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ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ TOT ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

(μέ αφορμή τα πατμιακά φιρμάνια των ετών 1454-1522) 

Στο αρχείο της 'Ιεράς Μονής τοϋ Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο 
έχουν περισωθή Τουρκικά έγγραφα, πού προσφέρουν νέα στοιχεία γιά την Ιστο
ρία τοΰ νησιού και γενικότερα τοϋ Νοτιοανατολικού Αιγαίου κατά τήν Τουρ
κοκρατία. Προέρχονται άπο το άρχεϊο της Μονής κι άπδ το αρχείο του Κοι
νού της Πάτμου, το όποιο, δπως είναι γνωστό, μεταφέρθηκε στή Μονή γύρω 
στις αρχές τοϋ αιώνα μας. Τα ένδεκα αρχαιότερα έγγραφα, πού παρουσιάζω στο 
τέλος αυτής της μελέτης, είναι τα ακόλουθα : Δύο φιρμάνια τοϋ Μωάμεθ Β' 
τοΰ Πορθητή τών ετών 1454 καΐ 1465. Τρία φιρμάνια τοϋ Βαγιαζήτ Β' των 
ετών 1496, 1503 και 1507. Δύο φιρμάνια τοΰ γιου τοΰ Βαγιαζήτ Β' πρίγκιπα 
Άλεμσάχ τών ετών 1497 καί 1499. Ένα φιρμάνι τοΰ γιου τοΰ Βαγιαζήτ Β' 
πρίγκιπα Κορκούτ τοΰ έτους 1511. Τρία φιρμάνια τοΰ Σουλεϊμάν τοΰ Μεγαλο
πρεπή τών ετών 1521/2. Μέ αφορμή τα έ'γγραφα αυτά θα έρευνηθή στην πα
ρούσα μελέτη ή κατάσταση της Πάτμου κατά τη χρονική αυτή περίοδο. Ή 
μελέτη επεκτείνεται ώς το 1522 γιατί το έτος αυτό σημαίνει το τέλος μιας 
εποχής : Μέ τήν αποχώρηση τών Ίωαννιτών άπο τήν Ρόδο, ή κατάσταση στο 
Νοτιοανατολικό Αιγαίο και συνεπώς γιά τήν Πάτμο άλλαξε. 

Μπορεί νά ύποτεθή πώς στο αρχείο της Μονής υπήρχαν κάποτε ακόμα 
αρχαιότερα Τουρκικά έ'γγραφα. Τον ΙΔ' αιώνα οί μοναχοί θά εϊχαν άναγκαστη 
νά επικοινωνήσουν μέ τους εμίρηδες της Μικράς 'Ασίας, αν οχι γιά άλλο λόγο, 
επειδή ή Μονή εϊχε μετόχια στην περιοχή τοΰ Μαιάνδρου. Καί γιά τους ΐδιους 
λόγους οί σχέσεις μέ τους 'Οθωμανούς θά άρχισαν γύρω στα 1390, Οταν ό 
σουλτάνος Βαγιαζήτ Α' κατέλαβε τα εμιράτα τοΰ Αιγαίου" δηλαδή εξήντα 
περίπου χρόνια πριν εκδοθή το αρχαιότερο afte τά Ιγγραφά μας. 

Παλαιότερες όμως μαρτυρίες γιά τις σχέσεις της Πάτμου μέ τους Τούρ
κους δέν σώθηκαν καί γενικότερα ελάχιστα είναι γνωστά γιά τήν ιστορία της 
κατά τον ΙΔ' αιώνα. Στό αρχείο της Μονής λίγα έγγραφα τοΰ ΙΔ' χΐώνα. έχουν 
σωθή κι ακόμα λιγότερα τοΰ πρώτου μέρους τοΰ ΙΕ'. Οί πηγές προσφέρουν 
περισσότερα στοιχεία γιά το δεύτερο μέρος τοΰ ΙΕ' αιώνα, τά όποια ως Ινα 
σημείο φωτίζουν τήν κατάσταση καί κατά τά παλαιότερα χρόνια. Μέ τήν 
απαρίθμηση κι ανάλυση τους θά φανή πώς ή Πάτμος άπο τά τέλη τοΰ I I " 
αιώνα ώς το 1522 πέρασε μιά δύσκολη περίοδο κάτω άπο ιδιόμορφες συνθήκες. 
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Το νησί γεωγραφικά άνηκε σε μια άπο τις ακραίες περιοχές, Οπου έρχον

ταν αντιμέτωποι ό 'Ισλαμικός καί ό Χριστιανικός κόσμος. Στα τέλη τοΰ ΙΓ" 

καί τις αρχές τοΰ ΙΔ' αιώνα στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο ή Βυζαντινή κυριαρ

χία υποχώρησε καί διαμορφώθηκε μια νέα κατάσταση. Στή Μικρασιατική 

παραλία ιδρύθηκαν τά δύο Τουρκικά εμιράτα, τοΰ Άϊδίν (περιοχή Ιωνίας) 

καί τοΰ Μεντεσέ (περιοχή Καρίας). Κατά τήν 'ίδια χρονική περίοδο κυρίευσαν 

οί Ίωαννΐτες τή Ρόδο (1309) καί μαζί της ή λίγο αργότερα όλα σχεδόν τά 

νησιά της Δωδεκανήσου. Ά π ο τότε το Νοτιοανατολικό Αιγαίο έγινε το πεδίο 

τών συγκρούσεων τών δύο κόσμων. 

Ό ιερός πόλεμος, πού διεξήγαν τά εμιράτα εναντίον τών Χριστιανών, 

έ'χει μελετηθή διεξοδικά άπο τον Paul Wittek στο Ιργο του γιά το εμιράτο 

τοΰ Μεντεσέ *. Πιο πρόσφατα, ή μελέτη τοΰ Paul Lemerle γιά το εμιράτο τοΰ 

'Αϊδίν προσκόμισε πολλά νέα στοιχεία2. Επιπλέον οι γνώσεις μας πάνω 

σ' αυτό το θέμα έχουν συμπληρωθή σέ πολλά σημεία άπο ειδήσεις, πού παρέ

χουν τά Βενετικά 'Αρχεία 3 . 'Από τά πορίσματα τών ερευνών καί τις σκόρπιες 

πληροφορίες προκύπτει ή ακόλουθη διαπίστωση : 'Ανάμεσα στα εμιράτα καί 

τους Χριστιανούς διεξαγόταν Ινας αδιάκοπος πόλεμος θαλασσίων καταδρομών, 

άλλοτε σέ μεγαλύτερη, κι άλλοτε σέ μικρότερη κλίμακα. Σέ περίπτωση ει

ρήνης μέ τον αντίπαλο συνεχιζόταν μέ τήν μορφή της πειρατείας. 

Το 1390 πραγματοποιήθηκε νέα αλλαγή στή Μικρασιατική παραλία 

μέ τήν κατάκτηση τών εμιράτων άπο το 'Οθωμανικό κράτος. Οί επιπτώσεις 

ήταν ασήμαντες γιά τους γείτονες Χριστιανούς. Τή θέση τών μικρών 'Ισλαμι

κών κρατιδίων πήρε Ινα ενιαίο 'Ισλαμικό κράτος, πού θά συνέχιζε τόν ιερό 

πόλεμο. Ή κατάσταση πού επακολούθησε εϊναι αρκετά σκοτεινή γιατί οί 

πηγές λείπουν ή σωπαίνουν. 'Επειδή ή επεκτατική ορμή τών 'Οθωμανών 

είχε κυρίως διοχετευθή στον ιερό πόλεμο στα Βαλκάνια, συμπεραίνουμε πώς 

ο! πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον τών Χριστιανών τοΰ Αιγαίου είχαν ατο

ί. P. W i t t e k , Das Fürstentum Mentesche, Studie zur Geschichte Westklein
asiens im 13,-15. Jh., Istanbuler Mitteilungen, 2, Κωνσταντινούπολη 1934. 

2. P. L e m e r l e , L'Émirat d'Aydin, Byzance et l'Occident. Recherches sur 
la Geste d'Umur Pacha, Παρίσι 1957. 

3. Βλ. κυρίως το λήμμα piraterie στα Ιργα τοϋ F. Τ h i r i e t, La Romanie 
Vénitienne au moyen-âge, Παρίσι 1959 καί Régestes des Délibérations du Sénat de 
Venise concernant la Romanie, τόμ. Α'-Γ", Παρίσι-Χάγη 1958-1961. 'Υπάρχουν ακόμα 
καί μερικά, μικρότερης σημασίας, σκόρπια κείμενα, πού αναφέρονται στην πειρατεία των 
εμιράτων. Βλ. το άρθρο μου, 'Ιστορικά στοιχεία σ* èva θανμα τοϋ Άγιου Φανουρίου, 
Άρχεϊον Πόντου 26 (1964), σελ. 309-318. "Ενα έόλλο σχετικό κείμενο, πού έχει περά
σει, νομίζω, απαρατήρητο, ϊχει έκδοθή άπο τον Ά . Π α π α δ ό π ο υ λ ο - Κ ε ρ α μ έ α μέ 
τον ασαφή τίτλο 'Υπόμνημα άδηλου ιατρού. Βλ. Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη, Παράρτημα 
τοΰ 18ου τόμου τοϋ ΕΦΣΚ (1888), σελ. 72-73. 
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νήσει. 'Ωστόσο, ή Νοτιοδυτική Μικρασιατική παραλία εξακολουθοΰσε νά άπο-

τελή ορμητήριο γιά καταδρομές εναντίον τών Χριστιανών. Εϊναι τουλάχιστον 

γνωστό πώς ό Βαγιαζήτ Α', μόλις κυρίευσε τά εμιράτα, έκανε μια μεγάλη 

θαλάσσια επιδρομή ξεκινώντας άπο τά Παλάτια (Μίλητος)1. 

'Οπωσδήποτε, γιά τήν πορεία τών πραγμάτων αμέσως μετά τήν 'Οθω

μανική κατάκτηση μπορούν νά γίνουν, άπ ' οσο ξέρω, μόνο εικασίες. 'Αντίθετα, 

γιά τήν κατάσταση στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο κατά τήν περίοδο πού αρχί

ζει μέ τήν "Αλωση της Πόλης, μποροΰμε νά σχηματίσουμε αρκετά καθαρή 

εικόνα. Πολυάριθμες ειδήσεις έχουν περισωθή καί οδηγούν σέ θετικότερα 

συμπεράσματα. ΟΊ 'Οθωμανοί, άφοΰ κυρίευσαν τήν Πόλη, αντιμετώπισαν 

νέους στόχους επιθέσεων, ένας άπο τους όποιους ήταν το νησιώτικο κράτος 

τών Ίωαννιτών. Έ τ σ ι στο πλαίσιο τών πολεμικών επιχειρήσεων, μέ τις όποιες 

το 'Οθωμανικό κράτος ανταποκρινόταν στην εντολή τοΰ ίεροϋ πολέμου, τοπο

θετούνται καί οί καταδρομές στην περιοχή της Δωδεκανήσου. Ό κατά θά

λασσαν πόλεμος τών 'Οθωμανών δέν είχε πανηγυρικό χαρακτήρα, Οπως 

οί εκστρατείες τους εναντίον τών Βαλκανίων καί της Κεντρικής Ευρώπης. 

"Αλλωστε διεξαγόταν χωρίς τήν προσωπική συμμετοχή τοΰ σουλτάνου. Μόνο 

στην τελική εκστρατεία κατά τής Ρόδου οδήγησε τά στρατεύματα ό Σουλεϊ

μάν ό Μεγαλοπρεπής. 'Ωστόσο το 'Οθωμανικό κράτος δεν παραμέλησε ποτέ 

τον πόλεμο στο Νοτιοδυτικό θαλάσσιο σύνορο του. 

Οί Ίωαννΐτες άπό τήν άλλη μεριά δέν είχαν άφεθή μόνοι τους στην αντι

μετώπιση τών 'Οθωμανών. Εϊχαν στο πλευρό τους άλλοτε τους Βενετούς, 

άλλοτε τους Γενουάτες, άλλοτε τον Παπικό στόλο, καί σέ περίπτωση πού 

είχε συναφθή μια ευρύτερη συμμαχία — μια σταυροφορία — δλα τά χριστια

νικά κράτη πού είχαν ενδιαφέροντα στο Αιγαίο. Το 1428 απέκτησαν Ινα 

ισχυρό σύμμαχο στο πρόσωπο τοΰ Άλφόνσου Ε' τής Άραγόνας, τον μετέ

πειτα βασιλιά τής Νεάπολης2. Ό Άλφόνσος είχε αποκτήσει μια βάση στή 

Δωδεκάνησο, στο Καστελλόριζο, πού εξυπηρετούσε τον αγώνα εναντίον τών 

εχθρών τής Χριστιανοσύνης3. 'Εξ άλλου ή θέση τοΰ κράτους τών ιπποτών 

1. Δ ο ύ κ α ς , σελ. 47, 11-17. 
2. E t t o r e R o s s i , Storia della Marina dell'Ordine di S. Giovanni di Ge

rusalemme, di Rodi e di Malta, Ρώμη - Μιλάνο 1926, σελ. 19. 
3. G. G e r ο 1 a, Un piccolo feudo Napoletano nell'Egeo (l'isoletta di Castel-

rosso ora KasteUorizo), Ausonia 8 (1915), σελ. 201-212. Γιά τήν δράση τοϋ Άλφόν
σου εναντίον τών Τούρκων βλ. C. M a r i il e s c u, Notes sur les corsaires au service 
d'Alphonse V d'Aragon, roi de Naples, Mélanges d'Histoire Générale, τόμ. A' (Cluj 
1927), σελ. 155-173. Τ ο ΰ î 8 t ο υ, Le Pape Calixte III (1455-1468), Alphonse V 
d'Aragon, roi de Naples, et l'offensive contre les Turcs, Bulletin de l'Académie 
Roumaine 19 (1935). 
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ενισχύθηκε σημαντικά όταν γύρω στο 1403 απέκτησε μιά βάση στή Μικρα

σιατική παραλία, τό Πετρώνιο (Castello San Pietro, σημερινό B u d r u m ) 1 . 

"Οσο γιά τον χαρακτήρα τών επιχειρήσεων, ισχύει αυτό πού αναφέρ

θηκε παραπάνω σχετικά μέ τά εμιράτα. Σέ καιρό πολέμου γίνονταν κατα

δρομές. Σέ καιρό ειρήνης ό πόλεμος συνεχιζόταν ανεπισήμως μέ τή μορφή 

της πειρατείας, στην οποία οί Ίωαννϊτες ευδοκιμούσαν οσο καί οί Τούρκοι. 

Καμμιά φορά μάλιστα ή επιθετικότητα τους στρεφόταν κι εναντίον χριστια

νικών πλοίων, Βενετικών ή Φλωρεντινών π.χ. 2 . 

Τό κράτος της Ρόδου μποροΰσε νά άποτολμήση μεγάλες επιθέσεις εναν

τίον τών 'Οθωμανών μόνον Οταν πλαισιωνόταν άπό συμμάχους. Ή σημαντι

κότερη άπ' αυτές έ'γινε στό 1472, Οταν ό στόλος τών Ίωαννιτών, ενωμένος 

μέ τους στόλους τοΰ βασιλείου τής Νεάπολης, τής Βενετίας καί τοϋ Πάπα, 

κατέλαβε καί λεηλάτησε τήν Άττάλεια καί κατόπι τή Σμύρνη 3 . Συνήθως 

Ομως οί Ίωαννΐτες περιορίζονταν σέ μικροεπιθέσεις καί λεηλασίες στα Μικρα

σιατικά παράλια. 'Ρόδιοι γαρ... έμειναν εξω σπονδών, δεχόμενοι δε τάς τών 

δυτικών 'Ιβήρων καί 'Αλανών λγ/στρικάς ναϋς καταιροναας αντον, και αυτοί 

ετέρας άντιπληροϋντες εκάκουν πασαν τήν παραλίαν τον βασιλέως (τοΰ Μωά

μεθ Β'), έ'γραφε ό Κριτόβουλος μέ αναφορά στό έτος 1455 4 . Μιά κάκωση, 

μεγαλύτερη ϊσως άπό τις συνηθισμένες, έ'γινε τόν Δεκέμβριο τοΰ 1495, όταν 

οί Ίωαννΐτες, σέ αντίποινα γιά όσα υπέφεραν άπό τους Τούρκους πειρατές, 

πραγματοποίησαν απόβαση στή Λυκία, Οπου κατέστρεψαν καί λεηλάτησαν 

τήν ύπαιθρο5. 

Δέν είναι γνωστά ολα τά μέτρα πού πήρε τό 'Οθωμανικό κράτος γιά νά 

προφυλαχτή άπό τους επικίνδυνους αυτούς γείτονες. Μόνο σκόρπιες πληροφο

ρίες είναι δυνατό νά επισημανθούν, Οπως π.χ. μία πού βρίσκεται στον Δούκα. 

Κατά τήν εξιστόρηση τών γεγονότων τοΰ 1455 ό ιστορικός αναφέρει πώς 

Ινας άπό τους βρους τής συνθήκης, πού είχε έπιβληθή άπό τόν Σουλτάνο 

στον ηγεμόνα τής Λέσβου, ήταν ή ευθύνη γιά όσα συμβαίνουν στή θάλασσα 

άπό τήν Πέργαμο ως τήν Άσσο: οί Λεσβίοι ήσαν υποχρεωμένοι ha δώαωσι 

1. Βλ. J. D e l a v i l l e le R o u l x , Les Hospitaliers à Rhodes jusqu'à la 
mort de Philibert de Naillac (1310 -1421), Παρίσι 1913, σελ. 287-289. 

2. Πρόχειρα αναφέρω τήν αίχμαλωσία δύο Βενετικών πλοίων άπο τους Ίωαννΐτες 
το 1464, βλ. R o s s i , Storia della Marina, σελ. 23. 'Επίσης τήν αίχμαλωσία Φλωρεν
τινών πλοίων κατά τά ετη 1510 καί 1513, βλ. G. M ü l l e r , Documenti sulle Relazioni 
delle Città Toscane coll'Oriente Cristiano e coi Turchi, Φλωρεντία 1879, σελ. 260 καί 
265-266. 

3. H a m m e r , Histoire de l'Empire Ottoman (μετάφραση Hellert), Παρίσι ì 826, 
τόμ. Γ', σελ. 173-177. 

4. Κ ρ ι τ ό β ο υ λ ο ς , FHG, τόμ. 5, σελ. 107-108. 
5. Β ο s i ο, Istoria della Sacra Religione di San Giovanni Gierosolimitano, 

Ρώμη 1629, τόμ. Β', σελ. 523Β. 
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νόησιν τους γείτονας Τούρκους τον φυλαχθήναι. ην γαρ εξ αρχής τοϋτο το 

μήνυμα δουλεία ανελεύθερος τών Λεσβίων, όπως μη φθάσαντες δούναι λόγον 

τής εφόδου τών ληστών, εϊ τις άρα ζημία γενήσεται εν τοις Τούρκοις, αυτοί 

οί Λεσβίοι τό ανήκον τοις Τούρκοις άποδώσουσιν τα δε δρια τής δουλείας 

από τοϋ ποταμού Περγάμου άχρι Άσσου πόλεως, ή νυν καλείται Μαχράμιον *. 

'Από τή μεριά τών Τούρκων διοργανώνονταν κάποτε μεγάλες επιχειρή

σεις μέ τή συμμετοχή τοΰ Όθωμανοΰ ναυάρχου (kapudan-pa§a). Συνήθως 

όμως άσκοΰσαν τις καταδρομές ή τήν πειρατεία (ή διαφορά ουσιαστικά είχε 

καταντήσει ασήμαντη) άτακτες ομάδες πού δρούσαν κάτω άπό τήν αιγίδα 

τοΰ Όθωμανικοΰ κράτους. Τις άποτελοΰσαν οι λεβέντες (Jevend) μέ επικε

φαλής διάφορους καπετάνιους (reis) 2 . Διαφωτιστική γιά τή διοργάνωση τών 

ομάδων αυτών κατά τήν πρώτη δεκαετία τοϋ I T ' αιώνα εϊναι ή βιογραφία 

τοΰ πασίγνωστου Χαϊρεδδίν Βαρβαρόσσα, ή οποία διηγείται με γραφικές 

λεπτομέρειες τή σταδιοδρομία δύο κουρσάρων, τοΰ Βαρβαρόσσα καί τοϋ 

άδελφοΰ του Ούρούτς. Ή οικογένεια τους ήταν εγκατεστημένη στή Μυτι

λήνη, τήν όποια ό Ούρούτς εγκατέλειψε κάτω άπό τις ακόλουθες συνθήκες. 

Σέ μιά καταδρομή εναντίον τών απίστων, δπου συμμετείχε μαζί μέ τόν άλλο 

αδελφό του 'Ελιάς, τό πλοίο τους συγκρούστηκε μέ μιά γαλέρα τών Ίωαν-

νιτών. Ό 'Ελιάς σκοτώθηκε καί ό Ούρούτς μεταφέρθηκε αιχμάλωτος στή 

Ρόδο. Άπελευτερώθηκε χάρη στον γιό τοΰ Βαγιαζήτ Β' τόν Κορκούτ, πού βρι

σκόταν τότε εγκατεστημένος στην Άττάλεια. Ό πρίγκιπας έστειλε, καθώς 

συνήθιζε κάθε χρόνο, πρεσβεία στή Ρόδο γιά νά εξαγοραστούν σαράντα σκλά

βοι Μουσουλμάνοι. Ή καθιέρωση μιας ετήσιας πρεσβείας μέ τέτοιο σκοπό 

δείχνει πώς οί αιχμαλωσίες ήταν συχνές. "Τστερ' άπ' αυτό ό Ούρούτς πήγε 

στην Άττάλεια μέ σκοπό νά προσφέρη τις υπηρεσίες του στον Κορκούτ. Ό 

πρίγκιπας τοΰ παραχώρησε ενα πλοίο καί ό Ούρούτς ξεκίνησε γιά επιδρομή 

εναντίον τής Ρόδου, ή οποία όμως απέτυχε. Χωρίς νά χάση τό θάρρος του 

ξεκίνησε καί πάλι κι αυτή τή φορά έ'φτασε ώς τήν 'Απουλία. Ή μεταγενέστερη 

δράση του, καθώς καί τοΰ άδελφοΰ του Χαϊρεδδίν, δέν σχετίζεται πιά μέ τήν 

περιοχή τής Δωδεκανήσου καί συνεπώς μας απομακρύνει άπό τό θέμα μας 3 . 

1. Δ ο ύ κ α ς , σελ. 332, 12-18. Ό τότε ηγεμόνας της Λέσβου ήταν ό Dorino Α' 
Gattilusi. Ή συνθήκη Ομως μπορεί νά είχε συναφθή παλιότερα. 

2. "Ενα χωρίο τοϋ Β ο s i ο επιτρέπει τήν εικασία πώς αυτοί παρουσιάζονταν 
στον Σουλτάνο κάθε χρόνο τήν 1η Μαίου. Κατά τήν αφήγηση τών γεγονότων τοϋ έτους 
1502 ό Bosio γράφει non ha il Turco chiamati in quest'anno, come è solito suo, i vo
gatori e remiganti al primo giorno di Maggio, τόμ. Β', σελ. 555E. Για τους L·ßέvτες 
βλ. φιρμάνι άρ. 6. 

3. Ή βιογραφία τοΰ Βαρβαρόσσα γράφηκε γύρω στα 1545 άπδ τον Sinan Çau§ 
γιά τον όποιο βλ. F. Β a b i n g e r, Die Geschichtsschreiber der Osmanen und ihre 
Werke, Λιψία 1927, σελ. 77-78. Βλ. τήν Γαλλική της μετάφραση, Fondation de la 
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Ή παραπάνω απλή διήγηση αφήνει νά εννοηθή ποια ήταν ή στάση τοΰ 

'Οθωμανικού κράτους απέναντι στους κουρσάρους του. 

Πιό συγκεκριμένα, συνοψίζουμε τά γεγονότα: 'Αμέσως μετά τήν Άλωση 

ό Μωάμεθ Β' αξίωσε άπό τους Ίωαννϊτες τήν καταβολή ετήσιου φόρου. 

Αυτοί αρνήθηκαν '. "Γστερ' άπό αυτό ή συνθήκη, πού είχε συνάψει μαζί τους 

τό 1451 2, έπαψε νά ΐσχύη καί άρχισε περίοδος εχθροπραξιών, τών οποίων 

ή Ινταση καί ό χαρακτήρας παράλλαζαν άπό εποχή σέ εποχή. Κατά τή βασι

λεία τοΰ Μωάμεθ Β' (1451 - 1481 ), οπότε έπικρατοΰσε ζωηρό πολεμικό 

πνεΰμα, σχεδόν κάθε χρόνο 'Οθωμανικοί στόλοι μέ αφετηρία τήν Καλλίπολη 

ή τά Παλάτια έπιχειροΰσαν επιδρομές στην περιοχή τής Δωδεκανήσου. Ή 

βασιλεία τοΰ Βαγιαζήτ Β' (1481 - 1512) μπορεί νά χωριστή σέ δύο περιό

δους : Κατά τήν πρώτη, πού φτάνει ώς τό 1491, οί πολεμικές επιχειρήσεις 

έχουν σχεδόν εκλείψει. Ό σουλτάνος αυτός γενικά δέν αγαπούσε τόν πόλεμο 

κι επιπλέον ήταν υποχρεωμένος νά διατηρή σχέσεις μέ τους Ίωαννΐτες εξ 

αιτίας τοΰ άδελφοΰ του Τζέμ, πού εϊχε καταφύγει γιά Ινα διάστημα στή Ρόδο. 

Γι' αυτό συνήψε μαζί τους συνθήκη ειρήνης τό 1482 8, ή οποία ουσιαστικά 

ίσχυσε ώς τό 1491. Τή χρονιά αυτή όμως τοποθετήθηκε διοικητής στις Μι

κρασιατικές επαρχίες τοΰ Αιγαίου ό γιος του Κορκούτ4. Ό πρίγκιπας ευνόησε 

τόν κατά θάλασσαν πόλεμο καί ώς τό 1512, πού έμεινε εκεί, τό Νοτιοανα

τολικό Αιγαίο έζησε μιά έντονη πολεμική ατμόσφαιρα. Ή δράση τών κουρ

σάρων είχε φτάσει στό κατακόρυφο. Μολονότι θεωρητικά ϊσχυε ή συνθήκη 

τοΰ 1482, οί επαφές μέ τήν Μικρασία, ακόμα κι εμπορικές, είχαν σταματή

σει εξ αιτίας τών πειρατικών επιδρομών, πού είχαν καταντήσει πραγματικές 

πολεμικές επιχειρήσεις 5. 

Στό μεταξύ ό Κορκούτ ήθελε νά τηρή καί τά προσχήματα. Τό 1502 

έστειλε πρεσβεία στή Ρόδο γιά νά εξασφάλιση τήν ελεύθερη ναυσιπλοία πού 

θά εξυπηρετούσε τό εμπόριο. Φαίνεται πώς ορίστηκε μιά ζώνη, Οπου άπαγο-

Régence d'Alger. Histoire des Barberousses..., par S a n d e r R a n g e t F e r d i 
n a n d D e n i s , Παρίσι 1837. Ή περικοπή πού εξετάστηκε περιλαμβάνεται στον τόμ. 
Α', σελ. 8-20. 

1. Δ ο ύ κ α ς , σελ. 320,16-321,2. Β ο S i ο, τόμ. Β', σελ. 244. 
2. Ή συνθήκη αυτή είχε συναφθή το 1451 κι δχι το 1450 (MM, τόμ. Γ', σελ. 286-

287). Το κείμενο της έχει τή χρονολογία Δεκέμβριος 6959 (1450), ίνδικτιώνα 15, καί 
έτος Έγίρας 855 (1451). Ή 15η ίνδικτιώνα αντιστοιχεί στο 6960 (1451) καί συμφωνεί 
μέ το Ιτος Έγίρας. "Αλλωστε τον Δεκέμβριο τοΰ 1450 ό Μωάμεθ Β' δέν εϊχε ακόμα δια-
δεχθή τον πατέρα του Μουράτ Β'. Τά ίδια αντιφατικά χρονολογικά στοιχεία βρίσκονται 
καί στον Β ο s i ο, τόμ. Β', σελ. 240Ε-241Β. 

3. MM, τόμ. Γ', σελ. 317-320. 
4. Γιά τόν Κορκούτ βλ. το άρθρο τοϋ M. T. G ö k b i 1 g i n στην Τουρκική 'Εγ

κυκλοπαίδεια τοϋ 'Ισλάμ. 
5. Β ο s i ο, τόμ. Β', σελ. 527Ε-528Α. 
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ρεύτηκαν οί εχθροπραξίες, ή οποία εκτεινόταν άπό τήν Άττάλεια ώς τά Πα

λάτια καί ώς τό στενό τής Χίου *. Πρόκειται δηλαδή γιά τή θάλασσα πού 

περιέβαλε τήν επικράτεια τοΰ Κορκούτ. Ή συμφωνία Ομως αύτη, καθώς 

φαίνεται, δέν τηρήθηκε καθόλου. 

Στα χρόνια τοΰ Σελήμ Α' (1512 - 1520) οί επιχειρήσεις ήταν σέ ΰφεση, 

ί'σως επειδή τό 'Οθωμανικό κράτος εϊχε άπορροφηθή στον πόλεμο τής Περσίας 

καί τής Αιγύπτου. Κατά τά έτη 1519 - 1522 ή δράση τών Τούρκων κουρσά

ρων γύρω άπό τή Ρόδο ζωηρεύει. 'Επακολούθησε ή κατάληψη τής Δωδεκα

νήσου τό 1522. Ή συνοπτική απαρίθμηση τών γεγονότων πού ακολουθεί 

φανερώνει τήν πυκνότητα τών εχθροπραξιών εναντίον τής Δωδεκανήσου, 

τών όποιων όμως δέν έχουμε πλήρη τήν εικόνα. 'Ασφαλώς έχουν γίνει καί επι

χειρήσεις πού μένουν άγνωστες 2. 

1454 καλοκαίρι : 13 Τουρκικά πλοία άπό τά Παλάτια καί 40 άπό τήν Καλ

λίπολη κινήθηκαν εναντίον τής Κώ καί τών άλλων νησιών 3. 

1454 - 1455 χειμώνας : 30 Τουρκικά κάτεργα άπό τά Παλάτια έπετέθησαν 

κατά τής Ρόδου, όπου αιχμαλώτισαν 40 ψυχές, καί τής Κώ *. 

1455 μετά τήν 1η 'Ιουνίου καί πριν άπό τις 13 Αυγούστου : 180 πλοία άπό 

τήν Καλλίπολη μέ επικεφαλής τόν ναύαρχο Χαμζά προσέβαλαν τήν Κώ, 

Οπου πολιόρκησαν τήν «Ραχεΐα» επί 22 μέρες δ. 

1455 μεταξύ Αυγούστου καί Νοεμβρίου : "Εξι Τουρκικά πλοία μέ επικε

φαλής τόν ναύαρχο Γιουνούς έκαναν καταστροφές στην Κώ καί πολιόρ

κησαν τό «άστυ» επί τρεις ήμερες 6 . 

1. Ή πρεσβεία στον Β ο s i ο, τόμ. Β', σελ. 558C. Ό καθορισμός της άπόλεμης 
ζώνης προκύπτει άπό άλλο χωρίο, δπου αναφέρεται πώς το 1506 ό Μέγας Μαΐστωρ σύ
στησε στους υπηκόους του di non fare danno da Satolla fin'alla Palatia ne meno nel 
canale di Scio. Dal che si comprende che la tregua e l'accordo fatto co'l Sultano Cor-
cut tuttavia durava: Β 0 S i ο, τόμ. Β', σελ. 590Α-Β. 

2. Ό κατάλογος αναφέρει επιθέσεις εναντίον τών νησιών και τών κατοίκων τους 
καί δχι άπλες εμφανίσεις τοϋ 'Οθωμανικού στόλου. 

3. Β ο s i ο, τόμ. Β', σελ. 246C. 
4. Δ ο ύ κ α ς , σελ. 321, 6-10. 
5. Δ ο ύ κ α ς , σελ. 321, 10-13 καί 324, 8-23. Τά χρονικά opta προκύπτουν άπο 

γενουατικο έγγραφο" βλ. Α. V i g n a , Codice Diplomatico delle Colonie Tauroliguri, 
Atti della Società Ligure 6 (1859), σελ. 300. 

6. Ή επίθεση εναντίον τής Κώ, γνωστή μόνο άπο τον Κ ρ ι τ ό β ο υ λ ο (FHG, 
τόμ. Ε', σελ. 108), εντάσσεται μέσα σέ μιά ευρύτερη επιχείρηση τοϋ Γιουνούς, κατά τήν 
οποία μάλιστα ό στόλος του καταστράφηκε άπο τρικυμία. Τά χρονικά 6ρια της επιχείρησης 
προκύπτουν άπο τόν Δ ο ύ κ α , σελ. 328, 12 καί 334, 9. Ό Δούκας, αν καί κατά τήν 
σχετική αφήγηση συμφωνεί σχεδόν τελείως μέ τόν Κριτόβουλο, παραλείπει τήν επί
θεση κατά τής Κώ. 
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1456 : Πλοϊα άπό τά Παλάτια καί τήν Στρόβιλο κατέστρεψαν τελείως τήν 

Νίσυρο καί τήν Κάλυμνο. Στόλος άπό τήν Καλλίπολη κατέστρεψε 

μέρος τής Κώ '. 

1457 : 60 πλοία έπέδραμαν κατά τής Κώ, Σύμης, Νισύρου, Ρόδου, Καλύ

μνου καί Λέρου 2. 

1460 : 'Επιδρομή κατά τής Κώ, Λέρου καί Καλύμνου s . 

1461 Μάρτιος : ή Κώς εκκενώθηκε εξαιτίας τοΰ Τούρκικου κινδύνου *. 

1462 κατά τόν 'Ιανουάριο : Υπογράφηκε συνθήκη ειρήνης γιά δύο χρόνια 

ανάμεσα στους Ίωαννΐτες καί τόν Σουλτάνο Β. 

1464 : Οί Τούρκοι, παρά τήν συνθήκη, έπετέθησαν κατά τής Κώ καί τών 

άλλων νησιών, πού άνηκαν στους Ίωαννϊτες 6. 

1467 : Τουρκικό πλοίο έπετέθηκε κατά τής Κώ 7. 

1469 : 30 τουρκικά πλοία προκάλεσαν ζημίες στή Ρόδο 8 . 

1471 : Οί κάτοικοι τής Κώ κατέφυγαν προσωρινά στή Ρόδο εξαιτίας τοΰ 

Τούρκικου κινδύνου 9. 

1477 Αύγουστος : Τουρκικός στόλος άπό τήν Καλλίπολη έπετέθηκε κατά 

τής Κώ 1 0. 

1479 : Ό Τούρκος ναύαρχος μέ 150 πλοία άπό τήν Καλλίπολη προσπά

θησε νά καταλάβη τήν Κώ έχοντας προηγουμένως συνεννοηθή μέ τους 

Εβραίους τοΰ νησιοΰ Π . 

1480 : Ή πασίγνωστη μεγάλη επίθεση καί πολιορκία της Ρόδου , 2 . 

1482 Δεκέμβριος -1483 'Ιανουάριος : 'Υπογράφηκε ή συνθήκη τοΰ Βαγιαζήτ 

Β' μέ τους Ίωαννΐτες 1 3 . 

1494 : Τούρκοι πειρατές ενοχλούσαν τους υπηκόους τών Ί ω α ν ν ι τ ώ ν 1 4. 

1. Σ. Λ ά μ π ρ ο ς , NE 7 (1910), σελ. 162-163: Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Πατμ. 
Βιβλ., σελ. 44-45 . 

2. Β ο S i ο, τόμ. Β', σελ. 255G - 257Ε. 
3. Β ο s i ο, τόμ. Β', σελ. 272Α-Β. 
4. Β ο s i ο, τόμ. Β', σελ. 274-275. 
5. Β o s i o , τόμ. Β', σελ. 280Ε. 
6. Β ο s i ο, τόμ. Β', σελ. 290Β. 
7. Β o s i ο, τόμ. Β', σελ. 312-313. 
8. Β ο s i ο, τόμ. Β', σελ. 315D. 
9. Β o s i ο, τόμ. Β', σελ. 326G-D. 

10. Β ο s i ο, τόμ. Β', σελ. 367Ε-368Α— R o s s i , Storia della Marina, σελ. 24. 
11. D. M a l i p i e r o , Annali Veneti dall'anno 1457 al 1500, Archivio Sto

rico Italiano τόμ. 7, μέρος 1 (1843), σελ. 123. 
12. H a m m e r , Histoire, τόμ. Γ', σελ. 279-289. 
13. MM, τόμ. Γ', σελ. 317-320. 
14. Β ο s i ο, τόμ. Β', σελ. 514. 
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1495 : Οί Ίωαννΐτες έστειλαν πρεσβεία στό Σουλτάνο καί τόν Μπεγλέρμπεη 

τής 'Ανατολής καί διαμαρτυρήθηκαν γιά τά όσα υπέφεραν άπό τους 

πειρατές 1 . 

1497 : Παρά τήν ειρήνη οί πειρατικές επιδρομές εξελίχθηκαν ουσιαστικά 

σέ πόλεμο 2. 

1501 : Μεγάλος αριθμός Τούρκων πειρατών λυμαινόταν τις θάλασσες 3 . 

1502 : Τουρκικά πλοία καταστρέφουν τά νησιά τών Ίωαννιτών. Ή Λέρος 

δέχθηκε επίθεση άπό δεκαοκτώ πλοία, πού εΐχαν αποπλεύσει άπό τήν 

Καλλίπολη 4. 

1503 μεταξύ Ιουλίου καί Αυγούστου : Οί Τοΰρκοι επεχείρησαν επιδρομή 

εναντίον τής Ρόδου καί απήγαγαν αιχμαλώτους. Ή επιχείρηση κατέ

ληξε σέ ναυμαχία μέ μεγάλες απώλειες τών Τούρκων 5. 

1504 μεταξύ Μαρτίου καί Μαΐου : Ό κουρσάρος Camali (προφανώς Κεμάλ) 

μέ εξι γαλέρες αποβιβάστηκε στή Ρόδο καί έκανε καταστροφές. Κα

τόπι προσπάθησε νά καταλάβη τό κάστρο τής Σύμης. Έπετέθηκε 

ακόμα εναντίον τής Τήλου καί τής Νισύρου6. 

1506 : Ό κουρσάρος «Nichi» αποβίβασε πεντακόσιους άνδρες στό νησί τής 

Λέρου καί προσπάθησε νά τό καταλάβη μέ στρατήγημα. Τό εγκατέ

λειψε ύστερα άπό πολιορκία πέντε ήμερων 7. 

1519 - 1522 : "Εντονη δράση τών κουρσάρων γύρω άπό τή Ρόδο 8 . 

"Ως εδώ εξετάστηκε τό πρώτο χαρακτηριστικό τοΰ Νοτιοδυτικού θαλασ

σινού συνόρου τής 'Οθωμανικής αυτοκρατορίας : "Οπως Ολα τά σύνορα πού 

τή χώριζαν άπό τους Χριστιανούς, τό χαρακτηρίζει ή διεξαγωγή τοΰ ίεροΰ 

πολέμου. Τό δεύτερο χαρακτηριστικό, πού ισχύει επίσης γιά τά άλλα σύνορα 

προς τους Χριστιανούς, είναι ή διαρροή μεμονωμένων ατόμων ή καί ομάδων 

προς τή μία ή τήν άλλη κατεύθυνση. 

"Οπως όλες οί ακραίες περιοχές, έτσι καί ή Δωδεκάνησος δεχόταν φυ

γάδες άπό τήν πέρα μεριά. Ή μετανάστευση προσφύγων άπό τή Μικρασία 

άρχισε άπό τόν ΙΔ' αιώνα κι αναφέρουμε χαρακτηριστικά τήν εγκατάσταση 

Άρμένηδων στην Κώ τό 1366 9 . Κατά τήν περίοδο πού μας απασχολεί, τά 

1. Β ο S i ο, τόμ. Β', σελ. 522. 
2. Β ο s i ο, τόμ. Β', σελ. 527Ε-528Α. 
3. Β ο s i ο, τόμ. Β', σελ. 542C. 
4. Β o s i ο, τόμ. Β', σελ. 558A-561D. 
5. Β ο s i ο, τόμ. Β', σελ. 572-573. R o s s i , Storia della Marina, σελ. 28. 
6. B o s io, τόμ. Β', σελ. 584A-D. 
7. Β o s i ο, τόμ. Β', σελ. 587Ε-588. 
8. Β ο s i ο, τόμ. Β', σελ. 620-626. 
9. Β ο s i ο, τόμ. Β', σελ. 105C. 
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νησιά της φιλοξενούσαν μόνιμα ή προσωρινά Μικρασιάτες πού προτιμοΰσαν 

άπό τήν Τουρκική τήν Λατινική κυριαρχία. 'Εντιμότατε, φρονιμότατε, ενδοξό

τατε και πάσης τιμής άξιε αύΰέντη 'Ρόδου, έγραφαν τό 1456 προς τόν Με

γάλο Μαΐστορα κάτοικοι τής Μικρασίας καί τόν παρακαλοΰσαν νά στείλη ό 

αγιότατος ό πατριάρχης (εννοείται ό πατριάρχης τής Βενετίας) τά κάτεργα 

τον, νά μας σηκώσετε απ' εδώ με τάς γυναίκας μας καί μέ τά παιδία μας, 

ότι εχομεν μεγάλην άγανάκτησιν άπό τον Τοϋρκον. . . να ελθωμεν εις τον 

τόπον σας, να ζήσωμεν και να άποθάνωμεν ώς ύποταχτικοί τής αυθεντίας 

σας ι. Τό πιο πρόσφορο καταφύγιο ·— πρώτος σταθμός πριν άπό τό πέρασμα 

στή Δωδεκάνησο — γιά τους κυνηγημένους άπό τους Τούρκους, ήταν τό Πε-

τρώνιο, τό φρούριο πού κρατούσαν οί Ίωαννΐτες στή Μικρασιατική παραλία. 

Τό φθινόπωρο τοΰ 1465 απεσταλμένος τοΰ Μωάμεθ Β' προς τους Ίωαννΐτες 

διαπραγματεύθηκε κοντά στα άλλα καί τήν υπόθεση τών Χριστιανών πού 

είχαν συγκεντρωθή εκεί 2. Τό 1472 στόλος άπό 52 πλοία, πού άνηκαν στην 

Νεάπολη, τόν Πάπα καί τήν Βενετία, κατέπλευσαν στό Πετρο^νιο γιά νά 

παραλάβουν πρόσφυγες 8. 

Υπήρχε ωστόσο κι αντίθετο ρεΰμα, μέ μικρότερη πάντως ένταση: 

Μουσουλμάνοι αιχμάλωτοι πού είχαν μεταφερθή στή Δωδεκάνησο κατάφερ

ναν νά δραπετεύσουν στή Μικρασία. Στή βιογραφία τοΰ Βαρβαρόσσα, κατά τήν 

εξιστόρηση ενός τέτοιου επεισοδίου, αναφέρεται Ινα χωριό τής Μικρασιατικής 

παραλίας, απέναντι στή Ρόδο, τοΰ οποίου οί κάτοικοι, αν καί Χριστιανοί, 

έκρυβαν καί φυγάδευαν Οσους Μουσουλμάνους προσέτρεχαν εκεί. Ό συγγρα

φέας τής βιογραφίας μιλά γιά τους Χριστιανούς αυτούς μέ πολύ καλά λόγια 4. 

Μέ τις παραπάνω γραμμές προσπάθησα νά περιγράψω τις συνθήκες 

ζωής στό Νοτιοανατολικό Αιγαίο, πού επηρέαζαν τήν μοίρα τής Πάτμου. 

Τό νησί, ανίσχυρο μέσα σ' αυτό τό πολεμικό κλίμα, εΐχε, άπό τόν ΙΔ' αιώνα 

τουλάχιστον, νά αντιμετώπιση κι άλλα προβλήματα. "Αγονο άπό τή φύση του 

εΐχε στερηθή καί τις περισσότερες εξωτερικές προσόδους τής Μονής εφόσον 

τά μετόχια της βρίσκονταν σέ εδάφη πού είχαν καταληφθή εί'τε άπό τους 

Τούρκους εϊτε άπό τους Λατίνους. 

Οί τελευταίοι Βυζαντινοί αυτοκράτορες, πού επικύρωσαν στην Μονή 

τήν κατοχή τών κτημάτων της καί τά προνόμια της, ήταν ό 'Ανδρόνικος Β' 

καί ό'Ανδρόνικος Γ' Παλαιολόγος μέ χρυσόβουλλα τών ετών 1292,1326,1329 

1. MM, τόμ. Γ', σελ. 291. 
2. Β ο S i ο, τόμ. Β', σελ. 297Β. 
3. M a 1 i ρ i e r ο, Annali, ένθ' άνωτ., σελ. 73. 
4. Histoire des Barberousses, ένθ" άνωτ., σελ. 10. 

13 
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καί 1331 1. Στα χρυσόβουλλα αυτά αναγράφονται κυρίως τά κτήματα πού 

κατείχε ή μονή στή Μικρασία (Πύργος καί Φύγελλα) καί στα νησιά Κώ, 

Λέρο καί Λήμνο. 'Ανάμεσα Ομως στα έτη 1292 καί 1326, ή κατάσταση στή 

Μικρασιατική παραλία καί στα νησιά εΐχε βασικά μεταβληθή. Αυτό πού 

ίσχυε στό τέλος τοΰ Ι Γ ' αιώνα δέν μποροΰσε νά ίσχύση στις αρχές τοΰ ΙΔ'. 

"Ετσι, μέ τήν εξαίρεση τών μετοχιών στή Λήμνο, τά δσα αναγνώριζαν καί 

παραχωρούσαν στή Μονή οί αυτοκράτορες κατά τά έτη 1326, 1329 καί 1331 

ήταν ανεδαφικά καί εξωπραγματικά. Τά μετόχια στή Μικρά 'Ασία βρίσκονταν 

στην εξουσία τών εμίρηδων τοΰ Μεντεσέ καί τοΰ Άϊδίν άπό τά πρώτα χρό

νια τοΰ ΙΔ' αιώνα. Ή Κώς καί ή Λέρος, άπό τό 1314, είχαν περάσει ορι

στικά στην κατοχή τών Ίωαννιτών 8. Μ' αυτές τις προϋποθέσεις είναι αμφί

βολο αν ή Μονή μποροΰσε νά εκμεταλλεύεται τά μετόχια της αυτά. 

"Ενα αυτοκρατορικό πρόσταγμα τοΰ 1340 δικαιολογεί τις εικασίες γιά 

τις δυσχέρειες τών καιρών. Σ ' αυτό αναφέρεται πώς ή Μονή βρίσκεται άρτίως 

εις στενοχωρίαν. . . επειδή άπώλεσεν υπό τής ανωμαλίας τοϋ καιρού τα προ

σόντα αυτή μετόχια καί κτήματα' γι' αυτό κι ό αυτοκράτορας τής παραχωρεί 

τό μοναστήρι τοΰ 'Αγίου Θωμά στην Χίο 3. "Ομως, ανάμεσα στά έτη 1314 

καί 1340 δέν σημειώθηκε καμμιά μεταβολή, πού μποροΰσε νά έπηρεάση τή 

μοίρα τής Πάτμου *. Γι' αυτό συμπεραίνουμε πώς ή Μονή εΐχε αρχίσει νά 

βρίσκεται εις στενοχωρίαν άπό αρκετά χρόνια πρίν, καί συγκεκριμένα άπό 

τις αρχές τοΰ ΙΔ' αιώνα, όταν δημιουργήθηκε ή νέα κατάσταση στην περιο

χή τής Δωδεκανήσου μέ τήν ίδρυση τών εμιράτων τής Μικρασίας καί τοΰ 

κράτους τών Ίωαννιτών. 

Υπήρχε καί τό μετόχι τοΰ 'Αγίου Ιωάννου τοΰ Στύλου στην Βενετο

κρατούμενη Κρήτη. Ή Μονή εΐχε επιτύχει τήν αναγνώριση τών δικαιωμάτων 

της πάνω σ' αυτό δ καί προσπάθησε νά τό αξιοποίηση. 'Από Ινα έγγραφο τοΰ 

1307 μαθαίνουμε πώς εΐχε εγκαταστήσει τότε εκεί τριάντα δκτώ χωριάτες 

(villani) άπό τήν Πάτμο καί άλλους τριανταεννιά, πού εΐχε εξαγοράσει άπό 

κουρσάρους 6. 'Ωστόσο ή εκμετάλλευση του παρουσίαζε κάποτε δυσκολίες. 

1. MM, τόμ. Τ ' , σελ. 236-238, 248-254. 
2. Β 0 S i ο, τόμ. Β', σελ. 43C. Γιά τά Δωδεκάνησα πρίν άπο τήν κατάληψη τών 

Ίωαννιτών κατά τά ετη 1302-1310 βλ. Α. Τ. L u t t r e l l , Venice and the Knights 
Hospitallers of Rhodes in the Fourteenth Century, Papers of the British School at 
Rome 26 (νέα σειρά 13) (1958), σελ. 196-197 καί 202. 

3. MM, τόμ. Τ ' , σελ. 259. Γιά τη χρονολογία βλ. D ο 1 g e r, Regesten, άρ. 2845. 
4. Ή πολεμική δραστηριότητα κατά θάλασσαν τοϋ 'Ανδρόνικου Γ' περιορίστηκε 

στην περιοχή Χίου-Φώκαιας καί δέν επηρέασε τήν Δωδεκάνησο. 'Επίσης δέν επηρέασε 
τήν Δωδεκάνησο ή συμμαχία τών Χριστιανικών κρατών εναντίον τών Τούρκων κατά το 
1332. Βλ. L e m e r l e , Aydin, σελ. 65-68 καί 90-101. 

5. MM, τόμ. Τ, σελ. 220-222, 238, 387-390. 
6. MM, τόμ. Τ , σελ. 390. Πρβλ. καί σελ. 221. 
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Μία απόφαση τής Βενετικής Γερουσίας μας πληροφορεί πώς τό 1385 ή διοί

κηση τών Χανιών απαγόρευσε τήν εξαγωγή τοΰ σιταριοΰ, πού εΐχε τό δικαί

ωμα νά παίρνη κάθε χρόνο ή Μονή άπό τό παραπάνω μετόχι *. 

'Τπάρχει όμως κι ενα άλλο σημείο στό έγγραφο τοΰ 1307 πού αξίζει 

νά ύπογραμμιστή : 'Εκτός άπό τήν εγκατάσταση παροίκων στό μετόχι τοΰ 

Στύλου, μαθαίνουμε πώς ή πίεση άπό τήν Μικρασιατική παραλία ήταν ήδη 

έντονη. 'Αναφέρεται πώς ή Μονή αποφάσισε νά στείλη τους τριανταοκτώ 

χωριάτες άπό τήν Πάτμο στην Κρήτη, επειδή φοβόταν τις επιθέσεις τών 

Τούρκων. Δυστυχώς δέν σώθηκαν ειδήσεις, πού νά φωτίζουν περισσότερο 

τήν κατάσταση κατά τήν τελευταία Βυζαντινή περίοδο. 

Τήν πρώτη ε'ίδηση μετά τήν "Αλωση τή φέρνει τό αρχαιότερο άπό τά 

Τουρκικά έγγραφα τοΰ αρχείου τής Μονής, Ινα φιρμάνι πού έχει έκδοθή 

ανάμεσα στις 25 Αυγούστου καί 3 Σεπτεμβρίου τοΰ έτους 1454. Ό Μωά

μεθ Β' διατάσσει μ' αυτό τόν Matyos, πού κρατά τόν φόρο τοΰ χωριοΰ 

τής Πάτμου άπό τήν 1η Αυγούστου 1453, νά παραδώση αμέσως σαράντα 

φλουριά στον δοΰλο τοΰ Σουλτάνου Ά λ ή 2. 'Εφόσον τό φιρμάνι έχει έκδοθή 

τέλη Αυγούστου 1454 καί αναφέρεται ή πρώτη Αυγούστου τοΰ περασμένου 

έτους ώς έναρξη τής φορολογικής περιόδου, πρόκειται προφανώς γιά ετήσιο 

φόρο, πού πλήρωνε ή Πάτμος στους 'Οθωμανούς. Δέν μπορεί διόλου νά καθο-

ριστή πότε άρχισε γιά πρώτη φορά νά πληρώνεται ό φόρος αυτός. Ή μνεία 

Ομως τής πρώτης Αυγούστου έχει τήν σημασία της επειδή σέ συνδυασμό μέ 

άλλα γεγονότα μπορεί νά όδηγήση σέ μερικά συμπεράσματα. 

Είναι γνωστό πώς μετά τήν "Αλωση τής Πόλης, κατά τόν Ιούλιο τοΰ 

1453, ό Μωάμεθ Β' δέχτηκε στην Άδριανούπολη διάφορες πρεσβείες, οί 

όποιες τόν συγχαρήκανε γιά τά κατορθώματα του καί δήλωσαν υποτέλεια. 

Σχετικές ειδήσεις υπάρχουν στις ιστορίες τοΰ Δούκα καί τοΰ Κριτόβουλου. 

Επειδή καί οί δύο είχαν συμμετάσχει προσωπικά στα γεγονότα οι ειδήσεις 

τους έχουν ιδιαίτερη σημασία. 

Ό Δούκας λέει πώς είχαν παρουσιασθή στον Σουλτάνο πρέσβεις άπό 

τή Σερβία, άπό τους δεσπότες τής Πελοποννήσου, άπό τή Χίο, τή Μυτιλήνη, 

τήν Τραπεζούντα καί όσους κατοικούσαν στην Ποντική θάλασσα 3. Ό Κρι

τόβουλος αναφέρει πρεσβείες άπό τήν Σερβία, τήν Πελοπόννησο, τή Χίο, 

τή Μυτιλήνη καί επί πλέον άπό τους 'Αλβανούς καί άπό τά νησιά "Ιμβρο, 

Λήμνο καί Θάσο. Τήν πρεσβεία μάλιστα τών τριών τελευταίων νησιών τήν 

1. Η. N o i r e t , Documents pour servir à l'histoire de la Crète sous la domi
nation Vénitienne, Παρίσι 1892, σελ. 2-3. Πρβλ. Τ h i r i e t, Regestes, τόμ. A', σελ. 170. 

2. Βλ. το φιρμάνι άρ. 1. 
3. Δ ο ύ κ α ς , σελ. 314, 3-20. 
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εΐχε στείλει ό ίδιος '. Καί οί δύο ιστορικοί πληροφορούν πώς στό διάστημα 

τών διαπραγματεύσεων συζητήθηκαν καί οί φόροι πού πλήρωναν στον Μωάμεθ 

Β' οί υποτελείς του. Ά π ό τήν διήγηση τοΰ Δούκα, πού είναι αρκετά διεξο

δική, προκύπτει πώς ή προθεσμία γιά τήν καταβολή τών φόρων έληγε τήν 

πρώτη Αυγούστου, πού άποτελοΰσε καί τήν έναρξη τοΰ φορολογικοΰ έτους, 

τουλάχιστον γιά μερικούς άπό τους ήδη φόρου υποτελείς. Συγκεκριμένα, γιά 

τόν δεσπότη τής Σερβίας ή ημερομηνία αυτή πιθανότατα εΐχε καθοριστή 

καί πριν άπό τόν Ιούλιο τοΰ 1453. Ό Δούκας αναφέρει ότι τόν Αύγουστο 

τοΰ 1453 έφθασαν στην Άδριανούπολη απεσταλμένοι τοΰ Δεσπότη, πού 

έφερναν τά κεχρεωστημένα τέλη. Άλλου, μιλώντας γιά τόν εαυτό του, ανα

φέρει πώς τήν πρώτη τοΰ Αυγούστου τοΰ 1455 εΐχε πάει στην Άδριανούπολη 

γιά νά πλήρωση τους κατ' έτος διδομένονς φόρους... δια τήν νήσον Λέσβον... 

καί δια τήν νήσον Λήμνον. Καί, παρακάτω, πώς ξαναπήγε στην Άδριανούπολη 

καί τόν επόμενο χρόνο, 1456, πάλι τόν Αύγουστο φέρων το κατ' έτος διδόμε-

νον τέλος τον ήγεμόνος τής Λέσβον2. 

Συνεπώς ή προθεσμία γιά τήν καταβολή τοΰ φόρου τής Πάτμου, πού 

αναφέρεται στό φιρμάνι, φαίνεται πώς δέν είναι τυχαία καί επιτρέπει τήν 

εξής εικασία : Τό καλοκαίρι τοΰ 1453 ανάμεσα στους διάφορους απεσταλμέ

νους, πού επισκέφθηκαν τόν Μωάμεθ Β' στην Άδριανούπολη, θά ήταν καί μία 

αντιπροσωπεία άπό τήν Πάτμο. Θά μποροΰσε νά παρατηρηθή πώς οί άλλες 

πρεσβείες είχαν σταλή άπό ηγεμόνες κρατών ένώ ή Πάτμος δέν άποτελοΰσε 

κράτος. "Ομως ή απουσία εξουσίας στό νησί θά εΐχε αναγκαστικά καταστή

σει τή Μονή αρχή, πού θά μποροΰσε νά στείλη αντιπροσωπεία στον Σουλτάνο. 

Τό πιθανότερο είναι πώς τό νησί ήταν άπό παλιότερα φόρου υποτελές στους 

'Οθωμανούς. Τότε όμως θά εξετάσθηκε καί πάλι τό ζήτημα τοΰ φόρου, πού 

θά ορίστηκε γιά μιά ετήσια περίοδο άπό Αύγουστο σέ Αύγουστο, ακριβώς 

όπως συνέβαινε μέ τους Σέρβους, τήν Λέσβο καί τήν Λήμνο. 

Σχετικά μέ τά ποσά τών φόρων είναι γνωστοί μερικοί αριθμοί. Τό 1453 

ορίστηκε ή Σερβία νά πληρώνη 12.000 χρυσά νομίσματα τόν χρόνο, οί δε

σπότες τής Πελοποννήσου 10.000, ή Χίος 6.000 καί ή Μυτιλήνη 3.000 3 . 

Τό 'ίδιο έτος ό σουλτάνος ζήτησε άπό τους Ίωαννΐτες 2.000 δουκάτα τόν 

χρόνο *. Τό 1454 έγινε φόρου υποτελής ή πόλη τοΰ Καφα καί ό ετήσιος φόρος 

της ορίστηκε 2.000 δουκάτα δ. Είναι ακόμα γνωστό πώς τό 1455 ή Λήμνος 

1. Κ ρ ι τ ό β ο υ λ ο ς , FHG, τόμ. Ε', σελ. 102-103. 

2. Δ ο ύ κ α ς , σελ. 314, 21-22, 328, 11-14, 337, 17-19. 

3. Δ ο ύ κ α ς , σελ. 314, 13 - 18. Ό Δούκας βταν γράφει απλώς νομίσματα έννοεϊ 

χρυσά νομίσματα. Πρβλ. σελ. 328, 20. 
4. Β 0 s i ο, τόμ. Β', σελ. 344Β. 

5. V i g n a , Codice Diplomatico, Ινθ* άνωτ., σελ. 106. 
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πλήρωνε 2.325 νομίσματα τόν χρόνο καί ή Ίμβρος 1.200. Τό ϊδιο έτος αυξή

θηκε ό φόρος τής Μυτιλήνης σέ 4.000 νομίσματα 1 . 

Ά ν συγκρίνουμε τά 40 φλουριά πού πλήρωνε ή Πάτμος στον Σουλτάνο 

μέ τόν φόρο τών άλλων νησιών διαπιστώνουμε πώς τό ποσό είναι υπερβο

λικά χαμηλό, προφανώς επειδή οί Τούρκοι πήραν υπόψη πόσο φτωχή κι άγονη 

ήταν. Άλλωστε στον καθορισμό τοΰ φόρου θά συντέλεσε κι ό αριθμός τών 

κατοίκων τοΰ νησιοΰ. Δέν είναι γνωστό πόσοι ήταν οί κάτοικοι του τό 1454. 

'Υπάρχουν λίγο μεταγενέστερες πληροφορίες πού επιτρέπουν νά σχηματίσουμε 

γνώμη, μιά καί, καθώς θά φανή, στό μεταξύ δέν σημειώθηκαν μεταβολές 

ώστε νά αύξηθή ή νά έλαττωθή ό πληθυσμός. Είναι γνωστό πώς τό 1461 

υπήρχαν στή Μονή εξήντα μοναχοί 8. "Ενα ιταλικό κείμενο, γραμμένο πιθα

νότατα λίγο μετά τό 1470, πού δίνει παρεμπιπτόντως τόν πληθυσμό μερικών 

άπό τά νησιά τοΰ Αιγαίου, αναφέρει πώς ή Πάτμος καί ή Κάλυμνος, καί οί 

δυό μαζί, είχαν τετρακόσιους κατοίκους s . Στά χρόνια πού ακολούθησαν η 

κατάσταση δέν άλλαξε. Σέ μιά άπανταχούσα πού απέλυσε ό πάπας Λέων Γ 

τό 1513 αναφέρεται πώς ή Πάτμος εΐχε τότε 130 κατοίκους *. 

Τις διαπιστώσεις αυτές πρέπει νά συνδυάσουμε καί μέ τήν ακόλουθη 

παρατήρηση: Τά παραπάνω ποσά φόρων πληρώνονταν άπό τους ηγεμόνες -

κυριάρχους τών μερών πού απαριθμήσαμε, τά όποια αποτελούσαν κρατίδια. 

Στην περίπτωση τής Πάτμου κύριος τοΰ νησιοΰ ήταν ή Μονή τοΰ Ιωάννου 

τοΰ Θεολόγου. Συνεπώς ή Πάτμος δέν μποροΰσε νά θεωρηθή κρατίδιο όπως 

τά άλλα. Ά ν καί στό έγγραφο δέν γίνεται ή παραμικρή μνεία τής Μονής 

κι αναφέρεται ρητά πώς ή φορολογούμενη μονάδα ήταν τό χωριό (köy) 

τής Πάτμου, ωστόσο επιτρέπεται νά υποθέσουμε πώς δέν εΐχε επέλθει στό 

μεταξύ καμμιά αλλαγή στά εσωτερικά τοΰ νησιοΰ καί πώς εξακολουθούσε 

νά άνήκη στή Μονή. Γι' αυτό καί συμπεραίνουμε πώς ό Matyos, πού, σύμφωνα 

μέ τό φιρμάνι, κρατοΰσε τόν φόρο τής Πάτμου, είναι ό ηγούμενος τής Μονής 

Ματθαίος γνωστός άπό μιά σημείωση του τοΰ έτους 1460 5 . Σ ' ενα καθε

στώς όπως τής Πάτμου ήταν φυσικό ό Σουλτάνος νά απευθύνεται στον ηγού

μενο επειδή τόν θεωροΰσε υπεύθυνο γιά τις υποθέσεις τοΰ νησιοΰ 6. Ό π ω σ δ ή -

1. Δ ο ύ κ α ς , σελ. 328, 14-20 καί 330, 20-22. 
2. MM, τόμ. Τ', σελ. 393. 
3. G i a c o m o R i z z a r d o , La presa di Negroponte fatta dai Turchi ai 

Veneziani nel 1470, Βενετία 1844, σελ. 24 - 25. 
4. MM, τόμ. Τ , σελ. 399. 
5. Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Πατμ. Βιβλ., σελ. 53 καί ύποσημ. 1. 
6. Στή λατινική μετάφραση μιας ζητείας τοϋ έτους 1502 αναφέρεται πώς ό ετήσιος 

φόρος της Πάτμου ήταν 500 δουκάτα. Το ϊδιο ποσό αναφέρεται και σέ Ινα άλλο λατινικό 
έγγραφο τοϋ έτους 1513 (MM, τόμ. Τ', σελ. 395 καί 398). Δέν είναι βέβαιο πώς το ποσό 
αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Μεταγενέστερα φιρμάνια πιστοποιούν πώς 
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ποτέ πάντως, τό φιρμάνι πού εξετάσαμε, εξαιτίας τοΰ φόρου πού αναφέ

ρει, μαρτυρεί πώς ή Τουρκοκρατία γιά τήν Πάτμο άρχισε τουλάχιστον άπό 

τό 1453. 

"Οπως είναι γνωστό, ή επιβολή τοΰ Όθωμανικοΰ ζυγοΰ δέν έγινε μέ τόν 

ϊδιο τρόπο καί ή μορφή τής 'Οθωμανικής κυριαρχίας δέν ήταν ενιαία στις 

διάφορες περιοχές τοΰ Αιγαίου καί τών Βαλκανίων. Αντιθέτως υπήρχε με

γάλη ποικιλία στις σχέσεις τών υποδούλων καί τών κυριάρχων. Ειδικά ή 

Πάτμος στις σχέσεις της μέ τόν κατακτητή παρουσιάζει ένα ιδιότυπο σχήμα, 

πού οφείλεται στην γεωγραφική της θέση καί στή Μονή τοΰ Θεολόγου. Τό 

νησί, άπό τό 1456 τουλάχιστον, άνηκε διοικητικά στό σαντζάκι τοΰ Μεντεσέ: 

"Ενα φιρμάνι αύτοΰ τοΰ έτους, πού διατάσσει ανακρίσεις στην Πάτμο, 

αναθέτει τό έργο στον Σινάν μπέη, τόν σαντζάκ μπέη τοΰ Μεντεσέ, καί στον 

καδή τών Παλατιών, τής πρωτεύουσας τοΰ Μεντεσέ. Στά μεταγενέστερα 

φιρμάνια, τοΰ 1503 καί τοΰ 1522, αναφέρεται ρητά πώς τό νησί άνηκε στό 

καδηλίκι τών Παλατιών '. 'Εξάλλου άπό τά φιρμάνια προκύπτει καθαρά πώς 

οί σουλτάνοι θεωροΰσαν τήν Πάτμο τμήμα τής επικράτειας τους καί τους 

κατοίκους της υπηκόους τους (zimmi, haraç güzarlari). 

Οί 'Οθωμανοί, ασφαλώς χάρη στή Μονή, ευνόησαν τό νησί. 'Εκτός 

άπό τήν επιεική φορολογία πού τοΰ επέβαλαν, οί σουλτάνοι εισάκουσαν διά

φορα αιτήματα τών ηγουμένων, παραχώρησαν προνόμια καί αντιτάχθηκαν 

στην καταπάτηση τών προνομίων αυτών. Ό Μωάμεθ Β' μ' Ινα διάταγμα 

του, χαμένο σήμερα, όριζε νά μήν εισπράττεται φόρος γιά τά τρόφιμα πού 

αγόραζε ή Μονή. Τόν 'Οκτώβριο τοΰ 1496, όταν τό παραπάνω διάταγμα 

εΐχε ατονήσει καί ό εφοριακός υπάλληλος άπαιτοΰσε τόν σχετικό φόρο, ό 

τότε ηγούμενος Γρηγόριος κατέφυγε στον Βαγιαζήτ Β' καί επέτυχε τήν έκ

δοση ενός φιρμανιοΰ προς τόν καδή τών Παλατιών, μέ τό όποιο ανανεωνόταν 

τό προνόμιο τοΰ μοναστηρίου 2 . Ό Βαγιαζήτ Β' παραχώρησε στους ηγου

μένους τής Μονής τό δικαίωμα νά αγοράζουν κάθε χρόνο είκοσι μόδια σιτάρι 

άπό τά Παλάτια. Τόν Σεπτέμβριο τοΰ 1499 ό γιος του Άλεμσάχ δέχθηκε 

κατά τά έτη 1557 καί 1564 ή Πάτμος πλήρωνε 220 φλουριά. Μελλοντικές Ιρευνες ενδέχεται 
νά φωτίσουν περισσότερο τό ζήτημα. Δυστυχώς ή Πάτμος δέν αναφέρεται στην πρόσφατη 
φορολογική μελέτη τοϋ Ö. B a r k a n , 894 (1488- 1489) yih cizyesinin lahsilatma 
dit muhasebe bilancolari, Belgeler, τόμ. 1, άρ. 1 (1964). 'Υπενθυμίζω δτι το 1499 ό 
φόρος (eizye) τής Πάτμου πληρωνόταν κατ' άποκοπήν (maktu). Βλ. φιρμάνι άρ. 5. 

1. Βλ. φιρμάνια άρ. 6 καί 11. 
2. Βλ. φιρμάνι άρ. 3. Στο φιρμάνι δέν αναφέρεται ρητά πώς ό Γρηγόριος ήταν ηγού

μενος τής Μονής. Συστήθηκε στην αυλή τοϋ σουλτάνου λέγοντας. ((Είμαι παπάς (papaz) 
στην εκκλησία πού ονομάζεται Πάτμος». Συμπεραίνουμε πάντως πώς ήταν ηγούμενος, 
γιατί συνήθως οί ηγούμενοι παρουσιάζονταν γιά νά διεκδικήσουν τά προνόμια τής Μονής. 
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τόν ηγούμενο μητροπολίτη Μεθόδιο καί μετά άπό αΐτησή του επιβεβαίωσε 

τό παραπάνω δικαίωμα μέ ειδικό φιρμάνι1. Έ ξ άλλου ό Βαγιαζήτ Β' έδωσε 

δικαίωμα στους Πατμιώτες νά αγοράζουν σιτηρά καί Οσπρια άπό τις επαρχίες 

τοΰ Αιγαίου. Τό δικαίωμα αυτό αργότερα ανανεώθηκε άπό τόν Σελήμ Α' 

καί τόν Σουλεϊμάν τόν Μεγαλοπρεπή. Τά σχετικά φιρμάνια τών Βαγιαζήτ Β' 

καί Σελήμ Α' δέν σώζονται. Σώζεται όμως τό φιρμάνι τοΰ Σουλεϊμάν, άπό 

τό όποιο μαθαίνουμε τήν ύπαρξη τών δύο προγενεστέρων 2. Δυστυχώς ή 

ασάφεια στην έκφραση του δέν επιτρέπει νά καθοριστή άν τό δικαίωμα ήταν 

μόνο γιά τή Μονή ή γιά τους κατοίκους τοΰ νησιοΰ γενικά. Τόν 'Ιούλιο τοΰ 

1507 οί Πατμιώτες (καί στην περίπτωση αυτή δέν καθορίζεται άν πρόκει

ται γιά τή Μονή ή τους κατοίκους γενικά) διαμαρτυρήθηκαν στον Βαγιαζήτ Β', 

στην Άδριανούπολη, γιά τήν βαρεία φορολογία, πού άπαιτοΰσαν οί υπάλληλοι 

στις σκάλες τοΰ Θεολόγου καί τών Παλατιών, επειδή ξεπερνοΰσε δ,τι ήταν 

άπα παλιά έθιμο και νόμος. Ό Σουλτάνος διέταξε ανακρίσεις 3 . 

Ό μ ω ς άλλοι παράγοντες εκμηδένιζαν πολλές φορές τά προσδοκώμενα 

αποτελέσματα άπό τήν εύνοια τών σουλτάνων. 
e H ζωή στην Πάτμο φαίνεται πώς ήταν εξαιρετικά σκληρή. Ξέρουμε 

τουλάχιστον πώς γύρω στό έτος 1500 οί συνθήκες ήταν τόσο αφόρητες ώστε 

έγινε σκέψη νά έγκαταλειφθή ολότελα τό νησί, όπως εΐχε συμβή στις μέρες 

τοΰ ιδρυτή καί πρώτου ηγουμένου τής Μονής οσίου Χριστοδούλου. Ή Μονή 

αναγκάστηκε νά καταφυγή σέ ζητεία καθώς δείχνουν τρία έγγραφα. Τά δύο 

άπό αυτά είναι τών ετών 1502 καί 1507 4 . Τό τρίτο παραδίδεται άχρονολό-

γητο. Θά πρέπει πάντως νά είναι λίγο προγενέστερο, γραμμένο γύρω στό 1499 5 . 

Πρόκειται γιά μιά άπανταχούσα, όπου περιγράφεται εύγλωττα ή ζοφερή κατά

σταση : βία τοϋ τών άθεων Άγαρηνών έθνους, ούτινος εκχνθέντος καί γής 

σχεδόν άπάσης καί θαλάσσης επιλαβομένον και μηδένα τόπον τής αυτού ληί-

1. Τό φιρμάνι τοϋ Βαγιαζήτ Β' δέν σώζεται. 'Αναφέρεται δμως στο φιρμάνι τοϋ 
Άλεμσάχ. Βλ. φιρμάνι άρ. 5. 

2. Βλ. φιρμάνια άρ. 9 καί 10. 
3. Βλ. φιρμάνι άρ. 7. 
4. MM, τόμ. 7', σελ. 394 - 396. 
5. Σ π. Λ ά μ π ρ ο ς , NE 7 (1910), σελ. 45-47. Το έγγραφο αυτό της ζητείας 

μπορεί νά χρονολογηθή άπό το φιρμάνι άρ. 5 τοϋ έτους 1499. Σ' αυτό αναφέρεται κάποιος 
μητροπολίτης Μεθόδιος, ό όποιος παρουσιάστηκε ώς ηγούμενος τής Μονής. Ό ηγούμενος 
πού υπογράφει τήν ζητεία λέγεται επίσης Μεθόδιος καί τιτλοφορείται συνάμα μητροπολί
της Σμύρνης. Είναι κάπως απίθανο νά υπάρχουν δύο ηγούμενοι Μεθόδιοι πού νά είναι καί 
μητροπολίτες. "Ετσι το τουρκικό έγγραφο λύνει, νομίζω, το πρόβλημα αύτοϋ τοϋ μητροπο
λίτη Σμύρνης, γιά τόν όποιο έχουν γραφή διάφορα. Ή ήγουμενία τοΰ Μεθοδίου θά ήταν 
σύντομη. Το 1497 ό ηγούμενος τής Μονής ονομάζεται Θεόδουλος καί το 1502 Γρηγόριος 
(MM, τόμ. Τ , σελ. 260 καί 394). 



200 ΕΛΙΣΑΒΕΤ Α. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ 

σεως άπείρατον καταλελοιπότος, άλλα πάντα καταδονλούντος και διαφθείρον-

τος, συνέβη καί τα ενταυθοΐ σεμνεΐα εσχάτως περιπεσείν συγχύσεσν καί γαρ 

ες τοσούτον ήλθον απορίας υπό τε στενοχώριας αρπαγής τε καί αιχμαλωσίας, 

ώστε καί τάς οικήσεις οντάς, εν αϊς ή θεία πολιτεύεται πολιτεία, ψήθησαν 

καταλιπεΐν ερήμονς... 'Αλλ' επεί τούτων οντω διακειμένων, αεί τα χείρω προν-

βαινε καί πανταχόθεν μάλλον τω καθ' ημάς χώρω μνρία περιειστήκει κακά, 

γεγόναμεν υποτελείς φόρου άναγκασθέντες τά μάλιστα τοις βαρβάροις. 'Αλλ' 

ovo' ούτως ανεσιν ενρομεν. 

Ή περιγραφή αυτή, γραμμένη άπό τόν ηγούμενο Μεθόδιο, πού εκλιπα

ρεί βοήθεια γιά τήν Μονή, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Καθώς 

εί'δαμε παραπάνω, κατά τήν τελευταία δεκαετία τοΰ ΙΕ ' αιώνα ή δράση τών 

Τούρκων πειρατών στην περιοχή τής Δωδεκανήσου εΐχε ένταθή στο έπακρο. 

Αυτό βέβαια θά είχε αντίκτυπο στην Πάτμο. Οί πειρατικές επιχειρήσεις, 

πού εμπόδιζαν τις επαφές μέ τήν Μικρασία, θά είχαν βαρείες συνέπειες 

γιά τήν επιβίωση τοΰ νησιοΰ. 'Επιπλέον, συχνά οί κάτοικοι του πέφταν θύ

ματα τών πειρατών. Ό Μεθόδιος στην παραπάνω άπανταχούσα του παραπο

νιέται πικρά γιά τους Πατμιώτες, πού σέρνονται αιχμάλωτοι στην Ασία καί 

τήν Αφρική '. 

Ωστόσο τό γεγονός ότι ή Πάτμος άνηκε στην 'Οθωμανική αυτοκρατο

ρία θά άποτελοΰσε κάποια ανακούφιση στην καταπίεση της άπό τους Τούρ

κους πειρατές. Οί Πατμιώτες μποροΰσαν τουλάχιστον νά ζητοΰν τήν προ

στασία τοΰ σουλτάνου. Τά λίγα έγγραφα πού σώζονται φωτίζουν ώς ένα 

σημείο τις συνθήκες τής ζωής τους. Στό πρώτο, ένα φιρμάνι τοΰ Βαγιαζήτ Β' 

τοΰ Αυγούστου 1503, αναφέρεται πρεσβεία άπό τή Μονή στην αυλή τοΰ Σουλ

τάνου γιά νά κατορθωθή ή απελευθέρωση τριών ανθρώπων, πού άρπαξαν 

άπό τήν Πάτμο Τοΰρκοι πειρατές καί τους πούλησαν σκλάβους στά Παλάτια. 

Τό φιρμάνι διατάσσει τόν καδή αυτής τής πόλης νά τους βρή καί νά τους 

ελευθέρωση 2. 

Στό δεύτερο, τοΰ Νοεμβρίου 1511, βλέπουμε πώς κάποιος καλόγερος 

άπό τήν Πάτμο παρουσιάστηκε στην αυλή τοΰ πρίγκιπα Κορκούτ, πού ήταν 

τότε εγκατεστημένος στή Μαγνησία. Σκοπός του ήταν νά καταγγείλη πώς 

εξι Πατμιώτες, ενώ θαλασσοπορεύονταν, αιχμαλωτίστηκαν άπό τόν καπε

τάνιο (reis) Χαμζά. Ή προσφυγή στον Κορκούτ ταιριάζει μέ όσα εΐπαμε 

παραπάνω, άπό τά όποια προκύπτει πώς ό πρίγκιπας αυτός προστάτευε τους 

Τούρκους κουρσάρους. Μέ τό φιρμάνι πού έβγαλε ό Κορκούτ, ανέθεσε 

σ'έναν άλλο καπετάνιο (reis) — προστατευόμενο του, υποθέτουμε,—-τον Χα-

1. Λ ά μ π ρ ο ς , NE, IW άνωτ., σελ. 46, 30-32. Μολονότι το χωρίο νοσεί, το 

νόημα του είναι φανερό. 

2. Βλ. φιρμάνι άρ. 6. 
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τζή-Ίλιάς, νά συλλαβή τόν Χαμζά καί τήν ομάδα του κι επί πλέον τόν διέταξε 

νά περιφρουρή τους υπηκόους τοϋ νησιού Πάτμος, που πληρώνουν χαράτσι, 

άπο τίς ομάδες τών πειρατών 1. Τό καλοκαίρι τοΰ 1522, οί Πατμιώτες αναγ

κάστηκαν καί πάλι νά καταφύγουν στον σουλτάνο. Ή εποχή αυτή, καθώς φαί

νεται, ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Εξαιτίας τής πολιορκίας τής Ρόδου θά επι

κρατούσε σύγχυση στην περιοχή τής Δωδεκανήσου, καί μερικοί Τούρκοι 

βρήκαν ευκαιρία νά αδικήσουν μέ διάφορες προφάσεις τό νησί. Ό σουλτάνος 

πάντως άπό τό στρατόπεδο τής Ρόδου διέταξε νά έπιβληθή ή τάξη αμέσως 2. 

Παράλληλα στην 'Οθωμανική κυριαρχία οί Καθολικές δυνάμεις φρόντι

ζαν νά προστατεύουν τήν Τουρκοκρατούμενη Πάτμο, καθώς δείχνουν διάφορα 

έγγραφα λατινικά 3. Τό 1457 ό πατριάρχης τής Βενετίας Λουδοβίκος Sca-

rampa, απέλυσε άπανταχούσα μέ τήν όποια διέτασσε νά μήν βλάψη κανείς 

τήν Πάτμο καί τους κατοίκους της καί απειλούσε μέ αφορισμό όσους τυχόν 

δέν θά υπάκουαν. Ό Scarampa ήταν τότε επικεφαλής τοΰ στόλου τών Σταυ

ροφόρων, πού μέ τίς ευλογίες τοΰ Πάπα Καλλίστου Γ' εΐχε σταλή εναντίον 

τών 'Οθωμανών, καί μέ τήν άπανταχούσα του απέβλεπε στό νά προφύλαξη 

τήν Πάτμο άπό ενδεχόμενες βιαιοπραγίες τών ανδρών του 4. 

Τό 1461 ό πάπας Πίος Β' έστειλε επιστολή στους αρχιεπισκόπους Κρήτης 

καί Κολοσσών (ό τελευταίος, όπως είναι γνωστό, εΐχε τήν έδρα του στή Ρόδο) 

μέ τήν όποια έκανε έκκληση γιά νά προστατευθοΰν ή Μονή και οί μοναχοί 

τής Πάτμου άπό επιθέσεις καί συνιστοΰσε νά είναι αφορισμένοι Οσοι τυχόν 

είχαν βλάψει τό νησί, ώσπου νά επανορθώσουν τό κακό πού είχαν κάνει. Ό 

Πάπας απευθυνόταν στους αρχιεπισκόπους τών δύο γειτονικών προς τήν Πάτμο 

Λατινικών δυνάμεων, τής Ρόδου καί τής Κρήτης, ύστερα άπό αίτηση, πού τοΰ 

εΐχε υποβάλει ή Μονή, ή όποια, υποθέτουμε, θά εΐχε λόγους γιά νά προβή 

σέ μιά τέτοια ενέργεια5. Υπάρχουν καί δύο σιγίλλια τών ετών 1508 καί 

1514, μέ τά όποια οί Μεγάλοι Μαίστορες, Emeri d'Amboise καί Fabritio 

de Caretto, διατάσσουν τους υπηκόους καί υποτελείς τους (subditi e vas

salli) νά μή παρενοχλήσουν ή βλάψουν τους κατοίκους τής Πάτμου άλλα 

νά τους θεωρούν σαν υποτελείς (vassalli ) τής Ρόδου. Οί παραβάτες πρόκειτο 

νά θεωρηθοΰν επαναστάτες καί νά τιμωρηθοΰν 6. Τά έ'γγραφα αυτά δείχνουν 

1. Βλ. φιρμάνι άρ. 8. 
2. Βλ. φιρμάνι άρ. 11. 
3. Στά έ'γγραφα αυτά αναφέρεται σύντομα ό G. H o f m a n n στή μελέτη του 

Patmos und Rom, Orientalia Christiana, τόμ. 11, άρ. 41 (1928), σελ. 48-50 . 
4. MM, τόμ. Τ', σελ. 391. 
5. MM, τόμ. <Γ', σελ. 393 - 394. 
6. MM, τόμ. Τ' , σελ. 396 καί 400. Ή περίπτωση τής Μονής τής Πάτμου, πού 

ζήτησε τήν προστασία τών Ίωαννιτών, δέν είναι άλλωστε μοναδική. Έγγραφο τοϋ 1415 
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ΐσως πώς ή Μονή εΐχε φροντίσει νά κατοχύρωση τό νησί απέναντι στις πειρα

τικές διαθέσεις τών Δυτικών, πού κι άν ακόμη δέν τήν παρενοχλούσαν, δέν 

τής ένέπνεαν απόλυτη ασφάλεια. 

Οί Καθολικοί δεϊξαν επίσης τό ενδιαφέρον τους γιά τήν Πάτμο διευ

κολύνοντας τους καλόγερους, πού ή Μονή έστελνε γιά ζητεία. Τό 1507 ό 

Μέγας Μαίστωρ Emeri d'Amboise έδωσε συστατική επιστολή σέ δύο μονα

χούς, πού είχαν ξεκινήσει μέ τέτοιο σκοπό, τήν όποια απεύθυνε προς τόν 

Πάπα Ιούλιο Β' καί τους ηγεμόνες τής Δύσης, καί τους εκκλησιαστικούς 

καί τους κοσμικούς *. Τό 1513 ό πάπας Λέων Γ έδωσε άφεση (Ίνδουλγκέντσια) 

διακοσίων ετών σέ Οσους θά βοηθοΰσαν οικονομικά τή Μονή 2. 

Ά ς προστεθή ακόμα πώς οί Ίωαννΐτες επέτρεψαν στην Μονή νά εκμεταλ

λεύεται το μετόχι της στή Λέρο με τήν προϋπόθεση βέβαια πώς θά εισέπρατ

ταν άπ' αυτό φόρους. 'Επιπλέον, άπό Ινα έγγραφο του 1497 προκύπτει πώς 

τότε τουλάχιστον είχαν επιβάλει έκτακτες επιβαρύνσεις στά εισοδήματα τοΰ 

μετοχιοΰ, οί όποιες φυσικά ήταν εις βάρος τής Μονής 3 . 

Ή 'Οθωμανική κυριαρχία καί ή ταυτόχρονη προστασία τών Δυτικών 

δέν είναι πράγματα ασυμβίβαστα. Ή Πάτμος, απομακρυσμένη καθώς ήταν 

σέ μιά παρυφή τής 'Οθωμανικής αυτοκρατορίας, μικρή καί άγονη, ήταν φυ

σικό νά περνά απαρατήρητη. Οί 'Οθωμανοί, άν καί κυρίαρχοι, θά περιορί

ζονταν στην είσπραξη τοΰ φόρου, χωρίς νά άσχολοΰνται περισσότερο μέ τήν 

κατοχή τοΰ νησιοΰ, τό όποιο άλλωστε δέν φρόντισαν νά αξιοποιήσουν στρα

τιωτικά. Ά π ό πουθενά, τουλάχιστον δέν προκύπτει, άμεσα ή έμμεσα, πώς γιά 

τήν διεξαγωγή τοΰ ίεροΰ πολέμου στή Δωδεκάνησο υπολόγισαν στην κυριαρ

χία τους στην Πάτμο. Περιορίστηκαν στό νά χρησιμοποιούν τό λιμάνι τοΰ 

νησιοΰ σέ ώρα ανάγκης. Τό 1477, σέ μιά άπό τίς επιδρομές εναντίον τών 

Ίωαννιτών, ό 'Οθωμανικός στόλος αγκυροβόλησε εκεί γιά μερικές μέρες 

μέ τήν πρόθεση νά άποπλεύση γιά νά πολιορκήση τό Πετρώνιο 4 . 

Ή απουσία όμως στρατιωτικών δυνάμεων άπό τήν Πάτμο επέτρεπε 

καί στους Δυτικούς νά χρησιμοποιούν τό λιμάνι της. Τόν Δεκέμβριο τοΰ 

1501 μέρος τοΰ στόλου τής Ρόδου, ή οποία συμμετείχε τότε σέ Σταυροφο-

μαρτυρεϊ πώς ή Μονή τοϋ 'Αγίου Γεωργίου στή Σκύρο εΐχε ζητήσει άπο τους Ίωαννΐτες 
νά προστατεύουν το καράβι της. Βλ. ' Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , Άθωΐτις Στοά, 
Viz. Vrem. 9 (1902), σελ. 135-136. 

1. MM, τόμ. 5", σελ. 396. 
2. MM, τόμ. «Γ, σελ. 398-400. 
3. Σύμφωνα μέ το Ιγγραφο ό επίτροπος του μοναστηρίου στή Λέρο μετά άπο Sta-

ταγή τοΰ Μεγάλου Μαίστορα, ενεν κρατημένος νά παρέχη στον μητροπολίτη Φιλαδέλφειας 
'Ιωακείμ ορισμένες ποσότητες τροφίμων. MM, τόμ. Τ ' , σελ. 260-261. 

4. Β ο s i ο, τόμ. Β', σελ. 367Ε - 368Α. 
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ρία κατά τών 'Οθωμανών, αγκυροβόλησε στην Πάτμο 1. Ά π ό τήν άλλη 

μεριά, ή Πάτμος, τό κατοικητήριο τοΰ Ευαγγελιστή Ιωάννη, ήταν φυσικό 

νά συγκεντρώνη τήν συμπάθεια τών Δυτικών Χριστιανών πού τής πρόσφε

ραν τήν προστασία τους. 

Οί Λατίνοι Ομως είχαν καί άλλους λόγους νά προστατεύουν τήν Πάτμο, 

άσχετους μέ τή θρησκευτική τους ευλάβεια. Οί καλόγεροι, πού κατοικοΰσαν 

στην Μονή, ήταν συμπαραστάτες στον πόλεμο κατά τών 'Οθωμανών. Ή 

επιστολή τοΰ Π ίου Β', πού αναφέρθηκε, πληροφορεί πώς οί μοναχοί τής 

Πάτμου παρακολουθούσαν τίς κινήσεις τών απίστων, μέ τους όποιους γειτό

νευαν, καί όταν διαπίστωναν πώς ετοιμαζόταν καμμιά επίθεση, ειδοποιούσαν 

τους γείτονες τους Χριστιανούς νά προφυλαχθοΰν άπό τόν κίνδυνο πού πλη

σίαζε 2. "Οτι ή Μονή έδειχνε μ' αυτόν τόν τρόπο τήν αλληλεγγύη της προς 

τους Χριστιανούς επιβεβαιώνεται κι άπό άλλες πηγές. "Ο Bosio αναφέρει 

πώς όταν τό καλοκαίρι τοΰ 1454 οί 'Οθωμανοί συγκέντρωσαν Ινα μικρό 

στόλο στά Παλάτια έτοιμοι γιά μιά άπό τίς επιδρομές τους, ή είδηση μα

θεύτηκε στή Ρόδο χάρη στους Πατμιώτες 3 . 

Ακόμα πιο χαρακτηριστικές είναι οί ειδήσεις τοΰ Marino Sanuto. 

Ά π ό τό ημερολόγιο του προκύπτει πώς στην κρίσιμη περίοδο τής πολιορ

κίας τής Ρόδου άπό τους 'Οθωμανούς (Ιούνιος - Δεκέμβριος 1522), ό ηγού

μενος τής Πάτμου στάθηκε ένα άπό τά κύρια πρόσωπα στό δίκτυο κατασκο

πείας τών Χριστιανών. Βρισκόταν σέ αρκετά πυκνή, καθώς φαίνεται, επαφή 

μέ τόν δούκα τής Νάξου, στον όποιο έδινε διάφορες πληροφορίες. Ό δούκας 

μέ τή σειρά του τίς μεταβίβαζε στους Βενετούς. Ό Sanuto αναφέρει πώς 

τόν Αύγουστο τοΰ 1522 οί Βενετοί είχαν μείνει αρκετές μέρες χωρίς ειδήσεις 

σχετικά μέ τήν πολιορκία. Γι' αυτό έστειλαν ανθρώπους τους στή Νάξο μέ 

τήν εντολή νά στείλη αμέσως ό δούκας ένα μπριγκαντίνι a quel prior di 

San Zuan di Palamosa γιά νά πληροφορηθή μερικά νέα άπό τήν Ρόδο. 

Αμέσως παρακάτω ό Sanuto παραθέτει ολόκληρη τήν επιστολή, μέ τήν 

όποια ό ηγούμενος απάντησε στον δούκα στις 22 Αυγούστου. Ό ηγούμενος 

εΐχε μείνει στή Ρόδο, στό στρατόπεδο τοΰ Σουλτάνου, σαράντα δύο μέρες — 

συνεπώς εΐχε πάει λίγο μετά τήν Ιναρξη τής πολιορκίας τοΰ νησιοΰ — καί 

ήταν μόνο οκτώ μέρες πού εΐχε επιστρέψει στην Πάτμο. Στό διάστημα τής 

παραμονής του στή Ρόδο εΐχε δει καί εΐχε φροντίσει νά μάθη κάμποσα πρά-

1. R o s s i , Storia della Marina, σελ. 27-28 . B o s i o , τόμ. Β', σελ. 552Α. 

2. MM, τόμ. 1', σελ. 393 ...quod dum infidèles illarum partium loca finitimo-
rum fidelium pro tempore invadere et occupare damnaque diversimode Mis inferre 
procurant, ipsi monachi illorum adventum et progressas vigilanti studio fidelibus 
prefatis intimare procurant sicque fidèles ipsos a gravibus periculis et intollerabilibus 
damnis préservant... 

3. B o s i o , τόμ. Β', σελ. 246C. 
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γματα γιά τους Τούρκους, τά όποια αναφέρει στον δούκα: Πληροφορίες σχε

τικές μέ τήν πορεία τών επιχειρήσεων, τίς κινήσεις καί τίς δυνάμεις τών 

εχθρών. Ή επιστολή του τελειώνει μέ μιά παράκληση: Queste cose chehabiamo 

visto scrivemo a vostra Signoria et la pregamo che siano secrete, perchè 

siamo in la bocha del serpente, aziò che non ne ingorgil. 

Ά ς σημειωθή πώς υπάρχουν δύο Τουρκικά φιρμάνια τοΰ αρχείου τής 

Μονής (έχουν ήδη άναφερθή), πού έχουν έκδοθή άπό τόν σουλτάνο Σουλεϊ

μάν Μεγαλοπρεπή στό στρατόπεδο τής Ρόδου κατά τό διάστημα, κατά τό 

όποιο, σύμφωνα μέ τίς ειδήσεις τοΰ Sanuto, ό ηγούμενος βρισκόταν εκεί. 

Τώρα πού έγιναν γνωστές οί υπηρεσίες πού πρόσφερε ή Μονή στους Χρι

στιανούς, γεννιέται ή υποψία μήπως οί λόγοι, πού, σύμφωνα μέ τά φιρμάνια, 

οδήγησαν τόν ηγούμενο στή Ρόδο, ήταν πρόφαση, ενώ ή πραγματική αιτία 

ήταν ή ενημέρωση του γιά τίς κινήσεις τών Τούρκων 8. 

Ή συνεργασία συνεχίστηκε. Στις 30 'Οκτωβρίου quel Calogero έγραψε 

νέα επιστολή στον δούκα τής Νάξου, πού εΐχε στείλει μπριγκαντίνι γιά νά 

τήν παραλαβή. Ανέφερε καί πάλι αρκετά διεξοδικά, καθώς φαίνεται, τήν 

πορεία τής πολιορκίας τής Ρόδου καί γενικότερα τών επιχειρήσεων στή Δω

δεκάνησο. Μετά 10 μέρες τό μπριγκαντίνι κόμιζε στή Νάξο άλλο γράμμα dì 

quel prior di Pelamosa μέ νέα γιά τόν πόλεμο καί τίς απώλειες τοΰ έχθροΰ3. 

Φαίνεται πώς ή κατασκοπεία ήταν καλά οργανωμένη. Βλέπομε πώς ό ηγού

μενος, καί μετά τήν επιστροφή του στή Μονή, ήταν σέ θέση νά δίνη πλη

ροφορίες, γεγονός πού δείχνει πώς εΐχε ανθρώπους δικούς του, οί όποιοι 

παρακολουθούσαν άπό κοντά νά πράγματα καί τόν ενημέρωναν. 

"Ομως ή τοποθέτηση τής Πάτμου ανάμεσα στους Μουσουλμάνους καί 

τους Χριστιανούς έδινε ταυτόχρονα ευκαιρία γιά ενέργειες τελείως αντίθετες 

σ' αυτές πού περιγράψαμε. Γιατί ενώ ή Μονή, καθώς προκύπτει άπό τίς 

περιπτώσεις πού εί'δαμε, έδειχνε τήν αλληλεγγύη της προς τόν Χριστιανικό 

κόσμο, βρέθηκαν καί κάτοικοι τής Πάτμου πού εξυπηρέτησαν τους Τούρκους. 

"Ετσι, άν πιστέψουμε τόν Bosio, στις αρχές τοΰ καλοκαιριού τοΰ 1522, όταν 

οί Ίωαννΐτες περίμεναν μέ αγωνία τήν επικείμενη επίθεση τοΰ σουλτάνου, 

ένα Πατμιώτικο πλοίο ήλθε στή Ρόδο μέ τό πρόσχημα νά πούληση ένα φορτίο 

δημητριακά. Οί έμποροι κι οί ναΰτες πού επέβαιναν επιβεβαίωσαν στους Ίωαν

νΐτες Οτι ό στόλος τοΰ σουλτάνου ήταν έτοιμος, νέο ήδη γνωστό χάρη στό 

δούκα τής Νάξου. 'Επιπλέον Ομως μπήκαν στην πόλη τής Ρόδου γιατί, 

καθώς ήταν Χριστιανοί, δέν θεωρήθηκαν ύποπτοι. Αργότερα όμως μαθεύ-

1. Ι Diarii di M a r i n o S a n u t o (ed. F. Stefani, G. Berchet, Ν. Barozzi), 
Βενετία 1892, τόμ. ΛΓ', στ. 467 - 469. 

2. Βλ. φιρμάνια άρ. 10 καί 11" κυρίως τά σχόλια τοϋ 10. 

3. S a n u t o , ενθ' άνωτ., στ. 535 καί 568-569. 
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τήκε πώς ήταν κατάσκοποι τών Τούρκων, σταλμένοι ειδικά γιά νά πληροφο

ρηθούν τίς προετοιμασίες καί τήν διοργάνωση τής άμυνας τής Ρόδου '. 

Ά π ό τήν περιγραφή πού έγινε ώς τώρα, μέ βάση τίς πληροφορίες καί 

τους υπαινιγμούς τών πηγών, φαίνεται πώς ή ζωή στην Πάτμο ανάμεσα 

στην έναρξη της Τουρκοκρατίας καί τήν εκδίωξη τών Ίωαννιτών άπό τή Ρόδο 

ήταν επίπονη. Θά μποροΰσε Ομως νά παρατηρηθή πώς ή μοίρα της θά ήταν 

πάλι καλύτερη άπό τή μοίρα τών άλλων μικρών νησιών τής Δωδεκανήσου, 

πού είχαν εξασφαλισμένη μόνο τήν ανεπαρκή υπεράσπιση τών Ίωαννιτών. 

Δυστυχώς δέν υπάρχουν στοιχεία πού νά επιτρέπουν ασφαλέστερα συμπερά

σματα ώς προς τό σημείο αυτό. 

Φυσικά όμως στην περίπτωση τής Πάτμου περισσότερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει ή τότε κατάσταση τής Μονής της. Σχετικά μέ τόν αριθμό τών 

μοναχών ξέρουμε πώς τό 1461, ήταν εξήντα 2. Μιά εικασία μπορεί νά δια-

τυπωθή σχετικά μέ τήν σύνθεση τής Μονής: Φαίνεται πώς στην Πάτμο, 

κατά τά χρόνια πού μας άπασχολοΰν, εγκαταστάθηκαν μητροπολίτες άπό 

τήν Μικρασία, πού θά είχαν άναγκαστή νά εγκαταλείψουν τίς έδρες τους. 

Οί μητροπολίτες αυτοί, καταδιωγμένοι, μπορούμε νά συμπεράνουμε, άπό 

τους Τούρκους, ήταν φυσικό νά καταφύγουν στην ημιανεξάρτητη Πάτμο, πού 

γειτόνευε μέ τή Μικρασιατική παραλία καί δέν εΐχε κυριάρχους Καθολικούς. 

"Ετσι 'ίσως εξηγείται ή παρουσία δύο ηγουμένων — ανάμεσα στους λίγους 

γνωστούς πού υπάρχουν κατά τά χρόνια εκείνα — οί όποιοι έχουν συγχρόνως 

τόν τίτλο τοΰ μητροπολίτη. Ό πρώτος είναι ό μητροπολίτης Μύρων και καθη-

γονμενος Πάτμου Ματθαίος, πού σέ άλλη περίπτωση αναφέρεται ώς υπερ

τιμάς και εξαρχος πάσης Λυκίας καί πρόεδρος Καρπάθου καί Ναξίας. Διε

τέλεσε ηγούμενος τουλάχιστον κατά τά έτη 1454 - 1460 3 . Ό δεύτερος είναι 

ό μητροπολίτης Σμύρνης Μεθόδιος, ύπέρτιμος και εξαρχος πάσης 'Ασίας καί 

πρόεδρος παντός Αιγαίον πελάγους, πού ήταν ηγούμενος τό 1499 4 . Ε π ι 

πλέον σύμφωνα μέ τήν παραπάνω υπόθεση, 'ίσως νά εξηγείται ή ύπαρξη στό 

αρχείο τής Μονής δύο αρχαιοτέρων εγγράφων, πού είναι εντελώς άσχετα 

μέ τήν Πάτμο δ. Τό ένα είναι ή συνοδική πράξη εκλογής τοΰ Μύρων Ματ

θαίου τόν Μάιο τοΰ 1384, ό όποιος διατέλεσε καί πρόεδρος Ρόδου 6. Tè άλλο 

ή πράξη εκλογής τοΰ Φιλόθεου Σταυρουπόλεως τόν Ιανουάριο τοΰ 1430. 

1. B o s i o , τόμ. Β', σελ. 637Ε. 
2. MM, τόμ. "Τ, σελ. 393. 
3. Βλ. παραπάνω σελ. 197, καί ύποσημ. 5. 
4. Βλ. παραπάνω σελ. 199, ΰποσημ. 5 καί σελ. 200. 
5. Τά Ιγγραφα αυτά είναι ανέκδοτα. 
6. Πρβλ. MM, τόμ. Β', σελ. 198. 



206 ΕΛΙΣΑΒΕΤ Α. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ 

Τό πιθανότερο είναι πώς οι μητροπολίτες, γιά χάρη τών όποιων είχαν έκδοθή, 

υποχρεώθηκαν κάποτε άπό τήν πίεση τών Τούρκων νά ζητήσουν καταφύγιο 

στην Πάτμο. Καί φυσικά έφεραν μαζί τους έκεΐ τά έγγραφα. 

Σχετικά μέ τους τίτλους τών μητροπολιτών πού αναφέρθηκαν μπορεί 

νά γίνη μιά παρατήρηση. Ό Μύρων Ματθαίος τοΰ 1384 είναι καί πρόεδρος 

Ρόδου. Ή περίπτωση του όμως είναι αβέβαιη μιά καί δέν ξέρουμε θετικά 

άν βρέθηκε ποτέ στην Πάτμο. Ό μεταγενέστερος Ομως ομώνυμος του Μύρων 

Ματθαίος, ηγούμενος τής Μονής τό 1460, ήταν πρόεδρος Καρπάθου καί 

Ναξίας. Ό ηγούμενος καί μητροπολίτης Σμύρνης Μεθόδιος γύρω στό 1499 

είναι πρόεδρος παντός Αιγαίον πελάγονς καί, όπως είναι γνωστό, παντός 

Αιγαίον πελάγονς είναι ή φήμη τοΰ μητροπολίτη Παροναξίας. Ά ν δέν πρό

κειται γιά σύμπτωση, βλέπουμε πόσο σημαντικό κέντρο γιά τήν 'Ορθοδοξία 

άποτελοΰσε τότε στό Αιγαίο ή Πάτμος. ΤΗταν τό πιό κατάλληλο μέρος γιά 

νά κατοικούν οί διάφοροι ιεράρχες τοΰ Αιγαίου, πού δέν μπορούσαν νά έγκα-

τασταθοΰν στις έδρες τους εξ αιτίας τής Λατινοκρατίας. 

Ά π ό τό 1522 καί πέρα, δηλαδή μέ τήν εκδίωξη τών Ίωαννιτών άπό τή 

Ρόδο, ή περιοχή τής Δωδεκανήσου δέν εΐναι πια θέατρο πολέμου. Μιά και

νούργια ιστορική περίοδος αρχίζει πού συνεπάγεται γιά τήν Πάτμο καί μιά 

διοικητική μεταβολή: Καθώς δείχνουν τά μεταγενέστερα τουρκικά έγγραφα, 

δέν ανήκει πια στό σαντζάκι τοΰ Μεντεσέ άλλα στό καδηλίκι τής Κώ. Είναι 

βέβαιο πώς τό νησί έξακολουθοΰσε νά υφίσταται επιθέσεις άπό πειρατές 

καί γενικότερα νά καταπιέζεται άπό τους Τούρκους. Σχεδόν Ολα τά φιρμάνια 

πού σώζονται στό αρχείο τής Μονής έχουν έκδοθή ύστερα άπό διαμαρτυρίες τών 

κατοίκων προς τόν σουλτάνο πότε γιά τή μία καί πότε γιά τήν άλλη κάκωση. 

'Οπωσδήποτε όμως ή απαλλαγή τής περιοχής άπό τίς πολεμικές επιχειρήσεις 

θά βελτίωσε τους όρους ζωής στό νησί. Φαίνεται πώς καί μετά τό 1522 δέν 

εγκαταστάθηκαν Τούρκοι στην Πάτμο καί πώς έξακολουθοΰσε νά παραμένη 

κάπως ημιανεξάρτητη. Γιατί στην συνθήκη, μέ τήν οποία τελείωσε τό 1540 

ό Τουρκο-Βενετικός πόλεμος, ανάμεσα στά νησιά πού πρόκειτο νά ειρηνεύσουν 

μέ τους 'Οθωμανούς αναφέρεται καί ή Πάτμος μέ τό Ονομα Mallu Kilisse 

(στην Ιταλική μετάφραση τής συνθήκης Chiesa Ricca) δηλαδή πλούσια 

εκκλησία 1. Έ ξ άλλου οί επαφές μέ τους Δυτικούς συνεχίστηκαν. Οί Ίωαν

νΐτες ειδικότερα, μολονότι δέν ήταν πια γείτονες, εξακολουθούσαν νά προσφέ-

1. Βλ. σχετικά L. Β ο n e 11 i, Il trattato Turco - Veneto del 1540, Centenario 
della Nascita di Michele Amari, Παλέρμο 1910, τόμ. Β', σελ. 336. W. L e h m a n n , 
Der Friedensvertrag zwischen Venedig und der Türkei vom 2. Oktober 1540, Bonner 
Orientalische Studien, Heft 16, Stuttgart 1936, σελ. 25. A. B o m b a c i , Ancora 
sul trattato Turco- Veneto del 2 Ottobre 1540, Rivista degli Studi Orientali, τόμ. 20, 
τεϋχος 1 (1942), σελ. 373-381. 
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ρουν στην Πάτμο τήν προστασία τους άπό τή Μάλτα '. 'Επέτρεψαν μάλιστα 

στά Πατμιώτικα πλοία νά ταξιδεύουν μέ τή σημαία τοΰ τάγματος τους 2. 

"Ολες αυτές οί προϋποθέσεις αποτέλεσαν τή βάση γιά τήν ανάπτυξη 

τοΰ νησιοΰ σ' Ολους τους τομείς, πού δέν βράδυνε. Τόν I H ' αιώνα ή Πατμιάς 

Σχολή είναι ένα άπό τά μορφωτικά κέντρα τοΰ Έλληνισμοΰ καί τό νησί 

ώριμο γιά τόν Αγώνα. 

Τ Α Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α 

Τά παρακάτω έγγραφα δέν θά είχαν έρθει ποτέ στην δημοσιότητα χω

ρίς τήν βοήθεια τοΰ καθηγητή κυρίου Alessio Bombaci, πού άπό πολλά χρό

νια διευθύνει τό τμήμα Τουρκολογίας τοΰ Ist i tuto Universitario Orientale 

τής Νεάπολης. Χάρη στην καθοδήγηση του κατόρθωσα νά τά μεταγράψω 

καί νά τά μεταφράσω. Δέν βρίσκω λόγια γιά νά τοϋ εκφράσω τήν μεγάλη μου 

ευγνωμοσύνη. 

Ευχαριστίες επίσης οφείλω καί στον διδάσκαλο μου καθηγητή κύριο 

Paul Wittek, ό όποιος εΐχε τήν υπομονή καί τήν καλωσύνη νά διάβαση τίς 

μεταγραφές καί νά μοΰ κάνη πολυτιμότατες υποδείξεις. Τοΰ είμαι ευγνώμων 

ακόμα μιά φορά. 

Καθώς θά διαπίστωση ό αναγνώστης, περιορίζομαι στό νά δώσω τό κεί

μενο τοΰ κάθε εγγράφου, καθώς παραδίδεται, χωρίς νά προβαίνω σέ φιλολο

γικές διορθώσεις. Κατά τήν μεταγραφή έτήρησα πιστά τήν ορθογραφία τοΰ 

κάθε εγγράφου. Τά διάφορα ορθογραφικά σημεία (teçdid, hamza κτλ.) καθώς 

καί τά σημεία φωνητικής έχουν τοποθετηθή μόνον όταν υπάρχουν στά κεί

μενα. Ευρύτερες άλλωστε φιλολογικές ή γλωσσολογικές καθώς καί διπλω

ματικές παρατηρήσεις αναμένεται νά γίνουν άπό τους ειδικούς, πού θά ένδια-

φερθοΰν νά άσχοληθοΰν μέ τά έγγραφα άπό διαφορετικές απόψεις. Στή μελέτη 

μου προσπάθησα νά εξαντλήσω τίς ιστορικές μαρτυρίες πού παρέχονται. 

Θά ήταν ϊσως σκόπιμο νά είδοποιηθή ό άκατατόπιστος αναγνώστης πώς 

τά 'Οθωμανικά έγγραφα καί γενικότερα τά κείμενα τής εποχής, στην οποία 

ανήκουν τά ένδεκα ακόλουθα φιρμάνια, δέν χαρακτηρίζονται άπό ιδιαίτερη 

ακριβολογία καί πειθαρχία στην έκφραση. Συχνά παρουσιάζουν ανακολουθίες 

σαν κι αυτές πού γίνονται συνήθως στον προφορικό λόγο. Στις μεταφράσεις 

προσπάθησα νά αποδώσω αυτό τό υφός, όσο τό δυνατό πιστότερα. 'Οπωσδή

ποτε τό νόημα νομίζω πώς είναι καθαρό. 

1. MM, τόμ. Τ ' , σελ. 404. 

2. 'Υπάρχει σχετικό έγγραφο τοϋ έτους 1610 : MM, τόμ. Τ ' , σελ. 409 - 410. 
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Ή 'Οθωμανική γραμματεία χρησιμοποιούσε διάφορες λέξεις γιά νά 

χαρακτηρ'ιση μιά έγγραφη διαταγή τοΰ σουλτάνου: tevki,ni§an, hükm, emr, 
ha t t , biti, fermali. Ά π ό αυτές μόνο ή λέξη ferman πέρασε στά νέα Ελλη

νικά, φιρμάνι. Κατά τους Βυζαντινούς καί Μεταβυζαντινούς χρόνους ή έγ

γραφη σουλτανική διαταγή αποδιδόταν ώς «αυθεντικός ορισμός» ή απλώς 

«ορισμός» 1. Τόν όρον αυτό χρησιμοποιούσαν καί οί καλόγεροι, καθώς μαρτυ

ρούν τά σημειώματα σέ τρία άπό τά παρακάτω έγγραφα (άρ. 1, 3, 7). Τόν 

χρησιμοποιώ κι έγώ κατά τήν παρουσίαση τών εγγράφων ώς τόν καταλλη

λότερο. 

Υπενθυμίζω πώς τά έγγραφα αυτά προέρχονται άπό τό αρχείο τής Μο

νής καί άπό τό αρχείο τοΰ Κοινοΰ τής Πάτμου, τό όποιο σήμερα βρίσκεται 

στή Μονή. Τό Κοινό τής Πάτμου εμφανίζεται διαμορφωμένο άπό τίς αρχές 

τοϋ Ι Ζ ' αιώνα 2 καί τό αρχείο του περιλάμβανε κάθε λογής έ'γγραφα, πού ανα

φέρονται συχνά σέ τελείως ειδικές υποθέσεις, άσχετες μέ τό νησί καί τήν 

Μονή. Σύμφωνα μέ όσα έχω εκθέσει (σελ. 196 - 197), τά παλιότερα έγγραφα 

σχετίζονται μέ τήν Μονή, καί όταν ακόμα δέν τήν αναφέρουν, εφόσον αυτή 

άποτελοΰσε τήν αρχή στό νησί. Παραμένει όμως προβληματικό άν τά φιρμά

νια, πού αναφέρουν αόριστα τους «απίστους τής Πάτμου», έχουν έκδοθή 

γιά τήν Μονή ή γιά τό Κοινό, τοΰ οποίου ή κατάσταση δέν είναι ακόμα γνω

στή. Τόν Ι Ζ ' αιώνα τό Κοινό, πού εΐχε αποκτήσει στό μεταξύ οντότητα, 

έφρόντισε, καθώς φαίνεται, νά προμηθευθή αντίγραφα φιρμανιών τής Μονής 

— Οπως τά παρακάτω άρ. 1 καί 3 — τά όποια θά τοΰ ήταν χρήσιμα. 

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΩΑΜΕΘ Β' 

858, 1 -10 Ραμαξάν : 1454, 25 Αυγούστου - 3 Σεπτεμβρίου 

Ό Ματθαίος, πον κρατά τον φόρο τοΰ χωρίον τής Πάτμου άπο τις αρχές 

Αυγούστου τοϋ ετονς 857 (1453), διατάσσεται νά παραδώση σαράντα φλουριά 

στον δούλο τοΰ Σονλτάνον, τον Άλή. 

1. Βλ. π.χ. τήν χρήση τοϋ όρου άπο τον Μάρκο Ευγενικό: ixS. L. P e t i t , Pa
trologia Orientalis, τόμ. ΙΖ', τεϋχος 2 (1923), σελ. 480. Επίσης άπο τον Μανουήλ 
Μαλαξό: Historia Politica et Patriarchica Constantinopoleos, ίκδ. Β e k k e r, Βόννη 
1849, σελ. 82, 6. 

2. Β. Ν. Π α ν α γ ι ω τ ό π ο υ λ ο υ , 'Αρχείο Μονής 'Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου 
(Ταξινόμηση και Φωτογράφηση), Ό "Ερανιστής, έτος Γ', τεϋχος 15/16 (1965), σελ. 
145 -156. Το παλιότερο φορολογικό κατάστιχο τοϋ Κοινοΰ Πάτμου πού αναφέρεται 
είναι τοϋ έτους 1609 (σελ. 154). 
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Επίσημο αντίγραφο τοΰ έτους 1637, τό όποιο έγινε άπό τόν καδή τής 
Κώ καί Πάτμου, όπως πιστοποιοΰν σημείωμα καί σφραγίδα στό δεξιό περι
θώριο. Χαρτί 0,415x0,185. Μελάνη μαύρη. Κατάσταση καλή. Στην πίσω 
επιφάνεια σημείωμα τοΰ ΙΖ' αι.: Το είσο τοΰ ορισμοϋ τοϋ σονλτά Μεεμέτι 
τον εχαρατζόθι το νισι μα πρι να παρι τι Μπολι δια χρυσά - 40 - 1637. 
Φωτ. 15. 

ùuau» «."υ <υ j j j î i . * _j CJ>y' *~-Aij'^ (*-^ν>" ^JJ·-

L>J }1έ jl>- wl*,>m 

j i \jjjp^J A ^ W K I J J I i U Â i t s—JJÌ ÌU.XPÌ û j j j i i J i J >-i i l <_-·>*>ΙΡ < J J 1 » Λ > Ο 

^ ^ 4 - i ' l j l p j ^ J.*>t.* Jr '-υ^ J ^ > - 4; l>t-^- A J I ^wvtox-M a ^ j j ^ J Ä J ^ ' I 4-Lsl ^_jJb 

**4^£· CJÎP ,^ jXbL *.·> ( J ^ X J C U * ' 4**jJ>Z.A.J ^ V Î L Ï " e ^ l j ..A*!) 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: 'Αντίγραφο τοΰ τιμημένου διατάγματος τοϋ μακαρίτη 
καί συγχωρημένον πορθητή σουλτάνου Μωάμεθ-χάν, τοϋ μαχητή τοϋ 'Ισλάμ. 

Ό Ματθαίος (Matyos), πού κρατά τον φόρο (qist) τοϋ χωριοϋ τής 
Πάτμον άπο τίς αρχές τοΰ Αυγούστου τοϋ έτους 857. 

Με τήν άφιξη τής αυτοκρατορικής διαταγής ας εχης υπόψη σον νά παρά
δοσης, χωρίς δικαιολογίες καί άψογα, τα σαράντα φλουριά, πού έχουν κατα-
κνρωθή σε σένα ώς φόρος τοΰ παραπάνω χωριοϋ, αμέσως μόλις φθάσει ό 
δούλος μου Άλής, ô κομιστής τον διατάγματος, στο οποίο πρέπει υπακοή. 
Με κανένα τρόπο, αναβάλλοντας καί αμελώντας, νά μήν καθυστέρησης τον 
παραπάνω δούλο μου. 

14 
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Αυτά νά εχης υπόψη, να αναγνώρισης τήν αυθεντικότητα τοϋ ορισμού 
(bui) καί νά πιστέψης στο τιμημένο μου σύμβολο καί να νπακούσης. 

Γράφηκε κατά το πρώτο δεκαήμερο τον ευλογημένου Ραμαζάν τοϋ 
Ρ,τονς 858. 

Στο στρατόπεδο τής Σόφιας. 

'Ακολουθεί τό σημείωμα πού πιστοποιεί πώς τό αντίγραφο έγινε άπό 
τόν καδή τής Κώ καί Πάτμου. 

ΣΧΟΛΙΑ : Σχετικά μέ τόν φόρο πού πλήρωνε ή Πάτμος στους 'Οθωμα
νούς καί τά λοιπά προβλήματα τοΰ φιρμανιοΰ αύτοΰ βλ. παραπάνω σελ. 
195 - 198. Τό έγγραφο χαρακτηρίζεται ώς biti (στ. 6) πού είναι συνώνυμο 

τής λέξης ferman (φιρμάνι). Έχει έκδοθή στή Σόφια, όπου βρισκόταν ό 
Μωάμεθ Β' κατά τήν επιστροφή του άπό τήν εκστρατεία εναντίον τών 
Σέρβων. Βλ. τό άρθρο μου The First Serbian Campaigns of Mehemmed II, 
Annali dell'Istituto Orientale di Napoli, νέα σειρά, τόμ. 14 (1964), Scritti 
in onore di Laura Veccia Vaglieri, σελ. 837 - 840. 

Το αντίγραφο θά έγινε πιθανότατα ύστερα άπό κάποια φορολογική μετα
βολή πού 'ίσως επέβαλαν οί Τοΰρκοι, εξ αιτίας τής οποίας οί Πατμιώτες θά 
αναγκάστηκαν νά αποδείξουν πόσο φόρο πλήρωναν κατά τά παλιότερα χρό
νια. Ή υπόθεση αυτή ενισχύεται άπό τό παρακάτω έγγραφο άρ. 3, επειδή 
καί αυτό είναι αντίγραφο καμωμένο τό 'ίδιο έτος (1637) καί αναφέρεται 
επίσης σέ φορολογικό ζήτημα. "Αλλωστε περίπτωση φορολογικής καταπίεσης 
αντιμετώπισαν στά 'ίδια περίπου χρόνια οί κάτοικοι άλλου νησιοΰ τής Δωδεκα
νήσου, τής Σύμης. Βλ. Δ. Χ α β ι α ρ α, Σονλτανικά φιρμάνια περί τών προ
νομίων τής νήσον Σύμης καί τών λοιπών Νοτίων Σποράδων, ΔΙΕΕ 6 (1901 ), 
σελ. 331 - 332. Τό γεγονός ότι τό έγγραφο προέρχεται άπό τό αρχείο τοΰ 
Κοινοΰ δείχνει πώς ό ενδιαφερόμενος γιά αποδείξεις σχετικές μέ τήν παλιό
τερη φορολογία ήταν τό Κοινό τής Πάτμου. Τό πρωτότυπο τοΰ εγγράφου θά 
βρισκόταν στό αρχείο τής Μονής (βλ. σελ. 197-198). Δέν σώζεται σήμερα. 

Τό φιρμάνι εϊναι γνωστό έδώ καί έναν αιώνα περίπου. Ό Σακκελίων 
μάντεψε τήν άξια του κι άφοΰ τό αντέγραψε προσεκτικότατα σέ διαφανές 
χαρτί έδειξε τό αντίγραφο του στον Τοΰρκο καϊμακάμη της Κώ, δ όποιος, 
μή ξέροντας παλαιογραφία, αυτοσχεδίασε σημαντικά τό περιεχόμενο του. Έτσι 
ένα σχετικό δημοσίευμα τοΰ Σακκελίωνος, ό όποιος στηρίχθηκε καλόπιστα 
σέ όσα τοΰ είπε ό καϊμακάμης, δέν έχει σήμερα ενδιαφέρον παρά μόνο γιά 
τήν ιστορία τοΰ αρχείου τής Μονής. Βλ. Ι. Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Μεχμέτον Β' 
τοΰ Πορθητοΰ φιρμάνιον, Πανδώρα 16 (1866), σελ. 529-533. Τό αντί
γραφο τοΰ Σακκελίωνος βρίσκεται ακόμα στό αρχείο τής Μονής μέ ιδιόχειρη 
σημείωση του. 
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2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΩΑΜΕΘ Β 

870, 1 Ρεβιουλεββέλ : 1465, 22 'Οκτωβρίου 

Ό σαντζάκ-μπέης τοΰ Μεντεσέ Σινάν καί ό καδής τών Παλατιών δια

τάσσονται νά ενεργήσουν ανακρίσεις σχετικά μέ τον αδελφό κάποιου Γιουνούς, 

πού πουλήθηκε ώς δούλος άπο Πατμιώτες. 

Πρωτότυπο. Χαρτί 0,345χ0,142. "Εχει αποκοπή τό άγραφο τμήμα 
πάνω άπό τόν τουρά. Μελάνη μαύρη. Κατάσταση καλή. Φωτ. 16. 

j l > - i l l \J J..«J>*.4 
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ : Μωάμεθ, γιος τοΰ Μονράτ-χάν, πάντοτε νικητής. 
Τό καύχημα τών ηγεμόνων καί τών μεγάλων, πού σνγκεντρώνει υψηλές 

αρετές καί δόξες δ Σινάν-μπεης, ό σαντζάκ-μπέης τής χώρας τοϋ Μεντε
σέ — ας αυξηθή ή άξια τον. Καί το καύχημα τών κριτών και τών δικαστών, 
πού διακηρύσσει τον ιερό νόμο καί τους ορισμούς, ό κύριος μας, ό καδής τών 
Παλατιών — ας διαρκέσει ή αρετή του. 
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Με τήν άφιξη τής αυτοκρατορικής γραφής ας γίνη γνωστό δτι δ κομιστής 

τής τιμημένης μου γραφής, κάποιος μέ το όνομα Γιουνούς, άπο το χωριό ... ι 

ήλθε καί γνωστοποίησε στην Πύλη μου: «οί άπιστοι τοϋ νησιοΰ τής Πάτμου 

πούλησαν τον αδελφό μου σέ άπιστους ύπηκόονς [τής αυτοκρατορίας]». 

"Αν είναι έτσι διέταξα: Νά αντιπαρατάξετε τους αντιδίκους καί νά κάνετε 

ανακρίσεις σύμφωνα μέ τον ιερό νόμο. Να φροντίσετε να τακτοποιήσετε δ,τι 

είναι αναγκαίο, σύμφωνα μέ τίς απαιτήσεις τοϋ ιεροΰ νόμου. ΆΑν μια φορά 

έγινε ανάκριση κι αποφασίσθηκε σύμφωνα μέ τον Ιερό νόμο, να επιβεβαιώσετε. 

Νά πιστέψετε στό τιμημένο μου σύμβολ,ο. 

Γράφηκε κατά τήν πρώτη ήμερα τοϋ Ρεβιονλεββέλ τοϋ έτους 870. 

Στο στρατόπεδο τής Μάλκαρα. 

ΣΧΟΛΙΑ : Δυστυχώς δέν μπόρεσα νά διαπιστώσω ποιο ήταν τό χωριό 

τοΰ Γιουνούς (στ. 4). Ή περίπτωση στην οποία αναφέρεται τό έγγραφο εϊναι 

ιδιότυπη καί φυσικά πρέπει νά ένταχθή στην ανώμαλη περίοδο τών επιδρομών 

καί τών αιχμαλωσιών, πού προσπάθησα νά περιγράψω παραπάνω στις σελ. 

185 - 192. Ή ιδιοτυπία έγκειται στό Οτι τό επεισόδιο τοΰ πουλήματος τοΰ 

άδελφοΰ τοΰ Γιουνούς φαίνεται πώς έγινε στό εσωτερικό τής 'Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας. "Οπως δηλώνει τό έγγραφο, οί Πατμιώτες (πού ήταν τότε 

υπήκοοι τοΰ σουλτάνου) πούλησαν σέ άπιστους (Χριστιανούς ή Εβραίους) 

υπηκόους τής αυτοκρατορίας (illik kâfirlere) τόν αδελφό τοΰ Γιουνούς. Αυτή 

ή πράξη θά ήταν δύσκολη άν ό αδελφός τοΰ Γιουνούς ήταν Μουσουλμάνος. 

Ή περίπτωση λοιπόν τοΰ εγγράφου αύτοΰ, πού εξέδωσε ό Σουλτάνος άπό τήν 

γνωστή Θρακική πόλη Μάλκαρα, εϊναι χαρακτηριστική τής ανωμαλίας πού 

επικρατούσε στις περιοχές γύρω άπό τό Νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου είναι 

τό πιθανότερο πώς πουλήθηκε ό αδελφός τοΰ Γιουνούς. 

3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΓΙΑΖΗΤ Β' 

902, 16 Σοφέρ : 1496, 24 'Οκτωβρίου 

Ό καδής τών Παλατιών διατάσσεται νά εξέταση τήν φορολογία, στην 

οποία υποβαλλόταν ή Μονή Πάτμου για τίς προμήθειες της σέ τρόφιμα καί 

άλλα είδη. 

'Αντίγραφο τοΰ έτους 1637, όπως καί τό παραπάνω άρ. 1. Έγινε άπό 

τόν ίδιο καδή Κώ καί Πάτμου, καθώς πιστοποιοΰν τό σημείωμα καί ή σφρα-

1. Δέν Ιχει διαβαστη το βνομα τοϋ χωριοϋ. 
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γίδα στό δεξιό περιθώριο. Χαρτί 0,415x0,185. Μελάνη μαύρη. Κατάσταση 
άριστη. Στην πίσω επιφάνεια σημειώματα τοΰ ΙΖ' αί. Ελληνικό: 1637 το είσο 
τον ορισμον τον σολτα Μπαγιαζιτι δια να περνομε σιτάρι απο τα Παλάτια και 
να μι πλερονομε κονμερκι. Τουρκικό μέ 'Αραβικά ψηφία: Zahire kismmdan 
bag hususiçiin olan emrin süredidir (='Αντίγραφο τής διαταγής γιά τό 
ζήτημα τοΰ φόρου άπό τά εΐδη τών προμηθειών). Φωτ. 17. 

'-.J-
.Jx>-

[>!]:> v_jr;-tf»l» d*% υ*^4 f l S ^ y i j fj\j^\ j^* *l£>Ji j eLàïll jbWäl 

/»U (SJJ^JJ^
 e^A ^b>JI ^ * ^ ί ' f^*-4

 ^W^CIJ' J1·'-'3^ II Λ—*> "-ìj* ^isü 

j l k L - J j l j J j j j t ^ b b a-iL-dS"^].^ . ^ j lbb wJj iS '3 11 4.**>l_*.·» β ί ζ ο ..-bb 

j j > o J e ^ i j j j^AS" 4jL.dS" 4$" ^ J j l ^ i . ^ . J j i 4ÌLU2 * jx>- ^ j 4 | flwUJUj JL*>»/· 

djU.*iS J^SJ_4 a-0 !>*>-· _U~i 4~Jjl «di! J J ^ <U«.l'l r-b jJuv-X>-0 Ι, a-ì^J j 

jj·1' [ ] <£>) ^X*1 J 'a l p r1"· " ^ ^JÌ J* JJ^JJ[Ì *;tt "' «JOil̂ l 
o l S j ! 0 ^ J - A > - J J AS^-ÌS^S' 4—]j! 4.U ^ d L I C-J15W j j i j i ^ i i i 7 | c~>bu ajj 

•_>*>l>- s_J)JJl o j j j l 4>-j J j ! ^ ^ " ^ - ~ i ' ,~-*1:Γ J,j! a j j l A>-J 4J j - Ü j l 9 l| 

jb».XPl « j j j ! t-- f l iJr^ ν-^-~*>^ρ J - ^ b 4 b ^ - i j*'L»jj£L>\ JUJ\ A^jJi O ^ b ^ 1 0 il 

4JL».Ä_-J j lj\ 4^-u y i i a ^ j l JL~& ré--" >-"*• ,*2\—il · «-jl i L j ,>t j | | U-*it i 

4jJalL>.~i 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ : '^.mygcupo τιμημένου διατάγματος. 
Tò καύχημα τών κριτών καί τών δικαστών, δ εισηγητής τών ιερών νό

μων καί τών ορισμών, ο κύριος μας, δ καδής τών Παλατινών — ας διαρκέση ή 
αρετή τον. 

Μέ τήν άφιξη τής αυτοκρατορικής γραφής ας γίνη γνωστό ότι τώρα ήλθε 
στην υψηλή Αυλή μου ένας παπάς μέ το όνομα Γρηγόριος (Gurigori) και 
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παραπονέθηκε λέγοντας: «Είμαι παπάς στην εκκλησία πού ονομάζεται Πά

τμος. Κατά το παρελθόν, στά χρόνια τον σονλτάνον Μωάμεθ, δόθηκε ώς έλεος 

ένα διάταγμα, πού έλεγε νά μήν εισπράττεται κομμέρκι (baç), για τίς προμή

θειες πού έρχονται στην εκκλησία καί για τά εϊδη τών προμηθειών. 'Άν είναι 

έτσι, στην παρούσα κατάσταση, αυτός πού είναι εισπράκτορας τοϋ κομμερκίον 

(bag amili) για οτιδήποτε κι αν πάρουμε άπο τά περίχωρα για τήν εκκλησία 

πού αναφέρθηκε παίρνει δύο 1... γιά κάθε φορτίο καί μας καταπιέζει πάρα 

πολύ. 

"Αν είναι έτσι πρέπει νά κάνετε γι' αυτό το ζήτημα ανακρίσεις καί εξε

τάσεις μέ τον κατάλληλο τρόπο καί νά φροντίσετε γιά δ,τι άφορα στο ζήτημα 

τών προμηθειών τής εκκλησίας, πού αναφέρθηκε, μέ οποίον τρόπο γινόταν 

κατά το παρελθόν καί πάλι αυτόν τον τρόπο να εφαρμόσετε. Να μήν αφήνετε 

νά ενεργήσουν αντίθετα στο παλιό έθιμο. Αυτά νά έχετε υπόψη και να πιστέ

ψετε στο τιμημένο μον σύμβολο. 

Γράφηκε τήν δεκάτη έκτη ημέρα τον ένδοξου μηνάς Σαφέρ τον ετονς 902. 

Στην κατοικία τής Κωνσταντινούπολης. 

'Ακολουθεί τό σημείωμα πού πιστοποιεί πώς τό αντίγραφο έγινε άπό τόν 

καδή τής Κώ καί Πάτμου. 

ΣΧΟΛΙΑ: Δέν εϊναι παράδοξο τό ότι ή Μονή τής Πάτμου αναφέρεται 

ώς εκκλησία καί ό μοναχός ή, τό πιθανότερο, ό ηγούμενος Γρηγόριος ώς πα

πάς. Ή 'Οθωμανική γραμματεία δέν ακριβολογούσε ώς προς τήν εκκλησια

στική ορολογία, Οπως καταφαίνεται κι άπό άλλα έγγραφα. 

Baç (στ. 5) σημαίνει τουρκικά τόν φόρο γενικά, ειδικότερα όμως τόν 

φόρο γιά τήν αγοραπωλησία εμπορευμάτων στις αγορές τών πόλεων. Βλ. 

τό σχετικό άρθρο στην νέα Encyclopédie de l 'Islam (badj) γραμμένο άπό 

τόν Μ. F. Κ ö ρ r ü 1 Ü. Στή μετάφραση τόν απέδωσα μέ τόν όρο κομμέρκιο 

παίρνοντας ώς βάση τό σημείωμα τής πίσω επιφάνειας τοΰ εγγράφου. Δυστυ

χώς ό γραμματικός πού έκανε τό αντίγραφο παρέλειψε τή λέξη πού δήλωνε 

τί εισέπραττε ό υπάλληλος τοΰ κομμερκίου (στ. 6) . Πιθανότατα πρόκειτο 

γιά τήν λέξη akçe δηλαδή άσπρα. "Αλλα σχόλια γιά τό έγγραφο βλ. παρα

πάνω σελ. 198 - 199 καί 210. 

Μνημονευόμενα έγγραφα: Φιρμάνι τοΰ Μωάμεθ Β', πού διέτασσε νά μήν 

εισπράττεται κομμέρκι γιά τίς προμήθειες τής Μονής (στ. 3 - 5 ) . Δέν σώζεται 

σήμερα στό 'Αρχείο τής Μονής. 

1. Γιά τήν λέξη πού ίχει παραλειφθη βλ. τά σχόλια. 
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4. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΣΕΛΕΜΠΗ * ΑΛΕΜΣΑΧ 

902, 11-20 Ζουλκάδε: 1497, 11-20 'Ιουλίου 

Ό καδής καί 6 σούμπασης τών Παλατιών διατάσσονται νά ενεργήσουν 

ανακρίσεις σχετικά μέ τήν επίθεση καί τον φόνο, πού έγιναν στο σπίτι κάποιον 

Νικόλα. 

Πρωτότυπο. Χαρτί 0,352x0,155. Έχει αποκοπή τό άγραφο τμήμα 

πάνω άπό τόν τουρά. Μελάνη μαύρη μέ χρυσόσκονη. Κατάσταση καλή. Στην 

πίσω επιφάνεια σημείωμα πολύ μεταγενέστερο: αχρηστον φιρμάνι παλαιόν. 

Φωτ. 18. 

U.ÎD ydLJ l jb>- Jj j b .y abi(^ip 

j ^ ^ w i b j ^ J^IA1! j U^-jJ! ^>=JL» J 2 μ 4Ìvàe * b ^j^Jtìi d>*>b t;*y^« A>\_«JÌ 

a*Us>*>b JJ-ΛΑ! H aJJUt^SlUdi Λ ^ ^ Ι f^bt« ^ U ü j l J^<a[j * J j * Jy 4JjJÌ J j j 

_J4lvwO jj^ww ^-rìr^ 4 ^ 1 * ς ^ {*υ* Af^é j -5» jJj!dS' frLr*" ^"V^ 

<~-o! Ò\I^J j \jà\ OSJ *S\j *-l£k>- JJ i ÛJJJ\ »za 4ij^ j 4^i4 || <__ο! JjU;! 

V J Ì J f^dr^ ( ^ " J i 6 11 •JJri*- t/5^*l α ^ Jì^ s£a$ «-**" f i ^ .À a ; ' 

jb<Jjl cJ<u>· 4L**dj j jijji y^ôjj^ <-j$\ (j-^P-^ ^J^pj^z>- JJ 5 ^^JJ*1 

y*ü)X>ß ^jtä 9-bJi i_jjd^9 y_̂ j_ 4-W^JJJ! sj^j^ e-^bj jS^I7 || J ^ L U J ! 

Λ*!ί e?"0 u S j · ^ - ^ ^ ^ ù ^ i ' J > ^ . ^ M ^ 11 A;!^ <_ΤΤ^ 9-bj? t-JjiT 

4Xjl5w «Ujjüi j j_pJ J ~ * L * J ' j^>-J JJJJ ^ j || J-^ei! ,jP^· 4^)15 ^)Jj <dd^>l 4^ j ! 

4J1^.Ä^VO j j ^ j l 4i^< || owUi' l ^_ςο J2SJ»\J\ i \jy»xj y*aì\ Läj! 4 ~ j l 4 w ü i 

ALL»J 

j b j L a 

1 . Γ ι ο υ τοϋ σουλτάνου. 
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ : Άλεμσάχ, γιος τοΰ Βαγιαζήτ-χάν, πάντοτε νικητής. 
Το καύχημα τών κριτών καί τών δικαστών, πού διακηρύσσει τον ιερό 

νόμο καί τονς ορισμούς, πού απολαμβάνει Ιδιαιτέρως τήν σνμπαράσταση τοϋ 
βασιλιά τοϋ πάνσοφον, δ κύριος μας, ό καδής τών Παλατιών — ας διαρκέση 
ή αρετή του. Καί το καύχημα τών αρχηγών καί τών επιφανών, ο σούμπασης 
[τών Παλατιών] — ας αύξηθή ή δύναμη του. 

Μέ τήν άφιξη τής υψηλής γραφής ας γίνη γνωστό δτι τώρα, ήλθε στην 
Πύλη μου κάποιος άπό τους υπηκόους μου (zimmi) τής πόλης τών Παλατιών, 
πού πληρώνουν χαράτσι, μέ το δνομα Νικόλα καί ανέφερε τά έξης: ((μερικοί 
μαζεύτηκαν καί λέγοντας δτι τους βρίσαμε, τους ίδιους καί τήν θρησκεία — 
αντίθετα στην πραγματικότητα — μέ συκοφάντησαν καί μέ διέβαλαν καί θέ
λησαν να καταπιέσουν καί νά βιαιοπραγήσουν. Καί επιτέθηκαν κατά τον σπι
τιού μου καί πρόσβαλαν καί σκότωσαν ένα γιό μον. "Εγινε μεγάλη αδικία». 

Γι' αυτό έδωσα αντο τό τιμημένο μον διάταγμα καί διέταξα: Νά κάνετε 
ανακρίσεις γιά το ζήτημα καί νά ενεργήσετε ώστε νά μήν γίνεται αδικία μέ 
δόλο και απάτη. "Αν επιτίθενται βίαια νά τονς στείλετε μαζί εδώ στην Πύλη 
μον."Οταν έλθουν, νά γίνη εδώ ή ανάκριση. Αυτά νά γνωρίζετε. Κι αν πραγφατικά 
σκότωσαν τον γιό τον νά γράψετε μέ αποδείξεις καί νά αναφέρετε στην Πύλη 
μον. Νά μήν κάνετε διαφορετικά. Νά μήν αφήσετε νά αναγκασθούν νά ελθονν 
καί πάλι στην Πύλη μον γιά παράπονα. Νά αναφέρετε οποίον επαναστατεί. 
*Αν είναι ζήτημα πού μια φορά αποφασίσθηκε σύμφωνα μέ τον ιερό νόμο, νά 
το καταθέσετε. 

Γράφηκε κατά τό δεύτερο δεκαήμερο τοΰ Ζονλκάδε τοΰ έτονς 902. 
Στην κατοικία τών Σάρδεων. 

ΣΧΟΛΙΑ: Τό φιρμάνι αυτό καθώς καί τά άρ. 5 καί 8 άποτελοΰν αρκετά 
σπάνιο εϊδος 'Οθωμανικής διπλωματικής, εφόσον πρόκειται γιά φιρμάνια, πού 
έχουν εκδώσει 'Οθωμανοί πρίγκιπες μέ τήν ιδιότητα τοΰ διοικητή επαρχίας. 
"Ως τώρα μόνο ένα τέτοιο έχει έκδοθή στό Belleten 5 (1941), σελ. 108 - 9, 
126-7: Πρβλ. τό άρθρο farman γραμμένο άπό τόν U. Η e y d στην νέα 
Encyclopédie de l'Islam. Γιά τήν τοποθέτηση τών γιων τοΰ σουλτάνου μέ 
τήν ιδιότητα τοΰ διοικητή στις διάφορες επαρχίες τοΰ Όθωμανικοΰ κράτους 
βλ. 1. Η. U ζ u n ç a r § 111, Osmanli devletinin saray te§kilati, "Αγκυρα 
1945, σελ. 116-143. 

Ελάχιστα εϊναι γνωστά σχετικά μέ τόν εκδότη τοΰ φιρμανιοΰ, τόν γιό 
τοΰ Βαγιαζήτ Β' Άλεμσάχ. Τό ονομά του δέν έχει αποτελέσει λήμμα στις 
'Εγκυκλοπαίδειες τοΰ 'Ισλάμ. Σύμφωνα μέ τόν H a m m e r εϊχε διατελέσει 
διοικητής τοΰ σαντζακιοΰ τοΰ Μεντεσέ: Histoire de l'Empire Ottoman, 
τόμ. Β' (1843), σελ. 31. "Ομως Οταν εξέδωσε τό φιρμάνι πού μας απασχολεί, 
δέν θά ήταν διοικητής σ' αυτό τό σαντζάκι. Γιατί στό έγγραφο αναφέρεται 
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ώς κατοικία τοΰ πρίγκιπα ή πεδιάδα τών Σάρδεων (be makam-i Sardova). 

Ά ν ή ανάγνωση αυτή εϊναι ορθή, πρέπει νά προστεθή πώς οί Σάρδεις δέν 

συγκαταλέγονται ανάμεσα στις γνωστές Μικρασιατικές πόλεις, στις όποιες 

κατοικούσαν οί "Οθωμανοί πρίγκιπες. Εϊναι πάντως γνωστό άπό τό Ημερο

λόγιο τοΰ Marino Sanuto Οτι κατά τά έτη 1499 -1501 κάποιος γιος τοΰ 

Βαγιαζήτ Β' ήταν εγκατεστημένος στό Domosli (αρχαία Λαοδίκεια, σημερινό 

Denizli): Diarii, τόμ. Γ' (1880), στ. 127-128 καί 1521. Ό πρίγκιπας 

αυτός, τόν όποιο ό Sanuto αναφέρει ώς Zalabi χωρίς νά δίνη τό ονομά του, 

ενδιαφερόταν γιά τίς υποθέσεις τοΰ Αιγαίου καί εϊχε ανταγωνισμό μέ τόν 

πρίγκιπα, πού βρισκόταν στην Μαγνησία. Βλ. καί τά σχόλια τοΰ επόμενου 

εγγράφου άρ. 5. 'Οπωσδήποτε άπό τό έγγραφο τοΰτο, καθώς καί άπό τό 

επόμενο, τό όποιο απευθύνεται επίσης στις αρχές τών Παλατιών, φαίνεται 

ότι κατά τά έτη 1497 καί 1499 ό Άλεμσάχ εϊχε τήν δυνατότητα νά στέλνη 

διαταγές στά Παλάτια. Τό 1507 τοποθετήθηκε στην Μαγνησία: U z u n ç a r -
§ i h , ένθ' άνωτ., σελ. 119. 

"Αγνωστο πώς τό φιρμάνι αυτό, πού άφορα σέ κάτοικο τών Παλατιών, 

βρέθηκε στή Μονή Πάτμου. Τό πιθανότερο θά εϊναι πώς ό Νικόλας, γιά χάρη 

τοΰ οποίου έχει εκδοθεί, κατέφυγε κάποτε στην Πάτμο έχοντας το μαζί του. 

5. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΑΛΕΜΣΑΧ 

905, 1-10 Σαφέρ: 1499, 7-16 Σεπτεμβρίου 

Ό καδής τών Παλατιών καί ό σονμπασης Γιονσούφ διατάσσονται να 

βοηθούν τον ηγούμενο τής Μονής Πάτμου νά άγοράζη κάθε χρόνο είκοσι μόδια 

σιτάρι άπο τά Παλάτια. 

Πρωτότυπο. Χαρτί 0,432χ0,155. Μελάνη μαύρη μέ χρυσόσκονη. Κατά

σταση καλή. Στην πίσω επιφάνεια σημείωμα τοΰ 17' αί. : τοΰ μ(ητ)ροπο-

λι(τον) δια το σιτάρι. Στό κάτω μέρος της αποτύπωμα σφραγίδας (ελλει

ψοειδής) 0,015x0,012: Yusuf Çakeri (βλ. σελ. 220). Φωτ. 19. 

UJb *ΑΛ*}\ jl>- wb Lib ν abi^Jp 

A Lis- Cj;b > A J I » LäLü! j-u.4 '^Ι»*Λ-'Ι äV jlx>c4 #^*L*Ji «Uà* «bWxil 

^ ^ I S d>Nb b " ^ 2 il j£*J1 i d U l jjAj ^ j ^ a ^ J I j - L y J l $ f U Ï I 

f~"}}:' °>^ "43 <*-&My. ^ i^ r^ . j " * 1 - ^ ^ Λ^-U^l * *L.pjjl J>a j 4Ìvio * b 
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äXJ-yJ j - U ? i b jjjjjj-ji^· ôjLaJl 4IS! "y^\ j\SXij\X>- Çjj«Ji.v- || 

^ZweJjjl 4i-L^> OjjU-Ä ÒbiLl ò*>ejl J>*J1 || 4jl . ̂ 4> ï . î l jXlò ^\Xn.) ΧΑ A ->J 
- - ^ V-J · \ 

A^SSJ aJd j 4)1 ^ 4 > t î i | | J X J ^ - I j J j l 4 ™ J J J j l ^ J I U J P r*~~i·* j ^ * j ' A â 

. A J J J J - U || Ub>- JLsJJjl ,J,lp òb».* yï 4 .w j ! *Jb» Ό - Λ Γ j ! j c L ^ (_>!~bVj ΧΑ 

I _ - J J J 5 4 A J U C o l * - * v_jb aJJjj w»yl > b J Jjl ς _ ^ - l j fiSo~ J j l lyy-LLi-''* 

A 3 J J ^»JÎJ ..^ *3^>- ti (j-U v̂>< A j - ^ ' * d b Ojb»- ! j j i l II J > 0 jJ_Jb*- t i 

*Uii eOJl Awl ^ ^>yA^% II ^ v . i ^ α * Λ J i 1 * - J ! / Λ ^ (°Λ*Η J 

4l~~»5""10 | | AJyLol j*>lS"VT A11 ^5«-Α>ιί I a j j j l ^-y ^ I J L * J JU A ^ v i J J O J L U ^ X 

jjfi ΧΑ i—yj ' JJAA J<J b o j j i 4~ -JJ Ì5 ( j^ l *d^»~»j j-L*Db/l »JU3 4-^Jjl A>b» 

J w a j i ù j > x j i öyäbs- 4 J ! L > - J Î - Î A A J i k r ^ "fT *J J/J' f - j i a J U ι « 5 " ^ ί Τ * ^ * ^ " II 

41~«MO 4 K L « J J A i J ^ > e j j \JX£ ^jyS o i b > j a i u S b || a^Lii j aJoy 4Jbl 

^JL4*>L-I (>_jji! . s ^ J * II j ^ e ^ l * i * i j l *»lj ASSÌ^ J\^»jySï J> yô j ( U - i 

C i « I *-»^3 i f _^ (*~̂  f*-"/* a £ w iüy^u j a-SLXjUj iJUwu J*·» d i I Ly^j^ 

pJb J* Λ->^>~ JàJî JAJ J b J j l /Jb» 4*,Jt JP-UtJ -t» » J S J adL· || 4-^)Jjl 

C-»/·"^· Il y*j\i Akj* 4^^jJji i_dis Λ»5ν>- JJJ>SJ Lwb u«ail ULI aJu'd'l 

4ÎL*JV-JJ !f^^~ **** yüa*." Αν? I) d j l j i 3 Lj j>iJ Lv»oil iL*XPl AÀ J» 

*—J) 4-J 

^ b - j j j ' b i 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Άλεμσάχ, γιος τοϋ Βαγιαζήτ-χάν, πάντοτε νικητής. 
Τό καύχημα τών δικαστών τών Μουσουλμάνων, δ εκλεκτός τών διοικη

τών τών πιστών, τό μεταλλείο τής αρετής καί τής γνώσης, ο κληρονόμος τής 
σοφίας τών προφητών καί τών αποστόλων, πού έχει δική τον τήν βοήθεια τοΰ 
συμπαραστάτη βασιλιά, δ κύριος μας, δ καδής τών Παλατιών — ας διαρκέση 
ή αρετή του. Καί ή δόξα τών αρχηγών καί επιφανών, ό σούμπασης τών Παλα
τιών Γιουσονφ — ας ανξηθή ή δύναμη τον. 

Μέ τήν άφιξη τής υψηλής αυτοκρατορικής γραφής νά γνωρίζετε δτι 
παλαιότερα δόθηκε ώς ελεημοσύνη άπό τήν μεγαλειότητα τοϋ βασύια — ό 
θεός ας έξάρη τίς νίκες του — ένα αυτοκρατορικό διάταγμα προς τους ηγου
μένους τοΰ νησιοΰ Πάτμος γιά να παίρνουν κάθε χρόνο άπο τά Παλάτια μέ 
δικά τονς χρήματα είκοσι μόδια σιτάρι. Κατά τό παρελθόν έγινε ένας αντοκρα-
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τορικός ορισμός που έλεγε: 'Οποιοσδήποτε κι αν εϊναι ηγούμενος, αυτός ας 

άγοράζη μέ τά χρήματα τον είκοσι μόδια σιτάρι κάθε χρόνο κι ας μήν τόν 

έμποδίζη κανείς. 

Τώρα, επειδή δ μητροπολίτης Μεθόδιος πήρε αυτό τό διάταγμα, στό δποϊο 

πρέπει υπακοή, τό έφερε έδώ στην εύδαίμονα Πύλη μου καί ζήτησε κι άπό 

αυτό τό μέρος άδεια καί νά επιτρέψω, έδωσα αυτή τήν τιμημένη γραφή μον 

καί διέταξα: Σύμφωνα μέ τήν παλιά κατάσταση, αν ό ηγούμενος τοϋ νησιού 

Πάτμος, οποιοσδήποτε κι αν είναι, παίρνει εκεί, άπό τό καδηλήκι τών Παλα

τιών, αυτά τά είκοσι μόδια σιτάρι με τα χρήματα του, στην τιμή τής αγοράς, 

νά μήν εμπόδιση κανείς τους ανθρώπους του, πού έρχονται. Μέ τόν τρόπο, πού 

ϊσχνε άπό τόν παλαιό καιρό ώς τώρα, καί πάλι, δπως ήταν, νά τακτοποιηθή. "Ο 

ηγούμενος, πού αναφέρθηκε, νά στέλνη στο ακέραιο τόν κατ' άποκοπήν 

(maktu) φόρο τον (cizye) γιά τό βασιλικό θησανροφνλάκιο.Κανείς νά μήν 

έπεμβαίνη καί επιτίθεται εναντίον τών έμπορων καί τών πλοίων τονς δταν πη-

γαιοέρχονται στον δρόμο, στην ξηρά καί στην θάλασσα. "Ωστε, αν συμβή 

τούτο, νά τό εμποδίσετε. "Οποιον επιμένει καί δέν συνετίζεται νά τόν αναφέ

ρετε. Στά χρόνια σας καί μετά άπό σας, δποιοι κι αν γίνουν δικαστής τοϋ ιερού 

νόμου ή αρχηγός τής εποχής, νά μήν εμποδίσουν νά παίρνουν κάθε χρόνο είκοσι 

μόδια σιτάρι. Άφοϋ τό λάβετε νπόψη νά καταθέσετε τό τιμημένο διάταγμα στά 

χέρια τονς. Νά μήν γίνεται διαρκώς αίτηση γιά τήν ανανέωση τοϋ διατάγμα

τος. Αντά νά έχετε νπόψη. Να πιστέψετε στό τιμημένο μον σύμβολο. 

Γράφηκε τό πρώτο δεκαήμερο τοΰ ένδοξου Σαφέρ τοΰ ετονς 905. 

Στό στρατόπεδο τοϋ Χατούν Χαρέμι. 

ΣΧΟΛΙΑ : Γιά τό έγγραφο καθώς καί τόν μητροπολίτη Μεθόδιο βλ. παρα

πάνω σελ. 199 - 200 καί 205. 

Ή λέξη cizye εδώ (στ. 11) θά πρέπει μάλλον νά σημαίνη τόν κεφαλικό 

φόρο. Ή καταβολή τοΰ κεφαλικού φόρου κατ'άποκοπήν (maktu) ήταν συνηθι

σμένο φαινόμενο κατά τόν ΙΕ ' καί Κ*' αϊ. Βλ. τό πρόσφατο άρθρο τοΰ 

Η. 1 n a 1 e ι k στή νέα Encyclopédie de l 'Islam (λήμμα djizya). Ά π ό τό 

έγγραφο μας προκύπτει πώς καί οί μοναχοί υποβάλλονταν στην cizye ενώ 

εϊχε επικρατήσει ή εντύπωση (τήν οποία μέ δισταγμό αναφέρει ό lnalcik 

στό παραπάνω άρθρο του) πώς ώς τό 1691 οί εκκλησιαστικοί καί οί μοναχοί 

ήταν απαλλαγμένοι άπό αυτή τή φορολογία. 

Οί διαταγές τοΰ Άλεμσάχ, πού διατυπώνονται σ' αυτό τό έγγραφο, 

δέν περιορίζονται στό νά εξασφάλιση ή Μονή τήν ετήσια αγορά είκοσι μοδίων 

σιταριοΰ. 'Επεκτείνονται καί στην προστασία τών ανθρώπων τής Μονής στην 

ξηρά καί στή θάλασσα. Ά π ό τό έγγραφο δηλαδή προκύπτει ότι ό Άλεμσάχ 

ενδιαφερόταν γιά τήν Πάτμο. Τό γεγονός δέν εϊναι παράδοξο. Ά π ό τόν Ma

rino Sanuto μαθαίνουμε πώς, εκτός άπό τόν Κορκούτ (βλ. παραπάνω σελ. 
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188-190) κι άλλοι γιοι τοΰ Βαγιαζήτ Β', τοποθετημένοι στή Μικρασία, 

ενδιαφέρονταν γιά τόν πόλεμο τών κουρσάρων στην περιοχή τής Δωδεκανή

σου ή διατηρούσαν σχέσεις μέ τους Ίωαννΐτες: D i a r i i , τόμ. Γ' (1880), 

στ. 125 - 128, 563, 1119" βλ. καί τό προηγούμενο έγγραφο. 

Μνημονευόμενα έγγραφα: Μολονότι υπάρχει κάποια ασάφεια, πού οφεί

λεται σέ επανάληψη, θά πρόκειται γιά ένα φιρμάνι προς τους ηγουμένους τής 

Μονής Πάτμου, τό όποιο επέτρεπε νά αγοράζουν κάθε χρόνο ε'ίκοσι μόδια 

σιτάρι άπό τά Παλάτια (στ. 3 - 6 ) . Πρέπει νά άποδοθή στον Βαγιαζήτ Β', 

τόν πατέρα τοΰ Άλεμσάχ εφόσον ό σουλτάνος πού τό εΐχε εκδώσει αναφέ

ρεται ώς ζωντανός. Δέν σώζεται σήμερα στό αρχείο τής Μονής. 

Ή σφραγίδα 
στην πίσω επιφάνεια τοϋ έγγραφου. 

6. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΓΙΑΖΗΤ Β' 

909, 1-10 Σ α φ έ ρ : 1503, 26 ' Ι ο υ λ ί ο υ - 4 Αυγούστου 

Ό καδής τών Παλατιών διατάσσεται νά άνευρη τρεις Πατμιώτες, τους 

όποίονς dVuJjyayav κονρσάροι. 

Πρωτότυπο. Χαρτί 0,419x0,15. Μελάνη μαύρη μέ χρυσόσκονη. Κατά

σταση αρκετά καλή. Σέ μερικά σημεία σκωληκόβρωτο. Στην πίσω επιφάνεια 

σημείωμα τοΰ ΙΖ ' αι.: τοϋ σονλταν Παγιαζίτη, δια νά εύγάλονν σκλάβους. 

Φωτ. 20. 

U j b ytüaJi jb>- _ΙΛ>*.« AJ Χ L>b 

ALJÌÌ Ab -~>^iï _b*)b \JyjA AL Î - J ! J C J*>b>Jl y^A A ISOJ I J ÖUÄÄJI ijXl 

eJ j jb J J i b i ï C-3XJ (t$J)\ f jb ta ^ l>*J j l Λ^3^ Il J^jL*A ;*-;*J *-JjJ 

<-JX\ Jb>- y f A.·»*̂ « βίζρ j b b AU il } y-" ßj\ jj^j^y JJJU.Ä j b» i 

<_jjjl Aib** ' j d o i 7-_jl J j J Ι) Λ') j-lL*j4i>! jyj£>[> J Jijl äXÄ) çjf\î jS^X» 
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âljyZx* S^ t^jy*. 4 - ~ j ' ^bj*1 II fS-^j'-^i yy (T^Jb/j °·>^Ρ"^' J?' y* j*-«! 

ΑΑΡ-i t»^ol J\J ,)l*^as>- Il 4*x j jJ i j aXJl iid»-*S\A j j d o l j "> \ jbö j j . î j*-xl 

, j>- i , J ^ L * j II ( V * ' e y j ~ s—Αι' /»3s3- AJS-J^I vi.it.yi ΛΜ ·_1Λ/* ι̂ - Ì^IAJ 

A J I Î j 8 II ( j -w^ j j * «b^ ^ ' * ^ ' C ^ ^ - ^ A I P ^ Ì c _ j j j j ^ A^dïbL) j A U - b ^ l 

,3 ! A-^Jl ^-UJ* — ^ J P j ^ 1 {^y^~ Aibw2>- Ul AJjl ^ L « AL ,U · ^*i&y\£-

A L Ì j j d i οχ*« " ^ j * ^ ' f-Uju«l ÙS^P i l j Λ**·^ u^y* t—ί3υ Il ***>'-bl 

AÂijdi vL~»^\p Λ-xSil ij0y* *—i>b , Ju»Xvul L^tuSw |l J j l i ~*J ΛΛ^*ΛΙ 

A J U A « J ^ /uw Ai*« yAKuJI J L ^ IJ 1_J\ ^ Il |/^>*J Î V - " ^ * - iU^pl 

Abt*j 

4*da;Ja*«i 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βαγιαζήτ, γιος τοΰ Μωάμεθ-χάν, πάντοτε νικητής. 
Τό υπόδειγμα τών κριτών καί των δικαστών, πού διακρίνει τό έπιτρε-

πτέο άπό τό άπαγορεντέο, δ κύριος μας, ό καδής τών Παλατιών, — ας διαρ-
κέση ή αρετή τον. 

Μέ τήν άφιξη τής υψηλής αυτοκρατορικής γραφής ας γίνη γνωστό δτι 
ό κομιστής τοϋ αύτοκρατορικοϋ διατάγματος, άπό τήν έδρα τής δικαιοδο
σίας σου, ό παπάς ό ονομαζόμενος ηγούμενος (nugumenoz ugimenoz) υπέβαλε 
αναφορά στην υψηλή Αυλή μου καί γνωστοποίησε τά εξής: (('Από τό νησί 
τής Πάτμου, πού βρίσκεται στο καδηλίκι πού αναφέρθηκε, οί κουρσάροι 
(levend) απήγαγαν τρεις άνθρώπονς μας καί τονς πούλησαν σαν αιχμαλώ
τους στην περιοχή αντή». 

Λοιπόν διέταξα: Σ' οποιουδήποτε χέρια κι αν βρεθούν οί άνθρωποι τον 
παραπάνω, πού πονλήθηκαν σαν αιχμάλωτοι, νά κάνης ανακρίσεις σύμφωνα 
μέ τόν ιερό νόμο σέ άντιπαράσταση μέ τονς άντιδίκονς. Άφον επιβεβαίωσης 
μέ μάρτνρες, νά διάταξης σύμφωνα μέ τόν Ιερό νόμο καί νά τους παραλαβής. 
Νά άναγκάσης τονς σνγγενεις τους καί τόν κλεπταποδόχο νά βρουν τόν απα
γωγέα καί νά τακτοποίησης δ,τι είναι αναγκαίο κατά τόν Ιερό καί εθιμικό 
νόμο. Καί ας χειριστή τό ζήτημα καί ό δούλος μου ό ούλονφετζή Άλής. 'Αλλά 
νά μήν άδικήση τους άντιδίκονς αντίθετα στον ιερό καί τόν εθιμικό νόμο. 'Άν 
άδικήση νά γράψης καί νά άναφέρης. 'Αλλιώς κατόπιν, αν μαθευτή, θά άποδοθή 
σέ σένα. 

Αυτά νά έχης υπόψη. Νά επιβάλετε τάξη σ' δποιον άντισταθή. Νά γρά
ψης καί νά άναφέρης δποιον δέν συνετισθή. Νά πιστέψης στό τιμημένο μου 
σύμβολο. 

Γράφηκε τό πρώτο δεκαήμερο τοϋ ένδοξου Σαφέρ τοΰ έτους 909. 
Στην κατοικία τής Κωνσταντινούπολης. 
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ΣΧΟΛΙΑ: Γιά τό έγγραφο βλ. παραπάνω σελ. 199-201, όπου τά σχε
τικά μέ τήν πειρατεία γύρω άπό τήν Πάτμο. Ό γραμματικός, πού συνέταξε 
τό κείμενο, έκανε σύγχυση τοΰ ονόματος τοΰ ηγουμένου καί τοΰ αξιώματος 
του (στ. 2), τό όποιο φαίνεται πώς έγραψε δύο φορές μέ διαφορετικό τρόπο. 

Γιά τους κουρσάρους (levend) βλ. M u s t a f a G e z a r , Osmanli 
Tarihinde Levendler, Κωνσταντινούπολη 1965, σελ. 170 - 188. 

Γιά τό στρατιωτικό αξίωμα τοΰ ούλουφετζή βλ. Μ ο r a ν c s i k, 
Byzantinoturcica2, τόμ. Β', σελ. 65 (λήμμα άλοφατζίδες), Οπου καί ή βι
βλιογραφία. 

7. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΓΙΑΖΗΤ Β' 

913, 21-29 Σαφέρ: 1507, 2-11 Ιουλίου 

Οί καδήδες τοΰ Θεολόγου καί τών Παλατιών διατάσσονται νά ενεργή
σουν ανακρίσεις σχετικά μέ τήν φορολογία, στην οποία υποβάλλονταν οί Πα-
τμιώτες στις σκάλες των δύο αυτών πόλεων. 

Πρωτότυπο. Χαρτί 0,37x0,17. Έχει αποκοπή τό άγραφο τμήμα πάνω 
άπό τόν τουρδ. Μελάνη μαύρη μέ χρυσόσκονη. Κατάσταση μέτρια. Πολλές 
σχισμές στις διπλώσεις. Στην πίσω επιφάνεια σημείωμα τοΰ ΙΖ' αι.: 
όρησμός δια τους μπέϊδες και δσοι πηράζονν. Φωτ. 21. 

b w b _Αί2.Λ.)Ι ü b - ~L«J>i..·! ',} Χ y b 

Ab (_ς^Μ=Ίί i»*>b j P j b b ! A">\SJ! J ^ U ü ! ùx*-* >s£oà\ j âLàJsJI ^y-x-k* 

JdjJjSO ^ j l b b AS}/;! Aji*.* ^ U s J j l · j 1 J^s i j J J J U A * J J *~**y> U-fUäi 

^ J A I S W ! I) d>*>b j rj-b'bi ^ f _d-lbi ^ P A L J J I w^lS" A.«SL*_* alffo 

jijs Ι) AI~*O ÒXS <^>JXS j ^ d i ^ j ayAiSs^wl j U j ! pz Ì jx^iX» «w^Jjl jb*~J 

ALI° H ^z-*>) JjX} ^f~ i -^ y—î 1 A:—' i·5^3 û-byiï s c-oU o^iJß 

w j j j t ^ i i j ,*!« Awl JjX\ ( ja^>- j JJi> i^jyl 4l~J a^b j JJJJlÎ j 0.5ÎP 

c - j ^ j d ! jjj^JAi-J a j b j j-Ujj l t j u j l f j*>lxJj! J~LwJÌ i_jjdi!8 || *S 

k_-j^*L-l Ji\ _j J-WAJUJ*! I/"^-5 j L ° y. .yia-z'j^J) d·^9 i ^dbW.·» Ai*>b\Jj! 

7 ι 
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^Jfy^ A*jb» CoU** w d >—Jjjb 4.~o! jj~»\ II db»J' ,X>\ i_ÀJ bW.« AJ^OOJI 

< U Ì i ^ J_~**5lp C_JJJI t i l ôJĵ iJI | | ^jSo- y ykU\ -i*J J _j~"*>b Ab_^ J^d_bl 

Ai'LuJ j j i * ^-^ A'*" ̂ /UauJI jL·»12 || J>-!J! ^ |^^>J j--"^» ^ U I P I 

» U t i 

AJ/Ol 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ : Βαγιαζήτ, γιος τον Μωάμεθ-χάν, πάντοτε νικητής. 
Τά δύο καυχήματα τών κριτών καί τών δικαστών, τά μεταλλεία αρετής 

καί θεολογίας, οί καδήδες τοΰ Θεολόγου καί τών Παλατιών — ας διαρκέση 
ή αρετή τους. 

Μέ τήν άφιξη τής αυτοκρατορικής υψηλής γραφής ας γίνη γνωστό δτι 
άπό τους άπιστους τής Πάτμου ήλθαν στην υψηλή Αυλή μον καί υπέβαλαν 
τήν εξής αναφορά: ((Οι σκάλες τοΰ Θεολόγον καί τών Παλατιών είναι τιμάρια. 
Εισπράττοντας περισσότερα άπό δ,τι ήταν άπό παλιά έθιμο καί νόμος (adet 
ve kanun) άπό μερικούς άπό αυτούς, πού πηγαινοέρχονται στις σκάλες, πού 
αναφέρθηκαν, ασκούν τυραννία καί καταπίεση». 

*Αν εϊναι έτσι, διέταξα: Νά συγκεντρώσετε τους γέροντες και τους 
ευυπόληπτους αντον τοϋ τόπον καί νά κάνετε ανακρίσεις μέ τόν κατάλληλο 
τρόπο. Νά φροντίσετε ώστε, αν ασκήσουν τνραννία καί καταπίεση, αν άπό 
μερικούς άπό τήν τάξη τών ανθρώπων, πού αναφέρθηκε, πάρουν περισσότερα 
άπό δ,τι βιναι το έθιμο καί ό νόμος, νά τους εμποδίσετε καί νά τους αποκρού
σετε. Νά διατάξετε νά μήν πάρουν άπό τά πράγματα περισσότερο άπό δ,τι 
ήταν άπό παλιά τό έθιμο καί ό νόμος. Νά μήν αφήσετε νά ενεργήσουν αντί
θετα στά ισχύοντα. Νά μήν κάνετε διαφορετικά. "Αν, χωρίς νά συνετισθούν, 
θέλουν νά ενεργούν αντίθετα στά Ισχύοντα, νά γράψετε και νά αναφέρετε στην 
ενδαίμονα Πύλη μου. Αυτά νά γνωρίζετε κι άφοϋ τά λάβετε υπόψη νά αφήσετε 
στά χέρια τους τούτο τό διάταγμα καί νά πιστέψετε στό τιμημένο μου σύμβολο. 

Γράφηκε στό τελενταΐο δεκαήμερο τοϋ ένδόξον Σαφέρ τον έτους 913. 

Στην κατοικία τής Άδριανούπολης. 

ΣΧΟΛΙΑ : Σχετικά μέ τό έγγραφο βλ. παραπάνω σελ. 199. 

8. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΚΟΡΚΟΥΤ 

917, 1-10 Ραμαζάν: 1511, 22 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβοίου 

Ό καπετάνιος Χατζή-Ίλιάς διατάσσεται νά σνλλάβη τόν καπετάνιο 
Χαμζά, πού αιχμαλώτισε έξι Πατμιώτες. 
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Πρωτότυπο. Χαρτί 0,442χ0,152. Μελάνη μαύρη μέ χρυσόσκονη. 
Κατάσταση καλή. Κάτω αριστερά στρογγυλή σφραγίδα διαμέτρου 0,017 μέ 
αραβικό θρησκευτικό ρητό. Στή πίσω επιφάνεια σημείωμα τοΰ ΙΖ' αι.: / Τού
τος εστίν δια τους σκλάβους. Φωτ. 22. 

U j b - Ü J I jl>- Χ j\l Vj Xijyî 

(jbjfcJjl ,U^ ' J jfcibaJ* /*—•; *-*iy AJjb̂ .·» J J J /t^bJl cC"b»~ , - ^ j ; *dw j j l (_jib>-

ó i U r f w»b d?jy£ (^b_b j J j y _ w O ^^»LJu i^jj=r· bJb>- || * J J(J' ? y*·* 

ay±>- a j ^ d d l j j j j yù ή\ II ^y\)jy_ â ^ b j i $bp j . .d i A iJ i t_jjiS A ^ J U 

^ . i l vu lS^ J II d W i j J J J ^ b-Jjl A L I (_gàjXL· yiì (_gj JLu ι j~J\ * J j l Ztyo tf*A) 

*5s>- j j j S v i i j f u Lg-Uj-Ujj ^t-d»- J ^ > - l *.3iì ΑΙΛΛΙ JJ> Λ-3\>- j j > = j ! ,<^A1ÄJ 

j i a J j j j i J S ' J s^b j js ^S Ι ι?»*?! jyj* βΛί-Üjl A*?]) \>-* L Ì ' " 0 || *d i jd< 

i_$~*ì'J JJr"^* Jb>- ^ . J <, J j ! ^ i b » _» Aj jbv» AL II ALÎJJ Î ö'j!*, òy>;i~Py*A>· y 

a-S-J^A l~-Jyi AJbì jwLv»3 ii.iSv.Jj! ι ' aU.jb y y*Ì*S ^-L·* J J A . « 4L~~AJyS Aìl 

/«l ,bwO J ' * - ^ r<y*~ Il d d ^ f j b Ì J >- J L-uail Al-Àìì Al^u^lSv j S w O i f'bfclrf«! 

»j II L ^ L Î J J Û > O I A*X»^0 i jS y U i j »J L-JJ& i)X> yS~ J j - l l ^AÔÎ l is JJJ ^>0 

J^MijXk) Α Λ / U t_^).iU** iwjb 1 -jb Ì>JJJ· ' AÀJUÌ» ù jy i ,AU3 lZfi-\x5é j 4 J~* 9-^b 

Ì U ^ P I « j j ! » J C J ^ Ì O ^ * > \ P J~"X«I , U b A>*I*>-4^ ^ J L » ^«1 V_j»b A J L Ì | | 

A J U Λ - J J .JLP *^_* AL*J i i j b ü t ü i -ÄJ) r|-«^ b | j ' ξ bi y>«J || U*»^i 

l~i*.·» 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ : Κορκούτ, γιος τοϋ Βαγιαζήτ-χάν, πάντοτε νικητής. 
Ό κληρονόμος (halef) τών καπετάνιων (reis), δ καπετάνιος Χατζή-

Ίλιάς (Baci Ilyas) — ας ανξηθή ή ικανότητα του. 
Μέ τήν άφιξη τής αυτοκρατορικής γραφής ας γίνη γνωστό δτι κάποιος 

παπάς καλόγερος (papas kaloiri) άπό τους υπηκόους (zimmi) τοϋ νησιού 
Πάτμος ήρθε στην ενδαίμονα Πύλη μου καί πληροφόρησε τά έξης: «"Ο κα
πετάνιος Χαμζα συνάντησε έξι συντρόφους μας που θαλασσοπορεύονταν καί 
τους αιχμαλώτισε». 

Λοιπόν, έστάλθηκε γιά ανακρίσεις τοΰ καπετάνιου, που αναφέρθηκε, 
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καί τών συντρόφων του ό δούλος μου 'Αχμέτ τσελεμπή μέ ένα τιμημένο διά

ταγμα μου. Διέταξα: "Οταν φθάσει σέ σένα τό τιμημένο μον διάταγμα, νά 

προσπαθήσετε καί νά άγωνισθήτε γιά νά σνλ,λάβετε οπωσδήποτε μέ τήν 

βοήθεια καί σννεργασία τοΰ δούλου μου, πού έρχεται γι' αυτό τό ζήτημα, τόν 

καπετάνιο, πού αναφέρθηκε, είτε ό καπετάνιος, πού αναφέρθηκε, βρίσκεται στην 

θάλασσα εϊτε στή στεριά. Ώς προς τό σημείο αυτό εϊναι ή στιγμή νά φανήτε 

άνδρες. Αυτά νά έχετε νπόψη. Νά άγωνισθήτε γιά νά βρεθή όπονδήποτε 

ακούσετε [δτι βρίσκεται]. Νά φροντίσετε καί νά προφνλάξετε τους υπηκόους 

πού πληρώνουν χαράτζι (harag gazar zimmileri) τής νήσου Πάτμος άπό 

ομάδες κουρσάρων (levend) καί λοιπών καί νά μήν αφήσετε κανένα νά τους 

κακοποιή. Νά γράψετε και νά αναφέρετε στην ενδαίμονα Πύλη μον τήν ομάδα 

κουρσάρων, τών οποίων ώς προς τό σημείο αυτό φανερώθηκε ή κακία καί ή 

ανομία. "Εχοντας νπόψη αντά νά ενεργήσετε σύμφωνα μέ τήν νψηλή διαταγή 

μον. Νά πιστέψετε στό τιμημένο μου σύμβολο. 

Γράφηκε τό πρώτο δεκαήμερο τοΰ ευλογημένου μηνός Ραμαζάν τοΰ 

έτους 917. 

Στην κατοικία τής Μαγνησίας. 

ΣΧΟΛΙΑ: Γιά τήν πειρατεία γύρω άπό τήν Πάτμο κατά τά χρόνια εκείνα 

καθώς καί γιά τόν Κορκούτ βλ. παραπάνω σελ. 188-192 καί 2 0 0 - 2 0 1 . 

Ό Κορκούτ άλλαξε αρκετές φορές έδρα στις δυτικές Μικρασιατικές 

επαρχίες. Δύο ήταν κυρίως οί πόλεις, Οπου κατοίκησε : ' Η Μαγνησία καί ή 

Άττάλεια. Ή Μαγνησία ώς έδρα τοΰ Κορκούτ αναφέρεται καί άπό μία 

Ελληνική πηγή τών χρόνων του, τό ανώνυμο χρονικό μέ τόν τίτλο "Εκθεσις 

Χρονική (έ'κδ. Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ , Λονδίνο 1902, σελ. 39,21, 53, 9 καί 54,2). 

Σημειώνω πώς στό φιρμάνι αυτό υπάρχει αποτύπωμα σφραγίδας, γεγο

νός πού συμβαίνει σπάνια, σύμφωνα μέ όσα γράφει ό U. Η e y d στό άρθρο 

του farman στην νέα Encyclopédie de l'Islam \ 

9. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΙΙΗ 

928, 1-10 Μοχαρρε'μ: 1521, 1-10 Δεκεμβρίου 

Πρωτότυπο. Χαρτί 0,418x0,20. Μελάνη μαύρη. Κατάσταση άριστη. 

Φωτ. 23.— Σχετικά μέ τό φιρμάνι τοΰτο βλ. τό αμέσως επόμενο άρ. 10. 

1. Στο αρχείο της Μονής βρίσκεται ακόμα Ινα έγγραφο, πού Ιχει εκδώσει 'Οθωμα
νός πρίγκιπας : "Ενα φιρμάνι τοΰ Μουσταφά, γιου τοΰ Σουλεϊμάν Μεγαλοπρεπή, έκδεδο-
μένο το 947 (1541) στή Μαγνησία. Kt αυτό ίχει αποτύπωμα σφραγίδας κάτω αριστερά. 

15 
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10. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗ 

928, 11-20 Ραμαζάν: 1522, 4-13 Αύγουστου 

Οι καδήδες τής 'Ανατολής διατάσσονται νά διευκολύνουν τονς Πατμιώτες, 

πού πηγαίνουν εκεί γιά νά αγοράσουν σιτηρά, όσπρια καί άλλες προμήθειες. 

Τό κείμενο τοΰ εγγράφου αύτοΰ παραδίδεται απαράλλακτο άπό δύο 

φιρμάνια, γραμμένα σέ χαρτί ΐδιων διαστάσεων (0,418x0,20), πού διαφέ

ρουν ανάμεσα τους μόνο ώς προς τή χρονολογία καί τόν τόπο, όπου έχουν 

έκδοθή. Τό πρώτο είναι τό προηγούμενο άρ. 9, πού έχει έκδοθή κατά τό 

πρώτο δεκαήμερο τοΰ Μοχαρρέμ τοΰ έτους 928 (1 - J0 Δεκεμβρίου 1521) 

στην Κωνσταντινούπολη (be makam-i Konstantinye). Τό δεύτερο έχει 

έκδοθή κατά τό δεύτερο δεκαήμερο τοΰ Ραμαζάν 928 (4 - 13 Αυγούστου 

1522) στό στρατόπεδο τής Ρόδου. 

Ή ομοιότητα μεταξύ τών δύο εγγράφων είναι αξιοσημείωτη γιατί 

έκτος του ότι περιέχουν τό ΐδιο κείμενο έχουν επί πλέον τήν 'ίδια σχεδόν 

μορφή. Συγκεκριμένα, κατά τους επτά πρώτους στίχους έχουν τόν Ϊδιο ακρι

βώς αριθμό λέξεων σέ κάθε στίχο. Στον Ογδοο στίχο υπάρχει ή μοναδική 

διαφορά, πού είναι καθαρά λεκτική. 'Αντί γιά τήν λέξη kifayet (επάρκεια) 

υπάρχει ή λέξη liacet (ανάγκη). Ά π ό τόν Ογδοο στίχο καί πέρα παρουσιά

ζουν κάποια διαφορά ώς προς τήν μορφή καί μόνο, επειδή ό γραμματικός, 

πού έγραψε τό δεύτερο κατά χρονολογική σειρά έγγραφο, έγραψε αραιότερα 

καί καθαρότερα σέ τεσσερισήμισυ στίχους αυτά πού ό άλλος κατόρθωσε νά 

χωρέσουν σέ τρεισήμισυ μόνο. *Ας σημειωθή πώς σ' αυτούς τους στίχους 

περιέχονται οί τυπικές φράσεις μέ τίς όποιες τελειώνουν τά φιρμάνια. Ή 

ομοιότητα ανάμεσα στά δύο έγγραφα επιτρέπει νά ποΰμε μέ βεβαιότητα ότι ό 

γραμματικός, πού έγραψε τό δεύτερο έγγραφο, είχε κάτω άπό τά μάτια του 

τό πρώτο. 

'Εφόσον τό κείμενο παραδίδεται αυτούσιο κι άπό τά δύο έγγραφα, ή χω

ριστή έκδοση του δέν θά εΐχε νόημα. Δίνω τίς φωτογραφίες καί τών δύο, 

εκδίδω Ομως αυτό πού έχει συνταχθή στή Ρόδο επειδή συνδέεται περισσό

τερο μέ τό πρώτο μέρος τής μελέτης. Στά σχόλια προσπαθώ νά εξηγήσω 

ποΰ οφείλεται ή ύπαρξη τών δύο όμοιων αυτών φιρμανιών. 

Πρωτότυπο. Χαρτί 0,418x0,20. Μελάνη μαύρη μέ χρυσόσκονη. Κατά

σταση άριστη. Στην πίσω επιφάνεια σημείωμα τοΰ Ι Ζ ' αι.: Διαλαμβάνει 

δτι οί Πάτμιοι Χριστιανοί νά έχουν αδειαν νά έχουν άπό ταϊς σκάλ.αις ει τι θέ

λουν ζωοτροφίαις καί ρούχα μέ τά άσπρα τους άκωλντως. Φωτ. 24. 
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Ob>- oui (f̂ b*1 ÎV e b i jL**b>< 

«•fUÄi -b j y^LJ>ls ij^b'l **Λχ1Ι j Jjbàiil j-iU* /»iSoJI j äUiÜ'i j>~iL·* 

U^JU^ A.UI jUi ùU- (*̂ b> JuaL- *bb j ùb>- J j j jb j l k b - ßX>- b^J j * * * · 4 

jJi>tbÄ^ J^lSs^J jX'S ^jji_j A Ì J J J Ì ft>s>-l AL) J i l S j ' ^AÌP\ ,^4^2J 

(jiy 'U.f* Il <_jb**l^jb*j AsxJ^Sjj j t^\X*j ALI (J^A>t4Ì (_£ji.AJLâ C~i US'j^>tJ I 

J J i J ^ bib>- .^^wbLL«.jl ^»1 j j j 4^<Jjl AJU 4lww*5 a-UÌSlu^l <_»bJl 

4>t.i^bà.xA* ' U j j ^ fbo -1 j U j l ^S".i5 | | v .^ j j j j jS ' «il <U*>LÄ_.·» a lSo ^ J y l S ' 

o*u^uJ£»rfi ^jb»Jl i_jbwl y b u j (jJlJ.xj AL I 1C,J4^il j»>6jl j i ^ t b ì , » yXS 

if^y* yy yjyy !" y4+~**5 ^<^3Λί. ^>X y^· j ò^Xx^iiy^ j | j-s^bib' 

\ -· ·· \ - , · · -

CLJUS ALI ^>yA>tìl j^>tjl yyx£> ^-~>jj\j Alibis C->»J i l jxi i i jA j^Sàìs 

j .s_biu ^ i £jJI eXìySxx^\ (_jU»JI > jb^ l j b j A>ü^Sjj j ^ΙΛίυ | | ^ Ο Λ Α * 

fX>· u»-̂ .JijUtv« V_J»-ÌJI II ?&ì j *Xi A^jxjjìy ,*JL* Ò J J —£· J ^àXj^h y*i J 

I^J\XAA C-iJ"b>- eJjJJi> A>eJbb*-j.* <KA> jS> *l5s>-i ^CJSiyj l*AX>jA AA'I J J » b b j 

ALW» I ^ A J J I ,*!» (JÌrb'blvjl ,_jbjjl *JU eJjbJj l UwôjjXM 4bl || ^ .34>ci l 

AÄJj-i C~.<>!>\P y^JV Abyä y^ijXli w J J j b | | j j i j J j l J ^ * J t _ JybJ j l v- »lo..« 

4Ìbw»-w J \} jJXS- J j b . " Ai.* j l ^à . a j | | •jJ"' J2~*yl , j jy ̂ >».j" J*-*>^ì .ìb.XP-1 

u^j *y.j>r 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σονλεϊμάν-σάχ, γιος τον Σελήμ-σάχ-χάν, πάντοτε νικητής. 

Τά καυχήματα τών κριτών καί τών δικαστών, τά μεταλλεία αρετής καί 

θεολογίας, οί καδήδες τής Ανατολής — ας διαρκέση ή αρετή τονς. 

Μέ τήν άφιξη τής αυτοκρατορικής υψηλής γραφής ας γίνη γνωστό δτι 

κατά τό παρελθόν οί μακαρίτες καί σνγχωρημένοι, ό πάππους μου, σουλτάν 

Βαγιαζήτ-χάν και δ πατέρας μον, σουλτάν Σελήμ-χάν — ό Θεός ας φωτίζη 

τή μαρτνρία τονς — έδωσαν στους άπιστους τοΰ νησιοΰ Πάτμος τιμημένα 

διατάγματα καί δρισαν, δταν θέλονν [οί άπιστοι] νά αγοράζουν μέ επαρκή 
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ποσότητα χρημάτων τονς σιτηρά καί όσπρια καί λοιπές προμήθειες γιά τήν 

διατροφή τους, νά μήν τονς έμποδίζη κανείς. 

Τώρα οί άπιστοι τοϋ νησιού, πού αναφέρθηκε, έστειλαν άνθρωπο στην υψηλή 

Αυλή μου καί υπέβαλλαν αναφορά λέγοντας: ((μερικοί άπό τους τοποτηρητές 

(naib) καί τους σουμπασήδες καί τους λοιπούς εμποδίζουν στό νά αγοράσουν 

γιά δικό τους λ,ογαριασμό, μέ χρήματα τονς, σιτηρά καί λοιπές προμήθειες, 

σύμφωνα μέ τίς απαιτήσεις τών τιμημένοι διαταγμάτων, πού αναφέρθηκαν». 

Στό σημείο αυτό, επειδή έζήτησαν τιμημένο διάταγμα μου, διατάσσω: 

"Οταν οί άπιστοι τοϋ νησιοΰ, πού αναφέρθηκε, φθάνουν στις πόλεις τοΰ καθενός 

άπό σας και θέλουν νά αγοράσουν γιά τους ίδιους μέ χρήματα τους αρκετή 

ποσότητα σιτηρών καί όσπριων καί άλλων προμηθειών, νά εμποδίσετε καί νά 

αποκρούσετε άν μερικοί άπό τονς τοποτηρητές καί τους σονμπασήδες καί τους 

λοιπούς εμποδίζουν. Σύμφωνα μέ τά παραπάνω τιμημένα διατάγματα, τοϋ 

παππού μον καί τοΰ πατέρα μον — ας φωτίζη ό Θεός τονς τάφους τους — νά 

τους αφήνετε νά άγοράζονν γιά τονς ϊδιονς μέ επαρκή ποσότητα χρημάτων. 

Στό σημείο αυτό νά εμποδίσετε δσους θέλουν νά τονς εμποδίζουν δσονς δέν 

υποτάσσονται καί αντιστέκονται νά γράψετε καί νά τους αναφέρετε. Αυτά 

νά έχετε υπόψη. Νά πιστέψετε στό τιμημένο μου σύμβολο. 

Γράφηκε κατά τό δεύτερο δεκαήμερο τοΰ μηνός Ραμαζάν τοϋ έτους 928. 

Στό στρατόπεδο τής νήσου Ρόδος. 

ΣΧΟΛΙΑ : Τό φιρμάνι αυτό έχει έκδοθή συγχρόνως καί στό 'ίδιο μέρος 

μέ τό ακόλουθο άρ. 11. 

Οί καδήδες τής 'Ανατολής, προς τους οποίους απευθύνεται, είναι οί 

καδήδες τής δυτικής Μικρασίας. Κυρίως θά είναι οί καδήδες τών Παλατιών 

καί τοΰ Θεολόγου, τών δύο δηλαδή πόλεων, μέ τίς όποιες εϊχε σχέσεις ή 

Πάτμος, καθώς δείχνουν καί άλλα έγγραφα. 

Ή ύπαρξη τοΰ παλαιότερου έγγραφου —• άρ. 9 —ενισχύει τήν εικασία, πού 

διατυπώσαμε παραπάνω στή σελ. 204, ότι δηλαδή ό ηγούμενος ζήτησε τότε πρό

φαση γιά νά επισκεφθή τό στρατόπεδο τοΰ Σουλεϊμάν τοΰ Μεγαλοπρεπή στή 

Ρόδο. Μποροΰμε τουλάχιστο νά ύποθέσωμε πώς μέ τήν πρόφαση Οτι χρειαζό

ταν ένα φιρμάνι όμοιο μέ εκείνο, πού τοΰ είχε χορηγηθή πριν άπό οκτώ περί

που μήνες στην Κωνσταντινούπολη, κατόρθωσε νά παρατείνη τήν παραμονή 

του στό στρατόπεδο τοΰ Σουλτάνου. Υπενθυμίζω πώς είχε μείνει εκεί σαραν-

ταδύο μέρες (σελ. 203). Εξηγείται άραγε έτσι ή έκδοση δύο όμοιων εγγρά

φων μέσα σέ τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ; Γιά άλλα σχόλια βλ. σελ. 199. 

Μνημονευόμενα έγγραφα : Φιρμάνια τοΰ Βαγιαζήτ Β' καί Σελήμ Α', 

πού διατάσσουν νά μήν έμποδίζη κάνεις τους Πατμιώτες κατά τήν αγορά 

σιτηρών, όσπριων καί άλλων προμηθειών (στ. 2 - 4 ) . Δέν σώζονται σήμερα 

στό αρχείο τής Μονής. 
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11. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗ 

928, 11-20 Ραμαζάν: 1522, 4-13 Αυγούστου 

Ό καδής τών Παλατιών διατάσσεται νά προστατέψη τους Πατμιώτες 
άπό βιαιοπραγίες. 

Ιίρωτότυπο. Χαρτί 0,43x0,19. Μελάνη μαύρη μέ χρυσόσκονη. Κατά
σταση καλή. Στην πίσω επιφάνεια σημείωμα τοΰ ΙΖ' αι.: δια τους άβάνιδες 
οπού συκωφαντοϋν τους Πατμίονς δια χρέους καί τά τοιαύτα. Φωτ. 25. 
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ : Σονλεϊμάν-σάχ, γιος τοϋ Σελήμ-σάχ-χάν, πάντοτε νικητής. 

Τό καύχημα τών κριτών καί τών δικαστών, τό μεταλλείο αρετής καί θεο

λογίας, ό κύριος μας, ό καδής τών Παλατιών — άς διαρκέση ή αρετή τον. 

Μέ τήν άφιξη τής αυτοκρατορικής υψηλής γραφής άς γίνη γνωστό, δτι 

τώρα έγινε ή εξής αναφορά προς τήν ευτυχισμένη Πύλη μον εκ μέρονς τών 

απίστων τοΰ νησιού τον γνωστού μέ τό δνομα Πάτμος, τό όποιο βρίσκεται στην 

δικαιοδοσία σον. Μερικοί άνθρωποι διαπεραιώθηκαν στό νησί καί, αντίθετα 

στον ιερό καί τόν κοσμικό νόμο, έπιασαν τους άπιστους χωρίς λόγο καί άσκη

σαν βιαιοπραγία, μέ σκοπό νά αποκομίσουν πράγματα, συκοφαντώντας μέ 

διαφόρους τρόπους τους εκεί απίστους καί λέγοντας ((ό τάδε άπιστος είναι από 

αντό τό νησί καί μας χρωστά». 

Τώρα διέταξα: Μόλις φθάσει τό τιμημένο μον διάταγμα, πού τον πρέπει 

υποταγή, νά φροντίσετε, άν πραγματικά διαπεραιώθηκαν στο νησί, πού ανα

φέρθηκε, άνθρωποι, πού δέν έχουν δουλειά εκεί καί πού, χωρίς λόγο, άσκησαν 

καταπίεση καί βιαιοπραγία εναντίον τών εκεί απίστων, καί άν είναι εξακρι

βωμένο δτι τονς έπιασαν καί τους κακοποίησαν, άλλον γιά χρέος άλλου, νά 

τους εμποδίσετε και νά τους αποκρούσετε. Νά μήν αφήσετε νά πιάνονν, αντί

θετα στον ιερό καί κοσμικό νόμο, άλ.λον γιά χρέος άλλου. "Αν νπάρχη κανένας 

χρεώστης νά βάλετε νά άπενθύνονται σ' αυτόν γιά τό χρέος. Νά μήν αφήσετε 

νά άσκοΰν καταπίεση καί βιαιοπραγία εναντίον τών άπιστων τοϋ νησιοΰ, πού 

αναφέρθηκε, αντίθετα στον ιερό καί κοσμικό νόμο. 'Άν θέλουν νά άσκοΰν, νά 

τους επιβάλετε ήσνχία. ΆΑν υπάρχουν άνθρωποι, πού χωρίς νά σννετισθοΰν 

επιμένουν καί αντιστέκονται, νά γράψετε καί νά τονς αναφέρετε. Καί νά μήν 

ενεργήσετε διαφορετικά. Νά μήν αφήσετε νά χρειασθή νά προσέλθουν καί πάλι 

γιά νά παραπονεθούν. Καί άφοϋ τό λάβετε υπόψη νά αφήσετε τοϋτο τό αυτο

κρατορικό μου διάταγμα στά χέρια τους. Νά πιστέψετε στό τιμημένο μου 

σύμβολο. 

Γράφηκε κατά τό δεύτερο δεκαήμερο τοΰ ευλογημένου μηνός Ραμαζάν 

τοΰ έτους 928. 

Στό στρατόπεδο τής νήσου Ρόδος. 

ΣΧΟΛΙΑ : Γιά τό φιρμάνι καί τά σχετικά μέ τήν έκδοση του βλ. παρα

πάνω σελ. 199, 203 - 204 καί 228. 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ Α. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ 
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'Αντίγραφο όρισμοϋ τοϋ Μωάμεθ Β' (1454) 
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'Ορισμός τοΰ Μωάμεθ Β' (1465) 



Αντίγραφο όρισμοΰ τοΰ Βαγιαζήτ Β' (149b) 
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'Ορισμός τοΰ Βαγιαζήτ Β' (1503). 
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'Ορισμός τοϋ Βαγιαζήτ Β' (1507) 
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'Ορισμός τοϋ τσελεμπή Κορκούτ (1511). 
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'Ορισμός τοΰ Σουλεϊμάν Μεγαλοπρεπή (1521 



Φω 

Ä?* ^ 

X^fjiyfh%J^ 

4a 

ί ·- ,<• . *.ij , , - s . • 

•ν ·*> 
- ìj*f' '<• U-^s 

"Ορισμό: τοΰ Σουλεϊμάν Μεγαλοπρεπή (1522) 
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