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Εισαγωγή

Μιάν άκόμα πηγή, πού προέρχεται μάλιστα άπό τούς λεγάμενους 
«σκοτεινούς» αιώνες τής πρώιμης Τουρκοκρατίας, ανασυγκροτεί 
καί φιλοδοξεί νά φωτίσει ή μελέτη αυτή. Πρόκειται γιά έναν χει
ρόγραφο κώδικα πού δημιουργήθηκε στό δεύτερο μισό τού 16ου 
αιώνα στό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως καί στον όποιο 
άρχισαν νά καταγράφονται «άφιερώματα», δωρεές χριστιανών 
πρός τή Μεγάλη Εκκλησία. Τό γεγονός όμως τής δημιουργίας του 
λησμονήθηκε, καθώς άργότερα διασπάστηκε ή κωδικολογική του 
ενότητα καί τά φύλλα του παρατοποθετήθηκαν, μέ άποτέλεσμα 
ένα ιστορικό τεκμήριο σημαντικό καί γιά τήν ιστορία τής κοινω
νίας τών χριστιανών τής οθωμανικής αυτοκρατορίας καί γιά τήν 
εκκλησιαστική ιστορία νά μείνει αναξιοποίητο.

Ή προσφορά δωρεών πρός τό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπό
λεως δεν είναι βέβαια φαινόμενο άγνωστο τή μεταβυζαντινή πε
ρίοδο· ούτε έντυπωσιάζει ή δημιουργία ένός κώδικα στον όποιο θά 
καταγράφονταν δσα προσέφεραν ιερωμένοι καί λαϊκοί πρός τή 
Μεγάλη Εκκλησία. Ή εποχή άπό τήν όποια προέρχεται τό ιστο
ρικό αυτό τεκμήριο είναι πού προκαλεΐ τό ένδιαφέρον.

Στήν έρευνα άρχαιότερος σωζόμενος κώδικας άφιερωμάτων 
καί δωρεών τού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως θεωρείται 
εκείνος τόν όποιο «συνέπηξεν» ό Καλλίνικος Β' στά τέλη τής πρώ
της πατριαρχίας του (Νοέμβριος τού 1688). Τό εύρημα καί ό χαρα
κτηρισμός τού κώδικα προσγράφεται στον Μανουήλ Γεδεών, ό 
όποιος δημοσίευσε τό 1884 τά πορίσματά του σέ μελέτη μέ τόν
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τίτλο «Κώδηξ αφιερωμάτων καί δωρεών εις τον πατριαρχικόν 
ναόν», στο περιοδικό Εκκλησιαστική Αλήθειαλ Ή παρούσα μελέ
τη ώστόσο θά δείξει, πώς ένας άλλος, προγενέστερος, κώδικας 
«αφιερωμάτων καί δωρεών» είχε δημιουργηθεΐ καί είχε έγκαινια- 
στει εκατόν είκοσι τέσσερα χρόνια νωρίτερα, τό 1564, επί τής πα
τριαρχίας του Ίωάσαφ Β'.

Είναι άξιοσημείωτο δτι ό παλαιός αυτός κώδικας, πού όταν 
συγκροτήθηκε άποτελοΰσε μιά ξεχωριστή ενότητα, σώζεται ως 
σήμερα στο ’Αρχειοφυλάκιο τού Οικουμενικού Πατριαρχείου- κα
νείς όμως άπό έκείνους πού μελέτησαν τούς κώδικες πού φυλάσ
σονται εκεί δεν διέκρινε δτι κάποια φύλλα, πού σήμερα βρίσκο
νται διάσπαρτα μέσα στον λεγόμενο « Κώδικα Α'», είχαν κάποτε 
κωδικολογική συνάφεια, δτι οί έγγραφές τών δωρεών καί άφιερω- 
μάτων πού υπήρχαν στά φύλλα τού Κώδικα Α' άποτελοΰσαν κά
ποτε μιάν ενότητα διαφορετική άπό άποψη κωδικολογική καί πα- 
λαιογραφική. Καί είναι άξιοπερίεργο τό γεγονός δτι ό Μανουήλ 
Γεδεών —στον όποιο δέν έλειπε ούτε ή εμπειρία άπό τά πατριαρ
χικά άρχεΐα ούτε ή οξυδέρκεια—, μολονότι δημοσίευσε κείμενα 
άπό τον κώδικα πού μάς ενδιαφέρει, δέν μπόρεσε νά εντοπίσει τήν 
κωδικολογική τους αύτάρκεια1 2. Τά ίδια μπορούν νά λεχθούν καί

1. Εκκλησιαστική ’Αλήθεια 4 (1883-1884), 568-571, 581-586. Γιά τόν 
χαρακτηρισμό πού πρότεινε ό Γεδεών βλ. τό δεύτερο κεφάλαιο τού τρίτου 
Μέρους.

2. Μανουήλ I. Γεδεών, Χρονικά τοϋ πατριαρχικού οίκον και ναού, 
Κωνσταντινούπολη 1884, σ. 135-145,147-148,150—151- Ο Ιδιος, Έκκλησίαι 
τών ’Ορθοδόξων έν Κωνσταντινονπόλει. Ιστορικοί ειδήσεις περί τε τών 
ιερών ναών καί τών παρ’ αυτοίς σχολείων [Πατριαρχικών πινάκων προ
σάρτημαJ, Κωνσταντινούπολη 1888, σ. 60-63 [= Πατριαρχικοί Πίνακες. Ει
δήσεις ιστορικοί βιογραφικαί περί τών πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, 
Κωνσταντινούπολη [1885-1890], Αθήνα 21996, σ. 668-670], Στην τελευταία 
αυτή μελέτη του ό Γεδεών δημοσιεύοντας κείμενα πού σώζονται σέ δύο 
φύλλα τοϋ Κώδικα αφιερωμάτων σημείωνε δτι «ταΰτα μανθάνομεν άπό 
τής αναγραφής... ήτις έστί συνερραμμένη τώύπ’ αριθμόν 1 πατριαρχικά)
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γιά τόν Μηνά Χαμουδόπουλο, πού καί αυτός μελέτησε καί δημο
σίευσε πρώτος σχετικά κείμενα1.

Τό εύρημα πού παρουσιάζουμε έδώ τό ανακοινώσαμε γιά πρώ
τη φορά πριν άπό δεκατρία χρόνια, τόν Μάιο τού 1989, στο I' Πα
νελλήνιο 'Ιστορικό Συνέδριο τής Ελληνικής Ιστορικής Εταιρεί
ας* 1 2· έκτοτε μάς άπορρόφησαν άλλες μελέτες, τό έπισκίασαν άλλα 
ευρήματα καί μόλις τώρα ήρθε ή σειρά του νά δει τό φως τής δημο
σιότητας, άναλυτικά παρουσιασμένο. Είναι νομίζουμε πρόδηλο, 
δτι πρόκειται γιά μιά πηγή πολλαπλά χρήσιμη γιά τήν ιστορία τού 
μετά τήν 'Άλωση Ελληνισμού. Σε πρώτο έπίπεδο μάς προσφέρει 
μιάν άπογραφή όσων σώζονταν στό Σκευοφυλάκιο τού Πα
τριαρχείου τόν 16ο αιώνα, τήν έποχή πού ήταν σέ χρήση ό κώδικας 
καί μάς δίνει τή δυνατότητα νά παρακολουθήσουμε τήν άλληλου- 
χία τών δωρεών καί άφιερωμάτων πού, γιά είκοσι πέντε περίπου

κώδηκι» (σ. 60). Προφανώς δέν είχε άντιληφθεΐ δτι τά φύλλα αυτά δέν 
υπήρξαν ποτέ λυτά ή σπαράγματα άπό άλλο χειρόγραφο πού συρράφτη- 
καν στον «ύπ’ αριθμόν 1 πατριαρχικόν κώδηκα», δηλαδή στον Κώδικα Ά. 
Σέ άλλο πάλι σημείο τής ίδιας μελέτης του (σ. 67) δείχνει νά διαισθάνεται 
δτι κάποια φύλλα τού Κώδικα Ά θά μπορούσαν νά θεωρηθούν τμήματα 
ενός κώδικα τού πατριαρχικού ναού, δέν έκτιμά όμως ορθά τήν έκταση καί 
τήν κωδικολογική τους αύτάρκεια. Μιλάει γιά δώδεκα «σελίδας τάς προ- 
τεταγμένας τού ΰπ’ άριθ. 1 κώδηκος τού πατριαρχικού ’Αρχειοφυλακείου», 
δμως άπό αύτές οί σ. 1-2 ουδέποτε άποτέλεσαν τμήμα τού Κώδικα ’Αφιε
ρωμάτων, οί σ. 4-5 πού περιλαμβάνουν τήν άναγραφή πού μνημονεύεται 
δέν ήταν συρραμμένες άλλά αποτελούσαν οργανικό του τμήμα, ενώ τις 
σ. 13-16 τών όποιων τά κείμενα είχε έκδώσειτό 1884, λίγα χρόνια πριν, δέν 
τις θεώρησε τμήματα τού κώδικα.

1. Μήνας Δ. Χαμουδοπουλος, «Μνημείων γραπτών περισυναγωγή»,
!'Αλήθεια 1 (1880-1881), 3,18 καί ’Εκκλησιαστική Αλήθεια 1 (1881), 20-21- 
Ο Ιδιος, «’Αποσπάσματα πατριαρχικών σελίδων», ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια 
2 (1881-1882), 730-731- Ο Ιδιος, «Τά τής οικονομικής τών πατριαρχείων 
διαχειρίσεως περί τά μέσα τής ις' εκατονταετηρίδος», ’Εκκλησιαστική Αλή
θεια 3 (1882-1883), 157-158.

2. Ή ανακοίνωση εκείνη δέν έχει δημοσιευτεί.
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χρόνια, έπώνυμα μέλη τής κοινωνίας των χριστιανών πού ζοΰσαν 
στο χώρο ή στο πλαίσιο τής οθωμανικής κυριαρχίας προσέφεραν 
στην άνώτατη έκκλησιαστική τους άρχή. Παράλληλα όμως προ
σφέρει πληροφορίες γιά ζητήματα πού απασχόλησαν έντονα την 
έλληνική κοινωνία τό β' μισό τού 16ου αιώνα. Τό ζήτημα τών χρη
μάτων πού οφείλε νά καταβάλει στήν Πύλη ό νεοεκλεγόμενος πα
τριάρχης, οί πηγές τών χρημάτων αυτών καί οί σχέσεις έξάρτησης 
πού αναπτύσσονταν, είναι θέματα πού άναδεικνύονται άπό τον 
κώδικα. Πρόκειται, μέ άλλα λόγια, γιά μιά πηγή πού άναφέρεται 
στήν έκκλησιαστική ιστορία τού 16ου αιώνα καί παράλληλα προ
σφέρει στοιχεία στούς μελετητές τής νεοελληνικής κοινωνίας.

Τή μελέτη μας την άρθρώσαμε σέ τέσσερα Μέρη. Στό πρώτο, 
παρουσιάζουμε τά πανομοιότυπα τών φύλλων πού συγκροτούσαν 
τον Κώδικα άφιερωμάτων πού έγκαινιάστηκε, όπως ειπώθηκε, τό 
1564 καί πέρασε σέ άχρησία μετά τό 1590. ’Ακολουθούμε δηλαδή 
καί στή μελέτη αυτή τήν άρχή πού έχουμε υιοθετήσει καί σέ παλαι- 
ότερα δημοσιεύματα τού Προγράμματος «Θεσμοί καί ’Ιδεολογία 
στή νεοελληνική κοινωνία, 15ος-19ος αί.»: νά δίνουμε πρώτα τήν 
εικόνα τού τεκμηρίου πού πρόκειται νά μελετηθεί1.

Στό δεύτερο Μέρος παρουσιάζονται όλα έκεινα τά στοιχεία 
πού άποδεικνύουν, ότι τά διάσπαρτα σήμερα φύλλα στον «Κώδι
κα Α'» μέ καταχωρίσεις δωρεών καί άφιερωμάτων προς τό Πα
τριαρχείο άποτελοΰσαν κάποτε κωδικολογικά ενιαίο σώμα.

Στό τρίτο Μέρος, άφοΰ παρουσιαστεί ή συγκυρία πού οδήγησε 
στή δημιουργία τού Κώδικα καί μελετηθεί ή νομική του υπόσταση, 
άξιοποιούνται οί πληροφορίες έκεΐνες πού φωτίζουν τις σχέσεις 
τής κοινωνίας τών χριστιανών μέ τό θεσμό τού Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως.

1. Βλ. Μάχη Παϊζη-Αποςτολοπουλου, Ανεπίσημα άπό τό Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως. Παρασχέόια καί μαρτυρίες τοϋ 1476, ’Αθήνα 1988, σ. 
13-20· Δημητρης Γ. Αποςτολοπουλος, Ό «ιερός κώόιξ» τοϋ Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως στό β'μισό τοϋ ΙΕ' αιώνα. Τά μόνα γνωστά σπαράγ
ματα, ’Αθήνα 1992, σ. 11-48.
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Στο τέταρτο καί τελευταίο Μέρος θεωρήσαμε ότι, υστέρα από 
την άπόδειξη τοϋ ένιαίου διπλωματικού χαρακτήρα όλων αυτών 
των έγγραφων, χρήσιμο θά ήταν νά δημοσιευθεΐ τό σύνολο των πε
ριεχομένων κειμένων καταταγμένων χρονολογικά, σύμφωνα δηλα
δή με τή σειρά πού καταγράφηκαν ή έντάχθηκαν στον Κώδικα, μέ 
σχόλια εκτενή. Θεωρούμε ότι ή έκδοση τού συνόλου των κειμένων 
ήταν αναγκαία, προκειμένου νά δοθεί ή πλήρης εικόνα τού Κώ
δικα καί όχι μόνον άποσπασματικά τά περιεχόμενά του —όπως 
είναι ή κατάσταση ως σήμερα. Θεωρήσαμε πώς έπιβάλλεται τό 
έργο αυτό καί διότι είχαν μείνει κείμενα άνέκδοτα καί διότι οί 
πρώτοι έκδοτες δεν είχαν συνειδητοποιήσει, ότι τά κείμενα απο
τελούσαν οργανικά τμήματα ένός κώδικα άφιερωμάτων άλλα καί 
έπειδή στά δημοσιεύματα τού τέλους τού 19ου αί. υπάρχουν παρα
λείψεις κάποιων φράσεων πού οί έκδοτες τις θεώρησαν τότε «έπι- 
λήψιμες»1. Στό εισαγωγικό σημείωμα τού Μέρους αυτού διευκρινί
ζουμε ποιά κείμενα έχουν ήδη δημοσιευτεί καί στό κριτικό υπό
μνημα δίνονται οί διαφορές τής ανάγνωσης.

Όπως είπαμε, τό εύρημα δέν είναι πρόσφατο- χρονολογείται 
από τον καιρό τών πρώτων άναδιφήσεών μας στά ’Αρχεία τού Οι
κουμενικού Πατριαρχείου. Είναι έκδηλο λοιπόν, άπό όσα ειπώθη
καν, ότι ό Κώδικας άφιερωμάτων πού έντοπίσαμε δέν θά είχε έρ
θει στό φώς, αν δέν μάς είχε δοθεί ή άδεια νά μελετήσουμε άπό αυ
τοψία τούς κώδικες πού σώζονται σήμερα στήν Κωνσταντινούπο

1. Βλ. γιά τις παραλείψεις Δ. Γ. Απογγολοπουλος, Τό Μέγα Νόμιμον. 
Συμβολή στήν ερευνά τοϋ μεταβυζαντινού δικαίου, Αθήνα 1978, σ. 30 έπ.- 
πβ. Κ. Θ. Δημαρας, «Μέγα Νόμιμον», έφημ. Τό Βήμα 15 Δεκεμβρίου 1978 
[= Σύμμεικτα, Α': Άπό την παιδεία στήν λογοτεχνία, φιλολογική επιμέλεια 
Αλεηης Πολίτης, Αθήνα 2000, σ. 66-67]: «Οί έκδόσεις, οί δημοσιεύσεις 
παλαιότερων κειμένων πού έβγαιναν τά εκατό τελευταία χρόνια άπό 
ελληνικά χέρια στήν Πόλη, καί τά άλλα έλληνικά κέντρα τής Τουρκίας, 
πρέπει νά ελέγχονται μέ προσοχή πριν χρησιμοποιηθούν, γιατί συνέβαινε 
άπό σκοπιμότητα, «κατ’ οικονομίαν», όπως έλεγαν, νά παρουσιάζονται 
λίγο ή πολύ άλλοιωμένες» (σ. 67).
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λη. Ή έκφραση, κατά συνέπεια, των ευχαριστιών μας, σήμερα πού 
δημοσιεύεται ένα άπό τά πορίσματα των μακροχρόνιων έρευνών 
μας, δέν είναι εκδήλωση μιας τυπικής άβρότητας· αποτελεί τήν ειλι
κρινή καί όφειλόμενη έκφραση ευγνωμοσύνης προς τό Πατριαρ
χείο Κωνσταντινουπόλεως πού μάς φιλοξένησε πολλές φορές καί 
μας έμπιστεύθηκε νά μελετήσουμε τό πολύτιμο ύλικό τού Άρχειο- 
φυλακίου του. Εύγνωμοσύνη κατά κύριο λόγο προς τό πρόσωπο 
τού οικουμενικού πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίου, ό όποιος έδώ καί 
πολλά χρόνια έχει δείξει εμπιστοσύνη στο έργο μας καί χάρη στή 
δική του τότε παρέμβαση, όταν άρχίζαμε τις έρευνές μας στο πα
τριαρχικό Άρχειοφυλάκιο, διευκολύνθηκε σημαντικά τό αίτημά 
μας νά έργαστούμε in situ γιά νά λύσουμε τά ποικίλα έρευνητικά 
ζητούμενά μας. Θεωρούμε ότι ή έπιτόπου μελέτη ήταν έκ των ών 
ούκ άνευ γιά νά έντοπιστεΐ καί νά λυθεί ό κωδικολογικός γρίφος 
τον όποιο έκρυβε ό Κώδικας Α'. Καί πιστεύουμε ότι ή περαιτέρω 
άξιοποίηση τού ύλικοΰ έγινε μέ τούς κανόνες τής έπιστημονικής 
δεοντολογίας καί μέ τή σοβαρότητα πού τό ίδιο τό ύλικό έπέβαλε. 
Τουλάχιστον αύτή ήταν ή πρόθεσή μας.



ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΑΝΟΜΟΙΟΤΥΠΑ





Άξιοποκόντας πορίσματα τών έρευνών πού θά έκτεθοϋν αναλυ
τικά στο επόμενο Μέρος, δίνουμε εδώ τό πανομοιότυπο οκτώ φύλ
λων, διάσπαρτων σήμερα στον Κώδικα Α' τού Πατριαρχικού Άρ- 
χειοφυλακίου, τά όποια όμως στό β' μισό τού 16ου αιώνα συγκρο
τούσαν έναν κώδικα αφιερωμάτων καί δωρεών.

Οί έγγραφές άρχιζαν άπό τό verso τού φ. β' καί συνεχίζονταν 
ως τό φ. θ'· σέ αυτά έντάχθηκε καί έπικολλήθηκε στό recto τού φ. 
ι ένα λυτό έγγραφο, σχετικό καί αύτό με δωρεά προς τό Πατριαρ
χείο, ένώ έντάχθηκε στον Κώδικα, μετά τόν ’Ιανουάριο τού 1580, 
γιά τήν ϊδια αίτια ένα άκόμα λυτό έγγραφο —χωρίς νά άριθμηθεΐ. 
Όλων αυτών δίνουμε τό πανομοιότυπο καί δηλώνουμε τις όψεις 
τών φύλλων πού έμειναν λευκές, ώστε ό άναγνώστης νά έχει άμέ- 
σως τήν υλική υπόσταση τού ιστορικού τεκμηρίου μέ τό όποιο 
πρόκειται νά άσχοληθοΰμε.

Δέν δίνουμε τό πανομοιότυπο τού φύλλου a καί τό recto τού 
φ. β' τά όποια, όταν συγκροτήθηκε ό Κώδικας, είχαν μείνει λευκά. 
’Αργότερα στό φ. ά καταχωρίστηκε κείμενο τού 1657 καί τό recto 
τού φ. β' φιλοξένησε ένα κείμενο τού 1618. Είναι φανερό δτι τά 
πανομοιότυπα τών φύλλων αύτών μέ τή μορφή πού άπέκτησαν 
δέν είχαν θέση εδώ.

Στήν άρχική συγκρότηση τού Κώδικα υπήρχε στήν άρχή ένα 
Ευρετήριο είκοσι τεσσάρων φύλλων. Άπό αυτά τά περισσότερα 
έξέπεσαν καί μόνον όκτώ φύλλα σώθηκαν, χωρίς έγγραφές. Γιά τό 
λόγο αυτό δέν δίνουμε τό πανομοιότυπο τους —σήμερα στά όκτώ 
αυτά φύλλα σώζονται κείμενα μεταγενέστερων ετών.
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φ. β’ν [=Κώδικας Α', σ. 14]
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φ. ζ'ν [=Κώδικας Α', σ. 6]
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φ. χ. ά. [=Κώδικας Α', σ. 11]
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λευκό [=Κώδικας Α', σ. 12]
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φ. η'Γ [=Κώδικας Α', σ. 7]
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φ. η'ν [=Κώδικας Α', σ. 8]
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φ. Θ'Γ [=Κώδικας Α', σ. 9]
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φ. θ'ν λευκό [=Κώδικας Α', σ. 10]
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φ. ιν λευκό [=Κώδικας Α', σ. 2]



ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΕΩΝ 
ΤΟΥ 16ου ΑΙΩΝΑ





ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ό Κώδικας Α' καί ή μορφή του τον 17ο αιώνα

Οί αρχαιότεροι κώδικες πού σώζονται σήμερα στό Αρχειοφυλάκιο 
τού Οικουμενικού Πατριαρχείου περιέχουν πράξεις καί τεκμήρια 
γιά τή δράση τού θεσμού αυτού στή διάρκεια τού 16ου καί τού 
17ου αιώνα: πρόκειται γιά τον Κώδικα Α' καί τόν Κώδικα Β'. Στον 
πρώτο, τό άρχαιότερο έγγραφο πού περιέχεται φέρει χρονολογία 
1538 καί τό ύστατο κείμενο είναι τού 1688. Στον δεύτερο περιέχο- 
νται πράξεις πού χρονολογούνται άπό τό 1616 ώς τό 1641. Στή 
μελέτη αύτή θά ασχοληθούμε άποκλειστικά μέ τόν Κώδικα Α', 
έπειδή τά φύλλα τού άρχαιότερου κώδικα άφιερωμάτων τού μετα
βυζαντινού Πατριαρχείου, τό κύριο δηλαδή αντικείμενο τής πα
ρούσας μελέτης, βρίσκονται διάσπαρτα ανάμεσα στά φύλλα τού 
Κώδικα Α'. Χρήσιμο ώστόσο είναι νά δώσουμε μερικά στοιχεία καί 
γιά τόν Κώδικα Β'.

Πρόκειται γιά μιάν ενότητα τού «Ιερού κώδικος» τού Πατριαρ
χείου πού πρέπει νά εγκαινιάστηκε στις μέρες τού πατριάρχη Τιμο
θέου Β'. Ή ένότητα κάποτε άπομακρύνθηκε άπό τή φυσική της 
θέση, τό πατριαρχικό Αρχειοφυλάκιο, καί μεταφέρθηκε στή Βι
βλιοθήκη τού Μετοχιού τού Παναγίου Τάφου στήν Κωνσταντινού
πολη. Εκεί τήν βρήκε ό Αθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, όταν 
καταλογογράφησε τούς χειρόγραφους κώδικες τής συλλογής, καί 
τής έδωσε τόν ταξινομικό άριθμό 41. Ή ένότητα όμως έπιστράφη- 
κε άργότερα στά Αρχεία τού Πατριαρχείου καί σήμερα άποτελεΐ

1. Αθ. Παπαδοπουλος-Κεραμευς, Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. 4, 
Πετρούπολη 1899, σ. 7-21.
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μία άπό τις δύο άρχαιότερες ένότητες τού πατριαρχικού Αρχειο
φυλακίου.

Σύμφωνα μέ την περιγραφή τού Παπαδόπουλου-Κεραμέα, στά 
54 φύλλα πού είχαν άπομείνει τότε καί άπάρτιζαν τον Κώδικα Β' 
περιέχονταν πράξεις τής περιόδου 1616-1646. Πρόκειται γιά συ
νοδικές πράξεις καί συνοδικές αποφάσεις, καθαιρέσεις καί υπο
μνήματα έκλογής μητροπολιτών καί έπισκόπων, ομολογίες πίστε- 
ως, υποσχέσεις καί παραιτήσεις.

Όσον άφορά τον Κώδικα Α', αυτός παρουσιάζει κάποια εικόνα 
άταξίας: περιέχει πατριαρχικές πράξεις, συνοδικές άποφάσεις, 
υπομνήματα έκλογών, άναγραφές άφιερωμάτων, διάφορα σημειώ
ματα ή «υποσχέσεις» κληρικών, ενώ σέ μερικά φύλλα του έχουν 
σημειωθεί κείμενα —ή έχουν έπικολληθει έπιστολές— μέ παραιτή
σεις άρχιερέων άπό τις έκκλησιαστικές τους περιφέρειες1.

’Αλλά καί ή κωδικολογική εικόνα μάς άφήνει νά έννοήσουμε, 
δτι ό κώδικας έχει ύποστεΐ πολλαπλές έπεμβάσεις στήν αρχική 
συγκρότησή του: δύο διαφορετικές άριθμήσεις —ή μία κατά φύλ
λα καί ή άλλη κατά σελίδες— σημειωμένες σέ ολόκληρο τό σώμα 
τού χειρογράφου, μιά τρίτη στο μεγαλύτερο μέρος του, ενώ άλλα 
ίχνη άριθμήσεων σέ μεμονωμένα φύλλα ή ένότητες φύλλων είναι 
τά εξωτερικά στοιχεία πού προκαλούν τόν έρευνητή νά προχωρή
σει σέ μιά συστηματική κωδικολογική διερεύνησή του, προκειμέ- 
νου νά εντοπιστούν οί απαρχές τής συγκρότησής του. Θά άρχί- 
σουμε, δπως είναι φυσικό, άπό τήν εικόνα πού έχουμε σήμερα.

Ό κώδικας άποτελειται άπό 514 σελίδες. Τό χαρτί ολόκληρου 
τού σώματος είναι ενιαίο: σέ όλα τά φύλλα συναντούμε ένα μόνο 
υδατόσημο1 2. Πρόκειται γιά χαρτί δυτικής προέλευσης, χρονολο
γούμενο περί τό 1530. Τό γεγονός ότι τό χαρτί τού κώδικα είναι

1. Μιά πρώτη περιγραφή τού Κώδικα Α' παρουσιάστηκε στή μελέτη 
τού Δ. Γ. Αποςτολοπουλου, Ό «ιερός κώδις» ..., σ. 51-55, άπό στοιχεία 
πού άντλήθηκαν άπό τήν άνέκδοτη, τότε, παρούσα έργασία.

2. Βλ. περισσότερα στοιχεία στο τρίτο κεφάλαιο, σ. 62.
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ενιαίο σημαίνει δτι τό σωζόμενο σώμα είναι, καταρχήν, τό ίδιο με 
έκεΐνο πού άρχικά συγκροτήθηκε. Ωστόσο τα στοιχεία πού άναφέ- 
ραμε δείχνουν, δτι τό άρχικό αυτό σώμα δέν έχει μείνει ανέπαφο.

Άπό τις έπεμβάσεις πού ύπέστη ό κώδικας ή πιο έκτεταμένη, 
έκείνη πού, δπως θά δούμε, άνέτρεψε καί τήν εικόνα τής αρχικής 
δομής του, είναι μιά άναδιάρθρωση πού ύπέστη τόν 19ο αιώνα. Ή 
πρόθεση εκείνων πού είχαν τήν πρωτοβουλία γιά τήν άναδιάρ
θρωση αυτή ήταν νά «άποκαταστήσουν τήν τάξη» στον διασαλευ
μένο άρχαιότερο καί σημαντικότερο κώδικα τού πατριαρχικού 
’Αρχειοφυλακίου. Πρόθεση άγαθή, καθώς τά κείμενα τού κώδικα, 
ιδιαίτερα εκείνα πού είχαν καταχωριστεί στά πρώτα φύλλα, δέν 
παρουσίαζαν χρονολογική άλληλουχία: προηγούνταν, γιά παρά
δειγμα, κείμενα τού 1673 καί επονταν κείμενα τού 1564.

Τό κριτήριο τής χρονολογικής συνέχειας πού υιοθετήθηκε φαι
νόταν έκ πρώτης δψεως λογικό, δεδομένου δτι είναι γνωστός ό τρό
πος μέ τόν όποιο καταχώριζε ή πατριαρχική γραμματεία πράξεις 
στον κώδικα: όταν έκδιδόταν κάποια άπόφαση ή «άπελύετο» κά
ποιο γράμμα, καταγραφόταν άμέσως καί στον ιερό κώδικα τού Πα
τριαρχείου, είτε γιά νά άπομνημονευτεΐ καί νά κατοχυρωθεί ή ισχύς 
του —«είς άσφάλειαν» είναι ή συνήθης έκφραση—, εϊτε γιά νά κρα
τηθεί άντίγραφο τού εγγράφου πού έπρεπε νά άποσταλεϊ στον άπο- 
δέκτη1. Ευνόητη συνέπεια αυτής τής πρακτικής είναι νά καταγρά
φονται οί πράξεις κατά χρονολογική τάξη. ’Εξαίρεση στον κανόνα 
μπορεί νά άποτελοΰν οί λίγες έκεΐνες περιπτώσεις πού, γιά κάποι
ους λόγους, ή καταγραφή στον Κώδικα δέν έγινε άμέσως μετά τήν 
έκδοση μιας άπόφασης —μέ άποτέλεσμα νά έχουν παρεμβληθεί στό 
μεταξύ νεότερες καταγραφές— ή, μέ τήν ευκαιρία κάποιας άπόφα-

1. Μάς είναι γνωστή ή λογική αύτή καί άπό τούς μεταγενέστερους 
κώδικες, πού σώζονται σέ άρκετά πλήρη σειρά στό πατριαρχικό Άρχειο- 
φυλάκιο, καί άπό τούς δύο σωζόμενους άπό τή βυζαντινή περίοδο, πού 
βρίσκονται σήμερα στή Βιέννη (πρόκειται γιά τά χειρόγραφα Vind. hist, 
gr. 47 καί 48).
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σης, νά καταχωρίστηκε κάποιο παλαιότερο κείμενο σχετιζόμενο 
άμεσα με τήν ί'δια υπόθεση.

Βάσει τής λογικής λοιπόν αυτής περιμένει κανείς νά δει στους 
έπίσημους κώδικες τής πατριαρχικής γραμματείας νά άκολουθεϊ- 
ται μιά αυστηρή, καταρχήν, χρονική αλληλουχία. Όμως, ή εικόνα 
πού παρουσίαζε ό άρχαιότερος σιοζόμενος κώδικας ήταν διαφο
ρετική· καί αυτή ήταν ή αιτία πού οδήγησε στη μεγάλη αναδιάρ
θρωση τής ύλης του πού έπιχειρήθηκε τον 19ο αιώνα.

Προκειμένου νά διορθωθεί ή άταξία τό χειρόγραφο διαλύθηκε, 
γιά νά τοποθετηθούν τά κείμενά του κατ’ άπόλυτη χρονολογική 
σειρά. Ή έργασία όμως αυτή προσέκρουσε σέ άνυπέρβλητα εμπό
δια, τά όποια ωστόσο δέν στάθηκαν ικανά νά άναχαιτίσουν τήν 
έφαρμογή τού αρχικού αυτού σχεδίου. Παραθέτουμε ένα παρά
δειγμα, στο όποιο παρουσιάζονται άνάγλυφα μερικά άπό τά προ
βλήματα πού άνέκυψαν. Σέ φύλλο τού κώδικα είχε καταχωριστεί, 
στη μιά του όψη, τό κείμενο μιας πράξης τού 1616" τό verso τού 
ίδιου φύλλου, πού τό 1616 είχε μείνει λευκό, χρησιμοποιήθηκε 
άργότερα γιά νά καταχωριστεί μιά πράξη τού 16741. Τό άδιέξοδο 
γιά τήν «τακτοποίηση» είναι προφανές: πού έπρεπε νά τοποθετηθεί 
τό φύλλο αυτό, στο 1616 ή στο 1674; Τά διλήμματα όμως δέν έξα- 
ντλοΰνταν έδώ, άφού ή συνέχεια τού κειμένου τής πράξης τού 1674 
έπρεπε νά γραφτεί στο verso τού έπόμενου φύλλου, δεδομένου ότι 
στο recto του ήταν γραμμένη άπό παλαιά μιά πράξη τού 1620.

Αυτή είναι μία άπό τις πολλές περιπτώσεις πού ή «τακτοποίη
ση» προκαλοΰσε προβλήματα. Όμως, μπροστά σέ αΰτές τις συχνά 
άνυπέρβλητες δυσκολίες, άντί ή προσπάθεια νά έγκαταλειφθεΐ,

1. Ήταν μιά πρακτική ανορθόδοξη, πού όμως τήν ακολουθούσαν 
ένίοτε οί νοτάριοι τής πατριαρχικής γραμματείας. Γιά νά άντιληφθούμε 
τήν ανεξήγητη ίσως, μέ τά σημερινά κριτήρια, πρακτική πρέπει νά λάβου
με υπόψη άφενός τήν υψηλή τιμή τού χαρτιού στά χρόνια έκεΐνα, αφετέ
ρου τή σημασία πού είχε ή καταγραφή μιας πράξης στόν κώδικα: κύριος 
σκοπός ήταν ή κατοχύρωση τής έγκυρότητάς της, χωρίς νά ένδιαφέρει 
άπό ποιες άλλες πράξεις πλαισιωνόταν μέσα στόν κώδικα.
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προκρίθηκαν λύσεις ελάχιστα επιστημονικές: διαλύθηκαν τετρά
δια τής άρχικής συγκρότησης τού κώδικα γιά νά γίνει δυνατή ή 
μετακίνηση φύλλων καί νά ικανοποιηθεί βεβιασμένα τό αίτημα τής 
κατά χρονολογική σειρά τακτοποίησης τού κώδικα. Στήν πραγμα
τικότητα, συγκροτήθηκε ένα νέο σώμα, τό όποιο μάλιστα σταχώ- 
θηκε έκ νέου τόσο σφικτά, ώστε χάθηκε κάθε δυνατότητα νά δια
κρίνει κανείς ποιά τετράδια έμειναν άνέπαφα.

'Όπως ήταν φυσικό, ή έργασία ολοκληρώθηκε μέ μιά νέα άρίθ- 
μηση τού κώδικα. Ή νέα άρίθμηση έγινε κατά σελίδες καί σημειώ
θηκε στό κέντρο τού άνω περιθωρίου (στο έξής: άρίθμηση Γ), κα
θώς στήν έπάνω δεξιά γωνία τού φύλλου υπήρχαν ήδη δύο παλαι- 
ότερες άριθμήσεις κατά φύλλα: μία μέ άραβικούς άριθμούς (στό 
έξής: άρίθμηση Β) καί μία μέ έλληνικούς (στό έξής: άρίθμηση Α). 
Αυτές οί ΰπάρχουσες δύο παλαιές άριθμήσεις άποτέλεσαν τό μίτο 
τής Αριάδνης καί άπό αυτές οδηγημένοι μπορέσαμε νά άνασυ- 
γκροτήσουμε τή δομή πού είχε ό κώδικας, πριν άναδιαρθρωθει τόν 
19ο αιώνα.

Στό έρώτημα πού πρώτο άνέκυψε, ποιά άπό τις δύο παλαιές 
άριθμήσεις, ή Β ή ή άρίθμηση A είναι ή παλαιότερη, οί άκόλουθες 
ένδείξεις βεβαιώνουν, πώς ή άρίθμηση πού ονομάσαμε Β είναι με
ταγενέστερη. Πρώτα, έπειδή ή άρίθμηση A διακόπτεται καί δέν έμ- 
φανίζεται στό σύνολο των φύλλων τού χειρογράφου- καί έπειτα, 
έπειδή ή άρίθμηση Β συνεχίζεται ομαλά στά σημεία έκεϊνα πού εί
χαν έκπέσει φύλλα άριθμημένα μέ τήν άρίθμηση A —ή άρίθμηση 
άλλωστε μέ ελληνικούς άριθμούς είναι, κατά κανόνα, συνήθεια πα
λαιότερη, πού έκτοπίστηκε άπό τή χρήση των άραβικών άριθμών.

"Υστερα άπό τό προκριματικό αυτό συμπέρασμα, κρίναμε με
θοδολογικά σκόπιμο νά προχωρήσουμε έπαγωγικά: νά παρακο
λουθήσουμε πρώτα τή σχέση τής άρίθμησης Γ μέ τήν άρίθμηση Β 
καί μετά νά συσχετίσουμε τήν Β μέ τήν παλαιότερη άρίθμηση Α.

Ή άναδιάρθρωση πού ύπέστη τό χειρόγραφο τόν 19ο αιώνα προ- 
κάλεσε μετατόπιση φύλλων σέ τέτοια έκταση, ώστε νά άπαιτεΐται
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νά διεξέλθει κανείς τό σώμα τοϋ κώδικα φύλλο προς φύλλο, προ- 
κειμένου νά εντοπίσει, σκόρπια μέσα στη σημερινή δομή του, τά 
φύλλα κατά τήν άρίθμηση Β καί νά μπορέσει νά άναπλάσει τήν 
προγενέστερη συγκρότησή του. Μερικά παραδείγματα θά βοηθή
σουν νά κατανοήσουμε τό μέγεθος τής αναστάτωσης. Τό φ. 2 βρί
σκεται σήμερα προς τό τέλος τοϋ χειρογράφου: είναι οί σημερινές 
σελίδες 481/482. Τό φ. 3 είναι οί σελίδες 479/480. Όμως τό φ. 9 τό 
έντοπίζουμε προς τήν άρχή τοϋ κώδικα: είναι οί σελίδες 17/18.

Ή έρευνα των άριθμήσεων ήταν αύτή πού άνέδειξε τελικά τή 
μορφή πού είχε τό χειρόγραφο όταν ήταν συγκροτημένο με τή δο
μή πού άποδίδει ή άρίθμηση Β. Καί άκόμα μάς έπέτρεψε νά άνα- 
πλάσουμε τήν άντιστοιχία των δύο άριθμήσεων Β καί Γ σύμφωνα 
μέ τον πίνακα πού άκολουθεϊ. Μέσα σε [ ] δηλώνουμε τά φύλλα 
πού έχουν έκπέσευ γιά λόγους οικονομίας χώρου, στήν κατά σελί
δες άρίθμηση Γ σημειώνουμε τή μονή σελίδα. Άς σημειωθεί ότι 
σήμερα ό Κώδικας Α' έχει 514 σελίδες, δηλαδή 257 φύλλα, ενώ 
όταν άριθμήθηκε μέ τήν άρίθμηση Β τά φύλλα του ήταν 280.

Πίνακας I

Γ Β Γ Β Γ Β Γ Β

423 1 3 12 35 23 53 34
481 2 5 13 19 24 55 35
479 3 7 14 37 25 57 36
489 4 9 15 39 26 59 37
491 5 11 16 41 27 63 38
483 6 1 17 43 28 65 39
493 7 21 18 45 29 65 39
497 8 27 19 47 30 71 40

17 9 29 20 49 31 67 41
13 10 31 21 51 32 67α 42
15 11 33 22 25 33 75 43
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Γ Β Γ Β Γ Β Γ Β

69 44 113 74 121 104 105 134
125 45 61 75 123 105 107 135
77 46 261 76 251 106 109 136
73 47 263 77 129 107 133 137

499 48 215 78 135 108 [138]
93 49 217 79 137 109 249 139
79 50 409 80 141 110 155 140

417 51 419 81 143 111 139 141
81 52 469 82 131 112 169 142
85 53 471 83 [113] 189 143
87 54 473 84 145 114 [144]
83 55 475 85 147 115 167 145

495 56 225 86 149 116 173 146
485 57 227 87 151 117 201 147
487 58 229 88 153 118 181 148
431 59 235 89 [119] 245 149
115 60 237 90 171 120 205 150
165 61 267 91 175 121 183 151
101 62 501 92 177 122 191 152
103 63 427 93 [123] 193 153

89 64 429 94 179 124 199 154
91 65 [513] 95 203 125 [155]

119 66 [96] 433 126 211 156

421 67 283 97 239 127 213 157
23 68 95 98 255 128 [158]

185 69 97 99 207 129 259 159
187 70 99 100 157 130 253 160

195 71 [101] 159 131 233 161

197 72 127 102 161 132 209 162

111 73 [103] 163 133 221 163
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Γ Β Γ Β Γ Β Γ Β

219 164 305 194 361 224 415 254
223 165 307 195 363 225 [255]

[509] 166 309 196 349 226 435 256
231 167 311 197 355 227 437 257
257 168 313 198 373 228 439 258
241 169 315 199 375 229 441 259
243 170 317 200 411 230 443 260
279 171 319 201 413 231 445 261
281 172 321 202 369 232 [262]
265 173 323 203 [507] 233 449 263

[174] 351 204 371 234 451 264
247 175 367 205 377 235 453 265
277 176 327 206 387 236 455 266

[177] χ·ά. 207 383 237 457 267
273 178 329 208 [505] 238 459 268
275 179 331 209 [239] 461 269
269 180 385 210 379 240 463 270

[511] 181 333 211 381 241 465 271
271 182 335 212 447 242 467 272
291 183 337 213 389 243 [273]
289 184 339 214 405 244 [274]
287 185 341 215 407 245 [503] 275
285 186 343 216 403 246 365 276
293 187 345 217 391 247 [277]
295

0000 347 218 393 248 477 278
297 189 325 219 395 249 117 279
299 190 [220] 397 250 [280]
301 191 353 221 [251] 425
303 192 357 222 399 252

[193] 359 223 401 253
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Το έπόμενο έρώτημα πού εύλογα άνακΰπτει είναι: πότε ό κώδι
κας απέκτησε τη συγκρότηση πού άποδίδει ή αρίθμηση Β; "Ενα 
terminus ante quem μάς δίνει καταρχάς ή «Νομική Συναγωγή» τού 
Δοσιθέου —ή χειρόγραφη συλλογή τήν όποια συγκρότησε γύρω 
στα 1680 ο πατριάρχης Ιεροσολύμων— για τόν ακόλουθο λόγο.

Όπως είναι γνωστό, ό Δοσίθεος θέλησε να έχει, γιά δική του 
χρήση, ένα άντίγραφο των πράξεων πού ήταν καταχωρισμένες 
στον έπίσημο, τόν «ιερόν κώδικα», τού Πατριαρχείου Κωνσταντι
νουπόλεως, καθώς καί ένα άντίγραφο άπό τήν επίσημη τόν 17ο 
αιώνα νομοκανονική συλλογή τού Πατριαρχείου, τό «Μέγα Νόμι
μον τής Μεγάλης Εκκλησίας»1. Τό χειρόγραφο πού περιέχει δσα 
κατόρθωσε να άντιγράψει τό ονόμασε ό ίδιος ό Δοσίθεος «Νομική 
Συναγωγή». Συγκροτήθηκε τό 1680 καί περιέχει, μεταξύ άλλων, καί 
τό μέγιστο μέρος των κειμένων πού σώζονται σήμερα στον Κώδι
κα Α'1 2. Ή μαρτυρία λοιπόν ένός άνθρώπου πού γνωρίζουμε πώς 
είδε τό χειρόγραφο πού μάς άπασχολει μετά τά μέσα τού 17ου αί. 
καί κυρίως ή σειρά μέ τήν όποια άντιγράφτηκαν τά κείμενα στή 
«Νομική Συναγωγή» μπορούν νά μάς δώσουν πολύτιμα στοιχεία 
γιά τή συγκρότηση πού είχε ό κώδικας τήν εποχή έκείνη.

Πραγματικά, ή σύγκριση πού κάναμε μάς έδωσε γρήγορα ένα 
πρώτο συμπέρασμα: μπορέσαμε νά βεβαιωθούμε, πώς ό Δοσίθεος 
άντέγραψε τά κείμενα άπό έναν κώδικα πού ήταν καταταγμένος 
μέ τή σειρά τήν όποια αποδίδει ή άρίθμηση Β —διότι μέ αυτή τή

1. Γιά τή βούληση τού Δοσίθεου καί τόν τρόπο μέ τόν όποιο πραγμα- 
τώθηκε στοιχεία περιέχονται στον ύπό έκδοση δεύτερο τόμο τής μελέτης 
τών Δ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - Π. Δ. Μιχαηλαρη, Ή Νομική Συναγωγή 
τοϋ Δοσιθέου. Μία πηγή καί ένα τεκμήριο· βλ. ωστόσο πρόχειρα γιά τό 
θέμα —καί κυρίως γιά δσα αφορούν τό «Μέγα Νόμιμον»—· στό Δ. Γ. 
Αποςτολοπουλος, «Τό “Μέγα Νόμιμον” καί ό Δοσίθεος Ιεροσολύμων», 
Μεσαιωνικά καί Νέα Ελληνικά 5 (1996), 283-293.

2. Ελάχιστες είναι οί παραλείψεις· ό Δοσίθεος δεν θέλησε νά αντιγρά
ψει, καταρχήν, τις αναγραφές άφιερωμάτων προς τή Μεγάλη Εκκλησία· 
βλ. περισσότερα στή σ. 111 έπ.
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σειρά είναι, κατ’ άρχήν, αντιγραμμένα τά κείμενα στη «Νομική Συ
ναγωγή»1. Κατά συνέπεια, ό κώδικας πριν άπό τό 1680 είχε τή 
δομή πού άποδίδει ή άρίθμηση Β.

Τόν άκριβή ωστόσο χρόνο τής άρίθμησης Β μάς τόν άποκάλυ- 
ψε ενα σημείωμα πού σώζεται στο επάνω περιθώριο τού φ. 19. 
Συγκεκριμένα στό ψύλλο αυτό, οπού έχει καταχωριστεί μιά συνο
δική απόφαση πού έκδόθηκε τόν Ιούλιο του 1609 —δταν στον 
πατριαρχικό θρόνο ήταν ό Νεόφυτος Β'—, διαβάζουμε στό άνω 
περιθώριο τό άκόλουθο σημείωμα: ’Αρχή σνν Θ(ε)ώ άγίω. Τό ση
μείωμα προφανώς γράφτηκε γιά νά δηλώσει, δτι μιά νέα ένότητα 
τού Ιερού κώδικα έγκαινιαζόταν άπό τό σημείο αυτό. Πραγματικά 
άπό τό φύλλο 19 καί μετά βρίσκουμε νά έχουν καταχωριστεί συνο
δικές άποφάσεις με σχεδόν άπόλυτη χρονολογική άλληλουχία, 
τουλάχιστον γιά κάποιο χρονικό διάστημα.

Στό εύλογο, βεβαίως, έρώτημα πού άνακύπτει, γιατί ό Νεόφυ
τος έγκαινίασε τήν ένότητα αυτή τού κώδικα άπό τό φ. 19 καί δχι 
άπό τό φ. 1, ή άπάντηση —όπως θά φανεί άναλυτικά στά έπόμενα 
κεφάλαια—είναι ή άκόλουθη. Όταν ό Νεόφυτος άποφάσισε τό 
1609 νά καθιερώσει μιά νέα ένότητα τού ιερού κώδικα, άνέσυρε 
άπό τά ’Αρχεία τής πατριαρχικής γραμματείας εναν ογκώδη κώδι
κα, άπό τόν όποιο είχαν χρησιμοποιηθεί μόνο τά πρώτα φύλλα, καί 
άποφάσισε νά τόν χρησιμοποιήσει. ’Άφησε λοιπόν δύο φύλλα λευ
κά γιά νά ξεχωρίσει τήν παλαιά άπό τή νέα ένότητα, έγκαινίασε τή 
νέα στό φ. 19 μέ τό σημείωμα πού άναφέραμε πιό πριν, καί έκτοτε 
καταχωρίζονταν εκεί οί συνοδικές άποφάσεις. Ό παλαιός, βεβαί
ως, κώδικας είχε τή δική του άρίθμηση. Καθώς όμως είχαν έκπέσει, 
δπως θά δούμε, άρκετά φύλλα του —άκόμα καί ολόκληρα τετρά
δια—, ήταν άναγκαιο γιά τή νέα του χρήση ώς έπίσημου κώδικα

1. Στον ύπό έκδοση δεύτερο τόμο τής έργασίας πού άναφέρθηκε στή 
σημείωση 1 τής προηγούμενης σελίδας δίνεται πλήρης πίνακας άντιστοι- 
χιών των περιεχομένων στήν «Νομική Συναγωγή», στον «ιερόν κώδικα» 
τού Που αί. καί στόν σημερινό Κώδικα Α.
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νά άριθμηθεϊ έξαρχής ολόκληρο τό σώμα μέ συνεχή αρίθμηση. Τό
τε λοιπόν, τό 1609, καί γι’ αυτή τήν αιτία τέθηκε ή άρίθμηση Β.

Ανάμεσα στη μορφή που πήρε ό κώδικας τό 1609 καί στή μορφή 
πού απέκτησε μετά τήν άναδιάρθρωση πού ύπέστη τόν 19ο αιώνα 
υπήρξαν σημαντικές διαφορές —οί όποιες άναδύθηκαν μέ τή συγ
κρότηση τού πιό πάνω πίνακα—, διαφορές πού δικαιολογούν για
τί ξαφνιάστηκαν έκεινοι πού είχαν μελετήσει τό χειρόγραφο στήν 
προηγούμενη μορφή του καί δυσκολεύτηκαν νά έντοπίσουν, στή 
νέα του συγκρότηση, αυτά πού είχαν δει παλαιότερα. Ό Σταυρά- 
κης Άριστάρχης γιά παράδειγμα, πού είχε άντιγράψει μεγάλο μέ
ρος τών περιεχομένων του τό 1863, δταν ζητά νά άντιπαραβάλει τό 
1874 τά άντιγραφέντα μέ τά πρωτότυπα, σημειώνει: «κατά τό τε- 
λευταΐον δέσιμόν του τινά έγγραφα έσκορπίσθησαν άλλων δέ λέ
ξεις τινές έξηφανίσθησαν»1.

’Αλλά καί σε άλλους μελετητές ή άνακατάταξη πού ύπέστη ό 
κώδικας προκάλεσε άμηχανία. Ό Γεννάδιος Αραμπατξόγλου 
έντόπισε τή δεύτερη άρίθμηση κατά φύλλα, τήν Β, δμως διαβάζο
ντας άπό άβλεψία στή σημερινή πρώτη σελίδα τόν άρ. 11 —αντί 
τού ορθού 17—, διερωτήθηκε: «Άπωλέσθησαν τά πρώτα δέκα 
φύλλα;»1 2. Μέ τήν άνακατάταξη λοιπόν πού συνέβη στά φύλλα τού

1. Ό Σταυράκης Άριστάρχης έκφράζει τις σκέψεις του σέ χειρόγραφο 
κώδικά του, πού σήμερα σώζεται στή Βιβλιοθήκη τού Βατικανού (Vat. gr. 
2449, φ. 1). Γιά τούς κώδικες τού Άριστάρχη πού περιήλθαν στή βιβλιο
θήκη αύτή βλ. τις μελέτες: P. G. Nicolopoulos, «L’inventario dei codici 
vaticani greci 2403-2631», Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπονδών 35 
(1966-67), 129-131 καί Αθ. Κομινης, «Βατικανής Βιβλιοθήκης Άποση- 
μειώματα», Αίπτνχα 1 (1979), 20 σημ. 2

2. Γεννάδιος Αραμπατζογλου, Φωτίειος Βιβλιοθήκη ήτοι επίσημα καί 
ιδιωτικά έγγραφα και άλλα μνημεία σχετικά προς τήν ιστορίαν τοϋ 
Οικουμενικού Πατριαρχείου, Μέρος Α, Κωνσταντινούπολη 1933, σ. ιά 
σημ. 11: «Ό κώδιξ A κατά παλαιάν σελιδοποίησιν εις τήν σημερινήν πρώ-
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χειρογράφου μεταξύ τοΰ 1863 καί τοϋ 1874 άρχισαν νά δημιουρ- 
γοΰνται οί πρώτες λανθασμένες εντυπώσεις γιά τόν άρχαιότερο 
κώδικα τοΰ πατριαρχικού ’Αρχειοφυλακίου.

Με τήν κωδικολογική δμως έρευνα πού επιχειρήσαμε καί μέ την 
άντιστοίχιση των δύο άριθμήσεων βρέθηκαν οί άπαντήσεις στα 
έρωτήματα πού άνέκυψαν τότε καί άναιρέθηκαν οί φόβοι τούς 
όποιους είχαν διατυπώσει οί μελετητές γιά τις απώλειες τοΰ Κώδι
κα Α'* 1. Ό Σταυράκης Άριστάρχης, γιά παράδειγμα, είχε δίκιο όταν 
παρατηρούσε δτι «έγγραφά [τινα] έσκορπίσθησαν». Όμως δέν 
«έξηφανίσθησαν» «λέξεις», απλώς ή συνέχεια κάποιων κειμένων 
—όπως εύκολα πλέον διαπιστώνει κανείς παρακολουθώντας τόν 
πίνακα— βρίσκεται σέ άλλο σημείο τοΰ χειρογράφου. Όσο γιά τήν 
άπορία τοΰ Γεννάδιου Αραμπατζόγλου, άν «άπωλέσθησαν τά 
πρώτα δέκα φύλλα», διαπιστώνουμε δτι ό φόβος του δέν ήταν βά
σιμος: δπως δείχνει ό πίνακας πού συγκροτήσαμε, τά φύλλα δέν 
χάθηκαν, απλώς βρίσκονταν σέ άλλη θέση.

Κάποιες άπώλειες, ωστόσο, ύπέστη ό κώδικας στο διάστημα πού 
μεσολάβησε άπό τό 1609 ως τόν 19ο αιώνα, άπώλειες πού άναδύο- 
νται καί αυτές στον πίνακα πού παραθέσαμε. Διαπιστώνουμε 
λοιπόν πώς στό διάστημα πού μεσολάβησε μεταξύ τών δύο άριθμή
σεων έξέπεσαν 21 φύλλα, άφοΰ υπάρχουν ισάριθμα χάσματα. Πρό
κειται γιά τά φύλλα 96,101,103,113,119,123,138,144,155,158,174, 
177,193,220,239,251,255,262,273,274 καί 277. Τά είκοσιένα αυτά 
φύλλα στό σύνολο τών 280 πού φαίνεται νά περιείχε ό κώδικας 
άντιπροσωπεύουν ποσοστό άπωλειών 7,5%. Τά τρία άπό αυτά, τό 
φ. 101, τό φ. 158 καί τό φ. 280 έξέπεσαν μετά τό 1680, όταν δηλαδή 
ό Δοσίθεος άντέγραψε τά περιεχόμενά τους, άφοΰ στήν άντίστοιχη 
θέση τής «Νομικής Συναγωγής» έχουν άντιγραφεϊ κείμενα πού σή-

την σελίδα φέρει αριθμόν 11, σημαίνοντος 11ον φύλλον. Άπωλέσθησαν τά 
πρώτα δέκα φύλλα;».

1. Σέ προηγούμενη ταξινόμηση τοΰ πατριαρχικού Άρχειοφυλακίου ό 
κώδικας είχε τόν αριθμό 333.
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μέρα λείπουν άπό τον Κώδικα Α'1. Στή θέση ώστόσο τών άλλων χα
σμάτων ή «Νομική Συναγωγή» δέν παρουσιάζει κενά, γεγονός πού 
δείχνει δτι τά υπόλοιπα 20 φύλλα είχαν ήδη έκπέσει, όταν ό Δοσί- 
θεος άντέγραψε τά κείμενα πού σώζονταν στον κώδικα.

1. Στό φ. 101 σωζόταν τό κείμενο τής «Νομικής Συναγωγής» άρ. 887, τό 
υπόμνημα εκλογής κάποιου άδηλου μητροπολίτη Μήδειας πού έκδόθηκε 
τόν ’Οκτώβριο τοϋ 1636. Στό φ. 158 σώζονταν τρία κείμενα: τά άρ. 949,950 
καί 951. Πρόκειται πάλι για δύο υπομνήματα εκλογής —τοϋ ’Αθηνών 
Δανιήλ τό 1636 καί τοϋ άδηλου μητροπολίτη Λαοδικείας τόν Αύγουστο 
τοϋ 1630— καί γιά μιά παραίτηση, τοϋ ’Αθηνών Σωφρονίου τό 1639. Τρία 
σύντομα κείμενα πού ασφαλώς χωρούσαν στις δύο όψεις ένός φύλλου. Τά 
κείμενα αυτά καταλαμβάνουν ανάλογο χώρο στό χειρόγραφο τής Νομι
κής Συναγωγής (ΜΠΤ 2, φ. 312ν-313Γ)· βλ. γιά τά περιεχόμενά του περισ
σότερα στοιχεία στό Δ. Γ. Αποςτολοπουλος - Π. Δ. Μιχαηλαρης, Ή Νο
μική Συναγωγή..., λήμματα άρ. 949, 950 καί 951. Όσο γιά τό φ. 280, περι
είχε σημείωμα πού περιέγραφε τά «εγκλήματα» τοϋ επισκόπου ’Άνδρου 
Γρηγορίου- βλ. δ.π., λήμμα άρ. 1063.





ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ή αρχική συγκρότηση του χειρογράφου

Ή ανασυγκρότηση του Κώδικα Α' σύμφωνα μέ τήν άρίθμηση Β 
μάς έδωσε τήν μορφή πού είχε ό χειρόγραφος αυτός κώδικας στις 
άρχές τού 17ου αί. Άν όμως λάβουμε υπόψη μας δύο δεδομένα, ότι 
τό χαρτί ολόκληρου τού σώματος του χειρογράφου είναι ένιαΐο καί 
ότι παρόμοια χαρτιά χρονολογούνται στό α’ μισό του 16ου αί.1, θά 
πρέπει νά άναζητήσουμε μια προγενέστερη χρονολογία συγκρότη
σης τού χειρογράφου. Διότι δέν είναι πιθανό ούτε τό χαρτί νά απο
θηκεύτηκε πενήντα περίπου χρόνια, ως νά χρησιμοποιηθεί στις 
άρχές τοΰ 17ου αιώνα, ούτε τό εργοστάσιο παραγωγής τού χαρ
τιού νά είχε τόσο παλιά άποθέματα, άφοΰ είναι γνωστό ότι τό 
χαρτί έξαντλεΐται σέ ένα διάστημα δεκαπέντε περίπου χρόνων 
μετά τό χρόνο παραγωγής του1 2.

Γιά τήν άναζήτηση τής προγενέστερης μορφής τού χειρογρά
φου έναν καλό οδηγό μπορεί νά άποτελέσει ή άρίθμηση Α, εκείνη 
πού, όπως έχουμε άναφέρει, είναι σημειωμένη στήν άνω δεξιά 
γωνία, πλάι στήν άρίθμηση Β άλλά μέ έλληνικούς άριθμούς.

Είναι χρήσιμο νά συγκροτήσουμε καί στήν περίπτωση αυτή 
έναν πίνακα άνάλογο μέ τον προηγούμενο, άναζητώντας τήν άντι- 
στοιχία τής άρίθμησης Α προς τήν άρίθμηση Β. Στον πίνακα πού

1. Βλ. περισσότερα στοιχεία γιά τό χαρτί καί τή χρονολόγησή του στό 
επόμενο κεφάλαιο, ο. 62.

2. Βλ. πρόχειρα Λινός Πολίτης, γΟδηγός καταλόγου χειρογράφων, 
Αθήνα 1961, ο. 26, όπου τά συμπεράσματα των σχετικών έρευνών τοΰ 
Briquet. Τά σχετικά μέ τό υδατόσημο τού κώδικα βλ. πιό κάτω, σ. 62.
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ακολουθεί θέτουμε πάλι σέ [ ] τά φύλλα πού έκπέσανε στο χρονικό 
διάστημα πού μεσολάβησε μεταξύ των δύο άριθμήσεων.

Σέ πέντε σημεία, οπού έχουν έκπέσει περισσότερα τού ένός 
φύλλα τής άρίθμησης A άπό τον κώδικα, υπάρχει ενα μόνο χάσμα 
τής άρίθμησης Β. Στις περιπτώσεις αυτές, έπειδή δεν μπορούμε 
φυσικά νά γνωρίζουμε σέ ποιο άπό τά φύλλα άντιστοιχοΰσε ή δεύ
τερη απώλεια, σέ ποιά δηλαδή χρονική στιγμή έξέπεσε τό άριθμη- 
μένο με τήν αρίθμηση Β φύλλο, συμβατικά θέτουμε τό χαμένο αύτό 
φύλλο άντίκρυ στο πρώτο χάσμα. Τά σημεία αύτά τά παρουσιά
ζουμε ώς έξής: φ. [ρζ']-[96], [ρλε']-[101], [ρμ']—[103], [ροβ']-[123], 
[σκδ']—[158].

Πίνακας II

Β A Β A Β A Β A

1 15 θ' 31 κδ' 44 μ'
2 16 32 κε' 45 μα
3 17 ι 33 κς' 46 μβ'
4 18 ια' 34 κζ' 47 μγ'
5 20 ιβ 35 κη 48 μδ'
6 19 Ύ 36 κθ' 49 με'
7 21 ιδ' 37 λ 50 μς'
8 22 ιε [λα] [μζ]
9 a' 23 ις* 38 λβ' [μη]

10 ß' 24 «f [λγ] [μθ]
11 Ϋ 25 ιη' [λδ] 51 ν'
12 δ' 26 ιθ' 39 λε' 52 να

[ε] 27 κ 40 λς' 53 νβ'

Κ] 28 κα 41 λζ' 54 νγ'
13 ζ' 29 κβ' 42 λη' 55 VÔ'

14 η' 30 κγ 43 λθ' 56 νε
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Β A Β A Β A Β A

57 vC 80 π<4' Μ [ρμ^Ί
58 νζ' 81 πζ' [οιζΊ [ρμζ]
59 νη 82 πη [οιηΊ [ρμη]

[νθ'] 83 πθ' [ριθ'] 104 ρμθ
60 1' 84 V [ρκ] 105 ρν

[ξα] 85 ha' [ρκα] [ρνα]
m m [ρκβ] 106 ρνβ'

61 1γ' 86 hi [ρκγ] [ρνγ]
[ξδΐ 87 hà' [ρκδ] [ρνδ]

62 1ε' 88 hE' [ρκε] 107 ρνε
63 1C 89 h? [ρκς'] 108 ρνς'
64 ξζ’ 90 hV [ρκζΐ 109 ρνζ'
65 1η 91 hi [ρκη ] 110 ρνη'

[ξθ] 92 h& [ρκθ'] [ρνθ]
66 0 [O'] [ρλ'] 111 ρξ'

[οα] [ρα] [ρλα] 112 ρξα
[οβ] [Qß] 98 ρλβ' [113] [ρξβ]

67 ογ' [θυΊ 99 ρλγ' 114 ρξγ
68 οδ' 93 ρδ' 100 ρλδ' 115 ρξδ'
69 οε 94 ρε [101] [Ολε'] 116 ρξε'
70 oc 95 eC [ολς] 117 Oie
71 οζ' [96] [Οζ'] [ρλζ] 118 οΐζ”
72 οη' [οη] [ρλη'1 [119] [ρΐη']
73 οθ' [οθ] 102 ρλθ' 120 ρξθ'
74 π 97 01 [103] [ρμ] 121 00'
75 πά [οια] [ρμα] 122 ροα
76 πβ' [οΦΊ [ρμβ] [123] [ρ°β]
77 πγ [θεγ] [ρμγ] [ρογ]
78 πδ' [θΐδ'] [ρμδ] [ροδ]
79 πέ [ριε] [ο με] [ροε]
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Β A B A Β A Β A

124 ροζ' 132 ρ^ε' 148 σιδ' 165 σλγ'
[ροζ'] 133 Qb< 149 σιε' 166 σλδ'
[ροη] 134 QbZ 150 oiC 167 σλε'

125 ροθ' 135 qW 151 σιζ' 168 σλς'
126 ρπ' 136 eW 152 σιη' 169 σλζ'

[ρπα'] 137 σ' 153 σιθ' 170 σλη'
[ρπβ'] [138] [σά] 154 σκ 171 σλθ'
[ρπγ] 139 σβ' [155] [σκα'] 172 σμ'

127 ρπδ' 140 σγ' 156 σκβ' 173 σμά
[ρπε] 141 σδ' 157 σκγ' [174] [σμβ']
[ρπς'] 142 σε' [158] [σκδ'] 175 σμγ’

128 ρπζ' 143 oC [σκε] 176 σμδ'
[ρπη] [144] [σζ'] [σκς'] [177] [σμε]
[ρπθ'] 145 ση 159 σκζ' 178 σμς'

[QV] [σθ'] 160 σκη 179 σμζ'
[ρ^α] [σι] 161 σκθ' 180 σμη'

129 e^ß' [σια] 162 σλ' 181 σμθ'
130 qW 146 σιβ' 163 σλά 182 σν'
131 Qhà' 147 σιγ' 164 σλβ'

TÒ πρώτο πού διαπιστώνουμε άπό τον πίνακα πού συγκροτή
σαμε είναι δτι τήν άντιστοίχιση των δύο αριθμήσεων μπορούμε νά 
τήν παρακολουθήσουμε ως τό φ. σν'· μετά άπό τό φύλλο αυτό ή 
αρίθμηση A διακόπτεται. "Ως τό σημείο αυτό δμως υπάρχει απόλυ
τη άντιστοιχία στις δύο άριθμήσεις. Τό στοιχείο τούτο, συνδυαζό- 
μενο μέ τή διαπίστωση δτι τό χαρτί ολόκληρου τού κώδικα είναι, 
δπως άναφέραμε, ενιαίο, έπιτρέπει νά υποθέσουμε, δτι ή αρίθμηση 
A συνεχιζόταν ομαλά καί πέραν τού φ. σν', προφανώς δμως τά 
τετράδια πού άκολουθούσαν σέ κάποια μεταγενέστερη στάχωση 
τού χειρογράφου ράφτηκαν λίγο πιο ψηλά, μέ άποτέλεσμα νά χαθεί
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έντελώς άπό τό μαχαίρι τοϋ σταχωτή ή ήδη μισοκομμένη ώς τό 
σημείο έκεΐνο άρίθμηση Α.

"Ενα άλλο στοιχείο πού άναδεικνύεται άπό τόν πιο πάνω πίνα
κα είναι, πώς ή άρίθμηση Β συνεχίζεται ομαλά στά σημεία οπού 
υπάρχουν χάσματα τής άρίθμησης Α. Αυτό άποτελει ένα άπό τά 
στοιχεία πού θεμελιώνουν τήν ύπόθεση πού διατυπώσαμε, οτι ή 
συγκρότηση τού κώδικα κατά τήν άρίθμηση Α είναι άρχαιότερη. 
Στο διάστημα πού μεσολάβησε μεταξύ των δύο άριθμήσεων τά 
φύλλα πού έξέπεσαν άπό τό τμήμα του χειρογράφου στο όποιο 
μπορούμε νά αναζητήσουμε στοιχεία —δηλαδή στά πρώτα 250 
φύλλα (φ. ον) πού φέρουν καί τήν άρίθμηση Α—· είναι 87. Σέ μία 
μόνο περίπτωση λείπουν κάποια φύλλα, τά φ. ε' καί ς', όχι έπειδή 
έξέπεσαν άλλά έπειδή άποσπάστηκαν ήθελημμένα άπό τήν 
πατριαρχική γραμματεία, σύμφωνα με σχετικό σημείωμα πού 
σώζεται στό προηγούμενο φύλλο1. Σέ άρκετές πάντως περιπτώσεις 
ό άριθμός των συνεχόμενων φύλλων πού έξέπεσαν έπιτρέπει νά 
ύποθέσουμε οτι χάθηκαν ολόκληρα τετράδια. Τέτοιες έμφανεις 
περιπτώσεις είναι τά φ. ρια'-ρλα', φ. ρλε'-ρλη', φ. ρμ'-ρμη', φ. 
ροβ'-ροε', φ. ρπη'-ρα'. Όμως γιά τό τμήμα τού κώδικα πού επεται 
τού φ. ον' είναι άδύνατο νά άποτιμηθούν τά χάσματα, άφού ή 
απουσία τής άρίθμησης Α —παράλληλα με τό γεγονός οτι τό κεί
μενο τού χειρογράφου δέν είναι συνεχές— δέν έπιτρέπει νά έντο- 
πίσουμε τυχόν απώλειες φύλλων.

Τήν τύχη των φύλλων πού έπονται τού φ. ον (= φ. 182 κατά τήν 
άρίθμηση Β) μπορούμε νά τήν παρακολουθήσουμε στον πίνακα I, 
δπου συσχετίζεται ή άρίθμηση Β με τή σημερινή κατάσταση τού 
κώδικα, τήν όποια άποδίδει ή άρίθμηση Γ.

Ή άπόλυτη άντιστοίχιση πού παρουσιάζεται στις δύο παλαιότε- 
ρες άριθμήσεις τού κώδικα διαταράσσεται σέ λίγα μόνο σημεία: α) 
Τό φ. 16 δέν έχει άρίθμηση Α. Πρόκειται γιά ένα λυτό χαρτί, τό 
όποιο έντάχθηκε άνάμεσα στά φύλλα θ' καί ι άφού είχε τεθεί ή

1. Βλ. άναλυτικά γιά τό θέμα αυτό στό τρίτο Μέρος.
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άρίθμηση Α1. Όταν στον κώδικα τέθηκε ή αρίθμηση Β, τό χαρτί αυ
τό άριθμήθηκε στη θέση πού βρέθηκε καί έτσι πήρε τον αριθμό 16. 
β) Τό φ. ιγ' φέρει άρίθμηση 19 ενώ ό άριθμός 20 σημειώθηκε στο φ. 
ιβ'. Ή πιθανή έρμηνεία είναι, ότι τό φ. ιγ άποκόπηκε κάποια στιγμή 
άπό τό σώμα τού χειρογράφου καί τοποθετήθηκε άπό λάθος σέ μιά 
θέση πριν άπό την όρθή. Τη λανθασμένη αυτή θέση δέν την έντόπι- 
σε έκεινος πού έκανε τήν άρίθμηση Β, δέν έπανόρθωσε τό λάθος, 
καί άρίθμησε μηχανικά πρώτα τό φ. ιγ' καί μετά τό φ. ιβ'1 2. γ) Τέλος, 
παρατηρούμε δτι τό φ. α' κατά τή δεύτερη άρίθμηση τού κώδικα 
πήρε τόν άριθμό 9, διότι προηγούνταν οκτώ φύλλα. Πώς δικαιολο
γείται ή παρουσία τών οκτώ αυτών φύλλων πριν άπό τό φ. α';

Άν παρατηρήσουμε τά όκτώ αυτά φύλλα, διαπιστώνουμε πώς 
έμφανίζουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, στο 
δεξιό περιθώριο τού φύλλου 2 (σήμερα σ. 481/482), στο μέσον περί
που τού ύψους, διακρίνεται ένα κεφαλαίο γράμμα Λ· στο φύλλο 3 
(σήμερα σ. 479/480) λίγο πιο χαμηλά ενα Μ· στό φύλλο 7 (σήμερα 
σ. 493/494) διακρίνεται με δυσκολία ένα Ψ, ενώ στό φ. 8 (σήμερα σ. 
497/498) φαίνεται νά υπήρχε ένα Ω. Κάτω άπό τά γράμματα τού 
άλφαβήτου τό φύλλο στενεύει (βλ. πανομοιότυπο τών φύλλων τού 
ευρετηρίου μέ τά γράμματα Λ καί Μ στις σ. 56-57).

Ή θέση τών γραμμάτων αυτών σέ διαφορετικά ύψη στό δεξιό 
άκρο τών φύλλων έπιτρέπει νά υποθέσουμε, οτι κάποτε τά φύλλα 
αυτά άνήκαν σέ ένα ευρετήριο. Ένα ευρετήριο πού άποτελείτο 
άπό 24 φύλλα καί πού είχε τεθεί στήν άρχή τού κώδικα. Μέ τήν πά
ροδο τού χρόνου τά περισσότερα άπό τά φύλλα αυτά έξέπεσαν καί 
έμειναν μόνον οκτώ. ’Έτσι, εκείνος πού άνέλαβε τό 1609 νά άνασυ-

1. Τά στοιχεία πού βεβαιώνουν δτι τό χαρτί ήταν κάποτε λυτό είναι τά 
ίχνη πτυχώσεων πού διακρίνονται στό φύλλο καί τό ύδατόσημο, τό όποιο 
είναι διαφορετικό άπό εκείνο τού ύπόλοιπου κώδικα. Περισσότερα στοι
χεία βλ. στό επόμενο κεφάλαιο, σ. 66-67 καί στήν έκδοση τοϋ κειμένου X.

2. Ή άρχικά σωστή θέση τών φύλλων (φ. ια', ιβ', ιγ') άποδεικνύεται άπό 
τό γεγονός δτι ίχνη άπό τό μελάνι τού κειμένου τοϋ φ. ιβ'Γ σώζονται στό 
verso τοϋ φ. ια' καί οχι στό φ. ιγ'ν.
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γκροτήσει τό χειρόγραφο καί νά το κατατάξει μέ τή σειρά πού άπο- 
δίδει ή άρίθμηση Β, άποφάσισε νά αγνοήσει τον προορισμό πού 
είχαν κάποτε τά φύλλα, νά τά θεωρήσει άπλά λευκά καί νά άρχίσει 
τή νέα άρίθμηση τού χειρογράφου άπό τά όκτώ αυτά φύλλα τού 
ευρετηρίου πού είχαν άπομείνει. Άς σημειωθεί, πώς στήν άρχική 
συγκρότηση τού κώδικα δέν είχαν άριθμηθει τά 24 φύλλα τού ευρε
τηρίου, επειδή είχαν τή δική τους αυταπόδεικτη σειρά καί αύτάρ- 
κεια. Πιστεύουμε πώς έτσι έρμηνεύεται τό γεγονός ότι τό φ. ά άντι- 
στοιχεϊ στο φ. 9.

Μένει νά δούμε πότε τέθηκε ή άρίθμηση Α, άπάντηση πού θά 
δοθεί στό επόμενο κεφάλαιο, όταν θά άποκαλυφθεϊ ό χαρακτήρας 
πού είχε καί ό λόγος γιά τον όποιο συγκροτήθηκε ό κώδικας αυτός.
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ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ή άνάδυση του Κώδικα αφιερωμάτων 
καί δωρεών του 16ου αιώνα

Παρακολουθώντας την αρίθμηση A μπορέσαμε νά εντοπίσουμε 
τήν κατάταξη πού είχαν τά φύλλα τού Κώδικα Α' στην αρχική του 
συγκρότηση καί καταλήξαμε στο συμπέρασμα, ότι τό σώμα τού χει
ρογράφου είχε ένα ευρετήριο στήν άρχή χωρίς άρίθμηση, ένώ στά 
πρώτα του φύλλα είχαν καταχωριστεί κείμενα καί διάφορες άλλες 
καταγραφές, ύλη πού έκτεινόταν ως τό φ. ιβ' —άφοϋ στο φ. ιγ' έντο- 
πίσαμε τό σημείωμα «Αρχή σύν θεώ...» πού, δπως είπαμε, έγκαι- 
νίασε τό 1609 μια νέα ένότητα στον Κώδικα. Πότε όμως συγκροτή
θηκε τό άρχικό σώμα τού χειρογράφου καί για ποιο λόγο;

Τό πρώτο βήμα είναι νά διαπιστώσουμε αν, στήν μικρή σέ έκτα
ση πρώτη αύτή ένότητα, υπάρχει χρονική αλληλουχία καί κυρίως 
θεματική ομοιογένεια στά κείμενα πού περιέχονται. Τό ζητούμενο 
αύτό επιβάλλει νά δώσουμε, σέ κεφαλαιώδη περιγραφή, τά κείμε
να πού βρίσκονται άποτυπωμένα στά φύλλα α'-ιβ'.

φ. α'Γ~ν Επιβεβαιώνεται ή σταυροπηγιακή άξια τής μονής των Αγί
ων Πατέρων στήν περιοχή Τριγλείας. Χρονολογία: Ιούνιος 
1657, έπί Παρθενίου Δ'.

φ. β Γ Έπανατίθενται υπό τή δικαιοδοσία τής μητροπόλεως Φιλίπ
πων χωριά πού είχαν άποσπαστεί παρανόμως καί είχαν 
ονομαστεί «πατριαρχικά καί σταυροπηγιακά». Χρονολογία: 
Μάρτιος 1618, έπί Τιμοθέου Β'.

φ. β'ν-γΓ Αποφασίζεται ό τρόπος διαχείρισης των άφιερωμάτων στή 
Μ. Εκκλησία. Ό πατριάρχης Ίωάσαφ Β' προσφέρει πρώτος
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φ. γτ

φ.γ'ν

φ. δ'Γ

φ. δ'ν

[φ. ε'- ς]

φ. ζ'Γ

Φ.ζ'ν

φ. η'Γ

φ. η'ν

φ. Θ'Γ

1000 φλωρία. Χρονολογία: [Ιανουάριος] 1564. 
Εγκαινιάζεται κατάστιχο καί διορίζεται επιτροπή γιά τήν 
ορθή διαχείριση τών άφιερωμάτων καί δωρεών στό Πα
τριαρχείο. Χρονολογία: Ιανουάριος 1564, έπί Ίωάσαφ Β'. 
Άπογράφονται τά ιερά σκεύη τού πατριαρχικού Σκευοφυ
λακίου καί παραδίδονται στον μέγα σκευοφύλακα. Χρονο
λογία: Απρίλιος 1564, έπί Ίωάσαφ Β'.
Καταχωρίζεται σημείωμα γιά τήν άφιέρωση τού άρχοντος 
Γεωργίου Κριτοπούλου πού έγινε τόν ’Απρίλιο τού 1584, έπί 
Παχωμίου Β'.

’Αρχίζει ή καταγραφή τών δωρεών πού έκαναν πατριάρχες 
καί λαϊκοί. Πρώτη ή προσφορά τών 1.000 φλωρίων πού 
δώρισε ό πατριάρχης Ίωάσαφ Β' τό 1564.
Τά δύο αυτά φύλλα έχουν άποκοπεϊ, δπως ρητά δηλώνεται 
σέ σημείωμα πού είναι γραμμένο στό περιθώριο τού προη
γούμενου φύλλου, προκειμένου νά καθαρογράφουν. 
Συνεχίζεται ή καταγραφή μέ τήν καταχώριση δωρεών τού 
Ιερεμία Β’ πού έγιναν τό 1573 καί τό 1574.
Καταγράφεται τό 1576 σημείωμα σχετικό μέ τό χρησιδάνειο 
τού Θεσσαλονίκης Ίωάσαφ άπό τό πατριαρχικό Σκευοφυ
λάκιο καί τά τής άπόσβεσης τής ύποχρεώσεώς του. 
Καταγράφεται δωρεά τού Πέτρου βοεβόδα Μολδαβίας, 
πού έγινε τόν Μάρτιο τού 1576.
Καταγράφεται σημείωμα σχετικά μέ τήν τύχη τής δωρεάς 
τών 1.000 φλωρίων τού πατριάρχη Ίωάσαφ Β': τά χρήματα 
τά παρέλαβε άπό τόν διάδοχο τού Ίωάσαφ Μητροφάνη Β' 
ό νϋν πατριάρχης Ιερεμίας Β'. Χρονολογία: ’Οκτώβριος 
1578.
Καταχωρίζεται σημείωμα σχετικό μέ τή δωρεά σκευών καί 
άκινήτων άπό τήν Κριτοπουλίνα, πού έγινε έπί τών ημερών 
τού Ιερεμία Β'. — Στό ϊδιο φύλλο καταχωρίζεται σημείωμα 
σχετικό μέ τήν άφιέρωση ένός άμπελιοΰ άπό τόν Καραϊω- 
άννη. Χρονολογία: 25 Μαΐου 1590.
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φ. θ'ν λευκό
φ. ιΓ Ό 'Ιερεμίας Α’ εκδίδει «πατριαρχικόν γράμμα» με τό όποιο

άφιερώνει στή Μ. Εκκλησία τό σπίτι μέ τό περιβόλι, τό 
άμπέλι καί τό άγιασμα τής 'Αγίας Παρασκευής πού έχει στό 
προάστειο «Βρύγκα», τό σημερινό Χάσκιοϊ. Χρονολογία: 
’Οκτώβριος 1538. 

φ. ιν λευκό
φ. ια'Γ Καταχωρίζεται συνοδικό γράμμα μέ τό όποιο έπικυρώθηκε,

έπί Ραφαήλ Β’ (1603/1604), ή παραχώρηση χωριών στή μη
τρόπολη Πισιδίας. 

φ. ια'ν λευκό
φ. ιβ’Γ Ό μητροπολίτης Μηθύμνης Γρηγόριος υποβάλλει αναφορά

γιά τή νομιμότητα συνοικεσίου πού έγινε σε χωριό τής Λέ
σβου. Χωρίς χρονολογία, άλλά έπί τής δεύτερης πατριαρ
χίας τού Νεοφύτου Β' (1607-1612). — ’Αφοριστικό γράμμα 
έναντίον εκείνων πού θέλησαν νά διαλύσουν τό νόμιμο, σύμ
φωνα μέ τήν προηγούμενη άναφορά, συνοικέσιο. Χωρίς χρο
νολογία, άλλά έπί Νεοφύτου Β', post 15 ’Οκτωβρίου 1607. 

φ. ιβ'ν Επιβεβαιώνεται ή σταυροπηγιακή άξια τής μονής Θεοτό
κου στήν περιοχή τής μητροπόλεως Αίνου. Χρονολογία: 
Φεβρουάριος 1609, έπί Νεοφύτου Β'. 

φ. ιγ’Γ Προηγείται τό σημείωμα: «’Αρχή σύν θεω άγίω». — ’Ακολου
θεί συνοδική άπόφαση γιά τήν κυριότητα εργαστηρίων στή 
Θεσσαλονίκη. Χρονολογία: ’Ιούλιος 1609, έπί Νεοφύτου Β'.

Ή πρώτη διαπίστωση άπό τήν παράθεση τού περιεχομένου τών 
κειμένων είναι, οτι οί καταγραφές πού έχουν μιά χρονολογική καί 
θεματική ομοιογένεια άρχίζουν άπό τό φύλλο β'ν καί φτάνουν ως 
τό φύλλο ιΓ: πρόκειται γιά κείμενα πού άφοροϋν όλα, καταρχήν, 
άφιερώματα καί δωρεές προς τή Μεγάλη Εκκλησία. Διαφορετικό 
είναι τό περιεχόμενο τών κειμένων στα φύλλα α'Γ-β'Γ καί στά φύλλα 
ιαΓ-ιβν, πού ούτε χρονολογικά ούτε θεματικά ταιριάζουν μέ τις 
καταγραφές τών αφιερωμάτων καί δωρεών. Νά τέθηκαν άραγε
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άπό τήν εποχή πού συγκροτήθηκε ό κώδικας ή άποτελοϋν μεταγε
νέστερες καταχωρίσεις;

Όπως έχουμε ήδη σημειώσει, τό χαρτί ολόκληρου τού κώδικα 
είναι ένιαΐο: ένα υδατόσημο υπάρχει, πού είκονίζει εναν γονυκλινή 
άγιο ό όποιος κρατά σταυρό, υδατόσημο παρόμοιο μέ Zonghi 
16881, χαρτί πού έχει προέλευση ιταλική καί χρονολογείται περί τό 
1530. Κατά συνέπεια, ή συγκρότηση τού άρχικοϋ σώματος τού χει
ρογράφου θά πρέπει νά έγινε σέ μιά χρονολογία εύλογη, πού δεν 
απέχει πολύ άπό τό χρόνο παραγωγής τού χαρτιού.

Άπό τά κείμενα πού σώζονται στήν ένότητα αυτή τό πλησιέ- 
στερο στον χρόνο παραγωγής τού χαρτιού είναι έκεΐνο πού σώζε
ται στό φ. ι'Γ, τό «πατριαρχικόν γράμμα» πού άναγράψει τή χρονο
λογία ’Οκτώβριος 1538, μέ τό όποιο ό τότε πατριάρχης Ιερεμίας Α' 
άψιερώνει τό σπίτι μέ τό περιβόλι, τό άμπέλι καί τό άγιασμα τής 
'Αγίας Παρασκευής πού έχει στό προάστειο «Βρύγκα», τό σημε
ρινό Χάσκιοϊ, στή Μεγάλη Εκκλησία. Ή διπλωματική ώστόσο υφή 
τού κειμένου αυτού αποκλείει κάθε πιθανότητα νά ήταν αυτό πού 
άποτέλεσε τήν πρώτη καταχώριση στον κώδικα. Συγκεκριμένα, τό 
πατριαρχικό αυτό γράμμα αποτελεί τό πρωτότυπο λυτό έγγραφο 
πού «άπελύθη» μόλις έκδόθηκε- δέν συνιστά δηλαδή τό κείμενο 
πού καταχωρίστηκε σέ κάποιον κώδικα, άλλά τό λυτό έγγραφο 
πού γιά κάποιους λόγους κάποτε έπικολλήθηκε, όπως θά δούμε, σέ 
λευκό φύλλο τού κώδικα.

Τό επόμενο χρονολογικά υποψήφιο κείμενο γιά νά έγκαινιάσει 
μέ τήν καταχώρισή του έναν κώδικα άφιερωμάτων είναι εκείνο 
πού σώζεται στά φ. β'ν-γ'Γ: πρόκειται γιά τήν άπόφαση πού έκδό- 
θηκε επί Ίωάσαφ Β' γιά τόν τρόπο διαχείρισης των άφιερωμάτων 
στή Μεγάλη ’Εκκλησία, τό όποιο έχει χρονολογία 1564.

Τήν ίδια χρονολογία καί τήν ίδια θεματική συνάφεια εμφανίζει 
καί τό άμέσως έπόμενο κείμενο, πού είναι καταχωρισμένο στό φ.

1. A. Zonghi, Zonghi’s Watermarks, Χιλβερσούμ 1953 [Monumenta 
Chartae Papyraceae Historiam Illustrantia, III].



Η ΑΝΑΔΥΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΩΝ 63

γ'Γ: έγκαινιάζεται κατάστιχο καί διορίζεται επιτροπή γιά τήν όρθή 
διαχείριση των αφιερωμάτων καί δωρεών στο Πατριαρχείο. Στο 
τέλος τοΰ κειμένου σώζεται μηνολόγιο γραμμένο μέ τό χέρι τοΰ 
τότε πατριάρχη Ίωάσαφ Β'. Στο verso τοϋ ίδιου φύλλου άρχίζει ή 
άπογραφή τών ιερών σκευών τοΰ πατριαρχικού Σκευοφυλακίου, 
προκειμένου νά τά παραλάβει ό μέγας σκευοφύλαξ τοΰ Πατριαρ
χείου. Ή άπογραφή έχει χρονολογία: ’Απρίλιος τοΰ 1564.

Από τό μεθεπόμενο φύλλο (φ. δ'ν-θ'ν) άρχίζει ή καταγραφή, μέ 
χρονολογική άλληλουχία, τών δωρεών καί άφιερωμάτων προς τό 
Πατριαρχείο. Παράλληλα, γίνεται λόγος γιά τήν τύχη αφιερωμά
των πού είχαν δοθεί, άναζητεΐται ή τύχη τους κ.λπ.

Στήν έγγραφή δμως τοΰ φ. δ'Γ παρατηρούμε μιά χρονική άσυ- 
νέχεια (καταχώριση άφιέρωσης τοΰ άρχοντος Γεωργίου Κριτοπού- 
λου πού έγινε έπί Παχωμίου Β' τόν Απρίλιο τοΰ 1584), τήν όποια 
μπορούμε κάλλιστα νά δικαιολογήσουμε, αν τή θεωρήσουμε μετα
γενέστερη έγγραφή σέ όψη ενός φύλλου ή όποια είχε μείνει λευκή· 
ώστόσο θεματική άλληλουχία υπάρχει καί στήν περίπτωση αυτή.

Όλα τά παραπάνω μάς όδηγοΰν στήν υπόθεση, ότι ό Κώδικας 
άφιερωμάτων καί δωρεών άριθμήθηκε καί έγκαινιάστηκε έπί Ίωά
σαφ Β' τό 1564. Ή χρονολογία αύτή πρέπει νά ομολογήσουμε πώς 
άπέχει άρκετά άπό τήν πιθανολογούμενη χρονολογία παραγωγής 
τοΰ χαρτιοΰ. 'Ωστόσο θεωροΰμε ότι όλα τά άλλα στοιχεία πού συγ
κεντρώσαμε είναι ισχυρά καί δέν μποροΰν νά άνατραποΰν άπό τήν, 
πιθανολογούμενη άλλωστε, χρονολόγηση τοΰ χαρτιοΰ τριάντα χρό
νια νωρίτερα. Θά πρέπει είτε νά θεωρήσουμε ότι ή παραγωγή τοΰ 
συγκεκριμένου χαρτιοΰ έγινε σέ χρόνο έγγύτερο στό 1564 είτε ότι μία 
παλαιότερη παρτίδα άποθηκεύτηκε γιά μεγαλύτερο άπό τόν συνή
θως άποδεκτό χρόνο. Ό Κώδικας έμεινε σέ χρήση, σύμφωνα μέ τις 
σωζόμενες έγγραφές, ως τό 1590 περίπου.

Μένει τώρα νά δικαιολογήσουμε γιατί ύπάρχουν στά πρώτα 
φύλλα του (α'Γ-β'Γ) μεταγενέστερες χρονολογικά έγγραφές. Καί 
ακόμα, μένει νά ερμηνεύσουμε ποιά νομική βάση μπορεί νά είχε ή 
έπικόλληση ένός λυτού πατριαρχικού έγγράφου γιά τό όποιο μιλή
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σαμε άμέσως πιο πάνω —έκείνου πού φέρει χρονολογία 1538—- σέ 
κάποιο λευκό φύλλο.

Ή μετατροπή τής χρήσης τού κώδικα, ή όποια έγινε τό 1609 έπί 
Νεοφύτου Β', άπό Κώδικα άφιερωμάτων σέ κώδικα στον όποιο θά 
καταγράφονταν οί συνοδικές αποφάσεις καί, άργότερα, τά υπο
μνήματα αρχιερατικών έκλογών1, έδωσε προφανώς τήν άνεση 
στήν πατριαρχική γραμματεία, προκειμένου νά καταχωρίσει μετα
γενέστερες πατριαρχικές καί συνοδικές πράξεις, νά χρησιμοποιή
σει τά πρώτα φύλλα του πού είχαν μείνει λευκά, καί άκόμα τά δύο 
φύλλα (ιβ'-ιγ') πού είχε άφήσει λευκά στο τέλος τής ένότητας ό 
Νεόφυτος Β', όταν άποφάσισε νά χρησιμοποιήσει ξανά τό σώμα 
του χειρογράφου. Μόνον έτσι δικαιολογούνται οί έγγραφές πρά
ξεων τού 1657 καί 1618 στά φ. α'Γ-β'Γ, έτσι δικαιολογούνται καί 
άνάλογες καταχωρίσεις σέ όσα άπό τά φύλλα τού παλιού Ευρετη
ρίου είχαν άπομείνει καί βρίσκονταν λευκά στήν άρχή τού κώδικα- 
μέ τήν ίδια πάλι λογική έγιναν, έκ τών υστέρων, οί καταχωρίσεις 
κειμένων στά φύλλα ιβ' καί ιγ' πού είχαν μείνει άρχικά λευκά.

Ό χρόνος κατά τόν όποιο έγκαινιάστηκε ό κώδικας άποτελεΐ 
καί τό χρονικό σημείο πού τέθηκε καί ή αρίθμηση Α. Τό σημείωμα 
στό φ. δ'ν, μέ τό όποιο δικαιολογείται ή απουσία δύο φύλλων άπό 
τό σώμα τού κώδικα, δείχνει καθαρά ότι τό σώμα άριθμήθηκε πριν 
έγκαινιαστεΐ ώς Κώδικας άφιερωμάτων.

Όσον αφορά τήν παρουσία ένός λυτού έγγράφου έπικολλημέ- 
νου στον κώδικα, τό γεγονός αυτό έχει άλλη έξήγηση, ή όποια συν
δέεται μέ τήν άπόφαση τού 1564 νά καθιερωθεί στό Πατριαρχείο 
ένας κώδικας άφιερωμάτων καί δωρεών.

Είκοσι έξι χρόνια πριν, ό τότε πατριάρχης Ιερεμίας Α' άποφά- 
σισε νά κάνει μιά μεγάλη δωρεά στή Μεγάλη Εκκλησία. Σύμφωνα 
μέ τις συνήθειες τής πατριαρχικής γραμματείας, συντάχθηκε ένα 
επίσημο πατριαρχικό γράμμα, τό κείμενο τού όποιου κλείνει μέ τή

1. Βλ. όσα σχετικά έχουμε αναφέρει στό πρώτο κεφάλαιο.
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φράση: «καί εις την περί τούτου δήλωσιν καί έμφάνειαν καί άσφα- 
λή βεβαίωσιν άπελύθη καί τό παρόν πατριαρχικόν γράμμα τής 
ημών μετριότητος». Ήταν ενα λυτό επίσημο έγγραφο, πού περι
ήλθε καί φυλασσόταν στά άρχεΐα τού δωρεοδόχου, δηλαδή στό 
Πατριαρχείο. Όταν λοιπόν τό 1564 άποφασίστηκε νά έγκαινιαστεΐ 
ένας κώδικας αφιερωμάτων στό Πατριαρχείο, κρίθηκε σκόπιμο νά 
ένσωματωθεΐ αυτούσιο τό δωρητήριο έγγραφο. Έπικολλήθηκε σέ 
ενα άπό τά φύλλα, χωρίς ή έπικόλληση νά έξαλείψει τά έξωτερικά 
χαρακτηριστικά τού λυτού κάποτε εγγράφου: ακόμα καί σήμερα 
διακρίνονται τά ίχνη άπό τις πτυχώσεις πού έφερε τό έγγραφο. 
Επομένως, άν καί ή χρονολογία τού έγγράφου είναι τό 1538, ή 
πράξη τής ένσωμάτωσής του στόν Κώδικα αφιερωμάτων πρέπει 
νά χρονολογηθεί μετά τον Ιανουάριο τού 1564.

Ύστερα άπό τις παραπάνω διευκρινίσεις, ή δομή τού Κώδικα 
άφιερωμάτων πρέπει νά ήταν ή άκόλουθη:

φ. άΓ-β'Γ λευκά
φ. β'ν-γ'Γ Άποφασίζεται ό τρόπος διαχείρισης των άφιερωμάτων στή 

Μ. Εκκλησία. Ό πατριάρχης Ίωάσαφ Β' προσφέρει πρώτος 
1000 φλωρία. Χρονολογία: [’Ιανουάριος] 1564. 

φ. γ'Γ ’Εγκαινιάζεται κατάστιχο καί διορίζεται έπιτροπή γιά τήν
όρθή διαχείριση τών άφιερωμάτων καί δωρεών στό Πα
τριαρχείο. Χρονολογία: ’Ιανουάριος 1564, έπί Ίωάσαφ Β'. 

φ. γ'ν Άπογράφονται τά ιερά σκεύη τού πατριαρχικού Σκευοφυ
λακίου καί παραδίδονται στόν μέγα σκευοφύλακα. Χρονο
λογία: ’Απρίλιος 1564, έπί Ίωάσαφ Β'. 

φ. δ’Γ Καταχωρίζεται σημείωμα γιά τήν άφιέρωση τού άρχοντος
Γεωργίου Κριτοπούλου πού έγινε τον ’Απρίλιο τού 1584, έπί 
Παχωμίου Β'.

φ. δ'ν ’Αρχίζει ή καταγραφή τών δωρεών πού έκαναν πατριάρχες
καί λαϊκοί. Πρώτη ή προσφορά τών 1.000 φλωρίων πού δώ
ρισε ό πατριάρχης Ίωάσαφ Β' τό 1564.

[φ. ε- Ç] Τά δύο αύτά φύλλα έχουν άποκοπεΐ, όπως ρητά δηλώνεται
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σέ σημείωμα πού είναι γραμμένο στό περιθώριο τού προη
γούμενου φύλλου, προκειμένου νά καθαρογράφουν, 

φ. ζ'Γ Συνεχίζεται ή καταγραφή μέ τήν καταχώριση δωρεών τού
Ιερεμία Β' τού 1573 καί 1574.

φ. ζ'ν Καταγράφεται τό 1576 σημείωμα σχετικό μέ τό χρησιδάνειο
τού Θεσσαλονίκης Ίωάσαφ άπό τό πατριαρχικό Σκευοφυ
λάκιο καί τά τής άπόσβεσης τής ύποχρεώσεώς του. 

φ. η'Γ Καταγράφεται δωρεά τοΰ Πέτρου βοεβόδα Μολδαβίας,
πού έγινε τον Μάρτιο τού 1576.

φ. η'ν Καταγράφεται σημείωμα σχετικά μέ τήν τύχη τής δωρεάς
των 1.000 φλωρίων τού πατριάρχη Ίωάσαφ Β': τά χρήματα 
τά παρέλαβε άπό τον διάδοχο τού Ίωάσαφ Μητροφάνη Β' 
ό νϋν πατριάρχης Ιερεμίας Β'. Χρονολογία: ’Οκτώβριος 
1578.
Καταχωρίζεται σημείωμα σχετικό μέ τή δωρεά σκευών καί 
ακινήτων άπό τήν Κριτοπουλίνα, πού έγινε επί τών ήμερών 
τοϋ Ιερεμία Β'. — Στό ίδιο φύλλο καταχωρίζεται σημείωμα 
σχετικό μέ τήν άφιέρωση ένός αμπελιού άπό τόν Καραϊω- 
άννη. Χρονολογία: 25 Μαΐου 1590. 
λευκό
«Πατριαρχικόν γράμμα» επί Ίερεμίου Α' μέ τό όποιο άφιε- 
ρώνει στή Μ. ’Εκκλησία τό σπίτι μέ τό περιβόλι, τό άμπέλι 
καί τό άγιασμα τής 'Αγίας Παρασκευής πού έχει στό προά- 
στειο «Βρύγκα», τό σημερινό Χάσκιοϊ. Χρονολογία: ’Οκτώ
βριος 1538 [Λυτό έγγραφο έπικολλημένο στό recto τοΰ φύλ
λου αύτοϋ]. 

φ. ιν λευκό
φ. ια'Γ-ιβ'ν λευκά

φ. Θ'Γ

φ. θ'ν 
φ. ι'Γ

Άς σημειωθεί εδώ δτι ανάμεσα στα φ. θ' καί ι' έντάχθηκε μετά 
τόν ’Ιανουάριο τοΰ 1580 ένα άκόμα λυτό έγγραφο, μέ τό όποιο 
γινόταν άποδοχή τής δωρεάς —καί τών δρων της— πού είχε κάνει 
πρός τό Πατριαρχείο ό βοεβόδας Πέτρος Sciopul. Τό φύλλο δεν
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έχει άρίθμηση A έπειδή ένσωματώθηκε άψοϋ είχε άριθμηθεΐ τό χει
ρόγραφο. Τό φύλλο βρέθηκε στή θέση αύτή καί άριθμήθηκε κανο
νικά άπό έκεΐνον πού έκανε την άρίθμηση Β.

'Ύστερα άπό την «ανάδυση» τού Κώδικα καί τήν κεφαλαιώδη 
περιγραφή τών περιεχομένων τών πρώτων φύλλων τού χειρογρά
φου, ή όποια άνέδειξε τή χρονική άλληλουχία καί τή θεματική ομοι
ογένεια τών κειμένων πού περιέχονται, άποδεικνύεται ότι βρισκό
μαστε μπροστά σε εναν ένιαΐο Κώδικα άφιερωμάτων. Άπό τις κα
ταγραφές του άναδύονται πρόσωπα καί πράξεις άλλά καί κάποιες 
πτυχές τής λειτουργίας τού Πατριαρχείου τόν 16ο αί., στοιχεία πού 
φωτίζουν τις σχέσεις τής κοινωνίας τών χριστιανών μέ τό θεσμό τού 
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.





ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΗΣ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ





ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ή συγκυρία γιά την καθιέρωση 
ενός Κώδικα άφιερωμάτων καί δωρεών

Την πρωτοβουλία γιά τήν καθιέρωση Κώδικα αφιερωμάτων καί 
δωρεών πρέπει νά τήν αποδώσουμε, άπό δσα προηγήθηκαν, στον 
Ίωάσαφ Β'. Πρωτοβουλία άξιέπαινη, πού δεν συμβιβάζεται όμως 
μέ τό γεγονός δτι, ενα χρόνο μετά άπό τήν έποχή πού έγκαινιάζε- 
ται ό κώδικας, ή σύνοδος τού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως 
καθαιρεΐ τόν Ίωάσαφ άπό τό άξίωμά του. Καθαίρεση άνεξήγητη, 
όταν μάλιστα γνωρίζουμε δτι ή πρωτοβουλία τού Ίωάσαφ γιά τήν 
καθιέρωση Κώδικα άφιερωμάτων συνοδεύτηκε άπό μιά δική του 
δωρεά χιλίων φλωρίων προς τή Μεγάλη Εκκλησία. Καί όμως ενα 
χρόνο άργότερα, τόν Ιανουάριο τού 1565, μία άπό τις αίτιες στις 
όποιες στηρίχθηκε τό κατηγορητήριο γιά νά τόν καθαιρέσει ή 
σύνοδος τού Πατριαρχείου ήταν ή «πλεονεξία» πού έπέδειξε στή 
διάρκεια τής πατριαρχίας του1.

Νά πρόκειται άραγε γιά μιά τυπική περίπτωση άχαριστίας; ή 
μήπως γιά τή λυσσαλέα άντίδραση ενός συλλογικού σώματος στήν 
προσπάθεια ένός ήγέτη νά επιβάλει τήν τάξη καί τή διαφάνεια; Γιά 
νά άπαντήσουμε στά έρωτήματα αυτά —καί σέ άλλα— είναι χρή
σιμο νά μελετήσουμε τις ιστορικές συνθήκες πού οδήγησαν τόν 
Ίωάσαφ Β' στήν άπόφαση νά καθιερώσει εναν Κώδικα άφιερωμά
των καί δωρεών.

Στις πηγές τών πληροφοριών πού διαθέταμε γιά τή δράση τού

1. Τό κείμενο τής καθαίρεσης τού Ίωάσαφ έχει δημοσιευθει άπό τόν 
Μ. Crusius, Turcograecia, Βασιλεία 1584, σ. 170-174. Τά σχετικά μέ τήν 
«πλεονεξία» του στή σ. 170.
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Ίωάσαφ ώς πατριάρχη —πράξεις τοΰ Πατριαρχείου πού έκδόθη- 
καν επί τών ήμερων του, τήν άλληλογραφία του μέ τον τσάρο τής 
Ρωσίας, ειδήσεις άπό χρονικά τής έποχής— ήρθε, πρόσφατα, νά 
προστεθεί μιά έπίσημη νομική συναγωγή τήν όποια ό ίδιος πα
τριάρχης αποφάσισε νά εγκαινιάσει στά 1564, τήν ίδια έποχή μέ 
τον Κώδικα άψιερωμάτων1. Τά περισσότερα ώστόσο στοιχεία για 
νά απαντήσουμε στά έρωτήματα πού θέσαμε μάς τά δίνει, καταρ- 
χάς, ό ίδιος ό Κώδικας πού μελετούμε. Πρόκειται βέβαια γιά έμμε
σες πληροφορίες πού σώζει καί διάχυτες νύξεις πού παρέχει γιά 
ένα ζήτημα σχετικό μέ τή διαχείριση τών οικονομικών τού 
Πατριαρχείου πού είχε άνακύψει καί πού φαίνεται δτι οδήγησε 
τελικά στήν πτώση τού Ίωάσαφ. Τό ζήτημα βέβαια δέν άνέκυψε 
γιά πρώτη φορά τό 1564, είχε τήν προϊστορία του. Άς πάρουμε 
δμως τά πράγματα μέ τή σειρά.

Είναι γνωστό πώς δταν, στις άρχές τής πατριαρχίας τού Ίωάσαφ, 
ό τσάρος τής Ρωσίας Ίβάν διατύπωσε τό αίτημα νά άναγνωριστεΐ 
άπό τήν άρχή τής ’Ορθόδοξης ’Εκκλησίας ώς βασιλεύς, συνοδέυσε 
τό αίτημά του μέ διάφορα δώρα καί χρηματικά ποσά. Ό Ίωάσαφ 
θέλησε νά χειριστεί καί νά διεκπεραιώσει σχεδόν μόνος τό αίτημα 
πού διατύπωσε ό τσάρος προς τό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπό
λεως καί, μαζί μέ «τό αίτημα», νά διαχειριστεί τά δώρα καί τά 
χρήματα πού τό συνόδευαν.

'Ύστερα άπό τις έρευνες τοΰ W. Regel άποδείχθηκε πώς ό Ίωά
σαφ προκειμένου νά Ικανοποιήσει τις πολιτικές φιλοδοξίες τοΰ 
τσάρου κατέφυγε σέ ενα διπλωματικό τέχνασμα: τοΰ έστειλε μέ τον 
έμπιστο καί συνονόματο του μητροπολίτη Εύρίπου Ίωάσαφ ένα 
«ευεργετικόν γράμμα», μέ χρονολογία «εν έτει ,ζξθΦ, ίνδικτιώνος δ' 
[1560]», στό όποιο χαρακτήριζε τον τσάρο Ίβάν Δ' «βασιλέα νόμι
μον καί εύσεβέστατον, εστεμμένον καί παρ’ ήμών νομίμως άμα καί

1. Βλ. Δημητρης Γ. Αποςτολοπουλος, Ανάγλυφα μιάς τέχνης 
νομικής. Βυζαντινό δίκαιο καί μεταβυζαντινή «νομοθεοία», ’Αθήνα 1999, 
σ. 67 έπ.
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έκκλησιαστικώς»1, καθώς ό μητροπολίτης Εύρίπου ήταν, παράλ
ληλα, έφοδιασμένος μέ τήν έξουσιοδότηση νά στέψει αυτός άντί 
τοϋ πατριάρχη τον τσάρο «βασιλέα». Ό Ίβάν άπέρριψε τη στέψη 
δι’ άντιπροσώπου καί άρκέστηκε σε δσα τό γράμμα βεβαίωνε. Τό 
γράμμα όμως πού, έκτος άπό τήν υπογραφή τοΰ πατριάρχη Κων
σταντινουπόλεως, έφερε τριάντα έξι άκόμα υπογραφές συνοδικών 
άρχιερέων, ήταν ένα ιδιωτικό έγχείρημα τών δύο άνδρών, άφοΰ, 
όπως έχει άποδειχθεΐ, μόνο τοΰ μητροπολίτη Εύρίπου Ίωάσαφ ή 
υπογραφή ήταν γνήσια, οί τριάντα πέντε υπόλοιπες δέν είχαν τεθεί 
άπό τούς «ύπογράφοντες».

Όσον άφορά τό ύψος τών χρηματικών ποσών πού είσέρρευσαν 
άπό τήν Ρωσία, τά πρώτα στοιχεία προκύπτουν άπό τήν παλαιό- 
τερη άλληλογραφία τοΰ Ίωάσαφ μέ τον τσάρο. Από γράμμα τοΰ 
πατριάρχη, γραμμένο λίγο μετά τήν άνάρρησή του στον πατριαρ
χικό θρόνο τό 1557, προς τον τσάρο έχουμε τήν πληροφορία οτι ό 
τελευταίος έστειλε ώς έλεημοσύνη 1.000 ρούβλια καί μαζί «τά 
σαμούρια», κάποια γουναρικά. ’Ακολούθησαν καί άλλες δωρεές· 
στό γράμμα πάντως τοΰ Δεκεμβρίου τοΰ 1560 ό πατριάρχης, άνα- 
φερόμενος σέ νεότερη προφανώς έλεημοσύνη πού τοΰ έστειλε 
μέσω πάντα τοΰ μητροπολίτη Εύρίπου, τόν καθησυχάζει: «Γνώθι, 
εύσεβέστατε, δτι τήν έλεημοσύνην, ήν άπέστειλας μετά τής άγαθής 
σου προσαιρέσεως, μετά τοΰ ίερωτάτου μητροπολίτου Εύρίπου 
κυροΰ Ίωάσαφ, έλάβαμεν σώαν καί ανελλιπή· τά τε χίλια ρού- 
μπλια τής βασιλείας σου, καί πάλιν τά διακόσια ρούμπλια, α έδω
σες πρός τόν αυτόν μητροπολίτην, καί τά διακόσια ρούμπλια, ά

1. W. Regel, Analecta byzantino-russica, Πετρούπολη 1891, σ. 77 στ. 18. 
Πβ. τις πρόσφατες μελέτες τοΰ B. Fonkic, «Greceskie gramoty sovetskikh 
khranilisc», Problemy paleografii i kodikologii v SSSR, Μόσχα 1974, σ. 247 
έπ. καί τοΰ Κ. Γ. Πιτςακη, «A propos des actes du patriarcat de Constanti
nople concernant la proclamation de l’Empire en Russie (XVIe siècle): sur
vivances et souvenirs de la terminologie et de l’idéologie impériale constan- 
tinopolitaines», L’idea di Roma a Mosca Secoli XV-XVI. X Seminario inter
nazionale di studi storici, Da Roma allaTerza Roma, Ρώμη 1989, σ. 88 έπ.
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απέδωσες διά τον αύτάδελφόν σου τον κνέζη κΰριν Γεώργιον, καί 
τοϋ εύγενεστάτου κυροΰ Βολοντήμυρου τά έκατόν ρούμπλια, καί 
τοΰ ίερωτάτου μητροπολίτου κυροΰ Μακαρίου τά έκατόν, καί τό 
σαμοΰριον, καί τον πετεινόν, καί τό βελοΰδον»1. Καί τόν διαβεβαι- 
ώνει —δπως τόν είχε διαβεβαιώσει καί στο προηγούμενο γράμμα 
του— πώς ολα δαπανώνται γιά τούς σκοπούς πού δόθηκαν, γιά τις 
άνάγκες δηλαδή τής Μεγάλης Εκκλησίας καί γιά τά μοναστήρια 
πού όρισαν οί δωρητές. Στο τέλος τοΰ γράμματος άποκαλύπτονται 
τά πρώτα προβλήματα πού προκάλεσαν στον Ίωάσαφ τά δώρα 
τοΰ τσάρου καί περιγράφεται ή πρώτη του προσπάθεια να κλείσει 
τό θέμα τό 1560 —καί νά άποσοβήσει έγκαιρα τά έναντίον του 
σχόλια. Συγκεκριμένα στό γράμμα αναφέρει: «περί τίνος αναγκαί
ας χρείας τής Μεγάλης Εκκλησίας, συνόδου γεναμένης μετά τών 
κρειττοτέρων άρχιερέων καί τής ελεημοσύνης τής σής βασιλείας, 
άνήγγειλεν ό ρηθείς μητροπολίτης [πρόκειται γιά τόν Εύρίπου 
Ίωάσαφ] συνοδικώς, περί τής αύτής ελεημοσύνης, εν ποια δαπά- 
ναι γεγόνασιν, καί έλογαριάσαμεν ένώπιον πάντων τών αρχιερέων 
εις τί καί ποϋ γεγόνασιν, καί έσημειώσαμεν αύτά εν καταστίχω 
βουλομένω, καί υπογεγραμμένοι οί ευρισκόμενοι, οΰς άνωθεν 
είρήκαμεν»1 2.

Φαίνεται ωστόσο ότι τό θέμα γιά τά χρήματα πού είχαν είσρεύ- 
σει από τή Ρωσία δέν έκλεισε μέ τόν απολογισμό τοΰ 1560. Τά σχό
λια γιά τήν αύξηση τής οικονομικής έπιφάνειας τοΰ πατριάρχη 
συνεχίζονταν, ενώ ή δικαιολογία πού προβαλλόταν δέν έπειθε. 
Τής δικαιολογίας αύτής τόν άπόηχο σώζει ό «Χρονογράφος τοΰ 
Δωροθέου»: ό «πατριάρχης ό κύρ Ίωάσαφ» «ήτον πλούσιος πολ

1. Τό κείμενο τοΰ γράμματος έχει δημοσιεύσει ό W. Regel, Analecta 
byzantino-nissica..., σ. 83-85- τό χωρίο στή σ. 84 στ. 4-12. Τό γράμμα φέρει 
χρονολογία «Μηνί Δεκεμβρίω, ίνδικτιώνος δ'»· ό εκδότης θεώρησε δτι τό 
έτος έκδοσής του είναι τό 1561, άλλά ό Δεκέμβριος τής τετάρτης ίνδικτιώ- 
νας συμπίπτει μέ τό έτος 1560, δπως παρατηρεί ό Β. Fonkió, «Greceskie 
gramoty...», σ. 247-248.

2. Άπό τήν έκδοση W. Regel, δ.π.,σ. 85 στ. 3-10.
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λά, ÖXL εις τον καιρόν τοϋ μητροπολίτου [τον καιρό πού ήταν 
μητροπολίτης Άδριανουπόλεως] έσκαπτε νά κάμη βήμα τής Εκ
κλησίας, καί ηύρεν ενα μνήμα Έλληνος μέ πολύν θησαυρόν»1. 
Τον μεγάλο «θησαυρό» φαίνεται όμως ότι τοϋ τον εξασφάλισαν οί 
πολλαπλές δωρεές άπό τή Ρωσία: παρόλη τήν άπόδοση λογαρια
σμού τοϋ 1560, φαίνεται πώς είχαν παραμείνει άρκετά χρήματα 
στά χέρια του.

Στοιχεία γιά τήν υπόθεση αυτή μάς δίνει ό ίδιος ό Κώδικας α
φιερωμάτων άπό έγγραφές πού καταχωρίστηκαν μετά τήν κα
θαίρεση τοϋ Ίωάσαφ.

Τον Ιανουάριο τοϋ 1565, γιά παράδειγμα, ή Μεγάλη Εκκλησία 
παραλαμβάνει άπό τον «πρώην» πατριάρχη Ίωάσαφ, δηλαδή μετά 
τήν καθαίρεσή του, 70 φλωριά, στά όποια θά προσθέσει άλλα 150, 
γιά νά γίνουν τελικά 220 φλωριά. Στόν Κώδικα σημειώνεται τό ισό
ποσο τους σε άσπρα: 13.200. Τα ποσά αυτά δέν χαρακτηρίζονται 
σαν δωρεά, ούτε όμως άναφέρεται ό λόγος πού ό πρώην πατριάρ
χης τα άπέδωσε στο ταμείο τοϋ Πατριαρχείου.

Δύο μήνες αργότερα, τον Μάρτιο τοϋ 1565, υπάρχει νεότερη 
έγγραφή γιά δύο άλλα ποσά τά όποια άπέδωσε ό πρώην πατριάρ
χης- τήν φορά όμως αυτή άναφέρεται καί ή αίτια. Ας διαβάσουμε 
τό πλήρες κείμενο τής έγγραφής:

«Τή αυτή ήμέρα [Τετάρτη 14 Μαρτίου τοϋ 1565], παρέλαβεν ή 
Εκκλησία παρά τοϋ πρώην π(ατ)ριάρχου κύρ Ίωάσαφ, ένεκεν 
των τεσσαρακονταεπτά χιλιάδων άσπρων, ών ώμολόγησεν οίκεί-

1. Ψευδο-Δωροθεος, Βφλίον Ιστορικόν..., Βενετία 21637, σ. υμβ'. 
Ίδοΰ πώς σχολιάζει τήν πληροφορία αυτή ό Μανουήλ Γεδεων στή μελέ
τη του «Ό πατριάρχης Ίωάσαφ Β' ό Μεγαλοπρεπής», πού δημοσιεύτηκε 
στό 'Ημερολόγων τής ’Ανατολής τοϋ έτους 1883, Κωνσταντινούπολη 
1882, σ. 242-265, πριν δηλαδή ό W. Regel έκδώσει, τό 1891, τις έπιστολές 
πού έστειλε ό Ίωάσαφ στον τσάρο: «ή άποκάλυψις αυτή, καίπερ έπιτρέ- 
πουσα ήμΐν νά υπονοήσουμε δ,τι θέλομεν περί τής πλουτίσεως τής οικο
γένειας τοϋ Ίωάσαφ, έπιβάλλει όμως ήμΐν νά πιστεύωμεν δτι ή οικογένεια 
τοϋ διασήμου ιεράρχου ήν πλούσια» (σ. 247).
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οις χείλεσιν έναπολειφΟήναι έκ των άσπρων τής 'Ρωσίας, καί χι- 
λίων άσπρων του πωληθέντος εν τώ Διπλοκιονίω άμπελώνος τής 
μεγάλης ’Εκκλησίας, άσπρα χιλιάδες τριακονταέξ».

Τό ποσό λοιπόν πού άποδίδει ό πρώην πατριάρχης είναι 36.000 
άσπρα, ποσό πού προέρχεται άπό δύο αίτιες. Πρώτα είναι τό τίμη
μα τής πώλησης ένός κτήματος (άμπελιοΰ) πού άνήκε στη Μεγάλη 
Εκκλησία. Τό ποσό ήταν 1.000 άσπρα. Τό δεύτερο ποσό, 35.000 
χιλιάδες άσπρα, προέρχεται άπό τά 47.000 πού άπέμειναν άπό «τά 
άσπρα τής Ρωσίας». "Αν ή πρώτη αίτια είναι προφανής καί δέν ά- 
παιτεί περισσότερες έπεξηγήσεις, οί όροι «τά άσπρα τής Ρωσίας» 
πού χρησιμοποιούνται στο σημείωμα, υποδηλώνουν άσφαλώς τό 
ύπόλοιπο των χρημάτων πού είχαν μείνει στην κατοχή τού πρώην 
πατριάρχη άπό την έποχή των έπαψών του μέ τον τσάρο.

Άπό αυτά τά στοιχεία πού δίνονται στον Κώδικα μπορούμε νά 
άποτιμήσουμε, κατά προσέγγιση βέβαια, καί τό ύψος τού χρη
ματικού ποσού πού είχε άπομείνει στά χέρια του.

Τόν Μάρτιο τού 1565 ό Ίωάσαφ ομολογεί, «οίκείοις χείλεσιν» 
σύμφωνα μέ τό σημείωμα πού διαβάσαμε, οτι άπό τά «άσπρα τής 
Ρωσίας» τού άπέμειναν 47.000 άσπρα. Άπό τό κεφάλαιο προφα
νώς αυτό είχε δώσει, τόν ’Ιανουάριο τού 1565, τά 220 φλωριά, δη
λαδή τά 13.200 άσπρα- καί άπό τό ίδιο δίνει τόν Μάρτιο τού ίδιου 
έτους 35.000 άσπρα. Άσφαλώς άπό τά «άσπρα τής Ρωσίας» προ
ερχόταν καί ή δωρεά τών 1.000 φλωρίων πρός τό Πατριαρχείο.

Άπό στοιχεία πού δίνονται στον ίδιο τόν Κώδικα μπορούμε νά 
υπολογίσουμε καί νά βρούμε τό ισόποσο τών 1.000 φλωρίων σέ 
άσπρα. Τά 220 φλωριά πού άποδίδει τόν ’Ιανουάριο τού 1565 άντι- 
στοιχοΰν σέ 13.200 άσπρα —όπως σημειώνεται στον Κώδικα. Κατά 
συνέπεια, ή ισοτιμία των δύο νομισμάτων ήταν την έποχή εκείνη ή 
άκόλουθη: 1 φλωρί άντιστοιχοΰσε σέ 60 άσπρα, δηλαδή τά 1.000 
φλωριά τής «δωρεάς» του άντιστοιχούσαν σέ 60.000 άσπρα. Επο
μένως τό συνολικό ποσό ήταν 108.200 άσπρα τουλάχιστον (13.200 
+ 35.000 + 60.000). Ή διαφορά τών 1.200 άσπρων πού προκύπτει 
μεταξύ τού ποσού τών 47.000 πού δηλώνει «έναπολειφΟήναι» άπό
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τά άσπρα τής Ρωσίας καί τών 48.200 (13.200 + 35.000) πού απέδω
σε στο Πατριαρχείο ι'σως νά άντιπροσωπεύει τόκους πού υποχρεώ
θηκε νά καταβάλει. Ίο συνολικό ποσό πάντως θά πρέπει νά υπο
λογιστεί σέ 107.000 άσπρα τουλάχιστον. Άπό μιά άποψη, ή δωρεά 
τών 60.000 άσπρων τού Ίωάσαφ προς τό Πατριαρχείο στις αρχές 
τού 1564 ήταν μιά δεύτερη προσπάθεια τού πατριάρχη —πολύ πιο 
θεαματική άπό έκείνη τού 1560— νά κλείσει τό θέμα, έπιδεικνύο- 
ντας γενναιοδωρία. Ή παράλληλη καθιέρωση ένός Κώδικα αφιε
ρωμάτων καί δωρεών καί ό διορισμός έπιτροπής διαχείρισης καί 
έλέγχου έρχόταν νά έπιστεγάσει τή γενναιοδωρία αυτή με τή έπί- 
δειξη τής προσήλωσής του στήν τάξη καί τή νομιμότητα1.

Δέν γνωρίζουμε βέβαια τί άκριβώς μεσολάβησε άνάμεσα στις 
αρχές τού 1564 καί στον Ιανουάριο τού 1565, όταν ή σύνοδος τόν 
καθαιρεΐ. Τίποτε πάντως σχετικό δέν άναφέρεται άναλυτικά στό 
κατηγορητήριο, έκτος άπό έκείνη τήν κατηγορία περί «πλεονε
ξίας», κατηγορία πού θά μπορούσε νά ερμηνευτεί μέ ποικίλους 
τρόπους, άν δέν άποκτοΰσε συγκεκριμένο περιεχόμενο τώρα, μέ τά 
στοιχεία πού δίνει ό ίδιος ό Κώδικας άφιερωμάτων γιά τά «άσπρα 
τής Ρωσίας» καί τήν παρακράτησή τους άπό τόν Ίωάσαφ1 2. Οί 
φειδωλές πάντως διατυπώσεις τής συνόδου ίσως νά οφείλονται 
καί στό γεγονός, ότι ατασθαλίες σχετικές μέ οικονομικά θέματα 
καλό θά ήταν νά μήν έφταναν στήν Πύλη, γιά νά μήν προκαλέσουν 
τήν κατά κανόνα αδηφάγο παρέμβασή της3.

1. Μέσα στήν ίδια προοπτική αποφάσισε, τήν ίδια εποχή, καί τήν 
συγκρότηση μιας νομικής συναγωγής· βλ. Δ. Γ. Αποςτολοπουλος, ’Ανά
γλυφα μιας τέχνης νομικής..., σ. 67-73, οπού καί παράλληλες αναπτύξεις 
γιά τις συνθήκες πού οδήγησαν τόν Ίωάσαφ νά τήν συγκροτήσει καί νά 
τήν καθιερώσει.

2. Τήν καθαίρεση τοΰ πατριάρχη Ίωάσαφ τήν υπογράφουν πενήντα 
ένας άρχιερεΐς, αριθμός έντυπωσιακά μεγάλος, λείπει δμως, γιά ευνόη
τους λόγους, ή υπογραφή τοΰ στενού συνεργάτη του, τού μητροπολίτη 
Εΰρίπου Ίωάσαφ.

3. Μετά τήν απομάκρυνση όμως τοΰ Ίωάσαφ φαίνεται ότι ζητήθηκε ή
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Όποια πάντως καί άν ήταν τά προσωπικά κίνητρα, γεγονός 
παραμένει, ότι τό 1564 καθιερώθηκε ένας Κώδικας άφιερωμάτων 
καί δωρεών προς τή Μεγάλη Εκκλησία, δημιουργήθηκε δηλαδή 
ένα ιστορικό τεκμήριο πολύτιμο όχι μόνο γιά τήν περίοδο κατά τήν 
οποία καθιερώθηκε καί γιά τά έπόμενα είκοσι πέντε χρόνια — 
καθώς στά φύλλα τού Κώδικα, όπως είδαμε, σώζονται έγγραφές 
πού χρονολογούνται ως τό 1590— άλλά καί γιά βασικές όψεις των 
σχέσεων τής κοινωνίας τών χριστιανών με τό Πατριαρχείο Κων
σταντινουπόλεως. Σέ αύτά τά γενικότερα θέματα μέ άφορμή τά 
τεκμήρια —ή τις νύξεις— πού σώζονται στον Κώδικα άφιερωμά
των θά άσχοληθοΰμε στό τρίτο καί τελευταίο κεφάλαιο αύτού τού 
Μέρους· τό επόμενο κεφάλαιο θά είναι άφιερωμένο στή νομική 
υπόσταση τού Κώδικα καί τών περιεχομένων του.

παρέμβαση τής οθωμανικής αρχής προκειμένου νά άποδώσει ό πρώην 
πατριάρχης καί τό υπόλοιπο ποσό πού είχε άπομείνει άπό τά «άσπρα τής 
Ρωσίας», χωρίς όμως νά δοθούν διευκρινίσεις στην Πύλη γιά τήν αιτία 
τού χρέους του. Βλ. τή μαρτυρία πού παραδίδει ή Πατριαρχική Κωνστα
ντινουπόλεως Ιστορία πιο κάτω, ο. 102 σημ. 1.



ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ή νομική υπόσταση 
τοΰ Κώδικα καί των περιεχομένων του

Όταν, τον Ιανουάριο τοΰ 1564, ό Ίωάσαφ Β' έγκαινίασε τον χει
ρόγραφο κώδικα στον όποιο θά καταγράφονταν οι «έλεημοσύ- 
νες», όπως ονομάζει τις δωρεές καί τά άφιερώματα προς τό Πα
τριαρχείο, είχε τή συνείδηση ότι έγκαινίαζε μια ενότητα τοΰ «ίεροΰ 
κωδικός τής Μεγάλης ’Εκκλησίας». Ό ίδιος στο κείμενο πού υπο
γράφει τόν ’Ιανουάριο τοΰ 1564 τήν χαρακτηρίζει «κατάστιχον τής 
καθολικής μεγάλης ’Εκκλησίας», αλλά, όπως θά δοΰμε αμέσως πιό 
κάτω, ένότητα τοΰ ιερού κώδικα τήν θεωρεί. ’Από τούς διαδόχους 
του, ό Ιερεμίας Β' σέ δύο «σημειώματα», πού καταχωρίστηκαν τόν 
’Ιούνιο τοΰ 1576 τό ένα καί τόν Μάιο τοΰ 1590 τό δεύτερο, χρησι
μοποιεί τόν γενικότερο δρο «ιερός κώδιξ».

Ένα πάντως από τά έσωτερικά τεκμήρια πού άποδεικνύουν ό
τι καί ό Ίωάσαφ θεωρούσε πώς ο,τι έγκαινίασε τόν ’Ιανουάριο τοΰ 
1564 ήταν μιά ένότητα τοΰ ίεροΰ κώδικα άποτελει τό γεγονός πώς, 
όταν μέ μιά «συνοδική σιγιλλιώδη γραφή» δώρισε, «άφιέρωσεν», ό 
ίδιος χίλια φλωριά στον πατριαρχικό ναό τής Παμμακάριστου, τό 
πρωτότυπο λυτό έγγραφο τό «έπέδωσε» στον δωρεοδόχο, στό ναό, 
καί έδωσε έντολή νά άντιγραφεΐ τό κείμενο τοΰ σιγιλλίου στον χει
ρόγραφο κώδικα πού μόλις έγκαινιαζόταν. ’Ακολούθησε δηλαδή 
τήν παράδοση πού τηροΰσε ή πατριαρχική γραμματεία όταν υπήρ
χε έξερχόμενο έγγραφο1: τό πρωτότυπο λυτό έπιδιδόταν στον άπο-

1. Βλ. τά σχετικά μέ τήν πρακτική αυτή τής πατριαρχικής γραμματεί
ας κατά τήν βυζαντινή περίοδο, J. Darrouzès, Recherches sur les όφφίκια 
de l’Église byzantine, Παρίσι 1970, σ. 391 έπ.· γιά τήν έπιβίωση τής πρακτι-
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δέκτη ενώ στον Κώδικα του Πατριαρχείου καταγραφόταν τό κεί
μενό του μέ μιά ένδειξη, συνήθως στο τέλος του κειμένου, οτι είχε 
τό πρωτότυπο τήν υπογραφή του πατριάρχη. Τέτοιου είδους έν
δειξη υπάρχει καί στην καταχώριση πού μελετούμε: έχει σημειωθεί 
μέ τό χέρι τού γραφέα τό μηνολόγιο μέ τό όποιο προφανώς υπέ
γραψε ό πατριάρχης στο πρωτότυπο λυτό έγγραφο.

’Άς σημειωθεί, παράλληλα, ότι ή νέα ένότητα πού εγκαινιάστη
κε δέν ήρθε νά ύποκαταστήσει ή νά άπορροφήσει τήν κύρια λει
τουργία τού ιερού κώδικα, πού ήταν νά δέχεται τήν καταχώριση 
συνοδικών άποφάσεων καθώς καί τών έγγραφων σημειωμάτων 
περί «τών έκκλησιαστικών υποθέσεων»1. Ή λειτουργία του αυτή 
συνεχίστηκε κανονικά, δπως μπορούμε νά διαπιστώσουμε άπό τά

κής τήν πρώτη μεταβυζαντινή περίοδο, Δ. Γ. Αποςτολοπουλος, Ό «Ιερός 
κώόιξ»..., σ. 66-68.

1. ’Αναφορά στα περιεχόμενα τού ιερού κώδικα, δπως τά προσδιόρι
σαν διάφορα σημειώματα πού σώζονται άπό τόν 14ο αί. Στό αρχαιότερο 
άπό αυτά, τού 1347, δηλώνεται οτι μέ τήν άνοδο τού πατριάρχη ’Ισιδώρου 
στον πατριαρχικό θρόνο «ήρξαντο καταστρωννύεσθαι εν τώ παρόντι κω- 
δικίω αί συνοδικοί πράξεις καί τά τών εκκλησιαστικών υποθέσεων έγγρα
φα σημειώματα». 'Ένα δεύτερο, τού 1397, έχει παρόμοιο περιεχόμενο: 
«ήρξαντο καταστρώννυσθαι εν τώ παρόντι κώδικι αί συνοδικοί πράξεις 
καί τά τών έκκλησιαστικών υποθέσεων έγγραφα σημειώματα». Τό σημεί
ωμα αυτό γράφτηκε μέ τήν ευκαιρία τής άνόδου τού Κάλλιστου Β' στον 
πατριαρχικό θρόνο. ’Ανάλογου περιεχομένου είναι καί τό παλιότερο σω- 
ζόμενο σημείωμα άπό τήν μεταβυζαντινή εποχή. Άναφέρεται στήν έπά- 
νοδο τού Διονυσίου Α' στό πατριαρχικό θρόνο τόν ’Ιούλιο τού 1488 καί 
σημειώνει: «καί αί συνοδικοί πράξεις ήρξαντο καταστρώννυσθαι έν τώ 
ίερώ κώδικι». Τό πρώτο σημείωμα σώζεται στό χφ Vind. hist. gr. 47, φ. 125Γ 
[= Η. Hunger, κ.ά., Das Register des Patriarchats von Konstantinopel, τ. 2, 
Βιέννη 1995, σ. 416· πανομοιότυπο τού φύλλου, J. Darrouzès, Le regi
stre..., σ. 407], Τό δεύτερο, στό Vind. hist. gr. 48, φ. 117r [= Fr. Miklosich - 

los. Müller, Acta et diplomata, τ. 2, Βιέννη 1862, σ. 292· πανομοιότυπο, J. 
Darrouzès, δ. π., σ. 449]. Τό τρίτο, στό χφ Σάμος 12, φ. 193Γ [= Δ. Γ. Απο- 
ΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ό «ιερός κώόιξ»..., σ. 142- πανομοιότυπο στή σ. 35].
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κείμενα συνοδικών άποφάσεων καί πατριαρχικών γραμμάτων πού 
έχουν σωθεί καί στά όποια άναγράφεται ή γνωστή φράση: «καί 
κατεστρώθη έν τώ ίερώ κώδικι τής Μεγάλης Εκκλησίας εις μνήμην 
διηνεκή καί άδιάλειπτον». Γιά παράδειγμα, τήν παραπάνω φράση 
τήν βρίσκουμε σέ «έπιβεβαιωτήριον γράμμα» πού έκδόθηκε τόν 
Μάιο τού 1567 άπό τόν Μητροφάνη Γ γιά νά έπικυρώσει κτητο- 
ρικά δικαιώματα στο ναό τού Άγιου Δημητρίου στήν Καλλίπολη1. 
Τήν ίδια έποχή πράξεις πού σχετίζονταν μέ δωρεές προς τό 
Πατριαρχείο καταγράφονταν κανονικά στήν ενότητα τού Κώδικα 
πού μελετούμε.

Ή νέα λοιπόν αυτή ενότητα τού ιερού κώδικα ήταν προορισμέ
νη νά δέχεται τήν καταγραφή τών δωρεών προς τό Πατριαρχείο. 
Δέν ήταν βέβαια ή πρώτη φορά πού τό Πατριαρχείο θά ήταν άπο- 
δέκτης κάποιας δωρεάς: γιά παράδειγμα, είκοσι έξι χρόνια πριν ό 
τότε πατριάρχης 'Ιερεμίας Α' άφιέρωσε στό Πατριαρχείο περιου
σιακά στοιχεία πού βρίσκονταν στό προάστειο τής Κωνσταντινού
πολης Βρύγκα1 2. Ή καινοτομία, κατά συνέπεια, πού έφερνε ή άπό- 
φαση τού Τωάσαφ στά 1564 ήταν ή ύποχρέωση συστηματικής 
καταγραφής τών δωρεών τών χριστιανών, ιερωμένων καί λαϊκών, 
ώστε νά είναι διαφανής ό έλεγχος τής τύχης τους· διάσταση πού 
θέλει νά τήν υπογραμμίσει ό Τωάσαφ γιά δσους λόγους άναφέρα- 
με στό προηγούμενο κεφάλαιο.

Αν δμως ή ratio τής δημιουργίας τής νέας αυτής ενότητας ήταν ή 
καταγραφή τών δωρεών τών χριστιανών προς τό Πατριαρχείο, τό

1. Τό κείμενό του έχει έκδώσει ό Αθ. Παπαδοπουλος-Κεραμευς, 
«Αρχαιότητες καί έπιγραφαί τής Θράκης», Ό εν Κωνσταντινονπόλει Φι
λολογικός Σύλλογος. Παράρτημα τ. 17, Κωνσταντινούπολη 1886, ο. 105- 
106: άπό τό χφ άρ. 11 τού Συλλόγου.

2. Τό έγγραφο μέ τή δωρεά τού Ιερεμία Α' ένσωματώθηκε στον Κώδι
κα αφιερωμάτων (βλ. δσα αναφέρουμε στις σ. 64-65) καί τό κείμενό του 
τό εκδίδουμε στό τέταρτο Μέρος, ώς Κείμενο XIV. Βλ. εκεί περισσότερα 
στοιχεία γιά τή δωρεά τού πατριάρχη.
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επόμενο θέμα πού τίθεται είναι, αν καί πώς θά μπορούσε ή Μεγά
λη Εκκλησία, σύμφωνα μέ τό οθωμανικό σύστημα δικαίου, νά 
είναι άποδέκτης δωρεών. Τό θέμα τίθεται, επειδή στον κόσμο τού 
μουσουλμανικού δικαίου τό Πατριαρχείο δέν μπορούσε νά θεω
ρηθεί νομικό πρόσωπο, μέ τήν γνωστή άπό τό βυζαντινορωμαϊκό 
δίκαιο έννοια, ώστε νά έχει δική του νομική προσωπικότητα καί νά 
είναι υποκείμενο δικαίου. Μέ ποιόν λοιπόν, νομικά έγκυρο, τρόπο 
τό Πατριαρχείο μπορούσε μέσα στή μεταβυζαντινή πραγματικό
τητα νά γίνει άποδέκτης δωρεών τών χριστιανών;

Στή δωρεά τού 'Ιερεμία Α’ τού 1538, στήν όποια άναφερθήκαμε 
ήδη, ύποδεικνΰεται ή νομική οδός: ή δωρεά γίνεται προς τό Πα
τριαρχείο, άποδέκτης όμως τής δωρεάς είναι ό πατριαρχικός ναός 
τής Παμμακάριστου —ή, όπως χαρακτηρίζεται σε μερικές περι
πτώσεις, συνολικά ή μονή τής Παμμακάριστου. Τή λύση αυτή τήν 
ακολούθησαν καί είκοσι έξι χρόνια άργότερα, όταν τό 1564 άρχι
σαν νά καταγράφονται οί δωρεές τών χριστιανών. Μέ τήν κατα
χώρισή τους στή νέα ενότητα τού ιερού κώδικα μπορούμε νά δια
πιστώσουμε τήν έναλλαγή τών όρων πού χρησιμοποιούνται γιά τή 
νομική θεμελίωση τών προσφερομένων. Ας παρακολουθήσουμε 
μερικά παραδείγματα.

Ό Ιερεμίας Α’ λοιπόν τό 1538 «άφιεροι καί άνατίθησιν αυτά 
άπαντα [όσα αναλυτικά είχαν περιγράφει πιο πάνω στο κείμενο] 
εις τό πατριαρχ[ε]ΐον, έν τή σεβασμία καί ιερά μονή τής Παμμακά
ριστου»1.

Ό Ίωάσαφ Β' τό 1564 δηλώνει: «άφιερούμεν καί προσηλοΰ- 
μεν... τή καθολική μεγάλη Εκκλησία, τώ πατριαρχικά) ναώ τής 
Παμμακάριστου φλωρία χίλια...»1 2, ένώ στήν άπόφαση μέ τήν 
όποια ορίζει τά μέλη τής έπιτροπής πού θά έπιβλέπουν τά τών

1. Οί παραπομπές γίνονται στήν έκδοση τών κειμένων στό τέταρτο 
Μέρος καί δηλώνεται ό αριθμός τού κειμένου καί ό σχετικός στίχος. ’Εδώ, 
βλ. Κείμενο XIV, στ. 6-7 καί τις διορθώσεις πού προτείνονται στό κριτικό 
υπόμνημα.

2. Κείμενο I, στ. 23-25.
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αφιερωμάτων προς τό Πατριαρχείο, απόφαση πού έκδόθηκε λίγο 
μετά τήν προηγούμενη, προσδιορίζει τον άποδέκτη τής δωρεάς 
του με τά άκόλουθα: «ή μετριότης ημών... φλωρία χίλια τή αγία 
μονή τής Παμμακάριστου, ήτοι τφ πατριαρχεία» άφιέρωσεν καί 
έδωρήσατο»1.

Μέσα στην ίδια χρονιά ή Ρωξάνδρα, σύζυγος τού βοεβόδα τής 
Βλαχίας Alexandria Läpujneanu, «άφιέρωσε» ένα βαρύτιμο ποτήρι 
καί ή δωρεά της σημειώνεται στον Κώδικα μέ τά άκόλουθα: «... 
ποτήριον άργυροδιάχρυσον άφίερώθη τή μεγάλη Εκκλησία ύπό 
τής κυράς ‘Ροξάνδρας, γυναικός Αλεξάνδρου βοεβόδα πάσης 
Μογδοβλαχίας έν έτει...»1 2.

Τήν έπόμενη χρονιά, τό 1565, σημειώνεται στον Κώδικα ότι «ό 
εύγενέστατος έν άρχουσι κύρ Μιχαήλ ό Καντακουζηνός άφιέρωσε 
τή καθολική μεγάλη Εκκλησία τής Παμμακάριστου άργυροϋν 
πετεινόν...»3.

Μέσα στήν πρώτη χρονιά πού έγινε πατριάρχης, τό 1565, «άφιέ
ρωσε καί ό παναγιώτατος ημών δεσπότης καί πατριάρχης κύρ 
Μητροφάνης τή μεγάλη Εκκλησία» διάφορα σκεύη, μεταξύ τών 
όποιων καί «ποτήριον δραμίων 70», σημειώνει ό άρμόδιος 
όφφικιάλιος στον Κώδικα4.

'Ένα χρόνο μετά τήν άνοδό του στον πατριαρχικό θρόνο, τον 
Απρίλιο τού 1573, ό Ιερεμίας Β' άγόρασε ένα σπίτι καί τό 
«άφιέρωσεν... τή μεγάλη τού Θεού Εκκλησία»5.

Τό 1579 ό βοεβόδας τής Μολδαβίας Πέτρος, λίγο πριν έκδιω- 
χθεΐ άπό τή θέση του, έκανε μιά δωρεά άκινήτων προς τό Πατριαρ
χείο. Τή δωρεά τήν γνωρίζουμε άπό τό «διασαφητικόν γράμμα» 
πού έκδόθηκε έπί Μητροφάνους F τόν Ιανουάριο τού 1580, στό 
όποιο διαβάζουμε: «άφιέρωσιν έποιήσατο.,.τών όσπητίων αυτού...

1. Κείμενο II, στ. 10-11.
2. Κείμενο IV, στ. 5.
3. Κείμενο IV, στ. 18.
4. Κείμενο IV, στ. 38.
5. Κείμενο V, στ. 10-11.
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καί άνέθετο αυτά καί άφιέρωσεν έν τώ σεβασμίω ναώ καί πατριαρ
χικά) τής Παναγίας τής Παμμακάριστου τής μεγάλης Εκκλησίας»1.

Τον ’Απρίλιο του 1584, δπως μάς πληροφορεί ένα σημείωμα 
στον Κώδικα, «άφιέρωσεν ό έν άρχουσιν εΰγενέστατος κυρ Γεώρ
γιος ό Κριτόπουλος τώ σεβασμίω ναώ τής Παμμακάριστου κανδύ- 
λαν άργυρόν...»1 2, ενώ μέ ανάλογο σημείωμα έχει άπομνημονευτεϊ 
ή δωρεά άκινήτων πού έκανε ή Κριτοπουλίνα «τή τού Θεού με
γάλη ’Εκκλησία τού πατριαρχείου»3.

Τέλος, σημείωμα στον Κώδικα δηλώνει δτι τον Μάιο τοϋ 1590 ό 
Καραϊωάννης «αφιέρωσε τό δπερ έχει άμπέλιον... τή καθ’ ημάς 
μεγάλη τοΰ Θεού ’Εκκλησία»4.

Τό συμπέρασμα πού διαφαίνεται άπό τήν περιήγηση πού κάνα
με είναι, δτι ένώ στη συνείδηση των δωρητών ή προσφορά τους 
απευθυνόταν πρός τό Πατριαρχείο, κρινόταν ώστόσο σκόπιμο ή 
χειρονομία τους νά συσχετιστεί μέ τόν πατριαρχικό ναό ή νά γίνει 
μνεία τοϋ γεγονότος δτι ό χώρος στον όποιο στεγαζόταν ήταν 
κάποτε μοναστήρι. Μέ τόν συσχετισμό αυτό ένισχυόταν ή νομιμό
τητα τών δωρεών, καθώς κατά τήν άντίληψη πού έπικρατοϋσε στο 
οθωμανικό δίκαιο, μιά δωρεά ήταν νόμιμη όταν άποδέκτης της 
ήταν ένα βακούφι, ένα θρησκευτικό καθίδρυμα5.

Οί δυσκολίες πού έπρεπε νά ξεπεραστοΰν ώστε οί δωρεές νά είναι 
νόμιμες έναντι τοϋ όθωμανικοϋ δικαίου ένέτειναν άσφαλώς καί 
τήν προσοχή γιά τήν καθαρότητα καί άκρίβεια τών τίτλων τών 
δωρουμένων.

1. Κείμενο X, στ. 7-8.
2. Κείμενο XI, στ. 1-2.
3. Κείμενο XII, στ. 3.
4. Κείμενο XIII, στ. 3-4.
5. Γιά τή θέση τών χριστιανικών καθιδρυμάτων στήν Τουρκία, μέ άνα- 

φορές στο οθωμανικό παρελθόν, βλ. δσα άναφέρει ό Ν. Π. Ελευθεριαδης, 
Μελέται μουσουλμανικού δικαίου οθωμανικής νομοθεσίας καί δικαίων 
τών έν Τουρκία χριστιανών, Τεύχος πρώτον, Μυτιλήνη 1912, σ. 30 έπ.
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Στά κινητά βέβαια ή μεταβίβαση τής κυριότητας γινόταν μέ τήν 
παράδοσή τους, γιά τά άκίνητα όμως υπήρχε ή έγνοια νά σημειώ
νεται στον Κώδικα ό προηγούμενος ιδιοκτήτης από τον όποιο άγό- 
ρασε τό άκίνητο ό δωρητής, νά δηλώνονται δηλαδή οί τίτλοι ιδιο
κτησίας του, όπως θά λέγαμε μέ σημερινούς όρους. Γιά παράδειγ
μα, τό σπίτι πού ό Ιερεμίας Β' αγόρασε τόν ’Απρίλιο τού 1573 καί 
«άφιέρωσεν... τή μεγάλη τού Θεού Εκκλησία» ήταν «τό όσπήτιον 
τού Ίωάν[νου] τό πλησίον τού Πατριαρχείου κείμενον»1. Τά «όσ- 
πήτια» πού αφιέρωσε ό βοεβόδας τής Μολδαβίας Πέτρος ήταν 
«ιδιόκτητα ... ποτέ τού ‘Ράλη»1 2. Ό μή σαφής προσδιορισμός τού 
δωρουμένου άκινήτου είναι ενδεχόμενο νά προκαλεϊ διεκδικήσεις, 
οπότε μέ νεότερο σημείωμα άναπληρώνεται τό κενό, ονομάζονται 
ρητά οί όμοροι ιδιοκτήτες, ώστε νά προσδιοριστεί μέ άκρίβεια καί 
ή θέση τού δωρουμένου άκινήτου. Γιά παράδειγμα, καταγράφεται 
στον Κώδικα έκ των υστέρων μιά δωρεά ακινήτων πού έκανε ή 
Κριτοπουλίνα «έν ταις ήμέραις τού παναγιωτάτου πατριάρχου 
κύρ Ίερεμίου [Β']» καί προσδιορίζονται μέ απόλυτη ακρίβεια τά 
όριά τους: «Τό έν τω Χρυσοκεράμω όσπήτιον» «εΰρίσκεται πλη
σίον τού Δήμου τού κασάπη καί Άλεξούς καί Ζωής τού Στρατηγί- 
ου, έκ δέ τού έτέρου μέρους Νικολέζου τού Δημητρίου»· τό «άμπέ- 
λιον όπερ ήγόρασε παρά τού Σταματίου Καμύτζη μετά τού πλαγί
ου τού χέρσου τόπου, τό γειτνιάζον τώ άμπελίω Πέτρου τού Κα- 
τζαρού καί τώ τού Γεωργιλά τού Παναγκύτου καί τή δημοσία 
όδώ»3.

Παράλληλα υπήρχε ή θέληση τή δωρεά άκινήτου νά τή συνο
δεύει καί ένα έγγραφο τής οθωμανικής άρχής πού αναγνώριζε τήν 
ιδιοκτησία, ένα χοτζέτι πού έξέδιδε ό όθωμανός δικαστής, ό 
καδής. Ό Καραϊωάννης, πού τόν Μάιο τού 1590 «άφιέρωσε τό 
όπερ έχει άμπέλιον... τή... μεγάλη τού Θεού ’Εκκλησία», ύποσχέθη- 
κε «δώσειν καί χοτζέτιον έπί τούτω είς βεβαίωσιν, ινα μηδείς των

1. Κείμενο V, στ. 8-9.
2. Κείμενο X, στ. 7
3. Κείμενο XII, στ. 3-4 καί 5-ύ.
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έκ πλαγίου συγγενών αύτοΰ ή καί των άλλων καί τών έξω, μετά 
θάνατον αύτοΰ τολμήση άφαρπάσαι τό άφιερωθέν...»1. Περισσότε
ρο προνοητικός ό βοεβόδας Πέτρος είχε φροντίσει ώστε τό γράμ
μα μέ τό όποιο δήλωνε τή βούλησή του νά δωρίσει «όσπήτιά» του 
στό Πατριαρχείο νά συνοδεύεται μέ χοτζέτι1 2.

Τελευταίο αφήσαμε τό θέμα τής νομικής φύσης αύτών τών δικαιο- 
πραξιών μέ τις όποιες χριστιανοί, ιερωμένοι καί λαϊκοί, με
ταβίβασαν περιουσιακά τους στοιχεία, κινητά ή άκίνητα, προς τό 
Πατριαρχείο. Ό Ίωάσαφ χρησιμοποίησε τον όρο «έλεημοσύνες», 
ένώ στη βιβλιογραφία όσα οί χριστιανοί προσφέρουν —χρήματα, 
κινητά ή άκίνητα— σέ κάποιο θρησκευτικό τους καθίδρυμα χαρα
κτηρίζονται συνήθως δωρεές καί άφιερώματα. Γιά παράδειγμα, ό 
Μανουήλ Γεδεών επιγράφει μελέτη γιά έναν άνάλογο Κώδικα πού 
έγκαινιάστηκε στά τέλη τού 17ου αί. «Κώδηξ άφιερωμάτων καί 
δωρεών είς τόν πατριαρχικόν ναόν»3. Γιά την έμπλοκή τοΰ όρου 
«πατριαρχικός ναός» στις δωρεές έγινε ήδη λόγος· μέ ποιόν όμως 
νομικό όρο πρέπει νά χαρακτηρίζουμε τις προσφορές αύτές;

Άς αρχίσουμε τήν ερευνά μας άπό τά ρήματα πού χρησιμοποι
ούνται στά ίδια τά κείμενα, προκειμένου νά χαρακτηριστεί ή 
πράξη. Άς τά θυμηθούμε.

«Άφιεροϊ καί άνατίθησιν», σημειώνεται στή δωρεά τού πα
τριάρχη Ιερεμία Α' στά 1538.

Ό Ίωάσαφ Β' τό 1564 χρησιμοποιεί τά ρήματα «άφιερούμεν καί 
προσηλοΰμεν» καί «άφιέρωσεν καί έδωρήσατο» προκειμένου νά 
χαρακτηρίσει τήν προσφορά χρηματικού ποσού.

Γιά τήν δωρεά διαφόρων κινητών πραγμάτων πού έκαναν ή 
σύζυγος τού βοεβόδα τής Βλαχίας Alexandru Läpu§neanu Ρωξάν-

1. Κείμενο XIII, στ. 4-6.
2. Κείμενο X, στ. 9: «ώς τό δοθέν αυτού προς ημάς γράμμα καί τό 

χοντζέτιον δηλοποιεϊ».
3. Βλ. τά σχετικά μέ τή μελέτη τοΰ Γεδεών, τή δημοσιευμένη στην 

’Εκκλησιαστική Αλήθεια τοΰ 1884, στην Εισαγωγή μας, σ. 9-10.
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δρα, ό Μιχαήλ Καντακουζηνός, ό πατριάρχης Μητροφάνης, ό Γε
ώργιος Κριτόπουλος καί ή Κριτοπουλίνα χρησιμοποιείται τό ρήμα 
«άφιερώνω» ει'τε στήν ένεργητική φωνή: «άφιέρωσε», είτε στήν 
παθητική φωνή: «άφιερώθη».

Τό ϊδιο όμως ρήμα χρησιμοποιείται καί για τά άκίνητα πού προ- 
σέφεραν ό Ιερεμίας Β' τό 1573, ή Κριτοπουλίνα, ή ό Καραϊωάννης 
τό 1590. Γιά τήν περίπτωση τής δωρεάς τών σπιτιών τού βοεβόδα 
Πέτρου, μαζί μέ τό ρήμα «άφιερώνω» χρησιμοποιείται καί τό ρήμα 
«άναθέτω»: «άνέθετο αυτά καί άφιέρωσεν».

Ή πρώτη έπομένως διαπίστωση είναι, πώς υπάρχει εναλλα
κτική χρήση τών ορών «άφιερώνω», «δωρίζω», «προσηλώνω» καί 
«άναθέτω» προκειμένου νά χαρακτηριστεί ή προσφορά τών χρι
στιανών προς τό Πατριαρχείο, μέ συντριπτική όμως προτίμηση στή 
χρήση τού ορού «άφιερώνω». Ποιά είναι λοιπόν, σέ τελευταία άνά- 
λυση, ή νομική φύση αυτών τών προσφορών; Πρόκειται γιά δω
ρεές ή γιά άφιερώματα;

Τό σχήμα σέ όλες τις περιπτώσεις πού άναφέραμε πιό πάνω είναι 
απλό καί έπαναλαμβανόμενο. Κάποιος πού είτε έχει δικά του χρή
ματα είτε είχε στήν ιδιοκτησία του ένα άλλο περιουσιακό στοιχείο, 
κινητό ή άκίνητο, άποφασίζει νά τά μεταβιβάσει στό Πατριαρχείο, 
νά άποξενωθεΐ άπό ο,τι τού άνήκει, έπειδή αυτή είναι ή βούλησή 
του. Κατά συνέπεια, ό νομικός όρος τού βυζαντινού δικαίου πού 
χαρακτηρίζει τήν πράξη είναι «δωρεά» (donatio). Ή χρήση τού 
ρήματος «άφιερώνω» ή τού δρου «άφιέρωσις» γιά νά χαρακτηρί
σουν αυτές τις πράξεις καί δικαιοπραξίες δέν είναι, άπό τήν οπτική 
τής βυζαντινής νομικής άκριβολογίας, ορθές, καθώς οί δικαιοπρα- 
ξίες πού εδώ περιγράψαμε καί άναλύσαμε δέν έχουν καμιά σχέση 
μέ τήν έννοια τής «dedicatio» ή τής «consecratio» τού ρωμαϊκού 
δικαίου1. Ή χρήση ωστόσο τού δρου «άφιέρωσις» γινόταν εδώ μέ

1. Βλ. πρόχειρα γιά τό περιεχόμενο τών δρων αύτών Γ. Α. Πετροπουλος, 
Ιστορία καί Εισηγήσεις τοϋ Ρωμαϊκού Δικαίου, ’Αθήνα 21963, σ. 494 έπ. Γιά 
τό περιεχόμενο τής δικαιοπραξίας τής δωρεάς βλ. τήν μελέτη τοΰ Κωνςτ. Η. 
Πολυγενους, Πραγματεία περί δωρεάς, ’Αθήνα 1884.
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βάση τό δίκαιο τοΰ καταχτητή, τό οθωμανικό δίκαιο, γιά νά υποδη
λώσει τήν θρησκευτική υπόσταση του αποδέκτη τής δωρεάς καί νά 
υπηρετήσει καλύτερα τή νομιμοποίησή της έναντι τοϋ μουσουλμα
νικού δικαίου, διάσταση γιά τήν οποία μιλήσαμε ήδη. Διότι ή δικαι- 
οπραξία πού κατά τή βυζαντινή νομική ορολογία μπορούσε νά 
χαρακτηριστεί δωρεά, κατά τό οθωμανικό δίκαιο ονομαζόταν άφιέ- 
ρωση (vakf) καί εϋρισκε τήν νομιμοποίησή της στό πλέγμα των δια
τάξεων πού αφορούσαν τά βακούφια1.

Μία ωστόσο άκόμα άπόδειξη, οτι δωρεές πρέπει νά χαρακτηρι
στούν οί προσφορές προς τό Πατριαρχείο, άποτελει τό γεγονός οτι 
ό δωρεοδόχος είχε τό δικαίωμα νά διαθέσει τά άντικαταστατά 
άγαθά όπως έκεινος έκρινε σκόπιμο. Γιά παράδειγμα, τά χρήματα 
πού «άφιέρωσε» ό Ίωάσαφ διατέθηκαν άπό τον 'Ιερεμία Β' προ- 
κειμένου νά αγοραστεί ένα ακίνητο, χωρίς νά τεθεί άπό τήν έπι- 
τροπή πού έρεύνησε αργότερα τό θέμα ζήτημα νομιμότητας τής 
πρωτοβουλίας του αυτής1 2. Καί άκόμα, στήν καταγραφή των δω
ρεών στον Κώδικα σημειώνεται συνήθως οτι έγιναν μέ τήν έλεύθε- 
ρη βούληση τοΰ δωρητή, δήλωση πού άπέβλεπε στή διασφάλιση 
τοΰ δωρουμένου άπό επίδοξους διεκδικητές του, ένώ άπό τήν 
άλλη πλευρά επιβεβαιώνεται ή νομική φύση τής δικαιοπραξίας ώς 
δωρεάς, καθώς δηλώνεται οτι υπήρχε ό animus donandi.

Άς σημειωθεί τέλος οτι ή έγγραφή στον Κώδικα δλων των 
δωρεών, κινητών καί ακινήτων, πού οί χριστιανοί, ιερωμένοι καί 
λαϊκοί, προσέφεραν στό Πατριαρχείο έλυνε μέ τρόπο ριζικό καί τό 
θέμα τοΰ τύπου τής δωρεάς τον όποιο ό βυζαντινός νομοθέτης είχε 
θεσπίσει γιά νά προστατέψει τούς δωρητές άπό ύπέρογκες δωρε
ές. Όταν, γιά παράδειγμα, ό Λέων Ç ό Σοφός —πού φαίνεται νά 
ήταν ό τελευταίος πού νομοθέτησε γιά τό θέμα αυτό— άπαιτοΰσε 
γιά νά είναι έγκυρη μιά δωρεά νά περιβάλλεται μέ ιδιωτικό έγγρα

1. Βλ. τήν ένδεικτική βιβλιογραφία πού άναφέρεται στή έκδοση τοΰ 
Κειμένου I, σ. 125 σημ. 2.

2. Βλ. περισσότερα στοιχεία γιά τό θέμα στό Κείμενο IX καί στά 
σχόλια πού τό συνοδεύουν.
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φο γιά ποσό πέραν των πεντακοσίων «χρυσών»1, ή έγγραφή δω
ρεάς όποιασδήποτε άξίας σέ εναν έπίσημο Κώδικα τής ανώτατης 
έκκλησιαστικής άρχής υπερκάλυπτε τήν σχετική διάταξη του 
βυζαντινού δικαίου.

Στήν ίδια κατηγορία, τών δωρεών, θά πρέπει νά κατατάξουμε 
καί τήν μοναδική περίπτωση πού σώζεται σύμφωνα μέ τήν όποια 
ό προσφέρων έθεσε δρο. Συγκεκριμένα, ό βοεβόδας Πέτρος «άνέ- 
θετο... καί άφιέρωσεν» τά σπίτια του στήν Κωνσταντινούπολη ύπό 
τον δρο νά έχει τό δικαίωμα οίκήσεως δταν έρχεται στήν Πόλη. 
Πρόκειται γιά μιά δωρεά υπό δρο, πού διατηρεί δμως στό άκέραιο 
δλα τά άλλα χαρακτηριστικά τής donatio.

Παρόλες αυτές τις άναλύσεις, πού μάς οδηγούν στό συμπέρα
σμα, δτι δωρεά είναι ό ορθός νομικός χαρακτηρισμός τών προ
σφορών τών χριστιανών προς τό Πατριαρχείο, ονομάσαμε —καί 
θά έξακολουθήσουμε νά ονομάζουμε—τήν ενότητα πού εγκαινιά
στηκε τό 1564, Κώδικα άψιερωμάτων καί δωρεών, άκολουθώντας 
τήν παράδοση τής σχετικής βιβλιογραφίας καί άναγνωρίζοντας τή 
σκοπιμότητα πού ύπέκρυπτε γιά τήν έποχή ή μετονομασία τών 
δωρεών σέ άφιερώματα.

1. Αναφερόμαστε στή Νεαρά 50 τού Λέοντος Ç'· βλ. τό κείμενό της 
στήν έκδοση P. Noailles - A. Dain, Les Novelles de Léon VI le Sage, Παρί
σι 1944, σ. 193-195. Όπως σημειώνουν οί εκδότες, οί διατάξεις τής Νεα- 
ράς άναφέρονται στήν «Αυξημένη Επαναγωγή (Εισαγωγή)» (18.21), 
στήν «Πείρα» (53.2), στή «Μικρά Σύνοψιν» (Δ, σχόλιο κη') καί άπό τόν 
Κωνσταντίνο Άρμενόπουλο στήν «Έξάβιβλον» (III, 1,17).





ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Tò ιστορικό πλαίσιο της ευσέβειας

ΟΙ έγγραφες στον Κώδικα άφιερωμάτων τοϋ Πατριαρχείου Κων
σταντινουπόλεως είναι, πρώτα άπό ολα, τά εύγλωττα τεκμήρια τής 
ευσέβειας έκείνων τών ορθόδοξων χριστιανών πού άποφάσισαν 
καί προσέφεραν μέρος τής περιουσίας τους στήν Εκκλησία. Πε
ριέχουν όμως παράλληλα καί στοιχεία χρήσιμα γιά τή μελέτη τής 
οικονομικής ζωής τού Πατριαρχείου καί διαφωτιστικά τών σχέ- 
σεών του μέ τήν κοινωνία τών χριστιανών. Τά τεκμήρια τής ευσέ
βειας είναι αυταπόδεικτα, τά δεύτερα όμως γιά νά άξιοποιηθοϋν 
ως ιστορικά στοιχεία θά πρέπει νά συνδυαστούν καί μέ άλλα δεδο
μένα. Σέ αυτή τήν προσπάθεια θά είναι άφιερωμένο τό κεφάλαιο 
αυτό.

"Ενα άπό τά σημαντικά ορόσημα στήν ιστορία τού μεταβυζα
ντινού βίου τού Πατριαρχείου τόσο γιά τή θέση του στό οθωμα
νικό κρατικό πλαίσιο όσο καί γιά τά οικονομικά του καί τις σχέσεις 
του μέ τήν κοινωνία τών χριστιανών άποτελεΐ τό 1474. Άπό τότε ό 
έκάστοτε πατριάρχης οφείλε νά καταβάλλει στό οθωμανικό δημό
σιο κάθε χρόνο ένα ποσό ώς φόρο. Δεν θά μιλήσουμε εδώ γιά τήν 
πολιτική διάσταση τής πρωτοβουλίας νά άγκιστρωθεΐ τό Πατριαρ
χείο στον πιο σταθερό μηχανισμό τού κράτους τών Όθωμανών, 
τόν φορολογικό1, εδώ θά μείνουμε στις συνέπειες πού είχε γιά τά

1. Βλ. γιά τό θέμα αύτό Δ. Γ. Αποςτολοπουλος, «Les mécanismes 
d’une Conquête: adaptations politiques et statut économique des conquis 
dans le cadre de l’Empire Ottoman», Économies méditerrannéennes; équili
bres et intercommunications, XlIIe-XIXe siècles, x. 3, ’Αθήνα 1986, σ. 203.
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οικονομικά τοϋ Πατριαρχείου καί γιά τις σχέσεις τής έκκλησια- 
σικής αρχής μέ την κοινωνία των χριστιανών. Πιο συγκεκριμένα.

Υπόχρεος γιά την καταβολή τοϋ φόρου ήταν, σύμφωνα μέ τό 
οθωμανικό σύστημα, ό έκάστοτε πατριάρχης, προσωπικά. Ή υπο
χρέωσή του ήταν ρητή καί ή ημερομηνία καταβολής τοϋ φόρου κα
θορισμένη· εκείνο πού δέν ήταν ποτέ βέβαιο ήταν άν θά είχαν συ
γκεντρωθεί ως τήν καθορισμένη ήμερομηνία τά χρήματα πού έπρεπε 
νά άποδοθοϋν. Σύμφωνα μέ τό σύστημα πού είχε υιοθετηθεί σχεδόν 
άπό τήν έποχή πού έπιβλήθηκε ή φορολογική υποχρέωση τοϋ 
Πατριαρχείου, τό ποσό τοϋ ετήσιου φόρου κατανεμόταν στις μη- 
τροπόλεις μέ κριτήριο τον άριθμό καί τήν οικονομική εύρωστία τοϋ 
χριστιανικού πληθυσμού κάθε έκκλησιαστικής περιφέρειας —διότι 
σέ τελευταία άνάλυση τό ποσό τοϋ φόρου τό κατέβαλλαν οί πιστοί. 
Οί άρχιερεΐς τό είσέπρατταν καί έπρεπε πριν άπό τήν καθορισμένη 
ήμερομηνία νά τό άποστείλουν στήν έδρα τοϋ Πατριαρχείου.

Οί συνέπειες τής μή έμπρόθεσμης καταβολής βάρυναν, όπως 
είπαμε, προσωπικά τόν έκάστοτε πατριάρχη. Γιά τό λόγο αυτό έκεΐ- 
νος πού κατείχε τό άξίωμα καί ήθελε νά άποφύγει τις συνέπειες 
προσπαθούσε νά πείσει ή καί νά πιέσει τούς μητροπολίτες νά εισφέ
ρουν έγκαιρα τό αναλογούν στή μητρόπολή τους ποσό- στήν περί
πτωση πού ή ώρα είχε φτάσει χωρίς νά έχει συγκεντρωθεί ολόκλη
ρο τό ποσό, τρεις δρόμους είχε νά έπιλέξει γιά νά άποφύγει «τό μοι
ραίο»; είτε νά τό καταβάλει άπό δικά του χρήματα, άν είχε αυτή τήν 
οικονομική δυνατότητα, είτε νά ζητήσει τή οικονομική στήριξη 
ισχυρών τής κοινωνίας τών χριστιανών, είτε νά προσφύγει στό 
δανεισμό τοϋ απολειπόμενου ποσοΰ. Στήν τελευταία αυτή περί
πτωση, οί «φυσικοί» δανειστές τοϋ πατριάρχη ήταν, βέβαια, κάποιοι 
άπό τούς χριστιανούς κεφαλαιούχους, κάποιοι πού είχαν τήν οι
κονομική δυνατότητα καί πού ένδιαφέρονταν, πέρα άπό τό όποιο 
κέρδος, νά στηρίξουν τόν θεσμό τής ’Ορθόδοξης Εκκλησίας καί 
ειδικότερα τόν συγκεκριμένο πατριάρχη, ό όποιος πιθανότατα θά 
άπομακρυνόταν άπό τή θέση του, άφοϋ θά είχε παραβει μιά υπο
χρέωση άπαρέγκλιτη γιά τό οθωμανικό δημόσιο, τήν άπόδοση ένός
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φόρου. "Αν ή επίκληση του «κοινού άγαθοϋ» δέν ήταν άρκετή νά 
κινητοποιήσει χριστιανούς κεφαλαιούχους, ή ανάγκη έπρεπε νά κα
λυφθεί μέ τήν προσφυγή σέ άλλους, άνεξαρτήτως θρησκεύματος.

Τό σχήμα πού παρουσιάζουμε δέν είναι αυθαίρετο, τό συγκρο
τούν καί τό θεμελιώνουν πραγματικά περιστατικά- ας σταθούμε 
λοιπόν εδώ γιά νά θεμελιώσουμε άπό πηγές οσα άναφέρθηκαν ως 
τώρα.

Τήν επιβολή άπό τήν Πύλη στον έκάστοτε πατριάρχη τής υπο
χρέωσης καταβολής έτήσιου φόρου προς τό οθωμανικό δημόσιο 
τήν σώζει μιά έπίσημη έλληνική πηγή. Από μιά καταχώριση στον 
επίσημο Κώδικα τού Πατριαρχείου, μέ ήμερομηνία 10 ’Οκτωβρίου 
1474, πληροφορούμαστε τά σχετικά μέ τήν έπιβολή έτήσιου φόρου 
άπό τό Πατριαρχείο στήν Πύλη: οφείλεται σέ πρωτοβουλία κάποι
ων «ήμετέρων», πού μέ τον τρόπο αυτό θέλησαν νά πάρουν υπό 
τόν έλεγχό τους τό Πατριαρχείο- ή Πύλη άρνήθηκε, τελικά, νά τούς 
τό δώσει, άλλά υιοθέτησε τήν πρότασή τους καί έπέβαλε στον τότε 
πατριάρχη νά άναλάβει αυτός τήν υποχρέωση1.

Τήν προσωπική ευθύνη τού έκάστοτε πατριάρχη, δπως καί τήν 
ρητή υποχρέωσή του νά καταβάλλει τό φόρο προς τήν Πύλη σέ 
τακτή ήμερομηνία τά πληροφορούμαστε άπό όσα άναφέρει ένα 
έπίσημο έγγραφο τής οθωμανικής άρχής. Πρόκειται γιά τό άρχαι- 
ότερο σωζόμενο βεράτι γιά χριστιανό πατριάρχη, έκεινο πού έκδό- 
θηκε υπέρ τού Συμεών τό 1483 επ’ ευκαιρία τής άνόδου του γιά 
τρίτη φορά στον πατριαρχικό θρόνο, έγγραφο στο όποιο διαβά
ζουμε: «Ό Συμεών έχοντας διορισθεΐ Πατριάρχης στήν θεοφρού- 
ρητη Κωνσταντινούπολη καί υπεύθυνος νά παραδίδει στό ήγεμο- 
νικό μου θησαυροφυλάκιο κάθε γιορτή των Χριστιανών 2.000 
φλουριά...»1 2. Όπως έπισημαίνεται στήν πρόσφατη έκδοση τού κει

1. Βλ. τό κείμενο στήν πρόσφατη έκδοσή του, Δ. Γ. Αποςγολοπουλος, 
Ό «ιερός κώόιξ»..., σ. 75 έπ. δπου καί οί προηγούμενες βιβλιογραφικές α
ναφορές στό θέμα. Γιά τήν πολιτική διάσταση τής πρωτοβουλίας βλ. καί 
δ.π., σ. 79 έπ.

2. Αντλούμε τό παράθεμα άπό τήν πρόσφατη έκδοση τού βερατίου
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μένου, ώς «γιορτή των Χριστιανών» οί ’Οθωμανοί θεωρούσαν τό 
Πάσχα. Στην πραγματικότητα ή υποχρέωση είχε πιο καθορισμένη 
ήμερομηνία: ό φόρος καθιερώθηκε νά καταβάλλεται την 23η 
’Απριλίου, εορτή του Αγίου Γεωργίου, ήμέρα κοντινή συνήθως στο 
Πάσχα1.

Όσον άφορά τή διάχυση τής φορολογικής υποχρέωσης τοΰ 
πατριάρχη στους μητροπολίτες, τήν πρώτη ένδειξη μάς τήν δίνει τό 
ίδιο τό κείμενο πού έχει καταχωρισθεΐ στον Κώδικα τοΰ Πατριαρ
χείου τό 1474. Στή συνοδική αυτή άπόφαση, άφοΰ περιγράφουν 
όσα προηγήθηκαν τής έπιβολής άπό τήν Πύλη έτήσιου φόρου στον 
πατριάρχη, δηλώνεται ρητά ότι τήν υποχρέωση αυτή τήν άναλαμ- 
βάνει άπό κοινού όλη ή σύνοδος: «ύπέστημεν άπαντες έκ κοινού 
συμφώνου τό είρημένον χαράτζιον κατ’ ένιαυτόν τελεΐν»* 1 2. Μιά 
δεύτερη ένδειξη είναι ή τήρηση «κατάστιχου» στό Πατριαρχείο, 
στό όποιο άναγραφόταν τό ποσό πού κάθε έκκλησιαστική περιφέ
ρεια οφείλε νά εισφέρει. Τήν ύπαρξη αυτού τού κατάστιχου τήν 
πληροφορούμαστε άπό όσα άναφέρει ό Συμεών Α' σέ πιττάκιο πού 
άπέστειλε στή διάρκεια τής τρίτης πατριαρχίας του (1482-1486). 
Συγκεκριμένα, ό Συμεών άναφέρει στό γράμμα του αυτό, πώς ή 
σύνοδος πού συνήλθε έπί Μαξίμου Γ άποφάσισε μεταξύ άλλων νά 
διορθώσει καί «τό κατάστιχον τό περί τής έκάστου τών άρχιερέων 
κατ’ έτος... δόσεως»3. Μιά δεύτερη «διόρθωση» τοΰ κατάστιχου

καί τήν απόδοση τού κειμένου του στά ελληνικά, Ελισάβετ Α. Ζαχαρία - 

δου, Δέκα τουρκικά έγγραφα γιά τήν Μεγάλη Εκκλησία (1483-1567), 
’Αθήνα 1996, ο. 157.

1. Ελισάβετ Α. Ζαχαριαδου, ο. π., σ. 157 σημ. 30. Βλ. καί τήν μαρτυρία 
πού σώζεται στήν Πατριαρχική Κωνσταντινουπόλεως Ιστορία (έκδ. Μ. 
Crusius, Turcograecia...), σ. 164: «... καί δίνονται [τά φλουριά τού χαρα
τσιού] κάθε χρόνον τού μεγάλου Γεωργίου, εις τήν ΰψηλοτάτην πόρταν 
τοΰ σουλτάνου».

2. Βλ. Δ. Γ. Αποςτολοπουλος, Ό «ιερός κώόιξ»..., σ. 91 στ. 40-41 καί 
τό σχόλιο στή σ. 94.

3. Τό πιττάκιο άπευθυνόταν πρός τον ιερομόναχο Ίωάσαφ, έξαρχο,
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έντοπίζουμε τό 1517/1518, όταν, έπί Θεολήπτου Α', έκδίδεται «συ
νοδικός τόμος» μέ τον όποιο, μεταξύ των άλλων, άποφασίζεται ή 
μείωση του ποσού συνεισφοράς τής μητροπόλεως Αδριανουπό- 
λεως στό «έπέτειον τέλος τό αυθεντικόν» μέ αντίστοιχη αύξηση τής 
συνεισφοράς τής μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως. Τό κριτήριο δεν 
ήταν αξιολογικό: ό χριστιανικός πληθυσμός τής πρώτης ήταν 
μικρότερος τής δεύτερης έκκλησιαστικής περιφέρειας, μέ συνέπεια 
ή δεύτερη νά έχει μεγαλύτερη οικονομική εύρωστία καί νά μπορεί 
έτσι νά έπωμιστεΐ μεγαλύτερο μέρος τής συνεισφοράς* 1.

Δεν σώζονται άπό τά πρώιμα χρόνια στοιχεία για τόν τρόπο 
πού ό έκάστοτε πατριάρχης προσπαθούσε νά πείσει τούς άρχιερεΐς 
νά είναι συνεπείς καί έμπρόθεσμοι στήν υποχρέωσή τους για τήν 
εισφορά μέρους τού άποδιδόμενου στό οθωμανικό δημόσιο 
φόρου. Τό γεγονός πάντως δτι τό θέμα απασχόλησε, δπως είδαμε, 
καί μιά εύρείας συνθέσεως σύνοδο πού συνήλθε τό 1477, λίγα χρό
νια μετά τήν επιβολή τής φορολογικής υποχρέωσης, μάς έπιτρέπει 
νά υποθέσουμε βάσιμα, δτι κάποια μέτρα θά προβλέπονταν ενα
ντίον έκείνων πού δεν ήταν συνεπείς. Άπό τά κατοπινά πάντως 
χρόνια σώζεται ή πώ άκραία ίσως μορφή πίεσης πού φαίνεται νά 
άσκήθηκε στούς άρχιερεΐς: έπί Ραφαήλ Β' έκδόθηκε ένας «συνο
δικός τόμος», σύμφωνα μέ τόν όποιο άναγορευόταν σέ λόγο κα
θαίρεσης καί στέρησης τής άρχιεροσύνης ή μή έκπλήρωση τών 
οικονομικών υποχρεώσεων κάθε άρχιερέα έναντι τού Πατριαρχεί

έπί Μαξίμου, τοϋ Μεγάλου Ζυγού τής δυτικής Μάνης, βλ. σχετικά Μάχη 
ΠαΊζη-Απογγολοπουλου, Ό θεσμός τής πατριαρχικής εξαρχίας, 14ος - 
19ος αιώνας, Αθήνα 1995, σ. 197-198, οπού καί τά σχετικά μέ τήν παρά
δοση τού κειμένου καί τις έκδόσεις του.

1. Αντίγραφο τοϋ κειμένου τού τόμου σώζεται στον κώδικα 276 τής 
Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης Ιεροσολύμων άπό τήν πηγή αΰτή έχει δημο
σιευτεί δύο φορές άπό τόν Αθ. Παπαδοπουλο-Κεραμεα, «Περί τού οι
κουμενικού πατριάρχου Θεολήπτου Α», Δελτίον τής Ιστορικής καί 
Εθνολογικής Εταιρίας τής Ελλάδος 3 (1889), 491—493 καί Ο Ιδιος, Άνά- 
λεκτα Ίεροσολυμιτικής Σταχυολογίας, τ. 1, Πετρούπολη 1891, σ. 478-480.
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ου1. Πρέπει ώστόσο νά έπισημανθεΐ ότι ή αυστηρότητα τής ρύθμι
σης άπηχεϊ τις προσπάθειες νά άπαλλαγεϊ τό Πατριαρχείο άπό τις 
συνέπειες τής μεγάλης οικονομικής κρίσης πού έπληξε την οικονο
μία τής οθωμανικής αυτοκρατορίας στά μέσα τής δεκαετίας τού 
1580 καί ή όποια προκάλεσε άλυσιδωτές άντιδράσεις πού έπηρέα- 
σαν άποψασιστικά τά οικονομικά του και τήν έσωτερική ζωή του1 2. 
Ώστόσο έδώ, έπειδή όσα θά άναφερθούν συνέβησαν, καταρχήν, 
πριν άπό τήν οικονομική κρίση, προσπαθήσαμε τά στοιχεία πού 
άντλήσαμε γιά νά συγκροτήσουμε τό παράδειγμα νά προέρχονται 
άπό προγενέστερες έποχές, νά μή έχουν δηλαδή τό στίγμα τής 
ταραγμένης εκείνης περιόδου.

Τέλος, γιά ο,τι άφορά τούς δρόμους πού είχε νά έπιλέξει ό υπό
χρεος πατριάρχης προκειμένου νά συγκεντρώσει τά χρήματα, 
έχουμε άπό τήν πρώιμη περίοδο τρεις χαρακτηριστικές μεθοδεύ
σεις. ’Αμέσως σχεδόν μετά τήν έπιβολή τής φορολογικής υποχρέω
σης, ό τότε πατριάρχης άποψασίζει νά κάνει μιά περιοδεία γιά νά 
συγκεντρώσει τό ποσό τού φόρου πού θά ήταν ύποχρεωμένος νά 
καταβάλει λίγους μήνες άργότερα στό οθωμανικό δημόσιο καί νά 
άποφύγει έτσι τήν άποπομπή του. Στό κείμενο τής εγκυκλίου πού 
καταχωρίστηκε στόν Κώδικα τού Πατριαρχείου, λίγο πριν άπό τά 
Χριστούγεννα τού 1474, δηλώνει καθαρά τό σκοπό τής άποδημίας

1. Τό κείμενο τοΰ τόμου δέν σώζεται, τήν ύπαρξή του τήν πληροφο
ρούμαστε άπό μεταγενέστερες συνοδικές άποφάσεις καθαιρέσεων πού 
τον έπικαλοΰνται. Έκδόθηκε πάντως μεταξύ Φεβρουάριου 1603 καί 
’Οκτωβρίου 1607, ένώ ή άρχαιότερη μνεία του σώζεται σέ «συνοδικόν 
σημείωμα» τοΰ Δεκεμβρίου 1607, έπί Νεοφύτου Β' (βλ. Δ. Γ. Αποςγολο- 

πουλος - Π. Δ. Μιχαηλαρης, Ή Νομική Συναγωγή..., σ. 267, άρ. 510· βλ. 
καί σ. 244-245, άρ. 439: «πατριαρχικόν καί συνοδικόν γράμμα» τοΰ Μαΐου 
τοΰ 1608).

2. Γιά τήν οικονομική κρίση καί τις έπιπτώσεις της στή ζωή τοΰ Πα
τριαρχείου βλ. τή μελέτη τοΰ Παραςκευα Κονορτα, «Ή οθωμανική κρίση 
τοΰ τέλους τοΰ ιστ' αιώνα καί τό οικουμενικό πατριαρχείο», 7α 'Ιστορικά 
τχ. 3 (Μάιος 1985), 45-76.
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του: «διά τό μέγα φορτίον τής έκκλησίας... έπενεχθέν υπό τών ταύ- 
της εχθρών... επείγομαι καί νΰν άψασθαι τής προκειμένης όδοϋ... 
ότι καί του αίτειν δλως ου πέφυκα άπεχθώς προς τοϋτ’ έχων καί 
δυσχερώς»1. Ένας άπό τους διαδόχους του, ό Διονύσιος Α', είχε 
φαίνεται μέ διαφορετικό τρόπο απαλλαγεί άπό τις «κοσμικές» 
φροντίδες. Σύμφωνα μέ ένα έκκλησιαστικό χρονικό τού 16ου αιώ
να, τήν «Έκθεσιν Χρονικήν», στα χέρια τού «αρχοντος» Δημήτρι- 
ου Απόκαυκου Κυρίτζη «ήσαν... άπαντα τά εκκλησιαστικά εισο
δήματα... εν τε έσόδοις καί έξόδοις»1 2. Προφανώς αυτός είχε άνα- 
λάβει τά οικονομικά τού Πατριαρχείου, καί ώς προς τά εισοδήμα
τα καί ώς πρός τις υποχρεώσεις προς τήν Πύλη. Τέλος, άπό ένα 
πιττάκιο πού στέλνει λίγο μετά τήν άνοδό του τό 1546 ό πατριάρ
χης Διονύσιος Β', έχουμε τήν περιγραφή τής ζοφερής κατάστασης 
πού προκαλοΰσε ή προσφυγή στό δανεισμό: «καθ’ έκάστην ένο- 
χλούμεθα υπό τών δανειστών, άξιωματικών οντων αυτών»3.

Πριν διατυπώσουμε τά συμπεράσματα άπό τήν περιήγηση πού 
επιχειρήσαμε στις πηγές, θά πρέπει νά άπαντήσουμε στό έρώτημα 
πού αύτόματα άνακύπτει: πριν άπό τό 1474 τά πράγματα ήταν

1. Βλ. Δ. Γ. Αποςτολοπουλος, Ό «ιερός κώδιξ»..., ο. 101 στ. 39-44.
2. «Έκθεσις Χρονική» (έκδ. Σπ. Λάμπρου, Λονδίνο 1902), ο. 47 στ. 

20-21. Στό χρονικό άναφέρεται μόνο τό όνομα Κυρίτζης, γιά τήν ταύτισή 
του μέ τόν Δημήτριο Άπόκαυκο Κυρίτζη βλ. X. Γ. Πατρινελης, Ό Θεό
δωρος Άγαλλιανός ταυτιζόμενος πρός τόν Θεοφάνην Μηόείας καί οί 
άνέκδοτοι λόγοι του, Αθήνα 1966, ο. 76, όπου (ο. 75-78) καί βιογραφικά 
γι’ αυτόν τόν χριστιανό «άρχοντα», πού ήταν γραμματέας τοΰ Μεχμέτ Β' 
πριν ακόμα άπό τήν Άλωση τής Κωνσταντινούπολης.

3. Τό πιττάκιο τοΰ Διονυσίου, πού άπευθυνόταν πρός τήν άρχιεπι- 
σκοπή Κασσανδρείας καί γιά άγνωστους λόγους βρέθηκε στό ’Αρχείο τής 
μονής Νικάνορος, έχει δημοσιευτεί άπό τόν Σέργιο Γρεβενων, Ή ιερά 
μονή τοϋ όσιου Νικάνορος (Ζάβορδας), Γρεβενά 1991, ο. 38. Ό χαρακτη
ρισμός τών δανειστών ώς «άξιωματικών» δηλώνει μάλλον τόν φορτικό 
τρόπο μέ τόν όποιο άπαιτοΰσαν τά δανεισθέντα παρά κάποιο άξίωμα 
πού κατείχαν.
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ριζικά διαφορετικά; μόνο σέ πνευματικά ζητήματα ήταν στραμμέ
νες οι ενασχολήσεις τής εκκλησιαστικής αρχής; Μολονότι ό Γεννά
διος, ό πρώτος μετά τήν 'Άλωση πατριάρχης, δίνει μιά σχεδόν ει
δυλλιακή εικόνα γιά τήν άπουσία «κοσμικών» υποχρεώσεων τά 
δέκα πρώτα χρόνια —«έλευθέρας καθισταμένης τότε τής εκκλη
σίας», γράφει τό 1464/1465 άναφερόμενος στά χρόνια τής ανόδου 
του καί στό άμέσως έπόμενο διάστημα, «δι’ ήμών... καί μέχρι τών 
διαδόχων οΰτω μεινάσης»1—, είναι σχεδόν βέβαιο ότι ή πρωτο
βουλία γιά τήν οργανική ένσωμάτωση τοϋ Πατριαρχείου στό φο
ρολογικό σύστημα τού οθωμανικού δημοσίου δέν είχε ως μονα
δικό κίνητρο τήν υποταγή του στά ισχυρά μέλη τής κοινωνίας τών 
χριστιανών, άλλά καί τήν πολιτική έκτίμηση οτι με τον τρόπο αυτό 
θά κατοχυρωνόταν καλύτερα ή θέση του έναντι τών Όθωμανών. 
Τό πρώτο πάντως βήμα προς τήν κατεύθυνση αυτή είχε γίνει νωρί
τερα, πριν άπό τό 1474, μέ τήν πληρωμή άπό τόν νεοδιοριζόμενο 
πατριάρχη ενός χρηματικού ποσού προς τόν φορέα τής πολιτικής 
έξουσίας —δπως άλλωστε έκανε καί κάθε άλλος διοριζόμενος 
άξιωματούχος ώς άνταπόδοση γιά τήν παραχώρηση σέ έκεΐνον 
ένός άξιώματος1 2.

1. Οί έκτιμήσεις αυτές περιέχονται σέ κείμενο πού άπηύθυνε προς τόν 
Θεόδωρο Βρανά μέ τήν έπιγραφή «Απολογία περί τής σιωπής», Γενναδί
ου τοϋ Σχολαρίου, "Απαντα τα ευρισκόμενα. Œuvres complètes de Genna- 
de Scholarios (έκδ. L. Petit - X. A. Sideridès - M. Jugie), τ. 4, Παρίσι 
1935, ο. 264-274: άπό τόν παρισινό κώδικα 1289, αύτόγραφο αντίγραφο 
τού Γενναδίου· τό χωρίο στή ο. 266 στ. 1-3.

2. Πρόκειται γιά τό πεσκέσι (pi§ke§), τό όποιο φαίνεται νά καθιερώ
θηκε τό 1466· βλ. οσα άναφέρει γιά τό έθιμο τής πληρωμής ένός χρηματι
κού ποσού στην οθωμανική διοίκηση άπό όποιονδήποτε αναλάμβανε ένα 
αξίωμα ό Παραςκευας Κονορτας, 5Οθωμανικές θεωρήσεις γιά τό Οικου
μενικό Πατριαρχείο, Πος-άρχες 20οϋ αιώνα, ’Αθήνα 1998, ο. 167 επ. καί 
τήν βιβλιογραφία πού παραθέτει στή ο. 411 σημ. 2. Ή άποψη πού διατυ
πώνει, οτι ό Γεννάδιος άναφέροντας στό πιο πάνω κείμενό του δτι «ή δέ 
νΰν αϋτη καινοτομία παρ’ ήμών τών χριστιανών γέγονε» (ο.π., ο. 266 στ.
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Είναι νομίζουμε έκδηλο πλέον, δτι μιά πρωτοβουλία πού είχε 
μεταξύ των άλλων κινήτρων της καί τήν καλύτερη κατοχύρωση 
τού θεσμού στο πλαίσιο τού κράτους των ’Οθωμανών, προκάλεσε, 
άπό τό 1474 καί ύστερα, μέ τήν πληρωμή σέ τακτά διαστήματα 
φόρου στήν Πύλη, μιά νέα, «κοσμική», ένασχόληση άφιερωμένη σέ 
οικονομικές δραστηριότητες άλλά καί μιά μεγαλύτερη πρόσδεση 
τού θεσμού τού Πατριαρχείου στήν κοινωνία τών χριστιανών.

Πριν περάσουμε στήν άξιοποίηση όσων στοιχείων περιέχονται στον 
Κώδικα άφιερωμάτων, είναι χρήσιμο νά δώσουμε άλλη μία διάσταση 
τών δσων προκάλεσε ή αλλαγή τού 1474. Διότι είναι δυνατό νά δημι- 
ουργηθεϊ ή έντύπωση, ότι οί άρχιερεΐς πού δέν ήθελαν έναν πατριάρ
χη, δέν είχαν παρά νά άρνηθοΰν νά καταβάλουν τήν συνεισφορά 
τους, μέ βέβαιο άποτέλεσμα ό υπόχρεος έναντι τής Πύλης πατριάρ
χης νά άποπεμφθεϊ, καί ό νέος νά άποσβέσει τις υποχρεώσεις τους.

Ειπώθηκε πολλές φορές οτι ή ύποχρέωση καταβολής τού έτή- 
σιου φόρου βάρυνε προσωπικά τόν έκάστοτε πατριάρχη, πρέπει 
όμως νά διευκρινιστεί δτι ή άποπομπή άπό τό άξίωμά του δέν έπέ- 
φερε γιά τό οθωμανικό δημόσιο καί τήν άπόσβεση τής υποχρέω
σης. Ό νέος πατριάρχης γιά νά μπορέσει νά άσκήσει νόμιμα, γιά 
τήν οθωμανική αρχή, τά καθήκοντά του έπρεπε νά άναλάβει καί 
τά χρέη τού προηγούμενου. Άπό τήν άποψη αυτή, κανένας αρχιε
ρέας δέν είχε, άπό τήν οπτική πού μελετούμε τό θέμα, συμφέρον νά 
προκαλέσει μιά άλλαξοπατριαρχία, άφού έτσι ή άλλιώς θά πλήρω
νε δ,τι τού αναλογούσε καί ακόμα θά έπιβαρυνόταν, έμμεσα ή 
άμεσα, καί μέ κάποια άπό τά έξοδα πού έφερνε κάθε νέα εκλογή 
πατριάρχη (χρήματα γιά τό πεσκέσι κ.λπ.). Μπορούμε λοιπόν νά

3-4) υπονοεί τό πεσκέσι, προσκρούει στο γεγονός δτι τό κείμενο τοΰ Γεν
ναδίου χρονολογείται πριν άπό τήν έποχή πού δεχόμαστε δτι καθιερώθη
κε τό πεσκέσι. Άν δεχτούμε τή χρονολόγηση τού κειμένου ώς όρθή καί δτι 
στό πεσκέσι άναφέρεται, τότε θά πρέπει νά δεχτούμε καί δτι τό πεσκέσι 
καθιερώθηκε επί τής τρίτης πατριαρχίας τού Γενναδίου, πράγμα πού 
περιπλέκει ακόμα περισσότερο τά πράγματα.
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υποθέσουμε, πώς ή καθιέρωση έτήσιας φορολογίας οδήγησε καί 
τούς άρχιερεϊς σέ παρόμοια διλήμματα μέ έκεΐνα του πατριάρχη: 
άν δεν είχαν έγκαίρως συγκεντρώσει τά χρήματα καί δέν είχαν 
αρκετή οικονομική έπιφάνεια, έπρεπε, προκειμένου νά άποφύγουν 
σέ προσωπικό έπίπεδο τις περιπέτειες πού περιγράψαμε άλλά καί 
γιά νά άποφύγουν μιά άλλαξοπατριαρχία, μέ δσα αυτή συνεπαγό
ταν, νά δανειστούν τά χρήματα πού τούς έλειπαν. ’Από τον πρώτο 
αιώνα μετά τήν 'Άλωση δέν σώζονται, όσο γνωρίζουμε, έγγραφα 
στοιχεία πού νά άποδεικνύουν τον δανεισμό άρχιερέων γιά τήν 
αίτια αυτή· άπό μεταγενέστερες όμως έποχές έχουν σωθεί κάποια 
στοιχεία πού μάς αποκαλύπτουν τούς μηχανισμούς πού τη
ρούνταν. Κάποιος άπό τούς χριστιανούς κεφαλαιούχους τής 
Κωνσταντινούπολης, συνήθως καί όφφικιάλιος τού Πατριαρχείου, 
πλήρωνε γιά λογαριασμό τους τό ποσό πού τούς άναλογοΰσε, καί 
εκείνοι μέ τή σειρά τους τό όφειλαν στό δανειστή τους1.

"Εχοντας υπόψη τό βάρος των οικονομικών ύποχρεώσεων κάθε 
πατριάρχη έναντι τού οθωμανικού δημοσίου μπορούμε τώρα νά 
κατανοήσουμε ίσως καλύτερα τή σημασία πού είχαν γιά τον Ίωά- 
σαφ τά χρήματα πού είσέρρευσαν άπό τή Ρωσία: μπορούσε, έχο
ντας ένα «κεφάλαιο κίνησης», νά άπαλλαγεί άπό τό φόβο τής κατ’ 
έτος άπειλής νά άποπεμφθει άπό τό αξίωμά του. Μπορούμε όμως, 
παράλληλα, νά άντιληφθοϋμε καί τήν έναντίον του όργή τών 
άρχιερέων: θέλησε νά διαχειριστεί τό ποσό πού είσέρρευσε γιά 
δικό του καί μόνο όφελος —ενώ ύπόχρεοι γιά τή συγκέντρωση

1. Βλ. ενδεικτικά τήν περίπτωση τού μητροπολίτη Ναύπακτού καί 
Αρτης Νεοφύτου: τις οφειλές του προς τό Πατριαρχείο τις εξοφλεί ό Αλέ
ξανδρος Μαυροκορδάτος καί ό αρχιερέας είναι πλέον οφειλέτης στον 
πλούσιο φαναριώτη· θά τοϋ άποδώσει τά ποσά πού πλήρωσε μαζί μέ τούς 
τόκους πού αναλογούν ώς τήν ήμέρα τής εξόφλησης- βλ. πρόχειρα Δ. Γ. 
Αποςτολοπουλος, «Νέα ευρήματα γιά τήν επιστολογραφία τού Αλέξαν
δρου Μαυροκορδάτου τοϋ έξ απορρήτων», Μολυβόοκονόυλοπελεκητής 
1 (1989), 31-32.
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χρημάτων γιά τήν καταβολή του έτήσιου φόρου ήταν και οί αρχιε
ρείς, μέ άνάλογους γιά τήν τύχη τού αξιώματος τους φόβους.

Όταν στά τέλη του 1563 ό Ίωάσαφ αποφάσισε, γιά τούς λόγους 
πού αναπτύξαμε στο πρώτο κεφάλαιο αύτοϋ τού Μέρους, νά προ
σφέρει στό Πατριαρχείο μιά σημαντική δωρεά, οί σχέσεις του μέ 
τούς άρχιερεΐς ήταν φαίνεται τεταμένες. Μιά σοβαρή ένδειξη είναι 
δτι στό πρώτο κείμενο, μέ τό όποιο καθιερώνει τον Κώδικα καί 
άνακοινώνει τή δική του δωρεά, δέν άναφέρει άνάμεσα στούς «συ
ντρέχοντας» γιά νά ύπάρξει διαφάνεια στή διαχείριση τών οικονο
μικών τής Εκκλησίας τούς άρχιερεΐς: «συντρεχόντων μετά πάσης 
σπουδής καί προθυμίας τούτω τώ θείω σκοπώ τών τε τιμιωτάτων 
κληρικών τής καθ’ ήμάς μεγάλης Εκκλησίας [τών όφφικιαλίων] 
καί τών εύγενεστάτων άρχόντων», είναι οί φράσεις πού χρησιμο
ποιεί, μολονότι χαρακτηρίζει τήν απόφασή του «συνοδική σιγιλ- 
λιώδη γραφή»1. Τό γεγονός όμως ότι δέν πρόκειται γιά lapsus cala
mi άλλά γιά συνειδητή παράλειψη έπιβεβαιώνεται άπό τό ότι στά 
μέλη τής πενταμελούς έπιτροπής πού θά διαχειριζόταν τις δωρεές 
προς τό Πατριαρχείο δέν διόρισε ούτε έναν αρχιερέα: θά τήν άπο- 
τελέσουν ένας όφφικιάλιος καί τέσσερα λαϊκά μέλη1 2.

Παρόλη όμως τή στήριξη πού προφανώς παρείχαν στον Ίωάσαφ 
χριστιανοί «άρχοντες» μέ ονόματα ηχηρά —τά μέλη τής έπιτροπής 
ονομάζονταν ’Αντώνιος Καντακουζηνός, Μωζάλος τού Γαβρά, 
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος καί Καρατζάς—, μιά άλλη συμμαχία 
πού σχηματίστηκε μέ έναν άκόμα πιό ισχυρό χριστιανό «άρχοντα», 
πού διατηρούσε άριστες σχέσεις καί είχε ισχυρές προσβάσεις στήν 
οθωμανική πολιτική έξουσία, τόν Μιχαήλ Καντακουζηνό, επέτυχε 
τήν άποπομπή τού Ίωάσαφ καί τήν άνάδειξη τού μητροπολίτη 
Καισαρείας Μητροφάνη στον πατριαρχικό θρόνο3.

1. Κείμενο I, στ. 13—15' ό χαρακτηρισμός τής πράξης στό στ. 27.
2. Κείμενο II, στ. 11-15. Τά ονόματα τών λαϊκών μελών τά άναφέρου- 

με αμέσως πιό κάτω. Γιά τό ζήτημα τής απουσίας άρχιερέων άπό τήν έπι- 
τροπή διαχείρισης βλ. καί όσα άναφέρονται στή σ. 124 σημ. 1.

3. Ή ενεργή ανάμειξη τού Καντακουζηνοΰ στήν άποπομπή τού Ίωά-
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Ή διαμάχη μεταξύ Ίωάσαφ καί άρχιερέων δέν έληξε μέ την 
καθαίρεση τού πρώτου τόν ’Ιανουάριο τού 1565, οί έγγραφές στόν 
Κώδικα δείχνουν δτι οί συνοδικοί αντίπαλοί του δέν άρκέστηκαν 
στο ποσό των 1.000 φλωρίων, των 60.000 δηλαδή άσπρων πού ό 
πρώην πατριάρχης είχε ήδη άποδώσει, μέ τή μορφή δωρεάς, στο 
Πατριαρχείο- τού άπέσπασαν καί όσα άλλα χρήματα τού είχαν 
άπομείνει άπό τά «άσπρα τής Ρωσίας», ακόμα 48.000 περίπου 
άσπρα1. Όσον άφορά τούς «εύγενεστάτους άρχοντας» πού ό Ίωά
σαφ είχε διορίσει μέλη τής έπιτροπής διαχείρισης των δωρεών, δέν 
έμφανίζονται πλέον στόν Κώδικα —ίσως ή έπιτροπή νά διαλύθη
κε μετά τήν άποπομπή τού Ίωάσαφ—, αντίθετα κάνει τήν έμφάνι- 
σή του, αμέσως μετά τήν εκλογή τού νέου πατριάρχη, ό «εύγενέ- 
στατος έν άρχουσι κύρ Μιχαήλ ό Καντακουζηνός» καθώς δωρίζει, 
τήν 22α Ιανουάριου 1565, έναν «άργυροΰν πετεινόν» βάρους 550 
δραμίων* 1 2.

Ή άλλαγή έγινε στήν ήγεσία τού Πατριαρχείου άλλά ή οικονο
μική λογική δέν άλλαξε. Όταν, μετά τήν καθαίρεση τού Ίωάσαφ 
Β', ό Μητροφάνης Γ άνέλαβε τό Πατριαρχείο, χρησιμοποίησε τό 
κεφάλαιο πού ό πρώτος είχε δωρίσει, τά 1.000 φλωριά, προκειμέ- 
νου νά καλύψει τρέχουσες καί έπιτακτικές άνάγκες, έξοδα προ
φανώς πού σχετίζονταν μέ τήν ανάρρησή του. Στόν Κώδικα ση
μειώθηκε τό γεγονός3 καί όταν αργότερα μιά έπιτροπή ερεύνησε

σαφ καί στήν εκλογή τού Μητροφάνη έξιστορειται στόν Χρονογράφο τού 
Δωροθέου (Βιβλίον Ιστορικόν...), σ. υμγ'.

1. Βλ. τά σχετικά στο πρώτο κεφάλαιο αύτοΰ τού Μέρους· δσον άφορά 
τόν τρόπο πού τοΰ τά άπέσπασαν, μέ τήν παρέμβαση τής οθωμανικής άρ- 
χής, βλ. τήν μαρτυρία πού σώζεται στήν Πατριαρχική Κωνσταντινουπόλε
ως Ιστορία (έκδ. Μ. Crusius, Turcograecia...), σ. 174: «εύγήκε καδδής καί 
σκλάβος [«κριτής καί τζαούσιος», έπεξηγεί ό Θεοδόσιος Ζυγομαλάς σέ 
παρασελίδια σημείωση] άπάνω του· καί έξέταζαν αυτόν καί έπλήρωσε έ- 
κεινα, όπου είχεν έπαρμένα άδίκως των άρχιερέων, καί άλλων ιερωμένων».

2. Βλ. Κείμενο IV, στ. 18-19.
3. Κείμενο IV, στ. 1-2 καί τό σχόλιο 2 τοΰ κειμένου IX, οπού διευκρι-
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γιά τήν τύχη τής δωρεάς του Ίωάσαφ, άποδείχτηκε οτι ό Μητρο- 
φάνης δεν καταχράστηκε το ποσό των «χιλίων φλωρίων, ων ώφει- 
λε τή μεγάλη Εκκλησία»· γιά τό ποσό πού είχε δανειστεί («εν Ιδία 
χρεία γενόμενος») έδωσε ακριβή άπολογισμό τής διαχείρισής του 
πριν αποχωρήσει τό 1572 άπό τον πατριαρχικό θρόνο1.

Ή τελευταία αυτή πληροφορία, πού σώζεται σε ένα μεταγενέ
στερο σημείωμα καταχωρισμένο καί αυτό στον Κώδικα, μάς έπι- 
τρέπει νά διακρίνουμε, γιά πρώτη ίσως φορά, τον τρόπο μέ τόν 
όποιο γινόταν ή μεταφορά των χρεών τού προηγούμενου στον 
έπόμενο πατριάρχη.

Ό Μητροφάνης λοιπόν τό 1572, ένόψει τής παραίτησής του 
άπό τόν πατριαρχικό θρόνο, «κατάστιχον καθαρόν ποιήσας ενώ
πιον ίερωτάτων αρχιερέων καί τιμιωτάτων κληρικών... ένεχείρισε 
τό κατάστιχον τούτο» στον διάδοχό του, τόν 'Ιερεμία B', ό όποιος 
καί τό άποδέχτηκε. Σύμφωνα μέ τό «κατάστιχον», ό Μητροφάνης 
δεν παρέδωσε στό διάδοχό του τά 1.000 φλωριά τής δωρεάς τού 
Ίωάσαφ σέ ρευστό χρήμα άλλά «πολλώ πλείονα» σέ ομολογίες, 
«άπερ ήσαν εκείνου μπακία, χρέη όφειλόμενα φανερά καί βέβαι
α»* 1 2. Ό Μητροφάνης λοιπόν άποχώρησε χωρίς οικονομικές έκκρε- 
μότητες, άφοΰ οί βεβαιωμένες καί διασφαλισμένες οφειλές τρίτων 
προς τό Πατριαρχείο ξεπερνοΰσαν τά 1.000 φλωριά πού είχε 
δανειστεί καί πού έπρεπε νά άποδώσει κατά τήν άποχώρησή του.

Δέν έχουμε περισσότερες πληροφορίες γιά νά έντοπίσουμε εκεί
νους πού οφειλαν στό Πατριαρχείο ποσά πού, αθροιζόμενα, ύπε- 
ρέβαιναν τά χίλια φλωριά. Μπορούμε μόνο νά ύποθέσουμε δτι 
άνάμεσα στούς χρεώστες ήταν —μπορούσαν νά είναι— καί άρχιε-

νίζεται ή σημασία τού δρου «οφειλή» πού έχει σημειωθεί στό πρώτο κεί

μενο.
1. Βλ. Κείμενο IX στ. 3-4.
2. Κείμενο IX στ. 4-6. "Οπως είναι γνωστό, ή λέξη «μπακή -ία» προέρ

χεται άπό τήν τουρκική bakiye καί σημαίνει τό υπόλοιπο χρέους, βλ. 
Κωςτ. Κουκκιδης, Λεξικόν ελληνικών λέξεων παραγομένων εκ τής τουρ
κικής, ’Αθήνα 1960, σ. 58.
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ρείς οί όποιοι δέν είχαν κατορθώσει να συλλέξουν έγκαίρως τό πο
σό τής συνεισφοράς τους καί γιά τούς όποιους τό κεφάλαιο κίνη
σης πού υπήρχε στό Πατριαρχείο τούς στάθηκε χρήσιμο, ώστε νά 
άποφύγουν νά δανειστούν άπό άλλες πηγές.

Εντύπωση πάντως προκαλεΐ τό γεγονός οτι γίνεται λόγος μόνο 
γιά τη τύχη τής δωρεάς τού Ίωάσαφ, των 1.000 φλωρίων, καί δέν 
υπάρχει καμιά άναφορά γιά τό υπόλοιπο ποσό, τών 48.200 άσ
πρων, πού τού άπέσπασαν μετά την καθαίρεσή του1.

Μέ την άνοδο τού 'Ιερεμία Β' έχουμε έναν νέο προσανατολισμό 
στά οικονομικά τού Πατριαρχείου. Συγκεκριμένα- ό νέος πατριάρ
χης άφού κατόρθωσε, σέ σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, νά 
είσπράξει τά όφειλόμενα στό Πατριαρχείο («έσύναξε ταύτα τά 
χίλια φλωρία», κατά την έκφραση τού συντάκτη τού κειμένου) 
άποφάσισε νά τά «έπενδύσει» άγοράζοντας ένα άκίνητο.

Άς σημειωθεί οτι ή είσπραξη τών όφειλομένων έγινε σέ διάστη
μα μικρότερο τών δώδεκα μηνών: ό Μητροφάνης παρέδωσε τό 
κατάστιχο μέ τά χρέη στις άρχές Μαΐου τού 1572, ό Ιερεμίας άνέ- 
λαβε άμέσως, τήν 5η Μαΐου, καί ή άγορά τού άκινήτου μέ χρήμα
τα πού προέρχονταν άπό τά χίλια φλωριά καταγράφηκε στον 
Κώδικα στις 13 ’Απριλίου τού 1573. Στό διάστημα αυτό, τών έν
δεκα περίπου μηνών, έπιστράφηκαν τά όφειλόμενα καί ολοκλη
ρώθηκε ή άγορά τού άκινήτου.

Τήν άλλαγή τής οικονομικής πολιτικής τήν επέβαλε φαίνεται 
άρχικά μιά πολλή συγκεκριμένη αιτία. Τό άκίνητο πού άγοράστη- 
κε ήταν «πλησίον τού Πατριαρχείου κείμενον καί άπειλοΰν πολλήν 
βλάβην τή πατριαρχική οικία»1 2. Ή ορθότητα ώστόσο τής επένδυ
σης άποδείχτηκε άργότερα καί μέ οικονομολογικά κριτήρια: όταν 
τήν έπόμενη δεκαετία ό πληθωρισμός θά έξανεμίσει ένα πολύ

1. Βλ. σ. 76-77. Άν τό ποσό αυτό θεωρήθηκε οτι τό είχε «επαρμένο 
αδίκως τών αρχιερέων, καί άλλων ιερωμένων» (βλ. τή μαρτυρία στη σημ. 
1 τής σ. 102), μοιράστηκε καί έπιστράφηκε στους δικαιούχους του.

2. Κείμενο V, στ. 9.



ΤΟ ΙΓΓΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ 105

μεγάλο μέρος τής άξίας των χρημάτων, ή επένδυση χρημάτων σέ 
άκίνητο φάνηκε ώς μιά εύστοχη καί σωτήρια ένέργεια.

Ή πληροφορία γιά τήν άγορά ένός άκενήτου έρχεται νά προ
σθέσει μιά ψηφίδα στά έλάχιστα πού γνωρίζουμε γιά τήν άκίνητη 
περιουσία πού είχε τό Πατριαρχείο μετά τήν 'Άλωση. ’Άς σημειω
θεί δτι ή πρώτη έγκυρη περιγραφή τής άκίνητης περιουσίας του 
δίνεται στο βεράτι πού, όπως είπαμε, έκδόθηκε γιά χάρη τού 
Συμεών Α' τό 1483. Έκεΐ γίνεται άναφορά σέ αμπέλια, σπίτια καί 
μύλους «προσαρτημένα» στο ναό τής Παμμακάριστου καί στις δύο 
άλλες έκκλησίες πού ήταν στην περιοχή της1. Στήν άκίνητη αυτή 
περιουσία έντάχθηκαν τά περιουσιακά στοιχεία πού, δπως είδαμε, 
δώρισε ό πατριάρχης Ιερεμίας Α' τό 1538’ καί τό 1573 τό άκίνητο 
πού είχε τήν πρωτοβουλία νά άγοράσει ό Ιερεμίας Β'. Στο ένδιά- 
μεσο όμως διάστημα τό Πατριαρχείο θά άποστερηθεΐ, σύμφωνα μέ 
μιά πληροφορία πού σώζεται στον Κώδικα, ενός άμπελιου πού 
βρισκόταν στο «Διπλοκιόνιον» καί τό όποιο πουλήθηκε έπί Ίωά- 
σαφ Β' μέ τίμημα 1.000 άσπρα1 2. Αντίθετα, στά τέλη του 1579, ή 
περιουσία αυτή θά αυξηθεί μέ τή δωρεά του πρώην βοεβόδα Μολ
δαβίας Πέτρου: δώρισε τά «όσπήτια αυτού» πού βρίσκονταν στήν 
Κωνσταντινούπολη, πιθανότατα σέ περιοχή κοντά στό Πατριαρ
χείο, άκίνητα ιδιοκτησίας κάποτε «τού ‘Ράλη»3.

Δύο άκόμα δωρεές έχουν καταγράφει στον Κώδικα, άκενήτων 
πού δέν βρίσκονταν όμως στήν Κωνσταντινούπολη ή στήν περιο
χή της, δπως δλα τά προηγούμενα. Μετά τά μέσα τού 1579, ή Κρι- 
τοπουλίνα δώρισε τήν περιουσία της πού βρίσκεται στό προάστειο 
τού Βοσπόρου Χρυσοκέραμος: τό σπίτι της, ενα «μποστάνι» καί 
δύο άμπέλια4. Στά 1590 καί ένώ ή οικονομική κρίση συνταράσσει 
τό Πατριαρχείο, ό καταγόμενος άπό τήν Στεμνίτσα τής Πελοπον-

1. Βλ. Ελισάβετ Α. Ζαχαριαδου, Δέκα τουρκικά έγγραφα..., σ. 159.
2. Κείμενο IV, στ. 33-34.
3. Κείμενο X, στ. 7.
4. Κείμενο XII, στ. 3-6.
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νήσου Καραϊωάννης δωρίζει ένα άμπέλι πού κατείχε στο χωριό 
Πλάτανος στή Νικομήδεια1.

Στά σχόλια πού άκολουθοΰν τά κείμενα πού έκδίδουμε στο έπόμε- 
νο Μέρος έχουμε συγκεντρώσει όσες πληροφορίες μπορέσαμε νά 
συλλέξουμε γιά νά φωτίσουμε τις δωρεές κινητών πού έκαναν 
πατριάρχες καί λαϊκοί προς τό Πατριαρχείο. ’Εδώ ολοκληρώνο
ντας αυτή τήν περιήγηση θά πρέπει νά τονίσουμε δτι μεταξύ τών 
δωρητών ήταν, όπως φαίνεται άπό τις έγγραφές, όχι μόνο χρι
στιανοί, κάτοικοι τής οθωμανικής έπικράτειας, άλλά καί βοεβόδες 
τών παραδουνάβιων ήγεμονιών καί μέλη τών οικογενειών τους. 
Είναι φανερό ότι μέ τις δωρεές τους αυτές προς τήν έκκλησιαστική 
άρχή τών χριστιανών τής οθωμανικής αυτοκρατορίας ήθελαν νά 
δηλώσουν τήν εΰσέβειά τους καί, παράλληλα, ύπηρετώντας άξιες 
άποδεκτές στόν κόσμο τών χριστιανών, νά προβάλλουν τήν 
παρουσία τους.

Τέλος κλείνοντας αυτό τό κεφάλαιο ας υπογραμμίσουμε, ότι ό 
Κώδικας άφιερωμάτων άποτελεϊ ένα πολύτιμο έγγραφο μνημείο 
καί γιά έναν άκόμα λόγο. Δεν σώζει μόνο τήν καταγραφή τής ευσέ
βειας επώνυμων μελών τής κοινωνίας τών χριστιανών άλλά συνι
στώ καί μιά καταγραφή τών περιουσιακών άγαθών, κινητών καί 
άκινήτων, του Πατριαρχείου τήν τελευταία περίοδο πού έδρευε 
στή μονή τής Παμμακάριστου. Ή λαίλαπα πού προκλήθηκε άπό 
τήν οικονομική κρίση πού έπληξε, όπως είπαμε, τήν οθωμανική αυ
τοκρατορία στά μέσα τής δεκαετίας του 1580 καί πού προκάλεσε 
τήν αύξηση τών άπαιτήσεων τής οθωμανικής άρχής άπό τό Πα
τριαρχείο, μαζί μέ άτυχες συγκυρίες καί άφρονες διαμάχες γιά τήν 
κατάκτηση τού πατριαρχικού θρόνου, οδήγησαν στήν έκδίωξή του 
άπό τόν τόπο πού είχε βρει καταφύγιο γιά περισσότερα άπό έκατόν

1. Κείμενο XIII, στ. 1-4. Γιά άλλες πηγές έσόδων τής κεντρικής 
έκκλησιαστικής άρχής βλ. δσα άναφέρει ή Ελισάβετ Α. Ζαχαριαδου, 

Δέκα τουρκικά έγγραφα..., ο. 104 έπ.
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τριάντα χρόνια μετά τήν 'Άλωση. Ή Παμμακάριστος μετατράπηκε 
σέ μουσουλμανικό τέμενος, σκεύη καί άλλο πολύτιμο υλικό φαίνε
ται ότι διασκορπίστηκε1 καί άπό τά άφιερώματα καί τις δωρεές 
των χριστιανών πού είχαν καταγραφεί στον Κώδικα πού έξετά- 
ζουμε έδώ δέν γνωρίζουμε πόσα διασώθηκαν1 2. Θά περάσει άρκε- 
τός χρόνος ώς να ξαναβρεΐ τό Πατριαρχείο καί ή κοινωνία τών χρι
στιανών κάποια ηρεμία καί νά έπουλωθοϋν οί πληγές.

1. Βλ. Γερμανός Σαρδεων, «Ό πατριαρχικός οίκος καί ναός άπό του 

1453 καί έξης»,1Ορθοδοξία 14 (1939), 303-305.
2. Γιά τή μετέπειτα τύχη τών σκευών τοϋ πατριαρχικού Σκευοφυλακί

ου βλ. δσα άναφέρουμε στο σχόλιο 6 τοϋ κειμένου III (σ. 137).





ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ





Ή παράδοση. Οί αρχές τής έκδοσης

Πριν προχωρήσουμε στην διπλωματική έκδοση των κειμένων του 
Κώδικα άφιερωμάτων, καταγράφουμε γιά λόγους πληρότητας τη 
χειρόγραφη παράδοση πού γνώρισαν καί σημειώνουμε άναλυτικά 
όσες δημοσιεύσεις έχουν προηγηθεΐ.

Φορείς χειρόγραφοι καί έντυποι

Στή «Νομική Συναγωγή» τού Δοσιθέου άντιγράφηκαν επτά άπό 
τά δεκατέσσερα κείμενα πού όπως είδαμε ήταν καταχωρισμένα ή 
ένταγμένα στον Κώδικα πού εγκαινιάστηκε τό 15641. Συγκεκρι
μένα ό πατριάρχης Ιεροσολύμων ένδιαφέρθηκε καί έδωσε έντολή 
νά τού αντιγράψουν:

α) Τό κείμενο τής δωρεάς τού πατριάρχη Ιερεμία Α' τού ’Οκτω
βρίου τού 1538. Τό σχετικό «πατριαρχικόν γράμμα» σώζεται στο φ. 
273ν τής «Νομικής Συναγωγής»1 2 (Κείμενο XIV).

β) Τό κείμενο τής «συνοδικής σιγιλλιώδους γραφής» μέ τήν 
όποια έγκαινιάζεται ό Κώδικας καί προσφέρεται ως πρώτη δωρεά 
άπό τον Ίωάσαφ Β' τό ποσό τών 1.000 φλωρίων παραδίδεται στο 
φ. 272ν τής «Νομικής Συναγωγής»3 (Κείμενο I).

1. Γιά τόν χειρόγραφο κώδικα πού δημιούργησε τό 1680 περίπου ό 
πατριάρχης Ιεροσολύμων βλ. δσα άναφέρουμε στή σ. 43 καί στήν εκεί 
άναφερόμενη βιβλιογραφία.

2. Βλ. Δ. Γ. Αποςτολοπουλος - Π. Δ. Μιχαηλαρης, Ή Νομική Συνα
γωγή..., σ. 349, άρ. 779.

3. Στο ϊόιο, σ. 346, άρ. 773.
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γ) Την άπόφαση τοϋ Ιανουάριου του 1564 μέ την όποια καθιε
ρώνεται «κατάστιχον» δπου θά καταγράφονται οί δωρεές τών χρι
στιανών καί διορίζεται ή πρώτη έπιτροπή διαχείρισης τών δωρεών 
αυτών έχει αντιγράφει στά φ. 272ν-273Γ τής «Νομικής Συναγω
γής»1 (Κείμενο II).

δ) Τό κείμενο τοϋ πορίσματος γιά την τύχη τής δωρεάς τών
1.000 φλωρίων τοϋ Ίωάσαφ, πού έκδόθηκε τον ’Οκτώβριο τοϋ 
1578' έχει άντιγραφεΐ στο φ. 273Γ τής «Νομικής Συναγωγής»1 2 (Κεί
μενο IX).

ε) Τό κείμενο τοϋ «διασαφητικοΰ γράμματος» μέ τό όποιο τό 
Πατριαρχείο άποδέχεται, τον Ιανουάριο τοϋ 1580, τή δωρεά τοϋ 
Πέτρου πρώην βοεβόδα Μολδαβίας· παραδίδεται στό φ. 273Γ~ν τής 
«Νομικής Συναγωγής»3 (Κείμενο X).

ς) Τό σημείωμα μέ τό όποιο προσδιορίζονται μέ σαφήνεια τά 
δρια τών άκινήτων στη Χρυσοκέραμο πού δώρισε στό Πατριαρ
χείο ή Κριτοπουλίνα- έχει άντιγραφεΐ στό φ. 273Γ τής «Νομικής 
Συναγωγής»4 (Κείμενο XII).

ζ) Τέλος, τό σημείωμα γιά τή δωρεά ένός άμπελιοΰ πού έκανε ό 
Καραϊωάννης τό 1590 στό Πατριαρχείο- σώζεται στό φ. 273Γ τής 
«Νομικής Συναγωγής»5 (Κείμενο XIII).

"Ενα περίπου αιώνα μετά τον Δοσίθεο ένας λόγιος φαναριώτης, ό 
Νικόλαος Καρατζάς, συγκρότησε έναν άλλο χειρόγραφο κώδικα 
στον όποιο συγκέντρωσε κείμενα πατριαρχικών πράξεων6. Κά
ποια άπό τά κείμενα τά αντέγραψε, όπως ό ίδιος σημείωσε στό

1. Στό ΐ'όιο, σ. 347, άρ. 774.
2. Στό ίδιο, σ. 347, άρ. 775.
3. Στό ϊδιο, σ. 348-349, άρ. 778.
4. Στό ί'δίο, σ. 348, άρ. 776.
5. Στό ίδιο, σ. 348, άρ. 777.
6. Γιά τόν Καρατζά καί τήν βιβλιοθήκη του βλ. τήν τελευταία σχετική 

εργασία δπου καί ή προγενέστερη βιβλιογραφία, Μάχη Παϊζη-Αποώό- 

λοπουλου, «Ή βιβλιοθήκη τού Νικολάου Καρατζά καί οί περιπέτειες τού 
χειρογράφου Paris. Suppl. Gr. 1375», Ελληνικά 49 (1999), 61-72.
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περιθώριο, «έκ τοΰ παλαιού κώδικος τής Μεγάλης Εκκλησίας»1, 
άπό τον Κώδικα Α'. Συγκεκριμένα, αντέγραψε στο χειρόγραφό του 
εξι άπό τά κείμενα πού εδώ μάς ενδιαφέρουν. Τό χειρόγραφο τοΰ 
Καρατζά άλλαξε πολλούς κτήτορες καί κατέληξε στην Βιβλιοθήκη 
τοΰ Έλληνικοΰ Φιλολογικοΰ Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, 
όπου πήρε τόν ταξινομικό αριθμό II1 2 3 4 5. Τά κείμενα πού παραδίδο- 
νται άπό τό χειρόγραφο αυτό είναι τά άκόλουθα:

α) Τό κείμενο τοΰ σημειώματος πού καταχωρίστηκε γιά νά 
καταγραφεί ή δωρεά διαφόρων σκευών τοΰ Πέτρου βοεβόδα 
Μολδαβίας σώζεται στο φ. 24ν3 (Κείμενο VIII).

β) Τό κείμενο τοΰ πορίσματος γιά τήν τύχη τής δωρεάς των
1.000 φλωρίων τοΰ Ίωάσαφ, πού έκδόθηκε τόν Όκτώβριο τοΰ 
1578, στό φ. 23Γ_ν4 (Κείμενο IX).

γ) Τό κείμενο τοΰ «διασαφητικοΰ γράμματος» μέ τό όποιο τό 
Πατριαρχείο αποδέχεται, τόν ’Ιανουάριο τοΰ 1580, τή δωρεά τοΰ 
Πέτρου πρώην βοεβόδα Μολδαβίας, στό φ. 22Γ-ν5 (Κείμενο X).

1. Ή σημείωση στό άνω μέρος τοΰ δεξιού περιθωρίου τοΰ φ. 22Γ.
2. Τό χειρόγραφο έχει περιγράφει άπό τόν Αθ. Παπαδοπουλο-Κε- 

ραμεα, «Κατάλογος των έν τώ Έλληνικψ Φιλολογικά) Συλλόγφ χειρο
γράφων βιβλίων. Μέρος πρώτον», Ό έν Κωνσταντινονπόλει Ελληνικός 
Φιλολογικός Σύλλογος. Παράρτημα τ. 20-22, Κωνσταντινούπολη 1892, ο. 
95-112. Μία προσθήκη στην περιγραφή του δημοσίευσε ό Δημ. Μ. Σαρ- 

ρος, «Κατάλογος τών χειρογράφων τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνι
κού Φιλολογικού Συλλόγου», Έπετηρ'ις 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 
8 (1931), 159, ένώ μιά νέα περιγραφή τοΰ χειρογράφου επιχείρησε ό Paul 

Moraux, Bibliothèque de la Société Turque d’Histoire. Catalogue des 
manuscrits grecs (Fonds du Syllogos), Άγκυρα 1964, o. 26-34.

3. Βλ. Αθ. Παπαδοπουλος-Κεραμευς, «Κατάλογος...», ο. 97, άρ. 17 
καί Paul Moraux, Bibliothèque..., ο. 27, άρ. 18.

4. Βλ. Αθ. Παπαδοπουλος-Κεραμευς, Στο ίδιο, ο. 96-97, άρ. 14 καί 

Paul Moraux, Στο ΐδω, ο. 27, άρ. 15.
5. Βλ. Αθ. Παπαδοπουλος-Κεραμευς, Στό ϊόιο, ο. 96-97, άρ. 13 καί 

Paul Moraux, Στό ίδιο, ο. 27, άρ. 14.
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δ) Tò σημείωμα μέ τό όποιο καταχωρίστηκε ή δωρεά του Γεωρ
γίου Κριτοπούλου, στο φ. 24rl (Κείμενο XI).

ε) Τό σημείωμα μέ τό όποιο προσδιορίζονται μέ σαφήνεια τά 
δρια τών άκινήτων στην Χρυσοκέραμο πού δώρισε στο Πατριαρ
χείο ή Κριτοπουλίνα, στο φ. 23Γ-24ν2 (Κείμενο XII).

ς) Τέλος, τό σημείωμα γίά τή δωρεά ένός άμπελιοΰ στη Νικομή
δεια πού έκανε ό Καραϊωάννης τό 1590 στο Πατριαρχείο, στο φ. 
24r3 (Κείμενο XIII).

Πριν περάσουμε στήν απαρίθμηση τών δημοσιεύσεων πού έγιναν 
μέ βάση τά πρωτότυπα, άς σημειώσουμε έδώ τις δύο πού έγιναν 
άπό άντίγραφα.

α) Ό Άθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς δημοσίευσε τό Κείμενο XI 
χωρίς νά δηλώσει τήν πηγή από τήν όποια άντλοΰσε1 2 3 4- 5 μπορούμε 
όμως νά θεωρήσουμε μέ βεβαιότητα οτι χρησιμοποίησε τό χειρό
γραφο τού Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου, τού όποιου λίγα 
χρόνια άργότερα θά δημοσιεύσει τήν περιγραφή.

β) Ό Γερμανός Σάρδεων δημοσίευσε τό Κείμενο X από τό άντί- 
γραφο πού σώζεται στή «Νομική Συναγωγή»5.

1. Ό Παπαδόπουλος-Κεραμέας δέν έχει περιγράφει αυτό τό κείμενο, 
ούτε ό Paul Moraux.

2. Βλ. Αθ. Παπαδοπουλος-Κεραμευς, Στο ίδιο, σ. 97, άρ. 15 καί Paul 
Moraux, Στο ϊδιο, σ. 27, άρ. 16.

3. Βλ. Αθ. Παπαδοπουλος-Κεραμευς, Στο î'ôlo, σ. 97, άρ. 16 καί Paul 
Moraux, Στο ίδιο, σ. 27, άρ. 17.

4. Αθ. Παπαδοπουλος-Κεραμευς, «Συμβολαί εις τήν χρονολογίαν καί 
Ιστορίαν τών μεταγενεστέρων πατριάρχων Κωνσταντινουπόλεως», 
Εκκλησιαστική Αλήθεια 4 (1883-1884), 385.

5. Γερμανός Σαρδεων, «Ό πατριαρχικός οίκος καί ναός άπό τού 1453 
καί έξης», ’Ορθοδοξία 15 (1940), 6 σημ. 6. Ό έκδοτης δηλώνει ρητά τή πη
γή πού χρησιμοποιεί- έπιπρόσθετη άπόδειξη είναι οτι δέν δημοσιεύει 
ύπογραφές, οί όποιες υπάρχουν στό πρωτότυπο άλλά λείπουν άπό τή 
«Νομική Συναγωγή».
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Μέ βάση τά πρωτότυπα έχουμε τις άκόλουθες, συχνά έπάλλη- 
λες, δημοσιεύσεις. Τις καταγράφουμε σημειώνοντας καί τά sigla μέ 
τά όποια τις δηλώνουμε στο κριτικό υπόμνημα.

Χ-Μ : Μήνας Χαμουδοπουλος,«Μνημείων γραπτών περισυναγω- 
γή», ’Αλήθεια 1 (1880-1881), 3 (Κείμενο XIV), 18 (Κείμενο
VIII) · Εκκλησιαστική Αλήθεια 1 (1881), 21 (Κείμενο II).

Χ-Α : Μήνας Χαμουδοπουλος, «Αποσπάσματα πατριαρχικών σελί
δων», Εκκλησιαστική Αλήθεια 2 (1881-1882), 730 (Κείμενο V), 
730-731 (Κείμενο IX), 731 (Κείμενο X).

Χ-Τ : Μήνας Χαμουδοπουλος, «Τά της οικονομικής τών πατριαρ
χείων διαχειρίσεως περί τά μέσα τής ι< έκατονταετηρίδος», 
Εκκλησιαστική ’Αλήθεια 3 (1882-1883), 157-158 (Κείμενο I).

Γ-Χ : Μανουήλ Γεδεων, Χρονικά τοϋ πατριαρχικού οίκον καί τού 
ναού, Κωνσταντινούπολη 1884, ο. 135-136 (Κείμενο XIV), 
137-138 (Κείμενο II), 139-140 (Κείμενο I), 141-142 (Κείμενο
IX) , 143 (Κείμενο XII), 144-145 (Κείμενο X), 147 (Κείμενο 
VIII), 150 (Κείμενο V), 151 (Κείμενο XIII).

Γ-Ε : Μανουήλ Γεδεων, Έκκλησίαι τών ορθοδόξων έν Κωναταντι- 
νονπόλει. Ίστορικαί ειδήσεις περί τε τών ιερών ναών καί περί 
τών παρ’ αντοίς σχολείων. Πατριαρχικών Πινάκων προσάρτη
μα, Κωνσταντινούπολη 1888, σ. 60-63 (Κείμενο IV), καί 63 
(Κείμενο VI).

Τέλος άς σημειωθούν οί αναδημοσιεύσεις πού έγιναν άπό τις 
παραπάνω έκδόσεις.

Ό Μανουήλ Γεδεων άναδημοσίευσε τό κείμενο XI άπό την 
έκδοση τού Άθ. Παπαδόπουλου-Κεραμέα1.

Ό Καλλίνικος Δελικάνης έκδίδοντας ένα κείμενο σχετικό μέ 
δωρεά τής Ρωξάνδρας, συζύγου τού βοεβόδα Μολδαβίας Alexan
dra Läpujneanu, πρός τή άθωνική μονή Καρακάλλου1 2 άναδημοσι-

1. Μ. Γεδεων, Χρονικά..., σ. 68 σημ. 139.
2. Καλλίνικος Δελικάνης, Πατριαρχικών εγγράφων τόμος τρίτος 

ήτοι τά εν τοίς κώδιξι τοϋ πατριαρχικού ’Αρχειοφυλακείου σωξόμενα επί
σημα εκκλησιαστικά έγγραφα τά άφορώντα εις τάς σχέσεις τοϋ Οίκου με-
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εύει άποσπάσματα άπό δημοσιευμένα ήδη κείμενα σχετικά μέ 
δωρεές πρός τό Πατριαρχείο. Δηλώνει τήν πηγή πού τα παραδίδει, 
τον Κώδικα Α', καθώς καί ενα άπό τά αντίγραφά της, τήν «Νομική 
Συναγωγή», άλλά παραλείπει νά σημειώσει τις δημοσιεύσεις άπό 
τις όποιες άντλησε τά άποσπάσματα. Καθώς έπαναλαμβάνει όμως 
τά λάθη τών έκδοτων1, είναι φανερό δτι δεν πρόκειται γιά μιά νέα 
έκδοση άπό τό πρωτότυπο ή άπό άντίγραφό τους άλλά γιά άπλή 
άναδημοσίευση.

Στό πρώτο μέρος τού Μου τόμου τής συλλογής E. Hurmuzaki, 
πού επιμελήθηκε ό N. Iorga, άναδημοσιεύτηκαν τά δύο κείμενα 
πού περιέχουν τις δωρεές τού Πέτρου, τού Petru Çchiopul, πρός τό 
Πατριαρχείο: α) Ή καταγραφή τής δωρεάς διαφόρων σκευών πού 
προσέφερε τό 1576* 1 2 καί β) Ή άποδοχή, τό 1580, τής δωρεάς άκι- 
νήτων του3.

Τό συμπέρασμα είναι πώς έχουν μείνει δύο κείμενα στό σύνολό 
τους άνέκδοτα, τό III καί VII, ένώ γιά τή δημοσίευση τού κειμένου 
XI δέν έχει χρησιμοποιηθεί τό πρωτότυπο. Γιά οσους λόγους έχου
με άναφέρει στήν Εισαγωγή (σ. 12-13), δίνουμε σέ έκδοση διπλω
ματική τό σύνολο τών κειμένων, άκολουθώντας τις εξής άρχές.

νικοϋ Πατριαρχείου πρός τάς Εκκλησίας Ρωσσίας, Βλαχίας και Μολδα
βίας, Σερβίας, ’Αχριδών καί Πεκίου, 1564-1863..., Κωνσταντινούπολη 
1905, σ. 276-277.

1. ’Ιδού δύο παραδείγματα άντλημένα άπό ενα καί μόνο κείμενο: γρά
φει τοϋ Ράλλη άντί τού όρθοϋ ‘Ράλη- υιοθετεί τήν άνάγνωση Χαμουδό- 
πουλου τής υπογραφής τοϋ Κί[τ]ρονς Λουκιανού καί τον παρουσιάζει 
σάν (Σ)Κίρου Λουκιανό (βλ. τήν έκδοση τοϋ Κειμένου X). Ή άναδημοσί
ευση τοϋ Δελικάνη δημοσιεύεται σέ σημείωση πού εκτείνεται στις σελίδες 
277-278.

2. Ε. Hurmuzaki, Documente Privitoare la Istoria Românilor, τ. 14.1, 
Βουκουρέστι 1915, σ. 49.

3. Στό Ιδιο, σ. 47Μ9.
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’Αρχές τής έκδοσης

Τά κείμενα έκδίδονται μέ τή σειρά πού καταχωρίστηκαν στον 
Κώδικα αφιερωμάτων. Στό τέλος έκδίδονται δύο λυτά έγγραφα, 
τού 1538 καί 1580, πού ένσωματώθηκαν καί αυτά, λόγω συνάφει
ας, στον Κώδικα. Σημειώνουμε την σημερινή άρίθμηση, κατά σελί
δες, πού έχουν τά κείμενα στον Κώδικα Α' τού πατριαρχικού 
’Αρχειοφυλακίου καί μέσα σέ ( ) την άρίθμηση κατά φύλλα πού 
είχαν στην άρχική συγκρότηση τού Κώδικα άφιερωμάτων.

Οί άρχές πού άκολουθήσαμε στην έκδοση τών κειμένων είναι 
εκείνες πού τηρούνται στην έκδοση πρωτότυπων κειμένων: διορ
θώσαμε τή στίξη, άποκαταστήσαμε τις ύπογεγραμμένες καί χρησι
μοποιήσαμε τά άκόλουθα κριτικά σημεία:

[αβγδ] γράμματα σβησμένα, πού συμπληρώνονται στήν έκδοση.
.... γράμματα σβησμένα, πού δέ στάθηκε δυνατό νά διαβαστούν.

[[αβγδ]] γράμματα πού διέγραψε ό γραφέας.
<αβγδ> γράμματα πού παρέλειψε ό γραφέας, άλλά άπαραίτητα στό 

κείμενο.
[αβγδ] γράμματα περιττά, πού πρέπει νά παραλειφθοϋν.
\αβγδ/ γράμματα πού γράφτηκαν στό διάστιχο.

Δαβγδ// γράμματα πού γράφτηκαν στό περιθώριο.
(αβγδ) άνάλυση συντομογραφίας.

* κενό πού άφησε ό γραφέας.

Δεδομένου δτι τό χαρτί, όπως άναφέραμε στό τρίτο κεφάλαιο 
τού δεύτερου Μέρους (σ. 62) είναι ίδιας προέλευσης, δίνουμε τήν 
περιγραφή του στό πρώτο κείμενο, τό I, καί τήν παραλείπουμε στά 
υπόλοιπα, έφ’ όσον είναι γραμμένα στό ένιαιο αυτό χαρτί. Περι
γραφή τού χαρτιού υπάρχει όμως στά κείμενα πού δεν άποτελούν 
τμήμα τού ενιαίου σώματος τού Κώδικα (Κείμενα X καί XIV).





I

Γιά τον τρόπο διαχείρισης των άφιερωμάτων 
προς τή Μ. Εκκλησία καί δωρεά τοϋ Ίωάσαφ Β'

«συνοδική σιγιλλιώδης γραφή» (στ. 27) 7072, ίνδ. 7
[Ιανουάριος] (1564)

Περίληψη: ’Ίδιον τής ανθρώπινης φύσης είναι τό νά άμελει καί 
νά παραβαίνει, ένώ ίδιον τοϋ Θεοΰ είναι νά διορθώνει καί νά επα
νορθώνει. Οί προηγούμενοι πατριάρχες είχαν άμελήσει νά έφαρμό- 
σουν όσα επιτάσσει α) ό κανόνας λη' των Άγιων Αποστόλων, σύμ
φωνα μέ τον όποιο ό έπίσκοπος οφείλει νά φροντίζει καί νά διοικεί 
τά τής ένορίας του, καί β) ό κανόνας κψ τής Δ' οικουμενικής συνό
δου, πού ορίζει νά υπάρχει σέ κάθε έπισκοπή οικονόμος, ό όποιος 
νά άναλαμβάνει τή διαχείριση των οικονομικών τής έκκλησίας καί 
έτσι νά προστατεύει τό κύρος τής ιεροσύνης άπό λοιδορίες.

Επειδή είναι καθήκον μας νά εφαρμόζουμε τούς θείους καί 
ιερούς κανόνες καί νά προστατεύουμε τήν τάξη καί τό δίκαιο τής 
έκκλησίας, άποφασίζουμε μέ τή σύμφωνη γνώμη τής συνόδου, των 
κληρικών καί τών άρχόντων νά καθιερώσουμε κατάστιχο πού θά 
τό τηρεί έπιτροπή μέ ένιαύσια θητεία υπό τήν έποπτεία μας. Στό 
κατάστιχο θά καταγράφονται οί έλεημοσύνες καί οί προσφορές 
τών χριστιανών έτσι οί δωρεές θά διασφαλίζονται καί κανείς δέν 
θά μπορεί νά τις ιδιοποιηθεί. Άν κάποιο μέλος τής έπιτροπής ’ιδιο
ποιηθεί κάτι, άμέσως θά έκβληθεΐ καί θά άντικατασταθεΐ. Άπό τόν 
έλεγχο αυτό εξαιρούνται τά χρήματα πού στέλλονται στούς κατά 
καιρούς πατριάρχες «χάριν ψυχικής σωτηρίας».
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’Ακόμα, άποφασίζω να αφιερώσω στή μονή τής Παμμακάρι
στου χίλια φλωριά καί να διασφαλίσω τη δωρεά μου μέ τό σιγιλ- 
λιώδες αυτό γράμμα προς τή μονή.

Παράδοση: Κώδικας Α' Οικουμενικού Πατριαρχείου,σ. 14-15 
(φ. βν- γΓ).

Σημειώματα: Στο κάτω μέρος τοΰ φ. βν μεταγενέστερο χέρι 
έχει υπολογίσει καί μετατρέψει τό έτος άπό κτίσεως κόσμου σε 
έτος άπό γεννήσεως Χριστού: 1564.

Περιγ ρ α φ ή : Τό χαρτί άπό τό όποιο συγκροτήθηκε ό Κώδικας 
(διαστάσεων 410 X 270) είναι καλά διατηρημένο. Από τό υδατό
σημο (γονυκλινής άγιος πού κρατά σταυρό, παρόμοιο μέ Zonghi 
άρ. 1888· πβ. σελ. 62) χρονολογείται περί τό 1530.

f Ίωάσαφ ελέω Θ(εο)ϋ άρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως 
νέας 'Ρώμης και οικουμενικός π(ατ)ριάρχης. I

I2 f Tò μεν παραβαίνειν καί παρατρέχειν ίδιον έστιν δτε τής άν- 
(θρωπ)ίνης όντως'άσθενείας, τό δε τά εσφαλμένα έπανορθοϋν καί 
τή κατά Θ(εό)ν αγάπη I3 θεραπεύσασθαι, θειον κατ’ άλήθειαν 
έργον καί άξιεπαινετώτατον. Έπεί τοίνυν παρά των προ ημών 
π(ατ)ριαρχών άπρόσδεκτον πάντη I4 καί άπαρέσκον ήν τό τε των 
άγιων άποστόλων λη κεφάλαιον ούτωσί διαγορεϋον «πάντων των 
εκκλησιαστικών πραγμάτων ό επίσκοπος I5 έχέτω την φροντίδα καί 
διοικείτω αυτά ώς Θ(εο)ϋ εφορώντος, μη έξεΐναι δε αυτόν σφετερί- 
ζεσθαί τι εξ αυτών, ή άπεμπο\6λεϊν, ή ίδίοις τά τοϋ Θ(εο)ϋ χαρίζε- 
σθαι»· προς δε καί τό τής τετάρτης συνόδου κς' κεφάλαιον τό 
φάακον «επειδή εν τισιν έκκλησίαις I7 ώς περιηχήθημεν δίχα οικο
νόμων οί επίσκοποι τά εκκλησιαστικά χειρίζουσι πράγματα, έδοξε 
πάσαν εκκλησίαν I8 έπίσκοπον έχουσαν καί οίκονόμον έχειν εκ τοϋ 
ίδιου κλήρου, οίκονομοϋντα τά εκκλησιαστικά κατά γνώμην τοϋ
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Ιδιου επισκόπου, I9 ώστε μη άμάρτυρον είναι την οικονομίαν τής 
εκκλησίας καί έκ τούτου σκορπίζεσθαι τα αυτής πράγματα καί λοι- 
δωρίαν τή ίερωσύνη I10 προστρίβεσθαι», ή μετριότης ημών ώς έχου- 
σα χρέος άπαραίτητον τούς παρά των θεοφόρων π(ατέ)ρων έκτε- 
θέντας θείους καί I11 ιερούς κανόνας παντί τρόπω στέργειν καί 
περιθάλπειν ώς άνωθεν κατενεχθέντας θείους χρησμούς, προσέτι 
καί την τάξιν I12 καί το δίκαιον τής τού Χ(ριστο)ϋ Εκκλησίας, δειν 
έκρινε το μέχρι τού νϋν παρορράσει καί άμελεία παραπεμπόμενον 
προς λύμην I13 τής καθολικής μεγάλης Εκκλησίας ώς \εκ/ βυθού 
ολιγωρίας έλκύσαι καί άποκαταστήσαι καί έπικυρώσαι ώς θέμις, 
συντρεχόντων I14 μετά πάσης σπουδής καί προθυμίας τούτω τω 
θείω σκοπώ τών τε τιμιωτάτων κληρικών τής καθ’ ημάς μεγάλης I15 
Εκκλησίας καί τών εύγενεστάτων άρχόντων. Διά τοι τούτο γρά- 
φοντες παρακελευόμεθα καί εν άγίω άποφαινόμεθα I16 πν(εύματ)ι, 
iva, έπιτηρούσης οία είκός τής ημών μετριότητος, αί διδόμεναι ελε- 
ημοσύναι τών θεοφυλάκτων αύθεντών I17 καί τών εύσεβεστάτων 
χριστιανών καί άρχόντων, έξαιρουμένων τών έκ παντός τόπου καί 
χώρας διά πιττακίου πεμπομένων I18 χρημάτων τω κατά καιρούς 
π(ατ)ριάρχη ψυχικής σ(ωτη)ρίας χάριν, δί έπιτρόπων κληρικών καί 
άρχόντων εκλελεγμένων I19 κατ’ ενιαυτόν έναλλαττομένων διοι- 
κώνται διά κατάστιχου καί καθαρού λογαριασμού καί διεξάγωνται 
καί I20 άναλίσκωνται εν χρείαις άναγκαίαις καλώς τε καί ώς Θ(ε)ω 
φίλον καί τή ημών μετριότητι άρέσκον, μη άφαρπαί2·1 ζόμεναι ή ίδιο- 
ποιούμεναι ραδιούργως παρά τινων τών το οίκεϊον κακώς βουλη- 
θησομένων συστήσαι θέλημα· I22 ό γάρ τοιούτος, όποιος άν αρα καί 
εΐη, ώς λυμαιών καί ιερόσυλος τής επιτροπικής έκβληθήσεται καί 
άραϊς I23 βαρυτάταις ύποπεσειται καί έτερος άνύ αυτού είσαχθήσε- 
ται. Προς δέ τούτοις άφιεροϋμεν καί προσηλοϋμεν I24 αύτοπροαι- 
ρέτως καί εθελουσίως εξ ιδίων τή καθολική μεγάλη Εκκλησία, τω 
π(ατ)ριαρχικώ τούτω σε\25βασμίω ναώ τής Παμμακάριστου, φλω- 
ρία χίλια, ώστε έχειν το μνημόσυνόν μου καί ζών καί μετά θάνατον 
I26 καί εις τό διηνεκές. 'Όθεν καί εις την περί τούτων πάντων δήλω- 
σιν καί άσφάλειαν έγεγόνει II27 καί ή παρούσα ήμετέρα συνοδική
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σιγιλλιώδης γραφή, καί έπεδόθη τή διαληφθείση άγια I28 μονή τής 
Παμμακάριστου εις τούς έξης άπαντας χρόνους, έπΐ τω προσεΐναι 
ταυ την τή θεία I29 καί ιερά μονή. Έν έτει ζοβν, ίνδ(ικτιών)ος ζν?.·-

2 όντως: om Χ-Τ II 5 όιοικείτω: διοικήτω Χ-Τ II 6 τετάρτης συνόδου: Α'συνόδου 
Χ-Τ, Γ-Χ II 9 λοιόωρίαν: lege λοιδορίαν: λοιδορίαν Χ-Τ, Γ-Χ II 11 τάξιν: ευταξίαν 
Χ-Τ II 12 παρορράσευ lege παροράσευ παροράσει Χ-Τ, Γ-Χ II 15 του om Χ-Τ II 

22 λυμαιών: lege λυμεών: λυμεών Χ-Τ, Γ-Χ II 23 τοντοις: τούτους Χ-Τ, Γ-Χ

Χρονολόγηση: Σχό κείμενο έχει σημειωθεί xò άπό κχίσεως 
κόσμου έχος 7072. Καθώς δεν άναφέρεχαι ό μήνας, ή χρονολόγηση 
χοΰ έγγραφου χοποθεχεΐχαι άπό χήν 1η Σεπχεμβρίου χοΰ 1563 ώς 
χίς 31 Αύγούσχου χοΰ 1564. Ή σημειούμενη πάνχως έβδομη ίνδι- 
κχιώνα χαιριάζει μέ χήν πιο πάνω χρονική περίοδο, καχά χήν οποία 
ό Ίωάσαφ βρισκόχαν πράγμαχι σχόν παχριαρχικό θρόνο. Ή άπό- 
λυχη ώσχόσο συνάφειά χου μέ χό επόμενο έγγραφο μέ χό όποιο 
διορίζονχαι χά μέλη χής Έπιχροπής πού έξαγγέλλονχαι εδώ (στ. 
18-19), έγγραφο πού άναγράφει ώς μήνα έκδοσής χου χόν Ιανου
άριο χοΰ 1564, μάς έπιχρέπει νά χρονολογήσουμε καί αύχό χό κεί
μενο σχήν ϊδια περίπου ήμερομηνία: σχόν Δεκέμβριο χοΰ 1563 ή 
καλύχερα σχόν Ιανουάριο χοΰ 1564.

Σ χ ό λ ι α : 1 (σχ. 4-10) «πάντων των εκκλησιαστικών πραγμάτων... 
τή ίερωσύνη προστρίβεσθαι».— Οί δύο διαχάξεις πού θεμελιώνουν 
νομοκανονικά χήν άπόφαση, ό κανόνας λη' χών άγιων Άποσχόλων 
καί ό κζ' χής Δ' οικουμενικής Συνόδου, παραχίθενχαι αύχούσιοι 
σχεδόν σχό κείμενο (πβ. πρόχειρα χήν έκδοση Γ. Α. Ραλλη - Μ. 
Ποτλη, Σύνταγμα θείων καί ιερών κανόνων..., χ. 2, Αθήνα 1852, σ. 
52 καί 276-277 άνχίσχοιχα). Άς σημειώσουμε οχι οί παραπάνω 
κανόνες σχό κείμενο όνομάζονχαι «κεφάλαια»· δεν είναι πρωχό- 
γνωρος άλλα είναι μάλλον σπάνιος ό όρος αύχός1.

1. Βλ. γιά παράδειγμα άνάλογη χρήση τού δρου σέ παρασελίδια σημεί
ωση στό κείμενο τοϋ Νικήτα Αμασείας, «Περί τής έν τφ πατριαρχείφ γι-
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2 (στ. 12-13) τό μέχρι τοϋ νϋν παρορράσει καί άμελεία παραπε- 
μπόμενον.— Σύμφωνα μέ οσα υποστηρίζονται, είναι ή πρώτη φορά 
πού καθιερώνεται Κώδικας άφιερωμάτων στο Πατριαρχείο (πβ. 
καί οσα εξαγγέλλονται στους στ. 3-4: έπεί τοίννν παρά των προ 
ημών π(ατ)ριαρχών άπρόσδεκτον πάντη καί άπαρέσκον ήν...), 
ισχυρισμός πού ίσως να μήν άναφέρεται σέ ολόκληρη τήν πριν άπό 
τον Ίωάσαφ περίοδο, άλλά στούς άμέσως πριν άπό έκεΐνον 
πατριάρχες, τον Διονύσιο Β' καί τον 'Ιερεμία Α'.

3 (στ. 13-15) σνντρεχόντων μετά πάσης σπονδής... των τε τι- 
μιωτάτων κληρικών... καί τών ενγενεστάτων άρχόντων.— Παρα
τηρούμε ότι άπό τόν κατάλογο τών «συντρεχόντων» στην άπόφα- 
ση τού πατριάρχη νά καθιερώσει Κώδικα άφιερωμάτων άπουσιά- 
ζουν οί άρχιερεΐς. Επειδή είναι δύσκολο νά θεωρήσουμε δτι πρό
κειται για φραστική παράλειψη, ή διατύπωση αυτή οδηγεί στό 
συμπέρασμα, δτι ένα μέτωπο είχε ήδη συγκροτηθεί έναντίον τού 
πατριάρχη άπό τούς άρχιερεΐς —προφανώς άπό άντίδραση στις 
φήμες γιά «οίκειοποίηση» τών «άσπρων τής Ρωσίας»—, ένώ πα
ράλληλα παρουσιάζεται άνάγλυφα ή προσπάθεια τού Ίωάσαφ νά 
άναζητήσει συμμάχους στούς όφφικιαλίους τού Πατριαρχείου, 
στούς «κληρικούς», καί σέ ισχυρά μέλη τής έλληνικής κοινωνίας. 
Πάντως μία άκόμα άπόδειξη δτι δεν πρόκειται γιά φραστικό 
λάθος μάς παρέχει τό γεγονός, δτι στήν έπιτροπή πού θά συγκρο-

νομένης φιλονικείας διά τάς ψήφους» δημοσιευμένο άπό τόν J. Darrou- 
zès, Documents inédits d'ecclésiologie byzantine, Παρίσι 1966, σ. 162 στό 
κριτικό υπόμνημα καί στή σημ. 1. ’Αλλά καί στό έργο «Διάλογος» τοΰ 
Δαμασκηνού Στουδίτη, πού γράφτηκε στό β' μισό τοϋ 16ου αιώνα, εναλ
λάσσονται οί οροί κανόνας - κεφάλαιο προκειμένου νά χαρακτηριστούν 
διατάξεις τοΰ κανονικού δικαίου. Τό κείμενο τοΰ «Διαλόγου» έχει δημο
σιεύσει ή Ελένη Κακουλιδη-Πανου, «Δαμασκηνού Στουδίτη “Διάλο
γος”», Δωδώνη 3 (1974), 446^148' γιά τή χειρόγραφη παράδοση τοΰ έργου 
βλ. Λαμπρινη Μ. Μάνου, Δαμασκηνός ό Στονόίτης. 'Ο βίος καί τό έργο 
του, Αθήνα 1999, σ. 80-82.
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τηθεΐ άμέσως μετά —γιά τήν όποια μαθαίνουμε άπό τό κείμενο 
πού άκολουθεΐ— δέν θά μετάσχει κανένας άρχιερέας1.

4 (στ. 17-18) εξαιρούμενων των εκ παντός τόπον διά πιττακί- 
ου πεμπομένων χρημάτων τω κατά καιρούς πατριάρχη ψυχικής 
σ(ωτη)ρίαςχάριν.— Στόν τρόπο διαχείρισης των δωρεών καί αφιε
ρωμάτων πού καθιερώνει ή παρούσα «σιγιλλιώδης γραφή» υπάρ
χει μία έξαίρεση: τά χρήματα πού άποστέλλονται «διά πιττακίου» 
προσωπικά στον πατριάρχη γιά τήν ψυχική σωτηρία τού δωρητή 
δέν θά μπαίνουν στο κοινό ταμείο. Ό δρος «πιττάκιον» είναι βέ
βαια τεχνικός δρος τής έκκλησιαστικής διπλωματικής, πού δηλώ
νει ένα προσωπικό γράμμα συνταγμένο σε ευθύ λόγο καί στο δεύ
τερο πρόσωπο, τό όποιο άπευθύνει ό πατριάρχης σέ έναν ή περισ
σότερους χριστιανούς1 2. Άπό τήν άποψη αυτή φαίνεται άστοχη ή 
χρήση πού γίνεται εδώ στον δρο, προκειμένου νά χαρακτηρίσει 
γράμματα πού δέχεται ό πατριάρχης- ίσως ό δρος χρησιμοποιήθη
κε άπλώς γιά νά δηλώσει τόν προσωπικό χαρακτήρα των γραμμά
των πού άπευθΰνονται σέ αυτόν καί συνοδεύουν μιά δωρεά «ψυ
χικής σωτηρίας χάριν».

5 (στ. 18-20) δι επιτρόπων... κατ' ένιαντόν έναλλαττομένων... 
διά κατάστιχου... εν χρείαις άναγκαίαις.— Ή ένιαύσια έναλλαγή 
των προσώπων πού θά μετείχαν στήν επιτροπή, ή καταγραφή σέ 
«Κατάστιχον» των έσόδων καί έξόδων καί ή έξορθολογισμένη διά
θεση τών δωρεών ήταν οί δικλείδες άσψαλείας γιά τό άμεμπτον τής 
διαχείρισης καί τήν όρθή διάθεση τών χρημάτων τών δωρητών.

1. Άπό στοιχεία πού μάς δίνουν ανάλογες περιπτώσεις άπό τόν 18ο 
αιώνα, διαπιστώνουμε πώς οί άρχιερεις συμμετέχουν ή αποκλείονται ανάλο
γα μέ τις ισορροπίες δυνάμεων τής έποχής πού συγκροτούνται οί έπιτροπές.

2. Γιά τό περιεχόμενο τού όρου στήν βυζαντινή έποχή βλ. τή μελέτη 
τού J. Darrouzès, Ekthésis néa. Manuel des pittakia du XlVe siècle, Παρί
σι 1969, σ. 85 έπ. —οπού καί ή προϊστορία τοΰ ορού στήν αύτοκρατορική 
γραμματεία καί ή έπέκταση τής χρήσης του καί άπό τούς μητροπολίτες. 
Γιά τήν επιβίωση τοΰ ορού στήν πρώτη μεταβυζαντινή περίοδο βλ. Μάχη 

ΠαΪζη-Αποςτολοπουλου, ’Ανεπίσημα άπό τό Πατριαρχείο Κωνσταντι-
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6 (στ. 20-22) μη άφαρπαζόμεναι ή ίδιοποιονμεναι ραδιούργως 
παρά ηνων των το οίκεΐον κακώς βουληθησομένων ουστήσαι θέ
λημα- ό γάρ τοιοϋτος... εκβληθήσεται.— Στη δημιουργία τών κα
λών έντυπώσεων πού έπεδίωκαν οί πιο πάνω ρυθμίσεις (βλ. τό 
προηγούμενο σχόλιο) συνέτεινε καί ή απειλή πώς, για οποίον 
υπήρχε υπόνοια ιδιοποίησης, αμέσως θά απομακρυνόταν από τήν 
επιτροπή «καί έτερος άντ’ αυτού είσαχθήσεται» (στ. 23). Βέβαια 
γνωρίζοντας τις υπόνοιες πού υπήρχαν έναντίον τού ίδιου τού 
Ίωάσαφ γιά ιδιοποίηση χρημάτων τού Πατριαρχείου, ή διατύπω
ση αύτή ηχεί τουλάχιστον παράξενα.

7 (στ. 23-26) άφιεροϋμεν καί προσηλοϋμεν... εξ Ιδίων... εις τό 
διηνεκές.— Γιά τό νόημα πού είχε ή χειρονομία τού Ίωάσαφ νά 
προσφέρει 1000 φλωρία προς τή Μ. Εκκλησία, δπως καί γιά τήν 
πιθανή πηγή άπό τήν όποια άντλήθηκαν τά χρήματα αύτά, έχουμε 
μιλήσει στο πρώτο κεφάλαιο τού τρίτου Μέρους. Έδώ θά πρέπει 
νά σχολιαστεί ό προσδιορισμός τού δωρεοδόχου όπως άναφέρεται 
στο κείμενο: «τή καθολική μεγάλη εκκλησία, τώ π(ατ)ριαρχικώ 
τούτω σεβασμίω ναώ τής Παμμακάριστου». Ή δωρεά έχει ως απο
δέκτη τό Πατριαρχείο· καθώς όμως στον κόσμο τού μουσουλμανι
κού δικαίου απουσιάζει ή έννοια τού νομικού προσώπου, ενώ 
είναι σε ισχύ ή έννοια τού βακουφιού, ή δωρεά θά διασφαλιζόταν 
καλύτερα, αν είχε ως άμεσο αποδέκτη ένα ναό, ένα θρησκευτικό 
καθίδρυμα1. Τό γεγονός πάντως δτι στή συνείδηση τού Ίωάσαφ 
άποδέκτης τής δωρεάς είναι τό Πατριαρχείο φαίνεται καθαρά άπό 
μιά διατύπωσή του στο έπόμενο κείμενο: «ή μετριότης ήμών... τή 
άγια μονή τής Παμμακάριστου, ήτοι τώ π(ατ)ριαρχείω, αφιέρωσε 
καί έδωρήσατο»* 1 2.

νουπόλεως. Παρασχέδια καί μαρτυρίες τοϋ 1476, ’Αθήνα 1988, σ. 70 έπ.
1. Βλ. γιά τό θέμα αυτό καί δσα άναφέρονται στο δεύτερο κεφάλαιο 

τού τρίτου Μέρους.
2. Δωρεά πάντως προς τό Πατριαρχείο μέ τήν διευκρίνιση δτι άποδέ

κτης τής δωρεάς είναι ή μονή τής Παμμακάριστου δέν συναντούμε έδώ 
γιά πρώτη φορά· βλ. γιά παράδειγμα τή δωρεά τού Ιερεμία Α' τό 1538 (πιό
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8 (στ. 26-28) έγεγόνει καί ή παροϋσα ήμετέρα συνοδική σιγιλ- 
λιώδης γραφή, καί έπεδόθη τή διαληφθείση αγία μονή τής Παμ
μακάριστου.— Σύμφωνα μέ τήν πάγια άπό τή βυζαντινή εποχή 
συνήθεια, ό πατριάρχης έφοδίαζε τον δωρεοδόχο μέ τό πρωτότυ
πο «σιγιλλιώδες γράμμα» μέ τό όποιο διασφαλιζόταν ή δωρεά, ένώ 
παράλληλα στον Κώδικα καταχωριζόταν τό κείμενο τοϋ γράμμα
τος. Έτσι καί εδώ: τό γράμμα «έπεδόθη» στον δωρεοδόχο, τή μονή 
τής Παμμακάριστου, καί στον Κώδικα ό νοτάριος καταχωρίζει τό 
κείμενό του «δι’ άσφάλειαν». Θεωρεί περιττό να άναφέρει τή γνω
στή φράση «είχε τό πρωτότυπον τήν υπογραφήν τού πατριάρχου», 
επειδή άμέσως μετά καί χωρίς νά άφεθεΐ κάποιο κενό καταχωρί
ζεται τό έπόμενο καί άπολύτως σχετικό μέ τήν υπόθεση κείμενο 
(άρ. II), πού φέρει μέ τό χέρι τού πατριάρχη μηνολόγιο.

κάτω, κείμενο XIV). Γιά τήν έννοια τοϋ βακουφιού στόν οθωμανικό κόσμο 
βλ. τή συλλογή μελετών τής Vera Moutaftchieva, Le vakif. Un aspect de 
la structure socio-économique de l’empire ottoman (XVe -XVIle s.), Σόφια 
1981 καί άπό τήν πρόσφατη βιβλιογραφία τή μελέτη τής Ευαγγελίας 
Μπαλτα, Les vakif s de Serrés et de sa région (XVe et XVJe s.), Un premier 
inventaire, ’Αθήνα 1995, σ. 39-47,185-211. Άπό τήν έλληνόγλωσση βιβλιο
γραφία βλ. τήν παλαιό άλλα χρήσιμη μελέτη τοϋ Θεμιςτ. Κτένα, Αί αφιε
ρώσεις ή τα βακούφια κατά τό οθωμανικόν δίκαιον, ’Αθήνα 1893 καί τήν 
πρόσφατη μελέτη τής Σόφιας Τζωρτζακακη-Τζαριδη, «Ή λειτουργία τοϋ 
θεσμού τών “χριστιανικών βακουφίων” επί Τουρκοκρατίας, μέ βάση τό 
οθωμανικό έγγραφα τοϋ Αρχείου τής ιερός μονής Βλατάδων», Χριστια
νική Θεσσαλονίκη. ’Οθωμανική περίοδος 1430-1912, Β', Θεσσαλονίκη 
1994, σ. 261- 275, στήν οποία επισημαίνεται ορθό τό φαινόμενο τής συγκά
λυψης τών δωρεών σέ χριστιανικό καθιδρύματα πίσω άπό άλλες δικαιο- 
πραξίες. Στήν ’ίδια μελέτη βλ. καί τή νεότερη βιβλιογραφία γιό τό θέμα τών 
βακουφίων στό οθωμανικό κράτος.



II

Καθιέρωση κατάστιχου γιά την καταγραφή 
των δωρεών καί άφιερωμάτων. 

Διορισμός των μελών τής πρώτης έπιτροπής

«κατάστιχον» (στ. 19) Ιανουάριος 7072, ίνδ. 7
(1564)

Περίληψη: Ή έλεημοσύνη είναι θειον πράγμα καί ό χριστιανός 
πού προσφέρει έλεημοσύνη σέ φτωχούς, σε γυμνούς, σε φυλακι
σμένους ή στη Μ. Εκκλησία, θά άπολαύσει στή μετά θάνατο ζωή 
υλικά άγαθά καί τη βασιλεία τών ουρανών.

Μέ αυτές τις σκέψεις άφιέρωσα καί έγώ καί έδώρισα στή μονή 
τής Παμμακάριστου, δηλαδή στο Πατριαρχείο, 1000 φλωριά. Γιά 
τή διαχείριση αύτών, καί όσων άκόμα προσφερθοΰν στή Μ. ’Εκ
κλησία, ορίστηκαν ώς έπίτροποι ό μ. οικονόμος πρεσβύτερος κύρ 
Θεόδωρος, ό κύρ ’Αντώνιος Καντακουζηνός άπό τόν Γαλατά, ό 
κύρ Μωζάλος τού Γαβρά, ό κύρ Κωνσταντίνος Παλαιολόγος καί 
άπό τούς Καραμανιώτες ό κύρ Καρατζάς. Οί πιό πάνω θά τηρούν 
καθαρό κατάστιχο, οπού θά καταγράφουν τις δωρεές τών χρι
στιανών καί άπό αύτές θά δαπανούν, μέ τή σύμφωνη γνώμη μου, 
γιά τυχόν άνάγκες.

Παράδοση: Κώδικας Α' Οικουμενικού Πατριαρχείου, σ. 15 (φ. γΓ).

f Ίωάσαφ ελέω Θ(εο)ϋ άρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως 
νέας 'Ρώμης και οικουμενικός π(ατ)ριάρχης.

I2 Ή τής ελεημοσύνης κτήσις πράγμα θειον όντως έστί καί λίαν 
λυσπελές· αϋτη γάρ τούς εργάτας αυτής περιέρχεται I3 ζητούσα
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καί διά μετάνοιας τον κριτήν αύτοις καταλλάττει. Ό τοίνυν ταύτην 
ποιων, των μηδέποτε παρερχομένων I4 άγαθών άπολαύσει, a ο
φθαλμός ονκ είδε καί ονς ούκ ήκονσε καί έπί καρδίαν άν(θod)π)ον 
ονκ άνέβη, άλλα και τής I5 γλνκυτάτης εκείνης φωνής ονκ άποτεύ- 
ξεται λεγούσης «δεϋτε οι ευλογημένοι τοϋ π(ατ)ρός μον κληρονο
μήσατε τήν I6 ήτοιμασμένην νμίν βασιλείαν άπό καταβολής 
κόσμον έπείνασα γάρ καί εδώκατέ μοι φαγεΐν, έδίψησα I7 καί 
έποτίσατέ με» καί τα εξής. Έπεί ονν αντη παρά τω ονρανίφ 
δεσπότη τοιαντης τετύχηκε φιλοτιμίας I8 καί οίκειότητος, δεϊ ταν- 
την προθνμως χριστιανόν έκαστον, ώς εφικτόν, ποιεϊν προς πένη- 
τας καί γυμνούς καί τούς I9 έν φνλακή καί εις τήν τοϋ Χ(ριστο)ϋ 
ταύτην μεγάλην Εκκλησίαν, τήν ώς πρόβατον έν μέσω λύκων ίστα- 
μένην I10 καί καθ’ ήμέραν πάντοθεν πολεμονμένην. Τούτον ονν 
ένεκεν καί ή μετριότης ημών εξ ιδίας προαιρέσεως φλωρία I11 χίλια 
τή άγια μονή τής Παμμακαρίστον, ήτοι τω π(ατ)ριαρχείφ, άφιέρω- 
σε καί έδωρήσατο- άποκατέστησε δε έπι\ί2τρόπονς εις διοίκησιν 
αυτών τε καί των ελενσομένων χρημάτων προς τήν καθολικήν 
μεγάλην Εκκλησίαν, τή εκλογή τών I13 τιμιωτάτων κληρικών καί 
άρχόντων, τόν τε τιμιώτατον μέγαν οίκονόμον πρεσβύτερον κνρ 
Θεόδωρον καί τόν ενγενέστατον κνρ Άν\14τώνιον τόν Καντακον- 
ξηνόν \τόν/ άπό τοϋ Γαλατά καί τόν χρησιμώτατον έν αρχουσι κνρ 
Μωζάλον τόν τοϋ Γαβρά καί τόν I15 ενγενέστατον κνρ Κωνστα
ντίνον τόν Παλαιολόγον καί άπό τών Καραμανιωτών τόν κνρ 
Καρατζάν, ώστε έπιβλέ\ι6πειν καί φροντίζειν καί επιμελεϊσθαι καί 
παραλαμβάνειν αντονς διά καθαροϋ καταστίχον τάς ψνχικάς 
δόσεις I17 καί ευεργεσίας τών ευσεβών, καί έξ αντών, εί δεήσει, 
δαπανάν ονκ ανευ είδήσεως τής ημών μετριότητος, ώς ό\18φειλού- 
σης υπέρ πάντα λόγον άποδώσειν τω άδεκάστω κριτή. 'Όθεν καί 
εις τήν περί τούτων άσφάλειαν έγέ\ί9νετο καί τό παρόν κατάστιχου 
τής καθολικής μεγάλης Εκκλησίας, εν έτει ,ζοβν.

\20 Μηνί Ίανοναρίω, ίνδ(ικτιών)ος ξν?:- 2

2 λίαν λυσιτελές: λνσιτελέστατον Χ-Μ II 3 καταλλάττει: καταλάττεί Χ-Μ II 9 ταυ-
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την: om Χ-Μ, Γ-Χ I την ώς πρόβατον, έν μέσψ λύκων ίσταμένην καί καθ’ ημέραν 
πάντοθεν πολεμονμένην: om Χ-Μ, Γ-Χ II 13 τε: om Χ-Μ II 14 Καντακουζηνόν: 
Κατακονζηνόν Χ-Μ II 15 κυρ: κυρίτσην Χ-Μ II 20 Ίανουαρίφ: μαΐφ Χ-Μ

Χρονολόγηση: Το κείμενο φέρει την ϊδια χρονολογία μέ την 
προηγούμενη έγγραφή, τό έτος 7072 από κτίσεως κόσμου, χρονο
λογία πού προσδιορίζεται ακριβέστερα έδώ, καθώς ό πατριάρχης 
υπέγραψε μέ μηνολόγιο: πρόκειται για κείμενο τού ’Ιανουάριου τού 
1564. Ή σημειούμενη άλλωστε έβδομη ίνδικτιώνα άντιστοιχεΐ μέ 
την πιό πάνω χρονολογία.

Σχόλια: 1 (στ. 5-7) «δεϋτε οί ευλογημένοι τοϋ π(ατ)ρός μου... 
καί εποτίσατέ με». — Πρόκειται γιά χωρίο άπό τό Κατά Ματθαίον 
Ευαγγέλιο, 25, 34-35.

2 (στ. 9-10) την ώς πρόβατον έν μέσω λύκων ίσταμένην καί καθ’ 
ημέραν πάντοθεν πολεμονμένην.— Ή φράση άναφέρεται στή Με
γάλη Εκκλησία. Γραμμένη καί καταχωρισμένη τόν ’Ιανουάριο τοϋ 
1564 στον έπίσημο Κώδικα αφιερωμάτων τοϋ Πατριαρχείου, δέν 
κρίθηκε σκόπιμο νά δημοσιευτεί στα τέλη τοϋ 19ου αί. καί άπό 
τούς δύο έκδοτες τοϋ παραπάνω κείμενου: τόν Μηνά Χαμουδό- 
πουλο τό 18811 καί τόν Μανουήλ Γεδεών τό 18842.

3 (στ. 11) τη άγια μονή τής Παμμακάριστου, ήτοι τω π(ατ)ριαρ- 
χείψ, άφιέρωσε καί έδωρήσατο.— Βλ. όσα αναφέρουμε στο σχόλιο 
7 τοϋ κειμένου I γιά τήν χρησιμότητα νά προσδιοριστεί ώς δωρεο- 1 2

1. Στή μελέτη του «Μνημείων γραπτών περισυναγωγή» ..., 21.
2. Στό βιβλίο του Χρονικά τοϋ πατριαρχικού οίκον..., σ. 137-138. Τήν 

άποσιώπηση τής επίμαχης φράσης καί οί δύο έκδοτες τήν δηλώνουν μέ 
άποσιωπητικά. Θυμίζουμε έδώ μέ ποιόν τρόπο ό Γεδεών δικαιολόγησε τήν 
άποσιώπηση κάποιων έπίμαχων, κατά τήν κρίση του, φράσεων άπό ενα 
«συνοδικό γράμμα» τοϋ 1663 πού δημοσίευσε λίγα χρόνια άργότερα, τό 
1888: «έξοβελισθεισών φράσεων τινών, ών ή έκτύπωσις, μακράν τοϋ κέρ
δος έπενεγκεΐν, ίσως άποφέρει ζημίαν» (Μανουήλ Γεδεών, Κανονικαί 
Διατάξεις, Έπιστολαί, Λύσεις, Θεσπίσματα των άγιωτάτων πατριάρχων 
Κωνσταντινουπόλεως..., τ. 1, Κωνσταντινούπολη 1888, σ. 368 σημ.).
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δόχος ένα θρησκευτικό καθίδρυμα. Όσον αφορά τήν ιστορία τής 
μονής τής Παμμακάριστου, ή όποια τή μεταβυζαντινή εποχή άπο- 
τέλεσε τήν έδρα τοΰ Πατριαρχείου για έκατόν τριάντα περίπου 
χρόνια, βλ. τή μελέτη τοΰ Cyril Mango, «Πιε Monument and its 
History» στον τόμο The Mosaics and Frescoes of St. Mary Pamma- 
karistos (Fethiye Camii) at Istanbul, Οΰάσιγκτον 1978, σ. 1-42. Γιά τό 
διάκοσμο τής Παμμακάριστου βλ. ακόμα Peter Schreiner, «Eine 
unbekannte Beschreibung der Pammakaristoskirche (Fethiye 
Camii). Und weitere Texte zür Topographie Konstantinopels», 
Dumbarton Oaks Papers 25 (1971), 217-248.

4 (στ. 11-12) άποκατέστησε δε επιτρόπους... τή εκλογή των τι- 
μιωτάτων κληρικών καί άρχόντων.— Ή διατύπωση άφήνει να 
έννοήσουμε πώς ή επιλογή τών μελών τής έπιτροπής έγινε μέ 
άκρως «δημοκρατικό» τρόπο: οί όφφικιάλιοι καί οι άρχοντες έξέ- 
λεξαν ή έστω υπέδειξαν στον πατριάρχη τά ονόματα εκείνων πού 
επιθυμούσαν νά μετέχουν στήν έπιτροπή. Ό Ίωάσαφ τούς διόρισε 
κρατώντας τό δικαίωμα νά τόν ένημερώνει ή έπιτροπή, πριν δαπα
νήσει κάτι άπό τά χρήματα τών δωρεών: «δαπανάν ούκ άνευ 
είδήσεως τής ήμών μετριότητος» (στ. 17).

5 (στ. 13) τόν τε τιμιώτατον μέγαν οίκονόμον.— Άπό τούς όψ- 
φικιαλίους τού Πατριαρχείου διορίστηκε στήν έπιτροπή ό πρώτος 
στήν τάξη, ό μ. οικονόμος. Τό αξίωμα κατείχε τότε «ό πρεσβύτερος 
κύρ Θεόδωρος»1, πατέρας ενός άλλου άξιωματούχου τοΰ Πατρι

1. Τόν Νοέμβριο τοΰ 1547 ό παπα-Θεόδωρος κατείχε ακόμα τό όφφί- 
κιο τοΰ «σακελλάριου», όπως διαπιστώνεται άπό τήν υπογραφή του σέ 
τόμο πού έκδόθηκε τόν Νοέμβριο τοΰ έτους έκείνου —μ. οικονόμος ήταν 
τότε ό «παπά κύρ Καλόθετος», σύμφωνα μέ οσα παραδίδει ένα σημείω
μα στο χφ. 99, φ. 240ν τής μονής τής Παναγίας στή Χάλκη· βλ. Αιμιλια- 
νος Τςακοπουλος, Περιγραφικός κατάλογος τών χειρογράφων τής 
βιβλιοθήκης τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου, 1. Τμήμα Χειρογράφων 
Παναγίας Καμαριωτίσσης, Κωνσταντινούπολη [1953], 168. Τόν Θεόδω
ρο διαδέχτηκε στό όφφίκιο τοΰ μ. οικονόμου ό «ίερεύς Αναστάσιος», ό
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αρχείου, του 'Ιέρακος- έκείνη άκριβώς τήν έποχή ό τελευταίος θά 
άναλάβει καί θά φέρει σέ πέρας ενα άλλο σχέδιο τοϋ Ίωάσαφ: νά 
συγκροτήσει μιά νομική συναγωγή άπό βυζαντινή νομική ΰλη καί 
μεταβυζαντινές διατάξεις τοϋ Πατριαρχείου1.

6 (στ. 13-15) ròv εύγενέστατον κυρ ’Αντώνιον τον Καντακονζη- 
νόν τον άπό τον Γαλατά καί τον χρησιμώτατον εν αρχουσι κυρ Μω- 
ζάλον τον τοϋ Γαβρά καί τον εύγενέστατον κυρ Κωνσταντίνον τον 
Παλαιολόγον καί άπό τών Καραμανιωτών τον κυρ Καρατζάν.— 
Άπό τά ήχηρά ονόματα πού άποτελοϋσαν τά λαϊκά μέλη τής έπι- 
τροπής ελάχιστα στοιχεία, στήν πραγματικότητα, γνωρίζουμε. Ίον 
’Αντώνιο Καντακουζηνό τόν γνωρίζουμε άπό όσα αναφέρουν ό 
Μαρτίνος Κρούσιος καί ό Στέφανος Gerlach γι’ αυτόν τόν «άρχο
ντα», ό όποιος φαίνεται πώς ήταν φίλος τών γραμμάτων καί είχε 
συγκροτήσει βιβλιοθήκη, τής όποιας σώζεται μιά κεφαλαιώδης 
καταγραφή πού έγινε τόν 16ο αιώνα* 1 2. Ό άναφερόμενος Κωνσταντί
νος Παλαιολόγος πρέπει νά ταυτίζεται μέ τόν έναν άπό τούς δύο 
άδελφούς Μανουήλ καί Κωνσταντίνο, γιά τούς όποιους ό Θεοδόσιος 
Ζυγομαλάς άναφέρει σέ επιστολή του, μέ ήμερομηνία 7 ’Απριλίου 
1581, ότι συνέχισαν νά ζοϋν στήν Κωνσταντινούπολη, όπου καί δια

όποιος μαρτυρειται νά υπογράφει τόν ’Ιούλιο τοϋ 1570 σέ συνοδικό 
γράμμα προς τόν μητροπολίτη Μονεμβασίας (Fr. Miklosich - los. 
Müller, Acta et Diplomata..., τ. 5, σ. 177). Δέν γνωρίζουμε αν ό Θεόδω
ρος άντικαταστάθηκε λόγω θανάτου. Πάντως, τόν ’Ιανουάριο τοϋ 1580 
σέ πατριαρχικό γράμμα τοϋ Μητροφάνη πού έκδόθηκε τήν ήμερομηνία 
αυτή, γίνεται μνεία τοϋ «μακαρίτου πατρός» τοϋ μ. λογοθέτου 'Ιέρακα 
(βλ. Αθ. ΠαπαδοπουλΟΣ-Κεραμευς, Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. 4, 
Πετρούπολη 1899, σ. 417).

1. Βλ. Δ. Γ. Αποςτολοπουλος, Ανάγλυφα μιάς τέχνης νομικής..., pas
sim- γιά τήν συμβολή τοϋ Ίέρακος βλ. κυρίως τό έκτο κεφάλαιο «Ή τεχνι
κή τής συναγωγής», σ. 77-86.

2. Βλ. Γ. Κ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, Βιβλιοθήκες στήν Κωνσταντινούπολη τοϋ Κ 
αιώνα (Κωό. Vind. hist. gr. 98), Θεσσαλονίκη 1983, σ. 271-310, όπου καί ή 
σχετική βιβλιογραφία.
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τηρούσαν «όσπίτια ολίγα»1. Προφανώς άπό πληροφορίες τοΰ Ζυγο
μαλά προέρχονται καί δσα έγραφε ό Μαρτίνος Κρούσως στο δωδέ
κατο βιβλίο των Annalium Suevicorum: «Κωνσταντίνος Παλαιολό- 
γος καί ό τούτου άδελφός ’Ιωάννης, έκ βασιλικού οίκου, είναι έμπο
ροι, έχουσι συζύγους καί τέκνα, οίκοΰσι δύο χωριστά παλάτια1 2». Γιά 
τά άλλα δύο πρόσωπα, «τον άρχοντα κύρ Μωζάλον τόν τοΰ Γαβρά» 
καί τόν «κύρ Καρατζάν» τόν «άπό τών Καραμανιωτών», ή παρουσία 
τους στην έπιτροπή φαίνεται πώς είναι ή άρχαιότερη μνεία πού δια
θέτουμε. Γνωρίζουμε πώς μία εικοσαετία άργότερα κάποιος Γαβράς 
κατείχε τό όφφίκιο τοΰ μ. σκευοφύλακος. Όσον άφορά τόν «άπό 
τών Καραμανιωτών τόν κύρ Καρατζάν», ό Γεδεών εικάζει ότι πρέπει 
νά καταγόταν «έκ Καππαδοκίας ή Ίκονίου» καί νά κατοικούσε στή 
συνοικία Ψαμμάθια τής Κωνσταντινούπολης πού τότε λεγόταν Κα- 
ραμανία3.

1. Ή επιστολή άπευθυνόταν στον Μαρτίνο Κρούσιο καί έχει δημοσι
ευτεί στην Tiircograecia..., ο. 74-98· τό χωρίο στή ο. 91. Τήν πηγή αυτή φαί
νεται πώς δέν γνωρίζει ό Peter Mallat, ό όποιος στο 14ο Διεθνές Βυζα- 
ντινολογικό Συνέδριο (Βιέννη 1981) παρουσίασε ανακοίνωση μέ τόν τίτλο 
«Die Palaiologen nach 1453», Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 
32.6 (1982), 9-18.

2. Κατά τή νεοελληνική άπόδοση τοΰ Περ. Γ. Ζερλεντη, Σημειώματα 
περί Ελλήνων έκ τών Μαρτίνον Κρονσίου Σουηκικών Χρονικών, Έρμού- 
πολη 1922,17. Τό έργο τοΰ Κρουσίου δημοσιεύτηκε στήν Φραγκφούρτη τό 
1596 (βλ. τήν πλήρη αναγραφή τοΰ τίτλου στό Περ. Γ. Ζερλεντης, δ.π., ο. 3 
σημ. 1). "Ισως άπό παραδρομή, ό Κρούσιος ονομάζει ’Ιωάννη τόν μνημο
νευόμενο άπό τόν Ζυγομαλά αδελφό τοΰ Κωνσταντίνου Μανουήλ.

3. Μ. Γεδεων, «Οικονομικά τής Μεγάλης ’Εκκλησίας άπό τής Άλώσεως 
μέχρι τοΰ ΙΗ' αίώνος», Οικονομική Έπιθεώρησις 5 (1877-78), 556 καί Ιστο
ρία τών τοϋ Χριστοϋ πενήτων, 1453-1913, ’Αθήνα 1939, ο. 91. Ό Ν. Iorga, 
Byzance après Byzance, Βουκουρέστι 1971, στό Ευρετήριο δέχεται δτι ό 
Μωζάλος τοΰ Γαβρά ήταν γιος τοΰ Μιχαήλ καί πώς τό μικρό όνομα τοΰ 
Καρατζά ήταν Κωνσταντίνος, χωρίς βεβαίως νά προκύπτει ή πηγή τής πλη
ροφορίας.



Ill

Άπογραφή των ιερών σκευών επί Ίωάσαφ Β'

’Απρίλιος 7072, ίνδ. 7 
(1564)

Περίληψη: Άπογράφονται μέ τρόπο αναλυτικό τά σκεύη πού 
βρέθηκαν στο Σκευοφυλάκιο τοϋ Πατριαρχείου καί καταγράφο
νται στο κατάστιχο πού εγκαινιάζεται. Πριν καταγράφει κάθε 
σκεύος ζυγίστηκε ενώπιον τού πατριάρχη καί τής έπιτροπής καί 
πλάι στην περιγραφή του σημειώθηκε τό βάρος του —πλήν των 
δύο τελευταίων, γιά τά όποια σημειώνεται στό προτελευταίο ή 
άξια του σέ φλωριά καί στό τελευταίο ή ποσότητα. Τά σκεύη παρα
δόθηκαν μετά τήν καταγραφή στον μ. σκευοφύλακα τού Πατριαρ
χείου Κωνσταντίνο Βαρίνο.

Παράδοση: Κώδικας Α' Οικουμενικού Πατριαρχείου, σ. 16 (φ. γν).

f Ταϋτα εΐσίν τά Ιερά σκεύη τής καθολικής μεγάλης Εκκλησίας, 
άτι να εύρέθησαν εν ταϊς ήμέραις τοϋ παναγιωτάτον ημών τοϋ οικου
μενικού π(ατ)ριάρχον κυρ Ίωάσαφ Ι2καί εζυγοστατήθησαν ενώπιον 
αντοϋ υπό των έπιτρόπων τής μεγάλης Εκκλησίας, και παρεδό- 
θησαν τω τιμιωτάτφ μεγάλω σκευοφνλακι κυρ Κωνσταντίνφ Βαρί- 
νω I3 τονπίκλην, εν ετει ζνοβν μην'ι άπριλλίω, ίνδ(ικτιών)ος ζκ : I

I4 »ποτήριον άργυροδιάχρυσον, [[δραμίων χ]] {ξ}
[[έξακοσίων]] <έξακοσίων> εξήκοντα - δραμίων χξ
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15 »κρατητήρ άργυροόιάχρνσος δρα<μίων>
τετρακοσίων εξήκοντα - òραμιών

16 »έτερος κρατητήρ πεντακοσίων δέκα - δραμίων
17 »έτερον ποτήριον άργυροδιάχρνσον

διακοσίων έβδομηκονταεπτά - δραμίων
18 »ετερον ποτήριον εκατόν πεντήκοντα - δραμίων
19 »ετερον ποτήριον εκατόν όγδοηκονταπέντε - δραμίων
110 »ετερον ποτήριον εκατόν όγδοηκονταοκτώ - δραμίων
111 »ετερον ποτήριον έκατόν δεκαπέντε - δραμίων
112 »ετερον ποτήριον τριακοοίων έξηκονταπέντε - δραμίων
113 »έτερον ποτήριον διακοσίων είκοσιπέντε - δραμίων
114 »έτερον ποτήριον
115 »έτερον ποτήριον έκατόν είκοσιπέντε - δραμίων
116 »θνμιατήριον άργυροδιάχρνσον έννεακοσίων - δραμίων
117 »έτερον θνμιατήριον τριακοοίων είκοσι - δραμίων
118 »έτερον θνμιατήριον τριακοοίων έβδομήκοντα - δραμίων
119 »κατζίν άργνροϋν έκατόν εννενηκονταπέντε - δραμίων
120 »παναγιάριν άργνροϋν έκατόν εξήκοντα - δραμίων
121 »δίσκος άργυροόιάχρνσος

τετρακοσίων έβδομήκοντα - δραμίων
122 »άστέρες τέσσαρες έκατόν έννενήκοντα - δραμίων
123 »πόλοι τρεις άργνροδιάχρυσοι των στιχαρίων

έκατόν είκοσι - δραμίων
124 »ριπίδια τέσσαρα, ών το μεν εν

έξακοσίων είκοσι - δραμίων
125 »το δε έτερον πεντ ακοσίων είκοσιπέντε - δραμίων
126 »το δε έτερον έξακοσίων είκοσι - δραμίων
127 »το δε έτερον τετρακοσίων όγδοήκοντα - δραμίων
128 »άστέρες τρεις μετά άργνροϋ χολιαρίον

πεντηκονταοκτώ - δραμίων
129 »θνμιατήριον άργνροϋν διακοσίων είκοσι - δραμίων

νξ
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130 »σταυρός άργυρός· δεκανικιού όστείνον μετά κόμπων αργυρών
εγκόλπιον άργυροϋν καί μήτρα μετά λίθων καί μαργάρων

131 »τα αγία πάθη· ή κάρα τοϋ άγιον Λαζάρου· λείψανον τοϋ άγιον 
Σπυρίδονος μετά θήκης άργνράς- εναγγέλια εν δέκα, I32 έξ ών 
τέσσαρα μόνα είσίν έγκεκοσμημένα, τα <5’ άλλα ον

133 »δεκανίκιον άργνροϋν - δραμίων φ'
134 »έγκόλπιον μαλαγματηροϋν μετά λίθων καί

μαργάρων, τιμής δν - φλωρίων μ
135 »εικόνες άργνραι C

5, 6 κρατητήρ: lege κρατήρ II 28 χολιαρίου: lege κοχλιαρίου II 30 μήτρα: lege 

μίτρα II 31 Σπυρίδονος: lege Σπυρίδωνος

Χρονολόγηση: Στο κείμενο σημειώνεται τό ίδιο έτος μέ τήν 
προηγούμενη έγγραφή, από κτίσεως κόσμου έτος 7072, δηλαδή τό 
1564. Ό μήνας πού άναφέρεται είναι ό ’Απρίλιος καί ή σημειούμε- 
νη έβδομη ίνδικτιώνα ταιριάζει μέ τήν πιο πάνω χρονολογία. Κατά 
συνέπεια, ή άπογραφή έγινε τρεις περίπου μήνες μετά τήν καθιέ
ρωση τοϋ «Κατάστιχου».

Σ χ ό λ ι α : 1 (στ. 1) Ταϋτα είσίν τά ιερά σκεύη.— Πρόκειται ουσια
στικά γιά πρωτόκολλο παράδοσης καί παραλαβής των άντικειμέ- 
νων πού βρέθηκαν στο Σκευοφυλάκιο τοϋ Πατριαρχείου τήν 
έποχή πού έγκαινιάζεται ό Κώδικας αφιερωμάτων. Γίνεται άπο
γραφή τών ύπαρχόντων, γιά νά ακολουθήσει ή καταγραφή των 
νέων αφιερωμάτων καί δωρεών.

2 (στ. 2) έζνγοστατήθησαν ενώπιον αντοϋ... καί παρεδόθησαν 
τώ... Κωνσταντίνω Βαρίνω.— Ή παρουσία τοϋ πατριάρχη στή 
διαδικασία ζυγοστάθμισης τών ιερών σκευών άναδεικνύει τή βού
ληση τοϋ Ίωάσαφ νά τηρηθεί μέ σχολαστικότητα ή άψογη διαδι
κασία. Δέν γνωρίζουμε προγενέστερη πηγή στήν όποια νά μνημο
νεύεται ό Κωνσταντίνος Βαρίνος ώς μ. σκευοφύλαξ1. Προφανώς

1. Ό Μανουήλ Γεδεών κάνει μνεία τοϋ άξιωματοΰχου αύτοϋ τής Μ. 
Εκκλησίας χρησιμοποιώντας όμως ώς πηγή, σέ όλες τις άναφορές του,
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πρόκειται γιά τό ϊδιο πρόσωπο πού τό 1575 έχει γίνει μ. σακελλά- 
ριος. Τήν τελευταία αυτή πληροφορία την αντλούμε άπό την κατα
γραφή τής βιβλιοθήκης του, πού έγινε τή χρονολογία αυτή. Ή 
καταγραφή σώζεται στο χφ. Vind. hist. gr. 98, φ. 8ν: «Ταΰτά είσι τά 
βιβλία τού εντιμότατου καί θεοσεβεστάτου παπά κυροΰ Κωνστα
ντίνου τού Βαρήνου καί μεγάλου σακελλαρίου τής Μεγάλης Εκ
κλησίας»1.

3 (στ. 4-30).— Καταγράφονται τά λειτουργικά σκεύη, τά άμφια, 
οί εικόνες καί ο,τι άλλο βρισκόταν στο Σκευοφυλάκιο τού Πα
τριαρχείου. Στον κατάλογο σημειώνονται δέκα άργυρεπίχρυσα πο
τήρια πού τό βάρος τους κυμαινόταν άπό 125 ως 660 δράμια καί 
δύο κρατήρες, ένα μεγάλο άργυρεπίχρυσο θυμιατήρι βάρους 900 
δραμίων καί άλλα τρία μικρότερα· ένα καντζί, ένας ασημένιος δί
σκος μέ έπιχρυσώσεις, επτά άστέρες καί ένα κοχλιάριο θείας λει
τουργίας* 1 2 καθώς καί ένα παναγιάριο (σκεύος γιά τή ύψωση τού λε
γάμενου «άρτου τής Παναγίας»). ’Ακόμα, τέσσερα ριπίδια, τρεις 
άργυρεπίχρυσοι πόλοι, ένας άσημένιος σταυρός, ένα εγκόλπιο, ένα 
κοκάλινο δεκανίκι μέ άσημένιους κόμπους- καί τέλος, μία μίτρα 
διακοσμημένη μέ ήμιπολύτιμους λίθους καί μαργάρους (σεντέφια).

4 (στ. 31) τά άγια πάθη.— Τό γεγονός δτι ή άόριστη αυτή διατύ
πωση μνημονεύεται σέ μιά ενότητα πού περιλαμβάνει λείψανα άγιων 
δηλώνει δτι δέν πρόκειται γιά κάποια εικόνα ή γιά έπιτάφιο έμπνευ- 
σμένα άπό τά άγια πάθη, άλλά ίσως γιά σταυροθήκη πού περιείχε 
κάποιο λείψανο άπό τά πάθη τού Χριστού, πιθανώς τίμιο ξύλο3.

αυτόν τόν κώδικα («Κώδηξ άφιερωμάτων καί δωρεών εις τον πατριαρ
χικόν ναόν», ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια 4 (1883- 1884), 584· Ο Ιδιος, Χρο
νικά τοϋ πατριαρχικού οίκον..., σ. 149).

1. Γ. Κ. Παπάζογλου, Βιβλιοθήκες..., ο. 65 καί 117 έπ. Τά σχετικά μέ τό 
χρόνο σύνταξης τού καταλόγου: σ. 70 έπ.

2. Βλ. τήν ειδική μελέτη τοϋ Robert F. Taft, «Byzantine Communion Spoons. 
A Review of the Evidence», Dumbarton Oaks Papers 50 (1996), 209-238.

3. Βλ. A. Frolow, Les reliquaires de la Vraie Croix, Παρίσι 1965, σ. 167· πβ. 
καί Παναγιώτης Βοκοτοπουλος, Βυζαντινές εικόνες, ’Αθήνα [1995], σ. 20.
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5 (στ. 34) έγκόλπιον μαλαγματηροϋν.— ’Από τον όρο «μάλαγ
μα» μέ άφομοίωση τοϋ γμ σέ μμ καί μέ απλοποίηση του διπλού 
συμφώνου προήλθε ή λέξη μάλαμα. Έπρόκειτο λοιπόν γιά χρυσό 
έγκόλπιο.

6 (στ. 35) εικόνες άργυραϊ.— Μέ τη διατύπωση δεν πρέπει νά 
δηλώνονται εικόνες πού φέρουν αργυρή επένδυση1 —σέ τέτοια 
περίπτωση ό άριθμός των εξι μοιάζει έξαιρετικά μικρός γιά τό 
Πατριαρχείο. Πρόκειται πιθανότατα γιά εικόνες άσημένιες, θαυ
μάσια δείγματα τών οποίων βρίσκονται σήμερα στή Βενετία, ανά
μεσα στά ιερά σκεύη πού πήραν άπό τήν Κωνσταντινούπολη καί 
τήν Αγία Σοφία οί Σταυροφόροι μετά τήν πρώτη «άλωση» τοϋ 
1204. Πρόσφατα τό Μουσείο Μπενάκη απέκτησε μιά άσημένια 
εικόνα τοϋ Εύαγγελισμοϋ πού χρονολογείται στά τέλη τοϋ 12ου 
αιώνα1 2.

Ας σημειωθεί πώς, άπό τήν καταγραφή πού έκανε ό Γεώργιος 
Σωτηρίου πριν άπό τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, κανένα άπό τά 
περιγραφόμενα έδώ κειμήλια, άμφια καί εικόνες δέν σωζόταν 
πλέον στο πατριαρχικό Σκευοφυλάκιο3.

1. Γιά τήν ιδιαίτερη αυτή τέχνη βλ. τή μελέτη τοϋ A. Grabar, Les révête
ments en or et en argent des icônes byzantines du moyen âge, Βενετία 1975.

2. Βλ. Anastasia Drandaki, «A silver icon with the Annunciation from 
the Benaki Museum», ανακοίνωση στο XXe Congrès International des Études 
Byzantines. Pré-actes III. Communications Libres, Παρίσι 2001, σ. 414.

3. Γεώργιος A. Σωτήριου, Κειμήλια τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου. 
Πατριαρχικός ναός καί σκευοφυλάκων, Αθήνα 1938. Στο ίδιο συμπέρα
σμα οδηγούν καί νεότερα δημοσιεύματα πού άναφέρονται στο πατριαρ
χικό Σκευοφυλάκιο- βλ. γιά παράδειγμα, Αθ. Παλιουρας, «Ό πατριαρ
χικός ναός καί οικος», Τό Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ή Μεγάλη τοϋ Χρι
στού Εκκλησία, Αθήνα 1989, σ. 87 έπ.: Οί εικόνες, τά «θησαυρίσματα» τοϋ 
Πατριαρχείου- σ. 110 έπ.: Κειμήλια Πατριαρχικού Σκευοφυλακίου.





IV

Καταγραφή δωρεών 
πατριάρχων καί λαϊκών

«άφιέρωσεν» (στ. 3 και άλλου) 
«άφιερώθησαν» (στ. 11)

7072 ίνδ. 7-22 Ίαν. 7073 
(1564-1565)

Περίληψη: Καταγράφονται άναλυτικά τά σκεύη πού αφιέρω
σαν στο ναό τής Παμμακάριστου διάφοροι πιστοί. Άναφέρεται τό 
όνομα τού δωρητή, ό χρόνος πού έγινε ή δωρεά καί πλάι σέ κάθε 
σκεύος σημειώνεται τό βάρος του. Σέ τρεις περιπτώσεις δωρεών 
καταγράφεται ή περαιτέρω τύχη των δωρηθέντων.

Παράδοση: Κώδικας Α' Οικουμενικού Πατριαρχείου, σ. 4 (φ. δν).

Σημειώματα: Στο δεξί περιθώριο, κατά μήκος τού σπόγγου 
πού συρράπτει τά τετράδια μεταξύ τους, υπάρχει γραμμένο σέ δύο 
αράδες άπό τό χέρι τού δεύτερου γραφέα τού Κώδικα τό άκόλου- 
θο σημείωμα, πού διευκρινίζει ότιτά έπόμενα δύο φύλλα δέν άφαι- 
ρέθηκαν μέ δόλιο τρόπο άλλά κόπηκαν προκειμένου νά άντιγρα- 
φούν ξανά τά κείμενά τους καθαρά:

\\ f Γινώσκηται έκαστος τών τής εκκλησίας, δτι τά άντικρν δύο 
ταϋτα τών φύλλων τοϋ κατάστιχου ον δόλφ τινι καί κρυφά εκό- 
πησαν, άλλά παρρησία, καί ϊνα καλώς γραφώσι τά έν αντοις καί 
ενθετηθώσι. I2 Είσί δε τά εν τοΐς φύλλοις εκείνοις γεγραμμένα, 
απερ φαίνονται άντικρν σεσημειωμένα:- //

"Ενα τρίτο μεταγενέστερο χέρι έχει σημειώσει στο άριστερό πε
ριθώριο τή χρονολογία άπό Χριστού γεννήσεως: 1562,1563.
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f Σεντούκιον τής μεγάλης Εκκλησίας ευρισκόμενον εντός τοϋ 
σκενοφνλακείον, οφειλή φλωρία χίλια προσηλωθέντα υπό τοϋ πανα- 
γιωτάτον π(ατ)ριάρχον κυρ Ίωάσαφ τή μεγάλη I2 Εκκλησία, τφ σεβα- 
σμίφ ναφ τής Παμμακάριστου Θ(εοτό)κου, εν ετει ,ζνοβν μηνί ίανου- 
αρίφ, ίνό(ικτιών)ος ζκ [[άτινα γίνονται ,α]] [[φλωρία]] \ασπρα/ ,ξ.

I3 »εν ετει ,ζνοβν, ίνδ(ικτιών)ος ζκ, άφιέρωσε τφ 
αύτφ πανσέπτφ ναφ Ζωή τοϋ Κωνσταντίνου 
καί Ειρήνη τοϋ Γεωργίου ποτήριον άργυροδιά- 
χρυσον δραμίων τρια\4κοσίων δεκαπέντε _ <5ραμιών τιε

I5 »έτερον ποτήριον άργυροδιάχρυσον άφιερώθη 
τή μεγάλη Εκκλησία υπό τής κνράς ’Ροξάν- 
δρας, γυναικός ’Αλεξάνδρου βοεβόδα πάσης 
Μογ\6δοβλαχίας έν ετει τφ αύτφ, έκατόν έν- 
νενήκοντα πέντε - δραμίων ρ$έ

I7 »έτι δε άφιέρωσεν ό δεσπότης ήμών π(ατ)ριάρ- 
χης κυρ Ίωάσαφ κατά τό αυτόν έτος τή με
γάλη Εκκλησία διβάμπουλον άργυροϋν έννε- 
ακοσίων Is πέντε - δραμίων ^ε

\\ φ προσέθετο δράμια διακόσια ό I παναγιώτατος π(ατ)ριάρχης 
κυρ Ιερεμίας:-//

I9 »καί λεκάνην άργυράν άφιέρωσεν ό αυτός
π(ατ)ριάρχης χιλίων όγδοήκοντα -δραμίων ,απ!

110 »προς δε τούτοις καί μανουάλια άργνρά δύο
χιλίων τετρακοσίων είκοσι - δραμίων ,αυκ

111 »εν δε τοϊς χρόνοις τής π(ατ)ριαρχείας αύτοϋ παρά των χριστια
νών άφιερώθησαν ταϋτα:

112 »ποτήριον άργυροϋν έκατόν πεντήκοντα - δραμίων ρν
113 »έτερον ποτήριον άργυροϋν έκατόν έβδομήκο-

ντα δύο - δραμίων ροβ’
114 »θυμιατήριον άργυροϋν τριακοσίων όγδοήκο

ντα πέντε - δραμίων τπε
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I15 »ή τοϋ Χ(ριστο)ϋ μεγάλη Εκκλησία έξ ιδίων 
δοϋσα ψλωρία είκοσι τω πρώην π(ατ)ριάρχη 
κυρ Ίωάσαφ I16 έλαβε τά ριπίδια τοϋ άγιου 
Προδρόμου τοϋ εν τη Πέτρα, όντα - δραμίων ,acf

117 »κιβώτιον άργνροϋν πάνν ώραιον, παρά τοϋ
αύθέντου πάσης Μογδοβλαχίας κυρ Αλεξάν
δρου άφιερωθέν - δραμίων ψπε

118 »εν έτει ίξΨογν μηνί ίανουαρίω κβ', ό εύγενέ-
στατος έν άρχουσι κυρ Μιχαήλ ό Καντακου- 
ζηνός άφιέρωσε τή καθολική I19 μεγάλη Εκ
κλησία τής Παμμακάριστου άργυροϋν πετει
νόν, δν πάλιν έλαβεν όπισθεν - δραμίων φν

120 »τω αύτω μηνί παρέλαβεν ή καθολική μεγάλη 
Εκκλησία παρά των χειρών τοϋ πρώην π(ατ)ρι-
άρχου κυρ Ίωάσαφ - φλωρία ο'\\φλωρία ακ άσπρα ,ιγσ//

121 »έν έτει τω αύτω, καί μηνί μαρτίω \ήμέρα βΖ παρέλαβεν ή μεγά
λη Εκκλησία τής Παμμακάριστου εκ των χειρών τοϋ πρώην 
π(ατ)ριάρχου κυρ Ίωάσαφ:

122 »καυκίον άργυροϋν, δπερ άφιερώθη παρά τής
Μονομαχίνας, τής γυναικός Ίωάννου τοϋ πα-
ζάρμπαση - δραμίων ρι

123 »έν έτει τω αύτω, μηνί μαρτίω ιδ'ημέρα τετράδη, παρέλαβεν ή με
γάλη Εκκλησία έπί τής πατριαρχείας τοϋ παναγιωτάτου ημών 
π(ατ)ριάρχου κυρ Μ(ητ)ρο\2Λφάνους έκ τών χειρών τοϋ πρώην 
π(ατ)ριάρχου κυρ Ίωάσαφ είδη τρία άργυρά, ατινα προ χρό
νων άφιερωμένα ήσαν προς τήν μεγάλην I25 Εκκλησίαν παρά 
τοϋ ένδοξοτάτου αύθέντου βοεβόδα Μογδοβλαχίας κυρ Αλε
ξάνδρου καί διά τής αύτοϋ γραφής, ήν προς τούς \26 άρχιερεΐς 
έπεμφεν, άνεκαλύφθησαν καί έζητήθησαν παρά τοϋ δηλωθέ- 
ντος Ίωάσαφ, έξ ών πρώτον μεν έστίν:

I27 ποτήριον εν άργυροδιάχρυσον
- όγδοηκονταπέντε δραμίων πε
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128 καί κοϋπαν μίαν άργνροδιάχρυσον
- όγδοηκονταεπτά δ ραμιών πζ'

129 καί ταλέριν άργνροϋν
- εκατόν όγδοηκονταπέντε δραμίων ρπέ

130 διά δε το συν τούτοις άφιερωθεν τειρίον, δπερ παρ’ αύτοϋ έπω-
λήθη άνερωτήτως, παρέλαβεν ή Εκκλησία I31 έξ αύτοϋ τοϋ 
Ίωάσαφ - είκοσι [[φλωρία κ']] \\φλωρία κ'- άσπρα ,ασ//

I32 Τη αυτή ήμερα παρέλαβεν ή Εκκλησία παρά τοϋ πρώην π(ατ)ρι- 

άρχον κυρ Ιωάσαφ, ενεκεν των τεσσαρακονταεπτά χιλιάδων I33 

άσπρων, ών ώμολόγησεν οίκείοις χείλεσιν έναπολειφθήναι έκ των 

άσπρων τής 'Ρωσίας, καί χιλίων άσπρων τοϋ πωληθέντος εν τω I34 

Δ ιπλοκιονίφ άμπελώνος τής μεγάλης Εκκλησίας άσπρα χιλιάδες 
τριακονταέξ.

I35 Μετά δε χρόνων τινών παραδρομήν ό αυτός εύγενέστατος αρ
χών κυρ Μιχαήλ ό Καντακονζηνός άναλαβών τον πετεινόν, δν 
προέφθασε I36 καί άφιέρωσεν, άντί τούτου έδωκε σκεύη άργυρό 
τινά, ών πρώτον υπάρχει δίσκος άργυρός, ποτήρια δύο άργυρό 
I37 καί τεφίον εν \δραμιών κηΖ ά ποσούμενα γίνονται δράμια *

138 Τω αύτω χρόνω άφιέρωσε καί ό παναγιώτατος 
ήμών δεσπότης καί π(ατ)ριάρχης κυρ Μ(ητ)ρο-
φάνης τή μεγάλη Εκκλησία ποτήριον - δραμίων 70

139 καί εν τειρίον, δ έκόμισεν άπό τής Μπογδανίας
καί μαστραπάς εις - δραμίων *

\\ δπερ ελαβεν ό δεσπότης I... τοϋ κατασκευασθήναι Iκατζίον. Συν 
τούτω I [σεντού]κια δύο, ών τό μεν εν..., τό δ’ ετερον // I II

I οφειλή: όφείλει[ί\ Γ-Ε I προσηλωθέντα: πρωσηλωθέντα Γ-Ε I π(ατ)ριάρχου: om 

Γ-Ε II 2 σεβασμίφ ναφ: σεβασμίφ τούτψ ναφ Γ-Ε I τής Παμμακάριστου Θ(εοτό)κον: 
ογπΓ-Ε I [[ατινα γίνονται ,α]] [[φλωρία]] \ασπρα/,ξ: om Γ-Ε II 3-4 τριακοσίων: έξα- 
κοσίωνΤ-Ε II 5 (καί 17 καί 25) Μογδοβλαχίας: lege Μολδοβλαχίας- Μολδοβλαχίας 

Γ-Ε II \0 χιλίων:χιλιάδων Γ-Ε II 14 τριακοσίων: εξακοσίων Γ-Ε II 15 κΰρ:κνρίφ Γ-Ε
II 18 ίανουαρίφ: Ιανουάριου Γ-Ε II 19 τής Παμμακάριστου: om Γ-Ε I όπισθεν: όπίσω
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Γ-Ε II 21 ήμέρρ β': ημέρα δευτέρρ Γ-Ε I τής Παμμακάριστου: om Γ-Ε II 25 κυρ: om 

Γ-Ε II 29 ταλέριν: τελέριν Γ-Ε II 33 έναπολειφθήνασ έναπολειφθέντων Γ-Ε II 35 κυρ: 
κύριος Γ-Ε II 36 αργυρά τινά: τινά άργνρα Γ-Ε II 37 \<5ραμιών κηΊ : om Γ-Ε II 39 

τεψίον: ταιρίον Γ-Ε II \\δπερ ελαβεν ό δεσπότης... τοϋ κατασκευασθήναι κατζίον. Σύν 
τούτφ [σεντον]κια δυο, ών το μεν εν..., τό δ’ έτερον/l : om Γ-Ε.

Ό Γεδεών στην έκδοσή του ακολούθησε τήν άρχή νά μή σημειώνει τό βάρος τών 

σκευών ολογράφως καί σέ στήλη. Τις διαφορές πού προκύπτουν δέν τις καταχω

ρίσαμε στο κριτικό υπόμνημα.

Χρονολόγηση: Τό κύριο σώμα τών καταχωρίσεων χρονολο
γείται στά έτη 1564 καί 1565, άπό τήν καταχώριση τής δωρεάς τών
1.000 φλωρίων του Ίωάσαφ Β' ως καί τήν καταγραφή τών δωρεών 
τοϋ διαδόχου του, τοϋ Μητροφάνη Γ. Υπάρχουν ώστόσο δύο του
λάχιστον μεταγενέστερες καταγραφές: ή μία μνημονεύει δωρεά 
τοϋ πατριάρχη Ιερεμία Β' (στ. 8) —άρα terminus post quem είναι 
ή 5η Μαΐου τοϋ 1572, άρχή τής πρώτης πατριαρχίας του—, καί ή 
δεύτερη άπομνημονεύει (στ. 35 έπ.) τό γεγονός, ότι ό αρχών Μι
χαήλ Καντακουζηνός άντάλλαξε ένα άφιέρωμα πού είχε δώσει τό 
1565 μέ κάποια άλλα άντικείμενα —άρα terminus ante quem ό χρό
νος τοϋ άπαγχονισμοϋ τοϋ δωρητή, τό 1575.

Σ χ ό λ ι α: 1 (στ. 1) Σεντούκιον... οφειλή φλωρία χίλια προσηλωθέ- 
ντα υπό... κυρ Ίωάσαφ.— Σύμφωνα μέ όσα άναφέρονται καί στά 
δύο προηγούμενα κείμενα πού έκδόθηκαν επί Ίωάσαφ, ό πατριάρ
χης έκανε μιά δωρεά 1.000 φλωρίων προς τή μονή τής Παμμακάρι
στου, δηλαδή προς τό Πατριαρχείο. Κατά συνέπεια, ή καταγραφή 
πού θά άνέμενε κανείς θά ήταν «Σεντούκιον εντός τοϋ όποιου 
φυλάσσονται τά 1.000 φλωρία» πού δώρισε ό πατριάρχης. Ό όρος 
όμως «οφειλή» δηλώνει προφανώς τό δανεισμό τοϋ Μητροφάνη 
(βλ. σ. 168). Γιά ένα άλλο «σεντούκιον», μέ διαφορετικό περιεχόμε
νο, πληροφορούμαστε άπό μιά πηγή τοϋ 1566/7-1588: «... καί είναι 
καί είς άλλο σεντούκη ξύλινον άλλων πολλών άγιων λείψανα...»1. 1

1. Βλ. Peter Schreiner, «Eine unbekannte Beschreibung der Pamma- 
karistoskirche...» 217-248· τό χωρίο στή σ. 222, στ. 43-44.
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2 (στ. 3-4) Ζωή τοϋ Κωνσταντίνον καί Ειρήνη τοϋ Γεωργίου.— 
Τά ονόματα Κωνσταντίνος καί Γεώργιος είναι πατρώνυμα, διότι 
αν έπρόκειτο γιά ονόματα συζύγων, θά δηλωνόταν ρητά —όπως 
γίνεται πιο κάτω, στό κείμενο. Προφανώς τά πατρώνυμα άρκοΰ- 
σαν, τήν έποχή πού καταγράφεται ή δωρεά, γιά νά άποκαλύψουν 
την ταυτότητα τών δωρητριών, σήμερα όμως δέν άρκοΰν γιά νά τις 
άναγνωρίσουμε. Πρόκειται πάντως γιά δωρεά πού έκαναν τό έτος 
7072, μετά τόν Ιανουάριο τοϋ 1564.

3 (στ. 5-6) υπό τής κνράς 'Ροξάνδρας, γυναικός Αλεξάνδρου 
βοεβόδα πάσης Μολδοβλαχίας.— ’Αντίθετα, τά στοιχεία πού δίνο
νται εδώ άρκοΰν γιά νά άποκαλύψουν τό πρόσωπο πού τό 1564 
αφιέρωσε ένα «ποτήριον άργυροδιάχρυσον»: πρόκειται γιά τή σύ
ζυγο τοϋ βοεβόδα Alexandru Läpu§neanu, ό όποιος δώρισε, καί ε
κείνος, τήν ίδια έποχή κάποια άσημένια άντικείμενα. (Περισσότε
ρα στοιχεία γιά τούς δύο αυτούς δωρητές βλ. πιό κάτω τό σχόλιο 9.)

4 (στ. 8) ω προσέθετο... ό παναγιώτατος π(ατ)ριάρχης κυρ Ιερε
μίας.— Μετά τόν ’Ιανουάριο τοϋ 1564 καί πιθανότατα πριν άπό τόν 
Σεπτέμβριο τοΰ ίδιου έτους ό Ίωάσαφ άφιέρωσε ένα «διβάμπουλον 
άργυροΰν έννεακοσίων πέντε δραμίων», στό όποιο άργότερα ό 
Ιερεμίας Β' προσέθεσε «δράμια διακόσια». Μόνον υποθέσεις μπο
ρούμε νά κάνουμε γιά τήν «προσθήκη» διακοσίων δραμίων στην ά- 
σημοστολισμένη πατριαρχική λαμπάδα- ίσως νά έπρόκειτο γιά πρό
σθετα διακοσμητικά στοιχεία. Ή καταγραφή στόν Κώδικα αφιερω
μάτων τής χειρονομίας αυτής τοϋ Ιερεμία έγινε μέ έμβόλιμο σημεί
ωμα, χωρίς νά γνωρίζουμε πότε άκριβώς —προφανώς μετά τήν 5η 
Μαΐου τοΰ 1572 πού ό Ιερεμίας έγινε πατριάρχης.

5 (στ. 9) άφιέρωσεν ό αυτός π(ατ)ριάρχης.— Ή άναφορά τοΰ 
ονόματος τοΰ 'Ιερεμία στόν προηγούμενο στίχο δέν πρέπει νά μάς 
παρασύρει στό συμπέρασμα, ότι «ό αύτός πατριάρχης» είναι ό 
Ιερεμίας. Ή καταχώριση έχει γίνει μέ τό χέρι τοΰ πρώτου γραφέα, 
πού καταχώριζε τις δωρεές καί τά αφιερώματα στόν Κώδικα τήν 
έποχή τοΰ Ίωάσαφ, καί σέ αυτόν άναφέρεται.

6 (στ.11) έν δε τοΐς χρόνοις τής π(ατ)ριαρχείας αντοϋ παρά τών
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χριστιανών άφιερώθησαν ταϋτα.— Καταγράφονται άναδρομικά 
τρία αφιερώματα χριστιανών πού έγιναν επί τής πατριαρχίας τού 
Ίωάσαφ καί πού δέν είχαν προφανώς κάπου άλλου καταγραφεΐ. ΟΙ 
έγγραφές αυτές φαίνεται πώς γίνονται στο μεταίχμιο, δηλαδή λίγο 
πριν ή λίγο μετά τήν καθαίρεσή του. Στήν άμέσως επόμενη έγγρα
φή, πού προφανώς γίνεται μετά τον Ιανουάριο τού 1565, ό Ίωάσαφ 
άποκαλεΐται «πρώην» (στ. 15), έχει δηλαδή πλέον καθαιρεθεΐ.

7 (στ. 18-19) ό εύγενέστατος εν αρχονσι κυρ Μιχαήλ ό Καντακον- 
ζηνός άφιέρωσε... άργνροϋν πετεινόν, δν πάλιν ελαβεν όπισθεν.— 
Σύμφωνα μέ τά χρονικά τής έποχής, ή άνοδος τού Μητροφάνη Γ στον 
πατριαρχικό θρόνο οφείλεται στή βοήθεια τού πανίσχυρου άκόμα 
τότε Μιχαήλ Καντακουζηνοΰ. Κατά συνέπεια, άπό τήν έμφάνιση τοϋ 
Καντακουζηνοϋ στόν Κώδικα άφιερωμάτων μπορούμε νά χρονολο
γήσουμε μέ μεγαλύτερη άκρίβεια τήν ήμερομηνία καθαίρεσης τοϋ 
Ίωάσαφ: κατά τον Κώδικα, τό άφιέρωμα τοϋ Καντακουζηνοΰ έγινε 
στις 22 Ιανουάριου τοϋ 1565, επομένως πριν άπό τήν ήμερομηνία 
αυτή πρέπει νά θεωρήσουμε οτι καθαιρέθηκε ό Ίωάσαφ. Στούς στ. 35 
έπ. καταγράφεται οτι ό δωρητής, ύστερα άπό κάποιο διάστημα, ζήτη
σε καί πήρε πίσω τόν «άργυροΰν πετεινόν» καί άντ’ αύτοϋ προσέφερε 
διάφορα άλλα σκεύη. Στον Κώδικα, στο σημείο τής έγγραφής τής 
άρχικής δωρεάς, σημειώνεται μέ νεότερη έγγραφή τό γεγονός, ώστε νά 
μήν άναζητηθεΐ τό συγκεκριμένο αυτό αντικείμενο. Έκτος καί αν 
μεσολάβησε κάποιος χρόνος άνάμεσα στήν ανάληψη τοϋ άφιερώμα- 
τος καί τήν κατάθεση έκείνων πού τό αντικατέστησαν, οπότε ήταν 
χρήσιμο νά υπάρχει ένα έγγραφο σημείωμα πού νά δηλώνει, στήν 
οικεία θέση, οτι τό άφιέρωμα δέν βρίσκεται άνάμεσα στά σκεύη τής 
Μεγάλης Εκκλησίας. Όσο γιά τόν δωρητή, τόν Ισχυρό άνδρα πού 
οδηγήθηκε στήν αγχόνη τόν Μάρτιο τοϋ 1578, βλ. τις πληροφορίες 
πού έχει συγκεντρώσει ό Γ. Παπάζογλου1.

1. Γ. Παπάζογλου, Βιβλιοθήκες..., σ. 327-329 καί Ο Ιδιος, «Le Michel 
Cantacuzène du Codex Mavrocordatianus et le possesseur homonyme du 
psautier de Harvard», Revue des Études Byzantines 46 (1988), 161-165. Στά 
όσα παραδίδουν οί ώς τώρα γνωστές πηγές γιά τόν Μιχαήλ Καντακουζηνό
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8 (στ. 22) άφιερώθη παρά τής Μονομαχίνας τής γυναικός Ιω
άν ν ου τοϋ παζάρμπαση.— Δέν μπορέσαμε να βρούμε κάποιο στοι
χείο γιά τή δωρήτρια αυτή μέ τό βυζαντινογενές όνομα, σύζυγο 
προφανώς χριστιανού (Ιωάννης), στον όποιο οι ’Οθωμανοί φαίνε
ται πώς είχαν άναθέσει καθήκοντα έπιτήρησης τής άγοράς (πα- 
ζάρμπασης).

9 (στ. 24-25) άφιερωμένα ήσαν... παρά τοϋ... βοεβόδα Μολδο
βλαχίας κυρ Αλεξάνδρου.— Πρόκειται γιά τον Alexandru Lä- 
puçneanu, ό όποιος ονομάστηκε βοεβόδας τόν ’Οκτώβριο τού 1563 
άλλά άνέλαβε τό θρόνο τής Μολδαβίας τόν Μάρτιο τού 1564. Τότε 
φαίνεται πώς αποφάσισε νά δωρίσει στήν Μ. ’Εκκλησία κάποια 
άσημένια άντικείμενα, τά όποια όμως δέν πήγαν στό πατριαρχικό 
Σκευοφυλάκιο, άφού δέν μνημονεύονται άνάμεσα στις κατα
γραφές τού Κώδικα. Μετά τήν καθαίρεση τού Ίωάσαφ τόν ’Ιανου
άριο τού 1565 καί πριν άκόμα άναλάβει ό Μητροφάνης, ό ’Αλέ
ξανδρος μέ επιστολή του προς τή σύνοδο έκανε γνωστή τή δωρεά 
του. Τώρα, τόν Μάρτιο τού ’ίδιου έτους, ό Ίωάσαφ υποχρεώνεται 
νά άποδώσει στήν Μ. ’Εκκλησία τά δωρηθέντα, πού περιγράφο- 
νται άναλυτικά: ένα άσημένιο έπίχρυσο ποτήρι, μία κούπα άπό τό 
ίδιο υλικό καί ένα άσημένιο ταλέρι, ένα καλαθόσχημο δηλαδή 
σκεύος. ’Ακόμα δίνει είκοσι φλωρία, τό αντίτιμο δηλαδή ενός άλ
λου δωρηθέντος αντικειμένου πού τό είχε ήδη πουλήσει χωρίς νά 
έχει τή σύμφωνη γνώμη τής έπιτροπής1.

πρέπει νά προστεθούν καί οσα στοιχεία προκύπτουν άπό τήν «Ιστορίαν... 
τών συμβάντων» τού Δημητρίου Ραμαδάνη, ένός ιστοριογράφου πού τό 
έργο του στήν αυθεντική του μορφή είχε μείνει στήν άφάνεια- βλ. Μάχη 
Παϊζη-Αποςτολοπουλου, «Δημήτριος Ραμαδάνης, “Ενας ιστοριογράφος 
τού 18ου αιώνα σέ άφάνεια», Ό Έρανιστής 20 (1995), σ. 20-35.

1. Ή εύποίία καί ή γενναιοδωρία τού ’Αλεξάνδρου καί τής γυναίκας του 
Ρωξάνδρας (βλ. σχόλιο 3) έκδηλώθηκαν ιδιαίτερα προς τό 'Άγιο ’Όρος, 
πολλές μονές τοϋ όποιου ευεργετήθηκαν πλουσιοπάροχα, δπως ή μονή 
Διονυσίου, Δοχειαρίου, Ζωγράφου, Καρακάλλου καί Σταυρονικήτα· βλ. 
Petre §. Nästurel, Le Mont Athos et les Roumains. Recherches sur leurs
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10 (στ. 32-34) παρέλαβεν ή Εκκλησία... άσπρα χιλιάδες τριάκο
ντα εξι.— Σχετικά μέ τήν προέλευση των χρημάτων αυτών βλ. όσα 
άναφέρονται στο πρώτο κεφάλαιο τοΰ τρίτου Μέρους.

11 (στ. 39) ο έκόμισεν [ό πατριάρχης] άπό τής Μπογδανίας.— 
Άναφέρεται προφανώς στο ταξίδι τοΰ Μητροφάνους στην Μολ
δαβία, ταξίδι πού έγινε γιά τήν οικονομική ένίσχυση τοΰ Πα
τριαρχείου προ τοΰ 1572, άφοΰ τότε μέ ένέργειες τοΰ άνθρώπου 
πού τον άνέβασε στον πατριαρχικό θρόνο, τοΰ Μιχαήλ Καντακου- 
ζηνοΰ, άπομακρύνθηκε άπό τό Πατριαρχείο. Ό μαστραπάς, τόν 
όποιο πρόσφερε ό Μητροφάνης, είναι δοχείο χωρητικότητας μίας 
ή δύο περίπου οκάδων πού χρησίμευε συνήθως γιά νερό ή κρασί.

relations du milieu du XlVe siècle à 1654, Ρώμη 1986, σ. 153-156,195-196, 
208, 221, 256. Τήν ίδια έποχή, τό 1569, ή Ρωξάνδρα αφιέρωσε ένα άργυρε- 
πίχρυσο θυμιατήρι στο παρεκκλήσι τοΰ Προδρόμου τής μονής Σινώ βλ. 
Γιωτα Οικονομακη-Παπαδοπουλου, «Εκκλησιαστική Μεταλλοτεχνία», 
Σινά. Οι θησαυροί τής 7. Μονής "Αγίας Λ ίκατερίνης, ’Αθήνα 1990, σ. 269 καί 
είκ. 14 στή σ. 288.





V

Δωρεές τοϋ 'Ιερεμία Β' προς τή Μ. Εκκλησία

Περίληψη: Ό πατριάρχης Ιερεμίας λίγο χρόνο άφοΰ άνέλαβε 
τό θρόνο τής Μ. Εκκλησίας θέλησε νά τήν συνδράμει όχι μόνο με 
λόγια άλλά, δίνοντας ό ίδιος τό παράδειγμα, προχώρησε σε έργα 
γιά τόν εύπρεπισμό της. Μολονότι τά έξοδα γιά τήν άνάρρησή του 
ήταν μεγάλα, ώς πρώτη χειρονομία άγόρασε έναντι τριάντα εξι 
χιλιάδων άσπρων, άπό δικά του χρήματα, τό σπίτι τοϋ ’Ιωάννη, τό 
όποιο ήταν επικίνδυνο νά προκαλέσει βλάβη στην πατριαρχική 
κατοικία, καί τό άφιέρωσε στη Μ. Εκκλησία. ’Ακόμα, άφιέρωσε 
διάφορα σκευή, τά όποια καταγράφονται καί πλάι σημειώνεται τό 
βάρος καθενός.

Παράδοση: Κώδικας Α' Οικουμενικού Πατριαρχείου, σ. 5 (φ. ζΓ).

f 'Ο παναγιώτατος ημών ανθέντης καί δεσπότης ό οίκουμε- 
νικός π(ατ)ριάρχης κυρ Ιερεμίας, ό νεάσει πάντως Θ(εο)ϋ τούς τής 
μεγάλης Εκκλησίας I2 άναδεξάμενος οϊακας καλώς καί ώς Θ(ε)ώ 
φίλον πολιτευόμενος, ον λόγοις ωετο μόνον άρήγειν αυτή πολλών 
χρηζούση I3 τών άναγκαίων καί άλλους άναπείθειν εις τό θεάρε
στου τούτο προτέρημα, άλΧ αυτός τους πάντας προφθάσας καί 
άάγαθόν έαυτόν υπόδειγμα προβαλλόμενος έργφ καταπείθει τούς 
φιλοχρήστους σπουδάζειν περί αυτών I5 καί πάντων τών άλλων

Σημείωμα
«άφιερώσατο» (στ. 8)

13 ’Απριλίου 7071 
(1573)
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προκρίνειν την περί την μεγάλην τον Θ(εο)ϋ Εκκλησίαν αγάπην, 
καί όλοψύχως εΙ6πιμελεϊσθαι τής ενπρεπείας αυτής. "Οθεν καί έτι 
εν ταΐς άρχαΐς ών καί πολλαϊς, ώς φιλεϊ, δαπάναις I7 βαρούμενος εν 
ετει ζνπαν, μηνί άπριλλίφ ιγν ημέρα δεύτερα, ταϋτα γνώμη φιλο- 
χρίστφ καί I8 φιλοθέφ άφιερώσατο. Πρώτον ήγόρασεν έ'ξ ιδίων 
χρημάτων το όσπή\9τιον τοϋ Ίωάν[νου] το πλησίον τοϋ Π(ατ)ριαρ- 
χείου κείμενον καί πολλήν άπειλοϋν βλάβην τή π(ατ)ριαρχική οι
κία, μετρή\ιοσας καί καταβαλλόμενος άσπρα χιλιάδας τριάκοντα 
προς ταΐς εξ, άμα δε τω άγοράσαι άφιέ\ηρωσεν αυτό τή μεγάλη 
τοϋ Θ(εο)ϋ Εκκλησία: - άσπρα χιλιάδας έξηκονταεξ
112 »’Έτιμαστραπ&ν άργνροϋν, - δραμίων ριζ
113 »κούπαν άργνράν, - δραμίων ρ..'
114 »ποτήρια άλλαμάνικα δυο κεχρνσωμένα, - δραμίων ρ$ζ'
115 »έτερον ποτήριον κεχρυσωμένον άλλαμάνικον,

- δραμίων ριθ'
116 »δίσκον άργνροϋν, - δραμίων σ..'
117 »γιμπρίκιον άργνροϋν, - δραμίων τν
118 »ώράριον άργνροϋν, - δραμίων φε
119 »δικανίκιον άργνροϋν, ον ή μεν κεφαλή δρα

μίων ρδ', το δ’ έτερον μέρος δραμίων τβ, - πάντα vjô'
120 »έτερος μαστραπάν άργνροϋν, - δραμίων ρ..'
121 »κατζίονμέγα τε καί πολυτελές, άργνροϋν - δραμίων ,ασ..'
122 »τρικέριον άργνροϋν νεωστί επινοηθέν παρ’

αντοϋ, - δραμίων *
123 »συν τού τω καί το δικέριον, άργνροϋν καί αυτό - δραμίων * I II

I κύρ: κύριος Χ-Α, Γ-Χ II 3 άλλους: αλλοις Χ-Α II 4 φιλοχρήστους: lege φιλο- 
χρίστους- φιλοχρίστους Χ-Α, Γ-Χ II 5 Θ(εο)ϋ: Χριστού Χ-Α, Γ-Χ II 6 ώς: οια Γ-Χ

II 7 βαρούμενος:βαρυνόμενος Γ-Χ I έν ετει ,ζνπαΨ: έν Ετει 7081 Γ-Χ I άπριλλίφ: 
άπριλίψ Χ-Α, Γ-Χ II 10 χιλιάδας: χιλιάδες Χ-Α, Γ-Χ II 11 Θ(εο)ϋ: Χριστού Γ-Χ

I άσπρα χιλιάδας έξηκονταεξ: om Χ-Α, Γ-Χ II 17 δραμίων τν': δράμ. τβ Χ-Α· 

δράμια 390 Γ-Χ II 19 πάντα vfô': πάντα δράμ. vjô' Χ-Α· πάντα δράμια 494 Γ-Χ

II 20 'έτερος: lege 'έτερον 'έτερον Χ-Α, Γ-Χ II 22 δραμίων: om Χ-Α, Γ-Χ II 23 αυτό:
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τούτο Χ-Α, Γ-Χ I δραμίων: om Χ-Α, Γ-Χ.
Ό Γεδεών στην έκδοσή του ακολούθησε τήν άρχή νά σημειώνει τό βάρος τών 

σκευών μέ τή λέξη δράμια και αραβικό αριθμό. Τις διαφορές πού προκύπτουν δέν 

τις καταχωρίσαμε στό κριτικό υπόμνημα.

Χρονολόγηση: Στό κείμενο σημειώνεται ή χρονολογία «έν 
έτει ,ζ^πα^, μηνί άπριλλίω ιγΌ ήμέρα δευτέρα», δηλαδή ή δωρεά 
έγινε στις 13 ’Απριλίου 1573, ήμέρα Δευτέρα. Τήν ϊδια ήμερομηνία, 
«άμα δέ τφ άγοράσαι», άφιέρωσε καί τά σκεύη πού άναλυτικά 
περιγράφονται στήν καταγραφή.

Σχόλια: 1 (στ. 1-2) Ό... κυρ Ιερεμίας ό νενσει πάντως Θ(εο)ϋ 
τούς τής μεγάλης Εκκλησίας άναδεξάμενος οϊακας.— Ό άπό Λα- 
ρίσης Ιερεμίας «άνήχΟη... εις τον ύψηλότατον πατριαρχικόν θρό
νον» τήν 5η Μαΐου 15721. Είχε περάσει, κατά συνέπεια, ένας σχε
δόν χρόνος άπό τήν ανάρρησή του, δταν πραγματοποίησε τις δω
ρεές του προς τήν Μ. Εκκλησία.

2 (στ. 6-7) εν ταΐς άρχαΐς ών καί πολλαϊς... δαπάναις βαρονμε- 
νος.— Υπονοούνται τά έξοδα πού συνοδέυσαν τήν άνοδό του 
στον θρόνο τής Κωνσταντινούπολης1 2.

3 (στ. 9) τό όσπήτιον τοϋ Ίωάν[νου].— Ή λέξη πού προσδιό
ριζε τό όνομα τοϋ ιδιοκτήτη τοϋ σπιτιού, τό όποιο άγόρασε καί 
άφιέρωσε ό Ιερεμίας, είναι διορθωμένη άπό άλλο χέρι καί δέν δια- 
κρίνεται τί είχε γράψει ό αρχικός γραφέας. Σε νεότερη καταχώρι
ση, τοϋ 1578 (βλ. εδώ κείμενο IX), ό ιδιοκτήτης τοϋ σπιτιού δέν 
προσδιορίζεται μέ τό όνομα ’Ιωάννης άλλά ώς «Τζαούσης»· ήταν

1. Τά σχετικά μέ τήν άνοδο τοϋ 'Ιερεμία στόν πατριαρχικό θρόνο τά 
παραδίδει ό Μανουήλ Μαλαξός στήν Πατριαρχικήν Κωνσταντινουπόλε
ως Ιστορίαν (έκδ. Μ. Crusius, Turcograecia...), ο. 176 έπ. Τήν ήμερομηνία 
τής ανόδου του τήν δίνει στή ο. 178.

2. Γιά τις οικονομικές υποχρεώσεις τοϋ (υποψήφιου) πατριάρχη ένα
ντι τής Πύλης, βλ. πρόχειρα Παραςκευας Κονορτας, ’Οθωμανικές θεωρή
σεις..., ο. 165 έπ.1. Βλ. έδώ καί όσα σημειώνουμε στή ο. 99 έπ.



152 ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

άραγε ό Ιωάννης κάποιος άξιωματοϋχος;
4 (στ. 11) άσπρα χιλιάδας έξηκονταέξ.— Προφανώς πρόκειται 

γιά lapsus calami του γραφέα: άντί νά σημειώσει τριακονταεξ έγρα
ψε έξηκονταέξ. Τριάντα έξι χιλιάδες άσπρα ήταν τό τίμημα γιά την 
άγορά τοΰ σπιτιού τοΰ Ιωάννη. Α,ν ό 'Ιερεμίας είχε προσφέρει καί 
άλλα εξήντα εξι χιλιάδες άσπρα, δηλαδή τήν άξια δύο άκόμα σπι- 
τιών, ή δωρεά του δεν θά σημειωνόταν απλώς, θά γινόταν άσφα- 
λώς έκτενέστερος λόγος στο κείμενο. "Ας σημειωθεί εδώ δτι τελικά, 
δπως θά άποκαλυφθεΐ άπό έρευνα πού θά διενεργηθεΐ λίγα χρόνια 
αργότερα1, τά χρήματα πού δαπανήθηκαν γιά τήν άγορά τοΰ σπι
τιού δέν ήταν τού Ιερεμία άλλά προέρχονταν άπό τή δωρεά τών
1.000 φλωρίων πού είχε κάνει ό Ίωάσαφ τό 1564.

5 (στ. 12-23) ’Έτι μαστραπάν... δικέριον, άργυροϋν καί αυτό.— Τά 
σκεύη πού άφιέρωσε ό πατριάρχης Ιερεμίας ήταν δύο άσημένιοι 
μαστραπάδες (δοχεία γιά νερό ή κρασί), δύο ποτήρια «άλλαμάνικα», 
προερχόμενα ίσως άπό τήν Γερμανία. Ακόμα ένας δίσκος, ένα μπρί
κι, ένα μεγάλο κατξί (είδος θυμιατηριού), ένα δεκανίκι, ένα τρικέρι 
καί ένα δικέρι (υποδοχές γιά τρία ή δύο κεριά μέ τά όποια ευλογεί ό 
άρχιερέας). Όλα ήταν άσημένια. Προσέφερε τέλος ένα οράριο (στε
νή λωρίδα πού φέρει ό διάκονος στον άριστερό ώμο καί αποτελεί τό 
διακριτικό άμφιο τοΰ βαθμού του).Τό επίθετο «άργυροϋν» πού απο
δίδεται στο οράριο δηλώνει προφανώς πώς ήταν ύφασμένο ή κεντη
μένο μέ άσημοκλωστή, ώστε νά δίνει τήν έντύπωση «άργυροϋ».

1. Βλ. πιο κάτω τό κείμενο άρ. IX καί τά εκεί σχόλια.



VI

Νεότερες δωρεές άπό τον Ιερεμία Β'

«άνέθετο» (στ. 2 ) Αύγουστος 7082, ίνδ. 2
(1574)

Περίληψη: Ό πατριάρχης Ιερεμίας όταν διαπίστωσε πώς ή Μ. 
Εκκλησία έχει ανάγκη άπό ιερά άμφια, άφιέρωσε έξι φελόνια, δύο 
στιχάρια, πέντε πολυσταυρία, τρία ώμοφόρια, ένα έπιτραχήλιο καί 
τρία έπιγονάτια.

Παράδοση: Κώδικας Α' Οικουμενικού Πατριαρχείου, σ. 5 (φ. ζΓ).

Σημειώματα: Ή καταχώριση των νεότερων δωρεών του πα
τριάρχη γίνεται στό ϊδιο φύλλο πού είχαν καταγραφεϊ εκείνες πού 
έκανε ένα χρόνο περίπου πριν (βλ. τό προηγούμενο κείμενο). Ό 
γραφέας λοιπόν, πριν άρχίσει νά καταχωρίζει τά άντικείμενα τής 
νεότερης δωρεάς του ί'διου πατριάρχη, έγραψε τό ακόλουθο σημεί
ωμα γιά νά ξεχωρίσει τά προηγούμενα: Καί ταϋτα μεν τότε.

f Τφ δε ,ζνπβν ετει, μην'ι αύγονστω ίνδ(ίκτιών)ος ßas, ό αυτός 
οικουμενικός π(ατ)ριάρχης κυρ Ιερεμίας καταμαθων την I2 
Εκκλησίαν ταύτην ένδεώς εχονσαν περί τά ιερά άμφια, καί ταϋτα 
επιμελώς κοσμήσας άνέθετο:
13 »φενόλια εξ- τό μεν εν λευκόν, τα τρία κοκκινογάλαζα, τό εον

άσπροκόκκινον καί τό ς' κίτρινον:-
14 »στιχάρια δύο, τό εν κόκκινον καί τό άλλο πράσινον, άμφότερα

δε καμουχένια μπατέμια συνάμα τοϊς άνω:-
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15 »πολυσταυρία ε, τα μεν κόκκινα, τά δε γαλάζα, άπαντα δε κα-
μουχένια:-

16 »ώμοφόρια τρία· τα δύο καμουχενια άσπρα μετά σταυρών μα
γκάνου τής τέχνης τών Ενετών το δέ τρίτον, χρυσάσπρον:-

17 »επιτραχηλίου εν μετά έορτών σιρματένιον:-
Is »έπιγονάτια τρία■ τα δύο εις όξύ, ών το μεν έχει, το «έπί σοι χαί

ρει», το δ’ έτερον τον νιπτήρα, το δε τρίτον την ν'ΐν.-

1 ΐρπβφ-.ΖΗΒ Γ-Ε II 3 φενόλια: lege φελόνια II 8 το ό' 'έτερον: τό όε 'έτερον Γ-Ε 
I τύν νιπτήρα: νιπτήρα Γ-Ε I νΦ: (γέννησιν;) Γ-Ε

Χρονολόγηση: Στήν καταγραφή έχει σημειωθεί ώς χρονολο
γία ό Αύγουστος τού 7082 άπό κτίσεως κόσμου, δηλαδή 1574.

Σχόλια: 1 (στ. 4) στιχάρια ... καμουχενια μπατέμια.— Τά στιχά
ρια, ό χιτώνας πού άποτελεΐ κοινό άμφιο τών τριών βαθμών ιεροσύ
νης, κατασκευάζονταν ένίοτε άπό βαρύτιμο μεταξωτό ύφασμα, τον 
καμουχά (άπό τό τουρκικό kemha)1. Όσο γιά τον δρο «μπατέμια», 
δέν μπορέσαμε νά τον εντοπίσουμε. Άν προέρχεται άπό τό τουρκικό 
badem (άμύγδαλο), τότε πιθανώς νά δηλώνει τά μοτίβα πού ήταν 
κεντημένα στά στιχάρια καί είχαν τό σχήμα τού άμύγδαλου. Στήν 
τέχνη τής κεντητικής τό σχέδιο αυτό χρησιμοποιείται συχνά καί ονο
μάζεται «αμύγδαλο»1 2.

1. Γιά τό εκκλησιαστικό ένδυμα, τή χρήση κάθε είδους, τό υλικό, τά χρώ
ματα καί τή διακόσμηση βλ. συνοπτικά Παρη Καλαμαρα, «Ιερατικά άμ
φια», 'Ιεροτελεστία και πίστη. Βυζαντινή τέχνη καί θεία λειτουργία, Αθήνα 
1999, σ. 176-182. Γιά τον καμουχά βλ. Εμμ. Κριαρα Σ, Λεξικό τής μεσαιωνικής 
ελληνικής δημώδους γραμματείας, τ. 9, Θεσσαλονίκη 1985: καμουχάς. 
Σύμφωνα μέ τόν Μανουήλ Μαλαξό, κατά τήν αναγόρευση νέου πατριάρχη 
«ό βασιλεύς τών Ρωμαίων... τοΰ έχάριζε καπάσιον ένδυμιόν μέ καμουχάν...» 
(Turcograecia σ. 108). Τό 1608 ό πατριάρχης 'Ιεροσολύμων Σωφρόνιος Δ' 
πρόσφερε στήν άρχιεπισκοπή Δημητσάνης «στηχάρι καμπουχά»· βλ. T. Α. 
Γριτςοπουλος, «Ή άρχιεπισκοπή Δημητσάνης καί Αργυροκάστρου, 
Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 20 (1950), 223.

2. Αγγελική Χατζημιχαλη, «Τά χρυσοκλαβαρικά-συρματέινα-συρμα-
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2 (στ. 6) ώμοφόρια... καμουχένια άσπρα μετά σταυρών μαγκά
νου τής τέχνης τών Ενετών.— Τά ωμοφόρια πού άναφέρονται 
έδώ, σύμβολα πάντοτε τής επισκοπικής έξουσίας, ήταν κατασκευ
ασμένα άπό τό βαρύτιμο μεταξωτό ύφασμα, τον καμουχά, πού πε- 
ριγράφεται στό προηγούμενο σχόλιο. Όσο γιά τον όρο «μάγγανο», 
δύο άπό τις σημασίες του ταιριάζουν στην περίπτωση. Ή μία, πού 
δηλώνει τό τελάρο κεντήματος, ίσως νά δείχνει εδώ τήν τεχνική μέ 
τήν οποία κεντήθηκαν οί σταυροί. Ή άλλη σημασία είναι έκείνη 
ενός μηχανήματος, ένός πιεστηρίου μέ δύο κυλίνδρους, άνάμεσα 
άπό τούς όποιους περνούσαν τό ύφασμα πού ήθελαν νά γίνει λείο 
καί νά αποκτήσει στιλπνότητα1. ’Άν μέ αυτή τή σημασία χρησι
μοποιείται έδώ ό όρος, τούτο σημαίνει ότι γιά νά άποδοθούν οί 
σταυροί «κατά τήν τέχνην τών Ενετών», έπρεπε τό ύφασμα νά 
ύποστεϊ έπεξεργασία άπό μάγγανο.

Είναι πολύ γνωστή ή άνθηση πού γνώρισε ή κεντητική τέχνη στή 
Βενετία ιδίως τον 16ο αιώνα καί προφανώς αυτήν υποδηλώνει ή 
διατύπωση πού χρησιμοποιείται έδώ. ’Άς σημειωθεί, ότι παρόμοια 
περιγραφή άρχιερατικών άμφιων συναντούμε τό 1609 σέ γράμμα 
πού στέλνει στον άρχιεπίσκοπο Δημητσάνης ό πατριάρχης Ιερο
σολύμων Σωφρόνιος Δ', μέ τό όποιο τού γνωστοποιεί μιά δωρεά 
του: «στέλνω ιερά άρχιερατικά ήγουν... στηχάρι καμπουχά, 
πετραχίλη τού μακάνου χρυσώ, πιμάνικα τού μακάνου χρυσά»* 1 2.

κέσικα κεντήματα», Mélanges offerts à Octave et Melpo Merlier, ’Αθήνα 1956, 
σ. 52. Πληροφορίες καί δείγματα άμφιων βλ. καί στην έκδοση του Μουσείου 
Μπενάκη, ’Άμφια. Τό ένδυμα τής ’Ορθόδοξης ’Εκκλησίας, Αθήνα 1999.

1. Βλ. Εμμ. Κριλρλς, Λεξικό...: μάγγανο(ν) καί Δ. Δημητρακος, Μέγα 
Λεξικόν τής ελληνικής γλώσσης: μάγγανο(ν) (8η σημασία).

2. Τό γράμμα μέ σχόλια δημοσίευσε ό T. Α. Γριτςοπουλος «Ή άρχιεπι- 
σκοπή Δημητσάνης...», 222-229. Γιά τό μάγγανο ό Γριτσόπουλος δέχεται δτι 
είναι τό μηχάνημα μέ τό όποιο «κλώθονται καί καλαμίζονται τά νήματα», τό 
ροδάνι, σημασία πού άναφέρεται άπό τον Δ. Δημητρακο, Μέγα Λεξικόν..., 
μάγγανο(ν) (7η σημασία). ’Άς σημειωθεί δτι καί στή μελέτη τών Doretta 
Davanzo Poli καί Stefania Moronato, Le Stoffe dei Veneziani, Βενετία
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3 (στ. 7-8) επιτραχήλιον εν μετά έορτών σιρματένιον, ...έπιγ ον ά
τια τρία... το ό'ε τρίτον την ν'?1'.— «Συρματέινα» ονομάζονταν γενικά 
τά κεντήματα στά όποια είχε χρησιμοποιηθεί άσημένια καί χρυσή 
κλωστή. Έπρόκειτο για τεχνική γνωστή άπό τή βυζαντινή εποχή, 
πού απαιτούσε μεγάλη εμπειρία καί τέχνη τήν όποια διέθεταν ειδι
κοί κεντητές, οί συρμακέσηδες. «Συρματέινα» ή «συρμακέσικα» ή 
«συρμαλέϊκα» κεντήματα, πλούσια διακοσμημένα με παραστάσεις, 
χρησιμοποιούνταν καί στις ένδυμασίες τών λαϊκών καί σε άρχιερα- 
τικά άμφια1. Τό έπιτράχήλιο πού πρόσφερε ό πατριάρχης 'Ιερεμίας 
ήταν μιας τέτοιας τεχνικής, ένώ στο ένα έπιγονάτιο άπεικονιζόταν ή 
Πεντηκοστή. Ό γραφέας γιά νά δηλώσει τήν Πεντηκοστή 
χρησιμοποίησε τή βραχυγραφία «ν1ΐν», γιά τήν όποια ό Μανουήλ Γε- 
δεών πρότεινε, με κάποια έπιφύλαξη, τήν άνάγνωση «γέννησιν»* 1 2.

Πρέπει νά σημειωθεί, δτι ή σχετικά πρώιμη αυτή πηγή, πού 
άναφέρεται στην τύχη τής τέχνης τής κεντητικής μετά τά γεγονότα 
τής 'Άλωσης, όσο γνωρίζουμε δεν έχει άξιοποιηθεΐ. Άς προστε
θούν, λοιπόν, καί τά στοιχεία αυτά στις ένδείξεις πού μνημονεύει 
γιά τά πρώιμα δείγματα χρυσοκέντητων άμφιων στην Κωνσταντι
νούπολη ή Μαρία Θεοχάρη3, πηγή μάλιστα άπόλυτης έγκυρότητας, 
αφού προέρχεται άπό τήν έπίσημη καταγραφή τού Πατριαρχείου.

1994, σ. 178 δέν άποδίδεται στο μάγγανο άλλη σημασία άπό αύτή τού πιεστη
ρίου, μέ τούς δύο κυλίνδρους. Τήν Χρύσα Μαλτέζου, πού προθυμοποιήθηκε 
νά μάς βοηθήσει στή διευκρίνιση τών ορών αυτών ευχαριστούμε καί άπό έδώ.

1. Βλ. Φαίδων Κουκούλες, Βυζαντινών βίος και πολιτισμός, τ. 2, II, 
Αθήνα 1948, σ. 26 καί Αγγελική Χατζημιχαλη, «Τά χρυσοκλαβαρικά...», 
σ. 447^198.

2. Μανουήλ Γεδεων, Έκκλησίαι..., σ. 63" βλ. καί έδώ τό κριτικό υπό
μνημα γιά τό στ. 8.

3. Μαρία Θεοχαρη, Πολυτελή υφάσματα στο Βυζάντιο, κοσμικά καί 
εκκλησιαστικά, Αθήνα 1994, σ. 57-59.



VII

Χρησιδάνειο
του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ίωάσαφ

«σημείωσις» (στ. 8) Ιούνιος 7084, Ινδ. 4
(1576)

Περίληψη: Ό μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ίωάσαφ είχε χρη- 
σιδανειστεΐ, επί πατριαρχίας Μητροφάνη Γ, ένα έπιτραχήλιο τής 
Μ. Εκκλησίας. Τώρα πού βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη κλή
θηκε να αποδώσει ο,τι είχε χρησιδανειστεΐ- καί εκείνος, καθώς δέν 
τό είχε «κατά τό παρόν», έδωσε στή θέση εκείνου τού έπιτραχηλί- 
ου ένα άλλο, μέ έπιμάνικα μαγγανιστά, κεντημένα μέ έορτές. Ή 
σύνοδος είδε καί έκρινε, οτι ή άξια τού άποδιδομένου είναι κατά 
πολύ ανώτερη εκείνου πού τού είχε δοθεί καί αποδέχτηκε τά νέα 
άμφια. 'Ύστερα από τή ρύθμιση αύτή, τά άμφια έντάχθηκαν στο 
Σκευοφυλάκιο τής Μ. Εκκλησίας καί καταστρώθηκε στον κώδικα 
ή σημείωση αύτή. [Τό σημείωμα έχει εκ των υστέρων διαγράφει. Ή 
διαγραφή δηλώνει πιθανότατα οτι, τελικά, ό Θεσσαλονίκης έπέ- 
στρεψε δ,τι είχε χρησιδανειστεΐ καί άνέλαβε δ,τι είχε προσωρινά 
δώσει άντί εκείνου· βλ. καί τό σχόλιο 6],

Παράδοση: Κώδικας Α' Οικουμενικού Πατριαρχείου, σ. 6 (φ. ζν).

f'O πανιερώτατος μ(ητ)ροπολίτης Θεσσαλονίκης κυρ Ίωάσαφ 
εχων χρείαν έν ταϊς ήμέραιςτοϋ πρώην π(ατ)ριάρχου κυρ Μ(ητ)ρο- 
φάνους, είδήσει καί I2 τών τιμιωτάτων κληρικών τής καθολικής με
γάλης Εκκλησίας, ελαβεν έπιτραχήλιον εν τής αυτής καθολικής
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Εκκλησίας και εΐχεν αχρι τοϋ νϋν. Τανϋν I3 δε έπανελθών ώόε εις 
την Κωνσταντινούπολή, καί επί παρουσία των τιμιωτάτων κλη
ρικών καί στ(αν)ροφόρων τής άγιωτάτης τοϋ Χ(ριστο)ϋ I4 μεγάλης 
’Εκκλησίας Απαιτηθείς καί μη εχων αυτό κατά το παρόν άπο- 
δοϋναι, εδωκεν έτερον άντ’ εκείνον επιτραχηλίου, καί ύπομάνικα 
μαγγανιστά, I5 α εμφανισθέντα επί συνόδου πολλών παρόντων 
εκρίθησαν κατά πολύ κρείττονά τε καί τιμιώτερα εκείνου τοϋ έπι- 
τρα\6χηλίον δπερ φθάσας ελαβεν, ώς μαγγανιστα καί άμφότερα 
όντα μετά εορτών. "Απερ παραλαβόντες ημείς συνετάξαμεν τοίς 
\Ίαλλοις άφιερωμένοις καί ιεροΐς σκεύεσιν τής αυτής μεγάλης 
’Εκκλησίας, γνώμη καί είδήσει πάντων. "Οθεν εις δήλωσιν διηνεκή 
εγένετο I8 καί ή παρούσα σημείωσις ώδε εν τφ ίερώ κώδικι, έν ετει 
ζπδν μηνί ίουνίψ, ίνδ(ικτιών)ος δ^:—

Χρονολόγηση: Στην καταγραφή υπάρχει χρονολογία: πρό
κειται για τόν ’Ιούνιο του έτους ,ζπδου (7084) άπό κτίσεως κόσμου, 
δηλαδή γιά τόν ’Ιούνιο τού 1576. Ή σημείωση ωστόσο έχει διαγρά
ψει (βλ. τό πανομοιότυπο τού φύλλου στο τρίτο Μέρος, σ. 24), προ
φανώς μετά τήν χρονολογία αυτή, όταν σέ χρόνο πού δεν μπο
ρούμε νά προσδιορίσουμε μέ άκρίβεια ό μητροπολίτης Θεσσαλονί
κης έπέστρεψε τά άμφια έκεΐνα πού είχε χρησιδανειστεΐ. Terminus 
πάντως γιά τή διαγραφή πρέπει νά θεωρηθεί ό χρόνος θανάτου 
τού Ίωάσαφ, δηλαδή λίγο μετά τό 1578, άφοϋ τόν ’Οκτώβριο τού 
έτους αυτού μαρτυρεΐται άλλος μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ό 
Δωρόθεος. Ή άποχώρηση τού Ίωάσαφ άπό τή μητρόπολη ίσως νά 
συμπίπτει μέ τό θάνατό του, άφοΰ τό 1576 ήταν ήδη, κατά μαρτυ
ρία τού Στεφάνου Gerlach, «έβδομηκοντούτης» (βλ. τό σχόλιο 3).

Σ χ ό λ ι α : 1 (στ. 1) Ό πανιερώτατος.... κυρ Ίωάσαφ.— Πρόκειται 
γιά τόν Ίωάσαφ Άργυρόπουλο, αρχιερέα πού επανήλθε στή μη
τρόπολη Θεσσαλονίκης τήν ίδια χρονία πού καί ό Μητροφάνης Γ 
άνέλαβε τό Πατριαρχείο, τό 15651.

1. Βλ. Αποςτολος Γλαβινας, «Μητροπολίταί τινες Θεσσαλονίκης άπό
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2 (στ. 1) έν ταΐς ήμέραις τοϋ πρώην π(ατ)ριάρχον κυρ Μητρο- 
φάνους.— Δεδομένου ότι τό σημείωμα αυτό συντάσσεται τον Ιού
νιο τοϋ 1576, τό χρονικό διάστημα πού υπονοείται μέ τή φράση 
αυτή είναι εκείνο τής πρώτης πατριαρχίας τοϋ Μητροφάνη, δηλαδή 
τό διάστημα άπό τον Ιανουάριο τοϋ 1565 ώς τήν 4η Μαΐου 1572.

3 (στ. 2-3) Τανϋν δε έπανελθών ώδε εις τήν Κωνσταντινούπο- 
λιν.— Ό Ίωάσαφ ήταν στήν Κωνσταντινούπολη στο τέλος τής 
άνοιξης τοϋ 1576: ό Στέφανος Gerlach τον συνάντησε στο Πα
τριαρχείο τήν 27η Μαΐου. Τό «έπανελθών» δηλώνει τήν έπιστροφή 
του άπό τήν Άγχίαλο, οπού είχε μεταβεί γιά νά ευλογήσει τούς 
γάμους τοϋ γιοΰ τοϋ Μιχαήλ Καντακουζηνοΰ1.

4 (στ. 4) νπομάνικα μαγγανιστά.— Τά ύπομάνικα είναι βεβαί
ως τά έπιμανίκια* 1 2. Όσο γιά τό χαρακτηρισμό τους «μαγγανιστά», 
δηλώνει μιά ιδιαίτερη έπεξεργασία τοϋ υφάσματος, γιά τήν όποια 
πβ. τό σχόλιο 2 τοϋ κειμένου VI. Ή τεχνική πού περιγράψαμε στο 
σχόλιο αυτό φαίνεται πώς άνέβαζε τήν άξια τοϋ υφάσματος, όταν 
μάλιστα σε αύτό προστίθετο κεντητική έργασία δύσκολη, δπως ή 
άπεικόνιση έορτών είναι ευνόητο γιατί ή σύνοδος θεώρησε τά έπι
μανίκια πού έδωσε ό Ίωάσαφ Θεσσαλονίκης κατά πολύ καλύτερα 
καί άκριβότερα έκείνων πού είχε κάποτε χρησιδανειστεΐ.

5 (στ. 7-8) "Οθεν εις δήλωσιν διηνεκή έγένετο καί ή παρούσα 
σημείωσις ώδε èv τω ίερω κωδικέ— Ό Κώδικας στον όποιο κατα
χωρίζονται οί προσφορές τών χριστιανών άποκαλεΐται έδώ «ιερός

τόν ΙΣΤΓ αιώνα», ’Επιστημονική Έπετηρίς Θεολογικής Σχολής [Πανεπι
στημίου Θεσσαλονίκης], τ. 19, Θεσσαλονίκη 1974, σ. 306· στήν ίδια μελέτη 
βλ. τήν προγενέστερη βιβλιογραφία, τά χρονολογικά τής προηγούμενης 
άρχιερατίας τοϋ Ίωάσαφ (σ. 305 έπ.), καθώς καί δσες πληροφορίες είναι 
γνωστές γιά τή δράση του.

1. Βλ. Περ. Γ. Ζερλεντης, «Θεσσαλονικέων μητροπολΐται άπό Θεωνά τοϋ 
άπό ήγουμένων μέχρι Ίωάσαφ Άργυροπούλου (1520-1578)», Byzantinische 
Zeitschrift 12 (1903), 141, οπού καί παραπομπή στο έργο τοϋ Gerlach.

2. Βλ. G. W. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, ’Οξφόρδη 1961: ύπομά-

νικον.
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κώδιξ». Δέν πρόκειται γιά ακυρολεξία. Ό Κώδικας άφιερωμάτων 
άποτελοϋσε τμήμα τού έπίσημου κώδικα, τού «ιερού κώδικος» τού 
Πατριαρχείου —όπως τμήμα του άποτελοϋσε καί ό Κώδικας υπο
μνημάτων δπου καταγράφονται οί έκλογές τών άρχιερέων. Κατά 
συνέπεια, ή χρησιμοποίηση τής γενικότερης έννοιας άντί κάποιας 
ειδικότερης δέν δηλώνει μετατροπή τής χρήσης του, ούτε άποτελεϊ 
lapsus calami1. "Ας σημειωθεί όμως παράλληλα, ότι δέν είναι καθό
λου σπάνιες τήν μεταβυζαντινή έποχή οί περιπτώσεις τής συναίρε
σης στον ίδιο χειρόγραφο κώδικα όλων τών έπιμέρους τμημάτων 
τού «ιερού κώδικος». Χαρακτηριστικό παράδειγμα ό Κώδικας Α' 
—γιά τά περιεχόμενα τού όποιου μιλήσαμε διά μακρών στο πρώτο 
κεφάλαιο τοΰ δεύτερου Μέρους— ή καί ό Κώδικας F, ό όποιος 
καθιερώθηκε έπί Καλλινίκου Β' τό 1688 ώς Κώδικας άφιερωμά
των, γιά νά δεχθεί σε λίγο τήν καταχώριση καί συνοδικών άποφά- 
σεων καί υπομνημάτων έκλογής άρχιερέων.

6. — Όπως άναφέραμε στήν περίληψη, τό σημείωμα έχει έκ τών 
υστέρων διαγράφει. Άς σημειωθεί ότι ή διαγραφή μιας πράξης, ένός 
σημειώματος καταγραμμένου στον κώδικα, δέν παρουσιάζεται έδώ 
γιά πρώτη φορά- άποτελεϊ πρακτική πού άνατρέχει στήν βυζαντινή 
έποχή καί ή οποία έπιβίωσε τήν μεταβυζαντινή περίοδο1 2. Στήν 
ούσία έχουμε τήν καταγραφή δύο διαφορετικών πράξεων: τό περιε
χόμενο τής πρώτης είναι αυτό πού άναφέρεται στο σημείωμα, ένώ ή 
νομική βάση τής δεύτερης, ή άπόσβεση δηλαδή τής ύποχρεώσεως 
τοΰ χρησαμένου, δηλώνεται μέ τή διαγραφή.

1. Βλ. γιά τό θέμα όσα άναφέρονται στο δεύτερο κεφάλαιο τού τρίτου 
Μέρους.

2. Γιά τήν πρακτική στήν βυζαντινή περίοδο βλ. J. DarrouzÈs, Le re
gistre synodal du patriarcat byzantin au XIVe siècle, Παρίσι 1971, o. 284 έπ.· 
γιά τήν μεταβυζαντινή της επιβίωση βλ. Δ. Γ. Αποςτολοπουλος, Ό «Ιε
ρός κώόιξ...», σ. 84 καί 167-168.
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Καταγραφή δωρεάς 

του Πέτρου βοεβόδα Μολδοβλαχίας

Σημείωμα
«άφιέρωσεν» (στ. 3 καί στ. 10)

Μάρτιος 7084, ίνδ. 4 
(1576)

Περίληψη: Ό βοεβόδας τής Μολδαβίας Πέτρος κατά προ
τροπή του πατριάρχη Ιερεμία άφιέρωσε στη Μ. Εκκλησία «είς 
μνημόσυνον αύτοΰ αιώνιον» διάφορα σκεύη, στά όποια είναι χα
ραγμένο τό όνομά του καί ή σφραγίδα του πού άπεικονίζει μία 
κεφαλή βοός. Τά σκεύη καταγράφονται άναλυτικά.

Παράδοση: Κώδικας Α' Οικουμενικού Πατριαρχείου, σ. 7 (φ. ηΓ).

Σημειώματα: Κάτω άπό τό κείμενο ένα μεταγενέστερο χέρι 
έχει υπολογίσει τό άπό Χριστού γεννήσεως έτος.

f Π(ατ)ριαρχοϋντος τοϋ παναγιωτάτου ημών αύθέντου καί δε- 
σπότον τοϋ οικουμενικού π(ατ)ριάρχου κυρ Ίερεμίου, ό ευσεβέ
στατος αύθέντης Ιωάννης Πέτρος I2 βοεβόόας πάσης Μολδοβλα
χίας, προτραπείς παρ’ αύτοϋ λόγοις καί έργοις ώφελήσαι καί βοη- 
θήσαι τη μεγάλη τοϋ Θ(εο)ϋ I3 Εκκλησία, άφιέρωσεν αυτή ταϋτα 
δη τα χρειωδέστατα κτήματα: »καζάνιον εν μέγα ώκάδων *
14 »τεντζερέδες δύο μεγάλους, εκάτερος αυτών ώκάδων *
15 »σινίον μέγα ώκάδων * »σινίον μικρόν
16 »κουζί τεψί δύο ώκάδων * »κονκούμια δύο μεγάλα
17 »χονλιάρας τέσσαρας:-
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I8 »σαχάνια πρώτα, έκατόν:- »καί έτερα γιαχνί τεψί πεντήκοντα· 
έχοντα πάντα το όνομα I9 καί την βούλλαν τής ανθεντείας αύ- 
τοϋ, βοός κεφαλήν κατά τό σύνηθες εχουσαν έντετυπωμένην. 

I10 Ταϋτα άφιέρωσεν εις μνημόσννον αύτοϋ αιώνιον εν ετει ξνπνδν, 
μηνί μαρτίφ I11 ίνδ(ικτιών)ος δΚ.

1 Πατριαρχοϋντος: πατριαρχευοντος Χ-Μ I κνρ.κ. Χ-Μ' κυρίου Γ-Χ II 3 καζά- 
νιον εν μέγα ώκάδων: καξάνιον εν μεγάλον Χ-Μ II 4 έκάτερος αυτών ώκάδων: 

om Χ-Μ II 5 σινίονμέγα ώκάδων.· om Χ-Μ’ σινίον μέγα Γ-Χ I αινίον μικρόν, om 

Χ-Μ II 6 ώκάδων: om Χ-Μ, Γ-Χ I κουκούμια δυο μεγάλα: om Χ-Μ II 8 σαχά
νια πρώτα, έκατόν: om Χ-Μ II 9 έντετυπωμένην: έκτετυπωμένη Χ-Μ II 10 

ζΨχΨδΨ-. 7084 Γ-Χ I μαρτίφ ίνδ(ικτιών)ος δ'Κ: μαΐφ Χ-Μ

Χρονολόγηση: Στο τέλος του κείμενου του σημειώματος μέ τό 
όποιο άπομνημονεύεται ή δωρεά έχει σημειωθεί, έκτος από τήν 
ίνδικτιώνα, ό μήνας καί τό άπό κτίσεως κόσμου έτος: Μάρτιος του 
7084. Πρόκειται βέβαια γιά τό 1576, μέ τόν Μάρτιο τοΰ όποιου 
άντιστοιχεΐ ή σημειούμενη στο κείμενο τέταρτη ίνδικτιώνα.

Σχόλια: 1 (στ. 1) Π(ατ)ριαρχοϋντος τοϋ παναγιωτάτου ημών 
αύθέντου καί δεσπότου τοϋ οικουμενικού π(ατ)ριάρχου κυρ Ίερε- 
μίου.— Πρόκειται γιά τήν πρώτη πατριαρχία τοϋ Ιερεμία Β’, πού 
είχε άρχίσει τήν 5η Μαΐου 1572 καί θά λήξει στά μέσα Νοεμβρίου 
1579 (βλ. καί τό σχόλιο 1 στο κείμενο V).

2 (στ. 1-2) Ιωάννης Πέτρος βοεβόδας πάσης Μολδοβλαχίας.— 
Ό Petru Çchiopul (Πέτρος ό Χωλός) έγινε βοεβόδας τής Μολδα
βίας τρεις φορές1. Στή διάρκεια τής πρώτης θητείας, πού άρχισε 
στις 14 Ιουνίου 1574 καί θά λήξει στις 23 Νοεμβρίου 1577, θά προ- 
βει στή δωρεά διαφόρων σκευών προς τό Πατριαρχείο. Μιά δεύτε
ρη άφιέρωση, άκινήτων τη φορά αυτή, θά κάνει στό τέλος τής δεύ
τερης θητείας του1 2. Ή γενναιοδωρία τοΰ Πέτρου δέν έκδηλώθηκε

1. Βλ. πρόχειρα Documente privind Istoria Romîniei. Introduces, τ. 1, 
Βουκουρέστι 1956, σ. 489.

2. Βλ. τό κείμενο X.
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μόνο προς tò Πατριαρχείο· άφθονες ήταν οί δωρεές του καί προς 
τήν ’Αθωνική Κοινότητα1. Τό «Ιωάννης» πού προηγείται τού ονό
ματος του είναι, όπως είναι γνωστό, τό πρόθεμα πού οί βοεβόδες 
των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών εθεταν πριν άπό τό όνομά τους.

3 (στ. 6-8).— Ή δωρεά τού βοεβόδα Πέτρου άποτελειται, όπως 
εξάλλου σημειώνεται καί στήν καταγραφή, άπό «χρειωδέστατα» 
άντικείμενα πού κάλυπταν καθημερινές πρακτικές άνάγκες: καζά
νια, τεντζερέδες, κουκούμια (άπό τό τουρκικό gügiinr δοχεία γιά 
βράσιμο νερού), χουλιάρες (κουτάλες), τηγάνια, ταψιά. Τά δωρη- 
θέντα άντικείμενα δεν είχαν, άπό τή φύση τους, τήν πολυτέλεια 
πού θά ταίριαζε σέ δωρεά ενός ήγεμόνα· έπιχειρεϊται λοιπόν νά 
βελτιωθεί ή εικόνα τονίζοντας τό γεγονός, ότι όλα τά σκεύη είχαν 

επάνω τήν προσωπική σφραγίδα τού Πέτρου.

1. Βλ. τή μελέτη τοϋ Petre §. NÄsturel, Le Mont Athos..., passim.





IX

Περί τής τύχης των χιλίων φλωρίων 
τοϋ πρώην πατριάρχη Ίωάσαφ

«κατεστρώθη» (στ. 13 ) ’Οκτώβριος 7087, ίνδ. 7
(1578)

Περίληψη:Τό θέμα πού τέθηκε γιά την τύχη των χιλίων φλω
ρίων πού είχε αφιερώσει στη Μ. Εκκλησία ό πατριάρχης Ίωάσαφ 
προκάλεσε τη διενέργεια έρευνας, ή όποια άπέδειξε ότι ό διάδοχός 
του Μητροφάνης όχι μόνο δεν καταχράστηκε τά χρήματα άλλά, 
όταν παραιτήθηκε, άφησε ποσό άκόμη μεγαλύτερο στό Πατριαρ
χείο. Μέ αυτό τό ποσό ό νυν πατριάρχης Ιερεμίας άγόρασε τό 
σπίτι τοϋ Τζαούση, κοντά στό Πατριαρχείο καί ένώπιον «μεγάλης 
συνάξεως» τό άφιέρωσε στή Μ. Εκκλησία. Διαφύλαξε μάλιστα την 
κυριαρχία τοϋ Πατριαρχείου έπί τοϋ σπιτιού αυτού άπειλώντας μέ 
άφορισμό οποίον τολμήσει νά τό άποξενώσει, άφού αγοράστηκε 
μέ χρήματα τής Εκκλησίας. Είς ασφάλεια τών άνωτέρω κατα- 
στρώνεται τό σημείωμα αυτό στον κώδικα τής Εκκλησίας.

Παράδοση: Κώδικας Α' Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο. 8 (φ. ην).

Σημειώματα: Κάτω άπό τις υπογραφές ύπάρχει άπό νεότερο 
χέρι σημειωμένος ό υπολογισμός τού άπό Χριστού γεννήσεως έτους.

f Επειδή πολλής συζητήσεως γενομένης περί τών χιλίων εκεί
νων φλωρίων τής μεγάλης Εκκλησίας, απερ άφιέρωσε μεν ό 
μακαρίτης I2 π(ατ)ριάρχης κύριος Ίωάσαφ, έλαβε δε αυτά έν ιδία
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χρεία γενόμενος ό μετ’ αυτόν π(ατ)ριαρχεύσας κύριος Μ(ητ)ρο- 
φάνης, I3 εφάνη καί ώμολογήθη άληθώς καί προφανώς, δτι ό αυ
τός κυρ Μ(ητ)ροφάνης παραιτησάμενος την π(ατ)ριαρχείαν ούκ 
άφήκεν I4 άδιόρθωτον το περί των αυτών χιλίων φλωρίων, ών 
ώφειλε τη μεγάλη Εκκλησία, άλλα κατάστιχον καθαρόν ποιήσας 
ένώπιον I5 ίερωτάτων άρχιερέων καί τιμιωτάτων κληρικών, έμπε- 
ριέχον πολλώ πλείονα τών φλωρίων αυτών, απερ ήσαν εκείνου 
μπακία, I6 χρέη όφειλόμενα φανερά καί βέβαια, ένεχείρισε το κα
τάστιχων τοϋτο τώ παναγιωτάτω ημών αύθέντη καί I7 δεσπότη τώ 
οικουμενικά) π(ατ)ριάρχη κυρίω Ιερεμία. 'Ός δη στέρξας καί ά- 
ποδε’ξάμενος το κατάστιχον τοϋτο ώμολόγησεν I8 έρωτηθείς 
ύστερον, δτι καί εσύναξε ταϋτα τα χίλια φλωρία της μεγάλης 
Εκκλησίας καί δι αυτών ήγόρασε το όσπήτιον I9 τοϋ Τζαούση το 
πλησίον τοϋ π(ατ)ριαρχείου καί τοϋ γυναικείου μοναστηριού καί 
εις τελείαν καί άναντίρρητον βεβαίωσιν I10 άφιέρωσε καί αυτό τδ 
όσπήτιον ενώπιον πολλής καί μεγάλης συνάξεως τη τοϋ Θ(εο)ϋ 
μεγάλη Εκκλησία καί άφορισμοις τοις I1 11 άπδ Θ(εο)ϋ παντοκρά- 
τορος καί άραΐς καί άναθέμασι καθυπέβαλε τούς όψέποτε δέ 
οιονδήτινα τρόπον τολμήσοντας I12 διασεΐσαι τδ αυτό όσπήτιον 
άπδ τής κυρίας δεσποτείας τής μεγάλης Εκκλησίας, ώς άγορα- 
σθέν χρήμασιν αυτής καί άφιερωθέν ώς I13 εΐρηται. Τούτου χάριν 
λοιπόν κατεστρώθη ώόε τδ περί τούτου καί τελείαν έλαβε λύσιν ή 
έρευνα τών χιλίων φλωρίων αυτών, I14 καί άξιωθέντες ύπογρά- 
φομεν εις δήλωσιν καί άσφάλειαν κατά τδ ,ζπζν, μηνί όκτωβρίω 
ίνδ(ικτιών)ος ζις.

I15 Μηνί μαρτΐω ίνδ(ικτιών)ος ζκ

116 f ό Χαλκηδόνος Δωρόθεος
117 f Ιέραξ ό μέγας λογοθέτης τής μεγάλης Εκκλησίας
118 ΐ ό μέγας σκευοφύλαξ τής μεγάλης Εκκλησίας
119 ΐ ό μέγας ρήτωρ τής μεγάλης Εκκλησίας
120 f ό μέγας εκκλησιάρχης τής μεγάλης Εκκλησίας
121 f ό σακελλίου τής μεγάλης Εκκλησίας
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122 f ό δικαιοφύλαξ τής μεγάλης Εκκλησίας Γεώργιος
123 f Γεώργιος ό λογοθέτης τής μεγάλης Εκκλησίας
124 f ό πρωτονοτάριος τής μεγάλης Εκκλησίας
125 f ό πρωταποστολάριος τής μεγάλης Εκκλησίας
126 f ό νοτάριος τής μεγάλης Εκκλησίας Άδριανός

1 άφιέρωσε μεν: άφιερωσάμενος Χ-Α II 3 κυρ: κύριος Χ-Α, Γ-Χ II 4 ών: lege et II 

5 μπακία: μπακιά Χ-Α, Γ-Χ II 13 Τούτου χάριν λοιπόν: Τούτου χάριν Χ-Α· Τού

του λοιπόν χάριν Γ-Χ II 15 Μ η vi μαρτΐφ ίνδ(ικτιών)ος ξητ: om Γ-Χ· μαρτίψ: μαΐψ 
Χ-Α II 16 ό Χαλκηδόνας Δωρόθεος: ό Θεσσαλονίκης Δωρόθεος Χ-Α II 23 Γεώρ
γιος ό λογοθέτης: ό Ευστράτιος λογοθέτης Χ-Α, Γ-Χ II 25 ό πρωταποστολάριος: 
ό πρωτόπαπας Χ-Α

Χρονολόγηση: Στό κείμενο έχουν σημειωθεί δύο χρονολογίες: ή 
πρώτη στό τέλος τοϋ κειμένου καί ή άλλη μέ μορφή μηνολογίου. Οί 
δυο χρονολογίες δέν συμπίπτουν μεταξύ τους: ή πρώτη, «κατά τό 
,ζπζν, μηνί Όκτωβρίω ίνδ(ικτιών)ος ζ^», μάς οδηγεί στον ’Οκτώβριο 
τοϋ 1578· τό μηνολόγιο, «μηνί μαρτίω ίνδ(ικτιών)ος ζ’Γ» δηλώνει τον 
Μάρτιο τοϋ 1579. Τό κείμενο, ωστόσο, πρέπει νά χρονολογηθεί μέ 
βάση τήν πρώτη, πού έχει σημειωθεί στό τέλος του (στ. 14): ή επι
τροπή πού άνέλαβε τή διενέργεια έρευνας για τήν τύχη των χιλίων 
φλωρίων τοϋ Ίωάσαφ, άφοΰ ολοκλήρωσε τό έργο της, συνέταξε καί 
καταχώρισε στον κώδικα τό πόρισμά της, τό χρονολόγησε καί τό 
υπέγραψε. Έκ των υστέρων, λίγους μήνες άργότερα, ό πατριάρχης 
αποδέχεται καί έπικυρώνει μέ τήν υπογραφή του, μέ τή μορφή μηνο
λογίου, δσα είχε διαπιστώσει ή έπιτροπή γιά τήν υπόθεση.

Σχόλια: 1 (στ. 1) πολλής συζητήσεως γενομένης.— Δέν γνωρί
ζουμε ποιος ή ποιοι έθεσαν τό θέμα τής τύχης τής δωρεάς τοϋ 
Ίωάσαφ Β'· δέν άναφέρεται στό κείμενο, ούτε τό παραδίδουν άλλες 
πηγές. ’Ίσως κάποιοι νά θέλησαν νά άποτελέσει τό πρόσχημα γιά 
τήν άποπομπή τοϋ Ιερεμία, καθώς θεώρησαν δτι μετά τόν βίαιο 
θάνατο τοϋ Μιχαήλ Καντακουζηνοΰ ο πατριάρχης έχασε ενα ισχυ
ρό πολιτικό στήριγμα. Τό 1578 πάντως δέν κατόρθωσαν νά πε-
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τΰχουν τον στόχο τους· θά τον πετύχουν ένα χρόνο άργότερα.
2 (στ. 2) ελαβε δε αυτά... ό... Μ(ητ)ροφάνης.— ’Από τό κείμενο 

αυτό έχουμε την πληροφορία ότι ό Μητροφάνης, πού τόν Ια
νουάριο του 1565 διαδέχθηκε τόν Ίωάσαφ, «ελαβε» τά χίλια φλω- 
ριά «εν ιδία χρεία γενόμενος» —ίσως γιά νά αντιμετωπίσει τά χρέη 
άπό την άνάρρησή του. Ή πληροφορία αυτή μάς έπιτρέπει νά διευ
κρινίσουμε έναν δυσνόητο όρο πού ύπάρχει στην καταγραφή των 
δωρεών πού έγινε στο μεταίχμιο τής άλλαγής τών πατριαρχιών 
Ίωάσαφ καί Μητροφάνη (βλ. κείμενο IV): «Σεντούκιον τής μεγά
λης Εκκλησίας ευρισκόμενον έντός τού σκευοφυλακείου όφειλή 
φλωρία χίλια προσηλωθέντα υπό τού παναγιωτάτου π(ατ)ριάρχου 
κύρ Ίωάσαφ τή μεγάλη ’Εκκλησία». Προφανώς στό «σεντούκιον» 
ύπήρχαν τά χίλια φλωριά τού Ίωάσαφ τά όποια δανείστηκε ό Μη
τροφάνης καί έκείνος πού έκανε τήν καταγραφή άπομνημόνευσε, 
έντελώς λακωνικά, τό γεγονός με τόν όρο «οφειλή».

3 (στ. 4-7) κατάστιχον καθαρόν ποιήσας... ένεχείρισε τό κατά
στιχου... τω οικουμενικά π(ατ)ριάρχη κνρίφ Ιερεμία.— Προφανώς 
τό «κατάστιχον» αυτό ήταν ένα λυτό έγγραφο πού έτοίμασε ό Μη
τροφάνης καί παρέδωσε, «ένεχείρισε», στό διάδοχό του, έγγραφο τό 
όποιο άνέγραφε άναλυτικά τά τής οικονομικής καταστάσεως τού 
Πατριαρχείου, τά υπάρχοντα καί τά χρέη του. Τό «κατάστιχο» πού, 
τό ίδιο ή επίσημο άντίγραφό του, σωζόταν τό 1578, σήμερα λανθάνει.

4 (στ. 8-9) τό όσπήτιον τοϋ Τζαονση... μοναστηριού.— Σέ κα
ταγραφή τού 1573 (βλ. κείμενο V) άναφέρεται τό όνομα τού ιδιο
κτήτη: Ιωάννης. Ή προσωνυμία «Τζαούσης» ίσως νά δηλώνει 
κάποιο αξίωμά του1, προσωνυμία πού ήταν αρκετή τό 1578, μόνη 
αυτή, νά προσδιορίσει τόν πρώην ιδιοκτήτη τού σπιτιού. Σύμφωνα 
μέ τό κείμενο, τό σπίτι βρισκόταν κοντά στό Πατριαρχείο καί στό 
«γυναικεΐον μοναστήριον». Υπονοείται εδώ ή μικρή μονή τοϋ 'Αγ. 
Ιωάννη τοϋ Προδρόμου «τοϋ έν τώ Τρούλλω»1 2. Στό βεράτι τοϋ

1. Βλ. Κωνςτ. Κουκκιδης, Λεξιλογίου..., στή λέξη «τσαούσης».
2. Πβ. δσα γράφει ό Α. Γ. Παςπατης, Βυζαντινοί Μελέται, τοπογρα-
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1483 πού έκδόθηκε υπέρ τού Συμεών Α' ό Άγιος Ιωάννης άναφέ- 
ρεται ώς εκκλησία ένταγμένη στην περιοχή τής Παμμακάριστου1.

5 (στ. 10) ενώπιον πολλής και μεγάλης συνάξεως.— Τό γεγονός 
πώς στο κείμενο δέν χρησιμοποιείται ό ορος «σύνοδος» άλλά «σύνα- 
ξις» μάς έπιτρέπει νά υποθέσουμε, οτι ή άνακοίνωση τής άφιέρωσης 
έγινε άπό τον πατριάρχη ενώπιον μιας κληρικολαϊκής συνάθροισης. 
Αύτό δέν σημαίνει οτι δέν προηγήθηκε —ή δέν άκολούθησε— μιά 
πράξη σύμφωνα μέ τούς νομικούς κανόνες, πού θεμελίωνε και νομο- 
κανονικά τήν άφιέρωση· έγινε έτσι, δπως τό υποδηλώνει ή άπειλή τού 
άφορισμοϋ (στ. 10-11) μέ τήν όποια ό Ιερεμίας θέλησε νά διασφαλί
σει τό άδιατάρακτο τού ιδιοκτησιακού καθεστώτος τού σπιτιού.

6 (στ. 14) ύπογράφομεν εις δήλωσιν.— Όπως ήδη άναφέρθηκε 
(βλ. Χρονολόγηση), τήν πράξη τήν υπογράφει ή επιτροπή πού άνέ- 
λαβε νά διερευνήσει τό θέμα τής τύχης τών χιλίων φλωρίων τού 
Ίωάσαφ. Μιά έπιτροπή πού, σύμφωνα μέ τά στοιχεία πού δίνουν οί 
υπογραφές, τήν άποτέλεσαν ό Χαλκηδόνος Δωρόθεος καί πολλοί 
όφφικιάλιοι τού Πατριαρχείου. Στήν έπιτροπή δέν μπορούσε νά 
μετέχει ό πατριάρχης όχι μόνο επειδή ήταν πρόσωπο έμπλεκόμενο 
στήν υπόθεση άλλά καί διότι τήν έποχή έκείνη βρισκόταν ίσως σέ 
περιοδεία* 1 2.

φικαι καί ιστορικοί, Κωνσταντινούπολη 1877, ο. 299 καί ο. 303-304 καί ό 
R. Janin, La Géographie écclésiastique de l’Empire Byzantin, τ. 3, Παρίσι 
1953, O. 456-457. Ό Μ. Γεδεων, Χρονικά..., ο. 142 σημ. διευκρινίζει: «τό έν 
τώ παρόντι γράμματι άναφερόμενον γυναικεΐον μοναστήριόν έστι, βεβαί
ως, τό έν τινι όδώ τού σήμερον Τσαρσαμπά κείμενον τουρκικόν εύκτήριον 
Αχμέτ πασά μεσδζηδί».

1. Βλ. Ελισάβετ Ζαχαριαδου, ζΙέκα τουρκικά έγγραφα..., σ. 159 τό κεί
μενο τού βερατίου καί στή σημ. 34 τήν ταύτιση τού ναού μέ τή μονή τού 
Άγιου ’Ιωάννη τού Προδρόμου, τού έν τφ Τρούλλω.

2. Δέν υπάρχει χρονολόγιο των περιοδειών πού έπιχείρησε στή διάρ
κεια τών πατριαρχιών του ό 'Ιερεμίας, κατά συνέπεια δέν μπορούμε νά 
γνωρίζουμε μέ απόλυτη ακρίβεια τά διαστήματα πού απούσιαζε άπό τήν 
Κωνσταντινούπολη.
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7 (στ. 15) Μηνί μαρτΐω ίνό(ικτιών)ος ζνζ.— Ή προσυπογραφή 
του κειμένου άπό τον πατριάρχη μέ μηνολόγιο έγινε έκ των υστέ
ρων. Τούτο φαίνεται όχι μόνο άπό το ότι ή χρονολογία τής πράξε- 
ως (’Οκτώβριος τού 1578) καί τό μηνολόγιο (Μάρτιος τού 1579) 
παρουσιάζουν άναντιστοιχία (βλ. όσα άναφέρονται στή Χρονο
λόγηση), άλλα καί έπειδή ή υπογραφή τού 'Ιερεμία καλύπτει εν 
μέρει την υπογραφή τού Χαλκηδόνος Δωροθέου πού είχε πρώτος 
υπογράψει τήν πράξη. Ή προσυπογραφή πάντως τού κειμένου 
άπό τον πατριάρχη σημαίνει καί τήν αποδοχή όσων άναφέρονται 
στο πόρισμα.

8 (στ. 22) Γεώργιος ό λογοθέτης τής μεγάλης Εκκλησίας.— Τό 
άξίωμα τού λογοθέτου τής Μ. ’Εκκλησίας πρέπει νά κατείχε τήν 
έποχή έκείνη όχι κάποιος Εύστράτιος, όπως διάβασαν ό Γεδεών καί 
ό Χαμουδόπουλος, άλλά ό Γεώργιος (Ποτηράς;). Τόν έντοπίζουμε 
νά υπογράφει σέ βιβλίο τού Σολομώντος Σιωπικοΰ (Salomon 
Schweigger) μαζί μέ άλλους άξιωματούχους τού Πατριαρχείου, 
σημείωμα «εις δήλωσιν φιλίας»1.

1. Βλ. Ε. Legrand, Bibliographie Hellénique... XVe et XVle siècles, τ. 4, 
Παρίσι 1906, ο. 249.
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Δωρεά τοϋ πρώην βοεβόδα Πέτρου 
προς τή Μ. Εκκλησία

«άφιέρωσιν έποιήσατο» (στ. 7) 
«διασαφητικόν γράμμα» (στ. 16 )

Ιανουάριος, ίνδ. 8 
[1580]

Περίληψη: Ό πρώην βοεβόδας τής Μολδαβίας Πέτρος, γνωρί
ζοντας πόσο μάταια είναι τά άνθρώπινα, ένώ ό θησαυρός τής ελε
ημοσύνης, τής εύποιΐας προς τον Θεό καί τής φιλοτιμίας είναι μόνι
μος, άφιέρωσε στή μονή τής Παμμακάριστου τά σπίτια του Ράλη 
πού τώρα του ανήκουν. Τή δωρεά του, πού τήν επιβεβαιώνει μέ 
γράμμα καί μέ σχετικό χοτζέτι, τήν προσφέρει χάριν μνημοσύνου 
δικού του καί τής οίκογένειάς του. Συμφωνειται πώς, όταν έρχεται 
στην Κωνσταντινούπολη, θά μπορεί νά μένει στά δωρηθέντα σπί
τια. Ή δωρεά αύτή προς τή Μ. Εκκλησία είναι μόνιμη καί οποίος 
τή διασαλεύσει, θά θεωρηθεί ένοχος.

Παράδοση: Κώδικας Α' Οικουμενικού Πατριαρχείου, σ. 11 (φ. 
16Γ). Χαρτί διαφορετικό άπό τό ένιαΐο χαρτί τού κώδικα (υδατόση
μο: άγκυρα, παρόμοιο μέ Piccard 105, Harlfinger 77, χρονολογημέ
νο μεταξύ 1570-1572)1. Διακρίνονται ίχνη πτυχώσεων. Τό χαρτί, 
ένταγμένο στον Κώδικα καί κομμένο στις διαστάσεις του, ήταν 
κάποτε λυτό. Επειδή όμως τό κείμενό του άναφερόταν σέ δωρεά 
προς τό Πατριαρχείο, κρίθηκε σκόπιμο νά ένταχθεϊ στον Κώδικα ά-

1. Gerard Piccard, Wasserzeichen Anker, Στουτγάρδη 1978 καί 
Dieter & Johanna Harlfinger, Wasserzeichen aus griechischen Hand
schriften, X. 2, Βερολίνο 1970.
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φιερωμάτων (πβ. καί τό σχόλιο 6). Ή ένταξη εγινε άφοΰ είχε τεθεί 
ή άρίθμηση A στο χειρόγραφο καί πριν γίνει ή αρίθμηση Β. Στην 
τελευταία αυτή άριθμήθηκε ώς φ. 16.

t Μ(ητ)ροφάνης έλέω Θ(εο)ϋ άρχιεπίσκοπος Κωνσταντινου- 
πόλεως νέας 'Ρώμης καί οικουμενικός π(ατ)ριάρχης.

I2 ΐ'Η μετριότης ημών, είδήσει καί γνώμη καί τής ίεράς τελείας 
τών άρχιερέων συνόδου των εν άγίω πν(εύματ)ι άγαπητών αυτής 
αδελφών καί συλλειτουργών, I3 τοϊς άπασι διατρανοϋται καί πι- 
στούται, ότι ό περιφανέστατος καί χριστιανικώτατος αυθέντης πο
τέ πόσης Μπογδανίας κύριος ’Ιωάννης Πέτρος βοεβόνδας I4 ό 
κατά πν(εϋμ)α υιός άγαπητός τής ημών μετριότητος άπό τής ής 
είχεν άρχής κινηθείς καί τό άκατάστατον τών άν(θρ)ωπίνων ώς 
συνετώτατος I5 καταμαθών πραγμάτων, καί ότι τής προς Θ(εό)ν 
εύποιΐας ό θησαυρός καί τής ελεημοσύνης καί τής εις Θ(εό)ν άφιε- 
ρώσεως καί φιλο\6τιμίας εκ τών ενόντων εν τοΐς θείοιςμόνιμός εστι 
τοΐς τούτο δι ευμετάδοτου γνώμης καί άγαθής προαιρέσεως τελει- 
ώσασιν, I7 έγκαρόίως καί όλοψύχως άφιέρωσιν έποιήσατο καθό
λου τών όσπητίων αυτού τών ιδιοκτήτων τών ποτέ τού 'Ράλη I8 καί 
άνέθετο ταϋτα καί άφιέρωσεν έν τώ σεβασμίω ναω καί πατριαρ
χικά) τής Παναγίας τής Παμμακάριστου τής μεγάλης Εκκλησίας, I9 
ώς· τό δοθεν αυτού προς ημάς γράμμα καί τό χοντζέτιον δηλοποι- 
εζ ώστε έχειν τό μνημόσυνου αυτού, τών τε \wμακαρίων τών γονέ
ων αυτού, τής κυρίας συζύγου καί τών φιλτάτων τέκνων έν τή με
γάλη ’Εκκλησία άκατάπαυστον καί είπεϊν αιώνιον I11 έχοι δε επ' 
άδειας τούτο καί μόνον ό αυτός κύριος Πέτρος βοεβόνδας, ότε συν 
Θ(ε)ω εις Κωνσταντινούπολή ερχηται, καταλύειν I12 καί κονεύειν 
έν τοΐς όσπητίοις αντοις καί μένειν άνεμποδίστως καί την χρήσιν 
έχειν αυτών τών όσπητίων, άλλων προτιμώμενος, I13 ώς ευδιάκρι
του. Έσται δε ή άφιέρωσις αϋτη μόνιμος, διηνεκής καί τελεία, ώς 
προς Θ(εό)ν γεγονυΐα έν τή μονή τής μεγάλης Εκκλησίας. I14 'Ός 
δε εις άποξένωσίν ποτέ κινηθείη, τοΐς έπιτιμίοις τοΐς περί τούτων
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ένοχος γενήσεται, ώς νόμοις καί κανόσιν ενάντιος· I15 τα γάρ άπαξ 
Θ(ε)ω άφιερωμένα, άνεκποίητά είσι καί άμετακίνητα μένειν οφεί
λου οι τοϊς ίεροϊς ναοίς, όπου φθάσωσιν άφιε\16ρωθήναι τη τοϋ ά- 
φιεροϋντος προαιρέσει. Έπί τούτοις ούν έγένετο καί το παρόν δια- 
σαφητικόν γράμμα ημών σννοόικώς I17 καί έπεδόθη τώ διαλη- 
φθέντι ένδοξοτάτω κυρίω Ιωάννη Πέτρω βοεβόνδα, υίώ κατά 
πν(εϋμ)α τής ημών μετριότητας, εις άσφάλειαν.

|18 Μηνί ίανουαρίφ, ίνδ(ικτιών)ος ηνς

119 t ό ταπεινός μ(ητ)ροπολίτης Κυζίκον ’Αχίλλειος 
f ό Νικομήδειας Σισίνιος

120 t ό ταπεινός μ(ητ)ροπολίτης Αδριανονπόλεως Ιερεμίας 
t ό μ(ητ)ροπολίτης Νίκαιας Κύριλλος

ϊω Π(έ)τρου βοεβόδας
121 f ό Τραϊανουπόλεως Νικάνωρ
122 f ό Σοφίας Παρθένιος

f ό Φιλιππονπόλεως Θεόληπτος
123 f ό ταπεινός μητροπολίτης πρώην Χίου Γαβριήλ
124 f ό ταπεινός μ(ητ)ροπολίτης Προύσης Γρηγόριος 

f ό ’Ίμβρου Ιωακείμ
f ό ταπεινός μ(ητ)ροπολίτης Σηλυβρίας

125 f ό Περιθεωρίου Γρηγόριος 
f ό Διδυμοτείχου Ματθαίος

126 f ό Προικονήσου Άνθιμος 
f ό Μήδειας Παρθένιος

127 f à Τυρουλώης καί Σερεντζίου Θεωνάς 
f ό Κί[τ]ρου Λουκιανός 4

4 συνετότατος: συνετός Χ-Λ II 7 ’Ράλη: 'Ράλλη Χ-Α II 8 πατριαρχικφ: πατριαρ- 
χείψ Χ-Α II 10 μακαρίων των: μακαριτών Χ-Α I καί είπεϊν: καί ώς είπεΐν Χ-Α, 

Γ-Χ II 11 εχοι: εχει Χ-Α II 19 ό Νικομήδειας Σισίνιος: ό μητροπολίτης Χαλκηδό
νας Σισίνιος Χ-Α II 20 Ιω: Ιωάννης Χ-Α, Γ-Χ II 21 ό Τραϊανουπόλεως Νικάνωρ: 
ό [δυσξύμβλητον] Παρθένιος Γ-Χ· ό Ναυπάκτον καί ’Άρτης Χ-Α II 23 πρώην 

Χίου Γαβριήλ: Προϊλάβον Γαβριήλ Χ-Α II 24 Σηλυβρίας: Σηλυβρίας ’Αθανάσιος
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X-A II 27 ό Κί[τ]οον: ό κίοον (άρά γε Σκύρου;) Χ-Α, ό Κίρου (Σκύρου) Γ-Χ

Χρονολόγηση: Στο γράμμα δέν έχει σημειωθεί ή πλήρης χρο
νολογία άλλά μόνον ό μήνας καί ή ίνδικτιώνα. Δεδομένου ότι τό 
γράμμα έκδόθηκε άπό τόν Μητροφάνη Γ, ή όγδοη ίνδικτιώνα 
αντιστοιχεί είτε στον Ιανουάριο του 1562 τής πρώτης πατριαρχίας 
του είτε στον Ιανουάριο του 1580 τής δεύτερης πατριαρχίας του. 
Προς τόν ’Ιανουάριο τού 1580 όμως οδηγούμαστε συνδυάζοντας 
τό γεγονός ότι ό Πέτρος τόν Ιανουάριο τού 1562 δέν είχε διατελέ- 
σει βοεβόδας ώστε νά χαρακτηρίζεται στό έγγραφο ώς πρώην (βλ. 
γιά τό θέμα αυτό τό σχόλιο 1).

Σχόλια: 1 (στ. 3) ό... ποτέ... Ιωάννης Πέτρος βοεβόνδας.— Ό 
Πέτρος, ό Petru Çchiopul, ό όποιος τόν Μάρτιο τού 1576, στή διάρ
κεια τής πρώτης του θητείας στή Μολδαβία, άφιέρωσε διάφορα 
σκεύη στή Μ. Εκκλησία1, τέσσερα χρόνια άργότερα άφιερώνει άκί- 
νητα στό Πατριαρχείο. Τη στιγμή πού συντάσσεται τό έγγραφο 
αυτό ό Πέτρος δέν είναι πιά βοεβόδας1 2. Ή άπόφασή του φαίνεται 
öxl πάρθηκε πριν άκόμα έγκαταλείψει τά καθήκοντά του, όπως 
άφήνει νά διαφανεί ή διατύπωση τού στ. 4 «άπό τής ής είχεν άρχής».

2 (στ. 7-8) άφιέρωσιν έποιήσατο καθόλου... καί άνέθετο... καί

1. Βλ. τό κείμενο VIII.
2. Είχε άπομακρυνθεΐ τόν Νοέμβριο τοΰ 1579- βλ. Documente privind 

Istoria Romîniei..., σ. 489. Στό φ. 1 τοΰ χφ. ΜΠΤ 353 ό Αθ. Παπαδοπου- 

λος-Κεραμευς, Ίεροσολνμιτική Βιβλιοθήκη, τ. 4..., σ. 328 διάβασε τό ακό
λουθο σημείωμα «t ,αφπ' μιν(ί) Νοευρίφ ήλθεν ό τζαούσης όπου εύγαλεν 
τόν εύσεβέστατον άφε(ν)την Ίω. Πέτρον βοϊβόδαν άπό τό Γιάσιον», τό 
όποιο μεταθέτει τό χρόνο τής άπομάκρυνσης τοΰ Πέτρου κατά ένα έτος. 
Σήμερα δέν είναι δυνατό νά επιβεβαιωθεί ή ανάγνωση τοΰ εκδότη, γιατί 
τό ήδη «σφόδρα βεβλαμμένον» τήν έποχή τοΰ Παπαδόπουλου-Κεραμέα 
χειρόγραφο είναι αδύνατον νά διαβαστεί. Όμως, είναι πρόδηλο δτι ό Πέ
τρος είχε ήδη απομακρυνθεί τόν ’Ιανουάριο τοΰ 1580, διότι στον στ. 3 μνη
μονεύεται ώς «ποτέ... βοεβόνδας».
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άφιέρωσεν.— Οί διατυπώσεις αυτές θέλουν νά υπογραμμίσουν ότι 
ή δωρεά τοΰ βοεβόδα είναι άνεπιφύλακτη.

Γιά τον καλύτερο προσδιορισμό τοΰ αντικειμένου τής αφιέρωσης 
άναφέρεται καί τό όνομα τοΰ πρώην Ιδιοκτήτη: «τών όσπητίων... 
των ιδιοκτήτων τών ποτέ τοΰ 'Ράλη». Ή θέση τών άκινήτων στο 
Φανάρι, κοντά στό Πατριαρχείο, μάς επιτρέπει νά υποθέσουμε ότι 
τό «Τάλης» είναι επώνυμο καί ότι ό ιδιοκτήτης τους θά πρέπει νά 
συνδεόταν μέ κάποιους από τούς βυζαντινούς κλάδους τής οικογέ
νειας πού έπέζησαν καί συνέχισαν τή ζωή τους στό οθωμανικό κρα
τικό πλαίσιο. Οί πληροφορίες πού σώζονται, άπό άλλες πηγές, γιά 
κλάδους τής οικογένειας δέν άναφέρονται σέ ακίνητη περιουσία 
πού βρισκόταν κοντά στό Πατριαρχείο καί πού έδώ μάς ενδιαφέρει. 
Ό Θεοδόσιος Ζυγομαλάς γράφοντας τον Απρίλιο τοΰ 1581 στον 
Μαρτίνο Κρούσιο διαπιστώνει: «άπό τών τοΰ 'Ράλη, [κάτι] ακούε
ται»1. Είναι όμως μιά διαπίστωση πολύ λακωνική καί φτωχή γιά νά 
χαρακτηρίσει τις οικονομικές δραστηριότητες μιας οικογένειας, οί 
όποιες, σύμφωνα μέ τις σωζόμενες πηγές, ήταν άξιόλογες1 2. ’Αλλά 
καί οί μελετητές πού έχουν συγκροτήσει γιά αυτήν προσωπογραφι
κούς καταλόγους, δέν έχουν κατορθώσει νά συλλέξουν περισσότε
ρα στοιχεία γιά τον έδώ άναφερόμενο «'Ράλη». Γιά παράδειγμα, ό 
Αντώνιος X. Χατζής στη σχετική μελέτη του3 τον καταγράφει 
άπλώς, άνατρέχοντας έμμεσα στήν πηγή πού μελετούμε έδώ.

1. Τό πλήρες κείμενο τής επιστολής δημοσιεύτηκε στήν Turcograecia, 
σ. 74-98· τό χωρίο στή σ. 91.

2. Βλ. δσα αναφέρει γιά τις δραστηριότητες διαφόρων μελών της ή 
Φανη Μαυροειδη, Ό 'Ελληνισμός ατό Γαλατά (1453-1600). Κοινωνικές 

καί οικονομικές πραγματικότητες, Ιωάννινα 1992, σ. 69, 79 σημ. 184,131 
σημ. 311,133-134,158-159.

3. Αντώνιος X. Χατζής, Οί'Ραονλ, 'Ράλ, 'Ράλαι, Μόναχο 1909, σ. 70-71. 
Στήν πραγματικότητα ό Χατζής άντλείτήν πληροφορία άπό τις περιλήψεις 
τών κειμένων πού περιέχονται στή «Νομική Συναγωγή» τοΰ Δοσιθέου, 
περιλήψεις πού δημοσίευσε ό Κων. Σαθας, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ. 3, 
Βενετία 1872, σ. 547 έπ. (ή συγκεκριμένη πληροφορία στή σ. 548). Βλ. τώρα
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’Αντίθετα, ό Βασίλειος Μυστακίδης στο άνάλογο έργο του δεν τον 
άναφέρει καν* 1.

3 (στ. 9) το όοθέν αύτοϋ προς ημάς γράμμα καί το χοντζέτων 
δηλοποιεϊ.— Ή πρόθεση δωρεάς τοϋ βοεβόδα διατυπώθηκε σε 
γράμμα πού άπηύθυνε προς τό Πατριαρχείο. Τό γράμμα του συνο
δευόταν από «χοντζέτιον», δηλαδή άπό έγγραφο τής οθωμανικής 
άρχής τό όποιο άποτελοΰσε τήν άναγνώριση τής ιδιοκτησίας των 
άκινήτων.

4 (στ. 11) εχοι δε επ’ άδειας τούτο καί μόνον ό αυτός.— Προ
φανώς ορος τής δωρεάς ήταν ό δωρητής νά διατηρήσει τό δικαίω
μα διαμονής στά άφιεροΰμενα στον πατριαρχικό ναό οικήματα 
(πβ. καί δσα αναφέρουμε πιό πάνω, σ. 89).

5 (στ. 13) ή άφιέρωσις... γεγοννϊα εν τη μονή τής μεγάλης Εκ
κλησίας.— Ή διατύπωση πώς ή άφιέρωση γίνεται προς τή «μονή τής 
μεγάλης ’Εκκλησίας» έγινε προφανώς γιά νά κατοχυρωθεί καλύτερα 
ή δωρεά έναντι τής οθωμανικής άρχής: άποδέκτης τής δωρεάς ήταν 
ένα θρησκευτικό καθίδρυμα (πβ. σχόλιο 7 τοϋ κειμένου I).

6 (στ. 16-17) τό παρόν διασαφητικόν γράμμα ημών σννοδικώς 
καί έπεδόθη τω διαληφθέντι.— Όπως έχει ήδη ειπωθεί, ή πηγή άπό 
τήν όποια άντλοΰμε τήν πληροφορία γιά τή δωρεά τοϋ Πέτρου δέν 
είναι μιά έγγραφή στον Κώδικα άφιερωμάτων αλλά τό ίδιο τό πρω
τότυπο γράμμα πού έκδόθηκε γιά νά έπιδοθει στον δωρητή άπό τό 
Πατριαρχείο. Δέν έχουμε ώστόσο έπαρκή έρμηνεία γιατί ή πατριαρ
χική Γραμματεία δέν καταχώρισε ένα σημείωμα στον Κώδικα ή δέν 
άντέγραψε ολόκληρο τό κείμενό του «είς άσφάλειαν». ’Ίσως τό έπί- 
σημο αυτό λυτό γράμμα, μολονότι έτοιμάστηκε, δέν στάλθηκε στήν 
Μολδαβία στον άπομακρυνθέντα, τότε μόλις, άπό τό αξίωμα τοϋ 
βοεβόδα- ίσως παρέμεινε στή Γραμματεία, οπότε δέν υπήρξε άμεση 
άνάγκη νά καταχωριστεί καί σημείωμα στον Κώδικα.

Δ. Γ. Αποςτολοπουλος - Π. Δ. Μιχαηλαρης, Ή Νομική Συναγωγή τοϋ 
Δοσιθέου..., σ. 348-349 άρ. 778 καί γιά τήν εργασία τοϋ Σάθα, σ. 33 έπ.

1. B. Α. Μυστακίδης, « Οί Ράλ(λ)αι», Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών 5 (1928), 256-282.
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7 (στ. 19-27) ό ταπεινός μ(ητ)ροπολίτης... Λουκιανός.— Οί υπο
γραφές των συνοδικών αρχιερέων είναι μέ μονοκονδυλιά. Την ορ
θότητα τής ανάγνωσής τους την έπιβεβακύσαμε καί άπό άλλες 
πρωτότυπες πηγές. Οί περισσότεροι άπό τούς άρχιερεϊς πού υπο
γράφουν στό έγγραφο αυτό έχουν υπογράψει σε γράμματα πού 
έκδόθηκαν την ίδια περίπου έποχή. Οί μητροπολίτες Κυζίκου 
Αχίλλειος (στ. 19), Άδριανουπόλεως Ιερεμίας (στ. 20), Σοφίας 
Παρθένιος καί Φιλιππουπόλεως Θεόληπτος (στ. 22), Προύσης Γρη- 
γόριος (στ. 24), Διδυμοτείχου Ματθαίος (στ. 25) καί ό έπίσκοπος 
Τυρουλώης καί Σερετζίου Θεωνάς (στ. 27) υπογράφουν σε συνο
δικό γράμμα πού έκδόθηκε τόν Φεβρουάριο τού 1579 έπί πατριαρ
χίας Μητροφάνη Γ1. Ό Νικομήδειας Σισίνιος (στ. 19) υπογράφει σε 
πατριαρχικό γράμμα πού έξέδωσε τόν Ιούλιο τού 1575 ό 'Ιερεμίας 
Β' γιά νά έπιβεβαιώσει προνόμια τής μονής τοϋ Σωτήρος Χριστού 
στό όρος Σινά1 2. Άπό τό ίδιο γράμμα επιβεβαιώνονται καί τά ονό
ματα τοϋ μητροπολίτη Προύσης Γρηγορίου καί τοϋ Περιθεωρίου 
Γρηγορίου (στ. 24 καί 25). Τόν Φεβρουάριο τοϋ 1580, ένα μήνα με
τά τήν έκδοση τοϋ έγγράφου τοϋ σχετικού μέ τή δωρεά τοϋ Πέ
τρου, ό ίδιος πατριάρχης έπικυρώνει προνόμια τής μονής Τίμιου

1. Τό γράμμα άπευθυνόταν στον αρχιερέα καί τούς χριστιανούς τής 
μητροπόλεως Ναυπλίου καί ’Άργους. Ό πρώτος έκδοτης τοϋ γράμματος 
αύτοΰ είναι ό Μ. Crusius, Turcograecia..., σ. 285-287 καί τό άναδημοσίευ- 
σαν ό ΜΙΧΑΗΛ Άαμπρυνιδης, Ή Ναυπλία άπό των άρχαιοτάτων χρόνων 
μέχρι των καθ’ ημάς, Αθήνα 1898, σ. 177-178 καί ό Χρυςογγομος Δελη- 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ή εκκλησία ’Άργους και Ναυπλίας, ’Άργος 1957, σ. 31-32. 
Τό όνομα τοϋ μητροπολίτη Φιλιππουπόλεως σημειώνεται λανθασμένα 
σάν Θεόκλητος, τό όνομά του όμως ήταν Θεόληπτος, πού διαβάζεται μέ 
άσφάλεια στον Κώδικα αφιερωμάτων καί άκόμα, ό Θεωνάς άναφέρεται 
ως αρχιερέας τής έπαρχίας «Τουρούλως καί Πετζίου», ενώ πρόκειται φυ
σικά γιά τήν έπισκοπή Τυρουλώης καί Σερετζίου.

2. Καλλίνικος Δελικανης, Τά εν τοίς κώδι'ξι τοϋ πατριαρχικού Αρ
χειοφυλακείου σωζόμενα επίσημα εκκλησιαστικά έγγραφα.., τ. 2, Κων
σταντινούπολη 1904, σ. 332-338.
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Προδρόμου πού βρισκόταν αντίκρυ στή Σωζόπολη. Τό κείμενο του 
γράμματος σώζεται αντιγραμμένο στον κώδικα τής μονής καί στό 
τέλος έκεΐνος πού τό καταχώρισε έγραψε καί τά ονόματα όσων 
είχαν υπογράψει τό γράμμα. Ή ανάγνωση τών ονομάτων τών συ
νοδικών συμπίπτει μέ τή δική μας: ό μητροπολίτης Κυζίκου ’Αχίλ
λειος, ό Αδριανουπόλεως Ιερεμίας, ό Νίκαιας Κύριλλος, ό Σοφίας 
Παρθένιος, ό Φιλιππουπόλεως Θεόληπτος, ό Προύσης Γρηγόριος, 
ό ’Ίμβρου Ιωακείμ, ό Σηλυβρίας ’Αθανάσιος καί ό Μήδειας Παρθέ
νιος. Στον ίδιο κώδικα, τής μονής Τίμιου Προδρόμου, σώζεται ένα 
άλλο γράμμα τού Σεπτεμβρίου του 1580, άπό τό όποιο έπιβεβαιώ- 
νεται ή υπογραφή τού πρώην Χίου Γαβριήλ, ό όποιος όμως έδώ 
υπογράφει ως «Χίου», καθώς είχε άνακτήσει την εκκλησιαστική 
του περιφέρεια, καθώς καί τού Προικονήσου Άνθιμου καί τού Δι
δυμοτείχου Ματθαίου1. Όσο γιά τήν τελευταία υπογραφή (στ. 27), 
πρέπει νά πρόκειται γιά τόν επίσκοπο Κίτρους ή Κίτρου Λουκιανό. 
Στον Κώδικα είναι δυσδιάκριτο τό όνομα τής έπαρχίας, μέ άποτέ- 
λεσμα καί ό Χαμουδόπουλος καί ό Γεδεών νά διερωτώνται αν πρό
κειται γιά τήν έπαρχία Σκύρου1 2. Τό γεγονός ότι στή δυσδιάκριτη 
υπογραφή ή έπαρχία μπορεί νά διαβαστεί «Κί[τ]ρου» σε συνδυα
σμό μέ τό ότι τόν Ιούλιο τού 1570 μαρτυρεΐται έπίσκοπος Κίτρους 
Λουκιανός3, όνομα όχι πολύ συχνό σέ άρχιερεΐς, μάς βεβαιώνει ότι 
ή ανάγνωση «Κί[τ]ρου» είναι ή όρθή. Όσο γιά τόν μητροπολίτη 
Τραϊανουπόλεως (στ. 21), τό δυσδιάκριτο όνομά του είναι Νικά-

1. Ό Αθ. Παπαδοπουλος-Κεραμευς, «Ή έν τφ νησίω Σωζοπόλεως 
βασιλική μονή Ίωάννου τοΰ Προδρόμου καί ή τύχη τής βιβλιοθήκης αυ
τής», Vizantijskij Vremennik 7 (1900), έξέδωσε τά δύο γράμματα (σ. 689-691 
καί 691-693), χωρίς δμως νά δημοσιεύσει καί τά ονόματα όσων υπέγραψαν.

2. Ή υπόθεση πού διατύπωσαν καί οί δύο εκδότες τοΰ κειμένου οδή
γησε τόν Βασίλειο Ατεςη, Ιστορία τής ’Εκκλησίας τής Σκύρου, ’Αθήνα 
1961, σ. 41^42, νά προσθέσει στους έπισκοπικούς καταλόγους τής Σκύρου 
καί τό όνομα τοΰ Λουκιανοΰ.

3. Fr. Miklosich-Ios. Müller, Acta et diplomata Monasteriorum et Ec- 
clesiarum Orientis, τ. 5, Βιέννη 1887, σ. 175-178.
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νωρ. Ό Γεδεών διάβασε «Παρθένιος», ό Δελικάνης τον σημειώνει 
«Ίωάσαφ»1, ενώ ό Χαμουδόπουλος, μολονότι διαβάζει όρθά τό 
όνομα, σημειώνει ανεξήγητα την έπαρχία ώς «Ναυπάκτου καί 
Άρτης». Όμως ό Τραϊανουπόλεως Νικάνωρ έχει υπογράψει καί σέ 
άλλο πατριαρχικό γράμμα, χρονολογημένο καί έκεΐνο τό 15801 2.

8 (στ. 20) ϊω Π(έ)τρου βοεβόδας.— Ή υπογραφή του δωρητή 
στο έγγραφο μέ τό όποιο τό Πατριαρχείο αποδεχόταν καί έπικΰ- 
ρωνε τη δωρεά του τέθηκε ίσως γιά νά δηλώσει, άλλη μία φορά, τή 
συναίνεσή του.

1. Καλλίνικος Δελικάνης, Πατριαρχικών εγγράφων τόμος τρίτος..., 

ο. 278.
2. Έκδόθηκε άπό τόν Μητροφάνη Γ καί δημοσιεύτηκε άπό τον Αθ. 

Παπαδοπουλο-Κεραμεα, Ίεροσολνμιτική Βιβλιοθήκη..., τ. 4, σ. 417-418. 
Στον χειρόγραφο κώδικα 315 τής Βιβλιοθήκης τοΰ Πατριαρχείου ’Αλεξάν
δρειάς σώζεται τό κείμενο τής συνοδικής πράξεως, μέ χρονολογία 1571/ 
1572, μέ τήν όποια άνατίθεται ή έπαρχία Τραϊανουπόλεως στόν Νικάνορα 
(βλ. Θ. Μοςχονας, Πατριαρχείον 'Αλεξάνδρειάς. Κατάλογοι τής Πατριαρ

χικής Βιβλιοθήκης, τ. 3, ’Αλεξάνδρεια 1907, σ. 278).





XI

Σημείωμα γιά τή δωρεά 
τοϋ Γεωργίου Κριτοπούλου

«έσημειώθη» (στ. 3) ’Απρίλιος 7102, ίνδ. 12
(1584)

Περίληψη: Καταγράφεται ή δωρεά τοϋ άρχοντα Γεωργίου 
Κριτοπούλου: αφιέρωσε στόν πατριαρχικό ναό μιά άσημένια κα
ντήλα τετρακοσίων δραμίων.

Παράδοση: Κώδικας Α' Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο. 3 (φ. δΓ).

Σημειώματα: Κάτω άπό τό κείμενο μεταγενέστερο χέρι έχει μετα- 
τρέψει τό έτος άπό κτίσεως κόσμου σε έτος άπό γεννήσεως Χριστού.

f Έν έτει ,ζ^βφ, ίνδ(ικτιών)ος ißas, κατά μήνα άπρίλλτον, άφιέ- 
ρωσεν ό έν αρχουσιν εύγενέστατος κυρ Γεώργιος ό I2 Κριτόπουλος 
τφ σεβασμίφ ναφ τής Παμμακάριστου κανδύλαν μίαν άργυρόν 
δραμίων τετρακοσίων, ήγουν ν', I3 εις μνημόσυνον αύτοϋ τε καί των 
γονέων αύτοϋ καί συγγενών, καί εις άσφάλειαν έσημειώθη ώδε:-

2 κανδύλαν: lege κανδήλαν

Χρονολόγηση: Στην καταγραφή έχει σημειωθεί ή χρονολογία 
πού έγινε ή άφιέρωση: ’Απρίλιος τού έτους ,ζ^β' (7092) άπό κτίσεως 
κόσμου, δηλαδή τού 1584. Τό σημείωμα ωστόσο πού τήν άπομνημό- 
νευε είναι πιθανό, γιά τούς λόγους πού άναφέρονται στο σχόλιο 1, νά 
καταχωρίστηκε στόν Κώδικα μετά τά μέσα Φεβρουάριου τού 1585.
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Σχόλια: 1 (στ. 1-2) εν έτει fcjßv... ό... κυρ Γεώργιος ό Κριτό- 
πονλος.— Τον ’Απρίλιο του 1584, όταν σύμψωνα μέ τό σημείωμα 
έγινε ή δωρεά του Κριτοπούλου, στον πατριαρχικό θρόνο βρισκό
ταν ό Παχώμιος Β'. Δέκα μήνες άργότερα θά καθαιρεθει καί θά 
άπομακρυνθεΐ άπό τό Πατριαρχείο, ένώ ή πατριαρχία του θά θεω
ρηθεί παράνομη1. Εντύπωση προκαλεΐ τό γεγονός, ότι στο σημεί
ωμα δέν άναφέρεται ή φράση-τύπος σέ παρόμοιες περιπτώσεις: 
«πατριαρχοΰντος τού παναγιωτάτου ήμών αύθέντου καί δεσπό
του τού οικουμενικού πατριάρχου κυρ...»1 2. Δέν γίνεται δηλαδή 
αναφορά στον τότε πατριάρχη Παχώμιο. Μιά πιθανή ερμηνεία 
είναι, ότι τό σημείωμα καταχωρίστηκε στον Κώδικα μετά τά μέσα 
Φεβρουάριου τού 1585, οπότε είχε άποπεμφθεΐ ό Παχώμιος καί ή 
πατριαρχία του είχε χαρακτηριστεί παράνομη. Αυτή ή έξέλιξη 
δικαιολογεί ίσως καί την άποσιώπηση τού ονόματος του στην έκ 
των υστέρων καταγραφή τής δωρεάς τού Κριτοπούλου: μιά δωρεά 
πού εγινε στή διάρκεια μιας παράνομης πατριαρχίας δέν ήταν 
σκόπιμο νά συσχετιστεί μέ τον έκδαυχθέντα πατριάρχη.

Όσον αφορά τον δωρητή, τον «έν άρχουσιν εύγενέστατον κύρ 
Γεώργιον τον Κριτόπουλον», πρέπει νά ταυτίζεται μέ τόν έναν άπό 
τούς δύο άδελψούς-κτήτορες μιας μονής κοντά στήν Άδριανού- 
πολη, τής μονής Αγίας Τριάδος τού Ανυποδήτου καί τού ναού τού 
Αγίου ’Ιωάννη τού Προδρόμου, πού μέ τήν φροντίδα τους άνακη- 
ρύχθηκαν σταυροπηγιακά τό 1583 καί στή συνέχεια προσηλώθη
καν μαζί μέ τά κτήματά τους στή μονή Παντοκράτορος τού Αγίου 
Όρους3.

1. Τά σχετικά μέ τόν Παχώμιο βλ. πρόχειρα Γερμανός Σαρδεων, Συμ
βολή..., τ. 1..., σ. 60-62.

2. Βλ. γιά παράδειγμα εδώ τά κείμενα VIII καί XII.
3. Τά σχετικά μέ τούς δύο άδελφούς, Θωμά καί Γεώργιο, βλ. Αντωνης 

Παρδος, ’Αρχείο τής Ι.Μ. Παντοκράτορος. ’Επίτομες εγγράφων, 1039- 
1801, Μέρος Α', ’Αθήνα 1998 [’Αθωνικά Σύμμεικτα 5], σ. 118-123,128-129, 
130-131,132-134,136-137 καί 146-149.
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Προσδιορισμός των ορίων των άκινήτων 
πού δώρισε ή Κριτοπουλίνα προς τή Μ. Εκκλησία

Σημείωμα χ.χ. άλλά post μέσα Νοεμβρίου 1579
καί ante ’Απρίλιος 1587

Περίληψη: Ή Κριτοπουλίνα ή καταγόμενη άπό τή Χρυσοκέ- 
ραμο, ακολουθώντας τό παράδειγμα καί άλλων χριστιανών πού 
αφιέρωσαν στη Μ. ’Εκκλησία σκεύη καί κτήματα επί των ήμερων 
τού 'Ιερεμία [Β'], αφιέρωσε καί αυτή στή Μ. ’Εκκλησία όλα τά περι
ουσιακά της στοιχεία, δηλαδή τό σπίτι στή Χρυσοκέραμο, τό όποιο 
άπό τή μία πλευρά είναι κοντά στό σπίτι τοΰ Δήμου τού κασάπη 
καί τής Άλεξοΰς καί τής Ζωής τοΰ Στρατηγίου καί άπό τήν άλλη 
στοΰ Νικολέζου τοΰ Δημητρίου. Στό Πατριαρχείο άφιέρωσε 
άκόμα τό μποστάνι μέ τό άμπέλι τοΰ Στασίνου καί τό άμπέλι πού 
άγόρασε άπό τον Σταμάτη Καμύτζη μαζί μέ τόν πλαϊνό χέρσο 
τόπο πού γειτονεύει μέ τό άμπέλι τοΰ Πέτρου τοΰ Κατζάρου καί 
μέ τοΰ Γεωργιλά τοΰ Παναγιώτου καί μέ τό δημόσιο δρόμο.

Π α ρ ά δ ο σ η : Κώδικας Α' Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου, σ. 9 (φ. ΘΓ).

f Έν ταις ήμέραις τοϋ παναγιωτάτου π(ατ)ριάρχου κυρ Ίερεμί- 
ον επομένη VΚριτοπουλίνα ή εκ τοϋ Χρνσοκεράμου/ τοϊς αλλοις 
φιλοθέοις χριστιανοΐς, οι θείω ζηλώ κινηθέντες άφιέρωσαν I2 προ 
χρόνων τη καθολική μεγάλη Εκκλησία διάφορα σκεύη καί κτήμα
τα ειςμνημόσννον αυτών τε καί των γονέων αυτών, οϊκοθεν όρμή- 
σασα I3 προσηλωμένα είναι, ώμολόγησε τά έαυτής άπαντα τή τοϋ
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Θ(εο)ϋ μεγάλη Εκκλησία τοϋ π(ατ)ριαρχείον, ήτοι το έν τφ Χρυ- 
σοκεράμφ όσπήτιον, δπερ I4 ενρίσκεται πλησίον Δήμον τοϋ κασά- 
πη και Αλεξοϋς και Ζωής τοϋ Στρατηγίον, έκ δε τοϋ έτέρον μέ
ρους Νικολέζον τοϋ Δ ημητρίον ομοίως καί το μποστάνιον I5 μετά 
τοϋ άμπελίον τοϋ Στασίνον καί άμπέλιον δπερ ήγόρασε παρά τοϋ 
Σταματίου Καμντζη μετά τοϋ πλαγίου τοϋ χέρσου τόπον, το γειτ- 
νιάζον τώ I6 άμπελίω Πέτρον τοϋ Κατζαροϋ καί τφ τοϋ Γεωργιλά 
τοϋ Παναγιώτου καί τη δημοσία όδφ.

1 κυρ: κυρίου Γ-Χ I τοϋ: om Γ-Χ II 4 Νικολέζου: Νικολάου Γ-Χ I και το μπο
στάνιον: το μποστάνιον Γ-Χ

Χρονολόγηση: Στήν καταγραφή δέν έχει σημειωθεί ή χρονο
λογία, άναφέρεται μόνο πώς ή δωρεά έγινε έπί τής πατριαρχίας 
τοΰ Ίερεμίου. Ό Γεδεών πού δημοσίευσε πρώτος τό κείμενο τό 
άπέδωσε ορθά στον Ιερεμία Β' καί τό χρονολόγησε στό 1578, 
χωρίς νά άναφέρει τό σκεπτικό του1. Ή θέση ώστόσο τοϋ κειμένου 
μέσα στον Κώδικα —είναι καταγραμμένο πριν άπό ενα σημείωμα 
πού χρονολογείται στον Μάιο τοϋ 1590 (βλ. τό κείμενο XIII καί τό 
πανομοιότυπο τοΰ φ. ΘΓ)— μάς δίνει ενα πρώτο όριο: καταγράφη
κε προφανώς πριν άπό την χρονολογία αυτή. Τό γεγονός όμως 
πώς, όταν συντάσσεται τό σημείωμα, ό μνημονευόμενος πατριάρ
χης Ιερεμίας δέν βρίσκεται στόν πατριαρχικό θρόνο («Έν ταΐς 
ήμέραις...»), μάς επιτρέπει νά μεταθέσουμε τό όριο πριν άπό τόν 
’Απρίλιο τοϋ 1587, οπότε άρχισε ή τρίτη καί τελευταία πατριαρχία 
τοϋ Ιερεμία Β'. Μέ τήν ίδια συλλογιστική, ότι ό Ιερεμίας δέν ήταν 
πατριάρχης τήν έποχή πού καταχωρίζεται τό σημείωμα, μποροϋμε 
νά θέσουμε ώς terminus post quem τό τέλος τής πρώτης πατριαρ
χίας του, δηλαδή τά μέσα Νοεμβρίου 1579. Άς σημειωθεί ότι ό γρα- 
φέας τοΰ σημειώματος αΰτοϋ είναι ό ίδιος πού κατέγραψε τόν Ίού-

1. Μανουήλ Γεδεων, Χρονικά τοϋ πατριαρχικού οίκου..., σ. 67. Σέ 
νεότερη μελέτη του ('Ιστορία τών τοϋ Χριστού πενήτων..., σ. 103) τή 
χρονολογεί «μετά τό 1572».
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vio του 1576 στον Κώδικα τό χρησιδάνειο του μητροπολίτη Θεσ
σαλονίκης Ίωάσαφ (βλ. κείμενο VII).

Σχόλια: 1 (στ. 1-3) Έν ταίςήμέραις... κύρΊερεμίου... Κριτοπου- 
λίνα... ώμολόγησε.— ’Άν με δσα ειπώθηκαν στή «Χρονολόγηση», 
έγινε φανερό πώς ή καταγραφή του σημειώματος τής αφιέρωσης 
τής Κριτοπουλίνας δεν έγινε τή στιγμή τής δωρεάς αλλά αργότερα, 
τό θέμα πού τίθεται είναι, γιατί δέν είχε καταγράφει εγκαίρως στον 
Κώδικα άφιερωμάτων καί τί προκάλεσε τήν έτεροχρονισμένη κα
ταχώριση. Ή σχολαστική περιγραφή των ορίων των άκινήτων καί ή 
άναφορά, σέ μιά περίπτωση, των προγενέστερων ιδιοκτητών ένός 
άμπελιοϋ μάς έπιτρέπει νά υποθέσουμε, δτι μετά τή δωρεά άνέκυψε 
κάποιο ζήτημα μέ τά όρια των άκινήτων αυτών. Ή διεκδίκηση ένδε- 
χομένως αυτή προκάλεσε τήν άνάγκη νά γίνει μιά προσεκτική 
καταγραφή τους καί καταχώρισή τους στον Κώδικα αφιερωμάτων. 
Όσον άφορά τό πρώτο θέμα, είναι πιθανό «ή εκ Χρυσοκεράμου» 
Κριτοπουλίνα νά γνωστοποίησε μέ κάποια έπιστολή πού έστειλε 
προς τό Πατριαρχείο τήν άπόφασή της νά τού αφιερώσει «τά 
έαυτής άπαντα», έγγραφο πού παρέμενε στό Πατριαρχείο ως τή 
στιγμή πού ή διεκδίκηση τών άφιερωθέντων άκινήτων προκάλεσε 
καί τήν έπίσημη καταγραφή τής δωρεάς στον Κώδικα.

2 (στ. 1) Κριτοπουλίνα ή εκ τοϋ Χρυσοκεράμου.— Δέν είναι γνω

στά περισσότερα στοιχεία γιά τό πρόσωπο πού έκανε τή δωρεά· δέν 
είναι καν βεβαιωμένο άν τήν συνέδεε κάποια συγγένεια μέ τον 
Γεώργιο Κριτόπουλο πού τό 1584 άφιέρωσε στό ναό τής Παμ
μακάριστου μιά άσημένια καντήλα (βλ. κείμενο XI). ’Άν είναι έτσι, 
καί σχετίζεται μέ τούς άδελφούς Γεώργιο καί Θωμά Κριτόπουλο οί 
όποιοι, τήν ’ίδια περίπου εποχή, άποφάσισαν νά μετατρέψουν σέ 
σταυροπηγιακά μία μονή καί ένα ναό στήν Άδριανούπολη καί στή 
συνέχεια τά άφιέρωσαν στή μονή Παντοκράτορος τοϋ Άγιου 
Όρους1, τότε ή διατύπωση «έκ Χρυσοκεράμου» δηλώνει μάλλον τον

1. Βλ. δσα αναφέρουμε γιά τό θέμα αυτό στό σχόλιο 1 τοϋ κειμένου XI.
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τόπο κατοικίας παρά τον τόπο καταγωγής -—τήν Χρυσοκέραμο, 
δηλαδή τό προάστειο τής άνατολικής άκτής τοϋ Βοσπόρου. Ή ταύ
τιση τής Χρυσοκεράμου μέ κάποιο σημερινό οικισμό φαίνεται ότι δέν 
έχει οριστικά έπιτευχθεΐ. Ό Γεδεών θεωρούσε ότι Χρυσοκέραμος 
ήταν τό προάστειο Kusgunçuk1. Όμως ό ’Ιωάννης Μηλιόπουλος, 
στηριζόμενος σέ βυζαντινούς καί νεότερους ιστορικούς, ταυτίζει 
τή Χρυσοκέραμο μέ τό Çengelkôy1 2, άποψη όμως πού φαίνεται πώς 
δέν είναι γενικά άποδεκτή3.

1. Μανουήλ Γεδεών, Χρονικό, τοϋ πατριαρχικού οϊκου..., ο. 67 καί 
«Βυζαντινόν Έορτολόγιον», Ό εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλο
λογικός Σύλλογος 26 (1896), 235.

2. Ιωάννης Μηλιοπουλος, «Ή Χρυσοκέραμος», Έπετηρίς Εταιρείας 
Βυζαντινών Σπουδών 4 (1927), 205-210.

3. Βλ. R. Janin, Les églises et les monastères des grands centres byzantins, 
Παρίσι 1975, σ. 22.
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Δωρεά άκινήτου προς τή Μ. Εκκλησία

«έσημειώθη» (στ. 7 ) 25 Μαΐου 7098, ίνδ. 3
(1590)

Π ε ρ ί λ η ψ η : Ό Καραϊωάννης, γιός τού Γεωργίου καί τής Ελένης 
από τή Στεμνίτσα τής επαρχίας Χριστιανουπόλεως, άφιέρωσε στή 
Μ. Εκκλησία ένα άμπέλι πού κατείχε στό Τζινάρι τής έπαρχίας 
Νικομήδειας. Ύποσχέθηκε πώς τή δωρεά του θά την κατοχυρώσει, 
άπό τυχόν διεκδικήσεις συγγενών, καί μέ χοτζέτι. Ή δωρεά σημει
ώνεται στόν Κώδικα είς άσφάλειαν.

Παράδοση: Κώδικας Α' Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο. 9 (φ. ΘΓ).

Σημειώματα: Κάτω άπό τό κείμενο, άπό νεότερο χέρι, υπολο
γισμός τού άπό Χριστού γεννήσεως έτους.

f Π(ατ)ριαρχοϋντος τοϋ αύτοϋ παναγίωτάτον ημών αύθέντου 
καί δεσπότου τοϋ οικουμενικού π(ατ)ριάρχου κυρ Ίερεμίου, κατά 
τό £frìov έτος I2 μηνί μάίω κεν, ήμερα βν, ίνδ(ικτιών)ος γνζ, έλθών 
προς αυτόν Καραϊωάννης, υιός Γεωργίου καί Ελένης εκ χώρας 
Στενίτζης έπαρχίας I3 Χριστιανουπόλεως, οικεία βουλή καί προαι- 
ρέσει άφιέρωσε τό όπερ έχει άμπέλιον τό κείμενον εν \χωρίω/ τόπω 
λεγομένω Τζινάρη τής I4 επαρχίας Νικομήδειας τή καθ’ ημάς 
μεγάλη τοϋ Θ(εο)ϋ Εκκλησία ψυχικής αύτοϋ σ(ωτη)ρίας ένεκεν 
καί των γονέων αύτοϋ, υποσχόμενος I5 δώσειν καί χοτζέτιον επί
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τοντω εις βεβαίωσή, ϊνα μηόείς των εκ πλαγίου συγγενών αυτοϋ ή 
καί των άλλων καί των έξω I6 μετά θάνατον αυτοϋ τολμήσιη άφαρ- 
πάσαι το άφιερωθέν τω Θ(ε)ώ, άλλ’ ειη καί ενρίσκηται άφιερωμέ- 
νον καί άναπόσπαστον εις I7 τον έξης άπαντα αιώνα. "Οθεν εις δή- 
λωσιν έσημειώθη ώδε εν τω ίερώ κώδικα:—

I κυρ: κυρίου Γ-Χ I ζ$ηον έτος: 1590 έτος Γ-Χ II 2 μαΐφ κεΰ: μάίφ ε'Γ-Χ I ήμέρφ 

ßf: ήμέρφ όεντέρμ Γ-Χ I Γεώργιον: Γεώργου Γ-Χ I Στενίτζης: lege Στεμνίτζης II 

3 εχει:εΐχεν Γ-Χ I έν\χωρίφ/τόπφ:έν τφ τόπφ Γ-Χ II 5χοτζέτιον:χοόζέτιον Γ-Χ

II 6 εύρίακηται: εύρίσηταί Γ-Χ II 7 κώόικι: κώόηκι Γ-Χ

Χρονολόγηση: Σχήν καταγραφή εχει σημειωθεί ή χρονολογία: 
πρόκειται για τήν 25η Μαΐου, ήμέρα Δευτέρα, του έτους ,ζ^η' 
(7098) άπό κτίσεως κόσμου, δηλαδή του 1590.

Σχόλια: 1 (στ. 2-3) Καραϊωάννης... εκ χώρας Στενίτζης επαρ
χίας Χριστιανουπόλεως.— Ό δωρητής Καραϊωάννης ήταν γιος 
του Γεωργίου καί τής Ελένης καί καταγόταν άπό τό χωριό 
«Στενίτζα έπαρχίας Χριστιανουπόλεως»· πρόκειται γιά τή Στεμνί- 
τσα (σημερινή ονομασία 'Υψους) τής έπαρχίας Γορτυνίας του 
νομοΰ ’Αρκαδίας· τό χωριό υπαγόταν στήν έκκλησιαστική περιφέ
ρεια τής Χριστιανουπόλεως. Ό Καραϊωάννης είχε προφανώς 
έγκατασταθεϊ στή Μ. ’Ασία, όπου απόκτησε καί τό αμπέλι πού 
αφιερώνει τώρα στή Μ. Εκκλησία. Πέρα όμως άπό τά στοιχεία 
πού παραδίδονται άπό τό ίδιο τό κείμενο τοϋ σημειώματος, δέν 
σώζονται περισσότερα γι’ αυτόν τον πελοποννησιακής καταγωγής 
κάτοικο τής περιοχής τής Νικομήδειας.

2 (στ. 3-4) άμπέλιον... κείμενον εν τόπφ \χωρίω/ λεγομένω Τζι- 
νάρη τής έπαρχίας Νικομήδειας.— Πρόκειται γιά τό Τσινάρι (Πλά
τανος) τοϋ Αστακηνοΰ κόλπου, τοϋ κόλπου τής Νικομήδειας. Ό 
γραφέας είχε γράψει άρχικά «έν τόπφ λεγομένω Τζινάρη», μετά 
όμως προτίμησε νά χαρακτηρίσει τό Τσινάρι «χωρίον», λέξη πού 
σημείωσε στο διάστιχο χωρίς νά διαγράψει τήν προηγούμενη.
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3 (στ. 4-5) υποσχόμενος όώσειν καί χοτζέτιον.— ’Αντίθετα μέ 
προηγούμενη περίπτωση δωρεάς άκινήτου στό Πατριαρχείο (βλ. 
κείμενο X), στην οποία ό δωρητής προσκόμισε καί τό χοτζέτι γιά 
τό άκίνητο, ό Καραϊωάννης ύποσχέθηκε να τό προσκομίσει. Ή 
χρησιμότητα του περιγράφεται στό κείμενο τού σημειώματος «ινα 
μηδείς τών εκ πλαγίου συγγενών αυτού ή καί τών άλλων καί των 
εξω, μετά θάνατον αυτού τολμήση άψαρπάσαι τό άφιερωθέν».

4 (στ. 7) ώδε εν τω ιερω κώδικι.— Βλ. όσα άναφέρουμε στό 
σχόλιο 5 τού κειμένου VII καί στό δεύτερο κεφάλαιο τού τρίτου 
Μέρους.
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Δωρεά του Ιερεμία Α' 
προς τή Μ. Εκκλησία

«πατριαρχικόν γράμμα» (στ. 18 ) ’Οκτώβριος 7047, ίνδ. 12
(1538)

Περίληψη: Άφοΰ ανέκτησα καί βελτίωσα τήν πατριαρχική 
οικία πού βρίσκεται στή θέση Βρΰγκα, όχι μακριά άπό τήν Κων
σταντινούπολη, καί μαζί τή γύρω περιοχή, τό περιβόλι καί τον κή
πο καί άκόμα τήν πηγή πού είναι άγιασμα τής 'Αγίας Παρασκευής 
μαζί μέ τό γύρω άμπέλι, αφιερώνω όλα αυτά στή μονή τής Παμ
μακάριστου. Στο έξής όσα άνέφερα θά θεωρούνται μετόχι τής Μ. 
’Εκκλησίας καί θά ύπάγονται στον κατά καιρούς πατριάρχη. Κα
νένας δέν θά έχει τό δικαίωμα νά τά ιδιοποιηθεί- όποιος τό πράξει, 
νά είναι άφωρισμένος, αδιάλυτος καί τυμπανιαίος. Εις άσφάλεια 
των πιό πάνω έγινε τό παρόν γράμμα.

Παράδοση: Κώδικας Α' Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο. 1 (φ. ιΓ).

Περιγραφή: Χαρτί μέ ίχνη πτυχώσεων, ένδειξη ότι κάποτε 
ήταν λυτό. Τό ύδατόσημο δέν είναι δυνατόν νά διακριθεΐ καθώς τό 
έγγραφο είναι έπικολλημένο στό φ. ι'.

Σημειώματα: Κάτω άπό τό μηνολόγιο ένα μεταγενέστερο χέ
ρι άφαίρεσε άπό τό άπό κτίσεως κόσμου έτος τόν άριθμό 5508 ένώ 
ένα δεύτερο έκανε στό πλάι τόν ίδιο ύπολογισμό άφαιρώντας τό 
ορθό 5509, άφοΰ τό μηνολόγιο είναι τού ’Οκτωβρίου. Τέλος, στό
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χαρτί πάνω στο όποιο έπικολλήθηκε τό έγγραφο υπάρχει τό άκό- 
λουθο σημείωμα, γραμμένο τόν 19ο αιώνα άπό τόν ’Ιωακείμ Φορό- 
πουλο: 7ερεμίου άφιερωτικόν τοϋ έν Χάσκιοϊ άγιάσματος τής άγ. 
Παρασκευής κλπ. τή Μονή τής Παμμακάριστου εν τή σελίόι τούτη 
προσκεκολλημένον. Ό άρχειοφύλαξ f Άρχιμ(ανδρίτης) Ιωακείμ 
Φορόπουλος.

f Ιερεμίας έλέω Θ(εο)ϋ άρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως 
νέας 'Ρώμης καί οικουμενικός π(ατ)ριάρχης.

I2 f ’Αγαθόν τό άγαθοεργειν και κατά Θ(εό)ν ποιειν πάντας 
άπαντα· τοίνυν καί ή μετριότης ημών έν τή τοϋ Βρύγκα καλούμενη 
χώρα, ου μακράν I3 κείμενη τήσόε τήςμεγαλοπόλεως, άναστήσασα 
καί άνακτήσασα καί βελτιώσασα την εκεισε ήμετέραν π(ατ)ριαρ- 
χικήν κατοικίαν I4 μετά πόσης τής περιοχής καί τοϋ περιβολιού καί 
κήπου αυτής, έτι δε καί τής άνακτήσεως καί βελτιώσεως τοϋ εντός 
άειρόου καί πο\5τίμου ϋδατος, καί θείου καί ιαματικού άγιάσματος 
τής αγίας μου όσιομάρτυρος καί ιαματικής Παρασκευής καί τοϋ εν 
αυτή τή χώρα I6 άμπελίου ημών, άφιερεΐ καί άνατίθησιν αυτά 
άπαντα εις τό π(ατ)ριαρχίον, έν τή σεβάσμιο καί ιερά μονή τής Πα
ναγίας μου τής Παμμα\Ίκαρίστου, iva από τοϋ νϋν καί εις τό εξής 
εϊη καί διαβαίνη ή κατοικία απασα αυτή μετά πάντων τών προσό
ντων έν αυτή, ώς ε’ίπομεν, ώς I8 μετόχων καί γνήσιον κτήμα αυτής 
τής καθολικής μεγάλης ’Εκκλησίας τοϋ π(ατ)ριαρχίου, παντός 
έλεύθερον καί άδέσποτον παρά πάντων τών I9 άλλων, οικείων τε 
ημών καί τών λοιπών, καί παρά την οικονομίαν καί διοίκησιν καί 
έπίσκεψιν μόνην καί έπιμέλειαν καί καλλιέργειαν τοϋ κατά I10 
καιρόν οικουμενικού π(ατ)ριάρχου διαμένον καί ευρισκόμενον έν 
πάσι τοΐς ούσι καί διαμένουσι χρόνοις, καί παρά μηδενός ποτέ 
άφαιρούμενον I11 άπό τοϋ πατριαρχίου ή πωλούμενον ή χαριζόμε
ν όν ποθεν, μήτε μην υιό αύτοϋ τοϋ κατά καιρόν π(ατ)ριάρχου ή 
καί τών κληρικών αύτοϋ. Ei γάρ τις I12 δλως τολμήση κατά τινα 
ούκ άγαθόν λόγον ή πρόφασίν τινα σαθρόν πάντως καί έθελήση
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κακοθελώς καί παραμέρως άφελέσθαι ποτέ καί άπο\,3ξενώσαι το 
μετόχων αυτό από τής καθολικής Εκκλησίας τοϋ π(ατ)ριαρχίον, 
όπου äv ειη, εϊη δε όιηνεκώς Θ(εο)ϋ ένάρσει έν τή άγια καί ιερά 
μονή I14 αυτή τής ύπεράγνου δεσποίνης ημών Θ(εοτό)κου τής 
Παμμακάριστου, δστις τοίνυν βονληθή ποτέ ποιήσαι τοιοϋτόν τι 
τολμηρώς καί άπανθρώπως I15 καί νστερήσαι αυτό άπό τοϋ 
π(ατ)ριαρχίον, τον τοιοϋτον ή μετριότης ημών, οϊου αν ειη καταλό
γου, άφωρισμένον έχει άπό τής άγιας καί όμοουσίου καί άΙ16όιαι- 
ρέτου Τριάδος τοϋ ένός τή φύσει Παντοκράτορος τών όλων 
Θ(εο)ϋ ημών, καί εν τώ νϋν αίώνι καί έν τώ μέλλοντι, καί άδιάλυ- 
τον καί τυμπανίαν εις I17 τούς αιώνας τούς άπαντας. Ούτως εν 
άγίω άποφαινόμεθα πν(εύματ)ι καί εις την περί τούτου δήλωσιν 
καί έμφάνειαν καί άσφαλή βεβαίωσιν I18 άπελύθη καί τό παρόν 
π(ατ)ριαρχικόν γράμμα τής ημών μετριότητος έν έτει ζ,νμψζψ·.— 

I19 Μηνί όκτωβρίω, ίνδ(ικτιών)ος ιβα?

2 άπαντα: απαντας Χ-Μ I Βρύγκα: Βρύσκφ Χ-Μ II 4 άειρόου: lege άειρρόον 
άειρρόον Χ-Μ, Γ-Χ II 5 ιαματικού: lege ’ιαματικού I ιαματικής: lege Ιαματικής II 

6 άφιερεί: lege άφιεροί άφιεροϊ Χ-Μ, Γ-Χ II 8 π(ατ)ριαρχίον: lege π(ατ)ριαρ- 
χεϊον πατριαρχεϊον Χ-Μ, Γ-Χ II 7 εϊη: είναι Χ-Μ I π(ατ)ριαρχίον: lege π(ατ)ριαρ- 

χείον π(ατ)ριαρχείου Χ-Μ, Γ-Χ II 9 ημών: καί ημών Χ-Μ II 11 π(ατ)ριαρχίον: 
lege π(ατ)ριαρχείον πατριαρχείου Χ-Μ, Γ-Χ I ποθεν: ποτέ Χ-Μ II12 δλως: άλλος 

Χ-Μ II 13 π(ατ)ριαρχίου: lege π(ατ)ριαρχείον πατριαρχείου Χ-Μ, Γ-Χ I εϊη δε: 
άτε δή Χ-Μ, εϊη δή Γ-Χ II 15 π(ατ)ριαρχίου: lege π(ατ)ριαρχείον πατριαρχείου 
Χ-Μ, Γ-Χ II 16 τνμπανίαν: τνμπανιαϊον Χ-Μ II 18 παρόν: om Χ-Μ II λ1) μηνί: 
έν μηνί Γ-Χ I ίνδ(ικτιών)ος ißaS: Ίνδικτιώνος Ζ' Χ-Μ

Χρονολόγηση: Στο γράμμα έχει σημειωθεί χρονολογία: είναι 
τό έτος ,ζμζ' από κτίσεως κόσμου- καί τό γεγονός ότι ό πατριάρχης 
υπέγραψε μέ μηνολόγιο μάς διευκολύνει νά εντοπίσουμε, πώς ή 
άκριβής χρονολογία έκδοσης τοϋ γράμματος είναι ό Όκτώβριος 
τοϋ 1538, χρονολογία πού αντιστοιχεί μέ την δωδέκατη ίνδικτιώνα 
πού σημειώνεται. Οί προηγούμενοι εκδότες τοϋ γράμματος, μή 
συνυπολογίζοντας ότι τό γράμμα έκδόθηκε τόν ’Οκτώβριο τής δω
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δέκατης ίνδικτιώνας, τό χρονολογούν στο 1539.

Σχόλια: 1 (στ. 1) Ιερεμίας... π(ατ)ριάρχης.— Πρόκειται για τόν 
Ιερεμία Α', τόν πατριάρχη πού παρέμεινε στον πατριαρχικό θρόνο 
έπί είκοσι τέσσερα σχεδόν χρόνια, άπό τό τέλος τού 1522 ώς τόν 
’Ιανουάριο τού 15461. Ή παρουσία, μέσα στον μεταγενέστερο Κώ
δικα αφιερωμάτων, τής δωρεάς του προς τό Πατριαρχείο οφείλε
ται, όπως έχουμε ήδη άναφέρει (ο. 65), στο ότι έντάχθηκε έκ των 
υστέρων τό λυτό χαρτί τής δωρεάς, ώς άμεσα σχετιζόμενο μέ τό 
λοιπό περιεχόμενο τού Κώδικα.

2 (στ. 2) εν τή τοϋ Βρύγκα καλονμένη χώρα.— Πρόκειται γιά τό 
σημερινό Χάσκιοϊ, προάστειο τότε τής Κωνσταντινούπολης. Κατά 
τόν Γεδεών ή «χώρα τού Βρίγκα» πήρε τό όνομά της άπό τόν πα
ρακοιμώμενο τού αύτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά, τόν ’Ιωσήφ 
Βρίγγα1 2.

3 (στ. 7) ϊνα... διαβαίνη ή κατοικία.— Έδώ τό ρήμα «διαβαίνω» 
χρησιμοποιείται μέ τή νομική του έννοια, τού μεταβιβάζομαι- πβ. 
τό χωρίο: «Τά τοΐς πράγμασι διδόμενα προνόμια, ου μήν τοις προ- 
σώποις καί είς κληρονόμους διαβαίνει» στό «Παράρτημα II» τής 
Έξαβίβλον τού Κωνσταντίνου Άρμενόπουλου3.

4 (στ. 13-14) άπό... τοϋ π(ατ)ριαρχίον, οπού αν εϊη, ειη δε διη
νεκές Θ(εο)ϋ ένάρσει έν τη άγια και ιερά μονή... τής Παμμακάρι
στου.— Ή ευχή πού διατυπώνεται, μέ ένταση μάλιστα, στό χωρίο 
αυτό, νά παραμένει πάντα ή μονή τής Παμμακάριστου έδρα τού 
Πατριαρχείου, είναι περίεργη, καθώς δέν είναι γνωστή, τήν εποχή

1. Βλ. X. Γ. Πατρινελης, «Χρονολογικά ζητήματα τής πατριαρχείας 
τού Τερεμίου Α' (1522-1546)», Μνημοσύνη 1 (1967), 249-262.

2. Μανουήλ Γεδεων, Χρονικά τοϋ πατριαρχικού οϊκου..., ο. 66 σημ. 

133.
3. Εμμ. Κριαρας, Λεξικό τής Μεσαιωνικής Ελληνικής δημώδους Γραμ

ματείας τ. 5, Θεσσαλονίκη 1977, σ. 49: διαβαίνω (11η σημασία). Βλ πρόχειρα 
τό κείμενο στην έπανέκδοση Κ. Γ. Πιτςακη, Κωνσταντίνου Αρμενοπούλου, 
Πρόχειρον Νόμων ή Έξάβιβλος, ’Αθήνα 1971, σ. 370 «Τίτλος Β', 47».
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πού συντάσσεται τό γράμμα, κάποια διεκδίκηση τής Παμμακά
ριστου άπό την οθωμανική άρχή. Μία έξήγηση ίσως είναι ή άνά- 
κληση στή μνήμη τού δωρητή μιας παλαιότερης δυσάρεστης έμπει- 
ρίας του. Κατά την άπουσία του τό 1524-1525 στά Ιεροσόλυμα, οί 
άντίπαλοί του τον καθαίρεσαν καί άνέβασαν στον πατριαρχικό 
θρόνο παράνομα τόν Ίωαννίκιο. Σύμφωνα μέ τον συντάκτη τής 
Πατριαρχικής Κωνσταντινουπόλεως Ιστορίας, ό τότε μέγας βεζί
ρης Ίμπραήμ πασάς υπέδειξε στον Ιερεμία να έπιστρέψει άμέσως 
στήν Κωνσταντινούπολη καί νά περιμένει την άποκατάστασή του. 
«Καί έντζι... ύπήγεν εις τόν Γαλατάν, εις τόν ναόν τής Χρυσοπηγής, 
καί έκάθισεν...», όπως διηγείται τό χρονικό, άφού ή Παμμακά
ριστος είχε «καταληφθεί» άπό τόν παράνομο Ίωαννίκιο1.

1. Βλ. λεπτομέρειες στή μελέτη τού X. Γ. Πατρινελη, «Χρονολογικά 
ζητήματα...»· τό άπόσπασμα στή σ. 256.
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Διπλοκιόνιον 76,105 
δίσκος 134,136,142,150,152 
Δοσίθεος, πατρχ. 'Ιεροσολύμων 43, 

46,111,112· βλ. & Πίνακα πηγών 
Δοχειαρίου μν. στόν Άθω 146 
δωρητήριο έγγραφο 65 
δωρεά (donatio) passim- δρος — 89- 

δωρητής,-τρία 88, 176, 182, 188, 
189,194- βλ. & Ειρήνη, Ζωή, Κρι- 
τοπουλίνα, Κριτόπουλος, Ρω- 
ξάνδρα· δωρεοδόχος 79, 82, 83, 
88,125,126,129 

δωρίζω 86, 87,128,129 
Δωρόθεος, μ. Θεσσαλονίκης 158 
Δωρόθεος, μ. Χαλκηδόνος 166,169, 

170

εγκόλπιον 135 
εικόνες 135,136,137
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Ειρήνη τοΰ Γεωργίου, δωρήτρια 140, 
144

Έκθεσις Χρονική· βλ. Πίνακα πη
γών

εκκλησιάρχης, μγ. 166 
ελεημοσύνη 73, 74,79, 86,119,121, 

127,171,172
Ελληνική Ιστορική Εταιρεία 11 
Ενετών τέχνη· βλ. κεντητική 
Έξάβιβλος· βλ. Πίνακα Πηγών 
εξαρχος Μεγάλου Ζυγού- βλ. Ίωά- 

σαφ
εορτές· βλ. κεντητική 
έπιγονάτιον 153,154,155,156 
έπιμάνικα (ύπομάνικα, ταμάνικα) 

155,158,159 
έπιτάφιος 136
έπιτραχήλιον (πετραχίλη) 153,154, 

155,156,157
επιτροπή διαχείρισης αφιερωμάτων 

59,60,63,65,82,88,101,102,112, 
119,122,124,130,138,169 

έργαστήρια στή Θεσσαλονίκη 61 
εΰαγγέλιον 135 
ευρετήριο 54,55,56,64 
Εύρίπου μ. 72,73,74,77' βλ. & Ίωά- 

σαφ

Ζυγομαλάς Θεοδόσιος 102, 131, 
132,175- βλ. & Πίνακα πηγών 

Ζωγράφου μν. στον ’Άθω 146 
Ζωή τού Κωνσταντίνου, δωρήτρια 

140,144
Ζωή τοΰ Στρατηγίου, ίδιοκτήτρια 

ακινήτου στή Χρυσοκέραμο 85,
183,184

Θεόδωρος, μγ. οικονόμος 127,128,

130,131
Θεόληπτος Ά 95· βλ. & Πίνακα 

πηγών: Πατρ. & Συνοδ. πράξεις 
Θεόληπτος, μ. Φιλιππουπόλεως 173,

177,178
Θεοτόκου μν. στήν Αίνο 61 
Θεοχάρη Μαρία 156 
Θεσσαλονίκη· βλ. έργαστήρια 
Θεσσαλονίκης μ. 60, 66, 157, 158’ 

βλ. & Δωρόθεος, Ίωάσαφ 
Θεωνάς, έπ. Τυρουλώης καί Σερε- 

τζίου 173,177
θησαυροφυλάκιο- βλ. οθωμανικό — 
θυμιατήριον 134,136,140 
Θωμάς Κριτόπουλος· βλ. Κριτό- 

πουλος

Ιάσιο (Γιάσιον) 174 
Ίβάν Δ’, τσάρος τής Ρωσίας 72,73 
Ιέραξ, όφφικιάλιος 131· μγ. λογο

θέτης 166
'Ιερεμίας Ά 61,62,64,66,81,82,86, 

105, 111, 123, 125, 194, 195· βλ. 
& Πίνακα πηγών: Πατρ. & Συ
νοδ. πράξεις

'Ιερεμίας Β' 60,66,79,83,85,87,103, 
104, 105, 137, 140, 143, 144, 149, 
152, 153, 156, 161, 162, 166, 167, 
170, 177· — πρώην πατρχ. 183, 
184, 185· βλ. & Πίνακα πηγών: 
Πατρ. & Συνοδ. πράξεις· — μ. 
Λαρίσης 151

'Ιερεμίας, μ. Άδριανουπόλεως 173,
177,178

'Ιεροσολύμων πατρχ.· βλ. Δοσίθε- 
ος, Σωφρόνιος Δ'

’Ικόνιο 132 
’Ίμβρου μ. 173,178
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Ίμπραήμ πασάς 195 
’Ισίδωρος 80' βλ. & Πίνακα πηγών: 

Πατρ. & Συνοδ. πράξεις 
Ιωακείμ, μ. ’Ίμβρου 173,178 
’Ιωάννης (Τζαοΰσης), ιδιοκτήτης 

σπιτιού στήν Κπολη 85,149,150,
151,152,165,166,168 

’Ιωάννης, παζάρμπασης· βλ. Μο- 
νομαχίνα 

Ίωαννίκιος Α' 195 
Ίωάσαφ Β' 10,59,60,62,63,65,66, 

71, 72, 74, 75, 77, 79, 81, 82, 86, 
87, 101, 102, 103, 104, 105, 111, 
112,113,122,123,125,127,130, 
131,133,135,140,141,143,144, 
145, 152, 165, 167, 168, 169· βλ. 
& Πίνακα πηγών: Πατρ. & Συ
νοδ. πράξεις· — πρώην πατρχ. 
75,76,78,141,142 

Ίωάσαφ, μ. Εύρίπου 72,73,74,77 
Ίωάσαφ Άργυρόπουλος, μ. Θεσσα

λονίκης 60,66,157,158,159,185 
Ίωάσαφ, ίρμν. καί εξαρχος 94 
Ιωσήφ Βρίγγας 194

καδής (καδδής, κριτής) 85,102 
καζάνιον 161,163 
καθαίρεση 36,71,95,96,102,104,145 
Καισαρείας μ. 101 
Καλλίνικος Β' 9,160· βλ. & Πίνακα 

πηγών: Πατρ. & Συνοδ. πράξεις 
Κάλλιστος Β' 80· βλ. & Πίνακα 

πηγών: Πατρ. & Συνοδ. πράξεις 
Καλόθετος, μγ. οικονόμος 130 
καμουχάς (καμουχένιον)' βλ. κεντη

τική
Καμΰτζης Σταμάτιος, ιδιοκτήτης 

άμπελιοΰ στή Χρυσοκέραμο

85,183,184 
κανόύλα 84,181,185 
Καντακουζηνός ’Αντώνιος, άπό 

τόν Γαλατά 101,127,128,131 
Καντακουζηνός Μιχαήλ 83,87,101, 

102,141,142,143,145,147,167 
Καντακουζηνός, γιος τοΰ Μιχαήλ 

159
Καππαδοκία 132 
κάρα Αγ. Λαζάρου 135 
Καραϊωάννης τοΰ Γεωργίου 60,66, 

84, 85,87,106,114,187,188,189 
Καρακάλλου μν. στον ’Άθω 115,146 
Καρατζάς Νικόλαος 112 
Καρατζάς, «άπό τών Καραμανιω- 

τών» 101,127,128,131,132 
Κασσανδρείας άρχπ. 97 
κατάστιχον 60, 63, 74, 94,103,104, 

112,119,121,124,127,128,133,
135,139,166,168 

κατζίον 134,136,142,150,152 
καυκίον 141
κεντητική: άμύγδαλο 154· 'Ενετών 

τέχνη 54, 154, 155· εορτές 154, 
155,157,158,159· καμουχάς (κα- 
μονχένια) 153 154, 155’ μάγκα
νον (μαγγανιστόν) 154, 155, 157, 
159· μπατέμια 153, 154· συρμα- 
τέινο (σιρματένιον), 154,155,156 

κεφαλαιούχος 92, 93,100 
κιβώτιον 141 
κινητά 85, 86, 87, 88,106 
Κίτρους έπ. 173,178 
κνέζης 73
κοινωνία χριστιανών 9,12,67,77,91, 

92,98,99,106,107 
κόμποι, διακοσμητική 135 
κουζί τεψί 161,163
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κουκούμι 161,163 
κούπα 142,146,150 
κοχλιάριο (χολιάριον) 134,136 
κρατήρ (κρατητήρ) 134,136 
Κριτοπουλίνα, δωρήτρια 60,66,84,

85.87.105.112.114.183.185 
Κριτόπουλος Γεώργιος, δωρητής 60,

63.65.84.87.114.181.182.185 
Κριτόπουλος Θωμάς, δωρητής 182,

185
Κρούσιος Μαρτίνος· βλ. Crusius 

Martinus 
κτήματα 183
Κυζίκου μ. 173,177,178· βλ. & Αχίλ

λειος
Κύριλλος Α' 47’ βλ. & Πίνακα πη

γών: Πατρ. & Συνοδ. πράξεις 
Κύριλλος, μ. Νίκαιας 173,178 
κυρίτσης 129 
Κωνσταντίνος· βλ. Ζωή

Λαοδικείας μ. 47
λείψανα 136,143· — Αγ. Σπυρίδω

νος 135 
λεκάνη 140 
Λέσβος 61
Λέων ς' ό Σοφός· βλ. Πίνακα πη

γών: Αύτοκρατορικές διατάξεις 
λίθοι, διακοσμητική 135 
λογοθέτης· βλ. Γεώργιος· μγ. — 

131· βλ. & 'Ιέραξ
Λουκιανός, έπ. Κίτρους 116,173,178 
λυμαιών 121· λνμη 121

μάγκανον βλ. κεντητική 
Μακάριος, μ. Μονεμβασίας 131 
Μακάριος, μ. Μόσχας 74 
μαλαγματηροϋν 135,137

Μαλαξός Μανουήλ 151,154 
Μαλτέξου Χρύσα 156 
Μάνη 95 
μανουάλια 140
Μάξιμος Γ 94· βλ. & Πίνακα πη

γών: Πατρ. & Συνοδ. πράξεις 
μάργαροι, διακοσμητική 135 
μαστραπάς 142,147,150,152 
Ματθαίος, μ. Διδυμοτείχου 173,

177,178
Μαυροκορδάτος Αλέξανδρος 100 
Μέγας Ζυγός, δυτικής Μάνης 95 
Μέγα Νόμιμον βλ. Πίνακα πηγών 
μετόχι (μετόχων) 191,192 
Μεχμέτ Β' 97
Μήδειας μ. 47,173,178- βλ. & Παρ- 

θένιος
Μηθύμνης μ. 61 ■ βλ. & Γρηγόριος 
Μηλιόπουλος ’Ιωάννης 186 
μηνολόγιο 63,80,126,129,167,170, 

191,193
Μητροφάνης Γ 60,66,81,83,95,102, 

103, 104, 131, 141, 142, 143, 146, 
147, 157, 158, 159, 165, 166, 168, 
172, 174, 177,179- βλ. & Πίνακα 
πηγών: Πατρ. & Συνοδ. πράξεις- 
— μ. Καισαρείας 101 

Μικρά ’Ασία 188
Μικρά Σύνοψις· βλ. Πίνακα πηγών 
μίτρα {μήτρα) 135,136 
Μολδαβία (Μολδοβλαχία, παρα

δουνάβιες Ηγεμονίες) 142,147, 
161,163,176 

Μονεμβασίας μ. 131 
μονοκονδυλιά 177 
Μονομαχίνα, σύζ. Ίωάννου πα- 

ζάρμπαση 141,146 
μπακία 103,166
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μπατέμια.· βλ. κεντητική 
Μπογδανία- βλ. Μολδαβία 
μποστάνι 105,183,184 
μύλος 105
Μυστακίδης Βασίλειος 176 
Μωζάλος τού Γαβρά 101,127,128,

131,132

Ναύπακτού καί ’Άρτης μ. 179- βλ.
& Νεόφυτος Μαυρομάτης 

Ναυπλίου καί ’Άργους μ. 177 
Νεόφυτος Β' 44, 61, 64, 96- βλ. & Πί

νακα πηγών: Πατρ. & Συνοδ. 
πράξεις

Νεόφυτος Γ 47· βλ. & Πίνακα πη
γών: Πατρ. & Συνοδ. πράξεις 

Νεόφυτος Μαυρομάτης, μ. Ναυ- 
πάκτου καί ’Άρτης 100 

Νίκαιας μ. 173,178- βλ. & Κύριλλος 
Νικάνορος μν. στά Γρεβενά 97 
Νικάνωρ, μ. Τραϊανουπόλεως 173,

178,179
Νικήτας Άμασείας· βλ. Πίνακα 

πηγών
Νικηφόρος Φωκάς 194 
Νικολέζος τού Δημητρίου, Ιδιοκτή

της ακινήτου στή Χρυσοκέραμο
85,183,184

Νικομήδεια 106, 114,173,177,187, 
188- βλ. & Σισίνιος 

Νομική Συναγωγή τού 1564· βλ.
Πίνακα πηγών: Πατριαρχική — 

νομικό πρόσωπο 82,125 
νοτάριος 38,126· βλ. & Άδριανός

οθωμανική, άρχή 78,85,93,106,176, 
194· — δημόσιο 96,98,99,100· — 
δίκαιο 82, 84· — δικαστής 85' —

θησαυροφυλάκιο 93- — κρατικό 
πλαίσιο 91, 92, 93, 95,175· — πο
λιτική εξουσία 101· — Πύλη· βλ. 
Πύλη

οικονόμος, όφφίκιο 119,120' μγ. — 
βλ. ’Αναστάσιος, Θεόδωρος, 
Καλόθετος

ομολογία πίστεως· βλ. γράμμα 
οράριο· βλ. ώράρων 
όσπήτιον βλ. σπίτι 
όστέϊνον 135
όφφικιάλιος 100, 101, 123, 130, 169, 

170· βλ. & δικαιοφύλαξ, λογοθέ
της, νοτάριος, οικονόμος, πρω- 
ταποστολάριος πρωτονοτάριος, 
ρήτωρ, σακελλάριος, σακελλίου, 
σκευοφύλαξ

παζάρμπασης· βλ. Μονομαχίνα 
Παλαιολόγος ’Ιωάννης 132 
Παλαιολόγος Κωνσταντίνος 101,

127,128,131,132 
Παλαιολόγος Μανουήλ 131 
Παμμακάριστος, πατρχ. ναός pas

sim
παναγιάρι 134,136 
Παντοκράτορος μν. στον ’Άθω 182, 

185
Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Άθ. 35, 

36,114,174 
Παπάζογλου Γ. 145 
παραιτήσεως γράμμα- βλ. γράμμα 
Παρθένιος Δ' 59, 64· βλ. & Πίνακα 

πηγών: Πατρ. & Συνοδ. πράξεις 
Παρθένιος, μ. Μήδειας 173,178 
Παρθένιος, μ. Σοφίας 173,177,178 
Πατριαρχική Κωνσταντινουπόλε

ως Ιστορία· βλ. Πίνακα πηγών
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Παχώμιος Β' 60, 63, 65,182 
Πείρα- βλ. Πίνακα πηγών 
Πελοπόννησος 188 
Πεντηκοστή, είκον/φικό θέμα 156 
περιβόλι {περιβόλων) 191,192 
Περιθεωρίου μ. 173,177· βλ. & Γρη- 

γόριος
πεσκέσι 98,99
πετεινός 74,83,102,142,145 
Πέτρος, βοεβόδας Μολδαβίας· βλ. 

Petra §chiopul
Πέτρος τού Κατσαροϋ, ιδιοκτήτης 

άμπελιοΰ στή Χρυσοκέραμο
85,183,184 

Πισιδίας μ. 61 
πιττάκιο- βλ. γράμμα 
Πλάτανος (Τζινάρη), χ. στή Νικο

μήδεια 106,187,188 
πληθωρισμός 104 
πόλοι 134,136 
πολυστανριον 153,154 
ποτήριον 83,133,134,140,141,142, 

144,146,150,
Προικοννήσου μ. 173,178' βλ. & Άν

θιμος
προσηλώ 86, 87,121,125,140,143, 

183
Προύσης μ. 173,177,178· βλ. & Γρη- 

γόριος
πρωταποστολάριος 167 
πρωτονοτάριος 167 
Πύλη, Υψηλή 12, 77, 78, 93, 94, 97, 

99, 151· ύψηλοτάτη πόρτα 94· 
βλ. & οθωμανικό δημόσιο

Ράλης, ιδιοκτήτης σπιτιών (όσπη- 
τίων) στην Κπολη 85, 105, 116, 
171,172,175

Ραμαδάνης Δημήτριος 146 
Ραφαήλ Β' 61, 95' βλ. & Πίνακα πη

γών: Πατρ. & Συνοδ. πράξεις 
ρήτωρ, μγ. 166 
ριπίδιον 134,141 
ρούβλια {ρονμπλια) 73,74 
Ρωσία 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 100, 

102,123' βλ. & άσπρα τής Ρωσίας 
Ρωξάνδρα, δωρήτρια, συζ. Αλεξάν

δρου βοεβόδα 83,86,87,115,140, 
144,146· βλ. & Alexandra Läpus- 
neanu

σακελλάριος 130- μγ. — 136 
σακελλίου 167 
σαμούρια 73, 74 
σαχάνι 162 
σεντέφΐ' βλ. μάργαροι 
σεντούκιον 140,142,143,168 
Σερετξίου έπ.· βλ. Τυρουλώης καί 

Σερετξίου
Σηλυβρίας μ. 173,178 
σημείωμα 36,47,60,61,66,76,79,80, 

96, 103, 112, 113, 114, 145, 157, 
160, 165, 176, 181, 182, 184, 185, 
189

σιγίλλιο· βλ. γράμμα 
σινίον 161
Σισίνιος, μ. Νικομήδειας 173,177 
Σιωπικός Σολομών βλ. Schweigger 

Salomon
Σκευοφυλάκιο Οικουμενικού Πα

τριαρχείου 11, 60, 63, 65, 66,133,
135,140,146,157,168 

σκευοφύλαξ, μγ. 60,63,133,135,166 
Σκύρου έπ.178
Σοφίας μ. 173,177,178· βλ. & Παρ- 

θένιος
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σπίτι (όσπήτιον) 61, 62, 66, 83, 85, 
86, 87, 105, 132, 149, 150, 151, 
152,165,166,168,169,171, 172,
175,183,184

Στασίνος, ιδιοκτήτης άμπελιοΰ (;)
στή Χρυσοκέραμο 183,18 

σταυροθήκη 136 
Σταυρονικήτα μν. στον ’Άθω 146 
σταυροπηγιακά χωριά 59· — μο

ναστήρια 185 
σταυρός 135 
σταυροφόροι 158 
Σταυροφόροι 137 
Στεμνίτσα (Στενίτζα) σημ. 'Υψους, 

χ. Πελοποννήσου 105,187,188 
στιχάριου 134,136,153,155 
Συμεών Ά 93, 94, 96,105,169· βλ. & 

Πίνακα πηγών: Πατρ. & Συνοδ. 
πράξεις

σύναξις 166,169
συνοδική, άπόφαση 36,37,44,61,64, 

80, 81, 94, 96- — γράμμα 61,129· 
— πράξη 36, 64· — σιγιλλιώδης 
γραφή 122· βλ. & τόμος — 

συρματέινο, συρμακέσικο, συρμα- 
λέικο (σιρματένιον)· βλ. κεντη
τική

σφραγίδα (βούλλα) 161, 162, 163' 
βλ. & βοός κεφαλή 

Σωζόπολη 178 
Σωτηρίου Γεώργιος 137 
Σωτήρος Χριστού μν. στό Σινά 177 
Σωφρόνιος Δ', πατρχ. 'Ιεροσο

λύμων 154,155 
Σωφρόνιος, μ. ’Αθηνών 47

ταλέρι 142,146
τέλος αυθεντικόν 95' βλ. & φόρος

τέμενος 106 
τεντζερέόες 161,163 
τεψίον 142
Τζαούσης, ιδιοκτήτης σπιτιού στήν 

Κπολη· βλ. ’Ιωάννης 
τζαούσης, τζαούσιος 102,174 
Τζινάρη, χ. Νικομήδειας· βλ. Πλά

τανος
Τίμιου Προδρόμου μν. στή Σωζό

πολη 177,178
Τιμόθεος Β' 35, 59· βλ. & Πίνακα 

πηγών: Πατρ. & Συνοδ. πράξεις 
τίτλοι ιδιοκτησίας 85 
τόκος 100
τόμος συνοδικός 95, 96,130 
Τραϊανουπόλεως μ. 173, 178, 179· 

βλ. & Νικάνωρ 
τρικέριον 150,152 
τσάρος 75,76· βλ. & Ίβάν Δ’ 
Τυρουλώης καί Σερετζίου, έπ. 173, 

177· βλ. & Θεωνάς

υδατόσημο 36, 49, 54- — άγιος γο
νυκλινής 62,120· — άγκυρα 171 

ύπομάνικα· βλ. έπιμάνικα 
υπόμνημα έκλογής 36,47,64 
Ύψους· βλ. Στεμνίτσα

φαναριώτης 100,112 
φελόνιο (φενόλιον) 153 
Φιλιππουπόλεως μ. 95, 173, 177, 

178· βλ. & Θεόληπτος 
Φιλίππων μ. 59
φλωριά (φλουριά) 60,65,71,75,76, 

79, 82, 83, 93, 94, 102, 103, 104, 
111,113,120,121,124,127,128, 
133,135,140,141,142,143,146, 
166,167,168,169
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φορολογικό σύστημα 92· —μηχα
νισμός όθωμανών 91,98 

Φορόπουλος Ιωακείμ 192 
φόρος, φορολογία 94, 96, 99, 100, 

101· βλ. & πεσκέσι, τέλος αυθε
ντικόν, χαράτσι

Χαλκηδόνος μ. 166,169,170· βλ. & 
Δωρόθεος

Χαμουδόπουλος Μηνάς 11, 129, 
178

χαράτσι 94
χαρτί 36, 38, 49, 52, 53, 54, 62, 63, 

117,120,171,191,194 
Χάσκιοϊ 61, 62, 66, 194· βλ. & Βρύ- 

γκα
Χατζής ’Αντώνιος X. 175 
Χίου μ. 173,178
χοτζέτι 85,86,171,172,176,187,189 
χονλιάρα 161,163

Alexandru Läpusneanu 83, 140,141, 
144,146

animus donandi 88

badem· βλ. κεντητική, άμύγδαλο 
bakiye- βλ. μπακία

Çengelkôy 186· βλ. καί Χρυσοκέ- 
ραμος

consecratio 87
Crusius Martinus 131,132, 175

dedicatio 87,89 
donatio 87

Gerlach Stephan 131,158,159 
gügüm· βλ. κουκούμι

Harlfinger D. & J. 171

χρησιδάνειο 60,66,158,159,185 
χρησμοί θειοι 121 
Χριστιανουπόλεως μ. 187, 188· βλ. 

& Στεμνίτσα
χρονικά 72, 97, 195· βλ. & Πίνακα 

Πηγών: ’Έκθεση Χρονική, Πα
τριαρχική Κωνσταντινουπόλεως 
'Ιστορία

χρυσά, νόμισμα 88 
Χρυσοκέραμος, προάστειο στο Βό

σπορο 85,105,112,114,183,184, 
185,186· βλ. καί Çengelkôy, Kus- 
gunçuk

χωριά 61 · βλ. & σταυροπηγιακά —

Ψαμμάθια (Καραμανία), συνοικία 
Κπολης132

ώμοφόριον 136,154,155 
ώράριον, οράριο 150,152

kemha· βλ. κεντητική, καμουχάς 
Kusgunçuk 186· βλ. & Χρυσοκέραμος

Mallat Peter 132

Petru Çchiopul (Πέτρος ό Χωλός) 
60,66,67,83,85,86,89,105,112, 
113,161,162,163,171,172,173, 
174,177, 179 

Piccard G. 171 
pi§ke§· βλ. πεσκέσι

Regel W. 72,75

Schweigger Salomon 170

vakf· βλ. βακούφι

Zonghi A. 62,120



Ευρετήριο άφιερωμάτων καί δωρεών 
που καταχωρίστηκαν στον Κώδικα του 16ου αί.

ΚΙΝΗΤΑ
γιαχνί τεψιά μέ τή σφραγίδα τοϋ Πέτρου §chiopul (50) ...................162
γιμπρίκιον άργνροϋν, 350 δράμια.........................................................  150

όιβάμπονλον άργνροϋν, 905 δρ.................................................................140
όικανίκιον άργνροϋν, 494 δρ......................................................................150
όικέριον άργνροϋν ................................................................................ 150
δίσκος άργνρός ........................................................................................ 142
δίσκος άργνροϋς, 200-299 δρ.....................................................................150

επιγονάτιον (είκονογραφικό θέμα: Πεντηκοστή) ................................. 154
έπιγονάτιον εις όξν (είκονογραφικό θέμα: «έπί σοί χαίρει»)............ 154
επιγονάτιον εις όξν (είκονογραφικό θέμα: Νιπτήρας) ......................... 154
έπιτραχήλιον σιρματένιον μετά εορτών ..................................................154

θνμιατήριον άργνροϋν, 385 δρ.................................................................. 140

καζάνιον, μέγα.......................................................................................... 161
κανδνλα άργνρά, 400 δρ.......................................................................... 181
κατζίον άργνροϋν, μέγα τε καί πολντελές, 1200-1299 δρ.......................150

’Αναγράφονται αλφαβητικά όσα κινητά καί ακίνητα προσφέρθηκαν στήν Μεγάλη 
’Εκκλησία καί ή δωρεά καταχωρίστηκε στον Κώδικα άφιερωμάτων καί δωρεών 
τοϋ 16ου αιώνα. Τά καταγράφουμε δπως τά συναντούμε στά κείμενα· δικές μας 
διευκρινίσεις δηλώνονται μέ όρθια στοιχεία καί μέσα σέ παρένθεση ό αριθμός τών 
ειδών. Ή παραπομπή δηλώνει τήν σελίδα τής έκδοσης τοϋ κειμένου στήν όποια 
άναφέρεται για πρώτη φορά τό δωρούμενο- στο Γενικό ευρετήριο σημειώνονται 
καί δσες άλλες άναφορές υπάρχουν γιά τό θέμα. Στον κατάλογο αυτό δέν έχουν, 
δπως ήταν φυσικό, συμπεριληφθεϊ δσα υπήρχαν στό Σκευοφυλάκιο τοϋ 
Πατριαρχείου καί άπογράφηκαν τόν ’Απρίλιο τοϋ 1564 (βλ. έδώ σ. 133-137).
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καυκίον άργνροϋν, 110 δρ......................................................................... 141
κιβώτιον άργνροϋν, πάνυ ώραΐον, 585 δρ................................................. 141
κουζί τεχρί, δύο ώκάδων............................................................................161
κονκούμια μεγάλα (2) ..............................................................................161
κούπα άργνρά, 100-199 δρ........................................................................ 150
κούπα άργνροδιάχρνσος, 87 δρ................................................................ 142

λεκάνη άργνρά, 1080 δρ............................................................................. 140

μανονάλια άργνρά (2), 1420 δρ.................................................................140
μαστραπάς .............................................................................................. 142
μαστραπάς άργνροϋς, 100-199, δρ............................................................150
μαστραπάς άργνροϋς, 117 δρ.................................................................... 150

πετεινός άργνροϋς, 550 δρ......................................................................... 141
πολνσταύρια καμονχένια {κόκκινα καί γαλάζα) (5) ........................... 154
ποτήρια άργνρά (2)................................................................................ 142
ποτήρια κεχρνσωμένα, άλλαμάνικα (2), 196 δρ....................................... 150
ποτήριον, 70 δρ............................................................................................142
ποτήριον άργνροδιάχρνσον, 85 δρ............................................................141
ποτήριον άργνροδιάχρνσον, 195 δρ..........................................................140
ποτήριον άργνροδιάχρνσον, 315 δρ..........................................................140
ποτήριον άργνροϋν, 150 δρ........................................................................140
ποτήριον άργνροϋν, 172 δρ........................................................................140
ποτήριον κεχρνσωμένον, άλλαμάνικον, 119 δρ........................................150

σαχάνια μέ τή σφραγίδα του Πέτρου Çchiopul (100) .............................162
σινίον, μέγα .............................................................................................. 161
σινίον, μικρόν ............................................................................................ 161
στιχάριον κόκκινον καμονχένιον μπατέμι ................................... 153-154
στιχάριον πράσινον καμονχένιον μπατέμι..................................... 153-154

ταλέρι άργνροϋν, 185 δρ............................................................................ 142
τεντζερέδες, μεγάλοι (2) ..........................................................................161
τεχρίον ...................................................................................................... 142
τεχρίον άργνροϋν ...................................................................................... 142
τεχρίον [κομισθέν] άπό τής Μπογδανίας ................................................142
τρικέριον άργνροϋν.................................................................................. 150



φενόλια κοκκινογάλαζα (3)  153
φενόλιον άσπροκόκκινον ........................................................................153
φενόλιον κίτρινον ....................................................................................153
φενόλιον λευκόν .......................................................................................153
φλωριά (1.000)   121

χουλιάρες (4) .........................................................................................  161

ωμοφόρια άσπρα καμονχένια μετά σταυρών (2) ................................. 154
ώμοφόριον χρυσάσπρον ..........................................................................154
ώράριον άργυροϋν, 505 δρ........................................................................ 150

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΕΩΝ 211

ΑΚΙΝΗΤΑ
άγιασμα τής Άγιας Παρασκευής, στο προάστειο Βρύγκα (Χάσκιοϊ) 192
άμπέλιον, στο προάστειο Βρύγκα (Χάσκιοϊ) ........................................ 192
άμπέλιον... ένχωρίφ... Τζινάρη τής επαρχίας Νικομήδειας .............. 187
άμπέλιον μετά τοϋ πλαγίου τοϋ χέρσου τόπου, στή Χρυσοκέραμο . . 184

μποστάνιον μετά αμπελιού τοϋ Στασίνου, στή Χρυσοκέραμο .......... 184

οικία μετά... τοϋ περιβολιού καί κήπου, στό προάστειο Βρύγκα
(Χάσκιοϊ) ............................................................................................ 192

όσπήτιον... εν... Χρυσοκεράμφ ................................................................184
όσπήτια, πρώην ιδιοκτησίας Ράλη, στην Κωνσταντινούπολη ...........  172
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Έν ταΐς ήμέραις τοϋ παναγιωτάτου.........................................XII (σ. 183)
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ΣΑΜΟΣ
Βιβλιοθήκη Μητροπόλεως, 12 80



ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στους δύο τελευταίους Πίνακες, Πηγών καί Χειρογράφων, ό γνωστός 
«δαίμων» εδρασε πολλαπλώς- παρακαλεΐται ό άναγνώστης νά άποκατα- 
στήσει τά άτοπήματα μέ βάση τις άκόλουθες οδηγίες:

σελ., στ. άντί σημειώστε
215,7 88
215,15 117
215,17 Δοσίθεος, μ. 'Ιεροσολύμων
215,22 125
215,25 κανόνας λη’ .. 113,116,120
216,2 κανόνας κζ' .. 113,116,120
216,4 123
216,28 γράμμα»
216,29 & 32 125
217,21 149
219,6 168
219,14 125,130

89
123

Δοσίθεος 'Ιεροσολύμων 
131

κανόνας κζ' . . 119,120,122 
κανόνας λη' .. 119,120,122 

129
γράμμα» .... 81 

131 
155 
174 

131,136

προσθέστε
219,23 Βιβλιοθήκη Οικουμενικού Πατριαρχείου, 

Παναγίας Καμαριωτίσσης Χάλκης, 99 ... 130



**· ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ -Μ
ΚΑΙ ΔΩΡΕΕΣ ΤΟΝ 16ο AI. ΣΤΗ Μ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ · ΘΕΣΜΙ 
ΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΠΑΪΖΗ 
ΑΠΟΓΓΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Δ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ 
ΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙ 
ΗΘΗΚΕ ΣΕ Η/Υ MACINTOSH ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΓ 
ΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΕΛΛΥ ΑΓΓΕΛΗ · ΤΥΠΩΘΗΚΕ 
ΣΕ OFFSET ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ «Γ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥ 
ΛΟΣ ΕΠΕ» ΣΕ ΧΑΡΤΙ CONQUEROR 100 ΓΡΑΜΜ. ΤΟ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2002 · ΣΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΑΠΕΙΚΟ 
ΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟ 
ΛΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙ 
ΝΟΥ ΚΡΟΥΣΙΟΥ «TURCOGRAECIA» ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1584

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΥΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ 
ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΙ 
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Δ. Γ. Αιιοςτολοπουλος - Π. Λ. Μιχληλαρης. II Νο,ιηκι) Σν- 
ναγωγή τον ΔοσιΟίον. Μία πηγή και iva τικμήριο. τ. 1. 

’Αθήνα 1987.
(ISBN 960-7094 34 4)

Μλχιι ΗλΪζη-Αιιοπολοιιουλου. Aντπίσημα άπο τ<> Πα
τριαρχία) Κωνοταντινονπό/Λίος. Παρασχνόια καίμαρ- 

τνρίις τον 1476. Αθήνα 1988.
(ISBN 960-7094-00-X)

Λ. Γ . Αιιοςτολοπουλος. '() Ιιρός Kdiòii» τον Πατριαρχία>ν 
Κωνοταντιι’ονπόλιαις οτό β μιοο τον Π. (udiva. Ια 
μόνα γνωστά σπαράγματα. 'Αθήνα 1992.
(ISBN 960-7094-06-9)

Μλχιι ΠλΪ/η-Αμοςτολοπουλου. Ο άνομος τής πατριαρ
χικής ιςαρχι aç. 14ος— Ηλος αιιόνας. Αθήνα 1995. 
(ISBN 960 7094 .32-8)

Π. Λ. Μιχλιιλαριις. Αη ορισμός. ΊI προσαρμογή μιας ποινής 
στις ιιναγκαιοτητι ς τής Γονρκοκ.ρατιας. Αθήνα 1996. 
(ISBN 960-7094 33 -6)

Δ. Γ. Αποςτολοπουλος. Ανάγλυφα μιας τέχνης νομικής. Βν- 
ζα ντι νό όικαιο καί μνταβνςαντινί] ΎομοΟι σια». 
’Αθήνα 1999.
(ISBN 960-7916-04-2)

Μλχιι Πλϊ/ιι-Αιιοςίόλοιιουλου - Δ. Γ. Αμοςτοαοιιουλος. Λ- 

ψικιιύματα καί άορνίς τον 16ο αι. στ ή Μ. Εκκλησία, 
θνσμικίς οψνις τής ι νσίβιιας. 'Αθήνα 2002.
(ISBN 960-7916-19-0)

(ISBN 960-7916-19-0)
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