δι' ενυπόγραφου παραδόσεως τοΰ οικείου αυτής 'Ιωάννου τοϋ Μακαφά, τό προάστειον Άναβα-

σίδιον και εϊχεν ήδη απολύσει Ιπ ' αύτοϋ έπικυρωτικδν όρισμόν, διέταξε τον Μακαφαν, προφα

νώς τη αιτήσει των μοναχών της Πάτμου, ίνα rcpoßfj εις νέαν άναθεώρησιν καί καταμέτρησιν 

τοΰ προαστείου]. Οΰτω, ή μονή Πάτμου θά κατέχη και το προάστειον το εν rjj νήσω της βασι

λείας μου τη Κώ το Άναβασίδιον άνομαζόμενον, δυνάμει ετέρας απογραφικής αποκαταστάσεως 

τοΰ'Ιωάννου Μακαφα (στ. 1 - 2 ) . — Δια τοΰ παρόντος όρισμοΰ, τη αιτήσει τοΰ καθηγουμένου 

Γερμανοΰ, ή αυτοκράτειρα επικυροϊ τήν [νέαν] παράδοβιν (στ. 3 - 5 ) . — Προς τοϋτο καί απε

λύθη ό ορισμός ούτος, δι' άσφάλειαν των μοναχών (στ. 5 ) . — [ελλείπει τδ μηνολόγιον]. 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.—α') έτερα απογραφική παράδοσις τοΰ προαστείον Άνα

βασίδιον παρά Ιωάννου τοΰ Μακαφα εις τους μοναχούς τής Πάτμου (στ. 2) : δεν διεσώθη (βλ. 

σχόλια)" β') ή μνημονευομένη οέησις (στ. 2) τοϋ καθηγουμένου Γερμανοΰ δεν γνωρίζομεν εάν έγέ-

νετο γραπτώς. Πάντως δέν διεσώθη. 

[ · ] 

εχονσ(αν) και το προάστει(ον) το εν τη νήσω [τής βασιλείας μου τη Κώ το 

Άνα]βασί[διον όνομαζόμενον \2τοϋτ..· [οϋ]τ(ως) άνεθεωρ[ήθη καί] παρ[εδόθη 

παρ' αύτοϋ δι' ε]τέρ(ας) άπογ[ραψικής αντον παραδόσεω]ς· εδεήθη τής |3 βασι-

λ(είας) μου και δτιμιώτ(α)το(ς) καθηγού[μ]ενο[ς τής σεβ]ασμί(ας) μον(ής) 

τ(ής) βασιλ(είας) μου τής Πάτμου Ιερομόναχο(ς) κϋρις Γερμανο(ς) έδραιωθήν(αι) 

τήν τοιαύτ(ψ) παράδοσ(ιν) και δι' όρια(μ)οϋ |4 τ(ής) βασιλείας μου· ή βασιλεία 

μου, τ(ής) δε[ήσεως ajvnc(ov) επακονσασα, τ(ον) παρόντα αύτ(ής) όρισμ(ον) επο-

ρέγει αϋτ(ώ), δι' ου και διορίζεται το στέργ(ον) καί εδραιωμενον \6 εχειν τ(ήν) 

παρ(ά)δοσιν τον οικείου τ(ής) βασιλ(είας) μου Ίω(άννον) τον Μακαφα· επί τούτω 

γαρ εγεγόνει και ο παρών τ(ής) βασιλ(είας) μου ορισμός, όψείλ(ων) προσεϊναι 

αυτ(ώ) είς άσφάλ(ειαν) f 

1 εχουσαν xal τύ προάστειον το εν τη νήσω [τής βασιλείας μου τη Κω το 'Ava]ßadl[öiov ονομαζΑμενον) : om. 

MM Ι) 2 τουτ... [ο$]τως άι>εθεωρ[ήθη xal] παρ[εδόθη παρ' αΰτοίί «Si* έ]τέρας άπογ{ραφικής αύτοϋ παραόό-

σεω]ς : om. MM || 4 ènaxovaada : ύπαχούσαύα MM | έδραιωμέναν : έδοαιούμενον MM || 5 Μακαφα : Μαγ-

χαφά MM || 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ καί ΣΧΟΛΙΑ βλ. ανωτέρω, εις το αμέσως προηγούμενον εγγραφον ύπ' 

άρ. 31 (σελ. 265 κέ., 267 κε.). 
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ορισμός (στ. 4 καί 7) 'Ιούνιος, ίνδ. ζ' 

[1264] 

Ό αυτοκράτωρ έπικυροϊ προγενεστέρους ορισμούς περί φορολογικών απαλλαγών δύο σανδα

λιών τής έν Πάτμω μονής, επί πλέον δέ παρέχει φορολογικήν άπαλλαγήν εις έτερα δύο σανδάλια. 

ΠΑΡΑΔ02ΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. — Α. Ποωτότνηον (άρχεϊον Μονής, άρ. 65γ). — Χάρτης, 

χρώματος ΰπολεύκου, κολληθείς μεταγενεστέρως, μετ' άλλων τριών εγγράφων (των ένταϋθα εκδι

δομένων ύπ' άρ. 40, 34, 41 ), επί χάρτου συντηρήσεως. Ό εκδιδόμενος ένταΰθ« ορισμός, τρίτος 

κατά σειράν ι , είναι, σημερινών διαστάσεων ; 0,10x0,24. Γεγραμμένη επιφάνεια : 0,060x0,24. 

Περιθώρια δεν σφζονται, διότι το εγγραφον έχει κοπή κατά μήκος τής δεξιάς καί τής αριστεράς 

πλευράς.— Μελάνη : α' ) καστανόχρους έξίτηλος ή τοΰ ίίλου κειμένου' β' ) δια κινναβάρεως ή λέξις 

δύο (άνωθεν τοΰ στ. 5) καί το μηνολόγιον (στ. 7 ) . — 'Ορθογραφία. Τονισμός κατά το πλείστον 

ορθός. Όλίγαι συντμήσεις. "Ιχνη παλαιοτέρων καθέτων διπλώσεων. — Διατήρησις κακή : σητό-

βρωτον- ένεκα των καθέτων διπλώσεων άπεκόπησαν καί εξέπεσαν παλαιόθεν ή πρώτη έξ αριστε

ρών καί ή τελευταία έκ δεξιών λωρίς τοΰ εγγράφου, περιλαμβάνουσα! τά κατά μήκος περιθώρια 

καί τάς Ιν αρχή καί έν τέλει εκάστου στίχου λέξεις. Μικρόν τμήμα της έκπεσούσης αριστεράς 

λωρίδος, λίαν έφθαρμένον, έκολλήθη μεταγενεστέρως, κατ' άντίθετον φοράν, εις το κάτω αριστερά 

άκρον τοϋ άγραφου χάρτου. Ήδυνήθην να αναγνώσω δια συσκευής υπεριωδών άκτίνων τά ίπ* αύ

τοϋ γεγραμμένα καί διεπίστωσα δτι περιέχει τάς πρώτας λέξεις των στίχων 1 - 5 , ήτοι : 

f ΈπεΙ οι μοναχοί οι απ 

τυχείν, ίνα τα σανδάλ 

ακαλια[τικον] και των 

βασιλείας μου τής 

δνσι πλατυδίοις 

Έκπεσούσης τής δεξιάς λωρίδος, έχουν αποκοπή καί έκ τοΰ μηνολογίου αϊ λέξεις Ινδικτιώνος ζ'· 

ελλείπει επίσης τμήμα άγραφου χάρτου ε'ις το κάτω μέρος. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοϋ χάρτου συντηρήσεως : α' ) Άρ. 65 (χειρ Σακκελίωνος)- β') Γράμ

ματα βασιλικά υπέρ ελευθερίας των πλοίων τής Μονής Άνδρονίχον ϊσως τον ΙΤρεσβντερον (χειρ 

Φλωρίδου). 

Β· Κεκυρωμένον άντίγραφον τοϋ ΙΓ' αιώνος (άρχεϊον Μονής, άρ. 59). —Χάρτης, χρώ

ματος καστανόχρου. Διαστάσεις : 0,265 Χ 0,270. Γεγραμμένη επιφάνεια : 0,23 χ 0,025. Περιθώ-

1. Το ϊγγραφον ίχει κολληθη τρίτον κατά σειράν χαΐ ουχί πρώτον, ώς σημειοϋν οί MM (σελ. 219) καί 

ê D ii Ι g e Γ {Patmos, σελ. 253). 

35 
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ρια αριστερά (0,01) καί δεξιοί (0,01). — Μελάνη : α') καστανόχρους ή τοϋ δλου κειμένου- β') πα

χύτερα καστανόχρους ή τής υπογραφής τοΰ έπικυροΰντος το άντίγραφον τοϋτο : f ό ευτελής επί

σκοπος'Ιερόν Νικήτ(ας) {στ. 19). — Γραφή λίαν χαρακτηριστική τοϋ ΙΓ' αιώνος, ελαφρώς στρογ

γυλή, ένθυμίζουσα γραφάς κωδίκων ( V r a n o u s s i , Contribution, σελ. 448).— 'Ορθογραφία. 

Τονισμός κατά τδ πλείστον ορθός. Όλίγαι συντμήσεις. "Ιχνη πέντε οριζοντίων και τριών καθέτων 

διπλώσεων. — Διατήρησις μετρία : σητόβρωτον, σχισμαί έκ διπλώσεων, αλλοιώσεις έκ τής νοτί-

δος. — Τδ εγγραφον έκολλήθη μεταγενεστέρως έπί χάρτου. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοϋ χάρτου συντηρήσεως : α') άντεγράφη άο. 59 — Μιχαήλ εστί τον 

Παλαιολόγου (χειρ Σακκελίωνος) · β') "Ισον βασιλικού όρισμοϋ τοϋ μή πληρούν κονμερκιον τήν 

Μονήν (χειρ Φλωρίδου). 

ΕΚΔΟΣΙΣ. — ΜΜ, σελ. 219, άρ. 89. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — D ö ί g e Γ, Regesten, άρ. 1925. — Τ ο ΰ α ύ τ ο ϋ , Patinos, σελ. 352, 368. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ.— Οι μοναχοί τής έν Πάτμω μονής έζήτησαν όπως ό αυτοκράτωρ από

λυση όρισμόν, δυνάμει τοΰ οποίου, τά σανδάλια τής μονής, προσεγγίζοντα εις οιονδήποτε λιμένα, 

νά άπαλλάσσωνται πάσης φορολογικής επιβαρύνσεως (κατάλογος φορολογικών απαλλαγών), 

συμφώνως πρδς προγενεστέρους ορισμούς τοΰ θείου τοΰ νΰν βασιλεύοντος καί άοιδίμου αύτοκρά-

τορος 'Ιωάννου τοΰ Δούκα καί τής συζύγου αύτοϋ Ειρήνης τής Κομνηνής (στ. 1 - 4). — Ό αυ

τοκράτωρ, αποδεχόμενος τήν δέηαιν των μοναχών, απολύει τδ παρόν εγγραφον, δια τοΰ οποίου 

ορίζει όπως, πέρα τών δύο πλατυδίων, καί έ'τερα δύο σανδάλια τής αυτής μονής άπαλλάσσωνται 

πάσης φορολογικής επιβαρύνσεως (στ. 4 - 5 ) . Κατάλογος φορολογικών απαλλαγών (στ. 5-6).—· 

Ουδείς δύναται να παρενόχληση αυτούς εις πάσας τάς χώρας τοΰ αύτοκράτορος, είτε έπί εισαγο

μένων, εϊτε επί εξαγομένων εμπορευμάτων (στ. 6 - 7).— Πρδς τοϋτο έπεδόθη ό παρών όρισμδς 

εις τους μοναχούς (στ. 7).— Μηνολόγιον (στ. 7). 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. —ορισμών παρά τε τον άοιδίμου βασιλέως (...] θείον τής 

βασιλείας μου κϋρ 'Ιωάννου τον Δούκα καί τής [...] θείας [...] τής Κομνηνής κνράς ΕΙρήνης 

τής δεσποίνης (στ. 3 - 4 ) : Έ κ τών αορίστως μνημονευομένων ένταϋθα ορισμών τοΰ 'Ιωάννου Γ' 

Δούκα Βατατζή καί τής συζύγου αύτοϋ Ειρήνης, γνωστοί είναι δύο ορισμοί τοΰ 'Ιωάννου περί 

τών πλατυδίων τής έν Πάτμω μονής. Ό πρώτος δέν σάζεται, άλλα μαρτυρεΐται εις τδ ύπ' άρ. 24 

εγγραφον (στ. 2). — Ό δεύτερος είναι τδ ύπ' αριθ. 24 ανωτέρω Ιγγραφον, δυνάμει τοΰ οποίου 

παρείχετο έξκουσία εις δύο πλανόδια τής μονής. Ό μνημονευόμενος σχετικός όρισμδς τής Ειρήνης 

Δουκαίνης δέν διεσώθη. "Αγνωστον πότε απελύθη. 

f Έπεί οί μοναχοί οι άπα της σεβασμί(ας) μονής [τής] βααιλ(είας) μου τής 

έν τή Πάτμ[ω δια]κειμ(έν)ης και en ονόματι τοϋ ά(γίον) Ίω[άννον τοΰ] Θ(ε)ο-

λόγον τιμωμ(εν)ης παρεκλήτενααν τήν βασιλ(είαν) μου όρισμοϋ ταύτης |2 τυχεϊν, 

Ινα τα σανδάλ(ια) τής κατ' αυτούς μονής διαμένωσιν άνενόχλητ(α), εν[θα αν και 

α]πέρχωντ(αι), από πάσης δημοσιακής συζητήσεως, κομμερκίου [δηλα]δή, ναυλο-

καταρτιατ[τικοϋ], | 3 σκαλια[τικοϋ] και τών άλλ(ων) άπάντ(ων), κ(α)τά τήν περί-
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ληψιντών προγεγον(ό)τ(ων) αντοΐς ορισμών παρά τε τον άοιδίμου βα(σιλέως), αν-

θ(έν)τ(ον) και θείου τής βασιλ(είας) μου κϋρ Ίω(άννθν) τον [Δούκα] και τής άοι-

δίμσυ [θ]εί[ας τής] {' βασιλείας μου τής [Κομνη]νής κνρας Είρήν(ης) τής δε-

σποίν(ης)' ή βασιλ(εία) μου, τήν δέησιν αυτών πρυσηκαμ(έ)νη, τον παρόντα αντοϊς 

όρισμόν επορέγει αύτοίς, δι* ού καί διορίζετ(αι), [π]ρ(ός) [τοις] \'α δυσί πλατνδίοις, 

[οίς εΙ]χο[ν ε]ξκ[ουσσά]τοις δια τών ρηθέντ(ων) ορισμών, άλλα τέσσαρα \6ύο/ 

σανδάλια εχειν εξκουσσάτα πάντη καί ανενόχλητα πά[σης] δημοσιακ(ής) επηρεί[ας 

και συζητήσεως], | 6 [κομμερ]κίου, ναυλοκαταρτιατικον, σκαλιατικοϋ και τών αλ-

λ(ων) άπάντ(ων), και[μ]ή τι[να εχ]ειν τον διενοχλήσοντα αύτοΐς έπ' αύτοϊς τοις 

μ[έ]ρε[σι] τ(ής) βασιλ(είας) μου, είτε επί [εκβ]ολή πρα[γματείας], είτε επί 

εμβολή όλως' επί τούτω | τ γαρ εγεγόνει τοις διαληφθείσι μοναχοΐς καί ό παρών 

[τής βασιλ(είας) μου όρι]σμά(ς) εις άσψάλειαν. f. 

μη(νΐ) Ίονν(ίω), (Ινδιχτιώνος) ζ' f 

1 ταύτης Β : /αυτής] MM || 3 παρά τε A MM : παρά Β || 4 αύτοίς [Ι. αυτής] : αυτής Β MM || 5 olà τών 

ρηθένι ων A MM : από των παρόντων Β | όνο : scriptum erat τέσσαρα, sed altera manus correxit cinna-
bro super lineam δύο : δύο Β MM | σανδάλια A MM : πλατύδια Β |j 6 ναυλοκαταρτιατικοϋ A MM : ναυλο-

χαταρτιχον Β | διενοχλήσοντα A MM : διενοχλήσοντα Β j έπ' αντοις τοις μέρεαι Α : εν πάααις ταϊς χώραις 

Β MM | έπί εμβολή : εμβολή Β MM | όλως : οπι. Β MM || 

In Β t i t u 1 u s : το Ισον τοϋ όρισμοϋ τής είκουσαείας τοΰ κομμερκίου τής μονής τής Πάτμου et in 
fine I post άσψάλειαν) a d d i t i ο : έχει το μηνΐ Ίοννίω, Ίνδικτιώνος ζ', δι' ερυθρών γραμμάτων τής θείας και 

βασιλικής χειρός ff : om. MM. 

f το παρόν Ισον μετά καί τον πρωτοτύπου θείου καί βασιλικού προσκυνητοϋ όρισμοΰ άντιβαλών και κατά 

πάντα ίσάζων εύρων υπέγραψα | [altera manu] : f ό ευτελής επίσκοπος Ίεροϋ Νικήτας f 

Ίεροΰ Νικήτας : ' Ιερισσού MM 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. — α') Εις τδ πρωτότυπον (Α) ή αρχικώς γραφεΐσα λέξις 

τέσσαρα (στ. 5) 2χει διορθωθή εις δύο δια κινναβάρεως. Πρβλ. ανωτέρω έγγραφα ύπ' άρ. 3, 11, 

14, ιίνθα παρόμοιαι δια κινναβάρεως διορθώσεις εις τδ κείμενον χρυσοβούλλων. 

β') Τδ άντίγραφον Β, τδ έπικυρωθέν ύπο τοΰ επισκόπου Ίεροΰ Νικήτα, δέν γνωρίζομεν 

πότε ακριβώς έγένετο· πάντως, ουχί πολύ βραδύτερον τοΰ έτους 1264, καθ' δ απελύθη ό παρών 

ορισμός, οπωσδήποτε δέ πρδ τοΰ 1280, δτε δ αυτοκράτωρ απολύει νέον δρισμδν σχετικδν πρδς 

τα πλοιάρια τής έν Πάτμω μονής. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ.—Τδ εγγραφον τοϋτο απελύθη ύπό Μιχαήλ Η' τοΰ 

Παλαιολόγου διά τους ακολούθους λόγους : α' ) εις εγγραφον τής συζύγου αύτοΰ Θεοδώρας 

(κατωτέρω, άρ. 36) μνημονεύεται όρισμδς τοΰ συζύγου της, τοΰ όποιου τδ περιεχόμενον συμπί

πτει πρδς τδ περιεχόμενον τοΰ ένταϋθα εκδιδομένου (έπικύρωσις έξκουσίας δύο σανδαλιών καί 

παραχώρησις έξκουσίας εις άλλα δύο σανδάλια τής έν Πάτμω μονής). 
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β') 'Εν τώ έκδιδομένω όρισμώ γίνεται μνεία τοΰ θείου τοΰ αύτοκράτορος, Ιωάννου τοΰ 

Δούκα, καί τής συζύγου αύτοΰ Ειρήνης τής Κομνηνής. Περί τής συγγενείας τοϋ Μιχαήλ Η' πρδς 

τδν Ιωάννη Βατατζή ν βλ. κατωτέρω σχόλια. 

γ ' ) Ή γραφή τοΰ μηνολογίου είναι ή αυτή πρδς τήν γραφήν άλλων μηνολογίων, τα όποια 

είναι βέβαιον δτι εγράφησαν δια χειρός Μιχαήλ Η' τοΰ Παλαιολόγου (π.χ. τά ύπ' άρ. 29, 39 κ.ά. ). 

Τδ εγγραφον απελύθη κατά μήνα Ίούνιον τής ζ' ίνδικτιώνος. Εις τήν βασιλείαν τοΰ Μιχαήλ 

Η' δύο έτη συμπίπτουν προς έβδόμην ΐνδικτιώνα : τδ 1264 καί τδ 1279. 'Επειδή τδ μνημο-

νευθέν εγγραφον τής Θεοδώρας, άπολυθέν οπωσδήποτε τδ 1269 (βλ. κατωτέρω, άρ. 36), προϋ

ποθέτει τήν άπόλυσιν τοΰ εκδιδομένου όρισμοΰ, συνάγομεν δτι ούτος απελύθη ασφαλώς τδ 1264. 

ΣΧΟΛΙΑ.— 1. (στ. 3 - 4 ) : παράτε τοΰ άοιδίμου βασιλέως f...] θείου τής βασιλείας μου κυρ 

'Ιωάννου τον Δούκα και τής f—] θείας τής βασιλείας μου τής Κομνηνής κυράς Ειρήνης τής 

δεαποίνης. — Ό Μιχαήλ Παλαιολόγος, ώς εγγονός τής Ειρήνης, αδελφής τής συζύγου τοΰ Θεο

δώρου Α' τοΰ Λασκάρεως, συνεδέετο πρδς τδν οίκον τών Δούκα - Βατατζή, ώς καί διά τοΰ γάμου 

του μετά τής Θεοδώρας, θυγατρδς τοΰ σεβαστοκράτορος 'Ιωάννου Δούκα Βατατζή, εξαδέλφου τοΰ 

ομωνύμου αύτοκράτορος (πρβλ. V. L a u r e n t, La généalogie des premiers Paléologues, Byzan-

tion 8, 1933, σελ. 130 κέ. — Ρ ο 1 e m i s, Doukai, άρ. 142). 

2. (στ. 6 κέ. ). 'Αξίζει νά ύπογραμμισθή τδ γεγονός δτι, ένώ εις ανάλογα έγγραφα τών 

αυτοκρατόρων τής Νικαίας (ανωτέρω, άρ. 23 καί 24) κατονομάζονται λεπτομερώς οί λιμένες, 

ένθα έδικαιοϋντο να καταπλέουν τά πλοιάρια τής έν Πάτμω μονής, είς τά έγγραφα τά απολυ

θέντα μετά τήν άνάκτησιν τής Κωνσταντινουπόλεως, δσα διεσώθησαν (βλ. άρ. 33, 36, 39, 40 

καί 41 ), δέν αναφέρονται πλέον αναλυτικώς οδτοι, ειμή μόνον εις τάς περιπτώσεις έκείνας, καθ' 

ας οί ενεργούντες έν ονόματι τοΰ δημοσίου δούκες ή άλλοι κρατικοί λειτουργοί, είς ώρισμένους λι

μένας ή σκάλας, παρηνοίχλουν τα πλοιάρια τής Πάτμου, εγείροντες παράτυπους αξιώσεις κατα

βολής φόρων, δασμών κλπ. (ώς π.χ. είς τό κατωτέρω Ικδιδόμενον ύπ' άρ. 39 εγγραφον). 
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Ή ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΑΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Η' ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 

ορισμός (στ. 3 καί 10) Αύγουστος, ίνδ. ια' 

[1268] 

Ή αυτοκράτειρα [ή ό αυτοκράτωρ] έπικυροΐ τήν εγγραφον άποκατάστααιν τών κτήσεων τής 

μονής [τών Σπονδών, έν Κώ], ήτις καί οφείλει να καταβάλλη τδ αναλογούν τέλος είς τδ δημόσιον 

προσέτι ορίζει δτι ουδείς δικαιούται να επάγη οχλήσεις είς τήν μονήν, ήτις είναι αΰτοδέσποτος 

καί ελευθέρα, δέν υπάγεται δέ ύπδ τήν μονήν τοΰ "Αλσους. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.— Πρωτόινπον (άρχεϊον Μονής, άρ. 65β). Χάρτης, χρώμα

τος ύπολεύκου, κολληθείς μεταγενεστέρως μετ' άλλων τριών έγγραφων (βλ. ανωτέρω άρ. 33) επί 

χάρτου συντηρήσεως. Ό εκδιδόμενος ένταϋθα ορισμός, κολληθείς δεύτερος κατά σειράν, είναι δια

στάσεων : 0,13 Χ 0,26. Γεγραμμένη επιφάνεια : 0,070 Χ 0,245. Περιθώρια αριστερά (0,01) καί 

δεξιά (0,005).—Μελάνη : α') καστανόχρους έξίτηλος ή τοΰ κειμένου" β') δια κινναβάρεως τδ μη

νολόγιον (στ. 11 ).— 'Ορθογραφία. Τονισμός κατά τδ πλείστον ορθός. Όλίγαι συντμήσεις. Γραφή 

ΙΓ ' αιώνος. — "Ιχνη τριών καθέτων διπλώσεων καί μιας οριζόντιας. — Διατήρησις μετριωτάτη : 

έξίτηλοι στίχος σητόβρωτον ελλείπει τμήμα άγραφου χάρτου είς τδ κάτω μέρος. 

Περί τών σημειωμάτων τών γραφέντων μεταγενεστέρως έπί τοΰ χάρτου συντηρήσεως, βλ. 

άνο^τερω, άρ. 33. 

ΕΚΔΟΣΙΣ. —MM, σελ. 224-225, άρ. 92. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ- — D ö 1 g e Γ, Regesten, άρ. 1963 ( ένθα τδ Ιγγραφον θεωρείται ώς άπολυ-

θέν υπέρ τής μονής Πάτμου). — Τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ , Patmos, σελ. 352 (ένθα ό συγγραφεύς εκφέρει τήν 

άποψιν δτι τδ μηνολόγιον έγράφη αναμφισβητήτως δια χειρός Μιχαήλ Η' τοΰ Παλαιολόγου). 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ·— Ot μοναχοί τής μονής [τών Σπονδών] δι* ΰπομνήσεώς των (ύπεμνή-

αατε) άνέφερον δτι ό διενεργήσας τήν άπογραφήν τής νήσου Κώ αποκατέστησε τάς κτήσεις των 

συμφώνως πρδς τά έγγραφα ιδιοκτησίας των (δικαιώματα), καθώρισε δέ καί τδ αναλογούν τέλος. 

Ωσαύτως οί μοναχοί έζήτησαν δπως έπικυρωθβ ή γενομένη άποκατάατασις καί δι' αυτοκρατορι

κού εγγράφου (στ. 1 - 3 ) . — Ή αυτοκράτειρα [ή ό αυτοκράτωρ], αποδεχόμενη τήν αϊτησίν των, 

άπολιβι τδν παρόντα όρισμόν, δυνάμει τοΰ οποίου έπικυροϋται ή έγγραφος άποχατάστασις τοΰ 

άπογραφέως. Οδτως, ή μονή [τών Σπονδών] θα κατέχη καί θα νέμηται τάς παραδοθείσας κτή

σεις, καταβάλλουσα είς τδ δημόσιον τά προσδιορισθέντα τέλη (στ. 4 - 5 ) . — Ουδείς δικαιούται 

νά όχληση τους μοναχούς έγείρων αξιώσεις έπί τών κτήσεων τούτων, ή δέ μονή θά κατέχη ταύτας 

ώς καί πρότερον. — 'Αλλ* οί μοναχοί άνέφερον επίσης, δτι ή μονή των, καίτοι ήτο αύτοσύστατος, 
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υπήχθη ώς μετόχων υπό την μονήν τοΰ "Αλσους, εως 8του έγένετο καί πάλιν ελευθέρα, δυνάμει 

πατριαρχικοΰ γράμματος (στ. 6 - 8 ) . — Τή αιτήσει των, έπικυροΰται καί τδ πατριαρχικδν τοΰτο 

γράμμα, ώστε νά παύση πλέον νά ένοχλή αυτούς ή μονή τοϋ "Αλσους, έφ' δσονή μονή [τών Σπον

δών] είναι αύτοδέσποτος καί Ιδιοσύστατος (στ. 8 - 10).— Δια τοΰτο καί απελύθη εις άσφάλειαν ό 

παρών όρισμδς (στ. 10).—Μηνολόγιον (στ. 11). 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.— α') Ύπόμνησις τών μοναχών [τής μονής τών Σπονδών] 

πρδς τήν αΰτοκράτειραν [ή τδν αυτοκράτορα] (στ. 1)· βλ. σχόλια. 

β' ) έγγραφος άποκατάστασις τοΰ διενεργοϋντος τήν άπογραφήν τής νήσου Κώ (στ. 1 ) : 

πρόκειται περί μή σωζόμενης καί μή παραδιδομένης Αλλοθεν απογραφής (βλ. σχόλια), γενομένης 

προφανώς μετά τήν άπογραφήν τοΰ Έσκαμματισμένου (κατωτέρω, τόμ. Β', άρ. 68, τοΰ έτους 

1263).— Ό άπογραφεύς ένταϋθα δέν κατονομάζεται. 

γ ' ) νέα δέησις τών μοναχών [τής μονής τών Σπονδών ] (στ. 2 ) πρδς άπόλυσιν τοϋ εκδιδομέ

νου όρισμοΰ : δέν σώζεται. 

δ') πατριαρχικον γράμμα, αποκατάστησαν τδ αύτοδέσποτον της μονής τών Σπονδών, άπο-

λυθέν προ τοΰ παρόντος όρισμοΰ. Σώζεται καί ταυτίζεται, κατ* έμέ, πρδς πατριαρχικον γράμμα, 

άπολυθέν τδν Σεπτέμβριον τοΰ 1267 (MM, σελ. 222^224). Πρβλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος Χριστό-

δoυL·ς, σελ. 176.—Τήν χρονολόγησιν ταύτην απεδέχθη καί ό L a u r e n t , Régestes, άρ. 1387. 

f Έπεί, ώς τήν βα(σι)λ(είαν) μου ύπεμνήσατε, ό τήν άπογραφήν ποιούμενος εις 

τήν νήσον Κώ, άναθεωρήσας καί τα προσόντα δίκαια τή καθ' υμάς μονή, άποκατέ-

στησεν αυτά πά[λιν] | s κατά τάς περιλήψεις τ(ών) προσόντ(ων) αυτή δικαιω-

μ(ά)τ(ων), επιθείς καί το άναλογοϋν αντ(ο'ις) τέλος, νϋν δ' άναδραμόντες είς τήν 

βα(σι)λ(είαν) μου εδεήθητε καί όρισμοΰ ταντ[ης] \s τνχειν, επικνροϋντος τήν τοιαν-

την τοϋ άπογραφέως άποκατάστα[σιν], ή βασιλ(εία) μον, τήν δέησιν νμών προση-

καμένη, τον παρόντα όρισμ(όν) τή νμετ(έ)ρ(α) μονή |* επιχορηγεί, δι' οϋ καί 

διορίζεται το κύρος εχειν τήν γεγονυίαν αυτή εγγραφον άποκατάστασιν παρά τοΰ ά-

πογραψέ(ως), κατά πάσας τάς περιλήψεις αύτ(ής), ώστε άνενο\6χλήτ(ως) καί άδια-

σείστωζ κατέχειν καί νέμεσθαι τήν μον(ήν) τά παραδοθ(έ)ντ(α) αυτή, όφείλουσ(αν) 

πρό(ς) τα μέρο(ς) τοΰ δημοσ(ίου) καταβάλλ(ειν) μόνον το επιτεθεν τέλος αυτή, 

πρ[οαέτι] |* [καί μηδ]ένα τ(ών) άπάντ(ων) διασεισμ(ον) ή δχληαιν επαγάγη τή 

μονή επί τ(ο'ις) παραδοθεϊσιν αυτή· άλλα καθέξει ταϋτα, καθώς αύτη παρεδόθησ(αν), 

καί καθώς επιμ(εν)όντος [;] κατειχεν αύτ(ά). |7 Έπεί δε καί τοϋτο ύπεμνήσατε, ώς ή 

μονή αντη, αύτοσύστατος ούσα, υπήχθη είς μετόχι(ον) τή μονή τοΰ "Αλσους, αλλ' 

αύθις αποκατέστη εις ην εϊχεν ελευθερίαν δια γράμμ(α)το(ς) | 8 π(ατ)ριαρχ(ικοϋ), 

καί εδεήθητε αύτ[ή Ινα επικνρω]θή καί το τοιοΰτ(ον) π(ατ)ριαρχ(ικόν) γράμμα, 

διορίζεται ή β[α](σι)λ(εία) μον βεβαίαν είναι τήν τοιαύτην π(ατ)ριαρχ(ι-

κήν) άποκατάστασιν, ώστε καταδή\3λως τε άπό το [..:*...] τ(ήν) καθ' υμάς 

μον(ήν) παρά τοΰ μέρους τής τοϋ "Αλσους μον(ής), αλλ' εΐν(αι) αύτοδέσπο-
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τ(ον) καί ιδιοσύ)στατ(ον) κατ(ά) τήν π(ατ)ριαρχ(ικήν) εγγραφ(ον) |1 0 άποκατά

στασιν. Έπί τούτω γαρ εγεγόνει τή καθ' υμάς μονή καί ό παρών τ(ής) βα(σι)-

λ(είας) μου ορισμός, όφείλων προσεϊναι αυτή εϊς δικαίωσιν καί είς άσφάλειαν f 

| n μη(νί) Αύ(γού)ατ(ω), (Ινδιχτιώνος) ια' t 

2 αντοίς : αυτή MM || 4 παρά : om. MM || 5/6 προσέτι καί μηοένα των : [ ..καί μν/δείς τών] MM j| 6 επι

μένοντος [;] : [πρότερον] MM || 7 τοϋτο : ταύτα MM | ή μονή αύτη, αύτοσύστατος οίσα, υπήχθη είς μετό-

χιον : MM | αλλ' : . . . MM | άποκατέστη είς : άπολαύειν MM || 8 εδεήθητε αύτ[ή ίνα επικυρω]θΐ\ : 

MM | διορίζεται ή βασιλεία μου βεβαίαν : διορίζεται .. τιαν MM | 8/9 ώότε καταδήλως τε άπα 

τα τήν : ώστε τήν MM || 10 καί εις : κα'ι MM 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. — Ή Ολη έμφάνισις τοΰ έγγραφου, ώς καί εσωτερικά 

τεκμήρια, μαρτυροΰν δτι τοΰτο έγράφη τδν ΙΓ' αιώνα, καί δή έπί τής βασιλείας Μιχαήλ Η' τοϋ 

Παλοαολόγου. Έ ν τούτοις τδ μηνολόγιον είναι διάφορον τής γνωστής γραφής τοΰ Μιχαήλ Η', 

ιδία δέ ό μετά τδ μηνολόγιον σταυρός (βλ. σχεδιάσματα σελ. 281 ). 

"Ως γνωστόν, τδ μηνολόγιον έγράφετο ενίοτε δια χειρός τοΰ συμβασιλέως ή ανωτέρου τινός 

αξιωματούχου (ώς π.χ. τοΰ μεγάλου λογοθέτου, είς συνθήκην τοΰ 1342' πρβλ. D ö l g e r -

K a r a y a n n o p u l o s , Urkundenlehre, σελ. 102 [ = 214]). Σνμβασιλεύς έπί τής βασιλείχς 

Μιχαήλ τοΰ Η' διετέλει ήδη άπδ τοΰ 1261 ή 1272 ό μετέπειτα αυτοκράτωρ 'Ανδρόνικος ό Β' 

(πρβλ. Χ ρ ι σ τ ο φ ι λ ο π ο ύ λ ο υ , Στέψις, σελ. 185). Τδ μηνολόγιον δμως τοΰ εκδιδομένου 

ένταϋθα όρισμοΰ δέν φαίνεται γραφέν ούτε ύπδ τοϋ 'Ανδρόνικου Β', τοϋ όποιου ό γραφικός χαρα-

κτήρ εϊναι ωσαύτως λίαν γνωστός. 

διάφοροι λόγοι, οί όποιοι εκτίθενται κατωτέρω, με ήγαγον εις τδ συμπέρασμα δτι πιθανώ-

τατα ό όρισμδς ούτος απελύθη ύπδ τής αυτοκράτειρας Θεοδώρας. Έ ν τοιαύτη περιπτώσει, τδ μηνο

λόγιον έγράφη δια χειρός ανωτέρου αξιωματούχου, ό όρισμδς δέ ούτος αποτελεί τδ μόνον δια

σωθέν έν πρωτοτυπώ εγγραφον αυτοκράτειρας. 

Γενικώς ελάχιστα έ'γγραφα αυτοκρατειρών έχουν διασωθή, καί ταΰτα κυρίως έν αντιγράφω. 

Τδ άρχεϊον τής έν Πάτμω μονής διασώζει έν άπλω αντιγράφω τους ανωτέρω έκδοθέντας ορισμούς 

τής Θεοδώρας (ύπ' άρ. 31 καί 32), καθώς καί τδν κατωτέρω έκδιδόμενον ύπ' άρ. 36. 'Αλλ' 

είς το τελευταΐον τοΰτο έ'γγραφον (36) τδ μηνολόγιον είναι γεγραμμένον δια τής αυτής πρδς 

τδ κίίμενον τοΰ έγγραφου χειρός καί μελάνης, έφερε δέ τοΰτο, πιθανώτατα, άπηωρημένην μο-

λυβδίι/ην σφραγίδα τής αυτοκράτειρας Θεοδώρας. Ό D ö 1 g e r ( Regesten, άρ. 1963) καί è Β a-

r i ä i i (Povelje, σελ. 168 κέ.) φρονούν οτι τδ έ'γγραφον εϊναι αύτδ τοΰτο τδ π ρ ω τ ό τ υ

π ό ν τοΰ όρισμοΰ. Δέν συμμερίζομαι τήν γνώμην ταύτην. (Παρόμοιον δείγμα μηνολογίου γε-

γραμμένου δια τής αυτής προς τδ κείμενον χειρός, ουχί δια κινναβάρεως, παρέχει τδ άρχεϊον τής 

μονήί Χιλανδαρίου : έ'γγραφον τής αυτοκράτειρας Μαρίας - Ξένης, τοΰ έτους 1321, τδ όποϊον 

ό BariSié θεωρεϊ ωσαύτως ώς πρωτότυπον). 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ.— Ό αποδέκτης τοϋ εκδιδομένου όρι

σμοϋ, ήτοι ή μονή εις ήν ούτος αναφέρεται, δέν κατονομάζεται έν τω κειμένω τοΰ έγγραφου, 
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οδτε καί ό διενεργήσας τήν άπογραφήν της νήσου Κώ (στ. 1). Μέχρι τοΰδε έπιστεύετο ( D ö l -

g e r , Regesten, άρ. 1963) δτι ό όρισμδς ούτος απελύθη υπέρ τής έν Πάτμω μονής. Τοΰτο δέν 

εϊναι ακριβές. "Από τδ κείμενον τοϋ έγγραφου προκύπτει δτι ή μονή, ύπερ τής οποίας απο

λύεται ò εκδιδόμενος ορισμός, εϊχεν υπαχθη έπί τι διάστημα ύπδ τήν έν Κφ μονήν τοΰ "Αλσους 

(στ. 7). "Οθεν αποκλείεται παντελώς ή μονή της Πάτμου. 'Αντιθέτως, εξ άλλου έγγραφου (τόμ. 

Β', άρ. 75) πληροφορούμεθα δτι διεξήχθη έρευνα μεταξύ τών έποικων τής νήσου Κώ, δια νά έξα-

κριβωθή εάν ποτέ ή μονή τών Σπονδών ύπήγετο ύπδ την μονήν τοΰ "Αλσους. ' Η μαρτυρία αδτη, 

συνδυαζόμενη προς τδ περιεχόμενον πατριαρχικού έγγραφου τοϋ έτους 1267, τδ όποιον μνη

μονεύεται είς τδν έκδιδόμενον όρισμδν (στ. 7 - 8 ) καί τδ όποιον αποκαθιστά τήν έλευθερίαν τής 

μονής τών Σπονδών (έ'γγραφον διασωθέν καί έκδιδόμενον παρά MM, σελ. 222-224, άρ. 91), 

πείθει δτι πρόκειται ένταϋθα περί τής έν Κώ μονής τών Σπονδών. 

Terminus post quem δια τήν χρονολόγησιν τοϋ εκδιδομένου όρισμοΰ αποτελεί τδ μνημο-

νευόμενον έν αύτώ, ώς ελέχθη, πατριαρχικδν εγγραφον, άπολυθέν τδν Αϋγουστον 1267 ι . Εϊναι 

προφανές δτι, μετά τδ πατριαρχικόν εγγραφον, τδ όποιον αποκαθιστά καί πάλιν την άνεξαρ-

τησίαν τής σταυροπηγιακής μονής τών Σπονδών έναντι τής μονής Πάτμου (είς ην εϊχεν ύπαχθή 

αύτη τδ 1258/9, βλ. ανωτέρω, άρ. 14, σελ. 131) καί έναντι αξιώσεων τοΰ επισκόπου Κώ ή τής 

μονής τοϋ "Αλσους, έγένετο έκ νέου έλεγχος παρά δημοσίου λειτουργού δια τήν άποκατάστασιν 

τών κτήσεων αυτής, έν συνεχεία δέ απελύθη πρδς έπικύρωσιν τής παραδόσεως τών κτήσεων ό 

εκδιδόμενος ένταϋθα ορισμός. 

Είς πατριαρχικδν εγγραφον, άπολυθέν δλίγον πρδ τοϋ 1292, αναγράφεται δτι ή μονή τών 

Σπονδών εϊχεν άποσπασθή της μονής Πάτμου δτε τά τής εκκλησιαστικής ζάλης σνμβέβηκε και 

συγχύσεως, τ.έ. κατά τήν άνώμαλον περίοδον τοΰ σχίσματος τών Άρσενιατών, κλπ. Κατά ταΰτα, 

ή ta ίνδικτιών τοϋ εκδιδομένου όρισμοΰ πρέπει νά άναζητηθή μετά τδ 1267 καί πρδ τοΰ 1292. 

Εις το διάστημα τοΰτο δύο μόνον ετη συμπίπτουν προς ια' ίνδικτιών« : το 1268 καί το 1283. 

Προκρίνομεν τδ πρώτον, διότι εϊναι φυσικδν νά ύποθέσωμεν δτι ή μονή τών Σπονδών άπεσπάσθη 

της Πάτμου καί κατέστη ανεξάρτητος, δτε εύρίσκετο έν έξάρσει τδ σχίσμα τών Άρσενιατών, καί 

δή ολίγον μετά την άπόλυσιν τοϋ πατριαρχικοΰ έγγραφου, τδ όποιον άνεγνώριζε ταύτην ώς αύτό-

νομον καί έλευθέραν (Αύγουστος 1267). 

Μεθ' δσα ελέχθησαν ανωτέρω ώς πρδς τδν γραφικδν χαρακτήρα τοΰ μηνολογίου, δέν εϊναι 

εΰκολον νά προσδιορισθη μετ' ασφαλείας αν ό άπολύσας τδν έκδιδόμενον ορισμον εϊναι è αυτοκρά

τωρ Μ ι χ α ή λ ή ή σύζυγος αύτοΰ Θ ε ο δ ώ ρ α . Ώ ς ελέχθη ανωτέρω (βλ. σχόλια έγγραφου 

ύπ' άρ. 31 καί 32), ή Θεοδώρα ήτο κάτοχος ε'ίτε ολοκλήρου τής νήσου Κώ, εΐτε οπωσδή

ποτε μεγάλων εκτάσεων τής νήσου, εϊχε δέ απολύσει πολλούς ορισμούς, δυνάμει τών όποιων 

πολλαί κτήσεις αυτής περιήρχοντο ύπδ τήν μονήν Πάτμου κλπ. 

Ώ ς πρδς τήν μονήν τών Σπονδών, εγγραφον τοΰ έτους 1263 (τόμ. Β', άρ. 69), παραδίδει 

δτι ό αυτοκράτωρ Μιχαήλ ό Η' εϊχεν απολύσει σχετικδν χρυσόβουλλον, ή δέ σύζυγος αύτοΰ 

σεπτούς προσκνντμους ορισμούς. Πράγματι, δια τοΰ χρυσοβούλλου τοΰ έτους 1259 (ανωτέρω, 

άρ. 14, στ. 35 κέ.) ή μονή τών Σπονδών εθεωρείτο μετόχιον τής μονής Πάτμου. Οί ορισμοί της 

1. Περί της χρονολογήσεως τοϋ έγγραφου τούτου βλ. ανωτέρω, Εισαγωγή, σελ. *102 - *103. 
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αυτοκράτειρας Θεοδώρας, οί απολυθέντες υπέρ τής μονής τών Σπονδών μέχρι τοϋ έτους 1263 

δέν διεσώθησαν, ασφαλώς δμως άφεώρων είς ποτέ κτήσεις τής αυτοκράτειρας, τας οποίας αύτη 

παρεχώρει είς τήν μονήν τών Σπονδών. Μεταξύ τών ετών 1259 καί 1263, ώς εϊδομεν ανωτέρω 

(άρ. 31 καί 32), ό Μαγκαφας, κατόπιν εντολής τής αυτοκράτειρας, εϊχεν αναθεωρήσει τάς έν Κώ 

κτήσεις διαφόρων μονών. Εϊναι πολύ πιθανόν δτι καί ολίγον βραδύτερον, μετά τδν Αϋγουστον τοϋ 

1267, δτε απελύθη καί σχετικδν πατριαρχικδν έ'γγραφον, άποκαθιστών τήν άνεξαρτησίαν τής μο

νής τών Σπονδών (MM, σελ. 222-224), ή Θεοδώρα απέστειλε καί πάλιν εις Κών τδν αυτόν 

ή ίτερον απογραφέα, ΐνα έλέγξη καί άποδώση είς τήν μονήν τών Σπονδών τα ανήκοντα είς αυτήν 

κτήματα, έν συνεχεία δέ έπεκύρωσε τήν τοιαύτην τοϋ άπογραφέως άποκατάστασιν (στ. 4 - 5 ) 

δια τοΰ εκδιδομένου ενταΰθα όρισμοϋ. Ή άπόδοσις τοΰ έγγραφου εις τήν Θεοδώραν εξηγεί ϊσως 

καί δσα έπεσημάνθησαν ανωτέρω ώς πρδς τδν γραφικδν χαρακτήρα τοϋ μηνολογίου. 

2 ΧΟΛΙΑ.— 1 • (στ. 1 ) : ό τήν άπογραφήν ποιούμενος είς τήν νήσον Κών, άναθεοιρήσας και 

τα προσόντα δίκαια τή καθ' υμάς μονή, αποκατέστησε αυτά πά[λιν). . .— Ή φράσις αϋτη ύπο-

δηλοΐ δτι ό μή κατονομαζόμενος άπογραφεύς, μετά τίνα δυσμενή δια τήν μονήν περίοδον, άπέ-

δωσεν έκ νέου εις αυτήν τάς κτήσεις τάς οποίας καί πρότερον κατείχε. "Εχω τήν γνώμην δτι 

ή απογραφική αύτη άποκατάστασις έγένετο μετά τήν άπόλυσιν τοΰ μνημονευθέντος πατριαρχι-

κοΰ εγγράφου (MM, σελ. 222 - 224 ), τοΰ Ιτους 1267, δυνάμει τοϋ οποίου ή μονή τών Σπονδών 

έγίνετο κ«ί πάλιν ανεξάρτητος. 

2. (στ. 2) : έπιθείς καί το αναλογούν αύτ(οΐς) τέλος.— Κατά τδ χρονικδν διάστημα καθ* 

δ ή μονή τών Σπονδών ύπήγετο ύπδ τήν μονήν της Πάτμου, προφανώς δέν κατεβάλλετο τέλος 

δια τάς κτήσεις αυτής, διότι ή μονή τής Πάτμου καί τα μετόχια αυτής εΐχον απαλλαγή τοιούτων 

υποχρεώσεων. 

Μ: ^ο&/£>(ί<»+-
Μηνολόγιον τοϋ ύπ' άρ. 34 εγγράφου 

(δια χειρός ανωτέρου αξιωματούχου; — Πρβλ. σελ. 279). 

Μηνολόγιον τοϋ ύπ* άρ. 46 έγγραφου — διά χειρός Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου 
(ή περαιτέρω προέκτασις τής δεξιάς κεραίας τοϋ σταυρού έχει φθαρή). 

('Αμφότερα τα μηνολόγια έχουν σμικρυνθή κατά τδ Ιν τρίτον περίπου). 

3€ί 
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ορισμός (στ. 11) 'Ιούλιος, ΐνδ. ιβ' 

Γ1269] 

Ό αυτοκράτωρ, απευθυνόμενος πρδς τδν μέγαν λογαριαστήν Κωνσταντϊνον τδν Χαδηνόν, 

εντέλλεται δπως ούτος μεριμνήση, ώστε νά μή ένοχλώνται παρ' οιουδήποτε, εϊτε δημοσίου λειτουρ

γού, είτε άλλου τινδς έκ τών Παλατιανών, τά παρά τά Παλάτια μετόχια τής έν Πάτμω μονής, 

ήτοι τδ τής Κεχιονισμένης καί τδ τοϋ Πύργου, ώς καί οί εν αύτοϊς πάροικοι. 

ΠΑΡΑΔ02ΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.— Πρωτότυπο* (άρχεϊον Μονής, άκατάγραφον).— Χάρτης, χρώ

ματος ύπολεύκου.— Σημεριναί διαστάσεις : 0,19 Χ 0,19. Γεγραμμένη επιφάνεια : 0,12 Χ 0,19. Τά 

περιθώρια δεν σώζονται σήμερον, ένεκα τών φθορών τάς οποίας υπέστη τδ εγγραφον κυρίως κατά 

μήκος τής αριστεράς καί κατά δεύτερον λόγον τής δεξιάς φας.— Μελάνη : α' ) μαύρη ή τοϋ κειμένου-

β') δια κινναβάρεως τα μηνολόγιον (στ. 11).— Γραφή τρέχουσα, ή τών ορισμών τής αυτοκρατορι

κής γραμματείας τοΰ ΙΓ ' αιώνος. 'Ορθογραφία. Συνήθεις συντμήσεις. "Ιχνη δύο καθέτων καί μιας 

οριζόντιας διπλώσεως.— Διατήρησις μετριωτάτη : ελλείπει τδ Sv τέταρτον τοΰ εγγράφου κατά 

μήκος τής αριστεράς πλευράς, έκπεσδν Ινεκα διπλώσεως τοΰ χάρτου· σητόβρωτον. 

ΕΚΛ02ΕΙΧ. — ' Α ν έ κ δ ο τ ο ν. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ.— Ό αυτοκράτωρ απευθύνεται πρδς τδν μέγαν λογαριαστήν Κωνσταντϊνον 

τδν Χαδηνδν (στ. 1 ).— Οί μοναχοί τής Πάτμου άνέφερον εις τδν αυτοκράτορα δτι κατέχουν παρά 

τά Παλάτια δύο μετόχια, τδ μετόχιον της Κεχιονισμένης καί τδ τοΰ Πύργου, έ'νθα, δυνάμει χρυ-

σοβούλλου τοΰ αύτοκράτορος, προσκάθηνται πάροικοι αυτών. 'Αλλά δημόσιοι λειτουργοί καί άλλοι 

τινές έκ τών Παλατιών, επάγουν οχλήσεις είς αυτούς (στ. 1 - 7).— Ό αυτοκράτωρ εντέλλεται 

δπως δ Χαδηνδς ένεργήση τα δέοντα ίνα, μήτε τά μετόχια, μήτε οί πάροικοι ένοχλώνται παρ' οιου

δήποτε, καθ' ά ορίζει τδ άπολυθέν σχετικδν χρυσόβουλλον, καί κατά τήν έκπαλ.αι συνήθειαν ό 

Χαδηνός, ενεργών ούτως, οφείλει νά έπιστρέψη εις τήν μονήν Πάτμου τδν παρόντα όρισμδν (στ. 

7 - 11 ).— Μηνολόγιον (στ. 11 ). 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.— Χρυσόβουλλον Μιχαήλ Η' (στ. 5), δυνάμει τοϋ όποιου 

παρεχωροΰντο πάροικοι εις τά παρά τά Παλάτια μετόχια της μονής Πάτμου. Δέν σώζεται τοιοΰτον 

χρυσόβουλλον. "Ισως υπονοείται τδ ανωτέρω εκδοθέν ύπ' άρ. 14 χρυσόβουλλον τοΰ Μιχαήλ, τδ 

όποιον έπεκύρωνε πάσας τάς κτήσεις καί τα δικαιώματα τής μονής Πάτμου, τδ 1259. Μεταξύ τών 

κτήσεων τούτων καί τών παραχωρηθεισών φορολογικών απαλλαγών απαριθμούνται καί τα έν 

λόγω μετόχια μετά πάροικων, δουλευτών κλπ. (άρ. 14, στ. 22 - 28 καί στ. 28 - 35). 



35. ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Η' ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ (1269) 283 

ff Πανσέβαστε σεβαστέ, οικείε τή] βασιλεία μου μέγα λογαριαστά κϋρ Κων

σταντίνε Χαδηνέ- οί μοναχοί τ(ής) \- [. . . σεβάσμιας μονής τής] Πάτμου, τής 

επ' ονόματι τιμωμ(ένης) τοϋ ά(γίον) μον "Ίω(άνν)ον τον εύαγγελιστον Θεολόγου, 

|3 [άναδραμόντες είς τήν βασιλείαν μον άνέ]φερον [αντ]ή [δτι κατ]έχουσ(ιν) [μ]ε-

[τ]όχιον εις τά Παλάτια, το λεγόμ(εν)ον ή Κεχιονισμ(έν)η, |4 [. . . προσέτι δε και 

έτερον] μετόχων τοϋ Π[ύργ]ου· καί εχονσιν εν τοις τοιούτοις μετοχί(οις) προσκα-

θημ(ένους) παροίκ(ονς), οιτι(νες) [' [εδωρήθησαν ελεύθεροι αν]τοις χρνσοβούλλω 

τής βασιλ(είας) μον καί διενοχλοϋσιν αυτούς οί έν τοις Παλατί(οις) προσκαθήμ(εν)οι 

|6 [τοϋ καί οί] τά δημόσια διενεργονντες άγγαρεύονσι τοντονς παρά 

τήν σννήθειαν, ην εΐχον εκπαλαι |7 [ · διορίζεται σοι ούν ή βα]σιλεία μου 

ίνα δεφενδεύσης συ καί διατηρής τά τοιαύτα μετόχια τοϋ μή | 8 [. . f.. .] ος, 

μήτε α(ν) ε[ίς τους δη]λωθέντας αυτών πάροικους, μήτε εις αλλό τι \9 [βλάπτω-

αιν ο,ύτούς, αλλ' ha μένωσιν άνε]νόχλητοι κατά τ[ήν] περίληψιν τοϋ προσόντος αύ-

τοΐς χρνσοβούλ(λον) |1 0 [λόγον τής βασιλ(είας) μον καί κατά τήν εκπα]λαι συνή-

θειαν ποίησον ούν καθ(ώς) σοι ή βασιλ(εία) μον διορίζεται, άντιστρέψ(ας) | " [τώ 

μέρει τής μονής τον παρόντα ό]ρισμ(ον) τής βασιλ(είας) μον f 

μη(νί) Ίουλ(ίω), (Ινδικτιωνος) ιβ' f 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ! ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.— Παλαιογραφικά δεδομένα (ή γραφή, ή δλη έμφά-

νισις κλπ.) καί ό γραφικός χαρακτήρ τοΰ μηνολογίου, μαρτυραΰν δτι τδ εγγραφον τοΰτο απε

λύθη ε'ίτε έπί Μιχαήλ Η', εϊτε έπί τοΰ υίοϋ του 'Ανδρόνικου τοΰ Β' (τοΰ όποιου ή γραφή ώμοίχζε 

πολύ πρδς έκείνην τοΰ πατρός του). Καθ' ημάς, μάλλον έπί Μιχαήλ. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ.— Ό όρισμδς ούτος φέρει τήν χρονολογικήν ένδειξιν : 

μηνΐ Ίουλίω, ίνδικτιώνος ιβ'. Εις τήν βασιλείαν τοΰ Μιχαήλ Η' καί τοϋ 'Ανδρόνικου Β' τέσσαρα 

έτη συμπίπτουν πρδς ιβ' ίνδικτιώνα : τδ 1269, τδ 1284, τδ 1299 καί τδ 1314.— Προκρίνομεν 

τδ έτος 1269 δια τους κάτωθι λόγους : 

α' ) Terminus ante quem δια τήν χρονολόγησιν τοϋ εγγράφου άποτελοΰν τά έ'τη 1280 - 1282, 

δτε οί Τοΰρκοι εϊχον κατακλύσει τήν Μικράν Άσίαν καί ειδικώτερον τήν περιοχήν τών Παλα

τιών, ένθα έκειντο τα μνημονευόμενα μετόχια τ^ς μονής Πάτμου (βλ. ανώτεροι, Εισαγωγή, σολ. 

*102-*103· πρβλ. καί κατωτέρω, σελ. 294). 

β' ) Άλλα καί έάν ύποθέσωμεν δτι, παρ' δλα ταϋτα, οί μοναχοί τής Πάτμου διετήρουν 

τά μετόχια των, θα ήτο δλως αδύνατον να παραμένη εισέτι εις τήν περιοχήν ταύτην βυζαντινός 

αξιωματούχος, διενεογών έν ονόματι τοΰ δημοσίου (ο Κωνσταντίνος ό Χαδηνός, έν προκειμένω). 

Κατά ταϋτα, αποκλείονται αϊ μετά τδ 1280 χρονολογίαι καί συνεπώς ή ιβ' ίνδικτιών, 

καθ' ην απελύθη τδ εγγραφον, συμπίπτει μόνον πρδς τδ έτος 1269. 
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ΣΧΟΛΙΑ.— Ι. (στ. 1) : ο παναέβαστος σεβαστός μέγας λογαριαστής Κωνσταντίνος 6 Χα-

δηνός.— Ούτος άπαντφ είς εγγραφον τής μονής Λεμβιωτίσσης (MM, τόμ. Δ', σελ. 285), τδ όποιον 

μέχρι τοΰδε άπεδίδετο μετά τίνων αμφιβολιών είς τήν έποχήν τοΰ Μιχαήλ τοϋ Η' (πρβλ. A h r 

w e i l e r , Smyrne, σελ. 149 - 150, ή οποία κλίνει υπέρ τοϋ έτους 1274 αντί τοΰ 1259).— Χαδηνός 

τις, αναφέρεται ύπό τοϋ Παχυμέρους ώς λαβών ένεργδν μέρος είς τήν δημοσιονομικήν καί οΐκο-

νομικήν άναδιοργάνωσιν τοϋ κράτους υπδ Μιχαήλ Η' (Παχυμέρης, τόμ. Λ', σελ. 18, 27 κέ. ). Ό 

αύτδς Χαδηνός αναφέρεται επίσης ύπδ τοϋ Abulfarag (τόμ. Α', σελ. 427 έκ τής μετάφρ. Ε. 

Budge* πρβλ. G e a n a k o p l o s , Michael Paleologus, σελ. 162, σημ. 30). Ό Χαδηνός ανα

φέρεται ύπδ τοϋ Παχυμέρους (δια τά ε'τη 1254 - 1258) ώς κόμης τών βασιλικών ίππων καί άργό-

τερον ώς έπαρχος τής πόλεως. Εις τδ μνημονευθεν εγγραφον τής μονής Λεμβιωτίσσης (1259 ή 

1274) ούτος χαρακτηρίζεται ώς πανσέβαστος σεβαστός, οικείος τής βασιλείας μον, Ιερακάοιος. 

Τδ ήμέτερον έ'γγραφον μνημονεύει αυτόν ώς παναέβαστον σεβαστόν, οίκεΐον τής βασιλείας μον 

(καθ' ήμετέραν συμπλήρωσιν) καί ώς μέγαν λογαριαστήν (τδ 1269). Ουδεμία, νομίζω, υπάρχει 

αμφιβολία περί τής ταυτίσεως τοΰ προσώπου τούτου τών δύο έγγραφων πρδς τδν Χαδηνδν τοΰ 

Παχυμέρους καί τοΰ Abulfarag. Τδ ήμέτερον εγγραφον παρέχει τήν πρόσθετον μαρτυρίαν δτι ούτος 

τδ 1269 ήτο μέγας λογαριαατής. 

2. (στ. 3) : ή μονή τής Κεχιονισμένης.— Ώ ς ελέχθη ανωτέρω (Εισαγωγή, σελ. *94 κέ. ), 

αύτη εϊναι ή τελευταία ασφαλής μαρτυρία περί τής υπαγωγής τής μονής τής Κεχιονισμένης ύπδ 

την μονήν Πάτμου ώς μετοχίου αυτής. 

3. (στ. 4) : το μετόχων τοϋ Πύργου.— Περί τούτου βλ. ανωτέρω, άρ. 13, καί Εισαγωγή, 

σελ. *87 κέ. 

4. (στ. 6) . παρά τήν αυνήθειαν ήν εϊχον εκπαλ.αι· καί (στ. 10) : κατά τήν εκπαλαι σννή-

θειαν.— Ή μνεία τής έκπαλαι συνήθειας άπαντα καί άλλαχοϋ- πρβλ. καί εγγραφον τής μονής 

Ί ε ρ α ς - και το μηδεποτε σννήθειαν εχειν. . . ( D a r r o u z è s - W i l s o n , Hiéra, άρ. 6, σελ. 

21, τοϋ έτους 1242). 
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ΣΥΖΥΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Η' ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 

ορισμός (στ. 9 καί 16) 'Ιούλιος, ίνδ. ιβ' 

[1269] 

Ή αυτοκράτειρα έπικυροϊ προγενεστέρους ορισμούς περί φορολογικής απαλλαγής τεσσάρων 

σανδαλιών τής έν Πάτμω μονής. 

ΠΑΡΑΑΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.— Άντίγραφον [;J (άρχεϊον Μονής, άρ. 54).— Χάρτης, χρώ

ματος ύπολεύκου πρδς τδ καστανόχρουν. — Διαστάσεις : 0,330 Χ 0,285. Γεγραμμένη επιφά

νεια : 0,22 Χ 0,25. Περιθώρια αριστερά (0,02) καί δεξιοί (0,015).— Μελάνη μαύρη έξίτηλος. 

Τδ μηνολόγιον δια τής αυτής χειρός τής γρχ'Ιιάστις καί τδ κείμενον.— Γραφή τής γραμματείας 

τοΰ Μιχαήλ Η'.— 'Ορθογραφία. Όλίγαι συντμήσεις. "Ιχνη πέντε οριζοντίων διπλώσεων.— Δια-

τήρησις κακή : λίαν έξίτηλον καί έφθαρμένον ελλείπει τμήμα άγραφου χάρτου είς τδ κάτω μέρος.— 

Σώζεται τμήμα νήματος διά τήν έξάρτησιν της έκπεσούσης σφραγΐδος.— Τδ εγγραφον έκολλήθη 

μεταγενεστέρως έπί χάρτου συντηρήσεως. 

Τήν έκπεσοΰσαν σήμερον σφραγίδα, ή οποία, κατά τήν περιγραφήν τών MM (σελ. 225), 

ήτο εισέτι τότε άπηωρημένη είς τδ κάτω μέρος τοΰ εγγράφου, άνεΰρον έν μέσω άλλων αντικειμέ

νων, φυλασσομένων έν τη βιβλιοθήκη τής έν Πάτμω μονής.— Σ φ ρ α γ ί ς μολύβδινη, λίαν έφθαρ-

μένη έκ τής σκωριάσεως, κυρίως κατά τήν όπισθίαν δψιν.̂ — Διάμετρος : 0,35 (έσ. 0,30).— Έ π ί τής 

μιας δψεως εικονίζεται ή Θεοτόκος έπί θρόνου (άνευ έρεισινώτου) φέροντος κυλινδρικδν μαξιλάριον, 

κρατοΰσα τδν Ίησοϋν έπί τών γονάτων αυτής. 'Επιγραφή εκατέρωθεν τής κεφαλής : MP \\ ΘΥ. 

— Έ π ί τής ετέρας δψεως εικονίζεται ή αυτοκράτειρα όρθία, φέρουσα μεγαλοπρεπές ένδυμα, 

λώρον μετά κοσμημάτων, στέμμα τραπεζιοειδές καί πρεπενδούλια. Είς τήν άριστεράν χείρα κρα

τεί σκήπτρον, τήν δεξιάν δέ φέρει πρύς τδ στήθος.— Εκατέρωθεν, εις δύο στήλας, ή επιγραφή : 

[ΘΕ]\9ΔΩ\ΡΑ E:Y\CEBE\TATH \ AY[WYCTA] \\ Δ«\ΚΑΙ\ΝΑ Η \ ΠΑΛ\[ΑΙΟΛΟΓΙΝΑ]. 

Παρόμοια σφραγίς έν L a u r e n t , Médaillier du Vatican, άρ. 15 καί 16. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοϋ νώτου: α') 'Αρ. 54 — άντεγράφη (χειρ Σακκελίωνος)· β') Θεοδώ

ρας Αύγούατης τής Παλαιολογίνας περί ελευθερίας τών σανδαλιών τής Μ(ονής) (χειρ Φλωρίδου). 

ΕΚΔΟΣΙΣ- —MM, σελ. 225-226, άρ. 93. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — D ö Ι g e r, Patmos, σελ. 352 - 353. — Β a r i S i ί, Povelje, σελ. 153 κέ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ.— Ή έν Πάτμω μονή κατέχει προστάγματα προγενεστέρων βασιλέων, 

έν οΐς καί τής δεσποίνης Ειρήνης, τής μετέπειτα μοναχής Ευγενίας, καθώς καί τοΰ νΰν βασιλεύον

τος [Μιχαήλ τοΰ Η ' ] , 8ι' ών παρείχετο παντελής φορολογική απαλλαγή εις δύο σανδάλια τής 

μονής (στ. 1 - 4 ) . — Ό αυτοκράτωρ [Μιχαήλ ό Η ' ] , δια τοΰ έν λόγω όρισμοΰ του, άπήλλασσε 
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πάσης φορολογικής επιβαρύνσεως καί έτερα δύο σανδάλια τής μονής, τα όποια ήδύναντο νά προσεγ

γίζουν ανενόχλητα είς τους λιμένας της 'Ανατολής (στ. 4 - 5).— Ό καθηγούμενος τής έν Πάτμω 

μονής Γερμανός έζήτησεν δπως καί ή σύζυγος τοΰ αύτοκράτορος, δι' όρισμοϋ αυτής, επικύρωση 

τήν παραχωρηθεϊσαν είς τά τέσσαρα σανδάλια φορολογικήν άπαλλαγήν (στ. 6 - 8).— Αύτη, αποδε

χόμενη τήν παράκλησιν τοΰ ηγουμένου, χορηγεί τδν παρόντα όρισμόν, δια τοΰ οποίου έπικυροϊ 

τους προγενεστέρους ορισμούς (στ. 8 - 10), ορίζει δέ δπως οί κρατούντες τάς σκάλας, τάς ανή

κουσας εις βασιλικά ή ιδιωτικά κτήματα ή κτήματα τής συζύγου τοϋ αύτοκράτορος, μή εισπράτ

τουν δασμούς έκ τών πλοίων τής μονής (στ. 10-11" αναγραφή φορολογικών απαλλαγών, στ. 

1 2 - 1 3 ) · ό μή συμμορφούμενος πρδς τάς διατάξεις τοΰ παρόντος όρισμοΰ θα αντιμετώπιση 

αύστηράς κυρώσεις έκ μέρους τής συζύγου τοϋ αύτοκράτορος (στ. 1 4 - 15).— Ό ορισμός ούτος 

έγένετο ϊνα άποτρέψη πασαν καταπάτησιν τών δικαιωμάτων της μονής έπί τών είρημένων σαν

δαλιών (στ. 15 - 17).— Μηνολόγιον (στ. 17). 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.— α') Έ κ τών αορίστως μνημονευομένων ένταϋθα προστα

γμάτων των άοιδίμων βασιλέων (στ. 1-4) δύνανται νά ταυτισθοΰν : 1) σωζόμενος όρισμδς Θεο

δώρου Α' τοΰ Λασκάρεως, δι' ού παρείχετο τδ 1214 έξκουσία είς δύο πλατύδια τής έν Πάτμω 

μονής (ανωτέρω άρ. 23) ' 2) σωζόμενος όρισμδς 'Ιωάννου Γ' Δούκα τοΰ Βατατζή, τοΰ έ'τους 

1244, έπικυρών τδ ανωτέρω έ'γγραφον (ανωτέρω, άρ. 24)· 3) μνημονευόμενον καί μή σωζό-

μενον χρυσόβουλλον τοΰ αύτοϋ αΰτοκράτορος (κατωτέρω άρ. 39, στ. 2, σελ. 300). 

β') μνημονεύεται (στ. 2) μή σωζόμενος (άλλα μνημονευόμενος καί εις τδ ύπ' άρ. 33, στ. 

3-4, εγγραφον) όρισμδς τής συζύγου τοΰ αύτοκράτορος 'Ιωάννου Γ' Δούκα τοΰ Βατατζή Ειρή

νης, τοϋ αύτοΰ πρδς τους ανωτέρω περιεχομένου. 

γ ' ) όρισμδς Μιχαήλ Η' τοΰ Παλαιολόγου (στ. 3 - 5 ) , δι' ού άνενεοΰντο τά περί έξκουσίας 

δύο σανδαλιών, παρείχετο δε καί έξκουσία είς έτερα δύο σανδάλια της μονής. Το εγγραφον τοϋτο 

ταυτίζεται πρδς σωζόμενον όρισμόν Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου, απολυθέντα τδν Ίούνιον τοΰ 1264 

(ανωτέρω, άρ. 33). 

[f Πρό]σεισι μ(εν) τή σεβασμιωτ(ά)τ(η) μονή τοϋ εν άποστόλ(οις) ήγαπη-

μ(έν)ον ,Ιω(άνν)ον τοϋ Θεολόγον, τή κατ(ά) τ(ήν) Πάτμον διακειμ(έν)η, | 2 προσ

τάγματα τ(ών) άοιδίμων βασιλέ(ων) καί τ(ής) περιποθ(ή)τ(ον) θεί(ας) τ(ής) βα-

σιλ(είας) μον, τ(ής) άοιδίμον δεσποίν(ης) κυρ(ας) Είρήν(ης) καί εν μακάρια \3 τή 

λήξει γενομ(ένης) Εύγεν'ι(ας) μοναχ(ής), άλλα δή καί τοϋ περιποθ(ή)τ(ου) μου 

αύτοκράτ(ο)ρ(ος), επικνροϋντα τήν τ(ών) δύο σανδαλί(ων) τ(ής) τοιαύτ(ης) 

|4 μον(ής) παντελή έξκουσσεί(αν), άποχαριζομ(έν)ου (δε) τοϋ όρισμοϋ τοϋ κρατί-

στον τή βασιλ(εία) μον αύτοκράτ(ο)ρ(ος) καί ετ(έ)ρ(ων) δυο σανδαλιών έξκονσ-

σεί(αν) |5 κατά τ(ήν) έπακολονθήσασ(αν) τ(οΐς) προτ(έ)ρ(οις) δνσί σανδαλί(οις) 

εν πάσ(αις) τ(αϊς) κατ(ά) τ(ήν) Άνατολ(ήν) παραιγιαλί(οις) μέρεσιν εξκουσσεί(αν) 

τ ε καί δεφένδευσ(ιν)' |" [επεί δε παρεκλήτευσε] τ(ήν) βασ(ι)λ(είαν) μου ο τ(ής) 

τοιαύτ(ης) μον(ής) ήγονμενεύων Ίερομόναχο(ς) καί όσιώτατο(ς) εν μοναχ(οΐς) 
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κϋρ Γερμανός, | 7 ίνα καί δι' όρισμοϋ τ(ής) βασ(ι)λ(είας) μον, άκολούθ(ως) τώ γε-

γονότι όρισμώ τοϋ περιποθ(ή)τ(ον) μον αύτοκράτ(ο)ρ(ος), επικυρωθή ή τ(ών) 

τοιούχ(ων) | 8 [τε]σσάρων σανδαλιών εξκουσσεία, ή βασ(ι)λ(εία) μον, τ(ήν) παρά-

κλησ(ιν) αύτοϋ μή άπαξιώσασα, τ(ον) παρόντα αύτ(ής) |9 όρισμ(ον) επιχορηγεί 

τούτω, δι' ου καί διορίζεται το στέργον καί ένεργ(ον) καί άπερίτρεπτον εχειν τ(ούς) 

προσόντ(ας) | 1 0 τή θειοτάτη ταύτη μονή δρισμ(ονς) τ(ών) άοιδίμων βασιλέων καί 

τοϋ τιεριποθήτον μου αύτοκράτ(ο)ρ(ος), καί μή άνα?.αμβά\1'νεσθ(αι) τινά εξ αν-

τ(ών) τών τ(άς) σκάλ(ας) κρατούντων βασιλικ(ών) τε καί τ(ής) βασ(ι)λ(είας) μου 

κτημάτ(ων), άλλ,ά δή καί τών προσωπ(ικών), \ι- το τυχόν χάριν σκαλιατ(ικοΰ) ή 

κομμερκίου ή ναυλοκαταρτιατ(ικοϋ), εμβλητικίου, έκβλητικίον, πρατ(ικί)ον, κανι-

σκίοι, |1 3 μετρητ(ικί)ον, εκπροσωπ(ικίον), διαβατ(ι)κ(ον) ή έτ(έ)ρον τινο(ς) ζητή-

ματο(ς) καί κεφαλαίου όποιουδήτινο(ς), νϋν τ ε οντο(ς) καί μετέπειτα )Μ επινοηθη-

σομ(έν)ον, τοϋ τολμήσοντο(ς) [παρασαλεϋσαί τι] τ(ών) ειρημέΐ'ων κεφαλαίων όφεί-

λοντο(ς) εΐδέναι |1 5 ώς σφοδρ(ας) πειραθήσεται τ(ής) άπα τ(ής) βασιλεί(ας) μον 

επελεύσε(ως)· δια γαρ τοϋτο εγεγόνει καί ό παρών | , β όρισμο(ς) τ(ής) βασιλεί(ας) 

μου είς άποτροπ(ήν) πάντων τών βονληθησομ(ένων) παρασαλεϋσαί τ(ά) τής μο

νής Ι17 δικαιώμ(α)τ(α) επί τ(οϊς) εΐρημ(ένοις) σανδαλί(οις) αύτ(ής) f 

μη(νί) Ίουλ(ίω), (Ινδικτιώνος) ιβ' f 

5 πάααις ταϊς : 1. πάαι τοις : πάαι τοις MM | μέρεσιν : correctum ipse manu ex μέρίαιν || 6 [ίπε'ι δέ πάρε-

κλήτευσε J suppl. MM || 12 εμβλητικίου, εκβλητικίου : εκβλητικίου, έκβλψρικίου MM || 13 διαβατικού : διαβα-

τικίου MM || 14 τολμήσοντος [παρασαλεϋσαί τι] (of. 1. 16) : τολμήοΌντος ποιήσαι MM || 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΛΙΠΛΩΜΑΤΙΚΛΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. — Τδ εγγραφον τοΰτο εϊναι, κατά τδν D ö 1 g e r 

(Patmos, σελ. 352-353) καί κατά τδν B a r i ä i i (Povelje, σελ. 153), τδ μόνον σωζόμενον 

έν πρωτοτυπώ εγγραφον τής αυτοκράτειρας Θεοδώρας. Τδ γεγονός δτι τδ μηνολόγιον αύτοΰ έγρά

φη δ.ά τής αυτής χειρός τής γραψάσης καί το κείμενον, ουδόλως ξενίζει τούτους. Έ ν τούτοις, 

είς άι/τίγραφα δεσποινικών πιττακίων, σωζόμενα είς τδ πατμιακδν άρχεϊον (ώς τα κατωτέρω εκδι

δόμενα ύπ' άρ. 47 καί 49), σημειοΰται δτι τδ έπί τοϋ πρωτοτύπου μηνολόγιον δέν είχε γραφή ύπδ 

τής οεσποίνης, άλλα δια χειρός ανωτέρου τινός αξιωματούχου, ώς ό βεστάρχης (άρ. 47, στ. 16) 

ή ό ΐίΟγοθέτης τών σεκρέτων (άρ. 49, στ. 266). Τδ γεγονός δτι είς τα αντίγραφα ταϋτα, τοΰ 

ΙΑ' - ΙΒ' αι., επισημαίνεται εκάστοτε καί κατονομάζεται ό προσθέσας έν τέλει τδ μηνολόγιον 

ανώτερος άξιωματοΰχος, σημαίνει, προφανώς, δτι ούτος δέν ήτο καί γραφεύς τοΰ δλου εγγρά

φου. "Οθεν τδ δτι είς τδν έκδιδόμενον ένταϋθα όρισμόν τδ κείμενον καί τδ μηνολόγιον έχουν γραφή 

δια τής αυτής χειρός, επιτρέπει επιφυλάξεις περί τοΰ αν άποτελή ούτος το πρωτότυπον τοϋ έγγρα

φου (πρβλ. καί ανωτέρω, άρ. 34, σελ. 279). Έ ξ άλλου, οί έν πρωτοτυπώ ορισμοί έφερον κηρίνην 
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σφραγίδα (πρβλ. D öl g e r - K a r a y a n a o p u l os , Urkundenlehre, σελ. 44 [ = 1 2 7 ] ) · μολυ-

βδίνην σφραγίδα εφερον αί Kanzleikopien χρυσοβούλλων (αυτόθι, σελ. 44 [ = 126])· 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΕ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ.— Ό ορισμός οδτος απελύθη ύπό τής Θεοδώρας, συζύγου 

τοΰ αύτοκράτορος Μιχαήλ Η', διά τους κάτωθι λόγους. Μνημονεύονται έν αύτω : α') πρόσταγμα 

τής θείας αυτής Ειρήνης τής Δουκαίνης, συζύγου τοΰ αύτοκράτορος 'Ιωάννου Δούκα Βατατζή. 

β') πρόσταγμα τοΰ συζύγου αυτής αύτοκράτορος Μιχαήλ, παρέχον φορολογικάς άπαλλα-

γάς είς τέσσαρα πλοιάρια τής Πάτμου ( = τδ ανωτέρω εκδοθέν ύπ' άρ. 33 εγγραφον, τοΰ 

έτους 1264). 

γ' ) ό καθηγούμενος Γερμανός, δστις διετέλεσεν ηγούμενος Πάτμου περίπου άπδ τοΰ 1258 

μέχρι τοΰ 1280 (βλ. Εισαγωγή, σελ. *113). 

Terminus post quem διά τήν χρονολόγησιν τοΰ εκδιδομένου όρισμοΰ αποτελεί τδ μνημο-

νευόμενον έν αύτω καί διασωθέν, ώς εϊδομεν, εγγραφον τοϋ Μιχαήλ Η' υπέρ τών πλοιαρίων 

τής Πάτμου, τοϋ 1264. 

Τδ έκδιδόμενον εγγραφον φέρει τήν χρονολογικήν ένδειξιν μηνί Ίουλίω,< Ινδικτιώνος ιβ'. Έ π ί 

βασιλείας Μιχαήλ καί Θεοδώρας μόνον έν έτος συμπίπτει προς ιβ' ΐνδικτιώνα, τδ 1269. Κατά 

ταϋτα, ό ορισμός ούτος τής Θεοδώρας απελύθη κατά Ίούλιον τοΰ 1269. 

ΣΧΟΛΙΑ.— 1. (στ. 2 - 3) : ή άοίδιμος δέσποινα Ειρήνη.— Περί της συγγενείας τής αυτοκρά

τειρας Θεοδώρας πρδς τήν σύζυγον τοΰ 'Ιωάννου Βατατζή βλ. ανωτέρω, άρ. 33 (σελ. 276). 

2. (στ. 11) : των τάς σκάλας κρατούντων βασιλικών τε και τής βασιλείας μου κτημάτων, 

άλλα δη και τών προσωπικών.— Ένταϋθα νοούνται οί δημόσιοι λειτουργοί, οί ύπηρετοΰντες είς 

σκάλας, ένθα ύπήρχον κτήματα βασιλικά, κτήματα τής αυτοκράτειρας (τής βασιλείας μου) καί 

κτήματα προσωπικά. Ή σαφής αύτη διάκρισις σημαίνει δτι ύπό τδν δρον βασιλικά νοούνται πάντα 

τα κτήματα τοϋ στέμματος· τής βασιλείας μον είναι τά ανήκοντα εις τήν αύτοκράτειραν' προσω

πικά δέ τά ανήκοντα (προσωπικώς) είς άλλους. — Συνήθως τά κτήματα τής συζύγου τοΰ αύτο

κράτορος χαρακτηρίζονται ώς ανγουστιακά, ό δέ επιφορτισμένος τήν φροντίδα τούτων μέγας κον-

ράτωρ τών αυγονστιακών κτημάτων (πρβλ. S e i b t , Bleisiegel, άρ. 77 ). Είς έγγραφα τής Λεμ-

βιωτίσσης ταΰτα ονομάζονται δεσποινικά κτήματα (MM, τόμ. Δ', σελ. 173) ή δεσποτικά (MM, 

ϋνθ' άνωτ., σελ. 175, αντί τοΰ όρθοΰ δεσποινικά, διότι υπογράφει / ό δοϋλος τής δεσποίνης. . . 

κλπ. ). — Είς τήν Partitio Romaniae γίνεται επίσης σαφής διάκρισις μεταξύ κτημάτων προσω

πικών καί μοναστηριακών, μνημονεύονται δέ κεχωρισμένως τά τής αυτοκράτειρας- πρβλ. Ζ α κ υ-

θ η ν οΰ, Διοικ. Διαίρεσις, ΕΕΒΣ 21 (1951), σελ. 133 [ = 191].— Πάντως πιθανώτερον εϊναι ύπδ 

τδν δρον προσωπικά να νοοΰνται κτήματα παραχωρηθέντα (πρόνοιαι ;) είς πρόσωπα (τά έφ' évi 

προ σ ώπω. ..). 

'Οπωσδήποτε, τδ εγγραφον τοΰτο απελύθη κυρίως διά νά δοθή εντολή είς τους κουράτορας 

τών βασιλικών, δεαποινικών καί προσωπικών κτημάτων, δπως μή Ινοχλοϋν τους επιβαίνοντας 

τά πλοιάρια τής έν Πάτμω μονής ζητοϋντες φόρους, δασμούς κλπ., ών ήσαν ταΰτα άπηλλαγμένα. 
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έχει θέλημα ή ßaaifaia μου (στ. 11) Μάιος, ίνδ. ιγ' 

[1270 ή 1285 ή 1300 ή 1315] 

Ό αυτοκράτωρ, απευθυνόμενος πρδς τους μοναχούς τής έπί τοΰ Λάτρου μονής άγιου Παύ

λου [ = τοΰ Στύλου], αναγγέλλει είς αυτούς τήν εκεί άφιξιν νέου προεατώτος τής μονής των, τον 

όποιον έξέλεξεν ό πατριάρχης, καί συνιστά όπως ύποδεχθώσι τοΰτον μετά τής προσηκούσης τιμής 

καί υπακοής. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. — Πρωτάτυπον (άρχεϊον Μονής, άρ. 64, β' ).— Χάρτης, χρώ

ματος ύπολεύκου πρδς τδ καστανόχρουν.— Διαστάσεις : 0,25 Χ 0,30. Γεγραμμένη επιφάνεια : 

0,23 Χ 0,26. Περιθώρια αριστερό* (0,025) καί δεξι$ (0,015).— Μελάνη: α') καστανόχρους 

ή τοϋ κειμένου- β') διά κινναβάρεως τδ μηνολόγιον (στ. 18).— Γραφή στρογγυλή, τοΰ ΙΓ' αιώνος 

(χαρακτηριστικά τ), πλην απλουστέρα της τοΰ ύπ' άρ. 38 εγγράφου.— 'Ορθογραφία. Όλίγαι συν

τμήσεις. "Ιχνη πέντε οριζοντίων διπλώσεων καί μιας καθέτου.— Διατήρησις μετρία : ένιαχοϋ 

σητόβρωτον καί έξίτηλον έκ τής νοτίδος.— Τδ εγγραφον έκολλήθη μεταγενεστέρως μετά τοϋ ύπ' 

άρ. 38 προστάγματος επί χάρτου συντηρήσεως, δεύτερον κατά σειράν. 

Περί τών σ η μ ε ι ω μ ά τ ω ν , τών γραφέντων μεταγενεστέρως επί τοΰ χάρτου συντηρή

σεως, βλ. κατωτέρω, άρ. 38. 

ΕΚΔΟΣΙΣ. —MM, σελ. 430 (appendix II, άρ. II) . 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — D ö 1 g e Γ, Regesten, άρ. 866 καί άρ. 1712α. — Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ , Patmos, 

σελ. 359 (εις το έτος 1225).— Β ο κ ο τ ο π ο ύ λ ο υ , Λάτρος, σελ. 93, σημ. 2 .— L a u r e n t , 

Régestes, άρ. 1237.— J a n i n - D a r r o u z è s , Grands Centres, σελ. 451 (είς τδ έτος 1225, 

κατά τήν χρονολόγησιν τοΰ Dölger).— Πρβλ. καί Ε. T r a p p έν Byz. Forschungen 4 (1972), 

σελ. 206 κέ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ.— Ό αυτοκράτωρ, απευθυνόμενος προς τους μοναχούς τής έπί τοΰ Λά

τρου μονής τοΰ αγίου Παύλου [ = τοΰ Στύλου], αναγγέλλει είς αυτούς δτι ό οικουμενικός πατριάρ

χης, μερίμνων ιδιαιτέρως διά τήν μονήν των, έξεΰρε τδν Εκαναν νά προΐσταται τής μονής των, τόν 

όποιον καί ήδη απέστειλε προς αυτούς (στ. 1 - 5).— Πρόκειται περί αξιόλογου ανδρός, πλήρους 

αρετών, πνευματικότητος καί παιδείας, ώς θά αντιληφθούν καί οί ίδιοι άμα τή άφίξει του (στ. 

5 - 1 1 ) . — Ό αυτοκράτωρ εκφράζει τήν έπιθυμίαν (έχει θέλημα ή βασιfata μου), δπως υποδε

χθούν τοΰτον μετά τής προσηκούσης τιμής καί υπακοής, ώς αρμόζει είς προεστώτα (στ. 11 - 15).— 

Έάν πράξουν ούτως, θά έχουν τήν εύμένειαν τοΰ αύτοκράτορος (στ. 1 5 - 1 7 ).— Μηνολόγιον (στ. 18 ). 

37 
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f Οί έν τή κατά το Αάτρον διακειμ(έν)η σ(εβασμί)α μονή τοϋ άγίον 

Παύλου άσκούμ(ε)νοι μοναχοί- ο άγιώτ(α)τος μου |8 δεσπότης, ό οίκουμε(νικ)ός 

π(ατ)ριάρχης, περί πλείστου τά τ(ής) καθ" ύμ(ας) πεποιημένος σεβάσμιας | s μονής, 

ου μικράν υπέρ αυτής και τήν φροντίδα πεποίηται δπως εξ ει τον άξίως |* προεστά-

ναι ταύτης Ίκανον έξευρειν δθ(εν) και ευρίσκει μ(εν) τον ίκανόν τε καί | 3 αξι(ον), 

ήδη δε καί προς υμάς κατ[α]λαβειν αυτόν έξαπέστειλε· τις γε μην ο παρ' αύτοϋ 

|8 έκλελεγμένος προς τήν ύμετέραν προστασί(αν) άνήρ καί δπως αρετής τε καί 

|7 πν(ενματ)ικής μετέσχηκε χάριτος, έτι δε καί δπως επί πλείστον λόγου καί παι

δείας) | 8 τ(ής) έντενθ(εν) άφίκετο, τάχα μ(έν) καί πριν αυτόθι τοΰτον άφικέσθαι, 

φθάσαντες ύμείς | 9 εγνωρίσατε- ού μην αλλ' επειδάν ύμΐν καί όψει τοΰτον έπιγνώναι 

γενήσεται, | ι υ γνόντες ήδη καί κρειττόνως τήν αντώ προσοϋσ(αν) χάριν καί σύνεσ(ιν), 

καί τής έντενθ(εν), ώς | " εικός, πν(ενματ)ικής εμφορηθείητε ήδον(ής)- τοίννν 

καί έχει θέλημα ή βασιλεία μον, ώς αν, |1 2 καθώς τήν πρό(ς) ύμ(άς) ποιήσηται αφι-

ξιν, ύποδεχθείη μ(έν) μετά τής προσηκούσ(ης) καί όφειλομ(έ)ν(ης) |18 τιμής, έν-

δείξησθε δέ καί τήν δικαί(αν) πρ[ος] αυτόν ύπακο(ήν) καί εύπείθει(αν), όσα δηλαδή 

\Χίπ(ατέ)ρα τε καί προεστώτα νμών,ταϊς αύτοϋ θεοφιλέσι καί πν(ευματ)ικαΐς είσ-

ηγήαεσιν έπί πάν |1 5 έτοίμως ύπείκοντες, ώςαν καί θεαρέστως τά τής καθ' νμ(άς) 

άνύητε αγωγής καί |1G άξίαν εχητε δεικνύναι ταύτην τοϋ επαγγέλματος· είς άκοήν 

δέ καί τή ήμετ(έ)ρα β[α]σιλ(εί)α | " τά τοϋ πράγματος φθάνοντα, τήν εξ αυτής εν-

χαριστί(αν) προς ύμ(ας) άντεφέλκηται f 
| Ι β μη(νΐ) Μαΐω, (Ινδιπτιωνος) ιγ'f 

1 tfê aOju/a : άγια MM || 5 καταλαβείν : χατελθεϊν MM | τις γε : τό γε MM || 1 μετέσχηκε : μυτέσχηκε MM 1| 

14 1. (προς) πατέρα || 16 τή ημετέρα βασιλεία : τής ημετέρας βασιλείας MM || 17 εΰχαριστίαν [;] : ενλογίαν 

MM | άντεφέλκηται : άντεφέλκητε MM || 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.— Μέχρι τοΰδε έπιστεύετο, συμφώνως προς τήν ύπδ 

τοΰ D ö l g e r διατυπωθεΐσαν άποφιν (Regesten, άρ. 1712.— Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ , Patmos, σελ. 359), 

δτι τά ύπ' άρ. 37 καί 38 έγγραφα άπελύθησαν ύπδ τοϋ αύτοκράτορος 'Ιωάννου Γ' Δούκα τοΰ 

Βατατζή (πρβλ. Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο υ, Λάτρος, σελ. 93, σημ. 2. — L a u r e n t , Régestes, άρ. 

1237. — J a n i n - D a r r o u z è s , Grands Centres, σελ. 451 ). Έ ν τούτοις, συγκρίνουσα 

τό μηνολόγιον αυτών πρδς τδ μηνολόγιον τοΰ ύπ' άρ. 24 εκδοθέντος όρισμοΰ, ό όποιος είναι βέ

βαιον δτι απελύθη ύπδ 'Ιωάννου τοϋ Βατατζή, διεπίστωσα δτι τα μηνολόγια τών ύπ' άρ. 37 καί 

38 έγγραφων ούδεμίαν ομοιότητα έχουν προς τδ τοΰ Βατατζή (βλ. σχεδιάσματα, σελ. 292 - 293 ). 

Αντιθέτως, ή δλη έμφάνισις τών εγγράφων, παλαιογραφικά δεδομένα, ή γραφή των κλπ., κυρίως 

δέ τδ μηνολόγιον αυτών, συγκρινόμενον προς γνωστά μηνολόγια τοϋ Μιχαήλ Η' καί τοΰ 'Ανδρό

νικου τοΰ Β', μαρτυρούν δτι ταϋτα άπελύθησαν είτε ύπδ τοΰ Μιχαήλ, εϊτε ύπδ τοΰ 'Ανδρόνικου 
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τοΰ Β',, πρδς τήν γραφήν τοΰ οποίου μάλιστα τδ μηνολόγιον αυτών εμφανίζει μεγαλυτέρας ομοιό

τητας (καίτοι τα μηνολόγια πατρός καί υίοΰ, ώμοίαζον πολύ, κατά τήν μαρτυρίαν τών συγχρό

νων των βλ. Παχυμέρη, τόμ. Β', σελ. 13). Ώρισμένα κυρίως ψηφία, ως τδ μ, τό ω, τδ f, ή 

βραχυγραφία τής λέξεως Ινδικτιών, ό είς τό τέλος τοϋ μηνολογίου σταυρός, εϊναι δλως διάφορα 

τών δι.ά χειρός τοΰ 'Ιωάννου Βατατζή γεγραμμένων, ενώ εμφανίζουν ομοιότητας προς ψηφία 

γραφέντα ύπδ Μιχαήλ τοΰ Η' καί, έτι πλέον, ύπδ 'Ανδρόνικου τοϋ Β' (κυρίως ή βραχυγραφία τής 

λέξεως μηνί, τδ α, ό σταυρός, κ.ά.). 

ΣΧΟΛΙΑ.— Αί γνώσεις ημών περί τής τύχης τών μονών τοϋ Λάτρου κατά τόν ΙΓ' αιώνα είναι 

μάλλον ίσχναί. Έ κ τών σωζόμενων μαρτυριών ίδιαίτερον ενδιαφέρον εμφανίζει υπόμνημα τοΰ 

πατριάρχου Μανουήλ τοΰ Α', συνταχθέν τόν Σεπτέμβριον τοϋ 1222 (πρβλ. J a n i n - D a r r o u -

z è s, Grands Centres, σελ. 450, άρ. 31), τδ όποιον αποκαθιστά είς τήν προτέραν αυτής τάξιν 

τήν μονήν τοΰ άγιου Παύλου (χλλοις λεγομένην, παλαιότερον, τοΰ Στύλου). Συμφώνως πρδς τδ 

εγγραφον τοχίτο, ό τότε προεστός αυτής ΙΙαϋλος ονομάζεται έκ νέου αρχιμανδρίτης [τόν τίτλον 

κατείχε μέχρι τότε ό προεστώς τής μονής τών Κελλιβάρων], έχει δέ ύπό τήν δικαιοδοσίαν του 

ένδεκα μονάς. Προσέτι ούτος ασκεί, έν ονόματι τοΰ πατριάρχου, καθήκοντα εξάρχου έπί τών πα

τριαρχικών μονών τής περιοχής. 

Έ ν τούτοις, ολίγον βραδύτερον, ϊσως πρδ τοϋ Μαΐου 1225 [ή χρονολογία δέν εϊναι απολύ

τως ασφαλής, διότι βασίζεται έν μέρει είς τήν χρονολόγησιν τών εκδιδομένων έγγραφων τοΰ 

πατμιακοΰ αρχείου], ό πατριάρχης Γερμανός ό Β' έπανέφερεν είς τό Λάτρος τήν προτέραν κατά

σταση, ήτοι άνεκήρυσσεν αύτόνομον τήν μονήν Παύλου [ή Στύλου], άπένεμε δέ έκ νέου τόν 

τίτλον τοϋ άρχιμανδρίτου εις τδν καθηγούμενον τής μονής τών Κελλιβάρων ( J a n i n - D a r -

r ο li Ζ è S, ένθ' άνωτ., σελ. 451, άρ. 32). Τοΰτο δμως θα ήρχιζε νά ΐσχύη μετά τδν θάνατον τοΰ 

άρχιμανδρίτου Παύλου τής μονής αγίου Παύλου [ή Στύλου]. 

'Από τοΰ σημείου τούτου καί εφεξής τά πράγματα έφαίνοντο συγκεχυμένα καί αντιφατικά : 

toute cette affaire est confuse, ομολογεί ό πχτ^ρ D a r r o u z è s (αυτόθι, σελ. 451 ). 

Νομίζω δτι ή σχετική έρευνα έ'χει περιέλθει είς άδιέξοδον, επειδή τά εκδιδόμενα ένταϋθα 

ύπ' αρ. 37 καί 38 έγγραφα τοΰ πατμιακοΰ αρχείου (αποδιδόμενα εις τδν'Ιωάννην Γ' Βατάτζην) 

έθεωροΰντο ώς απολυθέντα τδν Μάιον τοϋ έ'τους 1225, τό δέ περιεχόμενον αυτών δυσκόλως συνε-

βιβάζετο προς τάς άλλας σχετικάς μαρτυρίας τής χρονικής ταύτης περιόδου. 

Έάν τα έγγραφα ταύτα (τδ ύπ' άρ. 37 καί τό ύπ' άρ. 38) ήσαν πράγματι τοΰ έτους 1225 

θά έπρεπε νά δεχΟώμεν δτι κατά τήν αυτήν (ή περίπου τήν αυτήν) έποχήν ό πατριάρχης καί ό 

αυτοκράτωρ, άφ' ενός μεν άπένεμον τδν τίτλον τοΰ άρχιμανδρίτου είς τδν προεστώτα τής μονής 

τών Κελλιβάρων, άφ' έτερου δέ ώριζον έκ Κωνσταντινουπόλεως άρχιμανδρίτην τοΰ ορούς τδν έκ 

της πρωτευούσης αποστελλόμενο ν καθηγούμενον -της μονής τοΰ άγιου Παύλου (ή Στύλου) Μιχαήλ 

'ίσως μάλιστα ενόσω ήτο ζών εισέτι ό αρχιμανδρίτης Παύλος. 

Τοιούτον τι θά ήτο μάλλον άπίθανον καί περιπλέκει τά πράγματα' διότι γνο^ρίζομεν δτι ή 

άνω-.-έρω μνημονευθείσα άπόφασις τοΰ πατριάρχου Γερμανοΰ τοϋ Β' (καθ' ην ή μονή τοΰ Παύλου 

έκηρύσσετο αυτόνομος, ό δέ ηγούμενος αυτής Παύλος θά διετήρει μέχρι τοϋ θανάτου του τδν τίτλον 

τοΰ άρχιμανδρίτου, δστις Θα περιήρχετο μετά ταϋτα είς τόν προεστώτα τής μονής Κελλιβά

ρων, κλπ.) έξηκολούθει ισχύουσα έπί μίαν είκοσαετίαν τουλάχιστον. Πράγματι, εις υπόμνημα 
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/iH'r̂ ff 
Μηνολόγιον τοΰ ύπ' άρ.38 εγγράφου.—"Ομοιον είναι καί το τοΰ ύπ' άρ. 37. 

(Κατά τήν άντιγραφήν τταρελείφθησαν, έκ παραδρομής, τα υπεράνω -οΰ προτελευταίου ψηφίου ι διαλυτικά) 

Μηνολόγιον του ύπ' άρ. 24 εγγράφου — δια χειρός 'Ιωάννου Γ' τοϋ Βατατζή. 

Ό γραφικός χαρακτήρ, ό έν τέλει τοϋ μηνολογίου σταυρός κλπ. ουδόλως ομοιάζουν 

προς τα τών ύπ' άρ. 37 καί 38 έγγραφων (βλ. σελ. 290 - 291). 
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?.·# ttM^rn] 
Μηνολόγιον Μιχαήλ Η' τοΰ Ιίαλαιολόγου 

έκ τοΰ ύπ' άρ. 46 εγγράφου (πρβλ. καί σελ. 281) 

Μηνολόγιον 'Ανδρόνικου Β' τοΰ Παλαιολόγου 

(Actes de Xéropotamou, άρ. 13). 
Πλην τοϋ ανωτέρω, καί άλλα μηνολόγια τοϋ αύτοϋ αύτοκράτορος παρουσιάζουν γενικάς καί έπί μέρους 

ομοιότητας προς τδ μηνολόγιον τών ύπ' άρ. 37 καί 38 εγγράφων. 
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τοΰ πατριάρχου Μανουήλ τοΰ Β', τοϋ έτους 1246, αναφέρεται τδ προμνημονευθέν υπόμνημα τοΰ 

Γερμανοΰ τοΰ Β', έπικυροϋται ή ύπ' αύτοΰ παραχωρηθείσα αυτονομία τής μονής τοΰ Παύλου [ή 

Στύλου], προστίθεται δέ δτι έτηρήθη ή πρδς τδν ήγούμενον αυτής Παΰλον δοθείσα ύπόσχεσις, 

κλπ. ( J a n i n - D a r r o u z è s , ένθ' άνωτ., σελ. 452, άρ. 37). Τοΰτο σημαίνει δτι πρδ τοΰ 

1246 δέν εΐχον άπολυθή τά ένταϋθα εκδιδόμενα ύπ' άρ. 37 καί 38 έγγραφα. 

'Αλλά καί έτερον εγγραφον τοΰ αύτοΰ Μανουήλ Β' (1247 - 1254, J a n i n - D a r r o u z è s , 

ενθ' άνωτ., σελ. 453, άρ. 38) έπικυροϊ καί πάλιν τήν αύτονομίαν τής μονής τοΰ Παύλου, κλπ. 

Έ κ πάντων τών ανωτέρω συνάγεται δτι άπδ τής εποχής τοΰ πατριάρχου Γερμανοΰ τοϋ Β' 

δέν είχε μεταβληθή τδ έπί τοϋ δρους Λάτρου καθεστώς, καθ' δ ή μονή τοΰ Παύλου είχε κηρυχθή 

αυτόνομος, ό δέ τίτλος τοΰ άρχιμανδρίτου είχε περιέλθει (καί έξηκολούθει μέχρι τουλάχιστον 

τών ετών 1247-1254 νά άνήκη) εις τδν προεστώτα τής μονής τών Κελλιβάρων. 

'Εάν λοιπόν τά εκδιδόμενα ένταϋθα έγγραφα ύπ' άρ. 37 καί 38 μετατεθούν άπδ τών χρόνων 

τής βασιλείας τοΰ Βατατζή, είς δν έ'χουν άποδοθή, είς τδ δεύτερον ήμισυ τοΰ ΙΓ' αιώνος (μετά τδ 

1247 - 1254), αίρονται, νομίζω, αϊ δυσκολίαι, αϊ όποϊαι εΐχον οδηγήσει τους έρευνητάς είς άδιέξοδον. 

Τά έν λόγω έγγραφα, δι' ους λόγους εξέθεσα ανωτέρω καί διά λόγους παλαιογραφικούς 

(μηνολόγιον, ή δλη έμφάνισίς των), άπελύθησαν, νομίζω, ύπό Μιχαήλ Η' ή ύπδ 'Ανδρόνικου Β'. 

'Επί τής βασιλείας των ίνδικτιών ιγ συμπίπτει προς τά έτη 1270, 1285, 1300 καί 1315. 

Άλλ' ήδη πρδ τοΰ 1285 ή περιοχή είχε κατακλυσθή ύπδ τών Τούρκων καί είναι άβέβαιον 

έάν αϊ μοναί τοϋ Λάτρου έξηκολούθουν νά λειτουργοΰν ώς ώργανωμένα μοναστικά κέντρα, ώστε 

νά λαμβάνωνται περί αυτών αποφάσεις είς τήν βασιλεύουσαν καί νά άπολύωνται πατριαρχικά 

καί αυτοκρατορικά έγγραφα, τά όποια ήτο άμφίβολον αν θά έφθανον εις τδν προορισμόν των. 

Έ ν τούτοις υπάρχουν ενδείξεις δτι μοναστικά τίνα κέντρα τής μικρασιατικής παραλίας έξη

κολούθουν νά υφίστανται καί μετά τήν έξάπλωσιν τών Τούρκων. 

Οδτω, το 1282 ή μονή τών Κελλιβάρων ένοϋται μεν μετά της έν Κωνσταντινουπόλει μονής 

τοΰ αγίου Δημητρίου ( Β ο κ ο τ ο π ο ύ λ ο υ , Λάτρος, σελ. 92), παραμένουν Ομως εισέτι είς τήν 

έπί τοΰ Λάτρου μονήν των εννέα μοναχοί. 

Μέχρι τοΰ 1285 έλειτούργει κωδικογραφικδν κέντρον έν τή μονή τής Θεοτόκου τοΰ Γαλη-

σίου δρους (Ja n i n - D a r r o u z è s , ενθ' άνωτ., σελ. 249), δπερ σημαίνει δτι ή μονή ήτο κα

τοικημένη καί έλειτούργει εισέτι κανονικώς. "Αλλωστε, μόλις περί τδ 1300 (κατά τους J a n i n -

D a r r o u z è s , ενθ' άνωτ., σελ. 249), δυνάμει χρυσοβούλλου τοΰ 'Ανδρόνικου τοΰ Β' (MM, 

τόμ. Ε', σελ. 264 - 267), ή μονή αύτη ένοΰται μετά τής έν Κωνσταντινουπόλει μονής τής 'ανα

στάσεως· ούδαμοΰ όμως μνημονεύεται δτι τοΰτο γίνεται ένεκεν επελθούσης καταστροφής τής έπί 

τοΰ Γαλησίου ορούς μονής ύπδ τών Τούρκων. 

Έ ξ άλλου, περί τδ 1300, μοναχός τις Μακάριος μεταβαίνει εις Λάτρος, 'ίνα μονάση έκεϊ 

( J a n i n - D a r r o u z è s , ενθ' άνωτ., σελ. 453). Τέλος, μέχρι τοΰ 1360 ή μονή Παύλου (ή 

Στύλου) ύφίστατο οπωσδήποτε, ώς αποδεικνύουν έγγραφα τής εποχής (MM, τόμ. Α', σελ. 391 -

397' πρβλ. J a n i n - D a r r o u z è s , ενθ' άνωτ., σελ. 453). Αύτη είναι καί ή τελευταία μαρ

τυρία περί τών μονών τοΰ Λάτρου. 

Κατά ταΰτα, τα ύπ' άρ. 37 καί 38 έγγραφα ήτο δυνατόν νά απολυθούν εϊτε έπί Μιχαήλ Η' 

τδ 1270, εΐτε έπί'Ανδρόνικου Β' (ούτινος μάλλον τήν γραφήν ενθυμίζει τδ μηνολόγιον) κατά τδ 

1285 ή τδ 1300 ή ακόμη καί τδ 1315 (δπερ όλιγώτερον πιθανόν). 
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λί έπικρατοϋσαι ανώμαλοι συνθήκαι δικαιολογούν ΐσος και το ασύνηθες φαινόμενον να έκλέ-

γηται και να διορίζηται ό καθηγούμενος της μονής Παύλου (προοριζόμενος να καταστή και νέος 

αρχιμανδρίτης τοϋ \άτρου) ύπο τοϋ πατριάρχου εις τήν Κωνσταντινούπολιν, και να άποστέλληται 

με συστατικον γράμμα τοϋ αύτοκράτορος, παρά τήν αύτονομίαν ής άπήλαυε το Λάτρος άπα τοϋ 

1196 (βλ. MM, τόμ. Δ', σελ. 305). 

Τα υπ' άρ. 37 και 38 έγγραφα, αμφότερα αναφερόμενα εις τήν επί τοϋ ορούς Λάτρου μονήν 

τοϋ αγίου Παύλου (ή Στύλου), φέρουν γεγραμμένην, δια κινναβάρεως καί δια της αυτής χειρός, 

τήν αυτήν χρονολογικήν Ινδειξιν : μηνί Matto, Ινδιχτιώνος νγ . Έ ξ αύτοϋ και μόνον όμως δέν κα

θίσταται αυτονόητον οτι ταϋτα άπελύθησαν τον Μάιον τοϋ αύτοϋ έ'τους. θ ά ήτο δυνατόν το εν 

να άπέχη τοϋ άλλου κατά μίαν ή κατά πλείονας της μιας δεκαπενταετίας (ίνδικτιών ιγ' = 1270, 

1285, 1300, 1315).—'Αλλ* εκ τοϋ περιεχομένου των πειθόμεθα δτι μάλλον άπελύθησαν άλλη-

λοδιαδόχως, κατά τον αυτόν μήνα τοϋ αύτοϋ έ'τους, ότε, δια λόγους τους οποίους άδυνατοΰ-

μεν να προσδιορίσο^μεν (ΐσως δια τήν άνώμαλον κατάστασιν τήν επικρατούσαν εις τήν περιοχήν 

ένεκα της ραγδαίας προελάσεως τών Τούρκων — ώς καί κατά τήν έποχήν τοϋ Χριστοδούλου), 

και ό πατριάρχης και ο αυτοκράτωρ έθεώρησαν σκόπιμον να παρέμβουν ενεργώς εις τα της οργα

νώσεως καί διακυβερνήσεως τών μονών τοϋ Λάτρου. 

Τα ύπ' άρ. 37 καί 38 έγγραφα, ώς ελέχθη, ευρίσκονται παλαιόθεν έπικεκολλημένα έπί 

χάρτου συντηρήσεως, το Ιν κάτωθι τοϋ άλλου. Έθεωρήθη δέ αυτονόητον δτι το άνω (άρ. 38) 

είναι πράγματι προγενέστερον τοϋ κάτω (άρ. 37). Οΰτως έξεδόθησαν ύπο τών MM καί οΰτω 

μνημονεύονται έκτοτε (πρώτον το ΰπ' άρ. 38 καί δεύτερον το ύπ' άρ. 37). 'Επιμελεστέρα με

λέτη πείθει δτι μάλλον π ρ ο η γ ή θ η το ΰπ' άρ. 37. Τοϋτο εϊναι συστατική επιστολή ' τοϋ 

αύτοκράτορος υπέρ τοϋ υπό τοϋ πατριάρχου επιλεγέντος καί εις Αάτρος αποστελλομένου νέου 

ηγουμένου [όστις δέν κατονομάζεται J της μονής Παύλου (ή Στύλου). Περί της αρετής καί τών 

άλλων προσόντων αύτοϋ πολλά αναφέρονται, άλλ' ουδεμία μνεία γίνεται δτι ούτος έχει ήδη τι-

μηθή καί μέ τον τίτλον τοϋ άρχιμανδρίτου. 

'Αντιθέτως, έκ τοϋ περιεχομένου τοϋ ύπ' άρ. 38 εγγράφου, συνάγεται οτι ό εν Κωνσταντινου-

πόλει, εκλεγείς νέος ηγούμενος Μιχαήλ μάλλον έχει φθάσει καί έγκατασταθή ε'ις το Λάτρος, 

δυνάμει δέ τοϋ εκδιδομένου προστάγματος απονέμεται εις αυτόν καί ό τίτλος τοϋ άρχιμανδρίτον : 

τω τε ννν είς προεστώτα τελοΰντι [ . . .] της είρημένης σεβάσμιας μονής, τιμιωτάτω αρχι

μανδρίτη [ . . . ] κνρ Μιχαήλ... (στ. 1 8 - 1 9 ) . 

'Αλλ' οπωσδήποτε τα δύο ταϋτα έγγραφα άπελύθησαν κατά τον αυτόν μήνα, τοϋ αύτοϋ 

έτους, ε'ις διάστημα ολίγων μόλις ήμερων το εν μετά το άλλο. 

Πώς καί πότε τα έγγραφα ταϋτα περιήλθον είς το άρχείον της έν Πάτμω μονής, προς την 

οποίαν ούδεμίαν σχέσιν Ιχουν, δέν γνωρίζομεν. Προφανώς συναπεκόμισε ταϋτα έκει προς δια-

φύλο,ξιν μοναχός τις έκ Λάτρου καταφυγών είς ΙΙάτμον. 

1. Πρβλ. παρομοίαν έπιστολήν (άνώνυμον) παρά D a r r o u z è s , Epistoliers, άρ. 17, αελ. 355 - 356. 
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πρόσταγμα (στ. 12) Μάιος, ίνδ. ιγ' 

πρόσταξις (στ. 18) [1270 ή 1285 ή 1300 ή 1315] 

προστάσσει ( στ. 12 - 13) 

Ό αυτοκράτωρ, τη προτροπή τοϋ οίκουμενικοΰ πατριάρχου, ορίζει δτι ό νέος καθηγούμενος 

Μιχαήλ τής επί τοϋ Λάτρου μονής αγίου Παύλου [ = τοϋ Στύλου] θα είναι καί πάλιν, ώς πρό-

τερον, αρχιμανδρίτης τον ορούς, απολαύων τών σχετικών προνομίων τοΰτο ισχύει καί δια τους 

μετ' αύτδν άναληψομένους τήν προστασίαν τής μονής ΙΙαύλου. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.— Πρωτότνπον (άρχεϊον Μονής, άρ. 64, α' ).— Χάρτης, χρώμα

τος ύπολεύκου προς το καστανόχρουν, κολληθείς μεταγενεστέρως, πρώτος κατά σειράν, μετά τί

νος άλλου έγγραφου περί τοϋ Λάτρου (βλ. άρ. 37 ) έπί χάρτου συντηρήσεως. Διαστάσεις εκδιδο

μένου προστάγματος : 0,330 Χ 0,325.— Γεγραμμένη επιφάνεια : 0,23 Χ 0,29. Περιθώρια αριστερά 

(0,02) καί δεξιά (0,01).— Μελάνη : α') καστανόχρους βαθεΐα, έξίτηλος, ή τοϋ κειμένου· β') δια 

κινναβάρεως το μηνολόγιον (στ. 21 ).— Γραφή, ελαφρώς στρογγυλή, ή τής αυτοκρατορικής γραμ

ματείας Μιχαήλ Η' τοϋ Παλαιολόγου ή τών πρώτων χρόνων τής βασιλείας 'Ανδρόνικου τοϋ Β' 

(χαρακτηριστικά β καί Γ).— 'Ορθογραφία. Όλίγαι συντμήσεις. "Ιχνη πέντε οριζοντίων διπλώσεων 

καί μιας καθέτου.— Διατήρησις μετρία : σχισμαί είς τάς διπλώσεις, λέξεις εξί-τηλοι εκ της νοτί-

δος, ίδια κατά το δεξιαν τμήμα. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α μεταγενέστερα, έπί τοϋ χάρτου συντηρήσεως· α') αρ. 64 (χειρ Σακκελίω-

νος)- β') Γράμματα βασιλικά διαλαμβάνοντα περί τής μονής τοϋ Λάτρονς (χειρ Φλωρίδου)' 

'Ανδρόνικου τον Παλαω?.όγον (τοϋ πρεσβυτέρου)—άντεγράφησαν (χειρ Σακκελίωνος). 

ΕΚΔΟΣΙ2. — MM, σελ. 429-430 (appendix II, άρ. Ι ) . 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — D ö 1 g e r, Regesten, άρ. 866 - 867 (ένθα το έγγραφον θεωρείται ώς άπο-

λυθέν το 1045) καί Regesten, άρ. 1712 (ώς άπολυθέν το 1225). — Τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ , Patmos, σελ. 

359 (είς το έτος 1225). — L a u r e n t , Régestes, άρ. 1237.— Bo κ ο τ ό π ο υ λ ο υ, Λάτρος, σελ. 

93, σημ. 2. — J a n i n - D a r r o u z è s , Grands Centres, σελ. 451 (εις το έτος 1225, κατά τήν 

δευτέραν χρονολόγησιν τοϋ Dôlger). 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ.— Κατά το παρελθόν ή έπί τοϋ δρους Λάτρου μονή τοΖχγίο\) Παύλου [ = τοϋ 

Στύλου] είχε φθάσει εις τοιαύτην άκμήν, ώστε να άναλάβη τήν αρχήν άπασών τών μονών τοϋ δρους 

τούτου καί ό καθηγούμενος αυτής να είναι αρχιμανδρίτης, συμφώνως προς πατριαρχικήν γνώμην 

καί αύτοκρατορικήν προσταγήν. 'Αλλά, σύν τη παρόδω τοϋ χρόνου, ή μονή περιέπεσεν εις άφά-

νειαν (στ. 1 - 5).— Έ ν τούτοις, ό οικουμενικός πατριάρχης, έλθών είς βοήθειαν της μονής καί 

έπιθυμών όπως έπαναφέρη ταύτην είς τήν προτέραν τιμήν, ώρισε διά πατριαρχικού γράμματος 
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βπως «ΰτη άναλάβη Ικ νέου τήν αρχήν [έπί τών άλλων μονών] (στ. 5 - 12).—Επειδή δέ παρεκά-

λεσεν ό πατριάρχης, όπως ή άπόφασίς του έπικυρωθή καί ύπδ τοϋ αυτοκράτορας, ό αυτοκράτωρ 

απολύει το παρόν πρόσταγμα, δυνάμει τοϋ όποιου ή μονή θα απόκτηση έκ νέου τήν πάλαιαν της 

κλήσιν, εκείνος δέ ό όποιος θα προΐσταται αυτής θα τιμάται, ώς καί πρότερον, ώς αρχιμανδρίτης 

καί θα άπολαύη πάντων τών σχετικών προνομίων (στ. 12-17) .— Ή παροΰσα πρόσταξις εδόθη 

πρδς τον νΰν τελούντα εις προστασίαν τής είρημένης μονής καί αρχιμανδρίτην Ίερομόναχον Μιχαήλ, 

ισχύει δέ καί δια τους μετ' αυτόν άναληψομένους τήν προστασίαν ττ\ς μονής (στ. 17 - 20).— Μη-

νολόγιον (στ. 21 ). 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. — α ' ) πατριαρχική γνώμη (στ. 3) καί β') βασιλική προσ

ταγή {στ. 3), δυνάμει τών οποίων δ προϊστάμενος της μονής τοϋ Παύλου (ή Στύλου) είχεν 

άναδειχθή πρδ χρόνων εις αρχιμανδρίτην πασών τών μονών τοϋ Λάτρου. — Τα έγγραφα ταϋτα 

δέν διι:σώθησαν καί δέν γνωρίζομεν ακριβώς εις ποίαν έποχήν ανάγονται. — 'Αξίζει νά σημειωθή 

δτι τά αυτά περίπου αναφέρει καί διασωθέν υπόμνημα τοϋ πατριάρχου Μανουήλ τοϋ Α', τοϋ έτους 

1222 (MM, τόμ. Δ', σελ. 295 - 2 9 8 ) ' . — Ώ ς ελέχθη ανωτέρω (βλ. Εισαγωγή, σελ. *23 κέ.), 

ό Χριοπτόδουλος αναφέρει έν τη 'Γποτυπώσει του : το γαρ ορός τοΰτο τον Λάτρου ήμιν ενεπιστεύθη 

παρά τής πατριαρχικής μακαριότητος καί τήν τον πρώτου κλήσιν εσχομεν εν αντφ. Τοΰτο έγέ-

νετο δυνάμει έγγραφου (μή σφζομένου) τοϋ πατριάρχου Κοσμά, τοϋ έ'τους 1076. 'Αλλ' ουδέν σχε-

τικδν αύτοκρατορικον έ'γγραφον μνημονεύεται περί τούτου. 

γ ' ) πατριαρχικον γράμμα (στ. 1 0 - 1 1 ) , δυνάμει τοϋ οποίου, ολίγον πρδ της απολύσεως 

τοϋ εκδιδομένου προστάγματος, ό πατριάρχης ώριζεν δπως ό προεστώς τής μονής τοϋ Παύλου 

είναι *αί αρχιμανδρίτης τοϋ δρους. Τδ έ'γγραφον τοΰτο δέν διεσώθη1 απελύθη ολίγον προ τοϋ 

Μαίου 1270 (ύπδ τοϋ 'Ιωσήφ τοϋ Α') ή ολίγον πρδ τοϋ Μάιου 1285 (ύπδ Γρηγορίου τοϋ Κυ

πρίου) ή πρδ τοϋ Μαΐου 1300 (ύπδ τοϋ πατριάρχου 'Ιωάννου τοϋ IB') . 

f Φθάνει μ(εν) οϋν ήδη ή κ(α)τ(ά) το Λάτρον σεβάσμια μονή, ή τω τον ά(γίον) 

καί θαυματουργού σεμνυνομ(έ)νη Παύλου όνόμ(α)τι, έπί |2 τοσούτον προελθοΰσα 

λαμπρότ(η)τος, ώς καί τήν αρχήν άνειληφέναι τών εκεϊσε άπασών ετέρων μονών 

καί είς άρχιμανδρίτ(ην) |3 άναδείξαι τ(ον) αυτής πν(ενματ)ικώς προϊστάμ(ε)νον, 

π(ατ)ριαρχική πρό(ς) τοΰτο γνώμη καταστάντα και βασιλική προσταγή· πλην ο 

Υ χρόνος, το αύτοϋ κάνταΰθα ποιών, το σεμνον δή τοΰτο τ(ής) μον(ής) ήμαύρωσεν 

1. Ή όμοιότης αυτή δέν είναι τυχαία. 'Ασφαλώς, καί είς τήν μίαν καί είς τήν όίλλην περίπτωσιν, τα έν λόγω 

κείμεν« βασίζονται έπί τών ίσων ήσαν γεγραμμένα είς τάς αντιστοίχους υπομνήσεις τών μοναχών της μονής 

Παύλου. Ή προ πολλών χρόνων εκδοθείσα βασιλική προσταγή, ήτις μνημονεύεται ενταύθα, έπενοήθη ίσως κατά 

τον ΙΓ' αιώνα, δια να πεισθή ό αυτοκράτωρ (Μιχαήλ Η' ή Ανδρόνικος Β') να επικύρωση το πατριαρχικον έγγραφον, 

δυνάμει τοϋ οποίου δ προεατώς της μονής τοϋ Παύλου θα ήτο καί αρχιμανδρίτης τοϋ Λάτρου. 'Τπο τοιαύτας συν-

θήκας, ή ασυνήθης καί αντικανονική άνάμειξις τοϋ πατριάρχου (καί τοϋ αϋτοκράτορος ) είς τήν έκλογήν τοϋ νέου 

ηγουμένου ήτο επιθυμητή υπό τών μοναχών της μονής Παύλου, δια νά επιτύχουν τοϋ τελικοΰ των σκοποΰ, 

τ.ϊ. νά έγκρίνη ό πατριάρχης δπως ό προεστώς της ι δ ι κ ή ς τ ω ν μονής άναδειχθή είς άοχιμαναρίτην τοϋ όλου 

δρους.—Δέν γνωρίζομεν äv τοϋτο τελικώς έπραγματοποιήθη. Ai ανάλογοι προσπάθειαί των τοϋ έ'τους 1222, τελι

κώς, ώς εϊδομεν, δέν έτελεσφόρησαν, ει μή μόνον έπί μικρόν Tt διάστημα. 

38 
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δνομα καί είς λήθης εσχε παραπέμψαι | 5 βυθόν ου μην καί μέχρι τοΰ παντός, καν τοϋ 

παρόντος άχρι, τοΰτο δράσαι κατίσχνσεν άλλ' ώ και πάντων, ώς είπεΐν, |β τών άλ

λων άγρυπνος εστίν ή φροντίς, δσα δηλαδή πν(ενματ)ικής τυγχάνει προμηθείας 

δεόμενα, τούτω δήτα και | 7 τών τήσδε τής μονής διαφεροντως εμέλησεν δ γαρ άγιώ-

τατός μου δεσπότης, δ οικουμενικός π(ατ)ριάρχ(ης), | 8 ου τών δεόντων είναι και 

καλών λογισάμενος οΰτω ταϋτα παριδείν συναπιόντα τή τον χρόνου φορά και |9 προ(ς) 

άδοξίας δλισθον ήκοντα, χείρα βοηθείας ετοιμότατα ώρεξε' και άνασώζει μεν αντίκα 

τήν τιμήν |'° τοις μονασταϊς τής μον(ής) και το κλεινόν εκείνο τ(ής) άρχ(ής), ώς 

εϊρηται, δνομα, πάλαι γεγονός ύπερόριον, π(ατ)ριαρχικώ προς | " ταύτην επανάγειν 

έκρινε γράμματί' επει δε τα τής γνώμης ήδραιώσθαι καί παρά τής ημετέρας |1 2 βα

σιλείας εδέησε, το παρόν αυτίκα επορέγει πρα(ς) βεβαίωσιν πρόσταγμα· δθ(εν) 

και προσ\ί3τάσσει δια τούτου και διορίζεται τής σεμνής καί αϋθ(ις) άπολαύειν 

ταυτησί προσηγορίας και κλήσεως |14 πάντα δη τον προεστάναι είληχότα τών τής 

σεβάσμιας ταύτης μονής και εις αρχιμαδρίτην τοΰτον. |1 5 ώσπερ το πρότ(ε)ρ(ον), 

ούτω δή κάκ τοϋ παρόντος τελεϊν, τοις τε ούτωσϊ τετιμημένοις εγκαταρώμεΐσθαι 

|1 6 αεί και τής αυτής επιτυγχάνειν εφ' απα[ξ] τάξεως αυτόν και τιμής, εν τε δηλονότι 

ταΐς \" απανταχού προελεύσεσιν, ετι δε και προεδρίαις και στάσεσν τούτου γαρ χά

ριν και ή παρούσα γεγονυϊα |1 8 τής βααύ^ίας μου πρόσταξις έπεχορηγήθη και επε-

βραβεύθη τώ τε νύν είς προεστώτα τελοΰντι τών \" μοναχών τής είρημέν(ης) σεβά

σμιας μον(ής), τιμιωτ(ά)τ(ω) αρχιμανδρίτη ιερομονάχω κϋρ Μιχαήλ, όφείλουσα 

| 2 0 προσεϊναι και είς το εξ(ής) τοις μετ' αυτόν έκδεξομένοις τήν τοιαντην πν(ευμα-

τ)ικήν προστασίαν, είς τήν επί τούτω άσφάλειαν f 

|S1 μη(νΐ) Μαΐω, (ίνδικτιώνος) ιγ f 

5 καν : κάκ MM | άχρι : αχρις MM | <δ : 1. φ : ως MM !] 9 ώρεξε : ορεξε MM |] 11 ήοραιώαθαι : έοραιώ-

σΟαι MM | 20 τήν τοιαντην : τήν θ[είαν] MM || 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ καί ΣΧΟΛΙΑ βλ. είς το αμέσως προηγούμενον έγγραφον ύπ ' άρ. 37. 



39. ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Η' ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 

ορισμός (στ. 6 καί 12) 'Ιούνιος, ίνδ. ιδ' 

[1271] 

"Ο αυτοκράτωρ επικυροϊ τάς φορολογικάς άπαλλαγάς τών τεσσάρων πλατυδίων της έν Πάτμω 

μονής, άπαγορεύων είς τους διενεργοϋντας έν τη χώρα τών Παλατιών νά έπάγωσιν οχλήσεις είς 

τα έν λόγω πλοιάρια. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.— Πρωτότυπον (άρχεΐον Μονής, άρ. 53, α' ). Χάρτης, χρώμα

τος νπολεύκου προς τδ καστανόχρουν, κολληθείς μεταγενεστέρως μετ' άλλων δύο ορισμών (βλ. 

ανωτέρω άρ. 23 καί 24) έπί χάρτου συντηρήσεως. Ό εκδιδόμενος ένταΰθα ορισμός, κολληθείς 

πρώτος κατά σειράν, είναι διαστάσεων : 0,14 Χ 0,29. Γεγραμμένη επιφάνεια : 0,11 Χ 0,26. 

Περιθώρια αριστερά (0,14) καί δεξιά (0,016).— Μελάνη: α') μαύρη ή τοϋ δλου κειμένου· β') δια 

κινναβάρεως τδ μηνολόγιον (στ. 12).— Γραφή τών ορισμών τοϋ ΙΓ' αιώνος.— 'Ορθογραφία. Τονι

σμός ορθός. Συντμήσεις, αϊ συνήθεις τοϋ Ι Γ' αιώνος.— Είς τδ τέλος τοϋ στ. 7 καί τήν αρχήν τοϋ 

στ. 8 προσετέθη δια χειρός τοϋ γραφέως έν τη φα ή λέξις π(αρα)ψλί(οις). — Διατήρησις μετρία : 

έξίτηλον ένιαχοΰ έκ της νοτίδος, φθοραί είς τά άκρα. 

Περί τών σ η μ ε ι ω μ ά τ ω ν , τά όποια εγράφησαν έπί τοϋ χάρτου συντηρήσεως, βλ. ανω

τέρω, άρ. 23. 

ΕΚΔΟΣΗ). — MM, σελ. 226-227, άρ. 94. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — D ö 1 g e Γ, Regesten, άρ. 1980. — Τ ο ΰ α ύ τ ο ϋ , Patmos, σελ. 353 καί 358. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ-— Ή έν Πάτμω μονή κατέχει χρυσόβουλλον τοϋ άοιδίμου 'Ιωάννου [Γ ' ] 

Δούκα [Βατατζή] καί διαφόρους ορισμούς, έν οίς καί ορισμούς τοΰ νΰν βασιλεύοντος, δυνάμει 

τών όποιων τά τέσσαρα πλατύδια της μονής απαλλάσσονται πάσης φορολογικής επιβαρύνσεως 

(κομμερκίου κλπ.), οπουδήποτε καί αν προσεγγίζουν, είτε είς τα 11 αλάτια, είς τήν Τράφον, εις 

τά τοϋ Μανδραγουρίου, είτε καί άλλαχοΰ (στ. 1 - 4).— 'Αλλ' ώς ανέφεραν οι μοναχοί, ό νΰν διε-

νεργών έν τη χώρα τών Παλατιών, ό Σαργατας, δέν αφήνει τά πλατύδια ανενόχλητα, άλλα επάγει 

οχλήσεις εις τήν μονήν (στ. 4 - 5 ) - διό καί οί μοναχοί έζήτησαν τήν βοήθειαν τοΰ αύτοκράτορος 

(στ. 4 - 6).— Διά τοϋ παρόντος όρκτμοΰ ό αυτοκράτωρ ορίζει οτζως τχ τέσσαρα πλατύδια της μο

νής άπαλλάσσωνται πάσης φορολογικής επιβαρύνσεως (κομμερκίου κλπ.), οπουδήποτε καί αν 

προσεγγίζουν (εϊτε είς τα Παλάτια, εϊτε εις τήν Τράφον, εϊτε άλλαχοΰ τής παραλίας, είς τά Μαν

δραγουρίου ή καθ' δλον τδν ποταμδν Μαίανδρον), διά να παραλαμβάνουν τά εισοδήματα τών μετο

χιών τής μονής ή St' άλλας άνάγκας αυτής (στ. 6 - 9 ) . — Τ η επιδείξει τοΰ παρόντος όρισμοΰ ό 

διενεργών έν τη χώρα τών Παλατιών ό Σαργατας καί οι μετ' αυτόν διενεργοϋντες έν τη περιοχή 

ταύτη οφείλουν νά διατηροΰν τά τέσσαρα πλατύδια τής μονής ανενόχλητα καί άπηλλαγμένα πάσης 
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φορολογικής επιβαρύνσεως (κομμερκίου κλπ.) (στ. 9 - 11).— Πρδς τοΰτο καί απελύθη ό παρών 

ορισμός δι' άσφάλειαν (στ. 11 - 12).— Μηνολόγιον (στ. 12). 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.— α' ) Χρυσόβουλα 'Ιωάννου Γ' Δούκα τοΰ Βατατζή (στ. 2) 

υπέρ τών πλοίων τής μονής Πάτμου. Δέν σώζεται. 'Εκτός αν ύποθέσωμεν δτι υπονοείται ένταΰθα 

σωζόμενος ορισμός τοϋ Βατατζή, απολυθείς τδ 1244 (ανωτέρω, άρ. 24). 

β') 'Εκ τών αορίστως μνημονευομένων ορισμών διαφόρων αυτοκρατόρων (στ. 2) δυνάμεθα 

νά ταυτίσωμεν : 1) σωζομένην πρόσταξιν Θεοδώρου Λ' τοΰ Λασκάρεως υπέρ δύο πλατυδίων τής 

μονής Πάτμου, τοΰ έτους 1214 (ανωτέρω, άρ. 23)- 2) μή σωζόμενον, άλλα μνημονευόμενον 

όρισμόν της συζύγου τοΰ Βατατζή Ειρήνης (μνεία αύτοϋ καί έν τω ανωτέρω έκδοθέντι ύπ' άρ. 

33 εγγράφω, τοΰ 1264, στ, 3 - 4 ) . 

γ ' ) ορισμοί τής βασιλείας μου (στ. 2) : εκ τών απολυθέντων μέχρι τοΰ 1271 (καθ' δ απε

λύθη τδ εκδιδόμενον έγγραφον) ορισμών τοϋ Μιχαήλ Η' υπέρ τών πλοιαρίων τής μονής Πάτμου, 

δύναται νά ταυτισθή ορισμός απολυθείς τδ 1264 υπέρ τεσσάρων πλατυδίων (ανωτέρω, έγγραφον 

ύπ' άρ. 33). "Ισως υπονοείται ένταΰθα καί σχετικός ορισμός τής συζύγου τοΰ Μιχαήλ Θεοδώρας, 

απολυθείς τδ 1269 (ανωτέρω, άρ. 36), έπικυρών τον όρισμόν τοϋ συζύγου αυτής. Άλλοι ορισμοί 

τοϋ Μιχαήλ μέχρι τοΰ 1271 δέν διεσώθησαν, οΰτε μνημονεύονται. 

f Έπει τή κ(α)τά τήν Πάτμον διακείμενη σεβάσμια μονή τ(ής) βασιλ(είας) μου 

τοϋ αγίου αποστόλου καί εύαγγελιστοϋ Ίω(άνν)ου τοϋ Θεολόγου πρόσεισι |* χρνσό-

(β)ουλλον τον αοιδίμου βασιλέ(ως) τοΰ θείου τ(ής) βασιλ(είας) μου κϋρ Ίω(άνν)ου 

τοΰ Δούκα καί ορισμοί, αλλά δή καί ορισμοί τ(ής) βασιλεί(ας) μου, |3 διοριζόμενα 

διατηρεϊσθαι τά τ(ής) μον(ής) τέσσαρα πλατύδια ανενόχλητα καί ανεπηρέαστα 

από τε τ(ής) τοϋ κομμερκίου δόσεως καί τών λοιπών, |4 ένθα αν άπέρχωντ(αι), εϊτε 

είς τα Παλάτια, εις τήν Τράφον, είς τα Μανδραγονρίου καί άλλαχοΰ, άρτ(ίως) δέ, 

ώς ανέφεραν οι μοναχοί τή βααι(λεία) μον, δ νΰν | δ διενεργών εν τή χώρα τών Πα-

λατί(ων) δ ΖΌρ^ατας ουκ êâ ταντ(α) ανενόχλητα, αλλ' επάγει τή μονή οχλήσεις, καί 

δια τοΰτο εδεήθησαν |° οι μοναχοί τ(ής) βασιλ(είας) μου· διορίζετ(αι) ή βασιλ(εία) 

μου, δια τοΰ παρόντος αυτής όρισμοΰ, διατηρεϊσθαι τά τ(ής) μον(ής) τέσσαρα πλα

τύδια ανενόχλητα |7 καί ανεπηρέαστα από τ ε τ(ής) τοϋ κομμερκίου δόσεως καί τών 

λοιπών συνήθων, ένθα αν άπέρχωντ(αι), εϊτε είς τά Παλάτια, εϊτε είς τ(ήν) Τράφον 

και άλλαχοΰ \π(αρα)\*λί(οις)ί?, άλλα δή καί εις τά Μανδραγουρίου καί παρ' δλον 

τ(ον) ποταμδν τ(δν) Μαίανδρον, δπ(ως) άποκομίζωσιν από τών μετοχί(ων) αύτ(ών) 

τας είσόδ(ους) αύτ(ών) καί λοιπά χρειώδη | 9 καί ποιώσι καί τάςλοιπαςδουλεί(ας) 

αύτ(ών) τάς προς χρείαν τ (ης) μον(ής)· εφ' ώ καί τή εμφαν(εία) τοΰ παρόντος 

όρισμοΰ τ(ής) βασι(λείας) μου καί δ νΰν διενεργών εν τή | 1 0 χώρα τών Παλατί(ων), δ 

Σαργατας, άλλα δή καί οι μετ' αντ(ον) ενεργήσοντες δφείλονσι διατηρεϊν τά τοιαΰτα 

τέσσαρα πλατίδια τ(ής) μον(ής) | u ανενόχλητα καί ανεπηρέαστα από τε τ(ής) 
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τοΰ κομμερκίου δόσεως καί τών λοιπών δια γ(άρ) τοΰτο εγεγόν(ει) τή μονή είς 

τήν 7Γερί τούτου ]12 άνενοχληαίαν καί άσφάλ(ειαν) καί δ παρών τ(ής) βασιλ(είας) 

μου ορισμός f 

μη(νι) Ίονν(ίω), (Ινδικτιώνος) ιδ' f 

7/8 in margino παρα\λίοις : (τής] παραλίας MM || 8 είαόοους : είοΌοίαχ MM | καί λοιπά : και /τά] λοιπά 

MM | χρειιόδη : χρειώθη MM i| 10 πλατίδια : π'/ατύδια MM |) 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΔΙΙΙΑΟΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. — "Οτε τδ κείμενον τοΰ έγγραφου είχε γραφή, διεπι-

στώθη δτι έπρεπε νά προστεθή είς τδ τέλος τοΰ στ. 7 ή εις τήν αρχήν τοΰ στ. 8 μία λέξις. 

Τής λέξεως ταύτης τδ πρώτον ήμισυ έγράφη είς τήν δεξιάν φαν τοϋ στ. 7, τδ δέ δεύτερον 

ήμισυ είς τήν άριστεράν φαν τοΰ στ. 8. "Εχει γραφή διά τής αυτής πρδς τδ κείμενον χειρός καί 

άναγινώσκεται : π(αρα)\λί(οις). Οί MM κακώς ανέγνωσαν καί εκδίδουν : [της] παραλίας (βλ. 

σχόλια). — Τοιαΰται διορθώσεις, προσθήκαι ή διαγραφαί λέξεων εις τδ κείμενον τών εγγράφων 

δέν ήσαν ασυνήθεις, ώς εϊδομεν ανωτέρω (πρβλ., π.χ., άρ. 3, άρ. 11, κλπ.). 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. — Προσγράφομεν τον έκδιδόμενον 

ένταΰθα όρισμδν είς τδν Μιχαήλ Η' Παλαιολόγον διά τους ακολούθους λόγους : α') Μνημο

νεύεται έν αύτώ ό άοίδιμος αυτοκράτωρ 'Ιωάννης Δούκας [Βατατζής], ώς θείος τοΰ νΰν βασι

λεύοντος (στ. 2). Ώ ς ελέχθη ανωτέρω (άρ. 33), πράγματι ό 'Ιωάννης Βατατζής ήτο θείος τοΰ 

Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου· β') επιπροσθέτως, μνημονεύονται ένταΰθα (στ. 2) ορισμοί δι' ών 

παρείχετο έξκουσία εις τέσσαρα πλοιάρια τής Ιν Πάτμω μονής. ΙΙράγματι ό Μιχαήλ Η' διά τοΰ 

ανωτέρω ύπ' άρ. 33 όρισμοΰ παρεχώρει φορολογικάς άπαλλαγάς εις τέσσαρα πλατύδια τής μο

νής ΙΙάτμου. 

Γδ έκδιδόμενον έγγραφον απελύθη : μηνι Ίοννίω, Ινδικτιώνος ιδ'. Είς τήν βασιλείαν τοϋ 

Μιχαήλ II ' έν μόνον έτος συμπίπτει πρδς ιδ' ΐνδικτιώνα : τδ 1271. Κατ' άκολουθίαν τδ έκδιδό

μενον έγγραφον απελύθη τον Ίούνιον τοΰ 1271. 

ΣΧΟΛΙΑ.— 1. (στ. 4, 7 - 8 ) : Τράφος, τα Μανδραγονρίου, — Ή Τράφος εμφανίζεται είς 

πήγα ς τοϋ ΙΓ ' αιώνος ώς λιμήν εις τδ στόμιον τοϋ Μαιάνδρου, καθώς καί τα τοϋ Μανδρα

γονρίου, λιμήν ποτάμιος (πρβλ. A h r w e i l e r , Smyrne, σελ. 53, σημ. 193). — Ό γλωσσικός 

τύπος Τράφος, αντί τοϋ όρθοϋ Τάφρος, άπαντα καί είς άλλα μεσαιωνικά τοπωνύμια (πρβλ. Λ. 

Β ρ α ν ο ύ σ η , Χρονικά'Ηπείρου, 'Ιωάννινα 1962, σελ. 69, σημ. 1). — Ό τύπος τά Μανδρα-

γουρίον δέν είναι σπάνιος· πρβλ. σχετικον τοπωνύμιον, τα ΜαλαχΙαν (ανωτέρω, άρ. 30, στ. 9 

κε. ). Άλλα τδ Μανδραγονριον, ένθα ή μονή Πάτμου διετήρει ζευγηλατεΐον, αναφέρεται καί 

άλλαχοΰ (ανωτέρω, άρ. 14, στ. 51). 

2. (στ. 8). Περί τής περιοχής τοΰ Μαιάνδρου, ή οποία έπί τίνα χρόνον είχε διατελέσει 

καί κεχωρισμένη διοικητική περιφέρεια, βλ. ανωτέρω, σχόλια είς έγγραφον ύπ' άρ. 23 καί σελ. 256. 

3. (στ. 5 - 9). Περί τής περιοχής τών Παλατιών, ίνθα καί ê8px ώς δημόσιος λειτουργάς 

ό Σαργατας, βλ. ανωτέρω, άρ. 23 (σχόλια). 
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'Αξίζει νά σημειωθη δτι έν τώ εγγράφω κατονομάζονται μόνον οι λιμένες εκείνοι, είς τους 

οποίους τά πλοία της μονής Πάτμου παρηνωχλοΰντο ύπδ δημοσίων λειτουργών. Δια τής προσ

τεθείσης δμως έκ τών υστέρων λέξεως παρα\\λίοις (στ. 7 - 8 ) έγένετο προσπάθεια, δπως αϊ διατά

ξεις τοΰ παρόντος εγγράφου θεωρηθοΰν ίσχύουσαι καί διά πάντα άλλον λιμένα ή σκάλαν, έ'νθα 

κατέπλεον τά πλοία τής μονής Πάτμου, ώστε νά μή επάγουν είς αυτά οχλήσεις (ζητοΰντες 

κομμέρκιον κλπ. ) οι κατά τόπους κρατικοί λειτουργοί (ώς ό Σαργατας, έν προκειμένω, ή άλλοι 

τινές), οχλήσεις αί όποΐαι είχον υποχρεώσει συχνάκις τον αυτοκράτορα ή τήν αύτοκράτειραν νά 

απολύσουν σχετικά έγγραφα (ώς τα ανωτέρω εκδοθέντα ύπ' άρ. 24, 33, 36 κ.ά. ). 
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ορισμός (στ. 4) 'Ιούνιος, ίνδ. η' 

πρόσταξις (στ. 6) [1280] 

Ό αυτοκράτωρ έπικυροΐ προγενέστερον όρισμόν του περί φορολογικής απαλλαγής τεσσάρων 

σανδαλιών τής έν Πάτμω μονής. 

ΙΙΑΡΑΛΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. — Πρωτότυηον (άρχεϊον Μονής, άρ. 65, α' ). Χάρτης, χρώματος 

ύπολεύκου, κολληθείς μεταγενεστέρως μετ' άλλων τριών ορισμών (άρ. 33, 34 καί 41) έπί χάρτου 

συντηρήσεως. Ό εκδιδόμενος ένταΰθα ορισμός, κολληθείς πρώτος κατά σειράν, είναι διαστάσεων 

0,135 Χ 0,255. Γεγραμμένη επιφάνεια: 0,11 Χ 0,22. Περιθώρια αριστερά (0,015) καί δεξιά 

(0,020).—Μελάνη : α') μαύρη ή τοϋ όλου κειμένου· β') διά κινναβάρεως τδ μηνολόγιον (στ. 7)· 

γ' ) βαθεϊα καστανόχρους, ένιαχοΰ έξίτηλος, ή τής υπογραφής : f δια τον σ(εβα)ατ(οϋ) καί λογο-

θ(έ)τ(ον) τον δρόμου \ Βασιλείου τοΰ Μετρητοπονλ(ου) (στ. 8 - 9 ) . — Γραφή ή συνήθης τών 

ορισμών τοΰ ΙΓ' αιώνος.— 'Ορθογραφία, υπογεγραμμένα ι. Τονισμός κατά τδ πλείστον ορθός. 'Ολί-

γαι συντμήσεις. "Ιχνη μιας οριζόντιας καί τριών καθέτων διπλο'ισεων. — Διατήρησις μετρία : όπαί, 

σητόβρωτον, περί τά άκρα φθοραί έκ τής πολυκαιρίας' ελλείπει τμήμα άγραφου χάρτου εις τδ κάτω 

μέρος μεταξύ τοϋ μηνολογίου καί τής υπογραφής τοϋ Μετρητοπούλου, έκκοπέν, προφανώς, διά ξυροϋ. 

Περί τών σ η μ ε ι ω μ ά τ ω ν , τών γραφέντων έπί τοΰ χάρτου συντηρήσεως, βλ. ανωτέρω, 

άρ. 33. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ. —MM, σελ. 238, άρ. 101.— D öl g er , Facsimiles, άρ. 46. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — D ö 1 g e r, Regesten, άρ. 1935.— Τ ο ΰ α ύ τ ο ϋ , Patmox, σελ. 354 καί 

368-369. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ. — Οι μοναχοί τής Ιν Πάτμω μονής Ιζήτησαν δπως ό αυτοκράτωρ απόλυ

ση νέον όρισμόν, έπικυροΰντα προγενέστερον αύτοΰ όρισμόν, δυνάμει τοΰ όποιου άπηλλάσσοντο 

πάσης φορολογικής επιβαρύνσεως τά τέσσαρα σανδάλια τής μονής (στ. 1 - 3 ) . — Ό αυτοκράτωρ, 

αποδεχόμενος τήν δέησιν τών μοναχών, απολύει τδ παρόν έγγραφον, δια τοϋ οποίου άνανεοϊ τδν 

προγενέστερον αύτοϋ όρισμδν καί ορίζει δτι τά τέσσαρα σανδάλια απαλλάσσονται πάσης φορολο

γικής επιβαρύνσεως, τη επιδείξει της παρούσης προστάξεα^ς, ήτις χορηγείται εις τήν μονήν πρδς 

άσφάλειαν (στ. 3 - 7 ) . — Μηνολόγιον (στ. 7).— 'Υπογραφή τοϋ σεβαστού καί μεγάλου λογοθετου 

τον δρόμου Βασιλείου τοΰ Μετρητοπούλου (στ. 8 - 9 ) . 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ. — 'Ορισμός Μιχαήλ Η' τοΰ Παλαιολόγου (στ. 2 - 3, 

5 - 6 ) , 8ι' ου άπηλλάσσοντο πάσης φορολογικής επιβαρύνσεως τέσσαρα σανδάλια τής έν Πάτμω 

μονής. Ό ορισμός ούτος απελύθη τδν Ίούνιον του 1264, σώζεται καί είναι το ανωτέρω έκδιδόμενον 

ύπ' άρ. 33 έγγραφον (βλ. σχόλια). 
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f Έπεί οί εν τη κατά τήν Πάτμον διακείμενη σεβάσμια μονή τής βα(σι)λ(είας) 

μου, τή έπ' όνόμ(α)τι τοΰ αγίου Ίω(άννου) τοΰ Θεολόγου τιμωμ(έ)ν(η), ενασκον-

μ(ε)νοι \"μονα[χοί, άν]αδραμόντες [τή] βα(σι)λεί(α) μου, εδεήθησ(αν) αυτής όρι

σμοΰ ταύτης τυχεϊν, [ε]πι[κυρ]οΰντος τδν προγεγονότ(α) αύτοϊς | 3 δρισ[μον] τ(ής) 

βα(σι)λ(είας) μου, τδν διοριζόμενον εξκουσσεί(ας) καθολικ(ής) επαπολαύειν τα 

προσόντα τή κ[ατ'] αύτ(ονς) μονή τέσσαρα σανδ(ά)λ(ια), ή β(ασι)λ(εία) μου, \* τήν 

τούτ(ων) προσηκαμ(έ)νη δέησ(ιν), τδν παρόντα αύτ(ής) όρισμόν επορέγει αύτ(οΐς), 

δι' οϋ καί διορίζεται τδ στέργον έ'χειν καί άμετάτρεπτ(ον), | 5 κατά πάσ(ας) τάς περι

λήψεις αύτ(οΰ), τδν προγεγονότα αύτ(οΐς) όρισμόν τής βα(σι)λ(είας) μου επί τή 

εξκονσσεία τών διαληφθέντων |6 τεσσάρ(ων) σανδαλ(ίων) τής κατ' αύτ(ονς) σε-

βασμ[ίας μ]ονή[ς] τή εμφανεία τ(ής) παρούσης προστάξεως τής βα(σι)λ(είας) 

μου, τ(ής) καί δφειλούσης | ' προσείναι τή τοιαύτη μονή δι' άσφάλει(αν) [f] 

μη(νί) Ίουν(ίω), (ίνδιχτιώνος) η' f 

j8 f δια τον α(εβα)ατ(οΰ) καί λογοϋ·(έ)τ(ου) τοϋ δρόμου |9 Βασιλείου τον 

Μετρητοηούλ(ον) f 

2 άναδραμόντες [zfj] βαόιλεΐα μον : om. MM : υποβάλλοντες [όρισμόν της βασιλείας] μου D | ταύτης : ταύ

της MM : τής βααιλειας μον D |] 8 /9 t àià τον αεβαστον καί λογοθέτου τον δρόμου | Βασιλείου τον Μετρητο

πούλου f : f Βασιλείου τον Μ f Δια τον σεβαστού καί λογοθέτου τοΰ δρόμου MM : δια τοϋ 

σεβαστού καί λογοθέτου τοϋ δρόμου Βασιλείου τοΰ Μετρητού f D || 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. — Ό D ö I g e Γ (Patmos, σελ. 369) θεωρεί, ώς θα 

ϊδωμεν, τό έγγραφον τοΰτο άπολυθέν τδ 1265, ήτοι εν μόλις έτος άφ' δτου ό αύτδς αυτο

κράτωρ Μιχαήλ δ Η' εϊχεν απολύσει παρόμοιον έπί τοΰ αύτοϋ θέματος όρισμόν, παρέχων έξκου-

σίαν εις τά τέσσαρα πλοιάρια τής μονής. Δικαιολογών δέ ό Dölger τήν μετά εν μόλις έτος 

άπόλυσιν νέου έγγραφου, τοΰ αύτοϋ περιεχομένου, αποφαίνεται ότι, επειδή κατά τδν ΙΓ ' αιώνα 

δέν έξεδίδοντο πλέον επίσημα αντίγραφα τής αυτοκρατορικής γραμματείας (Kanzleikopien), άντ' 

αυτών ό αυτοκράτωρ άπέλυεν εκάστοτε νέον έγγραφον δμοιον πρδς τδ προγενέστερον. Ή θεωρία 

αοτη πιθανόν να παρέχη μίαν εξήγησα εις ώρισμένας περιπτώσεις, άλλα δέν είναι δυνατόν νά 

γίνη γενικώς αποδεκτή. Διότι, Αν πράγματι συνέβαινε τοΰτο, θά έπρεπε νά ùntkpyow δεκάδες 

ορισμών έπί τοΰ αύτοϋ θέματος, è είς πιστδν αντίγραφαν τοϋ άλλου, απολυόμενοι κατά πυκνά 

χρονικά διαστήματα. Τοιούτον τι όμως δεν συμβαίνει. Περί τής έξκουσίας τών πλοιαρίων τής 

Πάτμου, είδικώτερον, παρατηροΰμεν δτι άπελύθησαν πράγματι άλληλοδιαδόχως, εις μικράν σχε

τικώς χρονικήν άπόστασιν μεταξύ των, πλείονα τοΰ ενός έγγραφα, άλλ' ειδικοί εκάστοτε λόγοι 

προεκάλουν τήν έκ νέου έπικύρωσιν τής έξκουσίας τών έν λόγω πλοιαρίων, τήν οποίαν ήθελον νά 

άγνοοΰν ή ήμφεσβήτουν, κατά καιρούς, άλλοτε μέν δημόσιοι λειτουργοί τών Παλατιών, άλλοτε 

δέ άλλοι. 
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ.— Το έγγραφον φέρει τήν χρονολογικήν ένδειξη : μψΐ 

Ίουνίω, Ινδικτιωνος η'. Οί MM απέδωσαν τοΰτο εις τδν Άνδρόνικον τδν Β' καί ή ίνδικτιών η' 

Ιθεωρηθη αντιστοιχούσα πρδς τδ έτος 1295. Άλλ' ό Ανδρόνικος άπέλυσεν, ώς Θα ϊδωμεν, τδ 

1283 ϊλλον σχετικδν όρισμόν, έπίκυροΰντα τδν τοΰ πατρός του Μιχαήλ (κατωτέρω, άρ. 41 ). Ό 

εκδιδόμενος ένταΰθα όρισμδς απελύθη ύπδ Μιχαήλ τοϋ ΙΓ, ώς δεικνύει ό γραφικός χαρακτήρ 

του μηνολογίου καί ή γενική έμφάνισις τοΰ έγγραφου. 

Εις τήν βασιλείαν τοΰ Μιχαήλ Η' δύο έ'τη συμπίπτουν προς ίνδικτιώνα η': τδ 1265 καί 

τδ 1230. Ό D ö l g e r (Patmos, σελ. 369) προκρίνει, ώς εΐδομεν, τδ 1265. Δέν συμμερίζομαι 

τήν άποψιν ταύτην. Πρδ ένδς μόλις έτους, ήτοι τδ 1264, εΐχεν άπολυθή, ώς εΐδομεν (άρ. 33), 

ό πρώτος όρισμδς τοΰ Μιχαήλ υπέρ τών τεσσάρων πλοιαρίων τής Πάτμου. Μετά ταϋτα άπε

λύθησαν κατά καιρούς καί άλλοι ορισμοί τοΰ αύτοκράτορος Μιχαήλ ή της συζύγου του Θεοδώρας, 

όσάκι; οί μοναχοί, συναντώντες δυσχέρειας εις τήν έλευθέραν διακίνησιν τών πλοιαρίων των, 

προσέφευγον είς τδν αυτοκράτορα ή τήν σύζυγον του καί έζήτουν νέον έ'γγραφον, διά νά αντιμε

τωπίσουν είδικάς καί συγκεκριμένας περιπτώσεις (βλ. π.χ. άρ. 36 καί 39, τών ετών 1269 καί 1271 ). 

Επομένως, ουχί τδ 1265, άλλα μάλλον τδ 1280, ήτοι μετά δεκαεξαετίαν, είναι φυσικδν 

νά ύποθέσωμεν δτι οί μοναχοί τής Πάτμου έζήτησαν καί ό αυτοκράτωρ απέλυσε νέον έ'γγραφον 

έπί τοΰ αύτοϋ θέματος, έπικυρών τον προγεγονότα αύτοϊς όρισμόν τής βασιλείας μον (ήτοι τδν 

τοΰ ί'τους 1264) περί καθολικής εξκουσίας τών πλοιαρίων τής μονής. 

ΣΧΟΛΙΑ.—Ι. (στ. 8 - 9) : Βασίλειος ό Μετρητόπουλος. — Είς τδ recto τοϋ εκδιδομένου 

όρισμοΰ, κάτωθι τοΰ μηνολογίου, υπογράφει ιδιοχείρως ό Βασίλειος ό Μετρητόπουλος : f δια 

τοϋ σεβαατοϋ και λογοθέτου τοϋ δρόμου | Βασιλείου τοϋ Μετρητοπούλου f. — Οί MM ανέγνω

σαν καί εκδίδουν μόνον τδ άρχικδν γράμμα του επωνύμου του (Μ ), ό δέ Dölger άνέγνωσε ; 

τοϋ Μετρητού (βλ. κριτικδν υπόμνημα). Ή ημετέρα άνάγνωσις έπιβεβαιοΰται καί έξ άλλων 

δεδομένων. 

Ό άξιωματοΰχος ούτος ταυτίζεται, νομίζω, πρδς τδν λογαθέτην τον δρόμου Βασίλειον τδν 

Μετρητόπουλον, ό όποιος, ώς προκύπτει έξ έγγραφων τής Μακρυνιτίσσης, διετέλεσε κεφαλατι-

κεΰων (ήτοι κεφαλή) έν ανατολική Θεσσαλία. 

Ό Μετρητόπουλος μνημονεύεται ώς ευρισκόμενος έν Θεσσαλία εις έγγραφα τών ετών 1267 

καί 1268 (MM, τόμ. Δ', άρ. 21, σελ. 386· άρ. 22, σελ. 388" άρ. 23, σελ. 388 - 389. — Πρβλ. 

Β. F e r j a n i i d , Tesalija u XIII ί XIV veku, Βελιγράδι 1974, σελ. 66 κέ. — Ε. T r a p p 

έν Byz. Forschungen 4, 1972, σελ. 209 κέ. — P. M a g d a 1 i n ο έν REB 34, 1976, σελ. 

145 κέ.). — Είς έγγραφον τοΰ 1270 (MM, τόμ. Δ', σελ. 390) δ Μετρητόπουλος αναφέρεται ώς 

μή χεφαλατικενων πλέον έν Θεσσαλία (τον τότε κεφαλατικενοντος ε κ ε ΐσ ε λογοθέτου τοϋ 

δρόμου τον Μετρητοπούλου). 

Εϊναι είίλογον νά ύποθέσωμεν ότι ούτος εϊχε σταλή είς Θεσσαλίαν (πιθανώτατα ώς κε

φαλή της χώρας Άλμυροϋ καί Δημητριάδος), μετά τήν μάχην της Πελαγονίας (1259), δτε ή 

παρουσία τών Παλαιολόγων ενισχύεται είς τήν νοτιοανατολικήν Θεσσαλίαν (εκεί μεταβαίνει καί 

δ οασπότης 'Ιωάννης Παλαιολόγος, αδελφός τοΰ αύτοκράτορος Μιχαήλ τοΰ Η') . Αϊ ύπάρχου-

σαι μαρτυρίαι αναφέρουν αυτόν έν Θεσσαλία τδ 1267 καί 1268. Ά ρ α εύρίσκετο, πιθανώτατα, 

εκεί καί τδ 1265. 'Επομένως τδ έκδιδόμενον ένταΰθα έγγραφον τοΰ πατμιακοΰ αρχείου, τδ 

»9 
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όποιον πρέπει νά ύπέγραψεν ούτος μετά τήν έπάνοδον καί έγκατάστασίν του εις τήν πρωτεύουσαν 

(ήτοι μετά τδ 1268), δέν είναι δυνατόν νά είναι τοΰ Ιτους 1265, ώς ύπεστήριξεν ό Dölger 

(ό όποιος άλλωστε δέν είχεν αναγνώσει τήν ύπογραφήν τοϋ Μετρητοπούλου είς τδ πατμιακδν 

έγγραφον). Ό Μετρητόπουλος μετεκλήθη έκ Θεσσαλίας είς Κωνσταντινούπολη μετά τδ 1268 

καί πρδ τοϋ 1270, έξηκολούθει δέ νά άσκή έν Κωνσταντινουπόλει καθήκοντα λογοθέτου τον 

δρόμου. Τελευταία μνεία αύτοΰ άπαντςί είς έγγραφον τής μονής Χιλανδαρ'ιου (Actes de Chi-

landar, άρ. 13, σελ. 34, στ. 76), τοϋ έτους 1299, ένθα ούτος μνημονεύεται ώς αποθανών (τον 

λογοθέτου τον δρόμου τοΰ Μετρητοπούλου εκείνον). 

Ά ς σημειωθή (ώς χρήσιμον ενδεχομένως argumentum ex silentio) οτι ό Μετρητόπουλος 

δεν μνημονεύεται εις τό υπόμνημα τοΰ πρωτονοτάριου Ogerius (τοΰ έ'τους 1278 ή 1280) μεταξύ 

τών συγγενών τοΰ Μιχαήλ Η', οί όποιοι συνωμοτούν συνεχώς εναντίον τοΰ αύτοκράτορος (βλ. 

N i c o l έν Var. Repr., άρ. VII, σελ. 1 κέ. — ένθα (σελ. 6) καί αναγραφή τών έν Θεσσαλία 

κεφαλατικενόντων μετά τό 1268). 

Είς τα έγγραφα τής Μακρυνιτ'ισσης προσφωνείται ή χαρακτηρίζεται ώς πανσέβαστος 

σεβαστός, λογοθέτης τον δρόμου, γαμβρός τοΰ αύτοκράτορος Μιχαήλ τοΰ ΙΓ καί τοϋ δεσπότου 

'Ιωάννου, ώς κεφαλατικεύων τήν τοιαντην χώραν κλπ. Είς τό έγγραφον τοϋ πατμιακοϋ αρχείου, 

τό όποιον τάσσομεν είς τδ έτος 1280, υπογράφει: δια τοϋ αεβαατον καί λογοθέτου τοϋ 

δρόμου κλπ. Τό δτι είς τά έγγραφα τοΰ 1267 - 1268 χαρακτηρίζεται ώς πανσέβαστος σεβαστός, 

ένφ εις τό έγγραφον τοϋ 1280 υπογράφει ώς σεβαστός, δέν παρέχει προβλήματα. Ώ ς παρατηρεί 

ό L. S t i e r n o n , συχνάκις είς επίσημα έγγραφα τδ σεβαστός χνλ τό πανσέβαστος σεβαστός 

χαρακτηρίζουν τό αυτό πρόσωπον, κατά τήν αυτήν έποχήν. Έ ξ άλλου, ουδέποτε είς σεβαστός 

υπογράφει έγγραφον προτάσσων τοΰ σεβαστός καί τδ πανσέβαστος (L. S t i e r n o n , Sebaste et 

gambros, σελ. 231). 

Διά νά χαρακτηρίζηται ό Μετρητόπουλος ώς γαμβρός τοϋ αύτοκράτορος Μιχαήλ τοϋ Η ' 

καί τοΰ δεσπότου 'Ιωάννου, είχεν ασφαλώς νυμφευθή συγγενή των. Άλλα περί τών συγγενι

κών τούτων δεσμών δέν γνωρίζομεν άλλας λεπτομέρειας, διό καί ό Μετρητόπουλος δέν άπαν

τα εις τους γενεαλογικούς πίνακας της οικογενείας τών Παλαιολόγων, Δουκών, κλπ. — Περί 

τής σημασίας τοΰ δρου γαμβρός, ό όποιος είναι ευρύτατος, βλ. S t i e r n o n . ενθ' άνωτ. 
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ορισμός (στ. 7 καί 13) Μάιος, ίνδ. ta' 

[1283] 

Ό αυτοκράτωρ έπικυροί προγενεστέρους ορισμούς, έν οΐς καί όρισμόν τοΰ πατρός του, περί 

φορολογικής απαλλαγής τών τεσσάρων πλατυδίων τής εν Πάτμω μονής. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.—Α. Πρωτότυηον (άρχεϊον Μονής, άρ. 65,δ'). Χάρτης, χρώ

ματος ύπολεύκου, κολληθείς μεταγενεστέρως μετ' άλλων τριών ορισμών (άρ. 33, 34 καί 40) έπί 

χάρτου συντηρήσεως. Ό εκδιδόμενος ένταΰθα ορισμός, τέταρτος κατά ostpav, είναι διαστάσεων 

0,165 Χ 0,245. Γεγραμμένη επιφάνεια: 0,120 Χ 0,225. Περιθώρια αριστερά (0,015) καί δεξιά 

(0,005).— Μελάνη : α') καστανόχρους ή τοΰ κειμένου- β') διά κινναβάρεως τό μηνολόγιον (στ. 13 -

14).— Γραφή ελαφρώς στρογγυλή, μετά στοιχείων της γραμματείας τοΰ Μιχαήλ Η' (χαρακτη

ριστικά β). 'Ορθογραφία. Όλίγαι συντμήσεις. "Ιχνη πέντε καθέτων διπλώσεων καί μιας οριζόντιας. 

Διατήρησις μετρία : έν μέρει σητόβρωτον, σχισμαί δφειλόμεναι είς τάς διπλώσεις. 

Περί τών ση με ι ω μ ά τ ω ν, τών γραφέντων έπί τοϋ χάρτου συντηρήσεως, βλ. ανωτέρω, 

άρ. 33. 

Β. Κεχυρωμένον αντίγραφαν τοϋ ΙΓ' αΙώνος (άρχεϊον Μονής, άκατάγραφον ).— Χάρτης, 

είς δύο τεμάχια κακώς συγκολληθέντα μεταγενεστέρως καί άποτελοϋντα τό κάτω τμήμα τοΰ όρι

σμοΰ.— Σημεριναί συνολικαί διαταστάσεις : 0,10 χ0,27 /0,30.— Γεγραμμένη επιφάνεια : 0,06 Χθ,24. 

Περιθώρια αριστεροί (0,02) καί δεξιά1 (0,03).— Μελάνη : α') μαύρη ή τοΰ κειμένου" β') βαθύτερα 

ή τοΰ έπικυροΰντος τό αντίγραφαν : f ό Σάρδεων Άνδρόν(ικος) (στ. 6 ) . — Γραφή ενθυμίζουσα 

τήν τών ορισμών Μιχαήλ Η' ή Ανδρόνικου τοΰ Β'.— 'Ορθογραφία. Τονισμός κατά τό πλείστον 

ορθός. Συντμήσεις αϊ συνήθεις.— "Ιχνη καθέτων καί οριζοντίων διπλώσεων.— Διατήρησις σχετι

κώς καλή είς τδ σωζόμενον τμήμα. Σωζόμενοι στίχοι : 6.— "Ιχνη οπών μή σωζόμενης σφραγϊδος. 

ΕΚΔΟΣΙΣ. —MM, σελ. 235-236, άρ. 99. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.— D ö l g e r , Regesten, άρ. 2094. — Τ ο ΰ α ύ τ ο ϋ , Patmos, σελ. 353 καί 

368. — Β ρ αν ού ση, Ό Σάρδεων 'Ανδρόνικος, σελ. 17 - 26. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ.— Οί μοναχοί τής έν Πάτμω μονής άνέφερον είς τδν αυτοκράτορα δτι ή 

μονή αυτών κατέχει τέσσαρα πλατύδια, άπηλλαγμένα πάσης φορολογικής επιβαρύνσεως, δυνάμει 

παλαιγενών προσταγμάτων καί δή καί προσταγμάτων τοϋ άοιδίμου πατρός τοΰ νΰν αύτοκρά

τορος (στ. 1-6· άπαρίθμησις φορολογικών απαλλαγών, στ. 5 - 6 ) . — Τή αιτήσει τών μοναχών 

ό αυτοκράτωρ χορηγεί τον παρόντα όρισμόν, δι' ού έπικυροί τήν πλήρη φορολογικήν απαλλαγή ν 

τών τεσσάρων πλατυδίων ταϋτα δύνανται νά πλέουν ελευθέρως είς πάσας τάς χώρας τοϋ αύτοκρά-
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τορος, είσάγοντα ή εξάγοντα εμπορεύματα, καθώς διαλαμβάνουν καί τά μνημονευθέντα προστάγματα 

(στ. 6 - 12).— Πρδς τον σκοπόν τοΰτον έπεδόθη είς τήν μονήν ό παρών όρισμδς (στ. 12 - 13).— 

Μηνολόγιον (στ. 13 - 14). 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.— α') παλαιγενή προστάγματα (στ. 4) υπέρ τών πλατυ

δίων τής μονής Πάτμου. 'Εκ τών αορίστως μνημονευομένων ένταΰθα προσταγμάτων δύνανται νά 

ταυτισθοΰν : 1) Πρόαταξις Θεοδώρου Α' τοΰ Λασκάρεως, δι' ής παρείχοντο τδ 1214 φορολογικαί 

άπαλλαγαί είς δύο πλατύδια τής μονής. Σφζεται και είναι τδ ανωτέρω έκδιδόμενον ύπ' άρ. 23 έγ

γραφον.— 2) Σωζόμενος ορισμός τοϋ 'Ιωάννου Δούκα Βατατζή, άνανεών τό Ιγγραφον τοϋ Θεοδώ

ρου Λασκάρεως, κατά τό έτος 1244 (βλ. ανωτέρω, άρ. 24).— 3) Μνημονευόμενος (έν τω ΰπ' άρ. 

33 εγγράφω), άλλα μή σωζόμενος ορισμός τής συζύγου τοϋ Βατατζή Ειρήνης. 

β' ) Πρόσταγμα τοΰ πατρός τοΰ νϋν βασιλεύοντος (στ. 4 - 5 καί 12 ) : Ό Μιχαήλ ΙΓ είχεν 

απολύσει πλείονα τοϋ ενός έγγραφα υπέρ τών πλοιαρίων τής έν Πάτμω μονής. Ένταΰθα υπονοείται 

προφανώς είτε τδ πρώτον έγγραφον αύτοϋ, δι' ού παρείχετο παντελής έξκουσία εις τέσσαρα σαν

δάλια τής μονής Πάτμου τδ 1264 (ανωτέρω, άρ. 33), είτε, δπερ καί πιθανώτερον, τδ τελευταϊον 

σχετικδν έγγραφον, δι' οδ έπεκυροΰτο ή παραχωρηθείσα έξκουσία τών τεσσάρων σανδαλιών τδ 

1280 (ανωτέρω, άρ. 40). 

f Έπεί οί μοναχοί τ(ής) σεβασμί(ας) μονής τής βασιλεί(ας) μου, τής εν τή 

νήσω Πάτμω διακειμ(έ)ν(ης) και επ' ονόματι | 2 τιμώμενης τοϋ ά(γίου) αποστόλου 

καί εύαγγελιστοΰ Ίω(άνν)ου τοΰ Θεολόγου, άναδραμόντες είς τ(ήν) βασιλεί(αν) μου, 

άνέφερον | 3 αυτή δτι ή κατ' αύτ(ονς) τοιαύτη σεβάσμια μονή έχει πλατύδια τέσ-

σ(α)ρ(α), â καί διετηρήθησαν μέχρι | ' τοΰ νΰν διά παλαιγενών προσταγμ(ά)των, 

άλλα δή καί δια προστάγματος τοϋ άοιδίμον βασιλέ(ως), τοΰ ανθ(έν)τ(ου) | 5 και 

π(ατ)ρ(δ)ς τής βασιλεί(ας) μου, ανώτερα πάσης δημοσιακής επηρεί(ας) καί σνζη-

τήσ(εως), κομμερκίου δηλαδή, ναυλοκαταρτ'ι\('ατικοϋ, [σκ]αλιατικοΰ και τών άλλων 

άπάντ(ων), καί εδεήθησαν τνχεΐν επί τούτω καί προστάγματος τ(ής) β[ασι]λεί(ας) 

μου, ή βα(σ)ιλ(εία) μον, | 7 τ(ής) δεήσε(ως) αυτών επακούσασα, τον παρόντα δρι-

σμ(όν) επιχορηγείται τώ μέρει τ(ής) τοιαύτ(ης) μονής, δι' ού καί διορίζετ(αι) 

| 8 διατηρεϊσθαι τά τοιαΰτα τέσσ(α)ρ(α) πλατύδια αντ(ής), ένθα άπέρχοντ(αι), ανε

νόχλητα πάντη καί αδιάσειστα καί j 9 ελεύθ(ε)ρ(α) πάσ(ης) δημοσιακ(ής) επηρεί(ας) 

και συζητήσ(εως), μη(δε) εύρίσκειν παρά τίνος διενόχλησιν τινά εν πάσαις |1 0 ταΐς 

χωραις τ(ής) βασιλεί(ας) μου, μήτε έπ' εμβολή πραγματειών, μήτε επ' εκβολή, 

καθά διαλαμ\ηβάνουσι περί τούτου καί τά προσόντα τή τοιαύτη σεβάσμια μονή 

τοια[ΰτα] παλαιγενή προστάγματα, αλλά δή \u καί τό πρόσταγμα τοϋ άοιδίμον βα-

σιλ(έως), τοΰ αύθ(έν)τ(ον) καί π(ατ)ρ(δ)ς τ(ής) βασιλεί(ας) μου- δια γαρ τοΰτο 

εγεγόνει τώ μέρει τ(ής) \13 τοιαύτ(ης) σεβασμί(ας) μον(ής) καί ο παρών τ(ής) 

βασιλεί(ας) μον ορισμός είς άσφάλειαν f 

μη(νΐ) \Η Μαΐω, (ίνδιχτιώνος) ΙΛ f 
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5/6 ναυλοκαταρτιατιχοϋ : ναυλοχαταρτιακοϋ MM || 10 χαθά : καθώς MM || H τοια[ϋτα] : τρία MM || 

In Β, post άσφάλειαν (1. 13), a d d i t i ο . είχε και το μηνί Matta, ίνδικτιώνος ta', οι' ερυθρών γραμμά

των [τής θείας καί βασιλικής χειρ]ο; f το παρόν Ισον τώ έμφανισθίντι μοι πρωτοτυπώ άντιβαλών καί κατά 

πάντα εξισάζον εύρώ[ν] υπέγραψα f | [altera manu :] ] ό Σάρδεων 'Ανδρόνικος f 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. — Ό ορισμός 

ούτος απελύθη ύπδ τοϋ Ανδρόνικου τοΰ Β', διά τους κάτωθι λόγους : α') ό γραφικός χαρα-

κτήρ τοϋ μηνολογίου ενθυμίζει τήν γραφήν τοϋ αύτοκράτορος τούτου, ή δέ γενική έμφάνισις 

τοΰ έγγραφου ύποδηλοϊ δτι τοΰτο έξήλθεν έκ της γραμματείας τοΰ 'Ανδρόνικου' β') έν τώ 

κειμίίνω τοΰ έγγραφου μνημονεύεται πρόσταγμα τοΰ πατρός τοΰ νΰν βασιλεύοντος, δυνάμει 

τοΰ οποίου είχον παραχωρηθή φορολογικαί άπαλλαγαί εις τέσσαρα πλατύδια τής έν Πάτμω 

μονής. Ένταΰθα υπονοείται εϊτε ό πρώτος σχετικός ορισμός τοΰ 1264 (ανωτέρω, άρ. 33) ή 

ό τελευταίος τοΰ 1280 (ανωτέρω, άρ. 40), δυνάμει τών οποίων ό πατήρ τοϋ Ανδρόνικου Β' 

Μιχοίήλ δ Η' είχε παραχωρήσει έξκουσίαν είς τέσσαρα πλοιάρια τής μονής Πάτμου (βλ. καί 

παρατηρήσεις είς άρ. 40). 

Τδ έκδιδόμενον έγγραφον φέρει τήν χρονολογικήν ένδειξιν μηνί Μαΐω, Ινδικτιωνος ια. EL, 

τήν βασιλείαν τοΰ Ανδρόνικου τοϋ Β' τέσσαρα έτη συμπίπτουν πρδς ίνδικτιώνα ια' : τό 1283, τό 

1298, τό 1313 καί τό 1328. 

Προκρίνομεν τό 1283 διότι : τδ άντίγραφον Β, τό όποιον διασφζει τό κάτω τμήμα τοΰ 

όρισμοΰ, είναι άντίγραφον κυρωθεν ιδιοχείρως ύπδ τοΰ Σάρδεων Ανδρόνικου. Ώ ς απέδειξα 

άλλοτε (βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , Ό Σάρδεων 'Ανδρόνικος, σελ. 24 κέ.), τδ άντίγραφον τοΰτο έγέ-

νετο κατά τδ σύντομον διάστημα καθ' δ δ Ανδρόνικος Σάρδεων άπήλαυε τής εύνοιας τοΰ αύτο

κράτορος Ανδρόνικου τοΰ Β', ήτοι μεταξύ τοΰ Πάσχα τοϋ έτους 1283 καί τοΰ Πάσχα τοϋ 

έτους 1284. 

Κατά ταϋτα ή χρονολόγησις τοΰ αντιγράφου Β βοηθεΐ καί εις τήν μετ' ακριβείας χρο-

νολόγησιν τοΰ πρωτοτύπου. Έ φ ' δσον τό άντίγραφον Β έπεκυρώθη μεταξύ 1283 καί 1284, 

τδ πρωτότυπον απελύθη οπωσδήποτε κατά Μάιον τοΰ 1283, αποκλειομένων τών λοιπών χρο

νολογιών. 
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όρντμος (στ. 13) 'Οκτώβριος, ίνδ. δ' 

διορίζεται (στ. 9) [1290] 

Ό αυτοκράτωρ εντέλλεται προς τόν δοϋκα τής Κώ Γεώργιον Βαλσάμωνα, ϊνα ένεργήση τά 

δέοντα, ώστε οί μοναχοί τής αυτόθι μονής τοϋ Άλσους νά μή ένοχλώνται ύπδ τοΰ επισκόπου τής 

νήσου, ό όποιος κατεκράτησε πλεονεκτικώς κτήσεις αυτών, παραδοθείσας είς τήν μονήν τοϋ Ά λ 

σους διά παλαιγενών έγγραφων. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.— Πρωχάτυπον (άρχεϊον Μονής, άρ. 72).—Χάρτης, χρώματος 

ύπολεύκου. Διαστάσεις : 0,17 Χ 0,27. Γεγραμμένη επιφάνεια : 0,14 Χ 0,24. Περιθώρια αριστερά 

(0,02) καί δεξι^ (0,01).— Μελάνη : α') μαύρη ή τοϋ κειμένου- β') δια κινναβάρεως τδ μηνολό

γιον (στ. 13).— Γραφή ουχί ιδιαιτέρως έπιμεμελημένη, τοϋ τέλους τοϋ ΙΓ' αιώνος.'Ορθογραφία. 

Τονισμός κατά τδ πλείστον ορθός. Όλίγαι συντμήσεις. "Ιχνη τριών καθέτων καί μιας οριζόντιας 

διπλώσεως.— Δικτήρησις μετρία : σητόβρωτον, φθοραί έκ τής διπλώσεως· κηλίς έκ κινναβάρεως 

έπί της τελευταίας λέξεως τοΰ κειμένου (στ. 13).— Τδ έγγραφον έκολλήθη μεταγενεστέρως έπί 

χάρτου. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α μεταγενέστερα, έπί τοΰ χάρτου συντηρήσεως: α') Γράμμα βασιλικον κατά 

τον επισκόπου τής Κώ νήσου (χειρ Φλωρίδου)· β') 'Ανδρόνικου ϊαως τοϋ πρεσβυτέρου (χειρ Σακ-

κελίωνος)· γ ' ) αα 190 (διά μολυβδ.). 

ΕΚΔΟΣΙΣ. —MM, σελ. 246-247, άρ. 105 (ώς έγγραφον τοΰ έτους 1305). 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.—Dölger, Regesten, άρ. 2142α. — Τ ο ΰ α ύ τ ο ϋ , Patmos, σελ. 354-

355.— Κ α ρ π α θ ί ο υ , Μονή τον "Αλσους, σελ. 136 (τοΰ 1306;) .— L a u r e n t , Régestes, άρ. 

1550 (μνεία τοΰ έγγραφου). 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ— Ό αυτοκράτωρ απευθύνεται προς τδν δοϋκα τής νήσου Κώ Γεώρ

γιον τδν Βαλσάμωνα (στ. 1 ) . — Οί μοναχοί τής εκεί μονής τής Θεοτόκου, τής επιλεγόμενης 

τοΰ Άλσους, άνέφερον δτι ό επίσκοπος της νήσου επάγει οχλήσεις είς αυτούς, κατακρατήσας, ώς 

μή έδει, τό ΰδωρ περιβολιού, χωράφιον κείμενον προ τής πύλης τής μονής, έτερον έπιλεγόμενον 

τών Δύο Πετρών, ώς καί λίμνην, τά όποια ανήκον ανέκαθεν είς τήν μονήν, δυνάμει απογραφικών 

αποκαταστάσεων καί παλαιγενών δικαιωμάτων. Επιφέρει δε είς αυτούς καί άλλας οχλήσεις (στ. 

1-7 ).— 'Εάν ούτως έχουν τά πράγματα, έπρεπε νά γίνουν αϊ ανάλογοι συστάσεις είς τόν αρχιερέα, 

άλλα καί ό αποδέκτης τοΰ εγγράφου ώφεΛεν ώς δουξ τής νήσου νά παρέμβη καί νά υπεράσπιση 

τους αδικούμενους μοναχούς (στ. 7 - 9 ) . — Περαιτέρω ό αυτοκράτωρ διατάσσει τόν δοϋκα, δπως 

ένεργήση τά δέοντα, ίνα μή άδικώνται πλέον οί μοναχοί, ούτε όσον άφορα εις τά χωράφια, ούτε είς 

την κατακράτησιν τοΰ οδατος ή της λίμνης, άλλα νά κατέχουν ταΰτα άνενοχλήτως, συμφώνως 



42. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ Β' ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ (1290) 311 

προς τά δικαιώματα των (στ. 9-11) .— Προσέτι ό δουξ οφείλει νά καταστήση γνωστόν εις 

τόν έπίσκοπον δτι υποχρεούται νά άρκήται εις τάς ίδικάς του κτήσεις καί νά μή άδικη τους 

μοναχούς (στ. 11 - 12). Μετά τάς ενεργείας ταύτας ό δουξ οφείλει νά παραδώση είς τους μονα

χούς τδν παρόντα όρισμόν είς άσφάλειαν (στ. 12- 13).— Μηνολόγιον (στ. 13). 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. — 'Απογραφικοί αποκαταστάσεις καί έτερα παλαιγενή 

δικαιώματα (στ. 5 - 6 , 11), δι' ών ή μονή τοΰ "Αλσους κατείχε χωράφια, λίμνην κλπ. έν Κώ-

Ταΰτα δέν διεσώθησαν. 

f Γραμματι(κ)ε τής βασιλ(είας) μον δουξ τ(ής) νήσου Κώ Γεώργ(ιε) Βάλσαμων 

οί μοναχοί τ(ής) αυτόθι σε(βασμίας) π(ατ)ριαρχικ(ής) μον(ής), τής είς δνομα τι

μώμενης ρ τ(ής) πανυπεράγν(ου) μου δεσποίν(ης) καί θεομήτ(ο)ρος καί επικεκλη-

μένης τον "Αλσους, ανέφεραν δτι. περιφρονούμενοι παρά τοϋ θεοφιλεστάτ(ου) | J επι

σκόπου τής τοιαύτ(ης) νήσου, ονκ όλίγ(ην) επίθεσ(ιν) καί καταδυναστεί(αν) ενρί-

σκουσ(ιν) εξ αύτοϋ' εκράτησε γαρ τρόπω άμετόχω καί |4 πλεονε(κτικ)ώ τδ νδωρ 

τ(οϋ) οίκεί(ου) περιβολ(ί)ου, χωράφι(ον) τό εμπροσθ(εν) τ(ής) πύλ(ης) τής τοι-

αύτ(ης) μον(ής), έτερα επιλεγόμ(εν)α τ(ών) Δύο Πετρών καί | 5 λίμν(ην), ατινα 

είσίν άνέκαθ(εν) τ(ής) τοιαύτ(ης) μον(ής), παραδεδομ(έν)α πρδ(ς) αντ(ούς) δι' 

άπογραφικ(ών) άποκαταστάσ(εων) καί ετ(έ)ρ(ων) διαφόρ(ων) παλαιγενών δι-

καιωμ(ά)τ(ων)' δμοί(ως) επάγει εις αυτούς καί έτερα επιβαρή καί επιζήμια ονκ 

ολίγα, νπερ ού και εδεήθη(σαν) τής βασιλ(είας) μον· | 7 εϊπερ γοϋν έχει οϋτω τα 

αληθές, τίνα λόγ(ον) έχει δ τοιοϋτος άρχι[ερεν]ς καί κατεπεμβαίνει καί καταπλεο-

νεκτεί τ(ών) τοιούτ(ων) μοναχών, | 8 εφ' οίς ονκ έχει δίκαι(ον); διατί, εϊπερ εγνώ-

ρισ(ας) τοΰτο, ουδέν εδεφένδευσ(ας) αύτ(ούς) από τοιαύτ(ης) καταδυναστ(είας) ώς 

δονξ τ(ής) τοιαύτ(ης) |β νήσου; ή βασιλ(εία) μου διορίζετ(αι) σοι, ώς αν άναδέξη 

τ(ονς) τοιούτους μοναχ(ούς) καί βοηθήσ(ης) αντ(οϊς) κ(α)τ(ά) τ(όν) τοϋ δικαίου 

λόγ(ον) καί οίκονομήσης | 1 0 ώστε μή άδικεισθ(αι) εισέτι επί τ(οϊς) είρημένοις 

χωραφίοις τε [καί ν]δατι καί τή λίμνη αν[τών], άλλ[ά] κατέχ(ειν) άνενοχλήτ(ως) 

| " αντ(ονς), κ(α)τ(ά) τ(άς) περιλήψεις τ(ών) προσόντ(ων) αντ(οϊς) δικαιωμ(ά)-

τ(ων), επιφωνηαόμένος πρδ(ς) τδ μέρος τοϋ δηλωθ(έν)τος θεοφιλεστ(ά)τ(ον) 

Ι1* Ιπισκόπον, Ινα άρκήτ(αι) είς τ(ά) οίκεϊ(ον) δίκαι(ον) καί άπέχη τέλεον τον 

καταδυναατεύ(ειν) τ(ών) τοιούτ(ων) μοναχ(ών)· καί ποίησον |13 κ(α)τ(ά) τ(ον) 

παρόντα δρισμ(όν), δν και αντί στρεψ(ον) πρδ(ς) αύτ(ονς) δι' ασφ[ά]λ(ειαν)·γ 

μη(νΐ) Όχτ(ωβρίω), (Ινδιχτιωνος) δ' f 

4 êieoa επιλεγόμενα : έτερον έπιλεγόμενον MM || 5 ατινα : ä τίνα MM | αυτούς : αυτήν MM || 10 εισέτι : ε'ις 

«r« MM Ι άνενοχλήτως : ανενόχλητα MM || 
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Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. — Τήν χρονολόγησιν τοΰ εγγράφου διευκολύνουν : α' ) 

τό μηνολόγιον, τδ όποιον φαίνεται γραφέν διά χειρός 'Ανδρόνικου τοϋ Β', καί ή γενική 

έμφάνισις τοΰ εγγράφου, ή οποία ενθυμίζει έγγραφα της γραμματείας τοϋ αύτοϋ αύτοκράτορος· 

β' ) εσωτερικά τεκμήρια : ή έν αύτω μνημονευομένη μονή τοΰ Άλσους αναφέρεται ώς ανεξάρ

τητος. Τοΰτο σημαίνει δτι ό εκδιδόμενος ένταΰθα όρισμδς απελύθη π ρ ο τοΰ μηνός Μαΐου τοϋ 

έτους 1292, δτε, διά σιγιλλίου τοΰ πατριάρχου Αθανασίου, ή μονή τών Σπονδών καί τοΰ Άλ

σους προσεκυρώθησαν καί πάλιν τη μονή τής Πάτμου ώς μετόχια αυτής (βλ. Εισαγωγή, 

σελ. *103). 

Τό πότε καί πώς ή μονή τοΰ "Αλσους, ή όποια ύπδ τοΰ ίδρυτοΰ της είχε προσαρτηθή 

είς τήν μονήν Πάτμου, άπεσπάσθη έξ αυτής, δέν ενδιαφέρει ένταΰθα. 

Τό έγγραφον απελύθη έπί 'Ανδρόνικου τοϋ Β', κατά μήνα Όκτώβριον, ίνδικτιώνος δ', Είς 

τήν βασιλείαν τοϋ Ανδρόνικου τοΰ Β', πρδ τοΰ 1292, εν μόνον έτος συμπίπτει προς ίνδικτιώ-

να δ', τδ 1290/1291. Κατά ταϋτα ό ορισμός ούτος απελύθη τδν Όκτώβριον τοϋ 1290. 

ΣΧΟΛΙΑ.— 1. (στ. 1 ) : δ δουξ τής Κω Γεώργιος ό Βάλσαμων. — Ούτος δέν είναι γνωστδς 

έξ άλλων πηγών. Άνηκε προφανώς είς τήν γνωστήν όμώνυμον οΐκογένειαν, περί ής βλ. Ρ Ο

Ι e m i s, Doukai, σελ. 105. 

2. (στ. 1 κέ). — Περί τής υπαγωγής τής μονής τοΰ Άλσους ύπό τήν μονήν τής Πάτμου 

καί της μετέπειτα αποσπάσεως της έξ αυτής βλ. Εισαγωγή, σελ. *101 κέ., καί σχόλια έν σελ. 

138.— ΑΕ διενέξεις μεταξύ τοϋ επισκόπου της Κώ καί τών έν τη νήσω μονών δέν ήσαν ασυνή

θεις : Αί διενέξεις του προς τήν μονήν τοΰ "Αλσους προεκάλεσαν τήν άπόλυσιν τοϋ ένταΰθα εκδιδο

μένου αυτοκρατορικού όρισμοΰ (1290). Παρόμοιαι διενέξεις εϊχον προκαλέσει τήν άπόλυσιν πα

τριαρχικού εγγράφου υπέρ της έν Κώ μονής τών Σπονδών (MM, σελ. 222 - 224· πρβλ. καί 

σχόλια είς έγγραφον ύπ" άρ. 34). 
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ορισμός (στ. 16) Σεπτέμβριος, ίνδ. ε' 

διορίζεται (στ. 12) [1321] 

Ό αυτοκράτωρ διατάσσει τόν δοϋκα τής Λήμνου Ίωάννην Βαλσάμωνα δπως παραδώση 

εις τάς έν Λήμνω κτήσεις τής μονής Πάτμου εΐκοσι τρεις πάροικους τοΰ δημοσίου, εγκατεστη

μένους είς Νεοχώριν, είς τό τοΰ Λαγοπάτου, είς Ρεπανίδιν, είς Πτέριν καί εις τό τοϋ Ζυματα. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.— Πρωτύτυπον (άρχεϊον Μονής, άρ. 91 ). — Χάρτης, χρώμα

τος λευκοκιτρίνου. Διαστάσεις: 0,21 Χ 0,305. Γεγραμμένη επιφάνεια: 0,165 Χ 0,255.— Περι

θώρια αριστερά (0,030) καί δεξιοί (0,025).—Μελάνη : α') μαύρη ή τοΰ κειμένου· β') διά κιννα

βάρεως τδ μηνολόγιον (στ. 17).— Γραφή ΙΔ' αιώνος. 'Ορθογραφία. Πολλαί συντμήσεις. "Ιχνη 

τριών καθέτων καί μιας όριζοντίαε διπλώσεως.— Διατηρησις καλή : σχισμαί καί όπαί τίνες εις 

τάς διπλώσεις, εϊς τίνα δέ σημεία ίχνη κεκαυμένου χάρτου.— Τό έγγραφον έκολλήθη μεταγενε

στέρως έπί χάρτου. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α μεταγενέστερα, έπί τοΰ χάρτου συντηρήσεως : α') γράμμα βασιλικον εις 

τον Δοϋκα τής Νήσου Λήμνου δια τους πάροικους τον Μετοχίον τής ιερά? ημών Μονής (χειρ 

Φλωρίδου) 'Ανδρόνικου τοϋ πρεσβυτέρου (suppl. Σακκελίων)· β') άντεγράφη - άρ. 91 (χειρ Σακ-

κελίωνος). 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ.—MM, σελ. 254-255, άρ. 110 (ύπδ χρονολογίαν 1336).— D ö l g e r , Facsimi

les, άρ. 48 (στ. 1-2 καί 10-16). 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.— D ö 1 g e r, Regesten, άρ. 2465.— Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ , Patinos, σελ. 369-370. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ.— Ό αυτοκράτωρ απευθύνεται πρδς τόν οίκεϊον τής βασιλείας του, Ίωάν

νην τδν Βαλσάμωνα, δοϋκα καί κεφαλήν τής Λήμνου (στ. Ι).—Προ καιροΰ ό [αυτός] αυτο

κράτωρ ώριζε διά προστάγματος δπως ό τότε δονξ καί άναγραφεύς τής Λήμνου ό Τζυράπης παρα

δώση είς τήν μονήν Πάτμου κτήματα τίνα. καί πάροικους τοΰ δημοσίου, Ενα καλλιεργοΰν ούτοι 

δι' αγγαρείας τά έκεϊ ευρισκόμενα κτήματα των (στ. 1 - 7).— Οί μοναχοί άνέφερον οτι οί 

έν λόγω πάροικοι, επειδή δεν ανήκουν πλήρως εις αυτούς, αρνούνται να εκτελούν τάς προβλε-

πομάνας αγγαρείας (στ. 7 - 9).— Διά τοΰτο καί παρεκάλεσαν τόν αυτοκράτορα, όπως οί πάροικοι 

ούτοι, είκοσιτρεϊς τδν αριθμόν, οί όποιοι είναι εγκατεστημένοι είς τό Νεοχώριον, τό τοΰ Λαγο

πάτου, τδ Ρεπανίδιν, τήν Πτέρην καί τδ τοΰ Ζυματα, καταβάλλουν δε εις τδ δημόσιον ώς τέλος 

τριάκοντα τέσσαρα ύπέρπυρα, δοθοΰν είς τήν μονήν τής Πάτμου (στ. 9 - 1 2 ) . 

Ό αυτοκράτωρ, διά τοϋ παρόντος έγγραφου, ορίζει δπως ό Βάλσαμων παραδώση τους πά

ροικους τούτους είς τους μοναχούς τής Πάτμου, οί όποιοι καί εφεξής θα εισπράττουν τόν κατα-

40 
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βαλλόμενον ύπδ τών πάροικων φόρον, συνιστά δέ δπως ουδείς έπάγη οχλήσεις είς τους μοναχούς 

(στ. 12 - 16).— Ό παρών ορισμός θα πρέπει νά άντιστραφή είς τους μοναχούς είς άσφάλειαν (στ. 

16-17) .— Μηνολόγιον (στ. 17). 

ΜΝΠΜΟΝΕΥΟΜΕΝΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ. — πρόσταγμα (στ. 2) τοΰ άπολύοντος καί τό παρόν 

έγγραφον αύτοκράτορος πρδς τόν δοϋκα καί κεφαλήν τής Λήμνου Τζυράπην, δπως παραδώση είς 

τήν μονήν Πάτμου κτήματα καί υποχρέωση πάροικους τοΰ δημοσίου, εγκατεστημένους εις Λή-

μνον, όπως υπηρετούν τους μοναχούς τής Πάτμου. Τδ έγγραφον τοΰτο δέν διεσώθη, απελύθη δέ 

πολύν χρόνον πρδ τοϋ Σεπτεμβρίου 1321 (βλ. σχόλια). 

f Οίκεϊε τή βασύ.(εία) μου, δουξ καί κεφαλή τής νήσου Λήμνου κϋρ Ίω(άνν)η 

Βάλσαμων πρδ καιρού ώρισ(εν) ή βασ(ι)λ(εία) μου και | a απελύθη πρόσταγμα πρδς 

τδν πανσέ(βαστον) σε(βαστδν) οίκεϊ(ον) αντή τδν Τζνραπ(ην), εύρισκαμ(εν)ον 

εις δοϋκα καί κεφαλ(ήν), | 3 ετι δε καί απογραφέα τής τοιαύτης νήσου Λήμνου, και 

παραδέδωκε πρδ(ς) τ(ήν) κ(α)τ(ά) τ(ήν) Πάτμον σεβασμίαν \" μον(ήν), τ(ήν) είς 

δνομα τιμωμένην τοϋ αγίου αποστόλου καί εύαγγελιστοΰ Ίω(άνν)ου τοϋ Θεολό-

γ(ου), γ(ήν) δσην παραδέ^δωκε· δια κυβέρνησ(ιν) δε ταύτης έταξε και τινός τ(ών) 

έν τή τοιαύτη νήσω δημοσιακ(ών) \°παροίκ(ων), ίνα διδώσι προς τ(ονς) μοναχ(ούς), 

τ(ονς) μέλλοντας κατασπέρ(ειν) τ(ήν) ρηθεΐσαν γ(ήν), άγγαρεί(ας) εις τ(άς) 

| 7 εργασί(ας) αύτ(ών)· οί παρόντες δε μοναχοί άνέφερον, ώς άπα τ(ών) όλων μονα-

χ(ών) τής κατ' αντ(ούς) τοιαύτης μονής, \βδτι, τώ λόγω ώς ούδ(εν) εχουσιν αύτ(ους) 

είς τελείαν παροικίαν, ούδ(εν) πε'ιθοντ(αι) διδόν(αι) τάς άποταχθείσ(ας) | 9 δίδοσθαι 

παρ' αν[τών] πρδ(ς) τούτ(ους) αγγαρείας· και παρεκλήτευσαν, iva δοθωσιν οί τοι

ούτοι πάροικοι πρδ(ς) τήν | 1 0 δηλωθεισ(αν) [μονήν], οΐτινες καί προσκάθη[νται ει]ς 

τά χωρία, τό τε Νεοχώρ(ιν), τδ τοϋ [Λαγ]οπατ(ου); τδ 'Ρεπανίδ(ιν), τδ | " Πτέ-

ρ(ιν) καί εις τδ [τοϋ Ζυμ]ατά, δντες τ(δν) αριθμόν εϊκοσ[ι] τρεις καί τελούντες 

πρδ(ς) τ [δ μέρος] τοϋ δημοσίου (νπέρπυρα) τρια\™κοντα τέσσαρα- ή [ο]ΰν βα-

σ(ι)λ(εία) μου, τ(ήν) παράκλησ(ιν) αυτών προσδεξαμ(έν)η, έχει θέλ[η]μα καί 

διορίζετ(αι) σοι | 1 3 ώςάν παραδώσεις πρδ(ς) τ(ήν) είρημ(ένψ) σεβασμίαν μον(ήν) 

τοϋ αγίου καί εύαγγελιστοΰ Ίω(άνν)ου τοΰ Θεολόγ(ου) τ(ούς) δηλω\1ίθέντ(ας) 

παροίκ(ους) έπί το> κατέχ(ειν) αντ(ονς) καί λαμβάν(ειν) έξ αύτ(ών) τ(ούς) έν 

αυτή μοναχ(ονς) τδ ρηθ(εν) τέλος καί τά από τοντ(ων) \15 ανήκοντα αύτ(ή) λοιπά 

παροικικά δίκαια, μή ευρίσκοντας επί τή κατοχή τούτ(ων) π(α)ρά τίνος διασεισμδν 

| 1 6 ή διενόχλησ(ιν) αίανδί\τινα' καίπο'ιησ(ον) κ(α)τ(ά) τόν παρόντ(α) όρισμόν, αν 

καί άντίστρε[ψον] πρδ(ς) αντ(ούς) δή τ(ούς) μοναχ(ούς) | Ι Τ δι' άσφάλειαν f 

μη(νϊ) Σεπτ(εμβ)ρ(ίω), (ίνδιχτιώνος) ε' f 
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1 κυρ A D : κϋρι MM || 2 Τζυράπη» A D : Τονραπψ MM \ 6 κατασπέηειν : κατααπερεϊν MM [| 8 ουδέν 

εχοναιν : ούδί εχουΟιν MM | ουδέν πείθονται : ουδέ πείθονται MM || 10 δηλωθεΐσ(αν) [μονήν] : όηλωθεί[σαι> 

σεβασμίαν μονήν] MM | Νεοχώριν : Νεοχώριον MM | [Λαγ]οπατου : Λαγωπατίου MM | 'Ρεπανίδιν : 'Ρεπα-

νίδων MM || 11 και εις το A D : καί τό MM | r/ò μέρος] A MM : τ[ϋ μέ]ρ(ος) D |, 12 ή [ο]ίν βασιλεία : 

ή βασιλεία MM : ή /γοΰ]ν βασιλεία D '] 15 αύτ(ή) : αΰτοϊς MM D παοοικικά A D : παροικιακά MM | 

16 ποίηβον A D : ποιήύεις AIM ] 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. —'£2ς ελέχθη ανω

τέρω (βλ. σελ. 143 κέ.), αί μαρτυρίαι περί τών κτήσεων τής μονής ΙΙάτμου έν Λήμνω είναι 

ενίοτε αόριστοι καί ελλιπείς. 

Τήν χρονολόγησιν τοΰ εκδιδομένου ένταΰθα όρισμοΰ διευκολύνουν : α' ) ή μνεία τοΰ προ 

κ α ι ρ υ ϋ δονκος καί άπογραφέως τής Λήμνου Τζυράπη" β' ) τδ γεγονός δτι ό άπολύων τδ έγ

γραφον τοΰτο αυτοκράτωρ ήτο ό έπί Τζυράπη παραχωρήσας είς τήν μονήν Πάτμου γήν τής Λήμνου 

καί πάροικους τοΰ δημοσίου- γ ' ) τ ό μηνολόγιον καί ή γενική έμφάνισις τοϋ έγγραφου. 

Τδ μηνολόγιον έχει γραφή, ώς ορθώς παρετήρησεν δ D ö l g e r (Patmos, σελ. 358, 369), 

διά χειρός 'Ανδρόνικου τοΰ Β'. 

Είναι βέβαιον δτι ό Κωνσταντίνος Τζυράπης διετέλει δονξ καί κεφαλή τής Λήμνου κατά τά 

τά έτη 1303-1305, συμφώνως προς τά πορίσματα προσφάτων ερευνών (βλ. Actes de Lavra,, 

τόμ. Β', άρ. 95, 96, 99 καί 100).— Ώ ς άπέδειξεν ό Σβορώνος (βλ. ανωτέρω, σελ. 144 κέ. ) 

ό Τζυράπης τδν Όκτώβριον τοΰ 1319 εύρίσκετο είς Κωνσταντινούπολη, κεφαλή δέ τής Λήμνου 

διετέλει ό Θεόδωρος δ Παδυάτης (Actes de Lavra, άρ. 106). 

Κατά ταϋτα, ή φράσις τοϋ εκδιδομένου όρισμοΰ δτι ό Τζυράπης, διετελέσας δουξ καί κεφαλή 

τής Λήμνου (στ. 3 κέ.), είχε παραδώσει γήν καί πάροικους εις τήν μονήν Πάτμου προ καιρόν, 

σημοάνει προφανώς δτι τδ έγγραφον τοΰτο απελύθη ί κ α ν ό ν χ ρ ό ν ο ν μετά τήν άποχώρησιν 

τοΰ Τζυράπη έκ Λήμνου (δπερ δέν αντελήφθη ό D ö l g e r , ενΟ' άνωτ.). 

Τδ έκδιδόμενον έ'γγραφον φέρει τήν χρονολογικήν ένδειξιν μηνί Σεπτεμβρίω, ίνδικτιώνος ε'. 

Ό άπολύων τοΰτο αυτοκράτωρ είναι ό Ανδρόνικος ό Β', ό όποιος, κατά τό έγγραφον, ήτο αυτο

κράτωρ καί καθ' ήν έποχήν ό Τζυράπης ήτο δονξ καί άπογραφενς της Λήμνου (ήτοι. ώς είδομεν, 

κατά τά έ'τη 1303- 1305). Έ π ί 'Ανδρόνικου τοΰ Β', μετά τδ 1303 - 1305, δύο έτη συμπίπτουν 

προς Σεπτέμβριον, ίνδικτιώνος e' : τό 1306 καί τό 1321. 

Επειδή ή ύπδ τοΰ Τζυράπη γενομένη (μεταξύ τών ετών 1303-1305, προφανώς) παράδοσις 

γαιών τής Λήμνου εις τήν μονήν τής Πάτμου αναφέρεται έν τώ έκδιδομένω εγγράφω ώς γενο-

μένν) προ καιρόν, ήτοι πρδ πολλών ετών, νομίζομεν δτι αποκλείεται νά έγράφη τοΰτο τό 1306. 

Διό καί προκρίνομεν τό έτος 1321. 

ΣΧΟΛΙΑ. — 1. Ή άπόλυσις τοΰ εκδιδομένου όρισμοΰ ΐσως δέν είναι άσχετος προς τόν 

πίνο,κα πατριαρχικών κτημάτων τής Λήμνου (MM, τόμ. Α', σελ. 95, έν οίς καί κτήσεις είς 

Πτέριν, κλπ.), δστις, κατά τόν D a r r o u z è s (Registre synodal, σελ. 36 καί 286-287) , 

κατεστρώθη μετά τόν Φεβρουάριον τοΰ 1321. 

2. (στ. 1 ) : ό 'Ιωάννης Βάλσαμων.— Ούτος άνήκεν ασφαλώς είς τήν όμώνυμον οίκογένειαν, 
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τής οποίας πολλά μέλη κατέχουν ανώτερα αξιώματα, ώς ό ανωτέρω μνημονευθείς Κωνσταντίνος 

Βάλσαμων (άρ. 21) καί ό έν Κώ δουξ Γε6>ργιος Βάλσαμων (άρ. 42). 

3. (στ. 2) : ό Τζνράπης. — '£2ς ορθώς διέγνωσε πρώτος ό O s t r o g o r s k y (Féoda

lité, σελ. 277), έπί τή βάσει ανεκδότου έγγραφου τής μονής Χιλανδαρίου, ούτος ώνομάζετο Κων

σταντίνος Τζυραπης καί ουχί Νικόλαος [Τζυράκης], ώς είχεν υποθέσει δ D ö l g e r (Patmos, 

σελ. 369). — Ai περαιτέρω έρευναι τών εκδοτών τοϋ αρχείου τής μονής Λαύρας καθώρισαν όρθά-

τερον, ώς ελέχθη ανωτέρω, τδν ακριβή χρόνον καθ' αν ούτος διετέλει δονξ τής Λήμνου.— ' Η ιδιό

χειρος αύτοϋ υπογραφή είς έγγραφον τής Λαύρας (Actes de Lavra, άρ. 99) φέρει σαφώς τόν 

τόνον είς τήν παραλήγουσαν : Τζυράπης ( καί ουχί Τζυραπής). 

4. (στ. 3) : παραδέδωκε [ό Τζυράπης] γήν και δημοσιακούς πάροικους.— Ό εκδιδόμενος 

όρισμδς εις τό σημεϊον τοΰτο είναι λίαν ασαφής καί αόριστος : δέν καθορίζει ούτε ποΰ έκειντο αϊ 

παραδοθεΐσαι κτήσεις, οϋτε αν ύπήρχεν ήδη μετόχιον τής Πάτμου έν Λήμνφ. 
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πρόσταγμα (στ. 13) Αύγουστος, ίνδ. η' 

[1340] 

Ό αυτοκράτωρ συνιστά είς τδν μητροπολίτην Χίου δπως ή [έν Χίω] μονή τοΰ αποστόλου 

Θωμά παραδοθή είς τους μοναχούς τής Πάτμου, είς ους καί ανήκει, δυνάμει προγενεστέρου προσ

τάγματος τοΰ αύτοϋ αύτοκράτορος. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΙΙΕΡΙΓΡΑΦΗ.— Πρωτότνπον (άρχεϊον Μονής, άρ. 73). Χάρτης, χρώμα

τος ύπολεύκου προς τδ καστανόχρουν. Διαστάσεις σωζόμενου τμήματος : 0,160 Χ 0,213. Γε

γραμμένη επιφάνεια : 0,12 Χ 0,19. Περιθώριον αριστερά (0,022). Τό δεξιόν έχει εκπέσει. Με

λάνη : α') καστανόχρους ή τοϋ κειμένου- β') διά κινναβάρεως τό μηνολόγιον (στ. 14). Γραφή ΙΔ' 

αιώνος.— Γλώσσα περιέχουσα καί τύπους τής καθομιλουμένης.— 'Ορθογραφία. Όλίγαι συντμήσεις. 

"Ιχνη δύο καθέτων καί μιας οριζόντιας διπλώσεωί (αρχικώς αϊ κάθετοι διπλώσεις ήσαν τρεις).— 

Διατήρησις μετρία, είς τό σφζόμενον τμήμα : ένιαχοΰ σητόβρωτον καί έφθαρμένον έκ τής διπλώ-

σεωί. Έ κ τής δεξιάς πλευράς έχει εκπέσει τμήμα τοΰ έγγραφου, ίσον πρδς τό εν τέταρτον αύτοΰ, 

άποκοπέν κατά μήκος της τρίτης καθέτου διπλώσεως. Ώ ς είκάζομεν, αρχικώς τό έγγραφον θα 

είχε πλάτος (0,21 -f- 0,075 = ) 0,285.— Τό έγγραφον είχε κολληΟή μεταγενεστέρως έπί χάρτου. 

Κατχ τό 1969 έγένετο άποκόλλησις τοΰ χάρτου τούτου καί ολική συντήρησις τοΰ εγγράφου. 

Τοιουτοτρόπως κατέστη δυνατόν νά φανοΰν τά έπί τοΰ χάρτου τοϋ έγγραφου ύδατογραφήματα 

(Β r i q u e t , άρ. 7373 : Σιέννα 1335 - 1341 ). 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α μεταγενέστερα έπί τοΰ χάρτου συντηρήσεως : α') (χειρ Φλωρίδου) γράμμα 

βα σιλικόν (ελλιπές) \ 'Ανδρόνικου ίσως τοϋ πρεσβυτέρου' β') (χειρ Σακκελίωνος) αρ. 73. 

ΕΚΔΟΣΙΣ. —MM, σελ. 259, άρ. 114. — D ö l g e r , Facsimiles, άρ. 50 (στ. 1-3 καί 12-14). 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — D ö l g e r , Regesten, άρ. 2845. — Τ ο ΰ α ύ τ ο ϋ , Patrnos, σελ. 370-371. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ·—Ό αυτοκράτωρ απευθύνεται προς τόν μητροπολίτην Χίου (στ. 1 ) . — 

'Επειδή ή εν Πάτμω μονή ευρίσκεται εις άκραν, προσφάτως δέ περιήλθεν είς δυσχερή θέσιν, μή 

δυναμένη να έξεύρη τα προς συντήρησιν των έν αυτή μοναχών, άπολέσασα προς τούτοις νπο τής 

ανωμαλίας τ&ν καιρών τα κτήματα καί μετόχια της, διά τοΰτο πρέπει νά έξευρεθοΰν μέσα πρδς 

συντήρησιν της (στ. 1 - 6 ) . — Προς τοΰτο ό αυτοκράτωρ προ χρόνων είχε παραχωρήσει είς αυτήν 

διά προστάγματος τήν [έν Χίω] μονήν τοϋ αποστόλου Θωμά (στ. 6 - 8 ) . — Ό αυτοκράτωρ πλη

ροφορείται δτι τοΰτο δέν έπραγματοποιήθη, ώς ώριζε τδ σχετικόν πρόσταγμα καί εκφράζει 

τήν έκπληξίν του διά τοΰτο (στ. 8 - 10).— Έ ν τούτοις επαναλαμβάνει τήν έπιθυμίαν του καί ορί

ζει δπως ό μ^τροκολίττίς έπιτρέψη είς τους μοναχούς της Πάτμου νά κατέχουν τήν εν λόγ<}> μονήν, 
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καταβάλλοντες τό κανονικον είς τήν μητρόπολιν Χίου (στ. 10- 13).— Άφοϋ ένεργήση τά δέοντα 

ό μητροπολίτης, οφείλει νά επιστρέψη τδ παρόν πρόσταγμα εις τους μοναχούς δι' άσφάλειαν 

(στ. 13 - 14).— Μηνολόγιον. 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.— Πρόσταγμα τοΰ αύτοκράτορος [Ανδρόνικου τοΰ Β'] 

(στ. 7), δυνάμει τοΰ όποιου παρεχωρεϊτο προ χρόνων είς τους μοναχούς τής Πάτμου τό [έν Χίω] 

μοναστήριον τοΰ αποστόλου Θωμά. Δέν διεσώθη. 'Απελύθη προφανώς ολίγον μετά τό 1328 καί 

καί οπωσδήποτε πρό τοΰ 1340 ( D ö l g e r , Regesten, άρ. 2844: vor 1340). 

f Ίερώτατε μ(ητ)ροπολίτα Χίου καί ύπέρτιμε· οΐαθ(α) δτι ή νήσος ή Πάτμος 

εύρί[σκεται κειμένη] | 2 είς ακραν, ενι δε έν αύτ(ή) καί ή σε(βασμί)α μονή, ή 

εις δνομα τιμωμ(έν)η τοϋ άγ(ίον) άποστόλ(ου) καί εύα[γγελιστοϋ 'Ιωάννου, καί δτι 

ήλθεν] |3 άρτί(ως) είς στενοχωρίαν ή τοιαύτ(η) σε(βασμί)α μονή τ(ών) προς 

ζωάρκιαν καί κυβέρνησιν τ(ών) έν [αυτή μοναχών, έπεί άπώ]\'λεσεν ύπδ τής ανω

μαλίας τοϋ καιρού τά προσόντ(α) αύτ(ή) μετόχια καί κτήματ(α)· δια [τοΰτο ύπέ-

μνησεν ήμϊν] | 5 δτι ευρίσκεται εις ακραν καί διό άπώλεσεν, ώς εϊρηται, τά προσόν

τα) αύτ(ή) κτήματ(α) [καί μετόχια . . .] \6 έχουσι στενοχωρίαν οι έν αύτ(ή) 

μοναχοί, πρέπον ενι Ινα γένηται εις αύτ(ούς) κυβέρν[ησίς τις· διό καί] |7 διέκριν(εν) 

ή βασιλ(εία) μου πρδ χρόνων καί [έ]δόθη πρδ(ς) αύτ(ούς), δια προστάγματ(ος), 

τδ έν [τή νήσω τή Χίω] | 8 μοναστήριον τοϋ άγ(ίον) άποστόλ(ον) Θωμά, iva κατέ-

χωσιναύτό είς κυβέρνησιν αύτ[ών έπεί δε έγνώ]\*ρισεν ή βασιλ(εία) μου δ[τι] ούδεν 

ενεργείται τοΰτο οϋτ[ω]ς, καθώς διωρίσατο ή βασιλ(εία) [μον, Ινα κατέχηται] 

|1 0 παρ' αύτ(ών), καί σχεδόν ούδ(έν) ήγήσατο τούτο αληθές ή βασιλ(εία) μου' δμως 

έχει θέλη[μα ή βασιλ(εία) μου καί διο]\ηρίζεται Ινα έάση[ς] τ(ούς) είρημέν(ους) 

μοναχούς καί κατέχωσι τδ διαληφθέν μοναστή[ριον είς μετόχων] |1 2 αύτ(ών), καθώς 

διωρίσατο ή βασιλ(εία) μου, διδώσι δέ καί τδ ανήκον κανοτικ(δν) δίκ[αιον τής 

υπό] |1 3 σε άγιωτάτ(ης) μ(ητ)ροπόλ(εως)· καί γενέσθω καθώς διορίζεται ή βασι-

λ(εία) μου δια τοϋ π[αρόντος προστάγματος], | u δ καί άντιστραφήτω πρδ(ς) αύ-

τ(ούς) δι' άσφάλ(ειαν) f 

μη(νΐ) Αν(γού)στ(ω), (ίνδιχτιώνος) η' f 

1 /2 εύρί[σκεται κειμένη] είς ακραν : ευρίσκεται ] είς ακραν MM : εύρί[ακεται έν στενοχώρια ?] είς ακραν 

D || 2 'Ιωάννου, καί άτι ήλθεν] : 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου, καί οτι ήλθεν] MM : 'Ιωάννου τοΰ θεολόγου- ήλθεν 

οϋν] D || 3 ζωάρκιαν : ζωάρκειαν MM : [ζω]άρκαν D | εν [αυτή μοναχών, έπεί άπώ]λεσεν : êv [afafi μονα

χών, επειδή άπώ]λεαεν MM : εν [αυτή ενασκούμενων μοναχών, επειδή άπώ]λεσεν D || 4 διά [τοΰτο ύπέμνησεν 

ήμϊν] οτι : δια οτι MM || 5 [καί μετόχια...] : [καί τούτον ένεκεν] MM || 6 κυβέρν[ησίς τις· διό καί] : 

κυβέρν[ησις. όθεν] MM || 7/8 το έν [τή νήσω τή Χίω] μοναστήριον : έν μοναστήριον MM || 8/9 έπεί 

δε εγνώ]ριαεν : νϋν δέ έγνώ]ρισεν MM || 9 οϋτως : ούτω MM || 11 μοναστήρ[ιον είς μετόχιον] : μοναστή-
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[ριον ώς ίδιον κτήμα] MM |' 12 διδώσι A D : δίόωσι MAI | χανοτικύν (rode . xavavtxòv) Λ D : κανονικύν 

MM II δίκ[αιον τΐ]ς υπό] tìi : δί[καιον τη κατά] ai MM D || 13 άγιωτάτης μητροπόλεως : άγιωτάτΐ} μητρο-

πόλει MM D | π[αρόντος προστάγματος] : [παρόντος πιττακίου αυτής] MM : [παρόντος αυτής προστάγμα

τος] D || 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

Δ1ΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.— 'Αξίζει νά μνημονευθή τδ δτι ή ολική άποκόλλησις 

τοΰ χάρτου συντηρήσεως έκ τοΰ νώτου τοΰ έγγραφου (ή όποια καί επέτρεψε τήν συντήρησιν 

αύτοϋ), εφερεν είς φώς τδ ύδατόσημον τοΰ χάρτου τοΰ εκδιδομένου εγγράφου. Τοΰτο, ώς ελέχθη, 

ανήκει είς τά ετη 1335 - 1341. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ.—Ό εκδιδόμενος ορισμός φέρει τήν χρονολογικήν ένδει-

ξιν : μψι Αύγονστω, ίνοικτιώνος η'. 

Τήν χρονολόγησιν τοΰ όρισμοΰ διευκολύνουν : α') τό ύδατόσημον β') τύ μηνολόγιον, το 

όποιον έγράφη διά χειρός 'Ανδρόνικου τοϋ Γ'· γ ' ) ή μνεία μητροπολίτου έν Χίω. Ώ ς γνωστόν, 

ή εκκλησία τής Χίου ανεδείχθη άπ' ευθείας είς μητρόπολιν, αμέσως μετά τήν γενουατικήν κατοχήν 

(1329) υπό 'Ανδρόνικου τοΰ Γ' (βλ. L a u r e n t , Église, E', 1, σελ. 534) .— Είς τήν βασι-

λείαν τοΰ 'Ανδρόνικου τοΰ Γ' εν μόνον έτος συμπίπτει προς η' ίνδικτιώνα, τό 1340. Κατά ταΰτα 

ό εκδιδόμενος ορισμός απελύθη τδν Αυγουστον τοΰ 1340. 

Πλείονα περί τοΰ μετοχίου τούτου βλ. Είσαγ<υγή, σελ. *108- *109. — Περί τοΰ δρου ύπέρτι-

μος κζί πανυπέρτιμος βλ. ανωτέρω, σελ. 123. 



45. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 

βασιλικό» (στ. 1) Νοέμβριος, ίνδ. [ φ ' ; ] 

ορισμός (στ. 20) [1448;] 

Οι άρχοντες κεφαλάδες της Λ-ήμνον, προς ους απευθύνεται το ϊγγραφον, λαμβάνουν έντολήν 

δπως μεριμνήσουν υπέρ τοϋ οικονόμου τοϋ [έν Λήμνω] μετοχίου της μονής Πάτμου Μεθοδίου 

καΐ των οριακών διαφορών του προς τους μοναχούς [τοϋ έν Λήμνω μετοχίου] της [αγιορείτικης] 

μονής της Λαύρας. Έ ν συνεχεία ορίζεται όπως ό έν λόγω Μεθόδιος λαμβάνη εφ' δρου ζωής τα πέν

τε νομίσματα, τα όποϊα καταβάλλουν εις το δημόσιον τρεις πάροικοι (άνθρωποι), κατονομαζό

μενοι έν τω εγγράφω, οι όποιοι κατέχουν ποτιστικούς κήπους (εαωθύρια ύτΐόπωτα), ανήκοντας 

πρότερον εις την μονήν Πάτμου. 

ΠΑΡΑΔΟΧΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. — Πβωτότνπον (πρβλ. σχόλια) (άρχεϊον Μονής, άρ. 106).— 

Χάρτης, χρώματος ύπολεύκου. Διαστάσεις : 0,28 Χ 0,17. Γεγραμμένη επιφάνεια : 0,14 Χ 0,12. 

Περιθώρια αριστερή (0,03) καί δεξιςί (0,02). — Μελάνη καστανόχρους έξίτηλος. Το έφθαρμένον 

μηνολόγιον, διά της αύτης προς το κείμενον χειρός, ώς και ή άνω αριστερά λέξις βασιλικον (στ. 

1 ).— Γραφή ουχί έπιμεμελημένη, τοϋ ΙΕ' αιώνος. Γλώσσα καθομιλουμένη τοϋ ΙΕ' αιώνος. 'Ορθο

γραφία. Τονισμός ορθός. Όλίγαι συντμήσεις. — Πολλαί όριζόντιαι διπλώσεις. — Διατήρησις με

τρία : έξίτηλον, σητόβρωτον ò τελευταίος στίχος λίαν εφθαρμένος. — Tè έγγραφον έκολλήθν) με

ταγενεστέρως επί χάρτου συντηρήσεως" διό και δέν είναι δυνατόν να διαπιστωθη αν ό χάρτης τοϋ 

εγγράφου φέρη ύδατόσημα. 

Κάτωθι τοϋ τελευταίου στίχου, εις το μέσον, κηρίνη σφραγίς, διαμέτρου 0,02, κεκαλυμμένη 

ύπο τετραγώνου τεμαχίου χάρτου (εκάστη πλευρά τούτου 0,025). Ή σφραγίς απεικονίζει δικέφα-

λον άετ&ν μέ άναπεπταμένας τάς πτέρυγας αύτοΰ. 

ΕΚΛ02ΙΣ.— MM, σελ. 258-259, άρ. 113. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.—D ö Ι g e r, Patmos, σελ. 358-359, 370.— D ö l g e r - W i r t h, Rege

sten, άρ. 3555 (ένθα το έ'γγραφον χαρακτηρίζεται ώς πλαστόν). 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ-— "Ανω αριστερά ή Ινδειξις : βασιλικον (στ. 1 ). — "Αρχεται μέ τήν 

προσφώνησιν προς τους άποδέκτας : "Αρχοντες κεφαλάδες της Λήμνου· έν συνεχεία δε καθιστοί 

εις τούτους γνωστόν δτι ό οικονόμος τοϋ έν Λήμνω μετοχίου της Πάτμου Μεθόδιος άνέφερεν (ανέ

φερε μας) δτι πρόκειται να προβη είς διευθέτησιν οριακών διαφορών μετά των μοναχών [τοϋ έν 

Λήμνω μετοχίου] της [αγιορείτικης] μονής της Λαύρας (στ. 2 - 6 ) . — Εις τους άποδέκτας τοϋ 

εγγράφου συνιστάται δπως εξετάσουν έπιτοπίως καΐ διευθετήσουν τήν διαφοράν, άποκαθιστώντες 

αυτόν [=τον Μεθόδιον] εις το δίκαιον τον (στ. 6 - 8 ) . — Ούτος επέδειξε, και θα προσκόμιση 

και εις αυτούς, πρακτικον απογραφέων δσα τοΰτο διαλαμβάνει, ας τά έχη [ό Μεθόδιος] άνευ 
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όχλήσϊων (στ. 8 - H ).— Προς τούτοις, ό μοναχός Μεθόδιος άνέφερεν δτι τρεις πάροικοι (άνθρω

ποι, τών οποίων παρατίθενται και τα ονόματα) κατέχουν [έν Λήμνω] ποτιστικούς κήπους (εαω

θύρια νπόπωτα), μετά δένδρων, ανήκοντας πρότερον εις τήν μονήν Πάτμου, δι' ους καί καταβάλ-

λουν εις το δημόσιον συνολικώς πέντε νομίσματα. Ό Μεθόδιος παρεκάλεσεν δπως τα νομίσματα 

ταΰτα είσπράττωνται παρ* αύτοϋ (στ. 11 - 1 7 ) . — Δ ι α τοϋ παρόντος όρισμοΰ παραχωροΰνται 

(ενεργετονμεν) τά πέντε ταϋτα νομίσματα εις τον Μεθόδιον, ίνα είσπράττη ταΰτα έφ' ôpou ζωής, 

μετά δε τον θάνατον του, θα είσπράττωνται ταϋτα και πάλιν ύπο τοϋ δημοσίου (στ. 17 - 20).— 

Ό πορών ορισμός να έπιστραφη εις τον Μεθόδιον (στ. 20 - 21 ).—Μηνολόγιον (στ. 21).— Κη-

ρίνη σφραγίς. 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ-— Πρακτικό» απογραφέων (στ. 9) περί τών ορίων τών 

κτήσεων τοϋ έν Λήμνω μετοχίου της Πάτμου. Δέν διεσώθη και δέν δυνάμεθα εκ της αορίστου 

ταύτης μαρτυρίας να προσδιορίσωμεν πότε περίπου συνετάχθη τοϋτο. 

Βασιλ(ικόν) 

Ι2 ΐ "Αρχοντες κεφαλάδες της Λήμνου· ό έν μοναχοϊς οικονόμος |·' κϋρ Με

θόδιος τον μετοχίου της σεβασμί(ας) μονής της βα\"σιλεί(ας) μου τοϋ άγ(ίου) 

άποστόλ(ον) και εύαγγελιστον Ίω(άννου) τον Θεολόγ(ου), της | 5 èv τη Πάτμω 

νήσω, ανέφερε μας δσα έχει να ποίηση |fi είς διόρθωσιν αύτοϋ μετά τ(ών) Λαν-

ριωτών δια τοϋτο |7 Ιδήτε το νμεϊς αύτοϋ τοπικώς καί διορθώσατε το καθ(ώς) 

| 8 πρέπει και περιθάλψετε τον είς το δίκαιον του' ενε[φ]ά\9νισ[ε] και πρακτικον 

τ(ών) άπογραφέ(ων), όποιον θέλετε Ιδεϊν και \10 ύμείς- και [ε]ϊ τι διαλαμβάνει, 

ας το έχει ανενόχλητους \u και κατά το άκέραιον ετι ανέφερε μ(ας) και πώς αν-

(θρωπ)οι τρεις, Ι1- δ τε Πισιάνος, Μανόλ(ης) τον Γεωργού καί Μιχαήλ δ Οΰ[γκρος] 

\η κρατοϋσιν εσωθνρια νπόπωτα μετά δένδρων, της μον(ής) |1 4 δντα πρότ(ε)ρ(ον), 

είς â καί τελοϋσιν είς τ[ο] δημόσιον (νομίσματα) πέντε, |1 5 ή(γουν) Μανουήλ ό Γεονρ-

γ(ου) (νομίσματα) τρία, ό Πισιάνος (νόμισμα) εν και Μιχαήλ |1 β ό Οϋγκρος (νό

μισμα) εν καί παρεκάλεσεν ίνα εύεργετηθή | 1 7 ταϋτα τα πέντε (νομίσματα) εις το 

λαμβάνειν αυτός· ενεργετονμεν j 1 8 ταϋτα ovv [ha] τα λαμβάνει επί ζωής τον καί 

μόνον Ι19μετά δε τον θά[να]τον αύτοϋ, πάλιν να ενι τοϋ δημοσίου, \'JU καθώς είαι κ[αί 

ν]ϋν τον δε παρόντα όρισμόν μου ά[ν]τ[ι]\ηατρέψατε π[ρο]ς αυτόν 

μηνί Νοε(μβ)ρ(ίω), ( Ινδικτιωνος ) [ιβ' ; ]^s ff J 

1 βασιλικον : Βασιλικού MM || 3 κΰρ : κϋρις MM |] 10 ri τι διαλαμβάνει : ει τοϋτο λαμβάνει MM '] 12 Ilt-

σιάνος : Πεσιανος MM |Ι 13 εσαίθύρια : έσωγύρια MM || 14 νομίο'ματα : νομίσματα ντιέρπνρα MM || 15 νομί

σματα : νομίσματα ύπέρπυρα MM ]| 17 νομίσματα : ΰπίρπνρα νομίσματα MM || 18 ταΰτα oëv ; τοι'ννν MM || 

21 Ινδικτιώνος [ιβ';]*/* : ίνοικτιίανος . . f Λ1Λ1 || 

41 
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Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΛΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 

ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.— Το ίγγραφον τοϋτο ανήκει είς τά σπανιώτερα εϊδη βυζαντινών 

έγγραφων. ΑΕ ΐδιομορφίαι του παρέχουν πολλά προβλήματα, τινά τών όποιων δέν έχουν εισέτι 

έπιλυθή μετ' ασφαλείας. 

α' ) Το εγγραφον εις τήν άνω αριστερά φαν φέρει (διά της αύτης χειρός της γραψάσης το κεί-

μενον καί το μηνολόγιον) τήν έ'νδειξιν : βασιλικον (στ. 1 ) , εντός τοϋ κειμένου δε χαρα

κτηρίζεται ώς ορισμός (στ. 2 0 ) . Μέχρι τοΰδε ήτο γνωστόν, δτι τήν ένδειξη βααιλικον έ"φερον 

συνήθως έγγραφα εξωτερικής πολιτικής, Ιπιστολαί τοϋ αύτοκράτορος προς ξένους ηγεμόνας (άλ

λως σάκραι, γραφαί, γράμματα, άνηγραφαΐ ή βασιλικά - imperiale).--Έπί της εξωτερικής των 

επιφανείας α'ι διπλ(.>ματικα'ι έπιστολαί Ιφερον συχνάκις τήν Ιπιγραφήν : Βασιλικοί' [. . .] είς 

τον [. . . ] (βλ. D ö 1 g ο r, Kodikcllo.i, σελ. 35 ) ' . 

β' ) Το μ η ν ο λ ό γ ι ο ν έχει γραφή διά της αύτης χειρός της γραψάσης το όλον εγγραφον, 

αποτελεί δε συνέχειαν καί κατακλείδα τοϋ κειμένου, γεγραμμένον διά τών αυτών προς το κεί-

μενον γραμμάτων καί ουχί διά μονοκονδυλιάς. Ό D ö l g e r (Patmos, σελ. 358) ανακριβώς 

εγραψεν δτι, έκτος της υπογραφής, ελλείπει άπο τα εγγραφον καί το μηνολόγιον. Βεβαίως δέν 

υπάρχει το διά κινναβάρεως καί δι' ευμεγεθών γραμμάτων γραφόμενον μηνολόγιον, άλλ' αϊ χρο

νολογικά» ενδείξεις υπάρχουν (μψι Νοεμβρίω, Ινδικτιώνος. .. )• έχει φθαρή μόνον το σημεϊον ένθα 

εκείτο ό αριθμός της ίνδικτιώνος. 

γ ' ) Κάτωθι τοϋ κειμένου είναι έντετυπωμένη κηρίνη σ φ ρ α γ ί ς , κεκαλυμμένη διά τεμαχίου 

χάρτου, ε'ικονίζουσα δικέφαλον άετόν. Τοιαύτην σφραγίδα έ'θετον οί δεσπόται ( D ö l g e r , Schatz

kammer, σελ. 79) είς έγγραφα προοριζόμενα διά ξένους ηγεμόνας, κατά τον D ö l g e r (εΐ'θ' 

άνωτ.). Οί αυτοκράτορες καί είς τάς κηρίνας σφραγίδας των απεικονίζονται, ώς και είς τάς υπο

λοίπους, ολόσωμοι, κλπ. 

δ ' ) Ή γ λ ώ σ σ α τοϋ εγγράφου είναι απλή, πλησιάζουσα προς τήν καθομιλουμένην της 

εποχής. 

ε' ) *Αν καί το εγγραφον χαρακτηρίζεται εντός τοϋ κειμένου ώς ορισμός (στ. 20 ), το σ χ ή μ α 

τοϋ χάρτου, επί τοϋ οποίου Ιγράφη τοϋτο, δέν είναι το τοϋ πλαγίου ορθογωνίου, ώς ήτο, κατά 

κανόνα, το σχήμα τοϋ χάρτου Ι φ ' οδ Ιγράφοντο οί ορισμοί ή προστάγμτα. Ή τοιαύτη παρέκ-

1. "Ας σημειωθή δτι εις πρακτικον παραδόσεως κτήσεων της Λέρου είς τόν μοναχόν Χριστόδουλαν (μη 

σωζόμενον έν πρωτοτυπώ), τοϋ έτους 1089 (βλ. τόμ. Β', άρ. 52), παρεμβάλλεται το κείμενον έγγραφου "Αννης 

της Δαλασσηνής, τοϋ κειμένου δε τούτου προηγείται ή ένδειξις βα(σιλικον) (στ. 17). 'Εντός τοϋ κειμένου τοϋ έγ

γραφου τοϋτο ονομάζεται πρόσταξις (στ.40).—Ή έπί τοϋ έγγραφου τούτου ένδειξις βαβιλικον δέν είναι άσχετος 

προς το γεγονός ότι, δυνάμει είδικοϋ χρυσοβούλλου (Μλείιάς Γ', 6, &ίδ. Leib, τόμ. Λ', σελ. 121), ή "Αννα ή 

Δαλασσηνή ήτο πράγματι αυτοκράτωρ καί κατ' άκολουθίαν εϊχε το προνόμιον να ά-ολύη καί βασιλικά. 'Αλλ' 

είς τήν περίπτωσιν ταύτην δέν πρόκειται περί επιστολής προς ξένον ηγεμόνα.—Είς άλλο ίγγραφον τής "Αννης 

Δαλασσηνής, ό άντιγραφεύς σημειοΐ : το ΐαον τοϋ βασιλικού πιττακίον, αντί Άεσποινικοΰ (εντός τοϋ κει

μένου το ίγγραφον ονομάζεται, ωσαύτως, πρόσταξις, στ. 264)· πρβλ. κατωτέρω, άρ. 49, στ. 253 (βλ. καί Β ρ α-

ν ο ύ σ η , Κεκνρωμένη Συλλογή, σελ. 102-103).— Τα παραδείγματα ταϋτα προσεπιβεβαιοϋν 8σα εκτίθενται 

κατωτέρω. 
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κλισις άπο τον κανόνα δέν είναι, βεβαίως μοναδική, τά ανάλογα δμως παραδείγματα είναι μάλ

λον σπάνια. Πρβλ. π.χ. D ö l g e r , Schatzkammer, άρ. 17 [ = Actes de Lavra, άρ. 107], άρ. 19, 

άρ. 26. — Τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ , Facsimiles, άρ. 52. 

Έ π ί τη βάσει τών ανωτέρω διαπιστώσεων (μηνολόγιον, σφραγίς, απλή γλώσσα ', κλπ. ) 

ό D ö l g e r (Patmos, σελ. 358 και 370) διετύπωσεν επιφυλάξεις καί απεφάνθη δτι δέν πρόκει

ται περί αυτοκρατορικού έγγραφου, άλλα περί προστάγματος μεταγενεστέρας εποχής. Βραδύ-

τερον, είς το υπό Dölger καί Wirth παρασκευασθέν τελευταϊον τεϋχος τών Regesten (άρ. 

3555) το εγγραφον χαρακτηρίζεται ανεπιφυλάκτως πλαστον (Fälschung) : πάντα τά ανωτέρω 

στοιχεία (ή γλώσσα, καί κυρίως ή ασυνήθης σφραγίς), μαρτυρούν, κατά τους Dölger καί Wirth, 

δτι δέν πρόκειται ούτε περί μεταγενεστέρου αντιγράφου, άλλα περί πεποιημένου έγγραφου. 

ΟΊ MM θεωρούν το εγγραφον αύτοκρατορικον (praeoeptum imperatorie), εκδίδουν τοϋτο 

άχρονολόγητον, παραθέτουν δέ έν τέλει (σελ. 259) τήν άποψιν τοϋ Φλωρίδου Οτι τοϋτο «έ'στι 

τών τελευταίων Παλαιολόγων καί πιθανώς 'Ιωάννου τοϋ Τ' ή αύτοϋ τοϋ Κωνσταντίνου». 

Τα έ'γγραφον τοϋτο, ανήκον, ώς ελέχθη, καί ώς προς τά εξωτερικά γνωρίσματα αύτοϋ (βα

σιλικά', μηνολόγιον, σφραγίς, κλπ.) καί ώς προς το περιεχόμενον καί ώς προς τήν γλώσσαν, 

εις τά σπανιώτερα είδη βυζαντινών έγγραφων, ήτο δύσκολον να προσδιορισθή άκριβέστερον (ποία 

ή έκδοϋσα τοϋτο αρχή, πότε εξεδόθη κλπ.), διότι μέχρι πρό Ttvoç ήτο μοναδικον είς το είδος του. 

Σήμερον εϊμεθα είς θέσιν να γνωρίζωμεν δτι ή αυτή έκδοϋσα αρχή, κατά το αυτό περίπου χρονι-

κον διάστημα, έχει απολύσει ωσαύτως Ιν τουλάχιστον παρόμοιον εγγραφον. 

Πράγματι, ό πατήρ L a u r e n t (Le dernier gouverneur byzantin de Constantinople: 

Démétrius Paléologue Métochite, grand stratopMarque, έν REB 15, 1957, σελ. 196-206) 

έξέδωκεν εκ βατικανοΰ κωδικός σύντομον εγγραφον (σελ. 197 - 198), το όποιον παρουσιάζει 

πολλά κοινά σημεία προς τόν έκδιδόμενον ένταΰθα δρισμον τοϋ πατμιακοϋ αρχείου. Ό συγγραφεύς 

ασχολείται μέ προσωπογραφικά ζητήματα, δέν υπεισέρχεται εις θέματα βυζαντινής διπλωματικής, 

παρέχει δμως πολλά άλλα χρήσιμα στοιχεία. 

Το εγγραφον (αντίγραφαν) τοϋ βατικανοΰ κωδικός (Vat. Gr. 1557) φέρει ωσαύτως άνω 

αριστερά τήν Ινδειξιν Βααιλικόν, άρχεται δέ μέ τήν προσφώνησιν προς τον άποδέκτην (Μεγάλε 

πριμμικήριε κΰρ Δημήτριε Παλαιολόγε Μετοχίτα), εις δν καθίστανται γνωσταί ληφθεΐσαι απο

φάσεις υπέρ Κοντοστεφάνου τινός, είς τον όποιον παρέχεται αΰξησις εισοδημάτων καί παραχωροΰν-

ται [πάροικοι] έξκουσσατοι, ευρισκόμενοι εις τήν νήσον [Λ ή μ ν ο ν, ώς ορθώς διέγνωσε καί 

άπέδειξεν ό Laurent]. Έ ν τέλει ή χρονολογική έ'νδειξις μψι μαρτίω καί ουδέν έτερον. Ό άντιγρα-

φεύς δέν ήδυνήθη να ανάγνωση τήν ίνδικτιώνα, ουδέν αναφέρει δέ περί σφραγϊδος, ήτις, καθ' 

ήμας, ήτο όμοια της τοϋ πατμιακοϋ εγγράφου. 

Συμφώνως προς τα πειστικά πορίσματα τοϋ Laurent, ό άπευθύνων το ανωτέρω εγγραφον 

προς τήν καθολικήν κεφαλήν της νήσου Λήμνου Δημήτριον τον Μετο·/ίτην είναι ό δεσπότης 

1. Είς τοιαύτην γλώσσαν δέν συνετάσσοντο συνήθως ειμή μόνον έγγραφα προς ξένους ηγεμόνας, καί τοϋτο 

μάλλον σπανίως. Ό D ö l g e r (Byz. Diplomatile, σελ. 292 κέ. ) έξέδωκε βραδύτερον έν συνεργασία μετά τοϋ 

Babinger, έπιστολήν (βααιλικόν) τοϋ αύτοκράτορος 'Ιωάννου Η' Παλαιολόγου προς τον Βεζύρην Σαρατζάπεϊ, 

συντεταγμένην εις γλώσσαν καθομιλουμένην, χωρίς να αμφισβήτηση διά τον λόγον τοΰτον τήν γνησιότητα τοϋ 

ίγγράφον. 
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Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Π α λ α ι ο λ ό γ ο ς , ό όποιος Ικυβέρνα τήν Λήμνον (κατά τον Laurent) άπο 

τοϋ 1425 μέχρι τοϋ 1449 ι. 

Τά δύο ταΰτα έ'γγραφα, το πατμιακον καί το τοϋ βατικανοΰ κωδικός, παρουσιάζουν πολλά 
κοινά σημεία : 

α' ) Διπλωματικά γνωρίσματα : βασιλικόν, μηνολόγιον κλπ. 

β' ) Ώ ς προς το περιεχόμενον : 1 ) απευθύνονται αμφότερα είς αξιωματούχους της νήσου 

Λήμνου καί 2) αναφέρονται εις το αυτό περίπου θέμα, μετά τίνων παραλλαγών : τήν παραχο'ίρη-

σιν εισοδημάτων τοϋ δημοσίου είς ίδιώτας (τοϋτο πιθανόν να είναι καί συμπτωματικόν). 

γ' ) Ώ ς προς τήν όρολογίαν καί άλλας εκφράσεις : ανέφερε (βατικ., στ. 1 ) - ανέφερε μας 

(πατμ., στ. 5), ενεργετονμεν (βατ., στ. 5, 8) - ενεργετονμεν (πατμ., στ. 17), άνελλ.ιπώς και 

άννστερήτως κατά το άκέραιον (βατ., στ. 7 ) - άνενοχλήτιος και κατά το άκέραων (πατμ., στ. 

1 0 - 1 1 ) . Το κείμενον τοϋ βατικανοΰ κωδικός είναι κατά τι λογιώτερον, περιέχει όμως καί δημω-

δεστέρους τύπους : ίνα εχτ) «αϊ τους [. . .] εξκουσσάτονς [...], καθώς τονς είχε καί ό πάππος 

αύτοϋ, κ.ά. 

δ' ) Ώ ς προκύπτει έκ της μελέτης τοϋ περιεχομένου των, ό Δημήτριος Παλαιολόγος απευ

θύνει τά δύο ταϋτα Ιγγραφα προς αξιωματούχους της Λήμνου ευρισκόμενος μ α κ ρ ά ν μέντής νή

σου, άλλ' είς τόπον προσιτόν, ένθα μετέβαινον οί ενδιαφερόμενοι είς συνάντησίν του : [ό Κοντο-

στέφανος] ήλβεν ε ν τ α ν θ α και ανέφερε. . . (βατ., στ. 11 )' ό μοναχός Μεθόδιος ανέφερε μας (στ, 

5.)- Ιδητε το νμεΐς αντον τοπικώς (στ, 7). "Εχο.> τήν γνώμην δτι ό Δημήτριος Παλαιο

λόγος εύρίσκετο έν Κωνσταντινουπόλει, δτε απέλυσε τά δύο ταΰτα έγγραφα, καί ουχί έν Λήμνω, 

ώς εικάζει ό Laurent, προκειμένου περί τοϋ έγγραφου προς τον Μετοχίτην. 

ε' ) Ό Δημήτριος Παλαιολόγος εις αμφότερα τά έγγραφα χρησιμοποιεί την εκφρασιν τ<]ς 

βασιλείας μον (βατ., στ. 15 - πατμ., στ. 3 - 4 ) , άλλα δέν υπογράφει ιδιοχείρως ώς δεσπότης 

(τοιαύτην ύπογραφήν, αν υπήρχε, δέν ήτο δυνατόν νά παράλειψη ό άντιγραφεύς τοϋ βατικανοΰ 

κωδικός). 

Ταΰτα πάντα πείθουν, νομίζω, δτι τά δύο έγγραφα έχουν άπολυθή ύπο τοΰ Δημητρίου Παλαιο

λόγου (ό οποίος έκυβέρνα τήν Λήμνον κατά μακρά διαστήματα άπό τοϋ 1428/9 μέχρι τοϋ 1448), 

ε'ις έποχήν καθ' ην ούτος, ευρισκόμενος έν Κωνσταντινουπόλει, απολύει, δι' ειδικούς λόγους, τά 

έγγραφα ταϋτα μέ τήν ενδειξιν βασιλικόν, ό ΐδιος όμως αποφεύγει νά υπογράψη ώς δεσπότης. 

'Αλλά το πατμιακον εγγραφον περιέχει καί έτερον σημχντικον στοιχεϊον : έν αυτό) ό Δη

μήτριος ΙΙαλαιολόγος χαρακτηρίζει τήν έν Πάτμω μονήν άγιου Ιωάννου τοΰ Θεολόγου (ή οποία 

βεβαίως εκείτο μακράν της Λήμνου — ουδέποτε δέ ό δεσπότης Δημήτριος είχε δικαιοδοσίαν τινά 

έπ' αυτής) ώς σεβασμίαν μονήν της βασύ,ε.ίας μον (στ. 3 - 4). Τήν φράσιν ταύτην έδικαιοΰτο νά 

γράψη μ ό ν ο ν ό αυτοκράτωρ. Τοϋτο σημαίνει οτι ό Δημήτριος Παλαιολόγος, άπολύων τό έγ-

1. Νεώτεραι ερευναι προσδιώρισαν άκριβέστερον ότι ό Δημήτριος Παλαιολόγος έκυβέρνα τήν Αήμνυν άπό 

τοΰ 1428/9. 'Από τοϋ 1437 μέχρι τοΰ έτους 1440 ό Δημήτριος μετέσχε των εργασιών της Συνόδου Φλωρεντίας -

Φερράρας. Έπανακάμψας εις Κωνσταντινούπλιν, ετέθη Ιπί κεφαλής κτήσεων τοϋ Ευξείνου Πόντου. Ή Λήμνος 

παρεχωρήθη αύτω και πάλιν μετά τον Όκτώβριον τοΰ 1445, εύρίσκετο δέ ΰπο τήν δικαιοδοσίαν του καί κατά τά 

έτη 1447 καί 1448 (βλ. F e r j a n i i t f , Despotii, σελ. 122 κέ.— O i k o n o m i d è s , A êtes de Dionysiou, σελ. 

153, 157-138). 
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γραφον, τοϋτο, θεωρεί εαυτόν α υ τ ο κ ρ ά τ ο ρ α . 'Αλλ' ουδέποτε, ώς γνωστόν, ό Δημήτριος 8ιε-

τέλεσεν αυτοκράτωρ τοΰ Βυζαντίου. 

"Οτε συνεζητοϋντο εις το σεμινάριον τοΰ Κέντρου Βυζαντινών 'Ερευνών τά προβλήματα τών 

πατμιακών έγγράφο>ν (πρβλ. Εισαγωγή, σελ. *142), ό συνάδελφος Ν. Οίκονομίδης (ό όποιος 

κατ' έκείνην τήν έποχήν παρεσκεύαζε τήν διπλωματικήν έ'κδοσιν τών εγγράφων της μονής Διο

νυσίου, έ'νθα και έγγραφα τοΰ Δημητρίου Παλαιολόγου, καί σχετικά σχόλια), είχε προβή εις άνα-

κοίνωσιν (άνέκδοτον εισέτι) περί τοΰ εκδιδομένου ένταΰθα όρισμοΰ τοΰ πατμιακοϋ αρχείου. Καίτοι 

ήγνό« τήν ΰπαρξιν τοΰ αντιστοίχου βασιλικού τοΰ εκδοθέντος ύπο τοΰ Laurent (καί δσα εκ τής 

συγκριτικής μελέτης τών δύο παρομοίων έγγραφων έπεσημάναμεν ανωτέρω), είχε καταλήξει είς 

ανάλογα συμπεράσματα περί τοΰ άπολύσαντος το πατμιακον εγγραφον. Κυρίως διηρεύνησε καί 

προσδιώρισε τον χ ρ ό ν ο ν καθ' ον απελύθη το πατμιακον εγγραφον. Συνοψίζω κατωτέρω τά 

κύρια πορίσματα τοΰ Οίκονομίδη : 

Tè εγγραφον τής Πάτμου εξεδόθη ύπο δεσπότου (βλ. σφραγίδα) δ ι ά λ ο γ α ρ ι α σ μ ο ν 

τ ή ς α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ ι κ ή ς α ρ χ ή ς (βλ. λ. βασιλικόν). Τοϋτο ήτο δυνατόν νά συμβή μόνον 

έάν ό δεσπότης εύρίσκετο έν Κωνσταντινουπόλει, καθ' ην στιγμήν δέν ύπήρχεν αυτοκράτωρ έπί 

τοΰ θρόνου, καί δή κατά μήνα Νοέμβριον μιας διψήφιου ίνδικτιώνος [κατά τον Οίκονομίδην τά 

υπολείμματα τών γραμμάτων τοϋ έφθαρμένου μηνολογίου ύποδηλοΰν διψήφιον ίνδικτιώνα]. Τοϋτο 

συνέβη μόνον μ ε τ ά τον θάνατον Ιωάννου τοΰ Η' (31 'Οκτωβρίου 1448) καί π ρ ο τής άφίξεως 

τοΰ Κωνσταντίνου ΙΑ' εις Κωνσταντινούπολη (12 Μαρτίου 1449). Κατά το διάστημα τοϋτο, 

έκ τών τέκνων τοΰ Μανουήλ τοΰ Β', μόνον ό Δημήτριος καί ό Θωμάς εύρίσκοντο είς τήν βασι-

λεύουσαν. Έ φ ' δσον δμως πρόκειται περί θεμάτων τής Λήμνου, φυσικόν είναι νά ΰποθέσωμεν 

δτι έκδοτης τοϋ βασιλικού εϊναι ό Δημήτριος. Ούτος έφιλοδόξει τότε νά καταλάβη καί τον θρόνον, 

άλλ' άφ' ενός δέν έτόλμα νά ΰπογρά^ δι' αύτοκρατορικοΰ μηνολογίου (διά κινναβάρεως), άφ' 

έτερου δέ δέν έπεθύμει καί νά υπογράψη απλώς ώς δεσπότης. Διό καί έπεκύρωσε το εγγραφον 

μόνον διά τής σφραγίδας του. 

Κατά ταΰτα, το πατμιακον εγγραφον απελύθη ύπο Δημητρίου Ιίαλαιολόγου τον Νοέμβριον 

τοΰ 1448, το δέ έφθαρμένον έν τέλει μηνολόγιον αύτοϋ δύναται μετά βεβαιότητος νά συμπληρω-

θή : μηνΐ νοεμβρίω, ινδικτιοη'ος [ιβ']• 

Ή χρονολόγησις τοΰ βασιλικόν τοΰ Δημητρίου Ιίαλαιολόγου υπέρ τοΰ Κοντοστεφάνου, πα

ρέχει πλείονα προβλήματα. Καί τοϋτο διότι δέν δυνάμεθα νά καθορίσωμεν μετ* ασφαλείας τήν στα-

διο&ρομίαν τοϋ, προς αν απευθύνεται, ποιμμικιρίου Δημητρίου Παλαιολόγου τοϋ Μετοχίτον. "Οσα 

έπ' αύτοϋ γράψει ό L a u r e n t (ëvd' άνωτ.) καί επαναλαμβάνει ó G u i l l a n d (έν Variorum 

Reprints, άρ. XV, σελ. 7, καί έν Recherches sur les institutions byzantines, τόμ. Λ', σελ. 

320 καί 512) χρήζουν περαιτέρω διερευνήσεως. 

Συνοψίζοντες τ α ανωτέρω, καταλήγομεν είς τά ακόλουθα συμπεράσματα : α' ) δυνάμεθα μετ ' 

ασφαλείας νά άποφανθώμεν δτι ό άπολύσας τά δύο βασιλικά προς αξιωματούχους τής Λήμνου 

εϊνοα ό δεσπότης Δημήτριος Παλαιολόγος· β ' )τά έγγραφα ταΰτα εγράφησαν έ ν Κ ω ν σ τ α ν 

τ ι ν ο υ π ό λ ε ι , είς χρονικήν τίνα περίοδον (ή είς δύο διαφορετικάς περιόδους), καθ' ήν (ή καθ' 

άς) ό Δημήτριος Παλαιολόγος είχε τήν δυνατότητα νά υποκαθιστά τον αυτοκράτορα. Ό Ν. Οί

κονομίδης προέτεινεν ίκανοποιητικήν λύσιν διά τήν χρονολόγησιν τοΰ πατμιακοϋ έγγραφου. Ή 

δπο:ρξις δμως καί άλλου παρομοίου εγγράφου, το όποιον παραδίδει ό βατικανος κώδιξ, οδηγεί 
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είς τήν σκέψιν Οτι 'ίσως νά υπάρχουν καί άλλα χρονικά διαστήματα, καθ' & ό Δημήτριος Παλαιο

λόγος ήδύνατο νά άπολύση έ'γγραφα μέ τήν ενδειξιν βασιλικόν. 'Οπότε αμφότερα τά γνωστά βασι

λικά πιθανόν νά άναχθοΰν είς άλλην χρονολογίαν ή νά άποδειχθή ότι ανήκουν είς δύο διαφορετικάς 

χρονολογίας. Έ π ' αύτοϋ ίσως έπανέλθωμεν άλλοτε καί άλλαχοΰ. 

'Οπωσδήποτε, δσα διεπιστώσαμεν ή έπεσημάναμεν ανωτέρω, άγουν εις γενικώτερά τίνα 

συμπεράσματα, άφορώντα εις θέματα βυζαντινής διπλωματικής. 

Μέχρι τοΰδε έπιστεύετο, ώς ελέχθη, δτι τήν έ'νδειξιν βασιλικόν έφερον κυρίως, αν μη απο

κλειστικώς, έγγραφα αυτοκρατόρων, απευθυνόμενα προς ξένους ηγεμόνας. 'Αλλ' ε'ίδομεν ανω

τέρω, δτι τ ρ ί α τουλάχιστον έ'γγραφα (οί δύο ορισμοί τοΰ Δημητρίου Παλαιολόγου καί ή πρόσ

ταξις τής "Αννης Δαλασσηνής, ανωτέρω, σελ. 322, σημ. 1 ) φέρουν τήν έ'νδειξιν βασιλικόν, καίτοι 

αναφέρονται ε'ις έσωτερικάς υποθέσεις καί απευθύνονται εις βυζαντινούς αξιωματούχους. Τά 

έ'γγραφα δμως ταΰτα μέ τήν ενδειξιν βασιλικόν απολύονται, έν προκειμένω, ύπο μελών τής αυτο

κρατορικής οικογενείας, τά όποια, έν δεδομένη στιγμή, άσκοΰν (ή φιλοδοξοΰν νά ασκήσουν) καθή

κοντα αύτοκράτορος. 

ΣΧΟΛΙΑ.— 1. (στ. 2) : άρχοντες κεφαλάδες.— Ή κατά πληθυντικον προσφώνησις μαρτυ

ρεί 8τι κατά τήν έποχήν ταύτην δέν ήτο μόνον μία ή κεφαλή (εις κεφαλατικεύων) τής νήσου Λή

μνου. 'Υπεράνω τών κεφαλάδων τούτων ϊστατο, προφανώς, ή καθολική κεφαλή, τήν οποίαν μνη

μονεύει το εγγραφον τοΰ βατικανοΰ κωδικός (σελ. 198, στ. 1 7 - 1 8 ) . 

2. (στ. 3 - 5) : κϋρ Μεθόδιος τοϋ μετοχίου τής σεβάσμιας μονής [. •.] τής εν τή Πάτμφ.— 

Ό έν λόγω μοναχός δέν είναι γνωστός άλλαχόθεν. Το περί ού ό λόγος μετόχιον δέν γνωρίζομεν 

ποϋ ακριβώς εκείτο. Έπισημαίνομεν πάντως, δτι, μεσοΰντος τοΰ ΙΕ' αιώνος, ή μονή Πάτμου διε-

τήρει εισέτι έν Λήμνω έστω καί έν μετόχιον (πρβλ. Εισαγωγή, σελ. *110). Το μετόχιον τοϋτο 

κατείχε, πιθανώτατα, καί ύπολογίσιμον κτηματικήν περιουσίαν, ή οποία συνώρευε προς τάς έν 

τη νήσω κτήσεις τών Λαυριωτών, είχε δέ καταγραφή καί εις ποακτικον απογραφέων (στ. 9). 

'Αλλ' ή περαιτέρω μνεία άλλων κτημάτων, τά όποια χαρακτηρίζονται ώς τής μονής όντα πρότερον 

(στ. 13 - 14), μαρτυρεί δτι ή μονή είχεν άλλοτε περισσοτέρας κτήσεις έν Λήμνω. 

3. (στ. 11) : άνθρωποι τρεις, δ τε Πισιάνος, Μανόλης τον Γεωργού και Μιχαήλ 6 Ονγκρος.— 

'Υπό τόν δρον άνθρωποι νοοΰνται ένταΰθα, ώς καί άλλαχοΰ, οί πάροικοι. 'Αξίζει νά σημειωθή δτι 

είς εγγραφον τοΰ Βατοπεδίου, τοΰ έτους 1462, γίνεται παράλληλος χρήσις τών δρων άνθρωποι 

καί πάροικοι (βλ. O i k o n o m i d è s , Actes de Dionysiou, σελ. 158). — Έ κ τών κατονο

μαζομένων τριών ανθρώπων, ό δεύτερος, είς μέν τον στ. 12 γράφεται Μανόλης, είς δέ τόν στ. 15 

Μανονήλ. Είναι, υποθέτω, έκ τών παλαιοτέρων παραδειγμάτων τής διπλοτυπίας τοΰ ονόματος. 

4 . (στ. 13) : έσοΛύρια (εσωγνρια παρά MM) νπόπωτα.— Είναι τά άλλως λεγόμενα ενθν-

ρια περιβόλια, έν αντιδιαστολή προς τά εξώθυρα ή εξωχώρια, τά κείμενα είς τήν περιφέρειαν μιας 

κοινότητος, ενός οίκισμοΰ. Πρβλ. L e m e r 1 e, Histoire agraire, 2, σελ. 260. 

5. (στ. 17 κέ. ) : ευεργέτου μεν ταϋτα oëv [τά πέντε νομίσματα] iva τά λαμβάνχι επί ζωής 

τον καί μόνον, κλπ.— Τά πέντε ταΰτα νομίσματα παραχωροΰνται είς τον Μεθόδων εφ' δρου ζωής 

(έν είδει προνοίας, μέ τήν άρχικήν σημασίαν τοΰ δρου), άλλα θά επανέλθουν εις το δημόσιον μετά 

τον θάνατον του. Τοιούτος δρος ετίθετο συχνάκις είς παρόμοιας περιπτώσεις. 



46. ΠΙΤΤΑΚΙΟΝ ΑΛΕΞΙΟΥ Α' ΤΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ 

βασιλικόν πιττάκιον (στ. 326) 'Ιούνιος, ίνδ. ι 

πιττάκιον (στ. 33.3) [1087] 

Ό αυτοκράτωρ εντέλλεται δπωε το χρυσόβουλλον, δυνάμει τοϋ όποιου παρεχωροΰντο εις 

τον Χριστόδουλον δύο προάατεια τής Λέρου (Παρθένιον καί Τεμένια), το ήμισυ τοΰ εκεϊ κάστρου 

τοΰ Παντελίου, ώς καί ή νήσος Λειψώ, καταστρωθή zie το σεκρετον τών οίκειακών. 

Δι' έτερου πιττακίου (τοΰ αύτοΰ περιεχομένου) εντέλλεται δπως τα αυτό χρυσόβουλλον κατα

στρωθή καί είς τά σεκρετον τον γενικού'. 

Προσέτι διατάσσει δπως παραδοθούν είς τον Χριστόδουλον κεκυρωμένα αντίγραφα τοΰ πιττα

κίου έκ τών αντιστοίχων σεκρέτων, Ινθα κατεστρώθη τοϋτο. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.— Α. Κεκυρωμένον ονλλογιχον άντίγραφον τοϋ τέλους τον 

ΙΑ' fi τών άρχων τοϋ IB' αιώνος (άρχεϊον Μονής, άρ. 50). Τό έκδιδόμενον πιττάκιον παραδίδε

ται sic τό μακρόν είλητάριον τής εν Πάτμφ μονής, το όποιον έπεκυρο>θη παρά τοΰ αξιωματούχου 

Γεωργίου τοϋ Πλευρή τό 1099 ή 1114 (περί τούτου βλ. ανωτέρω, άρ. 5, σελ. 41). 'Ολίγα ορθο

γραφικά σφάλματα. — Τό πιττάκιον έχει αντιγραφή, ένδέκατον κατά σειράν, καταλαμβάνει 

δέ τους στίχους 326-338 (βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , Κεκυρωμένη συλλογή, σελ. 105-106).—- Τοΰ 

κειμένου προηγείται ή φράσις : f το Ισον τοϋ καταπεμφθέντος τιμίον καί προσκννητοϋ f...] 

πιττάκιον καί καταστρωθεντος είς το σεκρετον τών οίκειακών [. . .] (στ. 326 - 327) καί έπονται 

(στ. 335 -338) τέσσαρες ύπογραφαί αξιωματούχων τοΰ σεκρέτου τούτου. 

Περί τών έπί τοϋ νώτου ση μ ε ι ω μ ά τ ων τής κεκυρωμένης συλλογής βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , 

Collection authentiquée, σελ. 336 κέ. 

Περί τών σ η μ ε ι ω μ ά τ ω ν έπί τοΰ χάρτου συντηρήσεως βλ. άνωτέροο, σελ. 41. 

Β. Άπλοϋν άντίγραφον τον ΙΑ' αιώνος (άρχεϊον Μονής, άρ. 63).— Χάρτης, χρώματος ύπο-

λεύκου προς το καστανόχουν. Διαστάσεις: 0,48x0,36. Γεγραμμένη επιφάνεια : 0,47x0,35. Περι

θώρια αριστερή (0,005) καί δεξιά (0,005).— Μελάνη καστανόχρους, ένιαχοΰ έξίτηλος. Γραφή 

ένθυμίζουσα τήν τής αυτοκρατορικής γραμματείας τοΰ τέλους τοΰ ΙΑ' αιώνος. Αϊ ύπογραφαί 

τών αξιωματούχων διά τής αυτής προς το κείμενον χειρός καί μελάνης.— 'Ορθογραφία. Τονισμός 

κατίί το πλείστον ορθός.—• Ιίολλαί όριζόντιαι διπλώσεις.— Διατήρησις καλή : ολίγαι φθοραί 

είς τήν άριστεράν πλευράν, σχισμαί τίνες. 

Προ τοΰ κειμένου ή φράσις : f το Ισον τοϋ [. . . ] είς τα σεκρετον τον γενικού... (στ. 1 - 2 ) . 

Μετά τό κείμενον (στ. 11 - 15) έπονται πέντε ύπογραφαί αξιωματούχων τοϋ σεκρέτου τούτου. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοΰ νώτου, μεταγενέστερα: α') παλαιον (IB'- ΙΓ' α ι . ) : ϊσ(ον) βα-

1. Ή κατάστρωσις είς το σεκρετον τον γενικού ορίζεται εις το άντίγραφον Β. 
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(σιλικον) πιττ(ακίου) π(ερΙ) τον καταστρωθ(ή)ν(αι) το χρν(σόβονλ)λ(ον) τ(ής) Λειψώ, τ(ής) 

Φαρμ(ακονς), τ(ών) δύο προ(α)στ(είων) τής Λερον καί τ(οϋ) ήμί(σεος) τ(ον) Παν[τελίου]. — 

β') πιττάκιον βασιλικόν περί Λειψον, Παρθενίου ( ΙΘ' αι. ). 

ΕΚΛΟΣΙΣ. — MM, σελ. 29, άρ. 9 (αγνοείται το άντίγραφον Β) . 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — D ö 1 g e r, Regesten, άρ. 1142. — Τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ , Patmos, σελ. 360.— 

Β ρ α ν ο ύ σ η , Κεκυρωμενη συλλογή, σελ. 105 κε. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ.— Άντίγραφον πιττακίου καταστρωθέντος είς τό σεκρετον τών οίκεια

κών (στ. 326 - 327 ).— Ό αυτοκράτωρ παρεχώρησεν είς τόν μοναχόν Χριστόδουλον τον Λατρη-

vòv κατά πλήρη κυριότητα τήν νήσον Λειψώ καί έκ τής νήσου Λέρου τά προάστεια ΙΙαρθένιον καί 

Τεμένια καί το ήμισυ τοΰ κάστρου τοΰ Παντελίου μετά πάσης αυτών τής πεpιoχήc καί τών κτή

σεων, απέλυσε δέ καί σχετικδν χρυσόβουλλον, διαλαμβάνον λεπτομερέστερον τά ανωτέρω (στ. 

328 - 332 ).— Διά τοΰ παρόντος ό αυτοκράτωρ εντέλλεται δπως το έν λόγω χρυσόβουλλον κατα-

στρωθή εις τά χαρτιά τοΰ σεκρέτου τών οίκειακών, γίνουν δέ καί αντίγραφα τοΰ πιττακίου τούτου, 

υπογεγραμμένα ύπο αξιωματούχων τοΰ σεκρέτου, καί παραδοθούν ταΰτα είς τον Χριστόδουλον εις 

άσφάλειαν (στ. 332 - 334).— Μηνολόγιον (στ. 334).— Ύπογραφαί τεσσάρων αξιωματούχων τοϋ 

σεκρέτου τών οίκειακών (στ. 335-338) . 

Είς το άντίγραφον Β κατάστρωσις τοΰ αύτοϋ πιττακίου εις το σεκρετον τοΰ γενικού (στ. 1 -

10).— Μηνολόγιον (στ. 10).— Ύπογραφαί πέντε αξιωματούχων τοΰ σεκρετον τοϋ γενικού (στ. 

11-15) . 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.— α') χρνσόβονλλος λόγος 'Αλεξίου Α' τοϋ Κομνηνοΰ 

(στ. 331), δυνάμει τοΰ όποιου ό αυτοκράτωρ παρεχώρει είς τόν Χριστόδουλον [καί τήν υπ' 

αύτοϋ ίδρυθεϊσαν έν Κω μονήν της Θεοτόκου] τήν νήσον Λειψώ, προάστεια τής Λέρου, το 

ήμισυ τοΰ έκεϊ κάστρου Παντελίου. Το εγγραφον τοϋτο σώζεται καί ταυτίζεται προς το ανωτέρω 

εκδοθέν (σελ. 40 κέ. ) ύπ' άρ. 5 χρυσόβουλλον, τοΰ Μαΐου 1087. 

β') "Ισα τοϋ εκδιδομένου πιττακίου, κυρωθέντα είς τό σεκρετον τών οίκειακών καί παρα

δοθέντα είς τόν Χριστόδουλον (στ. 333-334) . Ταΰτα δέν διεσώθησαν έν πρωτοτυπώ, άλλ' έξ 

αυτών προέρχεται το ανωτέρω περιγραφέν άντίγραφον Α. 

γ' ) "Ισα τοϋ αύτοϋ πιττακίου, κυρωθέντα είς το σεκρετον τοΰ γενικού καί παραδοθέντα 

είς τόν Χριστόδουλον (άντίγραφον Β, στ. 9 - 10). Ταΰτα δέν διεσώθησαν έν πρωτοτυπώ, άλλ' έξ 

αυτών προέρχεται τό άντίγραφον Β. 

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ — Το αύτοκρατορικον πιττάκιον εστάλη εις αμφότερα τα σέκρετα μέ τήν έντολήν δπως ταϋτα 

παραδώσουν καί είς τον Χριστόδουλον κεκυρωμένα αντίγραφα. Τα σωζόμενα έν Ιίάτμω έγγραφα είναι αντίγραφα 

τών παραδοθέντων είς τον Χριστόδουλον αντιγράφων : το έν προήρχετο άπο το σεκρετον τών οίκειακών (Α), το 

έτερον δέ άπο τό σεκρετον τοϋ γενικού (Β). Διαφέρουν μόνον ώς προς τον τίτλον καί ώς προς τάς ύπογραφάς 

τών έπικυρούντων ëv έκαστον άντίγραφον αξιωματούχων τοϋ αντιστοίχου σεκρέτου : 
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Α 

f Tò ίσον τοϋ κα(τα)πεμφθ(έν)τ(ος) τψ(ίον) και προ(σ)κννητ(οϋ) βασι-

(λικον) πιττ(ακίον) και καταστρωθ(έν)τ(ος) είς τ(ο) σέκ(ρε)τ(ον) τών οίκεια-

κ(ών), κ(α)τά |3 2 ' τον Ίούν(ιον) μή(να) τ(ής) παρον(σης) δεκάτ(ης) ϊνδικτιώνο(ς) 

τον και περι(έ)χ(ον)τ(ος) οντ(ως) f 

|)28 γ 'jj βασιλεί(α) μ(ον) έδωρήσατο κατά τελεία» και άναψαίρετον δεσπο-

τ(είαν) τώ (μον)αχ(ώ) Χριστοδονλ(ω) καί ήσυχαστή τώ Λα\η9τρηνώ, τό τε νη

σίδων τήν Λειψώ εξ ολοκλήρου, καθώς εστί, καί το προάστειον τα Παρθένιον καί 

τό τφοάστειον | 3 8 0 τα Τεμένεια καί τό ήμισυ τοϋ κάστρου τον Παντελείου, τα εν 

τή νήσω Λέρω και αμφω τνγχάνοντ(α), μετά πάσης αύ\3Λτ(ών) τ(ής) περιοχ(ής) 

καί διακρατήσεως· και χρνσόβουλλ(ον) λόγον αντ(ώ) επεβράβευσε, διεξιόντα κατ(ά) 

μέρος τα Ι332 περί τοντ(ων) οΙκονομηθ(έν)τα τε και διορισθ(έν)τ(α) ά[ρι]δηλότ(ε)-

ρ(ον) και σαφέστερον και κελεύει ύμϊν επελθ(εΐν) το(ν) τοιοϋτον χρυ\3Άσόβονλ-

λ(ον) λό(γον) και κατ(α)στρώσαι εν τοις τών νφ' νμ(ας) σεκρέτ(ων) χαρτ(ίοις)· 

ποιήσαι δε και Ισα τον παρόντο(ς) πιττ(ακίον) και ν\3Β*πογράιραι εν αντοΐς μετά 

τών νφ' νμ(ας) σεκρετικ(ών) και δονναι αντ(ώ) είς άσφάλ(ειαν)' μψί Ίουνίω, 

(Ινδικτιώνος) δεκάτ(ης) f 

|8 3 5 f θεόκτιστος (πρωτο)βεστάρχ(ης), κριτ(ής) καί διενεργών έν χ(ώ) σε-

κ(ρέ)τ(ω) τών οίκειακ(ών) ό Ενλαμπ[ής] f 

|33β f ,Ιω(άννης) βέστης καί βα(οιλικος) νοτ(ά)ρ(ιος) τον σεκ(ρέ)τ(ον) τών 

οίκειακ(ών) ό Καριαν(ί)τ(ης) f 

1337 γ Ίω(άννης) βέστης καί βασι(λικος) νοτ(ά)ρ(ιος) τών οΐκειακ(ών) ό Βι-

τζντζι(κος) [;] f 

j 3 3 8 f Baaifaioc βα(σιλικος) νοτ(ά)ρ(ιος) τοϋ σεκ(ρέ)τ(ου) τών ο'ικειακ(ών) 

ό Αίχμάλαπ(ος) f 

Apud MM titulus brevior : 7*ò ìaov τοϋ βασιλικού «al προακννητοΰ πιττακίου τον καταπεμφΟίντος είς 

τό σεκρετον των οίκειακών xal χαταοτρωθέντος εν αίτφ κατά τον Ίούνιον μήνα τής παρούαης δεκάτης ΙνΟι-

κτιώνος, τοϋ καί αεριέχοντος οϋτως f | | 336 βασιλικός νοτάριος Α : πρωτονοτάριος MM || 337 Βιτζντζικος [;] 

Α : Μιτζύτζιχος MM || 338 βασιλικός νοτάριος Α : πρωτονοτάριος MM || 

Β 

ff Tò Ισ]ον τοϋ καταπεμψθ(έν)το(ς) τιμ(ίου) καί προακννητοΰ βασιλικού 

πιττ(ακίον) είς το σέκ(ρε)τ(ον) τοΰ γε(νικ)ον τον καί κατα\*[στρωθέντος] εν 

αντώ κατά τον Ίούνιον μήνα τ(ής) δεκάτ(ης) ίνδ(ικτιώνος), καί π(ερι)έχοντο(ς) 

οϋτως f 
['Ακολουθεί το αυτό κείμενον τοϋ πιττακίου [f Ή βασιλεία μου εδωρήαατο... μέχρι καί ίνδικτιώνος 

δεκάτης, στ. 3 -10" είς τον τελευταϊον στίχον : δοϋναι τω μοναχώ είς άαφάλειαν, αντί δονναι αντώ 

είς ά.). 'Υπό το κείμενον, δια της αύτης χειρός, αί ύπογραφαί :] 

42 
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[π f Βασίλειος μάγιστρο(ς), βέστης, κριτ(ής) τον βήλου καί γε(νικος) ô Χαλ-

κού(τζης) f 

\u f Θωμάς βεστάρχ(ης), κριτ(ής) τοϋ βήλ(ον) και μ(έ)γ(ας) χ(αρ)τον-

(λά)ρ(ιος) τοϋ σεκ(ρέ)τ(ον) τοϋ γε(νικοϋ) ό Χαλκον(τζης) f 

|1S Κωνσταντίν(ος) δισύπ(α)τ(ος) και μ(έ)γ(ας) χ(αρ)τον(λά)ρ(ιος) τον 

γε(νικοϋ) λογοθ(εσίον) ό Σφο(ν)δνλ(η)ς f 

\l4f . . . . καί χα(ρ)τον(λάριος) τοΰ σεκ(ρέ)τ(ον) τον γε(νικοϋ) λογοθ(εσίον) 

ΟΣ....Ϋ 

|1 5 f Νικήτ(ας) βα(σιλικος) νοτ(ά)ρ(ιος) τον σεκρέτ(ου) τοϋ γε(νικοϋ) λογο-

θ(εσίον) ό Άρβοννοονν(ος) f 
Apud MM omnia desunt. 

ΣΧΟΛΙΑ.— Aià των ύπ" άρ. 46, 47, 48 καί 49 έγγραφων (πιττακϊων ή προστάξεων), ό αυ

τοκράτωρ 'Αλέξιος Α' (άρ. 46, 48) καί ή "Αννα ή Δαλασσηνή (άρ. 47, 49) εντέλλονται δπως κα

ταστρωθούν είς τά οικεία σέκρετα οί ανωτέρω εκδοθέντες ύπ' άρ. 5 καί 6 χρυσόβουλλοι λόγοι, 

διαγραφούν δέ έκ τών σεκρετικών χαρτιών, πρακτικών κλπ. αϊ παραχωρούμεναι διά τών χρυσοβούλ-

λων τούτων κτήσεις καί αϊ βαρύνουσαι ταύτας υποχρεώσεις προς τό δημόσιον. 

Περί τής σημασίας τής διαδικασίας τής καταστρώσεως έγένετο ανωτέρω λόγος (βλ. σελ. 

28 κέ.). Ή μελέτη τοΰ θέματος μέ ήγαγεν εις τήν διαπίστωσιν δτι αϊ καταστρώσεις είς τά διά

φορα σέκρετα δέν ήκολούθουν πάντοτε τήν αυτήν σειράν. — Έ κ τής μελέτης, έξ άλλου, τών έπί 

τοΰ νώτου τών έγγραφων σημειωμάτων διεπίστωσα δτι, κατά τό τελευταϊον τουλάχιστον τέταρτον 

τοΰ ΙΑ' αιώνος, άνωθεν τών συνήθων φράσεων περί καταστρώσεως τοϋ έγγραφου ε'ις διάφορα 

σέκρετα, προηγείται είς τά χρυσόβουλλα μεμονωμένη ή λέξις : f κατεστρώθη f. Τοϋτο έσήμαινεν 

δτι ετίθετο έν ίσχύϊ ό έν λόγω χρυσόβουλλος λόγος. 

Άξιοσημείωτον είναι καί το γεγονός δτι ό υπέρ ού άπελύετο το χρυσόβουλλον, δέν ελάμβανε 

μόνον τό χρυσόβουλλον (έν πρωτοτυπώ καί έν άντιγράφοις), άλλ' έλάμβανεν ωσαύτως καί κεκυρω-

μένα αντίγραφα τών είς τά αντίστοιχα σέκρετα καταστρωθέντων σχετικών πιττακίων ή προστά

ξεων, προς πληρεστέραν άσφάλειαν. 

"Ας σημειωθή δτι ουδέν έκ τών πιττακίων, τών άποσταλέντων υπό τοΰ αύτοκράτορος ή υπό 

"Αννης τής Δαλασσηνής προς κατάστρωσιν είς τά σέκρετα, έσώθη έν πρωτοτυπώ. Τοϋτο δέν είναι 

άνεξήγητον. Διότι, ώς ήτο φυσικόν, τά πρωτότυπα παρέμενον εις τά σέκρετα. Εις τους ενδιαφε

ρομένους (εις τόν Χριστόδουλον έν προκειμένω ) έδίδοντο αντίγραφα τοΰ πρωτοτύπου, κεκυρωμένα 

μέ τάς ύπογραφάς αξιωματούχων τοΰ έν λόγω σεκρέτου, καθ' â ώρίζετο άλλωστε ρητώς έν τφ πιτ-

τακίω. Μόνον &ι τοιούτον άντίγραφον έκ τών χορηγηθέντων ε'ις τον Χριστόδουλον διεσώθη, το 

κατωτέρω έκδιδόμενον ύπ' άρ. 47 εγγραφον. 

Τοϋ ένταΰθα εκδιδομένου ύπ' άρ. 46 έγγραφου περιήλθαν είς ήμας δύο αντίγραφα (αντίγραφα 

τών είς τόν Χριστόδουλον χορηγηθέντων κεκυρωμένων αντιγράφων ) : το Ιν προέρχεται άπο το 

σεκρετον τών οίκειακών, τό δ' έτερον άπό τό σεκρετον τον γενικού λογοθεσίον. Τά ύπ' άρ. 48 καί 

49 είχον καταστρωθή, ώς θά ϊδωμεν, ουχί είς δύο, άλλ' εις τέσσαρα σέκρετα. 

Βλ. συμπληρωματικά ΣΧΟΛΙΑ καί είς τό τέλος τοϋ ύπ' άρ. 49 εγγράφου (σελ. 347 κέ. ). 



47. ΠΙΤΤΑΚΙΟΝ ΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΔΑΑΑΣΣΗΝΗΣ 

δεσποινικόν πιττάκιον (στ. 1) 15 "Ιουνίου, ίνδ. ι' 

πιττάκιον (στ. 13, 15) [1087] 

[ Ή "Αννα ή Δαλασσηνή, μήτηρ τοΰ αύτοκράτορος 'Αλεξίου Α' Κομνηνού] εντέλλεται προς 

τον βασιλικόν νοτάριον δπως κατάστρωση είς τό σεκρετον τοΰ Μυρελαίου τον χρυσόβουλλον λό-

γον τοΰ υίοΰ της, δυνάμει τοΰ όποιου ούτος δωρεΐται είς τόν Χριστόδουλον καί τήν ύπ' αύτοϋ ίδρυ-

θεΐσαν [έν Κω] μονήν τής Θεοτόκου τήν Λειψώ, προάστεια τής Λέρου καί τό ήμισυ τοΰ κάστρου 

τοΰ Παντελίου* προσέτι διατάσσει τούτον δπως μή ζητή τέλος ή πάκτον ή άλλο τι έκ τών δω-

ρηθεισών κτήσεων έν τέλει συνιστά είς αυτόν δπως κατάστρωση τό πιττάκιον τοΰτο είς το ύπ' 

αυτόν σεκρετον, παραδώση δέ είς τον Χριστόδουλον άντίγραφον αύτοϋ, ύπογεγραμμένον ύπο αξιω

ματούχων τοϋ σεκρέτου τοΰ Μυρελαίου. 

ΠΑΡΑΛΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ— Α. Κεκνοωμένον άντίγραφον τοϋ ΙΑ' αιώνος (άρχεϊον 

Μονής, άρ. 48).— Χάρτης, χρώματος ύπολεύκου προς το καστανόχρουν. Διαστάσεις : 0,59 Χ 

0,39. Γεγραμμένη επιφάνεια : 0,46 Χ 0,37. Περιθώρια αριστερή (0,01 ) καί δεξί? (0,01 ).— Με

λάνη : α' ) καστανόχρους ή τοΰ έπιτίτλου" β' ) μαύρη έξίτηλος ή τοΰ κειμένου· γ ' ) διαφόρων άπο-

χρώσίων ή τών ιδιοχείρων υπογραφών τών έπικυρούντων τό άντίγραφον τοΰτο πέντε αξιωμα

τούχων.— Γραφή τής αυτοκρατορικής γραμματείας τοΰ τέλους τοΰ ΙΑ' αιώνος.— 'Ορθογραφία. 

Τονισμός κατά τό πλείστον ορθός. Συντμήσεις αϊ συνήθεις κατά τόν ΙΑ' αιώνα. Πολλαί όριζόντιαι 

διπλώσεις.— Διατήρησις μετρία : ένιαχοΰ σητόβρωτον.— Τό έ'γγραφον έκολλήθη μεταγενεστέ

ρως έπί χάρτου. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α , μεταγενέστερα, έπί τοΰ χάρτου συντηρήσεως: α') f ίσον ßaaih'/iov πιττα

κίου διορίζοντος τήν ε^θερίαν τής Νήσον Ληψώ καί το ήμισυ τοΰ κάστρου του Παντελίου | καί 

τον τόπον τοϋ Παρθενίου (χειρ Φλωρίδου)· β') άντεγοάφη - αρ. 48 (χειρ Σακκελίωνος)' γ') α.α. 

174 (διά μολυβδίδος). 

Β. Κεχνρωμένον σνλλογικον άντίγραφον τοϋ τέλονς τοϋ ΙΑ' ή τών αρχών τοϋ IB' 

αιώνος (άρχεϊον Μονής, άρ. 50). — Τό έκδιδόμενον πιττάκιον παραδίδεται είς τό μακρόν εϊλητά-

ριον τοϋ αρχείου τής έν Πάτμφ μονής, το κυρωθέν υπό Γεωργίου τοϋ Πλευρή το 1099 ή 1114 

(βλ. ανωτέρω, άρ. 5, σελ. 41). Τό πιττάκιον τοΰτο άντεγράφη δωδέκατον κατά σειράν καί κατα

λαμβάνει τους στ. 339-369 (βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , Κεχνρωμένη Συλλογή, σελ. 106). 

Τοϋ κειμένου προηγείται ή φράσις : Το Ισον τοΰ δεσποινικοϋ πιττακίου [. . . ] σεκρετον τοΰ 

Μυρελαίου κλπ., έπονται δέ τοϋ κειμένου πέντε ύπογραφαί (στ. 362 - 369). 

Περί τών σ η μ ε ι ω μ ά τ ω ν έπί τοϋ νώτου βλ. ανωτέρω, άρ. 5, σελ. 41. 

Ε Κ Δ 0 2 Ι 2 — MM, σελ. 32-33, άρ. 11. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.— Β ρ α ν ο ύ σ η , Κεκνραψένη Συλλογή, σελ. 106. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ — Άντίγραφον τοϋ δεαποινικον πιττάκιον, τοΰ καταστρωθέντος εις τό 

σεκρετον τοΰ Μυρελαίου τήν 15 Ιουνίου, ήμέραν Τρίτην, ΐνδικτιώνος δεκάτης (στ. 1 - 2 ) . — Ή 

Άννα ή Δαλασσηνή απευθύνεται προς τόν βασιλικόν νοτάριον : ό αυτοκράτωρ ['Αλέξιος Α' ] 

παρεχώρησε διά χρυσοβούλλου είς τόν μοναχόν Χριστόδουλον τόν Αατρηνόν καί τήν ύπ' αύτοϋ 

[έν Κω] ίδρυθεϊσαν μονήν τής Θεοτόκου, κατά πλήρη κυριότητα, τήν νήσον Λειψώ, δύο προάστεια 

τής Λέρου μετά πασών τών κτήσεων αυτών καί τό ήμισυ τοΰ έν Λέρω κάστρου τοΰ Παντελίου, 

τη συναινέσει καί τής ίδιας (στ. 3 - 5 ).— Δυνάμει προστάξεως τοϋ αύτοκράτορος διεγράφησαν 

αϊ κτήσεις αύται έκ τοΰ μέλλοντος νά καταρτισθή καί παραδοθή είς τό σεκρετον τοΰ Μυρελαίου 

πρακτικού, ώστε νά μή καταγράφωνται πλέον αύται ΰπό τών άναγραφέων, άλλα νά κατέχουν ταύ

τας οί μοναχοί ελευθέρας πάσης φορολογικής ή άλλης υποχρεώσεως, ώς ορίζει καί τό σχετικόν 

χρυσόβουλλον (στ. 5 - 7 ).— Τήν παράδοσιν τούτων είς τους μοναχούς θα διενεργήση ό άνθρω

πος Άννης τής Δαλασσηνής, Ευστάθιος [ό Χαρσιανίτης] (στ. 8) .— Καίτοι δέ εστάλη είς τό σε

κρετον τοΰ Μυρελαίου ετέρα πρόσταξις, ορίζουσα δπως δοθοΰν είς τό σεκρετον τοΰ Μυρελαίου 

ή Λέρος ολόκληρος, ή Λειψώ καί ή Φαρμακός κατά τρόπον ανταλλαγής, ώς κατείχε ταύτας 

καί ή μονή τοϋ Παντεπόπτου, ή Άννα ή Δαλλασσηνή, ύπείκουσα είς τήν έπιθυμίαν τοΰ υίοΰ της, 

απεδέχθη τήν άπόφασιν αύτοϋ, δπως δωρηθοΰν αϊ μνημονευθεϊσαι κτήσεις είς τον Χριστόδουλον 

(στ. 8 - 1 1 ) . — Ούτω ή βασιλομήτωρ εντέλλεται προς τόν βασιλικόν νοτάριον, τόν έν τω οϊκω 

της τοϋ Μυρελαίου, δπως κατάστρωση είς τά χαρτιά τοΰ ύπ' αυτόν σεκρέτου τό σχετικόν χρυσό

βουλλον τοϋ υίοΰ της, ώστε νά καταστή ή δωρεά αύτη γνωστή εις το σεκρετον προς τούτοις οφεί

λει ούτος νά κατάστρωση καί το παρόν πιττάκιον, νά μή ζητή τέλος ή πάκτον ή άλλο τι έκ 

τών ανωτέρω μνημονευθεισών κτήσεων (στ. 12 - 14).— Διότι δσα έδικαιοΰτο νά προσπορίζηται 

εκείθεν τό σεκρετον, άπεχαρίσθησαν εις τήν θεοτόκον καί τόν Χριστόδουλον (στ. 14-15) .— 

Έ ν τέλει ό βασιλικός νοτάριος οφείλει νά παραδώση είς τόν Χριστόδουλον άντίγραφον τοΰ πα

ρόντος πιττακίου, είς άσφάλειαν, κεκυρωμένον διά τών υπογραφών αξιωματούχων τοϋ Μυρε

λαίου (στ. 1 5 - 16).— Μνεία τοΰ μηνολογίου, γραφέντος διά γραμμάτων τοϋ βεστάρχου Μιχαήλ 

τοΰ Μαχητάρη, καί τής κηρίνης σφραγΐδος "Αννης τής Δαλασσηνής (στ. 16).— "Επονται αϊ ύπο

γραφαί επτά αξιωματούχων τοΰ Μυρελαίου. 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.— α') χρυσόβονλλος λόγος Αλεξίου τοΰ Α' (στ. 3) υπέρ 

τής έν Κω άνεγερθείσης ύπο τοϋ Χριστοδούλου μονής τής Θεοτόκου. Σώζεται καί είναι τό ανω

τέρω εκδοθέν ύπ' άρ. 5 Ιγγραφον. 

β') πρόσταξις 'Αλεξίου τοΰ Κομνηνού (στ. 5 - 6 ) , δυνάμει τής οποίας διεγράφησαν τά ονό

ματα τών δωρηθεισών κτήσεων έκ τοΰ μέλλοντος νά παραδοθή είς τό σεκρετον τοΰ Μυρελαίου 

πρακτικού. Δέν διεσώθη. 

γ ' ) το μνημονευθεν πρακτικον (στ. 6). Δέν διεσώθη. 

δ') έτερα πρόσταξις ['Αλεξίου τοϋ Α' ή Άννης τής Δαλασσηνής;] προς τό σεκρετον τοϋ 

Μυρελαίου περί τών αυτών κτήσεων (στ. 8). Δέν διεσώθη.— (Πρβλ. ανωτέρω, σελ. 43, Μνημο

νευόμενα έγγραφα, α'). 

ε') ϊσον τοϋ πιττακίου, κεκυρωμένον ύπό αξιωματούχων τοϋ σεκρέτου τοΰ Μυρελαίου (στ. 

15 - 16) : Είναι τό σωζόμενον καί ανωτέρω (σελ. 331 ) περιγραφέν άντίγραφον Α. 
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f Tò Ισον τον άεαποιν(ικον) πιττακίου τοϋ κ(α)ταπεμψθέντο(ς) είς τ(ο) αέ-

κ(ρε)τ(ον) τον Μνρελ(αίου) και κ(α)ταστρωθ(έν)τ(ος) είς μήνα Ίούν(ιον) ιε , 

ήμέρ(α) |2 τρίτη, ίνδ(ικτιώνος) δεκάτ(ης) f 

| 3 f Ό περιπόθ(η)τ(ός) μον υίο(ς) καί κράτιστο(ς) βασιλεύς έδωρήσατο κατά 

τελείαν καί άναφαίρετον δεσποτ(είαν) δια χρνσοβούλλ(ον) λ.όγον αύτοϋ τώ τιμιω-

τ(ά)τ(ω) μοναχώ Χριστοδούλω τώ Λατρηνώ καί \* τή εξ αύτοϋ σνστάση μονή της 

πανάχραντου μου δεσποίν(ης) καί θεομήτορο(ς) τό τε νησίον τήν Λειψώ εξ δλοκλή-

ρον, καθώς εστί, καί omo τής νή(σον) Λέρου το προ(άσ)τ(ειον) το Παρθ(έ)ν(ιον) 

καί το προ(άσ)τ(ειον) τά Τεμένια, μ(ε)τ(ά) f πάσης [α]ντών [τ]ή[ς] περιοχ(ής) 

καί [διακρα]τή(σεως), ετι δε [καί το ήμι]σν τοΰ κάστρου τοϋ Παντελίον επονομα-

ζομ('έ)ν(ον), παραχωρησάσ(ης) τ(ής) βα(σιλείας) ημών τώ [τι]μιωτ(ά)τ(ω) τού

τω και εύλαβεΐ μοναχ(ώ) τ(ής) αυτών χρήσε(ως)· εξεβλήθ(η) δέ, [π]ρ[οσ]\βτάξει 

αύτοϋ, και τά όνόμ(α)τ(α) καί τα τέλη τούτ(ων) τελείως άπο τοϋ όφείλοντο(ς) 

δοθψαι πρακτ(ικοϋ) εν τώ καθ' ήμ(ας) σεκ(ρέ)τ(ω), ώς αν μήτε νϋν παρεκβλη-

θώ(σι) παρ' ή[μ]ώ[ν] καί δοθώ(σι) τώ μέλλοντ(ι) ποιήσασθαι τ[ήν] |7 άναγρα-

φ(ήν) τών λοιπ(ών), μήτε είς τ(ο) εξής παρεκβάλλωνται, άλλα κ(α)τέχωσι ταϋτα 

οί μοναχ(οί) άτελ(ώς) τε και άβαρ(ώς), καθώς ό περί τοντ(ων) απολυθείς χρν-

σόβονλλ(ος) λόγο(ς) διαλα(μβάνει) σαψέστερον, | 8 μόνης παραδόσεως τούτων προβήναι 

όφειλούσ(ης) παρά τον [πατ]ρι(κίον) Εύσταθ('ιον) καί άν(θρώπ)ου ημών ει τάχα 

γαρ καί πρόσταξις ετ/ερ/α κ[α]τεπέμφθη τώ κα[θ]' υμάς σεκ(ρέ)τ(ω) περί τού

των), διεξιονσα | 9 έξ ολοκλήρου τήν νήσον Λ[έρ]ον δοθήναι τώ Μυρελαίω κ(α)τά 

τρόπον άνταλλ[αγής], προς δε καί τήν Λειψώ και τήν Φαρμακόν, καί καθ(ώς) ταύ

τας) ή τοϋ Π[α]ν[τε]πόπτ(ου) κ(α)τεΐχ(ε) μ[ο]νή· άλλ' | 1 0 [επ]εί εύδόκη(σεν) 

ό πε(ρι)πόθ(η)τ(ός) μου υίό(ς) καί βασιλεύς δωρηθήναι τα προδιαληψθέντ(α) 

ανωθ(εν) τώ εύλαβεΐ μοναχ(ώ) Χριστοδ(ού)λ(ω), άποδεκτέαν ήγησαμ(έν)η καί ή 

βα(σιλεία) ήμώ(ν) τήν τοιαύτ(ην) αύτοϋ πρόθεσιν, μαλλ(ον) | " δέ καί νπεραπο-

δεξαμένη τούτον τον θεί(ου) τούτου σκοπού καί θεοφιλούς, παρακεχώρηκε καί αύτη 

τής τούτ(ων) νομής τώ μοναχώ καί τώ πλείονι [προσέθ]ετο [καί το ελαττον]· 

|1 2 εφ' ώ καί κε(λεύει) σοι, β(ασιλικε) νοτ(ά)ρ(ιε) καί άντι(προ)σωπ(ών) έν τ(ώ) 

σεκ(ρέ)τ(ω) τοϋ οί(κου) μον τοϋ Μυρελαίου, λαβόντ(ι) εϊδησιν τής τοιαύτ(ης) οί-

κονομ(ίας) καί δωρε(ας) τ(ής) βα(σιλείας) ήμ[ών], κ(α)ταστρώ(σαι) μέν καί τον 

επιβραβενθέντ(α) τώ μοναχώ Χριστοδ(ού)λ(ω) χρυσόβονλλ(ον) |1 3 λόγον τον πε-

(ρι)ποθ(ή)τ(ον) μον υίοΰ καί βα(αιλέως), ώς αν ύπάρχη εϊδησις τώ κ(α)τά σε σε-

κ(ρέ)τ(ω) τ(ών) έναύτώ ώκονομημ(έ)ν(ων), κ(α)ταστρώ(σαι) δε καί το παρόν πιτ-

τ(άκιον) καί μηκέτι επιζητεϊν ή τέλο(ς) ή πάκτ(ον) ή ετ[έραν[ί\
η τινά πρόσοδον 

από τών άνωτ(έ)ρ(ω) τεθέντ(οϊν) προ(ς) δνομ(α) προ(α)στ(είων), τοΰ νησίον 
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τ(ής) Λειψ(οΰς) καί τοΰ ήμ'ισεο(ς) κάστρου τοΰ Παντελίον πάντ(α) γάρ, όσα δ' αν 

καί ώσι τα εκείθεν οφείλοντ(α) προσ\ι5πορίζεσθαι τώ σεκ(ρέ)τω, άπεχαρίσθηααν 

τη τοΰ Λόγ(ον) Μ(ητ)ρί καί τώ πολλ(άκις) προμνημονενθ(έν)τ(ι) μοναχ(ώ) Χρι-

στοδ(ού)λ(ω)' μάλλον μεν οϋν ποιή(σαι) καί ίσον τοϋπαρόντο(ς) πιττ(ακίου) καί 

νπογράψαι |1 β εν αντώ μετά τών υπό σε σεκ(ρε)τ(ικών) καί δοϋν(αι) τούτ(ω) είς 

άσφά(^αν)· το μηνί Ίονν(ίω), (ίνδικτιώνος) ι'τ(η?) δια γραμμάτ(ων) τ(οϋ) βε-

στάρχ(ου) Μ(ι)χα(ήλ) τοΰ Μαχητ(ά)ρ(η) καί ή δια κ[η]ρ[οΰ] σφραγϊ[ς] τ(ής) 

ά(γίας) ημών δ[εσ]πο[ίνης] f 

| " ΧρύαανϋΌ(ς) βα(σιλικος) νοτ(ά)ρ(ιος) τον γηροτροφείου ô έκπροαω-

π(ών) έν τώ ο'ί(κω) τοΰ Μνρελαίου f 

|18 f 'Ιωάννης (πρωτο)βεστάρχ(ης) καί βα(αιλικος) νοτ(ά)ρ(ιος) τοΰ 

αύτοϋ αεκρέτ(ον) δ Πανάρετ(ος) fff 

|19 f Νικόλ(αος) βέστης χαί βασι(λικος) νοτ(ά)ρ(ιος) τοϋ αύτοϋ σεχ(ρέ)-

τ(ον) δ Στη&(6.)τ(ος) fff 

|2ο γ Μιχ(αήλ) βα(σιλικος) νοτ(ά)ρ(ιος) τοϋ αύτοϋ αεχρέτ(ον) ό Λαχτον-

τούτξης fff 

|21 f Μιχ(αήλ) δ έλάχιστο(ς) διάκονος καί μεαοχελλαρ(ί)τ(ης) τοϋ Μν-

ρελ(αίον) εις (πρό)οωπ(ον) Νιχ(ο)λ(άου) (πρώτο)βεατ(άρ)χου καί μ(ε)γ(ά)-

Χ(ον) χαρτονλ(α)ρ(ίον) τοϋ Μαδντ(η)νοϋ ύπέγρα(ψα) f 

|22 f Βααίλ(ειος) πραιπ(όοι)τ(ος) έπί τον κοιτ(ώ)ν(ος) και χαρτοφύλαξ 

τον αύτοϋ αεκρέτ(ον) <ά»ο> (προ)αώπ(ου) Κων(σταντίνον) πραιπ(οαί)τ(ον) 

καί βα(σιλιχοϋ) νοτ(α)ρ(ίον) χαί |23 Λέο(ν)τ(ος) πραιπ(οσί)τ(ον) χαί χαρ-

τουλαρ(ίου) τοϋ μετόχιον Λαχαπ(ίον), τώ(ν) άν(Φρώπ)ων τηςά(γίας) ήμώ(ν) 

δεσποίν(ης) ϋπ(έγραψα) f 

|24 Ίω(άννης) (πριμ)μι(κήριος) και έπί τ(οϋ) κοιτ(ώ)ν(ος) δ Σονμν.. 

ύαέγρ(αψα) (έκ) προσώπ(ον) Ίω(άννον) τ(οϋ) δισνπ(ά)τ(ον) καί βα(αιλι-

κοϋ) νοτ(α)ρ(ίον) τοΰ Βαρβην(οϋ) f 

3 τώ Α : τώ τε MM || 6 xaff ημάς Α Β : χαθ' υμάς MM | ααρ' ημών Α Β : παρ' υμών ΜΜ|| 16 ï™>e AB : 

ι MM y 17 βασιλικός om. MM || 19 βασιλικός om. MM || 20 βασιλικός om. MM | Λακταυτούτζης AB : Λα-

κτεντίτζης MM || 22 άπο Β : [εκ] MM j βασιλικόν : om. MM || 23 τοΰ : καί MM || 24 'Ιωάννης πριμμική-

ριος καί : 'Ιωάννης . . . . καί MM | 'Ιωάννου τοϋ διανπάτου : Ίωάννον δισυπάτον Β MM | και βασιλικόν : 

om. MM II 
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2Χ0ΛΙΑ.— Τό παρόν εγγραφον είναι αυτό τοΰτο τό χορηγηθέν (κατά τά εν τω πιττακίω 

τής "Αννης τής Δαλασσηνής οριζόμενα) είς τόν Χριστόδουλον έκ μέρους τοΰ σεκρετον τοϋ Μυ

ρελαίου κεκυρωμένον άντίγραφον καί φέρει τάς ιδιόχειρους ύπογραφάς τών επικυρούντων αυτό. 

Οί τίτλοι καί τά αξιώματα τών υπογραφόντων αυτό αποτελούν χρήσιμα στοιχεία διά τήν πληρε

στέρας γνώσιν τής συνθέσεως τοϋ σεκρέτου τούτου. 

Τό σεκρετον τοϋ Μυρελαίου, το όποιον λαμβάνει τήν όνομασίαν ταύτην άπό τοΰ Γ αιώνος καί 

εφεξής, είχε κτήσεις εις τό θέμα τών θρακησίων καί είς τάς νήσους τοΰ Αιγαίου. Ό 'Αλέξιος Α' 

Κομνηνός παρεχώρησε τοΰτο εις τήν μητέρα του Άνναν τήν Δαλασσηνήν (πρβλ. στ. 12 : εν τώ 

σεκρι'τω τον οίκου μον τον Μυρελαίου).— Πρβλ. O i k o n o m i d è s , Organisation 

admiras tra ti ve, σελ. 139, ένθα καί ή προγενεστέρα βιβλιογραφία. 

'Αξιοσημείωτος είναι ή φράσις τοΰ εγγράφου, ή οποία επεξηγεί διά ποίους λόγους έγίνοντο 

αϊ καταστρώσεις εις τά διάφορα σέκρετα : καταστρώσαι μεν και τον [...] χρυσόβουλλον λόγον 

[·••], ώς αν νπάρχη εϊδησις τώ κατά σε σεκρέτω τών êv αντώ ώκονομημένων, καταστρώσαι 

δε καί τό παρόν πιττάκιον, καί μηκετι επιζητεϊν ή τέλος ή πάκτον ή έτέραν τινά πρόσοδον κλπ. 

(στ. 12 - 14). 

Βλ. συμπληρωματικά ΣΧΟΛΙΑ καί είς τό τέλος τοΰ ύπ' άρ. 49 εγγράφου (σελ. 347 κέ). 
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πιττάκιον βασιλικόν (στ. 183) Απρίλιος, ίνδ. ια' 

πιττάκιον (στ. 193) [1088] 

Ό αυτοκράτωρ ορίζει δπως το χρυσόβουλλον, δυνάμει τοϋ οποίου παρεχωρεϊτο εις τόν μονα-

χόν Χριστόδουλον κατά πλήρη κυριότητα ή νήσος Πάτμος, καταστρωθή είς το σεκρετον τών 

οίκειακών, τοϋ γενικού λογοθεσίου, τοΰ στρατιωτικού λογοθεσίου καί τής βασιλικής αακέλλ,ης, 

παραδοθούν δέ είς αύτ&ν κεκυρ6>μένα αντίγραφα τοϋ παρόντος πιττακίου έκ τών αντιστοίχων 

σεκρέτων. 

ΠΑΡΑΑΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. — Κεκυρωμένον αυλΧογικον άντίγραφον τοϋ τέλους τοϋ 

ΙΑ' αΙώνος ή τών άρχων τοΰ IB' (άρχεΤον Μονής, άρ. 50) .—Τό εκδιδόμενον πιττάκιον παρα

δίδεται είς τό μακρόν εΐλητάριον τοΰ αρχείου τής έν Πάτμω μονής, τό κυρωθέν ύπο Γεωργίου 

τοΰ Πλευρή τό 1099 ή 1114 (βλ. ανωτέρω, άρ. 5, σελ. 41). Το κείμενον τοΰ πιττακίου τούτου 

περιέχεται είς τήν κεκυρωμένην συλλογήν τ ε τ ρ ά κ ι ς άντιγεγραμμένον άπό τά ισάριθμα αντί

τυπα αύτοϋ, ώς εΖχον καταστρωθή ταϋτα είς τέσσαρα σέκρετα, μετά τών αντιστοίχων εκάστοτε 

επικυρώσεων, ήτοι: άρ. 3 : πιττάκιον καταστρωθέν είς τό σεκρετον τών οίκειακών (στ. 183-

206)· άρ. 4 : τό αυτό πιττάκιον, καταστρωθέν εις τό σεκρετον τοϋ γενικού λογοθεσίου (στ. 207-

225 )" άρ. 5 : το αυτό πιττάκιον, καταστρωθέν είς το σεκρετον τοϋ στρατιωτικού λογοθεσίου (στ. 

226-239)· άρ. 6 : τό αυτό πιττάκιον (στ. 240-252), καταστρωθέν την κθ' 'Απριλίου, είς τό 

σεκρετον τής σακέλλης (πρβλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , Κεκνρωμένη Συλλογή, σελ. 100-101). 

ΕΚΔ0ΣΙ2. —MM, σελ. 4 9 - 5 1 , άρ. 14. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — D ö l g e r , Regesten,άρ. 1148. — Τ ο ΰ αύτοΰ,Patmos,σελ.337-338.— 

Β ρ α ν ο ύ σ η , Κεκνρωμένη συλλογή, σελ. 100-102. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ.— Το ίσον τοΰ πιττακίου τοΰ καταστρωθέντος είς τό σεκρετον τών 

οίκειακών κατά Άπρίλιον, τής ια' ίνδικτιώνος (στ. 1 8 3 - 2 0 6 ) . — Ό αυτοκράτωρ [Αλέξιος ό 

Α'] έδωρήσκτο κατά πλήρη κυριότητα είς τόν μοναχόν Χριστόδουλον τόν Λατρηνόν τήν νήσον 

Πάτμον, δυνάμει χρυσοβούλλου λόγου. Τό εγγραφον τοΰτο ώριζεν δπως διαγράφουν άπό τών 

σεκρετικών χαρτιών πάσαι αϊ επιβαρύνουσαι τήν νήσον φορολογικαί καί άλλαι υποχρεώσεις, διά 

χειρός τοΰ πρωτοπροέδρον καί «ti τών δεήσεων Κωνσταντίνου τοΰ Χοιροσφάκτου, ώστε νά 

κατέχη ό Χριστόδουλος καί οί ύπ' αυτόν μοναχοί τήν Πάτμον κατά πλήρη κυριότητα, συμφώ-

νως προς τάς διατάξεις τοΰ χρυσοβούλλου (στ. 185 - 191 ).— Ό αυτοκράτωρ διατάσσει δπως 

τό χρυσόβουλλον τοϋτο καταστρωθή είς τά χαρτιά τοϋ σεκρέτου, παραδοθούν δέ εις τόν Χριστό

δουλον αντίγραφα τοϋ παρόντος πιττακίου, υπογεγραμμένα ύπο αξιωματούχων τοϋ σεκρέτου δι' 
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άσφάλειαν (στ. 191-195).— Μηνολόγιον (στ. 195-196).— Μνεία σφραγϊδος. "Επονται δέκα 

ύπογραφαί αξιωματούχων τοΰ σεκρέτου τών οίκειακών (στ. 197 - 206). 

— Τό αυτό πιττάκιον κατεστρώθη εις τό σεκρετον τοϋ γενικού λογοθεσίου κατά Άπρίλιον, 

τής ια' ίνδικτιώνος (στ. 207 - 225).— Κάτωθι τοΰ κειμένου (στ. 208 - 215) έπονται δέκα ύπο

γραφαί αξιωματούχων τοΰ σεκρέτου τούτου (στ. 216-225) . 

— Τό αυτό πιττάκιον κατεστρώθη είς τό σεκρετον τοϋ στρατιωτικού λογοθεσίου, κατά Άπρί

λιον τής ια' ίνδικτιώνος (στ. 226-239).— Κάτωθι τοΰ αύτοΰ κειμένου (στ. 227-233) έπονται 

εξ ύπογραφαί αξιωματούχων τοΰ σεκρέτου τούτου (στ. 234-239). 

— Τό αυτό πιττάκιον κατεστρώθη εις τό σεκρετον τής βασιλικής σακέλλης, τήν 29 'Απριλίου, 

ια' ϊνδικτιώνος (στ. 240-252).— Κάτωθι τοΰ αύτοϋ κειμένου (στ. 241 -246) έπονται ίξ ύπο

γραφαί αξιωματούχων τοΰ σεκρέτου τούτου (στ, 247 - 252 ). 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. — α ' ) Χρυσόβουλλος λόγος 'Αλεξίου Α' τοΰ Κομνηνοΰ (στ. 

186, 209, 228, 242), δυνάμει τοϋ οποίου ό αυτοκράτωρ έδωρήσατο κατά πλήρη κυριότητα τήν 

Πάτμον είς τόν Χριστόδουλον. Είναι τό ανωτέρω εκδοθέν ύπ' άρ. 6 εγγραφον, τοΰ Απριλίου 1088. 

β') ϊσα τοΰ εκδιδομένου πιττακίου, κυρωθέντα ύπό αξιωματούχων τοΰ σεκρετον τών οίκεια

κών καί παραδοθέντα είς τόν Χριστόδουλον (στ. 193-195). Δέν διεσώθησαν έν πρωτοτυπώ. 

γ ' ) ϊσα τοϋ εκδιδομένου πιττακίου, κυρωθέντα ύπό αξιωματούχων τοΰ σεκρέτου τοϋ γενικού 

λογοθεσίου καί παραδοθέντα είς τόν Χριστόδουλον (στ. 213 - 214 ). Δέν διεσώθησαν έν πρωτοτυπώ. 

δ' ) ϊσα τοϋ εκδιδομένου πιττακίου, κυρωθέντα ύπό αξιωματούχων τοϋ στρατιωτικού λογοθε

σίου καί παραδοθέντα είς τόν Χριστόδουλον ( στ. 232 - 233). Δέν διεσώθησαν έν πρωτοτυπώ. 

ε') ϊσα τοΰ εκδιδομένου πιττακίου, κυρωθέντα ύπό αξιωματούχων τής βασιλικής σακέλλης 

καί παραδοθέντα είς τόν Χριστόδουλον (στ. 245-246). Δέν διεσώθησαν έν πρωτοτυπώ. 

Α' 

/ Το ίσον τοϋ τιμ(ίου) καί προ(σ)κυνητ(οϋ) βασι(λικοΰ) πιττ(ακίου) τοϋ 

κατατ\:εμψθέ(ν)τ(ος) είς τ(ο) σέκ(ρε)τ(ον) τών οίκειακ(ών) καί \18i κατ(α)στρω-

θ(έν)τ(ος) εν αντ(ώ) κατ(ά) τ(όν) Άπρίλλ(ιον) μή(να) τ(ής) ιατΜ (ίνδικτι-

ώνος) καί π(ερι)έχ(ον)τ(ος) οντ(ως) f 

| les -j- <f] βασιλεία μ(ον) έδωρήσατο κατά τελείαν καί άναφαίρετον δεσποτ(είαν) 

τώ εύλαβεατάτ(ω) (μον)αχ(ώ) καί | l s i i ήσνχαστή κϋρ Χριστοδούλ(ω) τώ Λατρηνώ 

τ(ήν) δλην νήσον Πάτμ(ον), έποίησε δε αντ(ώ) καί χρνσόβονλλ(ον) λό(γον), |187 εν ω 

διωρίσατο εκκοπήναι καί λογισθήναι καί πάντ(α) τά ταύτης δημόσια τέλη καί 

βάρ(η), |188ό'σα καί ola είσί, χειρί τοϋ (πρωτοπρο)έδρου Κωνστ(αν)τ(ί)ν(ον) καί επί 

τών δεήσε(ων), τοϋ οί(κείον) άν(θρώπ)ον αντ(οϋ), ώς αν |1 8 9 άτελ(ώς) τε καί άβα-

ρ(ώς) δεσπόζη τής τοιαντ(ης) γης αυτός τε καί οί νπ' αυτόν μοναχοί |1 9 0 κατά το 

άναφαίρετον καί κατά τας εγκειμένας τώ χρυσοβούλλω |1 9 1 διατ(ά)ξεις· καί κελεύει 

νμιν έπελθεϊν τον τοιούτον χρνσόβου\191λλον λόγον καί καταστρώσαι εν τοις τών 

ύφ' ν μας σεκρέτων χαρ\ΙΒ3τίοις· ποιήσαι δέ καί ίσα τοϋ παρόντο(ς) πιττ(ακίον) 

43 
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καί νπογράψαι έν αντοΐς \m μετά τών νφ' υμάς αεκρετικών καί δούναι τώ προ-

διαληφθέντ(ι) όσι\ί3:'ωτάτω μοναχώ είς οίκείαν άσφάλειαν μηνί Άπριλλ(ίω) 

| 1 8 6 ίνδ(ικτιώνος) ένδεκάτ(ης) f 

Ι191 f θεόκτιστο(ς) (πρωτο)βεστάρχ(ης) κριτής καί διενεργ(ών) έν τ(ώ) 

σεκ(ρέ)τ(ω) τών οίκεια(κών) ô Εύλα/ιπ(ής) f 

|1 3 8 f Βασίλειο(ς) (πρωτο)βεστάρχ(ης) κριτ(ής) τοϋ βήλ(ον) και μ(έ)γ(α)ς 

χαρτου(λά)ρ(ιος) τών οίκει(ακών) ό Γοργονίτ(ης) f 

\m Νικηφό(ρος) πρωτ(ο)βεστάρχ(ης) καί βα(σιλικός) νοτ(ά)ρ(ιος) τοΰ 

σεκ(ρέ)τ(ου) τών οίκει(ακών) ό Εύλαμπ(ής) f 

|so° f Ίω(άννης) βέστης καί βα(σιλικός) νοτ(ά)ρ(ιος) τοΰ σεκ(ρέ)τ(ου) τών 

οίκειακ(ών) ό Καριαν(ί)τ(ης) f 

| 2 0 1 f Βασίλ(ειος) π(ατ)ρ(ίκιος) ό 'Ρωμαν(ικος) (εκ) (προ)σώπ(ον) θεο-

δώ(ρον) βασι(λικοΰ) νοτ(α)ρ(ίον) τοΰ νιου μον ύπ(έγραψα) f 

|8 0 2 f Μιχ(αήλ) βα(σιλικος) νοτ(ά)ρ(ιος) τοΰ σεκρέτ(ου) τών οίκει(ακών) ό 

'Ρωμαν(ικος) f 

| i 0 i f Νικόλ(αος) βα(σιλικος) νοτ(ά)ρ(ιος) τοΰ σεκ(ρέ)τ(ον) τών οίκεια

κών) ό Εύφνής f 

Ρ"4 f Στέφαν(ος) βα(σιλικος) νοτ(ά)ρ(ιος) ό 'Ρωμαν(ικος) f 

| ί 0 5 f θεοδό(σιος) βα(σιλικός) νοτ(ά)ρ(ιος) τών οίκειακ(ών) ô Αύτωρι(α)-

ν(ος) f 

|äoc γ Ευστάθιο(ς) βα(σιλικός) νοτ(ά)ρ(ιος) τοΰ αεκ(ρέ)τ(ον) τών οίκεια-

κ(ών) δ Καριαν(ί)τ(ης) f 

Β* 

| 2 0 7 f το ίσον τοΰ καταστρωθ(έν)τ(ος) βασι(λικοϋ) πιττ(ακίον) είς τ(ο) σέ-

κ(ρε)τ(ον) τοΰ γε(νικοϋ) λογοθ(εσίον) κ(α)τά τ(ον) Άπρίλλ(ιον) μή(να) τ(ής) 

ια'τ(ις) (ίνδικτιώνος) καί π(εριέ)χ(ον)τ(ος) οντ(ως) f 

['Ακολουθεί τά αυτό κείμενον τοϋ πιττακίου (f Ή βασιλεία μου έάωρήαατο... μέχρι καί Ινδικτιώνος 

ενδέκατης, στ. 208- 215), έπονται Sé (Sia της αΰτης χειρός) αί ύπογραφαί :] 

| sie γ Θε(ό)δωρ(ος) μάγιστρος καί γενικο(ς) λογοθ(έ)τ(ης) ό τον Άκτονα-

ρίον f 

Ι81' f Κων(αταν)τ(Ι)ν(ος) (πρωτοπρό)εδρ(ος) καί μ(έ)γ(α)ς χαρτονλάρ(ιος) 

τοΰ γε(νικοϋ) ô ΜιτυληναΙο(ς) f 

|2 1 8 f Βασ'ιλ(ειος) μάγιστρο(ς) βεστάρχ(ης) καί βα(σιλικός) νοτ(ά)ρ(ιος) 

τοΰ σεκ(ρέ)τ(ου) τοΰ γε(νικον) δ Χαλκού(τζης) f 

|219 f Βασίλ(ειος) μάγιστρο(ς) καί κριτ(ής) τοΰ βήλ(ον) δ Καματ(η)ρ(ος) 
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<έκ> (προ)σώπ(ον) Γ(ρηγορίον) τον υίοΰ μον καί λογαρι(α)στ(οϋ) τοϋ σεκ(ρέ)-

τ(ον) τοΰ γε(νικοϋ) νπ( έγραψα) f 

| : s o f Λέων μάγιστρο(ς) κριτ(ής) τον βήλ(ον) καί μ(έ)γ(α)ς χα(ρ)τον(λά)-

ρ(ιος) τοϋ γε(νικοΰ) ό Έξaμιλίτηςf 

| ! S I f Ίω(άννης) βέστης και χα(ρ)τον(λά)ρ(ιος) τοϋ γε(νικοϋ) λογοθ(εσίον) 

6 Πολύενκτο(ς) f 

\'Μ f Εύστάθιο(ς) (πρώτο)ανθύπ(α)τ(ος) καί βα(σιλικος) νοτ(ά)ρ(ιος) τοϋ 

σε(κρέ)τ(ον) τοΰ γ(ενικοΰ) δ Ενφνής f 

\m f Κων(σταν)τ(1)ν(ος) όισύπ(α)τ(ος) καί μέγας χαρτου(λά)ρ(ιος) τοϋ 

γε(νικοϋ) δ Τριφυλλ(. ς) f 

|2 2 4 f Ενδόκιμο(ς) βασ(ιλικός) νοτ(ά)ρ(ιος) τοϋ γεν(ικοϋ) δ Μωροχαρ-

ζάνης f 

|8 2 5 f Λέων χαρτονλάρ(ιος) τον σεκ(ρέ)τ(ον) τοϋ γε(νικοϋ) λογοθ(εσίον) δ 

Σγονρ(ος) f 

Γ 

\na f το ίσον τοΰ τι(μίον) καί προ(σ)κυνητ(οϋ) βα(σιλικοΰ) πιττ(ακίου) τοϋ 

κατ(α)στρωθ(έν)τ(ος) έν τ(ώ) σεκ(ρέ)τ(ω) τοϋ στρατιωτ(ικοΰ) λο(γο)θε(σίου) 

κ(α)τά τ(όν) Άπρίλλ(ιον) μή(να) τ(ής) παρού(σης) ια'τ(^) (ίνδικτιώνος) καί π(ε-

ριέ)χ(ον)τ(ος) ουτ(ως) f 

['Ακολουθεί τό αυτό κείμενον τοϋ πιττακίου (f Ή βασιλεία μου έδωρήσατο. . . μέχρι καί ίνδικτιώνος 

ίνδεκάτης, στ. 227 - 233), έπονται 8ε (Sii της αύτης χειρός) αϊ ύπογραφαί :] 

|2 3 4 f δ μάγιστρο(ς) Νικ(ή)τ(ας) καί στρατιωτ(ικος) λογοθ(έ)τ(ης) f 

| 8 a s f Νικόλ(αος) βεστάρχ(ης) καί χαρτου(λά)ρ(ιος) τοΰ ατρατιωτ(ικον) 

λογοθ(εσίου) δ Άκροπο(λί)τ(ης) f 

|2 3 6 f Άναατάσιο(ς) (πρωτο)βέστης καί χαρτον(λά)ρ(ιος) τοϋ σεκ(ρέ)τ(ου) 

τοΰ ατρατιωτ(ικοϋ) λογοθ(εσίου) δ Ματζού(κης) f 

|2:t7 f Ίω(άννης) βεστάρχ(ης) καί μ(έ)γ(ας) χαρτονλάρ(ιος) τοΰ στρατιωτι

κού) λογοθ(εσίον) δ Χρνσοβ(έ)ρ(γης) f 

|2 3 β f Νικό(λαος) π(ατ)ρί(κιος) καί χαρτου(λά)ρ(ιος) τοΰ σεκ(ρέ)τ(ον) τοΰ 

στρατιωτ(ικον) λογοθ(ε)σ(ίον) ô Άβον (. . .) 

pas γ Βασίλ(ειος) δισύπ(α)τ(ος) καί χαρτονλάρ(ιος) τοϋ στρατιωτ(ικοΰ) 

δ Π(ε)κούλ(ης) f 
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Δ' 

Ρ40 f το ίσον τοϋ κ(α)ταστρωθ(έν)τ(ος) τι(μίον) καί προ(σ)κννητ(οΰ) πιτ-

τ(ακιον) εί(ζ) το σέκ(ρε)τ(ον) τ(ής) σακέ(λλης) κ(α)τά τ(ήν) κθ'τ(ψ) τοϋ Άπριλ-

λ(ίου) μη(νος) (ίνδικτιώνος) ια'τ(^) και περιέχ(οντος) οϋτ(ως) f 

['Ακολουθεί τό αυτό κείμενον τοϋ πιττακίου (f Ή βασιλεία μον έδωρήσατο... μέχρι καί ίνδικτιωνος 

ενδέκατης, στ. 241 - 246), έπονται 8έ (διά της αύτης χειρός) αί ύπογραφαί :] 

1247 γ Ίω(άννης) πρόεδρο(ς) και επί τ(ής) βασι(λικής) σακέ(λ,λης) δ 'Ρα-

δηνο(ς)f 

|2 4 8 f Κων(σταν)τ(1)ν(ος) π(ατ)ρί(κιος) καί (πρώτο)νοτ(ά)ρ(ιος) τοΰ σε-

κ(ρέ)τ(ον) τ(ής) σακέ(λλης) δ Μωροχαρζά(νης) f 

|8 4 9 f Έπιφά(νιος) μάγιστρο(ς) κριτ(ής) τοΰ βήλ(ου) καί βα(σιλικός) νοτ(ά)-

ρ(νος) τ(ής) σακέ(λλης) δ Έξαμιλ(ί)τ(ης) f 

| MO γ Νικόλ(αος) μάγιστρο(ς) κριτ(ής) τοϋ βήλ(ον) καί βα(σιλικος) νο-

τ(ά)ρ(ιος) τ(ής) σακέ(λλης) δ Βηριώτ(ης) f 

|2 δ 1 f Ίω(άννης) βεστάρχ(ης) καί βα(σιλικός) νοτ(ά)ρ(ιος) τ(ής) σακέ(λλης) 

ό Πρίγκονλ(ος) f 

|25ä f Θωμ(άς) δ βα(σιλικός) νοτ(ά)ρ(ιος) τ(ής) σακέ(λλης) f 

Α' —186 κυρ : κνρφ MM || 188 πρωτοπροέδρου : πρώτον προέδρου MM | Κωνσταντίνου : Κωνσταντι

νουπόλεως MM | αύτοΰ (Ι. αυτής) : αύτης MM || 191 διατάξεις : διαστίξεις MM || 196 apud MM, post i-vòt-

κάτης, a d d i 11 ο : f είχε και τήν διά κηροϋ σννήθη σφραγίδα τοϋ βασιλέως || 201 'Ρωμανικός : 'Ρωμανό; MM | 

(εκ) προσώπου : άπο προοώπου MM || 202 'Ρωμανικός : 'Ρωμανίτης MM || 204 'Ρωμανικός : 'Ρωμανίτης 

MM || 205 Αντωριανος : Αντωρινος MM 

Β' — 207 1 το ίσον τον καταστρωθέντος βασιλικού πιττακίου εις το σεκρετον τοΰ γενικού λογοθεσίου κατά 

τον Άπρίλλιον μήνα τής ια'^Μ ίνδικτιώνος καί περιέχοντος όντως f : Κατεστρώθη έν τω σεκοέτφ τοΰ γενικού 

λογοθέτον κατά μήνα άπρίλλιον τής ια' Ίνδιχτιωνος MM 

219 (έκ) : από MM || 221 λογοθεσίου : λογοθέτον MM || 225 λογοθεσίου : λογοθέτου MM 

Γ' — 226 f r o ίσον τοΰ τιμίου και προσκυνψοϋ βασιλικού πιττακίου τοΰ καταστρωθέντος έν τώ αεκρέτω 

τοΰ στρατιωτικού λογοθεσίου κατά τον 'Απρίλλιον μήνα τής παρούσης ια'τ(ιι) ίνδικτιωνος και περιέχοντος οϋτως f : 

Κατεστρώθη εν τψ σεκρέτω τον στρατιωτικού λογοθέτου κατά μήνα άπρΟΛιον τής ια' Ινδικτιώνος MM 

235 λογοθεσίου : λογοθέτου MM || 236 λογοθεσίον : λογοθέτου MM || 237 λογοθεσίου : λογοθέτον MM || 

238 λογοθεσίου : λογοθέτου MM | Άβον.... : Άβονκης MM || 239 χαρτουλάριος τον στρατιωπκοΰ ό Πεκον-

λης : χαρτουλάριος τοΰ στρατιωτικού [λ,ογοθέτου] ό Πεκονλης MM 

Δ' — 240 t τό ίσον τοϋ καταατρωθέντος τιμίου καί προακυνητον πιττακίου είς το σεκρετον τής σακέλλης 

κατά την κθ'Λν) τοΰ Άπρίλλιον μηνός Ίνδικτιωνος ia'*(is) καί περιέχοντος οΒτως Ί" : Κατεστρώθη έν τω σεκρέτω 

τής σακέλλης κατά μήνα άπρίλλιον τής ια' ίνοικτιωνος MM 

249 βασιλικός νοτάριος : πρωτονοτάριος MM 
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ΣΧΟΛΙΑ.— Το πιττάκιον τοϋτο διεσώθη είς τό μακρόν είλητάριον τό περιέχον τους τίτλους 

ιδιοκτησίας τής έν Πάτμω μονής (βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , Κεκυρωμένη Συλλογή, σελ. 100-102). 

Tè κείμενον τοΰ πιττακίου έχει άν-αγραφή τ ε τ ρ ά κ ι ς είς τό είλητάριον, εκ τών ισαρίθμων 

αντιτύπων αύτοϋ, τά όποια έγένοντο μετά τάς αντιστοίχους καταστρώσεις είς τά τέσσαρα σέκρε

τα : irò τών οίκειακών, το τον γενικού λογοθεσίου, το τον στρατιωτνκοϋ λογοθεσίου καί το τ/]ς 

βααιλιχής σακέλλης (Άπρίλ. 1088). "Εκαστον τών τεσσάρων τούτων αντιγράφων υπογράφεται 

ύπο διαφόρων εκάστοτε αξιωματούχων τοΰ αντιστοίχου σεκρέτου. 

Οί Miklosich καί Müller εκδίδουν άπαξ τό κείμενον, άνευ σχολίων, συγκεντρώνουν δέ είς 

συνεχή ύπό τό κείμενον σειράν πάσας τάς ύπογραφάς τών έπικυρωσάντων τοΰτο εις τά τέσσαρα 

σέκρκτα αξιωματούχων, διαχωρίζοντες ταύτας εκάστοτε διά τίνος φράσεο^ς ιδικής των έπινοή-

σεως, μή περιεχόμενης είς τό είλητάριον (πρβλ. κριτικόν υπόμνημα). 

Ό Dölger αναγράφει είς τά Regesten άπαξ, ύπ' άρ. 1148, τό έν λόγω πιττάκιον τοΰ Αλε

ξίου παραπέμπων είς τους MM (σελ. 49 - 50). Άναγνώσας δέ μόνον τό έπίτιτλον τής εκδόσεως 

MM, σημειώνει απλώς δτι το ίγγραφον κατεστρώθη είς το σεκρετον τών οίκειακών, μή υποψια

σθείς τάς επακολουθήσασας καταστρώσεις καί εις άλλα τρία σέκρετα. 

Περί τοϋ έν στ. 188 μνημονευομένου πρωτοπροέδρου Κωνσταντίνου [παρά MM : πρώτου προέ

δρου Κωνσταντινουπόλεως] βλ, καί κατωτέρω, εγγραφον 49, στ. 255, ένθα καί τό έπώνυμον αύ

τοϋ : Χοιροσφάκτης. — Πρβλ. επίσης ανωτέρω, σελ. 67. 

Βλ. συμπληρωματικά ΣΧΟΛΙΑ καί είς τό τέλος τοϋ ύπ' άρ. 49 εγγράφου (σελ. 347 κέ. ). 
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πιττάκιον (στ. 253) Μάιος, ίνδ. ια' 

πρόαταξις (στ. 264) [1088] 

Διά τοϋ αυτοκρατορικού τούτου πιττακίου ορίζεται, τη αιτήσει (νπομνήσει) τοΰ μοναχού 

Χριστοδούλου τοΰ Λατρηνοϋ, δπως έλεγχθη αν όντως διεγράφησαν έκ τών σεκρετικών χαρτιών διά 

κινναβάρεως πασαι αι φορολογικαί καί άλλαι υποχρεώσεις τής νήσου Πάτμου, ή οποία έδωρήθη είς 

τόν Χριστόδουλον καί τήν ύπ' αυτόν μονήν ελευθέρα οιασδήποτε επιβαρύνσεως καί κατά πλήρη κυ

ριότητα- προσέτι διατάσσεται 8πως ή παρούσα πρόσταξις καταστρωθη είς τά σέκρετα τών οίκεια

κών, τής σακέλλης, τοΰ γενικού λογοθεσίου καί τοΰ στρατιωτικού L·γoθεσίov, παραδοθή δέ άνά 

| ν κεκυρωμένον άντίγραφον τής προστάξεως έκ τών αντιστοίχων σεκρέτων είς τόν Χριστόδουλον. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.— Κεκυρωμένον συλλογιχον άντίγραφον τοϋ τέλους τοϋ ΙΑ' 

§ τών άρχων τοΰ IB' αιώνος (άρχεϊον Μονής, άρ. 50).— Τό έκδιδόμενον πιττάκιον παραδίδεται 

είς τήν ύπο τοΰ Γεωργίου τοΰ Πλευρή κυρωθεΐσαν συλλογήν έγγραφων (βλ. ανωτέρω, άρ. 5, σελ. 

41 ). Τό πιττάκιον τοΰτο περιέχεται είς τό είλητάριον τ ε τ ρ ά κ ι ς άντιγεγραμμένον άπό τά ισά

ριθμα αντίτυπα αύτοϋ, ώς εϊχον καταστρωθή ταΰτα είς τέσσαρα σέκρετα, μετά τών αντιστοίχων 

εκάστοτε επικυρώσεων, ήτοι : άρ. 7 : πιττάκιον καταστρωθέν είς τό σεκρετον τών οίκειακών 

κατά μήνα Μάιον τής ια' ίνδικτιώνος (στ. 253-273) · άρ. 8 : τό αυτό πιττάκιον, καταστρωθέν 

είς το σεκρετον τής σακέλλης (στ. 274 - 291 )· άρ. 9 : τό αυτό πιττάκιον, καταστρωθέν είς τό 

σεκρετον τοϋ γενικού λογοθεσίου (στ. 292-309) · άρ. 1 0 : τό αυτό πιττάκιον (στ. 310-325) , 

καταστρωθέν εις τό σεκρετον τοΰ στρατιωτικοΰ λογοθεσίου (πρβλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , Κεκυοωμένη 

συλλογή, σελ. 102 - 105). 

ΕΚΔΟΣΙΣ.— MM, σελ. 53 - 55, άρ. 16 (ώς εγγραφον τοΰ Αλεξίου Α' Κομνηνού ). 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.—Dölger, Regesten, άρ. 1 1 5 1 . — Τ ο ΰ α ύ τ ο ϋ , Patmos, σελ. 339-

340. — Β ρ α ν ο ύ σ η , Κεκνρωμένη Συλλογή, σελ. 102 - 105. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ.—"Ισον τοΰ πιττακίου τοΰ καταστρωθέντος είς τό σεκρετον τών οίκειακών 

τόν Μάιον τής ια' ίνδικτιώνος (στ. 253-254).— Διά προγενεστέρας προστάξεως [τοΰ Αλεξίου 

τοΰ Α ' ] διεγράφησαν διά κινναβάρεως [άπό τών σεκρετικών χαρτιών] πασαι αί φορολογικαί καί 

καί άλλαι υποχρεώσεις τής Πάτμου (στρατεϊαι, συνδοσίαι, δημοσιακά βάρη καί τέλη, κλπ.) διά 

χειρός τοΰ πρωτοπροέδρου καί επί τών δεήσεων Κωνσταντίνου τοϋ Χοιροσφάκτου, δυνάμει χρυ

σοβούλλου τοϋ αύτοκράτορος, δι' ού παρεχωρεϊτο ή Πάτμος είς τόν μοναχόν Χριστόδουλον τον 

Λατρηνον (στ. 255 - 257 ).—Άλλ' ό Χριστόδουλος, φοβούμενος μήπως έκ λήθης τινά δέν έχουν 

εισέτι διαγραφή έκ πάντων τών σεκρετικών χαρτιών, απηύθυνε σχετικήν ύπόμνηαιν (στ. 257 -

258). — Προς τοΰτο ορίζεται διά τοϋ παρόντος εγγράφου Οτι, αν δντως συμβαίνη τοϋτο καί 
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δέν διεγράφη τι, νά μή εγείρουν ποτέ αξιώσεις τά σέκρετα έπί τής Πάτμου, διότι ή δωρεά ισχύ« 

διά παντός καί ό Χριβτόδουλος καί ή ύπ' αύτοϋ άνεγερθησομένη έν Πάτμω μονή κατέχουν τήν νή

σον κατά πλήρη κυριότητα. Ουδείς δέ εκ τών δημοσίων λειτουργών δικαιούται νά ενόχληση τού

τους, εφ' όσον διεγράφησαν πασαι αί φορολογικαί καί άλλαι επιβαρύνσεις καί ή νήσος έδωρήθη 

εις αυτούς έξ ολοκλήρου (στ. 258 - 263).— Έ ν τέλει ορίζεται όπως ή παροΰσα πρόσταξις κατα-

στρωθή είς τά χαρτιά τοΰ σεκρέτου τών οίκειακών, παραδοθή δέ είς τόν Χριστόδουλον καί τήν 

ύπ' αυτόν μονήν άντίγραφον τής προστάξεως ταύτης, ύπογεγραμμένον ύπό αξιωματούχων τοΰ 

σεκρέτου τούτου, δι' άσφάλειαν (στ. 264 - 265).— Μηνολόγιον κλπ. (στ. 265 - 266).— "Επονται 

επτά ύπογραφαί αξιωματούχων (στ. 267 - 273). 

Ή αύτη πρόσταξις κατεστρώθη είς τό σεκρετον τής βασιλικής σακέλλης, τήν κζ' Μαίου, 

ίνδικτιώνος ια' (στ. 274-291).— Τό αυτό κείμενον (στ. 275-285).— "Επονται έξ ύπογραφαί 

αξιωματούχων τοϋ σεκρέτου τούτου (στ. 286 - 291 ). 

Ή αυτή πρόσταξις κατεστρώθη είς τό σεκρετον τοΰ γενικού λογοθεσίου, τόν Μάιον τής αυ

τής ίνδικτιώνος (στ. 292-309).— Τά αυτό κείμενον (στ. 293-304).— Έπονται πέντε ύπογρα

φαί αξιωματούχων τοΰ σεκρέτου τούτου (στ. 305-309) . 

Ή αύτη πρόσταξις κατεστρώθη είς τό σεκρετον τοΰ στρατιωτικού λογοθεσίου, κατά τήν 

αυτήν χρονολογίαν (στ. 310-325) .— Τό αυτό κείμενον (στ. 311-321).— "Επονται τέσσαρες 

ύπογραφαί αξιωματούχων τοΰ σεκρέτου τούτου (στ. 322-325) . 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.— α' ) πρόσταξις Αλεξίου τοϋ Α', δι' ής διεγράφησαν διά 

κινναβάρεως πάσαι αί φορολογικαί καί άλλαι υποχρεώσεις τής Πάτμου έκ τών σεκρετικών χαρ

τιών (στ. 255, 275, 293, 311).— Σφζεται καί είναι το ανωτέρω εκδοθέν ύπ' άρ. 48 πιττάκιον. 

β' ) χρνσόβουλλος λόγος Αλεξίου τοϋ Α' (στ. 256, 276, 294, 312), δυνάμει τοΰ οποίου è 

αυτοκράτωρ έδωρεϊτο είς τόν Χριστόδουλον τήν Πάτμον. Σώζεται καί είναι το ανωτέρω ύπ* άρ. 

6 εκδοθέν εγγραφον. 

γ ' ) ύπόμνησις τοΰ Χριστοδούλου (στ. 258, 278, 296, 314) ίνα άπολυθή τό έκδιδόμενον 

ένταΰθα εγγραφον. Δέν διεσώθη. 

Α ' 

f Τό ίσον τοϋ τιμ(ίον) καί προ(σ)κυνητ(οϋ) βασι(λικοΰ) πιττ(ακίον), τοΰ 

κατ(α)πεμφθέντο(ς) είς τ(ο) σέκρετ(ον) τ(ών) οίκει(ακών) καί καταστρωθ(έν)-

τ(ος) εν αντ(ώ) κ(α)τά [τ(ον) Μάι(ον) μή(να) τ(ής) παρον(σης) |2 5 4 ια'ΤΦ (ίνδι-

κτιώνος) και περιέχ(οντος) οϋχα>ς f 

|2 5 5 f Εί τάχα δια τ(ής) προγεγονίας προ(σ)τά(ξεως) τ(ής) βα(σιλείας) μ(ου) 

ελογίσθη(σαν) δια κινν(α)βάρε(ως), χειρί τοϋ (πρωτοπρο)έδρ(ον) Κων(στα)ντ(ίνον) 

καί έπί τ(ών) δεήαε(ων) τοϋ Χοιροαφάκτ(ον) |3ne καί εξεκόπ(η)σ(αν) αϊ τε στρα-

τ(εϊαι), αί συνδοσίαι καί τά δη(μο)σιακα πάντ(α) βάρη και τέλ(η) τ(ής) δια χρν-

σοβούλλ(ου) λό(γον) δωαηθ(εί)ο(ης) νή(σον) Πάτμου τώ εύλ(αβε)στ(ά)τ(ω) 
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|2 5 ' (μον)αχ(ώ), ήσυχαστ(ή) κυρ Χριστοδονλ(ω) τώ Λατρην(ώ), άλλ' ούν λογισμο(ς) 

νπέδραμ(ε) τ(ον) αύτ(όν) τιμιώτ(α)τ(ον) γέροντ(α), μήπ(ως) κατ(ά) λήθ(ψ) 

νπεκρνβησαν τούτ(ων) |2 5 8 τινά καί ούκ έξεκόπ(η)σ(αν), καί ύπόμνησιν περί τούτον 

εποιήσατο πρό(ς) τ(ήν) βα(σιλείαν) μ(ου)· δθεν καί εύδόκη(σε) τό κράτο(ς) ημών, 

l(va), εϊ^τι Ισως καί παρελείφθη άλόγιστον, ώς έκκοπέν καί λογιαθ(εν) δια κιννα-

βάρε(ως) το τοιούτον λογίζηται, νϋν τε καί εις τ(ονς) |2 6 0 έξης απαντ(ας) καί διη-

νεκ(εις) χρόνους, καί μήτε παρεκβάλληται πώποτε άπό τών νφ' υμάς σεκρέτ(ων), 

μήθ' ό?>(ως) δχλήται |2 6 1 τούτον [έν]εκεν ή παρά τοϋ προδιαληφθέντο(ς) γέρον-

το(ς) έν τ(ή) νή(σω) Πάτμω άνεγερθησομ(έ)ν(η) μα(νή), ώς άβαρ(ώς) καί ατε

λώς τ(ής) |2 β 2 τοιαύτ(ης) ολ(ης) νή(σον) δεσπό(ζειν) δφειλού(σης) καί μή παρά 

τ(ι)ν(ος) δχλείσθ(αι) ένεκεν τινό(ς) δημοσιακοΰ λειτουργήμ(α)το(ς), δια το πάντα, 

δσα |2 6 8 αν καί ola τνγχάνωσιν, εκκοπήναι παρά τ(ής) βασιλ(είας) μ(ον) καί πάντ(η) 

ελεύθερον τ(ήν) νήσ(ον) εξ δλοκλήρ(ον) δωρηθ(ή)ν(αι) τη τοιαύτ(η) μο(νή)· 

κα\Ηιταστρωθ(ή)τ(ω) τοίννν ή παροϋ(σα) πρόστα(ξις) εν τοις τ(ών) νφ' ύμ(ας) 

σεκ(ρέ)τ(ων) χαρτ(ίοις) καί ίσον ταύτ(ης) γενέσθω καί νπογραφ(έν) παρ' νμ(ών) 

τε καί τών |2 6 5 νφ' υμάς σεκρετικών δοθήτ(ω) τώ προειρημ(έ)ν(ω) γέροντ(ι) καί τώ 

μέρει τ(ής) κ(α)τ' αντ(ον) μο(νής) είς άσφάλ(ειαν)· τώ δέ μη(νί) Μαΐ(ω) κς'τ(ι^, 

(Ίνδικτιώνος) ια', |2β6 δια γραμμ(ά)τ(ων) τοϋ μεγαλεπιφ(ανε)στ(ά)τ(ον) (πρωτο)-

νω(βελισσί)μ(ου) καί λογοθέτ(ου) τών αεκ(ρέ)τ(ων) καί ή δια κηρ(ον) σφρα(γίς) 

τώ βονλλωτ(η)ρ(ίω) τ(ής) ά(γίας) ημών δεσποίν(ης) f 

Ι26' f Νιχήτ(ας) πρα>τ(σπρό)εδρο(ς) καί επί των οίκειακών f 

| 2 6 s f Βα(σίλειος) (πρωτο)βεατάρχ(ης) κριτ(ής) τον βηλ(ον) καί μ(έ)γ(α)ς 

χαρτονλάρ(ιος) τών οίκειακών δ Γοργον(ί)τ(ης) f 

pa γ Θεόδωρ(ος) βα(σιλικος) νοτ(ά)ρ(ιος) τοϋ <ίεκ(ρέ)τσν τών οικειακ(ών) 

δ Σερβλ(ίας) f 

f270 f Βα(σίλειος) π(ατ)ρίκ(ιος) δ 'Ρωμαν(ικος) (εκ) (προ)σώπ(ον) Θεοδώ-

(ρον) βα(σιλικοΰ) νοτ(α)ρ(ίον) τοϋ νιου μ(ον) ύπ(έγραψα) f 

| 2 7 1 f Ίω(άννης) βέστης καί βα(σιλικος) νοτ(ά)ρ(ιθς) τοΰ σεκ(ρέ)τ(ου) τών 

οίκειακ(ών) δ Καριαν(ί)τ(ης) f 

|2 7 2 f Εύοτάθιο(ς) βασι(λικος) νοτ(ά)ρ(ιος) τοΰ σεκ(ρέ)τ(ον) τών οίκεια

κών) δ Καριανίτ(ης) f 

|2 7 3 Νικηφό(ρος) δισνπ(α)τ(ος) καί βα(σιλικός) νοτ(ά)ρ(ιος) δ τον Έπιατή-

μο(νος)f 
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Β' 

|2 7 1 f το ΐσον τον τι(μίον) καί προ(σ)κννητ(ον) βασι(λικοΰ) πιττ(ακίον) τον 

καταστρω(θέν)τ(ος) εν τ(ώ) τ(ής) οακε(λλης) σεκ(ρέ)τ(ω) κατ(ά) τ(ψ) κζ'τ(ψ > 

τον Μαίου μη(νοζ) τ(ής) ια'(κ) (ινδικτιώνος) και περιέχοντος οντ(ως) f 

['Ακολουθεί (στ 275 - 285) το κείμενον τοΰ XÙTOJ πιττα,άου - f Κι τάχα.. . μέχρι καί ινδικταονος ια 

(== ανωτέρω, στ. 255-265). Ή τελευταία φράσις ελαφρώς παραλλάσσουσα : δια γραμμ(ά)τ(οιν) τον 

μι·γ(α)λ(ΐ)πιφα(νεύ)τ(ά)τ(ον) λογοθ(έ)τ(ου) τών ιΑχ(ι»')τ(ωι·) καί ή δια κηο(ον) αονήθ(ης) σφραγί^ / 

(στ. 285) —"Επονται (Sia της αύτη; χειρός) ai ύ—ογρα^ϊΐ ] 

Ι186 f Γεώργ(ιος) μάγιστρο(ς) κριτ(ής) τον βήλ(ου) και επί τ(ής) βασι-

(λικής) σακέ(λλης) ο Προμοννδ(ι)ν(ο)ς f 

| ί 8 ΐ f Κων(αταν)τ(ί)ν(ος) π(ατ)ρί(κιος) και (πρώτο)νοτ(ά)ρ(ιος) τοΰ σε-

κ(ρέ)τ(ον) τ(ης) βααι(λικής) σακέ(λλης) δ Μωροχαρζάνης f 

j288 γ Έπιφά(νιος) μάγιστρο(ς) κριτ(ής) τον βήλ(ου) καί (πρώτο)νοτ(ά)ρ(ως) 

τ(ής) σακέλλ(ης) δ Έξαμιλίτ(ης) f 

| s 8 9 f Ίω(άννης) βεστάρχ(ης) καί βα(σιλικός) νοτ(ά)ρ(ιος) τοϋσεκ(ρε)τ(ου) 

τ(ής) σακελλ(ης) ο Πρίγκουλ(ος) f 

|1 8 0 f Κων(σταν)τ(ϊ)ν(ος) (πρώτο)βέστης (πρώτο)νοτ(ά)ρ(ιος) και εκ(προ)-

σώπ(ον) τον σεκ(ρέ)τ(ον) τ(ής) βασι(λικής) σακέλλ(ης) δ Βαρυ(ς) f 

|''91 f Κων(σταν)τ(ΐ)ν(ος) νπ(α)τ(ος) καί βασι(λικος) νοτ(ά)ρ(ιος) τ(ής) 

σακέλλ(ης) δ Προμουνδ(ι)ν(ο)ς f 

Γ 

l ' a f r o ΐσον τον κ(α)τάστρωθ(έν)τ(ος) πιττ(ακίου) εν τ(ώ) σεκ(ρέ)τ(ω) 

τον γε(νικον) λογοθ(εσίον) κ(α)τά τ(ον) Μάιον μή(να) (ίνδικτιώνος) ia'T<ri^^ καί 

π(εριε)χ(ον)τ(ος) οντ(ως) f 

['Ακολουθεί (στ. 293 - 304) το αυτό κείμενον τοϋ πιττακίου : γ ΕΙ τάχα. .. μέχρι καί άσφάλίίαν ( = ανω

τέρω, στ. 255 - 265). Ή τελευταία φράσις ελαφρώς παραλλώσσουσα : το (δ?) μη(νί) Maiu> χς'*(·ι-) (Ινοι-

%τιΰ>νος) ta't'itl tìùv τ(ο) κ(α)τε(βτρώθη) τοΰ λογοθ(ί)τ(ου) τών οεκ(ρέ)τ(ων) j 3 0 4 και ή δια χηρ(οϋ) 

ρννήθ(ης) ΟψραγΙς τ(ής) ά(γίας) ήμ(ώΐ') δεαποί(ί'ης) j (στ. 303 -,104}.—'Έπονται (δια τ^ς αΰτης χει

ρός) αί ύπογραφαί ;] 

1305 γ Θεόδωρ(ος) μάγιστρο(ς) καί γε(νικος) λογοθ(έ)τ(ης) ό τυϋ Άκτουαρίον f 

\ΖΜγ'1ω(άννης) βέστης καί βα(σιλικος) νοτ(ά)ρ(ιος) δ Κνπαρισσιώτ(ης) 

(εκ) προσώπ(ον) π(ατ)ρι(κίον) και (πρώτο)νοτ(α)ρ(ίον) τον σεκ(ρέ)τ(ον) τοϋ γε-

(νικοϋ) λογοθ(εσίον) τοϋ νωΰ μου νπ( έγραψα) f 

|3 0 J f Βασίλ(ειος) μάγιστρο(ς) βεστάρχ(ης) καί βα(σιλικος) νοτ(ά)ρ(ιος) 

τοΰ αεκ(ρέ)τ(ου) τον γε(νικον) δ Χαλκούτζ(ης) f 

44 
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J308 γ Λέων μάγιατρο(ς) κριτ(ής) τοΰ βήλ(ον) και μ(έ)γ(α)ς χαρτον(λά)-

ρ(ιος) τοϋ αεκ(ρέ)τ(ου) τον γε(νικοϋ) λογοθ(εσίον) δ Έξαμιλίτ(ης) f 

j sog γ Αέων μάγιστρο(ς) κριτ(ής) τοϋ βήλ(ον) καί μ(έ)γ(α)ς χαρτον( λά)ρ( ιος ) 

τοϋ γε(νικον) λογοθ(εσίον) δ Καράμαλλο(ς) f 

Α' 

\άί" f το ΐσον τοϋ βασι(λικοϋ) πιττ(ακίον) τον κατ(α)στρωθ(έν)τ(ος) εν τ(ώ) 

σεκ(ρέ)τ(ω) τον στρατιωτ(ικον) λογοθ(εσίον) κ(α)τά τ(όν) Μάιον μήνα τ(ής) 

παρον(σης) ια'τ(νζ) (Ινδικτιωνος) καί π(εριέ)χ(ον)το(ς) οντ(ως) f 

[Ακολουθεί (στ 311 - 321) το αύτδ κείμενον τοϋ πιττακίου : f Ε'πάχα... μέχρι, καί άσφάλειαν ( = ανω

τέρω, στ. 255 - 265). Ή τελευταία φράσις (στ. 320 - 321) όμοία προς τήν έν στ. 303 - 304.— "Επονται 

(δια της αύτης χειρός) αϊ ύπογραφαί :] 

| : m f δ μάγιστρο(ς) Νικ(ή)τ(ας) καί στρατιωτ(ικος) λογοΟ(έ)τ(ης) f 

j 328 γ Νικό(λαος) (πρωΐο)βεστάρχ(ης) μέγας χαρτον(λά)ρ(ιος) και κρι-

τ(ής) επί τοϋ ίπποδρ(όμον) δ Ζωναρ(ας) f 

132* γ Άναστάσιο(ς) (πρώτο)βέστης και χαρτον(λά)ρ(ιος) τοϋ σεκ(ρέ)τ(ου) 

τοϋ στρατιωτ(ικοϋ) λογοθ(ε)σ(ίον) δ Ματζού(κης) f 

|3 2 5 f Νικό(λαος) χαρτονλάρ(ιος) τοϋ στρατιωτ(ικοϋ) λογοθ(ε)σ(ίον) δ Χαλ-

κοντζηςf 

Α' — 255 πρωτοπροεδρον Κωνσταντίνου : πρώτον προέδρου Κυηισταντινονττόλειος MM || 256 στρατεϊαι : 

στρατιαί MM | δημοαιακά : δημόσια MM || 257 μοναχω ήσυχαατή ; μοναχω καί ήσνχαστ§ MM | κυρ : κυρφ 

MM || 258 ευδόκησε : ηνδόκησε MM II 261 Πάτμιο άνεγερθησομένη : Πάτμψ, συν Θεφ, άνεγερθησομένη MM || 

262d φειλούσης (deb. όφείλουαα) : όφείλουαα MM || 265 «ì'*(W : κγ' MM || 269 βασιλικός νοτάριος : πρωτονο

τάριος MM | Σερβλίας : Σερβίλιος MM || 270 'Ρωμανικός f ;] : 'Ρωμανίτης MM | (εκ) : άπα MM | βασιλι

κού νοταρίου : πρωτονοτάριου MM || 273 βασιλικός νοτάριος : πρωτονοτάριος MM 

Β' — 274 f το Ισον τοΰ τιμίου και προσκννητοϋ βασιλικού πιττακίου τον καταστρωθέντος εν τω της σακέλ-

λης σεκρετω κατά την κζ'*(ν) τον Μαΐου μηνός της ta'rM ίνδικτιώνος και περιέχοντος οΰτως f : Κατεστρώθη 

εν τω της σακέλλης οεκρέτφ κατά τήν κζ' τοΰ μαίον μηνός της ια' Ίνδικτιωνος MM 

286 Προμουνδινός : Προμοννδίνος MM || 289 βεστάρχης : βέατης MM | βασιλικός νοτάριος : πρωτονοτά

ριος MM || 290 πρωτοβέατης πρωτονοτάριος : πρωτοβέστης καί πρωτονοτάριος MM | êx προσώπου : εκπροσω

πών MM || 291 Προμουνδινάς : Προμουνδίνος MM 

Γ' — 292 f το Ισον τοΰ καταστρωθέντος πιττακίου έν τώ σεκρετω τοΰ γενικοΰ λογοθεαίου κατά τον Μάιον 

μήνα Ινδικτιώνος la'^ii) και περιέχοντος όντως f : Κατεστρώθη έν τφ σεκρετω τοΰ γενικοΰ λογοθέτου κατά τον 

μάιον μήνα της ια' Ινδικτιώνος MM 

306 βασιλικός νοτάριος : πρωτονοτάριος MM | πρωτονοταρίου : πρωτονοτάριου MM | λογοθεαίον : λογο

θέτου MM || 308 λογοθεσίου om. MM || 309 λογοθεσίου : λογοθέτου MM 

Δ' — f τα Ισον τοΰ βασιλικού πιττακίου τοΰ καταστρωθέντος έν τώ σεκρετω τοΰ στρατιωτικοΰ λογοθεσίου 

κατά τον Μάιον μήνα της παρούσας ια'τ(νζ) Ινδικτιώνος και περιέχοντος όντως f : Κατεστρώθη εν τω σεκρετω τον 

στρατιωτικοΰ λογοθέτου κατά τον μάιον μήνα της παρούσης ια' ίνδικτιώνος MM 

324 τοΰ σεκρέτου om. MM | λογοθεσίου : λογοθέτου MM || 325 λογοθεσίου : λογοθέτου MM 
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ΣΧΟΛΙΑ.— Το πιττάχιον τοϋτο χαρακτηρίζεται ώς βασιλικών (στ. 253) καί ουχί δεσποινι-

κόν, έν τέλει όμως είχε το μηνολόγιον (στ. 266) : δια γραμμάτων τοΰ /ιεγαλεπιφανεστάτου πρω-

τονωβε'Αισσίμου και λογοθέτου τών σεκρέτων καί τήν Sia κηροΰ σφραγίδα τω βουλλωτηρίω τήζ 

άγιας ημών οεσποίνης [="Αννης τής Δαλασσηνής].— Άνάλογον παράδειγμα βλ. παρά Ζ e ρ ο s, 

JGR, τόμ. Α', σελ. 296 - 298, τοϋ έτους 1082 : απελύθη μηνι Ίουλίω, Ινδικτιώνος ιδ' άπα της 

θεοφύλακτου nófaroc ôlà γράμματος [Ι. γραμμάτων] τοΰ πρωτοπροεδρον κυρ Σεργίου καί λογοθέ

του τών σεκρέτων τον Έξα[μιλίτου '/ και ή δια κηροΰ βασιλική αφραγίς τω βουλλωτηρίω της 

αγίας δεσποίνης και μητρός τοϋ βασιλέως. — Κατά ταύτα, το έκδιοομενον έγγραφον απελύθη ύπο 

" Α ν ν η ς τ η ς Δ α λ α σ σ η ν ή ς , έν ονόματι τοϋ υίοϋ της (πρβλ. ανωτέρω, σελ. 322, σημ. 1), 

ο υ χ ί ι5έ υπό 'Αλεξίου τοϋ Κομνηνού, εις δν άπεδίδετο μέχρι -οϋδε (MM, Dölger, Ostrogorsky, 

Gautier, κ.ά.). 

Καί το πιττάχιον τοϋτο, ώς καί το προηγούμενον (άρ. 48), έχει αντιγραφή τ ε τ ρ ά κ ι ς είς 

το μακρόν εϊλητάριον της Πάτμου (βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , Κεκνρωμένη Συλλογή, σελ. 102- 105), 

άπό ισάριθμα αντίτυπα αΰτοϋ, ώς εΐχον καταστρωθή ταϋτα είς τέσσαρα σέκρετα. Ύπο το κεί

μενον Ott αντίστοιχοι εκάστοτε επικυρώσεις (δια της αυτής με τό κείμενον χειρός). ΟΊ MM εκδί

δουν ά'ταξ το κείμενον τοϋ πιττακίου, άνευ σχολίων, συγκεντρώνουν δε πάλιν είς συνεχή σειράν, 

ύπο το κείμενον, πάσας τάς ύπογραφάς τών έπικυρωσάντων τοϋτο εις τα τέσσαρα σέκρετα αξιω

ματούχων, διαχωρίζοντες ταύτας εκάστοτε διά τίνος φράσεως ιδικής των επινοήσεως (βλ. κριτι-

κόν υπόμνημα). 

Ό Dölger είς τα Regesten αναγράφει άπαξ, υπό τον άρ. 1151, το έν λόγω πιττάκιον, 

παραπέμπων εις τους MM (σελ. 53 - 55 ), περιορίζεται δέ νά σημείωση, ώς έπραξε καί διά τό 

προηγούμενον έγγραφον (Regesten, άρ. 1148), ότι τοϋτο κατεστρώθη μόνον είς τα σέκρετον τών 

οίκειακών, μη υποψιασθείς τάς επακολουθήσασας καταστρώσεις καί είς άλλα τρία σέκρετα. 

Έ κ τών ανωτέρω εκδοθέντων τεσσάρων τελευταίων έγγραφων (46, 47, 48, 49) το μεν ΰπ' 

άρ. 47 προέρχεται άπό rb σέκρετον τον Μ ν ρ ελαίου.— Περί τοϋ σεκρέτου τούτου έγένετο 

λόγος ανωτέρω (άρ. 47, σελ. 335). 

Τα ΰπ' άρ. 46Α', 48Α', 49Α' προέρχονται άπό το σέκρετον τών οίκ,ειακώ»>.— Το σέ

κρετον τοϋτο κατά τον Γ αιώνα άπετέλει τμήμα τοϋ σεκρέτου τον γενικοΰ. 'Τπό νέαν μορφήν εμφα

νίζεται περί το 1030, άποκτήί δέ σύν τφ χρόνω ίδιαιτέραν σημασίαν είς ο,τι άφορα την νομικήν 

διαδικασίαν καί τήν διαχείρισιν τών γαιών τοΰ δημοσίου. Μεταξύ άλλων το σέκρετον τοϋτο αποκτά 

γαία; δια λογαριασμον τοϋ δημοσίου, εισπράττει τα βαρύνοντα τάς γαίας τέλη, πρόστιμα υπέρ τοΰ 

δημοσίου κλπ. Είδικήν μέριμναν λαμβάνει Sta τους πέρα τών κανονικών φόρους, τους επιβαλλό

μενους είς κτήματα καί καλλιεργητάς.— Βλ. σχετικώς O i k o n o m i d è s , Organisation admi

nistrative, σελ. 136 - 137.— Dö 1 g e r, Finanzverwaltung, σελ. 15, 43 κέ. 

Ι. Ή συμπλήρωσις ιδική μου. Ό μνημονευόμενος ένταΰΟα λογοθέτης τών σεκρέτων Σέργιος ô Έξαμιλίτης 

άνηκεν, ασφαλώς, είς την αυτήν οίκογένειαν, είς ήν ανήκον καί δλλοι σεκρετικοί αξιωματούχοι της αΰτης εποχής, 

ώς οί υπογράφοντες εις τα εκδιδόμενα ένταΰθα έγγραφα : Λέων ό Έξαμιλίτης (άρ. 48 στ. 220, άρ. 49 στ. 308 ) 

καί Έ'πιφάνιος δ Έξαμιλίτης (άρ. 48 στ. 249, άρ. 49 στ. 288). 
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Οί αξιωματούχοι τοϋ σεκρέτου τούτου, οι υπογράφοντες τα ανωτέρω τρία αντίγραφα, εί

ναι είς το πρώτον έγγραφον τέσσαρες (άρ. 46, στ. 335 - 338), εις το δεύτερον δέκα (άρ. 48, στ. 

197 - 206), είς το τρίτον επτά (άρ. 48, στ. 267 - 273). Μεταξύ των υπογραφών τούτων (21 έν 

συνόλω) αϊ τέσσαρες ανήκουν είς τα αυτά πρόσωπα : 

— θεόκτιστος ό Εύλαμπής (άρ. 46 στ. 335, άρ. 48 στ. 197). 

—'Ιωάννης ό Kaptavi-της (άρ. 46 στ. 336, άρ. 48 στ. 200, άρ. 49 στ. 271). 

— Βασίλειος ό Γοργονίτης (άρ. 48 στ. 198, άρ. 49 στ. 268). 

•—Βασίλειος ό Ρωμανικός (άρ. 48 στ. 201, άρ. 49 στ. 270). 

Τα ΰπ' άρ. 46Β', 48Β', 49Γ' προέρχονται άπό το σέκρετον τοΰ γενικού λογοθε

σίου.— Το σέκρετον τοΰτο καί κατά τον IB' αιώνα εξακολουθεί νά άποτελή το έπίκεντρον πάσης 

διαδικασίας σχετικής προς τον εγγειον φόρον (Acles de Lavra, άρ. 66, στ. 25). Έ ν τούτοις, άπό 

τοΰ ΙΑ' αιώνος, επειδή δεν ασχολείται πλέον με τον έλεγχον τών γαιών τοϋ δημοσίου, περιέρχε

ται είς παρακμήν, δσω βαίνει αυξανόμενος ό αριθμός τών έν λόγω γαιών.— Βλ. σχετικώς Ο ί k ο-

ιι ο m i d è s, ενΟ' άνωτ. σελ. 135.— D ö l g e r , ενθ' άνωτ., σελ. 14, 16, 19 κέ. 

Ό λογοθέτης τοΰ γενικοΰ άπαντ^ άπδ τοΰ έτους 692 κΙ. ( D ö l g e r , ενθ' άνωτ., σελ. 20). 

Οί άξιωματοΰχοι τοϋ σεκρέτου, οί υπογράφοντες τα ανωτέρω τρία αντίγραφα, είναι εις το 

πρώτον έγγραφον πέντε (άρ. 46Β, στ. 11 - 15), είς το δεύτερον δέκα (άρ. 48, στ. 216-225), 

είς τό τρίτον πέντε (άρ. 49, στ. 305-309) . Μεταξύ τών υπογραφών τούτων (20 έν συνόλω) αϊ 

τρεις ανήκουν είς τά αυτά πρόσωπα : 

-Βασίλειος ό Χαλκούτζης (άρ. 46Β στ. 11, 48 στ. 218, 49 στ. 307). 

— Θεόδωρος ό τοΰ Άκτουαρίου (άρ. 48 στ. 216, άρ. 49 στ. 305). 

- Λ έ ω ν ό Έξαμιλίτης (άρ. 48 στ. 220, άρ. 49 στ. 309). 

Τά ύπ' άρ. 48Γ" καί 49Δ' προέρχονται άπό το σέκρετον τοϋ στρατιωτικού λογο

θεσίου.— Το σέκρετον τοϋτο περιέρχεται είς παρακμήν κατά τον ΙΑ' αιώνα καί εξαφανίζεται 

(τελευταία μνεία αύτοΰ εις το ένταΰθα έκδιδόμενον έ'γγραφον ύπ' άρ. 49). Επανεμφανίζεται όμως 

κατά τον ΙΔ' αιώνα. Τοϋτο οφείλεται εις τήν μεταβολήν τοΰ συστήματος τής στρατεύσεως καί τής 

χρηματοδοτήσεως τοΰ στρατοΰ, καθώς καί εις τήν συνεχή μείωσιν τών στρατιωτικών γαιών. Βλ. 

O i k o n o m i d è s , ίνθ' άνωτ., σελ. 135 κέ., ένθα καί ή προγενεστέρα βιβλιογραφία. — Πρβλ. 

D ö l g e r , ϊνθ' άνωτ., σελ. 21. 

Οί αξιωματούχοι τοΰ σεκρέτου τούτου, οί υπογράφοντες τά ανωτέρω δύο αντίγραφα, είναι 

είς το πρώτον έ'γγραφον εξ (άρ. 48, στ. 234 - 239), είς το δεύτερον τέσσαρες (49, στ. 322 - 325). 

Μεταξύ τών υπογραφών τούτων (10 εν συνόλω) αί δύο ανήκουν είς τά αυτά πρόσωπα : 

— μάγιστρος Νικήτας καί στρατιωτικός λογοθέτης (άρ. 48 στ. 234, άρ. 49 στ. 322). 

—'Αναστάσιος ό Ματζούκης (άρ. 48 στ. 236, άρ. 49 στ. 324). 

Τά ύπ' άρ. 48Δ' καί 49Β' προέρχονται άπό το σέκρετον τής βασιλικής σακέλλης — 

Το σέκρετον τοΰτο εξαφανίζεται περί το 1145 ( O i k o n o m i d è s , ενθ' άνωτ., σελ. 137). Περί 

τής συστάσεως καί τής εξελίξεως του, ώς καί περί τοΰ σακελλαρίον βλ. D ö l g e r , 'ένθ' άνωτ., 

σελ. 14, 16 κέ. 
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Οι αξιωματούχοι τοΰ σεκρέτου τούτου, οί υπογράφοντες τά ανωτέρω δύο αντίγραφα, είναι 

εις τό πρώτον έγγραφον εξ (άρ. 48 στ. 247 - 252), είς το δεύτερον ωσαύτως εξ (άρ. 49 στ. 286 -

291), Μεταξύ τών υπογραφών τούτων (12 έν συνόλω) αϊ τρεις ανήκουν είς τα αυτά πρόσωπα : 

— Κωνσταντίνος ό Μωροχαρζάνης (άρ. 48 στ. 248, άρ. 49 στ. 287). 

-Έπιφάνιος ό Έξαμιλίτης (άρ. 48 στ. 249, άρ. 49 στ. 288). 

—'Ιωάννης ο Πρίγκουλος (άρ. 48 στ. 251, άρ. 49 στ. 281 ). 

Περί τών σεκρετικών υπαλλήλων έν γένει βλ. Ο i k ο n ο m i d è s, lÂsles de préséance, 

σελ. 309 κ!., ένθα καί ή προγενεστέρα βιβλιογραφία. 

Τά ε π ώ ν υ μ α τών υπογραφόντων είς τά ανωτέρω έγγραφα ( άρ. 46, 47, 48, 49 ) μαρτυ

ρούν οτι πολλοί τών σεκρετικών αξιωματούχων ανήκον εις τήν α υ τ ή ν ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ν, ήσαν δε 

ενίοτε καί στενεϊς συγγενείς : 

— Θεόκτιστος ό Ενλαμπης (άρ. 46 στ. 335, άρ. 48 στ. 197, τοϋ σεκρέτου τών οίκειακών) καί Νικι/φόρυς ύ Jù'<-

λαμπής (άρ. 48 στ. 199, τοϋ αύτοϋ σεκρέτου τών οίκειακών). 

— Βασίλειος ό Χαλκοντζης (άρ. 46Β στ. 11, άρ. 48 στ. 218, άρ. 49 στ. 307, τοϋ σεκρέτου τοΰ γενικοΰ) και Θωμάς 

ό Χαλκοντζης (άρ. 46Β στ. 12, τοϋ αύτοϋ σεκρέτου τοϋ γενικοΰ) καί Νικόλαος ΰ Χαλκούτζης (άρ.49 στ. 325, τοϋ 

στρατιωτικού λογοθεσίου). 

—'Ιωάννης ό Καριανίτης (άρ. 46 στ. 336, άρ. 48 στ. 200, άρ. 49 στ. 271, τοΰ σεκρέτου τών οίκειακών) καί Ει'στά-

θιος Καριανίτης (άρ. 48 στ. 206, άρ. 49 στ. 272, τοϋ αύτοϋ σεκρέτου). 

— Βασίλειος ό Ρωμανικός (άρ. 48 στ. 201, άρ. 49 στ. 270, τοΰ σεκρέτου τών οίκειακών), ό υιός του Θεόδωρος 

ΡωίΜίνικος (άρ. 48 στ. 201, άρ. 49 στ. 270, τοϋ αύτοϋ σεκρέτου), καί Μιχαήλ Ρωμανικός (άρ. 48 στ. 202, 

τοϋ αύτοϋ σεκρέτου) καί Στέφανος Ρωμανικός (άρ. 48 στ. 204, τοΰ αύτοϋ σεκρίτο\ί τών οίκειακών). 

— Νικόλαος ό Ευφυής (άρ. 48 στ. 203, τοϋ σεκρέτου τών οίκειακών) καί Ευστάθιος ό Ενφνης (άρ. 48 στ. 222, 

τοΰ γενικοΰ λογοθεσίου). 

— Βασίλειος ύ Καματηρός (άρ. 48 στ. 219, τοϋ γενικοΰ λογοθεσίου) καί ό υιός του [μή κατονομαζόμενοι:] (άρ, 

48 στ. 219, τοϋ αύτοϋ σεκρέτου). 

— Λέων ό Έξαμιλίτης (άρ. 48 στ. 220, άρ. 49 στ. 308, τοϋ γενικοΰ λογοθεσίου) καί Έπιφάνιος Έξαμιλίτης 

(άρ. 48 στ. 249, άρ. 49 στ. 288, τοΰ σεκρέτου της σακέλλης) ι . 

— Ευδόκιμος Μωροχαρζάνης (άρ. 48 στ. 224, τοΰ γενικοΰ λογοθεσίου) καί Κωνσταντίνος Μωροχαρζάνης (άρ. 

48 στ. 248, άρ. 49 στ. 287, τοϋ σεκρέτου της σακέλλης). 

—'Ιωάννης Κυπαρισσιώτης (άρ. 49 στ. 306, τοΰ γενικοΰ λογοθεσίου) καί ό υιός του [μή κατονομαζόμενος] (άρ. 

49 στ. 306, τοΰ αύτοϋ σεκρέτου). 

— Γεώργιος ύ Προμουνδηνος (άρ. 49 στ. 286, τοΰ σεκρέτου της σακέλλης) καί Κωνσταντίνος ό Προμουνδφος 

(άρ. 49 στ. 291 τοΰ αύτοϋ σεκρέτου της σακέλλης). 

Έκτο-; τών ανωτέρω, συγγενικοί δεσμοί ύπηρχον, πιθανώτατα, καί μεταξύ άλλων, διαφόρου επωνύμου ή υπογραφόν

των Ανευ επωνύμου. 

Ή δ ι α π ί σ τ ω σ ι ς α ύ τ η δέν ε ϊ ν α ι ά ν ε υ σ η μ α σ ί α ς . Έ ά ν δ έ έ π ε ξ ε τ ε ί ν ε τ ο κ ά π ο τ ε ή έρευνα ε π ί 

όλου τοΰ σχετικού ύλικοϋ, θα ήδυνάμεθα νά γνωρίζωμεν άκριβέστερον πόσαι περίπου καί ποϊαι 

μεγάλαι οίκογένειαι ένέμοντο κατά καιρούς (καί ενίοτε επί αιώνας) τάς ανωτέρας καί άνωτάτας 

θέσεις τοΰ διοικητικοΰ μηχανισμού τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 

1. Πρβλ. καί σελ. 347, σημ. 1": Σέργιος ό Έξαμιλίτης. 
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Οί σεκρεηκοί αξιωματούχοι οί υπογράφοντες τά τελευταία τέσσαρα έγγραφα (άρ. 46, 47, 

48, 49) προτάσσουν ή επιτάσσουν τοϋ ονόματος των τ ί τ λ ο υ ς καί α ξ ι ώ μ α τ α , πλείονα τοϋ 

ενός. ( Ή κατωτέρω αναγραφή δέν αποτελεί ίεράρχησιν τίτλων καί αξιωμάτων, άλλα παρέχει 

απλώς τά δεδομένα τών έγγραφων) : 

— πρώτοβεστάρχης, κριτής και διενεργών έν τω σεκρετω τών οίκειακών (άρ. 46 στ. 335 και άρ. 48 στ. 197). 

— πρωτοβεστάρχης καί βασιλικός νοτάριος τοϋ σεκρέτου τοϋ Μυρελαίου (άρ. 47 στ. 18) 

— πρωτοβεατάρχης καί μέγας χαρτονλάριος τοΰ αύτοϋ σεκρέτου (άρ. 47 στ. 21). 

— πρωτοβεστάρχης, κριτής τοΰ βήλου καί μέγας χαρτονλάριος τών οίκειακών (άρ. 49 στ. 268). 

— πρωτοβεατάρχης, μέγας χαρτουλάριος καί κριτής επί τον Ιπποδρόμου (άρ. 49 στ. 323). 

— πρωτοβέατης και χαρτονλάριος τοϋ στρατιωτικού λογοθεσίου (άρ. 48 στ. 236). 

— πρωτοβέατης, πρωτονοτάριος καί εκπροσώπου της βασιλικής σακέλλης (άρ. 49 στ. 290). 

— βεστάρχης και χαρτουλάριος τοϋ στρατιωτικού λογοθεσίου (άρ. 48 στ. 235). 

— βεστάρχης και μέγας χαρτουλάριος τοϋ στρατιωτικοΰ λογοθεσίου (άρ. 48 στ. 237). 

— βεστάρχης καί βασιλικός νοτάριος της σακέλλης (άρ. 48 στ. 251). 

— βεατάρχης καί βασιλικός νοτάριος της σακέλλης (άρ. 49 στ. 289). 

— μάγιστρος, βεστάρχης καί βασιλικός νοτάριος τοϋ γενικοΰ (άρ. 49 στ. 307). 

— βέατης και βασιλικός νοτάριος τών οίκειακών (άρ. 46 στ. 336). 

— βέατης και βασιλικός νοτάριος τών οίκειακών (αρ. 46 στ. 337). 

— βέατης καί βασιλικός νοτάριος τοΰ Μυρελαίου (άρ. 47 στ. 19). 

— βέστης καί βασιλικός νοτάριος τών οίκειακών (άρ. 48 στ. 200, άρ. 49 στ. 271). 

— βέατης καί βασιλικός νοτάριος τοΰ γενικοΰ λογοθεσίου (άρ. 49 στ. 306). 

— μάγιστρος, βέατης, κριτής τοϋ βήλ.ον καί γενικός (άρ. 46Β στ. 11, 48 στ. 218, 49 στ. 307). 

— μάγιΰτρος καί γενικός λογοθέτης τοϋ γενικοΰ λογοθεσίου (άρ. 48 στ. 216, άρ. 49 στ. 305). 

— μάγιβτρος, βεστάρχης καί βασιλικός νοτάριος τοϋ γενικοΰ (άρ. 46Β στ. 11, άρ. 48 στ. 218, άρ. 49 στ. 307). 

— μάγιστρος καί κριτής τοΰ βήλου (άρ. 48 στ. 219). 

— μάγιστρος, κριτής τοΰ βήλου καί μέγας χαρτουλάριος τοΰ γενικοΰ (άρ. 48 στ. 220, 49 στ. 308). 

— μάγιστρος καί στρατιωτικός λογοθέτης (άρ. 48 στ. 234, άρ. 49 στ. 322). 

— μάγιστρος, κριτής τοΰ βήλου καί βασικός νοτάριος της σακέλλης (άρ. 48 στ. 249, άρ. 49 στ. 288). 

— μάγιστρος, κριτής τοΰ βήλου καί βασιλικός νοτάριος της σακέλλης (άρ. 48 στ. 250 ). 

— μάγιατρος, κριτής τοΰ βήλου καί επί τής βασιλικής οακέλΛης (άρ. 49 στ. 286). 

— μάγιστρος, κριτής τοΰ βήλου χαί μέγας χαρτονλάριος τοϋ γενικοΰ (άρ. 49 στ. 309). 

— δισύπατος καί μέγας χαρτουλάριος τοΰ γενικοΰ (άρ. 46 στ. 13). 

— διανπατος καί μέγας χαρτουλάριος τοϋ γενικοΰ (άρ. 48 στ. 223). 

— δισύπατος καί χαρτουλάριος τοϋ στρατιωτικοΰ (άρ. 48 στ. 239). 

— δισνπατος καί βασιλ.ικός νοτάριος τοϋ Μυρελαίου (άρ. 47 στ. 24). 

— δισύπατος καί βασιλικός νοτάριος τών οίκειακών (άρ. 49 στ. 273). 

— ϋπατος καί βασιλικός νοτάριος τής αακέλλης (άρ. 49 στ. 291). 

— πρωτοπρόεδρος καί μέγας χαρτουλάριος τοϋ γενικοΰ (άρ. 48 στ. 217). 

— πρωτοπρόεδρος καί επί τών οίκειακών (άρ. 49 στ. 267). 

— πρωτοανθνπατος καί βασιλικός νοτάριος τοϋ γενικοΰ (άρ. 48 στ. 222). 

— πρόεδρος καί επί τής βασιλικής σακέλλης (άρ. 48 στ. 247). 

— καί χαρτουλάριος τοΰ γενικοΰ λογοθεσίου (άρ. 46Β στ. 14). 

— χαρτουλάριος τοϋ γενικοΰ λογοθεσίου (άρ. 48 στ. 225). 

— χαρτουλάριος τοΰ στρατιωτικού λογοθεσίου (άρ. 49 στ. 325). 

— πραιπόαιτος, επί τον κοιτ&νος καί χαρτοφύλαξ τοϋ Μυρελαίου (άρ.""47 στ. 22). 

— πραιπόσιτος καί βασιλικός νοτάριος τοϋ Μυρελαίου (άρ. 47 στ. 22). 
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— πραιπόαιτος καί χαρτονλάριος (άρ. 47 στ. 23). 

— πρψμικήριος καί επί τοΰ κοιτώνας (άρ. 47 στ, 24). 

— πατοίκιος (άρ. 48 στ. 201, άρ. 49 στ. 270). 

— πατοίκιος καί χαρτονλάριος τοϋ στρατιωτικοΰ λογοθεσίου (άρ. 48 στ. 238). 

— πατρίκιος καί πρωτονοτάριος της σακέλλης (άρ. 48 στ. 248, 49 στ. 287 ). 

— πατρίκιος καί πρωτονοτάριος τοϋ γενικοΰ λογοθεσίου (άρ. 49 στ. 306). 

— βασιλικός νοτάριος τών οίκειακών (άρ. 46 στ. 338, άρ. 48 στ. 202, 203, 204, 205, 206, άρ. 49 στ. 269, 272). 

— βασιλικός νοτάριος τοϋ γενικοΰ λογοθεσίου (άρ. 46Β στ. 15, άρ. 48 στ. 224). 

— βασιλικός νοτάριος της σακέλλης (άρ. 48 στ. 252). 

— βασιλικός νοτάριος τοΰ γηροτροφείου ό εκπροσωπών έν τώ οίκω τοϋ Μυρελαίου (47 στ 17) 

— βασιλικός νοτάριος τοϋ Μυρελαίου (άρ. 47 στ. 20). 

Οί ανωτέρω σεκρετικοί άξιωματοΰχοι, έκτος τοΰ δτι ανήκουν συχνάκις είς τήν αυτήν οίκογένειαν, φέρουν καί 

πλείονας τοϋ ένος τίτλους καί αξιώματα έκαστος. 

Τά στοιχεία, ταΰτα, έν συνδυασμώ καί προς άλλα ανάλογα, είναι χρήσιμα, ασφαλώς, δια νά μελετηθή ή σύν-

θεσις τών διαφόρων σεκρέτων. 

Τά ανωτέρω εκδοθέντα τέσσαρα τελευταία έγγραφα (άρ. 46, 47, 48, 49) μαρτυρούν πόση 

διαδικασία άπητεϊτο, Sta νά κατοχυρωθη μία παραχώρησις κτήσεων καί φορολογικών απαλλαγών 

εκ μέρους τοΰ δημοσίου. Το τελευταϊον μάλιστα έγγραφον (άρ. 49) μαρτυρεί δτι καί οί τυχόντες 

αυτοκρατορικών δωρεών καί απαλλαγών όπεχρεοΰντο νά προσφεύγουν καί πάλιν είς τον αυτοκρά

τορα, καί δή ουχί άπαξ, δια νά κατοχυρώσουν ταύτας εξ ενδεχομένων αβλεψιών ή αυθαιρεσιών τών 

φοροτεχνικών υπηρεσιών τοΰ Κράτους.— Πρβλ. καί O s t r o g o r s k y , Immunité, σελ. 188- 189. 

Τά έγγραφα ταΰτα (άρ. 46, 47, 48, 49 ) — τεκμήρια αυστηρός γραφειοκρατίας καί άρτιας 

οργανώσεως τών φοροτεχνικών υπηρεσιών — αποκαλύπτουν, πράγματι, μίαν ένδιαφέρουσαν πτυ-

χήν τοΰ πολυδαιδάλου κρατικού μηχανισμού της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 
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Διά παχύτερων τυπογραφικών στοιχείων σημειοΰται ό αΰξων αριθμός τοΰ έγγραφου, συνοδευόμενος καί ΰπο μικρό
τερων (κατωφερών) αριθμών, οίόποϊοι δηλοϋντόν στί/ον τοΰ εγγράφου: 12,.18.2β ·= 'έγγραφον 12, στίχοι 3, 18 καί 29. 
ΙΙάντε:; οί άλλοι (κανονικοί) αριθμοί παραπέμπουν εις τάς σελίδας τοϋ βιβλίου. Προηγείται αστερίσκος είς τήν σε-
λιδαρίΟμησιν τής Εισαγωγής : *1 — *160. ΣΐΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΙ : έπίσκ. = επίσκοπος, ίτ. = έτος ή έτους, 
ήγούμ. — ηγούμενος, μτρπ. — μητροπολίτης, πτρχ. = πατριάρχης, σημ. — (ΰ.το)σ«;μείωσι;, σχ. = σχόλιον, 

τπν. — τοπωνύμιον, Χρ. = Χριστόδουλος. 

"Αβαλα, παρά τον Μαίανδρον *105. 

άβαρώς54 9 6 Π Α4 Ββ Γ 6 477 48Α189 49Α2β1. 

Άβασγοί 640. 

άβατον (διαφόρων μονών ) 67" — νήσου Πάτμου 

*40κέ. 64 58 67 (σχ. 10). 

άβιωτίκιον Γ^. 

άβλαβης 251 9. 

Άβου . . . • βλ. Νικόλαος — 

Άβούκης 340(κριτ. ύπόμν. ) 

άγανάκτησις· (τής βασιλείας μου σφοδράν τήν 

άγανάκτησιν) 73 8102 4 114ι 2048. Πρβλ. έπέ-

λκυσις. 

Άγαβονήσι(ον) *96 52 152 1718 134. 

'Αγαπητός- βλ. 'Ιωάννης — 

'Αγάπιος Λάνδος, συγγραφεύς δημώδους δια

σκευής Βίου τοϋ όσιου Χρ. *16σημ. 4 καί 5. 

"Λγαρ (απόγονοι τής — ) *14 *51 *104. 

Άγαρηνοί *38 *76. 

αγγαρεία 1 5 1 21 5 3 4 8 5 „ 66 2 72 0 8„.8 10,5 1 2 η 

Α32 1842e 1920 41J.Q. 

άγγαρεύω, άγγαρεύομαι 729 ΙΙ24 35β. 

Άγγελος' βλ. 'Αλέξιος Γ' —, Γεώργιος Κομνη

νός --, Ίσαάκιος —, Κωνσταντίνος —. Πρβλ. 

'Ιωάννης Κομνηνός ό Καντακουζηνός. 

"Αγγελος Σεναχηρείμ, πιγκέρνης, 132. 

άγγελωνυμία 212σημ. 2. 

'Αγγλία *70σημ. 5 καί 6. 

αγελάδες' αγελάδων αγορά 26 3 3 5 5β 9 614' αγε

λάδων παροχή Α28. 

άγελάδια(;)" βοών εργατικών καί άγελαδίων 

[γρ. άγελαίων] 14 0. 

άγελαΐος βοϋς· βλ. βοών — 

αγέλη μοναχική 13(). 

αγελών λογοθέτης· βλ. λογοθέτης — 

αγένειοι 58. 

"Αγ. 'Αντώνιος, ναύδριον έν Κω 38. 

"Αγ. 'Απόστολοι (")εσ/νίκης 54. 

"Αγ. Βασίλειος, ναύδριον έν Κώ 38. 

"Αγ. Γεώργιος ό Μυροβλήτης, μετόχων μονής 

Πάτμου έν Αήμνω 1610 144 145 Α3. Β-

Γ7. Πρβλ. μονή · — 

"Αγ. Γεώργιος è Δυσικός, μετόχιον είς Φύγελα 

1442 131 (σχ. 6). Πρβλ. μονή — 

"Αγ. Δημήτριος Θεσ/νίκης 12. 

Ά γ . Ειρήνης τοποθεσία έν Λήμνω Α36 Β8 Γ7. 

Ά γ . Ειρήνη Περάματος (παρά τον Κεράτιον) 

*57. 

"Αγ. 'Ιωάννης τοϋ Βάτου" 3λ. μονή — 

Ά γ . Μαρίνα (τών Λευκών), τπν. έν Πάτμω*41. 

Ά γ . Μερκουρίου μονή· βλ. μονή — 

"Αγ. Νικόλαος ό εις τό Εΰδηλον, τπν. έν Πάτμω 

•41. 

'Λγ. Νικόλαος Μεγίστης *112. 

Ά γ . "Ορος *47 *51σημ.5 *107σημ.7 *118 

*122 *133σημ.2 21 (σχ. 4) 142' - άβατον 

67 (σχ. 10)· πρβλ. άβατον — Τυπικον 28. 

Πρβλ. 'Αθανάσιος, Ααύρα καί λ. μονή. 
"Λγ. Παντε?ιεήμο^ν, τπν., κτήσις μονής Κεχιο-

νισμένης *88 1434 251 2 131. 

Ά γ . Παύλου μονή είς Λάτρος *88- βλ. μονή 

Στύλου· πρβλ. Λάτρος. 

Ά γ . Σοφία Κπόλεως *31 *46 36(σχ. 3). 

"Αγ. Τόποι *16 *21 *51σημ.4 *70 *104· πρβλ. 

Παλαιστίνη,Ίερουσαλήμ, Βηθλεέμ,'Ιορδάνης. 
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Άγιοθεοδωρίτης' βλ. Μιχαήλ —, Νικόλαος — 

Άγιοθεοδωρίτης. λογοθέτης τών αγελών 239 

240(σχ. 6). 

άγιοκεκοιμημένος *35σημ.4 *43. 

Άγιοστεφανίτης *85. 

άγιώτατος (ό οίκ. πτρχ. ) 1514 1740 37j 387. 

άγνωστοι τώ δημοσίω (πάροικοι) 211 4. Πρβλ. 

άνεπίγνωστοι. 

αγορά μουλαριών... ίππων... βοών... καί λοι

πών τετραπόδων ζώων 13!Ι 24 5 6 4 642. 

άγορασία 1 5 1 648. 

άγράρια" χελανδίων, άγραρίων, ζερμώνων καί 

ετέρων πλοίων 2„· άγραρίων κτίσις 5β 9 65 7. 

άγρυπνίαι *43. 

Αγχίαλος 203σημ.2. 

άδέσποτον (το ) 42Η. 

αδιάσειστος, αδιάσειστα 15κ'.35 Ajg.^ Β4β Γ4 8.5 2 

261 6.2 3 418· άδιασείστως 1461 1712.58 Α^ Β2 9 

1 37 " β · ϊ · 1 4 ^"4 * 7 β 7 30 2 2 3 4 5 . 

άδιαστίκτως 829. 

Άδριανούπολις *111 203σημ.2. 

άδώρητοι (πάροικοι) 190 191 8 193. 

άδωρία 212σημ.1. 

άειμακάριστος (βασιλεύς) 203.12. 

άερικον 3 3 6 647 10j8. 

άερικοπρατίκιον 648. 

αέρος κεφάλαιον Bge Γ4 3 

αετός· βλ. δικέφαλος — 

άζήμιον (το) 1215. 

άζήμιος 251 β.1 9. 

αζήτητος 12 0. 

άζυγες *41 6λε'· άζυξ βίος 66. 

άήρ (λειτουργικών ύφασμα) *111 κέ. 

Αθανάσιος, πτρχ. Κπόλεως (1289-1304) *102 

*103σημ.1· - γράμμα (έ'τ. 1292) 135 148 

312. 

'Αθανάσιος 'Αντιοχείας (1156 - 1170), συγγρα

φεύς 'Εγκωμίου είς όσιον Χρ. *8 *11 *12 

*15 *16 - *20 *28 *29 *52κέ. 57 *68 *78κέ. 

'Αθανάσιος όσιος ό Άθωνίτης, ιδρυτής τής Λαύ

ρας τοΰ Ά γ . "Ορους *5σημ.2 *23σημ.3 *56. 

αθανάτων μιτατον 5 7 2 64 0 12J/ — τοποτηρηταί 

57 2. 

Αθήναι *110 98' Θεοτόκος ή έν 'Αθήναις τιμώ

μενη 108 99 101" Αθηνών μητροπολϊται: 

βλ. Νικόλαος Άγιοθεοδωρίτης. 

Άθως· βλ. Ά γ . "Ορος. 

Χίγαΐον (νήσοι —) *49κέ. 227 335. 

Λίγα· άμπέλιον ή χωράφιον τής Αίγας 14^ 

131. 

αίγες· αιγών αγορά 14|) 26 3 3 5 614· αιγών πα

ροχή Α28. 

Αίγινα *85. 

Αϊγυπτος *75σημ.2 *115. 

Άιδ ίν τοΰ — ή τών Άιδίνογλου εμιοατον καί 

εμίρης *92 *106 *110. 

Αίχμάλο^τος· βλ. Βασίλειοί — 

αιών άχρις αν ό παρών διαρκοίη αιών 11 4 5 1 0 

6κζ' 82 6 22j4. 

άκαινοτόμ/)τος 20^.^. 

άκατάγραπτος (δημοσιακοϊς κώδιξι) 112 1. 

άκαταδούλωτος (μονή) *94 132 2 ' άκαταδουλώ-

τως 132 7. 

άκαταζήτητος 25 Ι 6 263.3. 

άκατάστρωτος (χρυσόβουλλος δωρεά —) 28. 

άκίνητον215.8.1 0.1 1.1 2.1 3.1 4.2 1.2 4..Λ..2 7 206 214 (σχ. 

3)· ακίνητα 184 2 6.4 3 3 1912 187 193 204. 

Ακολουθία όσιου Χρ. *8. 

άκολουθίαι- τυπικύν ακολουθιών *43. 

άκομμέρκευτος *63 221 7 95 223(σχ. 6). 

άκρα (ή) 442.5· άκραι 15 3. 

Άκριτη ή Άρκΐτις νήσος 52. 

Άκροπολίτης" βλ. Γεώργιος - , Νικόλαος —· 

άκρόστιχα (επαρχιών) 222" άκρόστιχον Κρή

της 220.^ 212 217" βλ. καί Κρήτη. 

άκτημονιτίκιον 1017. 

άκτημοσύνη μοναχών *43κέ. 

άκτος αποδείξεως 96. 

Άκτουαρίου (ό τοΰ — ) " βλ. Θεόδωρος — 

Άλανοί 640. 

άλατοτέλος Β 3 7 1'44. 

Άλεντίνων δήμος, έν Κω 37 (σχ. 3). 

Αλεξανδρείας πτρ/χαΐ" βλ. Θεόφιλος — 

Άλεξιάς* βλ. Άννα Κομνηνή. 

Αλέξιος Α' Κομνηνός *3 *8 *9 *10 *12 *14 

*17 *50 *61 *63 *125σημ.3 *133σημ.2 92 

192 20 94 241 268 335· — χρυσόβουλλον 

(Μάρτ. 1085) *23 *30 31κέ.· — χρυσό

βουλλον (Δεκ. 1086, πλαστον) 67 153κέ.· 

— χρυσόβουλλον (Μάιος 1087) *31 40κέ. 

328 332· —πιττάκιον ('Ιούν. 1087) *31 327 

κέ.' — χρυσόβουλλον (Άπρ. 1088) 55κέ. 

69κέ. 336κέ. 337· — πρόσταξις προς τον 

άναγραφέα τής Κώ Χριστόφορον Κοψηνον 
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(Άπρ. 1089) *34 *37σημ.1· - λύσις 

(1099 ή 1114) 185κέ. 193. 

Αλέξιος Γ' Άγγελος *63 *64 *67 *71 204 212 

σημ2· - λ ύ σ ι ς (ίτ. 1196) 2 0 6 κ έ . - χ ρ υ 

σόβουλλον (Νοέμ. 1197) 103κε. — χρυσό

βουλλον (Άπρ. 1201) 113κέ. 

Αλέξιος, καΐσαρ 97. 

Αλέξιος Κρατερός, πανσέβαστος σεβαστός, οι

κείος τη βασιλεία καί παρακοιμώμενος 132 5 

120 123 (σχ. 5) . ' 

Αλέξιος Φιλανθρωπηνος *106. 

Αλέξιος Χερήμων, οιχεΐος 125 247 27β1. 

Άλής, δούλος τοΰ σουλτάνου *111. 

ά>.ογα 2023. 

άλόγιστον 49Α259. 

άλογων εκβολή 1018. 

Άλσους μετόχιον 1512 173 5 Β2ι 138(σχ. 3)· 

πρβλ. μονή — 

Άλυάτης' βλ. Ανδρόνικος —, Θωμάς —, Ί ω -

ο',ννηι:—. 

άλυκαί *87 13M.3s 120. 

Αλωπεκών επίσκεψις, παρά τήν Μίλητον 3κε., 

12(σχ. 5). 

Άλοπός, κουράτωρ, διοικητής Μυτιλήνης 68. 

Άλοπός, λογοθέτης τοΰ δρόμου 68. 

Άλωπός· βλ. καί Βασίλειος —, 'Ιωάννης —, 

Μιχαήλ —. 

Άμκζόνος επίσκοπος 306.12 262. 

Άμανιοΰ χωρίον, έν Κω 36 (σχ. 4). 

άμο.χον (το) 1322· άμάχως 13^. 

άμεριμνία 20Τ7. 

άμετάτρεπτον (το) 404· 

άμετόχως Γ30· άμετόχω τρόπω 42:!. 

Άμινσος 234. 

αμνός (λειτουργικον ύφασμα) *111κέ. 

Αμοργός *100 *115· βλ. καί μονή Χοζοβιωτίσ-

σης. 

Άμπελα μονή· βλ. μονή —· 

άμ-.τέλιον, αμπέλια 1433 165·ΐ2 Α27.36.37 B 8 . u 

Γ8.10· αμπελώνες 123. 

αμυγδαλιά *80 *81σημ. 1. 

άμφια *83. 

Άναβασίδιον, προάστιον έν Κφ *100σημ. 5, 

21 39 241 242 31 8 267 268κέ., 3 2 r 

αναβολή· προς άναβολάς χωρεϊν 3 1 8 . 

αναγραφείς· (άναγραφέων κάθισμα κλπ.) 1^ 
2ιι·23 343 570·83 6βο 2 <V άναγραφεύς Κυκλά

δων νήσων *36' Κώ *33κέ.· — Παλα

τιών 237 241. Πρβλ. Γρηγόριος Φερνιτζιώ-

της, Λέων Έσκαμματισμένος, Μανουήλ Έ -

ξώτροχος, Νικόλαος Τζάνζης, Χριστόφορος 

Κοψηνός. Πρβλ. καί άπογραφεύς. 

αναγραφή 54 5 1020 47, 12 51 99 101(σχ.6)· 

— του κήνσου 101' — Παλατιών (ετ. 123) 

ή 1246) 241. 

άναγραφική άποκατάστασις 1416' πρβλ. απο

γραφική άποκατάστασις. 

αναγράφομαι' αναγραφόμενος *117σημ.2" άνα-

γεγραμμένος· (πάροικων... μήτε πρακτικοϊς 

τοϋ δημοσίου άναγεγραμμένων) 1918. Πρβλ. 

άνεπίγνωστοι. 

άναδέχομαι 429. 

αναδρομική ισχύς διατάξεων 12(σχ.4) 50 81 

22 ] 3 223(σχ.7). 

άναθεώρησις *100 Β4 6 Γ4 9.5 1 31 9 . 

αναθεωρώ- άνεθεωρήθη 1425 31 8 322' άναθεωρή-

σας (ό τήν άπογραφήν ποιούμενος) 34; 281. 

Άναια (Μ. Ασίας) *90 *113 *127. Άναίας 

έμπόριον ( =λιμήν) 23 6 228(σχ.5)- — κα-

τεπανίκιον 234· — κομμέρκιον 247 233. 

άνακρινόμενος ή λογοπραγούμενος 6ti. 

άνάκτησις ( =άνάκτισις;) καί έξανάστασις 241. 

άναπαίτητα 95. 

ανάπαυλα *74. 

άναπαύειν *111σημ.2, 213. 

άνάπαυσις *87 *101 13 2 0 123(σχ.3). 

αναπόσπαστος, αναπόσπαστα Β^ Γ 5 2 261β 213" 

άναποσπάστως 1449 1617 1713.β0 Α23 Β2ο 

*37 25 1 5 27 6 8 3022. 

Αναστάσιος Ματζούκης, πρωτοβέστης καί χαρ

τουλάριος τοΰ σεκρέτου τοΰ στρατιωτ. λο

γοθεσίου 48Γ236 49Δ324 348. 

αναστενάρια *73σημ.2. 

αναστήματα A3.2a B2 S Γ4.3 5 265. 

άναταχθήναι (ρητώς πάντα είδη επηρειών καί 

κεφάλαια) 93 5 ' ρητώς άνετάχθησαν 937. 

άνατίθημι (μονήν είς τίνα) *28-*29. 

Ανατολή ( =Μικρά Ασία) 233.4 365 228(σχ.4)-

βασιλεύς τής Ανατολής 228. 

αναφαίρετος 15κα'· αναφαίρετος δεσποτεία 55„· 

άναφαιρέτως 53 9.4 9 6η 1450 16„ llw-m Α^ 

Β2 9.4 β Γ3 7.5 2 261 0 3022' κατά τό άναφαίρετον 

48A f 0 . 

αναψυχή 213. 
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Ανδρόνικος Α' Κομνηνός *74 77. 

Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγος *93 *94 *101 *107 

238 305· συμβασιλεύς τοϋ Μιχαήλ Η' 279· 

αύτοκρ. γραμματεία έπί Ανδρόνικου Β' 

*134· μηνολόγιον Ανδρόνικου Β' καί Μι

χαήλ Η' (ομοιότητες) *107' υπογραφή Άν-

δρονίκου 170-171" πανομοιότυπα υπογρα

φών 172-173· —ορισμός (Μάιος 1283) 

307κέ. — ορισμός ('Οκτ. 1290) 310κέ. -

χρυσόβουλλον (Νοέμ. 1292) 133κέ. — ορι

σμός (Σεπτ. 1321 ) 313κέ. — χρυσόβουλ

λον (Μάρτ. 1323) 140κέ. Ανδρόνικου Β' ή 

Μιχαήλ Η' γράμμα (1270 ή 1285 ή 1300 

ή 1315) 289κέ. — πρόσταγμα 296κέ. Βλ. 

καί 'Ανδρόνικος Δούκας Άγγελος Κομνη

νός ό Παλαιολόγος. 

'Ανδρόνικος Γ' Παλαιολόγος *93*101σημ.6 109. 

— υπογραφή 170-171· πανομοιότυπα υπο

γραφών 172-173· — χρυσόβουλλον ('Ιαν. 

1329)146κέ. —πρόσταγμα (posi 1328, ante 

1340, μή διασωθέν) 318" — πρόσταγμα 

(Αύγ. 1340) 317. 

Ανδρόνικος Άλυάτης, έπί τοΰ κανικλείου 111. 

'Ανδρόνικος Δούκας Άγγελος Κομνηνός ό Πα

λαιολόγος [=Άνδρόνικος Β' Παλαιολόγος] 

1542-45-
'Ανδρόνικος Δούκας, πρωτοπρόεδρος, πρωτο-

βεστιάριος, μέγας δομέστικος κλττ., τελευτη-

σας ώς μοναχός Αντώνιος 1 1 5 3 4κέ., 12-

13(σχ.7). 

Ανδρόνικος Καματηρός, σεβαστός καί μέγας 

δρουγγάριος *62κΙ. *74 87 2030 216 222 

223(σχ.9) 224(σχ.10)· πρότερον Ιπαρχος 

τής πόλεως 222. 

Ανδρόνικος μτρπ. Σάρδεων 307 309. 

'Ανδρόνικος ό πρεσβύτερος τής άγιας δεσποίνης 

*38. 

Άνδρος *85. 

άνεγκρατήτως 3i 5 . a 82 5. 

άνεκποίητα (κτήματα) 213. 

άνενοχλησία 152 9 1633 25 6 269.1 7 3912. 

ανενόχλητος, ανενόχλητοι, ανενόχλητα 11 5 15κ' 

^4ΐ Β 4 5 Γ18.52 18^3 2 3 u 33 2. 5 35 9 393.Β.β.Π 

418· τό άνενόχλητον Ι ^ ' άνενοχλήτως 16j7 

17ι2·58 ^23 Β 2 9 Γ 8 7 2017 25β. 1 4 261 0 302.19·22 
344 421 0 45K,. 

άνεπαύξητοι (πάροικοι) 2617. 
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ανεπηρέαστος, ανεπηρέαστα 11 2 1 23 1 0 251 3 393. 

η.η' άνε7τηρεάστως 1451. 

άνεπίβατος 102· άνεπίβατα (κτήματα) 202-

πρβλ. έπιβαίνειν. 

άνεπίγνωστοι (πάροικοι ελεύθεροι καί τω 

δημοσίω) 1012 12 5 . u 1441 1 5 u 1733 268 101 

(σχ.5)- προσκαθήμενοι ξένοι καί — τω δη

μοσίω 1439" μηδενί δημοσιακώ λειτούργημα-

χι υποκείμενοι, μήτε πρακτικοϊς τοΰ δημο

σίου άναγεγραμμένοι, μήτε γήν δημοσιακήν 

κατέχοντες 1918. Πρβλ. άγνωστοι καί έπε-

γνωσμένοι. 

άνεσις 1529. 

ανεψιά 28j. 

άνθρωποι- — βασιλικοί 15 0. 214 339 5 8 3 6^· 

άνθρωπος τοϋ βασιλέως *36- — τής βασι-

λομήτορος (Άννης τής Δαλασσηνής) 42 

43 51" τής αγίας ημών δεσποίνης 54 δ 4733· 

— ημών 478" — οικείος (βλ. οικείος)· με

γάλων ανθρώπων καί βασιλεΰσιν οικείων 

235. 

άνθρωποι- — εγχώριοι 308" — τοπικοί 3013. 

άνθρωποι [ —πάροικοι] 249 251 283.5.6 253 

(σχ.2) 45u 326(σχ.3). 

"Αννα Δαλασσηνή, σύζ. 'Ιωάννου Κομνηνού *8 

*125σημ3 42 43 49 50 51 53 322σημΙ 

326 333- - πιττάκιον ('Ιούν. 1087) *31 
*125 331κέ.· — πιττάκιον (Μάιος 1088) 

342κέ. 
Άννα Κομνηνή, ή συγγραφεύς τής Άλεξιάδος 

*50 *51 *52 *125σημ3 184σημ1. 

"Αννα Λεχαινά, πάροικος Γ1β. 

"Αννα, μήτηρ τοϋ οσίου Χρ. *9 *13. 

άννόνα *68. 

ανταλλαγή 52 1 ' κατά τρόπον ανταλλαγής 5 1 9 

49(σχ.5) 479 

αντέχομαι (τινός) 73β l l s g . 

άντιβάλλω" άντιβαλών υπέγραψα 41 71 89 90 

134 Β130 20S8 206 Σί^.«,^ 277 2 252 275 309· 

άντιβληθέν *132 79 85 137· άντεβλήΟη 

*133 56 65 90 97(σχεδίασμα). 

άντιβολή· (εξ άντιβολής) 103 222 9. 

άντιγραφαί 322" πρβλ. γραφαί. 

αντίγραφα (εγγράφων)· — αύτοκρ. γραμμα

τείας (Kanzleikopien) *123 *132· —- κε-

κυρωμένα *123 *133' —άπλα *123· — συλ

λογικά (Sammelkopien) *123 *130 *144. 
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άντιδίδωμι (άντιδόντος τώ μέρει τοΰ Sr^xoaio'j ) 

207. 
άντικανίσκιον 102· άντικανισκίων άπαίτησις 148* 

άντικανίσκου nxpoyy] 2η 5η' άντικανίσκων δό-

σις 3 3 2 642. 

άντιλαμβάνω 6ιθ'. 

άντιλήπτωρ (μονής) *23σημ.3. 

Άντιμαχείας μετόχιον ή χωράφιον, έν Κω 39 

lila, 131 158 172S 26, 246. Πρβλ. Περιπά

του καί — 

άντιμ.ιτατίκιον 3 3 0 610. 

άντίναυλον *63 75 8,31.32 86(σχ.1) 11 Μ 105 

ΑΜ 239· άντιναύλου δόσις 829.30· άντιναύλων 

απαιτήσεις δ ^ ^ . ^ . 

Αντιόχεια *25· — πατριάρχαι: βλ. Αθανάσιος— 

Αντιόχεια Μαιάνδρου *86. 

άντίΐϋροσωπών, άντιπροσωποΰντες (τινί) 221 

5 8 1 65 9 781· ό αντιπροσώπων 4712. Πρβλ. 

εκπροσωπών. 

άντισήκωσις 5 1 2 5 13 (σχ. 11). 

αντιστρέφω *67 205 0.6 2 ' άντιστρέψαι 21 2 β

- άντι-

στρέψας 351 0 ' αντιστρέψατε 27 7 0 45 2 0

- άντί-

στρεψον 28 8 41 1 β 4213· άντιστραφήτω 4412. 

αντιστροφή 74. 

Αντώνιος· βλ. Αρσένιος μοναχός, είτα ήγούμ. 

Πάτμου. 

Αντώνιος μοναχός, κατά κόσμον Ανδρόνικος 

Δούκας 12(σχ.7). 

άνυπεξαιρέτως 5 5 2 627. 

άνυτ:ερθέτως 27 g e 288. 

άνυ7:οκρατήτως 2212· 

άνυστερήτως 3 ^ ΐΙχννι.Ά. 

άνωθεν (είχε τό... διά τοϋ... καί άνωθεν τό 

δια τοΰ...) 2063. 201. Πρβλ. κάτωθεν, έξω

θεν, όπισθεν. 

άνωτάτω 8β. 

άξίοα διά βραβείων 216. 

αξιώματα- ό κατεπάνω τών αξιωμάτων 67. 

άξούγγιον *98. 

Άξοϋχος1 βλ. 'Ιωάννης —• 
άπαιτεϊσθαι 22j8 23 s . 

άπαιτήματα (δημοσιακά) Γ44.48· 
άπαίτησις, απαιτήσεις 1 4 7 5^ 1212 14S2 Β 3 6 

Γ« 192 0 42. 

άπαιτηταί 1 4 6 211 33 1.4 S 5 7 0 641.50. 

άπολείφειν 50. 
άπαράθραυστον (τό) 92 0. 

άπαρασπάστως 5 5 2 627. 

άπαρέγκλητον (τό πιστόν καί άπαρέγκλητον ) 

2613. 

άπαρεγχείρητος 419.36" τό άπαρεγχείρητον καί 

άπαράθραυστον 919. 

άπερικλόνητον (τό) 311 3. 

άπερικόποίς 3019. 

άπερίτρεπτος 5 6 9 14^. A l g· τό άπερίτρεπτον 

360. 

άπηωρημένη βοΰλλα 64· βλ. βοϋλλα. 

άπληκτον 13 8 3 3 0 ' άπλήκτο^ν ή άπλήκτου δια

τροφή ή δόσις ή υπέρ τών — χορηγία 14ι; 

212 3 4 4 5,2 641.58. 

απόγονοι 3022. 

άπογραφεύς, απογραφείς 251 7 240· - Κω 34j.3.4 

281(σχ.1)' —Λήμνου (βλ. Κωνσταντίνος 

Τζυράπης)' —Ρόδου καί λοιπών Κυκλά

δων νήσων (βλ. Λέων Έσκαμματισμένος). 

Βλ. καί άναγραφεύς. 

απογραφή *80· ό τήν άπογραφήν ποιούμενος 34j. 

281 (σχ. 1). 

απογραφική άναθεώρησις καί άποκατάστασις 

Γ49" απογραφική σιγιλλιώδης άποκατάστα-

σις 16β.21. 141 143· απογραφική άποκατά-

στασις *87, 16β.21 141 143 Α3.39 Β^.^ 

Γ4.Χ4.49 170 242 425

- απογραφική παράδοσις 

322. 

άπόδειξις· άκτος αποδείξεως 96" αποδείξεις 

22j8 222(σχ.4) 223(σχ.5)' τη έμφανεία 

αποδείξεων 2215" αποδείξεις πεπιστωμέναι 

9 2 8 11 2 9 95κέ. 

άπόδεσμος (εγγράφων) *65 *121. 

άποκαθιστάν 213" άποκατέστησεν 1433' — (ό 

τήν άπογραφήν ποιούμενος) 34j. 281. 

Άποκάλυψις 'Ιωάννου *35κε. 

άποκατάστασις 1439 Β 4 5 Γ 5 0 . 5 1 120' — άνα-

γραφική 1417

- — απογραφική *87 Α39 Β6. 

16-43 Γ5.1 4 170 242 42 5 · -έγγραφος 31 1 2 
343-4·8·» 281· — έγγραφος πατριαρχική 348.9· 

— σιγιλλιώδης απογραφική 16β.2ι 141 143 · 
— τοϋ μετοχίου τοϋ Πύργου 249. 

άποκαταστατικόν γράμμα 269. 

άποκλάσματα' βλ. παλαιοΰ ούρανοΰ — 

αποκοπή (πάκτου ή συνήθειας ή ναυλωτικοϋ 

κλπ) *48σημ.1. 

Άποκορώνου επαρχία έν Κρήτη 164 215. 

άπόκτιον *48. 



360 ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ 

άπολύεσθαι (σημασία τοΰ ρήμ. κατά τήν φο-

ροτεχνικήν όρολογίαν) 269σημ.1. 

απολυθείς (ό χρυσόβ. λόγος) 153 8 17g3 Α42 

Β4 7 Γ 5 4 477 ' απολυθέντων (χρυσοβ. καί ορι

σμών) 2510· απελύθη 306 412. 

άπομιτατίκιον 6η. 

άποσκυβαλίζομαι *30. 

αποσπώ 144 g 27 e e ' — τοΰ δημοσίου 207

- άπέ-

σπασεν ή βασιλεία μου 286· άπεσπασμένη 

των βασιλικών δικαίων 6λθ'' άποσπώμαι 

2%. 

άπόταξις- έγγραφον άποτάξεως *51 *55 *56κέ. 

αποτάσσομαι *56σημ.2 *57. 

άπότισις (είς τό τετραπλάσιον ) 73 9. 

άποτροφή 5 Μ . 

άποφέρομαι 21 2 4. 

άποχαρίζομαι, άποχαρισθήναι, άπεχαρίσθη, ά-

πεχαρίσθησαν, άπεχαρίσατο *7 *89σημ.1 

228 364 471 5 244· βλ. καί προαπεχαρίσθη. 

άπρακτώ (άπρακτήσαι τά προστάγματα) 221 0.2 2 

75' πρβλ. σχολάζω. 

Άραβες- — έν Κρήτη 87' — χρονογράφοι *49. 

Άρας έπίσκ. Καλαμώνος (έν Κρήτη) 206 208 

21 a . 9 . 1 3 . 1 9 214 215(σχ.10). 

Άρβάζος· βλ. Μανουήλ γαμβρός τοΰ — 

Άρβουνδουνός· βλ. Νικήτας — 

αργός (τής ίερωσύνης) 180. 

Άργυρος, πάροικος Γ1 8. 

Άργυρουπόλεως δήμος, έν Κρήτη 215. 

Άρκίοι, νησίδιον ( = Άκριτη ή Άρκΐτις νή

σος) 52" βλ. καί Ναρκίοι. 

Άρκΐτις ή Άκριτη νήσος 52. 

άρκυες σεκρετικαί 6λβ' 58. 

άρματα (πεμπόμενα είς άκρας) 1Μ . 

Αρμενία, Αρμένιοι *75σημ.2 37 σημί 132' Αρ

μένιοι εις Κών *110· άρμενικαί ίστορ. πη-

γαί *49. 

Άρσενιατών σχίσμα *103 280. 

Αρσένιος Αύτωρειανός, οίκ. πτρχ. *89 *98 

*100κέ. 127 131 151 7 135 138 174 0 148 

246 263 264. 

Αρσένιος, ήγούμ. μονής Πάτμου (κατά κόσμον 

Αντώνιος) *15 *60 *62 *63 *73κέ. *78 *79 

*80 *81 *83*84*87*91, 11 5 95 109(σχ.3) 

21 1 6 221·—κωδικογράφος *79 *81·—δέησις 

(έτ. 1196) 206κε. 

Αρσένιος Σκηνούρης ή Σκηνούριος, μοναχός *6 

*16 *28κέ *32 *55κέ *57 3,,.22.β4 43 2 19 20 

23κέ. 29(σχ.2) 32 38(σχ.5) 51. 

Άρτάβασδος (κατεστρώθη διά τοΰ —) 18435. 

Αρτέμιδος άγαλμα καί ιερόν έν Πάτμω, συν-

τριβέν ύπό οσίου Χρ. *10 καί σημ. 1. 

άρτος- σΐτον αύτοΐς έπιρρίπτεσθαι προς τό άλί-

θεσθαι καί άρτους γίνεσθαι 15 5. 

Άρχαγγεληνόί" βλ. Δημήτριος τής Καλογραίας 

ό —. 

άρχεϊα Βυζαντίου' — κρατικά *117κέ.· — π α 

τριαρχικά *117κέ.· — επαρχιακά *117κέ.-

—μονών *118κέ.' — άρχείον μονής Πάτμου 

*119κέ. 

άρχέτυπον 2022. 

άρχιερατικον σημείωμα 2034 203. 

αρχιμανδρίτης' — τοΰ όρους Λάτρου *9 *13 

*15 *21 *23σημ.3 *27 291κέ. 296κέ. 38o.u.1S). 

Βλ. καί πρώτος. 

άρχοντες 1 6 0 33S.42.43 649.S0 Α80· — εξόριστοι 

156· — θεματικοί 638· — ταγματικοί 638' 

οί έν υπεροχή (ή έν ύπεροχαϊς) — 1 4 5 210, 

5 7 0 659· άρχοντες κεφαλάδες (τής Λήμνου) 

45 2326(σχ.1). 

άρχοντόπουλοι (Κρήτης) 213. 

Ά σ ά ν βλ. Μιχαήλ — 

άσηκρήτις 87. 

Άσησός" άμπέλιον ή χωράφιον τής Άσησοϋ 
14g4 4 31· Ά σ η σ ο ϋ τ:εριοχή (Μ. Α σ ί α ) 23ί> 

242. 

Ασία Μικρά' βλ. Μικρά — 

'Ασία- μτρπ. Εφέσου καί έξαρχος πάσης Ασίας 

1-18. 

Άσιδηνός· βλ. Σάββας — 

Άσκεπης' βλ. Νίκων — 

ασκητική πολιτεία *43. 

Άσποντίου (τοΰ — ) , μετόχιον έν Κω [ =Σπον-

δών] Β α Γ2 8. 

άσπρα τραχέα 86. 

Άσφενδιοΰ χωρίον έν Κω 29. 

άσυμπαθώς 1025· 

Ασώματος ( —Αρχάγγελος) *47. 

Ασώματος ή Βάτιν, μονή Λάτρου 101. 

ατάραχος 16^· άταράχως 25, 264 302· 

ατέλεια μετά δοχής 95' βλ. καί δοχή. 

ατελής (πάροικος) 184 2 7 19 4 . u . 

ατελώς (καί άβαρώς) 54 9 6 U Α4 Βθ Γ 6 47Τ 

48Α189 49Α2β1. 
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Άτταλειάτης- βλ. Μιχαήλ — 

Άτταλειάτου Διάταξις 21. 

αύγούστα (Ρωμαίων) *62 222 266 268 285. 

αύγουστιακά ( =της αύγούστας) ή δεσποινικά 

κτήματα 288' αύγουστιακών κτημάτων μέ

γας κουράτωρ 288. 

αυθαιρέτως ( =αύτοπροαιρέτως) *42. 

αύθέντης- τοΰ άοιδίμου βασιλέως, τοϋ αύθέν-

του καί πατρός τής βασιλείας μου 414.12· — 

καί θείου 33a' — καί πενθεροϋ 2 4 ^ . Εις όρι-

σμόν τής Θεοδώρας: τοϋ αύθέντου μου τοΰ 

βασιλέως, τοϋ περιποθήτου μου αύτοκρά-

τορος 31 7 . 

αύθεντώς (κυρίως καί —) 54 9 β,χ. 

αυλή 12,. 9 . u 113 114. 

αύλΐται Γ21. 

αύτεξούσιον (μονής) *43 3^ 30(σχ.6)· — μ ο 

νής Πάτμου *6. Πρβλ. αύτοδέσποτον καί 

ελευθέρων. 

αύτοδέσποτος (καί αυτεξούσιος ) μονή *43 2ιδ'-

ιε' 42 4 Α14.17 204 349 21 (σχ.5)· αύτοδέσπο

τον καί αύτεξούσιον 63, Α9

- — μονής Πά

τμου *64κέ. *94 6 3 068(σχ.12) 202(σχ.1) 

266. Πρβλ. αύτεξούσιον. 

αύτοδέσποτος στάσις 242. 

αΰτοδεσπότως 133 6. 

αυτοκίνητα (κινητά, ακίνητα καί —) *102. 

αυτοκράτειρα- βλ. Άννα, Ειρήνη, Θεοδώρα 

Μαρία-Ξένη· — εικονιζόμενη έπί σφραγϊ-

δος 285· αυτοκράτειρας έγγραφα *126 279· 

— κτήματα 288. Πρβλ. αύγούστα, αύγου

στιακά (κτήματα), δέσποινα, δεσποινικά. 

αυτοκρατορική γραμματεία *123 *134" πρβλ. 

γραμματεία — 

αύτοσύστατος (μονή) 34
7
. 

αύτούργιον, αυτουργία 4 14 12(σχ.3) 253·ι2 

240(σχ.3). 

Αύτωρειανός· βλ. Αρσένιος—, Θεοδόσιος — 

άφεσις *48" άφεσις καί αποκοπή πάκτου ή 

νοιυλωτικοϋ κλπ. *48<τημ.1. 

άφή κανδήλας 54. 

αφορίζει (ή βασιλεία μου) 21 2 0. 

άφορισθήναι (τω δημοσίω) 6ιη'. 

Αφροδίτης [γρ. Αρτέμιδος] άγαλμα έν Πά

τμος *10σημ. 1. 

Άχίλλιος Λιμενίτης *53σημ.1. 

Β 

Βαβύλια (ή ) πάροικος Γ1 7. 

Βαγιαζήτ *107 *110' βλ. καί Παγιαζήτ. 

βάθρα (εκ —) 252 239- βλ. καί κρηπίς. 

Βαίου άκρωτήριον έν Πάτμω *41. 

Βάλσαμων βλ. Γεώργιος —, 'Ιωάννης —, Κων

σταντίνος — 

βαμβύκινα βιβλία *80κέ. *88. 

Βάραγγοι 639. 

βάρβαροι *69 *73 *75. 

Βαρβαρόσσας Φρειδερίκος *70σημ.5 

Βαρβηνός" βλ. 'Ιωάννης — 

Βάρδας, άφιερωτής κτημάτων κειμένων έν Λέ-

ρω 16ΐ2· 

Βάρδας Ίκανατος, μεγαλεπιφανέστατος κου-

ροπαλάτης, πραίτωρ Ελλάδος καί Πελοπον

νήσου *6 *7 *53κέ. *57. 

Βαρλαάμ μοναχός" βλ. Βασίλειος Πεκούλης. 

βάρη· — δημοσιακά 49Α25β* —τελεσμάτων 30 5 ' 

βάρος 3021' έξω παντός βάρους 268

- βάρος 

πλοός *34σημ.1· τέλος καί βάρος 18429. 

Βλ. τέλη καί βάρη. 

Βαρνάβας, επίσκοπος έν Κύπρω *78. 

Βαρύς' βλ. Κωνσταντίνος — 

βασιλεία- ή βασιλεία μου πολλαχοΰ· ή έκ Θεού 

βασιλεία μου 15ι'- τό βασίλειον οψος 1024' 

ή ημών θεοσέβεια 6κγ' 76 5 1 6

- ευσέβεια 2γ· 

θεοσέβεια καί γαληνότης 51 δ

- ή σεβάσμια 

μονή τής βασιλείας μου 282 3 1 u 32s 334 

41 t 454 324" έν τη νήσω τής βασιλείας μου 

τη Κω 31 8 . 9 32i 269(σχ. 2)· τής βασιλείας 

μου κτήματα 36^ 288(σχ. 2). Πρβλ. γαλη

νότης, γαλήνιον ή γαληνόν (κράτος), κράτος. 

Βασίλειος Αιχμάλωτος, βασιλικός νοτάριος τοϋ 

σεκρέτου τών οίκειακών ΛβΑ^. 

Βασίλειος Άλωπός, πρωτοβεστάρχης, κριτής 

τοΰ βήλου καί έπί τοΰ ιπποδρόμου καί τών 

Κιβυρραιωτών 68. 

Βασίλειος Βελισσαριώτης 112. 

Βασίλειος Γαβαλας *87 118. 

Βασίλειος Γοργονίτης, πρωτοβεστάρχης, κριτής 

τοϋ βήλου καί μέγας χαρτουλάριος τών οί

κειακών 48Α1 9 8 49Α2β3 348. 

Βασίλειος Εύριπιώτης è Μωροϊωάννης *48. 

Βασίλειος Καματηρός, μάγιστρος καί κριτής 

τοΰ βήλου 88 48Β2 1 9. 

46 
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Βασίλειος ό Μέγας· μοναχικόν πολίτευμα —*43. 

Βασίλειος Μετρητόπουλος, σεβαστός καί λογο

θέτης τοΰ δρόμου 303 408_9 305 (σχ. 1)· 

άλλαχοΰ ώς πανσέβαστος σεβαστός, κεφαλή 

ή κεφαλατικεύων (έν ανατ. Θεσσαλία) καί 

γαμβρός 306. 

Βασίλειος Πεκούλης, δισύπατος καί χαρτουλά

ριος τοΰ στρατιωτικοΰ [λογοθεσίου] (έτ. 

1088) 48Γ2 3 9. 

Βασίλειος Πεκούλης, κριτής τοΰ βήλου καί κοι-

αίστωρ (έτ. 1145) 192 8 ' κριτής τοΰ βήλου 

καί έπί τοΰ ιπποδρόμου 194(σχ. 6)· κουρο-

παλάτης 192 194(σχ. 6)· τελευτήσας ώς 

μοναχός Βαρλαάμ 194. 

Βασίλειος Ρωμανικός, πατρίκιος 48A20i 49Λ270 

348. 

Βασίλειος Χαλκούτζης, μάγιστρος, βέστης, κρι

τής τοΰ βήλου καί γενικός ('Ιούν. 1087) 

46BU 348. 

Βασίλειος Χαλκούτζης, μάγιστρος, βεστάρχης 

καί βασιλ. νοτάριος τοΰ σεκρέτου τοΰ γενι

κοΰ ('Ιούν. 1088) 48Β2 1 8 49Γ 3 0 7 348. 

Βασίλειος πραιπόσιτος έπί τοΰ κοιτώνας καί 

χαρτοφύλαξ Μυρελαίου 4722. 

Βασίλειος- βλ. Θεοδόσιος ο τοΰ Καστρησίου. 

Βασιλικά (συλλογή νομοθεσίας) 13(σχ. 12). 

βασιλικά δίκαια 2ις' 42 6 6λβ', 67(σχ. 9)· — 

καί δημοσιακά δίκαια 67 (σχ. 9 ) . 

βασιλικά κτήματα 144 36ft 288(σχ. 2). 

βασιλικά πρόσωπα 6^ Α19. 

βασιλικαί επισκέψεις' βλ. επισκέψεις — 

βασιλικαί κουρατωρεϊαι 21 8 3 S 2 5 7 8 66β. 

βασιλική υπηρεσία 15δ-56· 
βασιλική σφραγίς δίπτυχος 134 2 122· πρβλ. 

σφραγίς. 

βασιλικής σακέλλης σέκρετον βλ. σέκρετον — 

Βασιλικιώτης' βλ. Μιχαήλ — 

βασιλικοί άνθρωποι 1 5 0 2^ 3 3 9 66 2. Πρβλ. άν

θρωποι. 

βασιλικοί νοτάριοί" βλ. νοτάριοι — 

βασιλικόν (ένδειξις είς τήν κορυφήν έγγραφου) 

*133 320κέ. 45 t 322κέ. 

βασιλικόν γράμμα 65' — πιττάκιον, βλ. πιτ-

τάκιον. 

βασιλικών ίππων κόμης· βλ. Κωνσταντίνος Χα-

δηνός. 

βασιλίς 49 (σχ. 4). 

Βατατζής· βλ. 'Ιωάννης — 

Βάτιν ή Ασώματος, μονή Λάτρου 101. 

Βατοπεδίου μονή" βλ. μονή — 

Βάτος" μονή Ά γ . 'Ιωάννου ή έν Βάτω 101· 

μονή Θεοτόκου έν τη τοποθεσία Ά γ . 'Ιω

άννου τοΰ Βάτου 107 98 101. 

Βελισσαριώτης· βλ. Βασίλειος —, Θεόδωρος —, 

Θεοφύλακτος —, 'Ιωάννης —, Μιχαήλ — 

Βενετία, Βενετοί *85 *97 *98 *99κέ. *105 

*117 227. 

βενετικά έγγραφα Πάτμου *114 *119σημ.2 

*138. 

Βεργωτής (ή—τός;) 39. 

βεστάρχης *29 21(σχ.2) 287 48Β2 1 8 48^5-2,, 

48Α251 49Β2 8 9 49Γ3 0 7. 350· πρβλ. Βασίλειος 

Χαλκούτζης, Θωμάς Χαλκούτζης, 'Ιωάν

νης Χρυσοβέργης, Κωνσταντίνος Καβαλλού-

ρης, Μάτζαρος, Μιχαήλ Μαχητάρης. 

βέστης 48Α200 48Β221 49Α271 49Γ3 0 β 350- πρβλ. 

Βασίλειος Χαλκούτζης, 'Ιωάννης Βιτζύτζι-

κος, Ιωάννης Καριανίτης, 'Ιωάννης Πολύ

ευκτος, Νικόλαος Στηθατος. 

βεστιάριον (μονής) *30' — μονών Λάτρου *46. 

βεστιάριον (βασιλικόν) 217. Βλ. έπί τοϋ βεστια

ρίου καί σέκρετον τοΰ βεστιαρίου. 

βεστιαρϊται 5 7 3 661* βεστιαριτών διατροφή 3 4 5. 

Βηθλεέμ· αποδημία οσίου Χρ. είς — *9. 
βηλον βλ. κριτής τοϋ βήλου. 

βήμα- μή εχειν άδειαν έπιβήνα,ι άχρι βήματος 

ΑΜ. Πρβλ. άνεπίβατος, πόδα βαλεϊν, είσέρ-

χεσθαι κλπ. 

ΒηριοΊτης" βλ. Νικόλαος — 

βιβλία (χ/φα) καί βιβλιοθήκαι (κυρίως μονής 

Πάτμου) *6 *7 *19 *60 *79κέ. *111 *115 

35 109- βιβλία βαμβύκινα *80κέ.· — σ ω -

ματώα *80κέ." φύλαξις βιβλίων ΰπό έκ-

κλησιάρχου *43" κατάλογοι βιβλίων *45κέ. 

*79κέ. *88 *98 *128 4 11 205· δανεισμοί 

βιβλίων *88κέ. 216(σχ. 13)· βιβλία μονών 

Λάτρου *30κε. 

βιβλιδάριον *79 *89. 

βιβλιδόπουλον *81 *89. 

βίγλα· βλ. δρουγγάριος (μέγας) τής βίγλης. 

Βίγλης' βλ. 'Ιωάννης — 

Βιθυνία *16 *21 *93 *93σημ.4· πρβλ. "Ολυμ-

πος Βιθυνίας. 

Βιλλιβάλδος άγιος 117. 
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βιολογία (καταγεγραμμένη έν —) 305·ι6 262 

(«χ. 3). 
Βίος όσιας Θεοκτίστης *36σημ.5. 

Βίος όσιας Μαρίας τής Αιγύπτιας *36σημ.5. 

Βίος όσιου Λεοντίαυ" βλ. Λεόντιος. 

Βίος όσιου Χριστοδούλου' βλ. Χριστόδουλος. 

Βιτζύτζικος (Μιτζύτζικος MM)' βλ. 'Ιωάννης— 

Βλαδισλάβος· βλ. 'Ιωάννης — 

Βλαστός· βλ. Ιωάννης — 

βλαττίον *80 *83. 

Βλαχία- δωρεαί καί έγγραφα ηγεμόνων Βλα

χίας εϊς μονήν Πάτμου *114 *115 *119. 

βοϊδάτος 193σημ.1 250. 

βοϊκόν ζευγάριον βλ. ζευγάριον — 

Βονιφάτιος ό Μομφερρατικός *86. 

βορδωνίων άγορχ 1 3 9 24 3^ 5U 6U· — παροχή 

Α28· t 

Βοτανειάτης· βλ. Νικηφόρος — 

Βοτάνιοι 203. 

βουβαλίων àyopà 140 26 33S 56β· βουβάλων αγο

ρά 6Μ· βουβάλων παροχή Α28. 

Βούλγαροι *91 63Β 77 204. 

βοΰλλα· είχε δέ καί βοΰλλαν άπηωρημένην 

χρυσήν 1 6 5 13« 64 74 92 93 108· βοΰλλαι 

*81σημ.1· βούλλη (=βοΰλλα) 130(κριτ. ύ-

πόμν. ). Βλ. καί σφραγίδες. 

βουλλωτήριον 49a 6 6. 

Βουνάρια, χωράφια έν Λήμνω 145 Α40 Β1 β Γ14. 

βοών (εργατικών καί άγελαίων) αγορά 140(ά-

γελαδίων) 26 3 Μ 5 β 5 644· — παροχή Α28. 

βραβεία· άξίαι διά βραβείων 216. 

Βρεταννία *69σημ.4. 

Βραχνός, πάροικος Γ1 7. 

Βρεχομένης μονή· βλ. μονή — 

βροντής υίός ('Ιωάννης ό Ευαγγελιστής) 6ιδ'-ιε' 

20x0-
Βρυέννιος 67. 
βρώμου εκβολή 34„· — έξώνησις 1^ 2 8 5β 7 655. 

Γ 

Γαβαλας· βλ. Βασίλειος — 

γαΐαι- βλ. γη. 

Γαϊδουρονήσι 52. 

Γαλαίδων προάστιον 1 3 11 (σχ. 2). 

Γαλακτίων οικονόμος *89. 

γαλήνιον (τό — κράτος ημών) 422-
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γαληνόν (τό — τοΰ κράτους ημών) 42 9. 

γαληνότης· ή γαληνότης ημών 114.20 6ι' 621. 

Γαλήσιον &ρος 294. 

Γαλλίαι· άνω — *70 *77κέ. 

γαμβρός *95 1448 306. Πρβλ. Βασίλειος Λΐε-

τρητόπουλος, Μανουήλ Κομνηνός Λάσκα-

ρις. 

γεμάτος *98. 

γενικός 77- γενικός λογοθέτης 48Β2ι6 49Γ2 0 3 

350" βλ. καί σέκρετον τοΰ γενικοΰ, σέκρετον 

τοΰ γενικοΰ λογοθεσίου- πρβλ. Βασίλειος 

Χαλκούτζης, Θεόδωρος ό τοΰ Άκτουαρίου, 

Λέων Μοναστηριώτης. 

Γεννάδιος Σχολάριος 97. 

γέννημα" γεννήματος έκδανεισμός 66 3 ' — παρο

χή 64β' γεννήματος εκβολή 1 5 1 3 4 0

- — παρο-

'/ή 2ΐ5 3 3 5 5 7 4 . 

γεννηματική δόσις 223· — είσοδος 21 5. 

Γένουα, Γενουάται *75 *99 *109 *117 *133 

319. 

γεράκων (αντί —VOJV) παροχή Α28· % 

γερανοί· γερανών αγορά 645· (είς το πλζστόν 

Α29: γεράκων). 

Γεράσιμος μοναχός 51. 

Γερμανία *70σημ.5. 

Γερμανός Β' οίκ. πτρχ. 291κέ. 

Γερμανός, ήγούμ. Πάτμου (1258 —post 1272) 

*66 *82 *89 *94 *98κέ. *101κέ. *103κέ. 

*113 11 68 131 138 263 3 1 u 266 267 32, 

366 288· —Διαθήκη *82σημ.1 *94κέ. *98κέ. 

*102 123 131 240 241. 

Γεροντικόν (τίτλος βιβλίου) *89. 

γέρων ( ^μοναχός) 49Α257.261.265· 

γεφύρωσις 1 5 2 3 3 7 648. 

Γεωργία *115. 

Γεώργιος Άκροπολίτης 138. 

Γεώργιος αναγνώστης (έν Χίω) *81. 

Γεώργιος Βάλσαμων, δούξ τής νήσου Κώ (προσ-

φωνούμενος: γραμματικέ τής βασιλείας μου) 

424 312(σχ.1). 
Γεώργιος Γρανατος ό ποιήσας τήν καταμέτρη-

σιν τής νήσου Πάτμου (1088) *36. 

Γεώργιος Δισύπατος 77. 

Γεώργιος Έξώτροχος *88 *89. 

Γεώργιος Ζαγαρομμάτης, πανυπερσέβαστο; 

1426 127 130(σχ.1). 

Γεώργιος Ζέπας(διά —) 11 5 9 108 111(σχ.12). 
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Γεώργιος Καμμυτζοβούκης, δούξ τοΰ θέματος 

Θρακησίων 234. 

Γεώργιος Κομνηνός Άγγελος, θείος Μιχαήλ 

Η' τοΰ Παλαιολόγου 213σημ.1 249 250 

304.1β.22 262 (σχ. 2). ( 

Γεώργιος Κουρούπης, πάροικος Γ1 5. 

Γεώργιος Μαγγάνης, κοιαίστωρ 22Μ 224 (σχ. 

13). 

Γεώργιος Μελισσηνός, τζαούσιος 96. 

Γεώργιος Μονοχυτράς, οικείος, άνιδρυτής μονής 

Κεχιονισμένης *95σημ.1 1430 131 25^ με-

γαλοδοξότατος 239(σχ.1 καί 2) 240(σχ.7). 

Γεώργιος Μουζάλων 138. 

Γεώργιος Πετρίτζης 239. 

Γεώργιος Πλευρής, ό έπικυρώσας τό μακρότα-

τον είλητάριον τής Πάτμου (έτ. 1100 ή 

1115) *128 *130 *139 41 185 186(κριτ. 

ύπόμν.) 327 331 336 342. 

Γεώργιος Προμουνδινός, μάγιστρος, κριτής τοΰ 

βήλου καί έπί τής σακέλλης 4 9 6 ^ . 

Γεώργιος Τζαγγαρίνης, πάροικος Γ1β. 

Γεώργιος χαρτοφύλαξ μητροπόλεως Μιλήτου 9. 

Γεώργιος . . .ρασολαμν. . . 9. 

ΤΊ 10ΐ0-13 1^51 18428 1̂ 4-11 29 2 . 4 . 6 . 30J-2-4-S-10-

Ι2·ΐ4·ΐ6·ΐ9·20·2ΐ 4 1 4 β 48Α 1 8 9

 2 6 9 " γή ζευγαριών 

πέντε 1451

- έργάζεσθαι γήν δεσποτικώς δια-

φέρουσαν τή μονή 1010.12· πάροικους.. . μή

τε γήν ιδίαν έχοντας, μήτε δημοσιακοΐς 

χαρτίοις εγγεγραμμένους 18428· μήτε γήν 

ιδίαν εχόντων, μήτε τοΰ δημοσίου 194· 

μήτε τφ δημοσίω έπεγνωσμένους 1 9 u

-

— γονική 3010.1β 213- — δημοσιακή 1918· 

— (ή γαΐαι) τοΰ δημοσίου 37(σχ. 5) 347 

348. 

γηροτροφεϊον 471 7 351· πρβλ. Χρύσανθος, βα-

σιλ. νοτάριος. 

γηροτρόφοι 21 8 3 5 2 5 7 8 66β. 

Γλίστριον, τπν. Ευβοίας *54σημ.2. 

Γλυκύς (έπώνυμον) 96. 

γλωσσαλγία σεκρετική 5 5 g 628. 

γονείς 254 240 (σχ. 3) 263. 

γονική (γη) 3010.1β.18.2ο 261·—επαρχία καί γη 

213. 

γονικόθεν 305. 

Γοργοεπήκοος (Αθηνών) 101. 

Γοργονίτης· βλ. Βασίλειος — 

Γουδέλης Θεοδόσιος· βλ. Θεοδόσιος — 

Γουλιέλμος Β', βασιλεύς Νορμανδών Σικελίας 

*69σημ.5. 

Γουλιμής· βλ. Νικόλαος — 

γράμμα4 — άποκαταστατικόν 269' — πατρι-

αρχικόν 15^,.^ 263 278 348 ' —σημειομάρ-

τυρον *127 139. 

γραμματεία- — αυτοκρατορική *123 *134" —· 

Μιλήτου *124·—Κρήτης *124—Ίεροΰ *124. 

γραμματικός *79. 

γραμματικός· (γραμματικέ τής βασιλείας μου 

δούξ τής νήσου Κώ. . . ) 42Χ. 

γραμματικός 'Ιωάννης· βλ. 'Ιωάννης — 

γραμματιστής *9. 

Γρανατος Γεώργιος· βλ. Γεώργιος — 

γραφαί 322' πρβλ. άντιγραφαί. 

γραφή· — παραδοτική (Ίούλ. 1262) 259 261-

— χρυσόβουλλος 31 4s, 5β 3 622.3β Α21 19»· 

άνευ ετέρας προστάξεως ή υπομνήματος καί 

γραφής τοΰ προεστώτος τών σεκρέτων 2213. 

γραφή (τύπος γραφής, χαρακτηριστικά γνωρί

σματα κτλ.)· —έγγραφων καί γραφή κωδί

κων *125· — πρωτοκόλλου έγγραφων 27-

μέγεθος γραμμάτων *134 23 28 31 40 

48(σχεδίασμα) 70 71. 

Γρηγόριος αρχιμανδρίτης καί ήγούμ. Πάτμου 

(έτ. 1780) 126 130 134. 

Γρηγόριος έπίσκ. 'Ερυθράς 133 137. 
Γρηγόριος, ήγούμ. Πάτμου (ex. 1307) *82 

*113 4 11. 

Γρηγόριος Καματηρός, λογαριαστής τοΰ σεκρέ

του τοΰ γενικοΰ 48Β2 1 9 (Άπρ. 1088)· πρβλ. 

79 (Ίούλ. 1119)· μέγας λογαριαστής καί 

λογοθέτης τών σεκρέτων 88. 

Γρηγόριος ό Κύπριος, πτρχ. Κ/πόλεως 297. 

Γρηγόριος μοναχός Πάτμου (1822) 57. 

Γρηγόριος πάπας (1274) *103σημ.2. 

Γρηγόριος Φερνιτζιώτης, άναγραφεύς τών Πα-

λατίων 237 241. 

Γύζης· —Μάρκος *99κέ. 102· —Φίλιππος 

*100σημ.1. 

γυμνάζομαι- γυμνασθείσης της υποθέσεως 5^. 

γυναίκες 6λε' 6^. 

Γωνία τοΰ Πετάκη, τπν., χωράφιον μετόχιον 

πλησίον τοΰ Πύργου παρά τά Παλάτια, κτή-

σις τής μονής Πάτμου *95 *106 124κέ. 1447 

131 (σχ. 7) 1&, 1721 213σημ.1 246 247κέ. 

27β4 248κέ. 251κέ. 284 254κέ. 292 257κέ. 30j.. 
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Δ 

Δαλαοσηνή "Αννα- βλ. Άννα — 

Δαλασσηνός- βλ. Ευστράτιος — 

Δανιήλ οικίδιον Δανιήλ τοΰ κιονίτου παρά τήν 

Προποντίδα *73 - μονή Ά γ . Δανιήλ τοϋ έν 

Στΰλω *73σημ.4. 

δασμό φορεϊν *69. 

Δαφνί (μονή —) 101. 

δέ(ησις;)- έν άρχη χρυσοβούλλου 89 91 93κέ. 

δέησις ή ΰπόμνησις *127· δέησις καί λύσις 

*127 *142σημ.1· δέησις 7Χ 8«, 19 l a 16κέ. 72 

187. 

δέησις 'Αρσενίου, ήγουμ. Πάτμου, καί λύσις 

Αλεξίου Γ' Αγγέλου (έτ. 1196) 206κέ. 

δέησις Θεοκτίστου, ήγουμ. Πάτμου, καί λύσις 

Μανουήλ Α' Κομνηνού (έτ. 1145) 189κέ 

I V 
δέησις Λεοντίου, ήγουμ. Πάτμου, καί λύσις 

Μανουήλ Ά Κομνηνού (έτ. 1158) *12 76 

195κέ. 203β. 

δεκατεία *63 *74 98.1 2 ΑΜ 75 86 89 90κέ. 

95(σχ.4) 105· δεκατείας κεφάλαιον 914.Μ.27. 

δεκατεία οίναρίων, λινοκόκκου κτλ. 11 2 7 95 109. 

δεκάτη 250 261. 

δεκατισταΐ 113 β. 

δένδρα Α27 451 3 ' — έλαϊκά 31 8 268· — έλαϊκά 

καί άλλα διάφορα 269. 

δέσιι;· έν τη δέσει (ή έν ταϊς δέσεσι) τών κολ

λών 89 92 108. Πρβλ. κόλλαι. 

δέσποινα-—άγια ( —ή βασιλομήτωρ ) *38- ή αγία 

μου δέσποινα καί περιπόθητος μήτηρ 5^. 

3Sl.45 49(σχ. 4)· τής άγιας ημών δεσποίνης 

(Άννης τής Δαλασσηνής) 471β.23- τής άοι-

δίμου θείας. . . τής Κομνηνής κυράς Ειρήνης 

τής δεσποίνης 334 362 288* τής κραταιάς 

καί αγίας ημών κυράς καί δεσποίνης 268 

269. 

δέσποινα ( = ή Θεοτόκος)· της πανάχραντου 

μου δεσποίνης καί θεομήτορος 474. 

δεσποινικά (ουχί δεσποτικά) ή αύγουστιακά 

κτήματα 288. 

δεσποινικά πιττάκια 49 50 287 322σημ.1. 

δεσπόζω 5 5 ι . β 9 621-22-25 48A1 W 49Α2β2

- δεσπό-
ζεσθαι 19 a* τά δεσποζόμενα 6%,· 

Δεσποτάτον 'Ηπείρου 132. 

δεσποτεία- εις δεσποτείαν άπέραντον 1β- είς 

διηνεκή καί άναφαίρετον δεσποτείαν 1 2 8

-

δεσποτείας λόγφ, καθώς καί οί νόμοι έπί 

τοϊς ιδίοις καί καθαροϊς δεσπόταις διδόασιν 

άδειαν Ijj· είς διηνεκή καί άναφαίρετον 

δεσποτείαν καί κυριότητα 414

- δωρεαί κά

στρων έπ' άναφαιρέτω δεσποτεία 5 5 0

- έπ' 

άναφαιρέτω καί διηνεκεί δεσποτεία καί 

κυριότητι 6κζ- δεσποτεία 629· δεσποτείαν 

καί κυριότητα 14^, 15Χ 1715

- δεσποτεία Α19 

30m- κατά τελείαν καί άναφαίρετον δεσπο

τείαν 46Α328 473 48Α18Β· κατά λόγον δεσπο-

τείας *32- δεσποτεία τοΰ Μυρελαίου 51 9. 

Πρβλ. δεσπότης, δεσποτικού δικαίω, δεσπο-

τικώς. 

δεσπότης ( = ό κύριος, ό έχων τήν κυριότητα )• 

δεσποτείας λόγω, καθώς καί οί νόμοι έπί 

τοϊς ιδίοις καί καθαροϊς δεσπόταις διδόασιν 

άδειαν lgg. Πρβλ. δεσποτεία. 

δεσπότης ( = ό Κύριος)· τοΰ δεσπότου μου 

Σωτήρος Χρίστου 1516. 

δεσπότης ( = ό οίκ. πτρχ. ) τοΰ άγιωτάτου μου 

δεσπότου, τοΰ οίκουμενικοΰ πατριάρχου 151 6 

372 38 7 180. 

δεσπότης (=ό βασιλεύς)· οί δούλοι τής χρα.-

ταιας καί αγίας βασιλείας σου δεόμεθα, 

δέσποτα ημών άγιε. . . 19χ 21Χ. 

δεσπότης (τίτλος καί αξίωμα ανωτάτου κρατ. 

λειτουργοΰ)· έγγραφα καί υπογραφή δεσπο

τών *127- σφραγίδες δεσποτών 322. 

δεσποτικά κτήματα- βλ. δεσποινικά. 

δεσποτικό) δικαίω 3021. Πρβλ. δεσποτεία. 

δεσποτικώς 5 2 5 109·ι3. Πρβλ. δεσποτεία. 

δεσπότις 49(σχ. 4). 

δευτερεύων βλ. Κωνσταντίνος Μυρσινιώτης. 

δεύτερον πρόσωπον βλ. πρόσωπον — 

δεφένδευσις 365. 

δεφενδεύω 35, 428. 

δέχεσθαι 832 87 (σχ. 7) 92β 95 (σχ. 7) 2214 222 

(σχ. 4) 223(σχ. 5) - δεχθήσεται 2213. Πρβλ. 

δοχή-
Δημήτριος Δριμύς, πραίτωρ Ε λ λ ά δ ο ς , πρωτο-

ασηκρήτις, πρωτονωβελίσσιμος καί κριτής 

τοΰ βήλου *133 89 92 93 96 (σχ. 10). 

Δημήτριος τής Καλογραίας ό Άρχαγγεληνός, 

προσκαθή μένος Γ2 2. 

Δημήτριος Λιβαδας- (κατεστρώθη διά —) 92 

93 94. 
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Δημήτριος Όρυζας (διά —) 11 5 7 108 111 (σχ. 

11). 

Δημήτριος Παλαιολόγος, δεσπότης' — βασι

λικόν - ορισμός (Νοέμβρ. 1448; ) *126 320κέ. 

Δημήτριος Παλαιολόγος Μετοχίτης, μέγας 

ρριμμικήριος, καθολική κεφαλή νήσου Λή

μνου 323 325. 

Δημήτριος Πενταφουστάνης, πάροικος Γ18. 

Δημήτριος Τορνίκης (fl201 ), σεβαστός, έπί 

τοΰ κανικλείου, κριτής τοΰ βήλου, λογοθέ-

\ρ)ς τοϋ δρόμου *131σημ.5 *131σημ.11 77 

92 93 94 1038 96(σχ. 9) 102(σχεδίασμα) 

235. 

Δημήτριος Τορνίκης (εγγονός τοΰ προηγουμέ

νου, υιός Κωνσταντίνου Τ. ), μεσάζων *129 

σημ4 *135 13« 123 (σχ. 7) 2 4 u 235 (σχ. 6). 

Δημήτριος τής Καλάννας, πάροικος Γ1 7. 

δημόσια τέλη καί βάρη *33σημ.3 6κ'.κη' 66 

·48Α187. Πρβλ. δημοσιακά καί τέλη. 

δημόσια φορολογήματα *62 203σημ.2 212. 

δημοσιακά· — άπαιτήματα Γ44 (πρβλ. ζητήμα

τα)· — δίκαια *36· —βάρη καί τέλη 49Α256 

{πρβλ. τέλη)' —ζητήματα ( =άπαιτήματα) 

25 1 6 2 ^ Γ44' — πράγματα 1 2 2 4e' _ πρόσω

πα 201β· — τελέσματα 305 ' — τέλη Β 3 7 

19m 21, 214 49Α268· — χαρτία 101 18428. 

δημοσιακαί δουλεΐαι 92ο 1213 2612. Πρβλ. δη

μόσιον καί δουλεία. 

δη(*οσιακή" — γή 19 l s

- — εΐσπραξις καί άπαί-

τησις 1918· — επήρεια 33 5 41 s . 9 . — συζήτησις 

.̂123 2 3 u 33 2 . s

- — συνεισφορά 18433. 

δημοσιακοί κώδικες 9 8 Ι Ι ^ ' (δημόσιοι κώδι-

*εζ) 565· 
δημοσιακοί πάροικοι 41 5 . 9 . Πρβλ. πάροικοι. 
δημοσιακόν λειτούργημα 191 8 49Α2β2. 
δημόσιοι κώδικες 5 5 5 ' πρβλ. δημοσιακοί. 
δημόσιον (τό) *36 19.1 2 2 Μ 5 Μ 6ιη'κδ'18 827 

113-28 124-5-10 Ι ^ β " 4 2 15a3 1"27 ^ Μ 1°4-11·18 

207 2 1 u . 1 4 294 309 261 269 345 41„ 45 1 4. 1 9 

326(σχ. 5)· οί τοΰ δημοσίου Ι δ ^ - οί τά τοΰ 

δημοσίου (ή τά δημόσια) διενεργοΰντες 1627 

Β 3 2 Γ3 9

- δουλεϊαι τοϋ δημοσίου δ ^ ^ ' ό 

ενεργών δικαίω τοΰ δημοσίου 294

- γη τοΰ 

δημοσίου 194 37(σχ. 5) 212 347- πρακτικά 

τοΰ δημοσίου 1918

- άγνωστοι (ή άνεπίγνω-

στοι) το) δημοσίω, βλ. πάροικοι. 

δημόσιον (τέλος) 37(σχ. 5). 

δημόσιος κανών 37(σχ. 5) 38(σχ. 6). 

διά. . ., διά τοΰ. . . *131κέ. *135 3 β 8 8,6 87 (σχ. 

8) 9Β3β.37-38·3β 9Γ2 5.2 6.2, 92 93 94 1086 11„. 

54·57-5β 11Β3ΐ-32-33 12ι8 1342 14Β 133σημ.1 

!8«5 1924-25 20M.54 21 2 9 24,! 3026 498· διά 

χειρός τοΰ. . . 2225(πρβλ. καί χειρί τοΰ. . . ) . 

διά γραμμάτων τοΰ. . . 471β 49Α26β 347. 

Πρβλ. καί μεσάζων. 

διαβατικόν 23 9 36^. 

διαγραφαί ή προσθήκαι είς τό κείμενον τών 

έγγραφων βλ. διορθώσεις — 

διαγράφειν 50. 

διάδοχοι 12 9. 

διαθήκαι ηγουμένων *22 *130· διαθήκη Αθα

νασίου, ίδρυτοΰ Λαύρας Ά γ . "Ορους, βλ. 

'Αθανάσιος· — Γερμανού, ήγουμ. Πάτμου, 

βλ. Γερμανός- — θεοκτίστου, ήγουμ. Πά

τμου, βλ. Θεόκτιστος· — Σάββα, βλ. Σάβ

βας"—οσίου Χριστοδούλου, βλ. Χριστόδουλος. 

διαθηκοπαράδοσις *95σημ.1 241. 

διακατοχή 17. 

διακάτοχος 129-

διακονηταί ηγουμένου μονής Πάτμου *43. 

διακονία *94· διακονίαι μοναχών *43κέ. 

διάκονος 47Μ. Πρβλ. Μιχαήλ — 

διακράτησις" (μετά πάσης τής περιοχής καί 

διακρατήσεως) 5 5 2 . 6 0 6κς' 66(<τχ. 6) 21 2 1 

46Α33! 47 6. 

διακρίνω" (διέκρινεν ή βασιλεία μου) 447. 

διάλυσις ή διαλύσεις ( =συμφωνία) *64 *65 

*66 68. 

διανομή 10^. 

διάρια (τά) 262. 

διασειόμενοι (όχλούμενοι καί —) 196. 

διασεισμός Ι630 24, 34β 41 1 5 

διατίμησις l u . 

διατροφή" ·— πρωτοκεντάρχων, προελευσιμαίων 

κτλ. 3g9 651· — φοσσάτων, άπλήκτου, μαν-

δατόρων κτλ. 212 3U 5η 658. 

διαφέρω ( =άνήκω) τινί 4 3 5 132 2 1917 305 ' γή 

δεσποτικώς διαφέρουσα τη μονή 109.14· δια-

φέρουσαν αύτοϊς 582' αμπελώνας αύτω δια

φέροντας Ι ^ · τά διαφέροντα ( = τά ανή

κοντα) τινί 2ζ'.ιη' 3 3 0 128 21 2 6 . 

Δίδυμα (Μ. Ασίας) 229. 

Διδυμαρίου χωράφια, περιβόλιον, υδρόμυλος καί 

λιμήνένΛήμνω145 Α37 B u . 1 2 Γ 1 0.Η. 
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διενεργοΰντες· οί — τά δημόσια ή τά τοΰ δημο

σίου *94 1627 Α25 Β3 2 Γ 3 9 356. 

διενεργών 350- ό — έν τη χώρα τών Παλατιών 

395.1 0 (βλ. καί Σαργατας)· ό — έν τφ σε

κρετω τών οίκειακών 48Α197 (βλ. καί Θεό-

κτ;στος Εύλαμπής). 

διενίσταμαι 304. 

διενόχλησις 16^ Α Μ Β3 1 Γ 4 0 41 9 . 1 5 

διενοχλώ 355

- διενοχλήσων 33θ. 

διεύθυνσις ή επιγραφή (Aussenadresse) *133 

190. 

Διήγησις θαύματος όσιου Χρ. (έτ. 1280) *8 

*93 *98 *103κέ. 

Διήγησις θαυμάτων βλ. Έγκώμιον καί — 

δίκαια" —βασιλικά (βλ. βασιλικά)" — δη

μοσιακά (βλ. δημοσιακά)- — επισκοπικά (βλ. 

επισκοπικά)- — ιδιωτικά (βλ. ιδιωτικά)- — 

παροικικά (βλ. παροικικά). 

δίκαια παλαιγενή 1ΑΆ' πρβλ. δικαιώματα. 

δίκαια ( = τ ά δικαιωματικώς ανήκοντα τινι) 

125.1 0 (προσκαθίσαι εντός τών δικαίων τής 

μονής)- 13 Μ (μεθ' ών κατέχουσιν. . . αλυ

κών καί λοιπών δικαίων)- 142,.32-3e-39-4i-4a-49 

(μ,ετά πάντων τών δικαίων αύτοϋ, ήγουν 

χωραφιών. . . τοϋ μύλωνος κτλ. )- 153.,.13.1β 

1730·26·35-44 Α24 B

s l 21a 27β 6 31g 34χ 4212 269. 

δίκαιον τής έχούσης τό δίκαιον 3020" περιθάλ

ψατε τον είς τό δίκαιον του 458" μετά παντός 

δικαίου 1323" κατά τον τοΰ δικαίου λόγον 

42,· 

δίκαιον — κανονικόν (βλ. κανονικόν — ) - —τοϋ 

δευτέρου προσώπου (βλ. πρόσωπον). 

δικαίω τοΰ δημοσίου 294. 

δικαιοδότης- βλ. Θεόδωρος Παντεχνής, Μα

νουήλ Βελισσαριώτης. 

Δίκαιον ορός έν Κω (σημ. Δίκιο) 3S 23 29(σχ.1 ) 

36 (σχ. 4). 

δικαιοφύλακες 660. 

δικαίωμα 21 2 8 . 

δικαιώματα 14 3 5 1 7 6 3 Α 4 Β 5 Γ 6 2 3 a . 4 2 2 5 3 . 

11-20 2620·24 3 4 2 36π 4 2 u ' — παλαιγενή 14je 

127 31 β 204 42β· - χαρτώα *43 *80 *87 

*102 141 7 2 ^ . 

δικαίωσις 13 4 0 (διά περισσοτέραν δικαίωσιν 

τής μονής)· 3^ (είς δικαίωσιν). 

δικασταί 14 2 27 3 3 8 5β 7 64β. 

δικάταρτον (πλοϊαν) *48. 
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δικέφαλος αετός (έπί σφραγΐδος Δημητρίου Πα

λαιολόγου) 320 322. 

διμηναϊον (βιβλίον περιέχον δύο Μηναία) *88' 

πρβλ. μονόμηνον. 

Διογένης Δ' Ρωμανός 12 (σχ. 7). 

Διογένης (Ικ προσενέξεως τοΰ Διογένους) 1438 

15j0 1730 

διοίκησις 29(σχ. 4) 37 (σχ. 5) 21 2 6. 

διοικηταί 95. 

διοικητής 29(σχ. 4) 37(σχ. 5) 38(σχ. 6)· — 

Κυκλάδων νήσων 23 3 1 4 29(σχ. 4)· — Μ υ 

τιλήνης- βλ. Άλωπός, κουράτωρ. 

διοικεϊσθαι 21 2 8 . 

διορθώ- διορθώσατε το 457. 

διόρθωσις *41 45β. 

διορθώσεις, διαγραφαί ή προσθήκαι είς τό κεί

μενον τών έγγράφο>ν (ενίοτε διά κινναβά-

ρεως) 27 (σχ. 3) 95.10.12 89 93 95 (σχ. 3) 

103 124 1451.52 2027.33 206 21 1 4 . 1 5 273 3 3 5 

275 299 398 301. 

διορθώσεις γραφών είς κείμενα καί έγγραφα 

*14σημ.1 *25σημ.1 *26σημ.1 *33σημ.3 

*40σημ.12 *48σημ. 1,2,3,4 *53σημ.2 *70 

σημ.3 *95σημ.1 *98σημ.7 *99σημ.2 *100 

σημ.5 *103σημ.1 *109 *111σημ.7 *131 

σημ.11 11 67 68 71σημ.1 241 288- βλ. καί 

τά κριτικά υπομνήματα τών έγγραφων. 

διορίζομαι (=όρίζω) - διορίζεται ή βασιλεία 

μου 91 8 1919 204 7 2Ι 2 2 229.2 0 245 25 9 261 3 

27β 7 284 31 1 3 334 344.8 369 381 3 396 404 

41 7 44JJ.J3- διορίζεται σοι 284 293 35, 41 1 2 429. 

διόχλησις 1523. 

διπλωματική (βυζαντινή) *125 κέ.- διπλωμα

τική παλαιογραφία *123 κε. 

δίπτυχος είκών *47. 

δίπτυχος σφραγίς 134 2 122" πρβλ. σφραγίς. 

δισκοπότηρα *80. 

Δισύπατος· βλ. Γεώργιος — 

δισύπατος 48Β2 2 2 48Γ2 3 9 49Α273 350· πρβλ. 

Βασίλειος Πεκούλης, 'Ιωάννης Βαρβηνός, 

Κωνσταντίνος Σφονδύλης, Κωνσταντίνος 

Τριφυλλ(. )ς. 

δομέστικοι- — τών θεμάτων 22 2 3 4 7 582" — τών 

σχολών 22 0 5 8 0 659· πρβλ. Θεοδόσιος Κα-

λόθετος. 

δομέστικος μέγας 13 (σχ. 7)· πρβλ. Ανδρόνι

κος Δούκας. 
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δόσις' —άντιναύλου 829·3ο (πρβλ. άντίναυλον)· 

— γεννηματική 223" —κανισκιών, άπλήκτων 

ή μεσαπλήκτων κτλ. 14 β 642" — κομμερκίου 

κτλ. 39 7 . u " — νομισματική *62 21 4 213 

226· — πάκτου κτλ. 646· — προσκυνητικίου 

651· χωρίς ετέρας δόσεως 22j7· αϊ έξω λο-

γαρικαί δόσεις 22^ 222. 

Δούκαινα- βλ. Ειρήνη, σύζ. 'Ιωάννου Γ' 

Δούκα. 

Δούκαινα" Θεοδώρα — ή Παλαιολογϊνα 285" 

βλ. Θεοδώρα, σύζ. Μιχαήλ Η'. 

Δούκας· βλ. Ανδρόνικος —, 'Ιωάννης —, Κων

σταντίνος —. 

Δούκας, "ιστορικός *107 *110. 

δουκεύοντες 25,, 240. 

δουκικός (ή —ώς) 2620· 

δουλεία ( =νεοελλ. δουλειά)· δι' άναγκαιοτά-

τας δουλείας *23· έν ταϊς οίκοδομίαις καί 

. . .έργατικαϊς δουλείαις *40 *41· γεωργικάς 

καί λοιπάς έργατικωτέρας δουλείας *41· είς 

δουλείαν τής νήσου 66" δουλείαν μεταχειρί

ζομαι 73 2 113 5" αποστελλομένων έπί τινας 

δουλείας 1 5 1 340· τάς λοιπάς δουλείας προς 

χρείαν τής μονής 399

- οί ενεργούντες τήν 

τής θαλάσσης δουλείαν 927· δουλεϊαι βασι

λικαί *53σημ2· δουλεία ή δουλεϊαι τοΰ δη

μοσίου ή δημοσιακαί 224 Sgg.jH 653-62 920 12ι3 

2622' δουλεία τοϋ κοινού 226. Πρβλ. δουλευ-

ταί. 

δουλευταί 14gg.3g.4i 1520 1746 193 282· — κο

σμικοί *43· —μίσθιοι *96 203σημ.1. 

δουλικός- ή δουλική σου μονή 20ιι.Μ. 

δοϋλος" ό — της δεσποίνης. . . 288. 

δούξ 256 (σχ. 4)" πρβ. Γεώργιος Βάλσαμων, 

'Ιωάννης Βάλσαμων, Κωνσταντίνος Τζυρά-

πης, Μιχαήλ Μακρεμβολίτης· — θέματος 

Θρακησίων 12, 243 229 230 (πρβλ. Θεό-

δοτος Καλόθετος, 'Ιωάννης Κομνηνός ό 

Καντακουζηνός)" — θέματος Μυλάσης καί 

Μελανουδίου 230' — Μελανουδίου ή χώρας 

Μελανουδίου 125 30, (πρβλ. Αλέξιος Χε-

ρήμων, 'Ιωάννης Σελαγίτης)· — χώρας Πυρ

γιού, Καλόης καί Μελανουδίου (πρβλ. Θεό-

δοτος Καλόθετος)· —Κρήτης 818.2β 21 1 0 80 

81 87(σχ.5)" πρβλ. Κρήτη καί Νικηφόρος 

Κοντοστέφανος- — Κώ 4 2 ^ (πρβλ. Γεώρ

γιος Βάλσαμων)- — Λήμνου (πρβλ. 'Ιωάν

νης Βάλσαμων, Κωνσταντίνος Τζυράπης)'— 

Σάμου 2026" — μέγας *53κέ. (πρβλ. Ευμά-

θιος Φιλοκάλης, Θεόδοτος Φωκάς, 'Ιωάννης 

Άξοΰχος). 

δοΰκες 2Ά 5 8 0 6 5 0 Α30 95· οί κατά χώραν — 
73ο ΙΙ34 12is" δουκών κάθισμα 1 4 5 3 ^ 65 9. 
Πρβλ. δουκεύοντες. 

δούξ νορμανδικού στόλου *69. 

Δουσάν Στέφανος 143. 

δοχειάριος τής μονής *43. 

δοχεϊον ( —χώρος φυλάξεως υφασμάτων, εν

δυμάτων κτλ. ) τής μονής Πάτμου *40. 

δοχή 87 (σχ. 7) 95 (σχ. 7) 108 110 222 (σχ. 4) 

223 (σχ. 5)· πρβλ. δέχεσθαι. 

Δράκοντος (τοΰ — ) , χωράφιον έν Λήμνω 145 

\ο Β1Β Γ25· 

Δριμύς· βλ. Δημήτριος — 

δρόμος· βλ. ένοχη τοΰ δρόμου, λογοθέτης τοΰ 

δρόμου, μανδάτορες τοΰ δρόμου, χαρτουλά-

ριοι τοΰ δρόμου. 

δρουγγάριος μέγας- (κατεστρώθη διά χειρός 

τοΰ σεβαστοΰ καί μεγάλου δρουγγαρίου) 

2225- Πρβλ. Ανδρόνικος Καματηρός. 

δρουγγάριος· μέγας — τής βίγλης *127. 

δρουγγαροκόμητες 2Ά 3 4 7 58 2. 

δυναστεία 282. 

δυνάστης 234. 

Δύο Πετρών (χωράφιον τών — ) , έν Κω 424. 

Δυρράχιον *91. 

Δυσικοϋ (μονή Ά γ . Γεωργίου — είς Φύγελα)-

βλ. μονή —, πρβλ. Φύγελα. 

δυσικός 117. 

δυσί προσώποις- βλ. πρόσωπον. 

Δύσις *91. 

δυτικά μέρη *14 *17 *51σημ.1, *52 *53. 

Δωδεκάνησος *112· βλ. καί Κυκλάδες. 

δωρεά 13 β.β 0 41 3 5 6 9 3O21 47 i a

- — νήσου Πάτμου 

είς όσιον Χρ. 66κέ.· — κάστρων 5 5 0 42 43 

54(σχ. 15)· — πάροικων 2015 355 (πρβλ. 

πάροικοι)- — προνοιαστική 213. 

δωρεαστικόν πιττάκιον *30 4 Μ 32. 

δωρητήριον έγγραφον *56σημ.2. 

δώρον κατά — 52Β· 

δωροΰμαι 1915' έδωρήσατο (ή βασιλεία μου) 

46Α328 48Α186· δωρηθεϊσα (νήσος Πάτμος) 

49Α28β· δωρηθήναι τήν νήσον (Πάτμον ) 

49Λ2β3. 

http://14gg.3g.4i
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έβδομάριος 36 (σχ. 3). 

Έβδομίτης 36(σχ. 3). 

"Εβδομον, προάστιον Κ/πόλεως 36(σχ. 3). 

"Εβδομον βλ. σέκρετον τοΰ — 

Έβδομου μονή- βλ. μονή — 

εγγεγραμμένοι (δημοσιακοϊς χαρτίοις πάροι

κοι) 18428. Πρβλ. πάροικοι. 

έγγραφον άποτάξεως *124" πρβλ. Θεοδόσιος. 

έγγραφος' — άποκατάστασις 3 1 i 2 344· — καί 

ενυπόγραφος πρασις 242' — περιορισμός 1426· 

— πράξις 1326" έγγραφοι εκδόσεις 1417. 

έγεγόνει κατά μήνα. . . (σημείωμα έπί τοΰ νώ

του) 179 3 150. 

έγκάτοικος 6λδ'. 

Ιγκελϊύομαι 2ιγ'. 

Έγκώμιον είς όσιον Χριστόδουλον βλ. Αθανά

σιος Αντιοχείας, Θεοδόσιος Γουδέλης. 

Έγρΐ7:ος *52- πρβλ. Εύβοια καί Χρήπος. 

έγχόρυγον περιτείχισμα 53. 

έγχρονία 2219.2ο-2ΐ· 

εγχώριοι 308. 

έδικτον 12. 

έδραιωθήναι 323. 

έδραιωμένον (τό στέργον καί — ) 324. 

εθεάθη (σημείωμα γραφέν διά κινναβάρεως 

χειρί τοΰ αύτοκράτορος έπί τοϋ νώτου χρυ-

σοβούλλου) 23 3 6 7 28(σχ.4) 30(πανο-

μοιότυπον). 

εθνικοί' εθνικών μιτάτον 14 8 213 5 7 3 63 8·4 0. 

εθνών πρέσβεις 14 2 650. 

ειδικοί 2ΐ8 352 5,8 6Μ. 
εικόνες *6 *47 *78 *80 *82 *83 *84 *98 *114 

*115· —Πάτμου 109· —δίπτυχος *47· 

— ύλογραφικαί *47. 

εικόνισμα *81. 

είληιάριον μακρότατον έπικυρωθέν ύπό Γεωρ

γίου Πλευρή (1100 η 1115) *127 *130 

41 56 185 187 327 331 336 341 342 347. 

Ειρήνη Δούκαινα, σύζ. Αλεξίου Α' Κομνηνού 

12. 

Ειρήνη Δούκαινα, σύζ. 'Ιωάννου Γ' Δούκα 

Βατατζή, θυγάτηρ Θεοδώρου Α' Λασκά-

ρεως, τελευτήσασα ώς μοναχή Ευγενία *90 

232 233 333.4 (της άοιδίμου θείας τής βασι

λείας μου τής Κομνηνής κυράς Ειρήνης τής 

47 

δεσποίνης) 274 276(σχ. 1) 288(σχ. 1 ) ' -

όρισμός (μή διασωθείς) 333 362.3 288 300 

308. 

Ειρήνη, αδελφή τής συζύγου τοΰ Θεοδώρου Λ' 

Λασκάρεως, μάμμη τοΰ Μιχαήλ Η' Πα

λαιολόγου 276. 

Ειρήνη - Ευλογία, αδελφή Μιχαήλ Η' Πα

λαιολόγου, σύζ. 'Ιωάννου Κομνηνού τοϋ 

Καντακουζηνού 234. 

Ειρήνη Καστελλαρηνή, πάροικος Γ4 9. 

Ειρήνη Κομνηνή· βλ. Ειρήνη Δούκαινα. 

Ειρήνη τοΰ Χηναδίτου Γ24. 

Ειρηνικός' βλ. Θεόδωρος — 

εισαγωγή χόρτου 112 6. 

εΐσέρχεσθαι (μή — ή μηδένα — ) 1020 68 (σχ. 

13) 102(σχ.7) 202· ο υ δ έ . . . είσελΟεΐν 

Β44. Γ Η . Πρβλ. έπιβήναι, πόδα βαλεΐν, 

άνεπίβατος. 

είσοδιάζεσθαι' είσοδιασθήναι τω δημόσιοι 1 9 ' 

είσοδιαζόμενα (τά) 826. 

είσοδος ( —πρόσοδος) 2124.25·26' είσοδοι 398" 

είσοδος γεννηματική 21 5 ' —νομισματική 

, 2 V 

είσπραξις δημοσιακή \9Χ. 

έκανικλώθη *131σημ.5, 8g, 78 85. 

έκβάλλω' έκβληθήναι (τά τέλη άπό τοΰ πρακτι-

κοΰ) 54 0 50(σχ. 10)· έξεβλήθησαν 54 2 ' έξε-

βλήθη (τά ονόματα καί τά τέλη) 475. 

εκβολή" —άλογων 1018

- —γεννημάτων, οίνου, 

κρεών κλπ. 1 5 1 3 4 0 ' — κονταράτων ή έτερων 

στρατιωτών 210 3 4 2 5 0 9 ' — πλωΐμων 1017' 

- πραγματείας r\ πραγματειών 33 6 ' 41 1 0 ' 

— χρειών καί χορτασμάτων 212 3 3 0 57 1 619 

651. Πρβλ. εμβολή. 

έκβλητίκιον 23 9 3612. Πρβλ. έμβλητίκιον. 

έκδανεισμός γεννήματος οίνου, κρεών κτλ. 
^53-

έκδίδωμι (έξέδοτο) *95σημ.1. 

εκδόσεις έγγραφοι 1417. 

έκδουλεύοντες (οί —• έν τη μονή ) 2016 203. 

έκκλησιάρχης (μονής Πάτμου)· ύποχρεο'ισεΐΓ 

καί καθήκοντα *43 *80. 

εκκλησιαστικά πρόσωπα 6g5 2016 Α19. 

έκκόπτω- έξέκοψεν (ή βασιλεία μου ταΰτα) 

11 3 4 12(σχ.6) 38(σχ.6)· έξεκόπη 214 

213' έξεκότυησαν 49A25J.258- έκκόπτειν 3 1 7 ' 

έκκόπτον 4ι6

- Α12

- έκκοπέν (πάκτον) 4 2 0 
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37 (σχ. 5) 21,· 49Α259· έκκοπήναι (τα τέλη) 

*33σημ.3 6ιθ'.κζ' 66 48Α187 49Α263. 

έκνικώ- έξενίκων 5^. 

έκπροσωπική 102. 

έκπροσωπίκιον 102 23 8 3^. 

εκπροσώπου (δ) 1022 102(σχ.8) 49Β2 β 0 350. 

εκπροσωπών (ό) 471 7 (πρβλ. αντιπροσώπων)· 

οί εκπροσωπούντες εν τω οΐκω τοϋ Μυρε-

λαίου 57 9. 

εκτεθείς και απολυθείς (ό χρυσόβ. λόγος) 1538. 

έκφωνούμενον λογίσιμον 66. 

έκχώρησις (έξκουσίας) 812. 

εκχωρώ- εκχωρεί (ή βασιλεία μου) 1210 22^" 

έκχωρηθήναι (έξκουσίαν )8n (πάροικους )126. 

έλαϊκά δένδρα 31 8 268 269. 

έλαιον εκκλησίας *43. 

ελαίου έξώνησις 1 Μ 2 8 5 β 7 65 5. 

ελαίου εκβολή 3 4 0. 

ελαιοτριβεία 12. 

έλάφων αγορά 644' — π<*ροχή Α29. 

ελεημοσύνη 193. 

ελευθερία 2 8·ΐ6·ΐ7·25·30·35-38- ~ <*πο παντός προ

σώπου δημοσιακοΰ τε και εκκλησιαστικού 

201β' — μονής 347· — συζητήσεως 13 6. 

έλευΟεριάζειν 2ιζ' 4^ 635 Α^,. 

Ιλευθέριον (το) 2ιη' 3 2 8 . 5 7 6$,' —και αύτοδέ-

σποτον, πρβλ. αύτοδέσποτον. 

Ελευθερίου (των — κ α ι τών Μαγγάνων) οίκος 

2l9 JJ3 579 0 6 7 . 

ελεύθερος (σεκρετικής συζητήσεως) 6κ'- ελευ

θέρα έξ ολοκλήρου (ή νήσος Πάτμος) 

49Α263· ελεύθερον (πλοΐον) 7^ 88. 

ελευθέρως καΐ αύτοδεσπότως 13^. 

Έλλαδάς· βλ. 'Ιωάννης — 

Ελλαδικός· βλ. 'Ιωάννης Έλλαδάς. 

Ελλάς *55σημ.1 227" πραίτωρ Ελλάδος και 

Πελοποννήσου, βλ. Βάρδας Ίκανατος, Εύ-

μάθιος Φιλοκάλης. 

ελλιμενίζω 234· 

ελογίσθη ή έλογίσθησαν βλ. λογίζομαι. 

εμβάλλειν πόδα 127. Πρβλ. εΐσέρχεσθαι, hzi-

βήναι, άνεπίβατος. 

εμβλησις κόκκου, συνωνής κλπ. 72 1 8 7 11 2 5 Α^. 

έμβλητίκιον 23 9 36^. Πρβλ. έκβλητίκιον. 

εμβολή πραγματείας ή πραγματειών 36β 41 1 0 . 

Πρβλ. εκβολή. 

έμιρατον (beylik)·—τοϋ Μεντεσέ, βλ. Μεν

τεσέ' — τών Άιδίνογλου, βλ. Άιδίνογλου. 

εμίρης· —Νικαίας, βλ. Abul-Kasinr —Σμύρ

νης, βλ. Τζαχας. 

εμπορεύομαι 88. 

εμπορία 6λδ'. 

έμπόριον (=λιμήν) *90 228(σχ.3)· πρβλ. 

λιμήν, σκάλα. — Άναίας και Φυγέλων 234 ' 

— Φυγέλων 12 t 117(σχ.2). 

έμφανεία" τη — τοϋ παρόντος (χρυσοβούλλου ή 

όρισμοΰ) ή της παρούσης (λύσεως ή προστά-

ξεως) 3 5 7 1921 231 2 25 ΐ 8 39β 406· τη — απο

δείξεων 9ä8 2215' δι' έμφανε'ιας αποδείξεων 

lias 2218. 

έμφανίζεσθαι· ή παροΰσα λύσις . . . έμφανίζε-

σθαι οφείλουσα τούτοις και άντιστρέφεσθαι 

αύθις υμϊν 205ι-

ένδυτή *83. 

ενθυμήσεις *76κε.- ένθύμησις έτους 1456/7 

*112κέ. 

ενέργεια 281 8 203σημ.2. 

ένεργον (το στέργον καί —) 11β 369· 

ενεργών *63" — έπί πάκτον ή εις το πιστον 

3̂0 Use' τ ή ν άναγραφήν ένεργησαι 5 4 5 51" 

ενεργείται 44β" ενεργούντες 95 2212.13· οί 

— δημοσιακάς δουλείας 920· ένεργήσαντες 

22j9· οί — τήν της θαλάσσης δουλείαν 92 7 ' 

ό ενεργών (εν τη χώρα τοϋ Σαμψών ) δικαίω 

τοϋ δημοσίου ('Ιωάννης ό Σελαγίτης) 293 

256(σχ. 4). 

ένθύρια· βλ. περιβόλια — 

Ivi (να ενι τοϋ δημοσίου) 45^. 

εννόμιον 64 8 lOjg 1212. 

ένοικίζω (πάροικους)" ένοικίσαι, ένοικίσαντες 

187 19 4. 5. u. 

ένοίκιον (γης) 37(σχ. 5). 

ενορία 250σημ.1· —Μανταίας (Σμύρνης) 10· 

— Στροβίλου έν Κω 21 (σχ. 4). 

ενοχή δρόμου 3 3 5 . 

ένστασις 304· 

ένταλμα και παραίνεσις όσιου Χριστοδούλου 

(Ιτ. 1079)· βλ. Χριστόδουλος. 

ένταλματικώς 51. 

εντευξις 5χ4·34 42 43. 

εντόπιοι 21 4 212 (σχ. 2). 

εντός· τα εντός ( =έν τη δεήσει) δηλούμενα 

ακίνητα 1842β· 187' το εντός δηλούμενον 

μοναστήριον 2 1 l s . 
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ενυπόγραφος· — παράδοσις 3110· — πρασις 242, 

έξακούεσθαι (οφείλει —) 93β. 

έξακουσθήσεται (ή εί,χουσία ουκ —) *133 

11« 108 111. 

Έξαμιλίτης 349- βλ. καί Έπιφάνιος—, Λέων, 

Σέργιος — 

έξαμος (πλοίου) *64 *90 112 228. 

έξανάστασκ 241. 

εξαρχος- — πάσης 'Ασίας (ό μτρπ. Εφέσου) 

118· —πάσης Λυδίας 118. 

έ'ξαρχος πατρ/κος έπί τών μονών τοϋ Λάτρου 

291. 

εξασφαλίζομαι- παρεγγυώμεθα και πάνταί έξα-

σφαλιζόμεθα 2,β 3 4 9 5 7 6 6β4 Α27. 

έξειλημμένη (μονή) *101. 

έξελαστικον (πλοΐον) *48 *67 2020 203. 

έξίσωσις *100. 

έξισωταί 6β 0 25 J 7. 

έξισάζον 309· πρβλ. ίσάζον. 

έξκοισάτοι 14(σχ. 13)· — πάροικοι 323· έξκου-

σο,τα πλατύδια 33Β· έξκουσατα σανδάλια 

33,. 
έξκουσία (excusatio) 14(σχ.13) 3 2 4 44 1 82 9 

66 97 I I a 2Ü38 23g 242.5.6 256.15 2^.^· — 
πάροικων *65 10 8 . u 193·7·ΐ6·ΐ7" έξκουσίαι 

τών έκδουλευόντων εν τη μονή 2015" — 

πλοίων *48 *63 70 S2.10.lvl2.2i 86 (σχ. 1) 

11 2. 1 3 105 2015 364.5.8 403.5· έξκουσίας κε-

φάλαιον 1921. 

έξκουσεύειν (πλοΐον) 73. 

έξκουσεύεσθαι 85.2 7 9^.^ 1015 184 2 8 1919· έξ-

κουσευθήσεται ή Ιξκουσευθήσονται 1 3 7 2g 

5fi3 Α2ι' έξκουσευόμενος 11 2 β Α^. 

Έξοδιαστικον (τίτλος βιβλίου) *81. 

έξοδος 21 2 7 ' πρβλ. είσοδος. 

έξόπλισις" —πλωΐμων, κονταράτων, τοξοτών, 

ματζουκάτων ή έτερων στρατιών 14 1 3 4 1 

5β 6 6Μ· —στρατιωτών 34 2. 

έξόρ.στοι 14 β 214 3 4 5 5 7 4 63 5.5 2 l u 59" — άρ-

χ3ντες 15 6. 

εξυπηρετούντες 1021 102 (σχ. 8). 

έξω· — κώδικες 222' αϊ — λογαρικαί δόσεις 

22» 222. 

έξωθεν ( =έπί τοϋ νώτου) 201" (είχε — τ ο 

κατεστρώθη) 6Ββ 4 65, 201 2225. Πρβλ. όπι

σθεν, άνωθεν, κάτωθεν. 

έξωθεν έπιγραφαί 65. 

εξώθυρα' βλ. περιβόλια — 

"Εξω Κάμπος, τπν. έν Κω 269. 

έξωνεϊσθαι 227.1β" έξωνούμενα είδη 228. 

έξώνησις· — σίτου, οίνου, κριθής κλπ. 28 56 7 

— ζευγαριών, σίτου, κριθής κλπ. 66 5. 

εξωτερικός 131. 

Έξώτροχος· βλ. Γεώργιος —, Κωνσταντίνος 

Παφνούτιος ό —, Μανουήλ — 

έξωχώρια' βλ. περιβόλια — 

Έπανίδι(ο)ν [αντί Ρεπανίδι (ο )ν ] 115. 

8,5180. 

έπαπολαύω 8j0.2 2 234 245 25β.1 5 268. 

έπαρχος της πόλεως 222 284(σχ.1). 

έπεγνωσμένοί" μη — τω δημοσίω (πάροικοι) 

19Π 101' πρβλ. άνεπίγνωστοι. 

έπέλευσις 3614' πρβλ. άγανάκτησις. 

επηρεάζω, επηρεάζομαι" (ελεύθερον . . . παντός 

τοϋ έπηρεάζοντος καί πάσης καί παντοίας 

επήρειας) ΊΆ' (άνώτερον παντός έπηρεά

ζοντος) 1122· (έπηρεάσουσιν) 73 5 ' (επηρεά-

ζειν) 2032.61· (έπηρεάσαι) 1214" ( επηρέαζε -

σθαι) 2116· (έπηρεασθήσεται) 73 0

- (άγγα-

ρευόμενον ή άλλως έπηρεαζόμενον ) 1124· 

έπηρεασταί 73β. 

έπηρεαστικόν (—καί έπιζήμιον) 1214' (—καί 

βλαπτικον) 204ι' (άδικον και —) 2047. 

έπηρεαστικώς 2κ' 8 5 92 1 Α32. 

επήρεια 1 6 2 2ιθ'.αβ 3 4 8 4α 5Ί5 6β2 725.33 86.8.2 8 

Ίΐ·35 1122-36 1*11 1*23-30 1™30 1770-73 140 
18429·«ο·434 21ΐ5 *5 1 β 26ja- — δημοσιακή 
33 6 41 6 . 8 . 

έπί· (ό έπί τοϋ . . .) 
— επί τοϋ (βασιλικού ) β ε σ τ ι α ρ ί ο υ 
3 5 1 5 7 7 o6ä 111. 
— επί τών δ ε ή σ ε ω ν 27 58 67 90 94. 
48Α188 49Α255· πρβλ. Κωνσταντίνος Χοιρο-
σφάκτης. 

— έπί τοϋ ι π π ο δ ρ ό μ ο υ 68(σχ.14)· 
πρβλ. Βασίλειος Άλωπός, 'Ιωάννης Άλω-
πός, 'Ιωάννης Μελισσηνός, Μιχαήλ Άλωπό:. 

— έπί τοϋ κ α ν ι κ λ ε ί ο υ *95 *125 *12G 

*127 *131 *131σημ.8 20(σχ.4) 27 52 1 

42 43 49 50 (σχ. 8) 75 76 83 7 78 85 87 

108 111 116· πρβλ. 'Ανδρόνικος Άλυάτηί, 

Δημήτριος Τορνίκηί, Θεόδωρος Ειρηνικός, 

Κωνσταντίνος Μεσοποταμίτης, Μιχαήλ Ά -

γιοθεοδωρίτης. 
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- έπί τοϋ κ ο ι τ ώ ν ο ς 472 2.2 4 350 351· 

πρβλ. Βασίλειος πραιπόσιτος, 'Ιωάννης 

Σουμν. . . 

— έπί τών κ ρ ί σ ε ω ν 42 43 5^, 50(σχ. 9) . 

— έπί τών ο ί κ ε ι α κ ώ ν 2 1 8 3 5 1 5 7 7 6 e s 

49Α287 350' πρβλ. Νικήτας πρωτοπρόεδρος. 

— έπί της (βασιλ. ) σ α κ έ λ λ η ς 217 35ι 

5 7 7 6β5 48Δ24, 49Β2 8 β 350· πρβλ. Γεώργιος 

Προμουνδηνός, 'Ιωάννης Ραδηνός· βλ. καί 

σέκρετον της (βασιλ. ) σακέλλης. 

— έπί τοϋ θείου τ α μ ε ί ο υ τοϋ Φ ύ λ α -

κ ο ς 2 1 9 3 ω 5 7 9 6β8. 

έπιβαίνειν μη έχειν άδειαν έπιβήναι άχρι βή

ματος Α31. Πρβλ. άνεπίβατος, εΐσέρχεσθαι, 

πόδα βαλεΐν. 

επιβραβεύω, επιβραβεύομαι- (ή βασιλεία μου 

επιβραβεύει τούτω τον παρόντα χρυσόβουλ-

λον λόγον) 4j0· (έπεβράβευσε ) 3 1 2 82 0 128 

46Λ331' (έπεβραβεύσατο δια χρυσ. λόγου) 

94" (επιχορηγεί καί επιβραβεύει) 16j4 17Μ 

Γ33' (ό παρών χρυσ. λόγος έπεβραβεύθη 

τω. . . ) 7β 145· (έπεχορηγήθη καί έπεβρα

βεύθη) 16g2 3843' (καταστρώσαι τον έπι-

βραβευθέντα τω. . . χρυσόβ. λόγον) 4712. 

έπιγραφαί άρχαΐαι έν Πάτμω *10σημ.1. 

επιγραφή ή διεύθυνσις (Aussenadresse ) *130 

*133. 
επιγραφή- ή έξωθεν — 28. 

Έπίδαμνος *14. 

επιδόσεως λόγω 123. 

έπιζήμιον 12χ4. 

έπίθεσις 1531 1774 423' —· μονοπροσ&>πων 24 

5β4 642. 

έπικέρνης- βλ. πιγκέρνης. 

έπικληροϋμαι 111 0. 

επικράτεια ρωμαϊκή 9 U . 

επικυρώσεις έγγραφων *123 *127 *130 *139 

65 336 342· — έπί τοϋ νώτου 28 κέ. Πρβλ. 

επισημάνσεις. 

έπικυρώ 343.8 363.7 ^02. 

έπίλυσις βασιλική 205 7 201. Πρβλ. λύσις. 

επιμέλεια- βλ. προστασία καί — 

επιμένοντος [;] 346. 
έπιμόρτως 3017. Πρβλ. μορτή. 

έπινέμησις 1539. 

έπισήμανσις *131" επισημάνσεις έπί τοϋ νώτου 

*132κέ. Πρβλ. επικυρώσεις, σημειώματα. 

επισκέψεις (βασιλικαί) 11 12· — ή κουρατω-

ρείαι 212σημ.1· — έ π ί της μικρασιατικής 

παραλίας 230" επίσκεψις 'Αλωπεκών, παρά 

τήν Μίλητον 11 3 3εκ. 12 (σχ. 5)· επίσκεψις 

τοϋ Σαμψών 230 234 256· επισκέψεις βα

σιλικαί Κρήτης 206κέ. 21 3 . 5 212(σχ.2) 

223 223(σχ.7). Πρβλ. Κρήτη. 

'Επισκοπή' βλ. Μεγάλη — 

επισκοπικά' — δίκαια 2ις' 427· — πρόσωπα 
633 Α 1 9 . 

Έπιστήμονος (ό τοϋ — ) ' βλ. Νικηφόρος — 

έπιστηριγμός (εις — καί βεβαίωσιν) 31 1 2. 

έπιστώθη' υπεγράφη καί — 834. 

έπιτίμιον — ξηροφαγίας *42· — αποχής οίνου 

*42. 

επιτροπεία (μονών) *56σημ.2. 

επίτροπος (μονής) *23σημ.3. 

Έπιφάνιος γραμματικός, μοναχός Πάτμου *46. 

Έπιφάνιος Έξαμιλίτης, μάγιστρος, κριτής τοϋ 

βήλου καί βασιλ. νοτάριος της σακέλλης 

48Δ2 4 9

- — καί πρωτονοτάριος της σακέλ

λης 49Β 2 8 8 349. 

έπιφιλοτιμοϋμαΐ' έπεφιλοτιμήθη 1414. 

έπιφοινώ, έπιφωνοϋμαι 285 295 42 u . 

επιχορηγώ, επιχορηγούμαι' (ή βασιλεία μου επι

χορηγεί τον παρόντα χρυσόβ. λόγον) 15ις' 

1614 175 2 Bae Tgs 26^ 344 369" ( ή β. επι

χορηγείται) 417· (έπεχορηγήθη) 1632 178u 

381 8. 

έποικοι *53σημ.2 *127 253 293.5· — της Κώ 

139 280' — της Λέρου 53κέ. — Παλατινοί 

101. 

έπόπται 2^ 583· εποπτών κάθισμα 14 5 2 U 5 7 0 

659· (έπόπτων 145). 

έπορέγει (ή βασιλεία μου) 301 9 31 1 3 324 33 4 

381 2 404" έπώρεξε 2ιγ'. 

έπορθοΰσθαι 420. 

εργαζόμενοι (οί —τήν γήν) 3015 262. 

έργάται (μονής)· συνθήκαι εργασίας *41κέ. 

Πρβλ. δουλευταί. 

έργατικαί δουλεϊαι *40 *41· γεωργικάς καί λοι-

πάς έργατικωτέρας δουλείας *41. 

εργατικοί βόες· βλ. βοών (— καί άγελαίων ) 

αγορά. 
έργοχειράριος *44 *46. 

έργόχειρον μοναχών *44 *46. 

'Ερρίκος Δ' τής Άλαμανίας 67. 
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Έρυθραί (Μ. Ασίας) 228. 

Ερυθράς επίσκοπος· βλ. Γρηγόριος — 

έρυθρόγραφος Ο ^ . 

Έσκαμματισμένος· βλ. Λέων — 

έσπέρια (μέρη) 72 8 84 11 1 9. 

έσωθύρια (ουχί έσωγύρια)· βλ. περιβόλια — 

έσωπερίβολον ΤΜ. 

έταιρειάρχης (μέγας —)· βλ. Κωνσταντίνος 

Δούκας. 

Ευαγγελιστής ή Θεολόγος 'Ιωάννης· βλ. 'Ιω

άννης —. 

εύαγκϊς οίκοι 21 8 3 5 1 5 7 7 6β 5 21· ευαγών οίκος 

1S 1 13(σχ. 10). 

εύαγη σέκρετα' βλ. σέκρετα —· 

Εύβοια *17 *51κέ. *69 *85 *97 *110 *121 53· 

πρβλ. Εύριπος. 

Ευγενία μοναχή" βλ. Ειρήνη Δούκαινα, σύζ. 

Ιωάννου Γ' Δούκα Βατατζή. 

Είίδηλον, άκρωτήριον εν Πάτμω *41. 

εΰδοΛεϊ (ή βασιλεία μου) 1842β 2040 21 2 5 ' ηύ-

δόκησεν 232" ευδόκησε (το κράτος ημών) 

49Α2δ8. 

Ευδόκιμος Μωροχαρζάνης, βασιλ. νοτάριος τοϋ 

γενικοϋ 48Β2 2 4. 

Ευδοξία, αδελφή 'Αλεξίου Α' Κομνηνού 96. 

Εύδρομαρίου (έν τοις τοϋ —) 1438 1510 1731. 

Εύεργετηνός (τίτλος βιβλίου )*88. 

ευεργετώ 4517· ευεργετούμαι 451 β 324 326. 

Ευθύμιος, ήγούμ. Πάτμου *60 *85 *91. 

ευθύνομαι 202J. 

ευλαβέστατος (μοναχός) 49Α25β. 

Εύλαμπής 349" βλ. καί Θεόκτιστος —, Νικη-

qiopoç —. 

Εύμάθιος ΦΛοκάλης, μάγιστρος, είτα κουρο-

τ;αλάτης καί κριτής (1092), πρωτονωβε-

λίσσιμος καί δούξ (1092), σεβαστός (1115), 

πανσέβαστος σεβαστός, μέγας δούξ καί 

7εραίτωρ (1118), μέγας δούξ καί πραίτωρ 

Ελλάδος καί Πελοποννήσου· «άρχων τών 

δυτικών μερών» *17 *18 *19 *52κέ. 

ευνούχοι 63· 

Εύξεινος *115 227 229. 

εύποιίαι 11 8. 

εΰρεσιλογία (σεκρετική —) l u . 1 5 5 5 β 6& (εΰ-

ρεσολογία l u ) . 

Εΰρ£πιώτης Βασίλειος· βλ. Βασίλειος — 

Εύριπος *6 *7 *10 *13 *17 *19 *39 *44 *48-

—επισκοπή *55σημ.1· —καθέδρα *7 - αξιω

ματούχοι καθέδρας καί πόλεως Εύριπου 

*55. Πρβλ. Εύβοια. 

Εΰρύπυλος 37 (σχ. 3). 

ευσεβέστατη (αύγούστα) 266 268 285. 

Ευστάθιος Ευφυής, πρωτοανθύπατος καί βα

σιλ. νοτάριος τοϋ γενικοϋ 48Β222. 

Ευστάθιος μτρπ. Θεσσαλονίκης 204. 

Ευστάθιος Καριανίτης, βασιλ. νοτάριος τών 

οίκειακών 48Α206 49Α272. 

Ευστάθιος Χαρσιανίτης, στρατηγός καί προ-

νοητής Σάμου 41 43 49 50 51' πατρίκιος, 

«άνθρωπος ημών» 478. 

Ευστράτιος Δαλασσηνός, πάροικος Γ1 7. 

Ευστράτιος πτρχ. Κπόλεως (1081 - 1084) *27' 

—συνοδικον σημείωμα υπέρ Χρ. *27. 

Ευστράτιος Χοιροσφάκτης 67. 

Ευφροσύνη, σύζυγος 'Αλεξίου Γ' 'Αγγέλου, 

Ουγάτηρ 'Ανδρόνικου Καματηροΰ *63 216. 

Ευφυής 349' βλ. καί Ευστάθιος —, Νικόλαος — 

Έφεσος *90 *124 117 228 229' - μητρόπολις 

καί μητροπολϊται 1214 118(σχ.5) 139 

(πρβλ. Νικόλαος Εφέσου)" — σκάλα 247 

233 234. 

εφορεία" εις λόγον εφορείας 21 1 0 214. 

εφορεία καί έφορος μονής Πάτμου 50(σχ.8) 

111 206 214" εφορεία πλοίων μονής Πάτμου 

11 4 4 110(σχ.5καί9) . 

έφοροι βασιλικών κουρατωρειών 2 l g 3 δ 2 5 7 8 

6 ββ· 

έφορώμαι 21 2 5 . 

Έφραίμ ηγούμενος μονής Στύλου (;) *27σημ.2. 

έχθρόφρων 1313. 

έώα" τα της έώας μέρη *51σημ.1 727 84 111 β. 

Ζ 

Ζαγαρομμάτης' βλ. Γεώργιος — 
Ζαγορά βρος έν Θεσσαλία *17 66. 

Ζακέτος Ξένος, πάροικος Γ18· πρβλ. Ντζακέτος. 
Ζάκυνθος * 1 1 5 ' μετόχιον μονής Πάτμου έν — 

164. 

ζαμ. τ. . . 1212. 

Ζέπας· βλ. Γεώργιος — 

ζέρμων *70' ζερμώνων (πολεμικών) κτίσις 

2χο ' e s "S7-

ζευγαρατίκιον B 3 r Γ«. 
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ζευγαρατος *67 *96σημ.5" ζευγαρατοι (πάροι

κοι) 189 197.1 0.1 7.1 9 193κέ. 250. 

ζευγάριον 132(σχ.8) 193 21 1 3 214 250(σχ. 

2)" —βοϊκον *68· γη ή χωράφιον ζευγά-

ρίων (τόσων) *95 144 7.8 1 155 1 7 η 27„4 292 

304- ζευγαριών έξώνησις 655. 

ζευγαρίτζια 21 1 2 . 

ζευγηλατεϊον *95σημ.1 131. 

ζευγολόγιον 1920 193 (σχ. 2) 194(σχ. 4) 214. 

ζημία ή κάκωσις 15 7. 

ζημίωσις 82Β. 

ζήτημα ( =άπαίτημα) 11 3 0 . 3 8 23 9 3643- ζητή

ματα (καί άπαιτήματα) δημοσιακά 251 β 

2 6 1 8 Γ*4· 

ζητεΐαι μοναχών Πάτμου *115. 

Ζυματα (το τοϋ — ) , χωρίον έν Λήμνω 169 

143 144 41u. 

ζωάρκεια 443. 

ζωή· έπί ζωής 4548 326(σχ. 5). 

Ζωναράς- βλ. Νικόλαος — 

Η 

ήγουμενεύων 366. 

ηγούμενος μονής Πάτμου· εκλογή, υποχρεώσεις, 

διαδοχή κλπ. *43κε. 

"Ηπειρος 96- δεσπότης —*91. 

'Ηράκλεια (Λάτμου) 229. 

'Ησαΐας μοναχός, κωδικογράφος *89. 

ήσυχαστής, ò «είς άπορρώγα πέτραν ή σπή-

λαιον μόνος καθήμενος»· σχέσις αύτοϋ προς 

το κοινόβιον τής μονής *44· μοναχός καί 

— (ό όσιος Χριστόδουλος ) 42 9 5 2 8 6ζ' 82 

46Α328 48A1 8 g 49Α257. 

ήτήματα [ lege κτήματα- πρβλ. Α^ ] Α^ 

160 (κρτ. ύπ.) 162. 

Θ 

θαλάσσης σέκρετον βλ. σέκρετον — 

θαλάσσου (αντί θαλάσσης) 230σημ.1. 

θαλαττοπειραταί *73 *75. 

θείος (τής βασιλείας μου) 392. 

θέλημα (έχει — ή βασιλεία μου ) 3 7 u 44j0 41 1 2 . 

θέμα 250σημ.1 256' (θέμα, χώρα, κατεπανίκιον 

κ.ά. δροι) 229σημ.2 

— Θ ρ α κ η σ ί ω ν 23 7 229(σχ.12) 230 

335" δούξ θέματος Θρακησίων, βλ. Γεώργιος 

Καμμυτζοβούκης, Θεόδοτος Καλόθετος. 

^ Κ ι β υ ρ ρ α ι ω τ ώ ν 230' πρβλ. Βασί

λειος Άλωπός, Κωνσταντίνος Καβαλλούρης. 

— Μ α ι ά ν δ ρ ο υ 229 230. 

— Μ ε λ α ν ο υ δ ί ο υ " βλ. Μελανούδιον 

πρβλ. Μυλάσης καί — 

— Μ υ λ ά σ η ς καί Μ ε λ α ν ο υ δ ί ο υ 23 7 

98κέ.101(σχ.2)230(σχ.15)249 250(σχ.3). 

— Ν ε ο κ ά σ τ ρ ω ν 230. 

— Ν ι κ ο π ό λ ε ω ς 132. 

Θεοδόσιος Αύτωριανός, βασιλ. νοτάριος τών οί

κειακών 48Α206. 

Θεοδόσιος [Γουδέλης] μοναχός ό Βυζάντιος" 

καί Έγκώμιον εις δσιον Χριστόδουλον συγ-

γραφέν υπό — *8 *15 *68κέ. *78 *79 110. 

Θεοδόσιος, χαρτουλάριος καί πατριαρχικός νοτά

ριος, ανεψιός τοϋ άποιχομένου κυροϋ Βασι

λείου, ό τοϋ Καστρησίου, πνευματικόν παι-

δίον καί χαριστικάριος τοϋ οσίου Χρ. *6 *7 

*38 *51 *55 *56κέ. *124. 

Θεόδοτος Καλόθετος' δούξ τής χώρας Μελανου

δίου 27 6 1 247" ο'Μεϊος, δούξ τοϋ θέματος 

Θρακησίων δούξ τής χώρας Πυργιού, Κα-

λόης καί Μελανουδίου· ίσως καί δομέστικος 

τών σχολών 229σημ.1 250(σχ.4). 

Θεόδοτος ό Φωκάς, πανυπερσέβαστος καί μέ

γας δούξ *53σημ.2 *86σημ.8. 

Θεοδώρα, σύζ. Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου, θυ-

γάτηρ τοϋ σεβαστοκράτορος 'Ιωάννου Δού

κα Βατατζή, εξαδέλφου τοϋ ομωνύμου «ύ-

τοκράτορος *93 *94 *100 *100σημ.5 *101 

σημ.4 *126 241 242 276· — ορισμός (ολί

γον μετά το 1259) 263 κέ.· —ορισμός (ολί

γον προ τοϋ Μαίου 1263) 271κέ."— ορι

σμός (Αΰγ. 1268) 277κέ.· —ορισμός 

(Ίούλ. 1269) 285κέ. 300 305. 

Θεοδωράκης, πάροικος Γ16. 

Θεόδωρος Α' Λάσκαρις *85σημ.1 *86 *87 *90 

238' (βασιλεύς τής Ανατολής) 228' —μη-

νολόγιον ίδιόγραφον 227' — πρόσταξις(Άπρ. 

1214) 225κέ. 286 300 308. 

Θεόδωρος Β' Λάσκαρις *91 *94. 

Θεόδωρος ό τοϋ Άκτουαρίου, μάγιστρος καί 

γενικός λογοθέτης 4 8 6 ^ 49Γ 3 0 5 348. 

Θεόδωρος Ειρηνικός *131σημ.5 καί 11. 

Θεόδωρος Καρυώτης, πάροικος Γ2 0. 
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Θεόδωρος Λαχανάς, πάροικος Γ16.19. 

Θεόδωρος Μαγκαφας *86 270. 

Θεόδωρος Μελισσηνός *90. 

Θεόδωρος Μεσοποταμίτης (δια τοϋ —) *131 

σημ.11 21 2 β 211 216(σχ. 14). 

θεόδοφος Μουζάλων, πρωτοσεβαστός, πρωτο-

βεστιάριος καί μέγας λογοθέτης *131σημ.6 

*134 235. 

Θεόδωρος Παδυάτης, κεφαλή νήσου Λήμνου 315. 

Θεόδωρος Παντεχνής, δικαιοδότης 22^ 224 

(σχ. 12). 

Θεόδωρος Πρόδρομος 194. 

Θεόδωρος Ρωμανικός, βασιλ. νοτάριος τών οι

κιακών 48Α20ι 49Α270. 

Θεόδωρος Σερβλίας, βασιλ. νοτάριος τοϋ σεκρέ-

του τών οίκειακών 49Α2β9. 

Θεόδωρος Σκυριώτης, πάροικος Γ1 9. 

Θεόδωρος Σπονδύλης (δια τοϋ —) 1925-

Θεόδωρος (τετραβάγγελον έχον [. . .] σταυ

ρόν [ . . . ] , έν ώ καί γράμματα [. . . ] Κύριε 

βοηθει τφ σώ δούλω Θεοδώρφ) *80. 

Θεόδωρος, πατήρ του οσίου Χρ. *9 *13. 

Θεοκτίστης όσιας Βίος *36σημ.5 *58σημ.2. 

Θεόκτιστος, ήγούμ. Πάτμου *60 *61 *62 *64κέ. 

*67 *69σημ.2 *73 192 202κέ.· — δέησις 

(καί λύσις Μανουήλ Α' Κομνηνού, Μάρτ. 

1145) 19ΐ3 189κέ.· - δ ι α θ ή κ η (Σεπτ. 1157) 

*31σημ.2 *45 *69σημ.2 *75κέ. 86 195 201 

202 203 205 212. 

Θεόκηστος Εύλαμπής, πρωτοβεστάρχης, κρι

τής καί διενεργών έν τώ σεκρέτω τών οί

κειακών 46A33S 48Α197 348. 

Θεόληπτος *77. 

Θεολόγος Ιωάννης" βλ. 'Ιωάννης — 

Θεομήτορος μονή έν Κω" βλ. μονή — 

Θεομήτορος ναός 252 239' βλ. μονή Κεχιονι-

σμένης. 

οεοστεφής 192.5.8. 

θεοφιλέστατος (επίσκοπος) 21 1 9 30β 422. 

Θεσσαλία *9κέ. *14 *32 *45 305κέ. Πρβλ. 

Ζαγορά, Κελλία, Μακρυν'ιτισσα, Μετρητό-

πουλος. 

Θεσσαλονίκη *69σημ.7 *86 *125 227' — μη-

τροπολϊται, βλ. Κωνσταντίνος Μεσοποτα

μίτης. 

Θήβαι· κατάστιχον (ή κώδιξ) Θηβών *117σημ.2. 

Θήροι *115. 
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Θρακησίων δούξ' βλ. θέμα Θρακησίων. 

Θρακησίων θέμα' βλ. θέμα — 

θριγκίον ( —περίβολος) μονής *29. 

Θωμά αποστόλου μονή· βλ. μονή -

Θωμάς Άλυάτης (δια τοϋ —) 20^. 

Θωμάς βασιλ. νοτάριος τής σακέλλης 48Δ252· 

Θωμάς Παλαιολόγος 325. 

Θωμάς Χαλκούτζης, βεστάρχης, κριτής τοϋ βή-

λου καί μέγας χαρτουλάριος τοϋ σεκρέτου 

τοϋ γενικοϋ 46Β12. 

Ι 

Ίασίτης "Ιωσήφ" βλ. 'Ιωσήφ — 

Ίατρόπουλος, πάροικος Γ16. 

"Ιβηρ- βλ. 'Ιωάννης -

"Ιβηρες έσπέριοι *69 *75. 

Ίγγλΐνοι 639. 

ίδιοπεριόριστος 13^. 

ιδιορρυθμία, ιδιόρρυθμοι (μοναί ή μοναχοί) *10. 

ίδιοσύστατος (μονή) 349. 

ιδιωτεία *65. 

ιδιωτικά- — δίκαια 2ιζ' 427" —πρόσωπα 633 

Α19. 

ίερακάριοι 1019" πρβλ. Κωνσταντίνος Χαδηνός. 

'ιερά σκεύη *79 *83 4 109. 

'Ιεράς καί Ξηροχωραφίου μονή" βλ. μονή — 

Ιερόθεος, μοναχός Πάτμου (έτ. 1280) *104. 

Ίεροκλέους Συνέκδημος *55σημ.1 *70σημ.2. 

ιερομόναχος 3 1 Π 323 366. 

'Ιερόν (Βοσπόρου) 229. 

'Ιερόν (Μ. Ασίας) *90 23 5 227 228 234· -

λιμήν 229 (σχ. 10)· - ε π ι σ κ ο π ή *87 *124 

131 (σχ. 2 καί 3) 239 242" —επίσκοποι, βλ. 

Νικήτας. 

'Ιεροσόλυμα ή Ιερουσαλήμ" αποδημία οσίου 

Χρ. εις — *9 *13 *16· ό 'Αρσένιος Σκη-

νούρης εις — *56 29 (σχ. 2)· κατάληψις — 

ύπό Σαλαδίνου *70 *71 *74 *76κέ.· — πα-

τριάρχαι, βλ. Λεόντιος, Νικηφόρος. 

ΐερωσύνη 180. 

ίεροχαρτοφυλάκιον 8. 

ιερώτατος (αρχιεπίσκοπος ή μητροπολίτης) 12Ι4 

1*23-38 Γ31
-45" 

Ίεφραί *75. 

Ίκανατος Βάρδας· βλ. Βάρδας — 

ΐκάνωσις 37 (σχ. 5). 
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'Ικαρία *70 *87 *97 *115" — έγγραφα *121 -

— επίσκοπος *64κέ. *94 68 202 203 (βλ. 

καί Κωνσταντίνος — ) . 

Ίκόνιον σουλτάνος — *91. 

ίνδικτιών τής παρούσης ίνδικτιώνος 18.1 4 1027 

11 4 β 46Α32Τ 48Γ2 2 β 49AJ53 49Δ310

- τής ένι-

σταμένης — 153 8 17Μ Β 4 7 Γ 5 5 170" τής 

τρεχούσης — 22^" βλ. καί έπινέμησις. 

Ίόνιον (πέλαγος, νήσοι )*70 *85. 

'Ιορδάνης· ό δσιος Χρ. εις τήν έρημον τοϋ 'Ιορ

δανού *16. 

Ίουστινιάνειον δίκαιον 13(σχ.12). 

ιππόδρομος- βλ. έπί τοϋ — 

ΐπποι *70" ΐππων αγορά 1 3 9 2 5 3 ^ 5 β 5 643' 

ίππων παροχή Α^" ίππων βασιλικών κόμης, 

βλ. Κωνσταντίνος Χαδηνός. 

ίπποτοξοτών έξόπλισις 34t 654. 

Ίσαάκιος Β' "Αγγελος *63 *69 *133 16 65 77 

21 7 206 208 214" — χρυσόβουλλον (Ίαν. 

1186) 89κέ." —χρυσόβουλλον (Αύγ. 1186) 

98κέ. 

Ίσαάκιος, αποστάτης έν Κύπρω *69. 

ίσάζον (άντίγραφον — τ ω πρωτοτυπώ) *132 

8 56 64 79 85 130 137 192 9.3 1 22 2 9. 3 2 272 7 

252 275· Ίσάζοντα 205 8. Πρβλ. έξισάζον. 

ίσον ( =άντίγραφον) *125 8 10 41 56 64 70 

71 89 90 134 5 130 137(κριτ. ύπόμν.) 184 2 3 

19 S 8 . 3 0 22 a 7 . 3 1 26, 2 7 7 a 252 275 309 327 

4 6 Α 326 ·333 4 6 β 1 4 7 1 1 5 4 8 Α 1 8 3 1 9 3 4 8 Β 2 0 7 

48122β '»eAjjd 49Α 2 5 3 . 2 β 4 49Β 2 , 4 491 2 9 2 49Δ340' 

ίσον έξ άντιβολής 103" ίσα 205 0 206 263. 

Ίσης" βλ. 'Ιωάννης — 

Ισμαήλ" οί έξ 'Ισμαήλ *70. 

ίσοκώδικον *121" —τών Τραγιών 52. 

'Ισπανία *69σημ.2" Σαρακηνοί έξ — *75κέ. 

ισπανικά έγγραφα είς τό άρχεϊον τής Πά

τμου *138. 

ιστορημένος ( =είκονογραφημένος) *47. 

'Ιταλία, 'Ιταλοί *69 *75 *99κέ. *104κέ. *115" 

ιταλικά έγγραφα εις τό άρχεϊον τής Πάτμου 

*138. 

'Ιωακείμ μτρπ. Φιλαδέλφειας *109σημ.2. 

'Ιωάννης Β' Κομνηνός *11 *18 *19 *62 *63" 

—χρυσ. σιγίλλιον (Ίούλ. 1119) 78κέ. 

'Ιωάννης Γ' Δούκας Βατατζής *87 *90 *94 

*95 *97 *107 1432 131 238 33 3 276 (σχ. 1) 

290 291 39 s 301· — μηνολόγιον ίδιόγραφον 
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233" —ορισμός (Άπρ. 1244) 231κέ. 286 

300 308" —χρυσόβουλλον (μή διασωθέν) 

127. 

'Ιωάννης Δ' Δούκας Λάσκαρις *88σημ.2 *89 

*89σημ.1 138" —ορισμός (Όκτ. 1258) 

25 236κέ· -ορισμός (Όκτ. 1258) 26 

243κέ. 

'Ιωάννης Ç' Παλαιολόγος 323. 

'Ιωάννης II ' Παλαιολόγος 323σημ.1. 

'Ιωάννης Άγα7τητός, πτρχ. Κπόλεως *64 *65 

*66 68· -σιγίλλιον (έτ. 1132) 197 202. 

'Ιωάννης IB' πτρχ. Κπόλεως 297. 

'Ιωάννης Άλυάτης (δια—) 115 1108 ΙΙΙ(σχ .ΙΟ) . 

'Ιωάννης Άλωπός, κριτής τοϋ βήλου καί επί 

τοϋ 'ιπποδρόμου 68 193 0 194 (σχ. 7). 

'Ιωάννης Άλωπός, προκαθήμενος Σμύρνης, κά

τοχος προνοίας παρά τήν Μάνταιαν 68. 

'Ιωάννης Άξοΰχος, μέγας δούξ *73. 

'Ιωάννης Βάλσαμων, οικείος, δούξ καί κεφαλή 

τής νήσου Λήμνου 144 41 t 315 (σχ. 2). 

'Ιωάννης Βαρβηνός, δισύπατος καί βασιλ. νο

τάριος 4724· 

'Ιωάννης Βατατζής· βλ. — Δούκας Βατατζής. 

'Ιωάννης Βελισσαριώτης, μέγας λογαριαστής 

καί λογοθέτης τών σεκρέτων 88 93 112 223. 

'Ιωάννης Βίγλης Γ22. 

'Ιωάννης Βιτζύτζικος, βέστης καί βασιλ. νοτά

ριος των οίκειακών 46Α337· 

'Ιωάννης Βλαδισλάβος, τσάρος Βουλγάρων 204. 

'Ιωάννης Βλαστός, έν Κρήτη *81. 

'Ιωάννης γραμματικός *131σημ.11 83g 78 87 

, ( σ Χ ' 8 ) " , 
'Ιωάννης Δούκας, αξιωματούχος έπικυρών έγ

γραφα (μέσα IB' αϊ.) *131σημ.11 *133 

71 74 75(σχ. 2) 77(σχεδίασμα) 79 85 87 88. 

'Ιωάννης Δούκας Βατατζής, σεβαστοκράτωρ, 

εξάδελφος τοϋ ομωνύμου αύτοκράτορος 276. 

'Ιωάννης Δούκας, καΐσαρ 12. 

'Ιωάννης μτρπ. Ρόδου *8 »11 *18 *68 *78" 

Βίος οσίου Χρ. συγγραφείς ύπό —. βλ. Χρι-

στόδουλος. 

'Ιωάννης Ελλάδας (ουχί Ελλαδικός), κατεπάνω 

Κρήτης, οικείος άνθρωπος τοϋ [. . .] με

γάλου δουκός καί πραίτωρος Εύμαθίου τοϋ 

Φιλοκάλη *53σημ.2. 

'Ιωάννης ό "Ιβηρ *56σημ.2. 

'Ιωάννης ιερεύς καί χαρτοφύλαξ Μιλήτου 9. 
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Ιωάννης Ίσης, πανσέβαστος πρωτοστράτωρ 

13 Μ 120 123(σχ. 6). 

'Ιωάννης Καριανίτης, βέστης καί βασιλ. νοτά

ριος τοϋ σεκρέτου τών οίκειακών 46Α338 

48Α200 49Α271 348. 

Ιωάννης Κλαυδιοπολίτη; (κατεστρώθη δια 

- ) 92 93 94. 

'Ιωάννης Κομνηνός ό Καντακουζηνός, οικείος, 

πιγκέρνης, δούξ τοϋ θέματoc Θρακησίων 

243.6 233 234(σχ. 2)· καί — "Αγγελος 234· 

σύϊυγος τής αδελφής τοϋ Μιχαήλ Η' Πα

λαιολόγου Ειρήνης - Ευλογίας. 

Ιωάννης Κυπαρισσιώτης, βέστης καί βασιλ. 

νοτάριος 4 9 ^ , , . 

Ιωάννης Μα(γ)καφας, οικείος, άναγραφεύς τής 

νήοου Κώ 31 9 . 1 2 . 1 4 266 267 268 270(σχ. 3) 

32,, 281. 

'Ιωάννης Μελίγνος (δια —) 92 93 94. 

Ιωάννης Μελισσηνός- — κριτής τοϋ βήλου καί 

έπί τοϋ ιπποδρόμου 90 93 96 (σχ. I I ) - — 

παρακοιμώμενος Ιωάννου Κομνηνοΰ 97. 

Ιωάννης Μεσοποταμίτης 216. 

'Ιωάννης Μονοχυτρας *87. 

'Ιωάννης Μουντας, προσκαθήμενος Γ^. 

Ιωάννης Μουρτατόπουλος, πάροικος Γ1 8. 

'Ιωάννης Ντζακέτος, προσκαθήμενος Γ^. Πρβλ. 

Ζακέτος. 

Ιωάννης ό Πάγκας *48. 

'Ιωάννης Παλαιολόγος (αδελφός Μιχαήλ Η'), 

δεσπότης 305. 

Ιωάννης Παλανίτης, κουβουκλείσιος 12χ.8 113 

114 117 (σχ. 1). 

Ιωάννης Πανάρετος, πρωτοβεστάρχης καί βα

σιλ. νοτάριος Μυρελαίου 47j8. 

Ιωάννης Πεπαγωμένος (δια τοϋ —) 19^' — 

οικείος άνθρωπος τής βασιλείας 194(σχ. 5). 

'Ιωάννης Πολύευκτος, βέστης καί χαρτουλά-

ριος τοϋ γενικοϋ λογοθεσίου 48Β221. 

'Ιωάννης Πρίγκουλος, βεστάρχης καί βασιλ. 

νοτάριος τής σακέλλης 48Δ2 5 1 49Β2 8 9 349. 

'Ιωάννης Ραδηνός, πρόεδρος καί έπί της βασιλ. 

σακέλλης 48Δ2 4 7. 

'Ιωάννης Σελαγίτης, οικείος, δούξ τής χώρας 

Μελανουδίου 307.12 262. 

'Ιωάννης Σερβλίας (κατεστρώθη παρά τοϋ—JIS^. 

Ιωάννης Σουμν. . ., πριμμικήριος καί έπί τοϋ 

κοιτώνος 4724. 

48 

'Ιωάννης Σπαγγόπουλος, πατρίκιο;: 23 3 6 8 . 

'Ιωάννης Στραβορωμανός, δούξ Κρήτης *73 203. 

'Ιωάννης Χρυσοβέργης, βεστάρχης καί μέγας 

χαρτουλάριος τοϋ στρατιωτικού λογοθεσίου 

48Γω 7. 

'Ιωάννης, κοσμικόν βνομα τοϋ όσιου Χρ. *9. 

Ίωαννίκιος, ήγούμ. Πάτμου (ίτ. i 385) *97 

*113. 

Ίωαννίκιος μοναχός, ιδρυτής μονής (έπ' ονό

ματι της Θεοτόκου τής έν Αθήναις τιμώ

μενης) εις τήν τοποθεσίαν Ά γ . 'Ιωάννου 

τοϋ Βάτου 102 101 (σχ. 1). 

Ίωαννϊται Ρόδου *93 *108 *110 *112 *113 

σημ.2. 

'Ιωνία *92. 

ίωροΰσα 74(κριτ. ύπόμν. ), 76(σχ.3)' ίωρός 

77' ίωρώ 77. 

'Ιωσήφ Α', πτρχ. Κπόλεως *102 297. 

'Ιωσήφ μοναχός (Ίασίτης, μετέπειτα ηγούμε

νος) Πάτμου *34 *46 *59κέ. 61* *79 *81 

*128 845 86. 

Ιωσήφ Πάγκαλος, ό ποιήσας άναθεώρησιν τής 

Κώ *100κέ. 

Κ 

Καβαλλούρης- βλ. Κωνσταντίνος -

Καβαλλουρΐνα' βλ. Μαρία — 

καβαλλαρικών έξόπλισις 34 2. 

Καθαρομανδύλης 16 u . 

κάθισμα *94. 

κάθισμα τών έν υπεροχή αρχόντων, δουκών, 

κατεπάνω, στρατηγών, κριτών κλπ. 1 4 ί 

*ιο 3 4 2 5 7 0 ' κάθισμα καί υποδοχή τών. . . 

^58· 

καθολική κεφαλή" βλ. κεφαλή. 

καινοτομία &28. 

καινουργή" βλ. νομίσματα — 

καιρικώς 53 9 6κς'. 

κάκωσις 2ιθ' 44 1 6 6 3 725.33 8 8 11 2 2 75. 

Καλαμώνος επίσκοπος (καθολικός) έν Κρήτη 

*97. 

Καλαμώνος επίσκοπος· βλ. 'Αράς. 

Καλάννα' βλ. Δημήτριος τής — 

καλλιγράφος *79' καλλιγραφώ *44 *46' βλ. καί 

κωδικογράφοι. 

Καλλικλής Νικόλαος 88. 

Καλλίπολις *112. 
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Καλογραία' βλ. Δημήτριος τής — 

Καλόης καί Πυργιού χώρα 229σημ.1 250. Πρβλ. 

θεόδοτος Καλόθετος. 

Καλόθετος' βλ. Θεόδοτος — 

Καλομήνης (χωράφιον τοϋ —) Γ25· 

Καλός δ Πατμιώτης *37. 

Κάλυμνος *88 *112 *113 *115 52. 

Καματηρός 79 85 349' βλ. καί 'Ανδρόνικος —, 

Βασίλειος —, Γρηγόριος — 

Καμμυτζοβούκης' βλ. Γεώργιος — 

κάμπος 2513. 

Κάμπος, τπν. έν Πάτμω *41. 

Κανάβης (μοναχός;) έν Σάμω *88 *89. 

καννάβεως έξώνησις 65β" καννάβιον Α27. 

κανίκλειον βλ. έπί τοϋ — 

κανίκλωμα, κανικλώματα 20 27 64 74 85 92 

93 108* τω δια κινναβάρεως κανικλώματι 

έκυρώσαμεν 28. 

κανίσκιον κανισκιών δόσις 1 4 6 3 3 2 642" κανισκίου 

παροχή 2 Π 5 7 1 ' μη άπαιτεΐσθαι τό τυχόν 

χάριν κανισκίου 23 9 3<>42" κανίσκιον τοϋ 

παραθαλασσίτου ή έτερου *48σημ.1. 

κανονικόν (δίκαιον [ =δικαίωμα] άρχιερέως 

έπί τίνος μονής) *109 Β 3 9 Γ 4 8 171 4412. 

κανοτικόν (αντί κανονικόν) 4412. 

Καντακουζηνός· βλ. Ιωάννης Κομνηνός à — 
κανών δημόσιος 37(σχ. 5) 38(σχ. 6). 

καπετάνων (άντι κατεπάνω) Α 3 0 160(κριτ. ύ-

πόμν. ). 

Καπνικαρέα (Αθηνών) 101. 

καπνικόν 13 8 26 3 3 6 5 6 e 647 1019. 

Καππαδόκης· βλ. Λουκάς —, Νεόφυτος — 

καράβιον 16 79 103' πρβλ. πλοία. 

Καράμαλλος· βλ. Λέων — 

Καραντηνός- βλ. Νικήτας — 

Καρδαμαίνων πεδιάς, έν Κφ 39. 

Καρδιασμένοι, προάστιον έν Κώ 21 39. 

Καρία *92 *93σημ. 4 *105. 

Καριανίτης 349- βλ. καί Ευστάθιος, — 'Ιωάν

νης — 

Κάρπαθος- πρόεδρος Καρπάθου καί Ναξίας 

*112. 

καρπογονία 38. 

Καρυώτης- βλ. Θεόδωρος — 

καρφοπετάλων δόσις 64 9. 

Καστελλαρηνή- βλ. Ειρήνη — 

καστέλλιον ( =φρουριακός περίβολος)" — μ ο 

νής Πάτμου *38 *42σημ.1 *49- — μονής 

Στύλου *25. 

καστέλλιον ή καστέλλον τοϋ Παντελίου, έν 

Λέρω 53 2.4 7. 

Καστέλλον ή Καστριανόν, τόπιον έν Κω *30 

32 36(σχ. 4) 41 4 Α10. Πρβλ. Καστριανόν. 

καστρήσιος *6σημ. 6. 

Καστρήσιος Θεοδόσιος· βλ. Θεοδόσιος ό τοϋ 

Καστρησίου. 

Καστριανόν (ή τοϋ Καστριανοΰ ή τοϋ Καστελ-

λίου), τόπιον έν Κω, κτήσις τοϋ όσιου Χρ. 

*30 32 36(σχ. 4) 4 1 5 A u . Πρβλ. Καστέλλον. 

Καστριανών καί Πηλίου μονή Θεομήτορος έν 

Κώ *38' βλ. μονή — 

καστροκτισία 2β 3 3 β 5β 0 64 8 101β. 

κάστρον κάστρα 1Μ· δωρεαί κάστρων 42 43 

5 Μ 54 (σχ. 15)· σιτάρκησις κάστρων 3 3 3 

642. 

κάστρον Παλατιών 9' πρβλ. Παλάτια. 

κάστρον Παντελίου" βλ. Παντελίου — 

κάστρον Σμύρνης 10" πρβλ. Σμύρνη. 

καταβιβασμός ξυλής" βλ. ξυλή. 

καταγεγραμμένος (κώδιξι δημοσιακοϊς ) 98 303. 

καταγώγιον 6ια'. 

καταδυναστεία 1623 Α.Μ.2β Β3 1.3 5 423.3. 

καταδυναστεύειν 42^· 

Κατακαλών βλ. Νικήτας — 

καταμονή *87 13 1 9 . 

καταρτιατικόν 23 8. 

κατάστρωσις, καταστρώσεις *123 *129σημ.4 

*130 *132 *134 22(σχ.9) 23 3 β 4 . β 5 . 6 8 28κέ. 

35(σχ.3) 87(σχ.8) 90 94 104 330κέ. 335. 

κατεστρώθη 5 9 3 40 64 65 74β 70 8 3 8 78 79 92 

93 94 98 10 3 5 3 7 H52.55.ä8-6o 108 111(σχ.14) 

1*19 1"425'435·436·437·438-439 1"24·25·26·27 20 5 3 ·54 

21 2 9 222 5 330' κατεστρώθη δια χειρός. . . 

87 (σχ. 8)" κατέστρωται 23" καταστρωθεΐσα 

222 2

- καταστρωθέν 46Α32β 46Β2 47Χ 48Α184 

48Β2 0 7 48Γ2 2 6 48Δ2 4 0 49Λ253 49Β2 7 4 49Γ2 9 2

-

καταστρωθήναι 328" καταστρωθήσεται 1923' 

καταστρωθήτω 49Α264· καταστρώσαι 46Α333 

471 2.1 3 48Α192" κατεστρωμένον 22^. 

κατατριβή 153 1 log,, 1774 Γ 4 1 . ω 

καταφρόνησις 2O33. 

καταφρονητής 2O33· 

καταφυγή 132 0. 

καταψηφίζομαι 11Χ. 
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κατεπϋΐνίκιον 102 229σημ.2 256· — 'χΥναίας 

234 ' — Λαρύμνης 230. 

κατεπάν&^ 2 2 1 5 8 1 6 5 0 7 3 1 10 2 2 102(σχ.8) · — κά

θισμα 1 4 5 3 ^ 6 5 9 " — τ ώ ν αξιωμάτων 6 7 ' 

— Κρήτης, βλ. Ι ω ά ν ν η ς Έ λ λ α δ ά ς . Πρβλ-

καπετάνων. 

κάτεργα (πλοϊα) *12 *67 20 2 0 203· κάτεργων 

κτίσις 10 1 7. Πρβλ. πλοϊα. 

κατευαεγεθοΰν (πλοΐον) 7 1 8 . 

κατέχειν καί νέμεσθαι 2 5 5 . η 26 4 . 1 4 2 7 6 8 30 1 8 . 

Κατζαρός, πάροικος 178(κριτ. ύπ. ). 

κάτοικοι καί πάροικοι ( Π ά τ μ ο υ ) *37σημ.1 . 

κατοχή 16 S 3 Α 2 4 Β 3 0 2 1 2 β

- — καί νομή 1 3 3 8 

, 1 4 ΐ ϊ " 
κάτωθεν (είχε τό. . . δια τοϋ. . . καί άνωθεν 

τό δια τοϋ. . ., τό κατεστρώθη . . .καί κά

τωθεν τό δια τοϋ. . .) 20 5 4 201 . Πρβλ. άνω

θεν, έξωθεν, δπισθεν. 

Καΰστρου χώραι *105. 

Καφοΰρης *75. 

Κ έ α * 115. 

κέγχρου έξώνησις 6 5 5 . 

Κεκαυμένος 131 194 230σημ.1. 

κεκιονισμένη 131 . 

κεκωλυμένα είδη *133 1 1 6 2 108 110. 

κέλλαι ( = κ ε λ λ ί α ) *29 38. 

κελλάριον (μονής Π ά τ μ ο υ ) *40. 

κελλαρίτης (μονής) *43· βλ. καί παρακελλαρί-

της. 

Κελλία ή Ζαγορά, δρος έν Θεσσαλία *17σημ.2. 

66, 

κελλίον, κελλία 5 3 ' κελλία 'Αρσενίου Σκψούρ^ 

έν Κώ *29 3 5 . 2 ä 23κέ. 2 9 ( σ χ . 1 καί 2 ) . 

κεφαλάδες (Λήμνου) 4 5 2 326(σχ .1 ). Πρβλ. κε-

φαλατικεύων, κεφαλή. 

κεφάλαιον ώς έν κεφαλαίω 14 2 0 . 

κεφάλαιον, κεφάλαια 9 3 5 2 3 9 36 Ι 3 . 1 4 ' έξκουσία 

κεφαλαίων 9 7 ' τό καθόλου τής έξκουσίας 

κεφάλαιον 192 1" κεφάλαιον δεκατείας 9 1 4. 

2 4.S i 7 (πρβλ. δεκατεία) - κεφάλαιον σιταρκείας, 

αέρος, παρθενοφθορία; κλπ. Β 3 β Γ 4 3 . 

κεφαλατικεύοντες 16 2 6 Α Μ Β 3 2 Γ 3 β

- — έν Θεσ

σαλία 305 306(πρβλ. Βασίλειος Μετρητό-

πουλος). 

κεφαλατίκιον 10 1 6 . 

Κεφάλας - βλ. Λέων — 

κεφαλή - — Θεσσαλίας 305 (πρβλ. Βασίλειος Με-

τρητόπουλος) - — Κρήτης, βλ. Κωνσταντί

νος Δούκας - — Κώ *127 ' — Λήμνου 144' 

καθολική — Λήμνου 323 326(σχ. 1 ) ' κε-

φαλάδες Λήμνου, βλ. κεφαλάδες· πρβ. Ι ω 

άννης Βάλσαμων, Κωνσταντίνος Τ ζ υ ρ ά π η : . 

Κεχαριτωμένης μονή· βλ. μονή — 

Κεχιονισμένης μονή· βλ. μονή — 

κηλωνίων αγορά 6 4 3 ' κηλωνίων παροχή Α 2 8 . 

κήνσου αναγραφή' βλ. αναγραφή. 

κηρίον * 4 3 Α 2 8 ' κηρίου παροχή 6 5 6 . 

Κιβυρραιωτών θέμα - βλ. θέμα— 

Κιλικία *75σημ.2. 

κινητά καί ακίνητα 2 5 3 . u 26 6 . 1 6 ' πρβλ. αυτο

κίνητα. 

κιννάβαρις" τ ω δια κινναβάρεως κανικλώματι 

έκυρώσαμεν 28· υπεγράφη δια κινναβάρεως 

*132 85 88(σχεδίασμα) ' σημείωμα δια κιν-

ναβάρεως χειρί τοϋ αύτοκράτορος έπί τοϋ 

νώτου χρυσοβούλλου *129κέ. 23 28κέ. 30 

(σχεδίασμα· πρβλ. εθεάθη)' προσγραφή του 

λογισίμου έν τοις σεκρετικοϊς χαρτίοις δια 

κινναβάρε<ος *33σημ3. 6κθ' 66 ' έλογίσθησαν 

δια κινναβάρεως καί εξεκόπησαν 49Λ 2 5 5" 

έκκοπέν καί λογισθέν δια κινναβάρεως 49Α 2 5 9" 

διορθώσεις, διαγραφαί καί προσθήκαι εις 

τό κείμενον έγγραφων δια κινναβάρεο^ς 27 

58 93 103 108(κριτ. ύπόμν. ) 108κέ. 113 

1 2 H 116 124 14 5 1 - 5 2 130 273 3 3 5 2 7 5 ' ίχνη 

ή κηλίδες κινναβάρεως έπί έγγραφων 103 

146 225. 

κινστέρνα 53. 

κιονίτης' βλ. Δανιήλ — 

Κλαζομεναί *50. 

κλάσμα 212σημ.1 37 (σχ. 5 ) . 

Κλαυδιοπολίτης' βλ. Ι ω ά ν ν η ς — 

κληρονόμοι, κληρονομιά 1 2 9 30 1 7 . 

Κλητορολόγιον Φιλόθεου 216. 

Κλοκοτινίτζα (μάχη τής — ) 123. 

κοιαίστωρ" βλ. Βασίλειος Πεκούλης, Γεώργιος 

Μαγγάνης. 

κοινόν δουλεία τοϋ κοινοϋ 225· 

Κοινόν Πάτμου *115. 

κ ο ι τ ώ ν βλ. έπί τοϋ κοιτώνος. 

κόκκου εμβλησις 7 2 1 8 7 1 1 2 Β Α33-

κόκνων [αντί κύκνων] παροχή Α 2 9 ' βλ. κύκνων. 

κόλλαι' έν τη δέσει τών κολλών 89 92 94 ' έν 

ταϊς δέσεσι τών κολλών 108' έν τή συμ-τύ-
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ξει τών κολλών 93" έντή προπτύξει τών κολ

λών 201. Πρβλ. σύναψις. 

κολλήματα' ύπογραφαί καί σημειώματα έπί 

τ ώ ν - * 1 2 7 , *Γ28 *130κέ. *131εκ. 31 32 

76 85. Πρβλ. κόλλαι, δέσις κολλών, συν

άψεις κολλών, νώτον, σημειώματα έπί τοϋ 

νώτου, verso. 

Κολυβας, πάροικος Γ1 8. 

κομβοθηλύκια *80 *81 *81σημ.1. 

κόμης τών βασιλικών ίππων βλ. Κωνσταντί

νος Χαδηνός. 

κομήτες τής κόρτης 2W 3 4 7 5 8 2 6Μ. 

Κομματιών χωράφια, έν Κώ 39. 

κομμερκιάριοι 11^. 

κομμέρκιον *63 *94 75 91 4 95 (σχ. 4) 11 2 7 

lUo Α ^ 22 9 . 1 7 ΛΔΟ 2 3 8 3 3 2 . 6 3 ο 1 2 393.^44 

416· ό κρατών τό — τής Άνα'ιας 247. 

κομνηνάτα θεοτόκια' βλ. νομίσματα — 

Κομνηνή' βλ. "Αννα —, Μαρία — 

Κομνηνός' βλ. 'Αλέξιος —, 'Ανδρόνικος —, 

Γεώργιος —, "Αγγελος —•, Ιωάννης —-, 

Μανουήλ —. 

Κομνηνόε ό Καντακουζηνός- βλ. 'Ιωάννης — 

Κομνηνός ό Λάσκαρις" βλ. Θεόδωρος—, Μα

νουήλ — 

κονδάκιον ( =είλητάριον) *89. 

κόνδικες *82. 

Κονίδαινα, πάροικος Γ1Β. 

κονταράτων εκβολή 21 0 3 4 2 569" κονταράτων 

έξόπλισις 1^ 651. 

Κοντοστέφανος (έχων κτήσεις καί πάροικους έν 

Λήμνω)323 324 325. 

Κοντοστέφανος' βλ. Νικηφόρος — 

κοπή καί καταβιβασμός ξυλής' βλ. ξυλή. 

κόρτης κομήτες' βλ. κομήτες — 

Κοσμάς πτρχ. Κπόλεως (1075-1081) *16 

σημ.3 *23 *24 *27 35(σχ. 2) 297. 

κοσμικός *41* κοσμικοί καί λαϊκοί 21 2 0

- κο-

σμικόν σχήμα 6λδ'. Πρβλ. λαϊκοί. 

Κοσμόπολις ( = Βιέννη) *72. 

Κοστομ(ύρης;)' (δια τοϋ —) 1927. 

κουβουκλείσιος· βλ. 'Ιωάννης Παλανίτης. 

Κούκουλος' ενορία —, Παλάτια παρά τόν Κού-

κο\}λον 229 230σημ.2. 

Κουλούρα' άμπέλιον ή χωράφιον τής Κουλού

ρας 1434 131 25^. 

Κουλπίγγων μιτατον 1 4 ! 639· 

κουράτωρ- βλ. Άλωπός —' μέγας κουράτωρ 

τών αύγουστιακών κτημάτων 288" κουρά-

τωρες 288' κουράτωρες τοϋ οίκου τών 'Ε

λευθερίου καί τών Μαγγάνων 2 1 9 3 5 3 5 7 9 

6 β 7 -

κουρατωρεϊαι 212σημ.1- — βασιλικαί 2 i a 3 6 2 

5 7 8 66β. 

κουροπαλάτης 111- βλ. Βάρδας Ίκανάτος, Εύ-

μάθιος Φιλοκάλης. 

Κουρούπης- βλ. Γεώργιος —• 

κουρσάριος *38 *57 *75 *108- πρβλ. πειράται, 

πειρατεία. 

κουρσεύω *12 *67 2020 203. 

κουτρούβιν (είδος πλοίου) *48. 

Κοψηνός Χριστόφορος- βλ. Χριστόφορος — 

κραταιός- τοΰ κραταιού καί αγίου ημών βασι

λέως 1 6 4 11. 

κρατεΐν 114 0. 

Κρατερός- βλ. 'Αλέξιος — 

κράτος" τό κράτος ημών ή τό ήμέτερον κρά

τος, πολλαχοϋ· τό ένθεον κράτος σου 2912.14.31' 

τό ένθεον κράτος τής αγίας βασιλείας σου 

21ΐ4. Εις τό τέλος τών χρυσοβούλλων, πρό 

τής υπογραφής τοΰ αύτοκράτορος: . . .τό ή

μέτερον ευσεβές καί θεοπρόβλητον ύπεσημή-

νατο κράτος 1β 3 2^ 3 β 0 44 9 5 8 9 67 2 ΊΆ 94 2 

ΙΟ,ο 11 4 β 146 7 154 2 Πβο Α« Β 4 9 Γ 5 8. Ή λ. 

κράτος πρώτη καί μόνη λέξις εις τον τελευ-

ταϊον στίχον τοϋ κειμένου 170. 

κρατούντες" οί — τάς σκάλας 243·7" οί — τό 

κομμέρκιον 247. 

κρατύνω" κρατύνει καί ασφαλίζεται ή βασιλεία 

μου τά παλαιγενή δικαιώματα 14j5" κρα

τύνει και έπικυροΐ ταΰτα 144s· 

κρεών εκβολή 340" κρεών έκδανεισμός 653" κρεών 

έξώνησις 1^. 

Κρημνοί, τπν. έν Λήμνω Α37 Β1 2 r u . 

κρηπίς" (έκ κρηπίδων άνήγειρεν) 2044" πρβλ. 

βάθρα. 

Κρήτη *48 *54 *69 *73κέ. *81 *85 *88 *89κέ. 

*90κέ. *96κέ. *110 *113 *115 *121 *124 

95 Α ΐ 8 213.8· 227' χορηγία σ ί τ ο υ καί 

ν ο μ ι σ μ ά τ ω ν εις τήν μονήν Πάτμου έκ 

τοΰ ά κ ρ ο σ τ ί χ ο υ τής Κρήτης *34 *61κέ. 

8ι7κέ. 79κέ. 86(σχ.3) 217κέ. 223. e. 7.u.i 6. 1 9 

212κέ. 222(σχ.1) 223 (σχ.6) 227 (πρβλ. άκρό-

στιχονΚρήτης) *— μ ε τ ό χ ι α καί κτήσεις τής 
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μονής Πάτμου έν Κρήτη *67 *68 67 206κέ. 

έ γ γ ρ α φ α σχετικά *121' δ ο ύ κ α ς — 

*90· δ ο ύ ξ - 8ι8.2β 80 81 86 87(σχ. 5) 

21ι0.28 214 (πρβλ. Νικηφόρος Κοντοστέφα

νος)· κ α τ ε π ά ν ω —, βλ. 'Ιωάννης Έλ

λαδάς· κ ε φ α λ ή —, βλ. Κωνσταντίνος 

Δούκας' — μ η τ ρ ο π ο λ ϊ τ α ι , βλ. Νικό

λαος. Πρβλ. Άγιοστεφανίτης, Άρας, άρ-

χοντόπουλοι, μονή Στύλου, Στραβορωμα-

νός. 

κριθή Α27· κριθής εκβολή 3 4 0 ' κριθής έξώνησις 

lis 2 a 5 e 7 655· 

κριτής *53σημ.2 48Α197 350 (πρβλ. Εύμάθιος 

Φιλοκάλης, Θεόκτιστος Εύλαμπής)' κριταί 
223, 331 Sjo-es 644.47 102 Α3„· κριτών κά

θισμα 14 S 211 3 4 3 6δ9. 

κριτής τοΰ βήλου *127 *131 5 9 4 . 9 5 40 48 56 

68 (σχ. 14) 76 48Α1 9 8 48Β2ι9.2 2 0 48Δ2 4 9.2 6 0 

49Α26θ 49Β2 8 β.2 8 8 49Γ 3 0 9 350. Πρβλ. Βα

σίλειος Άλωπός, Βασίλειος Γοργονίτης, 

Βασίλειος Καματηρός, Βασίλειος Πεκούλης, 

Βασίλειος Χαλκούτζης, Δημήτριος Δριμύς, 

Δημήτριος Τορνίκης, Έπιφάνιος Μωροχαρ-

ζάνης, Θωμάς Χαλκούτζης, 'Ιωάννης Άλω

πός, 'Ιωάννης Μελισσηνός, Κωνσταντίνος 

Βάλσαμων, Λέων Έξαμιλίτης, Λέων Μο-

ναστηριώτης, Μιχαήλ Άλωπός, Νικόλαος 

Βηριώτης. 

κριτής καί διενεργών έν τω σεκρέτω τών οί

κειακών βλ. Θεόκτιστος Εύλαμπής. 

κριτής έπί τοΰ ιπποδρόμου 49Δ3 2 3 350 (πρβλ. 

Νικόλαος Ζωναράς)' βλ. καί έπί τοϋ ιππο

δρόμου. 

Κροόσιοι ή Κρουσοί, νησίς 52 147 149(κριτ. 

ύπ.) 150. 

κτήματα" — βασιλικά τε καί τής βασιλείας μου 

3(544 288(σχ. 2) ' — αύγουστιακά ( =τής αϋ-

γούστας) 288' μέγας κουράτωρ τών αύγ. 

κτημάτων 288" — δεσποινικά (ουχί δεσπο

τικά) ή αύγουστιακά 288" —δεσποτικά, 

βλ. δεσποινικά"—προσωπικά 3644 288(σχ. 2). 

κτήτωρ (μονής) 4 2 e 6j2 56 58 2013. 

κτίσι.ς (χελανδίων. . . καί ετέρων πλοίων) 29 

5ii9 657" — κάτεργων 10,7. 

κυβέρνησις (προς ή είς ή δια κυβέρνησα) 41 s . 

4*3·6·8· 

Κυκλάδες νήσοι ( = τ ά σημ. Δωδεκάνησα) *36 

*70 *85σημ.1 *100 23κέ. 29(σχ.3) 52 6ά-

διοικητής Κυκλάδων νήσων 23" άναγραφεύς 

Κυκλάδων νήσων *36. Πρβλ. Λέων Έ -

σκαμματισμένος. 

κύκνων αγορά 64 5

- κύκνων παροχή Α29. 

κυνομαγώνων μιτάτον 1019. 

Κυπαρισσιώτης 349" βλ. καί 'Ιωάννης — 

Κυπαρισσιώτης (αγνώστου βαπτ. ονόματος), 

πατρίκιος καί πρωτονοτάριος τοΰ σεκρέτου 

τοΰ γενικοϋ λογοθεσίου (υίός 'Ιωάννου —) 

49Γ3 0 6. 

Κύπρος *45 *52 *53 *69 *71 *73 *75σημ.2 

*104 *113" — αρχιεπισκοπή *74. Πρβλ. μο

νή Μαχαιρά. 

κυρά- (ό δούλος τής πανσεβάστου σεβαστής κυ

ράς Άννης) *125- (τής κραταιάς καί αγίας 

ημών κυράς καί δεσποίνης) 269- κυρά 28^ 

τής άοιδίμου θείας τής βασιλείας μου τής 

Κομνηνής κυράς Ειρήνης τής δεσποίνης 334

-

τής άοιδίμου δεσποίνης κυράς Ειρήνης 362. 

κυριαρχώ 5 6 0 627. 

κυριότης 41 4.4 4 6κζ' 15ι 171β. Πρβλ. δεσποτεία 

καί — 

κυρίως- — καί αύθεντώς 5 4 9 6U. 

κΰρος (τό — έχειν ) 344. 

κύων" κυνών λακωνικών ή ποιμενικών αγορά 

644" —παροχή Α29. 

Κωδίκελλος όσιου Χρ.- βλ. Χριστόδουλος. 

κώδικες- — δημοσιακοί 5 5 5 9 8 1121" οί έξω — 

222. 

κώδικες" βλ. βιβλία, βιβλιοθήκαι, κωδικογρά-

φοι, χειρόγραφα. 

κώδικες περιγραφόμενοι ή μνημονευόμενοι εις 

εις τόν παρόντα τόμον: Πάτμου 175 *79' 

—179 *8 - *9 *16 *68κέ·· -187 *72· — 262 

*13· — 267 *4· - 372 *103σημ.5· - 667 

*76κέ.- - 848 *136- — 871 *16· Marc. 

gr. 173 *117σημ.2 30(σχ.5)· Marc. gr. 534 

194(σχ. 6)· Paris, gr. 479 131- Paris, gr. 

2509 96· Vatic, gr. 1557 323· Vindob. hist. 

gr. 47 *117σημ.1 50 144σημ.2 174· Vindob. 

hist. gr. 48 *117σημ.1 174 180. 

κωδικογραφία, κωδικογράφοι 294' — έν Πά-

τμω *46 *79κέ *114 201 (πρβλ. 'Αρσένιος 

ήγούμ., 'Ησαΐας, Θεόδωρος[;], Μάρκος, 

Νείλος). 

κωμοδρομικόν 33β· 
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κωμοδρομικίου δόσις 648. 

Κωνσταντίνος Θ' ό Μονομάχος *49. 

Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος 323. 

Κωνσταντίνος [διορθωτέον Κωνστάντιος] έ-

πίσκ. Λέρου *81· πρβλ. Κωνστάντιος. 

Κωνσταντίνος έπίσκ. 'Ικαρίας *64κέ. 

Κωνσταντίνος Βάλσαμων, πρωτονωβελίσσιμος, 

κριτής τοΰ βήλου 206 21 3 0 211· μεγαλοδοξό-

τατος καί πρωτονωβελισσιμοϋπέρτατος 211. 

Κωνσταντίνος Βαρύς, πρωτοβέστης, πρωτονο

τάριος καί έκ προσώπου τοΰ σεκρέτου τήι 

βασιλ. σακέλλης 49Β2 9 0. 

Κωνσταντίνος Δούκας, μέγας έταιρειάρχης καί 

κεφαλή Κρήτης 213. 

Κωνσταντίνος Καβαλλούρης, πατρίκιος, στρα

τηγός Κιβυρραιωτών ( f l043) 21 (σχ. 2). 

Κωνσταντίνος Καβαλλούρης, βεστάρχης, ιδρυ

τής μονής Προδρόμου εις Στρόβιλον, αδελ

φός Μαρίας μοναχής *29" κτήσεις αύτοΰ έν 

Λέρω καί Κω *29 *32 15κέ. 20κέ. 4si 39 51. 

Κωνσταντίνος Μανασσής 204. 

Κωνσταντίνος Μεσοποταμίτης, έπί τοϋ κανι-

κλείου, είτα μτρπ. Θεσσαλονίκης 216(σχ. 

14). 

Κων(σταντΐνος) [αντί Θεόδωρος;] Μεσοποτα

μίτης 211. 

Κωνσταντίνος Μυτιληναίος, πρωτοπρόεδρος καί 

μέγας χαρτουλάριος τοϋ γενικοϋ 48Β2ΐ7· 

Κωνσταντίνος ιερεύς ό Μυρσινιώτης, νομικός 

καί δευτερεύων ( . . . ) μητροπόλεως Μιλή

του (τοΰ) κάστρου Παλατιών 9. 

Κωνσταντίνος Μωροχαρζάνης, πατρίκιος καί 

πρωτονοτάριος τοΰ σεκρέτου τής βασιλ. σα

κέλλης 48Δ248 49Β2 8 7 349. 

Κωνσταντίνος Παφνούτιος ό Έξώτροχος, έν 

Κρήτη' δωρεά αύτοΰ εις μονήν Πάτμου *68. 

Κωνσταντίνος Προμουνδηνός, ΰπατος καί βασιλ. 

νοτάριος της σακέλλης 49Β2 9 1. 

Κωνσταντίνος Σεβαστός (σεβαστός;) Σκορδί-

λης* 90. 

Κωνσταντίνος Σφονδύλης, δισύπατος καί μέγας 

χαρτουλάριος τοΰ γενικοϋ λογοθεσίου 46Β13. 

Κωνσταντίνος Τριφυλλ (. )ς, δισύπατος και μέ

γας χαρτουλάριος τοϋ γενικοϋ 48Β223. 

Κωνσταντίνος Τζυράπης (ουχί Τζυραπής, ουχί 

Νικόλαος Τζυράκης), οικείος, πανσέβαστος 

σεβαστός, δούξ καί κεφαλή καί άπογραφεύς 

της νήσου Λήμνου 144 150 41 2 315 316(σχ. 

3). 

Κωνσταντίνος Τορνίκης, έπί τών δεήσεων 94 

123. 

Κωνσταντίνος Φραγγόπουλος 204. 

Κωνσταντίνος Χαδηνός, οικείος, πανσέβαστος 

σεβαστός, μέγας λογαριαστής 35i 283" ίε-

ρακάριος, κόμης τών βασιλικών ίππων, 

έπαρχος της πόλεως 284(σχ. 1). 

Κωνσταντίνος Χοιροσφάκτης, πρωτοπρόεδρος 

καί έπί τών δεήσεων, οικείος κτλ. *33σημ.3. 

6κθ' 58 66κέ. 48Α188 49Α255 341. 

Κωνσταντίνος πρωτοπρόεδρος καί κατεπάνω 

τών αξιωμάτων (δ Χοιροσφάκτης;) 67. 

Κωνσταντίνος πραιπόσιτος καί βασιλ. νοτάριος 

4722. 

Κωνστάντιος (ουχί Κωνσταντίνος) έπίσκ. Λέ

ρου *45 20S9 201 202 203 205 (σχ. 9). 

Κώνστας Νιάννης, προσκαθήμενος Γ22. 

Κωνσταντινούπολις- βασιλεύουσα πόλις 11 2 0 ' 

— άλωσις ύπό Φράγκων (1204) *85κέ.· — 

λατϊνος αυτοκράτωρ *85 *86' — άνάκτησις 

ύπό Βυζαντινών (1261)* *92κέ. 132· —ά-

λωσις ύπό Τούρκων (1453) *112' — π α -

τριαρχ. αρχεία *117 σημ.1· — ό όσιος Χρ. 

εις Κπολιν *9 *24 *24σημ.1 *26 *27 *31κέ. 

*34κέ. *48· ό δσιος Λεόντιος είς Κπολιν 

*73" πλοία Πάτμου καταίροντα εις Κπολιν 

*47κέ. 92 6 95 (σχ. 6) 11 2 0 227. Πρβλ. μονή 

'Αναστάσεως, Ά γ . Δημητρίου, Έβδομου, 

Μάμαντος, Πανάχραντου, Παντεπόπτου, 

Παντοκράτορος, Φιλάνθρωπου. 

Κωνσταντινουπόλεως πρωτοπρόεδρος, αντί 

Κωνσταντίνος πρωτοπρόεδρος 341. 

Κώς *5 *7 *9 *13 *17 *23 *28 *29κΙ. *46 *51 

*85 *87 *97 *100κέ. *105 *108 *110 *112 

*113 *127 *125σημ.3 19 20 23κέ. 3 3 6ιη' 

262 2 32j 34j 310κέ. — Ό δσιος Χρ. είς Κών 

*13 *23 *24σημ.1 *27 *28 *29κέ." μονα

στικά ιδρύματα έν — *5 *7 *9' κτήσεις 'Αρ

σενίου Σκηνούρη έν — *28 (βλ. καί Αρσέ

νιος Σκηνούρης)' κτήσεις Καβαλλούρη έν 

— *29 (βλ. καί Κωνσταντίνος Καβαλούρης)-

κτήσεις οσίου Χρ. έν —-, είτα μετόχια καί 

κτήσεις μονής Πάτμου *17 *18 *29 *36 

*89 *96 61 7 55 58 66(σχ. 4) 67 124 133 

155κέ. Π^κε. 150 Α10 166κέ. Β20κέ. 174κέ. 
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Γ28κέ. 20g 241 26β 243κέ. 263κέ." — έγ

γραφα σχετικά είς τό άρχεΐον τής Πάτμου 

*120 *124· -επίσκοπος" *101 *127 171 
266 280 310 423.12 312 (βλ. καί Νήφων)· 

— αρχιεπίσκοπος Β2 3.3 8 Γ31.46'—ενορία Στρο

βίλου έν Κώ 21 (σχ. 4) - —έποικοι τής Κώ 

139 280. Πρβλ. μονή Θεομήτορος ή Κα-

στριανών, μονή Σπονδών. 

Λαγοπατον, χωρίον έν Λήμνω 168 143 144· 

τό τοΰ Λαγοπάτου 4Ι40· 

λαγωών αγορά 644

- — παροχή Α29. 

λαϊκοί it Πάτμω *40 - *43 203- λαϊκοί καί 

κοσμικοί 21 2 0 . 

λαΐτης ( =λαϊκός) 6λγ' 68(σχ. 15). 

Λακαπίου 47^. 

Λακτουτούτζης· βλ. Μιχαήλ — 

λακωνικός κύων βλ. κύων — 

Λάνδος Αγάπιος - βλ. Αγάπιος — 

λαοϋ πράσις *37σημ.1. 

Λάππα, επισκοπή έν Κρήτη 215. 

Λαρίσσου (αντί Λαρίσης) 230σημ.1. 

Λαρύμνης κατεπανίκιον 230. 

Λασηθίου επαρχία 215. 

Λασκαρΐνα" βλ. Μαρία Κομνηνή — 

Λάσκαρις (Μανουήλ Κομνηνός ό —) βλ. Μα-

νουήλ —• 

λατινικά έγγραφα Πάτμου *119 *138. 

Λατίνοι *14 *70κέ. 

Λάτμος ή Λάτρος· βλ. Λάτρος. 

Λάτρηνός (Χριστόδουλος ό —) 82 46Α328 473 

48Α186 48Α257. 

Λάτρος ή Λάτρον, δρος παρά τήν Μίλητον μο-

ναί έπί τοΰ Ορους - *5 *7 *9 *16 *21 *22 -

*28 *30 *44 *104 *107κέ. *109 47 5 2 8 35 

(τχ. 2) 39 42 58 100 117 37i 384 289κέ. 

291κέ.- άβατον μονών Λάτρου 67 (σχ. 10)· 

αρχιμανδρίτης ή πρώτος τοΰ δρους Λάτρου 

*9 *13 *15 *21 *23σημ.3 *27· προστασία 

δρους Λάτρου *20σημ.3" βιβλία μονών Λά

τρου *30 *45κέ.' έγγραφα μονών Λάτρου 

*120. Πρβλ. μονή Ά γ . Παύλου ή τοϋ Στύ

λου, 'Ασώματος, Βάτιν, Κελλιβάρων. 

λαύρα" «ή έν τω Λάτρω δρει τοΰ Στύλου λαύ

ρα» *26. 

Λαύρα Ά γ . "Ορους" (κυρίως έγγραφα Λαύρας) 

*23σημ.3 *56σημ.2 *122 *128σημ.8 *133 

σημ.2 καί 6 *134 11 28 67 104 109 111 

112 193σημ.1 211' —πλοία 75. 

λαύρα οσίου Σάββα έν 'Ιερουσαλήμ *43. 

Λαυριώται (έν Λήμνω) 45 6 326. 

Λαχανάς- βλ. Θεόδωρος — 

Λαχανίτζιν (τπν.;), έν Κω 39. 

λεία πρόσωπα 62. 

λειτούργημα δημοσιακόν 1918 49A2JJ. 

λειτουργία' (άλλη τινί —α αναγκαιότατη βα-

ρυνθήσεται) 723 88 11 2 8 Α33. 

λείψανα άγια *80 *83. 

λειψανοθήκαι *83. 

Λειψώ, νήσος' κτήσις τής έν Κω μονής τοΰ 

όσιου Χρ., είτα τής μονής Πάτμου *32 *34 

*36 *37σημ.1 *47 *51 *96 51 β 40κέ. 51 

(σχ. 12) 62 0 58 152 134 171 3 Α17 185κέ. 

18„. 187κέ. 193 20« 327κΙ. 46A,,„ 328 

474.9.1 4 ' έγγραφα περί Λειψούς *121. 

Λεμβιωτίσσης μονή' βλ. μονή — 

Λέμβος 230. 

Λεόντιος, ήγούμ. Πάτμου (τουλάχιστον 1157-

1176), εϊταπτρχ. Ίεροσολύμων*12*31σημ.2 

*60 *62κέ. *65 *67 *68 *72κέ. *83 76 109 

2036 202 204 212 225 222' - δέησις (καί 

λύσις Μανουήλ Α' Κομνηνοΰ, Σεπτ. 1158) 

195κέ." — Βίος οσίου Αεοντίο^ *62κέ. *72 -

*74 95 110 203σημ.2 212 222. 

Λεόντιος μοναχός Πάτμου, σύγχρονος τοϋ όσιου 

Χρ. 51. 

Λεόντιος μοναχός καί πρωτοπρεσβύτερος *73 

σημ.5. 

Λέπιδα (τά), κάστρον Λέρου 53. 

Λέρνη 1440" Λέρνος 15ι7 17^ Α15 195.12.17 

208 266. Βλ. Αέρος. 

Λεροκάλυμνος 52. 

Λέρος (ή Λέρνος) νήσος" κτήσεις Αρσενίου 

Σκηνούρη καί Κωνσταντίνου Καβαλλούρη έν 

—, περιελθοΰσαι είς δσιον Χρ. *29 *32" 

προάστια έν — (Παρθένιον καί Τεμένια), 

κτήσεις τής έν Κω μονής τοΰ όσιου Χρ. καί 

είτα τής μονής Πάτμου *17 *18 *29 *32 

*36 *37σημ.1 *47 *65 *67κέ. *81 *88 *96 

*108 *110 *112 39 40κέ. 5« 51 620 58 124 

144 0 131(σχ.5) 133 151 7 140κέ. Ι ό ^ 

1741 150 Α15 166κέ. Β 1 8 174κέ. Γ 2 8 185κέ. 
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187κέ. 189κέ. 198.Μ.„ 193 20β 243κέ. 26β 

327κέ. 328 474.9· έγγραφα Λέρου *120· 

—επίσκοπος 197 (βλ. Κωνστάντιος, Νείλος). 

Λέσβος *97 *85 *107. 

λευκά χρύσινα" βλ. νομίσματα. 

Λεχαινά" βλ. Άννα — 

Λέων Έξαμιλίτης, μάγιστρος, κριτές τοΰ βή-

λου καί μέγας χαρτουλάριος τοΰ γενικοϋ λο

γοθεσίου 48Β2 2 0 49Γ308 348. 

Λέων Έσκαμματισμένος, άπογραφεύς Ρόδου 

καί λοιπών Κυκλάδων νήσων 138 269. 

Λέων Καράμαλλος, μάγιστρος, κριτής τοϋ βή-

λου καί μέγας χαρτουλάριος τοΰ γενικοϋ 

λογοθεσίου 49Γ3 0 9. 

Λέων Κεφάλας 12. 
Λέων Μοναστηριώτης, κριτής τοϋ βήλου καί 

γενικός *133 71 74(κριτ. ύπ.) 7 4 - 7 5 77 

(σχ. 4). 

Λέων πραιπόσιτος καί χαρτουλάριος 47^. 

Λέων πρεσβύτερος καί σακελλάριος πόλεως Ευ

ρίπου *55. 

Λέων Σγουρός, χαρτουλάριος τοΰ σεκρέτου 

τοΰ γενικοϋ λογοθεσίου 48Β226. 

Λέων Χοιροσφάκτης 67. 

λήθης βυθός 384. 

Λήμνος' μετόχια καί κτήσεις τής μονής Πάτμου 

έν - *96 *107 *110 *121 *126 67 133 

140κέ. 1«,.17.Μ 142κέ. 144κέ. 150 Α3 6 

165 (σχ. 8) 166κέ. Β 7 174κέ. Γ 6 313κέ. 

315κέ. 320κέ. 326" —αρχιεπίσκοπος 171' 

— άπογραφεύς 41 3 ' — άρχοντες κεφαλάδες 

452 326· — δούξ καί κεφαλή, βλ. 'Ιωάννης 

Βάλσαμων, Θεόδωρος Παδυάτης, Κωνσταν

τίνος Τζυράπης· — καθολική κεφαλή 323 

326 (σχ. 1)· πάροικοι δημοσιακοί έν — 415" 

πατριαρχικά κτήματα έν —315' ή — ύπό 

τόν Δημήτριον Παλαιολόγον 324. 

Λιβαδας· βλ. Δημήτριος — 

Λιβάδια, τπν. έν Λήμνω 145 Α ^ Bj7 Γ1δ. 

Λικάριος *98 *100σημ.1. 

Λιμενίτης' βλ. Άχίλλιος — 

λιμένες 228(σχ. 3) 276" πρβλ. έμπόριον, σκάλα. 

Λίμναινα, κτήσις μονής Κεχιονισμένης 242. 

Λίμνη (Ευβοίας) *54. 
Λίμνη (Μ. Α σ ί α ς ) ' — μητρόπολις *87 131 

239" έγγραφα σχετικά *124. 

λίμνη, έν Κω 426.10. 

Λιμνίτης 39. 

λινάριον Α2 7 ' λιναριού έξώνησις 65 5 ' λιναριού 

σπέρμα 655. 

λινοκόκκου δεκατεία 11 2 7. 

Λινοπεράματα (Μ. Ασίας) *90 23 5 227 228 

(σχ. 7) 234. 

λιτανεύω· τη βασιλεία μου προσελθών, θερμώς 

αυτήν έλιτάνευσεν 31 0. 

λίτραι· — νομισμάτων, βλ. νομίσματα' —όπερ-

πύρων ΙΟ^' — χρυσίου 22 203 222' πρόστι-

μον λιτρών πέντε 4 ω . 

λογαριάζω- λογαριασθήναι *48' λογαριάζων 

*117σημ2· λογαριά[ζοντες] ή λογαρια[σταί] 

lu-
λογαριασταί 11 2 22 0 3 5 4 5 8 0 6β 7 95(σχ. 7) ' λο-

γαριαστής 102 (σχ. 8) '—θέματος 1022" — 

μέγας *133 11 4 0 79 85 109 110 111 (πρβλ. 

σέκρετον τοΰ μεγ. λογαρ. καί Γρηγόριος Κα-

ματηρός, Ιωάννης Βελισσαριώτης, Κωνσταν

τίνος Χαδηνός)' —τοϋ σεκρέτου τοΰ γενι

κοϋ 48Β2 1 9 (πρβλ. Γρηγόριος Καματηρός). 

λογαρικαί δόσεις (αϊ έξω —) 2213 222. 

λογαρική νέα 86 (σχ. 4). 

λογίζομαι· λογισθήναι*33σημ.3 6κζ' 66 48Αι87" 

ίνα λογίζηται 49Α259" έλογίσθησαν διά κιννα

βάρεως καί . . . έξεκόπησαν 49Α265' έκκοπέν 

καί λογισθέν διά κινναβάρεως 49Α259. Πρβλ. 

συγκατελογίσθη. 

λογίσιμον *33σημ.3 66' — άνεκφώνητον 66" 

— έκφωνούμενον 66. 

λογοθέσιον σέκρετον γενικοϋ λογοθεσίου (βλ. 

σέκρετον)' σέκρετον στρατιωτικού λογοθεσίου 

(βλ. σέκρετον). 

λογοθέτης· — τών α γ ε λ ώ ν 240 (σχ. 5), βλ. 

καί Άγιοθεοδωρίτης- — γ ε ν ι κ ό ς 2 1 7 

3 δ 0 5 7 7 6β 6 48Β2 Ι β 49Γ 3 0 5 350 (πρβλ. 

γενικός)· — τοΰ γενικοϋ 138 348(πρβλ. 

γενικός)· — τοϋ δ ρ ό μ ο υ 222 4 (πρβλ. Ά 

λωπός, Βασίλειος Μετρητόπουλος, Δημή

τριος Τορνίκης, Μιχαήλ Άγιοθεοδωρίτης)· 

— μ έ γ α ς *131 279 (βλ. και Θεόδωρος 

Μουζάλων)- — τών σ ε κ ρ έ τ ω ν 11^ 85 

88 110 287 49Λ269 347 (βλ. καί Ιωάννης 

Βελισσαριώτης )· — σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ό ς 

2 1 7 3 5 0 5 7 7 66 5 ΙΙΙσημ.1 4 8 ^ 49Δ322 350 

(πρβλ. Νικήτας μάγιστρος καί — ) . 

λογοπραγούμενος ή άνακρινόμενος 6Ι5. 
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Λουκάς ό Καππαδόκης, μοναχός *48. 

Λουκάς μοναχός τής μονής Στύλου (1079) 

*22, *23. 

Λουκάς Χρυσοβέργης, πτρχ. Κπόλεως *65κέ. 

57 196 202· -σιγίλλιον (έ'τ. 1158) 197 

202. 

λουτρόν *42. 

Λυδία' έξαρχος πάσης — 118. 

Λυκία (ύπέρτιμος καί εξαρχος πάσης Λυκίας)' 

βλ. Ματθαίος μτρπ. Μυρέων. 

λύμη 1773. 

λύσις (βλ. καί έπίλυσις)' —βασιλική 20 185 

189 195 206· - πατριαρχική *22 *26 *127· 

Πρβλ. δέησις. 

λυχνοκαία 54 2 1 ^ 214. 

Λυών Σύνοδος τής — (1274) *98 *103. 

Λωράδων βλ. Μιχαήλ — 

λώρος 285. 

Μ 

Μαγγάνης· βλ. Γεώργιος — 

Μαγγάνων οίκος 2 1 8 3 ^ 5 7 9 6 8 7 ' Μαγγάνων 

σέκρετον, βλ. σέκρετον — 

Μαγεδών *105. 

μαγείρεΐον (μονής) 53' (μονής Πάτμου) *40. 

μάγειρος (μονής) *43. 

μάγιστρος 13 (σχ. 7) 48Β2ιβ.219.220 48Γ234 

4"A24g.25o 4 9 Β 2 8 6 . 2 8 8 491 305·307·8Ο8·3ΟΒ 350. Βλ. 

Βασίλειος Καματηρός, Βασίλειος Χαλκού

τζης, Έπιφάνιος Έξαμιλίτης, Εύμάθιος Φι-

λοκάλης, Θεόδωρος ό τοΰ Άκτουαρίου, Λέων 

Έξαμιλίτης, Νικήτας μάγιστρος, Νικόλαος 

Βηριώτης. 

Μαγκαφάς" βλ. Θεόδωρος —, 'Ιωάννης — 

μαγκιπεΐον μονής Πάτμου *40. 

Μαγνησία (Μ. Ασίας) 96 230. 

Μαδυτηνός" βλ. Νικόλαος — 

μαθηται 443 6κα'" μαθηταί καί μονάζοντες 845. 

μαζίου δάσις 649. 

Μαίανδρος (καί περιοχή —) *86 *105κέ. 13Χ8 

1423 152 1719 234 25ι 266 398 301· - θ έ μ α , 

βλ. θέμα — 

μαίστωρ" μέγας — Ρόδου *108σημ.5. 

Μάκαρα" βλ. Μάκρις ή — 

Μακάριος Μελισσηνός, μτρπ. Μονεμβασίας 96. 

Μακάριος μοναχός είς Λάτρος (έτ. 1300) 294. 

49 

Μακάριος Χρυσοκέφαλος. αρχιεπίσκοπος Φι

λαδέλφειας *72. 

Μακαφάς" βλ. Ιωάννης Μα(γ)καφάς. 

Μακρεμβολίτης" βλ. Μιχαήλ — 

Μάκρη, νήσο£ *70. 

Μάκρι; ή Μάκαρα (σημ. Μακριά), νήσος *70 

σημ.1. 

Μακρονικόλαος, πάροικος Γ2 0. 

μαλαρ(ά)των (ουχί μαλάρτων) εκβολή 34 2. 

Μαλαχίου (τα - ή τά τοΰ — ) 213σημ.Ι 249 

296 255(σχ.3) 3O9.45.23' Μαλαχίου χωρίον 

303" Μαλαχίων έποικοι 29 3 · 5 255(σχ. 3)· 

Μαλαχιώται 213σημ.1 302.4.5.8.10.ι4.18.19.20.22. 

Μαλε(. . . ) 18436. 

Μαλιασσηνοί 96(σχ. 11). 

Μανασσής· βλ. Κωνσταντίνος — 

μανδάτορες τοΰ δρόμου 1 4 9 2ι4 3 4 6 5 7 3 652. 

Μανδραγούριον, κτήσις μονής Πάτμου *95 

124κέ. 1451 131 (σχ. 8) 246' τά Μανδρα-

γουρίου 394.8 401 (σχ. 1). 

Μανόλης τοΰ Γεωργού, πάροικοί 451 2 ' Μανουήλ 

ό Γεούργου 45ι5 326 (σχ. 3). 

Μανουήλ Α' Κομνηνός *12 *62 *65 *67 *74· 

—Νεαρά (έ'τ. 1143) 204' —λύσις (Μάρτ. 

1145) 189κέ.· - λύσις (Σεπτ. 1158) 195κέ. 

— δρκος περί Ιουδαίων (έτ. 1148) 194· 

— πρόσταξις ('Απρ. 1176) 212 217κέ. -

χρυσόβουλλον υπέρ Βενετών (έτ. 1148) 194. 

Μανουήλ Β' Παλαιολόγος 325. 

Μανουήλ Α' οίκ. πτρχ.' —υπόμνημα (Σεπτ. 

1222) 291 297. 

Μανουήλ Β' οίκ. πτρχ.· — υπόμνημα (έτ. 1246) 

294. 

Μανουήλ μτρπ.Μιλήτου *53σημ.2 *86σημ.8 101. 

Μανουήλ Κομνηνός ό Λάσκαρις, πρωτοσεβαστός, 

γαμβρός Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου *95 14 iä 

213σημ.1 27 Μ 249 250' βλ. καί Μαρία Κο-

μνηνή ή Λασκαρϊνα. 

Μανουήλ γαμβρός τοϋ Άρβάζου, προσκαθήμε

νος Γ22. 
Μανουήλ Έξώτροχος, άπογραφεύί 246. 

Μανουήλ Στραβορωμανός 203σημ.2. 

μανουηλατα' βλ. νομίσματα— 

Μάνταια, ή (Μ. Ασίας) 68' — περιοχή 239' — 

ενορία 10. 

Μαντζικέρτ· μάχη τ ο ΰ - (1071) *3 *25 *27 

σημ.3* *49 *107σημ.7 12 35(σχ.2). 

http://3O9.45.23'
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Μάξιμος μοναχός (έκ Κρήτης) *81 *88. 

Μαργαρίτης, απεσταλμένος τοΰ ρηγός τών Σικε

λών εις τό Αιγαίον *69κέ. 

Μαρία - Ξένη, αυτοκράτειρα 279. 

Μαρίας Αιγύπτιας Βίος *36σημ.5, 

Μαρία Καβαλλουρΐνα μοναχή, αδελφή τοΰ βε-

στάρχου Κων/τίνου Καβαλλούρη *29 15κέ. 

21(σχ.3) 4 3 1 3 2 38(σχ.5) 39. 

Μαρία Κομνηνή Λασκαρΐνα, πρωτοσεβαστή, 

σύζ. Μανουήλ Κομνηνού Λασκάρεως, ανε

ψιά Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου 125 249 28j 

253(σχ.1). ; 

Λίαρκος, μοναχοί κωδικογράφο: *81. 

μαρτυρία σύμφημος 3013. 

Μαρυανδηνοί *105' Μαρυανδηνός θρηνητήρ 

*106. 

ματαιάζω 52 5. 

Ματζαρηνός" βλ. Θεόδωρος — 

Μάτζαρος, βεστάρχης 5Ά 42 43 49(σχ. 7). 

Ματζαρός, προσκαθήμενος Γ2 3

- βλ. καί Κα-

τζαρός. 

ματζουκατιών 1 5 2 33Τ. 

ματζουκάτοί" ματζουκάτων έξόπλισις 14 1 654-

Ματζούκης" βλ. Αναστάσιος — 

Ματθαίος μτρπ. Μυρέων, ύπέρτιμος καί έξαρ-

χος πάσης Λυκίας καί πρόεδρος Καρπάθου 

καί Ναξ'ιας *112. 

Ματθαίος μτρπ. Μύρων καί πρόεδρος Ρόδου 

(μετά τό 1384) *109. 

Ματθαίος μτρπ. Μύρων καί καθηγούμενος 

Πάτμου (1454 καί 1460) *109 *111 *113' 

βλ. καί Matyos. 

Μαυροζώμης' βλ. Μιχαήλ — 

Μαυρολέων βλ. Νικόλαος — 

Μαυρόπους' βλ. Ανδρόνικος — 

Μαχαιρά μονή' βλ. μονή — 

Μαχ/)τάρης· βλ. Μιχαήλ — 

μεγαλεπιφανέστατος 49Α26β' Βλ. καί Βάρδας 

Ίκανάτος. 

Μεγάλη 'Επισκοπή, χωρίον έν Κρήτη 215. 

μεγαλοδοξότατος" βλ. Γεώργιος Μονοχυτράς, 

Κωνσταντίνος Βάλσαμων. 

Μεγίστη (ή νήσος Καστελόριζον ) *112. 

Μεθόδιος, οικονόμος τοΰ έν Λήμνω μετοχίου 

τής μ. Πάτμου 453 324 326(σχ. 2). 

Μελανιού (προάστιον;) 12 11(σχ. 2). 

Μελανούδιον (καί θέμα Μελανουδίου) *30 *46 

*90 23 5 227 228 229(σχ. 11) 24, 233· -

θέμα 98κΙ. 101 (σχ. 2) 249' —χώρα 2761· 

— δούξ, βλ. Αλέξιος Χερήμων, Θεόδοτος 

Καλόθετος. Πρβλ. θέμα — 

Μελέτιος δσιος ό Νέος 67. 

Μελέτιος Πηγάς 65- — σιγίλλιον 263. 

μέλι Α28

- μέλιτος παροχή 656. 

Μελίγνος- βλ. Ιωάννης — 

Μελισσηνοί 96(σχ. I I ) - βλ. Γεώργιος —, Θεό

δοτος —, Θεόδωρος —, Ιωάννης—, Μακά

ριος —, Νικηφόρος — 

Μεμανιωμένος 229. 

μεμβράς 28. 

Μενίου (τοΰ — ) , Μενίων (τών — ) , αντί τοΰ 

Τεμενίου ή των Τεμενίων 179 Β 1 9 Γ27. 

Μεντεσέ (εμίρης ή έμιρατον τοΰ —) *92 *106 

*110. 

μεράρχαι 22 1 3 4 8 5 8 1 66 0. 

μέρη- δυτικά — *14- έν τοις μέρεσι τής Ανατο

λής 233.4 ' έπί τοις μέρεσι τής βασιλείας μου 

33β. 

μέρος· δωρεΐται αύτω . . . είς διηνεκή καί άνα-

φαίρετον δεσποτείαν μετά παντός τοΰ μέ

ρους αύτοΰ καί τών δλων τούτου κληρονό

μων καί διαδόχων 129" κατεχόμενον παρά 

τοΰ μέρους τοΰ περιποθήτου γαμβροΰ τής 

βασιλείας μου 1448 278 5 ' τό — τοΰ δημοσίου 

5 5 4 144a 207 3 0 r i 5 . l e . 2 0 4 1 u

- το - τοϋ επι

σκόπου 4 2 u

- τό —τής μονής *89σημ.1 7 8 

"25 1 2 ιο-ΐ5 1^27-28 1 4 5 0 1 9 2 2 2 0 4 2 2 1 ^ 2 3 Χ 1 

2 4 1 · 4 · 2 ' β 7 ' 7 0 2 8 1 · 7 ' 8 2 ^ 1 · 5 ^"»-U-19-U 2 6 9 

3 S n 41 7 . 1 2 49Α2β6' τό — τοΰ Παντεπόπτου 

557" τό — τοϋ σεκρέτου 548-

μεσάζων *131σημ.11 87 202 235 235σημ.1" 

— τοΰ βασιλέως τής Ανατολής (Λασκά

ρεως) 123. 

μεσαπλήκτων δόσις 14β" υπέρ άπλήκτων. . . 

μεσαπλήκτων, κριτών κτλ. 331" άπλήκτων 

ή μεσαπλήκτων 641. 

μεσοβορδωνίων αγορά 1 3 9 2 5 333 58 4 643. 

μεσοκελλαρίτης 47^. Πρβλ. Μιχαήλ διάκονος 

καί — 

μεσομουλαρίων αγορά 1 3 9 24 3 3 3 5 6 4 642. 

Μεσοποταμίτης· βλ. Θεόδωρος —, 'Ιωάννης —, 

Κωνσταντίνος —, Μιχαήλ — 

μετακομιδή l u 29 5 β 8 6 5 6 72 0 8β 11 Μ Α32. 

μεταξά οξεία 64 108 13^ 130. 
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Μετέωρα *107 *118. 

μετουσία 2021' πρβλ. μετοχή. 

μετοχή 2029" πρβλ. μετουσία. 

μετόχι ον, μετόχια 13g7 1436.4ο·47·49 Α1 8.2ι·2 2 

25'3Ι)·35·36'41 ™3·7·9·21·22·2Γ-34'44 Γ 3 ·β-8·21·28'35·48ίΟ 

* " { ' i s 34Ί 3 5 3 . 4 . 7 3 9 8 44 4 . s . j2 4 5 3 4 7 2 3 . 

Μετοχίτης' βλ. Δημήτριος Παλαιολόγος — 

μετρητίκιον 23 9 3613. 

Μετρητής (ή —τός) [κακή άνάγνωσις αντί 

Μετρητόπουλος] 305. 

Μετρητόπουλος- βλ. Βασίλειος — 

Μήθυμνα- βλ. Μιχαήλ ιερεύς. 

Μήκων καί Μύκων (ή Μύκονος) *70σημ.2. 

Μήλος *115. 

Μηναΐον *89' πρβλ. διμηναϊον καί μονόμηνον. 

μηνιατικόν Β 3 7 ΓΜ. 

μηνολόγιον *126 *133 71 78 84' —διά χειρός 

τοΰ συμβασιλέως 279' — διά χειρός ανωτέ

ρου αξιωματούχου 279 280 281 281 (σχε

δίασμα) 285 287 4716 49Α268 347' — διά 

χειρός τοΰ γραψέως τοΰ εγγράφου 287 322" 

— παραλειφθέν είς αντίγραφα 263 264 266 

271' — (γραφικός χαρακτήρ) 238κε. 305" 

—Ανδρόνικου Β' καί Μιχαήλ Η' (όμοιότης) 

283 290κέ. 293(σχεδίασμα) 294' —Θεο

δώρου Α' Λασκάρεως 227" —'Ιωάννου Γ' 

Δούκα Βατατζή 290κέ. 292(σχεδίασμα)' 

— Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου 277 279 281 

(σχεδίασμα)" — Μιχαήλ Η' καί Ανδρόνι

κου Β' (όμοιότης) 283 290κέ. 293(σχε

δίασμα) 294. 

μήρινθος (σωζόμενη — σφραγϊδος) 69 70 78" 

βλ. καί νήμα. 

μητροπολιτικά πρόσωπα 633 Α19. 

Μικρά Ασία *3 *25 *46 *49κέ. *53 *86κέ. 

*92κέ. *94κέ. *105κέ. *119 *121 *122 

39 132 143 150 164 227κέ. 239 283 294· 

αρχιερείς, κληρικοί καί μοναχοί Μ. Ασίας 

καταφυγόντες είς Πάτμον *109κέ. Πρβλ. 

Βιθυνία, Λάτρος, Μίλητος, "Ολυμπος, Πα

λάτια, Πύργος, Σμύρνη, Στρόβιλος κλπ. 

Μίλητος *9 *25 *113 12 (σχ. 7) 229" -μητρό

πολις *87 *107 8κέ. 100 131 229 239" αξιω

ματούχοι μ/πόλεως, άρχειοφυλακεϊον, γραμ

ματεία, έγγραφα *124 9κέ. 14·—μ-ητροπο-

λϊται, βλ. Μανουήλ, Νικηφόρος, Συμεοιν βλ. 

καί Νικήτας Καραντηνός. Πρβλ. Παλάτια. 
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μιλιαρήσια 32 38 (σχ. 6) 156' (τά δύο τέταρτα 

[νομίσματος ], τά έξ δηλαδή μιλιαρήσια ) 44, 

μιλιάρια [αντί μιλιαρήσια] ΑΤ2 156 159(κριτ. 

ύπ. ) 162. 
μισθαρνοϋντες *41 6λε' 203σημ.1. 

μίσθιοι (λαϊκοί ή λαϊται) *37 6β 203σημ. 1 · 

(δουλευταί) *96' (ξένοι) 1210. 

μίσθιον *68. 

μιτάτον, μιτάτα 13 8 24 3 3 0 5 0 4 1019 Α2 9 ' — αθα

νάτων, τοποτηρητών... μανδατόρων κτλ. 5 7 2 

1213' —αρχόντων 6g8' — Ρωσσοβαράγγων, 

Κουλπίγγων, Φράγκων, Σαρακηνών ή έτε

ρων εθνικών ή Ρωμαίων 147-4β· 

Μιτζύτζικος" βλ. Βιτζύτζικος. 

Μιχαήλ Ζ' Δούκας 43 54" — χρυσόβουλλον 

(1073) 3κέ. 

Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος *87 *91 *92 *94 *95 

*97 *99σημ.2 *107 *124 138 213σημ.1 

238' — γενεαλογικά 276· — αύτοκρ. γραμ-

τεία *134- — μηνολόγιον (τό άρχαιότερον 

έκ τών σωζόμενων) 253- όμοιότης μηνο

λογίου Μιχαήλ ΙΓ προς τό τοΰ Ανδρόνικου 

Β' *107 (βλ. καί μηνολόγιον)- — χρυσόβουλ

λον (Μάιος 1259) 124κέ. 240(σχ. 7) 246 

247κέ. —ορισμός (Ίούλ. 1259) 251κέ." -

ορισμός (Μάιος 1262) 254κέ.· —ορισμό; 

(Σεπτ. 1262) 257κε. —ορισμός (Ιούν. 

1264) 273κέ. 286 300 303" -ορισμός 
(Αυγ. 1268) 277κέ.· —ορισμός (Ίούλ. 

1269) 282κέ. 285κέ." —ορισμός (Ιούν. 

1271) 299κέ.· —ορισμός ('Ιούν. 1280) 

303κέ.- Μιχαήλ ΙΓ ή Ανδρόνικου Β' γράμ

μα (1270 ή 1285 ή 1300 ή 1315) 289κέ.-

—πρόσταγμα 296κέ. Πρβλ. Θεοδώρα, σύ

ζυγος Μιχαήλ Η'. 

Μιχαήλ Άγιοθεοδωρίτης (διά τοΰ —) *131σημ. 

11 2053 201· μεσάζων 202- έπί τοΰ κανι-

κλείου, είτα λογοθέτης τοΰ Βρόμου, ορφα-

νοτρόφος καί έν τέλει μοναχός 204(σχ. 8). 

Μιχαήλ Άλωπός, κριτής τοΰ βήλου καί έπί 

τοϋ ιπποδρόμου *133 49 56 64 65 68 (σχ. 14). 

Μιχαήλ Άσάν, τσάρος Βουλγάρων *91. 

Μιχαήλ Άτταλειάτης ( — Διάταξις) *80 102. 

Μιχαήλ Βασιλικιώτης 269. 

Μιχαήλ Βελισσαριώτης, σεβαστός καί δικαιο-

δότης 103 108 109 111 (σχ. 9) 112(σχ. 15). 

Μιχαήλ Δούκας Άγγελος Κομνηνός ό Παλαιό-
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λόγος [ =Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος) 1457_β2. 

Μιχαήλ Λακτουτούτζης, βασιλ. νοτάριος Μυρε-

λαίου 4720. 

Μιχαήλ Λωράδων, πάροικος Γ1 7. 

Μιχαήλ Μακρεμβολίτης, δούξ καί άπογραφεύς 

Λήμνου 143. 

Μιχαήλ Μαυροζώμης *86. 

Μιχαήλ Μαχητάρης, βεστάρχης 471β. 

Μιχαήλ Μεσοποταμίτης, πρωτονωβελισσιμοϋ-

πέρτατος 216. 

Μιχαήλ Οδγκρος, πάροικος, 4542.16 326(σχ. 3). 

Μιχαήλ Παναγιώτου· (κατεστρώθη διά —) 92 

93 94. 

Μιχαήλ Πετρίτζης 239. 

Μιχαήλ Ρωμανικός, βασιλ. νοτάριος τών οίκεια

κών 48Α202. 

Μιχαήλ Σεναχηρείμ, τοΰ θέματος Νικοπόλεως 

132. 

Μιχαήλ Σεναχηρείμ, πρωτοασηκρήτις *92σημ.2 

*134 257 302β 262. 

Μιχαήλ Στρατηγόπουλος 97. 

Μιχαήλ Στρυφνός, δούξ τοΰ στόλου *75. 

Μιχαήλ Χωνιάτης 235σημ.1. 

Μιχαήλ Ψελλός 68. 

Μιχαήλ αρχιστρατήγου τών "Ανω Δυνάμεων ή 

Ταξιάρχου, μετόχιον τής μονής Πάτμου έν 

Λήμνω, είς Πτέριν 164.1 ; 143 144 145 150 

A a e Bjo Γ 9-

Μιχαήλ, δεσπότης 'Ηπείρου 132. 

Μιχαήλ διάκονος καί μεσοκελλαρίτης τοΰ Μυ-

ρελαίου 47^. 

Μιχαήλ, ήγούμ. μονής Ά γ . Παύλου ή Στύλου 

έπί τοϋ Λάτρου καί αρχιμανδρίτης 291 295 

296κέ. 38j9. 

Μιχαήλ ιερεύς άπό Μηθύμνης πρωτέκδικος 180 

181. 

μνημόσυνον (ό αρχιεπίσκοπος. . .πειράται ά-

παιτεΐν τό λεγόμενον κανονικόν, τό μνημό

συνον καί άλλα τινά) Β 3 9 Γ4 β 171. 

μνημόσυνον (τής εκείνου άγιας βασιλείας) 2044. 

μόδίΟΙ' — σίτου *61 *62 847·24·27 2ΐ3·4 223-10-2θ' 
— γης (γή μοδίων τριάκοντα) *89σημ.1 

38 (σχ. 5 ) 244 269' (προάστειον μοδίων εκα

τόν πεντήκοντα) 269' πλοΐον χωρήσεως μο

δίων πεντακοσίων 74.14 8 3 119-ΐ3 *63. 

Μολδαβία" έγγραφα καί δωρεαί ηγεμόνων — 

είς μονήν Πάτμου *114 *115. 

μολυβδόβουλλα' βλ. σφραγίς. 

μοναδική πολιτεία *9. 

Μοναστηριώτης" βλ. Λέων — 

μοναχοί- μοναχικόν πολίτευμα Μεγ. Βασιλείου 

*43" κοινοβιακόν σύστημα *43" εσωτερική 

όργάνωσις μοναχών Πάτμου *43κέ. 

μονή" — αύτοδέσποτος, βλ. αΰτοδέσποτος" —• 

έξηρτημένη άπό τόν οίκεΐον έπίσκοπον 21 

(σχ. 5 )" — υποτελής τη εκκλησία *26. Πρβλ. 

άντιλήπτωρ μονής, αρχιμανδρίτης μονών, 

επίτροπος, επιμέλεια μονής, εφορεία καί έφο

ρος μονής, προστασία μονής, πρώτος, σταυ-

ροπήγιον, τυπικά κλπ. 

— άγ. Γεωργίου' βλ. Δυσικοΰ. 

— άγ. Δημητρίου έν Κπόλει 294. 

— άγ. Ειρήνης τοϋ Περάματος, παρά τόν 

Κεράτιον *57. 

— άγ. 'Ιωάννου έν Βάτω" βλ. Βάτου. 

— άγ. Ιωάννου τοΰ Θεολόγου έν Πάτμω, 

πολλαχον. 

— άγ. 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου έν Κρήτη' 

βλ. Στύλου. 

— άγ. Ιωάννου Προδρόμου έν τω Έβδόμω 

βλ. Έβδομου. 

— άγ. 'Ιωάννου Προδρόμου έν Στροβίλω' 

βλ. Καβαλλούρη. 

— άγ. Μερκουρίου εις Παλάτια *81 *88 *89. 
— Sty. Νικάνορος" βλ. Ζάβορδας. 

— άγ. Νικήτα [; ] έν Κρήτη" βλ. Ψυχροΰ. 

— άγ. Νικολάου έν Κρήτη" βλ. Ψυχροΰ. 

— άγ. Παντελεήμονος (μετόχιον Κεχιονι-

σμένης; ) *88. 

— άγ. Παύλου έπί τοΰ Λάτρου" βλ. Στύλου. 

—Άλσους (Θεοτόκου) έν Κω *96 *101σημ. 

3 1512 135 138 1735 Γ 2 9 277κέ. 347.9 280 

310κέ. 422 312. 

—Άμπελα έν Κώ" βλ. Σωτηρος Χριστού. 

—Αναστάσεως έν Κπόλει 294. 

—Αρσενίου Σκηνούρη είς Στρόβιλον *16 

*28 - *29. 

—Αρχιστρατήγου τών Ά ν ω Δυνάμεων βλ. 

Ταξιάρχου Μιχαήλ. 

-Βατοπεδίου (Άγ. "Ορους) 11 29 102 

142 326. 

— Βάτου· μονή Ά γ . Ιωάννου ή έν Βάτω 

ή τοΰ Βάτου *53σημ.2 101· μονή έπ' ονό

ματι τής Θεοτόκου της έν 'Αθήναις τιμώ-
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μένης, έν τη τοποθεσία Ά γ . Ιωάννου τοΰ 

Βάτου 10, 98 99 101. 

— Βρεχομένης (Παναγίας τής —) 131. 

— Δαφνιού 101. 

-Διονυσίου (Άγ. "Ορους) 142 325. 

— Δυσικοϋ (Άγ. Γεωργίου τοΰ —) είς Φύ-

γελα *67 *87 *95κέ. 122.1β 113 114 117(σχ. 

3) 152 2 1747 242 246. 

—Έβδομου ή Πρόδρομος ό έν τώ Έβδόμω 

36(σχ. 3). 

— Ζάβορδας (Άγ. Νικάνορος) παρά τήν 

Κοζάνην*117σημ. 2. 

— Θεομήτορος' βλ. Θεοτόκου. 

— Θεοτόκου έπί τοΰ Γαλησίου δρους 294. 

— Θεοτόκου της έν Αθήναις τιμώμενης· βλ. 

Βάτου. 

— Θεοτόκου έν Κω, ιδρυθείσα ύπό οσίου Χρ. 

βλ, Καστριανών. 

— Θεοτόκου Πτελίδιον *73. 

- Θεοτόκου Πτερύγιον *73. 

— Θεοτόκου- πρβλ. "Αλσους, Βάτου, Κεχα-

ριτωμένης, Κεχιονισμένης, Σπονδών, Στρο-

βηλαίας. 

— Θωμά αποστόλου, έν Χίω *109 *110 448. 

— Ιβήρων (Άγ. "Ορους) 111. 

—Ιεράς ή Ξηροχωραφίου *122σημ.1 230 

234(σχ.2 καί 5) 234σημ.1 256 284. 

— Καβαλλούρη (Ιωάννου Προδρόμου) έν 

Στροβίλω *29 15κέ. 39 Α9 164 (σχ. 2). 

— Καρακάλλου (Άγ. "Ορους) 142. 

— Καστριανών ή τοϋ Πιλέ (Πηλί ή Πυλί) 

έν Κώ (Θεομήτορος ή Θεοτόκου), ιδρυ

θείσα 'ύπό όσιου Χρ. *5 *7 *13 *17 *29κε. 

*32 *38 31κέ. 4^ 37 (σχ. 3) 38κέ. 5 3 0 40κέ. 

331κέ. 474 328. 

— Κελλιβάρων έπί τοΰ βρους Λάτρου *23 

σημ.3 291κέ. 

— Κεχαριτωμένης *80σημ. 2. 

— Κεχιονισμένης (Θεοτόκου) παρά τά Πα

λάτια *87 *88 *94κέ. *124 1429 125 127 

130 - 131 194 236κέ. 25a 239κέ. 246 269 

282κέ. 353 284(σχ.2). 

— Λάτρου ή Λάτρους· βλ. Κελλιβάρων, Στύ

λου ή Παύλου. 

— Λαύρας (Άγ. "Ορους)· βλ. Λαύρα. 

— Λεμβιωτίσσης *106 *122σημ.1 49 138. 

229σημ.1 234 238 239 284 288. 

— Μακρυνιτίσσης 305κέ. 

— Μάμαντος 77. 

— Μαχαιρά έν Κύπρω *23σημ.3 67. 

— Ξηροχωραφίου· βλ. 'Ιεράς. 

— Παναγίας έν Άργει 54. 

— Παναγίας' βλ. Βρεχομένης. 

— Πανάχραντου έν Κπόλει *87 132 1 123 

(ο-χ.4). 

— Παντελεήμονος (Άγ. "Ορους) 142. 

— Παντεπόπτου Σωτήρος έν Κπόλει 42 

43 5 1 β. 5 7. 5 8 49 (σχ. 3) 479. 

— Παντοκράτορος (Άγ. "Ορους) 142. 

— Παντοκράτορος έν Κπόλει 84 269. 

— Παύλου (Άγ. "Ορους) 142. 

— Προδρόμου, Σερρών 67. 

— Προδρόμου' βλ.Έβδόμου καί Καβαλλούρη. 

— Πρωτάτον (Άγ. "Ορους) 170. 

— Σπονδών (Θεοτόκου) έν Κω *88σημ.2 

*89 *96 *101 *121 1436 127 131 (σχ. 4) 

157 1725 138 244 246 277κέ. 280κέ. 312. 

Βλ. καί Άσποντίου μετόχιον. 

— Στροβηλαίας (Θεοτόκου ) εις Ά γ . "Ορος 

21(σχ.4). 

— Στύλου ή Ά γ . Παύλου έπί τοϋ δρους 

Λάτρου *5 *7 *22 - *27 *34 *88 *89 *107 

35(σχ.2) 289κέ. 291κέ. 37i 384. 

—-Στύλου (Άγ. Ιωάννου Θεολόγου) έν 

Κρήτη *89 *90 *96κέ. *108 *110 *113 

Αι8 160 161 164 (σχ. 5) 215. 

— Σωτήρος Χρίστου έν Κω έπί τοΰ δρους 

Δικαίου *96 *101κέ. 29 (σχ. 1) 15ι6 135 

138(σχ. 4) 1789 Β^ Γ 2 9 266 268 269' γνω

στή καί ως μονή τοΰ Άμπελά 138. 

— Σωτήρος Χρίστου έν Νάξω 129 - 130 

(κριτ. υπόμν. ). 

— Ταξιάρχου (ή Αρχιστρατήγου τών Ά ν ω 

Δυνάμεων) Μιχαήλ έν Λήμνω 143 144. 

— Τορνίκη έν Νικαία 138. 

— Φιλάνθρωπου έν Κπόλει 269. 

— Χελανδαρίου ή Χιλανταρίου (Άγ. "Ορους) 
*131σημ.11 104 109 170 279 306 316. 

— Χοζοβιωτίσσης έν Άμοργω 126. 

— Ψυχροΰ (Άγ. Νικήτα ή Ά γ . Νικολάου ) 

έν Κρήτη *67 *68 *88 *89 206κέ. 2 1 8 

215 (σχ. 11). 

μονία, ή ( = ό τόπος απομονώσεως τοΰ ήσυ-

χαστοΰ) *44. 
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Μονόμηνον (βιβλίον περιέχον έν Μηναΐον) *88' 

πρβλ. Διμηναϊον. 

Μονόπετρα, τπν. Ευβοίας *54σημ.2. 

μονοπρόσωπων έπίθεσις 1 3 8 24 3 3 2 56 4 642. 

Μονοχυτράς· βλ. Γεώργιος — 

μονύδριον Β 1 8 Γ 2 β 179. 

Μοροζίνι Φραγκίσκος *115. 

μορτή 213σημ1 308.9.u. lä.2i 261" πρβλ. έπι-

μόρτως. 

Μοσχοβία' βλ. Ρωσσία. 

Μουζάλων βλ. Γεώργιος —, Θεόδωρος — 

μουζούρια (σίτος χιλίων μουζουρίων) *97. 

μουλαριών αγορά 1 3 9 24 333 5 6 4 642" — παροχή 

Α28. 

Μουντάς· βλ. 'Ιωάννης — 

Μουρτατόπουλος' βλ. Ιωάννης — 

Μοχίμου[;] (διά τοϋ —) 205 3. 

Μπονοφάτζος Ντζιανής, προσκαθήμενος Γ21. 

Μύκονος, νήσος *70" πρβλ. Μήκων. 

Μυλάσης θέμα' βλ. θέμα —' Μυλάσσου (αντί 

Μυλάσης) 230σημ.1. 

μΰλοι 12. 

μύλων ( ό) 14j7 159 1729 246' πρβλ. υδρόμυλων. 

Μύρα (τά) Λυκίας· βλ. Ματθαίος Μυρέων καί 

Ματθαίος Μύρων. 

Μυρελαίου' — οίκος, βλ. οίκος" — σέκρετον, 

βλ. σέκρετον. 

Μυρσινιώτης" βλ. Κωνσταντίνος — 

Μυσία *93σημ.4. 

μυσταγωγώ 20η. 

μυστικός *131 *131σημ.4 64 65 79 87(σχ. 9) 

206 2125 214 (σχ. 7). 

Μυτιληναίος· βλ. Κωνσταντίνος — 

Μυτιλήνη *50 *87· πρβλ. Άλωπός, κουράτωρ, 

διοικητής Μυτιλήνης. 

Μωάμεθ ό Κατακτητής *111. 

Μωροϊωάννης Βασίλειος Εύριπιώτης *48. 

Μωροχαρζάνης 349' βλ. καί Ευδόκιμος —, 

Κωνσταντίνος — 

Ν 

Ναξία 129(κριτ. ΰπόμν. ) 134· πρόεδρος Καρ

πάθου καί Ναξίας *112. Βλ. Νάξος. 

Νάξος *85 *99 *115 130(παρατήρ. 1) ' μετό

χιον μονής Πάτμου έν —133 134 137κέ. 164. 

Ναρκίοι, νησίδιον παρά τήν Πάτμον *36 52' 

βλ. καί Άρκίοι. 

ναυλοκαταρτιατικόν 332.6 3612 41 s . 

ναυλωτικόν (αποκοπή πάκτου ή συνήθειας ή 

ναυλωτικοΰ κλπ.) *48σημ.1. 

ναΰς *73. 

Νεαραί Αεο^τος ζ' 29 (σχ. 4). 

νεατίκιον 1019. 

Νείλος, κωδικογράφος (έτ. 1180) *79. 

Νείλος, έπίσκ. Λέρου *94 68 266. 

Νείλος μτρπ. Μιλήτου *107. 

Νέμιτζοι 6^. 

νέμομαι· κατέχειν καί νέμεσθαι 2 5 s . u 26j . u 

27 6 8 3019· καθέξει καί νεμηθήσεται Β4 5 Γ52. 

Πρβλ. νομή. 

Νεόκαστρα, παρά τόν Μαίανδρον *105. 

Νεόφυτος έπίσκ. Ευρίπου *55σημ.1. 

Νεόφυτος μοναχός, συμμοναστής τοϋ όσιου Χρ. 

καί πρό τής εγκαταστάσεως των είς Πάτμον 

(ό γέρων — ) , πιθανώς καί ηγούμενος μετέ

πειτα *34 *34σημ.6 *35σημ.4 *44 *59κέ. 

Νεόφυτος μοναχός, πιθανώς ό αυτός προς τόν 

προηγούμενον 51. 

Νεόφυτος Καππαδόκης, μοναχός Πάτμου, οι

κονόμος (1214), πιθανώς καί ηγούμενος με

τέπειτα *87 *91. 

Νεοχώρι(ο)ν, χωρίον έν Λήμνω 168 143 144 

« ί ο · 

Νερα(ν)τζία (château d'Arangia) *113. 
νήμα (σφζόμενον —σφραγίδας) 285· βλ. καί 

μήρινθος. 

Νησί, τπν. έν Κρήτη 206 21 6 . 2 1 214(σχ.9) 215. 

νήσσαΐ" νηττών αγορά 645. 

Νήφων έπίσκ. Κώ 133 137 139(σχόλ. 7 καί 

σχεδιάσματα). 

Νιάννης· βλ. Κώνστας — 

Νίκαια Βιθυνίας *9 *13· κράτος καί αυτοκρά

τορες Νικαίας, αυλή, αύτοκρ. γραμματεία 

κτλ. *85κέ. *90 *134 233 235 240 250 

261· εμίρης Νικαίας Abul-Kasim *50. 

Νικήτας Άρβουνδουνός, βασιλικός νοτάριος τοΰ 

σεκρέτου τοΰ γενικοϋ λογοθεσίου 46Β,5. 

Νικήτας έπίσκ. Ίεροΰ 274 275. 

Νικήτας Καραντηνός, ιερεύς Μιλήτου *91 65. 

Νικήτας Κατακαλών, δοΰλος τής πανσεβάστου 

σεβαστής κυράς Άννης *125. 

Νικήτας, μάγιστρος καί στρατιωτικός λογοθέτης 

4 8 1 ^ 49Δ3 2 2 348. 

Νικήτας Πηγονίτης 204. 
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Νικήτκς, πρωτοπρόεδρος καί έπί τών οίκεια

κών 49Α2β7. 

Νικήτας Χωνιάτης 77. 

Νικηφορίτζης 36 (σχ. 3). 

Νικηφόρος Β' ό Φο>κας 117. 

Νικηφόρος Γ' ό Βοτανειάτης *28 *29 *50 31 

4j2 32' —χρυσόβουλλον (Αυγ. 1079) *29 

15κέ." —χρυσόβουλλον (Όκτ. 1079) *29 

23κέ.· χρυσόβουλλον (;) ή δοιρεαστι-

κόν πιττάκιον υπέρ τών κτήσεων τοΰ Χρ. 

έν Κώ (Μάρτ. 1080) *30. 

Νικηφόρο,: ό τοΰ Έπιστήμονος, δισύπατος καί 

βασιλ. νοτάριος (τών οίκειακών) 49Α273. 

Νικηφόρος Εΰλαμπής, πρωτοβεστάρχης καί βα

σιλικός νοτάριος τών οίκειακών 48Α199. 

Νικηφόρος ιερομόναχος καί γραμματεύς της μο

νής Πάτμου (έτ. 1822) 57 125 130 134. 

Νικηφόρος Κοντοστέφανος, δούξ Κρήτης *63 

•86 111 223. 

Νικηφόρος Μελισσηνός, καϊσαρ 96. 

Νικηφόρος μτρπ. Μιλήτου 125 130 247 277 3 

250(σχ.5) 251 252. 

Νικηφόρος πτρχ. Ιεροσολύμων *74σημ.2 222. 

Νικηφόρος δ Χαρτοφύλαξ 80. 

Νικόδημος, ήγούμ. Πάτμου (1229 ή 1244) 

*82 *88κέ. *91. 

Νικόλαος Ά β ο υ ( . . . ) , πατρίκιος καί χαρτου

λάριος τοΰ σεκρέτου τοϋ στρατιωτ. λογοθε

σίου 48Γ2 3 8. 

Νικόλαος Άγιοθεοδωρίτης, μτρπ. Αθηνών 204 

(σχ. 8). 
Νικόλαος Άκροπολίτης, βεστάρχης καί χαρ

τουλάριος τοΰ στρατιωτ. λογοθεσίου 48Γ235. 

Νικόλαος Βηριώτης, μάγιστρος, κριτής τοΰ βή-

λου καί βασιλ. νοτάριος τής σακέλλης 48Δ2 5 0. 

Νικόλαος Γουλιμής, πάροικος Γ1 8. 

Νικόλαος Γ' ό Γραμματικός, πτρχ. Κπόλεως 

*7 *13 *15 *16 *16σημ.3 *20 *23 *31 35 

(σχ. 2) ' —υπόμνημα ή γράμμα (έτ. 1087) 

*23 *24 *25 *27. 

Νικόλαος Ευφυής, βασιλ. νοτάριος τών οίκεια

κών 48Α203. 

Νικόλαος Ζωναράς, πρωτοασηκρήτις (Άπρ. 

1176) 2281 224(σχ. 11). 

Νικόλαος Ζωναράς, πρωτοβεστάρχης, μέγας 

χαρτουλάριος καί κριτής έπί τοϋ ιπποδρόμου 

(Μάιος 1088) 49Δ323. 

Νικόλαος Καλλικλής 88. 

Νικόλαος Μαδυτηνός, πρωτοβεστάρχης καί μέ

γας χαρτουλάριος 4721. 

Νικόλαος Μαυρολέων, πάροικος 145 B2ä 170 

, Γ ΐ 5 ' 3 2 1 7 9 · 
Νικόλαος, μτρπ. Εφέσου 118. 

Νικόλαος μτρπ. Κρήτης καί πανυπέρτιμος 131 6 

119 122 123(σχ. 8). 

Νικόλαος Στηθάτος, βέστης καί βασιλ. νοτά

ριος Μυρελαίου 47ι9. 

Νικόλαος Τζάνζης, κριτής καί άναγραφεύς Κυ

κλάδων νήσων (1088) *36 65. 

Νικόλαος Τζυράκης' βλ. Κωνσταντίνος Τζυ-

ράπης. 

Νικόλαος Χαλκούτζης, χαρτουλάριος τοΰ στρα

τιωτ. λογοθεσίου 49Δ325. 

Νικοπόλεως θέμα 132. 

Νίκων ό Άσκεπης, μοναχός 32 33 4j2 38 (σχ. 

5) 39. 

Νίσυρος *112 *113 *115. 

νομή 133 5 1418.34.45 1623 Α24 B s l Γ 2 6 ' — έπί 

μορτγι 3010. Πρβλ. νέμεσθαι. 

νομικός· — μητροπόλεως ή επισκοπής· — κά

στρου ή χώρας- —• ενορίας' — ή ταβουλλά-

ριος 10· —καί κληρικός τής επισκοπής Ί ε -

ροΰ 242' ιερεύς καί — επισκοπής Πριήνης 

234σημ.1· —Μιλήτου' βλ. Κωνσταντίνος 

Μυρσινιώτης. 

νόμισμα, νομίσματα *48 *57 *61σημ.1 *62 23 
4ΐ5·ΐ6·ΐ7 32 37(σχ. 5) 38(σχ. 6) 843.24.37 86 

( σ Χ· 4 ) Α η 20 1 6 ·24 2 1 6 . 7 227.9.45·ιβ·17·20-21 

223(σχ. 6) 45i4.15.16.17 326(σχ. 5) ' νομί

σματος τό τέταρτον 41 5.1 6 Au· τά δύο τέ

ταρτα, τά δξ δηλαδή μιλιαρήσια 41 7 ' τό ήμι

συ τοϋ νομίσματος 42U' —Άσπρα, τραχέα 86' 

— κομνηνάτα θεοτόκια 818.24.27 86 (σχ. 4) ' 

— μανουηλατα 86' — τραχέα., βλ. άσπρα' — 

τρικέφαλα *62σημ.1 21 5 222„" τρικέφαλα 

καινουργή 21, 229.1 6.1 6.1 7 223(σχ. 6)" τρι

κέφαλα τά κατά τήν ήμέραν προτιμώμε

να *62 2 2 u ' λίτραι τρικέφαλοι 215" — 

ύπέρπυρα *48 86 1024 144 4 1 u

- — χιατα 

*48" χιατα καλά *48" — χρυσά τραχέα χια

τα *57" — χρύσινα λευκά *62. λίτραι νο

μισμάτων *48 21 5 2244.4e' λίτραι τρικέφα

λοι 21 5 ' λ.ίτραι ύπερπύρων ΙΟ^· λίτραι χρυ-

σίου 22 203 222" πρόστιμονλιτρών πέντε 443. 
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νομισμάτων τύπωσις 2016" σολέμνιον νομι

σμάτων 23. 

νομισμάτων παροχή είς τήν μονήν Πάτμου 

έκ Κρήτης, βλ. Κρήτη. 

νομισματική δόσις *62 21 4 226 212. 

νομισματική είσοδος 21Β. 

νομισματική ποσότης 13 (σχ. 9). 

νομισματικώς (τελώ —) 213. 

νομοκάνονον *81. 

Νορμανδοί *14 *15 *50 *69κέ. *75κέ. *76κέ. 

109. Πρβλ. Μαργαρίτης, Ροβέρτος Γισκάρ-

δος, Σικελία, Σικελοί. 

νοτάριος· — καθέδρας Ευρίπου *55· — καί 

ταβουλάριος Περάματος *57· νοτάριος πα

τριαρχικός, βλ. Θεοδόσιος χαρτουλάριος 

και —. 

ν ο τ ά ρ ι ο ι 220.24 3s4 5β 0. 8 4 668" (πρβλ. 

καί πρωτονοτάριοι). 

β α σ ι λ ι κ ο ί ν ο τ ά ρ ι ο ι 22ο 3 Μ 5 8 0 6 6 8 

350 - 351· — τοΰ γ η ρ ο τ ρ ο φ ε ί ο υ 471 7 

(πρβλ. Χρύσανθος)- —τοΰ σεκρέτου τοΰ 

γ ε ν ι κ ο ϋ 46Β1 5 488248.322.224 49Γ 3 0 β. 8 0 7 

(πρβλ. Βασίλειος Χαλκούτζης, Ευδόκιμος 

Μωροχαρζάνης, Ευστάθιος Ευφυής, 'Ιω

άννης Κυπαρισσιώτης, Νικήτας Άρβουν-

δουνός)· —τοΰ σεκρέτου τής θ α λ ά σ σ η ς 

111 (πρβλ. Γεώργιος Ζέπος)" —τοΰ σεκρέ

του τοϋ Μ υ ρ ε λ α ί ο υ 4712.ι8.ι9.2ο·22-24 

(πρβλ. Ιωάννης Βαρβηνός, 'Ιωάννης Πα

νάρετος, Κωνσταντίνος πραιπόσιτος κλπ., 

Μιχαήλ Λακτουτούτζης, Νικόλαος Στηθά-

τος)" — τοΰ σεκρέτου τών ο ί κ ε ι α κ ώ ν 

4 6 Α 3 3 8 . 3 3 7 . 3 3 8 48Α199.20ο.2θ1·202·203·204·305·206 

49Α2β>.270.271.272.273 (πρβλ. Βασίλειος Αιχμά

λωτος, Ευστάθιος Καριανίτης, Θεοδόσιος 

Αύτωριανός, Θεόδωρος Ρωμανικός, Θεόδω

ρος Σερβλίας, Ιωάννης Βιτζύτζικος, Ιωάν

νης Καριανίτης, Μιχαήλ Ρωμανικός, Νικη

φόρος Εύλαμπής, Νικόλαος Ευφυής, Στέ

φανος Ρωμανικός)' — τοΰ σεκρέτου τής 

(βασιλ. ) σ α κ έ λ λ η ς 48Δ2 4 Β.2 6 0.2 5 1.2 8 2 

49Β2 8 9.2 9 1 (πρβλ. Έπιφάνιος Έξαμιλίτης, 

Θωμάς, 'Ιωάννης Πρίγκουλος, Κωνσταντί

νος Προμουνδηνός, Νικόλαος Βηριώτης). 

Ντζακέτος' βλ. Ιωάννης — 

Ντζιανής ό Μπονοφάτζος, προσκαθήμενος Γ^. 

Νύμφαιον (Μ. Ασίας) *86 138. 

νώτον εγγράφου' σημειώματα, επικυρώσεις, 

καταστρώσεις κτλ. έπί τοΰ νώτου- βλ. έξω

θεν, δπισθεν, σημειώματα, verso. 

ξένοι· — μίσθιοι 1210" — προσκαθήμενοι 143 8 

1544 1733' προσκαθήμενοι — καί τω δημοσίω 

άνεπίγνωστοι 14^. 

Ξένος ό Ζακέτος, πάροικος Γ18. 

ξενοτέλος Γ^" ξενοτέλους κεφάλαιον Β3β. 

ξηροφαγίας έπιτίμιον *42. 

Ξηροχωραφίου μονή" βλ. μονή 'Ιεράς ή — 

ξύλα ( =πλοϊα) *113. 

ξυλής κοπή καί καταβιβασμός 14 4 28.9 3 4 1 5 8 8 

65β· 

ξύλον τίμιον *80. 

Ο 

δγκος ποσότητος 11 8. 

'Οδηγήτριας ναός, έν Λήμνω 16j0 144 145 A3 S 

1*13 Γ ι 2 . 

όδοστρωσία 15 1 3 3 7 649. 

'Οθωμανοί *93κέ. *110κέ. Πρβλ. Τοΰρκοι. 

οίκειακών (ό έπί τών —)· βλ. έπί — 

οίκειακών σέκρετον βλ. σέκρετον — 

οικείος (άνθρωπος) τη βασιλεία μου 6κθ' 67 

14 3 0 24 3 . 6 2 5 t 239 (σχ. 1 χ « 1 2 ) 240 (σχ. 7 ) 

250 (σχ. 4) 48Α1 8 8 (πρβλ. Αλέξιος Κρατε

ρός, Αλέξιος Χερήμων, Γεώργιος Μονοχυ-

τρας, Θεόδοτος Καλόθετος, 'Ιωάννης Βάλ

σαμων, 'Ιωάννης Κομνηνός ό Καντακουζη

νός, 'Ιωάννης Μαγκαφάς, 'Ιωάννης Πεπαγω-

μένος, 'Ιωάννης Σελαγίτης, Κωνσταντίνος 

Χαδηνός, Κωνσταντίνος Χοιροσφάκτης)' με

γάλων ανθρώπων καί βασιλεΰσιν οικείων 

235" οικείος άνθρωπος τοΰ [. . .] μεγάλου 

δουκός καί πραίτωρος Εύμαθίου τοΰ Φιλο-

κάλη *53σημ.2' οικείοι άνθρωποι τοΰ [. . .] 

μεγάλου δουκός Θεοδότου τοϋ Φωκά *53 

σημ.2. Πρβλ. καί άνθρωπος. 

οίκειότατος (τη βασιλεία μου) 52 4 42. 

οίκειοχείρως (υπεγράφη) 8^. 

οικήματα Bjg Γ^,' — στεγονομικά *28. 

οικία 128.13" —καί αυλή 123.9 

οίκίδιον *73. 

οικιστικοί 2ι9 3 Μ 5fl0 68 7 
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οίκιστι,κόν 1212. 

οίκοδεσπόται 242 253. 

οίκοδομίαι *40 *41. 

οίκοι ευαγείς- βλ. ευαγείς — 

οίκομόδιον 26 3 3 β 5β β 647-

οικονομία· —βασιλική *41" — κ α ί δωρεά της 

βασιλείας ημών 4712' άλλη τις οικονομία 

*62 212" ή τοΰ μοναστηρίου οικονομία 21-a. 

Πρβλ. οικονομώ. 

Οίκονομίδη Τακτικόν 240. 

οικονόμοι ευαγών οίκων 21 7 3 S 1 577 685· 

οικονόμος μονής Πάτμου" υποχρεώσεις καί δι

καιώματα *42 *43. 

οικονομώ' ώς αν. . . οίχονομησϊΐζ ώστε. . . 

42,,' τά οίκονομηθέντα 46Α332' fà φκονο-

μημένα 4713· 

οίκος' — τών Ελευθερίου καί τών Μαγγάνων 

2ν> 3^ 5 7 9 667· —Μυρελαίου 5 7 9 47ι2.17 

335' βλ. καί σέκρετον Μυρελαίου- οίκοι ευα

γείς, βλ. ευαγείς —, πρβλ. οικονόμοι — 

οικουμενικός· βλ. πατριάρχης — 

οΐνάρια 9 Μ ' οΐναρίων δεκατεία 95 (σχ. 4) 11 2 7 

109. 

οίνος Α27· οίνου εκβολή 340" —έκδανεισμός 6^· 

— εξώνησις 1^ 2 8 567" έπιτίμιον αποχής οί

νου *42. 

οινοχόος (μονής) *43. 

Όκτωηχόπουλον *88. 

"Ολυμπος Βιθυνίας' μοναί — *9 *13 *16 *21. 

όμαδεύομαι 37 (σχ. 5). 

όμαιχμία *70σημ.5. 

όμνέγω *111σημ.2. 

ομόζυγος 12„. 

όνοθηλειών αγορά 14 0 25 3 ^ 5 β 5 6^" όνοθηλών 

(sic) παροχή Α28. 

όνοκηλώνων αγορά 139" όνοκηλωνίων 26 3 ^ 

58ΐ, "43-

οξεία (μέταξα) 64 74 92 93 108 13« 130. 

Οπισθεν (είχε δέ. . ., δπισθεν δέ κατεστρώθη. . .) 

9B3 S 9Γ 2 5 11Β.„ 201. Πρβλ. έξωθεν, νώ-

τον, verso. 

όραΐος" «τά όραϊα [διόρθωσις ημετέρα, αντί 

ωραία] τής έω» *14. 

ορθόδοξος" πιστός βασιλεύς — καί αυτοκρά

τωρ Ρωμαίων 34 4j 5j 63. 

όρθωι-αί 1 4 5 2^ 5 ^ 6β0. 

ορισμός, πρόσταγμα, πρόσταξις (σχήμα, γρα-

50 

φή κλπ., αρχαιότερα δείγματα) *134κέ. 

227. 

όρκωμοτικόν 170. 

ορνίθων αγρίων ή χειροήθων αγορά 64 5 ' ορνί

θων παροχή Α29. 

Όρυζας' βλ. Δημήτριος — 

όρφανοτρόφοι 3 5 2 5 7 8 6Μ" όρφανοτρόφος· βλ. 

Μιχαήλ Άγιοθεοδωρίτης. 

όσιώτατος (έν μοναχοϊς) 36β ' (μοναχός) 48Α1 9 ;. 

όσπήτια 53. 

δσπρια Α27' οσπρίου ή οσπρίων έξώνησις 1^ 

2 8 5β 7 665" όσπριου εκβολή 34(ι. 

Ουγγαρία *52 *53. 

Ούγγρος· βλ. Μιχαήλ — 

ουδέν ( =νεοελλ. δέν)' ουδέν έχουσιν, ουδέν 

πείθονται 41 8 44Β. 

ούρανοπολίτης *105. 

ουρανός" βλ. παλαιοΰ ούρανοΰ άποκλάσματα. 

Ούρσέλιοε 12(σχ. 7). 

δχλησις 177 0 199 28a 293 303 346 395. 

όχλος (=δχλησις) 15ιε'· δι' δχλου έγένετο 304. 

οχλοϋμαι 49Α260.262" όχλούμενοι καί διασειόμε-

νοι 196. 

Π 

Παγιαζήτ *93σημ.4. Βλ. καί Βαγιαζήτ. 

Πάγκαλος· βλ. 'Ιωσήφ — 

Πάγκας Ιωάννης *48. 

[Παγκώστας]· βλ. Θεόφιλος — 

Παδυάτης' βλ. Θεόδωρος — 

παίδες 6ν3 

παιδομάζωμα *113σημ.2. 

πάκτον *48σημ.1 1ι2·ι7-2β·34 13(σχ.8) 32 

4i6-ao 37 (σχ. 5) 647 Α12 471 3 ' ενεργώ έπί 

%0 Uze 2 212· 

παλαιγενή δίκαια 14^' — δικαιώματα 1416 

127 31 β 42β

- — προστάγματα 41 4 . Η . 

παλαιογραφία διπλωματική *123κέ. 

Παλαιολογΐνα" Θεοδώρα Δούκαινα ή Παλαιο-
λογΐνα 285· βλ. Θεοδώρα, σύζ. Μιχαήλ Η'. 

Παλαιολογΐνα Θεοδώρα, σύζ. Γεωργίου MO-J-

ζάλωνος 138. 

Παλαιολόγος" βλ. Ανδρόνικος —, Δημήτριος —, 

Θωμάς —, 'Ιωάννης —, Κωνσταντίνος —, 

Μανουήλ —, Μιχαήλ —. 

παλαιοΰ ούρανοΰ άποκλάσματα 2028 204 205 

(σχ. 10). 
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Παλαιστίνη *5 *6σημ.5 *9 *13 *70 *73 *74 

*75σημ.2 *104 *105. Πρβλ. "Αγ. Τόποι, 

Βηθλεέμ, 'Ιεροσόλυμα, 'Ιορδάνης. 

Παλανίτης' βλ. 'Ιωάννης — 

Παλάτια *53σημ.2 *58σημ.2 *86 *90 *108 

*112 14 131 8 124 1423 23 5 228 229 (σχ. 

9) 25 t 266 394.7 301' — άναγραφεύς, βλ. 

Γρηγόριος Φερνιτζιώτης" — κάστρον 9' -

κάστρον καί χώρα 10 14' — οίκοδεσπόται 

242' —ποταμός 13 1 8 ' —σκάλα 247 233" 

— χώρα 10 14 395·ι0 301· Παλατιανοί 2548. 

Παλατινοί 101 (πρβλ. έποικοι —)· κτήσεις 

τής μονής Πάτμου παρά τά 282κέ. 353.5 

283 (πρβλ. Πύργος, Γωνία τοΰ Πετάκη, 

μονή Δυσικοΰ, Κεχιονισμένης κτλ. ). Βλ. 

καί Μίλητος. 

Παλάτια κατά τόν Κούκουλον 229 230σημ.2. 

Παναγία' Μεγάλη — έν Αθήναις 101. 

Παναγιώτης" βλ. Μιχαήλ — 

παναγιώτατος (δεσπότης, ό οίκουμ. πτρχ. ) 180. 

Πανάρετος- βλ. Ιωάννης — 

Παναχραντηνοί (μοναχοί) 133β. 

Πανάχραντου μονή" βλ. μονή — 

πανευτυχέστατος (σεβαστοκράτωρ ) 234. 

πανσέβαστος πρωτοστράτωρ- βλ.Ίωάννηί Ίσης. 

πανσέβαστος σεβαστός 112 306· πρβλ. Αλέ

ξιος Κρατερός, Βασίλειος Μετρητόπουλος, 

Κύμάθιος Φιλοκάλ.ης, Κωνσταντίνος Τζυρά-

πης, Κωνσταντίνος Χαδηνός. 

Παντελίου κάστρον (ή καστέλλον ή καστέλ

λιον) έν Λέρω *37σημ.1 40κέ. 53 2 Aj6 46Α330 

475·44· 

Παντεπόπτου μονή' βλ. μονή — 

Παντεχνής' βλ. Θεόδωρος — 

Παντοκράτορος μονή" βλ. μονή — 

πανυπερσέβαστος 1425" πρβλ. καί Γεώργιος Ζα-

γαρομμάτης, Θεόδοτος Φωκάς. 

πανυπέρτιμος' μητροπολίτης Κρήτης καί — 

134 6 119 123 319. 

παπάς 180. 

παπούτζια *98. 

παραβάλλειν πόδα 152 4 ' πρβλ. πόδα έμβάλλειν 

κτλ. 

παραγγαρεία 1 5 1 21 5 3 1 8 5 7 5 6β 2 1015. 

Παράδεισος (τίτλος βιβλίου) *81. 

παράδοσις 31 1 3 323.6 478" — απογραφική 322" 

ενυπόγραφος 31 1 0 ' —πατριαρχική 1439 127" 

— πάροικων 4112" πρακτικόν παραδόσεως, 

βλ. πρακτικά —. Πρβλ. παραδεδομένα (δι' 

απογραφικών αποκαταστάσεων) 425 ' παρα

δοθέντα (τα) 345.β ' παραδοθήναι 212 7" πα-

ραδέδωκε 413" παρεδόθη 21 β 31,, 322" παρε

δόθησαν 340· παραδοτική γραφή, βλ. γρα

φή - . 

παραδυναστεύων 138. 

παραθαλασσΐται 921 11 3 β 95 (σχ. 5)· κανίσκιον 

κραθαλα *48α .1. 

παραθήκη 203. 
παραιγιάλια μέρη 23 8 365" παραιγιάλιοι σκά-

λαι 243· παραιγιάλιοι χώραι 23β. 

παρακελεύομαι 82 1 ' παρακε>>ευόμενοι 303. 

παρακελλ.αρίτης (μονής) *43. 

παρακλητεύω' παρεκλήτευσε 36β· παρεκλή-

τευσαν 1612 Α2 Β3 Γ 3 33j 41 9 . 

παρακοιμώμενος" βλ. Αλέξιος Κρατερός. 

παρακολούθησις 38(σχ. 6). 

παρακύπτειν 12J3-

παραμοναί 15 3. 

παραπολαύω Ι Ι ^ . 

παρασαλεΰσαι 36,4.19. 

παραταγαί 638. 

παραφύλακες 2 2 5 5 Μ 6β1 . 

παρεγγυώμαι 21β 3 4 9 5 7 β 6β 4 11^ Α2β. 

παρείσπραξις 1212. 

πχρεκβάλλω 42 5 ^ 50 (σχ. 11)· παρεκβληθεν 

8 10' παρεκβληθώσι 476" παρεκβάλλωνται 

477 ' μήτε παρεκβάλληται πώποτε άπό τών 

ύφ' υμάς σεκρέτων 49Α2β0. 

παρεκβολαί, παρέκβολα, παρεκβόλαια 51. 

παρεκλήτευσαν βλ. παρακλητεύω. 

Παρθένιον, προάστιον έν Λέρω, κτήσις μονής 

Πάτμου *32 *36 53ι 40κέ. 52 (σχ. 13) 1440 

151 8 17« Α16 Β 1 8 Γ 2 6 179 185 184 2 4 193 

246 46Α329 474. Πρβλ. Τεμένια. 

παρθενοφθορία Γ43· παρθενοφθορίας κεφάλαιον 

1*36' 

Παρθενών 101. 

παριππίων αγορά 1 3 9 2 5 3 ^ 5 6 5 643. 

παροικία *41· —τελεία 418· λόγω παροικίας 

*41 6λγ'. 

παροικιατικόν 648. 

παροικικάν 1017. 

παροικικά δίκαια Γ 3 8 41 1 5 . 

παροικιτζίων άγνωστων τω δημοσίω 21j4. 
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πάροικοι *96 *133 1 4 13(σχ.9) 58 101(οχ.5) 

142ι·33 16ό·7·ΐ9 143σημ.1 144 145 Α2 2.2 β.3 ! ) 

"ΐ5·19·25-28-34 * 13-15·27'35·41 1 ' ·' 1 " ! 1 " 5 1θ427 

187 19 3 . g 193 (σχ. 1) 204 213 25 3 . β . Μ . ι 5 

240 26 1 β 30 2 261 282 326(σχ. 3 ) · - ονο

μαστικός κατάλογος Γ1Γι κέ.· — άγνωστο1, ή 

άνεπίγνωστοι τ ω δημοσίω, βλ. άγνωστοι, 

άνεπίγνωστοΓ — άδώρητοι 19 1 8 ' — α κ τ ή 

μονες 250 ' —· βοϊδατοι 250· — δημοσιακοί 

41i-9-i4' — ελεύθεροι και άνεπίγνωστοι, βλ. 

άνεπίγνωστοι' — Ιξκουσατοι 323 324 (πρβλ. 

πάροικων έξκουσία)' — ζ ε υ γ α ρ α τ ο ι *67 189 

19 7 . 1 0 . 1 7 . 1 9 193κέ. 250· — προσκαθήμενοι 

1 4 u 15 2 0 17 4 5 3 5 4 8 (βλ. καί προσκαθήμενοι)' 

— nat ξένοι 26 8 · — κ α ι κάτοικοι ( Π ά τ μ ο υ ) 

*37σημ.1· πάροικων δωρεά 30(σχ. 5 ) 116 

20 ί 6 " πάροικων έξκουσία 10 8 . 1 2 19 7 . 1 6 . 1 7 . 

Πρβλ. άνθρωποι. 

παροικοτόπια 1 4 . 

Πάρος *115. 

παροχή· — γεννημάτων 2 1 5 3 3 5 5 7 4 6Μ (γεννή

ματος)· — κανισκίου ή άντικανίσκου 2Χ 1 

57ι' — μουλαριών, βορδωνίων κτλ. Α2 8· — 

χρειών καί χορτασμάτων, χορηγουμένων 8ι-

κ α τ τ α ί ς , πράκτορσι κλπ. 1 4 2 2- 3 3 7 5 8 6 . 

ΙΙατερικον (τίτλος βιβλίου) *89. 

Πατμηνοί (μοναχοί) 13 1 8 . 2 8 . 3 7 -

Ι ίατμιάς Σχολή *J 15 *136. 

Πάτμος· Κοινον Πάτμου *115 *119. 

Πάτμ,ος, μονή Πάτμου κτλ. πολλαχοϋ' Ιστορι

κόν τής μονή.- (1088 - 1453) *3 - *110· το 

άρχεϊον της μονής κτλ. *20 *114 *117 - *159· 

— ν ή σ ο ς *47· παραχώρησις αυτής εις 

δσιον Χρ. *33 *35 - *39· πληθυσμός *37καί 

σημ. 1" έγκατάστασις λαϊκών έν Π ά τ μ ω 

*40 - * 4 3 . Βλ. καί Χώρα. 

— μ ο ν ή · άνέγερσις *38 *39 - *40 ' άβα-

τον *40 ' έγγραφα αναφερόμενα εις την ϊδρυ-

σιν καί δργάνωσιν της μονής *33 - * 3 5 ' 

εσωτερική όργάνωσις, αριθμός μοναχών, 

πνευματικός βίος *43 - *47 - κτήσεις, πάροι

κοι, πλοία *47κέ.· καθολικον μονής, τέμπλον, 

τράπεζα κ.ά. κτίσματα *40κέ. ' τοιχογρα

φίας εικόνες, ιερά σκεύη *115· βιβλιοθήκη 

*45κέ. *79κέ. *114κέ. *115· χειρόγραφα, 

βλ. βιβλία καί κώδικες. 

— η γ ο ύ μ ε ν ο ι , βλ. 'Αρσένιος, Γερμα

νός, Γρηγόριος, Ευθύμιος, Ίωαννίκιος, ' Ι ω 

σήφ, Θεόκτιστος, Ματθαίος, Νεόφυτος, Νι

κόδημος, Σάββας. Α ρ χ ι ε ρ ε ί ς έν Π ά τ μ ω * 4 3 . 

— νήσος καί μονή 6ιβ' 15ια'κα' 17 1 8 56κΙ. 

133κέ. Α,., Β, Τ, 19 1 4 20 3 . 6 . 2 2 2 1 1 . 1 2 . 1 3 . 1 6 

22Χ 2 3 ! 24!.,, 26 2 2 7 β 2 28 2 3 θ ! . 1 8 . 2 1 3 1 β . 1 0 

32 3 3 3 ! 35 2 361 39 x 40j 4 1 Γ 3 44Χ 4 5 3 280 

336 4 8 Α 1 Μ 49Λ 2 5 6 . 2 β 1 . 

πατριάρχαι ' — Ά>εξανδρείας, βλ. Θεόφιλος· 

—'Αντιοχείας, βλ. Αθανάσιος· —'Ιεροσο

λύμων, βλ. Αεόντιος, Νικηφόρος· — Κων

σταντινουπόλεως ή οικουμενικός, άδηλος 

(ΙΑ' αι.) *22· β>. 'Αθανάσιος, 'Αρσένιος 

Αύτωρειανός, 'Ιωάννης 'Αγαπητός, ' Ι ω ά ν 

νας I B ' , Κοσμάς, Λουκάς Χρυσοβέργης, 

Μανουήλ Α', Μανουήλ Β', Νικόλαος Γραμ

ματικός. 

—· οικουμενικός 15 1 5 37 2 38 7 . 

πατριαρχικά' — δίκαια 2ις' 4 2 6 ' — πρόσωπα 

^33 Α.19' — έγγραφα, σιγίλλια ή γράμματα 

*20 65 180 263· - γ ρ ά μ μ α ( Σ ε π τ . 1267) 

278 3 4 8 280 ' — πιττάκιον 'Αρσενίου Αύ-

τωρειανοϋ 266 ' — ο ρ ι σ μ ό ς ( ϊτ . 1392) J 80· 

έγγραφος πατριαρχική άποκατάστασις 3 4 8 . 9 ' 

πατριαρχική παράδοσις 14 3 0 127' πατριαρ

χική γνώμη 38 3 . 

πατρίκιος 48Α 2 0 1 4 8 ^ 4 8 Δ 2 1 8 49Α 2 7 0 4 9 Β 2 8 7 

4 9 Γ 3 0 β 3 5 1 . Πρβλ. Βασίλειος Ρωμανικός, 

Ευστάθιος Χαρσιανίτης, Κυπαρισσιώτης, 

Κωνσταντίνος Καβαλλούρης, Κωνσταντίνος 

Μωροχαρζάνης, Νικόλαος Ά β ο υ ( . . . ) . 

Παΰλος απόστολος· τάφος αΰτοϋ έν Ρ ώ μ η *9. 

Παύλος όσιος, Ιδρυτής μονής Στύλου *26. 

Παύλος, προεστώς μονής Ά γ . Παύλου ή Σ τ ύ 

λου επί του Λάτρου καί αρχιμανδρίτης 291κέ. 

Παφνούτιος· βλ. Κωνσταντίνος — 

Παχυμέρης *105κε., * 107 239 284. 

πεζών εξόπλισις 3 4 2 . 

πειράται, πειρατεία *12 *75σημ.2 *90 *96 *97 

*98κέ. *110 *113 138 203 228· βλ. καί 

θαλαττοπειραταί. 

Πεκούλης· βλ. Βασίλειος — 

Πελαγονίας μάχη 305. 

Πέλη, προσωνυμία της Δήμητρος 37. 

Πελής, ποταμός έν Κ ω 37 (σχ. 4 ) . 

Πελοπόννησος 227" πρβλ. πραίτωρ Ε λ λ ά δ ο ς 

καί — 
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πενθερος 24118. 

Πενταφουστάνης· βλ. Δημήτριος — 

Πεπαγωμένος 131· βλ. Ιωάννης — 

πεπιστωμέναι αποδείξεις· βλ. αποδείξεις — 

Πέραμα (παρά τον Κεράτιον) *57. 

Πέραμα ( —Λινοπεράματα ) 228. 

Πέργαμος 230. 

περδίκων αγορά 645. 

περίβλεπτος 2025. 

περιβόλιον, περιβόλια 16 s Α27.37 By Γ 1 0 424" 

— ένΟύρια ή έσωθύρια, εξώθυρα ή έξωχώρια 

326(σχ. 4 ) ' —ύπόπωτα 326(σχ. 4)· — έ 

σωθύρια ύπόπωτα 45j3. 

περιηγηταί *135. 

περίληψις (κατά την περίληψιν ή τάς περιλή

ψεις = τά περιλαμβανόμενα) 4 1 8 622 %&•%& 

1419·35 1*20 1 7 6 0 2 °43 2 4 8 2 5 7 2 6 1 9 3 3 3 3 4 2 4 

35 9 406 42 u . 

περιορισμός· — έγγραφος 1426· — μετοχίου 

Πύργου υπό Γεωργίου Ζαγαρομμάτου (ετ. 

1251 ) 127. Πρβλ. περιωρίσθη 142„· βλ. καί 

συμπεριωρίσθη. 

περιοχή 5 6 1 . 6 0 6κς' A s Γ 2 β 21 2 1 46Ä33! 475. 
Περίπατος, κάστρον έν Κω *113· Περιπάτου 

καί Άντιμαχείας μετόχια ή κτήσεις της 

μονής Πάτμου έν Κω *88σημ.2 *89· Περι

πάτου προάστιον 39' Περιπάτου μετόχων 

267· τα Περιπάτου, χωράφια της μονής 

Σπονδών 1437 131" τά Περιπάτου ή τά έν 

Περιπάτοις 158 1727 246. 

περιπόθητος· — αύτάδελφος 21 7

- — γαμβρός 

1448 27β5· — θείος 1425' θεία 362· — συμ-

πενθερος 234- — υιός 473.1 0.1 3. Εις έγγραφα 
Θεοδώρας, συζύγου τοϋ αύτοκράτορος Μι

χαήλ Η ' : τοϋ περιποθήτου μου αΰτοκρά-

τορος 31 7 363-7·ιο· 

περιποίησις 21 2 5 214. 

περιστερών αγορά 64β· — παροχή Α29. 

περιφρόνησις Γ^.^" περιφρονούμενος 422. 

Πέρσαι ( =οί Τούρκοι) *28σημ.3 *105" — χρο

νογράφοι *49. 

Πετάκη γωνία- βλ. Γωνία τοϋ — 

Πέτρα (Μ. Ασίας) 230σημ.2. 

Πέτραι' χωράφιον τών Δύο Πετρών, έν Κφ 

424.^ 

πετριτάριοι 1019. 

Πετρίτζης· βλ. Γεώργιος—, Μιχαήλ —. 

Πέτρος απόστολος" τάφος αύτοϋ έν Ρώμη *9. 

Πετρωρείοις (τά έν τοις —, χωράφια της μο

νής Σπονδών) 1437 131 158 1728 246. 

Πετσενέγοι *50 53. 

Πηγάδα, τπν. έν Λήμνω Tu 179. 

Πηγας Μελέτιος 65. 

Πηγονίτης" βλ. Κωνσταντίνος —, Νικήτας — 

Πηγονίτης, πράκτωρ Σάμου *12 *67 2ϋ,8.„ 

202 203(σχ. 6). 

Πηλί(ον) ή Πυλί(ον) ή τοϋ Πιλέ, τπν. έν Κω -

τόπιον, λόφος ή κάστρον τοϋ — *29 *30 31 

32 36 (σχ. 4) 36(σχ. 3 καί 4) A u Β^ Γ 3 0 

171· πρβλ. μονή Καστριανών. 

Πυλί· Κάτω — η Νέο — 36(σχ. 4) 39. 

πιγκέρνης 132 243.β' πρβλ. "Αγγελος Σεναχη-

ρείμ, 'Ιωάννης Κομνηνός ό Καντακουζηνός. 

Πισιάνος, πάροικος 451 2.1 8 326(σχ. 3). 

Πισσίτης *88. 

πιστικεύω, πιστικεύομαι- πιστικεύοντες (πλο'ϊ-

ον) *48- πιστικευόμενος *48" πλοίον πιστι-

κευόμενον (παρά τίνος) *48. 

πιστόν ενεργώ επί πάκτον ή εις το — 93 0 11 2 9 

22,,· ) 

πιστόν, το (έχειν το πιστόν καί άπαρέγκλητον 

άπαντα τ ά . . . χαρτωα δικαιώματα ) 2613. 

πιττάκιον 28' — βασιλικον 322σημ.1 46Α326 

46ΒΧ 336 48Α183.193 48Β2 0 7 48Γ2 2 8 48ΔΜ 0 

49Λ253 49Β2 7 4 49Γ2 9 2 49Δ3ι0 347- — 8εσποι-

νικον *31 49 287 322σημ.1 47Χ.13.15 347-

— δωρεαστικόν *30 41 9 32. 

Πλανίτης, Πλανίτισσα 117. 

Πλάτανος, χωρίον Λέρου 53. 

πλάτη, πλατίδιον κλπ. *90σημ.2. 

πλατίδιον ή πλατύδιον *48 *90σημ.2 *124 

23 3. 1 0 242.5.β 228 393.1 0 413.8· — δικάταρ-

τον *48- — έξκουσατον 335· — μικρόν *48. 

Πρβλ. πλοϊα. 

Πλευρής· βλ. Γεώργιος — 

πλοίον, πλοϊα· πλοίου άνέγερσις 89" πλοίων 

έξκουσία 11 2 105 2015· πλοίων κατασκευή 

1 0 · πλοίων κτίσις 2^ 5e a· πλοϊα ήμερα *35" 

— πολεμικά 637· — μονής Πάτμου *34 *46 

*47κε. *58σημ2 *63κέ. *73 *74 *77κέ. 

*90κέ. *94 *98κέ. 73 69κε. 75κέ. 89κέ. 

103κέ. Α 3 1162 165(σχ.7) 203 225κέ. 231κέ. 

273κε. 285κε. 299κέ. 303κέ. 307κέ. Πρβλ. 

άγράριον, έξελαστικόν, ζέρμων, καράβι, κά-
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τεργον, κουτρούβιν, ναϋς, ξύλα, πλατύδιον, 

τριήρης, χαρβιών κτίσις, χελάνδιον. 

•πλοιάρια 98.2 5 11 1 8 . 

πλοος βάρος *34σημ.1. 

πλώψ.ον *34σημ.1. 

πλώϊμοι *67 2019 203. 

πλωίμων έξόπλισις 1 4 1 2β 3^ 5β β 6Μ· πλωίμο« 

εκβολή 1017. 

πνευματικόν παιδίον *56. 

ποδέα *89. 

πόδα έμβάλλειν 127 ' πόδα παραβάλλειν 15Μ· 

ποδί πρακτόρων ή άναγραφέων ήκιστα βά

σιμος 205 202· πρβλ. άνεπίβατα (κτήματα), 

είσέρχεσθαι (μη — ) . 

ποδοατρωσία [αντί όδοστρωσία] 15 1. 

ποιμενικός κύων βλ. κύων. 

ποινή· λόγω ποινής 22. 

Πόλιι; (ή Κωνσταντινούπολις) *31 καί σημ.1 

*46 *48 132' βλ. καί Κωνσταντινούπολις. 

Πολύευκτος· βλ 'Ιωάννης — 

πολιτεύομαι (επηρειών καί συζητήσεων νϋν τε 

πολιτευόμενων καί εις το εξής έπινοηθησο-

μένων) 261 9 ' 

ποσότης 1447· — ζευγαριών 27β 4

- — σίτου 226" 

— νομισματική 13(σχ. 9)· δγκος ποσότη

τος 13(σχ. 9). 

ποταμός (μετά τών. . . χωραφιών καί τοϋ πό

ταμου) έν Κω Β2 2 Γ3 0. 

πραγματεία 33β· πραγματείαν μεταχειρίζομαι 

236· πραγματειών εκβολή ή εμβολή 41 1 0 . 

πραιπόσιτος 350 351 · πρβλ. Βασίλειος—, Κων

σταντίνος —, Λέων — 

πραίτωρ 'Ελλάδος καί Πελοποννήσου 67 93· 

πρβλ. Βάρδας Ίκανατος, Δημήτριος Δρι

μιάς, Εύμάθιος Φιλοκάλης. 

πρακτικόν, πρακτικά 5^.^ 101 204 21 2 7 240 
2·'ΐ4 476· — τοϋ δημοσίου 1918

- — πρόσφορα 

66' — απογραφέων (Λήμνου) 45 9 326· — 

απογραφής (Κω, ΙΓ ' αϊ.) 39" —αποκατα

στάσεως *123· —παραδόσεως *122 3 12 

13(σχ. 8) 13σημ.1 32 4 ^ 214· —παραδό

σεως Πάτμου (1088) *19σημ.3 *33 *36 

65· — παραδόσεως κτήσεων Λέρου *32σημ.1 

52κέ. 322σημ.1· —παραδόσεως Πύργου 

123' — Γρηγορίου Φερνιτζιώτου, άναγρα-

φέως Παλατιών 237 241. Πρβλ. αναγραφή, 

απογραφή, άποκατάστασις, παράδοσις κλπ. 

πράκτορες t l r n 27 3 ^ 38(σχ. 6) 5 6 7 64 7.5 0 68 

(σχ. 13) 95 102 1 1 ^ 1 8 ^ 206· - θ έ μ α τ ο ς 

10^' πρακτορική συζήτησις Ι Ι ^ · πράκτορες 

Σάμου *12 196.„ 193(σχ.2) 20ι8κέ. 204 1 

204(πρβλ. Πηγονίτης καί Σάμος). 

πραξις· — έγγραφος 1328. 

πρασις· — έγγραφος καί ενυπόγραφος 242· — 

λαοΰ *37σημ.1. 

πρατίκιον 23 9 3^. 

πρεπενδούλια 285. 

πρέσβεις 1 4 9 214 3 4 5 5 7 3 652· —εθνών Ι 4 2 3m 

6 5 0 · 

πρεσβύτερος· βλ. Λέων — 

Πρίγκουλος· βλ. 'Ιωάννης — 

Πριήνη 234" —επισκοπή 234σημ.1. 

πριμικήριος 351 (πρβλ. 'Ιωάννης Σουμν. . . ) • 

— μέγας, βλ. Δημήτριος Παλαιολόγος Με-

τοχίτης. 

πρίσις σανίδων 2 9 5 6 8 65 7. 

προαπεχαρίσθη (το τέλος) 269. Πρβλ. άποχα-

ρίζομαι. 

προάστ(ε)ιον *32 *96 1ι7·24·25·27·37 3 9 Sai-wv 

52(σχ. 13) Α15 185 184 2 4 20β 241 31 7 . 8 . 1 0 

269 46Α329 474.14. 

Προβατας (έν Σάμω) *81 *88 *89. 

προβάτων αγορά 1 4 0 26 3 3 5 5 6 5 6Μ· —παροχή 

Aj 8 . 

πρόγονος Γ21. 

Προδρόμου (Τιμίου —) μονή έν Σροβίλω· βλ. 

μονή Καβαλλούρη. 

προεδρία (προεδρίαις καί στάσεσι) 38,7. 

πρόεδρος 48ΔΜ 7 350 (πρβλ. 'Ιωάννης Ραδηνός)· 

πρόεδρος καί πρωτοπρόεδρος 13 (σχ. 7). 

πρόεδρος (έκκλ. )· —Καρπάθου καί Ναξίας 

*112· - Μυλάσου 230σημ.1" — Ρόδου *109. 

προελεύσεις (ταΐς άπανταχοΰ προελεύσεσιν, έτι 

δε καί προεδρίαις καί στάσεσι) 38^ . 

προελευσιμαίοι 21 4.2 2 3 3 9 5 7 3. 8 2 651. 

προελεύσιμοι [ =προελευσιμαϊοι;] 1 5 0 . 

προεστώς (μονής) 3714 291 38^· πρβλ. προί-

σταμαι. 

προίξ 3017. 

προίσταμαι- προεστάναι (της μονής) 374 381 4 ' 

προϊστάμενος (μονής) 38g· πρβλ. προεστώς. 

προκαθήμενος (Σμύρνης)- βλ. 'Ιωάννης Άλω-

πός. 

προκαθήμενος τών σεκρέτων 1025. 
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ΙΙρομουνδινος 349" βλ. καί Γεώργιος —, Κων

σταντίνος — 

προνοητής Σάμου" βλ. Ευστάθιος Χαρσιανίτης. 

πρόνοια, πρόνοιαι 54 68 213 214 2 3 7 230 (σχ. 

14) 249 250 3 0 9 261 326" — έφ' ένί προ

σ ώ π ω 288" εις πρόνοιαν 30 3 . 1 5" οι προνοίας 

έχοντες στρατιώται 2 5 1 7 239 240 (σχ. 5 ) " 

πρόνοιαι εϊς Μ. Ά σ ί α ν * 9 5 . 

προνοιάριος 13(σχ. 9 ) 2 1 3 239 250 2 6 1 . 

προνοιαστική δωρεά 213. 

προνοιαστικώς 261" (οι — κατά τον αυτόν τό

πον οίκοϋντες στρατιώται) 26 2 1 . 

προνόμια 1 2 8 14 3 2 2 1 2 1 . 

προοίμιον χρυσοβούλλων 27 3 5 ( σ χ . 1 ) 138 

(σχ. 1). 
προσαφορισθήναι (τω δημοσίω) 6κδ' . 

προσγραφή 6κη' 66 108 ' — λογισίμου *33σημ.3" 

— πάκτων 13(σχ. 8 ) . 

προσγράφομαι 1 1 7 . 

προσέλευσις 10 2 β . 

προσένεξις" (έκ — ) 14 3 7 15 9 173 0" (άπό — ) 

16χ!. 

προεπιτίθεσθαι 2κ'. 

προσεπιτρίβομαι 11 3 . 

προσεπιφιλοτιμοΰμαι" (ή βασιλεία μου προσε-

πιφιλοτιμεϊται τη μονή) 144 5" πρβλ. φιλο

τιμούμαι καί έπιφιλοτιμοΰμαι. 
7τροσηκα.μένη (ή βασιλεία μου την δέησιν — 

διορίζεται) 2 2 9 2 5 9 3 3 4 34 3 40 4 . 

προσθήκαι εις το κείμενον τών έ γ γ ρ α φ ω ν βλ. 

διορθώσεις, διαγραφαί ή — 

προσκάθημαι' οϊτινες (πάροικοι) καί προσκά-

θηνται εις τά χωρία 41 1 0 · πάροικοι προσκα-

θήσαι όφείλοντες 109·ι2. 

προσκαθήμενοι (πάροικοι) *66σημ.3 *101 

*38·57 1^3 1'45 Λ 2 2 . 2 6 . 3 7 B ^ . ^ . ^ Γ 1 0 . 2 0 . 3 5 . 4 1 

179 3 5 4 . 6

- (πάροικοι καί δουλευταί) ^ g . ^ 

1 5 2 0 ' (ξένοι καί άνεπίγνωστοι) 14 3 8 1 5 u 

" " " -
προσκαθήμενοι (μοναχοί) 5 Q . 

προσκαθίζω - προσεκάθισε(μοναχούς) 21 8 · προσ-

καθϊσαι (πάροικους) 12 8 . 1 0 1 8 4 2 6 19 1 7 2 1 1 4 . 

προσκυνητίκιον 6 6 1 10 1 8 1 1 S 7 . 

προσκυρώ Ι23 2 7 β β ' προσεκύρωσε (πάροικους) 

25 4

- προσεκυρώθη (τη μονή) 14 2 3 15ι4 269· 

προσκυρωθεϊσα 14 3 0 · προσκεκυρωμένος 12 9 . 

προσλογισθήσονται 1 1 2 3 110(σχ. 7 ) . 

προσόδιον 3 3 β 6 4 7 . 

πρόσοδος, πρόσοδοι 1 2 8 Α ^ Β 3 0 Γ 3 8 2 7 6 9 47 1 4 . 

πρόσταγμα, πρόσταξις, ορισμός (σχήμα, γρα

φή κλπ., αρχαιότερα δείγματα) *134κέ. 

227" πρόσταγμα σιγιλλίου τόπον έπέχίΐν 

όφείλον 20· — σιγιλλίου τόπον επέχον 19 1 5" 

πρόσταξις βασιλική 5 4 9 ' τής βασιλείας μου 

δωρεά και πρόσταξις 1 β 0 . 

προστασία μονής ή μονών καί μοναχών * 9 

*24 35 (σχ. 2 ) 22 5 37 6 38 2 0 · προστασία, 

προστάτης *23σημ.3 ' προστασία μονής Σ τ ύ 

λου * 2 3 - προστασία καί επιμέλεια μονών 

Λάτρου *16 *23σημ.3. 

πρόστιμον 4 t ì 10^ . 

προσυζήτησις 4 l u . 

προσφάγιον * 4 3 . 

πρόσφορα πρακτικά 66. 

π ρ ό σ ω π ο ν το δίκαιον τοϋ δευτέρου προσώπου 

*56σημ.2" έφ' ένί προσώπω *56σημ.2 5 5 1 

42 43 54 288 ' επί δυσί προσώποις *56σημ.2· 

προσώπω τοϋ δημοσίου 82 7· άπό προσώπου 

472 2" ελεύθερα άπό παντός προσώπου 12 4 13& 

εις πρόσωπον 4 7 ^ ' εις πρόσωπον τής μονής 

5 2 9 · έκ προσώπου 4 2 4 48Α 2 0 1 4 8 Β 2 1 9 49Α 2 7 0 

4 9 Β 2 9 0 49Γ 3 0 6 · πρβλ. εκπροσώπου (ό). 

πρόσωπα' — βασιλικά 6 ^ Α 1 9 · — δημοσιακά 

201Ά' — εκκλησιαστικά 6^, 20 1 β Α19" — επι

σκοπικά 633 Α19" — ιδιωτικά 63g Α^· — μη

τροπολιτικά 633 -^2θ' — " πατριαρχικά 633 Α 1 9 . 

προσωπικά κτήματα 3 6 Π 288(σχ. 2 ) . 

προσωπικώς 288. 

προτιμώμενα (νομίσματα)' βλ. νομίσματα. 

προτυπωθέντα ( τ ά ) ' βλ. τ υ π ώ . 

Προφητεϊαι (τίτλος βιβλίου) *89. 

Πρώιον, Ορός έν Κ ω 29. 

πρωτέκδικος (καθέδρας Ευρίπου) *55 . 

πρωτοανθύπατος 4 8 Β 2 2 2 350" βλ. Ευστάθιος 

Ευφυής. 
πρωταασηκρήτις *127 * 1 3 1 ' τοϋ πρωτοαση-

κρήτου (σημείωμα έπί τοϋ νώτου) 23 3 e & 

27 (σχ. 3 ) 28 30 (σχ. 7) 76. Πρβλ. Δημή

τριος Δριμύς, Μιχαήλ Σεναχηρείμ, Νικό

λαος Ζωναράς. 

πρωτοβεστάρχης 47la.u 48Α 1 9 7 . 1 9 8 . 1 9 9 49A 2 f l 8 

4 9 Δ 3 2 3 350. Πρβλ. Βασίλειος Ά λ ω π ό ς , Βα

σίλειος Γοργονίτης, Θεόκτιστος Εύλαμπής, 

'Ιωάννης Πανάρετος, Νικηφόρος Εύλαμ-
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πής, Νικόλαος Ζωναράς, Νικόλαος Μαδυτη-

νό;. 

πρωτοβέστης 48Γ2 3 6 49Β2 9 0 49Δ3 2 4 350. Πρβλ. 

'Αναστάσιος Ματζούκης, Κωνσταντίνος Βα

ρύς. 

πρωτοβεστιάριος *131σημ.6 13(σχ.7). Πρβλ. 

'Ανδρόνικος Δούκας, Θεόδωρος Μουζάλων. 

πρωτοβεστιαρίτης 13(σχ.7). 

πρωτέκδικος· βλ. Μιχαήλ ιερεύς. 

πρωτόθρονος' — αρχιεπισκοπής 'Ελλάδος *55 

σημ.1. 

πρωτοκένταρχοι 214.22 3 3 9 57 3.8 2 661. 

πρωτόκολλον 27 40 69. 

πρωτονοτάριοι 22 0.2 4 3 Μ δ ^ . ^ 64 7.8 7 306 350 

351 - — τοϋ σεκρέτου τοϋ γενικού λογοθε-

σίου 49Γ3 0 β (πρβλ. Κυπαρισσιώτης)· —τοϋ 

σεκρέτου τής βασιλικής σακέλλης 48Δ2 4 8 

49B2 8 7.2 8 8.2 a o (πρβλ. Έπιφάνιος Έξαμιλί-

της, Κωνσταντίνος Βαρύς, Κωνσταντίνος 

Μωροχαρζάνης). 

πρωτονωβελίσσιμος *52 89 93 49Α28β (πρβλ. 

Δημήτριος Δριμύς, Εύμάθιος Φιλοκάλης, 

Κωνσταντίνος Βάλσαμων)· —τίτλος απο

νεμηθείς εις Τζαχαν *50. 

πρωτονωβελισσιμοϋπέρτατος 211 - βλ. Κων

σταντίνος Βάλσαμων. 

πρωτοπρόεδρος 13 (σχ. 7) 5 2 3 42 50 (σχ. 8 καί 

9) 58 48Α188 48Β2 1 7 49Α255.267 347 350. 

Πρβλ. 'Ανδρόνικος Δούκας, Κωνσταντίνος 

Μυτιληναίος, Κωνσταντίνος Χοιροσφάκτης, 

Νικήτας — 

πρωτοπρόεδρος Κωνσταντινουπόλεοις (αντί 

Κωνσταντίνος) *33σημ.3 63 67. 

πρώτος *23σημ.3· — Ά γ . "Ορους *23σημ.3·— 

ή αρχιμανδρίτης τοϋ ορούς Λάτρου *21 

*23σημ.3 *27 297. 

πρωτοσεβαστή· βλ. Μαρία Κομνηνή Λασκαρϊνα. 

πρωτοσεβαστός· βλ. Θεόδωρος Μουζάλων, Μα

νουήλ Κομνηνός Λάσκαρις. 
πρωτοστράτωρ· βλ. 'Ιωάννης Ίσης. 
Πτελίδιον, μονή Θεοτόκου *73. 

Πτέρις (ή) ή Πτέριν (τό), έν Λήμνω 168 143 

144 145 150 Α3β Β 9 Γ9 > 2 1 179 4 1 u . 

πτηνών αγορά 64β. 

Πύγαλα ή Πύγελα 117. 

Πυργιού καί Καλόης χώρα 229σημ.1 250. Πρβλ. 

θεόδοτος Καλόθετος. 

Πύργος, μετόχιον καί κτήσεις τής μονής Πά

τμου έν —, παρά τά Παλάτια *87 *88 *89 

*90 *94 *106 10 67 119 13 1 9.3 3.4 0 122κέ. 

1423·47·49 133 IS, 1718 150 213σημ.1 241 

243κΙ. 267 27β 3.β 7 284 292 302 282κέ. 35, 

284. Πρβλ. Γωνία τοϋ Πετάκη, Παλάτια. 

πυροβασία *73. 

Ρ 

Ραδηνός' βλ. 'Ιωάννης — 

Ρεθύμνης επαρχία 215. 

Ρέθυμνον 215. 

ρέκτωρ (— Χανίων) *97. 

Ρεπανίδι(ο)ν, χωρίον έν Αήμνφ 168 143 144 

Γ 2 2 179 180 411 0. Πρβλ. Έπανίδιον. 

ρήξ *69 *70. 

ρίζα χωρίου 37 (σχ. 5). 

Ριτζάρδος, δούξ νορμανδικοΰ στόλου *69σημ.7. 

Ριχάρδος ό Αεοντόκαρδος *70σημ.5 *71. 

Ροβέρτος Γισκάρδος *15 *19- πρβλ. Νορμανδοί. 

Ρόδος *50 *51 *74 *75σημ.2 *85 *87 *97 *105 

*107 *112 *113· — άπογραφεύς, βλ. Λέων 

Έσκαμματισμένας· — Ίωαννϊται, βλ. Ί ω -

αννίταΐ" — μητρόπολις *64σημ.2" — μητρο

πολίτης *103σημ.2, βλ. καί 'Ιωάννης· — 

πρόεδρος, βλ. Ματθαίος Μύρων. 

ρωμαϊκή επικράτεια 9U. 

Ρωμαίων μιτατον 14 8. 

Ρωμανάκης (δια τοϋ —) 1925. 

Ρωμανικός 349' βλ. καί Βασίλειος —, Θεόδω

ρος—, Μιχαήλ —, Στέφανος — 

Ρωμανίτης 340(κριτ. ύπόμν.). 

Ρωμανός 340(κριτ. ύπόμν.). 

Ρωμανός Διογένης· βλ. Διογένης Δ' — 

Ρώμη· αποδημία όσ. Χρ. εις - *9 *13 *16 *21. 

Ρώς *74 21 639. 

Ρωσσία' έγγραφα καί δωρεαί ηγεμόνων — εις 

μονήν Πάτμου *114 *115 *119σημ.2. 

Ρωσσοβαράγγων μιτατον 14 7. 

Σ 

Σ ( . . . ) , . . . καί χαρτουλάριος τοϋ σεκρέτου 

τοϋ γενικοΰ λογοθεσίου 46Β14. 

Σάββας "Αγιος· τυπικόν λαύρας 'Αγ. Σάββα 

έν 'Ιερουσαλήμ *43. 
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Σάββας Άσιδηνός, σεβαστοκράτωρ *86 234. 

Σάββας ήγούμ. μονής Πάτμου- βλ. Σάββας 

μοναχός κτλ. 

Σάββας μοναχός της μονής Στύλου (1079) *22 

*23. 

Σάββας μοναχός, μαθητής οσίου Χρ., οικονό

μος τής μονής Πάτμου καί είτα ηγούμενος 

*17 *18 *19 *34 *46 *57 *59κέ. *79· -

διαθήκη (post 1119, ante 1127/8) »20 

*20σημ.2 *34σημ.6 *45. 

Σάββας σεβαστός (ή Σεβαστός;) *88. 

σαββατοκυριακόν Εύαγγέλιον *80. 

Σαγγάριος, ποτ. *106. 

σακελλάριος (έκκλ. )· βλ. Λέων πρεσβύτερος 

καί — 

σακελλάριοι (βασιλ. ) 1 S 9 2,, 3 5 0 5 7 7 66 4 348. 

σακελλάριος μέγας· βλ. σέκρετον — 

σακέλλη (βασιλική)' οι επί τής ημετέρας σα-

κέλλης 2j7 3 5 1 5 7 , 6e g· ό επί τής (βασιλ. ) 

σακέλλης 48Δ2 4 7 49Β2 8 β 350. Πρβλ. έπί — 

καί σέκρετον. 

σακελλίων *131σημ.1. 

σακκούλια (προς φύλαξιν εγγράφων) *29σημ.1 

*80 *120 *128 20 52. 

σάκραι 322. 

Σαλαδϊνος *70σημ.4. 

Σαλαμίς, νήσος *85. 

Σάμος *50 *51σημ.4 *70 * 8 1 *85 *88 »115-

— πράκτορες *10 *12 19β.9 193(σχ.2) 

2018.4j 204 (βλ. Πηγονίτης) · — σ τ ρ α τ η γ ό ς 

καί προνοητής, βλ. Ευστάθιος Χαρσιανί-

της· μετόχιον μονής Πάτμου έν Σάμω 

164. 

Σαμψοΰς 234. 

Σαμψών (τοϋ — ) , πόλις καί λιμήν έν Μ. 'Ασία 

*86 *90 248 233 234 234(σχ. 5)· - ε π ί 

σκεψις 230 256- - χ ώ ρ α 294. 

σανδάλιον 2022· σανδάλια μονής Πάτμου 33 

285 363.4.6.8.1 7 303 403.6· — έξκουσατα 

33 6. Πρβλ. πλοϊα. 

σανίδων πρίσις 2 9 5 β 8 658· 

Σαρακηνοί *69σημ.2 *75κέ. 1 4 7 6ä9. 

σαρακοστή *48. 

Σαρατζάμπεης, βεζύρης 323σημ.1. 

Σαργατας, ό διενεργών έν τη χώρα τών Πα

λατιών 395.1 0 302. 

Σάρδεις 230· Σάρδεων 'Ανδρόνικος 307 309. 

Σγουρός· βλ. Λέων — 

σεβαστοκράτωρ- βλ. 'Ιωάννης Δούκας Βατα

τζής, Σάββας Άσιδηνός. 

σεβαστός 79 88 111 222 5 306· πρβλ. 'Ανδρό

νικος Καματηρός, Βασίλειος Μετρητόπου-

λος, Δημήτριος Τορνίκης, Εύμάθιος Φιλο-

κάλης, Θεόδωρος Ειρηνικός, Κωνσταντί

νος —, Μιχαήλ Βελισσαριώτης, Σάββας —· 

πανσέβαστος σεβαστός 306, πρβλ. Εύμά-

Οιος Φιλοκάλης, Κωνσταντίνος Τζυράπης, 

Κωνσταντίνος Χαδηνός. 

Σεβαστός (έπώνυμον;), βλ. Κωνσταντίνος—, 

Σάββας — 

σέκρετα 1 8 . 2 1 192 2 49 (σχ. 6) 49Α2β0· δωρεά 

σεκρέτων εις πρόσωπα τής αυλής 36(σχ. 

3 ) ' καταστρώσεις έγγραφων εις σέκρετα 

22 (σχ. 9) 22^· σεκρετικά χαρτία *129σημ. 

4 6κη' 66 330· σεκρέτων χαρτία 46Α333 

48Α1 9 2 49Α2β4 (βλ. καί χαρτία)' σεκρετι-

καί άρκυες 6λβ'· σεκρετική ευρεσιλογία (καί 

συζήτησις) 11 5

- (καί γλωσσαλγία) 5 5 8 628

-

σεκρετική συζήτησις 6κα'. 

— ό λογοθέτης τών σεκρέτων 11 4 0 85 110 

287 49Α268 347· 6 προκαθήμενος τών σεκρέ

των 102Β· ό προεστώς τών σεκρέτων 22^. 

— ε υ α γ ή 18^3 192β· μέγας λογαριαστής 

τών ευαγών σεκρέτων 184 3 8 1926

- οικονόμος 

των εύαγων οΐκων της 'Ανατολής *129σημ.4. 

σέκρετον τής βασιλ. σ α κ έ λ λ η ς 64 65 

1SW 192 β 336 337 48Δ2 4 0.2 4 7.2 4 8.2 4 9.2 5 0.2 5, 

34ο, 49±>2 7 4.2 8 β.2 8 7.2 8 8.2 8 9.2 9 9.29ι 348. 

— τοϋ β ε σ τ ι α ρ ί ο υ 111 18^, 1927 20Μ . 

— τοϋ γ ε ν ι κ ο ΰ 88 92 93 94 11 6 5 111 

(σχ. 14) 327 328 46Β1>12· τοϋ γ ε ν ι κ ο ΰ 

λ ο γ ο θ ε σ ί ο υ 28 64 65 7 4 6 70 46ΒΜ. 

14-15 336 337 3 3 8 48Β2 0 7.2 1 7.2 1 8.2 1 9.2 2ο·22ΐ·22 

223-224-225 3 4 3 4 9 1 292·3Οβ·3Ο7·308·809 3 4 8 κ ε . 

- τ ο ϋ Έ ß δ ό μ ο υ 32 412 35(σχ. 3) 49. 

— τής θ α λ ά σ σ η ς *64 *77 *123 *125 

*127 75 92 93 94 11 6 β 109 110 111 111 (σχ. 

14) 216 228. 

— τών Μ α γ γ ά ν ω ν 36(σχ. 3) 49. 

— τοϋ μ ε γ. λ ο γ α ρ ι α σ τ ο ϋ *133 79 

92 93 94 98 1035 11 5 2 111 (σχ. 14) 12,.» 

18436 1^24 2 0 6 4 2129 22 2 5 . 

— τοϋ μ ε γ. σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ 92 93 
94 11 S 8 111 112. 
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— τοϋ Μ υ ρ ε λ α ί ο υ *125 36 (σχ. 3 ) 

W « - M - 6 7 4 2 4 9 49 (σχ. 6) 50^ 51 47VR. 

8·»-12·13·15·17·18·19-20·21·22 ^ΟΟ θ4 /' εν Τω σε-
κρέτω τοϋ οίκου μου τοϋ Μυρελαίου 4712" 

ό εκπροσωπών έν τω οίκω τοϋ Μυρελαίου 

471 7 335. 

— τών ο ί κ ε ι α κ ώ ν 2 2 2 2 ( σ χ . 9) 23 

3 β β 28 4 4 3 32 49 50 64 65 79 98 1037 192 5 

2'26 3 2 7 3 2 8 46Α326.335·336·337·338 ΟΟΌ ΟΟ1 

4 8 Λ 1 8 3 . 1 9 7 . 1 9 8 . 1 0 9 . 2 0 0 . 2 0 2 . 2 0 3 . 2 0 5 · 2 0 β 34- . 4 9 Α 2 5 3 

267·268·269·271·272 3 4 / κ ε . 

— τοϋ σ τ ρ α τ ι ω τ . λ ο γ ο θ ε σ ί ο υ 6 4 

ΟΟ 3 3 6 3 3 7 4 8 1 226'235·23β·237·238·239· ^ * 0 

4'^310·324·325 3 4 8 . 

σεκρετικοί (ο'ι) 46Α334 471 β 48Α194 49Α265 

349. 

σέκρετον μέγα (τοϋ Πατριαρχείου Κ/λεως) *46. 

Σελαγίτης· βλ. 'Ιωάννης — 

Σελτζούκοι' βλ. Τοΰρκοι. 

Σενο:χηρείμ (οικογένεια) 132' βλ. "Αγγελος —, 

Μιχαήλ — 

Σερβλίας· βλ. Θεόδωρος —, 'Ιωάννης —. 

Σέργιος ό Έξαμιλίτης, πρωτοπρόεδρος καί 

λ3γοθέτης τών σεκρέτων 347. 

σημαομάρτυρον γράμμα *127 139. 

σημκίωμα 52 β 42 43' — άρχιερατικόν 20Μ 

203· — πατριαρχικόν *7 *46· — συνοδικόν 

*66" — χαρτοφυλακικόν *65. 

σημειώματα έπί τών εγγράφων (επικυρώσεις, 

καταστρώσεις κτλ.)· — έ π ί τής πρόσθιας 

βψεως *131σημ.11 *132 *133 *134 15 19 

87 90 93κέ. 116 196 201 305(πρβλ. recto)· 

— έπί τής οπίσθιας βψεως (έπί τοϋ νώτου) 

*122 *127 *128κέ. 23 28κέ. 72 78σημ.1 

79 80 84 103 109 116 124 264 330 (πρβλ. 

verso). Βλ. καί επικυρώσεις, επισημάνσεις, 

καταστρώσεις, κολλήματα. 

σιγίλλια πατριαρχικά' βλ. πατριαρχικά ·— 

σιγίλλιον 3 2 42 52 63" χρυσόβουλλον — 22 8 δ ^ . ^ 

12,5X5 ϊ332·39 1̂ ΐ4·25·3ΐ' χρ«σ°βουλλον — καί 
χρυσόβουλλος λόγος 19κέ.· πρόσταγμα σι-

γ-ιλλ.ίου τόπον επέχον 191 5 20. 

σιγιλλιώδης απογραφική άποκατάστασις 160 

141 143' σιγιλλιώδες υπόμνημα 266. 

σιδήρου ή καρφοπετάλων δόσις 649. 

Σικελία, Σικελοί *14 *69κέ. Πρβλ. Νορμανδοί. 

Σιλιγόπουλος, προσκαθήμενος Γ21. 

51 

401 

Σινά (ορός, μονή —) *36 *118. 

σιτάρκησις κάστρων 3 ^ 642. 

σιταρκίας κεφάλαιον Β 3 6 Γ43. 

σιτηρέσιον *62 212. 

σιτοπομπία *107. 

σίτος Α27· σίτου έξώνησις 14 3 28 5 6 7 6δ 5 ' μόδιοι 

σίτου *61 *62 817.24.27 21 3. 4 223.10·20·2ΐ- σ ί " ο υ 

ποσότης 22„· σίτου τύπωσις 2016" σίτος 

προς το άλίθεσθαι καί άρτους γίνεσθαι 1Μ-5$ 

σίτος έκ τοϋ άκροστίχου τής Κρήτης χο

ρηγούμενος εις τήν μονήν Πάτμου, βλ. 

Κρήτη. 

Σίφνος *115. 

σκάλα, σκάλαι *90 *94 *95 228(σχ. 3) 229 

233· ο'ι τάς σκάλας κρατούντες 243.7 3 6 u 

288(σχ. 2)· —Εφέσου 247 233 234· — Πα

λατιών 24, 233· — Στροβίλου 24, 233 234. 

σκαλιατικόν *94 23 8 332.6 361 2 41 6 . 

Σκαλομήνης 178(κριτ. ύπόμν.). 

σκεύη 'ιερά (μονής Πάτμου) *79κέ. *83 4 109. 

σκευοφυλάκιον (μονής Πάτμου) *40. 

Σκηνούρης· βλ. Αρσένιος — 

σκήπτρον 285. 

Σκιάθος *99. 

Σκόπελος *99. 

Σκορδίλη οικογένεια 213' βλ. καί Κωνσταντί

νος — 

Σκυριώτης' βλ. Θεόδωρος — 

Σμύρνη *86 *90 *106 *115 23 5 227 228(σχ. 

8) 229 234" —εμίρης, βλ. Τζαχας· — κ ά 

στρον 10· — μητρόπολις 123. 

σολέμνιον 23 3 1 4. 1 8. 1 9 29 (σχ. 4) 30(σχ. 5) 95 

222· πρβλ. νομίσματα. 

Σουμν(. . . ) ' βλ. 'Ιωάννης — 

Σοφία τοϋ Χηναδίτου Γ^. 

Σπαγγόπουλος· βλ. 'Ιωάννης — 

σπέρματα- οσπρίων καί παντοίων σπερμάτων 

έξώνησις 14 3 2 8 3 4 0 5 6 8 65C Α28. 

Σπονδύλης' βλ. Θεόδωρος — 

Σπονδών ή Σφοντών μονή" βλ. μονή — 

σπόρος- ζευγάριον βοϊκον μετά τοϋ σπόρου αΰ-

τοΰ κτλ. *68. 

Στάδια (Μ. Ασίας) *105. 

Σταμάτης, πάροικος Γ1 9. 

στασίδην ( =ίστάμενος) 6Ββ 4 68(σχ. 15). 

στάσις" — αότοδέσποτος 242' — υποστατική 

241' προεδρίαις καί στάσεσι 38,. 



402 ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΤΡΕΤΗΡΙΟΝ 

σταυρός" σειρά ή σύμπλεγμα σταυρών έπί τών 

κολλημάτων εγγράφου *131 *133σημ.2 23 

196 2037 2 1 1 7 . Μ 207· — εις συμπλήρωσιν 

κενοΰ 8 - 9 . 

σταυροπηγιακή (μονή ) ή σταυροπήγιον *64 

68(σχ. 12)· — ή μονή Πάτμου 202. 

Σταυρουπόλεως Φιλόθεος *109. 

Σταυροφορίαι, Σταυροφόροι *70κέ. 227. 

στεγονομικά οικήματα *28. 

στέμμα 285. 

Στενά (Κπόλεως) *48. 

στέργον (τό στέργον καί έδραιωμένον) 324· 

(τό — καί ένεργόν) 369" (τό — καί άμετά-

τρεπτον) 404. 

Στέφανος Ρωμανικός, βασιλ. νοτάριος [τών οί-

κειακών] 48Α204. 

Στηθατος· βλ. Νικόλαος — 

στήλη· (βοϋλλα χρυσή έχουσα έν τω ένί μέρει 

τόν Χριστόν. . ., θατέρω δε την στήλην τοϋ 

βασιλέως ύπογεγραμμένην ) 130(κριτ. ύ

πόμν. ). 

Στιχεροκαθ'ισματα *88. 

στίχοι 262· πρβλ. βιολογία. 

στόλος βυζαντινός *53 *75σημ.2 *113. 

Στομάτου ( τά — ) 249" Στομάτων έποι

κοι 293.5 255(σχ. 3)· Στοματιανοί 3014 

213σημ1. 

σ τ ρ α β ο ξ υ λ ή 7 2 2 8 7 1 1 2 5 . 

Στραβορωμανός- βλ. Ιωάννης —, Μανουήλ — 

στρατεία *34σημ.1 *36κέ. 3 3 6 49A2äe. 
στρατευόμενοι 302. 

στρατευταί 2 Μ 3 Μ 5 Μ 6 5 9 . 

στρατηγοί 14Β 2 η . 2 0 3 ^ 5 7 0 . Μ 64 1.6 0.5 9 73 1 95· 

στρατηγός Κιβυρραιωτών, βλ. Κωνσταντί

νος Καβαλλούρης- στρατηγός Σάμου, βλ. 

Ευστάθιος Χαρσιανίτης. 

Στρατηγόπουλος· βλ. Μιχαήλ —· 

στρατιά 65 1

- στρατιών έξόπλισις 141. 

στρατιώται Α30" στρατιωτών εκβολή 2 1 0 5 6 9

-

στρατιωτών έξόπλισις 3 4 2 6Μ· οι προνοίας 

έχοντες στρατιώται 25^ 230 239 240 (σχ. 

5)· ο'ι προνοιαστικώς κατά τόν αυτόν τόπον 

οίκοΰντες στρατιώται 2621" τους στρατιώτας 

καί λοιπούς χωρίτας *42. 

στρατιωτικά τελέσματα 305. 

Στρατιωτικός· δια . . . [Στρα]τιωτικοΰ 98 103g. 

στρατιωτικός λογοθέτης" βλ. λογοθέτης — 

στρατιωτικοϋ λογοοεσίου σέκρετον βλ. σέ

κρετον — 

στρατοκαλόγηρος *10σημ.1. 

στρατός 14 3 338. 

Στροβηλαίας μονή· βλ. μονή — 

Στρόβιλος *5 *16 *19 *24σημ.1 *27 *28κέ. 

*36 *51 *90 *105 *113 *120 21 (σχ. 4) 164-

μονή 'Αρσενίου Σκηνούρη εις Στρόβιλον, 

βλ. μονή —• μονή Καβαλλούρη εις Στρόβι

λον, βλ, μονή —. 

Στρούμιτζα *72. 

Στρυφνός' βλ. Μιχαήλ — 

Στρώμνιτσα *72. 

Στύλου μονή· βλ. μονή — 

στυππεϊον *98. 

συγγενικά δίκαια 2ιζ'. 

συγκατελογίσθη 269- πρβλ. λογίζομαι. 

συζήτησις 115.16.36 9η 11 2 2 14S2 261 8 415.9· 

— δημοσιακή 2 3 H 332.5

- —σεκρετική 6κα'. 

Πρβλ. προσυζήτησις. 

συκαμινέαι Γ25. 

συλλήπτωρ 6ιζ' 738 113 9. 

συμβασιλεύς 279' βλ. καί 'Ανδρόνικος Β'. 

Συμεών πτρχ. ό Τραπεζούντιος· — σιγίλλιον 

(έτ. 1470) 263. 

Συμεών, μτρπ. Μιλήτου, ΰπέρτιμος καί πρόε

δρος Μυλάσου 230σημ.1. 
Συμεών, πάροικος Γ1 9. 

Σύμη *112. 

συμπάθεια (τελεσμάτων) 21 2 1 37 (σχ. 5). 

συμπαθώ' συμπαθεί ή βασιλεία μου 831. 

συμπεριωρίσθη 269' πρβλ. περιορισμός. 

συμποσούμενος 1447. 

σύμφημος μαρτυρία 3013. 

σύναψις" κατά τάς συνάψεις εκάστης μεμβράδος 

28" πρβλ. δέσις καί κόλλαι. 

συνδοσία, συνδοσίαι *67 101β 202 0 203 49Α26β. 

συνεισφορά δημοσιακή 18434. 

Συνέκδημος Ίεροκλέους· βλ. Ίεροκλέους — 

συνήθεια l ^ 4 l r 2 1 l l j , 32 38 (σχ. 6) 156 159 

162 35β· (έκπαλαι — ) 35j.0 284 (σχ. 4)· 

αποκοπή πάκτου ή συνήθειας κτλ. *48σημ.1. 

συνήθως (έπιστώθη) 8Μ. 

Σύνοδος· —Χαλκηδόνος (έτ. 451) 21 (σχ. 5)· 

— ετ. 1166 (ό πατήρ μου μείζων μου εστί) 

77. 

συντρίβω (αδικώ καί — ) 2021. 
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συνωνάριοι 2^ 5 8 4 66 0. 

συνωνή 1S 8 3 3 β 6m Ίη 87 101β 11 2 5 110(σχ. 6) 

AU .M 156 162. 

Συρία *53 *74 *75 *75σημ.2 *100. 

συρματηρός *111. 

σφάγια και σφαγεία μονής Πάτμου *68. 

σφακτά (τά) *68. 

Σφονδύλης· βλ. Κωνσταντίνος — 

Σφοντών μονή *102' βλ. μονή Σπονδών. 

σφραγίζω- (σφραγΐδι έσφραγίσαμεν) 28. 

σφραγίς· — βασιλική δίπτυχος 1342 122' είχε 

τήν δια κηροΰ συνήθη σφραγίδα 18434 19^ 

2ΙΪ53 21 2 8 222 4 340(κριτ. ύπόμν.)· ή διά κη

ροΰ σφραγίς τω βουλλωτηρίω τής άγιας η

μών δεσποίνης ["Αννης της Δαλασσηνής] 

47,β 49Α286· —κηρίνη 287· —μολύβδινη 

2S8. Λί σ φ ζ ό μ ε ν α ι σφραγίδες τών 

ένταΰθα εκδιδομένων έγγραφων: — Χρι-

στοδούλου (μολύβδινη) *34σημ.2 *35 - — τοϋ 

υπ5 άρ. 7 χρυσοβούλλου (χρυσή) 69κέ.· — 

Θεοδώρας, συζ. Μιχαήλ ΙΓ (μολύβδινη) 

*126 279 285· — Δημητρίου Παλαιολόγου 

(κηρίνη) *126 320 322" αποτύπωμα σφρα-

γϊδος μονής Πάτμου 134. Μ ν η μ ο ν ε ύ α 

μ ε ν α ι σφραγίδες αξιωματούχων (μολυ-

βδόβουλλα): Βασιλείου Βελισσαριώτου 112· 

— Βασιλείου Πεκούλη 194· — Γεοιργίου 

Πλευρή *128· —'Ιωάννου Άλυάτου 111· 

—'Ιωάννου Άλωποΰ 194" — μητροπολίτου 

Εφέσου 118. 

Σφραντζής 97. 

σχήμα κοσμικόν 6λδ'. 

Σχηματολόγιον (τίτλος βιβλίου) *81 *88. 

σχίσμα Άρσενιατών *103 280. 

σχολή (προσταγμάτων) 11Χ" πρβλ. σχολάζω. 

σχολάζω (σχολάσαι τάς βασιλικάς προστάξεις) 

225.1 8 Πρβλ. άπρακτώ. 

σχολών δομέστικοί" βλ. δομέστικοι. 

Σωζόπολις *107. 

σωματφα βιβλία *80κέ. *88" πρβλ. βιβλία. 

Σωτήρος Χρίστου μονή καί μετόχιον έν Κω, βλ. 

μονή — 

Τ 

ταβουλλάριος Περάματος *57. 

ταγματικοί άρχοντες 638. 

403 

Τακτικόν Λέοντος ζ ' 36(σχ. 3). 

Τακτικόν Οΐκονομίδη 240. 

ταμεϊον τοϋ Φύλακος· ο'ι έπί τοϋ θείου ημών 

ταμείου τοϋ Φύλακος 2j9 3 5 3 5 7 9 66β. 

ταξατίων 152" ταξατιών 3 3 7. 

ταξιάρχαι 22 1 5 8 1 6m. 

Τάταροι *91. 

ταώνων αγορά 645· — παροχή Α29. 

τέλεσμα (=τέλος) 37(σχ.5) 96 214 3020· τελέ-

σματα Γ 3 β 212i· — δημοσιακά 305" — στρα

τιωτικά 305" τελεσμάτων βάρη 306. 

τέλος *89σημ.1 4ι6.17 5 4 0 1018 32 37 (σχ. 5) 

21 1 4 250 269 342.5 281 (σχ. 2) 41 1 4 4713· 

τέλη 301 7 47β" — δεκατείας *63" — δημό

σια ή δημοσιακά 6κ'·κη' 184 2 0 21 7 214 

48Α187 49Α25β· τέλη καί βάρη *33σημ.3 66. 

Πρβλ. άλατοτέλος, ξενοτέλος, τελέσματα. 

τελώ 41β 124 Α12 4 I U 4514· — νομισματικώς 213. 

Τεμένια ή Τεμένιον, προάστιον έν Λέρω, κτή-

σις μονής Πάτμου *96 40κέ. 53 1 52 (σχ. 13) 

1440 151 9 1743 Α16· (τοϋ ΜενίουΙ) Β19" (τών 

Μενίων!) Γ27· 179 185 184 2 4 193 246 46Α33„ 

474. Πρβλ. Παρθένιον. 

τέμπλον μονής Πάτμου *40" πρβλ. Πάτμος. 

τέρμων (αντί ζέρμων) *70σημ.3. 

τέταρτον νομίσματος 415.16· τά δύο τέταρτα, τα 

έξ δηλαδή μιλιαρήσια 41 7. 

Τετράηχος (τίτλος βιβλίου) *89. 

Τετραβάγγελον *80. 

Τζαγγαρίνης' βλ. Γεώργιος — 

Τζανής" βλ. Ντζιανής. 

Τζάνζης Νικόλαος" βλ. Νικόλαος — 

Τζαούσιος" βλ. Γεώργιος Μελισσηνός. 

τζαούσιος 96. 

Τζαχας, εμίρης Σμύρνης *50κέ. 68. 

Τζιβηλέας, "ιερεύς Σάμιος *89. 

Τζυράκης Νικόλαος" βλ. Κωνσταντίνος Τζυ-

ράπης. 

Τζυράπης" βλ. Κωνσταντίνος - -

Τήνος *100. 
τηρώ (τηρήσαι τήν ΟπόΟεσιν) 30 7 . 

Τιβεριάδος άρχιερεύς *73. 

Τιβεριούπολις *72. 

τίμιον ξύλον *80. 

τίμιος" τιμία καί προσκυνητή βασιλική λύσις 

18423· τίμιον καί προσκυνητόν πιττάκιον 

46A32a 46Β! 48Αι83 48Γ2 2 β 48Δ2 4 0 49Α253 
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49Β274· τίμιον καί προσκυνητόν πρόσταγμα 

198· 
Τιμίου Προδρόμου μονή, έν Στροβίλω" βλ. 

μονή Καβαλλούρη. 

τιμιώτατος" — μοναχός 8!.14 108 225 473.5 

49Α266" — καθηγούμενος 3 1 u 32g. 

τοιχογραφίαι Πάτμου 110· πρβλ. Πάτμος. 

τοξοτών έξόπλισις 14 1 3 4 1 5 6 6 6^. 

τοπικοί Α25 Β^ Γ3Β" — άνθρωποι 3013. 

τοπικώς" (τών απαιτουμένων έκεΐσε τοπικώς 

συνήθων απαιτήσεων ) Β 3 5 Γ4 2 307 45 7 324. 

τόπιον (φορολογ. μονάς) 37" πρβλ. τόπος. 

τόπων ή τόπια *28 31 32 4!4.22 36 (σχ. 4) 

1318·21·24·33·40 Λ ι 0 Β Μ Γ 3 0 . 

τόπος (φορολογ. μονάς) 37" πρβλ. τόπιον. 

τοποτηρηταί 213.2S 3 t a 5 7 2 . Μ 6 6 0 731. 

Τορνίκη μονή· βλ. μονή — 

Τορνίκης (οικογένεια) 96' βλ. Δημήτριος —, 

Κωνσταντίνος —. 

τουρκικά έγγραφα εις άρχεϊον Πάτμου *114 

*119. 

Τοΰρκοι (Σελτζούκοι, Τουρκομάνοι, 'Οθωμα

νοί κλπ. )" έπιδρομαί καί έξάπλωσις αυτών 

εις Παλαιστίνην, είτα εις Μ. Άσίαν, νήσους 

Αιγαίου κτλ. *6 *9 *10 *13 *15 *17 *21 

*25 *30 *38 *49κέ. *53 *57 *86 *92κέ. 

*104 *105κέ. *107σημ.7 *110κέ. 35 (σχ. 

2) 39(σχ. 12) 53 54 139 143 150 164 283 

294 295" επιδρομή Τ. εις Πάτμον (1093) 

*38· υποταγή Πάτμου εις Τ. *110 κέ. Πρβλ. 

"Αγαρ απόγονοι, Άγαρηνοί, Πέρσαι. 

Τουρκομάνοι- βλ. Τοΰρκοι. 

τουρμάρχαι 22 1 3 1 β 5 8 1 6 6 0 732. 

Τραγαϊαι νήσοι ή Τραγία ή Τραγίων νήσος 

(σημ. Γαϊδουρονήσι) *121 52. 

τράπεζα μονής Πάτμου *40. 

τραπεζάριος (μονής) *43. 

Τραπεζοΰς *25 *49. 

Τράφος39 4 . 7301(σχ. 1). 

τραχέα1 βλ. νομίσματα — 

Τραχεία (Μ. Ασίας) *105. 

τριήρης *73. 

τρικέφαλα- βλ. νομίσματα — 

Τρινακρία ( —ή Σικελία) *69. 

τρισάγιον (τό) 1912. 

τρισαοίδιμος 2014-

τρισμακάριστος 242. 

Τρίστομον 255 (σχ. 3). 

Τριφυλλ(.)ς· βλ. Κωνσταντίνος — 

τρόπω άμετόχω 423

- πρβλ. άμετόχως. 

Τροχαλέαι, χωράφιον έν Λήμνω 145 Α40 Β,, 

Τσεσμε 228. 

Τυπικά μονών (Τυπικόν ή Τυπική Διάταξι: 

κλπ.) *4 *4σημ.3 *29 *80 *118 21 (σχ. 5) 

22(σχ.6) 54· —Λαύρας Ά γ . Σάββα Ι ε 

ροσολύμων *43" —Άγ. "Ορους 28· — ή 

Διάταξις Άτταλειάτου 21· — μονής Καβαλ

λούρη, έν Στροβίλω 2ιε' 16· — μονής Κα-

στριανών (Θεοτόκου), ιδρυθείσης ύπό οσίου 

Χρ. 4 2 5 32- — μονής Κεχαριτωμένης *80 

σημ. 2· — μονής Μάμαντος 77" — μονής 

Παντοκράτορος 84· —μονής Πάτμου 631 

(πρβλ. Ύποτύπωσις). 

τυπώ, τυποΰμαι· ή βασιλεία μου τυποΐ καί 

κυροΐ 114 0" χρυσόβουλλον σιγίλλιον τυποΰν 

δίδοσθαι τούτοις σίτου μεν μοδίους τριακό

σιους, νομίσματα δέ εΐκοσιτέσσαρα 817" έτυ-

πώθησαν ήμϊν λίτραι τρικέφαλοι δύο 21„' 

τοις μοναχοίς. . . έτυπώθησαν. . . καί παρ* 

αυτής τής βασιλείας μου σίτου μόδιοι επτα

κόσιοι 222" τυπωθήναι *62 8^ 226.7.10" τυ-

πωθέντα (τά) 82 2 228· τυπωθεϊσαι (δόσεις) 

25 5 ' τόν τυπωθέντα αύτοϊς σΐτον 224" τυ-

πωθησόμενα 22," τα προτυπωθένχα 8 2 3 2214. 

τυπώσεις (σίτου καί νομισμάτων) 2015. 

τυρίων έκδανεισμός 663. 

Υ 

ύδατόσημα (filigranes) *103σημ.5 317 319 

320. 

υδρόμυλων (χειμερινός) 165 Α37 Β , ^ Γ1 0.2 9 

193σημ.1. Πρβλ. μύλων. 

υιός τής βροντής 2010. 

ύλογραφική εικών *47. 

ύπατος 49Β2 9 1 350' πρβλ. Κωνσταντίνος Προ-

μουνδηνός. 

ύπεκστήναι (τη καθ' υμάς μονή) 21 2 6 . 

ύπεξαίρεσις 21 2 7 . 

ύπεραπαίτησις 38 (σχ. 6). 

υπεροχή· οι έν υπεροχή άρχοντες 1 4 5 2 1 0 3 4 3 

659· ο'ι έν ΰπεροχαΐς 5 7 0. 

ΰπέρπυρα *48 86 1024 144 4 1 u . Βλ. καί νομί

σματα. 
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ύπέρτιμος 12,6 118 123 44j 319" βλ. καί πανυ-

πέρτιμος. 

υπηρεσία 1210. 
ύπηρέτησις *69. 

ύπηρι:τοΰντες (τινί) 127. 

ύπογραμματεύων 88. 

υποδοχή καί κάθισμα τών έν υπεροχή αρχόντων 

65S" πρβλ. κάθισμα. 

ύπόθεσις 307. 

ΰποκρατώ" τών υποκρατησάντων ταϋτα αύτη 

22.2J· ύποκρατηθήναι 2219" ύποκεκράτητο 

(ό σίτος) 223σημ.1 . 

ύπομιμνήσκω" ύπεμνήσατε 34J.," ΰπέμνησεν 

444" πρβλ. ύπόμνησις. 

υπόμνημα" — πατριαρχικόν *7 *23" — σιγιλ-

λιώδες 266. 

ύπόμνησις (ή δέησις) *127 2O33.38.43.5e 21 6 . 3 0 

49Α258" πρβλ. ύπομιμνήσκω. 

ύπομνηστικόν (οσίου Χρ. προς τόν πατρ/χην) 

*26. 

ύπόπωτα (έσωθύρια) 45ι3· πρβλ. περιβόλια. 

ύποσημαίνομαι (τό •ημετερον ευσεβές καί θεο-

πρόβλητον ύπεσημήνατο κράτος) lgg 22 9 

3 ί9 448 5 8 8 6 7 1 742 94 1 102 8 11 4 8 145 8 1541 

178 9 Α ω Β 4 9 Γ57· ύποσημαίνεσθαι 239. 

ύποσημάνσεις (αϊ δι' ερυθρών βασιλικαί — ) 239. 

υποστατικά 1427 179 253·ι2· υποστατική στά-

σις 241. 

ύποτελεσταί 193. 

'Τποτύπωσις οσίου Χρ., βλ. Χριστόδουλος. 

υπουργώ *41. 

υποχείριος *41. 

Φ 

Φαρμακός (σημ. Φαρμακοΰσα), νήσος 42 5ιβ 

43 51 (σχ. 12) 52 Α ι 7 479 328. 

φασιανών αγορά 645" — παροχή A ĝ. 

Φερνιτζιώτης· βλ. Γρηγόριος — 

Φιλο,δέλφεια (Μ. 'Ασίας) *86 *106 229· — αρ

χιεπίσκοπος, βλ. Μακάριος Χρυσοκέφαλος" 

— μητροπολίτης, βλ. 'Ιωακείμ. 

Φιλανθρωπηνοί 132· βλ. 'Αλέξιος — 

Φιλάνθρωπου μονή· βλ. μονή — 

Φιλόθεου Κλητορολόγιον 216. 

Φιλοκάλης· βλ. Εύμάθιος — 

Φίλιππος Αύγουστος, Γαλλίας *70σημ.5 *70 

σημ.7 *71 *77έκ. 

Φιλόθεος Σταυρουπόλεως *109. 

φιλοσοφία *46. 

φιλοσοφώ" τοϊς φιλοσοφοΰσι τά πνευματικά καί 

μετάρσια 15ιγ'. 

φιλοτίμημα 8Μ. 

φιλοτιμία 3 1 0 1445. 

φιλοτιμούμαι" ή τοιαύτη. . . έκχώρησις. . . δια 

τοϋ προεκτεθέντος χρυσοβούλλου. . . πεφι-

λοτίμηται 8,̂ · δωρεαϊς διαφόροις. . . πεφι-

λοτιμήμεθα 2016. Πρβλ. έπιφιλοτιμοΰμαι, 

προσεπιφΛοτιμοΰμαι. 

Φοινίκη *74. 

φορβάδων αγορά 2 5 3 Μ 5 6 5 6«" — παροχή Α28" 

φορβαδίων αγορά 14 0. 

φόροι έγγειοι 348. 

φορολογήματα δημόσια *62 203σημ.2 212. 

φορολογικαί άπαλλαγαί *33 *133" — πλοίων 

μονής Πάτμου *63κέ. 

φοροτεχνικά εγχειρίδια *117σημ.2. 

φόρτος (πλοίου) 238. 

φοσσάτου (ή φοσσάτων) διατροφή 1 4 8 212 

3 4 4 5 7 1 658. 

φουρναρεϊον 53. 

Φράγκοι *69κέ. *79κέ. *113 639" Φράγκων 

μιτατον 147. 

φραγγιατικόν 640. 

φραγγομιτατον 649. 

Φραγγόπουλος" βλ. Κωνσταντίνος — 

φραγεατικόν 649. 

Φρειδερίκος Βαρβαρόσσας *70σημ.5 76. 

φροντιστήριον ( =μονή) *29 *43. 6κα'. 

Φρυγία *93σημ.4. 

Φύγελα (μετόχια καί κτήσεις τής μονής Πάτμου 

παρά τά Φύγελα, κλπ.) *67 *87 *88 *90 

*95κέ. *106 *124 *127 67 1442 117(σχ. 2) 

133 152 1 174β 150 234 242" Φυγέλων έμ-

πόριον (=λιμήν) 12! 113 114 117(σχ. 2) 

23 6 228. 

Φύλακος ταμεΐον βλ. ταμεΐον — 

Φώκαια (Μ. 'Ασίας) *50. 

Φωκάς" βλ. Θεόδατος — 

φωταγωγεϊσθαι 54. 

φωταγωγία 54 2 1 Μ 214. 

φωταψία 5^ 42 54 (σχ. 16). 

Χ 

Χαδηνός" βλ. Κωνσταντίνος — 

http://2O33.38.43.5e
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Χάλδος πατρίκιος 54. 

Χαλκηδόνος Σύνοδος (έτ. 451) 21 (σχ. 5). 

Χαλκίς *55σημ.1" πρβλ. Εύβοια. 

Χαλκούτζης 349" βλ. καί Βασίλειος —, Θω

μάς —, Νικόλαος —· 

Χανιά (Κρήτης) *97 214. 

Χάντακος κάστρον 82 7 81 87 (σχ. 6). 

χαρβιών κτίσις 5 β 9 65 7. 

Χαρδάμιον, έν Κώ 39. 

χαριστικάριος *7 *48 *56 *56σημ.2. 

χαριστική *7σημ.4 *56σημ.2 21(σχ.5) 36 

(σχ. 3). 
Χαρσιανίτης" βλ. Ευστάθιος — 

χαρτουλάρωι 22 0 3U 5 8 0 6 6 7 350" — τοϋ δ ρ ό -

μ ο υ 2a! 3 4 6 5 8 1 6β 0 6β1" — τοϋ δ ρ ό μ ο υ 

καί τών θε μ ά τ ω ν 22 1 5 8 1 66 1 ' — τοϋ σεκρέ

του τοϋ γ ε ν ι κ ο ύ λογοθεσίου 48Β221. 

225 (πρβλ. 'Ιωάννης Πολύευκτος, Λέων 

Σγουρός, Σ. . .)" —τοϋ σεκρέτου τοϋ Μ υ 

ρ ε λ α ί ο υ 47^ (πρβλ. Λέων πραιπόσιτος)' 

— τοϋ σεκρέτου τοϋ σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ 

λογοθεσίου 48^^^.^.^ 49Δ3 2 4.3 2 6 (πρβλ. 

'Αναστάσιος Ματζούκης, Βασίλειος Πε-

κούλης, Νικόλαος 'Αβου ( . . . ) , Νικόλαος 

'Ακροπολίτης, Νικόλαος Χαλκούτζης). 

— μ έ γ α ς 350· — τοϋ γ ε ν ι κ ο ΰ λο

γοθεσίου 48Β2ι7.220.223 49Γ 3 0 8. 3 0 9 (πρβλ. Θω

μάς Χαλκούτζης, Κωνσταντίνος Μυτιλη

ναίος, Κωνσταντίνος Σφονδύλης, Κωνσταν

τίνος Τριφυλλ(. )ς, Λέων Έξαμιλίτης, Λέων 

Καράμαλλος)· — τοϋ Μ υ ρ ε λ α ί ο υ 4721 

(πρβλ. Νικόλαος Μαδυτηνός)' —τών ο ι 

κ ε ί α κ ώ ν 48Α1 9 8 49Λ268 (πρβλ. Βασί

λειος Γοργονίτης)· —τοϋ σ τ ρ α τ ι ω 

τ ι κ ο ύ λογοθεσίου 4 8 ^ , 49Δ3 2 3 (πρβλ. 

'Ιωάννης Χρυσοβέργης). 

χαρτουλάριος καί πατριαρχικός νοτάριος· βλ. 

Θεοδόσιος — 

χαρτοφυλακικόν σημείωμα *65 *66. 

χαρτοφύλαξ· — τοϋ Μυρελαίου 472 2 (πρβλ. 

Βασίλειος πραιπόσιτος). 

χαρτοφύλαξ (πατρ/χείου, μητροπόλεως κλπ. )' 

αντίγραφα καί επικυρώσεις έγγραφων ύπό — 

10. Πρβλ. χαρτοφυλακικόν σημείωμα. 

χαρτώα δικαιώματα *43 *80 *87 *102 14ι7 24· 
Χασαμπέης *111σημ.2. 

Χατζίκης· βλ. Θεόδωρος — 

χείρ" χειρί τοϋ... 48Λ188 49 2 5 5 ' δια χειρός τοϋ... 

2225. Πρβλ. διά. . . (Sii τ ο ϋ . . . ) . 

χειρόγραφα" βλ. βιβλία, βιβλιοθήκαι, κώδικες, 

κωδικογράφοι. 

χειραγωγώ 193. 

χειρογραφώ" χειρογραφοϋσα ή βασιλεία μου 

1331. 

χειροήθης- βλ. δρνιθες. 

Χελανδαρίου ή Χιλανδαρίου μονή· βλ. μονή — 

χελανδίων κτίσις 29 5 6 9 657. 

Χερήμων βλ. 'Αλέξιος — 

Χηναδίτης" βλ. Ειρήνη τοϋ —, Σιοφία. τοϋ — 

χηνών αγορά 645" —παροχή Α29. 

χιατα- βλ. νομίσματα — 

Χίος *50 *81 *85 *107 +110 447· —μητρό

πολις 319" — μητροπολίτης *109 44! · με-

τόχιον μονής Πάτμου έν — *108κέ. 317κέ.· 

έγγραφα σχετικά *124. 

Χλιαρά (Μ. 'Ασίας) 230. 

Χοζοβιώτισσα· βλ. μονή — 

Χοιροσφάκτης· βλ. Ευστράτιος —, Κωνσταν

τίνος —, Λέων —. 

χοίρων αγορά 1 4 0 26 3 3 5 5 6 5 6«· — παροχή Α^. 

χορηγία χρειών υπέρ τών άπλήκτων 3 3 1 6η. 

χορτασμάτων εκβολή 3 3 9 651· πρβλ. χρειών 

καί — 

Χορτασμένος 194. 

Χορτάτζης, έπώνυμον 216(σχ. 12). 

Χορτάτζιν, τπν. έν Κρήτη 21 9 214 216(σχ. 12). 

χόρτου εισαγωγή 72 2 87 11 2 6. 

χρεία- πρέσβεις αγόντων ή κατά τίνα άλλην 

χρείαν διερχομένων 574

ρ χρεία κριτών κτλ. 

647· χρειών εκβολή 649· χρειών παροχή 27 

3 3 7 5ββ· χρειών χορηγία 3 S 1 641· χρειών καί 

χορτασμάτων εκβολή 21 2 57 1

- χρειών καί 

χορτασμάτων παροχή 142. 

χρήματα *24 *26. 

Χρήπος ( = ή Εύβοια) *52. 

Χριστόδουλος, ήγούμ. μονής Στύλου, πρό τοϋ 

όσιου Χριστοδούλου ( ; ) *27σημ.2. 

Χριστόδουλος δσιος, ιδρυτής τής έν Πάτμω 

μονής *3 - *58 - αυτοβιογραφικά *5 *11* 

χρόνος τελευτής *55. 

— πρό τής εγκαταστάσεως του εις Πάτμον 

*21 - *32· εις Λάτρος *22 - *28 297" εις 
Στρόβιλον *28-*29 20κέ. 29' εις Κών 
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*29-*31· ίδρυσις μονής Θεοτόκου έν Κώ 

40κέ.· κτήσεις έν Κώ *89 131 269· κτήσεις 

έν Κώ, Λέρω καί Λειψά» 241 322σημ.1 

327κέ! 331κέ.· εις Κπολιν *31 - *32 *34 -

*35 *48· εις Εΰριπον *51κέ. 

— εις Πάτμον ϊδρυσις καί όργάνωσις της 

μονής κλπ., βλ. Πάτμος. 

— άρχεϊον (έγγραφα καί έκ Μ. 'Ασίας καί 

εκ διαφόρων κτήσεων) *119 *120 *125" 

βιβλιοθήκη *45κΙ.· συλλογή εικόνων *47. 

— ιδιόχειρος υπογραφή *6" μολύβδινη σφρα

γίς *34σημ.2. 

— νπόμνησις (καί λύσις πατριαρχική) +127 

297. 

— ίνταλμα καί παραίνεσις (1079 )*4σημ.3 *22 

*23κέ.*34κΙ.*42 *44 *45 *47 *48 *59 51188. 

-Ύποτύπωσις *4 - *5 +18 *19σημ.3 *28 

*28σημ.1 *32 *35σημ.4 *45 *46 *79 *80 

*138 51 59 65κέ. 297. 

— Διαθήκη *5 - *7 *38 *44 +45 *46 +48 

*54κέ. 75. 

— Κωδίκελλος τής Διαθήκης *7-*8 +30-+31 

+45 *48 *55 *56σημ.2 20(σχ.2) 39 66 75. 

— χρυσόβουλλον υπέρ τής έν Κω μονής τοϋ 

y,ρ. (Μάρτ. 1085) 31κέ. 4θ.2 β.2 9 35 (σχ. 2) 

36(σχ. 4) 38(σχ. 7). 

—χρυσόβουλλον υπέρ τής αυτής μονής (Μά

ιος 1087) 40κέ. 528. 

— χρυσόβουλλον υπέρ τής έν Πάτμω μονής 

(Άπρ. 1088) 55κέ. 6ζ'. 

— χρυσόβουλλον ύπερ τής αυτής μονής 

(Άπρ. 1088) 68κέ. 7ν 

— χρυσόβουλλον, ομοίως (Ίούλ. 1119) 77κέ. 

*2·14· 

— χρυσόβουλλον, ομοίως (Δεκ. 10861) 153 

κέ. Α6.13. 

— δέησις Λεοντίου καί λύσις (Σεπτ. 1158) 

195κέ. 202.6. 

— - πιττάκιον δπως καταστρωθή εις σέκρετα 
χρυσόβουλλον ύπερ Χρ. ('Ιούν. 1087) 327κέ. 
46Α328 330. 

— πιττάκιον όπως καταστρωθή εις σέκρετον 

Μυρελαίου χρυσόβουλλον υπέρ Χρ. ('Ιούν. 

1087) 331κέ. 473.1 0.1 2.1 6. 

— πιττάκιον δπως κχτχστρωΰγι εις σέκρε

τα χρυσόβουλλον υπέρ Χρ. (Άπρ. 1088) 

336κέ. 48Α18β. 

— πιττάκιον όπως έλεγχθή αν διεγράφησα 

άπό τά σέκρετα ή παραχωρηθείσα εις τόν 

Χρ. νήσος Πάτμος κτλ. (Μάιος 1088) 342κέ. 

49Α257.2β1.2β5. 

— Βίος οσίου Χρ. υπό 'Ιωάννου μτρπ. Ρό

δου (ή Βίος Λ') * 8 - * 1 3 *14-*15 *18 

*57κέ. *68 65κέ. 

— Βίος όσιου Χρ. ανέκδοτος (ή Βίος Β') 

*8 *13-*15. 

—Έγκώμιον εις δσιον Χρ. ύπό Αθανασίου 

Αντιοχείας *8 *16 - 20 *68 *78κέ. 

—Έγκώμιον εις οσιον Χρ. υπό Θεοδοσίου 

*8 *68 - *71. 

— Διήγησις θαύματος *8 *103 - *104. 

—'Ακολουθία *8. 

— θαύματα +11 -+12 *14 +17 *20. 

— φήμη μεταξύ Τούρκων *108. 

χριστομιμητής 137. 

χριστοπόθητος 137. 

Χριστόφορος Κοψηνός, άναγραφεύς τής Κώ 

*33 - *34 *36 65. 

Χρύσανθος, βασιλ. νοτάριος τοϋ γηροτροφείου 

ό εκπροσωπών έν τφ οϊκω τοϋ Μυρελαίου 

47„. 

χρύσινοι *73 223σημ.1- —αραβικοί *76·— 

σαρακηνικοί *70" —· ή χρύσινα λευκά, βλ. 

νομίσματα. 

χρυσίον λίτραι χρυσίου *27 222. 

Χρυσοβέργης" βλ. 'Ιωάννης —, Λουκάς — 

Χρυσοκέφαλος· βλ. Μακάριος — 

χρυσόβουλλος λόγος καί χρυσόβουλλον σιγίλ-

λιον 19κέ. 

Χρυσόπολις *25. 

Χυβάδιον, τπν. έν Λήμνω Γ Η 180. Πρβλ. Χυ-

βαδολόγος. 

Χυβαδολόγος, τπν. έν Λήμνω Α38 Β12. Πρβλ. 

Χυβάδιον. 

Χωνιάτης- βλ. Μιχαήλ —, Νικήτας — 

χώρα" έν πάσαις ταϊς χώραις τής βασιλείας 

μου 41ι„. 
χώρα ( =διοικ. περιφέρεια) 229σημ.2 250σημ.1 

(πρβλ. θέμα, κατεπανίκιον)- — 'Αλμυρού καί 

Δημητριάδος 305 (πρβλ. Βασίλειος Μετρη-

τόπουλος)' —Μελανουδίου 27 6 1 250(σχ. 3) 

307· — Παλατιών 39ä.i0
- — Πυργιού καί 

Καλόης 229σημ.1 250 (πρβλ. θεόδοτος Κα-

λόθετος)· —τοϋ Σαμψών 293. 
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Χώρα, οικισμός Πάτμου *99σημ.1 *115. 

χωράφιον, χωράφια *95 1433.3e.« 154.7 165 

Α27.3β.37·38·4ο Β9.1 1.1 4.1 6 Γ8.10.12·ι4.24·28.29 25j3 

27β 3 283 424.10. 
χώρησις ( =χωρητικότης ) 73.14 83.^ 9 9 H9.x3.32-
χωριάται (villani) *108. 
χωρίον 168 Α3 9 B ^ g Γ13.32" — Μαλαχιου 303· 

χωρίου ρίζα 37 (σχ. 5). 
χωρϊται 249 251 285 253 (σχ. 2)" τους στρα-

τιώτας καί λοιπούς χωρίτας (έν Πάτμω ) *42. 
χωρόπακτον *117σημ.2· χωροπάκτου δόσις 647. 

Ψ 

Ψελλός Μιχαήλ 68. 

Abulfarag 284. 

Abul - Kasim, εμίρης Νικαίας *50. 

Arangia (château d' —) *113σημ.1. 

Aubusson (Pierre d '—), μέγας μαΐστωρ Ρό

δου *108σημ.5 *109σημ.2. 

Balasdziq 229. 

Balat 229. 

Barozzi Pietro, ρέκτωρ Χανίων *97. 

beylik +92 *93σημ.4. 

Calogero (καλόγηρος;), αποκεφαλισθείς ύπό 

Βενετών έν Κω *105. 

Çaka· βλ. Τζαχας. 

Dölger- βλ. Tractatus — 

Dolfier Domenico, δούκας τής Κρήτης *90. 

exousatio (έξκουσία) 14(σχ. 13). 

Gaffaro ή Gafforio *75. 

Gradeiiigo Pietro, δόγης Βενετίας *97 *108. 

Guisi Marco *99σημ.4· βλ. καί Γύζης. 

Izdir 139. 

Kanzleikopie +123 *130 304. 

Kapu-Kiri 229. 

Kurum Hattin (μάχη τοϋ — ) *71. 

Kush-Adasi 228. 

legimus +131 *132 *144 230 20 (σχ. 4) 3 6 1 

27 (σχ. 3) 31 4i9.u 5 8 9 67 2 69 70 7 ω 74 75 

8a5 78 79 81 84 85 94 2 1030 114 9. 

Lusignan (Guy de —) *71. 

Matyos ( =Ματθαϊος, ήγούμ. Πάτμου) +111. 

Mendelia 229. 

Ogerius 306. 

oudj *93σημ.4. 
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ψυχικόν 184 2 β 2031. 

Ψυχρόν, τπν. έν Κρήτη" τοποθεσία τοϋ Ψυχρού 

206κΙ. 21 β 214 216σημ.2" Ψυχρού μονή, 

βλ. μονή — 

ψωμοζημία 66 2 1016 12 η . 

ψωμός 213. 

Ω 

Ώκεανίτιδες νήσοι *69. 

ωκονομημένα 4713. Πρβλ. οικονομώ. 

ώρειάριοι 2 Μ 5 8 4 66 0. 

ώρεϊον 77. 

Ώρομέδων, βρος έν Κω 29. 

ωών αγορά 646" — παροχή Α29. 

Partitio Romaniae 288. 
Piri Re'is *58σημ.2 *108 52. 

Qadi-Kalesi 228. 

Qilidj-Arslan *50. 

razzias *25. 

recto "σημειώματα,έπικυρώσεις κτλ.έπί τοϋ recto 

τών έγγραφων βλ. σημειώματα.Πρβλ. verso. 

Saewulfius *51σημ.4 164. 

Saladin +71 · πρβλ. Σαλαδίνος. 

Sammelkopie *130 *144. 

Samsun-Kale 234. 

Sanudo Marin (ό Vecchio), επιλεγόμενος Tor

sello +105. 

Saquiz - Bogaz 228. 

Scopolo· βλ. Tiepolo — 

Tiepolo Lorenzo, δόγης Βενετίας *97. 

Tiepolo Scopolo, Jacomo *105. 

Thoros *75σημ.2. 

Torsello· βλ. Sanudo Marin — 

Tractatus Dölger 30 37 38 (σχ. 5 καί 6) 66. 

Trivan (απογραφή Κρήτης παρά —) *99. 

verso- σημειώματα, επισημάνσεις κτλ. έπί τοϋ 

verso τών έγγραφων *122 *127 *128κέ. *131 

σημ.11 *133 *144 23 27 28κέ. 30 (σχ. 7) 

34 47 63 72 74 78σημ.1 79 80 83 84 91 96 

100 103 107 109 115 116 124 129 137 149 

264330'πρβλ. σημειώματα (έπί τοϋ νώτου), 

κολλήματα. 

Vignolo *108σημ.4. 

villani (χωριάται) *108. 

Zen Ranier, δόγης Βενετίας *97. 

http://H9.x3.32
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Π Ι Ν Α Ξ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 

Πρόλογος σελ. VII 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ! σελ. IX 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΤΜΟΥ (1088 -1453) σελ. *;» - * H G 

Λ' — Ή ϊδρυσις τής μονής Πάτμο« (1088) — Ό ιδρυτής αυτής όσιος Χριστόδουλος καί το ιστο

ρικόν τής μονής μέχρι τοΒ θανάτου το» (1093) σελ. * 3 - * 5 8 

1. ΑΙ ΠΗΓΑΙ: Ή Ύποτύπωσις τοϋ ιδρυτού της μονής (σελ. * ' * ) . — Ή Διαθήκη τοϋ ίδρυτοϋ της 

μονής (σ. 5).— Ό Κωδίκελλος τής Διαθήκης (σ. 7).— Ό Βίος τοϋ ίδρυτοϋ της μονής (σ. 8). 

Βίος Λ' (σ. 8), Βίος Β' (σ. 13).— Έγκώμιον ύπο 'Αθανασίου 'Αντιοχείας (σ. 16).— Τά έγγρα

φα (σ. 20). 

2. Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤ ΛΣΕΩΣ ΤΟ Γ ΕΙΣ ΙΙΑΤΜΟΝ (σελ. 

21).— Εις τό Λάτρος (σελ. 22).— Εις τήν Στρόβιλον (σ. 28).— Είς τήν νήσον Κών (σ. 29).— 

Είς Κωνσταντινούπολη (σ. 31 ). 

3. ΙΔΡΥΣΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΤΜΟΥ {σελ. 3 3 ) . - "II νήσος ΙΙάτμος (σελ. 

35).— Ή άνέγερσις τής μονής (σ. 39).— Ή εγκατάστασης λαϊκών έν Πάτμω (σ. 40).— Ή 

εσωτερική οργάνωσις της μονής {α. 43).— Ό αριθμός τών έν ΙΙάτμω μοναχών (σ. 44).— Ό 

πνευματικός βίος τής μονής (σ. 45).— Αί κτήσεις, οί πάροικοι, τά πλούσια εισοδήματα καί τά 

πλοϊα τής μονής (α. 47).— Ή επιδρομή τών Τούρκων είς τάς νήσους (σ. 49).— Ό Χριστό-

δουλος είς Εϋριπον (σ. 51).— Ό χρόνος τής τελευτής τοϋ ίδρυτοϋ τής μονής (σ. 55).—Τα 

μετά τήν τελευτήν τοϋ Χριστοδούλου (σ. 55). 

Β ' — Ή μονή τής Πάτμου από το6 βανάτο» τοϋ ίδρυτοϋ της (1093) μέχρι τοϋ Ετους 1204, σελ. *59 - *84 

Εισαγωγικά (σελ. 59).— Οί πρώτοι διάδοχοι τοϋ ίδρυτοϋ τής μονής (σ. 59).— Αί ίστορικαί 

πηγαΐ (σ. 60). 

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ της περιόδου 1093 - 1204 (σελ. 61 ).— Ή χορηγία σίτου καί νομισμάτων έκ τοϋ άκρο-

στίχου τής Κρήτης (σ. 61).— Αί φορολογικαΐ άπαλλαγαΐ τών πλοίων της μονής (σ. 63).— Το 

αΰτοδέσποτον καί αύτεξούσιον τής μονής (σ. 64 ).— Νέαι κτήσεις καί έξκουσία πάροικων (σ. 67 ) .— 

Γενικώτεραι ίστορικαί ειδήσεις (σ. 68). 

ΑΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΑΙ ΠΗΓΑΙ τής περιόδου 1093 - 1204 (σελ. 68).— Έγκώμιον καί Διήγησις 

θαυμάτων ύπο Θεοδοσίου (σ. 68).— Βίος τοϋ όσίοο Λεοντίου, ηγουμένου τής μονής καί μετέ

πειτα (1176 κέ.) πατριάρχου 'Ιεροσολύμων (σ. 72). 

Αί έπιδρομαί κατά τής Πάτμου (σ. 74).— Διαθήκη ©εοκτίστου (σ. 75).— 'Ανέκδοτος 

ένθύμησις (σ. 76).— Μαρτυρίαι έγγραφων (σ. 77).— Ή ακμή τής μονής (σ. 78).— Ή βιβλιο

θήκη (α. 79).— Κατάλογοι κωδίκων καί ιερών σκευών (σ. 79).— Οικοδομικά έργα καί τοιχο

γραφία! (σ. 83). 
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Γ' — Ή μονή τής Πάτμου aitò toß 1204 μέχρι τοϋ 1261 σελ. * 8 

Ai νήσοι τοϋ Αιγαίου μετά τό 1204 ( α. 85 ) . — Αί σχέσεις τής μονής με τους αυτοκράτορας τής 

Νικαίας ( ο-. 85 ) . — Μετόχια κα! κτήσεις τής μονής είς τα μικρασιατικά παράλια ( σ. 86 ) .— 'ΤΙ 

μονή τής Πάτμου ως πνευματικόν κέντρον ( σ. 88 ) .— 'Ερείσματα τ η ; μονής είς τάς πέριξ νήσους 

κο:1 είς Κρήτην ( σ. 89 ) .— Τά πλοϊα τής μονής ( σ. 90 ) . — Γενικώτεραι ίστορικαί ίίδήσεις ( σ. 91 ). 

Οί καθηγούμενοι τής μονής ( 1204 - 1261 ) ( σ. 91 ). 

Α' — Ή μονή τής Πάτμου άπό του 1261 μέχρι τοϋ 1453 σελ. * 9 2 

"11 άνάκτησις τής Κωνσταντινουπόλεο^ς ( σ. 92 ) .— Νέοι κυρίαρχοι είς τάς πίρίΐ χώρα; καί νή

σους ( σ. 92 ) .— Τά έγγραφα τής περιόδου ( σ. 93 ) .— Το αΰτοδέσποτον τ ή ; μονή; ( σ. 94 ) .— 

Τα πλοία τής μονής ( σ. 94 ). - Μετόχια καί κτήσεις έν Μικροί 'Ασία ( σ. 9Ί 1.— Μετόχια καί 

κ--ήσεις εις μεγάλας νήσους τοϋ Αιγαίου ( σ. 96 ) . — Έπιδρομαί κατά τής Ι Ι ί τ μ ο υ καί τών πέριξ 

νήσων ( σ. 97 ) .— Ή διαθήκη τοϋ καθηγουμένου Γερμανού καί αί περί επιδρομών μαρτυρίχι αυτή; 

( σ. 98 ) . — Βενετοί καί Γενουαται είς το Αιγαίον ( σ. 99 ) .— Μνεΐαι επιδρομών είς άλλα έγγραφα 

( σ. 100 ) .— Ή « επιδρομή » τοϋ 1280 καί ή « Διήγησις θαύματος » ( σ. 103 ) .— Ό Βε/ετικά; 

στόλος είς τό ΝΑ Αιγαίον ( 1283 - 1285 ) ( σ. 105 ) .— Ή τύχη τών έν Μικρά 'Ασία κτήσεων 

τής μονής ( σ. 105 ) .— Ό μόνιμος κίνδυνος τών επιδρομών ( σ. 108 ) .— Οί Ίωαννϊτχι. τ ή ; Ρ ό 

δου ( σ. 108 ) .— Το έν Χίω μετόχιον τής Πάτμου ( σ. 108 ) .— Ή Πάτμος καταφίγιον αρχιερέων 

τής Μικράς 'Ασίας ( σ. 109 ) .— 'Ομαδική φυγή πληθυσμών έκ Μικρός 'Ασίας ( σ. 110 ) .— Οί 

'Οθωμανοί Τοΰρκοι ( σ. 110 ) .— Ή υποταγή τής Πάτμου είς τους Τούρκους ( σ. 110 ) .— Μετά 

~\ν ΰπαταγήν είς τους Τούρκους ( σ. 112 ) .— Οί καθηγούμενοι τής μονής ( 12G1 - 1453 ) ( σ 

113 ) .— Ί Ι μονή τής Πάτμου ώς πνευματικόν κέντρον κατά τήν τελευταίαν β^χντινή.» περίοδο; 

( σ. 113 ) .— Ή έπιβίωσις καί ή περαιτέρω ιστορία τής μονής ( σ. 114 ). 

ΤΟ ΛΡΧΕΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΙΣ σελ. * 117 

Αί άρχειακαί πηγαί τής ίστορίχς τοϋ Βυζαντίου ( σ. 117 ) . — Τ ά αρχεία τών μονών ( σ. 118 ). 

Τό άρχεϊον τής έν Π ά τ μ ω μονής ( σ. 119 ) .— Τ ά μή περισωθέντα έγγραφα τοϋ πχτμιακοϋ αρ

χείου ( σ. 120 ) . — Ή σημασία τοϋ βυζαντινού αρχείου τής Πάτμου ( σ. 121 ). 

Είδικώτερα θέματα : Τ ά είδη τών βυζαντινών έγγραφων ( σ. 122 ) .— Θέματα διπλωματικής πα

λαιογραφίας ( σ. 123 ) .— Θέματα βυζαντινής διπλωματικής ( σ. 125 ) .— Τά έπί τοϋ νώτου τών 

έγγραφων σημειώματα ( σ. 128 ). 

Ίϋκδόται καί μελετηταί τών έγγραφων τής Πάτμου ( σ. 135 ) .— Ό κατάλογο; τοϋ Φλωρίδου 

( σ. 137 ) . — Ή εκδοσις τής συλλογής A c t a et D i p l o m a t a ( σ. 138 ) . — To Corpus τών βυζαν

τινών έγγραφων τό άναληφθέν ύπο της Βαυαρικής 'Ακαδημίας τοϋ Μονάχοι) ( α. 139 ). 

Αί έν Π ά τ μ ω έργασίαι τοϋ Κέντρου Βυζαντινών 'Ερευνών ( σ. 141 ) .— Ί Ι παρούσα έκδοσι; τών 

βυζαντινών εγγράφων τής Πάτμου ( σ. 141 ). 

Τ Α Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α Τ Ο Γ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΤΟΜΟΥ ( σ. 1 4 6 - 1 5 2 ) . - Τ ά έγγραφα ταξινομημένα 

νατά περιεχόμενον ( σ. 152 ) . — Τά έγγραφα ταξινομημένα κατά χρονολογικήν σειράν ( σ. 153 ) .— 

Τ ά εϊδ/; τών έγγραφων : πρωτότυπα καί αντίγραφα ( σ. 154 ) .— ΙΙίνακες αντιστοιχία; : α' "Εγ

γραφα τής συλλογής MM περιλαμβανόμενα είς τον παρόντα τόμον ( σ. 155 ) .— β' "Εγγραφα τοϋ 

ο':ρχείου τής Πάτμου, όσα περιγράφονται καί εκδίδονται είς τόν παρόντα τόμον ( σ. 155 ). 

ΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ( SIGLA ) τής παρούσης εκδόσεως σελ. 
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ΤΑ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α 

(πρβλ. καί Είσαγωγήν, σελ. *146 κέ., ένθα λεπτομερεστέρα αναγραφή) 

ΧΡΥΣΟΒΟΥΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΒΟΥΛΛΑ ΣΙΓΙΛΛΙΑ 

1. Χρυσόβουλλος λόγος Μιχαήλ Ζ' τοϋ Δούκα (Φεβρ. 1073 ) σελ. 3 

2. Χρυσόβουλλος λόγος Νικηφόρου Γ' τοϋ Βοτανειάτου (Αΰγ. 1079) » 15 

3. Χρυσόβουλλος λόγος Νικηφόρου Γ' τοϋ Βοτανειάτου ("Οκτ. 1079 ) » 23 

4. Χρυσόββουλος λόγος 'Αλεξίου Α' τοϋ Κομνηνού (Μάρτ. 1085) » 31 

5. Χρυσόβουλλος λόγος 'Αλεξίου Α' τοϋ Κομνηνού (Μάιος 1087) » 40 

6. Χρυσόβουλλος λόγος 'Αλεξίου Α' τοϋ Κομνηνού (Άπρ. 1088) » 55 

7. Χρυσόβουλλος λόγος 'Αλεξίου V τοϋ Κομνηνού (Άπρ. 1088) » G9 

8. Χρυσόβουλλον σιγίλλιον 'Ιωάννου Β' τοϋ Κομνηνού (Ίούλ. 1119) » 78 

9. Χρυσόβουλλος λόγος Ίσαακίου Β' τοϋ Αγγέλου (Ίαν. 1186) » 89 

10. Χρυσόβουλλος λόγος Ίσαακίου Β' τοϋ 'Αγγέλου (Αΰγ. 1186) » 98 

11. Χρυσόβουλλος λόγος 'Αλεξίου Γ' τοϋ 'Αγγέλου (Νοέμβρ. 1197) » 103 

12. Χρυσόβουλλον σιγίλλιον 'Αλεξίου Γ' τοϋ 'Αγγέλου (Άπρ. 1201 ) » 113 

13. Χρυσόβουλλον σιγίλλιον Θεοδώρου Α' τοϋ Λασκάρεως (Μάρτ. 1221 ) » 119 

14. Χρυσόβουλλος λόγος Μιχαήλ Η' τοϋ Παλαιολόγου (Μάιος 1259) η 124 

15. Χρυσόβουλλος λόγος Ανδρόνικου Β'τοϋ Παλαιολόγου (Νοέμβρ. 1292) » 133 

16. Χρυσόβουλλον σιγίλλιον 'Ανδρόνικου Β' τοϋ Παλαιολόγου (Μάρτ. 1323) » 140 

17. Χρυσόβουλλος λόγος Ανδρόνικου Γ' τοϋ ΙΙαλαιολόγου (Ίαν. 1329) » 146 

Π α ρ ά ρ τ η μ α : "Υποπτα ή πεποιημίνα 

Α. Χρυσόβουλλος λόγος 'Αλεξίου Λ' τοϋ Κομνηνού (Δεκ. 1086) » 153 

Β. Χρυσόβουλλος λόγος Ανδρόνικου Γ' τοϋ Παλαιολόγου (Δεκ. 1326) » 166 

Γ. Χρυσόβουλλος λόγος 'Ανδρόνικου Γ' τοϋ Παλαιολόγου (Ίούλ. 1331) » 174 

ΛΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΑΓΜΑΤΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΙΤΤΑΚΙΑ ΚΛΠ. 

18. Λύσις 'Αλεξίου Λ' τοϋ Κομνηνοΰ (Ίούλ. 1099 ή 1114) 

έπί Δεήσεως τών μοναχών τής Πάτμου Η 185 

19. Λύσις Μανουήλ Α' τοϋ Κομνηνοΰ (Μάρτ. 1145) 

έπί Δεήσεως του καθηγουμένου Θεοκτίστου » 189 

20. Λύσις Μανουήλ Α' τοϋ Κομνηνοΰ (Σεπτ. 1158) 

έπί Δεήσεως τοϋ καθηγουμένου Λεοντίου » 195 

21. Λύσις 'Αλεξίου Γ' τοϋ Αγγέλου (Νοέμβρ. 1196) 

έπί Δεήσεως τοϋ καθηγουμένου 'Αρσενίου » 206 

22. Πρόσταξις Μανουήλ Α'τοϋ Κομνηνοΰ (Άπρ. 1176) » 217 

23. Πρόσταξις Θεοδώρου Α' τοϋ Λασκάρεως (Φεβρ. 1214) » 225 

24. 'Ορισμός 'Ιωάννου Γ' Δούκα Βατατζή (Άπρ. 1244) » 231 

25. 'Ορισμός Ιωάννου Δ' Δούκα Λασκάρεως (Όκτ. 1258) » 236 

26. 'Ορισμός Ιωάννου Δ' Δούκα Λασκάρεως (Όκτ. 1258) » 243 
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27. 'Ορισμός Μιχαήλ Η' τοϋ Παλαιολόγου (Μάιος 1259) σελ. 247 

28. 'Ορισμός Μιχαήλ Η' τοϋ Παλαιολόγου (Ίούλ. 1259 ) » 251 

29. 'Ορισμός Μιχαήλ Η' τοϋ Παλαιολόγου (Μάιος 1262) » 254 

30. 'Ορισμός Μιχαήλ Η' τοϋ Παλιολόγου (Σεπτ. 1262) η 257 

31. 'Ορισμός Θεοδώρας, συζύγου Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου (ολίγον μετά τό 1259) . . » 263 

32. 'Ορισμός Θεοδώρας, συζ. Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου (ολίγον πρό τοϋ Μαίου 1263) » 271 

33. 'Ορισμός Μιχαήλ Η' τοϋ Παλαιολόγου (Ιούν. 1264) » 273 

34. 'Ορισμός τής Θεοδώρας 

ή τοϋ συζύγου αυτής Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου (Αΰγ. 1268) » 277 

35. 'Ορισμός Μιχαήλ Η' του Παλαιολόγου (Ίούλ. 1269) » 282 

36. 'Ορισμός Θεοδώρας, συζύγου Μιχαήλ Β' Παλιολόγου (Ίούλ. 1209) » 285 

37. Γράμμα Μιχαήλ Η' τοϋ Παλαιολόγου (Μάιος 1270) 

ή Ανδρόνικου Β' τοϋ Παλαιολόγου (Μάιος 1285 η 1300 ή 1315; ) » 289 

38. ΙΙρόσταγμα Μιχαήλ Η' τοϋ Παλαιολόγου (Μάιος 1270) 

η Ανδρόνικου Β' τοϋ Παλαιολόγου (Μάιος 1285 ή 1300 ή 1315; ) » 296 

39. 'Ορισμός Μιχαήλ Η' τοϋ Παλαιολόγου (Ιούν. 1271 ) » 299 

40. 'Ορισμός Μιχαήλ Η' τοϋ Παλαιολόγου ('Ιούν. 1280 ) » 303 

41. 'Ορισμός Ανδρόνικου Β' τοϋ Παλαιολόγου (Μάιος 1283) » 307 

42. 'Ορισμός Ανδρόνικου Β' τοϋ ΙΙαλαιολόγου (Όκτ. 1290) » 310 

43. 'Ορισμός Ανδρόνικου Β' τοϋ Παλαιολόγου (Σεπτ. 1321 ) » 313 

44. Πρόσταγμα 'AvSpoviao'j Γ" τοϋ Παλαιολόγου (Αΰγ. 1340) » 317 

45. Βασιλικόν -'Ορισμός Δημητρίου τοϋ Παλαιολόγου (Νοέμβρ. 1448;) » 320 

46. Πιττάκιον Αλεξίου Α' τοϋ Κομνηνοΰ (Ιούν. 1087 ) » 327 

47. Πιττάκιον "Αννης τής Δαλασσηνής (Ιούν. 1087 ) » 331 

48. Πιττάκιον Αλεξίου Α' τοϋ Κομνηνοΰ (Άπρ. 1088) » 336 

49. Πιττάκιον Άννης τής Δαλασσηνής (Matoç 1088) » 342 

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ,, 353 

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ „ 409 

ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ » 414 



Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Α Ι Κ Α Ι Λ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Ε Ι Σ 

σελ. 

σελ. 

σελ. 

σελ. 

σελ. 

σελ. 

σελ. 

σελ. 

σελ. 

σελ. 

σελ. 

σελ. 

σελ. 

σελ. 

σελ. 

σελ. 

σελ. 

σελ. 

σελ. 

σελ. 

σελ. 

σελ. 

σελ. 

σελ. 

σελ. 

σελ. 

σελ. 

ΑΝΤΙ: 1091 

» εργοχειάριοι 

» Ιωάννου Μονοχυτρα 

» IB' αί. 

» άρ. 31 

» υπό τοϋ Μιχαήλ Η' 

*38, στίχ. 14 

*44, στίχ. 7 

*87, στίχ. 3 έκ τών κάτω, 

*88, στίχ. 25 

*100, στίχ. 5 έκ τών κάτοι, 

*102, στίχ. 12 έκ τών κάτω, 

7, έ'γγρ. 147 καί σελ. 100, εγγρ. 1019: να διαγραφή τό κόμ

μα μετά τήν λέξιν μιτατον 

8, στίχ. 3 έκ τών κάτω, ΑΝΤΙ: Ιεροχαρτοφυ(αλκεί<α) 

26, εγγρ. 342 » μαλάρτ(ων) 

39, στίχ. 15, να διαγράφουν αί λέξεις: (βλ. χάρτην) 

63, 64, 74, 108, 129, 137 

ΔΙΟΡΘΩΤΕΟΧ:1093 

» εργοχειραριοι 

» Γεωργίου Μονοχυτρα 

» Ι Γ αί. 

» άρ. 32 

» έπί Μιχαήλ Η' 

ίεροχαρτοφν(λακείω) 

μα?.αρ(ά)τ(ων) 

(κριτ. ύπόμν.) 

64, κριτ. ύπόμν. Β β 5 . 6 6 

67, στίχ. 10 έκ τών κάτω, 

77 καί 108 (κριτ. ύπόμν. ) 

89, στίχ. 8 έκ τών κάτω, 

111, στίχ. 19 

125, στίχ. 3 

125, στίχ. 11 έκ τών κάτω, 

138, στίχ. 18 καί 20 » άρ. 32 

191, εγγρ- 19: πρό τοϋ στίχου 15 να προστεθή ή λέξις : λύσις 

214, στίχ. 2 έκ τών κάτω, ΑΝΤΙ: τοπονύμιον 

237, στίχ. 7 έκ τών κάτω, » τ(άς) περιλήψεις 

238, κριτ. ύπόμν., να διαγράφουν: 14 πάροικους 1. πάροικου; , 15 πάροικους 1. πάροικους 

259, στίχ. 3 ΑΝΤΙ: υπ' άρ. 31 ΔΐΟΡΘΩΤΕΟΝ: ύπ' άρ. 29 

264, στίχ. 20 » Barisic, σελ. 149 » Barisic, σελ. 147 

279, στίχ. 7 έκ τών κάτω, » Barisic, σελ. 168 » Barisic, σελ. 153 

349, στίχ. 11 » στενεϊς συγγενείς » στενοί συγγενείς. 

ΑΝΤΙ: minoria 

» 'Λπρίλλι(ιον) 

» τυπικά 

» Qua 

» 0,98+0,35 

» Médailler 
» Μελανουδίου Άλέξιον 

» Θεολόφγου 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

)) 

» 

» 

» 

» 

minoribus 

Άπρίλλ(ιον) 

ιδρυτικά 

Quae 

0,98 Χ 0,35 

Médaillier 
Μελανουδίου καί Άλέξιον 

Θεολόγου 

άρ. 31 

τοπωνύμιον 

τ(άς) Ι11 περιλήψεις 

σελ. 191/192, εγγρ. 1921: άπό τό τέλος τής σελ. 191 ή τήν αρχήν τής σελ. 192 έξέπεσεν στίχος: 

κουσσεΐ(αζ) κεφάλ(αιον) καί π(αρά) μόν(ης) τής τοιαύτ(ης) μον(ής) δεσπόζεσθαι 



TO ΚΥΡΙΟ ΣΩΜΑ ATTO Γ TOT ΤΟ MO Γ 
(ΣΕΛΙΔΕΣ *1 - *160 ΚΑΙ 1 - 352) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΥΠΩΘΗΚΕ 
ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΥΡΤΙΔΗ 

(1976-1979) 

II ΠΡΟΜΕΤΩΠΙΔΑ, Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ, Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ΤΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΚΑΠ. (ΣΕΛΙΔΕΣ Ι - XVI ΚΑΙ 353 - 416) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΘΗΚΑΝ 
ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ «Κ. ΜΙΧΑΛΑΣ» Α.Ε. 

(1979 - 1980) 

ΟΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΤΥΠΩΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ «ΜΕΛΙΣΣΑ» 

(1980) 

ΤΟ ΠΕΡΙΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ, ΤΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΛΡΑΦΥΛΛΑ ΚΛΠ. ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟΝ ΖΩΓΡΛΦΟ-ΧΑΡΑΚΤΗ Π. ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗ. 
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