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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
Ό παρών πρώτος τόμος τών Συμμείκτων τοϋ παρά τφ Βασιλικώ Ίδρύματι "Ερευνών λειτουργούντος Κέντρου Βυζαντινών
'Ερευνών συντάσσεται
αποκλειστικώς
υπό τοϋ
επιστημονικού
προσωπικού αύτοϋ. Προβλέπεται ότι θά ακολουθήσουν και άλλοι
τόμοι. "Ομως δια της εκδόσεως τοϋ έργου τούτου δεν πρόκειται
να προστεθή είς τα ήδη υφιστάμενα εν επί πλέον Βυζαντινολογικόν
περιοδικόν. Πρώτον, διότι το δημοσίευμα τοϋτο, ώς έχει προγραμματισθή, δέν θα εκδίδεται κατά τακτά χρονικά
διαστήματα,
και δεύτερον, διότι δεν θά είναι κατ' αρχήν άνοικτόν εις τάς έξω
θεν συνεργασίας' αλλά και αυτών ακόμη τών μελών τοϋ Κέντρου
θά περιλαμβάνη εκείνας μόνον τάς συμβολάς, αϊτινες θά άναφέρωνται είς τά εκάστοτε διεξαγόμενα μεγάλα, ομαδικά και κοινά
έργα. Κατά ταϋτα σκοπός τοϋ δια τοϋ μετά χείρας τόμου εγκαινιαζομένου δημοσιεύματος είναι ή υπό τών μελών τοϋ Κέντρου
δημοσίευσις επί μέρους μελετών, συμβαλλουσών είς την έκμετάλλευσιν τοϋ συναγομένου ύλικοϋ, είς την διευκρίνησιν τών προβλη
μάτων, είς την μελέτην τών θεσμών επί τω τέλει της προπαρα
σκευής και της προαγωγής τών μειζόνων δημοσιεύσεων. Ουχί σπα
νίως θά περιλαμβάνωνται μελέται, αμέσως συνδεόμεναι μετά τών
μνημονευθέντων γενικών έργων, αλλ' al οποϊαι λόγω της φύσεως
ή της εκτάσεως των δεν θά έχουν την θέσιν των είς τάς δημοσιεύ
σεις ταύτας.
Το Κέντρον Βυζαντινών 'Ερευνών ίδρύθη διά πράξεως τοϋ
Διοικητικοϋ Συμβουλίου τοϋ Βασιλικοϋ Ιδρύματος "Ερευνών της
11 Μαΐου 1960, ήρχισε δέ λειτουργοϋν την 1 Δεκεμβρίου τοϋ αύ
τοϋ έτους. Υποτυπώδη
πυρήνα καϊ κατά τίνα τρόπον πρόδρομον
τοϋ Κέντρου άπετέλεσεν ή «'Επιτροπή
διερευνήσεως, φωτογραφήσεως και καταλογογραφήσεως τών εν δημοσίαις
Βιβλιοθήκαις,
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μοναστηριακοϊς ίδρύμασι και Ιδιωτικαϊς συλλογαϊς
άποκειμένων
δημοσίων κλπ. εγγράφων τοϋ Βυζαντίου». Αϋτη, συσταθείσα εν
τω κύκλω τών υπό τοϋ Βασιλικοϋ 'Ιδρύματος
επιχορηγουμένων
ερευνών και άπαρτισθείσα υπό τών κυρίων Μανούσου Μανούσακα,
Ιωάννου Καραγιαννοπούλου, νϋν τακτικών καθηγητών τοϋ Παν
επιστημίου Θεσσαλονίκης, και τοϋ υποφαινομένου, διεξήγαγε τάς
πρώτας παλαιογραφικάς έρευνας εν Πάτμω, εν 'Αθήναις, εν Μετεώροις, εν Κρήτη, εν Κοζάνη κ.ά. Διά της àaiò 8 Φεβρουαρίου
1961 αποφάσεως τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Ιδρύματος
ή εν λόγω 'Επιτροπή προσηρτήθη είς το ήμέτερον Κέντρον.
Είς τά διαφέροντα τοϋ Κέντρου υπάγονται ai Βυζαντινοί
σπουδαί εν τω συνόλω, ή 'Ιστορία, ή Φιλολογία, ή 'Αρχαιολογία,
αϊ Τέχναι και εν γένει πασαι αϊ πολιτικοί και πολιτιστικοί
εκδη
λώσεις τοϋ Βυζαντίου. Έκ τών καταστατικών κανόνων ουδείς
περιορισμός υφίσταται είς τον χώρον της ερεύνης, ούτε ειδολογικός
ούτε χρονικός. Πάντως εις μέγας κλάδος τών Βυζαντινών σπου
δών, ή Βυζαντινή 'Αρχαιολογία
και Τέχνη, δεν απετέλεσε μέχρι
τοϋδε άντικείμενον ιδιαιτέρας διερευνήσεως ούτε αναμένεται Οτι
θά άποτελέση είς το μέλλον. Αϊ περί τήν Άρχαιολογίαν
και τήν
Τέχνην σπουδαί θεραπεύονται εν 'Ελλάδι εξόχως διά τών εν τοις
Πανεπιστημίοις ιδρυμάτων, διά τών κεντρικών και περιφερειακών
οργάνων της αρμοδίας κρατικής υπηρεσίας, διά τών μουσείων
και διά τών γεραρών επιστημονικών εταιρειών. Τουναντίον άλλοι
κλάδοι της ερεύνης παρουσιάζουν κενά και επείγον είναι νά τύχουν
ιδιαιτέρας προσοχής. Kai τήν προσοχήν προς αυτούς μάλιστα
εστρέψαμεν.
Ή σημερινή σύνθεσις τοϋ επιστημονικού προσωπικοϋ δει
κνύει εν τινι μέτρω και τάς ροπάς της ερεύνης. 'Εκ τών εξ υπη
ρετούντων ερευνητών δύο είναι φιλόλογοι και παλαιογράφοι και
τέσσαρες Ιστορικοί. 01 δύο φιλόλογοι ήσχολήθησαν περί τήν παράδοσιν τών κειμένων. Οι τέσσαρες ιστορικοί, προς τοις άλλοις, είδικεύθησαν είς τήν Βυζαντινήν Διπλωματικήν και τήν παλαιογρα
φίας τών δημοσίων, πατριαρχικών και ιδιωτικών εγγράφων. ΕΊδικώτερον εις τούτων ασχολείται περί τους θεσμούς και τήν σφρα-
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γιδογραφίαν, εϊς περί τάς Βυζαντινοσλαβικάς πολιτικάς και πολιτιστικάς σχέσεις και τρίτος περί τάς Βυζαντινοτουρκικάς και
'Ελληνοτουρκικός. Το Κέντρον έχει τήν εϋχέρειαν νά άναθεωρή
τους προσανατολισμούς καί νά άνακαινίζη τήν σύνθεσιν τοϋ προ
σωπικού αύτοϋ. Είς ταϋτα πρέπει νά προστεθή οτι παρά τω Κέντρω Βυζαντινών 'Ερευνών δύο μεμονωμένοι ερευνηταί, ενισχυόμενοι υπό τοϋ Βασιλικού 'Ιδρύματος 'Ερευνών, εργάζονται ο μεν
εϊς εις τήν παρασκευήν κ ρ ι τ έ ς εκδόσεως τοϋ ιστορικού Αέοντος
τοϋ Διακόνου, ό δ' έτερος είς θέματα τών 'Ελληνοτουρκικών
σχέσεων.
Πλην τών ατομικών εργασιών, τάς οποίας ο'ι εν τω Κέντρω
υπηρετούντες συνεργάται προάγουν αυτοτελώς, ήδη άπο της συ
στάσεως αύτοϋ εκρίθη άναγκαιον νά προγραμματισθούν μείζονα
τίνα έργα και νά καταστρωθούν μείζονες δημοσιεύσεις. Τά έργα
ταϋτα ανήκουν κατά προτίμησιν είς τον κύκλον τών Instru
menta Studiorum, τά όποια θεωρούνται ως ή υποδομή τών επί
μέρους ερευνών και τά όποια προσιδιάζουν είς τά ομαδικά εγχει
ρήματα, είναι δε τόσον επείγοντα είς τον ανακαίνιζαμενον κλάδον
τών Βυζαντινών σπουδών.
Τά απασχολήσαντα κατά το διαρρεύσαν εξαετές διάστημα
το ήμέτερον Κέντρον ομαδικά έργα αναφέρονται εις παλαιογραφικάς και άρχειακάς έρευνας και είς έρευνας περί τήν Βυζαντινήν
Χρονογραφίαν. Ή εν Πάτμω Ιερά Μονή Ιωάννου τοϋ Θεολόγου,
σεπτόν καθίδρυμα τών Βυζαντινών χρόνων και τών χρόνων της
Τουρκοκρατίας, εκ τών πρώτων προσείλκυσε τήν προσοχήν μας.
Αι συστηματικοί ερευναι εν τη πλουσιωτάτη βιβλιοθήκη χειρο
γράφων καί τω άρχείω διπλωματικών κειμένων, άρξάμεναι κατά
το θέρος τοϋ 1960 εν τω πλαισίω της ανωτέρω μνημονευθείσης
'Επιτροπής, συνεχίζονται ανελλιπώς μέχρι σήμερον. Καρπός τών
εργασιών τούτων θά είναι ή παρασκευή νέου, επιστημονικώς αρ
τίου καί κατά τάς νεωτέρας μεθόδους συντεταγμένου καταλόγου
τών χειρογράφων καί ή κριτική εκδοσις τών παντοίων έγγραφων :
εγγράφων τών αυτοκρατόρων καί τών δημοσίων λειτουργών τοϋ
Βυζαντίου, εγγράφων ιδιωτικών, πατριαρχικών καί εκκλησιαστι-
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κών, εγγράφουν της Βυζαντινής εποχής και τών Μεταβυζαντινών
χρόνων, έγγραφων Λατινικών, Τουρκικών, 'Ρωσικών,
Βλάχικων
κλπ. Ταϋτα πάντα μετά τών απαραιτήτων υπομνημάτων καί πι
νάκων και πλουσιωτάτου φωτογραφικού υλικού.
Ώς ήτο φυσικόν, αί μοναστηριακοί βιβλιοθήκαι τοϋ 'Αγίου
"Ορους, αληθούς κιβωτού της 'Ελληνικής παιδείας, ετυχον παρ'
ήμϊν της δεούσης προσοχής. 'Από τοϋ έτους 1962, δτε επεχειρήθη
ή πρώτη αποστολή, μέχρι σήμερον οι ημέτεροι συνεργάται επι
σκέπτονται καθ' εκαστον έτος τάς Άθωνιτικάς μονάς καί απο
κομίζουν εκείθεν πολύτιμον ύλικόν. ΑΙ μοναί Βατοπεδίου, Γρηγορίου, Δοχειαρίου, 'Εσφιγμένου, Ζωγράφου, 'Ιβήρων, Καρακάλλου, Κουτλονμουσίου,
Ξενοφώντος, Ξηροποτάμου,
Παντελεή
μονος, Παύλου, Σίμωνος Πέτρας, εξόχως δε αί μοναί Διονυσίου
και Κασταμονίτου ήνοιξαν είς αυτούς φιλόξενους τάς πύλας των.
Είναι εισέτι πρόωρον νά όμιλήσωμεν περί τών συγκεκριμένων επι
τευγμάτων τών Άθωνιτικών
αποστολών. Τούτο μόνον άρκούμεθα νά άναφέρωμεν ενταύθα, δτι τών Βυζαντινών
διπλωματικών
κειμένων της Μονής Δ ιονυσίου, τών οποίων κατάλογος παρέχεται
εν τω παρόντι τόμφ (κατωτέρω, σελ. 257 κε.), παρεσκευάσθη ή
εκδοσις ύπο συνεργάτου τοϋ Κέντρου.
Ή Βυζαντινή Χρονογραφία είναι εγχείρημα εξαίρετου ση
μασίας διά τάς Βυζαντινάς σπουδάς. 'Αφ' ης εποχής εξεδόθη το
ανεπαρκές καί σήμερον πεπαλαιωμένον έργον τοϋ Ed. Murait,
Essai de Chronographie Byzantine
(1855, 1871/1873), ουδε
μία κατεβλήθη προσπάθεια διά τήν σύνταξιν γενικού έργου
Βυζαντινής Χρονογραφίας καί Χρονολογίας. Τά μεταγενέστερα
συγγράμματα, τά Regesten τοϋ Franz Obiger, τά Regestes τοϋ
V. Grumel, ώς καί ή Chronologie τοϋ τελευταίου, πολυτιμότατα
καθ' εαυτά, εν συγκεκριμένα) μόνον χώρω συνέβαλον είς τήν διευκρίνησιν χρονολογικών προβλήματος
της Βυζαντινής
'Ιστορίας.
"Οθεν ή σύνταξις γενικού χρονογραφικοϋ έργου αποτελεί επείγον
αίτημα της επιστημονικής ερεύνης.
"Εχομεν τήν συνείδησιν δτι ή νέα Βυζαντινή Χρονογραφία,
έργον δυσχερέστατον καί μακράς πνοής, προϋποθέτει δυνάμεις
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μείζονος τών ημετέρων. 'Αναζητούντες
λύσεις, αϊτινες θά επι
τρέψουν τήν αϋξησιν τών δυνάμεων τούτων, προάγομεν το έργον,
βελτωϋντες τάς μεθόδους καί συμπληροϋντες
τον
πρόγραμματισμόν. Συμφώνως προς τά μέχρι τούδε θεσπισθέντα, το μελετώμενον έργον δέν θά είναι άναχώνευσις και άνακοίνισις τοϋ βιβλίου
τοϋ Muralt, άλλ' εξ ύπαρχής καταρτισμός νέου
συγγράμματος,
ανεξαρτήτου τών παλαιοτέρων, επί τη βάσει τών πηγών καί της
διεθνούς βιβλιογραφίας. Θά αναφέρεται είς τήν Ίστορίαν τοϋ Βυ
ζαντινού Κράτους άπο τοϋ έτους 324 μέχρι τοϋ έτους 1453. Είς
ταύτην θά περιληφθούν γεγονότα τών 'Ελληνικών Κρατών, δσα
Ίδρύθησαν εν τω πλαισίω τοϋ Βυζαντίου : της
Αυτοκρατορίας
της Νικαίας, της Αυτοκρατορίας της Τραπεζοϋντος, τοϋ Δεσπο
τάτου της 'Ηπείρου καί τοϋ Δεσποτάτου της
Πελοποννήσου.
Κατ' εξαίρεσιν θά τύχουν μνείας καίρια τινά γεγονότα της 'Ιστο
ρίας τής Λατινικής 'Ανατολής καί τών λαών, μετά τών οποίων οι
Βυζαντινοί ήλθον είς συνάφειαν.
Ή νέα Βυζαντινή Χρονογραφία θά αναφέρεται μεν κατά προτίμησιν είς τήν Πολιτικήν Ίστορίαν, θά περιλαμβάνη δ' δμως θέ
ματα τοϋ καθ' δλου βίου τοϋ Βυζαντίου. Κατά το καταρτισθέν
γενικόν διάγραμμα τά θε/^ατα καθωρίσθησαν ώς ακολούθως :
Α'. Φυσικά φαινόμενα. Β'. Πολιτική 'Ιστορία. Γ'. Δημόσιος Βίος.
Δ'. Κοινωνικός Βίος. Ε'. 'Εκκλησιαστική
'Ιστορία. Τ'. Πνευμα
τικός Βίος. Ζ'. Γεγονότα τής 'Ιστορίας τών λαών, μεθ' ών το Βυ1
ζάντιον έρχεται είς σχέσεις (κατ
επιλογήν) .
Ταϋτα είναι τά γενικά καί ομαδικά έργα, τά όποια έχει προ
γραμματίσει καί διεξάγει τό Κέντρον Βυζαντινών 'Ερευνών τοϋ
Βασιλικού 'Ιδρύματος 'Ερευνών. Ό παρών τόμος τών Συμμείκτων
καί οι μέλλοντες νά ακολουθήσουν σκοπον έχουν νά προλειαίνουν
το έδαφος καί κατά τίνα τρόπον νά αποταμιεύουν προσωρινώς,
ενίοτε δε και οριστικώς, τον καρπον τής μελέτης.
1. Λεπτομέρειας περί τών κατ' βτος συντελουμένου Εργων καταχωρίζομεν είς τάς
Εκθέσεις πεπραγμένων τον Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών (ελληνιστί καί άγγλιατί), èv
τα Έπετηρίδι τοϋ Βασιλικού 'Ιδρύματος 'Ερευνών, τόμ. 3 (1961), σελ. 72-93' τόμ. 4
(1962), σελ. 58 - 79- τόμ. 5 (1963), σελ. 68 - 89· τόμ. 6 (1964), σελ. 72 - 97- τόμ. 7
(1965), σελ. 78 - 93.
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Παραδίδοντες το πρώτον τούτο τεύχος εις τον άναγνώστην,
επιθυμοϋμεν νά έκφράσωμεν τήν εύχήν, δπως συγγράμματα γεν
ναία καί χρήσιμα ϊδουν το φώς κατά τά προσεχή έτη, άφ' ετέρου
δε νά ευχαριστήσω μεν τά μέλη τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ
Βασιλικού 'Ιδρύματος 'Ερευνών διά τήν παρασχεθεΐσαν εις ημάς
άμέριστον ύποστήριξιν καί τους εν τω Κέντρω διακονοϋντας αγα
πητούς συνεργάτας, εις τον μόχθον τών οποίων αποκλειστικώς
οφείλεται καί το παρόν καί τά διεξαγόμενα λοιπά έργα.
ΔΙΟΝ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ

ΠΙΝΑΞ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Δ ι ο ν υ σ ί ο υ Ά . Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ , Προλεγόμενα
Βραχυγραφία!.
' Α θ α ν α σ ί ο υ Δ. Κ ο μ ί ν η , Ό νέος κατάλογος των χειρο
γράφων της έν Πάτμω Ιεράς Μονής Ιωάννου του Θεολόγου
(Μέθοδος καί προβλήματα)
Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ , Σακκελίωνος παραλειπόμενα (Συμβολή πρώτη)
Μ α ρ ί α ς Γ. Ν υ σ τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ , Ό επί τοϋ κανικλείον
καί ή εφορεία της έν Πάτμω μονής
"Ε ρ α ς 'Λ. Β ρ α ν ο ύ σ η , Κεκυρωμένη συλλογή επισήμων εγ
γράφων τής εν Πάτμω μονής είς είλητον τοΰ ΙΑ' αιώνος . . .
Ν ί κ ο υ 'Λ. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η , Σημείωμα για το κεκυρωμένο
αντίγραφο παλαιών εγγράφων τής Πάτμου
' Α θ α ν α σ ί ο υ Δ. Κ ο μ ί ν η , Λανθάνον δίφυλλον τοΰ πατμιακοΰ κοντακαρίου 212
"Ε ρ α ς Λ. Β ρ α ν ο ύ σ η , 'Ανέκδοτος κατάλογος εγγράφων
τής έν Πάτμω μονής (ιβ' - ιγ' αί. )
Π α ν α γ ι ώ τ ο υ Γ. Ν ι κ ο λ ο π ο ύ λ ο υ , Γραφείς καί πρό
τυπα τοΰ Πατμιακοΰ έπιστολαρίου Μελετίου τοΰ Πήγα. Ό
Πατμιακος κώδιξ 396 καί ό Θεόφιλος Λιβύης
Ε λ ι σ ά β ε τ Ά . Ζ α χ α ρ ι ά δ ο υ , Συμβολή στην ίστορία τοΰ
νοτιοανατολικού Αιγαίου (με αφορμή τά Πατμιακά φιρμάνια
τών ετών 1454 - 1522)
Μ α ρ ί α ς Γ. Ν υ σ τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ , Τέσσαρα άγνωστα Ρ ω 
σικά έγγραφα υπέρ τής έν Μήλω μονής τής Θεοτόκου (1656 1705)
'
Π α ν α γ ι ώ τ ο υ Γ. Ν ι κ ο λ ο π ο ύ λ ο υ - Ν ί κ ο υ Ά . Ο ί 
κ ο ν ο μ ί δ η , 'Ιερά Μονή Διονυσίου. Κατάλογος τοΰ 'Αρ
χείου
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Ο ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΗΣ ΕΝ ΠΑΤΜΡ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΟΤ TOT ΘΕΟΛΟΓΟΤ
(Μέθοδος καί προβλήματα)
Ή βιβλιοθήκη τής έν Πάτμω Ί . Μονής "Ιωάννου τοΰ Θεολόγου έχει,
κατά τάς ενδείξεις τών καταλογογραφησάντων τά χειρόγραφα αυτής, περί
τους 890 κώδικας. Έ κ τούτων 471 περιέγραψεν ό Ί . Σακκελίων 1 , 264 ό
Ί . Φλωρίδης 2 καί 155 περίπου ό Δ. Καλλίμαχος s .
Τών ανωτέρω χειρογράφων, διά λόγους οι όποιοι εκτίθενται ακολούθως,
εκρίθη αναγκαία ή έκ νέου καί επί τή βάσει επιστημονικών κριτηρίων περι
γραφή. Προς τον σκοπόν τοϋτον έμελετήΟησαν έν τω Κέντρω Βυζαντινών
'Ερευνών αί λεπτομέρειαι του μέλλοντος να άναληφθή Ιργου καί ή ακολου
θητέα μέθοδος, συνεζητήθησαν δέ τά συναφή προς τήν καταλογογράφησιν
τών έν λόγω χειρογράφων προβλήματα καί υπεβλήθησαν σχετικά υπομνή
ματα *.
Το πρόβλημα τής καταλογογραφήσεως τών Ελληνικών χειρογράφων εί
ναι γενικώτερον. Υπολογίζεται βτι έν Ελλάδι ευρίσκονται υπέρ τάς 22.000
χειρόγραφα 6 . Τούτων τά πλείστα έχουν ήδη περιγραφή, έστω καί ατελώς*
παραμένουν δμως ακόμη πολλά δλως άκατάγραφα. Διά τούτο εϊναι αναγκαία

1. Ί . Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Πατμιακή Βιβλιοθήκη, 'Αθήναι 1890, σελ. 1 - 210.
2. ' Ι ε ρ ο θ έ ο υ Φ λ ω ρ ί δ ο υ , έν Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Πατμ. Βιβλ., σελ. 211-278
(Συνέχεια τών χαρτίνων τευχών).
3. Δ. Κ α λ λ ι μ ά χ ο υ , Πατμιακής Βιβλιοθήκης Συμπλήρωμα, Έκκλ. Φάρος,
10 (1912), σελ. 246-267, 309-334, 388-404. 11 (1913), σελ. 148-160, 244-253.
12 (1913), σελ. 385 - 398, 525 - 541.13 (1914), σελ. 256 - 272. 14 (1915), σελ. 68 - 80.
15 (1916), σελ. 357-375. 16(1917), σελ. 98-108, 145-161, 466-484. 17 (1918),
σελ. 117 - 128, 214 - 233.
4. α) Περί τής ανάγκης συντάξεως επιστημονικών Καταλόγων χειρογράφων κω
δίκων εν 'Ελλάδι. Πρβλ. Έπετηρίς Β.Ι.Ε. 3 (1961), ' Αθήναι 1962, σελ. 75.
β) Το πρόβλημα τής καταλογογραφήσεως τών χειρογράφων τής Πάτμου, Αυ
τόθι, σελ. 83.
γ) Κανόνες περιγραφής 'Ελληνικών χειρογράφων κωδίκων, Αυτόθι, σελ. 75.
ο) Σχέδιον Λεξιλογίου παλαιογραφικών δρων, Αυτόθι, σελ. 75.
5. Α. D a i n , Rapport sur la Codicologie byzantine: Berichte zum XI. Inter
nationalen Byzantinisten - Kongress, VI, Μόναχον 1958, σελ. 6.
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κατ 5 αρχήν μέν ή περιγραφή τών εντελώς άκαταγράφων κωδίκων, διά νά
δοθή ή δυνατότης είς τους ενδιαφερομένους νά γνωρίσουν το περιεχόμενον
αυτών. Ε π ε ι δ ή δέ ή αναλυτική περιγραφή απαιτεί καί ειδικευμένους παλαιό γράφους καί χρόνον πολύν, καλόν θά ήτο νά έ'χωμεν τών δλως άκατα
γράφων κωδίκων έν πρώτω σταδίω συντόμους καί στοιχειώδεις περιγραφάς. 'Αλλ' ή εργασία αδτη, καθ' δλα χρήσιμος καί επείγουσα, έπ* ούδενί
λόγω πρέπει νά άντικαταστήση τήν έπιστημονικήν περιγραφήν τών Ε λ λ η 
νικών χειρογράφων, ώς αυτή άπο πολλών ετών γίνεται έν τή ξένη 1. Πρέ
πει κάποτε καί έν Ελλάδι νά άρχίση ή σύνταξις επιστημονικών καταλόγων
τών έν βιβλιοθήκαις άποκειμένων χειρογράφων θησαυρών.
Ή τοιαύτη εργασία θά εϊναι επίπονος και θά άπαιτηθή ϊσως πολύς
χρόνος δια νά άχθη είς πέρας' δμως διά τήν Έπιστήμην είναι απαραίτητος.
Εις άρτίως συντεταγμένος κατάλογος χειρογράφων σήμερον πρέπει νά
παρέχη είς τον μελετητήν σαφεστάτην εικόνα τών περιγραφομένων κωδίκων
τόσον έξ απόψεως τών έν αύτοϊς περιεχομένων κειμένων, δσον καί άπό εξω
τερικής - υλικής πλευράς {τετράδια, ΰλη, επεξεργασία, κατάστασις, χαράκωσις, στάχωσις κλπ.). Έ ν άλλοις λόγοις ό αναγνώστης ενός συγχρονισμέ
νου καταλόγου πρέπει νά εύρίσκη έν αύτω άπάντησιν εις δλας του τάς απο
ρίας σχετικώς μέ τον μελετώμενον κώδικα καί το περιεχόμενον του. Τοι
αύτη άπάντησις δέν ευρίσκεται είς τους προχείρως συντεταγμένους κατα
λόγους, ό δέ αναγνώστης τών καταλόγων αυτών αισθάνεται εκάστοτε τήν
ανάγκην νά καταφεύγη είς τον ίδιον τον κώδικα, διότι πλήθος αποριών μέ
νει άναπάντητον καί ή εργασία του ώς έκ τούτου δυσχεραίνεται.
"Ελθωμεν τώρα είς τήν Πατμιακήν Βιβλιοθήκην του Σακκελίωνος. Ό
κατάλογος ούτος συνταχθείς προ ενός περίπου αιώνος 2 υπήρξε διά τήν έποχήν του άριστος εις το είδος του. "Οταν μάλιστα άναλογισθή κανείς δτι ό
συντάκτης του ουδέν προ αύτοϋ παρόμοιον έργον έγνώριζε πλην τής Πα
λαιογραφίας τοΰ Montfaucon 3 , δύναται νά εκτίμηση δεόντως το Ιργον
τοΰ Ναξίαυ λογίου. Πάντως σήμερον ό κατάλογος ούτος χρήζει οπωσδή
ποτε αναθεωρήσεως.
Διά ταΰτα λοιπόν καί επειδή ή συλλογή τών χειρογράφων τής Πάτμου
εϊναι έκ τών άξιολογωτέρων τής Ελλάδος, το Κέντρον Βυζαντινών 'Ερευ
νών παραλλήλως προς τήν μελέτην καί έ'κδοσιν τών βυζαντινών καί μετα
βυζαντινών έγγραφων τής Μονής άπεφάσισεν δπως προβή καί εις τήν άναθεώρησιν τής Πατμιακής Βιβλιοθήκης τοϋ Σακκελίωνος.

1.
et τίνος
2.
3.

Πρβλ. τους Καταλόγους τών Βιβλιοθηκών Βατικανού, Παρισίων, Βιέννης καί
άλλης.
Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Πατμ. Βιβλ., σελ. ς' κέ.
Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Πατμ. Βιβλ., σελ. ε ' - ς'.
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Η έκ τής μέχρι σήμερον γενομένης μελέτης κτηθεισα πείρα μας επι
τρέπει νά ειπωμεν ποία περίπου νέα στοιχεία θά Ιλθουν είς φώς, περί τών
οποίων ουδεμία γίνεται νύξις είς τον υπάρχοντα κατάλογον.
Κατ' αρχήν πρέπει νά σημειωθή δτι ευρέθησαν ικανοί νέοι κώδικες *
καί δέν αποκλείεται είς το μέλλον νά εύρεθοΰν καί άλλοι λανθάνοντες μέχρι
σήμερον, καθώς δέν αποκλείεται επίσης νά Ιχη άπολεσθή έν τω μεταξύ καί
μικρός τις αριθμός κωδίκων έκ τών περιλαμβανομένων εις τους καταλόγους
Σακκελίωνος, Φλωρίδου καί Καλλιμάχου. Κατά ταΰτα δταν περατωθή ή
σύνταξις τοΰ νέου καταλόγου, θά γνωρίζωμεν τί πραγματικώς υπάρχει είς
τήν Βιβλιοθήκην τής Μονής. Τοΰτο μετά τής σαφοΰς δηλώσεως τών φύλλων,
έν οΐς τά κείμενα περιέχονται, καί τής καθολικής φωτογραφήσεως τών κωδί
κων θέλει καταστήσει εύχερεστέραν τήν μελέτην τών ερευνητών 2 .
Διά τής προσεκτικής νέας καταμετρήσεως τών φύλλων εκάστου κωδι
κός, τής λεπτομερούς περιγραφής του, ώς επίσης καί διά τής αποκαταστά
σεως τής τεταραγμένης ένεκα άνασταχώσεων σειράς φύλλων ή τετραδίων,
θά άποκαλυφθή δτι υπάρχουν καί άλλα λανθάνοντα κείμενα (ίσως ουχί άγνω
στα εξ άλλων πηγών, αν καί δέν αποκλείεται εντελώς μία τοιαύτη περίπτωσις),
πάντως απρόσιτα μέχρι σήμερον έκ τής αθέλητου παρασιωπήσεως ύπο τοΰ
Σακκελίωνος καί μή χρησιμοποιηθέντα υπό τής Επιστήμης.
Δείγματα τών σημαντικωτέρων τούτων παραλείψεων παρέχομεν κατω
τέρω είς ιδίαν μελέτην υπό τον τίτλον Σακκελίωνος
Παραλειπόμενα.
'Εξ άλλου θά δηλωθούν μετά πάσης δυνατής ακριβείας τά κείμενα
τών όποιων λείπουν μικρά ή μεγάλα τμήματα Ινεκα αποσπάσεως φύλλων
ή τετραδίων καί θά προσδιορισθούν αί άρχοτέλειαι αυτών.
Πολλών τέως άταυτίστων κειμένων θά αναγράφουν οι συγγραφείς καί,
οσάκις υπάρχουν, αί εκδόσεις αυτών. Τό αυτό εν τώ μέτρω τοΰ δυνατοΰ πάν
τοτε θά γίνη καί μέ πάντα τά περιεχόμενα τών κωδίκων.
Θά καταγράφουν έν συνεχεία λεπτομερώς πάντα τά αποσπάσματα τά
περιεχόμενα είς τά έν αρχή καί τέλει τών κωδίκων ξένης προελεύσεως φύλ
λα. Τά φύλλα ταΰτα έχρησιμοποιήθησαν κατά καιρούς υπό τών σταχωτών

1. Οΰτω κατά το θέρος τοϋ 1964 περιεγράψαμεν διά βραχέων περί τους 90 νέους
κώδικας προερχομένους έξ ιδιωτών κατοίκων της νήσου. Πρβλ. ΈπετηρΙς Β.Ι.Ε. 6 (1964),
' Αθήναι 1965. Έ π Ι πλέον εΟρομεν δύο αξιόλογα ειλητάρια, περιέχοντα το μέν έν τον
βίον τοϋ οσίου Λεοντίου τοϋ γενομένου πατριάρχου 'Ιεροσολύμων, το δέ έτερον σχό
λια τοϋ Πρόκλου είς τον Τίμαιον τοΰ Πλάτωνος. Πλην τών ανωτέρω φυλάσσονται έν τη
Μονή πολλά μαθηματάρια της Πατμιάδος Σχολής καί τίνα άλλα μεταγενέστερα χειρό
γραφα ήσσονος σημασίας, άτινα θά γίνουν άντικείμενον ιδίας μελέτης έν καιρώ.
2. Θα καταστούν δέ προσιτοί καί αυτοί οί κώδικες είς πάντα ένδιαφερόμενον
δια τών μικροφωτογραφιών τών χειρογράφων τών άποκειμένων είς το Άρχεϊον τοϋ Κέν
τρου Βυζαντινών 'Ερευνών.
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ή συγκολλητών ώς παράφυλλα, προέρχονται δε έξ άλλων ήμικατεστραμμένων
ή προς τοΰτο διαλελυμένων κωδίκων καί ουδέ τής παραμικρας έ'τυχον μνείας
υπό τοΰ Σακκελίωνος.
Θά παρατεθοΰν επίσης πάντα τά σημειώματα, βραχέα χρονικά, ονό
ματα κλπ., άτινα εγράφησαν υπό μεταγενεστέρων κτητόρων καί αναγνωστών
είς τάς φας τών κωδίκων καί έπί τών άγραφων φύλλων, διότι διαφωτί
ζουν ού μόνον τήν ίστορίαν εκάστου κωδικός άλλα καί τήν τής Μονής καί
τής νήσου.
Τέλος διά τής αναλυτικής εξωτερικής - υλικής περιγραφής τών κωδί
κων θά παρασχεθούν αί πληροφορίαι τάς οποίας χρειάζεται σήμερον ή Κωδικολογία διά τήν μελέτην τής ιστορίας τών κωδίκων καί τών συναφών προς
αυτήν προβλημάτων (προέλευσις, καλλιγραφικά καί καλλιτεχνικά εργαστή
ρια, κέντρα αντιγραφής χειρογράφων, εΐδη γραφών, γραφείς, έκδόται κλπ.).
'Ιδιαιτέρα προσοχή θέλει δοθή είς τά ελλείποντα, έκπεσόντα ή άλλως
πως απολεσθέντα φύλλα ή τμήματα χειρογράφων. Θά καταβληθή δηλαδή
προσπάθεια νά παρασχεθή σαφής είκών τοΰ περιεχομένου τών έκπεσόντων
τμημάτων διά τής παραθέσεως τών άρχοτελειών τών απολεσθέντων κει
μένων καί παραπομπών είς τά αντίστοιχα χωρία τών εντύπων εκδόσεων.
Πέραν τούτου θά καταβληθή προσπάθεια προς έξακρίβωσιν άν τι τούτων
σώζεται τυχόν είς άλλας συλλογάς χειρογράφων, οπότε θά ήτο ευκταία ή
άπόδοσις εις τήν δικαιοΰχον βιβλιοθήκην. Εις περίπτωσιν καθ' ην τό τελευταϊον τοΰτο δέν καθίστατο έφικτόν, ένεκα τών γνωστών δυσχερειών, θά ήτο
εύκολος ή έν πανομοιοτύπω φωτοτυπία τουλάχιστον άπόδοσις τών άνευρισκομένων τμημάτων είς τήν άπολέσασαν βιβλιοθήκην.
Πάντως πρέπει νά σημειωθή δτι αί ανωτέρω έργασίαι θά γίνουν έν ώ
μέτρω επιτρέπουν αί σημεριναί δυνατότητες έρεύνης. Είναι αδύνατον φέρ'
ειπείν νά έπιχειρηθή ή ταύτισις πάντων τών άποσπασματικώς περισωθέντων κειμένων, διότι ελλείπουν τά σχετικά βοηθητικά Ιργα. Βεβαίως δέν
θά λείψη ή συνεργασία καί ευπρόσδεκτος θά είναι πάσα σχετική πληρο
φορία, άλλ' είναι εύνόητον δτι τοιαύτη συνεργασία δέν δύναται νά καλύψη
τήν Ικτασιν τήν οποίαν θά παρουσιάσουν τά Desiderata τών Πατμιακών
κωδίκων.
Τέλος πρέπει νά σημειωθή δτι εκρίθη αναγκαία ή διατήρησις τής αρι
θμήσεως τής δοθείσης υπό τοΰ Σακκελίωνος καί τών μετ' αυτόν προς απο
φυγήν συγχύσεως έκ τυχόν νέας αριθμήσεως βασιζόμενης είς κριτικωτέραν
κατάταξιν τών κωδίκων. Πάντως τά έκ τής διατηρήσεως τής παλαιάς κατα
τάξεως μειονεκτήματα έλπίζομεν δτι θά εξαλείψουν οι έν τέλει τοΰ Κατα
λόγου αναλυτικοί πίνακες.
'Ανωτέρω εξετέθησαν διά βραχέων οί λόγοι οϊτινες ύπηγόρευσαν τήν
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άνασύνταξιν τοΰ καταλόγου τών χειρογράφων τής Πάτμου, ετέθησαν δέ
έν σμικρογραφία τινά τών προβλημάτων τά όποια πρέπει νά άντιμετωπισθοΰν.
Κατωτέρω παρέχομεν έν γενικαΐς γραμμαϊς τά κυριώτερα σημεία τής
ύφ' ημών άκολουθηθείσης μεθόδου * :
Ή περιγραφή εκάστου κωδικός γίνεται είς τρία μέρη : Είς το Α' μέ
ρος παρέχεται ή εξωτερική - υλική κατάστασις αύτοΰ ήτις περιλαμβάνει τά
εξής κατά σειράν στοιχεία εκφραζόμενα κατά τό πλείστον δι* αριθμών :
α) Τον έν τή Βιβλιοθήκη αριθμόν αύτοΰ.
β) Τόν χρόνον γραφής αύτοΰ είς αιώνας, εφ' δσον δέν παραδίδεται
τό έτος.
γ) Τήν υλην (περγαμηνή - χάρτης).
δ) Τάς διαστάσεις τών φύλλων {εις χιλιοστά).
ε) Τάς διαστάσεις τής γεγραμμένης επιφανείας εκάστης σελίδος.
ς-) Τόν αριθμόν τών φύλλων.
ζ) Τόν αριθμόν τών στηλών, οσάκις αύται εϊναι πλείονες τής μιας.
η) Τόν αριθμόν τών στίχων (μιας στήλης) εκάστης σελίδος.
Είς τό Β' μέρος παρέχεται τό κύριον περιεχόμενον τοϋ κωδικός, ήτοι
ο! συγγραφείς καί τά ε*ργα αυτών μετά τών σχετικών παραπομπών είς τάς
εκδόσεις, οσάκις υπάρχουν. Δοθέντος δέ δτι τό τμήμα τοΰτο τής περιγρα
φής είναι τό σημαντικώτερον καί ενδιαφέρει τους περισσοτέρους τών ερευ
νητών, ή περιγραφή γίνεται μετά πάσης δυνατής ακριβείας καί λεπτομέρειας
τόσον έξ απόψεως τεχνικής (τυπογραφική επιμέλεια, ποικιλία στοιχείων κλπ. ),
δσον καί άπό πλευράς επιστημονικής

(δήλωσις παραλλαγών καί

ατελειών,

έπισήμανσις ψευδεπίγραφων, άπόδοσις άνεπιγράφων, έλεγχος πληρότητος
κλπ.).
Τέλος τό Γ' μέρος περιλαμβάνει περιγραφήν τής υλικής, τεχνικής καί
καλλιτεχνικής συστάσεως τοΰ κωδικός καθώς καί παρακολούθησιν τής ιστο
ρίας καί τών τυχών αύτοΰ. Είδικώτερον δέ έν αύτώ εξετάζονται κατά σει
ράν τά εξής στοιχεία :
α) Ή προέλευσις, δπου αύτη μαρτυρεϊται ή συμπεραίνεται.
β) Τά τετράδια.
γ) Ή τεταραγμένη σειρά τών τετραδίων ή φύλλων.

1. Οί κανόνες περιγραφής χειρογράφων απετέλεσαν άντικείμενον έκτενοϋς μελέτης.
Πρβλ. άνωτ. σελ. 17, σημ. 4. Το θέμα τοΰτο άπησχόλησε κατ* επανάληψιν τα διεθνή
Βυζαντινολογικά συνέδρια" ύπεστηρίχθησαν δέ κατ' αυτά διάφοροι γνώμαι. Πρβλ. άνωτ.
σελ. 17, σημ. 5 καί G. G i a n n e 11 i, Korreferat zu A. D a i n , Rapport sur la
Codicologie byzantine : Berichte zum XL Intern. Byzant. Kongress, VII, Μόναχον
1958, σελ. 52 - 55, Ινθα καί ή λοιπή επί τοϋ θέματος τούτου βιβλιογραφία.
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δ) Τά διακριτικά τοΰ κωδικός (ΰπαρξις καλλιτεχνικών έπιτίτλων, πρω
τογραμμάτων, μικρογραφιών κλπ.).
ε) Ή γραφή (τό είδος αυτής, ή καλλιγραφία κλπ.).
ς·) Ή μελάνη (χρώμα, ποιότης, διατήρησις κλπ.).
ζ) Σημειώσεις διάφοροι (γραφέων, κτητόρων, αναγνωστών κλπ.).
η) "Αγραφα ή λευκά φύλλα.
θ) Κομμένα φύλλα (καθ' δλου ή έν μέρει).
ι) Χαρακώσεις τών φύλλων, ύδατογραφήματα ή άπλαΐ γραμμαί.
ια) Ή θέσις τών γραμμάτων έν σχέσει προς τάς χαρακώσεις.
ιβ) Ή ποιότης, ό τύπος τής περγαμηνής ή τοΰ χάρτου καί ό βαθμός
τής επεξεργασίας αυτών.
ιγ) Άρίθμησις τών φύλλων.
ιδ) Ένεστώσα κατάστασις τοΰ κωδικός (δήλωσις φθορών εξ υγρασίας
ή άλλων αιτίων).
ιε) Στάχωσις (ό τύπος σταχώσεως).
ΐς-) Βιβλιογραφία.
Κατωτέρω παρέχεται ή περιγραφή τοΰ υπ' αριθ. 33 σημαντικωτάτου
Πατμιακοΰ κωδικός περιέχοντος έργα Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου. Ό κώδιξ
ούτος, καίτοι κατ' έξαίρεσιν περιεγράφη διά μακρών υπό τοΰ Σακκελίωνος,
έν τούτοις προσφέρεται διά τήν έφαρμογήν τής προτεινομένης μεθόδου καί
παρέχει ικανά προβλήματα προς άντιμετώπισιν.

Κώδιξ 33

941

ëtovç

Περγ., 0,435 (-0,440)Χ0,330 (-0,340), γεγρ. Ιπιφ. 0,340x0,255 άνευ τών
έν ταΐς ώαις σχολίων, φύλλα Α+191+α, στηλαι τρεις, στίχ. 50.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Λόγοι καί Όμιλίαι μετά βραχέων σχολίων.
Α' (φφ. 1 ν - 4 ν ) Συναγωγή βραχέων έμμετρων κειμένων σχετικών προς
τό περιεχόμενον τοΰ κωδικός.
1 (φ. 1 ν ) 'Εντός σταυροειδούς σχήματος δώδεκα ήρωελεγεΐοι στίχοι
τοΰ γραφέως Νικολάου. "Αρχ. Ύψιμέδων μάκαρ ΥΙέος άφθίτον γεννήτωρ
( Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Πατμ. Βιβλ., σελ. 18).
2 (φ. 2) Εντός ομοίου σχήματος σταυροΰ δέκα πέντε κακοί ίαμβοι περί
τοΰ Σταυροΰ καί κατά αιρετικών. "Αρχ. ΟΙ σταυρόν άσπάζοντες εν φ έτάθη
( Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Πατμ. Βιβλ., σελ. 20).
3 (φ. 2 ν ) Εντός σταυροειδούς πλαισίου άλφαβητικόν ιαμβικον ποίημα
Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου. "Αρχ. Αρχήν απάντων και τέλος ποιον θεον (PG
37, 908 - 910. - Ρωμανός ό Μελωδός 1 (1932), σελ. 2 0 - 2 1 ) .
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4 (φ. 3) Ε ν τ ό ς ωοειδούς σχήματος αί υπό τό όνομα τοΰ Γρηγορίου
φερόμεναι μονόστιχοι άλφαβητικαί γνώμαι. "Αρχ. 'Αρχήν νόμιζε τών δλων
είναι Θεον ( Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Πατμ. Βιβλ., σελ. 18).
5 (φ. 3 ν ) Εντός ορθογωνίου πλαισίου : Τον αγίου Γρηγορίου τοϋ Θεο
λόγου είς Βασιλέων τον Μέγαν επιτύμβιος.
"Αρχ. Σώμα δίχα ψυχής ζώειν
πάρος ή εμέ σεϊο (Άνθολ. Παλατ. Βιβλ. Η', άρ. 2 - 1 1 , έ'κδ. P. W a l t z ,
Anthologie Grecque 2 , τόμ. 6, Βιβλ. Η', Παρίσιοι 1960, σελ. 34 - 38, άρ.
2 - 1 1 . — B H G 3 245b). Περιέχονται τά τέσσαρα πρώτα επιγράμματα καί ό α'
στίχος τοΰ υπ' αριθ. Ε' : ΈνθάδεΒασιλίοιο...
( W a l t z , ενθ' άνωτ., σελ. 36).
ν
6 (φ. 4 ) Εντός ομοίου πλαισίου τό β' τμήμα τών είς Βασίλειον
επιτύμβιων επιγραμμάτων άρχεται άπό τοΰ β' στίχου τοΰ υπ' αριθ. Ε' επι
γράμματος : θέντο με Καισαρέες... ( W a l t z , Ινθ' άνωτ., σελ. 36). Σημειω
τέον δτι έν τ φ ήμετέρω κώδικι τό επίγραμμα αριθ. 11 (παρά W a l t z , σελ.
37 - 38) σαφώς διακρίνεται είς τρία, μέ αριθμούς προτασσομένους εκάστου
διστίχου.
Γ
Χαίροις, ώ Βασίλειε,...
ΙΑ' Μΰθος δδ' δν φιλέεσκες...
IB' Γρηγόριος,
Βασίλειε,...
Διά τοΰ τρόπου αύτοΰ δέ παρουσιάζεται ποια τις συμμετρία τών δώδεκα
(ουχί Ινδεκα) επιγραμμάτων : (τά Α'-Ε' έξ 6 στιχ. τά Τ ' - Θ ' έκ 4 καί τά
I'-IB' έκ δύο) καί ούτως δικαιολογείται ή έν τώ τελευταίω στίχω τοΰ επι
γράμματος λέξις δυωδεκάδα.
7 (φ. 4 ν ) 'Εντός κυκλικοΰ πλαισίου τά παλαιογραφικά σημεία (ήλιακόν, αστερίσκος), ώρ(αΐον) καί σημ(είωσαι)
μετά τών επεξηγήσεων των :
Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Πατμ. Βιβλ., σελ. 19, καί Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ , Τά πα
λαιογραφικά σημεία (ήλιακόν, αστερίσκος, ώραΐον καί σημείου) καί ό Καισα
ρείας Άρέθας, NE 11 (1914), σελ. 255 - 259, Ινθα καί ή λοιπή έπί τοϋ
θέματος τούτου βιβλιογραφία.
Β ' 1 (φφ. 5 - 1 7 ) Α' Τοϋ αγίου Γρηγορίου επισκόπου Ναζιανζοϋ τοϋ
θεολόγου, 'Απολογητικός
τής εις Πόντον φυγής ένεκεν και ανθις επανόδου
εκείθεν δια τήν τον πρεσβυτέρου χειροτονίαν εν φ τι το τής Ιερωσύνης επάγ
γελμα καί όποιον είναι δει τον επίακοπον. Βιβλίο
ν πρώτον.
(Orat. 2
apologetica [ d e fuga] : P G 35, 4 0 8 - 5 1 3 . — E h r h a r d , Überlieferung,
τόμ. Γ , σελ. 1 0 0 4 - 1 0 0 6 . - B H G 3 730c).
Μεταξύ τών φφ. 5-6 εξέπεσε φύλλον έν περιέχον τό τμήμα τοΰ λόγου : οί πάλαι
άπειθεϊς [κατεκρίθησαν. 'Αλλ' oMm> ξένον
επί τήν θαυμασίαν έκείνην έλθείν] καί
άληθεοτάτψ εικόνα (PG 35, 412 Β-421 Α).
2 (φφ. 1 7 ν - 1 8 ν ) Β' Εις εαυτόν καί τον πατέρα, ήνίκα έπέτρεψεν αντω
φροντίζειν τής Ναζιανζού εκκλησίας (Orat. 12 ad ρ at rem : P G 35, 8 4 4 -
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849. — E h r h a r d , Überlieferung, τόμ. Γ , σελ. 756, σημ. 3.— BHG
730ν).
ν
3 ( φφ. 1 8 -19 ) Γ' Είς εαυτόν καί τον πατέρα και Βασίλειον, μετά τήν
έπάνοδον τής φυγής ( Orat. 10 in se ipsum : PG 35, 828 - 832. — E h r h a r d ,
3
Überlieferung, τόμ. Γ , σελ. 756, σημ. 3 . - B H G 730t).
ν
4 (φ. 19 συνέχεια καί τέλος έν φ. 50) Δ' Προς τους καλέααντας έν
αρχή καί μή απαντήααντας μετά τον πρεσβύτερον έν τω Πάσχα ( Orat. 3 ad
eos qui ipsum acciverant : PG 35, 517- 525).
v
v
5 (φφ. 5 0 - 5 1 ) E' 'Απολογητικός είς τον εαυτοϋ πατέρα Γρήγορων,
συμπαρόντος αντώ Βασιλείου, ήνίκα επίσκοπος έχειροτονήθη Σασίμων Να
ζιανζού γαρ ό πατήρ αύτοϋ ήν, ής και αυτός ήρξε μετά θάνατον τον πατρός
εκκλησίας, μάλλον καί ετι περιόντος τον πατρός (έν τη φα : Έν αλλω ô λό
γος οΰτος Γ' τέτακται) ( Orat. 9 apologeti eus ad patrem : PG 35,820-825. —
E h r h a r d , Überlieferung, τόμ. Γ', σελ. 756, σημ. 3.—BHG3 730u).
6 (φφ. 5 1 ν -53) Τ' Είς Γρηγόριον τον έπίσκοπον Νύσσης άδελφον Βα
σιλείου, επιστάντα μετά τήν χειροτονίαν (έν τή $α : Έν αλλω E') (Orat. 11
ad Gregorium Nyssenum : PG 35, 832 - 841. — B H G 3 716).
7 (φφ. 53-56) Ζ' Είς τους λόγους καί είς τον έξισωτήν Ίουλιανον (Orat.
19 ad lulianum exaequatorem : PG 35, 1044 -1064.-BHG 3 1918).
8 (φφ. 56 - 57 v , [ή συνέχεια καί τό τέλος έν φ.] 36) Η' Προς τους
πολιτευόμενους Ναζιανζού αγωνιώντας και τον άρχοντα οργιζόμενον (Orat.
17 ad cives Nazianzenos : PG 35, 964 -981).
9 (φφ. 3 6 v - 4 0 v ) & Είς τήν πληγήν τής χαλάζης καί τον πατέρα
αύτοΰ δια ταντην σιωπώντα (Orat. 16 ad patrem tacentem : PG 35,
933-964).
10 (φφ. 41-44) /' Είς Καισάριον τον ϊδιον άδελφόν επιτάφιος, περιόντων ίτι τών γονέων (Orat. 7 in laudem Caesarii fratrie : PG 35, 756 788.—Ε. Β o u i e n g e r , Greg, de Nazianze, discours funèbres en Fhonneur de son frère Césaire et de Basile de Cesaree, Παρίσιοι 1908, σελ.
2 - 5 6 . - B H G 8 286).
Μεταξύ των φφ. 43 - 44 εξέπεσαν φύλλα δύο περιέχοντα το τμήμα τοϋ λόγου :
άποσέσωσται κόνις τιμία [νεκρός έπαινούμενος, ϋμνοις εξ ΰμνων... παρακατατιθέ]μενοι τάς
ημετέρας ψυχάς (PG 35, 775C - 788Α. - Ε. Β ο u 1 e n g e r, iW άνωτ. σελ. 32 - 54 ).
11 (φφ. 44 - 48) ΙΑ' Είς τήν ιδίαν άδελφήν Γοργονίαν επιτάφιος. Έρρέθη έν Άριανζώ τής Καππαδοκίας, αφ' ής καί ώρμώντο έν β καί κατάκεινται (Orat. 8 in'laudem Gorgoniae : PG 35, 789 - 8 1 7 . - B H G 3 704).
12 (φφ. 48 - 49 v , [ή συνέχεια δ' αύτοΰ μέχρι τέλους έν φφ.] 28-35)
IB' 'Επιτάφιος είς τον εαυτοϋ πατέρα επί παρουσία Βασιλείου (Orat. 18
funebris in partem : PG 35, 985 - 1 0 4 4 . - B H G 3 ' 7 1 4 ) .
13 ( φφ, 3 5 Γ " ν , [ή συνέχεια δ' αύτοΰ καί τό τέλος έν φφ.] 20 - 2 3 ν )
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ΙΓ' Ειρηνικός Ä επί τη ενώσει τών μοναζόντων, μετά τήν σιωπήν έπι πα
ρουσία τον πατρός (Orat. 6 de pace I : P G 35, 721 - 752).
14 (φφ. 2 3 - 2 6 ) ΙΔ' Ειρηνικός Β' είς τήν σύμβασιν, ήν μετά τήν στάσιν έποιησάμεθα οί ομόδοξοι (Orat. 23 de pace III : P G 35, 1152 -1168).
15 (φφ. 26 - 2 7 v , [ή συνέχεια δ' αύτοΰ καί τό τέλος έν φφ. ] 66 - 67 )
ΙΕ' Ειρηνικός Γ' λεχθείς εν Κωνσταντινονπόλει,
επί τη γενομένη
φιλονεικία
περί επισκόπων τινών διενεχθέντων προς αλλήλους (Orat. 22 de pace II :
P G 3 5 , 1132-1152).
'Εν τέλει δέ τοΰ λόγου (φ. 67) φέρεται κεφαλαίοις γράμμασι τό έξης
επίγραμμα :
Πάτερ συν Υίφ Πνεΰμά μοι δίδον χάριν :
Δώρου δέχοιο παντός αντί μοι τόδε :
Εύχήν δ' αμειψον αντί καί στοργήν πόνων :
( Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Πατμ. Βιβλ., σελ. 21 ).
16 (φφ. 67 - 7 0 ν ) IT' Είς τό γενέθλιον τοϋ Σωτήρος. Έρρέθη έν Κωνσταντινουπόλει (Orat. 38 in t h e o p h a n i a : P G 36, 3 1 2 - 3 3 3 . — B H G 3 1921).
17 (φφ. 7 0 v - 74) IZ' ΕΙς τά Φώτα. Έρρέθη έν
Κωνσταντινουπόλει
(Orat. 39 in sancta lumina: P G 36, 336 - 360. — B H G 8 1938).
18 (φφ. 74 - 8 1 v ) IH' Είς τό Βάπτισμα (Orat. 40 in sanctum baptisma : P G 36, 360 - 4 2 5 . — B H G 3 1 9 4 7 ) Τελευτ^ κολοβόν διά τών λέξεων :
και τοϋάληθινοϋ φωτός άντίθετον εκείνο είναι νποκρινόμενον | (PG 36, 412 Β).
Μετά το φ. 81 άπεσπάσθησαν δύο τετράδια, ήτοι τα ύπ' αριθ. ι' καί ta' ατινα
κατά τους γενομένους υπολογισμούς περιεΐχον :
Κ) Το τελευταϊον τμήμα τοϋ ύπ' apt6. IH' λόγου Εις το Βάπτισμα άπο των
λέξεων : ha κλέπτη τφ φαινομένφ- τοΰτο και σκοτία εστί... μέχρι τέλους (PG 36,
412Β-425).
β) Τον λόγον ΙΘ' Εις το Πάσχα καί εις τήν βραδύτητα (Orat. Ι in S. Pascha
I : PG 36, 396 - 401, 944 - 969).
γ) Τον λόγον Κ' ΕΙς το αγιον Πάσχα (Orat. 45 in S. Pascha II : PG 36,
624-664).
S) Τον λόγον ΚΑ' Εις τήν Καινήν Κνριακήν (Orat. 44 in novara dominicain :
PG 36, 608-621. —BHG 3 1021).
ε) Τον λόγον KB' ΕΙς τήν Πεντηκοστήν (Orat. 41 in pentecosten : PG 36,
428-452).
ς ) Τμήμα έκ της αρχής τοϋ λόγου ΚΓ' Περί ευταξίας μέχρι τών λέξεων : και επαινώμεν φύσεως νόμον και έπώμεθα λόγω καί | (PG 36, 173 - 181Β).
19 (φφ. 5 8 - 6 2 ^ ) (ΚΓ
Περί ευταξίας) (Orat. 32 de moderatione
in disputando : P G 36, 173 - 212). "Αρχ. άκέφαλον άπό τών λέξεων : μή
άτιμάζωμεν εύταξίαν (PG 36, 181 Β )
20 ( φ φ . 6 2 ν - 6 5 ν ) ΚΔ' Προς Άρειανους καί είς εαυτόν. Έρρέθη έν
Κωνσταντινονπόλει
(Orat. 33 contra Arianos et de se ipso : P G 36,
213-237).

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δ. ΚΟΜΙΝΗ

26
ν

21 (φφ. 65 , 82 - 83 ) ΚΕ' Προς Εύνομιανονς καί περί θεολογίας προδιάλεξις (Orat. 27 theologica I : PG 36, 1 2 - 2 5 ) .
(φ 83) κάτω φα : ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
(φ. 84) άνω ώα : ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ν
22 (φφ. 84 - 8 7 ) KT' Τοϋ 'Αγίου Γρηγορίου επισκόπου Ναζιανζού τοϋ
Θεολόγου περί Υιοϋ Λόγος Α'. Βιβλίο ν δεύτερον.
(Orat. 29 theolo
gica IH : PG 36, 73 -104. — Cambridge Patristic Texts 1 (1889), σελ.
73 -107).
23 (φφ. 88 - 91 ν ) ΚΖ' Τοϋ αύτοϋ περί Υίοϋ Λόγος Β'. Έρρέθη έν Κωνσταντινουπόλει (Orat. 30 theologica IV : PG 36, 104 -133.— Cambridge
Patristic Texts 1 (1889), σελ. 108 -144).
24 (φφ· 92 - 97 ) KH' Τοϋ αύτοϋ περί τοϋ άγιου Πνεύματος. Έρρέθη εν
Κωνσταντινονπόλει (Orat. 31 theologica V : PG 36, 133 -172.— Cambridge
Patristic Texts 1 (1889), σελ. 145 -190).
25 (φφ. 97 - 99 ) ΚΘ' Τοΰ αύτοϋ περί θεολογίας και καταστάσεως επι
σκόπων Λόγος Ä. Έρρέθη εν Κωνσταντινονπόλει (Orat. 20 de dogmate
et constitutione episcoporum : PG 35, 1065 -1080).
26 (φφ. 99 - 105) Λ' Τοϋ αύτοϋ περί θεολογίας Λόγος Β'. Έρρέθη έν
Κωνσταντινονπόλει (Orat. 28 theologica II : PG 36, 25 - 72).
27 (φφ. 105 - 107 ) ΛΑ' Τον αύτοϋ είς τόν κατάπλονν τών Αιγυπτίων
επισκόπων. Έρρέθη έν Κωνσταντινονπόλει (Orat. 34 in Aegyptiorum ad
venture : PG 36, 241 - 256).
28 (φφ. 107 - 115) AB' Τον αύτοϋ περί φιλοπτωχίας (Orat. 14 de
pauperum amore : PG 35, 857 - 909).
29 (φφ. 115 - 116) ΛΓ' Τοϋ αύτοϋ προς Κληδόνων πρεσβύτερον κατά
Άπολιναρίον Λόγος A' (epist. 102 : PG 37, 193 - 201 ).
30 (φφ. 116 - 118 ν ) ΛΔ' Τοϋ αύτοϋ προς τόν αυτόν Κληδόνων Λόγος
Β' (epist. 101 : PG 37, 176 -193).
ν

31 (φφ. 118 - 121) ΛΕ' Τοΰ αύτοϋ είς εαυτόν και προς τους λέγον
τας έπιθνμεϊν αυτόν τής καθέδρας Κωνσταντινουπόλεως. Έρρέθη έν Κωνσταντινουπόλει (Orat. 36 de se ipso : PG 36, 265 - 280).
32 (φφ. 121 v - 125) AT' Τοϋ αύτοϋ εις εαυτόν εξ άγροϋ έπιστά(ντα)
(ex correctione) με(τά) (ex correctione) τα κατά Μάξιμον. Έρρέθη έν
Κωνσταντινονπόλει (Orat. 26 in se ipsum : PG 35, 1228 -1252).
33 (φφ. 125 v -129) ΛΖ' Τον αύτοϋ είς "Ηρ(ων)α τόν φιλόσοφον Άλεξανδρέα έξορισθέντα δια τήν πίστιν καί έπανελθόντα μετά τετραετή χρόνον.
Έρρέθη έν Κωνσταντινονπόλει (Orat. 25 in laudem Heronis : PG 35,
1197-1225).
34 (φφ. 129 v - 132) AH' Τον αύτοϋ είς Κνπριανόν μάρτυρα, έξ άγρον
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έπανηκότος (sic) μετά (τήν sup. lin.) τής μνήμης ήμέραν ( Orat. 24 in s.
3
Cyprianum: PG 35, 1169 -1193. - BHG 457).
35 (φφ. 133 - 139) ΑΘ' Τοϋ αύτοΰ είς Άθανάσιον έπίσκοπον 'Αλεξαν
δρείας επιτάφιος. Έρρέθη έν Κωνσταντινουπόλει (Orat. 21 in laudem Atha3
nasii : PG 35, 1081 - 1 1 2 8 . - B H G 186).
Γ_ v
36 (φφ. 139 ) Μ' Τοϋ αύτοϋ είς τους Μακκαβαίους. Έρρέθη έν Κων
σταντινουπόλει (Orat. 15 in Machabaeos: PG 35, 912 - 933.— F. D ü b η e r,
Panégyrique des Machabées martyrs par S. Grégoire de Nazianze, Πα
3
ρίσιοι 1874, σελ. 7 -24 — B H G 1007). Τελευτ$ κολοβόν διά τών λέξεων :
πάντων δ' αυτήν υπεράνω θεϊσα | (PG 35, 317 C).
Μετά το φ. 139 άπεσπάσθησαν τρία τετράδια ήτοι τά υπ' αριθ. κ', κα' καί κβ',
άτινα κατά τους γενομένους υπολογισμούς περιεϊχον :
α) Τό τελευταϊον τμήμα τοϋ υπ' αριθ. Μ' λόγου Εις τους Μακκαβαίους άπο
τών λέξεων : [και τψ ψίλτρφ τον θυμόν μίξασα καλόν έντάφιον δίδωσι... μέχρι τέλους
( P G 35, 917C-933).
β) Τδν λόγον : ΜΑ' Τοϋ αύτοϋ είς τήν τών εκατόν πεντήκοντα επισκόπων παρονσίαν συντακτήριος (Orai 42 supremum vale: PG 36, 457 - 492. — BHG 3 730)
γ) Tò μέγιστον μέρος τοϋ Είς Μέγαν Βασίλειον επιταφίου (βλ. καί κατωτέρω υπ'
αριθ. 37 - MB' λόγον). Τα ελλείποντα τμήματα τοϋ παρόντος λόγου είναι : 1. άπο της
αρχής μέχρι τών λέξεων : συστέλλειν το φρόνημα και υπό χείρα σφών απ" αρχής αγειν]
έρεσχελείται δε... (PG 36, 493 - 516C. — B o u l e n g e r, Ινθ' άνωτ., σελ. 5 8 - 9 2 ) .
2. Τμήμα περιεχόμενον είς δύο φύλλα, ώς συμπεραίνομεν, έν οΐς περιλαμβάνονται τα
έξης : πανηγύρεις, συμπόσια [ουδέν γάρ, οϊμαι, τίμιον δ μή προς άρετήν φέρει... ή òè
προθυμία των πλείστων ούκ άγεννής ή δε παρά/τα|·ίς ασθενής... (PG 36, 524A-537D —
B o u l e n g e r , Ινθ' άνωτ., σελ. 102-126). 3. Τμήμα περιλαμβάνον τά εξής: λόγου
ôè πόθον [τον αληθούς ζωτικού καί τροφίμου xal είς αϋξηαιν άγοντος... μέχρι τέλους
τοϋ λόγου (PG 36, 545Β - 605 — B o u l e n g e r, ëW άνωτ., σελ. 136-230).
δ) Τήν αρχήν τοϋ Α' στηλιτευτικοϋ κατά 'Ιουλιανού λόγου (βλ. καί κατωτέρω
ύπ' αριθ. 3 8 - Μ Γ ' λόγον) μέχρι τών λέξεων : ...δι' αμφοτέρων δεικνύς το φιλάνθρωπον
και τής ύπομνήαεως] καί τής ανέσεως... (PG 36, 532 - 544C).

37 ( φφ. 140 - 141 ν ) (MB' Τοΰ αύτοϋ είς Μέγαν Βασιλέων επιτάφιος)
(Orat. 43 in laudem Basilii Magni : PG 36, 493 - 605. — B o u l e n g e r ,
Ινθ5 άνωτ., σελ. 5 8 - 2 3 0 . — B H G 3 245). Δύο μόνον έναπελείφθησαν φύλλα
έκ τοϋ παρόντος λόγου καί ταϋτα μή συνεχόμενα περιέχοντα τά έξης τμή
ματα τοϋ επιταφίου : 1 (φ. 140 Γ " ν ) "Αρχ. | έρεσχελείται δε παρά μεν τών
θρασύτερον... Τελ. ...θέατρα, πανηγύρεις, συμπόσια | (PG 36, 516C - 524Α.—
B o u l e n g e r , hQ' άνωτ.,σελ. 92- 102). 2(φ. 141 r - ν ) "Αρχ. (Παρά)\ταξις
ασθενής ούκ 'έχουσα... Τελ. ...έξιώμενος λόγου δε πόθον \ (PG 36, 537D 545Β.— Β ο u 1 e n g e r, Ινθ' άνωτ., σελ. 126 - 136). Ελλείπουν δηλαδή μεταξύ
τών περισωθέντων φφ. 140 -141 δύο φύλλα, το περιεχόμενον τών όποιων έπεσημάναμεν ανωτέρω Υ> 2 .
38 (φφ. 142 - 156) (ΜΓ' Τοΰ αύτοϋ κατά 'Ιουλιανού στηλιτευτικός Αό-
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γος A') (Orat. 4 contra Iulianum I : PG 35, 532 -664). "Αρχ. άκέφαλον
Ι και τής ανέσεως τις ό ποιήσας έκδίκησιν. (PG 35, 544C).
ν
39 (φφ. 156 - 162 ) ΜΔ' Τοϋ αύτοϋ κατά τοϋ αύτοϋ 'Ιουλιανού στηλιτευτικός λόγος Β' (Orat. 5 contra Iulianum II : PG 35, 664 - 720).
v
v
40 (φφ. 162 - 165 ) ME' Τοϋ αύτοΰ εις τό ρ*ητόν τοΰ Ευαγγελίου
(=Ματθ. ιθ', 1-12) (Orat. 37 in Matthaeum: PG 36, 281 -308).
v
41 (φφ. 166 - 166 ) MT' Τοϋ αύτοϋ προς Νεκτάρων έπίσκοπον Κων
σταντινουπόλεως κατά Άπολιναρίον (epist. 202 : PG 37, 329 - 333).
42 (φφ. 166 ν - 167) Μ Ζ' Τοϋ αύτοϋ είς τήν χειροτονίαν Δοάρων ομι
λία εκδοθείσα Εύλαλίω επισκοπώ (Orat. 13 in consecratione Eulalii : PG
35, 852-856).
43 (φφ. 167 - 167 v ) ΜΗ' Τοϋ αύτοϋ προς παρθένον παραινετικός (Car
men Ι, 2, 3 exhortatio ad virginem : PG 37, 632 - 640.— W. C h r i s t M. Π α ρ α ν ί κ α, Anthologia Graeca Carminum Christianorum, Λιψία
1871, σελ. 2 9 - 3 2 . - B Z 43 (1950), σελ. 334-337. — R. C a n t a r e l l a ,
Poeti Bizantini, Μιλάνον 1948, σελ. 16 - 18).
44 (φ. 167 v ) M& Τον αύτοΰ Δοξολογία (Carmen I, 1, 32 hymnus
vespertinus : PG 37, 511-514. — W. C h r i s t - Μ. Π α ρ α ν ί κ α ,
ένθ5 άνωτ., σελ. 29 (μόνον οί στίχοι 1 -28). — Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Πατμ.
Βιβλ., σελ. 23. — R. C a n t a r e l l a , Ινθ' άνωτ., σελ. 15 - 16).
Έ κ τών ολίγων καί βραχυτάτων ανωνύμων σχολίων, τά όποια συνο
δεύουν τους λόγους Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου, μνημονεύομεν ένταϋθα κατ' επι
λογήν τρία μόνον είλημμένα έκ τοϋ Α' λόγου" έπισημαίνομεν ιδιαιτέρως τήν
λέξιν τοΰ κειμένου έφ' ής υπάρχει τό παραπεμπτικόν σύμβολον.
ν
α (φ. 6 ) Κείμενον : Περί ψυχήν ή σπονδή, τήν έκ Θεοΰ καί θείαν καί
τής άνωθεν ευγενείας
μετέχονσαν και προς έκείνην έπειγομένην (PG
35, 425B-C).
Σχόλιον : Γνώμη τοϋ διδασκάλον διατί τήν θείαν και εύγενεστάτην ψυχήν
τω χείρονι, τουτέστιν τφ σώματι ό κτίσας σννέζενξεν δτι μή άποφηνάμενος
τήν τής ψυχής αίτίαν τής προς τό σώμα κοινωνίας εδειξεν τών μέσων είναι
τό δόγμα.
β (φ. 16) Κείμενον : και τό καλόν ού καλώς δι' έπιβονλής θ η ρ α σ ά
με ν ο ς δυο μεν δή ταΰτα... (PG 35, 504Α).
Σχόλιον : Κατά τό φαινόμενον δήλον δτι τοϋ γράμματος ού κατά τό
νοούμενον και κρνπτόμενον τον πνεύματος.
γ (φ. 16 ν ) Κείμενον : τω φαινομένω τής Ιστορίας άτόπω καί ικανοϋ
καταλάβει
ν ανδρός προφήτου βαθύτητα... (PG 35, 505 Β).
Σχόλιον : Σκοπητέον ώς ο διδάσκαλος σοφόν μεν καλώς τόν άνδρα τόν
δυνηθέντα καταλαβεΐν προφήτου βαθύτατα (sic) ού παρρησιάζεται δέ τήν
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προσηγορίαν ή τοΰτό τε καιροϋ τοΰτο μή συγχωροϋντος ή φειδόμενος τής τών
πολλών ακοής ή καθ' έτερον τίνα τρόπον οικονόμων τους λόγους αύτοΰ έν κρίσει.
Γ" (φφ. 168 - 190) Συναγωγή κειμένων σχετικών προς τόν βίον καί τό
έργον Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου.
ν
1 (φφ. 168 -175 ) Βίος τοϋ άγιου πατρός ημών Γρηγορίου τον Θεολό
3
γου συγγραφείς υπό Γρηγορίου πρεσβντέρον (PG 35, 244 - 304.— BHG 723).
Μεταξύ τών φφ. 174 - 175 εξέπεσε φύλλον Sv περιέχον τό τμήμα τοϋ βίου : τής
μετριότητος τοΰ άνδρας [κατεπλήττετο. Kai οΰτως μεν ή πανήγνρις διελύθη... έτι τής
είρημένης ενδημούσης συνόδου] καί δή ούτοι ώς χωρίς... (PG 35, 293Α-300Α).
2 (φφ. 1 7 5 ν -178) (Ψευδο-Νόννον) Συναγωγή καί έξήγησις ων έμνήσθη
ιστοριών ο έν άγίοις Γρηγόρως έν τώ είς τα Φώτα λόγω, ού ή αρχή : Πάλιν
Ίησοΰς ό έμός και πάλιν μνστήριον. (Αί ίστορίαι είναι 24).
(φ. 175 ν ) Α' Ού Διός ταϋτα γοναί καί κλοπαί τών κριτών τυράννου καν
έλληνες απαρέσκονται (sic).
(φ. 178) ΚΔ' Εικοστή τετάρτη εστίν ιστορία δτι κνώδαλα και ερπετά
εσεβον οι Αιγύπτιοι (παρά M i g n e , PG 36, 1065-1072 μόνον δέκα τρεις
ίστορίαι). Κεφάλαια ΚΑ', στίχοι C.
3 (178 - 180) (Ψευδο-Νόννου) Συναγωγή και έξήγησις ών έμνήσθη
Ιστοριών δ έν άγίοις Γρηγόριος έν τώ είς Βασιλέων τόν Μέγαν Έπιταφίω, ού
ή αρχή : "Εμελλεν άρα πολλάς ήμΐν υποθέσεις (αριστερά δέ τοΰ τίτλου : Βί
βλων Β') (Σύνολον ιστοριών 20).
(φ. 178) Α' Πρώτη εστίν Ιστορία ή περί τών Πελοπίδων καί Κεκροπίδων (sic) καί τών σύν αύτοϊς ονομάτων.
(φ. 180) Κ' Εικοστή έστιν 'ιστορία ή περί τον Μαυσώλου Καρός τάφου
(PG 36, 1057 - 1065). Κεφάλαια Κ, στίχοι ΡΟΓ.
ν
4 (φφ. 180 -182, 189, 183, 185 - 188 ) (Ψευδο-Νόννου) Συναγωγή καί
έξήγησις ών έμνήσθη ιστοριών ό έν άγίοις Γρηγόριος έν τφ κατά Ίονλιανοϋ
στηλιτεντικώ λόγω Α', ού ή αρχή : 'Ακούσατε ταΰτα πάντα... ('Αρχικώς αί
ίστορίαι ήσαν 98, έξέπεσεν ή τελευταία).
(φ. 180) Α' Πρώτη εστίν Ιστορία τό ταϋτα μή παιζέτωσαν παρ' έκείνοις Έμπεδοκλεϊς καί Άρισταΐοι καί Έμπεδότιμοι καί Τροφώνωι.
(φ. 1 8 8 ν ) \7J | Τελ. κολοβ. (άποσπασθέντος ενός φύλλου ώς φαίνεται)
(Περί τής τον γέλωτος άμετρίας) ..."Ηφαιστος ... κνήμας ...στασ.,.σ | (PG 36,
985 -1036).
Μετά το φ. 188 έξέπεσεν Ιν φύλλον, έν ώ περιείχετο :
α) το τέλος της \7ί καί ολόκληρος ή IjH' Ιστορία, τελευταία τοϋ παρόντος κεφα
λαίου, μετά της στιχομετρίας.
β ) Αί πρώται τέσσαρες (Α' - Δ' ) καί ή αρχή της Ε' ιστορίας έκ τοϋ Β' κατά
'Ιουλιανού στηλιτευτικοϋ λόγου.
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5 (φφ. 184, 1 9 0 Γ " ν ) (Ψευδο-Νόννον : Σνναγωγή και έξήγησις ών έμνή
σθη ιστοριών ό έν άγίοις Γρηγόρως έν τώ κατά 'Ιουλιανού
στηλιτευτικώ
λόγω Β', ού ή αρχή : Ούτος μεν δη τών έμών λόγων...).
Ε' "Αρχ. άκέφ. (άπό τοΰ Ε' κεφαλαίου, ενός φύλλου έκπεσόντος) | πάλιν
έκεΐσε άποξνρηθήναι ίνα γνώ Άρισταγόρας
τά γράμματα...
ΑΖ' Τριακοστή εβδόμη εστίν Ιστορία περί τοϋ Ώρίωνος (PG 36, 10361058). Κεφάλαια ΑΖ' στίχοι ΦΚ
Μετά το φύλλον 184 εξέπεσε φύλλον hi περιέχον τάς έξης ιστορίας :
α) Το τέλος της Ιθ' Περί Διονύσου (ΚΔ' παρά Migne PG 36, 1045D) Ιστορίας.
β) Τάς Κ ' - Κ Η ' ιστορίας ολόκληρους.
γ) Μέρος της ΚΘ', ής αί τελευταϊαι σωζόμεναι λέξεις έχουν ώς ακολούθως:
...λέγονσι δέ Αιγύπτιοι αυτής τής μίξεως είναι εφορον Σημειωτέον δτι ή σειρά, ή έκτασις,
το περιεχόμενον καί ό αριθμός τών ανωτέρω ιστοριών παραλλάσσουν πολύ άπο της παρά
Migne εκδόσεως. Διαφοράς επίσης διεπιστώσαμεν καί προς τάς ψευδονοννείους Ιστορίας
τάς περιεχομένας είς τους κώδικας Vat. Gr. 437 και 1663.
6 (φ. 1 9 0 ν ) Είς τό κάτω μέρος τής γ' στήλης μετά τήν στιχομετρίαν
σώζονται 'ίχνη βραχέος κειμένου διά κεφαλαίων γραμμάτων μάλλον πρόκει
ται περί δύο διστίχων ιαμβικών επιγραμμάτων.
α' "Αρχ. Λογ... τελ. μόνων
β' "Αρχ. Προσφν... τελ. γορησασ...
Δ' 'Αποσπάσματα κειμένων άσχετων προς τό περιεχόμενον τοΰ κωδικός.
Κατά τήν στάχωσιν τοΰ κωδικός και προς στήριξιν έφθαρμένων τινών φύλ
λων έπεκολλήθησαν εις τά σημεία συμβολής ώρισμένων τετραδίων λωρίδες
έκ περγαμηνών φύλλων δύο άλλων κωδίκων τοΰ ι' - ια' καί ιβ' αί. αντιστοί
χως περιεχόντων λόγους πατέρων ή σχόλια εις τήν Γραφήν. Παρατιθέμεθα
κατωτέρω αποσπάσματα τίνα εξ αυτών 'ίνα καταστή ευχερής ή ταύτισις :
Έ κ τ ο ΰ Α ' κ ω δ ι κ ό ς : 1 (φφ. 1 - 4 α) ...τής ημετέρας τις οϋν ημάς
ελεήσει λοιπόν έπιβονλενοντας έαυτοις καί είς τοσαύτην εμβάλλοντας πενίαν ;
ϊν' ούν μή τοΰτο γένηται ...νόμω ...κίνητον καί ταϊς γυναιξί καί τοις...
β) ...μεταχειρίζεσθαι και τήν γυναίκα και τα παιδία προήκα (;) τήν κοι
νών ίαν τής τών είρημένων καλείν συλλογής καί τότε τών βιωτικών απτεσθαι
πραγμάτων
ει γαρ ό έπί τοϋ βαλανείου ουκ αν ελοιο (;) είς άγοράν έμβαλειν
ώστε μή τήν εκείθεν ανεσιν λυμήνασθαι τοις έν αγορά πράγμασι πολλώ μάλ
λον ...εξεως τοΰτο ποιεϊν ήχθην (;) νυν δέ τουναντίον
ποωϋμεν...
2 (φφ. 5 - 1 1 α) ...άρπάσει σε μή τοίνυν αυτών άποστής... ό διάβολος...
β) γινόμεθα τό πΰρ τής προθυμίας σβενννντες τι οϋν αν γένοιτο...
γ ) ...σωζόμενων καί μή τών ...ομένων καί γαρ μεγίστη δρόσος τό μη...
δ) ...δεσπότης π... τής μή προσηκούσης
καί τής τών πονηρών ανθρώ
πων συνουσίας· ού γαρ έχρήν...
3 (φφ. 12 -19 α) ...δέξατο τό λεχθέν... τό ποταπός εϊη δ ασπασμός' ή
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δέ ού... έξέστη... (Έκ λόγου είς τόν Εύαγγελισμόν της Θεοτόκου ή είς τήν
Χρίστου Γέννησιν (;)).
β) ...τή άθυμία τήν αίσχύνην λογιζόμενη και ού προσδοκώσα δσα αν
λέγη πείσειν τινά τών άκονόντων δτι ού μοιχεία, τό γεγε... οϋν ταϋτα μή
γένωνται... (Έκ τοΰ αύτοΰ λόγου).
4 (φφ. 20 -27 α) ...θής λαβείν Μαριάμ τήν γυναίκα σου ... ευθέως αυ
τόν. (Όμοίως έκ τοΰ αύτοΰ λόγου).
β) ... δθεν ό Χριστός έμελλεν εσεσθαι και ούκ ...ησιν αυτόν ...ήναι ...δια
τών προγόνων προσηγορίας τής ...λίας τής ... (Όμοίως).
5 (φφ. 190 - 191 α) ... ήλθε προ τής συλλήψεως ό άγγελος καί γαρ
έδει ταραχής εκτός είναι τήν νηδύν έκείνην η ό ποιητής δημιουργός έπέβη
καί παντός απηλλάχθαι θορύβου τήν ψυχήν τήν καταξιωθεισαν τοιούτου γενέ
σθαι διάκονον μνστηρίον δια ταΰτα τή μεν παρθένω προ τής κνήσεως τω δε
'Ιωσήφ έν τώ καιρώ ... λέγεται... (Έκ τοΰ αύτοΰ λόγου όμοίως).
β) τοϋ Ήρώδου εί ...γέντα είδεν η.,.είσας εϊχεν ϊσως φαθνμίαν έγκαλέσαι τοις φνλάττονσι τόν άπόστολον στρατιώταις' νννί δέ πάντων ... μενόντων
και τών θνρών άποκεκλει αμένων καί τών άλνσσεων ταϊς χερσι τών φυλασσόντων συμβεβλημένων καί γαρ ήσαν αύτώ συνδεδεμένοι...
Έ κ τ ο ΰ Β' κ ω δ ι κ ό ς τά αποσπάσματα είναι καί όλιγώτερα καί
βραχύτερα :
6 (φφ. 2 - 3 α) (άνω φα : ΛΔ') ...θέωνται και μεταβό... πέπονθε φύ...
τρόπον καί τό ...εια καί τιθέων... ουκ εξανίστανται ... ό τοΰτο κάκεΐ ...κείνως ήτοι ...πίνως θε.,.ο τοίνυν έπι... δια τό δι... γαρ η φύ... των διάφο...
ενέργεια ... κλπ.
7 (φφ. 184 -191 α) γαρ ή ...λήν τη.,.σεως... θέλημα ... ται... όρω.,.νο ώ...
β) γ... γρηγ.,.αντω... κτιστ.,.ν φύσιν ... εϊποιμ... τι πρ... λύπ... ώσπερ

...λεγόμ... ενέργεια ...
8. Τέλος έπί τοϋ φ. 191 ν λευκοΰ αρχικώς άφεθέντος χεΙρ τοΰ ιγ' αί.
έγραψεν απόσπασμα (;) πραγματείας έν 24 στίχοις, Ινθα γίνεται λόγος περί
τών υποστάσεων, περί τοΰ χωρισμού σώματος καί ψυχής κτό.
inc. άκέφ. (έξίτηλα τά λοιπά)
des. ... ένονμένη δε πάλιν (;) αδιαιρέτως συνάπτεται ... μόνη χωριζό
μενη καί ουχί ...
Ό περίλαμπρος οδτος κώδιξ άπετελεϊτο άρχήθεν έκ λ' τετραδίων, ώς φαίνεται
έκ τοϋ έν τέλει σημειώματος (πρβλ. κατωτέρω), ήτοι έκ φύλλων 240. Τά έν αρχή* τοΰ
κωδικός 4 φύλλα είναι έκτος της κατά τετράδια αριθμήσεως. Τό τετράδιον α' αποτε
λείται έξ επτά φύλλων τοϋ α' κατά σειράν (ϊσως άγραφου) εκπεσόντος παλαιότερον.
Σήμερον έναπέμειναν μόνον 191 φύλλα τών λοιπών κατά καιρούς άποσπασθέντων. Ή
άρίθμησις τών τετραδίων έδηλοΰτο δι' Ελληνικών αριθμών είς τήν κάτω δεξιάν όύαν τοϋ
τελευταίου φύλλου έκαστου τετραδίου· οίον αον, ( = φ. n v ^ βον ( = φ , ΐ 9 ν ) κ.ο.κ.
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Ή σειρά τών φύλλων καί τών τετραδίων, ώς έχει σήμερον ô κώδιξ, είναι λίαν τεταραγμένη. Αΰτη άποκατεστάθη έμπροσθεν ύφ' ημών κατά τήν άναγραφήν καί περιγραφήν
τών περιεχομένων κειμένων. Τά άποσπασθέντα τετράδια είναι τά υπ' αριθ. ι', ια', κ',
κα' καί κβ'. Πλην όμως τών τετραδίων αυτών ελλείπουν καί φύλλα τινά σημειούμενα εις
τους οικείους τόπους (π.χ. μεταξύ τών φφ. 5 - 6 , 4 3 - 4 4 , 140-141, 174-175, 188189 κ.ά\).
Ή αρχική σειρά τών τεσσάρων πρώτων φύλλων έχει ταραχθή κατά τήν τελευταίαν
στάχωσιν. Αΰτη αποκαθίσταται διά τής αμοιβαίας αλλαγής της θέσεως τοϋ νϋν πρώτου
καί τοϋ νϋν τελευταίου φύλλου. Ή προσπάθεια αποκαταστάσεως της σειράς τών φφ. ή
γενομένη υπό τε τοΰ Σακκελίωνος καί άλλων προ αύτοϋ δέν ύπήρξεν επιτυχής.
Ό κώδιξ είναι καλλιτεχνικον έργον πλήρες έπιτίτλων, δλοσελίδων σχημάτων, πρωτο
γραμμάτων καί λοιπών σημείων. Χρησιμοποιηθέντα χρώματα : Τά περιγράμματα ύποκίτρινα - χρυσίζοντα, το γέμισμα δέ έρυθρόν, βυσσινί, χρυσοΰν, κυανοϋν, κίτρινον, πράσινον, καφέ βαθύ καί συνδυασμοί τών ανωτέρω χρωμάτων ποικίλοι. (Περί της καλλιτε
χνικής αξίας τοϋ κωδικός τούτου πρβλ. δσα εγραψεν ό Σ α κ κ ε λ ί ω ν , Πατμ. Βιβλ.,
σελ. 17 - 20 καί τήν έν τέλει βιβλιογραφίαν).
Ή γραφή είναι λίαν έπιμεμελημένη. Γράμματα στρογγυλά μέ τάσιν προς το τετραγωνόσχημον. Τά σχόλια εγράφησαν διά μεγαλογραμμάτου γραφής. Χρώμα μελάνης :
Ό Α' λόγος (φφ. 1-17) έγράφη διά κινναβάρεως (πλην τών αντιστοίχων σχολίων).
Τών λοιπών φύλλων το χρώμα μελάνης είναι μαϋρον, έξίτηλον έκ τοϋ χρόνου, λαμβάνει
δέ που και αλλάς αποχρώσεις. Οι τίτλοι, αί σημειώσεις, τά παραπεμπτικά σημεία, ή στιχομετρία, κ.τ.δ. δια κινναβάρεως.
Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς : φ. Α' νεωτέρα χειρί : Πίναξ τών περιεχομένων λόγων έν τήδε
τή βίβλω.
φ. Α ν Τή αύτη χειρί : Περιέχει φφ. 201. 'Αριθ. 33 \ Έγράφη ή βίβλος αΰτη έτει
άπα κοσμογονίας 6450, δπερ \ αντιστοιχεί τω 942 σωτηρίφ.
φ. 1. "Ανω φ α : 'Αριθ. 33.
φ. 4. "Ανω φα : Τοϋτό έστι το πρώτον τής δε τής βίβλου φύλλον.
φ. 5. "Ανωθεν τοΰ έπιτίτλου έπανάληψις τοΰ τίτλου τοΰ Α' λόγου γράμμασι σμικροϊς τοϋ ιγ' αί. Όμοίως έν τή δεξιά" φα.
φ. 85 ν . 'Αρχικώς άγραφον, συνεπληρώθη μεταγενεστέρως ύπο διαφόρων δοκιμίων
κονδυλίου, άρχων λόγων κλπ.
Αυτόθι : " τ-"π Ιεροτάτ(ου) καί σεβασμιωτάτ(του)
μ(ητ)ροπολίτ(ου).
φ. 190. 'Ερυθροϊς άγκυλωτοΐς γράμμασι φέρονται καταλογάδην γεγραμμένοι στί
χοι είς τήν άγίαν Τριάδα ύπο τοΰ γραφέως τής βίβλου, λίαν έξίτηλοι :
(άκουε ;) τρισάκτινε θεότης μία
Π(άτ)ερ άναρχε Y(l)è και θείον Πν(εϋμ)α
(αιθ ;
— προς) ευαγή τε καί θεια ;
(δτι αίνος ;) δτι κράτος δε (δο
— ;)
5
(χυ ;
ος)
προς εκπλήρωσιν μετά
τήν δέλτον
ταύτην με τήν χρυσολαμπή
θεηλόγ(ον)
κράτιστε Θεέ τών δλων
δίδου πάσι τε τοις έκ πόθου καρ<5/ας
10
προσερχομένοις έν (τή πυκτίδι ταύτη ;)
( — τως ; εύ)ρεΐν τήν γνώσιν τών λεγομένων
καί προσφόρως κατέχ(ειν) λύσιν έπταισμένων
καί βοήθ(ησον
σε
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15

θαυ)μάτων
φύλαττε πάσης προσβολής εναντίων
τήρησαν
των
το ττ}ς ψυχής μου τριμερή τών έν κόσμψ
xal τών εντεύθεν δταν αρης θορύβων
20
ϊθυνον κατώκησον προς θείαν πανλαν.
Συνέχεια δέ τών στίχων ή έξης σημείωσις τοΰ γραφέως, δι' ομοίων ωσαύτως γραμ
μάτων *.
'Εγράφη χ(αί) πέρας είλη\φεν αϋτη ή θεολογική ή πρώτη κ(αϊ) δευτέρα ßίßL·ς
τοΰ άγιου Γρηγορίου τον Θεολόγου διά χειρός \ Νικολάου μο(να)χ(οΰ)
κ(αΐ) Λανιήλ
ν(Ιο)ν αύτοΰ όρθοδόξ[ων χριστιανών πιστευόντων είς ... ;]** π(ατέ)ρα κ(αί) Y(iò)v \
κ(α,Ι) αγιον Πν(εΰμ)α τήν μίαν Θεότητα τε κ(αϊ) δύναμιν καθώς έδιδάχθημεν ύπο τού
τον τον τρισμά\καρος κ(αι) άοιδίμου Πατρός έν τόπφ 'Ρηγίω τ(ής) Καλαβρίας έν τω
'Οκτωβρίω μηνΐ τη εΐκά\δι δ', ίνδ(ικτιώνος) ιε', έν ίτει από κτίσεως κόσμου ,ςνν'. Διό
δέομαι τής εύσπλαγχνίας \ σου Κ(ύρι)ε Κ(ύρι)ε τοΰ ελέους κ(αΐ) Θεέ πάσης παρακλήσε(ως), δός ήμίν μέρος κ(αι) κλήρον μετά | (τών εναρ)εατησάντ(ων) σοι αγίων έν τή
άφθάρτψ κ(αϊ) άδιαδόχψ σου βασιλεία. 'Αμήν \ [Έχει ή παροϋ]σα βίβλος ή θεολογική
αϋτη τετράδας λ'. "Εστίν δέ δ αριθμός τ(ών) γεγραμμέν(ων) κ(αΐ) ά\[γράφω;]ν φύλ)λων
οι

διακόσια (sic) (τεσ)σαράκοντα. δ τά πάντα πληρ(ών) Θ(εό)ς δόξα σοι.
Κατά ταϋτα ό κώδιξ έγράφη ύπο δύο γραφέων τοϋ Νικολάου καί τον υίοϋ αύτοϋ
Λανιήλ. Ή δηλούμενη ένταϋθα συγγένεια δέν είναι απαραιτήτως συγγένεια έξ αϊματος·
εϊναι πιθανόν δηλαδή δ Δανιήλ νά είναι πνευματικόν τέκνον τοΰ Νικολάου. Τί Ιγραφεν ό
εϊς καί τί δ έτερος δέν δυνάμεθα νά εϊπωμεν μετ' ασφαλείας. Παρατηροϋμεν βμως δτι ή
γραφή τών φύλλων 168 κέ. διαφέρει ελαφρώς της τών προηγουμένων φύλλων καί γέμει
μικρογραφιών καί καλλιτεχνικών πρωτογραμμάτων. Ή διαφορά αΰτη μας άγει είς τήν
υπόθεσιν δτι το πρώτον μέρος ήτοι τά φύλλα 1 - 167 πιθανόν νά δφείλωνται είς τήν μίαν
χείρα, τών δέ υπολοίπων φύλλων ή γραφή καί πασαι αί μικρογραφία! είς τήν τοϋ έτερου
γραφέως.
φ. 191 ν 'Αρχικώς λευκόν συνεπληρώθη μεταγενεστέρως δια διαφόρων αποσπα
σμάτων κειμένων (βλ. ανωτέρω Δ', 8) καί άλλων δοκιμίων κονδυλίων.
'Επί πλέον : α) "Ιχνη βραχυγραφημένων ημερομηνιών (ΐσως Εατροσόφιον) : καί ια'
δεκ. καί ι?' ... οϋτω καί ...etat ... θ(εον) ... ταΐς ήμέραις δ ασθενών ούκ Ισταται ...στήσε(ται) .../tara ... εϊτε δοΰλ(ον) αταθήσεται δ είς πόλεμον απερχόμενος...
β) f eve φεί^α διακόσια-σαράντα δύο xal να έχι τ(άς) άρ(άς) τ(ών) τριακοαίον
δέχα x(al) όχτο θεοφόρον π(α)τ(έ)ρω(ν).
| όπου να κοψϋ άπα τούτου τοϋ βειβλίον καί
αινα φειλ(ον).
γ ) Δύο κύκλοι καί ίχνη τρίτου μέ πασχαλιά (;).
δ) Κατωτέρω δύο ύπογραφαί : νιχιτ(ας),
νιχόλα(ος).
α.χ.
φ. 192 χειρί νεοτάτη :
,çw'z=(942).
Λευκά φύλλα : Αρχικώς αφέθησαν λευκά τά φ. 8 3 ν καί 191 ν . 'Επίσης άγραφα Ιμει-

* Αί έντδς αγκυλών συμπληρώσεις οφείλονται είς τον Σακκελίωνα. Σήμερον άναγινώσκονται ϊτι δλιγώτερα.
** "Ισως πρέπει νά άναγνωσθη : όρθοδόξ[ων rfj πίστει δντων xfj είς/.
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ναν μικρά τμήματα στηλών, ένθα έπερατοΰτο εϊς λόγος (πρβλ. φφ. 40 ν , 48, 50, 62 ν , 67,
70 ν , 118 ν , 121, 125, 178). Ή χαράκωσις είναι τοΰ τύπου Lake, III, Ια.
Ή θέσις τών γραμμάτων άνωθεν τών γραμμών χαρακώσεως, ελαφρώς άπτόμενα
αυτών.
Κομμένα φύλλα : Δεξιαί φαι τών φφ. 53, 60, 93, 150, 163, 182.
Περγαμηνή ουχί αρίστης ποιότητος ουδέ ίσου πάχους.
Κατάστασις κωδικός κακή· πλείστα τών γεγραμμένων έξίτηλα.
Κακή προσπάθεια μεταγενεστέρων δπως συμπληρώσουν τά μή άναγινωσκόμενα.
Ή είς τετράδια άρίθμησις είναι μέν παλαιοτέρα τής σταχώσεως τοΰ κωδικός δέν
φαίνεται δμως νά είναι σύγχρονος τής γραφής. Αί κατά φύλλα καί σελίδας αριθμήσεις είναι
άμφότεραι μεταγενέστεραι τής τελευταίας σταχώσεως τοΰ κωδικός. Ή μέν κατά σελίδας
έγένετο διά μελάνης είς το μέσον τής άνω φας, ή δέ κατά φύλλα είναι σύγχρονος διά ερυ
θράς μολυβδίδος είς τήν άνω δεξιάν φαν έκαστου φύλλου.
Στάχωσις διά βύρσης μαύρου χρώματος έπικεκολλημένης επί ξυλίνων πινακίδων
άνευ έντυπων διακοσμήσεων. Είς τδ έσωτερικον τών πινακίδων χάρτης έπικεκολλημένος
λευκός.
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ΣΑΚΚΕΛΙΩΝΟΣ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ
(Συμβολή πρώτη)
Ό 'Ιωάννης Σακκελίων περιγράφων τους Πατμιακούς κώδικας προ ενός
περίπου αιώνος δεν ήτο δυνατόν νά φαντασθη την έξέλιξιν την οποίαν θά εΐχον ή Κωδικολογία έν γένει καί ή Παλαιογραφία είδικώτερον είς τάς ημέρας
μας, ώς έκ τούτου δέ δέν άντεμετώπισε τά συναφή προς τήν καταλογογράφησιν τών κωδίκων προβλήματα, καθ' δν τρόπον ταϋτα αντιμετωπίζονται
σήμερον.
Αί παραλείψεις αύται, ώς εξετέθη ήδη εις την προηγουμένην μελέτην
τοΰ παρόντος τόμου ! , καί ή ανάγκη δπως αί λανθάνουσαι μέχρι σήμερον
πληροφορίαι είς τους Πατμιακούς κώδικας γίνουν γνωσταί εις την ίστορικήν καί φιλολογικήν Έπιστήμην καθόλου, μας ώθησαν είς τήν άνάληψιν τοϋ
έργου της άνασυντάξεως της Πατμιακής Βιβλιοθήκης. Ε π ε ι δ ή δέ είναι φυσικον ή όλοκλήρωσις της συντάξεως καί της εκτυπώσεως τοΰ νέου Καταλό
γου νά βραδύνη πολύ ακόμη, έθεωρήσαμεν σκόπιμον δπως καταστήσωμεν
γνωστάς εις τους ενδιαφερομένους τάς κυριωτέρας εξ αυτών παρέχοντες ούτω
τήν δυνατότητα της αξιοποιήσεως των.
Τάς παραλείψεις ταύτας τοΰ Σακκελίωνος — Οθεν καί ό τίτλος τής πα
ρούσης μελέτης Σακκελίωνος Παρα^πόμενα
— δυνάμεθα νά συνοψίσωμεν εις
τάς ακολούθους κατηγορίας, αναλόγως της φύσεως εκάστης εξ αυτών :
α) Παράλειψις αναγραφής καί περιγραφής προσθέτων φύλλων ή τμη
μάτων κωδικός. Ούτω δέν έπεσημάνθησαν και ώς έκ τούτου δέν περιεγράφησαν πρόσθετα τμήματα κωδίκων, τετράδια ή φύλλα, άτινα έχρησιμοποιήθησαν κατά καιρούς ώς παράφυλλα κατά τάς σταχώσεις ή άνασταχώσεις πολ
λών χειρογράφων. Τά πρόσθετα ταΰτα σπαράγματα προέρχονται συνήθως έκ
παλαιοτέρων κωδίκων καί περιέχουν κείμενα διάφορα τοΰ κειμένου τοΰ είς
δν συνεσταχώθησαν κωδικός.
β) Παράλειψις αναγραφής ησσόνων έργων συγγραφέως τινός ένεκα πτώ
σεως φύλλου τοΰ κωδικός. Συχνάκις είς περιπτώσεις καθ' ας έξ ενός κωδι
κός εξέπεσε φύλλον έν φ περιείχετο το τέλος έργου συγγραφέως τινός (λό-

1. ' Α θ α ν α σ ί ο υ Δ. Κ ο μ ί ν η , Ό νέος Κατάλογος τών χειρογράφων τής έν
Πάτμφ ίεράς Μονής 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου (Μέθοδος και προβλήματα),
σελ. 17 κέ.
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γος, επιστολή κλπ.) καί ή αρχή ετέρου Ιργου τοΰ αύτοϋ ή άλλου συγγρα
φέως έδηλώθη μόνον ή ΰπαρξις τοΰ πρώτου ύπο τον τίτλον τοΰ οποίου έλάνθανεν έκτοτε το έπόμενον άκέφαλον έ'ργον.
γ) Παράλειψις μνείας επί μέρους κειμένων ανηκόντων είς γενικωτέραν
ενότητα. Ό Σακκελίων προκειμένου περί έργων γενικού περιεχομένου, ώς
είναι φέρ* ειπείν τά έκκλησιαστικοΰ, λειτουργικοΰ, άσκητικοΰ κλπ. ενδιαφέ
ροντος, ήρκέσθη πολλάκις είς γενικον χαρακτηρισμον χωρίς νά ύπεισέλθη είς
λεπτομέρειας καί χωρίς νά δηλώση τά έπί μέρους κείμενα. Οοτω π.χ. πολ
λοί κώδικες χαρακτηρίζονται ώς ευαγγέλια, πραξαπόστολοι, ασκητικά, συνα
ξάρια, νομικά κλπ., χωρίς νά επισημαίνονται τά έπί μέρους κείμενα (προοίμια,
κεφάλαια, άνθολογούμενοι συγγραφείς, αποφθέγματα ή διηγήσεις, ήμερομηνίαι καί ονόματα έγκωμιαζομένων αγίων, πίνακες περιεχομένων κλπ.), στοι
χεία δηλαδή απαραίτητα διά τον χαρακτηρισμον ενός κωδικός καί τον προσδιορισμον της αξίας αύτοΰ.
ο) Παράλειψις μνείας κειμένων γεγραμμένων μεταγενεστέρως είς πα
λαιούς κώδικας. Πολλοί κώδικες έπί τών αρχικώς άγραφων καταλειφθέντων
φύλλων των, τών περιθωρίων, τών παραφύλλων καί αυτών τών πινακίδων
ακόμη φέρουν πολλάκις σημειώσεις και κείμενα γεγραμμένα ύπο μεταγενε
στέρων χειρών. Πλην τών βραχέων χρονικών, πολλά τών κειμένων τούτων
ουδεμιάς έτυχον μνείας είς τον παλαιον Κατάλογον.
ε) Εσφαλμένοι χαρακτηρισμοί. Εις τινας περιπτώσεις κώδικες χαρα
κτηρίζονται διά της γενικής φράσεως δμοιος τώ προηγουμένω, ενώ ουχί σπα
νίως ούτοι αποδεικνύονται διάφοροι εκείνων.
ς·) Διάφορος σειρά αναγραφής έπί μέρους κειμένων χάριν ευκολίας.
Ενίοτε έργα ενός συγγραφέως δέν κατεγράφησαν κατά τήν έν τω κώδικι
σειράν αυτών, άλλ' υπήχθησαν είς γενικωτέραν ενότητα διά διαφόρους εκά
στοτε λόγους (τήρησις αλφαβητικής σειράς, συγκέντρωσις Ιργων ενός συγ
γραφέως ύπο το βνομα αύτοΰ κλπ.). Ή συστηματικωτέρα αδτη κατάταξις
αντενδείκνυται κατά τήν καταλογογράφησιν τών κωδίκων τουναντίον μάλι
στα κρίνεται απαραίτητος ή αναγραφή τών κειμένων κατά την έν τω κώδικι
σειράν, διότι άφ' ενός μέν διευκολύνει τήν κατάταξιν αύτοΰ είς ομάδας καί
οίκογενείας κωδίκων, άφ* ετέρου δέ καθιστή εύχερεστέραν τήν μελέτην της
χειρογράφου παραδόσεως ένας συγγραφέως.
ζ) Παράλειψις μνείας καλλιτεχνικών έπιτίτλων, αρχικών γραμμάτων
κλπ. Σημειωτέον δτι άξίαν διά τήν ίστορίαν της τέχνης δέν έχουν μόνον αί
άριστουργηματικαί ολοσέλιδοι μικρογραφίαι, άλλα καί παν άλλο καλλιτεχνικον στοιχεΐον, διότι δύναται ού μόνον νά άποτελέση καθ' εαυτό άντικείμενον
εξετάσεως της οικείας επιστήμης, άλλα καί νά βοηθήση είς τον καθορισμον
της προελεύσεως τών κωδίκων.
η) Εσφαλμένη χρονολόγησις. Πρέπει νά όμολογηθη δτι ό Σακκελίων
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μετά πολλής οξυδέρκειας καί ορθών κριτηρίων έχρονολόγησε τους Πατμιακούς κώδικας. Βεβαίως εΐς τινας περιπτώσεις έσφάλη, ώς είναι φυσικον άλ
λως τε νά συμβαίνη περί τάς χρονολογήσεις κωδίκων, ιδία οσάκις δέν βοηοοΰν εις τοΰτο ούτε τά κείμενα των οοτε ή ύλη καί τά λοιπά εξωτερικά των
στοιχεία.
θ) 'Ανώνυμα, ψευδεπίγραφα ή άδηλων συγγραφέων Ιργα. Μετά πάροδον ενός περίπου αιώνος τά πλείστα τών κειμένων έγένοντο άντικείμενον κρι
τικών εκδόσεων καί έμελετήθησαν επιστημονικώς. Φυσικον λοιπόν είναι σή
μερον νά δυνάμεθα νά άποδίδωμεν ανώνυμα έργα εις τους συγγραφείς των
ή αντιθέτως νά άπαλλάσσωμεν συγγραφείς της ευθύνης κειμένων τά όποια
ουδέποτε Ιγραψαν.
Αύται κυρίως υπήρξαν αί παραλείψεις τοΰ Σακκελίωνος, τάς οποίας θά
προσπαθήσωμεν έν πάση δυνατή συντομία νά έκθέσωμεν κατωτέρω άφίνοντες τήν λεπτομερή περιγραφήν διά τον νέον Κατάλογον. Καί ώς πρώτην συμβολήν παρέχομεν τά παραλειπόμενα τών πρώτων τριάκοντα κωδίκων.

ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 1

1. *0 ύπο τοΰ Σακκελίωνος χαρακτηριζόμενος ώς άδηλος συγγραφεύς τοΰ
πρώτου τμήματος τοΰ κωδικός είναι ό Ά ν τ ί ο χ ο ς
Μ ο ν α χ ό ς , cu
πνενματικαι υποθέσεις δέ τά ρλ' (καί δχι ρπ' ) κεφάλαια αύτοϋ (PG 89, 1421 1849).
Πλην τών θ' κεφαλαίων, άτινα εξέπεσαν μετά τών πρώτων φύλλων τοΰ
κωδικός, ελλείπουν επίσης διά τον αυτόν λόγον, ένεκα πτώσεως δηλαδή καί
άλλων φύλλων μή συνεχόμενων έκ τών επομένων δύο τετραδίων, καί τά έξης
κεφάλαια ή τμήματα αυτών :
α) Τοϋ κεφ. ι' ή αρχή.
β) Τοϋ κεφ. ιγ' τό τέλος.
γ) Τά κεφ. ιδ' καί ιε' ολόκληρα μετά της αρχής τοϋ κεφ. ις-'.
δ) Τοΰ κεφ. ιζ' το τέλος.
ε) Το κεφ. ιη' όλόκληρον μετά της αρχής τοΰ επομένου κεφ. ιθ'.
Σημειωτέον δτι ή σειρά τών κεφαλαίων έν τω κώδικι είναι διάφορος της
παρά τω Migne εκδόσεως.
2. Το έν τφ κώδικι (φφ. 2 1 1 ν - 247 ν ) τελευταίαν σειράν έχον έργον: Νεί
λου μονάζοντος έρημίτου διήγημα εις τήν άναίρεσιν τών έν τώ Σινά βρει μο
ναχών. . ., περατοϋται κολοβον διά τών λέξεων : άναλύειν ού πεφυκότος δια
τοΰτο ούκ έμιμησάμην σαρκών \ (μητέρας άγεννώς επί ταϊς τοιαύταις συμφοραις...) (PG 79, 660 Α-Β).
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ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 2
1. Το υπόμνημα είς τους δύο λόγους Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου ΕΙς τό
άγιον βάπτισμα, όφειλόμενον είς άνώνυμον συγγραφέα, είναι συγγενές προς τό
τοΰ Νικήτα 'Ηράκλειας, δπερ σημαίνει δτι ό τελευταίος ούτος θά τό έχρησιμοποίησεν ώς πηγήν διά τήν σύνθεσιν τοϋ ίδικοΰ του υπομνήματος.
Ό κώδιξ άρχεται άκέφοιλος άπο τών λέξεων : \τι μέν .. .του τοΰ λόγου
πανηγνρικόν τό είδος. . . Τελευτφ δέ ούτως : . . . ην καί ούτος
μυσταγωγίαν
καλεί και τής θεότητος καθ' δσον καί ενταύθα τάς αύγάς έδέξαντο τής γνώ
σεως καί θεώσεως έν Χριστώ Ίησοϋ τω Κνρίω ημών, φ ή δόξα καί τό κρά
τος είς τους αΙώνας αμήν.
Τμήμα τών υπομνημάτων τούτων έξέδωκεν ό Ι. S a j d a k, Historia
critica scholiastarum et commentate-rum Gregorii Nazianzeni..., Κρα
κοβία 1914, σελ. 2 0 6 - 2 0 8 .
2. Τά φφ. 297 - 299 προέρχονται έξ άλλου κωδικός, συνεσταχώθησαν
δέ μετά τοΰ παρόντος καί έν τέλει αύτοΰ είς θέσιν παραφύλλων. Ή γραφή
αυτών φαίνεται τοΰ ι' - ια' αιώνος, το δέ κείμενον έπί μιας στήλης ανήκει
μάλλον είς τίνα Έρμηνείαν τών Θείων Γραφών ή εις ομιλίας έπί Γραφικών
θεμάτων.
α (φ. 2 9 7 r " v ) "Αρχ. . . . \ ώς αν θάτερον μόνον ποιώ. . . τής ωδής
άκούοντες τω ταϋτα έπφδοντι.
..
Τελ. . . . (5 έξανατέλλων γάρ φησι χόρτον τοίς |
β (φ. 2 9 8 Γ " ν ) "Αρχ. . . .\σις ήν τών μαθητών τό πλήθος διό καί έπήγαγεν ώστε με από 'Ιερουσαλήμ και κύκλω μέχρι τον 'Ιλλυρικού. . .
Τελ. . . . όμοίως τώ προοιμίω τό τέλος υφαίνει- και γαρ |
γ (φ. 2 9 9 r * v ) . . .\νυμίας όντα άνάξιον ώστε και σύ κατά χάριν έσώθης. . . και γαρ άποβεβλημένος ής· μή τοίνυν στασίαζε . . .
Τελ. . . . τάς θείας έπωδάς καί τάς εντεύθεν καί τάς άπό |

ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 3
α) Τοΰ παρόντος κωδικός ελλείπει ή αρχή τής Προς Σεραπίωνα Α' επι
στολής τοΰ Μεγάλου 'Αθανασίου κατά τών λεγόντων δτι τό Πνεύμα τό αγιον
κτίσμα εστίν. . . Αΰτη άρχεται άπο τών λέξεων : (. . . κοινόν ήγησάμενος έν
ώ ήγιάσθη) | καί τό Πνεύμα τής χάριτος ένυβρίσας. . . . ( P G 26, 548Α).

ΣΑΚΚΕΛΙΩΝΟΣ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

39

β) Τοΰ λόγου Προς Μαρκελλϊνον εις τήν ερμηνείαν τών ψαλμών (φφ.
290 -292) περιεσώθη μόνον ή αρχή καί το τέλος, 19 περίπου φύλλων έκπεσόντων μετά το φ. 290.
ν
(φ. 290 ) 'Άρχ. "Αγαμαί σε τής έν Χριστώ προαιρέσεως, φίλε Μαρκελλΐνε, και γαρ και τόν παρόντα πειρασμόν καί\(τοι πολλά παθών έν αύτφ...)
(PG 27, 12Α).
(φ. 291) "Αρχ. (. . . λέγων ταϋτα με)\γάλην δψεται τήν έν αύτοϊς παράκλησιν εϊτε πειράζεται και διώκεται, ψάλλων ούτως. . . μέχρι τέλους (PG
27, 44B-45C).
ν

ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 4

Έν αρχή καί έν τέλει τοΰ κωδικός τούτου, περιέχοντος έργα τοΰ Μ.
'Αθανασίου, προσετέθησαν κατά τήν στάχωσιν, ώς παράφυλλα, σπαράγματα
έξ άλλων κωδίκων.
1. Ούτως Ιχομεν έν αρχή εξ φύλλα καί έν τέλει δύο, άποτελοΰντα τετράδιον πλήρες καί περιέχοντα κεφάλαια τοΰ Άντιόχου Μονάχου. Ταϋτα εϊναι
γεγραμμένα διά μεγαλογραμμάτου γραφής τοΰ θ' αιώνος καί ανήκουν είς το
αυτό τετράδιον. Τοΰ τετραδίου τούτου κατά τήν τελευταίαν στάχωσιν άπεσπάσθη Ιν δίφυλλον (το Ιον καί 8ον φύλλον) καί έσταχώθη εντέλει, είτα δέ
ήριθμήθησαν άπο a - f τά έν αρχή τοΰ κωδικός εξ φύλλα καί g - h τά δύο
τελευταία, ενώ ή φυσική σειρά των sïvat : g, a - f, h. Tò τετράδιον τοΰτο
περιέχει κατά σειράν α (φφ. g, a) Πίνακα τών περιεχομένων ρλ' κεφαλαίων
ύπο τον άκόλουθον τίτλον : Επιστολή Άντιόχου μοναχού τής Λαύρας τοϋ
aßßä Σάβα προς Εύστάθιον ήγονμενον Μονής Άτταλίνης πόL·ως 'Αγκύρας
τής Γαλατίας κεφάλαια διάφορα ρλ' και προσευχή έξομολογήσεως
β (φφ.
a - d) Α' Περί πίστεως
γ (φφ. d - e) Β' Περί ελπίδος
δ (φφ. e -f v )
J " Περί εστιάσεως
ε (φφ. fv - h v ) Δ' Περί γαστριμαργίας
ς (φ. h v )
Ε' Περί μέθης (ουχί πλήρες) (PG 89, 1421 - 1445C).
2. Έν αρχή επίσης τοΰ κανονικοΰ πρώτου τετραδίου τοΰ κωδικός
προσετέθη φύλλον έκ Μηναίου τοΰ 'Οκτωβρίου μηνός τοΰ ια' αίώνος, έν φ
περιέχεται τμήμα τής ακολουθίας τών ήμερων ια' καί ιβ' : Άρχ. | ημών τήν
πταίσασαν σοΰ ύπερφυώς έξ αίμάτων. . .
φδή θ' : Θεόν άνθρώποις Ιδεϊν...
Κοσμεϊν τήν ëvôov ψυχήν ...
3
Ιδεϊν ποθοΰσα τόν ύπερ αϊσθησιν ...
'$δής καί ήχου έπαπολανσαι...
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Μηνί τώ αύτώ ιβ' είς τους άγιους μάρτυρας Τάραχον, Πρόβον καί Άνδρόνικον...
Χορός αγγελικός ...
Τής άγιας Τριάδος ...
"Οψιν συντριβόμένος...
"Εφερες τυπτόμενος...
Πυρι συμφλεγόμενος ...
Τελ. θηρσί τε συμπλεκόμενος και
τελειού\(μένος...).
Το Μηναϊον έξ οδ τό παρόν φύλλον έξέπεσεν αντιπροσωπεύει τήν ίεροσολυμιτικήν τάξιν, τά δέ ανωτέρω κείμενα είναι ανέκδοτα. Τά τρία πρώτα
τροπάρια τά αρχόμενα διά τών γραμμάτων Κ I Q ανήκουν είς κανόνα τοΰ
υμνογράφου Γεωργίου είς τήν Ζηναίδα, οδ ή άκροστιχίς : Ή Ζηναις ζή καί
θανούσα σαρχίφ (Έκκλησ. Φάρος 37 (1939), σελ. 246-247).
3. Ό κώδιξ επίσης κοσμείται διά πολύχρωμων καλλιτεχνικών έπιτίτλων καί πρωτογραμμάτων.

ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 5
1. Τοΰ κωδικός προτάσσεται Πίναξ τών περιεχομένων ερωτήσεων Ανα
στασίου τοΰ Σιναίτου ακέφαλος καί κολοβός, διότι έξέπεσεν έκ της αρχής
καί τοΰ τέλους τοΰ πρώτου τετραδίου άνά εν φύλλον.
(φ. 1) "Αρχ. άπο τής λ' ερωτήσεως : (Τίνος ένεκεν καταραται é Ίώβ) |
τήν ήμέραν αύτοϋ.
(φ. 4). Τελ. διά της ερωτήσεως ρμα' : 'Εάν τις όρίση παρ1 έαντφ . . .
τί οφε/Aei ποιήσαι (PG 89, 316 - 328).
2. Τοΰ δευτέρου μέρους τοΰ κωδικός αί σωζόμεναι έρωταποκρίσεις ΕΙς
τά Άπορα τής θείας Γραφής είναι σκζ', ών ή μέν α' άρχ. Είς τό ποιήσωμεν
ανθρωπον κατ' εΙκόνα ήμετέραν καί καθ' όμοίωσιν : Έρώτ. Τις ό ειπών καί
χίνι λέγει ; Άπόκρ. Ό πατήρ ο εΙπών τό ποιήσωμεν.. . Τελ. κολοβον διά
τών λέξεων : . . . τής οργής και άναβάντες τής αίχμαλω\(σίας. . . ) (=κεφ.
σκζ', "Εσδρας βιβλίον Ά ) .
3. Ό κώδιξ κοσμείται διά καλλιτεχνικού έπιτίτλου καί άρχικοΰ γράμ
ματος (φ. 5).
ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 6
Το ενδιαφέρον τούτο 'Ανθολόγων έχει πολλά ύποστή ύπό τε τοΰ χρό-
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νου καί τών ανθρώπων. Πολλά φύλλα εξέπεσαν ή άπεσπάσθησαν, άλλων δέ
ή σειρά διεταράχθη κατά τήν στάχωσιν. Κατά ταΰτα ό αρχικός αριθμός τών
έν αύτώ περιεχομένων κεφαλαίων ήτο ασφαλώς μεγαλύτερος τών ύπο τοΰ
Σακκελίωνος μγ' αναγραφομένων. *0 abbé Μ. Richard πιστεύει δτι εϊναι «le
plus ancien témoin de ce que nous appelons le Tlorilegium sacroprofanum titulorum LVF (πρβλ. Bulletin d'Information de l'Institut de
Recherche et d'Histoire des Textes 7 (1958), σελ. 36).
Ά ν λοιπόν δεχθώμεν οτι καί τό ήμέτερον Άνθολόγιον περιείχε νς-' κε
ν
φάλαια, πρέπει νά εξέπεσαν ιγ'. Ούτως, ένφ έν φ. 183 γίνεται λόγος Περί
δόξης (Σακκελ. κεφ. κς-' ), είς τό έπόμενον φ. 184 ή συνέχεια. εΤναι Περί παί
ν
δων αγωγής. Επειδή δέ το φ. 183 είναι το τελευταϊον τοΰ τετραδίου κδ',
ύποθέτομεν δτι έξέπεσεν έν τφ μεταξύ εν τουλάχιστον τετράδιον, έκτος τών
έπί μέρους φύλλων, τά όποια έχουν άποσπασθή έκ διαφόρων σημείων τοΰ
κωδικός.

ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 8

Είς το έσωτερικον τών ξυλίνων πινακίδων τοΰ κωδικός έπεκολλήθησαν
δύο περγαμηνά δίστηλα φύλλα, άνά Ιν είς έκάστην πινακίδα, προερχόμενα
έκ κωδικός τοΰ ια' αιώνος καί περιέχοντα λόγους πατέρων.
α) φ. Πινακ. Α' Άρχ. . . ,\μήσαι τοΰ Χρίστου τό σώμα μή περιιδης
γυμνόν μηδέ ενταύθα μέν σηρικοϊς τιμαν ίματίοις. . .
Τελ. . . . καί φιλοτιμίας αφορμή τό πράγμα εϊναι έκεϊ δέ έλεημο\
β) φ. Πινακ. Β' Άρχ. . . ,\τος νεοτχία στρουθών επιτιθεμένου πανταχού.
Τελ. . . . περιορώσιν άχ . .. νώ τους περιϊόντας καί σωφροσύνης |

ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 10
1. Ό κώδιξ ούτος ακέφαλος καί κολοβός περιέχει λύσεις Θεοδωρήτου
Κύρου είς τά άπορα τής Θείας Γραφής.
"Ο Σακκελίων μνημονεύει Γένεσιν, "Εξοδον, Λευϊτικόν, 'Αριθμούς, Δεντερονόμιον καί Ίησοϋν τοΰ Ναυή. Είς ταΰτα δέον δπως προστεθούν καί οί
Κριταί (φφ. 128-134 ν ), τών οποίων δμως ελλείπει τό τέλος, έκπεσόντων
τών τελευταίων φύλλων τοΰ κωδικός. Τελευτά: διά τών λέξεων : ...λέγειν έκέλενσε και διελεγχόμενος άνήρει : | (Έρώτ. Κ'. Τί δήποτε σννεχώρησεν. . .)
(PG 80, 508Α).
2. Σημειωτέον δτι τά φφ. 17 - 50 έν οίς περιέχεται τμήμα της Γενέ-
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σεως καί ολόκληρος ή "Εξοδος προσετέθησαν έκ τών υστέρων γραφέντα ύπό
άλλης χειρός κατά τι μεταγενεστέρας. Τοΰτο σημαίνει δτι τό άντίστοιχον
τμήμα τοΰ κωδικός έξέπεσεν ή κατεστράφη ολίγον μετά τήν συγγραφήν του.
(φ 1) Ά ρ χ . άκέφαλον άπο τοΰ ξδ' κεφαλαίου Εις τήν Γένεσιν διά τών
λέξεων : ( . . .κείμενον εύρον ΈβρεΙ) | τό δέ Έβρεΐ έξελληνιζόμενον 'Εβραίος
γίνεται...
(PG 80, 168Α).

ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 12
Ό κώδιξ ούτος χαρακτηρίζεται ύπο τοΰ Σακκελίωνος δμοιος προς τόν
προηγούμενον. "Ο ύπ' αριθ. 11 κώδιξ δμως είναι Πραξαπόστολος έν περικοπάϊς κατά τήν τάξιν τής καθ' ημάς 'Εκκλησίας, ένώ ό παρών κώδιξ περι
έχει τάς Πράξεις τών Αποστόλων (φφ. 1 - 6 6 ν ) , τάς επτά Καθολικάς έπιστολάς (φφ. 6 8 ν - 9 9 ν ) , τάς δέκα τεσσάρας έπιστολάς τοΰ Παύλου (φφ.
9 9 ν - 2 4 5 ν ) , τήν Άποκάλυψιν (φφ. 2 4 6 - 2 7 4 ν ) , καί τό Μηνολόγιον (φφ.
2 7 5 - 2 7 8 ν ) σωζόμενον μέχρι τοΰ μηνός 'Ιανουαρίου, ένεκα πτώσεως τών
τελευταίων φύλλων τοϋ κωδικός. Ταϋτα πάντα μετά τών γνωστών υποθέσεων
καί τοΰ μαρτυρίου Παύλου τοϋ Αποστόλου (φφ. 6 6 ν - 68) προτασσομένων
τών αντιστοίχων κειμένων. Ή σύγχυσις οφείλεται είς το γεγονός δτι ό κώ
διξ έχρησιμοποιήθη διά τά έπ' έκκλησί^ αναγνώσματα, τών οποίων έδηλώθη
ύπό τοΰ άντιγραφέως ή αρχή καί τό τέλος δι' ερυθράς μελάνης· έν ταΐς φαις
έσημειώθησαν ωσαύτως καί αί ήμερομηνίαι, καθ' ας αί περικοπαί αύται άναγινώσκονται.

ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 13
1. Καί ό παρών κώδιξ χαρακτηρίζεται ύπό τοΰ Σακκελίωνος δμοιος
προς τους προηγουμένους. Ε π ε ι δ ή δμως, ώς εΚδομεν, ό ύπ' αριθ. 12 κώδιξ
είναι διάφορος τοΰ ύπ' αριθ. 11, πρέπει νά σημειώσωμεν δτι ό περί οδ ό λόγος
κώδιξ είναι Πραξαπόστολος κατά τήν τάξιν τής καθ' ημάς'Εκκλησίας, δμοιος
δηλαδή προς τον ύπ' αριθ. 11.
2. "Εν τε τη αρχή καί τω τέλει τοΰ κωδικός συνεσταχώθησαν φύλλα
τινά προερχόμενα έξ ετέρου κωδικός τοΰ ια' αιώνος περιέχοντα λόγους Δίωνος
τοΰ Χρυσοστόμου. Τά έν αρχή φύλλα φέρουν άρίθμησιν α - δ καί τά έν τέλει
265 - 267 (παλαιότερον d - f ). Έ κ τούτων μόνον τά β, γ, d, e καί f περι
έχουν έργα τοΰ προμνημονευθέντος λογίου, ή δέ σειρά αυτών είναι τεταραγμένη. Ή κανονική των σειρά είναι ή ακόλουθος : β, e, d, γ καί f. Τά φύλλα
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ταΰτα άπεσπάσθησαν ασφαλώς έξ ενός τετραδίου κωδικός περιέχοντος έργα
Δίωνος τοΰ Χρυσοστόμου* έκ τών παρουσιαζομένων κενών τοΰ κειμένου δυνά
μεθα μετ' ακριβείας νά άποκαταστήσωμεν καί τήν σειράν ην εϊχον είς το τε
τράδιον : Έ κ τών δκτώ φύλλων τοΰ τετραδίου τό α' εξέπεσε, τό β ' = β , τό
γ' εξέπεσε, τό δ' = e τό ε' = d, τό ς-' (δίδυμον τοΰ γ') εξέπεσε, τό ζ' = γ
καί τό η'=ΐ". Το περισωθέν κείμενον ανήκει είς τό τέλος τοΰ Γ' Περί βασι
λείας λόγου καί τήν αρχήν τοΰ Δ'.
α (φ. ß r " v ) Άρχ. (ά)\φροδίσια ταΰτα ήδιστα και άνυβριστότατα (Περί
βασιλείας λόγος Γ', εκδ. Morel, σελ. 52D), διακόπτεται είς τάς λέξεις : ...βα
σιλεύς βούλεται πολλαχοΰ και | (Αυτόθι, σελ. 54D).
β (φφ. e - d v ) Άρχ. (γυμνά)\σια μεστά καί παλαίστρας. . . (Αυτόθι,
σελ. 56D), διακόπτεται είς τάς λέξεις : . . . ενταύθα διέτριβεν έν τοις κοινοϊς
τε καί Ιεροΐς | (Περί βασιλείας λόγος Δ', ένθ' άνωτ, σελ. 60D).
γ (φφ. γ - f v ) Άρχ. . . . | ή ούκ οϊει τόν αδύνατον ήνιοχειν. . . (Αυτόθι,
σελ. 63Α), διακόπτεται είς τάς λέξεις : . . . καί συ νϋν Δαρείου στοχάζει και
σοϋ εκείνος, και τυχόν αν πλήξαις τε καί έκβάλοις αυτόν έπισκοπώτερος γαρ
είναι μοι δοκείς έπειτα | (Αυτόθι, σελ. 67Α).
3. Έ π ί τής εσωτερικής πλευράς τής Α' πινακίδος τοΰ κωδικός έπικεκόλληται περγαμηνόν φύλλον έκ κωδικός τοΰ ια' επίσης αιώνος περιέχοντος
είς δύο στήλας τμήμα τοΰ βίου τοΰ Μεγάλου Ευθυμίου, συνταχθέντος ύπό Κυ
ρίλλου τοΰ Σκυθοπόλεως.
Άρχ. (έπι)\πλήξας καί νουθετήσας αυτόν και τους λοιπούς στηρίξας
και τφ ύποδείγματι φοβήσας άπέλνσεν έν ειρήνη ...
Τελ. ... και τών παλαιστίνων μετά τον αυτών έξιέναι αρχιεπισκόπου
ένετείλατο ό μέγας Ευθύμιος Πέτρω τω τών Σαρακηνών επισκοπώ, άπιόντι
εις τήν σύνοδον κατά πά\(ντα τρόπον άκολουθήσαι Κυρίλλφ). Πρβλ. E d .
S c h w a r t z , Kyrillos ron Skythopolis (Texte und Untersuchungen...,
49, 2), Λιψία 1939, σελ. 32,3 - 33,3.
Σημειωτέον δτι ό κώδιξ έκ τοΰ οποίου προέρχεται τό φύλλον τοΰτο ανή
κει είς ήν ομάδα καί ό Σιναϊτικός 524. τό δέ σωζόμενον τμήμα ανήκει είς τό
κεφάλαιον κ' καί κα', ένώ είς τήν ομάδα OLVC τά αντίστοιχα κεφάλαια
είναι τά ιθ' καί κ'.
4. Έ π ί τοΰ φ. 264 ν έχει κολληθή μικρόν τεμάχιον έκ περγαμηνοΰ παλαιοΰ κωδικός η' - θ' αιώνος, έν φ περιέχεται τό άκόλουθον απόσπασμα :
ΤΩΝ ΟΧΛΩΝ ΤΩ(Ν)
ΤΟΝ Κ(ΥΡΙΟ)Ν ΦΙΛΟΥ(Ν)
ΤΩΝ ΠΕΠΑΥϋΑΝ
ΤΟ ΠΗ ΔΕ BOY...
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ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 14

1. "Η ύπό τοΰ Σακκελίωνος παρεχομένη χρονολογία τοΰ κωδικός είναι
εσφαλμένη. Ό γραφεύς τοΰ κωδικός παρενέβαλε τήν χρονολογίαν είς τήν
ν
Άποδημίαν Παύλου τοϋ αποστόλου. Ούτως έν φφ. 12 - 13 γράφει : . . . έτελειώθη ό άγιος απόστολος τώ κατ' αυτόν μαρτυρίφ έξηκοστώ και ένάτφ ετει
τής τοΰ Σωτήρος ημών Ίησοΰ Χρίστου παρουσίας' παρήλθοσαν οΰν άφ' ούπερ
έμαρτύρησεν ό απόστολος μέχρι | (φ. 13) τοϋ νϋν έξ άκις
χιλιοστοϋ
έπτ ακοσ ι ο στ οΰ π θ' έτους
Ινδικτιώνος ένατης καί μηνός Σεπτεμ
βρίου ένισταμένον, έτη χίλια
διακόσια
δέκα
πέντε...
Κατά ταΰτα ό κώδιξ έγράφη το έτος 1280, τό δέ μικρόν σφάλμα, το
οποίον προκύπτει έκ τοΰ υπολογισμού τοΰ έτους τοΰ θανάτου Παύλου καί
τοΰ σωτηρίου έτους, οφείλεται είς τόν αντιγραφέα προφανώς.
2. Έ π ί πλέον τών μνημονευομένων προλόγων τών Πράξεων καί τών Ε π ι 
στολών προτάσσονται επίσης τά γνωστά κεφάλαια καί αί υποθέσεις είς έκαστον κείμενον,
3. Έ π ί τοΰ εσωτερικού μέρους εκάστης πινακίδος Ιπεκολλήθη άνά tv
περγαμηνόν φύλλον δίστηλον τοΰ ια' αιώνος. Τά περιεχόμενα έν αύτοϊς κεί
μενα είναι :
Πινακ. Α' "Αρχ. . . . | αϊρειν εϊωθεν ώς συνειδός κατορθωμάτων καί ψυχή
μετά παρρησίας ζώσα. . .
Τελ. . . . άναπετάσαι δέ τάς θύρας τοϋ δεσμωτηρίου καί λϋααι τους δεδεμένους απαντάς ούκ (;) |
Πινακ. Β' Άρχ. . . . | δεμίας ούσης' ούτω μέλλοιμεν θορνβεΐσθαι καί
ταράττεσθαι πρώτη μέν οϋν. . .
Τελ. . . . δγδοον δταν δέη μακαρίζειν και ταλανίζειν \
4. Μεταξύ τών πολλών σημειώσεων τοΰ κωδικός μνημονεύομεν τήνάκόλουθον ένθύμησιν : φ. 253 ν : 1750 : Μηνϊ οκτοβριο \ κ ημέρα ήλθεν \ τό
κάτεργων τής άξί(α)ς καί έπίραα(ιν) τ(όν) ήγοϋμενον εις τα \ παλάτοια f

ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 15
1. Τά προτασσόμενα τών επιστολών τοΰ αποστόλου Παύλου κείμενα
είναι πολλώ πλείονα τών έν τώ παλαίω Καταλόγω αναγραφομένων. Ταΰτα
περιλαμβάνονται είς τά φύλλα 6 5 ν - 86 κατά τήν εξής σειράν :
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ν

α (φ. 65 ) ΔιατΙ Παύλου αποστόλου έπιστολαι ΙΔ' λέγονται. "Αρχ.
'Επειδή ταύτας αυτός ό απόστολος. . .
ν
β (φφ. 6 5 - 71) Πρόλογος τών ΙΔ' επιστολών (PG 85, 693 - 713.—
Η. v o n S o d e n , Die Schriften des Neuen Testamentes, Βερολΐνον - Γοττίγγη 1902 -1913, σελ. 650 - 656).
γ (φ. 71) Μαρτύριον Παύλου τοΰ αποστόλου (PG 85, 713 - 716.—Th.
S c h e r m a n n , Prophetarum vitae fabulosae, Λιψία 1907, σελ. 115.—
8
S o d e n , ένθ' άνωτ., σελ. 3 6 9 . - BHG 1458).
δ (φφ. 7 1 ν - 79 ν ) Άνακεφαλαίωσις τών αναγνώσεων, κεφαλαίων, στί
χων και μαρτυριών τών επιστολών τοΰ Παύλου (PG 85, 716 - 748.— S o d e n ,
ένθ' άνωτ., σελ. 657 κέ.).
ε (φφ. 7 9 ν - 8 1 ) Ύπόθεσις τής προς Ρωμαίους επιστολής (PG 85,
748 - 749.— S o d e n , έ'νθ' άνωτ., σελ. 339 - 340).
ς- (φ. 81 ) Περί τοΰ μακαρίου τέλους τοϋ άποστόλον Παύλον. Άρχ. Είς
τό τής μανίας άκρότατον. . . Τελ. καί τής κλήσεως ετη πέντε καί τριάκοντα.
ζ (φφ. 82 - 8 3 ν ) Πρόλογος περί τοϋ άγίον Παύλον (PG 118, 308 - 3 1 2 . BHG 8 1454).
η (φφ. 8 3 ν - 8 5 ν ) 'Αποδημία Παύλον τοΰ αποστόλου (PG 85, 649 - 652.—
S o d e n , Ινθ' άνωτ., σελ. 367 - 3 6 8 . - BHG 3 1457b).
θ (φφ. 8 5 ν - 86) Μαρτύριον Παύλον τοϋ αποστόλου (διά δευτέραν φο
ράν έν τω αύτω κώδικι. Πρβλ. άνωτ., αριθ. γ ) .
ι (φφ. 8 6 - 8 7 ) Ύπόθεσις τής προς Ρωμαίους επιστολής (διά δευτέραν
φοράν επίσης. Πρβλ. άνωτ., αριθ. ε).
2. Έν τέλει τοϋ κωδικός καί διά χειρός τοϋ ιδ' αιώνος εγράφησαν καί
τά έξης κείμενα :
α (φ. 354 ν ) Τρόπος ευρέσεως τών κύκλων ηλίου, σελήνης, περί βισέκτου έτους κλπ. Άρχ. . . . κατά τέσσαρα έτη δ Φεβρουάριος. . .
ν
β (φ. 355 ) Περί τοΰ ποσάκις ενεφανίσθη ό Ίησοΰς είς τους μαθητάς
αύτοϋ μετά τήν έκ νεκρών άνάστασίν του. Άρχ. . . . τήν άνάληψιν ένδεκα
οπτασίας ώφθη τοις μαθηταϊς αύτοϋ. . .
γ (φ. 355 ν ) (Έξαποστειλάριον, έκ τής ακολουθίας τών αποστόλων Πέ
τρου καί Παύλου τής κθ' Ιουνίου) Άρχ. Τών αποστόλων άπαντες τήν κορυφήν ύμνήσωμεν. . . (Μηναϊον 'Ιουνίου, Ικδ. Ρώμης, 1899, σελ. 399).

ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 17
Ό κώδιξ οδτος διά βραχέων περιγραφείς ύπό τοΰ Σακκελίωνος περιέχει
μέγαν αριθμόν αποφθεγμάτων πατέρων καί ωφελίμων διηγήσεων, έν αίς καί
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όλόκληρον σχεδόν τό Λειμωνάριον τοΰ 'Ιωάννου Μόσχου. Ε π ε ι δ ή δέ ή παροΰσα συλλογή είναι ανθολογία ουχί συστηματική καί τά έν αύτη κείμενα δέν
άκολουθοΰν έν πασι γνωστήν άλλοθεν σειράν εκρίθη σκόπιμος ή απλή παράθεσις τών άρχοτελειών άνευ αντιστοίχων λεπτομερών παραπομπών εις τάς
υπάρχουσας εκδόσεις 1 .
α (φφ. 1 - 3 ν ) (Διηγήσεις διάφοροι πεοί αισχρών λογισμών).
* Άρχ.
άκέφαλον : . . . δς. . . βήσας ειπετ. . . ύπερ. . . νος διά παντός έν τή βασιλεία
τών ουρανών και ταχέως.. . μήσας ή ζωή τοϋ μέν άρχι. . . 2 Διηγήσατο τις
τών πατέρων δτι ήν τις γέρων μεγάλων αξιωθείς χαρισμάτων...— ούκ ακούω
καί εξέρχομαι. 3 Παρέβαλεν τις τών γερόντων προς άλλον γέροντα καί λαλούντων αυτών. . .— ούκ άπέθανεν. *Εϊπεν γέρων σπονδασον επιμελώς.. .— από
τής ψυχής σου. δ Εϊπεν πάλιν ή μέλισσα δπου υπάγει. . .— έργον τον Θεοϋ
έργάζεσθαι. 6 Εϊπεν τις τών πατέρων χρή τόν μοναχά»...—
έν τούτοις ό μο
7
ναχός.
Εϊπεν πάλιν νήψωμεν αδελφοί. . .— έν ταϊς ψνχαΐς ημών. 8 Εϊπεν
γέρων οφείλει è μοναχός καθ' έσπέραν. . .— έζησεν άββα 'Αρσένιος. 9 Εϊπεν
γέρων δτι χρυσόν έάν τις άπολέση... — ούκέτι εύρήσει αυτόν. 10 Εϊπεν γέρων
άνιστάμενος τό πρωί λέγε. . .— νήφε Ινα κληρονομήσης. n 'Αδελφός ήρώτησε
γέροντα λέγων τί ποιήσω.. .— μέγα έλος (δάσος sup. lin.) γίνεται. 1 2 'Αδελ
15
φός εϊπε τ ivi γέροντί' ουδέν βλέπω...— έστώτας και πολεμοϋντας σε.
"Ελεγον περί τίνος γέροντος δτι δτε ελεγον αύτω οι λογισμοί...— θέλημα τοϋ Θεοϋ
γενέσθαι. u Εϊπεν γέρων δτι τρεις είσΐν ai δυνάμεις τοϋ σατανά.. . — ποτέ
χάριτι τοϋ Θεοϋ. 1 6 Εϊπεν γέρων δτι ό σατανάς σχοινοπλόκος εστίν. ..
1β
— περί τών λογισμών.
"Ελεγεν τις τών γερόντων δτι δταν σκεπασθώσιν. . .— ύποσκελλίσαι αυτόν. " ΎΗλθεν ιερεύς τις τών εΙδώλων...—
χω18
ρίζονσιν ήμας από τοϋ Θεοϋ.
'Αδελφός τις είς τά κελλία έβρεξεν. . .
— τάς πανουργίας αυτών. ι9 "Ελεγον περί τίνος γέροντος δτι έν σκήτει
άπέθνησκεν. . . — παρέδωκεν τό πνεϋμα. 2 0 "Ελεγεν τις τών πατέρων
δτι
φιλόπονος τις γέρων. . .— προέκοπτεν τή χάριτι τοΰ Θεοϋ. n Εϊπεν γέρων
ώσπερ ξένος πάροχος ούκ ισχύει...—
Olà τοΰ θελήματος σου. n 'Αδελ
φός τις πειραζόμενος άπήλθεν προς τίνα γέροντα. . .— τής βοηθείας τοϋ Θεοϋ.
23
'Αδελφός ήρώτησε γέροντα λέγων τί εστίν ή γεωργία τής ψυχής. . . — μή
προσέχειν πταίσμασιν ανθρώπων. u Εϊπεν ή άμμά Σάρα' βάλω τόν πόδα
μου έπί τήν κλίμακα.. .— δ Θεός οδήγηση με. 2 5 Εϊπεν γέρων δτι ήν τις
γεωργός πλούσιος σφόδρα. ..— εύρίακομεν τήν όδόν τής ζωής.
ν

ß (φφ. 3 - 6) Περί

τοΰ αδιαλείπτως

ηροαεύχεαΰ'αι.

1

"Ελεγον περί

1. Κατά τήν μεταγραφήν τών κειμένων έτηρήθ^ ό τονισμός των εγκλιτικών ώς
ίχβι έν τώ κώδικα
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τοϋ άββα 'Αρσενίου δτι όψέ Σαββάτων... — λοιπόν έκαθέζετο. 2
Ήρώτησαν αδελφοί τόν άββαν 'Αγάθωνα λέγοντες.. .— αγώνος χρεία. 3 Έδηλώθη τώ μακαρίφ Έπιφανίω, επισκοπώ Κύπρου...—
έν τή καρδία αύτοϋ.
4
Εϊπεν άββα 'Ησαΐας ό πρεσβύτερος τοϋ Πηλονσίον...—
ενώπιον τοϋ Θεοϋ
ώς πΰρ. 5 Παρέβαλεν άββα Λώτ τφ άββα 'Ιωσήφ. . .— γενοϋ δλως πϋρ.
6
Παρέβαλον ποτέ τώ άββα Αουκίφ τώ εις τό ενατον...—
έν έμοί τό αδια
7
λείπτως προσεύχεσθαι.
Ήρώτησαν τινές τόν άββαν Μακάριον λέγοντες. . .
— ποιεί μεθ' ημών έλεος. 8 Έν τοις χρόνοις 'Ιουλιανού τοΰ άντάρτου δτε
κατέβη...—
έτελεύτησεν έν Κυρίω. 9 ΤΗλθεν τις γέρων ποτέ είς τό δρος
10
τό Σινά και ώς έξήρχετο...—
έφυγεν εκείθεν.
Εϊδεν τΙς αναχωρητής
δαίμονα...— ψάλλων καί προσευχόμενος.
" Εϊπεν γέρων θαϋμα έσμέν
n
τάς εύχάς όντως ευχόμενοι...—
μή βλέποντας ήμας.
'Αδελφός ήρώτη
ϊ3
σε γέροντα λέγων διατί δτε... — κατεργάσασθαι στήκω βονλόμενος.
Εϊ
πεν γέρων θέλεις εϊναι μοναχός ; κράτει τήν βίαν...— έν τή άληθεία εστίν.
14
Εϊπεν γέρων
αί προσερχόμενοι τώ Θεώ όφείλονσιν. . . — βασιλείαν τών
15
ουρανών.
Καθεζομένου ποτέ τοϋ άββα Σιλουανοΰ είς τό δρος τό Σινά.. .
n
— τ^ς εργασίας τοϋ είς αυτά.
Ήρωτήθη γέρων τί εστίν τό
προσεύχεσθαι...
— δταν είς εαυτόν δύνασθε
προσεύχεσθαι.

αδιαλείπτως

γ (φφ. 6 - 7 ν ) "Οτι φιλοξενεΐν
χρή aal έλεεϊν êv Ιλαρότητι. * Άπήλθον ποτέ τινές τών πατέρων προς τόν άββαν 'Ιωσήφ...—
καί έδόξασαν τόν
s
Θεόν.
'Εδόθη ποτέ εντολή είς σκήτην δτι νηστεύσατε... — τά δέ τοϋ Θεοϋ
8
οίκοδόμησεν.
'Αδελφός παρέβαλε τφ άββα. Ποιμένι είς τάς δύο... — άλλα
μάλλον τής γλώσσης.
* 'Αδελφός εϊπεν τω άββα Ποιμένι· έάν δώ τφ άδελ5
φώ. . . — ϊνα μ ή τφ λιμώ άποθάνωμεν.
'Αδελφός παρέβαλε τω γέροντι καί
β
έκβαίνων λέγει...—
αποστείλω έν ειρήνη.
"Ελεγον περί τίνος γέροντος
7 Ύ
έν τή Συρία δτι παρά τήν όδόν.. .— τφ θαυμαστά ποιοΰντι.
Ην τις γέ
s
ρων οίκων έν έρήμφ τόπφ... — καί ούτως έμεινεν μετ' αύτοϋ.
Μοναχός
9
τις Θηβαίος τής διακονίας εσχεν χάρισμα. . .— έχρήσατο τά παλαιά.
Γέ
ρων τΙς έκαθέζετο μετά αδελφού είς κοινόβιον... — γέροντος έδόξασαν τόν
10
Θεόν.
Εϊπεν ή άμμάς Σάρα δτι καλόν τό ποιεϊν. . . — έρχεται είς θεαρέσκειαν.
1
δ (φφ. 7 ν - 12 ν ) Περί υπακοής.
Εϊπεν άββα Αντώνιος δτι υπα
%
κοή μετά εγκράτειας. . .— τό σώμα σου άσθενήσαι.
Διηγήσατο περί τοϋ
3
άββα 'Ιωάννου τοΰ Κολοβοΰ. . .—καϊ άφήκεν άπελθεΐν.
Εϊπεν άββα Μωϋ4
σής τινί άδελφφ... — τα όπλα ημών τα πολεμικά.
Εϊπεν πάλιν δεϋρο
5
αδελφέ είς τήν ύπακοήν...—ουδέ
οϊδεν τί εστί μοναχός.
"Ελεγον περί
6
τοϋ άββα Μεγεθίον δτι διά δύο έσθίων...—
εύρεν άνάπανσιν.
"Ελεγον
περί τον άββα Σιλουανοΰ δτι εϊχεν έν σκήτει...—
ό Θεός αυτόν άγαπδ..
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Κατήλθεν ποτέ ή μήτηρ τοΰ άδελφοΰ Μάρκου Ιδεϊν αυτόν...— διά τήν
8
ύπακοήν αύτοΰ.
Εϊπεν άββα Ύπερέχιος δτι κειμήλιον...— μέχρι θανά
9
του.
"Ελεγον οι γέροντες' έχει τις πίστιν...— ούκ έχει παρά τφ Θεφ.
10
"Ελεγον ol γέροντες ταϋτα ζητεί ό Θεός...— καί πατράσιν όρθοδόξοις.
11
'Αδελφός έν σκήτει ύπάγων είς θέρος πάρέβαλεν μεγάλφ...— ενάγεις εις
n
ϋψος.
Εϊπεν άββα Άγάθων χρή τόν μοναχόν μή έασαι... — είς τόν τό
1S
πον αύτοΰ.
Γέρων εϊχεν μαθητήν ολίγον αύτοΰ παρακούοντα. ..— δ
Η
κλίβανος έσβέσθη.
"Ελεγον οι γέροντες δτι ουδέν... — υπακοής σκυλ15
μών.
Γέρων τις αναχωρητής εϊχεν διακονητήν οίκοΰντα ...— αβλα
βής προς τόν άββαν αύτοΰ. 1 6 Δύο αδελφοί κατά σάρκα παρεγένοντο.. .
17
— ανέστη ό νεκρός.
"Αλλος τις βιωτικός έχων τρία παιδία... — ώς
18
'Αβραάμ ό πατριάρχης.
Εϊπεν γέρων δτι ό καθήμενος εν υποταγή. . .
— καθ' εαυτόν άναχωροΰντος. n Εϊπεν πάλιν δτι διηγήσατο τις τών πατέ
ρων λέγων δτι εϊδα τέσσαρα τάγματα...— έγένετο δόκιμος μοναχός.
20
Οίκέτης τις μοναχός γενόμενος έπί τεσσαράκοντα...— έν υποταγή με
γάλη. 2 1 Διηγήσατο τις λχγων δτι σχολαστικός τις Άντιοχεύς.. .— καί
έθαύμασαν πάντες καί έδόξασαν τόν Θεόν.
ε (φφ. 12 ν - 23 ν ) Μερί ταπεινοφροσύνης. 1 Ό άββάς 'Αντώνιος άτε2
νίσας προς τό βάθος...— ού συμφέρει σοι αυτά μαθεϊν.
Εϊπεν ό άββας
8
'Αντώνιος τφ άββα Ποιμένι...— εϊπεν ούκ οϊδα.
'Επέστησαν ποτέ τφ
4
άββα Άραενίφ ο'ι δαίμονες...— βαΜϊν αρχήν.
"Ελεγον δέ περί αύτοϋ
δτι ώσπερ ουδείς τοΰ παλατιού...— αύτοΰ τις έφόρει. 5 Έρωτώντος δέ
ποτέ τοΰ άββα 'Αρσενίου τινά γέροντα
— πολιτείας αύτοΰ. 6 Διηγήσατο
ό άββας 'Ιωάννης δτι δ άββας Άνούβ...— εν αναπαύσει καί ειρήνη. 7 Άπήλ8
θεν ποτέ ό άββας Άμμωνας παραβαλεϊν.. .— τοϋ άββα 'Αντωνίου.
Τούτφ τφ άββα Άμμωνα προεψήτενοεν δ άββάς... — άπολέσαι αυτήν σήμερον.
9
"Ήλθεν ποτέ ό άββας Άμμωνας εις τό...— ειπών άνεχώρησεν. 1 0 Εϊ
πεν ο άββας Άμμωνας δτι δεκατέσσαρα...— νικήσαι τήν όργήν. n Διηγήσαντο περί επισκόπου τής Όξνρίχον...— οι άνθρωποι άντιλαμβάνοντές
σε. 12 Εϊπεν δ άββας Δανιήλ δτι έν Βαβνλώνι...— τής ταπεινώσεως τοΰ
13
Χρίστου.
Εϊπεν ό άββας Ησαΐας· τό αγαπάν τήν δόξαν...— άμβλυνθή
u
άπό σοΰ.
Εϊπεν πάλιν ποιών τάς ^τουργίας σον...—έστω
ό κόπος
15
σου.
Εϊπεν πάλιν διά τήν ταπεινοφροσύνην δτι γλώσσα...— ol κόποι
αύτοϋ. 1 6 Εϊπεν πάλιν δ κτησάμενος ταπεινοφροσύνην...— αμαρτιών ενώ
πιον τοΰ Θεοϋ. " Ήρωτήθη δέ τ ί εστί ταπείνωσις καί εϊπεν
ταπείνωσις..,
18
— τό μή φθονεϊν τινί.
Εϊπεν πάλιν ό κτώμενος τήν ταπεινοφροσύνην
έαυτώ...— άπέφυγεν αύτοΰ. 1 9 Εϊπεν πάλιν μή λαλείτω σου ή γλώσσα...
— ή γη τόν σπόρον σου. 2 0 Εϊπεν πάλιν ούκ έστιν σοφία τό λαλήσαι...
— καί προσκολλασθαι τγ) θεότητι. 2 1 Εϊπεν άββα 'Ιωάννης δ Κολοβός δτι
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22

ή πύλη...— είς τήν πόλιν τοϋ Θεοϋ.
Αδελφός ήρώτησεν τόν άββαν
23
'Ισαάκ. . .— διά παντός καί άναπαύσεται.
Σννήχθησαν ποτέ οι πατέρες
u
τής σκήτεως...— δι' ήν ήλθον ώδε.
Παρερχομένος ποτέ από τοΰ δρους
25
έπί τήν κέλλαν...— ού δύναμαι προς σέ.
Εϊπεν άββα Ματώΐς' δσον
26
άνθρωπος εγγίζει...— άκάθαρτον εαυτόν ελεγεν.
"Ελεγον περί τοΰ άββα
2Ί
Μωϋσέως δτι δτε γέγονεν κληρικός...— υπό τών δαιμόνων.
Εϊπεν πά
28
λιν μή μόνον ταπεινολόγει... — χωρίς ταπεινοφροσύνης.
"Ελεγον περί
29
τοϋ άββα 'Ολυμπίου είς σκήτην...— ονομαστός εϊς σκήτην.
Εϊπεν άββα
30
Ποιμήν δτι άνθρωπος δέεται...— έκ τής ρινός αύτοΰ.
'Αδελφός ήρώτη
σεν αυτόν λέγων άββα τί με δει προσέχειν...— κράζω τό ελέησαν με.
31
Εϊπεν άββα Ποιμήν δτι καθεζομένων ποτέ γερόντων...— δεξάμενος τόν
82
έπαινον.
Διηγήσατο άββα 'Ιωσήφ δτι καθήμενων ημών...— καλεΐσθαι
ss
μοναχός.
"Ελεγον περί τοΰ άββα Ποιμένος δτι ουδέποτε ήθέλησεν.. .
— μάλλον καί έπαίνει. 3 4 Παρέβαλεν ποτέ Θεόφιλος δ αρχιεπίσκοπος.. .
— ώφεληθήναι έχει. 3 5 Διηγήσατο αδελφός πιστός λέγων δτι άπήλθεν...
— πάσι,ν τήν γραφήν. 3β 'Εξήλθον ποτέ δύο αδελφοί είς τήν έρημον...
— ώφεληθέντες οΐ πατέρες άνεχώρησαν. 3 7 'Αδελφός ήρώτησεν τόν άββαν
Σισώην λέγων ποία εστίν ή οδός...— ύποκάτω παντός ανθρώπου. 3 8 Πα
ρέβαλεν τις αδελφός προς τόν άββαν Σισώην...— βαστάσαι τόν λογισμόν
αύτοϋ. 3 9 Ήρώτησεν δέ αυτόν πάλιν δ αδελφός λέγων...— καί ταράττεται. 40 Αδελφός ήρώτησεν τόν άββαν Σισώην λέγων όρώ έμαυτόν...
— τής ταπεινοφροσύνης. 41 Εϊπεν ή μακάρια Συγκλητική· ώσπερ πλοϊον...
— χωρίς ταπεινοφροσύνης. 4 2 Αδελφός τις πελαζόμενος έν τή έρήμω. ..
— και βόσκειν χοίρους. i3 Έλθών δέ ό γέρων έκρονσεν τήν θύραν καί είσήλθεν... — εις τόν τόπον αύτοΰ. u Εϊπεν γέρων δταν λογισμός νψηλοφροσύνης...— πάντα καταλύει. 4 5 Εϊπεν γέρων μή εϊπης έν τή καρδία
σου. . .— ήρτνμένος εΐ έν Κνρίφ. 4 δ Εϊπεν γέρων ό πλεΐον τής αξίας τι
μώμενος...— δοξάζεται άνωθεν. i7 'Αδελφός ήρώτησεν γέροντα λέγων
καλόν εστίν...— ώφθη ό άγγελος. 4 8 Ήρωτήθη γέρων διατί ούτως πολεμούμεθα...— κάί τήν ταπείνωσιν. 4 9 'Αδελφός ήρώτησεν γέροντα λέγων
τί εστί τό έργον τής ξενιτείας...— δταν κληθή έρχεται. δ 0 ΤΗλθον ποτέ
τινές έν Θηβαΐδι προς τίνα γέροντα...— έξήλθεν αύτη τή ώρα. δ 1 "Εμενεν
τίς μοναχός Αιγύπτιος έν προαστίφ Κωνσταντινουπόλεως.. .— άπήλθεν εις
62
Αϊγυπτον.
"Ελεγον ol γέροντες' δταν μή πολεμούμεθα. . .— καί λοιπών
5ä
άπολλύμεθα.
Τινί τών αδελφών έφάνη ό διάβολος...— ευθέως άφαντος
54
έγένετο.
"Ελεγον οι γέροντες δτι καν αληθώς άγγελος σοι φανή...— αφα
νής έγένετο. 5 5 Γέροντι έτέ(.φ ëL·γov et γέροντες...— καί ευθέως αφα
νής έγένετο. 5Β Διηγήσαντο περί άλλον γέροντος δτι έποίησεν νηστεύων...
— απαιτεί άπ' αύτοϋ. 5 7 "Ελεγον περί τίνος τών πατέρων δτι ήτήσατο τόν
Θεόν... — έως ού ήρθη απ' αύτοΰ. 5 8 "Ελεγεν τίς τών πατέρων δτι εάν
4
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τ«ς μετά φόβου Θεοϋ...—έκ
τοϋ πονηροΰ εστί.
Εϊπεν γέρων θέλω
60
ήττημα μετά ταπεινοφροσύνης ή νίκην μετά υπερηφάνειας.
Εϊπεν γέ
61
ρων μή καταφρόνησης τοϋ παρεστώτος σοι... — διακονοΰντας σοι.
Εϊ
62
πεν γέρων εί μή έβαλεν ό άρτοκόπος σκεύασμα...— τόν κόπον αύτοΰ.
Εϊ
63
πεν γέρων θέλω διδαχθήναι ή διδάξαι.
Εϊπεν πάλιν μή δίδασκε προ
6i
καιρού... — έν σννέσει.
Ήρωτήθη γέρων τί εστί ταπείνωσις... — τοϋ
65
Θεοϋ διά παντός.
Εϊπεν γέρων έξουθένωσιν καί ϋβριν καί ζημίαν ό υπο
66
φέρων δύναται σωθήναι.
Εϊπεν γέρων μή έχε γνώσιν... — άλλων επι
βτ
θυμήσεις.
'Αδελφός τις ήν έν κοινοβίφ και δλα τά βάρη τών αδελφών. . .
— τοΰ λοιπού ώς πατέρα. 6 8 Ήρωτήθη γέρων πώς τινές λέγονσιν δτι βλέπομεν... — αύτοΰ πάντοτε. m Αδελφός έλυπεΐτο κατά άδελφοΰ καί άκου
σας . . . — υπόδειγμα τοιούτον. 70 Δύο τινές ήσαν κοσμικοί ευλαβείς καί
συμφωνήσαντες.. . —εν άμφοτέροις είρήνη μεγάλη. 7 1 Δύο μοναχοί ήσαν
κατά σάρκα αδελφοί... — πάσαν τήν δνναμιν ημών. n Εϊπεν άββα Αογ7S
γΐνος· ή ευλάβεια μετά ταπεινοφροσύνης...— πάντοτε έχει τιμήν.
Εϊ
πεν πάλιν δτι ή ταπείνωσις ισχύει υπέρ πάσαν δνναστείαν. 7 4 Διηγήσατο
γάρ τις τών πατέρων δτι δυο επίσκοποι ήσαν... — διά τής χάριτος τοΰ Κυ
ρίου ημών Ίησοϋ Χρίστου.
1
ς- (φφ. 2 3 ν - 26) Περί ανεξικακίας.
Παρέβαλον άδελ,φοι προς τόν
2
άββαν Άντώνιον καί λέγονσιν αύτφ.. .— τί ύμϊν ποιήσω.
"Ελεγον περί
τοΰ άββα Γελασίον δτι εϊχεν βιβλίον έν δέρμασιν... — τής εργασίας τοϋ
γέροντος. 3 Καθημένον ποτέ τοΰ άββα 'Ιωάννου τοϋ Κολοβοΰ έμπροσθεν...
— τί εϊχες ειπείν. 4 "Ελεγον περί τοΰ άββα 'Ιωάννου τοΰ Θηβαίου τοΰ μα
θητού. .. — άγγελος εστίν καί ούκ άνθρωπος. 5 "Ελεγον περί τοΰ άββα
'Ισιδώρου τοΰ πρεσβυτέρου... — εσωζεν τόν άδελφόν. 6 Άββα Μακάριος
έν Αίγύπτφ ών ηύρεν ανθρωπον... — Κύριος επί πασιν. 7 Γενομένου ποτέ
συνεδρίου έν τή σκήτει... — τής τελευτής τον γέροντος. 8 Έπειράσθη ποτέ
Αβραάμ ό μαθητής τοϋ άββα Σισώη... — άπήλθεν εξω. 9 Άνέβη τίς τών
γερόντων άπό σκήτεως είς Τερενονθήν... — διά τής χάριτος τοΰ Θεοϋ.
10
Άπέστειλεν τϊς τών πατέρων τόν μαθητήν αύτοΰ...— τό ύδωρ είς τόν τό
πον αύτοϋ. " Παρερχόμενος ποτέ άββα Μήλιος διά τίνος τόπου... — καί
ευθέως έκοιμήθη. 1 2 "Ελεγεν τίς τών Θηβαίων γερόντων δτι έγώ ήμην
τέκνον... — έξήλθον καί γέγονα μοναχός.

ζ (φφ. 26 - 45) Περί πολιτείας ενάρετου. * "Ελεγεν ό άββας Βητίμης δτι διηγήσατο μοι... — τό μαρτύριον τών μικρών ξένων. 2 νΗλθεν
ποτέ άββα Μακάριος δ ΑΙγύπτιος άπό σκήτεως... —μοναχούς συγχωρήσα
τε μοι. 3 Παρέβαλεν ô άββάς Μακάριος ό μέγας τφ μακαρίφ
Άντωνίω...
— έκ τών χειρών τούτων εξέρχεται.
* Δύο τινές μεγάλοι γέροντες ώδευον
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είς τήν έρημον τής σκήτεως... — τ ό σώμα αυτής άνεχώρησαν.
Διηγή6
σαντο περί τίνος άναχωρητοϋ δτι έξήλθεν... — και σιώπα καί σώζη.
"Ελε
γον περί τοϋ άββα *Ωρ δτι ούτε έψεύσατο... — είς τό κελλίον τοΰτο.
7
"Ελεγον περϊ τών ασκητών δτι ούχ νπήρχεν. . . —κεκοσμημένοι οι άγιοι.
8Τ
Ην γέρων μέγας και διηγήσατο ο τούτου μαθητής. . .— καθεύδη αμέρι
9
μνος.
"Ελεγον περί τίνος εις τά κελλία οϊκοϋντος...— διετέλει τήν ήμέ10
ραν.
Ήρώτησεν αδελφός γέροντα περί ζωής... — ύβρίζειν καταρασθαι.
11
Εϊπεν γέρων δίχα ταπεινώσεως πας κόπος... — ή γαρ αγάπη 'Ιησούς
12
εστίν.
Εϊπεν γέροχν έάν πταίσης είς λόγον καί μή εϋρης χάριν. .. —τόν
κόνδνλον τούτον. 1S Εϊπεν γέρων δτι ούκ όφείλομεν έπαίρεσθαι... — δίδωσιν χάριν. u Δύο τινές αδελφοί ειλκύσθησαν είς τό μαρτυρήσαι... — τής
τον Θεοϋ παρακλήσεως. 1δ Εϊπεν άββα Ποιμήν περί τοΰ άββα 'Ισιδώρου. . .
— δι' έμέ ήλθεν ώδε. 1 6 Εϊπεν γέρων δτι άνθρωπος καθήμενος έν τφ κελλίφ... — ή πόρνη πεποίηκεν. 1 7 Εϊπεν γέρων δτι ήν τις αδελφός σπουδαίος
μέν... —άπό τοϋ πονηροΰ. ι 8 Εϊπεν γέρων σννήθισον κατά μικρόν τήν
Ι9
καρδίαν σου... —ευρίσκεται έν σοι.
Εϊπεν γέροίν δτι έάν κάμη άνθρω
πος εις τό διά παντός... — αιωνίως κολασθήναι. 20 "Ελεγον περί τοϋ άββα
Σεραπίωνος δτι ούτως... —άπεκρίνατο δ γέρων αμήν. 21 "Αλλοτε πάλιν
παριών έν Αλεξάνδρεια συνήντησεν... — παρρησίαν προς αυτόν. 2 2 'Αδελ
φός έκάθητο κατά μάνας έν τή μονή τών Μονιδίων... — ευχάριστων τόν
Θεόν. 2 3 "Ελεγον περί τίνος τών πατέρων είς τά κελλία δτι περικεκλεισμένος... —καί ούκ εϊδον αλλήλους. u Διηγήσατο τίς τών πατέρων λέ
γων δτι δντος μου έν Όξνρίχω. . . — διηγησάμην τοις άδελφοϊς. 2 5 Ήλθεν
ποτέ τις άρχων είς τό Πηλούσιον. . . —και ούκ ήνώχλησεν αυτούς δ άρχων.
26
Τοΰ αγίου Βησσαρίωνος οι μαθητάί διηγήσαντο τόν βίον... — τελειώσαι
τόν δρόμον. 2 7 Εϊπεν άββα Ποιμήν δτι έάν φορέσωμεν ημών τό οϋράνιον
ένδυμα... — τό σκότος τό εξώτερον. ΐ 8 'Αδελφός τις τήν σκληραγωγίαν
άποσειόμενος... — εις τό κελλίον αύτοΰ. 2 9 Εϊπεν άββα Κρόνιος δτι διη
30
γήσατο ήμιν άββα 'Ιωσήφ Πηλουσίου. . .— ίδεΐν αυτόν ώς άγγελον.
Έγέ
νετο δέ ποτέ χρεία τοις πατράσιν άποστεϊλαι προς τόν βασιλέα... — άνά31
παυσιν τοϋ κόσμου τούτου.
Παρερχόμενος ποτέ ό άββα Μάκαρις διά
τής Αιγύπτου... — τήν άκαθαρσίαν. 3 2 "Ελεγεν δ άββα Μάκαρις· μή κοιμηθής είς κέλλην άδελφοϋ έχοντος φήμην κακήν. Μ "Ελεγεν πάλιν περί
αύτοΰ δτι γέγονεν καθώς εστίν γεγραμμένον... — ώς μή άκούων. u "Ελε
γον περί τοϋ άββα Σιλουανοΰ δτι ποτέ περίπατων... — έπί τή υπακοή αύ
τοΰ. 3 5 Εϊπεν άββας Ποιμήν δτι αδελφός τις ήν ονόματι Τιμόθεος... — έν
καιρφ τοϋ πειρασμού. 3 β "Ελεγον περί τοΰ άββα Παμβώ δτι ουδέποτε
87
έμεώία... — το πτερόν βαστάζεται.
Εϊπεν (ό) άββας 'Ιωάννης ο Κο
λοβός δτι γέρων τίς άπέκλεισεν αυτόν... — εαυτόν ύψωθήσεται. 3 8 Εϊπεν
άββάς Ηλίας δτι τίς γέρων έμεινεν είς ίερόν...—δι'
ημάς έσταυρώθη.
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"Ελεγον περί τοΰ άββα Θεοδώρου τοϋ τής Φέρμης... — καί αίσχυνθέντες
40
άνεχώρησαν.
Διηγήσατο τϊς τών πατέρων περί αύτοΰ λέγων
δτι...
— είπε κοιμάται.
" Εϊπεν άββας Έπιφάνιος δτι ό Θεός τοις μέν άμαρτω42
λοϊς... — τήν βασιλείαν τών ουρανών.
'Αδελφός ήρώτησεν τόν άββαν
43
Ίωάννην τόν Κολοβόν... — ούκ αίσχύνει λαλούσα.
"Ελεγον περί τοΰ
44
άββα Έλλαδίου δτι αρτον καί άλας.. . —τον βίον αυτών έπραξα.
Διηγήσαντο ήμϊν τινές αδελφοί δτι ήν τις γέρων πονικός. . . —ανέστη δ αδελ
45
φός.
Διηγήσατο τίς τών πατέρων περί τοΰ άββα Σισώη τοϋ Καλαμώ46
νος...—παράδοσιν
δούναι.
Αδελφός παρέβαλεν προς μέγαν γέροντα
47
είς τό δρος... — έσώθη μου ή ψυχή.
"Αλλος τίς τών ασκητών οίκων
48
εις τό ένατον 'Αλεξανδρείας...—αίσχυνόμενοι
άνεχώρησαν.
Διηγήσα
το άββα Δανιήλ δ σκητιώτης δτι αδελφός ποτέ...—νυκτός
καί ημέρας.
48

60

"Ελεγον περί τον άββα *Ωρ δτι περίπατων.

. . — αίσθάνεται

ή ψυχή

μου.

Εϊπεν ή άμμάς Θεοδώρα δτι καλόν τό ήσνχάζειν... — ταϋτα διαλύονται.
"Ήν γάρ τις μοναχός καί ώς ήρχετο βαλε tv τήν σύναξιν... — ένίκησαν
τόν δαίμονα. 5 2 Παρέβαλεν τίς αδελφός τινί τών πατέρων έν τή λαύρα τοϋ
Δούκα... —είς άπώλ^ιαν υπάγωμεν. δ 3 Αδελφός ήρώτησεν γέροντα λέ
γων πώς πάτερ ή γενεά ημών... —ουδέ ταχέως επιθυμεί. 5 4 Εϊπεν γέρων ό'τί ο κλεπτών ή ό ψευδόμενος ή άλλην άμαρτίαν ποιών... — προ θανά
δδ
του ώς άγγελος.
Εϊπεν γέρων δτι ουδέν εστίν άκαθαρτότερον... — τά
ξιν ούκ έφνλαξεν. m Εϊπεν πάλιν ούαί σοι ψυχή τή συνηθισάση...— έως αν
φονενθή. δ 7 Εϊπεν πάλιν τφ μαθητή αύτοϋ· ούαί ήμϊν τέκνον δτι ού φοβού
μεθα . . . — φωνήν κνναρίου ύπέστρεψα. m Εϊπεν πάλιν δτι ει ήγαποϋμεν
τόν Θεόν ώς άγαπώμεν... — ϊνα διαλλαγή προς ημάς. δ 9 Αδελφός ήν
καθήμενος είς τό ορός τών έλαιών...— το πνεΰμα αύτοΰ έν ειρήνη. 6 0 'Αδελ
φός σπουδαίος ήλθεν άπό τής ξένης καί έμεινεν... — ούκ Ισχυσα γράψαι
τινός. 6 1 Τούτον πλησίον εμενεν άλλος αδελφός καί έν μια ημέρα... — δπον
ήμελλον απελθεϊν. 6 2 Αδελφός άποταξάμενος άπελθών οϊκησεν εις τό δρος
τής Νιτρίας...— μετά τών μαρτύρων έστεφανώθη. 6 3 Γέρων τίς έκάθητο έπί
τών κόλπων τοΰ μακαρίου Αντωνίου... — καί είς τό έργον αυτών. 6 4 rHv
τις αναχωρητής πάνυ διακριτικός καί ήλθεν μεϊναι είς τά κελλία...
— αμφοτέρων al ψυχαί έσώθησαν. 6 5 Διηγήσαντο ήμϊν τινές αδελφοί δτι
είς τά κελλία... — δίχα κόπου έσώθης. 6 6 Αϋτη δέ ήν ή συνήθεια καί ή
εργασία τοΰ μεγάλου γέροντος... — κοιμώμενος πολλά. 67 Εϊπεν πάλιν δτι
οφείλει ό μοναχός δτε εστίν μετά αδελφών... — δταν προσέχωμεν προς Κύριον. 6 8 Εϊπεν γέρων έάν ϊδης τινά γελώντα ή έσθίοντα... — χαίρεται
αύτοΰ ή ψυχή. 6 9 Εϊπεν πάλιν ταϋτα τφ μετανοοΰντι πρέπονσιν. . . —αίτήσαι τό έλεος. 7 0 "Ορος εστίν έν τή Αίγύπτφ αγον επί τήν έρημον σκή
τεως . . . — τί είπεΐν ούκ έχω. 7 1 Ήρώτησεν αυτόν αδελφός περί τής αναι
σθησίας . . . — ελεεινή ζωή ταύτη. 7 2 Τφ aßßq. Άντωνίφ απεκαλύφθη
51
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u

ποτέ... — άγιων αγγέλων τοΰ Θεοϋ.
Δύο τών πατέρων παρεκάλεσαν
u
τόν Θεόν... — εις τόν τόπον αυτών.
Παρθένος τίς ήν έν κοινοβίφ ύπο75
κρινομένη μωρίαν... — έτελεύτησεν ουδείς έγνω.
Ευχόμενου ποτέ τοΰ
άββα Μακαρίου έν τφ κελλίφ αύτοΰ... — τ ή προαιρέσει παρέχει τό πνεύμα.
76
Εϊπεν γέρων δτι εϊπεν τίς καθεζόμενος έν τή έρήμω πολλοίς έτεσιν...
1Ί
— πάλιν είς τήν ερημον.
Διηγήσατο τίς τών πατέρων λέγων δτι χώρας
τινός έτελεύτησεν... — χαράς μεγάλης δοξάζοντες τόν Θεόν.
1

η (φφ. 45 - 46) 'Εκ τών μοναχικών Φρήνων.
Εϊπεν γέρων ούαί
2
σοι ψυχή δτι έσννήθισας...
Εϊπεν πάλιν ούαί σοι σώμα δτι εγνως...
3
4
Ό αυτός εϊπεν ούαί τφ νεωτέρω πληροϋντι...
Εϊπεν άββα Ησαΐας·
ούαί ψυχή άμαρτησάση... — και αίσχύνην καί μάστιγας. 5 Εϊπεν πάλιν
6
ούαί μοι δτι πιστός άκούων έγενόμην...
Ούαί σοι ψυχή δτι έν γνώσει
7
8
ήμαρτες...
Ούαί σοι ψυχή ύπό τοϋ σννειδότος μαστιζομένη...
Ούαί
σοι ψυχή δτι... ούαί σοι ψυχή πώς ήμέραν έξ ημέρας μάτην δαπανάς... 9 Ούαί
σοι ψυχή ποσάκις σε ό Θεός ήλέησεν... — καί συ ού παρέμεινας. Παναγία
Τριάς ή έλπϊς ημών έλέησον ήμας αμήν.
θ (φφ. 46 - 46 ν ) Περί τής παρρησίας. 1 Εϊπεν τίς τών αγίων περί
τής παρρησίας... — καρπούς τοϋ μοναχού. 2 Περί δέ τοϋ γέλωτος νϋν
άκουε...— τών κολάσεων. 3 "Ελεγεν τίς τών γερόντων αρχή καταστροφής...
— τοΰ θανάτου τούτου. 4 Ό γέλως καί ή παρρησία είς πάθη αισχρά...
— άλλα καί γέροντας. δ Διηγήσατο άββα Πέτρος τώ άββψ Αώτ... — χαλεπόν εστίν ή παρρησία. 6 Εϊπεν αύτφ άββα Άγάθων ούκ εστίν έτερον...
— εν τώ κελλίω. 7 Εϊπεν άββα Μωϋσής· φύγωμεν τήν παρρησίαν... — τών
8
πόνων ημών.
Εϊπεν πάλιν κτησώμεθα τήν εύλάβειαν. . . —τήν μητέρα
9
τών κακών.
Εϊπεν άββα 'Ιωάννης δ Κολοβός δτι χορταζόμενος... — λο,0
γισμφ μετ' αύτοΰ.
Εϊπεν άββα 'Ισαάκ ό Θηβαίος τοις
άδελφοις...
n
— <5ίά τα παιδία.
Εϊπεν άββα Μακάριος' άνθρωπος μένων... — τέως
n
ού προκόπτει.
Εϊπεν άββα Ποιμήν άνθρωπος έχων παιδίον σννοικοννn
τα... — βεβρωμένον.
"Ελεγεν άββα Μάκαρις περί τής έρημώσεως...
— άρατε τά μηλωτάρια υμών καί αναχωρήσατε.
ι (φφ. 4 6 ν - 47 ν ) Βίος τοϋ οσίου πατρός ημών Μακαρίου τοϋ νεω
τέρου. 1 Νεώτερος τίς τήν ήλικίαν Μακάριος ονόματι... (—καί τής εντίμου
Ιερωσύνης. 2 Συνήσαν αύτφ δύο μαθητάί είς τήν ερημον... ) — ή προφη
τεία τοϋ άγιου Μακαρίου.
ια (φ. 48) "Οτι επωφελές μνημονεύειν τών αγίων.— Ίστέον δτι καί
τό μνημονεύειν τών αγίων ωφελείας εστίν πρόξενον... — έτοιμος δ μισθός.
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ιβ (φ. 48) Τοϋ άγιου Έφραίμ.— Προ πειρασμού μή μεγέθυνε σεαυ(τρία αποφθέγματα)—τής δίκης επιτείνει.

ιγ (φφ. 48 - 49) Τοϋ άββα Μωϋσέως επτά κεφάλαια λόγων Ü απέατειλεν τφ dßßg. Ποιμένι καί 6 φυλάασων αυτά ό,ύεται άπο τής κολά·
ι
σεως xal αναπαύεται.
Εϊπεν γέρων δτι οφείλει ό άνθρωπος άποθανεϊν...
2
3
Εϊπεν πάλιν δτι οφείλει δ άνθρωπος νεκρώσαι εαυτόν. . . Πάλιν εϊπεν έάν
4
άνθρωπος ουκ έχη έν τή καρδία αύτοϋ...
Εϊπεν πάλιν έάν μή συμφωνή5
ση ή πράξις...
Ήρώτησεν ό αδελφός δτι έν παντί κόπω τοϋ ανθρώπου.. .
6
7
Λέγει δ αδελφός τώ γέροντι· τί ποιήσει άνθρωπος...
Ήρώτησεν αυ
τόν ό αδελφός· ΐδού άνθρωπος δέρει τόν δοϋλον... — αιώνιος άνάπαυσις χά
ριτι θεοϋ αμήν.
ιδ (φφ. 49 - 53) Τοϋ αύτοϋ άββα Μωϋβέως αντιρρητικός. 1 Ό φό
βος τοϋ Θεοϋ εκδιώκει πάσας τάς κακίας. . . 2 Τέσσαρες είσίν αύται άρεταί τό σιωπήσαι. . . 3 Τέσσαρες είσίν αύται άρεταί ai φυλάσσουσαι...
4
5
Ό νους χρείαν έχει τάς τεσσάρας άρετάς...
Τέσσαρες είσίν αύται άρε
6
7
ταί ai βοηθοϋσαι.. .
Διά τεσσάρων πραγμάτων ή ψυχή...
Διά τεσ
σάρων πραγμάτων εγείρεται ή πορνεία. . . % Διά τεσσάρων πραγμάτων σκο
9
τίζεται ό νους. ..
Διά τεσσάρων πραγμάτων ή ψυχή έρημος γίνεται...
10
Π
Zita τεσσάρων πραγμάτων ή οργή εγείρεται...
Τέσσαρες είσίν αύ
ται άρεταί ας δυσκόλως κτάται άνθρωπος. 12 Καθεζομένον ποτέ τοΰ άββα
Αρσενίου έν τοϊς κάτω μέρεσιν. . . —εχωρίσθησαν απ' αλλήλων. 1 3 Κατήλθεν οϋν ό γέρων είς τά μέρη τής 'Αλεξανδρείας... — έως τής τελεντής αύ
τοΰ.
'* ζΐΐΐ^σατο άββάς Δανιήλ περί αύτοϋ δτι ουδέποτε... — αλλω προ
15
σοχή.
"Ελεγεν περί τοϋ άββα Αρσενίου. . .—σιωπήσας δέ ουδέποτε.
16
Μέλλοντος δέ αύτοΰ τελευτάν έταράχθησαν οι μαθηταί... — καί ούτως
έκοιμήθη. ι1 Άκουσας δέ άββα Ποιμήν δτι έκοιμήθη δακρύαας. . . —ετών
ενενήκοντα πέντε. 1 8 Έποίησεν δέ εις τό παλάτιον τοϋ τής θείας μνήμης...
19
— πνεύματος άγίον καί πίστεως.
Εϊπεν δ άββάς Καρίων δτι πολλούς
20
κόπονς... — εν τή σιωπή αύτοϋ.
Εϊπεν ό άββας Μακάριος τώ άββα
Ζαχαρία... — εστίν μοναχός. 21 *Ηλθεν ποτέ ό άββας Μωνσής άντλήσαι
ύδωρ... — γενέσθαι μοναχός. n Εϊπεν ό άββάς Ποιμήν δτι ήρώτησεν ό
άββάς Μωϋσής... — τ^ς βασιλείας τών ουρανών. 2S "Ελεγον περί τοϋ
άββα Αγάθωνος δτι έλθών ποτέ... — είς τό κελλίον αύτοΰ. Μ Εισερχο
μένου ποτέ τοΰ άββα Αγάθωνος έν τή πάλει... — έλθών δοκιμάσαι αυτόν.
25
Διηγήσαντο τινές περί τοϋ άββα Αγάθωνος δτι έαπούδαζεν. . .—τ^ς
αγάπης τον Θεοϋ. 2 6 Μέλλοντος δέ αύτοϋ τελευτάν έμεινεν τρεις ημέρας. . .
— ουδέ είς μίαν άρετήν. 2 7 Εϊπεν ποτέ παρρησία δ άββάς Σισώης' θάρσει. . .
·— δι' αυτής και άμαρτάνω. 2 8 Ό αυτός άββάς Σισώης καθήμενος είς τό
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κελλίον... — ό κοσμικός ούτος πεποίηκας.
"EL·γov δέ περί αύτοΰ δτι
ώς ήμελλεν τελευτάν... — καί έπληρώθη δ τόπος δλος εύωδίας.
ιε (φφ. 5 3 - 5 6 ) 'Εκ τοϋ βίου τοϋ αγίου Συμεών τοΰ iv τφ Φαν·
μαστφ δρει.— "Ετι νέου υπάρχοντος καί επεκτεινομένου εις τε τήν νηστείαν...
— έθερμαίνετο γαρ ύπό τής θείας χάριτος.
Γ

ν

iç (φφ. 56 * ) Τοϋ αγίου Εν&υμίον περί τής συγχαταΰ-έσεως τών
αίοχρών λογισμών.— Διά τοϋτο αεί λέγω ύμϊν άσφαλισώμεθα εαυτούς...
— έγένετο σκεύος εκλογής.
ιζ (φφ. 56 ν -57) Τοϋ ήγιααμένου Θεοδώρου περί άμαΐου Θηβαίου
xal περί τής σνγκατα&έοεως τών αίσχρών λογισμών.— Έν μι§ τών ήμε
ρων καλέσας αύτοΰ ό δσιος Θεόδωρος...— μετά ένιαυτόν έτελεύτησεν.
ιη (φφ. 5 7 r v ) Περί έτερου êv τοϊς αύτοϊς περιπεαόντος.— Μωσής
Θηβαίος έλθών μια προς Θεόδωρον. . . —ύπό τών τεσσάρων μοναχών.
ιθ (φφ. 5 7 ν - 6 7 ) Διηγήματα διάφορα προς άσφάλειαν τών έκ τής
πορνείας έπανισταμένων ήμϊν πολέμων... * Εϊπεν άββα Αντώνιος· λογί
ζομαι δτι έχει τό σώμα κίνησιν...— τήν εαυτοϋ καρδίαν. 2 Προς τόν λογισμόν
τής πορνείας επερωτηθείς ό άββας Κΰρος...— μάλλον είς προσευχήν. 8 Εϊπεν
ό άββα Ποιμήν ώσπερ δ σπαθάριος τοΰ βασιλέως...— TOV τής πορνείας δαί
μονα. 4 Αδελφός ήρώτησεν τόν άββάν Ποιμένα διά τήν πορνείαν...— όφθαλμοϊς ημών. 6 ^Μ^οταντο περί τής άμμάς Σάρας δτι εμεινεν. . . —οός
μοι Ισχύν. β Εϊπον πάλιν περί αυτής δτι έπέθετο αυτή ποτέ... — αλλ' ό
δεσπότης μου Χριστός. * Έπολεμήθη τίς αδελφός εις πορνείαν καί ήγωνί8
σατο... — έπαύσατο ό πόλεμος.
'Αδελφός τις έπολεμήθη είς πορνείαν
καί ήν δ πόλεμος... — είς τήν καρδίαν αύτοΰ. 9 Προς τόν λογισμόν τής
10
πορνείας εϊρηκεν γέρων γενοΰ ώσπερ...— δ κάτοικων 'Ιερουσαλήμ.
Αδελ
φός ήρώτησε γέροντα λέγων έάν έμπέση μοναχός... — εί'ς τήν προτέn
ραν τάξιν.
Έξήλθεν τίς είς σκήτην γενέσθαι μοναχός λαβών καί τόν
υιόν αύτοϋ. . . —μείζονα θεωρίαν. 1 2 Εϊπεν αδελφός τινϊ γέροντι· τί ποιήσω
δτι άποκτένημαι (sic)... — μέλλοντος αιώνος. 1 3 Αδελφός ήρώτησεν τινά
τών γερόντων λέγων τί ποιήσω δτι πάντοτε... — δ στέφανος απόκειται.
14
Αδελφός τις όχλούμενος ύπό πορνείας παρέβαλεν γέροντι... — εϋρεν άνάπαυσιν. 1 δ Έπολεμήθη ποτέ μαθητής μεγάλου γέροντος είς πορνείαν...
— υπερβαίνεις με. 1 δ "Ελεγον περί τίνος γέροντος δτι κατέβη είς σκήτην...
— είς τήν κέλλαν αυτών. 1 7 Αδελφός τις ήν αγωνιστής είς σκήτην καί νπέβαλεν... —πόλεμος έξ αύτοϋ. 1 8 Γέρων τις έκάθητο είς μακράν ερημον
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ε^εν δέ... —άρχαίαν αύτοΰ τάξιν.
Αδελφός ήρώτησεν γέροντα λέγων
20
έάν συμβή ανθρωπον...—έδόξασαν
τόν Θεόν.
'Αδελφοί δύο άπήλθον
21
εις τήν άγοράν πωλήσαι... —υπέρ τών πλησίων αύτοΰ.
"Ήλθεν ποτέ
αδελφός προς τίνα γέροντα και λέγει αύτφ' δ αδελφός μον.. . —είς τό κελ
22
λίον αυτών.
Αδελφός ήρώτησεν γέροντα περί τοΰ λογισμοϋ τής πορ
28
νείας. . . —ωφεληθείς μεγάλως δ αδελφός.
Αδελφός ύπό δαιμόνων πο
u
λεμηθείς άπήλθεν προς τίνα γέροντα... — πάθος έχει έν έαυτώ.
'Αδελ
φός οίκων είς τά μον ίδια πολλάκις έξ ενεργείας... — και συμβή ήμϊν πειρα
2δ
σμός.
Αδελφός άπήλθεν γεμίσαι ύδωρ έκ τοϋ ποταμού... —τήν δύναμιν τοΰ έχθροΰ. 2G "Ελεγον περί τίνος τών γερόντων δτι άπό κόσμου ήν...
— δ πόλεμος έπ' αύτοϋ. 27 Γέρων τίς ήν έν σκήτει καί πεσών εις άσθένειαν...
— τής πρώτης αύτοϋ εργασίας. 2 8 'Αναχωρητή τινί παρέβαλον κοσμικοί
καί εωρακώς... — ό'τί παρθένος εστίν. 2 9 Έπολεμήθη τίς τών πατέρων
είς πορνείαν και έάσας τό κελλίον... — πνρωσιν εχειν σαρκικήν. m 'Ανα
χωρητής τις ήν έν τοις κάτω μέρεσιν τής Αιγύπτου. . . —έσωφρόνησεν τοϋ
λοιπού. 3 1 Αδελφός έπολεμήθη εις πορνείαν συνέβη δέ αυτόν διαβήναι...
— εως ού αποθάνω. 3 2 Αδελφοί δύο πολεμηθέντες υπό τής πορνείας άπήλ
θον . . . — μετάνοια τών δύο προς τόν Θεόν. 8 8 Ήν τις γέρων είς τά κελ
λία καθήμενος καί λέγει αύτφ ό λογισμός... — τον πόλεμον καί άνεπάη.
84
"Αλλος αδελφός πέπτωκεν είς άμαρτίαν καί άνήγγειλεν τινί γέροντι...
— κόπου τοϋ γέροντος. 3 δ Έπολεμήθη μαθητής μεγάλου γέροντος εις πορ
νείαν καί άπελθών... — τ ο πνεύμα μή μιανθείς. m Διηγήσαντο οϋν δτι
ύπήγον αδελφοί άποσταλέντες... — εί δέ ελθη πειρασμός χρή άγωνίσασθαι τοϋ
μή ήττηθήναι.
ΕΚ ΤΟΥ ΛΕΙΜΩΝΟΣ
ν

1

κ (φφ. 67 - 69 ) Διηγήσατο ήμϊν ό άββάς Ηλίας δ βοσκός... — ευ
2
χάριστων τώ Θεφ.
'Αδελφός τις πάνυ προσεχών εαυτόν ασκητής. . .
3
— έδόξαζεν τόν Θεόν.
Έξήλθεν τίς τών γερόντων είς τους αδελφούς...
4
— ή ψυχή αύτοΰ.
Αναχωρητής τις ήν αρχαίος καί ευλαβής... — τελεντής αύτοΰ άποκάλυψιν.
κα (φφ. 6 9 ν - 74) Περί τοϋ αγίου Πάχωνος. J Πάχων τίς ονόματι
περί τό εβδομηκοστόν...— άνδρίζεσθαι παρακελενσάμενος (-ενόμενος). 2 Έπο
λεμήθη ποτέ άββα Μωϋσής είς τήν Πέτραν... — έπέστρεψεν είς τό κελ
λίον αύτοΰ. 3 Ήρώτησεν τίς γέροντα λέγων τί ποιήσω άββα διά τήν πορ
4
νείαν . . . — κάτω καταπεσόντος.
Εϊπεν άββα Ματώϊς δτι ήλθεν αδελ
φός. .. — θάνατος εστίν. 5 Εϊπεν γέρων τό άλας έκ τοΰ ύδατος... — αφα
νίζεται. 6 Ό άββάς Τιμόθεος δ πρεσβύτερος... — καί εύηρέστησεν τώ
Θεώ μεγάλως. 7 Διηγήσατο ήμϊν άββα Δανιήλ δτι μοναχός τις... —τόν
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δοξάζοντα τους δοξάζοντας αυτόν.
"Ελεγον περί τίνος νεωτέρας δτι έτελεύτησαν οι γονείς. .. — τ ό θερμόν τής τοιαύτης μετανοίας.
ν

κβ (φφ. 74 - 75 ) 'Αποφθέγματα
τών
σει γηρααάντων ( = 21 έρωταποκρίσεις) α
χον έν τφ κελλίφ ; άπόκρ. Τοΰ άπέχεσθαι..
θρωπος οϊκήσαι κατά μόνας ;
άπόκρ. Ό
— κατά μόνας δύναται.

άγιων πατέρων τών έν ασκή
έρώτ. Πώς δεϊ είναι τόν μόνα
. κα έρώτ. Πώς δύναται άν
αθλητής έάν μή πυκτεύση...

κγ (φφ. 7 5 ν - 145) ( ΕΚ ΤΟΥ ΛΕΓΜΩΝΟΣ ) Πρόλογος τοϋ Αειμώνος.
1
Τών εαρινών λειμώνων τήν θέαν, αγαπητέ... — άρυσάμενος κατορθώματα.
2
'Ήν τις γέρων οίκων έν τή μονή τοΰ άββα Εύστοργίον... — λεγόμενος
Άφαψας. 8 Παρεβάλομεν έν τή λαύρα τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Σάβα. . .
— έτελειώθη έν ειρήνη. 4 Ό άββάς Πολυχρόνιος διηγήσατο ήμϊν...— υπό τήν
γήν. δ Έν αύτη τή λαύρα, τών Πυργιών. . . —κάγώ άλλαχοϋ οικονομούμαι.
6
Ό άββας Πέτρος δ πρεσβύτερος τής λαύρας... — εγείρει σε. 7 Ό αυτός
άββάςΆγιόδουλος...— τώ Θεφ άνεχώρησεν. 8 "Ελεγον περί τον άββα Μάρ
κου τοϋ άναχωρητοΰ...— ερχόμενος προς με δια τόν Θεόν. 9 Γέρων τίς ήν έν
τή λαύρα, τών Πυργιών...— εύχομαι τφ Θεφ. 1 0 Περί τούτου τοϋ άββά Μυρογένους. .. — §υσθώ κολάσεως. η Ήν τις αναχωρητής είς τά σπήλαια τον
'Ιορδανού... — τοσούτον δ έσω θάλλει. 1 2 "Ελεγον περί τον άββα Κόνωνος
τοϋ ηγουμένου... — άνεχώρησαν εύχαριστοϋντες τφ Θεφ. n Μετά τό άνελθεΐν τόν άββαν Βαρνάβαν...—έπιστεύθη
υπό τον Θεοϋ. w Διηγήσατο
1δ
ήμϊν ό άββας Αεόντιος ό τον κοινοβίου... — παραμενειν αύτφ.
Ό άβ
βας Πολυχρόνιος ό πρεσβύτερος πάλιν ήμϊν... —καί μεγάλως έδόξασαν τόν
Θεόν. 1 6 Γέρων τίς έκάθητο είς τήν λαύραν τοϋ αγίου Πέτρου. . .— τήν οίκουμένην.
" "Ελεγον περί τίνος μεγάλου γέροντος. . . —τρίτον τής εβδο
18
μάδος.
Διηγήσατο ήμϊν πάλιν ό άββάς Πολυχρόνιος. . . —είς τά σπή
λαια αυτών. 1 9 Τίς τών πατέρων διηγήσατο ήμϊν δτι δρακονάριος... — έτη
τριάκοντα πέντε. 2 0 Ό άββας Γερόντιος ό ηγούμενος τής μονής τοϋ άγ.
21
Ευθυμίου... — γέγονεν ό Σαρακηνός.
Άπό δέκα μιλίων τής πόλεως
Αιγών τής Κιλικίας... — άπέλνσεν αυτούς έν ειρήνη. 2 2 Τούτω τω γέ
23
ροντι άπέστειλεν δ άββας 'Ιουλιανός... —μίλια εϊκοσιν.
Διηγήσατο ό
άββάς Κυριάκος δ μαθητής τοΰ άββα 'Ιουλιανού... — αιτούμενος συγχώρησιν. Μ Δύο τινές τών γερόντων άπήρχοντο άπό Αιγών είς Ταρσόν... — ήν
δέ αϋτη (sic) δνομα Μαρία. 2 δ Ό άββάς Πολυχρόνιος ελεγεν περί τοϋ
άββα Ηλία...—άπήλθεν
προς Κύριον. 2G Διηγήσατο ήμϊν δ φιλόχριστος περί 'Αναστασίου τοϋ βασιλέως... — τους ποιμένας αυτής έξώρισεν. 2 7 Διηγήσατο ήμϊν τις τών πατέρων περί τοϋ μακαρίου Έφραίμ. . .
— καί έδόξασεν τόν Θεόν. 2 8 Διηγήσατο τίς τών πατέρων περί τίνος έπι-
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σκόπον δτι έάσας... — μόνφ αύτφ γνώριμοι είσίν.
Έν Αντιόχεια τή
80
μεγάλη παραγενόμένος ήκουσα τινός... —προς Κύριον άπήλθεν.
Διη
γήσατο ήμϊν δ άββας Βασίλειος δ πρεσβύτερος τών Βυζαντίων... — Ινα μή
31
έχωμεν αυτόν όρθόδοξον.
"Ελεγεν δέ ήμϊν καί τοΰτο ό άββάς ΒασίΜιος...
32
— τέλειος εστίν.
Τούτω τω άββα Κοσμά κάγώ παρέβαλον είς τήν λαύsa
ραν Φαρών... —έως τής συνάξεως.
Έν αύτη τή λαύρα Φαρών εωράu
καμεν καί τόν άββαν Παΰλον... — άπό Άναβαρζοΰ.
Έν Θεσσαλονίκη
ήν τις άρχιερεύς ονόματι Θαλέλαιος. . .— επάνω κορυφής επισκόπου ΐσταμαι.
35
Σκυθόπολις δευτέρα υπάρχει Παλαιστίνης μητρόπολις. . . — τής παραλίας
Φοινίκης. 3 6 Ό αυτός άββας 'Αναστάσιος πάλιν διηγήσατο ήμϊν... — εν
τώ ούρανώ. 31 Άνάζαρβος μητρόπολις εστί δευτέρας Κιλίκων επαρχίας...
m
— καί μεγαλείου.
"Ελεγον δέ ήμϊν καί τοΰτο περί αύτοϋ. . . —τήν σύνi9
θεαιν τών γραμμάτων.
Παρέβαλεν αδελφός τφ άββα Ηλία τφ ήσνχαστή... — ε ϊ τι θέλεις κράτησον. 4 0 Παρεβάλομεν είς Τερενονθήν τφ άββα
Θεοδώρφ... —τροφής μετελάμβανον. 4 1 Διηγήσατο ήμϊν ό άββας Στέ
φανος ό Τριχινάς... — μίλια δώδεκα. 4 2 Ό αυτός Στέφανος ελεγεν ήμϊν
καί τοΰτο... — έως ού άνεχώρησαν. *3 Ό άββας Ειρηναίος διηγήσατο
ήμϊν λέγων. . . —δοξολογίαν τοΰ Θεοϋ. u Πάλιν ό αυτός διηγήσατο ήμϊν
λέγων... — εν τώ τόπφ τούτω. 4 δ Πτολεμαίς τόπος εστί τής Φοινίκης.. .
— και εύλόγησεν αυτόν. 4 β Τούτφ τφ άδελφφ μετά τήν κοίμησιν τοΰ γέ
ροντος . . . — μετά θάνατον. 4 7 Άπό τεσσάρων μιλίων Αιγών τής πόλεως
Κιλικίας...—σημεία
είκοσι τέσσαρα. 4 8 Ό αυτός άββας Στέφανος δ
Τριχινάς διηγήσατο ήμϊν καί τοΰτο. . . — ό Λέων άνεχώρησεν. 4 9 Διηγή
σατο τίς τών πατέρων περί τοΰ άββα Στεφάνου τοΰ πρεσβυτέρου... — αυτός
σε συντρίψει. δ 0 Πάλιν ελεγεν περί αύτοϋ τοϋ άββα Στεφάνου... — αφα
νής έγένετο ό δαίμων. δ 1 Ό άββάς 'Ιωάννης τό έπίκλην Μολυβας. . , —εν
ποία τάξει εστίν. 5 2 Τρεις τών γερόντων παρέβαλον τώ άββα. Στεφάνφ...
5S
— ώφεληθέντες άνεχώρησαν.
Διηγήσατο ήμϊν ό άββας Αντώνιος ό ηγού
μενος τής λαύρας τών Αϊλιωτών... — τήν καλήν νίκην. u Περί τούτον
5δ
τοϋ άββά Θεοδοσίου τοϋ ήσυχαστοΰ. ..— δια ψήφου έδήλου.
Περί τούτον
τοϋ άββά Θεοδοσίου άκουσας δ Άβράμιος...
— μοναχικόν σχήμα. ί 6 "Ελε
γεν δέ ήμϊν καί τοΰτο δ γέρων δτι μετά τούτου τοΰ άββά. . . — άπέλυσεν
αυτόν έν ειρήνη. δ 7 Νονθετών δε ημάς ό γέρων καί τούτο ελεγεν ήμϊν. . .
— τόν Θεόν καί άλλήλονς. δ 8 Διηγήσατο ήμϊν καί τούτο ό άββάς Παλλάδ9
διος... —από πειρασμών.
Καί τοϋτο δέ ήμϊν δ αυτός Παλλάδιος δι
m
ηγήσατο . . . — διά δεκαπέντε ημερών.
'Εγώ και δ κύριος μον Σωφρό
νιος έν μιφ άπήλθομεν... — υπέρ τής εαντοΰ ψυχής. 6 1 Παρεβάλομεν έν
τώ μοναστηρίφ τοϋ άββά Θεοδοσίου... — τό ύδωρ έδωρήσατο. 6 2 Ίωάννην ονόματι γέροντα έθεασάμεθα... — παρέχει αύτφ τήν ίασιν. 6 3 "Ελε
u
γον δέ ήμϊν καί τοϋτο περί αύτοΰ. . . —έδόξασαν τόν Θεόν.
Διηγή-
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σαντο ήμϊν πάλιν καί τοΰτο λέγοντες. . . —τών τέκνων αύτοϋ.
Διηγήσαντο ήμϊν πάλιν λέγοντες δτι αναχωρητής...—είς τήν μονήν καί έθάψαμεν.
66
Παρεβάλομεν εις κτήμα άπό έξαμιλίων 'Ρόσσου. . . — έν τή εκκλη
67
σία καί έθάψαμεν.
Έν Θεονπόλει παραγεναμένοις ήμϊν. . . — μικρόν εύ68
κτήριον.
Διηγήσατο ήμϊν τις τών πατέρων οϋσιν έν Θεουπόλει. . . —προ
69
μιας ώρας κοιμηθείς.
Δύο άναχωρηταί ήσαν επάνω 'Ρόσσου. . . — τά70
φον τών άγιων.
Διηγήσατο ήμϊν δ δσιος πατήρ ημών ό άββάς Γεώρ
71
γιος. . . — καί τόν μαθητήν αύτοϋ.
"Ελεγον τινές τών γερόντων περί τοΰ
72
άββα Γεωργίου... —είς τήν αυτών έκκλησίαν.
Ό άββας Γεώργιος ό
73 r
αρχιμανδρίτης... — έβαλαν αύτη μετάνοιαν.
Hv τις γέρων οίκων έν
τω κοινοβίφ τοΰ άγιου... Θεοδοσίου. . . — ώφέλειαν εϊναι ψυχής. u "Ελε
γον δέ ήμϊν καί τοΰτο περί αύτοΰ.. . — ή άγια αναφορά. 7 5 "Ελεγεν ό άβ
βας 'Ιωάννης δ αναχωρητής... — ίνα τελειωθή καί αυτός. 7 6 Τούτω τώ
άδελφφ καθημένφ μετά τήν τελευτήν τοϋ άδελφοΰ. . . — τόν νουν μου είς τήν
γήν.
" ζΐίί^σαντο ήμϊν οι πατέρες τής αυτής μονής. .. —καί κατέπιεν
τόν Σαρακηνόν. 7 8 Πάλιν ήμϊν διηγήσαντο οι τοϋ αύτοϋ τόπου πατέρες. . .
— τοϋ Θεοϋ ημών πόλιν. 7 9 Διηγήσατο ήμϊν έν αύτφ τώ κοινοβίφ. . . — τό
τίς εστίν δ γέρων. 8 0 Έτερος δέ τοϋ αύτοϋ κοινοβίου... — καί φοβηθείς
άνεχώρησα. 81 Έν Αλεξάνδρεια δντες παρεβάλομεν τώ άββά Θεοδούλφ. . .
— ή αγία αύτοΰ ψυχή. 8 2 Πάλιν ήμϊν δ αυτός άββας Θεόδουλος διηγήσα
το. . . — τής ευχής άμελοΰντα. 8 3 "Ελαβα τόν κύριόν μου Σωφρόνων καί
άπήλθομεν είς τήν λαύραν τοΰ όκτωκαιδεκάτου... — είς τό φωτίσαι ημών
τόν νουν. 8 4 Εϊπεν πάλιν ει σωθήναι τέκνα θέλετε... — έμπλήσαι ματαιό
8δ
τητος.
Εϊπεν πάλιν δτι ούτε έγκωμιαζόμενοι. . . —ουδέν αγαθόν ευρί
86
σκεται.
Εϊπεν πάλιν δτι οι πατέρες ημών ώς μεγάλοι καί. . . — θηριά87
λωτος γίνομαι.
Έν ταϊς άρχαϊς Τιβερίου τοϋ πιστότατου καίσαρος. . .
88
— υπέρ τών αδελφών αύτοΰ.
Προς τόν άββαν Ίωάννην τής Πέτρας
άπήλθον... — τρισχίλιοι πεντακόσιοι σαρανταέξ. 8β 'Αδελφός δαιμόνων
90
έχων παρέβαλεν τώ άββα. . . —ηύχαρίστησεν τώ Θεφ.
Διηγήσατο ήμϊν
91
δ άββας Σέργιος τής 'Ραΐθοΰ...—τοΰ
μεγάλου Συμεώνος.
"Ελεγεν
92
ήμϊν ό άββάς Εύσέβιος ό πρεσβύτερος.. . — άφαντος έγένετο.
Διηγήσαν
93
το ήμϊν οι τοϋ αύτοΰ τόπου πατέρες. . . —έθαψαν είς 'Ραΐθοΰ.
Παρε
βάλομεν προς τόν άββάν Στέφανον τόν Καππαδόκην... — πέραν τής θαλάσ
σης. 9 4 Παρεβάλομεν τώ άββά Ζωσίμφ τώ Κίλικι... — δοξάζων τόν Θεόν.
95
Διηγήσατο ήμϊν ό γέρων καί τοΰτο λέγων δτι προ ετών. . . — είς Βαβυ
λώνα. 9 6 "Ελεγον ήμϊν οι τοϋ αύτοϋ τόπου πατέρες περί τοΰ άββά. . . — τα
έστρεψα. 9 7 Διηγήσατο ήμϊν ή άμμάς Δαμιανή ή ήσυχάστρια. . . —και ό
πατριάρχης κατά τήν πρόρρησιν τοϋ γέροντος. 9 8 Διηγήσατο ήμϊν ή αυτή
άμμάς Δαμιανή. . . —τοις δούλοις αύτοΰ. " Παρεβάλομεν τω άββά Άθανασίφ έν τή λαύρα... — ευθέως έκαθέρησεν ( sic) τήν άδελφήν. 10° Πάλιν ό
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101

αυτός 'Αθανάσιος διηγήσατο ήμϊν...— ό θρόνος εστίν ό δεσποτικός.
"Ελε
γον πάλιν περί αύτοΰ τοΰ αγίου 'Ιωάννου. . . — ευτράπελων ήνέσχετο.
102
Ό αυτός ήμϊν άββας Αθανάσιος διηγήσατο. . . —ήκουσεν τών λεγομέ
103
νων.
"Ελεγε δέ καί τοΰτο ό άββάς Άθηνογένης...
— μετά δύο ημέ
104
ρας έτελεύτησεν.
"Ελεγεν ό άββας Αθανάσιος δτι οι πατέρες ημών.. .
10δ
— τα βαλάντια.
Εϊπεν πάλιν è γέρων έπί τών πατέρων ημών. . . — και
106
τό χειρέργων.
Διηγήσατο ήμϊν πάλιν καί τοϋτο δ άββάς Αθανάσιος...
!07
— τφ ματαίω λογιζόμενος.
Διηγήσατο Σαρακηνός εις τό κλύσμα τοις
m
πο?.ιτευομένοις. . . —άπό τον τόπου, ον ήμην.
Διηγήσατο ήμϊν ό άββάς 'Ιωάννης δ πρεσβύτερος. ..—καί τίς ειμί. 1 0 9 Περί τοΰ άββά Σερ
γίου τοϋ άναχωρητοϋ...—καθώς
προεΐπεν δ γέρων. π 0 "Ελεγον τινές
τών γερόντων περί τον άββα Γρηγορίου. . . —πεΐραν έσχήκαμεν. ι η Εϊ
πεν τίς τών γερόντων εϊθε δσην περί τά κακά σπουδήν. .. —κατά δαιμόνων
ίσχύομεν. m Εϊπεν πάλιν πανταχού μέν δ Θεός
υπάρχει...—ισχύει
3
βλάψαι. " Εϊπεν πάλιν δ γέρων συναγάγωμεν τά τής ψυχής ίάματα. . .
— μή οϋν καταφρονήσωμεν. m Εϊπεν πάλιν διδάσκει ημάς ο Κύριος...
— έργαζόμεθα. π δ Εϊπον ήμϊν τινές τών γερόντων περί τοΰ μακαρίου Γεν
ναδίου. . . — ό τών ανήκεστων πταισμάτων κτίτωρ. 1 1 δ Διηγήσατο ήμϊν ό
άββάς Θεόδωρος ό ρωμαίος λέγων. . . —καί πολλής μακροθυμίας. 1ίΊ Οϋσιν ήμϊν έν τω ένάτφ έν τω κοινοβίφ τοϋ. . . — ώς τώ ίερώ έπρεπε μάρτυρι.
118
Κατελθόντος τοϋ άββά Άμμώς
άνήλθον
πάντες...—έχειροτόνησας.
119
Παρεβάλομεν είς τά μονίδια τω άββά 'Ιωάννη τω Πέρση... — έλεημοσύνην και άγάπην. 12° Παρεβάλομεν έν τή αυτή λαύρα τών μονιδίων τω
άββά Μαρκέλλφ... — καί τήν σκήτην ήρήμωσαν. 121 Ό αυτός άββας
Μάρκελλος διηγήσατο ήμϊν... —καί ού πολεμώ σε. m Εϊπεν πάλιν ό
γέρων πιστεύσατέ μοι τέκνα ουδέν ούτως... — ή αδικία αύτοΰ καταβήσεται.
123
Εϊπεν πάλιν δ γέρων πιστεύσατέ μοι τέκνα λέγοντι... — καί γινομένφ
βασιλεϊ. 1 2 4 Εϊπεν πάλιν δ άνθρωπος ομοίωμα τοΰ Θεοϋ ην.. . — έκπεσών
18δ
τοΰ Θεοϋ.
Δύο αδελφοί ήσαν εν Κωνσταντινονπόλει πάνυ ευλαβείς...
— τόν πόνον τής ασκήσεως. 1 2 6 "Ελεγεν δ άββάς 'Ιορδάνης δ βοσκός δτι
m
τρεις. . . —ώφελήθημεν μεγάλως.
"Ελεγε δέ ήμϊν καί τοϋτο περί αύ
τοΰ τοϋ άββα Νικολάου... — χεϊρα μή παράσχοντα. m "Ελεγεν δ άββας
Μηνάς δ ηγούμενος τοϋ κοινοβίου... — έσθίων βοτάνας. Ι 2 9 "Ελεγεν πάλιν
καί τοϋτο περί αύτοϋ δτι άκήκοεν... — πλησιέστερον έλθεϊν. 13° Διηγή
σατο ήμϊν ό άββάς Παύλος δ ηγούμενος...— καί άφαντος γέγονεν. m Ανκώ
πόλις εστίν τής Θηβαΐδος' έν αύτη δρος εστίν...—δπον
έβαλον μετά132
νοιαν.
Άπό είκοσι μιλίων Αλεξανδρείας λαύρα εστίν λεγομένη δ Καλα
133
μών . . . — ούκέτι κρατοΰμεν αύτφ.
Αδελφός παρέβαλε τω άββα Βίκτωρι τώ ήσυχαστή...—έν
τοις πειρασμοΐς χαίρουσιν. m "Ελεγεν δ
άββάς Άγαθόνικος δ ηγούμενος τοΰ κοινοβίου... — κατά τόν λόγον αύτοΰ.
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185 "Εχεγεν
ό άββας 'Αλέξανδρος
δ τοΰ άββά Βικέντιου...
— τάς πόλεις
13β
καί τήν ανεσιν.
Εϊπεν πάλιν οι πατέρες ημών ουδέ τάς όψεις... — καί
137
λουόμεθα.
Εϊπεν πάλιν ό γέρων
ούαί μοι τέκνα ποίαν... — εστίν ή
Ι38
ασθενούσα.
Ήν τις αναχωρητής είς τά μέρη τοΰ άγιου 'Ιορδανού. . .
139
— καί πάντες έδόξασαν τόν Θεόν.
Ό δέ άββάς Γρηγόριος δ αναχωρητής
m
έξηγήσατο ήμϊν. . . — έξωθεν δέ τοΰ πλοίου ούκ εβρεξεν.
Ό άββάς
'Ανδρέας
ό τών όκτωκαιδεκάτου
οϋσιν ήμϊν...—έχειροτόνησεν
δέ καί
141
τόν Φιλόπονον διάκονον.
"Ελεγεν δ άββας 'Ιωάννης è Κίλιξ. . . — β α 142
λόντα σχοινίον καί άπαγξάμενον.
Πλησίον τής άγιας Βηθλεέμ μονα143
στήριον εστίν... —παρέδωκεν έν ειρήνη τό πνεύμα.
Διηγήσατο
ήμϊν
u i
δ άββάς 'Ιωάννης δ ευνούχος. . . — έπιτύχωσιν αγαθών.
Ό αυτός πάλιν
14δ
ήμϊν διηγήσατο δτι έν αύτφ τφ. . . — εβαλεν μετανοίας δ γέρων.
'^4νερχομένων ημών άπό τής αγίας Γεθσημανή. . . — τήν θλϊψιν καί τήν στενοχω146
ρίαν.
Διηγήσατο ήμϊν Πέτρος δ πρεσβύτερος έλθόίν άπό 'Ρώμης. . .
U1
— έκ τοΰ κατακρίματος ή ψυχή αύτοΰ.
Εϊχεν τίς τών πατέρων μαθη148
τάς δώδεκα... — διορθώσηται τόν σφαλέντα.
Γέγονεν τίς τών πατέρων
εν τή έρήμφ ονόματι Θεόδωρος... — ούκέτι ώχλησεν αυτόν λογισμός δειλίας.
U9
"Οτι επιβλαβές
το έπισκέπτεσϋ·αι
τους Ιδίους.
Γέρων τίς έκάθητο είς κελλίον καί έν τω άποθνήσκειν...
— καί δ Θεός βοηθήσοι (βοηθεΐ σοι;).
"Οτι άπαταται δ Άνευ πνευματικοϋ
πατρός μετερχόμενος τον μο
ι5
νήρη βίον.
° Γέγονεν τίς Παύλος έν Θηβαίοι, ος ήκολούθησε. . .— έφυγεν
εις τήν σκήτην. 1 δ 1 Μένοντος δέ αύτοϋ έν τή έρήμφ τής σκήτεως...— τνχεϊν
1δ2
τής αιωνίου ζωής.
Δυο αδελφοί κοσμικοί απετάξαντο και απελθόντες. . .
— μετά κόπου λιαίνονται.
Περί τοϋ έκ νηπίας ηλικίας άσκήσαντος καί δια τήν
ύπερηφα163
νίαν άπορριφέντος.
Έκέκτητο τις τών πατέρων άδελφόν κοσμικόν. . .
154
— τήν άπώλειαν τοΰ παιδός.
ζ ΐ ι ^ ^ σ α τ ο τίς τών πατέρων δτι έν Θεσ
1δδ
σαλονίκη . . . — καί τόν Θεόν έξιλεωσώμεθα.
Παρεβάλομεν είς τήν μο1δβ
νήν τών ευνούχων. . . — μ ή άπόλωνται.
Ζ ΐ ί ΐ ^ σ α τ ο ήμϊν τις φιλόχρι157
στος οϋσιν έν Αλεξάνδρεια...
— γέγονεν δόκιμος μοναχός.
Παρεβά
168
λομεν τω άββά 'Ιωάννη τω αναχωρητή...
— έδόξασεν τόν Θεόν.
Διη
γήσατο ό άββας Θεωνάς δτι έν 'Αλεξάνδρεια. . . —καί εύθεϊς (sic) αι κρί
1δ9
σεις σον.
Έν Σάμφ τή νήσω διηγήσατο ήμϊν ή θεοφιλής καί φιλόπτω
16
χος Μαρία... — ε'ν αλήθεια έδωρήθη.
° Παρεβάλομεν
είς τό κοινόβιον
161
τοϋ σπηλαίου τοϋ άββα Σάβα...
— τό ελεός μον έπί σε.
Παρεβάλομεν
έν Άσκάλωνι έν τφ πανδοχείφ τών πατέρων. . . (— iva εϋρω κάγώ έλεος.
162
Και μεθ' ημέρας επιβάς τή πόλει δ ήγεμών... ) — τό έλεος αύτοΰ είς
163
αυτούς.
"Οντων ημών έν Αλεξάνδρεια
Αεόντιος ό Άπαμεύς...
— άβλα
164
βες παραδίδωσι.
Απελθόντες οϋν ημείς είς <9ϊ//?αί<5α. . . — καί έθεασά-
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μην αυτόν.
Διηγήσατο τίς φιλόχριστος περί τίνος ληστοΰ ονόματι Κυ1ββ
ράκονα... — καί έδοξάσαμεν τόν Θεόν.
"Ελεγεν δ άββας Σαββάτιος
167
δτι ώς έκαθήμην... — κρατηθείς άπεκεφαλίσθη.
Αδελφός τις ήν έν
m
τώ κοινοβίφ τοΰ Χοζηβά... —λέγειν αυτήν.
Γέρων τίς έκάθητο έν
169
τή λαύρα τοΰ Καλαμώνος... —έκοιμήθη έν ειρήνη.
Δάδαι έμπόριον
17
εστί τής Κύπρου. . . —ένδοΰναι τοΰ κλαίειν.
° Διηγήσατο ήμϊν 'Αναστά
171
σιος δ πρεσβύτερος...—μηδέν
έτι θεασάμενος.
ζΐίί^σατο ήμϊν δ
άββας Θεόδουλος λέγων... α' — ή πίστις παντοϋ εστί. β' — ή μακάρια αύ
τοϋ διηγήσατο ψυχή. m Διηγήσατο ήμϊν δ άββάς Γεώργιος ό πρεσβύτε
ρος τοΰ κοινοβίου... — ίνα μή τους κόπους αύτοϋ δ γέρων άπολέση καί μετά
αιρετικών κατακριθή.
Θαύματα τής υπεροψίας Θεοτόκου. m "Ελεγεν δ άββάς Θεόδωρος
ό Αίλιώτης δτι. . .— ελυτρώθη τον πολέμου. m Παρεβάλομεν τω άββφ Κυριακφ τφ πρεσβυτέρφ...— άειπαρθένου Μαρίας εχθρός. ι 7 δ Ήλιούπολις τής
Αιβανησίας Φοινίκης εστίν. ..— καί ταΰτα διά φιλανθρωπίαν. m Ζΐίΐ^σατο
ήμϊν Αναστάσιος ό πρεσβύτερος καί κειμηλιάρχης. . . —μνήμα τοϋ Κυρίου
m
ημών Ίησοϋ Χρίστου.
Ό άββας Παλλάδιος διηγήσατο ήμϊν τι τοιούτον...
— καί τό παιδίον αυτής. 1 7 8 Διηγήσατο ήμϊν τίς τών πατέρων περί Ζήνω
νος. ..— ήν γαρ ελεήμων πάνυ. 1 7 9 Διηγήσατο ήμϊν Διονύσιος δ όσιώτατος
πρεσβύτερος καί σκευοφύλαξ...— φοιτών είς τό σπήλαιον. 38° Γέρων έκαθέ
ζετο έν σκήτει καί άνήλθεν έν μια. . . — καρδίαν καθαράν έκτήσατο. Ι 8 1 Διη
γήσατο τίς τών πατέρων δτι ταξεώτης τίς έν Τύρφ διάγων... α' — καί δου
λεύω τώ Θεώ. (ο'ι δέ εταίροι αύτοϋ εϊπον...) β'' — σαγινεύει ψυχάς εις σω182
τηρίαν.
Έν Αλεξάνδρεια τή πόλει φιλόπονοι τινές... — ό'τί σκεύη
εκλεκτά απώλεσαν (Είτα ακολουθεί : Νείλου·
Μόναχον ούχ ή κονρά καί
,83
ή περιβολή συνίστησιν, αλλ' ουράνιος πόθος καί ενθεος πολιτεία).
Ώς
άπό ενός μιλίου τοΰ αγίου 'Ιορδανού τοϋ ποταμού... — έκ τής τοιαύτης λει184
τονργίας.
Ό δέ καμηλιάριος ό τόν δνον λαβών ή^χετο.. . —παραδείσον τρνφής έκπεσεϊν. 1 8 δ Διηγήσατο ήμϊν δ άββάς Γεώργιος δ Γαδιμμή]8δ
της... —τοΰ σφαλέντος υπέρ αύτοΰ υϊοϋ.
Διηγήσατο ήμϊν δ άββας
'Ιωάννης δ δωμαϊος μαθητής...—έξ
ού άφείλατο αυτήν. 1 8 7 "Αλλοτε
πάλιν άβροχίας πολλής γενομένης. . . —έπικαλουμένοις αυτόν. 1 8 8 Έν τοϊς
χρόνοις Νικήτα τοϋ πατρικίου έν Καρταγένη... — διηγήσαντο ταΰτα ωφε
λείας χάριν. J 8 9 Εϊπεν άββάς Αογγϊνος· όπου οϊνος καί παιδία έκεΐ ού
χρεία τοΰ σατανά. 1 9 0 Εϊπεν άββά Ζήνων δ θέλων ίνα ταχύ είσακούση ό
m
Θεός... —ταχύ δίδει αύτφ δ Θεός.
Ήν τις γέρων είς τά κελλία τά
ϊ92
λεγόμενα ερημικά... — τάς θλίψεις ύπομείναντες.
"Αλλος τίς αδελφός
193
δόκιμος ήλθεν άπό σκήτεως...— καί ύπόμεινον τόν Κύριον.
'^4σελφός μικρός έπέμφθη υπό τοϋ άββά αύτοΰ προς τίνα άδελφόν... — δταν
μέλλωμεν έρωτάσθαι ύπό τοΰ Θεοϋ.

ΣΑΚΚΕΛΙΩΝΟΣ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

63

κδ (φφ. 145 - 150) 'Αναστασίου μονάχου τοϋ Σινά ο'ρονς διήγηαις
1
περί πατέρων αγίων.
Δύο τινές τών πατέρων τοϋ άγιου δρους τοϋ Σινά...
2
—άνεχώρησαν μετ' ειρήνης.
Διηγήσατο ήμϊν ό άββάς Μισαήλ δ "Ιβερος...
3
— αφανείς γεγόνασιν.
Ζΐίί^σατο ήμϊν πάλιν 'Ιωάννης δ δσιώτατος ηγού
4
μενος. .. —καί τόν μήνα καί τήν ήμέραν.
"Εθος Άρμενίοις εστίν καθώς
5
πάντες έπίστανται... — δ έχων ώτα άκούειν άκονέτω.
ϋρό χρόνων τινών
γέγονεν κατ' επιτροπών Κυρίου θανατικόν... — τό σκήνωμα τοϋ αδελφού ό
6
γέρων.
Τόπος εστίν δνσχερής καί πάνν χαλεπός... — πληροφορηθείς έδό7
ξασεν τόν Θεόν.
Ό άββάς Μαρτύριος δτε έκούρενσεν τόν δσιον πατέρα
ημών... — είς τόν ίδιον τόπον διακονήσας. 8 7α Άρσελάον τόπος εστίν
δυσχερής διακείμενος. .. — δ άββάς Άγάθων άπήλθεν προς Κύριον. 9 Έν
τούτω τώ τόπφ φκησεν καί δ άββας Μιχαήλ... — άπήλθεν προς Κύριον.
10
Έν τφ προειρημένφ τόπφ τών Άρσελάου γέγονεν. . . — άνακλίνας εαυ
τόν άπήλθεν προς Κύριον. η Διηγήσατο ημάς (sic) ό άββάς Κυριάκος
περί τοΰ άββά Στεφάνον... — δ γέρων άπήλθεν προς Κύριον. Ι 2 'Αδελφός
σπουδαίος έκαθέζετο έν ησυχία καί άκούων...— τφ 'Ιησού δταν ελθη. 1 3 "Ελε
γεν άββά Ευλόγως ό τοΰ ένατου τφ μαθητή αύτοΰ... —καί ολίγα ζητεϊ.
14
"Ελεγεν πάλιν δτι ήν τις αδελφός οίκων είς τά κελλία. . . — ό γέρων άπέλυσεν αυτόν. , 6 Αδελφός άπετάξατο τώ κόσμφ σύν τφ ίδίφ πατρί. . . — εάν
χαίρεται ύβριζόμενος. 1 δ Εϊπεν πάλιν ή ταπείνωσις πολλάκις καί χωρίς...
— ώς ό φαρισαϊος καί άπόλλυται.
κε (φφ. 150 - 153 ν ) Βίος καί πολιτεία τοϋ οσίου 'Ανδρόνικου καί
τής ανμβίου αύτοϋ 'Αθανασίας.— rHv τις 'Ανδρόνικος ονόματι έν 'Αντιό
χεια τή μεγάλη. . . (BHG 8 122).
κς- (φφ. 153 ν - 160) Χρήσεις αγίων πατέρων περί τών άχραντων
i
καί ζωοποιών μυστηρίων τοϋ Κυρίου ημών Ίησοϋ Χρίστου.
Τοΰ
άγιου Βασιλείου έκ τών ασκητικών : Έρώτ. Ποταπφ φόβφ ή ποία πλη
ροφορία ή ποία διαθέσει...
Άπόκρ. Τόν μέν φόβον διδάσκει ημάς δ από
στολος.. . (PG 31, 1196) (έπονται αποσπάσματα μέ τήν εξής σειράν):
2
Τοΰ αύτοΰ έκ τών ιδιοχείρων επιστολών προς Καισάρειαν πατρί. 8 Τοϋ
αύτοϋ έκ τοϋ ιδ' λόγου τών ένθρονίων περί κοινωνίας. 4 'Ισιδώρου Πηλουσιώτον έκ σκη επιστολής περί κοινωνίας. 5 Τοϋ αγίου Ευθυμίου περί κοι
νωνίας ( μετά δύο διηγήσεων : ) α' "Ελεγε δέ καί τοΰτο δτι πλειστάκις...
β
β' "Ελεγεν άββά Άπολλώς δτι εί δυνατόν παρασκευάζειν. . .
Τοΰ άγιου
Μαρκιανοϋ περί κοινωνίας. 7 Τοϋ άγιου Βασιλείου περί προσευχής. 8 'Ισι
δώρου τοΰ Πηλουσιώτου. 8 Μαξίμου περί διδασκαλίας καί ηγουμένων.
10
n
Έφραίμ.
Τοΰ άγιου Παύλου τοΰ αποστόλου. n Τοϋ Θεολόγου.
18
u
Έφραίμ.
Περί ενδύματος μοναχού. 1δ "Οτί ού δει διά τά ενταύθα
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1S

σνμβαίνοντα ύμΐν λυπηρά έπιζητεΐν τόν θάνατον.
Τοΰ Χρυσοστόμου καί
17
ούκ εστί, φησί, καί ενταύθα άνέσεως άπολαϋσαι καί έκεϊ.
Τοϋ αύτοϋ περί
,8
19
τών κεκοιμημένων.
Τοϋ αύτοΰ περί ψυχής καί ελεημοσύνης.
Έκ
20
τοΰ βίον τοΰ Ελεήμονος.
Ίσιδώρον τοΰ Πηλουσιώτου περί προορισμοΰ.
ν

κζ (φφ. 160-164 ) Βίος Εύλογίου τοΰ λατόμου.— Γέγονεν κατά τήν
3
Θηβαΐδα ό άββάς Δανιήλ... (BHG 618).
κη (φφ. 164 ν - 172) (Εύτυχιανοϋ) βίος καί μετάνοια καί άνάκλησις προς τον Κύριον γενομένη ύπό τίνος οικονόμου ονόματι Θεοφίλου
δια τής μεσιτείας τής αγίας Θεοτόκου.— Έγένετο κατά τόν καιρόν εκεί
νον πριν γενέσθαι. . . (BHG 3 1320 - 1321).
κθ (φ. 1 7 2 r v ) Διήγηαις αγίων καί μακαρίων πατέρων περί κατανύξεως καί σωτηρίας ψυχής.— "Ελεγεν τις τών πατέρων δτι ήν τις. ..
— τόν ποιήσαντα αυτόν υγιή. . . αμήν. (BHG 3 1445χ).
λ (φφ. 172 ν - 202) (Τάδε εστίν έν τή βίβλφ τοϋ άγιου) 'Αθανα
σίου επισκόπου 'Αλεξανδρείας περί πλείστων καί αναγκαίων ζητημά
των έν ταΐς άγίαις Γραφαϊς άπορουμένων καί παρά πασι Χριστιανοϊς
γινώακεσϋ-αι οφειλομένων, (φφ. 172 ν - 176 ν Πίναξ τίτλων άπό α'-ρλγ')
α' Περί τής αγίας καί ομοουσίου Τριάδος τοΰ αληθινού Θεοΰ ημών. ρλγ'
Πώς δφείλομεν πεϊσαι τους Έλληνας... ώς αυτοί πλανώμενοι νομίζουσιν (PG
28, 597 - 700). "Αρχ. άκέφ. άπό τών λέξεων : ό'τί δέ κτιστόν είσιν οΐ άγγε
λοι άκουσον τον αγίου Πνεύματος... (κεφ. δ' : PG 28, 601C). Τελ. κολ. διά
τών λέξεων : <5ίά άδοξίας δόξαν τοΰ παρά πάσιν δοξάζοντος. | Τό κείμενον
παρουσιάζει καί έτερον χάσμα μεταξύ τών φφ. 2 0 0 ν - 2 0 1 , δθεν φαίνεται οτι
εξέπεσαν φύλλα τινά.
λα (φφ. 202-204) Περί τοϋ Σχολαρίου.— Μαθητής, φησί, τούδε τοΰ
όσιου πατρός Νικολάου...— διά τούδε τοΰ σχήματος, ει και ανάξιος δ ταπει
νός δουλεΰσαι προθέμενος. (BHG 3 1360m, ένθα βμως ή διήγησις παραδίδε
ται κολοβή έν κώδικι μεταγενεστέρω. Πρβλ. επίσης Ε. F o l l i e r i - I .
D u j ö e ν, Una acolutia inedita per i martiri di Bulgaria dell'anno 813,
Byzantion 33, 1963, σελ. 90).
λβ (φφ. 204 - 209 v ) ("Ετεραι διηγήσεις) * Έν Αντιόχεια τή μεγάλη
της Συρίας διακονίαι είσίν...— πασί τοις αϊτοΰσιν (Th. N i s s e n , BZ 38,
1938, σελ. 367 - 3 6 8 . - B H G 3 1450p). 2 Ήν άνήρ τις Ιουδαίος έν Κωνσταντινουπόλει... —έδωκεν αϊνον τώ Θεφ (BHG 3 1076k). 3 Διηγήσατο
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μοι τίς ονόματι 'Ιωάννης τω γένει μελητινός (sic)...— οίκτιρμών έπιτύχωμεν
είς τους αιώνας τών αιώνων αμήν.
4
Περί Παλλαδίου.
Έθεασάμεθα τόν άββαν Παλλάδιον τόν ένάρετον...
— προς οϊκοδομήν καί ώφέλειαν τών έντυγχανόντων.
5
Περί τοϋ πάπα 'Απολιναρίου.
Ζΐί^^σατο ήμϊν τις περί τον έν
άγίοις πάπα Αλεξανδρείας...
— μεγάλως ώφεληθήναι τήν εαυτοϋ ψυχήν.
8
Αδελφός έμενεν έν κοινοβίφ ύποτασσόμενος καί ώφελεϊτο. . . Τελ. κολοβ.
διά τών λέξεων : καί λέγουσιν γόης εστί καί ή γοητεία αύτοϋ \.
Πλεΐσται τών ανωτέρω διηγήσεων εύρηνται έν ταΐς άκολούθοις έκδόσεσι
καί μελέταις :
PG 65, 72 - 440.
' Ι ω ά ν ν ο υ Μ ό σ χ ο υ , Λειμωνάριον : PG 87, 2851 - 3112.
Π α ύ λ ο υ Ε ύ ε ρ γ ε τ ι ν ο ΰ , Συναγωγή τών θεοφθόγγων ρημάτων καί
διδασκαλιών τών αγίων καί θεοφόρων πατέρων..., έ'κδοσις Γ', 'Αθήναι 1900.
F r . Ν a u, έν Revue de l'Orient Chrétien 12 (1907), σελ. 43 - 69,
171 -189, 393 - 413. 13 (1908), σελ. 47 - 66, 266 - 297. 14 (1909), σελ.
357 - 379. 17 (1912), σελ. 204 - 211, 294-301. 18 (1913), σελ. 137 -146.
W. Β ο u s s e t, Apophthegmata (Studien zur Geschichte des
ältesten Mönchtums), Τυβίγγη 1923.
C. G i a n n e l l i , Codices Vaticani Graeci (1485 -1683), Βατικαvòv 1950, σελ. 234 - 242 (cod. 1599), δπου αναγράφονται τά incipit ύπερεκατόν διηγήσεων.
BHG 3 696e, 1322η, 1441, 1442, 1442q, 1442r, 1444e, 1444u, 1448p,
1450h, 2080, 2120, 2327 κ.ά.π.
J. - C 1. G u y , Recherches sur la tradition grecque des Apophthe
gmata patrum (Subsidia Hagiographica 36), Βρυξέλλαι 1962.

ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 18
1. Ή έν τω παλαίω Καταλόγω αναγραφή τών κεφαλαίων τών έργων τοΰ
Μεγ. Βασιλείου δέν δίδει σαφή εικόνα τοϋ πραγματικού περιεχομένου τοϋ
κωδικός. Ούτω προσθετέα τά εξής κεφάλαια ίδιον τίτλον έχοντα, έστω καί
αν ενίοτε πρόκειται μόνον περί πίνακος περιεχομένων τοΰ επομένου έν τφ
κώδικι κειμένου.
α (φφ. 6 ν - 9) Είς τά υπόλοιπα τοΰ ιδ' ψαλμοϋ καί κατά τοκίζόντων
(PG 29, 264 - 280).
β (φφ. 28 - 2 9 ν ) £ίς μέρος τοΰ κη ψαλμοϋ ετέρα ερμηνεία : Άρχ. Προ
σκυνήσατε τω Κνρίφ έν αυλή. . . (PG 30, 72 - 81 ).
5
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γ (φφ. 177 - 177 ) Κεφάλαια τών κατά πλάτος δρων (=Πίναξ τών κε
φαλαίων : PG 31, 901 - 905).
ν
δ (φφ. 234 - 234 ) Τοϋ αύτοΰ περί εγκράτειας."Αρχ. Έγκράτειαν ηγού
μεθα δρίζεσθαι ού μόνον τήν τών... ( = β' μέρος τοΰ κεφ. ιθ' τών ασκητικών
διατάξεων : PG 31, 1389B-C).
ν
ε (φ. 234 ) Τοΰ αύτοϋ παραθετική άποταξαμένφ τω βίφ καί μονάσαντι
(Έπιστ. 2 3 : PG 32, 293-296.—Υ. C o u r t o n n e, Saint'Basile Lettres,
τόμ. A', Παρίσιοι 1957, σελ. 58 - 59).
ν
ν
ς- (φφ. 234 - 236 ) Τοΰ αύτοΰ κεφάλαια περί βαπτίσματος προτραπέντος είπεϊν πρώτον περί τοϋ μαθητενθήναι Χριστφ εϊπεν (PG 31, 1515 κέ. ).
ν
ζ (φφ. 237 - 245 ) Περί τοΰ άγίον βαπτίσματος καί τοϋ μή εν μολνσμφ προσέρχεσθαι τοις άγίοις μυστηρίοις. . . (PG 31, 1575 κέ. ).
2. Αί όμιλίαι είς την έξαήμερον εϊναι εννέα :
α (φφ. 271 - 274 ν ) Έν αρχή έποίησεν Ο θεός... (Όμιλία Α' : PG29,
4 - 28.— Sources Chrétiennes 26 (1949), σελ. 86 -136).
β (φφ. 274 ν - 279) Περί τοϋ δτι αόρατος ήν ήγή...
(Όμιλία Β' : PG
29, 28 - 52.— Sources Chrétiennes 26 (1949), σελ. 138 -186).
γ (φφ. 279 - 283 ν ) Περί τών πρώτων τής Γενέσεως (Όμιλία Γ' : PG
29, 52 - 77.— Sources Chrétiennes 26 (1949), σελ. 188 - 242).
δ (φφ. 283 ν - 286 ν ) Περί τής συναγωγής τών υδάτων (Όμιλία Δ' : PG
29, 77 - 93.— Sources Chrétiennes 26 (1949), σελ. 244 - 276).
ε (φφ. 286 ν -290 ν ) Περί βλαστήσεως (Όμιλία Ε' : PG 29, 93 -117.—
Sources Chrétiennes 26 (1949), σελ. 278-322).
ς- (φφ. 291 -296 ν ) Περί φωστήρων γενέσεως (Όμιλία Ç"' : PG 29,
117 - 1 4 8 . - Sources Chrétiennes 26 (1949), σελ. 324 - 388).
ζ (φφ. 296 ν - 299 ν ) Περί ερπετών (Όμιλία Ζ' : PG 29, 148 - 1 6 4 . Sources Chrétiennes 26 (1949), σελ. 390 - 426).
η (φφ. 299 ν - 304) Περί πτηνών καί ένυδρων (Όμιλία Η' : PG 29,
164 -188.—Sources Chrétiennes 26 (1949), σελ. 428 - 476).
θ (φφ. 304 - 308) Περί χερσαίων (Όμιλία Θ' : PG 29, 188 - 2 0 8 . Sources Chrétiennes 26 (1949), σελ. 478 - 522).
3. Ό κώδιξ κοσμείται διά μικρών καλλιτεχνικών έπιτίτλων καί αρχι
κών γραμμάτων.
ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 19
1. Κατά τήν άναγραφήν τών έπί μέρους κεφαλαίων δ Σακκελίων παρέλειψεν ώρισμένα κεφάλαια ή τμήματα κεφαλαίων ταΰτα εϊναι :
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α (σσ. 301 -308) Τοϋ έν άγίοις πατρός ημών Βασιλείου
άρχιεπισκόπον Καισαρείας Καππαδοκίας περί βαπτίσματος·
δτι δει πρώτον μαθητενθήναι τφ Κυρίω καί τότε καταξιωθήναι τοΰ άγιου βαπτίσματος (Λόγος Α'
κεφ. α' : P G 31, 1513 - 1525).
β (σσ. 308 - 332 ) Πώς βαπτίζεται τις τό έν τφ Εύαγγελίφ τοΰ Κυρίου
ημών 'Ιησού Χριστού βάπτισμα (Λόγος Α' κεφ. β' : P G 31, 1525 - 1572).
γ (σσ. 332 - 335) "Οτι δει τόν άναγεννηθέντα διά τοϋ άγιου
βαπτίσμα
τος τρέφεσθαι λοιπόν τή μεταλήψει τών θείων μυστηρίων (Λόγος Α' κεφ. γ ' :

P G 3 1 , 1573-1577).
δ (σσ. 335 - 336) Κεφάλαια τοϋ Β' Λόγου τεμνομένου είς κεφάλαια ιγ'
δμοϋ ις' μετά τοϋ πρώτου Λόγον ( = Π ί ν α ξ τών ιγ' κεφαλαίων τοΰ Β' Λόγου).
ε (σσ. 3 3 6 - 3 6 0 ) . Τό κείμενον τών ιγ' κεφαλαίων τοϋ Β' περί βαπτί
σματος Λόγου (PG 31, 1 5 8 0 - 1 6 2 8 ) .
ς- (σσ. 361 - 362) Τοΰ αύτοΰ διατάξεις προς τους έν κοινοβίφ καί κατά
μόνας άσκοΰντας ( = Π ί ν α ξ λε' διατάξεων : P G 31, 1317 -1320).
ζ (σσ. 418 - 421 ) Τοϋ αύτοΰ περί δογμάτων καί κηρυγμάτων
έγγρα
φων καί άγραφων ( = Ά π ό σ π α σ μ α έκ τής περί τοΰ αγίου Πνεύματος πρα
γματείας· κεφ. κζ' : P G 32, 188 - 1 9 3 . — J. Ρ i t r a, Juris eccles. graec.
hist, et mommi., τόμ. A', Ρώμη 1864, σελ. 609 - 612).
η (σσ. 421) Περί τοΰ αγίου Πνεύματος ( = 'Απόσπασμα έκ τής περί
τοΰ άγιου Πνεύματος πραγματείας· κεφ. κθ' : P G 32, 200B-C.— J. Ρ i t r a,
Ινθ' άνωτ., σελ. 612).
θ (σσ. 421 -4 2 7) Τοϋ αύτοϋ περί καταστάσεως, προς τόν άγιον Γρή
γορων τόν Θεολόγον (Έπιστ. 2 : P G 32, 224 - 233.— S t i g. Y. R u d h e r g, É t u d e s sur la tradition manuscrite de Saint Basile, Lund 1953,
σελ. 156 - 168.— Y. C o u r t o n n e , Ινθ' άνωτ., σελ. 5 - 13).
ι (σσ. 427 - 433) Τοϋ αύτοΰ κεφάλαια διάφορα. . . Ά ρ χ . Έκ τών βί
βλων ώσπερ ο'ι κοινού τίνος ιατρείου.. . ( R u d b e r g, έ'νθ' άνωτ., σελ. 123 ).
2. Έ ν αρχή τοΰ κωδικός συνεσταχώθησαν 4 φύλλα ( Α - Δ ) έκ παλαιού
προερχόμενα Εύαγγελισταρίου τοΰ η ' - θ' αίώνος διά μεγαλογραμμάτου γρα
φής γεγραμμένου, έν οΐς περιέχονται αί ακόλουθοι περικοπαί ποικιλλόμεναι
δι' έκφωνητικών σημείων διά κινναβάρεως :
(φ. Α ) Ά ρ χ . άπό τών λέξεων : (προσκυνά |σωσίν εν τή εορτή ( = π ε ρ ι κοπή έκ τοΰ κατά Ίωάννην Ευαγγελίου ιβ', 21, άναγινωσκομένη τή Τρίτη
τής ς' εβδομάδος: Εύαγγέλιον, έ'κδ. Ρώμης, 1880, σελ. 17). Άκολουθοΰν αί
περικοπαί αί άναγινωσκόμεναι τή Τετάρτη τής ς-' εβδομάδος ( = Ί ω ά ν . ιβ',
3 6 - 4 7 ) καί τή Πέμπτη τής 'Αναλήψεως (Λουκά κδ', 36 κέ. ).
(φ. Δ ν ) Τελευτ$ διά τών λέξεων : ...τή τρίτη ημέρα καί κηρυχθή\(ναι)
( = Λουκά κδ', 47 : Εύαγγέλιον, Ικδ. Ρώμης, 1880, σελ. 18).
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ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 20

1. Ό κώδιξ έγράφη έν έτει ,ς-ψΉΛ ^ · ε', μηνί όκτωβρ. κβ', δηλαδή άπό
Χρίστου γεννήσεως 1081 καί ουχί 1082.
2. Ό χαρακτηρισμός τοΰ κωδικός ώς περιέχοντος Τα 'Ασκητικά τοϋ
θείου Πατρός δέν επιτρέπει τήν γνώσιν τών έπί μέρους κειμένων, δι' δ κρί
νεται σκόπιμος ή απαρίθμησες των.
ν
α (φφ. 1 - 2 ) Τοϋ έν άγίοις πατρός ημών Βασιλείου αρχιεπισκόπου Και
σαρείας Καππαδοκίας ύποτύπωσις ασκητικής πολιτείας (=Πρόλογος 6 : PG
31, 1509 -1513.— J. G r i b o m o n t , Histoire du texte des Ascétiques
de S. Basile (Bibliothèque du Muséon 32), Louvain 1953, σελ. 279 - 282*
νέα έ'κδοσις).
β (φφ. 2 - 1 5 ) Τον αύτοΰ προοίμιον ( = Α' προοίμιον είς τά 'Ηθικά ή
περί κρίσεως τοΰ Θεοΰ = Πρόλογος 7 : PG 31, 653 - 676).
γ (φφ. 15 - 22 ν ) Τοϋ αύτοϋ περί πίστεως ( = Β' προοίμιον είς τά 'Ηθι
κά = Πρόλογος 8 : PG 31, 676 - 692).
δ (φφ. 22 ν - 27) 7ο« αύτοϋ πρόλογος {τών όρων sup. lin.) ασκητικός
( = Πρόλογος 5 : 31, 881 - 888).
ε (φφ. 27 - 28 ν ) Κεφάλαια τών κατά πλάτος δρων ( = Πίναξ τών κεφα
λαίων : PG 31, 901 - 905).
ς (φφ. 2 8 ν - 34 ν ) Πρόλογος έτερος ασκητικών διατάξεων τών κατά πλά
τος εκτεθέντων παρ' αύτοϋ κεφαλαίων ( = Πρόλογος 3 καί 4 : PG 31, 1080
κέ. καί 889-901).
ζ (φφ. 34V - 104 ν ) Ασκητικοί διατάξεις (ve' κεφάλαια : PG 31, 905 1052).
η (φφ. 1 0 4 ν - 118) Πίναξ τών κατ' έπιτομήν κεφαλαίων (PG 31, 1052 1077).
θ (φφ. 119 ν -217) 'Αρχή τών κατ' έπιτομήν ασκητικών κεφαλαίων (PG
31, 1080 -1305).
ι (φφ. 217 - 218) Πίναξ τών κεφαλαίων περί βαπτίσματος (Κεφάλαια
α' - κβ', έξ ών τά επτά τελευταία δέν ανήκουν εις τόν περί βαπτίσματος Λό
γον, άλλ' είναι οί τίτλοι τών επομένων έν τω κώδικι έργων τοΰ αύτοΰ συγ
γραφέως).
ια (φφ. 218 - 252 ν ) 7ου αύτοϋ περί βαπτίσματος (Κεφάλαια ιε', ελλεί
πει τό β' κεφάλαιον τοϋ Α' περί βαπτίσματος Λόγου : PG 31, 1513 - 1625.—
R u d b e r g, Ινθ' άνωτ., σελ. 130).
ιβ (φφ. 252 ν - 256 ν ) Καί δσα έπιτίμια τοις άμαρτάνονσιν (ξ' έπιτίμια :
PG 31, 1305 - 1 3 1 3 . - R u d b e r g, IW άνωτ., σελ. 130).
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ιγ (φφ. 2 5 6 ν - 2 5 7 ν ) Τοϋ αύτοΰ είς άδελφάς (κα' έπιτίμια, έξ ών τό εν
διαγεγραμμένον : P G 31, 1313 - 1316.— R u d b e r g, Ινθ' άνωτ., σελ. 130).
ιδ (φφ. 2 5 7 ν - 2 6 1 ν ) Έπιτίμια έτερα τοϋ άγιου Βασιλείου
έπίτώνπαραπιπτόντων έξ οικείας ραθυμίας καί άμελ,είας (Ρ i t r a, Analecta Sacra, τόμ.
Ε', σελ. 110 κέ.— R u d b e r g, Ινθ' άνωτ., σελ. 130).
ιε (φφ. 2 6 1 ν - 266) Επιστολή
προς κανονικήν ( = Δύο έπιστολαί' αί
ύπ' αριθ. 173 καί 22 : P G 32, 648 - 649.— R u d b e r g, Ινθ' άνωτ., σελ.
205 - 207 (νέα εκδοσις).— Y. C ο u r t ο η η e, S. Basile Lettres, τόμ. Β',
σελ. 1 0 8 - 1 0 9 : Προς Θεοδώραν κανονικήν).
ις- (φφ. 266 - 267 ) Τοΰ αύτοϋ παραθετική άποταξαμένφ τώ βίφ καί
μονάσαντι
( = 'Επιστολή 23 : P G 32, 293 - 296.— Υ. C o u r t o n n e ,
Ινθ' άνωτ., τόμ. Α', σελ. 58 - 59).
ιζ (φφ. 267 - 269) Ζ7ερί τοϋ πώς δει κοσμεϊσθαι τόν μοναχόν (PG 31,
648 - 652.—Byzantinoslavica 10 (1949), σελ. 13 - 1 4 ) .
ιη (φφ. 2 6 9 r " v ) Τοΰ αύτοϋ περί εγκράτειας ( = Τό β' μέρος τοΰ ιθ'
κεφαλαίου τών ασκητικών διατάξεων : P G 31, 1389B-C).
ιθ (φφ. 2 6 9 ν - 276) Περί τοΰ δεΐν τήν προσευχήν προτιθέναι πάντων
( = Κεφάλαιον α' τών ασκητικών διατάξεων : P G 31, 1325 - 1337).
κ (φφ. 276 - 2 8 7 ν ) Τοϋ αύτοϋ λόγος ασκητικός και παραίνεσις περί άποταγής βίου καί τελειώσεως πνευματικής (PG 31, 625 - 648).
κα (φφ. 288 - 299) Πίναξ τών κεφαλαίων έν ω είσίν ασκητικοί διατά
ξεις προς τε τους έν κοινοβίοις καί κατά μόνας ασκούμενους (PG 31, 1316 1320* έν τώ πίνακι υπάρχουν καί τίνες τίτλοι τών επομένων έν τώ κώδικι
Ιργων τοΰ αύτοΰ συγγρφέως).
κβ (φφ. 289 - 322 ) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Βασιλείου
άρχιεπισκόπον
Καισαρείας Καππαδοκίας
άσκητικαί διατάξεις προς τε τους έν κοινοβίοις. . .
ασκούμενους ( = Ά σ κ η τ ι κ α ί διατάξεις τύπου Ο : P G 31,1321 -1428.— R u db e r g , Ινθ' άνωτ., σελ. 130).
κγ (φφ. 332 - 3 3 7 ν ) Επιστολή τοϋ άγιου Βασιλείου εις τόν μέγαν Γρή
γορων τόν Θεολόγον περί ασκήσεως ('Επιστολή 2 : P G 32, 224 - 233.— Υ.
C o u r t o n n e , Ινθ' άνωτ., τόμ. Α', σελ. 5 - 1 3 ) .
κδ (φφ. 3 3 7 ν - 343) Τον αύτοΰ προς Χίλωνα τόν ϊδιον μαθητήν ('Επι
στολή 42 : P G 3 2 , 3 4 8 - 3 6 0 . — Υ. C o u r t o n n e , Ινθ' άνωτ., σελ. 9 9 - 1 0 8 ) .
κε (φφ. 343 - 3 4 5 ν ) Προς Άμφιλόχιον παρά Ήρακλείδονς (sic) ('Επι
στολή 150 : P G 32, 601 - 605.— Υ. C o u r t o n n e , Ινθ' άνωτ., τόμ. Β',
σελ. 71 - 75).
κς- (φφ. 3 4 5 ν - 3 4 7 ν ) Είς μονάζοντα έκπεσόντα ('Επιστολή 45 : P G 32,
365 - 369.— Υ. C o u r t o n n e , Ινθ' άνωτ., τόμ. Ά , σελ. 112 - 1 1 5 ) .
κζ (φφ. 3 4 7 ν - 3 5 3 ν ) Ζ7ρός παρθένον έκπεσοΰσαν (Επιστολή 46 : P G
32, 369 - 3 8 1 . - Y. C ο u r t ο n n e, Ινθ' άνωτ., σελ. 115 - 1 2 5 ) .
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κη (φφ. 353 - 354) Προς Ούρβανίκιον μονάζοντα ('Επιστολή 262 :
PG 32, 973 - 976).
ν
κθ (φφ. 354 - 355 ) Προς τόν αυτόν περί εγκράτειας (Επιστολή 366 :
PG 32, 1109 -1112).
λ (φφ. 355 - 356) Προς τους ύπ' αυτόν επισκόπους τοϋ μή χειροτονεΐν έν
δώροις (Επιστολή 53 : PG 32, 396 - 400.— Y. C ο u r t ο n n e, Ινθ' άνωτ.,
σελ. 137 - 139).
r ν
λα (φ. 3 5 6 " ) Τοΰ αύτοΰ επιστολή προς Γρήγορων πρεσβύτερον ('Επι
στολή 5 5 : P G 3 2 , 4 0 1 - 4 0 4 . - Y . C o u r t o n n e , Ινθ'άνωτ., σελ. 141 -142).
λβ (φ. 3 5 7 Γ " ν ) Γνωμικά τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Γρηγορίου τοϋ Θεο
λόγου : "Αρχ. Ό δέ τών ενταύθα κακών άπαλλαγήν έχων... Τελ. ...τό άκρον
τών εφετών καί προς δ τείνει πασά σπουδαίου κίνησις.
λγ (φφ. 357 ν - 360 ν ) Έκ τοΰ "Ηρωνος : "Αρχ. Όρων δέ τόν μέν έρημικόν βίον ιδιάζοντα... Τελ. . . .δ φιλεϊ συμβαίνειν έν τοις τοιούτοις, τά μέν
πόρρωθεν άνιστάμενα καί κατά μικρόν κορυφούμενα.
3. Ό κώδιξ κοσμείται διά καλλιτεχνικών έπιτίτλων καί αρχικών γραμ
μάτων δι' ερυθράς μελάνης φιλοτεχνηθέντων.

ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 21

1. 'Εν αρχή τοΰ κωδικός (φ. 2 Γ " ν ) εύρηται Πίναξ ακριβής τής παρούσης
πυκτίδος περιέχων μγ' τίτλους. Έ κ τούτων δέν αναγράφονται έν το) παλαιό)
Καταλόγω : α) ό Δ' λόγος Είς μέρος τοϋ ιδ' ψαλμού καί κατά τοκιζόντων
(φφ. 3 1 ν - 4 0 ) . β) ό Ç" λόγος Είς τόν κη ψαλμόν ετέρα ερμηνεία (φφ.
5 4 ν - 6 0 ) . (Πρβλ. άνωτ. κωδ. 18, α καί β).
2. Ό κώδιξ κοσμείται δι' έπιτίτλων καί αρχικών γραμμάτων έγχρω
μων καλλιτεχνικών. Έν φ. 1 ν έπί της περγαμηνής έπικεκόλληται εΐκών τοΰ
Μ. Βασιλείου όμοια προς τάς τών ευαγγελιστών έζωγραφημένη έπί χάρτου
(0,260x0,170). Ό άγιος καθήμενος έπί θρόνου έχει προ αύτοΰ άναλόγιον καί
ύποπόδιον. Διά τής αριστεράς χειρός κρατεί βιβλίον ένώ διά τής δεξιάς φαί
νεται νά γράφη. Φέρει ποδήρη χιτώνα χρώματος βυσσινί μετά πτυχώσεων,
καί ίμάτιον έλαιόχρουν. Τών επίπλων τό χρώμα είναι καστανόχρουν άνοικτόν.

ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 22
1. Καί τά έν τφ παρόντι κώδικι περιεχόμενα άνεγράφησαν ελλιπώς ύπό
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τοΰ Σακκελίωνος. Ούτω δέον δπως προστεθούν οί ακόλουθοι τίτλοι ομιλιών
τοΰ Μ. Βασιλείου.
ν
ν
α ( φφ. 2 2 - 28 ) Είς μέρος τοΰ ιδ' ψαλμοϋ καί κατά τοκιζόντων (PG
29, 264-280).
ν
β (φφ. 39 - 42 ) Είς τόν κη' ψαλμόν είς τό προσκυνήσατε τφ Κνρίφ

έν αυλή άγιο: αύτοϋ(ΈΌ 29, 288 - 305. 30, 72 - 81).
ν

γ ( φ φ / ΐ 1 1 -115) Είς τόν νθ' ψαλμόν (PG 29, 460 - 469).
ν
δ (φφ. 120 -124^) Είς τόν ριδ' ψαλμόν (PG 29, 484 - 495).
ν
ν
ε (φφ. 124 - 128 ) Είς τόν ριε ψαλμόν (όμιλία διακοπτόμενη είς τάς
λέξεις : οϊκου Κυρίου έν μέσφ σου 'Ιερουσαλήμ τόπος δέ | (PG 30, 104 H3C).
2. Ό κώδιξ κοσμείται δι' εγχρώμων καλλιτεχνικών έπιτίτλων έν αρχή
εκάστου λόγου.

ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 23

1. Εις τους αναγραφόμενους τίτλους έν τω παλαίω Καταλόγω προσθετέα ή όμιλία Είς τα λειπόμενα τοΰ ιδ' ψαλμοϋ καί κατά τοκιζόντων (φφ.
2 7 ν - 28). (Πρβλ. άνωτ. κώδ. 18, α).
2. Σημειωτέον επίσης δτι ή όμιλία Είς τό ρητόν τοΰ κατά Λουκαν Ευαγ
γελίου (φφ. 94 - 100 ν ) παρεμβάλλεται έν τω κώδικι μεταξύ τών ομιλιών
είς τους με' καί μη' ψαλμούς καί δέν έπεται τών ομιλιών είς τους ψαλμούς
έν γένει, ώς φαίνεται παρά Σακκελίωνι.
3. Ό κώδιξ κοσμείται διά καλλιτεχνικών έπιτίτλων καί αρχικών γραμ
μάτων.

ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 24

1. Έ ν τφ παλαίω Καταλόγω παρελείφθησαν οί εξής τίτλοι :
α (φ. 1 ) Πίναξ σύν Θεφ τήσδε τής βίβλου.
β (φφ. 24 - 30 ν ) (Όμιλία Δ') Είς τά λειπόμενα τοΰ ιδ' ψαλμοϋ καί κατά
τοκιζόντων (Πρβλ. άνωτ. κώδ. 18, α).
γ Μεταξύ τών φύλλων 270 - 271 εξέπεσαν φύλλα τινά έν οίς περιείχοντο
ή ύπ' αριθ. ΛΘ' όμιλία Είς τό δτι ακατάληπτος έστιν ό Θεός καί ή ύπ' αριθ.
Μ' Είς παρθένο» σφαλεϊσαν, ής τίνος μικρόν περιεσώθη τμήμα.
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2. Ό κώδιξ κοσμείται δι' αριστουργηματικών πρωτογραμμάτων καί
καλλιτεχνικών έπιτίτλων.
3. Έ ν φ. 3 0 ν εντός τοΰ άρχικοΰ Ο τής ύπ' αριθ. Ε' ομιλίας Είς τόν κη
ψαλμόν ο μικρογράφος ενέγραψε τό ονομά του. Ούτος ονομάζεται 'Αρσένιος
καί εϊναι άγνωστος άλλοθεν έξ δσων γνωρίζω.

ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 27
1. Έ ν αρχή τοΰ κωδικός (φ. 1) υπάρχει Πίναξ σύν Θεφ τών έμφερομένων έν τήδε τή βίβλφ, έν δέ φ. 1 ν γράφεται δτι Όμοϋ πασαι ai δμιλίαι σύν
τή έξαημέρφ είσίν νθ'. Είς ταύτας δέν συμπεριλαμβάνονται αί δύο όμιλίαι τοΰ
Γρηγορίου Νύσσης (φφ. 85 - 1 0 4 ν ) .
2. Κατά τήν άναγραφήν τών περιεχομένων παρελείφθη ή όμιλία Εις μέ
ρος τοΰ ιδ' ψαλμοϋ καί κατά τοκιζόντων (φφ. 144 ν - 155) (Πρβλ. άνωτ., κώδ.
18, α ) .
3. Ή σειρά τών ομιλιών εις τους ψαλμούς δέν είναι συνεχής, ώς άφίνει
νά έννοηθή ό Σακκελίων, άλλ' εντελώς διάφορος. Ούτω μετά τους δύο λό
γους τοΰ Γρηγορίου Νύσσης υπάρχει ή όμιλία Είς τόν α ψαλμόν (φφ. 105 1 1 2 ν ) , μεθ'ήν ακολουθούν τρεις όμιλίαι, αί ύπ' αριθ. ιγ' - ιε' παρά Σακκελίωνι,
είτα παρεμβάλλονται δύο όμιλίαι είς ψαλμούς, ή Είς τόν ιδ' ψαλμόν καί ή
ανωτέρω δηλωθείσα Είς μέρος τον ιδ' ψαλμοϋ καί κατά τοκιζόντων, μεθ' άς
ακολουθούν αί ύπ' αριθ. ΐς·' - λζ' παρά Σακκελίωνι, είτα έκ νέου παρεμβάλ
λονται αί υπόλοιποι όμιλίαι είς τους ψαλμούς ζ', κη', κθ', λβ', λγ', λζ', μδ',
με', μη', νθ', ξα', ριδ' καί ριε' καί τέλος ακολουθούν αί άλλαι όμιλίαι.
4. Τέλος ε'ιρήσθω δτι τά φύλλα τοΰ κωδικός έκ λάθους γενομένου κατά
τήν άρίθμησιν αύτοΰ (άπό τοϋ φ. 189 ήριθμήθη 200 αντί 190) αναφέρεται
δτι είναι 445 ένώ κατ' άλήθειαν εϊναι 436.
5. Ό κώδιξ κοσμείται δι' αριστουργηματικών πολύχρωμων έπιτίτλων.

ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 28
1. Έ κ τής μελέτης τών ενδείξεων τών πρώτων φύλλων τοΰ κωδικός
διαπιστούται οτι τά φφ. 1 - 12 εϊναι τά εναπομείναντα έκ τών έκπεσόντων
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τεσσάρων πρώτων τετραδίων αύτοΰ. Τά έν λόγω τετράδια περιείχον τάς
τρεις πρώτας ομιλίας τοΰ Μεγ. Βασιλείου είς τους ψαλμούς α', ζ' καί ιδ'.
2. Ό κώδιξ άρχεται ακέφαλος άπό τών λέξεων : (. . .καί
καταπατήσαι
είς γήν) \ τήν ζωήν μου τοϋ μέν δικαίου ή ψυχή χωριζόμενη τής προς τό σώμα
συμπαθείας τήν ζωήν έχει κεκρυμμένην. . . ( = Όμιλία Είς τόν ζ' ψαλμόν :
P G 2 9 , 253D).
3. Παρέλειψεν επίσης ό Σακκελίων νά μνημόνευση τάς ομιλίας : α (φφ.
1 0 - 1 4 ) Εις τά λειπόμενα τοΰ ιδ' ψαλμοϋ καί κατά τοκιζόντων (Πρβλ. άνωτ.
κώδ. 18, α) καί β (φφ. 2 3 ν - 2 6 ν ) Εις τά λειπόμενα τοΰ κη' ψαλμοϋ (Πρβλ.
άνωτ. κώδ. 18, β).
4. Είς τήν άριστεράν φαν τοΰ φ. 8 5 ν χειρ μεταγενέστερα (ιε' - ις' αιώ
νος) Ιγραψε τά ακόλουθα δημώδη άσματα, άτινα παρουσιάζουν στοιχειώδη
ομοιοκαταληξίαν και προδίδουν Κρητικόν ή Κυπριακόν ιδίωμα :
f νύκτας ημέρας άν(θρωπ)ε αν | περπατής καί τρέχης |
καί καβαλλάρης καί πε|£ός τόν κόσμον αν έντρέχεις \
τήν καλωνήν τήν άμετρον \ τοϋ κόσμου αν τήν έχεις, \
ώραν στιγμήν έχάσεσ τ(η)ν \ καί τύπο(τε) ούκ έχεις f
f μήνασεφανή (sic) άν(θρωπ)ε è θάνατος \ παντέχει.
ή μεριμνά καθεαυ\τόν ή μέτρον χρόνων έχει |
πίστευε άληθέβω σε έκεί\νος πάντα τρέχει.
κ(αί) όσάν | τόν εϋρει είς τό καλόν χαίράν εκείνος έχει
f σύν ώ πουλήν που κοι\λαδής, καί λέγης πάντα] δίκαιον
ώ (;) τίναν καί \ άλλον ήκουσες καί λέ\γειτο τό δίκαιον.
οί μεγι\στάνοι οι άρχοντες \ έφήκαντο τό δίκαιον. \
καί έσύ άπαπέσω | απτό κλουβήν στρήγκίζεις
πάντα δί\καιον.
( Έ κ τούτων τά δύο πρώτα τετράστιχα προέρχονται έκ παραινετικού αλφα
βήτου. Πρβλ. Φ. Μ π ο υ μ π ο υ λ ί δ ο υ , Δημώδεις μεταβυζαντινοί άλφάβητοι, Ε Ε Β Σ 25 (1955), σελ. 298 καί Έ . Κ α κ ο υ λ ί δ η , Νεοελληνικά θρη
σκευτικά αλφάβητα, Θεσσαλονίκη 1964, σελ. 98).

ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 29
1. Έ ν φ. l r '

v

περιλαμβάνεται πίναξ περιεχομένων.

74

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δ. ΚΟΜΙΝΗ

2. Ή σειρά τών ομιλιών δέν εϊναι οία παρά Σακκελίωνι. Έν αρχή μέν
υπάρχει ή όμιλία είς τόν α' ψαλμόν, εϊτα δμως παρεμβάλλονται αί ύπ' αριθ.
β' - κε' παρά Σακκελίωνι, κατόπιν ακολουθούν αί όμιλίαι είς τους υπολοί
πους ψαλμούς ζ', ιδ', κη', κθ', λβ', λγ', λζ', μδ', με', μη', νθ', ξα', ριδ'
καί ριε' καί τέλος άκολουθοΰν τά λοιπά κείμενα ύπ' αριθ. κς·' - λβ'.
3. Ό κώδιξ κοσμείται διά πολλών πολύχρωμων αριστουργηματικών
έπιτίτλων καί άνθρωπομόρφων, ζωομόρφων, φυτοσχήμων κλπ. αρχικών γραμ
μάτων. Είς τό έν αρχή έπίτιτλον (φ. 2) εντός κύκλων έφιλοτεχνήθησαν αί
εικόνες τοΰ Ίησοΰ, τής Θεοτόκου καί αγγέλων τό δέ άρχικόν γράμμα τοΰ
αύτοΰ φύλλου παριστάνον Η άπετελέσθη ύπό τών μορφών τών άγ. Κωνσταν
τίνου καί Ελένης εκατέρωθεν τοΰ τιμίου Σταυροΰ ισταμένων.

ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 30

1. Έν αρχή τοΰ κωδικός (φφ. β-γ) αναγράφεται : Ένταΰθ' ακριβής
τήσδε τής βίβλον πίναξ ( = Πίναξ περιεχομένων μετά τών incipit τών κει
μένων ).
2. Ό Σακκελίων περιγράφων τόν παρόντα κώδικα λέγει έν άλλοις δτι
περιέχει καί 'Ομιλίας ΙΖ' είς τους ψαλμούς χωρίς νά προσδιορίζη τους ψαλ
μούς. Τά κείμενα ταΰτα έ'χουν ώς εξής :
α (φφ. 2 ν - 6 ν ) Ä Τοϋ έν άγίοις πατρός ημών Βασιλείου άρχιεπιακόπον Καισαρείας Καππαδοκίας όμιλία είς τόν α ψαλμόν (PG 29, 209 - 228).
β (φφ. 6 ν - 16 ν ) Β' Τοϋ έν άγίοις πατρός ημών Βασιλείον αρχιεπισκό
που Καισαρείας Καππαδοκίας όμιλία είς τόν ζ' ψαλμόν (PG 29, 228 -249).
γ (φφ. 16 ν - 22) Γ Τοϋ αύτοϋ εις τόν ιδ' ψαλμόν (PG 29, 249 - 264).
δ (φφ. 2 2 - 2 8 ) Δ' Τοϋ αύτοϋ εις τά λειπόμενα τοΰ αύτοΰ ψαλμοϋ καί
κατά τοκιζόντων (PG 29, 264 - 280).
ε (φφ. 28 - 3 7 ν ) Ε' Τοϋ αύτοϋ είς τόν είκοστόν δγδοον ψαλμόν (PG
29, 280 - 305).
ς (φφ. 37 ν - 41 ) Τ' Τοϋ αύτοϋ είς τόν αυτόν ψαλμόν (PG 30, 72 - 81 ).
ζ (φφ. 4 1 ν - 47 ν ) Ζ' Είς τόν κθ' ψαλμόν (PG 29, 305 - 324).
η (φφ. 4 7 ν - 57 ν ) Η' Τοϋ αύτοϋ είς τόν λβ' ψαλμόν (PG 29, 324 - 349).
θ (φφ. 57 ν - 71 ν ) & Τοϋ αύτοΰ είς τόν λγ' ψαλμόν (PG 29, 349 - 388).
ι (φφ. 7 2 - 8 0 ) /' Είς τόν λζ' ψαλμόν (PG 30, 81 -104).
ια (φφ. 80 - 91 ) ΙΑ' Τοϋ αύτοϋ είς τόν τεσσαρακοστόν τέταρτον ψαλ
μόν (PG 29, 388 - 416).
ιβ (φφ. 9 1 - 9 7 ) ΙΒ' Είς τόν με' ψαλμόν (PG 29, 416 - 432).
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(φφ. 97 - 108) ΙΓ Είς τόν μη ψαλμόν (PG 29, 432 - 460).
ν
(φφ. Î08 - 111 ) ΙΔ' Είς τόν νθ' ψαλμόν (PG 29 460 - 469).
ν
(φφ. 111 -117) ΙΕ' Εις τόν ξα' ψαλμόν (PG 29, 469 - 484).
ν
(φφ. 117 - 121 ) IT' Είς τόν ριδ' ψαλμόν(Ρα 29, 484 - 493).
ν
(φφ. 121 - 126) ΙΖ' Είς τόν ριε ψαλμόν (PG 30, 104 - 116).
ν

3. Έν τέλει τοΰ κωδικός (φ. 310 ) έγράφη κατ' επανάληψιν διά διαφό
ρων χειρών τό γνωστόν κτητορικον επίγραμμα :
Ή βίβλος αυτή τής Μονής τοϋ Προδρόμου
τής κειμένης έγγιστα τής Άετίου,
αρχαϊκή δέ τή Μονή κλήσις Πέτρα.
(Πρβλ. Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Πατμ. Βιβλ., σελ. 15 - 16 καί R. J a n i η,
La géographie ecclésiastique de l'empire byzantin, τόμ. Γ', Les églises
et les monastères, Παρίσιοι 1953, σελ. 441 - 442, ένθα καί μνεία άλλων
χειρογράφων φερόντων τό αυτό επίγραμμα καί ή σχετική βιβλιογραφία).
Κατά τό ανωτέρω επίγραμμα έγράφη ακολούθως (φ. 311) καί τό εξής τρίστιχον είς βυζαντινόν δωδεκασύλλαβον επίσης :
Νϋν δέ τυγχάνει τής Μονής τής έν Πάτμω
αρχαϊκή δέ κλήσις τής Μονής 'Ιωάννου
δς καί τής βροντής γόνος κέκληται ούτος (sic).
4. Ό κώδιξ κοσμείται διά πολλών καλλιτεχνικών έπιτίτλων καί καλώς
φιλοτεχνηθέντων αρχικών γραμμάτων.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΜΙΝΗΣ

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΝΙΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΙ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΤΗΣ EN IÏATMQ ΜΟΝΗΣ
Είς τήν εκδοσιν τών εγγράφων τής Ι Ι ά τ μ ο υ ύπό τών F . Miklosich

καί

1. Müller περιλαμβάνονται τρία Ι γ γ ρ α φ α τ ά όποια φέρονται απολυθέντα ύπό
τίνος Κανιήλ

'. Τ ά Ι γ γ ρ α φ α τ α ΰ τ α σώζονται είς τό Ά ρ χ ε ΐ ο ν τής Ι ε ρ ά ς Μο

νής 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου, προσεκτική δέ μελέτη άπέδειξεν δτι καί τ ά τρία
φέρουν τήν ύπογραφήν τοΰ επί τον
Ή

κανικλείον.

νέα άνάγνωσις τής υπογραφής προσδίδει είς τό περιεχόμενον

τών

έγγραφων ίδιαιτέραν σημασίαν : σημασίαν ίστορικήν, διότι è έκδοτης τούτων
δέν εϊναι è οιοσδήποτε άγνωστος φέρων τό, άνύπαρκτον άλλωστε, βνομα Κανιήλ,
άλλ' ό άξιωματοΰχος ό έπί

τον

κανικλείον

2

'

σημασίαν διπλωματικήν, διότι

τά τρία ύπό έξέτασιν Ι γ γ ρ α φ α εϊναι, κ α θ ' δσον τουλάχιστον γνωρίζομεν,
μόνα Ι γ γ ρ α φ α τοΰ έπί τοϋ κανικλείον

τά

8

τ ά όποια έσώθησαν μέχρις ημών .

Τ ά Ι γ γ ρ α φ α σώζονται έν π ρ ω τ ο τ ύ π φ : καί τ ά τρία φέρουν τήν ίδιόχειρον ύπογραφήν τοΰ επί τοϋ κανικλείον,

ή οποία εϊναι καί είς τ ά τρία απολύτως

4

όμοία . Τ ά Ι γ γ ρ α φ α τ α ΰ τ α εϊναι τ ά ακόλουθα :
1.— Γράμμα

τοΰ έπί τοϋ κανικλείον

προς τόν επικρατούντα

τό

κομμέρκων

6

τής Ά ν α ί α ς Γεώργιον Χαλούφην . Τό Ιγγραφον έχει γ ρ α φ ή έπί χάρτου βαμβυκίνου, διαστ. 0,190( - 0 , 1 8 5 ) Χ 0 , 2 9 7 ( -0,306), διά μελάνης χ ρ ώ μ α τ ο ς
θέος κάστανου. Διά τοΰ γ ρ ά μ μ α τ ο ς τούτου ό επί τοΰ κανικλείον

βα-

αναφέρει είς

1. MM, τόμ. <Γ, σελ. 233 - 235, άρ. 97 (α' καί β') καί άρ. 98.
2. Περί τοϋ επί τον κανικλείου βλ. τήν βασικήν μελέτην του F r . D Ö 1 g e r,
έν Byzantinische Diplomatili, Ettal 1956, σελ. 50 - 65, οπού μελετάται 6 θεσμός, ανα
φέρονται δέ δλοι οί έκ τών φιλολογικών καί διπλωματικών πηγών γνωστοί αξιωματούχοι
επί τον κανικλείον. Πρβλ. καί B u r y , Adm. System, σελ. 117, 138, 149,21.
3. Είναι αληθές δτι διεσώθη σημαντικός αριθμός έγγραφων, τα όποια έπικυροΰνται ύπό τοϋ έπί τοϋ κανικλείον (βλ. ενδεικτικώς MM, τόμ. Ç", σελ. 113, 121, Actes
de Lavra, σελ. 107, Actes de Chilandar, σελ. 59), άλλ' ουδέν έγγραφον άπολυθέν ύπο
τοΰ αξιωματούχου τούτου ήτο μέχρι τοϋδε γνωστόν.
4. Πρβλ. φωτογρ. άρ. 1 καί 2.
5. Ό Γεώργιος Χαλούφης δέν είναι ίίλλοθεν γνωστός. Ώ ς ρητώς μαρτυρεϊται
ύπο τοϋ παρόντος έγγραφου, οδτος ήτο ό έπικρατών το κομμέρκιον τής Άναίας, δηλ. é
επιφορτισμένος τήν εϊσπραξιν τοϋ κομμερκίου είς τήν Άναίαν: πρβλ. ' Ε λ έ ν η ς Ά ν τ ων ι ά δ ο υ - Μ π ι μ π ί κ ο υ , Recherches sur les Douanes à Byzance, Παρίσιοι 1963,
κυρίως σελ. 150 καί ύποσ. 2.
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τόν Γεώργιον Χαλούφην δτι ή Μονή τής Πάτμου Ιχει βασιλικά προστάγματα
προγενεστέρων αυτοκρατόρων καί δή καί πρόσταγμα τοΰ νϋν βασιλεύοντος
αύτοκράτορος παρέχον εις τά τέσσαρα 1 πλοΐα (σανδάλια) τής μονής φορολογικήν άπαλλαγήν (έξκονσσείαν) άπό τοΰ κομμερκίου καί τών άλλων φορολο
γικών υποχρεώσεων, οσάκις ταΰτα έρχονται δι' εμπορικούς λόγους είς τάς
παραιγιαλίονς χώρας. Διά τοΰτο οφείλει ό Γεώργιος Χαλούφης, οσάκις τά
έν λόγω πλοϊα προσεγγίζουν είς τήν περιοχήν τήν τελοΰσαν ύπό τήν δικαιοδοσίαν του, νά άφίνη αυτά ελεύθερα, άνευ τινός επεμβάσεως ή απαιτήσεως.
'Εν συνεχεία ό υπογράφων γνωστοποιεί προς τόν παραλήπτην δτι εϊναι έφορος
τής έν Πάτμω Μονής, δίδει δέ έντολήν είς αυτόν νά συμμορφωθή προς τά γραφόμενα καί, άφοΰ λάβη γνώσιν τοΰ παρόντος γράμματος, νά έπιστρέψη τοΰτο
είς τήν μονήν, είς άσφάλειαν αυτής. 'Ακολουθεί ό μην καί ή ίνδικτιών : μηνί
αύγούστφ, ίνδικτιώνος α', καί ή υπογραφή (δι' άλλης μελάνης καί χειρός) :
f Ό έπί τοϋ κανικλείον.
2.— Γράμμα τοΰ έπί τοΰ κανικλείον προς τόν Γουδέλλιον Καννάβην 2 .
Τό Ιγγραφον τοΰτο Ιχει γραφή κάτωθεν τοϋ πρώτου έγγραφου, έπί τοϋ αύτοΰ
χάρτου καί διά τής αυτής χειρός s . Ό έπί τοϋ κανικλείον γράψει προς τόν
Γουδέλλιον Καννάβην δτι δι' όρισμοΰ τοΰ νΰν βασιλεύοντος αύτοκράτορος
καί διά παλαιοτέρων έγγραφων ή έν Πάτμω Μονή κέκτηται πάροικους τινάς
είς την περιοχήν τών Φυγέλλων. Διά ταΰτα δίδει έντολήν είς τόν παραλήπτην
νά σεβασθή τά δικαιώματα τής μονής καί νά μή επιχείρηση είς τό έξης νά
έπιβαρύνη αυτήν καθ' οιονδήποτε τρόπον. 'Ακολουθεί δ μήν καί ή ίνδικτιών :
μηνί αύγούστφ, ίνδικτιώνος α', και ή υπογραφή (δι' άλλης μελάνης καί χει
ρός) : f Ό έπί τοΰ κανικλείου.
3.— Γράμμα

τοΰ έπί τοϋ κανικλείου

περί τίνος χωραφιού τής Μονής

τής Κεχιονισμένης. Το Ιγγραφον έχει γραφή έπί χάρτου βαμβυκίνου, διαστ.
0,190x0,300, διά μελάνης χρώματος βαθέος κάστανου. Ό επί τοϋ

κανικλείου

αναφέρει δτι ή Μονή τής Κεχιονισμένης κατείχε κατά πλήρη κυριότητα χωράφιον λεγόμενον τοΰ Βαρυκαλίγου 4 , προσκυρωθέν εις αυτήν παρά τοΰ Μονο
ί. Σημειωτέον Οτι είς τήν έκδοσιν τών M i k l o s i c h - M ü l l e r , τόμ. <Γ', σελ.
233, ή λέξις τέσσαρα παραλείπεται.
2. Ό Γουδέλλιος Κάνναβης δέν είναι γνωστός έξ αίλλων πηγών καί οΰτως άγνοοϋμεν τήν ιδιότητα καί το άξίωμά του. Ό επί τοϋ κανικλείον αποκαλεί αυτόν ο'ικεϊον τον
βασιλέως καί ήγαπημένον σνντροφον, έκ δέ τοΰ περιεχομένου τοϋ έγγραφου συνάγεται δτι
οδτος ήτο κρατικός υπάλληλος είς τήν περιοχήν τών Φυγέλλων, ίσως πράκτωρ ή άναγραφεύς (πρβλ. MM, τόμ. Τ', σελ. 234, στ. 1 : μή κατά τίνα εύρεσιλογίαν κατεπεμβαίντ)ς
τούτοις καί âdixjjç).
3. Βλ. φωτογρ. άρ. 1.
4. Το Ονομα άπαντα τό πρώτον εις πρατήριον Ιγγραφον τοϋ έ'τους 1213, εις το
όποιον σημειοϋται δτι οί Βαρυκαλιγαι έπώλησαν χωράφιον είς τήν περιοχήν τής Μιλήτου
(MM, τόμ. Τ , σελ. 164 - 5, άρ. 51). 'Εξ άλλου, είς Ιγγραφον τοϋ έτους 1246(;) ρητώς
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χυτρά *, ή κυριότης δε αυτής έπεκυρώθη κατά καιρούς δι' αυτοκρατορικών
εγγράφων καί δι' αποκαταστάσεων τών δουκευόντων είς τήν χώραν τών Παλα
τιών. 'Επειδή δέ οί μοναχοί τής Μονής τής Κεχιονισμένης έγνωστοποίησαν
προς τόν γράφοντα, δτι ό προσκαθήμενος είς τό Μελανούδιον Νεφοκράτης 2
επεχείρησε νά απόσπαση τό έν λόγφ χωράφιον, ό επί τοϋ κανικλείου προέβη
είς σχετικήν Ιρευναν, διά τής όποιας απεδείχθησαν τά δικαιώματα τής μονής.
Κατά ταΰτα οφείλει ό Νεφοκράτης νά σεβασθή τά δίκαια τής μονής καί νά
μή προξενήση είς αυτήν νέας οχλήσεις, άλλως θά τιμωρηθή διά βαρύτατης
ποινής. Είς άσφάλειαν εδόθη είς τήν μονήν τό παρόν γράμμα. 'Ακολουθεί
ό μήν καί ή ίνδικτιών : μηνί όκτωβρίφ,
ίνδικτιώνος β', καί ή υπογραφή :
ό δούλος τοΰ κραταιού καί αγίου ημών αύθέντου καί βασιλέως (δι' άλλης μελά
νης καί χειρός : ) f Ό έπί τοϋ κανικλείου.
Τά ανωτέρω τρία Ιγγραφα άφοροϋν άμεσώτατα εις τήν Μονήν 'Ιωάννου
τοΰ Θεολόγου.
Ούτω τό α' Ιγγραφον αναφέρεται είς τήν έξκουασείαν τών πλοίων τής
μονής. Περί τής έξκουσσείας τών πλοίων τής Μονής Πάτμου γνωρίζομεν τά
ακόλουθα : τό πρώτον ό ιδρυτής τής μονής 'Αλέξιος Α' ό Κομνηνός, διά χρυσοβούλλου τοΰ Ιτους 1088, παρεχώρησεν έξκουσσείαν ενός πλοίου χωρητικότητος 500 μοδίων 3 · ή έξκουσσεία αυτή άνενεώθη διά χρυσοβούλλου τοΰ Ίωάν-

άναφέρεται δτι ή υποστατική ατάσις.... τών δύο αύταδέλφων και Βαρυκαλίγων Μιχαήλ
και Λέοντος καί τών γυναικών αυτών και παίδων είχε προσκυρωθή είς τήν Μονήν της
Κεχιονισμένης (MM, τόμ. 5", σελ. 1 8 8 - 9 , άρ. 69).
1. Πρόκειται περί τοϋ μεγαλοδοξοτάτου Γεωργίου Μονοχυτρα (MM, τόμ. Τ',
σελ. 188), ό όποιος εις Ιγγραφα τοΰ Θεοδώρου Β' Λασκάρεως (αυτόθι, σελ. 195) καί
τοΰ Μιχαήλ Η' (αυτόθι, σελ. 200) καλείται οικείος τοϋ βασιλέως καί σεβαστός. Περί
τούτου γνωρίζομεν δτι άνήγειρεν έκ βάθρων τον ναον τής Θεομήτορος της Κεχιονισμένης καί προέβη εις βελτιώσεις διά τήν οίκησιν τών μοναχών (πρβλ. αυτόθι, σελ. 188 189 τοϋ έτους 1246 (;), σελ. 195-196 τοϋ έτους 1258, σελ. 200 τοϋ 1259, σελ. 232
τοΰ 1272).
2. Ό προσκαθήμενος Νεφοκράτης δέν είναι δλλοθεν γνωστός.
3. MM, τόμ. 5", σελ. 5 1 - 5 2 , άρ. 15. D ö 1 g e r, Regesten, άρ. 1150.—Περί
τής έπί τών πλοίων φορολογίας καί τής αντιστοίχου έξκουσσείας βλ. G e r m a i n e
R o u i l l a r d , Les taxes maritimes et commerciales d'après des Actes de Patmos
et de Lavra, έν Mélanges Charles Diehl, τόμ. A', Παρίσιοι 1930, σελ. 277 - 289. Πρβλ.
M. Γ ο ύ δ α, Ή καταμέτρησις τών εμπορικών πλοίων καί ή νηολόγησις και φορολο
γία αυτών κατά τους Βυζαντινούς χρόνους, Βυζαντίς 1 (1909), σελ. 35 - 47, δπου μελε
τώνται κυρίως τά σχετικά προς τήν καταμέτρησιν της χωρητικότητος τών πλοίων. Πρβλ.
καί P. L e m e r l e , Notes sur l'administration byzantine à la veille de la IVe
Croisade d'après deux documents inédits des Archives de Lavra, REB 19 (1961),
σελ. 269-270.
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νου Κομνηνοΰ τοΰ έτους 1119 *. Τω 1186 δ αυτοκράτωρ Ίσαάκιος "Αγγελος
παραχωρεί διά χρυσοβούλλου έξκουσσείαν τριών πλοίων χωρητικότητος 1500
μοδίων 2 , έπί τή βάσει δέ τοΰ χρυσοβούλλου τούτου τό σέκρετον τής θαλάσσης
παραδίδει τ φ 1195 είς τήν μονήν εν πλοϊον χωρητικότητος 1500 μοδίων είς
άντικατάστασιν τών καταστραφέντων τριών πλοιαρίων 'ίσης χωρητικότητος 3 .
Τ ω 1197 ό 'Αλέξιος Γ' ό "Αγγελος έπικυροϊ τάς προγενεστέρας δωρεάς καί
παραχωρεί είς τήν μονήν τό δικαίωμα τοΰ κατέχειν καί έτερον πλοϊον άπηλλαγμένον πάσης φορολογίας, χωρητικότητος 500 μοδίων, «έπέκεινα» τών
ήδη παραχωρηθέντων 1500 μοδίων 4 , τό δέ σέκρετον τής θαλάσσης παραδίδει
είς τήν μονήν τό νέον σκάφος κατά Νοέμβριον τοΰ 1199 δ . Επομένως ή Μονή
τής Πάτμου κατείχε κατ' εκείνους τους χρόνους δύο πλοία χωρητικότητος
( 1 5 0 0 + 5 0 0 = ) 2000 μοδίων, άπηλλαγμένα πάσης φορολογίας. Τ φ 1203 διά
πράξεως τοΰ σεκρέτου τής θαλάσσης παραδίδεται είς τήν μονήν έν πλοϊον
χωρητικότητος 2000 μοδίων, είς άντικατάστασιν τών καταστραφέντων δύο
πλοίων ϊσης χωρητικότητος 6 . Τ φ 1214 ό αυτοκράτωρ Θεόδωρος Λάσκαρις
διά βασιλικής προστάξεως παρέχει έξκουσσείαν είς δύο πλοϊα της μονής 7 ,
τω δέ 1244 ό αυτοκράτωρ 'Ιωάννης Βατατζής διά νέου όρισμοΰ ανανεώνει
τήν έξκουσσείαν ταύτην 8 . Δι' όρισμοΰ απολυθέντος κατά τό Ιτος 1264 è Μι
χαήλ ό Η ' παρέχει έξκουσσείαν καί ε!ς άλλα δύο σανδάλια τής μονής 9 , τ φ

1. MM, τόμ. Τ , σελ. 99 - 101, άρ. 24. D ö 1 g e r, Regesten, άρ. 1296. Περί της
χρονολογίας τοΰ έγγραφου βλ. D Ö 1 g e r, Patmos, σελ. 361.
2. MM, τόμ. Τ , σελ. 119-121, άρ. 31. D ö l g e r , Regesten, άρ. 1570.
D ö 1 g e r, Patmos, σελ. 343 - 344.
3. MM, τόμ. Γ , σελ. 127 - 129, άρ. 35. Πρβλ. καί αυτόθι, σελ. 139 - 140, άρ.
39 : Ιγγραφον τοϋ μεγάλου λογαριαστοϋ 'Ιωάννου Βελισσαριώτου προς τόν δοϋκα Κρή
της τοΰ έτους 1197.
4. Αυτόθι, σελ. 137-139, άρ. 38. D ö l g e r , Regesten, άρ. 1641 (ή διόρθωσις
«πεντακοσίων μοδίων» είς «χιλίων πεντακοσίων μοδίων» δέν ευσταθεί : τό νέον σκάφος
ήτο χωρητικότητος 500 μοδίων, ώς συνάγεται καί έκ τοΰ σχετικοΰ πρακτικού τοΰ σεκρέ
του της θαλάσσης : MM, τόμ. Τ, σελ. 142 - 144). D ö l g e r , Patmos, σελ. 334 - 335.
5. MM, τόμ. Τ', σελ. 142 - 144, άρ. 41.
6. Αυτόθι, σελ. 122 - 124, άρ. 33. Το Ιγγραφον δέν φέρει χρονολογίαν υπό τών
έκδοτων τοποθετείται είς το έτος 1188. Έ κ τοϋ περιεχομένου του ομως καί έκ προσω
πογραφικών στοιχείων χρονολογοϋμεν τοϋτο εις το Ιτος 1203 : περί τής νέας χρονολογήσεως πραγματευόμεθα είς τήν υπό τοϋ Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών παρασκευαζομένων
Ικδοσιν τών έγγραφων της Πάτμου.
7. MM, τόμ. ί", σελ. 165-166, άρ. 52. D ö l g e r , Regesten, άρ. 1687.
Περί της χρονολογίας βλ. D ö l g e r , Patmos, σελ. 345, 363 - 364.
8. MM, τόμ. 7 ' , σελ. 183, άρ. 66. D ö l g e r , Regesten, άρ. 1783. D ö l g e r ,
Palmas, σελ. 365.
9. MM, τόμ. <Γ, σελ. 219, άρ. 89. D ö l g e r , Regesten, άρ. 1925. D ö l g e r ,
Patmos, σελ. 368.
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δέ 1265 ανανεώνει τήν έξκουσσείαν τών τεσσάρων πλοίων \ Τώ 1269 ή αυτο
κράτειρα Θεοδώρα, σύζυγος τοΰ Μιχαήλ Η', επεκτείνει τήν έξκουσσείαν ταύτην καί είς τά προσωπικά αυτής κτήματα 2 . Τέλος ό αυτοκράτωρ 'Ανδρόνικος
ό Β' διά προστάγματος τοΰ έτους 1283 s ανανεώνει τήν έξκουσσείαν τών τεσ
σάρων πλοίων. Αυτή εϊναι ή τελευταία μνεία περί έξκουσσείας τών πλοίων
της έν Πάτμφ Μονής.
Tè α' Ιγγραφον απευθύνεται, ώς εΐδομεν, είς τον επικρατούντα τό κομμέρκιον τής Άναίας, δηλαδή είς τόν άξιωματοΰχον τόν έπιφορτισμένον τήν
ε'ίσπραξιν τοΰ κομμερκίου. Παρατηροΰμεν δτι ήδη είς τά Ιγγραφα τών αυτο
κρατόρων Θεοδώρου Α' τοΰ Λασκάρεως (1214) καί 'Ιωάννου Γ' τοΰ Βατατζή
(1244), διά τών όποιων παραχωρείται έξκουσσεία είς τά πλοία τής μονής,
γίνεται ιδιαιτέρα μνεία τοΰ εμπορείου της Άναίας *. Ή Άναία εϊχεν εξελί
χθη κατά τον Ι Γ ' αί. είς σημαντικον εμπορικόν λιμένα, κειμένη δέ νοτίως τής
'Εφέσου καί έναντι τής Σάμου — επομένως ουχί μακράν τής Πάτμου — άπετέλει, ώς ήτο έπόμενον, κύριον σταθμόν τής εμπορικής δραστηριότητος τών
πλοίων τής μονής. Ή Άναία κατεκτήθη οριστικώς ύπό τών Τούρκων ολίγον
μετά τό έτος 1304 5 .
Τό β' Ιγγραφον τοΰ επί τοΰ κανικλείου άφορα είς τους πάροικους τους
οποίους έκέκτητο ή Μονή τής Πάτμου είς τήν περιοχήν τών Φυγέλλων. Είναι
γνωστόν δτι ή Μονή 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου είχε μετόχιον είς τό έν τω θέματι τών Θρακησίων έμπορεϊον τών Φυγέλλων τό μετόχιον τοΰτο, τιμώμενον
έπ' ονόματι τοΰ Άγιου Γεωργίου τοΰ Δυσικοΰ, είχε προσκυρωθή είς τήν μο
νήν μετά πάντων τών δικαίων αύτοΰ ήδη προ τοΰ Ιτους 1216 6 . Τό μετόχιον

1. MM, τόμ. Τ', σελ. 238, άρ. 101. D ö l g e r , Regesten, άρ. 1935. Tò Ιγγραφον
εϊχεν άποδοθή υπό τών έκδοτων είς Άνδρόνικον τον Β' καί είχε χρονολογηθή είς τό Ιτος
1295. Ό F r . D ö l g e r , Patmos, σελ. 368 - 369, βασιζόμενος κυρίως είς το μηνολόγιον, θεωρεί τοΰτο ώς Ιγγραφον τοΰ Μιχαήλ Η' καί χρονολογεί αυτό είς το έτος 1265.
Προσθέτομεν υπέρ τής χρονολογήσεως ταύτης Οτι ή ορολογία εϊναι όμοία προς τήν τών
αντιστοίχων έγγραφων τοΰ Μιχαήλ Η'.— Πρβλ. καί MM, τόμ. Τ', σελ.226 - 227, άρ. 94 :
ορισμός Μιχαήλ Η' τοΰ έτους 1271.
2. MM, τόμ. Τ', σελ. 225, άρ. 93. Περί της χρονολογίας βλ. D ö l g e r , Patmos,
σελ. 352.
3. MM, τόμ. Τ , σελ. 235 - 236, άρ. 99. D ö l g e r , Regesten, άρ. 2094. Περί
της χρονολογίας βλ. D ö l g e r , Patmos, σελ. 368.
4. Βλ. MM, τόμ. <7', σελ. 166, στ. 5, σελ. 183, στ. 22.
5. Βλ. P. L e m e r 1 e, L'Émirat d'Aydin, Παρίσιοι 1957, σελ. 16 καί ύποσ. 5,
πρβλ. καί σελ. 45.
6. MM, τόμ. Τ , σελ. 174 - 175, άρ. 61, τοϋ Ιτους 1216. Πρβλ. αυτόθι, σελ. 179 180, άρ. 63, τοΰ Ιτους 1199 (περί της χρονολογίας βλ. D ö l g e r , Patmos, σελ. 345349, 365), MM, τόμ. Τ', σελ. 182-183, άρ. 65.
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διετήρησεν ή Πατμιακή μονή έπί Ινα περίπου αίώνα, ώς μαρτυροΰν Ιγγραφα
τών αυτοκρατόρων Μιχαήλ Η ' καί Ανδρόνικου Β', αντιστοίχως τών ετών
1259 ' καί 1292 2 . Τελευταία μνεία τοΰ μετοχίου τών Φυγέλλων άπαντα είς
χρυσόβουλλον Ανδρόνικου τοΰ Γ' τοΰ Ιτους 1329 3 , άλλ' ή μαρτυρία τούτου
εϊναι αμφίβολος : τό Ιγγραφον, άντιγράφον σχεδόν αύτολεξεί τά αντίστοιχα
χωρία τοΰ χρυσοβούλλου τοΰ Ανδρόνικου Β' τοΰ Ιτους 1292, αναφέρει κτή
σεις τής μονής αί όποϊαι, λόγφ τών Τουρκικών κατακτήσεων, δέν ανήκον
πλέον είς τό Βυζαντινόν Κράτος 4 , καί επομένως δέν ανταποκρίνεται είς τήν
ιστορική ν πραγματικότητα.
Τό γ ' Ιγγραφον εξεδόθη ύπό τοΰ έπί τοΰ κανικλείου
κατόπιν σχετικοΰ
διαβήματος τών μοναχών τής Μονής τής Κεχιονισμένης, αναφέρεται δέ είς
τήν Μονήν τής Κεχιονισμένης είς τήν οποίαν καί πρόκειται νά παραδοθή.
"Ομως καί τοΰτο τό Ιγγραφον εμμέσως άφορο; είς τήν Μονήν τής Πάτμου,
διότι, ώς γνωστόν, ή πλησίον τών Παλατιών (Μιλήτου) Μονή τής Κεχιονισμένης είχε προσκυρωθή είς τήν Πατμιακήν μονήν διά χρυσοβούλλου τοΰ
αύτοκράτορος 'Ιωάννου Δούκα Βατατζή 8 . Τά έπί τής Μονής τής Κεχιονισμένης δικαιώματα της διετήρησεν ή Μονή 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου τουλάχιστον
μέχρι τοΰ Ιτους 1272, ώς μαρτυροΰν τά σχετικά Ιγγραφα 6 . Είς χρυσόβουλλον
Ανδρόνικου τοΰ Β' τοΰ έτους 1292 ', διά τοΰ οποίου έπικυροΰνται δ λ α ι αί
κτήσεις τής Μονής Πάτμου, δέν αναφέρεται ή Μονή τής Κεχιονισμένης, ου
δεμία δέ μνεία αυτής υπάρχει καί εις μεταγενέστερα ανάλογα έγγραφα. Έ κ
τούτου συνάγομεν δτι αυτή ήδη πρό τοΰ 1292 Ιπαυσε νά άποτελή Πατμιακήν
κτήσιν. Πάντως ύπογραμμίζομεν τό γεγονός δτι, ώς προκύπτει έκ τοΰ παρόν
τος εγγράφου, ή Μονή της Κεχιονισμένης, καθ' ήν έποχήν άνήκεν είς τήν
Μονήν τής Πάτμου, ήδύνατο νά αναφέρεται άπ' ευθείας είς τάς κεντρικάς
αρχάς δι' ανακύπτοντα ζητήματα* επομένως δέν ήτο άπλοΰν μετόχιον τής Πά
τμου, άλλ' έχαιρε ποιας τίνος αυτονομίας.

1. MM, τόμ. Τ , σελ. 200, στ. 2 2 - 2 3 . D ö l g e r , Regesten, άρ. 1871. D ö l g e r , Patmos, σελ. 3 5 0 - 3 5 1 .
2. MM, τόμ. Τ , σελ. 237, στ. 13 - 15. Πρβλ. D ö l g e r , Regesten, άρ. 2149.
D ö l g e r , Patmos, σελ. 353 - 354.
3. MM, τόμ. Τ', σελ. 251, στ. 8 - 9. D ö l g e r , Regesten, άρ. 2737. Πρβλ.
D ö l g e r , Patmos, σελ. 356-358.
4. Οοτω π.χ. αναφέρει το παρά τον Μαίανδρον μετόχιον ό Πύργος καί τήν Κών,
ένώ εϊναι γνωστόν δτι ή μέν περιοχή τοΰ Πύργου άνηκε πλέον είς το έμιρατον τοΰ Μεν
τεσέ, ή δέ Κως είς τους Ίωαννίτας Ίππότας.
5. MM, τόμ. <Γ, σελ. 200, στ. 3 -12.
6. Αυτόθι, σελ. 232, στ. 2 - 5 : Διαθήκη ηγουμένου Γερμανοΰ.
7. Αυτόθι, σελ. 236 - 237, άρ. 100.
6
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Τά ύπό έξέτασιν τρία Ιγγραφα φέρουν ώς μόνην χρονολογικήν Ινδειξιν
τόν μήνα καί τήν ίνδικτιώνα : μηνί αύγούστφ,
ίνδικτιώνος α' — τά δύο
πρώτα, μηνί δκτωβρίφ, ίνδικτιώνος β' — τό τρίτον. 'Επειδή, ώς συνάγεται
έκ τής απολύτου όμοιότητος τής υπογραφής, καί τά τρία έξεδόθησαν υπό τοϋ
α ύ τ ο ΰ προσώπου, είκάζομεν, έκ τής μνείας τής ίνδικτιώνος, δτι ταΰτα εγρά
φησαν κατ' Αΰγουστον καί 'Οκτώβριον τοΰ α ύ τ ο ΰ Ιτους — άλλως θά έπρε
πε νά δεχθώμεν δτι τό αυτό πρόσωπον Ιφερε τό αξίωμα τοΰ ε*πί τοϋ κανικλείον
έπί δεκαπέντε έτη καί δτι κατά τό διάστημα τοΰτο ή υπογραφή του δέν εϊχεν
ύποστή τήν παραμικράν άλλαγήν. Επομένως δυνάμεθα νά άντλήσωμεν καί
άπό τών τριών έγγραφων, αδιακρίτως, στοιχεία χρήσιμα διά τήν χρονολόγησιν αυτών, τά δέ σχετικά συμπεράσματα θά άναφέρωνται καί είς τά τρία
Ιγγραφα.
Ούτω, τό πρώτον έκ τών έγγραφων απευθύνεται είς τόν επικρατούντα
τό κομμέρκιον της Άναίας καί αναφέρεται είς τήν έξκουσσείαν τών τ ε σ σ ά 
ρ ω ν πλοίων τής μονής. "Ομως, ώς ήδη εξετέθη ανωτέρω, τό πρώτον έπί
αύτοκράτορος Μιχαήλ Η ' τοΰ Παλαιολόγου, κατά τό έτος 1264, παρεχωρήθη
είς τήν μονήν έξκουσσεία τεσσάρων πλοίων ', ή δέ περιοχή τής Άναίας κατε
λήφθη οριστικώς ύπό τών Τούρκων ολίγον μετά τό Ιτος 1304 2 . Επομένως έκ
τών παρεχομένων ύπό τοΰ πρώτου εγγράφου στοιχείων, τά τρία γράμματα τοΰ
έπί τοϋ κανικλείον τοποθετούνται μεταξύ τών ετών 1264 καί 1304. Ά λ λ ' επειδή
ή είς τό τρίτον Ιγγραφον μνημονευομένη Μονή τής Κεχιονισμένης έπαυσε νά
άνήκη είς τήν Μονήν τής Πάτμου ήδη πρό τοΰ Ιτους 1292, θεωροΰμεν τό
Ιτος τοΰτο ώς terminus a n t e quem διά τήν συγγραφήν τών τριών εγγράφων.
Κατά ταΰτα, τάτρία γράμματα τοΰ επί τοϋ κανικλείον άπελύθησαν μεταξύ
τών ετών 1264 καί 1292, κατά τό χρονικόν δέ τοΰτο διάστημα ό Αύγουστος
α' ίνδικτιώνος καί 'Οκτώβριος β' ίνδικτιώνος συμπίπτει προς τό Ιτος 1273
(έπί τής βασιλείας Μιχαήλ τοΰ Η ' ) καί προς τό Ιτος 1288 (έπί τής βασι
λείας Ανδρόνικου τοΰ Β'). Μεταξύ τών δύο τούτων δυνατών χρονολογήσεων
πρέπει νά έκλέξωμεν.
Έ ξ αρχής σημειοΰμεν δτι ή είς τό πρώτον Ιγγραφον μνεία προστάγματος
τοΰ β α σ ι λ ε ύ ο ν τ ο ς
αύτοκράτορος παρέχοντος έξκουσσείαν τεσσάρων
s
πλοίων δέν αποτελεί άποφασιστικόν στοιχεϊον υπέρ τής μιας ή τής άλλης

1. Βλ. σχετικώς ανωτέρω, σελ. 79-80.
2. Βλ. ανωτέρω, σελ. 80.
3. Βλ. MM, τόμ. Τ', σελ. 233 : άλλα δη καί πρόσταγμα προσκννητον τοϋ κρα
ταιού και αγίου ημών ανθέντου και βασιλέως, διοριζόμενον...
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χρονολογίας, καθ' δσον καί οί δύο αυτοκράτορες είχον απολύσει σχετικόν
όρισμόν προ τών επίμαχων ετών 1273 καί 1288 '. Ανάλογος μνεία είς τό δεύ
2
τερον καί τρίτον Ιγγραφον τοΰ επί τοϋ κανικλείου δέν διαφωτίζει τό θέμα,
διότι τά αντίστοιχα έγγραφα δέν διεσώθησαν : είναι αληθές δτι είς χρυσόβουλ
λον τοΰ Μιχαήλ Η' τοΰ Ιτους 1259 γίνεται λόγος γενικώς περί τής Μονής
3
τής Κεχιονισμένης καί τοΰ μετοχίου τών Φυγέλλων , άλλ' ουδέν σημειοΰται
περί τών συγκεκριμένων ζητημάτων, εις τά όποια αναφέρονται τά δύο Ιγγρα
φα τοΰ επί τοϋ κανικλείου.
Γενικώς ύπογραμμίζομεν τό γεγονός δτι ό αυτοκράτωρ Μιχαήλ ό Η' επέ
δειξε μέγα ενδιαφέρον υπέρ τής έν Πάτμφ Μονής και Ιλαβε πολλά μέτρα
υπέρ αυτής 4 , ένω αντιθέτως ό Ανδρόνικος è Β' περιωρίσθη νά ανανέωση
κατά καιρούς ήδη υπάρχοντα προνόμια καί δικαιώματα 5 . Έ ξ άλλου παρατηροΰμεν δτι ή βασική ορολογία τοΰ πρώτου έγγραφου τοΰ επί τοϋ κανικλείου
εϊναι όμοία προς τήν τών αντιστοίχων έγγραφων τοΰ Μιχαήλ Η' καί δλως
διάφορος προς τήν τοΰ Ανδρόνικου Β'. Τό γεγονός τοΰτο εϊναι άποφασιστικόν διά τήν χρονολόγησιν τών ημετέρων έγγραφων, διότι ό συντάκτης τοΰ
ύπό έξέτασιν γράμματος εϊχεν αναμφιβόλως πρό οφθαλμών τόν όρισμόν τοΰ
βασιλεύοντος αύτοκράτορος τόν άναφερόμενον είς τό αυτό ζήτημα καί, ώς
ήτο έπόμενον, υπέστη είς τήν διατύπωσιν τήν έπίδρασιν τούτου. Ό κατωτέρω
πίναξ εϊναι ενδεικτικός :

1. Αυτόθι, σελ. 219, 238 καί 2 2 6 - 7 (ορισμοί Μιχαήλ Η' τών ετών 1264, 1265
καί 1271) καί σελ. 235-236 (ορισμός 'Ανδρόνικου Β' τοϋ Ιτους 1283).
2. Αυτόθι, σελ. 234, στ. 11 - 12 : δι' όρισμοΰ τοϋ αϋθέντου ημών τοϋ βασιλέως
τον αγίου ... καί σελ. 234, στ. 23 - 25 : χρνσόβονλλοι λόγοι καί προσκννητοί ορισμοί
διάφοροι τον κραταιού και αγίου ημών βασιλέως...
3. Αυτόθι, σελ. 200, στ. 2 - 8 : ή μονή τής νπεραγίας Θεοτόκου τής Κεχιονισμένης, ή και αυτή μέν πλησίον τών Παλατιών διακείμενη, συστάσα δέ καί βελτιωθεϊσα
παρά τοΰ οίκείου τή βασιλεία μου, Γεωργίου τοΰ Μονοχντρά καί προσκυρωθεϊσα τή
τής Πάτμου μονή δια τής δωρηθείσης αύτη δυνάμεως δια χρυσοβούλλου τοϋ άοιδίμου
βασιλέως καί θείου τής βασιλείας μον, κυροϋ 'Ιωάννου τοϋ Δούκα, μετά πάντων τών
προσαρμοσάντων αύτη δικαίων καί προνομίων... καί στ. 22 - 24 : έν τοις Φνγέλλοις μετό
χιον δ άγιος Γεώργιος μετά πάντων τών δικαίων αύτοΰ' ταϋτα μεν οϋν εΜ τά παλαιγενέσι δικαίοις προσαρμόσαντα κτήματα τή ευγενέστατη τής Πάτμου μονή...
4. 'Εκ τών δέκα επτά έγγραφων τοϋ Μιχαήλ Η', τά εννέα άπελύθησαν ύπο τοΰ
Ιδίου τοΰ αύτοκράτορος (MM, τόμ. Τ , σελ. 199 - 202, 210, 212 - 214, 219, 224 - 225,
226-227, 238), δύο ύπο τής αυτοκράτειρας Θεοδώρας (αυτόθι, σελ. 204-205, 2 2 5 226), καί Ιξ ύπο δημοσίων λειτουργών ενεργούντων κατ' έντολήν τούτου ή τής αυτοκρατείρας (αυτόθι, σελ. 207-210, 210-212, 214-219, 2 2 7 - 2 2 9 ) .
5. Έ κ τών σωζόμενων δύο έγγραφων τοΰ Άνδρονίκου Β', τδ Ιν (MM, τόμ. Τ ' ,
σελ. 235-236, άρ. 99) επικυρώνει τήν έξκουσσείαν τών τεσσάρων πλοίων, τό δέ έτε
ρον (αυτόθι, σελ. 236 - 237, άρ. 100) τάς κτήσεις τής μονής.
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"Εγγραφον
τοΰ επί τοϋ κανικλείον

Έγγραφα
Μιχαήλ Η ' 1 καί Θεοδώρας *

σανδάλια
έξκουσσεύωνται

σανδάλια
έξκουσσάτα
έξκουσσεία

παραιγιάλιοι χώραι

παραιγιάλια μέρη

Εγγραφον
'Ανδρόνικου Β'

πλατύδια
ανώτερα πάσης δημοσιακής έπηρείας καί
συζητήσεως

Αί ανωτέρω παρατηρήσεις επιτρέπουν νά χρονολογήσωμεν τά τρία Ιγ
γραφα τοΰ επί τοϋ κανικλείου έπί τής βασιλείας τοΰ Μιχαήλ Η' Παλαιολό
γου καί επομένως είς τό έ'τος 1273 — χρονολογίαν, την οποίαν εϊχον ήδη προ
τείνει οί έκδόται τών έγγραφων άνευ δμως ουδεμιάς τεκμηριώσεως ι.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ώ ς ήδη ελέχθη, τά τρία Ιγγραφα τοΰ επί τοΰ κονίκλου
σώζονται έν
π ρ ω τ ο τ ύ π φ . "Ομως παρατηροΰμεν δτι τά δύο πρώτα, καίτοι απευθύ
νονται εις δύο διαφόρους παραλήπτας, εγράφησαν έπί τοΰ αύτοΰ χάρτου,
— τό Ιν κάτωθεν τοΰ άλλου — πράγμα παράδοξον καί άηθες διά πρωτότυπα
Ιγγραφα. Κατ' αρχήν πρέπει νά σημειωθή δτι ή γνησιότης τών δύο τούτων
γραμμάτων δέν δύναται νά τεθή έν άμφιβόλφ : ή υπογραφή καί τό χρώμα με
λάνης, ακόμη καί αί διαστάσεις τοΰ χάρτου, εϊναι απολύτως δμοια προς τά
τοΰ τρίτου, τό δέ περιεχόμενον τούτων, ώς ήδη εξετέθη, δέν προσθέτει νέα
προνόμια είς τήν μονήν, μή παραχωρηθέντα ήδη διά παλαιοτέρων επισήμων
έγγραφων. Επομένως δέν δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν δτι ταΰτα έχαλκεύθησαν
προς ώρισμένον σκοπόν. Κατά ταΰτα θά έπιχειρήσωμεν νά έρμηνεύσωμεν
τό παράδοξον τής καταγραφής των έπί τοΰ αύτοΰ χάρτου.

1. MM, τόμ. Τ ' , σελ. 219 καί 238.—*0 ορισμός τοΰ Μιχαήλ Η' τοΰ έτους 1271
(αυτόθι, σελ. 226 - 227 ) Ιχει διάφορον όρολογίαν, παρατηροΰμεν όμως βτι το εγγραφον
εξεδόθη διά συγκεκριμένην περίπτωσιν καταπατήσεως τοΰ προνομίου τούτου της μονής
καί δέν αποτελεί τό βασικον περί έξκουσσείας τών πλοίων εγγραφον, το όποιον θά έπεδείκνυον οί μοναχοί εις έκάστην εύκαιρίαν.
2. ΕΙς τον ανωτέρω πίνακα περιελάβομεν καί τον όρισμόν της αύτοκρατείρας Θεο
δώρας, MM, τόμ. <Γ, σελ. 225 - 226.
3. MM, τόμ. Τ', σελ. 235 - 236.
4. MM, τόμ. Τ', σελ. 234 καί 235.
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Ούτω παρατηροΰμεν δτι τά δύο πρώτα Ιγγραφα άποτελοΰν εϊδος ση
μειωμάτων, έν αντιθέσει προς τό τρίτον, τό όποιον καί ώς προς τήν έμφάνισιν καί ώς προς τήν διατύπωσιν εϊναι έπισημότερον. Έ ξ άλλου, καί τά δύο
γράμματα άπελύθησαν κατά τήν αυτήν έποχήν, καίτοι δέ απευθύνονται είς
δύο διαφόρους παραλήπτας, άφοροΰν άμεσώτατα εις τήν Μονήν τής Πάτμου.
Τά πρόσωπα είς τά όποϊα απευθύνονται ευρίσκονται είς γειτονικάς περιοχάς,
είς τήν Άναίαν καί τά Φύγελλα, τά δέ δυό γράμματα ώφειλον τελικώς νά
έπιστραφοΰν είς τήν Μονήν 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου «είς άσφάλειαν αυτής»,
ώς ρητώς σημειοΰται εις τό πρώτον έκ τών έγγραφων. Επομένως, καίτοι τά
δύο γράμματα απευθύνονται είς δύο διαφόρους παραλήπτας, τελικώς θά κατέληγον είς τήν έν Πάτμφ Μονήν. Αί ανωτέρω παρατηρήσεις επιτρέπουν νά
ύποθέσωμεν οτι τό πρώτον καί τό δεύτερον Ιγγραφον έξεδόθησαν ύπό τοΰ επ«
τοϋ κανικλείου τή αιτήσει τών Πατμίων μοναχών — ανάλογος ήτο ή περίπτωσις καί τοΰ τρίτου έγγραφου, τό όποιον εξεδόθη τή αιτήσει τών μοναχών
τής Μονής τής Κεχιονισμένης — οί δέ ενδιαφερόμενοι μοναχοί προσεκόμισαν
καί επέδειξαν ταΰτα είς τους παραλήπτας, είς Άναίαν καί Φύγελλα, τελικώς
δέ κατέθεσαν αυτά ε'ις τήν Μονήν τοΰ Θεολόγου. Τοΰτο εξηγεί, επαρκώς νομίζομεν, διατι τά δύο γράμματα εγράφησαν έπί τοΰ αύτοΰ χάρτου.
Τά τρία Ιγγραφα τοΰ επί τοΰ κανικλείου εϊναι άπλα γράμματα καί δέν
άκολουθοΰν είς τήν διατύπωσιν ώρισμένον έπίσημον τυπικόν. Είς τό τέλος
φέρουν τόν μήνα καί τήν ίνδικτιώνα γεγραμμένα διά τής αυτής ώς τό λοιπόν
εγγραφον χειρός, υπογράφονται δέ ιδιοχείρως ύπό τοΰ εκδίδοντος ταΰτα αξιω
ματούχου, ό όποιος σημειώνει μόνον τό αξίωμα άνευ μνείας τοΰ ονόματος
αύτοϋ. 'Επειδή δε ούτε ύπ' άλλων πηγών παραδίδεται τό δνομα τοΰ κατ' εκεί
νους τους χρόνους αξιωματούχου επί τοϋ κανικλείου ', παραμένει άγνωστος
ό εκδότης τών τριών Πατμιακών έγγραφων.

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΝΙΚΛΕΙΟΥ ΕΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΠΑΤΜΩ ΜΟΝΗΣ
Ώ ς προκύπτει έκ τοΰ πρώτου έγγραφου, ό έπί τοϋ κανικλείου έξέδωκε
τά ανωτέρω τρία Ιγγραφα ύπό τήν ιδιότητα του ώς έ φ ό ρ ο υ τής έν Πάτμφ
2
Μονής . Αυτή εϊναι ή μοναδική μαρτυρία περί εφορείας τής Μονής Πάτμου,

1. Πρβλ. D ö l g e r , Byz. Diplomatili, κυρίως σελ. 56 - 57.
2. Ή δ η ή G e r m a i n e R o u i l l a r d
(Les taxes maritimes, σελ. 288)
επισημαίνει το γεγονός δτι ό έκδοτης τών τριών έγγραφων ενεργεί ώς έφορος της μο
νής. Βασιζόμενη δμως έπί τής μοναδικής τότε αναγνώσεως τών Miklosieh καί Müller
καί επομένως μή γνωρίζουσα τό αξίωμα αύτοΰ, υποθέτει δτι πρόκειται περί τοΰ μεγάλου
λογαριαστοϋ, καί τοϋτο διότι είς χρυσόβουλλον τοΰ έτους 1197 ρητώς αναφέρεται οτι ό
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δέν εϊναι δμως ή μοναδική περίπτωσις κατά τήν οποίαν ή εφορεία μιας μονής
ανατίθεται εις τόν έπί τοΰ κανικλείου άξιωματοΰχον. "Ηδη είς τήν Διατύπω
σιν τοΰ αγίου Αθανασίου περί τής έν τω "Αθφ Μονής τής Μεγίστης Λαύρας
(περί τό έτος 970), ό ιδρυτής της ορίζει ώς έπίτροπον καί προστάτην καί
αντιλήπτορα αυτής τόν ένδοξότατον πατρικών καί έπί τοΰ κανικλείου Νικηφόρον ι . Συμφώνως προς τήν διάταξιν ταύτην τοϋ ίδρυτικοΰ Τυπικοΰ, ό αυτο
κράτωρ Κωνσταντίνος Θ' ό Μονομάχος, διά χρυσοβούλλου τοΰ Ιτους 1052,
αναθέτει τήν έφορείαν τής Μονής τής Μεγίστης Λαύρας τω
πραιποσίτφ
'Ιωάννη έπί τοΰ κοιτώνος καί έπί τοΰ κανικλείου, προσθέτων δτι ή παρούσα
οικονομία τοϋ παρά τοϋ κανικλείου έφοράσθαι
τήν μονήν φυλαχθήσεται
καί είς τό έξης, καί δ κατά
τήν
ή μ έ ρ αν επί τοΰ κανικλείου άνθέξεται
ταύτης, καί μετά τοϋ κινναβάρεως εξει καί ταύτην ώς οίκεΐον προνόμων. Τό
γαρ δφφίκων τών οίκειοτάτων, και δ έπί τοντφ τεταγμένος τής τοΰ κρατούν
τος ουδέποτε άφέστηκεν οικειότητας· καί διά τοϋτο καί ή βασιλεία μου φκονόμησεν είς οίκεΐον τω βααιλει άνατίθεσθαι πρόσωπον τήν μονήν... 2 . Δύο έτη
μετά τήν Ικδοσιν τοΰ χρυσοβούλλου τούτου, τώ 1060, ό αυτοκράτωρ Κων
σταντίνος Γ è Δούκας, είς εγγραφον άνανεωτικόν τοΰ προηγουμένου, ορίζει
δτι έ'ξει καί τήν έφορείαν τής τοιαύτης μονής δ κατά
τήν
ή μέ ρ αν έπί
3
τοϋ κανικλείου . Είς τά Ιγγραφα ταΰτα τής Λαύρας ρητώς αναφέρεται δτι τό
προνόμιον δέν ήτο προσωπικόν, άλλ' άνήκεν είς τόν εκάστοτε επί τοϋ κανι
κλείον άξιωματοΰχον.
Αύται εϊναι αί μόναι γνωσταί περιπτώσεις κατά τάς οποίας ή εφορεία
μονής τίνος εϊχεν άνατεθή είς τόν επί τοϋ κανικλείον.
Τ ό σύστημα δμως τ ή ς
παραχωρήσεως τής εφορείας μιας μονής είς άτομόν τι αναφέρεται συχνά άπό τοΰ
ΙΑ' χί. (πρώτη μνεία τοΰ δρου άπαντα, καθ' δσον γνωρίζομεν, τ ω 1052, είς
τό προμνημονευθέν χρυσόβουλλον Κωνσταντίνου τοΰ Θ' ) καί μέχρι τέλους
τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, σύν τ φ χρόνφ δέ αί περιπτώσεις πληθύνον
ται, ό δέ δρος αποκτά" μεγαλυτέραν ευρύτητα. Ε π ε ι δ ή δμως ό δρος δέν είχε
πάντοτε τό αυτό περιεχόμενον καί επειδή τά τρία Ιγγραφα τοΰ επί τοΰ κανι
κλείου δέν παρέχουν έπί τοΰ θέματος συγκεκριμένος ειδήσεις, εϊναι ανάγκη νά
έξετάσωμεν τάς σχετικάς μαρτυρίας τών πηγών διά νά καθορίσωμεν τήν ση
μασίαν τοΰ δρου είς τήν περίπτωσιν τής έν Πάτμφ Μονής.
κατά τήν ήμέραν μέγας λογαριαστής είχε τήν έφορείαν τών πλοίων τής μονής (MM, τόμ.
Τ', σελ. 138, στ. 26)" άλλ* ή εφορεία αΰτη περιωρίζετο μόνον έπί τών πλοίων καί
εϊχεν άνατεθή είς τον μέγαν λογαριαστήν, διό™ εις τήν δικαιοδοσίαν τούτου ανήκον κανο
νικώς αί φορολογικαί υποθέσεις.
1. Βλ. D m i t r i e v s k i j , Τυπικά, τόμ. Α', σελ. 241. P h . M e y e r , Die
Haupturkunden für die Geschichte der Athosklöster, Λιψία 1894, σελ. 125.
2. Actes de Lavra, άρ. 26, στ. 39 - 40 καί 55 - 63.
3. Αυτόθι, άρ. 28, στ. 109 - 110.
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Ούτω συχνά είς τά Τυπικά τών μονών 1 μεταξύ τών διατάξεων, αί όποϊαι
καθορίζουν τήν νομικήν αυτών θέσιν καί κατοχυρώνουν τό ελεύθερον καί αύτοδέσποτον αυτών, περιλαμβάνεται καί διάταξις άπαγορεύουσα τήν άνάθεσιν
τής μονής κατά δωρεάν ή έπίδοσιν ή έφορίαν
ή οίκονομίαν ή έπιτήρησιν ή έτέραν τινά πρόφασιν, ή μονή ή εύαγεΐ οϊκφ... ή έτέρφ σεκρέτω... 2 . Καί
είς αυτήν τήν Ύποτύπωσιν
τοΰ οσίου Χριστοδούλου σημειοΰται δτι ή Μονή
τής Πάτμου ελευθέρα έσεϊται καί αυτεξούσιος, καί μήτε βασιλικοίς ή έκκλησιαστικοις δικαίοις υποβαλλομένη, μήτε προσωπική οίαδηποτοϋν ή αρχοντική
χειρί καί διακατοχή τρόπφ τινί ύποπίπτουσα άχρι καί ψιλής
εφορείας,
άλλ' αύτοδέσποτος είς τόν αιώνα τόν άπαντα διαμένουσα 3 .
Έ κ τών συχνών απαγορευτικών διατάξεων τών Τυπικών καθίσταται
πρόδηλον δτι ή παραχώρησις τής εφορείας μονής τίνος ήτο φαινόμενον σύνη
θες, ήδύνατο δέ νά Ιχη ώς έπακόλουθον τόν περιορισμόν τής ελευθερίας τής
έν λόγφ μονής, διότι παρείχε είς τόν έ'φορον τήν δυνατότητα επεμβάσεως είς
τά τής διοικήσεως καί διαχειρήσεως αυτής*. Τό Τυπικόν της Κοσμοσωτείρας παρά τήν Αϊνον (1152) σημειώνει χαρακτηριστικώς : καί γαρ τό μή είς
έφορείαν τινός τήν μονήν έκδοθήναι σωτηριώδες πάνυ μετά Θεόν καί άνώλεθρον καί ταύτην έκσπών χειρών αδίκων καί απώλειας προδήλου ταύτης δή
τής μονής· τινές γαρ τών ηγουμένων τάς ελπίδας εκλάπησαν καί τά ύπ' αυτούς
θεία φροντιστήρια καί τά τούτων κτήματα πλεονεκτικαΐς
χερσίν
έμβαλόντες
τάχα δι... εντεύθεν τήν καινοτομίαν μάλλον ή τήν έπικουρίαν τοις φροντιστηρίοις
αυτών προεξένησαν έκοντες ώσπερ άκοντες... Β .

1. Περί τών Τυπικών βλ. τήν έμπεριστατωμένην μελέτην τοΰ R. J a n i Π, Le
monachisme byzantin au moyen âge. Commende et Typica (Xa-XIVe
siècle), REB
22 (1964), σελ. 5 - 4 4 , Οπου καί ή σχετική βιβλιογραφία.
2. Βλ. Τυπικόν Μονής Κεχαριτωμένης συνταχθέν ύπό τής αυτοκράτειρας Ειρήνης
Δουκαίνης προ τοΰ έτους 1118 : MM, τόμ. Ε', σελ. 332.— Βλ. επίσης κατά χρονολογικήν
σειράν τά ακόλουθα Τυπικά : α') «Διάταξιν» Μιχαήλ Άτταλειάτου (1070) : MM, τόμ.
Ε', σελ. 300, β') Τυπικόν Μονής Κοσμοσωτείρας Αίνου ύπό Ίσαακίου 'Αγγέλου (1152) :
L. P e t i t , Typikon du monastère de Kosmosoteira près d'JEenos (1152), Izvestija RAIK 13 (1908), σελ. 10, γ') Τυπικόν τής έν Κωνσταντινουπόλει Μονής τοΰ 'Αγίου
Μεγαλομάρτυρος Μάμαντος (1159), έκδ. Σ ω φ ρ ο ν ί ο υ Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ , 'Ελ
ληνικά 1 (1928), σελ. 266, δ') Τυπικόν Μονής Θεοτόκου τών 'Ηλίου Βωμών, ήτοι τών
Έλεγμών (1261-1262): D m i t r i e v s k i j , Τυπικά, τόμ. Α', σελ. 724, ε') Τυ
πικόν Μονής 'Αρχιστρατήγου Μιχαήλ έν τώ βρει Αυξεντίου (1280) : αυτόθι, σελ. 773.
3. MM, τόμ. Τ ' , σελ. 69, στ. 25 κέ.
4. Πρβλ. καί Νεαράν 'Αλεξίου Α' ( Ζ έ π ο υ , Jus, τόμ. Α', σελ. 347-348),
δπου μεταξύ #λλων καθορίζονται τά της επεμβάσεως τοϋ πατριάρχου εις περίπτωσιν κατα
χρήσεων έκ μέρους τών εφόρων τών μονών, πράγμα τό οποίον σημαίνει δτι ήδη τον ΙΑ'
αί. τό φαινόμενον ήτο σύνηθες.
5. L. P e t i t , Typikon de Kosmosoteira, σελ. 10.
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Παρά ταΰτα Τυπικά τίνα, τά όποια μάλιστα περιλαμβάνουν απαγορευ
τικές κατά τής εφορείας διατάξεις, αναθέτουν τήν έφορείαν τής μονής είς
εν άτομον, κατά προτίμησιν είς τόν κατ' ευθείαν άπόγονον καί νόμιμον κληρονόμον τοΰ ίδρυτοΰ της. Ούτω είς τήν Διάταξιν τοΰ Άτταλειάτου (τοΰ 1077)
καθορίζεται δτι μετά τόν θάνατον τοΰ ίδρυτοΰ οί κατ' ευθείαν απόγονοι του
τοΰ πτωχοκομείου
έπιλήψονται, έάν δμως επιχειρήσουν νά οίκειοποιηθοΰν
τά αγαθά τής μονής θά έκδιωχθοΰν τής εφορείας καί κυριότητος καί προνοίας
αύτοΰ' επίσης καθορίζεται δτι οί μοναχοί οφείλουν νά υπακούουν είς τόν κληρονόμον του ώς έφόρφ καί διοικητή και
κνρίφί.
Είς τό Τυπικόν τής Μονής τής Κεχαριτωμένης (συνταχθέν πρό τοΰ έτους
1418) ή αυτοκράτειρα Ειρήνη Δούκαινα ορίζει τήν σειράν διαδοχής τών θη
λέων απογόνων της είς τήν έφορείαν καί αντίληψιν της μονής 2 .
ΕΊς το Τυπικόν τής Μονής τοΰ Άγιου Μάμαντος (τοΰ έτους 1 1 5 9 ) 8
καί τής Μονής τής Ύπεραγίας Θεοτόκου τών 'Ηλίου Βωμών ή τών Έλεγμών
(τοϋ έτους 1261 /2) * ανατίθεται ή άντίληψις τής μονής είς τό κατά τήν ήμέραν μεγαλοδοξότατον μνστικόν5, ό όποιος, ώς ρητώς δηλοΰται, θά άναλάβη τό
διακόνημα τοΰτο προίκα, άμισθί, ψυχικής αυτού ένεκεν σωτηρίας καί μόνης.
Έ ξ άλλου, διά χρυσοβούλλου τοΰ Ανδρόνικου Β' ανατίθεται ή εφορεία
καί επίσκεψις τής Μονής 'Ιωάννου Προδρόμου έπί τοΰ δρους Μενοικέως,
παρά τάς Σέρρας, είς τήν θυγατέρα τοΰ αύτοκράτορος, τήν ύψηλοτάτην κράλαιναν Σερβίας Σιμωνίδα" τό γεγονός τοποθετείται πρό τοΰ έτους 1304, ή εφο
ρεία δέ αΰτη διετηρήθη οπωσδήποτε μέχρι τοΰ Ιτους 1325 6 . Έ ν συνεχείς είς
1. MM, τόμ. Ε', σελ. 300 - 301 καί 302, πρβλ. καί σελ. 302 - 303. Τό γεγονός
οτι είς τήν παροϋσαν περίπτωσιν ό έφορος τής μονής έχει έξ αυτής ώρισμένας προσόδους
8έν οφείλεται είς τήν έφορείαν (πρβλ. Α. Κ a ί. d a n, Derevnja i gorod ν Vizantii
IX - Χ vv. [= Χωρίον καί πόλις έν Βυζαντίω κατά τόν Θ' - Γ αί.), Μόσχα 1960, σελ.
109 - 110), άλλ' είς τήν ιδιότητα του ώς κληρονόμου τοΰ ίδρυτοΰ καί κτητορος τής μονής.
2. MM, τόμ. Ε', σελ. 334 κέ., πρβλ. καί σελ. 386 - 388.
3. Σ ω φ ρ ο ν ί ο υ Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ , Τυπικόν τής êv Κωνσταντινονπόλει
Μονής τοϋ 'Αγίου Μεγαλομάρτυρας Μάμαντος, Ελληνικά 1 (1928), σελ. 265 -266.
4. D m i t r i e v s k i j , Τυπικά, τόμ. Α', σελ. 722-724.
5. Πρβλ. Νεαράν 'Αλεξίου Β' τοΰ Κομνηνοΰ τοϋ έτους 1181, ( Ζ έ π ο υ , J a s ,
τόμ. Α', σελ. 428), είς τήν οποίαν αναφέρεται οτι, έάν τις προξενήση βλάβην είς τάς μο
νάς, θά άναγκασθή παρά τοϋ κατά τήν ήμέραν μεγαλεπιφανεστάτου μνστικοϋ... είς το
τήν έπενεχθεϊσάν τινι των νφ' υμάς κτήσεων βλάβην άποθεραπεύειν αύτη.— Περί τοΰ
αξιώματος τοΰ μυστικού βλ. D ö l g e r , Byz. Diplomatik, σελ. 64, B e n e a e v i è ,
Ranglisten, σελ. 151 - 152.
6. ΕΙς πρόσταγμα τοΰ 'Ανδρόνικου Β' τοΰ έτους 1325 αναφέρεται ρητώς δτι ή κράλαινα της Σερβίας εϊχε λάβει προ χρόνων ήδη τινών διά χρυσοβούλλου τής ßaaifaiac μου
τήν έφορείαν και έπίσκεψιν τής μονής ταύτης (βλ. Α. G u i 11 0 u, Les archives de
Saint-Jean-Prodrome sur le Mont Ménécée (Bibliothèque Byzantine, Documents, 3),
Παρίσιοι 1955, σελ. 69, στ. 2 - 5), άλλα τό σχετικόν χρυσόβουλλον δέν διεσώθη καί
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τό Τυπικόν τής μονής (1332), είς είδικόν κεφάλαιον «περί εφόρου καί κτήτορος» ορίζεται δτι ό μέγας δομέστικος Ίωάνννης Καντακουζηνός θά εϊναι
1
είς τό έξης κύριος καί κτ^τωρ αυτής , ή δέ εφορεία καί επίσκεψις αύτοΰ έπι2
κυροΰται διά χρυσοβούλλου εγγράφου .
Κατά ταΰτα, παρά τό γεγονός δτι είς τά Τυπικά περιέχονται διατάξεις,
αί όποϊαι προς κατοχύρωσιν τοΰ αύτοδεσπότου καί ελευθέρου τής μονής απαγο
ρεύουν μεταξύ άλλων νά δοθή αΰτη «κατ έφορείαν» είς οιονδήποτε πρόσωπον
ή ίδρυμα, δμως ορίζεται ύπό τοΰ ίδρυτοΰ της ή ύπό τοΰ αύτοκράτορος εν πρό
σωπον τό όποιον θά έπιβλέπη τήν καλήν λειτουργίαν τής μονής καί θά προστατεύη αυτήν άπό τάς απαιτήσεις άλλων. Τό έργον τοΰτο καλείται συνήθως
ε φ ο ρ ε ί α , ενίοτε δ έ ά ν τ ί λ η ψ ι ς ή ε π ί σ κ ε ψ ι ς 3 , είς άπάσας δέ
τάς περιπτώσεις κυριαρχεί τό ενδιαφέρον προς τήν μονήν καί δχι τό συμφέρον
τοΰ είς ο ανατίθεται προσώπου. Ώ ς συνάγεται έκ τοΰ περιεχομένου τών σχε
τικών διατάξεων τών Τυπικών καί τών εγγράφων, ή εφορεία είς τάς περιπτώ
σεις αύτάς περιωρίζετο εις έποπτείαν, έπίβλεψιν καί προστασίαν τής μονής,
χωρίς νά παρέχη είς τόν Ιφορον οικονομικά οφέλη 4 . Εκείνοι είς τους οποίους
άνετίθετο τό Ιργον τοΰτο, ήσαν, ώς παρατηρεί καί ό E. Herman. 6 , πρόσωπα
μεγάλου κύρους : μέλη της αυτοκρατορικής οικογενείας, ανώτεροι αξιωματού
χοι, οί όποιοι δέν ήτο δυνατόν νά καταχραστούν τά αγαθά τά όποια ώφειλον

ούτως άγνοοΰμεν τόν ακριβή χρόνον παραχωρήσεως τής εφορείας. Επειδή δμως ήδη είς
Ιγγραφον τοΰ έτους 1304 ή μονή αΰτη αναφέρεται ώς μονή τής περιποθήτον θνγατρος τής
ßaaifaiac μου, τής υψηλοτάτης ρηγαίνης Σερβίας (αυτόθι, σελ. 40' πρβλ. καί σελ. 62,
63, έγγραφα τοϋ έτους 1322), είκάζομεν δτι ή εφορεία εϊχεν άνατεθή εις αυτήν ήδη πρό
τοϋ έτους 1304 (πρβλ. καί αυτόθι, σελ. 8 - 1 1 ) .
1. Αυτόθι, σελ. 173-174. Μ. J u g i e, Le Typikon du monastère du Prodrome au Mont Ménécée, près de Serrés, Byzantion 12 (1937), σελ. 5 8 - 6 0 , πρβλ.
καί σελ. 69.
2. Βλ. χρυσόβουλλον Άνδρονίκου Γ' τοΰ έτους 1332: Α. G u i 11 ο u, ένθ' άνωτ.,
σελ. 9 3 - 9 4 . Πρβλ. αυτόθι, σελ. 108, στ. 5 (τοΰ 1334), σελ. 180, στ. 3 - 5 (τοϋ 1333).
3. Οί δροι είναι χαρακτηριστικοί : ενέχουν τήν έννοιαν τής εποπτείας, τής επιβλέ
ψεως (πρβλ. MM, τόμ. Ε', σελ. 414, λ. επίσκεψις καί D m i t r i e v s k i j , Τυπικά,
σελ. 630, λ. έφοράσθαι).
4. Πρβλ. 'Υπόμνημα τοΰ επισκόπου "Αργούς καί Ναυπλίου Λέοντος, τοΰ έτους
1143, περί τής είς τήν τοποθεσίαν Άρείας γυναικείας Μονής τής Θεοτόκου : διά τούτου
ορίζεται τον καθηγούμενον τής αυτής άνδρφας μονής επ' άδειας εχειν επιτηρεί
ν
τον οίκονομοΰντα τα τής γυναικείας μονής, εϊπερ καί ή καθηγονμένη καί al λοιποί μονα
χοί τοϋτο βούλοιντο· ώς εφορον
γαρ αυτόν οιονεί βονλόμεθα είναι καί άντιποιεΐσθαι
τών μοναζουσών..., είς περίπτωσιν δέ καί της παραμικρας καταχρήσεως οδτος θά αφορί
ζεται (MM, τόμ. Ε', σελ. 179 κέ.).
5. Ε. H e r m a n , Ricerche sulle istituzioni monastiche bizantine. Typika ktetorika, caristicari e monasteri «liberà, Or. Chr. Per. 6 (1940), σελ. 338. Τό άρθρον τοΰτο
τοΰ E. Herman είναι βασικόν διά τήν μελέτην τών θεσμών τών μονών έν Βυζαντίω.
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νά διαφυλάξουν, συγχρόνως δέ, λόγω τής θέσεως των, είχον τήν δυνατότητα
νά προστατεύσουν τήν μονήν άπό τάς απαιτήσεις καί επεμβάσεις άλλων.
Ώ ς συνάγεται έκ τών πηγών, συχναί ήσαν αί επεμβάσεις, κυρίως τών κατά
τόπους εκκλησιαστικών αρχόντων καί τών δημοσίων λειτουργών, είς τά τών
μονών διά τοΰτο εκρίθη πολλάκις άναγκαϊον, όπως τεθοΰν αύται ύπό τήν προ
στασία^ υψηλών προσώπων *. Μία τών μορφών προστασίας ήτο καί ή εφορεία.
Παρατηροΰμεν δέ δτι εις άπάσας τάς ανωτέρω περιπτώσεις ή εφορεία παρα
χωρείται ή ύπό τοΰ ίδρυτοΰ καί κτήτορος τής μονής ή ύπό τοΰ αύτοκράτορος,
πρόκειται δέ πάντοτε περί μεγάλων καί έν ακμή ευρισκομένων μονών.
Έκτος δμως τών περιπτώσεων τούτων, αί όποΐαι χρονολογούνται άπό
τοΰ ΙΑ' μέχρι τοΰ ΙΔ' αι., ή εφορεία μνημονεύεται καί είς σημαντικόν αριθμόν
εκκλησιαστικών έγγραφων της ύστατης βυζαντινής περιόδου. Τά Ιγγραφα ταΰ
τα απολύονται συνήθως ύπό τοΰ πατριάρχου, ό όποιος παραχωρεί τήν έφο
ρείαν μιας μονής εις κληρικόν ή λαϊκόν. 'Οσάκις πρόκειται περί κληρικοΰ
— συνήθως μονάχου —, ούτος προσηλοΰται είς τήν έν λόγω μονήν καί, έάν
Ιχη τά απαιτούμενα προσόντα, διορίζεται ηγούμενος αυτής- έάν είναι λαϊκός,
συνήθως είναι άπλοΰς ιδιώτης καί Οχι αξιωματούχος τοΰ Κράτους — τουλά
χιστον τό αξίωμα τούτου δέν δηλοΰται είς τά σχετικά Ιγγραφα. Ή εφορεία
παρείχετο είς τάς πλείστας τών περιπτώσεων έπί μικρών μονών αί όποΐαι
εύρίσκοντο είς Ινδειαν ή ήσαν έγκαταλελειμμέναι ή ήρειπωμέναι, τό δέ εύεργετούμ,ενον πρόσωπον εϊχεν ήδη ανακαινίσει καί εύτρεπίσει αύτάς ή ανελάμ
βανε τήν ύποχρέωσιν νά πράξη τοΰτο μετά τήν άνάληψιν τής εφορείας. Ή εφο
ρεία έδίδετο εφ' δρου ζωής καί ήτο συνήθως προσωπική 2 , ώς δέ ρητώς άναφέ1. Πρβλ. καί D ö l g e r , Schatzkammer, άρ. 35, στ. 55-56, χρυσόβουλλον
Νικηφόρου Βοτανειάτου υπέρ τής Μονής τών 'Ιβήρων τοΰ έτους 1079, διά τοΰ οποίου ορί
ζεται αυτήν τε τήν μονήν και τα ύπ' αυτήν άπαντα έκ τοϋ παρόντος παρά τοϋ κατά τήν
ήμέραν λογοθέτου τον δρόμου ή καί πρωτονοτάριου επίσκοπεϊσΒαι
καί πάσης
βλάβης άθιγή διατηρεϊσθαι καί διεκδικείσθαι... Ύποθέτομεν οτι ή προστασία (έπισκόπησις ή επίσκεψις) της ξενόγλωσσου Μονής τών 'Ιβήρων ανετέθη είς τόν λογοθέτην τοΰ
δρόμου, διότι οδτος εϊχεν είς τήν ύπηρεσίαν του τους καταλλήλους διερμηνείς (έρμηνευτάς : βλ. B u r y , Adm. System, σελ. 93). Πρβλ. επίσης Δ. Ά . Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ ,
Κάστρον Λακεδαίμονος, 'Ελληνικά 15 (1957), σελ. 100, στ. 1 6 - 1 9 : επισκέπτεσθαι
δέ αυτήν κ' έπιμελεΐσται παρά τοϋ κριτοϋ και στρατηγού, τους κρατοϋντας ε'ις το θέμαν...,
οί όποιοι θά ένεργοϋν «ώς άπλοι εκπρόσωποι τοΰ αύτοκράτορος» (αυτόθι, σελ. 105). Πρβλ.
καί MM, τόμ. Β', σελ. 70 - 71, τοΰ έτους 1395(;) : κατόπιν σχετικής αιτήσεως τών επι
τρόπων τοΰ έν Καφ^ μονυδρίου τοΰ "Αγίου Γεωργίου, ό πατριάρχης παρακελεύεται, ώς
αν πρώτον μέν άπολαύη το ε'ιρημένον μοννδριον τής πατριαρχικής βοηθείας και επισκέ
ψεως και δεφενδεύσεως και εχη κτήτορα και i φ ο ρ ο ν τήν ημών μετριότητα και πα
τριαρχικών είναι και δνομάζεσθαι, αναθέτει δέ τήν διοίκησιν είς τους επιτρόπους καί καθο
ρίζει δτι, έάν τις ενόχληση αυτούς ή απαίτηση τι έξ αύτοϋ ή έφορείαν
ζητήση και
διοίκησιν πραγμάτων, θά αφορίζεται.
2. Αί εξαιρέσεις είναι έλάχισται : πρβλ. MM, τόμ. Β', σελ. 414 - 415 (έτους 1400).
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ρουν τά Ιγγραφα, ό Ιφορος εθεωρείτο κτ^τωρ τής μονής, είχε κτητορικήν
δικαίωσιν καί κτητορικά δίκαια έπ' αυτής 1 . Έ ξ άλλου ό έφορος ώφειλε νά
φροντίζη διά τήν καλήν λειτουργίαν, τήν διατήρησιν τών κτημάτων καί τήν
έξασφάλισιν τών προσόδων τής μονής καί διά τόν ένάρετον βίον τών μονα
χών 8 . Είς τά Ιγγραφα δέν γίνεται ρητώς λόγος περί τών προσόδων τάς οποίας
παρεΐχεν ή εφορεία είς τό εύεργετούμενον πρόσωπον, δμως τό γεγονός δτι ή
εφορεία παρεχωρεΐτο πολλάκις κατόπιν αιτήσεως τοΰ ενδιαφερομένου 9 σημαί
νει δτι αΰτη προσεπόριζεν είς τόν Ιφορον οικονομικά οφέλη.
'Τπογραμμίζομεν ιδιαιτέρως τό γεγονός δτι τά σωζόμενα σχετικά εκ
κλησιαστικά έγγραφα ανήκουν είς τήν τελευταίαν περίοδον τοϋ Βυζαντίου
καί δή είς τόν ΙΔ' αι., συνήθως δέ ή εφορεία παρείχετο ύπό τοΰ πατριάρχου
είς άπλοΰς ίδιώτας, οί όποιοι, είς αντάλλαγμα τών γενομένων είς μικράς μο
νάς ανακαινίσεων καί βελτιώσεων, έλάμβανον τήν έπικαρπίαν τούτων. Τείνομεν νά ύποθέσωμεν δτι πρόκειται ένταΰθα περί γενικωτέρας πολιτικής τής
έν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησίας, ή οποία κατέφευγεν είς τήν παραχώρησιν
τής εφορείας διά νά περίσωση τάς μονάς έκείνας, αί όποΐαι ένεκα τής κρισί
μου πολιτικής καταστάσεως εΤχον έγκαταλειφθή ή περιπέσει είς παρακμήν.
Αί συνθήκαι, οί δροι, καί ή μορφή παραχωρήσεως τής εφορείας είς τάς περι
πτώσεις αύτάς εϊναι τελείως διάφοροι τών άπό τοΰ ΙΑ' αί. είς τά Τυπικά καί
τά αυτοκρατορικά Ιγγραφα μαρτυρουμένων.
Έ ξ δλων τών ανωτέρω προκύπτει δτι ό θεσμός τής εφορείας ελαβεν
άλλοτε άλλο περιεχόμενον, αναλόγως τών προσώπων καί τών εποχών. Ή
εφορεία δηλαδή, μαρτυρουμένη άπό τοΰ ΙΑ' αί. καί διατηρηθεΐσα μέχρι τέ
λους τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας, έσήμαινεν αρχικώς προστασίαν μιας

1. Βλ. μεταξύ άλλων MM, τόμ. Α', σελ. 454 - 455, τόμ. Β', σελ. 467 - 468.
Πρβλ. M. J u g i e, Le Typikon du monastère du Prodrome au Mont Ménécée,
σελ. 5 8 - 6 0 . E. H e r m a n , ένθ' άνωτ., σελ. 346-347.
2. Βλ. μεταξύ <3ίλλων κατά χρονολογικήν σειράν τά έγγραφα : α') MM, τόμ. Α',
σελ. 423 - 424 (τοΰ έτους 1361): ή εφορεία τής Μονής τής Βαραγγιωτίσσης παραχωρείται
εις τίνα 'Αλέξιον Σοφιανόν, β') αυτόθι, σελ. 454 - 455 (τοΰ 1364): ή εφορεία τής Μονής
Παυσωλύπης ανατίθεται είς τήν μοναχήν Μάρθαν τήν Πυριάναν, γ') αυτόθι, σελ. 474
(1365): ή εφορεία τριών έν Πτελεώ πατριαρχικών μονυδρίων παραχωρείται είς τόν μό
ναχον Λουκάν, δ') αυτόθι, σελ. 502 - 503 (1369): ανατίθεται ή εφορεία τής έν Μεσημβρία
Μονής τοϋ Ίησοΰ Χρίστου τοΰ Άκροπολίτου είς τόν ίερομόναχον Μακάριον, δστις ορί
ζεται καί ηγούμενος αυτής, ε') MM, τόμ. Β', σελ. 467 - 468 (1399): ή εφορεία τοΰ ναοΰ
τοΰ Ταξιάρχου τών "Ανω Δυνάμεων Μιχαήλ ανατίθεται εϊς τίνα Όδηγητριανόν, ς') αυ
τόθι, σελ. 414- 415 (1400): ανατίθεται ή εφορεία καί επίσκεψις τοΰ μονυδρίου τής Θεο
μήτορος τής Εύουρανιωτίσσης είς τόν Γεώργιον Κουνάλην.
3. Βλ. MM, τόμ. Β', σελ. 467 : παρεκάλεσεν, Ινα εύεργετηθή τόν πάνσεπτον καί
θείον vaòv... ώς αν κατέχη αυτόν εφορίας λόγφ και τα αύτφ ανήκοντα δίκαια... καί
σελ. 414-415.

ΜΑΡΙΑΣ Γ. ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

92
μονής

καί έπίβλεψιν έ π ί τής καλής λειτουργίας της '.

Πολλάκις δμως οί

έφοροι, έκαμαν κατάχρησιν τής δικαιοδοσίας τ ω ν προς ϊδιον δφελος 2 ,
συχνά ή εφορεία νά όμοιάζη προς χαριστικών

8

ώστε

— χωρίς βεβαίως τοΰτο νά ση-

μαίνη δτι οί δύο θεσμοί ταυτίζονται 4 . Ακριβώς τό γεγονός δτι

ό θεσμός

ήδύνατο νά λάβη αναλόγως τοΰ προσώπου άλλο περιεχόμενον εξηγεί, διατί
τά Τυπικά περιέχουν γενικάς άπαγορευτικάς κατά τής εφορείας διατάξεις,
ενώ παραλλήλως αναθέτουν τήν έφορείαν τών μονών εις πρόσωπα τής εμπι
στοσύνης τοΰ ίδρυτοΰ των. Ενδεικτικοί είναι οί λόγοι τοΰ μητροπολίτου Ναυ
πάκτου 'Ιωάννου Άποκαύκου, ό όποιος, αναθέτων είς τίνα εύνοΰχον τήν έφο
ρείαν της Μονής τής Α γ ί α ς Έλεούσης,

σημειώνει δτι δ τής εφορείας λόγος

δοκει μέν εύκολος εϊναι, έχει δέ τι και πρόσαντες·

οι γαρ πολλοί τήν

έφορείαν

είς κέρδος παρανοονντες αμφότερα άμαρτάνονσιν, οίς τε άγνοοΰσι τήν τής

λέ

ξεως δύναμιν καί οΐς εντεύθεν έκκνλίονται προς άσέβειαν διά τήν εκ τών θείων
πραγμάτων,

ώς εϊρηται, παρανόσφισιν...Ό

δέ λόγος τής

εφορείας ορθός

πρα-

1. Περί τών δρων έφορος - εφορεία, βλ. καί P. P L d e Μ e e s t e r, De monachicc statu iuxta disciplinant byzantinam, Βατικανόν 1942, κυρίως σελ. 108 - 109,
139 : έφορος = administrator seu curator monasterii.
2. Πρβλ. τήν περίπτωσιν τής έν Κωνσταντινουπόλει Μονής τών Μουγουλίων, τής
οποίας ή εφορεία εϊχεν άνατεθή είς τον πανυπερσέβαστον Ίσαάκιον Παλαίολόγον 'Ασάνην. Καίτοι δέ ή εφορεία παρεχωρήθη, ώς ρητώς αναφέρεται νπέρ τής βελτιώσεως καί
έπί το κρεΐττον προχωρήσεως τής μονής, ό δέ βασιλεύς τήν σύστασιν και τήν έπί τα βέλτιον πρόοδον καί ψνχωφελή συντήρησιν τοΰ μοναστηρίου από τής τοϋ είρημένον πανυπερσεβάστου έφορεύειν έθέσπισεν, ό Ίσαάκιος κατεχράσθη τοΰ προνομίου τούτου προς ίδιον
δφελος· διά τοϋτο, τή αιτήσει τών μοναζουσών, ό πατριάρχης Κάλλιστος απολύει τω 1351
γράμμα, διά τοϋ οποίου αποφαίνεται δτι τό μοναστήριον θα εϊναι άκαταδούλωτον καί ελεύ
θερον παντελώς τής εφορείας παντός τοϋ μέρους εκείνον τοΰ Ίσαακίου 'Ασάνη : MM,
τόμ. Α', σελ. 312-317 (τό εγγραφον παρέχει πολύτιμους πληροφορίας περί τής δλης
διαδικασίας τής αναθέσεως καί καταργήσεως τής εφορείας).— Περί τής Μονής τών Μου
γουλίων βλ. Σ. Β. Κ ο υ γ έ α, Ό Γεώργιος Άκροπολίτης κτήτωρ τοϋ Παρισινού Κωδι
κός τοΰ Σουίδα (Cod. Parisin. Graec. 2625), Βυζαντινά - Μεταβυζαντινά τόμ. 1, μέρος
Β' (1949), σελ. 6 1 - 7 4 .
3. Περί χαριστικίου βλ. F. U s p e n s k i j ,
Mnenija i postanovlenija
konstantinopolskich pomestnych soborov XI i XII vv. ο razdaòe ëerkovnych imutêestv
(charisiikarii) (— 'Απόψεις καί αποφάσεις τών έν Κωνσταντινουπόλει τοπικών Συνό
δων του ΙΑ' καί ΙΒ' αί. περί τής διανομής τών εκκλησιαστικών περιουσιών (χαριστικάριοι), Iavestija RAIK 5 (1900), σελ. 1-48. Α. K a 2 d a n , ένθ" άνωτ., σελ. 105110. O s t r o g o r s k y , Féodalité, σελ. 17 - 19. Ώ ς παρατηρεί δ E. H e r m a n ,
Ινθ' άνωτ., σελ. 338, 375, τό χαριστικών παύει νά μαρτυρήται είς τάς πηγάς άπό τοΰ τέ
λους τοϋ ΙΒ' αί. Πρβλ. καί V. L a u r e n t , Charisticariat et commende à Byzance.
Deux fondations patriarcales en Épire aux XIIe et XIIIe siècles, REB 12 (1954),
σελ. 101) - 113. Βλ. καί Ί . Μ ο υ τ ζ ο ύ ρ η, Χαριστικά καί ελεύθερα μοναστήρια, 'Αθή
ναι 1964 (περί εφορείας γενικά τίνα έν σελ. 96 - 97).
4. Πρβλ. O s t r o g o r s k y , Féodalité, σελ. 18. B e c k , Kirche, σελ. 136.
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γμάτων ιερών έστι διεξαγωγή καί κατά Θεόν κυβέρνησις, ήνίκα δηλονότι τάς
εν τινι σεμνείφ ή καί ναώ επιμελείας οί άνθρωποι ώς είς τόν Θεόν αυτόν διαβαινούσας λογίζονται καί μή, δτι έφορεύουσι μοναστηριών ή καί ναών, εκείθεν
παρακερδαίνουσιν, ώς αγρών τυχόν ή καί αντονργίων ι ετέρων τοϊς δεσπόταις ποριζόντων τά έξ αυτών. "Ετι δέ καί άποσόβησις όπόση ισχύς τών ζημιοϋν καί βλάπτειν έπιχειρούντων τό παρά τούτων έφορενόμενον τάς δέ γε
προαιρετικός έκ τούτων φιλοφρονήσεις καί μεμετρημένας προς τους εφόρους
ούκ άν τις τών νουν εχόντων κωλύσειεν 2 . Ή τελευταία φράσις ύποδηλοΐ κατά
τρόπον άναμφισβήτητον δτι κατά τήν έποχήν έκείνην ή εφορεία, οσάκις ήσκεΐτο
όμαλώς, δέν προσεπόριζεν είς τόν εφορον οικονομικά οφέλη καί κανονικά εισο
δήματα, πλην τίνων «μεμετρημένων φιλοφρονήσεων».
Σύν τώ χρόνω δμως ό θεσμός κατέληξε νά σημαίνη, ώς είδομεν, παραχώρησιν μονής τίνος εις Ιν άτομον προς ιδίαν κάρπωσιν 3 , τά δέ δικαιώματα
τοΰ εφόρου ηύξήθησαν καί έταυτίσθησαν προς τά τοΰ κτήτορος τής μονής.
Ύπό τήν Ιννοιαν ταύτην άπαντα συχνά είς εκκλησιαστικά Ιγγραφα τοΰ ΙΔ'
αιώνος.
Ούτω γεννάται τό ερώτημα : ποίον ήτο τό περιεχόμενον τής εφορείας
τής έν Πάτμφ Μονής ;
Ώ ς ήδη ελέχθη, έφορος τής Μονής 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου ήτο ό έπί
τοϋ κανικλείον, δηλαδή ανώτερος άξιωματοΰχος, Ιμπιστος τοΰ αύτοκράτορος
καί πρόσωπον ύψηλοΰ κύρους, ή δέ εφορεία αύτη μαρτυρεΐται κατά τό β'
ήμισυ τοΰ Ι Γ ' αί., έπί αύτοκράτορος Μιχαήλ Η' καί είς έποχήν ακμής τής
μονής. Ώ ς είναι γνωστόν, ό αυτοκράτωρ Μιχαήλ ό Η' έπέδειξεν ίδιαίτερον
ενδιαφέρον προς τήν Μονήν τής Πάτμου καί παρεχώρησεν εις αυτήν πολλά
προνόμια* επομένως ή γενικωτέρα πολιτική τοΰ Μιχαήλ Η' θά ήρχετο είς
αντίθεσιν προς τήν άνάθεσιν τής εφορείας τής μονής είς τόν έπί τον κανι
κλείον, έάν αύτη εϊχεν ώς έπακόλουθον τόν περιορισμόν τής ελευθερίας της
καί τήν οίκονομικήν της έξάρτησιν άπό τοΰ εφόρου. Τείνομεν ώς έκ τού
του νά ύποθέσωμεν δτι είς τόν έπί τοΰ κανικλείου εϊχεν άνατεθή ή π ρ ο σ 
τ α σ ί α τής μονής, Ιργον τό όποιον ούτος ήδύνατο άποτελεσματικώς νά
φέρη είς πέρας λόγω τοΰ αξιώματος καί τοΰ κύρους του. Ή Μονή τής Πάτμου
εϊχεν ανάγκη τότε προστασίας, διότι ή εποχή ήτο ιδιαιτέρως κρίσιμος. Πράγμα
τι ή μονή εϊχεν αποκτήσει μετόχια καί κτήματα εις τά δυτικά παράλια τής

1. Ή έκδοσις τοΰ S. P e t r i d è s (βλ. έπομένην ύποσημείωσιν) παρέχει αυ
τουργών : διορθοϋμεν είς αύτουργίων.
2. S. P e t r i d è s , Jean Apokaukos, lettres et autres documents inédits,
Izvestija RAIK 1 4 / 2 - 3 (1909), σελ. 6-7.
3. Πρβλ. E. H e r m a n , ένθ' άνωτ., σελ. 338.
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Μ. Ασίας, τά όποια κατ' εκείνους τους χρόνους ήσαν εκτεθειμένα είς τάς
έπιδρομάς τών Τούρκων καί τάς επιθέσεις τών πειρατών* ή Ικρυθμος πολι
τική κατάστασις παρεΐχεν ευκαιρίας προς έκμετάλλευσιν καί καταπάτησιν
τών προνομίων καί τών δικαιωμάτων τής μονής. Έ κ τών τριών εγγράφων
τοΰ ε;τί τοΰ κανικλείον συνάγεται δτι είς τόν έ'φορον τής μονής άνεφέροντο
οί μοναχοί τής Πάτμου διά προκύπτοντα ζητήματα, αυτός δέ έπέλυε τάς
διαφοράς έκείνας αί όποΐαι δέν άπήτουν τήν Ικδοσιν αυτοκρατορικών έγγρα
φων. Έ ξ άλλου, εϊναι πολύ πιθανόν οτι ούτος εισηγεΐτο είς τόν αυτοκράτορα
τάς καταλλήλους ενεργείας, οσάκις ή αυτοκρατορική έπέμβασις ήτο αναγκαία.
Τοΰτο σημαίνει δτι ή εφορεία τοΰ έπί τοϋ κανικλείον έξησφάλιζεν άμεσώτερον Ιλεγχον καί ταχυτέραν λήψιν τών αναγκαίων μέτρων προς προστασίαν
τής μονής καί κατοχύρωσιν τών συμφερόντων της. Αυτή ύποθέτομεν δτι
ήτο ή αιτία διά τήν άνάθεσιν της εφορείας τής Μονής Πάτμου είς τόν έπί
τοϋ κανικλείον άξιωματοΰχον.
Πότε ανετέθη τό πρώτον ή εφορεία της Μονής Πάτμου είς τόν έπί τοΰ
κανικλείον καί ποία ήτο ή διάρκεια της δέν γνωρίζομεν. Τά ύπό έξέτασιν
τρία έγγραφα εϊναι αί μόναι περί τοΰ θέματος πηγαί. Έ κ τής φράσεως τοΰ
πρώτου έγγραφου, έπεί τοι γε τή πολυχρονίφ χάριτι τοϋ κραταωΰ καί αγίου
ημών αύθέντου καί βασιλέως γινώσκειν σε βούλομαι ώς έφορος είμι τής τοιαύ
της μονής, δυνάμεθα μετά τίνος πιθανότητος νά ύποστηρίξωμεν δτι ή άνάθεσις τής εφορείας ήτο πρόσφατος. Έ ξ άλλου, τό γεγονός δτι ό καθηγούμενος
τής Μονής "Ιωάννου τοΰ Θεολόγου Γερμανός είς τήν Διαθήκην του, συνταχθεΐσαν κατά Δεκέμβριον τοΰ 1272 ', ουδέν σχετικώς αναφέρει, ένώ πολλάς ειδή
σεις παρέχει περί τής μονής, σημαίνει πιθανώτατα δτι ή άνάθεσις τής εφο
ρείας είς τόν έπί τοϋ κανικλείον ήτο μεταγενέστερα τής συντάξεως τής Δια
θήκης. "Ισως δυνάμεθα νά άποδώσωμεν τό γεγονός είς διαβήματα αύτοΰ
τούτου τοΰ καθηγουμένου Γερμανοΰ, τοΰ οποίου είναι γνωστή ή μεγάλη δραστηριότης καί ό όποιος πολλά έμόχθησεν υπέρ τής μονής τής οποίας προΐστατο.
ΜΑΡΙΑ Γ. ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

1. MM, τόμ. Τ', σελ. 229-233.

ΚΕΚΥΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΠΑΤΜφ ΜΟΝΗΣ
ΕΙΣ ΕΙΛΗΤΟΝ TOT ΙΑ' ΑΙΩΝΟΣ
Εις τό άρχεΐον τής έν Πάτμω μονής 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου απόκειται
μεγάλου μήκους (7,455 μ. ) χαρτωον είλητόν, περιέχον Ιγγραφα α υ τ ο κ ρ α 
τ ο ρ ι κ ά (χρυσόβουλλα καί πιττάκια Αλεξίου Α' τοΰ Κομνηνοΰ, δεσποινικά
πιττάκια τής μητρός αύτοΰ "Αννης τής Δαλασσηνής) καί έγγραφα δ η μ ο σ ί ω ν
λ ε ι τ ο υ ρ γ ώ ν (πρακτικά παραδόσεως τής νήσου Πάτμου καί κτημάτων
αυτής κειμένων έν Λέρω κ.ά.), διά τών οποίων ή μονή έλάμβανεν ή έπηύξανεν ήδη υπάρχοντα προνόμια καί κτήσεις αυτής.
Ή αξία τοΰ έν λόγω είλητοΰ διά τήν γνώσιν τής ιστορίας τής μονής εϊ
ναι μεγάλη: πολλά τών έγγραφων τούτων δέν παραδίδονται, είμή μόνον ύπό
τοΰ είλητοΰ ή ύπό μεταγενεστέρων, ώς θά 'ίδωμεν, αντιγράφων* πολλών δέ
τό πρωτότυπον, επίσημα ή κεκυρωμένα αντίγραφα Ιχουν άπολεσθή.
Έ ξ άλλου, ώς θά φανή κατωτέρω, ή άξια τοΰ έν λόγω είλητοΰ έγκειται
κυρίως είς τό δτι τοΰτο αποτελεί σπάνιον, αν μή μοναδικόν, σωζόμενον δεί
γμα ενός είδους τής βυζαντινής διπλωματικής.
Τό είλητόν τοΰτο δέν άπησχόλησε, ώς θ' ανέμενε τις, τους μέχρι τούδε
έρευνητάς τών Πατμιακών αρχείων ώς ένιαϊον σύνολον. Ούτοι ήρκέσθησαν
νά παραπέμπουν κεχωρισμένως είς τμήματα αύτοΰ, τά όποια άποτελοΰν αντί
γραφα άλλων έγγραφων (χρυσοβούλλων, κλπ.).
Συγκεκριμένως ό Φλωρίδης είς τήν άναγραφήν τών Πατμιακών έγγρα
φων σημειώνει απλώς : «Άρ. 50 : Είλητόν τό μέγα, έν ώ περιέχονται τά εφε
ξής ίσα» καί απαριθμεί τά περιεχόμενα έν τω είλητφ Ιγγραφα άνευ περαι
τέρω σχολίων '.
Οί Miklosich καί Müller αναφέρουν, μετά τήν Ικδοσιν βασιλικού πιττακίου Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ: «Exemplar chart[aceum]. Florüdes] N° 50ß.
Rotulus, in quo acta varia referuntur et primum quidem exemplar aureae
bullae imp. Alexii I Comneni de donatione insulae Patmi... 2 . Είς ουδέν
περαιτέρω σχόλιον περί τοΰ είλητοΰ προβαίνουν οί έκδόται τών έγγραφων τοΰ
1. Ί . Φ λ ω ρ ί δ ο υ , 'Απογραφή, Πανδώρα 19 (1868/9), σελ. 343.
2. MM, τόμ. Τ', σελ. 29.— ΕΕς τό έξης ό τόμος οΰτος σημειώνεται καί απλώς MM.
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αρχείου τής μονής 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου. 'Οσάκις αναφέρονται εις τά έγ
γραφα τά όποια διασώζει τό είλητόν, μνημονεύουν απλώς: exemplar Ν°
Χ
2
50γ ή exemplar 50δ κ.ο.κ.
Ό καθηγ. Dölger εις τά Regesten (άρ. 1142), σχετικώς προς τό αυτό
πιττάκιον Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ — έπί τοΰ οποίου καί τά ανωτέρω σχόλια
τών MM —σημειώνει : Kopie, Archiv Patmos. Flor. Ν 50ß : auf einer
langen Rolle von 25 - 27 cm. breite und 762 cm. lange unter anderen
Stücken; Bombyzin... κτλ.
Είς είδικήν μονογραφίαν του περί τών βασιλικών εγγράφων τοΰ έν Πά
τμω άρχειοφυλακείου ό Dölger, αναφερόμενος είς πρόσταγμα Αλεξίου τοΰ
Κομνηνοΰ, τό όποιον παρατίθεται έν τω είλητώ, σημειώνει δτι τοΰτο (αντι
στοιχούν προς τά ύπ' άρ. 3 - 6 έγγραφα τής ημετέρας αναγραφής, ώς θά 'ίδωμεν) παραδίδεται ύπό τοΰ μακρότατου είλητοΰ (Rolle), δτι ή γραφή αύ
τοΰ ομοιάζει πολύ μέ τήν γραφήν τής αυτοκρατορικής γραμματείας τοΰ ΙΑ'
αιώνος καί πρέπει νά εϊναι τής αυτής εποχής 3 .
Επειδή τό είλητόν τοΰτο δέν πρόκειται νά έξετασθή ώς ένιαΐον σύνολον
είς τήν παρασκευαζομένην εκδοσιν τών Βυζαντινών έγγγράφων τοΰ αρχείου
τής έν Πάτμφ μονής *, εκρίθη σκόπιμον νά γίνη ένταΰθα συνολική καί λεπτο
μερής παρουσίασις αύτοΰ, διά νά έξετασθοΰν τά έπί μέρους ειδικά προβλήματα
τοΰ τρόπου καί τοΰ χρόνου τής συντάξεως του καί άλλα συναφή θέματα.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ—(άρχ. Πάτμου άρ. 50). Τό είλητόν τοΰτο εϊναι άκέφαλον, σύγκειται δέ έκ χάρτου βαμβυκίνου, χρώματος ύπολεύκου προς τό καστανόχρουν έκ τής πολυκαιρίας* έπεκολλήθη μεταγενεστέρως έπί άλλου χάρ
του. Μήκος: 7,455 5 , πλάτος: 0,260/0,265. Μήκος γεγραμμένου μέρους:
7,32. Τό πλάτος τοΰ γεγραμμένου μέρους εϊναι κατά μέσον δρον 0,235 μέχρι
1. MM, τόμ. Τ ' , σελ. 33.
2. MM, τόμ. Τ', σελ. 44.
3. D ö l g e r , Patmos, έν BZ 28 (1928), σελ. 337 -338.
4. Περί της εκδόσεως ταύτης, τήν οποίαν παρασκευάζει τό Κέντρον Βυζαντινών
'Ερευνών, βλ. τας ετησίας εκθέσεις τοϋ Διευθυντού τοϋ Κέντρου Καθηγ. Δ. Ά . Ζ α κ υθ η ν ο ϋ έν τη Έπετηρίδι τοϋ Βασιλικού 'Ιδρύματος 'Ερευνών, 3 (1961), "Αθήναι 1962,
σελ. 84/85- 4 (1962), 'Αθήναι 1963, σελ. 66/67* 5(1963), 'Αθήναι 1964, σελ. 72/73*
6 (1964), 'Αθήναι 1965 (ύπό έκτύπωσιν).
5. Τό μέγα μήκος τοΰ είλητοΰ δυσχεραίνει την άνέλιξιν καί ακριβή μέτρησίν ταυ.
Ό Dölger, ώς εϊδομεν, αναβιβάζει τό μήκος αύτοϋ είς 7,62 μ. 'Ακριβεστέρα μέτρησις
κατέδειξεν δτι τοϋτο είναι μόνον 7,455 μ. Ή μικρά αϋτη ανακρίβεια τοϋ Dölger δέν
δύναται να μας δδηγήογ) είς τήν ύπόθεσιν Οτι τό 1927 — δτε δ Dölger μετέβη είς
Πάτμον — τό είλητόν ήτο μακρότερον τοϋ νϋν σωζόμενου κατά 0,165 μ., διότι τό παλαιόθεν έκπεσόν καί νϋν άναγνωρισθέν τεμάχιον έκ τής αρχής τοϋ είλητοΰ (περί οδ βλ.
κατωτέρω) αναβιβάζει, συγκολλώμενον, τό συνολικόν μήκος τοΰ είλητοΰ είς 8,068 μ.
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τοΰ στ. 447. Ά π ό τοΰ στ. 448 καί εξής τό κείμενον καταλαμβάνει όλόκληρον σχεδόν τό πλάτος τοΰ χάρτου (0,258). Περιθώρια' μέχρι τοΰ στ. 447 :
0,013 (άριστ. ) καί 0,012 (δεξιά). Ά π ό τοΰ στ. 448 κέ. τά περιθώρια εϊναι
σχεδόν ανύπαρκτα.— Τό άκέφαλον σήμερον είλητόν αποτελείται έκ 18 τεμα
χίων, τών οποίων τά μήκη εϊναι: α' 0,31* β' 0,47* γ ' 0,465* δ' 0,425* ε' 0,335*
ς-' 0,43- ζ' 0,46* η' 0,45* θ' 0,445* ι' 0,465* ια' 0,47* ιβ' 0,41* ιγ' 0,33* ιδ'
0,34* ιε' 0,40* ις' 0,43* ιζ' 0,37* ιη' 0,45. Τά τελευταία εξ τεμάχια (στ. 448 625), τών οποίων τό γεγραμμένον μέρος είναι, ώς εϊπομεν, κατά τι πλατύτερον (τών οποίων καί ή γραφή, ώς θά ίδωμεν, εϊναι διάφορος), φαίνεται δτι
ήσαν γεγραμμένα έπί χάρτου πλατύτερου, μετά δέ τήν συγκόλλησίν των εψαλιδίσθησαν εκατέρωθεν, ώστε νά μή διαφέρουν ή ελάχιστα (κατά 0,005 μ.)
άπό τό πλάτος τών προηγουμένων δώδεκα τεμαχίων.— Τά άνω τεμάχια έκολλήθησαν, ώς συνήθως, έπί τών κάτω.— Λόγω τοΰ έπικολληθέντος δπισθεν
χάρτου δέν διακρίνεται αν υπάρχουν εις τά κολλήματα ύπογραφαί.— Είς τό άνω
μέρος τοΰ σωζόμενου τμήματος τοΰ είλητοΰ διατηρείται, πρό τοΰ κειμένου,
τό κάτω μέρος μιας σειράς σταυρών γεγραμμένων έπί τοΰ κολλήματος (βλ.
φωτ. ).— Διατήρησις καλή* κατά τόπους σητόβρωτον* άνω αριστερά ελλεί
πει έκ τοΰ άγραφου μέρους χάρτης διαστ. 0 , 3 0 x 0 , 0 0 3 περίπου. Αί είς τό τέ
λος τοΰ είλητοΰ ύπογραφαί δυσανάγνωστοι καί έξίτηλοι λόγω φθοράς.— Σ ω 
ζόμενοι στίχοι: 572.— Γ ρ α φ ή κανονική καί έπιμεμελημένη, ή γνωστή γρα
φή τής αυτοκρατορικής γραμματείας τοΰ ΙΑ' αι. Διά τής αυτής χειρός καί με
λάνης (ύπομελαίνης ) εϊναι γεγραμμένον τό κείμενον τών έγγραφων ώς κα 1
αί ύπογραφαί τών είς τά διάφορα σέκρετα έπικυρωσάντων τά έν λόγω έγγραφα
αξιωματούχων μέχρι τοΰ στ. 4 3 9 1 . — Δι' άλλων χειρών καί μελάνης :
α') εις τό τεμάχιον 12, μετά τό κείμενον βασιλικής λύσεως (MM, σελ. 9 4 9 5 = Ι γ γ ρ . ύπ' άρ. 14 τής ημετέρας αναγραφής) καί μετά τήν καταγραφήν
τών σεκρέτων, εις τά όποια τό Ιγγραφον τοΰτο κατεστρώθη, διά καστανοχρόου μελάνης ή υπογραφή: Γεώργιος ό Πλενρής κτλ. (στ. 440 - 445), περί
ής βλ. κατωτέρω, σελ. 107 κ.έ.
β') Τό μετά τήν ύπογραφήν Γεωργίου τοΰ Πλευρή κείμενον (στ. 446 - 619)
εϊναι γεγραμμένον δι' άλλης, διαφόρου μέν τής τοΰ άρχικοΰ γραφέως, άλλα
συνηλικιώτιδος χειρός (μελάνη ύπομέλαινα). Έ κ πρώτης όψεως ή γραφή
αύτη ομοιάζει προς τήν τοΰ κειμένου τών στ. 1 - 439, καίτοι όλιγώτερον
κομψή καί μεγαλοπρεπής. Επιμελεστέρα δμως έξέτασις άγει είς τό συμπέρα
σμα δτι πρόκειται περί δύο διαφόρων χειρών. Τελείως διάφορα εϊναι κυρίως
τά γράμματα κ, φ, ω, τ, β, γ, ζ, ξ καί ή συντομογραφία τών λέξεων ή βασι
λεία μου (στ. 61 καί στ. 453).

1. Περί τούτου βλ. κατωτέρω, σελ. 100 κέ.
7

98

BP ΑΣ Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗ

γ ' ) Είς τό κάτω μέρος τοΰ είλητοΰ (στ. 620 - 625 ) — μετά τάς διά τής αυτής
μέ τό τελευταΐον κείμενον χειρός ύπογραφάς τών έπικυρωσάντων τό τελευταΐον Ιγγραφον τοΰ είλητοΰ (στ. 6 1 4 - 6 1 9 ) — τρεις ύπογραφαί επισκόπων
δι' άλλης έκαστη χειρός (μελάνη ζωηρώς μέλαινα).
'Ορθογραφία. 'Ορθογραφικά σφάλματα είς τήν ίδιόχειρον ύπογραφήν Γεωργίου
τοϋ Πλευρή (στ. 440 - 445 ) καί τάς ιδιόχειρους ύπογραφάς τών επισκόπων
(στ. 620 - 625). Τονισμός κατά τό πλείστον ορθός.— Πολυάριθμοι συντμήσεις.
Σημειώματα : έπί τοΰ νώτου : α' (δια νεωτέρας χειρός) : "Ισον τοϋ χρυσοβούλλου τοΰ
άοιδίμου βασιλέως 'Αλεξίου τοϋ Κομνηνού βεβαιωμένον έκ τοϋ βασιλικού σεκρέτου,
όμοίως και ή αναγραφή τής Πάτμου διά τοϋ βασιλικού νοταρίον, καθώς καί ή αναγραφή
τών έν λέρω πραγμάτων, γενομένη ύπο Ευσταθίου στρατηγού προνοητοϋ σάμου τοϋ χαραιανίτον, ετει ,ςφΉς'.— β' (δια χειρός Σακκελίωνος) : αρ. 50 - άντεγράφη.
Είς το άκέφαλον τοΰτο είλητόν έχουν καταγραφή εν 6λω 15 Ιγγραφα.
Μία σειρά σταυρών, ή οποία, ώς εϊδομεν, ευρίσκεται εις τήν κορυφήν τοϋ ακέ
φαλου σήμερον είλητοΰ, φανερώνει δτι πρό αύτοΰ υπήρχε συγκεκολλημένον
Ιν τουλάχιστον ακόμη τεμάχιον, επομένως καί εν τουλάχιστον ακόμη Ιγγρα
φον ·. Τό τεμάχιον τοΰτο τό όποιον Ιχει εκπέσει άπό τήν αρχήν τοϋ είλητοΰ,
ανεγνώρισα καί ήδυνήθην νά ταυτίσω κατά τρόπον μή έπιδεχόμενον άμφισβήτησιν. Εϊναι άκέφαλον επίσης τεμάχιον (καταγεγραμμένον ώς αυτοτελές Ιγ
γραφον ύπό τοΰ Φλωρίδου, άρ. 6), διαστ. 0,613x0,260 (γεγραμμένον μέρος:
0,580x0,236), είς τό τέλος τοΰ όποιου διακρίνεται σαφώς τό άνω τμήμα
σειράς σταυρών. Τής σειράς ταύτης τών σταυρών τό κάτω τμήμα ευρίσκεται
είς τήν κορυφήν τοΰ ακέφαλου είλητοΰ. Αί γραμμαί τών σταυρών τούτων συμ
πίπτουν απολύτως. Έ π ί πλέον δέ, ή όμοιότης τής γραφής, τής μελάνης, τών
διαστάσεων καί τής ποιότητος τοΰ χάρτου, άγουν είς τό συμπέρασμα δτι τό
τεμάχιον τοΰτο ανήκει καί πρέπει νά συγκολληθή είς τήν αρχήν τοΰ ακέφαλου
είλητοΰ. Μετά τήν προσθήκην τοΰ νέου τεμαχίου, τό είλητόν διασφζει έν
συνόλω 5 3 + 5 7 2 = 6 2 5 στίχους. Τοιουτοτρόπως τό μήκος τοΰ είλητοΰ αυξάνει
κατά 0,613 μ., ήτοι φθάνει εις συνολικόν μήκος (7,455 + 0,613 = ) 8,068 μ.
Δεδομένου δέ δτι, τό προστιθέμενον έν αρχή τεμάχιον παρέχει τό ήμισυ περί
που τοΰ κειμένου γνωστοΰ έγγραφου 2 , εϊναι βέβαιον δτι τό άρχικόν μήκος τοΰ

1. Παρόμοια σειρά σταυρών εΰρηται μετά τό ύπ* άρ. 2 εγγραφον καί πρό τοΰ ύπ'
άρ. 3 έγγραφου τής ημετέρας αναγραφής (μεταξύ τών στ. 182 καί 183), γεγραμμένη ωσαύ
τως είς τήν γραμμήν συγκολλήσεως τών δύο τεμαχίων χάρτου.
2. Πρόκειται περί τοΰ γνωστοΰ χρυσοβούλλου 'Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ, διά τοΰ οποίου
ό βασιλεύς έδωρεϊτο είς τόν Χριστόδουλον τήν νήσον Λειψώ καί κτήματα τής Λέρου (MM,
τόμ. Τ', σελ. 25 - 28, άρ. 8). Τό πρωτότυπον τοΰ χρυσοβούλλου τούτου (άρ. Φλωρ. 5),
τοΰ οποίου άντίγραφον είναι τό άνευρεθέν άκέφαλον τεμάχιον τοΰ είλητοΰ, σφζεται έν Πά
τμφ καί έχει μήκος 2,10 μ. Άνάλογον μήκος εϊχεν ασφαλώς καί τό άκέφαλον σήμερον
άντίγραφον αύτοΰ.
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είλητοΰ θά υπερέβαινε τά 10 μέτρα. Τοιούτου μήκους βυζαντινόν Ιγγραφον
αποτελεί, καθ' δσον γνωρίζω, παράδειγμα σπάνιον '.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ — Ευθύς

μετά τό προστεθέν,

έν αρχή

τοΰ είλητοΰ,

νέον τεμάχιον (στ. 1 - 5 3 ) , άναγινώσκομεν: Τό Ισον τοΰ τιμίου καί
νητοΰ

βασιλικού

Παρόμοια Ισα,

χρυσοβούλλου
ήτοι αντίγραφα

λόγου \ τής

νήσου

Πάτμου

επισήμων έγγραφων,

(στ.

προσκυ54-55).

άποτελοΰν τό περιε

χόμενον τοΰ είλητοΰ ά π ' αρχής μέχρι τέλους.— Τά Ιγγραφα ταΰτα εϊναι κατά
σειράν τά έξης:
1. (στ. 1 - 53) Τό άκέφαλον άνευρεθέν τμήμα χρυσοβούλλου (Φλωρ. άρ. 6).
"Αρχ. : ...άλλ' άναφαιρέτως τε και αΙωνίως καί άχρις...
Τελ. : ...ετει τώ έξακισχιλιοατώ πεντακοσιοστώ ένενηκοατώ πέμπτω, έν ώ και τό
ήμέτερον εύ[σε)βές καί θεοπρόβλητορ ύπεσημείνατο κράτος f — "Επεται, έν τφ έπομένω
στίχω, τό άνω μέρος σειράς Ιξ σταυρών.
Χρονολογία: Μάιος 6595 [1087], ίνδ. ι'.
Παράδοσις : Τοΰ έν λόγω έγγραφου σφζεται έν Πάτμφ τόπρωτότυπον (Φλ. άρ. 5).
Περιεχόμενον : Ό 'Αλέξιος Α' Κομνηνός δωρεΐται είς τόν Χριστόδουλον την νήσον
Λειψώ, δύο προάστια τής Λέρου καί τό ήμισυ τοΰ κάστρου τοΰ Παντελίου, είς τά όποια
καί παρέχει φορολογικάς άπαλλαγάς.
'Εκδόσεις : MM, σελ. 25 - 28, άρ. 8 (έκ τοΰ πρωτοτύπου).
Βιβλιογρ. : D ö l g e r , Regesten, άρ. 1139.— Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ , Patmos, σελ. 337.
2. (στ. 54 - 182 ) / Τό Ισον τοΰ τιμίον καί προσκννητοΰ

βασιλικού

χρυ

σοβούλλου λόγον τής Πάτμου f
"Αρχ.: Kai πάσι μέν ύπέχειν τάς άκοάς...
Τελ.: ...ύπεσημείνατο κράτος f.
Χρονολογία: 'Απρίλιος 6596 [ = 1 0 8 8 ] , ίνδ. ια'.
Παράδοσις: Τοΰ έγγραφου τούτου σφζεται είσέτι έν Πάτμφ τό πρωτότυπον (άρ.
Φλωρ. 7), λίαν έφθαρμένον. Παραδίδεται ωσαύτως είς πλείστα αντίγραφα, έκ τών οποίων
τό παλαιότερον, τό ΰπ' αριθ. 47 κατά Φλωρ., κεκυρωμένον άντίγραφον φέρον τήν ύπογρα-

1. Πρόσφατος ειδική μελέτη τοΰ L. S a n t i f a l l e r
(Über Papierrollen als
Beschreibstoff, έν Méhnges E. Tisseront, τόμ. Ε', Βατικανόν 1964, σελ. 361 - 371 ) απα
ριθμεί βυζαντινά καί άλλα χαρτφα είλητά, έξ ών έν μόνον καθαρώς Βυζαντινόν εγγραφον
προσεγγίζει τό μήκος τοΰ ημετέρου: χρυσόβουλλον Κωνσταντίνου Δούκα, τοΰ έτους 1066,
υπέρ τής έπί τοΰ 'Αγίου Όρους μονής Λαύρας (μήκος 7,45 μ.). Έ κ τών άλλων Βυζαντι
νών έγγραφων ό Santifaller μνημονεύει σφζομένην Nachzeichnung χρυσοβούλλου τοΰ
Στεφάνου Δουσάν υπέρ τής μονής Φιλόθεου (Schatzkammer, άρ. 53) τοϋ έτους 1346 (μή
κος 8,45 μ.).— Μνημονευτέον ωσαύτως τό πρακτικόν τής Λατινικής επισκοπής Κεφαλ
ληνίας τοΰ έτους 1264, μήκους 9,85 μ. : Βλ. Δ. *Α. Ζ α κ υ Ö η ν ο ΰ, Το κτηματολόγιον τής
Λατινικής επισκοπής Κεφαλληνίας και Ζακύνθου κατά τον ΙΓ' αΙώνα, Ελληνικά 5(1932),
σελ. 325.— θ . Τ ζ α ν ν ε τ ά τ ο υ , Το πρακτικόν τής Λατινικής επισκοπής Κεφαλληνίας
τοΰ 1264 καί ή επιτομή αύτοϋ, 'Αθήναι 1965, σελ. 5.
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φήν τοΰ κριτον τοΰ βήλου καί επί τοΰ ιπποδρομίου, είναι πιθανώτατα σύγχρονον τοΰ είλη
τοΰ, ώς θά ϊδωμεν κατωτέρω.
Περιεχόμενον: Πρόκειται περί τοΰ γνωστοΰ χρυσοβούλλου τοϋ αύτοκράτορος'Αλεξίου
Α' τοΰ Κομνηνοΰ, διά τοΰ οποίου παραχωρείται ή νήσος Πάτμος εις τόν Χριστόδουλον.
Εκδόσεις : Τό χρυσόβουλλον τοϋτο τοΰ 'Αλεξίου εξεδόθη ύπό τών MM μετά τών
λοιπών έγγραφων τοΰ αρχείου τής έν Πάτμφ μονής έπί τή βάσει μεταγενεστέρων αντι
γράφων αύτοΰ (MM, σελ. 4 4 - 4 9 , άρ. 13).
Βιβλιογρ.: D ö l g e r , Regesten, άρ. 1 1 4 7 . — Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ , Patmos, σελ. 337.
Παρατηρήσεις: Ό γραφεύς τοΰ ύπό έξέτασιν είλητοΰ αρχίζει μέ τήν φράσιν το ίσον
τοϋ τιμίου κλπ., εΐς τό τέλος δέ δέν παραθέτει, ώς πράττει συνήθως, τάς καθιερωμένας φρά
σεις τών κεκυρωμένων αντιγράφων (λ.χ. είχε καί τήν ύπογραφήν τοϋ αύτοκράτορος κλπ. )
και τάς ύπογραφάς τών έπικυρωσάντων τοΰτο. Κατά ταΰτα, ό γραφεύς προφανώς εϊχεν ύπ'
δψιν έπίσημον άντίγραφον τοΰ πρωτοτύπου (Kanzleikopie), έξ ίδίας δέ πρωτοβουλίας
έγραψε τό έπίτιτλον τό ϊσον τον τιμίου... κλπ.
Μετά τό κείμενον τοΰ ανωτέρω εγγράφου (μετά τόν στ. 182), σειρά
δέκα σταυρών, διά τής αυτής χειρός τοΰ γραφέως, έπί της γραμμής συγκολ
λήσεως νέου τεμαχίου χάρτου.
3 - 6 . Τά ύπ' άρ. 3, 4, 5 καί 6 Ιγγραφα τοΰ είλητοΰ περιέχουν τό κεί
μενον τοΰ αύτοΰ πιττακίου 'Αλεξίου Κομνηνοΰ, τετράκις άντιγεγραμμένον
άπό τά ισάριθμα αντίτυπα αύτοΰ, ώς εΐχον καταστρωθή ταΰτα είς τέσσαρα
σέκρετα τής αυτοκρατορικής γραμματείας μετά τών αντιστοίχων εκάστοτε
επικυρώσεων. Οί Miklosich καί Müller εκδίδουν άπαξ τό κείμενον άνευ σχο
λίων, συγκεντρώνουν δέ είς συνεχή ύπό τό κείμενον σειράν πάσας τάς ύπογρα
φάς τών έπικυρωσάντων τοΰτο είς τά τέσσαρα σέκρετα αξιωματούχων, διαχωρίζοντες ταύτας εκάστοτε διά τίνος φράσεως ιδικής των έπινοήσεως, μή πε
ριεχόμενης είς τό είλητόν. Λ.χ. ή φράσις (MM, σελ. 50, 9 - 1 0 )
κατεστρώθη
έν τω σεκρέτφ τοΰ γενικού λογοθέτου κατά μήνα άπρίλιον τής ια' ίνδικτιώνος, δέν υπάρχει έν τω κειμένω. Παρέχουν τοιουτοτρόπως δχι μόνον ανα
κριβή, άλλα καί παραπλανητικήν εικόνα περί τής παραδόσεως τοΰ εγγράφου.
Ό Dölger αναγράφει εις τά Regesten άπαξ, ύπ' άρ. 1148, τό έν λόγω
πιττάκιον τοΰ 'Αλεξίου παραπέμπων είς τους MM (σελ. 4 9 - 50). Άναγνώσας δέ μόνον τό έπίτιτλον τής εκδόσεως MM, σημειώνει απλώς δτι τό Ιγγραβον κατεστρώθη εις τό σέκρετον τών οίκειακών.
3. (στ. 183 - 206) / Τό ίσον τοΰ τιμίου καί προσκυνητοΰ
βασιλικού
Λίττακίου τοΰ καταπεμφθέντος
είς τό σέκρετον τών οίκειακών
καί καταστρωθέντος έν αύτώ κατά τόν άπρίλλιον μήνα τής ια' ίνδικτιώνος καί περιέ
χοντος ούτως f.
"Αρχ.: Ή βασιλεία μου έδωρήσατο...
Τελ.: ...μηνί άπριλλίω, Ινδικτιώνος ενδέκατης f. Άκολουθοΰν, διά τής αυτής χει
ρός, ύπογραφαί δέκα αξιωματούχων τοΰ σεκρέτου τών οίκειακών.
Χρονολογία: 'Απρίλιος [1088], ίνδ. ια'.
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Παράδοσις: Τό κείμενον τοΰ πιττακίου παραδίδεται υπό τοΰ είλητοΰ ώς καταστρωθέν είς τρία άλλα σέκρετα. Βλ. τά ύπ' άρ. 4, 5 καί 6 έγγραφα τής ημετέρας αναγραφής.
Τό πρωτότυπον δέν διεσώθη.
Περιεχόμενον: Ό αυτοκράτωρ διατάσσει δπως τό ύπ' άρ. 2 εγγραφον (τής ημετέρας
αναγραφής) καταστρωθή είς τό σέκρετον τοΰτο καί όπως παραδοθοΰν είς τόν Χριστόδουλον κεκυρωμένα αντίγραφα τοΰ πιττακίου τούτοχ>.
'Εκδόσεις: MM, άρ. 14, σελ. 49 (κείμενον), 4 9 - 5 0 (ύπογραφαί).
Βιβλιογρ.: D ö l g e r , Regesten, άρ. 1148.— Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ , Patmos, σελ. 337338. C h. D i e h 1, Remarques sur deux chartes byzantines de Patmos, Byzantion
4 (1927/8), σελ. 1 - 6.
Παρατηρήσεις: Οί MM είς τό τέλος τής εκδόσεως τοΰ κειμένου αναγράφουν τήν φράσιν είχε και τήν διά κηροϋ συνήθη σφραγίδα τοϋ βασιλέως, ή οποία είς ουδέν έκ τών τεσ
σάρων αντιτύπων τοΰ πιττακίου τούτου παραδίδεται. "Αγνωστον πόθεν παρέλαβον ταύτην,
έφ' δσον Ιτερα, πλην τών παρεχομένων ύπό τοΰ είλητοΰ αντιγράφων, δέν μαρτυροϋνται
οϋτε ύπό τοΰ Φλωρίδου, οΰτε ύπό τών MM.
4. (στ. 207 - 225) / Τό ίσον τοϋ καταστρωθέντος
είς τό σέκρετον τοϋ

γενικοΰ

λογοθέτου

βασιλικοΰ

πιττακίου

κατά τόν άπρίλλων μήνα

τής

ια' ίνδικτιώνος καί περιέχοντος ούτως f.
"Αρχ.: Ή βασιλεία μον έδωρήσατο...
Τελ.: ...μηνί άπριλλίω, Ινδικτιώνος ια' f. Άκολουθοΰν, διά τής αυτής χειρός, δέκα
ύπογραφαί τών έπικυρωσάντων τοΰτο αξιωματούχων τοΰ σεκρέτου τοΰ γενικοΰ λογοθέτου.
Χρονολογία: 'Απρίλιος [1088], ίνδ. ια'.
Παράδοσις: Ώ ς ήδη ελέχθη, τό πιττάκιον τοΰτο παραδίδεται καί διά τών ύπ" άρ.
3, 5 καί 6 έγγραφων τοΰ είλητοΰ.
Περιεχόμενον : Βλ. άνωτ., άρ. 3.
"Εκδόσεις: MM, σελ. 49 (κείμενον), 50 (ύπογραφαί).
Βιβλιογρ. : D ö l g e r , Patmos, σελ. 337 - 338.— D i e h 1, αυτόθι.
Παρατηρήσεις : Πρό τών υπογραφών οί MM σημειώνουν (σελ. 50, 9 - 10) : κατε
στρώθη έν τφ σεκρέτω τοΰ γενικού λογοθέτου κατά μήνα άπρίλλιον τής ια' ίνδικτιώνος. Ή
φράσις αύτη, τήν οποίαν οί έκδόται παρέλαβον έκ τοΰ απογράφου τών Πατμίων λογίων
Σακκελίωνος - Φλωρίδου - Παπάζογλου (άπογρ. φ. 152), δέν υπάρχει είς τό είλητόν.
5.

(στ. 226 - 239 ) f Τό ίσον τοϋ τιμίου καί προσκυνητοϋ βασιλικού

τακίου τοΰ καταστρωθέντος
θέτου

έν τώ σεκρέτω τοΰ στρατιωτικού

κατά τόν άπρίλλων μήνα τής παρούσης ια

ίνδικτιώνος καί

πιτ
λογο

περιέχον

τος ούτως f.
"Αρχ.: Ή βασιλεία μου έδωρήσατο...
Τελ.: μηνί άπριλλίω, ίνδικτιώνος ια' f. Άκολουθοΰν, διά τής αυτής χειρός, 8ξ ύπο
γραφαί αξιωματούχων τοΰ σεκρέτου τούτου.
Χρονολογία: 'Απρίλιος [1088], ίνδ. ια'.
Παράδοσις: Βλ. τά ύπ' αριθ. 3, 4 καί 6 Ιγγραφα τοΰ είλητοΰ.
Περιεχόμενον.: Βλ. άνωτ., άρ. 3.
Εκδόσεις: MM, σελ. 49 (κείμενον), 5 0 - 5 1 (ύπογραφαί).
Βιβλιογρ.: Βλ. άνωτ., άρ. 3 καί 4.
Παρατηρήσεις: Πρό τών υπογραφών οί MM αναγράφουν (σελ. 50, 31 - 32), άκολου-
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Θοΰντες τήν μεταγραφήν Φλωρίδου, τήν μή ύπάρχουσαν έν τω κειμένφ φράσιν: κατεστρώθη
έν τφ σεκρέτφ τοϋ στρατιωτικοϋ λογοθέτου κατά μήνα άπρίλλων τής ια' ίνδικτιώνος
(άπόγρ. Φλωρ., φ. 152).
6. (στ. 240 - 252 ) f Τό Ισον τοΰ καταστρωθέντος τιμίου καί προσκυνητοΰ πιττακίου είς τό σέκρετον τής σακέλλη
ς κατά τήν κθ'την χοϋ άπριλλίου μηνός, ίνδικτιώνος id καί περιέχοντος όντως f.
"Αρχ.: Ή βασιλεία μου έδωρήσατο...
Τελ.: ...μηνί άπριλλίω, Ινδικτιώνος ια' f. Άκολουθοΰν, διά τής αυτής χειρός, έξ
ύπογραφαί υπαλλήλων τοΰ σεκρέτου τής σακέλλης.
Χρονολογία: 29 Απριλίου [1088], ίνδ. ια'.
Περιεχόμενον: Tè αυτό μέ τών ύπ' άρ. 3, 4 καί 5 έγγραφων τοΰ είλητοΰ.
'Εκδόσεις: MM, σελ. 49 (κείμενον), 51 (ύπογραφαί).

Βιβλιογρ.: Βλ. άνωτ., ύπ' άρ. 3.
Παρατηρήσεις: Οί MM, πρό τών υπογραφών, σημειώνουν (σελ. 51, 9-10): κατε
στρώθη έν τώ σεκρέτφ τής σακέλλης κατά μήνα άπρίλλιον τής ια' Ινδικτιώνος (πρβλ.
καί άπόγραφον Φλωρ., φ. 152ν).
Κατά ταΰτα, τό κείμενον τοΰ αύτοΰ πιττακίου κατεστρώθη πρώτον είς τό
σέκρετον τών οίκειακών, έν συνεχεία εις τό σέκρετον τοΰ γενικοϋ
λογοθέτου,
ύστερον είς τό σέκρετον τοϋ στρατιωτικού λογοθέτου καί τέλος είς τό σέκρετον
τής σακέλλης. Ή κατάστρωσις είς τά τέσσαρα σέκρετα έγένετο κατά τόν Ά πρίλιον μήνα τής ια' ίνδικτιώνος (1088).
7 - 10·— Τά ύπ* αριθ. 7, 8, 9, 10 έγγραφα τοΰ είλητοΰ περιέχουν κείμε
νον ετέρου πιττακίου 'Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ, τετράκις ωσαύτως άντιγεγραμμένον άπό ισάριθμα αντίτυπα αύτοΰ, ώς εϊχον καταστρωθή ταΰτα είς τέσσαρα
κατά σειράν σέκρετα τής αυτοκρατορικής γραμματείας. Ύπό τό κείμενον αί
αντίστοιχοι εκάστοτε επικυρώσεις (διά τής αυτής μέ τό κείμενον χειρός ) .01
MM εκδίδουν τό κείμενον τοΰ πιττακίου άνευ σχολίων, συγκεντρώνουν δέ
πάλιν εις συνεχή σειράν, ύπό τό κείμενον, πάσας τάς ύπογραφάς τών έπικυρω
σάντων τοΰτο είς τά τέσσαρα σέκρετα αξιωματούχων, διαχωρίζοντες ταύτας
εκάστοτε — ώς Ιπραξαν καί διά τά ύπ' αριθ. 3, 4, 5, 6 έγγραφα — διά τίνος
φράσεως ιδικής των έπινοήσεως (δανειζόμενοι ταύτην ΐσως έκ τών απογρά
φων Φλωρίδη - Σακκελίωνος - Παπάζογλου).
Ό Dölger είς τά Regesten αναγράφει άπαξ, ύπό τόν άρ. 1151, τό έν
λόγω πιττάκιον τοΰ 'Αλεξίου, παραπέμπων είς τους MM (σελ. 53 - 55),
περιορίζεται δέ νά σημείωση, ώς Ιπραξε καί διά τό ύπ' άρ. 1148 Ιγγρ. τών
Regesten, δτι τοΰτο κατεστρώθη είς τό σέκρετον τών οίκειακών.
7. (στ. 253 - 273 ) / Τό ίσον τοΰ τιμίου καί προσκηνυτοϋ βασιλικού πιτ
τακίου τοΰ καταπεμφθέντος είς τό σέκρετον τών οίκειακών
καί καταστρω-
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"Αρχ.: ΕΙ τάχα διά τής προγεγονυίας προστάξεως...
Τελ.: ...ε'ις άσφάλειαν. τώ ι δέ μψΐ μαίω κς' s Ινδ. ια' διά γραμμάτων τοϋ μεγαλεπιφανεστάτου πρωτονωβελισσίμου και λογοθέτου τών σεκρέτων και ή διά κηροϋ σφραγίς
τφ βουλλωτηρίφ τής αγίας ημών δεσποίνης f. Άκολουθοΰν επτά ύπογραφαί αξιωματού
χων τοΰ έν λόγω σεκρέτου.
Χρονολογία: 26 Μαίου [1088], ίνδ. ια'.
Παράδοσις: Παραδίδεται καί διά τών ύπ* άρ. 8, 9, 10 έγγραφων τοΰ είλητοΰ.
Περιεχόμενον: Διά τοΰ έν λόγω πιττακίου επικυρώνονται αί γενόμεναι προγενεστέρως
διά χρυσοβούλλου φορολογικά! άπαλλαγαί είς τήν Πάτμον, ορίζεται δέ δπως τό πιττάκιον τοΰτο καταστρωθή είς τό σέκρετον, παραδοθή δέ άντίγραφον είς τόν Χριστόδουλον.
'Εκδόσεις: MM, σελ. 53 - 54, άρ. 16.
Βιβλιογρ.: D ö l g e r , Regesten, άρ. 1151.— Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ , Patmos,a. 339-340.
Παρατηρήσεις: α') Τό έκδιδόμενον ύπό τών MM κείμενον ακολουθεί τό άντίγραφον
τοΰτο.— Τά λοιπά αντίγραφα, ώς θά ϊδωμεν κατωτέρω, παρουσιάζουν μεταξύ των μικράς
διαφοράς είς τό τέλος.
β' ) Τό πιττάκιον τοΰτο έν αρχή μέν επιγράφεται βασιλικον (καί ουχί δεσποινικον )
πιττάκιον, χαρακτηρίζεται δηλονότι ώς άπολυθέν ύπό τοΰ βασιλέως, έν τέλει δέ φέρεται ώς
σφραγισθέν διά τής κηρίνης σφραγϊδος τής βασιλομήτορος Άννης τής Δαλασσηνής'.
γ' ) Τρεις έκ τών αξιωματούχων τοΰ σεκρέτου τών οίκειακών, οί όποιοι επικυρώνουν
τό πιττάκιον τοΰτο, εΐχον επικυρώσει κατά τόν Άπρίλιον μήνα τοΰ αύτοϋ έτους καί έτερον
πιττάκιον Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ, τό παραδιδόμενον διά τοΰ ύπ' άρ. 3 - 5 έγγραφου τοΰ
είλητοΰ. Ούτοι εϊναι: Βασίλειος ό Γοργονίτης (MM, σελ. 54, 2 - 3 καί σελ. 49, 26 - 27),
Βασίλειος ό Ρωμανός (MM, σελ. 54, 6 - 7 καί σελ. 49, 3 2 - 3 3 ) καί 'Ιωάννης ό Καριανίτης (MM, σελ. 54, 8 - 9 καί σελ. 49, 3 0 - 3 1 ) .
1. Γραπτέον τό.
2. Ουχί κγ', ως εκδίδουν οί MM.
3. Eïvat γνωστόν δτι δ Αλέξιος Κομνηνός, άναχωρών είς μακρυνήν έκστρατείαν, ώριζε διά χρυσοβούλλου — τοΰ οποίου τό κείμενον διασφζει ή "Αννα Κομνηνή (Άλεξιάς Γ',
6, έκδ. Leib, τόμ. Α', σελ. 121* πρβλ. D ö l g e r , Regesten, άρ. 1073) — δπως κατά τήν
άπουσίαν του άνατεθή ή περί τών σεκρετικών τε και πολιτικών πραγμάτων διοικήσεως φροντΐς είς τήν βασιλομήτορα. Τά ύπ' αυτής απολυόμενα έγγραφα θά έχουν τό κΰρος βασιλικών
έγγραφων, θεωρούμενα ώς έγγραφα αύτοΰ τούτου τοΰ αύτοκράτορος, θά φέρουν δέ τήν
σφραγίδα τής βασιλομήτορος: ...απερ αν εγγράφως διορίσηται [ή βασιλομήτωρ], το κύρος
εξουσι μόνιμον, ώς παρά τοΰ γαλήνιου κράτους τής βασιλείας μου οϊκονομούμενα και έξ
αύτοϋ τοϋ στόματος αυτής [τής βασιλείας μου] τα γραφέντα άποατοματιζόμενα [...],
σφραγίδα φέρουσαι αυτής [τής βασιλομήτορος] τήν Μεταμόρφωσιν και τήν Κοίμησιν,
ώς αυτής
τής βασιλείας
μου
λογισθήσονται. Βάσει τών ώς άνω παραχωρηθεισών είς τήν Άνναν Δαλασσηνήν εξουσιών καί αρμοδιοτήτων, έχει άπολυθή τό περί οδ ό
λόγος Πατμιακόν Ιγγραφον, έπιγραφέν μέν ώς βασιλικδν πιττάκιον, σφραγισθέν δέ διά
τής σφραγϊδος τής βασιλομήτορος.— "Ομοίαν περίπτωσιν έχομεν είς βασιλικδν πρόστα
γμα τοΰ αύτοϋ αύτοκράτορος 'Αλεξίου Α' (Ίούλ. 1082), είς τό όποιον εϊχε τεθή ή διά
κηροϋ βασιλική
αφραγις τφ βουλλωτηρίφ τής αγίας δεσποίνης και μητρός τοϋ βασι
λέως (Ζέπου, Jus, τόμ. Α', σελ. 296 - 298).— Περί τοΰ θεσμοΰ τής αντιβασιλείας κλπ.
βλ. D ö l g e r , έν ΒΖ 36 (1936), σελ. 129 κ.έ.
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8. (στ. 274 - 291 ) / Τό Ισον τοϋ τιμίου καί προσκυνητοϋ βασιλικού πιτ
τακίου τοΰ καταστρωθέντος έν τώ τής σακέλλης
σεκρέτω κατά τήν κζ'
τοϋ μαιου μηνός τής ια ίνδικτιώνος καί περιέχοντος ούτως τ4.
"Αρχ.: Ει τάχα διά τής προγεγοννίας προστάξεως...
Τελ.: ...είς άσφάλειαν. μηνι μαΐφ κζ', ίνδ. ια' διά γραμμάτων
τοϋ
μεγaL·πιφavεστάτον λογοθέτου τών σεκρέτων και ή διά κηροϋ συνήθης σφραγίς f. Άκολουθοΰν Ιξ ύπογρα
φαί αξιωματούχων τοΰ σεκρέτου, διά τής αυτής χειρός.
Χρονολογία: 27 Μαίου [1088], ίνδ. ια'.
ΙΙαράδοσις: Παραδίδεται καί διά τών ύ π ' άρ. 7, 9, 10 έγγρ. τοΰ είλητοΰ.
Περιεχόμενον: Βλ. άνωτ., έγγρ. ύπ" άρ. 7.
'Εκδόσεις: MM, σελ. 53 (κείμενον), 54 (ύπογραφαί).
Βιβλιογρ.: Βλ. άνωτ., έγγρ. 7.
Παρατηρήσεις: α') Είς τό κείμενον δέν υπάρχει ή φράσις κατεστρώθη
έν τω τής
σακέλλης σεκρέτω (MM, σελ. 54, 1 3 - 1 4 ) .
β' ) Τρεις ύπογραφαί αξιωματούχων είναι αί αύταΙ προς τάς τών έπικυρωσάντων τό
ύπ' άρ. 3 εγγραφον τοϋ είλητοΰ: Κωνσταντίνου τοΰ Μωροχαρζάνη (MM, σελ. 54, 17 - 18,
σελ. 51, 13 - 14), Έπιφανίου τοΰ Έξαμιλίτου (MM, σελ. 54, 19 - 20, καί σελ. 5 1 , 15 - 16)
καί 'Ιωάννου Πριγκούλου (MM, σελ. 54, 21 - 2 2 καί σελ. 5 1 , 1 9 - 2 0 ) .

9· (στ. 292 - 309) / Τό ίσον τοΰ καταστρωθέντος
βασιλικοϋ
πιττακίου
εις τό σέκρετον τοΰ γ ε ν ι κ ο ΰ λογοθέτου
κατά τόν μάϊον μήνα ίνδικτιώνος ια καί περιέχοντος ούτως f.
"Αρχ.: ΕΙ τάχα καί διά τής προγεγονυίας
προστάξεως...
Τελ.: ...εις άσφάλειαν. το δέ μηνί μαΐω κς' Ινδ. ια' συν τώ κατεστρώθη
τοϋ λογο
θέτου τών σεκρέτων καί ή διά κηροϋ συνήθης σφραγίς τής άγιας ημών δεσποίνης f. Ά κ ο 
λουθοΰν διά τής αυτής χειρός πέντε ύπογραφαί υπαλλήλων τοΰ σεκρέτου τοΰ γενικοΰ
λογοθέτου.
Χρονολογία: 26 Μαΐου [1088], ίνδ. ια'.
Παράδοσις: Βλ. άνωτ., έγγρ. ύ π ' άρ. 7.
Περιεχόμενον: Βλ. άνωτ., έγγρ. 7.
Εκδόσεις καί Βιβλιογρ.: Βλ. έγγρ. ύπ* άρ. 7.
Παρατηρήσεις: α') Ή φράσις κατεστρώθη έν τώ σεκρέτφ κλπ., τήν οποίαν σημειώ
νουν οί MM πρό τών υπογραφών, δέν αναγράφεται έπί τοΰ είλητοΰ.
β' ) Τρεις άξιωματοΰχοι τοΰ σεκρέτου τοοτοχ> είχον επικυρώσει καί τό ύ π ' άρ. 4 Ι γ 
γραφον τοΰ είλητοΰ κατά τόν Άπρίλιον τοΰ αύτοΰ Ιτους: Θεόδωρος ό τοϋ άκτουαρίου (MM,
σελ. 54, 34 - 35 καί σελ. 50, 15 - 16), Βασίλειος ό Χαλκού... (MM, σελ. 54, 34 - 35 καί
σελ. 50, 1 5 - 1 6 ) , Λέων ό Έξαμιλίτης (MM, σελ. 55, 1 - 2 καί σελ. 50, 2 0 - 2 1 ) .
γ ' ) Καί είς τό τέλος τοΰ έγγραφου τούτου άπαντςϊ ή φράσις : ή διά κηροϋ
σφραγίς τής... δεσποίνης, περί ής βλ. ανωτέρω σελ. 103.

συνήθης

10- (στ. 310 - 325) / Τό ίσον τοϋ βασιλικοϋ πιττακίου τοΰ καταστρω
θέντος έν τώ σεκρέτω τοϋ στρατ
ιωτ ικοϋ
λογ ο θ έτον
κατά τόν μάϊον
μήνα τής παρούσης ια ίνδικτιώνος καί περιέχοντος ούτως f.
"Αρχ.:

ΕΙ τάχα

διά τής προγεγοννίας

Τελ.: ...είς άσφάλειαν.

προστάξεως...

το δέ μηνί μαίω κς' Ινδ. ια' σνν το κατεστρώθη

τοϋ

λογοθέ-
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τον τών σεκρέτων καί ή διά κηροϋ σφραγίς τής άγιας ημών δεσποίνης f. Άκολουθοΰν
τέσσαρες ύπογραφαί αξιωματούχων τοΰ σεκρέτου τούτου (διά τής αυτής χειρός).
Χρονολογία: 26 Μαΐου [1088], Ίνδ. ια'.
Παράδοσις, Περιεχόμενον, 'Εκδόσεις, Βιβλιογρ.: Βλ. άνωτ., έγγρ. ύπ' άρ. 7.
Παρατηρήσεις: α') Ή φράσις (MM, σελ. 55) κατεστρώθη έν τώ σεκρέτω τον στρα
τιωτικού λογοθέτου κλπ. δέν αναγράφεται έπί τοΰ είλητοΰ.
β') Δύο άξιωματοΰχοι τοΰ σεκρέτου τούτου υπογράφουν επίσης καί τό ύπ' άρ. 5 εγ
γραφον τοϋ είλητοΰ: ό μάγιστρος Νικήτας (MM, σελ. 55, 7 - 8 καί σελ. 50, 33) καί Ανα
στάσιος ό Ματζού... "· (MM, σελ. 55, 10 - 11 καί σελ. 51, 1-2).
Συμφώνως προς τά ανωτέρω, τό κείμενον τοΰ πιττακίου τούτου τοΰ 'Αλεξίου
κατεστρώθη διαδοχικώς είς τά σέκρετα: α' τών οίκειακών, β' τής σακέλλης,
γ ' τοΰ γενικοϋ λογοθέτον, δ' τοϋ στρατιωτικοϋ λογοθέτον. Τοΰτο έγένετο κατά
τόν Μάιον μήνα. Μνημονευτέον δτι ή παρεχομένη ύπό τοΰ είλητοΰ κατάστρωσις τοΰ έν λόγω πιττακίου εις τά σέκρετα δέν ακολουθεί τήν αυτήν μέ τό ανω
τέρω μνημονευθέν πιττάκιον (άρ. 3 - 6 εγγρ. ) σειράν. Εϊναι δμως πιθανόν
δτι ό γραφεύς τοΰ είλητοΰ μετέβαλε διά τό δεύτερον πιττάκιον τήν χρονολογικήν σειράν καταστρώσεως είς τά σέκρετα. Τοιουτοτρόπως τό ύπ' άρ. 8
Ιγγραφον τοΰ είλητοΰ, τό καταστρωθεν είς τό σέκρετον της σακέλλης, φέρει χρονολογίαν κζ' Μαΐου, ίνδ. ια', ενώ τά επόμενα ύπ' άρ. 9 καί 10, τά καταστρωθέντα αντιστοίχως εις τά σέκρετα τοΰ λογοθέτου τών σεκρέτων καί τοΰ στρα
τιωτικού λογοθέτου, φέρουν ήμερομηνίαν κς' Μάιου, ίνδ. ια', ήτοι κατεστρώθησαν είς τό έν λόγίρ σέκρετον μίαν ήμέραν πρό τής καταστρώσεώς των είς
τό σέκρετον τής σακέλλης. Έ ά ν λοιπόν τό ύπ' άρ. 8 έγγρ. τοποθετηθή μετά τά
ύπ' άρ. 9 καί 10, ή σειρά καταστρώσεως είς τά σέκρετα θά εϊναι ώς ή τών εγ
γράφων 3 - 6 , ήτοι: α') σέκρετον τών οίκειακών, β') σέκρετον τοΰ γενικοΰ
λογοθέτου, γ ' ) σέκρετον τοΰ στρατιωτικού λογοθέτου καί δ' ) σέκρετον τής
σακέλλης *.
11. (στ. 326 - 338) / Τό Ισον τοΰ καταπεμφθέντος τιμίον καί προσκυνητοϋ βασιλικού πιττακίου καί καταστρωθέντος είς τό σέκρετον τών οίκειακών
κατά τόν ίούνων μήνα τής παρούσης δεκάτης ίνδικτιώνος τοΰ καί περιέχοντος
ούτως
f3.

1. Ματζού...'. Ματζούκης MM. "Η συμπλήρωσις πιθανωτάτη* πρβλ. MM, τόμ. Τ',
σελ. 4.
2. Τοΰτο διέφυγε τήν προσοχήν τοΰ D ö l g e r , ό όποιος έσχολίασε τήν κατάστρωσιν τοΰ έγγραφου είς τά σέκρετα (Patmos, σελ. 337 κ.έ.).
3. Οί MM προτάσσουν τοΰ κειμένου έτερον έπίτιτλον: Το ίσον τοϋ βασιλικού καί
προσκννητοΰ πιττακίου τοϋ καταστρωθέντος είς το σέκρετον τών οίκειακών καί κατα
στρωθέντος εν αύτφ κατά τον Ίούνιον μήνα τής παρούσης δεκάτης Ινδικτιώνος καί περιέ
χοντος όντως (MM, σελ. 29).

106

ΕΡΑΣ Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗ

"Αρχ.: Ή βασιλεία μου έδωρήσατο...
Τελ.: ...μηνί Ιοννίω, ίνδικτιώνος δεκάτης f. Άκολουθοΰν τέσσαρες ύπογραφαί αξιω
ματούχων τοΰ σεκρέτου τούτου.
Χρονολογία: 'Ιούνιος [1087], ίνδ. ι'.
Παράδοσις: Τοΰ πιττακίου τούτου σώζεται έν Πάτμω καί έτερον παλαιόν άντίγρα
φον (άρ. Φλωρ. 63), μετά τών αυτών υπογραφών (διά τής αυτής μέ τό κείμενον χειρός),
τό όποιον δέν αναφέρουν οί MM είς τήν έκδοσιν τοΰ κειμένου. Έ π ί τοΰ νώτου τό έν λόγω
εγγραφον φέρει παλαιότατον σημείωμα.
Περιεχόμενον: Ό βασιλεύς διατάσσει α') Οπως καταστρωθή είς τό σέκρετον τών οί
κειακών δ ήδη απολυθείς χρυσόβουλλος λόγος, δι' οδ παραχωρείται είς τόν Χριστόδουλον
ή νήσος Λειψώ καί προάστεια τής Λέρου, καί β' ) όπως δοθή κεκυρωμένον άντίγραφον τοΰ
παρόντος πιττακίου είς τόν Χριστόδουλον.
'Εκδόσεις: MM, σελ. 29, άρ. 9.
Βιβλιογρ.: D ö l g e r , Regesten, άρ. 1142.
Παρατηρήσεις: Δύο άξιωματοΰχοι τοΰ σεκρέτου τών οίκειακών επικυρώνουν καί έτε
ρα πιττάκια Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ περιεχόμενα είς τό είλητόν: Θεόκτιστος δ Εύλαμπής
(MM, σελ. 29, 16 - 17, καί σελ. 49, 24 - 25), 'Ιωάννης ό Καριανίτης (MM, σελ. 29, 18 19 καί σελ. 49, 3 0 - 3 1 ) .

12. (στ. 339 - 369) / Tè ίσον τοϋ δεσποινικοϋ πιττακίου τοΰ καταπεμφθέντος είς το σέκρετον τοϋ Μυρελαίον καί καταστρωθέντος είς μήνα ίούνιον
ιε', ήμερα τρίτη, ίνδικτιώνος δεκάτης f.
"Αρχ.: Ό περιπόθητός μου υιός και κράτιστος βασιλεύς...
Τελ.: ...τής άγιας ημών δεσποίνης f. 'AxokoxiQow διά τής αυτής χειρός επτά ύπο
γραφαί αξιωματούχων τοΰ σεκρέτου τοΰ Μυρελαίου.
Χρονολογία: 15 'Ιουνίου [1087], ίνδ. ι'.
Παράδοσις: Τό πιττάκιον τοΰτο τής "Αννης Δαλασσηνής παραδίδεται καί δι' έτερου
έγγραφου. Πρόκειται περί τοΰ έγγρ. ύπ' άρ. 48 τής αναγραφής Φλωρίδου, τό όποιον είναι
κεκυρωμένον άντίγραφον καί φέρει τάς ιδιόχειρους ύπογραφάς επτά αξιωματούχων τοΰ
σεκρέτου τοΰ Μυρελαίου '. Είναι προφανές ότι τό περιεχόμενον είς τό είλητόν εγγραφον,
ύπ' άρ. 12, αποτελεί πιστόν άντίγραφον τοΰ κεκυρωμένου τούτου αντιγράφου- (αί αύταί,
ιδιόχειροι δμως είς τό ύπ* άρ. 48 Φλωρ. Ιγγραφον, ύπογραφαί).
Περιεχόμενον: Ή Άννα ή Δαλασσηνή εντέλλεται προς τόν βασιλικδν νοτάριον : α')
νά κατάστρωση είς τό ύπ* αύτοΰ αέχρετον τόν ήδη απολυθέντα χρυσόβουλλον λόγον Αλεξίου
τοΰ Κομνηνοΰ, δι' οδ δωρεϊται οδτος είς τόν Χριστόδουλον τήν Λειψώ καί προάστεια τής
Λέρου* β' ) νά μή ζητή ουδέν τέλος ή πάκτον κλπ. έκ τών δωρηθέντων προαστείων' γ' ) νά
παραδώση είς τόν Χριστόδουλον κεκυρωμένον άντίγραφον τοΰ πιττακίου τούτου.
'Εκδόσεις: MM, σελ. 32 - 33, άρ. 11 (όπου καί μνεία προγενεστέρων έκδοτων).

13. (στ. 370 - 422 ) f Τό Ισον τοϋ πρακτικοϋ τής παραδόσεως τής νή
σου Πάτμου f.
"Αρχ.: Κατά τον ίούλιον μήνα τής ένιαταμένης ενδέκατης ίνδικτιώνος...

1. Πιθανώτατα τό κεκυρωμένον τοΰτο άντίγραφον είναι τό κατόπιν εντολής τής
βασιλομήτορος έπιδοθέν είς τόν Χριστόδουλον άντίγραφον.
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Τελ.: ...μηνί αύγούστω, Ινδικτιώνος ια''η$, έτους ςφ^ς'^υ f [διά τής αυτής χει
ρός : ] Νικόλαος βασιλικός νοτάριος τοϋ σεκρέτου τοϋ σακελλαρίου, κριτής και άναγραφεύς τών Κυκλάδων νήσων, ό Τζάνζης f είχε δέ καί τήν διά μολίβδου συνήθη σφραγίδα
αύτοΰ...1 κτλ.
Χρονολογία: βλ. Παρατηρήσεις.
Παράδοσις: Τοΰ πρακτικοΰ τούτου δέν σώζεται έτερον άντίγραφον.
Περιεχόμενον: Ό κριτής καί άναγραφεύς τών Κυκλάδων Νικόλαος δ Τζάνζης παρα
δίδει είς τόν μοναχόν Χριστόδουλον τήν νήσον Πάτμον κατόπιν τής γενομένης ύπό τοΰ Γεωρ
γίου Γρανάτου καταμετρήσεως τής νήσου.
'Εκδόσεις: Βοΐνη [- Σακκελίωνος], 'Ακολουθία ιερά τοϋ [...] οσίου Χριστόδουλον...,
Αθήναι 1884, σελ. ιη' - κα'.— MM, σελ. 55 - 57, άρ. 17.
Παρατηρήσεις: α') Τό πρακτικόν τοΰτο περιέχει αύτολεξεί έτερα δύο μή διασωθέντα
κεχωρισμένως έγγραφα.
β' ) "Ως συνάγεται έκ τών έν τφ εγγράφω τούτω περιεχομένων χρονολογιών, τό πρα
κτικόν παραδόσεως τής Πάτμου υπεγράφη τόν Αΰγουστον τοΰ 1088, κατεστρώθη δέ τόν
Φεβρουάριον τοΰ 1089 είς τό σέκρετον τοϋ γενικού λογοθέτου καί τελικώς τόν Μάρτιον τοΰ
αύτοΰ έτους είς τό σέκρετον τοΰ λογοθέτου τών σεκρέτων.

14. (στ. 423 - 439) / 7ο ίσον τής γεγονυίας τίμιας καί προσκυνητής
βασιλικής λύσεως υπέρ τοΰ νησιδίου τής Λειψώ καί τών δύο προαστείων τον
τε Παρθενίου καί τών Τεμενείων f | f Κατεστρώθη f.
Αρχ.: Ευδοκεί ή βασιλεία μου ψνχικόν αυτής...
Τελ..: ...ή διά κηροϋ συνήθης σφραγίς f. Άκολουθοΰν αί φράσεις (διά τής αυτής μέ
τό κείμενον χειρός): f Κατεστρώθη μηνί αύγούστω κζ', Ινδικτιώνος ζ' παρά τοΰ σερβλ [;]
'Ιωάννου, f Κατεστρώθη διά τοϋ Άρταβάσδου
μηνί αύγούστω κζ', Ίνδικτιώνος ζ', f
Κατεστρώθη έν τώ σεκρέτω τοϋ μεγάλου λογαριαστοϋ τοϋ Μαλιέ... κατά τήν κζ' τοϋ
αύγονστον μηνός τής ζ' Ινδικτιώνος. f Κατεστρώθη έν τώ σεκρέτω τοΰ έπί τοϋ βεστια
ρίου μηνί αύγούστω κζ', ίνδικτιωνος ζ'. f Κατεστρώθη είς το σέκρετον τοϋ μεγάλου λογαριαστοΰ τών ευαγών σεκρέτων μηνί αύγούστω ίνδικτιώνος ζ', f Κατεστρώθη έν τώ
σεκρέτω τής βασιλικής σακέλλης μηνί σεπτεμβρίω ίνδικτιώνος η'να. Ακολουθεί (στ
440 - 445), δι' άλλης μελάνης καί άλλης χειρός, ή υπογραφή:
/Γεώργιος
ό Π λ ε ν ρ ή ς τά παρόντα
| Ισα μετά τόν προτοτύπον
|
άντιβαλόν

κε κατά

πά\ντα

εύρόν

ίσάζοντα

ίς βεβέοσιν των μάϊο Ίνδικτιώνος η

ύπέγρα\ψα

κέ έσφράγισα

κάτοθε\ν

f.

Χρονολογία: βλ. κατωτέρω Παρατηρήσεις.
Παράδοσις: Τό εγγραφον τοΰτο παραδίδεται μόνον διά τοΰ παρόντος είλητοΰ.
Περιεχόμενον: Ό βασιλεύς [Αλέξιος] δωρεϊται άνά τεσσάρας πάροικους, άπηλλαγμένους πάσης φορολογίας, είς τά τρία ακίνητα τής μονής Πάτμου τά ευρισκόμενα έν Λει
ψό) καί Λέρω [ 3 x 4 = 1 2 παροίκους].
'Εκδόσεις: MM, σελ. 94 - 95, άρ. 22.
Βιβλιογρ.: D ò 1 g e r, Regesten, άρ. 1214 ("Ιούλ. 1099).— Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ , Patmos,
σελ. 340 (απλή μνεία καί διόρθωσις τοΰ έξουσσεύεσθαι τής εκδόσεως MM).
Παρατηρήσεις: Ή χ ρ ο ν ο λ ό γ η σ ι ς τοΰ έγγραφου τούτου συνδέεται

1. Βλ. τήν συνέχειαν έν MM, τόμ. 7 ' , σελ. 57.

108

EP ΑΣ Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗ

άμεσώτατα μέ τήν χρονολόγησιν τής ακολουθούσης ε π ι κ υ ρ ώ σ ε ω ς τοΰ
Γεωργίου Πλευρή. Ή περί ής τό εγγραφον δωρεά τών 12 πάροικων τής Λει
ψούς καί τής Λέρου έγένετο ύπό τοΰ βασιλέως κατά Ίούλιον μήνα τής ζ'
ίνδικτιώνος, προϋποθέτει δέ τήν γενομένην προγενεστέρως ύπό τοΰ ιδίου
δωρεάν τής Λειψοΰς καί τών προαστίων τής Λέρου είς τόν Χριστόδουλον
(βλ. τό σχετικόν χρυσόβουλλον έν MM, σ. 25 κέ.—πρβλ. ανωτέρω, σελ. 99,
άρ. 1). Ή βασιλική αύτη λύσις κατεστρώθη είς τά διάφορα σέκρετα κατά
Αΰγουστον μήνα τής ζ' ΐνδικτιώνος* τελικώς δέ είς τό σέκρετον τής βασιλι
κής σακέλλης τόν έπόμενον μήνα τοΰ αύτοΰ έ'τους, ήτοι τόν Σεπτέμβριον τής
αρχομένης τότε η' ίνδικτιώνος. Ή η' αύτη ίνδικτιών πρέπει νά τοποθετηθή
είς τά έτη τής βασιλείας τοΰ 'Αλεξίου Α' Κομνηνοΰ (1081 - 1118), καί μά
λιστα μετά τό 1087, οπότε, ώς εϊδομεν, έγένετο ή δωρεά τών κτημάτων τής
Λέρου καί Λειψοΰς. Εις τό διάστημα τοΰτο ογδόη ίνδικτιών αντιστοιχεί προς
δύο Ι τ η : τό h διήκει άπό 1 Σεπτ. 1099 μέχρι 31 Αύγ. 1100, τό δ' έτερον άπό
Σεπτ. 1114 μέχρι Αύγ. 1115. Κατά ταΰτα, τό Ιγγραφον τοΰτο τοΰ 'Αλεξίου
Κομνηνοΰ απελύθη τόν Ίούλιον τοΰ 1099 ή 1114, κατεστρώθη δέ τελικώς είς
τό σέκρετον τής βασιλικής σακέλλης τόν Σεπτέμβριον τής αρχομένης τότε
η ' ίνδικτιώνος, δηλ. τόν Σεπτέμβριον τοϋ 1099 ή 1114. Έπεκυρώθη δέ, κ α 
θ ώ ς κ α ί π ά ν τ α τ ά α ν ω τ έ ρ ω κ α τ α γ ρ α φ έ ν τ α έ γ γ ρ α
φ α, διά τής υπογραφής Γεωργίου τοΰ Πλευρή, τόν Μάιον τής η' ίνδικτιώνος,
τ.έ. τόν Μάιον τοΰ 1100 ή 1115 '. Επομένως ή ύπό τών MM προταθείσα χρο
νολογία πρέπει νά διορθωθή καί αντί τοΰ Αυγούστου ν' αναγραφή ό 'Ιούλιος
ώς μήν απολύσεως τοΰ εγγράφου, ό δέ Σεπτέμβριος ώς μήν τής τελικής κα
ταστρώσεως.
Δύο άξιωματοΰχοι μνημονευόμενοι ονομαστικώς, άλλ' ελλιπώς, είς τάς
καταστρώσεις τοΰ εγγράφου (ό Άρτάβασδος
καί ό Μαλιέ...)
δέν βοηθοΰν
2
είς άκριβεστέραν χρονολόγησιν .

1. "Οτε ή παροΰσα εργασία άνεκοινώθη καί συνεζητεϊτο είς τό φροντιστήριον τοϋ
Κέντρου Βυζαντινών 'Ερευνών, ό συνάδελφος κ. Ν. Οίκονομίδης διετύπωσε τήν γνώμην
(πρβλ. καί κατωτέρω, σελ. 124) Οτι ή η' ίνδικτιών, καθ' ήν ύπέγραψεν δ Γεώργιος Πλευρής,
δύναται νά είναι οιαδήποτε ογδόη ίνδικτιών τοϋ ΙΑ' ή ΙΒ' αιώνος. Νομίζω Οτι δέν είναι
εδχο\θΊ> ν' άποδεχθώμεν τοιαύτην σύμπτωσιν, όταν πασαι αί έπί τοΰ ημετέρου είλητοΰ
χρονολογίαι καί επικυρώσεις βαδίζουν διαδοχικώς άπό τοΰ 'Ιουλίου είς τόν Αΰγουστον
τής ζ' ίνδικτιώνος, άπό τοΰ Αυγούστου είς τόν Σεπτέμβριον τοΰ αύτοΰ Ιτους, ήτοι είς
τόν Σεπτέμβριον τής η' ίνδικτιώνος, καί έν συνεχεία είς τόν Μάϊον τής η' επίσης ίνδικτιώνος. Άλλωστε καί πολλά άλλα επιχειρήματα, αναπτυσσόμενα περαιτέρω, εμποδίζουν
τήν μετακίνησιν τοΰ είλητοΰ είς μεταγενεστέρους τής βασιλείας τοΰ Αλεξίου Α' χρόνους.
2. Είς εγγραφον τοΰ 1105/1106 πρόεδρος Νικηφόρος Άρτάβασδος ( Ζ έ π ο υ ,
Jus, Α', σελ. 334). Άλλα πρόσωπα τοΰ ΙΑ' καί ΙΒ' αιώνος φέροντα τό αυτό έπώνυμον
βλ. παρά L a u r e n t , Collection Orghidan, ask. 51, άρ. 77, δπου καί άλλη βιβλιογραφία.
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β' ) Μνεία τής δωρεάς ταύτης τοΰ 'Αλεξίου Κομνηνοΰ γίνεται είς βασιλικήν λύσιν Μανουήλ τοΰ Κομνηνοΰ, χρονολογουμένην μετά βεβαιότητος είς
τό έ'τος 1145 ', διά τής οποίας ό βασιλεύς παρεϊχεν είς τους έν Πάτμω μονα
χούς έξκουσίαν εξ έπί πλέον πάροικων (ήτοι έν δλω 18 πάροικους) διά τά έν
Λέρω κτήματα τής μονής (MM, σελ. 104 - 105, άρ. 26). Κατά ταΰτα τό
αποτελεί άκλόνητον t e r m i n u s a n t e quem

1145

διά τήν χρονολόγησιν ολοκλήρου

τοΰ είλητοΰ, έφ' δσον τό εγγραφον τοΰτο τοΰ Μανουήλ δέν περιέχεται έν τω
είλητώ 2 .

15.

(στ. 4 4 6 - 6 2 5 ) f To Ισον τοϋ πρακτικοΰ

τή Λέρω δύο προαστείων

τοϋ τε Παρθενίου καί τών

τής Λειψώ

καί τών

έν

Τεμενίων προς δέ καί τοΰ

ήμισυ κάοτρου τοϋ Παντελίου
f.
"Αρχ.: Κατά τον Ίούλιον μήνα τής ένισταμένης δεκάτης ίνδικτιώνος τοΰ ,ςφ\ε' έτους
τιμία και προσκυνητή πρόσταξις...
Τελ.: ...και τώ μέρει τών μοναχών εις άσφάλειαν έπεδόθη μηνί και Ινδικτιώνι συν
έτεσιν 3 τοις προγεγραμμένοις f. Άκολουθοΰν, διά τής αυτής χειρός, τέσσαρες ύπογραφαί
κληρικών (στ. 614-617), πέντε σίγνα μαρτύρων τής παραδόσεως (στ. 618) καί (πάν
τοτε διά τής αυτής χειρός) ή υπογραφή 'Ιωάννου τοΰ Θεολογίτου (στ. 619). — Έπονται
(στ. 620 - 625), δι' άλλης έκαστη χειρός, τρεις ύπογραφαί επισκόπων, τάς οποίας παρέ
λειψαν οί MM.:
/ Γεώργιος
ό ευτελής επίσκοπος
Σάμου
τό παρόν ειαον μετά
τοΰ πρωτοτύπου

άντιβαλών καί κατά πάντα ήσάζων αιβρό(ν) υπέγραψα

f Νικόλαοςό
πρωτοτύπου

ευτελής επίσκοπος [Λέρου ?]

τό παρόν ίσον μετά

άντιβαλών καί κατά πάντα ίσάζον εύ[ρών] υπέγραψα

f . . .6 ευτελής

επίσκοπος

Κ ώ

τον

. . . π. . . [τό

παρόν?]

f.
τον

f.
εισον

μετά

τοΰ πρωτοτοίπου άντιβαλών καί κατά πάντα είσάζων εύρων υπέγραψα
f.
Χρονολογία: Μετά τόν Άπρίλιον τοϋ 1089 4 (βλ. Παρατηρήσεις).
Παράδοσις: Τό πρακτικόν τοΰτο παραδίδεται καί διά τίνος παλαιότατου αντιγράφου

1. D ö l g e r Regesten, άρ. 1340.— Τό εγγραφον παρέχει τήν χρονολογικήν ένδειξιν Μάρτιος, ίνδ, η'. Επειδή Ομως άπό τό περιεχόμενον αύτοΰ συνάγεται α') δτι ή δέησις
τών μοναχών τής Πάτμου έγένετο έπί καθηγουμένου Θεοκτίστου, ό όποιος ήκμασε κατά
τά έτη 1130 - 1157/8, καί β') δτι ή βασιλική λύσις απελύθη ύπό τοΰ βασιλέως Μανουήλ,
ή μόνη ογδόη ίνδικτιών ή συμπίπτουσα κατά τό διάστημα τής βασιλείας τοΰ Μανουήλ
(1143-1180) μέ τήν ήγουμενείαν τοΰ Θεοκτίστου είναι τό έτος 1145.
2. Βλ. καί κατωτέρω, σελ. 118, σημ. 2.
3. ετεσιν : έτέροις MM.
4. Τό πρακτικόν τοΰ Ευσταθίου, έκθέτον τό ιστορικόν τοΰ ζητήματος (βλ. Παρα
τηρήσεις), άρχεται μέ τήν χρονολογικήν ένδειξιν: Κατά τον Ίούλιον μήνα τής ένισταμένης
δεκάτης Ινδικτιώνος τοϋ ,ςφ\ε
[ = 1087] βασιλική πρόσταξις προεκομίσθη [...] έμοί
[ = τφ Χαρσιανίτη ]. Τό πρακτικόν δμως δέν συνετάχθη τόν Ίούλιον τοΰ 1087 (ώς φέρε
ται χρονολογούμενον παρά MM, σελ. 34), άλλα μετά τόν Άπρίλιον τοΰ 1089, δτε συνετά-
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(Φλωρ. άρ. 62), ουδέν φέροντος στοιχεϊον προς διευκόλυνσιν τής χρονολογησεώς του. Τό
κείμενον τοΰ αντιγράφου τούτου έν συγκρίσει προς τό περιεχόμενον είς τό είλητόν παρου
σιάζει φραστικάς διαφοράς καί παραλείψεις, εις τίνα δέ σημεία παραδίδεται τεταραγμένον.
Περιεχόμενον: Διά τοϋ έν λόγω πρακτικού ό στρατηγός καί προνοητής Σάμου Ευ
στάθιος ό Χαρσιανίτης παραδίδει είς τους μοναχούς τοΰ οσίου Χριστοδούλου προάστια
τής νήσου Λέρου καί τήν νήσον Λειψώ.
'Εκδόσεις: MM, σελ. 34 - 44, άρ. 12. Ή έκδοσις αΰτη έβασίσθη καί έπί τοΰ παλαιοΰ αντιγράφου (Φλωρ. άρ. 62), καίτοι οί έκδόται δέν μνημονεύουν τοΰτο.
Βιβλιογρ.: O s t r o g o r s k y , Féodalité, σελ. 296.
Παρατηρήσεις: Λεπτομερεστέρα έξέτασις τοΰ έγγραφου τούτου δίδει χρήσιμα συμ
περάσματα διά τήν μελέτην τοΰ δλου είλητοΰ.— Ό συντάσσων τό πρακτικόν στρατηγός καί
προνοητής Σάμου Ευστάθιος εκθέτει τό ιστορικόν τών ενεργειών του, παραθέτει σχετικά
έγγραφα τοΰ βασιλέως καί τής βασιλομήτορος, βάσει τών οποίων ενήργησε, ενσωματώνει
είς τό κείμενον του τήν λεπτομερειακήν περιγραφήν των παραδοθέντων είς τους μοναχούς
τοϋ οσίου Χριστοδούλου κτημάτων καί περιοχών (βάσει πρακτικού συνταχθέντος ύπό τοΰ
νοταρίου "Ιωάννου Άντζα), προσθέτει δέ δτι, έπί άναφυείσης διαφοράς έν σχέσει προς τήν
κατανομήν νομαδιαίας γής, συνετάχθη έτερον, λεπτομερές, πρακτικόν ύπό τοϋ νοταρίου
'Ιωάννου τοΰ θεολογίτου, τοΰ οποίου τό κείμενον επιτάσσει δ Χαρσιανίτης ευθύς μετά τό
ίδικόν του πρακτικόν καί επικυρώνει διά τής σφραγϊδός του. Ό Χαρσιανίτης γράφει έπί
λέξει: ...καθώς και το γεγονός έπί τούτφ πρακτικόν παρ' αύτοϋ τούτου τοΰ διενεργήσαντος
[τοΰ νοταρίου 'Ιωάννου τοΰ Θεολογίτου] ααφέστερον παρίστησιν, όπερ [=πρακτικόν τοϋ
θεολογίτου] καί τώ παρόντι πρακτικώ συν εσ φ ραγ Ίσθη καί τφ μέρει τής μονής έπεδόθη (στ. 556 - 557 = MM, σελ. 40, στ. 4 - 5 ) . Πράγματι, μετά τό κείμενον τοΰ ύπό τοΰ
Χαρσιανίτου συνταχθέντος πρακτικοΰ καί ευθύς μετά τήν ύπογραφήν του (Ευστάθιος
στρατηγός [...] το παρόν πρακτικόν [...] υπέγραψα καί έσφράγισα... στ. 588 - 591), ακο
λουθεί τό κείμενον τοΰ προμνημονευθέντος πρακτικοΰ τοΰ νοταρίου "Ιωάννου τοΰ Θεολογίτου
(στ. 592 - 619=ΜΜ, σελ. 40 - 44). Κατά ταΰτα έχομεν πρό ημών Ι ν καί μόνον Ιγγρα
φον, τό πρακτικόν τοΰ στρατηγοΰ Ευσταθίου τοΰ Χαρσιανίτου, είς τό κείμενον τοΰ οποίου
παρεντίθεται μέν τό κείμενον βασιλικών έγγραφων, επιτάσσεται δέ τό κείμενον άλλου σχε
τικού πρακτικοΰ. Ή υπογραφή τοΰ στρατηγοΰ ετέθη είς τό τέλος τοΰ κειμένου τοΰ ύπ'
αύτοΰ συνταχθέντος πρακτικοΰ, ήτοι περί τό μέσον τοΰ έγγραφου, άλλ' ή σφραγίς του εϊ
χεν ασφαλώς τεθή είς τό τέλος τοΰ έν συνεχεία έπιτασσομένου πρακτικοΰ τοΰ νοταρίου,
ήτοι εις τό έσχατόκολλον τοϋ έγγραφου. Παρομοίαν «διπλωματικήν άνωμαλίαν» έπεσήμανεν ό καθηγητής Δ. Ζακυθηνός είς τό κτηματολόγιον τής λατινικής επισκοπής Κεφαλ
ληνίας τοΰ έτους 1264 '.
Τό πρακτικόν τοΰ Ευσταθίου καί τό είς τοΰτο έπιτασσόμενον πρακτικόν τοΰ νοτα
ρίου Ιωάννου τοΰ Θεολογίτου περατοΰται μέ τήν ύπογραφήν τοΰ τελευταίου. ΑΙ άκολου-

χθη τό έπιτασσόμενον πρακτικόν τοΰ νοταρίου 'Ιωάννου τοΰ Θεολογίτου, τό όποιον μνη
μονεύει είς τό κείμενον του καί δ Χαρσιανίτης. "Ωστε ή αόριστος χρονολογική ένδειξις μηνί
καί Ινδικτιώνι τοις προγεγραμμένοις, ή οποία κατακλείει τό κείμενον τοΰ Πρακτικοΰ τοΰ
Ευσταθίου, δέν αντιστοιχεί προς την έν αρχή τοΰ έγγραφου του σημειωθεϊσαν (Ίούλ. 1087),
ή οποία προσδιορίζει απλώς τόν χρόνον ενάρξεως τών ενεργειών του.
1. Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ , Κτηματολόγιον Κεφαλληνίας, I W άνωτ., σελ. 330 - 31.— Πρβλ.
καί Τ ζ α ν ν ε τ ά τ ο υ , Πρακτικόν, σελ. 9 - 10.— Καί είς τό εγγραφον τοΰτο ή χρονολο
γία, έπικύρωσις κλπ. ευρίσκονται περί τό μέσον τοΰ έγγραφου, επιτάσσονται δέ λεπτομε-

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΙΣ ΕΙΛΗΤΟΝ ΤΟΥ ΙΑ' ΑΙΩΝΟΣ

111

θοΰσαι ένταΰθα τρεις ύπογραφαί επισκόπων προσετέθησαν κατά τίνα (ουχί πολύ μεταγενε·
στέραν) έπικύρωσιν τοΰ έν λόγω πρακτικοΰ (βλ. κατωτέρω).
Τό περιεχόμενον τοΰ είλητοΰ περατοΰται είς τάς ύπογραφάς τών επισκό
πων. Ό αφεθείς κάτωθεν λευκός χώρος μαρτυρεί δτι δέν περιείχοντο έν
συνεχεία άλλα έγγραφα. Υπάρχουν άλλωστε ενδείξεις (ϊχνη οπών) δτι εις τό
άκρον τοΰ είλητοΰ ήτο άπηωρημένη σφραγίς.
'Ανακεφαλαιώνοντας τά ανωτέρω, έ'χομεν τόν κάτωθι πίνακα εγγράφων,
τά όποια περιείχοντο είς τό ύπ' άρ. 50 άκέφαλον είλητόν τοΰ αρχείου τής έν
Πάτμω μονής 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου:
1 ) Χρυσόβουλλον 'Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ, δι' ού παραχωρούνται ή Λει
ψώ καί κτήματα της Λέρου (Μάιος 1087, MM — σελ. 2 5 - 2 8 ) .
2) Χρυσόβουλλον 'Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ υπέρ τής έν Πάτμω μονής
('Απρ. 1088 - MM, σελ. 44 - 49).
3 - 6 ) Πιττάκιον 'Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ, δι* ού έπικυροΰται ή διά τοΰ
ανωτέρω χρυσοβούλλου παραχώρησις τής νήσου Πάτμου ('Απρ. 1088 — MM,
σελ. 4 9 - 5 0 ) . Τό αυτό κείμενον τετράκις κατεστρωμένον.
7 - 1 0 ) Πιττάκιον 'Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ υπέρ τής έν Πάτμω μονής,
δι' ού έπικυροΰνται παρασχεθεϊσαι φορολογικαί άπαλλαγαί (Μάιος 1088 —
MM, σελ. 5 3 - 5 4 ) . Τό αυτό κείμενον τετράκις κατεστρωμένον.
11) Πιττάκιον 'Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ υπέρ τών έν Λέρω καί Λειψώ
δωρηθέντων εις τόν Χριστόδουλον κτημάτων ('Ιούν. 1087 — MM, σελ. 29).
12) Δεσποινικόν πιττάκιον "Αννης τής Δαλασσηνής υπέρ τών έν Λέρω
καί Λείψω δωρηθέντων εις τόν Χριστόδουλον κτημάτων (15 Ίουν. 1087 •—
MM, σελ. 3 2 - 3 3 ) .
13) Πρακτικόν παραδόσεως τής νήσου Πάτμου είς τόν Χριστόδουλον
(ΑΟγ. 1088 — M M , σελ. 5 5 - 5 7 ) .
14) Λύσις 'Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ υπέρ τών έν Λέρω καί Λειψώ δωρη
θέντων κτημάτων (Ίούλ. 1099 ή 1 1 1 4 - M M , σελ. 9 4 - 9 5 ) .
15) Πρακτικόν (μεθ' έτερου, έπισυνημμένου ) περί τής παραδόσεως τής

ρεις άναγραφαί κτημάτων (κείμενα άλλου ή άλλων έπί μέρους πρακτικών), ή δέ σφραγίς
τοΰ έπικυρώσαντος τό εγγραφον ήτο άπηωρημένη είς τό έσχατόκολλον τοΰ δλου είλητοΰ,
προσεπικυροΰσα προφανώς καί τά έπιτασσόμενα κείμενα. Τό πρακτικόν τοϋ Ευσταθίου
Χαρσιανίτου αποδεικνύει δτι ή «διπλωματική αΰτη ανωμαλία» δέν ήτο ασυνήθης. Είς τάς
ανωτέρω δύο περιπτώσεις δύναται νά προστεθή καί τρίτη, τό Πατμιακδν είλητόν, είς τό
όποιον ή μέν υπογραφή τοΰ Ιπικυρώσαντος τοΰτο Γεωργίου Πλευρή ετέθη πρό τοΰ έπιτασσομένου τελευταίου έγγραφου, ή δέ σφραγίς ετέθη, ώς είκάζομεν, είς τό τέλος τοΰ δλου
είλητοΰ (βλ. κατωτέρω σελ. 115-116).

112

ΕΡΑΣ Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗ

Λειψούς καί κτημάτων τής Λέρου είς τόν Χριστόδουλον (μετά τόν Άπρίλιον
τοΰ 1 0 8 9 - M M , σελ. 3 4 - 4 4 ) .
Κατά ταΰτα, τό μακρότατον τοΰτο είλητόν, συμπληρωθέν νΰν καί δι' ενός
ακόμη τεμαχίου έν αρχή, περιέχει τό κείμενον δ έ κ α επισήμων έγγραφων,
έξ ών τά δύο τετράκις κατεστρωμένα (άρ. 3 - 6 καί 7 - 1 0 ) , ήτοι έν συνόλω
περιέχει δεκαπέντε καταστρώσεις έγγραφων. Τά επίσημα ταΰτα Ιγγραφα
(αυτοκρατορικά ή δημοσίων λειτουργών) έχουν άπολυθή μεταξύ Μαΐου 1087
(άρ. 1 τής ημετέρας αναγραφής) καί 'Ιουλίου 1099 ή 1114 (άρ. 14). Τά
έγγραφα ταΰτα έν τω είλητώ δέν παρατίθενται πάντοτε κατ' απόλυτον χρο
νολογικήν σειράν '. Μέχρι τής ιδιοχείρου υπογραφής Γεωργίου τοΰ Πλευρή
διασώζονται 13 + 1 (τό έν άρχη ύφ' ημών συγκολληθέν) = 1 4 έγγραφα τών ετών
1087, 1088 καί 1099 ή 1114. Έ ν συνεχείς είναι γεγραμμένα, μέχρι τών ιδιο
χείρων υπογραφών τών επισκόπων, έ'τερα δύο έγγραφα (Ιν πρακτικόν μεθ'
έτερου έπισυνημμένου) τών ετών 1087/1088 καί 1089.
Πάντα τά Ιγγραφα τοΰ είλητοΰ έχουν εν κοινόν χαρακτηριστικόν .* δτι
αναφέρονται καί τά δέκα είς τήν ξδρυσιν τής μονής 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου καί
είς τά κτήματα τά όποια εϊχεν αΰτη έν Λέρω καί Λειψώ κατά τους πρώτους
μετά τήν ιδρυσίν της χρόνους 2 . Τό γεγονός τοΰτο αποκτά ίδιάζουσαν σημα
σίαν διά τήν χρονολόγησιν καί τόν χαρακτηρισμόν τοΰ ύπό έξέτασιν είλητοΰ.
Διά τήν χ ρ ο ν ο λ ό γ η σ ι ν καί τόν καθορισμόν τοΰ ε t δ ο υ ς τοΰ έγ
γραφου ύπογραμμίζομεν τάς έξης διαπιστώσεις καί παρατηρήσεις:
α' ) Πάντα τα έγγραφα
εϊναι τοΰ 'Αλεξίου Κομνηνοΰ
ή τών χρό
νων τής βασιλείας τον τοΰτο μαρτυρεί δτι τό είλητόν έγράφη, αν μή κατά
τους χρόνους τής ακμής τοΰ 'Αλεξίου, τουλάχιστον εις χρόνον μή απέχοντα τής
εποχής ταύτης. "Αλλως, θά κατεστρώνοντο έν αύτφ χρυσόβουλλα καί λοιπά
Ιγγραφα μεταγενεστέρων βασιλέων. Δέν γνωρίζομεν έάν τό έλλεϊπον έν
αρχή τμήμα τοΰ είλητοΰ περιείχε καί άλλα Ιγγραφα, άλλ' οπωσδήποτε θά
ήτο μάλλον άπίθανον νά έγράφοντο έκει Ιγγραφα μεταγενεστέρων βασιλέων
('Ιωάννου ή Μανουήλ τών Κομνηνών λ.χ. ), προτασσόμενα τών ιδρυτικών χρυσοβούλλων 'Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ 3 . 'Αφ' έτερου, έάν τό είλητόν συνετάσσετο έπί τών ημερών μεταγενεστέρου αύτοκράτορος, τά έν αύτφ καταστρω-

1. Ή σειρά αΰτη είναι: έγγρ. ύπ' άρ. 1 (Μάιος 1087), άρ. 11 ('Ιούν. 1087), άρ.
12 (15'Ιουν. 1087), άρ. 2 (Άπρ. 1088), άρ. 3 - 6 (Άπρ. 1088), άρ. 7-10 (Μάιος 1088),
άρ. 13 (Αΰγ. 1088), άρ. 15 (μετά τόν Άπρίλ. 1089), άρ. 14 (Ίούλ. 1099 ή Ίούλ. 1114).
2. Ήτοι, μετά τήν άπόδοσιν έκ μέρους τοΰ Χριστοδούλου είς τό δημόσιον τών κτη
μάτων, τά όποια κατεϊχεν ούτος έν Κφ, Στροβίλω καί άλλαχοΰ.
3. Περί τούτου βλ. καί κατωτ., σελ. 118, σημ. 2.
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θέντα αυτοκρατορικά έγγραφα θά έτιτλοφοροΰντο μέ τήν συνήθη είς αύτάς
τάς περιπτώσεις ενδειξιν : τοΰ άοιδίμου βασιλέως 'Αλεξίου
πάσης τοιαύτης μνείας

μαρτυρεί δτι

κτλ. Ή

απουσία

τό είλητόν συνετάχθη έπί τών ημερών

τοΰ άπολύσαντος τά έν αύτφ καταγραφόμενα έγγραφα αύτοκράτορος.
β')

Πάντα

τα έγγραφα

μονής ή είς χτήματα
Λέρω καί Λειψώ.

τοΰ

τα όποια

είλητοΰ
κατεϊχεν

Είναι προφανές,

άφοροϋν
αϋτη

είς τήν

ϊδρνσιν

&μα τή Ιδρύσει

τής

της

έν

δτι ή μονή 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου

δέν

Ιχει ακόμη αποκτήσει άλλα μετόχια. "Αλλως θά ήτο παράδοξον νά μή περιέ
χονται έν τ φ είλητώ τούτφ (τό όποιον αποτελεί, ώς θά ιδωμεν, συλλογήν τί
τλων ιδιοκτησίας τής μονής ) Ιγγραφα σχετικά προς άλλα μετόχια. Τοιουτοτρό
πως δυνάμεθα μετά βεβαιότητος νά ύποστηρίξωμεν δτι τό είλητόν έγράφη:
πρό τοΰ 1258, καθ' δ αποκτά ή μονή μετόχια έν Κώ '* πρό τοΰ 1216, καθ' ο
προσηρτήθησαν τά μετόχια τοΰ Πύργου 2 * πρό τοΰ 1196, καθ' δ παραχωρεί
ται είς τήν έν Π ά τ μ φ μονήν μετόχιον τής Κρήτης 3 . 'Αλλ'
4

τέρω , τό είλητόν πρέπει νά έγράφη καί πρό τοΰ
γ ' ) Ή γραφή.

ώς εϊδομεν ανω

1145.

Αΰτη εΤναι, ώς ήδη ελέχθη, είς τόν τύπον τής γραφής τής

αυτοκρατορικής γραμματείας τοΰ ΙΑ'

αιώνος (ώς καί ύπό τοΰ Dölger άνε-

γνωρίσθη), καί δή τών πρώτων χρόνων τής βασιλείας 'Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ δ .

1. "Ε. Β ρ α ν ο ύ σ η , 'Ανέκδοτος παλαιός κατάλογος εγγράφων τής έν Πάτμω μο
νής, Σύμμεικτα ΚΒΕ, σελ. 137 κέ.
2. Πρβλ. καί Μ. Ν υ σ τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ , Γράμμα τον Ιερέως καί νομικού τών
Παλατίων Νικήτα Καραντηνοϋ προς τον ήγούμενον τής εν Πάτμφ μονής, Χαριστήριον είς
Άν. Όρλάνδον, τόμ. Β', Αθήναι 1965, σελ. 306.
3. MM, σελ. 132, άρ. 36.
4. Βλ. άνωτ., σελ. 109.
5. Ή άντιβολή τοΰ Πατμιακοΰ είλητοΰ προς έγγραφα τής αυτοκρατορικής γραμ
ματείας τών χρόνων Αλεξίου τοϋ Κομνηνοΰ (πρωτότυπα ή επίσημα αντίγραφα, Kanzleikopien), καταδεικνύει δτι ή γραφή τούτου ομοιάζει μάλλον προς τά απολυθέντα μέχρι τοΰ
1100, ακόμη δέ καί προς Ιγγραφα προγενεστέρων βασιλέων. Ή γραφή τών χρυσοβούλλων
Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ μετά τό 1100 είναι διάφορος, όλιγώτερον έπιμεμελημένη ή στρογ
γυλή. Πρβλ. προχείρως τά ύπ' άρ. 27 (τοΰ 1057), 28 (τοΰ 1060), 30 (τοΰ 1074), 31 (τοΰ
1079), 34 (τοΰ 1081), 38 (τοΰ 1084) τής μονής Λαύρας (Actes de Lavra) καί τά ύπ' αριθ.
1(τοΰ 1082), 3 (τοΰ 1086), 35 (τοΰ 1079) Ιγγραφα τοΰ Αγίου Όρους έν Schatzkammer,
έγγραφα τών αυτοκρατόρων, άπό τοϋ 1057 καί έξης μέχρι τοϋ 1086. Ή γραφή τών έγγρα
φων τούτων ομοιάζει προς τήν γραφήν τοΰ Πατμιακοΰ είλητοΰ. Αντιθέτως άλλα χρυσόβουλλα Αλεξίου τών ετών 1090 ή 1105 [Actes de Lavra, ύπ' αριθ. 44) καί 1102, 1104,
1109 (Schatzkammer, άρ. 50, 51, 53) διαφέρουν κατά πολύ.— Ό συνάδελφος κ. Ν. Οίκονομίδης, έπιθυμών νά καταβιβάση χρονολογικώς τό είλητόν είς τήν βασιλείαν τοΰ Μανουήλ
Κομνηνοΰ, εισάγει τήν θεωρίαν δτι επαρχιακοί γραφείς, συντηρητικώτεροι τών έν τή πρωτευούση, ήτο δυνατόν, μετά δύο ή τρεϊς γενεάς, νά άπομιμώνται τήν γραφήν 8χι τών συγ
χρόνων των γραφέων τής αυτοκρατορικής γραμματείας, άλλα τών πάππων ή προπάππων
των (πρβλ. κατωτέρω, σελ. 123). Νομίζω δτι καί άν ακόμη εύρεθή τοιοΰτον παράδει8
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δ' ) Ή Ιδιόχειρος υπογραφή Γεωργίου τοΰ Πλευρή. Ό Βυζαντινός
ούτος άξιωματοΰχος έπικυροϊ, ώς ελέχθη, έγγραφα τών ετών 1087 μέχρι
1099 ή 1114. Ή ιδιόχειρος αύτοΰ υπογραφή ευρίσκεται μετά τό Ιγγραφον
ύπ' άρ. 14, τό όποιον, ώς εϊδομεν 1 , κατεστρώθη τελικώς είς τό σέκρετον τής
βασιλικής σακέλλης τόν Σεπτ. τής αρχομένης η ' ίνδικτιώνος = 1099 ή 1114.
"Εχει δέ τεθή ή υπογραφή τοΰ Γεωργίου Πλευρή κατά τόν Μάιον τής η '
ίνδ., τ . ! , τόν Μάιον τοΰ επομένου έτους 1100 ή 1115. "Οθεν ό χρόνος τής
καταρτίσεως τοΰ είλητοΰ καθορίζεται μετά βεβαιότητος, κατά προσέγγισιν
μιας δεκαπενταετίας, μετά τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1099 ή 1114 καί π ρ ό τ ο ΰ
Μ ά ι ο υ 1100 ή 1115. Λόγφ δέ γραφής προτιμητέον τό έτος 1099/1100.
Έ π ί πλέον ή υπογραφή τοΰ βυζαντινοΰ αξιωματούχου βοηθεΐ νά καθορίσωμεν τον τ ύ π ο ν τοΰ εγγράφου. Συνήθως τά κεκυρωμένα αντίγραφα διά
τόν άποδέκτην (Empfängerkopien) ήρχιζον μέ τήν φράσιν τό 'ίσον τοϋ τι
μίου κλπ. καί εφερον είς τό τέλος τήν έπικύρωσιν (Si' ιδιοχείρου υπογραφής)
ανωτέρου κρατικοΰ αξιωματούχου ή ανωτέρου κληρικού 2 . Καίτοι ένταΰθα έπικυροΰται ολόκληρος συλλογή αντιγράφων, καί ουχί, ώς συνήθως, εν μεμονωμένον άντίγραφον, έ'χομεν, νομίζω, πρό οφθαλμών εν σπάνιον δείγμα Empfängerkopie. 'Αλλ', ώς θά ίδωμεν κατωτέρω, τό είλητόν τής Πάτμου δέν εϊναι
απλή Empfängerkopie.
Τό δτι ό Γεώργιος Πλευρής δέν αναφέρει τό άξίωμά του είναι ασύνηθες.
Συνήθως οί άξιωματοΰχοι, έπικυροΰντες Ιγγραφα, ύπέγραφον μέ τό Ονομα καί
τό αξίωμα αυτών. "Ισως è Πλευρής έθεώρησε περιττήν τοιαύτην άναγραφήν,
εφ' δσον δηλοΐ έν συνεχεία δτι έσφράγισε τό Ιγγραφον, καί προφανώς έπί
τής σφραγΐδος ήτο γεγραμμένον τό αξίωμα αύτοΰ. 'Ατυχώς ή σφραγίς αΰτη
δέν διεσώθη μέχρις ημών. Σφζομένη σφραγίς τοΰ αύτοΰ, πιθανώτατα, Γεωρ
γίου Πλευρή, ουδέν στοιχεΐον περί τοΰ αξιώματος δπερ έ'φερεν ό κάτοχος αυτής
παρέχει: Τόν Πλεβρήν Γεωργών σκέπις με Κόρη. Ό δημοσιεύσας τήν σφρα
γίδα Κωνσταντόπουλος τοποθετεί ταύτην κατά τόν ΙΑ' - ΙΒ' αϊ. 3. 'Επειδή

γμα (προσωπικώς γνωρίζω μόνον κωδικογράφους χρησιμοποιοΰντας άρχαΐκώτερον τής
εποχής των τύπον γραφής), τοΰτο δέν θ' άποτελέση βεβαίως κανόνα, οπωσδήποτε δέ δέν
θά είναι Εσχυρότερον τών άλλων επιχειρημάτων, τά όποϊα συνηγορούν είς τό νά τοποθετήσωμεν τό είλητόν κατά τους χρόνους Αλεξίου τοΰ Α'.
1. Βλ. άνωτ., σελ. 107.
2. D ö l g e r , Schatzkammer, σελ. 96.— Τ ο ΰ α ύ τ ο ϋ , Der Kodikellos, σελ.
40 :45.
3. Κ ω ν σ τ α ν τ ο π ο ύ λ ο υ , Βνζαντιακά Μολνβδόβονλλα, Αθήναι 1917, σελ.
178, άρ. 685.— Νέα έξ αυτοψίας έξέτασις τοΰ μολυβδοβούλλου, άποκειμένου είς τό Νομι
σματικών Μουσεϊον Αθηνών, άπέδειξεν ότι ή άνάγνωσις τοΰ Κ. ήτο ορθή.—Τό Ονομα Πλευ
ρής δέν εΐναι ασύνηθες παρά Βυζαντινοΐς* Κωνσταντίνος Πλεύρης, MM, τόμ. Τ', σελ.
230* πρβλ. καί L a u r e n t , Bulles métriques, άρ. 49a.— Βλ. ωσαύτως επίγραμμα είς
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δμως τά κεκυρωμένα αντίγραφα τοΰ τύπου τούτου (Empfängerkopie) φέ
ρουν συνήθως κατά τήν έποχήν ταύτην τήν έπικύρωσιν τοΰ κριτοΰ τοΰ βήλου,
τοΰ έπί τοΰ είδικοΰ ή τοΰ έπί τών οίκειακών (άργότερον δέ τοΰ δικαιοδότου) ',
είκάζομεν δτι ό έπικυρών τό είλητόν τής Πάτμου Γεώργιος ό Πλευρής έ'φερε
πιθανώς εν τών αξιωμάτων τούτων 2 .
ε') ΑΙ ύπογραφαί
των επισκόπων
μετά το τελευταΐον
Βγγραφον
τοΰ είλητοΰ. Τό τελευταΐον εγγραφον, τό μετά τήν ύπογραφήν τοΰ Πλευρή,
αποτελεί, ώς ελέχθη, δεύτερον τμήμα προσαρτηθέν εις τό πρώτον τμήμα τοΰ
είλητοΰ (άλλος γραφικός χαρακτήρ, κείμενον γεγραμμένον είς μεγαλύτερον
κατά τι πλάτος, χάρτης κατά τι πλατύτερος, ψαλιδισμένος εκατέρωθεν, ώστε
νά μή διαφέρη άπό τό πλάτος τοΰ προηγουμένου, κλπ.). Τό δεύτερον τοΰτο
τμήμα, φέρον μάλιστα καί ιδίαν έπικύρωσιν, τάς τρεις ύπογραφάς τών επι
σκόπων 3 , αποτελεί αυτοτελές κεκυρωμένον άντίγραφον. Διατί δμως συνεκολλήθη είς τό είλητόν μετά τήν έπικύρωσιν τοΰ Πλευρή, καί μάλιστα κατά τρό
πον ώστε ν' άποτελή μίαν ενότητα (ό τίτλος τό Ισον τοϋ πρακτικοΰ κλπ.
Ιχει γραφή είς τό τεμάχιον τό φέρον τήν ύπογραφήν τοΰ Πλευρή καί ουχί είς
τό συγκολληθέν νέον τεμάχιον, πιθανώτατα ύπό τοΰ γραφέως τοΰ πρώτου τμή
ματος τοΰ είλητοΰ), δέν δυνάμεθα νά έξηγήσωμεν, ειμή μέ μίαν ύπόθεσιν : Εί
κάζομεν, δτι τό μακρότατον τοΰτο πρακτικόν τοΰ Χαρσιανίτου (6 τεμάχια χάρ
του, 2,32 μ.), προϋπάρχον Ιγγραφον, κεκυρωμένον ήδη, εκρίθη άσκοπον δπως
αντιγραφή έκ νέου, συνεκολλήθη επιμελώς μέ τά προηγούμενα (12 τεμάχια =
14 Ιγγραφα), τά όποια επικυρώνει ό Γεώργιος Πλευρής* ετέθη δέ ή μέν
υπογραφή τοΰ αξιωματούχου τούτου μετά τό τέλος τών 14 έγγραφων τά όποια
ό ϊδιος άντέβαλε, ή δέ σφραγίς αύτοΰ μετά τό τέλος τοΰ προσαρτηθέντος τε
λευταίου εγγράφου. Διότι ό Γεώργιος Πλευρής γράφει υπέγραψα καί έσφράγισα κάτωθεν, άλλα δέν Ιχει άφεθή χώρος διά τήν σφραγίδα μετά τήν ύπο-

θανοΰσαν Θυγατέρα πρωτονοτάριου τινός Πλευρή, συνταχθέν πρό τοΰ 1200 (Π α π α δ οπ ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω ς , 'Επιγράμματα Ίωάννον Άποκαύκου, Άθηνα 15, 1903, σελ.
469-470).
1. D ö l g e r , Schatzkammer, σελ. 96, σημ. 9.
2. Τά ορθογραφικά σφάλματα καί άλλαι αδεξιότητες είς τό αύτόγραφον σημείωμα
καί τήν ύπογραφήν τοϋ Πλευρή (βλ. σελ. 107 καί πανομοιότυπον) δέν εμποδίζουν νά
δεχθώμεν δτι οδτος ήτο ανώτερος Βυζαντινός άξιωματοΰχος. Παρόμοια σφάλματα παρου
σιάζουν καί αί ύπογραφαί τών επισκόπων (σελ. 109) καί αυτόγραφα ανωτέρων τοϋ
Πλευρή αξιωματούχων : Εφσταθηος στρατηγός Λο[υ]κανηας ό Σκεπηδης υπογράφεται
άδεξίως είς εγγραφον τοΰ 1042 (Α. G u i l l o u , La Lucanie Byzantine, Byzantion
35, 1965, σελ. 122).
3. Έ κ τών επισκόπων τούτων ό Γεώργιος Σάμου δύναται νά ταυτισθή προς δμώνυμον έπίσκοπον Σάμου, ούτινος ή σφραγίς τοποθετείται ύπό τοΰ τελευταίου έκδοτου (Lau
rent, Corpus, Ε', άρ. 704) είς τόν ΙΑ' αι.: Κύριε βοήθει Γεωργίφ επισκοπώ Σάμου.
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γραφήν του. Εϊναι δέ άδιανόητον νά φαντασθώμεν δτι οί ενδιαφερόμενοι απέ
κοψαν τό μετά τήν ύπογραφήν τμήμα καί άφήρεσαν τήν σφραγίδα, διά νά
συγκολλήσουν Ιν ακόμη Ιγγραφον. Τό πιθανώτερον είναι δτι ή σφραγίς τοΰ
Πλευρή εϊχε τεθή μετά τό τέλος τοΰ προσαρτηθέντος τελευταίου (κεκυρωμένου επίσης) εγγράφου, ε'ις τό έσχατόκολλον τοΰ δλου είλητοΰ. Τοΰτο προφα
νώς δηλοΐ ή μετά τήν λέξιν υπέγραψα προσθήκη κάτωθεν1.
Παρομοία
2
ενέργεια δέν ήτο, ώς είδομεν , ασυνήθης.
Κατά ταΰτα συμπεραίνομεν δτι τό είλητόν έγράφη έπί 'Αλεξίου Α' Κο
μνηνοΰ, ολίγον πρό τοΰ Μαΐου τοΰ 1100 ή 1115 (προτιμητέον τό Ιτος 1100
διά λόγους γραφής). 'Αποτελεί δέ συλλογήν επισήμων εγγράφων τής έν Πάτμφ
μονής 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου, έπικυρωθεΐσαν τόν Μάιον τοΰ 1100 ή 1115
ύπό Βυζαντινού αξιωματούχου, τοΰ Γεωργίου Πλευρή.
Γνωστά είναι κεκυρωμένα αντίγραφα δύο, τριών ή τεσσάρων εγγράφων
κατεστρωμένων έν συνεχεία, αί λεγόμεναι Sammelkopien 3 , ώς είναι λ.χ.
δύο ή τρία τοιαΰτα αντίγραφα έκ τής μονής Βατοπεδίου (μήκους 0,60 μ. περί
που), γραφέντα έν Ά γ ί φ "Ορει καί κυρωθέντα ύπό τίνος επισκόπου, περιέ
χοντα δέ Ιγγραφα σχετικά προς Ιν μετόχιον ή προς άλλην ενότητα 4 . Άλλ' αί
τοιαΰται μικραί συλλογαί έγγραφων έν αντιγράφω, προχείρως γεγραμμέναι
ύπό μοναχών, δέν συγκρίνονται προς τό Πατμιακόν είλητόν, τοΰ οποίου ή
επίσημος έμφάνισις, ή επιμέλεια καί κομψότης τής γραφής κτλ., ενθυμίζουν
τάς Kanzleikopien τής αυτοκρατορικής γραμματείας, καί τό όποιον θά ήδύνατο νά θεωρηθή, τρόπον τινά, συνδυασμός Empfängerkopie καί Sammel
kopie.
Έ ξ άλλου, γνωρίζομεν, δτι έκαστη μονή είχε συνήθως είδικόν Κώδικα ή
Βρέβων (chartularium), είς τό όποιον κατεστρώνοντο ιδρυτικά καί κτητορικά Ιγγραφα, τίτλοι ιδιοκτησίας κτλ. Τοιοΰτόν τι ενθυμίζει έκ πρώτης δψεως
τό ύπό έξέτασιν είλητόν τής Πάτμου. 'Εν τοιαύτη περιπτώσει θά εϊχομεν πρό
ημών τό άρχαιότερον γνωστόν chartularium Βυζαντινής μονής έπί είλητοΰ,
καί μάλιστα μέ έπίσημον έπικύρωσιν. Καθ' δσον γνωρίζω, ουδέν παρόμοιον

1. Και τό μνημονευθέν ήδη πρακτικόν τής Κεφαλληνίας αναφέρει (πρβλ. έκδοσιν
Τ ζ α ν ν ε τ ά τ ο υ , Πρακτικόν, σελ. 68, στ. 591 ) δτι ό έπικυρών βεβούλλωται ταΰτα
μετά τοϋ σιγιλλίου αύτοϋ
κάτωθεν.
2. Βλ. άνωτ., σελ. 110, σημ. 1.
3. Είς τήν κατηγορίαν ταύτην δύναται νά λεχθή δτι ανήκουν τά ύπ' άρ. Φλωρ. 31
καί 32 Ιγγραφα τοϋ αρχείου τής έν Πάτμφ μονής. Κατηρτίσθησαν έν εΐδει Sammel
kopie δι' έν μετόχιον καί δι' Ιν ώρισμέναν θέμα (ΙΕ' αι.).
4. D ö l g e r , Schatzkammer, σελ. 120-121.
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chartularium, καί μάλιστα τόσον παλαιόν 1 , διεσώθη μέχρις ημών. Τά γνω
στά chartularia — λ.χ. τό εσχάτως άνευρεθέν cartulaire Α τής παρά τάς
Σέρρας μονής τοΰ Προδρόμου 2 , τό τής μονής Μακρυνιτίσσης s , τό τής Λεμβιωτίσσης *, τό τής άγιας Σοφίας Λευκωσίας
κώδικας, καί δή μεταγενεστέρους

5

— παραδίδονται συνήθως είς

(ΙΓ', ΙΔ', Ι Ε ' αι.), καί ουχί εις είλητά.

Ούτε ό περιώνυμος Τράγος 'έχει τι τό κοινόν προς τό ήμέτερον είλητόν. Οδ
τος, είλητόν έκ περγαμηνής, μήκους 3,165 μ., τοΰ ΙΑ' αι., φέρει είς τό τέλος
τήν ίδιόχειρον ύπογραφήν τοΰ βασιλέως 'Ιωάννου τοΰ Τσιμισκή καί ύπογραφάς ηγουμένων τοΰ 'Αγίου "Ορους, έγράφη δέ έν Ά γ ί φ "Ορει 6 . Τό περιεχό
μενον αύτοϋ, παρά τά θρυλούμενα 7 , είναι έν μόνον τυπικόν καί ουχί συλλογή
ιδρυτικών καί κτητορικών εγγράφων ( c h a r t u l a r i u m ) .
Tè είλητόν τής Πάτμου προφανώς δέν συνετάχθη ώς chartularium προοριζόμενον ν' άποτελέση — ώς οί έκ μεταγενεστέρων αιώνων διασωθέντες γνω
στοί κώδικες τών

μονών — γενικήν

συναγωγήν καί ένιαίαν κατάστρωσιν

απάντων τών είς τό άρχεΐον τής μονής φυλασσομένων έγγραφων. Διότι παρα
λείπονται, έκτος τής κτητορικής Διαθήκης, τοΰ Κωδικέλλου καί τής Ύποτυ-

1. Ή είς τόν ύπ' αριθ. 444 κώδικα τής βιβλιοθήκης τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει
Μετοχίου τοΰ Παναγίου Τάφου σωζόμενη Διάταξις Μιχαήλ Άτταλειάτου υπέρ τής
ύπ' αύτοΰ ιδρυθείσης μονής τοΰ Πανοικτίρμονος (έκδ. Κ. Σ ά θ α, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη,
τόμ. Ά , Βενετία 1872, σελ. ιζ' - ιθ' καί 3 - 69=ΜΜ, τόμ. Ε', σελ. 293 - 327) περιέχει
ύποθηκας τοΰ ίδρυτοΰ τής μονής προς τους μοναχούς, τυπικόν, κατάλογον σκευών καί κτη
μάτων, μεταξύ δέ άλλων κειμένων καί δύο αντίγραφα χρυσοβούλλων τών αυτοκρατόρων
Μιχαήλ Ζ' τοΰ Δούκα καί Νικηφόρου τοΰ Βοτανειάτου (Σ ά θ α, Ινθ' άνωτ., σελ. 53 - 56).
Κατά ταϋτα, ό κώδιξ οΖτος, όστις φέρει καί τήν ίδιόχειρον ύπογραφήν Μιχαήλ τοΰ Άττα
λειάτου τοΰ έτους 1077, δέν ανήκει απολύτως είς τό γνωστόν εκείνο είδος τών κωδίκων,
οί όποιοι αποτελούν κυρίως συναγωγήν καί κατάστρωσιν έγγραφων, συνήθως Ολων ή τών
κυριωτέρων — πάντως δμως πολλών — ιδρυτικών, κτητορικών κ.ά. επισήμων τίτλων μιας
μονής. Εϊναι μάλλον Τυπικόν τής μονής καί όχι chartularium, πάντως δέ δέν εϊναι
έπί είλητοΰ.
2 . 1 . D u j £ e V, Le cartulaire A du monastère de Saint-Jean Prodrome sur
le mont Ménécée retrouvé, REB 16(1958), σελ. 169 - ili.— Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ Der wie
deraufgefundene «Alte Kodex» des Johannes-Prodromes Klosters bei Serrai, Wiener
Archiv 3. Studien zur Älteren Geschichte Osteuropas 2 (1959), σελ. 116 -121.—
Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ , L'ancien cartulaire du monastère de Saint-Jean Prodrome sur le
mont Ménécée, Zbornik Radova τοΰ Βυζ. Ίνστ. Βελιγραδίου 6(1960), σελ. 1 7 1 185.— Πρβλ. καί L a u r e n t έν REB 18 (1960), σελ. 293-299.
3. Βλ. D ö l g e r , Facsimiles, στήλη 24.
4. Βλ. MM, τόμ. Δ', σελ. V.
5. J. La Μ ο n t e, Α Register of the Cartulary of Santa Sophia of Nicosia.
Byzantion 5(1929/30), σελ. 439-522.
6. D ö l g e r , Facsimiles, στ. 24 - 25.— Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ , Die Echtheit des Tra
gus, BZ 41 (1941), σελ. 341 κέ. = Byz. Diplomatik, σελ. 215 κέ.
7. Σ. Λ ά μ π ρ ο υ , Τά Πάτρια τοϋ 'Αγίου "Ορους, NE 9(1912), σελ. 117 κέ.
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π ώ σ ε ω ς τοΰ ίδρυτοΰ τής μονής (τά όποια είχον ϊ σ ω ς αποτελέσει, μ ε τ ' άλλων
κειμένων, άλλην ενότητα, είς άλλην συλλογήν κατεστρωμένα), Ι γ γ ρ α φ α σχετι
ζόμενα προς τήν ίστορίαν καί διαφόρους προνομίας τ ή ς μονής, τ ά όποια εί
ναι γ ν ω σ τ ά καί φυλάσσονται είς τό άρχειοφυλακεΐον αυτής 1. 'Επιμελεστέρα
μελέτη αποδεικνύει 8τι έπί τοΰ είλητοΰ έχουν καταστρωθή μόνον έγγραφα
άφορώντα είς τήν ι δ ρ υ σ ι ν καί τήν ε γ γ ε ι ο ν
νής καί έγγραφα μόνον ε π ί σ η μ α

ι δ ι ο κ τ η σ ί α ν τ ή ς μο

(αυτοκρατόρων καί δημοσίων λειτουρ

γ ώ ν , ουχί ιδιωτικά δωρητήρια κ λ π . ) . Ή διαπίστωσις αΰτη άγει είς τό συμ
πέρασμα οτι τό είλητόν συνετάχθη διά ν' άποτελέση συνολικήν καί ένιαίαν
κατάστρωσιν τίτλων κυριότητος καί προνομιών, σχετιζομένων μέ τήν εγγειον
ιδιοκτησίαν τής μονής, έπεκυρώθη δέ καί έσφραγίσθη ύπό Βυζαντινοΰ α ξ ι ω μ α 
τούχου διά νά χρησιμεύση είς συγκεκριμένην πιθανώς περίστασιν, τήν οποίαν
άδυνατοΰμεν, ελλείψει άλλων στοιχείων, νά καθορίσωμεν 2 . Δέν δυνάμεθα νά
1. 'Εκ τών μέχρι τοΰ 1099 ή 1114 χρονολογουμένων εγγράφων, τά όποια γνωρί
ζομεν, εις τό είλητόν δέν περιλαμβάνονται: α') τά σχετικά μέ τήν προΐστορίαν τοΰ ίδρυτοΰ
τής μονής, ή διαθήκη, δ κωδίκελλος, ή ύποτύπωσις, τά σχετικά προς τήν διαδοχήν αύτοΰ
είς τήν ήγουμενίαν τής μονής (MM, τόμ. Τ', άρ. 3, 4, 10, 19, 20, 21)*— β') τά σχετικά
προς κτήσεις τής Κώ καί Στροβίλου, αί όποΐαι επεστράφησαν είς τό δημόσιον, δταν παρε
χωρήθη είς τόν Χριστόδουλον ή Πάτμος (MM, τόμ. S*', άρ. 5 - 7)* γ') τό περί άποστρατεύσεως τών κατοίκων τής Πάτμου (MM, τόμ. Τ ' , άρ. 18)" καί δ') τό περί έξκουσίας τοΰ
πλοίου τής μονής (MM, τόμ. Τ', άρ. 15).— Ό κ. Οίκονομίδης, λαμβάνων έκ τών προ
τέρων ώς δεδομένον δτι τό είλητόν πρέπει νά χρονολογηθή είς τά μέσα τοΰ ΙΒ' αιώνος,
απαριθμεί καί πολλά άλλα έγγραφα (περί ών βλ. κατωτέρω, σελ. 120) ώς μή συμπεριληφθέντα έν αυτό).
2. Ό κ. Ν. Οίκονομίδης συνδέει τοΰτο προς ώρισμένα νομοθετικά μέτρα τής εποχής
τοΰ Μανουήλ Α' τοΰ Κομνηνοΰ (σελ. 123 κέ.). Άλλα παρόμοια μέτρα έλαβον καί προγενέ
στεροι καί μεταγενέστεροι τούτου αυτοκράτορες* βλ. προχείρως παρά J a n i n, Le monachisme byzantin au Moyen Age. Commende et Typica (Xe - XIVe s.), REB 22(1964),
σελ. 9 - 15, Οπου άπαριθμοΰνται αί σχετικαί νεαραί τών εκάστοτε αυτοκρατόρων. Έάν τό
είλητόν είχε συνταχθή περί τό 1160, έπρεπε νά περιλαμβάνη καί άλλα έγγραφα άφορώντα
είς κτήσεις καί φορολογικάς άπαλλαγάς τής μονής, Ιγγραφα εκδοθέντα μετά τό 1099 ή
1114' πρό πάντων δέ δέν είχε λόγον νά περιλαμβάνη τό άχρηστευθέν εγγραφον τοΰ Αλεξίου
Α' περί δωρεάς δ ώ δ ε κ α παροίκων (τοΰ 1099, περί ής βλ. άνωτ., σελ. 107 κέ. ) καί νά
παραλείπη τό μεταγενέστερον σχετικόν εγγραφον τοΰ 1145, διά τοϋ οποίου οί έν λόγω πά
ροικοι ηύξήθησαν είς δ ε κ α ο κ τ ώ (πρβλ. άνωτ. σελ. 109). Ή ύπόθεσις δτι τά μεταγενέ
στερα ταΰτα Ιγγραφα περιείχοντο δήθεν είς τό έκπεσόν έν αρχή τμήμα τοΰ είλητοΰ, δέν
εϊναι δυνατόν, κατ* ούδένα λόγον, νά γίνη δεκτή.— Ά ς προστεθή, άλλωστε, δτι μετά τό
1158 δέν παρίστατο ανάγκη νά επιδείξουν αί μοναί παλαιούς τίτλους κυριότητος, διότι είς
νεαράν τοΰ Μανουήλ Κομνηνοΰ, τοΰ έτους 1158 ( Ζ έ π ο υ , Jits, τόμ. Α', σελ. 384), ανα
γράφεται δτι ό αυτοκράτωρ θά βασισθή πλέον ουχί είς τά προσκομιζόμενα παλαιγενή δι
καιώματα τών μονών, άλλ' είς πρακτικά ιδικών του απογραφέων: έκ προστάξεως τής βασιλείας μου μέλλονσι γενέσθαι πρακτικά
τών σήμερον
κατεχομένων παρά τών
μονών ακινήτων και παροίκων... κλπ. Τά πρακτικά δέ ταΰτα έξεδόθησαν πράγματι (μνη
μονεύονται είς αύτοκρατορικόν εγγραφον τοΰ 1181 : Ζ έ π ο υ , Jus, τόμ. Α', σελ. 427).
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εϊπωμεν μετά βεβαιότητος άν τοΰτο προεκλήθη ύπό τών ενδιαφερομένων, άν
έγράφη εις τι σέκρετον έν Κωνσταντινουπόλει καί παρεχωρήθη είς τους μο
ναχούς προς κατοχύρωσίν των, ή άν κατηρτίσθη συνεπεία γενικωτέρας τινός
διαταγής όπως προσκομισθώσι τά «παλαιγενή δικαιώματα» είς τήν αύτοκρατορικήν γραμματείαν προς Ικδοσιν νέων τίτλων κυριότητος.
Ή διαπίστωσις πάντως ότι τό είλητόν έγράφη ολίγον πρό τοΰ 1100 ή
τοΰ 1115, επιτρέπει νά συμπεράνωμεν μετά πιθανότητος οτι τοΰτο, άν καί
άκέφαλον σήμερον, ουδέν άλλο Ιγγραφον περιεΐχεν έν αρχή, δεδομένου δτι ου
δέν έ'γγραφον τής πρό τοΰ 1100 ή 1115 περιόδου, άφορων είς τήν ϊδρυσιν ή
τήν εγγειον ίδιοκτησίαν τής μονής Πάτμου, γνωρίζομεν.
Τό Πατμιακόν είλητόν, πολύτιμον διά τήν ίστορίαν τής μονής, αποτελεί
επίσης σπάνιον δείγμα τής Βυζαντινής διπλωματικής. "Ισως άλλα παρόμοια
τυχόν παραδείγματα επιτρέψουν δπως καθορισθή άκριβέστερον ό τύπος είς
δν ανήκει καί οί λόγοι δι' ούς κατηρτίσθη. Μέχρι σήμερον, πάντως, τοιαύτη
συλλογή καί ενιαία κατάστρωσις επισήμων Βυζαντινών έγγραφων, έπί εί
λητοΰ, τοσούτου μήκους, τόσον παλαιά, καί μάλιστα κεκυρωμένη, δέν είναι
άλλαχόθεν γνωστή.
EPA Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ
Τό σημείωμα αυτό αναφέρεται στό μεγάλο είλητό τής Πάτμου, τό όποιο
περιέγραψε λεπτομερειακά, μελέτησε καί συμπλήρωσε ή συνάδελφος κυρία
Έ ρ α Βρανούση στις αμέσως προηγούμενες σελίδες (95 κέ.).
Ä. Ή σύνδεση τοϋ είλητοΰ. "Οπως απέδειξε ή κυρία Βρανούση, τό
ακέφαλο αυτό αντίγραφο εϊχε αρχικό μήκος τουλάχιστον 9 μέτρα καί είναι
ένα άπό τά πιό μακρυά βυζαντινά είλητά πού σώζονται (πρβλ. σελ. 99,
σημ. 1). Μπορούμε λοιπόν νά υποθέσουμε, δτι τό τμήμα πού χάθηκε δέν
ήταν μεγάλο ώστε νά περιείχε πολλά άλλα έγγραφα.
Τά περιεχόμενα τοΰ είλητοΰ, πού καθορίστηκαν άναλυτικώτατα, είναι
έγγραφα τών ετών 1087 Ιως 1099 ή 1114. Για νά προσδιοριστή ή αρχή, σύμ
φωνα μέ τήν οποία έ'γινε ή επιλογή τους προκειμένου νά αντιγράφουν στό
είλητό, είναι νομίζω σκόπιμο νά εξετάσουμε ποια άπό τά έγγραφα τοΰ ΙΑ'
καί τοΰ πρώτου μέρους τοΰ Ι Β ' αιώνα, πού σώζονται σήμερα στό αρχείο τής
μονής, δ έ ν περιλαμβάνονται σ' αυτό. Ή εξέταση αύτη θά διευκολύνη τόν
χαρακτηρισμό τοΰ αντιγράφου.
Τά έγγραφα πού δέν περιλαμβάνονται είναι :
1. "Οσα αναφέρονται στα εσωτερικά τοΰ μοναστηρίου: α) ή προσωπική
αλληλογραφία τοΰ οσίου Χριστοδούλου σχετικά μέ τήν μονή τοΰ Λάτρου
(MM, τόμ. Τ ' , άρ. 3, 4, 1 0 — τών ετών 1079-1087)* β) οί διαθήκες του (άρ.
19, 20 — τών ετών 1091, 1093)* γ ) τό έγγραφο «άποτάξεως», μέ τό όποιο
δ «χαριστικάριος» Θεοδόσιος ό τοΰ Καστρησίου δήλωσε δτι δέν έπιθυμοΰσε
νά άναλάβη τήν ήγουμενεία τής μονής (άρ. 21 — τ ο ΰ 1094)* δ) τά Ιγγραφα μέ
τά όποια ή μονή έγινε σταυροπήγιο (άρ. 25, 29 — τ ώ ν ετών 1132 καί 1158).
2. "Οσα αναφέρονται στην έξκουσία τοΰ πλοίου τής μονής (άρ. 15, 24
- τ ώ ν ετών 1088 καί 1119 η 1134).
3. "Οσα αναφέρονται στην ετήσια δωρεά σιταριοΰ καί νομισμάτων άπό
τήν Κρήτη (άρ. 24 — τοΰ 1119 ή 1134* για τήν ί'δια υπόθεση είχαν έκδοθή
καί άλλα παλαιότερα έγγραφα πού δέν σώζονται 1 ).
1. Πρβλ. "Ε ρ α ς Β ρ α ν ο ύ σ η , Πρόσταξις Μανουήλ Α' Κομνηνού υπέρ τής έν
Πάτμφ μονής Ιωάννου τοϋ Θεολόγου. Χρονολογικά και προσωπογραφικά ζητήματα, Χαριστήριον είς Άναστάσιον Κ. Όρλάνδον, τόμ. Β', Αθήνα 1964, σελ. 80 κέ.
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4. Τό πρακτικό μέ τό όποιο έγινε ή «άποστράτευσις» τών κατοίκων τής
Πάτμου, δηλαδή ή απαλλαγή τους άπό τήν «στρατεία». Τά άτομα αυτά αμέ
σως κατόπι «στρατεύθηκαν» σέ κτήματα τής Κώ (άρ. 18 — τοΰ 1089).
5. "Οσα Ιγγραφα αναφέρονται στα κτήματα τής Κώ καί τής Στροβήλου
(άρ. 5 - 7 — τών ετών 1079 - 1085 ') * τά κτήματα αυτά επέστρεψε δ Χριστόδουλος στό δημόσιο, δταν τοΰ παραχωρήθηκε ή Πάτμος (1088).
Βλέπουμε λοιπόν οτι τά έγγραφα πού είχαν παραλειφθή ήταν χωρίς αμ
φιβολία πολύ σημαντικά: καθόριζαν τήν εσωτερική οργάνωση τής μονής,
τήν ανεξαρτησία της, ορισμένα οικονομικά συμφέροντα της. Ή παράλειψη
τους σ' Ινα γενικό chartularium φαίνεται παράδοξη. 'Αντίθετα, ή επιλογή
τών περιεχομένων φαίνεται πώς Ιγινε μ' ένα ορισμένο σκοπό : τήν συγκέν
τρωση δλων τών τίτλων έγγειας ιδιοκτησίας τοΰ μοναστηρίου. "Εχουν καταχωρισθή έγγραφα αυτοκρατορικά, δεσποινικά (τής "Αννας Δαλασσηνής), δημο
σίων υπαλλήλων, μέ τά όποια κατοχυρώνονται οί κτήσεις καί οί φορολογικές
απαλλαγές τής μονής σ' ολόκληρη τήν Πάτμο, τήν Λειψώ καί ορισμένα κτή
ματα τής Λέρου. Είναι επίσης χαρακτηριστικό δτι τά προστάγματα μέ τά
όποια Ιγιναν οί διάφορες παραχωρήσεις στην μονή έχουν αντιγραφή επανειλημ
μένα (άρ. 3 - 6 καί 7 - JO τής αναγραφής τής σελ. 111) : τό ίδιο πρόσταγμα,
δηλαδή, τοΰ οποίου αντίγραφα καταστρώθηκαν σέ τέσσερα διαφορετικά σέκρετα
τής πρωτεύουσας, άντιγράφηκε τέσσερις φορές μαζύ μέ τίς υπογραφές τών
υπαλλήλων τών σεκρέτων, έ'τσι πού νά φαίνεται δτι δλες οί προβλεπόμενες
καταστρώσεις πραγματοποιήθηκαν. Οί επαναλήψεις αυτές έξηγοΰνται άπό τό
γεγονός δτι ή μή ενημέρωση τών αρμοδίων σεκρέτων σχετικά μέ μιά αυτο
κρατορική δωρεά αποτελούσε τυπικό λόγο για νά προσβληθή ή εγκυρότητα
τής δωρεάς αυτής. "Ενα χρυσόβουλλο τοΰ Μανουήλ Α' Κομνηνοΰ, τοΰ έτους
1148, τό όποιο θά μάς απασχολήσει καί πιό κάτω, διατυπώνει ώς έξης τους
τυπικούς αυτούς λόγους ακυρότητας : ή τίνα τών πορισθέντατν αύτοϊς βασι
λικών προσταγμάτων
ουδόλως κατεστρώθησαν
ή κατεστρώθησαν μέν εις τίνα
τών σεκρέτων, ού μήν γε καί έπί τοις προσφόροις σεκρέτοις·
ή καταστρωθέντα άπώλοντο, ίσα δέ τούτων πεπιστωμένα
ευρίσκονται" ή πρακτικά όφείλοντα προβήναι ού προέβησαν ή προβάντα ού κατεστρώθησαν
( Ζ έ π ο υ , Jus,
τόμ. Α', σελ. 377). Πρέπει νά ύπογραμμισθή ή ειδική μνεία τών επικυρωμέ
νων αντιγράφων.
Μία ακόμη παρατήρηση: δέν περιλαμβάνονται στό είλητό τίτλοι έγγειας
'ιδιοκτησίας, οί όποιοι δέν ανταποκρίνονταν στις τότε πραγματικές κτήσεις
τής μονής — παραλείπονται τά έγγραφα τά σχετικά μέ τήν Κώ καί τήν Στρό1. Τό έγγραφο άρ. 5 τών MM ξαναδημοσιεύθηκε άπό τήν " E p a Β ρ α ν ο ύ σ η ,
Χρυσόβουλλον Νικηφόρου τοΰ Βοτανειάτου υπέρ τής έν Στροβήλω μονής τοϋ Προδρόμου,
ΕΕΒΣ 33 (1964), σελ. 5 2 - 6 9 .
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βηλο. Συνεπώς τό αντίγραφο έγινε για λόγους σαφώς πρακτικούς καί Οχι
ιστορικούς, για νά εξασφάλιση ορισμένα δικαιώματα. Μέ τά έγγραφα πού
περιέχει κατοχυρώνονται όλες οί κτήσεις τής μονής, δσες είχε μετά τό 1099
ή 1114.
Τό μεγάλο είλητό τής Πάτμου είναι λοιπόν κεκυρωμένο αντίγραφο πολ
λών έγγραφων, κοινό χαρακτηριστικό τών όποιων είναι πώς δλα άποτελοΰν
τίτλους έγγειας ιδιοκτησίας.
Β'. Ποΰ γράφηκε το είλητό; Τό είλητό Ιχει γραφή άπό δύο σύγχρονους
γραφείς (πρβλ. Βρανούση, σελ. 97). Καί στά δύο μέρη, ή γραφή του είναι
μεγαλοπρεπής καί θυμίζει τήν γραφή τής αυτοκρατορικής γραμματείας τοΰ
ΙΑ' - Ι Β ' cd. Αυτό δμως δέν σημαίνει δτι τό αντίγραφο έγινε στην Κωνσταν
τινούπολη. Σέ μια τέτοια άποψη αντιτίθενται οί επικυρωτικές υπογραφές.
1. Ή υπογραφή τοϋ Γεωργίου Πλευρή ακολουθεί τό δέκατο τέταρτο
έγγραφο τοϋ είλητοΰ. Είναι γραμμένη αδέξια, άπό άνθρωπο πολύ λίγο γραμ
ματισμένο: έχει κάμποσα ορθογραφικά σφάλματα. Τέτοια μειονεκτήματα
μοΰ φαίνονται αδιανόητα σχετικά μέ οποιονδήποτε υπάλληλο τής αυτοκρατο
ρικής γραμματείας ή ανώτερο δικαστικό. 'Αντίθετα, δέν φαίνονται απίθανα
σχετικά μέ υπάλληλο άπό τήν επαρχιακή διοίκηση. 'Υπενθυμίζω τό παρά
δειγμα τοΰ Μιχαήλ Τζαγκιτζάκη, ό όποιος, άν καί τελείως αγράμματος, ήταν
«ενεργών» στό θέμα Στρουμμίτζης τό 1152 *.
2. Μετά τήν υπογραφή τοΰ Πλευρή Ιχουν έπικολληθή στην σειρά εξι
φύλλα χαρτιού, στά όποια γράφηκε μέ άλλο χέρι Ινα ακόμη έγγραφο μαζύ
μέ Ινα δεύτερο συνημμένο (άρ. 15 τής αναγραφής τής σελ. 109). Στό τέλος έρ
χονται οί επικυρωτικές υπογραφές τριών επισκόπων: τοΰ Σάμου, τοΰ Κώ καί
ενός ακόμη. Πρόκειται για επισκοπές τής μητρόπολης Ρόδου, οί όποιες γει
τόνευαν μέ τήν Πάτμο. Είναι απίθανο νά υποθέσουμε δτι οί επίσκοποι αυτοί
βρέθηκαν όλοι μαζύ στην Πόλη, εφόσον μάλιστα κανένας τους δέν άνηκε στην
ένδημοΰσα σύνοδο. Πιθανώτερο φαίνεται δτι οί ιεράρχες υπέγραψαν τό αντί
γραφο στή Δωδεκάνησο. Συνεπώς καί τό αντίγραφο θά πρέπει νά έ'γινε έκεΐ
άπό άτομα μορφωμένα πού μπορούσαν νά μιμηθούν τήν μεγαλοπρεπή γραφή
τής αυτοκρατορικής γραμματείας 2 . Ή παρατήρηση αυτή έ'χει σημασία γιά
1. Izvestija τοϋ Ρωσ. Άρχαιολ. Ίνστ. Κωνσταντινονπόλεως 6 (1900), σελ. 34.
2. Ποΰ ακριβώς έγινε τό αντίγραφο δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε. Πιθανοί τό
ποι είναι ή Ρόδος (κέντρο διοικητικό καί εκκλησιαστικό) ή ή Σάμος (κέντρο διοικητικό).
Ή ακόμη ή ϊδια ή Πάτμος, άν υποθέσουμε Οτι με κάποια ευκαιρία, Οπως π.χ. τό πανηγύρι
τής μονής, συγκεντρώθηκαν έκεΐ όλα αυτά τά σπουδαία πρόσωπα. Ή τελευταία αυτή υπό
θεση πηγάζει άπό μια σύμπτωση: ή μονή πανηγυρίζει τήν 8 Μαΐου —καί ακριβώς τόν
μήνα Μάϊο κάποιας Ογδοης ίνδικτιώνας ό Γεώργιος Πλευρής βεβαίωσε μέ τήν υπογραφή
του τό πιστό τής αντιγραφής τών δεκατεσσάρων πρώτων έγγραφων.
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τήν χρονολόγηση του, επειδή οί γραφείς τής επαρχίας φυσιολογικά θά χρησι
μοποιούσαν γραφή άρχαιοπρεπέστερη άπό τής πρωτεύουσας.
Γ". Μια νπό&εοη για Ερευνά. Ή συγκέντρωση αυτή τών τίτλων
έγγειας ιδιοκτησίας σέ Ινα μεγάλο επίσημο αντίγραφο δημιουργεί τήν εντύπω
ση δτι απέβλεπε σέ συγκεκριμένο σκοπό. Φέρνει στον νοΰ τήν πολιτική τοΰ
αυτοκράτορα Μανουήλ Κομνηνοΰ σχετικά μέ τήν εκκλησιαστική περιουσία,
πολιτική τής οποίας υπενθυμίζω τά κύρια σημεία 1 :
α) 'Ιούλιος 1146.— Χρυσόβουλλο «δω^ιζόμενον μή βλάπτεσθαι τά μονα
στήρια εκ τοΰ ϊσως χωλεύειν κατά τι τά προσόντα τούτοις
δικαιώματα».
Δηλαδή τά μοναστήρια δέν μποροΰσαν νά χάσουν τήν περιουσία τους για τυ
πικούς λόγους ( Ζ έ π ο υ , Jus, τόμ. Α', σελ. 367 = D ö l g e r ,
Regesten,
άρ. 1347).
β) Φεβρουάριος 1148.— Χρυσόβουλλο πού επονομάσθηκε «ίατήρ» καί
παρείχε ακριβώς τήν ίδια προστασία στά κτήματα τής 'Αγίας Σοφίας καί
τών αρχιερέων ( Ζ έ π ο υ , Jus, τόμ. Α', σελ. 376 - 378 = D ö 1 g e r, Regesten, άρ. 1372). Ρητή προϋπόθεση γιά τήν ισχύ τών προστατευτικών διατά
ξεων ήταν ή ύπαρξη έγκυρων δικαιωμάτων (σελ. 377: ει γαρ μηδόλως τι δι
καίωμα έπί τ ιν ι τών προσόντων αύταΐς ακινήτων κέκτηνται, ουδέν τι άπό τον
παρόντος χρυσοβούλλου λόγου ώφεληθήσονται).
Πρόκειται γιά τό χρυσό
βουλλο πού μνημονεύσαμε πιό πάνω καί πού αναφέρει αναλυτικά τους τυπι
κούς λόγους ακυρότητας τών δωρεών.
γ ) Αύγουστος 1153.—Χρυσόβουλλο μέ τό όποιο τά κτήματα, τά όποια
κατείχε ή 'Αγία Σοφία, ακόμα κι άν άνηκαν στό δημόσιο, περνούν στην πλήρη
κυριότητα της ( Ζ έ π ο υ , Jus, τόμ. Α', σελ. 378 -381 = D ö l g e r , Regesten, άρ. 1390).
δ) Μάρτιος 1158.— Χρυσόβουλλο μέ τό όποιο è αυτοκράτορας χάρισε
στά μοναστήρια τής περιοχής τής Κωνσταντινούπολης δσα κτήματα καλώς
ή κακώς κατείχαν, έκτος άπό εκείνα γιά τά δποϊα είχαν ήδη έκδοθή αντίθε
τες αποφάσεις τών άναγραφέων ( Ζ έ π ο υ , Jus, τόμ. Α', σελ. 381 - 385 =
D ö l g e r , Regesten, άρ. 1419).
ε) 'Οκτώβριος 1158.— Χρυσόβουλλο μέ τό όποιο δ αυτοκράτορας χά
ρισε στά μοναστήρια δλα τά κτήματα πού κατείχαν, ακόμη καί εκείνα γιά τά
1. Για τήν μοναστηριακή πολιτική τοΰ Μανουήλ Κομνηνού βλ. P. C h a r a n i s,
The Monastic Properties and the State in the Byzantine Empire, DOP 4(1948)ι
σελ. 81 κέ. V. L a u r e n t, Un poids monétaire inédit de l'empereur Manuel Comnène et sa politique monastique, Congresso Internazionale di Numismatica, Roma
11-16 Settembre 1961, τόμ. Β', Ρώμη 1965, σελ. 531-540. Κυρίως, Ν. S v o r o n o s , Les privilèges de l'Eglise à l'époque des Comnènes: Un rescrit inédit de Manuel 1er Comnène, Travaux et Mémoires I.
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όποια εΤχαν έκδοθή αντίθετες αποφάσεις τών άναγραφέων ( Ζ έ π ο υ ,
Jus,
τόμ. Α', σελ. 385 = D ö l g e r , Regesten, άρ. 1425). Ή εφαρμογή τής νομο
θεσίας αυτής δημιούργησε, φαίνεται, προβλήματα καί προκάλεσε τήν έκδοση
διευκρινιστικών διατάξεων, μία άπό τίς όποιες εϊναι ή αυτοκρατορική λύση
τής 21 Μαρτίου 1171 ( Ν . S v o r o n o s , έ'νθ' άνωτ.).
Ό Μανουήλ απαγόρευσε τήν ανεξέλεγκτη επέκταση τών μοναστηριακών
περιουσιών (Νικήτας Χωνιάτης, σελ. 270 - 271 = D ö 1 g e r, Regesten, άρ.
1537* σχετικές διατάξεις βρίσκονται καί στό χρυσόβουλλο τοΰ 1158), ορίζον
τας, μάλιστα, πώς όλες οί μοναστηριακές κτήσεις έπρεπε νά καταγράφουν
λεπτομερειακά σέ ειδικά πρακτικά καί νά μήν αύξηθοΰν πιά. Στό μέλλον τά
μοναστήρια μπορούσαν νά χρησιμοποιήσουν τά «παλαιγενή δικαιώματα» τους
δποτε ήθελαν, κανείς όμως δέν μποροΰσε πιά νά απαίτηση τόν έλεγχο τών
δικαιωμάτων αυτών ( Ζ έ π ο υ , Jus, τόμ. Α', σελ. 383, 385 σημ. 18).
Τά νομοθετήματα πού ανέφερα αντιπροσωπεύουν πιθανώς μόνο Ινα μέ
ρος τής σχετικής νομοθεσίας τοΰ Μανουήλ Α' Κομνηνοΰ, ή όποια δέν μποροΰμε
νά ελπίσουμε δτι σώθηκε ακέραια ώς εμάς. Άρκοΰν δμως γιά νά μας δεί
ξουν τό βασικά ευνοϊκό πνεΰμα πού επικράτησε κατά τήν βασιλεία του σχε
τικά μέ τήν εκκλησιαστική περιουσία. Χαρακτηριστικό τοΰ πνεύματος αύτοΰ
δέν εϊναι ή παραχώρηση νέων προνομίων, άλλα ή αναγνώριση τών κεκτημέ
νων καί ή απαγόρευση γιά τήν επέκταση τών κτήσεων. Σέ Ινα τέτοιο ιστο
ρικό πλαίσιο θά μποροΰσε ίσως νά τοποθετηθή ή συγκέντρωση δλων τών τί
τλων Ιγγειας ιδιοκτησίας τής μονής τής Πάτμου σέ Ινα μεγάλο επίσημο
αντίγραφο 1.
Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

1. Ή ακριβέστερη χρονολόγηση τοϋ αντιγράφου παρουσιάζει μικρό ενδιαφέρον.
ΙΙάντως άν δεχθούμε οτι τό είλητό γράφηκε έπί Μανουήλ Κομνηνού (1143-1180) καί
βασισθούμε στό ότι ό Γεώργιος Πλευρής επικύρωσε τό αντίγραφο τόν Μάιο κάποιας 8ης
ίνδικτιώνας, μπορούμε νά τοποθετήσουμε τήν αντιγραφή τών εγγράφων σέ μια άπό τίς
ακόλουθες χρονολογίες: 1145, 1160, 1175. Δέν πρέπει, νομίζω, νά σταματήσουμε στό γε
γονός ότι τό έγγραφο άρ. 26 τών MM τοϋ Μαρτίου 1145, δέν περιλαμβάνεται στό είλητό*
ή απουσία του μπορεί νά έξηγηθή μέ πολλές υποθέσεις, όπως: α' μπορεί να χάθηκε επειδή,
σαν Ιγγραφο τοϋ αυτοκράτορα πού βασίλευε τότε εϊχε τοποθετηθή πρώτο στό είλητό, τό
όποιο εϊναι σήμερα ακέφαλο· β' μπορεί νά μήν περιελήφθη ποτέ στό είλητό γιατί δέν άνηκε
στά «παλαιγενή δικαιώματα» κα.

ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΔΙΦΥΛΛΟΝ
TOT ΠΑΤΜΙΑΚΟΤ ΚΟΝΤΑΚΑΡΙΟΤ 212
Ή

άπό πενταετίας ένασχόλησις ημών μέ τήν περιγραφήν τών

Πατμια

κών κωδίκων - μας έπεισε περί δύο κυρίως πραγμάτων : α) δτι ή έλπίς ανευ
ρέσεως νέων κωδίκων ή νέων κειμένων είς παλαιούς γνωστούς κώδικας 2 δέν
εϊναι ματαία καί β) δτι ή γνώμη καθ' ήν οί παλαιότεροι μοναχοί έπεδείκνυον
άδιαφορίαν διά τους κώδικας ή τά Ιγγραφα εϊναι μάλλον υπερβολική 3 .
Ούτω κατά τήν κατά τό έτος 1964

άποστολήν τοΰ Κ.Β.Ε. είς Πάτμον

έ'σχομεν τήν χαράν, παραλλήλως προς τήν κυρίαν έργασίαν, νά περιγράψωμεν
διά βραχέων περί τους ένενήκοντα νέους κώδικας, τους όποιους έν τή στοργή
των οί αδελφοί τής Ί . Μονής, ιδία δέ ό προηγούμενος π. Μελέτιος, περισυνέλεξαν έξ ιδιωτών καί ούτω διησφάλισαν αυτούς άπό τοΰ κινδύνου τής

έξ

άκηδίας καταστροφής ή τής απεμπολήσεως των *.
Εις τίνα λοιπόν χαρτφον κώδικα τοΰ ις·' αιώνος 6 , έκ τών νέων προσ
κτήσεων τής Ί . Μονής, περιέχοντα έν άλλοις καί έργα τοΰ Νικολάου Μεθώ-

1. Πρβλ. Έπετηρίς Β.Ι.Ε. 3 (1961), 'Αθήναι 1962, σελ. 83 κέ. — 4 (1962),
'Αθήναι 1963, σελ. 65 κέ. — 5 (1963), 'Αθήναι 1964, σελ. 71 κέ. — 6 (1964), "Αθήναι
1965, σελ. 75 κέ.
2. Περί τούτου βλ. τά έν αρχή τοϋ παρόντος τόμου δημοσιεύματα: ' Α θ α ν α σ ί ο υ
Δ. Κ ο μ ί ν η , Ό νέος Κατάλ,ογος των χειρογράφων τής εν Πάτμφ Ίερας Μονής 'Ιωάν
νου τοΰ Θεολόγου (Μέθοδος καί προβλήματα), σελ. 17-34.— Τ ο ϋ α υ τ ο ϋ , Σακκελίω
νος παραλειπόμενα (Συμβολή πρώτη), σελ. 35-75.
3. "Οτι τό πράγμα είναι μάλλον άπίθανον, τουλάχιστον όσον άφορςί είς τήν ΙΙάτμον,
μαρτυρεί σύν τοις άλλοις καί τό γεγονός ότι οί παλαιοί κώδικες ού μόνον διεσώθησαν μέχρις
ημών, άλλ' ό αριθμός των μέ τήν πάροδον τών αιώνων ηύξήθη σημαντικώς αντί νά μειωθή,
ώς θά άνεμένετο.
4. Έκτος τών κωδίκων τούτων, τών οποίων σύντομον περιγραφήν βλ. έν Έπετηρίδι
Β.Ι.Ε. 6 (1964), 'Αθήναι 1965, σελ. 77 κέ., υπάρχουν καί πολλά μαθηματάρια προερχόμενα
έκ τής ΙΙατμιάδος Σχολής. Μεταξύ αυτών ευρίσκονται καί τίνες κώδικες χρησιμοποιηθέντες
προφανώς παλαιότερον ύπό τοΰ διδακτικού προσωπικού τής Σχολής καί άσφαλισθέντες
έκτοτε μετά τών μαθηματαρίων εντός τοϋ αύτοΰ κιβωτίου. Τών κωδίκων τούτων δέν έχει
γίνει εισέτι λεπτομερής έξέτασις, ώστε νά δυνάμεθα νά εϊπωμεν ποιοι έξ αυτών έχουν ήδη
περιγραφή καί ποιοι είναι τελείως άκατάγραφοι.
5. Είς τόν κώδικα τοΰτον εδόθη προχείρως ό αριθμός 949, τών νέων κωδίκων άριθμηθέντων προσωρινώς άπό 901 κέ. Τό άνευρεθέν δίφυλλον έτοποθετήθη είς τό τέλος τοϋ 212
κωδικός, Οπου είναι καί ή πραγματική αύτοϋ θέσις.
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νης, παρετηρήσαμεν μετ' εκπλήξεως δτι εϊχε χρησιμοποιηθή ώς πρόχειρον
έξώφυλλον εν περγαμηνόν δίφυλλον, τοΰ δποίου ή γραφή ένεθύμιζε τόν γνω
στόν γραφέα τών Πατμιακών Κοντακαρίων 212 καί 213. Πράγματι δέ έκ
τής μελέτης τοΰ περιεχομένου διεπιστώθη δτι επρόκειτο περί δίφυλλου άποσπασθέντος έκ τίνος τετραδίου τοΰ κωδικός 212.
Οί ύπ' αριθ. 212 καί 213 Πατμιακοί κώδικες άποτελοΰν μίαν ενότητα,
εϊναι δέ οί σημαντικώτεροι πάντων τών γνωστών Κοντακαρίων 1 . Γραφέντες
αμφότεροι ύπό τοΰ αύτοϋ προσώπου εϊχον ώς σκοπόν νά καλύψουν ύμνολογικώς τό έορτολόγιον τοΰ δλου ένιαυτοΰ. Ούτως ό 212 περιέχει ύμνους εις
τάς ακίνητους έορτάς άπό α' Σεπτεμβρίου μέχρι λα' Αυγούστου, ενώ ό 213
περιέχει ύμνους είς πάσας τάς κινητάς έορτάς, τής περιόδου δηλαδή τής κα
λυπτόμενης ύπό τοΰ Τριωδίου καί τοΰ
Πεντηκοσταρίου2.
Οί κώδικες ούτοι ύποστάντες τήν έκ τοΰ χρόνου (ϊσως δέ καί έκ τής
χρήσεως) φθοράν 3 δέν σώζονται σήμερον ακέραιοι.
Ένταΰθα θά μάς απασχόληση è ύπ' αριθ. 212 έν σχέσει προς τό άνευρεθέν δίφυλλον, τοΰ οποίου θά προσπαθήσωμεν νά καθορίσωμεν τήν άρχικήν
έν τ ω κώδικι θέσιν έπί τή βάσει τοΰ περιεχομένου του καί νά συναγάγωμεν
γενικώτερα συμπεράσματα περί τε τοΰ κωδικός καί τοΰ περιεχομένου αύτοΰ.
Ό κώδιξ εϊναι έργον τών άρχων τοΰ ια' αιώνος, εϊναι περγαμηνός καί
έχει τάς εξής διαστάσεις: 0,260 (-0,265)Χ0,190 (-0,200)* σύγκειται έκ
φύλλων 288, εκάστη δέ σελίς έ'χει 31 στίχους.
"Εκ τίνος σημειώσεως άναγραφείσης έπί τοΰ χαρτώου παραφύλλου τής
αρχής τοΰ κωδικός 212 μανθάνομεν δτι ούτος έσταχώθη διά τελευταίαν φο-

1. Πρβλ. Κ. K r u m b a c h e r , Umarbeitungen bei Romanos, Sitzungsberi
chte der philos. - philol. und der histor. Klasse der k. Bayer. Akad. d. Wiss., München 1899, σελ. 4 καί 41.— Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η , Ή Βυζαντινή Ύμνογραφία και Ποίησις (ήτοι ΕΙααγωγή είς τήν Βυζαντινήν Φιλολογίαν, τόμ. Β', έκδοσις Γ') 'Αθήναι 1965,
σελ. 174 -176 κ.α.
2. Εκτενής περιγραφή τούτων, ώς προς τό περιεχόμενον των κυρίως, έγένετο
ύπό τών Μ. Ν α ο υ μ ί δ ο υ καί Π. Ν ι κ ο λ ο π ο ύ λ ο υ , Τά Κοντακάρια τής Πά
τμου (κώδικες 212 καί 213 ια' αιώνος), (Ρωμανού τοϋ Μελωδού "Υμνοι, τόμ. Β'),
Αθήναι 1954.
3. Τό πρόβλημα άν τά Κοντακάρια ήσαν άπλα 'Ανθολόγια ή άν συνετάχθησαν διά
λειτουργικήν χρήσιν απασχολεί τους περιγράψαντας αυτά, τά συμπεράσματα των δμως δέν
ευρίσκουν σύμφωνους πάντας τους άσχοληθέντας περί αυτά. Πρβλ. Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η,
ενθ' άνωτ., σελ. 58-59, 97-101.— Ν. Α ι β α δ ά ρ α, Περί τά προβλήματα τών Πατμια
κών Κοντακαρίων, ΕΕΒΣ 24 (1954), σελ. 337-350.—Τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ , Über die Randnotizen der Kontakaria von Patmos, ΕΕΒΣ 33 (1964), σελ. 17-47.—P. M a a s G. A. T r y ρ a n i s, Sancii Romani Melodi Cantica, (Cantica Genuina), 'Οξφόρδη
1963, σελ. XXVI.
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ράν ύπό τοΰ γνωστοΰ βιβλιοδέτου τής Μονής ιερομόναχου Νικηφόρου Ά σ η μίνη τό έτος 1829 '. Κατά ταΰτα ή έ'κπτωσις τών έκ τής αρχής καί τοΰ
τέλους φύλλων ή τετραδίων τοΰ κωδικός χρονολογείται πρό τής ώς άνω ημε
ρομηνίας 2 , ή δέ μετά πάροδον τόσων ετών άνεύρεσις μικροΰ τμήματος αύτοΰ
αποκτά ίδιαίτερον ενδιαφέρον καί ενισχύει τήν ελπίδα δτι καί είς τό μέλλον
εϊναι δυνατή ή άνεύρεσις καί άλλων σπαραγμάτων εϊτε τοΰ περί ου ό λόγος
κωδικός εί'τε καί άλλων ακόμη 3 .
Σήμερον, ώς ήδη ελέχθη, δ κώδιξ εϊναι ακέφαλος καί κολοβός. 'Εκ τής
αρχής έχουν εκπέσει επτά ολόκληρα τετράδια, ήτοι πεντήκοντα εξ φύλλα*,
άτινα περιεϊχον τους ύμνους ολοκλήρου τοΰ Σεπτεμβρίου καί τών πρώτων εξ
ημερών τοΰ 'Οκτωβρίου. Τό φ. 1 άρχεται άπό τοΰ ΚΑ' οϊκου τοΰ εις τους
άγιους Σέργιον καί Βάκχον ύμνου, αγίων έορταζομένων τήν ζ' 'Οκτωβρίου.
Έ κ τοΰ τέλους τοΰ Κοντακαρίου ήτο άγνωστον πόσα τετράδια εϊχον
εκπέσει. Τοΰτο ώς έχει σήμερον περατοΰται είς τό ΜΓ' τετράδιον, τό δέ τε
λευταΐον φύλλον αύτοΰ ( 2 8 8 ν ) λήγει μέ φράσιν έκ τοΰ Α' ο'ίκου τοΰ δευτέρου
είς τήν Μεταμόρφωσιν τοΰ Σωτήρος (ς-' Αυγούστου) ύμνου. Κατά ταΰτα τά
έκ τοΰ τέλους έκπεσόντα τετράδια περιεϊχον ύμνους αναφερομένους εις τους
αγίους, ών ή μνήμη τελείται άπό ς' Αυγούστου μέχρι λα' Αυγούστου.
Τό άνευρεθέν δίφυλλον εϊναι λίαν διαφωτιστικόν έν προκειμένω. Έ π ί
τής κάτω δεξιάς φας τής οπίσθιας δψεως τοΰ δευτέρου φύλλου υπάρχει ή
έ'νδειξις τοΰ τετραδίου ΜΤ' 5 . Τοΰτο σημαίνει δτι τό έν λόγω φύλλον εϊναι
τό 8ον τοΰ απολεσθέντος τετραδίου, δηλαδή τό τελευταΐον, τό δέ έτερον εϊναι
τό Ιον, κατά τήν γνωστήν διάταξιν τών φύλλων έν τοις τετραδίοις 1 - 8 ,
2 - 7 , 3 - 6 καί 4 - 5 . Έ κ τούτου συνάγεται δτι μετά τό ΜΓ' τετράδιον τοΰ
κωδικός εξέπεσαν τουλάχιστον τρία ακόμη τετράδια ήτοι τά ΜΔ', ΜΕ' καί
ΜΤ'. 'Επειδή δέ, ώς θά ϊδωμεν κατωτέρω, τό δεύτερον φύλλον τοΰ άνευρεθέντος δίφυλλου (ήτοι τό 8ον τοΰ τετραδίου MÇ"') περατοΰται είς τόν Ι Β '

1. Ό Νικηφόρος Άσημίνης "ίγραφεν έπί τοΰ πρώτου παραφύλλου τών κωδίκων
τους οποίους έστάχωνε στερεότυπον σημείωσιν παραλλάσσουσαν ενίοτε ελαφρώς άπό
κωδικός είς κώδικα. Έ π ί τοΰ ημετέρου κωδικός ή σημείωσις έχει οδτω : 1829. Άνεκαινίσθη ή παροϋσα βίβλος παρά τοϋ έν Ιερομονάχοις \ κυρ Νικηφόρου Άσημίνη· μνησθείη | Κύριος ό θεός τών γονέων αύτοϋ έν τή Ιδία αύτοϋ | βασιλεία τή έν ούρανοΐς.
2. Σημειωτέον δτι Ικπτωσις τετραδίων μετά τήν στάχωσιν "Ασημίνη αποκλείεται
εντελώς, διότι ο! ύπ' αύτοΰ σταχωθέντες κώδικες διατηρούνται άριστα καί ούδεμίαν έπ'
αύτοΰ τοΰ θέματος άφίνουν άμφιβολίαν.
3. Σπαράγματα κωδίκων υπάρχουν ακόμη πολλά. Ταϋτα συνεκεντρώθησαν ήδη είς
είδικούς φακέλους, πλην όμως δέν έπεχειρήθη είσέτι ή ταύτισίς των.
4. Ώ ς είναι δυνατόν νά είκάσωμεν έκ τών ενδείξεων τών σωζόμενων τετραδίων.
5. Διακρίνονται επίσης σαφή ϊχνη τής αυτής αριθμήσεως ΜΤ' καί έπί τής άνω
δεξιάς ώας τοϋ πρώτου φύλλου.
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οϊκον τοΰ είς τήν κατάθεσιν τής Τιμίας Ζώνης τής Θεοτόκου ύμνου τής λα'
Αυγούστου, δυνάμεθα νά είκάσωμεν μετά τίνος ακριβείας δτι μέχρι τοΰ τέ
λους τοΰ κωδικός ύπήρχεν εισέτι εν πλήρες ή ελλιπές τετράδιον 1 · ήτοι τά
τετράδια τοΰ κωδικός ήσαν έν συνόλω τεσσαράκοντα επτά.
Δοθέντος δέ δτι ό κώδιξ 212 εϊναι Άνθολόγιον καί ώς έκ τούτου δέν
περιέχει ύμνους ολόκληρους εις πάντας ανεξαιρέτως τους άγιους, άλλα κατ'
επιλογήν εις τους κυριωτέρους έξ αυτών, άλλοτε ολόκληρους καί άλλοτε μόνον
τό προοίμιον καί Ινα, δύο ή τρεις οίκους, φυσικον εϊναι καί είς τό άνευρεθέν
δίφυλλον νά παρατηρήται ή αυτή αναλογία. Ούτως οί σωζόμενοι ύμνοι ακέ
ραιοι ή ελλιπείς αναφέρονται είς τάς έξης ημέρας : ιθ', κ', κβ', κε' καί λα'
Αυγούστου. Κατανέμονται δέ άνά έκαστον φύλλον ώς ακολούθως : Τό π ρ ώ 
τ ο ν φ ύ λ λ ο ν περιέχει τους ύμνους τών ήμερων ιθ', κ', κβ' καί κε' Αυ
γούστου, τοΰ ύμνου της ημέρας ταύτης διακοπτόμενου είς τόν Α' οϊκον. Τό
δέ δ ε ύ τ ε ρ ο ν φ ύ λ λ ο ν περιέχει τμήμα μόνον έκ τοΰ ολοκλήρου ύμνου
τής λα' Αυγούστου άρχόμενον άπό τοΰ μέσου τοΰ Β' ο!κου καί περατούμενον
εις τό μέσον τοΰ Ι Β ' οϊκου.
Έ κ τών ανωτέρω συνάγεται δτι τά απολεσθέντα εξ φύλλα τοΰ τετρα
δίου MÇ" (ήτοι τά 2ον, 3ον, 4ον, 5ον, 6ον καί 7ον) περιεϊχον ύμνους τών
ημερών κε' έως λα' Αυγούστου. Τά δέ δύο προηγούμενα τετράδια ΜΔ' καί
ΜΕ' περιελάμβανον ύμνους τών ήμερων άπό ς-' έ'ως ιη' Αυγούστου.
Έ κ στατιστικής μελέτης τοΰ άριθμοΰ τών αναλογούντων ύμνων ακε
ραίων ή ελλιπών είς Ικαστον τετράδιον τοΰ κωδικός καί είς έκάστην ήμέραν
καί έκ παραλλήλου μελέτης τών λοιπών γνωστών Κοντακαρίων συμπεραίνομεν δτι : Είς έκαστον τετράδιον τοΰ κωδικός άντιστοιχοΰν θεωρητικώς
οκτώ περίπου ύμνοι ακέραιοι ή ελλιπείς, άρα άνά εις ύμνος περίπου είς έκα
στον φύλλον 2 . Κατά ταΰτα έκ μέν τής αρχής τοΰ κωδικός άπωλέσθησαν μετά
τών επτά τετραδίων πεντήκοντα πέντε - πεντήκοντα εννέα ύμνοι περίπου, έκ
δέ τοΰ τέλους περί τους ε'ίκοσιν - είκοσι τρεις, εκτός τών άνευρεθέντων πέντε.
Ε π ε ι δ ή δμως τά τετράδια ΜΔ' καί ΜΕ' (ήτοι δέκα Ιξ φύλλα) περιεϊχον
ύμνους δώδεκα ημερών (άπό ς' - ιη' Αυγούστου), ένώ κατά τους ανωτέρω
υπολογισμούς έπρεπε κατά μέσον δρον οί ύμνοι νά ήσαν δέκα εξ - δέκα οκτώ,
και επειδή κατά πάσαν πιθανότητα ήμέραι τινές άπό τής ς·' μέχρι τής ιη' Αυ
γούστου δέν θά εϊχον ύμνους (πρβλ. άνωτ. δπου ελλείπουν οί ύμνοι τών ήμε-

1. Δύο φύλλα θα ήσαν αρκετά διά τό ύπόλοιπον κείμενον τοΰ δμνου τής λα' Αυ
γούστου. Είς ήν δέ περίπτωσιν υπήρχε καί έτερος ΰμνος είς τήν αυτήν έορτήν ή καί
σημείωσις τοϋ άντιγραφέως ή τι τοιούτον, πάλιν δέν θά άπητεϊτο έκτασις μεγαλύτερα τοϋ
ενός τετραδίου.
2. Οί σωζόμενοι ύμνοι είς τά 288 φύλλα τοΰ κωδικός εϊναι 305.
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ρών κα', κγ' καί κδ' Αυγούστου) άλλαι δέ θά εϊχον μόνον τό προοίμιον καί
τόν Α' οϊκον, άγόμεθα είς τό συμπέρασμα βτι εις τά απολεσθέντα ταΰτα τε
τράδια θά περιείχοντο τουλάχιστον τέσσαρες - πέντε ακέραιοι ύμνοι. Οί ύμνοι
ούτοι θά ήσαν ασφαλώς μέν δ δεύτερος καί ενδεχομένως καί τρίτος τής Μετα
μορφώσεως, πιθανώτατα δέ δύο ή τρεις εις τήν Κοίμησιν τής Θεοτόκου.
Κατωτέρω παρέχομεν τά κείμενα τοΰ δίφυλλου, κατά τόν τύπον τών
προγενεστέρων περιγραφών Κοντακαρίων, χωρίς δηλαδή νά έπιφέρωμεν διορ
θώσεις ή κριτικάς παρατηρήσεις *. Μεθ' Ικαστον ύμνον άκολουθοΰν σημειώ
σεις καί βιβλιογραφία.

Φύλλον πρώτον
("Ανω φα : Μηνί Αύγούστω ιθ' ). Κοντάκιον τοΰ όσιου πατρός ημών Μα
καρίου· ήχος β'' προς το'* Γα ανω ζητών:
(Προοίμιον)
Τήν κλήσιν, σοφέ' δι* έργων έβεβαίωσας·
μακάριος σύ' γενόμενος καί τίμιος·
άγαπήσας Κύριον
καί τελέσας έργα παράδοξα·
καί ουρανούς νϋν κατφκησας·
πρεσβεύων
άπαύστως
υπέρ πάντων
ημών.
(Οίκος)
Α'
Πίστει ζεούση καί θείω πόθω' τοΰ Χριστού όρθοφρόνως· τά τοΰ κόσμου
τερπνά' ώς σκύβαλα κατεπάτησας· διά νηστείας καί αγρυπνίας· καί ποικί
λων αγώνων καί πόνων, πάτερ· υπομονής· ύποτάξας τήν σάρκα τφ πνευματι
κοί οίκος γέγονας, μάκαρ' τής Τριάδος παράδοξα θαύματα' άεί τελών προσευχόμένος· καί αγγέλων όμόσκηνος γέγονας' πρεσβεύων
(άπαύστως
υπέρ
πάντων
ημών).
Τόσον τό προοίμιον δσον καί ό σωζόμενος οϊκος δέν παραδίδονται ύπό
άλλων κωδίκων. Τό κείμενον αυτών είναι άνέκδοτον, παρέμενε δέ άγνωστον
μέχρι της σήμερον. Σημειοΰμεν ιδιαιτέρως τήν μνήμην τοΰ δσίου Μακαρίου

1. Τηροΰμεν δηλαδή ακριβώς τήν στίξιν τοΰ χειρογράφου, ήτις ώς γνωστόν χωρίζει
τό κείμενον είς στίχους καί ήμιστίχια, καί διορθοϋμεν σιωπηρώς τά ελάχιστα άλλωστε
ορθογραφικά σφάλματα.
9
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τήν ιθ' Αυγούστου, μαρτυρουμένην επίσης καί ύπό δύο συναξαριακών κωδίκων
(τών Ν καί Ra), ενώ ύπό πάντων τών λοιπών κωδίκων αΰτη παραδίδεται
τήν α " Απριλίου. (Πρβλ. Η. D e l e h a y e , Synaxarium Eeelesiae Constantinopolitanae, Βρυξέλλαι 1902, στ. 909). "Αλλαι μνήμαι Μακαρίων γνωσταί
εϊναι αί έξης: ή τής ια' Αυγούστου (Η. D e l e h a y e , ένθ. άνωτ., στ. 885),
ή τοΰ αρχιεπισκόπου Μακαρίου ις-' Αυγούστου καί ή τοΰ όσιομάρτυρος Μα
καρίου ιζ' Αυγούστου ( Σ ω φ ρ . Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ , 'Αγιολόγιον..., "Αθήναι
1960, σελ. 284-285).
Μηνί τώ αύτφ κ'. Τοΰ άγιου προφήτου Σαμουήλ' προς τό' Τα ανω
ζητών : ήχος β'.
(Προοίμων)
Φωτί θεουργώ' ψυχήν καί τήν διάνοιαν
έκλάμπων σαφώς' προλέγεις αύ τά μέλλοντα'
Σαμουήλ θεόπνευστε'
έν προφήταις πρώτος γενόμενος·
καί νϋν οικείς τά ουράνια·
πρεσβεύων
ά π(α ύσ τ ω ς υπέρ πάντων
ημών).
(Οίκος)
Α'
Πρώτος έκ μήτρας καθηγιάσθης· καί προφήτης έγένου· βασιλεύς τε
όμοΰ τόν Ισραήλ ένδικώτατα' κρίνων έννόμως καί έμβιβάζων προς έπίγνωσιν θείαν Θεοϋ τοϋ πάντων καί έμπιπρών άπολλύων ναούς τε καί ξόανα'
ειδώλων, ίερομάκαρ· Σαμουήλ, άξιάγαστε, πάντιμε' διό καί νϋν εμφανέ
στατα' καθοράς τήν Τριάδα τήν άκτιστον πρεσβεύων
άπαύστως
ύ π(έ ρ πάντων
ημών).
Καί τοΰ παρόντος ύμνου τό προοίμιον καί ό οϊκος δέν παραδίδονται ύπό
άλλων κωδίκων, εϊναι δέ κείμενα ανέκδοτα καί άγνωστα μέχρι σήμερον.
Μηνί τω αύτφ κβ'. Κοντάκων τοΰ άγιου μάρτυρος Άγαθονίκου'
α'· προς τό- Χορός αγγελικός:
(Προοίμιον)
Τήν κλήσιν άγαθήν κεκτημένος, θεόφρον
ανδρών τών πονηρών άπεστράφης τό σέβας·
μή πτήξας τά βάσανα· Άγαθόνικε ένδοξε'
δθεν γέγονας· τών αγαθών κληρονόμος'
καί άπείληφας' σύν τοις συνάθλοις άξίως·
τόν ά φ θ α ρ τ ο ν στέφανο
ν.

ήχος
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(Οίκοι ) Προς τό' Tfj Θεοτόκφ :
Α'
Τόν αγαθόν καί φιλάνθρωπον καθικέτευσον Άγαθόνικε πάνσεπτε' τοϋ
άγαθϋναι τήν κάκωσιν τής έμής καρδίας' καί δωρήσασθαι λόγον μοι' τοΰ
άξίως ύμνήσαι σου· τους αγώνας οΰς ήθλησας· υπέρ τής πίστεως· τοϋ Χριστού
ν
καί Θεοϋ ημών πώς πανταχόθεν περι\(ψ. Α )εσκόπεις·
οία ποιμήν καί
μάρτυς· καί τους λύκους έκδιώκων έποδήγεις σου τήν ποίμνην προς γήν
τής αληθείας· βοών παρρησία· ώς πρόβατα έγνώσθημεν σφαγής διό θνήξωμεν ίνα κομισώμεθα' τόν άφθαρτον
σ τ έ φ αν ο ν.
Β'
"Ολβον πατρώον βδελυξάμενος' 'Αγαθόνικε' καί τά τούτων σεβάσματα'
Θεώ προσήχθης δι' αίματος· βοών ώς ό Παύλος· τής αγάπης τοΰ κτιστού
μου' ού χωρίσει με κίνδυνος' ού διωγμός ουδέ μάστιγες· διό μή μέλλετε·
δικασταί προς τήν έτασιν έγο> γαρ σπεύδω· παθεϊν προθύμως· υπέρ τοΰ πα
θόντος' εκούσια τή γνώμη' ϊν' ημάς άθανατίσας' ζωής τής αιωνίου· δείξη
κληρονόμους' τους πίστει άναμέλποντας· Χριστώ συσταυρούμεθα· δπως κο
μισώμεθα' τ(ό ν άφθαρτον
στέφανον).
Υ
"Υχετο (sic) φθάσαι ό τύραννος· προς τήν μέλλουσαν βασιλεύειν τών
πόλεων δπως κάκει ό πανένδοξος' και στερρός οπλίτης' καταγγείλη τό άνο
μα· τοϋ Χρίστου καί θεοϋ ημών άνδρειοφρόνως γαρ ήλεγξεν τήν ματαιό
τητα· τών ειδώλων καί ανοιαν τών δικαζόντων κράζουν άπαύστως· έπίγνωτε καί γνώτε' δτι εις θεός υπάρχει' δ πρό πάντων τών αιώνων τοΰτον προσκυνοϋντες· σύν υίώ καί πνεύματι· τω άγίφ κράζομεν Τριάς άγια δόξα σοι·
έξ ής κομιζόμεθα- τόν
άφθαρτον
στέφανον.
Τόν παρόντα ΰμνον μεθ' ενός, δύο ή καί τριών οϊκων παραδίδουν επίσης
καί τά εξής Κοντακάρια : Βατοπεδίου 1041, Λαύρας Γ 28, Μεσσήνης 157,
Μόσχας Συνοδικής Βιβλιοθήκης 437, Σινά 926 καί 927. Πρβλ. Σ ω φ ρ.
Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ , Ρωμανός ό Μελωδός καί τά ποιητικά αύτοΰ έργα, Β'
(ύπό Μ. Ναουμίδου), ΕΕΒΣ 25 (1955), σελ. 2 3 2 . - Ν . Λ ι β α δ ά ρ α,
Κοντακάρια τοΰ Σινά (Ρωμανοΰ τοΰ Μελωδοΰ "Υμνοι, τόμ. Γ'), 'Αθήναι
1957, σελ. ρλζ', σπς-' καί υνδ'.— Γ έ ρ ο ν τ ο ς Π α ν τ ε λ ε ή μ ο ν ο ς Λ α υρ ι ώ τ ο υ, Συμπληρωματικός κατάλογος χειρογράφων κωδίκων Ιεράς Μο
νής Μεγίστης Λαύρας, ΕΕΒΣ 28 (1958), σελ. 146. Περί τοΰ κωδικός τής
Μόσχας βλ. A m î i l o e h i j ( S e r g i e v s k i j ) , Kondakarij ν Greieskom
Podliimike XII - XIII ν. po Rukopisi Moskov. Sinod. Bibliot. N. 437,
Μόσχα 1879, σελ. 133-134 καί 191).
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Ε κ δ ό σ ε ι ς : Τό προοίμιον καί ό Α' οϊκος εΰρηνται έν τώ Μηναίω
τοΰ Αυγούστου* βλ. Ικδ. Ρώμης 1902, σελ. 480. Τό προοίμιον μόνον καί
παρά Ν. Λ ι β α δ ά ρ α, ένθ' άνωτ., σελ. ρλζ'.
("Ανω φ α : Μηνί Αύγούστω

κε'). Κοντάκιον τοϋ άγιου αποστόλου

Τίτου

επισκόπου Κρήτης' ήχος β'· προς τό· Τα ανω ζητών:
(Προοίμιον)
Τοΰ Παύλου δειχθείς· συνόμιλος,
απόστολε·
σύν τούτφ ήμϊν τόν λόγον
προκατήγγειλας'
τής ένθέου χάριτος·
μυστολέκτα Τίτε
παμμακάριστε'
διά τοϋτο βοώμεν σοι'
μ ή παύση
πρέσβευα)
ν υπέρ
πάντων

ημών.

(Οίκος)
Α'
Τόν έπί γής' όφθέντα φωστήρα· καταγγείλας έν κόσμφ' τής αύτοϋ άψευδοΰς· θεότητας έχρημάτισας· φίλος οικείος καί κληρονόμος· όθεν πίστει προσ
πίπτων σέ ικετεύω' δπως ταίς σαϊς' ικεσίαις παράσχη μοι έλλαμψιν
διώκων
τήν άχλυώδη'
τής ψυχής μου σκοτόμαιναν | (ενταύθα τελευτδ: τό πρώτον
φύλλον).
Καί ό ύμνος ούτος παραδίδεται ύπό τών αυτών ώς άνω κωδίκων, έπί
πλέον δέ καί ύπό τοΰ Γ 27 τής Λαύρας. Έ κ τών κωδίκων τούτων άλλοι μέν
παρέχουν τό προοίμιον καί τόν Α' οϊκον, άλλοι δέ πλείονας τοΰ ενός οΐκους,
πλην ουχί τους αυτούς πάντες. Ούτως έν συνόλω παραδίδονται πέντε οϊκοι.
Πρβλ. A m f i l ο c h i j , ένθ' άνωτ., σελ. 134. — Σ ω φ ρ. Ε ύ σ τ ρ ά
τ ι ά δ ο υ, ένθ' άνωτ., σελ. 232. — Ν. Λ ι β α δ ά ρ α , έ'νθ' άνωτ., σελ.
ρλζ', σπς*' - σπζ' καί υνδ'. — Γ έ ρ ο ν τ ο ς
Π α ν τ ε λ ε ή μ ο ν ο ς Λ α υρ ι ώ τ ο υ, ένθ' άνωτ., σελ. 135 καί 146.
Ε κ δ ό σ ε ι ς : Μηναϊον Αυγούστου, Ινθ' άνωτ., σελ. 498-499 (τό προοί
μιον καί δ Α' οϊκος). — Ν. Λ ι β α δ ά ρ α , ένθ' άνωτ., σελ. ρλζ' (μόνον
τό προοίμιον).

Φύλλον

δεύτερον

{Μηνί τω αύτφ λα'. Είς τήν κατάθεσιν τής Τίμιας Ζώνης
γίας Θεοτόκου' ήχος β'· προς τό' Την êv πρεαβείαις :

τής

ύπερα-
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(Προοίμιον)
Τήν θεοδόχον γαστέρα σου, Θεοτόκε,
περιλαβοϋσα ή ζώνη σου ή τιμία
κράτος τή πόλει σου άπροσμάχητον
καί θησαυρός υπάρχει τών αγαθών άνέκλειπτος,
ή μόνη
τεκοϋσα
άειπάρθενος.
(Οίκοι)
Α'
Τίς γηγενών τά σά μεγαλεία ...
Β'
Πάντα τά σά παράδοξα όντως... δυνά)1\μεις πάσας' άοράτως τροποϋταν σύν τή έσθήτΐ' άπερ αγνή· φυλακτήρων έθου τή πόλει σου· θησαύρισμα
δέ τό θείον ώσπερ τείχει ήμας περιβάλλοντα' φρουροΰντα περιζοίννύοντα'
ίαμάτων πηγάς αναβλύζοντα' ή μόνη τεκοϋσα
(άειπάρθενος).
Γ
Νέμοις ήμϊν καθάπερ έκ κρήνης' τής άγιας σορού σου' ίαμάτων πη
γάς' καί τρόπαια τοις ύμνοϋσι σε· σέ γαρ έτύπου ή θεία πάλαι· κιβωτός τι
μωρούσα· τους εναντίους' καί τω λαοί' τοΰ θεοϋ χορηγούσα τά θαύματα·
διό σε· νΰν έξαιτοϋμεν περιζώσαι ημάς έν τή ζώνη σου' ίσχύν καί κράτος
άήττητον κατ' έχθρων άπειθούντων τω κράτει σου' ή μόνη
τ ε κ οΰ σ α
â ε ιπ ά ρ θ ε ν ο ς.
Δ'
Γένος βροτών υμνεί σου τό κλέος' ενφημοΰμεν δέ μάλλον οί τοΰ κλή
ρου τοΰ σοΰ' πανύμνητε σοΰ τά σύμβολα· τήν ίεράν σου καί παναγίαν καί
έσθήτα καί ζώνην δι' ών καθάπερ' άπό πυρός' πάν κακόν άφ' ημών απελαύ
νεται' δι' ώνπερ τήν σωτηρίαν ή τιμώσα σε πόλις πορίζεταΐ' διό ήμεϊς οί
ανάξιοι' τών αιτήσεων πέρας λαμβάνομεν ή μόνη
τ εκοΰσ α (άει
πάρθενος).
W
"Αδυτον φώς' έκ σοΰ ανάτειλαν κατεφαίδρυνεν όντως· νοητόν φωτισμόν τοΰ σώματος τοϋ τιμίου σου· τήν παναγίαν καί θείαν ζώνην καί καθάπερ

1, Ή συμπλήρωσις έγένετο έπί τή βάσει τοΰ κωδικός τοΰ Τουρίνου κατά τήν ε"κδο·
σιν Pitra.
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ηλίου αδύτου φέγγος' νΰν φωταυγεΐ' έκ σορού παναγίας ίάματα' θαυμάτων
πολλών τε πλήθη' δωρημάτων δέ πάντων τών αγαθών αυτής τελούντες τήν
σήμερον τήν κατάθεσιν πάντες ύμνούμεν σε* ή μόνη
τ εκοΰσ α άει
πάρθενος.

ς"
Ό ουρανός· τόν ήλων έχει· καταλάμποντα πάσιν ή ημέρα τό φώς· καί
τοΰτο νύξ διαδέχεται' ή δέ σορός σου ή παναγία" Θεοτόκε παρθένε, τήν θείαν
ζώνην ώς ούρανόν περιέχει τόν κόσμον φωτίζουσα· ήν πάντες' οι ßaaihlc
τε* θείφ πόθφ ίδρύσαντο, πάναγνε· τή πόλει σου φυλακτήρων δι' αυτής γαρ
άεί περισώζεται' ή μόνη
(τ ε κ ο ΰ σ α
άειπάρθενος).
Ζ'
"Οντως ουδείς' επάξιος λόγος' εύφημήσαι, παρθένε' τήν σεπτήν αλη
θώς· καί πάντιμον θείαν ζώνην σου· ή γαρ τόν πάσαν | (φ. Β ν ) άρρήτως
κτίσιν συγκρατοϋντα περιβαλοϋσα, Θεοτόκε· θείαν νηδύν περιζώσασα πάν
των ύπέρκειται" τών όντως επουρανίων καί γηΐνων χρημάτων τή χάριτι'
άγγέλοις δθεν αίδέσιμος· καί άνθρώποις υπάρχει αίνέσιμος' ή μόνη
τ εκ(ο ϋ σ α
άειπάρθενος).
Η'
"Ωφθης τοϋ κόσμου πορευομένη' ουράνιους ανόδους' σύν αγγέλων χοροΐς· όδεύουσα, μητροπάρθενε· καταλιποϋσα τήν σήν έσθήτα' και τήν θείαν
σου ζώνην είς αφθαρσίας· τύπον τοϋ σοϋ· ακήρατου καί θείου σκηνώματος·
άντίτυπον δθεν ταϋτα· θησαυρόν κεκτημένοι τής χάριτος· εκείθεν πλοϋτον
δεχόμεθα' οί πιστώς σε ύμνοΰντες, πανύμνητε' (ή μόνη τ ε κ ούσα
άει
πάρθενος).
Θ'
"Αλλον παράδεισον, Θεοτόκε· κεκτημένοι, παρθένε' τήν σεπτήν αλη
θώς' ζωής ώς ξύλον τήν ζώνην σου' περιφρουρούσαν κατατρυφώμεν τών έκ
ταύτης θαυμάτων τών καθημέραν δθεν πιστοί' έκτελοΰμεν αισίως τήν σήμε
ρον τήν θείαν χάριν δέ ταύτης' καί πανένδοξον όντως κατάθεσιν δι' ής ώς
δπλον, πανύμνητε· στεφανοϊς εύδοκίαις τήν πάλιν σου· ή μόνη
τ εκοΰσ α
άειπάρθενος.
Γ
Σέ τήν άγίαν τήν τών άγιων ό τοΰ κόσμου δεσπότης· μεταστήσας έκ
γης' έπείπερ ήν εύδοκούμενον τήν μετά σώματος οϊκησίν σου· ουρανούς έμβατεύειν τους επίγειους· περιστολήν καταλενψαι τήν σήν εύδόκησεν τήν θείαν
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τε ζώνην ταύτην τήν αυτήν ούρανόν χρ^/ίατισασαι*· τή δόξη δντως ύπέρτιμον σοΰ τήν πάλιν ώς κάσμον δεδώρηταν ή μ ό(ν η τ εκοΰσ α
άειπάρ
θενος).
ΙΑ'
"Αμπελος ώσπερ τόν θείον βότρυν ή τιμία τήν ζώνην περιφέρει σορός·
δι' ής ήμεϊς θείαν δύναμιν περιζωννύμεθα, Θεοτόκε' οι τήν σήν προστασίαν
εύπορηκότες· δθεν καί νϋν ευφροσύνης τό γλεύκος καί χάριτος· ταϊς σαϊς
νϋν θείαις πρεσβείαις' έμφορούμεθα πάντες έκ θλίψεως· τήν ταύτης θείαν
κατάθεσιν ετησίως τιμώντες καί σέβοντες· (ή μόνη
τ ε κ ο ϋ σ α ά ε ιπαρθένος).
ΙΒ'
Κτήσαι ημάς' λαόν έκλεκτόν σου' ό τό αίμα τό θείον δι' ημάς έν σταυρώ" κενώσας καί άνεκαίνισας (sic)* παλαιωθέντας· | (ένταΰθα τελευτ^ τό δεύ
τερον φύλλον).
Τό προοίμιον καί ένα ή δύο ο'ικους έκ τοΰ παρόντος ύμνου γνωρίζομεν έκ
τών αυτών ώς άνω κωδίκων, πλην τών Γ 27 καί Γ 28 τής Λαύρας, οίτινες
ουδέν έκ τοΰ ύμνου τούτου παραδίδουν. Ό καταστραφείς κώδιξ τοΰ Τουρίνου,
έξ οδ κυρίως ήντλησεν è Ρ i t r a πρό τής καταστροφής τοΰ 1904, παρεΐχεν
επίσης καί τόν Γ' οϊκον: Νέμοις ήμϊν... Οί λοιποί οϊκοι οί έν τφ ήμετέρω
διφύλλω σωζόμενοι εϊναι παντελώς άγνωστοι άλλοθεν καί ανέκδοτοι. Πρβλ.
Amfilochij,
Ινθ' άνωτ., σελ. 135, 192. — Ν. Λ ι β α δ ά ρ α , ένθ*
άνωτ., σελ. ρνζ', σπη' καί υνε'.
' Ε κ δ ό σ ε ι ς : Μηναΐον Αυγούστου, Ινθ' άνωτ., σελ. 556 (μόνον τό
προοίμιον καί ό Α' οίκος).—.]. Β. Ρ i t r a, Analecta Sacra, τόμ. A',
Παρίσιοι 1876, σελ. 530-531 (τό προοίμιον καί οί τρεις πρώτοι οϊκοι έκ τοΰ
κωδικός τοΰ Τουρίνου).— Ν. Λ ι β α δ ά ρ α , ένθ' άνωτ., σελ. ρνζ' (μόνον τό
προοίμιον).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΕ

α) Ό Πατμιακός κώδιξ 212 άπετελεΐτο αρχικώς έκ τεσσαράκοντα επτά
τετραδίων.
β) Τά έκπεσόντα τετράδια εϊναι επτά έκ τής αρχής (Α'-Ζ' ) καί τέσσαρα
έκ τοϋ τέλους (ΜΔ'-ΜΖ/ ).
γ) Τά ελλείποντα ταΰτα τετράδια εξέπεσαν πρό τοΰ 1829, οπότε έσταχώθη διά τελευταίαν φοράν δ κώδιξ.
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δ ) Οί απολεσθέντες ύμνοι ανέρχονται είς έβδομήκοντα πέντε - όγδοήκοντα περίπου, ήτοι πεντήκοντα πέντε - πεντήκοντα εννέα έκ τής αρχής καί
εΐκοσιν - είκοσι τρεις έκ τοΰ τέλους τοΰ κωδικός.
ε) Έ κ τών έκ τοΰ τέλους τοΰ κωδικός απολεσθέντων ύμνων εϊς ή δύο
είς τήν Μεταμόρφωσιν τοΰ Σωτήρος καί δύο ή τρεις εις τήν Κοίμησιν τής
Θεοτόκου ήσαν κατά πασαν πιθανότητα ακέραιοι.
ς-) Έ κ τών έν τω διφύλλω σωζόμενων ύμνων πέντε ήμερων δύο εϊναι
παντελώς άγνωστοι καί ανέκδοτοι, τρίτου δέ ύμνου επίσης ανεκδότου σφζεται
μέγα τμήμα (δέκα οϊκοι), ένω πρότερον ήσαν γνωστοί έξ άλλων κωδίκων
μόνον τρεϊς οϊκοι.
ζ ) Έ κ τοΰ περιεχομένου τοΰ άνευρεθέντος δίφυλλου αποδεικνύεται διά
μίαν ακόμη φοράν δτι τά Πατμιακά Κοντακάρια εϊναι άξιολογώτερα καί
πληρέστερα πάντων τών λοιπών Κοντακαρίων.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΜΙΝΗΣ

ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΤΗΣ EN ÏÏATMQ ΜΟΝΗΣ (ΙΒ'-ΙΓ αί.)
Είς τό άρχειοφυλακεϊον τής έν Πάτμω μονής απόκειται τεμάχιον χαρτφου γράμματος (διαστ. 0,310x0,255 μ.), άκατάγραφον είς τόν κατάλογον
τοΰ Φλωρίδου καί άνέκδοτον μέχρι τοΰδε. Τοΰτο εϊναι σήμερον άκέφαλον,
ούδεμίαν δέ χρονολογικήν ενδειξιν ή ύπογραφήν φέρει. Έ κ τής γραφής συνάγομεν οτι τοΰτο ανήκει είς τόν ΙΒ'- Ι Γ ' αιώνα' έκ τοΰ περιεχομένου του, ότι
πρόκειται περί αναγραφής εγγράφων τοΰ αρχείου τής μονής.
Παρέχεται ένταΰθα έν φωτοτυπικού πίνακι τό σωζόμενον τεμάχιον τοΰ
χαρτφου τούτου γράμματος. 'Ακολουθεί διπλωματική έκδοσις αύτοΰ καί
αναλυτική αναγραφή τών έν αύτώ μνημονευομένων εγγράφων. Έ ν συνεχεία
επιχειρείται ταύτισις τών αναγραφομένων εγγράφων προς τυχόν γνωστά
Βυζαντινά Ιγγραφα τοΰ αρχείου τής μονής 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου, χρονολόγησις καί χαρακτηρισμός τοΰ καταλόγου έπί τη βάσει τοΰ περιεχομένου του.
ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
[πρακτικόν απογραφής]
[ Ι Β ' - Ι Γ ' αι.]
Ό κατάλογος ούτος (δηλ. τό σφζόμενον άκέφαλον τμήμα αύτοϋ) απα
ριθμεί υπέρ τά 200 έγγραφα τοϋ αρχείου τής έν Πάτμος μονής, τά όποια διεχωρίσθηοαν άπό τών υπολοίπων ώς «άχρηστα».
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ — Ό κατάλογος ούτος παραδίδεται διά τοΰ πα
ρόντος καί μόνον έγγραφου. Τοΰτο εϊναι άκέφαλον καί ούδεμίαν χρονολογικήν
ενδειξιν ή ύπογραφήν φέρει. Εϊναι είλητόν έκ χάρτου βαμβυκίνου, χρώματος
ύπολεύκου, διαστ. 0,310x0,255. Γεγραμμένον μέρος: 0 , 2 8 x 0 , 2 4 . Περιθώριον αριστερά (0,015). Διατήρησις μετριωτάτη: σητόβρωτον, πολλαί σχισμαί
όφειλόμεναι είς παλαιοτέρας οριζοντίους διπλώσεις. "Ανω αριστερά ελλείπει
έκ τοΰ σφζομένου ακέφαλου τμήματος τεμάχιον 0,025x0,030. Σωζόμενοι
στίχοι: 24. Γραφή Ι Β ' ή Ι Γ ' αιώνος. 'Ολίγα ορθογραφικά σφάλματα. Τονι
σμός κατά τό πλείστον ορθός. Πολυάριθμοι συντμήσεις. Μελάνη ύπομέλαινα.
Ουδέν σημείωμα έπί τής προσθίας Οψεως ή έπί τοΰ νώτου. Είς τό κάτω μέ
ρος όπαί κατά κανονικά διαστήματα δια το νήμα άπηωρημένης σφραγϊδος,
ήτις Ιχει άπολεσθή.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ — Περί τούτου θά γίνη λόγος κατωτέρω.
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...χαρτ.α [β]ασιλικά
α...π.ερίτ(ής) μον(ής) .ερ.... \2... μον(ής) Στρρβή^ργ
καί χρυ(σ)όβ(ου)λ(λα)
τ(ής) μον(ής) [?] Πάτμου'
τρι]ακο(σίων)
μο
3
δίων [ ?] καί ξτερα καί τό έτερ(ον) |
[άπόδεσμος έχων βέμ]βρα(να) περί
00
0
τ(ών)πλφιμ(ων)
xf .™ ·]
?£?£ τ(ής) Λςρου καίχ(ής)
Ληψώκαί
χρυσόβ(ουλ)λ(α) τ(ής) αύτ(ής) Ι*.... * [άπό]δεσμ(ος)
έχων χ(α)ρτ(ία)
πέντ(ε),
πρα(κτικόν) περί τ(ής) Λ4ρ[ου], πρα(κτικόν) τ(ής) Πάτμου. "Ετερ(ος) άπόδεσμ(ος) έχων | 5 σιγίλλ(ια), πρακτικ(ά) τ[ρ]ία περί τ(ής) Λέρου, χαρτ(ία) βέμβρανα δύο, ή πράσις τ(οϋ) προαστείου τ(ής) Λέρου καί τό ίσον τ(ής) πρά(σεως)
| β τής Ληψώ' ύπόμνηα(ις) καί λύ(σις) π(ατ)ριαρχ(ική)
τ(ρϋ) μή φιληθ(ήναι\)
Ί
ία μετάτφν κουρσα[ρ]ί(ων). άπόδε(σμος) \ τώνέντήΠ(άτμω?)
δικαιωμ(ά)τ(ων)' ύπόμνησ(ις) καί λύ(σις) βα(σιλική) έν ένί άποδέσμψ'
ύπόμνησ(ις)
καί λύσις | 8 δι' ής έτυπόθ(ησαν) τή μον(ή) έπέκεινα τών πεντακο(σίων)
μο
δίων καί έτ(έρου) σίτ(ου) μόδιοι διακό(σιοι) καί έπέκεινα τών κδ' | 9 (toi)κε(φά)λ(ων) έτερα (τρι)κέ(φα)λ(α)
κδ'. ύπόμνησ(ις) καί λύ(σις) περί τών
δέκα οκτώ (παρίκων)' έτερον περί τ(ών) | , 0 είκοσιτεσσάρων
(τρι)κε(φά)λ(ων)- πιττ(άκια) δύο τ(οϋ) (πρωτο)νοτ(α)ρ(ίου).
έτερα ύπόμνησ(ις)
καί
η
λύ(σις) περί τ(ής) Κρήτης- έτ(έ)ρ(α) περί τοΰ γ....- | ετέρα περί τών πλωιμ(ων), έτ(έρα) περί τ(ής) Κρήτ(ης)'
έτερον έπικυρωτ(ικόν)
πάντ(ων) τών
δικαιωμ(ά)τ(ων)'
Ϊσοκό\ιίδικον τ(ών) τραγί(ων)
καί ύπόμνη(μα)
κρητοΰ
13
δικά..
έπί τή νήσω τάς τρςχσ... | ταύτα πάντα έν ένί àπ[oδέ]gμω'
έτερ(ος) άπόδεσμο(ς) έχων π(ατ)ριαρχ(ικά)
ύπομνήμ(α)τ(α)
δύο
φή(αν?),
| 1 4 διάλυ(σιν) τοΰ Ίκαρί(ας)·
τό βασι(λικόν)
σημείωμα περί τ(ής) ήγουμενίας τοΰ κυ[ροΰ] Χριστοδ(ού)λ(ου)ύπόμνησ(ις) καί | 1 5 λύσ(ις)
π(ατ)ριαρχ(ική) καί τό ίσον τοΰ έπ' αύτ(ώ) γεγονότ(ος)
π(ατ)ριαρχ(ικοΰ)
πιττ(ακίου) πρό(ς) τ(ό)ν Ίκαρ(ίας) καί τό χαρτοφυλακικόν ση\ί6μείωμα
περί
τ(ής) διαλύ(σεως) τοΰ Ίκαρ(ίας). έτερ(ος) άπόδεσμο(ς) έχων χαρ(τία) ε
περί τοΰ Λάτρο(υς)· ύπόμνησ(ις) | 1 7 καί λύσ(ις) πε(ρί) τοΰμε(τοχίου?)
τοϋ...
ης [?] ξύλ
(ος) έχων ...α χαρτίτζα
πέντ(ε) πε(ρί)
τ(ής)
Κρήτ(ης)'
σακουλών έχον χαρτ(ία) §4μ§ραγα [?] | 1 8 οκτώ περί τ(ής) Κώ καί τ(ής)
Στροβήλου καί έτερα χσρ[τΙ]α διάφορα βαμβύκιγα πέντ(ε)·
χρυσόβουλ(λα)
19
τοϋΛάτρ(ους)
| δύο καί ίσον βα(σιλικοϋ) πιττ(ακίου) καί έτερ(ον) χαρτ('ιον)
λατρηνόν άπόδεσμο(ς) $%ψν χαοτ^α πέντ(ε) πρωτότυπα και Ισα | 2 0 καί Ισον
χρυ(σο)β(ούλ)λ(ου)
διά μολήβδοβούλ(ας).
έτερα χαρτ(ία) εννέα τά δλα περί
τ(ής) Κώ καί τ(ής) Στροβήλ(ου)·
έτερ(ος) \21 άπόδεσμο(ς)
έχων χαρτ(ία)
πέντ(ε) περί τ(ών) αύτ(ών). ετερ/ος) άπόδεσμ(ος) έχων χαρτ(ία) ιδ' περί
τ(ών) αύτ(ών)' έτερος άπόδεσμ(ος) |·** έχων χαρτ(ία) κδ' περί τ(ών) αύτ(ών)'
έτερ(ος) άπόδεσμ(ος)
έχων χαρτ(ία) παλαιά άχριστα ιγ'· ταύτα δέ πάντα
| 2 3 ένεμβλήθησ(αν)
είς τ(ά) σακούλλ(ια) ώς άχριστα· έτερ(ος)
άπόδεσμ(ος)
24
έχων χαρτ(ία) ζ' διάφορα |
άχριστα.
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Παρέχεται ένταΰθα τό περιεχόμενον τοΰ καταλόγου, ταξινομημένον είς
άναλυτικδν π ί ν α κ α .

Αδξ.
άριβ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

'Αριθμό;
Μνημονβυόμεν« έγγραφα

έγγρά- μνημβνευομένων
έγγραφων
ι φβυ

Χαρτία βασιλικά της μονής ...?
ι
1 τουλάχιστον
Χαρτία της Στροβίλου
2
Χρυσόβουλλα τής μονής Πάτμου
2 ι
[Χρυσόβουλλον] περί τριακοσίων μοδίων [σίτου] . . . .
2|
καί έτερα
|
2j
'Απόδεσμος περιέχων βέμβρανα περί τών πλωΐμων...
3
Χαρτία περί τής Λέρου καί τής Αειψοϋς
3
Χρυσόβουλλα τής αυτής
j 3-4
Άπόδεσμος Ιχων 5 χαρτία
4 1
Πρακτικόν τής Λέρου
4
Πρακτικόν τής Πάτμου
4
Έτερος άπόδεσμος περιέχων σιγίλλια της Λέρου .. .. | 4-5 ι
Πρακτικά τρία τής Λέρου
'
5 ι
Χαρτία βέμβρανα δύο : ή πράσις τοϋ προαστίου τής Λέ
ρου καί το ίσον τής πράσεως τής Λειψούς
Ι 5-6
Ύπόμνησις καί λύσις πατριαρχική
6
Άπόδεσμος τών έν Πάτμω [ ? ] δικαιωμάτων
6-7
Ύπόμνησις καί λύσις βασιλική έν Ivi άποδέσμω
7
Ύπόμνησις και λύσις περί παροχής 200 μοδίων σίτου
πέραν τών 500, καί 24 τρικέφαλων πέραν τών ήδη
7-9 j
παρεχομένων 24
9;
Ύπόμνησις καί λύσις περί τών 18 παροίκων [τής Λέρου]
Έτερον [χρυσόβουλλον] περί τών 24 νομισμάτων.... 9-10 1
Δύο πιττάκια τοϋ πρωτονοταρίου
10
Ύπόμνησις καί λύσις περί Κρήτης
10
Έτερα περί τοϋ ν
10
Έτερα περί τών πλωίμων
11
Έτερα περί τής Κρήτης
11
Έτερον [χρυσόβουλλον] έπικυρωτικον πάντων τών δι
καιωμάτων
11
Ίσοκώδικον τών τραγίων [?]
,
11-12
12-13
"Υπόμνησις κριτοϋ
Έτερος άπόδεσμος έχων δύο πατριαρχικά υπομνή
ματα
13
14
καί διάλυσιν τοϋ 'Ικαρίας
Το βασιλικον σημείωμα περί της ήγουμενίας τοΰ κυροϋ
Χριστοδούλου
14
14-15
Ι
Ύπόμνησις καί λύσις πατριαρχική [περί τοϋ Ικαρίας]

3
3
3
1
3
3
3
3
5
1
1
3
3
2
1
3
1
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Αδϊ.
αριθ.

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
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'Αριθμοί
έγγρα μνημβνευβμέν»ν
έγγραφων
φου

Ετίχβΐ

Μνημονευόμενα Ιγγραφα

Τό ίσον τοϋ πατριαρχικού πιττακίου προς τον Ικαρίας
Το χαρτοφυλακικον σημείωμα περί της διαλύσεως τοΰ
'Ικαρίας
Έτερος άπόδεσμος πέντε χαρτίων περί τοϋ Λάτρους. .
Ύπόμνησις καί λύσις περί τοΰ [μετοχίου Κρήτης?]..
"Απόδεσμος έχων πέντε χαρτίτζα περί τής Κρήτης . .
Σακκούλιον Ιχον 8 χαρτία περί της Κώ καί τής Στρο
βίλου
"Ετερα πέντε χαρτία διάφορα βαμβύκινα
Δύο χρυσόβουλλα τοΰ Λάτρους
"Ισον βασιλικοϋ πιττακίου [περί τοΰ Λάτρους]
καί έτερον χαρτίον Λατρηνόν
Άπόδεσμος έχων πέντε πρωτότυπα
καί ϊσα
Ίσον χρυσοβούλλου διά μολυβδοβούλλας
Εννέα χαρτία περί τής Κώ καί τής Στροβίλου
Άπόδεσμος πέντε χαρτίων περί Κώ καί Στροβίλου . .
Άπόδεσμος έκ 14 χαρτίων περί Κώ καί Στροβίλου...
Άπόδεσμος έξ 24 χαρτίων περί Κώ καί Στροβίλου ..
Άπόδεσμος έκ 13 παλαιών άχρηστων χαρτίων

15

59
1

15-16
16
16-17
17

1
5
1
5

17-18
8
18
5
18-19
2
19
1
19
1
19
5
19 τουλάχιστον
3
20
1
20
9
20-21
5
21
14
21-22
24
22
13
7
"Ετερος άπόδεσμος έξ επτά διαφόρων άχρηστων χαρτίων 23-24
τουλάχιστον 170
Σύνολον αναγραφομένων έγγραφων

Συμφώνως προς τά ανωτέρω, τό σωζόμενον τμήμα τοΰ καταλόγου απα
ριθμεί άνω τών 200 έγγραφων. 'Εκείνα τών οποίων παρέχεται ό ακριβής
αριθμός συμποσούνται είς 140* τά άλλα, Οσα αναγράφονται κατά άποδέσμους1
ή κατά θέματα, χωρίς νά παρέχεται ό ακριβής αριθμός των, απαρτίζουν δώ
δεκα τουλάχιστον ενότητας. Είς τάς ενότητας ταύτας αναλογούν οπωσδήποτε
πλείονα τοΰ ενός ή τών δύο εγγράφων, άλλως δέν 0' άπετέλουν ταΰτα ίδίαν
ενότητα (οσάκις δεσμίς περιλαμβάνει δύο μόνον έγγραφα, τοΰτο αναφέρεται
1. ΟΊ άπόδεσμοι άπηρτίζοντο έκ πλειόνων τοΰ ενός έγγραφων. Είς τήν ήμετέραν άναγραφήν ή περιεκτικότης έκαστου άποδέσμου ποικίλλει: όίλλοτε λ.χ. παραδίδονται άπόδεσμοι
έκ πέντε μόνον έγγραφων (άρ. 9 τής ημετέρας αναγραφής) καί άλλοτε άπόδεσμοι έξ 24 έγ
γραφων (άρ. 49). — Έ π ί τοϋ νώτου έγγραφου της μονής Λαύρας σημειοϋται, προφανώς
προς καθορισμον τοϋ περιεχομένου ολοκλήρου τοΰ άποδέσμου: άπόδεσμος η' έχων χρυσό
βουλλον όλον καί το ίσον τοϋ χρυσοβούλλου [...] Νικηφόρου τον κτήτορος [...] τών Ισων
τοΰ βασιλέως [...] Ρωμανού [...] ιε τα ίσον (Actes de Lavra, σελ. XXVII).
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ρητώς* αριθ. 14, 21, 29, 40 κ.ά.). Τό σύνολον επομένως τών αναγραφομένων
έν τ φ καταλόγω τούτω εγγράφων υπερβαίνει τά 200.
Τήν προσοχήν επισύρει ό χαρακτηρισμός άχρηστα (στ. 22, 23, 24).
Τά ούτω χαρακτηριζόμενα έγγραφα ήσαν προφανώς κατά τόν χρόνον τής
συντάξεως τοΰ καταλόγου άχρηστα, ήτοι μ ή έ ν χ ρ ή σ ε ι πλέον, ε'ίτε
διότι εΐχον διά διαφόρους λόγους παύσει νά ισχύουν, ε'ίτε διότι άντικατεστάθησαν ύπό νεωτέρων τίτλων κυριότητος, είτε διότι άφεώρων είς κτήματα
οριστικώς απολεσθέντα, κλπ.
Ό κατάλογος τών έγγραφων κατακλείεται μέ τήν φράσιν: ταΰτα δέ
πάντα ένεμβλήθησαν είς τά σακκούλια1 ώς άχρηστα (στ. 22, 23). Προσθήκην τής τελευταίας στιγμής αποτελεί ϊσως ή άσυνδέτως πως προστεθείσα
έν τέλει αναγραφή: έτερος άπόδεσμος έ'χων χαρτία ζ' διάφορα άχρηστα
(στ.
23-24). Κατακλείς τοΰ δλου καταλόγου, αίτιολαγοΰσα τήν σύνταξιν αύτοΰ,
είναι, νομίζομεν, ή φράσις: ταϋτα δέ πάντα ένεμβλήθησαν είς τά σακκούλια
ώς άχρηστα. Αΰτη δέν αναφέρεται βεβαίως είς τήν αμέσως προηγουμένην
άναγραφήν έτερος απόδεσμος έχων παλαιά χαρτία άχρηστα ιγ' (στ. 22)*
πρώτον μέν, διότι δι' Ινα άπόδεσμον 13 χαρτίων θά ήτο ύπεραρκετόν Ιν σακκούλιον καί δέν θά έγίνετο λόγος περί πολλών σακκουλίων δεύτερον δέ, διότι
ή διατύπωσις τής φράσεως θά ήτο διάφορος (π.χ. έτερος άπόδεσμος... δς
ένεμβλήθη... ή : χαρτία παλαιά... άπερ ένεμβλήθησαν...).
Ώ ς έχει διατυπωθή
τό κείμενον, είναι φανερόν δτι αρχίζει νέα φράσις μέ τάς λέξεις: ταϋτα δε
πάντα, αναφέρεται δέ αύτη, πιθανώτατα, εις πάντα, τά έν τω καταλόγω κατα
γραφέντα (Ιγγραφα καί άποδέσμους), τά όποια, διαχωρισθέντα άπό τών
λοιπών εν χρήσει καί έν ίσχύι τίτλων, ένεβλήθησαν είς ειδικά σακκούλια καί
έτοποθετήθησαν εις τό μή έν χρήσει άρχεΐον τής μονής.
Αί άναγραφαί τών έγγραφων, καθ" δν τρόπον παρέχονται, εϊναι κατά
τό πλείστον ύπερβαλλόντως συνοπτικαί καί αόριστοι, ώς έκ τούτου δέ ό
ακριβής καθορισμός τοΰ περιεχομένου τών έγγραφων καί ή άναγνώρισίς των
καθίστανται δυσχερέστατα, ενίοτε δέ αδύνατα. Παρέχονται πάντως χαρα
κτηρισμοί τοΰ εΐδους τών έγγραφων: χρυσόβουλλα (άρ. 3, 4, 8 κ.ά.), βασι
λικοί λύσεις (17, 18, 19 κ.ά.), πιττάκια (21), σιγίλλια (12),
πατριαρχικά
υπομνήματα
(29, 32), 'ίσα χρυσοβούλλων ή βασιλικών πιττακίων
(41, 45),
χαρτοφυλακικόν σημείωμα (34), πρακτικά (10, 11), ίσοκώδικον (27), πράσεις καί ϊσα πράσεων (14), χαρτία (1, 2, 7, 14, 35, 42, 46, 47, 48, 49,

1. Ή τοποθέτησις έγγραφων είς σακκούλια δέν είναι ασυνήθης. Μέχρι τών ήμερων
μας είς παλαιά μοναστήρια (λ.χ. τών Μετεώρων, τής μονής Δουσίκου, κλπ. ) φυλάσσονται
άπο αιώνων πλείστα μεταβυζαντινά έγγραφα εντός μικρών σάκκων έξ υφάσματος. Είς
Ιγγραφον τοΰ 1442 μνημονεύονται χρυσόβουλλα καί άλλα Ιγγραφα τοποθετημένα «εις
δύο σακκούλια»* βλ. ΔΙΕΕ 4 (1892) σελ. 280.
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50, 51 ) ι . Δέν εΐμεθα βέβαιοι δμως κ α τ ά πόσον αί διακρίσεις αύται έτηρήθησαν πάντοτε. Ό

κ α τ α γ ρ α φ ώ ν τ ά έ γ γ ρ α φ α ή τους άποδέσμους έγγραφων

καθοδηγείται 'ίσως ά π ό τήν έπί τοΰ νώτου αυτών συνήθη περίληψιν, ή όποια
βεβαίως δέν ήτο πάντοτε όμοιομόρφως πλήρης ή ακριβής.
Ό

συντάκτης τοΰ καταλόγου δέν ακολουθεί χρονολογικήν σειράν κ α τ α 

τ ά ξ ε ω ς . Τ ό πιθανώτερον είναι δτι καταγράφει τ ά έ γ γ ρ α φ α ώς ακριβώς κείν
ται πρό αύτοΰ, κ α τ ά μικράς ενότητας, κ α τ ά άποδέσμους.

Ή

μνεία τ ώ ν εγ

γράφων κ α τ ά ενότητας — αναλόγως τοΰ τόπου, τ ή ς μονής ή τής υποθέσεως
είς ήν αναφέρονται — διευκολύνει τήν ταξινόμησιν καί ταύτισίν των. Έ ξ α ί ρ ε σις πρέπει νά θεωρηθή ή π ε ρ ί π τ ω σ ι ς

κ α θ ' ήν παρέχονται πληρέστεραι π λ η -

ροφορίαι έπί τοΰ περιεχομένου τ ώ ν αναγραφομένων ε γ γ ρ ά φ ω ν (άρ. 18 κ . ά . ) .
' Ο π ω σ δ ή π ο τ ε ό συντάκτης τοΰ καταλόγου είναι σαφέστερος οσάκις πρόκειται
περί ε γ γ ρ ά φ ω ν τοΰ Ι Β ' αιώνος — καί δή τοΰ δευτέρου ήμισεος τοΰ αιώνος —
ένφ είναι λίαν αόριστος δταν καταλογογραφή έγγραφα τοΰ Ι Α ' αιώνος. Τούτο
ύποβοηθεϊ, σύν τ ο ι ς άλλοις, είς τήν χρονολόγησιν τοΰ καταλόγου.
Αί περιεχόμεναι εις τόν κατάλογον τοΰτον ενότητες άφοροΰν κ α τ ά τό
πλείστον είς μ ε τ ό χ ι α τής μονής κείμενα έκτος τής νήσου Π ά τ μ ο υ ή εις μονάς
τάς οποίας άνήγειρεν ή έκ τών οποίων διήλθεν ό ιδρυτής τής μονής 'Ιωάννου
τοΰ Θεολόγου δσιος Χριστόδουλος, πριν κατάληξη είς Π ά τ μ ο ν . Παρακολουθοΰντες τήν πορείαν

τοΰ οσίου Χριστοδούλου

παράλια, Στρόβιλος, Κ ώ ς , Π ά τ μ ο ς )

2

(δρος Λάτρος, Μικρασιατικά

δυνάμεθα νά έρμηνεύσωμεν τήν παρου-

1. Ό ορός χαρτία άπαντςί συχνάκις είς Τυπικά μονών ύπο τήν έννοιαν τών έγγρα
φων. Πρβλ. λ.χ. τήν άιάταξιν τοΰ Άτταλειάτου (MM, τόμ. Ε', σελ. 319) καί κατω
τέρω σελ. 159, σημ. 1. Αρχικώς ό δρος ούτος έσήμαινε παν το γεγραμμένον έπί λυτοΰ
εγγράφου ή είλητοΰ, έν συνεχεία δέ οιονδήποτε έπίσημον ή ίδιωτικόν Ιγγραφον, ανεξαρ
τήτως τής δλης έπί τής οποίας ήτο τοϋτο γεγραμμένον (S V Ο Ι' Ο n 0 s, Cadastre, σελ.
20, σημ. 4). "Ισως ό συντάκτης τοΰ καταλόγου μέ τον δρον χαρτ/α αντιδιαστέλλει ταΰτα
προς τά ύπό τίνος επισήμου αρχής απολυθέντα Ιγγραφα (αυτοκρατορικά, πατριαρχικά,
κλπ.). "Ισως πάλιν, έάν έπί τοΰ νώτου τών άποδέσμων, τους οποίους είχε προ αύτοϋ,
δέν άνεγράφοντο τοιαΰται διακρίσεις, άπέδωσεν αδιακρίτως το περιεχόμενον αυτών μέ τον
συνοπτικόν δρον χαρτία.
2. Ό δσιος Χριστόδουλος το 1079 αναχωρεί έκ τοϋ δρους Λάτρους λόγω τής προελάσεως τών Τούρκων καί εγκαθίσταται έπ' ολίγον είς τήν Στρόβιλον, απόλιν παραθαλασσίαν» τής Μικρασιατικής ακτής. Έκεΐ γίνεται δεκτός ύπο τοΰ ήδη γνωστοΰ του μονάχου
Αρσενίου Σκηνούρη, ό όποιος τοΰ αναθέτει τήν άνήκουσαν είς αυτόν μονήν. Κατά τον Μάρτιον τοΰ 1080, ό Χριστόδουλος ευρίσκεται ήδη εγκατεστημένος έν Κω, δπου καί ανεγείρει
μονήν τής Θεοτόκου. Ακολούθως δ δσιος εγκαταλείπει τήν Κών καί τήν έκεΐ ύπ' αύτοΰ
ίδρυθεΐσαν μονήν καί περί τον Αΰγουστον τοϋ 1088 εγκαθίσταται είς Πάτμον, δπου καί
αρχίζει τήν άνέγερσιν τής μονής 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου. Περί τοΰ βίου καί της δράσεως
τοΰ οσίου Χριστοδούλου βλ. Έ ρ α ς Β ρ α ν ο ύ σ η , Τά αγιολογικά κείμενα τοϋ οσίου
Χριστοδούλου — Φιλολογική παράδοσις καί Ιστορικαί μαρτυρίαι, Αθήναι 1966, σελ. 87 κέ.
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σίαν πολλών εγγράφων τοΰ καταλόγου είς τό άρχεΐον τής έν Πάτμω μονής
καί νά προβώμεν είς τήν έξης ταξινόμησιν:
Α ' — Χ α ρ τ ί α τοϋ Λάτρους. ΕΊς τό ανωτέρω εκδοθέν κείμενον, ήτοι
είς τό σωζόμενον σήμερον τμήμα τοΰ καταλόγου, αναγράφονται:
α' ) Άπόδεσμος έχων 5 χαρτία τοΰ Λάτρους — μή κατονομαζόμενα
(άρ. 35 τής ημετέρας αναγραφής).
β') Δύο χρυσόβουλλα τοΰ Λάτρους (άρ. 40), πιθανώτατα καί ϊσον βα
σιλικού πιττακίου (άρ. 41 ).
γ ' ) "Αλλο «χαρτίον» Λατρηνόν (άρ. 42).
Ούτω τά έκ τοΰ Λάτρους προερχόμενα έγγραφα ήσαν κατά τήν στιγμήν τής
συντάξεως τοΰ καταλόγου τουλάχιστον εννέα ( 5 + 2 + 1 +«έτερον χαρτίον
λατρηνόν»).
Σήμερον σφζονται είς τό άρχεϊον τής έν ΙΙάτμω μονής τρία έγγραφα
άφορώντα εις τήν έπί τοΰ ορούς Λάτρους παραμονήν τοΰ οσίου Χριστοδού
λου . Ταΰτα δέ είναι :
—"Ενταλμα τοΰ οσίου Χριστοδούλου προς τους μοναχούς τοΰ Λάτρους 1
—'Επιστολή τοΰ Χριστοδούλου προς μή μνημονευόμενον πατριάρχην 2 .
— Πατριαρχικόν σιγίλλιον Νικολάου τοΰ Γραμματικού τοΰ έτους 1087 3 . Είς
τό σιγίλλιον τοΰτο γίνεται μνεία καί δύο σχετικών υπομνημάτων τών πατριαρ
χών Κοσμά καί Ευσταθίου, τά όποια έχουν άπολεσθή.
Ή παρουσία εγγράφων τών μονών τοΰ δρους Λάτρους είς Πάτμον ου
δόλως ξενίζει. Ό δσιος Χριστόδουλος, καίτοι εϊχεν αναχωρήσει έκ τών μονών
τοΰ Λάτρους τό 1079, έξηκολούθει, τυπικώς τουλάχιστον, νά είναι πρώτος
τών μονών τούτων μέχρι τοΰ 1087*. "Οθεν δέν αποκλείεται, δταν τό έπόμενον έτος (1088) κατέληξεν είς Πάτμον, νά Ιφερε μεθ' έαυτοΰ χαρτία λατρηνά. Έ ξ άλλου γνωρίζομεν άπό τόν Κωδίκελλόν του δτι εϊχεν ιδιαιτέρως
μεριμνήσει, μετά τήν ύπό τών Τούρκων κατάληψιν τοΰ Λάτρους, δπως διά
σωση τά βιβλία τών έκεΐ μονών 5 . Πολλφ μάλλον, βεβαίως, είχε φροντίσει
διά τά έγγραφα αυτών. Μεταγενέστερα ένθύμησις 6 παραδίδει δτι ό περί τά

1. MM, τόμ. Τ', σελ. 16-17, άρ. 3.
2. MM, τόμ. Τ', σελ. 17-19, άρ. 4.
3. MM, τόμ. Τ', σελ. 30 - 32, άρ. 10.
4. Τοΰτο συνάγεται έκ τοΰ μνημονευθέντος σιγιλλίου Νικολάου Γραμματικοΰ (MM,
τόμ. Τ', σελ. 30-31).
5. MM, τόμ. Τ', σελ. 87.
6. Η. Ο m ο n t, Note sur un manuscrit grec copié au mont Lalros en 1050
[γράφε: 1049], REG 1(1888), σελ. 336-339. Ή ένθύμησις αΰτη, τήν οποίαν έσχολίασεν ατελώς δ Omont, θά μας απασχόληση ειδικώς είς προσεχές δημοσίευμα.
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μέσα τοΰ ΙΒ' αιώνος ηγούμενος τής Πάτμου Λεόντιος χ άπέδωκεν εις τάς
μονάς τοΰ Λάτρους κώδικας καί έγγραφα, τά όποια ανήκον είς αύτάς, εϊχον
δέ περιέλθει είς Πάτμον άπό τής εποχής τοΰ οσίου Χριστοδούλου. Ό ένθυμησιογράφος σημειώνει έπί ενός κωδικός δτι δέδωκε [ό Λεόντιος] τό τοιοΰτον
βιβλίον καί εύαγγέλιον [...] σύν δικαιώ
μασ ι καί χρυσό βούλλο
ι ς2.
Κατωτέρω θά ϊδωμεν, δτι τά ολίγα σχετικώς έγγραφα τοΰ Λάτρους,
τά όποια αναγράφει ό ημέτερος κατάλογος, εϊχον απομείνει είς Πάτμον μετά
τήν έπί τοΰ ηγουμένου Λεοντίου έπιστροφήν τών κωδίκων, τών δικαιωμάτων
καί χρυσοβούλλων είς τάς μονάς τοΰ Λάτρους.
Πάντως ουδέν τών έν Πάτμω σωζόμενων σήμερον τριών σχετικών
εγγράφων δύναται νά ταυτισθή μετά βεβαιότητος προς τά έν τω καταλόγω
αορίστως αναγραφόμενα χαρτία τοΰ Λάτρους.
Β ' — Χ α ρ ΐ ί α Tfjç Στροβίλου· Ό κατάλογος μνημονεύει πολλά Ιγγραφα
άφορώντα είς τήν Στρόβιλον, δπου παρέμεινεν έπ' ολίγον 3 è δσιος Χριστόδουλος, μετά τήν άναχώρησ'ιν του έκ τοΰ ορούς Λάτρους καί πρό της εγκαταστά
σεως του είς Κών. Συγκεκριμένως αναφέρονται:
α') χαρτία έκ τής Στροβίλου (άρ. 2 τής ημετέρας αναγραφής).
β') «σακκούλιον» περιέχον χαρτία... ο κ τ ώ 4 περί τής Κώ καί τής Στρο
βίλου (άρ. 38).
γ ' ) 'Εννέα «χαρτία» περί τής Κώ καί τής Στροβίλου (άρ. 46).
δ') "Ετερος άπόδεσμος περιέχων πέντε χαρτία περί τής Κώ καί τής
Στροβίλου (άρ. 47).
ε' ) "Ετερος άπόδεσμος έχων 14 χαρτία Β περί τής Κώ καί τής Στροβίλου
(άρ. 48), καί
ς' ) "Ετερος άπόδεσμος έχων 24 χαρτία περί τής Κώ καί τής Στροβίλου

(άρ. 49).

1. Ό Λεόντιος παρέμεινεν έν Πάτμφ ώς καθηγούμενος τής μονής Ιωάννου τοΰ Θεο
λόγου μεταξύ τών ετών 1158 καί 1176. Περί τών χρονολογιών τούτων βλ. Έ ρ α ς
Β ρ α ν ο ύ σ η , Πατμιακά Β' — Πρόσταξις Μανουήλ τοϋ Κομνηνού υπέρ τής έν Πάτμφ
μονής, Χαριστηριον είς Άν. Όρλάνδον, τόμ. Β', Αθήναι 1964, σελ. 85 κέ.
2. O m o n t , Ινθ" άνωτ., σελ. 337.
3. Είς τυπογραφικήν προφανώς άβλεψίαν οφείλεται τό ύπο τοΰ Σακκελίωνος (/7ατμιακή Βιβλιοθήκη, σελ. 44, σημ. 6) γραφόμεναν δτι ό Χριστόδουλος ήδη άπό τοΰ 1030
ευρίσκετο έν Στροβίλω.
4. Είς το σημεΐον τοϋτο ίσως αναγράφεται: βέμβρανα οκτώ, ϊσως τριάκοντα οκτώ.
Άλλ' ή άνάγνωσις δέν είναι ασφαλής.
5. Έκ τών δύο ψηφίων τοΰ άριθμοΰ ιδ' δέν είναι απολύτως ασφαλής ή άνάγνωσις τοΰ δευτέρου γράμματος.
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διότι τ α ΰ τ α μνημονεύονται κ α τ ά τό πλείστον

αδιακρίτως μετά τών έγγραφων τής Κώ. Σύνολον έγγραφων Κώ καί Στροβί
λου: υπέρ τά 50 Ιγγραφα.
Έ κ τοΰ πλουσίου τούτου αρχείου τής Στροβίλου έν μόνον Ιγγραφον
διετηρήθη μέχρι σήμερον είς τήν έν Πάτμω μονήν. Πρόκειται περί χρυ
σοβούλλου τοΰ Νικηφόρου Βοτανειάτου υπέρ τής έν Στροβίλω μονής 'Ιωάν
νου του Προδρόμου, τό όποιον σφζεται έν πρωτοτυπώ καί έν έπισήμω κεκυρωμένω αντιγράφω 1.
Εις ουδέν έκ τών σωζόμενων έγγραφων — συγχρόνων ή μεταγενεστέ
ρων τοΰ όσιου —γίνεται λόγος περί τών μονών τής Στροβίλου ή τών κτημά
των των, γεγονός τό όποιον θά επέτρεπε νά ύποθέσωμεν δτι ή έν Πάτμφ
μονή κατείχε κτήματα ή ήγειρε ποτέ αξιώσεις περί κτημάτων κειμένων έν
2
Στροβίλω . Έ ξ άλλου, συχνάκις είς σύγχρονα καί είς μεταγενέστερα τοΰ
οσίου Ιγγραφα επαναλαμβάνεται δτι ό Χριστόδουλος, λαμβάνων τήν νήσον
Πάτμον, άπέδωκεν είς τό δημόσιον π ά σ α ς τάς κτήσεις αύτοΰ τάς κειμένας
έν Κφ ή άλλαχοΰ s , έκτος ελαχίστων εξαιρέσεων, περί τών οποίων θά γίνη
λόγος κατωτέρω. Συνεπώς, κτήματα ή μοναί κείμενα έν Στροβίλω, τά όποια
ό 'Αρσένιος Σκηνούρης εϊχε δωρήσει εις τόν Χριστόδουλον (γεγονός τό όποιον
θά ήρμήνευε τους λόγους διά τους όποιους ό Χριστόδουλος άναχωρών έκ Στρο
βίλου Ιφερε μεθ' έαυτοΰ έγγραφα τής έκεΐ μονής), ουδέποτε περιήλθον είς
τήν κυριότητα τών μοναχών τής Πάτμου. Διά τοΰτο καί ουδέποτε, ώς φαί
νεται έκ τής μελέτης τών σωζόμενων έγγραφων, οί μοναχοί τής Πάτμου
ήγειρον αξιώσεις περί κατοχής κτημάτων τής Στροβίλου. Καί είς δεδομένην
στιγμήν — ώς ήτο ή σύνταξις τοΰ καταλόγου — ούτοι ηθέλησαν ν' άπαλλα1. Βλ. Ικδοσιν τοϋ εγγράφου ύπο "Ερ α ς Β ρ α ν ο ύ σ η , Πατμιακά Α' — Χρυ
σόβουλλον τοϋ αύτοκράτορος Νικηφόρου τοϋ Βοτανειάτου υπέρ τής έν Στροβίλω μονής τοΰ
Προδρόμου, ΕΕΒΣ 33(1964), σελ. 5 2 - 6 9 .
2. ΕΙς χρυσόβουλλον Αλεξίου Α' τοΰ Κομνηνοΰ, τοϋ Ιτους 1085, υπέρ τής έν Κώ
ιδρυθείσης ύπό τοΰ Χριστοδούλου μονής της Θεοτόκου (MM, τόμ. Τ', σελ. 24) γίνεται
μνεία κτημάτων τά όποια έδωρήσατο είς τήν μονήν ταύτην Μαρία ή μοναχή, ή οποία, ώς
άπεδείξαμεν άλλοτε (ΕΕΒΣ 33, 1964, σελ. 67 - 68), ταυτίζεται μέ τήν Μαρίαν Καβαλλουρΐναν, άδελφήν τοϋ βεστάρχου Κωνσταντίνου τοϋ Καβαλλούρη. Ούτοι υπήρξαν οί
κτίτορες τής έν Στροβίλω μονής τοΰ Τιμίου Προδρόμου καί συνεπώς θά ήτο Εσως δυνα
τόν να συνδυάση κανείς τά έν Στροβίλω κτήματα τών δύο αδελφών προς τά δωρηθέντα είς
τήν έν Κώ μονήν. Δυστυχώς δμως τό χρυσόβουλλον τοΰ Αλεξίου δέν μνημονεύει ποΰ Ικειντο τά δωρηθέντα κτήματα καί ώς έκ τούτου ή πληροφορία αύτη είναι ανεπαρκής διά τήν
συναγωγήν συμπερασμάτων περί κτήσεων τοϋ Χριστοδούλου είς Στρόβιλον.
3. Τοΰτο παραδίδει δ ϊδιος ό Χριστόδουλος έν τη Ύποτυπώσει του (MM, τόμ.
Τ', σελ. 65). Πρβλ. καί τό ίδρυτικόν χρυσόβουλλον τής μονής Πάτμου (MM, τόμ. Τ ' ,
σελ. 45).
10
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γοΰν τοΰ περιττού φόρτου τών άχρηστων είς αυτούς εγγράφων τής Στροβί
λου, τοποθετοΰντες ταΰτα είς τό μή έν χρήσει άρχεΐον τής μονής.
Γ'—Χαρτία της Κώ. Ώ ς εϊδομεν ανωτέρω, τά έγγραφα τής Κώ ανα
γράφονται πάντοτε μετά τών εγγράφων τής Στροβίλου. 'Επαναλαμβάνω:
α') σακκούλιον περιέχον «χαρτία» ...οκτώ 1 περί τής Κώ καί τής Στρο
βίλου (άρ. 38 τής ημετέρας αναγραφής).
β') Εννέα «χαρτία» περί τής Κώ καί τής Στροβίλου (άρ. 46).
γ ' ) "Ετερος άπόδεσμος περιέχων πέντε χαρτία περί τής Κώ καί τής
Στροβίλου (άρ. 47).
δ' ) "Ετερος άπόδεσμος περιέχων 14 χαρτία 2 περί τής Κώ καί τής Στρο
βίλου (άρ. 48).
ε' ) "Ετερος άπόδεσμος έχων 24 χαρτία περί τής Κώ καί τής Στροβίλου

(άρ.49).
Σύνολον έγγραφων έκ Στροβίλου καί Κώ: υπέρ τά 50 έγγραφα. Έ κ τοΰ
μεγάλου άριθμοΰ εγγράφων τής Κώ (πιθανώτατα τά περισσότερα άφεώρων
είς τάς έν Κώ κτήσεις τοΰ Χριστοδούλου) είς τό άρχειοφυλακειον τής έν
Πάτμφ μονής σφζονται σήμερον μόνον δύο χρυσόβουλλα 8 . Ταΰτα δέν είναι
δυνατόν νά ταυτισθούν προς τά αορίστως αναγραφόμενα είς τόν κατάλογον
«χαρτία» τής Κώ.
Έ κ τών έγγραφων τής Στροβίλου σφζεται, ώς ήδη ελέχθη, εν μόνον χρυ
σόβουλλον μετά τοΰ αντιγράφου του. Κατά ταΰτα, έκ συνόλου ύπερπεντήκοντα
εγγράφων τών δύο ενοτήτων Κώ καί Στροβίλου σφζονται μόλις 4 ή 5
έγγραφα. Οί αριθμοί ούτοι εϊναι εύγλωττοι: μαρτυροΰν καί περί τής τύχης
τών λοιπών έγγραφων τοΰ καταλόγου, τά όποια εϊχον «έμβληθή» ωσαύτως

1. Βλ. ανωτέρω, σελ. 144, σημ. 4.
2. Βλ. ανωτέρω, σελ. 144, σημ. 5.
3. Ταΰτα εϊναι : α' ) Χρυσόβουλλον Νικηφόρου τοΰ Βοτανειάτου, τοΰ 'Οκτωβρίου
1079 (MM, τόμ. Τ', σελ. 21 - 23, άρ. 6), υπέρ τών δύο κελλίων τά όποια εϊχεν ανεγείρει
έπί τοΰ δρους Δικαίου δ φίλος καί ευεργέτης τοΰ Χριστοδούλου μοναχός Αρσένιος Σκηνούρης* καί β' ) Χρυσόβουλλον Αλεξίου Α' τοΰ Κομνηνοΰ, τοΰ Μαρτίου 1085, διά τοΰ οποίου
δ αυτοκράτωρ άφ' ένδς έπεκύρωνε τήν παραχώρησιν δύο τοπίων τής Κώ (τοΰ Καστριανοΰ
καί τοϋ Πηλέ), τήν οποίαν είχε πραγματοποιήσει Νικηφόρος δ Βοτανειάτης παλαιότερον
(διά μή σωζόμενου πιττακίου του), άφ' έτερου δέ ώριζεν δπως ή ύπδ τοΰ Χριστοδούλου
νεοϊδρυθείσα έπί τών τοπίων τούτων μονή τής Θεοτόκου Ιχη το αύτοδέσποτον καί αΰτεξούσιον (MM, τόμ. 5", σελ. 23-25, άρ. 7). —Τδ Ιγγραφον τοΰ άναγραφέως της Κώ
Χριστόφορου Κοψηνοΰ (MM, τόμ. 5", σελ. 57 -58, άρ. 18), διά τοΰ οποίου διετάσσετο
ή άποστράτευσις τών κατοίκων τής Πάτμου καί άντ' αυτής ή έπιστράτευσις τών κατοί
κων τής Κώ, ήτο ασφαλώς ταξινομημένον μεταξύ τών έγγραφων τής Πάτμου καί ουχί
τής Κώ.
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εντός τοΰ αύτοΰ χώρου. Έ ξ άλλου ή τοποθέτησις τών εγγράφων τής Κώ
μετά τών αχρήστων εις τους Πατμίους μοναχούς εγγράφων τής Στροβίλου,
σημαίνει, προφανώς, δτι καί τά έγγραφα τής Κώ ήσαν έξ ϊσου περιττά
δι' αυτούς.
'Απαραίτητος εϊναι ένταΰθα διά τήν χρονολόγησιν τοΰ καταλόγου μι
κρά παρέκβασις περί τών έν Κω κτήσεων τοΰ Χριστοδούλου καί τής τύχης
αυτών.
Ό Χριστόδουλος, ευρισκόμενος έν Κώ ήδη πρό τοΰ Μαρτίου τοΰ 1080,
έπεδόθη ένωρίτατα είς τήν ιδρυσιν μονής τιμώμενης είς τό δνομα τής Θεο
τόκου. Ή άνέγερσις τής έν λόγφ μονής πιθανώτατα εϊχε περατωθή περί
τό 1085, οπότε καί ελαβεν ό Χριστόδουλος άπό τόν βασιλέα 'Αλέξιον τό
σωζόμενον μέχρι σήμερον χρυσόβουλλον φορολογικών απαλλαγών τής μονής
ταύτης 1. 'Αλλ' δτε άργότερον, ολίγον πρό τοΰ Αυγούστου 1088, ό Χριστόδουλος απεφάσισε νά καταφυγή είς τήν έρημικήν Πάτμον, ό βασιλεύς 'Αλέ
ξιος παρεχώρησεν είς αυτόν τήν άνυδρον νήσον ύπό τόν δρον δπως άποδώση
εις τό δημόσιον πάσας τάς άλλας κτήσεις αύτοΰ 2 . Ό Χριστόδουλος, αποδε
χθείς τους δρους τοΰ αύτοκράτορος, μετφκησεν είς Πάτμον.
Φαίνεται δμως δτι οί σύντροφοι του εντός ολίγου εγκατέλειψαν αυτόν,
έπανελθόντες προφανώς είς τό πλούσιον, πολυάνθρωπον καί άσφαλέστερον
μοναστήριον τής Κ ώ 8 . Διά τοΰτο καί ό Χριστόδουλος καταφεύγει έκ νέου
είς τόν 'Αλέξιον καί ζητεί δπως τοΰ έπιστραφή ή έν Κώ μονή 4 .
Δέν παραδίδεται μέχρις ημών ή άπάντησις τοΰ αύτοκράτορος 'Αλεξίου
είς τήν δέησιν τοΰ θνήσκοντος Χριστοδούλου. Φαίνεται δμως δτι αΰτη ήτο
αρνητική. Διότι είς ουδέν σφζόμενον Ιγγραφον έκ τών απολυθέντων αμέσως

1. MM, τόμ. Τ', σελ. 23 - 25, άρ. 7.
2. Πρβλ. το ίδρυτικον χρυσόβουλλον τής Πάτμου (MM, τόμ. 7 ' , σελ. 45). 'Ωσαύ
τως, βλ. Ύποτύπωοιν τοΰ οσίου Χριστοδούλου, Ινθ' αναγράφεται : ...ύπεξέστην μέν έγώ
τφ μέρει τοϋ δημοσίου πάντων τών άπό τε τοϋ Σκηνουρίου, άπό τε άλλων προσώπων
προσκτηθέντων μοι εν τε τή Κφ καί έν τή Στροβίλφ, μόνα ύποκρατήαας τά έν τή
Αέρνφ δύο προάστεια έκ τοΰ πολλάκις ήδη μνημονευθέντος Σκηνουρίου καί τοΰ Καβαλλουρίου... (MM, τόμ. Τ', σελ. 65).
3. Είς τον Κωδίκελλόν του δ δσιος γράφει (MM, σελ. 88) : ...διά δέ τό είναι το
τοιούτον νησίον, ή Πάτμος, άοικον, κουρσενόμενον παρά τε τών Άγαρηνών, τών κουρσαρίων καί τών Τούρκων καί παρά πάντων αίχμαλωτίζεσθαι, δεδιότες ol μοναχοί οϋς εϊχον,
άπέφυγον άπ' έμοϋ μή πεισθέντες κατοικήσαι έν τή Πάτμφ, καταλιπόντες μέ μόνον...
4. Αυτόθι : ...καί διά τοϋτο είς το εΰσπλαγχνον καί γαλήνιον κράτος καταφεύγω
τής θεοπροβλήτου καί άγιας βασιλείας αύτοΰ, Ινα [...] δωρήσηταί μοι καί αυτός τήν
όηθεϊααν μου μονήν, τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον τήν έν τή Κφ [...] ώς αν οί μοναχοί έν
ταύτη [...] τήν άνάπαυσιν [Ιχωσι] καί άφόβως διάγωσιν.— Τείνω δέ νά πιστεύσω δτι
δ Χριστόδουλος συνέταξε τον Κωδίκελλόν του μέ μοναδικδν σκοπδν δπως ζητήση άπο τον
βασιλέα τήν άπόδοσιν τών έν Κώ παλαιών κτήσεων του είς τους μοναχούς τής Πάτμου.
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μετά τό έτος συντάξεως τοΰ Κωδικέλλου (μετά τό 1093) γίνεται λόγος περί
τών έν Κω κτήσεων.
Εις δέησιν τοΰ καθηγουμένου τής μονής Λεοντίου προς τόν βασιλέα
Μανουήλ, τοΰ έτους 1158, επαναλαμβάνεται δτι αί έν Κώ κτήσεις τοΰ Xptστοδούλου έξηκολούθουν άνήκουσαι είς τό δημόσιον 1 .
Μόλις κατά τά μέσα τοΰ Ι Γ ' αιώνος παραχωρούνται διά πατριαρχικών
σιγιλλίων καί βασιλικών προστάξεων κτήσεις τής Κώ είς τήν έν Πάτμφ
μονήν 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου. Μετά τίνα σοβαράν πειρατικήν έπιδρομήν
κατά τής Πάτμου, ό έν Νικαία τότε εδρεύων πατριάρχης 'Αρσένιος Αύτωρειανός δίδει είς τήν έν Πάτμφ μονήν τάς έν Κω μονάς τοΰ Σωτήρος Χρίστου 2
καί τών Σπονδών (έν Ιτει 1258) 3 ώς μετόχια αυτής. Μνημονευτέον δτι ή
μέν μονή τοΰ Σωτήρος Χριστού έ'κειτο έπί τοΰ δρους Δικαίου, δπου, ώς εϊδομεν 4 , ό 'Αρσένιος Σκηνούρης εϊχεν ανεγείρει δύο κελλία, ή δέ μονή τών
Σπονδών κατείχε κτήματα τά όποια ανήκον ποτέ είς τήν ύπό τοΰ Χριστοδού
λου ίδρυθεϊσαν μονήν τής Θεοτόκου 5 . Τοιουτοτρόπως, άπό τοΰ 1258 καί
εξής, είς τήν κυριότητα τής έν Πάτμω μονής περιέρχονται κτήματα καί
ολόκληροι περιοχαί τάς όποιας κατεϊχεν άλλοτε ό δσιος Χριστόδουλος.
Κατά ταΰτα εϊναι φυσικον νά ύποθέσωμεν δτι ό ημέτερος κατάλογος
συνετάχθη π ρ ό τοΰ 1258, έφ' δσον έν αύτφ δηλοΰται δτι έτίθεντο έν άχρηCTÎqç π ά ν τ α τά έγγραφα τά αναφερόμενα είς τήν Κών. Διότι θά ήτο άπίθανον

1. MM, τόμ. Τ', σελ. 111: ...ώς δώρον γαρ [...] τήν τοιαύτην νήαον τήν Πάτμον
σύν τή Λειψφ [...] τό βασίλειον εκείνου κράτος [ = τοΰ Αλεξίου Κομνηνοΰ] άνέθετο,
άντιδόντος και τοϋ πατρός [=Χριστοδούλου] τώ μέρει τοΰ δημοσίου δσα κατά τήν νήσον
τήν Κώ εκείνος έκέκτητο...
2. Το σιγίλλιον διά τοΰ οποίου οί έν Πάτμω μοναχοί έλάμβανον τήν μονήν τοΰ Σω
τήρος δέν παραδίδεται. Άλλ* είς χρυσόβουλλον τοϋ Άνδρονίκου Παλαιολόγου τοΰ πρεσβυ
τέρου, τοΰ Ιτους 1292 (MM, τόμ. Τ', σελ. 237) αναγράφεται, μεταξύ τών μετοχιών τής
έν Πάτμφ μονής, μετόχιον έπ' oVó^ar» τιμώμενον τοϋ [...] Σωτήρος Χρίστου, προσόν
τή μονή διά γράμματος τοΰ άγιωτάτου πατριάρχου εκείνου κυροΰ 'Αρσενίου.— Κατά
ταΰτα, ή έν Πάτμφ μονή άποκτα κτήσεις επί της νήσου Κώ μετά τδ 1258. — Περί της
μονής τοΰ Σωτήρος βλ. 'Ε. Κ α ρ π α θ ί ο υ, Ή έν Κφ πάλαι ποτέ διαλάμψασα Ιερά
μονή τοϋ Σωτήρος Χρίστου, Δωδεκανησιακδν Άρχεΐον 1 (1955), σελ. 48-56.
3. Πρβλ. τδ σχετικδν πατριαρχικδν σιγίλλιον Αρσενίου τοΰ Αύτωρειανοΰ τοΰ Ιτους
1258 (MM, τόμ. Τ', σελ. 193 - 195, άρ. 72).—Περί της μονής ταύτης βλ. 'Ε. Κ α ρ 
π α θ ί ο υ , Ή έν Κφ πάλαι ποτέ διαλάμψασα Ιερά μονή τών Σπονδών, Δωδεκανησιακδν
Άρχεΐον 2 (1956), σελ. 3 - 25. Αί προτεινόμεναι είς τήν μελέτην ταύτην χρονολογήσεις
έγγραφων τοΰ Πατμιακοΰ αρχείου δέον δπως επανεξετασθούν.
4. Βλ. ανωτέρω, σελ. 146, σημ. 3.
5. Ταΰτα ήσαν λ.χ. χωράφια τά έν τοις Περιπάτου καί τής Άντιμαχίας (MM, τόμ.
Τ', σελ. 200). Άλλ' ακριβώς τά κτήματα ταΰτα ανήκον είς τδν Χριστόδουλον (MM,
τόμ. Τ , σελ. 88).
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οί μοναχοί τής Πάτμου νά τοποθετήσουν εις τό μή έν χρήσει άρχεΐον τής
μονής σοβαρούς τίτλους ιδιοκτησίας έπί τών έν Κ φ κτημάτων — ώς ήσαν
τά Ιγγραφα τά όποια είχε κληροδοτήσει είς αυτούς ό Χριστόδουλος — μετάτό
1258, οπότε διεκδικούν μετόχια τής Κώ, τών οποίων τά κτήματα, έν μέρει
τουλάχιστον, άνήκόν ποτέ είς τόν Χριστόδουλον.
Κατά ταΰτα έ'χομεν πιθανώτατον terminus ante quem διά τήν σύνταξιν
τοΰ καταλόγου τό Ιτος 1258. Ή γνώμη αΰτη ενισχύεται καί άπό άλλα δεδο
1
μένα, τά όποια θά έξετάσωμεν κατωτέρω .
Δ ' — Χαρτία τής Λ έ ρ ο υ καί της Λ ε ι ψ ο ύ ς . Έ γ γ ρ α φ α τής Αέρου ανα
φέρονται είς πέντε σημεία τοΰ καταλόγου :
α') Χαρτία περί τής Λέρου καί τής Λειψοΰς (άρ. 7, Ι'σως καί άρ. 8).
β') Πρακτικόν τής Λέρου (άρ. 10).
γ ' ) "Ετερος άπόδεσμος έχων σιγίλλια τής Λέρου (άρ. 15) καί τρία πρα
κτικά τής Λέρου (άρ. 13).
δ' ) Δύο χαρτία βέμβρανα : ή πράσις τοΰ προαστίου τής Λέρου καί 'ίσον
τής πράσεως τής Λειψοΰς (άρ. 14).
ε') Ύπόμνησις καί λύσις περί τών 18 παροίκων [τής Λέρου] (άρ. 19).
Κατά ταΰτα τό σύνολον τών εγγράφων τής Λέρου καί τής Λειψούς δέν
δύναται νά καθορισθή ακριβώς. 'Οπωσδήποτε τά έγγραφα τής Λέρου ύπερέβαινον τά δέκα («χαρτία» + 1 πρακτικόν -f σιγίλλια + 3 πρακτικά + 1 πρά
σις = τουλάχιστον 10). Τά δέ Ιγγραφα τής Λειψούς ήσαν τουλάχιστον δύο.
Ή ύπό τοΰ Χριστουδούλου κτήσις τών δύο προαστίων% τής Λέρου
καθώς καί τής νήσου Λειψούς, εϊχεν έπικυρωθή δι' ενός καί τοΰ αύτοΰ χρυ
σοβούλλου σιγιλλίου 'Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ 3 , τόν Μάιον τοΰ 1087, δτε
ακόμη ό δσιος διέμενεν έν Κω. Τήν δωρεάν ταύτην ήκολούθησε, κατά την
συνήθη διαδικασίαν, άπόλυσις πολλών έγγραφων, τινά τών όποιων σώζονται
εισέτι έν άντιγράφοις είς τό άρχεΐον τής έν Πάτμφ μονής: λ.χ. βασιλικδν πιτ-

1. 'Υπέρ τής απόψεως ταύτης συνηγορεί τδ δτι ουδέν έκ τών παραδιδομένων ύπδ
τοΰ καταλόγου έγγραφων ανήκει — καθ' δσον γνωρίζομεν — είς τδνΙΓ'αί., καί συγκεκρι
μένως είς κτήματα ή μετόχια τά όποια κατεϊχεν άπδ τοΰ Ι Γ ' αιώνος καί εφεξής ή μονή
'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου. Ουδεμία π.χ. μνεία έγγραφων άφορώντων είς μετόχια τοΰ Πύρ
γου άπαντφ είς τδν κατάλογον, έκτος έάν δεχθώμεν δτι ταΰτα άνεγράφοντο είς τδ έλλεϊπον
άνω τμήμα τοΰ καταλόγου.
2. 'Ως εϊδομεν ανωτέρω (σελ. 147, σημ. 2) τά προάστια ταΰτα εϊχον δωρηθή
αρχικώς είς τδν Χριστόδουλον ύπδ τοΰ Σκηνούρη καί τοΰ Καβαλλούρη (MM, τόμ. Τ',
σελ. 65). —Περί τοϋ δρου προάστιον βλ. D ö l g e r , Finanzverwaltung, σελ. 127 καί
O s t r o g o r s k y , Féodalité, σελ. 35.
3. MM, τόμ. 7 ' , σελ. 25 - 28, άρ. 8.
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τάκιον 'Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ *, δεσποινικόν πιττάκιον "Αννης τής Δαλασσηνής 2 καί πρακτικόν παραδόσεως τών κτημάτων 3 .
"Οτε ό Χριστόδουλος, γενόμενος κύριος τής Πάτμου (Αύγουστος 1088),
ύπεχρεώθη νά έπιστρέψη είς τό δημόσιον πάσας τάς κτήσεις αύτοΰ, διετήρησε μόνον δσα κατεΐχεν έν Λέρφ καί Λειψώ 4 . 'Επειδή δμως μεταξύ τών
ετών 1087 καί 1089 εϊχον προκύψει διαφοραί τίνες μεταξύ τών Πατμίων
μοναχών καί έποικων τής Λέρου έν σχέσει προς τάς κτήσεις ταύτας, έξεδόθησαν προστάγματα καί έγγραφα δημοσίων λειτουργών, τά όποια έρρύθμιζον τά προκύψαντα ζητήματα. Μνημονευτέον βτι ουδέν τών εγγράφων
τούτων διεσώθη έν πρωτοτύπφ. (Έξαίρεσιν αποτελεί τμήμα εγγράφου δη
μοσίου λειτουργοΰ άκέφαλον καί άνέκδοτον, εσχάτως άνευρεθέν). Τά έγγραφα
ταϋτα παραδίδονται εις δύο διαφέροντα ά π ' αλλήλων παλαιά αντίγραφα πρα
κτικού 5 .
Καί μετά τόν θάνατον τοΰ Χριστοδούλου (1093) οί έν Πάτμφ μοναχοί
διετήρησαν τάς έν Λέρφ καί Λειψώ κτήσεις. Τό 1099, ό 'Αλέξιος Κομνη
νός, διά βασιλικής λύσεως6
έπέτρεπεν είς τους Πατμίους μοναχούς όπως
διατηροΰν έν Λέρφ δώδεκα πάροικους, είς τους όποιους μάλιστα παρείχοντο φορολογικαί άπαλλαγαί.
Τό έπόμενον σφζόμενον εγγραφον, ένθα γίνεται λόγος περί τών προα
στίων Λέρου καί Λειψοΰς, εϊναι άντίγραφον βασιλικής λύσεως Μανουήλ τοΰ
Κομνηνοΰ, τοΰ έτους 1145 '. 'Εν αύτη αναγράφεται δτι, κατόπιν δεήσεως
τοΰ καθηγουμένου Θεοκτίστου (σώζεται ωσαύτως καί ή δέησις αύτη έπί
τοΰ αύτοΰ αντιγράφου), ό βασιλεύς επιτρέπει είς τήν μονήν 'Ιωάννου τοΰ
Θεολόγου δπως διατηρή έν Λέρφ έπί πλέον τών 12 παροίκων — τους οποίους
εϊχεν, ώς εϊδομεν, παραχωρήσει 'Αλέξιος ό Κομνηνός — ετέρους έξ, ήτοι
έν συνόλφ 18 πάροικους. Τοΰ εγγράφου τούτου τό πρωτότυπον Ιχει άπολεσθή. Δύναται δμως τοΰτο νά ταυτισθή προς τό ύπ' άρ. 19 εγγραφον τοΰ ημε
τέρου καταλόγου: ύπόμνησις καί λύσις περί τών δεκαοκτώ παρίκων. Κατά
ταΰτα τό έ'τος 1145 αποτελεί terminus post quem διά τήν χρονολόγησιν
τοΰ εκδιδομένου ένταΰθα καταλόγου 8 .

1. MM, τόμ. Τ', σελ. 29, άρ. 9.
2. MM, τόμ. Τ , σελ. 32 - 33, άρ. 11.
3. MM, τόμ. Τ', σελ. 34 - 44, άρ. 12.
4. Βλ. άνωτ., σελ. 147, καί σημ. 2.
5. MM, τόμ. Τ', σελ. 34 - 44.
6. MM, τόμ. <Γ', σελ. 94 - 95, άρ. 22.
7. MM, τόμ. Τ', σελ. 104 - 105, άρ. 26. Μνεία τής λύσεως ταύτης έν εγγράφω
τοΰ 1158 (MM, τόμ. Ç", σελ. 111).
8. Νέα μνεία τών κτήσεων τούτων άπαντ$ είς έγγραφα τών μέσων τοΰ ΙΓ' αιώνος
(λ.χ. MM, τόμ. Τ', σελ. 214 καί σελ. 217). 'Ελάχιστα Ιγγραφα τοΰ αρχείου άπδ τών μέσων
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Πλην τοΰ εγγράφου τούτου ουδέν έτερον έκ τών νΰν σφζομένων έν Πά
τ μ φ δύναται μετ' ασφαλείας νά ταυτισθή προς τά έν τ φ καταλόγφ αναγρα
φόμενα. Σημειοΰμεν δτι ουδέν τών περί Λέρου καί Λειψοΰς αναγραφομένων
έν τ φ καταλόγφ έγγραφων κατονομάζεται ρητώς ώς χρυσόβουλλον, άν καί
περί τών κτήσεων τούτων άπελύθησαν, ώς ε'ίδομεν, καί διεσώθησαν μέχρι
σήμερον έν Πάτμφ (έν πρωτοτύπφ ή έν άντιγράφφ), πλείονα τών πέντε
αυτοκρατορικά Ιγγραφα.
Σώζεται έν Πάτμφ ϊσον βασιλικοϋ πιττακίου περί τών έν Λειψώ, Λέρφ
κλπ. κτήσεων τής μονής Χ, είς τό νώτον τοΰ οποίου άναγιγνώσκομεν : ϊσ(ον)
βα(σιλικοΰ) πιττ(ακίου)
π(ερί) τοΰ καταστρωθ(ή)ν(αι)
τό
χρυ(σόβουλ)λον
τ(ής) Ληψώ, τ(ής) Φαρμ(ακοΰς), τ(ών) δύο προ(ασ)τ(είων)
τής Λέρου (καί)
τ(οΰ) ημί(σεος) τ(οΰ) Πα(ντελίου).
Τό σημείωμα τοΰτο, ώς είκάζομεν έκ
τοΰ γραφικού χαρακτήρος, έχει πιθανώτατα γραφή διά χειρός τοΰ συντάξαντος τόν ήμέτερον κατάλογον.
Ε ' — Χ α ρ τ ί α π ε ρ ί τοΰ 'Ικαρίας. Ό κατάλογος παραδίδει όλόκληρον
άπόδεσμον περιέχοντα διάφορα Ιγγραφα αναφερόμενα είς τόν [έπίσκοπον]
'Ικαρίας 2 . Συγκεκριμένως αναφέρονται :
α') δύο πατριαρχικά υπομνήματα περί τοΰ 'Ικαρίας (άρ. 29).
β') διάλυσις τοΰ 'Ικαρίας (άρ. 30).
γ ' ) ύπόμνησις καί λύσις πατριαρχική προς τόν 'Ικαρίας (άρ. 32).
δ') ίσον πατριαρχικού πιττακίου προς τόν 'Ικαρίας (άρ. 33).
ε') χαρτοφυλακικόν σημείωμα περί τής διαλύσεως τοΰ 'Ικαρίας (άρ. 34).
'Εντός τοΰ αύτοΰ άποδέσμου περιείχετο καί «βασιλικόν σημείωμα»
(άρ. 31) περί τής ήγουμενίας τοΰ κυροΰ Χριστοδούλου (άγνωστον έάν πρό
κειται περί τοΰ ίδρυτοΰ οσίου), μάλλον άσχετον προς τά προμνημονευθέντα.
Σύνολον: 7 έγγραφα περί τοΰ 'Ικαρίας.
Τό περιεχόμενον τοΰ άποδέσμου τούτου διαφωτίζεται κυρίως ύπό σφζομένου πατριαρχικού σιγιλλίου τοΰ Λουκά Χρυσοβέργη, τοΰ έτους 1158 3 .

τοϋ ΙΒ' αί. μέχρι τών μέσων τοΰ ΙΓ' αί. έχουν περισωθή, καί τοΰτο, προφανώς, λόγω τών
αναστατώσεων, επιδρομών, δηώσεων κλπ., τών τεταραγμένων εκείνων χρόνων. Φαίνεται
πάντως δτι ουδεμία ουσιώδης αλλαγή έσημειώθη είς τάς έν Λέρφ καί Αειψφ κτήσεις τής
μονής 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου κατά τδ διάστημα τοΰτο. Διότι είς τά έγγραφα τών μέσων
τοϋ ΙΓ' αί. τά προάστια της Λέρου καί ή νήσος Λειψώ αναφέρονται κανονικώς ώς ανή
κοντα είς τήν έν Πάτμφ μονήν.
1. MM, τόμ. Τ , σελ. 29.
2. Περί τής επισκοπής Ικαρίας, ή όποια ύπήγετο είς τήν μητρόπολιν Ρόδου μέχρι
τοΰ ΙΓ' -ΙΔ' αί., βλ. Ί. Μ ε λ ά , 'Ιστορία τής νήσου 'Ικαρίας, τόμ. Β', 'Αθήναι 1958,
σελ. 251 κέ., δπου καί ή προγενεστέρα βιβλιογραφία.
3. G r u m el, Regestes, άρ. 1049.— MM, τόμ. Τ', σελ. 113-117, άρ. 29.
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Ώ ς παραδίδει τό έν λ ό γ φ Ιγγραφον, δτε καθηγούμενος έν Π ά τ μ φ διετέλει
ό Θεόκτιστος 1 , ό επίσκοπος 'Ικαρίας «κακεντρεχής άνήρ καί τά αλλότρια
σφετεριζόμενος δίκαια», έζήτησε καί επέτυχε τή συναινέσει τοΰ Θεοκτίστου,
δπως ή έν Πάτμφ βασιλική καί σταυροπηγιακή μονή ύπαχθή ύπό τήν δικαιοδοσίαν του, έγκαταλείπουσα τό αύτοδέσποτον καί αύτεξούσιον αυτής.
Έγένοντο δέ καί γραπταί συμφωνίαι μεταξύ Θεοκτίστου καί επισκόπου 'Ικα
ρίας : ήκον είς διαλύσεις2
έκάτεροι καί συμφωνίας προς αλλήλους περί
τών έτέροις διαφερόντων έξέθεντο [...] καί δή καί έγγ ρ αφ α περί τής κοι
νής αυτών αρεσκείας διαλαμβάνοντα άφ' έκατέρων προς αλλήλους προβεβήκασι3. Δέν εϊναι γνωστή ή ακριβής χρονολογία τής συμφωνίας ταύτης καί
τής υπαγωγής τής μονής 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου ύπό τόν 'Ικαρίας. Μόλις
τό 1132 ή έν Π ά τ μ φ μονή, έπί πατριάρχου 'Ιωάννου 'Αγαπητού, είχε γίνει
σταυροπηγιακή 4 . Συνεπώς ή συμφωνία τοΰ Θεοκτίστου έπραγματοποιήθη
άργότερον. Δέν σφζονται πολλά έγγραφα τής εποχής ταύτης εις τό έν Πάτμφ
άρχειοφυλακεΐον. Είς ήδη μνημονευθέν εγγραφον τοΰ βασιλέως Μανουήλ τοΰ
Κομνηνοΰ τοΰ 1145 5 , διά τοΰ οποίου χορηγείται είς τήν μονήν έξκουσία εξ
έπί πλέον παροίκων είς τά μετόχια τής Λέρου, ουδόλως γίνεται μνεία τοιαύ
της μεταβολής είς τά προνόμια της μονής. Ούτε καί ό Θεόκτιστος έν τή σφζομένη Διαθήκη6
του αναφέρει τά γεγονότα ταΰτα. Δυνάμεθα λοιπόν νά
χρονολογήσωμεν τάς συμφωνίας Θεοκτίστου καί επισκόπου 'Ικαρίας μετά
τό 1132, ϊσως μετά τό 1145 καί οπωσδήποτε πρό τοΰ 1157/8 — έτους θα
νάτου τοΰ Θεοκτίστου.
Τό σφζόμενον πατριαρχικόν σιγίλλιον τοΰ Λουκά Χρυσοβέργη αφηγείται
έν συνεχεία πώς οί μοναχοί τής Πάτμου — υποθέτω ό διαδεχθείς τόν Θεόκτιστον Λεόντιος — προσήλθον είς τόν πατριάρχην Λουκάν, εξέθεσαν προς
αυτόν τά γενόμενα έπί Θεοκτίστου (ώς έξ ιδιωτείας γεγονότα τοΰ ήγουμενεύοντος) καί έζήτησαν δπως οδτος επικύρωση τήν καταργηθεΐσαν έπί τοΰ
Θεοκτίστου έλευθερίαν «ώς τό πρότερον». Ένεφάνισαν δέ είς τόν πατριάρχην
τά προγενέστερα Ιγγραφα τά κατοχυροΰντα τήν έλευθερίαν τής μονής (τό

1. Ό καθηγούμενος οδτος τής μονής Ιωάννου τοΰ Θεολόγου ομολογεί έν τή Δια
θήκη του (MM, τόμ. Τ ' , σελ. 107, τοϋ έτους 1157) δτι διετέλεσε καθηγούμενος τής
μονής έπί 30 συνεχή έτη. Συνεπώς, έάν άφαιρέσωμεν άπδ τδ 1157 — έτος συντάξεως τής
Διαθήκης — 30 έτη, φθάνομεν είς το 1127. Τότε περίπου πρέπει δ Θεόκτιστος νά ανέλαβε
καθήκοντα καθηγουμένου.
2. Περί τοΰ δρου τούτου βλ. D ö l g e r , Schatzkammer, σελ. 287.
3. MM, τόμ. 7 ' , σελ. 115.
4. Σφζεται έν Πάτμφ τδ σχετικδν σιγίλλιον τοΰ πατριάρχου. Βλ. MM, τόμ. Τ ' ,
σελ. 101 - 103, άρ. 25.
5. Βλ. άνωτ., σελ. 150.
6. MM, τόμ. Τ ' , σελ. 106 - 110, άρ. 27.
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χρυσόβουλλον 'Αλεξίου Κομνηνοΰ καί τό σιγίλλιον τοΰ πατριάρχου 'Ιωάννου,
διά τοΰ οποίου ή μονή εϊχε γίνει σταυροπηγιακή, τό 1132). Ό πατριάρχης
Λουκάς, αποδεχόμενος τήν α£τησιν τών μοναχών, έπεκύρωνε διά τοΰ εκ
δοθέντος υπομνήματος τά προγενέστερα προνόμια τής μονής, προβλέπων καί
κυρώσεις κατά τών καθ' οιονδήποτε τρόπον άντιτασσομένων είς τάς διατά
ξεις τοΰ υπομνήματος 1 .
Τό εγγραφον τοΰτο τοΰ πατριάρχου Λουκά επικαλείται, μετά ένα αιώνα
περίπου, διά τήν έπιβολήν κυρώσεων εις άνάλογον περίστασιν, πατριαρχικόν
σιγίλλιον μή μνημονευομένου πατριάρχου, άπολυθέν, ώς παραδίδει τό κείμε
νον τοΰ σιγιλλίου, έπί καθηγουμένου Γερμανοΰ (ήτοι τόν Ι Γ ' αιώνα, μετά
τό 1258) 2 . Τό σιγίλλιον τοΰτο διασώζει καί τό Ονομα τοΰ περί ού ό λόγος
επισκόπου 'Ικαρίας, δστις έλέγετο Κωνσταντίνος 8 .
Συμφώνως προς τά ανωτέρω, τά μαρτυρούμενα ύπό τοΰ καταλόγου έγ
γραφα περί τοΰ επισκόπου 'Ικαρίας Κωνσταντίνου, έφ' Οσον άφεώρων είς
μίαν μεμονωμένην καί λελυμένην ύπόθεσιν, έθεωρήθησαν κατά τήν στιγμήν
τής συντάξεως τοΰ καταλόγου περιττά πλέον. 'Εκ τών πολλών τούτων έγγρα
φων οί μοναχοί κατέταξαν προφανώς μεταξύ τών έν χρήσει εγγράφων τοΰ
αρχείου των μόνον τό μέχρι τοΰ νΰν σφζόμενον υπόμνημα τοΰ πατριάρχου
Λουκά, τό όποιον, ώς ε'ίδομεν, εϊχεν ίσχύν καί εξυπηρετεί αυτούς μέχρι τών
μέσων τοΰ Ι Γ ' αιώνος*.
Ή αναλυτική μνεία εγγράφων τοΰ άποδέσμου τούτου διαφωτίζει κατά
πολύ τό ιστορικόν τής προσωρινής υπαγωγής τής μονής Ιωάννου τοΰ Θεο
λόγου ύπό τόν έπίσκοπον 'Ικαρίας. Μαρτυροΰνται άγνωστα είς ημάς Ιγγραφα
άφορώντα είς τό ζήτημα τοΰτο, μεταξύ τών οποίων καί χαρτοφνλακικόν
ση
μείωμα περί διαλύσεως τοΰ 'Ικαρίας. Τοΰτο σημαίνει, προφανώς, δτι μετά
τήν συμφωνίαν Θεοκτίστου καί Κωνσταντίνου, ό τότε χαρτοφύλαξ έπεκύρωσε
τήν γενομένην διάλυσιν (συμφωνίαν). Ό κατάλογος δέν παραδίδει έάν πρό
κειται περί τοΰ χαρτοφύλακος τής Μεγάλης 'Εκκλησίας ή τοΰ τής επισκοπής

1. MM, τόμ. Τ , σελ. 113-117.
2. MM, τόμ. Τ', σελ. 203 - 204, άρ. 79.
3. Αυτόθι σελ. 203 : ...δ προ χρόνων [=περί τά μέσα τοΰ ΙΒ' αιώνος] χρηματίσας τής 'Ικαρίας επίσκοπος Κω ν σ τ αν τ ϊν ο ς [...] ποιμαίνειν τους έν αύτοις [έν Πά
τμφ] προσκαθημένους [...] καί άλλα αττα έν τούτοις διενεργεϊν, όσα τοις άρχιερεϋσιν
έφεΐται, ήνάγκαζεν, ει καί τελείως άπεπέμφθη παρά τοΰ τόν πατριαρχικόν θρόνον τφ
τότε Ιθύνοντος [ = τοΰ Λουκά Χρυσοβέργη], δι' υπομνήματος και ενυπόγραφου αύτοΰ
γράμματος, ä καί τή ημών μετριότητι ενεφανίσθησαν...
4. Άπόδειξιν της αξίας τοΰ σιγιλλίου τούτου διά τους Πατμίους μοναχούς αποτε
λούν τά πολλά αντίγραφα αύτοΰ, τινά τών δποίων ανήκουν εις τον ΙΖ' αίωνα. Πρβλ. έκδοσιν τοΰ έγγραφου καί παρατηρήσεις τοΰ Ί . Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Ευαγγελικός Κήρυξ
8 (1863), σελ. 321-327.
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'Ικαρίας. Μάλλον όμως νοείται ό χαρτοφύλαξ τής Μεγάλης 'Εκκλησίας, διότι
ήδη άπό τοΰ ΙΑ' αιώνος ή παραχώρησις μονής κλπ. έγίνετο μόνον κατόπιν
εγκρίσεως τοΰ πατριάρχου ή τοΰ χαρτοφύλακος τής Μεγάλης 'Εκκλησίας '.
Έ ξ άλλου, ή τοποθέτησις τών εγγράφων τούτων μεταξύ τών άχρηστων
χαρτίων τοΰ αρχείου, προϋποθέτει τήν άπόλυσιν τοΰ σιγιλλίου Λουκά τοΰ
Χρυσοβέργη (τοΰ έτους 1158), τό όποιον ήκύρωσεν, ώς εϊδομεν, τάς συμ
φωνίας ταύτας. Τοιουτοτρόπως Ιχομεν νέον terminus post quem διά τήν
σύνταξιν τοΰ καταλόγου, τό έτος 1158. Ε π ί σ η ς ή λεπτομερής — έν αντι
διαστολή προς τάς υπολοίπους — εκθεσις τοΰ περιεχομένου τοΰ άποδέσμου
τούτου, επιτρέπει νά είκάσωμεν, δτι ό συντάκτης τοΰ καταλόγου έγνώριζεν
έκ τοΰ σύνεγγυς τήν ύπόθεσιν ταύτην — ήτο σύγχρονος ή ολίγον μεταγενέ
στερος τών γεγονότων. "Η εικασία αυτή έπιβεβαιοΰται καί άλλαχόθεν, ώς θα
ϊδωμεν κατωτέρω.
Τ ' — Χαρτία τής Κρήτης. Ό κατάλογος αναγράφει πολλά έγγραφα
αναφερόμενα είς τήν παροχήν σίτου εκ μέρους τής Κρήτης :
α') Χρυσόβουλλον περί παροχής 300 μοδίων σίτου (άρ. 4).
β') ύπόμνησις καί λύσις περί παροχής 200 μοδίων σίτου καί 24 τρικέ
φαλων πλέον τών ήδη παρεχομένων 500 μοδίων σίτου καί 24 τρικέφαλων
(άρ. 18).
γ ' ) έτερον περί τών είκοσιτεσσάρων νομισμάτων (άρ. 20).
δ') ετέρα ύπόμνησις καί λύσις περί τής Κρήτης (άρ. 22).
ε') ετέρα περί τής Κρήτης (άρ. 25).
ς·') δύο πιττάκια
τοϋ πρωτονοτάριου (άρ. 21), τά όποια άνεφέροντο
'ίσως είς τό αυτό ζήτημα, διότι αναγράφονται μεταξύ δύο εγγράφων τής
Κρήτης.
ζ') Άπόδεσμος Ιχων 5 χαρτίτζα περί Κρήτης (άρ. 37).
Σύνολον εγγράφων: 11 Ιγγραφα οπωσδήποτε* 'ίσως καί έτερα δύο (άρ.
21), ήτοι 11 ή 13 Ιγγραφα.
Περί τής παροχής σίτου είς τήν μονήν έκ μέρους τοΰ άκροστίχου τής
Κρήτης εϊναι γνωστά τά έξης έξ εγγράφων τοΰ έν Πάτμφ άρχειοφυλακείου 2 .
Ό 'Αλέξιος Κομνηνός (1081-1118) εϊχε παραχωρήσει διά χρυσοβούλ
λου λόγου, μή διασωθέντος, 300 μοδίους σίτου άπό τής νήσου Κρήτης είς τήν
μονήν 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου τή αιτήσει τών μοναχών 'Ιωσήφ τοΰ Ίασίτου
καί Θεοκτίστου, μετά τόν θάνατον τοΰ Χριστοδούλου, ήτοι μετά τό 1093.

1. Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή , Σύνταγμα Ιερών κανόνων, τόμ. Ε', σελ. 21 - 24.— G Γ li
me], Regestes, άρ. 833 (Νοέμβρ. 1207) καί άρ. 1055 (Φεβρ. 1164).
2. Περί τής παροχής σίτου ε'ις τήν έν Πάτμφ μονήν, βλ. "Ε ρ α ς Β ρ α ν ο ύ σ η ,
Πατμιακά Β', ένθ' άνωτ., σελ. 7 8 - 9 7 .

ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΠΑΤΜΩ ΜΟΝΗΣ 155
Μετά τόν θάνατον τοΰ διαδεχθέντος τόν Χριστόδουλον καθηγουμένου Ίασίτου, ό όποιος άπέθανεν ολίγον πρό τοΰ 1118 1 , άλλοι μοναχοί ελαβον άπό τόν
αυτόν αυτοκράτορα χρυσόβουλλον σ ι γ ί λ λ ι ο ν , μή σφζόμενον ωσαύτως,
διά τοΰ όποιου έχορηγοΰντο είς τήν μονήν τής Πάτμου έκ Κρήτης, έκτος τών
300 μοδίων σίτου, καί 24 νομίσματα 2 .
Έ π ί 'Ιωάννου τοΰ Κομνηνοΰ (1118-1143) παρέχεται εις τους μοναχούς
τής μονής 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου νέα προσθήκη σίτου. Τό σχετικόν χρυ
σόβουλλον σιγίλλιον τοΰ 'Ιωάννου, διά τοΰ οποίου έχορηγεΐτο, εκτός τών
300 μοδίων σίτου καί τών 24 νομισμάτων, προσθήκη έτερων 100 μοδίων
σίτου, σώζεται ακόμη έν Π ά τ μ φ 3 . Ε π ε ι δ ή δμως έν τή Διαθήκη τοΰ καθη
γουμένου Θεοκτίστου * παραδίδεται δτι ό βασιλεύς ούτος εϊχε παραχωρήσει
είς τήν μονήν 200 μοδίους σίτου, εϊναι προφανές δτι οί μοναχοί εϊχον ζητή
σει καί Ιλαβον άπό τόν αυτόν βασιλέα καί δεύτερον χρυσόβουλλον μέ νέαν
προσθήκην 100 καί πάλιν μοδίων σίτου (ήτοι σύνολον 300 + 1 0 0 + 1 0 0 = 500
μοδίους). Tè δεύτερον τοΰτο εγγραφον τοΰ 'Ιωάννου Κομνηνοΰ δέν περιήλθεν
είς ημάς.
Έ π ί Μανουήλ Κομνηνοΰ (1143-1180) χορηγείται είς τήν μονήν — άγνωστον πότε ακριβώς, μάλλον δμως, ώς συνήθως, ολίγον μετά τήν άνάρρησιν
τοΰ αύτοκράτορος, δηλ. τό 1144, ώς υποθέτω, — προσθήκη άλλων 200 μο
δίων σίτου καί άλλων κδ' νομισμάτων 5 , κατόπιν αιτήσεως καί πάλιν τοΰ
καθηγουμένου Θεοκτίστου, ήτοι ( 5 0 0 + 2 0 0 = ) 700 μόδιοι καί ( 2 4 + 2 4 = ) 48
νομίσματα. Τό Ιγγραφον τοΰτο δέν διεσώθη.
Διά τίνος μεταγενεστέρας προστάξεως 6 τοΰ έτους 1176, ώς άπεδείξαμεν άλλοτε 7 , ό αυτοκράτωρ Μανουήλ, κατόπιν αιτήσεως τοΰ καθηγουμέ
νου Λεοντίου, άκυρώνων τά προγενέστερα σχετικά μέ τήν παροχήν σίτου

1. Περί τοΰ καθηγουμένου τούτου Βλ. " Ε ρ α ς Β ρ α ν ο ύ σ η , Πατμιακά Γ'—
Ό καθηγούμενος τής μονής Πάτμου 'Ιωσήφ Ίασίτης καί ή αρχαιότερη αναγραφή χειρο
γράφων τής μονής, ΔΧΑΕ 4 (1964), σελ. 345 - 351.
2. Κατά ταϋτα ό 'Αλέξιος Κομνηνός εϊχεν απολύσει δύο διαφορετικά καί χρονι
κώς απέχοντα μεταξύ των χρυσόβουλλα — ένα χρυσόβουλλον λόγον καί εν χρυσόβουλλον
σιγίλλιον — περί παροχής σίτου είς τήν έν Πάτμφ μονήν. Ό D ö l g e r (Regesten,
άρ. 1170), μή αντιληφθείς Οτι πρόκειται περί δύο έγγραφων, αναγράφει έν μόνον χρυσό
βουλλον σιγίλλιον, δια τοΰ οποίου έχορηγήθησαν είς τήν μονήν ευθύς έξ αρχής καί ταυτο
χρόνως καί οί 300 μόδιοι σίτου καί τά 24 νομίσματα.
3. MM, τόμ. Τ', σελ. 99 - 101, άρ. 24.
4. MM, τόμ. Τ', σελ. 107.
5. Μνεία τούτου γίνεται πάλιν έν τή Διαθήκη τοϋ Θεοκτίστου (MM, τόμ. Τ', σελ.
107).—"Ο D ö l g e r (Regesten, άρ. 1339) τοποθετεί περί τδ έτος 1145 τήν άπόλυσιν
τοϋ χρυσοβούλλου τούτου.
6. MM, τόμ. Γ , σελ. 117 - 119, άρ. 30.
7. Βλ. Έ ρ α ς Β ρ α ν ο ύ σ η , Πατμιακά Β', Ινθ' άνωτ., σελ. 85 κέ.
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εις τήν μονήν έγγραφα, ώριζεν δπως δίδωνται είς τήν έν Π ά τ μ φ μονήν άπό
τοΰ άκροστίχου τής Κρήτης δύο λίτραι χρυσοΰ.
Πλείονα τοΰ ενός λανθάνοντα Ιγγραφα έκ τών αναφερομένων είς τήν
παροχήν σίτου άπό τοΰ άκροστίχου τής Κρήτης δύνανται νά ταυτισθούν προς
τά μνημονευόμενα ύπό τοΰ καταλόγου.
Πρώτον : ταυτίζεται ασφαλώς τό ύπ' αριθ. 4 Ιγγραφον τής ημετέρας
αναγραφής προς τό άπολεσθέν χρυσόβουλλον διά τοΰ οποίου ό αυτοκράτωρ
'Αλέξιος παρεχώρει είς τήν έν Πάτμφ μονήν 300 μοδίους σίτου.
Δεύτερον : ταυτίζεται ασφαλώς τό ύπ' άρ. 20 Ιγγραφον προς τό άπο
λεσθέν χρυσόβουλλον τοΰ 'Αλεξίου, δι' ού παρεχωροΰντο καί 24 νομίσματα
τή αιτήσει τών μαθητών τοΰ 'Ιωσήφ Ίασίτου : έτερον περί τών είκοσιτεσσάρων νομισμάτων.
Τρίτον : ταυτίζεται ασφαλώς τό ύπ' αριθ. 18 εγγραφον τοΰ καταλόγου
προς τό εγγραφον διά τοΰ οποίου ό αυτοκράτωρ Μανουήλ Κομνηνός έχορήγει
είς τήν μονήν περί τό 1143/4 1 προσθήκην άλλων 200 μοδίων σίτου καί άλλων
κδ' νομισμάτων. Μνημονευτέον δτι διά τόν χαρακτηρισμόν τοϋ έγγραφου τού
του ό συντάκτης παρέχει λεπτομέρειας τάς οποίας δέν δίδει δι' ουδέν έτερον
εγγραφον τοΰ καταλόγου του (ύπόμνησις καί λύσις δι' ής έτυπώθησαν τή
μονή έπέκεινα τών πεντακοσίων μοδίων καί έτερου σίτου μόδιοι διακόσιοι
καί έπέκεινα τών κδ' τρικέφαλων έτερα τρικέφαλα κδ') 2.
Τέλος, θά ήδυνάμεθα, νομίζω, νά ταυτίσωμεν τό λανθάνον χρυσόβουλλον
τοΰ 'Ιωάννου Κομνηνοΰ (τό δεύτερον χρυσόβουλλον τοΰ αύτοκράτορος τούτου,
διά τοΰ όποιου παρείχετο καί νέα προσθήκη 100 μοδίων, ήτοι σύνολον 3 0 0 +
1 0 0 + 1 0 0 = 500 μόδιοι) προς τά αορίστως μνημονευόμενα είς τόν κατάλογον ύπ' άρ. 22, 25, 37, ίσως καί 36. Φαίνεται δτι περί τής παροχής σίτου
έκ Κρήτης εϊχον άπολυθή πλείονα τών δσων έπιστεύομεν μέχρι σήμερον Ιγ
γραφα, τών οποίων τήν ΰπαρξιν δέν ήδυνάμεθα νά γνωρίζωμεν πρότερον.
1. Συνήθως οί μοναχοί έζήτουν καί έλάμβανον έπικύρωσιν ή έπαύξησιν τών ήδη
υπαρχόντων προνομίων άμα τή άναρρήσει τοϋ νέου αύτοκράτορος. Έ κ τής ήδη μνημονευ
θείσης διαθήκης τοΰ Θεοκτίστου (MM, τόμ. Τ', σελ. 107 ) συνάγεται δτι οί Πάτμιοι μοναχοί
προεκάλεσαν τήν άπόλυσιν τοΰ έγγραφου τούτου άμα τή άναρρήσει τοΰ νέου αύτοκράτορος.
'Ασφαλής πάντως terminus ante quem διά τήν άπόλυσιν αύτοΰ είναι ή χρονολογία τής
διαθήκης τοΰ Θεοκτίστου, τδ έτος 1157.
2. Τδ εγγραφον τοΰτο τοΰ Μανουήλ, άλλοτε μέν μνημονεύεται ώς χρυσόβουλλον
σιγίλλιον (Διαθήκη Θεοκτίστου, MM, σελ. 167) μέ τήν διευκρίνησιν χρυσοβούλλου λόγον
[τόπον] επέχον, άλλοτε πιθανώς ώς βασιλική πρόσταξις (MM, τόμ. Τ ' , σελ. 117, στ.
12). Είς τδν ήμέτερον κατάλογον αναφέρεται ώς λύσις. Τδ ζήτημα επιλύει πιθανόν
λύσις Μανουήλ τοΰ Κομνηνοΰ, τοΰ έτους 1145 (MM, τόμ. Τ ' , σελ. 105), ένθ' αναγράφεται
δτι ή λύσις αΰτη επέχει θέσιν χρυσοβούλλου γραφής. Κατ' άναλογίαν ίσως καί τδ περί
σίτου εγγραφον (ήτοι εγγραφον φέρον μόνον τδ μηνολόγιον διά χειρός τοϋ αύτοκράτορος)
τοΰ Μανουήλ ήτο λύσις ή πρόσταξις ή σιγίλλιον επέχον θέσιν χρυσοβούλλου λόγου.
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Χαρακτηριστικόν ίσως εϊναι τό δτι έκ τών πολλών εγγράφων τά όποια ανα
φέρονται συγκεκριμένως είς τήν παροχήν σίτου, δύο μόνον έγγραφα διεσώ
θησαν μέχρις ημών : τό πρώτον χρυσόβουλλον σιγίλλιον τοΰ 'Ιωάννου Κομνη
νοΰ καί ή πρόσταξις τοΰ Μανουήλ.
Έ κ τ ο ς τών άλλων δμως, τά Ιγγραφα ταΰτα βοηθοΰν είς την χρονολόλόγησιν τοΰ καταλόγου. Τό γεγονός δτι τό Ιγγραφον τοΰ Μανουήλ τοΰ Κο
μνηνοΰ τό εκδοθέν οπωσδήποτε πρό τοΰ 1157 (ίσως τό 1143/4) περιελήφθη
μεταξύ τών άχρηστων
εγγράφων τής μονής, προϋποθέτει τήν άπόλυσιν
έτερου σχετικοΰ έγγραφου, άχρηστεύσαντος τό προηγούμενον, ώς ήτο ή
πρόσταξις τοΰ αύτοκράτορος Μανουήλ τοΰ Ιτους 1176, διά τής οποίας έχορηγοΰντο είς τήν μονήν δύο λίτραι χρυσοΰ αντί τών μοδίων σίτου. 'Από τής
στιγμής εκείνης καί εφεξής, τά προγενέστερα έγγραφα περί παροχής 300 ή
500 ή 700 μοδίων σίτου, 24 ή 48 νομισμάτων, άπέβαινον περιττόν βάρος διά
τους μοναχούς τής Πάτμου. Συνεπώς ό κατάλογος συνετάχθη προφανώς μ ε τ ά
τό 1176. Τό Ιτος τοΰτο αποτελεί πιθανώτατα Ινα terminus post quem
διά τήν χρονολόγησιν τοΰ καταλόγου.
Ζ'—"Εγγραφα « ε ρ ί t&V π λ ω ΐ μ ω ν . Ή είς τό κείμενον τοΰ καταλό
γου Ινδειξις περί τών πλωΐμων (στ. 3 καί 11) δέν επιτρέπει νά καθορίσωμεν μετά βεβαιότητος έάν νοοΰνται ένταΰθα τα πλώϊμα ( = πλοία) ή οί
πλώϊμοι.
Είς κείμενα Βυζαντινών συγγραφέων γίνεται χρήσις τής λ. πλώϊμα
ύπό τήν Ιννοιαν τών πλοίων *. Ή χρήσις τής λ. πλώϊμα αντί τής λ. πλοία
είς Ι γ γ ρ α φ α εϊναι, κ α θ ' όσον γ ν ω ρ ί ζ ω , μάλλον ασυνήθης. "Εγγραφον τοϋ
'Αλεξίου Γ' τοΰ Μεγαλοκομνηνοΰ, αύτοκράτορος τής Τραπεζουντος, τοΰ έ'τους
1364, αναφέρει καραβοπλώϊμα 2 .
Εις τά έγγραφα τής Πάτμου τά πλοία μνημονεύονται ώς
πλατύδια3,
δ
8
σανδάλια*, κουτρούβια
ή απλώς ώς πλοία . Περί τών πλοίων τής έν Πά
τ μ φ μονής 7 είναι γνωστά τά έξης έξ έγγραφων τοΰ άρχειοφυλακείου:

1. Είς τά λεξικά τών Ducange καί Sophocles παρέχονται χωρία Βυζαντινών συγ
γραφέων χρησιμοποιούντων τάς λέξεις πλώϊμα καί πλώϊμοι.
2. Δ. Α. Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ, Le chrysobulle d'Alexis III Comnène, empereur de
Trébizonde, en faveur des Vénitiens, Παρίσιοι 1932, σελ. 36.
3. Πρβλ. λ.χ. MM, τόμ. Τ , σελ. 82 καί 226.
4. Πρβλ. λ.χ. MM, τόμ. Τ , σελ. 219 καί 238.
5. Πρβλ. λ.χ. MM, τόμ. <Τ, σελ. 82.
6. Πρβλ. λ.χ. MM, τόμ. Τ , σελ. 82, 84, 88 κ.ά.
7. Περί τών πλοίων τής έν Πάτμφ μονής βλ. G e r m a i n e R o u i l l a r d , Les
taxes maritimes et commerciales d'après les actes de Lavra et de Patmos, έν Mélanges Ch. Diehl, τόμ. A', Παρίσιοι 1930, σελ. 2 7 7 - 2 8 9 . — Ί . Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Περί
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Πρώτος ό 'Αλέξιος Κομνηνός είχε χορηγήσει διά χρυσοβούλλου, τό
όποιον σφζεται μέχρι σήμερον 1 , τό δικαίωμα νά κατέχουν οί έν Πάτμφ
μοναχοί ίδιόκτητον πλοϊον χο)ρήσεο^ς πεντακοσίων μοδίων, όλίγψ πλέον ή
έλασσον. Ό αυτοκράτωρ 'Ιωάννης δ Κομνηνός άπήλλασσε τό πλοϊον τοΰτο
πάσης φορολογίας διά χρυσοβούλλου σιγιλλίου, τό όποιον άνευρέθη ωσαύτως 2 .
'Ασφαλώς οί μεταγενέστεροι αυτοκράτορες (Μανουήλ Κομνηνός, 'Αλέξιος
Β' Κομνηνός καί 'Ανδρόνικος Α' Κομνηνός) έπεκύρωσαν καί έπηύξησαν τά
προνόμια ταΰτα. Διότι ε'ις χρυσόβουλλον λόγον τοΰ Ίσαακίου 'Αγγέλου,
τοΰ έ'τους 1186 3 , γράφεται δτι ή έν Πάτμφ μονή κατείχε τρία πλοιάρια
χωρήσεως 1500 μοδίων (δήθεν έκ δωρεάς τοΰ 'Αλεξίου Α' Κομνηνοΰ, δπερ
ανακριβές). Τά ύπ' άρ. 6 καί 24 Ιγγραφα τής ημετέρας αναγραφής ήσαν
ίσως χρυσόβουλλα απολυθέντα πρό τοΰ 1186, διά τών οποίων οί κατά και
ρούς αυτοκράτορες παρεΐχον είς τους Πατμίους τό δικαίωμα νά αυξήσουν τήν
χωρητικότητα τών πλοίων των είς 1000 καί έν συνεχεία είς d 500 μοδίους.
Έ ά ν τά έν τω καταλόγφ σημειούμενα άναφέρωνται είς τους πλωΐμους,
γνωρίζομεν τά εξής σχετικά έκ Πατμιακών εγγράφων:
Είς δέησιν τοΰ καθηγουμένου τής μονής Λεοντίου προς τόν βασιλέα
Μανουήλ, τοΰ έτους 1158, αναφέρεται δτι ό πράκτωρ τής Σάμου Πηγωνίτης
άπήτει άντικανονικώς δπως οί έν Πάτμφ μοναχοί δίδουν είς αυτόν πλωΐμους*.
Ώ ς εϊναι εύνόητον, ούτε είς τήν μίαν, ούτε είς τήν άλλην περίπτωσιν
δυνάμεθα νά άναγνωρίσωμεν καί νά ταυτίσωμεν τά έν τώ καταλόγφ αορί
στως σημειούμενα Ιγγραφα περί τών πλωΐμων.
Η ' — Έ τ ε ρ α χαρτία τοΰ καταλόγου- Τά υπολειπόμενα Ιγγραφα τοΰ
καταλόγου δέν είναι δυνατόν, λόγφ τοΰ αορίστου συνήθως χαρακτηρισμού των,
ή καί λόγφ τής αμφιβόλου αναγνώσεως τών σχετικών περικοπών, νά κατατα
χθούν καθ' ομάδας. Τινά τούτων αναφέρονται οπωσδήποτε είς τήν έν Πά
τ μ φ μονήν, λ.χ. τά ύπ' άρ. 3, 11, 26, ϊσως δέ καί τά ύπ' άρ. 4, 5. 16, 44,
45, 50. 51. Έ κ τούτων τά ύπ' άρ. 3 καί 26 δύνανται νά ταυτισθούν προς

καταμετρήσεως τών εμπορικών πλοίων παρά Βυζαντινοϊς, Πανδώρα 18 (1867/8), σελ.
223-231.—Μ. Γ ο ύ δ α , "Η καταμέτρησις τών εμπορικών πλοίων καί ή νηολόγησις
καί φορολογία αυτών κατά τους Βυζαντινούς χρόνους, Βυζαντίς 1 (1909), σελ. 45-47.—
Μ α ρ ί α ς Ν υ σ τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ , Ό έπί τοΰ κανικλείον καί ή εφορεία τής έν Πάτμφ
μονής, Σύμμεικτα ΚΒΕ, τόμ. Α', 'Αθήναι 1966, σελ. 78 κέ.
1. MM, τόμ. Τ', σελ. 51 - 53, άρ. 15.
2. MM, τόμ. Τ', σελ. 99 - 101, άρ. 24.
3. MM, τόμ. Τ', σελ. 119, άρ. 31.
4. MM, τόμ. 1", σελ. 111 : ...έξ δτον δέ εκείνος [ό Πηγωνίτης] τήν τής Σάμου
αρχήν ύπεζώσατο, τάς καθ' ημών τοϋ διαβόλου ύποβολάς είσδεξάμενος, ού μικρώς ημάς
διετάραξε, πλωίμους
επιζητών άφ' ημών, κλπ.
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απολεσθέντα χρυσόβουλλα αυτοκρατόρων, διά τών οποίων έπεκυροΰντο εκά
στοτε προγενέστερα προνόμια ή παρείχοντο νέαι φορολογικαί άπαλλαγαί*
π.χ. τό ύπ' άρ. 26 έτερον χαρτίον επικυρωτικό^ πάντων τών
δικαιωμάτων1.
Ή αναγραφή πατριαρχικής λύσεως περί κουρσαρίων (στ. 6) λόγφ φθο
ράς τών έν τω στίχφ τούτφ λέξεων παραμένει λίαν αόριστος. Ωσαύτως
άταύτιστον παραμένει τό ίσοκώδικον τών τραγιών (στ. 11-12).
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟ Υ.— Άνακεφαλαιώνοντες τά
ανωτέρω καταλήγομεν εις τά κάτωθι συμπεράσματα :
α') Παλαιογραφικώς ό κατάλογος ούτος ανήκει εις τό δεύτερον ήμισυ
του 1rs η τας αρχάς του 11 αιώνος.
β') Ό συντάκτης τοΰ καταλόγου γνωρίζει καλώς τά ζητήματα τοΰ
δευτέρου ήμίσεος τοΰ ΙΒ' αιώνος. Έ ν ώ καταγράφει, ώς εϊδομεν, εκατόν καί
πλέον Ιγγραφα τοΰ ΙΑ' αιώνος άνευ περαιτέρω ενδείξεων έπί τοΰ περιεχο
μένου αυτών (Ιγγραφα τών μονών τοΰ Λάτρους, τής Στροβίλου καί της Κώ
κλπ.), σημειώνει λεπτομερώς τό περιεχόμενον εγγράφου τοΰ Μανουήλ Κο
μνηνοΰ περί παροχής νέας προσθήκης σίτου (απολυθέντος πρό τοΰ 1157)
καί μνημονεύει εκτενώς τά της υπαγωγής τής έν Πάτμφ μονής ύπό τόν έπίσκοπον 'Ικαρίας. Τοΰτο άποτελεϊ σαφή έ'νδειξιν δτι τά θέματα ταΰτα εϊχον
κινήσει τό προσωπικόν ενδιαφέρον τοΰ συντάκτου. Βεβαίως τά δύο ταΰτα
γεγονότα ήσαν σημαντικά, βχι δμως καί τά μόνα αξιόλογα γεγονότα τοΰ ΙΑ'
καί Ι Β ' αιώνος.
γ ' ) Ό κατάλογος συνετάχθη ασφαλώς μ ε τ ά τό 1145, έφ' δσον μνη
μονεύεται έν αύτφ Ιγγραφον περί τών δεκαοκτώ παροίκων τής Λέρου, άπολυθέν κατά τόν Μάρτιον τοΰ έτους τούτου.
δ') Έγράφη προφανώς καί μ ε τ ά τό 1158, έφ' όσον παραδίδει τά τής
προσωρινής υπαγωγής τής μονής Πάτμου ύπό τόν έπίσκοπον 'Ικαρίας, ή
οποία έ'ληξεν, ώς εϊδομεν, τό 1158.
ε') Συνετάχθη ΐσως καί μ ε τ ά τό 1176, έφ'όσον διά τοΰ καταλόγου
τούτου ετίθετο έν αχρησία προγενέστερον Ιγγραφον τοΰ Μανουήλ περί παρο
χής σίτου έκ τής Κρήτης (άπολυθέν πρό τοΰ 1157) — γεγονός τό όποιον
προϋπέθετε τήν άπόλυσιν νέας σχετικής προστάξεως τοΰ Μανουήλ, ώς ή τοΰ
έτους 1176.
1. Ό δρος χαρτφα δικαιώματα ή απλώς δικαιώματα ύπδ τήν έννοιαν έγγραφων
τίτλων ιδιοκτησίας άπαντγ συχνάκις είς έγγραφα καί είς τυπικά' π.χ. είς τήν Διάταξιν
τοϋ Άτταλειάτου (MM, τόμ. Ε', σελ. 319) αναφέρεται: τα μέντοι
δικαιώματα
τών προσκεκνρωμένων ακινήτων τφ τε μοναστηρίφ καί τφ πτωχοτροφείφ μον άμα τφ
πρωτοτύπφ χρνσοβονλλίφ ίνα άπόκεινται είς άρμόρια [...] καί δτε γένηται χρεία δι
καιώματος,
ίνα [...] έξάγηται το τοιούτον χαρτίον... κλπ.—Πρβλ. καί κατωτέρω
σελ. 162, σημ. 3.
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ς-') Ό κατάλογος συνετάχθη πιθανώτατα καί π ρ ό τοΰ 1258, οπότε
ή μονή Πάτμου εγείρει αξιώσεις έπί κτημάτων τής Κώ* διότι εϊδομεν δτι διά
τοΰ καταλόγου τούτου έτίθεντο έν άχρησί^ πλείστα έγγραφα άφορώντα είς
τάς έν Κ φ κτήσεις τοΰ Χριστοδούλου.
ζ') Ε π ε ι δ ή ουδέν Ιγγραφον τοΰ Ι Γ ' αιώνος αναφέρεται έν τ φ καταλόγφ
(εκτός άν ύποθέσωμεν οτι περιείχετο είς τό άπολεσθέν άνω μέρος αύτοΰ)
είκάζομεν δτι ό κατάλογος έγράφη κατά τά τέλη τοΰ Ι Β ' ή τάς αρχάς τοΰ
I F αιώνος».
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΙΝ ΕΓΓΡΑΦΟΥ — Ή σύνταξις
τοιούτων καταλόγων δέν ήτο έργον τής πρωτοβουλίας τών μοναχών. Έ π ε βάλλετο ουχί απλώς έκ λόγων πρακτικής ανάγκης, άλλα καί έξ ειδικών δια
τάξεων. Είς τά Τυπικά τών μονών λαμβάνεται ιδιαιτέρα πρόνοια διά τήν διαφύλαξιν τών τίτλων ιδιοκτησίας καί τών πολυτίμων σκευών ή κωδίκων τής
μονής. Ή ήδη μνημονευθείσα Διάταξις τοΰ Άτταλειάτου παρέχει εκτενείς
οδηγίας περί τοΰ τρόπου καταγραφής, διαφυλάξεως καί συντηρήσεως τών χαρ
τίων τής μονής είς έσφραγισμένα ερμάρια 2 κλπ. Ή φροντίς αΰτη περιελάμβανεν, ώς παραδίδουν άλλα τυπικά, καί τήν σύνταξιν καταλόγων. Ούτω λ.χ.
είς τό Τυπικόν τής μονής Κεχαριτωμένης 3 ορίζεται: ...καί
σκευοφυλάκισσαν
είναι βούλομαι έν τή μονή, ήτις οφείλει φυλλάττειν τά ιερά σκεύη καί έπιπλα
καί παντοίας επιμελείας άξιοΰν αυτά, παραδιδόμενα ταύτη δι'
έγγραφου
καί αξιόπιστου τής παραδόσεως πρακτικού[·••] ή αυτή ού σκευοφυλάκισσα μόνον έσται, άλλα καί χαρτοφυλάκισσα,
μετά απογραφής
τά
χαρτφα πάντα δικαιώματα τής μονής παραλαμβάνουσα
καί
παραφυλάττουσα
ταΰτα καί παντοίας επιμελείας άξιοϋσα καί μήτε σητόβρωτα συγχωρούσα
γί-

1. Είς τδ μακρόν διάστημα τδ μεταξύ τών ετών 1176 καί 1258 πιθανώτερος χρόνος
διά τήν σύνταξιν τοΰ καταλόγου είναι, κατά τήν γνώμην μου, τά έτη της ήγουμενίας τοΰ
'Αρσενίου, δ όποιος διετέλεσε καθηγοόμενος τής μονής 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου κατά τά
τέλη τοΰ ΙΒ' καί τάς αρχάς τοΰ Ι Γ ' αίώνος. 'Επί τοϋ καθηγουμένου τούτου, καί μάλιστα
περί τδ έτος 1200, έγένετο καθολική ταξινόμησις καί απογραφή τών χειρογράφων καί
σκευών τής μονής. Τεκμήριον τής εργασίας ταύτης αποτελεί σωζόμενος έπί είλητοΰ εκτε
νής κατάλογος τών σκευών καί χειρογράφων τής μονής, συνταχθείς τδ 1200 καί εκδοθείς
ύπδ τοΰ G h . D i e h. 1, Le trésor et la bibliothèque de Patmos au commencement du
XIIe s., BZ 1 (1892), σελ. 488 - 525. Δέν αποκλείεται λοιπόν, κατά τήν αυτήν έποχήν
ακριβώς, νά έγένετο δ διαχωρισμός τοΰ έν χρήσει αρχείου άπδ τά υπόλοιπα έγγραφα καί ή
ώς έκ τούτου σύνταξις τοϋ ημετέρου καταλόγου. Έ ν τοιαύτη περιπτώσει ϊσως εϊχε συνταχθή καί κατάλογος τών λοιπών, έν χρήσει, έγγραφων της μονής, κατά τάς οδηγίας τών
τυπικών, περί ών βλ. κατωτέρω. Τοιοΰτος δμως κατάλογος μέχρι σήμερον δεν έχει άνευρεθή.
2. MM, τόμ. Ε', σελ. 319. —Πρβλ. καί κατωτέρω, σελ. 162, σημ. 3.
3. MM, τόμ. Ε', σελ. 349.
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νεσθαι... Τά αυτά περίπου επαναλαμβάνουν τό Τυπικόν τής μονής τών 'Ηλίου
Βωμών ' καί τό τής μονής Μαχαιρά 2 . Ωσαύτως ό Οσιος Χριστόδουλος έν τή
Ύποτυπώσει
τοι καί τά

του σημειώνει :
χαρτφα

τής μονής

κλησίας εστίν οφείλει μετά
φυλάττειν
Τάς

3

...αυτός δέ ό έκκλησιάρχης
δικαιώματα

απογραφής

καί τά βιβλία

καί ει τι άλλο

παραλαμβάνειν

καί σύν

μέν-

τής

εκ

επιμέλεια

.

διατάξεις ταύτας τοΰ οσίου πατρός άκολουθοΰντες οί έν

μοναχοί προέβαινον είς

τήν

Πάτμφ

σύνταξιν τοιούτων καταλόγων. Τρεϊς παλαιοί

κατάλογοι χειρογράφων έπί είλητοΰ έφθασαν μέχρις ημών έκ τής μονής 'Ιωάν
νου τοΰ Θεολόγου. Ό πρώτος, γενόμενος έπί καθηγουμένου 'Αρσενίου τό

1200,

Ιχει έκδοθή, ώς εϊπομεν, ύπό τοΰ Diehl. Ό δεύτερος, συνταχθείς τό 1262 ή
τό 1277 4 , καί ό τρίτος, συνταχθείς τό 1307 5 , παραμένουν ανέκδοτοι. Ό δεύ
τερος κατάλογος (τοΰ 1262 ή 1277)

παρέχει χαρακτηριστικάς λεπτομέρειας

περί τοΰ τρόπου καθ' δν έγίνοντο αί άπογραφαί

αύτοΰ τοΰ είδους: αύται συνε-

τάσσοντο παρά τοΰ καθηγουμένου καί παρεδίδοντο είς τόν έκκλησιάρχην πα
ρουσία καί άλλων μαρτύρων 6 .
Μετά τήν άπαρίθμησιν τών

ιερών σκευών καί κωδίκων τής μονής, ό

κατάλογος ούτος αναγράφει τήν φράσιν : ...χρυσόβουλλα
ζοντα τάς βούλλας εϋρομεν ιη'.

παλαιά καί νέα

σώ

Ώ ς εϊναι προφανές, ο συντάκτης τής άπογρα-

1. D m i t r i e v s k i j , Τυπικά, τόμ. Α', σελ. 727 - 728.
2. MM, τόμ. Ε', σελ. 416. — Τοΰτο καθορίζει δτι τά πολύτιμα σκεύη, βιβλία κλπ.
τής μονής κατ' είδος έν ίδιάζοντι
εγγράφω
προαγραφήσονται' καί άλλαχοΰ ση
μειώνει δτι ό κατάλογος βιβλίων, σκευών έπεκυρώθη διά τής υπογραφής αύτοΰ τούτου
τοΰ καθηγουμένου καί κτήτορος Νείλου.
3. MM, τόμ. Τ ' , σελ. 74. — Ό αότδς Χριστόδουλος, έν τώ Κωδικέλλφ του, ανα
φέρει Οτι είχε προβή είς τήν σύνταξιν απογραφής τών βιβλίων τά όποϊα κατείχε : ... ή
[ = άπογραφή] και υπεγράφη οίκειοχείρως παρ' έμοϋ (MM, τόμ. Τ', σελ. 83).
4. Ό κατάλογος οδτος κατηρτίσθη, ώς σημειοΰται έν αύτω, έπί καθηγουμένου Γερ
μανού, τήν ε' έπινέμησιν. 'Επειδή είς τήν ήγουμενείαν τοΰ γνωστοΰ καθηγουμένου Γερμανού
(περίπου 1258 - 1280) δύο μόνον έτη συμπίπτουν προς ε' ίνδικτιώνα, δ κατάλογος συνε
τάχθη τδ 1262 ή τδ 1277. Θεωρώ πιθανώτερον τδ 1262, διότι τοΰ έτους τούτου εϊχον
προηγηθή δύο σοβαρώταται πειρατικαί έπιδρομαί κατά τής Πάτμου (Πρβλ. Β ρ α 
ν ο ύ σ η , 'Αγιολογικά κείμενα όσιου Χριστοδούλου, μέρος Β', σελ. 176).— Οί δύο ούτοι
κατάλογοι εγράφησαν έπί τοϋ νώτου είλητοΰ τίνος (πρβλ. MM, σελ. 3 - 4 ) .
5. Ό κατάλογος οδτος συνετάχθη τω τδ ,ςωις' [6816 = 1307] καί ουχί τδ ,ςωΥ
[6890 = 1382], ώς κακώς άνέγνωσεν ό Σ α κ κ ε λ ί ω ν (MM, σελ. 4).
6. ...κόνδιξ έν επιτομή τών ιερών εικόνων καί βιβλίων... γραφείς κατά τον Ίού
λιον μήνα τής πέμπτης έπινεμήσεως παρά τοϋ καθηγουμένου τής αυτής μονής ευτελούς
μονάχου Γ ε ρ μ αν οΰ καί παραδοθείς τώ έκκλησιάρχη μοναχώ κυρώ Βησαρίωνι παρου
σία καί εκκλησιαστικών καί Ιερέων. Τδ χωρίον τοϋτο δημοσιεύει καί ό Φ λ ω ρ ί δ η ς
(Πανδώρα 19, 1868/9, σελ. 374).— Πρβλ. καί MM, τόμ. Τ', σελ. 3) μετά τίνων σφαλμά
των αναγνώσεως* π.χ. αντί Βησαρίωνι άναγινώσκει : Καισάρω !
11
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φής ταύτης, άπαριθμών τά τιμαλφή καί πολύτιμα αντικείμενα τής μονής, ανα
φέρει μόνον δσα χρυσόβουλλα διετήρουν τάς χρυσάς αυτών σφραγίδας καί
ουχί πάντα τά χαρτφα δικαιώματα τής μονής, περί τών οποίων συνετάσσοντο
ασφαλώς ιδιαίτεροι κατάλογοι.
Έ ξ άλλων καταλόγων βιβλίων, σκευών, κλπ. γνωστός είναι λ.χ. ό τής
Μεγάλης Εκκλησίας τοΰ 1391, σφζόμενος έν κώδικι 1 καί πολλοί μεταβυ
ζαντινοί.
'Αλλά, πλην τής καταγραφής τών υπαρχόντων έν εκάστη μονή σκευών
καί πολυτίμων ειδών, συγκεκριμέναι διατάξεις ώριζον καί τήν άπογραφήν
τών τυχόν αφαιρεθέντων, έξ ανάγκης πωληθέντων ή δι' άλλον λόγον άπομακρυνθέντων έκ τοΰ σκευοφυλακείου ή τής βιβλιοθήκης τής μονής. Τήν
σύνταξιν τοιούτου πρακτικού αφαιρεθέντων ειδών, έν φ αναγράφεται καί ή
αίτια δι' ήν άφηρέθησαν ταΰτα, ορίζει τό Τυπικόν της μονής Εύεργέτιδος a .
Άνάλογον π ρ α κ τ ι κ ό ν καταγραφής εγγράφων αφαιρεθέντων έκ τοΰ έν
χρήσει αρχείου τής μονής, έν ώ αναγράφεται ή αίτια δι' ήν διεχωρίσθησαν ταΰτα
(ταϋτα πάντα ένεμβλήθησαν είς τά σακκούλια ώς άχρηστα),
αποτελεί ό
ημέτερος κατάλογος. Τό άκέφαλον τεμάχιον, δι' ού παραδίδεται ό έν λόγφ κατά
λογος, δέν γνωρίζομεν άν έν έπικεφαλίδι ή έν αρχή τοΰ κειμένου περιελάμβανεν ενδείξεις περί τοΰ πότε καί πώς συνετάχθη ούτος. Τά διακρινόμενα δμως
είς τό έσχατόκολλον ϊχνη οπών άπηωρημένης σφραγϊδος μαρτυροΰν δτι δέν
πρόκειται περί προχείρου σημειώματος προς χρήσιν απλώς τοΰ άρχειοφύλακος.
Είς τήν άναταραχήν τών χρόνων τής Φραγκοκρατίας καί τών συχνών
πειρατικών επιδρομών οφείλεται ϊσως καί ή σχεδόν ομαδική έξαφάνισις τών
ύπερδιακοσίων εγγράφων τοΰ ημετέρου καταλόγου 3 .
EPA Λ. ΒΡΑΝΟΤΣΗ
1. MM, τόμ. Β', σελ. 566 - 570.
2. D m i t r i e v s k i j , Τυπικά, τόμ. Α', σελ. 640 : ...τοΰ βρεβίον έπί μέσον κει
μένου, καί παρά τοϋ ηγουμένου σημειουμένου τών αφαιρουμένων έκαστου- ού μήν άλλα
καί πρακτικόν
τής τών αφαιρεθέντων χάριν προτρέπομεν γίνεσθαι δηλώσεως, ύπογεγραμμένον παρά τούτων πάντων τών σννιόντων, καί άριδήλως παριατών τά τε αφαιρε
θέντα εϊδη, καί τήν αίτ ία ν, δι ήν άφηρέθησαν,
όπερ και άποθετέον έν τφ
σκενοφνλακίφ εις δήλωσιν τοις μετέπειτα... Τοιούτον πρακτικόν, τοΰ έτους 1442, βλ. έν
ΔΙΕΕ 4 (1892), σελ. 279-281.
3. Είς εγγραφον τοΰ αρχείου τής έν Πάτμφ μονής αναγράφεται π.χ. δτι επι
δρομή πειρατική κατά της Κώ τήν τών Σφοντών μονήν έξ ευπόρου πάντη απορον
άπειργάσατο καί έξ άγαν περιφανούς παντάπασιν ακοσμον καί κατηναλωμένην σχεδόν
απάντων τών προσόντων ταύτη ιερών κειμηλίων [...] καί αυτών τών έπί τοις άκινήτοις
αυτής κτήμασι χαρτφων
δικαιωμάτων προσαφηρέθησαν γαρ καί ταΰτα τοις άλλοις
καί απώλεια παντελεί παρεδόθησαν (MM, τόμ. Τ', σελ. 222). — Είς ανάλογους περιστά
σεις οί μοναχοί της Πάτμου έσπευδον ασφαλώς νά περισώσουν δσα έγγραφα έθεώρουν
πολυτιμότερα καί ουχί δσα εϊχον έμβληθή είς σακκούλια ώς άχρηστα.

ΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΤΟΥ ΠΑΤΜΙΑΚΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΑΡΙΟΥ
ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΠΗΓΑ
Ό Πατμιακος κώδιξ 396 καί ό Θεόφιλος Λιβύης
Ή έξέτασις τής χειρογράφου παραδόσεως τών επιστολών τοΰ Μελετίου
Πηγά καί κατ' άκολουθίαν ή έντυπος αυτών Ικδοσις προσέκρουσεν είς προ
βλήματα γραφέως καί χρόνου γραφής κωδικός φυλασσομένου έν τή Βιβλιο
θήκη τής Ί . Μ. 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου έν Πάτμφ. Ό κώδιξ ούτος φέρει τόν
αριθμόν 396. Έ κ τής επιλύσεως τών προβλημάτων τούτων εξαρτάται 6χι
μόνον ή χρονική τοποθέτησις τοΰ κωδικός, άλλα καί ή σημασία αύτοΰ διά
τήν έν γένει παράδοσιν τών επιστολών.
Έ ν τω μετά χείρας άρθρφ, μετά σύντομον Ικθεσιν τών μέχρι τοΰδε
γραφέντο>ν σχετικώς προς τόν Πατμιακόν κώδικα 396, εκτίθενται απόψεις
καί συμπεράσματα αναφερόμενα είς τό περιεχόμενον τοΰ κωδικός, τους γρα
φείς καί τόν χρόνον συγγραφής ώς καί τά έπί μέρους καί έν συνόλφ πρό
τυπα τούτου. Κατά ταΰτα ό κώδιξ θεωρείται ού μόνον καθ' εαυτόν, άλλα καί
εντάσσεται έν τή καθόλου χειρογράφω παραδόσει τών επιστολών τοΰ Μελε
τίου Πηγά.
Τω 1863 ό Γ. Σ(οφοκλής) έδημοσίευσε τεσσάρας έπιστολάς τοΰ Μελε
τίου Πηγά έκ κωδικός τής έν Χάλκη Θεολογικής Σχολής. Προλογίζων τήν
Ικδοσιν καί αναφερόμενος είς τόν κώδικα, έξ ού εξέδιδε, έσημείωσεν δτι ούτος
άντεγράφη τ φ 1840 έξ έτερου χειρογράφου γραφέντος «τώ 1801 ύπό Θεο
φίλου Λιβύης τοΰ Πατμιου, ώς γίνεται δήλον έκ τής έν τέλει τοΰ Χαλκηνοΰ
κωδικός άπαντωμένης σημειώσεως' γίνωσκε, άναγνώστα, δτι τόν περί 'Εκκλη
σίας Στρωματέα λόγον, δν ό μακαρίτης και άγιώτατος Μελέτιος άνωθι λέγει,
τόν έδιάβασα καί εγώ ό ταπεινός Λιβύης Θεόφιλος, δν εύρον έρριμμένον εις
ένα τόπον. Θαυμάσιος τω δντι καί πάσης θείας σοφίας άνάπλεως·
μωα'
άπριλ. η', έν ΑΙγύπτφ. Καί έξ εκείνου τοΰ βιβλίου αντέγραψα ένθάδε τάς δύο
ταύτας έπιστολάς, ίνα μή έωλοι γένοιντο κτλ. ό ταπεινός Λιβύης Θεόφιλος» *.

1. Γ. Σ ( ο φ ο κ λ ή ς ) , Βιβλιογραφία,

ΕΦΣΚ 1 (1863), σελ. 47.
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Τό έπόμενον Ιτος ό 'Ιωάννης Σακκελίων επιλαμβάνεται τοΰ θέματος
καί καθορίζει δτι ό έν λόγφ Πατμιακός κώδιξ είναι ό ύπ' αριθμόν 396.
'Ακολούθως σημειοΐ δτι ό κώδιξ ούτος δέν έγράφη ύπό τοΰ Θεοφίλου Λιβύης
έξ ολοκλήρου, άλλ' δτι είναι όμόχρονος τ φ σοφωτάτω Πήγα. Τόν γραφέα
τοΰ κωδικός άνεύρισκεν εις τόν γράψαντα Ιγγραφον τοΰ Μελετίου Πηγά,
τοΰ έτους 1597, τά όποιον έσφζετο έν τή Ί . Μ. 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου έν
Πάτμφ. Προσέτι άνέφερεν ό αυτός Σακκελίων δτι ό Πατμιακός κώδιξ παρα
δίδει 316 έπιστολάς τοΰ Πηγά, αί όποΐαι απαρτίζουν τόν α' τόμον τών επι
στολών αύτοΰ, είναι δέ άγνωστον έάν σώζηται καί έτερος τόμος επιστολών
τοΰ Πηγά. Είς τήν χείρα τοΰ Θεοφίλου Λιβύης οφείλονται μόνον αί δύο τελευταϊαι έπιστολαί τοΰ κωδικός, επίσης τοΰ Πηγά. Προσέθετεν δτι τό άπόγραφον τής Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης έγράφη ύπό τοΰ ιερομόναχου 'Ιερο
θέου Φλωρίδου κατ' αϊτησιν τοΰ ίεροκήρυκος Σμύρνης Βενεδίκτου'.
Έ ν φ κατ' αυτόν τόν τρόπον τά περί τόν Πατμιακόν κώδικα έτίθεντο
ελλιπώς μέν, άλλα σαφώς, παρήλθεν εκατονταετία δλη κατά τήν οποίαν πολλή
έγένετο συζήτησις καί πολλά ελέχθησαν περί τόν γραφέα τοΰ κωδικός καί
τήν έποχήν, κατά τήν οποίαν ό κώδιξ έγράφη. Παραλλήλως άνεζητεϊτο είς
τόν Πατμιακόν κώδικα 396 ή κατά καιρούς είς διάφορα απόγραφα τούτου,
ό αυτόγραφος κώδιξ τοΰ Θεοφίλου Λιβύης τοΰ Πατμίου.
"Ο 'Ιωάννης Σακκελίων επανήλθε δις έπί τοΰ θέματος καί έτόνισεν δτι
ό Πατμιακός κώδιξ 396 έγράφη ύπό τοΰ πατριαρχικού ύπογραφέως τοΰ
Πηγά, ό όποιος έγραψε καί τό έν Πάτμφ σφζόμενον Ιγγραφον τοΰ έτους
1597 3 . Τής χειρός τοΰ γραφέως τούτου έξήρει τάς δύο τελευταίας έν τω
κώδικι έπιστολάς, τάς οποίας άπέδιδεν εις τόν Θεόφιλον Λιβύης. Ό Ά θ .
Παπαδόπουλος - Κεραμεύς ύπεστήριξεν οτι ό Πατμιακός 396 άπέρρευσεν έκ
τοΰ Ίεροσολυμιτικοΰ (Παναγίου Τάφου) κωδικός ύπ' αριθ. 524. Ό κώδιξ
ούτος έγράφη ύπό Μαξίμου άρχιδιακόνου τοΰ Μελετίου Π η γ ά 3 . Ό W.
Regel έπαναλαμβάνων τά τοΰ Σακκελίωνος καί τοΰ Ά θ . Παπαδοπούλου Κεραμέως υπεστήριξε προσέτι ότι ό Πατμιακός κώδιξ έγράφη ύπό γραφέως
τοΰ Πατριαρχείου 'Αλεξανδρείας, προσδιορίζων κατ' αυτόν τόν τρόπον καί
τόν τόπον συγγραφής τοΰ κωδικός 4 . Ό Χρυσόστομος Παπαδόπουλος Ιγρα-

1. "Ι ω. Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Περί τών χειρογράφων επιστολών τοΰ άοιδίμου Με
Πηγά πατριάρχου 'Αλεξανδρείας, Πανδώρα 14 (1864), σελ. 609-610.
2. Ί ω. Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Μελετίου πατριάρχου 'Αλεξανδρείας τοΰ Πηγά έπι
στολαί προς τον ΟΊκουμενικον Πατριάρχην Ίερεμίαν τον Β', ΔΙΕΕ 1 (1883), σελ. 31 77. 'Επίσης Ί ω. Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Πατμιακή Βιβλιοθήκη, σελ. 178 - 179.
3. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω ς , Ίεροσ. Βιβλ., τόμ. Α', 1891, σελ.
466 - 468. 'Επίσης, τόμ. Ε', 1915, σελ. 500 - 518.
4. W. R e g e l , Analecta Byzantino - Russica, Πετρούπολις 1891, σελ. CXV.

λιού
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ψεν αορίστως δτι ό Θεόφιλος Λιβύης κατά τήν έν Πάτμφ παραμονήν του
ήσχολήθη περί τήν άντιγραφήν κωδίκων. Μεταξύ τών κωδίκων τούτων ανέ
φερε καί έπιστολάριον τοΰ Πηγά καί παρετήρει δτι διά τής αντιγραφής αυτής
διέσωσε τάς έπιστολάς τοΰ ανδρός ί. Ή σημείωσις αύτη τοΰ Χρυστοστόμου
Παπαδοπούλου επέτεινε κατά τά τελευταία έτη τήν σύγχυσιν περί τόν γραφέα
τοΰ Πατμιακοΰ κωδικός καί τό αύτόγραφον τοΰ Θεοφίλου Λιβύης. Ό Ch.
A s t r a e παρασκευάζων τήν περιγραφήν κωδίκων τοΰ Supplément Grec τής
Bibliothèque Nationale τών Παρισίων ήσχολήθη μέ τό θέμα. Μεταξύ τών
κωδίκων τοΰ Supplément Grec περιλαμβάνεται καί ό 1040, ό όποιος παρα
δίδει έπιστολάς τοΰ Μελετίου Πηγά. Ό Ch. Astrae υπεστήριξε τάς απόψεις
τοΰ Σακκελίωνος. Είς αύτάς προσέθεσεν οτι ό Πατμιακός κώδιξ έκομίσθη
είς Πάτμον κατά τό 1818, δτε καί ό Θεόφιλος (πατριάρχης 'Αλεξανδρείας
πλέον) ήλθεν είς αυτήν. Τόν γραφέα τοΰ κωδικός έταύτισε προς τόν γραφέα
τοΰ έν Πάτμφ σφζομένου εγγράφου τοΰ Μελετίου Πηγά (τοΰ έτους 1597),
άλλα έτοποθέτησε τήν γραφήν τοΰ κωδικός έν 'Αλεξάνδρεια. Υπεστήριξε
προσέτι δτι ό Ίεροσολυμιτικός 524 έγράφη συγχρόνως προς τόν Πατμιακόν,
άλλ' ό πρώτος συνεπληρώθη μέχρι τών τελευταίων τής ζωής τοΰ Πηγά επι
στολών, ένώ ό δεύτερος παρέμεινε ελλιπής. Έκκινών έκ τής έν τ φ κώδικι
Suppl. Gr. 1040 παραδόσεως ύπέθεσεν δτι καί έν τω προτύπφ τούτου Πατμιακώ 396 πρέπει νά παραδίδηται ή προς Εύδοξίαν τήν βασίλισσαν επιστολή
τοΰ Χρυστοστόμου 2 . Ό Νικόλαος Τωμαδάκης εκδίδων έπιστολάς τοΰ Πηγά
ήσχολήθη εύρύτερον μέ τό θέμα τής χειρογράφου παραδόσεως τών έργων
τούτου. Είδικώτερον περί τοΰ Πατμιακοΰ κωδικός υπεστήριξε τάς απόψεις
τοΰ Σακκελίωνος καί προσέθεσεν δτι τό πολλάκις άναφερθέν εγγραφον τοΰ
Μελετίου Πηγά τοΰ έ'τους 1597 φέρει ήμερομηνίαν 19 'Ιανουαρίου. Διά τάς
σχέσεις τών κωδίκων Ίεροσολυμιτικοΰ καί Πατμιακοΰ υπέδειξε τήν άντιπαραβολήν τούτων διά νά διαπιστωθούν αί προς αλλήλους τοιαΰται 3 . Ό
Gh. Astrae έπανήλθεν έπί τοΰ θέματος, διότι ό Ν. Τωμαδάκης ήμφεσβήτησε
τήν άποψίν του περί τοΰ κωδικός Suppl. Gr, 1040, καί αναφερόμενος είς τόν
Πατμιακόν κώδικα επανέλαβε τήν ύπόθεσιν δτι έν τώ κώδικι τούτφ πρέπει
νά ύπάρχη ή προς Εύδοξίαν επιστολή τοΰ Χρυσοστόμου* διότι έν τώ μεταξύ

1. Χ ρ. Ά. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ , 'Ιστορία τής 'Εκκλησίας 'Αλεξανδρείας, 'Αλε
ξάνδρεια 1935, σελ. 802.
2. Gh. Λ s t Γ U C, Théophile d'Alexandrie et les manuscrits de la correspondance de Mélélius Pigas, Scriptorium 1 (1946-1947), σελ. 162-164.
3. Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η , 'Ανέκδοτοι έπιστολαί Μελετίου τοϋ Πηγά προς τήν
Ίεράν Μονήν τοϋ ΓΟερνέττου, Κρητικά Χρονικά 5 (1951), σελ. 263-274, 327-330
(βλ. επίσης Τοϋ α ύ τ ο ϋ , Μεταβυζαντινά Φιλολογικά, 'Αθήναι 1965, σελ. 71-84).
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είχε διαπιστωθή ή παράδοσις τής επιστολής αυτής καί έν έτέρφ α π ο γ ρ ά φ ω
τοΰ Π α τ μ ι α κ ο ΰ κωδικός, τ ω Άλεξανδρηνώ 2 9 6 '.
Ο ύ τ ω ς έχουν έν συντόμφ τ ά κ α τ ά τόν Πατμιακόν κώδικα 396. 'Αλλά
κ α τ ά τήν διαδρομήν τής εκατονταετίας ήλθον είς φώς καί άλλοι κώδικες, τοΰ
Ι Θ ' αιώνος, οί όποιοι Ιφερον τήν προαναφερθεισαν σημείωσιν* γίνωσκε,
έν τέλει δέ τήν δ ή λ ω σ ι ν

γνώστα.,.,
χάρτη

παλαίω

άντέγραψον

ενταύθα

Καί

ταύτην

ούσαν

τήν έπιστολήν

ώραίαν.

ό Λιβύης

άνα-

εύρων εν τινι
Θεόφιλος.

Οί

κώδικες οί όποιοι ενεφανίσθησαν έν συνεχεία, παραδίδοντες έπιστολάς Μελε
τίου Π η γ ά καί φέροντες τήν σημείωσιν έκεινην, τήν οποίαν καί ό Π α τ μ ι α κός φέρει, είναι ό S u p p l é m e n t Gr. 1 0 4 0 2 , ό Θεολογικής Σ χ ο λ ή ς τής Χάλ
κης 120

3

καί ο 'Αλεξανδρείας 296 *.

Ο ύ τ ω ς έγεννάτο πρόβλημα διά τόν π ρ ά γ μ α τ ι ύπό τοΰ Θεοφίλου Λιβύης
γραφέντα κώδικα 5 . Έ ν δλη δέ αύτη

τ ή συζητήσει

τό πρόβλημα

προσέ-

κρουεν έπί τοΰ Π α τ μ ι α κ ο ΰ κωδικός 396. Τόν κώδικα τούτον εϊχον ϊδει ό

1. Gh. A s t r u c , À propos d'un manuscrit contenant un choix de lettres de
Mélétius Pigas, Tome commémoratif du millénaire de la bibliothèque patriarcale
d'Alexandrie, 'Αλεξάνδρεια 1953, σελ. 156 - 165.
2. Περί τοϋ κωδικός βλ. Gh. A s t r u c - M a r i e-L o u i s e
Goncasty,
Catalogue des manuscrits grecs. Troisième partie. Le Supplément Grec, τόμ. Γ', Πα
ρίσιοι 1960, σελ. 143 - 146, δπου αναγράφονται περιληπτικώς τά κατά τήν ίστορίαν τοϋ
κωδικός καί παρατίθεται βιβλιογραφία.
3. Τόν κώδικα τοϋτον έχρησιμοποίησαν διάφοροι κατά καιρούς έκδόται επιστολών
τοΰ Μελετίου Πήγα, άλλ' ουδείς περιέγραψεν αυτόν λεπτομερώς. Τάς πληροφορίας περί
αύτοϋ άρυόμεθα έκ τών δύο προμνησθέντων άρθρων (πρβλ. σελ. 163, σημ. 1 καί σελ.
164, σημ. 1). "Ο Ά γ α θ ά γ γ ε λ ο ς Ν ι ν ο λ ά κ η ς , Μελέτιος ό Πηγάς δ Κρής,
Πατριάρχης 'AL·ξavδρείaς και επιτηρητής τοΰ Οικουμενικού Θρόνου 1545 - 1602, Χανιά
1903, σελ. 11, ίσχυρίσθη οτι είναι άντίγραφον τοϋ Supplément Grec 1040. Προς τόν
ίσχυρισμόν αυτόν άντετάχθη ό Ch. Astiuc (ένθ' άνωτ., σελ. 160) παρατηρήσας δτι ό
κώδιξ Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης 120 παραδίδει 319 έπιστολάς, ένώ ό κώδιξ
Supplément Gr. 1040 μόνον 211.
4. Θ. Μ ο σ χ ο ν α, Πατριαρχεΐον 'Αλεξανδρείας, Κατάλογοι τής πατριαρχι
κής Βιβλιοθήκης. Τόμος Α', Χειρόγραφα, 'Αλεξάνδρεια 1945, σελ. 265 - 268. Τον κώ
δικα τοϋτον θεωρεί ό Ch. Astruc ώς πρότυπον τοΰ Supplément Gr. 1040 δμεσον, καί
δχι τόν Πατμιακόν 396 (ένθ' άνωτ., σελ. 163). Έταυτίσθη ύπό Ν. Β. Τωμαδάκη (Ινθ*
άνωτ., σελ. 328) προς τό ύπό τοΰ Ί ω . Σακκελίωνος άναφερόμενον άπόγραφον τοΰ
Πατμιακοΰ 396 γενόμενον τφ 1834 ύπό Μιχαήλ Φαρμακάκη. (Πρβλ. σελ. 164, σημ. 2,
μνημονευόμενον Αρθρον έν ΔΙΒΕ, σελ. 31).
5. Πίνακα απογράφων τοϋ Πατμιακοΰ 396 συνέταξεν ό "Α θ. Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς - Κ ε ρ α μ ε ύ ς , Ίεροσ. Βιβλ., τόμ. Ε', 1915, σελ. 501-504. Ό Ch. Astruc
(Théophile..., σελ. 163, σημ. 3) αναφέρει τόν Άθωνιτικόν κώδικα 6169 ώς άπόγραφον
τοΰ Πατμιακοΰ. Πρόκειται περί τοΰ ύπ' αριθ. 662 κωδικός τής Ί . Μ. Παντελεήμονος, ό
όποιος άντεγράφη έκ τοΰ Πατμιακοΰ ύπό τοΰ μητροπολίτου Πηλουσίου Άμφιλοχίου τώ
1889 (βλ. Λ ά μ π ρ ο υ , Κατάλογος Άγ. "Ορους, τόμ. Β', σελ. 411).
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Ί ω . Σακκελίων ό όποιος καί περιέγραψε τοϋτον ατελώς* ό W. Regel ό
όποιος ήρκέσθη είς τήν περιγραφήν τοΰ Σακκελίωνος· καί ό Ν. Τωμαδάκης
ό όποιος έξέδωκεν έξ αύτοΰ έπιστολάς. Κατά ταΰτα πρό πάσης εκθέσεως
απόψεων καί συμπερασμάτων επιβάλλεται μία λεπτομερής περιγραφή τών
περιεχομένων τοΰ κωδικός. Ή περιγραφή αύτη παρέχεται έν συνεχεία.

Πατμιακός κώδιξ 396.
Χαρτώος, φύλ. α' - β' + Ι -250. "Τδατογράφημα: Τετραγωνίδια *.
φύλ. α' (Επιστολή Θεοφίλου Λιβύης, έν σχεδίφ).
Τω έν τω ιερφ μοναστήρια) τοΰ θεοβαδίστου ορούς Σινά καθ' ύπερορίαν
τάς διατριβάς ποιουμένφ πρώην Νικαίας κύρ Δανιήλ.
Ά ρ χ . Ό έν τω ίερώ μοναστήρια) τοϋ θεοβαδίστου δρους...
Τέλ. ...άκολουθήσης τοις δεδογμένοις, είτε καί μή, υγίαινε καί σώζου.
φύλ. α ' ν (Σημείωμα διά χειρός παλαιάς, πιθανώς Ι Ζ ' αι.).
/ άντόνιον μακαρήτην | Παισοίου
π(ατ)ριάρχου.
φύλ. β' (Επιστολή Θεοφίλου Λιβύης, έν σχεδίφ).
Όσιώτατε ημέτερε πρωτοσύγ(κελλε)
καί επίτροπε τοΰ 'Ραχητίου,
τιμιώτατοι πραγματευταί
καί λοιποί πάντες ευλογημένοι Χριστιανοί, τέκνα έν
Κ(υρί)ω καί τά εξής.
Ά ρ χ . Ή συνέχεια τών όψων τάς ορέξεις αμβλύνει. . .
Τέλ. . . . αλλά τόν ζόφον τιθείς τής ασεβείας.
Επιστολή έτερα (Θεοφίλου 'Αλεξανδρείας Γρηγορίφ Ε', έν σχεδίφ).
Ά ρ χ . "Οντως ή ήδίστη φήμη τής σής παναγιότητος. . .
Τέλ. . . . είς μακρόβιον καί λιπαρόν γήρας.
φύλ. β ' ν (Επιστολή Θεοφίλου Αλεξανδρείας προς Γρηγόριον Ε', έν
σχεδίφ).
άνευ τοϋ τίτλου
Παναγιώτατε
καί σεβασμιώτατε
αρχιεπίσκοπε
Κωνσταντινουπόλεως
Νέας 'Ρώμης καί οικουμενικέ πατριάρχα έν Χ(ριστ)ώ τφ Θ(ε)ω λίαν αγαπητέ
καί συλ^τουργέ
περιπόθητε τής ημών μετρωτητος κύριε κύριε Γρηγόριε.
Ά ρ χ . Τήν σεβασμών αυτής παναγιότητα άδελφικώς . . .
Τέλ. . . . δτι πλείστα σωτήρια τε καί πανευδαίμονα.

1. C. M. B r i q u e t , Les filigranes, τόμ. Β'*, Λιψία 1923, σελ. 339 (αριθ.
5805, 5806). Προσδιορίζεται ώς σπάνιον ύδατογράφημα, τα δέ προσφερόμενα παραδεί
γματα ανάγονται είς τα μέσα τοΰ ΤΕ' καί τά τέλη τοΰ I T ' αιώνος. Σημειοϋται δμως δτι
αί χρονολογήσεις τών παραδειγμάτων δέν είναι ασφαλείς καί έτερα παραδείγματα μεταγενεστέρας εποχής δύνανται νά προσενεχθώσι.
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φύλ. 1 - 210 Τοΰ σοφωτάτου πάπ(α) καί πατριάρχου τής μεγάλης πόλεο^ς
'AL·ξavδρείaς, Λιβύης, Πενταπόλεως, Αιθιοπίας καί πάσης γης
Αιγύπτου.
π(ατ)ρός πατέρων, ποιμένος ποιμένων, άρχιερέως αρχιερέων, τρίτου καί δε
κάτου τών αποστόλων καί κριτοϋ τής οικουμένης κυρίου κυρίου Μελετίου.
Έπιστολαί. Τόμος αος. (Φωτ. 9).
Έ ν συνεχείς παραδίδονται γεγραμμέναι διά μιας χειρός καί άριθμούμεναι α' - τις-' έπιστολαί Μελετίου τοΰ Πηγά.
Ακολούθως (φύλ. 2 0 8 ν - 210) δι' άλλης χειρός γεγραμμέναι δύο έπι
στολαί Μελετίου τοΰ Πηγά, άριθμούμεναι τιζ' καί τιη'.
Έ ν συνεχεία τής τιη' επιστολής (φύλ. 210) σημείωσις διά τής αυτής
χειρός τής γραψάσης τάς τιζ' και τιη' έπιστολάς (Φωτ. 10).
Γίνωσκε άναγνώστα,
δτι τόν περί 'Εκκλησίας Στρωματέα λόγον, ον
ό μακαρίτης καί άγιώτατος κύρος Μελέτιος άνωθι λέγει, τόν έδιάβασα καί εγώ
ό ταπεινός Λιβύης Θεόφιλος· δν ευρον έν τή Βιβλιοθήκη έρρημένον είς ένα
τόπον θαυμάσιος τω δντι καί πάσης θείας σοφίας άνάπλεως.
μωα' άπριλλίου ηηζ έν Αίγυπτο}
καί έξ εκείνου τοϋ βιβλίου άντέγραψον ένθάδε τάς δύω ταύτας έπιστο
λάς, ϊνα μή έωλοι γένωνται ώς καί άλλα πολλά φιλόσοφα μαθήματα τούτου
τοϋ σοφωτάτου καί άγιου ανδρός ώλοντο- επειδή ώς εμαθον ή Βιβλ.ιοθήκη αϋτη
τοΰ θρόνου έπεσε κατά καιρούς είς διαφόρους ούκ άν εϊποιμι
άν(θρώπ)ους,
άλλ' είς ληστάς καί φθοροποιούς καί κακούς έργάτας, ώς καί πέρισυ εϋρον
έν τι βιβλίον έξήγησιν ποιούμενον είς τά Χρυσά "Επη τοϋ Πυθαγόρου είς
ενός Κόπτου χείρας- δπερ καί έξηγόρασα παρ' εκείνου' φέρει γαρ τό
βιβλίον έπιγραφήν, έκ τών τοϋ Κριτοπούλου καί τάδε, ώς καί τά λοιπά βιβλία
τής βιβλιοθήκης τά περισσότερα ούτως
επιγράφονται.
ν
φύλ. 2 1 0 -211 (Διά τής αυτής χειρός τής γραψάσης τάς δύο τελευταίας
έπιστολάς καί τήν ώς άνω σημείωσιν).
Τοΰ έν άγίοις Χρυσοστόμου προς βασίλισσαν τήν Εύδοξίαν.
Ά ρ χ . Ό μέν Θεός πάσης ών φύσεως δημιουργός. . .
Τέλ. . . . ϊνα ευ σοι γένηται έν ήμερα κρίσεως.
Έ ν συνεχεία τής επιστολής σημειοΰνται διά τής αυτής χειρός* Καί ταύ
την τήν έπιστολήν εύρων έν τινι χάρτη παλαίω αντέγραψαν ενταύθα ούσαν
ώραίαν.
φύλ. 2 1 1 ν Λευκόν.
ν
φύλ. 212 - 2 3 2 (Διά χειρός τής γραψάσης τό κύριον σώμα τοΰ κωδι
κός, ήτοι τάς α' - τις-' έπιστολάς τοΰ Πηγά).
(Χωρία έξ επιστολών διαφόρων συγγραφέων).
φύλ. 212 - 215 'Εκ τών τοϋ Μεγάλου Βασιλείου
επιστολών.
Ά ρ χ . Έπέγνων σου τήν έπιστολήν ώσπερ οϊ τους τών φίλων. . .
φύλ. 215 - 2 2 1 ν Έκ τών τοϋ Γρηγορίου.
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Ά ρ χ . 'Επαινείς τόν άγων καί κοινόν ημών
π(ατέ)ρα...
ν
φύλ. 2 2 1 - 224 Έκ τών τοϋ Γρηγορίου τοϋ Θεολόγου.
Ά ρ χ . Ούχ ήττον δια τήν άλήθειαν ή τήν φιλίαν. . .
φύλ. 224 - 2 2 8 ν Έκ τοΰ Γρηγορίου.
Ά ρ χ . Κατεμάθομεν ονν σέ διά τοΰ γράμματος. . .
φύλ. 229 - 2 3 2 ν Έκ τών τοϋ Φαλάριδος.
Ά ρ χ . Ίάσατό μου νόσον άνήκεστον. . .
φύλ. 2 3 2 ν (Διά χειρός όμοιας τή γραψάση τάς τιζ' καί τιη' έπιστολάς).
(Συστατικόν τοΰ Θεοφίλου Αλεξανδρείας διά τόν Ίωάννην Ρασκοβίτζην).
Ά ρ χ . 'Ιωάννη 'Ρασκοβίτζη άνδρί ξενίω καί εύγενεΐ. . .
Τέλ. . .. έκ τών τής επιδημίας αύτοΰ πόνων μαρτύρων.
Έν Αίγύπτω μωιδψ μαρτίου ιαη.
φύλ. 2 3 3 Γ " ν (Χωρία καί σημειώσεις διάφοροι διά τής αυτής ώς άνω
χειρός).
Περί
άν(θρώπ)ου.
Ά ρ χ . Κ(ύρι)ε τί έστιν άνθρωπος δτι μιμνήσκη αύτοϋ. . .
Τέλ. . . . καί τό τε κρέας καί τά λοιπά.
'Ησαΐας- καί εκυψε Άν(θρωπ)ος καί έταπεινώθη.
Ά ρ χ . Τήν ώραωτητα τοϋ άν(θρώπ)ου δηλοί, . .
Τέλ. ... ού τελευτα, ά?>λ' ές χουν.
Κατά Μανιχαίων.
Ά ρ χ . Φασίν, ει αγνοεί τών όντων ουδέν ό Θ(εό)ς. . .
Τέλ. . . . αίτιας τοϋ μή βλέποντος, δ έχει.
"Οτι ού κακός ό θάνατος.
Νύσσης.
Ά ρ χ . Επειδή τής θείας μακαριότητας. . .
Τέλ. . . . καί τάχα ή αμαρτία τότε δεν εϊναι.
Νύσσης.
Ά ρ χ . Δεδόσθω τό σκεύος έκ πηλοϋ συνεστηκέναι. . .
Τέλ. . . . το έξ αρχής κάλλος αναστηλώσει τό σκεύος.
φύλ. 2 3 4 r " v (Έτεραι σημειώσεις έκ διαφόρων συγγραφέων ύπό τόν
τίτλον). Ψυχή.
Ά ρ χ . Δα(βί)δ· άνθρακες άνήψθησαν. . .
Τέλ. . . . μά δέν σον έδοξεν ή Γραφή.
ν
φύλ. 235 - 2 4 8
(Διά τής χειρός τής γραψάσης τάς τιζ' καί τιη' έπι
στολάς).
Πίναξ τών περιεχομένου επιστολών πόνος τοΰ τής άβιου Λιβύης Θεο
φίλου Πατμίον τοΰ άμαρτωλοϋ καί αναξίου άρχιερέως- μωα έν μηνί φενροναρίω, έν Αίγύπτφ.
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(Ακολουθεί πίναξ μετά περιλήψεως τοΰ περιεχομένου τών επιστολών.
Ό πίναξ τελευτά ατελής είς τήν περίληψιν τής σγ' επιστολής).
φύλ. 2 4 9 Γ " ν Λ ε υ κ ό ν .
φύλ. 250 (Διάφοροι σημειώσεις ύπό τύπον πίνακος περιεχομένων ενδια
φερόντων τόν κτήτορα).
Περί Ίεροϋ εκκλησιαστικού
19.
Πηλούσιον λεγόμενον Ταμιάτι κάστρος 111.
Σνστατικόν τοϋ πλοίου τής μονής τής Πάτμου 75.
Επιστολή
προς τους Πατμίους 88 καί σελ. 200.
»
Άθανασίφ ήγονμένω 199.
»
είς τους ρύσους επιστολή
113.
Διατί ό 'Αλεξανδρείας κριτής τής οικουμένης; 117.
Διά τής ώς άνω αναλυτικής περιγραφής τών περιεχομένων τοΰ κωδικός
δηλοποιεΐται.
α') Ό Πατμιακός 396 περιέχει κατά τά πρώτα δύο φύλλα αύτοΰ σχέδια
τεσσάρων επιστολών, έξ ών ή τελευταία συνετάχθη ύπό τοΰ Θεοφίλου Αλε
ξανδρείας προς τόν πατριάρχην Γρηγόριον Ε'.
β') Έ ν τ φ κυρίφ τοΰ κωδικός σώματι παραδίδονται διά παλαιάς χειρός
γεγραμμέναι έπιστολαί τοΰ Μελετίου Πηγά, άριθμούμεναι α' - τις-'.
γ ' ) Διά χειρός μεταγενεστέρας, όμοιας τή γραψάση τά έν αρχή σχέδια
τών τεσσάρων επιστολών παραδίδονται ετεραι δύο έπιστολαί τοΰ Μελετίου
Πηγά, άριθμούμεναι τιζ' καί τιη'.
δ') Έπιβεβαιοΰται ή ύπόθεσις τοΰ Ch. Astruc καί πράγματι παραδί
δεται ύπό τοΰ Πατμιακοΰ κωδικός ή προς βασίλισσαν Εύδοξίαν επιστολή
'Ιωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, αρχομένη* Ό μέν Θεός πάσης ών φύσεως δημιουρ
γός. Αύτη έγράφη διά χειρός όμοιας προς τήν γράψασαν τά σχέδια τών
τεσσάρων επιστολών έν αρχή τοΰ κωδικός καί τάς δύο έπιστολάς τοΰ Πηγά
(τιζ' καί τιη').
ε') Παραδίδονται χωρία έξ επιστολών διαφόρων Πατέρων τής Ε κ κ λ η 
σίας καί τοΰ Φαλάριδος, γεγραμμένα διά χειρός όμοιας προς τήν γράψασαν
τάς έπιστολάς α' - τις-' τοΰ Μελετίου Πηγά.
ς*') Συστατικόν τοΰ πατριάρχου Αλεξανδρείας, ήτοι τοΰ Θεοφίλου, της
11 Μαρτίου 1814, διά τόν Ίωάννην Ρασκοβίτζην. Έγράφη διά τής αυτής
χειρός τής γραψάσης τάς έν αρχή έπιστολάς, τάς τιζ' καί τιη' έπιστολάς τοΰ
Πηγά καί την έπιστολήν 'Ιωάννου τοΰ Χρυσοστόμου.
ζ') Χωρία έκ διαφόρων συγγραφέων ή σημειώσεις διά διάφορα θέματα,
διά τής αυτής ώς άνω χειρός.
η' ) Πίναξ περιεχομένων συνταχθείς ύπό Θεοφίλου Λιβύης, διά τής αυτής
ώς άνω χειρός.
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Κατά τήν παράδοσιν τών επιστολών είς πολλά σημεία υπάρχουν σημειώ
σεις έν τή φα, αί πλείονες τών όποιων εγράφησαν διά τής αυτής ώς άνω χειρός.
Ούτω δυνάμεθα νά καθορίσωμεν είς δύο τους γραφείς τοΰ Πατμιακοΰ
κωδικός: α') τόν γράψαντα τό κύριον μέρος τοΰ κωδικός, ήτοι τάς α'-τις-'
έπιστολάς τοΰ Πηγά καί τά χωρία έξ επιστολών διαφόρων συγγραφέων*
καί β') τόν γράψαντα τάς δύο έπί πλέον έπιστολάς τοΰ Μελετίου Πηγά (τιζ'
καί τιη'), τήν έπιστολήν 'Ιωάννου τοΰ Χρυσοστόμου προς τήν βασίλισσαν
Εύδοξίαν, τά έν αρχή σχέδια τών τεσσάρων επιστολών, τό συστατικόν γράμμα
διά τόν Ίωάννην Ρασκοβίτζην, τάς διαφόρους άλλας σημειώσεις καί τόν
πίνακα τών περιεχομένων επιστολών.
Αί συμπληρώσεις είς τόν κώδικα συνδέονται προς τόν Θεόφιλον Λιβύης
(άργότερον πατριάρχην Αλεξανδρείας). Ούτω πως' α') Ή επιστολή προς
τόν πρώην Νικαίας Δανιήλ απευθύνεται είς τόν έπίσκοπον πρώην Νικαίας
Δανιήλ, ό όποιος έπεσκόπευε τοΰ θρόνου Νικαίας μεταξύ τών ετών 1801 1817 *. Ούτος μετά τήν καθαίρεσίν του έξωρίσθη εις τήν Μονήν τοΰ Σινά.
β') Ή επιστολή τοΰ φύλ. β' απευθύνεται εις τόν πρωτοσύγκελλον καί
έπίτροπον Ραχητίου (Ροζέττης). Έ ν τή επιστολή αναφέρεται* καί έγένοντο
προφητικώς ειπείν (οί γάλοι) ώσεί χόρτος δεμάτων, δς πρό τοϋ έξανθήσαι
έμαράνθη. 'Επομένως τό γράμμα τοΰτο πρέπει νά εχη γραφή μετά καί εγγύς
προς τόν Σεπτέμβριον 1801, έποχήν κατά τήν οποίαν άνεχώρησαν οί Γάλλοι
τοΰ Μ. Ναπολέοντος έξ Αιγύπτου 2 .
γ ' ) Ή τρίτη έν σχεδίφ επιστολή απευθύνεται προς τόν «παναγιώτατον»,
ήτοι τόν πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριον Ε', συγχαρητήριος καί
ευχητήριος.

1. Δέν είναι σαφές πότε καί πόσον χρόνον παρέμεινεν είς τόν θρόνον ό Νικαίας
Δανιήλ. ΟΊ Μ. Κ λ ε ώ ν υ μ ο ς καί Χ ρ. Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς , Βιθυνικά ή επί
τομος μονογραφία τής Βιθυνίας καί τών πόλεων αυτής, Κωνσταντινούπολις 1867, σελ.
118, τάσσουν τόν Δανιήλ 52ον έπίσκοπον Νικαίας άνελθόντα είς τόν έπισκοπικόν θρόνον
κατά Ίούνιον 1801. Τό αυτό δμως έτος διαδέχεται τόν Δανιήλ απελαθέντα καί έπονομασθέντα «κακοδανιήλ» ό Ίωαννίκιος, ό οποίος παραμένει μητροπολίτης Νικαίας μέχρι τοΰ
1817, οπότε τόν διαδέχεται ό Μακάριος. Έ κ τούτων φαίνεται ότι ό Δανιήλ δέν έπανήλθεν
είς τόν θρόνον τής μητροπόλεως Νικαίας. 'Αλλά τό υπόμνημα τής εκλογής τοΰ κατ' Αΰ
γουστον τοΰ 1806 εκλεγέντος μητροπολίτου Μελιτινής 'Ιωσήφ υπογράφει Μακάριος Κυζίκου έχων καί τάς γνώμας . • . τοΰ Νικαίας κυρ Δανιήλ. ( Βλ. Β. Α. Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ,
Περί Κουρούτσεσμε ιστορικοί σελίδες ήτοι περί εκκλησιών καί τών παρ' αϋταϊς αρχιερα
τικών εκλογών. Πατριαρχείων, Μ. τοϋ Γένους Σχολής, αυθεντικών οίκων, κρηνών κλπ.,
Κωνσταντινούπολις 1885, σελ. 65). Ό α υ τ ό ς , 'Επισκοπικοί Κατάλογοι, ΕΕΒΣ 12
(1936), σελ. 208, παραθέτει δύο έπιγραφάς έκ τών οποίων καθίσταται φανερόν δτι ό Δανιήλ
ήτο μητροπολίτης Νικαίας κατά το 1807.
2 . Χ ρ. Ά . Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ , Ή 'Εκκλησία 'Αλεξανδρείας έν αρχή τοΰ Ιθ'
αιώνος. Οί Πατριάρχαι Παρθένιος Β' καί Θεόφιλος Β', Έκκλ. Φάρος 29 (1930), σελ. 111.
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δ') Ή προς Γρηγόριον Ε' επιστολή είναι σχέδιον συγχαρητηρίου γράμ
ματος τοΰ πατριάρχου Αλεξανδρείας Θεοφίλου καί είναι δυνατόν νά χρονολογηθή τ φ 1819, έτος κατά τό όποιον άνήλθεν είς τόν θρόνον τό τρίτον ό
Γρηγόριος Ε' (14 Ιανουαρίου 1819).
ε ) Αί δύο έπί πλέον προστεθεϊσαι έπιστολαί τοΰ Πηγά, ή προς τήν
βασίλισσαν Εύδοξίαν επιστολή τοΰ Χρυσοστόμου καί ό έν τέλει πίναξ έχουν
αντιγραφή καί συνταχθή, κατά σαφή δήλωσιν τοΰ ιδίου, ύπό τοΰ Θεοφίλου.
Έ ξ αντιπαραβολής τής χειρός τής γραψάσης τάς έν τώ Πατμιακώ κώ
δικι προσθήκας προς γνωστά αυτόγραφα τοΰ Θεοφίλου πιστοΰται δτι αί έν τώ
κώδικι τούτφ προσθήκαι οφείλονται είς τήν χείρα τοΰ Θεοφίλου 1 (Φωτ. 11).
Τήν βεβαιότητα ταύτην έπιρρωνύουν σημειώσεις τοΰ Σακκελίωνος είς τόν
κώδικα της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης Αθηνών 1322. Ό κώδιξ ούτος είναι άπό
γραφον τοϋ Πατμιακοΰ 396, γενόμενον κατά τόν ΙΘ' αιώνα. Πέρα τών επι
στολών τοΰ Πηγά παραδίδει καί τάς δύο προστεθείσας ύπό τοΰ Θεοφίλου, καί
τήν προς Εύδοξίαν τοΰ Χρυσοστόμου καί λοιπάς τών έν σχεδίφ τοΰ Θεοφίλου,
ώς επίσης καί τάς έν τή φοί τοΰ Πατμιακοΰ σημειώσεις διά χειρός τοΰ Θεοφί
λου. Ό Ί ω . Σακκελίων, γνώστης τής χειρός τοΰ Θεοφίλου, έσημείωσεν έν τω
Άθηναϊκφ κώδικι 1322, ποΰ ό γραφεύς αντιγράφει τήν χείρα τοΰ Θεοφίλου 8 .
Ό Θεόφιλος Λιβύης 3 έγεννήθη έν Πάτμφ πιθανώς τό 1764 έτος. "Εφερε
τό οίκογενειακόν Ονομα Παγκώστας. Μετά τάς έν τή γενέτειρα αύτοΰ εγκυ
κλίους σπουδάς μετέβη εις Κωνσταντινούπολιν, δπου τόν άνευρίσκομεν κατά
Σεπτέμβριον τοΰ έτους 1789 παρά τω θείφ του Παϊσίφ ίερομονάχφ Χαζίκφ
τώ Π α τ μ ί ω 4 . "Οταν έτερος θεΐός του, è Παρθένιος Παγκώστας, έγένετο πα-

1. Πρβλ. Ε υ γ ε ν ί ο υ Μ ι χ α η λ ί δ ο υ, Τέσσαρα σημειώματα Θεοφίλου Β'
'Αλεξανδρείας (1805-1825), Έκκλ. Φάρος 29 (1930), σελ. 98-105, καί έν αρχή,
δπου φωτοτυπία αυτογράφου τοϋ Θεοφίλου, ώς Λιβύης, τοΰ Μτους 1802.
2. Ί ω . Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς - Ά λ κ. Ι. Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Κατάλογος τών
Χειρογράφων τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης τής 'Ελλάδος, 'Αθήναι 1892, σελ. 239 - 240.
3 • Περί τοΰ Θεοφίλου έν γένει βλ. Κ. Ά μ ά ν τ ο υ, Θεόφιλος Παγκώστας,
Πατριάρχης 'Αλεξανδρείας (1805-1825), ΕΕΒΣ 19 (1949), σελ. 245-251 (δπου καί
βιβλιογραφία). Π. Κ ρ η τ ι κ ο ΰ, Συμβολή είς τήν μελέτην τής ιστορίας τής 'Ελληνι
κής 'Επαναστάσεως. Δωδεκανήσιοι Φιλικοί. Ό Πατριάρχης 'Αλεξανδρείας Θεόφιλος Παγ
κώστας (1764-1833),
Δωδεκανησιακή Έπιθεώρησις τόμ. 1 (1947), σελ. 341-346,
3 7 1 - 3 7 7 , 4 1 3 - 4 1 5 , 449-451· τόμ. 2 (1948), σελ. 1 2 - 1 7 , 105-111, 173-178 (τό
άρθρον συνεχίζεται, άλλα δέν έδημοσιεύθη είσέτι άλλη συνέχεια). 'Ενδιατρίβει κυρίως
περί τήν δρασιν τοΰ Θεοφίλου κατά τήν Έπανάστασιν.
4. Τοΰτο πιστοΰται έξ αυτογράφου σημειώματος τοΰ Θεοφίλου έν τώ κώδικι 523
τής έν Πάτμω Ί. Μ. 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου· ο παρών Λόγος εστί ποίημα Παϊσίου Ιερο
μόναχου Χαζίκον τοΰ Πατμίον. 1789 Σεπτεμβρίου 24 τον αντέγραψα έγώ ό ανεψιός τοϋ
άνωθεν Παϊσίου έν Κωνσταντινονπόλει είς τα Νεοχώρι ( Ί ω . Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Πατμιακή Βιβλιοθήκη, σελ. 227).
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τριάρχης Αλεξανδρείας, ό Θεόφιλος μετέβη έκεΐ κατόπιν προσκλήσεως.
1797

τόν άνευρίσκομεν άρχιμανδρίτην

Νικολάου,

έν Καΐρφ '.

καί ιεροκήρυκα

Φαίνεται δτι τω 1798
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Τώ

τοΰ ναοΰ τοΰ Α γ ί ο υ

έχειροτονήθη

Μητροπολίτης

2

Λιβύης, άλλ' ΐσως ουδέποτε έπεσκέφθη τήν μητρόπολίν τ ο υ . Τώ 1802 συνώδευσε τόν άσθενοΰντα θεΐόν του πατριάρχην

Παρθένιον είς Ρόδον 3 . Μετά τόν

θάνατον τοΰ Παρθενίου εκλέγεται πατριάρχης Αλεξανδρείας (περί τόν Ναέμβριον 1805). Τ ω 1808 εύρίσκομεν τόν Θεόφιλον έν Σύμη, άλλα φαίνεται δτι
ενωρίς έπέστρεψεν είς Α'ίγυπτον 4 . Τ ώ 1818

απέρχεται έκ νέου είς Πάτμον,
5

οπόθεν δέν επιστρέφει πλέον είς τήν εδραν τ ο υ . Ή έκραγεΐσα

Έπανάστασις,

τής οποίας ήτο πρωτεργάτης καί κατά τήν προετοιμασίαν αυτής, ο')ς Φιλικός,
καί κατά τήν διεξαγωγήν της, τόν άπερρόφησεν έξ ολοκλήρου β . Συνέπεια τού
του ήτο νά καθαιρεθή

τοΰ Πατριαρχικού Θρόνου τής Αλεξανδρείας ('Οκτώ

7

βριος 1 8 2 5 ) . Άπέθανεν έν Πάτμφ τήν 24 'Ιανουαρίου
Ό

Θεόφιλος εδρασεν

δείας. Ώ ς πατριάρχης

1833.

επίσης καί ώς λόγιος καί ώς εμπνευστής παι

έμερίμνησε κατά τό 1812

διά τόν διορισμόν τριών

1. Σημειώματα έν τώ αΰτώ ώς άνω κώδικι" α' ) Τον παρόντα Λόγον τον έγραψα
έν ετει ,αφ\'ζ' υπαγορευόμενος ύπο τοϋ μακαριωτάτου πατρός ημών και δεσπότου κυρίου
Παρθενίου 'Αλεξανδρείας, τοΰ καί θείου μου, δν καί έξεφώνησα έν τφ καθολικφ τοΰ αγίου
Νικολάου έπ' άμβωνας. 'Αρχιμανδρίτης Θεόφιλος, β') Έξεφωνήθη 6 παρών λόγος παρ'
έμοΰ τοϋ ταπεινοΰ καί ελαχίστου άρχιμανδρίτου Θεοφίλου έν τφ ναφ τοϋ αγίου Νικολάου
τώ κατά τήν Ποντουκανίαν έπί παρουσία τοΰ μακαριωτάτου ημών πατρός καί δεσπότου
κυρίου Παρθενίου έν ετει 1797 'Απριλίου 3 (Αυτόθι).
2. Κ. Ά μ ά ν τ ο υ , Ινθ' άνωτ., σελ. 246. Ό Σπ. Π. Α ά μ π ρ ο ς, 'Επίσκοπο ι
καί μητροπολίται, NE 15 (1921), σελ. 329, τοποθετεί τον Θεόφιλον, ώς Λιβύης κατά τά
ετη 1802-1819.
3. Πάντως μετά τήν 21 Νοεμβρίου διότι έν τώ αύτώ ώς άνω κώδικι σημειοϋταιΈν ετει μωβ' Νοεμβρίου κα, ήμερα ς', έν Αίγύπτφ, ό Λιβύης Θεόφιλος ( Ί ω. Σ α κ κ ε 
λ ί ω ν ο ς , ϊνθ' άνωτ., σελ. 227).
4 . Πρβλ. σημείωσιν έν τώ ώς άνω κώδικι* Έρρέθη ό παρών Λόγος παρ' έμοΰ τοΰ
άμαρτωλοΰ πατριάρχου ΆΜξανδρείας Θεοφίλου έν τή νήσφ Σύμη κατά το μωη', είς τον
ναόν τής Παναγίας είς το κάστρον, δντος μου λ,ειτουργοΰ. "Οθεν καί έφιλοδωρήθημεν παρά
τών χριστιανών γρόσια 500 (Αυτόθι).
5 . C h. A s t r u c , Ινθ' άνωτ., σελ. 163. Ό Τ ρ. Ε ύ α γ γ ε λ ί δ η ς, ΟΙ Πατριάρχαι 'Αλεξανδρείας Παρθένιος, Θεόφιλος καί 'Ιερόθεος, ΕΕΒΣ 5 (1928), σελ. 252, ανα
φέρει δτι ή τελευταία μνεία τοΰ Θεοφίλου έν Αίγύπτφ ανάγεται τω 1816.
6. Τής δράσεως του μνημονεύει καί Ί ω. Φ ι λ ή μ ω ν, Δοκίμων 'Ιστορικόν
περί τής 'Ελληνικής Επαναστάσεως, τόμ. Δ', 1861, σελ. 175-176. 'Επίσης επιστολή
τοΰ Θεοφίλου προς Λάζαρον Κουντουριώτην άπό Πάτμου 26 Ιουνίου 1 823 (Ά. Λ ι γ ν ο ΰ,
Άρχεΐον Λαζάρου καί Γεωργίου Κουντουριώτου, τόμ. Α', 1920, σελ. 173).
7. Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ Δ ε λ ι κ ά ν η , Τα εν τοις κώδιξι τοΰ Πατριαρχικού Άρχειοφνλακείου σφζόμενα επίσημα 'Εκκλησιαστικά έγγραφα, Κωνσταντινούπολις 1904, σελ.
47 - 49. Παρατίθεται εγγραφον τοΰ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Χρύσανθου, κατά
μήνα όκτώβριον ,αωκε', διά τοΰ οποίου παύεται ό πατριάρχης 'Αλεξανδρείας Θεόφιλος.
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παιδαγωγών έν τοις έλληνικοϊς σχολείοις τοΰ Καΐρου '. Υπήρξε συλλέκτης
καί συντηρητής χειρογράφων καί βιβλίων. Πρέπει ή έρευνα νά στραφή προς
τήν διαπίστωσιν τών χειρογράφων

τά όποια απετέλεσαν κτήμα τοΰ ανδρός.

Τό πρωτότυπον έργον (όμιλίαι, λόγοι, έπιστολαί, σχόλια) κείται ακόμη άνέκδοτον

καί δέν ελέχθη εισέτι ή τελευταία λέξις διά τόν άνδρα καί ώς έργά-

την τοΰ πνεύματος καί τής Εκκλησίας καί ώς φλογερόν έπαναστάτην.
Ό γραφεύς τοΰ κυρίου σώματος τοΰ κωδικός, ήτοι τών επιστολών α'-τις-'
καί τών χωρίων έξ επιστολών διαφόρων συγγραφέων ταυτίζεται προς τόν
γραφέα δύο σιγιλλίων τοΰ έτους 1597.

Τά σιγίλλια ταΰτα άπελύθησαν, δτε ό

Μελέτιος Πηγάς ήτο επιτηρητής τοΰ θρόνου Κωνσταντινουπόλεως, ύπό ήμερομηνίαν 19 'Ιανουαρίου (Φωτ. 12)

καί 3 Φεβρουαρίου 2 .

Σώζονται έν τω

Ά ρ χ ε ί φ τής Ί . Μ. Ιωάννου τοΰ Θεολόγου τής Πάτμου.
Πρέπει νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν έπί τοΰ γραφέως τοΰ κωδικός
1474 τής Εθνικής Βιβλιοθήκης Αθηνών. Ό γραφεύς ούτος είναι ό Αλέξαν
δρος υιός τοΰ Μεγάλου Λογοθέτου Ί έ ρ α κ ο ς 8 (Φωτ. 13). Ώ ς είναι δυνατόν νά

1. Δ. Κ α λ λ ι μ ά χ ο υ, 7α è»· Καΐρφ σχολεία τών Πατριαρχών 'Αλεξανδρείας έπί
Τουρκοκρατίας. Άπα τοϋ Ίωαννικίου μέχρι τοΰ Θεοφίλου (1645 - 1657 — 1806 - 1825),
Έκκλ. Φάρος 12 (1913), σελ. 300.
2. Τό έ'γγραφον τής 19 Ιανουαρίου σώζεται είς τριπλοΰν (ύπ' αριθ. καταλόγου
Μονής 38, 39, 40). Τό ύπ' αριθ. 38 εϊναι τό πρωτότυπον, τά δέ άλλα δύο αντίγραφα. 'Αλλά
τό ύπ' αριθ. 39 άντίγραφον έχει γραφή διά τής αυτής χειρός διά τής οποίας καί τό πρωτό
τυπον. Τό ύπ' αριθ. 40 άντίγραφον είναι δλως μεταγενέστερον. 'Εξεδόθη έν MM, τόμ.
Τ , σελ. 282 - 287.
Πρέπει νά παρατηρηθή δτι ή έν τώ εγγράφω παρεχομένη χρονολογία δέν συμφωνεί
προς τήν δηλουμένην ίνδικτιώνα. Τό παρεχόμενον έτος (,αφ^ζ') δέν συμπίπτει προς τήν
άναγραφομένην ίνδικτιώνα (ια'). Ούδεμίαν τών παρεχομένων χρονολογιών δυνάμεθα νά
άποκλείσωμεν, τήν σαφώς δηλουμένην (1597) ή τήν συναγομένην έκ τής ίνδικτιώνος (1598).
Έ κ τοΰ έπιστολαρίου τοΰ Μελετίου Πηγά γνωρίζομεν έπιστολάς σταλείσας άπό Κωνσταντι
νουπόλεως ήδη τήν 25 'Ιανουαρίου 1597 (Κυρίλλ,φ ίερομονάχφ τώ Αουκάρει . . . Γαμηλιώνος εν φθίνοντος έν Κωνσταντινουπόλει ,ζρε'. Ίεροσολυμιτικός κώδιξ 524, σελ. 257 )
μέχρι τής 18 Σεπτεμβρίου 1598 ('Ιερεμία ... τώ Τζαγγαρέλλφ ... Σεπτεβρίου ιη' ,ζρζ'.
Έ ν θ ' άνωτ., σελ. 394 - 395). Τό πράγμα χρήζει ιδίας έρεύνης διά νά τοποθετηθή τό Ιγ
γραφον εΐτε προς τό άναγραφόμενον ϊτος (1597),εϊτε προς τό συναγόμενον έκ τής ίνδικτιώνος (1598). Το αυτό πρόβλημα εμφανίζεται καί διά τό έ'γγραφον τής 3 Φεβρουα
ρίου. 'Εξεδόθη έν MM, τόμ. Τ, σελ. 287 - 288.
Έν τω Άρχείω τής Μονής σώζεται καί έτερον εγγραφον τοΰ Μελετίου Πήγα, ύπ'
αριθ. καταλόγου Μονής 42. Τοΰτο φέρει χρονολογίαν κ' Ιουλίου ,ζρς' ( •= 1598), δέν
αναγράφει ίνδικτιώνα καί είναι γεγραμμένον δι' απολύτως διαφόρου χειρός. 'Εξεδόθη έν
MM, τόμ. Τ ' , 288 - 290.
3 . Θεωρώ ύποχρέωσίν μου νά ευχαριστήσω καί έντεΰθεν τόν φίλον κ. Χρ. Πατρινέλην, ό όποιος είχε τήν καλωσύνην νά μοι υπόδειξη τόν ώς άνω κώδικα διά νά παραβάλω
τήν γραφήν τούτου προς τήν τοΰ Πατμιακοΰ. Ό αυτός Χρ. Πατρινέλης ετοιμάζει μελέτην
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πιστωθή έκ τής αντιπαραβολής ό γραφεύς τοΰ 'Αθηναϊκού κωδικός εϊναι ο αυτός
προς τόν γραφέα τοΰ Πατμιακοΰ καί τών δύο Πατμιακών εγγράφων.'Η γενική
διάθεσις τής γραφής (όρθια, γραφή τών πατριαρχικών έγγραφων τοΰ I T ' αί. ),
άλλα καί είς τάς καθ' έκαστον γράμμα λεπτομέρειας της ταυτίζεται.
Τόν Άλέξανδρον υίόν τοΰ Ίέρακος (καλούμενον επίσης καί Κωνσταντινον) γνωρίζομεν ώς γραφέα καί άλλων κωδίκων α') Μονής Έσφιγμένου 264.
Παραδίδεται Νομοκάνων Μανουήλ Μαλαξοΰ. Έ ν τέλει τοΰ κωδικός ή σημείωσις* Λόξα Θεφ τφ δόντι μοι τέλος τόδε έμοί τώ λογοθέτη τής μεγάλης
εκκλησίας Άλεξάνδρω
υιώ τοϋ τής αυτής Εκκλησίας
μεγάλου
Λογοθέτου
Ίέρακος τοϋ Βυζαντίου. Έτελειώθη τό παρόν έν ετει ,ζραψ Φευρουαρίου κδ'
ήμερα, ζ' ίνδ. ςης (— 1393) ·. β' ) Ό ανωτέρω μνημονευθείς 'Αθηναϊκός 1474,
ό όποιος παραδίδει* σημειώματα πατριαρχικών γραμμάτων συντεθέντων ύπό
τοΰ ποτέ μεγάλου λογοθέτου Ίέρακος καί καταστρωθέντων ίδια χειρί τοΰ υίοϋ
αύτοϋ 'Αλεξάνδρου Λογοθέτου. γ' ) Κώδιξ 'Εθνικής Βιβλιοθήκης Βρυξελλών
14870. Παραδίδονται λόγοι είς τους μακαρισμούς Γρηγορίου Νύσσης. Έγράφη
τόν Σεπτέμβριον 1593 2 . δ' ) Είς τους ώς άνω κώδικας πρέπει νά προστεθή
ώς προς τίνα φύλλα καί ό ύπ' αριθ. 1896 κώδιξ τής Εθνικής Βιβλιοθήκης
Αθηνών 3 . Ό κώδιξ ούτος εϊναι σύμμεικτος, παραδίδει αυτόγραφα Μελετίου
τοΰ Πηγά καί άλλων συγχρόνων του. Άνήκεν είς τόν Θεόφιλον Πάτμιον, ό
όποιος έχει σημειώσει τινά έν τ φ κώδικι. Διά τοΰ Ί ω . Σακκελίωνος περιήλθεν εις τήν Έθνικήν Βιβλιοθήκην. Ό γραφεύς τών φύλλων 110 - 1 2 3 ν , 205 223, 229 - 2 8 0 ν , 315 - 355, 3 6 8 ν - 374, 378^ - 493 εϊναι ό αυτός προς τόν
γραφέα τοΰ Άθηναϊκοΰ 1474 καί τοΰ Πατμιακοΰ 396*.

περί τοΰ 'Αλεξάνδρου υίοϋ τοΰ Ίέρακος, ώς καί έκδοσιν έγγραφων έκ τοΰ 'Αθηναϊκού
κωδικός 1474. Τόν κώδικα τοϋτον έγνώρισε καί έξέδωκεν έξ αύτοΰ ό Έ . Ι. Σ τ α μ ά
τ ι ά δ η ς, 'Εκκλησιαστικά Σύλλεκτα, Σάμος 1891, σελ. 45 - 48. "Ο κώδιξ άνήκεν είς τήν
Βιβλιοθήκην Νικολάου Καρατζά, ακολούθως είς τήν οικογένειαν Σοφοκλέους Οικονόμου,
οπόθεν ήγοράσθη ύπό τής Εθνικής Βιβλιοθήκης. Βλ. Ά θ. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω ς, Δύο κώδικες τής Βιβλιοθήκης Νικολάου Καρατζά, Έπετηρίς Παρνασσού
8 (1904), σελ. 5 - 3 1 .
1. Λ ά μ π ρ ο υ , Κατάλογος 'Αγ. "Ορους, τόμ. Α', σελ. 194.
2. Η. Ο m ο n t, Catalogue des manuscrits grecs de la Bibliothèque royale de
Bruxelles et des autres bibliothèques publiques de Belgique, Γάνδη 1885, σελ. 12. J.
V a n d e n G h e y n , Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque royale de Belgique, τόμ. Β', Βρυξέλλαι 1902, σελ. 33.
3. Πρόκειται περί τοΰ γνωστοΰ «χειρογράφου Σακκελίωνος», τό όποιον ό J. D a rr ο u z è s, Notes d'histoire des textes, 2, Atkeniensis 1896, Le «Manuscrit de Sakellion», R E B 15 (1957), σελ. 171 - 172, έταύτισε προς τόν ώς άνω κώδικα καί περιέ
γραψε περιληπτικώς.
4. Ά ς σημειωθή δτι ό 'Αλέξανδρος υπέγραψε τό Ιγγραφον διά τοΰ οποίου έκαλεϊτο δ Μελέτιος Πηγας ώς επιτηρητής τοΰ Οίκουμενικοΰ θρόνου, ύπό χρονολογίαν έν
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Ό Αλέξανδρος απέθανε τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1602 ή 1603. Επομένως
τοΰτο εϊναι terminus ante quem διά τήν άντιγραφήν τοΰ κωδικός τής Πά
τμου. Ή τελευταία παραδιδομένη εν τω Πατμιακω κώδικι 396 επιστολή
τοΰ Πηγά χρονολογείται τώ 1600. 'Επομένως ό κώδιξ πρέπει κατ' αρχήν
νά έγράφη μεταξύ 1600 καί 1602/1603.
Τόν Ίεροσολυμιτικόν κώδικα (Παναγίου Τάφου) 524 εϊχε θεωρήσει
ό Ά θ . Παπαδόπουλος - Κεραμεύς ώς πρότυπον τοΰ Πατμιακοΰ 396. Ό Ν.
Τωμαδάκης εϊχε συστήσει τήν συγκριτικήν μελέτην τών δύο τούτων κωδί
κων διά νά διαπιστωθούν αί μεταξύ των σχέσεις. Τοΰτο επιχειρώ ευθύς αμέσως.
Ό Ίεροσολυμιτικός 524 * έγράφη ύπό τοΰ Μαξίμου άρχιδιακόνου τοΰ
Μελετίου Πηγά 2 είς τρία άπ' αλλήλων διακρινόμενα χρονικά διαστήματα α') "Εως τήν σελ. 42, όπου υπάρχει ή σημείωσις* Χειρί Μαξίμου άρχι
διακόνου 'Αλεξανδρείας τοϋ μχ
έτους Χ(ριστο)ϋ.
Έν 'Αλεξάνδρεια νοεμβρίου ια'.
β') "Εως τήν σελ. 545, οπού ή σημείωσις* Τέλος τών επιστολών Μελε
τίου τοϋ σοφωτάτου π(ατ)ριάρχου
'Αλεξανδρείας τών έν τή πατριαρχική
αξία
δντι γραφέντων αύτφ. Αΰτη δέ ή επιστολή
(= αναφέρεται είς τήν τελευταίαν έπιστολήν τοΰ Πηγά) συνεγράφη τω σοφωτάτφ καί άγιωτάτφ
έκείνω
άνδρί κυρίφ Μελετίω όλίγαις πρότερον ήμέραις τής έν Κ(υρί)φ αύτοϋ άποβιώσεως κατεχομένφ μέν τή ασθένεια οϋπω δέ κλινοπετή τυγχάνοντν μεθ' ήν
ούδεμίαν άλλην συνεγράψατο, ουδέ όλως σχεδόν τής γραφίδος ήψατο- έστι

Ιτει ,ζρεν', σεπτεμβρίω ιγΉ', ίνδικτιώνος ms ( — 1596)· ο δοϋλος τής σης μακαριότητας
λογοθέτης 'Αλέξανδρος έχων καί τήν γνώμην τοΰ έμοΰ πατρός μεγάλου Λογοθέτου, άποδημοϋντος είς Πελοπόννησον. (Δ. Γρ. Κ α μ π ο ύ ρ ο γ λ ο υ , Μνημεία τής ιστορίας τών
'Αθηναίων, τόμ. Β', 'Αθήναι 1890, σελ. 221-223).
1. Περιγραφή τοΰ Ίεροσολυμιτικοϋ τούτου κωδικός Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω ς , Ίεροσ. Βιβλ., τόμ. Λ', σελ. 466 - 468 καί τόμ. Ε', σελ. 500 - 518.
2. Περί τοΰ Μαξίμου άρχιδιακόνου, τοΰ καί Πελοποννησίου άργότερον αποκαλου
μένου, βλ. Β. Α. Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ, Συμβολή είς τήν Ίστορίαν τών έν "Ιωαννίνοις Σχο
λείων, Παρνασσός 10 (1886), σελ. 185 - 191. Κ. Δ υ ο β ο υ ν ι ώ τ ο υ , Μάξιμος Πελοποννήσιος, Έκκλ. Φάρος 13 (1914), σελ. 451 - 463. Δ. Σ ά ρ ρ ο υ, Μαξίμου Ιερομόνα
χου τοΰ Πελοποννησίου, Λόγος ατηλιτευτικος κατά Διονυσίου τοϋ έπικληθέντος Σκυλ,λοσόφου καί τών συναποστησάντων αύτφ είς 'Ιωάννινα έν ετει 1611 μετά σχετικής εισα
γωγής, Ηπειρωτικά Χρονικά 3 (1928 ), σελ. 169 -210. R u t h B a r b o u r , Maximos
Άρχιδιάκονος of Alexandria (1597 - 1603), Tome commémoratif du millénaire de
la Bibliothèque Patriarcale d'Alexandrie, 'Αλεξάνδρεια 1953, σελ. 111-113. Τήν
πληρεστέραν βιογραφικήν έξιστόρησιν II. R. W i 11 ο u g h b y - E. C. C Ο I w e 11,
The Elizabeth day McCormick Apocalypse, τόμ. Β', Σικάγον 1940. Τόν Μάξιμον
άρχιδιάκονον ώς γραφέα αναφέρουν M a r i e V o g e l - V . G a r d t h a u s e n , Die
griechischen Schreiber des Mittelalters und der Renaissance, Λιψία 1909, σελ. 284.
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δ' αΰτη οίονεί πασών ή κορωνίς, ής μετά πάντων τών άλλων αύτφ συγγραφέντων (συνέγράφη δέ πλβίστα ελληνιστί τε και λατινιστί' ήν γαρ έκατέροίν
τών γλωσσών είς τό άκρότατον επισταμένος) πρό τε τής π(ατ)ριαρχικής
άξιας
καί μετά τήν ψήφον (ού γαρ έθάρρει έαυτώ πάντα είδέναι) τή μ(ητ)ρί
αύτοϋ
(ή φησι) ανατολική εκκλησία παρατίθησι τήν ήν έπεθύμει αεί άνάλυσιν αύτοΰ,
ώς άν Χ(ριστ)ώ
συγγένοιτο,
προεγνωκώς. Έπατριάρχευσεν
ούν δέκατον
καί μικρόν τι προς έτος, έζησε δέ τόν άπαντα αύτοΰ βίον πεντήκοντα δύο έτη,
έκοιμήθη δέ ιγ' σεπτέμβριον συνόντος κάμοΰ αύτφ τέως όστις συνήν τέσσα
ρες καί δέκατον αύτφ έτος μέχρι τελεχπής, άφ' ού καί έχειρο(σελ. 546)τονήθην άπό αναγνώστης τε καί ιεροδιάκονος καί τής τών άρχιδιακόνων τάξεως
ήξιώθην, έν ή τό γε νϋν θ(εο)ϋ χάριτι τυγχάνοί γε ών πρότερον
μαθητευθείς
αύτφ άπό τής τών στοιχείου αρχής- ήνίκα δ' έμελλον καί μείζονος άπολαΰσαι προς αύτοϋ τής παιδείας κατελ{ε)ίφθην ορφανός πάντων στερηθείς ύφ' έν.
Μάξιμος άρχιδιάκονος
'Αλεξανδρείας.
γ ' ) Τό τρίτον μέρος έγράφη μετά τήν ώς άνω σημείωσιν ώς δηλοΰται
έν τή άκολούθφ σημειώσει* προστίθημι καί ταυτί σποράδην που κείμενα εύρων,
άτινα πρό τής π(ατ)ριαρχικής
άξιας έγράφη αύτφ ώς έκ τοϋ έτους δή?.ον.
Ό Ίεροσολυμιτικός 524 παραδίδει ού μόνον τάς αύτάς, βσας καί ό Πατμιακός 396 έπιστολάς Μελετίου τοΰ Πηγά, άλλ' επιπροσθέτως καί άλλας
τάς όποιας ό γραφεύς τοΰ Πατμιακοΰ παρέλειψεν. Ούτω παρελείφθη επι
στολή μετά τήν ια' τοΰ Πατμιακοΰ, μετά τήν ιδ' έτερα. Ά λ λ η μετά τήν κς·',
επίσης άλλη μετά τήν νε', ακολούθως ετέρα μετά τήν ρμ', επίσης μετά τήν
ρξ', μετά τήν ρ\ζ' καί μετά τήν σνβ', ήτοι οκτώ έπιστολαί. Έ ν συνεχεία
τής τις-' (όπου τελευτά τό κύριον σώμα τοΰ Πατμιακοΰ) ό Ίεροσολυμιτικός
524 παραδίδει 22 ακόμη έπιστολάς τοΰ Πηγά. Μετά τήν 22αν έπιστολήν
παραδίδονται τά ώς άνω μνημονευθέντα σημειώματα τοΰ Μαξίμου άρχιδια
κόνου (β' καί γ ' ) καί ακολούθως τρεις ακόμη έπιστολαί τοΰ Μελετίου Πηγά,
τής πρό τής πατριαρχείας του περιόδου. Ούτως ύπό τοΰ Πατμιακοΰ παρα
λείπονται 33 έν συνόλφ έπιστολαί, αί όποΐαι παραδίδονται ύπό τοΰ Ίεροσολυμιτικοΰ.
Σημειωτέον δτι ό Ίεροσολυμιτικός 524 παραδίδει πληρεστέρας έπιγραφάς καί χρονολογίας μιας έκαστης τών επιστολών.
Κατά ταΰτα ό Ίεροσολυμιτικός 524 εϊναι πληρέστερος τοΰ Πατμιακοΰ
396, ώς προς τό τμήμα τό όποιον έγράφη ύπό τοΰ Αλεξάνδρου υίοΰ τοΰ Ί έ 
ρακος. Ούδαμοΰ ό Πατμιακός παραδίδει τι τό όποιον δέν παρέχεται ύπό τοΰ
Ίεροσολυμιτικοΰ. 'Επομένως δέν εϊναι δυνατόν ό Ίεροσολυμιτικός 524 νά
άπέρρευσεν έκ τοΰ Πατμιακοΰ 396, άλλ' αντιστρόφως ό Πατμιακός άπέρρευσεν
έκ τοΰ Ίεροσολυμιτικοΰ.
Προς έπίρρωσιν τούτων θά έπρεπε νά άναφερθοΰν δύο ασήμαντα φαινο
μενικώς στοιχεία περιεχόμενα έν τώ Πατμιακω 396:
12
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α') Έ ν τ φ κώδικι τούτφ έν φύλ. 61, έν τη φα τή άντιστοιχούση τώ τίτλφ τής \ζ' επιστολής παρέχεται Ιν άκατανόητον κατ' αρχήν δος, τό όποιον
ούδεμίαν έ'χει σχέσιν είτε προς τόν τίτλον τής επιστολής, ε'ίτε προς τό περιε
χόμενον γενικώτερον τοΰ παραδιδομένου κειμένου. Άλλ' είς τό άντίστοιχον
τμήμα τοΰ Ίεροσολυμιτικοΰ κωδικός (σελ. 170), έν τη ώ ς τη παρακείμενη τη
επιγραφή τής \ζ' επιστολής, σημειοΰται δος καί έν τώ κέντρφ τοΰ φύλ
λου, άνωθεν τής επιγραφής, ολογράφως τέταρτος. Έ ν τω κώδικι τούτφ τό
δ°ζ καί τέταρτος αναφέρονται είς τόν τόμον, ό όποιος άρχεται διά τής \ζ'
επιστολής* διότι έν τω Ίεροσολυμιτικώ 524 αί έπιστολαί ταξινομούνται κατά
τόμους. Ό γραφεύς τοΰ Πατμιακοΰ εϊδε τό δ°ζ καί τό αντέγραψε, υπόθε
των Οτι τοΰτο αναφέρεται είς τό κείμενον. Άλλ' όταν είδε τό τέταρτος δέν
τό αντέγραψε, διότι έν τω Πατμιακω κώδικι δέν έτήρησε τήν διαίρεσιν τών
επιστολών κατά τόμους.
β') Μετά τήν ιδ' έπιστολήν (φύλ. 16) è γραφεύς τοΰ Πατμιακοΰ κω
δικός άφήκε κενόν χώρον άρκετόν, ό όποιος ουδόλως δικαιολογείται, διότι
εκμεταλλεύεται απολύτως τόν χάρτην. Είς τόν Ίεροσολυμιτικόν 524 συμβαί
νουν τά ακόλουθα. Μετά τήν ιδ' έπιστολήν παραδίδεται (σελ. 36) συνοδική
πράξις, ή οποία δέν παραδίδεται ύπό τοΰ Πατμιακοΰ. Ακολούθως ή ανω
τέρω μνημονευθείσα (α') σημείωσις τοΰ Μαξίμου άρχιδιακόνου. Έ ν συνε
χείς τρεις λευκαί σελίδες (σελ. 43 - 4 6 ) . Έ ν τή σελίδι 47 παρέχεται ελλιπώς
ή ιε' επιστολή. Ακολουθεί ετέρα λευκή σελίς (48). Ά π ό τής σελ. 49 διά
νέας γενικής επιγραφής παραδίδεται ή ιε' επιστολή πλήρως καί έν συνεχεία αί
λοιπαί. Πάντα ταϋτα ίδών ό γραφεύς τοΰ Πατμιακοΰ 396 μετά τήν ιδ' έπι
στολήν καί πρό τής ιε', άσυνειδήτως υποκατέστησε τάς λεύκας σελίδας τοΰ
Ίεροσολυμιτικοΰ διά κενοΰ χώρου εις τό φύλλον 16.
Ό Ίεροσολυμιτικός 524 εϊναι ασφαλώς τό πρότυπον τοΰ Πατμιακοΰ
396. Ουδείς έτερος κώδιξ παραδίδει πλείονας ή τουλάχιστον δσας καί ό Πατμιακός κώδιξ έπιστολάς. Κατόπιν τούτου δυνάμεθα νά όρίσωμεν καί άκριβέστερον τά χρονικά δρια εντός τών όποιων έγράφη ό Πατμιακός 396. Εϊδο
μεν δτι ό Ίεροσολυμιτικός έπερατώθη μετά τόν θάνατον τοΰ Μελετίου Πηγά
έπισυμβάντα τήν 13 Σεπτεμβρίου 1601. Επομένως ό Πατμιακός κώδιξ
έγράφη πιθανώς μεταξύ τής χρονολογίας ταύτης καί τής χρονολογίας τοΰ
θανάτου τοΰ Αλεξάνδρου υίοΰ τοΰ Ίέρακος (Σεπτέμβριος 1602 ή 1603).
Μία παρατήρησις έπί τοΰ τρόπου κατά τόν όποιον τελευτς ό Πατμιακός 396
θά έδιδε ϊσως άκριβέστερον χρόνον συγγραφής τοΰ κωδικός. "Ο Πατμιακός
τελευτς άποτόμως είς τήν τις·' έπιστολήν, ένφ τό πρότυπον του, ό Ίεροσολυμιτικός 524, παραδίδει ακόμη 25 έπιστολάς. Ασφαλώς ό γραφεύς τοΰ
Πατμιακοΰ θά ήθελε νά ολοκλήρωση τό έπιστολάριον καί νά περιλάβη τάς
υπολοίπους έν τω Ίεροσολυμιτικώ παραδιδομένας έπιστολάς. Διά τοΰτο άλλω
στε καί άφήκεν έν συνεχείς φύλλα λευκά, τά όποια συνεπλήρωσεν άργότερον
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ό Θεόφιλος Λιβύης. Μήπως ή απότομος περάτωσις τοΰ Πατμιακοΰ οφείλε
ται εϊς τι ßiatov γεγονός έπενεχθέν έπί τοΰ γραφέως; Επομένως θά ήδυνά
μεθα νά όρίσωμεν τόν χρόνον συγγραφής τοΰ Πατμιακοΰ έγγύτερον προς τόν
θάνατον τοΰ Αλεξάνδρου;
"Ο Πατμιακός 396 δέν έγράφη διά σκοπούς φιλολογικούς. Ό Αλέξαν
δρος διά τής συγγραφής τοΰ άθηναϊκοΰ 1474 απέβλεπε νά συγκέντρωση σιγίλ
λια καί άλλα έγγραφα, δσα εϊχε συντάξει ό πατήρ του, διά νά έχη πρόχειρα
υποδείγματα, τά όποια θά τοΰ έχρησίμευον κατά τήν άσκησιν τών καθηκόν
των του ώς Λογοθέτου. Τοΰτο δέχεται ό Χρ. Πατρινέλης. Καί ό Πατμιακός
κώδιξ 396 απέβλεπε νά προσφέρη πρότυπα επιστολών είς τόν Άλέξανδρον
διά τής συναγωγής έν αύτφ τών επιστολών τοΰ πατριάρχου Μελετίου Πηγά.
Είς αυτόν άλλωστε εϊχεν υπηρετήσει έν Κωνσταντινουπόλει. Διά τοΰτο καί
έκ τοΰ Ίεροσολυμιτικοΰ 524 δέν αντιγράφονται συνοδικαί πράξεις, έπιγραφαί γενικαί, at δηλώσεις τών τόμων είς τους οποίους ταξινομούνται έν τ φ
Ίεροσολυμιτικφ αί έπιστολαί, αί τυποποιημέναι φράσειο τοΰ πατριάρχου άποστολέως («χάρις καί έλεος παρά θεοΰ» κλπ.) αί όποΐαι συντέμνονται. 'Επί
σης δέν ενδιαφέρεται ό Αλέξανδρος διά τήν άκρίβειαν τών παρεχομένων χρο
νολογιών, τάς οποίας δίδει ελλιπείς.
Ασφαλώς πρέπει νά διασαφηνισθούν αί σχέσεις Μαξίμου άρχιδιακόνου
καί Αλεξάνδρου διά νά καθορισθή ποΰ έγράφη ό Πατμιακός 396. 'Υποθέτω
δτι έγράφη έν Κωνσταντινουπόλει καί δτι εστάλη έκεΐ ό Ίεροσολυμιτικος
524 ύπό τοΰ Μαξίμου διά νά άντιγράψη έξ αύτοΰ ό Αλέξανδρος. Έ κ δύο
σημειωμάτων κτητόρων τοΰ Ίεροσολυμιτικοΰ 524 συνάγεται δτι ό κώδιξ
εύρίσκετο ενωρίς είς Κωνσταντινούπολη. Ό Ίεροσολυμιτικός 524 ήτο κτήμα
τοΰ Ραλάκη Καρυοφύλλη, ώς πιστοΰται έκ σημειώματος του έν τή σελ. 1
τοΰ κωδικός (Φωτ. 14). Έκ τών τοΰ 'Ραλάκη Καρυοφύλλη. Ό Ραλάκης
Καρυοφύλλης, υιός τοϋ 'Ιωάννου, ήτο μέγας Χαρτοφύλαξ τοΰ Πατριαρχείου
Κωνσταντινουπόλεως καί μέγας Έκκλησιάρχης. Γνωρίζομεν δτι ένυμφεύθη
τήν 13 'Ιουλίου 1680, δτι υπογράφει δύο έγγραφα τοΰ 1691 ώς μέγας Έ κ 
κλησιάρχης καί δτι απέθανε τήν 2 Μαρτίου 1707 *. Επομένως κατά τό β'
1. "Ο W. R e g e l , ένθ' άνωτ., σελ. ΟΧΙΠ παραθέτει τό σημείωμα τοΰτο, ώς καί
τό έν συνεχεία, άλλα διά τον μέν πρώτον κτήτορα αναφέρει τήν χρονολογίαν τοΰ θανά
του του, διά δέ τόν δεύτερον ουδέν. Περί τοΰ 'Ιωάννου Καρυοφύλλου καί τοϋ υίοϋ του
Ράλλη βλ. Π. Γ. Ζ ε ρ λ έ ν τ η, 'Ιωάννου τοΰ Καρυοφύλλου, 'Εφημερίδες, ΔΙΕΕ 3
(1890), σελ. 275-315. Ό Ά . Χ α τ ζ ή ς , ΟΓΡαούλ, 'Ράλ, 'Ράλλαι, (1080-1800),
Kirchhain 1909, σελ 73, καίτοι παραπέμπει είς τό ανωτέρω άρθρον ταυτίζει τόν κτή
τορα τοΰ κωδικός προς τίνα Ραλάκην Καρυοφύλλην τοΰ Ι Η ' αιώνος καί Οχι προς τόν υίόν
τοΰ 'Ιωάννου. Ό Β. Α. Μ υ σ τ α κ Ε δ η ς, ΟΙ Ράλλαι, ΕΕΒΣ 5 (1928 ), σελ. 280, ανα
φέρει δτι τω 1674 έπί πατριάρχου Παρθενίου Δ' έδωρήθη έφ' δρου ζωής είς τόν Ράλλην
ή κάρπωσις τών έν τη αρχιεπισκοπή Ζακύνθου καί Κεφαλληνίας πατριαρχικών σταυρό-
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ήμισυ τοΰ Ι Ζ ' αιώνος ό Ίεροσολυμιτικός 524 εύρίσκετο οπωσδήποτε είς
Κωνσταντινούπολη, κτήμα τοΰ Ραλάκη Καρυοφύλλη. Δεύτερον σημείωμα
έν τω αύτφ Ίεροσολυμιτικώ κώδικι (σελ. 1 )* έκ τών τοΰ 'Ιγνατίου ιεροδια
κόνου τοϋ Λεσβίου μψ\'
(Φωτ. 14). Πρόκειται βεβαίως περί τοΰ 'Ιγνα
τίου, τοΰ άργότερον Ούγγροβλαχίας, ό όποιος άνήκεν είς τόν κλήρον τής Κων
σταντινουπόλεως '. Ό κώδιξ εύρίσκετο είς Ιεροσόλυμα ήδη τω 1817, διότι
αναγράφεται είς κατάλογον τών κωδίκων τής έν Ίεροσολύμοις Πατριαρχικής
Βιβλιοθήκης συνταχθέντα ύπό Άνθιμου τοΰ έξ Αγχιάλου κατά τό έ'τος
τοΰτο 2 . Τά δυό ώς άνω σημειώματα τών κτητόρων τοΰ Ίεροσολυμιτικοΰ
524 φέρουν τόν κώδικα ενωρίς υπάρχοντα είς τήν Κωνσταντινούπολη. "Ισως
δέν εϊναι δλως άστοχος ή ύπόθεσις δτι ό κώδιξ έξηκολούθει νά εύρίσκηται
έκεΐ άφ' δτου εστάλη ύπό τοΰ Μαξίμου άρχιδιακόνου είς τόν Άλέξανδρον.
Δυσχερής εϊναι ή παρακολούθησις τής ιστορίας τοΰ Πατμιακοΰ 396.
Υπάρχει μόνον Ιν σημείωμα έν φύλ. α ' ν τοΰ κωδικός* / άντόνιον μακαρήτην \
παισοίου πατριάρχου. Τό σημείωμα τοΰτο έγράφη διά χειρός τοΰ Ι Ζ ' αιώνος
καί προφανώς ύπό Κωνσταντινουπολίτου. Εϊναι γνωστός πατριάρχης Κων
σταντινουπόλεως Παίσιος (έπατριάρχευσε κατά διαστήματα μεταξύ τών ετών
1652 -Μάρτιον 1 6 5 5 ) 3 . Ά λ λ ' επίσης υπάρχει κατά τόν Ι Ζ ' αιώνα καί Παί
σιος πατριάρχης Αλεξανδρείας (15 'Οκτωβρίου 1657 -1677) 4 . Επομένως
εϊναι δύσκολον νά καθορισθή είς ποίον πατριάρχην αναφέρεται τό σημείωμα
καί νά ύποστηριχθή, έάν ό Πατμιακός 396 εύρίσκετο κατά τήν έποχήν έκείνην είς Κωνσταντινούπολη, δπου έγράφη, ή είς Αίγυπτον, οπόθεν τόν Ιφερεν
ό Θεόφιλος Αλεξανδρείας εις τήν Πάτμον. Πάντως τω 1801 ήτο κτήμα τοΰ
Θεοφίλου, τότε Λιβύης. Άλλ' ό Θεόφιλος δέν διασαφηνίζει έάν τόν κώδικα
εδρεν είς Κωνσταντινούπολη, δτε ήτο είς τό Νεοχώριον δ ή εις τήν Α'ίγυπτον.
Έ φ ' δσον ώρίσθησαν τά κατά τόν γραφέα, τόν χρόνον συγγραφής καί
τό πρότυπον τοΰ κυρίου καί παλαιοτέρου μέρους τοΰ Πατμιακοΰ 396 απο
μένει νά καθορισθούν τά κατά τάς προσθήκας τοΰ Θεοφίλου τοΰ Λιβύης. Ό

πηγίων. Ό Ραλάκης Καρυοφύλλης γνωρίζεται καί γραφεύς τμήματος τοΰ κωδικός 270
της έν "Αθω Μ. Παντελεήμονος (βλ. Λ ά μ π ρ ο υ , Κατάλογος Άγ. "Ορους, τόμ.. Β', σελ.
346-347).'
1. Ε. Γ. Π ρ ω τ ο ψ ά λ τ η ς , 'Ιγνάτιος μητροπολίτης Ούγγροβλαχίας, τόμ. Α',
'Αθήναι 1959, σελ. 1-2.
2. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω ς , Ίεροσ. Βιβλ., τόμ. Α', σελ. 491 - 500.
Τό ήμέτερον Ίεροσολυμιτικόν έπιστολάριον αναγράφεται ύπ' αριθ. 45, έν σελ. 495.
3. G r u m e 1, Chronologie, σελ. 438.
4. Χ ρ. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ , 'Ιστορία τής 'Εκκλησίας 'Αλεξανδρείας, 'Αλεξάν
δρεια 1935, σελ. 710.
5. Πρβλ. σελ. 172, σημ. 4.
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Θεόφιλος έντυχών κώδικι, ό όποιος παρείχε δύο έπιστολάς τοΰ Πηγά μή
παραδιδομένας ύπό τοΰ Πατμιακοΰ, τάς άντέγραψεν. Ό κώδιξ, έξ ού παρέλαβε
ταύτας, παρέδιδε καί τόν Στρωματέα περί Εκκλησίας λόγον τοΰ Πηγά.
Επομένως τό πρότυπον τοΰ Θεοφίλου ήτο κώδιξ παραδίδων τάς δύο προστε
θείσας έπιστολάς καί τόν περί Εκκλησίας Στρωματέα λόγον.
Δύο κώδικες παραδίδοντες ταΰτα διεσώθησαν: α') Ιβήρων 353 καί β')
Αλεξανδρείας 36(190). Ό 'Ιβήρων 353 έγράφη τ φ ,αχγ' έν Αίγύπτφ χειρί
Μαξίμου άρχιδιακόνου. Ό 'Ιβήρων 353 δέν εϊναι δυνατόν νά ήτο τό πρότυπον
τοΰ Θεοφίλου, διότι τω 1801 δέν εύρίσκετο έν Αίγύπτφ. Σημείωμα έν τ φ
κώδικι πιστοποιεί τοΰτο* Νεοφύτου κτήμα Σαντορήνης τοΰ Μαυρομμάτη.
Νϋν
δέ άφιέρωται τή Μονή τών 'Ιβήρων καί ό άποξενώσας ύπ' έστω τοΰ άπό
θ(εο)ϋ άφορισμοϋ. μψκγ' *.
Ό έτερος κώδιξ, ο Αλεξανδρείας 36 (190), εϊναι αυτόγραφος Μελε
τίου τοΰ Π η γ ά 2 . Παραδίδει ακριβώς δσα αντέγραψε καί δσων μνημονεύει
ό Θεόφιλος καί εϊναι βεβαίως τό πρότυπον, τό όποιον εϊχεν ύπ' δψει ό Θεό
φιλος διά τάς δύο έπί πλέον έπιστολάς τοΰ Πηγά.
Ή άνεύρεσις τοΰ προτύπου τοΰ Θεοφίλου Λιβύης διά τήν προς Εύδοξίαν
έπιστολήν τοΰ Χρυστοστόμου εϊναι δυσχερεστέρα. Κατά τόν Ιλεγχον τής
χειρογράφου παραδόσεως ή προς Εύδοξίαν αΰτη επιστολή παραδίδεται είς
τους έξης κώδικας:
Εθνικής Βιβλιοθήκης Αθηνών 1322, Ι Θ ' αιώνος.
Αλεξανδρείας 296, Ι Θ ' αιώνος.
Παρισίων, Suppl. Gr. 1040, Ι Θ ' αιώνος.
Marcianus 805 (olim 504), ΙΔ' αιώνος 3 .
Escoriai 437 (Ψ - II - 6), ΙΔ' αιώνος 4 .
Arundelian 528, Ι Ε ' αιώνος 6 .
Έ κ τούτων οί κώδικες Εθνικής Βιβλιοθήκης Αθηνών 1322, Αλεξαν
δρείας 296 καί Παρισίων Suppl. Gr. 1040 εϊναι απόγραφα τοΰ Πατμια-

1. Χ ρ. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ , "Αλεξανδρινά σημειώματα, ΚΓ'. Ό ύπ' αριθ. 353
τής Βιβλιοθήκης τής έν "Αθφ 'Ιεράς Μονής τών 'Ιβήρων κώδιξ περιέχων σύγγραμμα
τοϋ Μελετίου Πηγά, Έκκλ. Φάρος 14 (1915), σελ. 133.
2. Γ. Χ α ρ ι τ ά κ η, Κατάλογος τών χρονολογημένων κωδίκων τής Πατριαρχικής
Βιβλιοθήκης Καΐρου, ΕΕΒΣ 4 (1927), σελ. 156.
3. Α. Z a n e t t i - Α . B u o n g i o v a n n i , D. Marci Bibliotheca, Βενετία
1740, σελ. 266-268.
4. E. M i l l e r , CataL·gue des manuscrits grecs de la Bibliothèque de l'Escurial, Παρίσιοι 1848, σελ. 382, 421.
5'. J . F ο r s c h a 11, Catalogue of Mss in the British Museum, Λονδϊνον 1834,
σελ. 156 - 158.
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κοΰ 396. Ό Marcianus 805 εύρίσκετο είς τήν Μαρκιανήν Βιβλιοθήκην ήδη
τω 1740, δτε τόν περιέγραφον οί Α. Zanetti καί Α. Buongiovanni. Ό
Escorialensis 437 υπήρχε είς την Βιβλιοθήκην πρό τής πυρκαϊάς τοΰ 1671
καί περιγράφεται είς τόν κατάλογον τοΰ Nicolas de la Torre. Ό Arandelian
528 δέν εϊναι βέβαιον πότε είσήλθεν είς τήν Βιβλιοθήκην τοΰ British Mu
seum* ό Forsehall τόν καταλογογραφεΐ τώ 1834 καί αναφέρει ώς πρότερον
κάτοχον Johaimem Gremperium. Δέν φαίνεται πάντως πιθανόν δτι ό κώδιξ
ούτος εύρίσκετο έν Αίγύπτφ τώ 1801. Έ κ τών γνωστών κωδίκων, οί όποιοι
παραδίδουν τήν προς Εύδοξίαν έπιστολήν τοΰ Χρυσοστόμου, ουδείς εύρίσκετο
τώ 1801 έν Αίγύπτφ, δτε αντέγραφε ταύτην ό Θεόφιλος εύρων έν τινι χάρτη
παλαίω.
Ό Ί ω . Σακκελίων εϊχεν υποθέσει δτι άλλαχοΰ καί πιθανώς είς τήν
Πατριαρχικήν Βιβλιοθήκην Αλεξανδρείας θά διαπιστωθή έάν ύπάρχη καί
έτερος τόμος επιστολών τοΰ Πηγά, δεδομένου δτι έν τή επιγραφή τοΰ Πα
τμιακοΰ 396 τό έπιστολάριον χαρακτηρίζεται Τόμος αος Λ.
Τό πρότυπον τοΰ Πατμιακοΰ 396, ό Ίεροσολυμιτικός 524, δίδει τήν κλείδα
είς τό θέμα. Κατά διαστήματα ομάς επιστολών χαρακτηρίζεται ώς τόμος,
*
a.
ούτως *"
σελ. 170 Τέταρτος καί έν τη φα δ°ζ.
σελ. 218 τόμος δ'.
σελ. 320 τέλος τοΰ δον τόμου.
σελ. 321 έν τή φα* ε'.
σελ. 393 έως ώδε καί έν τή κάτω δεξιά φα* τόμος.
Επομένως ό γραφεύς τοΰ Ίεροσολυμιτικοΰ 524 Μάξιμος ό άρχιδιάκονος
έχρησιμοποίησε τόν δρον «τόμος», άλλ' 8χι ύπό τήν εννοιαν τοΰ ανεξαρτήτου
βιβλίου ή τεύχους. Ε τ έ θ η ύπό τήν έννοιαν τοΰ τμήματος, τοΰ μέρους τοΰ βι
βλίου. Κατά ταΰτα δέν πρέπει νά άναμένηται ή άνεύρεσις καί δευτέρου «τόμου»
επιστολών τοΰ Μελετίου Πηγά.
Ούτως τά κατά τόν Πατμιακόν 396 τίθενται έπί τών εξής* Ό κώδιξ
συνεγράφη ύπό τοΰ Αλεξάνδρου υιοΰ τοΰ Ίέρακος κατά τά Ιτη 1601 - 1602
ή 1603 κατά τό παλαιότερον αύτοΰ μέρος καί ύπό τοΰ Θεοφίλου τοΰ Λιβύης
(άργότερον πατριάρχου Αλεξανδρείας) μεταξύ τών ετών 1801 - 1819 κατά
τό νεώτερον μέρος. Τό πρότυπον τοΰ Αλεξάνδρου ήτο δ Ίεροσολυμιτικός

1. Πρβλ. σελ. 164, σημ. 1.
2. Δυστυχώς ελλείπει τό πρώτον φύλλον τοϋ κωδικός. Οδτος άρχεται ακέφαλος
άπό τμήματος της δευτέρας επιστολής. Δια τοϋτο δέν γνωρίζομεν έάν καί έν τω Ίερο
σολυμιτικώ κώδικι έγράφετο «τόμος α'», πράγμα τό όποιον ύποθέτομεν.
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524. Τοΰ Θεοφίλου Λιβύης τό πρότυπον διά τάς δύο έπιστολάς τοΰ Πηγά
ήτο ό κώδιξ τοΰ Πατριαρχείου Αλεξανδρείας 36 (190), αυτόγραφος τοΰ
Μελετίου τοΰ Πηγά. Απομένει νά άνευρεθή τό πρότυπον τής προς Εύδοξίαν
επιστολής τοΰ Χρυσοστόμου, τήν οποίαν ό Θεόφιλος άντέγραψεν εύρων εν τινι
χάρτη παλαιφ.
, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ TOT ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(μέ αφορμή τα πατμιακά φιρμάνια τών ετών 1454-1522)
Στό αρχείο τής Ιεράς Μονής τοΰ 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου στην Πάτμο
έχουν περισωθή Τουρκικά Ιγγραφα, πού προσφέρουν νέα στοιχεία γιά τήν ιστο
ρία τοΰ νησιού καί γενικότερα τοϋ Νοτιοανατολικού Αιγαίου κατά τήν Τουρ
κοκρατία. Προέρχονται άπό τό αρχείο τής Μονής κι άπό τό αρχείο τοΰ Κοινοΰ τής Πάτμου, τό όποΐο, δπως εϊναι γνωστό, μεταφέρθηκε στή Μονή γύρω
στις αρχές τοΰ αιώνα μας. Τά ένδεκα αρχαιότερα έγγραφα, πού παρουσιάζω στό
τέλος αυτής τής μελέτης, εϊναι τά ακόλουθα : Δύο φιρμάνια τοΰ Μωάμεθ Β'
τοΰ Πορθητή τών ετών 1454 καί 1465. Τρία φιρμάνια τοΰ Βαγιαζήτ Β' τών
ετών 1496, 1503 καί 1507. Δύο φιρμάνια τοΰ γιου τοΰ Βαγιαζήτ Β' πρίγκιπα
Άλεμσάχ τών ετών 1497 καί 1499. Ένα φιρμάνι τοΰ γιου τοΰ Βαγιαζήτ Β'
πρίγκιπα Κορκούτ τοΰ έτους 1511. Τρία φιρμάνια τοΰ Σουλεϊμάν τοΰ Μεγαλο
πρεπή τών ετών 1521/2. Μέ αφορμή τά έγγραφα αυτά θά έρευνηθή στην πα
ρούσα μελέτη ή κατάσταση τής Πάτμου κατά τή χρονική αύτη περίοδο. Ή
μελέτη επεκτείνεται ώς τό 1522 γιατί τό έτος αυτό σημαίνει τό τέλος μιας
εποχής : Μέ τήν αποχώρηση τών Ίωαννιτών άπό τήν Ρόδο, ή κατάσταση στό
Νοτιοανατολικό Αιγαίο καί συνεπώς γιά τήν Πάτμο άλλαξε.
Μπορεί νά ύποτεθή πώς στό αρχείο τής Μονής υπήρχαν κάποτε ακόμα
αρχαιότερα Τουρκικά έγγραφα. Τόν ΙΔ' αιώνα οί μοναχοί θά εϊχαν άναγκαστή
νά επικοινωνήσουν μέ τους εμίρηδες τής Μικράς Ασίας, άν δχι γιά άλλο λόγο,
επειδή ή Μονή εϊχε μετόχια στην περιοχή τοΰ Μαιάνδρου. Καί γιά τους ίδιους
λόγους οί σχέσεις μέ τους 'Οθωμανούς θά άρχισαν γύρω στά 1390, δταν ό
σουλτάνος Βαγιαζήτ Α' κατέλαβε τά εμιράτα τοΰ Αιγαίου* δηλαδή εξήντα
περίπου χρόνια πριν έκδοθή τό αρχαιότερο afte τά έγγραφα μας.
Παλαιότερες δμως μαρτυρίες γιά τίς σχέσεις τής Πάτμου μέ τους Τούρ
κους δέν σώθηκαν καί γενικότερα ελάχιστα εϊναι γνωστά γιά τήν ιστορία της
κατά τόν ΙΔ' αιώνα. Στό αρχείο τής Μονής λίγα έγγραφα τοΰ ΙΔ' χΐώνα. έχουν
σωθή κι ακόμα λιγότερα τοΰ πρώτου μέρους τοΰ ΙΕ'. Οί πηγές προσφέρουν
περισσότερα στοιχεία γιά τό δεύτερο μέρος τοΰ ΙΕ' αιώνα, τά όποια ώς Ινα
σημείο φωτίζουν τήν κατάσταση καί κατά τά παλαιότερα χρόνια. Μέ τήν
απαρίθμηση κι ανάλυση τους θά φανή πώς ή Πάτμος άπό τά τέλη τοΰ ΙΓ'
αίώνα ώς τό 1522 πέρασε μιά δύσκολη περίοδο κάτω άπό ιδιόμορφες συνθήκες.
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Τό νησί γεωγραφικά άνηκε σέ μια άπό τίς ακραίες περιοχές, δπου έρχον
ταν αντιμέτωποι ό 'Ισλαμικός καί ό Χριστιανικός κόσμος. Στά τέλη τοΰ Ι Γ '
καί τίς αρχές τοΰ ΙΔ' αιώνα στό Νοτιοανατολικό Αιγαίο ή Βυζαντινή κυριαρ
χία υποχώρησε καί διαμορφώθηκε μια νέα κατάσταση. Στη Μικρασιατική
παραλία ιδρύθηκαν τά δύο Τουρκικά εμιράτα, τοΰ Άϊδίν (περιοχή Ιωνίας)
καί τοΰ Μεντεσέ (περιοχή Καρίας). Κατά τήν 'ίδια χρονική περίοδο κυρίευσαν
οί Ίωαννϊτες τή Ρόδο (1309) καί μαζί της ή λίγο αργότερα δλα σχεδόν τά
νησιά τής Δωδεκανήσου. Ά π ό τότε τό Νοτιοανατολικό Αιγαίο έγινε τό πεδίο
τών συγκρούσεων τών δύο κόσμων.
Ό ιερός πόλεμος, πού διεξήγαν τά εμιράτα εναντίον τών Χριστιανών,
έχει μελετηθή διεξοδικά άπό τόν Paul Wittek στό έργο του γιά τό εμιράτο
τοΰ Μεντεσέ *. Π ιό πρόσφατα, ή μελέτη τοΰ Paul Lemerle γιά τό εμιράτο τοΰ
Άϊδίν προσκόμισε πολλά νέα στοιχεία 2 . 'Επιπλέον οι γνώσεις μας πάνω
σ' αυτό τό θέμα έχουν συμπληρωθή σέ πολλά σημεία άπό ειδήσεις, πού παρέ
χουν τά Βενετικά Α ρ χ ε ί α 3 . Ά π ό τά πορίσματα τών ερευνών καί τίς σκόρπιες
πληροφορίες προκύπτει ή ακόλουθη διαπίστωση : Ανάμεσα στά εμιράτα καί
τους Χριστιανούς διεξαγόταν Ινας αδιάκοπος πόλεμος θαλασσίων καταδρομών,
άλλοτε σέ μεγαλύτερη, κι άλλοτε σέ μικρότερη κλίμακα. Σε περίπτωση ει
ρήνης μέ τόν αντίπαλο συνεχιζόταν μέ τήν μορφή τής πειρατείας.
Τό 1390 πραγματοποιήθηκε νέα αλλαγή στή Μικρασιατική παραλία
μέ τήν κατάκτηση τών εμιράτων άπό τό 'Οθωμανικό κράτος. Οί επιπτώσεις
ήταν ασήμαντες γιά τους γείτονες Χριστιανούς. Τή θέση τών μικρών 'Ισλαμι
κών κρατιδίων πήρε Ινα ενιαίο 'Ισλαμικό κράτος, πού θά συνέχιζε τόν ιερό
πόλεμο. Ή κατάσταση πού επακολούθησε εϊναι αρκετά σκοτεινή γιατί οί
πηγές λείπουν ή σωπαίνουν. 'Επειδή ή επεκτατική ορμή τών 'Οθωμανών
εϊχε κυρίως διοχετευθή στον ιερό πόλεμο στά Βαλκάνια, συμπεραίνουμε πώς
ο! πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον τών Χριστιανών τοΰ Αιγαίου εϊχαν ατο

ί. P. W i t t e k , Das Fürstentum Mentesche, Studie zur Geschichte Westkleinasiens im 13.-15. Jh., Istanbuler Mitteilungen, 2, Κωνσταντινούπολη 1934.
2. P. L e m e r l e , L'Émirat d'Aydin, Byzance et l'Occident. Becherches sur
la Geste d'Umur Pacha, Παρίσι 1957.
3. Βλ. κυρίως το λήμμα piraterie στα Ιργα τοϋ F. Τ h i r i e t, La Romanie
Vénitienne au moyen-âge, Παρίσι 1959 καί Régestes des Délibérations du Sénat de
Venise concernant la Romanie, τόμ. Α'-Γ', Παρίσι-Χάγη 1958-1961. 'Υπάρχουν ακόμα
καί μερικά, μικρότερης σημασίας, σκόρπια κείμενα, πού αναφέρονται στην πειρατεία των
εμιράτων. Βλ. το άρθρο μου, 'Ιστορικά στοιχεία σ* ενα θαϋμα τοΰ 'Αγίου Φανουρίου,
'Αρχεΐον Πόντου 26 (1964), σελ. 309-318. "Ενα έόλλο σχετικό κείμενο, πού έχει περά
σει, νομίζω, απαρατήρητο, ϊχει έκδοθή άπο τόν Ά . Π α π α δ ό π ο υ λ ο - Κ ε ρ α μ έ α μέ
τον ασαφή τίτλο 'Υπόμνημα άδηλου Ίατροϋ. Βλ. Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη, Παράρτημα
τοΰ 18ου τόμου τοϋ ΕΦΣΚ (1888), σελ. 72-73.
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νήσει. 'Ωστόσο, ή Νοτιοδυτική Μικρασιατική παραλία εξακολουθούσε νά άποτελή ορμητήριο γιά καταδρομές εναντίον τών Χριστιανών. Εϊναι τουλάχιστον
γνωστό πώς ό Βαγιαζήτ Α', μόλις κυρίευσε τά εμιράτα, έκανε μια μεγάλη
θαλάσσια επιδρομή ξεκινώντας άπό τά Παλάτια (Μίλητος) 1 .
'Οπωσδήποτε, γιά τήν πορεία τών πραγμάτων αμέσως μετά τήν 'Οθω
μανική κατάκτηση μποροΰν νά γίνουν, ά π ' δσο ξέρω, μόνο εικασίες. Αντίθετα,
γιά τήν κατάσταση στό Νοτιοανατολικό Αιγαίο κατά τήν περίοδο πού αρχί
ζει μέ τήν Ά λ ω σ η τής Πόλης, μποροΰμε νά σχηματίσουμε αρκετά καθαρή
εικόνα. Πολυάριθμες ειδήσεις έχουν περισωθή καί όδηγοΰν σέ θετικότερα
συμπεράσματα. Οί 'Οθωμανοί, άφοΰ κυρίευσαν τήν Πόλη, αντιμετώπισαν
νέους στόχους επιθέσεων, Ινας άπό τους όποιους ήταν τό νησιώτικο κράτος
τών Ίωαννιτών. Έ τ σ ι στό πλαίσιο τών πολεμικών επιχειρήσεων, μέ τίς όποιες
τό 'Οθωμανικό κράτος ανταποκρινόταν στην εντολή τοΰ ίεροϋ πολέμου, τοπο
θετούνται καί οί καταδρομές στην περιοχή της Δωδεκανήσου. Ό κατά θά
λασσαν πόλεμος τών 'Οθωμανών δέν εϊχε πανηγυρικό χαρακτήρα, δπως
οί εκστρατείες τους εναντίον τών Βαλκανίων καί τής Κεντρικής Ευρώπης.
Άλλωστε διεξαγόταν χωρίς τήν προσωπική συμμετοχή τοΰ σουλτάνου. Μόνο
στην τελική εκστρατεία κατά τής Ρόδου οδήγησε τά στρατεύματα ό Σουλεϊ
μάν ό Μεγαλοπρεπής. 'Ωστόσο τό 'Οθωμανικό κράτος δέν παραμέλησε ποτέ
τόν πόλεμο στό Νοτιοδυτικό θαλάσσιο σύνορο του.
Οί Ίωαννΐτες άπό τήν άλλη μεριά δέν εϊχαν άφεθή μόνοι τους στην αντι
μετώπιση τών 'Οθωμανών. Εϊχαν στό πλευρό τους άλλοτε τους Βενετούς,
άλλοτε τους Γενουάτες, άλλοτε τόν Παπικό στόλο, καί σέ περίπτωση πού
εϊχε συναφθή μια ευρύτερη συμμαχία — μια σταυροφορία — δλα τά χριστια
νικά κράτη πού εϊχαν ενδιαφέροντα στό Αιγαίο. Τό 1428 απέκτησαν Ινα
ισχυρό σύμμαχο στό πρόσωπο τοΰ Άλφόνσου Ε' τής Άραγόνας, τόν μετέ
πειτα βασιλιά τής Νεάπολης 2 . Ό Άλφόνσος εϊχε αποκτήσει μια βάση στή
Δωδεκάνησο, στό Καστελλόριζο, πού έξυπηρετοΰσε τόν αγώνα εναντίον τών
εχθρών τής Χριστιανοσύνης 3 . Έ ξ άλλου ή θέση τοΰ κράτους τών ιπποτών

1. Δ ο ύ κ α ς , σελ. 47, 11-17.
2. E t t o r e R o s s i , Storia della Marina dell'Ordine di S. Giovanni di Ge
rusalemme, di Rodi e di Malta, Ρώμη - Μιλάνο 1926, σελ. 19.
3. G. G e r ο 1 a, Un piccolo feudo Napoletano nell'Egeo (l'isoletta di Castelrosso ora KasteUorizo), Ausonia 8 (1915), σελ. 201-212. Γιά την δράση τοϋ Άλφόν
σου εναντίον τών Τούρκων βλ. C. M a r i il e s c u, Notes sur les corsaires au service
d'Alphonse V d'Aragon, roi de Naples, Mélanges d'Histoire Générale, τόμ. A' (Cluj
1927), σελ. 155-173. Τ ο ΰ î ο t ο υ, Le Pape Calixte III (1455-1458), Alphonse V
d'Aragon, roi de Naples, et l'offensive contre les Turcs, Bulletin de l'Académie
Roumaine 19 (1935).
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ενισχύθηκε σημαντικά δταν γύρω στό 1403 απέκτησε μιά βάση στη Μικρα
σιατική παραλία, τό Πετρώνιο (Castello San Pietro, σημερινό B u d r u m ) 1 .
"Οσο γιά τόν χαρακτήρα τών επιχειρήσεων, ισχύει αυτό πού αναφέρ
θηκε παραπάνω σχετικά μέ τά εμιράτα. Σέ καιρό πολέμου γίνονταν κατα
δρομές. Σέ καιρό ειρήνης ό πόλεμος συνεχιζόταν ανεπισήμως μέ τή μορφή
τής πειρατείας, στην οποία οί Ίωαννΐτες ευδοκιμούσαν δσο καί οί Τοΰρκοι.
Καμμιά φορά μάλιστα ή επιθετικότητα τους στρεφόταν κι εναντίον χριστια
νικών πλοίων, Βενετικών ή Φλωρεντινών π.χ. 2 .
Τό κράτος τής Ρόδου μποροΰσε νά άποτολμήση μεγάλες επιθέσεις εναν
τίον τών 'Οθωμανών μόνον δταν πλαισιωνόταν άπό συμμάχους. Ή σημαντι
κότερη άπ' αυτές έγινε στό 1472, δταν ό στόλος τών Ίωαννιτών, ενωμένος
μέ τους στόλους τοΰ βασιλείου τής Νεάπολης, τής Βενετίας καί τοΰ Πάπα,
κατέλαβε καί λεηλάτησε τήν Άττάλεια καί κατόπι τή Σμύρνη 3 . Συνήθως
δμως οί Ίωαννΐτες περιορίζονταν σέ μικροεπιθέσεις καί λεηλασίες στά Μικρα
σιατικά παράλια. 'Ρόδιοι γαρ... έμειναν εξω σπονδών, δεχόμενοι δέ τάς τών
δυτικών 'Ιβήρων καί 'Αλανών ληστρικάς ναϋς καταιρούσας αύτοϋ, καί αυτοί
ετέρας άντιπληροΰντες έκάκουν πάσαν τήν παραλίαν τοϋ βασιλέως (τοΰ Μωά
μεθ Β'), έγραφε ό Κριτόβουλος μέ αναφορά στό έτος 1455 4 . Μιά κάκωση,
μεγαλύτερη ϊσως άπό τίς συνηθισμένες, έγινε τόν Δεκέμβριο τοΰ 1495, δταν
οί Ίωαννΐτες, σέ αντίποινα γιά δσα υπέφεραν άπό τους Τούρκους πειρατές,
πραγματοποίησαν απόβαση στή Λυκία, δπου κατέστρεψαν καί λεηλάτησαν
τήν ύπαιθρο 5 .
Δέν εϊναι γνωστά ολα τά μέτρα πού πήρε τό 'Οθωμανικό κράτος γιά νά
προφυλαχτή άπό τους επικίνδυνους αυτούς γείτονες. Μόνο σκόρπιες πληροφο
ρίες εϊναι δυνατό νά έπισημανθοΰν, δπως π.χ. μία πού βρίσκεται στον Δούκα.
Κατά τήν εξιστόρηση τών γεγονότων τοΰ 1455 ό ιστορικός αναφέρει πώς
Ινας άπό τους δρους τής συνθήκης, πού εϊχε έπιβληθή άπό τόν Σουλτάνο
στον ηγεμόνα τής Λέσβου, ήταν ή ευθύνη γιά δσα συμβαίνουν στή θάλασσα
άπό τήν Πέργαμο ώς τήν Ά σ σ ο : οί Λεσβίοι ήσαν υποχρεωμένοι ϊνα δώσωσι
1. Βλ. J. D e l a v i l l e l e R o u l x , Les Hospitaliers à Rhodes jusqu'à la
mort de Philibert de Naillac (1310 -1421), Παρίσι 1913, σελ. 287-289.
2. Πρόχειρα αναφέρω τήν αιχμαλωσία δύο Βενετικών πλοίων άπο τους Ίωαννΐτες
το 1464, βλ. R o s s i , Storia della Marina, σελ. 23. 'Επίσης τήν αιχμαλωσία Φλωρεν
τινών πλοίων κατά τά έτη 1510 καί 1513, βλ. G. M ü l l e r , Documenti sulle Relazioni
delle Città Toscane coll'Oriente Cristiano e coi Turchi, Φλωρεντία 1879, σελ. 260 καί
265-266.
3. H a m m e r , Histoire de l'Empire Ottoman (μετάφραση Hellert), Παρίσι 1826,
τόμ. Γ', σελ. 173-177.
4. Κ ρ ι τ ό β ο υ λ ο ς , FHG, τόμ. 5, σελ. 107-108.
5. B o s i o , Istoria della Sacra Religione di San Giovanni Gierosolimitano,
Ρώμη 1629, τόμ. Β', σελ. 523Β.
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νόησιν τους γείτονας Τούρκους τοϋ φυλαχθήναι. ήν γαρ έξ αρχής τοϋτο τό
μήνυμα δουλεία ανελεύθερος τών Λεσβίων, δπως μή φθάσαντες δούναι λόγον
τής εφόδου τών ληστών, εϊ τις άρα ζημία γενήσεται έν τοις Τούρκοις, αυτοί
οί Λεσβίοι τό ανήκον τοις Τούρκοις άποδώσουσιν τά δέ δρια τής δουλείας
άπό τοΰ ποταμού Περγάμου άχρι Άσσου πόλεως, ή νϋν καλείται Μαχράμων *.
Ά π ό τή μεριά τών Τούρκων διοργανώνονταν κάποτε μεγάλες επιχειρή
σεις μέ τή συμμετοχή τοΰ Όθωμανοΰ ναυάρχου (kapudan-pa§a). Συνήθως
δμως άσκοΰσαν τίς καταδρομές ή τήν πειρατεία (ή διαφορά ουσιαστικά είχε
καταντήσει ασήμαντη) άτακτες ομάδες πού δρούσαν κάτω άπό τήν αιγίδα
τοΰ Όθωμανικοΰ κράτους. Τίς άποτελοΰσαν οί λεβέντες (levend) μέ επικε
φαλής διάφορους καπετάνιους (reis) 2 . Διαφωτιστική γιά τή διοργάνωση τών
ομάδων αυτών κατά τήν πρώτη δεκαετία τοϋ I T ' αιώνα είναι ή βιογραφία
τοΰ πασίγνωστου Χαϊρεδδίν Βαρβαρόσσα, ή οποία διηγείται με γραφικές
λεπτομέρειες τη σταδιοδρομία δύο κουρσάρων, τοΰ Βαρβαρόσσα καί τοΰ
άδελφοΰ του Ούρούτς. Ή οικογένεια τους ήταν εγκατεστημένη στή Μυτι
λήνη, τήν όποια ό Ούρούτς εγκατέλειψε κάτω άπό τίς ακόλουθες συνθήκες.
Σέ μιά καταδρομή εναντίον τών απίστων, δπου συμμετείχε μαζί μέ τόν άλλο
αδελφό του 'Ελιάς, τό πλοίο τους συγκρούστηκε μέ μιά γαλέρα τών Ίωαννιτών. Ό Ε λ ι ά ς σκοτώθηκε καί ό Ούρούτς μεταφέρθηκε αιχμάλωτος στή
Ρόδο. Άπελευτερώθηκε χάρη στον γιό τοΰ Βαγιαζήτ Β' τόν Κορκούτ, πού βρι
σκόταν τότε εγκατεστημένος στην Άττάλεια. Ό πρίγκιπας έστειλε, καθώς
συνήθιζε κάθε χρόνο, πρεσβεία στή Ρόδο γιά νά εξαγοραστούν σαράντα σκλά
βοι Μουσουλμάνοι. "Η καθιέρωση μιας ετήσιας πρεσβείας μέ τέτοιο σκοπό
δείχνει πώς οί αιχμαλωσίες ήταν συχνές. "Τστερ' άπ' αυτό ό Ούρούτς πήγε
στην Άττάλεια μέ σκοπό νά προσφέρη τίς υπηρεσίες του στον Κορκούτ. Ό
πρίγκιπας τοΰ παραχώρησε ένα πλοίο και ό Ούρούτς ξεκίνησε γιά επιδρομή
εναντίον τής Ρόδου, ή οποία δμως απέτυχε. Χωρίς νά χάση τό θάρρος του
ξεκίνησε καί πάλι κι αυτή τή φορά έφτασε ώς τήν Απουλία. Ή μεταγενέστερη
δράση του, καθώς καί τοΰ άδελφοΰ του Χαϊρεδδίν, δέν σχετίζεται πιά μέ τήν
περιοχή τής Δωδεκανήσου καί συνεπώς μας απομακρύνει άπό τό θέμα μ α ς 3 .

1. Δ ο ύ κ α ς , σελ. 332, 12-18. Ό τότε ηγεμόνας τής Λέσβου ήταν ό Dorino Α'
Gattilusi. Ή συνθήκη δμως μπορεί νά είχε συναφθή παλιότερα.
2. "Ενα χωρίο τοϋ B o s i o επιτρέπει τήν εικασία πώς αυτοί παρουσιάζονταν
στον Σουλτάνο κάθε χρόνο τήν Ιη Μαίου. Κατά τήν αφήγηση τών γεγονότων τοϋ έτους
1502 6 Bosio γράφει non ha il Turco chiamati in quest'anno, come è solito suo, i vogatori e remiganti al primo giorno di Maggio, τόμ. Β', σελ. 555E. Για τους L·ßέvτες
βλ. φιρμάνι άρ. 6.
3. Ή βιογραφία τοΰ Βαρβαρόσσα γράφηκε γύρω στα 1545 άπδ τον Sinan Çau§
για τον όποιο βλ. F. Β a b i n g e r, Die Geschichtsschreiber der Osmanen und ihre
Werke, Αιψία 1927, σελ. 77-78. Βλ. τήν Γαλλική της μετάφραση, Fondation de la
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Ή παραπάνω απλή διήγηση αφήνει νά έννοηθή ποια ήταν ή στάση τοΰ
'Οθωμανικού κράτους απέναντι στους κουρσάρους του.
Πιό συγκεκριμένα, συνοψίζουμε τά γεγονότα: Αμέσως μετά τήν Ά λ ω σ η
ό Μωάμεθ Β' αξίωσε άπό τους Ίωαννΐτες τήν καταβολή ετήσιου φόρου.
Αυτοί αρνήθηκαν -. "Γστερ' άπό αυτό ή συνθήκη, πού εϊχε συνάψει μαζί τους
τό 1451 2 , έπαψε νά ΐσχύη καί άρχισε περίοδος εχθροπραξιών, τών οποίων
ή ένταση καί ό χαρακτήρας παράλλαζαν άπό εποχή σέ εποχή. Κατά τή βασι
λεία τοΰ Μωάμεθ Β' (1451 - 1481 ), οπότε επικρατούσε ζωηρό πολεμικό
πνεΰμα, σχεδόν κάθε χρόνο 'Οθωμανικοί στόλοι μέ αφετηρία τήν Καλλίπολη
ή τά Παλάτια επιχειρούσαν επιδρομές στην περιοχή τής Δωδεκανήσου. Ή
βασιλεία τοΰ Βαγιαζήτ Β' (1481 - 1512) μπορεί νά χωριστή σέ δύο περιό
δους : Κατά τήν πρώτη, πού φτάνει ώς τό 1491, οί πολεμικές επιχειρήσεις
έχουν σχεδόν εκλείψει. Ό σουλτάνος αυτός γενικά δέν αγαπούσε τόν πόλεμο
κι επιπλέον ήταν υποχρεωμένος νά διατηρή σχέσεις μέ τους Ίωαννΐτες έξ
αιτίας τοΰ άδελφοΰ του Τζέμ, πού εϊχε καταφύγει γιά ένα διάστημα στή Ρόδο.
Γι' αυτό συνήψε μαζί τους συνθήκη ειρήνης τό 1482 8 , ή οποία ουσιαστικά
ίσχυσε ώς τό 1491. Τή χρονιά αυτή δμως τοποθετήθηκε διοικητής στις Μι
κρασιατικές επαρχίες τοΰ Αιγαίου ό γιος του Κορκούτ 4 . Ό πρίγκιπας ευνόησε
τόν κατά θάλασσαν πόλεμο καί ώς τό 1512, πού έμεινε έκεΐ, τό Νοτιοανα
τολικό Αιγαίο έζησε μιά έντονη πολεμική ατμόσφαιρα. Ή δράση τών κουρ
σάρων εϊχε φτάσει στό κατακόρυφο. Μολονότι θεωρητικά ϊσχυε ή συνθήκη
τοΰ 1482, οί επαφές μέ τήν Μικρασία, ακόμα κι εμπορικές, εϊχαν σταματή
σει έξ αιτίας τών πειρατικών επιδρομών, πού εϊχαν καταντήσει πραγματικές
πολεμικές επιχειρήσεις 5 .
Στό μεταξύ ό Κορκούτ ήθελε νά τηρή καί τά προσχήματα. Τό 1502
έστειλε πρεσβεία στή Ρόδο γιά νά εξασφάλιση τήν ελεύθερη ναυσιπλοία πού
θά έξυπηρετοΰσε τό εμπόριο. Φαίνεται πώς ορίστηκε μιά ζώνη, δπου άπαγοRégence d'Alger. Histoire des Barberousses..., par S a n d e r R a n g e t F e r d i n a n d D e n i s , Παρίσι 1837. Ή περικοπή πού εξετάστηκε περιλαμβάνεται στον τόμ.
Α', σελ. 8-20.
1. Δ ο ύ κ α ς , σελ. 320,16-321,2. B o s i o , τόμ. Β', σελ. 244.
2. Ή συνθήκη αυτή είχε συναφθή το 1451 κι δχι το 1450 (MM, τόμ. Γ', σελ. 286287). Το κείμενο της έχει τή χρονολογία Δεκέμβριος 6959 (1450), ίνδικτιώνα 15, καί
έτος Έγίρας 855 (1451). Ή 15η ίνδικτιώνα αντιστοιχεί στο 6960 (1451) καί συμφωνεί
μέ το Ιτος Έγίρας. Άλλωστε τον Δεκέμβριο τοΰ 1450 ό Μωάμεθ Β' δέν εϊχε ακόμα διαδεχθή τον πατέρα του Μουράτ Β'. Τά ίδια αντιφατικά χρονολογικά στοιχεία βρίσκονται
καί στον Β ο s i ο, τόμ. Β', σελ. 240Ε-241Β.
3. MM, τόμ. Γ', σελ. 317-320.
4. Για τόν Κορκούτ βλ. το άρθρο τοϋ M. T. G ö k b i 1 g i n στην Τουρκική 'Εγ
κυκλοπαίδεια τοϋ 'Ισλάμ.
5. B o s i o , τόμ. Β', σελ. 527Ε-528Α.
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ρεύτηκαν οί εχθροπραξίες, ή οποία εκτεινόταν άπό τήν Άττάλεια ώς τά Πα
λάτια καί ώς τό στενό τής Χίου *. Πρόκειται δηλαδή γιά τή θάλασσα πού
περιέβαλε τήν επικράτεια τοΰ Κορκούτ. Ή συμφωνία δμως αυτή, καθώς
φαίνεται, δέν τηρήθηκε καθόλου.
Στά χρόνια τοΰ Σελήμ Α' (1512 - 1520) οί επιχειρήσεις ήταν σέ ύφεση,
ί'σως επειδή τό 'Οθωμανικό κράτος εϊχε άπορροφηθή στον πόλεμο τής Περσίας
καί τής Αιγύπτου. Κατά τά έτη 1519 - 1522 ή δράση τών Τούρκων κουρσά
ρων γύρω άπό τή Ρόδο ζωηρεύει. 'Επακολούθησε ή κατάληψη τής Δωδεκα
νήσου τό 1522. Ή συνοπτική απαρίθμηση τών γεγονότων πού ακολουθεί
φανερώνει τήν πυκνότητα τών εχθροπραξιών εναντίον τής Δωδεκανήσου,
τών όποιων δμως δέν έχουμε πλήρη τήν εικόνα. Ασφαλώς έχουν γίνει καί επι
χειρήσεις πού μένουν άγνωστες 2 .
1454 καλοκαίρι : 13 Τουρκικά πλοία άπό τά Παλάτια καί 40 άπο τήν Καλ
λίπολη κινήθηκαν εναντίον τής Κώ καί τών άλλων νησιών 3 .
1454 - 1455 χειμώνας : 30 Τουρκικά κάτεργα άπό τά Παλάτια έπετέθησαν
κατά τής Ρόδου, δπου αιχμαλώτισαν 40 ψυχές, καί τής Κώ *.
1455 μετά τήν Ιη Ιουνίου καί πριν άπό τίς 13 Αυγούστου : 180 πλοία άπό
τήν Καλλίπολη μέ επικεφαλής τόν ναύαρχο Χαμζά προσέβαλαν τήν Κώ,
δπου πολιόρκησαν τήν «Ραχεΐα» έπί 22 μέρες δ .
1455 μεταξύ Αυγούστου καί Νοεμβρίου : "Εξι Τουρκικά πλοία μέ επικε
φαλής τόν ναύαρχο Γιουνούς έκαναν καταστροφές στην Κώ καί πολιόρ
κησαν τό «άστυ» έπί τρεις ήμερες 6 .

1. Ή πρεσβεία στον B o s i o , τόμ. Β', σελ. 558C. Ό καθορισμός της άπόλεμης
ζώνης προκύπτει άπό άλλο χωρίο, δπου αναφέρεται πώς το 1506 ό Μέγας Μαΐστωρ σύ
στησε στους υπηκόους του di non fare danno da Satalia fin'alla Palatia ne meno nel
canale di Scio. Dal che si comprende che la tregua e l'accordo fatto co'l Sultano Corcut tuttavia durava: Β 0 S i ο, τόμ. Β', σελ. 590Α-Β.
2. Ό κατάλογος αναφέρει επιθέσεις εναντίον τών νησιών καί τών κατοίκων τους
καί δχι απλές εμφανίσεις τοΰ 'Οθωμανικού στόλου.
3. B o s i o , τόμ. Β', σελ. 246C.
4. Δ ο ύ κ α ς , σελ. 321, 6-10.
5. Δ ο ύ κ α ς , σελ. 321, 10-13 καί 324, 8-23. Τά χρονικά opta προκύπτουν άπο
γενουατικο έγγραφο* βλ. Α. V i g n a , Codice Diplomatico delle Colonie Tauroliguri,
Atti della Società Ligure 6 (1859), σελ. 300.
6. Ή επίθεση εναντίον τής Κώ, γνωστή μόνο άπο τον Κ ρ ι τ ό β ο υ λ ο (FHG,
τόμ. Ε', σελ. 108), εντάσσεται μέσα σέ μιά ευρύτερη επιχείρηση τοΰ Γιουνούς, κατά τήν
δποία μάλιστα ό στόλος του καταστράφηκε άπο τρικυμία. Τά χρονικά 6ρια της επιχείρησης
προκύπτουν άπο τόν Δ ο ύ κ α , σελ. 328, 12 καί 334, 9. Ό Δούκας, αν καί κατά τήν
σχετική αφήγηση συμφωνεί σχεδόν τελείως μέ τόν Κριτόβουλο, παραλείπει τήν επί
θεση κατά τής Κώ.
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1456 : Πλοία άπό τά Παλάτια καί τήν Στρόβιλο κατέστρεψαν τελείως τήν
Νίσυρο καί τήν Κάλυμνο. Στόλος άπό τήν Καλλίπολη κατέστρεψε
μέρος τής Κώ '.
1457 : 60 πλοία έπέδραμαν κατά τής Κώ, Σύμης, Νισύρου, Ρόδου, Καλύ
μνου καί Λέρου 2 .
1460 : Επιδρομή κατά τής Κώ, Λέρου καί Καλύμνου s .
1461 Μάρτιος : ή Κώς εκκενώθηκε εξαιτίας τοΰ Τούρκικου κινδύνου *.
1462 κατά τόν Ιανουάριο : Υπογράφηκε συνθήκη ειρήνης γιά δύο χρόνια
ανάμεσα στους Ίωαννΐτες καί τόν Σουλτάνο Β .
1464 : Οί Τοΰρκοι, παρά τήν συνθήκη, έπετέθησαν κατά τής Κώ καί τών
άλλων νησιών, πού άνηκαν στους Ίωαννϊτες 6 .
1467 : Τουρκικό πλοίο έπετέθηκε κατά τής Κώ 7 .
1469 : 30 τουρκικά πλοία προκάλεσαν ζημίες στή Ρόδο 8 .
1471 : Οί κάτοικοι τής Κώ κατέφυγαν προσωρινά στή Ρόδο εξαιτίας τοΰ
Τούρκικου κινδύνου 9 .
1477 Αύγουστος : Τουρκικός στόλος άπό τήν Καλλίπολη έπετέθηκε κατά
τής Κώ 1 0 .
1479 : Ό Τούρκος ναύαρχος μέ 150 πλοία άπό τήν Καλλίπολη προσπά
θησε νά καταλάβη τήν Κώ έχοντας προηγουμένως συνεννοηθή μέ τους
Εβραίους τοΰ νησιοΰ Π .
1480 : Ή πασίγνωστη μεγάλη επίθεση καί πολιορκία τής Ρόδου , 2 .
1482 Δεκέμβριος -1483 Ιανουάριος : 'Υπογράφηκε ή συνθήκη τοΰ Βαγιαζήτ
Β' μέ τους Ίωαννΐτες 1 3 .
1494 : Τούρκοι πειρατές ενοχλούσαν τους υπηκόους τ ώ ν Ί ω α ν ν ι τ ώ ν 1 4 .

1. Σ. Λ ά μ π ρ ο ς , NE 7 (1910), σελ. 162-163: Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Πατμ.
Βιβλ., σελ. 4 4 - 4 5 .
2. B o s i o , τόμ. Β', σελ. 255G - 257Ε.
3. B o s i o , τόμ. Β', σελ. 272Α-Β.
4. B o s i o , τόμ. Β', σελ. 274-275.
5. B o s i o , τόμ. Β', σελ. 280Ε.
6. B o s i o , τόμ. Β', σελ. 290Β.
7. B o s i o , τόμ. Β', σελ. 312-313.
8. B o s i o , τόμ. Β', σελ. 315D.
9. B o s i o , τόμ. Β', σελ. 326G-D.
10. B o s i o , τόμ. Β', σελ. 367Ε-368Α.— R o s s i , Storia della Marina, σελ. 24.
11. D. M a l i p i e r o , Annali Veneti dall'anno 1457 al 1500, Archivio Sto
rico Italiano τόμ. 7, μέρος 1 (1843), σελ. 123.
12. H a m m e r , Histoire, τόμ. Γ', σελ. 279-289.
13. MM, τόμ. Γ', σελ. 317-320.
14. B o s i o , τόμ. Β', σελ. 514.
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1495 : Οί Ίωαννΐτες έστειλαν πρεσβεία στό Σουλτάνο καί τόν Μπεγλέρμπεη
τής Ανατολής καί διαμαρτυρήθηκαν γιά τά δσα υπέφεραν άπό τους
πειρατές 1 .
1497 : Παρά τήν ειρήνη οι πειρατικές επιδρομές εξελίχθηκαν ουσιαστικά
σέ πόλεμο 2 .
1501 : Μεγάλος αριθμός Τούρκων πειρατών λυμαινόταν τίς θάλασσες 3 .
1502 : Τουρκικά πλοία καταστρέφουν τά νησιά τών Ίωαννιτών. Ή Λέρος
δέχθηκε επίθεση άπό δεκαοκτώ πλοία, πού εϊχαν αποπλεύσει άπό τήν
Καλλίπολη 4 .
1503 μεταξύ 'Ιουλίου καί Αυγούστου : Οί Τοΰρκοι επεχείρησαν επιδρομή
εναντίον τής Ρόδου καί απήγαγαν αιχμαλώτους. Ή επιχείρηση κατέ
ληξε σέ ναυμαχία μέ μεγάλες απώλειες τών Τούρκων 5 .
1504 μεταξύ Μαρτίου καί Μαΐου : Ό κουρσάρος Camali (προφανώς Κεμάλ)
μέ εξι γαλέρες αποβιβάστηκε στή Ρόδο καί έκανε καταστροφές. Κα
τόπι προσπάθησε νά καταλάβη τό κάστρο τής Σύμης. Έπετέθηκε
ακόμα εναντίον τής Τήλου καί τής Νισύρου 6 .
1506 : Ό κουρσάρος «Nichi» αποβίβασε πεντακόσιους άνδρες στό νησί τής
Λέρου καί προσπάθησε νά τό καταλάβη μέ στρατήγημα. Τό εγκατέ
λειψε ύστερα άπό πολιορκία πέντε ημερών Τ.
1519 - 1522 : "Εντονη δράση τών κουρσάρων γύρω άπό τή Ρόδο 8 .
"Ως εδώ εξετάστηκε τό πρώτο χαρακτηριστικό τοΰ Νοτιοδυτικού θαλασ
σινού συνόρου τής 'Οθωμανικής αυτοκρατορίας : "Οπως δλα τά σύνορα πού
τή χώριζαν άπό τους Χριστιανούς, τό χαρακτηρίζει ή διεξαγωγή τοΰ ίεροΰ
πολέμου. Τό δεύτερο χαρακτηριστικό, πού ισχύει επίσης γιά τά άλλα σύνορα
προς τους Χριστιανούς, εϊναι ή διαρροή μεμονωμένων ατόμων ή καί ομάδων
προς τή μία ή τήν άλλη κατεύθυνση.
"Οπως δλες οί ακραίες περιοχές, έτσι καί ή Δωδεκάνησος δεχόταν φυ
γάδες άπό τήν πέρα μεριά. Ή μετανάστευση προσφύγων άπό τή Μικρασία
άρχισε άπό τόν ΙΔ' αιώνα κι αναφέρουμε χαρακτηριστικά τήν εγκατάσταση
Άρμένηδων στην Κώ τό 1366 9 . Κατά τήν περίοδο πού μάς απασχολεί, τά
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Storia della Marina, σελ. 28.
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νησιά της φιλοξενούσαν μόνιμα ή προσωρινά Μικρασιάτες πού προτιμούσαν
άπό τήν Τουρκική τήν Λατινική κυριαρχία. Εντιμότατε,
φρονιμώτατε, ενδοξό
τατε καί πάσης τιμής άξιε αύθέντη 'Ρόδου, έγραφαν τό 1456 προς τόν Με
γάλο Μαΐστορα κάτοικοι τής Μικρασίας καί τόν παρακαλούσαν νά στείλη ό
άγιώτατος ό πατριάρχης
(εννοείται ό πατριάρχης τής Βενετίας) τα κάτεργα
του, νά μάς σηκώσετε άπ' εδώ μέ τάς γυναίκας μας καί μέ τά παιδία μας,
δτι έχομεν μεγάλην άγανάκτησιν
άπό τόν Τοϋρκον. . . νά έλθωμεν είς τόν
τόπον σας, νά ζήσωμεν καί νά άποθάνωμεν ώς ύποταχτικοί
τής αυθεντίας
ι
σας . Τό πιο πρόσφορο καταφύγιο ·— πρώτος σταθμός πριν άπό τό πέρασμα
στή Δωδεκάνησο — γιά τους κυνηγημένους άπό τους Τούρκους, ήταν τό Πετρώνιο, τό φρούριο πού κρατούσαν οί Ίωαννΐτες στή Μικρασιατική παραλία.
Τό φθινόπωρο τοΰ 1465 απεσταλμένος τοΰ Μωάμεθ Β' προς τους Ίωαννΐτες
διαπραγματεύθηκε κοντά στά άλλα καί τήν υπόθεση τών Χριστιανών πού
εϊχαν συγκεντρωθή έκεΐ 2 . Τό 1472 στόλος άπό 52 πλοία, πού άνηκαν στην
Νεάπολη, τόν Πάπα καί τήν Βενετία, κατέπλευσαν στό Πετρο^νιο γιά νά
παραλάβουν πρόσφυγες 8 .
Υπήρχε ωστόσο κι αντίθετο ρεΰμα, μέ μικρότερη πάντως ένταση:
Μουσουλμάνοι αιχμάλωτοι πού εϊχαν μεταφερθή στή Δωδεκάνησο κατάφερ
ναν νά δραπετεύσουν στή Μικρασία. Στή βιογραφία τοΰ Βαρβαρόσσα, κατά τήν
εξιστόρηση ενός τέτοιου επεισοδίου, αναφέρεται Ινα χωριό τής Μικρασιατικής
παραλίας, απέναντι στή Ρόδο, τοΰ όποιου οί κάτοικοι, άν καί Χριστιανοί,
έκρυβαν καί φυγάδευαν δσους Μουσουλμάνους προσέτρεχαν έκεΐ. Ό συγγρα
φέας τής βιογραφίας μιλά γιά τους Χριστιανούς αυτούς μέ πολύ καλά λόγια *.
Μέ τίς παραπάνω γραμμές προσπάθησα νά περιγράψω τίς συνθήκες
ζωής στό Νοτιοανατολικό Αιγαίο, πού επηρέαζαν τήν μοίρα τής Πάτμου.
Τό νησί, ανίσχυρο μέσα σ' αυτό τό πολεμικό κλίμα, εϊχε, άπό τόν ΙΔ' αιώνα
τουλάχιστον, νά αντιμετώπιση κι άλλα προβλήματα. "Αγονο άπό τή φύση του
εϊχε στερηθή καί τίς περισσότερες εξωτερικές προσόδους τής Μονής εφόσον
τά μετόχια της βρίσκονταν σέ εδάφη πού εϊχαν καταληφθή ε'ίτε άπό τους
Τούρκους εί'τε άπό τους Λατίνους.
Οί τελευταίοι Βυζαντινοί αυτοκράτορες, πού επικύρωσαν στην Μονή
τήν κατοχή τών κτημάτων της καί τά προνόμια της, ήταν ό Ανδρόνικος Β'
καί ό Ανδρόνικος Γ' Παλαιολόγος μέ χρυσόβουλλα τών ετών 1292,1326,1329

1.
2.
3.
4.

MM, τόμ. Γ', σελ. 291.
B o s i o , τόμ. Β', σελ. 297Β.
M a 1 i ρ i e r ο, Annali, ένθ' άνωτ., σελ. 73.
Histoire des Barberousses, hQ' άνωτ., σελ. 10.
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καί 1331 1 . Στά χρυσόβουλλα αυτά αναγράφονται κυρίως τά κτήματα πού
κατείχε ή μονή στή Μικρασία (Πύργος καί Φύγελλα) καί στά νησιά Κώ,
Λέρο καί Λήμνο. Ανάμεσα δμως στά ετη 1292 καί 1326, ή κατάσταση στή
Μικρασιατική παραλία καί στά νησιά εϊχε βασικά μεταβληθή. Αυτό πού
ίσχυε στό τέλος τοΰ Ι Γ ' αιώνα δέν μποροΰσε νά ίσχύση στις αρχές τοΰ ΙΔ'.
Έ τ σ ι , μέ τήν εξαίρεση τών μετοχιών στή Λήμνο, τά δσα αναγνώριζαν καί
παραχωρούσαν στή Μονή οί αυτοκράτορες κατά τά έτη 1326, 1329 καί 1331
ήταν ανεδαφικά καί εξωπραγματικά. Τά μετόχια στή Μικρά Α σ ί α βρίσκονταν
στην εξουσία τών εμίρηδων τοΰ Μεντεσέ καί τοΰ Άϊδίν άπό τά πρώτα χρό
νια τοΰ ΙΔ' αιώνα. Ή Κώς καί ή Λέρος, άπό τό 1314, εϊχαν περάσει ορι
στικά στην κατοχή τών Ίωαννιτών 8 . Μ' αυτές τίς προϋποθέσεις εϊναι αμφί
βολο άν ή Μονή μποροΰσε νά εκμεταλλεύεται τά μετόχια της αυτά.
"Ενα αυτοκρατορικό πρόσταγμα τοΰ 1340 δικαιολογεί τίς εικασίες γιά
τίς δυσχέρειες τών καιρών. Σ ' αυτό αναφέρεται πώς ή Μονή βρίσκεται άρτίως
είς στενοχωρίαν. . . επειδή άπώλεσεν ύπό τής ανωμαλίας τοΰ καιροϋ τά προ
σόντα αύτη μετόχια καί κτήματα' γι' αυτό κι ό αυτοκράτορας τής παραχωρεί
τό μοναστήρι τοΰ Ά γ ι ο υ Θωμά στην Χίο 3 . "Ομως, ανάμεσα στά έ'τη 1314
καί 1340 δέν σημειώθηκε καμμιά μεταβολή, πού μποροΰσε νά έπηρεάση τή
μοίρα τής Πάτμου *. Γι' αυτό συμπεραίνουμε πώς ή Μονή εϊχε αρχίσει νά
βρίσκεται είς στενοχωρίαν άπό αρκετά χρόνια πρίν, καί συγκεκριμένα άπό
τίς αρχές τοΰ ΙΔ' αιώνα, δταν δημιουργήθηκε ή νέα κατάσταση στην περιο
χή τής Δωδεκανήσου μέ τήν ίδρυση τών εμιράτων τής Μικρασίας καί τοΰ
κράτους τών Ίωαννιτών.
Υπήρχε καί τό μετόχι τοΰ Ά γ ι ο υ 'Ιωάννου τοΰ Στύλου στην Βενετο
κρατούμενη Κρήτη. Ή Μονή εϊχε επιτύχει τήν αναγνώριση τών δικαιωμάτων
δ
της πάνω σ' αυτό καί προσπάθησε νά τό αξιοποίηση. Ά π ό Ινα έγγραφο τοΰ
1307 μαθαίνουμε πώς εϊχε εγκαταστήσει τότε έκεΐ τριάντα οκτώ χωριάτες
(villani) άπό τήν Πάτμο καί άλλους τριανταεννιά, πού εϊχε εξαγοράσει άπό
6
κουρσάρους . 'Ωστόσο ή εκμετάλλευση του παρουσίαζε κάποτε δυσκολίες.
1. MM, τόμ. Τ ' , σελ. 236-238, 248-254.
2. B o s i o , τόμ. Β', σελ. 43C. Γιά τά Δωδεκάνησα πρίν άπο τήν κατάληψη τών
Ίωαννιτών κατά τά έτη 1302-1310 βλ. Α. T. L u 11 r e 11, Venice and the Knights
Hospitallers of Rhodes in the Fourteenth Century, Papers of the British School at
Rome 26 (νέα σειρά 13) (1958), σελ. 196-197 καί 202.
3. MM, τόμ. Τ ' , σελ. 259. Γιά τή χρονολογία βλ. D ö l g e r , Regesten, άρ. 2845.
4. Ή πολεμική δραστηριότητα κατά θάλασσαν τοΰ 'Ανδρόνικου Γ' περιορίστηκε
στην περιοχή Χίου-Φώκαιας καί δέν επηρέασε τήν Δωδεκάνησο. 'Επίσης δέν επηρέασε
τήν Δωδεκάνησο ή συμμαχία τών Χριστιανικών κρατών εναντίον τών Τούρκων κατά το
1332. Βλ. L e m e r l e , Aydin, σελ. 65-68 καί 90-101.
5. MM, τόμ. Τ , σελ. 220-222, 238, 387-390.
6. MM, τόμ. Τ , σελ. 390. Πρβλ. καί σελ. 221.
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Μία απόφαση τής Βενετικής Γερουσίας μας πληροφορεί πώς τό 1385 ή διοί
κηση τών Χανιών απαγόρευσε τήν εξαγωγή τοΰ σιταριοΰ, πού εϊχε τό δικαί
ωμα νά παίρνη κάθε χρόνο ή Μονή άπό τό παραπάνω μετόχι ·*.
'Τπάρχει δμως κι ένα άλλο σημείο στό έγγραφο τοΰ 1307 πού αξίζει
νά ύπογραμμιστή : Έ κ τ ο ς άπό τήν εγκατάσταση παροίκων στό μετόχι τοΰ
Στύλου, μαθαίνουμε πώς ή πίεση άπό τήν Μικρασιατική παραλία ήταν ήδη
έντονη. Αναφέρεται πώς ή Μονή αποφάσισε νά στείλη τους τριανταοκτώ
χωριάτες άπό τήν Πάτμο στην Κρήτη, επειδή φοβόταν τίς επιθέσεις τών
Τούρκων. Δυστυχώς δέν σώθηκαν ειδήσεις, πού νά φωτίζουν περισσότερο
τήν κατάσταση κατά τήν τελευταία Βυζαντινή περίοδο.
Τήν πρώτη ε'ίδηση μετά τήν "Αλωση τη φέρνει τό αρχαιότερο άπό τά
Τουρκικά έγγραφα τοΰ αρχείου τής Μονής, ένα φιρμάνι πού έχει έκδοθή
ανάμεσα στις 25 Αυγούστου καί 3 Σεπτεμβρίου τοΰ έτους 1454. Ό Μωά
μεθ Β' διατάσσει μ' αυτό τόν Matyos, πού κρατά τόν φόρο τοΰ χωριοΰ
τής Πάτμου άπό τήν Ιη Αυγούστου 1453, νά παραδώση αμέσως σαράντα
φλουριά στον δοΰλο τοΰ Σουλτάνου Ά λ ή 2 . Εφόσον τό φιρμάνι έχει έκδοθή
τέλη Αυγούστου 1454 καί αναφέρεται ή πρώτη Αυγούστου τοΰ περασμένου
έτους ώς έναρξη τής φορολογικής περιόδου, πρόκειται προφανώς γιά ετήσιο
φόρο, πού πλήρωνε ή Πάτμος στους 'Οθωμανούς. Δέν μπορεί διόλου νά καθοριστή πότε άρχισε γιά πρώτη φορά νά πληρώνεται ό φόρος αυτός. Ή μνεία
δμως τής πρώτης Αυγούστου έχει τήν σημασία της επειδή σέ συνδυασμό μέ
άλλα γεγονότα μπορεί νά όδηγήση σέ μερικά συμπεράσματα.
Εϊναι γνωστό π ώ ς μετά τήν Ά λ ω σ η τ ή ς Πόλης, κ α τ ά τόν 'Ιούλιο τοΰ

1453, ό Μωάμεθ Β' δέχτηκε στην Άδριανούπολη διάφορες πρεσβείες, οί
όποιες τόν συγχαρήκανε γιά τά κατορθώματα του καί δήλωσαν υποτέλεια.
Σχετικές ειδήσεις υπάρχουν στις ιστορίες τοΰ Δούκα καί τοΰ Κριτόβουλου.
Ε π ε ι δ ή καί οί δύο εϊχαν συμμετάσχει προσωπικά στά γεγονότα οι ειδήσεις
τους έχουν ιδιαίτερη σημασία.
Ό Δούκας λέει πώς εϊχαν παρουσιασθή στον Σουλτάνο πρέσβεις άπό
τή Σερβία, άπό τους δεσπότες τής Πελοποννήσου, άπό τή Χίο, τή Μυτιλήνη,
τήν Τραπεζούντα καί δσους κατοικούσαν στην Ποντική θάλασσα 3 . Ό Κρι
τόβουλος αναφέρει πρεσβείες άπό τήν Σερβία, τήν Πελοπόννησο, τή Χίο,
τή Μυτιλήνη καί έπί πλέον άπό τους Αλβανούς καί άπό τά νησιά "Ιμβρο,
Λήμνο καί Θάσο. Τήν πρεσβεία μάλιστα τών τριών τελευταίων νησιών τήν

1. Η . N o i r e t , Documents pour servir à l'histoire de la Crète sous la domination Vénitienne, Παρίσι 1892, σελ. 2-3. Πρβλ. T h i r i e t, Regestes, τόμ. A', σελ. 170.
2. Βλ. το φιρμάνι άρ. 1.
3. Δ ο ύ κ α ς , σελ. 314, 3 - 2 0 .
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εϊχε στείλει ό ίδιος '. Καί οί δύο ιστορικοί πληροφορούν πώς στό διάστημα
τών διαπραγματεύσεων συζητήθηκαν καί οί φόροι πού πλήρωναν στον Μωάμεθ
Β' οί υποτελείς του. Ά π ό τήν διήγηση τοΰ Δούκα, πού είναι αρκετά διεξο
δική, προκύπτει πώς ή προθεσμία γιά τήν καταβολή τών φόρων έληγε τήν
πρώτη Αυγούστου, πού άποτελοΰσε καί τήν έναρξη τοΰ φορολογικοΰ Ιτους,
τουλάχιστον γιά μερικούς άπό τους ήδη φόρου υποτελείς. Συγκεκριμένα, γιά
τόν δεσπότη τής Σερβίας ή ημερομηνία αυτή πιθανότατα εϊχε καθοριστή
καί πρίν άπό τόν 'Ιούλιο τοΰ 1453. Ό Δούκας αναφέρει δτι τόν Αύγουστο
τοΰ 1453 έφθασαν στην Άδριανούπολη απεσταλμένοι τοΰ Δεσπότη, πού
έφερναν τά κεχρεωστημένα
τέλη. Άλλου, μιλώντας γιά τόν εαυτό του, ανα
φέρει πώς τήν πρώτη τοΰ Αυγούστου τοΰ 1455 εϊχε πάει στην Άδριανούπολη
γιά νά πλήρωση τους κατ' έτος διδομένους φόρους... διά τήν νήσον Λέσβον...
καί διά τήν νήσον Λημνον. Καί, παρακάτω, πώς ξαναπήγε στην Άδριανούπολη
καί τόν επόμενο χρόνο, 1456, πάλι τόν Αύγουστο φέρων τό κατ' έτος διδόμενον τέλος τοϋ ήγεμόνος τής Λέσβου2.
Συνεπώς ή προθεσμία γιά τήν καταβολή τοΰ φόρου τής Πάτμου, πού
αναφέρεται στό φιρμάνι, φαίνεται πώς δέν εϊναι τυχαία και επιτρέπει τήν
εξής εικασία : Τό καλοκαίρι τοΰ 1453 ανάμεσα στους διάφορους απεσταλμέ
νους, πού επισκέφθηκαν τόν Μωάμεθ Β' στην Άδριανούπολη, θά ήταν καί μία
αντιπροσωπεία άπό τήν Πάτμο. Θά μποροΰσε νά παρατηρηθή πώς οί άλλες
πρεσβείες εϊχαν σταλή άπό ηγεμόνες κρατών ένώ ή Πάτμος δέν άποτελοΰσε
κράτος. "Ομως ή απουσία εξουσίας στό νησί θά είχε αναγκαστικά καταστή
σει τή Μονή αρχή, πού θά μποροΰσε νά στείλη αντιπροσωπεία στον Σουλτάνο.
Τό πιθανότερο εϊναι πώς τό νησί ήταν άπό παλιότερα φόρου υποτελές στους
'Οθωμανούς. Τότε δμως θά εξετάσθηκε καί πάλι τό ζήτημα τοΰ φόρου, πού
θά ορίστηκε γιά μιά ετήσια περίοδο άπό Αύγουστο σέ Αύγουστο, ακριβώς
δπως συνέβαινε μέ τους Σέρβους, τήν Λέσβο καί τήν Λήμνο.
Σχετικά μέ τά ποσά τών φόρων εϊναι γνωστοί μερικοί αριθμοί. Τό 1453
ορίστηκε ή Σερβία νά πληρώνη 12.000 χρυσά νομίσματα τόν χρόνο, οί δε
σπότες τής Πελοποννήσου 10.000, ή Χίος 6.000 καί ή Μυτιλήνη 3.000 3 .
Τό Ι'διο έτος ό σουλτάνος ζήτησε άπό τους Ίωαννΐτες 2.000 δουκάτα τόν
χρόνο *. Τό 1454 έγινε φόρου υποτελής ή πόλη τοΰ Καφά καί ό ετήσιος φόρος
της ορίστηκε 2.000 δουκάτα δ . Εϊναι ακόμα γνωστό πώς τό 1455 ή Λήμνος

1. Κ ρ ι τ ό β ο υ λ ο ς , FHG, τόμ. Ε', σελ. 102-103.
2. Δ ο ύ κ α ς , σελ. 314, 21-22, 328, 11-14, 337, 17-19.
3. Δ ο ύ κ α ς , σελ. 314, 13 - 18. Ό Δούκας βταν γράφει απλώς νομίσματα έννοει
χρυσά νομίσματα. Πρβλ. σελ. 328, 20.
4. B o s i o , τόμ. Β', σελ. 344Β.
5. V i g n a , Codice Diplomatico, Ινθ* άνωτ., σελ. 106.
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πλήρωνε 2.325 νομίσματα τόν χρόνο καί ή Ίμβρος 1.200. Τό ϊδιο έτος αυξή
θηκε δ φόρος τής Μυτιλήνης σέ 4.000 νομίσματα 1 .
Ά ν συγκρίνουμε τά 40 φλουριά πού πλήρωνε ή Πάτμος στον Σουλτάνο
μέ τόν φόρο τών άλλων νησιών διαπιστώνουμε πώς τό ποσό εϊναι υπερβο
λικά χαμηλό, προφανώς επειδή οί Τοΰρκοι πήραν υπόψη πόσο φτωχή κι άγονη
ήταν. "Αλλωστε στον καθορισμό τοΰ φόρου θά συντέλεσε κι ό αριθμός τών
κατοίκων τοΰ νησιοΰ. Δέν είναι γνωστό πόσοι ήταν οί κάτοικοι του τό 1454.
'Υπάρχουν λίγο μεταγενέστερες πληροφορίες πού επιτρέπουν νά σχηματίσουμε
γνώμη, μιά καί, καθώς θά φανή, στό μεταξύ δέν σημειώθηκαν μεταβολές
ώστε νά αύξηθή ή νά έλαττωθή ό πληθυσμός. Εϊναι γνωστό πώς τό 1461
υπήρχαν στή Μονή εξήντα μοναχοί 8 . "Ενα ιταλικό κείμενο, γραμμένο πιθα
νότατα λίγο μετά τό 1470, πού δίνει παρεμπιπτόντως τόν πληθυσμό μερικών
άπό τά νησιά τοΰ Αιγαίου, αναφέρει πώς ή Πάτμος καί ή Κάλυμνος, καί οί
δυό μαζί, είχαν τετρακόσιους κατοίκους 3. Στά χρόνια πού ακολούθησαν η
κατάσταση δέν άλλαξε. Σέ μιά άπανταχούσα πού απέλυσε è πάπας Λέων Γ
τό 1513 αναφέρεται πώς ή Πάτμος εϊχε τότε 130 κατοίκους *.
Τίς διαπιστώσεις αυτές πρέπει νά συνδυάσουμε καί μέ τήν ακόλουθη
παρατήρηση: Τά παραπάνω ποσά φόρων πληρώνονταν άπό τους ηγεμόνες κυριάρχους τών μερών πού απαριθμήσαμε, τά όποια αποτελούσαν κρατίδια.
Στην περίπτωση τής Πάτμου κύριος τοΰ νησιοΰ ήταν ή Μονή τοΰ 'Ιωάννου
τοΰ Θεολόγου. Συνεπώς ή Πάτμος δέν μποροΰσε νά θεωρηθή κρατίδιο δπως
τά άλλα. Ά ν καί στό έγγραφο δέν γίνεται ή παραμικρή μνεία τής Μονής
κι αναφέρεται ρητά πώς ή φορολογούμενη μονάδα ήταν τό χωριό (köy)
τής Πάτμου, ωστόσο επιτρέπεται νά υποθέσουμε πώς δέν είχε επέλθει στο
μεταξύ καμμιά αλλαγή στά εσωτερικά τοΰ νησιοΰ καί πώς εξακολουθούσε
νά άνήκη στή Μονή. Γι' αυτό καί συμπεραίνουμε πώς ό Matyos, πού, σύμφωνα
μέ τό φιρμάνι, κρατοΰσε τόν φόρο τής Πάτμου, εϊναι ό ηγούμενος τής Μονής
Ματθαίος γνωστός άπό μιά σημείωση του τοΰ έτους 1460 5 . Σ ' Ινα καθε
στώς δπως τής Πάτμου ήταν φυσικό ό Σουλτάνος νά απευθύνεται στον ηγού
μενο επειδή τόν θεωρούσε υπεύθυνο γιά τίς υποθέσεις τοΰ νησιού 6 . Ό π ω σ δ ή -

1. Δ ο ύ κ α ς , σελ. 328, 14-20 καί 330, 20-22.
2. MM, τόμ. Τ', σελ. 393.
3. G i a c o m o R i z z a r d o , La presa di Negroponte fatta dai Turchi ai
Veneziani nel 1470, Βενετία 1844, σελ. 24 - 25.
4. MM, τόμ. Τ', σελ. 399.
5. Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Πατμ. Βιβλ., σελ. 53 καί ύποσημ. 1.
6. Στή λατινική μετάφραση μιας ζητείας τοϋ έτους 1502 αναφέρεται πώς ό ετήσιος
φόρος της Πάτμου ήταν 500 δουκάτα. Το ϊδιο ποσό αναφέρεται και σέ Ινα άλλο λατινικό
έγγραφο τοΰ έτους 1513 (MM, τόμ. Τ', σελ. 395 καί 398). Δέν είναι βέβαιο πώς το ποσό
αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Μεταγενέστερα φιρμάνια πιστοποιούν πώς
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ποτέ πάντως, τό φιρμάνι πού εξετάσαμε, εξαιτίας τοΰ φόρου πού αναφέ
ρει, μαρτυρεί πώς ή Τουρκοκρατία γιά τήν Πάτμο άρχισε τουλάχιστον άπό
τό 1453.
"Οπως εϊναι γνωστό, ή επιβολή τοΰ Όθωμανικοΰ ζυγοΰ δέν έγινε μέ τόν
ϊδιο τρόπο καί ή μορφή τής 'Οθωμανικής κυριαρχίας δέν ήταν ενιαία στις
διάφορες περιοχές τοΰ Αιγαίου καί τών Βαλκανίων. Αντιθέτως υπήρχε με
γάλη ποικιλία στις σχέσεις τών υποδούλων καί τών κυριάρχων. Ειδικά ή
Πάτμος στις σχέσεις της μέ τόν κατακτητή παρουσιάζει ενα ιδιότυπο σχήμα,
πού οφείλεται στην γεωγραφική της θέση καί στή Μονή τοΰ Θεολόγου. Τό
νησί, άπό τό 1456 τουλάχιστον, άνηκε διοικητικά στό σαντζάκι τοΰ Μεντεσέ:
"Ενα φιρμάνι αύτοΰ τοΰ έτους, πού διατάσσει ανακρίσεις στην Πάτμο,
αναθέτει τό έργο στον Σινάν μπέη, τόν σαντζάκ μπέη του Μεντεσέ, καί στον
καδή τών Παλατιών, τής πρωτεύουσας τοΰ Μεντεσέ. Στά μεταγενέστερα
φιρμάνια, τοΰ 1503 καί τοΰ 1522, αναφέρεται ρητά πώς τό νησί άνηκε στό
καδηλίκι τών Παλατιών '. Έξαλλου άπό τά φιρμάνια προκύπτει καθαρά πώς
οί σουλτάνοι θεωροΰσαν τήν Πάτμο τμήμα τής επικράτειας τους καί τους
κατοίκους της υπηκόους τους (zimmi, haraç güzarlari).
Οί 'Οθωμανοί, ασφαλώς χάρη στή Μονή, ευνόησαν τό νησί. Έ κ τ ο ς
άπό τήν επιεική φορολογία πού τοΰ επέβαλαν, οί σουλτάνοι εισάκουσαν διά
φορα αιτήματα τών ηγουμένων, παραχώρησαν προνόμια καί αντιτάχθηκαν
στην καταπάτηση τών προνομίων αυτών. Ό Μωάμεθ Β' μ' Ινα διάταγμα
του, χαμένο σήμερα, δριζε νά μήν εισπράττεται φόρος γιά τά τρόφιμα πού
αγόραζε ή Μονή. Τόν 'Οκτώβριο τοΰ 1496, δταν τό παραπάνω διάταγμα
εϊχε ατονήσει καί ό εφοριακός υπάλληλος άπαιτοΰσε τόν σχετικό φόρο, ό
τότε ηγούμενος Γρηγόριος κατέφυγε στον Βαγιαζήτ Β' καί επέτυχε τήν έκ
δοση ενός φιρμανιοΰ προς τόν καδή τών Παλατιών, μέ τό όποιο ανανεωνόταν
τό προνόμιο τοΰ μοναστηρίου 2 . Ό Βαγιαζήτ Β' παραχώρησε στους ηγου
μένους τής Μονής τό δικαίωμα νά αγοράζουν κάθε χρόνο είκοσι μόδια σιτάρι
άπό τά Παλάτια. Τόν Σεπτέμβριο τοΰ 1499 ό γιος του Άλεμσάχ δέχθηκε

κατά τά Ιτη 1557 καί 1564 ή Πάτμος πλήρωνε 220 φλουριά. Μελλοντικές Ιρευνες ενδέχεται
να φωτίσουν περισσότερο το ζήτημα. Δυστυχώς ή Πάτμος δέν αναφέρεται στην πρόσφατη
φορολογική μελέτη τοΰ Ö. Β a r k a η, 894 (1488 - 1489) yili cizyesinin tahsilatina
dit muhasebe bilancolari, Belgeler, τόμ. 1, άρ. 1 (1964). 'Υπενθυμίζω δτι το 1499 ό
φόρος (cizye) τής Πάτμου πληρωνόταν κατ' άποκοπήν (maktu). Βλ. φιρμάνι άρ. 5.
1. Βλ. φιρμάνια άρ. 6 καί 11.
2. Βλ. φιρμάνι άρ. 3. Στο φιρμάνι δέν αναφέρεται ρητά πώς ό Γρηγόριος ήταν ηγού
μενος τής Μονής. Συστήθηκε στην αυλή τοΰ σουλτάνου λέγοντας. ((Είμαι παπάς (papaz)
στην εκκλησία πού ονομάζεται Πάτμος». Συμπεραίνουμε πάντως πώς ήταν ηγούμενος,
γιατί συνήθως οί ηγούμενοι παρουσιάζονταν γιά νά διεκδικήσουν τά προνόμια τής Μονής.
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τόν ηγούμενο μητροπολίτη Μεθόδιο καί μετά άπό αίτηση του επιβεβαίωσε
τό παραπάνω δικαίωμα μέ ειδικό φιρμάνι ι . Έ ξ άλλου ό Βαγιαζήτ Β' Ιδωσε
δικαίωμα στους Πατμιώτες νά αγοράζουν σιτηρά καί όσπρια άπό τίς επαρχίες
τοΰ Αιγαίου. Τό δικαίωμα αυτό αργότερα ανανεώθηκε άπό τόν Σελήμ Α'
καί τόν Σουλεϊμάν τόν Μεγαλοπρεπή. Τά σχετικά φιρμάνια τών Βαγιαζήτ Β'
καί Σελήμ Α' δέν σώζονται. Σώζεται δμως τό φιρμάνι τοΰ Σουλεϊμάν, άπό
τό όποιο μαθαίνουμε τήν ύπαρξη τών δύο προγενεστέρων 2 . Δυστυχώς ή
ασάφεια στην έκφραση του δέν επιτρέπει νά καθοριστή άν τό δικαίωμα ήταν
μόνο γιά τή Μονή ή γιά τους κατοίκους τοΰ νησιοΰ γενικά. Τόν 'Ιούλιο τοΰ
1507 οί Πατμιώτες (καί στην περίπτωση αυτή δέν καθορίζεται άν πρόκει
ται γιά τή Μονή ή τους κατοίκους γενικά) διαμαρτυρήθηκαν στον Βαγιαζήτ Β',
στην Άδριανούπολη, γιά τήν βαρεία φορολογία, πού άπαιτοΰσαν οί υπάλληλοι
στις σκάλες τοΰ Θεολόγου και τών Παλατιών, επειδή ξεπερνοΰσε δ,τι ήταν
3
από παλιά έθιμο καί νόμος. Ό Σουλτάνος διέταξε ανακρίσεις .
Ό μ ω ς άλλοι παράγοντες εκμηδένιζαν πολλές φορές τά προσδοκώμενα
αποτελέσματα άπό τήν εύνοια τών σουλτάνων.
e
H ζωή στην Πάτμο φαίνεται πώς ήταν εξαιρετικά σκληρή. Ξέρουμε
τουλάχιστον πώς γύρω στό έτος 1500 οί συνθήκες ήταν τόσο αφόρητες ώστε
Ιγινε σκέψη νά έγκαταλειφθή ολότελα τό νησί, δπως εϊχε συμβή στις μέρες
τοΰ ιδρυτή καί πρώτου ηγουμένου τής Μονής όσιου Χριστοδούλου. Ή Μονή
αναγκάστηκε νά καταφυγή σέ ζητεία καθώς δείχνουν τρία έγγραφα. Τά δύο
άπό αυτά εϊναι τών ετών 1502 καί 1507 4 . Τό τρίτο παραδίδεται άχρονολόγητο. Θά πρέπει πάντως νά εϊναι λίγο προγενέστερο, γραμμένο γύρω στό 1499 5 .
Πρόκειται γιά μιά άπανταχούσα, δπου περιγράφεται εύγλωττα ή ζοφερή κατά
σταση : βία τοϋ τών άθεων Άγαρηνών έθνους, ούτινος έκχνθέντος καί γης
σχεδόν άπάσης καί θαλάσσης έπιλαβομένου καί μηδένα τόπον τής αύτοϋ ληί-

1. Τό φιρμάνι τοϋ Βαγιαζήτ Β' δέν σώζεται. 'Αναφέρεται δμως στο φιρμάνι τοΰ
Άλεμσάχ. Βλ. φιρμάνι άρ. 5.
2. Βλ. φιρμάνια άρ. 9 καί 10.
3. Βλ. φιρμάνι άρ. 7.
4. MM, τόμ. Τ', σελ. 394 - 396.
5. Σ π. Λ ά μ π ρ ο ς , NE 7 (1910), σελ. 45-47. Το Εγγραφο αυτό τής ζητείας
μπορεί νά χρονολογηθή άπό το φιρμάνι άρ. 5 τοΰ έτους 1499. Σ' αυτό αναφέρεται κάποιος
μητροπολίτης Μεθόδιος, ό όποιος παρουσιάστηκε ώς ηγούμενος της Μονής. Ό ηγούμενος
πού υπογράφει τήν ζητεία λέγεται επίσης Μεθόδιος καί τιτλοφορείται συνάμα μητροπολί
της Σμύρνης. Είναι κάπως απίθανο νά υπάρχουν δύο ηγούμενοι Μεθόδιοι πού νά εϊναι καί
μητροπολίτες. "Ετσι το τουρκικό έγγραφο λύνει, νομίζω, το πρόβλημα αύτοϋ τοΰ μητροπο
λίτη Σμύρνης, γιά τόν όποιο έχουν γραφή διάφορα. Ή ήγουμενία τοϋ Μεθοδίου θά ήταν
σύντομη. Το 1497 ό ηγούμενος τής Μονής ονομάζεται Θεόδουλος καί το 1502 Γρηγόριος
(MM, τόμ. Τ , σελ. 260 καί 394).
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σεως άπείρατον καταλελοιπότος, άλλα πάντα καταδουλοϋντος καί διαφθείροντος, συνέβη καί τά ένταυθοΐ σεμνεΐα εσχάτως περιπεσείν συγχύσεσν
καί γαρ
ες τοσοΰτον ήλθον απορίας ύπό τε στενοχώριας αρπαγής τε καί αιχμαλωσίας,
ώστε καί τάς οικήσεις αύτάς, έν αίς ή θεία πολιτεύεται πολιτεία, φήθησαν
καταλιπεΐν έρημους... 'Αλλ' έπεί τούτων ούτω διακείμενων, αεί τά χείρω προϋβαινε καί πανταχόθεν μάλλον τώ καθ' ημάς χώρφ μυρία περιειστήκει
κακά,
γεγόναμεν υποτελείς φόρου άναγκασθέντες τά μάλιστα τοις βαρβάροις. 'Αλλ'
ονδ' ούτως άνεσιν εϋρομεν.
Ή περιγραφή αυτή, γραμμένη άπό τόν ηγούμενο Μεθόδιο, πού εκλιπα
ρεί βοήθεια γιά τήν Μονή, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Καθώς
είδαμε παραπάνω, κατά τήν τελευταία δεκαετία τοΰ Ι Ε ' αιώνα ή δράση τών
Τούρκων πειρατών στην περιοχή τής Δωδεκανήσου εϊχε ένταθή στό έπακρο.

Αυτό βέβαια θα είχε αντίκτυπο στην Πάτμο. Οί πειρατικές επιχειρήσεις,
πού εμπόδιζαν τίς επαφές μέ τήν Μικρασία, θά είχαν βαρείες συνέπειες
γιά τήν επιβίωση τοΰ νησιοΰ. Επιπλέον, συχνά οί κάτοικοι του πέφταν θύ
ματα τών πειρατών. Ό Μεθόδιος στην παραπάνω άπανταχούσα του παραπο
νιέται πικρά γιά τους Πατμιώτες, πού σέρνονται αιχμάλωτοι στην Α σ ί α καί
τήν Αφρική '.
Ωστόσο τό γεγονός δτι ή Πάτμος άνηκε στην 'Οθωμανική αυτοκρατο
ρία θά άποτελοΰσε κάποια ανακούφιση στην καταπίεση της άπό τους Τούρ
κους πειρατές. Οί Πατμιώτες μποροΰσαν τουλάχιστον νά ζητοΰν τήν προ
στασία τοΰ σουλτάνου. Τά λίγα Ιγγραφα πού σώζονται φωτίζουν ώς ένα
σημείο τίς συνθήκες τής ζωής τους. Στό πρώτο, ενα φιρμάνι τοΰ Βαγιαζήτ Β'
τοΰ Αυγούστου 1503, αναφέρεται πρεσβεία άπό τή Μονή στην αυλή τοΰ Σουλ
τάνου γιά νά κατορθωθή ή απελευθέρωση τριών ανθρώπων, πού άρπαξαν
άπό τήν Πάτμο Τοΰρκοι πειρατές καί τους πούλησαν σκλάβους στά Παλάτια.
Τό φιρμάνι διατάσσει τόν καδή αυτής τής πόλης νά τους βρή καί νά τους
ελευθέρωση 2 .
Στό δεύτερο, τοΰ Νοεμβρίου 1511, βλέπουμε πώς κάποιος καλόγερος
άπό τήν Πάτμο παρουσιάστηκε στην αυλή τοΰ πρίγκιπα Κορκούτ, πού ήταν
τότε εγκατεστημένος στή Μαγνησία. Σκοπός του ήταν νά καταγγείλη πώς
Ιξι Πατμιώτες, ένώ θαλασσοπορεύονταν, αιχμαλωτίστηκαν άπό τόν καπε
τάνιο (reis) Χαμζά. Ή προσφυγή στον Κορκούτ ταιριάζει μέ δσα εΐπαμε
παραπάνω, άπό τά όποια προκύπτει πώς ό πρίγκιπας αυτός προστάτευε τους
Τούρκους κουρσάρους. Μέ τό φιρμάνι πού έβγαλε ό Κορκούτ, ανέθεσε
σ'Ιναν άλλο καπετάνιο (reis) — προστατευόμενο του, υποθέτουμε,—-τόν Χα-

1. Λ ά μ π ρ ο ς , NE, Ινθ'άνωτ., σελ. 46, 3 0 - 3 2 . Μολονότι το χωρίο νοσεί, το
νόημα του είναι φανερό.
2. Βλ. φιρμάνι άρ. 6.
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τζή-Ίλιάς, νά συλλαβή τόν Χαμζά καί τήν ομάδα του κι έπί πλέον τόν διέταξε
νά περιφρουρή τους υπηκόους τοϋ νησιού Πάτμος, πού πληρώνουν
χαράτσι,
1
άπό τίς ομάδες τών πειρατών . Τό καλοκαίρι τοΰ 1522, οί Πατμιώτες αναγ
κάστηκαν καί πάλι νά καταφύγουν στον σουλτάνο. Ή εποχή αυτή, καθώς φαί
νεται, ήταν εξαιρετικά δύσκολη. 'Εξαιτίας τής πολιορκίας τής Ρόδου θά επι
κρατούσε σύγχυση στην περιοχή τής Δωδεκανήσου, καί μερικοί Τοΰρκοι
βρήκαν ευκαιρία νά αδικήσουν μέ διάφορες προφάσεις τό νησί. Ό σουλτάνος
πάντως άπό τό στρατόπεδο της Ρόδου διέταξε νά έπιβληθή ή τάξη αμέσως 2 .
Παράλληλα στην 'Οθωμανική κυριαρχία οί Καθολικές δυνάμεις φρόντι
ζαν νά προστατεύουν τήν Τουρκοκρατούμενη Πάτμο, καθώς δείχνουν διάφορα
έγγραφα λατινικά 3 . Τό 1457 ό πατριάρχης τής Βενετίας Λουδοβίκος Scar a m p a , απέλυσε άπανταχούσα μέ τήν όποια διέτασσε νά μήν βλάψη κανείς
τήν Πάτμο καί τους κατοίκους της καί άπειλοΰσε μέ αφορισμό δσους τυχόν
δέν θά υπάκουαν. Ό Searampa ήταν τότε επικεφαλής τοΰ στόλου τών Σταυ
ροφόρων, πού μέ τίς ευλογίες τοΰ Πάπα Καλλίστου Γ' εϊχε σταλή εναντίον
τών 'Οθωμανών, και μέ τήν άπανταχούσα του απέβλεπε στό νά προφύλαξη
τήν Πάτμο άπό ενδεχόμενες βιαιοπραγίες τών ανδρών του 4 .
Τό 1461 ό πάπας Πίος Β' έστειλε επιστολή στους αρχιεπισκόπους Κρήτης
καί Κολοσσών (ό τελευταίος, δπως εϊναι γνωστό, εϊχε τήν έδρα του στή Ρόδο)
μέ τήν όποια Ικανέ έκκληση γιά νά προστατευθούν ή Μονή και οί μοναχοί
τής Πάτμου άπό επιθέσεις καί συνιστούσε νά εϊναι αφορισμένοι δσοι τυχόν
εϊχαν βλάψει τό νησί, ώσπου νά επανορθώσουν τό κακό πού εϊχαν κάνει. Ό
Πάπας απευθυνόταν στους αρχιεπισκόπους τών δύο γειτονικών προς τήν Πάτμο
Λατινικών δυνάμεων, τής Ρόδου καί τής Κρήτης, ύστερα άπό αίτηση, πού τοΰ
εϊχε υποβάλει ή Μονή, ή όποια, υποθέτουμε, θά είχε λόγους γιά νά προβή
σέ μιά τέτοια ενέργεια 5 . 'Υπάρχουν καί δύο σιγίλλια τών ετών 1508 καί
1514, μέ τά όποια οί Μεγάλοι Μαίστορες, Emeri d'Amboise καί Fabritio
de Caretto, διατάσσουν τους υπηκόους καί υποτελείς τους (subditi e vas
salli) νά μή παρενοχλήσουν ή βλάψουν τους κατοίκους τής Πάτμου άλλα
νά τους θεωροΰν σαν υποτελείς (vassalli ) τής Ρόδου. Οί παραβάτες πρόκειτο
νά θεωρηθοΰν επαναστάτες καί νά τιμωρηθούν 6 . Τά έγγραφα αυτά δείχνουν
1. Βλ. φιρμάνι άρ. 8.
2. Βλ. φιρμάνι άρ. 11.
3. Στά έγγραφα αυτά αναφέρεται σύντομα ό G. H o f m a n n στή μελέτη του
Patmos und Rom, Orientalia Christiana, τόμ. 11, άρ. 41 (1928), σελ. 4 8 - 5 0 .
4. MM, τόμ. Τ', σελ. 391.
5. MM, τόμ. Τ , σελ. 393 - 394.
6. MM, τόμ. ""Γ', σελ. 396 καί 400. Ή περίπτωση τής Μονής τής Πάτμου, πού
ζήτησε τήν προστασία τών Ίωαννιτών, δέν είναι άλλωστε μοναδική. Έγγραφο τοΰ 1415
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ΐσως πώς ή Μονή είχε φροντίσει νά κατοχύρωση τό νησί απέναντι στις πειρα
τικές διαθέσεις τών Δυτικών, πού κι άν ακόμη δέν τήν παρενοχλούσαν, δέν
τής ένέπνεαν απόλυτη ασφάλεια.
Οί Καθολικοί δεΐξαν επίσης τό ενδιαφέρον τους γιά τήν Πάτμο διευ
κολύνοντας τους καλόγερους, πού ή Μονή έστελνε γιά ζητεία. Τό 1507 ό
Μέγας Μαίστωρ Emeri d'Amboise έδωσε συστατική επιστολή σέ δύο μονα
χούς, πού εϊχαν ξεκινήσει μέ τέτοιο σκοπό, τήν όποια απεύθυνε προς τόν
Πάπα 'Ιούλιο Β' καί τους ηγεμόνες τής Δύσης, καί τους εκκλησιαστικούς
καί τους κοσμικούς 1. Τό 1513 ό πάπας Λέων Γ έδωσε άφεση (Ίνδουλγκέντσια)
διακοσίων ετών σέ δσους θά βοηθοΰσαν οικονομικά τή Μονή 2 .
Ά ς προστεθή ακόμα πώς οί Ίωαννΐτες επέτρεψαν στην Μονή νά εκμεταλ
λεύεται το μετόχι της στή Λέρο με τήν προϋπόθεση βέβαια πώς θά εισέπρατ
ταν ά π ' αυτό φόρους. Επιπλέον, άπό Ινα έγγραφο του 1497 προκύπτει πώς
τότε τουλάχιστον εϊχαν επιβάλει έκτακτες επιβαρύνσεις στά εισοδήματα τοΰ
μετοχιοΰ, οί όποιες φυσικά ήταν εις βάρος τής Μονής 3 .
Ή 'Οθωμανική κυριαρχία καί ή ταυτόχρονη προστασία τών Δυτικών
δέν εϊναι πράγματα ασυμβίβαστα. Ί Ι Πάτμος, απομακρυσμένη καθώς ήταν
σέ μιά παρυφή τής 'Οθωμανικής αυτοκρατορίας, μικρή καί άγονη, ήταν φυ
σικό νά περνά απαρατήρητη. Οί 'Οθωμανοί, άν καί κυρίαρχοι, θά περιορί
ζονταν στην είσπραξη τοΰ φόρου, χωρίς νά ασχολούνται περισσότερο μέ τήν
κατοχή τοΰ νησιοΰ, τό όποιο άλλωστε δέν φρόντισαν νά αξιοποιήσουν στρα
τιωτικά. Ά π ό πουθενά, τουλάχιστον δέν προκύπτει, άμεσα ή έμμεσα, πώς γιά
τήν διεξαγωγή τοΰ ιεροΰ πολέμου στή Δωδεκάνησο υπολόγισαν στην κυριαρ
χία τους στην Πάτμο. Περιορίστηκαν στό νά χρησιμοποιούν τό λιμάνι τοΰ
νησιοΰ σέ ώρα ανάγκης. Τό 1477, σέ μιά άπό τις επιδρομές εναντίον τών
Ίωαννιτών, ό 'Οθωμανικός στόλος αγκυροβόλησε εκεί γιά μερικές μέρες
μέ τήν πρόθεση νά άποπλεύση γιά νά πολιορκήση τό Πετρώνιο 4 .
Ή απουσία δμως στρατιωτικών δυνάμεων άπό τήν Πάτμο επέτρεπε
καί στους Δυτικούς νά χρησιμοποιούν τό λιμάνι της. Τόν Δεκέμβριο τοΰ
1501 μέρος τοΰ στόλου τής Ρόδου, ή οποία συμμετείχε τότε σέ Σταυροφο-

μαρτυρεϊ πώς ή Μονή τοϋ 'Αγίου Γεωργίου στή Σκύρο είχε ζητήσει άπο τους Ίωαννϊτες
νά προστατεύουν το καράβι της. Βλ. ' Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , Άθωιτις Στοά,
Viz. Vrem. 9 (1902), σελ. 135-136.
1. MM, τόμ. Τ ' , σελ. 396.
2. MM, τόμ. «Γ, σελ. 398-400.
3. Σύμφωνα μέ το έγγραφο ό επίτροπος τοΰ μοναστηρίου στή Λέρο μετά άπο δια
ταγή τοΰ Μεγάλου Μαίστορα, ενεν κρατημένος να παρέχη στον μητροπολίτη Φιλαδέλφειας
'Ιωακείμ ορισμένες ποσότητες τροφίμων. MM, τόμ. Τ ' , σελ. 260-261.
4. B o s i o , τόμ. Β', σελ. 367Ε - 368Α.
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ρία κατά τών 'Οθωμανών, αγκυροβόλησε στην Πάτμο 1. Ά π ό τήν άλλη
μεριά, ή Πάτμος, τό κατοικητήριο τοΰ Ευαγγελιστή 'Ιωάννη, ήταν φυσικό
νά συγκεντρώνη τήν συμπάθεια τών Δυτικών Χριστιανών πού τής πρόσφε
ραν τήν προστασία τους.
Οί Λατίνοι δμως εϊχαν καί άλλους λόγους νά προστατεύουν τήν Πάτμο,
άσχετους μέ τή θρησκευτική τους ευλάβεια. Οί καλόγεροι, πού κατοικούσαν
στην Μονή, ήταν συμπαραστάτες στον πόλεμο κατά τών 'Οθωμανών. Ή
επιστολή τοΰ Π ίου Β', πού αναφέρθηκε, πληροφορεί πώς οί μοναχοί τής
Πάτμου παρακολουθούσαν τίς κινήσεις τών απίστων, μέ τους όποιους γειτό
νευαν, καί δταν διαπίστωναν πώς ετοιμαζόταν καμμιά επίθεση, ειδοποιούσαν
τους γείτονες τους Χριστιανούς νά προφυλαχθοΰν άπό τόν κίνδυνο πού πλη
σίαζε 2 . "Οτι ή Μονή έδειχνε μ' αυτόν τόν τρόπο τήν αλληλεγγύη της προς
τους Χριστιανούς επιβεβαιώνεται κι άπό άλλες πηγές. "Ο Bosio αναφέρει
πώς δταν τό καλοκαίρι τοΰ 1454 οί 'Οθωμανοί συγκέντρωσαν Ινα μικρό
στόλο στά Παλάτια έτοιμοι γιά μιά άπό τίς επιδρομές τους, ή είδηση μα
θεύτηκε στή Ρόδο χάρη στους Πατμιώτες 3 .
Α κ ό μ α πιό χαρακτηριστικές εϊναι οί ειδήσεις τοΰ Marino Sanuto.
Ά π ό τό ημερολόγιο του προκύπτει πώς στην κρίσιμη περίοδο τής πολιορ
κίας τής Ρόδου άπό τους 'Οθωμανούς ('Ιούνιος - Δεκέμβριος 1522), ό ηγού
μενος τής Πάτμου στάθηκε ένα άπό τά κύρια πρόσωπα στό δίκτυο κατασκο
πείας τών Χριστιανών. Βρισκόταν σέ αρκετά πυκνή, καθώς φαίνεται, επαφή
μέ τόν δούκα τής Νάξου, στον όποιο έδινε διάφορες πληροφορίες. Ό δούκας
μέ τή σειρά του τίς μεταβίβαζε στους Βενετούς. Ό Sanuto αναφέρει πώς
τόν Αύγουστο τοΰ 1522 οί Βενετοί εϊχαν μείνει αρκετές μέρες χωρίς ειδήσεις
σχετικά μέ τήν πολιορκία. Γι' αυτό έστειλαν ανθρώπους τους στή Νάξο μέ
τήν εντολή νά στείλη αμέσως ό δούκας ένα μπριγκαντίνι a quel prior di
San Zuan di Palamosa γιά νά πληροφορηθή μερικά νέα άπό τήν Ρόδο.
Α μ έ σ ω ς παρακάτω ό Sanuto παραθέτει ολόκληρη τήν επιστολή, μέ τήν
όποια ό ηγούμενος απάντησε στον δούκα στις 22 Αυγούστου. Ό ηγούμενος
εϊχε μείνει στή Ρόδο, στό στρατόπεδο τοΰ Σουλτάνου, σαράντα δύο μέρες —
συνεπώς εϊχε πάει λίγο μετά τήν Ιναρξη τής πολιορκίας τοΰ νησιοΰ — καί
ήταν μόνο οκτώ μέρες πού εϊχε επιστρέψει στην Πάτμο. Στό διάστημα τής
παραμονής του στή Ρόδο είχε δει καί εϊχε φροντίσει νά μάθη κάμποσα πρά1. R o s s i , Storia della Marina,

σελ. 2 7 - 2 8 . B o s i o , τόμ. Β', σελ. 552Α.

2. MM, τόμ. Τ', σελ. 393 ...quod dum infidèles illarum partium loca finitimorum fidelium pro tempore invadere et occupare damnaque diversimode Ulis inferre
procurant, ipsi monachi illorum adventum et progressus vigilanti studio fidelibus
prefatis intimare procurant sicque fidèles ipsos a gravibus periculis et intollerabilibus
damnis préservant...
3. B o s i o , τόμ. Β', σελ. 246C.
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γματα γιά τους Τούρκους, τά όποια αναφέρει στον δούκα: Πληροφορίες σχε
τικές μέ τήν πορεία τών επιχειρήσεων, τίς κινήσεις καί τίς δυνάμεις τών
έχθρων. Ή επιστολή του τελειώνει μέ μιά παράκληση: Queste cose chehabiamo
visto scrivemo a vostra Signoria et la pregamo che siano secrete, perchè
siamo in la bocha del serpente, aziò che non ne ingorgil.
Ά ς σημειωθή πώς υπάρχουν δύο Τουρκικά φιρμάνια τοΰ αρχείου τής
Μονής (έχουν ήδη άναφερθή), πού έχουν έκδοθή άπό τόν σουλτάνο Σουλεϊ
μάν Μεγαλοπρεπή στό στρατόπεδο τής Ρόδου κατά τό διάστημα, κατά τό
όποιο, σύμφωνα μέ τίς ειδήσεις τοΰ Sanuto, ό ηγούμενος βρισκόταν έκεΐ.
Τώρα πού έγιναν γνωστές οί υπηρεσίες πού πρόσφερε ή Μονή στους Χρι
στιανούς, γεννιέται ή υποψία μήπως οί λόγοι, πού, σύμφωνα μέ τά φιρμάνια,
οδήγησαν τόν ηγούμενο στή Ρόδο, ήταν πρόφαση, ένώ ή πραγματική αίτια
ήταν ή ενημέρωση του γιά τίς κινήσεις τών Τούρκων 8 .
Ή συνεργασία συνεχίστηκε. Στις 30 'Οκτωβρίου quel Calogero έγραψε
νέα επιστολή στον δούκα τής Νάξου, πού εϊχε στείλει μπριγκαντίνι γιά νά
τήν παραλαβή. Ανέφερε καί πάλι αρκετά διεξοδικά, καθώς φαίνεται, τήν
πορεία τής πολιορκίας τής Ρόδου καί γενικότερα τών επιχειρήσεων στή Δω
δεκάνησο. Μετά 10 μέρες τό μπριγκαντίνι κόμιζε στή Νάξο άλλο γράμμα dì
quel prior di Pelamosa μέ νέα γιά τόν πόλεμο καί τίς απώλειες τοΰ έχθροΰ 3 .
Φαίνεται πώς ή κατασκοπεία ήταν καλά οργανωμένη. Βλέπομε πώς ό ηγού
μενος, καί μετά τήν επιστροφή του στή Μονή, ήταν σέ θέση νά δίνη πλη
ροφορίες, γεγονός πού δείχνει πώς εϊχε ανθρώπους δικούς του, οί όποιοι
παρακολουθούσαν άπό κοντά νά πράγματα καί τόν ενημέρωναν.
"Ομως ή τοποθέτηση τής Πάτμου ανάμεσα στους Μουσουλμάνους καί
τους Χριστιανούς έδινε ταυτόχρονα ευκαιρία γιά ενέργειες τελείως αντίθετες
σ' αυτές πού περιγράψαμε. Γιατί ένώ ή Μονή, καθώς προκύπτει άπό τίς
περιπτώσεις πού εϊδαμε, έδειχνε τήν αλληλεγγύη της προς τόν Χριστιανικό
κόσμο, βρέθηκαν καί κάτοικοι τής Πάτμου πού εξυπηρέτησαν τους Τούρκους.
"Ετσι, άν πιστέψουμε τόν Bosio, στις αρχές τοΰ καλοκαιριού τοΰ 1522, δταν
οί Ίωαννΐτες περίμεναν μέ αγωνία τήν επικείμενη επίθεση τοΰ σουλτάνου,
ένα Πατμιώτικο πλοίο ήλθε στή Ρόδο μέ τό πρόσχημα νά πούληση ένα φορτίο
δημητριακά. Οί έμποροι κι οί ναΰτες πού επέβαιναν επιβεβαίωσαν στους Ίωαν
νΐτες δτι ό στόλος τοΰ σουλτάνου ήταν έτοιμος, νέο ήδη γνωστό χάρη στό
δούκα τής Νάξου. Επιπλέον δμως μπήκαν στην πόλη τής Ρόδου γιατί,
καθώς ήταν Χριστιανοί, δέν θεωρήθηκαν ύποπτοι. Αργότερα δμως μαθεύ-

1. Ι Diarii di M a r i n o S a n u t o (ed. F. Stefani, G. Berchet, N. Barozzi),
Βενετία 1892, τόμ. ΛΓ', στ. 467 - 469.
2. Βλ. φιρμάνια άρ. 10 καί 11* κυρίως τά σχόλια τοϋ 10.
3. S a n u t o , ένθ' άνωτ., στ. 535 καί 568-569.
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τήκε πώς ήταν κατάσκοποι τών Τούρκων, σταλμένοι ειδικά γιά νά πληροφο
ρηθούν τίς προετοιμασίες καί τήν διοργάνωση τής άμυνας τής Ρόδου '.
Ά π ό τήν περιγραφή πού έγινε ώς τώρα, μέ βάση τίς πληροφορίες καί
τους υπαινιγμούς τών πηγών, φαίνεται πώς ή ζωή στην Πάτμο ανάμεσα
στην έναρξη τής Τουρκοκρατίας καί τήν εκδίωξη τών Ίωαννιτών άπό τή Ρόδο
ήταν επίπονη. Θά μποροΰσε δμως νά παρατηρηθή πώς ή μοίρα της θά ήταν
πάλι καλύτερη άπό τή μοίρα τών άλλων μικρών νησιών τής Δωδεκανήσου,
πού εϊχαν εξασφαλισμένη μόνο τήν ανεπαρκή υπεράσπιση τών Ίωαννιτών.
Δυστυχώς δέν υπάρχουν στοιχεία πού νά επιτρέπουν ασφαλέστερα συμπερά
σματα ώς προς τό σημείο αυτό.
Φυσικά δμως στην περίπτωση τής Πάτμου περισσότερο ενδιαφέρον
παρουσιάζει ή τότε κατάσταση τής Μονής της. Σχετικά μέ τόν αριθμό τών
2
μοναχών ξέρουμε πώς τό 1461, ήταν εξήντα . Μιά εικασία μπορεί νά διατυπωθή σχετικά μέ τήν σύνθεση τής Μονής: Φαίνεται πώς στην Πάτμο,
κατά τά χρόνια πού μας απασχολούν, εγκαταστάθηκαν μητροπολίτες άπό
τήν Μικρασία, πού θά εϊχαν άναγκαστή νά εγκαταλείψουν τίς έδρες τους.
Οί μητροπολίτες αυτοί, καταδιωγμένοι, μπορούμε νά συμπεράνουμε, άπό
τους Τούρκους, ήταν φυσικό νά καταφύγουν στην ημιανεξάρτητη Πάτμο, πού
γειτόνευε μέ τή Μικρασιατική παραλία καί δέν εϊχε κυριάρχους Καθολικούς.
Έ τ σ ι 'ίσως εξηγείται ή παρουσία δύο ηγουμένων — ανάμεσα στους λίγους
γνωστούς πού υπάρχουν κατά τά χρόνια εκείνα — οί όποιοι έχουν συγχρόνως
τόν τίτλο τοΰ μητροπολίτη. Ό πρώτος εϊναι ό μητροπολίτης Μύρων καί καθη
γούμενος Πάτμου Ματθαίος, πού σέ άλλη περίπτωση αναφέρεται ώς υπερ
τιμάς και έξαρχος πάσης Λυκίας καί πρόεδρος Καρπάθου καί Ναξίας. Διε
τέλεσε ηγούμενος τουλάχιστον κατά τά έ'τη 1454 - 1460 3 . Ό δεύτερος εϊναι
ό μητροπολίτης Σμύρνης Μεθόδιος, ύπέρτιμος καί έξαρχος πάσης 'Ασίας καί
4
πρόεδρος παντός Αιγαίου πελάγους, πού ήταν ηγούμενος τό 1499 . 'Επι
πλέον σύμφωνα μέ τήν παραπάνω υπόθεση, ϊσως νά εξηγείται ή ύπαρξη στό
αρχείο τής Μονής δύο αρχαιοτέρων έγγραφων, πού είναι εντελώς άσχετα
μέ τήν Πάτμο δ . Τό Ινα είναι ή συνοδική πράξη εκλογής τοΰ Μύρων Ματ
θαίου τόν Μάιο τοΰ 1384, ό όποιος διατέλεσε καί πρόεδρος Ρόδου 6 . Tè άλλο
ή πράξη εκλογής τοΰ Φιλόθεου Σταυρουπόλεως τόν Ιανουάριο τοΰ 1430.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

B o s i o , τόμ. Β', σελ. 637Ε.
MM, τόμ. "Τ, σελ. 393.
Βλ. παραπάνω σελ. 197, καί ύποσημ. 5.
Βλ. παραπάνω σελ. 199, ύποσημ. 5 καί σελ. 200.
Τα Ιγγραφα αυτά είναι ανέκδοτα.
Πρβλ. MM, τόμ. Β', σελ. 198.
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Τό πιθανότερο εϊναι πώς οι μητροπολίτες, γιά χάρη τών όποιων εϊχαν έκδοθή,
υποχρεώθηκαν κάποτε άπό τήν πίεση τών Τούρκων νά ζητήσουν καταφύγιο
στην Πάτμο. Καί φυσικά έφεραν μαζί τους έκεΐ τά Ιγγραφα.
Σχετικά μέ τους τίτλους τών μητροπολιτών πού αναφέρθηκαν μπορεί
νά γίνη μιά παρατήρηση. Ό Μύρων Ματθαίος τοΰ 1384 εϊναι καί πρόεδρος
Ρόδου. Ή περίπτωση του δμως εϊναι αβέβαιη μιά καί δέν ξέρουμε θετικά
άν βρέθηκε ποτέ στην Πάτμο. Ό μεταγενέστερος όμως ομώνυμος του Μύρων
Ματθαίος, ηγούμενος τής Μονής τό 1460, ήταν πρόεδρος Καρπάθου καί
Ναξίας. Ό ηγούμενος καί μητροπολίτης Σμύρνης Μεθόδιος γύρω στό 1499
εϊναι πρόεδρος παντός Αιγαίου πελάγους καί, δπως εϊναι γνωστό, παντός
Αιγαίου πελάγους εϊναι ή φήμη τοΰ μητροπολίτη Παροναξίας. Ά ν δέν πρό
κειται γιά σύμπτωση, βλέπουμε πόσο σημαντικό κέντρο γιά τήν 'Ορθοδοξία
άποτελοΰσε τότε στό Αιγαίο ή Πάτμος. Τ Ηταν τό πιό κατάλληλο μέρος γιά
νά κατοικούν οί διάφοροι ιεράρχες τοΰ Αιγαίου, πού δέν μποροΰσαν νά εγκα
τασταθούν στις έδρες τους έξ αιτίας τής Λατινοκρατίας.
Ά π ό τό 1522 καί πέρα, δηλαδή μέ τήν εκδίωξη τών Ίωαννιτών άπό τή
Ρόδο, ή περιοχή τής Δωδεκανήσου δέν εϊναι πιά θέατρο πολέμου. Μιά και
νούργια ιστορική περίοδος αρχίζει πού συνεπάγεται γιά τήν Πάτμο καί μιά
διοικητική μεταβολή: Καθώς δείχνουν τά μεταγενέστερα τουρκικά έγγραφα,
δέν ανήκει πιά στό σαντζάκι τοΰ Μεντεσέ άλλα στό καδηλίκι τής Κώ. Εϊναι
βέβαιο πώς τό νησί έξακολουθοΰσε νά υφίσταται επιθέσεις άπό πειρατές
καί γενικότερα νά καταπιέζεται άπό τους Τούρκους. Σχεδόν δλα τά φιρμάνια
πού σώζονται στό αρχείο τής Μονής έχουν έκδοθή ύστερα άπό διαμαρτυρίες τών
κατοίκων προς τόν σουλτάνο πότε γιά τή μία καί πότε γιά τήν άλλη κάκωση.
'Οπωσδήποτε δμως ή απαλλαγή τής περιοχής άπό τίς πολεμικές επιχειρήσεις
θά βελτίωσε τους δρους ζωής στό νησί. Φαίνεται πώς καί μετά τό 1522 δέν
εγκαταστάθηκαν Τούρκοι στην Πάτμο καί πώς έξακολουθοΰσε νά παραμένη
κάπως ημιανεξάρτητη. Γιατί στην συνθήκη, μέ τήν οποία τελείωσε τό 1540
ό Τουρκο-Βενετικός πόλεμος, ανάμεσα στά νησιά πού πρόκειτο νά ειρηνεύσουν
μέ τους 'Οθωμανούς αναφέρεται καί ή Πάτμος μέ τό όνομα Mallu Kilisse
(στην Ιταλική μετάφραση τής συνθήκης Chiesa Ricca) δηλαδή πλούσια
εκκλησία 1. Έ ξ άλλου οί επαφές μέ τους Δυτικούς συνεχίστηκαν. Οί Ίωαν
νΐτες ειδικότερα, μολονότι δέν ήταν πιά γείτονες, εξακολουθούσαν νά προσφέ-

1. Βλ. σχετικά L. B o n e l l i , Il trattato Turco - Veneto del 1540, Centenario
della Nascita di Michele Amari, Παλέρμο 1910, τόμ. Β', σελ. 336. W. L e h m a n n ,
Der Friedensvertrag zwischen Venedig und der Türkei vom 2. Oktober 1540, Bonner
Orientalische Studien, Heft 16, Stuttgart 1936, σελ. 25. A. B o m b a c i , Ancora
sul trattato Turco- Veneto del 2 Ottobre 1540, Rivista degli Studi Orientali, τόμ. 20,
τεΰχος 1 (1942), σελ. 373-381.
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ρουν στην Πάτμο τήν προστασία τους άπό τή Μάλτα '. Επέτρεψαν μάλιστα
στά Πατμιώτικα πλοία νά ταξιδεύουν μέ τή σημαία τοΰ τάγματος τους 2 .
"Ολες αυτές οί προϋποθέσεις αποτέλεσαν τή βάση γιά τήν ανάπτυξη
τοΰ νησιοΰ σ' δλους τους τομείς, πού δέν βράδυνε. Τόν Ι Η ' αιώνα ή Πατμιάς
Σχολή εϊναι ενα άπό τά μορφωτικά κέντρα τοΰ Έλληνισμοΰ καί τό νησί
ώριμο γιά τόν Αγώνα.

ΤΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ

Τά παρακάτω έγγραφα δέν θά εϊχαν έρθει ποτέ στην δημοσιότητα χω
ρίς τήν βοήθεια τοΰ καθηγητή κυρίου Alessio Bombaci, πού άπό πολλά χρό
νια διευθύνει τό τμήμα Τουρκολογίας τοΰ Istituto Universitario Orientale
τής Νεάπολης. Χάρη στην καθοδήγηση του κατόρθωσα νά τά μεταγράψω
καί νά τά μεταφράσω. Δέν βρίσκω λόγια γιά νά τοΰ εκφράσω τήν μεγάλη μου
ευγνωμοσύνη.
Ευχαριστίες επίσης οφείλω καί στον διδάσκαλο μου καθηγητή κύριο
Paul Wittek, ό όποιος εϊχε τήν υπομονή καί τήν καλωσύνη νά διάβαση τίς
μεταγραφές καί νά μοΰ κάνη πολυτιμότατες υποδείξεις. Τοΰ εϊμαι ευγνώμων
ακόμα μιά φορά.
Καθώς θά διαπίστωση ό αναγνώστης, περιορίζομαι στό νά δώσω τό κεί
μενο τοΰ κάθε εγγράφου, καθώς παραδίδεται, χωρίς νά προβαίνω σέ φιλολο
γικές διορθώσεις. Κατά τήν μεταγραφή έτήρησα πιστά τήν ορθογραφία τοΰ
κάθε έγγραφου. Τά διάφορα ορθογραφικά σημεία (teçdid, hamza κτλ.) καθώς
καί τά σημεία φωνητικής έχουν τοποθετηθή μόνον όταν υπάρχουν στά κεί
μενα. Ευρύτερες άλλωστε φιλολογικές ή γλωσσολογικές καθώς καί διπλω
ματικές παρατηρήσεις αναμένεται νά γίνουν άπό τους ειδικούς, πού θά ένδιαφερθοΰν νά ασχοληθούν μέ τά έγγραφα άπό διαφορετικές απόψεις. Στή μελέτη
μου προσπάθησα νά εξαντλήσω τίς ιστορικές μαρτυρίες πού παρέχονται.
Θά ήταν ϊσως σκόπιμο νά είδοποιηθή ό άκατατόπιστος αναγνώστης πώς
τά 'Οθωμανικά έγγραφα καί γενικότερα τά κείμενα τής εποχής, στην οποία
ανήκουν τά ένδεκα ακόλουθα φιρμάνια, δέν χαρακτηρίζονται άπό ιδιαίτερη
ακριβολογία καί πειθαρχία στην έκφραση. Συχνά παρουσιάζουν ανακολουθίες
σαν κι αυτές πού γίνονται συνήθως στον προφορικό λόγο. Στις μεταφράσεις
προσπάθησα νά αποδώσω αυτό τό ύφος, δσο τό δυνατό πιστότερα. 'Οπωσδή
ποτε τό νόημα νομίζω πώς εϊναι καθαρό.
1. MM, τόμ. Τ ' , σελ. 404.
2. 'Υπάρχει σχετικό έγγραφο τοϋ έτους 1610 : MM, τόμ. Τ ' , σελ. 409 - 410.
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Ή 'Οθωμανική γραμματεία χρησιμοποιούσε διάφορες λέξεις γιά νά
χαρακτηρίση μιά έγγραφη διαταγή τοΰ σουλτάνου: tevki,ni§an, hükm, emr,
h a t t , biti, fermali. Ά π ό αυτές μόνο ή λέξη ferman πέρασε στά νέα Ε λ λ η 
νικά, φιρμάνι. Κατά τους Βυζαντινούς καί Μεταβυζαντινούς χρόνους ή έγ
γραφη σουλτανική διαταγή αποδιδόταν ώς «αυθεντικός ορισμός» ή απλώς
«ορισμός» 1. Τόν δρον αυτό χρησιμοποιούσαν καί οί καλόγεροι, καθώς μαρτυ
ροΰν τά σημειώματα σέ τρία άπό τά παρακάτω έγγραφα (άρ. 1, 3, 7). Τόν
χρησιμοποιώ κι έγώ κατά τήν παρουσίαση τών έγγραφων ώς τόν καταλλη
λότερο.
'Υπενθυμίζω πώς τά έγγραφα αυτά προέρχονται άπό τό αρχείο τής Μο
νής καί άπό τό αρχείο τοΰ Κοινοΰ τής Πάτμου, τό όποιο σήμερα βρίσκεται
στή Μονή. Τό Κοινό τής Πάτμου εμφανίζεται διαμορφωμένο άπό τίς αρχές
τοϋ Ι Ζ ' αιώνα 2 καί τό αρχείο του περιλάμβανε κάθε λογής έγγραφα, πού ανα
φέρονται συχνά σέ τελείως ειδικές υποθέσεις, άσχετες μέ τό νησί καί τήν
Μονή. Σύμφωνα μέ δσα έχω εκθέσει (σελ. 196 - 197), τά παλιότερα έγγραφα
σχετίζονται μέ τήν Μονή, καί δταν ακόμα δέν τήν αναφέρουν, εφόσον αυτή
άποτελοΰσε τήν αρχή στό νησί. Παραμένει δμως προβληματικό άν τά φιρμά
νια, πού αναφέρουν αόριστα τους «απίστους της Πάτμου», έχουν έκδοθή
γιά τήν Μονή ή γιά τό Κοινό, τοΰ οποίου ή κατάσταση δέν εϊναι ακόμα γνω
στή. Τόν Ι Ζ ' αιώνα τό Κοινό, πού εϊχε αποκτήσει στό μεταξύ οντότητα,
έφρόντισε, καθώς φαίνεται, νά προμηθευθή αντίγραφα φιρμανιών τής Μονής
— δπως τά παρακάτω άρ. 1 καί 3 — τά όποια θά τοΰ ήταν χρήσιμα.

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΩΑΜΕΘ Β'
858, 1 - 1 0 Ρ α μ α ξ ά ν : 1454, 25 Α υ γ ο ύ σ τ ο υ - 3 Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ
Ό Ματθαίος, πού κρατά τόν φόρο τοΰ χωριοΰ τής Πάτμου άπό τίς αρχές
Αυγούστου τοΰ έτους 857 (1453), διατάσσεται νά παραδώση σαράντα φλουριά
στον δοϋλο τοΰ Σουλτάνου, τόν
Άλή.

1. Βλ. π.χ. τήν χρήση τοϋ όρου άπο τον Μάρκο Ευγενικό: Ικδ. L. P e t i t , Pa
trologia Orientalis, τόμ. ΙΖ', τεϋχος 2 (1923), σελ. 480. 'Επίσης άπο τον Μανουήλ
Μαλαξό: Historia Politica et Patriarchica Constantinopoleos, ϊκδ. Β e k k e r, Βόννη
1849, σελ. 82, 6.
2. Β. Ν. Π α ν α γ ι ω τ ό π ο υ λ ο υ , 'Αρχείο Μονής 'Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου
(Ταξινόμηση καί Φωτογράφηση), Ό 'Ερανιστής, έτος Γ', τεϋχος 15/16 (1965), σελ.
145 -156. Το παλιότερο φορολογικό κατάστιχο τοϋ Κοινοΰ Πάτμου πού αναφέρεται
είναι τοϋ έτους 1609 (σελ. 154).

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

209

'Επίσημο αντίγραφο τοΰ έτους 1637, τό όποιο έγινε άπό τόν καδή τής
Κώ καί Πάτμου, δπως πιστοποιούν σημείωμα καί σφραγίδα στό δεξιό περι
θώριο. Χαρτί 0,415x0,185. Μελάνη μαύρη. Κατάσταση καλή. Στην πίσω
επιφάνεια σημείωμα τοΰ ΙΖ' αί.: Τό είσο τοΰ όρισμοΰ τοΰ σουλτά Μεεμέτι
τόν έχαρατζόθι το νισι μα πρι να παρι τι Μπολι διά χρυσά - 40 - 1637.
Φωτ. 15.
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: 'Αντίγραφο τοΰ τιμημένου διατάγματος τοΰ μακαρίτη
καί συγχωρημένου πορθητή σουλτάνου Μωάμεθ-χάν, τοϋ μαχητή τοΰ 'Ισλάμ.
Ό Ματθαίος (Matyos), πού κρατά τόν φόρο (qist) τοϋ χωριού τής
Πάτμου άπό τίς αρχές τοΰ Αυγούστου τοΰ έτους 857.
Με τήν άφιξη τής αυτοκρατορικής διαταγής ας εχης υπόψη σου νά παραδώσης, χωρίς δικαιολογίες καί άψογα, τά σαράντα φλουριά, πού έχουν κατακυρωθή σέ σένα ώς φόρος τοΰ παραπάνω χωριού, αμέσως μόλις φθάσει ό
δούλος μου Άλής, ô κομιστής τοΰ διατάγματος, στό όποιο πρέπει υπακοή.
Μέ κανένα τρόπο, αναβάλλοντας καί αμελώντας, νά μήν καθυστέρησης τόν
παραπάνω δοϋλο μου.
14
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^4ί3τά νά έχης υπόψη, νά αναγνώρισης τήν αυθεντικότητα τοΰ όρισμοΰ
καί νά πιστέψης στό τιμημένο μου σύμβολο καί νά ύπακούσης.
Γράφηκε κατά τό πρώτο δεκαήμερο
τοϋ ευλογημένου Ραμαζάν τοϋ
έτους 858.
Στό στρατόπεδο τής Σόφιας.
(bui)

Ακολουθεί τό σημείωμα πού πιστοποιεί πώς τό αντίγραφο έγινε άπό
τόν καδή τής Κώ καί Πάτμου.
ΣΧΟΛΙΑ : Σχετικά μέ τόν φόρο πού πλήρωνε ή Πάτμος στους 'Οθωμα
νούς καί τά λοιπά προβλήματα τοΰ φιρμανιοΰ αύτοΰ βλ. παραπάνω σελ.
195 - 198. Τό έγγραφο χαρακτηρίζεται ώς biti (στ. 6) πού είναι συνώνυμο
τής λέξης ferman (φιρμάνι). "Εχει έκδοθή στή Σόφια, δπου βρισκόταν ο
Μωάμεθ Β' κατά τήν επιστροφή του άπό τήν εκστρατεία εναντίον τών
Σέρβων. Βλ. τό άρθρο μου The First Serbian Campaigns of Mehemmed II,
Annali dell'Istituto Orientale di Napoli, νέα σειρά, τόμ. 14 (1964), Scritti
in onore di L a u r a Veccia Vaglieri, σελ. 837 - 840.
To αντίγραφο θά έγινε πιθανότατα ύστερα άπό κάποια φορολογική μετα
βολή πού ΐσως επέβαλαν οί Τούρκοι, έξ αίτιας τής οποίας οί Πατμιώτες θά
αναγκάστηκαν νά αποδείξουν πόσο φόρο πλήρωναν κατά τά παλιότερα χρό
νια. Ή υπόθεση αυτή ενισχύεται άπό τό παρακάτω έγγραφο άρ. 3, επειδή
καί αυτό είναι αντίγραφο καμωμένο τό 'ίδιο έτος (1637) καί αναφέρεται
επίσης σέ φορολογικό ζήτημα. Άλλωστε περίπτωση φορολογικής καταπίεσης
αντιμετώπισαν στά 'ίδια περίπου χρόνια οί κάτοικοι άλλου νησιού της Δωδεκα
νήσου, τής Σύμης. Βλ. Δ. Χ α β ι α ρ ά, Σουλτανικά φιρμάνια περί τών προ
νομίων τής νήσου Σύμης καί τών λοιπών Νοτίων Σποράδων, Δ Ι Ε Ε 6 (1901 ),
σελ. 331 - 332. Τό γεγονός δτι τό έγγραφο προέρχεται άπό τό αρχείο τοΰ
Κοινοΰ δείχνει πώς ό ενδιαφερόμενος γιά αποδείξεις σχετικές μέ τήν παλιό
τερη φορολογία ήταν τό Κοινό τής Πάτμου. Τό πρωτότυπο τοΰ έγγραφου θά
βρισκόταν στό αρχείο τής Μονής (βλ. σελ. 1 9 7 - 1 9 8 ) . Δέν σώζεται σήμερα.
Τό φιρμάνι εϊναι γνωστό έδώ καί έναν αιώνα περίπου. Ό Σακκελίων
μάντεψε τήν άξια του κι άφοΰ τό αντέγραψε προσεκτικότατα σέ διαφανές
χαρτί Ιδειξε τό αντίγραφο του στον Τοΰρκο καϊμακάμη τής Κώ, ό όποιος,
μή ξέροντας παλαιογραφία, αυτοσχεδίασε σημαντικά τό περιεχόμενο του. Έ τ σ ι
Ινα σχετικό δημοσίευμα τοΰ Σακκελίωνος, ό όποιος στηρίχθηκε καλόπιστα
σέ δσα τοΰ είπε ό καϊμακάμης, δέν έχει σήμερα ενδιαφέρον παρά μόνο γιά
τήν ιστορία τοΰ αρχείου τής Μονής. Βλ. Ι. Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Μεχμέτου Β'
τοΰ Πορθητοΰ φιρμάνιον, Πανδώρα 16 (1866), σελ. 5 2 9 - 5 3 3 . Τό αντί
γραφο τοΰ Σακκελίωνος βρίσκεται ακόμα στό αρχείο τής Μονής μέ ιδιόχειρη
σημείωση του.
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2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΩΑΜΕΘ Β
870, 1 Ρεβιουλεββέλ : 1465, 22 'Οκτωβρίου
Ό σαντζάκ-μπέης τοϋ Μεντεσέ Σινάν καί è καδής τών Παλατιών δια
τάσσονται νά ενεργήσουν ανακρίσεις σχετικά μέ τόν αδελφό κάποιου Γιουνούς,
πού πουλήθηκε ώς δούλος άπό Πατμιώτες.
Πρωτότυπο. Χαρτί 0,345χ0,142. "Εχει αποκοπή τό άγραφο τμήμα
πάνω άπό τόν τουρά. Μελάνη μαύρη. Κατάσταση καλή. Φωτ. 16.
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ : Μωάμεθ, γιος τοΰ Μουράτ-χάν, πάντοτε νικητής.
Τό καύχημα τών ηγεμόνων καί τών μεγάλων, πού συγκεντρώνει υψηλές
αρετές καί δόξες ό Σινάν-μπεης, ό σαντζάκ-μπέης τής χώρας τοΰ Μεντε
σέ — ας αύξηθή ή αξία του. Καί τό καύχημα τών κριτών καί τών δικαστών,
πού διακηρύσσει τόν ιερό νόμο καί τους ορισμούς, ό κύριος μας, ό καδής τών
Παλατιών — άς διαρκέσει ή αρετή του.
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Μέ τήν άφιξη τής αυτοκρατορικής γραφής ας γίνη γνωστό δτι ό κομιστής
τής τιμημένης μου γραφής, κάποιος μέ τό άνομα Γιουνούς, άπό τό χωριό ... ι
ήλθε καί γνωστοποίησε στην Πύλη μου: «οί άπιστοι τοΰ νησιοΰ τής Πάτμου
πούλησαν τόν αδελφό μου σέ άπιστους υπηκόους [τής
αυτοκρατορίας]».
"Αν είναι έτσι διέταξα: Νά αντιπαρατάξετε τους αντιδίκους καί νά κάνετε
ανακρίσεις σύμφωνα μέ τόν ιερό νόμο. Νά φροντίσετε νά τακτοποιήσετε
δ,τι
εϊναι αναγκαίο, σύμφωνα μέ τίς απαιτήσεις τοΰ ίεροϋ νόμου. Άν μιά φορά
έγινε ανάκριση κι αποφασίσθηκε σύμφωνα μέ τόν ιερό νόμο, νά επιβεβαιώσετε.
Νά πιστέψετε στό τιμημένο μου σύμβολο.
Γράφηκε κατά τήν πρώτη ήμερα τοΰ Ρεβιουλεββέλ τοΰ έτους 870.
Στό στρατόπεδο τής Μάλκαρα.
ΣΧΟΛΙΑ : Δυστυχώς δέν μπόρεσα νά διαπιστώσω ποιο ήταν τό χωριό
τοΰ Γιουνούς (στ. 4). Ή περίπτωση στην οποία αναφέρεται τό έγγραφο εϊναι
ιδιότυπη καί φυσικά πρέπει νά ένταχθή στην ανώμαλη περίοδο τών επιδρομών
καί τών αιχμαλωσιών, πού προσπάθησα νά περιγράψω παραπάνω στις σελ.
185 - 192. Ή ιδιοτυπία έγκειται στό δτι τό επεισόδιο τοΰ πουλήματος τοΰ
άδελφοΰ τοΰ Γιουνούς φαίνεται πώς έγινε στό εσωτερικό τής 'Οθωμανικής
αυτοκρατορίας. "Οπως δηλώνει τό έγγραφο, οί Πατμιώτες (πού ήταν τότε
υπήκοοι τοΰ σουλτάνου) πούλησαν σέ απίστους (Χριστιανούς ή Εβραίους)
υπηκόους τής αυτοκρατορίας (illik kâfirlere) τόν αδελφό τοΰ Γιουνούς. Αυτή
ή πράξη θά ήταν δύσκολη άν ό αδελφός τοΰ Γιουνούς ήταν Μουσουλμάνος.
Ή περίπτωση λοιπόν τοΰ εγγράφου αύτοΰ, πού εξέδωσε ό Σουλτάνος άπό τήν
γνωστή Θρακική πόλη Μάλκαρα, εϊναι χαρακτηριστική τής ανωμαλίας πού
επικρατούσε στις περιοχές γύρω άπό τό Νοτιοανατολικό Αιγαίο, δπου εϊναι
τό πιθανότερο πώς πουλήθηκε ό αδελφός τοΰ Γιουνούς.

3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΓΙΑΖΗΤ Β'

902, 16 Σοφέρ : 1496, 24 'Οκτωβρίου
Ό καδής τών Παλατιών διατάσσεται νά έξετάση τήν φορολογία, στην
όποια υποβαλλόταν ή Μονή Πάτμου γιά τις προμήθειες της σέ τρόφιμα καί
άλλα είδη.
Αντίγραφο τοΰ έτους 1637, δπως καί τό παραπάνω άρ. 1. Έ γ ι ν ε άπό
τόν ίδιο καδή Κώ καί Πάτμου, καθώς πιστοποιούν τό σημείωμα καί ή σφρα1. Δέν ίχει διαβαστη το βνομα τοϋ χωρωο.
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γίδα στό δεξιό περιθώριο. Χαρτί 0,415x0,185. Μελάνη μαύρη. Κατάσταση
άριστη. Στην πίσω επιφάνεια σημειώματα τοΰ ΙΖ' αί. Ελληνικό: 1637 το είσο
του ορισμού του σολτα Μπαγιαζιτι δια να περνομε σιτάρι απο τα Παλάτια και
να μι πλερονομε κουμερκι. Τουρκικό μέ Αραβικά ψηφία: Zahire kismmdan
bag hususiçiin olan emrin süredidir (=Αντίγραφο τής διαταγής γιά τό
ζήτημα τοΰ φόρου άπό τά εΐδη τών προμηθειών). Φωτ. 17.

'-.J-

[ f ' ] * 5 vjr-;-^ ^ ' .

/»u (SJJ^JJ^
j l k L - ôj\

e A

^

Ù-UJJ

jj>oJ S ^ j j jyS'
djL..iS j^X*

JJ·1' [
olSj!

fl^yi j
1

^ly-Ji j^*
4

II /·—h "-ty ^isü

3

..-bb

t^bb

oii^JS" J^\

.^jiUl wJjiS' 11 4.**>l_*.·» elS^o

^ L J S ' 4$" ^ J j l ^ i . ^ .J j i àÂXj9 ^JX>- y^ j

j j j U j JL*>»/·

ojibtSsj-U-i «uJjl «di! j j . i <U«.".'I r-b jJUv-X>-

^J-A>-JJ

«W J' a l p r}i - ^
AÏÎjjSyr 4—]jl 4.U ^ς-üjl

1J\ 4^-U y î i a ^ j l JL~& ré--" j-"*-

I, «O^j

j

- ^ r* JjL-jj 11 *;tt p! üoil^l
C-J15W

j j i j i ^iii7

|

C~>UJ «JJ

À U S " (J,}\ ejjl 4>-j 4J j - ü j i 9 l|

«JJ^l v_J>i^ C~»">bi j-"^b 4Jj^-i j ^ l ^ j . ' j l

4JL».Ä_-J J

eLàïll jbWàl

^b>Ji ^ * ^ ί ' f^ ·*- ^W^CIJ' A^y

•_>*>l>- s_jjJJl o j j j l 4>-j d>l ^ ^ " *^-~i'
JU.XP1

*l£>Ji j

0

] J^)
0

^y

,_χ>-

>-"-")'—' » J-J'

_tjl 4^»jji o^L^ 1 0 J
^

' y .r*"*-^

II

'—""i^*

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ : 'Αντίγραφο τιμημένου διατάγματος.
Τό καύχημα τών κριτών καί τών δικαστών, δ εισηγητής τών ιερών νό
μων καί τών ορισμών, ό κύριος μας, ό καδής τών Παλατιών — ας διαρκέση ή
αρετή του.
Μέ τήν άφιξη τής αυτοκρατορικής γραφής ας γίνη γνωστό δτι τώρα ήλθε
στην υψηλή Αυλή μου ένας παπάς μέ τό όνομα Γρηγόριος (Gurigori) καί
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παραπονέθηκε λέγοντας: «Είμαι παπάς στην εκκλησία πού ονομάζεται Πά
τμος. Κατά τό παρελθόν, στά χρόνια τοϋ σουλτάνου Μωάμεθ, δόθηκε ώς έλεος
ένα διάταγμα, πού έλεγε νά μήν εισπράττεται κομμέρκι (baç), γιά τίς προμή
θειες πού έρχονται στην εκκλησία καί γιά τά εϊδη τών προμηθειών. Άν εϊναι
έτσι, στην παρούσα κατάσταση, αυτός πού είναι εισπράκτορας τοϋ κομμερκίου
(bag amili) γιά οτιδήποτε κι άν πάρουμε από τά περίχωρα γιά τήν εκκλησία
πού αναφέρθηκε παίρνει δύο 1... γιά κάθε φορτίο καί μας καταπιέζει πάρα
πολύ.
Άν εϊναι έτσι πρέπει νά κάνετε γι' αυτό τό ζήτημα ανακρίσεις καί εξε
τάσεις μέ τόν κατάλληλο τρόπο καί νά φροντίσετε γιά δ,τι αφορά στό ζήτημα
τών προμηθειών τής εκκλησίας, πού αναφέρθηκε, μέ οποίον τρόπο γινόταν
κατά τό παρελθόν καί πάλι αυτόν τόν τρόπο νά εφαρμόσετε. Νά μήν αφήνετε
νά ενεργήσουν αντίθετα στό παλιό έθιμο. Αυτά νά έχετε υπόψη καί να πιστέ
ψετε στό τιμημένο μου
σύμβολο.
Γράφηκε τήν δεκάτη έκτη ήμερα τοΰ ένδοξου μηνός Σαφέρ τοϋ έτους 902.
Στην κατοικία τής
Κωνσταντινούπολης.
Ακολουθεί τό σημείωμα πού πιστοποιεί πώς τό αντίγραφο έγινε άπό τόν
καδή τής Κώ καί Πάτμου.
ΣΧΟΛΙΑ: Δέν εϊναι παράδοξο τό δτι ή Μονή τής Πάτμου αναφέρεται
ώς εκκλησία καί ό μοναχός ή, τό πιθανότερο, ό ηγούμενος Γρηγόριος ώς πα
πάς. Ή 'Οθωμανική γραμματεία δέν ακριβολογούσε ώς προς τήν εκκλησια
στική ορολογία, όπως καταφαίνεται κι άπό άλλα έγγραφα.
Baç (στ. 5) σημαίνει τουρκικά τόν φόρο γενικά, ειδικότερα δμως τόν
φόρο γιά τήν αγοραπωλησία εμπορευμάτων στις αγορές τών πόλεων. Βλ.
τό σχετικό άρθρο στην νέα Encyclopédie de l'Islam (badj) γραμμένο άπό
τόν Μ. F. Κ ö ρ r ü 1 Ü. Στή μετάφραση τόν απέδωσα μέ τόν δρο κομμέρκιο
παίρνοντας ώς βάση τό σημείωμα τής πίσω επιφάνειας τοΰ έγγραφου. Δυστυ
χώς ό γραμματικός πού έκανε τό αντίγραφο παρέλειψε τή λέξη πού δήλωνε
τί εισέπραττε ό υπάλληλος τοΰ κομμερκίου (στ. 6). Πιθανότατα πρόκειτο
γιά τήν λέξη akçe δηλαδή άσπρα. "Αλλα σχόλια γιά τό έγγραφο βλ. παρα
πάνω σελ. 198 - 199 καί 210.
Μνημονευόμενα έγγραφα: Φιρμάνι τοΰ Μωάμεθ Β', πού διέτασσε νά μήν
εισπράττεται κομμέρκι γιά τίς προμήθειες τής Μονής (στ. 3 - 5 ) . Δέν σώζεται
σήμερα στό Αρχείο τής Μονής.

1. Γιά τήν λέξη πού Ιχει παραλειφθη βλ. τα σχόλια.
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ΑΛΕΜΣΑΧ

902, 11-20 Ζουλκάδε: 1497, 11-20 'Ιουλίου
Ό καδής καί ό σούμπασης τών Παλατιών διατάσσονται νά ενεργήσουν
ανακρίσεις σχετικά μέ τήν επίθεση καί τόν φόνο, πού έγιναν στό σπίτι κάποιου
Νικόλα.
Πρωτότυπο. Χαρτί 0,352x0,155. "Εχει αποκοπή τό άγραφο τμήμα
πάνω άπό τόν τουρά. Μελάνη μαύρη μέ χρυσόσκονη. Κατάσταση καλή. Στην
πίσω επιφάνεια σημείωμα πολύ μεταγενέστερο: άχρηστον φιρμάνι παλαιόν.
Φωτ. 18.
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ : Άλεμσάχ, γιος τοϋ Βαγιαζήτ-χάν, πάντοτε νικητής.
Τό καύχημα τών κριτών καί τών δικαστών, πού διακηρύσσει τόν ιερό
νόμο καί τους ορισμούς, πού απολαμβάνει ιδιαιτέρως τήν συμπαράσταση τοϋ
βασιλιά τοϋ πάνσοφου, ό κύριος μας, è καδής τών Παλατιών — ας διαρκέση
ή αρετή του. Καί τό καύχημα τών αρχηγών καί τών επιφανών, ό σούμπασης
[τών Παλατιών] — ας αύξηθή ή δύναμη του.
Μέ τήν άφιξη τής υψηλής γραφής άς γίνη γνωστό δτι τώρα, ήλθε στην
Πύλη μου κάποιος άπό τους υπηκόους μου (zimmi) τής πόλης τών Παλατιών,
πού πληρώνουν χαράτσι, μέ τό όνομα Νικόλα καί ανέφερε τά έξης: «μερικοί
μαζεύτηκαν καί λέγοντας δτι τους βρίσαμε, τους ίδιους καί τήν θρησκεία —
αντίθετα στην πραγματικότητα — μέ συκοφάντησαν καί μέ διέβαλαν καί θέ
λησαν νά καταπιέσουν καί νά βιαιοπραγήσουν. Καί επιτέθηκαν κατά τοϋ σπι
τιού μου καί πρόσβαλαν καί σκότωσαν ενα γιό μου. "Εγινε μεγάλη αδικία».
Γι' αυτό έδωσα αυτό τό τιμημένο μου διάταγμα καί διέταξα: Νά κάνετε
ανακρίσεις γιά τό ζήτημα καί νά ενεργήσετε ώστε νά μήν γίνεται αδικία μέ
δόλο καί απάτη. Άν επιτίθενται βίαια νά τους στείλετε μαζί έδώ στην Πύλη
μου."Οταν έλθουν, νά γίνη έδώ ή ανάκριση. Αυτά νά γνωρίζετε. Κι άν ποαχ^ατικά
σκότωσαν τόν γιό του νά γράψετε μέ αποδείξεις καί νά αναφέρετε στην Πύλη
μου. Νά μήν κάνετε διαφορετικά. Νά μήν αφήσετε νά αναγκασθούν νά έλθουν
καί πάλι στην Πύλη μου γιά παράπονα. Νά αναφέρετε όποιον επαναστατεί.
Άν εϊναι ζήτημα πού μιά φορά αποφασίσθηκε σύμφωνα μέ τόν ιερό νόμο, νά
τό καταθέσετε.
Γράφηκε κατά τό δεύτερο δεκαήμερο τοϋ Ζουλκάδε τοϋ έτους 902.
Στην κατοικία τών Σάρδεων.
ΣΧΟΛΙΑ: Τό φιρμάνι αυτό καθώς καί τά άρ. 5 καί 8 άποτελοΰν αρκετά
σπάνιο εΤδος 'Οθωμανικής διπλωματικής, εφόσον πρόκειται γιά φιρμάνια, πού
έχουν εκδώσει 'Οθωμανοί πρίγκιπες μέ τήν ιδιότητα τοΰ διοικητή επαρχίας.
"Ως τώρα μόνο ενα τέτοιο Ιχει έκδοθή στό Belleten 5 (1941), σελ. 108 - 9,
1 2 6 - 7 : Πρβλ. τό άρθρο farman γραμμένο άπό τόν U. Η e y d στην νέα
Encyclopédie de l'Islam. Γιά τήν τοποθέτηση τών γιων τοΰ σουλτάνου μέ
τήν ιδιότητα τοΰ διοικητή στις διάφορες επαρχίες τοΰ Όθωμανικοΰ κράτους
βλ. 1. Η. U ζ u n ç a r § 111, Osmanli devletinin saray te§kilati, Άγκυρα
1945, σελ. 1 1 6 - 1 4 3 .
'Ελάχιστα εϊναι γνωστά σχετικά μέ τόν εκδότη τοΰ φιρμανιοΰ, τόν γιό
τοΰ Βαγιαζήτ Β' Άλεμσάχ. Τό Ονομα του δέν έχει αποτελέσει λήμμα στις
'Εγκυκλοπαίδειες τοΰ 'Ισλάμ. Σύμφωνα μέ τόν H a m m e r είχε διατελέσει
διοικητής τοΰ σαντζακιοΰ τοΰ Μεντεσέ: Histoire de l'Empire
Ottoman,
τόμ. Β' (1843), σελ. 31. "Ομως δταν εξέδωσε τό φιρμάνι πού μας απασχολεί,
δέν θά ήταν διοικητής σ' αυτό τό σαντζάκι. Γιατί στό έ'γγραφο αναφέρεται
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ώς κατοικία τοΰ πρίγκιπα ή πεδιάδα τών Σάρδεων (be makam-i Sardova).
Ά ν ή ανάγνωση αυτή εϊναι ορθή, πρέπει νά προστεθή πώς οί Σάρδεις δέν
συγκαταλέγονται ανάμεσα στις γνωστές Μικρασιατικές πόλεις, στις όποιες
κατοικούσαν οί "Οθωμανοί πρίγκιπες. Εϊναι πάντως γνωστό άπό τό Η μ ε ρ ο 
λόγιο τοΰ Marino Sanuto οτι κατά τά έτη 1499 -1501 κάποιος γιος τοΰ
Βαγιαζήτ Β' ήταν εγκατεστημένος στό Domosli (αρχαία Λαοδίκεια, σημερινό
Denizli): Diarii, τόμ. Γ' (1880), στ. 1 2 7 - 1 2 8 καί 1521. Ό πρίγκιπας
αυτός, τόν όποιο ό Sanuto αναφέρει ώς Zalabi χωρίς νά δίνη τό ονομά του,
ενδιαφερόταν γιά τίς υποθέσεις τοΰ Αιγαίου καί εϊχε ανταγωνισμό μέ τόν
πρίγκιπα, πού βρισκόταν στην Μαγνησία. Βλ. καί τά σχόλια τοΰ επόμενου
εγγράφου άρ. 5. 'Οπωσδήποτε άπό τό έγγραφο τοΰτο, καθώς καί άπό τό
επόμενο, τό όποιο απευθύνεται επίσης στις αρχές τών Παλατιών, φαίνεται
δτι κατά τά ετη 1497 καί 1499 ό Άλεμσάχ εϊχε τήν δυνατότητα νά στέλνη
διαταγές στά Παλάτια. Τό 1507 τοποθετήθηκε στην Μαγνησία: U z u n ç a r § i h , Ινθ' άνωτ., σελ. 119.
"Αγνωστο πώς τό φιρμάνι αυτό, πού άφορα σέ κάτοικο τών Παλατιών,
βρέθηκε στή Μονή Πάτμου. Τό πιθανότερο θά εϊναι πώς ό Νικόλας, γιά χάρη
τοΰ οποίου έχει εκδοθεί, κατέφυγε κάποτε στην Πάτμο έ'χοντάς το μαζί του.

5. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΑΛΕΜΣΑΧ

905, 1-10 Σαφέρ: 1499, 7-16 Σεπτεμβρίου
Ό καδής τών Παλατιών καί ό σούμπασης Γιουσούφ διατάσσονται νά
βοηθούν τόν ηγούμενο τής Μονής Πάτμου νά άγοράζη κάθε χρόνο είκοσι μόδια
σιτάρι άπό τά
Παλάτια.
Πρωτότυπο. Χαρτί 0,432χ0,155. Μελάνη μαύρη μέ χρυσόσκονη. Κατά
σταση καλή. Στην πίσω επιφάνεια σημείωμα τοΰ 17' αί. : τοΰ
μ(ητ)ροπολι(του) διά τό σιτάρι. Στό κάτω μέρος της αποτύπωμα σφραγίδας (ελλει
ψοειδής) 0,015x0,012: Yusuf Çakeri (βλ. σελ. 220). Φωτ. 19.
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Άλεμσάχ, γιος τοϋ Βαγιαζήτ-χάν, πάντοτε νικητής.
Τό καύχημα τών δικαστών τών Μουσουλμάνων, δ εκλεκτός τών διοικη
τών τών πιστών, τό μεταλλείο τής αρετής καί τής γνώσης, δ κληρονόμος τής
σοφίας τών προφητών καί τών αποστόλων, πού έχει δική του τήν βοήθεια τοϋ
συμπαραστάτη βασιλιά, δ κύριος μας, δ καδής τών Παλατιών — ας διαρκέση
ή αρετή του. Καί ή δόξα τών αρχηγών καί επιφανών, ό σούμπασης τών Παλα
τιών Γιουσούφ — ας αύξηθή ή δύναμη του.
Μέ τήν άφιξη τής υψηλής αυτοκρατορικής γραφής νά γνωρίζετε δτι
παλαιότερα δόθηκε ώς ελεημοσύνη άπό τήν μεγαλειότητα τοΰ βασύιά — ο
θεός άς έξάρη τίς νίκες του — ενα αυτοκρατορικό διάταγμα προς τους ηγου
μένους τοΰ νησιοΰ Πάτμος γιά νά παίρνουν κάθε χρόνο άπό τά Παλάτια μέ
δικά τους χρήματα είκοσι μόδια σιτάρι. Κατά τό παρελθόν έγινε ένας αύτοκρα-
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τορικός ορισμός πού έλεγε: 'Οποιοσδήποτε κι άν εϊναι ηγούμενος, αυτός ας
άγοράζη μέ τά χρήματα του είκοσι μόδια σιτάρι κάθε χρόνο κι ας μήν τόν
έμποδίζη κανείς.
Τώρα, επειδή δ μητροπολίτης Μεθόδιος πήρε αυτό τό διάταγμα, στό όποιο
πρέπει υπακοή, τό έφερε έδώ στην εύδαίμονα Πύλη μου καί ζήτησε κι άπό
αυτό τό μέρος άδεια καί νά επιτρέψω, έδωσα αυτή τήν τιμημένη γραφή μου
καί διέταξα: Σύμφωνα μέ τήν παλιά κατάσταση, άν ό ηγούμενος τοϋ νησιού
Πάτμος, οποιοσδήποτε κι άν εϊναι, παίρνει έκεΐ, άπό τό καδηλήκι τών Παλα
τιών, αυτά τά είκοσι μόδια σιτάρι με τα χρήματα του, στην τιμή τής αγοράς,
νά μήν εμπόδιση κανείς τους ανθρώπους του, πού έρχονται. Μέ τόν τρόπο, πού
ίσχυε άπό τόν παλαιό καιρό ώς τώρα, καί πάλι, δπως ήταν, νά τακτοποιηθή. Ό
ηγούμενος, πού αναφέρθηκε, νά στέλνη στό ακέραιο τόν κατ' άποκοπ,ήν
(maktu) φόρο του (cizye) γιά τό βασιλικό θησαυροφυλάκιο.Κανείς νά μήν
έπεμβαίνη καί επιτίθεται εναντίον τών εμπόρων καί τών πλοίων τους δταν πηγαιοέρχονται στον δρόμο, στην ξηρά καί στην θάλασσα. "Ωστε, άν συμβή
τοΰτο, νά τό εμποδίσετε. "Οποιον επιμένει καί δεν συνετίζεται νά τόν αναφέ
ρετε. Στά χρόνια σας καί μετά άπό σας, όποιοι κι άν γίνουν δικαστής τοΰ ίεροϋ
νόμου ή αρχηγός τής εποχής, νά μήν εμποδίσουν νά παίρνουν κάθε χρόνο είκοσι
μόδια σιτάρι. Άφοϋ τό λάβετε υπόψη νά καταθέσετε τό τιμημένο διάταγμα στά
χέρια τους. Νά μήν γίνεται διαρκώς αίτηση γιά τήν ανανέωση τοϋ διατάγμα
τος. Αυτά νά έχετε υπόψη. Λ/α πιστέψετε στό τιμημένο μου σύμβολο.
Γράφηκε τό πρώτο δεκαήμερο τοΰ ενδόξου Σαφέρ τοΰ έτους 905.
Στό στρατόπεδο τοΰ Χατούν Χαρέμι.
ΣΧΟΛΙΑ : Γιά τό έγγραφο καθώς καί τόν μητροπολίτη Μεθόδιο βλ. παρα
πάνω σελ. 199 - 200 καί 205.
Ή λέξη cizye έδώ (στ. 11) θά πρέπει μάλλον νά σημαίνη τόν κεφαλικό
φόρο. Ή καταβολή τοΰ κεφαλικού φόρου κατ'άποκοπήν (maktu) ήταν συνηθι
σμένο φαινόμενο κατά τόν ΙΕ' καί Κ*' αί. Βλ. τό πρόσφατο άρθρο τοΰ
Η. 1 n a 1 c ι k στή νέα Encyclopédie de l'Islam (λήμμα djizya). Άπό τό
Ιγγραφό μας προκύπτει πώς καί οί μοναχοί υποβάλλονταν στην cizye ένώ
εϊχε επικρατήσει ή εντύπωση (τήν οποία μέ δισταγμό αναφέρει ό lnalcik
στό παραπάνω άρθρο του) πώς ώς τό 1691 οί εκκλησιαστικοί καί οί μοναχοί
ήταν απαλλαγμένοι άπό αύτη τή φορολογία.
Οί διαταγές τοΰ Άλεμσάχ, πού διατυπώνονται σ' αυτό τό έγγραφο,
δέν περιορίζονται στό νά εξασφάλιση ή Μονή τήν ετήσια αγορά είκοσι μοδίων
σιταριού. Επεκτείνονται καί στην προστασία τών ανθρώπων τής Μονής στην
ξηρά καί στή θάλασσα. Άπό τό έγγραφο δηλαδή προκύπτει οτι ό Άλεμσάχ
ενδιαφερόταν γιά τήν Πάτμο. Τό γεγονός δέν εϊναι παράδοξο. Άπό τόν Ma
rino Sanuto μαθαίνουμε πώς, εκτός άπό τόν Κορκούτ (βλ. παραπάνω σελ.
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188-190) κι άλλοι γιοι τοΰ Βαγιαζήτ Β', τοποθετημένοι στή Μικρασία,
ενδιαφέρονταν γιά τόν πόλεμο τών κουρσάρων στην περιοχή τής Δωδεκανή
σου ή διατηρούσαν σχέσεις μέ τους Ίωαννΐτες: D i a r i i , τόμ. Γ' (1880),
στ. 125 - 128, 563, 1119* βλ. καί τό προηγούμενο έγγραφο.
Μνημονευόμενα έγγραφα: Μολονότι υπάρχει κάποια ασάφεια, πού οφεί
λεται σέ επανάληψη, θά πρόκειται γιά ένα φιρμάνι προς τους ηγουμένους τής
Μονής Πάτμου, τό όποιο επέτρεπε νά αγοράζουν κάθε χρόνο ε'ίκοσι μόδια
σιτάρι άπό τά Παλάτια (στ. 3 - 6 ) . Πρέπει νά άποδοθή στον Βαγιαζήτ Β',
τόν πατέρα τοΰ Άλεμσάχ εφόσον ό σουλτάνος πού τό εϊχε εκδώσει αναφέ
ρεται ώς ζωντανός. Δέν σώζεται σήμερα στό αρχείο τής Μονής.

Ή σφραγίδα
στην πίσω επιφάνεια, τοϋ έγγραφου.

6. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΓΙΑΖΗΤ Β'
909, 1-10 Σαφέρ: 1503, 26 'Ιουλίου-4 Αυγούστου
Ό καδής τών Παλατιών διατάσσεται νά άνευρη τρεις Πατμιώτες, τους
όποιους απήγαγαν κουρσάροι.
Πρωτότυπο. Χαρτί 0,419x0,15. Μελάνη μαύρη μέ χρυσόσκονη. Κατά
σταση αρκετά καλή. Σέ μερικά σημεία σκωληκόβρωτο. Στην πίσω επιφάνεια
σημείωμα τοΰ ΙΖ' αι.: τοϋ σουλταν Παγιαζίτη, διά νά εύγάλουν σκλάβους.
Φωτ. 20.
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βαγιαζήτ, γιος τοϋ Μωάμεθ-χάν, πάντοτε νικητής.
Τό υπόδειγμα τών κριτών καί τών δικαστών, πού διακρίνει τό έπιτρεπτέο άπό τό άπαγορευτέο, δ κύριος μας, ό καδής τών Παλατιών, — ας διαρκέση ή αρετή τον.
Μέ τήν άφιξη τής υψηλής αυτοκρατορικής γραφής άς γίνη γνωστό δτι
ό κομιστής τοϋ αυτοκρατορικού διατάγματος,
άπό τήν έδρα τής δικαιοδο
σίας σου, ό παπάς ό ονομαζόμενος ηγούμενος (nugumenoz ugimenoz) υπέβαλε
αναφορά στην υψηλή Αυλή μου και γνωστοποίησε τά εξής: «Άπό τό νησί
τής Πάτμου, πού βρίσκεται στό καδηλίκι πού αναφέρθηκε, οί κουρσάροι
(levend) απήγαγαν τρεις ανθρώπους μας καί τους πούλησαν σαν αιχμαλώ
τους στην περιοχή αυτή».
Λοιπόν διέταξα: Σ' οποιουδήποτε χέρια κι αν βρεθούν οί άνθρωποι τοϋ
παραπάνω, πού πουλήθηκαν σαν αΙχμάλωτοι, νά κάνης ανακρίσεις σύμφωνα
μέ τόν ιερό νόμο σέ άντιπαράσταση μέ τους αντιδίκους. Άφοϋ
επιβεβαίωσης
μέ μάρτυρες, νά διάταξης σύμφωνα μέ τόν Ιερό νόμο καί νά τους παραλαβής.
Νά άναγκάσης τους συγγενείς τους καί τόν κλεπταποδόχο νά βρουν τόν απα
γωγέα καί νά τακτοποίησης δ,τι εϊναι αναγκαίο κατά τόν Ιερό καί εθιμικό
νόμο. Καί ας χειριστή τό ζήτημα καί ό δοΰλος μου ό ούλουφετζή Άλής.
Άλλα
νά μήν άδικήση τους αντιδίκους αντίθετα στον ιερό καί τόν εθιμικό νόμο. Άν
άδικήση νά γράψης καί νά άναφέρης. 'Αλλιώς κατόπιν, άν μαθευτή, θά άποδοθή
σέ σένα.
Αυτά νά έχης υπόψη. Νά επιβάλετε τάξη σ' όποιον άντισταθή. Νά γρά
ψης καί νά άναφέρης όποιον δέν συνετισθή. Νά πιστέψης στό τιμημένο μου
σύμβολο.
Γράφηκε τό πρώτο δεκαήμερο τοΰ ενδόξου Σαφέρ τοϋ έτους 909.
Στην κατοικία τής
Κωνσταντινούπολης.
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ΣΧΟΛΙΑ: Γιά τό έγγραφο βλ. παραπάνω σελ. 199-201, δπου τά σχε
τικά μέ τήν πειρατεία γύρω άπό τήν Πάτμο. Ό γραμματικός, πού συνέταξε
τό κείμενο, έκανε σύγχυση τοΰ ονόματος τοΰ ηγουμένου καί τοΰ αξιώματος
του (στ. 2), τό όποιο φαίνεται πώς έγραψε δύο φορές μέ διαφορετικό τρόπο.
Γιά τους κουρσάρους (levend) βλ. M u s t a f a
G e z a r , Osmanli
Tarihinde Levendler, Κωνσταντινούπολη 1965, σελ. 170 - 188.
Γιά τό στρατιωτικό αξίωμα τοΰ ούλουφετζή βλ. Μ ο r a ν c s i k,
2
Byzantinoturcica , τόμ. Β', σελ. 65 (λήμμα άλοφατζίδες), δπου καί ή βι
βλιογραφία.

7. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΓΙΑΖΗΤ Β'

913, 21-29 Σαφέρ: 1507, 2-11 Ιουλίου
Οί καδήδες τον Θεολόγου καί τών Παλατιών διατάσσονται νά ενεργή
σουν ανακρίσεις σχετικά μέ τήν φορολογία, στην οποία υποβάλλονταν οί Πατμιώτες στις σκάλες τών δύο αυτών πόλεων.
Πρωτότυπο. Χαρτί 0,37x0,17. "Εχει αποκοπή το άγραφο τμήμα πάνω
άπό τόν τουρά. Μελάνη μαύρη μέ χρυσόσκονη. Κατάσταση μέτρια. Πολλές
σχισμές στις διπλώσεις. Στην πίσω επιφάνεια σημείωμα τοΰ ΙΖ' αί.:
όρησμός διά τους μπέϊδες καί άσοι πηράζουν. Φωτ. 21.
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ : Βαγιαζήτ, γιος τον Μωάμεθ-χάν, πάντοτε νικητής.
Τά δύο καυχήματα τών κριτών καί τών δικαστών, τά μεταλλεία αρετής
καί θεολογίας, οί καδήδες τοϋ θεολόγου καί τών Παλατιών — ας διαρκέση
ή άρβΤΐ; τους.

Μέ τήν άφιξη τής αυτοκρατορικής υψηλής γραφής ας γίνη γνωστό δτι
άπό τους άπιστους τής Πάτμου ήλθαν στην υψηλή Αυλή μου καί υπέβαλαν
τήν εξής αναφορά: «Οι σκάλες τοϋ Θεολόγου καί τών Παλατιών εϊναι τιμάρια.
Εισπράττοντας περισσότερα άπό δ,τι ήταν άπό παλιά έθιμο καί νόμος (adet
ve kanun) άπό μερικούς άπό αυτούς, πού πηγαινοέρχονται στις σκάλες, πού
αναφέρθηκαν, ασκούν τυραννία καί καταπίεση».
Άν εϊναι έτσι, διέταξα: Νά συγκεντρώσετε τους γέροντες καί τους
ευυπόληπτους αύτοΰ τοϋ τόπου καί νά κάνετε ανακρίσεις μέ τόν κατάλληλο
τρόπο. Νά φροντίσετε ώστε, άν ασκήσουν τυραννία καί καταπίεση, άν άπό
μερικούς άπό τήν τάξη τών ανθρώπων, πού αναφέρθηκε, πάρουν περισσότερα
άπό δ,τι e trat το έθιμο καί ό νόμος, νά τους εμποδίσετε καί νά τους αποκρού
σετε. Νά διατάξετε νά μήν πάρουν άπό τά πράγματα περισσότερο άπό δ,τι
ήταν άπό παλιά τό έθιμο καί ό νόμος. Νά μήν αφήσετε νά ενεργήσουν αντί
θετα στά ισχύοντα. Νά μήν κάνετε διαφορετικά. Άν, χωρίς νά συνετισθούν,
θέλουν νά ενεργούν αντίθετα στά Ισχύοντα, νά γράψετε καί νά αναφέρετε στην
εύδαίμονα Πύλη μον. Αυτά νά γνωρίζετε κι αφού τά λάβετε υπόψη νά αφήσετε
στά χέρια τους τοΰτο τό διάταγμα καί νά πιστέψετε στό τιμημένο μου σύμβολο.
Γράφηκε στό τελευταίο δεκαήμερο τοϋ ένδοξου Σαφέρ τοϋ έτους 913.
Στην κατοικία τής Άδριανούπολης.
ΣΧΟΛΙΑ : Σχετικά μέ τό έγγραφο βλ. παραπάνω σελ. 199.

8. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΚΟΡΚΟΥΤ

917, 1-10 Ραμαζάν: 1511, 22 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβοίου
Ό καπετάνιος Χατζή-Ίλιάς διατάσσεται
Χαμζά, πού αιχμαλώτισε έξι Πατμιώτες.

νά συλλαβή τόν καπετάνιο
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Πρωτότυπο. Χαρτί 0,442χ0,152. Μελάνη μαύρη μέ χρυσόσκονη.
Κατάσταση καλή. Κάτω αριστερά στρογγυλή σφραγίδα διαμέτρου 0,017 μέ
αραβικό θρησκευτικό ρητό. Στή πίσω επιφάνεια σημείωμα τοΰ ΙΖ' αι.: / Τού
τος εστίν διά τους σκλάβους. Φωτ. 22.
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ : Κορκούτ, γιος τοΰ Βαγιαζήτ-χάν, πάντοτε νικητής.
Ό κληρονόμος (halef) τών καπετάνιων (reis), ό καπετάνιος ΧατζήΊλιάς (Baci Ilyas) — ας αύξηθή ή ικανότητα του.
Μέ τήν άφιξη τής αυτοκρατορικής γραφής ας γίνη γνωστό δτι κάποιος
παπάς καλόγερος (papas kaloiri) άπό τους υπηκόους (zimmi) τοΰ νησιοΰ
Πάτμος ήρθε στην εϋδαίμονα Πύλη μου καί πληροφόρησε τά εξής: «Ό κα
πετάνιος Χαμζά συνάντησε έξι συντρόφους μας πού θαλασσοπορενονταν καί
τους αιχμαλώτισε».
Λοιπόν, έστάλθηκε γιά ανακρίσεις τοΰ καπετάνιου, πού αναφέρθηκε,
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καί τών συντρόφων του ό δονλος μον 'Αχμέτ τσελεμπή μέ ένα τιμημένο διά
ταγμα μου. Διέταξα: "Οταν φθάσει σέ σένα τό τιμημένο μον διάταγμα, νά
προσπαθήσετε
καί νά άγωνισθήτε γιά νά συλλάβετε οπωσδήποτε μέ τήν
βοήθεια καί συνεργασία τοΰ δούλου μου, πού έρχεται γι' αυτό τό ζήτημα, τόν
καπετάνιο, πού αναφέρθηκε, είτε ο καπετάνιος, πού αναφέρθηκε, βρίσκεται στην
θάλασσα ε'ίτε ατή στεριά. Ώς προς τό σημείο αυτό εϊναι ή στιγμή νά φανήτε
άνδρες. Αυτά νά έχετε υπόψη. Νά άγωνισθήτε γιά νά βρεθή
οπουδήποτε
ακούσετε [δτι βρίσκεται]. Νά φροντίσετε καί νά προφυλάξετε τους υπηκόους
πού πληρώνουν χαράτζι (harag gazar zimmileri)
τής νήσον Πάτμος
άπό
ομάδες κουρσάρων (levend) καί λοιπών καί νά μήν αφήσετε κανένα νά τους
κακοποιή. Νά γράψετε καί νά αναφέρετε στην εύδαίμονα Πύλη μον τήν ομάδα
κουρσάρων, τών οποίων ώς προς τό σημείο αυτό φανερώθηκε ή κακία καί ή
ανομία. "Εχοντας υπόψη αυτά νά ενεργήσετε σύμφωνα μέ τήν υψηλή διαταγή
μου. Νά πιστέψετε στό τιμημένο μου σύμβολο.
Γράφηκε τό πρώτο δεκαήμερο τοΰ ευλογημένου μηνός Ραμαζάν τοΰ
έτους 917.
Στην κατοικία τής Μαγνησίας.
ΣΧΟΛΙΑ: Γιά τήν πειρατεία γύρω άπό τήν Πάτμο κατά τά χρόνια εκείνα
καθώς καί γιά τόν Κορκούτ βλ. παραπάνω σελ. 1 8 8 - 1 9 2 καί 2 0 0 - 2 0 1 .
Ό Κορκούτ άλλαξε αρκετές φορές έδρα στις δυτικές Μικρασιατικές
επαρχίες. Δύο ήταν κυρίως οί πόλεις, οπού κατοίκησε : ' Η Μαγνησία καί ή
Άττάλεια. Ή Μαγνησία ώς έδρα τοΰ Κορκούτ αναφέρεται καί άπό μία
Ελληνική πηγή τών χρόνων του, τό ανώνυμο χρονικό μέ τόν τίτλο "Εκθεσις
Χρονική (έ'κδ. Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ , Λονδίνο 1902, σελ. 39,21, 53, 9 καί 54,2).
Σημειώνω πώς στό φιρμάνι αυτό υπάρχει αποτύπωμα σφραγίδας, γεγο
νός πού συμβαίνει σπάνια, σύμφωνα μέ δσα γράφει è U. Η e y d στό άρθρο
του farman στην νέα Encyclopédie de l'Islam \

9. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΙΙΗ
928, 1-10 Μοχαρρε'μ: 1521, 1 - 1 0

Δεκεμβρίου

Πρωτότυπο. Χαρτί 0,418x0,20. Μελάνη μαύρη. Κατάσταση άριστη.
Φωτ. 23.— Σχετικά μέ τό φιρμάνι τοΰτο βλ. τό αμέσως επόμενο άρ. 10.
1. Στο αρχείο της Μονής βρίσκεται ακόμα Ινα έγγραφο, πού Ιχει εκδώσει 'Οθωμα
νός πρίγκιπας : "Ενα φιρμάνι τοΰ Μουσταφά, γιου τοΰ Σουλεϊμάν Μεγαλοπρεπή, έκδεδομένο το 947 (1541) στή Μαγνησία. Kt αυτό Ιχει αποτύπωμα σφραγίδας κάτω αριστερά.
15
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10. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗ

928, 11-20 Ραμαζάν: 1522, 4-13 Αύγουστου
Οί καδήδες τής Ανατολής διατάσσονται νά διευκολύνουν τους Πατμιώτες,
πού πηγαίνουν έκεΐ γιά νά αγοράσουν σιτηρά, όσπρια καί άλλες προμήθειες.
Τό κείμενο τοΰ έγγραφου αύτοΰ παραδίδεται απαράλλακτο άπό δύο
φιρμάνια, γραμμένα σέ χαρτί ΐδιων διαστάσεων (0,418x0,20), πού διαφέ
ρουν ανάμεσα τους μόνο ώς προς τή χρονολογία καί τόν τόπο, δπου Ιχουν
έκδοθή. Τό πρώτο είναι τό προηγούμενο άρ. 9, πού έχει έκδοθή κατά τό
πρώτο δεκαήμερο τοΰ Μοχαρρέμ τοΰ έτους 928 (1 - J0 Δεκεμβρίου 1521)
στην Κωνσταντινούπολη (be makam-i Konstantinye).
Τό δεύτερο έχει
έκδοθή κατά τό δεύτερο δεκαήμερο τοΰ Ραμαζάν 928 (4 - 13 Αυγούστου
1522) στό στρατόπεδο τής Ρόδου.
Ή ομοιότητα μεταξύ τών δύο έγγραφων είναι αξιοσημείωτη γιατί
έκτος τοΰ δτι περιέχουν τό ΐδιο κείμενο έχουν έπί πλέον τήν 'ίδια σχεδόν
μορφή. Συγκεκριμένα, κατά τους επτά πρώτους στίχους έχουν τόν Ϊδιο ακρι
βώς αριθμό λέξεων σέ κάθε στίχο. Στον Ογδοο στίχο υπάρχει ή μοναδική
διαφορά, πού είναι καθαρά λεκτική. Α ν τ ί γιά τήν λέξη kifayet (επάρκεια)
υπάρχει ή λέξη liacet (ανάγκη). Ά π ό τόν Ογδοο στίχο καί πέρα παρουσιά
ζουν κάποια διαφορά ώς προς τήν μορφή καί μόνο, επειδή ό γραμματικός,
πού έγραψε τό δεύτερο κατά χρονολογική σειρά έγγραφο, έγραψε αραιότερα
καί καθαρότερα σέ τεσσερισήμισυ στίχους αυτά πού ό άλλος κατόρθωσε νά
χωρέσουν σέ τρεισήμισυ μόνο. Ά ς σημειωθή πώς σ' αυτούς τους στίχους
περιέχονται οί τυπικές φράσεις μέ τίς όποιες τελειώνουν τά φιρμάνια. Ή
ομοιότητα ανάμεσα στά δύο έγγραφα επιτρέπει νά ποΰμε μέ βεβαιότητα δτι ό
γραμματικός, πού έγραψε τό δεύτερο έγγραφο, είχε κάτω άπό τά μάτια του
τό πρώτο.
'Εφόσον τό κείμενο παραδίδεται αυτούσιο κι άπό τά δύο έγγραφα, ή χω
ριστή έκδοση του δέν θά είχε νόημα. Δίνω τίς φωτογραφίες καί τών δύο,
εκδίδω Ομως αυτό πού έχει συνταχθή στή Ρόδο επειδή συνδέεται περισσό
τερο μέ τό πρώτο μέρος τής μελέτης. Στά σχόλια προσπαθώ νά εξηγήσω
ποΰ οφείλεται ή ύπαρξη τών δύο δμοιων αυτών φιρμανιών.
Πρωτότυπο. Χαρτί 0,418x0,20. Μελάνη μαύρη μέ χρυσόσκονη. Κατά
σταση άριστη. Στην πίσω επιφάνεια σημείωμα τοΰ Ι Ζ ' αι.:
Διαλαμβάνει
δτι οί Πάτμιοι Χριστιανοί νά έχουν άδειαν νά έχουν άπό ταϊς σκάλαις ει τι θέ
λουν ζωοτροφίαις καί ρούχα μέ τά άσπρα τους άκωλύτως. Φωτ. 24.
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σουλεϊμάν-σάχ, γιος τοΰ Σελήμ-σάχ-χάν, πάντοτε νικητής.
Τά καυχήματα τών κριτών καί τών δικαστών, τά μεταλλεία αρετής καί
θεολογίας, οί καδήδες τής Ανατολής — ας διαρκέση ή αρετή τους.
Μέ τήν άφιξη τής αυτοκρατορικής υψηλής γραφής ας γίνη γνωστό δτι
κατά τό παρελθόν οι μακαρίτες καί συγχωρημένοι, ό πάππους μου, σουλτάν
Βαγιαζήτ-χάν
καί δ πατέρας μου, σουλτάν Σελήμ-χάν — ό Θεός ας φωτίζη
τή μαρτυρία τους — έδωσαν στους απίστους τοΰ νησιοΰ Πάτμος
τιμημένα
διατάγματα καί όρισαν, δταν θέλουν [οί άπιστοι] νά αγοράζουν μέ επαρκή
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ποσότητα χρημάτων τους σιτηρά καί όσπρια καί λοιπές προμήθειες γιά τήν
διατροφή τους, νά μήν τους έμποδίζη
κανείς.
Τώρα οι άπιστοι τον νησιοΰ, πού αναφέρθηκε, έστειλαν άνθρωπο στην υψηλή
Αυλή μου καί υπέβαλαν αναφορά λέγοντας: «μερικοί άπό τους τοποτηρητές
(naib) καί τους σονμπασήδες καί τους λοιπούς εμποδίζουν στό νά αγοράσουν
γιά δικό τους λογαριασμό, μέ χρήματα τους, σιτηρά καί λοιπές προμήθειες,
σύμφωνα μέ τίς απαιτήσεις τών τιμημένοι διαταγμάτων, πού αναφέρθηκαν».
Στό σημείο αυτό, επειδή έζήτησαν τιμημένο διάταγμα μου, διατάσσω:
"Οταν οί άπιστοι τοϋ νησιοΰ, πού αναφέρθηκε, φθάνουν στις πόλεις τοΰ καθενός
άπό σας καί θέλουν νά αγοράσουν γιά τους ίδιους μέ χρήματα τους αρκετή
ποσότητα σιτηρών καί όσπριων καί άλλων προμηθειών, νά εμποδίσετε καί νά
αποκρούσετε άν μερικοί άπό τους τοποτηρητές καί τους σουμπασήδες καί τους
λοιπούς εμποδίζουν. Σύμφωνα με τά παραπάνω τιμημένα διατάγματα, τον
παππού μου καί τοϋ πατέρα μου — ας φωτίζη ό Θεός τους τάφους τους — νά
τους αφήνετε νά αγοράζουν γιά τους 'ίδιους μέ επαρκή ποσότητα
χρημάτων.
Στό σημείο αυτό νά εμποδίσετε δσονς θέλουν νά τους εμποδίζουν δσους δέν
υποτάσσονται
καί αντιστέκονται νά γράψετε και νά τους αναφέρετε. Αυτά
νά έχετε υπόψη. Νά πιστέψετε στό τιμημένο μου σύμβολο.
Γράφηκε κατά τό δεύτερο δεκαήμερο
Στό στρατόπεδο τής νήσου Ρόδος.

τοϋ μηνός Ραμαζάν

τοϋ έτους 928.

ΣΧΟΛΙΑ : Τό φιρμάνι αυτό έχει έκδοθή συγχρόνως καί στό 'ίδιο μέρος
μέ τό ακόλουθο άρ. 11.
Οί καδήδες τής Ανατολής, προς τους οποίους απευθύνεται, είναι οί
καδήδες τής δυτικής Μικρασίας. Κυρίως θά εϊναι οί καδήδες τών Παλατιών
καί τοΰ Θεολόγου, τών δύο δηλαδή πόλεων, μέ τίς όποιες εϊχε σχέσεις ή
Πάτμος, καθώς δείχνουν καί άλλα έγγραφα.
Ή ύπαρξη τοΰ παλαιότερου έγγραφου —• άρ. 9 —ενισχύει τήν εικασία, πού
διατυπώσαμε παραπάνω στή σελ. 204, δτι δηλαδή ό ηγούμενος ζήτησε τότε πρό
φαση γιά νά έπισκεφθή τό στρατόπεδο τοΰ Σουλεϊμάν τοΰ Μεγαλοπρεπή στή
Ρόδο. Μποροΰμε τουλάχιστο νά όποθέσωμε πώς μέ τήν πρόφαση δτι χρειαζό
ταν Ινα φιρμάνι δμοιο μέ εκείνο, πού τοΰ εϊχε χορηγηθή πρίν άπό οκτώ περί
που μήνες στην Κωνσταντινούπολη, κατόρθωσε νά παρατείνη τήν παραμονή
του στό στρατόπεδο τοΰ Σουλτάνου. 'Υπενθυμίζω πώς εϊχε μείνει έκεΐ σαρανταδύο μέρες (σελ. 203). Εξηγείται άραγε έτσι ή έκδοση δύο δμοιων εγγρά
φων μέσα σέ τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ; Γιά άλλα σχόλια βλ. σελ. 199.
Μνημονευόμενα έγγραφα : Φιρμάνια τοΰ Βαγιαζήτ Β' καί Σελήμ Α',
πού διατάσσουν νά μήν έμποδίζη κάνεις τους Πατμιώτες κατά τήν αγορά
σιτηρών, όσπριων καί άλλων προμηθειών (στ. 2 - 4 ) . Δέν σώζονται σήμερα
στό αρχείο τής Μονής.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
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11. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗ
928, 11-20 Ραμαζάν: 1522, 4-13 Αυγούστου
Ό καδής τών Παλατιών διατάσσεται νά προστατέψη τους
άπό βιαιοπραγίες.

Πατμιώτες

Ιίρωτότυπο. Χαρτί 0,43x0,19. Μελάνη μαύρη μέ χρυσόσκονη. Κατά
σταση καλή. Στην πίσω επιφάνεια σημείωμα τοΰ ΙΖ' αι.: διά τους άβάνιδες
όπου συκωφαντοϋν τους Πατμίους διά χρέονς καί τά τοιαύτα. Φωτ. 25.
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ : Σονλεϊμάν-σάχ, γιος τοΰ Σελήμ-σάχ-χάν, πάντοτε νικητής.
Τό καύχημα τών κριτών καί τών δικαστών, τό μεταλλείο αρετής καί θεο
λογίας, ό κύριος μας, ό καδής τών Παλατιών — άς διαρκέση ή αρετή του.
Μέ τήν άφιξη τής αυτοκρατορικής υψηλής γραφής ας γίνη γνωστό, δτι
τώρα έγινε ή έξης αναφορά προς τήν ευτυχισμένη Πύλη μου έκ μέρους τών
απίστων τοΰ νησιού τον γνωστοΰ μέ τό όνομα Πάτμος, τό όποιο βρίσκεται στην
δικαιοδοσία σου. Μερικοί άνθρωποι διαπεραιώθηκαν στό νησί καί, αντίθετα
στον ιερό καί τόν κοσμικό νόμο, έπιασαν τους άπιστους χωρίς λόγο καί άσκη
σαν βιαιοπραγία, μέ σκοπό νά αποκομίσουν πράγματα, συκοφαντώντας μέ
διαφόρους τρόπους τους έκεΐ απίστους καί λέγοντας «ό τάδε άπιστος είναι άπό
αυτό τό νησί καί μας χρωστά».
Τώρα διέταξα: Μόλις φθάσει τό τιμημένο μον διάταγμα, πού τον πρέπει
υποταγή, νά φροντίσετε, άν πραγματικά διαπεραιώθηκαν στο νησί, που ανα
φέρθηκε, άνθρωποι, πού δέν έχουν δουλειά έκεΐ καί πού, χωρίς λόγο, άσκησαν
καταπίεση καί βιαιοπραγία εναντίον τών έκεΐ απίστων, καί άν εϊναι εξακρι
βωμένο δτι τους έπιασαν καί τους κακοποίησαν, άλλον γιά χρέος άλλου, νά
τους εμποδίσετε καί νά τους αποκρούσετε. Νά μήν αφήσετε νά πιάνουν, αντί
θετα στον ιερό καί κοσμικό νόμο, άλλον γιά χρέος άλλου. Άν ύπάρχη κανένας
χρεώστης νά βάλετε νά απευθύνονται σ' αυτόν γιά τό χρέος. Νά μήν αφήσετε
νά ασκούν καταπίεση καί βιαιοπραγία εναντίον τών άπιστων τοΰ νησιοΰ, πού
αναφέρθηκε, αντίθετα στον ιερό καί κοσμικό νόμο. Άν θέλουν νά άσκοϋν, νά
τους επιβάλετε ησυχία. Άν υπάρχουν άνθρωποι, πού χωρίς νά συνετισθοΰν
επιμένουν καί αντιστέκονται, νά γράψετε καί νά τους αναφέρετε. Καί νά μήν
ενεργήσετε διαφορετικά. Νά μήν αφήσετε νά χρειασθή νά προσέλθουν καί πάλι
γιά νά παραπονεθούν. Καί άφοϋ τό λάβετε υπόψη νά αφήσετε τοΰτο τό αυτο
κρατορικό μον διάταγμα στά χέρια τονς. Νά πιστέψετε στό τιμημένο μον
σύμβολο.
Γράφηκε κατά τό δεύτερο δεκαήμερο τοΰ ευλογημένου μηνός Ραμαζάν
τοΰ έτους 928.
Στό στρατόπεδο τής νήσου Ρόδος.
ΣΧΟΛΙΑ : Γιά τό φιρμάνι καί τά σχετικά μέ τήν έκδοση του βλ. παρα
πάνω σελ. 199, 203 - 204 καί 228.
ΕΛΙΣΑΒΕΤ Α. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ

ΤΕΣΣΑΡΑ ΑΓΝΩΣΤΑ ΡΩΣΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΕΡ ΤΗΣ EN MHAQ ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
(1656-1705)
Είς τό Άρχεΐον της έν Πάτμω Μονής 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου άπόκεινται έγγραφα Ρωσικά, Βλάχικα, 'Ιβηρικά, τά όποια κατά τους μεταβυζαντι
νούς χρόνους, συνεχίζοντες τήν Βυζαντινήν παράδοσιν, απέλυσαν κατά καιρούς
οί ηγεμόνες τής Ρωσίας, Μολδαβίας καί Βλαχίας, Γεωργίας, υπέρ τής Μονής
Πάτμου, μετοχιών αυτής ή Πατμίων ιδιωτών. Τά έγγραφα ταΰτα, ανέκδοτα
και κατά τό μέγιστον αυτών μέρος άγνωστα μέχρι τούδε, άνευρέθησαν καί
έταξινομήθησαν κατά τάς ύπό τοΰ Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών είς Πάτμον
άποστολάς τών ετών 1961, 1962, 1963, 1964'. Ταΰτα αποτελούν πηγήν σπουδαίαν διά τήν ίστορίαν τών ορθοδόξων 'Ελληνικών μονών κατά τους χρόνους
τής Τουρκοκρατίας καί διά τάς σχέσεις αυτών μετά τών ομόδοξων εθνών.
Μεταξύ τών ξενόγλωσσων τούτων αρχειακών κειμένων συγκαταλέγον
ται καί τέσσαρα έγγραφα τής Ρωσικής αυτοκρατορικής Γραμματείας υπέρ τής
έν Μήλω Μονής τής Γεννήσεως τής Θεοτόκου, τά όποια εϊναι καί τά παλαιό
τερα σωζόμενα Ρωσικά έγγραφα τοΰ Αρχείου τής έν Πάτμφ Μονής, χρονολογούμενα μεταξύ τών ετών 1656 - 1705. Τά Ιγγραφα αυτά δύνανται πολλά
νά διδάξουν περί τής πολιτικής τής Ρωσίας έναντι τοΰ υποδούλου 'Ελληνι
σμού, επειδή δέ έλάχισται εϊναι κατά τους χρόνους τούτους αί σχετικαί πηγαί,
τά κείμενα ταΰτα αποκτούν ίδιαιτέραν σημασίαν διά τήν ίστορικήν έρευναν.
Κατωτέρω παρέχομεν διπλωματικήν περιγραφήν καί περίληψιν τών έγ
γραφων, ώς καί ιστορικόν σχολιασμόν.

1. Βλ. τάς ύπο τοϋ Διευθυντού τοϋ Κέντρου Βυζαντινών 'Ερευνών καθηγητού
Δ. Ά . Ζ α κ υ θ η ν ο ϋ , 'Εκθέσεις Πεπραγμένων, έν Έπετηρίδι Βασιλικοϋ 'Ιδρύματος
'Ερευνών, τόμ. 3 (1961), Άθηναι 1962, σελ. 83, τόμ. 4 (1962), 'Αθήναι 1963, σελ. 67,
τόμ. 5 (1963), 'Αθήναι 1964, σελ. 77.
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1. ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΝ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΣΑΡΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛΟΒΙΤΣ

lalovalnaja g r a m o t a (στ. 12, 27)

13 Μαρτίου 7164 ( = 1 6 5 6 )

Γ

0 αυτοκράτωρ τής Ρωσίας Αλέξιος Μιχαήλοβιτς παραχωρεί είς τους
μοναχούς τής έν Μήλω Μονής τής Γεννήσεως τής Θεοτόκου άδειαν ελευθέρας
εισόδου είς τό Ρωσικόν Κράτος «δι' έλεημοσύνην».
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 1) Πρωτότυπον
(Άρχεΐον Πάτμου άρ. 5).
Δύο φύλλα (ηνωμένα εις τό κάτω τμήμα διά μηρίνθου), έκ χάρτου περγαμηνοειδοΰς, χρώματος ύπολεύκου* διαστ. εκάστου φύλλου 0,507x0,399.
Αμφότερα απολήγουν είς τρίγωνον σχήματος άνθεμίου, διαστ. 0,145x0,275
(βλ. Φωτ. 26), τό όποιον άναδιπλοΰται έφ' έκατέρας τών πλευρών αντι
στοίχως καί διαπεράται διά τής συγκρατούσης τήν σφραγίδα μηρίνθου. Τό
δεύτερον φύλλον έχει έπικολληθή έπί μεταξίνου υφάσματος χρώματος πρασί
νου.— Τό παρόν εγγραφον έγράφη έπί τής πρώτης καί έπί τοΰ άνω τμήμα
τος τής δευτέρας σελίδος* διαστάσεις γεγραμμ. μέρους: α) 0,367x0,302,
β) 0,040x0,190. Στίχοι 2 9 + 2 . — Έπίτιτλον μετά περιτέχνου διακοσμήσεως
καί στέμματος είς τό μέσον* ή πρώτη λέξις (Boiieju) καλλιτεχνικώς διακεκοσμημένη. — Μελάνη κειμένου μαύρη* χρυσή είς έπίτιτλον, πρώτην λέξιν,
πρώτον καί ήμισυ δευτέρου στίχου -. —• Τρεις οριζόντιοι καί δύο κάθετοι
διπλώσεις" ϊχνη πέντε παλαιοτέρων οριζοντίων διπλώσεων.—Διατήρησις πολύ
καλή: μικραί σχισμαί είς τάς διπλώσεις (βλ. στ. 11 καί 24). — Γραφή γραμ
μική Ι Ζ ' αί. 2 . Πολλαί συντομογραφίαι ίδια είς τίτλους καί δρους.
Τοΰ εγγράφου σφζεται ή σ φ ρ α γ ί ς , άπηωρημένη έκ μηρίνθου μεταξίνης, χρώματος έρυθροΰ καί χρυσοΰ, μήκους 0,440, τής όποιας αί δύο πλε
ξίδες απολήγουν εις θυσάνους. Ή σφραγίς, έξ έρυθροΰ ισπανικού κηροΰ,
1. Περί της χρήσεως χρυσής μελάνης ύπό της Ρωσικής αυτοκρατορικής Γραμματείας
βλ. L. V. ò e r e ρ n i n, Russkaja Paleografia, Μόσχα 1956, σελ. 350. Tò έργον τοϋτο
αποτελεί βασικήν περί Ρωσικής Παλαιογραφίας καί Διπλωματικής μελέτην, είς την οποίαν
συγκεντροϋνται δλα τα μέχρι τοΰδε περί τοϋ θέματος επιτεύγματα καί ή σχετική βιβλιο
γραφία.— Έπί τη ευκαιρία επιθυμώ να ευχαριστήσω καί άπο της θέσεως ταύτης τους καθηγητάς L. V. ôerepnin καί Α. F. Miller, διά τάς πολύτιμους περί τών παρόντων εγγρά
φων διευκρινήσεις τάς όποιας εύηρεστήθησαν να παράσχουν εις έμέ.
2. Πρβλ. L. C e r e p n i n , Russkaja Paleografia, σελ. 365 κέ. καί σχετικούς
πίνακας.
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διαμ. 0,057, διατηρείται πολύ καλώς, πλην τής κύκλω επιγραφής ή οποία
έχει κατά μέγα μέρος φθαρή* εμπρόσθια πλευρά: είς τό κέντρον ό άγιος Γεώρ
γιος φονεύων τόν δράκοντα *, πέριξ ή επιγραφή : [Bjoiieju
Milost[iju]
Velikii G\osu]dar' i Velikii Knjaz' Aleksei Michailov[iö] ( = ' Ε λ έ ω Θεού
Μέγας Ή γ ε μ ώ ν καί Μέγας Δούξ Αλέξιος Μιχαήλοβιτς)* όπισθία πλευρά:
είς τό μέσον δικέφαλος αετός φέρων είς τό κέντρον καί έφ' εκάστης κεφαλής
στέμμα, πέριξ ή επιγραφή: [ F s m ] Vel[ikija i Malyja i Belyja] Rosii Sarnoderiec ( = Πάσης Μεγάλης καί Μικράς καί Λευκής Ρωσίας αυτοκράτωρ).
Σ η μ ε ι ώ μ α τ α (ελληνιστί): α) Είς άνω άριστεράν γωνίαν, διά χει
ρός ΙΘ' αι., ό ελληνικός αριθμός α 2, β) έπί τής εμπρόσθιας άνθεμωτής άπολήξεως αριθμητική πράξις, διά χειρός ΙΘ' αι.:
" 7352
7164
Ì883
γ ) έπί τής οπίσθιας άνθεμωτής άπολήξεως, διά χειρός Ι Η ' αι.: Χρνσόβουλον τής ροίσίας τοϋ βασιλέως άλεξίου Θεοδώρου (ή τελευταία λέξις έχει
διαγραφή, άνωθεν αυτής διά της αυτής χειρός ή λ. Μιχαήλ) 4 .
2) Άντίγραφον
Ι Η ' αί. (Άρχεΐον Πάτμου άρ. 38). Τετράφυλλον (δύο
φύλλα, άλλοτε ηνωμένα διά νήματος, τοΰ οποίου σώζονται ϊχνη είς τό άνω
μέρος), έκ χάρτου πορώδους, χρώματος ύπολεύκου" διαστ. εκάστου φύλλου
0,315x0,212. Τό παρόν εγγραφον έγράφη έπί τών σελ. 1-2* διαστ. γεγραμμ.
μέρους α) 0,254x0,174 καί β) 0,258x0,167. Μελάνη μαύρη* είς έπίτιτλον
καστανόχρους. Τρεις οριζόντιοι διπλώσεις. Διατήρησις πολύ καλή: μικραί
σχισμαί εις τά άκρα καί τάς διπλώσεις. Τρία σ η μ ε ι ώ μ α τ α γεγραμμένα
διά τής χειρός, ή οποία κατέγραψεν είς τάς σελ. 5 - 7 τοΰ αύτοΰ τετράφυλλου
τάς αντιστοίχους μεταφράσεις (βλ. κατωτέρω § 3) : α) άνωθεν τοΰ εγγράφου:
χρυσόβουλλον τοΰ βασιλέως τής μοσχοβίας άλεξίου τοϋ Μιχαήλ, β) είς τήν
1. Περί της παραστάσεως τοϋ αγίου Γεωργίου εις τάς Ρωσικάς σφραγίδας βλ.
G. Α 1 e f, The Adoption of the Muscovite Two-Headed Eagle : a Discordant
View,
Speculum 41/1 (Ίαν. 1966), σελ. 1 - 2
καί ύποσ. 1. Τήν μελέτην τών Ε. Ι. Κ am e n s e v a - N . V. U s t j u g o v ,
Russkaja
sfragistika
i geraldika, Μόσχα 1963,
δέν ήδυνήθην νά συμβουλευθώ.
2. Καί τά τέσσαρα Ιγγραφα φέρουν είς τήν άνω άριστεράν γωνίαν, διά της αύτης
χειρός, τους ελληνικούς αριθμούς α', β', γ', δ\ κατά τήν σειράν ή οποία εϊναι καί ή
πραγματική χρονολογική σειρά απολύσεως των. Έ κ τής γενομένης άντιβολής συνάγεται
δτι πρόκειται περί της αύτης χειρός, ή οποία κατέγραψε τάς μεταφράσεις τοΰ Ι Θ ' αί. τών
τριών πρώτων εγγράφων (βλ. σχετικώς κατωτέρω, σελ. 234, 236, 238).
3. Βλ. σχετικώς κατωτέρω, σελ. 256 καί ύποσ. 2.
4. Το άρχικον λάθος τοϋ γραφέως τοϋ I I I ' αί. οφείλεται προφανώς είς το γεγονός
δτι έπί τοϋ νώτου τοΰ εγγράφου τοϋ τσάρου ' Α λ ε ξ ί ο υ Μ ι χ α ή λ ο β ι τ ς ήτο γεγραμ
μένον το Ιγγραφον τοΰ υίοϋ τούτου Θ ε ο δ ώ ρ ο υ .
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σελ. 4: τα χρυσόβουλλα όπου | έχει τό μοναστήριον τής \ πάτμου άπό τους βασΰ,,εΐς \ τής μοσχοβίας, γ ) εις τήν σελ. 8: τα παρόντα χρυσόβουλλα τής μοσχοβίας τά έμεταγλώττησεν
| άπό τό μοσχόβικον είς τό ρωμαΐκόν δ μακαριώτ(α)τος Ίπεκίου ό φωκανάς • | κυρ Γαβριήλ έλθών είς τήν πάτμον έξώριστος 2 \ είς τ(άς) 1757 - μαρτίου - κγ'.
3) Μετάφρασις
Ι Η ' αι., ουχί πάντοτε ορθή (Άρχεΐον Πάτμου άρ. 38,
σελ. 5 - 6 : βλ. περιγραφήν ανωτέρω § 2). Γεγραμμένον μέρος 0,260x0,160
καί 0,205x0,145. Μελάνη καστανόχρους* χειρ Ι Η ' αι., τήν οποίαν ταυτίζομεν προς τήν τών έν § 2 μνημονευθέντων σημειωμάτων.
4) Μετάφρασις ΙΘ' αί. (Άρχεΐον Πάτμου άρ. 29). Τετράφυλλον έκ χάρ
του δυτικού, χρώματος ύπολεύκου, διαστ. 0 , 3 0 0 x 0 , 2 0 5 . Ή μετάφρασις τοΰ
παρόντος εγγράφου είς σελ. 1 - 2. Μελάνη καστανόχρους· χειρ ΙΘ' αι., ή αυτή
ή οποία έσημείωσεν είς τά πρωτότυπα έγγραφα τους ελληνικούς αριθμούς
α, β', γ', δ' (βλ. ανωτέρω, σελ. 233 ύποσ. 2). Έ ν αρχή ό τίτλος: Μετάφρασις τών (Χρυσόβούλλων) Γράμματος,
τών Ευσεβέστατων
Βασιλέων τής
Ρωσσίας 'Αλεξίου Μιχαηλίδου καί Θεοδώρου Άλεξιάδου,
σωζόμενων έν τή
κατά Πάτμον Ίερα Μονή τοϋ Θ so λόγον.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ : Ό Αλέξιος Μιχαήλοβιτς, ελέω Θεοΰ αυτοκρά
τωρ Πάσης Μεγάλης, Μικράς καί Λευκής Ρωσίας 3 (άκολουθοΰν οί τίτλοι,
στ. 1 - 10), εισακούει τήν α'ίτησιν τοΰ άρχιμανδρίτου 'Ιακώβου καί τής σύν

1. AS λ. ο φυΜανάς προσετέθησαν μεταγενεστέρως δι' άλλης χειρός.
2. Πρόκειται αναμφιβόλως περί τοΰ «πατριάρχου» Ίπεκίου Γαβριήλ τοΰ Γ', πρώην
αρχιεπισκόπου Νύσσης. Οδτος προέστη τής Εκκλησίας Ίπεκίου κατά τά ετη 1753 -1754,
έξεδιώχθη ακολούθως καί έπανήλθεν είς τήν εδραν του τήν Ιην Αυγούστου 1757: βλ. Δ.
Ά . Ζ α κ υ θ η ν ο ϋ , Συμβολαί είς την ίστορίαν των 'Εκκλησιών Άχρίδος καί Ίπεκίου,
Μακεδόνικα 1 (1940), κυρίως σελ. 451, 455. Φαίνεται δτι κατά το διάστημα μεταξύ τής
πρώτης καί τής δευτέρας αρχιερατείας του (1754-1757) ό Γαβριήλ μετέβη εξόριστος
είς Πάτμον, γεγονός το οποίον δέν ήτο άλλοθεν γνωστόν.
3. Ή Μικρά καί Λευκή Ρωσία προσηρτήθησαν είς το Ρωσικον Κράτος κατά τον
μεταξύ Πολωνίας καί Ρωσίας πόλεμον τοΰ 1654 - 56. Μετά τόν Ρωσοτουρκικον πόλεμον
(1672 - 1681) ή Ρωσία κατώρθωσε νά διατήρηση τήν περιοχήν ταύτην μέχρι τής αριστε
ράς όχθης τοΰ Δνειπέρου συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ Κιέβου. Περί τής Λευκής Ρωσίας
(Belorussija) μέχρι τών αρχών τοΰ ΙΖ' αί. βλ. Ocerki istorii SS SR. Period feodalizma,
konec XV v. - natalo XVlì v. ( = Στοιχεία Ιστορίας τής ΕΣΣΔ. "Η περίοδος τής Φεου
δαρχίας, τέλη ΙΕ' - άρχαί ΙΖ' αί.), Μόσχα ('Ακαδημία τών Επιστημών) 1955, σελ. 736 κέ.
Πρβλ. καί Α. Κ. Κ a s i m e n k ο, Iz istorii Russko-ukrainskich ozaimootnoëenij
ν 1651 g. ( = 'Εκ τής ιστορίας τών Ρωσο-ούκρανικών σχέσεων κατά το έτος 1651), έν
Problemy obsiestçenno-polititeskoj istorii Rossii i Slavjanskich stran ( = Προβλήματα
κοινωνικής καί πολιτικής ιστορίας της Ρωσίας καί τών Σλαβικών χωρών), Μόσχα 1963,
σελ. 253 - 259.
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αύτώ άδελφότητος «τής κατά τά μέρη τής Άσπρης Θαλάσσης 1 έν τή νήσω
Μήλω Μονής τής Γεννήσεως τής Ύπεραγίας Θεοτόκου»
(VoploÉoenija
Presvjatoj Bogorodicy) περί παραχωρήσεως ευεργετικού Γράμματος
(ϊαlovalnuju gramotu), δυνάμει τοΰ όποιου θά δύνανται νά προσέρχωνται εις
τό Μοσχοβιτικόν Κράτος «δι' έλεημοσύνην» (dlja müostini)
(στ. 1 0 - 13).
Κατά ταΰτα, ό αυτοκράτωρ διά τοΰ παρόντος εγγράφου παραχωρεί είς αυτούς
καί τους μετ' αυτούς άρχιμανδρίτας καί αδελφούς τήν σχετικήν άδειαν καί
διατάσσει, όπως οί διοικηταί καί κρατικοί υπάλληλοι τών Ουκρανικών πόλεων 2
(ukrajnnych
gorodov bojarom i voevodam i vsjakim prikaznym
Ijudem)
επιτρέπουν είς αυτούς νά είσέρχωνται είς Μόσχαν καί νά άπέρχωνται ελευθέ
ρως, παρέχοντες τάς αναγκαίας τροφάς καί άμαξας. Δύνανται δέ νά προσέρ
χωνται άνά έπταετίαν τρεις ή τέσσαρες πατέρες μετά τών υπηρετών των,
κατά δέ τήν άναχώρησίν των έκ Ρωσίας είς ούδένα υπόκεινται δασμόν. Έ ά ν
τις άδικήση αυτούς ή υπεξαίρεση τι αυτών θά τιμωρήται καί θά υποχρεούται
νά άποζημιώνη τούτους είς τό διπλάσιον. Έ ξ άλλου, απαγορεύεται είς τόν
άρχιμανδρίτην καί τους αδελφούς νά εισάγουν ή εξάγουν άλλους αντί τών ιδίων
«μοναχούς, ύπηρέτας ή 'ίππους».
Εξεδόθη τό βασιλικόν Γράμμα έν Μόσχα έν Ιτει άπό κτίσεως κόσμου
,ζρξδ', μηνί Μαρτίω ιγ'.
Αντί υπογραφής ή σφραγίς.
Είς σελ. 2 οι τίτλοι τοΰ εκδίδοντος τό παρόν εγγραφον ήγεμόνος.
Άρχεται: Boiieju
m(i)l(os)tiju
My Velikii G(osu)d(a)r'
C(a)r' i
Velikii Kn(ja)z' Aleksej Michajlovic... Po&alovaliesmja belomorskija strany
ostrova Mil]a...

% ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΝ ΓΡΑΜΜΑ TOY ΤΣΑΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
iSalovalnaja g r a m o t a (στ. 8, 12)

ΑΛΕΞΕΠΕΒΙΤΣ

8 Φεβρουαρίου 7184 ( = 1676)

Ό αυτοκράτωρ τής Ρωσίας Θεόδωρος Άλεξέγιεβιτς
ανανεώνει τήν ύπό
τοΰ πατρός του παραχωρηθεΐσαν είς τους μοναχούς τής έν Μήλφ Μονής τής
1. "Ασπρη Θάλασσα έκαλείτο, ώς γνωστόν, κατά τους νεωτέρους χρόνους το Αι
γαίον, κατ' αντίθεσιν προς τήν Μαύρην Θάλασσαν ί=Ευξεινον Πόντον). Πότε εμφανίζεται
το πρώτον το Ονομα τούτο, δέν Ιχει ακριβώς καθορισθή: βλ. Κ. Ά μ ά ν τ ο υ, Γεωγραφικά
ονόματα, ΕΕΒΣ 28 (1958), σελ. 3 - 4 . Πρβλ. Δ. Ά . Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ , Κατάλογος τής
Συλλογής Περικλέους Ζερλέντη, ΕΕΒΣ 13 (1937), σελ. 267-268, 269 (έγγραφα τών
ετών 1768, 1774, 1806, 1809) κ.ά.
2. Ουκρανία (ή λ. σημαίνει ρωσιστί ακραία, συνοριακή) είναι ετέρα ονομασία τής
Μικρδς Ρωσίας: βλ. προχείρως O&erki istorii SSSR, Ινθ" άνωτ , σελ. 710 κέ
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Θεοτόκου άδειαν ελευθέρας εισόδου καί περιοδείας είς τό Κράτος τής Μοσχο
βίας «δι' έλεημοσύνην».
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 1) Πρωτότυπον, γεγραμμένον επί τοΰ νώτου
(σελ. 2) τοΰ προηγουμένου έγγραφου: βλ. περιγραφήν ανωτέρω, σελ. 232 - 233.
Διαστ. γεγραμμ. μέρους: 0,06(- 0 , 0 7 ) χ 0 , 1 9 . Μελάνη μαύρη. Στίχοι 1 3 . —
Διατήρησις πολύ καλή: μικρά σχισμή έκ τής διπλώσεως (βλ. στ. 5 - 6 ) . —
Γραφή έπισεσυρμένη. Συντομογραφίαι ιδία εις τους Ορους (βλ. Φωτ. 27).
Σ η μ ε ι ώ μ α τ α : Είς άνω άριστεράν γωνίαν διά χειρός ΙΘ' αί. ό
ελληνικός αριθμός β' '.
2) Άντίγραφον
Ι Η ' αι., γεγραμμένον είς σελ. 3 τετράφυλλου, ευθύς μετά
τό άντίστοιχον άντίγραφον τοΰ πρώτου εγγράφου (Άρχεΐον Πάτμου άρ. 38:
βλ. ανωτέρω, σελ. 233 περιγραφήν). Ά ν ω , διά τής αυτής χειρός, ή σημείωσις:
το δεύτερ(ον) χρυσόβολ(ον) τον βασιλέως Θεοδώρου: ,ζρπδ', καί δι' ετέρας
χειρός ΙΘ' αί. συμπληρουται: υίοϋ τον αύτοΰ άλεξίου.
3) Μετάφρασις Ι Η ' αί. (ουχί πάντοτε ορθή), γεγραμμένη είς σελ. 7
τοΰ ανωτέρω τετράφυλλου (Άρχεΐον Πάτμου άρ. 38), διά τής αυτής χειρός ή
όποια κατέγραψε τήν άντίστοιχον μετάφρασιν τοΰ πρώτου εγγράφου.
4) Μετάφρασις ΙΘ' αί., γεγραμμένη είς σελ. 3 τοΰ τετράφυλλου ( Ά ρ 
χεΐον Πάτμου άρ. 29) ευθύς μετά τήν άντίστοιχον μετάφρασιν τοΰ πρώτου
έγγραφου (βλ. ανωτέρω, σελ. 234 περιγραφήν).
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ : Έ ν ετει άπό κτίσεως κόσμου ,ζρπδ', μηνός Φε
βρουαρίου η ' . Ό Θεόδωρος Άλεξέγιεβιτς, αυτοκράτωρ ΙΙάσης Μεγάλης,
Μικράς καί Λευκής Ρωσίας (άκολουθοΰν οί τίτλοι, στ. 1 - 4 ) , λαβών γνώσιν
τοΰ ευεργετικού γράμματος
τοΰ μακαρίτου πατρός του Άλεξίου Μιχαήλο
βιτς, ηύδόκησεν Οπως ύπογράψη τοΰτο (podpisaf)
καί έπιτρέψη εις τόν
άρχιμανδρίτην καί τους σύν αύτώ αδελφούς τής έν τή νήσω Μήλω Μονής,
δπως έρχωνται άνά έπταετίαν καί περιοδεύουν ελευθέρως εις τό Κράτος τής
Μοσχοβίας «δι' έλεημοσύνην».
'Υπογραφή: Djak Emeljan Ukraincov.
Άρχεται : V leto ωί sozdanija mira ,ζρπδ', m(e)s(ja)ca
Fevralja e
den η'. Presvetlejëii i çsemo&nejéii velikii G(o)s(u)d(a)r'
C(a)r' i velikii
kn(ja)z' ΓβωάοΓ Alekseeçio... sluéav sej ialovalnoj gramoty belomorskija
strany ostrova Mila...

1. Βλ. ανωτέρω, σελ. 233 ύποσ. 2.
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3. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΤΣΑΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ Α'
u k a z ( v e l i k o g r o g-osudarja) (στ. 12, 30, 38)

23 Μαρτίου

1705

Ό αυτοκράτωρ τής Ρωσίας Πέτρος Άλεξέγιεβιτς
δίδει έντολήν είς τους
αρμοδίους αξιωματούχους, δπως επιτρέψουν τήν διέλενσιν καί έξοδον είς τους
«δι' έλεημοσύνην» είς Μόσχαν μεταβάντας μοναχούς τής έν Μήλοί Μονής τής
Θεοτόκου.
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 1 ) Πρωτότυπον (Άρχεΐον Πάτμου άρ. 50).
Δίφυλλον έκ χάρτου δυτικοΰ, χρώματος ύπολεύκου, σχήματος ορθογωνίου.
Διαστ. εκάστου φύλλου 0,330x0,210. Τό παρόν εγγραφον έχει γραφή έπί
τής πρώτης σελίδος' διαστ. γεγραμμένου μέρους 0,300x0,190. Στίχοι 39.
Μελάνη μαύρη. Τρεις οριζόντιοι διπλώσεις. — Διατήρησις πολύ καλή:
σχισμαί τίνες είς τά άκρα ίδια κατά τάς διπλώσεις, κηλίδες τίνες έκ τής
νοτίδος μή άλλοιοΰσαι τό κείμενον. — Γραφή λίαν έπιμεμελημέν/] μετά τών
συνήθων βραχυγραφιών.
Προστετυπωμένη έπί τοΰ κάτω μέρους τοΰ εγγράφου καί καλύπτουσα
τμήμα τών δύο τελευταίων στίχων τοΰ κειμένου, σ φ ρ α γ ί ς έκ μέλανος
ίσπανικοΰ κηροΰ, διαμ. 0,045, λίαν έφθαρμένη. Είς τό μέσον φέρει παράστασιν δικέφαλου άετοΰ καί έπ' αύτοΰ εντός στηθαίου τόν άγιον Γεώργιον φονεύ
οντα τόν δράκοντα '* πέριξ επιγραφή, νΰν παντελώς κατεστραμμένη. Κάτωθεν
τής σφραγΐδος καί διαπερώσα τό πρώτον φύλλον, διέρχεται λωρίς χαρτώα,
πλάτους 0,005, ή οποία προφανώς περιέδενε τό εγγραφον διπλούμενον νΰν
σώζεται τμήμα αυτής εκατέρωθεν τής σφραγΐδος, μήκους 0,030 (άρ. ) καί
0,042 (δεξ.) (βλ. Φωτ. 28 καί 29).
Σ η μ ε ι ώ μ α τ α (ελληνιστί): α) Είς τήν άνω άριστεράν γωνίαν διά
χειρός ΙΘ' αι., ό ελληνικός αριθμός γ' 2, β) είς τήν τετάρτην σελίδα διά χειρός
Ι Η ' αι.: τής ρουσίας, γ ) είς τήν αυτήν σελ. διά τής αυτής χειρός ΤΗ' αι.:
άπολυτικόν γράμμα τοΰ παπά | νικηφόρου στρατηγού \ [.. ]ταν έφεραν | άπό
3
τήν μοσκοβίαν ,
δ) εις τήν αυτήν σελ. οί αραβικοί αριθμοί 50 (αριθμός
Αρχείου τής Μονής) καί 15 (βλ Φωτ. 30).

1. Βλ. ανωτέρω, σελ. 233 ύποσ. 1.
2. Βλ. ανωτέρω, σελ. 233 ύποσ. 2.
3. Παπάς Νικηφόρος: πρόκειται προφανώς περί τοΰ μνημονευομένου εις το αυτό
έ'γγραφον άρχιμανδρίτου τής έν Μήλφ Μονής τής Θεοτόκου Νικηφόρου.—Στρατηγοί'·
ή λ. ένταΰθα παρέχει προβλήματα* ύποθέτομεν μετ' επιφυλάξεως οτι πρόκειται περί
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2) Μετάφρασις ΙΘ' αι., γεγραμμένη έπί τής σελ. 4 - 5 τοΰ τετράφυλλου
(Άρχεΐον Πάτμου άρ. 29), ευθύς μετά τήν άντίστοιχον μετάφρασιν τοΰ α'
καί β' εγγράφου (βλ. ανωτέρω, σελ. 234 περιγραφήν).
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ : ΙΙαρά τοΰ τσάρου Πέτρου Άλεξέγιεβιτς, αύτοκράτο
ρος Πάσης Μεγάλης και Μικράς καί Λευκής Ρωσίας (αναφέρονται οί τίτλοι,
στ. 1 - 6 ) άνακοινοΰται προς τους βοεβόδας καί τους κρατικούς υπαλλήλους
(prikamym
ljudem) άπό της βασιλευούσης πόλεως Μόσχας μέχρι Καλούγας,
Μπολχόβ, Καράτσεβ, Σέβσκ 1 καί μέχρι τών πόλεων τής Μικράς Ρωσίας (στ.
7 - 11 ) δτι, συμφώνως προς τό παρόν βασιλικόν διάταγμα (pò naèemu velikogo
gosudarja ukazu), άνεχώρησαν έκ Μόσχας ό αρχιμανδρίτης τής έν τή νήσω
Μήλω Μονής τής Γεννήσεως τής Θεοτόκου Νικηφόρος καί οί συνοδεύοντες
αυτόν εις ιερεύς, είς διάκονος, καί τρεις ύπηρέται, οί όποιοι εϊχον έλθει είς
Μόσχαν «δι' έλεημοσύνην» (ο milostine)
(στ. 1 1 - 1 6 ) . "Οθεν διατάσσονται
οί κατά τόπους βοεβόδαι καί κρατικοί υπάλληλοι, δπως επιτρέψουν τήν έλευθέραν διέλευσιν καί χορηγήσουν είς αυτούς τάς αναγκαίας προς μετάβασιν
άμαξας, εποπτεύσουν δέ, ώστε ουδείς, πλην τών προμνημονευθέντων συνο
δοιπόρων τοΰ άρχιμανδρίτου, συνοδεύση αυτόν, ούτε έκ τών αλλοδαπών, ούτε
έκ τών Σουηδών 2, ούτε έκ τών Ρώσων (στ. 16 - 22)* έν εναντία περιπτώσει
διατάσσονται οί αρμόδιοι αξιωματούχοι νά συλλαμβάνουν καί νά φυλακίζουν
τους έπιχειροΰντας νά διαφύγουν κατ' αυτόν τόν τρόπον, νά αναφέρουν δέ
τοΰτο εγγράφως είς τόν Άνώτατον "Αρχοντα (στ. 22 - 27). Διατάσσεται δέ
δ στόλνικος καί βοεβόδας τοΰ Σέβσκ Μιχαήλ Θεοδώροβιτς Rti&òev 3 , δπως
έπιτρέψη είς τους είρημένους μοναχούς νά διέλθουν έκ τοΰ Σέβσκ προς τάς
πόλεις τής Μικράς Ρωσίας. Ε π ί σ η ς διατάσσεται ό Ίβάν Στεπάνοβιτς

τοϋ οικογενειακού ονόματος τοΰ παπα Νικηφόρου. — Το εγγραφον χαρακτηρίζεται ώς άπολντικάν γράμμα, διότι δι' αύτοϋ παραχωρείται ή άδεια ε ξ ό δ ο υ (απολύσεως) έκ τής
Ρωσίας: πρβλ. καί κατωτέρω, σελ. 239 τήν έπί τοϋ νώτου διεύθυνσιν : Projeziaja gra
mola (=~ταξιδιωτικον γράμμα).
1. Πρόκειται περί πόλεων κειμένων ΝΔ. τής Μόσχας καθ' όδον προς Οόκρανίαν:
βλ. Oèerki istorii SSSR, ένθ' άνωτ., χάρτας.
2. Ό λόγος διά τον οποίον ετέθη ό ορός ούτος είς το εγγραφον τοϋ έτους 1705 είναι
προφανής: ό Πέτρος ό Μέγας εύρίσκετο, άπο τοΰ 1700, είς πόλεμον μετά τοΰ ήγεμόνος τής
Σουηδίας Καρόλου ΙΒ' καί έφοβεϊτο τήν διείσδυσιν κατασκόπων τοΰ αντιπάλου του ή τήν
διαφυγήν αιχμαλώτων Σουηδών.
3. Το οίκογενειακον βνομα Rtièòev ήτο και παλαιότερον γνωστόν: μεσοΰντος τοΰ
ΙΖ' αί. ό ευγενής (boyarin) Rtiäiev έλαβε μέρος είς τήν μεταρρύθμισιν τοϋ Νίκωνος, βλ.
G. W e l t e r , Histoire de Russie des origines à nos jours, Παρίσιοι 1949, σελ. 158,
καί L. ò e r θ ρ n i n, Ινθ' άνωτ., σελ. 285.—Ό στρατηγός Μιχαήλ Θεοδώροβιτς Rtiä&v
τοΰ παρόντος εγγράφου τοΰ έτους 1705, βοεβόδας τής πόλεως Σέβσκ, είναι προφανώς από
γονος τοΰ βογιάρου τών χρόνων τοΰ τσάρου 'Αλεξίου.
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Μαζέπα *, αρχηγός (hetman) τοΰ εκατέρωθεν τοΰ Δνειπέρου στρατοΰ καί
ιππότης τοΰ Τάγματος τοΰ Αποστόλου Ανδρέου, όπως έπιτρέψη τήν έξοδον
τούτων, συμφώνως προς τό βασιλικόν διάταγμα καί ύπό τήν ιδίαν αύτοΰ
έπίβλεψιν.
Έγράφη έν ετει ,αψε', Μαρτίου κγ'.
Σφραγίς
Ατελώς (bespoêlin)
Έπικυροΐ (spravil)
Ivan Gubin
Έπί τοΰ νώτου ή υπογραφή: Djak Ivan. Vculkov f (βλ. Φωτ. 29)*
καί εις τήν σελ. 4 ή διεύθυνσις : Projeziaja gramola Pales\tinskomu
archimandrit(u)\is Posolskogo Prikaz(a) ( =Ταξιδιωτικόν γράμμα είς τόν
2
Παλαιστίνιον άρχιμανδρίτην έκ τοΰ Γραφείου τών Εξωτερικών)
(Βλ.
Φωτ. 30).
1. Ό Ίβάν Στεπάνοβιτς Μαζέπα (1644 - 1709), Πολωνός τήν καταγωγήν, διεκρίθη
μεταξύ τών Κοζάκων τής Ουκρανίας, έγένετο βοηθός τοΰ αρχιστρατήγου τών Κοζάκων
Ίβάν Σαμουήλοβιτς, τώ 1687 προήχθη ε'ις άρχιστράτηγον (hetman), τω δε 1693 διωρίσθη ύπο τοΰ Πέτρου τοΰ Μεγάλου αρχηγός τής περιοχής ταύτης. Κατά τον πόλεμον μετά
τής Σουηδίας έπρόδωσε τον ηγεμόνα του καί τω 1709, μετά τήν μάχην τής Πολτάβας,
ήκολούθησε τον ήττημένον βασιλέα τής Σουηδίας Κάρολον ΙΒ' είς Τουρκίαν, δπου καί απέ
θανε: βλ. W e l i e r, ένθ'άνωτ., σελ. 199 καί Boläaja Sovetskaja Enciklopedija, β'
εκδ., 26 (1954), σελ. 69. Πρβλ. καί Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ, Ό Μαζέππας παρά τοις νέοις
"Ελ,λ,ησι, έν Μικταί Σελίδες, 'Αθήναι 1905, κυρίως σελ. 567 - 8.
2. Πρόκειται προφανώς περί τοΰ μνημονευομένου είς το αυτό εγγραφον άρχιμανδρίτου τής έν Μήλφ Μονής τής Θεοτόκου Νικηφόρου, είς τον όποιον, ώς ρητώς αναφέρει αύτο
τοΰτο το εγγραφον, εδόθη άδεια διελεύσεως καί εξόδου, δηλαδή το παρόν «ταξιδιωτικον
γράμμα». — Ό χαρακτηρισμός τοΰ Νικηφόρου ώς Παλαιστινίου (palestiiiskij ) παρέχει
προβλήματα, διότι, ώς γνωστόν, ή νήσος Μήλος άνήκεν έκκλησιαστικώς είς το Πατριαρχεϊον Κωνσταντινουπόλεως (βλ. Θ. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ , Studies and Documents,
relating to the Greek Church and People under Turkish Domination, Βρυξέλλαι 1952,
σελ. 119) καί επομένως ό Πατριάρχης 'Ιεροσολύμων δέν εϊχε κανονικώς ούδεμίαν δικαιοδοσίαν έπ' αυτής. Τοΰτο θά ήδύνατο νά συμβή μόνον είς περίπτωσιν κατά τήν οποίαν ή
Μηλιακή Μονή τής Θεοτόκου ήτο μετόχιον τών 'Ιεροσολύμων, άλλα το γεγονός ουδέποτε
μαρτυρεϊται· αντιθέτως αναφέρεται επανειλημμένως κατά εκείνους τους χρόνους ώς μετό
χιον τής Παλαιστίνης το έν Μήλφ «Μοναστήριον τοΰ 'Αγίου Σάββα μετά τής ενοριακής
'Εκκλησίας τών 'Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων», τό όποιον παρεχωρήθη έπί Ματθαίου
Β' (1595, 1599 - 1602), έπεκυρώθη δε τώ 1619. 1703 κέ.: βλ. σχετικώς Άρχιμ. Κ α λ 
λ ι ν ί κ ο υ Δ ε λ ι κ ά ν η , Τά εν τοις κώδιξι τον Πατριαρχικού Άρχειοφυλακείου
σω
ζόμενα επίσημα εκκλησιαστικά έγγραφα τά άφορώντα είς τάς σχέσεις τοϋ Οικουμενικού
Πατριαρχείου προς τάς 'Εκκλησίας Αλεξανδρείας, 'Αντιοχείας, 'Ιεροσολύμων καί Κύπρου
(1574 - 1863), Κωνσταντινούπολις 1904, σελ. 339, 452 - 3. Προτείνομεν προς έρμηνείαν
τοΰ δρου Παλ.αιατινίου δύο υποθέσεις: α) δτι έγράφη έκ παραδρομής ή λ. palestinskomu,
πλέον γνωστή είς τους Ρώσους γραφείς, αντί τής λ. palmiskomu ( = Πατμίω): ή Μηλιακή
Μονή τής Θεοτόκου ήτο ήδη άπο τών χρόνων τούτων μετόχιον τής Πάτμου, ώς ύποθέτομεν
(βλ. κατωτέρω, σελ. 251 - 254), ή β) δτι ό υπηρετών έν Μήλφ αρχιμανδρίτης Νικηφόρος
κατήγετο έκ Παλαιστίνης.
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Άρχεται : Boiieju M(i)l(o)stiju
Ot presvetlejèago i derîavneiiago
Velikogo G(osu)d(a)rja
C(a)rja i Velikogo Kn(ja)zja Petra Alekseeviöa...
ot c(a)rstçueêèago velikogo grada Moskvy pogorodom dokalugi...

4. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΤΣΑΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥ TOY A'

ukaz (velikogo grosudarja) (στ. 18)

"Ιούνιος 1705

Ό αυτοκράτωρ Πέτρος Άλεξέγιεβιτς
παρέχει είς τονς μοναχούς τής έν
Μήλφ Μονής τής Γεννήσεως τής Θεοτόκον άδειαν διελεύσεως τών οκτώ μετα
φορικών αμαξών των.
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Πρωτότνπον (Άρχεΐον Πάτμου άρ. 56).
Χάρτης δυτικός, λεπτός, χρώματος ύπολεύκου, διαστ. 0,365x0,165. Γεγραμ
μένον μέρος 0,287x0,137. Στίχοι κειμένου 21. Μελάνη μαύρη. Τέσσαρες ορι
ζόντιοι διπλώσεις. — Διατήρησις πολύ καλή: μικραί φθοραί είς τά άκρα καί
τάς διπλώσεις (βλ. στ. 7). — Γραφή ουχί έπιμεμελημένη, μετά τών συνήθων
βραχυγραφιών (βλ. Φωτ. 31 ).
Προστετυπωμένη έπί τών δύο τελευταίων στίχων καί καλύπτουσα έν
μέρει τό κείμενον, σ φ ρ α γ ί ς έκ μέλανος ίσπανικοΰ κηροΰ, διαμ. 0,045,
όμοία προς τήν τοΰ προηγουμένου εγγράφου (βλ. σχετικήν περιγραφήν, ανω
τέρω, σελ. 237), νΰν έφθαρμένη, ή δέ πέριξ επιγραφή τελείως κατεστραμμένη.
'Γπό τήν σφραγίδα διέρχεται λωρίς χαρτώα, πλάτους 0,005, τής οποίας
σώζεται μικρόν τμήμα εκατέρωθεν μήκους άρ. 0,030, δεξ. 0,045, καί ή
όποια περίέδενε πιθανώτατα τό εγγραφον διπλούμενον.
Σ η μ ε ι ώ μ α τ α : α) εις τήν άνω άριστεράν γωνίαν διά χειρός ΙΘ' αι.,
ό ελληνικός αριθμός δ' ι β) έπί τοΰ νώτου ό αριθμός Αρχείου τής Μονής 56.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ: Παρά τοΰ τσάρου Πέτρου Άλεξέγιεβιτς, Πάσης
Μεγάλης καί Μικράς καί Λευκής Ρωσίας αύτοκράτορος (στ. 1 - 4 ) , έκ Μό
σχας καθ' όδόν μέχρι Καλούγας, Μπολχόβ, Σέβσκ καί μέχρι τών πόλεων τής
Μικράς Ρωσίας (στ. 4 - 6 ) προς οιονδήποτε ήθελε δοθή τό παρόν (στ. 6 - 9 ) :
Είς τόν έλθόντα έκ τής έν τή νήσω Μήλω Μονής τής Γεννήσεως τής'Υπεραγίας Θεοτόκου άρχιμανδρίτην Νικηφόρον καί τους συνοδούς αυτού εδόθη ή
άδεια μεταφοράς οκτώ μεταφορικών αμαξών άπό Μόσχας μέχρι τών πόλεων
τής Μικράς Ρωσίας (στ. 9 - 1 7 ) , συμφώνως προς τό παρόν διάταγμα τό

1. Βλ. ανωτέρω, σελ. 233 ύποσ. 2.
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όποιον εξεδόθη έν Μόσχα έκ τοΰ Γραφείου τών Εξωτερικών (is Posolskogo
Prikaza), έν ετει ,αψε', μηνί Ίουνίω [...].
Σφραγίς
Ατελώς (bespoëlin)
νά άφεθοΰν έλεύθεραι αί άμαξαι (otpustif podvody)
έγραψε (pisal) Ivan. Menäikov ·.
Έ π ί τοΰ νώτου: α) ή υπογραφή: Djak Ivan Zolotuchin, β) διά τής
αυτής ώς τό Ιγγραφον χειρός ή διεύθυνσις : Progonov ot Moskvy domalorosiskich gorodov po κζ altyn na podvody ( = ελευθέρα διέλευσις έκ
2
Μόσχας μέχρι τών πόλεων τής Μικράς Ρωσίας άνά27άλτίν κατά άμαξαν),
γ) ή έπικύρωσις: spravil Stepan Emeljanov (βλ. Φωτ. 32).
Άρχεται: Qt Velikogo G(o)s(u)d(a)rja C(a)rja ί Velikogo | Kn(ja)zja
Petra Alekseeviöa... ot Moskvy podoroge dokalugi...

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τ ά ανωτέρω έγγραφα, εκδοθέντα είς έποχήν κ α τ ά τήν οποίαν ή Ρ ω σ ι κ ή
αυτοκρατορική Γραμματεία διαμορφοΰται καί ε ξ ε λ ί σ σ ε τ α ι 3 , παρουσιάζουν άπό
απόψεως διπλωματικής ίδιαίτερον ενδιαφέρον. Κ α τ ω τ έ ρ ω θά
νά έπισημάνωμεν

τ ά κυριώτερα αυτών χαρακτηριστικά:

1 ) Τ ό πρώτον έ'γγραφον χαρακτηρίζεται ώ ς ialovalnaja
Εύεργετικόν

έπιχειρήσωμεν

4

Γ ρ ά μ μ α , καί απολύεται

gramola,

δηλαδή

υπέρ τίνος έν Μήλω μονής, είς τήν

οποίαν παραχωρούνται ώρισμένα προνόμια. Ό μ ο ί ω ς καί τό δεύτερον. Τό τρί
τον καί τό τέταρτον Ιγγραφον είναι ukaz,

δηλαδή δ ι α τ ά γ μ α τ α , π ρ ο σ τ ά γ μ α τ α ,

καί απευθύνονται ύπό τοΰ τσάρου καί τοΰ αρμοδίου γραφείου (prikaz)

προς

αξιωματούχους τοΰ Κράτους.
2 ) Καί τ ά τέσσαρα έγγραφα είναι π ρ ω τ ό τ υ π α , ώς διαπιστούται έκ τής

1. Ό γραφεύς Ίβάν Μένσικοφ ήτο πιθανώτατα συγγενής τοΰ Άλεξίου Μένσικοφ
(1673 - 1729), τοΰ λεγομένου Alexaäa, παιδικού φίλου τοϋ Μεγάλου Πέτρου. Ό 'Αλέξιος
Μένσικοφ, άνήρ ταπεινής καταγωγής, σύντροφος τών παιγνιδίων τοΰ Πέτρου, έγινε φίλος
καί συνεργάτης τοΰ αύτοκράτορος καί κατώρθωσε νά άνέλθη είς τά ανώτατα αξιώματα.
Μετά τον θάνατον Πέτρου τοϋ Α', διεκυβέρνησε έπί τι διάστημα ώς απόλυτος άρχων τήν
χώραν, περιορίζων τον νόμιμον αυτοκράτορα Πέτρον τον Β'. Έξωρίσθη δμως κατά τάς
διαταγάς τοΰ τελευταίου τούτοι καί απέθανε τώ 1729: βλ. Boläaja Sovel. Encikl., β'
Ικδ., 27 (1954), σελ. 158. Πρβλ. W e l t e r , Ινθ' άνωτ., σελ. 185, 203, 2 2 5 - 6 , 236.
2. Το άλ.τίν ήτο νόμισμα τριών καπικίων. Επομένως 27 άλτίν έξισοΰντο προς 81
καπίκια (100 καπίκια=1 ρούβλιον).
3. Βλ. Ò e r e ρ n i n, Ινθ' άνωτ., σελ. 282 κέ.
4. Ή λ. gramola προέρχεται έκ τής ελληνικής λέξεως γράμμα - γράμματα καί
σημαίνει τό Ιγγραφον έν γένει καί δχι απλώς τήν έπιστολήν.
16
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σφραγΐδος (εγγρ. 1 , 3 , 4 ) καί τών υπογραφών τών αρμοδίων αξιωματούχων
(Ι'γγρ. 2, 3, 4). Ώ ς εϊναι γνωστόν, είς τήν Ρωσίαν μέχρι τοΰ Πέτρου τοΰ Α'
τά αυτοκρατορικά έ'γγραφα δέν έ'φερον τήν ύπογραφήν τοΰ εκδίδοντος ταΰτα
ήγεμόνος* ό Μέγας Πέτρος ύπήρξεν ό πρώτος Ρώσος ήγεμών, ό όποιος ύπέγραψεν έγγραφα αυτοκρατορικά. Μέχρι τότε τό αύθεντικόν ενός εγγράφου
έπιστοποιεΐτο:
α) ή διά μόνης τής σφραγΐδος: βλ. τό πρώτον έκ τών τεσσάρων ύπό έξέτασιν έγγραφων, τό όποιον φέρει τήν σφραγίδα τοΰ ιδίου τοΰ αύτοκράτορος.
β) ή διά τής υπογραφής τοΰ djak1, δηλ. τοΰ προϊσταμένου τής Γραμ
ματείας τοΰ αρμοδίου γραφείου (prikaz):
βλ. εγγρ. 2, τό όποιον φέρει τήν
ύπογραφήν τοΰ djak Emeljan Ukraineov.
γ ) ή διά τής σφραγΐδος καί τής υπογραφής τοΰ αρμοδίου djak: βλ. Ι'γγρ.
3 καί 4, τά όποια φέρουν τήν σφραγίδα, καί επί τοΰ νώτου το Ιν τήν ύπογραφήν
τοΰ djak Ivan. Vcalkov, τό άλλο τήν ύπογραφήν τοΰ djak Ivan Zolotuehin.
3) 'Επί τοΰ νώτου τοΰ πρώτου εγγράφου, ό γραφεύς έχει σημειώσει
τους τίτλους τοΰ έκδόντος τοΰτο αύτοκράτορος, πράγμα σύνηθες είς την Ρ ω σικήν διπλωματικήν τής εποχής εκείνης. Κάτωθεν τών τίτλων τούτων έγράφη
μεταγενεστέρως τό εγγραφον τοΰ διαδόχου αύτοκράτορος. Επομένως οί ώς
άνω τίτλοι ούδεμίαν Ιχουν σχέσιν προς τό δεύτερον Ιγγραφον.
Τό Ιγγραφον τοΰτο προσεγράφη έπί τοΰ νώτου τοΰ πρώτου εγγράφου,
τό όποιον ανανεώνει καί έπικυροΐ, συνετάχθη δέ ύπό τής Γραμματείας τοΰ
Γραφείου τών Εξωτερικών (posolskij prikaz) καί υπεγράφη ύπό τοΰ djak
τοΰ Γραφείου τούτου Emeljan Ukraineov. Ύπογραμμίζομεν τό γεγονός Οτι
πρωτότυπον Ιγγραφον έγράφη έπί τοΰ νώτου ετέρου, επίσης πρωτοτύπου,
εγγράφου, τό όποιον ανανεώνει καί έπικυροΐ — φαινόμενον σύνηθες είς τήν
Ρωσικήν αύτοκρατορικήν Γραμματείαν 2 .

1. Djak σημαίνει έν τή κυριολεξία διάκονος, κληρικός. Κατά τήν έποχήν δμως ταύ
την έσήμαινε τόν προϊστάμενον τών διαφόρων τμημάτων τής αυτοκρατορικής Γραμματείας.
'Υπό τον djak υπήγοντο οί ροα!]αο1β=γραφεΐς. Κατά τά τέλη τοϋ ΙΖ' αί. αριθμούνται 178
djaki καί 1450 podjaòie έν Μόσχα. Οί podjaòie κατέγραφον τά Ιγγραφα, τά όποϊα ύπέγραφον οί djaki: βλ. ò e r e p n i n , Ινθ' άνωτ., σελ. 290 κέ. Περί τοΰ αξιώματος τούτων,
τής δικαιοδοσίας καί τοΰ ρόλου τόν όποιον διεδραμάτισαν βλ. S. Ο. S m i d t, Ο djaèestve ν Rossii serediny XIV ν. (Περί τοΰ διακονικίου είς τήν Ρωσίαν τών μέσων τοΰ
IT' αί.), έν Problemy obSéestvenno-politiêeskoj istorii Rossii i Slavjanskich stran, σελ.
181-190.
2. Πρβλ. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω ς , Ίεροσ. Βιβλ., τόμ. Ε', σελ. 152:
Ιγγραφον τοϋ τσάρου Θεοδώρου Μβάνοβιτς (1592 - 93), διά τοΰ οποίου παραχωρείται εις
τους μοναχούς τής Λαύρας τοΰ αγίου Σάββα άδεια εισόδου καί εξόδου είς το Κράτος τής
Μοσχοβίας «δι' έλεημοσύνην». Είς τοϋτο έγραψαν άποπίσω καί οί δύο βασιλείς καί ό
Μιχαήλ καί ô 'Αλέξιος καί το έκύρωσαν...: πρόκειται περί επικυρώσεως γενομένης έπί
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4) Εϊς τών γραφέων (podjaëij) τοΰ αρμοδίου Γραφείου, μετά τήν
σύνταξιν τών εγγράφων καί τόν σχετικόν Ιλεγχον, έπεκύρωνε τό πιστόν αυτών
διά τής υπογραφής του, τής οποίας προηγεΐτο ή λ. spravil ( =έπεκύρωσε,
έξηκρίβωσε). Ούτω τό τρίτον εγγραφον έπικυροΐ ό Ivan G u b i n 1 , τό δέ
τέταρτον è Stepan Emeljanov.
Συνοψίζοντες παρατηροΰμεν Οτι τό α' Ιγγραφον φέρει μόνον τήν σφραγίδα
τοΰ αύτοκράτορος καί έπί τοΰ νώτου τους τίτλους αύτοΰ. Τό β' εγγραφον
υπογράφει ό djak Emeljan Ukraineov. Τό γ ' Ιγγραφον φέρει τήν σφραγίδα,
τήν έπικύρωσιν τοΰ γραφέως Ivan Gubin καί έπί τοΰ νώτου τήν ύπογραφήν
τοΰ djak Ivan Vojlkov. Τό δ' Ιγγραφον φέρει επίσης τήν σφραγίδα, τήν
ύπογραφήν τοΰ γράψαντος τοΰτο (βλ. pisal =εγραψεν) Ivan MenSikov,
έπί τοϋ νώτου δέ τήν ύπογραφήν τοΰ djak Ivan Zolotuehin καί τήν έπικύ
ρωσιν τοΰ Stepan Emeljanov. Ή διάταξις τών δύο τελευταίων έγγραφων
είναι ή τυπική διάταξις τών εγγράφων τής αυτοκρατορικής Γραμματείας,
ώς αΰτη διεμορφώθη έπί Πέτρου τοΰ Μεγάλου 2 .
5) Είς τό τρίτον καί τέταρτον εγγραφον σημειοΰται ή φράσις bespoèlin (=άνευ φόρου, ατελώς), καί τοΰτο διότι αί μοναί δέν κατέβαλλον τά
συνήθη διά τήν σύνταξιν ενός έγγραφου τέλη.
6 ) Ώ ς ήδη ελέχθη, τά τρία έκ τών εγγράφων φέρουν άπηωρημένην (εγγρ. 1 )
ή προστετυπωμένην (εγγρ. 3 καί 4) κηρίνην σφραγίδα* επομένως καί κατά
τό έξωτερικόν τοΰτο στοιχεΐον, ώς καί κατά τά λοιπά στοιχεία, τά ημέτερα
Ιγγραφα δέν είναι χρυσόβουλλα, ώς ή Πατμιακή παράδασις συνήθως χαρακτη
ρίζει α υ τ ά 8 . Βεβαίως ό δρος έχρησιμοποιήθη ύπό τήν γενικήν εννοιαν τών
αυτοκρατορικών εγγράφων καί οχι ύπό τήν συγκεκριμένην έ'ννοιαν τοΰ ώρισμένου τούτου είδους τής Βυζαντινής αυτοκρατορικής Γραμματείας.Έξ άλλου,
ώς είναι γνωστόν, ό δρος έχρησιμοποιήθη ευρύτατα κατά τους μεταβυζαντι-

τσάρου Μιχαήλ τώ 1619 - 20 καί έπί 'Αλεξίου τώ 1647 - 48. Πρβλ. αυτόθι, άνάλογον
φαινόμενον είς Ιγγραφον άπολυθέν υπέρ τής Μονής 'Αρχαγγέλου.
1. Περίφημος ύπήρξεν ό djak τοΰ IT' αί. Postnik Gubin, ό όποιος Ιγραψε τά
απομνημονεύματα του ύπο τύπον χρονικών σημειωμάτων (βλ. S. Ο. S rn i d t, Ινθ' άνωτ.,
σελ. 183, 190, δπου καί ή σχετική βιβλιογραφία). 'Επειδή κατ' έκείνην τήν έποχήν παρα
τηρείται το φαινόμενον τής μεταβιβάσεως τοΰ αξιώματος τούτου άπό πατρός είς υίον
(αυτόθι, σελ. 186, 188), είναι πολύ πιθανόν δτι ό Ivan Gubin τοΰ Ιτους 1705 είναι απόγο
νος τοΰ Postnik Gubin τοΰ IT' αί.
2. Πρβλ. C e r e ρ n ι η, Ινθ' άνωτ., σελ. 290.— Τών έγγραφων τοϋ Μεγάλου Πέ
τρου γίνεται συστηματική Ικδοσις μετά πλουσιωτάτου ύπομνηματισμοΰ είς τήν σειράν
Pis'ma i bumagi Petra Velikogo, τόμ. 1-9, Πετρούπολις - Μόσχα, 1887 -1952 (συνε
χίζεται).
3. Βλ. ανωτέρω, σελ. 233 - 234, σημειώματα έπί τοΰ νώτου τοΰ α' εγγράφου καί τών
αντιγράφων καί μεταφράσεων.
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νους χρόνους διά νά δηλώση τά επίσημα έγγραφα ορθοδόξων ηγεμόνων τής
Ρωσίας, Μολδαβίας, Βλαχίας κλπ. *.
Καί τών τριών έγγραφων αί σφραγίδες έχουν έν κοινόν χαρακτηριστικόν:
φέρουν εις τό κέντρον τήν παράστασιν τοΰ δικέφαλου άετοΰ. Ή παράστασις
αύτη ενεφανίσθη τό πρώτον είς σφραγίδα Ίβάν τοΰ Γ' (1462 - 1505) 2 , σύν
τώ χρόνω δέ οί ηγεμόνες τής Ρωσίας καθιέρωσαν αυτήν ώς σύμβολον τοΰ
Κράτους των s , έν τή γενικωτέρα πολιτική των ώς διαδόχων τών Βυζαντινών
αυτοκρατόρων. Πλην όμως τής κοινής κεντρικής παραστάσεως υπάρχει
μεγάλη διαφορά μεταξύ τής αυτοκρατορικής βούλλας — ερυθράς, άπηωρημένης έκ μηρίνθου — τοΰ πρώτου έγγραφου καί τής προστετυπωμένης καί
απλουστέρας τών δύο τελευταίων εγγράφων, δπως υπάρχει σαφής διαφορά
μεταξύ τοΰ πολυτελούς, μετά χρυσών διακοσμήσεων Ευεργετικού
Γράμματος
τοΰ τσάρου 'Αλεξίου καί τών απλούστατης εμφανίσεως δύο
διατάγματος
Πέτρου τοΰ Α' (Φωτ. 26, 28, 31 ).
7 ) Ή χρονολογία είς τά δύο πρώτα έγγραφα παρέχεται ά π ό κ τ ί σ ε ω ς
κ ό σ μ ο υ κατά τά Βυζαντινά πρότυπα, ένφ είς τά έγγραφα τοΰ έτους 1705
άπό Χρίστου Γεννήσεως. Εϊναι γνωστόν δτι έπί Πέτρου τοΰ Μεγάλου έγέ
νετο μεταρρύθμισις είς τό χρονολογικόν σύστημα: άπό 1ης 'Ιανουαρίου 1700
κατηργήθη ή άπό κτίσεως κόσμου χρονολόγησις καί εισήχθη ή άπό Χριστού

1. Βλ. προχείρως Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω ς , Ίεροα. Βιβλ., τόμ. Ε',
σελ. 151 - 152.
2. Ύπενθυμίζομεν δτι ό Ίβάν δ Γ' ένυμφεύθη Βυζαντινήν πριγκίπισσαν, τήν Ζωήν
Σοφίαν Παλαιολογίναν, θυγατέρα τοΰ ©ωμά Παλαιολόγου: βλ. Ρ. Ρ i e r 1 i n g, La Russie
et l'Orient. Mariage d'un tsar au Vatican. Ivan III et Sophie Paléologue, Παρίσιοι
1891, σελ. 146-147.
3. Περί τοΰ προβλήματος τής καταγωγής, τοΰ χρόνου εμφανίσεως καί τής χρήσεως
τοΰ δικέφαλου άετοΰ έν Βυζαντίω βλ. κυρίως Α. S ο 1 ο ν ì e ν, Les emblèmes héraldiques
de Byzance et les Slaves, Seminarium Kondakovianum 7 (1935), σελ. 119-164,
δπου καί ή σχετική προγενεστέρα βιβλιογραφία· είς τήν μελέτην ταύτην εκτίθενται επίσης
τά κατά τήν χρήσιν τοΰ δικέφαλου άετοΰ είς τήν Σερβίαν, Βουλγαρίαν (σελ. 137 - 145)
καί Ρωσίαν (σελ. 145 - 149), είς τήν Δύσιν (σελ. 150 - 153) καί λοιπά Βαλκάνια (σελ.
e
153-155). Βλ. επίσης M. M a c 1 a g a n, Le blason en Byzance, έν Actes du X Con
grès Intern. d'Études Byzantines 1955, Κωνσταντινούπολις 1957, σελ. 230. Έ κ τών
ημετέρων βλ. κυρίως Σ π. Α ά μ π ρ ο υ, Ό Δικέφαλος αετός τοϋ Βυζαντίου, NE 6 (1909),
σελ. 433 - 473* Ν. Α. Β έ η, Zum Thema des Zweiköpfigen Adlers bei den Byzantinern,
έν Repertorium für Kunstwissenschaft 35 (Βερολΐνον 1912), σελ. 321 - 330· Ν. Σ β ο
ρ ώ ν ο υ, Πώς εγεννήθη καί τί σημαίνει ό δικέφαλος αετός τοϋ Βυζαντίου, Αθήναι 1914·
Δ. Ά . Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ , Ό Μαρκίων τοΰ Μομφερράτου Θεόδωρος Α' Παλ,αιολόγος καί ό
βασιλεύς της Γαλλίας Φίλιππος δ Τ', ΕΕΒΣ 11 (1935 ), σελ. 18 - 21. — Περί τής χρήσεως
τοΰ δικέφαλου άετοΰ έν Ρωσία βλ. προσφάτως G. Α1 e f, The Adoption of the Musco
vite Two-Headed Eagle : a Discordant View, Speculum 41/1 (Ίαν. 1966), σελ. 1 - 2 1 ,
δπου καί ή σχετική πλουσιωτάτη βιβλιογραφία.
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Γεννήσεως, κατά τά ευρωπαϊκά πρότυπα *. Τό μέτρον τοΰτο εντάσσεται εις
τήν γενικωτέραν προσπάθειαν τοΰ τσάρου Πέτρου, δπως έκσυγχρονίση τήν
Ρωσικήν κρατικήν μηχανήν κατά τά πρότυπα τής Δύσεως. Ύπογραμμίζομεν πάντως τό γεγονός οτι είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις ή χ ρ ο ν ο λ ο γ ί α
α π ο δ ί δ ε τ α ι δι' ε λ λ η ν ι κ ώ ν
αριθμών.

Β'

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Τά ανωτέρω Ιγγραφα έξεδόθησαν έπί τσάρου 'Αλεξίου Μιχαήλοβιτς
( 1 6 4 6 - 1 6 7 6 ) καί τών υιών τούτου Θεοδώρου Άλεξέγιεβιτς ( 1 6 7 6 - 1 6 8 2 )
καί Πέτρου Α' τοΰ Μεγάλου (1682 - 1725).
Συγκεκριμένως τό πρώτον έκ τών εγγράφων απελύθη τώ 1656 ύπό τοΰ
τσάρου 'Αλεξίου καί έπί τής πατριαρχίας τοΰ φιλέλληνος πατριάρχου Νίκωνος 2 . Διά τοΰ έγγραφου τούτου παραχωρείται δ ι ά π ρ ώ τ η ν
φοράν
— ώς έκ τοΰ περιεχομένου συνάγεται — είς τους μοναχούς τής Μηλιακής μονής
άδεια εισόδου καί εξόδου εις Μόσχαν, ά ν ά ε π τ α ε τ ί α ν, dt' έλεημοϋννην,
δηλ. προς διενέργειαν εράνου. Τώ 1676 ό 'Αλέξιος αποθνήσκει καί είς τόν
θρόνον ανέρχεται ό υιός του Θεόδωρος. Τότε ακριβώς γράφεται τό δεύτερον
τών ύπό μελέτην έγγραφων, τό όποιον αποτελεί έ π ι κ ύ ρ ω σ ι ν τοΰ πρώτου.
'Αναμφιβόλως ή έπικύρωσις αύτη προεκλήθη ύπό τών ενδιαφερομένων μονα
χών, λόγω τής άναρρήσεως τοΰ νέου ήγεμόνος, ακριβώς δπως συνέβαινεν
είς τό Βυζάντιον εις ανάλογους περιστάσεις. Μετά τόν θάνατον τοΰ άσθενικοΰ
Θεοδώρου, έπηκολούθησε περίοδος ταραχών περί τήν διαδοχήν. Τελικώς, τώ
1689, άνέλαβεν αυτοπροσώπως τήν διακυβέρνησιν τοΰ Κράτους ώς μόνος άρχων
ό Πέτρος ό Α' 3 . "Εγγραφον τών χρόνων εκείνων, άνανεωτικόν καί έπικυρωτικόν τών προηγουμένων, δέν έσώθη. Τοΰτο βεβαίως δέν αποτελεί άπόδειξιν
δτι τοιοΰτον εγγραφον δέν εξεδόθη, τό περιεχόμενον δμως τών δύο σωζό
μενων έγγραφων τοΰ ιδίου αύτοκράτορος μάλλον αποκλείει παλαιοτέραν
άνάλογον εκδοσιν. Είναι πιθανόν δτι άνανέωσις τότε δέν έγένετο, προφανώς
λόγφ τών άκρως δυσχερών συνθηκών ύπό τάς οποίας ό Πέτρος άνήλθεν είς
τόν θρόνον τής Μοσχοβίας *. Τά δύο επόμενα Ιγγραφα χρονολογούνται

1. Πρβλ. W e l t e r , Ινθ' άνωτ., σελ. 216.
2. Περί τοΰ Ρώσου πατριάρχου Νίκωνος καί τής έναντι τών 'Ελλήνων στάσεως
αύτοϋ βλ. Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ , Οί Πατριάρχαι 'Ιεροσολύμων ώς
πνευματικοί χειραγωγοί τής Ρωσίας κατά τον ΙΖ' αιώνα, 'Ιεροσόλυμα 1907, σελ. 81 κέ.
3. W e l t e r , Ινθ' άνωτ., σελ. 186.
4. Περί τοΰ θέματος βλ. έν έκτάσει W e l t e r , Ινθ' άνωτ., σελ. 182 κέ.
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αμφότερα κατά τό 1705. Παρατηροΰμεν δτι τό 1705 ήτο κανονικώς τό έτος
κατά τό όποιον οί Μήλιοι μοναχοί ήδύναντο νά έπισκεφθοΰν τήν Ρωσίαν προς
διενέργειαν εράνου, δυνάμει τής άπό τοΰ 1656 παραχωρηθείσης αδείας εισόδου
άνά έ π τ α ε τ ί α ν ( 1 6 5 6 + ( 7 Χ 7 = )49 = 1 7 0 5 ) . Τό πρώτον τών έγγραφων
τοΰ Μεγάλου Πέτρου, άπολυθέν κατά Μάρτιον 1705, παρέχει είς τους αντι
προσώπους τής μονής Μήλου άδειαν εξόδου έκ Μόσχας διά τών περιοχών
τής Μικράς Ρωσίας καί τοΰ Δνειπέρου. Τό τελευταΐον εγγραφον, άπολυθέν
κατά Ίούνιον τοΰ 1705, συμπληρώνει τρόπον τινά τό προηγούμενον, διότι
παρέχει άδειαν ελευθέρας διόδου άπό Μόσχας μέχρι τής Μικράς Ρωσίας διά
τάς οκτώ μεταφορικάς άμαξας τών Μηλιών μοναχών.
Τά τέσσαρα έγγραφα αναφέρονται είς τήν ύπό τών Ρώσων ηγεμό
νων παραχώρησιν προς τους μοναχούς τής έν Μήλω Μονής τής Γεννή
σεως τής Θεοτόκου άδειας εισόδου είς τό Κράτος τής Μοσχοβίας «δι' έλεη
μοσύνην», προς διενέργειαν εράνου. Πρόκειται δηλαδή περί μιας περιπτώσεως
ζ η τ ε ι α ς.
Ό θεσμός τής ζητείας έδημιουργήθη είς τήν Όρθόδοξον Έκκλησίαν
κατά τήν έποχήν τής Τουρκοκρατίας έκ λόγων πραγματικής ανάγκης: προς
άντιμετώπισιν τών βαρύτατων οικονομικών υποχρεώσεων τοΰ πατριαρχείου
καί τών κατά τόπους ορθοδόξων εκκλησιών καί μονών έναντι τοΰ κυριάρχου.
Πράγματι διά νά ανταποκριθούν είς τάς μεγάλας υποχρεώσεις των προς τό
Τουρκικόν Δημόσιον καί είς τάς ιδίας αυτών άνάγκας * έκκλησίαι καί μοναί
κατέφευγον είς τήν διενέργειαν εράνων μεταξύ τών ορθοδόξων χριστιανών. 'Αρ
χιερείς, ιερείς καί μοναχοί διέτρεχον τάς Έλληνικάς επαρχίας διδάσκοντες καί
κηρύττοντες καί λαμβάνοντες τήν προαιρετικήν είσφοράν (τήν
έλεημοσύνην)
τών ευλαβών χριστιανών 2 . "Ερανοι διενηργοΰντο επίσης καί εκτός τοΰ Ε λ 
ληνικού χώρου, είς τά λοιπά ομόδοξα έ'θνη, είς τάς Παραδουνάβιους Ή γ ε μ ο -

1. Πρβλ. W. R e g e l , Analecta Byzantinorussica, Πετρούπολις 1891, σελ. 82,
έπιστολήν πατριάρχου Ίωάσαφ τοΰ έτους 1561: ού μόνον στενοχωρούμεθα έκ τοΰ βάρους
τοΰ ετησίου αυθεντικού χαρατζίον, ού μόνον πιεζόμεθα τφ βάρει τών πεσκεσιών προς
τους εξω καί τω βάρει τών πολλών ών εχομεν λιοιπών εξόδων, αλλ' δτι νϋν εν τώ ήμετέρψ
καιρώ ηύξήνθησαν τά τε νέα κτίρια καί αί άναγκαΐαι οικοδόμοι...
2. Βλ. ' Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , Το "Αγιον "Ορος μετά τήν Όθωμανικήν κατάκτησιν, ΕΕΒΣ 32 (1963), σελ. 186 κέ. — Πρβλ. V. B e n e ä e v i c " , Catalogus Codicum manuscriptorum Graecorum qui in monasterio Sanctae Catharinae in
Monte Sina asservantur, τόμ. Α', Πετρούπολις 1911, σελ. 461, 4 6 8 - 9 , 470. Γ. Π.
Κ ο υ ρ ν ο ύ τ ο υ , Γράμματα απ' την Τουρκοκρατούμενη Δωδεκάνησο, Δωδεκανησιακή
'Επιθεώρηση, έτος Α', τεΰχος 11 (Νοεμβρ. 1947), σελ. 406 - 412, τεΰχος 12 (Δεκ. 1947),
σελ. 437 - 440.
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νίας καί τήν Ρωσίαν*. Γνωσταί εϊναι π.χ. αί μακραί καί συχναί περιοδεΐαι
άνά τάς ορθοδόξους χώρας τοΰ περίφημου πατριάρχου 'Ιεροσολύμων Δοσιθέου
( 1 6 6 9 - 1 7 0 7 ) , ό όποιος συνέλεξεν ούτως σημαντικάς συνδρομάς υπέρ τοΰ
Παναγίου Τάφου καί τοΰ βεβαρυμένου οικονομικώς πατριαρχείου του, έκτελών συγχρόνως έργον εύαγγελιστοΰ καί διδασκάλου 2 .
'Ανάλογος είναι ή περίπτωσις τήν οποίαν μαρτυροΰν τά ύπό έξέτασιν
Ιγγραφα.
Τά τέσσαρα Ρωσικά έγγραφα καλύπτουν περίοδον ήμίσεος αιώνος, άπό
τοΰ 1656 μέχρι τοΰ 1705. Ή εποχή αΰτη ήτο ιδιαιτέρως σημαντική διά
τήν διαμόρφωσιν τής εξωτερικής πολιτικής τής Ρωσίας Ιναντι τών υποδούλων
ορθοδόξων λαών καί Ιναντι τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας.
Βεβαίως δωρεαί έκ μέρους Ρώσων ηγεμόνων προς τά πατριαρχεία καί
προς ορθοδόξους μονάς τελούσας ύπό τόν Τουρκικόν ζυγόν αναφέρονται συχνά
καί παλαιότερον, αρχιερείς δέ καί μοναχοί μετέβαινον πολλάκις είς τήν Ρωσίαν
διά νά ζητήσουν τήν οίκονομικήν ένίσχυσιν (τήν έλεημοσύνην) τοΰ τσάρου,
διότι, ώς λέγει επιστολή τοΰ πατριάρχου Ίωάσαφ τοΰ Β' (1561), ούκ εχο
μεν άλλοθι που καταφυγεϊν μετά Θεόν και άναδραμεΐν, ει μή πάλιν προς τό
κράτος τής βασιλείας σου, δτι ήμεΐς μόνοι χωρίς τής σης βοηθείας και ελεη
μοσύνης ουδέν άνύσαι δυνάμεθα 3. Σημειοΰμεν ενδεικτικώς δτι, ευθύς μετά
τήν "Αλωσιν, ό Γεννάδιος Σχολάριος (1454 - 56) Ιστειλεν είς Ρωσίαν μητροπολίτην τινά διά νά ζητήση «έλεημοσύνην»* «έλεημοσύνην» έζήτησε καί ό
πατριάρχης Ιεροσολύμων 'Ιωακείμ άποστείλας περί τό Ιτος 1462 είς Ρωσίαν
τόν άδελφόν του 'Ιωσήφ 4. Τώ 1557 καί 1561 ό οικουμενικός πατριάρχης
Ίωάσαφ ό Β' έ'λαβεν έκ Ρωσίας δωρεάς διά τήν Έκκλησίαν τής Κωνσταντι
νουπόλεως 5 . Ε π ί σ η ς τώ 1588 μετέβη είς Μόσχαν ό οικουμενικός πατριάρχης
'Ιερεμίας ό Β' «χάριν ελεημοσύνης», διά νά δυνηθή νά πλήρωση τό έξ οκτώ
εκατομμυρίων άσπρων χρέος τοΰ πατριαρχείου 6 . Κατά τήν αυτήν έποχήν έπι-

1. Πρβλ. Γ. Τ σ ι ο ρ ά ν, Σχέσεις τών Ρουμανικών χωρών μετά τον "Αθω καί δή
τών Μονών Κουτλουμονσίου, Λαύρας, Δοχειαρίου καί 'Αγίου ΠαντεΜήμονος ή τών
Ρώσων, 'Αθήναι 1938 (Texte und Forschungen zur Byz. - Neugr. Philo]., N° 25),
κυρίως σελ. 81-87.
2. Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ , ΔοσίΟεος, Πατριάρχης 'Ιεροσολύ
μων, 'Ιεροσόλυμα 1907, σελ. 7, 33, 56 - 57.
3. R e g e l , Ινθ' άνωτ., σελ. 82.
4. Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ
Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ , Οι Πατριάρχαι 'Ιεροσολύμων,
σελ. 8, καί άλλαχοΰ πληροφορίαι τινές περί «ελεημοσύνης» καί συλλογής εράνων.
5. R e g e l , èW άνωτ., σελ. 73, 79-81, 84-85.
6. V. B e n e ä e v i a , Catalogus, τόμ. Α', σελ. 452. Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ Π α π α 
δ ο π ο ύ λ ο υ , Οί Πατριάρχαι 'Ιεροσολύμων, σελ. 14. Πρβλ. Ι. Ν. L e b e d e ν a,
Greëeskaja Chronika Psedo-Dorofeja i ee russkij perevod ( = Tò Έλληνικόν Χρονικόν
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χορηγήσεις έστέλλοντο έκ Μόσχας προς τάς μονάς τοΰ 'Αγίου "Ορους καί τοΰ
βρους Σ ι ν ά 1 : ούτω τώ 1592 - 3 ό τσάρος Θεόδωρος Ίβάνοβιτς Ιστειλε δωρεάν
είς τήν Λαύραν τοΰ 'Αγίου Σάββα, είς Παλαιστίνην 2. Τω 1594 ό πατριάρχης
'Αντιοχείας 'Ιωακείμ 8 καί τω 1597 ό πατριάρχης 'Αλεξανδρείας Μελέτιος
Πηγάς 4 ζητοΰν τήν οίκονομικήν ένίσχυσιν τοΰ τσάρου υπέρ τών 'Εκκλησιών
των. 'Επίσης τώ 1603 καί 1605 απεστάλη αντιπροσωπεία ε'ις Μόσχαν ύπό
τοΰ πατριάρχου 'Ιεροσολύμων Σωφρονίου διά νά ζητήση τήν «συνήθη έλεημο
σύνην» υπέρ τοΰ κινδυνεύοντος Παναγίου Τάφου 5 .
'Εκτός δμως τών έκ μέρους τών Ρώσων ηγεμόνων οικονομικών ενισχύ
σεων, αρχιερείς καί μοναχοί έζήτουν πολλάκις άπό τόν τσάρον τήν άδειαν προς
διενέργειαν εράνου (δι' έλεημοσύνην, χάριν ελέους) εντός τοΰ Ρώσικου Κρά
τους. Ούτω, τω 1592 - 3 ό τσάρος Θεόδωρος Ίβάνοβιτς παρεχώρησε
δι' έγγραφου είς τους αντιπροσώπους τής Λαύρας τοΰ Άγιου Σάββα άδειαν
εισόδου είς τήν Μοσχοβίαν «δι' έλεημοσύνην»* ή άδεια άνενεώθη έν συνεχεία
ύπό τών τσάρων Μιχαήλ Θεοδώροβιτς (1619 - 20) καί 'Αλεξίου Μιχαήλο
βιτς (1647 - 8) β . 'Επίσης τω 1591 - 2 ό αυτός Θεόδωρος Ίβάνοβιτς παρεχώ
ρησε δι5 έγγραφου είς τους αντιπροσώπους τής Μονής 'Αρχαγγέλου άδειαν
προς διενέργειαν εράνου, άνανεωθεΐσαν ύπό τοΰ τσάρου Μιχαήλ τώ 1619 20 7* τω δέ 1651 ό τσάρος 'Αλέξιος Μιχαήλοβιτς παρεχώρησεν είς τους αντι
προσώπους τής Μονής τής Ναζαρέτ άδειαν εισόδου εις τήν Μοσχοβίαν άνά
τριετίαν «δι' έλεημοσύνην» 8 . Αί τελευταΐαι περιπτώσεις είναι δμοιαι προς
τήν τής Μηλιακής Μονής τής Θεοτόκου, ανάλογος δέ είναι καί ή δλη διαδι
κασία παραχωρήσεως καί ανανεώσεως τής σχετικής αδείας.
'Αναμφιβόλως είς τά ανωτέρω δύναται τις νά πρόσθεση καί άλλα ανάλογα
παραδείγματα. "Ομως πρέπει νά σημειωθή δτι σαφής διάκρισις μεταξύ τών
περιπτώσεων οικονομικής ενισχύσεως έκ μέρους τοΰ τσάρου προς τους αντι
προσώπους τών πατριαρχείων καί τών μονών άφ' ενός καί τής παραχωρήσεως
αδείας προς διενέργειαν εράνου εντός τοΰ Ρωσικού Κράτους άφ' ετέρου, δέν
τοϋ Ψευδό - Δωροθέου καί ή Ρωσική του μετάφρασις), έν Trudy Otdela Drevnerusskoj Literatury 21 (1965), σελ. 301.
1. Πρβλ. Ν. I o r g a , Byzance après Byzance, Βουκουρέστιον 1935, σελ. 126.
Β. Κ nô s, Un délégué Grec au service de la diplomatie suédoise au XVIIe siècle,
L'Hellénisme Contemporain, Β' σειρά, 10 (1956), σελ. 419.
2. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω ς , Ίεροσ. Βιβλ., τόμ. Ε', σελ. 151.
3. R e g e l , ένθ' άνωτ., σελ. 116-8.
4. Αυτόθι, σελ. 110, 111, 113.
5. Αυτόθι, σελ. 120-121, 127. — Πρβλ. Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ
Παπαδοπού
λου, Οι Πατριάρχαι 'Ιεροσολύμων, σελ. 37 - 38.
6. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω ς , Ίεροσ. Βιβλ.., τόμ. Ε', σελ. 151 - 152.
7. Αυτόθι, σελ. 152.
8. Αυτόθι.
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είναι πάντοτε δυνατή: καί ή μία καί ή άλλη περίπτωσις χαρακτηρίζεται συνή
θως διά τοΰ δρου «ελεημοσύνη» ι .
Πάντως ύπογραμμίζομεν ιδιαιτέρως τό γεγονός δτι κατά τους δύο πρώ
τους μετά τήν Άλωσιν αιώνας μαρτυροΰνται δωρεαί, χρηματικαί ενισχύσεις
καί άδειαι προς διενέργειαν εράνου έκ μέρους τής ορθοδόξου Ρωσίας μόνον
προς τά Πατριαρχεία καί τά μεγάλα μοναστικά κέντρα τοΰ 'Αγίου "Ορους
καί τής Παλαιστίνης. Συστηματική διενέργεια εράνου κατά τακτά χρονικά
διαστήματα δι' εν έπαρχιακόν, περιωρισμένης σημασίας μονύδριον δέν είναι
μέχρι τοΰδε γνωστή. Ή περίπτωσις τής μικράς Μηλιακής μονής είναι, καθ'
δοον γνωρίζομεν, ή πρώτη, καί τό γεγονός αποκτά ίδιαιτέραν σημασίαν, διότι
χρονολογείται κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ Ι Ζ ' αίώνος. Ή εποχή ήτο πρόσφο
ρος διά τοιαύτας ενεργείας.
Πράγματι μεσοΰντος τοΰ Ι Ζ ' αι., έπί τσάρου Άλεξίου, σημειοΰται πλή
ρης μεταστροφή είς τήν πολιτικήν τών Ρώσων ηγεμόνων έναντι τής Τουρκίας
καί τών τουρκοκρατούμενων ορθοδόξων χωρών ·\ Μέχρι τής εποχής εκείνης
ή Ρωσία, άπησχολημένη μέ τά προς τήν Δύσιν σύνορα αυτής καί τελούσα ύπό
τήν συνεχή άπειλήν τών Τατάρων, ήναγκάζετο νά διατηρή άν μή φιλικάς
τουλάχιστον είρηνικάς σχέσεις μετά τής Τουρκίας. Μόλις τώ 1672 διά πρώτην
φοράν εξερράγη πόλεμος μεταξύ Ρο)σίας καί Τουρκίας 3 . Ή Ρωσία εμφανί
ζεται Ικτοτε ώς ό κατ' εξοχήν αντίπαλος τής Τουρκίας, ό δέ άγων τής Χριστια
νικής Ευρώπης κατά τών Τούρκων εισέρχεται είς νέαν φάσιν, τής όποιας ή
πρωτοβουλία οφείλεται, ώς λέγει ό Μιχαήλ Λάσκαρις, «δχι πλέον ώς άλλοτε
είς τόν Πάπαν, την Βενετίαν ή τήν Ίσπανίαν, άλλ' είς τήν Αύστρίαν καί πρό
παντός εις τήν όσημέραι αύξάνουσαν Ρωσσικήν δύναμιν» 4 . Ή νέα αύτη
πολιτική τής Ρωσίας Ιναντι τής Τουρκίας έδημιούργησε τάς πρώτας ελπίδας
είς τους ορθοδόξους υπόδουλους λαούς. Τότε διεμορφώθη ή ιδέα περί «του
ξανθοΰ γένους τοΰ βορρά», τό όποιον θά άπέβαινεν ό απελευθερωτής τών υπο
5
δούλων Ελλήνων . Ή ιδέα αΰτη, εμφανιζόμενη ύπό μορφήν «χρησμών»
1. Το θέμα τής ζητείας, παρά τά έπ' εύκαιρη γραφέντα, δέν έχει μέχρι τοΰδε συστηματικώς καί έπί τοΰτο έρευνηθή, καί δέν έχουν διευκρινηθή οί όροι, αί συνθήκαι καί αί μορφαΐ αυτής. 'Αναγκαία θά ήτο μία ειδική συνολική μελέτη περί τοΰ τόσον σημαντικοΰ διά
τήν έποχήν τής Τουρκοκρατίας τούτου φαινομένου.
2. Πρβλ. P. P i e r l i n g, Ινθ* άνωτ., σελ. 139.
3. G. W e l t e r , Ινθ' άνωτ., σελ. 151.
4. Μ. Λ ά σ κ α ρ ι, Το ΆνατολικονΖήτημα, τόμ. Α', Θεσσαλονίκη 1948, σελ. 17-18.
5. Περί τοΰ «ξανθοΰ γένους» βλ. Μ. Λ ά σ κ α ρ ι, ένθ* άνωτ., σελ. 231-236,
όπου καί ή σχετική βιβλιογραφία. Πρβλ. καί Δ. Ά . Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ, Ή Βυζαντινή 'Ιδέα
καί ή Ελληνική 'Επανάστασις, 'Αθήναι 1946, σελ. 12 καί ύποσ. 21 (=Νέα 'Εστία 37
(1945), σελ. 229). Βλ. επίσης Ν. Α. Β έ η, Περί τοϋ ιστορημένου Χρησμολογίου τής
Κρατικής Βιβλιοθήκης τον Βερολίνου (Codex Graecus fol. 62=297) καί τοϋ θρύλου τοϋ
«Μαρμαρωμένου Βασιλ.ιά», BNJ 13 (1937), κυρίως σελ. 244 κ θ ' - 244λ'.
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καί «προφητειών», είχε μεγάλη ν άπήχησιν είς τήν φαντασίαν τοΰ Ελληνι
κού λαού καί μεγάλα πολιτικά επακόλουθα.
Παραλλήλως ή Ρωσική προπαγάνδα επεχείρησε νά προσέλκυση τόν
ύπόδουλον Έλληνισμόν '. "Ηδη τό Πάσχα τοΰ 1656—• έ'τος κατά τό όποιον
εξεδόθη τό πρώτον τών υπέρ τής Μηλιακής μονής έγγραφων — ό τσάρος
'Αλέξιος εδέχθη "Ελληνας έμπορους καί διεβεβαίωσε τούτους δτι θά πράξη
τό κατά δύναμιν διά νά θέση τέλος εις τόν ζυγόν των 2 . Τό Ρωσικόν "Εθνος
ήτο τό μόνον τότε άνεξάρτητον Όρθόδοξον "Εθνος καί τοΰτο άνήγαγεν είς
σύμβολον ό τσάρος 'Αλέξιος 3 . Τήν πολιτικήν αύτοΰ συνέχισαν οί διάδοχοι
του: ό Πέτρος è Μέγας ενεφανίσθη ώς δ υπερασπιστής τών έν Τουρκί^

ομόδοξων.
'Εντός τών πλαισίων τής γενικωτέρας ταύτης πολιτικής τής Ρωσίας
πρέπει να τοποθετηθούν τα τέσσαρα ύπο μελέτην Ρωσικά Ιγγραφα υπέρ της
έν Μήλω Μονής τής Ύπεραγίας Θεοτόκου. Πιθανώτατα ή βοήθεια, τήν
οποίαν τό Όρθόδοξον Κράτος τοΰ βορρά παρέσχε προς τήν μικράν μονήν τής
Μήλου, πρέπει νά θεωρηθή ώς πολιτική μεγαλοπρέπειας τής Ρωσίας, με τόν
σκοπόν δπως απόκτηση ερείσματα είς τήν περιοχήν τοΰ Αιγαίου 4 Ιναντι τοΰ
μεγάλου αντιπάλου της.
Τά ανωτέρω Ρωσικά Ιγγραφα έξεδόθησαν υπέρ τίνος μονής τής Μήλου,
ή οποία παραδίδεται είς αυτά ύπό τό όνομα monastir VoploSÖenija Presvjatoj
Bogorodicy (εγγρ. 1 καί 4) καί VoploÈóenskij monastir (Ιγγρ. 3), δηλ.
Μονή τής Γεννήσεως τής Ύπεραγίας Θεοτόκου, καί πρέπει νά άναζητηθή
τοιαύτη μονή έν Μήλω. Σήμερον ουδεμία μονή σώζεται εις τήν νήσον ύπό τό
Ονομα τοΰτο, ούτε δμως καί άλλη μονή ύπ' άλλο Ονομα διατηρείται έκεΐ έν
ενεργεία 5 . Μεταξύ τών πολυαρίθμων εκκλησιών τής Μήλου 6 υπάρχει ναός
Τό Γενέσιον τής Θεοτόκου είς τήν τοποθεσίαν Πλάκαν, άλλα δέν δύναται νά
1. Πρβλ. Κ. θ . Δ η μ α ρ ά , 'Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, γ' έκδ.,
'Αθήναι 1964, σελ. 132.
2. W e l t e r , ενθ' άνωτ., σελ. 199.
3. Αυτόθι, σελ. 170.
4. Ύπογραμμίζομεν τό γεγονός ότι κατά τήν έποχήν έκείνην τό Αιγαίον εύρίσκετο
εις το κέντρον πολεμικών κατά τής Τουρκίας επιχειρήσεων: το 1645 εϊχεν έκραγή ό μεταξύ
Τούρκων και Βένετων πόλεμος μέ έπίκεντρον τήν Κρήτην, ό όποιος διήρκεσεν έπί 25 έτη
καί κατέληξεν είς τήν κατάληψιν τής μεγαλονήσου ύπο τών 'Οθωμανών (1669). Νέος Τουρκοβενετικος πόλεμος θά διαρκέση άπο τοΰ 1684 μέχρι τοΰ 1718.
5. Πρβλ. ' Ι ω σ ή φ Χ α τ ζ ι δ ά κ η , 'Ιστορία τής νήσου Μήλου, 'Αθήναι 1927,
σελ. 239.
6. Βλ. σχετικώς τήν προσφάτως έκδοθεϊσαν μελέτην τοϋ Ζ. Β ά ο υ, Ναοί καί
νανδρια τής Μήλου, 'Αθήναι 1964, δπου περιγράφονται έν έκτάσει αί νϋν σωζόμεναι
έκκλησίαι της νήσου.
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άναχθή είς χρόνους τόσον παλαιούς ι. Βασιζόμενοι είς παλαιοτέρας γραπτάς
μαρτυρίας καί είς τά αρχαιολογικά δεδομένα, θά έπιχειρήσωμεν νά έντοπίσωμεν τήν μονήν τών Ρωσικών έγγραφων. Ούτως ό Pitton de Tournefort,
ό όποιος έπεσκέφθη τήν νήσον τώ 1700, είς έποχήν δηλαδή σύγχρονον προς
τά ημέτερα Ιγγραφα, αναφέρει δέκα τρεις μονάς, έκ τών οποίων αί ακόλουθοι
πέντε έτιμώντο έπ' ονόματι τής Παναγίας: ή Παναγία Καστριανή, ή Παναγία
"Αρμενη, ή Παναγία Βουνάδο, ή Παναγία Θεοφάνη, ή Παναγία τοΰ Κήπου 2 .
Προφανώς μία έξ αυτών είναι ή ύπό τών Ρώσων ηγεμόνων εύεργετηθεΐσα μονή.
'Εκ τούτων ή τοΰ Κήπου καί ή Καστριανή πρέπει έξ αρχής νά αποκλεισθούν,
διότι διελύθησαν ένωρίτατα s , ένώ, ώς θά λεχθή κατωτέρω, ή ημετέρα μονή
διετηρήθη τουλάχιστον μέχρι τών μέσων τοΰ ΙΘ' αιώνος. 'Εξ άλλου ή Πανα
γία Θεοφάνη, τήν οποίαν ταυτίζουν προς τήν Παναγίαν τοΰ Παρασπόρου, ήδη
άπό τοΰ Ι Η ' αί. παραδίδεται είς τά έγγραφα ώς Μεταμόρφωσις τοΰ Σωτήρος 4 .
Τήν Παναγίαν "Αρμενην δέν ήδυνήθημεν νά ταυτίσωμεν. 'Απομένει ή Παναγία
Βουνάδο ή Βουβάδο, ή όποια ευρίσκεται είς τό άνατολικόν τμήμα τής νήσου,
οπού σήμερον σφζεται ναός τών Είσοδίων τής Θεοτόκου. Πράγματι πέριξ
τοΰ ναοΰ τούτου κείνται πολλά ερείπια — κελλία, προαύλια — 5 τά όποια
μαρτυροΰν δτι έκεΐ ύπήρχεν άλλοτε σημαντικόν μοναστικόν συγκρότημα καί
δυνάμεθα μετά πολλής πιθανότητος νά ταυτίσωμεν τοΰτο προς τήν Μονήν τής
Θεοτόκου τών Ρωσικών εγγράφων.
Τά τέσσαρα Ρωσικά έγγραφα άπόκεινται σήμερον είς τό Άρχεΐον τής
έν Πάτμω Μονής 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου, ώς δέ συνάγεται έκ σχετικού ση
μειώματος 6 , εύρίσκοντο έκεΐ τουλάχιστον άπό τών μέσων τοΰ Ι Η ' αι.: ήδη
κατά τό έτος 1757 δύο έκ τών εγγράφων εϊχον αντιγραφή καί μεταφρασθή
ύπό τοΰ είς Πάτμον καταφυγόντος μητροπολίτου Ίπεκίου Γαβριήλ, νέα δε
μετάφρασις έπεχειρήθη τόν ΙΘ' α ί . 7 . Ή έν Πάτμω ΰπαρξις άπό τών μέσων
τοΰ Ι Η ' αί. έγγραφων τόσον σημαντικών διά τήν Μηλιακήν Μονήν τής Θεοτό1. Αυτόθι, σελ. 45 κέ.
2. P i t t o n de T o u r n e f o r t , Relation d'un voyage du Levant fait par
ordre du Roy..., τόμ. A', Παρίσιοι 1717, σελ. 153-154.
3. Πρβλ. Β ά ο υ, ένθ' άνωτ., σελ. 125 - 9 καί 523 - 5. Ή Μονή τής Παναγίας τοϋ
Κήπου, τής οποίας σφζεται ή εκκλησία τιμώμενη έπ' ονόματι τής Κοιμήσεως τής Θεο
τόκου, διελύθη ένωρίτατα, ή δέ κινητή περιουσία αύτης μετεφέρθη είς τήν Μονήν τής
'Αγίας Μαρίνης. Ή Μονή τής Παναγίας Καστριανής, 4 χλμ. άνατολ. τοΰ συνοικισμοΰ
Ζεφύριας, διελύθη πρό τοΰ 1824, ώς συνάγεται έκ σχετικών έγγραφων. Περί τών μονών
τούτων βλ. επίσης Ί . Χ α τ ζ ι δ ά κ η, Ινθ' άνωτ., σελ. 133 - 6.
4. Ζ. Β ά ο υ, ένθ' άνωτ., σελ. 295 - 8.
5. Αυτόθι, σελ. 299 - 303.
6. Βλ. ανωτέρω, σελ. 234.
7. Βλ. ανωτέρω, σελ. 234.
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κου ερμηνεύεται μόνον, έάν ύποθέσωμεν δτι υπήρχε κατ' εκείνους τους χρό
νους στενή έξάρτησις τής μονής ταύτης έκ τής Μονής τής Πάτμου, έάν δηλ. ή
μονή τής Θεοτόκου ήτο μετόχιον τής μονής τοΰ Θεολόγου. Είναι αληθές
δτι τό γεγονός μαρτυρεΐται ρητώς κατά τό έτος 1844 — περί τοΰ σχετικού
εγγράφου θά γίνη λόγος κατωτέρω —, άλλ' αυτή είναι, καθ' δσον γνωρί
ζομεν, ή πρώτη μαρτυρία. Ούτως είς τήν έν τώ Άρχείω Πάτμου άποκειμένην «πακτωσίαν» (βιβλίον καταχωρήσεως επισήμων αντιγράφων συμφωνη
τικών τής Μονής τοΰ Θεολόγου, δπου κυρίως ευρίσκονται Ιγγραφα αναφερό
μενα είς μετόχια αυτής) μνημονεύονται έπανηλειμμένως κατά τήν ύπό έξέτασιν έποχήν ώς μετόχια τής Μονής Πάτμου έκ Μήλου τό τοΰ Σωτήρος καί
τό τής 'Αγίας 'Ελένης 1, ουδέποτε δέ ή μονή τής Θεοτόκου.
Παρά ταΰτα είς Έλληνικόν Ιγγραφον τοΰ έτους 1670, άποκείμενον επί
σης έν Πάτμω, μνημονεύονται τά ακόλουθα:
Διά τοϋ παρόντος και ημετέρου γράμματος δηλοποιώ δτι ερχομένου μου
άπό τήν Μοσχοβίαν έδώ είς τό Γιάσι, ανταμώθηκα μέ τις πατέρες τοϋ αγίου
και ενδόξου αποστόλου 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου, ού ή περίφημος μονή έκ τής
νήσου Πάτμου, ερχόμενοι και αυτοί διά ελεημοσύνη εις τόν έκλαμπρότατον
ημών αύθέντην. Και έστώντας νά γενώ Ιεροδιάκονος είς τήν μονήν ταύτην
έδωσα παρά μικράν έλεημοσύνην τού παπά Λεοντίου μετά τής συνοδείας αύτοϋ
μέ τόν ίδιον μου θέλημα ένα τριμόρφι ασημωμένο και
μαλαματοκαπνισμένο
και ετερη εΐκών τοϋ άγιου 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου ασημωμένη και μαλαματοκαπνισμένη και άσιλανία 2 τόν αριθμόν 40, ήγουν σαράντα, διά ψυχικήν μου
σωτηρίαν και διά νά έχω τό μνημόσυνόν μου. Και οι πατέρες οι Θεολογίτες
νά μήν έχουν νά γυρεύουν τίποτας άπό τοϋ λόγου μου, μήτε εγώ άπ' αυτούς,
έως νά δώση ό Θεός νά πάγω καί έγο) σωματικώς, νά περάσω τό έπίλοιπον τής
ζωής είρηνικώς καί άταράχως. Καί εις άσφάλειαν εδόθη τό παρόν ήμέτερον
γράμμα εις χείρας τοϋ παπά κύρ Λεοντίου μετά τής συνοδείας αύτοϋ. "Ετος
τό σωτήρων 1670.'Ακόμη αφιερώνω και ενα χρυσόβουλλον τοϋ βασιλέως τοΰ
Μοσχόβου τιμώμενον εις όνομα τής Ύπεραγίας
Θεοτόκου τής Πλατυτέρας
διά μνημόσυνόν και διά ψυχικήν μου σωτηρίαν.
f 'Ιάκωβος

3

"Ιερομόναχος έκ νήσου Μήλου βέβαιοι τά άνωθεν .

1. Βλ. Άρχεΐον Μονής Πάτμου, «Πακτωσία», φφ. 5 ν , 12 ν , 13 ν , 44 ν , 45 Γ , 46 ν ,
Γ
ν
r
r
48 , 49 , 5 1 , 6 1 , 80 . Περί τών μονών τούτων βλ. Χ α τ ζ ι δ ά κ η , Ινθ' άνωτ., σελ.
194 καί Β ά ο υ, Ινθ' άνωτ., σελ. 477. Είναι γνωστόν ωσαύτως έξ εγγράφων βτι ή Μονή
"Αγιος 'Ιωάννης ό Θεολόγος, ό λεγόμενος Σιδεριανός, ήτο μετόχιον τής Μονής Πάτμου:
βλ. Χ α τ ζ ι δ ά κ η , Ινθ' άνωτ., σελ. 244 - 6 καί Β ά ο υ, ένθ' άνωτ., σελ. 105 κέ.
2. Άαιλάνι καί άσλάνι (έκ τοΰ τουρκ. arslan=\k(ùv) ήτο άργυροΰν παλωνικον νόμι
σμα φέρον παράστασιν λέοντος, τό όποιον έκυκλοφόρει άλλοτε έν Τουρκία, ίσότιμον προς
τήν αύστριακήν ρεγγίναν.
3. Άρχεΐον Πάτμου, φάκελλος εγγράφων Μήλου {ΚΝΕ, Πάτμος 1962, άρ. φιλμ
Γ
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"Ανωθεν τοΰ έγγραφου ή έπικύρωσις:
/ ο τής άγ(ίας) πόλε(ως) Ί(ερουσα)λήμ
π(ατ)ριάρχ(ης)
Δοσίθ(εος)
1
έπιβεβαιοι .
Έ π ί τοΰ νώτου ή σημειωσις : ή ομολογία τοϋ παπα 'Ιακώβου τοΰ
Βαπτησμένου 2 .
Κατά τά ανωτέρω, επιστρέφων έκ Μοσχοβίας ό έκ Μήλου ιερομόναχος
'Ιάκωβος συνηντήθη τώ 1670 έν Ί α σ ί ω 3 μετά Πατμίων μοναχών. Ύπενθυμίζομεν οτι, κατά τό χορηγηθέν τώ 1656 Εύεργετικσν Γράμμα τοΰ τσάρου
'Αλεξίου, οί μοναχοί τής έν Μήλω Μονής τής Θεοτόκου ήδύναντο νά έπισκέπτωνται τήν Ρωσίαν «δι' έλεημοσύνην» άνά έπταετίαν επομένως τό 1670 ήτο
τό Ιτος κατά τό όποιον κανονικώς οί αντιπρόσωποι τής Μηλιακής μονής ήδύ
ναντο νά μεταβούν είς Μόσχαν. 'Ακριβώς κατά τό Ιτος τοΰτο, ώς μαρτυρεί τό
ανωτέρω Έλληνικόν εγγραφον, μετέβη δι' έλεημοσύνην εις τόν έκλαμπρότατον
αύθέντην* ό Μήλιος ιερομόναχος 'Ιάκωβος, ό όποιος μάλιστα εϊχεν εις τήν κατοχήν του καί ένα χρυσόβουλλον 5 τοϋ βασιλέως τοΰ Μοσχόβου τιμώμενον εις
όνομα τής Ύπεραγίας Θεοτόκου τής Πλατυτέρας. Έ ξ άλλου, τό ταξίδιον τής
έκ Μόσχας επιστροφής τών αντιπροσώπων τής Μονής τής Θεοτόκου, ώς τοΰτο
καθορίζεται είς τά ανωτέρω Ιγγραφα τών Ρώσων ηγεμόνων, θά εϊχεν ώς φυ
σικον σταθμόν τό Ίάσιον, δπου εύρίσκομεν τώ 1670 καί τόν Μήλιον ίερομόναχον Ίάκωβον. Αί ομοιότητες μεταξύ τοΰ έγγραφου τοΰ 1670 καί τών εξετα
ζομένων Ρωσικών έγγραφων, καί ώς προς τάς εκφράσεις (δι'
έλεημοσύνην)
καί ώς προς τά μνημονευόμενα πρόσωπα καί πράγματα, εϊναι πολλαί, ώοτε
δέν δύνανται νά θεωρηθοΰν ώς άπλαΐ συμπτώσεις. Ούτω δυνάμεθα νά ύποστηρίξωμεν δτι ό ιερομόναχος 'Ιάκωβος ήτο ό αντιπρόσωπος τής έν Μήλφ Μονής
τής Θεοτόκου 6 , è όποιος εϊχε μεταβή είς Μόσχαν διά τήν τακτικήν συλλογήν
103). Το Ιγγραφον είναι άνορθόγραφον τήν όρθογραφίαν άποκαθιστώμεν προς εύχερεστέραν κατανόησιν τοϋ κειμένου.
1. Ό Πατριάρχης 'Ιεροσολύμων Δοσίθεος εύρίσκετο πράγματι είς τό Ίάσιον κατά
Μάιον τοΰ 1670 (πρβλ. Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ , Αοσίθεος Πατριάρ
χης 'Ιεροσολύμων, σελ. 57), διά τοΰτο καί έπικυροΐ τήν γενομένην μεταξύ τών Πατμίων
μοναχών καί τοϋ Μηλίου Ιερομόναχου συμφωνίαν.
2. Τό όνομα Βαπτισμένος άπαντ^ κατά τήν έποχήν έκείνην έν Μήλφ: πρβλ.
Δ. Ά . Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ, Κατάλογος τής Συλλογής Περικλέους Ζερλέντη, ΕΕΒΣ 13 (1937 ),
σελ. 249: είς γράμμα τοΰ έτους 1685 αναφέρεται ό ιερεύς Γεώργιος Βαπτισμένος.
3. Τό Ίάσιον, πρωτεύουσα τότε τής Μολδαβίας, ήτο σημαντικός σταθμός διά τους
ερχόμενους άπό Ρωσίας προς τά Βαλκάνια.
4. Είναι αληθές δτι το Ιγγραφον δέν αναφέρει ρητώς οτι ό 'Ιάκωβος είχε μεταβή
«δι' έλεημοσύνην», συμπεραίνομεν δμως τοϋτο εμμέσως έκ τής φράσεως ερχόμενοι κ α ί
αυτοί
(δηλ. οί Πάτμιοι μοναχοί) διά ελεημοσύνη είς τον έκλαμπρότατον ημών αύθέντην,
καί έκ τοϋ γεγονότος δτι ό Μήλιος ιερομόναχος είχε μεταβή είς Μοσχοβίαν.
5. Περί τής χρήσεως τοΰ δρου «χρυσόβουλλον» βλ. ανωτέρω, σελ. 243- 244.
6. Τόν Ίάκωβον τοϋτον δυνάμεθα ϊσως νά ταυτίσωμεν προς τόν όμώνυμον άρχιμαν-
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εράνου. Ό έκλαμπρότατος
αύθέντης είναι αναμφιβόλως δ Ρώσος ήγεμών
(εις τά Ρωσικά Ιγγραφα άπαντα ό αντίστοιχος τίτλος presvetlejâij ), τό δέ
μνημονευόμενον χρυσόβουλλον τοϋ βασιλέοις τοϋ Μοαχόβου πρέπει νά ταυτισθή προς τό Εύεργετικόν Γράμμα τοΰ Άλεξίου Μιχαήλοβιτς, δηλαδή προς
τό πρώτον τών ύπό μελέτην Ρωσικών εγγράφων.
Έ ά ν ή ταύτισις ευσταθή, εκπλήσσει τό γεγονός δτι ό Μήλιος ιερομόναχος
'Ιάκωβος δωρίζει είς τους μοναχούς τής Πάτμου τό αύτοκρατορικόν τοΰτο
εγγραφον, δυνάμει τοΰ οποίου διενηργοΰντο έν Ρωσία οί έρανοι υπέρ τής
Μηλιακής μονής. Τό εγγραφον τοΰτο εϊχε τότε νομικήν ίσχύν καί δχι απλώς
άρχειακήν σημασίαν. Ή δωρεά εξηγείται μόνον είς περίπτωσιν κατά τήν
οποίαν οί Πάτμιοι μοναχοί ήδύναντο νά κάμουν χρήσιν αύτοΰ τοΰ έγγραφου καί
τοΰτο θά συνέβαινεν, έάν ή Μονή της Πάτμου εϊχεν ήδη δικαιώματα επί της
Μηλιακής μονής, δηλαδή έάν ή τελευταία ήτο μετόχιον τής Πάτμου — γε
γονός τό όποιον ρητώς δηλοΰται είς Ιγγραφα τών μέσων τοΰ ΙΘ' αί. καί
εμμέσως συνάγεται έκ σημειώματος τοΰ Ιτους 1757.
Τά Ρωσικά αυτά έγγραφα ήσαν έν ίσχύι μέχρι τών μέσων τοΰ ΙΘ'
αιώνος ή τουλάχιστον υπήρξαν ή απαρχή διά τήν έκ μέρους τών Ρώσων ηγε
μόνων συστηματικήν ένίσχυσιν τοΰ Μηλιακοΰ μοναστηρίου μέχρι τών χρόνων
τούτων. Τό γεγονός μαρτυρεΐται ρητώς ύπό διγλώσσου (ρωσιστί καί ελληνι
στί γεγραμμένου) έγγραφου τοΰ έτους 1844, τό όποιον αναφέρει τά ακόλουθα:
οι υπογεγραμμένοι, δ τε ηγούμενος και οί αδελφοί τοϋ κατά τήν Νήσον Μήλον
Ίεροϋ Μοναστηρίου τιμωμένου έπ' ονόματι τής Θεοτόκου (ρωσ. Bogorodickago
monastirja), παρελάβομεν διά τής έν Κωνσταντινουπόλει ρωσσο - αυτοκρα
τορικής Πρεσβείας τά πανελεημόνως διδόμενα διά τό άνω ρηθέν Μοναστήριον
ελέη (ρωσ. vsemilostwejêe milostinnuju daèu) άπό τήν 20 τοϋ
Ν(ο)εμβρίου
μηνός τοϋ 1825 μέχρι τοϋ 1845ου έτους. 845 ρούβλια και 69 καπίκια
αργυρά, άτινα προς γρόσια 17 έφεραν γρόσια τουρκικά δέκα τέσσαραις χιλιάδαις τριακόσια
έβδομήκοντα
έξ καί παράδαις είκοσι εννέα. Και είς τήν
περί τούτου ένδειξιν έδώκαμεν τήν Παροϋσαν μας διπλήν, δι' ένα καί τόν
αυτόν σκοπόν. Έν Νήσω Μήλα> τήν α' δεκεμβρίου τοϋ 1844ου έτους.
Βενιαμίν 'Ηγούμενος τοϋ έν Πάτμω Ίεροϋ μοναστηρίου τοΰ άγιου 'Ιω
άννου τοϋ Θεολόγου τοϋ έχοντος μετόχιον έξαρτώμενον ύπ' αύτοΰ τό κατά τήν
ν[ήσον] Μήλον 'Ιερόν μονύδριον τής Ύπεραγίας
Θεοτόκου.
Είς τό άνω μέρος τοΰ έγγραφου σφραγίς έκ τεσσάρων τεμαχίων. Έ π ί
τοΰ νώτου τοΰ έγγραφου τά κάτωθι σημειώματα:
δρίτην τής Μηλιακής Μονής τής Θεοτόκου τοΰ Ρώσικου έγγραφου τοΰ έτους 1656. 'Εάν
ή ταύτισις αυτή ευσταθή, ό Ιερομόναχος Ιάκωβος τοΰ 1670 καλείται είς το Ιγγραφον τοΰ
1656 αρχιμανδρίτης ύπό τήν Ιννοιαν τοΰ ηγουμένου της μονής.
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α) Είς άριστεράν στήλη ν:
άπόδειξις —
ένθύμησις δτι τους κάθε 5 χρόνους | θά λαμβάνει αυτό τό έλεος τοΰ μετο \χίον
τής Μήλου άπό τήν ρωσικήν \ πρεσβείαν.
μέ τήν σ^ρα^/όα τοΰ μετο\χίου τής Μήλου
και ούτως ή υπογραφή τοϋ κατά | καιρούς
ηγουμένου
Βενιαμίν ηγούμενος τής έν τή νήσω | Μήλφ ιεράς μονής τής Θεοτόκου
και
οί | σύν έμοι έν Χ(ριστ)ω
αδελφοί.
β) Είς δεξιάν στήλην:
ένθύμησις—
1845: μέχρι τοϋ 1850 | νοεμβρίου 20 θά λαμβάνει ή μονή \ ελέη άπό τήν ρωσι
κήν πρεσβείαν | άνά γρ. 700 τόν χρόνον φέρουν | οί πέντε χρόνοι γρ. 3500 ι.
Κατά τά ταΰτα ή οικονομική ένίσχυσις τήν οποίαν παρεχώρησαν τώ 1656
οί Ρώσοι ηγεμόνες είς τό Μηλιακόν μονύδριον τής Θεοτόκου εξακολουθεί νά
παρέχεται μέχρι τών μέσοιν τοΰ ΙΘ' αϊ. Μέ μόνην τήν διαφοράν δτι ένώ κατά
τόν Ι Ζ ' αί. οί Μήλιοι μοναχοί ήσαν υποχρεωμένοι νά μεταβαίνουν μέχρις
αυτής τής Μόσχας καί νά περιοδεύουν άνά τό Ρωσικόν Κράτος διά νά διενερ
γήσουν αυτοπροσώπως ερανον μέ άγνωστον αποτέλεσμα καί άδηλον ποσόν,
δύο αιώνας άργότερον ή αύτη μονή λαμβάνει άπό τής Ρωσικής Πρεσβείας τής
Κωνσταντινουπόλεως 845 ρούβλια καί 69 καπίκια αργυρά, δηλαδή 14376
γρόσια καί 69 παράδες δι' εΐκοσιν Ιτη, καί, δπως δηλώνει ή σχετική σημείωσις, 700 γρόσια κατ' έ'τος, εισπραττόμενα άνά πενταετίαν.
Ή αλλαγή αΰτη συνετελέσθη προφανώς κατά τό έτος 1844 καί έγένετο
έπί τή βάσει τοΰ εγγράφου τοΰ τσάρου 'Αλεξίου τοΰ Ιτους 1656. Τοΰτο συνάγομεν έξ επιστολής τοΰ Πατριάρχου 'Ανθίμου τοΰ Δ' προς τόν έν Κωνσταντι
νουπόλει Ρώσον πρεσβευτήν τοΰ Ιτους 1849, είς τήν οποίαν γίνεται λόγος
Περί τοΰ ελέους τής Ρωσσικής Αυτοκρατορικής
Αυλής προς τήν έν Μήλω
Μονήν τής Θεοτόκου, Μετόχιον τής Πάτμου, καί επιστροφής τοϋ
Χρυσο
βούλλου
τοϋ χορηγοϋντος τό έλεος τοΰτο, δπερ ζητηθέν τω 1844 ύπό τής
Πρεσβείας προς έξετασιν οΰπω επεστράφη, μωμθ' Μαρτίω 2 . Τοΰτο ύποδηλοΐ, καθ* ημάς, δτι τό εγγραφον, διά τοΰ οποίου τό π ρ ώ τ ο ν παρεχωρήθη ή
σχετική άδεια, ήτο ακόμη έν ϊσχύι καί δτι έπί τή βάσει τούτου άνενεοΰντο
καί έδίδοντο εκάστοτε αί νέαι ενισχύσεις. 'Ακριβώς τοΰτο υπαινίσσεται καί ή
1. Άρχεΐον Μονής Πάτμου, φάκελλος έγγραφων Μήλου (ΚΝΕ, Πάτμος 1962,
άρ. φίλμ 106). Ό Ζ. Β ά ο ς , Ινθ'άνωτ., σελ. 115, συνάπτει τό Ιγγραφον τοΰτο προς τήν
έν Μήλω Μονήν τοΰ 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου καί όχι προς τήν όμώνυμον Πατμιακήν
μονήν.
2. Βλ. Άρχιμ. Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ Δ ε λ ι κ ά ν η , Πατριαρχικών εγγράφων τόμος
τρίτος..., Κωνσταντινούπολις 1905, σελ. 259, άρ. 95. — Τό Ιγγραφον επεστράφη αναμφιβό
λως είς τους δικαιούχους, δηλ. είς τήν Μονήν τής Πάτμου, δπου καί ευρίσκεται σήμερον.
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αριθμητική πράξις ή γεγραμμένη έπί τής άνθεμωτής άπολήξεως τοΰ πρώτου
Ρώσικου Ευεργετικού Γράμματος - : πράγματι ό αριθμός 7352 εϊναι ή άπό
κτίσεως κόσμου χρονολογία ή όποια αντιστοιχεί είς τό έτος 1844, έτος κατά
τό όποιον, ώς εϊδομεν, έξηκολούθει νά δίδεται ή χρηματική βοήθεια έκ μέρους
τής Ρωσίας. Ό δεύτερος αριθμός 7164 εϊναι ακριβώς ή άπό κτίσεως κόσμου
χρονολογία τήν οποίαν φέρει τό Εύεργετικόν Γράμμα τοΰ τσάρου 'Αλεξίου,
τό δέ ύπόλοιπον 188 δηλοΐ τό χρονικόν διάστημα, κατά τό όποιον παρείχετο ή
οικονομική ένίσχυσις τών Ρώσων ηγεμόνων προς τήν Μονήν τής Θεοτόκου 2 .
Ύποθέτομεν δτι ή αλλαγή είς τόν τρόπον της χρηματικής ενισχύσεως
τοΰ Μηλιακοΰ μονυδρίου οφείλεται είς τήν άλλαγήν τής πολιτικής καταστά
σεως τής νήσου Μήλου, ή οποία Ιπαυσεν έν τώ μεταξύ νά εϊναι υπόδουλος είς
τους Τούρκους καί άνήκεν είς τό νεοσύστατον Έλληνικόν Κράτος. Τότε προ
φανώς καθωρίσθησαν οί δροι τής νέας οικονομικής ενισχύσεως, τό δέ εγγραφον
τοΰ 1844 ήτο τό πρώτον εκδοθέν μετά τήν άλλαγήν. Διά τοΰτο καί ή έπιχορήγησις εδόθη αναδρομικώς δι' εϊκοσιν Ιτη, ένώ δηλοΰται δτι κανονικώς θά
παρέχεται άνά πενταετίαν τά εϊκοσιν αυτά Ιτη καλύπτουν τήν τεταραγμένην
περίοδον τής Ελληνικής Επαναστάσεως, τής δημιουργίας τοΰ Έλληνικοΰ
Κράτους καί τής οριστικής άποκρυσταλλώσεως τών πολιτικών πραγμάτων.
Ή αναδρομική έπιχορήγησις άρχεται, ώς εϊδομεν, άπό τοΰ Ιτους 1825. Τό
1824 ήτο κανονικώς τό έτος κατά τό όποιον οί Μήλιοι μοναχοί ήδύναντο νά
μεταβούν είς Μόσχαν, δυνάμει τής κατά τό 1656 χορηγηθείσης άδειας άνά
έ π τ α ε τ ί α ν ( 1 6 5 6 + 1 6 8 (πολλαπλάσιον τοΰ 7) = 1 8 2 4 ) . Προφανώς ή
έν τώ μεταξύ έκραγεΐσα 'Ελληνική Έπανάστασις ήμπόδισε τήν μετάβασιν
τών Μηλιών μοναχών είς τήν Ρωσίαν τό 1824, ή δέ νέα πολιτική κατάστασις
επέβαλε νέαν μορφήν έπιχορηγήσεως έκ μέρους τοΰ Ρώσικου Κράτους.
Ή περίπτωσις τής Μηλιακής μονής εϊναι ή πρώτη γνωστή είς τήν περιο
χήν τοΰ Αιγαίου εις χρόνους τόσον παρωχημένους, δμως δέν θά πρέπη νά εϊναι
ή μόνη. "Ηδη είς τό Έλληνικόν Ιγγραφον τοΰ 1670 σημειοΰται δτι ο'ι μοναχοί
τής Πάτμου μετέβαινον διά έλεημοσύνην εις τον έκλαμπρότατον ημών αύθέντην καί τοΰτο ύποδηλοΐ δτι καί ή Μονή τής Πάτμου έλάμβανεν έκ μέρους τών
Ρώσων ηγεμόνων ανάλογους ενισχύσεις, τών οποίων δμως αγνοούνται οί
δροι καί αί συνθήκαι. Ή Ιρευνα τών αρχείων θά διαφώτιση πιθανώς τό όλον
θέμα καί θά φέρη ϊσως είς φώς καί άλλα ανάλογα παραδείγματα.
ΜΑΡΙΑ Γ. ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

1. Βλ. ανωτέρω σελ. 233, περιγραφήν τοΰ έγγραφου καί Φωτ. 26.
2. Μετ' επιφυλάξεως ταυτίζομεν τήν χείρα τής σημειώσεως ταύτης προς τήν τοΰ
έγγραφου τοΰ έτους 1844.

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1056 - 1695
Ή ταξινόμησις τοΰ αρχείου τής έν Ά γ ί φ "Ορει ιεράς μονής τοΰ 'Αγίου
'Ιωάννου τοΰ Προδρόμου τής Νέας Πέτρας, έπικεκλημένης τοΰ Διονυσίου,
έγένετο κατά τήν διάρκειαν τριών αποστολών, όργανωθεισών ύπό τοΰ Κέντρου
Βυζαντινών Ερευνών τοΰ Βασιλικοϋ 'Ιδρύματος Ερευνών κατά τά Ιτη 1963,
1964 καί 1965. Τών αποστολών μετέσχον οί γράφοντες, οί όποιοι παρέμει
ναν συνολικώς είς τήν ίεράν μονήν Διονυσίου πλέον τοΰ μηνός, δαψιλώς φιλοξενηθέντες ύπό τής μονής. Είς τήν έργασίαν των μεγάλως έβοηθήθησαν
ύπό πάντων τών μελών τής ιεράς άδελφότητος καί ιδιαιτέρως ύπό τοΰ καθη
γουμένου, γέροντος Γαβριήλ, ώς καί παρά τών πατέρων Δομετίου καί Ευστρα
τίου. Έ φ ' ώ καί άπό τής θέσεως ταύτης αισθάνονται τήν ύποχρέωσιν δπως
εκφράσουν τάς ειλικρινείς των ευχαριστίας.

Προηγούμεναι ταξινομήσεις τοϋ αρχείου
Τό άρχεΐον τής ιεράς μονής Διονυσίου εϊχε τύχει και παλαιοτέρων ταξι
νομήσεων. Tè πλείστον τών νεωτέρων εγγράφων (μετά τό 1700) εϊχε ταξινομηθή τελευταίως ύπό τοΰ πατρός Θεοκλήτου Διονυσιάτου τή εντολή τοΰ
καθηγουμένου Γαβριήλ. Ώ ς προς τό τμήμα τοΰτο τοΰ αρχείου ή ημετέρα συμ
βολή υπήρξε μικρά, καθ' δσον ή ταξινόμησις εϊχε γίνει συστηματικώς ύπό
ανδρός λογίου. "Αλλωστε τό τμήμα τοΰτο τοΰ αρχείου έξήρχετο τής σφαίρας
τών άμεσων διαφερόντων τοΰ Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών καί συνεπώς
δέν απετέλεσε θέμα ιδιαιτέρας μελέτης.
Έ κ τών παλαιοτέρων έγγραφων τά επισημότερα εϊχον έπανειλημμέμως ταξινομηθή καί μελετηθή ύπό τών μοναχών. Τοΰτο καταφαίνεται έ κ τ ω ν
έπί τοΰ νώτου τών έγγραφων σημειωμάτων, τά όποια ενίοτε εϊναι σύγχρονα
αυτών τούτων τών έγγραφων. Πολλά έξ αυτών άντεγράφησαν επανειλημμένως
άνά τους αιώνας. Ξενόγλωσσα τίνα έγγραφα μετεφράσθησαν. Ειδικώς περί τά
Ιτη 1909 - 1915 έγένετο έν τή μονή εσωτερική απογραφή, κατάταξις καί ερ
γασία συντηρήσεως τών επισήμων εγγράφων τής Βυζαντινής καί πρώτης
17
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Μεταβυζαντινής περιόδου. Αΰτη εϊναι ή μόνη γνωστή εις ημάς συστηματική
προσπάθεια ταξινομήσεως καί αντιγραφής τοΰ αρχείου.
Τό έ'ργον τοΰτο οφείλεται, κατά πληροφορίας παρασχεθείσας ύπό τοΰ
καθηγουμένου Γαβριήλ, είς τόν τότε ακμάζοντα μοναχόν Δομέτιον Διονυσιάτην. Τότε περισυνελέγησαν τά επίσημα Ιγγραφα τής μονής καί, άφοΰτά
έφθαρμένα έξ αυτών έπεσκευάσθησαν (κυρίως δι' έπικολλήσεως φύλλου χάρ
του έπί τοΰ νώτου), έταξινομήθησαν κατά μετόχια εντός μεταλλίνων κυλιν
δρικών κυτίων. Έ ν συνεχεία τά Ιγγραφα άντεγράφησαν αυτούσια ή έν περιλήψει είς τετράδια, εν εκαστον τών οποίων άντεστοίχει προς εν κυτίον, συνε
τάχθη δέ καί εύρετήριον τών τετραδίων. Ή αυτή εργασία έγένετο καί διά τά
ξενόγλωσσα Ιγγραφα καί κυρίως διά τά Τουρκικά, αί μεταφράσεις ή περιλή
ψεις τών οποίων οφείλονται είς τους έν τή μονή έργασθέντας μεταφραστάς
Δημήτριον Σάββαν Σερραΐον καί Νικόλαον Ίορδανίδην (ό όποιος Ιχει μετα
φράσει εκ τής Ρωσικής καί ούκάζιον τής Αικατερίνης τής Μεγάλης) 1 .

Ή ύπο τών ερευνητών τοΰ Κέντρου Βυ
ζαντινών Ερευνών επιτελεσθεϊσα εργασία
Αί άποστολαί τοΰ Κ.Β.Ε. άπέβλεπον εις τήν ταξινόμησιν παντός τοΰ
αρχείου καί είς τήν μελέτην, φωτογράφησιν καί καταλογογράφησιν τοΰ αρ
χαιοτέρου τμήματος αύτοΰ.
Ούτως τά είς τήν διάθεσιν τών γραφόντων τεθέντα 'Ελληνικά Ιγγραφα
έχωρίσθησαν κατ' αρχήν έπί τή βάσει χρονολογικών κριτηρίων. Διά λόγους
πρακτικούς ετέθη ώς χρονολογικόν δριον τό έ'τος 1700. Πάντα τά αρχαιότερα
τοΰ Ιτους τούτου Ιγγραφα περιεγράφησαν, έφωτογραφήθησαν καί έταξινο
μήθησαν έπί τή βάσει διπλωματικών κριτηρίων. Τήν μελέτην τών εγγράφων
τούτων άνέλαβον οί είς τό άρχεΐον εργασθέντες συνεργάται: ό Ν. Οίκονομίδης
ανέλαβε τά Ιγγραφα άπό τοΰ 1056 μέχρι τοΰ 1504, ένώ ό Π. Νικολόπουλος
άπαντα τά μεταγενέστερα (1512 κέ. ), συνέταξαν δέ έκαστος έξ αυτών τό
άντίστοιχον τμήμα τών περιγραφών καί περιλήψεων τοΰ κατωτέρω αναλυτι
κού καταλόγου. Διά τά νεώτερα Ιγγραφα προεκρίθη ή διατήρησις τής κατά
μετόχια ταξινομήσεως, ληφθέντος ύπ' δψιν τοΰ δτι ή ταξινόμησις αΰτη εξυ
πηρετεί καλλίτερον τό χρηστικόν τμήμα τοΰ αρχείου. Ή ιδία αρχή έτηρήθη
καί προκειμένου περί τών ξενόγλωσσων έγγραφων, δοθέντος δτι τά πλείστα
έξ αυτών ανάγονται είς τήν μετά τό 1700 χρονικήν περίοδον. Ίδιαίτερον ένδια-

1. Είς τό άρχεΐον τής μονής σώζονται επίσης πολυάριθμοι μεταφράσεις των μεταγε
νεστέρων κυρίως Τουρκικών επισήμων έγγραφων καί τίτλων ιδιοκτησίας, γενόμεναι ύπό
τοΰ έν θεσσαλονίκη εγκατασταθέντος μετά το 1912 επισήμου Έλληνικοΰ μεταφραστικού
γραφείου.
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φέρον παρουσίαζον, ώς έκ τής αρχαιότητος των, τά Τουρκικά Ιγγραφα. Τή
ευγενώς προσφερθείση συνδρομή τοΰ Ουγγρικής καταγωγής Βρεταννοΰ άνατολιστοΰ G. S c h a b e r ! διεχωρίσθησαν καί έφωτογραφήθησαν τά πρό τοΰ Ιτους
1000 Έγείρας (1591/92 μ.Χ. ) έγγραφα, τών οποίων ή μελέτη ανετέθη είς
τήν δεσποινίδα Ελισάβετ Ζαχαριάδου τοΰ καθ' ημάς Κέντρου.
Τό μεγαλύτερον μέρος τοΰ αρχείου έτοποθετήθη εντός δύο μεταλλικών
αρχειοθηκών, τάς οποίας προσέφερε

τό Βασιλικόν

"Ιδρυμα Ερευνών.

Τά

υπόλοιπα, δευτερευούσης σημασίας Ιγγραφα, έτοποθετήθησαν εντός ξύλινων
συρταριών προς τοΰτο κατασκευασθέντων ύπό τής μονής.

Διάγραμμα τής ταξινομήσεως τοϋ αρχείου
'Αρχειοθήκη Α
Συρτάριον 1. Έγγραφα Τουρκικά (27 φάκελλοι, περιέχοντες 517 Ιγγραφα).
Συρτάριον 2. "Εγγραφα "Ελληνικά αρχαιότερα τοΰ 1700 (περιγράφονται αναλυτικώς
κατωτέρω). "Εγγραφα ξενόγλωσσα παλαιά.
Συρτάριον 3. "Εγγραφα 'Ελληνικά μετοχιών, 18ου - 20οΰ αί.
Συρτάριον 4. Έγγραφα "Ελληνικά μετοχίων, 18ου - 20οϋ αί.
'Αρχειοθήκη Β
Συρτάριον 1. "Εγγραφα πατριαρχικά, επισκοπικά, αγιορείτικα, 18ου - 20οϋ αί.
Συρτάριον 2. Έγγραφα σχετικά μέ πολιτικάς αρχάς καί μέ τήν διαχείρισιν τής περιουσίας
τής μονής, 18ου - 20οΰ αί.
Συρτάριον 3. Έπιστολαί αντιπροσώπων τής μονής είς Καρυάς, 19ου - 20οΰ at.
Συρτάριον 4. Έπιστολαί αντιπροσώπων, επιτρόπων, φάκελλοι αγιορείτικων υποθέσεων,
αλληλογραφία σχετική μέ κτήματα είς Ρωσίαν καί Ρουμανίαν (Χοταράνι).
Ξύλινα συρτάρια (1-9)
'Αλληλογραφία διαφόρων πατέρων 19ου - 20οϋ αι., αποδείξεις, κιβωτίδιον έν φ
συνεκεντρώθησαν τα άνευρεθέντα τετράδια τοΰ καταλόγου τοϋ π. Δομετίου, όίλλα νεώτερα
αντίγραφα τών γνωστών εγγράφων, μεταφράσεις Τουρκικών εγγράφων, 9 Ρωσικά καί
Βλάχικα Ιγγραφα εις δέμα.
Πρέπει νά σημειωθή δτι ώρισμένα έκ τών επισημότερων έγγραφων τής μονής έχουν
τοποθετηθή εντός ξύλινου κιβωτίου, το όποιον, κατά πληροφορίας παρασχεθείσας ύπό τοϋ
καθηγουμένου Γαβριήλ, φυλάσσεται είς τό σκευοφυλάκιον τής μονής. Τά Ιγγραφα ταϋτα
είναι:
1. Το κτιτορικον χρυσόβουλλον τής μονής (βλ. κατωτ. άρ. 12)
2. Σιγίλλιον τοΰ πατριάρχου Τιμοθέου τοΰ έτους 1616 (άρ. 40)
3. Σιγίλλιον τοΰ πατριάρχου Κυρίλλου τοΰ έτους 1630 (άρ. 41)
4. Σιγίλλιον τοΰ πατριάρχου Καλλινίκου τοϋ έτους 1805
5. Το Βλαχικον κηρόβουλλον τής Ροξάνδρας τοϋ έτους 1570
6. Δύο Βλάχικα κηρόβουλλα τών ετών 1640 καί 1696
7. "Εν είλητόν Τουρκικόν.
Έ κ τών ώς ίίνω έγγραφων, τά "Ελληνικά περιγράφονται είς τήν οίκείαν θέσιν τοΰ
καταλόγου.
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Τέλος τέσσαρα αντίγραφα Βυζαντινών εγγράφων ευρίσκονται είς τήν βιβλιοθήκην,
ύπο τους αριθμούς (κωδίκων) 789, 791, 797, 798 (πρβλ. Ε υ θ υ μ ί ο υ Δ ι ο ν υ σ ί α τ ο υ, Συμπληρωματικός κατάλογος ελληνικών χειρογράφων ιεράς μονής Διονυσίου 'Αγίου
"Ορους, Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 27 (1957), σελ. 266, 267). Καί
τά έγγραφα ταΰτα περιγράφονται είς τήν οίκείαν θέσιν τοΰ καταλόγου.
Είς τόν κατωτέρω άναλυτικόν κατάλογον τοΰ παλαιοτέρου τμήματος τοϋ "Ελληνικού
αρχείου τής ιεράς μονής Διονυσίου ('Αρχειοθήκη Α', συρτάριον 2) χρησιμοποιοΰνται αί
ακόλουθοι συντμήσεις:
Ά ρ χ ι μ. Γ α β ρ ι ή λ : Ά ρ χ ι μ α ν δ ρ ί τ ο υ
Γ α β ρ ι ή λ , Ή εν Άγίω "Ορει
'Ιερά Μονή τον Άγιου Διονυσίου, 'Αθήναι 1959.
D ö l g e r , Schatzkammern : F. D ö l g e r , Aus den Schatzkammern des Heiligen
Berges, Μόναχον 1948.
D ö l g e r - W i r t h , Regesien.· P. D ö l g e r , Regesten der Kaiserurkunden des Oströmischen Reiches, E', unter verantwortlicher Mitarbeit von P . W i r t h , Μό
ναχον - Βερολΐνον 1965.
Β. Α α ο ύ ρ δ α ς : Β . Λ α ο ύ ρ δ α , Κρητικά Παλαιογραφικά, 19. Κρητικά έγγραφα
είς τάς μονάς τοϋ Άγιου "Ορους, Α'. Μονή Διονυσίου, Κρητικά Χρονικά 9 (1955),
σελ. 479-489.
Αί διαστάσεις τών εγγράφων παρέχονται είς χιλιοστόμετρα.
Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

1

Χρυσόβουλλος λόγος 'Ιωάννου Τ' Καντακουζηνοί}
Νοέμβριος, ίνδ. 1, έτος 6856 (1347)

Φάκ. 1, άρ. 1. Περγαμηνή 754x269 (247), έκ δύο τεμαχίων 556 καί 212. Με
λάνη καστανόχρους, κιννάβαρι.— Διατήρησις καλή* το κάτω μέρος, βπου ή σφραγίς, Ιχει
αποκοπή.— Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Ορθογραφία. Πρωτότυπον. Έπί τοΰ νώτου, είς τό
κόλλημα, διά μονοκονδυλιάς : f Έγεγόνει κατά μήνα Νοέμβριον, τοΰ ,ςωνς' ετονς, Ινδικτιώνος α' f.
Ό αυτοκράτωρ χορηγεί είς τόν μέγαν παπίαν Δημήτριον Καβάσιλαν είς
κληρονομικού δικαιώματι κτήσιν καί νομήν, «ποσότητα» 250 ύπερπύρων έκ
τών χωρίων Κατακαλή, Πλαγηνά καί Θέρμα, τά όποια προηγουμένως εϊχον
δοθή διά προστάγματος είς τόν Καβάσιλαν. Ή παραχώρησις γίνεται διά τάς
πολλαπλάς υπηρεσίας, τάς οποίας ό μέγας παπίας καί οί υιοί του προσέφερον είς τόν αυτοκράτορα κυρίως κατά τόν έμφύλιον πόλεμον.—"Α ρ χ. : Τό

μέν τους αγαθούς άνδρας...
Έκδ. : Ά ρ χ ι μ. Γ α β ρ ι ή λ , σελ. 96-97.— Γ. © ε ο χ α ρ ί δ ο υ , Δημήτριος
Δούκας Καβάσιλας καί αλλά προσωπογραφικά εξ ανεκδότου χρυσοβούλλου τοϋ Καντα
κουζηνού, 'Ελληνικά 17 (1962), σελ. 1-23. Πρβλ. D ö l g e r - W i r t h , Regesten, άρ.
2933.

2

Χρυσόβουλλος λόγος "Ιωάννου Ε' Παλαιολόγου
Αύγουστος, ίνδ. 4, έ'τος 6874 (1366)

Φάκ. 1, άρ. 2. Χάρτης 404x297 (κολοβόν κάτω). Μελάνη μαύρη, κιννάβαρι.—
Διατήρησις μετρία (υγρασία, σχισίματα είς διπλώσεις).—Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Ορθο
γραφία. Πρωτότυπον (πρβλ. άντίγραφον, άρ. 3).— Είς τό άρχεΐον σφζεται λυτή χρυσή
σ φ ρ α γ ί ς τοϋ αύτοκράτορος 'Ιωάννου Ε' τοΰ Παλαιολόγου (διαμ. 34) φέρουσα είς
τήν προσθίαν δψιν τον αυτοκράτορα ορθόν καί είς τήν όπισθίαν τον Ίησοΰν Χριστον èvθρονον (πρβλ. D ö l g e r , Schatzkammern, άρ. 118,5). Κατά πασαν πιθανότητα ή σφρα
γίς αΰτη προέρχεται έκ τοΰ παρόντος χρυσοβούλλου.
Ό αυτοκράτωρ επικυρώνει τήν κτήσιν καί έπικαρπίαν τών έν Λήμνω
κτημάτων τών μονών Κουτλουμουσίου καί Νέας Πέτρας. Τά κτήματα ταΰτα
προέρχονται έκ δωρεών τοΰ Μιχαήλ Ίεράκη καί τοΰ μεγάλου στρατοπεδάρχου
'Αστρα. — "Α ρ χ. : ΈπεΙ οί μοναχοί τών κατά τό "Αγιον "Ορος τόν "Αθω
διακειμένων... τοΰ Κουτλουμούση...
Άνέκδοτον. Πρβλ. D ö l g e r - W i r t h , Regesten, άρ. 3109. V.
Rev. Et. Byz. 6 (1948), σελ. 132-133.

Laurent,
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3

Κεκυρωμένον άντίγραφον τοΰ νκ

άρ. 2 χρυσοβούλλου

Φάκ. 1, άρ. 3. Χάρτης 282x221. Μελάνη μαύρη.— Διατήρησις μετρία (υγρασία,
σχισίματα εις διπλώσεις).— Συντομογραφίαι πολλαί. Άνορθόγραφον.
(ΙΔ' -

'Υπογράφεται ύπό τοΰ μητροπολίτου Ούγγροβλαχίας 'Ιερεμίου
ΙΕ' αί.).

4

Χ ρ υ σ ό β ο υ λ λ ο ς λόγος ' Ι ω ά ν ν ο υ Ζ' Π α λ α ι ο λ ό γ ο υ
Αύγουστος, ίνδ. 1, έτος 6916

(1408)

Φάκ. 1, άρ. 4. Περγαμηνή 670x343. Μελάνη καστανόχρους, κιννάβαρι.—Διατήρησις καλή. — Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Ορθογραφία. Πρωτότυπον.
Ό

αυτοκράτωρ δωρεΐται

είς τήν μονήν Διονυσίου τό εις Κασσάνδραν

παλαιοχώρί,ον Μαρίσκιν, εις τ ό όποιον αναλαμβάνει νά δημιουργήση

δύο

«ζευγάρια». Μέχρι τ ή ς παραδόσεως τών ζευγαριών, ή μονή θά λαμβάνη κ α τ '
έτος άπό τοΰ εισοδήματος τ ώ ν αυτοκρατορικών ζευγαριών 16 πολιτικά μό
δια σίτου. — " Α ρ χ. : Έπει

οί εις τό μονύδριον

τοϋ κΰρ Διονυσίου.

"Εκδ. : Ά ρ χ ι μ. Γ α β ρ ι ή λ , σελ. 98 - 99. — D ö 1 g e r,
άρ. 13. Πρβλ. D ö l g e r - W i r t h , Regesten, άρ. 3211.

5

..

Schatzkammern,

Πρόσταγμα "Ιωάννου Ε' Παλαιολόγου
3 Ι ο υ ν ί ο υ , ίνδ. 5 ( 1 3 8 2 )

Φάκ. 2, άρ. 1. Χάρτης 210x280. Μελάνη καστανόχρους, κιννάβαρι (τό μηνολόγιον).
Διατήρησις μετριωτάτη (φθοραί είς διπλώσεις, υγρασία).—Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Ορ
θογραφία. Πρωτότυπον.
Ό αυτοκράτωρ απαλλάσσει παντός τέλους καί βάρους τ ά έν Λ ή μ ν ω κ τ ή 
ματα τ ή ς μονής Διονυσίου καί ορίζει, ό π ω ς ή μονή λαμβάνη κ α τ ' έ'τος άπό
τάς «δημοσιακάς δουλείας» τής νήσου Λήμνου 16 πολιτικούς μοδίους σίτου,
4 οσπρίων καί 3 καντάρια τυρού. —• "Α ρ χ. : Έπεϊ

πρό

καιροΰ

τινός

άνέ-

φερεν. . .
"Εκδ.: D ö l g e r ,
gesten, άρ. 3175.

6

Schatzkammern,

άρ. 21. Πρβλ. D ö l g e r - W i r t h ,

Re-

Πρόσταγμα Μανουήλ Β' Παλαιολόγου
20 Δεκεμβρίου, ίνδ. 8, έ'τος 6 9 2 3

(1414)

Φάκ. 2, άρ. 2. Χάρτης 215 Χ 290. Μελάνη καστανόχρους, κιννάβαρι (τό μηνολόγιον ). —
Διατήρησις μετρία (υγρασία, σητόβρωτον). — Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Ορθογραφία. Πρω
τότυπον.
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Ό αυτοκράτωρ παραχωρεί φορολογικήν άπαλλαγήν είς τους πάροικους,
τους οποίους ή μονή Διονυσίου ήθελεν εγκαταστήσει είς τό παλαιοχώριον
Μαρίσκιν τής Κασσάνδρας. Συμφώνως προς άνειλημμένας υποχρεώσεις των,
οί μοναχοί οφείλουν νά κτίσουν πύργον προς προστασίαν τής περιοχής. —
"Α ρ χ. : "Επειδή ό μακαρίτης υιός τής βασιλείας μου. ..
"Εκδ. : Ά ρ χ ι μ. Γ α β ρ ι ή λ , σελ. 99 - 100. — D ö l g e r , Schatzkammern,
άρ. 24. Πρβλ. D ö l g e r - W i r t h , Regesten, άρ. 3344.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΕΣΠΟΤΩΝ

7

Όρισμος του δεσπότου 'Ανδρόνικου Παλαιολόγου
Μάρτιος, ίνδ. 10, έτος 6925 (1417)

Φάκ. 3, άρ. 1. Χάρτης 169 Χ 288. Μελάνη καστανόχρους· ή υπογραφή ερυθρά. — Διατήρησις μετρία (σητόβρωτον, φθοραί είς τάς διπλώσεις, υγρασία, παρουσιάζει κενά συμπληρωθέντα κατά μεταγενεστέραν έπισκευήν). — Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Ορθογραφία.
Πρωτότυπον.
Ό δεσπότης παραχωρεί είς τήν μονήν Διονυσίου πάσαν τήν έκ τοΰ παλαιοχωρίου Μαρίσκιν (Κασσάνδρας) έξαρτωμένην περιοχήν προηγουμένως
ή μονή κατείχε μόνον τήν «καθέδραν» τοΰ παλαιοχωρίου τούτου. — "Α ρ χ. :
"Επει ό μακαρίτης εξάδελφος τής βασιλείας μου. . .

8

Όρισμος τοϋ δεσπότου 'Ανδρόνικου Παλαιολόγου
'Οκτώβριος, ίνδ. 12, Ιτος 6926 (1418)

Φάκ. 3, άρ. 2. Περγαμηνή 214x312. Μελάνη καστανόχρους* ή υπογραφή ερυθρά. —
Διατήρησις μετρία (υγρασία, φθοραί είς τάς διπλώσεις, κενά κατά μήκος τής δεξιάς ώας
συμπληρωθέντα κατά μεταγενεστέραν έπισκευήν). — Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Ορθογραφία.
Πρωτότυπον.
Ό δεσπότης αναλαμβάνει νά κτίση ιδίοις έξόδοις πύργον είς τό χωρίον
Μαρίσκιν, Οπου ό 'ίδιος καί ή μονή Διονυσίου (είς ήν τό Μαρίσκιν ανήκει)
θά εγκαταστήσουν ανθρώπους. Τά έ'ξοδα τής εγκαταστάσεως αναλαμβάνει
ό δεσπότης, ό όποιος καί θά εΐσπράττη άπαν τό εισόδημα καί τό ήμισυ τών
φόρων. Μετά τόν θάνατον του, ή δεκάτη, τό εισόδημα καί οί παντός είδους
φόροι τών προσκαθημένων θά περιέλθουν είς τήν μονήν. Έ ξ άλλου ή μονή
αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν νά τελή κατά Σάββατον λειτουργίαν υπέρ τοΰ
δεσπότου. — " Α ρ χ . : ΈπεΙ ή κατά τό θείον δρος τόν "Αθω.. .
"Εκδ.: Ά ρ χ ι μ. Γ α β ρ ι ή λ ,
άρ. 30 (ύπο χρονολογίαν 1417).

σελ. 100 - 101. — D ö 1 g e r, Schatzkammern,
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9

Όρισμός τοϋ δεσπότου 'Ανδρόνικου Παλαιολόγου
Σεπτέμβριος, ίνδ. 14 ( 1 4 2 0 )

Φάκ. 3, άρ. 3. Περγαμηνή 340x228. Μελάνη κιρροϋ χρώματος· ή υπογραφή καστα
νόχρους. — Διατήρησις κακή (μυόβρωτον καθ* άπασαν τήν δεξιάν πλευράν καί τίνα σημεία
τής αριστεράς). — Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Ορθογραφία. Πρωτότυπον.
Ό ηγούμενος τ ή ς μονής Διονυσίου παρουσιασθείς εις τόν δεσπότην έ ζ ή τ η σ ε : 1. Τόν περιορισμόν καί τήν παράδοσιν γ η ς δέκα ζευγαριών περί τό με
τόχιον Μαρίσκιν. 2. Τήν παρά τ ή ς μονής εϊσπραξιν τ ή ς δεκάτης τών καλ
λιεργούμενων γ α ι ώ ν . 3. Τήν είς τήν μονήν παραχώρησιν τοΰ ά λ ι [ ο τ ο π ί ο υ ] ,
τό όποιον ευρίσκεται πλησίον τοΰ Μαρισκίου. Ό δεσπότης εγκρίνει τ ά ς α ν ω 
τ έ ρ ω αιτήσεις, προσθέτει δέ δτι, άν ή μονή εγκαταστήση είς Μαρίσκιν και
άλλους γεωργούς, νέαι γ α ϊ α ι θά παραχωρηθούν εις αυτούς. — "Α ρ χ. :
κατά τόν "Αθω θεία και ιερά βασιλική μονή. . .

10

Ή

Όρισμος τοϋ δεσπότου Δημητρίου Παλαιολόγου
Αύγουστος, ίνδ. 8, ί τ ο ς 6 9 3 8 (1430)

Φάκ. 3, άρ. 4. Χάρτης 230x303. Μελάνη καστανόχρους· ή υπογραφή ερυθρά.—
Διατήρησις μετριωτάτη (φθοραί έξ υγρασίας* είς το κάτω μέρος τοϋ έγγραφου ελλείπει
τεμάχιον τοϋ πρωτοτύπου, κακώς συμπληρωθέν ύπο τοϋ π. Δομετίου). — Συντομογραφίαι
πολλαί. "Ορθογραφία. Πρωτότυπον.
Ό

δεσπότης ορίζει, τ ή αιτήσει τοΰ ηγουμένου

Δανιήλ, δ π ω ς ή

μονή

Διονυσίου λαμβάνη κ α τ ' έ'τος άπό τοΰ «οίκομοδίου» τ ή ς Λήμνου 8 μοδίους σί
του. Ή

μονή αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν νά τελή δύο λειτουργίας εβδομα

διαίως: έκάστην Τρίτην διά τήν ψυχήν Μανουήλ Β ' Παλαιολόγου καί έκάστην Κυριακήν διά τήν ψυχήν τοΰ δεσπότου. — "Α ρ χ. : Ή

κατά

τό

άγων

δρος τόν "Αθω διακείμενη...
Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Ή υπογραφή έχει κατά λάθος συμπληρωθή ύπό τοϋ π. Δομετίου
είς «'Ιωάννης ό Παλαιολόγος ό δεσπότης». Έ π ί τοΰ άρχικοϋ χάρτου διακρίνονται σαφώς
τά γράμματα Δη- τοΰ ονόματος Δημήτριος. "Αλλωστε, ό Δημήτριος Παλαιολόγος ήτο
πράγματι δεσπότης έν Λήμνω κατά το 1430, ένω ουδείς "Ιωάννης δεσπότης Παλαιολόγος
ύπήρχεν έν τφ Βυζαντινω κράτει κατά τήν έποχήν ταύτην.

11

Όρισμος
"Ανευ χρονολογίας ( 1 4 3 0 - 1 4 6 4 )

Φάκ. 3, άρ. 5. Χάρτης 102x290. Μελάνη καστανόχρους.—Διατήρησις κακίστη
(τό κάτω μέρος τοϋ έγγραφου, οπού καί ή υπογραφή, Ιχει άποσχισθή. 'Υγρασία, σχισίμα
τ α ) . — Συντομογραφίαι ολίγαι. Πολυάριθμα ορθογραφικά σφάλματα. Πρωτότυπον (*, ).
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Ό εκδότης τοΰ όρισμοΰ (βασιλεύς ή δεσπότης) παραχωρεί είς τήν μο
νήν Διονυσίου τους φόρους τριών χωρικών τής Λήμνου καί τών κληρονόμων
τ ω ν επίσης απαλλάσσει τήν μονήν τοΰ φόρου ενός ύπερπύρου, τόν όποιον
ώφειλε νά καταβάλλη διά μίαν οίκίαν είς τό κάστρον Κοτζίνου. — "Α ρ χ. :
'Επειδή

δ καθηγούμενος

τής σευασμίας. . . κύρις Λουκάς. . .

Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Το εγγραφον τοϋτο χρονολογείται έξ εσωτερικών στοιχείων με
ταξύ τών ετών 1430 καί 1464' έκδοτης του δυνατόν νά είναι ό αυτοκράτωρ 'Ιωάννης Η '
Παλαιολόγος ή ό αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος ή ό δεσπότης Δημήτριος
Παλαιολόγος (πιθανώτατα ό τελευταίος).

ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ

12

Χρυσόβουλλος λόγος
τοϋ αύτοκράτορος "Αλεξίου Γ' Μεγάλου Κομνηνοΰ
Σεπτέμβριος, Ίνδ. 13, έ'τος 6983

(1374)

Κιβωτίδιον, άρ. α'. Χάρτης (έπί μεταξωτού υφάσματος) 3010x403 (αποτελείται
έξ Ιξ τεμαχίων : 581, 583, 578, 470, 578, 327). Μελάνη καστανόχρους· οί στ. 1, 3, ό μήν,
ή ίνδικτιών καί ή αυτοκρατορική υπογραφή ερυθρά* ό στ. 2 καί εντός τοΰ κειμένου αϊ λέ
ξεις βασιλεία μου, Χριστός, Θεός, λόγος, χρυσά. — Διατήρησις καλή (υγρασία, μικρά
σχισίματα). — Γραφή δυσανάγνωστος' εξεζητημένη άπομίμησις προτύπων τοΰ Ι Α ' α ι ώ 
νος. Πολυάριθμοι συντομογραφίαι. 'Ορθογραφία. Πρωτότυπον (πρβλ. αντίγραφα άρ.
13 - 16). — Μεταξύ τών στίχων 2 καί 3 παρεμβάλλεται ωραιότατη μ ι κ ρ ο γ ρ α φ ί α ,
παριστώσα τον αυτοκράτορα μετά τής συζύγου του Θεοδώρας. Οί δύο βασιλείς κρατοΰν
είς τάς χείρας των το ίδρυτικον χρυσόβουλλον τής μονής, ένφ άνωθεν ευλογεί αυτούς ό
άγιος 'Ιωάννης ό Πρόδρομος. — Ή χρυσή σ φ ρ α γ ί ς ευρίσκεται είς δύο φύλλα, έρραμμένα
εκατέρωθεν τής μικρογραφίας δι" έρυθροΰ νήματος. Είς τήν προσθίαν δψιν (διαμ. 47), ό
αυτοκράτωρ ορθός. Είς τήν οπισθίαν (διαμ. 45 ) ό Ίησοΰς Χριστός ορθός προ τοΰ θρόνου.
Ό αυτοκράτωρ παραχωρεί είς τόν ίερομόναχον Διονύσιον τό ποσόν τών
100 σωμίων, διά τήν άποπεράτωσιν τής μονής του (ό Διονύσιος εϊχεν ήδη
ανεγείρει τό φρούριον), ή οποία ευρίσκεται κάτωθεν τοΰ Μικρού "Αθωνος
πλησίον τών Βουλευτηρίων

παρά τόν λεγόμενον Άεροπόταμον.

Υπόσχεται

επίσης έτησίαν έπιχορήγησιν τής μονής διά τοΰ ποσοΰ τών 1000 άσπρων κομνηνάτων, τά όποια θά άρχίση νά καταβάλλη τό βεστιάριον τής Τραπεζοΰντος μετά τριετίαν. Ή μονή αναλαμβάνει 1) νά μνημονεύη είς πάσας τάς ακο
λουθίας τόν κτίτορα αυτοκράτορα καί πάντας τους συγγενείς του καί 2) νά
δέχεται φιλοφρόνως τους Τραπεζουντίους, οί όποιοι έρχονται είς αυτήν ώς
προσκυνηταί ή ώς υποψήφιοι μοναχοί. — "Α ρ χ. : Ό

δεχόμενος

ύμας

έμέ

δέχεται...
"Εκδ. : V. G. Β a r s k i j , Stranstvoçanija po svjatym mestam vostoka s 1723
do 1747 g., east III (1744 g. ), Πετρούπολις 1887, σελ. 377 κέ. — Σ ι μ ω ν ί δ ο υ, Όρ~
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Θοδόξων 'Ελλήνων θεολογικοί γραφαί τέσσαρες, Λονδϊνον 1859, σελ. 120 κ έ ξ . — J . P h .
F a l l m e r a y e r , Original Fragmente, Chroniken, Inschriften und anderes Mate
rial zur Geschichte des Kaiserthums Trapezunt, Abhandlungen der hist. Classe
d. bayer. Akad. d. Wissenschaften III, Abt. 3, Μόναχον 1843, σελ. 79 - 95. — J . D r äs e k e , Vom Dionysioskloster auf dem Athos, Byzantinische Zeitschrift 2 (1893),
σελ. 7 9 - 9 5 . (πρβλ. J . M ü l l e r , αυτόθι, σελ. 440 καί Σ π. Λ ά μ π ρ ο ν, αυτόθι, σελ.
613 κέ.) — Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ Χ ρ ύ σ α ν θ ο υ , 'Ιστορία τής 'Εκκλησίας τής Τραπε
ζούντας, Άρχεΐον Πόντου 4 - 5 (1933), σελ. 507 - 510 (μερική Ικδοσις). — Ε ό θ ύ μ ι ο ς
Δ ι ο ν υ σ ι ά τ η ς , Ποντιακή 'Εστία 1 (1950 ), σελ. 195 - 198. — Ά ρ χ ι μ. Γ α β ρ ι ή λ ,
σελ. 91 - 94.

13

Κεκυρωμένον άντίγραφον τοϋ προηγουμένου (ΙΔ' αί.)

Φάκ. 4, άρ. 1. Χάρτης 412x290. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις κακή (έσχισμένον καθ' δλον τό ΰψος καίπολλαχοΰ κατά πλάτος, υγρασία). — Συντομογραφίαι ολίγαι.
'Ελάχιστα σφάλματα αντιγραφής.
'Υπογράφεται ύπό τοΰ [Θεοδώρου;] Καντακουζηνού καί τοΰ 'Ιβηρίας
Θεογνώστου.

14

Άντίγραφον τοϋ ύπ" άρ. 12 χρυσοβούλλου (ΙΗ' αί.)

Βιβλιοθήκη, κώδ. 797. Χάρτης 1038x360. Μελάνη καστανόχρους· ή υπογραφή καί
τίνα αρχικά ερυθρά. — Διατήρησίς καλή. — Συντομογραφίαι ολίγαι. Πολλαί παραναγνώσεις τοϋ πρωτοτύπου κειμένου. — Είς τήν κορυφήν τοϋ έγγραφου άντίγραφον τής μ ι κ ρ ο 
γ ρ α φ ί α ς , ή οποία κοσμεί το πρωτότυπον.

15

Άντίγραφον τοϋ ύπ" άρ. 12 χρυσοβούλλου (ΙΕ' αί.)

Βιβλιοθήκη, κώδ. 798. Χάρτης 1265x252 (231 κάτω). Μελάνη καστανόχρους καί
ερυθρά. — Διατήρησις κακή (το κάτω μέρος Ιχει συμπληρωθή ύπό τοϋ π. Δομετίου ). —
Γραφή περίπλοκος. Συντομογραφίαι πολλαί. Πολλαί παραναγνώσεις τοϋ πρωτοτύπου κει
μένου.

16

Κεκυρωμένον άντίγραφον τοΰ ύπ' άρ. 12 ( ΙΖ' αί. )

Φάκ. 4, άρ. 2. Χάρτης 677 Χ 484. Μελάνη μαύρη καί èpxjQpa. — Δίατήρησις καλή
(υγρασία, σχισίματα). — Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Αρκετά σφάλματα αναγνώσεως. Είς
τό άνω μέρος δύο αποτυπώματα τής σφραγΐδος της μονής Διονυσίου.

17

Πρόσταγμα
τοϋ αύίοκράτορος Αλεξίου Δ' Μεγάλου Κομνηνού
Σεπτέμβριος, ίνδ. 10, Ιτος 6 9 2 5

(1416)

Φάκ. 4, άρ. 3. Χάρτης 410x285. Μελάνη καστανόχρους· ή υπογραφή διά κιννα
βάρεως.— Διατήρησις μετρία (σχισίματα, υγρασία). — Συντομογραφίαι δλίγαι. 'Ορθο
γραφία. Πρωτότυπον (πρβλ. άντίγραφον άρ. 18).
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Ό αυτοκράτωρ έπικυροΐ τήν έτησίαν δόσιν 1000 άσπρων κομνηνάτο^ν προς
τήν μονήν Διονυσίου. Προσδιορίζει ότι τό ποσόν αυτό θά καταβάλλεται ε'ις
τόν άπεσταλμένον ή είς τόν έν Τραπεζοΰντι άντιπρόσωπον (έπίτροπον)

τής

μονής ύπό τοΰ ηγουμένου τής εν Συρμένοις μονής τοΰ Χριστού, τής επιλεγό
μενης τοΰ Χάλδου. — "Α ρ χ. : Ό άοίδιμος

και

τρίαμακαριστός

εκείνος...

Έ κ δ . : D ö l g e r , Schatzkammern, άρ. 27. — Ν. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ, Πρόσταγμα
Άλεξίου Δ' τοϋ μεγάλου Κομνηνοΰ περί τής εν "Αθω μονής τοΰ Διονυσίου, Νέον 'Αθήναιον
1 (1955), σελ. 1 5 - 2 5 . — Ά ρ χ ι μ. Γ α β ρ ι ή λ, σελ. 94 - 95.

18

Άντίγραφον τοϋ προηγουμένου ( Ι Ε ' αί.)

Φάκ. 4, άρ. 4. Χάρτης 8 2 x 2 8 5 . Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις κακίστη,
Σώζεται μόνον τό πρώτον μέρος τοϋ έγγραφου (7 στίχοι έπί συνόλου 24 περίπου) είς
κακήν κατάστασιν (σχισίματα, υγρασία).—Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Ορθογραφία.

19

Πρόσταγμα
τοϋ αύτοκράτορος "Ιωάννου Δ' Μεγάλου Κομνηνοΰ
"Ανευ χρονολογικής ενδείξεως

(1429-1460)

Φάκ. 4, άρ. 5. Χάρτης 400x277. Μελάνη μαύρη καί κιννάβαρι (ή υπογραφή).—
Διατήρησις μετρία (υγρασία, σχισίματα). Ό έπικολλήσας τό Ιγγραφον έπί χάρτου έ'χει
κατά λάθος χωρίσει είς δύο τήν αύτοκρατορικήν ύπογραφήν. — Συντομογραφίαι ολίγαι.
'Ορθογραφία. Πρωτότυπον.
Ό αυτοκράτωρ έπικυροΐ τήν ύπό τών προγόνων του καθορισθεΐσαν έτη
σίαν δόσιν 1000 άσπρων προς τήν μονήν Διονυσίου. —• "Λ ρ χ. : Χρή προς
παν αγαθόν έργον. . .

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

20

Παραδοτικον γράμμα
'Ιούλιος, ίνδ. 2 (1409)

Φάκ. 5, άρ. 1. Χάρτης 203 Χ 290. Μελάνη καστανόχρους καί φαιά (είς το αύτόγραφον
μέρος τών υπογραφών). — Διατήρησις καλή (υγρασία, ασήμαντα σχισίματα). — Συντο
μογραφίαι ολίγαι. 'Ολίγα ορθογραφικά σφάλματα. —Πρωτότυπον.
ΟΊ «δαΰλοι» τοΰ αύτοκράτορος (Μανουήλ Β') Παΰλος Γαζής καί Γεώρ
γιος Πρίγκιψ παραδίδουν είς τόν Μανουήλ Καβάσιλαν, υίόν τοΰ Δημητρίου,
τά γονικά κτήματα του, δηλ. τό παλαιοχώριον Κατακαλή μετά τοΰ άλιοτοπίου του καί τοΰ ήμίσεος
δικαιωμάτων,

τοΰ Άλουποχωρίου. — "Α ρ χ. : ΈπεΙ

ών ένεφάνισεν. . .

άπό

τών
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Παραδοτικον εγγραφον
Νοέμβριος, ίνδ. 15, έ'τος 6930 (1421)

Φάκ. 5, άρ. 2. Περγαμηνή 458x283. Μελάνη καστανόχρους (ένιαχοϋ Ιχει ένισχυθή
μεταγενεστέρως διά μαύρης μελάνης).—Διατήρησις καλή (υγρασία). — Συντομογραφίαι
πολλαί. 'Ορθογραφία. Πρωτότυπον (πρβλ. άντίγραφον άρ. 22).
Καθ' όρισμόν τοΰ δεσπότου 'Ανδρόνικου Παλαιολόγου, οί «δοΰλοι» τοΰ
αύτοκράτορος Στέφανος Δούκας Ραδηνός, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος Οίναιώτης, Δημήτριος 'Ιδρωμένος καί 'Ιωάννης Ραδηνός παραδίδουν είς τήν
μονήν Διονυσίου γήν 2135 βασιλικών μοδίων περί τό χωρίον Μαρίσκιν, ώς
καί μέρος άλιοτοπίου. — "Α ρ χ. : Έπει ή κατά τό άγιον δρος τοϋ "Αθω
σεβάσμια μονή τον τιμίου ένδοξου προφήτου Προδρόμου. . .
"Εκδ.: Ά ρ χ ι μ. Γ α β ρ ι ή λ, σελ. 101-103.

22

Άντίγραφον τοϋ προηγουμένου

Φάκ. 5. άρ. 3. Χάρτης 520x366. Μελάνη μαύρη.—Διατήρησις καλή.—Συντομο
γραφίαι δλέγαι. 'Ορθογραφία.

23

Όροθέσια
"Ανευ χρονολογίας (ολίγον π ρ ο τοϋ 1425)

Βιβλιοθήκη, κώδ. 791. Περγαμηνή 805x92 (85 κάτω). Μελάνη καστανόχρους.—
Διατήρησις καλή. — Συντομογραφίαι πολλαί. Πολλά ορθογραφικά σφάλματα. Άντίγρα
φον (IE' ca., πρβλ. καί αντίγραφα άρ. 24, 25).
Όροθέσια τών χωραφιών τής Βουνεάδας, ώς ακριβώς αναγράφονται
είς τήν μεγάλην θέσιν (κεντρικόν κτηματολόγιον) της Λήμνου: 6 πάροικοι,
οί όποιοι έχουν 12 οικίας (έξ ών αί ήμίσειαι εις τό κάστρον), 1438 μοδίους
καλλιεργησίμου γης, 23 μοδίους κήπων καί 50,5 μοδίους αμπελώνων. —
"Α ρ χ. : 'Αρχόμεθα γράφειν τά όροθέσια. . .

24

Άντίγραφον τοϋ προηγουμένου (ΙΕ'/ΙΤ* αί.)

Φάκ. 5, άρ. 6. Χάρτης 313x216. Μελάνη μαύρη.—Διατήρησίς καλή. — Συντομο
γραφίαι πολλαί. 'Αρκετά ορθογραφικά σφάλματα.

25

Άντίγραφον τοϋ ύπ 9 άρ. 23 (ΙΕ'/Ι^' αί.)

Φάκ. 5, άρ. 7. Χάρτης 318x218. Μελάνη μαύρη . — Διατήρησις καλή.—Συντο
μογραφίαι πολλαί. 'Αρκετά ορθογραφικά σφάλματα.
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Άπογραφικον γράμμα
'Ιούλιος, ίνδ. 3

(1425)

Φάκ. 5, άρ. 4. Χάρτης 292x221. Μελάνη καστανόχρους. Διατήρησις καλή (μικρά
σχισίματα),—Συντομογραφίαι πολλαί. 'Ορθογραφία. "Αντίγραφον κεκυρωμένον ύπο τοϋ
μητροπολίτου Λήμνου 'Ιωσήφ (IE' at.).
Ό παπάς Ίωάσαφ, είς έκτέλεσιν προστάγματος 'Ιωάννου Η' τοΰ Πα
λαιολόγου, παραδίδει είς τήν μονήν Διονυσίου τήν ύπόστασιν τοΰ Δρομορίτου, είς τήν περιοχήν Βουνεάδας Λήμνου: χωράφια συνολικής εκτάσεως 1450
μοδίων (έξ ών 450 πετρώδεις) καί μίαν μάνδραν είς Φακόν. Ό ετήσιος φό
ρος τών ώς άνω κτημάτων (24 ύπέρπυρα νομίσματα) θά εισπράττεται παρά
τής μονής. — "Α ρ χ. : ΈπεΙ ή σεβάσμια και ιερά βασιλική μονή τοϋ κϋρ
Διονυσίου. . .

27

Πρακτικόν

[Μάϊος], ίνδ. 8, Ιτος 6938 (1430)
Φάκ. 5, άρ. 5. Χάρτης 438x322. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις καλή.—
Συντομογραφίαι πολυάριθμοι. 'Ορθογραφικά σφάλματα. Άντίγραφον (ΙΕ' ai.) (copie
figurée, πρβλ. άντίγραφον άρ. 28).
Ό «δοΰλος» τοΰ δεσπότου [Δημητρίου Παλαιολόγου] 'Ανδρόνικος
Σφραντζής Σεβαστόπουλος προβαίνει είς τήν άπογραφήν τών έν Λήμνω κτη
μάτων τής μονής Διονυσίου, τά όποια είναι ελεύθερα παντός φορολογικού
βάρους. Ή περιουσία καί τά άπό τής μονής εξαρτώμενα κτήματα δύνανται
νά συνοψισθούν κατά προσέγγισιν, ώς έξης: 3 ναοί μετά τών εξαρτημάτων
των, πολλά οικήματα, 95 μόδιοι άμπελίων, 38 μόδιοι κηπευτικών, 4200 μό
διοι χωραφιών, 2 μάνδραι καί δύο μύλοι. — "Α ρ χ. : Τήν άπογραφικήν
έξίσωσιν και
άποκατάστασιν...
Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Ή ένδειξις τοϋ μηνός υπάρχει μόνον είς τό ύπ' άρ. 28 έ'γγραφον.

28

Άντίγραφον τοΰ προηγουμένου (IT' αί.)

Βιβλιοθήκη, κώδ. 789. Περγαμηνή 630x485. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις
καλή. — Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Ολίγα ορθογραφικά σφάλματα.

29

Καθορισμός ορίων
"Ανευ χρονολογικής ενδείξεως (περί το 1474)

Φάκ. 11, άρ. 6. Χάρτης 152x220. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις καλή.—
Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Αρκετά ορθογραφικά σφάλματα. Πρωτότυπον (*,).
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Τή

αιτήσει τ ώ ν

μονών Διονυσίου

έκ Πορταρέας καθορίζουν

καί Κασταμονίτου, τρεις

τ ά μεταξύ τών κ τ η μ ά τ ω ν

τών δύο μονών δρια

(εις Κατακαλήν). Μεταξύ τ ώ ν παρόντων σημειοΰμεν
Άμπέρτον,
(kadi)

τόν τζελνΐκον

του Κωνσταντΐνον

τόν άρχοντα Μανουήλ

καί τόν «άνθρωπον» του κατή

Ά ϊ λ έ ζ η ν . — " Α ρ χ. : 'Εσυνεφόνησαν τά δύο μοναστήρια.

30

γέροντες

..

Περιορισμός
"Ανευ χρονολογικής ενδείξεως ( π ε ρ ί τ ο 1 5 0 3 / 4 )

Φάκ. 5, άρ. 8. Χάρτης 312x223. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις κακή
(δπαί, σχισίματα, υγρασία). — Συντομογραφίαι ολίγαι. Πολλά ορθογραφικά σφάλματα.
'Αντίγραφον (ΙΤ' αι., πρβλ. αντίγραφα άρ. 31, 32).
Περιορισμός τοΰ {έκ 2 0 3 5 βασιλικών μοδίων} κτήματος τής μονής Διο
νυσίου είς τό χωρίον Κατακαλή, υπογραφείς

ύπό τοΰ επισκόπου Βαρδαρίου

καί Πολεανίνης Μακαρίου. — " Α ρ χ . : Γη Ίδιοπεριόριστος

31

τοϋ αύτοϋ χωρίου.

..

Άντίγραφον τοΰ προηγουμένου (IT' αί. )

Φάκ. 5, άρ. 9. Χάρτης 246x218. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις μετρία
(σχισίματα, υγρασία).—Συντομογραφίαι ολίγαι. Πολλά ορθογραφικά σφάλματα/Ελλιπές.

32

Άντίγραφον (ΙΖ' αί.) τοΰ ύπ* άρ. 30

Φάκ. 5, άρ. 10. Χάρτης 387x305. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις μετρία
(όπαί). —Συντομογραφίαι ολίγαι. Πολλά ορθογραφικά σφάλματα.

33

Περιορισμοί
1 'Απριλίου, ίνδ. 5

(1622)

Φάκ. 5, άρ. 11. Χάρτης (δίφυλλον) 287x220. Μελάνη μαύρη· τοϋ έν τω δευτέρω
φύλλω κειμένου καστανόχρους βαθεϊα. — Διατήρησις καλή (φθοραί τίνες έξ υγρασίας
κατά τάς διπλώσεις). — Συντομογραφίαι έλάχισται. 'Ανορθογραφία! πολλαί. Πρωτότυπον
(πρβλ. άντίγραφον άρ. 34).
α ) Έ ν θ ύ μ η σ ι ς περί
όποιον ή μονή Διονυσίου

τοΰ τόπου Κολετζοΰ καί Σ τ ρ α β ή Λαγκάδα, τόν
ήγόρασε

παρά τών κατοίκων Γομάτου. 'Ορίζεται

ό τόπος καί αναγράφονται τ ά ονόματα τών βεβαιούντων
εν δνομα Τούρκου). Ή

ένθύμησις

τήν άγοράν (έν οΐς

έ'γινε διότι τ ά σχετικά επίσημα έγγραφα

άπωλέσθησαν είς Ά μ μ ο υ λ ι α ν ή ν , κ α τ ά τίνα έπιδρομήν

κουρσάρων, οί όποιοι
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καί έλήστευσαν τους καλόγερους, β ) Σύνορα. Είς τό δεύτερον φύλλον

σημειώ

νονται τ ά όροθέσια τοΰ τόπου (άριθμοΰνται 3 1 « σ ύ ν ο ρ α » ) . — " Α ρ χ . :
είς ένθύμησιν

διά τόν τόπον

34

δπου

άγοράσαμεν.

"Εστω

..

Άντίγραφον τοΰ ύπ' άρ. 33 ( β )

Φάκ. 5, άρ. 14. Χάρτης 3 0 6 x 2 1 1 . Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις μετρία
(σχισμαΐ κατά τάς διπλώσεις έξ υγρασίας). — Συντομογραφίαι άρκεταί. 'Ανορθογραφία!
πολλαί.

35

Σύνορα
"Ανευ χρονολογικής

ενδείξεως

Φάκ. 5, άρ. 12. Χάρτης 380x298. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις μετρία
(σχισμαί τίνες* φθοραί έξ υγρασίας καί έκ τής έπίκολλήσεως έπί τοΰ χάρτου).—Συντο
μογραφίαι δλίγαι. 'Ορθογραφία. Άντίγραφον (πρβλ. άντίγραφον άρ. 36).
'Ορίζεται ό τόπος είς τόν Λογγόν διά τ ά βουβάλια, ανήκων είς τήν μο
νήν Διονυσίου. — "Α ρ χ. : 'Αρχή
Λογγόν.

σύν Θεώ

τό σύνορον

δπερ

έχομεν

εις

τόν

..

36

Άντίγραφον τοΰ προηγουμένου

Φάκ. 5, άρ. 13. Χάρτης 4 2 0 x 3 1 1 . Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις καλή
(φθοραί τίνες έξ υγρασίας). — Συντομογραφίαι έλάχισται. 'Ορθογραφία.

ΕΓΓΡΑΦΑ

37

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ

Σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ πατριάρχου Αντωνίου τοΰ Δ'
'Ιούλιος, ίνδ. 12, έ'τος 6897 ( 1 3 8 9 )

Φάκ. 6, άρ. 1. Περγαμηνή 473x322. Μελάνη φαιοπρασίνη.—Δίατήρησις μετρία
(υγρασία* είς το κάτω μέρος Ιχει αποκοπή τεμάχιον περγαμηνής καί μέρος τής πατριαρχι
κής υπογραφής- ή υπογραφή συνεπληρώθη ύπο τοϋ π. Αομετίο^ είς φύλλον χάρτου, το
όποιον έπεκολλήΟη έπί τοϋ νώτου). — Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Ορθογραφία. Πρωτότυπον.
Ό

πατριάρχης 'Αντώνιος

Δ ' π α ρ α χ ω ρ ε ί είς τήν μονήν

Διονυσίου

τίτλον καί τ ά προνόμια π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ή ς μονής. — " Α ρ χ. : Φθάνει μέν ό
τατος

ιερομόναχος.

τόν
τιμιό

..

"Εκδ. : Β. Λ α ο ό ρ δ α, Μητροφάνους, Βίος τοϋ οσίου Διονυσίου τοϋ Άθωνίτου,
Άρχεΐον Πόντου 21 (1956), σελ. 77 - 79 (έν επιμετρώ)* εις τήν σελ. 70 παρέχεται πανομοιότυπον τοϋ έγγραφου.
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"Εγγραφον τοΰ πατριάρχου Μαξίμου τοΰ Γ'
Μάρτιος, ίνδ. 10

(1477)

Φάκ. 6, άρ. 2. Χάρτης 425x309. Μελάνη καστανόχρους. — Διατηρησις μετρία
(υγρασία, σχισίματα). — Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Ορθογραφία. Πρωτότυπον.
Ό πατριάρχης λύει τόν άφορισμόν, τόν όποιον ερριψεν έπί τοΰ άρχοντος
Μανουήλ Άμπέρτου ό τέως πατριάρχης Διονύσιος (ό Α ' ) . Ή ενέργεια τοΰ
τέως πατριάρχου ώφείλετο εις τήν εσφαλμένη ν έντύπωσιν ότι τό Μαρίσκιν
άνηκε εις τήν μονήν Παναγίας τής Κοσινίτζης. — "Α ρ χ. : 'Επειδή από λόγων

τινών χαιρέκακων ανθρώπων.. .

39

Πατριαρχικόν έπιτίμιον 'Ιερεμίου τοΰ Β'
'Οκτώβριος, ίνδ. 15

(1587)

Φάκ. 6, άρ. 8. Χάρτης 447x328. Μελάνη μαύρη. — Διατήρησις κακή (σχισμαί βαθεΐαι κατά τάς διπλώσεις). — Συντομογραφίαι έλάχισται. 'Ορθογραφία. Πρωτότυπον.
Ό πατριάρχης απευθύνεται προς τόν έπίσκοπον 'Ιερισσού καί τήν σύναξιν τοΰ πρωτάτου, διά νά εξετάσουν τήν διαφοράν άφ' ενός μέν τών κατοί
κων Γομάτου, οί όποιοι ισχυρίζονται ότι δέν προεπώλησαν άλλ' ενεχυρίασαν
τόπον εις τήν μονήν Διονυσίου, άφ' ετέρου δέ τής μονής Διονυσίου, ισχυρι
ζόμενης δτι ό τόπος είχε προπωληθή. Τό έπιτίμιον βαρύνει τους κατοίκους
Γομάτου, έφ' όσον άποδειχθή ότι ή μονή Διονυσίου ευρίσκεται έν δικαίω, καί
οί Γοματιανοί εξακολουθήσουν νά εμμένουν είς τόν ίσχυρισμόν των. —· 4
ύπογραφαί συνοδικών . — "Α ρ χ. : Θεοφιλέστατε επίσκοπε'Ιερισσού
καί'Αγίου
"Ορους έν άγίω πνεύματι αγαπητέ αδελφέ. . .

40

Σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ πατριάρχου Τ ι μ ο # έ ο υ τοΰ Β '
6 Δεκεμβρίου, ίνδ. 15 (1616)

Κιβωτίδιον, άρ. β'. Περγαμηνή 735x614. Μελάνη καστανόχρους (έν τή πατριαρ
χική υπογραφή φαιοπρασίνη, έν τή αραβική υπογραφή τοϋ πατριάρχου 'Αντιοχείας μαύρη ). —
Διατήρησίς καλή (φθοραί τίνες κατά τάς διπλώσεις έκ τής χρήσεως, κηλίδες έξ υγρασίας). —
Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Ορθογραφία. Πρωτότυπον. Κατά το μέσον τής κάτω φας μολύ
βδινη σ φ ρ α γ ί ς τοΰ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Τιμοθέου.
Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Τιμόθεος, έχων καί τήν γνώμην
τών πατριαρχών 'Αντιοχείας 'Αθανασίου καί Ιεροσολύμων Θεοφάνους ώς
καί τών περί αυτόν συνοδικών, απαντών ε'ις αΐτησιν τών μοναχών τής μονής
Διονυσίου περί ανανεώσεως τοΰ σιγιλλιώδους γράμματος τοΰ πατριάρχου
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Κωνσταντινουπόλεως 'Αντωνίου (ήμέτ. έγγρ. άρ. 37) «γράφει καί αποφαί
νεται» όπως τό ανωτέρω πατριαρχικόν σιγιλλιώδες γράμμα έ'χη κΰρος βέβαιον
καί άμετάτρεπτον. Κατά τό ανωτέρω σιγιλλιώδες γράμμα ή μονή Διονυ
σίου αναγνωρίζεται πατριαρχική, σταυροπηγιακή, ελευθέρα, αδούλωτος, κοι
νοβιακή. Ό ηγούμενος ταύτης εκλέγεται ύπό τών αδελφών τής μονής καί
μνημονεύει μόνον τοΰ ονόματος τοΰ πατριάρχου. Ούδεμίαν «άδειαν» έπί τής
μονής έχουν ό πρώτος τοΰ 'Αγίου "Ορους καί ό επίσκοπος Ίερισσοΰ καλ
'Αγίου "Ορους. — 1 5 ύπογραφαί. — "Α ρ χ. : Μέγιστα όντως τών έν άνθρώποις...
Έκδ. : Ά ρ χ ι μ. Γ α β ρ ι ή λ , σελ. 104 - 106.

41

Συνοδικον σιγιλλιώδες έπιβεβαιωτικον γράμμα
τοΰ πατριάρχου Κυρίλλου τοΰ Α'
Μάρτιος, ίνδ. 13, έτος 7138

(1630)

Κιβωτίδιον, άρ. γ'. Περγαμηνή 710x555. Μελάνη μαύρη. — Διατήρησις αρίστη.
Συντομογραφίαι έλάχισται. 'Ορθογραφία. Πρωτότυπον ( πρβλ. άντίγραφον άρ. 42 ). Κατά
τό μέσον τής κάτω ωας μολυβδίνη σ φ ρ α γ ί ς τοϋ πατριάρχου. — Πρβλ. φωτ. άρ. 33.
Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος (Λούκαρις) έπιβεβαιοϊ
τήν διαρρύθμιση* τών μεταξύ τών μονών Διονυσίου καί 'Αγίου Παύλου ορίων,
γενομένην ύπό μοναχών τοΰ Αγίου "Ορους έπί τή βάσει έγγραφου εκδοθέντος
πρό 200 ετών. Τό εγγραφον έσώζετο μόνον έν τη μονή 'Αγίου Παύλου, τής
μονής Διονυσίου άπολεσάσης τοΰτο κατά τήν διάρκειαν πυρκαϊάς καί ακολού
θως αιτουμένης τήν άνανέωσιν τών συνόρων καί τήν εκδοσιν τοϋ παρόντος
πατριαρχικού γράμματος.— 4 ύπογραφαί συνοδικών. — " Α ρ χ. : Ή τοϋκαλοϋ

προσθήκη τό καλόν κάλλιον κατεργάζεται...

42

Άντίγραφον τοΰ προηγουμένου τοΰ Α'

Φάκ. 6, άρ. 4. Χάρτης 557 Χ 400. Μελάνη μαύρη. — Διατήρησις αρίστη. — Συντο
μογραφίαι έλάχισται. "Ορθογραφία.

43

Συνοδικον γράμμα τοΰ πατριάρχου Παρθενίου τοΰ Α'
'Οκτώβριος, ίνδ. 8

(1639)

Φάκ. 6, άρ. 5. Χάρτης 428 Χ 297. Μελάνη καστανόχρους (έν τφ μηνολογίω μαύρη). —
Δίατήρησις καλή. — Γραφή λίαν δυσανάγνωστος. Συντομογραφίαι άρκεταί. 'Ορθογραφία.
Πρωτότυπον.
18
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"Ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Παρθένιος, απευθυνόμενος προς
τους καθηγουμένους τών ιερών μονών καί τους γέροντας τής συνάξεως, απο
φαίνεται συνοδικώς, δπως ό 'Ακάκιος (μοναχός τής μονής Διονυσίου, ορι
σθείς ύπό τής συνάξεως Ιφορος διά τήν συγκέντρωσιν τής ζημίας τώνκελλίων καί συκοφαντηθείς ώς δόλιος καί φθορεύς) έάν μέν άποδειχθή ένοχος,
άφορισθή* άλλως, όπως οί συκοφάνται αύτοΰ τελοΰν έν άφορισμώ μέχρι τής
αποδόσεως τής ζημίας τοΰ μοναστηρίου. — 11 ύπογραφαί συνοδικών. —"Α ρ χ.:
'Οσιότατοι καθηγούμενοι τών θείων και σεβασμίων μοναστηριών τών εν τω
' Αγιωνύμω "Ορει. .. ' Ακάκιος μοναχός. . .

44

Σ υ ν ο δ ι κ ο ν γράμμα τοΰ πατριάρχου Δ ι ο ν υ σ ί ο υ τοΰ Δ '
Νοέμβριος, ίνδ. 1 (1677)

Φάκ. 6, άρ. 6. Χάρτης 435 Χ 310. Μελάνη καστανόχρους βαθεϊα (έν τω μηνολογίω
μαύρη). — Διατήρησις καλή (στίγμα έξ ερυθράς μελάνης κατά το μέσον τοϋ έγγραφου). —
Συντομογραφίαι δλίγαι. "Ορθογραφία. — Πρωτότυπον.
Ό πατριάρχης απευθυνόμενος προς τόν ήγούμενον καί τους γέροντας τής
μονής Διονυσίου αποφαίνεται, δπως δοθούν είς τόν Άθανάσιον Λαγκαδάν
τά 100 γρόσια διά νά άπέλθη τής μονής, συμφώνως προς τήν συμφωνίαν τήν
γενομένην κατά τήν εϊσοδον τοΰ ώς άνω είς τήν μονήν, πρό τής ένηλικιώσεώς
του. — 7 ύπογραφαί συνοδικών. — "Α ρ χ. : "Οσιότατε καθηγούμενε τής πα
τριαρχικής σεβάσμιας μονής τοϋ άγιου ένδοξου. . . 'Ιωάννου, τοϋ Διονυσίου κα
λούμενης. . . χάρις εϊη ύμϊν και ειρήνη άπό θεοϋ. Ένταϋθα τής ημών μετριότητος. . .

45

Σ υ ν ο δ ι κ ο ν έπιβεβαιωτήριον γράμμα
τοΰ πατριάρχου Καλλινίκου τοΰ Β '
Φεβρουάριος, ίνδ. 3

(1695)

Φάκ. 6, άρ. 7. Χάρτης 413x310. Μελάνη μαύρη. — Διατήρησις καλή (φθοραί τίνες
έξ υγρασίας κατά τάς διπλώσεις). — Συντομογραφίαι άρκεταί. "Ορθογραφία. Πρωτότυπον.
Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Καλλίνικος έπιβεβαιοΐ, δτι ό Τερτζίμπασης κυρίτζης Ίωαννάκης άπό τό Διπλοκιόνιον άφιεροϊ είς τήν μονήν
Διονυσίου ακίνητα αύτοΰ ευρισκόμενα έν Τενέδω, ήτοι δύο σπίτια (δηλοΰνται
τά δρια), μετά τών έν αύτοϊς βουτζίων καί σκευών, πέντε αμπέλια (δηλοΰνται
αί θέσεις) καί τό τζιφλίκιόν του μετά τών χωραφιών καί ζευγίων (δηλοΰται
ή θέσις). Ή άφιέρωσις εϊχεν έπιβεβαιωθή καί διά χοτζετίου τής βασιλικής
κρίσεως. — 5 ύπογραφαί συνοδικών. — " Α ρ χ . : "Αξιον όντως έστι καί δίκαιον
ούχ ήττον είπεϊν και
άναγκαϊον...
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ
46

Γράμμα τοΰ α ρ χ ι ε π ι σ κ ό π ο υ Θεσσαλονίκης Μαξίμου
Φεβρουάριος (άρχαί), ίνδ. 5, Ιτος 7010

(1502)

Φάκ. 7, άρ. 1. Χάρτης 320x220. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις καλή (σχι
σίματα εις διπλώσεις). — Συντομογραφίαι είς σημαντικον αριθμόν. 'Ολίγα ορθογραφικά
σφάλματα. Πρωτότυπον.
Ό αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ύπέρτιμος καί Ιξαρχος πάσης Θετταλίας, Μάξιμος καί εκπρόσωποι τοΰ κλήρου τής πόλεως πωλοΰν έναντι 2200
άσπρων είς τήν μονήν Διονυσίου (ηγούμενος Ισίδωρος) τό μονύδριον τοΰ
Σωτήρος Χρίστου, τό όποιον ευρίσκεται είς τά αριστερά τοΰ μάκρωνοςτής
'Αγίας Σοφίας, επάνω τών λεγομένων Σκαλιών. — 12 ύπογραφαί. — " Α ρ χ. :
Μονήδριον τό είς δνομα τιμόμενον.. .
"Εκδ. : Ε υ θ υ μ ί ο υ Δ ι ο ν υ σ ι ά τ ο υ - Σ τ . Π. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ , "Εγγραφα
τής Ιεράς μονής τοϋ Άγιου Διονυσίου, άφορώντα είς άγνωστους ναονς τής Θεσσαλονίκης,
Μακεδόνικα 3(1953/55), σελ. 363-376 (κείμενον σελ. 365-366). Πρβλ. Α. Ξυγγ ό π ο υ λ ο ν , αυτόθι, σελ. 377-378, Γ. Θ ε ο χ α ρ ί δ η ν , αυτόθι, σελ. 379-381.

47

Γράμμα τοΰ αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Μαξίμου
Ίνδ. 7, έτος 7012 (1503/4)

Φάκ. 7, άρ. 2. Χάρτης 305x210. Μελάνη μαύρη. — Διατήρησις αρίστη. — Συντο
μογραφίαι ολίγαι. — Πολλά ορθογραφικά σφάλματα. Πρωτότυπον.
Ό αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ύπέρτιμος καί εξαρχος πάσης Θετταλίας Μάξιμος αποστέλλει έπιτροπήν έξ επισκόπων του είς Κατακαλήν διά
νά λύσουν όριακήν διαφοράν μεταξύ τών μονών Διονυσίου καί Ζωγράφου.
Ά φ ο ΰ αποδεικνύεται δτι οί Διονυσιάται (ηγούμενος Ισίδωρος) δέν εϊχον
μετακινήσει τά όροθέσια, ή επιτροπή προσθέτει νέα όροθέσια διά μεγαλυτέραν άσφάλειαν. Ύπογραφαί (τοΰ αρχιεπισκόπου καί 4 επισκόπων). — "Α ρ χ.:
'Εκ τών σεβασμίων καί ευαγών μοναστηριών.. .

48

Επιστολή τοΰ μητροπολίτου Λήμνου Ίωάσαφ
"Ανευ χρονολογικής ενδείξεως (περί το 1500)

Φάκ. 7, άρ. 3. Χάρτης, 215x214. Μελάνη καστανόχρους, — Δίατήρησις μετρία
(σχίσιμον είς το μέσον). — Συντομογραφίαι πολλαί. Πολυάριθμα ορθογραφικά σφάλματα.
Πρωτότυπον.
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Ό μητροπολίτης γράφει είς τόν πρώτον τοΰ 'Αγίου "Ορους περί τοΰ
πως έ'λυσε υπέρ τής μονής Διονυσίου διαφοράν, τήν οποίαν ή μονή αύτη εϊχε
προς τήν μονήν Παντοκράτορος, έξ αφορμής μάνδρας τινός, ευρισκομένης
είς Φακόν. — "Α ρ χ. : 'Οσιότατε
πρώτε καί θεία καί *ερά σύναξις...

49

Έπιβεβαιωτικον γράμμα τοΰ Λήμνου Μαξίμου
16 Φεβρουαρίου, έτος 7058 (1550)

Φάκ. 7, άρ. 4. Χάρτης 245x221. Μελάνη μαύρη.—Διατήρησις αρίστη. — Συντο
μογραφίαι πολλαί. Άνορθογραφίαι πολλαί. — Πρωτότυπον.
Ό Λήμνου Μάξιμος έπιβεβαιοΐ συμφωνίαν έπελθοΰσαν μεταξύ τών
οικονόμων τών μετοχιών τών μονών Ά γ . Παύλου (Μανασσής) καί Διονυσίου
(Τρύφων) διά τό χωράφιον τής Κορακίας. Ή συμφωνία συνίσταται είς τήν
έξ ημισείας διανομήν τοΰ χωραφιού" ούτως, ή μονή Διονυσίου λαμβάνει τό
τμήμα τό συνορεΰον προς άλλα χωράφια ταύτης, ή δέ μονή Παύλου τό έτε
ρον. 'Ακολούθως οί Διονυσιάται, διά νά λάβουν καί τό έτερον τμήμα τοΰ χωρα
φιού, έδωσαν είς άνταλλαγήν άλλο χωράφιον κείμενον πλησίον χωραφιών τής
μονής Παύλου είς "Αγιον Κωνσταντΐνον, εκτάσεως 5 μουζουρίων, καί έγένοντο
κύριοι ολοκλήρου τοΰ χωραφιού τής Κορακίας.—"Α ρ χ. : ΈπειδεΙ
ήχασιν
σκάνδαλα τά δύο μετόχια τοϋ άγιου Παύλου καί τοϋ κϋρ Διονυσίου. ..

50

Γράμμα τοΰ μητροπολίτου Παροναξίας Ίωάσαφ
2 Μαρτίου 1694

Φάκ. 7, άρ. 5. Χάρτης (δίφυλλον) 298x210. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησίς
καλή. — Συντομογραφίαι έλάχισται. Άνορθογραφίαι πολλαί. Πρωτότυπον.
Ό μητροπολίτης Παροναξίας Ίωάσαφ, γράφων προς τόν ήγούμενον
καί τους γέροντας τής μονής Διονυσίου, αναφέρεται είς τά μετά τόν θάνατον
τοΰ παπά κΰρ Μακαρίου σκάνδαλα διακόνου τινός καί τοΰ καλόγερου Στε
φάνου είς τό μετόχιον τής μονής είς Πάρον. Συνιστά τόν μεταβαίνοντα εις
τήν μονήν Διονυσίου παπά κΰρ Διονύσιον καί παρακαλεί τήν μονήν δπως
έγκαταριθμήση τοϋτον είς τους μοναχούς αυτής καί τοΰ άναθέση τήν έπίβλεψιν τοΰ μετοχίου είς Πάρον. — " Α ρ χ . : Πανοσιότατε άγιε καθηγούμενε τής
θείας και σεβάσμιας βασιλικής μονής τοϋ άγιου Διονυσίου...
Πρόλαβαν
έγραψα της πανοσιότητό
σας...
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Γράμμα τοΰ πρώτου Ιερεμίου
Νοέμβριος, ίνδ. 3 (1394)

Φάκ. 8, άρ. 1. Χάρτης, 392 Χ 286. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις καλή (υγρα
σία, ασήμαντα σχισίματα).— Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Ορθογραφία. Πρωτότυπον.
Ό πρώτος τοΰ 'Αγίου "Ορους Ιερεμίας καί ή σύναξις παραχωρούν προς
τόν μοναχόν Ίωάσαφ, τέως βασιλέα [τής Θεσσαλίας, Ίωάννην Οΰρεσιν Παλαιολόγον] καί τους δύο συντρόφους του τήν έφ* δρου ζωής κατοχήν τοΰ αμπε
λιού καί τών δύο κελλίων τοΰ Γερασίμου, είς Καρυάς. Οί νέοι κάτοχοι υπο
χρεούνται είς έτησίαν προς τό πρωτάτον δόσιν ενός μέτρου οϊνου καί μιας
λίτρας ελαίου. — 9 ύπογραφαί. — "Α ρ χ. : Ό πρώτος τοϋ 'Αγίου "Ορους
'Ιερεμίας. ..
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Γράμμα τοΰ πρώτου Ιωάννου τοΰ Καλυβίτου
(1395)

Νοέμβριος, ίνδ. 4, Ιτος 6904

Φάκ. 8, άρ. 2. Χάρτης, 289 ( + 58) Χ 224. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις μετριωτάτη (υγρασία, σχισίματα" κατά τήν προς συντήρησιν έπικόλλησιν τοϋ εγγράφου ΙπΙ
χάρτου έκαλύφθησαν ολοσχερώς οί πέντε πρώτοι στίχοι τοϋ πρωτοτύπου, οί όποιοι
έχουν αντιγραφή έπί τοϋ έπικολληθέντος χάρτου). — Συντομογραφίαι πολλαί. Πολλά
ορθογραφικά σφάλματα. Πρωτότυπον (πρβλ. άντίγραφον άρ. 53).
Ό πρώτος τοΰ 'Αγίου "Ορους Ιωάννης Καλυβίτης καί
ρυών αποφασίζουν οτι δένδρον έλαίας, τό όποιον διεξεδίκει
χός Χαρίτων, ανήκει, συμφώνως προς πάλαιαν άπόφασιν
τήν μονήν Διονυσίου. Τήν άπόφασιν ταύτην έπιβεβαιοΐ
πρώτος Ιωάννης Καλυβίτης διά σημειώματος του έπί τοΰ
φ ο υ . — 11 ύ π ο γ ρ α φ α ί . — ' " Α ρ χ . : Έπηδήπερ
έθος εστίν
βάλω...

53

ή σύναξις τών Κα
è κελλιώτης μονα
τής συνάξεως, είς
αυτοπροσώπως ό
νώτου τοΰ έγγρα
έξ αρχής τώ δια

Άντίγραφον τοΰ προηγουμένου

Φάκ. 8, άρ. 3. Χάρτης, 324 Χ 295. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις μετρία
(υγρασία, σχισίματα είς διπλώσεις).—Συντομογραφίαι πολλαί. Άνορθόγραφον.

54

Ένυπόγραφον γράμμα,
πρατηριώδες καί επιβεβαιωτικον τοΰ πρώτου Νεοφύτου
Ιανουάριος, ίνδ. 8, έτος 6908

(1400)

Φάκ. 8, άρ. 4. Χάρτης 431x296. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις μετρία
(υγρασία, σχισίματα, όπαί).—Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Ορθογραφία. Πρωτότυπον.

278

Π. ΝΙΚΟΛΟΙΙΟΥΛΟΥ - Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ

Ό πρώτος τοΰ 'Αγίου "Ορους Νεόφυτος καί ή σύναξις τών Καρυών επι
κυρώνουν τήν ύπό τής μονής Διονυσίου έναντι 70 ύπερπύρων άγοράν τοΰ άμπελώνος καί τών δύο κελλίων τοΰ Γερασίμου Παχΰ. Ό άμπελών καί τά κελ
λία ανήκον προηγουμένως είς τόν μοναχόν Ίωάσαφ, ό όποιος τά έπώλησε διά
τοΰ αντιπροσώπου του, Βατοπεδινοΰ ιερομόναχου Δωροθέου Κυριελεησά. —
7 ύπογραφαί. — "Α ρ χ. : Ό κατά κόσμον ευγενέστατος..
.

55

"Οροι
['Οκτώβριος], ίτος 6909 (1400)

Φάκ. 8, άρ. 5. Χάρτης 352x230. Μελάνη μαύρη. — Διατήρησις καλή. — Συντομο
γραφίαι ολίγαι. 'Ολίγα ορθογραφικά σφάλματα. — Άντίγραφον γενόμενον τήν Ιδην 'Ια
νουαρίου 1630 έκ τοϋ Άγιοπαυλιτικοϋ πρωτοτύπου ύπο τοΰ ιερομόναχου 'Ιγνατίου.
Καθορισμός τοΰ μεταξύ τών μονών Διονυσίου καί Παύλου συνόρου, γε
νόμενος ύπό τοΰ πρώτου Γενναδίου καί τής συνάξεως τών Καρυών. — " Α ρ χ . :
'Από τής θαλάσσης έστι λάκκος
μέγας...
"Εκδ. : Πολλαί" πρβλ. S. B i n o n , Les origines légendaires et Vhistoire de Xéropotamou et de Saint- Paul..., Louvain 1942, σελ. 188 - 190, 271 κέ.
Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Το είς τήν μονήν Διονυσίου δοθέν πρωτότυπον ευρίσκεται σήμερον
είς τήν μονήν 'Αγίου Παύλου. Πρβλ. S. B i n o n , £νθ' άν., σελ. 272. Bulletin de Corre
spondance Hellénique 82(1958), σελ. 185.
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Γράμμα τοΰ πρώτου Δανιήλ
1 Νοεμβρίου, ίνδ. 6, Ιτος 6936 (1427)

Φάκ. 8, άρ. 6. Χάρτης 390x296. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις μετρία
(υγρασία, σχισίματα* ελλείπει τό πρώτον ήμισυ τοϋ στ. 38). — Συντομογραφίαι πολλαί.
Πολυάριθμα ορθογραφικά σφάλματα. Πρωτότυπον.
Ό πρώτος τοΰ 'Αγίου "Όρους Δανιήλ καί ή σύναξις τών Καρυών έπιβεβαιοΰν είς τόν μοναχόν Ι ω σ ή φ τόν Τραπεζούντιον καί τους μαθητάς του
Νίφωνα, Εύγένιον καί Μακάριον τήν διά βίου κατοχήν τοΰ κελλίου τοΰ 'Αγίου
Στεφάνου (είς Καρυάς) καί πάντων τών εξαρτημάτων του, είς τά όποια προσ
θέτουν καί γειτονικήν τ φ κελλίω χερσαίαν γήν. Οί έν λόγω μοναχοί υποχρε
ούνται νά δίδουν κατ' έτος προς τό πρωτάτον 4 μέτρα οϊνου. — 1 0 ύπογραφαί. —
"Α ρ χ. : Τό κελλίον τό είς άνομα τιμόμενον τοϋ άγιου, ένδοξου, πανεφίμου
αποστόλου άρχιδιακόνου Στεφάνου.. .

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

57

279

Γράμμα τοΰ πρώτου Δανιήλ
20 Ιανουαρίου, ίνδ. 8, έτος 6938 (1430)

Φάκ. 8, άρ. 7. Χάρτης 376x277. Μελάνη καστανόχρους.—Δίατήρησις μετριωτάτη (υγρασία, σχισίματα είς τά περιθώρια- ή γραφή έξίτηλος). — Συντομογραφίαι πολλαί.
Πολυάριθμα ορθογραφικά καί γλωσσικά σφάλματα. Πρωτότυπον.
Ό πρώτος τοΰ 'Αγίου "Ορους Δανιήλ καί ή σύναξις τών Καρυών έπικυροΰν τήν ύπό τής μονής Διονυσίου άγοράν τοΰ κελλίου τοΰ Άγιου Στεφάνου
(εις Καρυάς) καί πάντων τών εξαρτημάτων του άπό τοΰ μονάχου Ι ω σ ή φ
τοΰ Τραπεζουντίου. Ή μονή θά κατέχη τό κελλίον αείς πέντε πρόσωπα»,
έξ ών ορίζονται τά τρία πρώτα, θά παρέχη δέ κατ' Ιτος προς τό πρωτάτον
6 μέτρα οί'νου καί τάς συνήθεις αγγαρείας. — 5 ύπογραφαί. — "Α ρ χ. : Το
κελιον τό εις όνομα τιμόμενον τοϋ άγιου, ένδοξου, πανεφήμου
αποστόλου,
πρωτομαρτυρος. . .

58

Δέλτος τοΰ πρώτου Καλλίστου
Κυριακή, 30 Μαίου ( π ι θ α ν ώ ς

1462)

Φάκ. 8, άρ. 10. Χάρτης 156x223. Μελάνη καστανόχρους. Διατήρησις μετρία
(υγρασία, σχισίματα είς τάς διπλώσεις καίτά περιθώρια). — Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Εξαι
ρετικώς πολυάριθμα ορθογραφικά σφάλματα. "Αντίγραφον (έπίσημον).
Ό πρώτος καί ή σύναξις τών Καρυών έπικυροΰν τήν ύπό τοΰ μονάχου
Παϊσίου άγοράν τοΰ κελλίου, τοΰ τιμωμένου είς Ονομα τοΰ παπά Διονυσίου.
Ό Παΐσιος υποχρεούται νά παρέχη κατ' Ιτος είς τό πρωτάτον 1 μέτρον ο'ίνου καί νά συμμετέχη είς τάς παγγενείας. — 8 ύπογραφαί. — "Α ρ χ. :

ΈπηδΙ υθέλησεν ώ έν μονάχης...
59

Γράμμα τής συνάξεως τών Καρυών
Κυριακή, 12 Ιουλίου, ίνδ. 5, έτος 6980

(1472)

Φάκ. 8, άρ. 8. Χάρτης (δίφυλλον) 315x219. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις
καλή (υγρασία).— Συντομογραφίαι δλίγαι. Πολλά ορθογραφικά σφάλματα. Άντίγραφον
κεκυρωμένον διά τής είς τό κάτω μέρος σ ψ ρ α γ ί δ ο ς τοϋ πρωτάτου, έκ μαύρου ίσπανικοϋ κηροϋ (διαμ. 29), παριστώσης τήν Θεοτόκον φέρουσαν προ τοΰ στήθους τόν Ίησοϋν
Χριστών (πρβλ. άντίγραφον άρ. 60).
"Η σύναξις τών Καρυών δικαιώνει τόν ίερομόναχον Μανασσήν, κτήτορα τοΰ κελλίου τοΰ Αγίου Στεφάνου, καί τοΰ επιτρέπει νά φέρη είς τό κελ
λίον του καί τό άμπέλιόν του τό έκ τοΰ αμπελιού τοΰ πρωτάτου ύδωρ. Εις
τήν ένέργειαν αυτήν εϊχον άντιταχθή οί ιερομόναχοι Μάρκος Κοζάς καί Δομετιανός, πνευματικός τοΰ Αγίου Τρύφωνος τοΰ Μακρυγένη. — 14 ονόματα
παρόντων. — Ά ρ χ. : 'Επειδή δ ιερομόναχος κΰρ
Μανασσής...
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Άντίγραφον τοΰ προηγουμένου ( ΙΖ' αί. )

Φάκ. 8, άρ. 9. Χάρτης 302 Χ 210. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις μετρία
(υγρασία, δπαί, σχισίματα). — Συντομογραφίαι ολίγαι. Πολλά ορθογραφικά σφάλματα.

61

"Εγγραφον της συνάξεως τών Καρυών
18 Ιανουαρίου [1481, πρβλ. άρ. 62]

Φάκ. 8, άρ. 11. Χάρτης 96x217. Μελάνη καστανόχρους. —Διατήρησις κακή (έχει
άπολεσθή τό μετά τήν τρίτην δίπλωσιν τμήμα τοϋ έγγραφου, το όποιον περιελάμβανε τάς
ύπογραφάς· υγρασία). — Συντομογραφίαι ολίγαι. Πολλά ορθογραφικά σφάλματα. "Αντί
γραφον (;) (πρβλ. τά ύπ' άρ. 62 καί 63 έγγραφα).
[Γράμμα] (έγράφη).
Έ σύναξις τών Καρυών πωλεί εις τήν μονήν
Διονυσίου (ηγούμενος Άγάθων) τό έν Καρυαϊς κελλίον τοΰ Παϊσίου, ένα αμ
πελώνα καί δύο κήπους έναντι 300 άσπρων. Ή μονή αναλαμβάνει νά παρέχη
τάς συνήθεις αγγαρείας καί έτησίαν δόσιν μιας λίτρας κηροΰ προς τό πρωτά
τον. — 9 ονόματα παρόντων. — "Α ρ χ. : 'Επειδή ήλθασιν οί τοΰ κϋρ Διο
νυσίου. . .

62

"Εγγραφον της συνάξεως τών Καρυών
18 Ιανουαρίου, ίνδ. 14, έτος 6989 (1481)

Φάκ. 8, άρ. 12. Χάρτης (δίφυλλον) 310 Χ 212. Μελάνη καστανόχρους (δύο αποχρώ
σεων) καί μαύρη (εις μίαν ύπογραφήν.). — Διατήρησις καλή. — Συντομογραφίαι ολίγαι.
Πολλά ορθογραφικά σφάλματα. Άντίγραφον κεκυρωμένον διά τής είς το κάτω μέρος
σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς τοϋ πρωτάτου, έκ κιτρίνου ίσπανικοΰ κηροΰ (διαμ. 22), παριστώσης τήν
©εοτόκον φέρουσαν πρό τοϋ στήθους τον Ίησοΰν Χριστόν.
[Γράμμα] τής συνάξεως τών Καρυών, κατ' ούσιαν τό αυτό
άρ. 61. Περιέχει σημαντικάς προσθήκας: 1. 'Απαριθμεί τους
άμπελίου τοΰ Παϊσίου. 2. Παρέχει τήν πλήρη χρονολογίαν. —
παρόντων (έν οΐς καί τό τοΰ πρώτου Μανασσή, τό όποιον δέν
τό ύπ' άρ. 61).

63

προς τό ύπ'
γείτονας τοΰ
16 ονόματα
υπάρχει είς

"Εγγραφον της συνάξεως τών Καρυών
18 Ιανουαρίου, έτος 6989 (1481)

Φάκ. 8, άρ. 13. Χάρτης 300x217. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις καλή.—
Συντομογραφίαι δλίγαι. Πολλά ορθογραφικά σφάλματα. Άντίγραφον I T ' αι.
[Γράμμα] τής συνάξεως τών Καρυών, κατ' ούσίαν τό αυτό προς τά
ύπ' άρ. 61 καί 62. Τό κείμενον του είναι έκτενέστερον τοΰ 61 καί συντομώτερον τοΰ 62.
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Γράμμα τοΰ πρώτου 'Ιγνατίου
6 'Οκτωβρίου, έ'τος 6997

(1488)

Φάκ. 8, άρ. 13. Χάρτης 310 Χ 240. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις καλή (υγρα
σία, μικρά σχισίματα* ϊσως ελλείπει το κάτω μέρος τοΰ έγγραφου, δπου έπρεπε νά ευρίσκε
ται ή σφραγίς). — Συντομογραφίαι πολλαί. Εξαιρετικώς πολυάριθμα ορθογραφικά σφάλ
ματα. Άντίγραφον.
Ό πρώτος καί ή σύναξις τών Καρυών έπιβεβαιοΰν τήν ύπό τών πνευμα
τικών Βενιαμίν καί Αθανασίου κατοχήν τοΰ κελλίου τοΰ Α γ ί ο υ Στεφάνου
καί πάντων τών εξαρτημάτων του, τά όποια ήγόρασαν άπό τών μοναχών
Συμεών καί Λαζάρου. Τό κελλίον παραχωρείται «είς πέντε πρόσωπα», οφεί
λει δέ νά δίδη κατ' έ'τος είς τό πρωτάτον 4 μέτρα ο'ίνου καί τάς συνήθεις διά
τά καθίσματα αγγαρείας. — 12 ονόματα παρόντων. — "Α ρ χ. : 'Επειδή ηθέ
λησαν γοϋν ή τημιότατοι πατέρες. ..
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Γράμμα τοΰ πρώτου "Ιγνατίου
έτος 7002 (1493/4)

Φάκ. 8, άρ. 15. Χάρτης 312x223. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις μετρία
(υγρασία, σχισίματα είς διπλώσεις). — Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Εξαιρετικώς πολυάριθμα
ορθογραφικά σφάλματα. Άντίγραφον κεκυρωμένον διά κηρίνης σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς , 'ίχνη
τής οποίας σφζονται είς το κάτω μέρος τοΰ εγγράφου.
Ό πρώτος τοΰ Άγιου "Ορους Ιγνάτιος καί ή σύναξις τών Καρυών έπικυροΰν τήν «είς πέντε πρόσωπα» (αναγράφονται τό πρώτον καί τό τέταρτον
πρόσωπον) κατοχήν του κελλίου τοϋ 'Αγίου Στεφάνου ύπό τής μονής Διονυ
σίου, ή όποια προηγουμένως δεν εϊχε κάθισμα είς Καρυάς. Τό κελλίον υπο
χρεούται νά καταβάλλη κατ' έτος είς τό πρωτάτον 5 μέτρα οί'νου, 2 λίτρας
ελαίου καί δύο πινάκια λεπτοκαρύων. Ή είς τήν μονήν παραχώρησις τοΰ κελ
λίου είναι ανανεώσιμος έπ' άπειρον διά τής καταβολής 1000 άσπρων. —• 18
παρόντες εις τήν σύναξιν. — Ά ρ χ. : 'Επειδή οί μοναχοί τής σευασμίας
μονής τοΰ
Διονυσίου...
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"Εγγραφον τοΰ πρώτου Ιγνατίου
Ά ν ε υ χρονολογικής ενδείξεως

(1494-1496)

Φάκ. 8, άρ. 16. Χάρτης 297 Χ 213. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις κακή (σχι
σίματα, υγρασία). — Συντομογραφίαι δλίγαι. 'Ολίγα ορθογραφικά σφάλματα. — Πρωτό
τυπον.
Ό πρώτος Ιγνάτιος καί ή σύναξις τών Καρυών, μετά έπιτόπιον έξέτασιν, αποφασίζουν δτι ό ύπό τών μονών Διονυσίου καί Γρηγορίου διεκδικού-
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μένος τόπος ανήκει, βάσει έγγραφων, είς τήν μονήν Διονυσίου, ή όποια καί
πρέπει νά λάβη τήν έξ αύτοΰ ξυλείαν. — 14 ύπογραφαί. — "Α ρ χ. : Διενέ
ξεως ούσης μεταξύ τών δύο μονών. ..
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Εγγραφον τής συνάξεως τών Καρυών
Άνευ χρονολογικής ενδείξεως (1494-1496)

Φάκ. 8, άρ. 17. Χάρτης 221x216. Μελάνη καστανόχρους. — Δίατήρησις μετρία
(οπαί, σχισίματα, υγρασία). — Συντομογραφίαι ολίγαι. Πολλά ορθογραφικά σφάλματα.
Πρωτότυπον.
Είς άπάντησιν έγγραφου τοΰ πασά τής Θεσσαλονίκης, ή σύναξις τών
Καρυών δηλοϊ ότι είς τό ύπό κρίσιν όριακόν ζήτημα (μετά τής μονής Γρη
γορίου;) τό δίκαιον ευρίσκεται μέ τό μέρος τής μονής Διονυσίου. Αποστέλ
λονται δύο μάρτυρες είς πιστοποίησιν τούτου. — 12 ύπογραφαί. — " Α ρ χ . :
Είς τόν αύθέντη τόν μπασια. . . τόν Θεόν παρακαλοϋμεν. . .
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Γραφή τοΰ πρώτου Γρηγορίου
Μάϊος, ίνδ. 14, έτος 7004 (1496)

Φάκ. 8, άρ. 18. Χάρτης 301 Χ 212. Μελάνη μαύρη. — Διατήρησις καλή (υγρασία). —
Συντομογραφίαι πολλαί. Πολυάριθμα ορθογραφικά σφάλματα. Πρωτότυπον (πρβλ. άντί
γραφον άρ. 69).
Ό πρώτος τοΰ Άγιου "Ορους Γρηγόριος καί ή σύναξις τών Καρυών
καθορίζουν τά μεταξύ τών μονών Γρηγορίου καί Διονυσίου δρια είς «τόπον»,
ό όποιος άνήκεν αρχικώς είς τό πρωτάτον. — 14 ύπογραφαί. — "Οπισθεν :
"Ο ηγούμενος τής μονής Γρηγορίου Σπυρίδων (ύπογρ. σλαβιστί), αναγνωρί
ζει τήν εγκυρότητα τής ώς άνω πράξεως. — "Α ρ χ. : Έπηδή
προϋπύρχεν
è τόπος τοϋ καθ' ημάς. ..
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Άντίγραφον (ΙΗ'/ΙΘ' αί.) τοΰ προηγουμένου

Φάκ. 8, άρ. 19. Χάρτης (δίφυλλον) 320 Χ 212. Μελάνη μαύρη. — Διατήρησις καλή. —
Συντομογραφίαι έλάχισται. 'Ορθογραφία.
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Γράμμα τής συνάξεως τών Καρυών
23 'Ιουνίου, έτος 7011 (1503)

Φάκ. 8, άρ. 20. Χάρτης 295 Χ 223. Μελάνη καστανόχρους καί μαύρη (ε'ίς τινας ύπο
γραφάς). — Διατήρησις μετρία (υγρασία, σχισίματα είς τάς διπλώσεις). — Συντομογραφίαι
ολίγαι. Πολλά ορθογραφικά σφάλματα. — Πρωτότυπον.
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Ή σύναξις τών Καρυών λύει υπέρ της μονής Διονυσίου διαφοράν, ή
όποια εϊχεν ανακύψει μετά τής μονής τών Ρώσων σχετικώς προς κελλίον
[τοΰ Αγίου Ευστρατίου] έν Καρυαϊς. — 17 ύπογραφαί.—"Αρχ.: Συνά
ξεως οϋν γενομένης έν τφ ζ® ια? έτει...
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Βεβαιωτικον γράμμα της συνάξεως τών Καρυών
α) Ίνδ. 15, Ιτος 7020 (1511/2)
β) 3 Ιουνίου, έ'τος 7126 (1618)

Φάκ. 9, άρ. 1. Χάρτης 422x295. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις μετρία
(φθοραί είς τάς διπλώσεις, υγρασία).— Συντομογραφίαι άρκεταί. Άνορθογραφίαι πολυ
άριθμοι. Πρωτότυπον (πρβλ. αντίγραφα άρ. 7 2 - 7 4 ) . — Πρβλ. φωτ. άρ. 34.

α) Ή σύναξις τών Καρυών έπιβεβαιοΐ τήν ίσχύν τοΰ κατά τό 1496
γενομένου καθορισμού τών συνόρων μεταξύ τών μονών Διονυσίου καί Γρηγο
ρίου (=ήμέτ. εγγρ. άρ. 6 8 ) . — 1 1 ύπογραφαί.—"Αρχ.: Πλήρωμα τοϋ
νόμου ή αγάπη... — β) Ή σύναξις τών Καρυών έπιβεβαιοΐ τήν ίσχύν τοΰ
ανωτέρω έγγραφου κατόπιν διαφοράς δημιουργηθείσης μεταξύ τών ενδια
φερομένων μονών. — 8 ύπογραφαί. — "Αρχ. : 'Εν ετει ,ζρκς , Ίουνίω γ , δια
φοράς γενομένης...
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"Αντίγραφον τοϋ ύπ* άρ. 71, α'

Φάκ. 9, άρ. 3. Χάρτης 325 Χ 220. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις καλή (σχίσιμον κατά τήν κάτω φαν).— Συντομογραφίαι έλάχισται. Άνορθογραφίαι πολλαί.
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Άντίγραφον τοΰ ύπ' άρ. 71, α καί β'

Φάκ. 9, άρ. 2. Χάρτης 500x370. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις πολύ καλή
(φθοραί τίνες έκ της χρήσεως κατά τάς φας).— Συντομογραφίαι άρκεταί. 'Ορθογραφία.
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Άντίγραφον τοΰ ύπ* άρ. 71, α' και β'

Φάκ. 9, άρ. 4. Χάρτης (δίφυλλον) 450x300. Μελάνη μαύρη (εις τάς ύπογραφάς
καστανόχρους).— Διατήρησις μετρία (αί ύπογραφαί έχουν γραφή ύπο νεωτέρας χειρός).—
Συντομογραφίαι ολίγαι. Άνορθογραφίαι ολίγαι.
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Βεβαίωσις
τοΰ πρώτου Γαβριήλ καί τής συνάξεως τών Καρυών
8 Μαΐου, έ'τος 7024 (1516)

Φάκ. 9, άρ. 5. Χάρτης 221x311. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις καλή (φθο
ραί τίνες έξ υγρασίας κατά τάς διπλώσεις).— Συντομογραφίαι ολίγαι. Άνορθογραφίαι
πολλαί. Πρωτότυπον.— Πρβλ. φωτ. άρ. 35.
Έ π ί τή βάσει δύο έγγραφων εκδοθέντων πρό 100 καί 35 ετών, προσκο
μισθέντων δέ ύπό τής μονής Διονυσίου, ό πρώτος καί ή σύναξις βεβαιούν οτι
αί πλησίον τοΰ Άγιου Στεφάνου έλαιαι ανήκουν είς τήν μονήν αυτήν καί 6χι
είς τήν μονήν Ξενοφώντος. — 8 ύπογραφαί. — "Α ρ χ. : Μήν Μαΐω, εις τάς
η' τοΰ αύτοϋ μηνός, έγηνε σύναξις...
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'Ομολογία
5 Ιουνίου, ίνδ. 1, έ'τος 7081

(1573)

Φάκ. 9, άρ. 6. Χάρτης 424x312. Μελάνη καστανόχρους· είς τάς ύπογραφάς μαύ
ρη.— Διατήρησις μετρία (φθοραί είς τάς διπλώσεις).— Συντομογραφίαι άρκεταί. Άνορ
θογραφίαι πολλαί. Πρωτότυπον.
'Επειδή έδημιουργήθησαν σκάνδαλα μεταξύ τών εχόντων τά πρωτατινά
κελλία, οί ενδιαφερόμενοι μετέβησαν εις τά Σιδηροκαύσια «έξωτερικοΰ κρι
τηρίου ένεκα». Τή παρεμβάσει τών ευγενέστατων αρχόντων αποφασίζεται
δπως διατηρηθή ή παλαιά τάξις: τρία πρόσωπα θά έ'χουν τά «επιγράμματα»,
όμοΰ μετά τών συνήθων δοσιμάτων καί δικαιωμάτων. Δηλοΰται δτι εις τους
τυχόν έκδιωκομένους ύπό τών μοναστηριών κελλιώτας θά επιστρέφεται τό
καταβληθέν τίμημα καί τά έ'ξοδα συντηρήσεως τοΰ κελλίου, ένώ οί οικειοθε
λώς αποχωρούντες ούδεμίαν θά έχουν άπαίτησιν. •— 41 ύπογραφαί μονα
χών καί λαϊκών. — Ά ρ χ . : Κατά τό ,ζπα'ω έτος, έν μηνί Ίουνίω ε'Ώ , σκαν
δάλων πολλών...
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Γράμμα της συνάξεως τών Καρυών
7 Δεκεμβρίου, έ'τος 7118

(1609)

Φάκ. 9, άρ. 7. Χάρτης (δίφυλλον) 312x215. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις
καλή (σχισμαί τίνες κατά τάς διπλώσεις).—Συντομογραφίαι άρκεταί.— 'Ορθογραφία.
Πρωτότυπον. Είς τήν άνω ώχν ή διά μαύρου κηροϋ σ φ ρ α γ ί ς τής συνάξεως τών Καρυών*
εκατέρωθεν αποτυπώματα τής σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς τής μονής Χιλανδαρίου.
Κατόπιν αιτήσεως τής μονής Διονυσίου ή σύναξις παρακαλεί τους μονα
χούς τής μονής Χιλανδαρίου δπως χορηγούν είς τους έν τώ κελλίω τοΰ Άγιου
Στεφάνου Διονυσιάτας ύδωρ έκ τοΰ κελλίου Βαφιά. — 1 6 ύπογραφαί. —
Ά ρ χ . : 'Επειδή οί έκ τής ιεράς καί σεβάσμιας μονής τοϋ κΰρ Διονυσίου...
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Συνοδικον γράμμα τής συνάξεως τών Καρυών
6 Ιανουαρίου, έτος 7138

(1630)

Φάκ. 9, άρ. 8. Χάρτης 492x401. Μελάνη καστανόχρους βαθεία.—• Διατήρησις καλή
(φθοραί τίνες έξ υγρασίας).— Συντομογραφίαι άρκεταί. 'Ορθογραφία. Άντίγραφον (πρβλ.
άντίγραφον άρ. 79).
Τή αιτήσει τής μονής Διονυσίου οί έν τή συνάξει, μετά τών Χασάν Ά γ ά
καί Μεμέτ μπει, απεσταλμένων τοΰ Μποσταντζίμπασα, καθώρισαν τά σύνορα
τών μονών Διονυσίου καί Αγίου Παύλου, έπί τη βάσει έγγραφου εκδοθέντος
πρό 200 ετών. Τό έ'γγραφον τοΰτο έσώζετο μόνον έν τή μονή Άγιου Παύλου,
τής μονής Διονυσίου άπολεσάσης τοΰτο καί ακολούθως αιτουμένης τήν άνανέωσιν τών συνόρων. — 16 ύπογραφαί. — Ά ρ χ . : Μέγα αγαθόν έστιν ειρήνη
καί ομόνοια' δθεν ταύτην ό Κύριος...
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"Αντίγραφον τοΰ προηγουμένου

Φάκ. 9, άρ. 9. Χάρτης 513x363. Μελάνη καστανόχρους βαθεϊα μέχρι τοϋ δεκάτου
στίχου* έν συνεχεία μαύρη.— Διατήρησις αρίστη.— Συντομογραφίαι έλάχισται. "Ορθο
γραφία.
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Έπιβεβαιωτικον γράμμα
έ'τος 7149

(1640/1)

Φάκ. 9, άρ. 10. Χάρτης 312x219. Μελάνη μαύρη.— Διατήρησις κακή (σχισμαί
κατά τάς διπλώσεις).— Γραφή δυσανάγνωστος.— Συντομογραφίαι ολίγαι. Άνορθογραφίαι
πολλαί. Άντίγραφον. Κατά τήν άνω φαν αποτυπώσεις δύο σ φ ρ α γ ί δ ω ν (μιας Τουρ
κικής, ετέρας τής μονής Διονυσίου).
Έπιβεβαιοΰται ή μεταξύ τών μονών Διονυσίου καί Ρώσικου καί ενώ
πιον τοΰ Χασάν άγά καί Ό μ τ ί μπέγι τοΰ Αγίου "Ορους καί τής Μεγάλης
Μέσης έπελθοΰσα συμφωνία διά τά μελίσσια. — 16 ύπογραφαί. — Ά ρ χ . :
Κατά τό ,ζρμθ', εξουσιάζοντας έγώ ό Χασάν άγας μέ τόν Όμτί μπεγι στό
"Αγιον "Ορος...
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"Ομολογία
10 Ιουνίου 1654

Φάκ. 9, άρ. 11. Χάρτης 429x313. Μελάνη μαύρη.— Διατήρησις καλή (σχισμαί
τίνες κατά τάς διπλώσεις).— Συντομογραφίαι ολίγαι. Άνορθογραφίαι ολίγαι. Πρωτότυ
πον. Κατά τό κέντρον τής άνω φας σ φ ρ α γ Ι ς τής ιεράς κοινότητος (διάμ. 25).
Οί εκπρόσωποι τών μονών τοΰ Αγίου "Όρους αναλαμβάνουν τήν ύπο-
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χρέωσιν δπως προστατεύσουν καί καλύψουν Ιναντι τών 'Οθωμανικών άρχων
τόν άπεσταλμένον τοΰ βασιλέως τής Μοσκοβίας [Άρσένιον Σουχάνωφ], ό
όποιος συνεκέντρωσε παλαιά βιβλία έκ τών μονών. — Ά ρ χ. : Διά τής πα
ρούσης μας ομολογίας καί αποδείξεως...
"Εκδ.: Σ τ . Π. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ , Ή εξαγωγή χειρογράφων εξ Αγίου "Ορους,
Μακεδόνικα 4 (1955/60), σελ. 532-533* πρβλ. Μ. Λ ά σ κ α ρ ι, Arsène Suchanov
et les manuscrits de l'Athos. Un nouveau document (10 juin 1654), Byzantion 28
(1958), σελ. 543 - 545.
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Πωλητήριον εγγραφον
Α π ρ ί λ ι ο ς , Ι'τος 7169

(1661)

Φάκ- 9, άρ. 12. Χάρτης 302x211. Μελάνη μαύρη (εϊς τινας ύπογραφάς καστανό
χρους βαθεϊα).— Διατήρησις καλή (φθοραί τίνες έξ υγρασίας κατά τάς διπλώσεις).—Συν
τομογραφίαι ολίγαι.— 'Ορθογραφία. Πρωτότυπον (πρβλ. άντίγραφον άρ. 83). Κατά τό
κέντρον τής άνω φας άποτύπωσις σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς .

Ή μεγάλη σύναξις τοΰ Αγίου "Ορους πωλεί αντί 465 γροσίων είς τήν
μονήν Διονυσίου δύο κελλία τοΰ πρωτάτου : α') τό κελλίον τοΰ Αγίου Νι
κολάου, τό καλούμενον Ψωραρέα τοΰ παπά 'Ηλία καί β') τό κελλίον τών Είσοδίων τοΰ παπά Ίλαρίωνος, μετά πάντων τών εξαρτημάτων των. — 20 ύπο
γραφαί. — Ά ρ χ . : Κατά τό ,ζρξθ' έτος, μηνί άπριλλίω συναθροιζομένης τής
μεγάλης συνάξεως τοϋ 'Αγίου "Ορους...
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Άντίγραφον τοΰ προηγουμένου

Φάκ. 9, άρ. 13. Χάρτης (δίφυλλον) 295Χ210. Μελάνη καστανόχρους βαθεϊα.—Διατήρησις καλή— Συντομογραφίαι έλάχισται. 'Ορθογραφία.
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Συνοδικον γράμμα της συνάξεως τών Καρυών
1690

Φάκ. 9, άρ. 14. Χάρτης 428x306. Μελάνη καστανόχρους βαθεϊα* δν τισιν ύπογραφαΐς μαύρη.— Διατήρησις καλή (φθοραί τίνες έξ υγρασίας).— Συντομογραφίαι άρκεταί.
'Ορθογραφία. Πρωτότυπον (πρβλ. άντίγραφον άρ. 85). Κατά τό μέσον της άνω φας
άποτύπωσις σ φ ρ α γ ΐ δ ο ς της συνάξεως.

Λόγω της άναφυείσης διαφοράς μεταξύ τών μονών Διονυσίου καί Χιλαν
δαρίου διά τόν Μονοξυλίτην, εις τήν Μεγάλην Βίγλαν, ή σύναξις τοΰ Άγιου
"Ορους ώρισε δύο γέροντας, Γαβριήλ τόν Βατοπεδηνόν καί Τιμόθεον τόν Ί β η ρίτην, οί όποιοι μετά τοΰ γραμματικού τοΰ Άλή άγα μετέβησαν είς Movo-
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ξυλίτην καί καθώρισαν τά όρια έπί τή βάσει «βακουφλαμάδων». Ό διαφιλονεικούμενος τόπος αποδίδεται εις τους Διονυσιάτας. Περιορισμός. — 1 4
ύπογραφαί. — Ά ρ χ. : Συναθροιζομένης τής μεγάλης συνάξεως πάντων τών
ιερών μοναστηριών...

85

Άντίγραφον τοΰ προηγουμένου

Φάκ. 9, άρ. 15. Χάρτης (δίφυλλον) 296x216. Μελάνη καστανόχρους βαθεϊα.— Διατήρησις καλή.— Συντομογραφίαι ολίγαι.— 'Ορθογραφία. Κατά το μέσον τής άνω φας
άποτύπωσις σ φ ρ α γ ΐ δ ο ς τής συνάξεως τοϋ Αγίου "Ορους.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ
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Διάλυσις καί ασφάλεια
Αύγουστος, ίνδ. 9, Ι'τος 6564 (1056)

Φάκ. 11, άρ. 1. Περγαμηνή 695x326 (321). Μελάνη καστανόχρους καί μαύρη
(δύο ύπογραφαί).— Διατήρησις καλή.— Συντομογραφίαι πολλαί. Πολλά ορθογραφικά
σφάλματα. Πρωτότυπον.
Μετά άντιδικίαν ό Κωνσταντίνος Φασοΰλος καί ή οικογένεια του παραχωροΰν είς τόν ήγούμενον τής μονής τοΰ Άγιου Παντελεήμονος τοΰ Σφρεντζή
τών Θεσσαλονικέων Μητροφάνη, γήν 8 μοδίων έκ τών είς Παλλήνην κτημά
των των. Ό Μητροφάνης καταβάλλει τό ποσόν τών 10 χρυσών ίσταμένων σταυράτων νομισμάτων, ένώ δ Φασοΰλος αναλαμβάνει νά τελή εις τό μέλλον τους
φόρους τής παραχωρηθείσης γής, ή όποια ύπέκειτο είς στρατείαν. — 9 ύπο
γραφαί. — Ά ρ χ . : 'Εν ονόματι... Κωνσταντίνος δ τοϋ Φασούλου...

87

Γράμμα
Ή χρονολογία άπωλέσθη (πρό τοΰ 1430)

Φάκ. 11, άρ. 4. Χάρτης 270x256. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις κακή
(υγρασία, σχισίματα είς διπλώσεις. 'Ελλείπει το κάτω τμήμα τοϋ εγγράφου, δπου τό
τέλος τοϋ κειμένου, ή χρονολογία καί ή υπογραφή* επίσης τό κείμενον έχει φθαρή κατά τήν
δεξιάν φαν).— Συ.τομογραφίαι ολίγαι. 'Ολίγα ορθογραφικά σφάλματα. Άντίγραφον (ΙΕ'
αί. ), κεκυρωμένον υπό τοΰ αρχιεπισκόπου Λήμνου Δοσιθέου.
Ό ιερομόναχος Θεόδουλος άφιεροΐ είς τήν μονήν Διονυσίου τόν έν Κοτζίνφ
Λήμνου ναόν τοΰ Άγιου Νικολάου. — Ά ρ χ. : Καί πάσι μέν τοις τήν όρθό
δοξον ταύτην πίστιν...
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Γράμμα των άλυκαρίων
Σεπτέμβριος, ίνδ. 9, 'έτος 6924 (1415)

Φάκ. 11, άρ. 2. Περγαμηνή 445x284. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις καλή.—
Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Ορθογραφία. Πρωτότυπον.
Οί διενεργοΰντες τήν άλυκήν (τής Θεσσαλονίκης) μετά 2 πρωταλυκαρίων
αναλαμβάνουν νά παρέχουν έκ τών εισοδημάτων των έτησίαν ρόγαν 100 άσπρων
είς τόν ίερομόναχον τοΰ νέου ναοΰ τοΰ Αποστόλου Παύλου, τοΰ ευρισκομένου
άνωθεν τής στοάς τής μεγάλης λεωφόρου. — 2 ύπογραφαί πρωταλυκαρίων καί
45 σ ί γ ν α . — Ά ρ χ . : Έν ονόματι... Ήμεϊς
οί κάτωθεν ύπογράψαι όφείλοντες...
"Εκδ.: Ε υ θ υ μ ί ο υ Δ ι ο ν υ σ ι ά τ ο υ καί Σ τ . Π. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, "Εγγραφα
τής Ιεράς μονής τοΰ Άγιου Διονυσίου άφορώντα είς αγνώστους ναούς τής Θεσσαλονίκης,
Μακεδόνικα 3 (1953/55), σελ. 363-376 (κείμενον έν σελ. 363-365).

89

"Αφιερωτήριον ενυπόγραφον εγγραφον
Σεπτέμβριος, ίνδ. 14, Ιτος 6929

(1420)

Φάκ. 11, άρ. 3. Περγαμηνή 411x264 (256). Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις
αρίστη.— Συντομογραφίαι ολίγαι. Αρκετά ορθογραφικά σφάλματα.— Πρωτότυπον.
Ή Μαρία Άγιορείτισσα άφιεροΐ είς τόν ήγούμενον Δανιήλ καί τήν μο
νήν Διονυσίου τό είς τήν γειτονίαν τοΰ Όμφαλοΰ τής Θεσσαλονίκης έρειπωμένον ναύδριον τών Τεσσαράκοντα Μαρτύρων καθώς καί εν διώροφον οίκημα.
Ή μονή αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν νά έπισκευάση καί νά τήρηση έν ενερ
γεία τό ναύδριον. — Σίγνον τής δωρήτριας καί ύπογραφαί πέντε μαρτύρων. —
Ά ρ χ. : Έν ονόματι... Μαρία ή
Άγιορείτισα...
Έκδ.: Γ. Θ ε ο χ α ρ ί δ ο υ , "Αγνωστα τοπογραφικά τής Θεσσαλονίκης έξ ανεκ
δότου εγγράφου τής εν Άγίφ "Ορει μονής Διονυσίου, Μακεδόνικα 5 (1961/1963), σελ.
1-14 (κείμενον σελ. 3-6).
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Ταβουλλαρικον και απογεγραμμένο ν γράμμα
Ιούλιος, ίνδ. 11, έτος 6971

(1463)

Φάκ. 11, άρ. 5. Χάρτης 154x224. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις καλή.—
Συντομογραφίαι πολλαί. 'Ολίγα ορθογραφικά σφάλματα. Πρωτότυπον.
Ό Μαρίνος Μανικαΐτης δηλοΐ 6τι τό έργαστήριον, έν τώ όποίω διαμέ
νει καί διά τό όποιον έδωκεν είς τήν μονήν Διονυσίου 10 νομίσματα, θά έπανέλθη μετά τόν θάνατον του ύπό τήν κυριότητα τής μονής. — 4 ύπογραφαί μετά-
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ξύ τών οποίων καί τοΰ χαρτοφύλακος της μητροπόλεως Λήμνου καί ταβουλλαρίου Ιωάννου Ζαβαριώτου. — - Ά ρ χ . : Είς τό όνομα τοϋ Χριστού
αμήν.
Έγώ Μαρίνος δ Μανικαίτης...

91

Δωρεά
...1530

Φάκ. 12, άρ. 1. Περγαμηνή 550x132 (220). Μελάνη καστανοχρους.— Διατήρησις
μετρία (φθοραί είς διπλώσεις, μικραί οπαί).— Συντομογραφίαι άρκεταί. Άνορθογραφίαι
πολλαί. Πρωτότυπον (;).
"Η αρχόντισσα Μαρία Συρίγαινα μετά τοΰ υίοΰ της Αντωνίου, κατοικοΰντες είς τό όξώπορτον τοΰ Κάστρου τοΰ Χάνδακος Κρήτης καί ευρισκόμενοι
έν τώ χωρίω Καμάρι, δίδουν έκ τοΰ μεριδίου τοΰ Νικολάου Συρίγου (υίοΰ
τής Μαρίας καί άδελφοΰ τοΰ Αντωνίου) είς τόν Κλήμη Γαϊτάνην, ήγούμενον
τής μονής Καβαλλαρέας, εν άμπέλιον καί τμήμα χωραφιού είς τό χωρίον
Καμάρι. Ό ηγούμενος αναλαμβάνει τάς νομικάς υποχρεώσεις τοΰ άμπελίου
καί τοΰ χωραφιού άπό τοΰ Σεπτεμβρίου 1530. Τήν δωρεάν συντάσσει ό Α ν 
δρέας Σερέπετζις, νοτάριος τής βασιλικής εξουσίας. — 3 μάρτυρες. — "Α ρ χ. :
Έν ονόματι τοϋ αιωνίου θεοϋ ημών αμήν. έτι άπό τής τοϋ Χριστού γεννήσεως
,αφλ''...
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Δωρεά
Νοέμβριος 1540

Φάκ. 12, άρ. 2. Περγαμηνή 432x186. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις καλή
(σχισμή κατά μήκος τής αριστεράς ωας καί έν μέρει της κάτω),— Συντομογραφίαι άρκεταί.
Άνορθογραφίαι πολλαί. Πρωτότυπον (*,).
Ή Έλένα Λαμπαρδοΰλα, θυγάτηρ τοΰ Φραντζέσκου Λαμπάρδο, κά
τοικος Ρεθέμνου, ευρισκομένη έν τ φ χωρίω Τυλίσσω, δωρίζει είς τους τρεις
καλόγερους, Κωνσταντϊνον Μαρουλιανόν, Μακάριον Μηλάτον καί Νικόδημον
Μηλάτον τό έν τώ χωρίω Τυλίσσφ ϊδιον αυτής μοναστήριον τοΰ Άγιου Μά
μαντος μετά τοΰ ναοΰ του, τών κελλίων του, τών χωραφιών του, τών δέν
δρων του καί τοΰ πέριξ χώρου μέχρι τής τάφρου. Οί λαμβάνοντες ύποχρεοΰνται
είς τήν άνακαίνισίν του, τήν πληρωμήν τών φόρων καί τήν συντήρησίν του.
Τήν πράξιν συντάσσει ό Ανδρέας Σερέπε{πε}τζις, νοτάριος τής βασιλικής
εξουσίας. — 3 μάρτυρες.— "Α ρ χ. : Έν όνόματη τοϋ αιωνίου θεοϋ ημών αμήν.
έτι άπό Χρίστου γεννήσεως ,αφμ ...
19
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Πωλητήριον εγγραφον
4 Ιουνίου 1548

Φάκ. 12, άρ. 3. Περγαμηνή 269x184 (191). Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις
μετρία (σχισμαί).— Συντομογραφίαι άρκεταί. Άνορθογραφίαι πολλαί. Πρωτότυπον (;).
"Ο Μιχελής δ Ντουστουνήας τοΰ ποτέ κΰρ Μακαρίου καλόγερου, κάτοικος
Τυλίσσου, ομολογεί δτι πωλεί είς τόν καλόγερον Κωνσταντϊνον Μηλάτον
τοΰ ποτέ κΰρ Ιωάννου, τής έν Τυλίσσω μονής τοΰ Αγίου Μάμαντος, ενα σώχωρον, πλησίον τής μονής. Περιορισμός. Ό Κωνσταντίνος Μηλάτος υποχρεού
ται δπως καταβάλλη είς τόν πωλητήν 8 ύπέρπυρα κατ' έτος καί κατά μήνα
Σεπτέμβριον, αρχής γενομένης άπό τοΰ Σεπτεμβρίου 1549. Τήν πράξιν συν
τάσσει ό Ανδρέας Σερέπετζις, νοτάριος τής βασιλικής εξουσίας. — 2 μάρ
τυρες. — " Α ρ χ . : Έν ονόματι τοϋ αιωνίου Θεοϋ ημών αμήν. "Ετει άπό τής
Χρίστου γεννήσεως ,αφμη''...
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Πωλητήριον εγγραφον
16 Ιουνίου 1551

Φάκ. 12, άρ. 4. Περγαμηνή 361x230 (215). Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις
καλή (φθοραί είς τάς διπλώσεις).— Συντομογραφίαι άρκεταί. Άνορθογραφίαι πολλαί.
Πρωτότυπον (;).
"Ο Νικόλαος Συρϊγος, υιός τοΰ μισέρ Τζώρτζη, κάτοικος χωρίου Καμάρι
πωλεί είς τόν πατέρα Κλήμη Γαϊτάνη τοΰ ποτέ κΰρ Γεώργη, ήγούμενον τής
μονής τής Κεράς Καβαλλαρέας, δλον τό «πάχτος» διά το γονικον χωράφιον
τό λεγόμενον τοΰ Γαλακτίων(ος). Τό απάχτος» συνίσταται είς 4 ύπέρπυρα
κατ' έτος, πωλείται δέ αντί 92 ύπερπύρων. Τήν πράξιν συντάσσει ό Ανδρέας
Σερέπετζις, νοτάριος τής βασιλικής εξουσίας. — 2 μάρτυρες. — Ά ρ χ . : Έν ονό
ματι τοΰ αιωνίου Θεοϋ ημών αμήν. "Ετει άπό τής Χριστού γεννήσεως
μφνά...
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Δωρεά
12 Αυγούστου 1551

Φάκ. 12, άρ. 5. Περγαμηνή 311x234 (227). Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις
καλή (φθοραί έξ υγρασίας).— Συντομογραφίαι άρκεταί. Άνορθογραφίαι πολλαί. Πρω
τότυπον (;).
Ό Γεώργιος Συρϊγος, υιός τοΰ ποτέ μισέρ Τζουάνε, κάτοικος χωρίου
Καμάρι, δωρίζει είς τήν μονήν Κεράς Καβαλλαρέας χωράφιον δμορον προς
τήν μονήν, εκτάσεως ενός ποδός, το όποιον ή μονή άπό καιροΰ εκμεταλλεύεται,
χωρίς νά άποδίδη τι είς τόν ίδιοκτήτην. Τό χωράφιον πληρώνει κατ' έτος ώς
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«έντρητίαν» σίτου μουζούρια 9 καί κριθής μουζούρια 2. Ή μονή υποχρεούται
κατ' έτος είς τήν κατασκευήν λαμπάδος έκ μιας λίτρας κηροΰ, ή όποια θά
άνάπτεται έκάστην ΙΒψ Αυγούστου πρό τής εικόνος τής Θεοτόκου. Τήν πράξιν
συντάσσει ό Ανδρέας Σερέπετζις, νοτάριος τής βασιλικής εξουσίας. — 3 μάρ
τυρες. — Ά ρ χ. : Έν ονόματι τοϋ αιωνίου Θεοϋ ημών αμήν. "Ετει άπό τής
Χριστού γεννήσεως ,αφνά'...
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Διαθήκη
15 Φεβρουαρίου 1554

Φάκ. 12, άρ. 9. Περγαμηνή 485x363. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις καλή
(φθοραί καί όπαί έξ υγρασίας).— Συντομογραφίαι ολίγαι. Άνορθογραφίαι πολλαί. Πρω
τότυπον.
Ό Ιωάννης Μαμουνάς, υιός τοΰ κΰρ Μιχαήλ καί ποτέ πακαίρις (;) ορίζει
«κομμισαρίους» του τόν Κλήμη τής Καβαλλαρέας καί τόν έ'γγονον τής αδελ
φής του Καρδελοΰς Ίωάννην Χαρκοματάν καί διατίθεται είς τήν μονήν τής
Καβαλλαρέας μέγα περιβόλι. 'Ορίζει δπως α) ή μονή είναι άπηλλαγμένη τών
14 δουκάτων, τά όποια έλάμβανεν ό ώς άνω Ιωάννης κατ' έ'τος, β) στέλλη
50 δουκάτα κορέντε είς τήν μονήν Διονυσίου καί γ ) ουδέποτε δύναται νά πώ
ληση τό περιβόλι. — 8 ύπογραφαί μαρτύρων. — Ά ρ χ. : In Christi nomine
amen. "Εστοντας έγώ 'Ιωάννης ό Μαμουνάς, υιός τοϋ ποτέ κϋρ
Μιχαήλ...
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Διαθήκη
17 Δεκεμβρίου 1 5 5 5

Φάκ. 12, άρ. 6. Χάρτης (δίφυλλον το δεύτερον φύλλον κεκομμένον κατά το ήμισυ)
315x219. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις μετρία (φθοραί είς τάς διπλώσεις, φθο
ραί έξ υγρασίας).— Συντομογραφίαι ολίγαι. Άνορθογραφίαι πολλαί. Γεγραμμένον κατά
τάς δύο βψεις τοϋ πρώτου φύλλου. Άντίγραφον εκδοθέν έκ τοϋ είς χείρας τοϋ μισέρ Πέρο
Πελεγρή, νοδάρου καί μασάρου τής μεγάλης Καντζελλαρίας τής Κρήτης ευρισκομένου πρω
τοτύπου.
Ό ηγούμενος τής Κεράς Καβαλλαρέας Κλήμης Γαϊτάνης ενώπιον μαρ
τύρων τοΰ χωρίου Τυλίσσου καί τοΰ νοταρίου Ανδρέα Σερέπετζι συντάσσει
τήν διαθήκην του, διά τής οποίας κληροδοτεί τήν μονήν Καβαλλαρέας μετά
πάντων τών υπαρχόντων της είς τήν μονήν Διονυσίου, καί ορίζει τόν τρόπον
κατά τόν όποιον αύτη θά διοικήται. Ε π ί σ η ς διαθέτει χρήματα ή κινητά είς
διάφορα πρόσωπα. Αιτείται δπως ό ύπό τής μονής Διονυσίου στελλόμενος
μοναχός άναλάβη τά έξοδα τοϋ άνεψιοϋ του, ιερομόναχου Καλλίστου Γαΐτάνη. — 2 μάρτυρες. — " Α ρ χ . : Έπηδή φοβερότερο και άδηλότερον
τουτεστι...
Βιβλιογρ.: Β. Λ α ο ύ ρ δα ς, άρ. 1.
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Αίτησις
1555/56

Φάκ. 12, άρ. 8. Χάρτης (δίφυλλον) 317x217. Μελάνη μαύρη.— Διατήρησις καλή
(φθοραί έξ υγρασίας κατά τάς διπλώσεις).— Συντομογραφίαι άρκεταί. 'Ορθογραφία.

Άντίγραφον.
Οί Γεώργιος Μαυρίτζης καί Γεώργιος Λιγνός αναφέρουν είς τήν μονήν
Διονυσίου τόν θάνατον τοΰ ηγουμένου τής Κεράς Καβαλλαρέας Κλήμη Γαϊτάνη, ό όποιος, ώς φαίνεται έκ τής διαθήκης του (πρβλ. ήμέτ. έ'γγρ. άρ. 97),
εϊχεν αναθέσει τήν μονήν Καβαλλαρέας είς τήν μονήν Διονυσίου. Λΐτοΰνται
τήν άποστολήν ανδρός εμπείρου διά τήν ήγουμενείαν τής Καβαλλαρέας. Ε π ι 
συνάπτεται απογραφή πάντων τών ανηκόντων είς τήν μονήν Καβαλλαρέας
(έν οίς καί ή βιβλιοθήκη). — Ά ρ χ. : 'Οσιότατοι καί αγιότατοι πατέρες καί
λάτριοι τοϋ τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου...
Βιβλιογρ.: Β. Λ α ο ύ ρ δ α ς, άρ. 5.
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Παραχώρησις τής μονής Καβαλλαρέας
11 Μαίου 1566

Φάκ. 12, άρ. 7. Χάρτης (δίφυλλον) 308x213. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρηotç καλή (φθοραί έξ υγρασίας).— Συντομογραφίαι άρκεταί. Άνορθογραφίαι πολλαί. Άντί
γραφον έκ τοΰ βιβλίου τοΰ νοταρίου Σταυριανοϋ Λαγωοϋ.
Σ υ μ φ ώ ν ω ς προς τήν διαθήκην τοΰ Κλήμη

Γαϊτάνη

(ήμετ. άρ. 9 7 )

ή

μονή Διονυσίου απέστειλε δύο εφημέριους (Γεράσιμον, Μάρκον) είς τήν μο
νήν τής Κεράς Καβαλλαρέας, ό δεύτερος τών όποιων, άσθενήσας, παρεχώρησεν ίσοβίως τήν μονήν αυτήν είς τόν Ίάκωβον Καλαμώνα αντί ετησίας κατα
βολής 25 δουκάτων κορέντε. Ή πράξις ενεκρίθη ύπό τής μονής Διονυσίου.
"Ηδη ό Ιάκωβος Καλαμών, ασθενών, παραχωρεί τό μετόχιον είς τόν ίερομόναχον Άθανάσιον Μεγιστάνον, ό όποιος ύποχρεοΰται είς καταβολήν πάκτου προς τήν μονήν Διονυσίου. —· 2 μάρτυρες, έν οις Νικόλαος ιερεύς ο
Μαλαξός καί πρωτοπαπάς Ναυπλίου. — Ά ρ χ. : "Εστοντας νά αφιέρωση
καί νά δόση δ ευλαβέστατος...
Βιβλιογρ.: Β. Λ α ο ύ ρ δ α ς ,

100

άρ. 12.

Έγκατάστασις ηγουμένου (κοντζεσιόν)
...1566

Φάκ. 12, άρ. 10. Περγαμηνή 341x316. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησίς καλή
(φθοραί έξ υγρασίας, φθοραί είς τάς διπλώσεις).— Συντομογραφίαι. 'Ορθογραφία. Άντί
γραφον.
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Ό επίτροπος τής μονής Καβαλλαρέας Ιωάννης Κατέλος εγκαθιστά τόν
Άθανάσιον Μεγιστάνον ώς ήγούμενον ταύτης (πρβλ. ήμέτερον άρ. 99). Συν
τάσσεται ύπό Σταυριανοΰ Λαγωοΰ, νοταρίου τής βασιλικής εξουσίας. —· 2 μάρ
τυρες, έν οις Νικόλαος ιερεύς ό Μαλαξός καί πρωτοπαπάς Ναυπλίου. —
Ά ρ χ. : Έν ονόματι τοϋ κυρίου ημών 'Ιησού Χριστού καί τής πανάγνου αύ
τοϋ μητρός...
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Καταγραφή ( ά β ε ν τ ά ρ ι ο ν )
3 'Οκτωβρίου 1580

Φάκ. 12, άρ. 11. Χάρτης (δίφυλλον) 317x217. Μελάνη καστανόχρους.—Διατήρησις καλή (φθοραί είς τάς διπλώσεις έξ υγρασίας).—Συντομογραφίαι. "Ορθογραφία. Άντί
γραφον.
Καταγραφή ακινήτων καί κινητών (έν οΐς καί βιβλία) της μονής Κεράς
Καβαλλαρέας γενομένη μετά θάνατον Θεοδοσίου ιερομόναχου, κατά κόσμον
Καβαλλάρου, διά θελήματος τοΰ μισέρ Κωνσταντή Μαυρίτζη, κομμέσσου τής
μονής Διονυσίου καί τής μονής Καβαλλαρέας, τοΰ κομμέσσου κΰρ Νεοφύτου
ιερομόναχου καί τοΰ ιερομόναχου Ίωνά, κατά κόσμον Καβαλλάρου. Τό άντί
γραφον προέρχεται έκ τοΰ βιβλίου τής νοταρίας Πέτρου ιερέως Μιχαλήτζι
καί νοταρίου. — "Α ρ χ. : Άβεντάριον καμομένον είς τό μοναστήριον είς τήν
ύπεραγία Θεοτόκον κραζομένην
Καβα[λαρέ]αν...
Βιβλιογρ.: Β. Λ α ο ύ ρ δ ας, άρ. 11.
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Παραδοτήριον Ιγγραφον
25 Νοεμβρίου 1581

Φάκ. 12, άρ. 12. Χάρτης (δίφυλλον) 315x217. Μελάνη καστανόχρους.—Διατήρησις αρίστη.— Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Ορθογραφία. Άντίγραφον.
Ό είς τήν μονήν Καβαλλαρέας επίτροπος τής μονής Διονυσίου Κωνσταν
τίνος Μαυρίτζης καί ό ιερομόναχος Μελέτιος Ντελιντέ, εγκατασταθείς ύπό
τοΰ Μαυρίτζη ώς προσωρινός ηγούμενος τής μονής Καβαλλαρέας μετά τόν
θάνατον τοΰ ηγουμένου Θεοδούλου Καβαλλάρου, παραδίδουν είς τόν έρχόμενον
άπό τής μονής Διονυσίου γέροντα Παλλάδιον ώς «πρώτον τής βουλής» καί
«έπίτροπον γενεράλεν» τό μοναστήριον τής Καβαλλαρέας. — 3 ύπογραφαί. —
Ά ρ χ. : "Εστοντας καί è ποτέ κΰρ Θεόδουλος ιερομόναχος τό κατά κόσμον
Καβαλάρος...
"Εκδ.: Β. Λα ο ύ ρ δ α ς, άρ. 7.
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Π. ΝΙΚΟΑΟΠΟΥΛΟΥ - Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ
Ά φ ι ε ρ ω τ ή ρ ι ο ν εγγραφον
Ιανουάριος, ίνδ. 4, έ'τος 7099/1592 (1591 η 1592)

Φάκ. 12, άρ. 13. Χάρτης 297x170. Μελάνη μαύρη (τοϋ προ τών υπογραφών στί
χου καστανόχρους).— Διατήρησις μετρία (φθοραί είς τάς διπλώσεις έξ υγρασίας, έν τή
κάτω αριστερή φα σχισμαί).— Συντομογραφίαι πολλαί. 'Ορθογραφία. Πρωτότυπον.
Ό ιερεύς Αναστάσιος αφιερώνει εις τόν ναόν τής Παμμακάριστου Θεο
τόκου τής σεβάσμιας μονής τών Βουκόλων (μετοχίου τής μονής Διονυσίου)
τό εις τό χωρίον Άνεμωτήδαν άμπέλιόν του. Τίθεται ορός δπως ή γερόντισ
σα σύζυγος τοΰ ώς άνω λαμβάνη διά βίου τό «ήμισυ έσφορο». Τό άφιερωτικόν υπογράφουν 4 μάρτυρες, έν οίς καί ό μητροπολίτης Μηθύμνης Ραφαήλ. —
Ά ρ χ . : Επειδή π&σιν άνθρόποις κοινόφλητον χρέος ό θάνατος καί τό ποτήριον, όπερ πέπωκεν...
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Δωρητήριον εγγραφον
18 Μαΐου 1596

Φάκ. 12, άρ. 14. Χάρτης (δίφυλλον) 272x202. Μελάνη καστανόχρους.—Διατήρησις καλή (όπαί τίνες).— Συντομογραφίαι έλάχισται. 'Ορθογραφία. Άντίγραφον.
Οί εις τόν Ά γ ι ο ν Νικόλα είς τά Καλύβια ευρισκόμενοι ευγενείς άρ
χοντες μισέρ Ζάνες καί μισέρ Ματιός Μουτζενϊγοι, ώς νοικοκυραίοι τής
εκκλησίας τοΰ Αγίου Νικητός είς τό Κάστρο, δίδουν είς τόν ευγενή μισέρ
Θεόφιλον Παπαγιαννόπουλον χωράφιον ενός πινακίου, είς τόπον καλούμενον
Ά γ ι ο ν Πνεΰμα, κατά τά σύνορα τοΰ χωρίου Καμάρα. Ό αποδέκτης υποχρεού
ται νά χορηγή εσαεί, κατά τήν ήμέραν τοΰ Άγιου Νικήτα, 50 άσπρα είς τόν
έφημέριον τοΰ ναοΰ τοΰ Άγιου Νικήτα. 'Ορίζεται τό χωράφιον. — 5 ύπογρα
φαί. — ' Ά ρ χ. : Είς τόν άγιον Νικόλα, είς τά Καλίβια ευρισκόμενοι οί ευγε
νείς άρχοντες...
Βιβλιογρ.: Β. Λ α ο ύ ρ δ α ς, άρ. 4.
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Πωλητήριον εγγραφον
3 Φεβρουαρίου 1597

Φάκ. 12, άρ. 15. Περγαμηνή 3 1 5 x 2 8 1 . Μελάνη καστανόχρους—Διατήρησις αρί
στη.— Συντομογραφίαι έλάχισται. Άνορθογραφίαι πολλαί. Πρωτότυπον.
Ή Μαρία Μακρούδαινα, χήρα τοΰ ποτέ Γιώργη Μακρή λεγομένου Γαβρήλη, κάτοικος Τυλίσσου, πωλεί είς τόν ίερομόναχον κΰρ Άρσένιον, ήγούμενον τής Κυρίας τής Καβαλλαράς, χωράφιον είς Τύλισσον, είς τόπον καλού-
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μενον στό Κονοστάσι, μουζουρίου 1 l/s περίπου, αντί 150 ύπερπύρων.
'Ορίζεται τό χωράφιον. Ή πράξις συντάσσεται ύπό Ιακώβου Νταντώλου,
νοταρίου τής αποστολικής εξουσίας. — Ά ρ χ. : Έν όνόματη τοϋ έονήου θεοϋ
ημών αμήν. έτη άπω τής Χρίστου γενήσεως ,αφ\ζ''...
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Δωρητήριον
28 'Οκτωβρίου 1599

Φάκ. 12, άρ. 16. Περγαμηνή 331x255. Μελάνη καστανόχρους.—Διατήρησις πολύ
καλή.— Συντομογραφίαι έλάχισται. Άνορθόγραφον. Πρωτόιυπον.
Μέλη τής οικογενείας Συρίγου, κάτοικοι τοΰ χωρίου Μερτοκάμαρο,
δίδουν εις τήν μονήν τής Κεράς Καβαλλαρέας έπ' ονόματι τοΰ ηγουμένου
αυτής Λεοντίου τό μοναστήριον τόν μέγαν Γεώργιον είς τό Φαραγγίτη μετά
τών δένδρων καί χωραφιών του. Τήν πράξιν συντάσσει ό Μιχελίς Τζαλαείτις,
νοτάριος τής αποστολικής εξουσίας. — 3 μάρτυρες. — Ά ρ χ. : Έν ονόματι
του έονίου θεοϋ αμήν. έτει άπό τής Χρίστου γεννήσεως είς
,αφ\θ'...
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Διαθήκη
17 Ιανουαρίου 1603

Φάκ. 13, άρ. 1. Χάρτης 318x219. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις καλή (σχι
σμαί κατά τάς διπλώσεις έξ υγρασίας).— Συντομογραφίαι ολίγαι. Άνορθογραφίαι πολλαί.
Άντίγραφον.
Ή πρεσβυτέρα Κατερήνη, σύζυγος τοΰ πρώην οικονόμου Παροικίας
(Πάρου) παπά Κωνσταντίνου, συντάσσει τήν διαθήκην της διά χειρός τοΰ
παπά κΰρ Δημητρίου. Διά ταύτης διατίθεται την περιουσίαν της είς διάφορα
πρόσωπα καί εκκλησιαστικά Ιδρύματα, ήτοι είς τον ναόν τής Κυρίας Καταπολιανής, είς τόν τοΰ Κυρίου Τάφον (Ιερουσαλήμ), είς τόν μητροπολίτην (Πα
ροναξίας), είς τόν παπά Δημήτρην Βουτζαράν, είς τήν Άγγελϊναν, είς τήν
Φλορέντζαν θυγατέρα Μαρίας καί τόν «παπα της», είς τήν μονήν Διονυσίου
τοΰ Άγιου "Ορους (τό σπίτι καί τό χωράφι τής Άμμουδάρας). — Ά ρ χ . :
Τοΰ έτους 1603 μηνή "Ιανουαρίω 17. Επειδή άωρος καί φρικτός τής πάσην
έστήν ό θάνατος...
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'Ομολογία
30 Απριλίου 1610

Φάκ. 13, άρ. 3. Χάρτης 315x215. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις καλή (δπαί
κατά τάς διπλώσεις).— Συντομογραφίαι δλίγαι. Άνορθογραφίαι πολλαί. Πρωτότυπον.
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Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ

Ό Νικολός Γεράρδης καί ή Μαρία τοΰ ποτέ Γεώργη Γεράρδη όμολογοΰν
δτι συνεβιβάσθησαν μετά τών πατέρων τής μονής Διονυσίου (Παρθενίου καί
Ι ω α κ ε ί μ ) ώς προς τόν διαφιλονεικούμενον τόπον, τόν προσηλωθέντα είς τήν
ώς άνω μονήν ύπό τών μοναχών παπά κΰρ Καλλίστου καί παπά κΰρ Καλλι
νίκου. Οί όμολογοΰντες έδωσαν 1.000 άσπρα, 2 «ξυλοβούζια» καί 1 μετζάνα,
καί παραιτούνται παντός δικαιώματος. — 4 μάρτυρες. — "Ά ρ χ. : Είς δόξαν
Χριστού αμήν. 1610 έν μοινή άπριλίου 30. 'Ομολογώ έγω Νικολός Γεράρδυς...
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Όμόλογον
α) 20 Μαΐου 1610
β) 12 Δεκεμβρίου 1620
γ ) 24 Σεπτεμβρίου 1623

δ) 20 Αυγούστου 1627
ε) 26 Μαΐου 1630
Φάκ. 13, άρ. 2. Χάρτης 306x214. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις μετρία
(σχισμαί κατά τάς διπλώσεις).— Συντομογραφίαι ολίγαι. Άνορθόγραφον. Πρωτότυπον.
α) Ό Θεόφιλος Παπαγιαννόπουλος έ'λαβε παρά τοΰ έκ τής μονής Διο
νυσίου ιερομόναχου Μητροφάνους 1250 μεγάλα ρεάλια. Μετά τόν θάνατον
τοΰ Μητροφάνους ή έξόφλησις θά γίνη είς τόν προσκομίζοντα τό παρόν όμό
λογον. — Ά ρ χ. : Ώμολωγώ εγο Θεοφηλός Παπαγιαννόπουλος... β) Έ γ γ ρ α 
φη 250 ρεαλίων τά όποια άπέδωσεν ό Θεόφιλος Παπαγιαννόπουλος. — Ά ρ χ. :
Ώς απεσταλμένος
άπο το μοναστηρη... — γ ) Ύπό τών μοναχών τής μονής
Διονυσίου χορηγείται είς τόν Θεόφιλον Παπαγιαννόπουλον διετής προθεσμία
διά τήν έξόφλησιν τοΰ υπολοίπου χρέους του (1000 ρ ε ά λ ι α ) . — Α ρ χ . ;
Εξεκαθαρίζομαι μαι το παρόν μου γράμμα... — δ) Ό έκ τής μονής Διονυσίου
ιερομόναχος Μακάριος εισπράττει 110 ρεάλια έναντι τοΰ χρέους τοΰ Θεοφί
λου Παπαγιαννοπούλου. — Ά ρ χ. : "Ελαβα εγώ Μακάριος Ιερομόναχος... —
ε) Βεβαίωσις τής πληρωμής, ίταλιστί.
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Περιορισμός άμπελώνος
17 Ιανουαρίου 1611

Φάκ. 13, άρ. 5. Χάρτης 306x208. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις μετρία
(φθοραί έξ υγρασίας, όπαί είς τάς διπλώσεις).— Συντομογραφίαι άρκεταί. Άνορθογραφίαι
πολλαί.— Πρωτότυπον. Κατά το μέσον τής άνω ώας άποτύπωσις Τουρκικής σ φ ρ α γ ΐ 
δ ο ς καί σημείωσις Τουρκιστί).
Ό ιερομόναχος Παρθένιος έπιθυμών νά εξακρίβωση τά όρια άμπελώνος
καί κατοικίας άφιερωθέντων ύπό τοΰ μακαρίτου Τιμοθέου Κονταράτου είς
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τήν μονήν Διονυσίου καί κειμένων είς τόπον Χάλαρα, είς Καστέλλι τής Παροι
κίας (Πάρος), μεταβαίνει μετ' επιτρόπων έπί τόπου καί θέτει άφορισμόν διά
πάντα, ό όποιος δέν μαρτυρεί τά όρια τοΰ άμπελώνος. 'Ορίζεται ό άμπελών
έπί τή βάσει τοΰ άφιερωτηρίου τοΰ Τιμοθέου Κονταράτου. Τήν πράξιν συν
τάσσει ό ιερεύς Σάββας Βουτζαράς, νοτάριος καί οικονόμος Παροικίας. — 4
μάρτυρες. — Ά ρ χ . : Τήν σίμερον 1611 γεναρηου 17 ήστό Καστέλην
τής
Παρηκίας...
111

Διαθήκη
Ί ν δ . 13, έτος 1615

Φάκ. 13, άρ. 4. Χάρτης 313x213. Μελάνη μαύρη.— Διατήρησις καλή (φθοραί έξ
υγρασίας, οπαΐ κατά τάς διπλώσεις).— Συντομογραφίαι ολίγαι. Άνορθογραφίαι πολλαί.
Άντίγραφον.
Ή μοναχή Φιλοκκλησία διατίθεται είς τήν μετάνοιάν της, τήν μονήν
Διονυσίου, τό κελλίον της μέ τό περιβόλι, τό δένδρον καί 1 1/2 στρέμμα αμπέλι.
Αναγράφονται τά έν αύτοϊς κινητά. — 8 μάρτυρες. — Ά ρ χ. : Έπιδή πάσιν
άνθρώποις κοινός έστιν ό θάνατος καί τοις πολλής άδηλος...
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'Ομολογία
22 Μαΐου, ίνδ. 3, έτος 7128 (1620)

Φάκ. 13, άρ. 6. Χάρτης (δίφυλλον) 429x282. Μελάνη μαύρη* έν ταΐς ύπογραφαϊς
καστανόχρους.— Διατήρησις καλή (φθοραί έξ υγρασίας).— Συντομογραφίαι άρκεταί. 'Ορ
θογραφία. Άντίγραφον (πρβλ. άντίγραφον άρ. 113).
Οί ιερείς καί γέροντες τής χώρας Γομάτου ομολογούν δτι έπώλησαν εις
τήν μονήν Διονυσίου τόπον χειμαδίον καί καλοκαιρινόν αντί 101.000 άσπρων,
τά όποια έλαβον παρά τών ιερομόναχων Άκακίου καί Κυπριανού. Ή πώλησις
έγινε «διά τά χαράτζια τής χώρας». Ή πράξις συνετάγη ύπό τοΰ μεγάλου
λογοθέτου τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. — 56 σίγνα καί ύπογραφαί. —
Ά ρ χ. : Έπί έτους... Όμολογοϋμεν
ή χόρα τοΰ Γομάτου Ιερείς καί γέρον
τες μικροί τε καί μεγάλοι...
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Όμολογίαι
α) 22 Μαΐου, ίνδ. 3, έτος 7128
β) 18 Αυγούστου 1707

(1620)

Φάκ. 13, άρ. 7. Χάρτης (δίφυλλον) 434x282. Μελάνη καστανόχρους· έν τέλει τοϋ
έγγραφου μαύρη.— Διατήρησις μετρία (φθοραί έξ υγρασίας).— Συντομογραφίαι ολίγαι.
"Ορθογραφία. Άντίγραφον (α) καί πρωτότυπον (β).
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α) Άντίγραφον τοΰ προηγουμένου έγγραφου. — β) Οί κάτοικοι Γομά
του όμολογοΰν οτι έπώλησαν είς τήν μονήν Διονυσίου τόπον χειμαδιόν καί
καλοκαιρινόν, ώς επίσης καί τόν τόπον τής Κολετζοΰ καί τής Στραβής Λαγ
κάδας. 'Επίσης όμολογοΰν ότι διά τών παρακλήσεων των οί Διονυσιάται
ήραν τόν βαρύνοντα αυτούς άφορισμόν τοΰ πατριάρχου. — 19 σίγνα καί ύπο
γραφαί. — Ά ρ χ . : Είς ,αψζ', Αυγούστου
ιη', όμολογοϋμεν έμεϊς Ί Γοματιανοί...
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Όμολογίαι
έ'τος 7130

(1621/22)

Φάκ. 13, άρ. 8. Χάρτης 296x207. Μελάνη καστανόχρους καί μαύρη.— Διατήρησις
καλή (φθοραί έξ υγρασίας, σχισμαί κατά τάς διπλώσεις).— Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Ορ
θογραφία. Άντίγραφον (;).
α) Ό Πάντος Χαλκιάς ομολογεί ότι έπώλησεν είς τήν μονήν Διονυσίου
τό χωράφιον είς τήν Στραβή Λαγκάδα αντί 330 άσπρων, τά όποια έλαβε παρά
τοΰ γέρο -Κυριάκου. Ή πώλησις έγινε «διά τό χαράτζι».—-6 μάρτυρες.—
Ά ρ χ. : (ζρλ' ομολογώ έγώ ό Πάντος Χαλκιάς... — β) Ό Νικόλας Μάτζιαρις καί ό υιός του Γεράκις όμολογοΰν ότι έπώλησαν είς τήν μονήν Διονυσίου
χωράφια, άλωνότοπον καί σταυλότοπον είς τοΰ Κολετζίου αντί 555 άσπρων,
τά όποια Ιλαβον παρά τοΰ γέρο - Κυριακού. Ή πώλησις έγινε «διά τό χαρά
τζι». — 5 μάρτυρες. — Ά ρ χ. : ,ζρλ' ομολογώ έγώ δ Νικόλας ό Μάτζιαρις... —
γ ) Οί κάτοικοι Γομάτου όμολογοΰν δτι έπώλησαν είς τήν μονήν Διονυσίου
τόπον τοΰ Κολετζίου καί τά ρωμάνια είς τήν Στραβήν Λαγκάδα αντί 10.000
άσπρων, τά όποια ήδη έχρεώστουν. — Ά ρ χ. : ,ζρλ' όμολογοϋμεν ήμεΐς ο'ι
Γομοτινιανοί οί γέροντες μικροί καί
μεγάλοι...
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Όμολογίαι
έ'τος 7130

(1621/22)

Φάκ. 13, άρ. 9. Χάρτης 294 Χ 201. Μελάνη καστανόχρους—- Διατήρησις καλή.— Συν
τομογραφίαι έλάχισται. 'Ορθογραφία. Άντίγραφον (",).
α) Ό Γεράκις τοΰ Πάσχου, κάτοικος Γομάτου, ομολογεί δτι έπώλησεν
είς τήν μονήν Διονυσίου τό χωράφιον είς τήν ράχιν τοΰ Τριαντάφυλλου καί
είς τήν Καλογερόστραταν τοΰ Κουλετζίου αντί 950 άσπρων, τά όποια έλαβε
παρά τοΰ γέρο - Κυριάκου. Ή πώλησις έ'γινε «διά τό χαράτζι». — 8 μάρτυ
ρες.— " Α ρ χ . : Έν ονόματι... κατάτό ^'ρλ0''
ετει, ομολογώ έγώ ό Γεράκις...
— β ) Ό παπά - Πάντος καί ό αδελφός αύτοΰ Γεράκις τοΰ παπά Σταυράκι
όμολογοΰν δτι έπώλησαν είς τήν μονήν Διονυσίου εν χωράφιον είς τήν Στρα-
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βή Λαγκάδα καί έ'τερον εις Κουλετζίου αντί άσπρων 640 καί 270 αντιστοί
χως, τά όποια έλαβον παρά τοΰ γέρο - Κυριάκου. Ή πώλησις έγινε ((διά τά
χαράτζια». — 5 μάρτυρες. — Ά ρ χ . : ,ζρλ ομολογώ έγώ ό παπά Πάντος... —
γ ) Ή Κυράνα μετά τοΰ υίοΰ αυτής Μπάντου όμολογοΰν δτι έπώλησαν είς
τήν μονήν Διονυσίου χωράφια είς Κολετζίου αντί άσπρων 300, τά όποια έλα
βον παρά τοΰ γέρο - Κυριάκου. Ή πώλησις έγινε «διά τό χαράτζι». — 8 μάρ
τυρες. — Ά ρ χ . : ,ζρλ ομολογώ έγώ ή Κυράνα...
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Συνακτικον γράμμα της μονής Διονυσίου
7 Αυγούστου, έτος 7132 (1624)

Φάκ. 10, άρ. 1. Χάρτης (δίφυλλον) 305x206 (212). Μελάνη καστανόχρους.—Διατήρησις καλή (φθοραί τίνες έξ υγρασίας).—Συντομογραφίαι άρκεταί. 'Ορθογραφία. Άντί
γραφον (;).
Ή σύναξις τής μονής Διονυσίου πωλεί είς τόν Ίερομόναχον Άρσένιον
καί εις έτερα δύο πρόσωπα (μνημονεύεται τό δεύτερον: κΰρ Μαλαχίας) κελ
λίον έν Καρυαΐς, τό λεγόμενον έκκλησιαστικόν, μετά αμπελώνας. Ό ιερομό
ναχος Αρσένιος κατέβαλε διά τήν άγοράν 1500 άσπρα καί υποχρεούται είς
έτησίαν δόσιν 101 άσπρων. Μετά τόν θάνατον καί τών τριών προσώπων ή
κυριότης τοΰ κελλίου καί τών έν αύτώ επανέρχεται είς τήν μονήν. Αναγρά
φονται τά κινητά τοΰ κελλίου. — Ά ρ χ . : Συναθροισμένης ούσης τής συνά
ξεως τής καθ' ημάς θείας καί ιεράς βασιλικής μονής τοϋ κϋρ Διονυσίου...
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Δωρεά
13 Ιανουαρίου 1627

Φάκ. 13, άρ. 10. Χάρτης (δίφυλλον) 302x208. Μελάνη μαύρη.—Διατήρησις πολύ
καλή.— Συντομογραφίαι δλίγαι. Άνορθογραφίαι πολλαί. Πρωτότυπον.
Ό έν Σαντορίνη Αντώνιος Σιγάλας μετά τής συμβίας αύτοΰ Μαργα
ρίτας, παραχωρούν τήν περιουσίαν των είς τάς θυγατέρας των καλογραίας
Καλλινίκην καί Είρηνοποιήν. Αύτη συνίσταται έκ χωραφιών, άμπελίων, οι
κιών ευρισκομένων είς διάφορα μέρη τής νήσου. Μετά τόν θάνατον τών καλο
γραιών ορίζεται δπως τά ανωτέρω περιέρχωνται είς τήν μονήν Διονυσίου τοΰ
Αγίου "Ορους, δπου είναι ή μετάνοια των. Είς τήν αυτήν μονήν θά περιέλθη
καί β,τι ήθελεν άποκτηθή μέχρι τοΰ θανάτου τών καλογραιών. — 4 ύπογρα
φαί. — Ά ρ χ. : Είς δόξαν Χρίστου αμήν. 1627 Γενουαρήου 13, είς τήν Σαν
τορίνη...
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'Ομολογία
20 Φεβρουαρίου, έ'τος 7135 (1627)

Φάκ. 13, άρ. 11. Χάρτης 211x204. Μελάνη μαύρη.— Διατήρησις καλή (σχισμή
κατά το μέσον τοϋ εγγράφου).— Συντομογραφία', ολίγαι. Άνορθογραφίαι πολλαί. Άντί
γραφον (;).
Οί γέροντες Γεώργιος Σικούρτιος καί παπά Μόσκος ώς καί πάντες οί
κάτοικοι τοΰ Μεταγγιτζίου όμολογοΰν δτι έπώλησαν εις τήν μονήν Διονυσίου
τόπον «ορμάνι» αντί 1500 άσπρων. Ή πώλησις έ'γινε «διά τό χαράτζι»* ή
ομολογία έγράφη διά χειρός παπά Μόσκου. — 17 ύπογραφαί. — Ά ρ χ. :
Όμολωγοΰμεν
ήμής ή γιώρωντες η Μεταγγετζηνή,
ό Γεώργιος ό Σικούρτιος
καί δ παπα Μόσκος...
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'Αναφορά
16 'Οκτωβρίου 1629

Φάκ. 13, άρ. 12. Χάρτης 313x220. Μελάνη μαύρη.—Διατήρησις καλή.—Συντομο
γραφίαι ολίγαι. Άνορθογραφίαι πολλαί. Πρωτότυπον (μετάφρασις έκ τοϋ Ίταλικοϋ).
Ό καγκελλάριος τής θαλάσσης αναφέρει δτι «ίντρομεττάρησε» τήν κληρονομίαν τοΰ Θεοφίλου Παπαγιαννοπούλου έξ αιτίας τοΰ προς τήν μονήν Διο
νυσίου χρέους του έξ 890 ρεαλίων. Είς τό έ'γγραφον αναφέρεται ή σχετική ομο
λογία τοΰ Θεοφίλου Παπαγιαννοπούλου τής 20 Μαΐου 1610 (ήμέτ. έ'γγράρ. 109). Αναφέρονται τά δεσμευόμενα κτήματα καί αί υποχρεώσεις τ ω ν . —
"Α ρ χ. : Διά τό μοναστήριον τοϋ Τιμίου Προδρόμου τοϋ 'Αγίου "Ορους τοΰ
Διονυσίου αναφέρει ό Καγγελάριος τής θαλάσσης...
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Πωλητήριον
14 Ιουλίου 1631

Φάκ. 13, άρ. 13. Χάρτης (δίφυλλον) 300x205. Μελάνη μαύρη.—Διατήρησις μετρία
(φθοραί έξ υγρασίας, σχισμαί κατά τάς διπλώσεις). -Συντομογραφίαι έλάχισται. Άνορ
θογραφίαι πολλαί. Άντίγραφον.
Ό έν Ζακύνθω ιερομόναχος τής μονής Διονυσίου Μερκούριος πωλεϊ
προς τόν Μιχάλη Βριόνη χωράφια είς τήν θέσιν Καμάρα, στοΰ Τζίμη τους
λάκκους, προερχόμενα εκ τών δεσμευθέντων τής περιουσίας τοΰ Θεοφίλου
Παπαγιαννοπούλου. 'Ορίζονται τά χωράφια. Τήν πράξιν συντάσσει ό Ιωάννης
Δεφράντζος, νοτάριος. — 3 ύπογραφαί.— Ά ρ χ. : Έν Χρίστου όνόματη άμιν.
1631 μηνή Ίουλληου 14 εις τόν σουγίαλο τής πόλεως καί νησιοΰ Ζακήνθου...

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
121

'Ομολογία
1 Απριλίου, ίνδ. 15, Ιτος 7140

301

(1632)

Φάκ. 13, άρ. 15. Χάρτης (δίφυλλον) 316x262. Μελάνη μαύρη* Ιν τισιν ύπογραφαϊς
καστανόχρους.—Διατήρησις καλή (φθοραί έξ υγρασίας καί σχισμαί κατά τάς διπλώσεις).—
Συντομογραφίαι ολίγαι. Άνορθογραφίαι πολλαί.—Πρωτότυπον.
Οί κάτοικοι τής χώρας Γομάτου όμολογοΰν δτι ειχον πωλήσει είς τήν
μονήν Διονυσίου τόπους «χειμαδιόν» και «καλοκαιρινόν» αντί 101.000 άσπρων.
Στενοχωρούμενοι έκ νέου «διά τά χαράτζια», πωλοΰν καί έτερον τόπον είς τήν
αυτήν μονήν αντί 23.000 άσπρων, τά όποια καί έ'λαβον παρά τοΰ προηγουμέ
νου Ίωνά, τοΰ γέρο Κυρίλλου, τοΰ γέρο Κυπριανοΰ καί τοΰ γέρο Σωφρονίου.
'Οροθετούνται τά Διονυσιατικά κτήματα. — 58 ύπογραφαί. — Ά ρ χ. : Όμο
λογοϋμεν ή χωρά τοϋ Γομάτου ιερείς καί γέροντες μικροί τε καί μεγάλοι...
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'Ομολογία
25 Μαρτίου, Ιτος 7144

(1636)

Φάκ. 13, άρ. 16. Χάρτης 555x307. Μελάνη καστανόχρους.—Διατήρησις καλή (φθο
ραί έξ υγρασίας κατά τάς διπλώσεις).—Συντομογραφίαι άρκεταί. 'Ορθογραφία. Άντί
γραφον.
ΟΊ ύπό τήν έπισκοπήν Κίτρους χριστιανοί κάτοικοι τής Λυμπάνοβας
όμολογοΰν δτι έπώλησαν είς τήν μονήν Διονυσίου βοσκότοπον διάτα τετράποδα
τής μονής αντί 100.000 άσπρων. Ή πράξις έπεβεβαιώθη διά χοτζετίου τοΰ
αύθεντός, τοΰ μουλά Θεσσαλονίκης. 'Ορίζεται ό τόπος. Έ ν συνεχεία οί κά
τοικοι Λυμπάνοβας άφιεροΰν τόν "Αγιον Νικόλαον μετά πάντων τών υποστα
τικών του ώς μετόχιον είς τήν μονήν Διονυσίου. Εκφράζουν επίσης τήν εύχήν
όπως έν τω μετοχίω κοινοβιάσουν ό παπά κΰρ Παρθένιος, ό γέρο Ίωαννίκιος καί ό γέρο Παφνούτιος. 'Επιδίδουν είς τήν μονήν Διονυσίου τόν βακουφλαμάν καί τά χοτζέτια τά σχετικά προς τόν Άγιον Νικόλαον. — 42 ονόματα.
— "Ά ρ χ. : Επειδή ήμεϊς οί κατά κόσμον ευρισκόμενοι καί έν χωρά οίκοΰντες
τής Λυμπάνοβας χριστιανοί...
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Πωλητήριον καί άφιερωτήρια έγγραφα
α) 4 Δεκεμβρίου 1637
β) 24 Απριλίου 1638
γ ) 5 Μαρτίου 1640

Φάκ. 13, άρ. 18. Περγαμηνή 371x254. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις με
τρία.—Συντομογραφίαι όλίγαί. Άνορθόγραφον. Άντίγραφον.
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α) Ή μονή τής Κεράς Καβαλλαράς αγοράζει παρά τοΰ Νικολοΰ καί
Ιωάννου Λάντων χωράφιον έν τώ χωρίω Τυλίσσω αντί δεκαπέντε τζεκινίων. —
Ά ρ χ. . Έν ονόματι... έτη άπό τοϋ Χριστού γενήσεος είς ,αχλζ'... "Εστοντας
καί ό Νικολός ό Αάντος... — β) Ό Μικέλες Άμερόπουλος δίδει είς τήν μο
νήν τής Κεράς Καβαλλαράς χωράφιον, τό όποιον ακολούθως θά προσηλωθή
είς τήν μονήν Διονυσίου.— Ά ρ χ. : Έν ονόματι... έτη άπό τοΰ Χριστού γενή
σεος είς ,αχλη'... "Εστοντας και ό ποτέ μισέρ Μικέλες... — γ ) Ό κΰρ Γιάννας
τοΰ ποτέ Λορέντζο, έκ τοΰ χωρίου Τυλίσσου, αφιερώνει είς τήν μονήν τής Κε
ράς Καβαλλαράς άμπέλιον έν Τυλίσσω. — Ά ρ χ. : Έν ονόματι... έτη άπό
τοΰ Χριστού γενήσεος εις ,αχμ ... "Εστοντας καί ό Κηργιάνας... Τάς πράξεις
συντάσσει ό Γεωργιλάς Σερέπετζις, νοτάριος πούπλικος. 'Εκάστη πράξις υπο
γράφεται ύπό 2 μαρτύρων.
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'Αναγραφή τών είς Όρφάνι κινητών καί ακινήτων
1641

Φάκ. 10, άρ. 2. Χάρτης (δίφυλλον) 313x208 (216). Μελάνη μαύρη.—Διατήρησις
καλή (σχισμή είς τήν μεσαίαν όριζοντίαν δίπλωσιν τοϋ δευτέρου φύλλου).—Συντομογραφίαι
έλάχισται. Άνορθογραφίαι πολλαί. Άντίγραφον (;). Έ ν τφ δευτέρφ φύλλφ άποτύπωσις
Τουρκικής σ φ ρ α γ ί δ ο ς κατά τήν άνω δεξιάν φαν.
Άφορα είς τήν πώλησιν τοΰ Ρουφανίου ( = Ό ρ φ α ν ί ο υ ) είς τον Χατζήν.
Αναγράφονται τά πωληθέντα ακίνητα καί κινητά, ήτοι ό πύργος μετά τών έν
αύτφ κινητών, τό καλοκαιρινόν σπίτι μετά τών ζφων, τό μποστάνι ώς καί τά
υπάρχοντα δημητριακά. Το Ρουφάνιον έπωλήθη αντί 1500 γροσίων. — Ά ρ χ. :
Έν πρότης τόν πύργον ος καθος εϊνε βουτζηα ιβ' τά δέκα μεγάλα...
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"Εγγραφα σχετικά προς το μετόχιον Όρφάνι
1641

Φάκ. 10, άρ. 3. Χάρτης (δίφυλλον) 323x215. Μελάνη μαύρη.—Διατήρησις καλή
(φθοραί τίνες έξ υγρασίας).— Συντομογραφίαι ολίγαι. Άνορθογραφίαι ολίγαι. Άντί
γραφον (;).
α) Ένθύμησις διά τό μετόχιον Όρφάνι, τό όποιον εδόθη «άμανάτι»
εις τόν Χανζή Μουσταφάγα αντί 1500 γροσίων. Αναγράφονται τά παραδοθέντα
ακίνητα καί κινητά. — β ) Γράμμα μονάχου τινός προς τους έν τώ μετοχίω
"Ορφάνι μοναχούς. — Ά ρ χ. : Διά τό μετόχι μας τό Όρφάνι όπου έδόσαμεν
άμανατί τοϋ Χανζή
Μουσταφάγα...
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Άφιερωτήριον
4 Μαρτίου 1649

Φάκ. 13, άρ. 19. Χάρτης (δίφυλλον) 302x206. Μελάνη καστανόχρους.— Διατήρησις καλή.—Συντομογραφίαι άρκεταί. Άνορθόγραφον. Πρωτότυπον.
Ό Νικολός Λαγκαδάς μετά τής συμβίας του Μαργαρίτας αφιερώνουν
εις τήν μονήν Διονυσίου τόν ναόν τοΰ αγίου Θαλλελαίου (Σαντορίνη) μεθ'
Ολης τής περιοχής του (οικιών, χωραφιών, αμπελιών, στερνών) καί 36 γροσίων.
'Επίσης δίδουν 100 γρόσια διά τήν άγοράν αμπελιού ύπό τόν δρον (κοντετζιόν),
δπως τά τέκνα των αναλάβουν τά 100 γρόσια ή τό άμπέλιον, έάν δέν έκτελοΰνται αί υποχρεώσεις τής μονής Διονυσίου, ήτοι: α') δύο λειτουργίαι εβδο
μαδιαίως (Σάββατον -Κυριακήν) καί λειτουργία κατά τήν έορτήν τοΰ αγίου
Θαλλελαίου, β' ) νά άνάπτωνται αί 2 κανδύλαι καί γ' ) νά γίνωνται λειτουργίαι
κατά τάς δεσποτικάς έορτάς. Είς περίπτωσιν πωλήσεως τών άφιερωθέντων
νά προτιμώνται τά τέκνα τών άφιερωτών.— " Α ρ χ . : Θεία βουλή καί γνώμη
μου αγαθή έγώ Νηκολός Λαγκαδάς μέ τήν συμβίαν μου Μαργαρίτα...
"Εκδ.: Ά ρ χ ι μ . Γ α β ρ ι ή λ, σελ. 114-115.
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Διαθήκη
6 Ιουλίου 1652

Φάκ. 14, άρ. 1. Χάρτης (δίφυλλον) 360x260. Μελάνη μαύρη.—Διατήρησις καλή.—
Συντομογραφίαι έλάχισται. Άνορθόγραφον. Πρωτότυπον.
Ό ιερεύς Κωνσταντίνος Τζελαΐτης ποτέ παπά κΰρ Γεωργίου, έκ τοΰ
Κάστρου τής Κρήτης, διατίθεται είς την μονήν τήν Κεράν Καβαλλαράν καί
ακολούθως είς τήν μονήν Διονυσίου τήν περιουσίαν, τήν οποίαν Ιχει «άπόξο
άπό τό Κάστρο είς τήν Ά γ ί α ν Αναστασία, στά σπήλια τά χωματερά». Έ ν
ύστερογράφω αναγράφεται αναλυτικώς ή ακίνητος περιουσία του. — Ά ρ χ. :
Έπιδή φωβερότερον καί βεβαιότερον ουδέν έστι, δσπερ τό τοϋ θανάτου μηστήριον...
Έκδ. : Β. Λ α ο ύ ρ δ α ς, άρ. 8.
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Συνοδικον γράμμα τής μονής Διονυσίου
έτος 7161 (1652/3)

Φάκ. 10, άρ. 4. Χάρτης (δίφυλλον) 355x242. Μελάνη καστανόχρους.—Διατήρησις
καλή (σχισμή κατά τήν δίπλωσιν είς το δεύτερον φύλλον).—Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Ορ
θογραφία. Άντίγραφον (;)· 'Εν μέσφ τής άνω φας άποτύπωσις τής σ φ ρ α γ ΐ δ ο ς τής
μονής.

304

Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ

Ή μονή Διονυσίου παραχωρεί διά βίου είς τους ιερομόναχους Γαβριήλ
καί Ίερεμίαν τό έν Σαντορίνη μετόχιον τοΰ Άγιου Θαλλελαίου μετά τών εξαρ
τημάτων του. Οί ώς άνω ιερομόναχοι θά δίδουν διά ζωοτροφήν αυτών 400
γρόσια χάριν ευλογίας. Οί αυτοί ώς άνω ιερομόναχοι έ'χουν τό δικαίωμα νά
έλθουν είς τήν μονήν ώς κοινοβιάται. — Ά ρ χ. : zita τοϋ παρόντος ημών
συνοδικοϋ γράμματος δηλοποιοϋμεν τοις πάσιν...
"Εκδ.: Ά ρ χ ι μ. Γ α β ρ ι ή λ, σελ. 113 - 114.
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'Ομολογία
Κυριακή, 25 Ιουλίου 1658

Φάκ. 14, άρ. 2. Χάρτης 217x162. Μελάνη μαύρη.—Διατήρησις καλή (σχισμαί κατά
τάς διπλώσεις).—Συντομογραφίαι ολίγαι. Άνορθόγραφον. Πρωτότυπον.

Ό ιερομόναχος Γαβριήλ, υιός τοΰ παπά Κωνσταντίνου, έξ Αγίου Ευ
στρατίου, ομολογεί δτι ή μονή Διονυσίου, είς τήν οποίαν έκοινοβίασε, παρεχώρησεν είς αυτόν τό έν Άγίω Εύστρατίω μετόχιον Άγιος Αθανάσιος τό
λεγόμενόν ποτέ παπά Φιλόθεου τοΰ μακαρίτου, αντί τής υποχρεώσεως νά
δίδη ετησίως είς τήν μονήν Διονυσίου 5 καντάρια τυροΰ, 8 άρνία καί 10 καντάρια βαλανιδιών.— Ά ρ χ. : 'Ομολογώ έγώ ό παπάς Γαβριήλ τοϋ παπα Κων
σταντίνου ό υιός...
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Άφιερωτήριον
1667
Φάκ. 10, άρ. 5. Χάρτης (δίφυλλον) 303x203 (207). Μελάνη καστανόχρους.—Δια-

τήρησις καλή.—Συντομογραφίαι άρκεταί. Άνορθογραφίαι πολλαί. Πρωτότυπον (;). 'Εν
τή άνω φα άποτύπωσις σ φ ρ α γ ΐ δ ο ς της μονής.

Ό παπάς κΰρ Μακάριος καί ό παπάς κΰρ Νικηφόρος προσηλώνουν καί
αφιερώνουν είς τήν μονήν Διονυσίου τό μικρόν μονύδριον τοΰ Προδρόμου, τό
όποιον ώκοδόμησαν πλησίον τοΰ πατρικοΰ αυτών οίκου. Ή άφιέρωσις «τυποΰται» είς πίστωσιν καί άσφάλειαν διά της βούλλας τής μονής Διονυσίου. —
8 ύπογραφαί.— Ά ρ χ. : "Εθος της Χριστιανοΐς δέδωτο κατά τήν άρχέαν παράδωσιν άρχήθεν...
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Παραδοτήριον εγγραφον
Αύγουστος, έτος 7177 (1669)

Φάκ. 10, άρ. 6. Χάρτης 305x215. Μελάνη καστανόχρους.—Διατήρησις καλή (φθο
ραί τίνες κατά τάς διπλώσεις).—Συντομογραφίαι άρκεταί. 'Ορθογραφία. Πρωτότυπον.
Κατά το μέσον τής άνω φας άποτύπωσις σ φ ρ α γ ΐ δ ο ς τής μονής Διονυσίου.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
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Ή σύναξις τής μονής Διονυσίου παραδίδει είς τόν έκ Σερβίας ίερομόναχον γέροντα Μιχαήλον τό κελλίον τά Είσόδια τής ύπεραγίας Θεοτόκου.
Ή παράδοσις γίνεται καί εις έτερα δύο πρόσωπα. Ό Μιχαήλος κατέβαλε
6 γρόσια, υποχρεούται δέ εις έτησίαν παροχήν «σιδοσίας» καί είς συμμετοχήν
είς τρεις παγγενείας. — 5 ύπογραφαί. — Ά ρ χ. : Κατά τό ,ζροζ' έτος, μηνί
Αύγούστω, συναθροιζομένης τής συνάξεως...
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Άφιερωτήριον
U Ιουλίου 1671

Φάκ. 13, άρ. 17. Χάρτης (δίφυλλον) 277x202. Μελάνη καστανόχρους.—Διατήρησις
καλή.—Συντομογραφία! έλάχισται. Άνορθόγραφον. Άντίγραφον.

Ό ιερομόναχος Σίλβεστρος Κούκεσης έκ χωρίου Κούκεσι (Ζακύνθου)
δίδει τό μοναστήριον τοΰ Θεολόγου, τό όποιον έθεμελίωσεν, έκτισε καί άνεκαίνισεν ήδη άπό τοΰ 1636, εις τόν ίερομόναχον Νεκτάριον Κονίδην, κατά κό
σμον Κόντον, έκ χωρίου Σκουληκάδες. Τό μοναστήριον δίδεται ύπό τόν δρον :
α) νά παραμένη εσαεί μοναστήριον κοινοβιακόν καί β') νά ψάλλεται έπ' ονό
ματι τοΰ άφιερωτοΰ Ιν σαρανταλείτουργον κατ' έ'τος. — Ά ρ χ. : Έν Χριστού
όνοματη άμην. 1671 'Ιουλίου 11 είς χοριό Κούκεσις...
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Διαθήκη
12 Ιουλίου 1671

Φάκ. 14, άρ. 3. Χάρτης (δίφυλλον) 310x215. Μελάνη μαύρη.—Διατήρησις καλή.—
Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Ορθογραφία. Άντίγραφον.

Ό ιερομόναχος κΰρ Σίλβεστρος Κούκεσης έκ τοΰ χωρίου Κούκεσι (Ζα
κύνθου), ιδρυτής τής μονής καί τοΰ ναοΰ τής Θεοΰ Λόγου Σοφίας είς τό ώς
άνω χωρίον, παρακαλεί νά ταφή είς τόν ναόν τοϋτον καί διατίθεται τήν περιουσίαν του είς τήν ώς άνω μονήν, είς συγγενείς του καί είς τόν ναόν τής αγίας
Μαρίνας είς Κούκεσι. —• 5 ύπογραφαί. — Τό άντίγραφον εξεδόθη έκ τοΰ βι
βλίου τοΰ νοταρίου Nicolo Spathi την 24 Νοεμβρίου /6 Δεκεμβρίου 1812. —
Ά ρ χ . : Έν Χρίστου ονόματι, άμην. 1671 'Ιουλίου 12 είς χορίο Κούκεσις...
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Γράμμα
6 Ιανουαρίου 1673

Φάκ. 10, άρ. 7. Χάρτης (δίφυλλον) 302x209. Μελάνη μαύρη.—Διατήρησις καλή
(φθοραί τίνες κατά τάς διπλώσεις).—Συντομογραφίαι ολίγαι. Άνορθογραφίαι πολλαί.

Πρωτότυπον.
20

306

Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ

Ό μοναχός τής μονής Διονυσίου Τιμόθεος Σκορδίλης, εύρων τό έν Καστελλίω Παροικίας (Πάρου) είς τά Χάλαρα μετόχιον (εκκλησία τοΰ Προ
δρόμου καί δύο κελλία) Ιρημον λόγω θανάτου τοΰ παπά κΰρ Δανιήλ, παρέδωκε
τοΰτο είς τόν ίερομόναχον Κάλλιστον Νταρμάρον. Αναγράφονται τά ακίνητα
καί κινητά τοΰ μετοχίου ώς καί οί κολλήγοι. Γνωστοποιείται δτι ό ώς άνω
Κάλλιστος Νταρμάρος προτίθεται νά προσήλωση είς τήν μονήν Διονυσίου
καί τό είς τόπον Κορμόν, έν τ φ αύτώ Καστελλίω τής Παροικίας, μονύδριον
τοΰ Ταξιάρχου Μιχαήλ. — 4 ύπογραφαί. — Ά ρ χ . : Κυριεύωντας τό μονα
στήρι τοϋ τιμίου ένδοξου προφήτου προδρόμου καί βαπτιστοϋ'Ιωάννου
τοϋ Διο
νυσίου...
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Άφιερωτήριον
22 Δεκεμβρίου 1675

Φάκ. 14, άρ. 5. Χάρτης (δίφυλλον) 3 0 7 x 2 1 1 . Μελάνη καστανόχρους βαθεϊα.—Διατήρησις καλή (φθοραί έξ υγρασίας). Συντομογραφίαι ολίγαι. Άνορθόγραφον. Πρωτότυ
πον (πρβλ. άντίγραφον άρ. 136). 'Εν τή άνω αριστερά καί τή κάτω δεξιά ώα αποτυ
πώσεις σ φ ρ α γ ΐ δ ο ς .
Ό παπάς Νείλος Μπαροΰς, υιός τοΰ μισέρ Γιαννούλη, αφιερώνει (κα
τόπιν εγκρίσεως τής μητρός του Κατερίνας) είς τήν μονήν Διονυσίου, δπου
έκοινοβίασε, τήν έκκλησίαν τοΰ Τιμίου Σταυροΰ μετά τών έν αύτη, καθώς καί
διάφορα ακίνητα καί κινητά είς τό Κάστρο. 'Ορίζεται δτι άπό τών εισοδημά
των αυτών θά συντηρήται ή μήτηρ τοΰ άφιερωτοΰ, μετά δέ τόν θάνατον της ή
μονή θά τελέση Ιν σαρανταλείτουργον. — Ά ρ χ . : "Εστωντας
καί νά έλθω
έγώ ό παπάς κϋρ Νίλος...
Βιβλιογρ.: Β. Λ α ο ύ ρ δ α ς, άρ. 2.
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Άντίγραφον τοΰ προηγουμένου εγγράφου

Φάκ. 14, άρ. 4. Χάρτης (δίφυλλον) 288x200. Μελάνη μαύρη.—Διατήρησις καλή
(φθοραί τίνες κατά τάς διπλώσεις).—Συντομογραφίαι άρκεταί. Άνορθόγραφον. Έ ν τή
άνω δεξιφ καί τή κάτω αριστερά ώα άπομίμησις τής σ φ ρ α γ ΐ δ ο ς .
Τό άντίγραφον εξεδόθη τήν 15 Σεπτεμβρίου 1705 έκ τής «καθολικής
προσηλώσεως» τοΰ Νείλου.
Βιβλιογρ.: Β. Λ α ο ύ ρ δ α ς , άρ. 3.
137

Άφιερωτήριον
23 'Οκτωβρίου 1 6 7 7

Φάκ. 14, άρ. 6. Χάρτης (δίφυλλον) 301x207. Μελάνη καστανόχρους.—Διατήρησις
καλή.—Συντομογραφίαι άρκεταί. Άνορθόγραφον. Πρωτότυπον.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
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Ή συμβία τοΰ ποτέ μισέρ Νικολού Μπαρμπαρίγου κερά Καλλίνικη, ή
θυγάτηρ αύτης Μαγδαληνή καί δ υιός της μισέρ Ανδρέας, είς τήν Σαντορίνην
«στό Μυλωνάδο», αφιερώνουν «πράματα», σπίτια καί αμπέλια είς τήν μονήν
Διονυσίου. 'Ορίζεται δπως τά έκ τής περιουσίας τής κερά Καλλίνικης περιέρχωνται είς τήν θυγατέρα της, μετά δέ τόν θάνατον αυτής είς τήν μονήν
Διονυσίου. Ε π ί σ η ς ό Ανδρέας άφιεροΐ τό αμπέλι «στοΰ Βουνίτζου» είς τήν
αυτήν μονήν. Τής άφιερώσεως εξαιρείται τό αμπέλι τό αγορασθέν ύπό τοΰ
άδελφοΰ τοΰ μισέρ Νικολού, μισέρ Μικέλε. Τήν πράξιν συντάσσει ό Διάκουμος
Γίζης, καντζελλάριος Σαντορίνης. — 4 ύπογραφαί. — Ά ρ χ. : Εις δόξαν Χρι
στού άμίν. 1677 Οκτοβριου 23 οτι Σαντορηνη στό Μιλοναδο...
Βιβλιογρ.: Β. Λ α ο ύ ρ δα ς, άρ. 6.
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Γράμμα
7 Απριλίου

1678

Φάκ. 10, άρ. 8. Χάρτης (δίφυλλον) 306x208. Μελάνη καστανόχρους.—Διατήρησις
καλή (σχισμαί τίνες κατά τάς διπλώσεις).—Συντομογραφίαι ολίγαι. Άνορθογραφίαι πολ
λαί. Πρωτότυπον.
Ό προηγούμενος τής μονής Διονυσίου Χριστόφορος γράφει άπό Σαντο
ρίνης προς τόν ήγούμενον καί τόν δίκαιον τής αυτής μονής. Διηγείται τάς
περιπέτειας αύτοΰ καί τοΰ συνοδεύσαντος αυτόν Παρθενίου (θανόντος καθ'
όδόν λόγω τής ένσκηψάσης επιδημίας πανώλους) είς Πάρον, Σαντορίνην καί
Κρήτην. 'Αναφέρει τήν έπιθεώρησιν τοϋ έν Κρήτγ} μετοχίου τής Κέρας Κα
βαλλαρέας καί εισηγείται διάφορα μέτρα διά τήν άποκατάστασίν του. —
Ά ρ χ . : Πανοσιώτατε καί αίδεσιμώτατε άγιε καθηγούμενε τής καθ' ήμας
μονής τοΰ άγιου Διονυσίου, άγιε δίκαιο...
"Εκδ.: Β. Λ α ο ύ ρ δ α ς , άρ. 9.
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Συνακτικον γράμμα τής μονής Διονυσίου
22 Μαίου 1680

Φάκ. 10, άρ. 9. Χάρτης 305x215. Μελάνη καστανόχρους.—Διατήρησις μετρία
(σχισμαί καί κηλίδες).—Συντομογραφίαι άρκεταί. 'Ορθογραφία. Άντίγραφον (*,). Κατά
τό μέσον τής άνω φας άποτύπωσις σ φ ρ α γ ΐ δ ο ς της μονής.
Ή σύναξις τής μονής Διονυσίου πωλεί είς τόν ίερομόναχον παπά κΰρ
Σαββάτων τον διδάσκαλον το κελλίον τοΰ Ευαγγελισμού, πλησίον τοΰ κονακίου τής μονής Διονυσίου. Τό κελλίον δίδεται καί είς έτερα δύο πρόσωπα
(τόν παπά κΰρ Διονύσιον καί τον κΰρ Παΰλον). Ό Σαββάτιος κατέβαλε 73

308

Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ

γρόσια, υποχρεούται δέ είς έτησίαν «σιδοσίαν» 6 πινακίων λεπτοκαρύων.
Αναγράφονται τά κινητά τής εκκλησίας καί τοΰ κελλίου. — 5 ύπογραφαί. —
"Α ρ χ. : ,αχπ' έν μηνί Μαιω κβ' έλθών προς τήν ήμετέραν καί σεβασμίαν
μονήν τήν έπικεκλημένην τοΰ άγιου Διονυσίου...
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Συνοδικον γράμμα
11 Ιουνίου 1682

Φάκ. 10, άρ. 10. Χάρτης (δίφυλλον) 304x214. Μελάνη καστανόχρους βαθεϊα.—
Διατήρησιςκαλή (σχισμαί τίνες).—Συντομογραφίαι άρκεταί.'Ορθογραφία. Άντίγραφον(;).
Κατά το μέσον τής άνω ώας σ φ p α γ Ι ς τής μονής.
Ή σύνοδος της μονής Διονυσίου παραχωρεί είς τόν μοναχόν Παρθένιον
καί είς έτερα δύο πρόσωπα (αναφέρεται τό δνομα τοΰ τρίτου) τό κελλίον
τοΰ Εύαγγελισμοΰ, πλησίον τοΰ κονακίου τών Διονυσιατών. ΟΊ ώς άνω
κατέβαλον 85 γρόσια, υποχρεούνται δέ είς έτησίαν καταβολήν 150 άσπρων
διά «σιδοσίαν» καί είς συμπαράστασιν έπί 5 ημέρας είς τάς εργασίας τοΰ
κονακίου. Αναγράφονται τά έν τή εκκλησία καί τω κελλίω κινητά. 'Ορίζεται
τό κελλίον. — 14 ύπογραφαί. — " Α ρ χ . : Κατά τό έτος μχπβ', μηνί Ίουνίω
ια', έλθών προς τήν ήμετέραν ίεράν καί σεβασμίαν μονήν...
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Δωρεά
27 Δεκεμβρίου

1683

Φάκ. 14, άρ. 7. Χάρτης (δίφυλλον) 302x210. Μελάνη καστανόχρους.—Διατήρησις
καλή (φθοραί τίνες έξ υγρασίας κατά τάς διπλώσεις, σχισίματα).—Συντομογραφίαι ολί
γαι. Άνορθόγραφον. Άντίγραφον.
Ό ιερομόναχος Κάλλιστος Νταρμάρος δωρεϊται είς τόν παπά κΰρ Ί ω ά ν νην Γαλιάτζον τό μοναστήριον τόν Μέγαν Ταξιάρχην, είς την τοποθεσίαν
Κορμόν, μετά τών άμπελίων, χωραφιών καί δλων τών σκευών καί μεσαριάς
τής εκκλησίας. Καθιστά επιτρόπους τόν Ικλαμπρον άφέντην Ίάκωβον Ά λησάφην καί τόν Μιχελάκην Πρωτόδικον, ορίζει δπως ή διαμένουσα ήδη έν τού
μονυδρίω καλογραία κερά Καλλίνικη παραμείνη διά βίου καί υπενθυμίζει
δτι τό «κεσίμι» τοΰ μοναστηρίου είναι 400 άσπρα καί «τοΰ παναγιωτάτου» 1
λίτρα κηροΰ. Μετά τόν θάνατον τοΰ Ιωάννου Γαλιάτζου οί επίτροποι δύνα\ται
νά τοποθετήσουν οιονδήποτε θέλουν ώς ήγούμενον. Τό άντίγραφον έγένετο διά
τοΰ Ιωάννου ιερέως Καριστηνοΰ άπό τό καθολικόν. — 3 ύπογραφαί. —
" Α ρ χ . : Τήν σήμερον μέ κυνήν του γνόμιν και αύτοβούλητων
προαϊρεσιν...

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
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Συμβιβασμός
23 Απριλίου

1685

Φάκ. 14, άρ. 8. Χάρτης 303x213. Μελάνη καστανόχρους.—Διατήρησις καλή (σχι
σμαί κατά τάς διπλώσεις).—Συντομογραφίαι άρκεταί. Άνορθόγραφον. Άντίγραφον.
Ό μητροπολίτης πρώην Καστοριάς Γεράσιμος επιβεβαιώνει έπελθόντα
συμβιβασμόν μεταξύ τοΰ παπά κΰρ Ιερεμία Γαλιάτζου καί τής κεράς Καλ
λίνικης, τής μονής Ταξιάρχου τής Πάρου. Κατόπιν τοΰ συμβιβασμού τού
του ό ώς άνω Ιερεμίας απέρχεται τής μονής. — 7 ύπογραφαί. — Ά ρ χ. :
Καπιτάρωντας έδω ό πανιερότατος
και σωφοτατος μητρωπωλλίτης πρόή Καστωρίας κΰρ Γεράσιμος...
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'Ομολογία
1 Νοεμβρίου 1689

Φάκ. 10, άρ. 11. Χάρτης (δίφυλλον) 243χ 169. Μελάνη καστανόχρους - φαιόχρους.—
Διατήρησις αρίστη.—Συντομογραφίαι έλάχισται. 'Ορθογραφία. Πρωτότυπον (',). Κατά το
μέσον τής άνω φας άποτύπωσις σ φ ρ α γ ΐ δ ο ς τής μονής Βατοπεδίου.
ΟΊ Βατοπεδηνοί μοναχοί όμολογοΰν δτι οί Διονυσιάται άντήλλαξαν «μερικόν τόπον» καί εν παλαιόν σπίτι είς τό Άλα-διάβα μέ τό είς τάς Καρυάς
κελλίον (τών Βατοπεδηνών) τοΰ Άγιου Δημητρίου, τό έπονομαζόμενον Σουρλά, μεθ' δλης τής περιοχής του. 'Ορίζεται τό κελλίον.—8 ύπογραφαί.—
Ά ρ χ . : Διά τοϋ παρόντος γράμματος δηλοποιοΰμεν ήμεΐς οί Βατοπεδινοί...
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Διαθήκη
7 Απριλίου

1690

Φάκ. 14, άρ. 9. Χάρτης (δίφυλλον) 298x208. Μελάνη μαύρη.— Διατήρησις καλή
(φθοραί έξ υγρασίας κατά τάς διπλώσεις).—Συντομογραφίαι έλάχισται. Άνορθόγραφον.
Άντίγραφον.
Ό πανοσιώτατος κΰρ Μακάριος Ρούδης διατίθεται είς τόν ίερομόναχον
Διονύσιον Κούμουλον τό ύπ' αύτοΰ κτισθέν καί προσηλωθέν είς τήν μονήν
Διονυσίου «μοναστηράκι». 'Ορίζει δπως παραμείνουν είς αυτό ή ήδη διαμέ
νουσα καλογραία Θεόκλητη καί δ υιός της ιερομόναχος Μακάριος* τέλος,
δπως πάσα πράξις γενομένη άνευ τής γνώμης τοΰ Διονυσίου Κούμουλου καί
τοΰ άδελφοΰ του Νικηφόρου ιερομόναχου θεωρήται άκυρος. Τήν πράξιν συν
τάσσει ό Νικόλαος Άναπλιώτης, φανερός νοτάριος καί κατζελλάριος Ναξίας. —
4 ύπογραφαί. — Ά ρ χ . : Μήν δντας πράγμα πλέον βεβαιότερον όσάν τόν θά
νατον καί πλέον βεβαιότερον όσάν τήν ώραν τοΰ θανάτου...
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Όμολογητικον γράμμα τής μονής Διονυσίου
1690

Φάκ. 10, άρ. 12. Χάρτης (δίφυλλον) 300x122. Μελάνη καστανόχρους βαθεϊα.—Διατήρησις καλή (φθοραί τίνες έξ υγρασίας).—Συντομογραφίαι δλίγαι. 'Ορθογραφία. Πρωτό
τυπον. Κατά τό μέσον τής άνω φας άποτύπωσις σ φ ρ α γ ΐ δ ο ς τής μονής.
Δημιουργηθείσης διαφοράς μεταξύ Χιλανδαρηνών καί Διονυσιατών διά
τόν Μονοξυλίτην, ή Μεγάλη Μέση απέστειλε μοναχούς όμοΰ μετά τοΰ Ά λ ή
άγά καί τοΰ βοϊβόδα Σιδηροκαυσίου κΰρ Δήμου, οί όποιοι, έχοντες ύπ' δψιν
τους «βακοφλαμέδες», έδικαίωσαν τους Διονυσιάτας. 'Ορίζεται ό τόπος. —
Καθορίζεται ώς «τζερεμές» διά τόν Ά γ α ν 100 φλωρία. — 3 ύπογραφαί. —
Ά ρ χ . : Διά τής παρούσης ημετέρας ομολογίας δηλοποιοΰμεν ημείς οί Διονυσιάται...
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Άφιερωτήριον
16 Μαρτίου 1692

Φάκ. 14, άρ. 10. Χάρτης (δίφυλλον) 206x145. Μελάνη καστανόχρους βαθεϊα.—
Διατήρησις πολύ καλή.—Συντομογραφίαι έλάχισται. Άνορθόγραφον. Άντίγραφον.
Ή Άγγελϊνα «προσηλώνει» είς τήν μονήν Διονυσίου, διά μνημόσυνόν
τοΰ συζύγου της Δήμου, τόν κήπόν της είς τήν Βάλτα «μέ συκαμινιές, συκιές
καί ελιές». 'Ορίζεται ό κήπος. — 5 ύπογραφαί. — Ά ρ χ. : Διά τοϋ παρόντος
γράμματος διλοπιώ έγώ ή Άγγελήνα
τό πός προσηλώνο τόν κίπο μου...

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
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Τεσκερές
Έ τ ο ς 7117

(1608/9)

Φάκ. 16, άρ. 1. Χάρτης 75 Χ100. Μελάνη καστανόχρους βαθεϊα.—Διατήρησις καλή.—
Συντομογραφίαι έλάχισται. Άνορθόγραφον. Πρωτότυπον (;). Είς το κάτω μέρος της δπισθίας δψεως άποτύπωσις Τουρκικής σ φ ρ α γ ΐ δ ο ς .
Άπόδειξις 10 άσπρων, διά τήν δεκάτην τοΰ μετοχίου Βόζανα, δοθείσα
εις τόν γέροντα Λεόντιον. — Ά ρ χ. : Μετόχι Βόζανα
Διονησιάτηκο...

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
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Βεβαίωσις (τεσκερές)
6 Ιανουαρίου, Ιτος 7138

(1630)

Φάκ. 13, άρ. 14. Χάρτης 285x206. Μελάνη καστανόχρους.—Διατήρησις καλή (σχι
σμαί κατά τάς διπλώσεις έκτος κειμένου).— Συντομογραφίαι ολίγαι. 'Ορθογραφία. Πρω
τότυπον. 'Εν τή κάτω δεξιφ ώα άποτύπωσις Τουρκικής σ φ ρ α γ ΐ δ ο ς .
Οί ύπό τόν μποσταντζήμπασι ζαμπίτιδες τοΰ Άγιου "Ορους Χασάν μπέγις καί Α χ μ έ τ μπέγις δίδουν είς τους γέροντας τής μονής Διονυσίου τήν
παροΰσαν βεβαίωσιν σχετικώς προς τά σύνορα τής έν λόγω μονής καί της
μονής Α γ ί ο υ Παύλου. Ή βεβαίωσις βασίζεται έπί έγγραφων τής μονής
Αγίου Παύλου καί επιτόπιου έρεύνης τών γερόντων τής συνάξεως, εκδίδεται
δέ προς ένημέρωσιν τών Τουρκικών άρχων. — Ά ρ χ. : Ό τεσκερές μου εϊναι
τούτος δτι έγώ δ Χασάν μπέγις καί ό 'Αχμέτ
μπέγις...
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Έταστολή τοΰ βοεβόδα
1690

Φάκ. 16, άρ. 2. Χάρτης (δίφυλλον) 204x123. Μελάνη καστανόχρους βαθεϊα.—Διατήρησις καλή.—Συντομογραφίαι ολίγαι. Εξαιρετικώς πολυάριθμοι άνορθογραφίαι. Πρω
τότυπον. Είς τήν άνω φαν τής πρώτης σελίδος άποτύπωσις της σ φ ρ α γ ΐ δ ο ς τοΰ
«βοϊβόντα» Δήμου.
Ό βοεβόδας [Σιδηροκαυσίων] Δήμος γράφει προς τόν άγαν (τοΰ Αγίου
"Ορους) σχετικώς προς τήν περί τοΰ Μονοξυλίτου όριακήν διαφοράν μεταξύ
τών μονών Διονυσίου καί Χιλανδαρίου καί δίδει οδηγίας διά τήν διευθέτησιν
τών συνόρων. — " Α ρ χ . : Απο ιμένα τον βόγιβοντα σι σένα αγά πολά χαιρε
τίσματα... καί ος καθος ύπήγαμι καί ύδαμι...

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ
Τά ύπ* άρ. 55 (έκ δύο πρωτοτύπων αντιτύπων) καί 68 έγγραφα τοϋ καταλόγου
έχουν έκδοθή ύπό τοϋ Ε ύ λ ο γ ί ο υ Κ ο υ ρ ί λ α , Αγιορείτικη Βιβλιοθήκη, τόμ. 19
(1954), σελ. 150-151, 153-156, 222-227.
Είς τον άρ. 70, αντί Άγ. Ευστρατίου γρ. Άγ. Ευσταθίου.

Ά . ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗΝ ΣΕΙΡΑΝ
Χρονολογία

1056,
1347,
1366,
1374,

Αύγουστος
Νοέμβριος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος

1382,
1389,
1394,
1395,
1400,

'Ιουνίου 3
'Ιούλιος
Νοέμβριος
Νοέμβριος
'Ιανουάριος

1400,
1408,
1409,
1414,
1415,
1416,

('Οκτώβριος)
Αύγουστος
'Ιούλιος
Δεκεμβρίου 20
Σεπτέμβριος
Σεπτέμβριος

1417,
1418,
1420,
1420,
1421,
ολίγον
1425,
1427,
1429-

Μάρτιος
'Οκτώβριος
Σεπτέμβριος
Σεπτέμβριος
Νοέμβριος
πρό τοϋ 1425
'Ιούλιος
Νοεμβρίου 1
1460

(πρό τοϋ 1430)
1430, 'Ιανουαρίου 20
1430, [Μάιος]
1430, Αύγουστος
(1430-1464)
1462, Μαΐου 30
1463, 'Ιούλιος
1472, 'Ιουλίου 12
(περί το 1474)

Είδος έγγραφου
Άρ.έγγρ.
Διάλυσις καί ασφάλεια
86
Χρυσόβουλλος λόγος 'Ιωάννου Τ ' Καντακουζηνού
1
Χρυσόβουλλος λόγος Ιωάννου Ε' Παλαιολόγου
2
Χρυσόβουλλος λόγος τοϋ αύτοκράτορος 'Αλεξίου Γ'
Μεγάλου Κομνηνοΰ
12
Πρόσταγμα 'Ιωάννου Ε' Παλαιολόγου
5
Σιγιλλιώδες γράμμα τοϋ πατριάρχου 'Αντωνίου Δ'
37
Γράμμα τοΰ πρώτου "Ιερεμίου
51
Γράμμα τοΰ πρώτου 'Ιωάννου τοΰ Καλυβίτου
52
Ένυπόγραφον γράμμα, πρατηριώδες καί επιβεβαιωτικοί
τοΰ πρώτου Νεοφύτου
54
"Οροι (πρβλ. σελ. 311)
55
Χρυσόβουλλος λόγος 'Ιωάννου Ζ' Παλαιολόγου
4
Παραδοτικόν γράμμα
20
Πρόσταγμα Μανουήλ Β' Παλαιολόγου
6
Γράμμα τών άλυκαρίων
88
Πρόσταγμα τοϋ αύτοκράτορος Άλεξίου Δ' Μεγάλου
Κομνηνοΰ
17
'Ορισμός τοΰ δεσπότου Άνδρονίκου Παλαιολόγου
7
'Ορισμός τοΰ δεσπότου Άνδρονίκου Παλαιολόγου
8
'Ορισμός τοΰ δεσπότου Άνδρονίκου Παλαιολόγου
9
Άφιερωτήριον ένυπόγραφον Ιγγραφον
89
Παραδοτικόν Εγγραφον
21
Όροθέσια
23
Άπογραφικόν γράμμα
26
Γράμμα τοΰ πρώτου Δανιήλ
56
Πρόσταγμα τοΰ αύτοκράτορος 'Ιωάννου Δ' Μεγάλου
Κομνηνοΰ
19
Γράμμα
87
Γράμμα τοΰ πρώτου Δανιήλ
57
Πρακτικόν
27
"Ορισμός τοΰ δεσπότου Δημητρίου Παλαιολόγου
10
"Ορισμός
11
Δέλτος τοϋ πρώτου Καλλίστου
58
Ταβουλλαρικόν καί άπογεγραμμένον γράμμα
90
Γράμμα της συνάξεως τών Καρυών
59
Καθορισμός ορίων
29

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
Χρονολογία
1477, Μάρτιος
1481, 'Ιανουαρίου 18
1488, 'Οκτωβρίου 6
1493/4
(1494-1496)
(1494 - 1496)
1496, Μάϊος
(περί τό 1500)
1502, άρχαί Φεβρουαρίου
1503, Ιουνίου 23
1503/4
(περί τό 1503/4)
1511/12
1516, Μαΐου 8
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Είδος έγγραφου
*Α ρ.έγγρ.
"Εγγραφον τοϋ πατριάρχου Μαξίμου τοΰ Γ'
38
"Εγγραφον τής συνάξεως τών Καρυών
61, (52, 63
Γράμμα τοΰ πρώτου "Ιγνατίου
64
Γράμμα τοΰ πρώτου 'Ιγνατίου
65
"Εγγραφον τοΰ πρώτου 'Ιγνατίου
66
"Εγγραφον της συνάξεως τών Καρυών
67
Γραφή τοΰ πρώτου Γρηγορίου (πρβλ. σελ. 311)
68
'Επιστολή τοΰ μητροπολίτου Λήμνου Ίωάσαφ
48
46
Γράμμα τοΰ αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Μαξίμου
Γράμμα τής συνάξεως τών Καρυών (πρβλ. σελ. 311)
70
Γράμμα τοΰ αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Μαξίμου
47
30
Περιορισμός
Βεβαιωτικόν γράμμα τής συνάξεως τών Καρυών
71α
Βεβαίωσις τοϋ πρώτου Γαβριήλ καί τής συνάξεως τών
Καρυών
75
1530
Δωρεά
91
92
1540, Νοέμβριος
Δωρεά
1548, 'Ιουνίου 4
93
Πωλητήριον εγγραφον
1550, Φεβρουαρίου 16
Έπιβεβαιωτικόν γράμμα τοΰ Λήμνου Μαξίμου
49
94
1551, 'Ιουνίου 16
Πωλητήριον Ιγγραφον
1551, Αυγούστου 12
Δωρεά
95
96
1554, Φεβρουαρίου 15
Διαθήκη
1555, Δεκεμβρίου 17
Διαθήκη
97
1555/56
Αίτησις
98
1566, Μαΐου 11
99
Παραχώρησις τής μονής Καβαλλαρέας
1566
Έγκατάστασις ηγουμένου (κοντζεσιόν)
100
76
1573, 'Ιουνίου 5
'Ομολογία
101
1580, 'Οκτωβρίου 3
Καταγραφή (άβεντάριον)
1581, Νοεμβρίου 25
Παραδοτήριον εγγραφον
102
1587, 'Οκτώβριος
39
Πατριαρχικόν έπιτίμιον πατριάρχου 'Ιερεμίου Β'
1591 ή 1592, 'Ιανουάριος Άφιερωτήριον Εγγραφον
103
1596, Μαΐου 18
Δωρητήριον Ιγγραφον
104
1597, Φεβρουαρίου 3
Πωλητήριον εγγραφον
105
1599, 'Οκτωβρίου 28
Δωρητήριον
106
Σύνορα
33
ί
1603, 'Ιανουαρίου 17
107
Διαθήκη
147
1608/9
Τεσκερές
1609, Δεκεμβρίου 7
77
Γράμμα τής συνάξεως τών Καρυών
1610, Απριλίου 30
'Ομολογία
108
Όμόλογον
109α
1610, Μαΐου 20
1611, 'Ιανουαρίου 17
Περιορισμός άμπελώνος
110
111
1615
Διαθήκη
40
Σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ πατριάρχου Τιμοθέου
1616, Δεκεμβρίου 6
1618, 'Ιουνίου 3
Βεβαιωτικόν γράμμα τής συνάξεως τών Καρυών
71β
1620, Μαΐου 22
'Ομολογία
112, 113α
109β
1620, Δεκεμβρίου 12
'Εγγραφή είς όμόλογον
114
1621/22
Όμολογίαι

314

Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ

Χρονολογία
1621/22
1622, Απριλίου 1
1623, Σεπτεμβρίου 24
1624, Αυγούστου 7
1627, 'Ιανουαρίου 13
1627, Φεβρουαρίου 20
1627, Αυγούστου 20
1629,
1630,
1630,
1630,

'Οκτωβρίου 16
'Ιανουαρίου 6
Ιανουαρίου 6
Μάρτιος

1630, Μαΐου 26
1631, 'Ιουλίου 14
1632, Απριλίου 1
1636, Μαρτίου 25
1637, Δεκεμβρίου 4
1638, Απριλίου 24
1639, 'Οκτώβριος
1640, Μαρτίου 5
1640/41
1641
1641
1649, Μαρτίου 4
1652, 'Ιουλίου 6
1652/53
1654, 'Ιουνίου 10

Είδος έγγραφου
Όμολογίαι
Περιορισμοί
Όμόλογον
Συνακτικόν γράμμα τής μονής Διονυσίου
Δωρεά
"Ομολογία
Άπόδειξις πληρωμής
Αναφορά
Συνοδικόν γράμμα τής συνάξεως τών Καρυών
Βεβαίωσις (τεσκερές )
Συνοδικόν, σιγιλλιώδες έπιβεβαιωτικόν γράμμα

Άρ.ίγγρ·
115
33
109γ
116
117
118
109δ
119
78
148
τοΰ

πατριάρχου Κυρίλλου τοϋ Α '
Βεβαίωσις πληρωμής
Πωλητήριον
"Ομολογία
"Ομολογία
Πωλητήριον Ιγγραφον
Άφιερωτήριον Ιγγραφον
Συνοδικόν γράμμα τοΰ πατριάρχου Παρθενίου τοΰ Α'
Άφιερωτήριον Ιγγραφον
Έπιβεβαιωτικόν γράμμα
Αναγραφή τών είς Ό ρ φ ά ν ι κινητών καί ακινήτων
Έ γ γ ρ α φ α σχετικά προς τό μετόχιον Όρφάνι
Άφιερωτήριον

Διαθήκη
Συνοδικόν γράμμα τής μονής Διονυσίου
'Ομολογία
1658, 'Ιουλίου 25, Κυριακίj 'Ομολογία
1661, Απρίλιος
Πωλητήριον Ιγγραφον
1667
Άφιερωτήριον
Παραδοτήριον Ιγγραφον
1669, Αύγουστος
1671, 'Ιουλίου 11
Άφιερωτήριον
1671, 'Ιουλίου 12
Διαθήκη
1673, 'Ιανουαρίου 6
Γράμμα
Άφιερωτήριον
1675, Δεκεμβρίου 22
Άφιερωτήριον
1677, 'Οκτωβρίου 23
Συνοδικόν γράμμα τοϋ πατριάρχου Διονυσίου τοΰ Δ'
1677, Νοέμβριος
1678, Απριλίου 7
1680, Μαΐου 22
1682, 'Ιουνίου 11
1683,
1685,
1689,
1690,
1690
1690
1690

Δεκεμβρίου 27
'Απριλίου 23
Νοεμβρίου 1
'Απριλίου 7

Γράμμα
Συνακτικόν γράμμα τής μονής Διονυσίου
Συνοδικόν γράμμα
Δωρεά
Συμβιβασμός

41
109ε
120
121
122
123α
123β
43
123γ
80
124
125
126
127
128
81
129
82
130
131
132
133
134
135
137
44
138
139
140
141
142

"Ομολογία
Διαθήκη
Συνοδικόν γράμμα τής συνάξεως τών Καρυών
Όμολογητικόν γράμμα τής μονής Διονυσίου

143
144
84
145

'Επιστολή τοΰ βοεβόδα

149

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
Χρονολογία

1692, Μαρτίου 16
1694, Μαρτίου 2
1695, Φεβρουάριος
1707, Αυγούστου 18

Είδος βγγράφοΐ)
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Άφιερωτήριον
146
Γράμμα τοΰ μητροπολίτου Παροναξίας Ίωάσαφ
50
Συνοδικόν έπιβεβαιωτήριον γράμμα τοΰ πατριάρχου Καλ
λινίκου τοΰ Β'
45
'Ομολογία
113β

Β'. ΠΙΝΑΞ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
Είς τόν κατωτέρω πίνακα δέν σημειοϋνται τά συχνάκις επανερχόμενα ονόματα "Αγιον
"Ορος, Άθως, Διονυσίου, μονή καί οί τίτλοι παπάς, μοναχός, ιερομόναχος, διάκονος,
γέρων, ηγούμενος, προηγούμενος.
Παραπέμπομεν είς τους αριθμούς τών έγγραφων τοΰ καταλόγου. Τών είς τήν είσαγωγήν παραπομπών προτάσσεται ή Ινδειξις : σελ.
άβεντάριον 101.
Άγάθων ηγούμενος Διονυσίου 61.
άγας ("Αγίου Όρους) 78, 80, 84, 125,
145, 149.
αγγαρεία 57, 61, 64, 140.
Άγγελϊνα 107.
Άγγελϊνα 146.
Άγιορείτισσα Μαρία 89.
Άγιον Πνεϋμα, κατά τό χωρίον Καμάρα
104.
"Αγιος Αθανάσιος, μετόχιον Διονυσίου
έν Ά γ ί φ Εόστρατίω 129.
Αγία Αναστασία, εκτός Κάστρου Κρή
της 127.
Άγιος Δημήτριος, κελλίον Βατοπεδηνών
143.
Άγιος Ευστράτιος, νήσος 129.
Ά γ . Ευσταθίου κελλίον 70, πρβλ. σελ. 311.
"Αγιος Θαλλέλαιος, ναός, μετόχιον Διο
νυσίου έν Σαντορίνη 126, 128.
Άγιος 'Ιωάννης Πρόδρομος έν μικρογρα
φία 12.
Άγιος Κωνσταντίνος, Κορακίας 49.
"Αγιος Μάμας, μοναστήριον έν Τυλίσσω
92, 93.
Αγία Μαρίνα, ναός έν Κούκεσι 133.
Άγιος Νικήτας, εκκλησία είς τό Κάστρο
104.
Άγιος Νικόλαος Ψωραρέα τοΰ παπά
Ηλία, κελλίον 82.
Άγιος Νικόλαος, ναός 87.
Άγιος Νικόλαος, είς τά Καλύβια 104.
Άγιος Νικόλαος, ναός Αυμπάνοβας 122.

"Αγίου Παντελεήμονος τοΰ Σφρεντζή τών
Θεσσαλονικέων μονή 86.
Αγίου Παύλου μονή 41, 49, 55 (πρβλ.
σελ. 311), 78, 148.
Αγία Σοφία, θεσσαλονίκης 46.
"Αγίου Στεφάνου κελλίον 56, 57, 59, 64,
65, 75, 77.
"Αγιος Τρύφων τοΰ Μακρυγένη 59.
άδεια 40.
αδούλωτος μονή 40.
Άεροπόταμος 12.
Αθανάσιος Λαγκαδάς 44.
Αθανάσιος Μεγιστάνος, ήγούμ. Καβαλλα
ρέας 99, 100.
Αθανάσιος πατριάρχης Αντιοχείας 40.
Αθανάσιος πνευματικός 64.
Άθως Μικρός 12.
Αικατερίνη ή Μεγάλη (ούκάζιον τής—)
σελ. 258.
Άϊλέζης, «άνθρωπος» τοΰ κατή 29.
Άκάκιος ιερομόναχος Διονυσιάτης 112.
Άκάκιος μοναχός Διονυσιάτης 43.
Άλα-διάβα 143.
Αλέξιος Γ' Μέγας Κομνηνός σελ. 259,
άρ. 12.
Αλέξιος Δ' Μέγας Κομνηνός 17.
Άλή αγάς 84, 145.
Άλησάφης Ιάκωβος 141.
άλιοτόπιον 9, 20, 21.
Άλουποχώριον 20.
άλυκάριοι 88.
αλυκή 88.
άμανατί 125.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΑΣ
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Άμερόπουλος Μικέλες 123.
Άμμουδάρα 107.
Άμμουλιανή 33.
Ά μ π έ ρ τ ο ς Μανουήλ άρχων 29, 38.
Άναπλιώτης Νικόλαος φανερός νοτάριος
καί κατζελλάριος Ναξίας 144.

Βάλτα 146.
Βαρδαρίου
καί Πολεανίνης επίσκοπος
Μακάριος 30.
βασιλεύς Μοσκοβίας 8 1 .
βασιλικής εξουσίας νοτάριος 9 1 , 92, 93,
94, 95, 100.

Αναστάσιος ίερεύς 103.
Ανδρέας [Μπαρμπαρϊγος] 137.
Ανδρέας Σερέπετζις
νοτάριος 9 1 , 92,
93, 94, 95, 97.
Ανδρόνικος
Παλαιολόγος
δεσπότης 7,
8, 9, 2 1 .
Ανδρόνικος Σφραντζής Σεβαστόπουλος 27.
Άνεμωτήδα, χωρίον 103.
«άνθρωπος» τοϋ κατή, Ά ϊ λ έ ζ η ς 29.
Ά ν ν α (;), μήτηρ τοΰ (Μ)Πάντου 115.
Αντιοχείας πατριάρχης Αθανάσιος 40.
Αντώνιος Δ', πατριάρχης Κωνσταντινου
πόλεως 37, 40.

βασιλική κρίσις 45.
βασιλικοί μόδιοι 2 1 , 30.
Βατοπεδηνοί 143.—ιερομόναχος Δωρόθεος
Κυριελεησάς 5 4 . — Γαβριήλ 84.
Βατοπεδίου μονή 143.
Βαφιά κελλίον 77.
Βενιαμίν πνευματικός 64.
βεστιάριον τής Τραπεζοΰντος 12.
βιβλία 8 1 , 101.
βιβλιοθήκη ίεράς μονής Διονυσίου σελ.
260, άρ. 14, 15, 2 3 , 28.
βιβλιοθήκη κεράς Καβαλλαρέας 98.
Βίγλα μεγάλη 84.
Βλάχικα Ιγγραφα σελ. 259.
βοεβόδας Σιδηροκαυσίων Δήμος 145, 149.
Βόζανα 147.
βοσκότοπος 122.

Αντώνιος Σιγάλας 117.
Αντώνιος Συρϊγος 9 1 .
αποστολικής εξουσίας νοτάριος 105, 106.
Αποστόλου Παύλου ναός 88.
Αρσένιος ηγούμενος Καβαλλαρέας 105.
Αρσένιος Ιερομόναχος 116.
Αρσένιος Σουχάνωφ 8 1 .
άρχεΐον μονής Α γ ί ο υ Παύλου 55, πρβλ.
σελ. 3 1 1 .
αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Μάξιμος 46,
47.
αρχιεπίσκοπος Λήμνου Δοσίθεος 87.
άρχ ιερεύς Λήμνου Μάξιμος 49.
άρχοντες 76, 104.
αρχόντισσα 9 1 .
άρχων Μανουήλ Ά μ π έ ρ τ ο ς 29, 38.
άσπρα 46, 6 1 , 65, 88, 104, 108, 112,
114, 115, 116, 118, 1 2 1 , 122, 140,
141, 147.— κομνηνάτα 12, 17, 19.
Ά σ τ ρ ά ς μέγας στρατοπεδάρχης 2.
αύθέντης 67.
αυτοκράτορες Βυζαντίου 1 - 6 , 20, 2 1 .
αυτοκράτορες Τραπεζοΰντος 1 2 - 1 9 .
αυτοκρατορικά ζευγάρια 4.

αφορισμός 38, 43, 113.
Α χ μ έ τ μπέγις 148.
βακο(υ)φλαμάς 84, 122,
βαλανίδιον 129.

145.

βουβάλια 35.
Βουκόλων μονή (μετόχιον Διονυσίου) 103.
Βουλευτήρια 12.
βούλλα 130.
Βουνεάδα Λήμνου 23, 26.
Βουνίτζου, τοΰ (Σαντορίνη) 137.
Βουτζαρας Δημήτριος, παπάς 107.
Βουτζαρας Σάββας, νοτάριος καί οικονό
μος Παροικίας 110.
βουτζίον 45, 124.
Βριόνης Μιχάλης 120.
Γαβρήλης 105.
Γαβριήλ Βατοπεδηνός 84.
Γαβριήλ ιερομόναχος 128.
Γαβριήλ ιερομόναχος, υίός Κωνσταντίνου
παπά 129.
Γαβριήλ καθηγούμενος μονής Διονυσίου,
σελ. 257, 258, 259.
Γαβριήλ πρώτος Ά γ . Ό ρ ο υ ς 75.
Γαζής Παϋλος 20.
Γαϊτάνης Κάλλιστος Ιερομόναχος 97.
Γαϊτάνης Κλήμης τοΰ Γεώργη, ηγούμε
νος Καβαλλαρέας 9 1 , 94, 96, 97, 98,
99.
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Γαλακτίωνος χωράφι 94.
Γαλιάτζος "Ιερεμίας πάπας 142.
Γαλιάτζος 'Ιωάννης παπάς 141,
γειτονία Όμφαλοΰ 89.
Γεννάδιος πρώτος 55, πρβλ. σελ. 311.
Γεράκις Μάτζιαρις 114.
Γεράκις τοϋ παπά Σταυράκι 115.
Γεράκις τοΰ Πάσχου 115.
Γεράρδη Μαρία τοΰ ποτέ Γεώργη 108.
Γεράρδης Γεώργης 108.
Γεράρδης Νικολός 108.
Γεράσιμος εφημέριος 99.
Γεράσιμος πρώην μητροπ. Καστοριάς 142.
Γεράσιμος Παχύς 51, 54.
Γερασίμου κελλία, είς Καρυάς 51.
γέροντες (=προύχοντες) 29.
Γεώργης [Γαϊτάνης] 94.
Γεώργης Γεράρδης 108.
Γεωργιλάς Σερέπετζις νοτάριος 123.
Γεώργιος Λιγνός 98.
Γεώργιος Μαυρίτζης 98.
Γεώργιος Μέγας, μονή είς τόν Φαραγγίτη 106.
Γεώργιος Πρϊγκιψ 20.
Γεώργιος Σικούρτιος 118.
Γεώργιος Συρϊγος 95.
Γεώργιος [Τζελαΐτης], πατήρ Κωνσταν
τίνου ιερέως 127.
Γιάννας τοΰ ποτέ Λορέντζο 123.
Γιαννούλης, πατήρ Νείλου Μπαροΰ 135.
Γίζης Διάκουμος καντζελλάριος Σαντο
ρίνης 137.
Γιώργης Μακρής 105.
Γοματιανοί 113, 114.
Γομάτου 33, 39, 112, 113, 114, 115, 121.
γονικόν (χωράφι, κτήμα) 20, 94.
Γρηγόριος πρώτος 68, πρβλ. σελ. 311.
Γρηγορίου μονή 66, 67, 68 (ηγούμενος
Σπυρίδων, πρβλ. σελ. 311), 71 (όρια).
γρόσια 44, 82, 124, 125, 126, 128, 131,
139, 140.
Δανιήλ ηγούμενος μονής Διονυσίου
89.
Δανιήλ παπάς 134.
Δανιήλ πρώτος Ά γ . "Ορους 56, 57.
δεκάτη 8, 9, 147.
δέλτος πρώτου 58.

10,

δεσπόται 7 - 11, 21, 27.
Δεφράντζος 'Ιωάννης, νοτάριος 120.
δημητριακά 124.
Δημήτρης Βουτζαράς παπάς 107.
Δημήτριος 'Ιδρωμένος 21.
Δημήτριος Καβάσιλας μέγας παπίας 1,
20.
Δημήτριος Παλαιολόγος δεσπότης 10,
11, 27.
Δημήτριος παπάς 107.
δημοσιακαί δουλεϊαι 5.
Δήμος βοεβόδας Σιδηροκαυσίων 145, 149.
Δήμος, σύζυγος Άγγελίνας 146.
Διάκουμος Γίζης καντζελλάριος Σαντορί
νης 137.
διδάσκαλος 139.
διενεργοΰντες άλυκήν 88.
δίκαιος 138.
Διονύσιος Α' πατριάρχης Κωνσταντινου
πόλεως 38.
Διονύσιος Δ' πατριάρχης Κωνσταντινου
πόλεως 44.
Διονύσιος Ιερομόναχος, ιδρυτής της μο
νής Διονυσίου 12.
Διονύσιος Κούμουλος ιερομόναχος 144.
Διονύσιος παπάς 50.
Διονύσιος παπάς 139.
Διονυσίου (παπά) κελλίον 58.
Διονυσίου μονής, ηγούμενος Δανιήλ [9],
10, 89. — ηγούμενος 'Ισίδωρος 46, 47.
— ηγούμενος Άγάθων 61. — ηγούμενος
Λουκάς [11]. — προηγούμενος Ίωνδς
1 2 1 . — προηγούμενος Χριστόφορος 138.
— εκλογή ηγουμένου 40.
Διπλοκιόνιον 45.
Δομετιανός 59.
Δομέτιος μοναχός Διονυσιάτης σελ. 258,
259, άρ. 10, 15, 37.
Δομέτιος μοναχός Διονυσιάτης σελ. 257.
Δοσίθεος άρχιεπ. Λήμνου 87.
δοσίματα 76.
δόσις 51, 61, 116.
Δούκας Ραδηνός Στέφανος 21.
δουκάτον 96. — κορέντε 96, 99.
δουλεϊαι δημοσιακαί 5.
δοΰλος τοΰ αύτοκράτορος 20, 21. — τοϋ
δεσπότου 27.
Δρομορίτης 26.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι Ε Ρ Α Σ Μ Ο Ν Η Σ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
Δωρόθεος Κυριελεησάς Βατοπεδηνός ιερο
μόναχος 54.
Είρηνοποιή καλογραία (Σιγάλα) 117.

εισόδημα 8.
Εισοδίων κελλίον έν Καρυαϊς (τοΰ παπά
Ίλαρίωνος) 82, 1 3 1 .
έκκλησιαστικόν, κελλίον έν Καρυαϊς 116.
Έ λ έ ν α Λαμπαρδοόλα 92.
ελευθέρα μονή 40.
ένθύμησις 3 3 , 125.
έντρητία 95.
Ιξαρχος πάσης Θετταλίας 46, 47.
έξωτερικόν κριτήριον 76.

επιγράμματα 76.
επίσκοποι ύπό τόν άρχιεπίσκοπον Θεσσα
λονίκης 47.
επίσκοπος Βαρδαρίου καί Πολεανίνης Μα
κάριος 30.
επίσκοπος Ίερισσοΰ καί Α γ ί ο υ "Ορους
39, 40.
έπιτίμιον πατριαρχικόν 39.
επίτροπος γενεράλες 102. — μονής Διονυ
σίου 17, 102. — μονής Καβαλλαρέας
100. — μονής Ταξιάρχου 1 4 1 .
εποικισμός γεωργών 6, 8, 9.
έργαστήριον 90.
Ισφορο 103.
Ευαγγελισμού κελλίον 139, 140.
Ευγένιος μοναχός 56.
ευλογία 128.
Ευστράτιος μοναχός Διονυσιάτης σελ. 257.
Ιφορος 43.
Ζαβαριώτης Ι ω ά ν ν η ς χαρτοφύλαξ μητρο
πόλεως Λήμνου καί ταβουλλάριος 90.
Ζάκυνθος 120, 132, 133.
ζαμπίτης Ά γ . Ό ρ ο υ ς 148.
Ζάνες Μουτζενϊγος 104.
Ζαχαριάδου Ε λ ι σ ά β ε τ σελ. 259.
ζευγάρια 4. — αυτοκρατορικά 4.
ζευγάρια (μέτρον επιφανείας) 9.
ζευγία 4 5 .
ζημία κελλίων 43.
Ζωγράφου μονή 47.
ζωοτροφή 128.
'Ηλίας

(παπά) βλ. Ά γ .

λίον 82.

Νικόλαος, κελ
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Θεόγνωστος 'Ιβηρίας 1 3 .
Θεοδόσιος ιερομόναχος Καβαλλάρος 101.
Θεόδουλος Ιερομόναχος 87.
Θεόδουλος Καβαλλάρος, ηγούμενος Καβαλ
λαρέας 102.
Θεοδώρα αυτοκράτειρα Τραπεζοΰντος 12.
Θεόδωρος Καντακουζηνός 1 3 .
Θεόκλητη καλογραία 144.
Θεόκλητος μοναχός Διονυσιάτης σελ. 257.
Θεολόγου μοναστήριον έν Κούκεσι 132.
Θεοτόκος, απεικονίσεις έπί τής σφραγΐδος
τοΰ πρωτάτου* βλ. σφραγίς.
Θεοτόκου Παμμακαρίστου ναός 103.
Θεοφάνης πατριάρχης 'Ιεροσολύμων 40.
Θεόφιλος Παπαγιαννόπουλος 104,
109,
119, 120.
Θέρμα χωρίον 1.
θέσις μεγάλη 23.
Θεσσαλίας
βασιλεύς 'Ιωάννης
Ουρεσις
Παλαιολόγος 5 1 , 54.
Θεσσαλονικέων μονή 86.
Θεσσαλονίκη 46, 88, 89. — αρχιεπίσκο
πος Μάξιμος 46, 47. — μητρόπολις
1 1 2 . — μουλάς 122. — π α σ ά ς 67.
Θετταλίας (πάσης) Ιξαρχος 46, 47.
'Ιάκωβος Άλησάφης 1 4 1 .
'Ιάκωβος Καλαμών 99.
"Ιάκωβος Ντάντωλος, νοτάριος αποστολι
κής εξουσίας 105.
Ι β η ρ ί α ς Θεόγνωστος 13.
Ίβηρίτης Τιμόθεος 84.
'Ιγνάτιος Ιερομόναχος 55.
'Ιγνάτιος πρώτος 64, 65, 66.
ίδιοπεριόριστος γή 30.
'Ιδρωμένος Δημήτριος 2 1 .
Ίεράκης Μιχαήλ 2.
"Ιερεμίας Β' πατριάρχης Κωνσταντινουπό
λεως 39.
'Ιερεμίας Γαλιάτζος, π α π ά ς 142.
"Ιερεμίας ιερομόναχος 128.
'Ιερεμίας μητροπολίτης Ούγγροβλαχίας 3.
"Ιερεμίας πρώτος τοΰ "Αγίου Ό ρ ο υ ς 5 1 .
Ίερισσοΰ καί Α γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς επίσκοπος
39, 40.
"Ιεροσολύμων πατριάρχης Θεοφάνης 40.
'Ιερουσαλήμ 107.
Ίλαρίων παπάς βλ. Είσοδίων κελλίον 82.
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ίντρομεττάρω 119.
Ίορδανίδης Δημήτριος, μεταφραστής σελ.
258.
Ισίδωρος ηγούμενος μονής Διονυσίου 46, 47.
ιστάμενα χρυσά σταυράτα νομίσματα 86,
'Ιωακείμ μοναχός Διονυσίου 108.
"Ιωαννάκης κυρίτζης Τερτζίμπασης 45.
'Ιωάννης Δ' Μέγας Κομνηνός 19.
'Ιωάννης ΟΟρεσις Παλαιολόγος, τέως βαλεύς Θεσσαλίας, μοναχός Ίωάσαφ 51,
54.
'Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος 2, 5.
'Ιωάννης Τ ' Καντακουζηνός 1.
Ιωάννης Ζ ' Παλαιολόγος 4.
'Ιωάννης Η' Παλαιολόγος 11, 26.
[Ιωάννης Παλαιολόγος, ανύπαρκτος δε
σπότης] 10.
Ιωάννης Γαλιάτζος παπάς 141.
Ιωάννης Δεφράντζος νοτάριος 120.
Ιωάννης Ζαβαριώτης χαρτοφύλαξ τής μη
τροπόλεως Λήμνου καί ταβουλλάριος
90.
Ιωάννης ό Καλυβίτης πρώτος 52.
Ιωάννης Καριστηνός 141.
Ιωάννης Κατέλος 100.
Ιωάννης Λάντος 123.
Ιωάννης Μαμουνάς 96.
'Ιωάννης [Μηλάτος] 93.
Ιωάννης Ραδηνός 21.
Ιωάννης Χαρκοματάς 96.
Ίωαννίκιος γέρων 122.
Ίωάσαφ μητροπολίτης Λήμνου 48.
Ίωάσαφ μητροπολίτης Παροναξίας 50.
Ίωάσαφ μοναχός, τέως βασιλεύς τής Θεσ
σαλίας Ιωάννης Οδρεσις Παλαιολό
γος 51, 54.
Ίωάσαφ παπάς 26.
Ίωνάς ιερομόναχος Καβαλλάρος 101.
Ίωνάς προηγούμενος Διονυσίου 121.
Ιωσήφ μητροπολίτης Λήμνου 26.
Ιωσήφ Τραπεζούντιος μοναχός 56, 57.
Καβαλλαρέα (κερά), μονή 91, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 105,
106, 123, 127, 138.
Καβαλλάρος Θεοδόσιος 101.
Καβαλλάρος Θεόδουλος, ηγούμενος Κα
βαλλαρέας 102.

Καβαλλάρος Ίωνάς Ιερομόναχος 101.
Καβάσιλας Δημήτριος μέγας παπίας 1, 20.
Καβάσιλας Μανουήλ, υιός τοΰ Δημητρίου
20.
καγκελλάριος τής θαλάσσης 119.
καθέδρα 7.
κάθισμα 64, 65.
Καλαμών Ιάκωβος 99.
Καλλινίκη, σύζυγος Μπαρμπαρίγου Νικολοΰ 137.
Καλλινίκη καλογραία (Σιγάλα) 117.
Καλλινίκη καλογραία 141, 142.
Καλλίνικος παπάς 108.
Καλλίνικος Β' πατριάρχης Κωνσταντι
νουπόλεως 45.
Καλλίνικος Δ' πατριάρχης Κωνσταντινου
πόλεως σελ. 259.
Κάλλιστος Γαϊτάνης 97.
Κάλλιστος Νταρμάρος Ιερομόναχος 134,
141.
Κάλλιστος παπάς 108.
Κάλλιστος πρώτος Ά γ . "Όρους 58.
Καλογερόστρατα, τοΰ Κουλετζίου 115.
καλοκαιρινός (τόπος) 112, 113, 121.
Καλύβια 104.
Καλυβίτης Ιωάννης πρώτος 52.
Καμάρα, χωρίον 104, 120.
Καμάρι(α), χωρίον έν Κρήτη 91, 94, 95.
Καντακουζηνός (Θεόδωρος;) 13.
Καντακουζηνός Ιωάννης Τ ' 1.
καντάριον 5, 129.
καγκελλαρία μεγάλη τής Κρήτης 97.
καντζελλάριος Ναξίας 144.
καντζελλάριος Σαντορίνης Διάκουμος Γί
ζης 137.
Καρδελοΰ 96.
Καριστηνός Ιωάννης Ιερεύς 141.
Καρυαί 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 61,
62, 63, 64, 65, 70, 75, 82, 116, 139,
140, 143.
Κασσάνδρα 4, 6, 7, 86 (Παλλήνη).
Κασταμονήτου μονή 29.
Καστέλλιον Παροικίας Πάρου 110, 134.
Καστοριάς μητροπολίτης 142.
Κάστρο 104, 135. — Κοτζίνου 11.—Κρή
της 91, 127. — έν Λήμνω 23.
Κατακαλή, χωρίον 1, 20, 29, 30, 47.
Καταπολιανής ναός 107.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
Κατέλος Ιωάννης, επίτροπος μονής Κα
βαλλαρέας 100.
Κατερήνη τοΰ παπά Κωνσταντίνου 107.
Κατερίνα, μήτηρ παπά Νείλου Μπαροϋ
135.
κατής 29.
κελλία Καρυών 76.—κελλίων ζημία 43.—
κελλίον Ά γ . Δημήτριος 143, Ά γ .
Ευστάθιος 70 (πρβλ. σελ. 311), Ά γ .
Νικόλαος 82, Ά γ . Στέφανος 56, 57,
59, 64, 65, 75, 77, Βαφιά 77, Γερα
σίμου Παχΰ 51, 54, Είσοδίων 82, 131,
έκκλησιαστικόν 116, Παϊσίου 61, παπά
Διονυσίου 58.
κεσίμι 141.
Κίτρους επισκοπή 122.
Κλήμης Γαϊτάνης ηγούμενος μονής Κα
βαλλαρέας 91, 94, 96, 97, 98, 99.
Κοζάς Μάρκος 59.
κοινοβιακή μονή 40.
Κολετζοϋ, τόπος 33, 113.
Κο(υ)λετζίου, τοΰ 114, 115.
κολλήγος 134.
κόλλημα (μονοκονδυλιά) 1.
κομμέσος 101.
κομμισάριος 96.
κομνηνάτα άσπρα 12, 17.
Κομνηνός μέγας, βλ. Μέγας Κομνηνός.
κονάκιον Διονυσίου 139, 140.
Κονίδης Νεκτάριος, ιερομόναχος 132.
Κονοστάσι, τόπος έν Τυλίσσω 105.
Κονταράτος Τιμόθεος 110.
κοντετζιόν 126.
κοντζεσιόν 100.
Κόντος 132.
Κορακία 49.
κορέντε δουκατον 96, 99.
Κορμός, τόπος έν Καστελλίω Παροικίας
Πάρου 134, 141.
Κοσινίτζης (Παναγίας) μονή 38.
Κότζινον Λήμνου 11, 87.
Κούκεσης Σίλβεστρος ίερομόν. 132, 133.
Κούκεσι, χωρίον Ζακύνθου 132, 133.
Κούμουλος Διονύσιος ίερομόν. 144.
κουρσάροι 33.
Κουτλουμουσίου (Κουτλουμούση) μονή 2.
Κρήτη 91, 97, 127, 135, 138.
κρίσις βασιλική 45.

321

κριτήριον έξωτερικόν 76.
Κυπριανός ιερομόναχος Διονυσίου 112,
121.
Κυράνα 115.
Κυριάκος γέρων μονής Διονυσίου 114,115.
Κυριελεησδς Δωρόθεος Βατοπεδηνός Ιερο
μόναχος 54.
Κύριλλος γέρων Διονυσίου 121.
Κύριλλος Α' Λούκαρις, πατριάρχης Κων
σταντινουπόλεως σελ. 259, άρ. 41.
Κωνσταντης Μαυρίτζης 101, 102.
Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος 11.
Κωνσταντίνος παπάς, οικονόμος Παροι
κίας 107.
Κωνσταντίνος παπάς 129.
Κωνσταντίνος Μαρουλιανός 92.
Κωνσταντίνος Μηλάτος τοΰ Ιωάννου 93.
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος Οίναιώτης 21.
Κωνσταντίνος Τζελαΐτης ιερεύς 127.
Κωνσταντίνος τζελνΐκος τοΰ άρχοντος
Μανουήλ Άμπέρτου 29.
Κωνσταντίνος Φασοϋλος 86.
Λαγκαδάς Αθανάσιος 44.
Λαγκαδάς Νικολός 126.
Λαγωός Σταυριανός νοτάριος βασιλικής
εξουσίας 99, 100.
Λάζαρος μοναχός 64.
Λαμπάρδο Φραντζέσκο 92.
Λαμπαρδοΰλα Έλένα 92.
Λάντος Ιωάννης 123.
Λάντος Νικολός 123.
λειτουργία 8, 10, 126.
Λεόντιος γέρων Διονυσίου 147.
Λεόντιος ηγούμενος Καβαλλαρέας 106.
λεωφόρος μεγάλη (Θεσσαλονίκης) 88.
Λήμνος 2, 5, 10, 11, 23, 26, 27, 49,
87. — μητρόπολις 90. — αρχιεπίσκοπος
Δοσίθεος 87. — μητροπολίτης Ιωσήφ
26, Ίωάσαφ 48, Μάξιμος 49.
Λιγνός Γεώργιος 98.
λίτρα 51, 61, 65, 95, 141.
Λογγός 35.
λογοθέτης (μέγας) μητροπόλεως Θεσσαι·
λονίκης 112.
Λούκαρις Κύριλλος, πατριάρχης Κωνσταν
τινουπόλεως 41.
Λουκάς ηγούμενος μονής Διονυσίου [11],

21
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Λορέντζος, πατήρ Γιάννα 123.
Λυμπάνοβα 122.
Μαγδαληνή, θυγάτηρ Καλλίνικης Μπαρμπαρίγου 137.
Μακάριος επίσκοπος Βαρδαρίου καί Π ο λεανίνης 30.
Μακάριος ιερομόναχος 144.
Μακάριος μοναχός 56, 9 3 , 109.
Μακάριος παπάς 50, 130.
Μακάριος Μηλάτος 92.
Μακάριος Ρούδης 144.
Μακρής Γιώργης, λεγόμενος Γαβρήλης
105.
Μακρούδαινα Μαρία 105.
Μακρυγένη (τοϋ), Ά γ ι ο ς Τρύφων 59.
μάκρων τής Α γ ί α ς Σοφίας Θεσσαλονί
κης 46.
Μαλαξός Νικόλαος, ιερεύς καί πρωτοπα
πάς Ναυπλίου 99, 100.
Μαλαχίας μοναχός 116.
Μαμουνάς Ι ω ά ν ν η ς τοΰ Μιχαήλ 96,
Μανασσής μοναχός Άγιοπαυλίτης,
οι
κονόμος μετοχίου έν Λήμνω 49.
Μανασσής 'ιερομόναχος 59.
Μανασσής πρώτος 62.
μάνδρα 26, 27, 48.
Μανικαΐτης Μαρίνος 90.
Μανουήλ Ά μ π έ ρ τ ο ς άρχων 29, 38.
Μανουήλ Καβάσιλας, υΙός τοϋ Δημητρίου
20.
Μανουήλ Β' Παλαιολόγος 6, 10, 20.
Μάξιμος Γ', πατριάρχης Κωνσταντινου
πόλεως 38.
Μάξιμος αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης 46,
47.
Μάξιμος Λήμνου 49.
Μαργαρίτα, σύζυγος
126.

Νικολοΰ

Λαγκαδά

Μαργαρίτα [ Σ ι γ ά λ α ] 117.
Μαρία Άγιορείτισσα 89.
Μαρία Γεράρδη 108.
Μαρία Μακρούδαινα 105.
Μαρία Συρίγαινα, αρχόντισσα 9 1 .
Μαρία, μήτηρ Φλορέντζας 107.
Μαρίνος Μανικαΐτης 90.
Μαρίσκιν (Κασσάνδρας) 4, 6, 7, 8, 9, 2 1 ,
38.

Μάρκος εφημέριος 99.
Μάρκος Κοζάς 59.
Μαρουλιανός Κωνσταντίνος, καλόγερος 92.
Μαρτύρων Τεσσαράκοντα ναΐδριον 89.
μασάρος μεγάλης καγκελλαρίας Κρήτης 97.
Ματιός Μουτζενϊγος 104.
Μάτζιαρις Γεράκις 114.
Μάτζιαρις Νικόλας 114.
Μαυρίτζης Γεώργιος 98.
Μαυρίτζη ς Κωνσταντίνος 101, 102.
Μεγάλη Βίγλα 84.
μεγάλη θέσις 23.
μεγάλη λεωφόρος (Θεσσαλονίκης) 88.
Μέγας Κομνηνός Αλέξιος Γ ' 12, 17, 19.
Μέγας Κομνηνός Α λ έ ξ ι ο ς Δ ' 17.
Μέγας Κομνηνός 'Ιωάννης Δ ' 19.
Μεγιστάνος Αθανάσιος ηγούμενος Κ α 
βαλλαρέας 99, 100.
Μελέτιος Ντελιντέ ήγούμ. Καβαλλαρέας
102.
Μεμέτ μπει 78.
Μερκούριος Ιερομόναχος Διονυσίου 120.
Μερτοκάμαρο, χωρίον 106.
μεσαριά 141.
Μέση, μεγάλη 80, 145.
Μεταγγίτζιον 118.
μετάνοια 111, 117.
μετζάνα 108.
μέτρον 5 1 , 56, 57, 58, 64, 65.
Μηθύμνης
μητροπολίτης Ραφαήλ 1 0 3 .
Μηλάτος Κωνσταντίνος τοΰ Ιωάννου 9 3 .
Μηλάτος Μακάριος καλόγερος 92.
Μηλάτος Νικόδημος καλόγερος 92.
μητρόπολις Θεσσαλονίκης 112.
μητροπολίτης, πρώην Καστορίας Γερά
σιμος 142. — Λήμνου Ί ω ά σ α φ 48,
Ι ω σ ή φ 26, Μάξιμος 49. — Ούγγρο
βλαχίας 'Ιερεμίας 3. — Μηθύμνης Ρ α 
φαήλ 1 0 3 . — Π α ρ ο ν α ξ ί α ς 107.
Μητροφάνης ηγούμενος μονής τοΰ
Α
γίου Παντελεήμονος τοΰ Σφρεντζή τών
Θεσσαλονικέων 86.
Μητροφάνης Ιερομόναχος Διονυσίου
Μικέλες Άμερόπουλος 123.
Μικέλες [Μπαρμπαρϊγος] 137.
Μικρός Ά θ ω ς 12.
μικρογραφία 12, 14.
Μιχαήλ [Μαμουνάς] 96.

109.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
Μιχαήλ Ίεράκης 2.
Μιχαήλ Ταξιάρχου μονύδριον 134.
Μιχαλήτζις Πέτρος Ιερεύς καί νοτάριος
101.
Μιχαήλος Ιερομόναχος 1 3 1 .
Μιχάλης Βριόνης 120.
Μιχελάκης Πρωτόδικος 1 4 1 .
Μιχελής Ντουστουνήας 93.
Μιχελής Τζαλαείτις νοτάριος 106.
μνημόσυνόν 12.
μόδιοι 10, 2 3 , 26, 27, 86. — βασιλικοί
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Νικολός Λάντος 123.
Νικολός Μπαρμπαρϊγος 137.
Νίφων μοναχός 56.
νοδάρος μεγάλης καγκελλαρίας
97.
νοικοκυραίοι 104.

Κρήτης

νομίσματα 90. — ύπέρπυρα 26. — χρυσά
Ιστάμενα σταυράτα 86. — Πρβλ. άσπρα,
γρόσια, δουκάτα, ύπέρπυρα, ρεάλιον,
σώμια, τζεκίνιον, φλωρίον.
νοταρία 1 0 1 .

2 1 , 30. — πολιτικοί 4, 5.
μονή πατριαρχική 37.
Μονοξυλίτης 84, 145, 149.
Μοσκοβίας βασιλεύς 8 1 .
Μόσκος παπάς 118.
μουζούρια 49, 95, 105.
μουλάς Θεσσαλονίκης 122.
Μουσταφάγα Χανζή 125.
Μουτζενϊγος Ζάνες 104.
Μουτζενΐγος Ματώς 104.
(Μ)Πάντος, υΙός Ά ν ν α ς (;) 115.
Μπαρμπαρΐγος Νικολός 137.
Μπαροΰς Νείλος, παπάς, υΙός Γιαννούλη

νοτάριος αποστολικής εξουσίας 1 0 5 , 1 0 6 . —
βασιλικής εξουσίας 9 1 , 92, 93, 94,
95, 100. — πούπλικος 123. — φανερός
ν. καί κατζελλάριος Ναξίας 1 4 4 . — ν.
καί οικονόμος Παροικίας 110. — Πρβλ.
Νικόλαος Ά ν α π λ ι ώ τ η ς , Σάββας Βουτζαράς, Ι ω ά ν ν η ς Δεφράντζος, Σταυριανός
Λαγωός, Πέτρος Μιχαλήτζις, Ι ά κ ω β ο ς
Ντάντωλος, Πέρο Πελεγρή, "Ανδρέας
Σερέπετζις, Γεωργιλάς Σερέπετζις, N i 
colo S p a t h i , Μιχελής Τζαλαείτις.

135.
μπέης 78, 80, 148.
μποστάνι 124.
μποσταντζήμπασι 78, 148.
Μυλωνάδο Σαντορίνης 137.

Ντάντωλος Ι ά κ ω β ο ς νοτάριος αποστολι
κής εξουσίας 105.
Ντελιντέ Μελέτιος Ιερομόναχος, ηγούμε

Νταρμάρος Κάλλιστος

Ιερομόναχος

134,

νος Καβαλλαρέας 102.
Ντουστουνήας

Μιχελής

τοϋ

Μακαρίου

καλόγερου 93.
Ναξία 144.
Ναύπλιον 99, 100.
Νέας Πέτρας μονή 2.
Νείλος Μπαροΰς παπάς 135.
Νεκτάριος Κονίδης Ιερομόναχος 132.
Νεόφυτος Ιερομόναχος 1 0 1 .
Νεόφυτος πρώτος 54.
Νικηφόρος Ιερομόναχος [Κούμουλος] 144.
Νικηφόρος παπάς 130.
Νικόδημος Μηλάτος 92.
Νικόλαος Ά ν α π λ ι ώ τ η ς νοτάριος 144.
Νικόλαος Μαλαξός, Ιερεύς καί πρωτοπα
πάς Ναυπλίου 99, 100.
Νικόλαος Μάτζιαρις 114.
Νικόλαος Συρΐγος 9 1 , 94.
Nicolo S p a t h i , νοτάριος 133.
Νικολός Γεράρδης 108.
Νικολός Λαγκαδάς 126.

Ξενοφώντος μονή 75.
ξυλεία 66.
ξυλοβούζι 108.
οίκομόδιον 10.
οικονόμος μετοχίου 49.
οίκονόμος Παροικίας 110.
Οίναιώτης Παλαιολόγος Κωνσταντίνος 2 1 .
Ό μ τ ί μπέγις 80.
'Ομφαλός γειτονία Θεσσαλονίκης 89.
όξώπορτον (τοΰ κάστρου) 9 1 .
ορμάνι 118.
Όρφάνιον 124, 125.
Ούγγροβλαχίας μητροπολίτης 'Ιερεμίας 3.
Ούρεσις Ι ω ά ν ν η ς Παλαιολόγος τέως βα
σιλεύς Θεσσαλίας, έν μοναχοΐς Ί ω ά 
σαφ 5 1 , 54.
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παγγενεία 58, 131.
Παΐσιος μοναχός 58, 61, 62.
πακαίρης (;) 96.
πάκτον (πάχτος) 94, 99.
Παλαιολόγος Ανδρόνικος, δεσπότης 7»
8, 9, 21.
Παλαιολόγος Δημήτριος, δεσπότης 10,
11, 27.
Παλαιολόγος Ιωάννης Ε' 2, 5.
Παλαιολόγος 'Ιωάννης Ζ' 4.
Παλαιολόγος Ιωάννης Η' 11, 26.
Παλαιολόγος 'Ιωάννης ανύπαρκτος δε
σπότης 10.
Παλαιολόγος Κωνσταντίνος ΙΑ' 11.
Παλαιολόγος Μανουήλ Β' 6, 10, 20.
Παλαιολόγος Οίναιώτης Κωνσταντίνος 21.
Παλαιολόγος Οδρεσις 'Ιωάννης, τέως βα
σιλεύς Θεσσαλίας, έν μοναχοΐς Ίωάσαφ
51, 54.
Παλλάδιο« γέρων 102.
Παλλήνη=Κασσάνδρα 86.
Παμμακάριστος Θεοτόκος, ναός 103.
Παναγίας Κοσινίτζης μονή 38.
«παναγιωτάτου» (τοΰ) 141.
Παντοκράτορος μονή 48.
Πάντος παπάς [τοΰ παπα Σταυράκι]
115.
Πάντος Χαλκιάς 114.
πανώλης 138.
Παπαγιαννόπουλος Θεόφιλος 104, 109,
119, 120.
πάπιας μέγας Δημ. Καβάσιλας 1.
Παρθένιος Α', πατριάρχης Κωνσταντι
νουπόλεως 43.
Παρθένιος Ιερομόναχος 110.
Παρθένιος μοναχός 108.
Παρθένιος μοναχός 138.
Παρθένιος μοναχός 140.
Παρθένιος παπάς 122.
Παροικία (Πάρου) 107, 110, 134.
πάροικοι 6, 23.
Παροναξίας μητροπολίτης 107.
Παροναξίας μητροπολίτης Ίωάσαφ 50.
Πάρος 50, 107, 110, 134, 138, 142.
πασάς Θεσσαλονίκης 67.
Πάσχου Γεράκις 115.
πατριάρχης Αντιοχείας Αθανάσιος 40.
πατριάρχης 'Ιεροσολύμων Θεοφάνης 40.

πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 37 - 45,
113.
πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Αντώ
νιος Δ' 40.
πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Διονύ
σιος Α' 38.
πατριαρχική μονή 37, 40.
Παΰλος Γαζής 20.
Παΰλος παπάς 139.
Παφνούτιος γέρων 122.
Παχύς Γεράσιμος 51, 54.
Πελεγρής Πέρο νοδάρος καί μασάρος
της μεγ. καγκελλαρίας Κρήτης 97.
Πέρο Πελεγρής νοδάρος 97.
Πέτρος Μιχαλήτζις νοτάριος 101.
πινάκων 65, 104, 139.
Πλαγηνά χωρίον 1.
Πολεανίνης καί Βαρδαρίου επίσκοπος Μα
κάριος 30.

πόλεμος εμφύλιος (1341-1347) 1.
πολιτικά μόδια 4.
πολιτικοί μόδιοι 5.
Πορταρέα 29.
ποσότης 1.
πους (μέτρον επιφανείας) 95.
Πρΐγκιψ Γεώργιος 20.
Προδρόμου μονύδριον 130.
Προδρόμου μετόχιον έν Πάρω 134.
προνόμια πατριαρχικής μονής 37.
προσκαθήμενοι 8.
πρόσωπα (είς παραχωρήσεις κελλίων) 57,
64, 65, 116, 131, 139, 140.
πρωταλυκάριοι 88.
πρωτάτον 39, 51, 56, 57, 58, 59, 61,
64, 65, 68 (πρβλ. σελ. 311).
Πρωτόδικος Μιχελάκης 141.
πρωτοπαπάς Ναυπλίου 99, 100.
πρώτος τοΰ Αγίου "Ορους 40, 48, 51 85.
πρώτος Γαβριήλ 75.
πρώτος Γεννάδιος 55, πρβλ. σελ. 311.
πρώτος Γρηγόριος 68, πρβλ. σελ. 311.
πρώτος Δανιήλ 56, 57.
πρώτος Ιγνάτιος 64, 65, 66.
πρώτος Ιερεμίας 51.
πρώτος Ιωάννης δ Καλυβίτης 52.
πρώτος Κάλλιστος 58.
πρώτος Μανασσης 62.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
πρώτος Νεόφυτος 54.
πρώτος τής βουλής 102.
πύργος 6, 8, 124.
Ραδηνός Δοΰκας Στέφανος 21.
Ραδηνός Ιωάννης 21.
Ραφαήλ μητροπολίτης Μηθύμνης 103.
ρεάλιον (μεγάλον) 109, 119.
Ρέθεμνο(ς) 92.
ρόγα 88.
Ροξάνδρα, ήγεμονίς τής Βλαχίας σελ. 259,
Ρούδης Μακάριος 144.
Ρουμανία σελ. 259
Ρουφάνιον 124. Πρβλ. Όρφάνων.
ρωμάνι 114.
Ρωσικά Ιγγραφα σελ. 258, 259.
Ρώσων μονή 70. — Ρωσικόν 80.
Σάββας Βουτζαρας 110.
Σάββας Δημήτριος Σερραίος, μεταφρα
στής σελ. 258.
Σαββάτιος παπάς, διδάσκαλος 139.
Σαντορίνη 117, 126, 128, 137, 138.
σαρανταλείτουργον 132, 135.
Schabert G., άνατολιστής σελ. 259.
Σεβαστόπουλος Σφραντζής Ανδρόνικος 27.
Σερβία 131.
Σερέπετζις Ανδρέας νοτάριος βασιλικής
εξουσίας 91, 92, 93, 94, 95, 97.
Σερέπετζις Γεωργιλάς νοτάριος πούπλικος 123.
σημειώματα έπί τοϋ νώτου τών έγγραφων
σελ. 257.
Σιγάλας Αντώνιος 117.
Σιδηροκαύσια 76.— βοεβόδας Δήμος 145,
149.
σιδοσία 131, 139, 140.
Σικούρτιος Γεώργιος 118.
Σίλβεστρος Κούκεσης Ιερομόναχος 132,
133.
Σκαλία 46.
σκευοφυλάκιον Ιεράς μονής Διονυσίου σελ.
259, άρ. 12, 40, 41.
Σκορδίλης Τιμόθεος μοναχός Διονυσίου
134.
Σκουληκάδες, χωρίον Ζακύνθου 132.
Σουρλά, κελλίον Βατοπεδίου (Άγιος Δη
μήτριος) 143.
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[Σουχάνωφ Αρσένιος] 81.
Σοφία Θεοΰ Λόγου, ναός έν Κούκεσι 133.
Spathi Nicolo, νοτάριος 133.
Σπήλια χωματερά 127.
Σπυρίδων ηγούμενος Γρηγορίου 68, πρβλ.
σελ. 311,
σταυράτα χρυσά Ιστάμενα νομίσματα 86.
Σταυράκις παπάς 115.
Σταυριανός Λαγωός νοτάριος 99, 100.
σταυροπηγιακή μονή 40.
Σταυροΰ εκκλησία 135.
Στέφανος Δοΰκας Ραδηνός 21.
Στέφανος μοναχός 50.
στοά 88.
Στραβή Λαγκάδα 33, 113, 114, 115.
στρατεία 86.
στρατοπεδάρχης μέγας, Άστράς 2.
στρέμμα 111.
Συμεών μοναχός 64.
σύναξις ζημίας κελλίων 43.
σύναξις Καρυών 39, 41, 43, 51 - 85.
συνοδικοί πατριαρχείου 39, 40, 41, 43,
44, 45.
Συρίγαινα Μαρία αρχόντισσα 91.
Συρΐγος Αντώνιος 91.
Συρϊγος Γεώργιος τοΰ Τζουάνε 95.
Συρϊγος Νικόλαος 91.
Συρΐγος Νικόλαος τοΰ Τζώρτζη 94.
Συρίγου οικογένεια 106.
Συρμένα 17.
Σφραντζής Σεβαστόπουλος
Ανδρόνικος
27.
σφραγίς χρυσή, Ιωάννου Ε' Παλαιολόγου
2, Άλεξίου Γ' Μεγ. Κομνηνοΰ 12.—
μολύβδινη πατριάρχου Κωνσταντινου
πόλεως Τιμοθέου 40, Κυρίλλου Λουκάρεως 41. — σφρ. βοεβόδα Σιδηροκαυσίων 149. — συνάξεως Καρυών 59,
62, 65, 77, 81, 82, 84, 85. — μονής
Βατοπεδίου 143, μονής Διονυσίου 16,
80, 128, 130, 131, 139, 140, 145, μο
νής Χιλανδαρίου 77. — τουρκική 80,
110, 124, 147, 148. — Ιδιωτική 135,
136.
Σφρεντζή (τοΰ) Αγίου Παντελεήμονος
μονή 86.
σώμια 12.
Σωτήρος Χρίστου μονύδριον 46.
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Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ

Σωφρόνιος γέρων
σώχωρον 93.

Διονυσίου

121.

ταβουλλάριος 90.
Ταξιάρχης (μέγας) Μιχαήλ, μονύδριον
έν Κορμω 134, 141, 142.
Τάφος Κυρίου 107.
Τένεδος 45.
Τερτζίμπασης κυρίτζης Ίωαννάκης 45.
τεσκερές 147, 148.
Τεσσαράκοντα μαρτύρων ναΐδριον 89.
Τζαλαείτις Μιχελίς νοτάριος αποστολι
κής εξουσίας 106.
τζεκίνιον 123.
Τζελαΐτης Κωνσταντίνος
Ιερεύς, υίός
Γεωργίου 127.
τζελνΐκος Κωνσταντίνος 29.
τζερεμές 145.
Τζίμη ο! λάκκοι 120.
τζιφλίκιον 45.
Τζουάννες [Συρϊγος] 95.
Τζώρτζης [Συρΐγος] 94.
Τιμόθεος Β' πατριάρχης Κωνσταντινου
πόλεως σελ. 259, άρ. 40.
Τιμόθεος Ίβηρίτης 84.
Τιμόθεος Κονταράτος 110.
Τιμόθεος Σκορδίλης μοναχός Διονυσίου 134.
«τόπος» 66, 68, 112, 113, 143.
Τουρκικά Ιγγραφα σελ. 258, 259, άρ.
147-149.
Τουρκικά! σφραγίδες, βλ. σφραγίς.
Τοΰρκος μάρτυς 33
Τραπεζούντιοι 12.
Τραπεζούντιος Ιωσήφ μοναχός 56, 57.
Τραπεζοΰντος αυτοκράτορες 1 2 - 1 9 .
Τραπεζοΰντος βεστιάριον 12.
Τραπεζοϋς 17.
Τριαντάφυλλου ράχη 115.
Τρύφων Διονυσιάτης, οίκονόμος μετοχίου
έν Λήμνω 49.
Τύλισσος, χωρίον Κρήτης 92, 93, 97,
105, 123.

ύπέρπυρα 1, 11, 26, 54, 93, 94,
ύπέρτιμος 46, 47.
ύπόστασις 26.

105.

Φακός, Λήμνου 26, 48.
Φαραγγίτης 106.
Φασοΰλος Κωνσταντίνος 86.
Φιλόθεου παπά μετόχιον 129.
Φιλοκκλησία μοναχή 111.
Φλορέντζα θυγάτηρ Μαρίας 107.
φλωρ ίο ν 145.
φόροι (απαλλαγή, παραχώρησις είς τρί
τους) 6, 8, 11, 26, 86.
Φραντζέσκος Λαμπάρδο 92.
φρούριον μονής Διονυσίου 12.
Χάλαρα, τόπος είς Καστέλλι Παροικίας
110, 134.
Χάλδου, μονή τοϋ Χρίστου έν Συρμένοις 17.
Χαλκιάς Πάντος 114.
Χάνδαξ (Κρήτης) 91.
Χανζή Μουσταφάγα 125.
χαράτζι 112, 114, 115, 118, 121.
Χαρίτων κελλιώτης μοναχός 52.
Χαρκοματάς Ιωάννης 96.
χαρτοφύλαξ Λήμνου 90.
Χασάν αγάς 78, 80. — μπέγις 148.
Χατζής 124.
χειμαδίον 112, 113, 121.
Χιλανδαρηνοί 145.
Χιλανδαρίου μονή 77, 84, 149.
Χοταράνι, σελ. 259.
χοτζέτιον 122. — βασιλικής κρίσεως 45.
Χρίστου μονή, επιλεγόμενη τοϋ Χάλδου,
έν Συρμένοις 17. — Σωτήρος μονύδριον
έν Θεσσαλονίκη 46. — άπεικόνισις έπί
σφραγΐδος 2, 12, 59, 62.
Χριστόφορος προηγούμενος Διονυσίου 138.
Ψωραρέα κελλίον
κελλίον 82.

βλ. Άγιος Νικόλαος,

Γ'. Π Ι Ν Α Ξ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Τ Ο Υ Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Υ
Σελ.
Είσαγωγή
Προηγούμεναι ταξινομήσεις τοϋ αρχείου
257 - 258
Ή ύπό τών ερευνητών τοΰ Κέντρου Βυζαντινών 'Ερευνών
έπιτελεσθεϊσα εργασία
258 - 259
Διάγραμμα ταξινομήσεως τοΰ αρχείου
259 - 260
Συντμήσεις
260
'Έγγραφα αυτοκρατόρων τοΰ Βυζαντίου (άρ. 1 - 6 )
'Έγγραφα δεσποτών (άρ. 7 - 11 )
'Έγγραφα αυτοκρατόρων τής Τραπεζοΰντος (άρ. 1 2 - 1 9 )
Πρακτικά - περιορισμοί (άρ. 20 - 36 )
Έ γ γ ρ α φ α πατριαρχικά (άρ. 3 7 - 4 5 )
'Έγγραφα μητροπολιτών (άρ. 46 - 50)
"Εγγραφα πρώτων τοΰ Α γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς καί τής συνάξεως τών Καρυών (άρ.
51-85)
Έ γ γ ρ α φ α μοναστηριακά καί Ιδιωτικά (άρ. 86 - 146)
'Ελληνικά Ιγγραφα τουρκικών άρχων (άρ. 147 - 149)
Συμπληρωματική σημείωσις
Πίνακες :
α) 'Αναγραφή τών έγγραφων κατά χρονολογικήν σειράν
β) Πίναξ ονομάτων καί πραγμάτων
γ ) Πίναξ περιεχομένων

257-260

261 - 263
263-265
265 - 267
267 - 271
271 - 274
275 - 276
277-287
287 - 310
310 - 311
311
312-315
316 - 326
327

RÉSUMÉS
KoMiNis A. D., Le nouveau catalogue des manuscrits du monastère de
Saint-Jean, à Patmos (Méthode et problèmes) (pp. 17-34).
Parmi les travaux en cours du Centre de Recherches Byzantines,
il faut signaler la préparation d'un nouveau catalogue des manuscrits
de Patmos. L'auteur expose brièvement les raisons qui ont imposé la
rédaction de ce catalogue, la méthode qu'il a suivie et les problèmes qu'il
envisage. Par la suite, il donne, à titre de specimen, la description du
manuscrit N° 33, qui contient des œuvres de Grégoire de Nazianze.

A. D., Les Paralipomènes de Sakkélion (Première contribution)
(pp. 35-75).

KOMINFS

L'auteur prépare un nouveau catalogue des manuscrits de Patmos.
Au cours de ce travail il a noté plusieurs détails importants qui ne figurent pas dans celui, déjà ancien, de Sakkélion.
Étant donné que la publication du nouveau catalogue (contenant
la description d'environ mille manuscrits) tardera à paraître en entier,
l'auteur présente, dans cet article, un premier apport de données nouvelles. Il se limite aux trente premiers manuscrits du catalogue de Sakkélion (mss N° 1-30). Les Paralipomènes consistent en fragments d'évangéliaires, textes hymnographiques ou textes de Pères de l'Église,
(homélies de Saint-Basile etc.), Apophthegmata Patrum, l'ensemble presque du Pré Spirituel et autres textes, noms divers, dates, notes marginales etc.

G., Le έπί τοΰ κανικλείου et Véphorie du couvent
de Patmos (pp. 76-94).

NYSTAZOPOULOU MARIE

La nouvelle lecture de trois documents de Patmos (MM VI, pp.
233-5, n° 97-98) démontre qu'il s'agit de trois lettres d'un επί τοϋ κανικλείον:
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ce sont les seuls actes du fonctionnaire portant ce titre qui nous soient
parvenus. L'examen détaillé du contenu de ces actes (concernant 1° les
quatre bateaux du couvent de Patmos; 2° le métoque de Phygella; 3° le
couvent de Kechionismeni près de Mil et), ainsi que l'étude des termes
qui y sont employés, nous permettent de dater ces trois documents des
mois d'août et d'octobre 1273, sous le règne de Michel VIII Paléologue.
Ces lettres ont été émises par le έπί τοϋ κανικλείου en sa qualité
tfêphore du couvent de Patmos. Suit une étude sur Yéphorie, institution
monastique attestée à Byzance du X I e au XV e siècle.

L., Une collection autorisée d'actes officieh du monastère
de Patmos sur un rouleau du XIe s. (pp. 95 -119).

VRANOUSSI ERA

Parmi les documents du monastère de Patmos il faut signaler un
très long rouleau, mutilé du début (longueur actuelle 8,068 m.), en
papier et en écriture de la chancellerie byzantine du X I e s., qui contient
neuf actes (des praktika et des actes impériaux), émis de 1087 à 1099
(ou 1114) et qui se rapportent à la fondation ou à la propriété foncière
du monastère de Patmos.
Cette charte présente une particularité: la signature du fonctionnaire Georges Plevris, qui a confirmé (d'après l'auteur en 1100 ou 1115)
le document, se trouve presque au milieu du rouleau; suit, d'une autre
main, contemporaine mais moins élégante, un praktikon antérieur —
qui était déjà validé par trois évêques —• et qui fut ajouté au dessous
de la signature de Plevris. Peut-être le sceau de Plevris était-il appendu
dans le bas de la charte.
Pour la datation de ce rouleau on prend en considération:
1° : le fait que tous ces actes se rapportent à la fondation ou aux
premières possessions du monastère
2° : ces actes ont été émis de 1087 à 1099 (ou 1114) —• huit actes
des années 1087-1089 et un acte de 1099 ou 1114
3° : Alexis Comnène n'y est jamais mentionné par son propre nom,
mais toujours comme le basileus
4° : mention est faite de douze parèques cédés par Alexis I e r
Comnène (et non pas de dix-huit parèques, cédés en 1145 par Manuel
Comnène)
5 ° : la signature de Plevris a été mise en 1100 ou 1115
6° : l'écriture est celle de la chancellerie byzantine du dernier quart
du Xle s.
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On en conclut que ce rouleau a été rédigé au temps d'Alexis I e r
Comnène, et, notamment, en 1100 ou 1115. Enfin, l'auteur s'efforce de
préciser le caractère de ce document qui est un specimen rare de la diplomatique byzantine.

N., Note sur la copie authentique des documents anciens
de Patmos (pp. 120-124).

OIKONOMIDÈS

A propos du rouleau étudié par Era Vranoussis, p. 95 et suiv.,
l'auteur constate a) qu'il s'agit d'une copie faite dans un but pratique
et comportant les titres de propriété terrienne du monastère; b) que
cette copie a été faite à Patmos ou dans une île voisine et c) que sa composition serait, peut-être, à rapprocher de la législation de Manuel I e r
Conmène concernant les biens ecclésiastiques.

A. D., Deux feuillets égarés du kontakarion 212 de Patmos
(pp. 125-136).

KOMINIS

L'auteur a retrouvé deux feuillets provenant du kontakarion n°
212 de Patmos. Le contenu, reproduit en entier, comporte des hymnes
nouveaux et montre l'importance des manuscrits de Patmos pour l'hymnographie. L'étude codicologique a amené l'auteur à constater que
le Patmiacus 212 était initialement composé de 47 quaternions; il en
a perdu, avant 1829, 7 quaternions du début et 4 de la fin; ces pertes
correspondent à 75-80 hymnes, dont certains étaient transcrits en
entier.

Un catalogue inédit d'actes du couvent de Patmos
XIII* s.) (pp. 137-162).

VRANOUSSI ERA,

(XIIe-

Parmi les actes du couvent de Patmos, il faut signaler un document
inédit, en mauvais état de conservation, mutilé du début et sans date.
Il s'agit d'un catalogue fournissant des renseignements très vagues sur
des actes qui, n'étant plus en usage, avaient été retirés — au moment
de la rédaction du catalogue — des archives courantes du couvent,
L'édition diplomatique du document est suivie d'une liste des actes
mentionnés dans le catalogue (plus de 200 pièces), avec un essai de

RÉSUMÉS

331

classification des actes en groupes, d'après leur provenance ou leur
sujet; ensuite l'auteur s'efforce d'identifier les actes du catalogue avec
des actes connus des archives de Patmos. Cette identification permet aussi
de dater le catalogue vers la fin du X I I e ou le début du X I I I e siècle
et de formuler l'hypothèse que les actes mentionnés dans le catalogue ont
été, dans leur plus grande partie, perdus, justement parce qu'ils avaient
été retirés des archives courantes. L'auteur s'efforce enfin de préciser
le caractère de ce catalogue et arrive à la conclusion qu'il forme un
πρακτικόν απογραφής des documents retirés des archives du couvent —
specimen rare de la diplomatique byzantine.

NICOLOPOULOS P. G., Copistes et originaux

de Mélètius Pigas. Le Patmiacus
163-183).

de Vépistolaire Patmiaque
396 et Théophile de Libye (pp.

L'auteur considère que la question de l'épistolaire Patmiaque de
Mélètius Pigas (Patmiacus 396), comme elle a été jusqu'à présent posée,
manque de précision en ce qui concerne le contenu, le temps de composition et le copiste.
Suit une description détaillée du contenu. Ce sont: 318 lettres de
Mélètius Pigas, une lettre de S. Jean Chrysostome à Eudoxie, des extraits de lettres d'auteurs ecclésiastiques et païens, des brouillons de
lettres et une table des matières. Cette description permet à l'auteur de
tirer les conclusions suivantes: a) Le ms a été écrit par deux mains différentes, dont l'une est de la fin du XVI e et l'autre du XIX e s. La
première main a écrit les 316 lettres de Mélètius Pigas ainsi que les
extraits mentionnés ci-dessus; la seconde main a écrit deux lettres
de Mélètius Pigas (les 317 et 318), la lettre de S. Jean Chrysostome à
Eudoxie, les brouillons de lettres et la table des matières, b) Le plus
ancien des deux copistes doit être identifié avec Alexandre, fils du grand
logothète Hiérax, tandis que le plus récent doit être Théophile de
Libye, le futur patriarche d'Alexandrie, c) La partie la plus ancienne du
ms a été écrite entre 1601 et 1602/3, la plus récente entre 1801 et 1819.
d) Alexandre, fils d'Hiérax, a eu comme original des lettres de Pigas
le ms Hierosolymitanus (Panaghiou Taphou) 524, écrit par Maxime,
archidiacre de Pigas; Théophile de Libye s'est servi comme original
pour les deux lettres de Pigas du ms autographe Alexandrinus 36 (190).
On n'est guère fixé sur la provenance de la lettre de S. Jean Chrysostome.
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ZACHARIADOU ELIZABETH Α., Contribution

à l'histoire du Sud-Est de la
Mer Egée (firmans inédits de Patmos) (pp. 184-230).

L'étude est fondée sur onze firmans turcs des années 1454-1522,
provenant des archives du monastère de Patmos, auxquelles sont
actuellement incorporées les archives de la commune de l'île. A cette
époque, le Dodecanese constituait une région frontalière: d'une part
l'empire Ottoman, de l'autre l'état insulaire des Hospitaliers de Rhodes.
La guerre, presque sans interruption, se faisait des deux côtés sous forme
de course maritime ou de piraterie. Dans cette étude sont examinés
les modalités de cette guerre et ses résultats fâcheux pour les populations et aussi l'appui que l'empire Ottoman portait à ses corsaires (levend); appui particulièrement important pendant les années 1491—
1512, lorsque le fils de Bayazid II, Korkut çelebi, assumait le gouvernement de l'Asie Mineure occidentale. Cette situation dura jusqu'en
1522; la prise de Rhodes par le sultan Suleyman le Magnifique intégra définitivement le Dodecanese à l'empire Ottoman (p. 184-190).
Suit (p. 190-192) la liste des plus importantes incursions turques dans
le Dodecanese pendant les années 1454-1522.
La situation de Patmos était très difficile dès le XIV e siècle: l'île
était pauvre; les dépendances du monastère (métochia) étaient perdues
ou peu rentables étant donné qu'elles se trouvaient sur territoires conquis par les Turcs ou par les Latins. A ceci on ajoutera les maux causés
par les pirates (p. 193-195 et 199-201). On ne peut pas préciser la date
à laquelle l'île fut soumise aux Ottomans; en tout cas nous savons que
depuis 1453 elle payait au sultan 40 flouris par an. Cette somme est
comparée à celles payées par d'autres états tributaires du sultan (Chio,
Mytilène, Lemnos etc.). Il ressort que la somme payée par Patmos était
très basse; et que pendant la période qui suivit la prise de Constantinople l'année fiscale pour certains tributaires du sultan commençait
le 1 e r août (p. 195-198).
Les Ottomans ne semblent pas avoir installé de garnison dans
File. En plus, ils ont émis plusieurs documents favorisant le monastère
et les habitants de Patmos; ils sont tous adressés aux autorités de la
ville de Palatia, centre administratif dont relevait Patmos jusqu'en
1522; après cette date l'île a été soumise au kadi de Kôs (p. 198-199,
200, 202, 206).
Cette situation en marge de l'empire permettait à Patmos d'être
en contact avec ses voisins Latins et d'obtenir leur protection. De leur
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côté, les moines semblent avoir aidé les Occidentaux surtout en leur
communiquant des renseignements concernant les mouvements des
Ottomans (p. 201-205).
Enfin le monastère semble être devenu un centre important de
l'église Orthodoxe: les métropolites d'Asie Mineure, chassés par les
Turcs et ceux des îles, interdits par les Latins, pouvaient y trouver
refuge (p. 205-206).
Suit l'édition des firmans; ils sont fidèlement transcrits, sans corrections philologiques. Les signes de vocalisation et d'orthographe n'ont
été reproduits que lorsqu'ils existent sur les documents.

Quatre actes russes inédits en faveur du couvent
de Théotokos à Milos (1656-1705) (pp. 231-256).

NYSTAZOPOULOU MARIE,

Dans les archives du couvent de Patmos se trouvent quatre actes
de la chancellerie impériale russe datés des années 1656-1705. Le premier
document est une ialovalnaja gramola du 13 mars 1656, par laquelle le
tsar Alexej Michailovië accorde aux représentants du couvent de Théotokos de l'île de Milos le droit de faire une quête dans l'État moscovite
tous les sept ans. Le deuxième document, datant du 8 février 1676, est
du tsar Féodor Alexeevië, qui renouvelle le droit accordé par son père.
Les deux derniers actes datés du 23 mars 1705 et de juin 1705 sont des
ukases, par lesquels Pierre le Grand donne l'ordre aux fonctionnaires
compétents de permettre aux représentants du susdit couvent le passage
et la sortie de la Russie, et de laisser passer leurs huit charriots à
condition qu'ils acquittent 27 altyns ( = 8 1 kopeks) par charriot.
Suit un commentaire diplomatique (pp. 241-245) et une étude
historique (pp. 245-256). La période, dans laquelle ces actes ont été
promulgués, marque un tournant dans la politique extérieure des Russes
vis-à vis des Grecs et présente le développement de la propagande russe
sur la libération des Orthodoxes. C'est dans ce contexte historique qu'il
faut placer les quatre actes en faveur de ce couvent de Milos.
Par la suite l'auteur apporte quelques données sur la question de
la quête (ζητεία), exercée très souvent pendant l'occupation turque par
les patriarcats et les grands centres monastiques; il essaie d'identifier le
petit couvent de Théotokos, aujourd'hui disparu, et de déterminer ses
rapports avec le couvent de Patmos à l'époque en question.
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P.

- N. OIKONOMIDÊS, Catalogue des archives grecques du
monastère de Dionysiou au Mont Athos (1056-1695) (pp. 257-327).

NIKOLOPOULOS

Le présent catalogue est le résultat de trois missions que les auteurs
ont effectué au Mont Athos en 1963, 1964 et 1965 et du travail qu'ils
ont pu faire dans les archives du monastère de Saint Jean Prodrome
tes Néas Pétras, surnommé tou Dionysiou. Grâce à l'accueil bienveillant
et à l'hospitalité généreuse offerte par le couvent, ils ont pu voir l'ensemble des archives (déjà classées et répertoriées suivant d'autres principes par les moines de Dionysiou Dométios et Théoklètos) et d'en
photographier la plus ancienne partie (limite conventionnelle: l'an
1700); en collaboration avec G. Schabert, ils ont trié les documents
turcs antérieurs à l'an 1000 d'Hégire: l'étude de leurs photographies
a été confiée à Elizabeth Zachariadou. Tous les documents ont été classés et rangés dans deux armoires métalliques, offertes au monastère
par la Fondation Royale de la Recherche Scientifique. Certaines pièces
sont gardées au trésor du monastère, tandis que certaines autres se
trouvent à la bibliothèque.
Le catalogue analytique comprend les documents grecs des années
1056-1695 (1056-1504 par N. Oikonomidês, 1512-1695 par P. Nikolopoulos). Des notices séparées ont été consacrées à chaque document,
original ou copie, avec les éléments suivants: a) type de document;
b) date; c) description sommaire; d) résumé; e) incipit; f) indication des
éventuelles éditions; g) notice explicative (dans très peu de cas). L'ensemble a été classé suivant grosso modo le principe de chancelleries:
actes des empereurs de Byzance (n° 1-6), actes des despotes (n° 7-11),
actes des empereurs de Trébizonde (n° 12-19), recensements et délimitations (n° 20-36), actes des patriarches (n° 37-45), actes des métropolites
(n° 46-50), actes des prôtoi et du conseil de Karyés (n° 51-85), actes des
monastères et actes privés (n° 86-146), actes des autorités turques en
langue grecque (n° 147-149). A la fin, il y a un inventaire des documents
classés d'après leur date et un index onomastique.
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