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ΑΠΟ TA REGESTES ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΟΜΕΣ 
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 

ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Οι βυζαντινολόγοι έχουν φροντίσει να παρασκευάσουν χρηστικά 

((εργαλεία)) για την αξιοποίηση βασικών πηγών της βυζαντινής 

ιστορίας. 'Εννοώ, ανάμεσα σε άλλα, τους ((Καταλόγους» των 

αυτοκρατορικών πράξεων καΐ τών πράξεων του Πατριαρχείου 

Κωνσταντινουπόλεως. Πρόκειται για εργαλεία ((υψηλής τεχνολο

γίας», πού μας δίνουν με τρόπο εύχρηστο καΐ συνοπτικό την εικό

να τής δραστηριότητας τής κοσμικής και τής εκκλησιαστικής 

αρχής του Βυζαντίου. "Εχουν καταγραφεί δσες πράξεις παραδίδο

νται είτε από πρωτότυπα έγγραφα ή εγγραφές πού είχαν κατα

χωριστεί σε επίσημους κώδικες, είτε μέσω κάποιων μεταγενέστε

ρων αντιγράφων, είτε άπο κάποια μνεία πού σώζεται σε πηγή 

σύγχρονη ή μεταγενέστερη" καταγραφή πού γιά να γίνει, χρειά

στηκαν πολλαπλές έρευνες σέ αρχεία και βιβλιοθήκες όλου του κό

σμου, καθώς είναι γνωστό Οτι ούτε το αρχείο τής αυτοκρατορικής 

γραμματείας έχει σωθεί, ούτε στά αρχεία του Πατριαρχείου Κων

σταντινουπόλεως σώζονται πλέον έγγραφα ή κείμενα πού να πα

ραδίδουν πράξεις τής βυζαντινής περιόδου. Ή -χρησιμότητα τών 
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καταλόγων αυτών είναι μεγάλη, άφοΰ επιτρέπουν στο μελετητή 

να έχει αμέσως τον χαρακτηρισμό της πράξεως, μια περίληψη του 

περιεχομένου της, πληροφορίες γιά το που και πώς σώζεται, τη 

σχετική με το θέμα βιβλιογραφία καί, τέλος, τις κριτικές παρατη

ρήσεις τών συντακτών αυτών τών ((Καταλόγων)). 

'Αναφέρομαι βέβαια στα έργα Regesten der Kaiserurkunden des 

Oströmischen Reiches, 1-5, Μόναχο 1924-1965 πού ετοίμασε ό 

Franz Dölger καί ó Peter Wirth1 καί Les regestes des actes du 

patriarcat de Constantinople, 1-7, Παρίσι 1932-1991 πού ετοίμα

σαν οι Άσσομψιονιστές του (Γαλλικού) Ινστιτούτου Βυζα

ντινών Σπουδών2. 'Εργαλεία χρηστικά, ((instruments de travail 

indispensables» κατά τον εύστοχο χαρακτηρισμό του J. Dar-

rouzès3, τα όποϊχ διευκολύνουν τήν πρόσβαση μας σε κάποιες 

άπο τις πιο σημαντικές πηγές της βυζαντινής ιστορίας. 

Για εκείνους δμως πού ερευνητικό τους αντικείμενο είναι ή 

ιστορία της ελληνικής κοινωνίας στην περίοδο τής τουρκοκρα-

1. Ή δημοσίευση του έργου προκάλεσε, όπως ήταν φυσικό, προσ
θήκες καί διορθώσεις πού ενσωματώνονται στη δεύτερη έκδοση πού ανέ
λαβε ό Peter Wirth. 

2. 'Ανάλογες προσθήκες καί διορθώσεις προκάλεσε ή δημοσίευση καί του 

έργου αύτοΰ πού καταγράφει τις πράξεις του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπό

λεως* ενα μεγάλο μέρος το ενσωμάτωσαν οί ίδιοι στις δεύτερες εκδόσεις τών 

τριών πρώτων τευχών, υπάρχουν δμως, όπως ήταν φυσικό, καί νεότερες προ

σθήκες πού έχουν να γίνουν βλ. για παράδειγμα Κ. Γ. Πιτσάκης, ((Δέκα 

χρόνια μετά: "θεσσαλονίκειες" προσθήκες στα Regestes, VII (1410-1453). 

Μνήμη J. Darrouzès ΑΑ, (1912-1990)», Διεθνές Συμπόσιο «Βυζαντινή 

Μακεδονία», Θεσσαλονίκη 26-28 Νοεμβρίου 1999 (υπό έκδοση). 

3. J. Darrouzès, Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople, 5, 
Παρίσι 1977, Préface, σ. III. 
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τίας, ((instrument de travail indispensable» θα αποτελούσε ένας 

ανάλογος ((Κατάλογος» με τις πράξεις της μοναδικής πλέον για 

τους χριστιανούς της οθωμανικής αυτοκρατορίας επίσημης εξου

σίας, του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Μέσα σε αύτη 

την οπτική πρωταρχικός στόχος ενός προγράμματος πού διεξά

γεται στο 'Εθνικό Ίδρυμα 'Ερευνών τής 'Αθήνας και τό όποιο 

έχει ως κύριο αντικείμενο τή μελέτη τής τουρκοκρατούμενης 

ελληνικής κοινωνίας ήταν ή συγκέντρωση του πρόσφορου υλικού, 

ώστε να καταστεί δυνατή ή καταγραφή των πράξεων του Πα

τριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως μετά τήν 'Άλωση, κατά τή με

ταβυζαντινή περίοδο του βίου του4. Τό έργο Οφειλε —καί είχε 

κάθε συμφέρον— να λάβει υπόψη του καί να αξιοποιήσει τήν 

εμπειρία άπό τά ανάλογα πού εΐχαν γίνει καί αφορούσαν, δπως 

είδαμε, τή βυζαντινή περίοδο. Είναι χρήσιμο λοιπόν να θυμη

θούμε τό ιστορικό αυτών τών προσπαθειών άλλα και να επιση

μάνουμε τις τροποποιήσεις πού επέβαλαν στην αρχική σύλληψη 

οι ανάγκες πού προέκυψαν στην πορεία του έργου, πριν εκθέσω 

τή δική μας εμπειρία άπό τα μεταβυζαντινά. 

Regesten - Regestes 

Στις αρχές του 20οΰ αιώνα οι 'Ακαδημίες του Μονάχου καί τής 

4. Για τό πρόγραμμα καί τους στόχους του βλ. το πρόσφατο δημοσί

ευμα Θεσμοί καί Ί8εολογία στη νεοελληνική κοινωνία, 15ος - 19ος αϊ 

Πρώτος απολογισμός ενός ερευνητικού προγράμματος (Επιμέλεια: Δ. 

Γ. Άποστολόπουλος, Π. Δ. Μιχαηλάρης, Μάχη Παΐζη-Άποστολοπού-

λου), Αθήνα, Εθνικό Ιδρυμα 'Ερευνών / ΚΝΕ, 2000. 
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Βιέννης συνέλαβαν την ιδέα να συγκροτήσουν ενα corpus ((des 

diplômes grecs du Moyen-Age», πού θα περιλάμβανε την έκδο

ση των πράξεων οχι μόνο της κοσμικής άλλα και τής εκκλησια

στικής βυζαντινής αρχής. Το corpus Θα ήταν, φυσικά, προϊόν 

συλλογικής εργασίας και ενόψει του μεγάλου αύτοϋ σχεδίου απο

φασίστηκε, σε ενα πρώτο προπαρασκευαστικό στάδιο, να συ

νταχθούν οί 'Επιτομές των πράξεων. Το σχέδιο αυτό εξυπηρε

τούσε την ανάγκη να συγκροτηθεί ένα πρώτο εύχρηστο έργο, 

πού θα έδινε στο χρήστη με τρόπο συνοπτικό τη συνόλη και 

ταυτόχρονα τήν ακριβή εικόνα τών πεπραγμένων τής βυζαντινής 

αυτοκρατορικής και πατριαρχικής εξουσίας. Το πρώτο σκέλος, 

τις πράξεις τής κοσμικής αρχής, το ανέλαβε ό Franz Dölger: ό 

πρώτος τόμος βγήκε το 1924 στο Μόναχο με τον τίτλο Regesten 

der Kaiserurkunden des Oströmischen Reiches von 565-1453, 1. 

Regesten von 565-1025. Το δεύτερο, ύστερα άπο κάποιες περι

πέτειες και παραιτήσεις τών αρχικών μελών τής ομάδας πού 

σχεδίασε το έργο (Louis Petit και Jules Pargoire), το ανέλαβαν 

τελικά οί βυζαντινολόγοι του τάγματος τών Άσσομψιονιστών με 

επικεφαλής τον Venance Grumel. Ή προσπάθεια αύτη τών Γάλ

λων έδωσε τον πρώτο της καρπό το 1932 μέ τον πρώτο τόμο 

'Επιτομών —τεύχος το ονόμασαν— πού εκδόθηκε μέ τον τίτλο 

Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople, ένώ το έργο 

ολοκληρώθηκε μέ τη δημοσίευση του 7ου fascicule, πού εκδόθη

κε το 1991 στο Παρίσι άπο τον J. Darrouzès. 

'Αντιμέτωποι μέ το ογκώδες υλικό πού κατόρθωσαν να συ

γκεντρώσουν οί Assompsionistes αποφάσισαν αρχικά να το δια

χωρίσουν σε δύο ενότητες: να απογράψουν τις πράξεις πού εΐχαν 

εκδοθεί άπο τον πατριάρχη και να εντάξουν σε μιαν άλλη ενότη

τα τις πράξεις τής συνόδου' και τις διοικητικές πράξεις, τις 
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εκλογές αρχιερέων, τις μεταθέσεις, κ.λπ. Ή απόφαση αυτή είχε 

τη λογική της: διευκόλυνε τήν ταχύτερη παρουσίαση του πρώτου 

τουλάχιστον και σημαντικότερου μέρους του έργου. "Ομως, με 

τή λύση αυτή έμειναν εξω άπο τήν πρώτη καταγραφή αποφά

σεις σημαντικές πού είχαν ληφθεί άπο τή σύνοδο, όπως καθαιρέ

σεις πατριαρχών, ή τρέχουσες πράξεις του Πατριαρχείου πού 

είχαν ληφθεί σε περιόδους μεσοπατριαρχίας, δταν ό πατριαρχικός 

θρόνος χήρευε, κείμενα πού ήταν απολύτως συνυφασμένα με δσα 

είχαν καταγραφεί κατά τον πρώτο έρανισμό. Ή μετάθεση λοιπόν. 

τών πράξεων αυτών σέ κάποιο άλλο τεύχος αλλοίωνε τή συνόλη 

εικόνα της ιστορίας του θεσμού και προπαντός κατακερμάτιζε 

τήν 'ιστορική συνέχεια. Καθώς μάλιστα τα χρόνια πέρασαν και ή 

ομάδα μειώθηκε δραματικά, ό εναπομείνας J. Darrouzès βλέπο

ντας το βάρος και τις δυσκολίες πού είχε ή πραγματοποίηση του 

αρχικού σχεδίου στο σύνολο του αποφάσισε, άπο τον πέμπτο τό

μο και πέρα, να εντάξει στο σώμα τών πατριαρχικών πράξεων 

και τις πράξεις της συνόδου0. "Εξω άπο τον κορμό παρέμειναν οι 

((συνοδικές πράξεις», δηλαδή τα έ'γγραφα μέ τα όποια εφοδιαζό

ταν ένας νεοεκλεγμένος μητροπολίτης προκειμένου να αναλάβει 

τήν επαρχία του* και ακόμα, τα υπομνήματα εκλογής αρχιερέων 

και δσες άλλες θεωρήθηκαν καθαρά διοικητικού χαρακτήρα πρά

ξεις. 

Ώ ς προς τον χαρακτήρα του υλικού άπο τήν άποψη της δι

πλωματικής δεν τέθηκαν περιορισμοί, δεδομένου Οτι στόχος τών 

Regestes είναι ή ανάπλαση τών πράξεων μιας ιστορικής περιό

δου* επομένως μοναδικό κριτήριο για τήν απογραφή ή τον απο

κλεισμό μιας πράξης δεν είναι ή μορφή μέ τήν οποία έ'χει φθάσει 

5. J. Darrouzès, Les regestes ..., 5, Παρίσι 1977, Préface, σ. IV. 
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σέ μας ή άπογραφόμενη πράξη άλλα ή βεβαιότητα Οτι έχει συ

ντελεστεί αυτό πού μνημονεύει. Στην οπτική λοιπόν αύτη το 

μόνο δίλημμα ήταν αν έπρεπε να απογράφουν και οι πλαστές, οί 

χαλκευμένες πράξεις, άλλα και όσων το περιεχόμενο ήταν αμφί

βολης γνησιότητας. Ή τελική απόφαση ήταν νά περιληφθούν 

και αυτές, με τον δρο φυσικά πώς κάποιο διακριτικό σημάδι θα 

κάνει αμέσως έκδηλο τον ιδιάζοντα αύτο χαρακτήρα: ένας αστε

ρίσκος πλάι στον αύξοντα αριθμό της επιτομής δηλώνει λοιπόν 

τήν αμφίβολης γνησιότητας πράξη, ενώ ό διπλός αστερίσκος 

προειδοποιεί τον αναγνώστη δτι πρόκειται για πλαστή πράξη, 

αρχή άλλωστε που υιοθετήθηκε και άπο τον Dölger και τον συ

νεχιστή του γιά τις αντίστοιχες περιπτώσεις των πράξεων της 

αυτοκρατορικής γραμματείας. 

Ό τρόπος πού έπιλέξανε οι Γάλλοι βυζαντινολόγοι να κατατά

ξουν τα Regestes είναι, φυσικά, ή απόλυτη χρονολογική σειρά. Τα 

ιστορικά τεκμήρια είναι φυσικό νά ταξινομούνται κατά χρονολογική 

τάξη και βεβαίως, όταν συγκροτούμε εργαλεία, το κύριο προσόν 

τους πρέπει νά είναι ακριβώς το γεγονός Οτι ό χρήστης θα βρει 

εύκολα αύτο πού ψάχνει στή θέση πού περιμένει νά το βρει. 

Τα Regestes αριθμήθηκαν κατά τρόπο συνεχή και ή αρίθμηση 

τέθηκε στο κέντρο της πρώτης σειράς. Θυμίζω δτι ό Dölger 

στον πρώτο τόμο του είχε θέσει τον αύξοντα αριθμό της πράξης 

στο δεξί περιθώριο της τελευταίας σειράς κάθε επιτομής, ενώ 

στο αριστερό περιθώριο με ήμίμαυρα στοιχεία είχε προτάξει τή 

χρονολογία. Ή εικόνα δμως ήταν πυκνή, λίγο ομιχλώδης, και 

έτσι άπο τον δεύτερο τόμο ό αύξοντας αριθμός κάθε λήμματος 

τέθηκε στο κέντρο της πρώτης σειράς, λύση πού ακολούθησαν 

καΐ οί Γάλλοι. Στην κατάταξη έγινε ένας εσωτερικός διαχωρι

σμός κατά πατριάρχη —δπως άλλωστε έκανε και ό Dölger, δια-
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χωρίζοντας το υλικό του αντίστοιχα κατά αυτοκράτορα. 

*Ας δούμε τώρα τα στοιχεία πού κατέγραψαν σέ κάθε Regeste 

και τη σειρά με τήν οποία τα παρέθεσαν. 

Μετά τον αύξοντα αριθμό κάθε καταγραφόμενης πράξης ανα

γράφεται στο αριστερό περιθώριο ή χρονολογία της, ό μήνας και 

το έτος. Στον αντίστοιχο χώρο δεξιά διευκρινίζεται αν ή πράξη 

έχει εκδοθεί άπο τή σύνοδο καΐ Οχι άπο τον πατριάρχη. Στην 

επόμενη σειρά ακολουθεί ό χαρακτηρισμός της πράξης και πολύ 

συνοπτικά το θέμα της. 'Ακολουθεί ή περίληψη, πού περιέχει 

ολα τα σημαντικά σημεία του κειμένου: πιστή ανάπλαση της 

υπόθεσης, με τά ονόματα προσώπων και τόπων πού μνημονεύο

νται στο κείμενο. Για νά αναπλάσουν το περιεχόμενο χρησιμο

ποίησαν στή διήγηση τρίτο πρόσωπο και σημείωσαν αν στο τέ

λος υπέγραψαν και κάποιοι συνοδικοί. Στην τελευταία αυτή λε

πτομέρεια ό J. Darrouzès έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα άπο τον πέ

μπτο τόμο και μετά, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη παράγραφο μέ 

τον τίτλο Liste episcopale. Στο τέλος της περίληψης παρατίθε

ται ή χρονολογία όπως έχει αποτυπωθεί στο κείμενο καί σημει

ώνεται ό σχετικός στίχος. Σημειώνεται ακόμα ποια μορφή έχει 

ή υπογραφή του πατριάρχη, αν έχει δηλαδή υπογράψει με μηνο

λόγιο ή ολογράφως με το Ονομα του. 'Ακολουθούν στοιχεϊχ πού 

αφορούν το κείμενο (texte): ή επιγραφή καί ή προσφώνηση αν 

υπάρχουν, καί το incipit. Τέλος σημειώνονται τά σχετικά μέ τήν 

παράδοση καί τήν έκδοση του κειμένου: ή χειρόγραφη πηγή 

στην οποία σώζεται το κείμενο καί οι τυχόν εκδόσεις του. 'Ακο

λουθεί ή βιβλιογραφία (littérature). Σέ ξεχωριστές παραγράφους 

σημειώνονται τά σχόλια των επιμελητών για θέματα πού αφο

ρούν εϊτε τή χρονολόγηση (date), είτε άλλα ζητήματα πού θέτει 

το κείμενο (critique). 
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Αυτά για τις πράξεις των οποίων το κείμενο έχει σωθεί. Γιά 

τις πράξεις τις όποιες γνωρίζουμε μόνο άπο κάποια μνεία, το 

κάθε λήμμα προσπαθεί να αναπλάσει τα ελλείποντα στοιχεία. 

"Ετσι, στή θέση του χαρακτηρισμού τίθεται ή διατύπωση με την 

οποία χαρακτηρίζει την πράξη ή πηγή άπο τήν οποία αντλήθηκε 

ή μνεία της* συγκροτείται μια περίληψη άπο τα στοιχεία πού 

παρέχει ή πηγή* τέλος παρατίθεται ή σχετική βιβλιογραφία. 

"Οπως και στην προηγούμενη περίπτωση, σε ξεχωριστή παρά

γραφο οι επιμελητές εκθέτουν τις απόψεις τους γιά τα ζητήμα

τα πού τυχόν τίθενται. 

'Επίτομες 

Στηριζόμενοι στην προϊστορία του εγχειρήματος, τήν εργασία 

πού έκαναν οι Assompsionistes, και οδηγημένοι άπο τήν πλού

σια εμπειρία πού σωρεύτηκε κατά το στάδιο της επεξεργασίας 

των μεταβυζαντινών πατριαρχικών πράξεων, αποφασίσαμε νά 

ακολουθήσουμε τις πιο κάτω αρχές. 

Σε γενικές γραμμές δεν είχαμε κανένα λόγο νά μήν δεχτούμε 

οσα εφαρμόστηκαν κατά τή σύνταξη τών Regestes της βυζα

ντινής περιόδου6. Μολονότι το ιστορικό πλαίσιο βεβαίως άλλαξε, 

οι μελέτες μας έδειξαν οτι το Πατριαρχείο τόσο στο επίπεδο της 

6. Ό δρος regeste πού αποτελεί νεολογισμό για τή γαλλική γλώσσα 

(βλ. δσα αναφέρει για το θέμα αυτό ό Δ. Γ. Άποστολόπουλος στον πα

ρόντα τόμο, σ. 23) δεν έχει αποδοθεί στα ελληνικά' εμείς χρησιμοποιού

με ώς αντίστοιχο τον δρο «επιτομή», διευρύνοντας τή σημασία τής λέξης 

ώστε να αποδίδει δ,τι στα γαλλικά ό δρος regeste. 
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εκκλησιαστικής διπλωματικής οσο και στο επίπεδο τής λειτουρ

γίας τής πατριαρχικής γραμματείας έμεινε πιστό στη βυζαντινή 

παράδοση. Δεδομένου λοιπόν οτι το έργο των Γάλλων θεωρείται 

επιτυχές και δτι ό θεσμός πού μελετούμε είναι ό 'ίδιος, είχαμε τη 

νομιμότητα να το αποφασίσουμε. Ωστόσο, σε μερικές περιπτώ

σεις χρειάστηκε κάπως να διαφοροποιηθούμε. 

'Αποδεχθήκαμε τήν άποψη του J. Darrouzès και αποφασίσα

με οτι θα απογράφουμε οχι μόνον τις πράξεις πού εξέδωσε ό πα

τριάρχης, είτε ό 'ίδιος προσωπικά είτε ως προεδρεύων τής συνό

δου, άλλα και τις αποφάσεις πού έλαβε ή σύνοδος σέ περιόδους 

πού δέν υπήρχε πατριάρχης. Το Πατριαρχείο στην Κωνσταντι

νούπολη τής οθωμανικής κυριαρχίας συχνά βρισκόταν, γιά διά

φορους λόγους, χωρίς πατριάρχη. "Ηδη τα πρώτα χρόνια μετά 

τήν 'Άλωση έχουμε τέτοιες περιστάσεις: όταν ή Πύλη τον Φε

βρουάριο του 1476 οδηγεί τον πατριάρχη Ραφαήλ Α' σιδηροδέ-

σμιο στή φυλακή για οφειλές, μεσολαβεί ένας μήνας ως τήν 

εκλογή του Μαξίμου Γ', κατά τήν διάρκεια του οποίου ή σύνοδος 

διοικεί το Πατριαρχείο. 'Από τή σύντομη αυτή περίοδο έχουν 

μάλιστα σωθεί τρεις πράξεις· ό αποκλεισμός τους, στην περί

πτωση πού θα ακολουθούσαμε αυστηρά τον κανόνα, θά φτώχαι-

νε το υλικό, θά απέκρυπτε τήν πρωτοβουλία τής συνόδου να δί

νει λύσεις σέ περιόδους πού δέν υπήρχε πατριάρχης και δέν θα 

απέδιδε τις ιδιάζουσες συνθήκες τής εποχής7. 'Ακόμα, αποφασί

σαμε νά περιλάβουμε στο έργο μας τις ((συνοδικές πράξεις» μέ 

7. Οί τρεις αύτες πράξεις έφθασαν σέ μας μέ τή μορφή του «παρα-

σχεδίου», του πρόχειρου σχεδιάσματος πού συνέταξε ό συντάκτης τους-

βλ. τή μελέτη μου Ανεπίσημα, άπα το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπό

λεως. Παρασχέδια και μαρτυρίες του 1476, Αθήνα 1988. 
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τις όποιες εφοδιαζόταν κάθε νεοεκλεγόμενος αρχιερέας για να 

αναλάβει καθήκοντα στη νέα του επαρχία" θεωρούμε δτι οι πρά

ξεις αυτές δεν πρέπει να παραμεριστούν επειδή παρέχουν πολύ

τιμα στοιχεία για τήν ιστορία των εκκλησιαστικών επαρχιών και 

εκδίδονται άπο τήν προεδρευόμενη από τον πατριάρχη σύνοδο. 

Αυτονόητο είναι πώς στις 'Επιτομές τών πράξεων της Πα

τριαρχικής Γραμματείας περιλάβαμε και τις μνείες πράξεων πού 

μπορέσαμε να εντοπίσουμε. Διότι στή λογική του έργου τών 

'Επιτομών ή μνεία έχει τήν αξία πού έχει και ή πρωτότυπη 

πράξη, άφοΰ διασώζει μιαν αντίστοιχη πού λανθάνει, άφοΰ καλύ

πτει, μέ άλλα λόγια, τα κενά τών τεκμηρίων και μας επιτρέπει 

να προσεγγίσουμε τή συνολική εικόνα της δραστηριότητας του 

θεσμού πού μελετούμε. Και το ζητούμενο σέ μια τέτοια έκδοση 

εΐναι ή παράδοση στην επιστημονική κοινότητα ενός εργαλείου 

πού θα έχει τή μέγιστη δυνατή πληρότητα σέ εγγραφές. Είμα

στε πάντως φειδωλοί και καταγράφουμε μόνον τις μνείες πού 

αποτελούν μάρτυρες post factum, δταν μέ άλλα λόγια ή μνεία 

αναφέρεται ρητά σέ κάποια πράξη. Για παράδειγμα, δεν παρα

συρθήκαμε να θεωρήσουμε ότι κάθε υπογραφή αρχιερέα αποτε

λεί και μνεία της χαμένης ή λανθάνουσας ((συνοδικής πράξεως» 

μέ τήν οποία θά εφοδιάστηκε όταν εκλέχθηκε1 ή ανάπλαση τέ

τοιων πράξεων δεν προσφέρει κανένα νέο στοιχείο, ούτε Ιστορικό 

ούτε κωδικολογικό ή παλαιογραφικό. 

'Απογράφουμε πράξεις ανεξάρτητα άπο τή μορφή μέ τήν 

οποία έφθασαν ως εμάς' φυσικά κάθε πρωτότυπο πού στάλθηκε 

ως εξερχόμενο άπο τήν πατριαρχική γραμματεία στον αποδέκτη 

του έχει ιδιαίτερη σημασία" όμως θεωρούμε εξίσου σημαντικό 

τεκμήριο μιας απόφασης το ϊσον της πράξης, τήν καταγραφή 

της δηλαδή στον επίσημο κώδικα, παρά τή διαφορά πού έχει 
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από την άποψη της διπλωματικής. Κα! ακόμα, απογράφουμε και 

τις πλαστές πράξεις. Φυσικά χρειάζεται προσοχή, διότι ό πλαστός 

χαρακτήρας της πρέπει να γίνεται έκδηλος άπο την πρώτη στιγ

μή στον χρήστη· και ή διάκριση δέν είναι πάντα εύκολη, άφοΰ το 

χαλκευμένο για να υπηρετήσει το σκοπό για τον όπο» χαλκεύτη

κε πρέπει να μοιάζει με γνήσιο. Για να δηλώσουμε τήν πλαστό-

τητα μιας πράξης έχουμε δεχτεί τον ϊδιο τρόπο διάκρισης πού 

εφαρμόζεται και στα Regestes: θέτουμε έναν αστερίσκο στον 

αύξοντα αριθμό της πράξης σε περίπτωση πού αμφιβάλλουμε για 

τή γνησιότητα, ενώ θέτουμε διπλό αστερίσκο στην περίπτωση 

πού είμαστε βέβαιοι πώς πρόκειται για πλαστό. 

Θα αναφερθώ τώρα στα σημεία πού έχουν σχέση μέ τά τε

χνικά μέρη της συγκρότησης μιας 'Επιτομής. Και πρώτα ή 

αρίθμηση. 'Επιλέξαμε τή συνεχή αρίθμηση και οχι τήν εσωτε

ρική —όταν δηλαδή αριθμούμε τις επιτομές κάθε πατριαρχίας— 

διότι παρά τα μειονεκτήματα προσφέρει το πλεονέκτημα τής 

συνολικής εικόνας, του τελικού μεγέθους. 

Μέ το ζήτημα τής αρίθμησης σχετίζεται κα! το πρόβλημα 

τών νέων πράξεων πού είναι αναπόφευκτο, άλλα και επιθυμητό, 

να εισρεύσουν μετά τή δημοσίευση τών 'Επιτομών και να προ

στεθούν σε νέα εκδοσή τους. Τήν προοπτική αυτή καλό είναι να 

έχει υπόψη του ό συντάκτης μιας συλλογής 'Επιτομών, ώστε να 

προβλέψει τήν κατά το δυνατόν ομαλότερη ένταξη τών νέων 

αυτών εισροών στον κύριο κορμό. Οι Assompsionistes έδωσαν 

μια λύση, έθεσαν πλάι στον αριθμό τής νέας επιτομής ένα γράμ

μα του αλφαβήτου: έχουμε δηλαδή τήν πράξη 683 και στις δύο 

προσθήκες πού ακολουθούσαν έδωσαν τήν αρίθμηση 683 a κα! 

683 b, θεωρώντας δτι μέ τον τρόπο αυτό δέν διαταράσσεται ή 

αρίθμηση του corpus. 
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Ό πειραματισμός πού εμείς επιχειρήσαμε ήταν να δώσουμε 

μιαν αρίθμηση οχι συνεχή άλλα ((σύνθετη)): δ αριθμός μιας πρά

ξης να συγκροτείται άπο τή χρονολογία της καί άπο μια εσωτε

ρική αρίθμηση. Για παράδειγμα, οι πράξεις πού έχουν εκδοθεί το 

1484 θα φέρουν τον αριθμό 1484.1, 1484.2, κ.ο.κ. Με τή μέθο

δο αυτή θεωρήσαμε προς στιγμή δτι είχαμε βρει το αυγό του 

Κολόμβου: ή ιδέα να φαίνεται αμέσως ή χρονολογία της 'Επι

τομής φαινόταν δελεαστική· όμως αλίμονο ύστερα άπο μερικές 

δοκιμές το αυγό ράγισε στα χέρια μας. Το ερώτημα πού μας 

έφερε μπροστά στο αδιέξοδο ήταν: τί αρίθμηση θα έπαιρναν οι 

άχρονολόγητες πράξεις; ή εκείνες πού χρονολογούνταν μόνο με 

ίνδικτιώνα; "Ετσι, εγκαταλείψαμε τήν ιδέα αυτή και ακολου

θούμε καί εμείς τήν παράδοση. "Οσο για τις νέες εισροές, είναι 

κάπως πρόωρο να τις προβλέψουμε1 ή εμπειρία πού θά σωρευτεί 

ελπίζω πώς θά δώσει κάποια ικανοποιητική λύση ως τή στιγμή 

πού θά κυκλοφορήσει ή νέα έκδοση του πρώτου τόμου. 

Ό πρώτος τόμος με τις 'Επιτομές (Regestes) των πράξεων 

του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως της πρώτης μετά τήν 

'Άλωση περιόδου εΐναι έτοιμος* ή δημοσίευση του ελπίζουμε δτι 

θά προκαλέσει προσθήκες άλλα καί διορθώσεις πού θά μας είναι 

πολύτιμες στην τελική επεξεργασία των άλλων τόμων πού κα

λύπτουν τήν μετά τον 15ο αιώνα περίοδο. 
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DES REGESTES AUX ÉPITOMÉS 

V EXPÉRIENCE DE CATALOGUER 

LES ACTES PATRIARCAUX POST-BYZANTINS 

(Résumé) 

Lun des instruments indispensables pour ceux qui travaillent sur 
l'histoire byzantine sont, sans doute, les regestes des actes de la 
chancellerie impériale et les regestes du patriarcat de Constan
tinople. En ce qui concerne le patriarcat, ce travail est accompli par 
les Assomptionistes de l'Institut Français d'Études Byzantines 
(IFEB). Pour la période post-byzantine cette oeuvre est élaborée 
au sein de la Fondation Nationale de la Recherche Scientifique (FNRS) 
d'Athènes. Le premier volume qui contient les regestes des actes de 
la période 1454-1500 vient de paraître. Faisant partie de cette 
équipe, je vais essayer de présenter ici l'expérience que nous avons 
tirée de ce travail. 

Si on accepte que par le terme regestes on se réfère aux cata
logues d'actes d'une même chancellerie, lorsque dans une série 
chronologique des actes sont intercalées des indications emprun
tées aux sources narratives, notre première tâche fut ainsi de 
récolter tous les documents du patriarcat de Constantinople, 
originaux ou pas, et d'emprunter toutes les mentions des actes post 
factum conservées dans d'autres sources. 

Cette tâche étant accomplie, nous avons dressé un catalogue 
d'actes en utilisant la technique des regestes. 

Les règles que nous avons adoptées pour présenter les actes de 
la deuxième période du XVe siècle sont proches à celles de l'IFEB. 

a) Chaque acte comporte une numérotation qui est continue 
pour tous les actes, b) À gauche est indiquée la date d'édition de 
l'acte et à droite l'institution qui l'a émis, le patriarche ou le 
synode, c) Vient après la désignation de l'acte et son sujet, d) 
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Dans le résumé qui suit on reproduit de manière exhaustive le 
contenu, on note les noms des personnages et des lieux nommés et 
on reproduit la liste des signataires. On signale également si la 
signature du patriarche est nominale ou si elle est faite par le 
ménologe. e) Suivent les éléments du texte: titre, intitulation du 
patriarche, invocation, incipit, f) À la fin, est indiquée la biblio
graphie relative à l'acte, les problèmes de datation et d'autres 
questions que le texte pose. 

Il faut dire qu'il y a eu quelques exceptions aux règles que nous 
nous sommes fixées ; nous avons incorporé, par exemple, tous les 
actes synodaux, c'est-à-dire les actes d'ordination d'un nouveau 
métropolite ou archevêque. 

On espère que notre expérience pourra aider d'autres collègues 
qui travaillent sur des documents historiques semblables. 


