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ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΤΗΣ EN ÏÏATMQ ΜΟΝΗΣ (IB'-IF OLÌ.) 

Εις το άρχειοφυλακεΐον της εν Πάτμω μονής απόκειται τεμάχιον χαρ-

τφου γράμματος (διαστ. 0,310x0,255 μ.), άκατάγραφον εις τον κατάλογον 

του Φλωρίδου και άνέκδοτον μέχρι τούδε. Τοΰτο είναι σήμερον άκέφαλον, 

ούδεμίαν δέ χρονολογικήν ενδειξιν ή ύπογραφήν φέρει. Έ κ της γραφής συνά-

γομεν δτι τοϋτο ανήκει εις τον IB'- ΙΓ ' αιώνα' έκ τοΰ περιεχομένου του, δτι 

πρόκειται περί αναγραφής εγγράφων τοΰ αρχείου της μονής. 

Παρέχεται ενταύθα έν φωτοτυπικω πίνακι το σωζόμενον τεμάχιον τοΰ 

χαρτφου τούτου γράμματος. 'Ακολουθεί διπλωματική εκδοσις αύτοΰ και 

αναλυτική αναγραφή τών έν αύτω μνημονευομένων εγγράφων. Έ ν συνεχεία 

επιχειρείται ταύτισις τών αναγραφομένων εγγράφων προς τυχόν γνωστά 

Βυζαντινά έγγραφα τοΰ αρχείου της μονής 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου, χρονολό-

γησις και χαρακτηρισμός τοΰ καταλόγου επί τη βάσει τοΰ περιεχομένου του. 

ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 

[πρακτικον απογραφής] [ Ι Β ' - Ι Γ ' αι.] 

Ό κατάλογος οΰτος (δηλ. το σψζόμενον άκέφαλον τμήμα αϋτοϋ) απα

ριθμεί υπέρ τα 200 έγγραφα τον αρχείου της εν ΙΤάτμφ μονής, τα όποια διε-

χωρίσθηοαν από τών υπολοίπων ως «άχρηστα». 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΙΙΕΡΙΓΡΑΦΗ — Ό κατάλογος ούτος παραδίδεται δια τοΰ πα

ρόντος και μόνον έγγραφου. Τοΰτο εϊναι άκέφαλον και ούδεμίαν χρονολογικήν 

Ενδειξιν ή ύπογραφήν φέρει. Είναι είλητον έκ χάρτου βαμβυκίνου, χρώματος 

ύπολεύκου, διαστ. 0,310x0,255. Γεγραμμένον μέρος: 0,28x0,24. Περιθώ-

ριον αριστερά (0,015). Διατήρησις μετριωτάτη: σητόβρωτον, πολλαΐ σχισμαί 

όφειλόμεναι εις παλαιοτέρας οριζοντίους διπλώσεις. "Ανω αριστερά ελλείπει 

έκ τοΰ σωζόμενου ακέφαλου τμήματος τεμάχιον 0,025x0,030. Σωζόμενοι 

στίχοι: 24. Γραφή IB' ή Ι Γ ' αιώνος. 'Ολίγα ορθογραφικά σφάλματα. Τονι

σμός κατά το πλείστον ορθός. Πολυάριθμοι συντμήσεις. Μελάνη ύπομέλαινα. 

Ουδέν σημείωμα επί της προσθίας όψεως ή επί τοΰ νώτου. Είς το κάτω μέ

ρος οπαί κατά κανονικά διαστήματα δια το νήμα άπηωρημένης σφραγΐδος, 

ήτις Ιχει άπολεσθή. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ — Περί τούτου θά γίνη λόγος κατωτέρω. 
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...χαρτ.α[β]ασιλικά α...περί τ(ής) μον(ής) .ερ.,.. \2... μον(ής) Στρρβήλρυ 

καί χρν(σ)όβ(ον)λ(λα) τ(ής) μον(ής) [?] Πάτμου' τρι]ακο(σίων) μο

διών [ ?] και ξτερα και το έτερ(ον) | 3 [άπόδεσμος έχων βέμ]βρα(να) περί 

τ(ών)πλφιμ(ων) xf00.™0·] ?£?£ τ(ής) Açqov καίτ(ής)ΛηψώκαΙ 

χρυσόβ(ονλ)λ(α) τ(ής) αντ(ής) Ι*....· [από]δεσμ(ος) έχων χ(α)ρτ(ία)πέντ(ε), 

πρα(κτικον) περί τ(ής) Λ4ρ[ου], πρα(κτικον) τ(ής) Πάτμου. "Ετερ(ος) άπόδε-

σμ(ος) έχων | 5 σιγίλλ(ια), πρακτικ(ά) τ[ρ]ία περί τ(ής) Λέρον, χαρτ(ία) βέμ-

βρανα δύο, ή πράσις τ(οϋ) προαοτείον τ(ης) Λέρου καί το Ισον τ(ής) πρά(σεως) 

| β της Ληψώ' ύπόμνηα(ις) και λύ(σις) π(ατ)ριαρχ(ική) τ(ρν) μη φιλ^θ(ήναι\) 

ία μετάτφν κονρσα[ρ]ί(ων). άπόδε(σμος) | 7 τωνεντήΠ(άτμω?) δικαιω-

μ(ά)τ(ων)· νπόμνησ(ις) και λύ(σις) βα(σιλική) εν ένι άποδέαμψ' ύπόμνησ(ις) 

και λύαις | 8 δι' ής ετυπόθ(ησαν) τη μον(ή) επέκεινα τών πεντακο(σίων) μο

διών και έτ(έρου) σίτ(ον) μόδιοι διακό(σιοι) και επέκεινα τών κδ' | 9 (τρι)-

κε(φά)λ(ων) έτερα (τρι)κέ(φα)λ(α) κδ'. ύπόμνησ(ις) και λύ(σις) περί τών 

δέκα οκτώ (παρίκων)· έτερον περί τ(ών) | , 0 είκοσιτεσσάρων (τρι)κε(φά)-

λ(ων)- πιττ(άκια) δύο τ(ον) (πρώτο)νοτ(α)ρ(ίου), ετέρα ύπόμνησ(ις) και 

λύ(σις) περί τ(ής) Κρήτης- ετ(έ)ρ(α) περί τοΰ γ....· | η ετέρα περί τών πλωΐ-

μ(ων), έτ(έρα) περί τ(ής) Κρήτ(ης)' έτερον επικνρωτ(ικον) πάντ(ων) τών 

δικαιωμ(ά)τ(ων)· Ϊσοκό\ιίδικον τ(ών) τραγί(ων) και νπόμνη(μα) κρητορ 

δικά. επί τη νήσω τάς τραρ... | 1 3 ταύτα πάντα έν ενι άπ[οδέ]$μω' έτε-

ρ(ος) άπόδεσμο(ς) έχων π(ατ)ριαρχ(ικά) ύπομνήμ(α)τ(α) δύο φή(αν?), 

| 1 4 διάλυ(σιν) τον Ίκαρί(ας)· το βασι(λικον) σημείωμα περί τ(ής) ήγου-

μενίας τον κν[ροϋ] Χριστοδ(ού)λ(ον)· ύπόμνησ(ις) και | 1 5 λύσ(ις) π(ατ)ριαρ-

χ(ική) και το Ισον τον επ' αντ(ώ) γεγονότ(ος) π( ατ )ριαρχ( ικον ) πιτ-

τ(ακίον) προ(ς) τ(ο)ν Ίκαρ(ίας) καί το χαρτοφνλακικόν ση\ί6μείωμα περί 

τ(ής) διαλύ(σεως) τον Ίκαρ(ίας). ετερ(ος) άπόδεσμο(ς) 'έχων χαρ(τία) ε 

περί τοΰ Λάτρο(υς)· νπόμνησ(ις) | 1 7 καί λύσ(ις) πε(ρι) τονμε(τοχίου?) τον... 

ης [?] ξύλ (ος) έχων ...α χαρτίτζα πέντ(ε) πε(ρί) τ(ής) Κρήτ(ης)' 

σακούλιον έχον χαρτ(ία) §4μ§ραγα [?] | 1 8 οκτώ περί τ(ής) Κώ και τ(ής) 

Στροβήλου καί έτερα χαρ[τί]α διάφορα βαμβύκιγα πέντ(ε)· χρυσόβουλ(λα) 

τοϋΛάτρ(ους) | 1 9 δύο και ίσον βα(σιλικον) πιττ(ακίου) και έτερ(ον) χαρτ(ίον) 

λατρηνόν άπόδεσμο(ς) $%ψν χαρτία πέντ(ε) πρωτότυπα και ίσα \20 καί Ισον 

χρυ(σο)β(ούλ)λ(ου) δια μολήβδοβούλ(ας). έτερα χαρτ(ία) εννέα τα δλα περί 

τ(ής) Κώ και τ(ής) Στροβήλ(ον)' έτερ(ος) \21 άπόδεσμο(ς) έχων χαρτ(ία) 

πέντ(ε) περί τ(ών) αντ(ών). ετερ(ος) άπόδεσμ(ος) έχων χαρτ(ία) ιδ' περί 

τ(ών) αύτ(ών)· έτερος απόδεσμ(ος) |*2 έχων χαρτ(ία) κδ' περί τ(ών) αύτ(ών)· 

έτερ(ος) άπόδεσμ(ος) έχων χαρτ(ία) παλαιά αχριστα ιγ· ταύτα δε πάντα 

| 2 3 ενεμβλήθησ(αν) εις τ(ά) σακούλλ(ια) ώς αχριστα· έτερ(ος) άπόδεσμ(ος) 

έχων χαρτ(ία) ζ' διάφορα | 2 4 αχριστα. 
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Π α ρ έ χ ε τ α ι έ ν τ α ΰ θ α τ ο π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο ν τ ο ΰ κ α τ α λ ό γ ο υ , τ α ξ ι ν ο μ η μ έ ν ο ν εις 

ά ν α λ υ τ ι κ ό ν π ί ν α κ α . 

Αδξ. 
αριθ. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Μνημονευόμενα έγγραφα έγγρά-
ι φβυ 

'Αριθμό; 
μνημονευομένων 

έγγραφων 

Χαρτία βασιλικά της μονής ...? ι 1 

Χαρτία της Στροβίλου 2 

Χρυσόβουλλα της μονής Πάτμου 2 ι 

[Χρυσόβουλλον] περί τριακοσίων μοδίων [σίτου] . . . . 2 | 

καί έτερα | 2 j 

Άπόδεσμος περιέχων βέμβρανα περί τών π λ ω ΐ μ ω ν . . . 3 

Χαρτία περί της Λέρου καί τής Αειψοϋς 3 

Χρυσόβουλλα τής αυτής j 3-4 

Άπόδεσμος έχων 5 χαρτία 4 1 

Πρακτικον τής Λέρου 4 

Πρακτικον της Πάτμου 4 

Έ τ ε ρ ο ς άπόδεσμος περιέχων σιγίλλια της Λέρου . . . . | 4-5 ι 

Πρακτικά τρία τής Λέρου ' 5 ι 

Χαρτία βέμβρανα δύο : ή πράσις τοϋ προαστίου τής Λέ

ρου καί το ίσον τής πράσεως τής Λειψούς Ι 5-6 

Ύπόμνησις καί λύσις πατριαρχική 6 

Άπόδεσμος τών έν Π ά τ μ ω [ ? ] δικαιωμάτων 6-7 

Ύπόμνησις καί λύσις βασιλική έν Ivi άποδέσμω 7 

Ύπόμνησις και λύσις περί παροχής 200 μοδίων σίτου 

πέραν τών 500, καί 24 τρικέφαλων πέραν τών ήδη 

παρεχομένων 24 

Ύπόμνησις καί λύσις περί τών 18 πάροικων [τής Λέρου] 

Έτερον [χρυσόβουλλον] περί τών 24 ν ο μ ι σ μ ά τ ω ν . . . . 

Δύο πιττάκια τοϋ πρωτονοτάριου 

' ϊπόμνησις καί λύσις περί Κρήτης 

Έ τ ε ρ α περί τοϋ ν 

Έ τ ε ρ α περί τών πλωίμων 

Έτερα περί τής Κρήτης 

Έ τ ε ρ ο ν [χρυσόβουλλον] έπικυρωτικον πάντων τών δι

καιωμάτων 

Ίσοκώδικον τών τραγίων [?] , 

"Υπόμνησις κριτοϋ 

Έ τ ε ρ ο ς άπόδεσμος έχων δύο πατριαρχικά υπομνή

ματα 

καί διάλυσιν τοϋ "Ικαρίας 

Το βασιλικον σημείωμα περί της ήγουμενίας τοΰ κυροϋ 

Χριστοδούλου 

Ύπόμνησις καί λύσις πατριαρχική [περί τοϋ Ι κ α ρ ί α ς ] 

τουλάχιστον 

7-9 j 

9 ; 

9-10 1 

10 

10 

10 

11 

11 

11 

11-12 

12-13 

13 

14 

14 

14-15 Ι 

3 

3 

3 

1 

3 

3 

3 

3 

5 

1 

1 

3 

3 

2 

1 

3 

1 

59 
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Αδϊ. 
αριθ. 

33 
34 

35 

36 

37 

38 

39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 

Μνημονευόμενα έγγραφα 
Ετίχβΐ 
έγγρα

φου 

'Αριθμοί 
μνημβνευβμέν»ν 

έγγραφων 

Το ίσον τοϋ πατριαρχικού πιττακίου προς τον Ικαρίας 
Το χαρτοφυλακικον σημείωμα περί της διαλύσεως τοϋ 

'Ικαρίας 
Έτερος άπόδεσμος πέντε χαρτίων περί τοϋ Λάτρους. . 
Ύπόμνησις καί λύσις περί τοΰ [μετοχίου Κρήτης?]. . 
Άπόδεσμος έχων πέντε χαρτίτζα περί τής Κρήτης . . 
Σακκούλιον Ιχον 8 χαρτία περί της Κώ καί τής Στρο

βίλου 
"Ετερα πέντε χαρτία διάφορα βαμβύκινα 
Δύο χρυσόβουλλα τοΰ Λάτρους 

"Ισον βασιλικοΰ πιττακίου [περί τοΰ Λάτρους] 

καί έτερον χαρτίον Λατρηνον 
Άπόδεσμος έχων πέντε πρωτότυπα 

καί ϊσα 
Ίσον χρυσοβούλλου δια μολυβδοβούλλας 

Εννέα χαρτία περί τής Κώ καί τής Στροβίλου 
Άπόδεσμος πέντε χαρτίων περί Κώ καί Στροβίλου . . 
Άπόδεσμος έκ 14 χαρτίων περί Κώ καί Στροβίλου... 
Άπόδεσμος έξ 24 χαρτίων περί Κώ καί Στροβίλου . . 
Άπόδεσμος έκ 13 παλαιών άχρηστων χαρτίων 

"Ετερος άπόδεσμος έξ επτά διαφόρων άχρηστων χαρτίων 

Σύνολον αναγραφομένων έγγραφων 

15 

15-16 
16 

16-17 
17 

17-18 

18 
18-19 

19 

19 

19 

19 

20 
20 

20-21 
21 

21-22 
22 

23-24 

59 

1 

1 
5 

1 
5 

8 

5 
2 

1 

1 

5 

τουλάχιστον 3 
1 
9 
5 

14 

24 

13 
7 

τουλάχιστον 170 

Συμφώνως προς τα ανωτέρω, το σωζόμενον τμήμα τοΰ καταλόγου απα
ριθμεί άνω τών 200 εγγράφων. Εκείνα τών οποίων παρέχεται ό ακριβής 
αριθμός συμποσοΰνται εις 140' τά άλλα, βσα αναγράφονται κατά άποδέσμους1 

ή κατά θέματα, χωρίς νά παρέχεται ό ακριβής αριθμός των, απαρτίζουν δώ
δεκα τουλάχιστον ενότητας. Εις τάς ενότητας ταύτας αναλογούν οπωσδήποτε 
πλείονα τοΰ ένας ή τών δύο έγγραφων, άλλως δεν 0' άπετέλουν ταΰτα ιδίαν 
ενότητα (οσάκις δεσμίς περιλαμβάνει δύο μόνον έγγραφα, τοΰτο αναφέρεται 

1. Οι άπόδεσμοι άπηρτίζοντο έκ πλειόνων τοΰ ενός έγγραφων. ΕΙς τήν ήμετέραν άνα-
γραφήν ή περιεκτικότης έκαστου άποδέσμου ποικίλλει: όίλλοτε λ.χ. παραδίδονται άπόδεσμοι 
έκ πέντε μόνον έγγραφων (άρ. 9 τής ημετέρας αναγραφής) καί άλλοτε άπόδεσμοι έξ 24 έγ
γραφων (άρ. 49). — ΈπΙ τοϋ νώτου έγγραφου της μονής Λαύρας σημειοϋται, προφανώς 
προς καθορισμον τοϋ περιεχομένου ολοκλήρου τοΰ άποδέσμου: απόδεσμος η' έχων χρυσό
βουλλον όλον καί το ϊσον τοϋ χρυσόβουλλον [...] Νικηφόρου τον κτήτορος [...] των Ισων 
τοΰ βασιλέως [...] Ρωμανού [...] ιε το ϊσον (Actes de Lucra, σελ. XXVII). 
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ρητώς· αριθ. 14, 21, 29, 40 κ.ά.). Το σύνολον επομένως τών αναγραφομένων 

έν τ φ καταλόγω τούτω εγγράφων υπερβαίνει τά 200. 

Την προσοχήν επισύρει ό χαρακτηρισμός άχρηστα (στ. 22, 23, 24). 

Τά ούτω χαρακτηριζόμενα έγγραφα ήσαν προφανώς κατά τον χρόνον τής 

συντάξεως τοΰ καταλόγου άχρηστα, ήτοι μ ή έ ν χ ρ ή σ ε ι πλέον, ε'ίτε 

διότι εΐχον δια διαφόρους λόγους παύσει να ισχύουν, ε'ίτε διότι άντικατεστά-

θησαν ύπο νεωτέρων τίτλων κυριότητος, είτε διότι άφεώρων εις κτήματα 

οριστικώς απολεσθέντα, κλπ. 

Ό κατάλογος τών εγγράφων κατακλείεται μέ τήν φράσιν: ταντα δε 

πάντα ενεμβλήθησαν είς τά σακκούλια1 ώς άχρηστα (στ. 22, 23). Προσθή-

κην της τελευταίας στιγμής αποτελεί 'ίσως ή άσυνδέτως πως προστεθείσα 

έν τέλει αναγραφή: έτερος άπόδεσμος έχων χαρτία ζ' διάφορα άχρηστα (στ. 

23-24). Κατακλείς τοΰ δλου καταλόγου, αιτιολογούσα τήν σύνταξιν αύτοΰ, 

είναι, νομίζομεν, ή φράσις: ταϋτα δε πάντα ενεμβλήθησαν είς τά σακκούλια 

ώς άχρηστα. Αυτή δεν αναφέρεται βεβαίως είς τήν αμέσως προηγουμένην 

άναγραφήν έτερος άπόδεσμος έχων παλαιά χαρτία άχρηστα ιγ (στ. 22)· 

πρώτον μέν, διότι δι' Ινα άπόδεσμον 13 χαρτίων θα ήτο ύπεραρκετον tv σακ-

κούλιον καί δεν θα έγίνετο λόγος περί πολλών σακκουλίων δεύτερον δέ, διότι 

ή διατύπωσις τής φράσεως θα ήτο διάφορος (π.χ. έτερος άπόδεσμος... δς 

ενεμβλήθη... ή : χαρτία παλαιά... απερ ενεμβλήθησαν...). Ώ ς έχει διατυπωθή 

το κείμενον, είναι φανερον δτι αρχίζει νέα φράσις μέ τάς λέξεις: ταντα δε 

πάντα, αναφέρεται δε αΰτη, πιθανώτατα, εις πάντα, τά έν τω καταλόγω κατα

γραφέντα (έγγραφα καί άποδέσμους), τά όποια, διαχωρισθέντα άπο τών 

λοιπών εν χρήσει καί έν ίσχύι τίτλων, ένεβλήθησαν εις ειδικά σακκούλια καί 

έτοποθετήθησαν εις το μή έν χρήσει άρχεΐον τής μονής. 

Αϊ άναγραφαί τών εγγράφων, καθ" δν τρόπον παρέχονται, είναι κατά 

το πλείστον ύπερβαλλόντως συνοπτικαί καί αόριστοι, ώς έκ τούτου δέ ό 

ακριβής καθορισμός τοΰ περιεχομένου τών εγγράφων καί ή άναγνώρισίς των 

καθίστανται δυσχερέστατα, ενίοτε δέ αδύνατα. Παρέχονται πάντως χαρα

κτηρισμοί τοΰ εΐδους τών έγγραφων: χρνσόβονλλα (άρ. 3, 4, 8 κ.ά.), βασι

λικοί λύσεις (17, 18, 19 κ.ά.), πιττάκια (21), σιγίλλια (12), πατριαρχικά 

υπομνήματα (29, 32), Ισα χρνσοβούλλων ή βασιλικών πιττακίων (41, 45), 

χαρτοφνλακικον σημείωμα (34), πρακτικά (10, 11), Ισοκώδικον (27), πρά-

αεις καί ϊσα πράσεων (14), χαρτία (1, 2, 7, 14, 35, 42, 46, 47, 48, 49, 

1. Ή τοποθέτησις έγγραφων είς σακκούλια δέν είναι ασυνήθης. Μέχρι τών ήμερων 
μας είς παλαιά μοναστήρια (λ.χ. τών Μετεώρων, τής μονής Δουσίκου, κλπ. ) φυλάσσονται 
άπο αιώνων πλείστα μεταβυζαντινά έγγραφα εντός μικρών σάκκων έξ υφάσματος. Είς 
Ιγγραφον τοΰ 1442 μνημονεύονται χρυσόβουλλα καί άλλα έγγραφα τοποθετημένα «είς 
δύο σακκούλια»· βλ. ΔΙΕΕ 4 (1892) σελ. 280. 
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50, 51 ) ι . Δεν εΐμεθα βέβαιοι δμως κατά πόσον αϊ διακρίσεις αύται έτηρήθη-

σαν πάντοτε. Ό καταγραφών τά έγγραφα ή τους άποδέσμους εγγράφων 

καθοδηγείται 'ίσως άπο τήν επί τοΰ νώτου αυτών συνήθη περίληψιν, ή οποία 

βεβαίως δέν ήτο πάντοτε όμοιομόρφως πλήρης ή ακριβής. 

Ό συντάκτης τοΰ καταλόγου δέν ακολουθεί χρονολογικήν σειράν κατα

τάξεως. Τ δ πιθανώτερον είναι δτι καταγράφει τ ά έγγραφα ώς ακριβώς κείν

ται προ αύτοΰ, κατά μικράς ενότητας, κατά άποδέσμονς. Ή μνεία τών εγ

γράφων κατά ενότητας — αναλόγως τοΰ τόπου, της μονής ή της υποθέσεως 

εις ην αναφέρονται — διευκολύνει τήν ταξινόμησιν καί ταύτισίν των. Έ ξ α ί ρ ε -

σις πρέπει να θεωρηθή ή περίπτωσις καθ 5 ην παρέχονται πληρέστεραι πλη-

ροφορίαι επί τοΰ περιεχομένου τών αναγραφομένων έγγραφων (άρ. 18 κ . ά . ) . 

' Ο π ω σ δ ή π ο τ ε ό συντάκτης τοΰ καταλόγου είναι σαφέστερος οσάκις πρόκειται 

περί εγγράφων τοΰ I B ' αιώνος — καί δή τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοΰ αιώνος — 

ένφ είναι λίαν αόριστος δταν καταλογογραφή έγγραφα τοΰ Ι Α ' αιώνος. Τούτο 

ύποβοηθεΐ, συν τοις άλλοις, εις τήν χρονολόγησιν τοΰ καταλόγου. 

Αϊ περιεχόμεναι είς τον κατάλογον τοΰτον ενότητες άφοροΰν κ α τ ά το 

πλείστον είς μετόχια τής μονής κείμενα έκτος της νήσου Πάτμου ή εις μονάς 

τάς οποίας άνήγειρεν ή έκ τών οποίων διήλθεν ό ιδρυτής τής μονής "Ιωάννου 

τοϋ Θεολόγου δσιος Χριστόδουλος, πριν κατάληξη εις Πάτμον. Παρακολου-

θοΰντες τήν πορείαν τοΰ οσίου Χριστοδούλου (βρος Λάτρος, Μικρασιατικά 

παράλια, Στρόβιλος, Κώς, Π ά τ μ ο ς ) 2 δυνάμεθα νά έρμηνεύσωμεν τήν παρου-

1. Ό &ρος χαρτία άπαντςί συχνάκις είς Τυπικά μονών υπό την έννοιαν τών έγγρα
φων. Ιίρβλ. λ.χ. τήν άιάταξιν τοΰ Άτταλειάτου (MM, τόμ. Ε', σελ. 319) καί κατω
τέρω σελ. 159, σημ. 1. Αρχικώς ό δρος ούτος έσήμαινε παν το γεγραμμένον έπί λυτοΰ 
εγγράφου ή είλητοΰ, έν συνεχεία δέ οιονδήποτε έπίσημον ή ίδιωτικόν εγγραφον, ανεξαρ
τήτως τής δλης έπί τής οποίας ήτο τοϋτο γεγραμμένον (S V Ο Ι' Ο n Ο s, Cadastre, σελ. 
20, σημ. 4). "Ισως ό συντάκτης τοΰ καταλόγου μέ τον δρον χαρτ/α αντιδιαστέλλει ταϋτα 
προς τά ΰπό τίνος επισήμου αρχής απολυθέντα έγγραφα (αυτοκρατορικά, πατριαρχικά, 
κλπ.). "Ισως πάλιν, έάν έπί τοΰ νώτου τών άποδέσμων, τους οποίους είχε προ αύτοΰ, 
δέν άνεγράφοντο τοιαΰται διακρίσεις, άπέδωσεν αδιακρίτως το περιεχόμενον αυτών μέ τον 
συνοπτικόν δρον χαρτία. 

2. Ό δσκ>ς Χριστόδουλος το 1079 αναχωρεί έκ τοΰ δρους Λάτρους λόγί«> τής προε-
λάσεως τών Τούρκων καί εγκαθίσταται έπ' ολίγον είς τήν Στρόβιλον, απόλιν παραθαλασ-
σίαν» τής Μικρασιατικής ακτής. Έκεΐ γίνεται δεκτός ύπο τοΰ ήδη γνωστοΰ του μονάχου 
Αρσενίου Σκηνούρη, ό όποιος τοΰ αναθέτει τήν άνήκουσαν είς αυτόν μονήν. Κατά τον Μάρ-
τιον τοΰ 1080, ό Χριστόδουλος ευρίσκεται ήδη εγκατεστημένος έν Κώ, δπου καί ανεγείρει 
μονήν τής Θεοτόκου. Ακολούθως δ δσιος εγκαταλείπει τήν Κών καί τήν έκεΐ ύπ' αύτοΰ 
ίδρυθεισαν μονήν καί περί τον Αυγουστον τοϋ 1088 εγκαθίσταται είς Πάτμον, δπου καί 
αρχίζει τήν άνέγερσιν τής μονής 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου. Περί τοΰ βίου καί της δράσεως 
τοΰ οσίου Χριστοδούλου βλ. Έ ρ α ς Β ρ α ν ο ύ σ η , Τά αγιολογικά κείμενα τον οσίου 
Χριστοδούλου — Φιλολογική παράδοσις καί Ιστορικαί μαρτυρίαι, Αθήναι 1966, σελ. 87 κέ. 
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σίαν πολλών εγγράφων τοΰ καταλόγου είς το άρχεΐον τής έν Πάτμω μονής 

καί νά προβώμεν είς τήν έξης ταξινόμησιν: 

Α'—Χαρτία τοϋ Λάτρους. Είς το ανωτέρω εκδοθέν κείμενον, ήτοι 

είς το σωζόμενον σήμερον τμήμα τοΰ καταλόγου, αναγράφονται: 

α' ) Άπόδεσμος έχων 5 χαρτία τοΰ Λάτρους — μή κατονομαζόμενα 

(άρ. 35 της ημετέρας αναγραφής). 

β') Δύο χρυσόβουλλα τοΰ Λάτρους (άρ. 40), πιθανώτατα καί ϊσον βα

σιλικού πιττακίου (άρ. 41 ). 

γ ' ) "Αλλο «χαρτίον» Λατρηνον (άρ. 42). 

Οΰτω τά έκ τοΰ Λάτρους προερχόμενα έγγραφα ήσαν κατά τήν στιγμήν τής 

συντάξεως τοΰ καταλόγου τουλάχιστον εννέα ( 5 + 2 + 1 +«έτερον χαρτίον 

λατρηνόν»). 

Σήμερον σφζονται εις το άρχεΐον της έν ΙΙάτμω μονής τρία έγγραφα 

άφορώντα είς τήν έπί τοΰ ορούς Λάτρους παραμονήν τοΰ οσίου Χριστοδού

λου . Ταΰτα δέ είναι : 

—"Ενταλμα τοΰ οσίου Χριστοδούλου προς τους μοναχούς τοΰ Λάτρους1 

—'Επιστολή τοΰ Χριστοδούλου προς μή μνημονευόμενον πατριάρχην2. 

— Πατριαρχικον σιγίλλιον Νικολάου τοΰ Γραμματικού τοΰ έτους 1087 3. Είς 

το σιγίλλιον τοϋτο γίνεται μνεία καί δύο σχετικών υπομνημάτων τών πατριαρ

χών Κοσμά καί Ευσταθίου, τά όποια έχουν άπολεσθή. 

Ή παρουσία έγγραφων τών μονών τοΰ δρους Λάτρους εις Πάτμον ου

δόλως ξενίζει. Ό δσιος Χριστόδουλος, καίτοι είχεν αναχωρήσει έκ τών μονών 

τοΰ Λάτρους το 1079, έξηκολούθει, τυπικώς τουλάχιστον, νά είναι πρώτος 

τών μονών τούτων μέχρι τοϋ 1087*. "Οθεν δέν αποκλείεται, δταν το έπό-

μενον Ιτος (1088) κατέληξεν εις Πάτμον, νά Ιφερε μεθ' έαυτοΰ χαρτία λα-

τρηνά. Έ ξ άλλου γνωρίζομεν άπο τον Κωδίκελλόν του δτι εΐχεν ιδιαιτέρως 

μεριμνήσει, μετά τήν ύπο τών Τούρκων κατάληψιν τοΰ Λάτρους, δπως διά

σωση τά βιβλία τών έκεΐ μονών5. Πολλώ μάλλον, βεβαίως, είχε φροντίσει 

δια τά έγγραφα αυτών. Μεταγενέστερα ένθύμησις 6 παραδίδει δτι ό περί τά 

1. MM, τόμ. Τ', σελ. 16-17, άρ. 3. 
2. MM, τόμ. Τ', σελ. 17-19, άρ. 4. 
3. MM, τόμ. Τ', σελ. 30 - 32, άρ. 10. 
4. Τοΰτο συνάγεται έκ τοΰ μνημονευθέντος σιγιλλίου Νικολάου Γραμματικοΰ (MM, 

τόμ. 5", σελ. 30-31). 
5. MM, τόμ. Τ', σελ. 87. 
6. Η. Ο m ο n t, Note sur un manuscrit grec copié au mont Lalros en 1050 

[γράφε: 1049], REG 1(1888), σελ. 336-339. Ή ένθύμησις αδτη, τήν οποίαν έσχολία-
σεν ατελώς δ Omont, θά μας απασχόληση ειδικώς είς προσεχές δημοσίευμα. 
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μέσα τοΰ IB' αιώνος ηγούμενος τής Πάτμου Λεόντιος χ άπέδωκεν είς τάς 

μονάς τοϋ Λάτρους κώδικας καί έγγραφα, τά όποια ανήκον είς αύτάς, εΤχον 

δέ περιέλθει εις Πάτμον άπο της εποχής τοΰ οσίου Χριστοδούλου. Ό ένθυ-

μησιογράφος σημειώνει έπί ενός κωδικός δτι δέδωκε [ό Λεόντιος] το τοιούτον 

βιβλίον και ευαγγέλιον [...] σνν δι και ω μασ ι καί χρυσό βούλλο ι ς2. 

Κατωτέρω θά 'ίδωμεν, δτι τά ολίγα σχετικώς έγγραφα τοΰ Λάτρους, 

τά όποια αναγράφει ό ημέτερος κατάλογος, εΐχον απομείνει εις Πάτμον μετά 

τήν έπί τοΰ ηγουμένου Λεοντίου έπιστροφήν τών κωδίκων, τών δικαιωμάτων 

καί χρυσοβούλλων εις τάς μονάς τοΰ Λάτρους. 

Πάντως ουδέν τών έν Πάτμω σωζόμενων σήμερον τριών σχετικών 

εγγράφων δύναται νά ταυτισθή μετά βεβαιότητος προς τά έν τω καταλόγω 

αορίστως αναγραφόμενα χαρτία τοΰ Λάτρους. 

Β'—Χαρΐία Tfjç Στροβίλου· Ό κατάλογος μνημονεύει πολλά Ιγγραφα 

άφορώντα εις τήν Στρόβιλον, δπου παρέμεινεν έπ' ολίγον3 ό δσιος Χριστόδου-

λος, μετά τήν άναχώρησ'ιν του έκ τοΰ δρους Λάτρους καί προ της εγκαταστά

σεως του εϊς Κών. Συγκεκριμένως αναφέρονται: 

α') χαρτία έκ τής Στροβίλου (άρ. 2 τής ημετέρας αναγραφής). 

β') «σακκούλιον» περιέχον χαρτία... οκτώ 4 περί τής Κώ καί της Στρο

βίλου (άρ. 38). 

γ ' ) Εννέα «χαρτία» περί τής Κώ καί τής Στροβίλου (άρ. 46). 

δ') Έτερος άπόδεσμος περιέχων πέντε χαρτία περί τής Κώ καί τής 

Στροβίλου (άρ. 47). 

ε' ) Έτερος άπόδεσμος έχων 14 χαρτίαΒ περί τής Κώ καί τής Στροβίλου 

(άρ. 48), καί 

ς-' ) Έτερος άπόδεσμος έχων 24 χαρτία περί της Κώ καί τής Στροβίλου 

(άρ. 49). 

1. Ό Λεόντιος παρέμεινεν έν Πάτμω ώς καθηγούμενος τής μονής Ιωάννου τοΰ Θεο
λόγου μεταξύ τών ετών 1158 καί 1176. Περί τών χρονολογιών τούτων βλ. "Epa ς 
Β ρ α ν ο ύ σ η , Πατμιακά Β' — Πρόσταξις Μανονήλ τον Κομνηνοί) νπέρ τής êv Πάτμω 
μονής, Χαριστηριον είς Άν. Όρλάνδον, τόμ. Β', Αθήναι 1964, σελ. 85 κέ. 

2. O m o n t , Μνθ" άνωτ., σελ. 337. 
3. Είς τυπογραφικήν προφανώς άβλεψίαν οφείλεται τδ ύπο τοΰ Σακκελίωνος (/7α-

τμιακή Βιβλιοθήκη, σελ. 44, σημ. 6) γραφόμεναν δτι δ Χριστόδουλος ήδη άπο τοΰ 1030 
ευρίσκετο έν Στροβίλω. 

4. Είς τδ σημεϊον τοϋτο ίσως αναγράφεται: βέμβρανα οκτώ, ϊσως τριάκοντα οκτώ. 
Άλλ' ή άνάγνωσις δέν είναι ασφαλής. 

5. Έκ τών δύο ψηφίων τοΰ άριθμοΰ ιδ' δέν είναι απολύτως ασφαλής ή άνάγνω-
σις τοΰ δευτέρου γράμματος. 
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Τ ο σύνολον τών έκ τής Στροβίλου προερχομένων εγγράφων δέν είναι δυνα

τόν νά καθορισθή επακριβώς, διότι ταΰτα μνημονεύονται κατά το πλείστον 

αδιακρίτως μετά τών έγγραφων τής Κώ. Σύνολον έγγραφων Κώ καί Στροβί
λου: υπέρ τα 50 Ιγγραφα. 

Έκ τοΰ πλουσίου τούτου αρχείου της Στροβίλου έν μόνον Ιγγραφον 
διετηρήθη μέχρι σήμερον είς τήν έν Πάτμο) μονήν. Πρόκειται περί χρυ-
σοβούλλου τοΰ Νικηφόρου Βοτανειάτου υπέρ τής έν Στροβίλω μονής 'Ιωάν
νου τοΰ Προδρόμου, το όποιον σώζεται έν πρωτοτυπώ καί έν έπισήμω κεκυ-
ρωμένω αντιγράφω 1. 

Εις ουδέν έκ τών σωζόμενων έγγραφων — συγχρόνων ή μεταγενεστέ
ρων τοΰ οσίου —γίνεται λόγος περί τών μονών τής Στροβίλου ή τών κτημά
των των, γεγονός το οποίον θα επέτρεπε νά ύποθέσωμεν δτι ή έν Πάτμω 
μονή κατείχε κτήματα ή ήγειρε ποτέ αξιώσεις περί κτημάτων κειμένων έν 
Στροβίλω2. Έ ξ άλλου, συχνάκις εις σύγχρονα καί είς μεταγενέστερα τοΰ 
οσίου έ'γγραφα επαναλαμβάνεται δτι ό Χριστόδουλος, λαμβάνων τήν νήσον 
Πάτμον, άπέδωκεν εϊς το δημόσιον π ά σ α ς τάς κτήσεις αύτοΰ τάς κειμένας 
έν Κφ ή άλλαχοΰ s, έκτος ελαχίστων εξαιρέσεων, περί τών οποίων θά γίνη 
λόγος κατωτέρω. Συνεπώς, κτήματα ή μοναί κείμενα έν Στροβίλω, τά όποια 
ό 'Αρσένιος Σκηνούρης είχε δωρήσει εις τον Χριστόδουλον (γεγονός το όποιον 
θά ήρμήνευε τους λόγους δια τους οποίους ο Χριστόδουλος άναχωρών έκ Στρο
βίλου έφερε μεθ' έαυτοΰ έγγραφα τής έκεΐ μονής), ουδέποτε περιήλθον είς 
τήν κυριότητα τών μοναχών τής Πάτμου. Δια τοΰτο καί ουδέποτε, ώς φαί
νεται έκ τής μελέτης τών σωζόμενων εγγράφων, οί μοναχοί τής Πάτμου 
ήγειρον αξιώσεις περί κατοχής κτημάτων τής Στροβίλου. Καί είς δεδομένην 
στιγμήν — ώς ήτο ή σύνταξις τοΰ καταλόγου — ούτοι ηθέλησαν ν* άπαλλα-

1. Βλ. εκδοσιν τοΰ εγγράφου ύπο "Ερ α ς Β ρ α ν ο ύ σ η , Πατμιακά Λ' — Χρυ
σόβουλλον τοϋ αύτοκράτορος Νικηφόρου τοϋ Βοτανειάτου υπέρ τής έν Στροβίλω μονής τοΰ 
Προδρόμου, ΕΕΒΣ 33(1964), σελ. 52-69 . 

2. ΕΙς χρυσόβουλλον Αλεξίου Α' τοΰ Κομνηνοΰ, τοΰ έτους 1085, υπέρ τής έν Κφ 
ιδρυθείσης ύπο τοΰ Χριστοδούλου μονής της Θεοτόκου (MM, τόμ. Τ', σελ. 24) γίνεται 
μνεία κτημάτων τά όποια έδωρήσατο είς τήν μονήν ταύτην Μαρία ή μοναχή, ή οποία, ώς 
άπεδείξαμεν άλλοτε (ΕΕΒΣ 33, 1964, σελ. 67 - 68), ταυτίζεται μέ τήν Μαρίαν Καβαλ-
λουρΐναν, άδελφήν τοϋ βεστάρχου Κωνσταντίνου τοϋ Καβαλλούρη. Ούτοι υπήρξαν οί 
κτίτορες της έν Στροβίλω μονής τοΰ Τιμίου Προδρόμου καί συνεπώς θά ήτο Εσως δυνα
τόν να συνδυάση κανείς τά έν Στροβίλω κτήματα τών δύο αδελφών προς τά δωρηθέντα είς 
τήν έν Κφ μονήν. Δυστυχώς δμως τδ χρυσόβουλλον τοΰ Αλεξίου δέν μνημονεύει ποΰ Ικειν-
το τά δωρηθέντα κτήματα καί ώς έκ τούτου ή πληροφορία αύτη είναι ανεπαρκής διά τήν 
συναγωγήν συμπερασμάτων περί κτήσεων τοϋ Χριστοδούλου εις Στρόβιλον. 

3. Τοΰτο παραδίδει δ ϊδιος δ Χριστόδουλος έν τη Ύποτυπώσει του (MM, τόμ. 
Τ' , σελ. 65). Πρβλ. καί τδ ίδρυτικδν χρυσόβουλλον της μονής Πάτμου (MM, τόμ. Τ ' , 
σελ. 45). 

10 
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γοΰν τοΰ περιττού φόρτου τών αχρήστου εις αυτούς έγγραφων τής Στροβί

λου, τοποθετοϋντες ταΰτα εις το μή έν χρήσει άρχεΐον τής μονής. 

Γ'—Χαρτία της Κώ. Ώ ς ε'ίδομεν ανωτέρω, τά έγγραφα τής Κώ ανα

γράφονται πάντοτε μετά τών εγγράφων τής Στροβίλου. Επαναλαμβάνω: 

α') σακκούλιον περιέχον «χαρτία» ...οκτώ 1 περί τής Κώ καί τής Στρο

βίλου (άρ. 38 τής ημετέρας αναγραφής). 

β') Εννέα «χαρτία» περί τής Κώ καί τής Στροβίλου (άρ. 46). 

γ ' ) Έτερος άπόδεσμος περιέχων πέντε χαρτία περί τής Κώ καί τής 

Στροβίλου (άρ. 47). 

δ' ) Έτερος άπόδεσμος περιέχων 14 χαρτία 2 περί τής Κώ καί τής Στρο

βίλου (άρ. 48). 

ε' ) "Ετερος άπόδεσμος έχων 24 χαρτία περί τής Κώ καί της Στροβίλου 

(άρ.49). 
Σύνολον έγγραφων έκ Στροβίλου καί Κώ: υπέρ τά 50 έγγραφα. Έ κ τοΰ 

μεγάλου άριθμοΰ εγγράφων τής Κώ (πιθανώτατα τά περισσότερα άφεώρων 

εϊς τάς έν Κώ κτήσεις τοΰ Χριστοδούλου) εις το άρχειοφυλακειον της έν 

Πάτμω μονής σώζονται σήμερον μόνον δύο χρυσόβουλλα8. Ταΰτα δέν είναι 

δυνατόν νά ταυτισθοΰν προς τά αορίστως αναγραφόμενα είς τον κατάλογον 

«χαρτία» τής Κώ. 

Έ κ τών έγγραφων τής Στροβίλου σώζεται, ώς ήδη ελέχθη, εν μόνον χρυ

σόβουλλον μετά τοΰ αντιγράφου του. Κατά ταΰτα, έκ συνόλου ύπερπεντήκοντα 

εγγράφων τών δύο ενοτήτων Κώ καί Στροβίλου σώζονται μόλις 4 ή 5 

έγγραφα. Οί αριθμοί ούτοι είναι εύγλωττοι: μαρτυροΰν καί περί τής τύχης 

τών λοιπών έγγραφων τοΰ καταλόγου, τά όποια ειχον «έμβληθή» ωσαύτως 

1. Βλ. ανωτέρω, σελ. 144, σημ. 4. 
2. Βλ. ανωτέρω, σελ. 144, σημ. 5. 
3. Ταΰτα είναι : α' ) Χρυσόβουλλον Νικηφόρου τοΰ Βοτανειάτου, τοΰ 'Οκτωβρίου 

1079 (MM, τόμ. Τ', σελ. 21 - 23, άρ. 6), υπέρ τών δύο κελλίων τά όποια είχεν ανεγείρει 
έπί τοΰ δρους Δικαίου δ φίλος καί ευεργέτης τοΰ Χριστοδούλου μοναχός Αρσένιος Σκηνού-
ρης· καί β' ) Χρυσόβουλλον Αλεξίου Α' τοΰ Κομνηνοΰ, τοΰ Μαρτίου 1085, διά τοΰ οποίου 
δ αυτοκράτωρ άφ' ένδς έπεκύρωνε τήν παραχώρησιν δύο τοπίων τής Κώ (τοΰ Καστριανοΰ 
καί τοϋ Πηλέ), τήν οποίαν είχε πραγματοποιήσει Νικηφόρος δ Βοτανειάτης παλαιότερον 
(διά μή σωζόμενου πιττακίου του), άφ' έτερου δέ ώριζεν δπως ή ύπδ τοϋ Χριστοδούλου 

νεοϊδρυθείσα έπί τών τοπίων τούτων μονή τής Θεοτόκου έχη τδ αύτοδέσποτον καί αΰτε-
ξούσιον (MM, τόμ. 5", σελ. 2 3 - 2 5 , άρ. 7). — Τ δ Ιγγραφον τοΰ άναγραφέως τής Κώ 
Χριστόφορου Κοψηνοΰ (MM, τόμ. 5", σελ. 57 -58, άρ. 18), διά τοΰ οποίου διετάσσετο 
ή άποστράτευσις τών κατοίκων τής Πάτμου καί άντ' αυτής ή έπιστράτευσις τών κατοί
κων τής Κώ, ήτο ασφαλώς ταξινομημένον μεταξύ τών έγγραφων τής Πάτμου καί ουχί 
τής Κώ. 
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εντός τοΰ αύτοΰ χώρου. Έ ξ άλλου ή τοποθέτησις τών έγγραφων τής Κώ 

μετά τών αχρήστων εις τους Πατμίους μοναχούς έγγραφων τής Στροβίλου, 

σημαίνει, προφανώς, δτι καί τά έγγραφα τής Κώ ήσαν έξ ϊσου περιττά 

δι' αυτούς. 

'Απαραίτητος είναι ένταΰθα διά τήν χρονολόγησιν τοΰ καταλόγου μι

κρά παρέκβασις περί τών έν Κω κτήσεων τοΰ Χριστοδούλου καί τής τύχης 

αυτών. 

Ό Χριστόδουλος, ευρισκόμενος έν Κώ ήδη πρδ τοΰ Μαρτίου τοΰ 1080, 

έπεδόθη ένωρίτατα είς τήν ιδρυσιν μονής τιμώμενης είς το δνομα τής Θεο

τόκου. Ή άνέγερσις της έν λόγω μονής πιθανώτατα είχε περατωθή περί 

το 1085, όποτε καί ελαβεν ο Χριστόδουλος άπο τον βασιλέα 'Αλέξιόν το 

σωζόμενον μέχρι σήμερον χρυσόβουλλον φορολογικών απαλλαγών τής μονής 

ταύτης 1. 'Αλλ' δτε άργότερον, ολίγον προ τοΰ Αυγούστου 1088, ό Χριστό-

δουλος απεφάσισε νά καταφυγή είς τήν έρημικήν Πάτμον, ό βασιλεύς 'Αλέ

ξιος παρεχώρησεν εις αυτόν τήν άνυδρον νήσον ύπο τον δρον δπως άποδώση 

εις το δημόσιον πάσας τάς άλλας κτήσεις αύτοΰ 2. Ό Χριστόδουλος, αποδε

χθείς τους δρους τοΰ αύτοκράτορος, μετώκησεν εις Πάτμον. 

Φαίνεται δμως δτι οί σύντροφοι του εντός ολίγου εγκατέλειψαν αυτόν, 

έπανελθόντες προφανώς είς το πλούσιον, πολυάνθρωπον καί άσφαλέστερον 

μοναστήριον τής Κ ώ 8 . Διά τοΰτο καί ό Χριστόδουλος καταφεύγει έκ νέου 

είς τον 'Αλέξιον καί ζητεί δπως τοΰ έπιστραφή ή έν Κώ μονή 4. 

Δέν παραδίδεται μέχρις ημών ή άπάντησις τοΰ αύτοκράτορος 'Αλεξίου 

είς τήν δέησιν τοΰ θνήσκοντος Χριστοδούλου. Φαίνεται δμως δτι αυτή ήτο 

αρνητική. Διότι είς ουδέν σωζόμενον έγγραφαν έκ τών απολυθέντων αμέσως 

1. MM, τόμ. <Γ, σελ. 23 - 25, άρ. 7. 
2. Πρβλ. το Ιδρυτικδν χρυσόβουλλον τής Πάτμου (MM, τόμ. 7 ' , σελ. 45). 'Ωσαύ

τως, βλ. Ύποτύπωσιν τοΰ οσίου Χριστοδούλου, ενθ' αναγράφεται : ...ύπεξέστην μεν εγώ 
τφ μέρει τοϋ δημοσίου πάντων τών άπό τε τοϋ Σκηνονρίου, άπα τε άλλων προσώπων 
προσκτηθέντων μοι εν τε τη Κω και έν τη Στροβίλω, μόνα ύποκρατήαας τά έν τη 
Λέρνφ δύο πρσάστεια έκ τοϋ πολλάκις ήδη μνημονευθέντος Σκηνονρίου καί τοΰ Καβαλ-
λονρίου... (MM, τόμ. Τ', σελ. 65). 

3. Είς τον Κωδίκελλόν του δ δσιος γράφει (MM, σελ. 88) : ...διά δέ το είναι το 
τοιούτον νησίον, ή Πάτμος, αοικον, κουρσευόμενον παρά τε τών Άγαρηνών, τών κονρσα-
ρίων καί τών Τούρκων καί παρά πάντων αίχμαλωτίζεσθαι, δεδιότες οί μοναχοί οϋς εϊχον, 
άπέφυγον άπ' έμοϋ μή πεισθέντες κατοικήσαι έν τη Πάτμω, καταλιπόντες μέ μόνον... 

4. Αυτόθι : ...καί διά τοΰτο είς το εΰσπλαγχνον καί γαλήνισν κράτος καταφεύγω 
της θεοπροβλήτον και άγιας βασιλείας αύτοΰ, Ινα [...] δωρήσηταί μοι καί αυτός τήν 
(ίηθεΐσαν μου μονήν, τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον τήν έν τη Κω [...] ώς αν οι μοναχοί έν 
ταύτη [...] τήν άνάπαυσιν [εχωσι] και άφόβως διάγωσιν.— Τείνω δέ νά πιστεύσω δτι 
δ Χριστόδουλος συνέταξε τδν Κωδίκελλόν του μέ μοναδικδν σκοπδν δπως ζητήση άπο τδν 
βασιλέα τήν άπόδοσιν τών έν Κώ παλαιών κτήσεων του είς τους μοναχούς τής Πάτμου. 
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μετά τδ έτος συντάξεως τοΰ Κωδικέλλου (μετά το 1093) γίνεται λόγος περί 

τών έν Κω κτήσεων. 

Εις δέησιν τοΰ καθηγουμένου τής μονής Λεοντίου προς τον βασιλέα 

Μανουήλ, τοΰ έτους 1158, επαναλαμβάνεται δτι αϊ έν Κω κτήσεις τοΰ Xpt-

στοδούλου έξηκολούθουν άνήκουσαι είς το δημόσιον1. 

Μόλις κατά τά μέσα τοΰ ΙΓ ' αιώνος παραχωρούνται διά πατριαρχικών 

σιγιλλίων καί βασιλικών προστάξεων κτήσεις τής Κώ εις τήν έν Πάτμω 

μονήν 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου. Μετά τίνα σοβαράν πειρατικήν έπιδρομήν 

κατά τής Πάτμου, ό έν Νικαία τότε εδρεύων πατριάρχης 'Αρσένιος Αύτω-

ρειανος δίδει είς τήν έν Πάτμω μονήν τάς έν Κω μονάς τοΰ Σωτήρος Χρίστου 2 

καί τ ώ ν Σπονδών (έν έτει 1258) 3 ώς μετόχια αυτής. Μνημονευτέον δτι ή 

μέν μονή τοΰ Σωτήρος Χρίστου έ'κειτο έπί τοΰ δρους Δικαίου, δπου, ώς ε'ί-

δομεν4, ό 'Αρσένιος Σκηνούρης είχεν ανεγείρει δύο κελλία, ή δέ μονή τών 

Σπονδών κατείχε κτήματα τά όποια ανήκον ποτέ είς τήν ύπο τοΰ Χριστοδού

λου ϊδρυθεΐσαν μονήν της Θεοτόκου5. Τοιουτοτρόπως, άπο τοΰ 1258 καί 

έξης, είς τήν κυριότητα της έν Πάτμω μονής περιέρχονται κτήματα καί 

ολόκληροι περιοχαί τάς όποιας κατεϊχεν άλλοτε ό δσιος Χριστόδουλος. 

Κατά ταΰτα είναι φυσικον νά ύποθέσωμεν δτι ό ημέτερος κατάλογος 

συνετάχθη π ρ ο τοΰ 1258, έφ' δσον έν αύτφ δηλοΰται δτι έτίθεντο έν αχρη

σία π ά ν τ α τά έγγραφα τά αναφερόμενα εις τήν Κών. Διότι θά ήτο άπίθανον 

1. MM, τόμ. Τ', σελ. 111: ...ώς δώρον γαρ [...] τήν τοιαύτην νήαον τήν Πάτμον 
συν τη Λειψώ [...] το βασιλέων εκείνου κράτος [ = τοΰ Αλεξίου Κομνηνοΰ] άνέθετο, 
άντιδόντος και τοΰ πατρός [=Χριστοδούλου] τφ μέρει τοΰ δημοσίου όσα κατά τήν νήσον 
τήν Κώ εκείνος έκέκτητο... 

2. Τδ σιγίλλιον διά τοΰ οποίου οί έν Πάτμω μοναχοί έλάμβανον τήν μονήν τοΰ Σω
τήρος δέν παραδίδεται. Άλλ* είς χρυσόβουλλον τοϋ Άνδρονίκου Παλαιολόγου τοΰ πρεσβυ
τέρου, τοΰ έτους 1292 (MM, τόμ. Τ ' , σελ. 237) αναγράφεται, μεταξύ τών μετοχιών τής 
έν Πάτμω μονής, μετόχιον έπ' ονόματι τιμώμενον τοΰ [...] Σωτήρος Χρίστου, προσόν 
τη μονή δια γράμματος τοΰ άγιωτάτου πατριάρχου εκείνον κυροΰ 'Αρσενίου.— Κατά 
ταΰτα, ή έν Πάτμω μονή άποκτα κτήσεις έπί της νήσου Κώ μετά τδ 1258. — Περί της 
μονής τοΰ Σωτήρος βλ. 'Ε. Κ α ρ π α θ ί ο υ, Ή έν Κω πάλαι ποτέ διαλάμψασα Ιερά 
μονή τοϋ Σωτήρος Χρίστου, Δωδεκανησιακδν Άρχεΐον 1 (1955), σελ. 48-56. 

3. Πρβλ. τδ σχετικδν πατριαρχικδν σιγίλλιον Αρσενίου τοΰ Αύτωρειανοΰ τοΰ έτους 
1258 (MM, τόμ. Τ ' , σελ. 193 - 195, άρ. 72).—Περί της μονής ταύτης βλ. Έ . Κ α ρ 
π α θ ί ο υ , Ή έν Κω πάλαι ποτέ διαλάμψασα Ιερά μονή τών Σπονδών, Δωδεκανησιακδν 
Άρχεΐον 2 (1956), σελ. 3 - 25. Αί προτεινόμεναι είς τήν μελέτην ταύτην χρονολογήσεις 
έγγραφων τοΰ Πατμιακοΰ αρχείου δέον δπως επανεξετασθούν. 

4. Βλ. ανωτέρω, σελ. 146, σημ. 3. 

5. Ταΰτα ήσαν λ.χ. χωράφια τά έν τοις Περιπάτου καί τής Άντιμαχίας (MM, τόμ. 
Τ ' , σελ. 200). Άλλ' ακριβώς τά κτήματα ταΰτα ανήκον είς τδν Χριστόδουλον (MM, 
τόμ. Τ , σελ. 88). 
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οί μοναχοί τής Πάτμου νά τοποθετήσουν είς το μή έν χρήσει άρχεΐον τής 

μονής σοβαρούς τίτλους ιδιοκτησίας έπί τών έν Κφ κτημάτων — ώς ήσαν 

τά Ιγγραφα τά όποια είχε κληροδοτήσει είς αυτούς ό Χριστόδουλος — μετά το 

1258, οπότε διεκδικούν μετόχια τής Κώ, τών οποίων τά κτήματα, έν μέρει 

τουλάχιστον, άνήκόν ποτέ εις τον Χριστόδουλον. 

Κατά ταΰτα έ'χομεν πιθανώτατον terminus ante quem διά τήν σύνταξιν 

τοΰ καταλόγου το Ιτος 1258. Ή γνώμη αΰτη ενισχύεται καί άπο άλλα δεδο

μένα, τά όποια θά έξετάσωμεν κατωτέρω 1. 

Δ ' — Χαρτία τής Λέρου καί της Λειψούς. Έγγραφα τής Αέρου ανα

φέρονται εϊς πέντε σημεία τοΰ καταλόγου : 

α') Χαρτία περί της Λέρου καί τής Λειψούς (άρ. 7, 'ίσως καί άρ. 8). 

β') Πρακτικδν τής Λέρου (άρ. 10). 

γ ' ) Έτερος άπόδεσμος έχων σιγίλλια τής Λέρου (άρ. 15) καί τρία πρα

κτικά τής Λέρου (άρ. 13). 

δ' ) Δύο χαρτία βέμβρανα : ή πράσις τοΰ προαστίου της Λέρου καί 'ίσον 

τής πράσεως τής Λειψοΰς (άρ. 14). 

ε') Ύπόμνησις καί λύσις περί τών 18 παροίκων [τής Λέρου] (άρ. 19). 

Κατά ταΰτα το σύνολον τών εγγράφων τής Λέρου καί της Λειψοΰς δέν 

δύναται νά καθορισθή ακριβώς. 'Οπωσδήποτε τά έγγραφα τής Λέρου ύπερέ-

βαινον τά δέκα («χαρτία» -f- 1 πρακτικδν + σιγίλλια + 3 πρακτικά + 1 πρά

σις = τουλάχιστον 10). Τά δέ έγγραφα της Λειψούς ήσαν τουλάχιστον δύο. 

Ή ύπο τοΰ Χριστουδούλου κτήσις τών δύο προαστίων* τής Λέρου 

καθώς καί τής νήσου Λειψοΰς, εϊχεν έπικυρωθή δι' ενός καί τοΰ αύτοΰ χρυ-

σοβούλλου σιγίλλιον 'Αλεξίου τοΰ Κομνηνού3, τον Μάιον τοΰ 1087, δτε 

ακόμη ό δσιος διέμενεν έν Κώ. Τήν δωρεάν ταύτην ήκολούθησε, κατά την 

συνήθη διαδικασίαν, άπόλυσις πολλών έγγραφων, τινά τών οποίων σώζονται 

εισέτι έν άντιγράφοις είς τδ άρχεΐον της έν Πάτμω μονής: λ.χ. βασιλικδν πιτ-

1. Υπέρ τής απόψεως ταύτης συνηγορεί τδ δτι ουδέν έκ τών παραδιδομένων ύπδ 
τοϋ καταλόγου έγγραφων ανήκει — καθ' δσον γνωρίζομεν — είς τδνΙΓ'αί. , καί συγκεκρι
μένως είς κτήματα ή μετόχια τά όποια κατεΐχεν άπδ τοΰ ΙΓ ' αιώνος καί εφεξής ή μονή 
'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου. Ουδεμία π.χ. μνεία έγγραφων άφορώντων είς μετόχια τοΰ Πύρ
γου άπαντ^ είς τδν κατάλογον, έκτος εάν δεχθώμεν δτι ταΰτα άνεγράφοντο είς τδ έλλεΐπον 
άνω τμήμα τοΰ καταλόγου. 

2. 'Ως εϊδομεν ανωτέρω (σελ. 147, σημ. 2) τά προάστια ταΰτα εΐχον δωρηθή 
αρχικώς είς τδν Χριστόδουλον ύπδ τοΰ Σκηνούρη καί τοΰ Καβαλλούρη (MM, τόμ. Τ', 
σελ. 65). —Περί τοϋ δρου προάστιον βλ. D ö l g e r , Finanzverwaltung, σελ. 127 καί 
O s t r o g o r s k y , Féodalité, σελ. 35. 

3. MM, τόμ. 7 ' , σελ. 25 - 28, άρ. 8. 
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τάκιον 'Αλεξίου τοΰ Κομνηνού *, δεσποινικόν πιττάκιον "Αννης τής Δαλασ-

σηνής 2 καί πρακτικόν παραδόσεως τών κτημάτων 3. 

"Οτε ό Χριστόδουλος, γενόμενος κύριος της Πάτμου (Αύγουστος 1088), 

ύπεχρεώθη νά έπιστρέψη εις το δημόσιον πάσας τάς κτήσεις αύτοΰ, διετή-

ρησε μόνον δσα κατεΐχεν έν Λέρω καί Λείψω 4. Επειδή δμως μεταξύ τών 

ετών 1087 καί 1089 είχον προκύψει διαφοραί τίνες μεταξύ τών Πατμίων 

μοναχών καί εποίκων της Λέρου έν σχέσει προς τάς κτήσεις ταύτας, έξε-

δόθησαν προστάγματα καί έ'γγραφα δημοσίων λειτουργών, τά όποια έρρύ-

θμιζον τά προκύψαντα ζητήματα. Μνημονευτέον δτι ούδεν τών εγγράφων 

τούτων διεσώθη έν πρωτοτυπώ. (Έξαίρεσιν αποτελεί τμήμα έγγραφου δη

μοσίου λειτουργοΰ άκέφαλον καί άνέκδοτον, εσχάτως άνευρεθέν). Τά έγγραφα 

ταϋτα παραδίδονται εις δύο διαφέροντα άπ' αλλήλων παλαιά αντίγραφα πρα

κτικού 5. 

Καί μετά τον θάνατον τοΰ Χριστοδούλου (1093) οί έν Πάτμω μοναχοί 

διετήρησαν τάς έν Λέρω καί Λειψώ κτήσεις. Τδ 1099, ό 'Αλέξιος Κομνη

νός, διά βασιλικής λύσεως6 έπέτρεπεν εις τους Πατμίους μοναχούς όπως 

διατηροΰν έν Λέρω δώδεκα πάροικους, εις τους οποίους μάλιστα παρεί-

χοντο φορολογικαί άπαλλαγαί. 

Τδ έπόμενον σωζόμενον εγγραφον, ένθα γίνεται λόγος περί τών προα

στίων Λέρου καί Λειψούς, είναι άντίγραφον βασιλικής λύσεως Μανουήλ τοΰ 

Κομνηνοΰ, τοΰ έτους 1145 ' . Έ ν αύτη αναγράφεται δτι, κατόπιν δεήσεως 

τοΰ καθηγουμένου Θεοκτίστου (σώζεται ωσαύτως καί ή δέησις αδτη έπί 

τοΰ αύτοΰ αντιγράφου), ό βασιλεύς επιτρέπει είς τήν μονήν 'Ιωάννου τοΰ 

Θεολόγου δπως διατηρή έν Λέρω έπί πλέον τών 12 πάροικων — τους οποίους 

εΐχεν, ώς εΐδομεν. παραχωρήσει 'Αλέξιος ό Κομνηνός — ετέρους έξ, ήτοι 

έν συνόλω 18 πάροικους. Τοΰ έγγραφου τούτου τδ πρωτότυπον Ιχει άπολε-

σθή. Δύναται δμως τοΰτο νά ταυτισθή πρδς τδ υπ' άρ. 19 εγγραφον τοΰ ημε

τέρου καταλόγου: νπόμνησις καί λνσις περί τών δεκαοκτώ παρίκων. Κατά 

ταΰτα τδ έ'τος 1145 αποτελεί terminus post quem διά τήν χρονολόγησιν 

τοΰ εκδιδομένου ένταΰθα καταλόγου8. 

1. MM, τόμ. Τ', σελ. 29, άρ. 9. 
2. MM, τόμ. Τ , σελ. 32 - 33, άρ. 11. 
3. MM, τόμ. Τ', σελ. 34 - 44, άρ. 12. 
4. Βλ. άνωτ., σελ. 147, καί σημ. 2. 
5. MM, τόμ. Τ', σελ. 34 - 44. 
6. MM, τόμ. <Γ', σελ. 94 - 95, άρ. 22. 
7. MM, τόμ. Τ', σελ. 104 - 105, άρ. 26. Μνεία τής λύσεως ταύτης έν εγγράφω 

τοΰ 1158 (MM, τόμ. Ç", σελ. 111). 
8. Νέα μνεία τών κτήσεων τούτων άπαντ$ είς έγγραφα τών μέσων τοΰ ΙΓ' αιώνος 

(λ.χ. MM, τόμ. Τ', σελ. 214 καί σελ. 217). 'Ελάχιστα έγγραφα τοΰ αρχείου άπδ τών μέσων 
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Πλην τοΰ εγγράφου τούτου ουδέν έτερον έκ τών νΰν σωζόμενων έν Πά

τμω δύναται μετ' ασφαλείας νά ταυτισθή προς τά έν τ φ καταλόγω αναγρα

φόμενα. Σημειοΰμεν δτι ουδέν τών περί Λέρου καί Λειψοΰς αναγραφομένων 

έν τ φ καταλόγφ έγγραφων κατονομάζεται ρητώς ώς χρυσόβουλλον, άν καί 

περί τών κτήσεων τούτων άπελύθησαν, ώς ε'ίδομεν, καί διεσώθησαν μέχρι 

σήμερον έν Πάτμφ (έν πρωτοτύπφ ή έν αντιγράφω), πλείονα τών πέντε 

αυτοκρατορικά έγγραφα. 

Σώζεται έν Πάτμφ ϊσον βασιλικού πιττακίου περί τών έν Λειψώ, Λέρφ 

κλπ. κτήσεων τής μονής Χ, είς τδ νώτον τοΰ οποίου άναγιγνώσκομεν : ϊσ(ον) 

βα(σιλικοΰ) πιττ(ακίον) π(ερι) τον καταστρωθ(ή)ν(αι) το χρν(σόβονλ)λον 

τ(ής) Ληψώ, τ(ής) Φαρμ(ακοϋς), τ(ών) δύο προ(ασ)τ(είων) τής Λέρου (και) 

τ(οϋ) ημί(σεος) τ(οϋ) Πα(ντελίου). Τδ σημείωμα τοΰτο, ώς είκάζομεν έκ 

τοΰ γραφικού χαρακτηρος, έ'χει πιθανώτατα γραφή διά χειρός τοΰ συντάξαν-

τος τδν ήμέτερον κατάλογον. 

Ε'—Χαρτία περί τοΰ 'Ικαρίας. Ό κατάλογος παραδίδει όλόκληρον 

άπόδεσμον περιέχοντα διάφορα Ιγγραφα αναφερόμενα είς τδν [έπίσκοπον] 

'Ικαρίας 2 . Συγκεκριμένως αναφέρονται : 

α') δύο πατριαρχικά υπομνήματα περί τοΰ 'Ικαρίας (άρ. 29). 

β') διάλνσις τοΰ 'Ικαρίας (άρ. 30). 

γ ' ) νπόμνησις καί λύσις πατριαρχική πρδς τδν 'Ικαρίας (άρ. 32). 

δ') 'ίσον πατριαρχικοΰ πιττακίου πρδς τδν 'Ικαρίας (άρ. 33). 

ε') χαρτοφυλακικδν σημείωμα περί της διαλ.ύσεως τοΰ 'Ικαρίας (άρ. 34). 

Εντός τοΰ αύτοΰ άποδέσμου περιείχετο καί «βασιλικδν σημείωμα» 

(άρ. 31) περί τής ήγουμενίας τοΰ κυροΰ Χριστοδούλου (άγνωστον έάν πρό

κειται περί τοΰ ίδρυτοΰ οσίου), μάλλον άσχετον πρδς τά προμνημονευθέντα. 

Σύνολον: 7 έγγραφα περί τοΰ 'Ικαρίας. 

Τδ περιεχόμενον τοΰ άποδέσμου τούτου διαφωτίζεται κυρίως ύπδ σω

ζόμενου πατριαρχικού σιγιλλίου τοΰ Λουκά Χρυσοβέργη, τοΰ έτους 1158 3 . 

τοϋ IB' αί. μέχρι τών μέσων τοΰ ΙΓ' αϊ. έχουν περισωθή, καί τοΰτο, προφανώς, λόγω τών 
αναστατώσεων, επιδρομών, δηώσεων κλπ., τών τεταραγμένων εκείνων χρόνων. Φαίνεται 
πάντως δτι ουδεμία ουσιώδης αλλαγή έσημειώθη είς τάς έν Λέρφ καί Λειψώ κτήσεις τής 
μονής 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου κατά τδ διάστημα τοΰτο. Διότι είς τά έγγραφα τών μέσων 
τοΰ ΙΓ' αί. τά προάστια τής Λέρου καί ή νήσος Λειψώ αναφέρονται κανονικώς ώς ανή
κοντα είς την έν Πάτμφ μονήν. 

1. MM, τόμ. <Γ, σελ. 29. 
2. Περί τής επισκοπής 'Ικαρίας, ή όποια ύπήγετο είς τήν μητρόπολιν Ρόδου μέχρι 

τοϋ ΙΓ' -ΙΔ' αί., βλ. 'L Μελά, 'Ιστορία τής νήσου 'Ικαρίας, τόμ. Β', Αθήναι 1958, 
σελ. 251 κέ., δπου καί ή προγενεστέρα βιβλιογραφία. 

3. G r u m el, Regestes, άρ. 1049.— MM, τόμ. Τ', σελ. 113-117, άρ. 29. 
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Ώ ς παραδίδει τδ έν λόγω εγγραφον, δτε καθηγούμενος έν Πάτμφ διετέλει 

ό Θεόκτιστος1, ό επίσκοπος 'Ικαρίας «κακεντρεχής άνήρ καί τά αλλότρια 

σφετεριζόμενος δίκαια», έζήτησε καί επέτυχε τη συναινέσει τοΰ Θεοκτίστου, 

δπως ή έν Πάτμφ βασιλική καί σταυροπηγιακή μονή ύπαχθή ύπδ τήν δι-

καιοδοσίαν του, έγκαταλείπουσα τδ αύτοδέσποτον καί αύτεξούσιον αυτής. 

Έγένοντο δέ καί γραπταί συμφωνίαι μεταξύ Θεοκτίστου καί επισκόπου 'Ικα

ρίας : ήκον είς διαλύσεις2 εκάτεροι και σνμφωνίας προς αλλήλους περί 

τών έτέροις διαφερόντων εξέθεντο [...] και δη καί έγγ ρ αφ α περί τής κοι

νής αυτών αρεσκείας διαλαμβάνοντα άφ' εκατέρων προς αλλήλους προβεβή-

κασι3. Δέν είναι γνωστή ή ακριβής χρονολογία τής συμφωνίας ταύτης καί 

τής υπαγωγής της μονής 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου ύπδ τδν 'Ικαρίας. Μόλις 

τδ 1132 ή έν Πάτμφ μονή, έπί πατριάρχου 'Ιωάννου 'Αγαπητού, είχε γίνει 

σταυροπηγιακή4. Συνεπώς ή συμφωνία τοΰ Θεοκτίστου έπραγματοποιήθη 

άργότερον. Δέν σφζονται πολλά έγγραφα τής εποχής ταύτης εις τδ έν Πάτμφ 

άρχειοφυλακεΐον. Εις ήδη μνημονευθέν εγγραφον τοΰ βασιλέως Μανουήλ τοΰ 

Κομνηνοΰ τοΰ 1145 5 , διά τοΰ οποίου χορηγείται είς τήν μονήν έξκουσία εξ 

έπί πλέον πάροικων είς τά μετόχια της Λέρου, ουδόλως γίνεται μνεία τοιαύ

της μεταβολής είς τά προνόμια της μονής. Οΰτε καί ό Θεόκτιστος έν τη σφ-

ζομένη Διαθήκη6 του αναφέρει τά γεγονότα ταΰτα. Δυνάμεθα λοιπόν νά 

χρονολογήσωμεν τάς συμφωνίας Θεοκτίστου καί επισκόπου 'Ικαρίας μετά 

τδ 1132, ίσως μετά τδ 1145 καί οπωσδήποτε πρδ τοΰ 1157/8 — έτους θα

νάτου τοΰ Θεοκτίστου. 

Τδ σφζόμενον πατριαρχικδν σιγίλλιον τοΰ Λουκά Χρυσοβέργη αφηγείται 

έν συνεχεία πώς οί μοναχοί τής Πάτμου — υποθέτω ό διαδεχθείς τδν Θεό-

κτιστον Λεόντιος — προσήλθον είς τδν πατριάρχην Λουκαν, εξέθεσαν πρδς 

αύτδν τά γενόμενα έπί Θεοκτίστου (ώς έξ Ιδιωτείας γεγονότα τον ήγουμε-

νεύοντος) καί έζήτησαν δπως ούτος επικύρωση τήν καταργηθεισαν έπί τοΰ 

Θεοκτίστου έλευθερίαν ((ώς τδ πρότερον». Ένεφάνισαν δέ εις τδν πατριάρχην 

τά προγενέστερα Ιγγραφα τά κατοχυροΰντα τήν έλευθερίαν τής μονής (τδ 

1. Ό καθηγούμενος ούτος τής μονής Ιωάννου τοΰ Θεολόγου ομολογεί έν τη Δια
θήκη του (MM, τόμ. Τ ' , σελ. 107, τοϋ έτους 1157) δτι διετέλεσε καθηγούμενος τής 
μονής έπί 30 συνεχή έτη. Συνεπώς, έάν άφαιρέσωμεν άπδ τδ 1157 — έτος συντάξεως τής 
Διαθήκης — 30 έτη, φθάνομεν είς τδ 1127. Τότε περίπου πρέπει δ Θεόκτιστος νά ανέλαβε 
καθήκοντα καθηγουμένου. 

2. Περί τοΰ δρου τούτου βλ. D ö l g e r , Schatzkammer, σελ. 287. 
3. MM, τόμ. Τ, σελ. 115. 
4. Σφζεται έν Πάτμφ τδ σχετικδν σιγίλλιον τοΰ πατριάρχου. Βλ. MM, τόμ. Τ ' , 

σελ. 101 - 103, άρ. 25. 
5. Βλ. άνωτ., σελ. 150. 
6. MM, τόμ. Τ ' , σελ. 106 - 110, άρ. 27. 
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χρυσόβουλλον 'Αλεξίου Κομνηνοΰ καί τδ σιγίλλιον τοΰ πατριάρχου 'Ιωάννου, 

διά τοΰ οποίου ή μονή είχε γίνει σταυροπηγιακή, τδ 1132). Ό πατριάρχης 

Λουκάς, αποδεχόμενος τήν α£τησιν τών μοναχών, έπεκύρωνε διά τοΰ εκ

δοθέντος υπομνήματος τά προγενέστερα προνόμια τής μονής, προβλέπων καί 

κυρώσεις κατά τών καθ' οιονδήποτε τρόπον άντιτασσομένων είς τάς διατά

ξεις τοΰ υπομνήματος1. 

Τδ εγγραφον τοΰτο τοΰ πατριάρχου Λουκά επικαλείται, μετά ένα αιώνα 

περίπου, διά τήν έπιβολήν κυρώσεων εις άνάλογον περίστασιν, πατριαρχικδν 

σιγίλλιον μή μνημονευομένου πατριάρχου, άπολυθέν, ώς παραδίδει τδ κείμε-

νον τοΰ σιγιλλίου, έπί καθηγουμένου Γερμανοΰ (ήτοι τδν ΙΓ ' αιώνα, μετά 

τδ 1258) 2. Τδ σιγίλλιον τοΰτο διασώζει καί τδ δνομα τοΰ περί οδ ό λόγος 

επισκόπου 'Ικαρίας, δστις έλέγετο Κωνσταντίνος8. 

Συμφώνως πρδς τά ανωτέρω, τά μαρτυρούμενα ύπδ τοΰ καταλόγου έγ

γραφα περί τοΰ επισκόπου 'Ικαρίας Κωνσταντίνου, εφ' δσον άφεώρων είς 

μίαν μεμονωμένην καί λελυμένην ύπόθεσιν, έθεωρήθησαν κατά τήν στιγμήν 

της συντάξεως τοΰ καταλόγου περιττά πλέον. Έ κ τών πολλών τούτων έγγρα

φων οί μοναχοί κατέταξαν προφανώς μεταξύ τών έν χρήσει εγγράφων τοΰ 

αρχείου των μόνον τδ μέχρι τοΰ νΰν σφζόμενον υπόμνημα τοΰ πατριάρχου 

Λουκά, τδ όποιον, ώς ε'ίδομεν, εϊχεν ϊσχύν καί εξυπηρετεί αυτούς μέχρι τών 

μέσων τοΰ Ι Γ ' αιώνος*. 

Ή αναλυτική μνεία έγγραφων τοΰ άποδέσμου τούτου διαφωτίζει κατά 

πολύ τδ ιστορικόν της προσωρινής υπαγωγής της μονής Ιωάννου τοΰ Θεο

λόγου ύπδ τδν έπίσκοπον 'Ικαρίας. Μαρτυροΰνται άγνωστα εις ημάς έγγραφα 

άφορώντα εις τδ ζήτημα τοΰτο, μεταξύ τών οποίων καί χαρτοφνλακικον ση

μείωμα περί διαλύσεως τοΰ "Ικαρίας. Τοΰτο σημαίνει, προφανώς, δτι μετά 

τήν συμφωνίαν Θεοκτίστου καί Κωνσταντίνου, ό τότε χαρτοφύλαξ έπεκύρωσε 

τήν γενομένην διάλνσιν (συμφωνίαν). Ό κατάλογος δέν παραδίδει εάν πρό

κειται περί τοΰ χαρτοφύλακος τής Μεγάλης 'Εκκλησίας ή τοΰ τής επισκοπής 

1. MM, τόμ. Τ , σελ. 113-117. 
2. MM, τόμ. Τ , σελ. 203 - 204, άρ. 79. 
3. Αυτόθι σελ. 203 : ...δ προ χρόνων [=περί τά μέσα τοΰ IB' αιώνος] χρηματί-

σας τής 'Ικαρίας επίσκοπος Κω ν α τ αν τ ϊν ο ς [...] ποιμαίνειν τους έν αύτοις [έν Πά
τμφ] προσκαθημένους [...] καί άλλα αττα έν τούτοις διενεργεΐν, 8σα τοις άρχιερεϋσιν 
έφείται, ήνάγκαζεν, ει καί τελείως άπεπέμφθη παρά τοΰ τον πατριαρχικάν θρόνον τω 
τότε Ιθύνοντος [ = τοΰ Λούκα Χρυσοβέργη], δι' υπομνήματος και ενυπόγραφου αύτοΰ 
γράμματος, ä καί τή ημών μετριότητι ενεφανίσθησαν... 

4. Άπόδειξιν τής αξίας τοΰ σιγιλλίου τούτου διά τους Πατμίους μοναχούς αποτε
λούν τά πολλά αντίγραφα αύτοΰ, τινά τών δποίων ανήκουν είς τον ΙΖ' αίωνα. Πρβλ. έκδο-
σιν τοΰ έγγραφου καί παρατηρήσεις τοΰ Ί . Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Ευαγγελικός Κήρυξ 
8 (1863), σελ. 321-327. 
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Ικαρίας. Μάλλον δμως νοείται ό χαρτοφύλαξ τής Μεγάλης Εκκλησίας, διότι 

ήδη άπδ τοΰ ΙΑ' αιώνος ή παραχώρησις μονής κλπ. έγίνετο μόνον κατόπιν 

εγκρίσεως τοΰ πατριάρχου ή τοΰ χαρτοφύλακος τής Μεγάλης Εκκλησίας '. 

Έ ξ άλλου, ή τοποθέτησις τών έγγραφων τούτων μεταξύ τών άχρηστων 

χαρτίων τοΰ αρχείου, προϋποθέτει τήν άπόλυσιν τοΰ σιγιλλίου Λουκά τοΰ 

Χρυσοβέργη (τοΰ έτους 1158), τδ όποιον ήκύρωσεν, ώς εϊδομεν, τάς συμ

φωνίας ταύτας. Τοιουτοτρόπως έ'χομεν νέον terminus post quem διά τήν 

σύνταξιν τοϋ καταλόγου, τδ έτος 1158. Επίσης ή λεπτομερής — έν αντι

διαστολή πρδς τάς υπολοίπους — έκθεσις τοΰ περιεχομένου τοΰ άποδέσμου 

τούτου, επιτρέπει νά είκάσωμεν, δτι ό συντάκτης τοΰ καταλόγου έγνώριζεν 

έκ τοΰ σύνεγγυς τήν ύπόθεσιν ταύτην — ήτο σύγχρονος ή ολίγον μεταγενέ

στερος τών γεγονότων. "Η εικασία αυτή έπιβεβαιοΰται καί άλλαχόθεν, ώς θα 

!δωμεν κατωτέρω. 

Τ'— Χαρτία τής Κρήτης. Ό κατάλογος αναγράφει πολλά έγγραφα 

αναφερόμενα είς τήν παροχήν σίτου έκ μέρους τής Κρήτης : 

α') Χρυσόβουλλον περί παροχής 300 μοδίων σίτου (άρ. 4) . 

β') ύπόμνησις και λύσις περί παροχής 200 μοδίων σίτου καί 24 τρικέ

φαλων πλέον τών ήδη παρεχομένων 500 μοδίων σίτου καί 24 τρικέφαλων 

(άρ. 18). 

γ ' ) έτερον περί τών είκοσιτεσσάρων νομισμάτων (άρ. 20). 

δ') ετέρα ύπόμνησις καί λύσις περί τής Κρήτης (άρ. 22). 

ε') ετέρα περί τής Κρήτης (άρ. 25). 

ς') δύο πιττάκια τον πρωτονοτάριου (άρ. 21), τά όποια άνεφέροντο 

'ίσως εις τδ αύτδ ζήτημα, διότι αναγράφονται μεταξύ δύο έγγραφων της 

Κρήτης. 

ζ ') Άπόδεσμος Ιχων 5 χαρτίτζα περί Κρήτης (άρ. 37). 

Σύνολον έγγραφων: 11 Ιγγραφα οπωσδήποτε" 'ίσως καί έτερα δύο (άρ. 

21), ήτοι 11 ή 13 Ιγγραφα. 

Περί τής παροχής σίτου εις τήν μονήν έκ μέρους τοΰ άκροστίχου τής 

Κρήτης είναι γνωστά τά έξης έξ εγγράφων τοΰ έν Πάτμφ άρχειοφυλακείου2. 

Ό 'Αλέξιος Κομνηνός (1081-1118) είχε παραχωρήσει διά χρυσοβούλ-

λου λόγου, μή διασωθέντος, 300 μοδίους σίτου άπδ τής νήσου Κρήτης είς τήν 

μονήν 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου τη αιτήσει τών μοναχών 'Ιωσήφ τοΰ Ίασίτου 

καί Θεοκτίστου, μετά τδν θάνατον τοΰ Χριστοδούλου, ήτοι μετά τδ 1093. 

1. Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή , Σύνταγμα Ιερών κανόνων, τόμ. Ε', σελ. 21 - 24.— G Γ li

me], Regestes, άρ. 833 (Νοέμβρ. 1207) καί άρ. 1055 (Φεβρ. 1164). 

2. Περί τής παροχής σίτου είς τήν έν Πάτμφ μονήν, βλ. "Ε ρ α ς Β ρ α ν ο ύ σ η, 

Πατμιακά Β', ένθ' άνωτ., σελ. 78-97. 
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Μετά τδν θάνατον τοΰ διαδεχθέντος τδν Χριστόδουλον καθηγουμένου Ίασί-

του, ό όποιος άπέθανεν ολίγον πρδ τοΰ 1118 1, άλλοι μοναχοί έλαβον άπδ τδν 

αύτδν αυτοκράτορα χρυσόβουλλον σ ι γ ί λ λ ι ο ν , μή σφζόμενον ωσαύτως, 

διά τοΰ όποιου έχορηγοΰντο είς τήν μονήν τής Πάτμου έκ Κρήτης, έκτος τών 

300 μοδίων σίτου, καί 24 νομίσματα 2. 

Έ π ί 'Ιωάννου τοΰ Κομνηνοΰ (1118-1143) παρέχεται εις τους μοναχούς 

τής μονής 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου νέα προσθήκη σίτου. Τδ σχετικδν χρυ

σόβουλλον σιγίλλιον τοΰ 'Ιωάννου, διά τοΰ οποίου έχορηγεΐτο, έκτος τών 

300 μοδίων σίτου καί τών 24 νομισμάτων, προσθήκη έτερων 100 μοδίων 

σίτου, σώζεται ακόμη έν Π ά τ μ φ 3 . Επειδή δμως έν τή Διαθήκη τοΰ καθη

γουμένου Θεοκτίστου * παραδίδεται δτι ό βασιλεύς ούτος είχε παραχωρήσει 

είς τήν μονήν 200 μοδίους σίτου, εϊναι προφανές δτι οί μοναχοί εϊχον ζητή

σει καί έ'λαβον άπδ τδν αύτδν βασιλέα καί δεύτερον χρυσόβουλλον μέ νέαν 

προσθήκην 100 καί πάλιν μοδίων σίτου (ήτοι σύνολον 300 + 100+100 = 500 

μοδίους). Τδ δεύτερον τοΰτο εγγραφον τοΰ 'Ιωάννου Κομνηνοΰ δέν περιήλθεν 

εις ημάς. 

Έ π ί Μανουήλ Κομνηνοΰ (1143-1180) χορηγείται εις τήν μονήν — άγνω-

στον πότε ακριβώς, μάλλον δμως, ώς συνήθως, ολίγον μετά τήν άνάρρησιν 

τοΰ αύτοκράτορος, δηλ. τδ 1144, ώς υποθέτω, — προσθήκη άλλων 200 μο

δίων σίτου καί άλλων κδ' νομισμάτων5, κατόπιν αιτήσεως καί πάλιν τοΰ 

καθηγουμένου Θεοκτίστου, ήτοι (500+200 = ) 700 μόδιοι καί ( 2 4 + 2 4 = ) 48 

νομίσματα. Τδ Ιγγραφον τοΰτο δέν διεσώθη. 

Διά τίνος μεταγενεστέρας προστάξεως* τοΰ έτους 1176, ώς άπεδεί-

ξαμεν άλλοτε7, ό αυτοκράτωρ Μανουήλ, κατόπιν αιτήσεως τοΰ καθηγουμέ

νου Λεοντίου, άκυρώνων τά προγενέστερα σχετικά μέ τήν παροχήν σίτου 

1. Περί τοΰ καθηγουμένου τούτου Βλ. " Ε ρ α ς Β ρ α ν ο ύ σ η , Πατμιακά Γ'— 
Ό καθηγούμενος τής μονής Πάτμου 'Ιωσήφ Ίασίτης καί ή αρχαιότερη αναγραφή χειρο
γράφων τής μονής, ΔΧΑΕ 4 (1964), σελ. 345 - 351. 

2. Κατά ταΰτα δ Αλέξιος Κομνηνός εΐχεν απολύσει δύο διαφορετικά καί χρονι
κώς απέχοντα μεταξύ των χρυσόβουλλα — ένα χρυσόβουλλον λόγον καί εν χρυσόβουλλον 
σιγίλλιον — περί παροχής σίτου είς τήν έν Πάτμφ μονήν. Ό D ö 1 g θ Ρ (Regesten, 
άρ. 1170), μή αντιληφθείς δτι πρόκειται περί δύο έγγραφων, αναγράφει έν μόνον χρυσό
βουλλον σιγίλλιον, διά τοΰ οποίου έχορηγήθησαν είς τήν μονήν ευθύς έξ αρχής καί ταυτο
χρόνως καί οί 300 μόδιοι σίτου καί τά 24 νομίσματα. 

3. MM, τόμ. Τ', σελ. 99 - 101, άρ. 24. 
4. MM, τόμ. <Γ, σελ. 107. 
5. Μνεία τούτου γίνεται πάλιν έν τη Διαθήκη τοΰ Θεοκτίστου (MM, τόμ. Τ', σελ. 

107).—"Ο D öl g o r (Regesten, άρ. 1339) τοποθετεί περί τδ έτος 1145 τήν άπόλυσιν 
τοϋ χρυσοβούλλου τούτου. 

6. MM, τόμ. <Γ, σελ. 117 - 119, άρ. 30. 
7. Βλ. Έ ρ α ς Β ρ α ν ο ύ σ η , Πατμιακά Β', Ινθ' άνωτ., σελ. 85 κέ. 
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εις τήν μονήν έγγραφα, ώριζεν δπως δίδωνται είς τήν έν Πάτμφ μονήν άπδ 

τοΰ άκροστίχον τής Κρήτης δύο λίτραι χρυσοΰ. 

Πλείονα τοΰ ένδς λανθάνοντα έγγραφα έκ τών αναφερομένων είς τήν 

παροχήν σίτου άπδ τοΰ άκροστίχον τής Κρήτης δύνανται νά ταυτισθοΰν πρδς 

τά μνημονευόμενα ύπδ τοΰ καταλόγου. 

Πρώτον : ταυτίζεται ασφαλώς τδ ύπ' αριθ. 4 εγγραφον της ημετέρας 

αναγραφής πρδς τδ άπολεσθέν χρυσόβουλλον διά τοΰ οποίου ό αυτοκράτωρ 

'Αλέξιος παρεχώρει εις τήν έν Πάτμφ μονήν 300 μοδίους σίτου. 

Δεύτερον : ταυτίζεται ασφαλώς τδ υπ' άρ. 20 εγγραφον πρδς τδ άπο

λεσθέν χρυσόβουλλον τοΰ 'Αλεξίου, δι' ού παρεχωροΰντο καί 24 νομίσματα 

τη αιτήσει τών μαθητών τοΰ 'Ιωσήφ Ίασίτου : έτερον περί τών είκοσιτεσσά-

ρων νομισμάτων. 

Τρίτον : ταυτίζεται ασφαλώς τδ ύπ' αριθ. 18 έ'γγραφον του καταλόγου 

πρδς τδ εγγραφον διά τοΰ οποίου ό αυτοκράτωρ Μανουήλ Κομνηνός έχορήγει 

εις τήν μονήν περί τδ 1143/4 1 προσθήκην άλλων 200 μοδίων σίτου καί άλλων 

κδ' νομισμάτων. Μνημονευτέον δτι διά τδν χαρακτηρισμδν τοΰ έγγραφου τού

του ό συντάκτης παρέχει λεπτομέρειας τάς οποίας δέν δίδει δι' ουδέν έτερον 

έ'γγραφον τοΰ καταλόγου του (νπόμνησις και λύσις δι' ής ετνπώθησαν τη 

μονή επέκεινα τών πεντακοσίων μοδίων καί έτερου σίτου μόδιοι διακόσιοι 

καί επέκεινα τών κδ' τρικέφαλων έτερα τρικέφαλα κδ') 2. 

Τέλος, θά ήδυνάμεθα, νομίζω, νά ταυτίσωμεν τδ λανθάνον χρυσόβουλλον 

τοΰ 'Ιωάννου Κομνηνοΰ (τδ δεύτερον χρυσόβουλλον τοΰ αύτοκράτορος τούτου, 

διά τοΰ όποιου παρείχετο καί νέα προσθήκη 100 μοδίων, ήτοι σύνολον 3 0 0 + 

100+100 = 500 μόδιοι) πρδς τά αορίστως μνημονευόμενα είς τδν κατά-

λογον ύπ' άρ. 22, 25, 37, ίσως καί 36. Φαίνεται δτι περί τής παροχής σίτου 

έκ Κρήτης εϊχον άπολυθή πλείονα τών δσων έπιστεύομεν μέχρι σήμερον έ'γ-

γραφα, τών οποίων τήν υπαρξιν δέν ήδυνάμεθα νά γνωρίζωμεν πρότερον. 

1. Συνήθως οί μοναχοί έζήτουν καί έλάμβανον έπικύρωσιν ή έπαύξησιν τών ήδη 
υπαρχόντων προνομίων άμα τη άναρρήσει τοϋ νέου αύτοκράτορος. 'Εκ τής ήδη μνημονευ
θείσης διαθήκης τοΰ Θεοκτίστου (MM, τόμ. Τ', σελ. 107 ) συνάγεται δτι οί Πάτμιοι μοναχοί 
προεκάλεσαν τήν άπόλυσιν τοΰ έγγραφου τούτου άμα τη άναρρήσει τοΰ νέου αύτοκράτορος. 
Ασφαλής πάντως terminus ante quem διά τήν άπόλυσιν αύτοΰ είναι ή χρονολογία τής 
διαθήκης τοΰ Θεοκτίστου, τδ έτος 1157. 

2. Τδ εγγραφον τοΰτο τοΰ Μανουήλ, άλλοτε μέν μνημονεύεται ώς χρυσόβουλλον 
σιγίλλιον (Διαθήκη Θεοκτίστου, MM, σελ. 167) μέ τήν διευκρίνησιν χρυσόβουλλον λόγου 
[τόπον] επέχον, άλλοτε πιθανώς ώς βασιλική πρόσταξις (MM, τόμ. Τ', σελ. 117, στ. 
12). Είς τδν ήμέτερον κατάλογον αναφέρεται ώς λύσις. Τδ ζήτημα επιλύει πιθανόν 
λύσις Μανουήλ τοϋ Κομνηνοΰ, τοΰ έτους 1145 (MM, τόμ. Τ', σελ. 105), ένθ' αναγράφεται 
δτι ή λύσις αοτη επέχει θέσιν χρυσόβουλλον γραφής. Κατ' άναλογίαν ίσως καί τδ περί 
σίτου εγγραφον (ήτοι έ'γγραφον φέρον μόνον τδ μηνολόγιον διά χειρός τοΰ αύτοκράτορος) 
τοΰ Μανουήλ ήτο λύσις ή πρόσταξις ή σιγίλλιον επέχον θέσιν χρυσοβούλλου λόγου. 
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Χαρακτηριστικδν ίσως εϊναι τδ δτι έκ τών πολλών εγγράφων τά όποια ανα

φέρονται συγκεκριμένως εις τήν παροχήν σίτου, δύο μόνον έγγραφα διεσώ

θησαν μέχρις ημών : τδ πρώτον χρυσόβουλλον σιγίλλιον τοΰ 'Ιωάννου Κομνη

νοΰ καί ή πρόσταξις τοΰ Μανουήλ. 

Έκτος τών άλλων δμως, τά έγγραφα ταΰτα βοηθοΰν εις την χρονολό-

λόγησιν τοΰ καταλόγου. Τδ γεγονός δτι τδ Ιγγραφον τοΰ Μανουήλ τοϋ Κο

μνηνοΰ τδ εκδοθέν οπωσδήποτε πρδ τοΰ 1157 (ίσως τδ 1143/4) περιελήφθη 

μεταξύ τών άχρηστων εγγράφων τής μονής, προϋποθέτει τήν άπόλυσιν 

έτερου σχετικοΰ έγγραφου, άχρηστεύσαντος τδ προηγούμενον, ώς ήτο ή 

πρόσταξις τοΰ αύτοκράτορος Μανουήλ τοΰ Ιτους 1176, διά τής οποίας έχο-

ρηγοΰντο εις τήν μονήν δύο λίτραι χρυσοΰ αντί τών μοδίων σίτου. Ά π δ τής 

στιγμής εκείνης καί εφεξής, τά προγενέστερα Ιγγραφα περί παροχής 300 ή 

500 ή 700 μοδίων σίτου, 24 ή 48 νομισμάτων, άπέβαινον περιττδν βάρος διά 

τους μοναχούς τής Πάτμου. Συνεπώς ό κατάλογος συνετάχθη προφανώς μ ε τ ά 

τδ 1176. Τδ Ιτος τοΰτο αποτελεί πιθανώτατα ένα terminus post quem 

διά τήν χρονολόγησιν τοϋ καταλόγου. 

Ζ'—"Εγγραφα «ερί τ ώ ν πλωΐμων. Ή είς τδ κείμενον τοΰ καταλό

γου Ινδειξις περί τών πλωΐμων (στ. 3 καί 11) δέν επιτρέπει νά καθορί-

σωμεν μετά βεβαιότητος εάν νοοΰνται ένταΰθα τα πλώϊμα ( = πλοία) ή οί 

πλώϊμοι. 

Εις κείμενα Βυζαντινών συγγραφέων γίνεται χρήσις τής λ. πλώϊμα 

ύπδ τήν έ'ννοιαν τών πλοίων *. Ή χρήσις της λ. πλώϊμα αντί τής λ. πλοία 

είς Ι γ γ ρ α φ α εϊναι, κ α θ ' όσον γνωρίζω, μάλλον ασυνήθης. "Εγγραφον τοϋ 

'Αλεξίου Γ' τοΰ Μεγαλοκομνηνοΰ, αύτοκράτορος τής Τραπεζουντος, τοΰ έ'τους 

1364, αναφέρει καραβοπλώϊμα 2. 

Είς τά έγγραφα τής Πάτμου τά πλοία μνημονεύονται ώς πλατύδια3, 

σανδάλια*, κοντρούβιαδ ή απλώς ώς πλοία 8 . Περί τών πλοίων τής έν Πά

τ μ φ μονής 7 είναι γνωστά τά έξης έξ έγγραφων τοΰ άρχειοφυλακείου: 

1. Είς τά λεξικά τών Ducange καί Sophocles παρέχονται χωρία Βυζαντινών συγ
γραφέων χρησιμοποιούντων τάς λέξεις πλώϊμα καί πλώϊμοι. 

2. Δ. Α. Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ, Le chrysobulle d'Alexis III Comnène, empereur de 
Trébizonde, en faveur des Vénitiens, Παρίσιοι 1932, σελ. 36. 

3. Πρβλ. λ.χ. MM, τόμ. Τ , σελ. 82 καί 226. 
4. Πρβλ. λ.χ. MM, τόμ. Τ, σελ. 219 καί 238. 
5. Πρβλ. λ.χ. MM, τόμ. <Τ, σελ. 82. 
6. Πρβλ. λ.χ. MM, τόμ. Τ , σελ. 82, 84, 88 κ.ά. 
7. Περί τών πλοίων της έν Πάτμφ μονής βλ. G e r m a i n e R o u i l l a r d , Les 

taxes maritimes et commerciales d'après les actes de Lavra et de Patmos, έν Mélan
ges Ch. Diehl, τόμ. A', Παρίσιοι 1930, σελ. 277-289.—Ί. Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Περί 
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Πρώτος ό 'Αλέξιος Κομνηνός εϊχε χορηγήσει διά χρυσοβούλλου, τδ 

όποιον σώζεται μέχρι σήμερον 1, τδ δικαίωμα νά κατέχουν οί έν Πάτμφ 

μοναχοί ίδιόκτητον πλοϊον χωρήσεοος πεντακοσίων μοδίων, δλίγψ Λλέον ή 

έλασσον. Ό αυτοκράτωρ 'Ιωάννης δ Κομνηνός άπήλλασσε τδ πλοϊον τοΰτο 

πάσης φορολογίας διά χρυσοβούλλου σιγιλλίου, τδ όποιον άνευρέθη ωσαύτως2. 

'Ασφαλώς οί μεταγενέστεροι αυτοκράτορες (Μανουήλ Κομνηνός, 'Αλέξιος 

Β' Κομνηνός καί 'Ανδρόνικος Α' Κομνηνός) έπεκύρωσαν καί έπηύξησαν τά 

προνόμια ταΰτα. Διότι ε'ις χρυσόβουλλον λόγον τοΰ Ίσαακίου 'Αγγέλου, 

τοΰ έ'τους 1186 3, γράφεται δτι ή έν Πάτμφ μονή κατείχε τρία πλοιάρια 

χωρήσεως 1500 μοδίων (δήθεν έκ δωρεάς τοΰ 'Αλεξίου Α' Κομνηνοΰ, δπερ 

ανακριβές). Τά ύπ' άρ. 6 καί 24 έγγραφα τής ημετέρας αναγραφής ήσαν 

ϊσως χρυσόβουλλα απολυθέντα πρδ τοΰ 1186, διά τών οποίων οί κατά και

ρούς αυτοκράτορες παρεΐχον είς τους Πατμίους τδ δικαίωμα νά αυξήσουν τήν 

χωρητικότητα τών πλοίων των είς 1000 καί έν συνεχεία εις d 500 μοδίους. 

Έάν τά έν τω καταλόγφ σημειούμενα άναφέρωνται εις τους πλωΐμους, 

γνωρίζομεν τά εξής σχετικά έκ Πατμιακών εγγράφων: 

Είς δέησιν τοΰ καθηγουμένου τής μονής Λεοντίου προς τδν βασιλέα 

Μανουήλ, τοΰ έτους 1158, αναφέρεται δτι ό πράκτωρ τής Σάμου Πηγωνίτης 

άπήτει άντικανονικώς δπως οί έν Πάτμφ μοναχοί δίδουν εις αύτδν πλωΐμονς*. 

Ώ ς εϊναι εύνόητον, ούτε εις τήν μίαν, οΰτε είς τήν άλλην περίπτωσιν 

δυνάμεθα νά άναγνωρίσωμεν καί νά ταυτίσωμεν τά έν τω καταλόγφ αορί

στως σημειούμενα έγγραφα περί τών πλωΐμων. 

Η ' — Έ τ ε ρ α χαρτία τοΰ καταλόγου- Τά υπολειπόμενα έγγραφα τοΰ 

καταλόγου δέν εϊναι δυνατόν, λόγφ τοΰ αορίστου συνήθως χαρακτηρισμού των, 

ή καί λόγφ τής αμφιβόλου αναγνώσεως τών σχετικών περικοπών, νά κατατα-

χθοΰν καθ' ομάδας. Τινά τούτων αναφέρονται οπωσδήποτε είς τήν έν Πά

τμφ μονήν, λ.χ. τά ύπ' άρ. 3, 11, 26, 'ίσως δέ καί τά ύπ' άρ. 4, 5. 16, 44, 

45, 50. 51. Έ κ τούτων τά ύπ' άρ. 3 καί 26 δύνανται νά ταυτισθοΰν πρδς 

καταμετρήσεως τών εμπορικών πλοίων παρά Βνζαντινοϊς, Πανδώρα 18 (1867/8), σελ. 
223-231.—Μ. Γ ο ύ δ α , "Η καταμέτρησις τών εμπορικών πλοίων καί ή νηολόγησις 
καί φορολογία αυτών κατά τους Βυζαντινούς χρόνους, Βυζαντίς 1 (1909), σελ. 45-47.— 
Μ α ρ ί α ς Ν υ σ τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ , Ό έπί τοΰ κανικλείου και ή εφορεία τής έν Πάτμφ 
μονής, Σύμμεικτα ΚΒΕ, τόμ. Α', 'Αθήναι 1966, σελ. 78 κέ. 

1. MM, τόμ. Τ', σελ. 51 - 53, άρ. 15. 
2. MM, τόμ. Τ', σελ. 99 - 101, άρ. 24. 
3. MM, τόμ. Τ', σελ. 119, άρ. 31. 
4. MM, τόμ. Τ, σελ. 111 : ...έξ ότου δέ εκείνος [ό Πηγωνίτης] τήν τής Σάμου 

αρχήν νπεζώσατο, τάς καθ' ημών τοϋ διαβόλου ύποβολάς είσδεξάμενος, ου μικρώς ημάς 
διετάραξε, πλωίμους επιζητών άφ' ημών, κλπ. 
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απολεσθέντα χρυσόβουλλα αυτοκρατόρων, διά τών οποίων έπεκυροΰντο εκά

στοτε προγενέστερα προνόμια ή παρείχοντο νέαι φορολογικαί άπαλλαγαί" 

π.χ. τδ ύπ' άρ. 26 έτερον χαρτίον έπικνρωτικον πάντων τών δικαιωμάτων1. 

Ή αναγραφή πατριαρχικής λύσεως περί κονρσαρίων (στ. 6) λόγφ φθο

ράς τών έν τω στίχφ τούτφ λέξεων παραμένει λίαν αόριστος. Ωσαύτως 

άταύτιστον παραμένει τδ Ισοκώδικον τών τραγιών {στ. 11-12). 

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟ Υ.— Άνακεφαλαιώνοντες τά 

ανωτέρω καταλήγομεν εις τά κάτωθι συμπεράσματα : 

α') Παλαιογραφικώς ό κατάλογος ούτος ανήκει εις τδ δεύτερον ήμισυ 
~ T D ' "Α * > * ~ T P ' ' ~ 

του 1rs η τας αρχάς του 11 αιώνος. 

β') Ό συντάκτης τοΰ καταλόγου γνωρίζει καλώς τά ζητήματα τοΰ 

δευτέρου ήμίσεος τοΰ IB' αιώνος. Έ ν φ καταγράφει, ώς εϊδομεν, εκατόν καί 

πλέον Ιγγραφα τοΰ ΙΑ' αιώνος άνευ περαιτέρω ενδείξεων έπί τοΰ περιεχο

μένου αυτών (έγγραφα τών μονών τοΰ Λάτρους, τής Στροβίλου καί τής Κώ 

κλπ.), σημειώνει λεπτομερώς τδ περιεχόμενον εγγράφου τοΰ Μανουήλ Κο

μνηνοΰ περί παροχής νέας προσθήκης σίτου (απολυθέντος προ τοΰ 1157) 

καί μνημονεύει εκτενώς τά της υπαγωγής τής έν Πάτμφ μονής ύπδ τδν έπί-

σκοπον 'Ικαρίας. Τοΰτο αποτελεί σαφή έ'νδειξιν δτι τά θέματα ταΰτα εϊχον 

κινήσει τδ προσωπικδν ενδιαφέρον τοΰ συντάκτου. Βεβαίως τά δύο ταΰτα 

γεγονότα ήσαν σημαντικά, δχι δμως καί τά μόνα αξιόλογα γεγονότα τοΰ ΙΑ' 

καί IB ' αιώνος. 

γ ' ) Ό κατάλογος συνετάχθη ασφαλώς μ ε τ ά τδ 1145, έφ'δσον μνη

μονεύεται έν αύτω εγγραφον περί τών δεκαοκτώ πάροικων τής Λέρου, άπο-

λυθέν κατά τδν Μάρτιον τοΰ έτους τούτου. 

δ') Έγράφη προφανώς καί μ ε τ ά τδ 1158, έφ' δσον παραδίδει τά τής 

προσωρινής υπαγωγής τής μονής Πάτμου ύπδ τδν έπίσκοπον 'Ικαρίας, ή 

οποία έ'ληξεν, ώς εϊδομεν, τδ 1158. 

ε') Συνετάχθη ΐσως καί μ ε τ ά τδ 1176, έφ'δσον διά τοΰ καταλόγου 

τούτου ετίθετο έν αχρησία προγενέστερον εγγραφον τοΰ Μανουήλ περί παρο

χής σίτου έκ της Κρήτης (άπολυθέν πρδ τοΰ 1157) — γεγονός τδ όποιον 

προϋπέθετε τήν άπόλυσιν νέας σχετικής προστάξεως τοΰ Μανουήλ, ώς ή τοΰ 

έ'τους 1176. 

1. Ό δρος χαρτώα δικαιώματα ή απλώς δικαιώματα ύπδ τήν έννοιαν έγγραφων 
τίτλων ιδιοκτησίας άπαντα συχνάκις είς έγγραφα καί είς τυπικά' π.χ. είς τήν Διάταξιν 
τοϋ Άτταλειάτου (MM, τόμ. Ε', σελ. 319) αναφέρεται: τα μέντοι δικαιώματα 
τών προσκεκνρωμένων ακινήτων τω τε μοναστηρίψ καί τω πτωχοτροφείω μου άμα τφ 
πρωτοτύπφ χρυσοβονλλίφ ίνα άπόκεινται είς άρμόρια [...] καί δτε γένηται χρεία δι
καιώματος, ίνα [...] έξάγηται το τοιούτον χαρτίον... κλπ.—Πρβλ. καί κατωτέρω 
σελ. 162, σημ. 3. 
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ς-') Ό κατάλογος συνετάχθη πιθανώτατα καί π ρ δ τοΰ 1258, οπότε 

ή μονή Πάτμου εγείρει αξιώσεις έπί κτημάτων τής Κώ - διότι εϊδομεν δτι διά 

τοΰ καταλόγου τούτου έτίθεντο έν αχρησία πλείστα έγγραφα άφορώντα είς 

τάς έν Κω κτήσεις τοΰ Χριστοδούλου. 

ζ ') Επειδή ουδέν εγγραφον τοΰ Ι Γ ' αιώνος αναφέρεται έν τ φ καταλόγφ 

(έκτδς αν ύποθέσωμεν δτι περιείχετο είς τδ άπολεσθέν άνω μέρος αύτοΰ) 

είκάζομεν δτι ό κατάλογος έγράφη κατά τά τέλη τοΰ IB' ή τάς αρχάς τοΰ 

I F αιώνος». 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΙΝ ΕΓΓΡΑΦΟΥ — Ή σύνταξις 

τοιούτων καταλόγων δέν ήτο έργον της πρωτοβουλίας τών μοναχών. Έ π ε -

βάλλετο ουχί απλώς έκ λόγων πρακτικής ανάγκης, άλλα καί έξ ειδικών δια

τάξεων. Είς τα Τυπικά τών μονών λαμβάνεται ιδιαιτέρα πρόνοια διά τήν δια-

φύλαξιν τών τίτλων ιδιοκτησίας καί τών πολυτίμων σκευών ή κωδίκων τής 

μονής. Ή ήδη μνημονευθείσα Διάταξις τοΰ Άτταλειάτου παρέχει εκτενείς 

οδηγίας περί τοΰ τρόπου καταγραφής, διαφυλάξεως καί συντηρήσεως τών χαρ

τίων τής μονής ε'ις έσφραγισμένα ερμάρια2 κλπ. Ή φροντίς αΰτη περιελάμ-

βανεν, ώς παραδίδουν άλλα τυπικά, καί τήν σύνταξιν καταλόγων. Οΰτω λ.χ. 

είς τδ Τνπικον τής μονής Κεχαριτωμένης3 ορίζεται: ...καί σκενοφνλάκισσαν 

είναι βούλομαι εν τη μονή, ήτις οφείλει φνλλάττειν τά ιερά σκεύη και έπιπλα 

και παντοίας επιμελείας άξιοϋν αυτά, παραδιδόμενα ταύτη δι' εγγράφου 

και άξιοπίστον τής παραδόσεως πρακτικού- [·••] ή αύτη ου σκενοφν-

λάκισσα μόνον έσται, άλλα καί χαρτοφνλάκισσα, μετά απογραφής τά 

χαρτώα πάντα δικαιώματα τής μονής παραλαμβάνονσα καί παραφνλάττονσα 

ταΰτα καί παντοίας επιμελείας άξιονσα και μήτε σητόβρωτα σνγχωρονσα γί-

1. Είς τδ μακρόν διάστημα τδ μεταξύ τών ετών 1176 καί 1258 πιθανώτερος χρόνος 
διά τήν σύνταξιν τοΰ καταλόγου είναι, κατά τήν γνώμην μου, τά έτη της ήγουμενίας τοΰ 
'Αρσενίου, δ όποιος διετέλεσε καθηγοόμενος τής μονής 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου κατά τά 
τέλη τοϋ IB' καί τάς αρχάς τοΰ ΙΓ' αίώνος. 'Επί τοΰ καθηγουμένου τούτου, καί μάλιστα 
περί τδ έτος 1200, έγένετο καθολική ταξινόμησις καί απογραφή τών χειρογράφων καί 
σκευών τής μονής. Τεκμήριον τής εργασίας ταύτης αποτελεί σωζόμενος έπί είλητοϋ εκτε
νής κατάλογος τών σκευών καί χειρογράφων τής μονής, συνταχθείς τδ 1200 καί εκδοθείς 
ύπδ τοΰ G h . D i e h. 1, Le trésor et la bibliothèque de Patmos au commencement du 
XIIe s., BZ 1 (1892), σελ. 488 - 525. Δέν αποκλείεται λοιπόν, κατά τήν αυτήν έποχήν 
ακριβώς, νά έγένετο δ διαχωρισμός τοΰ έν χρήσει αρχείου άπδ τά υπόλοιπα έγγραφα καί ή 
ώς έκ τούτου σύνταξις τοϋ ημετέρου καταλόγου. Έν τοιαύτη περιπτώσει ϊσως εϊχε συν-
ταχθή καί κατάλογος τών λοιπών, έν χρήσει, έγγραφων της μονής, κατά τάς οδηγίας τών 
τυπικών, περί ών βλ. κατωτέρω. Τοιοΰτος δμως κατάλογος μέχρι σήμερον δεν έχει άνευ-
ρεθή. 

2. MM, τόμ. Ε', σελ. 319. —Πρβλ. καί κατωτέρω, σελ. 162, σημ. 3. 
3. MM, τόμ. Ε', σελ. 349. 
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νεσθαι... Τά αυτά περίπου επαναλαμβάνουν τδ Τνπικον τής μονής τών 'Ηλίου 

Βωμών ' καί τδ τής μονής Μαχαιρά2. Ωσαύτως ό δσιος Χριστόδουλος έν τή 

Ύποτυπώσει του σημειώνει : ...αυτός δε ό έκκλησιάρχης καί τά βιβλία μέν-

τοι και τά χ α ρ τ φ α τής μονής δικαιώματα και ει τι άλλο τής εκ

κλησίας εστίν οφείλει μετά απογραφής παραλαμβάνειν καί συν επιμέλεια 

φυλάττειν 3 . 

Τάς διατάξεις ταύτας τοΰ οσίου πατρός άκολουθοΰντες οί έν Πάτμφ 

μοναχοί προέβαινον είς τήν σύνταξιν τοιούτων καταλόγων. Τρεις παλαιοί 

κατάλογοι χειρογράφων έπί είλητοΰ έ'φθασαν μέχρις ημών έκ τής μονής 'Ιωάν

νου τοΰ Θεολόγου. Ό πρώτος, γενόμενος έπί καθηγουμένου 'Αρσενίου τδ 1200, 

έχει έκδοθή, ώς εϊπομεν, ύπδ τοΰ Diehl. Ό δεύτερος, συνταχθείς τδ 1262 ή 

τδ 1277 4, καί ό τρίτος, συνταχθείς τδ 1307 5 , παραμένουν ανέκδοτοι. Ό δεύ

τερος κατάλογος (τοΰ 1262 ή 1277) παρέχει χαρακτηριστικάς λεπτομέρειας 

περί τοΰ τρόπου καθ' δν έγίνοντο αί άπογραφαί αύτοΰ τοΰ είδους: αύται συνε-

τάσσοντο παρά τοϋ καθηγουμένου καί παρεδίδοντο είς τδν έκκλησιάρχην πα

ρουσία καί άλλων μαρτύρων6. 

Μετά τήν άπαρίθμησιν τών ιερών σκευών καί κωδίκων τής μονής, ό 

κατάλογος ούτος αναγράφει τήν φράσιν : ...χρυσόβουλλα παλαιά και νέα σώ

ζοντα τάς βούλλας ενρομεν ιη . Ώ ς εϊναι προφανές, ο συντάκτης τής άπογρα-

1. D m i t r i e v s k i j , Τυπικά, τόμ. Α', σελ. 727 - 728. 
2. MM, τόμ. Ε', σελ. 416. — Τοϋτο καθορίζει δτι τά πολύτιμα σκεύη, βιβλία κλπ. 

τής μονής κατ' είδος έν ίδιάζοντι εγγράφω προσγραφήσονται' καί άλλαχοΰ ση
μειώνει δτι ό κατάλογος βιβλίων, σκευών έπεκυρώθη διά τής υπογραφής αύτοΰ τούτου 
τοΰ καθηγουμένου καί κτήτορος Νείλου. 

3. MM, τόμ. Τ ' , σελ. 74. — Ό αότδς Χριστόδουλος, έν τω Κωδικέλλω του, ανα
φέρει δτι είχε προβή είς τήν σύνταξιν απογραφής τών βιβλίων τά όποϊα κατείχε : ... ή 
[ = άπογραφή] καί υπεγράφη οίκειοχείρως παρ' έμοΰ (MM, τόμ. Τ', σελ. 83). 

4. Ό κατάλογος ούτος κατηρτίσθη, ώς σημειοϋται έν αύτω, έπί καθηγουμένου Γερ
μανού, τήν ε' έπινέμησιν. 'Επειδή είς τήν ήγουμενείαν τοΰ γνωστοΰ καθηγουμένου Γερμανού 
(περίπου 1258 - 1280) δύο μόνον έτη συμπίπτουν προς ε' ίνδικτιώνα, δ κατάλογος συνε
τάχθη τδ 1262 ή τδ 1277. Θεωρώ πιθανώτερον τδ 1262, διότι τοΰ έτους τούτου εΐχον 
προηγηθή δύο σοβαρώταται πειρατικαί έπιδρομαί κατά τής Πάτμου (Πρβλ. Β ρ α 
ν ο ύ σ η , 'Αγιολογικά κείμενα όσιου Χριστοδούλου, μέρος Β', σελ. 176).— Οί δύο ούτοι 
κατάλογοι εγράφησαν έπί τοϋ νώτου είλητοΰ τίνος (πρβλ. MM, σελ. 3 - 4 ) . 

5. Ό κατάλογος ούτος συνετάχθη τω τδ ,ςωις' [6816 = 1307] καί ουχί τδ ,ςωΥ 
[6890 = 1382], ώς κακώς άνέγνωσεν ό Σ α κ κ ε λ ί ω ν (MM, σελ. 4). 

6. ...κόνδιξ έν επιτομή τών ιερών εικόνων καί βιβλίων... γραφείς κατά τον Ίού-
λιον μήνα τής πέμπτης έπινεμήσεως παρά τον καθηγουμένου τής αυτής μονής ευτελούς 
μονάχου Γ ε ρ μ αν οΰ καί παραδοθείς τώ έκκλησιάρχη μοναχώ κυρώ Βησαρίωνι παρου
σία και εκκλησιαστικών καί Ιερέων. Τδ χωρίον τοϋτο δημοσιεύει, καί ό Φ λ ω ρ ί δ η ς 
(Πανδώρα 19, 1868/9, σελ. 374).— Πρβλ. καί MM, τόμ. Ç", σελ. 3) μετά τίνων σφαλμά
των αναγνώσεως" π.χ. αντί Βησαρίωνι άναγινώσκει : Καισάρω ! 

11 
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φής ταύτης, άπαριθμών τά τιμαλφή καί πολύτιμα αντικείμενα τής μονής, ανα

φέρει μόνον δσα χρυσόβουλλα διετήρουν τάς χρυσάς αυτών σφραγίδας καί 

ουχί πάντα τά χαρτώα δικαιώματα τής μονής, περί τών οποίων συνετάσσοντο 

ασφαλώς ιδιαίτεροι κατάλογοι. 

Έ ξ άλλων καταλόγων βιβλίων, σκευών, κλπ. γνωστός εϊναι λ.χ. ό τής 

Μεγάλης Εκκλησίας τοΰ 1391, σφζόμενος έν κώδικι 1 καί πολλοί μεταβυ

ζαντινοί. 

'Αλλά, πλην τής καταγραφής τών υπαρχόντων έν εκάστη μονή σκευών 

καί πολυτίμων ειδών, συγκεκριμέναι διατάξεις ώριζον καί τήν άπογραφήν 

τών τυχόν αφαιρεθέντων, έξ ανάγκης πωληθέντων ή δι' άλλον λόγον άπο-

μακρυνθέντων έκ τοΰ σκευοφυλακείου ή τής βιβλιοθήκης τής μονής. Τήν 

σύνταξιν τοιούτου πρακτικού αφαιρεθέντων είδών, έν φ αναγράφεται καί ή 

αιτία δι' ήν άφηρέθησαν ταΰτα, ορίζει τδ Τυπικδν της μονής Εύεργέτιδοςa. 

Άνάλογον π ρ α κ τ ι κ δ ν καταγραφής εγγράφων αφαιρεθέντων έκ τοΰ έν 

χρήσει αρχείου τής μονής, έν φ αναγράφεται ή αιτία δι' ην διεχωρίσθησαν ταΰτα 

(ταντα πάντα ενεμβλήθησαν εις τά σακκούλια ώς άχρηστα), αποτελεί ό 

ημέτερος κατάλογος. Τδ άκέφαλον τεμάχιον, δι' οΰ παραδίδεται ό έν λόγφ κατά

λογος, δέν γνωρίζομεν αν έν έπικεφαλίδι ή έν αρχή τοΰ κειμένου περιελάμβα-

νεν ενδείξεις περί τοΰ πότε καί πώς συνετάχθη ούτος. Τά διακρινόμενα δμως 

είς τδ έσχατόκολλον ϊχνη οπών άπηωρημένης σφραγΐδος μαρτυροΰν δτι δέν 

πρόκειται περί προχείρου σημειώματος πρδς χρήσιν απλώς τοΰ άρχειοφύλακος. 

Είς τήν άναταραχήν τών χρόνων τής Φραγκοκρατίας καί τών συχνών 

πειρατικών επιδρομών οφείλεται ϊσως καί ή σχεδόν ομαδική έξαφάνισις τών 

ύπερδιακοσίων έγγραφων τοΰ ημετέρου καταλόγου3. 

EPA Λ. ΒΡΑΝΟΤΣΗ 

1. MM, τόμ. Β', σελ. 566 - 570. 
2. D m i t r i e v s k i j , Τυπικά, τόμ. Α', σελ. 640 : ...τον βρεβίου έπί μέσον κει

μένου, καί παρά τοϋ ηγουμένου σημειουμένου τών αφαιρουμένων έκαστου- ού μήν άλλα 
καί πρακτικδν τής τών αφαιρεθέντων χάριν προτρέπομεν γίνεσθαι δηλώσεως, ύπο-
γεγραμμένον παρά τούτων πάντων τών σννιόντων, καί άριδήλως παριατών τά τε αφαιρε
θέντα εϊδη, καί τήν α ίτ ί αν, δι' ην άφηρέθησαν, όπερ και άποθετέον έν τω 
σκευοφυλακίφ είς δήλωσιν τοις μετέπειτα... Τοιούτον πρακτικόν, τοϋ έτους 1442, βλ. έν 
ΔΙΕΕ 4 (1892), σελ. 279-281. 

3. Είς εγγραφον τοΰ αρχείου τής έν Πάτμφ μονής αναγράφεται π.χ. δτι επι
δρομή πειρατική κατά της Κώ τήν τών Σφοντών μονήν έξ ευπόρου πάντη απορον 
άπειργάσατο καί έξ αγαν περιφανούς παντάπασιν ακοσμον καί κατηναλωμένην σχεδόν 
απάντων τών προσόντων ταύτη ιερών κειμηλίων [...] καί αυτών τών έπί τοις άκινήτοις 
αυτής κτήμασι χαρτφων δικαιωμάτων προσαφτηρέθησαν γαρ καί ταΰτα τοις άλλοις 
καϊ απώλεια παντελεί παρεδόθησαν (MM, τόμ. 7', σελ. 222). — Είς ανάλογους περιστά
σεις οί μοναχοί της Πάτμου έσπευδον ασφαλώς νά περισώσουν δσα έγγραφα έθεώρουν 
πολυτιμότερα καί ουχί δσα εϊχον έμβληθή είς σακκούλια ώς άχρηστα. 



Φωτ 8 

Πανομοιότυπον τοϋ εκδιδομένου καταλόγου εγγράφων. 
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