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ΤΕΣΣΑΡΑ ΑΓΝΩΣΤΑ ΡΩΣΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΥΠΕΡ ΤΗΣ EN MHAQ ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

(1656-1705) 

Εις το Άρχεϊον της εν Πάτμω Μονής 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου άπόκειν-

ται έγγραφα Ρωσικά, Βλάχικα, 'ιβηρικά, τά όποια κατά τους μεταβυζαντι

νούς χρόνους, συνεχίζοντες την Βυζαντινήν παράδοσιν, απέλυσαν κατά καιρούς 

οί ηγεμόνες της Ρωσίας, Μολδαβίας καΐ Βλαχίας, Γεωργίας, ύπερ της Μονής 

Πάτμου, μετοχιών αυτής ή Πατμίων ιδιωτών. Τά έγγραφα ταϋτα, ανέκδοτα 

και κατά το μέγιστον αυτών μέρος άγνωστα μέχρι τοΰδε, άνευρέθησαν καΐ 

έταξινομήθησαν κατά τάς υπό τοΰ Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών εις Πάτμον 

άποστολάς των ετών 1961, 1962, 1963, 1964' . Ταΰτα αποτελούν πηγην σπου-

δαίαν δια την ίστορίαν τών ορθοδόξων 'Ελληνικών μονών κατά τους χρόνους 

της Τουρκοκρατίας και δια τάς σχέσεις αυτών μετά τών ομόδοξων εθνών. 

Μεταξύ τών ξενόγλωσσων τούτων αρχειακών κειμένων συγκαταλέγον

ται και τέσσαρα έγγραφα της Ρωσικής αυτοκρατορικής Γραμματείας υπέρ της 

εν Μήλω Μονής τής Γεννήσεως της Θεοτόκου, τά όποια είναι και τά παλαιό

τερα σωζόμενα Ρωσικά έγγραφα τοΰ 'Αρχείου τής εν Πάτμω Μονής, χρονο-

λογούμενα μεταξύ τών ετών 1656 - 1705. Τά έγγραφα αυτά δύνανται πολλά 

νά διδάξουν περί τής πολιτικής τής Ρωσίας έναντι τοΰ υποδούλου 'Ελληνι

σμού, επειδή δε έλάχισται είναι κατά τους χρόνους τούτους αί σχετικά! πηγαί, 

τά κείμενα ταΰτα άποκτοΰν ίδιαιτέραν σημασίαν δια την ίστορικήν έ'ρευναν. 

Κατωτέρω παρέχομεν διπλωματικήν περιγραφήν και περίληψιν τών εγ

γράφων, ως και Ιστορικόν σχολιασμόν. 

1. Βλ. τας υπό τοϋ Διευθυντού τοΰ Κέντρου Βυζαντινών 'Ερευνών καθηγητού 
Δ. Ά . Ζ α κ υ θ η ν ο ϋ , 'Εκθέσεις Πεπραγμένων, έν Έπετηρίδι Βασιλικού 'Ιδρύματος 
'Ερευνών, τόμ. 3 (1961), 'Αθήναι 1962, σελ. 83, τόμ. 4 (1962), 'Αθήναι 1963, σελ. 67, 
τόμ. 5 (1963), 'Αθήναι 1964, σελ. 77. 
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Α' ΤΑ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α 

1. ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΝ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΣΑΡΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛΟΒΙΤΣ 

lalovalnaja gramota (στ. 12, 27) 13 Μαρτίου 7164 ( = 1 6 5 6 ) 

Γ 0 αυτοκράτωρ τής Ρωσίας 'Αλέξιος Μιχαήλοβιτς παραχωρεί εις τους 

μοναχούς τής εν Μήλω Μονής τής Γεννήσεως τής Θεοτόκου αδειαν ελευθέρας 

εισόδου εις το Ρωσικον Κράτος «δι' έλεημοσύνην». 

ΠΑΡΑΔΟΣΓΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 1) Πρωτότυπον (Άρχεΐον Πάτμου άρ. 5). 

Δύο φύλλα (ηνωμένα εις το κάτω τμήμα δια μηρίνθου), εκ χάρτου περγα-

μηνοειδοΰς, χρώματος ύπολεύκου" διαστ. εκάστου φύλλου 0,507x0,399. 

'Αμφότερα απολήγουν εις τρίγωνον σχήματος άνθεμίου, διαστ. 0,145x0,275 

(βλ. Φωτ. 26), το όποιον άναδιπλοΰται εφ' έκατέρας τών πλευρών αντι

στοίχως και διαπεραται δια τής συγκρατούσης την σφραγίδα μηρίνθου. Τό 

δεύτερον φύλλον έ'χει έπικολληθή επί μεταξίνου υφάσματος χρώματος πρασί

νου.— Τδ παρόν εγγραφον έγράφη επί τής πρώτης καΐ έπί τοΰ άνω τμήμα

τος τής δευτέρας σελίδος' διαστάσεις γεγραμμ. μέρους: α) 0,367x0,302, 

β) 0,040x0,190. Στίχοι 2 9 + 2 . — Έπίτιτλον μετά περιτέχνου διακοσμήσεως 

και στέμματος εις τδ μέσον ή πρώτη λέξις (Boiieju) καλλιτεχνικώς διακε-

κοσμημένη. — Μελάνη κειμένου μαύρη· χρυσή εις έπίτιτλον, πρώτην λέξιν, 

πρώτον και ήμισυ δευτέρου στίχου ] . —• Τρεις οριζόντιοι και δύο κάθετοι 

διπλώσεις" ϊχνη πέντε παλαιοτέρων οριζοντίων διπλώσεων.—Διατήρησις πολύ 

καλή: μικραί σχισμαί εις τάς διπλώσεις (βλ. στ. 11 και 24). — Γραφή γραμ

μική Ι Ζ ' αϊ. 2. ΠολλαΙ συντομογραφίαι ιδία εις τίτλους και δρους. 

Τοΰ εγγράφου σφζεται ή σ φ ρ α γ ί ς, άπηωρημένη εκ μηρίνθου μετα-

ξίνης, χρώματος ερυθρού και χρυσοΰ, μήκους 0,440, τής οποίας α! δύο πλε

ξίδες απολήγουν εις θυσάνους. Ή σφραγίς, εξ ερυθροΰ ισπανικού κηροΰ, 

1. Περί τής χρήσεως χρυσής μελάνης ύπο τής Ρωσικής αυτοκρατορικής Γραμματείας 
βλ. L. V. ò e r e ρ n i η, Russkaja Paleografia, Μόσχα 1956, σελ. 350. Tò έργον τοϋτο 
αποτελεί βασικήν περί Ρωσικής Παλαιογραφίας καΐ Διπλωματικής μελέτην, είς την οποίαν 
συγκεντροϋνται δλα τα μέχρι τοϋδε περί τοϋ θέματος επιτεύγματα καί ή σχετική βιβλιο
γραφία.— Έπί τη ευκαιρία επιθυμώ να ευχαριστήσω καί άπο τής θέσεως ταύτης τους κα-
θηγητάς L. V. ôerepnin καί Α. F. Miller, δι« τάς πολύτιμους περί τών παρόντων εγγρά
φων διευκρινήσεις τάς όποιας εύηρεστήθησαν να παράσχουν εις έμέ. 

2. Πρβλ. L. Ò e r e p n i n , Russkaja Paleografia, σελ. 365 κέ. καί σχετικούς 
πίνακας. 
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διαμ. 0,057, διατηρείται πολύ καλώς, πλην τής κύκλω επιγραφής ή οποία 

έχει κατά μέγα μέρος φθαρή- εμπρόσθια πλευρά: είς τδ κέντρον ό άγιος Γεώρ

γιος φονεύων τδν δράκοντα ', πέριξ ή επιγραφή : [Bjoiieju Müost[iju] 

Velikii G[osu]dar' i Velikii Knjaz' Aleksei Michailov[iö] ( = Έ λ έ ω Θεοΰ 

Μέγας Ήγεμών καί Μέγας Δούξ Αλέξιος Μιχαήλοβιτς)· όπισθία πλευρά: 

είς τδ μέσον δικέφαλος άετδς φέρων είς τδ κέντρον και έφ' εκάστης κεφαλής 

στέμμα, πέριξ ή επιγραφή: [ F s m ] Vel[ikija i Malyja i Belyja] Rosii Sa-

moderiec ( = Πάσης Μεγάλης καί Μικράς καί Λευκής Ρωσίας αυτοκράτωρ). 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α (ελληνιστί): α) Είς άνω άριστεράν γωνίαν, δια χει

ρός ΙΘ' αι., ό ελληνικός αριθμός α 2, β) έπί τής εμπρόσθιας άνθεμωτής άπο-

λήξεως αριθμητική πραξις, διά χειρός ΙΘ' αί. : 

" 7352 

7164 

"188» 

γ ) έπί τής οπίσθιας άνθεμωτής άπολήξεως, διά χειρός I H ' αι.: Χρυσό-

βουλον τής ροίσίας τοϋ βασιλέως άλεξίου Θεοδώρου (ή τελευταία λέξις έχει 

διαγραφή, άνωθεν αυτής διά τής αυτής χειρός ή λ. Μιχαήλ.) 4. 

2) 'Αντίγραψαν I H ' αϊ. (Άρχεΐον Πάτμου άρ. 38). Τετράφυλλον (δύο 

φύλλα, άλλοτε ηνωμένα διά νήματος, τοΰ οποίου σώζονται ϊχνη είς τδ άνω 

μέρος), εκ χάρτου πορώδους, χρώματος ύπολεύκου" διαστ. εκάστου φύλλου 

0,315x0,212. Τδ παρόν εγγραφον έγράφη έπί τών σελ. 1 - 2 ' διαστ. γεγραμμ. 

μέρους α) 0,254x0,174 καί β) 0,258x0,167. Μελάνη μαύρη· εις έπίτιτλον 

καστανόχρους. Τρεις οριζόντιοι διπλώσεις. Διατήρησις πολύ καλή: μικραί 

σχισμαί εις τά άκρα καί τάς διπλώσεις. Τρία σ η μ ε ι ώ μ α τ α γεγραμμένα 

διά τής χειρός, ή οποία κατέγραψεν εις τάς σελ. 5 - 7 τοΰ αύτοϋ τετράφυλλου 

τάς αντιστοίχους μεταφράσεις (βλ. κατωτέρω § 3) : α) άνωθεν τοΰ εγγράφου: 

χρυσόβουλλον τοΰ βασιλέως τής μοσχοβίας άλεξίου τοϋ Μιχαήλ, β) εις τήν 

1. Περί τής παραστάσεως τοϋ αγίου Γεωργίου εις τάς Ρωσικάς σφραγίδας βλ. 

G. Α 1 e f, The Adoption of the Muscovite Two-Headed Eagle : a Discordant View, 

Speculum 41/1 {'Ιαν. 1966), σελ. 1 - 2 καί ύποσ. 1. Τήν μελέτην τών Ε. Ι. Κ a-

m e n s e v a - N . V. U s t j u g o v , Russkaja sfragistika i geraldìka, Μόσχα 1963, 

δεν ήδυνήθην να συμβουλευθώ. 

2. Καί τα τέσσαρα Ιγγραφα φέρουν είς τήν άνω άριστεράν γωνίαν, διά τής αυτής 

χειρός, τους ελληνικούς αριθμούς α', β', γ', δ\ κατά τήν σειράν ή οποία εϊναι καί ή 

πραγματική χρονολογική σειρά απολύσεως των. Έ κ τής γενομένης άντιβολής συνάγεται 

δτι πρόκειται περί τής αυτής χειρός, ή οποία κατέγραψε τάς μεταφράσεις τοϋ Ι Θ ' αί. τών 

τριών πρώτων εγγράφων (βλ. σχετικώς κατωτέρω, σελ. 234, 236, 238). 

3. Βλ. σχετικώς κατωτέρω, σελ. 256 καί ύποσ. 2. 

4. Το άρχικον λάθος τοϋ γραφέως τοϋ Π Ι ' αί. οφείλεται προφανώς είς το γεγονός 

δτι έπί τοϋ νώτου τοϋ εγγράφου τοϋ τσάρου Ά λ ε ξ ί ο υ Μ ι χ α ή λ ο β ι τ ς ήτο γεγραμ-

μένον το ίγγραφον τοΰ υίοϋ τούτου Θ ε ο δ ώ ρ ο υ . 
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σελ. 4: τα χρυσόβουλλα όπου \ έχει το μοναστήριον τής \ πάτμου από τους βα-

αύ,,εΐς \ τής μοσχοβίας, γ ) εις τήν σελ. 8: τα παρόντα χρυσόβουλλα τής μοσχο-

βίας τά εμεταγλώττησεν | από το μοσχόβικον είς το ρωμαΐκον δ μακαριώ-

τ(α)τος Ίπεκίου ό φωκανάς ' | κυρ Γαβριήλ ελθών είς τήν πάτμον εξόρι

στος 2 | εις τ(άς) 1757 - μαρτίου - κγ'. 

3) Μετάφρασις I H ' αι., ουχί πάντοτε ορθή (Άρχεΐον Πάτμου άρ. 38, 

σελ. 5 - 6 : βλ. περιγραφήν ανωτέρω § 2). Γεγραμμένον μέρος 0,260x0,160 

καί 0,205x0,145. Μελάνη καστανόχρους- χειρ I H ' αί., τήν οποίαν ταυτίζο-

μεν προς τήν τών εν § 2 μνημονευθέντων σημειωμάτων. 

4) Μετάφρασις ΙΘ' αί. (Άρχεΐον Πάτμου άρ. 29). Τετράφυλλον εκ χάρ

του δυτικοΰ, χρώματος ύπολεύκου, διαστ. 0,300x0,205. Ή μετάφρασις τοΰ 

παρόντος εγγράφου είς σελ. 1 - 2. Μελάνη καστανόχρους· χειρ Ι Θ ' αι., ή αύτη 

ή οποία έσημείωσεν είς τά πρωτότυπα έγγραφα τους ελληνικούς αριθμούς 

α, β', γ', δ' (βλ. ανωτέρω, σελ. 233 ύποσ. 2). Έ ν αρχή ό τίτλος: Μετά-

φρασις τών ( Χρυσό βούλλων ) Γραμμάτοιν, τών Ευσεβέστατων Βασιλέων τής 

Ρωσσίας 'Αλεξίου Μιχαηλίδου καί Θεοδώρου Άλεξιάδου, σωζόμενων έν τή 

κατά Πάτμον Ίερα Μονή τοϋ Θεολόγου. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ : Ό 'Αλέξιος Μιχαήλοβιτς, ελέω Θεοΰ αυτοκρά

τωρ Πάσης Μεγάλης, Μικρας καί Λευκής Ρωσίας 3 (ακολουθούν οί τίτλοι, 

στ. 1 - 10), εισακούει τήν α'ίτησιν τοΰ άρχιμανδρίτου 'Ιακώβου καί της σύν 

1. AS λ. ο φυΜανάς προσετέθησαν μεταγενεστέρως δι' άλλης χειρός. 
2. Πρόκειται αναμφιβόλως περί τοϋ «πατριάρχου» Ίπεκίου Γαβριήλ τοΰ Γ', πρώην 

αρχιεπισκόπου Νύσσης. Ούτος προέστη τής Εκκλησίας Ίπεκίου κατά τά ετη 1753 -1754, 
έξεδιώχθη ακολούθως καί έπανήλθεν είς τήν εδραν του τήν Ιην Αυγούστου 1757: βλ. Δ. 
Ά . Ζ α κ υ θ η ν ο ϋ , ΣυμβολαΙ εις, την Ιστορίαν τών 'Εκκλησιών Άχρίδος καί Ίπεκίου, 
Μακεδόνικα 1 (1940), κυρίως σελ. 451, 455. Φαίνεται δτι κατά το διάστημα μεταξύ τής 
πρώτης καί της δευτέρας αρχιερατείας του (1754-1757) ό Γαβριήλ μετέβη εξόριστος 
είς Πάτμον, γεγονός το όποιον δέν ήτο όίλλοθεν γνωστόν. 

3. Ή Μικρά καί Λευκή Ρωσία προσηρτήθησαν είς το Ρωσικον Κράτος κατά τον 
μεταξύ Πολωνίας καί Ρωσίας πόλεμον τοΰ 1654 - 56. Μετά τον Ρωσοτουρκικον πόλεμον 
(1672 - 1681) ή Ρωσία κατώρθωσε να διατήρηση τήν περιοχήν ταύτην μέχρι της αριστε
ράς όχθης τοΰ Δνειπέρου συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ Κιέβου. Περί τής Λευκής Ρωσίας 
(Belorussija) μέχρι τών αρχών τοΰ ΙΖ' αί. βλ. Ocerki istorii SSSR. Period feodalizma, 
konec XV v. - natalo XVlì v. ( = Στοιχεία Ιστορίας τής ΕΣΣΔ. Ή περίοδος τής Φεου
δαρχίας, τέλη ΙΕ' - άρχαί ΙΖ' αί.), Μόσχα ('Ακαδημία τών Επιστημών) 1955, σελ. 736 κέ. 
Πρβλ. καί Α. Κ. Κ a s i m e n k ο, Iz istorii Russko-ukrainskich vzaimootnoëenij 
ν 1651 g. ( = Έ κ τής ιστορίας τών Ρωσο-ούκρανικών σχέσεων κατά το έτος 1651), έν 
Problemy obsiestçenno-polititeskoj istorii Rossii i Slavjanskich stran ( = Προβλήματα 
κοινωνικής καί πολιτικής ιστορίας τής Ρωσίας καί τών Σλαβικών χωρών), Μόσχα 1963, 
σελ. 253 - 259. 
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αύτώ άδελφότητος «τής κατά τά μέρη τής "Ασπρης Θαλάσσης 1 έν τη νήσω 

Μήλω Μονής τής Γεννήσεως τής Τπεραγίας Θεοτόκου» (VoploÉoenija 

Presvjatoj Bogorodicy) περί παραχωρήσεως ευεργετικού Γράμματος (ϊα-

lovalnuju gramotu), δυνάμει τοΰ όποιου θα δύνανται νά προσέρχωνται είς 

τδ Μοσχοβιτικόν Κράτος «δι' έλεημοσύνην» (dlja müostini) (στ. 1 0 - 13). 

Κατά ταΰτα, ό αυτοκράτωρ διά τοΰ παρόντος εγγράφου παραχωρεί ε'ις αυτούς 

καί τους μετ' αυτούς άρχιμανδρίτας καί αδελφούς τήν σχετικήν άδειαν καί 

διατάσσει, όπως οί διοικηταί καί κρατικοί υπάλληλοι τών Ουκρανικών πόλεων 2 

(ukrajnnych gorodoo bojarom i voevodam i vsjakim prikaznym Ijudem) 

επιτρέπουν είς αυτούς νά είσέρχωνται εις Μόσχαν καί νά άπέρχωνται ελευθέ

ρως, παρέχοντες τάς αναγκαίας τροφάς καί άμαξας. Δύνανται δε νά προσέρ

χωνται άνά έπταετίαν τρεις ή τέσσαρες πατέρες μετά τών υπηρετών των, 

κατά δέ τήν άναχώρησίν των εκ Ρωσίας είς ούδένα υπόκεινται δασμόν. Έ ά ν 

τις άδικήση αυτούς ή υπεξαίρεση τι αυτών θα τιμωρήται καί θα υποχρεούται 

νά άποζημιώνη τούτους ε'ις τδ διπλάσιον. Έ ξ άλλου, απαγορεύεται είς τόν 

άρχιμανδρίτην καί τους αδελφούς νά εισάγουν ή εξάγουν άλλους αντί τών ιδίων 

«μοναχούς, ύπηρέτας ή 'ίππους». 

Εξεδόθη τδ βασιλικόν Γράμμα έν Μόσχα έν Ιτει άπό κτίσεως κόσμου 

,ζρξδ', μηνί Μαρτίω ιγ'. 

Αντί υπογραφής ή σφραγίς. 

Είς σελ. 2 οι τίτλοι τοΰ εκδίδοντος τδ παρόν εγγραφον ήγεμόνος. 

Άρχεται : Boiieju m(i)l(os)tiju My Velikii G(osu)d(a)r' €(α)Γ i 

Velikii Kn(ja)z' Aleksej Michajloviè... Poîalovaliesmja belomorskija strany 

ostrova Milja... 

% ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΝ ΓΡΑΜΜΑ TOY ΤΣΑΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΕΠΕΒΙΤΣ 

iSalovalnaja g r a m o t a (στ. 8, 12) 8 Φεβρουαρίου 7184 ( = 1676) 

Ό αυτοκράτωρ τής Ρωσίας Θεόδωρος Άλεξέγιεβιτς ανανεώνει τήν υπό 

τοϋ πατρός του παραχωρηθεΐσαν είς τους μοναχούς τής εν Μήλω Μονής τής 

1. "Ασπρη Θάλασσα έκαλεΐτο, ώς γνωστόν, κατά τους νεωτέρους χρόνους το Αι
γαίον, κατ' αντίθεσιν προς τήν Μαύρην Θάλασσαν ί=Εϋξεινον Πόντον). Πότε εμφανίζεται 
το πρώτον το όνομα τούτο, δέν έχει ακριβώς καθορισθη: βλ. Κ. Ά μ ά ν τ ο υ, Γεωγραφικά 
ονόματα, ΕΕΒΣ 28 (1958), σελ. 3 - 4 . Πρβλ. Δ. Ά . Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ , Κατάλογος τής 
Συλλογής Περικλέους Ζερλέντη, ΕΕΒΣ 13 (1937), σελ. 267-268, 269 (έγγραφα τών 
ετών 1768, 1774, 1806, 1809) κ.ά. 

2. Ουκρανία (ή λ. σημαίνει ρωσιστί ακραία, συνοριακή) είναι, ετέρα ονομασία της 
Μικρδς Ρωσίας: βλ. προχείρως O&erki istorii SSSR, ενθ" άνωτ , σελ. 710 κέ 
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Θεοτόκου αδειαν ελευθέρας εισόδου και περιοδείας είς το Κράτος τής Μοσχο

βίας «δι' έλεημοσύνην». 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 1) Πρωτότυπον, γεγραμμένον έπί τοΰ νώτου 

(σελ. 2) τοΰ προηγουμένου έγγραφου: βλ. περιγραφήν ανωτέρω, σελ. 232 - 233. 

Διαστ. γεγραμμ. μέρους: 0,06(- 0,07)Χ0,19. Μελάνη μαύρη. Στίχοι 1 3 . — 

Διατήρησις πολύ καλή: μικρά σχισμή έκ τής διπλώσεως (βλ. στ. 5 - 6 ) . — 

Γραφή έπισεσυρμένη. Συντομογραφίαι ιδία εις τους Ορους (βλ. Φωτ. 27). 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α : Είς άνω άριστεράν γωνίαν διά χειρός ΙΘ' αί. ό 

ελληνικός αριθμός β' '. 

2) 'Αντίγραψαν I H ' αι., γεγραμμένον είς σελ. 3 τετράφυλλου, ευθύς μετά 

τδ άντίστοιχον άντίγραφον τοΰ πρώτου εγγράφου (Άρχεΐον Πάτμου άρ. 38: 

βλ. ανωτέρω, σελ. 233 περιγραφήν). "Ανω, διά της αύτης χειρός, ή σημείωσις: 

το δεύτερ(ον) χρυσόβολ(ον) τοϋ βασιλέως Θεοδώρου: ,ζρπδ', καί δι' ετέρας 

χειρός ΙΘ' αί. συμπληροΰται: νΐον τοϋ αύτοϋ άλεξίου. 

3) Μετάφρασις I H ' αί. (ουχί πάντοτε ορθή), γεγραμμένη είς σελ. 7 

τοΰ ανωτέρω τετράφυλλου (Άρχεΐον Πάτμου άρ. 38), διά τής αυτής χειρός ή 

όποια κατέγραψε τήν άντίστοιχον μετάφρασιν τοΰ πρώτου εγγράφου. 

4) Μετάφρασις ΙΘ' αί., γεγραμμένη εις σελ. 3 τοΰ τετράφυλλου (Άρ

χεΐον Πάτμου άρ. 29) ευθύς μετά τήν άντίστοιχον μετάφρασιν τοΰ πρώτου 

εγγράφου (βλ. ανωτέρω, σελ. 234 περιγραφήν). 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ : Έ ν έ'τει άπό κτίσεως κόσμου ,ζρπδ', μηνός Φε

βρουαρίου η ' . Ό Θεόδωρος Άλεξέγιεβιτς, αυτοκράτωρ ΙΙάσης Μεγάλης, 

Μικρας καί Λευκής Ρωσίας (ακολουθούν οι τίτλοι, στ. 1 - 4 ) , λαβών γνώσιν 

τοΰ ευεργετικού γράμματος τοΰ μακαρίτου πατρός του Άλεξίου Μιχαήλο-

βιτς, ηύδόκησεν Οπως ύπογράψη τοΰτο (podpisa?) καί έπιτρέψη εις τόν 

άρχιμανδρίτην καί τους σύν αύτώ αδελφούς τής έν τη νήσω Μήλω Μονής, 

όπως έ'ρχωνται άνά έπταετίαν καί περιοδεύουν ελευθέρως εις τδ Κράτος τής 

Μοσχοβίας «δι' έλεημοσύνην». 

'Υπογραφή: Djak Emeljan Ukraincov. 

Άρχεται : V leto ωΐ sozdanija mira ,ζρπδ', m(e)$(ja)ca Fevralja e 

den η . Presvetlejëii i çsemo&nejéii velikii Gfojsfujdfajr C(a)r' i velikii 

kn(ja)z' Γβωάοτ Alekseeçio... sluéav sej ialovalnoj gramoty belomorskija 

strany ostrova Mila... 

1. Βλ. ανωτέρω, σελ. 233 ύποσ. 2. 
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3. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΤΣΑΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ Α' 

u k a z (vel ikogro g-osudarja) (στ. 12, 30, 38) 23 Μαρτίου 1705 

Ό αυτοκράτωρ τής Ρωσίας Πέτρος !Αλεξέγιεβιτς δίδει εντολήν είς τους 

αρμοδίους αξιωματούχους, όπως επιτρέψουν τήν διέλευσιν και εξοδον εις τους 

«δι' έλεημοσύνην» είς Μόσχαν μεταβάντας μοναχούς τής εν Μήλοί Μονής τής 

Θεοτόκου. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 1 ) Πρωτότυπον (Άρχεΐον Πάτμου άρ. 50). 

Δίφυλλον εκ χάρτου δυτικού, χρώματος ύπολεύκου, σχήματος ορθογωνίου. 

Διαστ. εκάστου φύλλου 0,330x0,210. Τό παρόν εγγραφον έχει γραφή έπί 

της πρώτης σελίδος" διαστ. γεγραμμένου μέρους 0,300x0,190. Στίχοι 39. 

Μελάνη μαύρη. Τρεις οριζόντιοι διπλώσεις. — Διατήρησις πολύ καλή: 

σχισμαί τίνες είς τά άκρα ιδία κατά τάς διπλώσεις, κηλίδες τίνες έκ τής 

νοτίδος μη άλλοιοΰσαι τό κείμενον. — Γραφή λίαν έπιμεμελημέν/] μετά τών 

συνήθων βραχυγραφιών. 

Προστετυπωμένη έπί τοΰ κάτω μέρους τοΰ εγγράφου καί καλύπτουσα 

τμήμα τών δύο τελευταίων στίχων τοΰ κειμένου, σ φ ρ α γ ί ς έκ μέλανος 

ισπανικού κηροΰ, διαμ. 0,045, λίαν έφθαρμένη. Είς τό μέσον φέρει παράστα-

σιν δικέφαλου άετοΰ καί έπ' αύτοΰ εντός στηθαίου τόν άγιον Γεώργιον φονεύ

οντα τον δράκοντα ·• πέριξ επιγραφή, νΰν παντελώς κατεστραμμένη. Κάτωθεν 

τής σφραγΐδος καί διαπερώσα τό πρώτον φύλλον, διέρχεται λωρίς χαρτώα, 

πλάτους 0,005, ή όποια προφανώς περιέδενε τό εγγραφον διπλούμενον νΰν 

σώζεται τμήμα αυτής εκατέρωθεν τής σφραγΐδος, μήκους 0,030 (άρ. ) καί 

0,042 (δεξ.) (βλ. Φωτ. 28 καί 29). 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α (ελληνιστί): α) Είς τήν άνω άριστεράν γωνίαν διά 

χειρός ΙΘ' αι., ό ελληνικός αριθμός γ' 2, β) είς τήν τετάρτην σελίδα διά χειρός 

I H ' αι.: τής ρουσίας, γ ) είς τήν αυτήν σελ. διά τής αυτής χειρός ΤΗ' αι.: 

άπολυτικον γράμμα τοϋ παπά | νικηφόρου στρατηγού \ [.. ]ταν έφεραν | από 

τήν μο0κοβίαν3

! δ) εις τήν αυτήν σελ. οί αραβικοί αριθμοί 50 (αριθμός 

Αρχείου τής Μονής) καί 15 (βλ Φωτ. 30). 

1. Βλ. ανωτέρω, σελ. 233 ύποσ. 1. 
2. Βλ. ανωτέρω, σελ. 233 ύποσ. 2. 
3. Παπάς Νικηφόρος: πρόκειται προφανώς περί τοϋ μνημονευομένου είς το αυτό 

Ιγγραφον άρχιμανδρίτου τής έν Μήλω Μονής τής Θεοτόκου Νικηφόρου.—Στρατηγοί'· 
ή λ. ενταύθα παρέχει προβλήματα* ύποθέτομεν μετ' επιφυλάξεως οτι πρόκειται περί 
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2) Μετάφρασις ΙΘ' αι., γεγραμμένη έπί τής σελ. 4 - 5 τοΰ τετράφυλλου 

(Άρχεΐον Πάτμου άρ. 29), ευθύς μετά τήν άντίστοιχον μετάφρασιν τοΰ α' 

καί β' εγγράφου (βλ. ανωτέρω, σελ. 234 περιγραφήν). 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ : Παρά τοΰ τσάρου Πέτρου Άλεξέγιεβιτς, αύτοκράτο-

ρος Πάσης Μεγάλης καί Μικράς καί Λευκής Ρωσίας (αναφέρονται οι τίτλοι, 

στ. 1 - 6 ) άνακοινοΰται προς τους βοεβόδας καί τους κρατικούς υπαλλήλους 

(prikaznym ljudem) άπδ τής βασιλευούσης πόλεως Μόσχας μέχρι Καλούγας, 

Μπολχόβ, Καράτσεβ, Σεβσκ 1 καί μέχρι τών πόλεων τής Μικρας Ρωσίας (στ. 

7 - 11 ) δτι, συμφώνως προς τό παρδν βασιλικόν διάταγμα (po naéemu velikogo 

gosudarja ukazu), άνεχώρησαν έκ Μόσχας ό αρχιμανδρίτης τής έν τη νήσω 

Μήλω Μονής τής Γεννήσεως τής Θεοτόκου Νικηφόρος καί οι συνοδεύοντες 

αυτόν εις ιερεύς, είς διάκονος, καί τρεις ύπηρέται, οι όποιοι ειχον έλθει είς 

Μόσχαν «δι' έλεημοσύνην» (ο milostine) (στ. 1 1 - 1 6 ) . "Οθεν διατάσσονται 

οι κατά τόπους βοεβόδαι καί κρατικοί υπάλληλοι, όπως επιτρέψουν τήν έλευ-

θέραν διέλευσιν καί χορηγήσουν είς αυτούς τάς αναγκαίας προς μετάβασιν 

άμαξας, εποπτεύσουν δέ, ώστε ουδείς, πλην τών προμνημονευθέντων συνο

δοιπόρων τοΰ άρχιμανδρίτου, συνοδεύση αυτόν, ούτε έκ τών αλλοδαπών, ούτε 

έκ τών Σουηδών 2, οΰτε έκ τών Ρώσων (στ. 16 - 22)· έν εναντία περιπτώσει 

διατάσσονται οι αρμόδιοι αξιωματούχοι νά συλλαμβάνουν καί νά φυλακίζουν 

τους έπιχειροΰντας νά διαφύγουν κατ' αυτόν τόν τρόπον, νά αναφέρουν δέ 

τοΰτο εγγράφως εις τον Άνώτατον "Αρχοντα (στ. 22 - 27). Διατάσσεται δε 

ό στόλνικος καί βοεβόδας τοΰ Σέβσκ Μιχαήλ Θεοδώροβιτς Rti&òev 3, Οπως 

έπιτρέψη είς τους είρημένους μοναχούς νά διέλθουν έκ τοΰ Σέβσκ πρδς τάς 

πόλεις τής Μικρας Ρωσίας. 'Επίσης διατάσσεται ό Ίβάν Στεπάνοβιτς 

τοϋ οίκογενειακοΰ ονόματος τοΰ παπα Νικηφόρου. — Το εγγραφον χαρακτηρίζεται ώς άπο-
λντικον γράμμα, διότι δι' αύτοϋ παραχωρείται ή δδεια ε ξ ό δ ο υ (άπολ.ύσεως) έκ τής 
Ρωσίας: πρβλ. καί κατωτέρω, σελ. 239 τήν έπί τοϋ νώτου διεύθυνσιν : Projeziaja gra
mola (=~ταξιδιωτικον γράμμα). 

1. Πρόκειται περί πόλεων κειμένων ΝΔ. της Μόσχας καθ' όδον προς Ούκρανίαν: 
βλ. Oèerki istorii SSSR, èW άνωτ., χάρτας. 

2. Ό λόγος διά τον όποιον ετέθη ό ορός ούτος είς το εγγραφον τοϋ έτους 1705 είναι 
προφανής: ό Πέτρος ό Μέγας εύρίσκετο, άπό τοΰ 1700, είς πόλεμον μετά τοϋ ήγεμόνος της 
Σουηδίας Καρόλου IB' καί έφοβεϊτο τήν διείσδυσιν κατασκόπων τοΰ αντιπάλου του ή τήν 
διαφυγήν αιχμαλώτων Σουηδών. 

3. Το οίκογενειακον βνομα Rtièòev ήτο καί παλαιότερον γνωστόν: μεσοΰντος τοϋ 
ΙΖ' αί. ό ευγενής (boyarin) Rtiäiev έλαβε μέρος είς τήν μεταρρύθμισιν τοϋ Νίκωνος, βλ. 
G. W e l t e r , Histoire de Russie des origines à nos jours, Παρίσιοι 1949, σελ. 158, 
καί L. ò e r θ ρ n i n, Ινθ' άνωτ., σελ. 285.—Ό στρατηγός Μιχαήλ Θεοδώροβιτς Rtiä&v 
τοΰ παρόντος εγγράφου τοΰ έτους 1705, βοεβόδας τής πόλεως Σέβσκ, είναι προφανώς από
γονος τοΰ βογιάρου τών χρόνων τοΰ τσάρου 'Αλεξίου. 
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Μαζέπα ', αρχηγός (hetman) τοΰ εκατέρωθεν τοΰ Δνειπέρου στρατού καί 
ιππότης τοΰ Τάγματος τοΰ Αποστόλου Ανδρέου, όπως έπιτρέψη τήν εξοδον 
τούτων, συμφώνως προς τδ βασιλικόν διάταγμα καί ύπό τήν ιδίαν αύτοΰ 
έπίβλεψιν. 

Έγράφη έν Ιτει ,αψε', Μαρτίου κγ'. 
Σφραγίς 
Ατελώς (bespoêlin) Έπικυροΐ (spravil) 

Ivan Gubin 
Έπί τοΰ νώτου ή υπογραφή: Djak Ivan. Vcolkov f (βλ. Φωτ. 29)* 

καί είς τήν σελ. 4 ή διεύθυνσις : Projeziaja gramola Pales\tinskomu 
archimandrit(u)\is Posolskogo Prikaz(a) ( =Ταξιδιωτικόν γράμμα είς τόν 
Παλαιστίνιον άρχιμανδρίτην έκ τοΰ Γραφείου τών 'Εξωτερικών) 2 (βλ. 
Φωτ. 30). 

1. Ό Ί β ά ν Στεπάνοβ«-ς Μαζέπα (1644 - 1709), Πολωνός τήν καταγωγήν, διεκρίΟη 

μεταξύ τών Κοζάκων τής Ουκρανίας, έγένετο βοηθός τοϋ αρχιστρατήγου τών Κοζάκων 

Ί β ά ν Σαμουήλοβιτς, τ φ 1687 προήχθη είς άρχιστράτηγον (hetman), τω δε 1693 διωρί-

σθη ύπό τοΰ Πέτρου τοΰ Μεγάλου αρχηγός τής περιοχής ταύτης. Κατά τον πόλεμον μετά 

της Σουηδίας έπρόδωσε τον ηγεμόνα του καί τώ 1709, μετά τήν μάχην της Πολτάβας, 

ήκολούθησε τον ήττημένον βασιλέα τής Σουηδίας Κάρολον I B ' εις Τουρκίαν, όπου καί απέ

θανε: βλ. W e l i e r, ενθ' άνωτ., σελ. 199 καί Boläaja Sovetskaja Enciklopedija, β' 

εκδ., 26 (1954), σελ. 69. Πρβλ. καί Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ, Ό Μαζέππας παρά τοις νέοις 

"Ελ,λ,ησι, έν ΜικταΙ Σελίδες, 'Αθήναι 1905, κυρίως σελ. 567 - 8. 

2. Πρόκειται προφανώς περί τοΰ μνημονευομένου είς το αυτό εγγραφον άρχιμανδρί-

του τής έν Μήλω Μονής τής Θεοτόκου Νικηφόρου, είς τον όποιον, ως ρητώς αναφέρει αυτό 

τοΰτο το εγγραφον, εδόθη άδεια διελεύσεως καί εξόδου, δηλαδή το παρόν «ταξιδιωτικον 

γράμμα». — Ό χαρακτηρισμός τοΰ Νικηφόρου ώς Παλαιστινίου (palestiiiskij ) παρέχει 

προβλήματα, διότι, ώς γνωστόν, ή νήσος Μήλος άνήκεν έκκλησιαστικώς είς το Πατριαρ-

χεϊον Κωνσταντινουπόλεως (βλ. Θ. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ , Studies and Documents, 

relating to the Greek Church and People under Turkish Domination, Βρυξέλλαι 1952, 

σελ. 119) καί επομένως ό Πατριάρχης 'Ιεροσολύμων δέν είχε κανονικώς ούδεμίαν δικαιο-

δοσίαν έπ' αυτής. Τοϋτο θα ήδύνατο νά συμβή μόνον είς περίπτωσιν κατά τήν οποίαν ή 

Μηλιακή Μονή τής Θεοτόκου ήτο μετόχων τών 'Ιεροσολύμων, άλλα το γεγονός ουδέποτε 

μαρτυρεϊται· αντιθέτως αναφέρεται επανειλημμένως κατά εκείνους τους χρόνους ώς μετό

χων τής Παλαιστίνης τό έν Μήλω «Μοναστήριον τοΰ 'Αγίου Σάββα μετά τής ενοριακής 

'Εκκλησίας τών 'Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων», το όποιον παρεχωρήθη έπί Ματθαίου 

Β' (1595, 1599 - 1602), έπεκυρώθη δε τω 1619. 1703 κέ.: βλ. σχετικώς Ά ρ χ ι μ . Κ α λ 

λ ι ν ί κ ο υ Δ ε λ ι κ ά ν η , Τά εν τοις κώδιξι τον Πατριαρχικού Άρχειοφυλακείου σω

ζόμενα επίσημα εκκλησιαστικά έγγραφα τά άφορώντα εις τάς σχέσεις τοϋ Οικουμενικού 

Πατριαρχείου προς τάς 'Εκκλησίας 'Αλεξανδρείας, 'Αντιοχείας, 'Ιεροσολύμων και Κύπρου 

(1574 - 1863), Κωνσταντινούπολις 1904, σελ. 339, 452 - 3. Προτείνομεν προς έρμηνείαν 

τοΰ δρου Παλ.αιατινίου δύο υποθέσεις: α) δτι έγράφη έκ παραδρομής ή λ. palestinskomu, 

πλέον γνωστή εις τους Ρώσους γραφείς, αντί τής λ. palmiskomu ( = Π α τ μ ί ω ) : ή Μηλιακή 

Μονή τής Θεοτόκου ήτο ήδη άπα τών χρόνων τούτων μετόχιον τής Πάτμου, ώς ΰποθέτομεν 

(βλ. κατωτέρω, σελ. 251 - 254), ή β) δτι ό υπηρετών έν Μήλω αρχιμανδρίτης Νικηφόρος 

κατήγετο έκ Παλαιστίνης. 
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"Αρχεται : Boiieju M(i)l(o)stiju Ot presvetlejèago i derîavneiiago 

Velikogo G(osu)d(a)rja C(a)rja i Velikogo Kn(ja)zja Petra Alekseeviöa... 

ot c(a)rstçueêèago velikogo grada Moskvy pogorodom dokalugi... 

4. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΤΣΑΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥ TOY A' 

ukaz (velikogo grosudarja) (στ. 18) "Ιούνιος 1705 

Ό αυτοκράτωρ Πέτρος Άλεξέγιεβιτς παρέχει εις τους μοναχούς τής εν 

Μήλω Μονής τής Γεννήσεως τής Θεοτόκου ίίδειαν διελεύσεως τών οκτώ μετα

φορικών αμαξών των. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Πρωτότυπον (Άρχεΐον Πάτμου άρ. 56). 

Χάρτης δυτικός, λεπτός, χρώματος ύπολεύκου, διαστ. 0,365x0,165. Γεγραμ

μένον μέρος 0,287x0,137. Στίχοι κειμένου 21. Μελάνη μαύρη. Τέσσαρες ορι

ζόντιοι διπλώσεις. — Διατήρησις πολύ καλή: μικραί φθοραί είς τα άκρα καί 

τάς διπλώσεις (βλ. στ. 7). — Γραφή ουχί έπιμεμελημένη, μετά τών συνήθων 

βραχυγραφιών (βλ. Φωτ. 31 ). 

Προστετυπωμένη έπί τών δύο τελευταίων στίχων καί καλύπτουσα έν 

μέρει τό κείμενον, σ φ ρ α γ ί ς έκ μέλανος ίσπανικοΰ κηροΰ, διαμ. 0,045, 

όμοία προς τήν τοΰ προηγουμένου έγγραφου (βλ. σχετικήν περιγραφήν, ανω

τέρω, σελ. 237), νΰν έφθαρμένη, ή δέ πέριξ επιγραφή τελείως κατεστραμμένη. 

'Γπό τήν σφραγίδα διέρχεται λωρίς χαρτώα, πλάτους 0,005, τής όποιας 

σώζεται μικρόν τμήμα εκατέρωθεν μήκους άρ. 0,030, δεξ. 0,045, καί ή 

όποια περίέδενε πιθανώτατα τό εγγραφον διπλούμενον. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α : α) είς τήν άνω άριστεράν γωνίαν δια χειρός ΙΘ' αι., 

ό ελληνικός αριθμός δ' ι β) έπί τοΰ νώτου ό αριθμός Αρχείου τής Μονής 56. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ : Παρά τοΰ τσάρου Πέτρου Άλεξέγιεβιτς, Πάσης 

Μεγάλης καί Μικρας καί Λευκής Ρωσίας αύτοκράτορος (στ. 1 - 4 ) , έκ Μό

σχας καθ' όδόν μέχρι Καλούγας, Μπολχόβ, Σέβσκ καί μέχρι τών πόλεων τής 

Μικρός Ρωσίας (στ. 4 - 6 ) προς οιονδήποτε ήθελε δοθή τό παρόν (στ. 6 - 9 ) : 

Είς τόν έλθόντα έκ τής έν τη νήσω Μήλω Μονής τής Γεννήσεως τής'Τπερα-

γίας Θεοτόκου άρχιμανδρ'ιτην Νικηφόρον καί τους συνοδούς αύτοΰ εδόθη ή 

άδεια μεταφοράς οκτώ μεταφορικών αμαξών άπό Μόσχας μέχρι τών πόλεων 

τής Μικρδίς Ρωσίας (στ. 9 - 1 7 ) , συμφώνως προς τό παρόν διάταγμα τό 

1. Βλ. ανωτέρω, σελ. 233 ύποσ. 2. 
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όποιον εξεδόθη έν Μόσχα έκ τοΰ Γραφείου τών 'Εξωτερικών (is Posolskogo 
Prikaza), έν ετει ,αψε', μηνί Ίουνίω [...]. 

Σφραγίς Ατελώς (bespoëlin) 
να άφεθοΰν έλεύθεραι αϊ άμαξαι (otpustif podvody) 

έγραψε (pisal) Ivan. Menäikov '. 
Έπί τοΰ νώτου: α) ή υπογραφή: Djak Ivan Zolotuchin, β) δια τής 

αυτής ώς τδ Ιγγραφον χειρός ή διεύθυνσις : Progonov ot Moskvy domalo-
rosiskich gorodov po KZ altyn na podvody ( = ελευθέρα διέλευσις έκ 
Μόσχας μέχρι τών πόλεων τής Μικρας Ρωσίας άνά27άλτιν2 κατά άμαξαν), 
γ) ή έπικύρωσις: spravil Stepan Emeljanov (βλ. Φωτ. 32). 

"Αρχεται: Ût Velikogo G(o)s(u)d(a)rja C(a)rja i Velikogo | Kn(ja)zja 
Petra Alekseeviöa... ot Moskvy podoroge dokalugi... 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Τα ανωτέρω έγγραφα, εκδοθέντα είς έποχήν κατά την οποίαν ή Ρωσική 
αυτοκρατορική Γραμματεία διαμορφοΰται καί εξελίσσεται3, παρουσιάζουν άπό 
απόψεως διπλωματικής ίδιαίτερον ενδιαφέρον. Κατωτέρω θα έπιχειρήσωμεν 
νά έπισημάνωμεν τα κυριώτερα αυτών χαρακτηριστικά: 

1 ) Τδ πρώτον εγγραφον χαρακτηρίζεται ώς talovalnaja gratnota, δηλαδή 
Εύεργετικόν Γράμμα4, καί απολύεται υπέρ τίνος έν Μήλω μονής, είς την 
οποίαν παραχωρούνται ώρισμένα προνόμια. 'Ομοίως καί τδ δεύτερον. Τδ τρί
τον καί τδ τέταρτον Ιγγραφον είναι ukaz, δηλαδή διατάγματα, προστάγματα, 
καί απευθύνονται ύπό τοΰ τσάρου καί τοΰ αρμοδίου γραφείου (prikaz) προς 
αξιωματούχους τοΰ Κράτους. 

2) Καί τα τέσσαρα έγγραφα είναι πρωτότυπα, ώς διαπιστούται έκ τής 

1. Ό γραφεύς Ίβάν Μένσικοφ ήτο πιθανώτατα συγγενής τοΰ Άλεξίου Μένσικοφ 
(1673 - 1729), τοΰ λεγομένου Alexaäa, παιδικού φίλου τοϋ Μεγάλου Πέτρου. Ό 'Αλέξιος 
Μένσικοφ, άνήρ ταπεινής καταγωγής, σύντροφος τών παιγνιδίων τοϋ Πέτρου, έγινε φίλος 
καί συνεργάτης τοΰ αυτοκράτορος καί κατώρθωσε να άνέλθη είς τα ανώτατα αξιώματα. 
Μετά τον θάνατον Πέτρου τοϋ Α', διεκυβέρνησε έπί τι διάστημα ώς απόλυτος άρχων τήν 
χώραν, περιορίζων τον νόμιμον αυτοκράτορα Πέτρον τον Β'. Έξωρίσθη δμως κατά τάς 
διαταγάς τοΰ τελευταίου τούτοι καί απέθανε τω 1729: βλ. Boläaja Sovel. Encikl., β' 
ëxo., 27 (1954), σελ. 158. Πρβλ. W e l t e r , IW άνωτ., σελ. 185, 203, 225-6, 236. 

2. Tò άλ.τιν ήτο νόμισμα τριών καπικίων. Επομένως 27 άλτίν έξισοΰντο προς 81 
καπίκια (100 καπίκια=1 ρούβλιον). 

3. Βλ. Ò e r e ρ n i n, ενθ' άνωτ., σελ. 282 κέ. 
4. Ή λ. gramola προέρχεται έκ τής ελληνικής λέξεως γράμμα - γράμματα καί 

σημαίνει τό Ιγγραφον έν γένει καί δχι απλώς τήν έπιστολήν. 

16 



242 ΜΑΡΙΑΣ Γ. ΝΤΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΤ 

σφραγΐδος (εγγρ. 1,3,4) καί τών υπογραφών τών αρμοδίων αξιωματούχων 

(Ι'γγρ. 2, 3, 4) . Ώ ς εϊναι γνωστόν, είς τήν Ρωσίαν μέχρι τοΰ Πέτρου τοΰ Α' 

τα αυτοκρατορικά έγγραφα δεν έ'φερον τήν ύπογραφήν τοΰ εκδίδοντος ταΰτα 

ήγεμόνος' ό Μέγας Πέτρος ύπήρξεν ό πρώτος Ρώσος ήγεμών, ό όποιος υπέ-

γραψεν έγγραφα αυτοκρατορικά. Μέχρι τότε τό αύθεντικόν ενός εγγράφου 

έπιστοποιεΐτο: 

α) ή διά μόνης τής σφραγΐδος: βλ. τό πρώτον έκ τών τεσσάρων ύπό έξέ-

τασιν έγγραφων, τό όποιον φέρει τήν σφραγίδα τοΰ ιδίου τοΰ αύτοκράτορος. 

β) ή δια της υπογραφής τοΰ djak1, δηλ. τοΰ προϊσταμένου τής Γραμ

ματείας τοΰ αρμοδίου γραφείου (prikaz): βλ. εγγρ. 2, τό όποιον φέρει τήν 

ύπογραφήν τοΰ djak Emeljan Ukraineov. 

γ ) ή δια τής σφραγΐδος καί τής υπογραφής τοΰ αρμοδίου djak: βλ. Ι'γγρ. 

3 καί 4, τα όποια φέρουν τήν σφραγίδα, καί επί τοΰ νώτου το | ν τήν ύπογραφήν 

τοΰ djak Ivan. Vcalkov, τό άλλο τήν ύπογραφήν τοΰ djak Ivan Zolotuehin. 

3) 'Επί τοΰ νώτου τοΰ πρώτου εγγράφου, ό γραφεύς έχει σημειώσει 

τους τίτλους τοΰ έκδόντος τοΰτο αύτοκράτορος, πράγμα σύνηθες είς τήν Ρω-

σικήν διπλωματικήν τής εποχής εκείνης. Κάτωθεν τών τίτλων τούτων έγράφη 

μεταγενεστέρως τδ εγγραφον τοΰ διαδόχου αύτοκράτορος. Επομένως οι ώς 

ανω τίτλοι ούδεμίαν Ιχουν σχέσιν προς τό δεύτερον εγγραφον. 

Τδ έ'γγραφον τοΰτο προσεγράφη έπί τοΰ νώτου τοΰ πρώτου έγγραφου, 

τδ όποιον ανανεώνει καί έπικυροΐ, συνετάχθη δέ ύπό τής Γραμματείας τοΰ 

Γραφείου τών 'Εξωτερικών (posolskij prikaz) καί υπεγράφη ύπό τοΰ djak 

τοΰ Γραφείου τούτου Emeljan Ukraineov. 'Τπογραμμίζομεν τδ γεγονός Οτι 

πρωτότυπον εγγραφον έγράφη έπί τοΰ νώτου ετέρου, επίσης πρωτοτύπου, 

εγγράφου, τό όποιον ανανεώνει καί έπικυροΐ — φαινόμενον σύνηθες είς τήν 

Ρωσικήν αύτοκρατορικήν Γραμματείαν 2 . 

1. Djak σημαίνει έν τή κυριολεξία διάκονος, κληρικός. Κατά τήν έποχήν δμως ταύ-
την έσήμαινε τον προϊστάμενον τών διαφόρων τμημάτων τής αυτοκρατορικής Γραμματείας. 
'Χπο τον djak υπήγοντο οί ρο<ί]αοίβ=γραφεΐς. Κατά τα τέλη τοΰ ΙΖ' αί. άριθμοΰνται 178 
djaki καί 1450 podjaòie έν Μόσχα. Οί podjadie κατέγραφον τά έγγραφα, τά όποϊα ύπέ-
γραφον οί djaki: βλ. Ö e r e ρ n i n, èW άνωτ., σελ. 290 κέ. Περί τοΰ αξιώματος τούτων, 
τής δικαιοδοσίας καί τοΰ ρόλου τόν όποιον διεδραμάτισαν βλ. S. Ο. S m i d t, Ο dja-
èestve ν Rossii serediny XIV ν. (Περί τοΰ διακονικίου είς τήν Ρωσίαν τών μέσων τοΰ 
I T ' αί.), έν Problemy obSéestcenno-politiêeskoj istorii Rossii i Slavjanskich stran, σελ. 
181-190. 

2. Πρβλ. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω ς , Ίεροσ. Βιβλ., τόμ. Ε', σελ. 152: 
Ιγγραφον τοϋ τσάρου Θεοδώρου Μβάνοβιτς (1592 - 93), διά τοΰ οποίου παραχωρείται είς 
τους μοναχούς τής Λαύρας τοΰ αγίου Σάββα Αδεία εισόδου καί εξόδου είς το Κράτος τής 
Μοσχοβίας «δι' έλεημοσύνην». Είς τοΰτο έγραψαν άποπίσω καί οί δύο βασιλείς καί ό 
Μιχαήλ καί ό 'Αλέξιος και το έκύρωσαν...: πρόκειται περί επικυρώσεως γενομένης έπί 
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4) Εϊς τών γραφέων (podjaëij) τοΰ αρμοδίου Γραφείου, μετά τήν 

σύνταξιν τών έγγραφων καί τδν σχετικδν Ιλεγχον, έπεκύρωνε τό πιστόν αυτών 

δια τής υπογραφής του, της οποίας προηγεΐτο ή λ. spraPÜ ( =έπεκύρωσε, 

έξηκρίβωσε). Ούτω τό τρίτον εγγραφον έπικυροΐ ό Ivan Gubin ', τό δέ 

τέταρτον è Stepan Emeljanov. 
Συνοψίζοντες παρατηροΰμεν Οτι τό α' εγγραφον φέρει μόνον τήν σφραγίδα 

τοΰ αύτοκράτορος καί έπί τοΰ νώτου τους τίτλους αύτοΰ. Τό β' εγγραφον 

υπογράφει ό djak Emeljan Ukraineov. Τό γ ' εγγραφον φέρει τήν σφραγίδα, 

τήν έπικύρωσιν τοΰ γραφέως Ivan Gubin καί έπί τοΰ νώτου τήν ύπογραφήν 

τοΰ djak Ivan Violkov. Τό δ' εγγραφον φέρει επίσης τήν σφραγίδα, τήν 

ύπογραφήν τοΰ γράψαντος τοΰτο (βλ. pisal =εγραψεν) Ivan MenSikov, 

έπί τοΰ νώτου δέ τήν ύπογραφήν τοΰ djak Ivan Zolotuehin καί τήν έπικύ

ρωσιν τοΰ Stepan Emeljanov. Ή διάταξις τών δύο τελευταίων έγγραφων 

είναι ή τυπική διάταξις τών εγγράφων τής αυτοκρατορικής Γραμματείας, 

ώς αΰτη διεμορφώθη έπί Πέτρου τοΰ Μεγάλου 2. 

5) Είς τό τρίτον καί τέταρτον εγγραφον σημειοΰται ή φράσις bes-

poèlin (=άνευ φόρου, ατελώς), καί τοΰτο διότι αί μοναί δέν κατέβαλλον τά 

συνήθη δια τήν σύνταξιν ενός έγγραφου τέλη. 

6 ) Ώ ς ήδη ελέχθη, τά τρία έκ τών έγγραφων φέρουν άπηωρημένην (εγγρ. 1 ) 

ή προστετυπωμένην (έ'γγρ. 3 καί 4) κηρίνην σφραγίδα" επομένως καί κατά 

τό έξωτερικόν τοΰτο στοιχεΐον, ώς καί κατά τά λοιπά στοιχεία, τά ημέτερα 

ίγγραφα δέν είναι χρυσόβουλλα, ώς ή Πατμιακή παράδασις συνήθως χαρακτη

ρίζει αυτά 8 . Βεβαίως ό όρος έχρησιμοποιήθη ύπό τήν γενικήν εννοιαν τών 

αυτοκρατορικών εγγράφων καί οχι ύπό τήν συγκεκριμένην έ'ννοιαν τοΰ ώρι-

σμένου τούτου είδους τής Βυζαντινής αυτοκρατορικής Γραμματείας.Έξ άλλου, 

ώς είναι γνωστόν, ό όρος έχρησιμοποιήθη ευρύτατα κατά τους μεταβυζαντι-

τσάρου Μιχαήλ τώ 1619 - 20 καί έπί Άλεξίου τώ 1647 - 48. Πρβλ. αυτόθι, άνάλογον 
φαινόμενον είς εγγραφον άπολυθέν υπέρ τής Μονής 'Αρχαγγέλου. 

1. Περίφημος ύπήρξεν ό djak τοΰ II' αί. Postnik Gubin, ό όποιος έγραψε τά 
απομνημονεύματα του ύπό τύπον χρονικών σημειωμάτων (βλ. S. Ο. S rn i d t, èW άνωτ., 
σελ. 183, 190, δπου καί ή σχετική βιβλιογραφία). 'Επειδή κατ' έκείνην τήν έποχήν παρα
τηρείται το φαινόμενον τής μεταβιβάσεως τοΰ αξιώματος τούτου άπό πατρός είς υίον 
(αυτόθι, σελ. 186, 188), είναι πολύ πιθανόν δτι ό Ivan Gubin τοΰ έτους 1705 είναι απόγο

νος τοΰ Postnik Gubin τοΰ IT' αί. 
2. Πρβλ. C e ν e ρ n ι η, ε\>θ' άνωτ., σελ. 290.— Τών έγγραφων τοΰ Μεγάλου Πέ

τρου γίνεται συστηματική Εκδοσις μετά πλουσιωτάτου υπομνηματισμοϋ είς τήν σειράν 
Pis'ma i bumagi Petra Velikogo, τόμ. 1-9, Πετρούπολις - Μόσχα, 1887 -1952 (συνε
χίζεται). 

3. Βλ. ανωτέρω, σελ. 233 - 234, σημειώματα έπί τοΰ νώτου τοΰ α' έγγραφου καί τών 
αντιγράφων καί μεταφράσεων. 
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νους χρόνους διά νά δηλώση τά επίσημα έγγραφα ορθοδόξων ηγεμόνων τής 

Ρωσίας, Μολδαβίας, Βλαχίας κλπ. '. 

Καί τών τριών έγγραφων αί σφραγίδες έχουν έν κοινόν χαρακτηριστικόν: 

φέρουν είς τδ κέντρον τήν παράστασιν τοΰ δικέφαλου άετοΰ. Ή παράστασις 

αυτή ενεφανίσθη τδ πρώτον είς σφραγίδα Ίβάν τοΰ Γ' (1462 - 1505) 2, σύν 

τω χρόνω δέ οί ηγεμόνες τής Ρωσίας καθιέρωσαν αυτήν ώς σύμβολον τοΰ 

Κράτους των s, έν τη γενικωτέρα πολιτική των ώς διαδόχων τών Βυζαντινών 

αυτοκρατόρων. Πλην όμως τής κοινής κεντρικής παραστάσεως υπάρχει 

μεγάλη διαφορά μεταξύ τής αυτοκρατορικής βούλλας — ερυθράς, άπηωρημέ-

νης έκ μηρίνθου — τοΰ πρώτου έγγραφου καί τής προστετυπωμένης καί 

απλουστέρας τών δύο τελευταίων έγγραφων, όπως υπάρχει σαφής διαφορά 

μεταξύ τοΰ πολυτελούς, μετά χρυσών διακοσμήσεων Ευεργετικού Γράμματος 

τοΰ τσάρου 'Αλεξίου καί τών απλούστατης εμφανίσεως δύο διαταγμάτων 

Πέτρου τοΰ Α (Φωτ. 26, 28, 31 ). 

7 ) Ή χρονολογία είς τά δύο πρώτα έγγραφα παρέχεται ά π ό κ τ ί σ ε ω ς 

κ ό σ μ ο υ κατά τά Βυζαντινά πρότυπα, ένφ εις τά έγγραφα τοΰ έτους 1705 

άπό Χρίστου Γεννήσεως. Είναι γνωστόν ότι έπί Πέτρου τοΰ Μεγάλου έγέ-

νετο μεταρρύθμισις είς τό χρονολογικόν σύστημα: άπό 1ης 'Ιανουαρίου 1700 

κατηργήθη ή άπό κτίσεως κόσμου χρονολόγησις καί εισήχθη ή άπό Χρίστου 

1. Βλ. προχείρως Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω ς , Ίεροα. Βιβλ., τόμ. Ε', 
σελ. 151 - 152. 

2. 'Τπενθυμίζομεν δτι ό Ίβάν ό Γ' ένυμφεύθη Βυζαντινήν πριγκίπισσαν, τήν Ζωήν 
Σοφίαν Παλαιολογίναν, θυγατέρα τοΰ ©ωμά Παλαιολόγου: βλ. Ρ. Ρ i e r 1 i n g, i a Russie 
et l'Orient. Mariage d'un tsar au Vatican. Ivan III et Sophie Paléologue, Παρίσιοι 
1891, σελ. 146-147. 

3. Περί τοΰ προβλήματος τής καταγωγής, τοΰ χρόνου εμφανίσεως καί τής χρήσεως 
τοΰ δικέφαλου άετοΰ έν Βυζαντίω βλ. κυρίως Α. S ο 1 ο ν ì e ν, Les emblèmes héraldiques 
de Byzance et les Slaves, Seminarium Kondakovianum 7 (1935), σελ. 119-164, 
δπου καί ή σχετική προγενεστέρα βιβλιογραφία- είς τήν μελέτην ταύτην εκτίθενται επίσης 
τά κατά τήν χρήσιν τοΰ δικέφαλου άετοϋ είς τήν Σερβίαν, Βουλγαρίαν (σελ. 137 - 145) 
καί Ρωσίαν (σελ. 145 - 149), είς τήν Δύσιν (σελ. 150 - 153) καί λοιπά Βαλκάνια (σελ. 
153-155). Βλ. επίσης M. M a e 1 a g a n, Le blason en Byzance, έν Actes du Xe Con
grès Intern. d'Études Byzantines 1955, Κωνσταντινούπολις 1957, σελ. 230. Έ κ τών 
ημετέρων βλ. κυρίως Σ π. Α ά μ π ρ ο υ, Ό Δικέφαλος αετός τοϋ Βυζαντίου, NE 6 (1909), 
σελ. 433 - 473· Ν. Α. Β έ η, Zum Thema des Zweiköpfigen Adlers bei den Byzantinern, 
έν Repertorium für Kunstwissenschaft 35 (Βερολινον 1912), σελ. 321 - 330· Ν. Σ β ο
ρ ώ ν ο υ, Πώς εγεννήθη καί τι σημαίνει ό δικέφαλος αετός τοϋ Βυζαντίου, Αθήναι 1914· 
Δ. Ά . Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ , Ό Μαρκίων τοΰ Μομφερράτου Θεόδωρος Α' Παλ,αιολόγος και ό 
βασιλεύς τής Γαλλίας Φίλιππος δ Τ, ΕΕΒΣ 11 (1935 ), σελ. 18 - 21. — Περί τής χρήσεως 
τοΰ δικέφαλου άετοΰ έν Ρωσία βλ. προσφάτως G. Α1 e f, The Adoption of the Musco
vite Two-Headed Eagle : a Discordant View, Speculum 41/1 (Ίαν. 1966), σελ. 1 - 2 1 , 
δπου καί ή σχετική πλουσιωτάτη βιβλιογραφία. 



ΤΕΣΣΑΡΑ ΑΓΝΩΣΤΑ ΡΩΣΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 245 

Γεννήσεως, κατά τά ευρωπαϊκά πρότυπα Κ Τδ μέτρον τοΰτο εντάσσεται είς 

τήν γενικωτέραν προσπάθειαν τοΰ τσάρου Πέτρου, όπως έκσυγχρονίση τήν 

Ρωσικήν κρατικήν μηχανήν κατά τά πρότυπα τής Δύσεως. Ύπογραμμίζο-

μεν πάντως τό γεγονός Οτι είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις ή χ ρ ο ν ο λ ο γ ί α 

α π ο δ ί δ ε τ α ι δ ι ' ε λ λ η ν ι κ ώ ν α ρ ι θ μ ώ ν . 

Β' Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Σ ΤΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Τά ανωτέρω έγγραφα έξεδόθησαν έπί τσάρου 'Αλεξίου Μιχαήλοβιτς 

(1646-1676) καί τών υιών τούτου Θεοδώρου Άλεξέγιεβιτς (1676-1682) 

καί Πέτρου Α τοΰ Μεγάλου (1682 - 1725). 

Συγκεκριμένως τδ πρώτον έκ τών εγγράφων απελύθη τω 1656 ύπό τοΰ 

τσάρου Άλεξίου καί έπί τής πατριαρχίας τοΰ φιλέλληνος πατριάρχου Νίκω-

νος 2 . Διά τοΰ έγγραφου τούτου παραχωρείται δ ι ά π ρ ώ τ η ν φ ο ρ ά ν 

— ώς έκ τοϋ περιεχομένου συνάγεται — είς τους μοναχούς τής Μηλιακής μονής 

άδεια εισόδου καί εξόδου είς Μόσχαν, ά ν ά ε π τ α ε τ ί α ν, dt' έλεημοσύνην, 

δηλ. προς διενέργειαν εράνου. Τω 1676 ό Αλέξιος αποθνήσκει καί είς τόν 

θρόνον ανέρχεται ό υιός του Θεόδωρος. Τότε ακριβώς γράφεται τδ δεύτερον 

τών ύπό μελέτην έγγραφων, τό όποιον αποτελεί έ π ι κ ύ ρ ω σ ι ν τοΰ πρώτου. 

Αναμφιβόλως ή έπικύρωσις αυτή προεκλήθη ύπό τών ενδιαφερομένων μονα

χών, λόγω τής άναρρήσεως τοΰ νέου ήγεμόνος, ακριβώς όπως συνέβαινεν 

είς τό Βυζάντιον είς ανάλογους περιστάσεις. Μετά τόν θάνατον τοΰ άσθενικοΰ 

Θεοδώρου, έπηκολούθησε περίοδος ταραχών περί τήν διαδοχήν. Τελικώς, τώ 

1689, άνέλαβεν αυτοπροσώπως τήν διακυβέρνησιν τοΰ Κράτους ώς μόνος άρχων 

ο Πέτρος ό Α' 3 . "Εγγραφον τών χρόνων εκείνων, άνανεωτικόν καί επικυρωτι

κών τών προηγουμένων, δέν έσώθη. Τοΰτο βεβαίως δέν αποτελεί άπόδειξιν 

Οτι τοιοΰτον εγγραφον δέν εξεδόθη, τδ περιεχόμενον όμως τών δύο σωζό

μενων έγγραφων τοϋ ιδίου αύτοκράτορος μάλλον αποκλείει παλαιοτέραν 

άνάλογον έκδοσιν. Είναι πιθανόν ότι άνανέωσις τότε δέν έγένετο, προφανώς 

λόγφ τών άκρως δυσχερών συνθηκών ύπό τάς οποίας ό Πέτρος άνήλθεν είς 

τόν θρόνον τής Μοσχοβίας *. Τά δύο επόμενα έγγραφα χρονολογούνται 

1. Πρβλ. W e l t e r , Ινθ' άνωτ., σελ. 216. 
2. Περί τοΰ Ρώσου πατριάρχου Νίκωνος καί τής έναντι τών 'Ελλήνων στάσεως 

αΰτοϋ βλ. Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ , Οί Πατριάρχαι 'Ιεροσολύμων ώς 
πνευματικοί χειραγωγοι τής Ρωσίας κατά τον ΙΖ' αΙώνα, 'Ιεροσόλυμα 1907, σελ. 81 κέ. 

3. W e l t e r , Ινθ' άνωτ., σελ. 186. 
4. Περί τοΰ θέματος βλ. έν έκτάσει W e l t e r , 2νθ' άνωτ., σελ. 182 κέ. 
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αμφότερα κατά τδ 1705. Παρατηροΰμεν δτι τδ 1705 ήτο κανονικώς τδ έ'τος 

κατά τδ όποιον οί Μήλιοι μοναχοί ήδύναντο νά έπισκεφθοΰν τήν Ρωσίαν προς 

διενέργειαν εράνου, δυνάμει τής άπό τοΰ 1656 παραχωρηθείσης άδειας εισόδου 

άνά έ π τ α ε τ ί α ν (1656+ (7Χ7 = )49 =1705) . Τό πρώτον τών εγγράφων 

τοΰ Μεγάλου Πέτρου, άπολυθέν κατά Μάρτιον 1705, παρέχει είς τους αντι

προσώπους τής μονής Μήλου αδειαν εξόδου έκ Μόσχας διά τών περιοχών 

τής Μικράς Ρωσίας καί τοΰ Δνειπέρου. Τό τελευταΐον εγγραφον, άπολυθέν 

κατά Ίούνιον τοΰ 1705, συμπληρώνει τρόπον τινά τό προηγούμενον, διότι 

παρέχει αδειαν ελευθέρας διόδου άπό Μόσχας μέχρι τής Μικρδς Ρωσίας διά 

τάς οκτώ μεταφορικάς άμαξας τών Μηλιών μοναχών. 

Τα τέσσαρα έγγραφα αναφέρονται είς τήν ύπό τών Ρώσων ηγεμό

νων παραχώρησιν προς τους μοναχούς τής έν Μήλω Μονής τής Γεννή

σεως τής Θεοτόκου άδειας εισόδου είς τδ Κράτος τής Μοσχοβίας «δι' έλεη

μοσύνην», πρδς διενέργειαν εράνου. Πρόκειται δηλαδή περί μιας περιπτώσεως 

ζ η τ ε ι α ς. 

Ό θεσμός τής ζητείας έδημιουργήθη είς τήν Όρθόδοξον Έκκλησίαν 

κατά τήν έποχήν τής Τουρκοκρατίας έκ λόγων πραγματικής ανάγκης: προς 

άντιμετώπισιν τών βαρύτατων οικονομικών υποχρεώσεων τοΰ πατριαρχείου 

καί τών κατά τόπους ορθοδόξων εκκλησιών καί μονών έναντι τοΰ κυριάρχου. 

Πράγματι διά νά ανταποκριθούν είς τάς μεγάλας υποχρεώσεις των προς τό 

Τουρκικδν Δημόσιον καί είς τάς ιδίας αυτών άνάγκας ' έκκλησίαι καί μοναί 

κατέφευγον είς τήν διενέργειαν εράνων μεταξύ τών ορθοδόξων χριστιανών. 'Αρ

χιερείς, ιερείς καί μοναχοί διέτρεχον τάς Έλληνικάς επαρχίας διδάσκοντες καί 

κηρύττοντες καί λαμβάνοντες τήν προαιρετικήν είσφοράν (τήν έλεημοσύνην) 

τών ευλαβών χριστιανών 2. "Ερανοι διενηργοΰντο επίσης καί έκτος τοϋ Ε λ 

ληνικού χώρου, είς τά λοιπά ομόδοξα έ'θνη, είς τάς Παραδουνάβιους Ή γ ε μ ο -

1. Πρβλ. W. R e g e l , Analecta Byzantinorussica, Πετρούπολις 1891, σελ. 82, 
έπιστολήν πατριάρχου Ίωάσαφ τοΰ έτους 1561: ού μόνον στενοχωρούμεθα έκ τοΰ βάρους 
τοΰ ετησίου αυθεντικού χαρατζίου, ού μόνον πιεζόμεθα τω βάρει των πεσκεσιών προς 
τους εξω και τω βάρει τών πολλών ών εχομεν λιοιπών εξόδων, αλλ' δτι νΰν εν τω ήμετέρφ 
καιρώ ηύξήνθησαν τά τε νέα κτίρια καί ai αναγκαίοι οίκοδομαί... 

2. Βλ. ' Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , Το "Αγιον "Ορος μετά τήν ΌΒωμανι-
κήν κατάκτησιν, ΕΕΒΣ 32 (1963), σελ. 186 κέ. — Πρβλ. V. B e n e a e v i i , Catalo
gue Codicum manuscriptorum Graecorum qui in monasterio Sanctae Catharinae in 
Monte Sina asservantur, τόμ. Α', Πετρούπολις 1911, σελ. 461, 468-9, 470. Γ. Π. 
Κ ο υ ρ ν ο ύ τ ο υ , Γράμματα άπ' τήν Τουρκοκρατούμενη Δωδεκάνησο, Δωδεκανησιακή 
'Επιθεώρηση, έτος Α', τεΰχος 11 (Νοεμβρ. 1947), σελ. 406 - 412, τεΰχος 12 (Δεκ. 1947), 
σελ. 437 - 440. 
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νίας καί τήν Ρωσίαν 1 . Γνωσταί εϊναι π.χ. αί μακραί καί συχναί περιοδεΐαι 

άνά τάς ορθοδόξους χώρας τοΰ περίφημου πατριάρχου 'Ιεροσολύμων Δοσιθέου 

(1669-1707), ό όποιος συνέλεξεν ούτως σημαντικάς συνδρομάς υπέρ τοΰ 

Παναγίου Τάφου καί τοΰ βεβαρυμένου οικονομικώς πατριαρχείου του, έκ-

τελών συγχρόνως έργον εύαγγελιστοΰ καί διδασκάλου2. 

Ανάλογος είναι ή περίπτωσις τήν οποίαν μαρτυροΰν τά υπό έξέτασιν 

έγγραφα. 

Τά τέσσαρα Ρωσικά έγγραφα καλύπτουν περίοδον ήμίσεος αιώνος, άπό 

τοΰ 1656 μέχρι τοΰ 1705. Ή εποχή αύτη ήτο ιδιαιτέρως σημαντική διά 

τήν διαμόρφωσιν τής εξωτερικής πολιτικής τής Ρωσίας Ιναντι τών υποδούλων 

ορθοδόξων λαών καί έναντι τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας. 

Βεβαίως δωρεαί έκ μέρους Ρώσων ηγεμόνων πρδς τά πατριαρχεία καί 

πρδς ορθοδόξους μονάς τελούσας ύπό τόν Τουρκικόν ζυγδν αναφέρονται συχνά 

καί παλαιότερον, αρχιερείς δε καί μοναχοί μετέβαινον πολλάκις είς τήν Ρωσίαν 

διά νά ζητήσουν τήν οίκονομικήν ένίσχυσιν (τήν έλεημοσύνην) τοΰ τσάρου, 

διότι, ώς λέγει επιστολή τοΰ πατριάρχου Ίωάσαφ τοΰ Β' (1561), ουκ ϊχο-

μεν άλλοθι που καταφυγεϊν μετά Θεον και άναδραμεΐν, ει μή πάλιν προς το 

κράτος τής βασιλείας σου, ότι ήμεΐς μόνοι χωρίς τής σής βοηθείας και ελεη

μοσύνης ούδεν άνύσαι δυνάμεθα 3. Σημειοΰμεν ενδεικτικώς δτι, ευθύς μετά 

τήν Άλωσιν, ό Γεννάδιος Σχολάριος (1454 - 56) έστειλεν είς Ρωσίαν μητρο-

πολίτην τινά διά νά ζητήση «έλεημοσύνην»· «έλεημοσύνην» έζήτησε καί ό 

πατριάρχης Ιεροσολύμων 'Ιωακείμ άποστείλας περί τό Ιτος 1462 είς Ρωσίαν 

τόν άδελφόν του 'Ιωσήφ 4. Τώ 1557 καί 1561 ό οικουμενικός πατριάρχης 

Ίωάσαφ ό Β' έ'λαβεν έκ Ρωσίας δωρεάς διά τήν Έκκλησίαν τής Κωνσταντι

νουπόλεως 5. Επίσης τω 1588 μετέβη είς Μόσχαν ό οικουμενικός πατριάρχης 

'Ιερεμίας ό Β' «χάριν ελεημοσύνης», διά νά δυνηθή νά πλήρωση τό έξ οκτώ 

εκατομμυρίων άσπρων χρέος τοΰ πατριαρχείου 6. Κατά τήν αυτήν έποχήν έπι-

1. Πρβλ. Γ. Τ σ ι ο ρ ά ν, Σχέσεις τών Ρουμανικών χωρών μετά τον "Αθω και δή 
τών Μονών Κουτλουμουσίου, Λαύρας, Δοχειαρίου καί 'Αγίου ΠαντεΜήμονος ή τών 
Ρώσων, 'Αθήναι 1938 (Texte und Forschungen zur Byz. - Neugr. Philo]., N° 25), 
κυρίως σελ. 81-87. 

2. Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ , ΔοσίΟεος, Πατριάρχης 'Ιεροσολύ
μων, 'Ιεροσόλυμα 1907, σελ. 7, 33, 56 - 57. 

3. R e g e l , Ινθ' άνωτ., σελ. 82. 
4. Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ , Οι Πατριάρχαι 'Ιεροσολύμων, 

σελ. 8, καί άλλαχοΰ πληροφορίαι τινές περί «ελεημοσύνης» καί συλλογής εράνων. 
5. R e g e l , èW άνωτ., σελ. 73, 79-81, 84-85. 
6. V. B e n e ä e v i a , Catalogus, τόμ. Α', σελ. 452. Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ Π α π α 

δ ο π ο ύ λ ο υ , Οι Πατριάρχαι 'Ιεροσολύμων, σελ. 14. Πρβλ. Ι. Ν. L e b e d e ν a, 
Greèeskaja Chronika Psedo-Dorofeja i ee russkij perevod ( = Tò Έλληνικον Χρονικόν 
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χορηγήσεις έστέλλοντο έκ Μόσχας προς τάς μονάς τοΰ Αγίου "Ορους καί τοΰ 

βρους Σ ι ν ά 1 : ούτω τω 1592 - 3 ό τσάρος Θεόδωρος Ίβάνοβιτς Ιστειλε δωρεάν 

είς τήν Λαύραν τοΰ Αγίου Σάββα, είς Παλαιστίνην 2. Τω 1594 ό πατριάρχης 

Αντιοχείας ' Ιωακείμ 8 καί τω 1597 ό πατριάρχης Αλεξανδρείας Μελέτιος 

Πηγας 4 ζητοΰν τήν οίκονομικήν ένίσχυσιν τοΰ τσάρου υπέρ τών 'Εκκλησιών 

των. 'Επίσης τώ 1603 καί 1605 απεστάλη αντιπροσωπεία εις Μόσχαν ύπό 

τοΰ πατριάρχου 'Ιεροσολύμων Σωφρονίου διά νά ζητήση τήν «συνήθη έλεημο

σύνην» υπέρ τοΰ κινδυνεύοντος Παναγίου Τάφου 5. 

'Εκτός δμως τών έκ μέρους τών Ρώσων ηγεμόνων οικονομικών ενισχύ

σεων, αρχιερείς καί μοναχοί έζήτουν πολλάκις άπό τόν τσάρον τήν αδειαν πρδς 

διενέργειαν εράνου (δι' έλεημοσύνην, χάριν ελέους) εντός τοΰ Ρώσικου Κρά

τους. Ούτω, τω 1592 - 3 ό τσάρος Θεόδωρος Ίβάνοβιτς παρεχώρησε 

δι' έγγραφου εις τους αντιπροσώπους τής Λαύρας τοΰ Άγιου Σάββα αδειαν 

εισόδου είς τήν Μοσχοβίαν «δι' έλεημοσύνην»· ή άδεια άνενεώθη έν συνεχεία 

ύπό τών τσάρων Μιχαήλ Θεοδώροβιτς (1619 - 20) καί 'Αλεξίου Μιχαήλο-

βιτς (1647 - 8) β. Επίσης τω 1591 - 2 ό αυτός Θεόδωρος Ίβάνοβιτς παρεχώ

ρησε δι' έγγραφου είς τους αντιπροσώπους τής Μονής Αρχαγγέλου αδειαν 

προς διενέργειαν εράνου, άνανεωθεΐσαν ύπό τοΰ τσάρου Μιχαήλ τω 1619 -

20 7· τώ δέ 1651 ό τσάρος Αλέξιος Μιχαήλοβιτς παρεχώρησεν είς τους αντι

προσώπους τής Μονής τής Ναζαρέτ αδειαν εισόδου εις τήν Μοσχοβίαν άνά 

τριετίαν «δι' έλεημοσύνην»8. Αί τελευταΐαι περιπτώσεις είναι δμοιαι πρδς 

τήν τής Μηλιακής Μονής τής Θεοτόκου, ανάλογος δέ είναι καί ή δλη διαδι

κασία παραχωρήσεως καί ανανεώσεως τής σχετικής αδείας. 

Αναμφιβόλως είς τά ανωτέρω δύναται τις νά πρόσθεση καί άλλα ανάλογα 

παραδείγματα. "Ομως πρέπει νά σημειωθή Οτι σαφής διάκρισις μεταξύ τών 

περιπτώσεων οικονομικής ενισχύσεως έκ μέρους τοΰ τσάρου προς τους αντι

προσώπους τών πατριαρχείων καί τών μονών άφ' ενός καί τής παραχωρήσεως 

αδείας πρδς διενέργειαν εράνου εντός τοΰ Ρώσικου Κράτους άφ' ετέρου, δέν 

τοϋ Ψευδό - Δωροθέου καί ή Ρωσική του μετάφρασις), έν Trudy Otdela Drevnerus-
skoj Literatury 21 (1965), σελ. 301. 

1. Πρβλ. Ν. I o r g a , Byzance après Byzance, Βουκουρέστιον 1935, σελ. 126. 
Β. Κ nö s, Un délégué Grec au service de la diplomatie suédoise au XVIIe siècle, 
L'Hellénisme Contemporain, Β' σειρά, 10 (1956), σελ. 419. 

2. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω ς , Ίεροσ. Biß}.., τόμ. Ε', σελ. 151. 
3. R e g e l , ένθ' άνωτ., σελ. 116-8. 
4. Αυτόθι, σελ. 110, 111, 113. 
5. Αυτόθι, σελ. 120-121, 127. — Πρβλ. Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ Π α π α δ ο π ο ύ 

λου, Οι Πατριάρχαι 'Ιεροσολύμων, σελ. 37 - 38. 
6. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω ς , Ίεροσ. Βιβλ.., τόμ. Ε', σελ. 151 - 152. 
7. Αυτόθι, σελ. 152. 
8. Αυτόθι. 
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είναι πάντοτε δυνατή: καί ή μία καί ή άλλη περίπτωσις χαρακτηρίζεται συνή

θως διά τοΰ δρου «ελεημοσύνη» 1. 

Πάντως ύπογραμμίζομεν ιδιαιτέρως τό γεγονός Οτι κατά τους δύο πρώ

τους μετά τήν "Αλωσιν αιώνας μαρτυροΰνται δωρεαί, χρηματικαί ενισχύσεις 

καί άδειαι προς διενέργειαν εράνου έκ μέρους τής ορθοδόξου Ρωσίας μόνον 

προς τά Πατριαρχεία καί τά μεγάλα μοναστικά κέντρα τοΰ Αγίου "Ορους 

καί τής Παλαιστίνης. Συστηματική διενέργεια εράνου κατά τακτά χρονικά 

διαστήματα δι' εν έπαρχιακόν, περιωρισμένης σημασίας μονύδριον δέν είναι 

μέχρι τοΰδε γνωστή. Ή περίπτωσις τής μικρας Μηλιακής μονής είναι, καθ' 

δπον γνωρίζομεν, ή πρώτη, καί τδ γεγονός άποκτα ίδιαιτέραν σημασίαν, διότι 

χρονολογείται κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ Ι Ζ ' αίώνος. Ή εποχή ήτο πρόσφο

ρος διά τοιαύτας ενεργείας. 

Πράγματι μεσοΰντος τοΰ ΙΖ ' αι., έπί τσάρου Άλεξίου, σημειοΰται πλή

ρης μεταστροφή είς τήν πολιτικήν τών Ρώσων ηγεμόνων έναντι τής Τουρκίας 

καί τών τουρκοκρατούμενων ορθοδόξων χωρών 2. Μέχρι τής εποχής εκείνης 

ή Ρωσία, άπησχολημένη με τά προς τήν Δύσιν σύνορα αυτής καί τελούσα ύπό 

τήν συνεχή άπειλήν τών Τατάρων, ήναγκάζετο νά διατηρή αν μή φιλικάς 

τουλάχιστον είρηνικάς σχέσεις μετά τής Τουρκίας. Μόλις τώ 1672 διά πρώτην 

φοράν εξερράγη πόλεμος μεταξύ Ρο)σίας καί Τουρκίας3. Ή Ρωσία εμφανί

ζεται έκτοτε ώς ό κατ' εξοχήν αντίπαλος τής Τουρκίας, ό δέ άγων τής Χριστια

νικής Ευρώπης κατά τών Τούρκων εισέρχεται είς νέαν φάσιν, τής οποίας ή 

πρωτοβουλία οφείλεται, ώς λέγει ό Μιχαήλ Λάσκαρις, «δχι πλέον ώς άλλοτε 

είς τόν Πάπαν, τήν Βενετίαν ή τήν Ίσπανίαν, άλλ' είς τήν Αύστρίαν καί πρδ 

παντός εις τήν όσημέραι αύξάνουσαν Ρωσσικήν δύναμιν»4. Ή νέα αύτη 

πολιτική τής Ρωσίας Ιναντι τής Τουρκίας έδημιούργησε τάς πρώτας ελπίδας 

είς τους ορθοδόξους υπόδουλους λαούς. Τότε διεμορφώθη ή ιδέα περί «τοϋ 

ξανθοΰ γένους τοΰ βορρά», τδ όποιον θα άπέβαινεν ό απελευθερωτής τών υπο

δούλων Ελλήνων 5. Ή ιδέα αΰτη, εμφανιζόμενη ύπό μορφήν «χρησμών» 

1. Το θέμα τής ζητείας, παρά τά έπ' ευκαιρία γραφέντα, δέν έ'χει μέχρι τοΰδε συστη-
ματικώς καί έπί τοΰτο έρευνηθή, καί δέν έχουν διευκρινηθή οί δροι, αί συνθήκαι καί αί μορ-
φαί αυτής. 'Αναγκαία θά ήτο μία ειδική συνολική μελέτη περί τοΰ τόσον σημαντικοΰ διά 
τήν έποχήν τής Τουρκοκρατίας τούτου φαινομένου. 

2. Πρβλ. P. P i e r l i n g, Ινθ* άνωτ., σελ. 139. 
3. G. W e l t e r , Ινθ' άνωτ., σελ. 151. 
4. Μ. Λ ά σ κ α ρ ι, Το ΆνατολικόνΖήτημα, τόμ. Α', Θεσσαλονίκη 1948, σελ. 17-18. 
5. Περί τοΰ «ξανθοΰ γένους» βλ. Μ. Λ ά σ κ α ρ ι, ένΟ* άνωτ., σελ. 231-236, 

δπου καί ή σχετική βιβλιογραφία. Πρβλ. καί Δ. Ά . Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ, Ή Βυζαντινή 'Ιδέα 
καί ή Ελληνική 'Επανάστασις, 'Αθήναι 1946, σελ. 12 καί ύποσ. 21 (=Νέα 'Εστία 37 
(1945), σελ. 229). Βλ. επίσης Ν. Α. Β έ η, Περί τοϋ ιστορημένου Χρησμολογίου τής 
Κρατικής Βιβλιοθήκης τοϋ Βερολίνου (Codex Graecus fol. 62=297) καί τοϋ θρύλου τοϋ 
«Μαρμαρωμένου Baaû.iâ», BNJ 13 (1937), κυρίως σελ. 244 κ θ ' - 244λ'. 
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καί «προφητειών», είχε μεγάλη ν άπήχησιν εις τήν φαντασίαν τοΰ Ελληνι

κού λαοΰ καί μεγάλα πολιτικά επακόλουθα. 

Παραλλήλως ή Ρωσική προπαγάνδα επεχείρησε νά προσέλκυση τόν 

ύπόδουλον Έλληνισμόν '. "Ηδη τό Πάσχα τοΰ 1656—• έ'τος κατά τό όποιον 

εξεδόθη τό πρώτον τών υπέρ τής Μηλιακής μονής εγγράφων — ό τσάρος 

Αλέξιος εδέχθη "Ελληνας έμπορους καί διεβεβαίωσε τούτους Οτι θα πράξη 

τό κατά δύναμιν διά νά θέση τέλος εις τόν ζυγόν των 2. Τδ Ρωσικδν "Εθνος 

ήτο τό μόνον τότε άνεξάρτητον Όρθόδοξον "Εθνος καί τοΰτο άνήγαγεν είς 

σύμβολον ό τσάρος Αλέξιος 3 . Τήν πολιτικήν αύτοΰ συνέχισαν οί διάδοχοι 

του: ό Πέτρος ό Μέγας ενεφανίσθη ώς δ υπερασπιστής τών έν Τουρκία 

ομόδοξων. 
'Εντός τών πλαισίων τής γενικωτέρας ταύτης πολιτικής τής Ρωσίας 

πρέπει να τοποθετηθούν τα τέσσαρα ύπό μελέτην Ρωσικά έγγραφα υπέρ τής 

έν Μήλφ Μονής τής Ύπεραγίας Θεοτόκου. Πιθανώτατα ή βοήθεια, τήν 

οποίαν τό Όρθόδοξον Κράτος τοΰ βορρά παρέσχε προς τήν μικράν μονήν τής 

Μήλου, πρέπει νά θεωρηθή ώς πολιτική μεγαλοπρέπειας τής Ρωσίας, με τόν 

σκοπόν δπως απόκτηση ερείσματα είς τήν περιοχήν τοΰ Αιγαίου 4 έναντι τοΰ 

μεγάλου αντιπάλου της. 

Τά ανωτέρω Ρωσικά έγγραφα έξεδόθησαν υπέρ τίνος μονής τής Μήλου, 

ή οποία παραδίδεται είς αυτά ύπό τό Ονομα monastir VoploSÖenija Presvjatoj 

Bogorodicy (εγγρ. 1 καί 4) καί VoploÈóenskij monastir (Ιγγρ. 3), δηλ. 

Μονή τής Γεννήσεως τής Ύπεραγίας Θεοτόκου, καί πρέπει νά άναζητηθή 

τοιαύτη μονή έν Μήλω. Σήμερον ουδεμία μονή σώζεται είς τήν νήσον ύπό τδ 

Ονομα τοΰτο, ούτε δμως καί άλλη μονή ύπ' άλλο Ονομα διατηρείται έκεΐ έν 

ενεργεία5. Μεταξύ τών πολυαρίθμων εκκλησιών τής Μήλου 6 υπάρχει ναός 

Το Γενέσιον τής Θεοτόκου είς τήν τοποθεσίαν Πλάκαν, άλλα δέν δύναται νά 

1. Πρβλ. Κ. θ . Δ η μ α ρ ά , 'Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, γ ' έκδ., 
'Αθήναι 1964, σελ. 132. 

2. W e l t e r , ενθ' άνωτ., σελ. 199. 
3. Αυτόθι, σελ. 170. 
4. 'Τπογραμμίζομεν το γεγονός δτι κατά τήν έπαχήν έκείνην το Αιγαίον εύρίσκετο 

εις το κέντρον πολεμικών κατά τής Τουρκίας επιχειρήσεων: το 1645 είχεν έκραγή ό μεταξύ 
Τούρκων καί Βένετων πόλεμος μέ έπίκεντρον τήν Κρήτην, ό όποιος διήρκεσεν έπί 25 έτη 
καί κατέληξεν είς τήν κατάληψιν τής μεγαλονήσου ύπό τών 'Οθωμανών (1669). Νέος Τουρ-
κοβενετικος πόλεμος θά διαρκέση άπό τοΰ 1684 μέχρι τοΰ 1718. 

5. Πρβλ. ' Ι ω σ ή φ Χ α τ ζ ι δ ά κ η , 'Ιστορία τής νήσου Μήλου, 'Αθήναι 1927, 
σελ. 239. 

6. Βλ. σχετικώς τήν προσφάτως έκδοθεϊσαν μελέτην τοϋ Ζ. Β ά ο υ, Ναοί καί 
νανδρια τής Μήλου, 'Αθήναι 1964, Οπου περιγράφονται έν έκτάσει αί νΰν σωζόμεναι 
εκκλησίαι τής νήσου. 
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άναχθή είς χρόνους τόσον παλαιούς ι. Βασιζόμενοι είς παλαιοτέρας γραπτάς 

μαρτυρίας καί είς τά αρχαιολογικά δεδομένα, θά έπιχειρήσωμεν νά έντοπί-

σωμεν τήν μονήν τών Ρωσικών έγγραφων. Ούτως ό Pitton de Tournefort, 

ό όποιος έπεσκέφθη τήν νήσον τω 1700, είς έποχήν δηλαδή σύγχρονον προς 

τά ημέτερα έγγραφα, αναφέρει δέκα τρεις μονάς, έκ τών οποίων αί ακόλουθοι 

πέντε έτιμώντο έπ' ονόματι τής Παναγίας: ή Παναγία Καστριανή, ή Παναγία 

Άρμενη, ή Παναγία Βουνάδο, ή Παναγία Θεοφάνη, ή Παναγία τοΰ Κήπου 2. 

Προφανώς μία έξ αυτών είναι ή ύπό τών Ρώσων ηγεμόνων εύεργετηθεΐσα μονή. 

'Εκ τούτων ή τοΰ Κήπου καί ή Καστριανή πρέπει έξ αρχής νά αποκλεισθούν, 

διότι διελύθησαν ένωρίτατα s , ένω, ώς θά λεχθή κατωτέρω, ή ημετέρα μονή 

διετηρήθη τουλάχιστον μέχρι τών μέσων τοΰ ΙΘ' αιώνος. 'Εξ άλλου ή Πανα

γία Θεοφάνη, τήν οποίαν ταυτίζουν πρδς τήν Παναγίαν τοΰ Παρασπόρου, ήδη 

άπό τοΰ I H ' αί. παραδίδεται είς τά έγγραφα ώς Μεταμόρφωσις τοΰ Σωτήρος 4. 

Τήν Παναγίαν Άρμενην δέν ήδυνήθημεν νά ταυτίσωμεν. Απομένει ή Παναγία 

Βουνάδο ή Βουβάδο, ή όποια ευρίσκεται είς τό άνατολικόν τμήμα τής νήσου, 

δπου σήμερον σφζεται ναός τών Είσοδίων τής Θεοτόκου. Πράγματι πέριξ 

τοΰ ναοΰ τούτου κείνται πολλά ερείπια — κελλία, προαύλια — 5 τά όποια 

μαρτυρούν δτι έκεΐ ύπήρχεν άλλοτε σημαντικόν μοναστικόν συγκρότημα καί 

δυνάμεθα μετά πολλής πιθανότητος νά ταυτίσωμεν τοΰτο προς τήν Μονήν τής 

Θεοτόκου τών Ρωσικών εγγράφων. 

Τά τέσσαρα Ρωσικά έγγραφα άπόκεινται σήμερον είς τδ Άρχεΐον τής 

έν Πάτμω Μονής 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου, ώς δέ συνάγεται έκ σχετικοΰ ση

μειώματος 6, εύρίσκοντο έκεΐ τουλάχιστον άπό τών μέσων τοΰ I H ' αι.: ήδη 

κατά τδ έτος 1757 δύο έκ τών εγγράφων εΐχον αντιγραφή καί μεταφρασθή 

ύπό τοΰ είς Πάτμον καταφυγόντος μητροπολίτου Ίπεκίου Γαβριήλ, νέα δε 

μετάφρασις έπεχειρήθη τόν ΙΘ' α ί . 7 . Ή έν Πάτμω υπαρξις άπό τών μέσων 

τοΰ I H ' αί. έγγραφων τόσον σημαντικών διά τήν Μηλιακήν Μονήν τής Θεοτό-

1. Αυτόθι, σελ. 45 κέ. 
2. P i t t o n de T o u r n e f o r t , Relation d'un voyage du Levant fait par 

ordre du Roy..., τόμ. A', Παρίσιοι 1717, σελ. 153-154. 
3. Πρβλ. Β ά ο υ, ένθ' άνωτ., σελ. 125 - 9 καί 523 - 5. Ή Μονή τής Παναγίας τοϋ 

Κήπου, τής οποίας σφζεται ή εκκλησία τιμώμενη έπ' ονόματι τής Κοιμήσεως τής Θεο
τόκου, διελύθη ένωρίτατα, ή δέ κινητή περιουσία αυτής μετεφέρθη είς τήν Μονήν τής 
'Αγίας Μαρίνης. Ή Μονή τής Παναγίας Καστριανής, 4 χλμ. άνατολ. τοΰ συνοικισμοΰ 
Ζεφυρίας, διελύθη προ τοΰ 1824, ώς συνάγεται έκ σχετικών εγγράφων. Περί τών μονών 
τούτων βλ. επίσης Ί . Χ α τ ζ ι δ ά κ η, IW άνωτ., σελ. 133 - 6. 

4. Ζ. Β ά ο υ, ένθ' άνωτ., σελ. 295 - 8. 
5. Αυτόθι, σελ. 299 - 303. 
6. Βλ. ανωτέρω, σελ. 234. 
7. Βλ. ανωτέρω, σελ. 234. 
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κου ερμηνεύεται μόνον, έάν ύποθέσωμεν δτι υπήρχε κατ' εκείνους τους χρό

νους στενή έξάρτησις τής μονής ταύτης έκ τής Μονής τής Πάτμου, έάν δηλ. ή 

μονή της Θεοτόκου ήτο μετόχιον της μονής τοΰ Θεολόγου. Είναι αληθές 

οτι τό γεγονός μαρτυρεΐται ρητώς κατά τδ έτος 1844 — περί τοΰ σχετικού 

έγγραφου θά ^ίνη λόγος κατωτέρω —, άλλ' αύτη είναι, καθ' δσον γνωρί-

ζομεν, ή πρώτη μαρτυρία. Ούτως είς τήν έν τω Άρχείω Πάτμου άποκει-

μένην «πακτωσίαν» (βιβλίον καταχωρήσεως επισήμων αντιγράφων συμφωνη

τικών τής Μονής τοΰ Θεολόγου, όπου κυρίως ευρίσκονται έγγραφα αναφερό

μενα είς μετόχια αυτής) μνημονεύονται έπανηλειμμένως κατά τήν ύπό έξέτα-

σιν έποχήν ώς μετόχια τής Μονής Πάτμου έκ Μήλου τό τοΰ Σωτήρος καί 

τό τής Αγίας Ελένης 1, ουδέποτε δέ ή μονή τής Θεοτόκου. 

Παρά ταΰτα είς Έλληνικόν εγγραφον τοΰ έτους 1670, άποκείμενον επί

σης έν Πάτμω, μνημονεύονται τα ακόλουθα: 

Δ ιά τοϋ παρόντος και ημετέρου γράμματος δηλοποιώ οτι ερχομένου μου 

άπό τήν Μοσχοβίαν εδώ είς τό Γιάσι, ανταμώθηκα με τις πατέρες τοϋ άγιου 

και ενδόξου αποστόλου 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου, ού ή περίφημος μονή εκ τής 

νήσου Πάτμου, ερχόμενοι και αυτοί δια ελεημοσύνη εις τον εκλαμπρότατον 

ημών αύθέντην. Και εστώντας νά γένω Ιεροδιάκονος εις τήν μονήν ταύτην 

έδωσα παρά μικράν έλεημοσύνην τοϋ παπα Λεοντίου μετά τής συνοδείας αύτοϋ 

με τον ίδιον μου θέλημα iva τριμόρφι ασημωμένο καί μαλαματοκαπνισμένο 

και ετερη εΐκών τοϋ αγίου 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου ασημωμένη και μαλαματο-

καπνισμένη και ασιλανία 2 τον αριθμόν 40, ήγουν σαράντα, δια ψυχικήν μου 

σωτηρίαν και δια να εχω το μνημόσννόν μου. Καί οί πατέρες οί Θεολογίτες 

νά μην έχουν να γυρεύουν τίποτας άπό τοϋ λόγου μου, μήτε εγώ απ' αυτούς, 

εο)ς νά δώση ό Θεός να πάγω και έγο) σωματικώς, να περάσω το επίλοιπον τής 

ζωής είρηνικώς καί άταράχως. Καί εις άσφάλειαν εδόθη το παρόν ήμέτερον 

γράμμα εις χείρας τοϋ παπα κύρ Λεοντίου μετά τής συνοδείας αύτοϋ. "Ετος 

το σωτήρων 1670.'Ακόμη αφιερώνω και ενα χρυσόβουλλον τοϋ βασιλέως τοΰ 

Μοσχόβου τιμώμενον είς όνομα τής Ύπεραγίας Θεοτόκου τής Πλατυτέρας 

δια μνημόσυνον και δια ψυχικήν μου σωτηρίαν. 

f 'Ιάκωβος 'Ιερομόναχος εκ νήσου Μήλου βέβαιοι τά άνωθεν 3. 

1. Βλ. Άρχεΐον Μονής Πάτμου, «Πακτωσία», φφ. 5 ν , 12ν, 13 ν , 44 ν, 45Γ, 46ν, 
48Γ, 49Γ, 51 ν , 6 1 r , 80 r . Περί τών μονών τούτων βλ. Χ α τ ζ ι δ ά κ η , Ινθ' άνωτ., σελ. 
194 καί Β ά ο υ, Ινθ' άνωτ., σελ. 477. Είναι γνωστόν ωσαύτως έξ έγγραφων βτι ή Μονή 
"Αγιος 'Ιωάννης ό Θεολόγος, ό λεγόμενος Σιδεριανός, ήτο μετόχιον τής Μονής Πάτμου: 
βλ. Χ α τ ζ ι δ ά κ η , ένθ' άνωτ., σελ. 244 - 6 καί Β ά ο υ, ένθ' άνωτ., σελ. 105 κέ. 

2. Άαιλάνι καί ασλάνι (έκ τοΰ τουρκ. arslan=\k(ùv) ήτο άργυροΰν παλωνικον νόμι
σμα φέρον παράστασιν λέοντος, τό όποιον έκυκλοφόρει άλλοτε έν Τουρκία, ίσότιμον προς 
τήν αυστριακήν ρεγγίναν. 

3. Άρχεΐον Πάτμου, φάκελλος έγγραφων Μήλου {ΚΝΕ, Πάτμος 1962, άρ. φιλμ 
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Ά ν ω θ ε ν τοΰ εγγράφου ή έπικύρωσις: 

/ ο τής άγ(ίας) πόλε(ως) Ί(ερουσα)λήμ π(ατ)ριάρχ(ης) Δοσίθ(εος) 

επιβεβαιοι1. 

Έ π ί τοΰ νώτου ή σημείωσις : ή ομολογία τοΰ παπα 'Ιακώβου τοΰ 

Βαπτησμένου 2. 

Κατά τά ανωτέρω, επιστρέφων έκ Μοσχοβίας ό έκ Μήλου ιερομόναχος 

Ιάκωβος συνηντήθη τω 1670 έν Ί α σ ί ω 3 μετά Πατμίων μοναχών. Ύπενθυ-

μίζομεν δτι, κατά τδ χορηγηθέν τώ 1656 Εύεργετικσν Γράμμα τοΰ τσάρου 

Άλεξίου, οί μοναχοί τής έν Μήλω Μονής τής Θεοτόκου ήδύναντο να έπισκέ-

πτωνται τήν Ρωσίαν «δι' έλεημοσύνην» ανά έπταετίαν επομένως τδ 1670 ήτο 

τδ έτος κατά τό όποιον κανονικώς οί αντιπρόσωποι τής Μηλιακής μονής ήδύ

ναντο νά μεταβούν είς Μόσχαν. Ακριβώς κατά τό έτος τοΰτο, ώς μαρτυρεί τό 

ανωτέρω Έλληνικόν εγγραφον, μετέβη δι' έλεημοσύνην είς τον εκλαμπρότατον 

αΰθέντην* ό Μήλιος ιερομόναχος 'Ιάκωβος, ό όποιος μάλιστα εϊχεν είς τήν κα-

τοχήν του καί ενα χρυσόβουλΛον 5 τοΰ βασιλέως τοΰ Μοσχόβου τιμώμενον εις 

όνομα τής Ύπεραγίας Θεοτόκου τής Πλατυτέρας. Έ ξ άλλου, τό ταξίδιον τής 

έκ Μόσχας επιστροφής τών αντιπροσώπων τής Μονής τής Θεοτόκου, ώς τοΰτο 

καθορίζεται είς τά ανωτέρω Ιγγραφα τών Ρώσων ηγεμόνων, θά εϊχεν ώς φυ-

σικδν σταθμόν τδ Ίάσιον, δπου εύρίσκομεν τω 1670 καί τόν Μήλιον ίερομό-

ναχον Ίάκωβον. Αί ομοιότητες μεταξύ τοΰ έγγραφου τοΰ 1670 καί τών εξετα

ζομένων Ρωσικών εγγράφων, καί ώς προς τάς εκφράσεις (δι' ελ,εημοσύνην) 

καί ώς προς τά μνημονευόμενα πρόσωπα καί πράγματα, είναι πολλαί, ώοτε 

δέν δύνανται νά θεωρηθούν ώς άπλαΐ συμπτώσεις. Ούτω δυνάμεθα νά ύποστη-

ρίξωμεν δτι ό ιερομόναχος 'Ιάκωβος ήτο ό αντιπρόσωπος τής έν Μήλω Μονής 

τής Θεοτόκου 6, ό όποιος είχε μεταβή είς Μόσχαν διά τήν τακτικήν συλλογήν 

103). Το Ιγγραφον είναι άνορθόγραφον τήν όρθογραφίαν άποκαθιστώμεν προς εύχερεστέ-
ραν κατανόησιν τοϋ κειμένου. 

1. Ό Πατριάρχης 'Ιεροσολύμων Δοσίθεος εύρίσκετο πράγματι είς τό Ίάσιον κατά 
Μάςον τοΰ 1670 (πρβλ. Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ , Δοσίθεος Πατριάρ
χης 'Ιεροσολύμων, σελ. 57), δια τοΰτο καί έπικυροΐ τήν γενομένην μεταξύ τών Πατμίων 
μοναχών καί τοΰ Μηλίου Ιερομόναχου συμφωνίαν. 

2. Τό όνομα Βαπτισμένος άπαντ^ κατά τήν έποχήν έκείνην έν Μήλω: πρβλ. 
Δ. Ά . Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ, Κατάλογος τής Συλλογής Περικλέους Ζερλέντη, ΕΕΒΣ 13 (1937 ), 
σελ. 249: είς γράμμα τοΰ έτους 1685 αναφέρεται ό ιερεύς Γεώργιος Βαπτισμένος. 

3. Το Ίάσιον, πρωτεύουσα τότε τής Μολδαβίας, ήτο σημαντικός σταθμός διά τους 
ερχόμενους άπό Ρωσίας προς τά Βαλκάνια. 

4. Είναι αληθές δτι το Ιγγραφον δέν αναφέρει ρητώς οτι ό Ιάκωβος είχε μεταβή 
«δι' έλεημοσύνην», συμπεραίνομεν δμως τοΰτο εμμέσως έκ τής φράσεως ερχόμενοι κ α Ι 
αυτοί (δηλ. οί Πάτμιοι μοναχοί) διά ελεημοσύνη είς τον εκλαμπρότατον ημών αύθέντην, 
καί έκ τοΰ γεγονότος δτι ό Μήλιος ιερομόναχος είχε μεταβή είς Μοσχοβίαν. 

5. Περί τής χρήσεως τοΰ δρου «χρυσόβουλλον» βλ. ανωτέρω, σελ. 243- 244. 
6. Τόν Ίάκωβον τοΰτον δυνάμεθα ϊσως νά ταυτίσωμεν προς τόν όμώνυμον άρχιμαν-
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εράνου. Ό εκλαμπρότατος αύθέντης είναι αναμφιβόλως è Ρώσος ήγεμών 

(είς τά Ρωσικά έγγραφα άπαντα ό αντίστοιχος τίτλος presvetlejâij ), τό δέ 

μνημονευόμενον χρυσόβουλλον τοΰ βασιλέοις τοϋ Μοσχόβου πρέπει νά ταυ-

τισθή προς τό Εύεργετικον Γράμμα τοΰ Άλεξίου Μιχαήλοβιτς, δηλαδή προς 

τδ πρώτον τών υπό μελέτην Ρωσικών έγγραφων. 

Έάν ή ταύτισις ευσταθή, εκπλήσσει τό γεγονός δτι ό Μήλιος ιερομόναχος 

'Ιάκωβος δωρίζει είς τους μοναχούς τής Πάτμου τό αύτοκρατορικόν τοΰτο 

εγγραφον, δυνάμει τοΰ οποίου διενηργοΰντο έν Ρωσία οί έρανοι υπέρ τής 

Μηλιακής μονής. Τό εγγραφον τοΰτο εϊχε τότε νομικήν ίσχύν καί όχι απλώς 

άρχειακήν σημασίαν. Ή δωρεά εξηγείται μόνον είς περίπτωσιν κατά τήν 

οποίαν οί Πάτμιοι μοναχοί ήδύναντο νά κάμουν χρήσιν αύτοΰ τοΰ έγγραφου καί 

τοΰτο θά συνέβαινεν, έάν ή Μονή τής Πάτμου εϊχεν ήδη δικαιώματα επί τής 

Μηλιακής μονής, δηλαδή έάν ή τελευταία ήτο μετόχιον τής Πάτμου — γε

γονός το όποιον ρητώς δηλοΰτσ.ι είς έγγραφα τών μέσων τοΰ ΙΘ' αί. καί 

εμμέσως συνάγεται έκ σημειώματος τοΰ έτους 1757. 

Τά Ρωσικά αυτά έγγραφα ήσαν έν ίσχύι μέχρι τών μέσων τοΰ ΙΘ' 

αιώνος ή τουλάχιστον υπήρξαν ή απαρχή διά τήν έκ μέρους τών Ρώσων ηγε

μόνων συστηματικήν ένίσχυσιν τοΰ Μηλιακοΰ μοναστηρίου μέχρι τών χρόνων 

τούτων. Τό γεγονός μαρτυρεΐται ρητώς ύπό διγλώσσου (ρωσιστί καί ελληνι

στί γεγραμμένου) έγγραφου τοΰ έ'τους 1844, τό όποιον αναφέρει τά ακόλουθα: 

οί υπογεγραμμένοι, δ τε ηγούμενος και οί αδελφοί τοϋ κατά τήν Νήσον Μήλον 

Ίεροΰ Μοναστηρίου τιμωμένου έπ' ονόματι τής Θεοτόκου (ρωσ. Bogorodickago 

monastirja), παρελάβομεν δια τής εν Κωνσταντινουπόλει ρωσσο - αυτοκρα

τορικής Πρεσβείας τα πανελεημόνως διδόμενα δια το άνω ρηθέν Μοναστήριον 

ελέη (ρωσ. vsemilostwejêe mïlostinnuju daèu) από τήν 20 τοϋ Ν(ο)εμβρίου 

μηνός τοϋ 1825 μέχρι τοϋ 1845ου έτους. 845 ρούβλια και 69 καπίκια 

αργυρά, άτινα προς γρόσια 17 εφερον γρόσια τουρκικά δέκα τέσσαραις χιλιά-

δαις τριακόσια έβδομήκοντα ΐξ και παράδαις είκοσι εννέα. Και είς τήν 

περί τούτου ενδειξιν εδώκαμεν τήν Παροϋσαν μας διπλήν, δι' ενα και τον 

αυτόν σκοπόν. Έν Νήσω Μήλα> τήν α' δεκεμβρίου τοϋ 1844ου έτους. 

Βενιαμίν 'Ηγούμενος τοϋ έν Πάτμω Ίεροϋ μοναστηρίου τοΰ άγιου 'Ιω

άννου τοϋ Θεολόγου τοϋ έχοντος μετόχιον εξαρτώμενον υπ' αύτοΰ το κατά τήν 

ν[ήσον] Μήλον 'Ιερόν μονύδριον τής Ύπεραγίας Θεοτόκου. 

Είς τό άνω μέρος τοΰ έγγραφου σφραγίς έκ τεσσάρων τεμαχίων. Έ π ί 

τοΰ νώτου τοΰ έγγραφου τά κάτωθι σημειώματα: 

δρίτην τής Μηλιακής Μονής τής Θεοτόκου τοΰ Ρώσικου έγγραφου τοΰ έτους 1656. Έάν 
ή ταύτισις αυτή ευσταθή, ό ιερομόναχος Ιάκωβος τοΰ 1670 καλείται είς το εγγραφον τοΰ 
1656 αρχιμανδρίτης υπό τήν Ιννοιαν τοϋ ηγουμένου τής μονής. 
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α) Είς άριστεράν στήλη ν: 

άπόδειξις — 

ενθύμησις ότι τους κάθε 5 χρόνους | θά λαμβάνει αυτό τό έλεος τοΰ μετο \χίον 

τής Μήλου από τήν ρωσικήν \ πρεσβείαν. 

με τήν σφρα^/όα τοϋ μετο\χίου τής Μήλου 

και ούτως ή υπογραφή τοϋ κατά | καιρούς ηγουμένου 

Βενιαμίν ηγούμενος τής εν τή νήσω | Μήλω ιεράς μονής τής Θεοτόκου και 

ο'ι | σύν εμοί έν Χ(ριστ)ω αδελφοί. 

β) Είς δεξιάν στήλην: 

ενθύμησις— 

1845: μέχρι τοϋ 1850 | νοεμβρίου 20 θα λαμβάνει ή μονή \ ελέη άπό τήν ρωσι

κήν πρεσβείαν | àvà γρ. 700 τον χρόνον φέρουν | ο'ι πέντε χρόνοι γρ. 3500 ι. 

Κατά τά ταΰτα ή οικονομική ένίσχυσις τήν οποίαν παρεχώρησαν τώ 1656 

οί Ρώσοι ηγεμόνες είς τδ Μηλιακδν μονύδριον τής Θεοτόκου εξακολουθεί νά 

παρέχεται μέχρι τών μέσων τοΰ ΙΘ' αί. Με μόνην τήν διαφοράν ότι ενώ κατά 

τόν Ι Ζ ' αί. οί Μήλιοι μοναχοί ήσαν υποχρεωμένοι νά μεταβαίνουν μέχρις 

αυτής τής Μόσχας καί νά περιοδεύουν άνά τδ Ρωσικδν Κράτος διά νά διενερ

γήσουν αυτοπροσώπως ερανον με άγνωστον αποτέλεσμα καί άδηλον ποσόν, 

δύο αιώνας άργότερον ή αυτή μονή λαμβάνει άπό τής Ρωσικής Πρεσβείας τής 

Κωνσταντινουπόλεως 845 ρούβλια καί 69 καπίκια αργυρά, δηλαδή 14376 

γρόσια καί 69 παράδες δι' εΐκοσιν ετη, καί, δπως δηλώνει ή σχετική σημείω-

σις, 700 γρόσια κατ' έ'τος, εισπραττόμενα άνά πενταετίαν. 

Ή αλλαγή αύτη συνετελέσθη προφανώς κατά τδ έτος 1844 καί έγένετο 

έπί τή βάσει τοΰ εγγράφου τοΰ τσάρου Άλεξίου τοΰ έτους 1656. Τοΰτο συνά-

γομεν έξ επιστολής τοΰ Πατριάρχου Ανθίμου τοΰ Δ' πρδς τόν έν Κωνσταντι-

νουπόλει Ρώσον πρεσβευτήν τοΰ έτους 1849, είς τήν οποίαν γίνεται λόγος 

Περί τοΰ ελέους τής Ρωσσικής Αυτοκρατορικής Αυλής προς τήν εν Μήλω 

Μονήν τής Θεοτόκου, Μετόχιον τής Πάτμου, καί επιστροφής τοϋ Χ ρ ν σ ο-

β ο ύ λ λ ο υ τοΰ χορηγοϋντος τό 'έλεος τοΰτο, δπερ ζητηθέν τω 1844 ύπό τής 

Πρεσβείας προς εξέτασιν οϋπω επεστράφη, μωμθ' Μαρτίω 2. Τοΰτο ύποδη-

λοΐ, καθ* ημάς, δτι τό εγγραφον, διά τοΰ οποίου τό π ρ ώ τ ο ν παρεχωρήθη ή 

σχετική άδεια, ήτο ακόμη έν ίσχύι καί δτι έπί τή βάσει τούτου άνενεοΰντο 

καί έδίδοντο εκάστοτε αί νέαι ενισχύσεις. Ακριβώς τοΰτο υπαινίσσεται καί ή 

1. Άρχεΐον Μονής Πάτμου, φάκελλος έγγραφων Μήλου (ΚΝΕ, Πάτμος 1962, 
άρ. φίλμ 106). Ό Ζ. Βάος, ένθ'άνωτ., σελ. 115, συνάπτει το εγγραφον τοΰτο προς τήν 
έν Μήλω Μονήν τοΰ 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου καί όχι προς τήν όμώνυμον Πατμιακήν 
μονήν. 

2. Βλ. Άρχιμ. Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ Δ ε λ ι κ ά ν η , Πατριαρχικών εγγράφων τόμος 
τρίτος..., Κωνσταντινούπολις 1905, σελ. 259, άρ. 95. — Το εγγραφον επεστράφη αναμφιβό
λως είς τους δικαιούχους, δηλ. είς τήν Μονήν τής Πάτμου, δπου καί ευρίσκεται σήμερον. 
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αριθμητική πραξις ή γεγραμμένη έπί τής άνθεμωτής άπολήξεως τοΰ πρώτου 

Ρώσικου Ευεργετικού Γράμματος ι : πράγματι ό αριθμός 7352 εϊναι ή άπό 

κτίσεως κόσμου χρονολογία ή όποια αντιστοιχεί είς τδ έτος 1844, έτος κατά 

τδ όποιον, ώς εΐδομεν, έξηκολούθει νά δίδεται ή χρηματική βοήθεια έκ μέρους 

τής Ρωσίας. Ό δεύτερος αριθμός 7164 εϊναι ακριβώς ή άπό κτίσεως κόσμου 

χρονολογία τήν οποίαν φέρει τδ Εύεργετικον Γράμμα τοΰ τσάρου Άλεξίου, 

τό δέ ύπόλοιπον 188 δηλοΐ τό χρονικόν διάστημα, κατά τδ όποιον παρείχετο ή 

οικονομική ένίσχυσις τών Ρώσων ηγεμόνων πρδς τήν Μονήν τής Θεοτόκου 2. 

Ύποθέτομεν ότι ή αλλαγή είς τόν τρόπον τής χρηματικής ενισχύσεως 

τοΰ Μηλιακοΰ μονυδρίου οφείλεται εις τήν άλλαγήν τής πολιτικής καταστά

σεως τής νήσου Μήλου, ή οποία έ'παυσεν έν τώ μεταξύ νά εϊναι υπόδουλος είς 

τους Τούρκους καί άνήκεν είς τό νεοσύστατον Έλληνικδν Κράτος. Τότε προ

φανώς καθωρίσθησαν οί δροι τής νέας οικονομικής ενισχύσεως, τδ δέ εγγραφον 

τοΰ 1844 ήτο τδ πρώτον εκδοθέν μετά τήν άλλαγήν. Διά τοΰτο καί ή έπιχο-

ρήγησις εδόθη αναδρομικώς δι' ε'ίκοσιν έτη, ενώ δηλοΰται δτι κανονικώς θά 

παρέχεται άνά πενταετίαν τά ε'ίκοσιν αυτά έτη καλύπτουν τήν τεταραγμένην 

περίοδον τής Ελληνικής 'Επαναστάσεως, τής δημιουργίας τοΰ Έλληνικοΰ 

Κράτους καί τής οριστικής άποκρυσταλλώσεως τών πολιτικών πραγμάτων. 

Ή αναδρομική έπιχορήγησις άρχεται, ώς εί'δομεν, άπό τοΰ έτους 1825. Τό 

1824 ήτο κανονικώς τδ έ'τος κατά τδ όποιον οί Μήλιοι μοναχοί ήδύναντο νά 

μεταβούν είς Μόσχαν, δυνάμει της κατά τό 1656 χορηγηθείσης αδείας άνά 

έ π τ α ε τ ί α ν (1656+168 (πολλαπλάσιον τοΰ 7) =1824) . Προφανώς ή 

έν τψ μεταξύ έκραγεΐσα Ελληνική Έπανάστασις ήμπόδισε τήν μετάβασιν 

τών Μηλιών μοναχών είς τήν Ρωσίαν τδ 1824, ή δέ νέα πολιτική κατάστασις 

επέβαλε νέαν μορφήν έπιχορηγήσεως έκ μέρους τοΰ Ρώσικου Κράτους. 

Ή περίπτωσις τής Μηλιακής μονής εϊναι ή πρώτη γνωστή είς τήν περιο-

χήν τοΰ Αιγαίου εις χρόνους τόσον παρωχημένους, δμως δέν θά πρέπη νά εϊναι 

ή μόνη. "Ηδη είς τδ Έλληνικδν εγγραφον τοΰ 1670 σημειοΰται ότι οί μοναχοί 

τής Πάτμου μετέβαινον δια έλεημοσύνην εις τον εκλαμπρότατον ημών αύθέν-

την καί τοΰτο ύποδηλοΐ δτι καί ή Μονή τής Πάτμου έλάμβανεν έκ μέρους τών 

Ρώσων ηγεμόνων ανάλογους ενισχύσεις, τών οποίων δμως αγνοούνται οί 

δροι καί αί συνθήκαι. Ή έρευνα τών αρχείων θά διαφώτιση πιθανώς τό Ολον 

θέμα καί θά φέρη ίσως είς φώς καί άλλα ανάλογα παραδείγματα. 

ΜΑΡΙΑ Γ. ΝΤΣΤΑΖΟΠΟΤΑΟΤ 

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

έγγραφου τοΰ έτους 1844. 
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Εύεργετικον Γράμμα τοϋ τσάρου Θεοδώρου ΆλεξέγιεβιτΓ (1676). 
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Διάταγμα (uka7Ì τοΰ τσάρου Πέτρου ^οΰ Α' ^Μάοτιος 1705) 
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Ή έπί τοΰ νώτου τοϋ Διατάγματος τοϋ Πέτρου τοΰ Α' ( Φωτ. 28) 

υπογραφή τοϋ djak Ivan Υωΐΐίον. 
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Ή οιεύθυνσις καί σημειώματα έπί τής σελ. 4 τοϋ Διατάγματος τοΰ τσάρου Πέτρου τοΰ Α' 

(Φωτ. 28). 
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Διάταγμα (ukaz) τοϋ τσάρου Πέτρου τοϋ Α' (Ιούνιος 17Λ5). 
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βΥπογραφαί καί σημειώματα έπί τοϋ νώτου τοΰ Διατάγματος τοΰ τσάρου Πέτρου τοΰ Α' 

(Φωτ 34). 
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