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ΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

TOT ΠΛΤΜΙΑΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΤ 

ΕΡΕΤΝΛΙ ΕΝ ΠΛΤΜΩ 

Τα Λατινικά έγγραφα τοΰ ΙΙατμιακοΰ αρχείου, 68 τον αριθμόν, ανα

φέρονται εις τάς σχέσεις της μονής με τήν Γαληνότατων Δημοκρατίαν της 

Βενετίας, τους Μεγάλους Μαΐστορας της Ρόδου και γενικώς τάς καθολικάς 

Δυνάμεις '. Το περιεχόμενόν των εΐναι ποικίλον και λίαν άξιόλογον. 'Λναλυ-

τικώτερον δυνάμεθα να διακρίνωμεν ταΰτα είς τρεις κατηγορίας : 

α') "Εγγραφα άφορώντα είς το μετόχιον τοϋ 'Αγίου 'Ιωάννου τοΰ 

Στύλου, το όποιον διετήρει ή μονή της Πάτμου άπο των Βυζαντινών ήδη 

χρόνων εις τήν νήσον Κρήτην. Ή Δημοκρατία τοΰ 'Αγίου Μάρκου επέδειξε 

μέγα ενδιαφέρον δια το εν τη επικράτεια της εύρισκόμενον μετόχιον τοΰτο, 

χορ/)γήσασα υπέρ αύτοΰ σειράν προνομίων. 

"II ιδιαιτέρα αΰτη ένότης περιλαμβάνει, πλην τών ως άνω μνημονευθέν

των υπέρ της μονής τοΰ Στύλου περγαμηνών εγγράφων, τών απολυθέντων 

ύπο δουκών τής Βενετίας (Petrus Gradonico, 1307 - Pasqualis Maripetro, 

1461 - Marinus Grimani, 1596) και ανωτέρων Βενετών αξιωματούχων τής 

Κρήτης (δουκών Κρήτης, ρεκτόρων Χανίων), έτερα 360 έγγραφα (ύπο τήν 

ενδειξιν «Μετόχιον Κρήτης - Λατινικά»)· ταΰτα είναιδιαθήκαι μοναχών, επι

βολή προστίμων, καταγραφή λογαριασμών σίτου κ.ά. 2. 

Τα ανήκοντα εις τήν κατηγορίαν ταύτην έγγραφα είναι και τα πλέον 

σημαντικά, διότι παρέχουν πολύτιμους πληροφορίας δια τάς σχέσεις, τάς 

οποίας ειχεν ή μονή με τήν Γαληνοτάτην Δημοκρατίαν τής Βενετίας καθ' 

1. Τήν εκδοσιν τών έγγραφων τούτων είχεν αρχικώς αναλάβει ό καθηγητής Μ. Ι, 

Μανούσακας ώς μέλος τής «'Επιτροπής διερευνήσεως, φωτογραφήσεως καΐ καταλογο-

γραφήσεως τών έυ δημοσίαις Βιβλιοθήκαις, μοναστηριακοϊς ίδρύμασι και ίδιωτικαις συλ-

λογαϊς άποκειμένων δημοσίων κλπ. εγγράφων τοϋ Βυζαντίου». 'Αλλ' ήδη άπα τής προσλή

ψεως μου είς το Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών, κατόπιν συνεννοήσεως μετά τοϋ Διευθυντού 

κ. Δ. 'Λ. Ζακυθηνοϋ, ό κ. Μανούσακας μοΰ παρεχώρησε το δικαίωμα τής εκδόσεως, εφ' ω 

καΐ άπο της θέσεως ταύτης εκφράζω προς αυτόν τάς θερμάς μου ευχαριστίας. 

2. Τοάρχεϊον τής Ί . Μονής 'Αγίου 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου έταξινομήθη προσφάτως 

ύπο τοϋ Β. 11. ΓΙ α ν α γ ι ω τ ο π ο ύ λ ο υ, 'Αρχείο Μονήζ 'Ιωάννου θεολόγου Πάτμου 

(ταξινόμηση και φωτογράφηση), Ό Ερανιστής 15/16 (1905), σελ. 1Ί5 - 1Γ>Γ>. 
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6λον σχεδόν το χρονικον διάστημα κατά το όποιον ή Κρήτη εύρίσκετο ύπο 

τήν σημαίαν τοΰ 'Αγίου Μάρκου. 

" Η δ η αί περί Στύλου ειδήσεις εκ τών εκδοθέντων μέχρι σήμερον έγγρα

φων δεικνύουν τήν μεγάλην εΰνοιαν, τής οποίας το μετόχιον άπήλαυε κατά 

τήν περίοδον τής Βενετοκρατίας εις τήν νήσον. 

Τήν πρώτην μνείαν περί τής μονής 'Αγίου ' Ιωάννου τοΰ Στύλου εύρίσκο-

μεν είς τήν συναφθεϊσαν μεταξύ τοΰ δούκα τής Κρήτης D o m e n i c o Delfino 

και τών επαναστατών Κωνσταντίνου Σεβαστού Σκορδίλη και Θεοδώρου 

Μελισσηνοΰ συνθήκην τής 13 Σεπτεμβρίου 1219. Δι ' ειδικής παραγράφου 

οί monachi clerici obedient es de Pathinos άπηλλάσσοντο πάσης τιμωρίας δια 

τήν παρασχεθεϊσαν είς τους έπαναστάτας βοήθειαν '. Δι ' ετέρας συνθήκης, 

συναφθείσης μεταξύ τοΰ δούκα τής Κρήτης M a r c o D a n d o l o και τών επανα

στατών Μανουήλ και Γεωργίου Σκορδίλη άνεγνωρίσθη είς τήν Πάτμον ή 

κυριότης τοΰ μετοχίου τοΰ Στύλου. Ή άναγνώρισις αΰτη έπεκυρώθη τήν i 1 

Αυγούστου 1267 ύπο τοΰ δόγη τής Βενετίας R a n i e r Z e n . Ούτος δι' επιστο

λής του προς τον A n d r e a Z e n o , διάδοχον τοΰ Marco D a n d o l o , ορίζει δπως 

οί καλόγηροι τοϋ Στύλου της δικαιολογίας τον αγίου 'Τοάννον τής Πάτμον 

να είναι άφετοί είς τήν Ιδίαν κτήσιν και ποααεϋιόν. . .-'. 

'Ολίγα ετη βραδύτερον, το 1271. οί μοναχοί τής Πάτμου επιτυγχάνουν 

παρά τοΰ δόγη L o r e n z o Tiepolo το δικαίωμα εξαγωγής ετησίως εκ Κρή

της J 000 μουζουρίων σίτου δια τας άνάγκας τής νήσου των. Το προνόμιον 

τοΰτο έπεκυρο^θη τον 'Τούνιον τοΰ 1307 ύπο τοΰ δόγη P i e t r o G r a d e n i g o , 

επανειλημμένως δε άνενεώθη ύπο τών αρχών τής Βενετίας '•"'. Ούτω το 1385 ό 

ηγούμενος τής μονής Πάτμου Ίωαννίκιος, παραπονεθείς δια τήν άδικον ύπο 

τών ρεκτόρων Χανίων άπαγόρευσιν τής εξαγωγήε σίτου εκ Κρήτης, επέτυ

χε παρά τής Γαληνότατης τήν άνανέωσιν τοΰ παλαιού προνομίου 4. 

1. G. Τ a f e 1 - G. Τ li 0 m a s, Urkunden zur älteren Handels- und Staats-
geschiehte der Republik Venedig, τόμ. Β', Βιέννη (Fontes Rerum Austriacarum, 13) 
1856, σελ. 213, άρ. 255" πρβλ. S. B o r s a r i , Il dominio veneziano a Creta nel XIII 
secolo, Νεάπολις 1963, σελ. Γ22. 

2. Ι. Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς, Απογραφή τών εν τη Μονή της Πάτμου σαί'ζομένων 
επισήμων εγγράφων, Πανδώρα 19 (1869), σελ. 457, έπανέκδ. MM, τόμ. Τ' , σελ. 220· 
πρβλ. B o r s a r i , ενθ' άνωτ., σελ. 122. 

3. Ή παρατήρησις τοϋ B o r s a r i (ενθ' άνωτ., σελ. 122, σημ. 65) ότι το έτος 
είναι 1271 και όχι 1277, ώς φέρεται είς το έν τη ελληνική άπόγραφον (Σ α κ κ ε λ ί ω
ν ο ς, Ινθ' άνωτ., σελ. 457 = MM, τόμ. Τ' , σελ. 221 ), εϊναι ορθή. Τήν ακριβή χρονολογίαν 
διασώζει το ϊγγραφον τής επικυρώσεως τοϋ προνομίου τοΰ £τους 1307. Αϋτη παραδίδεται 
ώς anno Domini millesimo [ducentesimo] sepluagesimo primo [indictione] quartade
cima die quartodecimo intrante madia και οχι ώς έν MM, τόμ. Ç"', σελ. 388 - 389, ëvû« 
κακή μεταγραφή έκ τοϋ πρωτοτύπου. 

4. ΤΙ. \ ο i r ο t, Documents inédits pour servir à l'histoire de la domination 
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Πλην τοΰ προνομίου τούτου οί μοναχοί τοΰ 'Αγίου 'Ιωάννου τοΰ Στύλου 

επιτυγχάνουν παρά τοΰ ρέκτορος Χανίων Pietro Barozzi τήν παραχώρησιν 

εκτάσεως γης προς άνέγερσιν καταλυμάτων. Τήν 3 'Ιανουαρίου 1296 ο'ι 

σύμβουλοι Pietro Mudacio και Pietro Delfino επικυρώνουν τήν παραχώ

ρησιν ταύτην in perpétuant possessionem '. Έ ν συνεχεία ό Vitale Micliiel 

δούκας της Κρήτης (1299 - 1301 ) &χι μόνον απαλλάσσει τους μοναχούς τοΰ 

Στύλου διαφόρων φορολογικών υποχρεώσεων, άλλ' ορίζει δια διαταγής οτι 

οι Βενετοί ώφειλον να διάκεινται είς αυτούς τους καλογήρονς ενλαβώς, επειδή 

ό νους και ή γνώμη τής αυθεντίας είναι, οτι είς έκαστος, όποιασδηποτοϋν 

εϊη τάξεως και χρήσεως, εν τή Ιδία κτήσει και τω ίδάο δικαία) να αναπαύε

ται και να τρατάρεται εννοΐκώς και άταράχως2, Κατά πασαν πιθανότητα 

το προνόμιον τοΰτο προέβαλον οί μοναχοί κατά το έτος 1402, οτε ήρνήθησαν 

να υπακούσουν εις διαταγήν της Γερουσίας, άφορώσαν είς τα μέτρα υπερασπί

σεως τής Κρήτης κατά τών Τούρκων, συμφώνως προς τήν οποίαν ώφειλον 

οδτοι να συνεισφέρουν, δια τοΰ ποσοΰ τών τριών καρατίων, εις τον έξοπλι-

σμον δύο γαλέρων : i. 

'Αρχομένου τοΰ ΙΔ' αιώνος, ελλείψει ασφαλείας είς το Αιγαίον ένεκα 

τής εκ τών Μικρασιατικών ακτών Τουρκικής απειλής, το μετόχιον χρησιμο

ποιείται ώς καταφύγιον πάροικων. Το 1307 ή Μονή τής Πάτμου αποστέλ

λει 77 πάροικους (villani) — τους 38 εξ αυτών είχεν εξαγοράσει παρά τών 

κουρσάρων — είς Κρήτην κατόπιν αδείας, τήν οποίαν επέτυχε παρά τοΰ 

δόγη Pietro Gradenigo '. 

vénitienne en Crète de 1380 à 1485, Παρίσιοι 1892, σελ. 2 - 3· πρβλ. F . Τ li i r i 0 t, 

Régestes des délibérations du Sénat de Venue concernant la Romanie, τόμ. A', Παρί

σιοι 1958, σελ. 170, άρ. 7 0 5 . — ' Ε λ ι σ ά β ε τ Α. Ζ α χ α ρ ι ά δ ο υ , Συμβολή στην 

Ιστορία τον Νοτιοανατολικού Αιγαίου (με αφορμή τα πατμιακά φιρμάνια τών ετών 

1454 - 1522), Σύμμεικτα, Κέντρον Βυζαντινών 'Ερευνών τοϋ Βασιλικού 'Ιδρύματος "Ερευ

νών, τόμ. Α', 'Αθήναι 1966, σελ. 195. 

1. MM, τόμ. 7 ' , σελ. 387 - 388 καί ελληνική μετάφρασις έν Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς, Ινθ' 

άνωτ., σελ. 458, άρ. I l l ( = MM, τόμ. Τ ' , σελ. 2 3 8 - 2 3 9 ) . Το έν τή λατινική εγγραφον 

σφζεται είς δύο αντίγραφα, τα όποια παραδίδουν χρονολογίαν βενετικού έπους 1295 'Ιανουα

ρίου 3, Spa 1296. "Οσον άφορα δέ εις τήν ίνδικτιώνα, το μέν Ιν άντίγραφον φέρει ολογράφως 

inditione none, το δ' έτερον δι' άριθμοϋ indicione VIIIJ. Επομένως εξ αβλεψίας οί MM 

αναφέρουν ώς ίνδικτιώνα τήν όγδόην πρβλ. B o r s a r i , Ινθ' άνωτ., σελ. 122, σημ. 66, 

ό όποιος υπολογίζει τήν ορθήν Ίνδικτιώνα βάσει τοϋ έτους. 

2. Το εγγραφον σώζεται μόνον έν ελληνική μεταφράσει· βλ. Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς, ενθ' 

άνωτ., σελ. 458, άρ. 108 ( = MM, τόμ. <Τ, σελ. 221 - 222). 

3. Ν ο i r e t, I W άνωτ., σελ. 123 - 124. 

4. MM, τόμ. 1', σελ. 389 - 390 (ένθα ή εκδοσις έγένετο βάσει τοϋ αντιγράφου 

και Οχι τοΰ πρωτοτύπου, το όποιον αγνοείται ύπο τών εκδοτών) καί ελληνική μετάφρασις 

έν Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , ΙνΟ" άνωτ., σελ. 458, άρ. 108 ( = MM, τόμ. Τ , σελ. 221)· βλ. 

καί κατωτέρω, σελ. 357. 
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"Η Βενετία ουδέποτε ήρνήθη το δικαίωμα κυριότητος τοΰ μετοχίου εις 

τήν έν Πάτμω Μονήν 'Αγίου 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου, παρά τήν σκληράν πολι-

τικήν αυτής έναντι τών ορθοδόξων κατοίκων τής Κρήτης, ή όποια χαρακτη

ρίζει τον ΙΕ' αιώνα '. Το 1401 άκυροΰται δουκικον γράμμα, δια τοΰ οποίου 

έκοινοποιεΐτο προς τάς αρχάς τής Κρήτης οτι ή κυριότης τοΰ Στύλου περιήρ-

χετο είς τον έπίσκοπον Καλαμώνος Antonio de Bellançinis, ούτινος χωρίου 

γνωρισθέντος οτι είναι τής νήσου Πάτμον δια τής ημετέρας αυθεντίας2. 

Άργότερον, παρά τήν προς στιγμήν παραχώρησιν κατά τό έτος 1461 τοΰ 

μετοχίου, γνωστού πλέον δια τα εισοδήματα του, είς τους δώδεκα φιλενωτι-

κούς ιερείς τής μεγαλονήσου, οί όποιοι άντεμετώπιζον οικονομικά προβλή

ματα, ή Βενετική Γερουσία σπεύδει, εις διάστημα ολιγώτερον τοΰ έτους, να 

αναίρεση τήν άπόφασίν της καί να διευκρίνηση οτι κακώς έΟεωρήθη το 

μετόχιον ιδιοκτησία τοΰ Δημοσίου, ενώ τοΰτο ab aiinis ducentis citra fuit 

possessus et est monasterii Sancii Johannis Evangelista de Palmosa*. 

Μίαν δεκαετίαν περίπου βραδύτερον, επί συνδίκων Domenico Bollani 

καί Hieronimo Marcello, το μετόχιον τοΰ Στύλου τυγχάνει νέας προνομια

κής μεταχειρίσεως, δια τής απαλλαγής διαφόρων κατ' έτος υποχρεώσεων 

προς τον δούκαν τής Κρήτης. Συγχρόνως ή Μονή τοΰ έν Πάτμω 'Αγίου 'Ιωάν

νου τοΰ Θεολόγου, κατόπιν αποφάσεως τών Βενετικών άρχων, άπηλλάσσετο 

της καταβολής δεκάτης δια τήν κυριότητα τοΰ έν Κρήτη μετοχίου αυτής. 

Έπικύρωσις τοΰ ανωτέρω προνομίου έγένετο τήν 8 'Ιανουαρίου τοΰ έ'τους 

I486*. 

Αί ειδήσεις περί Στύλου κατά τους επόμενους αιώνας είναι σποραδικαί. 

Το 1594 ό προνοητής τής Σούδας Marc'Antonio Contarmi διατάσσει 

τήν κατάσχεσιν τοΰ σίτου τοΰ ανήκοντος είς το μετόχιον τοΰ Στύλου, λόγω 

τών αναγκών τοΰ πολέμου 5. Οί μοναχοί παραπονούνται δια τήν βιαίαν ταύ-

την μεταχείρισιν καί επιτυγχάνουν παρά τοΰ δόγη Marino Grirnani, το 

1596, τήν άνανέωσιν παλαιού προνομίου, δι' ου έπετρέπετο εις αυτούς να 

1. Περί τής θρησκευτικής πολιτικής τής Βενετίας έν Κρήτη βλ. Ν. Β. Τ ω μ α-

S ά κ η, Ή θρησκευτική πολιτική τής Ένετίας êv Κρήτη έναντι τών ορθοδόξων Κρητών 

άπα τον ΙΓ' εως τοΰ ΙΕ' αιώνος, 'Επιστημονική Έπετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ 

Πανεπιστημίου Αθηνών 20 ( 1 9 6 9 - 1 9 7 0 ) , σελ. 2 1 - 3 8 . 

2. Το εγγραφον σώζεται έν ΙΙάτμω έν ελληνική μεταφράσει καί άνευ χρονολογίας 

(Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς, Ινθ' άνωτ., σελ. 458, άρ. 108 — MM, τόμ. Ç', σελ. 222, ένθα φέρε

ται λανθασμένως το όνομα τοϋ δόγη αντί Μιχαήλ τοΰ Σ τ έ ν Μιχαήλ τοΰ Τ ζ έ ν). Το πρω-

τότυπον τοΰ εγγράφου τούτου άνεΰρον είς τα Κρατικά 'Αρχεία τής Βενετίας· βλ. κατω

τέρω, σελ. 356 καί ίκδοσιν, σελ. 369 - 370. 

3. Βλ. Ζ. Ν. Τ σ ι ρ π α ν λ ή, Το κληροδότημα τοϋ καρδιναλ,ίου Βησσαρίωνος για 

τους φιλενωτικονς τής βενετοκρατούμενης Κρήτης, Θεσσαλονίκη 1967, σελ. 73 - 76. 

4. Ν Ο i r e t , ëW άνωτ., σελ. 553 - 554. — Β λ . καί κατωτέρω, σελ. 357 - 358. 

5. MM, τόμ. Τ ' , σελ. 405. 
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πωλούν τον σϊτόν των άνευ επεμβάσεως τών αντιπροσώπων τής Βενετίας '. 

Tè μετόχιον τοϋ Στύλου αναφέρεται επίσης είς την άπογραφήν τών 

ναών καί μονών τής περιοχής Χανίων τοϋ έτους 1637 με σημαντικά εισο

δήματα 2 . Καθ* βλην δέ τήν διάρκειαν τοΰ Βένετο - Τούρκικου πολέμου οί 

μοναχοί, εγκαταλείψαντες τάς εργασίας καί τα άλλα των καθήκοντα, προσέφε-

ρον τήν βοήθειάν των είς τους Βενετούς *. 

Τά ανέκδοτα έγγραφα τοΰ άρχειοφυλακείου τής Πάτμου, τοποθετούμενα 

εις τον προ τής καταλήψεως τής μεγαλονήσου υπό τών Τούρκων αιώνα, 

περιέχουν πλείστας πληροφορίας περί τοϋ μετοχίου τούτου. Ή μελέτη αυτών, 

έν συνδυασμό) προς τάς ήδη έκδεδομένας πηγάς 4 , τάς κυριωτέρας τών οποίων 

παρεθέσαμεν ανωτέρω, θα συμβάλη έν πολλοίς είς τάς γνώσεις μας περί τών 

σχέσεων της Βενετίας μετά τής μικρας νήσου τοϋ Νότιο ανατολικοϋ Αιγαίου. 

β' ) "Εγγραφα αφορώντα είς ζήν ύπερ τ-ής èv Πάτμφ Μονής Άγιου 

'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου χορήγησιν προνομίων παρά παπών (Πίου τοΰ 

Β', 1461 - Γρηγορίου τοΰ ΙΓ ' , 1573, 1 5 7 5 - Παύλου τοΰ Ε', 1614 - Ούρ-

βανοΰ τοΰ Η', 1633 — Ίννοκεντίου τοΰ ΙΑ', 1681), αυτοκρατόρων (Φιλίππου 

τοΰ Γ' τής Ισπανίας, 1609, 1610 — Καρόλου τοΰ ς " τής Γερμανίας, 1727), 

δουκών (Κοζίμου τοΰ Γ' τής Έτρουρίας, 1674 — Βίκτωρος Άμεδαίου τοΰ 

Β' της Σαβαυδίας, 1682 — Pasqualis Ciconia τής Βενετίας, 1590) καί 

Μεγάλων Μαϊστόρων (Emerieus d'Amboisie, 1507, 1508 — Fabrit ius de 

Garzetto, 1514 — Alofius de Wignacourt, 1606, 1610, 1613 — Raimun-

dus de Perellos, 1701). 

"Αξιον παρατηρήσεως είναι το γεγονός 6τι οί μοναχοί τής τόσον μακράν 

τής Δύσεως κειμένης νήσου Πάτμου, άπολέσαντες μετά τήν πτώσιν τής 

Βυζαντινής Αυτοκρατορίας τους φυσικούς προστάτας των, εστράφησαν προς 

τους Λατίνους ηγεμόνας 5, θέτοντες τήν Ίεράν Μονήν ύπο τήν προστασίαν 

των έν 8ψει άφ' ενός μεν τής Τουρκικής απειλής, άφ' έτερου δέ τών πειρατι

κών επιδρομών, αϊ όποΐαι ήσαν συχναί κατά τήν πολυτάραχον έκείνην 

περίοδον8. 

1. MM, τόμ. <Γ, σελ. 405 - 406. 
2. Μ α ρ ί α ς Κ. Χ α ι ρ έ τ η, Ή απογραφή τών ναών καί τών μονών τής περιοχής 

Χανίων τοϋ έτους 1637, ΕΕΒΣ 36 (1968), σελ. 354, άρ. 121, σελ. 360, άρ. 197. 
3. MM, τόμ. «Γ, σελ. 419 - 420. 
4. Γενικώς περί τής ιστορίας τοϋ Στύλου βλ. καί Κ. Δ ο υ ν ά κ η , 'Ιστορία τοΰ 

Άποκορώνου, Κρητική Εστία 18-19 (1967-1968), τεύχη 171-180. 
5. Περί τών σχέσεων τής Πάτμου καί της Ρώμης ιδία κατά τους ΙΖ' καί I H ' αΐω-

νας βλ. G. H o f m a n n , Patmos und Mom, Or. Chr. Per. 41 (1928), σελ. 45 - 107. 
6. Περί της έν γένει πολιτικής καταστάσεως τοϋ Νοτιοανατολικού Αιγαίου μετά 

τήν κατάλυσιν τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας καί ειδικώτερον τής νήσου Πάτμου βλ. Ζ α-
χ α ρ ι ά S ο υ, Ινθ' άνωτ., σελ. 184 - 230. 

23 
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γ') "Εγγραφα άφορώντα εις τήν ύπο τών Λατίνων ηγεμόνων 
παραχώρ-ηαιν προς τοος μοναχούς τής έν Πάτμω μονής άδειας εισόδου 
είς χώρας τής Δύοεως «δι' έλεημοσύνην». Τά έγγραφα ταΰτα θά δια
φωτίσουν τον τόσον σημαντικον δια τήν έποχήν τής Τουρκοκρατίας θεσμον 
τής ζητείας περί τοΰ οποίου ουδεμία μέχρι σήμερον συστηματική μελέτη 
Ιχει γραφή Κ 

Έκδοσις 43 Λατινικών εγγράφων τοΰ αρχείου τής Πάτμου έγένετο ύπο 
τών F r . M i k l o s i c h - I o s . M ü l l e r εις τήν σειράν Acta et Diplo
mata grseca medii seni sacra et profana, τόμ. 7', Βιέννη 1890, σελ. 387 -
428. Έξ αυτών ήδυνήθην να ταυτίσω τά 38 (τά υπόλοιπα 5 ή έ'χουν άπο-
λεσθή ή έχουν μεταγενεστέρως προστεθή είς τους φακέλους τών διαφόρων 
μετοχιών τής μονής ή ενδεχομένως σώζονται εις το προσωπικον άρχεΐον τών 
MM εις Βιέννην2). 'Ανέκδοτα άνεΰρον 30 έγγραφα. Το παλαιότερον σωζόμενον 
Λατινικον έ'γγραφον είναι τοΰ έτους 1296, το δέ νεώτερον τοΰ έτους 1781. 

Έ κ τών σωζόμενων εν Πάτμω 68 Λατινικών εγγράφων 32 άφοροΰν 
είς τάς σχέσεις τής μονής με τήν Γαληνοτάτην Δημοκρατίαν τής Βενετίας. 
Έ ξ αυτών τά 18 είναι ανέκδοτα, τά υπόλοιπα δέ 14 έ'χουν έκδοθή υπό τών 
MM (ύπ* άρ. 1, 2, 3, 5, 13, 18, 19, 20, 30, 33, 34, 35, 36, 40). Έκ τών 
τελευταίων δεν κατέστη δυνατόν να άνευρεθή έν τω άρχειοφυλακείω τής μο
νής το ύπ' άρ. 35 έ'γγραφον. Ώ ς ελέχθη ανωτέρω, τοΰτο ή έ'χει άπολεσθή ή 
απόκειται είς τους φακέλους τών μετοχιών τής μονής. 

1. Βλ. Μ α ρ ί α ς Γ. Ν υ σ τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ , Τέσσαρα άγνωστα Ρωσικά έγγραφα, 
Σύμμεικτα, Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών τοΰ Βασιλικού'Ιδρύματος "Ερευνών, τόμ. Α', 
'Αθήναι 1966, σελ. 249, σημ. 1 . — Μ α ρ ί α ς Ν υ σ τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ - Π ε λ ε κ ί δ ο υ , 
Τά Ρουμανικά έγγραφα τοϋ 'Αρχείου τής εν Πάτμω Μονής, Σύμμεικτα, Κέντρον Βυζαν
τινών 'Ερευνών τοϋ 'Εθνικού 'Ιδρύματος 'Ερευνών, τόμ. Β', 'Αθήναι 1970, σελ. 262 κέ. 

2. Ούδεμίαν ενδειξιν περί υπάρξεως αλληλογραφίας μεταξύ τοΰ Fr. Miklosich καί 
τοΰ Σακκελίωνος ή τοΰ Φλωρίδου ίχομεν (βλ. άναγραφήν τής σωζόμενης είς τά κατά
λοιπα τοϋ Fr. Miklosich αλληλογραφίας έν S. Κ r y ν e n k ο καί Ε. Κ1 ο s s, Re
gister aller Briefe an Franz von Miklosich aus dem Miklosich - Nachlaß der Öster
reichischen Nationalbibliothek, Wiener Slavistisches Jahrbuch 10 (1963), σελ. 163-
194· πρβλ. Έ ρ α ς Λ. Β ρ α ν ο ύ σ η , Πατμιακά Α' — Χρυσόβονλλον τοΰ αυτοκράτο
ρας Νικηφόρου τοϋ Βοτανειάτου υπέρ τής εν ΣτροβΙλω μονής τον Προδρόμου (1079), 
ΕΕΒΣ 33 (1964), σελ. 52, σημ. 4), πολλω δε μάλλον μαρτυρίαν περί αποστολής πατμια-
κών εγγράφων είς Βιέννην. 'Αντιθέτως γνωρίζομεν δτι ήλθεν είς έπαφήν μέ τον Σακκε-
λίωνα ό είς έκ τών πρώτων εκδοτών τών Αατινικών εγγράφων τής Πάτμου, ό άββας Duches
ne (βλ. Memoire sur une mission au Mont Athos par D u c h e s n e et B a y o t 
(Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome, Παρίσιοι 1876, σελ. 5). 

"Ομως εις περίπτωσιν κατά τήν οποίαν δέν ευρεθούν είς τους φακέλους τών μετοχίων τής 
μονής τα φερόμενα ώς απολεσθέντα έγγραφα, μία έρευνα εις τά κατάλοιπα τοϋ αρχείου τών 
MM είς Βιέννην νομίζομεν ότι είναι απαραίτητος. 
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EPEYNAI EN ΒΕΝΕΤΙΑ 

Κατά τήν διάρκειαν τής έν Βενετία παραμονής μου, ώς φιλοξενούμενης 

τοΰ Έλληνικοΰ 'Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, άνε-

δίφησα τά Βενετικά 'Αρχεία με σκοπον τήν περί τά Πατμιακά έγγραφα άρ-

χειακήν ερευναν 1. 

Τά desiderata προς τά όποια άπέβλεψε το πρώτον τοΰτο άνιχνευτικον 

στάδιον τής έρεύνης ήσαν τά έξης : 

α' ) Έ ά ν σώζεται εις τά Βενετικά 'Αρχεία άγνωστον άρχειακον ύλικόν, 

άναφερόμενον άφ' ενός μέν εις τήν έν Κρήτη μονήν Στύλου, άφ' ετέρου δέ 

είς τάς σχέσεις τής έν Πάτμω μονής 'Αγίου 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου μέ τήν 

Βενετίαν· β') έάν σώζονται είς τά Βενετικά 'Αρχεία έπιστολαί ηγουμένων 

τής μονής προς τάς αρχάς τής Γαληνότατης· γ ' ) άνεύρεσις αντιγράφων ή 

πρωτοτύπων τών υπό τών MM έκδεδομένων καί μή σωζόμενων έν τω άρχειο-

φυλακείω τής Πάτμου εγγράφων δ') άνεύρεσις τών πρωτοτύπων έκ τών 

σωζόμενων είς τήν μονήν αντιγράφων ε' ) ταύτισις ώρισμένων έγγραφων τοΰ 

άρχειοφυλακείου τής μονής Πάτμου προς έγγραφα καταχωρισθέντα είς τά 

επίσημα βιβλία τής Βενετικής Καγκελλαρίας. 

Τά αποτελέσματα τής έρεύνης υπήρξαν θετικά καί προς τάς πέντε ταύ

τας κατευθύνσεις : 

α' ) "Αγνωατον άρχειακον ύλικόν : Τήν Ιρευναν έδυσχέρανε κατά πολύ 

το ευρύ χρονικον πλαίσιον εντός τοΰ οποίου τοποθετούνται τά Βενετικά έ'γ-

γραφα τής Πάτμου, καλύπτοντα τήν μακράν περίοδον κατά τήν οποίαν ή 

Κρήτη έτέλει ύπο τους Βενετούς. Ηύτύχησα έν τούτοις νά άνεύρω εις τά 

Κρατικά 'Αρχεία της Βενετίας 20 ανέκδοτα έγγραφα τών ετών 1403 - 1595, 

άφορώντα είς τήν έν Κρήτη μονήν Στύλου καί εις διάφορα απολυθέντα κατά 

καιρούς ύπο τής Γαληνότατης προνόμια ύπερ της έν Πάτμω μονής 2. 

Ένταΰθα αναφέρω οτι αναδιφήσεις εγένοντο καί είς το παλαιον άρχείον 

τοΰ 'Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας μέ αποτέλεσμα νά άνεύρω Ιν έ'γγραφον, 

μεταγενεστέρας όμως εποχής (1780) καί μεμονωμένου ενδιαφέροντος3. 

1. Ευχαριστώ έντεϋθεν τον Διευθυντήν τοϋ Έλληνικοΰ 'Ινστιτούτου Βενετίας κ. 
Μ. Ι. Μανούσακαν καί τον Διευθυντήν τών Κρατικών 'Αρχείων κ. Luigi Lanfranchi, οί 
όποιοι παντοιοτρόπως διηυκόλυνον τήν έρευνάν μου κατά τήν έν Βενετία παραμονήν μου. 

2. Έκ τοΰ αρχειακού ΰλικοϋ, το όποιον ήρεύνησα, παραθέτω κατωτέρω τάς κυριωτέρας 
σειράς: A.S.V., Senato Misti, Senato Mar (1440-1700), Sala Diplomatica Regina 
Margherita, Archivio del Duca di Candia, Maggior Consiglio, Memoriali Antichi 
(1319 - 1669), Ducali e Lettere Ricevute (1402 -1436). — Τα έγγραφα ταΰτα, ώς καί 
τα λοιπά έν τή προκαταρκτική ταύτη εργασία αναφερόμενα, προτίθεμαι νά εκδώσω είς 
ίδιαιτέραν μελέτην. 

3. Έλληνικόν Ίνστιτοΰτον Βενετίας — Pagamento Legati, Β. 55, Fase. 773: Ό 
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β') ΈπιστολαΙ ηγουμένων : Άνεΰρον έπιστολήν είς τήν λατινικήν μέ 

αύτόγραφον ύπογραφήν τοΰ ηγουμένου 'Ιωάννου, τοΰ έ'τους 1595. Έ ν τη 

επιστολή ταύτη ό ηγούμενος τής μονής συγχαίρει τον δόγην M a r i n o G r i -

raani έπί τ η εκλογή του ι . Ή ενέργεια αδτη τοΰ ηγουμένου προεκάλεσε 

προφανώς τήν άπόλυσιν, £ν έ'τος άργότερον (1596) , τοΰ δουκικοϋ γράμματος, 

συμφώνως προς το όποιον παραχωρείται εις τους μοναχούς τών μετοχιών 

τής μονής το προνόμιον τής ελευθέρας πωλήσεως τοΰ σίτου 2 . 

γ ' ) Άνεύρεοις απολεσθέντων έγγραφων : At έν Βενετία Ιρευναι 

είχον ώς αποτέλεσμα τήν άνεύρεσιν ενός φερομένου ώς απολεσθέντος έγγρα

φου. Τοΰτο είναι δουκικον γράμμα, άναφερόμενον εις το μετόχιον τοΰ Σ τ ύ 

λου, σώζεται δέ έν τ ω άρχειοφυλακείω τής μονής μόνον έν ελληνική περιλη

π τ ι κ ή μεταφράσει. Το εν λόγω έ'γγραφον παρουσίαζε προβλήματα άφ' ενός 

μέν διότι το βνομα τοϋ άπολύσαντος το γ ρ ά μ μ α δόγη παρεδίδετο λανθα

σμένος, ά φ ' ετέρου δέ διότι ούδεμίαν Μφερε χρονολογίαν 8 . Ή άνεύρεσις τοΰ 

πρωτοτύπου είς τ ά Κρατικά 'Αρχεία τής Βενετίας έ'λυσεν οριστικώς χρονο

λογικά καί άλλα ζ η τ ή μ α τ α 4 . 

δ' ) Άνενρεαις τών πρωτοτύπων έκ τών σωζόμενων είς τήν μονήν 

αντιγράφων : Τ ά αντίγραφα ώρισμένων Βενετικών έγγραφων τοΰ άρχειοφυ-

λακείου τής Π ά τ μ ο υ προέρχονται έκ τών επισήμων βιβλίων τής Καγκελλα-

ρίας τών Χανίων. Ώ ς γνωστόν, το Ά ρ χ ε ι ο ν τοΰ Δούκα τής Κρήτης μετε

φέρθη ύπο τοΰ τελευταίου ύπερασπιστοΰ τής μεγαλονήσου, αρχιστρατήγου 

Φραγκίσκου Morosini , είς Βενετίαν μετά τήν άλωσιν τής νήσου υπό τών 

Τ ο ύ ρ κ ω ν 5 . Τοΰ πολυτιμότατου τούτου αρχείου, άποκειμένου σήμερον είς 

τ ά Κρατικά Α ρ χ ε ί α της Βενετίας, ελλείπει το τ μ ή μ α το άναφερόμενον είς 

καθηγούμενος τής έν Πάτμω μονής Γρηγόριος ζητεί δι' επιστολής του προς τους έν Βενε
τία επιτρόπους τοϋ αποθανόντος Σπυρίδωνος Ρίζου, ό όποιος «εδιόρισεν είς την διαθήκην 
του να τοΰ γίνωνται ακαταπαύστως êv ταύτη τή Ίερφ μονή τοϋ Εναγγελιστοϋ 'Ιωάννου 
τοϋ Θεολόγου δύω λειτονργίαι τον χρόνον», όπως σταλή είς Πάτμον «το έλεος όπου δι' αυ
τός αφισεν ό μακαρίτης ρηθεις Σπείρος Ρίζος». 

1. Βλ. ϊχδοσίΜ κατωτέρω, σελ. 372 - 374. 
2. Βλ. ανωτέρω, σελ. 352 - 353. 
3. Βλ. ανωτέρω, σελ. 352 καί σημ. 2. 
4. Τοΰ εγγράφου τούτου (εκδοσιν τοΰ οποίου βλ. κατωτέρω, σελ. 369 - 370) σφζεται 

ή rubrica είς την άρχειακήν σειράν Duca di Gandia, Β. 50, φ. 21 : Lettera Ducal per 
la quai vengono revocate le precedente lettere Ducal scrite a questo Regimento di dar il 
possesso del Monasterio et intrude de San Zuan de Stillo al episcopo Calamonense 
concesoli da Pontefice — datte 23 julij et recepte 1403 J29 jMarzo. 

5. Περί τοϋ σημαντικωτάτου Αρχείου τοϋ Δούκα τής Κρήτης (Archivio del Duca 
di Can dia) βλ. M. Ι. M α ν ο ύ σ α κ α, Προγραμματισμός για τη συστηματική έκδοση 
τον 'Αρχείου τοϋ Αούκα τής Κρήτης ; Ό πρώτος τόμος τών «Missive e Responsive» 
(1417 - 1467), Πεπραγμένα τοΰ Β' Διεθνοΰς Κρητολογικοΰ Συνεδρίου, τόμ. Γ', 'Αθήναι 
1968, σελ. 1 κέ., ένθα καί ή σχετική βιβλιογραφία. 
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το διαμέρισμα τών Χανίων1. Τά επίσημα βιβλία της Καγκελλαρίας, ω ς 

επίσης καί τό νοταριακον άρχεΐον τών Χανίων δέν διεσώθησαν. Κατόπιν 

τής διαπιστώσεως ταύτης, τά σωζόμενα έν Πάτμω αντίγραφα άφ' ενός 

επέχουν θέσιν πρωτοτύπου, άφ' ετέρου δέ είναι πολυτιμότατα, διότι όλίγι-

στα έγγραφα τής Καγκελλαρίας τών Χανίων έ'χομεν. 

Έ ν τή προσπαθεία ανευρέσεως τών πρωτοτύπων έκ τών έν τω άρχειο

φυλακείω τής μονής αντιγράφων επεσήμανα είς τήν σειράν Senato Misti τήν 

rubrica ενός τών εγγράφων τούτων, τοΰ έτους 1307 2 , αναφερομένου είς 

τήν λόγω τών Τουρκικών επιδρομών έγκατάλειψιν τής Πάτμου καί καταφυ

γή ν εις Κρήτη ν καλογήρων καί πάροικων 3 . 

ε') Ταντιαις έγγραφων: Ήδυνήθην νά άνεύρω και έν συνεχεία νά 

ταυτίσω : 

α') Τό έν Πάτμω άνέκδοτον έ'γγραφον τοΰ έ'τους 1577 προς έ'γγραφον 

τών Κρατικών 'Αρχείων τής Βενετίας 4. Τοΰτο αναφέρεται εις το προνόμιον 

της απαλλαγής έκ τής δεκάτης, χορηγηθέν είς τήν μονήν τής Πάτμου έπί 

συνδίκων Domenico Bollani καί Hieronimo Marcello. Τό προνόμιον τοΰτο, 

ώς καί τά ονόματα τών συνδίκων ήσαν γνωστά εμμέσως έκ τοϋ έπικυρωτι-

κοΰ εγγράφου τοΰ έ'τους 1486 5 . Το σωζόμενον έν τ φ άρχειοφυλακείφ τής 

1. Ώ ς γνωστόν, ή μεν πόλις τών Χανίων κατελήφθη ύπό τών Τούρκων το 1645, 
ή δέ τοϋ Χάνδακος μόνον το 1669 κατόπιν μακράς πολιορκίας. 'Επομένως ό Φραγκίσκος 
Morosini, ό όποιος εΐχε το δικαίωμα, συμφώνως προς δρον τής συνθήκης τής 16 
Σεπτεμβρίου 1669, να μεταφέρη είς Βενετίαν παν δ,τι ήθελεν έκ τής άλωθείσης Κρητικής 
πρωτευούσης, δέν ήτο δυνατόν να εϊχεν είς την κατοχήν του τά αρχεία τών Χανίων, 
εί μη μόνον δσα έγγραφα είχον τυχόν μεταφερθή είς Χάνδακα προ τής αλώσεως του ύπό 
τών Τούρκων. 

2. R. G e s S i - P. S a m b i n, Deliberazioni del consiglio dei Rogati (Senato), 
serie «Mixtorum», τόμ. A', Βενετία (Deputazione di storia Patria per le Venezie) 
1960, σελ. 123, άρ. 242. Tò εγγραφον εϊναι σήμερον γνωστόν έκ τής εκδόσεως τών MM 
καί τής ελληνικής αύτοϋ μεταφράσεως (βλ. ανωτέρω, σελ. 351 καί σημ. 4). Έ ν τούτοις 
οί έκδόται Ιλαβον ύπ' Οψιν τό άντίγραφον, τό όποιον είναι καί ελλιπές καί άνευ χρονολογίας. 
Ό άντιγραφεύς παραλείπει φράσεις ολόκληρους, Ινεκα τών δυσχερειών τάς οποίας άντε-
μετώπισεν είς την άνάγνωσιν τοϋ πρωτοτύπου. Τοΰτο διευκρινίζει δια της παραθέσεως 
έν τή ώα τής σημειώσεως «non si poteva Uzzer». Τό πρωτότυπον ήλθεν είς φώς κατά τήν 
διάρκειαν τής νέας έν τω άρχειοφυλακείφ τής μονής διερευνήσεως τών Λατινικών έγγραφων. 
Ή προσεχής διπλωματική ύπ' έμοΰ έκδοσις θα συμπλήρωση τά κενά, τά όποια παρουσιά
ζει τό άντίγραφον. 

3. Περί τοϋ έγγραφου τούτου βλ. B o r s a r i , Ινθ' άνωτ., σελ. 123 καί σημ. 67. — 
Έ ρ α ς Α. Β ρ α ν ο ύ σ η, Τα αγιολογικά κείμενα τοΰ οσίου Χριστοδούλου, ίδρυτοΰ τής 
έν Πάτμφ μονής — Φιλολογική παράδοσις καί Ιστορικοί μαρτυρίαι, "Αθήναι 1966, σελ. 
180. — Ζ α χ α ρ ι ά δ ο υ , Ινθ' άνωτ., σελ. 194. 

4. Βλ. κατωτέρω, σελ. 370. 
5. Βλ. ανωτέρω, σελ. 352 καί έκδοσιν κατωτέρω, σελ. 370 κέ. 
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μονής Πάτμου έ'γγραφον είναι τόσον έφθαρμένον, ώστε θα καθίστατο αδύ

νατος ή μελέτη αύτοϋ άνευ τής ώς άνω ταυτίσεως '. 

β' ) Τ ό ύπο τών MM έκδεδομένον ύπ* άρ. 13 εγγραφον, τοΰ οποίου δμως 

ή χρονολογία συνεπληρώθη λανθασμένως ύπο τών έκδοτων, επειδή προφα

νώς ούτοι ελαβον ύ π ' 8ψιν άντίγραφον (έφθαρμένον;) καί οχι το σωζόμενον 

έν τ ω άρχειοφυλακείφ τής μονής πρωτότυπον 2 . Ή ακριβής χρονολογία τοΰ 

εγγράφου, ώς άναγινώσκεται είς το εγγραφον τών Κρατικών 'Αρχείων τής 

Βενετίας, είναι 2 8 Μαίου 1572, ενώ εις τήν ύπο τών MM έκδοσιν συμπληροΰται 

λανθασμένως πλησίον τής ημερομηνίας τό έ'τος 1522. " Η δ η μία πρόχειρος 

έρευνα εις τ ά έν τ ω έγγράφφ αναγραφόμενα πρόσωπα (π.χ. ό Mar ino G r i -

m a n i ανέλαβε δούκας τής Κρήτης τον Μάιον τοΰ έ'τους 1571 ) οδηγεί ασφαλώς 

είς τήν χρονολόγησιν τοϋ εγγράφου 3 . Ε π ο μ έ ν ω ς παραμένει απορίας άξιον π ώ ς 

και που βασιζόμενοι οι MM συνεπλήρωσαν λανθασμένως τήν χρονολογίαν. 

1. Πρβλ. φωτ. άρ. 30. 
2. Οί MM (τόμ. 5", σελ. 401 ) σημειώνουν οτι τό εγγραφον εϊναι πρωτότυπον καί 

δτι φέρει έπί τοΰ νώτου έπικύρωσιν ύπό τήν χρονολογίαν 6 'Ιουνίου 1572. Τό σωζόμενον 
δμως έν Πάτμω έ'γγραφον άφ" ενός μεν δέν παρουσιάζει προβλήματα είς τήν άνάγνωσιν 
τοΰ έτους 1572 (τό όποιον αναγράφεται καθαρώς έπί τοΰ recto), άφ' ετέρου δέ φέρει χρο
νολογίαν επικυρώσεως 21 'Ιουνίου 1572. Οί MM έβασίσθησαν είς τήν εκδοσ« τοΰ Ο. 
R a y e t, Documents extraits des Archives du monastère d'Hagios Theologos à Patmos, 
Revue d'Archéologie 25 (1873), ό όποιος αναφέρει (σελ. ανατ. 12) δτι υπάρχει καί άντί
γραφον με ώρισμένας όρθογραφικάς παραλλαγάς. 'Επομένως τό άντίγραφον, τό όποιον 
δέν άνευρέθη είς τό άρχειοφυλακεΐον τής μονής, πρέπει νά εΐχον ύπ' όψιν οί MM. Τοΰτο, 
έάν ήτο έφθαρμένον, ώδήγησεν αυτούς είς τήν έσφαλμένην χρονολόγησιν τοΰ έγγραφου. 

3. Βλ. Ι. Κ. Χ α σ ι ώ τ η , Οί "Ελληνες στίς παραμονές τής ναυμαχίας τής Ναυ
πάκτου, θεσσαλονίκη 1970, σελ. 176, σημ. 1. Ό coadiutor cancellane ducalis Crete, 
ό όποιος υπογράφει τό εγγραφον, εϊναι ό Ilemmanuel Cassimati. 
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Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α 

Κατωτέρω εκδίδονται έκ τών άνευρεθέντων έν Βενετία έγγραφων: α') 

το γράμμα τοΰ δόγη Michael Steno τοΰ έτους 1401, β') ή κατά το έτος 1577 

καταγραφή τών προνομίων τών ετών 1483 καί 1486 (απαλλαγή έκ τής δεκάτης) 

καί γ ' ) ή επιστολή τοΰ ηγουμένου τής Πάτμου 'Ιωάννου τοΰ έ'τους 1595. 

Εκρίθη σκόπιμον δπως τής εκδόσεως τούτων προταχθή ή έ'κδοσις κατά

στιχου τοΰ άρχειοφυλακείου τής έν Πάτμφ μονής, τοΰ έ'τους 1506. Έ ν τω 

καταστίχφ τούτφ άφ' ενός μέν περιγράφονται τά σύνορα τοΰ έν Κρήτη μετο

χίου τοΰ Στύλου, άφ' έτερου δε αναγράφονται τά ονόματα καί «αϊ μοΐραι» τών 

«έντριταρέων» τής μονής. Το περιεχόμενον τοΰ κατάστιχου παρουσιάζει ίκανον 

ενδιαφέρον, διότι περιέχει πλείστα δσα τοπωνύμια, ώς καί ονόματα προσώ

πων, μεταξύ τών οποίων καί ονόματα ιστορικών οικογενειών τής νήσου. 

Πολύτιμα επίσης δια τήν ερευναν εϊναι τά οικονομικής φύσεως στοιχεία, τά 

όποια παρέχονται έν αφθονία εις τδ κατάστιχον. 

Το κείμενον τοΰ κατάστιχου συνετάχθη ελληνιστί το 1506, κατά μετα-

γλώττισιν λατινικοΰ εγγράφου. Ή αναγραφή τών συνόρων τοΰ Στύλου έγέ-

νετο το 1321, ώς φαίνεται έκ λατινικοΰ αντιγράφου τοΰ τέλους τοΰ IT ' αιώνος, 

σφζομένου έν τω άρχειοφυλακείφ τής έν Πάτμφ μονής. Το πρωτότυπον 

είχε καταχωρισθή εις τά επίσημα βιβλία τής Καγκελλαρίας τών Χανίων, 

έκ τών οποίων ελήφθη το λατινικόν άντίγραφον. Το τελευταΐον τοΰτο έν συνε

χεία έχρησίμευσε διά τήν σύνταξιν τοΰ έλληνικοΰ. Παρέχομεν κατωτέρω καί 

τά δύο κείμενα, σημειοΰντες οτι το λατινικόν είναι το πληρέστερον, διότι ό 

άντιγραφεύς τοΰ έλληνικοΰ εκ παραδρομής παραλείπει ώρισμένας φράσεις. 

Ή αναγραφή ακολούθως τών έντριταρέων καί τών μοιρών τής μονής σώζεται 

μόνον είς το έλληνικον κατάστιχον. 

Το έλληνικον κείμενον παρουσιάζει πολλάς ιδιομορφίας. 'Από πλευράς 

γλώσσης βρίθουν αϊ ανορθογραφία!, τά δέ ιδιωματικά στοιχεία τής κρητικής 

διαλέκτου (δπως π.χ. εναι, δένδρη κ.ά.) είναι πολλά. Συγχρόνως διακρίνεται 

εμφανής ή τάσις τοΰ γραφέως προς λογιωτατισμον (π.χ. το τελικον ν εις τήν 

αίτιατικήν τών τριτοκλίτων ονομάτων : πατβραν, μητέραν κ.ά.). Χαρακτηρί-

στικον ένταΰθα είναι οτι ώρισμέναι εκφράσεις, δπως π.χ. ρυάκι - ρυάκι, 

θάλασσαν - θάλασσαν, άπαντοΰν καί εις τό λατινικόν κείμενον (riachi riacki, 

marinant marinam). Ά π α πλευράς τοπωνυμίων, α'ι παρουσιαζόμεναι δυ-

σκολίαι είναι πολλαί, διότι, δεδομένου οτι τά σύνορα τοΰ Στύλου είναι το-

πικώς περιωρισμένα (κυρίως πέριξ τοΰ ποταμού Κοιλιάρη) χ ή δέ περιγραφή 

1. Κατά τόν Μ. Δ έ φ ν ε ρ , Όδοιπορικαι εντυπώσεις άπα τήν Δυτικήν Κρήτην, 
'Αθήναι [1928], σελ. 14, ό ποταμός «δεν έχει καμμίαν σχέσιν με τήν κοιλιά, άλλα λέγεται 
Κνλαάρης, διότι όρμητικώς καταβαίνει από τον Στνλον καί κυλάει πέτρες τον κατήφορο», 
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των λεπτομερής, δέν εΐναι πάντοτε βέβαιον έάν τά αναφερόμενα ονόματα είναι 

όντως τοπωνύμια ή απλώς τοπογραφικαί ενδείξεις (π.χ. γιστήρνα = στέρνα, 

λαγγάδι, σφάκα = πικροδάφνη κ.ά.). 

Τά ανωτέρω έγγραφα έκδίδομεν διπλωματικώς, άποκαταστήσαντες μό

νον τήν στίξιν, ώς καί τά αρχικά κεφαλαία γράμματα τών κυρίων ονομάτων, 

τά όποια έρρυθμίσαμεν όμοιομόρφως. Εις το κείμενον τοΰ κατάστιχου έσεβά-

σθημεν μέν τάς ορθογραφικάς του ιδιομορφίας, άλλα δέν έκρίναμεν σκόπιμον 

νά παραθέσωμεν κριτικον υπόμνημα προς διόρθωσιν αυτών, διότι σπανίως 

γεννοΰν κρι«κά ζητήματα. Τάς ιδιωματικάς λέξεις, τά τοπωνύμια καί τά 

ονόματα προσώπων παρέχομεν είς ιδιαιτέρως συνταχθέντα πίνακα. 
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1. ΤΟ ΛΑΤΙΝΙΚΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΤΥΛΟΥ 

1 Μαρτίου 1321 

Περιγραφή τών συνόρων τοΰ Στύλου καί κατάλογος τών πάροικων αύτοΰ. 

Άντίγραφον (Άρχεϊον 'Ιεράς Μονής Πάτμου, φάκ. 2). Πρβλ. φωτ. άρ. 27. 

Χάρτης (δίφυλλον) 0,300 Χ 0,202. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις καλή 
(σχισμαί κατά τάς διπλώσεις). Διπλώσεις τρεις κάθετοι καί μία οριζόντιος. Σ η μ ε ι ώ 
μ α τ α έπί φ. 2 ν : α') Τα κονφίνια τοϋ τό\πον τοϋ μοναστηρίου, β') διά μεταγενεστέρας 
χειρός : η° 20. 

Copia tratta dallo libro original tenuto nelVoffitio della massaria di 
questa Cancellarla Maggior della Canea a karte 189. 

Die primo marti] 1321 
Hec sunt feuda militum et feudatorum de tarma Psicro. 

5 Hoc est territorium Sancii Joannis de Stillo per ista confinia. 
Incipit a mare à bucha fluminis de Chiliari et ascenda per fiume, 

versus austrium usque ad dhichaloperama ad platanum qui habet crucem 
qui habet magnam flacam et exit de flumine et venit per lo livadhi et 
fecit ad lisothorum et inde vadit recte ad unum monticellum parvum, quod 

IO est apud viam per quam itur ad Castellum, ubi est lisothorum et inde 
vadit recte per medium vallis riachi riachi usque ad Magnam Ligeam, 
ubi est lisothorum et vadit per medium vallis recte per medium riachi 
et vadit riachi riachi usque in capitte riachi, ubi est unum aliud lisotho
rum et inde vadit recto tramitte per medium vallis et fecit ad Roverem, 

15 qui habet lisothorum et inde vadit recto tramitte per medium vallis 
φ. 1V et fecit ad anattolico Spilari \ et inde ascendit ad Sclavochorio et inde 

vadit ad Cleptoperama et intrat in farango et ascendit ad farangum us
que ad Chaminachia et inde vadit ad Chavalaream Petram et vadit per 
medium Tavathea Selli et inde voluit versus ponentem et vadit recto tra-

20 mitte usque ad mittatochathisma de Fimia, quod est confini de Fimia, 
quod est confini heredum misser Joannis Navagiarij et inde voluit versus 
boream per Ma confini et fecit ad Chiromilli et inde descendit ad Scal-
lam de Campis et inde descendit ad domum de Drogarato et transit ultra 
farangum et fecit ad Chorafachia et inde vadit ad Cisternam et inde vo-

2ó luit per Campum de Piracijs salvaticis et fecit ad Piracium salvaticum 
Inforcatum, quod habet crucem et inde vadit ad aliud Piracium salvati
cum Plectum, quod habet crucem et ascendit recte ad Petrochefalachi 
deh faranguli de Capnica de supra Grottam de Capnica et ascendit rede 
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ad lisothorum, quod est in latere deli Chorafii et inde vadit ad aliud 

30 lisothorum, quod habet agrulidhi et transit recte et ascendit ad Petroche-

falachi de Malaxa, quod est plus altum et descendit recte et fecit ad 

columpnam, quod est in via imperiai et fecit recte in mari et inde voluit 

φ. 2 marinam versus levantem usque ad bucha fluminis | del Chilian ad pri-

mum confine. 

35 Isti sunt villani predicle terre sancii Joannis 

Georgias Zangari, Joannes Omadilos et Vassili eius filius, Vassili 

Omadilos fraler soprascritti Joannis Omadillos, Costa Manganari, Nicola 

Mullida, Costa Theoctistos frater Manuele Theoctistos defuncti et Varda 

frater eorum, Nicola Chirfivoti, Nicola Sambathij et Theodorus Sabathi 

40 frater eius, Joannes Xervo, Anastassius Moraijti, Georgias Vugdano, 

Georgius Stratigopulo, Nicolas Cano, Theodorus filius quondam papa 

Nichitopulo. 

Georgius filius Leonis Vardava, quod dedit Joannis Navaiario Mona-

sterio Stilli per animam misser Constantini Scordilli. 

45 Michiel Claduri nodaro della Cancellarla 

16 ante Spilari scriptum erat lisso, quod postea cancollatum fuit 

2. ΚΑΤΑΣΤΙΧΟΝ 
1506 

Έ ν τω καταστί/ω περιέχονται : α' ) τα σύνορα τοΰ έν Κρήτη μετοχίου 

τοΰ 'Αγίου 'Ιωάννου τοΰ Στύλου, β') αϊ μοιραι τοΰ μοναστηρίου καί γ ' ) τά 

σώχωρα τών γονικών. 

Κατάστιχον (Άρχεΐον Ίερδς Μονής Πάτμου, φάκ. κατάστιχων}. Πρβλ. φωτ. άρ. 
28 - 29. 

Κατάστιχον χαρτωον έσταχωμένον 0,320 Χ 0,110. Μελάνη φαιόχρους.—• Διατήρησις 
άριστη. Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοϋ εξωφύλλου : α' ) τής κριτής σύνορα \ τοϋ μετοχίου, 
φ) 1506. 

,« ψ ς' 

Το παρόν καδερνον εγεγόνει δια συνδρομής και εξόδου εμοί Ματθαίον μο

νάχου τον έκ Κρήτης όμον μετά τον τιμιωτάτοίν καί εν Χριστώ άδελψον κυρ 

Μάξιμον μοναχον τον εκ Χείου, άνεψών τον μακαρίτου προηγουμένου κΐροϋ 

Θεοδούλου και καθολικών ένέντριταρέων Στύλου προς καθαροσύνην καί σα-

5 ψεστάτην όδόν τον τόπον τής σεβάσμιας μονής τον άγιου 'Ιωάννου Εναγγε-

λΐστον Θεολόγου εν Πάτμω, δι ου και πρώτον έχει τήν αρχήν το κατά Στί-

λον τον ρηθέν τόπον, σϊκομενον από τα ρινάρα τής καντζηλαρίας τών Χανίων 
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άπα χαρτίον ρπθ', ήγουν εκατόν όγδοήκοντα εννέα, μετάγλωτησμένον άπα 

λατινικόν είς ρωμαϊκόν. 

10 Αρχή είς τα σύνορα τοϋ ρηθέν τόπου' πρώτον τον τόπον ή αρχή' 

άρχήζει από τήν θάλασσαν από το στόμαν τοΰ ποταμού του Κιλιάρη 

και άναβένει μέ τον ποταμόν προς τον νότον έως το διχαλοπέραμαν εις τον 

πλάτανον ποϋ έχει σταυρόν, όποιος έχει μεγάλην σφάκαν και εύγένει άπα τον 

ποταμόν καί έρχεται τό λιβάδιν και κρούει είς τόν λισόθονρον και απ* εκεί 

15 ύπαγένει ϊσϊα είς έναν βοννόπουλον μικρόν, όπερ ένοναι σιμά εις τήν στράταν 

όπου ύπαγένονσϊν είς τό Καστέλι, όπου εναι λισόθουρος και άποδεκεϊ ύπαγένει 

ϊσεια είς το μέσον τοϋ λανγγαδίου ριάκη ριάκη εως τήν Μεγάλην Λυγέαν, όπου 

εναι λιθόσουρος καί ύπαγένει μέσον τοΰ λαγγαδΐου ϊσϊα μέσον τοϋ ριακίου 

και ύπαγένει ριάκη ριάκη έως τήν άκραν του ριακαίον, όπου εναι άλλος λισό-

20 θουρος καί άποδεκεϊ ύπαγένει ϊσϊα μέσον τοϋ λαγγαδΐου και κρούη είς τόν 

Δρίν, όπου εχη λισόθονρον άποκεϊ ύπαγένει ϊσϊα και κρούη μέσον τον λαγγα

δΐου είς το άνατολικόν Σπυλιάρη και άποκεϊ άνεβένει είς το Κλεπτωπέραμα 

καί ύπαγένει είς τό φαράνγγει εως τά Καμινάκια και άποδεκι εις την Βαλα-

ρέαν Πέτραν και ύπάγι μέσον τήν Βαθεΐαν Σέλι και άποδεκεϊ γυρίζη προς τήν 

25 δύσιν καί ύπάγι ϊσϊα εως τό μντοκάθισμα τής Φυμαίας, όπου εναι σύνορον 

τής Φυμαίας, όπου εναι σύνορον τών παίδων τοΰ κυρίου "'"Ιωάννου Ναβαγιά-

ρον και άποκεϊ γυρίζη προς τόν βορέαν μετά κείνα τά σύνορα καί κρούει είς 

φ. ΐ ν το Χιρομύλιν καί άποδεκεϊ κατεβαίνει εις | τήν Σκάλαν τών Κάμπον καί άπο

δεκεϊ κατεβαίνει είς τό σπίτι τοϋ Δρουγράτου και πέρνει ομπρός τό ψα-

30 ράγγει και κρούει είς ταΧοραφάκια και άποδεκεϊ παγένει είς τήν Γνστήρναν 

και άποκεϊ γνρείζη εις τόν Κάμπον τών Άχλαπηδέων καί κρούει είς τήν 

Άχλαπιδέαν τήν Κρεμαστήν, όπου εχη σταυρόν και άποδεκι ύπαγένει εις τήν 

άλιν Άχλαπιδέαν τήν Πλεκτήν, όπου έχει σταυρόν και άνεβαίνι ϊσια είς τό 

λισόθονρον, όπου εναι είς τό πλάγι τών Χωραφιών καί άποδεκεϊ παγένει είς 

35 τόν άλλον λισόθονρον, όπου έχει άγρουλίδϊν και περνά ϊσια είς τό Πετροκε-

φαλάκην τής Μαλάξας, όπου ένε νψυλότερον και κατεβαίνει ϊσια και κρούη 

είς τήν κολώναν, όπου εναι είς τήν στράταν τήν βασϊλικήν καί κρούη εις τήν 

κολόναν ϊσια είς την θάλασσαν και άποδεκή γυρείζη θάλασσαν θάλασσαν προς 

τήν άνατολήν έως τό στόμα τοΰ Κνλιάρη είς τό πρώτον σύνορον. 

40 "Ον εγεγόνει είς τό έτος ,αφς'. Τέλος ώδε τοΰ καταστοίχου. 

f Άπόδειξϊς και καθαροσύνη είς ταϊς μοίρες τοΰ τόπου τοϋ μοναστηρίου 

τής Πάτμου : 

Αρχή είς τόν τόπον τής Λνγόμενας : 

a0*) f Έτοντες ήνεν οι μεϊρες και ό τόπος δλος τής Λυγόμενας, όποιος 

45 ανεβαίνει όμοΰ μοΰζούρια διακόσια ένενήκοντα, ήγουν μοϋζούρια σ\'. 

ßovJ^Ta>v Ποδομονρίων μοΰζούιρια εκατόν τεσσαράκοντα, ήγουν ρμ . 
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γον) | Τής άγιας Μαρίνας ανεβαίνει όλος όμοΰ μουζούρια ρπ , ήγουν 

εκατόν όγδοήκοντα και μετά χωράφια τής Γρέας τό Λιμηονάριν μουζούρια 

ιη , ήγουν δέκα οκτώ. Τό Λιμηονάριν, τό Πλατάνη μετήν Μαμουνόπετραν 

50 όμοΰ τα τρία μουζούρια λζ', ήγουν τριάκοντα καί επτά. 

δον) j· Τών Μέσα Χωραφιού όμοΰ μετά τής Κουζανίβας ρ\', ήγουν 

εκατόν ένενήκοντα. f Είς τόν Άχλαδόλακον μουζούρια ε', f Καί δια τόν 

Άμΐγδαλον μουζούρια ζ'. | 

φ. 2 εον) t Τών Μεγάλων Χωραφιού μουζούρια ρκη και δια τόν Πιρνέαν 

55 μουζούρια δ' (ήμισυ). 

ςον) -f Τοϋ Άζωρέα μουζούρια π . 

ζον) -j- Τής Κεφάλας μουζούρια ρ\'. 

ηον) | Τά Μάχια μουζούρια νβ'. 

Qov) j Έτοντος εναι δλος ο τόπος και οί μοίρες τής Ραμνής ό καλον-

60 μένος τό Κουρΐν, όποιος τόπος καί οί μοίρες συν τό Μουρίν άνεβαίνι όμοΰ 

μουζούρια ο', f 'Ακόμη τα πράγματα τής Ραμνής μουζούρια κδ'. 

ιον) f Τό Μέσα Μϊτατον μετά καί τους Βράσκους μουζούρια ρκ'. f Tò 

Σελιν μονζούρια ρζε'. 

ιαον) -j- Τοΰ Κάμπου μετά τοϋ Πλατανιού μουζούρια ρπζ' (ήμισυ), ήγουν 

65 εκατόν όγδοήκοντα επτά είμϊσϊ. 

ιβον) f Ta Άλίσματα μετά τής αγίας Ειρήνης μουζούρια ρκβ'', ήγουν 

εκατόν είκοσι δΐο. 

ιγον) -j- Τής Χαλέπας τοϋ Μεγάλου Νικολάου μουζούρια ρ . f 'Από τό 

Σπίλεον τής Τρϊπϊτής τό φαράγγι φαράγγι νά διαβή τοϋ Περίστερε τό 

70 Σπίλαιον καί τα σίνορα τών Κάμπων νά έλθη είς τό Πρηνάρι να Ιλθη τόν 

Άρόλϊθον τόν Κρεμαστόν καί τα σίνορα τοϋ Σαμονά νά έλθη τό λαγγάδϊν 

λαγγαδϊν νά έλθη πάλιν είς τό Σπήλαιον τής Τριπητής ή μοίρα μουζούρια λε . 

ιδον) | Τοϋ Σαμονά μουζούρια ρκ' καί δϊά τά πρανγάματα τοΰ Σαμονά 

μονζούρια ι'. 

75 teov) f Τον Ξεροκάμπου μονζούρια ν' καί δια τόν Μαύρον Δέτην μου

ζούρια ε. | 

φ. 2V iÇ0V) t TVS Μαλάξας ανεβαίνει μουζούρια ξ' καί τά Αακούδια μουζού

ρια ιβ' (ήμισυ). 

ιζον) j Ta Κέντρϊ μουζούρια μ καί ή μοίρα τοϋ Κούμου μουζούρια κε. 

80 t Οί μοίρες τής Χαλέπας. 

ιηον) j- Τοΰ Πριναρίου, τήν οποίαν έκράτην ποτέ Γαβαλάς ό Τούρκος 

μονζούρια κε'. 

f Ή καλούμενη 'Αμϊγδαλόκονρτα, τήν οποίαν έκράτην ποτέ Μανόλης 

Νικητόπονλος μονζονρια κε'. 

85 f 'Π τζόντα όπου εναι μετήν Άμηγδαλόκονρτα μουζούρια ιε , τήν 

οποίαν έκράτην ποτέ Σταμάτις Φυνοκάλις. 
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f Ή Κϋνοκεφάλα τήν έκρατοΰσαν οί Πότεροι μουζούρια λε '. 

f Ή μοϊρα Μητζηκεφάλα μουζούρια κ', τήν οποίαν έκράτην ό Διμή-

τρης Παγίδις με τό Ρουπάκια. 

90 f 'Ετούτη εναι ή μοϊρα, τήν όποϊαν έκράτην ποτέ Γερόνυμος μονζού

ρια ιε'. 

f Ή μοϊρα ή καλούμενη Χοιρόμυλος μουζούρια ιε'. 

f Η μοίρα ή λεγόμενη Ρονπακόλακος μονζούρια ιε'. 

94 f Η μοίρα ή καλόν μένη Μέσα Λύμνη μουζούρια κε'. | 

φ. 3 t Τοϋ Κυμηνα μουζούρια ν'. 

f Ή Τζακίστρα μουζούρια κε καί τά Λίδια μουζούρια ιε . 

f Ή Ροδώσα μουζούρια ιζ'. 

f Τοΰ Μονοκυπαρίσου μουζούρια ιη'. 

f Τοΰ Άμιγδάλου μουζούρια ιε . 

100 f Ή μοϊρα ή λεγομένη Τέμπλα μονζούρια ιε', 

f Ή λεγομένη τής Παπαδιάς τα Κεφάλια μονζούρια κ . 

f Ή Λουματαρέλα μονζούρια κε'. 

t Τα Χωραφάκια κείμενα συμπλίον τοϋ Άγιασματίον μονζούρια ιβ''. 

f Ή Νεφελόπορη μονζούρια ιε'. 

105 t Τών ΔραμονομουρΪον μουζούρια ιε'. 

f Τοϋ Καναβά μουζούρια ν', τήν όποϊαν έκράτην ποτέ Θοίμα Βλατο-

πούδης. 

f Τής Κοζέας μονζονρια ιβ'. 

f Ta Κονταροάμνια μουζούρια ς'. 

110 f Ή Βρονλίδα μουζούρια κ'. 

f Τα Κάτω Πηγάδια, δπερ λέγεται τής Συκέας μουζούρια ιδ'. | 

φ.3 ν ^"Ετούτη εναι ή μοϊρα ή λεγόμενη Βαριπερήν, τήν οποίαν έκράτην 

Δημήτρις Τζηνκρέας ό κονράτορας μουζούρια θ'. 

f Μαδαρώ μονζούρια κ '. 

115 f Γα Λίδια μετοΰ Κουζουλοίοιάννου μουζούρια κε'. | 

φ, 4 t 'Αρχή τών σωχώρων τών γονικών 

f Παπά 'Ιωάννης Τζούγγαρΐς δϊά πάκτος σωχώρου ενός σϊτάρϊν μον

ζονρια ι (ήμισυ). 

f Παπά κυρ Μιχαήλ Τζούγγαρϊς δϊά σώχωρον ίνα, δπερ εϊχεν από τον 

120 πατέρα του δϊά πατερϊκήν ενχήν, σιτάριν μουζούρια ε' καί κάρτον α'. 

f Μάρκος Ζουλομίτης ποτέ 'Ιωάννου Ζονλομιτη θέλει νά δίδει δϊά πά

κτος σωχώρου ενός, δπερ εϊχεν άπα τόν πατέρα τον δϊά πατερϊκήν ενχήν, 

σιτάριν μουζούρια λδ'. 

f Μανόλης Ζουλομίτης ποτέ 'Ιωάννου Θέλει νά δίδει δϊά πάκτος σωχώ-

125 ρου ενός μουζούρια ι' καί δϊά έτερον σώχοίρον, δπερ ήτοναι τοΰ παπά Μϊ-
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χάλη τον αδελφού του, σιτάριν μονζούρια ι , όμοϋ σιτάριν μονζούρια κ'. 

'Ακόμη τυχένει νά δίδει δϊά πάκτος ενός σωχ/ορον, τό όποιον ήτοναι τοϋ 

'Ροάννον Σκορδίλη, ύπέρπυρον α . 

f Νΐκολέτος Ζουλομίτης ποτέ 'Ιωάννου θέλει νά δίδει δϊά πάκτος σω-

130 χώρον ενός, δπερ είχε δϊά πατερϊκήν ενχήν άπό τόν πατέρα του, σιτάριν 

μουζούρια ι . 

t Β'ίτόρης Ζουλομίτης θέλει νά δίδη δϊά πάκτος σωγ/ορου ενός σιτάριν 

μουζούρια ι'. 

f Κώνστας Τρονλϊνός Φερμάνος τϋχένει νά δίδη δϊά πάκτος ενός σωχώ-

135 ρου, δπερ κρατεί είς γονϊκόν, σιτάρι μονζούρια ς''. 

f Γεώργιος Σκορδίλης ποτέ παπά Μιχαήλ θέλει νά διδη δϊά πάκτος 

σωχώρου δίο σιτάριν μουζούρια ς-' καί τό τρίτον άπό τά δένδρα. | 

* 4V t Μαργέλος Καστελάνος καί Σταμάτη Κυνηγός δϊά πάκτος σωχώρου 

ενός σιτάριν μονζούρια δ' καί τό τρίτον άπό τά δένδρα. 

140 t Γεώργιος Τζηνκρέας ποτέ Παύλου δϊά πάκτος σωχώρου ενός σιτάριν 

μουζούρια ς'. 

f 'Αντωνίνα Τρουλϊνή συμβία ποτέ Κώστα μέ τόν υίόν της τόν Γεωρ

γών δϊά πάκτος σωχώρου ενός, δπερ κρατεί εις τήν Σβάραν, τό τρίτον άπό 

τήν γήν και άπό τά δένδρα. 'Ακόμη καί δϊά πάκτος σο>χώρου ενός, δπερ κρα-

145 τεϊ είς γονϊκόν, μετρητά ύπέρπυρον α. 

f Γεώργιος καί Κώστας Τρουλΐνός αδελφοί καί υιοί ποτέ Χων'ίάτη τϋ

χένει νά διδη δϊά πάκτος σωχώρον ενός, δπερ κρατεί είς γονϊκόν, σιτάριν 

μονζούρια ις' καί άπό τά δένδρα τό τρίτον. 

f "Αννα Νταμϊλοϋ σνμβια ποτέ Κώστα θέλει νά δίδη δϊά πάκτος σο)χώ-

150 ρον ενός, όπερ κρατεί είς γονϊκόν, σιτάριν μονζούρια ς' καί άπό τά δένδρα 

τό τρίτον. 

f Ξένα Φεγγητά ποτέ Γεο>ργίον τυχένει νά δίδη δϊά πάκτος σο^χώρον 

ενός, δπερ κρατεί γονϊκόν, μετρητά ύπέρπυρον α καί άπό τά δένδρα τό 

τρίτον. 

155 f Κωστάντζα Δρακοντϊνα καί Μανόλης Άρμένϊς ποτέ Νικολάου τυχέ

νει νά δΐδουσϊ δϊά πάκτος σωχώρου ενός, δπερ κρατεί γονϊκόν, μετρητά ύπέρ

πυρον α' καί σολδία ις' καί άπό τά δένδρα τό τρίτον. \ 

φ. 5 t Γεώργιος Τρουλϊνός Κουστουλής νιος ποτέ Νΐκολάον θέλει νά διδη 

δϊά πάκτος σωχώρον ενός, όποιον κρατεί είς γονϊκόν άπό τόν πενθερόν τον 

160 τον ποτέ Ίωάννην Κόντην, σιτάριν μονζούρια β' και τό τρίτον μιας γαδαρε-

λαίας όπον έναι έσωθεν τοΰ αντοϋ σωχώρον. 

"f" Γεώργιος Κυνηγός ποτέ Νΐκολάον τϋχένει νά δίδη δϊά πάκτος σωχώ

ρον ενός, δπερ κρατεί είς γονϊκόν, σιτάριν μονζούρια γ' καί τό τρίτον άπό 

τά δένδρα. 

165 f Νικόλαος καί Σταμάτης Τρονληνός θέλονν νά δίδουν δϊά πάκτος σω-
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χώρον ενός, δπερ κρατοϋν εις γονϊκόν, τό τρίτον άπό τήν γήν και τά δένδρα. 

f 'Ιωάννης Τρονλ'ίνός Μπερέτος ποτέ νίός Νΐκολάον τϋχένει νά δίδη 

δϊά πάκτος σωχώρον ενός, δπερ κρατεί εις γονϊκόν, τό όποιον έχομεν άπο-

στάδον εις τά πάκτη, σιτάριν μονζούρια δ', ήγονν είς τό πάκτος τον. 

170 f Νικόλαος Σκλάβος καί Θεοφάνης Σκλάβος αδελφοί καί νίοί ποτέ 

'Iomvvov τνχένονν νά δίδονσϊ δϊά πάκτος σωχο'ίρου ενός, δπερ κρατοϋαϊν εις 

γονϊκόν, άπό τό όποιον σώχωρον τό έμϊσόν έχομεν βαλμένον είς τήν πακτω-

σίαν τοΰ ρηθέντος Νικολάου, ήγουν τό μερτϊκόν τον, σιτάριν μονζούρια ε' καί 

μουζούρια ε' τοΰ ρηθέντος Θεοφάνη, όπου γΐνοννται όμοΰ σιτάριν μονζούρια ι'. 

175 t Καλόγερος Κεραντϊνός τϋχένει νά διδη δϊά πάκτος σωχώρου ενός, 

δπερ κρατεί είς γονϊκόν, μετρητά ύπέρπυρον α ή μίαν λίτραν κερίν χοντρήν. | 

φ. Sv t Μιχάλης Σαραντινός ποτέ νίός Χωνιάτη τυγχένει να δήδη ώς διά πά

κτος σωχώρου ενός, δπερ κρατεί είς γονϊκόν, σιτάριν μουζούρια γ'. 

| Γεώργιος Κλαρίτης τυγχένει να διδη ώς δια πάκτος σωχώρον ενός, 

180 δπερ κρατι είς γονϊκόν, σολδία ις'. 

| Νικόλαος Νταλαπέρας νιος ποτέ τοϋ Κώνστα τνγχένει νά δίδη ώς δϊά 

πάκτος σωχώρον ενός, δπερ κρατή είς πάκτος, ύπέρπυρον α καί τό τρίτον 

άπό τά δένδροι. 

t Νικολέτα} Ζονλομίτης ποτέ 'Ιωάννου τυγχένει νά δίδη ώς δια πάκτος 

185 σωχώρον ενός, δπερ κρατεί εις γονϊκόν, σιτάριν μονζονρια δ' καί άπό τά 

δένδροι τό γον. 

f Σώχωρον ένα τοϋ μοναστήρίον, τό όποιον κρατεί είς πάκτος Νικο

λέτα Ζονλομίτης άπό τόν κερόν τοΰ κυρ Γεδεοϋ καί πρώην οίκονόμον Στύ-

λον όφίλει νά δίδει μονζούρια σιτάριν κ καί είς δϊνέρια μετριτά ς' καί τό 

190 τρίτον άποτά δένδρα καί ή βοσκαρέα ή καλοκαιρινή τοΰ μοναστηρίου· τό 

όποιον σώχωρον έκράτην ποτέ Νικολέτω Τρουλϊνός αρχοντοπούλας. 

f Γεώργιος Μαντοΰδης καί ή αδελφή αύτοΰ ή Άνίτζα ποτέ 'Ιωάννου τά 

παιδιά τυγχένει νά δίδουσϊν ώς δϊά πάκτος σωχώρου ενός, δπερ κρατοΰσΐν 

εις γονικότηταν άποτών πατέραν των, ύπέρπυρα η', ήγονν οκτώ, άπό τά 

195 όποια έγγύζονν τής είρημένης Άνίτζας ώς διά μερδϊκόν όπου έπεϊρεν άπό 

το ρηθέν σώχο)ρον τά β' ύπέρπνρα καί τα ς' ύπέρπνρα εγγίζουν τοϋ ρηθέν 

Γεωργίου ενώ γίνοννται όμοΰ νπέρπνρα η . | 

φ. é t Γιανά Κατοΰδης νίός τοϋ Γεωργίου τνγχένει νά δίδη ώς δϊά πάκτος 

σωχώρον ενός λεγόμενον Φυτόν μετρητά ύπέρπνρα β'. 

200 f Γεώργιος Σκλαβογιάννης νιος ποτέ Μάρκον θέλει να δίδη ώς δϊά πά

κτος σωχώρον ένώς γήν καί δένδροι, τό όποιον ήτονε πρώην 'Ανδρέα Γαρ-

δουμάρη είς καθέν χρόνον μετρητά ύπέρπνρα η' καί τό τρίτον άπό ταδένδροι 

καί η βοσκαρέα ή καλοκερινή τοϋ μοναστυρίον. 

f Μανόλης Κλαψηνός νίός ποτέ Πέτρου τυγχένει νά δίδη ώς δϊά πάκτος 

205 σοίχιορου ενός, δπερ κρατΐ εις γονϊκόν, σιτάριν μουζούρια δ'. 
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f Μπερνάρδος Ντιέδος υιός ποτέ κνρ Πέρω τνγχένει νά διδη ώς διά 

πάκτος τών σοχώρα>ν αντοϋ, απερ κρατεί εις γονϊκόν αποτήν μητέραν του 

τήν Έλένην Ντιέδεναν, σιτάριν μουζούρια κα , ταόποϊα σόχωρα έπληρώνα-

σιν πρώτον σιτάριν μονζούρια κς' μέσα είς έναν κομάτιν χωράφιν, δπερ ήτον 

210 είς το σώχωρον τοΰ Νικολή τοϋ Τρουλϊνοϋ. τό όποιον έγορασεν άποτήν 

βίτζαν τής αυθεντίας ό κυρ Γεδεοίν μοναχός καί προοικονόμος Στύλου καί 

μέσα είς α' σώχωρον έπούλϊσε τοϋ ρηθέν Γεδεοϋ ώς δϊά δνομαν τον μοναστη

ρίου και μένουσιν νέτα ναπληρόνη ό ρηθείς Μπερνάρδος δια μερδΐκόν τής 

ιδιότητας του σιτάριν μουζούρια κα . f Ρεβετζιανά γονικά. 

215 f Μιχάλης Τζάκος υιός ποτέ Κόνστα τυγχένει νά δίδη ώς δϊά πάκτος 

σωχώρου ένώς, δπερ κρατι είς γονϊκόν. σιτάριν μουζούρια ε'. 

f Μανουήλ Δημηνίτης ποτέ τον Μιχαήλ τνγχένει να δίδη ώς δια πάκτος 

σωχώρον ενός, δπερ κρατεί είς γονϊκόν, σηάριν μονζούρια ε' καί το τρίτον 

219 άποταδένδροι. \ 

φ. & f Χωνιάτης Τρουληνός ποτέ υιός Νικολάου τνγχένει ναδϊδη ώς δια πα-

κτος σωχώρου ενός, δπερ κρατή εις γονϊκόν, τό όποιον ήτονε ποτέ Γεωργίου 

Μανασσή τον πενθεροΰ του, σιτάριν μουζούρια β' (ήμισυ) καί τό τρίτον άπο

ταδένδροι. 

f Θολογήτης Μανασσής ποτέ Μανουήλ τνγχένει ναδίδει ώς διά πάκτος 

225 σωχώρου ενός, δπερ κρατι γονϊκόν άποτόν πατέραν του, σιτάριν μονζούρια 

β' (ήμισν) καί τό τρίτον άπό τά δένδροι. 

f Κωνστάνζα Δράκοντινα συμβία ποτέ Δημητρίου Δρακοντόπονλον τνγ

χένει ναδϊδη ώς διά πάκτος σωχώρου ενός, δπερ κρατι γονϊκόν άποτόν άδελ-

φόν της τόν καλόγερον Μανασσήν, σιτάριν μουζούρια β' (ήμισυ), ήγουν διο 

230 ήμισϊ καί τό τρίτον άποταδένδροι. 

f Γεώργιος Κϊνηγός ποτέ νίός 'Ιωάννου τυγχένει ναδϊδη ώς δια πάκτος 

σωχώρου ενός, όπερ κρατι είς γονικόντηταν άποτήν πενθεράν του, τήν ποτέ 

Μαρίαν Μανασοϋν, σιτάριν μονζούρια δ' (ήμισυ) και τοτρίτον άποταδένδροι. 

| Γιάνα Κατοΰδης υιός ποτέ Γεωργίου τυγχένει νά διδη ώς δϊά πάκτος 

235 σωχώρου ενός, δπερ κρατή εις γονϊκόν άπό τόν πατέραν τον δϊά πατερϊκήν 

ενχήν, τό τρίτον άποτήν γήν και δένδροι. 

f Νικολέτα Ζουλομίτενα συμβία ποτέ Ίωάννον τνγχένει νά διδη ώς δϊα 

πάκτος σωχώρον ενός, δπερ κρατή είς γονϊκόν άποτόν σνμβΐον της τόν Ίω-

άννην, σιτάριν μονζούρια επτά, ήγονν ζ'. 

240 f Μιχάλης Τζεμπελής ποτέ νίός Γεωργίον Άσπρολοΰπι τνγχένει νά 

δίδη ώς διά πάκτος σοίχώρον ενός, δπερ κρατή είς γονϊκόν άπό τόν πατέραν 

τον δια πατερϊκήν ενχήν, ύπέρπυρον α'. | 

Φ. 7 f Νικολέτω Λαγονάρης ποτέ υιός Λέω τυγχένη ναδϊδη ώς διά πάκτος 

σωχώρου ενός, δπερ κράτη είς γονϊκόν είς τήν άγίαν Μαρίναν μετριτά ύπέρ-

245 πνρον α . 
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f Σταμάτις Άρμένις ποτέ υιός τοΰ Μάρκου τυγχένει νά δίδη ώς δϊά 

πάκτος σωχώρου ενός, δπερ κράτη εις γονϊκόν είς τήν άγίαν Μαρίναν σολ-

δία ις'. 

f Τό καθολϊκόν σώχωρον τής άγιας Μαρίνας κρατεί κατά τό παρόν είς 

250 πάκτος Γεώργιος Πάγκαλος, Μανόλης Τρονλινός Λεντάκις ό Γέρων ώς διά 

σιτάριν μουζούρια θ' καί τό τρίτον άπό τά δένδροι καί κλήματα τοϋ ρηθέν 

Γεωργίου υιός ποτέ Κώνστα καί τά διο μερδικά τοϋ μοναστηρίου. 

f Ή μονή τοΰ άγίον 'Ιωάννου καί Βαπτιστοΰ Προδρόμου μετά χωράφια 

αντοϋ δίδη τοϋ μοναστηρίου άεννάως μετριτά ύπέρπυρον ένα. 

255 t Ο Σωτήρας Χριστός τοΰ Καμπή πληρώνη άεννάως τοϋ μοναστηρίου 

μετριτά ύπέρπυρα ι'. 

f Μανόλης Τρουλινός ποτέ τοϋ Λεντάκη μέ τόν έξάδελφόν τον τόν Μα-

νόλην υίόν ποτέ τοϋ Κώνστα τυγχένει νά δίδοσιν είς καθ' εν χρόνον ώς δϊά 

πάκτος σωχώρον ενός, δπερ κρατοϋν είς γονϊκόν μετριτά ύπέρπυρον ένα. 

260 Τέλος ώδε τών σωχώρων τών γονικών. | 

φ. 7V f Παπά Μιχάλης Τρονλινός κρατεί κομάτι χωράφιν άπο εξω τοΰ έσω-

χώρου τον Νϊκολέτον Ζονλομίτη είς τήν στράταν γήν μονζούρια δ'. 

f Θεόδωρος Κούμανος κρατεί έσώχωρον α , τό όποιον ήτον ποτέ 'Ελέ

νης Ττέδενας τό οποίον έχει τόρα τό μονάστήριν καί πληρόνει σιτάριν μου-

265 ζούρια ς' καί τό τρίτον άπό τά δένδροι. 

2 lege τών . , .αδελφών || 4 lege έντριταρέων\\ 23 - 24 lege Καβαλλαρέαν || 25 lege 
μητατοκάθισμα || 53 ante 'Αμίγδαλον scriptum erat Πιρνέαν, quod postea cancelia-
tum fuit|| 73 lege πράγματα\\ 188 lege καιρόν || 247 - 248 ante αολδία scriptum erat 
μετριτά, quod postea cancellatum fuit || 264 lege Ντιεδαινας 

3. ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΟΓΗ MICHAEL STENO 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΟΥΚΑΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ALBANO BADUARIO 

23 'Ιουλίου [1401] 

"Ο δόγης Michael Steno άκυροι δουκικον γράμμα., δι' οδ έκοινοποιεΐτο 

προς τάς αρχάς τής Κρήτης δτι ή κυριότης τοΰ Στύλου περιήρχετο εις τον 

έπίσκοπον Καλαμώνος Antonio de Bellançinis. 

Έπίσημον άντίγραφον (Archivio di Stato di Venezia, Duca di Candia, B. 1 
Ducali e Lettere Ricevute), φ. 52r-v. 

Michael Steno Dei gratia dux Venetiarum etc. nobilibus et sapienti-

bus viris Albano Baduario de suo mandato duche Crete et consiliarijs 

suis ac successoribus fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. 

Scripsimus vobis alias qualiter summus pontifex sua benignitate, provi-

24 
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5 der at reverendo patri domino Anthonio de Bellançinis episcopo Calamo-
nensi de monasterio Sancii Johannis de Stillo, ordinis Sancii Basili] 
diete dyocesis, et de administralione bonorum eius mandantes tunc qua-
tenus dicto domino episcopo Calamonensi dare debeatis auxilia et favores 
vestros opportunos, quibus mediantibus intrare possit in possessione 

10 pacifica dicti monasterij eiusque fructibus, proventibus et redditibus, sine 
alicujus contradicione Ubere, integre et pacifice gaudere et omnia, ut in 
dictis nostris Uteris distinctius continetur. Nunc vero per présentes vobis 

Φ.52ν denotamus, quod ipsas nostras literas | totaliter revocavimus et revoca-
mus ; vobis expresse mandantes quatenus, de factis predictis vigore dic-

15 tarum literarum, vos aliqualiter impedire non debeatis. 
Data in nostro ducali palatio, die XXIIJ mensis julij indictione 

VIIIJ — Recepta vero die XXVIIIJ marci] 1403. 

4. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΝΗΝ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ 
ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΚ ΤΙΙΣ ΔΕΚΑΤΗΣ (1483), 

ΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΩΣ ΑΥΤΟΥ (1486) 

1 Φεβρουαρίου 1577 (β.Ι. 1576) 

Το 1483 έπί συνδίκων Dominicus Bolanus καί Hieronimus Marcelus 
ή έν Πάτμφ 'Ιερά Μονή 'Αγίου "Ιωάννου τοΰ Θεολόγου απαλλάσσεται προ-
νομιακώς τής καταβολής δεκάτης διά τήν κυριότητα τοΰ έν Κρήτη μετοχίου 
αυτής. Έπικύρωσις τοΰ προνομίου τούτου έγένετο ύπο τοΰ δόγη Marcus 
Barbadico το 1486. Τά ανωτέρω προνόμια κατεχωρίσθησαν τό 1577, ένεκα 
φθοράς τών πρωτοτύπων, εις τά επίσημα βιβλία τής Καγκελλαρίας τής 
Κρήτης. 

'Επίσημον άντίγραφον (Archivio di Stato di Venezia, Duca di Candia — Memo

riali), B. 38 [65 bis], φ. 112* - 114. 

LHnfrascripte concessioni, per esser vechie Voriginali et caduche et 
acciò in ogni tempo apparino, si registrano neWatti delVIllustrissimo 
Consiglio ad instantia deWinfrascripti calogieri comoranti nel monastier 
di S. Zuanne di Pathimo et ciò de ordene di Sua Signoria Eccellentissima 

5 et in essecution della concession fatta da lei a essi calogieri sotto dì primo 
Febraio 1576 circa questo proposilo. 

Il tenor delle quali seguita 
Nos Dominicus Bolanus Doctor et Hieronimus Marcelus pro Sere

nissimo et Eccellentissimo Dominio Venetiarum sindici et provisores 
10 infra et extra Culphum universis et singulis présentes patentes literas 
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nostras inspecturis notam facimus, quod adveniens presentiam nostrum 
venerabilis ac orthodoxus vir Igumenus Sancii Joanis de Palmoxa nobis 
exposuit ut cum monasterium suum situm sit in quoda scopulo deserto 
et pro substentatione eius et monacorum sive calogerorum suorum in 

15 ilia heremo existentium conveniat vietai suplere de helemosenis mendicatis 
ex quibus licet cum maximo incomodo victus sui existente ipso scopulo 

Φ. 113 finitimo terre continenti turchis subdite \ quot anis redemunt unum 
duos et interdum plures Christianos ex miserima turcorum Servitute. Et 
quia Igumenus ipse nunc cogitur ad solvendum décimas, quas iam plu-

20 ribus annis quisque ab eodem monasterio exigere voluit ob debilitatem 
ipsius monasteri] ac victus Igumeni et monacorum predictorum nobis 
provide petens dignemur, attentis inpensis dicti monasteri] et attento 
quod coguntur ex ellemosinis mendicare victum providere et eis ob pie-
tatem illius heremi concedere, quod dictarum decimarum occasione in 

25 posterum non graventur aliter enim ex deffectu victus cogerentur ilium locum 
deserere cum maxima omnipotentis Dei displicentia sua eiusdem Igumeni 
petitione intelecta habito locumpletissimo testimonio dictum Igumenum 
esse vite religiose et dictum scopulum seu monasterium super eo existens 
locis turcorum esse finitimum et multis Christianis captivis accomodatum 

30 ac ipsum Igumenum una cum suis calogieris ex elemosinis vivere. Ideo 
non modo Deo omnipotenti ducentes rem gratam et acceptamjacere, quod 
etiam ipsis Igumeno et calogieris in Ma heremo et consuetis operibus 
dare modum quo prelatis et Deo inserviant ac captivis Christianis pros-
sint, prout hoc usque die fecerunt ex auctoritate nostri sindicatus nobis 

35 attributa à Consiglio Rogatorum et à Maiori Consiglio presentium tenore 
dictum monasterium Sancti Joanis de Palmosa, absolvimus et absolu-
tum esse volumus e quibuscumque decimis tarn preteritis quam futuris 

φ.113ν pro quibus minime \ inquietari aut molestari possit aliqua ratione vel 
causa ad beneplacitum Illustrissimi Domini] Venetiarum committente 

40 auctoritate quibus supra magnificis Dominis Rectoribus Crete et Specta-
bilis Dominis Camerarijs ibidem et successoribus eius quatenus presentem, 
termitationem et concessionem et absolvetionem nostram inviolabiliter 
observent et observari faciant que in camera comunis ad futurorum pre-
missorum fidem présentes scribi et sigillo, quo utimur Sancti Marci, ius-

45 simus comuniri. 
Data Candide die XIIJ januarij MCCCCLXXXIJ. 
Nicolaus Stella cancellarius mandato scripsit 
Ego Octavianus à plathea Canee cancellarle Canee suprascriptam 

concessionem et absolutionem ex autentico legato accopiavi de verbo ad 
50 verbum sicut in ilio iacet. 
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Marcus Barbadico Dei gratia dux Venetiarum etc. universis et singu
lis nobilibus et sapientibus viris de suo mandato Duce, Capitano, Con-
siliariis Crete, Rectorìbus ac Consiliarijs Canee ceterisque Recloribus 
et Officialibus nostris totius insule tarn presentibus quam futuris ad 

55 quos présentes advenerint fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. 
Miserentes paupertati venerabilem calogerum Sancii Joanis Evanghelisle 
insule Pathinos cum nostro Consiglio Rogatorum, die VIIIJ instantis, 
liberavimus et exemptos facimus eos e quibuscumque decimis pro casali 
quem habent in districtu Canee eis per testamentum relieto confirmantes 

60 Privilegium per nobiles viros Dominicum Polani Doctorem et Hyero-
Φ. 114 nimum Marcello sindicos, diei XI[II] januarij | MCCCCLXXXIJdoy 

factum calogieris ipsis pro casali predicto tantum concessimus, quod cum 

prefacto Consilio et liberavimus ipsos in futurum ab angarijs dandi quoi 
annis falconum unum aut iperperos XX Duce Crete et dandi pradia 

65 aut comestionem aliquam Duce prefacto, Capitano, Rectori ac Consilia
rijs Crete et Canee quando occuret, quod equitabunt volumus itaque 
et auctoritate predicta mandamus vobis quibuscumque, ut suprascriptas 
concessiones nostras exequetis observarique facere inviolabiliter debeatis. 

Data in nostro Ducali Palatio die XVIJ januarij, indictione IIIJ, 
70 MCCCCLXXXV. 

[Alvise] Bonrizzo [secretarlo] 

4 Zuane Zuane cod. || 5 Calogeri de S. Zuane di Pathimo in margined 13 lege 
quodam || 51 Calogeri de S. Zuane di Pathimo in margine || 64 lege prandia 

5. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΝ ΠΑΤΜΩ ΜΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΟΓΗΝ MARINO GRIMANI 

25 Δεκεμβρίου 1595 

Ό ηγούμενος της έν Πάτμφ 'Ιεράς Μονής 'Αγίου 'Ιωάννου τοΰ Θεολό
γου συγχαίρει δι' επιστολής του τον Marino Grimani έπί τή εκλογή αύτοΰ 
ώς δόγη της Βενετίας. 

Πρωτότυπον, λυτον (Archivio di Stato di Venezia, Salta Regina Margherita, 
n° 16 III d) . Πρβλ. φωτ. άρ. 31. 

Χάρτης (δίφυλλον) 0,327 Χ 0,255. Μελάνη φαιόχρους. — Διατήρησις καλή (κη
λίδες έξ υγρασίας, έφθαρμένον κατά τά άκρα). Διπλώσεις τέσσαρες οριζόντιοι καί δύο κά
θετοι. Έ π ί τοϋ φ. 2 ν ϊχνη ισπανικού κηροϋ. Σ η μ ε ί ω μ α διά μελάνης καστανόχρου 
έπί τοϋ φ. 2 ν : 25 Novembre 1595 | Monaci del Monasterio di S. Giovanni di Palmo | 
si rallegrano dell''elettion | del Serenissimo Principe Grimani. 
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'Επί τοϋ φ. 2 ν διά μελάνης φαιόχρου ή ε π ι γ ρ α φ ή (διεύθυνσις τοϋ προορισμού ) : 
Serenissimo principe di Venetia | nostro signore et patron osservandissimo. 

f Non meno delle altre città, Serenissimo Principe, sogette all'imperio 
della Santissima et Illustrissima Repubblica |2 Vostra, tenuti et obligati 
semo ancora no] della isola di Palmo, monachi insieme et laici hu\3milü-
simi servitori suo], di rallegrarci con Vostra Serenità et manifestarle per 
questa nostra el nostro |4 interno et verso quella riverente affetto, che have-
mo havuto, havendo inteso esser conferito questo |5 altissimo grado merita
mente da tutti con suo commun applauso et universal triompha nella 
illustrissima |6 persona di Vostra Serenità. Perchè chi mai fu più degno 
per sue qualità di si giustß premio di Vostra |7 Serenità? La quale, oltra 
li altri suo] innocentissìmi costumi et rare et singolarissime virtù, che 
\nda tutti per tutto vengono predicate, per la clemenza sola et misericordioso 
affetto verso li poveri, |9 che sempre usava et massimamente al tempo 
della penuria, come per lutto la fama dice, meritava |10 esser non sola
mente principe della tale Gloriosissima et Illustrissima Repubblica, ma 
un monarcha et imperatore | u del tutto, poiché questa sola virtù é quella, 
la quale far suole li nomini à dio esser simili |12 et per questo degni di 
sifatto grado supremo. Ci rallegramo dunche Serenissimo Prìncipe con 
Vostra Se\urenità deVhaver conseguito meritamente questo gloriosissimo 
et supremo grado non meno detti altri sud\uditi à questa Santissima Re
pubblica. Imo, come é giusto et più di quelli, poiché noj, j quali tiranni-
ca\t5mente et non volendo ci troviamo sotto il giogo deWinfideli, che sem
pre vivono et si nutriscono del nostro |16 sangue, in tal modo semo abbrac
ciati benignamente et favoriti sempre da questa Santissima Repubblica 
co\llme quasi sariamo stati veri sudditi à quella. Per il che anchora noj, 
cosi li monaci di questo |18 santo et religioso monasterio di S. Giovani 
Evangelista come li altri habitatorj di questa isola |19 di Palmo, ricordevoli 
sempre delle tante gratie et benefici] havuti, non mancheremo (benché 
indegni) \20 di pregar sempre VOmnipotente Iddio per la conservatione 
et felice stato di questa Santa Repubblica \n di tutto Γ Eccellentissimo 
Senato et de Vostra Serenità, la quale humilmente pregamo che resti ser
vita di |22 volere havere noj humili et fidelissimi suo] servitori in quella 
medesima gratia, che ne ha\nvevano li Serenissimi predecessori suo] et 
particolarmente la beata memoria del Serenissimo Principe \u Pascal 
Ciconia, noj pò] dalValtro canto ci offeriamo di non mancar ma] della 
solita nostra fidèle servitù \r° verso quella et suo Eccellentissimo Senato; 
la quale la maestà divina faccia degna nel futuro seculo |2e della sua gloria 
et suo] beni celesti et incorruttibilj. 
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[a7 Date nel nostro monaslerio di S. Giovani Evangelista dell'isola 
di Palmo. 

|2 8 Adi 25 del mese di décembre 1595. 
|29 Di Vostra Serenità 

|3U humilissimo servitore 
|31 'Ιωάννης ιερομόναχος καθηγούμενος μονής Πάτμον 

14-15 ante tirannicamente scriptum erat be, quod postea cancellatum fuit 

Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Τ Ω Ν E N Τ Ω Κ Α Τ Α Σ Τ Ι Χ Ω Α Π Α Ν Τ Ω Μ Ε Ν Ω Ν 

Α') ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΩΝ 

*Λγ£α Ειρήνη (ή) 3646« 
'Αγία Μαρίνα (ή) 364«· 3682«· 3692«· 249 
Άγιασμάτιον (το) 365ios 
"Αγιος 'Ιωάννης Βαπτιστής Πρόδρομος 

(ό) 369253 
"Αγιος 'Ιωάννης Θεολόγος Πάτμου (ό) 

362.5-6 
Άζωρέας (ό) 364äß 
Άλίσματα (τά) 364ββ 
Άμυγδαλόκουρτα (ή) 36483' 83 
Άμύγδαλος (ό) 36453· 36599 
Άρμένης Μανόλης τοΰ ποτέ Νικολάου 

366155 
Άρμένης Μάρκος· βλ. Άρμένης Σταμάτης 
Άρμένης Νικόλαος· βλ. Άρμένης Μανόλης 
Άρμένης Σταμάτης τοϋ ποτέ Μάρκου 369216 
Άρόλςθος Κρεμαστός (δ) 36471 
Άσπρολουπης Γεώργιος· βλ. Τζεμπελής 

Μιχάλης 
Άχλαδόλακκος (ό) 36452 
Άχλαπιδέα Κρεμαστή (ή) 36125-2«' 36332 
Άχλαπιδέα Πλεκτή (ή) 36126-27" 36333 

Βαθεϊα Σέλη (ή) 361ΐ9' 36324 
Βαρδαβας- βλ. Vardava 
Βαρυπερή (ή) 365ιΐ2 
Βλατοπούδης Θωμάς 365ΐ06-ΐ07 
Βουγδανος Γεώργιος· βλ. Vugdano Geor

gius 
Βράσκοι (οί) 364ο2 
Βρουλίδα (ή) 365ιιο 

Γαβαλας ό Τοΰρκος 364gi 
Γαρδουμάρης Ανδρέας 367201-202 
Γεδεών, προοικονόμος Στύλου 367188" 

36821Γ 212 
Γερώνυμος 365ΒΟ 

Γιστήρνα (ή) 36124' 36330 
Γραίας το Λιμ(ν)ιωνάρι 36448' 49 

Canea· βλ. Χανιά 
Cano Nicolas 36241 
Campum de Piracijs· βλ. Κάμπος Άχλα-

πιδέων 
Capnica (τά) 36128 
Castellunv βλ. Καστέλι 
Chaminachia· βλ. Καμινάκια 
Chavalarea Petra· βλ. Καβαλλαρέα Πέτρα 
Chilian· βλ. Κοιλιάρης 
Chirfivoti Nicola 36239 
Chiromilli· βλ. Χοιρόμυλος 
Chorafachia- βλ. Χωραφάκια 
Choraflì(a)· βλ. Χωράφια 
Cisterna· βλ. Γιστήρνα 
Claduri Michiel 36245 
Cleptoperama· βλ. Κλεπτοπέραμα 

Διμηνίτης Μανουήλ τοΰ ποτέ Μιχαήλ 368217 
Διμηνίτης Μιχαήλ' βλ. Διμηνίτης Μα

νουήλ 
Δρακοντϊνα Κωνστάντζα, σύζυγος τοΰ ποτέ 

Δημητρίου Δρακοντοπούλου 366ΐόό' 
368227' βλ. καί Μανασσης καλόγερος 
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Δρακοντόπουλος Δημήτριος· βλ. Δρακοντϊ-

να Κωνστάντζα 

Δραμονομούρια (τα) 365ΐϋδ 

Δρουγράτος 36123' 36329 

Δρυς (ό) 361ΐ4· 36321 

Drogarato· βλ. Δρουγρατος 

Fimia· βλ. Φυμαία 

G r o t t a de Capnica- βλ. Capnica 

Ζερβός 'Ιωάννης· βλ. Xervo J o h a n n e s 

Ζουλομύταινα Νικολέττα, σύζυγος τοΰ ποτέ 

"Ιωάννου Ζουλομύτη 368237 

Ζουλομύτης Βιττόρης 366ΐ32 

Ζουλομύτης "Ιωάννης· βλ. Ζουλομύταινα 

Νικολέττα, Ζουλομύτης Μανόλης, Ζου

λομύτης Μάρκος, Ζουλομύτης Νικο-

λέττος 

Ζουλομύτης Μανόλης τοΰ ποτέ 'Ιωάννου 

365124 

Ζουλομύτης Μάρκος τοΰ ποτέ 'Ιωάννου 

365121 

Ζουλομύτης Μιχάλης, παπάς, αδελφός τοΰ 

Μανόλη 365ΐ25-ΐ2« 

Ζουλομύτης Νικολέττος τοΰ ποτέ 'Ιωάν

νου 366129· 367184· 187-188* 369262 

Zangar i Georgius 3623« 

Θεόδουλος, προηγούμενος Στύλου 3624 

Θεόκτιστος· βλ. Theoctis tos 

θυμιά - βλ. Φυμαία 

Καβαλλαρέα Πέτρα (ή) 36118' 36323-24 

Καμινάκια (τά) 36118' 36333 

Καμπής" βλ. Σωτήρας Χριστός 

Κάμποι (οί) 36470 

Κάμπος (ό) 364c4 

Κάμπος Άχλαπιδέων (ό) 36125' 36331 

Καναβας (ό) 365ιοο 

Κάνος Νικόλαος· βλ. Cano Nicolas 

Καπνικά- βλ. Capnica 

Καστελλανος Μαργέλος 366ΐ38 

Καστέλι (το) 361 ίο 

Κατούδης Γιάννα τοϋ ποτέ Γεωργίου 367ΐ98' 

368234 

Κατούδης Γεώργιος - βλ. Κατούδης Γιάννα 

Κάτω Πηγάδια (τά) 365ιιι 

Κέντρι (τό) 36479 

Κεραντηνός, καλόγερος 367ΐ7ό 

Κεφάλα (ή) 36457 

Κεφάλια· βλ. Παπαδιάς Κεφάλια 

Κλαδούρης Μιχαήλ· βλ. Claduri Michiel 

Κλαρίτης Γεώργιος 367ΐ79 

Κλαψηνος Μανόλης τοΰ ποτέ Πέτρου 3672οι 

Κλαψηνός Πέτρος· βλ. Κλαψηνός Μανόλης 

Κλεπτοπέραμα (το) 361ΐ7· 36322 

Κοζέα (ή) 365108 

Κοιλιάρης (ό) 361c 36233' 363ΐΓ 39 

Κονταροάμνια (τά) 365ΐ09 

Κόντης "Ιωάννης, πενθερος τοϋ Γεωργίου 

Τρουλλινοϋ Κουστουλή 366ιβο 

Κουζανίβα (ή) 36451 

Κουζουλοϊωάννης 365ιΐ5 

Κούμανος Θεόδωρος 369263 

Κοϋμος (δ) 36479 

Κουρί (τό) 36460 

Κρήτη (ή) 36221 βλ. καί Ματθαίος 

Κυμηνας (ό) 36595 

Κυνηγός Γεώργιος τοΰ ποτέ 'Ιωάννου 368231' 

βλ. καί Μανασσοΰ Μαρία — τοΰ ποτέ 

Νικολάου 366ΐ62 

Κυνηγός 'Ιωάννης' βλ. Κυνηγός Γεώργιος 

Κυνηγός Σταμάτης 366ΐ38 

Κυνοκεφάλα (ή) 36587 

Λαγονάρης Λέο' βλ. Λαγονάρης Νικολέττο 

Λαγονάρης Νικολέττο τοΰ ποτέ Λέο 368243 

Λακκούδια (τά) 36477 

Λίμνη- βλ. Μέσα Λίμνη 

Λιμ(ν)ιωνάρι· βλ. Γραίας το Λιμ(ν)ιωνάρι 

Λουματαρέλα (ή) 364ΐ02 

Λυγέα· βλ. Μεγάλη Λυγέα 

Λυγόμενα (ή) 36343* 41 

Λύδια (τα) 36596" ιΐ5 

Μαγγανάρης Κώστας· βλ. Manganar ! Co

s t a 

Μαδαρο (το) 365ιΐ4 
Μαλάξα (ή) 36231* 36336' 36478 

Μαμουνόπετρα (ή) 36449 

Μανασσης Γεώργιος, πενθερδς τοΰ Χωνιά-

τη Τρουλλινοϋ 368221-222 

Μανασσης Θεολογίτης τοϋ ποτέ Μανουήλ 

368224 
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Μανασσης, καλόγερος, αδελφός της Κων-

στάντζας Δρακοντίνας 368239 

Μανασσης Μανουήλ* βλ. Μανασσης Θεολο-

γίτης 

Μανασσοΰ Μαρία, πενθερά τοΰ Γεωργίου 

Κυνηγοΰ 368233 

Μαντιλός(;)· βλ. Omadilos 

Μαντούδη Άννίτζα τοϋ ποτέ 'Ιωάννου 

367192' 195 

Μαντούδης Γεώργιος τοΰ ποτέ 'Ιωάννου 

367192- 197 

Μαντούδης 'Ιωάννης· βλ. Μαντούδη Άννί

τζα, Μαντούδης Γεώργιος 

Μάξιμος, μοναχός έκ Χίου 3623 

Ματθαίος, μοναχός έκ Κρήτης 362ι 

Μαΰρος Δέτης (ό) 36475 

Μάχια (τά) 36458 

Μεγάλη Λυγέα (ή) 3 6 1 i r 363ΐ7 

Μεγάλος Νικόλαος (ό) 36468 

Μέσα Λίμνη (ή) 36594 

Μέσα Μητατον (το) 364β2 

Μέσα Χωράφια (τά) 36451' 54 

Μητατον βλ. Μέσα Μητατον 

Μονοκυπάρισσο (το) 36598 

Μοραΐτης Αναστάσιος- βλ. Morajti Ana-

stasius 

Μουλλίδας Νικόλαος· βλ. Mullida Nicola 

ΜουρΙ (το) 36460 

Μυτζηκεφάλα (ή) 36588 

Magna Ligea· βλ. Μεγάλη Αυγέα 

Malaxa· βλ. Μαλάξα 

Manganar i Costa 36237 

Morajti Anastasius 3 6 2 Î O 

Mullida Nicola 36237-38 

Ναβαγιάρος 'Ιωάννης- βλ. Navagiarius 

J o h a n n e s 

Νεφελόπορη (ή) 365ιο4 

Νικητόπουλος Μανόλης 36483-84 

Νικόλαος· βλ. Μεγάλος Νικόλαος 

Νταλαπέρας Κώστας· βλ. Νταλαπέρας Νι

κόλαος 

Νταλαπέρας Νικόλαος τοϋ ποτέ Κώστα 

367181 

Νταμιλος Κώστας- βλ. Νταμιλοΰ "Αννα 

Νταμιλοΰ "Αννα, σύζυγος τοϋ ποτέ Κώ

στα 366ΐ49 

Ντιέδαινα Ελένη, σύζυγος τοϋ Πέρο 36820« 

369263-264 

Ντιέδος Μπερνάρδος τοΰ ποτέ Πέρο 

368206' 213 

Ντιέδος Πέρο- βλ. Ντιέδαινα Ελένη, Ντιέ

δος Μπερνάρδος 

Navagiarius J o h a n n e s 3612Γ 36243 

Navaiario Johannes- βλ. Navagiarius 

J o h a n n e s 

Nichitopulo- βλ. Νικητόπουλος Μανόλης, 

Nichitopulo Theodorus 

Nichitopulo Theodorus q u o n d a m papa 

Nichitopulo 36242 

Ξερόκαμπος (δ) 36475 

Omadilos J o h a n n e s 362si; 

Omadilos Vassili υίος τοϋ Johannis 3623« 

— αδελφός τοΰ J o h a n n i s 36236-37 

Παγίδης Δημήτρης 36588-89 

Πάγκαλος Γεώργιος τοΰ ποτέ Κώστα 

369250- 252 

Πάγκαλος Κώστας- βλ. Πάγκαλος Γεώρ

γιος 

Παπαδιάς Κεφάλια (τά) 365ιοι 

Πάτεροι 36587 

Πάτμος (ή) 36342* βλ. καί "Αγιος 'Ιωάν

νης Θεολόγος 

Περίστερε* βλ. Σπήλαιον Περίστερε 

Πετροκεφαλάκι (το) 36127" 3623Γ 36335-36 

Πηγάδια· βλ. Κάτω Πηγάδια 

Πιρνέας- βλ. Πρινέας 

Πλατάνι (το) 36449' «4 

Ποδομούρια (τά) 363*.· 

Πρινάρι (το) 3647ο" 81 

Πρινέας (ό) 364si 

Petrochefalachi- βλ. Πετροκεφαλάκι 

Pirac ium Salvat icum I n f o r c a t u n r βλ. 

Άχλαπιδέα Κρεμαστή 

P i r a c i u m Salvat icum Plectunv βλ. Ά χ λ α 

πιδέα Πλεκτή 

Psicro (το) 361ι 

Ραμνή (ή ) 36459' 61 

Ροδώσα (ή) 36597 
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Ρουπάκια (ή) 3658» Sclavochorio (το) 36116 

Ρουπακόλακκος (ό) 36593 Scordili Constant inus 362ιι 

Spilan- βλ. Σπηλιάρι 

Rovere · βλ. Δρυς Strat igopulo Georgius 36241 

Σαμπάθης· βλ. Sambathi j 

Σαμωνας (ό) 36471 ' 73 

Σαραντηνος Μιχάλης τοΰ ποτέ Χωνιάτη 

367177 

Σαραντηνός Χωνιάτης· βλ. Σαραντηνος 

Μιχάλης 

Σβάρα (ή) 366143 

Σέλη· βλ. Βαθεϊα Σέλη 

Σελ(λ)ί (το) 36463 

Σκάλα τών Κάμπων (ή) 36121-22' 36328 

Σκλαβογιάννης Γεώργιος τοΰ ποτέ Μάρ

κου 367200 

Σκλαβογιάννης Μάρκος· βλ. Σκλαβογιάν

νης Γεώργιος 

Σκλάβος Θεοφάνης τοϋ ποτέ 'Ιωάννου 

367170* 174 

Σκλάβος 'Ιωάννης· βλ. Σκλάβος Θεοφάνης, 

Σκλάβος Νικόλαος 

Σκλάβος Νικόλαος τοΰ ποτέ "Ιωάννου 

367170· 173 

Σκλαβοχωριό- βλ. Sclavochorio 

Σκορδίλης Γεώργιος τοΰ ποτέ Μιχαήλ 

366136 

Σκορδίλης 'Ιωάννης 366ΐ28 

Σκορδίλης Κωνσταντίνος· βλ. Scordili Con

s t a n t i n u s 

Σκορδίλης Μιχαήλ- βλ. Σκορδίλης Γεώργιος 

Σπήλαιον Περίστερε (το) 36469-70 

Σπήλαιον Τρυπητής (το) 364θ9* 72 

Σπηλιάρι (το) 36116*36322 

Στρατηγόπουλος Γεώργιος* βλ. Strat igo-

poulo Georgius 

Στόλος (δ) 361δ· 36235- i r 3 6 2 r i w 

367188-189- 211- βλ. καί Γεδεών, Θεό

δουλος 

Συκέα (ή) 365ιιι 

Σωτήρας Χριστός τοΰ Καμπή (ό) 369255 

S. J o h a n n e s de Stillo- βλ. Στύλος 

Sambathi j Nicola 36239 

Sambathi j Theodorus, αδελφός τοΰ Nico

la 36239 

Scalla de Campis- βλ. Σκάλα των Κάμπων 

Τέμπλα (ή) 365too 

Τζαγκάρης Γεώργιος* βλ. Zangari Georgius 

Τζακίστρα (ή) 36596 

Τζάκος Κώστας- βλ. Τζάκος Μιχάλης 

Τζάκος Μιχάλης τοΰ ποτέ Κώστα 3 68s 15 

Τζεμπελής Μιχάλης τοΰ ποτέ Γεωργίου 

Άσπρολούπη 36824» 

Τζιγκρέας Γεώργιος τοΰ ποτέ Παύλου 

366ΐ40 

Τζιγκρέας Δημήτρης 365ιΐ3 

Τζιγκρέας Παΰλος- βλ. Τζιγκρέας Γεώρ

γιος 

Τζούγγαρης 'Ιωάννης, παπάς 365ιΐ7 

Τζούγγαρης Μιχαήλ, παπάς 365ιΐ9 

Τούρκος· βλ. Γαβαλας 

Τρουλλινή Άντωνϊνα, σύζυγος τοΰ ποτέ 

Κώστα 366ΐ42 

Τρουλλινδς Γεώργιος, υιός τοΰ Κώστα 

366ΐ42 — τοΰ ποτέ Χωνιάτη 366146 

Τρουλλινος Γεώργιος Κουστουλής τοϋ ποτέ 

Νικολάου 366158" βλ. καί Κόντης ' Ι ω 

άννης 

Τρουλλινος 'Ιωάννης Μπερέττος 'τοΰ ποτέ 

Νικολάου 367167 

Τρουλλινος Κώστας τοΰ ποτέ Χωνιάτη 

366146* βλ. καί Τρουλλινή Άντωνϊνα, 

Τρουλλινός Γεώργιος, Τρουλλινός Μα

νόλης 

Τρουλλινος Λεντάκις* βλ. Τρουλλινος Μα

νόλης 

Τρουλλινός Μανόλης τοΰ ποτέ Κώστα 

36957-58 — τοΰ ποτέ Λεντάκι 369257 

Τρουλλινδς Μανόλης Λεντάκις ό γέρων 

369250 

Τρουλλινος Μιχάλης, παπάς 369261 

Τρουλλινος Νικόλαος 366ιοό* 367ΐ9ΐ* 36821ο* 

βλ. καί Τρουλλινος Γεώργιος Κουστου

λής, Τρουλλινος 'Ιωάννης Μπερέττος, 

Τρουλλινος Χωνιάτης 

Τρουλλινδς Νικολέττο* βλ. Τρουλλινος Νι

κόλαος 

Τρουλλινος Σταμάτης 366ι«5 

Τρουλλινος Φερμάνος Κώστας 3 6 6 m 
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Τρουλλινος Χωνιάτης τοΰ ποτέ Νικολάου 
368220* βλ. καί Μανασσης Γεώργιος, 
Τρουλλινος Γεώργιος, Τρουλλινδς Κώ
στας 

Τρυπητή* βλ. Σπήλαιον Τρυπητής 
Τσιριγώτης (;) Νικόλαος· βλ. Chirfivoti 

Nicola 

Xervo Johannes 362io 

Φεγγητά Ξένα τοϋ ποτέ Γεωργίου 366ΐ52 
Φεγγητος Γεώργιος- βλ. Φεγγητά Ξένα 
Φινοκάλης Σταμάτης 364stî 
Φυμαία (ή) 36120' 3632« 
Φυτον (το) 367ΐ99 

Tavathea Selli· βλ. Βαθεϊα Σέλη 
Theoctistos Costa, αδελφός τοΰ Manuele 

καί Varda 36238 
Theoctistos Manuele, αδελφός τοΰ Costa 

καί Varda 36238 
Theoctistos Varda, αδελφός τοϋ Costa 

καί Manuele 362.38 

Vardava Georgius υίος τοΰ Leo 36243 
Vardava Leo· βλ. Vardava Georgius 
Vugdano Georgius 362io 

Χαλέπα (ή) 364«8' so 
Χανιά (τά) 3612- 3627 
Χίος (ή) 3623- βλ. καί Μάξιμος 
Χοιρομύλι- βλ. Χοιρόμυλος 
Χοιρόμυλος (ό) 36122- 36328" 36592 
Χωραφάκια (τά) 36124- 36330- 365ΐ03 
Χωράφια (τά) 36229- 36334" βλ. καί Μέσα 

Χωράφια 

Ψυχρό' βλ. Psicro 

Β') Λ Ε Ξ Ε Ω Ν 

άγρονλίδι = αγρία έλαία 
γαδαρελαία = ποικιλία τοΰ δένδρου «έλαία» καί ό ευμεγέθης καρπός του 
γιστήρνα = στέρνα (έκ τοϋ λατιν. cisterna) 
γονϊκόν = το έκ τών γονέων προερχόμενον καί κληρονομηθέν κτήμα 
εγγίζει = αναλογεί 
εντριτάρις = δ γεωργός ό λαμβάνων το εν τρίτον (εντριτον, έντριτιά) τών φυτευθέντων 

καρπών 
καθαρωαννη = διασάφησις 
κάρτον = τέταρτον (έκ τοϋ ίταλ. quarto) 
λιθόσονρος = σωρός λίθων, περίφραγμα 
λισόθουρος' βλ. λιθόσουρος 

μητατοκάθισμα = το μητατον, ή στάνη έν γένει μέ τάς εγκαταστάσεις της 
μουζονρι — μέτρον σίτου καί έν γένει τών δημητριακών. Τά 4 ι/% μουζούρια ή 83,3 λίτρες 

άπετέλουν το βενετικον staio (μονάδα μετρήσεως τών μεγάλων ποσοτήτων τοΰ σίτου) 
ι·ετα = καθαρά, ακέραια 
πακτος, πακτωσιά = μίσθωσις 

ρεβετζιανά (γονικά) = έπαναπωληθέντα (έκ τοΰ λατιν. rivendere) 
σνμηλίον = πλησίον 
σφάκα = πικροδάφνη 

σώχωρο = το παρά τω χωρίω ευφορον χωράφιον (κατ' αντίθεσιν προς το ξωχώραφο( 
τζόντα = προσθήκη (έκ τοΰ ίταλ. giunta) 

ΧΡΥΣΑ Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ 
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Το Λατινικόν κείμενον της περιγραφής τών συνόρων τοϋ Στύλου, φ Ι (πρβλ. σελ. 361). 
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Το Κατάστιχον της μονής τοΰ Στύλου, φ. 2 ν, 3 (πρβλ. σελ. 364 - 365) 
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4 fttfCV&tfo* /g αχφ émM 

Ml« HjfflW ^ · 

W»̂  ff*4« *«?*•'•< *»»•,»af S^«W· )» -ϊβί I 

> 9 

Tò Κατάστιχον τής μονής τοϋ Στύ/ου, φ i v , h (πρβ) σε/ 3 6 5 - 3 6 6 ) 





Φωτ. 30 

* . > ' • » , 
• ϋ* 

*>>·> * » i l 

ν·ί» 

/»"* φ/ft 
t âf 

*# Wifk-» 

>"?'«'»^ 

To έν τω άρ/ειοφυ)α/ειω -ης μονής σωζόμενον εγγοαφον -οΰ ί~ο^ς 1577 (τρβ/ σελ Κ 358] 





Φωτ. 31 

ί 

»h*H» 9l· mqf* fit, itwm. *φφ> (fé*MM» $**»* *?*+JU* /Ve4 ^ \u> ζέφ*,* αφ 
oU*i{ juHud* M»*>A*i?Jm /*éb'aj** C**M**I *$b*J* il· **»ia*Jd. hi**fk* taJU, 1U1 
bid»**, dtV>j*m*àl - J/t <t4tm»tJL υιΑ^ί^/κΙ ***&/* d, μ\#<j* >»»**'' »ht 

Uhh_ j / U » G/**«« £l*4it^,^dâ>*J^J*L Al· »*Jt*>£.rd'>J* Φ#* v**j* i* p""*, 

et J**fm *•/***<, àV A«otW ^ A£» fa. I**M,^ ) ÙMM,J. h*» Uçh*1*' ^&,*^'M*A-
tjïv tmfiL·^ gti*&t* ^AjLmm"viâ^^gÂ m*, ********* ·*• iMf*·*** 

4fMs p'rt f^^·&* ^i"^t*> ̂ u A . h $*ì»k s%* 'u*b Ui>i**,*i *sh* %'i** ¥*"(*'> 
t^ipjqh^ Λ-μ,' 4, ^hêixtàiJ^A* * Ci »<Λψ>*** èi& $§»**>$(* l"*&g* CC/-j*" 
Vt^À Vil**** &/%**& *t#ïJkwf fjk *tn"*Uu Ot-J^tA» éV<tX H. *AM V% mifr, '^ J, 
kh -t! 1ikßbi*$jt*{: !»·lOMts/jfi'Mfj t &HH. d,yJâ,, £»ilt, **J, $$*Λ & h»**i£*>, 

**?%"-*; ^sf^pt+r* f i^n **#*& JUL*. 

us 

'&&&*Μ$<η 

^m 

Ή επιστολή τοΰ ηγουμένου τής έν Πάτμω μονής Ιωάννου προς τον δόγην Marmo Gruiiani 
τοΰ Ετους 1595 (πρβλ. σελ. 372 - 374) 
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