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ΚΕΚΥΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗ 
ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΠΑΤΜφ ΜΟΝΗΣ 

ΕΙΣ ΕΙΛΗΤΟΝ TOT ΙΑ' ΑΙΩΝΟΣ 

Εις το άρχεΐον της εν Πάτμω μονής 'Ιωάννου του Θεολόγου απόκειται 

μεγάλου μήκους (7,455 μ. ) χαρτώον είλητόν, περιέχον έγγραφα α υ τ ο κ ρ α 

τ ο ρ ι κ ά (χρυσόβουλλα και πιττάκια 'Αλεξίου Α' του Κομνηνού, δεσποινικά 

πιττάκια της μητρός αύτοΰ "Αννης της Δαλασσηνής) και έγγραφα δ η μ ο σ ί ω ν 

λ ε ι τ ο υ ρ γ ώ ν (πρακτικά παραδόσεως της νήσου Πάτμου και κτημάτων 

αυτής κειμένων εν Λέρω κ.ά.), δια των οποίων ή μονή έλάμβανεν ή έπηύξα-

νεν ήδη υπάρχοντα προνόμια και κτήσεις αυτής. 

Ή αξία του εν λόγω είλητοΰ διά την γνώσιν της ιστορίας της μονής εί

ναι μεγάλη: πολλά των εγγράφων τούτων δεν παραδίδονται, ειμή μόνον ύπο 

τοΰ είλητοΰ ή υπό μεταγενεστέρων, ως θά ίδωμεν, αντιγράφων* πολλών δε 

το πρωτότυπον, επίσημα ή κεκυρωμένα αντίγραφα έχουν άπολεσθή. 

Έ ξ άλλου, ως θά φανή κατωτέρω, ή αξία τοΰ εν λόγω είλητοΰ έγκειται 

κυρίως εις το δτι τοΰτο αποτελεί σπάνιον, αν μή μοναδικόν, σωζόμενον δεί

γμα ενός είδους τής βυζαντινής διπλωματικής. 

Το είλητόν τοΰτο δέν άπησχόλησε, ως θ' ανέμενε τις, τους μέχρι τοΰδε 

έρευνητάς των Πατμιακών αρχείων ώς ένιαϊον σύνολον. Ούτοι ήρκέσθησαν 

νά παραπέμπουν κεχωρισμένως εις τμήματα αύτοΰ, τά όποια αποτελούν αντί

γραφα άλλων εγγράφων (χρυσοβούλλων, κλπ.). 

Συγκεκριμένως ό Φλωρίδης εις την άναγραφήν τών Πατμιακών έγγρα

φων σημειώνει απλώς : «Άρ. 50 : Είλητον το μέγα, εν ώ περιέχονται τά εφε

ξής ίσα» και απαριθμεί τά περιεχόμενα εν τω είλητώ έγγραφα άνευ περαι

τέρω σχολίων '. 

Οϊ Miklosich και Müller αναφέρουν, μετά τήν Ικδοσιν βασιλικού πιττα-

κίου'Αλεξίου τοΰ Κομνηνού: «Exemplar char t [aceum]. Flor[ides] N° 50β. 

Rotulus, in quo acta varia referuntur et pr imum quidem exemplar aureae 

bullae imp. Alexii I Comneni de donatione insulae P a t m i . . . 2 . Εις ουδέν 

περαιτέρω σχόλιον περί τοΰ είλητοΰ προβαίνουν οί εκδόται τών έγγραφων τοΰ 

1. Ί . Φ λ ω ρ ί δ ο υ , 'Απογραφή, Πανδώρα 19 (1868/9), σελ. 343. 
2. MM, τόμ. Ç", σελ. 29.— ΕΕς το έξης ό τόμος οΰτος σημειώνεται καΐ απλώς MM. 
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αρχείου τής μονής 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου. 'Οσάκις αναφέρονται εις τά έγ
γραφα τά όποια διασώζει το είλητόν, μνημονεύουν απλώς: exemplar Ν° 
50γΧ ή exemplar 50δ2 κ.ο.κ. 

Ό καθηγ. Dölger εις τά Regesten (άρ. 1142), σχετικώς προς το αυτό 
πιττάκιον 'Αλεξίου τοΰ Κομνηνού — επί τοΰ οποίου και 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. 

Εις είδικήν μονογραφίαν του περί τών βασιλικών εγγράφων του εν Πά
τμω άρχειοφυλακείου ό Dölger, αναφερόμενος εις πρόσταγμα 'Αλεξίου τοΰ 
Κομνηνού, το όποιον παρατίθεται εν τω είλητώ, σημειώνει δτι τοΰτο (αντι
στοιχούν προς τά ύπ' άρ. 3 - 6 έγγραφα τής ημετέρας αναγραφής, ώς θά ίδω
μεν) παραδίδεται υπό τοΰ μακρότατου είλητοΰ (Rolle), δτι ή γραφή αύ
τοΰ ομοιάζει πολύ μέ την γραφήν τής αυτοκρατορικής γραμματείας τοΰ ΙΑ' 
αιώνος και πρέπει να εϊναι τής αυτής εποχής3. 

Επειδή το είλητόν τοΰτο δεν πρόκειται να έξετασθή ώς ένιαΐον σύνολον 
εις τήν παρασκευαζομένην εκδοσιν τών Βυζαντινών έγγγράφων τοΰ αρχείου 
τής εν Πάτμω μονής *, εκρίθη σκόπιμον νά γίνη ένταΰθα συνολική και λεπτο
μερής παρουσίασις αύτοΰ, διά νά έξετασθοΰν τά επί μέρους ειδικά προβλήματα 
τοΰ τρόπου και τοΰ χρόνου τής συντάξεως του και άλλα συναφή θέματα. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ—(αρχ. Πάτμου άρ. 50). Το είλητόν τοΰτο είναι άκέφα-
λον, σύγκειται δέ εκ χάρτου βαμβυκίνου, χρώματος ύπολεύκου προς το κα-
στανόχρουν εκ τής πολυκαιρίας· έπεκολλήθη μεταγενεστέρως επί άλλου χάρ
του. Μήκος: 7,455 5, πλάτος: 0,260/0,265. Μήκος γεγραμμένου μέρους: 
7,32. Το πλάτος τοΰ γεγραμμένου μέρους είναι κατά μέσον βρον 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 το Κέντρον Βυζαντινών 

'Ερευνών, βλ. τάς ετησίας εκθέσεις τοϋ Διευθυντού τοΰ Κέντρου Καθηγ. Δ. Ά . Ζ α κ υ-
θ 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 (ΰπό έκτύπωσιν). 

5. Το μέγα μήκος τοΰ είλητοΰ δυσχεραίνει τήν άνέλιξιν καΐ ακριβή μέτρησίν ταυ. 
Ό Dölger, ώς εϊδομεν, αναβιβάζει το μήκος αύτοΰ εις 7,62 μ. 'Ακριβεστέρα μέτρησις 
κατέδειξεν δτι τοΰτο είναι μόνον 7,455 μ. Ή μικρά αυτή ανακρίβεια τοϋ Dölger δέν 
δύναται να μας δδηγήσγ) είς τήν ύπόθεσιν δτι το 1927 — δτε δ Dölger μετέβη εις 
Πάτμον — τα είλητόν ήτο μακρότερον τοϋ νΰν σωζόμενου κατά 0,165 μ., διότι το πα-
λαιόθεν έκπεσον καΐ νϋν άναγνωρισθέν τεμάχιον έκ τής αρχής τοϋ είλητοΰ (περί οδ βλ. 
κατωτέρω) αναβιβάζει, συγκολλώμενον, το συνολικον μήκος τοΰ είλητοΰ είς 8,068 μ. 
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τοΰ στ. 447. 'Από τοΰ στ. 448 και εξής το κείμενον καταλαμβάνει όλόκλη-

ρον σχεδόν το πλάτος τοΰ χάρτου (0,258). Περιθώρια' μέχρι τοΰ στ. 447 : 

0,013 (άριστ. ) και 0,012 (δεξιά). 'Από τοΰ στ. 448 κέ. τά περιθώρια είναι 

σχεδόν ανύπαρκτα.— Το άκέφαλον σήμερον είλητόν αποτελείται εκ 18 τεμα

χίων, τών οποίων τά μήκη είναι: 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 Ιξ τεμάχια (στ. 448 -

625), τών οποίων το γεγραμμένον μέρος είναι, ώς εϊπομεν, κατά τι πλατύτε-

ρον (τών οποίων και ή γραφή, ώς θά ίδωμεν, εϊναι διάφορος), φαίνεται δτι 

ήσαν γεγραμμένα επί χάρτου πλατύτερου, μετά δε τήν συγκόλλησίν των εψα-

λιδίσθησαν εκατέρωθεν, ώστε νά μή διαφέρουν ή ελάχιστα (κατά 0,005 μ.) 

άπο το πλάτος τών προηγουμένων δώδεκα τεμαχίων.— Τά άνω τεμάχια έκολ-

λήθησαν, ώς συνήθως, επί τών κάτω.— Λόγω τοΰ έπικολληθέντος δπισθεν 

χάρτου δέν διακρίνεται αν υπάρχουν εις τά κολλήματα ύπογραφαί.— Είς το άνω 

μέρος τοΰ σωζόμενου τμήματος τοΰ είλητοΰ διατηρείται, προ τοΰ κειμένου, 

το κάτω μέρος μιας σειράς σταυρών γεγραμμένων επί τοΰ κολλήματος (βλ. 

φωτ. ).— Διατήρησις καλή· κατά τόπους σητόβρωτον άνω αριστερά ελλεί

πει εκ τοΰ άγραφου μέρους χάρτης διαστ. 0,30x0,003 περίπου. Αϊ εις το τέ

λος τοΰ είλητοΰ ύπογραφαί δυσανάγνωστοι και έξίτηλοι λόγω φθοράς.— Σ ω 

ζόμενοι στίχοι: 572.— Γ ρ α φ ή κανονική και έπιμεμελημένη, ή γνωστή γρα

φή τής αυτοκρατορικής γραμματείας τοΰ ΙΑ' αι. Διά τής αυτής χειρός και με

λάνης (ύπομελαίνης ) είναι γεγραμμένον τό κείμενον τών εγγράφων ώς κα ι 

αϊ ύπογραφαί τών είς τά διάφορα σέκρετα έπικυρωσάντων τά εν λόγω έγγραφα 

αξιωματούχων μέχρι τοΰ στ. 439 1 .— Δι' άλλων χειρών και μελάνης : 

α') εις το τεμάχιον 12, μετά το κείμενον βασιλικής λύσεως (MM, σελ. 9 4 -

9 5 = Ι γ γ ρ . υπ' άρ. 14 τής ημετέρας αναγραφής) και μετά τήν καταγραφήν 

τών σεκρέτων, είς τά όποια το Ιγγραφον τοΰτο κατεστρώθη, διά καστανο-

χρόου μελάνης ή υπογραφή: Γεώργιος ό Πλενρής κτλ. (στ. 440 - 445), περί 

ής βλ. κατωτέρω, σελ. 107 κ.έ. 

β') Το μετά τήν ύπογραφήν Γεωργίου τοΰ Πλευρή κείμενον (στ. 446 - 619) 

εϊναι γεγραμμένον δι' άλλης, διαφόρου μεν τής τοΰ άρχικοΰ γραφέως, άλλα 

συνηλικιώτιδος χειρός (μελάνη ύπομέλαινα). Έ κ πρώτης όψεως ή γραφή 

αυτή ομοιάζει προς τήν τοΰ κειμένου τών στ. 1 - 439, καίτοι όλιγώτερον 

κομψή και μεγαλοπρεπής. Επιμελεστέρα δμως έξέτασις άγει είς το συμπέρα

σμα δτι πρόκειται περί δύο διαφόρων χειρών. Τελείως διάφορα είναι κυρίως 

τά γράμματα κ, φ, ω, τ, β, γ, ζ, ξ και ή συντομογραφία τών λέξεων ή βασι

λεία μου (στ. 61 και στ. 453). 

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

7 
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γ ' ) Είς το κάτω μέρος τοΰ είλητοΰ (στ. 620 - 625 ) — μετά τάς διά τής αυτής 

με το τελευταΐον κείμενον χειρός ύπογραφάς τών έπικυρωσάντων το τελευ-

ταιον έγγραφον τοΰ είλητοΰ (στ. 6 1 4 - 6 1 9 ) — τρεις ύπογραφαί επισκόπων 

δι' άλλης εκάστη χειρός (μελάνη ζωηρώς μέλαινα). 

"Ορθογραφία. 'Ορθογραφικά σφάλματα είς τήν ίδιόχειρον ύπογραφήν Γεωργίου 
τοϋ Πλευρή (στ. 440 - 445 ) και τάς ιδιόχειρους ύπογραφάς τών επισκόπων 
(στ. 620 - 625). Τονισμός κατά το πλείστον ορθός.— Πολυάριθμοι συντμήσεις. 
Σημειώματα : επί τοΰ νώτου : α' (διά νεωτέρας χειρός) : "Ισον τοΰ χρνσοβούλλον τον 
άοιδίμον βασιλέως 'Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ βεβαιωμένον έκ τον βασιλικού σεκρέτον, 
ομοίως και ή αναγραφή της Πάτμου δια τοΰ βασιλικού νοταρίον, καθώς και ή αναγραφή 
τών εν λέρψ πραγμάτων, γενομένη υπό Ευσταθίου στρατηγού προνοητον σάμου τον χαρ-
αιανίτον, ετει ,ςφΉς'.— β' (διά χειρός Σακκελίωνος) : αρ. 50 - άντεγράφη. 

Είς το άκέφαλον τοΰτο είλητόν έχουν καταγραφή εν 6λφ 15 έγγραφα. 

Μία σειρά σταυρών, ή οποία, ώς ειδομεν, ευρίσκεται εις τήν κορυφήν τοϋ ακέ

φαλου σήμερον είλητοΰ, φανερώνει δτι προ αύτοΰ υπήρχε συγκεκολλημένον 

tv τουλάχιστον ακόμη τεμάχιον, επομένως και εν τουλάχιστον ακόμη έγγρα

φον '. Το τεμάχιον τοΰτο το όποιον έχει εκπέσει άπο τήν αρχήν τοϋ είλητοΰ, 

ανεγνώρισα και ήδυνήθην νά ταυτίσω κατά τρόπον μή έπιδεχόμενον άμφισβή-

τησιν. Είναι άκέφαλον επίσης τεμάχιον (καταγεγραμμένον ώς αυτοτελές Ι γ -

γραφον ύπο τοΰ Φλωρίδου, άρ. 6), διαστ. 0,613x0,260 (γεγραμμένον μέρος: 

0,580x0,236), είς το τέλος τοΰ οποίου διακρίνεται σαφώς το άνω τμήμα 

σειράς σταυρών. Τής σειράς ταύτης τών σταυρών το κάτω τμήμα ευρίσκεται 

είς τήν κορυφήν τοΰ ακέφαλου είλητοΰ. Αϊ γραμμαί τών σταυρών τούτων συμ

πίπτουν απολύτως. Έ π ϊ πλέον δέ, ή όμοιότης τής γραφής, τής μελάνης, τών 

διαστάσεων και τής ποιότητος τοΰ χάρτου, άγουν εις το συμπέρασμα δτι το 

τεμάχιον τοΰτο ανήκει και πρέπει νά συγκολληθή εϊς τήν αρχήν τοΰ ακέφαλου 

είλητοΰ. Μετά τήν προσθήκην τοΰ νέου τεμαχίου, το είλητόν διασφζει εν 

συνόλω 5 3 + 5 7 2 = 6 2 5 στίχους. Τοιουτοτρόπως το μήκος τοΰ είλητοΰ αυξάνει 

κατά 0,613 μ., ήτοι φθάνει εις συνολικον μήκος (7,455 + 0,613 = ) 8,068 μ. 

Δεδομένου δέ δτι, το προστιθέμενον εν αρχή τεμάχιον παρέχει το ήμισυ περί

που τοΰ κειμένου γνωστού εγγράφου 2, είναι βέβαιον δτι το άρχικον μήκος τοΰ 

1. Παρόμοια σειρά σταυρών εΰρηται μετά το υπ* άρ. 2 έγγραφον καί προ τοΰ υπ' 
άρ. 3 έγγραφου τής ημετέρας αναγραφής (μεταξύ τών στ. 182 καί 183), γεγραμμένη ωσαύ
τως είς την γραμμήν συγκολλήσεως τών δύο τεμαχίων χάρτου. 

2. Πρόκειται περί τοϋ γνωστού χρυσοβούλλου 'Αλεξίου τοϋ Κομνηνοΰ, διά τοϋ οποίου 
δ βασιλεύς έδωρεϊτο είς τον Χριστόδουλον τήν νήσον Λειψώ καί κτήματα τής Λέρου (MM, 
τόμ. Ç", σελ. 25 - 28, άρ. 8). Το πρωτότυπον τοΰ χρυσοβούλλου τούτου (άρ. Φλωρ. 5), 
τοΰ οποίου άντίγραφον είναι τδ άνευρεθέν άκέφαλον τεμάχιον τοΰ είλητοΰ, σφζεται έν Πά
τμω καί έχει μήκος 2,10 μ. Άνάλογον μήκος εΐχεν ασφαλώς καί το άκέφαλον σήμερον 
άντίγραφον αύτοΰ. 
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είλητοΰ θά υπερέβαινε τά 10 μέτρα. Τοιούτου μήκους βυζαντινον έ'γγραφον 

αποτελεί, καθ' δσον γνωρίζω, παράδειγμα σπάνιον '. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ — Ευθύς μετά το προστεθέν, εν αρχή τοΰ είλητοΰ, 

νέον τεμάχιον (στ. 1 - 5 3 ) , άναγινώσκομεν: Το Ισον τοϋ τιμίου καί προσκυ-

νητοΰ βασιλικού χρυσοβούλλου λόγου | τής νήσου Πάτμου (στ. 5 4 - 5 5 ) . 

Παρόμοια Ισα, ήτοι αντίγραφα επισήμων έγγραφων, αποτελούν το περιε-

χόμενον τοΰ είλητοΰ άπ' αρχής μέχρι τέλους.— Τά έγγραφα ταΰτα είναι κατά 

σειράν τά εξής: 

1. (στ. 1 - 53) Το άκέφαλον άνευρεθέν τμήμα χρυσοβούλλου (Φλωρ. άρ. 6). 

"Αρχ. : ...άλλ' άναφαιρέτως τε καί αΙωνίως καί αχρις... 
Τελ. : ...ετει τώ έξακισχιλιοατώ πεντακοσιοστώ ένενηκοστώ πέμπτω, êv ώ καί το 

ήμέτερορ εύ[σε)βές καί θεοπρόβλητορ ύπεσημείνατο κράτος f — "Επεται, έν τφ έπομένω 
στίχω, τδ άνω μέρος σειράς Ιξ σταυρών. 

Χρονολογία: Μάιος 6595 [1087], ίνδ. ι'. 
Παράδοσις : Τοΰ έν λόγω έγγραφου σφζεται έν Πάτμω τδπρωτότυπον (Φλ. άρ. 5). 
Περιεχόμενον : Ό 'Αλέξιος Α' Κομνηνδς δωρεΐται είς τον Χριστόδουλον τήν νήσον 

Λειψώ, δύο προάστια τής Λέρου καί το ήμισυ τοϋ κάστρου τοΰ Παντελίου, είς τά δποϊα 
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 ) / Το Ισον τοϋ τιμίου και προσκυνητοϋ βασιλικού χρυ

σοβούλλου λόγου τής Πάτμου f 

"Αρχ.: Κάί πάσι μέν ύπέχειν τάς άκοάς... 
Τελ.: ...ύπεσημείνατο κράτος f. 
Χρονολογία: 'Απρίλιος 6596 [=1088], ίνδ. ια'. 
Παράδοσις: Τοΰ έγγραφου τούτου σφζεται εισέτι έν Πάτμω το πρωτότυπον (άρ. 

Φλωρ. 7), λίαν έφθαρμένον. Παραδίδεται ωσαύτως εις πλείστα αντίγραφα, έκ τών οποίων 
το παλαιότερον, τδ 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', Βατικανδν 1964, σελ. 361 - 371 ) απα
ριθμεί βυζαντινά καί άλλα χαρτφα είλητά, έξ ών έν μόνον καθαρώς Βυζαντινδν έγγραφον 
προσεγγίζει το μήκος τοΰ ημετέρου: χρυσόβουλλον Κωνσταντίνου Δούκα, τοΰ έτους 1066, 
υπέρ τής επί τοΰ Αγίου Όρους μονής Λαύρας (μήκος 7,45 μ.). Έ κ τών άλλων Βυζαντι
νών έγγραφων δ Santifaller μνημονεύει σωζομένην Nachzeichnung χρυσοβούλλου τοΰ 
Στεφάνου Δουσάν υπέρ τής μονής Φιλόθεου (Schatzkammer, άρ. 53) τοϋ έτους 1346 (μή
κος 8,45 μ.).— Μνημονευτέον ωσαύτως το πρακτικον τής Λατινικής επισκοπής Κεφαλ
ληνίας τοΰ έτους 1264, μήκους 9,85 μ. : Βλ. Δ. Ά . Ζ α κ υ Ö η ν ο ΰ, Το κτηματολόγιον τής 
Λατινικής επισκοπής Κεφαλληνίας κάί Ζακύνθου κατά τον ΙΓ' αΙώνα, Ελληνικά 5(1932), 
σελ. 325.— θ . Τ ζ α ν ν ε τ ά τ ο υ , Το πρακτικά» τής Λατινικής επισκοπής Κεφαλληνίας 
τοϋ 1264 καί ή επιτομή αύτοΰ, 'Αθήναι 1965, σελ. 5. 
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φήν τοΰ κριτοΰ τοΰ βήλου καί επί τοΰ ιπποδρομίου, είναι πιθανώτατα σύγχρονον τοϋ είλη
τοΰ, ώς θά ϊδωμεν κατωτέρω. 

Περιεχόμενον: Πρόκειται περί τοΰγνωστοΰ χρυσοβούλλου τοΰ αύτοκράτορος'Αλεξίου 
Α' τοΰ Κομνηνοΰ, διά τοΰ οποίου παραχωρείται ή νήσος Πάτμος εις τον Χριστόδουλον. 

Εκδόσεις : Το χρυσόβουλλον τοΰτο τοΰ 'Αλεξίου εξεδόθη ΰπο τών MM μετά τών 
λοιπών έγγραφων τοΰ αρχείου τής έν Πάτμω μονής έπί τη βάσει μεταγενεστέρων αντι
γράφων αύτοΰ (MM, σελ. 44-49, άρ. 13). 

Βιβλιογρ.: D ö l g e r , Regesten, άρ. 1147.—Τοΰ α ύ τ ο ΰ , Patmos, σελ. 337. 
Παρατηρήσεις: Ό γραφεύς τοΰ ΰπο έξέτασιν είλητοΰ αρχίζει μέ τήν φράσιν το ίσον 

τοΰ τιμίου κλπ., εΐς το τέλος δέ δέν παραθέτει, ώς πράττει συνήθως, τάς καθιερωμένας φρά
σεις τών κεκυρωμένων αντιγράφων (λ.χ. είχε καί τήν νπογραφήν τοϋ αύτοκράτορος κλπ. ) 
και τάς ύπογραφάς τών έπικυρωσάντων τοΰτο. Κατά ταΰτα, ό γραφεύς προφανώς εΐχεν ύπ' 
δψιν έπίσημον άντίγραφον τοΰ πρωτοτύπου (Kanzleikopie), έξ ίδίας δέ πρωτοβουλίας 
έγραψε το έπίτιτλον το ϊσον τον τιμίου... κλπ. 

Μετά το κείμενον τοΰ ανωτέρω εγγράφου (μετά τον στ. 182), σειρά 

δέκα σταυρών, διά τής αυτής χειρός τοΰ γραφέως, έπί τής γραμμής συγκολ

λήσεως νέου τεμαχίου χάρτου. 

3 - 6 . Τά ύπ' άρ. 3, 4, 5 καί 6 έγγραφα τοΰ είλητοΰ περιέχουν το κεί

μενον τοΰ αύτοΰ πιττακίου Αλεξίου Κομνηνοΰ, τετράκις άντιγεγραμμένον 

άπο τά ισάριθμα αντίτυπα αύτοΰ, ώς εΤχον καταστρωθή ταΰτα είς τέσσαρα 

σέκρετα τής αυτοκρατορικής γραμματείας μετά τών αντιστοίχων εκάστοτε 

επικυρώσεων. Ol Miklosich καί Müller εκδίδουν άπαξ το κείμενον άνευ σχο

λίων, συγκεντρώνουν δέ είς συνεχή ύπο το κείμενον σειράν πάσας τάς ύπογρα

φάς τών έπικυρωσάντων τοΰτο είς τά τέσσαρα σέκρετα αξιωματούχων, δια-

χωρίζοντες ταύτας εκάστοτε διά τίνος φράσεως ιδικής των έπινοήσεως, μή πε

ριεχόμενης είς το είλητόν. Λ.χ. ή φράσις (MM, σελ. 50, 9 - 1 0 ) κατεστρώοη 

εν τω σεκρέτω τοϋ γενικού λογοθέτου κατά μήνα άπρίλιον τής id ίνδικτιώ-

νος, δέν υπάρχει έν τω κειμένω. Παρέχουν τοιουτοτρόπως δχι μόνον ανα

κριβή, άλλα καί παραπλανητικήν εικόνα περί τής παραδόσεως τοΰ έγγραφου. 

Ό Dölger αναγράφει εις τά Regesten άπαξ, ύπ' άρ. 1148, το έν λόγω 

πιττάκιον τοΰ 'Αλεξίου παραπέμπων είς τους MM (σελ. 4 9 - 50). Άναγνώ-

σας δέ μόνον το έπίτιτλον τής εκδόσεως MM, σημειώνει απλώς δτι το εγγρα-

βον κατεστρώθη εις το σέκρετον τών οίκειακών. 

3. (στ. 183 - 206) / Το ίσον τοϋ τιμίου καί προσκυνητοΰ βασιλικού 

τΐίττακίον τοϋ καταπεμφθέντος είς το σέκρετον τών οίκειακών και κατα-

στρωθέντος εν αύτώ κατά τον άπρίλλιον μήνα τής ια' ίνδικτιώνος καί περιέ

χοντος όντως f. 
"Αρχ.: Ή βασιλεία μον έδωρήσατο... 
Τελ.: ...μηνι 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: Το κείμενον τοΰ πιττακίου παραδίδεται ύπο τοΰ είλητοΰ ώς καταστρω-
θέν είς τρία άλλα σέκρετα. Βλ. τά ύπ' άρ. 4, 5 καί 6 έγγραφα τής ημετέρας αναγραφής. 
Το πρωτότυπον δέν διεσώθη. 

Περιεχόμενον: Ό αυτοκράτωρ διατάσσει δπως το ύπ' άρ. 2 έγγραφον (τής ημετέρας 
αναγραφής) καταστρωθή είς το σέκρετον τοΰτο καί δπως παραδοθοΰν είς τον Χριστόδου-
λον κεκυρωμένα αντίγραφα τοΰ πιττακίου χούτοχ>. 

'Εκδόσεις: MM, άρ. 14, σελ. 49 (κείμενον), 49-50 (ύπογραφαί). 
Βιβλιογρ.: D ö l g e r , Regesten, άρ. 1148.— Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ , Patmos, σελ. 337-

338. C h. D ί e h 1, Remarques sur deux chartes byzantines de Patmos, Byzantion 
4 (1927/8), σελ. 1 - 6. 

Παρατηρήσεις: Οί MM είς το τέλος τής εκδόσεως τοΰ κειμένου αναγράφουν τήν φρά-
σιν είχε και τήν δια κηρον συνήθη σφραγίδα τον βασιλέως, ή οποία είς ουδέν έκ τών τεσ
σάρων αντιτύπων τοΰ πιττακίου -τούτου παραδίδεται. "Αγνωστον πόθεν παρέλαβον ταότην, 
έφ' δσον Ιτερα, πλην τών παρεχομένων ύπο τοΰ είλητοΰ αντιγράφων, δέν μαρτυροΰνται 
ούτε ύπο τοΰ Φλωρίδου, οϋτε ύπο τών MM. 

4. (στ. 207 - 225) / Το ίσον τον καταστρωθέντος βασιλικού πιττακίου 
είς το σέκρετον τοϋ γενικού λογοθέτον κατά τον άπρίλλιον μήνα τής 
ια' ίνδικτιώνος και περιέχοντος όντως f. 

"Αρχ.: Ή ßaaifaia μου έδωρήσατο... 
Τελ.: ...μηνΐ 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, το 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 : Προ τών υπογραφών οί MM σημειώνουν (σελ. 50, 9 - 10) : κατε-

στρώθη έν τφ σεκρέτω τοΰ γενικοΰ 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 το είλητόν. 

5. (στ. 226 - 239 ) f Tò ίσον τον τιμίου και προσκννητοϋ βασιλικού πιτ
τάκιον τοϋ καταστρωθέντος εν τώ σεκρέτω τοϋ στρατιωτικού λογο
θέτον κατά τον άπρίλλιον μήνα τής παρούσης ια Ινδικτιώνος και περιέχον
τος όντως f. 

"Αρχ.: Ή βασιλεία μου έδωρήσατο... 
Τελ.: μηνι άπριλλίω, Ινδικτιώνος ια' f. "Ακολουθούν, διά τής αυτής χειρός, 8ξ ύπο

γραφαί αξιωματούχων τοϋ σεκρέτου τούτου. 
Χρονολογία: 'Απρίλιος [1088], ίνδ. ια'. 
Παράδοσις: Βλ. τά ύπ' αριθ. 3, 4 καί 6 έγγραφα 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: Προ τών υπογραφών οί MM αναγράφουν (σελ. 50, 31 - 32), άκολου-
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Θοΰντες τήν μεταγραφήν Φλωρίδου, τήν μή ύπάρχουσαν έν τώ κειμένω φράσιν: κατεστρώθη 
èv τφ σεκρέτφ τοϋ στρατιωτικοϋ λογοθέτου κατά μήνα άπρίλλιον τής ια' ίνδικτιώνος 
(άπόγρ. Φλωρ., φ. 152). 

6. (στ. 240 - 252 ) f Tò Ισον τοϋ καταστρωθέντος τιμίου και προακννη-

τοϋ πιττακίου είς το σέκρετον τής σακέλλη ς κατά τήν κθ'την χοϋ άπρίλ

λιον μηνός, ίνδικτιώνος ια' και περιέχοντος όντως f. 
"Αρχ.: Ή βασιλεία μου έδωρήσατο... 
Τελ.: ...μηνι άπριλλίω, Ινδικτιώνος ια' f. Άκολουθοΰν, διά τής αυτής χειρός, £ξ 

ύπογραφαί υπαλλήλων τοΰ σεκρέτου τής σακέλλης. 
Χρονολογία: 29 'Απριλίου [1088], ίνδ. ια'. 
Περιεχόμενον: Το 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, προ τών υπογραφών, σημειώνουν (σελ. 51, 9-10): κατε

στρώθη έν τφ σεκρέτφ τής σακέλλης κατά μήνα άπρίλλιον τής ια' Ινδικτιώνος (πρβλ. 
καί άπόγραφον Φλωρ., φ. 152ν). 

Κατά ταΰτα, το κείμενον τοΰ αύτοΰ πιττακίου κατεστρώθη πρώτον είς το 

σέκρετον τών οίκειακών, έν συνεχεία εις το σέκρετον τοΰ γενικού λογοθέτον, 

οστερον είς το σέκρετον τοϋ στρατιωτικού λογοθέτου καί τέλος είς το σέκρετον 

τής σακέλλης. Ή κατάστρωσις είς τά τέσσαρα σέκρετα έγένετο κατά τον 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 άντιγεγραμ-

μένον άπο ισάριθμα αντίτυπα αύτοΰ, ώς εϊχον καταστρωθή ταΰτα είς τέσσαρα 

κατά σειράν σέκρετα τής αυτοκρατορικής γραμματείας. Ύπο το κείμενον αϊ 

αντίστοιχοι εκάστοτε επικυρώσεις (διά τής αυτής μέ το κείμενον χειρός ) .01 

MM εκδίδουν το κείμενον τοΰ πιττακίου άνευ σχολίων, συγκεντρώνουν δέ 

πάλιν εις συνεχή σειράν, ύπο το 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, ύπο τον άρ. 1151, το έν 

λόγω πιττάκιον τοΰ Αλεξίου, παραπέμπων είς τους MM (σελ. 53 - 55), 

περιορίζεται δέ νά σημείωση, ώς έπραξε καί διά το ύπ' άρ. 1148 έγγρ. τών 

Regesten, δτι τοΰτο κατεστρώθη είς το σέκρετον τών οίκειακών. 

7. (στ. 253 - 273 ) / Το ίσον τοΰ τιμίον και προσκηνντοϋ βασιλικού πιτ

τάκιον τοϋ καταπεμφθέντος είς το σέκρετον τών οίκειακών και καταστρω-
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θέντος εν αϋτώ κατά τον μάϊον μήνα τής παρούσης ια ινδικτιώνος και περιέ

χοντος οϋτως f. 
"Αρχ.: ΕΙ τάχα διά τής προγεγονυίας προστάξεως... 
Τελ.: ...είς άσφάλειαν. τω ι δε μηνΐ μαίω κς' s Ινδ. ια' δια γραμμάτων τον μεγαλε-

πιφανεστάτον πρωτονωβελισσίμου και λογοθέτου τών σεκρέτων και ή δια κηροϋ σφραγίς 
τφ βονλλωτηρίφ τής αγίας ημών δεσποίνης f. Άκολουθοΰν επτά ύπογραφαί αξιωματού
χων τοΰ έν λόγω σεκρέτου. 

Χρονολογία: 26 Μαίου [1088], ίνδ. ια'. 
ΙΙαράδοσις: Παραδίδεται καί διά τών ύπ' άρ. 8, 9, 10 έγγραφων τοΰ είλητοΰ. 
Περιεχόμενον: Διά τοΰ έν λόγω πιττακίου επικυρώνονται αί γενόμεναι προγενεστέρως 

διά χρυσοβούλλου φορολογικαί άπαλλαγαί είς τήν Πάτμον, ορίζεται δέ δπως το πιττά-
κιον τοΰτο καταστρωθή είς το σέκρετον, παραδοθή δέ άντίγραφον είς τον 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') Το έκδιδόμενον ύπο τών MM κείμενον ακολουθεί το άντίγραφον 

τοΰτο.— Τά λοιπά αντίγραφα, ώς θά ϊδωμεν κατωτέρω, παρουσιάζουν μεταξύ των μικράς 
διαφοράς είς τό τέλος. 

β' ) Το πιττάκιον τοΰτο έν αρχή μέν επιγράφεται βασιλικον (καί ουχί δεσποινικον ) 
πιττάκιον, χαρακτηρίζεται δηλονότι ώς άπολυθέν υπό τοΰ βασιλέως, έν τέλει δέ φέρεται ώς 
σφραγισθέν διά τής κηρίνης σφραγϊδος τής βασιλομήτορος "Αννης τής Δαλασσηνής'. 

γ ' ) Τρεις έκ τών αξιωματούχων τοΰ σεκρέτου τών οίκειακών, οί όποιοι επικυρώνουν 
το πιττάκιον τοΰτο, εΐχον επικυρώσει κατά τον Άπρίλιον μήνα τοΰ αύτοΰ έτους καί έτερον 
πιττάκιον 'Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ, το παραδιδόμενον διά τοΰ ύπ' άρ. 3 - 5 έγγραφου τοΰ 
είλητοΰ. Ούτοι είναι: Βασίλειος ό Γοργονίτης (MM, σελ. 54, 2 - 3 καί σελ. 49, 26 - 27), 
Βασίλειος δ Ρωμανός (MM, σελ. 54, 6 - 7 καί σελ. 49, 32-33) καί 'Ιωάννης ô Καριανί-
της (MM, σελ. 54, 8 - 9 καί σελ. 49, 30-31) . 

1. Γραπτέον τό. 
2. Ουχί κγ', ώς εκδίδουν οί MM. 
3. Eïvat γνωστόν δτι δ 'Αλέξιος Κομνηνός, άναχωρών είς μακρυνήν έκστρατείαν, ώρι-

ζε διά χρυσοβούλλου — τοΰ οποίου το κείμενον διασφζει ή "Αννα Κομνηνή ('Αλέξιος 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 φρον-
τΐς είς τήν βασιλομήτορα. Τά ύπ' αυτής απολυόμενα έγγραφα θά έχουν το κΰρος βασιλικών 
έγγραφων, θεωρούμενα ώς έγγραφα αύτοΰ τούτου τοΰ αύτοκράτορος, θά φέρουν δέ τήν 
σφραγίδα τής βασιλομήτορος: ...απερ αν εγγράφως διορίσηται [ή βασιλομήτωρ], το κνρος 
εξονσι μόνιμον, ώς παρά τον γαλήνιου κράτους τής βασιλείας μου οϊκονομούμενα και εξ 
αύτοΰ τον στόματος αυτής [τής βασιλείας μου] τα γραφέντα άποατοματιζόμενα [...], 
σφραγίδα φέρονσαι αυτής [τής βασιλομήτορος] τήν Μεταμόρφωσιν καί τήν Κοίμηαιν, 
ώς αυτής τής βασιλείας μου λογισθήσονται. Βάσει τών ώς άνω παραχωρη-
θεισών είς τήν "Ανναν Δαλασσηνήν εξουσιών καί αρμοδιοτήτων, έχει άπολυθή το περί οδ ό 
λόγος Πατμιακόν έγγραφον, 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 το όποιον εϊχε τεθή ή διά 
κηροϋ βασιλική αφραγις τφ βονλλωτηρίφ 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 ) / Τα Ισον τον τιμίου καί προσκννητοϋ βασιλικού πιτ
τακίου τοΰ καταστρωθέντος εν τω τής σακέλλης σεκρέτω κατά τήν κζ' 
τοΰ μαιου μηνός τής ια ίνδικτιώνος και περιέχοντος όντως τ4. 

"Αρχ.: Ει τάχα δια τής προγεγοννίας προστάξεως... 
Τελ.: ...είς άσφάλειαν. μην'ι μαίφ κζ', ίνδ. ια' δια γραμμάτων τοΰ μεγaL·πιφavεστά-

τον λογοθέτου τών σεκρέτων και ή δια κηροϋ σννήθης σφραγίς f. 'Ακολουθούν έξ ύπογρα
φαί αξιωματούχων τοΰ σεκρέτου, διά τής αυτής χειρός. 

Χρονολογία: 27 Μαίου [1088], ίνδ. ια'. 
Παράδοσις: Παραδίδεται καί διά τών ΰπ' άρ. 7, 9, 10 έγγρ. τοΰ είλητοΰ. 
Περιεχόμενον: Βλ. άνωτ., έγγρ. υπ" άρ. 7. 
'Εκδόσεις: MM, σελ. 53 (κείμενον), 54 (ύπογραφαί). 

Βιβλιογρ.: Βλ. άνωτ., έγγρ. 7. 
Παρατηρήσεις: α') Είς το κείμενον δέν υπάρχει ή φράσις κατεστρώθη έν τω τής 

σακέλλης σεκρέτω (MM, σελ. 54, 13-14) . 
β' ) Τρεις ύπογραφαί αξιωματούχων είναι αί αύταΙ προς τάς τών έπικυρωσάντων τδ 

ύπ' άρ. 3 έγγραφον τοϋ είλητοΰ: Κωνσταντίνου τοϋ Μωροχαρζάνη (MM, σελ. 54, 17 - 18, 
σελ. 51, 13 - 14), Έπιφανίου τοΰ Έξαμιλίτου (MM, σελ. 54, 19 - 20, καί σελ. 51, 15 - 16) 
καί Ιωάννου Πριγκούλου (MM, σελ. 54, 21 -22 καί σελ. 51, 19-20) . 

9· (στ. 292 - 309) / Το ίσον τοϋ καταστρωθέντος βασιλικού πιττάκιον 
εις τό σέκρετον τοϋ γενικού λογοθέτον κατά τον μάϊον μήνα ίνδι-
κτιώνος ια καί περιέχοντος όντως f. 

"Αρχ.: ΕΙ τάχα καί δια τής προγεγοννίας προστάξεως... 

Τελ.: ...είς άσφάλειαν. το δε μηνι μαΐω κς' Ινδ. ια' σνν τώ κατεστρώθη τοΰ λογο
θέτου τών σεκρέτων καί ή δια κηροϋ σννήθης σφραγίς τής άγιας ημών δεσποίνης f. Άκο-
λουθοΰν διά τής αυτής χειρός πέντε ύπογραφαί υπαλλήλων τοΰ σεκρέτου τοΰ γενικοΰ 
λογοθέτου. 

Χρονολογία: 26 Μαΐου [1088], ίνδ. ια'. 

Παράδοσις: Βλ. άνωτ., έγγρ. ύπ' άρ. 7. 
Περιεχόμενον: Βλ. άνωτ., έγγρ. 7. 
'Εκδόσεις καί Βιβλιογρ.: Βλ. έγγρ. ύπ* άρ. 7. 
Παρατηρήσεις: α') Ή φράσις κατεστρώθη έν τω σεκρέτφ κλπ., τήν οποίαν σημειώ

νουν οί MM πρδ τών υπογραφών, δέν αναγράφεται έπί τοΰ είλητοΰ. 

β' ) Τρεις άξιωματοΰχοι τοΰ σεκρέτου τοοτοχ> είχον επικυρώσει καί το ύπ' άρ. 4 έγ
γραφον τοΰ είλητοΰ κατά τον Άπρίλιον τοΰ αύτοΰ έτους: 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, 15-16) , Λέων δ Έξαμιλίτης (MM, σελ. 55, 1-2 καί σελ. 50, 20-21) . 

γ' ) Καί είς το τέλος τοΰ έγγραφου τούτου άπαντςϊ ή φράσις : ή διά κηροϋ συνήθης 
σφραγίς τής... δεσποίνης, περί ής βλ. ανωτέρω σελ. 103. 

10- (στ. 310 - 325) / Τό ίσον τοΰ βασιλικού πιττακίου τοϋ καταστρω
θέντος εν τώ σεκρέτω τοϋ στρατιωτικον λογοθέτου κατά τον μάϊον 
μήνα τής παρούσης ια ίνδικτιώνος καί περιέχοντος όντως f. 

"Αρχ.: Ei τάχα δια τής προγεγοννίας προστάξεως... 

Τελ.: ...είς άσφάλειαν. το δέ μηνι μαΐω κς' Ινδ. ια' σνν το κατεστρώθη τοΰ λογοθέ-
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τον τών σεκρέτων καί ή διά κηροϋ σφραγίς τής αγίας ημών δεσποίνης f. 'Ακολουθούν 
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 σεκρέτφ τοϋ στρα

τιωτικού λογοθέτου κλπ. δέν αναγράφεται έπί τοΰ είλητοΰ. 
β') Δύο άξιωματοϋχοι τοΰ σεκρέτου τούτου υπογράφουν επίσης καί τδ ύπ' άρ. 5 έγ

γραφον τοΰ είλητοΰ: δ μάγιστρος Νικήτας (MM, σελ. 55, 7 - 8 καί σελ. 50, 33) καί 'Ανα
στάσιος δ Ματζού... J (MM, σελ. 55, 10 - 11 καί σελ. 51, 1-2). 

Συμφώνως προς τά ανωτέρω, το κείμενον τοΰ πιττακίου τούτου τοΰ 'Αλεξίου 

κατεστρώθη διαδοχικώς είς τά σέκρετα: α' τών οίκειακών, β' τής σακέλλης, 

γ ' τοΰ γενικού λογοθέτου, ο" τοϋ στρατιωτικού λογοθέτου. Τοΰτο έγένετο κατά 

τον Μάιον μήνα. Μνημονευτέον δτι ή παρεχομένη ύπο τοΰ είλητοΰ κατάστρω-

σις τοΰ έν λόγω πιττακίου είς τά σέκρετα δέν ακολουθεί τήν αυτήν μέ τό ανω

τέρω μνημονευθεν πιττάκιον (άρ. 3 - 6 έγγρ. ) σειράν. Εϊναι δμως πιθανόν 

δτι ό γραφεύς τοΰ είλητοΰ μετέβαλε διά το δεύτερον πιττάκιον τήν χρονολο-

γικήν σειράν καταστρώσεως είς τά σέκρετα. Τοιουτοτρόπως το ύπ' άρ. 8 

έγγραφον τοΰ είλητοΰ, το καταστρωθεν είς το σέκρετον τής σακέλλης, φέρει χρο-

νολογίαν κζ' Μαΐου, ίνδ. ια', ενώ τά επόμενα ύπ* άρ. 9 καί 10, τά καταστρω-

θέντα αντιστοίχως εις τά σέκρετα τοΰ λογοθέτου τών σεκρέτων καί τοΰ στρα

τιωτικού λογοθέτου, φέρουν ήμερομηνίαν κς' Μάιου, ίνδ. ια', ήτοι κατεστρώ-

θησαν είς το έν λόγίρ σέκρετον μίαν ήμέραν προ τής καταστρώσεώς των είς 

το σέκρετον τής σακέλλης. Έ ά ν λοιπόν τύ ύπ' άρ. 8 Ιγγρ. τοποθετηθή μετά τά 

ύπ' άρ. 9 καί 10, ή σειρά καταστρώσεως είς τά σέκρετα θά είναι ώς ή τών εγ

γράφων 3 - 6 , ήτοι: α') σέκρετον τών οίκειακών, β') σέκρετον τοϋ γενικοΰ 

λογοθέτου, γ ' ) σέκρετον τοΰ στρατιωτικού λογοθέτου καί δ' ) σέκρετον τής 

σακέλλης *. 

11. (στ. 326 - 338) / Τό Ισον τοϋ καταπεμφθέντος τιμίον καί προσκννη

τοϋ βασιλικού πιττάκιον καί καταστρωθέντος εις τό σέκρετον τών οίκειακών 

κατά τόν ίούνιον μήνα τής παρούσης δεκάτης ίνδικτιώνος τοΰ καί περιέχοντος 

όντως f3. 

1. Ματζού...'. Ματζούκης MM. "Η συμπλήρωσις πιθανωτάτη· πρβλ. MM, τόμ. Ç', 
σελ. 4. 

2. Τοΰτο διέφυγε τήν προσοχήν τοΰ D ö l g e r , δ δποϊος έσχολίασε τήν κατάστρω-
σιν τοΰ έγγραφου είς τά σέκρετα (Patmos, σελ. 337 κ.έ.). 

3. Οί MM προτάσσουν τοϋ κειμένου έτερον έπίτιτλον: Το ίσον τοϋ βασιλικοΰ καί 
προσκννητοϋ πιττακίου τοϋ καταστρωθέντος είς το σέκρετον τών οίκειακών και κατα
στρωθέντος εν αντφ κατά τον Ίούνιον μήνα τής παρούσης δεκάτης Ινδικτιώνος καί περιέ
χοντος όντως (MM, σελ. 29). 
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"Αρχ.: Ή βασιλεία μου έδωρήσατο... 

Τελ.: ...μηνι Ιοννίω, ίνδικτιώνος δεκάτης f. 'Ακολουθούν τέσσαρες ύπογραφαί αξιω
ματούχων τοΰ σεκρέτου τούτου. 

Χρονολογία: 'Ιούνιος [1087], ινδ. ι'. 
Παράδοσις: Τοΰ πιττακίου τούτου σώζεται έν Πάτμω καί έτερον παλαιδν άντίγρα

φον (άρ. Φλωρ. 63), μετά τών αυτών υπογραφών (διά της αυτής μέ τδ κείμενον χειρός), 
τδ δποϊον δέν αναφέρουν οί MM εις τήν έκδοσιν τοΰ κειμένου. Έ π ί τοΰ νώτου τδ έν λόγω 
έγγραφον φέρει παλαιότατον σημείωμα. 

Περιεχόμενον: Ό βασιλεύς διατάσσει α') δπως καταστρωθή είς τδ σέκρετον τών οί
κειακών δ ήδη απολυθείς χρυσόβουλλος λόγος, δι' οδ παραχωρείται είς τδν Χριστόδουλον 
ή νήσος Λειψώ καί προάστεια τής Λέρου, καί β' ) δπως δοθή κεκυρωμένον άντίγραφον τοΰ 
παρόντος πιττακίου είς τδν 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 τδ είλητόν: Θεόκτιστος δ Εύλαμπής 
(MM, σελ. 29, 16 - 17, καί σελ. 49, 24 - 25), 'Ιωάννης δ Καριανίτης (MM, σελ. 29, 18 -
19 καί σελ. 49, 30-31) . 

12. (στ. 339 - 369) / Το ίσον τοϋ δεσποινικοϋ πιττακίου τοϋ καταπεμ-
φθέντος είς τό σέκρετον τοϋ Μνρελαίον καί καταστρωθέντος είς μήνα ίούνιον 
ιε', ήμερα τρίτη, ίνδικτιώνος δεκάτης f. 

"Αρχ.: Ό περιπόθητός μου υ'ώς και κράτιστος βασιλεύς... 
Τελ.: ...τής αγίας ημών δεσποίνης f. 'AxokoxiQow διά τής αυτής χειρός επτά ύπο

γραφαί αξιωματούχων τοΰ σεκρέτου τοΰ Μυρελαίου. 
Χρονολογία: 15 'Ιουνίου [1087], ίνδ. ι'. 
Παράδοσις: Τδ πιττάκιον τοΰτο τής "Αννης Δαλασσηνής παραδίδεται καί δι' έτερου 

έγγραφου. Πρόκειται περί τοΰ έγγρ. ύπ' άρ. 48 τής αναγραφής Φλωρίδου, τδ δποϊον εϊναι 
κεκυρωμένον άντίγραφον καί φέρει τάς ιδιόχειρους ύπογραφάς επτά αξιωματούχων τοΰ 
σεκρέτου τοΰ Μυρελαίου '. Εϊναι προφανές 6τι τδ περιεχόμενον είς τδ είλητδν έγγραφον, 
ύπ' άρ. 12, αποτελεί πιστδν άντίγραφον τοΰ κεκυρωμένου τούτου αντιγράφου- (αί αύται, 
ίδιόχειροι δμως είς τδ ύπ* άρ. 48 Φλωρ. έγγραφον, ύπογραφαί). 

Περιεχόμενον: Ή "Αννα ή Δαλασσηνή εντέλλεται προς τδν βασιλικδν νοτάριον : α') 
νά κατάστρωση είς τδ ύπ* αύτοΰ σέκρετον τδν ήδη απολυθέντα χρυσόβουλλον λόγον 'Αλεξίου 
τοΰ Κομνηνοΰ, δ^ οδ δωρεϊται ούτος είς τδν Χριστόδουλον την Λειψώ καί προάστεια τής 
Λέρου" β' ) νά μή ζητή ουδέν τέλος ή πάκτον κλπ. έκ τών δωρηθέντων προαστείων' γ' ) νά 
παραδώση είς τδν Χριστόδουλον κεκυρωμένον άντίγραφον τοΰ πιττακίου τούτου. 

'Εκδόσεις: MM, σελ. 32 - 33, άρ. 11 (δπου καί μνεία προγενεστέρων έκδοτων). 

13. (στ. 370 - 422 ) f Τό Ισον τοϋ πρακτικού τής παραδόσεως τής νή

σου Πάτμου f. 
"Αρχ.: Κατά τον ίούλιον μήνα τής ένισταμένης ενδέκατης ίνδικτιώνος... 

1. Πιθανώτατα τδ κεκυρωμένον τοΰτο άντίγραφον εϊναι τδ κατόπιν εντολής τής 
βασιλομήτορος έπιδοθέν εις τδν Χριστόδουλον άντίγραφον. 
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Τελ.: ...μηνι ανγούστω, Ινδικτιώνος ia'*ns, έτους ςφ^ς'^υ f [διά τής αυτής χει
ρός : ] Νικόλαος βασιλικός νοτάριος τοϋ σεκρέτον τοϋ σακελλαρίον, κριτής και άναγρα-
φεύς τών Κυκλάδων νήσων, ό Τζάνζης f είχε δέ και τήν δια μολίβδου συνήθη σφραγίδα 
αύτοΰ... * κτλ. 

Χρονολογία: βλ. Παρατηρήσεις. 
Παράδοσις: Τοΰ πρακτικού τούτου δέν σώζεται έτερον άντίγραφον. 
Περιεχόμενον: Ό κριτής καί άναγραφεύς τών Κυκλάδων Νικόλαος δ Τζάνζης παρα

δίδει είς τδν μοναχδν Χριστόδουλον τήν νήσον Πάτμον κατόπιν τής γενομένης ύπο τοΰ Γεωρ
γίου Γρανάτου καταμετρήσεως τής νήσου. 

'Εκδόσεις: Βοΐνη [- Σακκελίωνος], 'Ακολουθία ιερά τον [...] όσίον Χριστόδουλον..., 
'Αθήναι 1884, σελ. ιη' - κα'.— MM, σελ. 55 - 57, άρ. 17. 

Παρατηρήσεις: α') Τδ πρακτικδν τοΰτο περιέχει αύτολεξεί έτερα δύο μή διασωθέντα 
κεχωρισμένως έγγραφα. 

β' ) "Ως συνάγεται έκ τών έν τφ εγγράφω τούτω περιεχομένων χρονολογιών, τδ πρα
κτικδν παραδόσεως τής Πάτμου υπεγράφη τδν Αΰγουστον τοΰ 1088, κατεστρώθη δέ τδν 
Φεβρουάριον τοϋ 1089 είς τδ σέκρετον τοΰ γενικοΰ λογοθέτου καί τελικώς τδν Μάρτιον τοΰ 
αύτοΰ έτους είς τδ σέκρετον τοΰ λογοθέτου τών σεκρέτων. 

14. (στ. 423 - 439) / 7ο ίσον τής γεγονυίας τίμιας καί προσκυνητής 
βασιλικής λύσεως νπερ τοϋ νησιδίον 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 δια κηροϋ συνήθης σφραγίς f. Άκολουθοΰν αί φράσεις (διά τής αυτής μέ 

τό κείμενον χειρός): f Κατεστρώθη μηνί ανγούστω κζ', Ινδικτιώνος ζ' παρά τον σερβλ [;] 
'Ιωάννου, f Κατεστρώθη διά τοΰ Άρταβάσδου μηνί ανγούστω κζ', Ίνδικτιώνος ζ', f 
Κατεστρώθη έν τώ σεκρέτω τοΰ μεγάλον λογαριαστοΰ τοϋ Μαλιέ... κατά τήν κζ' τοΰ 
αύγούστον μηνός τής ζ' Ινδικτιώνος. f Κατεστρώθη έν τώ σεκρέτω τοϋ έπί τοϋ βεστια
ρίου μηνί αύγονστω κζ', ίνδικτιωνος ζ'. f Κατεστρώθη είς το σέκρετον τοϋ μεγάλον λο-
γαριαστον τών ευαγών σεκρέτων μηνί ανγούστω 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 τα παρόντα | Ισα μετά τόν προτοτύπον | 

άντιβαλόν κε κατά πά\ντα εύρόν ίσάζοντα νπέγρα\ψα κέ εσψράγισα κάτοθε\ν 

Ις βεβέοσιν των μάΐο Ινδικτιώνος η' f. 
Χρονολογία: βλ. κατωτέρω Παρατηρήσεις. 
Παράδοσις: Τδ έγγραφον τοΰτο παραδίδεται μόνον διά τοΰ παρόντος είλητοΰ. 
Περιεχόμενον: Ό βασιλεύς [Αλέξιος] δωρεϊται άνά τεσσάρας πάροικους, άπηλλα-

γμένους 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 εξουσσεύεσθαι 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. 
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άμεσώτατα μέ τήν χρονολόγησιν τής ακολουθούσης ε π ι κ υ ρ ώ σ ε ω ς τοΰ 

Γεωργίου Πλευρή. Ή περί ης το έγγραφον δωρεά τών 12 πάροικων τής Λει

ψούς καί τής Λέρου έγένετο ύπο τοΰ βασιλέως κατά Ίούλιον μήνα τής ζ' 

ίνδικτιώνος, προϋποθέτει δέ τήν γενομένην προγενεστέρως υπό τοΰ ίδίου 

δωρεάν τής Λειψούς καί τών προαστίων τής Λέρου είς τον Χριστόδουλον 

(βλ. το σχετικον 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' ίνδικτιώνος· τελικώς δέ είς το σέκρετον τής βασιλι

κής σακέλλης τύν έπόμενον μήνα τοΰ αύτοΰ έ'τους, ήτοι τον 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 το 1087, οπότε, ώς εϊδομεν, έγένετο ή δωρεά τών κτημάτων τής 

Λέρου καί Λειψούς. Είς το διάστημα τοΰτο ογδόη ίνδικτιών αντιστοιχεί προς 

δύο Ιτη: το h διήκει άπο 1 Σεπτ. 1099 μέχρι 31 Αύγ. 1100, το δ' έτερον άπο 
Σεπτ. 1114 μέχρι Αύγ. 1115. Κατά ταΰτα, το έ'γγραφον τοΰτο τοΰ Αλεξίου 

Κομνηνοΰ απελύθη τον Ίούλιον τοΰ 1099 ή 1114, κατεστρώθη δέ τελικώς είς 

το σέκρετον τής βασιλικής σακέλλης τον Σεπτέμβριον τής αρχομένης τότε 

η ' ίνδικτιώνος, δηλ. τον Σεπτέμβριον τοΰ 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 ε γ γ ρ α -

φ α, διά τής υπογραφής Γεωργίου τοΰ Πλευρή, τον Μάιον τής η ' ίνδικτιώνος, 

τ.ε. τον Μάιον τοΰ 1100 ή 1115 '. Επομένως ή υπό 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 αξιωματούχοι μνημονευόμενοι ονομαστικώς, άλλ' ελλιπώς, είς τάς 

καταστρώσεις τοΰ εγγράφου (ό Άρτάβασδος καί ό Μαλιέ...) δέν βοηθούν 

είς άκριβεστέραν χρονολόγησιν 2. 

1. "Οτε ή παροΰσα εργασία άνεκοινώθη καί συνεζητεϊτο είς τδ φροντιστήριον τοΰ 
Κέντρου Βυζαντινών 'Ερευνών, δ συνάδελφος κ. Ν. Οίκονομίδης διετύπωσε τήν γνώμην 
(πρβλ. καί κατωτέρω, σελ. 124) δτι ή η' ίνδικτιών, καθ' ην ύπέγραψεν δ Γεώργιος Πλευρής, 
δύναται νά είναι οιαδήποτε ογδόη ίνδικτιών τοϋ ΙΑ' ή IB' αιώνος. Νομίζω δτι δέν είναι 
εΰχοΐον ν' άποδεχθώμεν τοιαύτην σύμπτωσιν, δταν πασαι αϊ έπί τοΰ ημετέρου είλητοΰ 
χρονολογίαι καί επικυρώσεις βαδίζουν διαδοχικώς άπδ τοΰ 'Ιουλίου είς τδν Αΰγουστον 
τής ζ' ίνδικτιώνος, άπδ τοΰ Αυγούστου είς τδν Σεπτέμβριον τοΰ αύτοΰ έτους, ήτοι είς 
τδν Σεπτέμβριον τής η' ίνδικτιώνος, καί έν συνεχεία εις τδν Μάϊον τής η' επίσης ίνδι-
κτιώνος. "Αλλωστε καί πολλά άλλα επιχειρήματα, αναπτυσσόμενα περαιτέρω, εμποδίζουν 
την μετακίνησιν τοΰ είλητοΰ είς μεταγενεστέρους τής βασιλείας τοΰ 'Αλεξίου Α' χρόνους. 

2. Είς έγγραφον τοΰ 1105/1106 πρόεδρος Νικηφόρος Άρτάβασδος ( Ζ έ π ο υ , 
Jus, Α', σελ. 334). Άλλα πρόσωπα τοΰ ΙΑ' καί IB' αιώνος φέροντα τδ αύτδ έπώνυμον 
βλ. παρά L a u r e n t , Collection Orghidan, σελ. 51, άρ. 77, όπου καί άλλη βιβλιογραφία. 
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β' ) Μνεία τής δωρεάς ταύτης τοΰ 'Αλεξίου Κομνηνοΰ γίνεται είς βασι-

λικήν λύσιν Μανουήλ τοΰ Κομνηνοΰ, χρονολογουμένην μετά βεβαιότητος είς 

το έ'τος 1145 ', διά τής οποίας ό βασιλεύς παρεΐχεν είς τους έν Πάτμω μονα

χούς εξκουσίαν εξ έπί πλέον πάροικων (ήτοι έν δλω 18 πάροικους) διά τά έν 

Λέρω κτήματα τής μονής (MM, σελ. 104 - 105, άρ. 26). Κατά ταΰτα το 1145 

αποτελεί άκλόνητον terminus ante quem διά τήν χρονολόγησιν ολοκλήρου 

τοΰ είλητοΰ, έφ' δσον το έγγραφον τοΰτο τοΰ Μανουήλ δέν περιέχεται έν τω 

είλητώ 2 . 

15. (στ. 4 4 6 - 6 2 5 ) f Το Ισον τοϋ πρακτικού τής Λειψώ καί τών εν 

τη Λέρω δύο προαστείων τοϋ τε Παρθενίου καί τών Τεμενίων προς δέ καί τοΰ 

ήμισυ κάοτρου τοϋ Παντελίου f. 

"Αρχ.: Κατά τον Ίούλιον μήνα τής ενισταμένης δεκάτης ίνδικτιώνος τοϋ ,ςφ\ε' έτους 
τιμία και προσκννητή πρόσταξις... 

Τελ.: ...καί τώ μέρει τών μοναχών είς άσφάλειαν έπεδόθη μηνι και Ινδικτιώνι σνν 
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 χειρδς) ή υπογραφή 'Ιωάννου τοΰ Θεολογίτου (στ. 619). — Έπονται 
(στ. 620 - 625), δι' άλλης έκαστη χειρός, τρεις ύπογραφαί επισκόπων, τάς δποίας παρέ
λειψαν οί MM.: 

/ Γεώργιος ό ευτελής επίσκοπος Σάμου τό παρόν ειαον μετά 

τοϋ πρωτοτύπου άντιβαλών καί κατά πάντα ήσάζων αιβρό(ν) υπέγραψα f. 

f Νικόλαοςό εντελής επίσκοπος [Λέρου ?] τό παρόν ίσον μετά τοΰ 

πρωτοτύπου άντιβαλών καί κατά πάντα ίσάζον εύ[ρών] υπέγραψα f. 

f . . .6 εντελής επίσκοπος Κ ώ τον . . . π. . . [το παρόν?] εισον μετά 

τον πρωτοτοίπου άντιβαλών καί κατά πάντα είσάζων εύρων υπέγραψα f. 

Χρονολογία: Μετά τδν Άπρίλιον τοΰ 1089 4 (βλ. Παρατηρήσεις). 
Παράδοσις: Τδ πρακτικδν τοΰτο παραδίδεται καί διά τίνος παλαιότατου αντιγράφου 

1. D ö l g e r Regesten, άρ. 1340.— Τδ έγγραφον παρέχει τήν χρονολογικήν ένδει-
ξιν Μάρτιος, Ινδ, η . Επειδή δμως άπδ τδ περιεχόμενον αύτοΰ συνάγεται α') δτι ή δέησις 
τών μοναχών τής Πάτμου έγένετο έπί καθηγουμένου Θεοκτίστου, δ όποιος ήκμασε κατά 
τά έτη 1130 - 1157/8, καί β') δτι ή βασιλική λύσις απελύθη ύπο τοΰ βασιλέως Μανουήλ, 
ή μόνη ογδόη ίνδικτιών ή συμπίπτουσα κατά τδ διάστημα τής βασιλείας τοΰ Μανουήλ 
(1143-1180) μέ τήν ήγουμενείαν τοΰ Θεοκτίστου εϊναι τδ έτος 1145. 

2. Βλ. καί κατωτέρω, σελ. 118, σημ. 2. 
3. ετεσιν : έτέροις MM. 

4. Τδ πρακτικδν τοΰ Ευσταθίου, έκθέτον τδ 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]. Τδ πρακτικδν δμως δέν συνετάχθη τδν Ίούλιον τοΰ 1087 (ώς φέρε
ται χρονολογούμενον παρά MM, σελ. 34), άλλα μετά τδν Άπρίλιον τοΰ 1089, δτε συνετά-
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(Φλωρ. άρ. 62), ουδέν φέροντος στοιχεϊον προς διευκόλυνσιν τής χρονολογησεώς του. Τδ 
κείμενον τοΰ αντιγράφου τούτου έν συγκρίσει προς τδ περιεχόμενον είς τδ είλητδν παρου
σιάζει φραστικάς διαφοράς καί παραλείψεις, εϊς 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 αοτη έβασίσθη καί έπί τοϋ πα-
λαιοΰ 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 τδ πρακτικδν στρατηγός καί 
προνοητής Σάμου Ευστάθιος εκθέτει τδ ιστορικόν τών ενεργειών του, παραθέτει σχετικά 
έγγραφα τοΰ βασιλέως καί τής βασιλομήτορος, βάσει τών οποίων ενήργησε, ενσωματώνει 
είς τδ κείμενον του τήν λεπτομερειακήν περιγραφήν των παραδοθέντων εις τους μοναχούς 
τοΰ δσίου Χριστοδούλου κτημάτων καί περιοχών (βάσει πρακτικού συνταχθέντος ύπο τοΰ 
νοταρίου "Ιωάννου Άντζα), προσθέτει δέ δτι, έπί άναφυείσης διαφοράς έν σχέσει προς τήν 
κατανομήν νομαδιαίας γής, συνετάχθη έτερον, λεπτομερές, πρακτικδν ύπο τοϋ νοταρίου 
'Ιωάννου τοΰ θεολογίτου, τοϋ οποίου τδ κείμενον επιτάσσει δ Χαρσιανίτης ευθύς μετά τδ 
ίδικόν του πρακτικδν καί επικυρώνει διά τής σφραγϊδός του. Ό Χαρσιανίτης γράφει έπί 
λέξει: ...καθώς και το γεγονός έπί τούτφ πρακτικδν παρ' αύτοΰ τούτον τοΰ διενεργήσαντος 
[τοΰ νοταρίου 'Ιωάννου τοΰ Θεολογίτου] ααφέστερον παρίστηαιν, όπερ [=πρακτικδν τοΰ 
θεολογίτου] καί τφ παρόντι πρακτικφ συν εσ φ ραγ Ίσθη καί τφ μέρει τής μονής επε-
δόθη (στ. 556 - 557 = MM, σελ. 40, στ. 4 - 5 ) . Πράγματι, μετά τδ κείμενον τοΰ ύπο τοΰ 
Χαρσιανίτου συνταχθέντος πρακτικοΰ καί ευθύς μετά τήν ύπογραφήν του (Ευστάθιος 
στρατηγός [...] το παρόν πρακτικδν [...] υπέγραψα καί έσφράγισα... στ. 588 - 591), ακο
λουθεί τδ κείμενον τοΰ προμνημονευθέντος πρακτικοΰ τοΰ νοταρίου "Ιωάννου τοΰ Θεολογίτου 
(στ. 592 - 619=ΜΜ, σελ. 40 - 44). Κατά ταΰτα έχομεν πρδ ημών Ι ν καί μόνον έγγρα
φον, τδ πρακτικδν τοΰ στρατηγοΰ Ευσταθίου τοΰ Χαρσιανίτου, είς τδ κείμενον τοΰ οποίου 
παρεντίθεται μέν τδ κείμενον βασιλικών έγγραφων, επιτάσσεται δέ τδ κείμενον άλλου σχε-
τικοϋ πρακτικοΰ. Ή υπογραφή τοΰ στρατηγοΰ ετέθη είς τδ τέλος τοΰ κειμένου τοΰ ύπ' 
αύτοΰ συνταχθέντος πρακτικοΰ, ήτοι περί τδ μέσον τοΰ έγγραφου, άλλ' ή σφραγίς του εϊ-
χεν ασφαλώς τεθή είς τδ τέλος τοΰ έν συνεχεία έπιτασσομένου πρακτικοΰ τοΰ νοταρίου, 
ήτοι είς τδ έσχατόκολλον τοϋ έγγραφου. Παρομοίαν «διπλωματικήν άνωμαλίαν» έπεσή-
μανεν δ καθηγητής Δ. Ζακυθηνδς είς τδ κτηματολόγιον τής λατινικής επισκοπής Κεφαλ
ληνίας τοΰ έτους 1264 '. 

Τδ πρακτικδν τοΰ Ευσταθίου καί τδ είς τοΰτο έπιτασσόμενον πρακτικδν τοΰ νοτα
ρίου Ιωάννου τοΰ Θεολογίτου περατοΰται μέ τήν ύπογραφήν τοΰ τελευταίου. ΑΙ άκολου-

χθη τδ έπιτασσόμενον πρακτικδν τοΰ νοταρίου 'Ιωάννου τοΰ Θεολογίτου, τδ δποϊον μνη
μονεύει είς τδ κείμενον του καί ό Χαρσιανίτης. "Ωστε ή αόριστος χρονολογική ένδειξις μηνί 
καί Ινδικτιώνι τοις προγεγραμμένοις, ή δποία κατακλείει τδ κείμενον τοΰ Πρακτικοΰ τοΰ 
Ευσταθίου, δέν αντιστοιχεί πρδς τήν έν αρχή τοΰ έγγραφου του σημειωθεϊσαν (Ίούλ. 1087), 
ή δποία προσδιορίζει απλώς τδν χρόνον ενάρξεως τών ενεργειών του. 

1. Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ , Κτηματολόγιον Κεφαλληνίας, ένθ' άνωτ., σελ. 330 - 31.— Πρβλ. 
καί Τ ζ α ν ν ε τ ά τ ο υ , Πρακτικόν, σελ. 9 - 10.— Καί είς τδ έγγραφον τοΰτο ή χρονολο
γία, έπικύρωσις κλπ. ευρίσκονται περί τδ μέσον τοΰ έγγραφου, επιτάσσονται δέ λεπτομε-
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θοϋσαι ένταΰθα τρεις ύπογραφαί επισκόπων προσετέθησαν κατά τίνα (ουχί πολύ μεταγενε· 
στέραν) έπικύρωσιν τοΰ έν λόγω πρακτικοΰ (βλ. κατωτέρω). 

Το περιεχόμενον τοΰ είλητοΰ περατοϋται 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 είς το 

άκρον τοΰ είλητοΰ ήτο άπηωρημένη σφραγίς. 

Άνακεφαλαιώνοντες τά ανωτέρω, έ'χομεν τον κάτωθι πίνακα εγγράφων, 

τά όποια περιείχοντο είς το ύπ' άρ. 50 άκέφαλον είλητόν τοΰ αρχείου τής έν 

Πάτμω μονής 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου: 

1 ) Χρυσόβουλλον 'Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ, δι' οδ παραχωρούνται ή Λει

ψώ καί κτήματα τής 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, δ^ οδ έπικυροΰται ή διά τοΰ 

ανωτέρω χρυσοβούλλου παραχώρησις τής νήσου Πάτμου ('Απρ. 1088 — MM, 

σελ. 4 9 - 5 0 ) . Το αύτο κείμενον τετράκις κατεστρωμένον. 

7 - 1 0 ) Πιττάκιον 'Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ υπέρ τής έν Πάτμω μονής, 

δι' οδ έπικυροΰνται παρασχεθεϊσαι φορολογικαί άπαλλαγαί (Μάιος 1088 — 

MM, σελ. 5 3 - 5 4 ) . Το αύτο κείμενον τετράκις κατεστρωμένον. 

11) Πιττάκιον 'Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ υπέρ τών έν Λέρω καί Λειψώ 

δωρηθέντων εις τον Χριστόδουλον κτημάτων ('Ιούν. 1087 — MM, σελ. 29). 

12) Δεσποινικόν πιττάκιον "Αννης τής Δαλασσηνής υπέρ τών έν Αέρφ 

καί Λείψω δωρηθέντων εις τύν Χριστόδουλον κτημάτων (15 Ίουν. 1087 •— 

MM, σελ. 3 2 - 3 3 ) . 

13) Πρακτικόν παραδόσεως τής νήσου Πάτμου είς τον Χριστόδουλον 

(Αύγ. 1088 — M M , σελ. 5 5 - 5 7 ) . 

14) Λύσις 'Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ υπέρ τών έν Λέρω καί Λειψώ δωρη

θέντων κτημάτων (Ίούλ. 1099 η 1 1 1 4 - M M , σελ. 9 4 - 9 5 ) . 

15) Πρακτικόν (μεθ' ετέρου, έπισυνημμένου ) περί τής παραδόσεως τής 

ρεις άναγραφαί κτημάτων (κείμενα άλλου ή άλλων έπί μέρους πρακτικών), ή δέ σφραγίς 
τοΰ έπικυρώσαντος τδ έγγραφον ήτο άπηωρημένη είς τδ έσχατόκολλον τοΰ δλου είλητοΰ, 
προσεπικυροΰσα προφανώς καί τά έπιτασσόμενα κείμενα. Τδ πρακτικδν τοΰ Ευσταθίου 
Χαρσιανίτου αποδεικνύει δτι ή «διπλωματική αύτη ανωμαλία» δέν ήτο ασυνήθης. Εις τάς 
ανωτέρω δύο περιπτώσεις δύναται νά προστεθή καί τρίτη, τδ Πατμιακδν είλητόν, είς τδ 
δποϊον ή μέν υπογραφή τοΰ έπικυρώσαντος τοΰτο Γεωργίου Πλευρή ετέθη πρδ τοΰ έπιτασ-
σομένου τελευταίου έγγραφου, ή δέ σφραγίς ετέθη, ώς είκάζομεν, είς τδ τέλος τοΰ δλου 
είλητοΰ (βλ. κατωτέρω σελ. 115-116). 
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Λειψοΰς καί κτημάτων τής Λέρου είς τον Χριστόδουλον (μετά τον Άπρίλιον 

τοΰ 1 0 8 9 - M M , σελ. 3 4 - 4 4 ) . 

Κατά ταΰτα, το 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 έγγραφα 

(αυτοκρατορικά ή δημοσίων λειτουργών) έ'χουν 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 (το έν αρχή ύφ' ημών συγκολληθέν) = 1 4 έγγραφα τών ετών 

1087, 1088 καί 1099 ή 1114. Έ ν συνεχεία είναι γεγραμμένα, μέχρι τών ιδιο

χείρων υπογραφών τών επισκόπων, έ'τερα δύο έγγραφα (Ιν πρακτικύν μεθ' 

έτερου έπισυνημμένου) τών ετών 1087/1088 καί 1089. 

Πάντα τά έγγραφα τοΰ είλητοΰ έ'χουν εν κοινον χαρακτηριστικόν : δτι 

αναφέρονται καί τά δέκα είς τήν ξδρυσιν τής μονής 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου καί 

είς τά κτήματα τά όποια εΐχεν αύτη έν Λέρω καί Λειψώ κατά τους πρώτους 

μετά τήν ιδρυσίν της χρόνους 2. Το γεγονός τοΰτο αποκτά ίδιάζουσαν σημα-

σίαν διά τήν χρονολόγησιν καί τον χαρακτηρισμών τοΰ ύπο έξέτασιν είλητοΰ. 

Διά τήν χ ρ ο ν ο λ ό γ η σ ι ν καί τον καθορισμον τοΰ ε ϊ δ ο υ ς τοΰ έγ

γραφου ύπογραμμίζομεν τάς εξής διαπιστώσεις καί παρατηρήσεις: 

α' ) Πάντα τα $γγοαφα εϊναι τοΰ 'Αλεξίου Κομνηνοΰ ή τών χρό

νων τής βασιλείας τον τοΰτο μαρτυρεί δτι το είλητόν έγράφη, αν μή κατά 

τους χρόνους τής ακμής τοΰ 'Αλεξίου, τουλάχιστον είς χρόνον μή απέχοντα τής 

εποχής ταύτης. "Αλλως, θά κατεστρώνοντο έν αύτω χρυσόβουλλα καί λοιπά 

έγγραφα μεταγενεστέρων βασιλέων. Δέν γνωρίζομεν εάν το έλλεϊπον έν 

αρχή τμήμα τοΰ είλητοΰ περιείχε καί άλλα έγγραφα, άλλ' οπωσδήποτε θά 

ήτο μάλλον άπίθανον νά έγράφοντο έκεϊ έγγραφα μεταγενεστέρων βασιλέων 

('Ιωάννου ή Μανουήλ τών Κομνηνών λ.χ. ), προτασσόμενα τών ιδρυτικών χρυ-

σοβούλλων 'Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ3. Ά φ ' ετέρου, εάν τό είλητόν συνετάσ-

σετο έπί τών ήμερων μεταγενεστέρου αύτοκράτορος, τά έν αύτφ καταστρω-

1. Ή σειρά αδτη εϊναι: 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 τδν Άπρίλ. 1089), άρ. 14 (Ίούλ. 1099 ή Ίούλ. 1114). 

2. "Ητοι, μετά τήν άπόδοσιν έκ μέρους τοΰ Χριστοδούλου είς τδ δημόσιον τών κτη
μάτων, τά δποϊα 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 κτλ. Ή απουσία 

πάσης τοιαύτης μνείας μαρτυρεί δτι το είλητόν συνετάχθη έπί τών ημερών 

τοϋ άπολύσαντος τά έν αύτω καταγραφόμενα έγγραφα αύτοκράτορος. 

β') Πάντα τα έγγραφα τοΰ είλητοΰ άφοροϋν είς τήν ϊδρνσιν τής 

μονής Ì) είς χτήματα τα όποια κατ ει χ εν αϋτη αμα xfj Ιδρύσει της έν 

Λέρω καί Λειψώ. Είναι προφανές, δτι ή μονή 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου δέν 

έχει ακόμη αποκτήσει άλλα μετόχια. "Αλλως θά ήτο παράδοξον νά μή περιέ

χονται έν τ φ είλητω τούτω (τό όποιον αποτελεί, ώς θά ί'δωμεν, συλλογήν τί

τλων ιδιοκτησίας τής μονής ) έγγραφα σχετικά προς άλλα μετόχια. Τοιουτοτρό

πως δυνάμεθα μετά βεβαιότητος νά ύποστηρίξωμεν δτι το είλητόν έγράφη: 

προ τοΰ 1258, καθ' 6 αποκτά ή μονή μετόχια έν Κω '• προ τοϋ 1216, καθ' δ 

προσηρτήθησαν τά μετόχια τοΰ Πύργου 2 , προ τοΰ 1196, καθ' ο παραχωρεί

ται είς τήν έν Πάτμω μονήν μετόχιον τής Κρήτης 3 . 'Αλλ' ώς εϊδομεν ανω

τέρω 4 , το είλητόν πρέπει νά έγράφη καί προ τοΰ 1145. 

γ ' ) Ή γραφή. Αύτη εΤναι, ώς ήδη ελέχθη, είς τον τύπον τής γραφής τής 

αυτοκρατορικής γραμματείας τοΰ ΙΑ' αιώνος (ώς καί ύπο 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 
Παλατιών Νικήτα Καραντηνοΰ προς τον ήγούμενον τής εν Πάτμφ μονής, Χαριστήριον είς 
*Αν. 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 τοΰ Κομνηνοΰ (πρωτότυπα ή επίσημα αντίγραφα, Kanzlei-
kopien), καταδεικνύει δτι ή γραφή τούτου ομοιάζει μάλλον πρδς τά απολυθέντα μέχρι τοϋ 
1100, ακόμη δέ καί πρδς έγγραφα προγενεστέρων βασιλέων. Ή γραφή τών χρυσοβούλλων 
Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ μετά τδ 1100 εϊναι 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) της μονής Λαύρας (Actes de Lavra) καί τά ύπ" αριθ. 
1(τοΰ 1082), 3 (τοΰ 1086), 35 (τοΰ 1079) έγγραφα τοΰ 'Αγίου Όρους έν Schatzkammer, 
έγγραφα τών αυτοκρατόρων, άπδ τοΰ 1057 καί έξης μέχρι τοϋ 1086. Ή γραφή τών έγγρα
φων τούτων ομοιάζει πρδς τήν γραφήν τοΰ Πατμιακοΰ είλητοΰ. Αντιθέτως άλλα χρυσό-
βουλλα 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. Οί-
κονομίδης, έπιθυμών νά καταβιβάση χρονολογικώς τδ είλητδν είς τήν βασιλείαν τοΰ Μανουήλ 
Κομνηνοΰ, είσάγει τήν θεωρίαν δτι επαρχιακοί γραφείς, συντηρητικώτεροι τών έν τη πρω-
τευούση, 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 παράδει-

8 
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δ' ) Ή Ιδιόχειρος υπογραφή Γεωργίου τοΰ ΠΚενρή. Ό Βυζαντινός 

οδτος αξιωματούχος επικυροϊ, ώς ελέχθη, έγγραφα τών ετών 1087 μέχρι 

1099 ή 1114. Ή ιδιόχειρος αύτοΰ υπογραφή ευρίσκεται μετά τό έγγραφον 

ύπ' άρ. 14, το όποιον, ώς εϊδομεν 1 , κατεστρώθη τελικώς είς το σέκρετον τής 

βασιλικής σακέλλης τον Σεπτ. τής αρχομένης η ' ίνδικτιώνος = 1099 ή 1114. 

"Εχει δέ τεθή ή υπογραφή τοΰ Γεωργίου Πλευρή κατά τον Μάιον τής η ' 

ίνδ., τ.έ. τον Μάιον τοΰ επομένου έτους 1100 ή 1115. "Οθεν ό χρόνος τής 

καταρτίσεως τοΰ είλητοΰ καθορίζεται μετά βεβαιότητος, κατά προσέγγισιν 

μιας δεκαπενταετίας, μετά τον Σεπτέμβριον τοΰ 1099 ή 1114 καί π ρ ο τ ο ΰ 

Μ α ΐ ο υ 1100 ή 1115. Λόγω δέ γραφής προτιμητέον τό έτος 1099/1100. 

Έ π ί πλέον ή υπογραφή τοΰ βυζαντινού αξιωματούχου βοηθεΐ νά καθορί-

σωμεν τον τ ύ π ο ν τοΰ εγγράφου. Συνήθως τα κεκυρωμένα αντίγραφα δια 

τον άποδέκτην (Empfängerkopien) ήρχιζον μέ τήν φράσιν το ϊσον τοΰ τι

μίου κλπ. καί έφερον είς το τέλος τήν έπικύρωσιν (δι' ιδιοχείρου υπογραφής) 

ανωτέρου κρατικοΰ αξιωματούχου ή ανωτέρου κληρικοΰ 2. Καίτοι ένταΰθα έπι-

κυροΰται ολόκληρος συλλογή αντιγράφων, καί ουχί, ώς συνήθως, εν μεμονωμέ-

νον άντίγραφον, έχομεν, νομίζω, προ οφθαλμών εν σπάνιον δείγμα Empfän
gerkopie. 'Αλλ', ώς θά ίδωμεν κατωτέρω, το είλητόν τής Πάτμου δέν εϊναι 

απλή Empfängerkopie. 

Tò δτι ό Γεώργιος Πλευρής δέν αναφέρει το άξίωμά του είναι ασύνηθες. 

Συνήθως οί άξιωματοΰχοι, έπικυροΰντες έγγραφα, ύπέγραφον μέ το Ονομα καί 

το αξίωμα αυτών. "Ισως δ Πλευρής έθεώρησε περιττήν τοιαύτην άναγραφήν, 

εφ' δσον δηλοΐ έν συνεχεία δτι έσφράγισε το έγγραφον, καί προφανώς έπί 

τής σφραγΐδος ήτο γεγραμμένον το αξίωμα αύτοΰ. 'Ατυχώς ή σφραγίς αυτή 

δέν διεσώθη μέχρις ημών. Σωζόμενη σφραγίς τοΰ αύτοΰ, πιθανώτατα, Γεωρ

γίου Πλευρή, ουδέν στοιχεΐον περί τοΰ αξιώματος δπερ έφερεν ό κάτοχος αυτής 

παρέχει: Τον Πλεβρήν Γεώργιον σκέπις με Κόρη. Ό δημοσιεύσας τήν σφρα

γίδα Κωνσταντόπουλος τοποθετεί ταύτην κατά τον ΙΑ' - IB' αι. 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 δποϊα συνηγορούν είς τδ νά τοποθε-
τήσωμεν τδ 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 ΰ , 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 εξ αυτοψίας έξέτασις τοΰ μολυβδοβούλλου, άποκειμένου είς τδ Νομι-
σματικδν Μουσεϊον 'Αθηνών, άπέδειξεν δτι ή άνάγνωσις τοΰ Κ. ήτο δρθή.—Τδ δνομα 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 εις 
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δμως τά κεκυρωμένα αντίγραφα τοΰ τύπου τούτου (Empfängerkopie) φέ

ρουν συνήθως κατά τήν έποχήν ταύτην τήν έπικύρωσιν τοΰ κριτοϋ τοϋ βήλον, 

τοΰ έπί τοϋ ειδικού ή τοΰ επί 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 τελευταϊον Βγγραφον 

τοΰ είλητοΰ. Το τελευταϊον έγγραφον, το μετά τήν ύπογραφήν τοΰ Πλευρή, 

αποτελεί, ώς ελέχθη, δεύτερον τμήμα προσαρτηθέν είς το πρώτον τμήμα τοΰ 

είλητοΰ (άλλος γραφικός χαρακτήρ, κείμενον γεγραμμένον είς μεγαλύτερον 

κατά τι πλάτος, χάρτης κατά τι πλατύτερος, ψαλιδισμένος εκατέρωθεν, ώστε 

νά μή διαφέρη άπο το πλάτος τοΰ προηγουμένου, κλπ.). Το δεύτερον τοΰτο 

τμήμα, φέρον μάλιστα καί ιδίαν έπικύρωσιν, τάς τρεις ύπογραφάς τών επι

σκόπων 3 , αποτελεί αυτοτελές κεκυρωμένον άντίγραφον. Διατί δμως συνεκολ-

λήθη είς το είλητόν μετά τήν έπικύρωσιν τοΰ Πλευρή, καί μάλιστα κατά τρό

πον ώστε ν' άποτελή μίαν ενότητα (ό τίτλος τό Ισον τοϋ πρακτικού κλπ. 

έχει γραφή είς το τεμάχιον τό φέρον τήν ύπογραφήν τοΰ Πλευρή καί ουχί είς 

τό συγκολληθέν νέον τεμάχιον, πιθανώτατα ύπο τοΰ γραφέως τοΰ πρώτου τμή

ματος τοΰ είλητοΰ), δέν δυνάμεθα νά έξηγήσωμεν, ειμή μέ μίαν ύπόθεσιν : Εί

κάζομεν, δτι το μακρότατον τοΰτο πρακτικον τοΰ Χαρσιανίτου (6 τεμάχια χάρ

του, 2,32 μ.), προϋπάρχον έγγραφον, κεκυρωμένον ήδη, εκρίθη άσκοπον δπως 

αντιγραφή έκ νέου, συνεκολλήθη επιμελώς μέ τά προηγούμενα (12 τεμάχια = 

14 έγγραφα), 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 δε σφραγίς αύτοΰ μετά το τέλος τοΰ προσαρτηθέντος τε

λευταίου εγγράφου. Διότι ό Γεώργιος Πλευρής γράφει υπέγραψα καί εσφρά-

γισα κάτωθεν, άλλα δέν Ιχει άφεθή χώρος διά τήν σφραγίδα μετά τήν ύπο-

θανοΰσαν θυγατέρα πρωτονοτάριου τινός Πλευρή, συνταχθέν προ τοϋ 1200 (Π α π α δ ο-
π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω ς , 'Επιγράμματα Ιωάννου Άποκαύκον, 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 τδ αύτόγραφον σημείωμα 

καί τήν ύπογραφήν τοΰ Πλευρή (βλ. σελ. 107 καί πανομοιότυπον) δέν εμποδίζουν νά 
δεχθώμεν δτι ούτος 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 έγγραφον τοΰ 1042 (Α. G u i l l o u , La Lucanie Byzantine, Byzantion 
35, 1965, σελ. 122). 

3. Έ κ τών επισκόπων τούτων δ Γεώργιος Σάμου δύναται νά ταυτισθή πρδς δμώνυ-
μον έπίσκοπον Σάμου, ούτινος ή σφραγίς τοποθετείται ύπο τοΰ τελευταίου έκδοτου (Lau
rent, Corpus, Ε', άρ. 704) είς τδν 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 έγγραφον. Το πιθανώτερον είναι δτι ή σφραγίς τοΰ 

Πλευρή εϊχε τεθή μετά το τέλος τοΰ προσαρτηθέντος τελευταίου (κεκυρωμέ-

νου επίσης) εγγράφου, είς το έσχατόκολλον τοΰ δλου είλητοΰ. Τοΰτο προφα

νώς δηλοΐ ή μετά τήν λέξιν υπέγραψα προσθήκη κάτωθεν1. Παρομοία 

ενέργεια δέν ήτο, ώς είδομεν 2, ασυνήθης. 

Κατά ταΰτα συμπεραίνομεν δτι τό είλητόν έγράφη έπί 'Αλεξίου Α' Κο

μνηνοΰ, ολίγον πρό τοΰ Μαΐου τοΰ 1100 ή 1115 (προτιμητέον τό έτος 1100 

διά λόγους γραφής). 'Αποτελεί δέ συλλογήν επισήμων εγγράφων τής έν Πάτμω 

μονής 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου, έπικυρωθεΐσαν τον Μάιον τοΰ 1100 ή 1115 

υπό Βυζαντινού αξιωματούχου, τοϋ Γεωργίου Πλευρή. 

Γνωστά είναι κεκυρωμένα αντίγραφα δύο, τριών ή τεσσάρων εγγράφων 

κατεστρωμένων έν συνεχεία, αϊ λεγόμεναι Sammelkopien 3, ώς είναι λ.χ. 

δύο ή τρία τοιαύτα αντίγραφα έκ τής μονής Βατοπεδίου (μήκους 0,60 μ. περί

που), γραφέντα έν Ά γ ί ω "Ορει καί κυρωθέντα ύπό τίνος επισκόπου, περιέ

χοντα δέ έγγραφα σχετικά προς Ιν μετόχων ή προς άλλην ενότητα 4. 'Αλλ' αϊ 

τοιαΰται μικραί συλλογαί εγγράφων 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 το όποιον θά ήδύ-

νατο νά θεωρηθή, τρόπον τινά, συνδυασμός Empfängerkopie καί Sammel

kopie. 

Έ ξ άλλου, γνωρίζομεν, δτι εκάστη μονή είχε συνήθως είδικόν Κώδικα ή 

Βρέβιον (chartularium), είς τό όποιον κατεστρώνοντο ιδρυτικά καί κτητο-

ρικά έγγραφα, τίτλοι ιδιοκτησίας κτλ. Τοιοΰτόν τι ενθυμίζει έκ πρώτης βψεως 

το ύπό έξέτασιν είλητόν τής Πάτμου. 'Εν τοιαύτη περιπτώσει θά εϊχομεν προ 

ημών τό άρχαιότερον γνωστόν chartularium Βυζαντινής μονής έπί είλητοΰ, 

καί μάλιστα μέ έπίσημον έπικύρωσιν. Καθ' δσον γνωρίζω, ουδέν παρόμοιον 

1. Και τδ μνημονευθέν ήδη πρακτικδν τής Κεφαλληνίας αναφέρει (πρβλ. έκδοσιν 
Τ ζ α ν ν ε τ ά τ ο υ , Πρακτικόν, σελ. 68, στ. 591 ) δτι δ έπικυρών βεβούλλωται ταΰτα 
μετά τοϋ σιγιλλίου αύτοΰ 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 έγγραφα τοΰ αρχείου τής έν Πάτμω μονής. Κατηρτίσθησαν έν εΐδει Sammel
kopie δι' έν μετόχιον καί δι' Ιν ώρισμένον 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 Λεμ-

βιωτίσσης *, τό τής άγιας Σοφίας Λευκωσίας 5 — παραδίδονται συνήθως εϊς 

κώδικας, καί δή μεταγενεστέρους (ΙΓ', ΙΔ', ΙΕ ' αι.), καί ουχί εις είλητά. 

Ούτε ό περιώνυμος Τράγος 'έχει τι τό κοινόν προς τό ήμέτερον είλητόν. Ού

τος, είλητόν έκ περγαμηνής, μήκους 3,165 μ., τοΰ ΙΑ' αι., φέρει εϊςτό τέλος 

τήν ϊδιόχειρον ύπογραφήν τοΰ βασιλέως 'Ιωάννου τοΰ Τσιμισκή καί ύπογρα-

φάς ηγουμένων τοΰ 'Αγίου "Ορους, έγράφη δέ έν Ά γ ί ω "Ορει 6 . Τό περιεχό

μενον αύτοΰ, παρά τά θρυλούμενα 7, είναι êv μόνον τυπικόν καί ουχί συλλογή 

ιδρυτικών καί κτητορικών εγγράφων (chartularium). 

Tè είλητόν τής Πάτμου προφανώς δέν συνετάχθη ώς chartularium προο-

ριζόμενον 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 εγγράφων. Διότι παρα

λείπονται, εκτός τής κτητορικής Διαθήκης, τοΰ Κωδικέλλου καί τής Ύποτυ-

1. Ή είς τδν 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. Α', Βενετία 1872, σελ. ιζ' - ιθ' καί 3 - 69=ΜΜ, τόμ. Ε', σελ. 293 - 327) περιέχει 
ύποθήκας τοΰ ίδρυτοΰ τής μονής πρδς 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, ένθ' άνωτ., σελ. 53 - 56). 
Κατά ταΰτα, δ κώδιξ οΖτος, όστις φέρει καί τήν ίδιόχειρον ύπογραφήν Μιχαήλ τοΰ Άττα
λειάτου τοϋ έτους 1077, δέν ανήκει απολύτως είς τδ γνωστόν έκεϊνο είδος τών κωδίκων, 
οί όποιοι αποτελούν κυρίως συναγωγήν καί κατάστρωσιν έγγραφων, συνήθως δλων ή τών 
κυριωτέρων — πάντως δμως πολλών — ιδρυτικών, κτητορικών κ.ά. επισήμων τίτλων μιας 
μονής. Εϊναι μάλλον Τυπικδν της μονής καί %t chartularium, πάντως δέ δέν εϊναι 
έπί είλητοΰ. 

2 . 1 . D u j £ e ν, Le cartulaire A du monastère de Saint-Jean Prodrome sur 
le mont Mênécée retrouvé, REB 16(1958), σελ. 169 - ili.— Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ Der wie
deraufgefundene «Alte Kodex» des Johannes-Prodromos 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 , Tà Πάτρια τοΰ 'Αγίου "Ορους, NE 9(1912), σελ. 117 κέ. 
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πώσεως τοΰ ίδρυτοΰ τής μονής (τά όποια είχον 'ίσως αποτελέσει, μετ' άλλων 

κειμένων, άλλην ενότητα, είς άλλην συλλογήν κατεστρωμένα), Ιγγραφα σχετι

ζόμενα προς την Εστορίαν καί διαφόρους προνομίας τής μονής, τά όποια εί

ναι γνωστά καί φυλάσσονται είς τό άρχειοφυλακεΐον αυτής 1. 'Επιμελεστέρα 

μελέτη αποδεικνύει 8τι έπί τοΰ είλητοΰ έ'χουν καταστρωθή μόνον έγγραφα 

άφορώντα είς τήν ί δ ρ υ σ ι ν καί τήν ε γ γ ε ι ο ν ί δ ι ο κ τ η σ ί α ν τής μο

νής καί έ'γγραφα μόνον ε π ί σ η μ α (αυτοκρατόρων καί δημοσίων λειτουρ

γών, ουχί ιδιωτικά δωρητήρια κλπ.). Ή διαπίστωσις αύτη άγει είς τό συμ

πέρασμα οτι τό είλητόν συνετάχθη διά ν' άποτελέση συνολικήν καί ένιαίαν 

κατάστρωσιν τίτλων κυριότητος καί προνομιών, σχετιζομένων μέ τήν εγγειον 

ίδιοκτησίαν τής μονής, έπεκυρώθη δε καί έσφραγίσθη ύπό Βυζαντινοΰ αξιωμα

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 δποϊα γνωρί-
ζομεν, είς τδ είλητόν δέν περιλαμβάνονται: α') τά σχετικά μέ τήν προΐστορίαν τοΰ ίδρυτοΰ 
τής μονής, ή διαθήκη, δ κωδίκελλος, ή ύποτύπωσις, τά σχετικά πρδς 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, αϊ όποϊαι επεστράφησαν είς τδ δημόσιον, δταν παρε
χωρήθη είς τδν Χριστόδουλον ή Πάτμος (MM, τόμ. S*', άρ. 5 - 7)· γ') τδ περί άποστρατεύ-
σεως τών κατοίκων τής Πάτμου (MM, τόμ. Τ ' , άρ. 18)" καί δ') τδ περί έξκουσίας τοΰ 
πλοίου τής μονής (MM, τόμ. Τ', άρ. 15).— Ό κ. Οίκονομίδης, λαμβάνων έκ τών προ
τέρων ώς δεδομένον δτι τδ είλητόν πρέπει νά χρονολογηθή είς τά μέσα τοΰ IB' αιώνος, 
απαριθμεί καί πολλά άλλα έγγραφα (περί ών βλ. κατωτέρω, σελ. 120) ώς μή συμπερι-
ληφθέντα έν αύτο). 

2. Ό κ. Ν. Οίκονομίδης συνδέει τοΰτο προς ώρισμένα νομοθετικά μέτρα τής εποχής 
τοΰ Μανουήλ Α' τοΰ Κομνηνοΰ (σελ. 123 κέ.). Άλλα παρόμοια μέτρα Ελαβον καί προγενέ
στεροι καί μεταγενέστεροι τούτου αυτοκράτορες· βλ. προχείρως παρά J a n i n, Le mona-
chisme byzantin au Moyen Age. Commende et Typica (Xe - XIVe s.), REB 22(1964), 
σελ. 9 - 15, δπου απαριθμούνται αί σχετικαί νεαραί τών εκάστοτε αυτοκρατόρων. 'Εάν τδ 
είλητδν είχε συνταχθή περί τδ 1160, έπρεπε νά περιλαμβάνη καί άλλα έ'γγραφα άφορώντα 
είς κτήσεις καί φορολογικάς άπαλλαγάς τής μονής, Ιγγραφα εκδοθέντα μετά τδ 1099 ή 
1114' πρδ πάντων δέ δέν είχε λόγον νά περιλαμβάνη τδ άχρηστευθέν έγγραφον τοΰ Αλεξίου 
Α' περί δωρεάς δ ώ δ ε κ α παροίκων (τοΰ 1099, περί ής βλ. άνωτ., σελ. 107 κέ. ) καί νά 
παραλείπη τδ μεταγενέστερον σχετικδν έγγραφον 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 εις τδ έκπεσδν έν αρχή τμήμα τοΰ είλητοΰ, δέν 
εϊναι δυνατόν, κατ* ούδένα λόγον, νά γίνη δεκτή.— Ά ς προστεθή, άλλωστε, δτι μετά τδ 
1158 δέν παρίστατο ανάγκη νά επιδείξουν αί μοναί παλαιούς τίτλους κυριότητος, διότι είς 
νεαράν τοΰ Μανουήλ Κομνηνοΰ, τοΰ ίτους 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 ίδικών του απογραφέων: εκ προστάξεως τής βα-
σιλείας μου μέλλονσι γενέσθαι πρακτικά τών σήμερον κατεχομένων παρά τών 
μονών ακινήτων και παροίκων... κλπ. Τά πρακτικά δέ ταΰτα έξεδόθησαν πράγματι (μνη
μονεύονται είς αύτοκρατορικδν έγγραφον τοΰ 1181 : Ζ έ π ο υ , Jus, τόμ. Α', σελ. 427). 
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εϊπωμεν μετά βεβαιότητος αν τοΰτο προεκλήθη ύπό τών ενδιαφερομένων, αν 

έγράφη ε'ίς 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 αύτοκρα-

τορικήν γραμματείαν προς Ικδοσιν νέων τίτλων κυριότητος. 

Ή διαπίστωσις πάντως ότι τό είλητόν έγράφη ολίγον προ τοΰ 1100 ή 

τοΰ 1115, επιτρέπει νά συμπεράνωμεν μετά πιθανότητος Οτι τοΰτο, άν καί 

άκέφαλον σήμερον, ουδέν άλλο έγγραφον περιεΐχεν εν αρχή, δεδομένου Οτι 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 εγγράφων, έπί εί

λητοΰ, τοσούτου μήκους, τόσον παλαιά, καί μάλιστα κεκυρωμένη, δέν είναι 

άλλαχόθεν γνωστή. 

EPA Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗ 
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Τμήμα τοΰ Πατμιακοΰ εί)ητοϋ (σ~ 148 184 ) 

Σειρά σταυοών έπί της - ραμαί^ς συγκολλήσεως (τρβ) σε) I DO Ι 



Φωτ. 5 

j^^^^^v.ikxL^/.,. 
Tu/ju« του Πατμιακοΰ είλητοΰ (στ 423 - 447 

(•ωυ του Πλευρή ( π ρ β λ ' σ ε λ 1 0 η 
του έπικυροϋντος την αυλλογην Γ ε ω ρ γ έ " l i . ^ ? * ? f ^ W ™ ^οΎΡα.ψ~ης 



Φωτ 6 

** & & » Μ V?^** 

. * w . /si 

, <"»»« 

i *fyw , f φ 

« i l 

^ ^ ^ | , δ # ^ ν * ^ · Α τ * ^ . ^ / ^ ti 

« - ™ ^ — · • ί_Χ— r * - i i r * # i A - i « ' J · ^ - ' ; · 

**jww.v 
^^•f^^^p 

<»A -«< •X •e 
/ * 

•JL· 

Tò τε)ος τυ3 l i a ι-μια^οϋ ε'λ/ρυϋ (στ 5 9 2 - 6 2 5 ) 

με~α τών ιδιοχείρων υπογραφών τριών έπ'σκόπων (πρβλ σε> 109' 
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