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Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΝΙΚΛΕΙΟΥ 
ΚΑΙ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΤΗΣ EN IÏATMQ ΜΟΝΗΣ 

Εις την εκδοσιν των εγγράφων της ΙΙάτμου ύπο τών F. Miklosich και 

1. Müller περιλαμβάνονται τρία έγγραφα τα όποια φέρονται απολυθέντα υπό 

τίνος Κανιήλ \ Τά έγγραφα ταΰτα σώζονται εις το Άρχεΐον της 'Ιεράς Μο

νής "Ιωάννου τοΰ Θεολόγου, προσεκτική δε μελέτη άπέδειξεν δτι και τα τρία 

φέρουν την ύπογραφήν του επί τον κανικλείον. 

Ή νέα άνάγνωσις της υπογραφής προσδίδει εις το περιεχόμενον τών 

έγγραφων ίδιαιτέραν σημασίαν : σημασίαν ίστορικήν, διότι ό εκδότης τούτων 

δεν εϊναι è οιοσδήποτε άγνωστος φέρων τό, άνύπαρκτον άλλωστε, βνομα Κανιήλ, 

άλλ' ό αξιωματούχος δ επί τον κανικλείον 2 ' σημασίαν διπλωματικήν, διότι 

τα τρία ύπο έξέτασιν έ'γγραφα είναι, καθ' δσον τουλάχιστον γνωρίζομεν, τα 

μόνα έγγραφα τοΰ έπι τον κανικλείον τά όποια έσώθησαν μέχρις ημών 8 . 

Τα έγγραφα σώζονται εν πρωτοτυπώ : καΐ τα τρία φέρουν τήν ίδιόχει-

ρον ύπογραφήν τοϋ επ,ι τον κανικλείον, ή οποία είναι και εις τά τρία απολύτως 

όμοία 4. Τά έγγραφα ταϋτα είναι τά ακόλουθα : 

1.— Γράμμα τοΰ επί τοϋ κανικλείον προς τον επικρατούντα το κομμέρκιον 

της Άναίας Γεώργιον Χαλούφην 6 . Το Ιγγραφον έχει γραφή επί χάρτου βαμ-

βυκίνου, διαστ. 0,190( -0,185)Χ0,297( -0,306), δια μελάνης χρώματος βα-

θέος κάστανου. Διά τοΰ γράμματος τούτου ό επί τοϋ κανικλείον αναφέρει εις 

1. MM, τόμ. <Γ, σελ. 233 - 235, άρ. 97 (α' καΐ β') καΐ άρ. 98. 
2. Περί τοϋ επί τον κανικλείου βλ. τήν βασικήν μελέτην του F r . D Ö 1 g e Γ, 

έν Byzantinische Diplomatili, Ettal 1956, σελ. 50 - 65, οπού μελετάται 6 θεσμός, ανα
φέρονται δε δλοι οί έκ τών φιλολογικών καΐ διπλωματικών πηγών γνωστοί αξιωματούχοι 
επί τον κανικλείον. Πρβλ. καΐ B u r y , Adm. System, σελ. 117, 138, 149,21. 

3. Είναι αληθές δτι διεσώθη σημαντικός αριθμός έγγραφων, τα όποια έπικυροΰν-
ται ύπο 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 και 2. 
5. Ό Γεώργιος Χαλούφης δέν είναι ίίλλοθεν γνωστός. Ώ ς ρητώς μαρτυρεϊται 

ύπο τοϋ παρόντος εγγράφου, ούτος ήτο ό έπικρατών το κομμέρκιον της Άναίας, δηλ. é 
επιφορτισμένος τήν εϊσπραξιν τοϋ κομμερκίου εις τήν Άναίαν: πρβλ. ' Ε λ έ ν η ς Ά ν τ ω-
ν 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 καΐ ύποσ. 2. 
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τον Γεώργιον Χαλούφην δτι ή Μονή της Πάτμου έχει βασιλικά προστάγματα 

προγενεστέρων αυτοκρατόρων καΐ δή και πρόσταγμα τοΰ νΰν βασιλεύοντος 

αύτοκράτορος παρέχον εις τά τέσσαρα 1 πλοΐα (σανδάλια) της μονής φορολο-

γικήν άπαλλαγήν (εξκονϋσείαν) άπο τοΰ κομμερκίου και τών άλλων φορολο

γικών υποχρεώσεων, οσάκις ταΰτα έρχονται δι' εμπορικούς λόγους εις τάς 

παραιγιαλίονς χώρας. Δια τοΰτο οφείλει ό Γεώργιος Χαλούφης, οσάκις τά 

εν λόγω πλοΐα προσεγγίζουν είς τήν περιοχήν τήν τελούσαν ύπο τήν δικαιοδο-

σίαν του, νά άφίνη αυτά ελεύθερα, άνευ τινός επεμβάσεως ή απαιτήσεως. 

Έ ν συνεχεία ό υπογράφων γνωστοποιεί προς τον παραλήπτην δτι είναι έφορος 

της έν Πάτμω Μονής, δίδει δέ έντολήν εις αυτόν νά συμμορφωθή προς τά γρα-

φόμενα καί, άφοϋ λάβη γνώσιν τοΰ παρόντος γράμματος, νά έπιστρέψη τοΰτο 

εις τήν μονήν, εις άσφάλειαν αυτής. 'Ακολουθεί ό μήν και ή ίνδικτιών : μηνί 

αύγούστω, ίνδικτιώνος α , καί ή υπογραφή (δι5 άλλης μελάνης καί χειρός) : 

γ Ό έπι τον κανικλείον. 

2.— Γράμμα τοΰ èm τοϋ κανικλείον προς τον Γουδέλλιον Καννάβην 2 . 

Το έγγραφον τοΰτο έχει γραφή κάτωθεν τοΰ πρώτου εγγράφου, επί τοΰ αύτοΰ 

χάρτου καί δια της αυτής χειρός s . Ό επί τοϋ κανικλείον γράψει προς τον 

Γουδέλλιον Καννάβην δτι δι* όρισμοΰ τοΰ νΰν βασιλεύοντος αύτοκράτορος 

καί διά παλαιοτέρων εγγράφων ή έν Πάτμω Μονή κέκτηται πάροικους τινάς 

εις τήν περιοχήν τών Φυγέλλων. Διά ταΰτα δίδει έντολήν εις τον παραλήπτην 

νά σεβασθή τά δικαιώματα της μονής καί νά μή επιχείρηση εις το έξης νά 

έπιβαρύνη αυτήν καθ' οιονδήποτε τρόπον. 'Ακολουθεί ό μήν καί ή ίνδικτιών : 

μηνί ανγονστφ, Ινδικτιώνος α', καί ή υπογραφή (δι' άλλης μελάνης καί χει

ρός) : f Ό επί τοϋ κανικλείον. 

3.— Γράμμα τοΰ έπί τον κανικλείον περί τίνος χωραφιού της Μονής 

της Κεχιονισμένης. Το έγγραφον έχει γραφή επί χάρτου βαμβυκίνου, διαστ. 

0,190x0,300, διά μελάνης χρώματος βαθέος κάστανου. Ό επί τον κανικλείον 

αναφέρει δτι ή Μονή της Κεχιονισμένης κατείχε κατά πλήρη κυριότητα χω-

ράφιον λεγόμενον τοΰ Βαρυκαλίγου 4, προσκυρωθεν εις αυτήν παρά τοΰ Μονο

ί. Σημειωτέον Οτι εις 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 εξ άλλων πηγών καί οΰτως άγνοοϋ-

μεν τήν ιδιότητα καί το άξίωμά του. Ό επί τον κανικλείον αποκαλεί αυτόν οίκεϊον τον 
βασιλέως καί ήγαπημένον σνντροφον, έκ δέ τοΰ περιεχομένου τοϋ έγγραφου συνάγεται δτι 
οδτος ήτο κρατικός υπάλληλος εις τήν περιοχήν τών Φυγέλλων, ίσως πράκτωρ ή άναγρα-
φεύς (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 το πρώτον εις πρατήριον έγγραφον τοϋ έ'τους 1213, εις το 

όποιον σημειοϋται δτι οί Βαρυκαλιγαι έπώλησαν χωράφιον είς την περιοχήν της Μιλήτου 
(MM, τόμ. Τ , σελ. 164 - 5, άρ. 51). Έ ξ άλλου, είς έγγραφον τοϋ έτους 1246(;) ρητώς 
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χύτρα *, ή κυριότης δε αυτής έπεκυρώθη κατά καιρούς δι' αυτοκρατορικών 

εγγράφων καί δι5 αποκαταστάσεων τών δονκενόντων είς τήν χώραν τών Παλα

τιών. Επειδή δέ οί μοναχοί τής Μονής της Κεχιονισμένης έγνωστοποίησαν 

προς τον γράφοντα, δτι ό προσκαθήμενος είς το Μελανούδιον Νεφοκράτης 2 

επεχείρησε νά απόσπαση το έν λόγφ χωράφιον, ό επί τοϋ κανικλείον προέβη 

είς σχετικήν έ'ρευναν, διά τής οποίας απεδείχθησαν τά δικαιώματα τής μονής. 

Κατά ταΰτα οφείλει ό Νεφοκράτης νά σεβασθή τά δίκαια τής μονής καί νά 

μή προξενήση εις αυτήν νέας οχλήσεις, άλλως θα τιμωρηθή διά βαρύτατης 

ποινής. Εις άσφάλειαν εδόθη εις τήν μονήν το παρόν γράμμα. 'Ακολουθεί 

ό μήν καί ή ίνδικτιών : μηνί οκτωβρίφ, ινδικτιωνος β', καί ή υπογραφή : 

ό δοϋλος τοΰ κραταιον καί άγίον ημών ανθέντον και βαϋΐλέως (δι' άλλης μελά

νης καί χειρός :) | Ό επί τον κανικλείον. 

Τά ανωτέρω τρία έγγραφα άφοροϋν άμεσώτατα εις τήν Μονήν 'Ιωάννου 

τοΰ Θεολόγου. 

Ούτω το α' έγγραφον αναφέρεται εις τήν εξκονσσείαν τών πλοίων τής 

μονής. Περί τής εξκονσσείας τών πλοίων τής Μονής Πάτμου γνωρίζομεν τά 

ακόλουθα : το πρώτον ό ιδρυτής της μονής 'Αλέξιος Α' ό Κομνηνός, διά χρυ-

σοβούλλου τοΰ Ιτους 1088, παρεχώρησεν έξκουσσείαν ενός πλοίου χωρητικό-

τητος 500 μοδίων 3 · ή έξκουσσεία αυτή άνενεώθη διά χρυσοβούλλου τοΰ Ίωάν-

άναφέρεται δτι ή υποστατική ατάσις.... τών δύο ανταδέλφων και Βαρνκαλίγων Μιχαήλ 
και Λέοντος καί τών γυναικών αυτών καί παίδων είχε προσκυρωθή είς τήν Μονήν της 
Κεχιονισμένης (MM, τόμ. 5", σελ. 188-9, άρ. 69). 

1. Πρόκειται περί τοϋ μεγαλοδοξοτάτου Γεωργίου Μονοχυτρά (MM, τόμ. Τ', 
σελ. 188), ό όποιος είς ϊγγραφα 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 της Θεομήτορος της Κεχιονισμέ-
νης καί προέβη είς βελτιώσεις διά τήν οϊκησιν 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. 51-52, άρ. 15. D ö 1 g e r, Regesten, άρ. 1150.—Περί 

της επί τών πλοίων φορολογίας καί της 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 καί 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 ό αυτοκράτωρ Ίσαάκιος "Αγγελος 

παραχωρεί διά χρυσοβούλλου έξκουσσείαν τριών πλοίων χωρητικότητος 1500 

μοδίων2, επί τη βάσει δέ τοΰ χρυσοβούλλου τούτου το σέκρετον τής θαλάσσης 

παραδίδει τ φ 1195 εις τήν μονήν εν πλοΐον χωρητικότητος 1500 μοδίων είς 

άντικατάστασιν τών καταστραφέντων τριών πλοιαρίων 'ίσης χωρητικότητος3. 

Τω 1197 ό 'Αλέξιος Γ' ό "Αγγελος έπικυροϊ τάς προγενεστέρας δωρεάς καί 

παραχωρεί εις τήν μονήν το δικαίωμα τοΰ κατέχειν καί Ιτερον πλοΐον άπηλ-

λαγμένον πάσης φορολογίας, χωρητικότητος 500 μοδίων, «έπέκεινα» τών 

ήδη παραχωρηθέντων 1500 μοδίων 4, το δέ σέκρετον τής θαλάσσης παραδίδει 

είς τήν μονήν το νέον σκάφος κατά Νοέμβριον τοΰ 1199 δ. Επομένως ή Μονή 

της Πάτμου κατείχε κατ' εκείνους τους χρόνους δύο πλοΐα χωρητικότητος 

( 1 5 0 0 + 5 0 0 = ) 2000 μοδίων, άπηλλαγμένα πάσης φορολογίας. Τ φ 1203 διά 

πράξεως τοΰ σεκρέτου τής θαλάσσης παραδίδεται εις τήν μονήν έν πλοΐον 

χωρητικότητος 2000 μοδίων, είς άντικατάστασιν τών καταστραφέντων δύο 

πλοίων ϊσης χωρητικότητος 6 . Τώ 1214 ό αυτοκράτωρ Θεόδωρος Λάσκαρις 

διά βασιλικής προστάξεως παρέχει έξκουσσείαν είς δύο πλοΐα τής μονής 7, 

τω δέ 1244 ό αυτοκράτωρ 'Ιωάννης Βατατζής διά νέου όρισμοΰ ανανεώνει 

τήν έξκουσσείαν ταύτην 8 . Δι' όρισμοΰ απολυθέντος κατά το έτος 1264 ό Μι

χαήλ ό Η ' παρέχει έξκουσσείαν καί ε!ς άλλα δύο σανδάλια τής μονής 9, τώ 

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 : έγγραφον τοϋ μεγάλου λογαριαστοϋ 'Ιωάννου Βελισσαριώτου προς τον δοϋκα Κρή
της τοΰ Ιτους 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 : τα 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 έγγραφον δέν φέρει χρονολογίαν υπό τών 

έκδοτων τοποθετείται είς το έτος 1188. Έ κ τοϋ περιεχομένου του δμως καί έκ προσω
πογραφικών στοιχείων χρονολογοϋμεν τοΰτο είς το έτος 1203 : περί της νέας χρονολογή-
σεως πραγματευόμεθα είς τήν υπό τοϋ Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών παρασκευαζομένων 
έκδοσιν τών έγγραφων της Πάτμου. 

7. MM, τόμ. Ç", 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. Τ, 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 \ Τ ώ 1269 ή αυτο

κράτειρα Θεοδώρα, σύζυγος τοΰ Μιχαήλ Η ' , επεκτείνει τήν έξκουσσείαν ταύ-

την καί είς τ ά προσωπικά αυτής κτήματα 2 . Τέλος ό αυτοκράτωρ 'Ανδρόνικος 

ο Β ' διά προστάγματος τοΰ έτους 1283 s ανανεώνει τήν έξκουσσείαν τών τεσ

σάρων πλοίων. Αυτή εϊναι ή τελευταία μνεία περί έξκουσσείας τών πλοίων 

τής έν Π ά τ μ ω Μονής. 

Το α' έγγραφον απευθύνεται, ώς ε'ίδομεν, είς τον επικρατούντα το κομ

μέρκιον τής Ά ν α ί α ς , δηλαδή είς τον άξιωματοΰχον τον έπιφορτισμένον τήν 

εί'σπραξιν τοΰ κομμερκίου. Παρατηροΰμεν δτι ήδη είς τά έγγραφα τών αυτο

κρατόρων Θεοδώρου Α ' τοΰ Λασκάρεως (1214) καί 'Ιωάννου Γ ' τοΰ Βατατζή 

(1244), διά τών οποίων παραχωρείται έξκουσσεία είς τά πλοΐα τής μονής, 

γίνεται ιδιαιτέρα μνεία τοΰ εμπορείου τής "Αναίας *. Ή Ά ν α ί α είχεν εξελί

χθη κατά τον Ι Γ ' al. είς σημαντικον εμπορικόν λιμένα, κειμένη δέ νοτίως της 

Ε φ έ σ ο υ καί έναντι της Σάμου — επομένως ουχί μακράν τής Πάτμου — άπε-

τέλει, ώς ήτο έπόμενον, κύριον σταθμον τής εμπορικής δραστηριότητος τών 

πλοίων τής μονής. Ή Ά ν α ί α κατεκτήθη οριστικώς ύπο τών Τούρκων ολίγον 

μετά το έτος 1 3 0 4 5 . 

Το β' έγγραφον τοΰ επί τοϋ κανικλείον άφορα εις τους πάροικους τους 

οποίους έκέκτητο ή Μονή της Πάτμου είς τήν περιοχήν τών Φυγέλλων. Είναι 

γνωστόν οτι ή Μονή 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου είχε μετόχιον είς το έν τ ώ θέ-

ματι τών Θρακησίων έμπορεΐον τών Φ υ γ έ λ λ ω ν το μετόχιον τοΰτο, τιμώμενον 

έ π ' ονόματι τοΰ 'Αγίου Γεωργίου τοΰ Δυσικοΰ, είχε προσκυρωθή είς τήν μο

νήν μετά πάντων τών δικαίων αύτοΰ ήδη προ τοΰ έτους 1 2 1 6 6 . Το μετόχιον 

1. MM, τόμ. Τ', σελ. 238, άρ. 101. D ö l g e r , Regesten, άρ. 1935. Tò έγγραφον 
εϊχεν άποδοθη υπό τών έκδοτων είς Άνδρόνικον τον Β' καί είχε χρονολογηθή είς το έτος 
1295. Ό F r . D ö l g e r , Patmos, σελ. 368 - 369, βασιζόμενος κυρίως είς το μηνο-
λόγιον, θεωρεί τοΰτο ώς έγγραφον τοΰ Μιχαήλ Η' καί χρονολογεί αυτό είς το έτος 1265. 
Προσθέτομεν υπέρ τής χρονολογήσεως ταύτης δτι 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 έτους 1216. Πρβλ. αυτόθι, σελ. 179 -

180, άρ. 63, τοΰ έτους 1199 (περί τής χρονολογίας βλ. D ö l g e r , Patmos, σελ. 345-
349, 365), MM, τόμ. Τ ' , σελ. 182-183, άρ. 65. 
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διετήρησεν ή Πατμιακή μονή έπι Ινα περίπου αίώνα, ώς μαρτυροΰν έγγραφα 

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 έτους 1329 3 , άλλ' ή μαρτυρία τούτου 

εϊναι αμφίβολος : το έγγραφον, άντιγράφον σχεδόν αύτολεξεί τά αντίστοιχα 

χωρία τοΰ χρυσοβούλλου τοΰ Ανδρόνικου Β' τοΰ έτους 1292, αναφέρει κτή

σεις τής μονής αί όποΐαι, λόγω τών Τουρκικών κατακτήσεων, δεν ανήκον 

πλέον είς το Βυζαντινον Κράτος4, καί επομένως δέν ανταποκρίνεται είς τήν 

ιστορική ν πραγματικότητα. 

Το γ ' έγγραφον εξεδόθη ύπο τοΰ έπι τοΰ κανικλείον 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 το έγγραφον εμμέσως άφορφ είς τήν Μονήν τής Πάτμου, 

διότι, ώς γνωστόν, ή πλησίον τών Παλατιών (Μιλήτου) Μονή τής Κεχιονι-

σμένης είχε προσκυρωθή είς τήν Πατμιακήν μονήν διά χρυσοβούλλου τοΰ 

αύτοκράτορος 'Ιωάννου Δούκα Βατατζή 8. Τά έπί τής Μονής τής Κεχιονισμέ-

νης δικαιώματα της διετήρησεν ή Μονή 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου τουλάχιστον 

μέχρι τοΰ έτους 1272, ώς μαρτυροΰν τά σχετικά έγγραφα 6. Εις 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 είς μεταγενέστερα ανάλογα έγγραφα. Έ κ 

τούτου συνάγομεν Οτι αυτή ήδη προ τοΰ 1292 έπαυσε νά άποτελή Πατμιακήν 

κτήσιν. Πάντως ύπογραμμίζομεν τό γεγονός δτι, ώς προκύπτει έκ τοΰ παρόν

τος εγγράφου, ή Μονή τής 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 της 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. 350-351. 

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. Ούτω 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 υπό έξέτασιν τρία έγγραφα φέρουν ώς μόνην χρονολογικήν Ινδειξιν 
τον μήνα καί τήν ίνδικτιώνα : μηνί ανγούστω, ίνδικτιώνος α' — τά δύο 
πρώτα, μηνί οκτωβρίω, Ινδικτιώνος β' — το τρίτον. Επειδή, ώς συνάγεται 
έκ τής απολύτου όμοιότητος τής υπογραφής, καί τά τρία έξεδόθησαν ύπο 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 έτους — άλλως θά έπρε
πε νά δεχθώμεν δτι το αύτο πρόσωπον Ιφερε το αξίωμα τοΰ έπι τοϋ κανικλείον 
έπι δεκαπέντε έτη καί δτι κατά το διάστημα τοΰτο ή υπογραφή του δέν εΐχεν 
ύποστή τήν παραμικράν άλλαγήν. Επομένως δυνάμεθα νά άντλήσωμεν καί 
άπο τών τριών έγγραφων, αδιακρίτως, στοιχεία χρήσιμα διά τήν χρονολό-
γησιν αυτών, τά δέ σχετικά συμπεράσματα θά άναφέρωνται καί είς τά τρία 
έγγραφα. 

Ούτω, το πρώτον έκ τών έγγραφων απευθύνεται είς τον επικρατούντα 
το 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, το πρώτον έπι 
αύτοκράτορος Μιχαήλ Η' τοΰ Παλαιολόγου, κατά το έ'τος 1264, παρεχωρήθη 
είς τήν μονήν έξκουσσεία τεσσάρων πλοίων ', ή δέ περιοχή τής Άναίας κατε
λήφθη οριστικώς ύπο τών Τούρκων ολίγον μετά το Ιτος 13042. Επομένως έκ 
τών παρεχομένων υπό τοΰ πρώτου έγγραφου στοιχείων, τά τρία γράμματα τοΰ 
έπι τον κανικλείον τοποθετούνται μεταξύ τών ετών 1264 καί 1304. Άλλ' επειδή 
ή είς το τρίτον έγγραφον μνημονευομένη Μονή τής Κεχιονισμένης έπαυσε νά 
άνήκη είς τήν Μονήν τής Πάτμου ήδη προ τοΰ έτους 1292, θεωροΰμεν το 
έτος τοΰτο ώς terminus ante quem διά τήν συγγραφήν τών τριών έγγραφων. 

Κατά ταΰτα, τάτρία γράμματα τοΰ επί τοΰ κανικλείον άπελύθησαν μεταξύ 
τών ετών 1264 καί 1292, κατά το χρονικον δέ τοΰτο διάστημα ό Αύγουστος 
α' ίνδικτιώνος καί 'Οκτώβριος β' ίνδικτιώνος συμπίπτει προς το έ'τος 1273 
(έπι τής βασιλείας Μιχαήλ τοΰ Η') καί προς το έ'τος 1288 (επί τής βασι
λείας Ανδρόνικου τοΰ Β'). Μεταξύ τών δύο τούτων δυνατών χρονολογήσεων 
πρέπει νά έκλέξωμεν. 

Έ ξ αρχής σημειοΰμεν δτι ή είς το πρώτον έγγραφον μνεία προστάγματος 
τοΰ β α σ ι λ ε ύ ο ν τ ο ς αύτοκράτορος παρέχοντος έξκουσσείαν τεσσάρων 
πλοίων s δέν αποτελεί άποφασιστικον στοιχεΐον 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 καί άγιου ημών ανθέντου καί βασιλέως, διοριζόμενον... 
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χρονολογίας, καθ' δσον καί οί δύο αυτοκράτορες είχον απολύσει σχετικον 
όρισμον προ τών επίμαχων ετών 1273 καί 1288 '. Ανάλογος μνεία είς το δεύ
τερον καί τρίτον έγγραφον τοΰ επί τον κανικλείον 2 δέν διαφωτίζει το 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 
τής Κεχιονισμένης καί τοΰ μετοχίου τών Φυγέλλων 3, άλλ* ουδέν σημειοΰται 
περί τών συγκεκριμένων ζητημάτων, είς τά όποια αναφέρονται τά δύο έγγρα
φα τοΰ επί τοϋ κανικλείον. 

Γενικώς ύπογραμμίζομεν το γεγονός δτι ό αυτοκράτωρ Μιχαήλ ό Η' επέ
δειξε μέγα ενδιαφέρον υπέρ τής έν Πάτμω Μονής καί Ιλαβε πολλά μέτρα 
υπέρ αυτής4, ένώ αντιθέτως ό Ανδρόνικος ό Β' περιωρίσθη νά ανανέωση 
κατά καιρούς ήδη υπάρχοντα προνόμια καί δικαιώματα 5. Έ ξ άλλου παρατη-
ροΰμεν δτι ή βασική ορολογία τοΰ πρώτου έγγραφου τοΰ επί τον κανικλείον 
εϊναι όμοία προς τήν τών αντιστοίχων έγγραφων τοΰ Μιχαήλ Η' και δλως 
διάφορος προς τήν τοΰ Ανδρόνικου Β'. Το γεγονός τοΰτο είναι άποφασιστι-
κον διά τήν χρονολόγησιν τών ημετέρων έγγραφων, διότι ό συντάκτης τοΰ 
ύπο έξέτασιν γράμματος είχεν αναμφιβόλως προ οφθαλμών τον όρισμον τοΰ 
βασιλεύοντος αύτοκράτορος τον άναφερόμενον είς το αυτό ζήτημα καί, ώς 
ήτο έπόμενον, υπέστη είς τήν διατύπωσιν τήν έπίδρασιν τούτου. Ό κατωτέρω 
πίναξ είναι ενδεικτικός : 

1. Αυτόθι, σελ. 219, 238 καί 226-7 (ορισμοί Μιχαήλ Η' τών ετών 1264, 1265 
καί 1271) καί σελ. 235-236 (ορισμός 'Ανδρόνικου Β' τοϋ έτους 1283). 

2. Αυτόθι, σελ. 234, στ. 11 - 12 : δι' όρισμοΰ τοϋ αϋθέντου ημών τοϋ βασιλέως 
τοϋ αγίου ... καί σελ. 234, στ. 23 - 25 : χρνσόβονλλοι λόγοι καί προσκννητοί ορισμοί 
διάφοροι τον κραταιού καί αγίου ημών βασιλέως... 

3. Αυτόθι, σελ. 200, στ. 2 - 8 : ή μονή τής νπεραγίας Θεοτόκου τής Κεχιονισμέ-
νης, ή καί αυτή μέν πλησίον τών Παλατιών διακείμενη, συστάσα δέ καί βελτιωθεϊσα 
παρά τοϋ οίχείου τή βασιλεία μου, Γεωργίου τοΰ Μονοχντρά καί προσκυρωθεϊσα τή 
τής Πάτμου μονή δια τής δωρηθείσης αυτή δυνάμεως δια χρυσοβούλλου τοϋ άοιδίμου 
βασιλέως καί θείου τής βασιλείας μου, κυροΰ 'Ιωάννου τοϋ Δούκα, μετά πάντων τών 
προσαρμοσάντων αυτή δικαίων καί προνομίων... καί στ. 22 - 24 : έν τοις Φνγέλλοις μετό
χιον δ άγιος Γεώργιος μετά πάντων τών δικαίων αύτοΰ' ταΰτα μέν οϋν εΜ τά παλαι-
γενέαι δικαίοις προσαρμόσαντα κτήματα τή ευγενέστατη τής Πάτμου μονή... 

4. 'Εκ τών δέκα επτά έγγραφων τοϋ Μιχαήλ Η', τά εννέα άπελύθησαν ύπο τοΰ 
ίδίου 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, 225-
226), καί Ιξ ύπο δημοσίων λειτουργών ενεργούντων κατ' έντολήν τούτου ή της αύτοκρα-
τείρας (αυτόθι, σελ. 207-210, 210-212, 214-219, 227-229). 

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, το δέ έτε
ρον (αυτόθι, σελ. 236 - 237, άρ. 100) τάς κτήσεις της μονής. 



84 ΜΑΡΙΑΣ Γ. ΝΤΣΤΑΖΟΠΟΤΛΟΤ 

"Εγγραφον 
τοΰ επί τοΰ κανικλείον 

Έγγραφα 
Μιχαήλ Η ' 1 καί Θεοδώρας * 

Έγγραφον 

'Ανδρόνικου Β' 

σανδάλια 
έξκονσσενωνται 

παραιγιάλιοι χώραι 

σανδάλια 
εξκονσσάτα 

εξκονσσεία 

παραιγιάλια μέρη 

πλατύδια 
ανώτερα πάσης δημο-

σιακής επήρειας καί 
σνζητήσεως 

Αϊ ανωτέρω παρατηρήσεις επιτρέπουν νά χρονολογήσωμεν τά τρία έγ
γραφα τοΰ επί τοΰ κανικλείον έπι τής βασιλείας τοΰ Μιχαήλ Η' Παλαιολό
γου καί επομένως είς το έ'τος 1273 — χρονολογίαν, τήν οποίαν εΐχον ήδη προ
τείνει οί έκδόται τών έγγραφων άνευ δμως ουδεμίας τεκμηριώσεως ι. 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ώ ς ήδη ελέχθη, τά τρία έγγραφα τοΰ επί τοϋ κανικ^ον σώζονται έν 
π ρ ω τ ο τ υ π ώ . "Ομως παρατηροΰμεν δτι τά δύο πρώτα, καίτοι απευθύ
νονται είς δύο διαφόρους παραλήπτας, εγράφησαν επί τοΰ αύτοΰ χάρτου, 
— το Ιν κάτωθεν τοΰ άλλου — πράγμα παράδοξον καί άηθες διά πρωτότυπα 
έγγραφα. Κατ' αρχήν πρέπει νά σημειωθή δτι ή γνησιότης τών δύο τούτων 
γραμμάτων δέν δύναται νά τεθή έν άμφιβόλω : ή υπογραφή καί το χρώμα με
λάνης, ακόμη καί αϊ διαστάσεις τοΰ χάρτου, είναι απολύτως δμοια προς τά 
τοΰ τρίτου, το δέ περιεχόμενον τούτων, ώς ήδη εξετέθη, δέν προσθέτει νέα 
προνόμια εις 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 
το παράδοξον τής καταγραφής των έπι 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 έγγραφον 
εξεδόθη διά συγκεκριμένην περίπτωσιν καταπατήσεως τοϋ προνομίου τούτου της μονής 
καί δέν αποτελεί το βασικον περί έξκουσσείας τών πλοίων Ιγγραφον, το όποιον θά έπε-
δείκνυον οί μοναχοί εις έκάστην εύκαιρίαν. 

2. Είς 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 έγγραφα αποτελούν είδος ση

μειωμάτων, έν αντιθέσει προς το τρίτον, το όποιον καί ώς προς τήν έμφάνι-

σιν καί ώς προς τήν διατύπωσιν είναι έπισημότερον. 'Εξ άλλου, καί τά δύο 

γράμματα άπελύθησαν κατά τήν αυτήν έποχήν, καίτοι δέ απευθύνονται είς 

δύο διαφόρους παραλήπτας, άφοροΰν άμεσώτατα είς τήν Μονήν τής Πάτμου. 

Τά πρόσωπα είς τά όποια απευθύνονται ευρίσκονται είς γειτονικάς περιοχάς, 

είς τήν Άναίαν καί τά Φύγελλα, τά δέ δυο γράμματα ώφειλον τελικώς νά 

επιστραφούν είς τήν Μονήν 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου «είς άσφάλειαν αυτής», 

ώς ρητώς σημειοΰται είς το πρώτον έκ τών εγγράφων. Επομένως, καίτοι τά 

δύο γράμματα απευθύνονται είς δύο διαφόρους παραλήπτας, τελικώς θά κατέ-

ληγον είς τήν έν Πάτμω Μονήν. Αϊ ανωτέρω παρατηρήσεις επιτρέπουν νά 

ύποθέσωμεν δτι το πρώτον καί το δεύτερον έγγραφον έξεδόθησαν ύπο τοΰ επί 

τοϋ κανικλείον τή αιτήσει τών Πατμίων μοναχών — ανάλογος ήτο ή περίπτω-

σις καί τοΰ τρίτου έγγραφου, το όποιον εξεδόθη τή αιτήσει τών μοναχών 

της Μονής τής Κεχιονισμένης — οί δέ ενδιαφερόμενοι μοναχοί προσεκόμισαν 

καί επέδειξαν ταΰτα είς τους παραλήπτας, είς Άναίαν καί Φύγελλα, τελικώς 

δέ κατέθεσαν αυτά εϊς τήν Μονήν τοΰ Θεολόγου. Τοΰτο εξηγεί, επαρκώς νο-

μίζομεν, διατί τά δύο γράμματα εγράφησαν επί τοΰ αύτοΰ χάρτου. 

Τά τρία Ιγγραφα τοΰ έπι τον κανικλείον είναι άπλα γράμματα καί δέν 

ακολουθούν είς τήν διατύπωσιν ώρισμένον έπίσημον τυπικόν. Είς το τέλος 

φέρουν τον μήνα καί τήν ίνδικτιώνα γεγραμμένα διά τής αυτής ώς το λοιπόν 

έγγραφον χειρός, υπογράφονται δέ ιδιοχείρως ύπο τοΰ εκδίδοντος ταΰτα αξιω

ματούχου, ό όποιος σημειώνει μόνον το αξίωμα άνευ μνείας τοΰ ονόματος 

αύτοϋ. 'Επειδή δε ούτε ύπ' άλλων πηγών παραδίδεται το δνομα τοΰ κατ' εκεί

νους τους χρόνους αξιωματούχου επί τοϋ κανικλείον ' , 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 επί τον κανικλείον έξέδωκε 

τά ανωτέρω τρία έγγραφα ύπο τήν ιδιότητα του ώς έ φ ό ρ ο υ τής έν Πάτμω 

Μονής2. Αυτή είναι 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 της μοναδικής τότε αναγνώσεως τών Miklosieh καί Müller 
καί επομένως μή γνωρίζουσα το 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 είναι δμως ή μοναδική περίπτωσις κατά τήν οποίαν ή εφορεία μιας μονής 

ανατίθεται είς τον επί τον κανικλείον άξιωματοΰχον. "Ηδη εϊς τήν Διατύπω

σιν τοΰ αγίου Αθανασίου περί τής έν τώ "Αθω Μονής τής Μεγίστης Λαύρας 

(περί το έτος 970), ό ιδρυτής της ορίζει ώς επίτροπον καί προστάτην και 

αντιλήπτορα αυτής τον ενδοξότατον πατρικών και επί τον κανικλείον Νικη-

φόρον ι. Συμφώνως προς τήν διάταξιν ταύτην τοΰ Εδρυτικαΰ Τυπικού, ό αυτο

κράτωρ Κωνσταντίνος Θ' ό Μονομάχος, διά χρυσοβούλλου τοΰ έτους 1052, 

αναθέτει τήν εφορείαν τής Μονής τής Μεγίστης Λαύρας τω πραιποσίτω 

'Ιωάννη επί τοϋ κοιτώνος καί επί τοΰ κανικλείον, προσθέτων δτι ή παροΰσα 

οικονομία τοϋ παρά τοϋ κανικλείον εφορασθαι τήν μονήν φνλαχθήσεται 

και είς το εξής, και δ κατ à τ ην ή μ έ ρ αν επί τοΰ κανικλείον άνθέξεται 

ταύτης, καί μετά τον κινναβάρεως εξει καί ταύτην ώς οίκεΐον προνόμιον. Το 

γαρ δφφίκιον τών οίκειοτάτων, καί δ επί τούτω τεταγμένος τής τοΰ κρατούν

τος ουδέποτε αφέστηκεν ο'ικειότητος' καί δια τοΰτο καί ή βασιλεία μου φκονό-

μησεν είς οίκεΐον τω βααιλει άνατίθεσθαι πρόσωπον τήν μονήν... 2 . Δύο έτη 

μετά τήν εκδοσιν τοΰ χρυσοβούλλου τούτου, τώ 1060, ό αυτοκράτωρ Κων

σταντίνος Γ è Δούκας, είς έγγραφον άνανεωτικον τοΰ προηγουμένου, ορίζει 

δτι έ'ξει και τήν εφορείαν τής τοιαύτης μονής δ κατά τήν ή με ρ αν έπι 

τοϋ κανικλείον3. Είς τά έ'γγραφα ταΰτα τής Λαύρας ρητώς αναφέρεται δτι το 

προνόμιον δέν ήτο προσωπικόν, άλλ' άνήκεν εις τον εκάστοτε επί τον κανι

κλείον άξιωματοΰχον. 

Αύται εϊναι αϊ μόναι γνωσταϊ περιπτώσεις κατά τάς οποίας ή εφορεία 

μονής τίνος εϊχεν άνατεθή εις τον επί τον κανικλείον. Το σύστημα δμως τής 

παραχωρήσεως τής εφορείας μιας μονής εις άτομόν τι αναφέρεται συχνά άπο τοϋ 

ΙΑ' χί. (πρώτη μνεία τοΰ δρου άπαντα, καθ' δσον γνωρίζομεν, τω 1052, εϊς 

το προμνημονευθέν χρυσόβουλλον Κωνσταντίνου τοΰ Θ' ) καί μέχρι τέλους 

της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, σύν τώ χρόνω δέ αϊ περιπτώσεις πληθύνον

ται, ό δέ δρος άποκτφ μεγαλυτέραν ευρύτητα. 'Επειδή δμως ό δρος δέν εϊχε 

πάντοτε το αυτό περιεχόμενον καί επειδή τά τρία έ'γγραφα τοΰ επί τοΰ κανι

κλείον δέν παρέχουν έπι τοΰ θέματος συγκεκριμένος ειδήσεις, είναι ανάγκη νά 

έξετάσωμεν τάς σχετικάς μαρτυρίας τών πηγών διά νά καθορίσωμεν τήν ση

μασίαν τοΰ δρου εϊς τήν περίπτωσιν τής έν Πάτμω Μονής. 

κατά τήν ήμέραν μέγας λογαριαστής είχε τήν εφορείαν τών πλοίων της μονής (MM, τόμ. 
Τ' , σελ. 138, στ. 26)" άλλ* ή εφορεία αύτη περιωρίζετο μόνον έπί τών πλοίων καί 
εϊχεν άνατεθη είς τον μέγαν λογαριαστήν, διό™ είς 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 Alhosklöster, 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 Τνπικά τών μονών 1 μεταξύ τών διατάξεων, αϊ όποΐαι 

καθορίζουν τήν νομικήν αυτών θέσιν καί κατοχυρώνουν το ελεύθερον καί αύτο-

δέσποτον αυτών, περιλαμβάνεται καί διάταξις άπαγορεύουσα τήν άνάθεσιν 

τής μονής κατά δωρεάν ή επίδοσιν ή ε φ ο ρ ί α ν ή οίκονομίαν ή επιτήρη-

σιν ή ετέραν τινά πρόφασιν, ή μονή ή ενάγει οϊκω... ή ετέρω σεκρέτω... 2. Καί 

εις αυτήν τήν Ύποτύπωσιν του οσίου Χριστοδούλου σημειοϋται δτι ή Μονή 

τής Πάτμου έλενθέρα εσεϊται καί αυτεξούσιος, καί μήτε βασιλικοίς ή εκκλη

σιαστικούς δικαίοις υποβαλλομένη, μήτε προσωπική οίαδηποτοΰν ή αρχοντική 

χειρϊ καί διακατοχή τρόπω τινϊ νποπίπτουσα άχρι και ψιλής εφορείας, 

αλλ' αύτοδέσποτος είς τον αιώνα τον άπαντα διαμένονσα 3 . 

Έ κ τών συχνών απαγορευτικών διατάξεων τών Τνπικών καθίσταται 

πρόδηλον δτι ή παραχώρησις τής εφορείας μονής τίνος ήτο φαινόμενον σύνη

θες, ήδύνατο δέ νά Ιχη ώς έπακόλουθον τον περιορισμον τής ελευθερίας τής 

έν λόγω μονής, διότι παρείχε είς τον έ'φορον τήν δυνατότητα επεμβάσεως είς 

τά τής διοικήσεως καί διαχειρήσεως αυτής*. Το Τυπικον τής Κοσμοσωτεί-

ρας παρά τήν Αϊνον (1152) σημειώνει χαρακτηριστικώς : καί γαρ το μή είς 

εφορείαν τινός τήν μονήν έκδοθήναι σωτηριώδες πάνυ μετά Θεόν καί άνώλε-

θρον καί ταύτην εκσπών χειρών αδίκων καί απώλειας προδήλον ταύτης δή 

τής μονής· τινές γαρ τών ηγουμένων τάς ελπίδας εκλάπησαν καί τά υπ' αντοος 

θεία φροντιστήρια καί τά τούτων κτήματα πλεονεκτικαΐς χερσιν εμβαλόντες 

τάχα δι... εντεύθεν τήν καινοτομίαν μάλλον ή τήν επικουρίαν τοις φροντιατηρίοις 

αυτών προεξένησαν ΐκοντες ώσπερ άκοντες... Β. 

1. Περί τών Τυπικών βλ. τήν έμπεριστατωμένην μελέτην τοΰ R. J a n i n, Le 
monachisme byzantin au moyen âge. Commende et Typica (Xa-XIVe siècle), REB 
22 (1964), σελ. 5-44, Οπου καί ή σχετική βιβλιογραφία. 

2. Βλ. Τυπικον Μονής Κεχαριτωμένης συνταχθέν ύπο της αυτοκράτειρας Είρήνης 
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') Τυπικον Μονής Κοσμοσωτείρας Αίνου ύπό Ίσαακίου 'Αγγέλου (1152) : 
L. P e t i t , Typikon du monastère de Kosmosoteira près d'JEenos (1152), Izve-
stija RAIK 13 (1908), σελ. 10, γ') Τυπικον 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 , Ε λ 
ληνικά 1 (1928), σελ. 266, δ') Τυπικον 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
πικον 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 άλλων καθορίζονται τά της επεμβάσεως τοϋ πατριάρχου είς περίπτωσιν κατα
χρήσεων έκ μέρους τών εφόρων τών μονών, πράγμα το όποιον σημαίνει δτι ήδη τον ΙΑ' 
αί. το 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

τικοί ς κατά τής εφορείας διατάξεις, αναθέτουν τήν εφορείαν τής μονής είς 

εν άτομον, κατά προτίμησιν είς τον κατ' ευθείαν άπόγονον καί νόμιμον κληρο-

νόμον τοϋ ίδρυτοΰ της. Ούτω είς τήν Διάταξιν τοΰ Άτταλειάτου (τοΰ 1077) 

καθορίζεται δτι μετά τον θάνατον τοΰ ίδρυτοΰ οί κατ' ευθείαν απόγονοι του 

τοΰ πτωχοκομείον έπιλήψονται, εάν δμως επιχειρήσουν νά οϊκειοποιηθοΰν 

τά αγαθά τής μονής θά έκδιωχθοΰν της εφορείας καί κνριότητος και προνοίας 

αντοΰ' επίσης καθορίζεται δτι οί μοναχοί οφείλουν νά υπακούουν είς τον κλη-

ρονόμον του ώς εφόρω και διοικητή και κνρίωί. 

Είς το Τυπικον της Μονής τής Κεχαριτωμένης (συνταχθέν προ τοΰ έτους 

1118) ή αυτοκράτειρα Ειρήνη Δούκαινα ορίζει τήν σειράν διαδοχής τών θη

λέων απογόνων της είς τήν εφορείαν καί αντίληψιν τής μονής 2 . 

Εις το Τυπικον τής Μονής του Άγιου Μάμαντος (του έτους 1159) 8 

καί τής Μονής τής Ύπεραγίας Θεοτόκου τών 'Ηλίου Βωμών ή τών Έλεγμών 

(τοΰ έτους 1261 /2) * ανατίθεται ή άντίληψις της μονής είς το κατά τήν ήμέ-

ραν μεγαλοδοξότατον μνστικόν5, ό όποιος, ώς ρητώς δηλοΰται, θά άναλάβη το 

διακόνημα τοΰτο προίκα, άμισθί, ψυχικής αύτοϋ ένεκεν σωτηρίας καί μόνης. 

Έ ξ άλλου, διά χρυσοβούλλου τοΰ Ανδρόνικου Β' ανατίθεται ή εφορεία 

καί επίσκεψις τής Μονής 'Ιωάννου Προδρόμου επί τοΰ δρους Μενοικέως, 

παρά τάς Σέρρας, είς την θυγατέρα τοΰ αύτοκράτορος, τήν νψηλοτάτην κρά-

λαιναν Σερβίας Σιμωνίδα" το γεγονός τοποθετείται προ τοΰ έτους 1304, ή εφο

ρεία δέ αύτη διετηρήθη οπωσδήποτε μέχρι τοΰ έτους 1325 6 . Έ ν συνεχεία είς 

1. MM, τόμ. Ε', σελ. 300 - 301 καί 302, πρβλ. καί σελ. 302 - 303. Το γεγονός 
οτι είς τήν παροΰσαν περίπτωσιν ό έφορος της μονής έχει έξ αυτής ώρισμένας προσόδους 
8έν οφείλεται είς τήν εφορείαν (πρβλ. Α. Κ a ί. d a n, Derevnja i gorod ν Vizantii 
IX - X vv. (= Χωρίον καί πόλις έν Βυζαντίω κατά τον Θ' - Γ αί.), Μόσχα I960, σελ. 
109 - 110), άλλ' είς τήν ίδιότητά του ώς κληρονόμου τοΰ ίδρυτοΰ καί κτήτορος της 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 , Τυπικον τής êv Κωνσταντινουπόλει 

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 , Jas , 

τόμ. Α', σελ. 428), είς τήν οποίαν αναφέρεται οτι, έάν τις προξενήση βλάβην είς τάς μο
νάς, θά άναγκασθή παρά τοΰ κατά τήν ήμέραν μεγαλεπιφανεστάτου μυστικού... είς το 
τήν επενεχθεϊσάν τινι των νφ' υμάς κτήσεων βλάβην άποθεραπεύειν αυτή.— 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. Είς πρόσταγμα τοΰ 'Ανδρόνικου Β' τοΰ έτους 1325 αναφέρεται ρητώς δτι ή κρά-
λαινα τής Σερβίας εϊχε λάβει προ χρόνων ήδη τινών διά χρυσοβούλλου τής ßaaifaiac μου 
τήν εφορείαν καί έπίσκεψιν τής μονής ταύτης (βλ. Α. G U i 11 Ο u, Les archives de 
Saint-Jean-Prodrome sur le Mont Ménécée (Bibliothèque Byzantine, Documents, 3), 
Παρίσιοι 1955, σελ. 69, στ. 2 - 5), άλλα το σχετικον χρυσόβουλλον δέν διεσώθη καί 
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τό Τυπικον τής μονής (1332), εϊς είδικον κεφάλαιον «περί εφόρου καί κτή-
τορος» ορίζεται δτι ό μέγας δομέστικος Ίωάνννης Καντακουζηνός θά είναι 
είς το έξης κύριος καί κτήτωρ αυτής1, ή δέ εφορεία καί επίσκεψις αύτοΰ έπι-
κυροΰται διά χρυσοβούλλου έγγραφου 2. 

Κατά ταΰτα, παρά το γεγονός δτι εις τά Τυπικά περιέχονται διατάξεις, 
αϊ όποΐαι προς κατοχύρωσιν τοΰ αύτοδεσπότου καί ελευθέρου τής μονής απαγο
ρεύουν μεταξύ άλλων νά δοθή αΰτη «κατ εφορείαν» είς οιονδήποτε πρόσωπον 
ή ίδρυμα, δμως ορίζεται ύπό τοΰ ίδρυτοΰ της ή υπό τοΰ αύτοκράτορος εν πρό
σωπον το όποιον θά έπιβλέπη τήν καλήν λειτουργίαν τής μονής καί θά προστα-
τεύη αυτήν άπο τάς απαιτήσεις άλλων. Το 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 το ενδιαφέρον προς τήν μονήν καί 6χι το συμφέρον 
τοΰ είς ο ανατίθεται προσώπου. Ώ ς συνάγεται έκ τοΰ περιεχομένου τών σχε
τικών διατάξεων τών Τυπικών καί τών έγγραφων, ή εφορεία είς τάς περιπτώ
σεις αύτάς περιωρίζετο εις έποπτείαν, έπίβλεψιν καί προστασίαν της μονής, 
χωρίς νά παρέχη εις τον έφορον οικονομικά οφέλη 4. Εκείνοι είς τους οποίους 
άνετίθετο τό έργον τοΰτο, ήσαν, ώς παρατηρεί καί ό E. Herman. 6, πρόσωπα 
μεγάλου κύρους : μέλη τής αυτοκρατορικής οικογενείας, ανώτεροι αξιωματού
χοι, οί όποιοι δέν ήτο δυνατόν νά καταχραστούν τά αγαθά τά όποια ώφειλον 

ούτως άγνοοΰμεν τον ακριβή χρόνον παραχωρήσεως τής εφορείας. Επειδή δμως ήδη είς 
έγγραφον τοΰ έτους 1304 ή μονή αύτη 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 είς αυτήν ήδη πρό 
τοϋ έτους 1304 (πρβλ. καί αυτόθι, σελ. 8 - 1 1 ) . 

1. Αυτόθι, σελ. 173-174. M. J u g i e, Le Typikon du monastère du Pro
drome au Mont Ménécée, près de Serrés, Byzantion 12 (1937), σελ. 58-60, πρβλ. 
καί σελ. 69. 

2. Βλ. χρυσόβουλλον Άνδρονίκου Γ' τοΰ έτους 1332: Α. G u i 11 ο u, ένθ' άνωτ., 
σελ. 93-94 . 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 Άργους 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 οίκονομοϋντα τα τής γυναικείας μονής, εϊπερ καί ή καθηγονμένη καί al λοιποί μονα
χοί τοΰτο βούλοιντο· ώς εφορον γαρ αυτόν οιονεί βονλόμεθα είναι καί άντιποιεΐσθαι 
τών μοναζουσών..., είς περίπτωσιν δέ καί τής παραμικράς καταχρήσεως ούτος θά αφορί
ζεται (MM, τόμ. Ε', σελ. 179 κέ.). 

5. Ε. H e r m a n , Ricerche sulle istituzioni monastiche bizantine. Typika kteto-
rika, caristicari e monasteri «liberà, Or. Chr. Per. 6 (1940), σελ. 338. Tò 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 της θέσεως των, είχον τήν δυνατότητα 

νά προστατεύσουν τήν μονήν άπο τάς απαιτήσεις καί επεμβάσεις άλλων. 

Ώ ς συνάγεται έκ τών πηγών, συχναί ήσαν αϊ επεμβάσεις, κυρίως τών κατά 

τόπους εκκλησιαστικών αρχόντων καί τών δημοσίων λειτουργών, είς τά τών 

μονών διά τοΰτο εκρίθη πολλάκις άναγκαΐον, όπως τεθοΰν αύται ύπό τήν προ-

στασίο:ν υψηλών προσώπων *. Μία τών μορφών προστασίας ήτο καί ή εφορεία. 

Παρατηροΰμεν δέ δτι είς άπάσας τάς ανωτέρω περιπτώσεις ή εφορεία παρα

χωρείται ή υπό τοΰ ίδρυτοΰ καί κτήτορος τής μονής ή ύπο τοΰ αύτοκράτορος, 

πρόκειται δέ πάντοτε περί μεγάλων καί έν ακμή ευρισκομένων μονών. 

Έκτος δμως τών περιπτώσεων τούτων, αί όποΐαι χρονολογούνται άπο 

τοΰ ΙΑ' μέχρι τοΰ ΙΔ' αι., ή εφορεία μνημονεύεται καί είς σημαντικόν αριθμόν 

εκκλησιαστικών έγγραφων τής ύστατης βυζαντινής περιόδου. Τα έγγραφα ταΰ

τα απολύονται συνήθως ύπο τοΰ πατριάρχου, ό όποιος παραχωρεί τήν εφο

ρείαν μιας μονής είς κληρικόν ή λαϊκόν. 'Οσάκις πρόκειται περί κληρικού 

— συνήθως μονάχου —, ούτος προσηλοΰται εϊς τήν έν λόγω μονήν καί, έάν 

Ιχη τά απαιτούμενα προσόντα, διορίζεται ηγούμενος αυτής- εάν είναι λαϊκός, 

συνήθως είναι άπλοΰς ιδιώτης καί οχι αξιωματούχος τοΰ Κράτους — τουλά

χιστον το αξίωμα τούτου δέν δηλοΰται είς τά σχετικά έγγραφα. Ή εφορεία 

παρείχετο εις τάς πλείστας τών περιπτώσεων επί μικρών μονών αί όποΐαι 

εύρίσκοντο εϊς έ'νδειαν ή ήσαν έγκαταλελειμμέναι ή ήρειπωμέναι, το δέ εύερ-

γετούμ,ενον πρόσωπον εϊχεν ήδη ανακαινίσει καί εύτρεπίσει αύτάς ή ανελάμ

βανε την ΰποχρέωσιν νά πράξη τοΰτο μετά τήν άνάληψιν τής εφορείας. Ή εφο

ρεία έδίδετο εφ' δρου ζωής καί ήτο συνήθως προσωπική 2, ώς δέ ρητώς άναφέ-

1, 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 καί τά υπ' αυτήν άπαντα έκ τοϋ παρόντος παρά τοϋ κατά τήν 
ήμέραν λογοθέτου τον δρόμου ή καί πρωτονοτάριου επίσκοπεϊσΒαι καί πάσης 
βλάβης άθιγή διατηρεϊσθαι καί διεκδικεΐσθαι... 'Τποθέτομεν οτι ή προστασία (έπισκό-
πησις ή επίσκεψις) τής ξενόγλωσσου Μονής τών 'Ιβήρων ανετέθη είς τον λογοθέτην τοΰ 
δρόμου, διότι ούτος εϊχεν είς τήν ύπηρεσίαν του τους καταλλήλους διερμηνείς (έρμηνευ-
τάς : 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. 16-19: επισκέπτεσθαι 
δέ αυτήν κ' επιμελεΐσται παρά τοϋ κριτον καί στρατηγού, τους κρατοϋντας είς 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 μεν άπολαύη το είρημένον μονύδριον τής πατριαρχικής βοηθείας καί επισκέ
ψεως καί δεφενδεύσεως καί εχη κτήτορα καί i φ ο ρ ο ν τήν ημών μετριότητα καί πα
τριαρχικών εϊναι καί δνομάζεσθαι, αναθέτει δέ τήν διοίκησιν είς τους επιτρόπους καί καθο
ρίζει δτι, έάν τις ενόχληση αυτούς ή απαίτηση τι έξ αύτοϋ ή εφορείαν ζητήση καί 
διοίκησα πραγμάτων, θά αφορίζεται. 

2. Αί εξαιρέσεις είναι έλάχισται : πρβλ. MM, τόμ. Β', σελ. 414 - 415 (έτους 1400). 
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ρουν τά έγγραφα, ό έφορος εθεωρείτο κτήτωρ τής μονής, είχε κτητορικήν 

δικαίωσιν καί κτητορικά δίκαια επ αυτής 1 . 'Εξ άλλου ό έφορος ώφειλε νά 

φροντίζη διά τήν καλήν λειτουργίαν, τήν διατήρησιν τών κτημάτων καί τήν 

έξασφάλισιν τών προσόδων τής μονής καί διά τον ένάρετον βίον τών μονα

χών 8. Είς τά έγγραφα δέν γίνεται ρητώς λόγος περί τών προσόδων τάς οποίας 

παρεΐχεν ή εφορεία είς το εύεργετούμενον πρόσωπον, δμως τό γεγονός δτι ή 

εφορεία παρεχωρεΐτο πολλάκις κατόπιν αιτήσεως τοΰ ενδιαφερομένου 9 σημαί

νει δτι αύτη προσεπόριζεν είς τον Ιφορον οικονομικά οφέλη. 

'Τπογραμμίζομεν ιδιαιτέρως το γεγονός δτι τά σωζόμενα σχετικά εκ

κλησιαστικά έγγραφα ανήκουν είς τήν τελευταίαν περίοδον τοΰ Βυζαντίου 

καί δή είς τον ΙΔ' αι., συνήθως δέ ή εφορεία παρείχετο ύπο τοΰ πατριάρχου 

είς άπλοΰς ϊδιώτας, οί όποιοι, εϊς αντάλλαγμα τών γενομένων είς μικράς μο

νάς ανακαινίσεων καί βελτιώσεων, έλάμβανον τήν έπικαρπίαν τούτων. Τεί-

νομεν 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 εις παρακμήν. 

Αί συνθήκαι, οί δροι, καί ή μορφή παραχωρήσεως τής εφορείας είς τάς περι

πτώσεις αύτάς εϊναι τελείως διάφοροι τών άπο τοΰ ΙΑ' αί. είς τά Τυπικά καί 

τά αυτοκρατορικά έ'γγραφα μαρτυρουμένων. 

Έ ξ δλων τών ανωτέρω προκύπτει δτι ό θεσμός τής εφορείας έλαβεν 

άλλοτε άλλο περιεχόμενον, αναλόγως τών προσώπων καί τών εποχών. Ή 

εφορεία δηλαδή, μαρτυρουμένη άπα τοΰ ΙΑ' αϊ. 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. 58-60 . E. H e r m a n , ένθ' άνωτ., σελ. 346-347. 

2. Βλ. μεταξύ άλλων 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 τον μο-

ναχόν Αουκάν, δ') αυτόθι, σελ. 502 - 503 (1369): ανατίθεται ή εφορεία τής έν Μεσημβρία 
Μονής τοϋ Ίησοΰ Χρίστου τοΰ Άκροπολίτου είς τον ίερομόναχον Μακάριον, όστις 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 τον Γεώργιον Κουνάλην. 

3. Βλ. MM, τόμ. Β', σελ. 467 : παρεκάλεσεν, Ινα εΰεργετηθή τον πάνσεπτον καί 
θείον vaòv... ώς αν κατέχη αυτόν εφορίας λόγφ καί τά αύτφ ανήκοντα δίκαια... καί 
σελ. 414-415. 
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μονής καί έπίβλεψιν επί της καλής λειτουργίας της ' . Πολλάκις δμως οί 

έφοροι, έκαμαν κατάχρησιν τής δικαιοδοσίας των προς ϊδιον δφελος 2 , ώστε 

συχνά ή εφορεία νά όμοιάζη προς χαριστικών 8 — χωρίς βεβαίως τοΰτο νά ση-

μαίνη δτι οί δύο θεσμοί τ α υ τ ί ζ ο ν τ α ι 4 . Α κ ρ ι β ώ ς τό γεγονός δτι ό θεσμός 

ήδύνατο νά λάβη αναλόγως τοΰ προσώπου άλλο περιεχόμενον εξηγεί, διατί 

τ ά Τ υ π ι κ ά περιέχουν γενικάς άπαγορευτικάς κατά τής εφορείας διατάξεις, 

ενώ παραλλήλως αναθέτουν τήν εφορείαν τών μονών είς πρόσωπα τής εμπι

στοσύνης τοΰ ίδρυτοΰ των. 'Ενδεικτικοί είναι οί λόγοι τοΰ μητροπολίτου Ναυ

πάκτου 'Ιωάννου Ά π ο κ α ύ κ ο υ , ό όποιος, αναθέτων είς τίνα εύνοΰχον την εφο

ρείαν τής Μονής τής Α γ ί α ς Έλεούσης, σημειώνει δτι δ τής εφορείας λόγος 

δοκεΐ μεν εύκολος εϊναι, έχει δέ τι και πρόσαντες· οι γαρ πολλοί τήν εφορείαν 

είς κέρδος παρανοονντες αμφότερα άμαρτάνονσιν, οίς τε άγνοονσι τήν τής λέ

ξεως δύναμιν καί οΐς εντεϋθεν εκκνλίονται προς άαέβειαν διά τήν εκ τών θείων 

πραγμάτων, ώς εϊρηται, παρανόσφισιν...Ό δε 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 mo-
nachicc 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 Άσά-
νην. Καίτοι δέ ή εφορεία παρεχωρήθη, ώς ρητώς αναφέρεται υπέρ τής βελτιώσεως καί 
έπί το κρεΐττον προχωρήσεως τής μονής, ό δέ βασιλεύς τήν σύστασιν καί τήν έπί τα βέλ-
τιον πρόοδον καί ψνχωφελή συντήρησιν τοΰ μοναστηρίου άπο τής τοϋ είρημένον πανυπερ
σέβαστον έφορενειν 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 το μοναστήριον θά εϊναι άκαταδούλωτον καί ελεύ
θερον παντελώς τής εφορείας παντός τοϋ μέρους εκείνον τοΰ Ίσαακίου 'Ασάνη : MM, 
τόμ. Α', σελ. 312-317 (το έγγραφον 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 τοΰ Παρισινού Κωδι
κός τοΰ Σουίδα (Cod. Parisin. Graec. 2625), Βυζαντινά - Μεταβυζαντινά τόμ. 1, μέρος 
Β' (1949), σελ. 61-74. 

3. Περί χαριστικίου βλ. F. U s p e n s k i j , Mnenija i postanovlenija kon-
stantinopolskich pomestnych soborov XI i XII vv. ο razdaòe ëerkovnych imuèëestv 
(charisiikarii) (— 'Απόψεις καί αποφάσεις τών έν Κωνσταντινουπόλει τοπικών Συνό
δων του ΙΑ' καί IB' αί. περί τής διανομής τών εκκλησιαστικών περιουσιών (χαριστικά-
ριοι), lîvestija RAIK 5 (1900), σελ. 1-48. Α. K a 2 d a n , ένθ" άνωτ., σελ. 105-
110. O ' S t r o g o r s k y , Féodalité, σελ. 17 - 19. Ώ ς παρατηρεί δ Ε. H e r m a n , 
Ινθ' άνωτ., σελ. 338, 375, τό χαριστικών παύει νά μαρτυρήται είς τάς πηγάς άπο τοΰ τέ
λους τοϋ IB' 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. 



Ο ΕΠΙ TOT ΚΑΝΙΚΑΕΙΟΐ ΚΑΐ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝ ΠΑΤΜφ ΜΟΝΗΣ 93 

γμάτων ιερών εστί διεξαγωγή καί κατά Θεον κνβέρνησις, ήνίκα δηλονότι τάς 

h τινι σεμνείω ή καί ναω επιμελείας οί άνθρωποι ώς είς τον Θεον αντον δια-

βαινούσας λογίζονται καί μή, δτι εφορεύουσι μοναστηριών ή καί ναών, εκείθεν 

παρακερδαίνονσιν, ώς αγρών τνχον ή καί αντονργίων ι ετέρων τοις δεσπό-

ταις ποριζόντων τα εξ αντών. "Ετι δέ καί άποσόβησις δπόση ίσχνς τών ζη-

μιοΰν καί βλάπτειν επιχειρούντων το παρά τούτων εφορενόμενον τάς δέ γε 

προαιρετικάς εκ τούτων φιλοφρονήσεις καί μεμετρημένας προς τους εφόρους 

ουκ αν τις τών νονν εχόντων κωλύσειεν 2. Ή τελευταία φράσις ύποδηλοΐ κατά 

τρόπον άναμφισβήτητον δτι κατά τήν έποχήν έκείνην ή εφορεία, οσάκις ήσκεΐτο 

όμαλώς, δέν προσεπόριζεν είς τον εφορον οικονομικά οφέλη καί κανονικά εισο

δήματα, πλην τίνων «μεμετρημένων φιλοφρονήσεων». 

Σύν τω χρόνω δμως ό θεσμός κατέληξε νά σημαίνη, ώς είδομεν, παρα-

χώρησιν μονής τίνος είς Ιν άτομον προς ιδίαν κάρπωσιν 3, τά δέ δικαιώματα 

τοΰ εφόρου ηύξήθησαν καί έταυτίσθησαν προς τά τοΰ κτήτορος τής μονής. 

'Υπό τήν έννοιαν ταύτην άπαντα συχνά εις εκκλησιαστικά έγγραφα τοΰ ΙΔ' 

αιώνος. 

Ούτω γεννάται τό ερώτημα : ποίον ήτο τό περιεχόμενον τής εφορείας 

τής έν Πάτμω Μονής ; 

Ώ ς ήδη ελέχθη, έφορος τής Μονής 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου ήτο è έπί 

τον κανικλείον, δηλαδή ανώτερος αξιωματούχος, έμπιστος τοΰ αύτοκράτορος 

καί πρόσωπον ύψηλοΰ κύρους, ή δέ εφορεία αύτη μαρτυρεΐται κατά τό β' 

ήμισυ τοΰ Ι Γ ' αι., 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 είς αυτήν πολλά 

προνόμια* επομένως ή γενικωτέρα πολιτική τοΰ Μιχαήλ Η' θά ήρχετο είς 

αντίθεσιν προς τήν άνάθεσιν τής εφορείας τής μονής είς τον έπί τον κανι

κλείον, έάν αύτη εϊχεν ώς έπακόλουθον τον περιορισμόν τής ελευθερίας της 

καί τήν οίκονομικήν της έξάρτησιν άπό τοΰ εφόρου. Τείνομεν ώς έκ τού

του νά ύποθέσωμεν δτι είς τον επί τον κανικλείον εϊχεν άνατεθή ή π ρ ο σ 

τ α σ ί α τής μονής, έργον 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 είς 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 αντονργίων. 

2. S. P e t r i d è s , Jean Apokaukos, lettres et autres documents inédits, 
Izvestija RAIK 14/2-3 (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 έκρυθμος πολι

τική κατάστασις παρεΐχεν ευκαιρίας προς έκμετάλλευσιν καί καταπάτησιν 

τών προνομίων καί τών δικαιωμάτων τής μονής. Έ κ τών τριών εγγράφων 

τοΰ επί τοΰ κανικλείον συνάγεται δτι είς τον 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 εϊς τον αυτοκράτορα 

τάς καταλλήλους ενεργείας, οσάκις ή αυτοκρατορική έπέμβασις ήτο αναγκαία. 

Τοΰτο σημαίνει δτι ή εφορεία τοΰ έπί τοΰ κανικλείον έξησφάλιζεν άμεσώτε-

ρον έλεγχον καί ταχυτέραν λήψιν τών αναγκαίων μέτρων προς προστασίαν 

τής μονής καί κατοχύρωσιν τών συμφερόντων της. Αύτη ύποθέτομεν δτι 

ήτο ή αιτία διά τήν άνάθεσιν της εφορείας τής Μονής Πάτμου εις τόν επί 

τοΰ κανικλείον άξιωματοΰχον. 

Πότε ανετέθη τό πρώτον ή εφορεία τής Μονής Πάτμου εις τόν επί τον 

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, επεί τοι γε τή πολνχρονίω χάριτι τοΰ κραταιοΰ καί άγίον 

ημών ανθέντον καί βασιλέως γινώσκειν σε βούλομαι ώς εφορός είμι τής τοιαύ

της μονής, δυνάμεθα μετά τίνος πιθανότητος νά ύποστηρίξωμεν δτι ή άνά-

θεσις τής εφορείας ήτο πρόσφατος. Έ ξ άλλου, τό γεγονός δτι ό καθηγούμενος 

τής Μονής "Ιωάννου τοΰ Θεολόγου Γερμανός εϊς τήν Διαθήκην του, συνταχθεΐ-

σαν κατά Δεκέμβριον τοΰ 1272 ', ουδέν σχετικώς αναφέρει, ενώ πολλάς ειδή

σεις παρέχει περί τής μονής, σημαίνει πιθανώτατα δτι ή άνάθεσις της εφο

ρείας εϊς τόν έπί τοΰ κανικλείον ήτο μεταγενέστερα τής συντάξεως τής Δια

θήκης. "Ισως δυνάμεθα νά άποδώσωμεν τό γεγονός εις διαβήματα αύτοΰ 

τούτου τοΰ καθηγουμένου Γερμανοΰ, τοΰ οποίου είναι γνωστή ή μεγάλη δρα-

στηριότης καί ό όποιος πολλά έμόχθησεν υπέρ τής μονής τής οποίας προΐ-

στατο. 

ΜΑΡΙΑ Γ. ΝΤΣΤΑΖΟΠΟΪΛΟΪ 

1. MM, τόμ. Τ', σελ. 229-233. 
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