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ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ 
ΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΤΑ, ΑΤΑΥΤΙΣΤΑ ' Ή ΛΑΝΘΑΝΟΝΤΑ 

Γύρω άπο την αυτονομία της μ,ονης 

Τά πατριαρχικά έγγραφα του αρχείου της μονής Πάτμου, βυζαντινά καί 

μεταβυζαντινά, δεν έχουν ακόμη παρουσιαστεί σε μιά συνολική έκδοση καταρ

τισμένη σύμφωνα μέ τις σημερινές απαιτήσεις. Γνωστά καί προσιτά στους 

ερευνητές είναι μόνο δσα παρουσίασαν — καί δπως τα παρουσίασαν —• οί Mi-

klosich καί Müller, πριν εκατό χρόνια, στή συλλογή τών Acta et Diplomata 

(MM, τόμ. Σ Τ ' , Βιέννη 1890). Έ τ σ ι , πολλά είναι τά κενά καί πολλά τά προ

βλήματα που αντιμετωπίζει ή σχετική έρευνα. 

Στο βιβλίο μου για τον ιδρυτή της μονής καί τους πρώτους αιώνες της ιστο

ρίας τ η ς 1 , στην έκδοση τών βυζαντινών αυτοκρατορικών εγγράφων της Πά

τμου 2, καθώς καί σε άλλα σχετικά δημοσιεύματα, είχα συχνά τήν ευκαιρία να 

αναφερθώ σέ πατριαρχικά έγγραφα του πατμιακοΰ αρχείου καί βρέθηκα υπο

χρεωμένη, σέ πολλές περιπτώσεις, να ασχοληθώ μέ προβλήματα χρονολογή

σεων, ταυτίσεων κλπ., ανατρέχοντας σέ μιά εξ ύπαρχής καί Ιξ αυτοψίας επα

νεξέταση τών 'ίδιων τών εγγράφων (πρωτοτύπων ή αντιγράφων) καί στον 

επιβαλλόμενο επανέλεγχο γενικότερων ή επί μέρους θεμάτων. Οί νέες αυτές 

εξακριβώσεις (αναφερόμενες στην παράδοση του εγγράφου, χρονολόγηση, ταύ

τιση κλπ.), καθώς καί τα σχετικά 'ιστορικά σχόλια, έδωσαν χρήσιμο υλικό 

στα Régestes τών πατριαρχικών εγγράφων πού επεξεργάστηκε καί παρουσία

σε ό αείμνηστος V. L a u r e n t 3 , οπού καί μνημονεύονται κάθε φορά πού γίνε

ται λόγος για πατριαρχικά έγγραφα του πατμιακοΰ αρχείου. 

* 

'Αφετηρία για μιά επανατοποθέτηση καί επανεξέταση σχετικών θεμάτων 

παρέχει ενα πατριαρχικό έγγραφο του αρχείου της Πάτμου, ανυπόγραφο καί 

1. "Ε ρ α ς Β ρ α ν ο ύ σ η , Τά αγιολογικά κείμενα του οσίου Χριστοδούλου, ίδρυτοϋ 
της εν Πάτμω μονής.- Φιλολογική παράδοσις και ιστορικοί μαρτυρίαι, 'Αθήνα 1966, 
σελ. 90, 94, 95, 96, 105, 109, 171, 175, 176, 177.— Παρακάτω ώς "Οσιος Χριστόδονλος. 

2. Έ . Β ρ α ν ο ύ σ η , Βυζαντινά Ιγγραφα της μονής Πάτμου — Α' Αυτοκρατορικά, 
'Αθήνα 1980. Παρακάτω ως "Εγγραφα Πάτμου. 

3. V. Laurent, Les régestes des actes du patriarcat de Constantinople, τεϋχος Δ', 
Παρίσι 1971. Παρακάτω ώς Régestes. 
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άχρονολόγητο, το όποιο, δπως θα ιδούμε, αποδίδεται στον πατριάρχη Αρσέ

νιο Αύτωρειανο (1255 - 1259 καί 1261 - 1264), κατά την επικρατέστερη 

άποψη, έδωσε όμως λαβή νά διατυπωθεί καί ή γνώμη οτι είναι κατά δύο αι

ώνες μεταγενέστερο, προσγραφόμενο στον πατριάρχη Συμεών (1466 - 1467, 

1471-1474, 1 4 8 2 - I 4 8 6 ) 1 . 

Πρόκειται για ένα πατριαρχικό γράμμα (σιγιλλιώοες υπόμνημα) πού κα

τοχυρώνει την ανεξαρτησία της μονής Πάτμου απαγορεύοντας τις αυθαίρετες 

παρεμβάσεις του τότε επισκόπου της Λέρου Νείλου. 

Το κείμενο του εγγράφου το δημοσίευσε για πρώτη φορά ό 'Ιωάννης Σακ-

κελίων το 1803 2. Το 1890 το περιέλαβαν στην εκδοσή τους οί Miklosich καί 

Müller (άρ. LXXIX, σελ. 203 - 204" πρβλ. καί σελ. 434). Ό πρώτος έκδο

της καί οί MM αποδίδουν το έγγραφο στον πατριάρχη 'Αρσένιο Αύτωρειανο 

καί το ανάγουν στην περίοδο της δεύτερης πατριαρχείας του. Οί MM σημειώ

νουν: Sine anno et mense (σελ. 203) καί προσθέτουν (σελ. 204): Subscriptio 

patriarchae deest, sed tabula tribuenda videtur Arsenio Autoriano in se

cundo patriarchatu (1261 - 1267). 

Στα Régestes του Laurent (άρ. 1782, σελ. 5 6 2 - 5 6 3 ) το έγγραφο μας 

αναγράφεται μέ τήν ένδειξη : date incertaine (1258 - 1272). 'Ακολουθεί 

περίληψη τοϋ περιεχομένου καί οί παρατηρήσεις: Sans signature ni sceau, 

sans date. Sans souscription. Original. Ή τελευταία αυτή ένδειξη {origi

nal) οφείλεται σέ παραδρομή. "Οπως θα ίδοΰμε, το έγγραφο αυτό δ έ ν έ χ ε ι 

δ ι α σ ω θ ε ί σ τ ο π ρ ω τ ό τ υ π ο (το όποιο, ασφαλώς, 0ά είχε στο τέ

λος καί μηνολόγιο μέ ίνδικτιώνα καί σφραγίδα). 

Σχετικά μέ τή χρονολόγηση του εγγράφου ό Laurent προσθέτει (σελ. 563) 

δτι το μόνο στοιχείο πού υπάρχει είναι ή μνεία, μέσα στο κείμενο του εγγρά

φου, τοϋ καθηγουμένου Γερμανού, ο όποιος ήταν ήδη ηγούμενος το 1258 καί 

εξακολουθούσε νά είναι ώς το 1272 τουλάχιστο (MM, σελ. 193 καί 263). 

'Ακριβέστερος χρονολογικός προσδιορισμός είναι αδύνατος, κατά τον Lau

rent, ό όποιος βρίσκει αστήρικτη τήν υπόθεση τών MM (σελ. 204) καί τοϋ 

πρώτου εκδότη (ό'.π., σελ. 326, σημ. 3) δτι το έγγραφο πρέπει νά αναχθεί στή 

δεύτερη πατριαρχεία του 'Αρσενίου (1261 - 1264 κατά τον Laurent) . 

1. Για τα ετη της πατριαρχείας τοϋ 'Αρσενίου Αύτωρειανοΰ βλ. L a u r e n t , Ré
gestes, σελ. 132 καί 157.— Για τον πατριάρχη Συμεών βλ. Σάρδεων Γ ε ρ μ α ν ο ύ , Συμ
βολή είς τους πατριαρχικούς καταλόγους Κωνσταντινουπόλεως άπο της αλώσεως και εξής, 
μέρος Α', Κωνσταντινούπολις 1935, σελ. 10 - 16. 

2. Ί . Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς, Περί τών αρχαίων εκκλησιαστικών προνομίων της νήσου 
Πάτμου, Ευαγγελικός Κήρυξ 7 (1863), σελ. 317-329.— Ό Σακκελίων δέν πραγμα
τεύεται το θέμα τών προνομίων, άλλα αρκείται στή δημοσίευση τριών σχετικών εγγρά
φων, ανάμεσα στα όποια καί τοϋ 'Αρσενίου (σελ. 326-328). 
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Οί MM στή μικρή περίληψη πού προτάσσουν αντί για τίτλο (σελ. 203) 

έγραψαν: Patriarclia tuetur l ibertalem monasteri] et eius abbatis contra 

episcopos 1 e a r i a e et Leri. Λυτό παρέσυρε τον Laurent νά γράψει 

κι αυτός (σελ. 562) δτι το έγγραφο αναφέρεται στην ανεξαρτησία τής μονής 

Πάτμου contre les usurpations des évêques d'I k a r i a et de Léros. Πρόκει

ται για ανακρίβεια. "Οπως θά ίδοΰμε, το έγγραφο απολύθηκε γιά νά ανακόψει 

τις αυθαίρετες παρεμβάσεις του τότε επισκόπου της Λέρου, καί απλώς υπεν

θυμίζει δτι παρόμοιες ύπερβασίες είχε επιχειρήσει παλαιότερα καί «ό π ρ ο 

χ ρ ό ν ω ν χρηματίσας της ' Ι κ α ρ ί α ς επίσκοπος Κωνσταντίνος», ό όποιος 

εΐχε ανακληθεί στην τάξη «δι' υπομνήματος)) τοϋ τότε πατριάρχη. 

Πέρα όμως άπο τά παραπάνω — ανακρίβειες πού επιδέχονται επανόρθωση, 

καί αμφιβολίες πού δέν μας απομακρύνουν άπο τά περιορισμένα χρονικά πλαί

σια της πρώτης ή της δεύτερης πατριαρχείας τοϋ Αρσενίου Αύτωρειανοΰ — 

γύρω άπο το έγγραφο αύτο υπάρχει μιά βασικότερη αμφισβήτηση, πού μετα

θέτει τή χρονολόγηση του δύο αιώνες αργότερα καί πού οί MM καί ό Laurent 

τήν αγνόησαν. 

Πράγματι, ό Σακκελίων, πού πρώτος δημοσίευσε το έγγραφο (το 1863) 

καί το απέδωσε στον πατριάρχη 'Αρσένιο Λύτωρειανο τοϋ Ι Γ" αιώνα, δυο χρό

νια αργότερα (το 1865), σέ άλλο δημοσίευμα του, διατύπωσε νεότερη άποψη. 

κατά τήν όποια το έγγραφο πρέπει νά αποδοθεί στον πατριάρχη Συμεών τοϋ 

ΙΕ' αιώνα 1 . Ί Ι νεότερη αυτή άποψη του πρώτου εκδότη, διατυπωμένη σέ μιά 

υποσημείωση, πέρασε απαρατήρητη καί δέν συζητήθηκε. "Ισως καί ό ϊδιος 

ό Σακκελίων τήν εγκατέλειψε, γι* αύτο και άφησε τους εκδότες τών Acta et 

Diplomata, μέ τους οποίους βρισκόταν σέ στενή συνεργασία, νά εκδώσουν 

το έγγραφο κατά τήν αρχική άποψη του, αποδίδοντας το στον 'Αρσένιο Λύτω

ρειανο. 

Ή δεύτερη γνώμη τοϋ Σακκελίωνα, πού προσγράφει το έγγραφο στον Συ

μεών, τράβηξε τήν προσοχή της 'Ελισάβετ Ζαχαριάδου - Οίκονομίδου, ή ό

ποια, πριν μερικά χρόνια, είχε αρχίσει νά ετοιμάζει ειδική εργασία γιά νά υπο

στηρίξει διεξοδικότερα τήν άποψη αυτή. Συζητήσαμε το θέμα, παραδέχτηκε 

δτι ή προσγραφή του εγγράφου στον πατριάρχη Συμεών τοϋ TE' αιώνα δέν 

ευσταθεί, καί ή σχετική εργασία έμεινε τελικά, άπ' δσο ξέρω, αδημοσίευτη. 

Πρόκειται δμως γιά μιά άποψη αιτιολογημένη ώς ένα σημείο, πού επιβάλλεται 

νά συζητηθεί. *Ας πάρουμε δμως το θέμα άπο τήν αρχή. 

1. Ί . Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς, Περί τών αρχαίων εκκλησιαστικών προνομίων της νήσου 
Πάτμου, Ευαγγελικός Κήρυξ 9 (1865), σελ. 130-139.— Συνεχίζοντας το προηγούμενο 
δημοσίευμα του, è Σακκελίων εκδίδει αλλ« δύο σχετικά έγγραφα.— Παρεκβατικά (σελ. 
130, σημ. 1), διατυπώνει τή νεότερη αποψή του δτι το έγγραφο πού μας απασχολεί δέν 
είναι τοϋ Αρσενίου, άλλα τοϋ Συμεών. 
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Καί πρώτα, το π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο τοϋ εγγράφου (MM, σελ. 203 - 204), το 

όποιο αρχίζει μέ τή φράση: Ιΐρόσεισι μεν τη κατά τήν νήσον τής Πάτμου 

[. . .] πατριαρχική μονή [. . .] παλαιγενή σιγίλλια κλπ. Τά παλαιγενή αυτά 

σιγίλλια τών πατριαρχών 'Ιωάννου καί Λουκά, ορίζουν δτι ή μονή Πάτμου 

είναι αύτοδέσποτος, ό ηγούμενος της δέν υπόκειται παρά μόνο στον πατριάρχη, 

έχει τήν κυριότητα τών εντός [καί εκτός1] της νήσου Πάτμου μετοχίοίν, πά

ροικων καί κτήσεων της μονής, ένώ συνάμα είναι ό πνευματικός τους ποιμέ

νας" γι' αυτό καί κανένας γειτονικός αρχιερέας δέν έχει το δικαίωμα νά παρεισ-

δύσει σέ κτήσεις της μονής. — Πριν άπο χρόνια, ό τότε επίσκοπος 'Ικαρίας 

Κωνσταντίνος, αγνοώντας τά παραπάνω, επιχείρησε νά παρέμβει σέ κτήσεις 

της μονής, να ενεργεί ώς ποιμένας τών εκεί προσκαθημένων, νά τελεί ιερο

τελεστίες καί να άσκεϊ δσα έ'χουν δικαίωμα νά άσκοΰν οί αρχιερείς, άλλα δια

τάχθηκε νά αποχωρήσει {τελείως άπεπεμφθη) άπο τον τότε πατριάρχη δι' 

υπομνήματος καί ενυπόγραφου γράμματος. Πρόσφατα {άρτίως) ο επίσκοπος 

της Αέρου Νείλος επιχειρεί νά παρεμβαίνει σέ κτήσεις της μονής, νά άσκεϊ 

τά αρχιερατικά του δικαιώματα στους εκεί προσκαθημένους, επειδή τυχαίνει 

νά βρίσκονται στην περιοχή της δικαιοδοσίας του {ποιμαίνειν τους εν αύτοϊς 

[ —τοις κτήμασι] προσκαθημένους, δια το υπό τήν ενορίαν τούτου τυγχάνειν 

αυτούς [άρα πρόκειται γιά κτήσεις της μονής Πάτμου στή Λέρο 2 ]), κλπ. Μέ 

το παρόν σιγιλλιώδες υπόμνημα απαγορεύονται οί αυθαίρετες επεμβάσεις τοϋ 

επισκόπου της Λέρου, ό όποιος οφείλει νά περιοριστεί στα Ορια της δικαιοδοσίας 

του καί νά απέχει άπο τά κτήματα καί τά μετόχια της μονής Πάτμου, στα 

όποια δέν έχει δικαίωμα νά τελεϊ ίεροπραξίες, χειροτονίες κλπ. Ό καθηγού-

μενος της μονής Πάτμου κύρ Γερμανός καί οί διάδοχοι του έχουν καί θα έχουν 

τή διαχείριση καί τήν ποιμαντική δικαιοδοσία στα κτήματα της μονής καί 

στους έκεϊ προσκαθημένους, δπως τήν είχαν ανέκαθεν κι αν παραστεί ανάγκη 

νά καλέσουν αρχιερέα γιά χειροτονίες ή άλλες ίεροπραξίες, νά μή μετακαλούν 

τον επίσκοπο Λέρου, άλλα άλλον, οποίον προτιμούν, γιά νά μή νομιστεί ποτέ 

δτι ό Λέρου, ώς πλησιέστερος, έχει οποιαδήποτε δικαιώματα.— Το παρόν σιγιλ-

λιώδες υπόμνημα παραχωρήθηκε στή μονή Πάτμου γιά εξασφάλιση της άπο 

απόπειρες επεμβάσεων εις βάρος της. ['Ακολουθούσαν χρονολογικές ενδείξεις 

1. Οί MM εκδίδουν: τών εντός τής νήσου Πάτμου υπό τήν μονήν τελούντων μετο
χιών. . . Έ ξ αυτοψίας έλεγχος απέδειξε δτι πράγματι Ιτσι γράφει το σωζόμενο αντίγραφο 
(πρβλ. φωτ. πίν. III, στ. 4 τοϋ εγγράφου μας). 'Ασφαλώς πρόκειται για αβλεψία τοϋ 
αντιγραφέα, εφ' όσον το έγγραφο αναφέρεται βασικά σέ μετόχια πού κατείχε ή μονή της 
Πάτμου στη Λέρο. Το πρωτότυπο θά είχε τή γραφή: τών εκτός τής νήσου Πάτμου 
[ . . . . ] ή, έστω, τών εντός καί εκτός τής νήσου Πάτμου [. . . ] μετοχιών. 

2. Γιά τίς κτήσεις καί τα μετόχια της μονής Πάτμου στή Λέρο βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , 
"Έγγραφα Πάτμου, σελ. 29 κέ.— Πρβλ. επίσης 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 , "Εγγραφα Πάτμου, Β' "Εγγραφα δημοσίων λειτουργών, 'Αθήνα 1981, 
άρ. 53 κέ. 
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κτλ., πού δέν διασώθηκαν, γιατί το κείμενο του εγγράφου παραδίδεται, δπως 

θα Ίδοΰμε, σέ αντίγραφο καί δχι στο πρωτότυπο]. 

Τά μ ν η μ ο ν ε υ ό μ ε ν α μέσα στο κείμενο παλαιγενή σιγίλλια τών 

πατριαρχών 'Ιωάννου καί Λουκά, πού κατοχύρωναν το αύτοδέσποτον τής μο

νής Πάτμου κτλ., είναι τοϋ 'Ιωάννου Θ' 'Αγαπητού, τοϋ έτους 1132 (MM, 

σελ. 101 - 103) καί τοϋ Λουκά Χρυσοβέργη, τοϋ έτους 1158 (MM, σελ. 113 -

117). Το δεύτερο αύτο έγγραφο του πατριάρχη Λουκά {υπόμνημα τή αύτοχεί-

ρω ημών νποσημασία και τή δια μολύβδου βούλλη βεβαιωθέν, MM, σελ. 117) 

είναι επίσης το μνημονευόμενο μέσα στο κείμενο τοϋ έγγραφου μας πατριαρ-

χικόν υπόμνημα καί εννπόγραφον γράμμα, μέ το όποιο ανακλήθηκε στην τάξη 

«ό προ χρόνων χρηματίσας τής 'Ικαρίας επίσκοπος Κωνσταντίνος». 

Ή παραπέρα α ν ά λ υ σ η τοϋ περιεχομένου μας οδηγεί στή χ ρ ο ν ο λ ό 

γ η σ η τοϋ εγγράφου.— Ό μνημονευόμενος επίσκοπος τής Λέρου Νείλος, πού 

έδωσε αφορμή νά απολυθεί το έγγραφο μας, δέν είναι γνωστός άπό άλλες μαρ

τυρίες. Ό μνημονευόμενος δμως καθηγούμενος τής μονής Πάτμου κυρ Γερ

μανός, τοϋ οποίου τις διοικητικές καί πνευματικές δικαιοδοσίες κατοχυρώνει 

το έγγραφο μας, είναι αρκετά γνωστός: "Ήταν ήδη καθηγούμενος το 1258 

(MM, σελ. 193) καί εξακολουθούσε νά ήγουμενεύει το 1272 (δταν συνέταξε 

τή Διαθήκη του, MM, σελ. 263), άλλα καί ώς το 1280 τουλάχιστον (δπως 

απέδειξα άλλοτε) Χ. Σέ πατριαρχικό έγγραφο πού υπογράφει ό λόγιος πατριάρ

χης 'Αρσένιος [Αύτωρειανός], τον Μάιο τοϋ 1258, εγκωμιάζεται ο προ πολ

λού γινωσκόμενος καθηγούμενος τής μονής Πάτμου Ιερομόναχος Γερμανός' 

ούτος και γαρ ήθεσι μεν εκπρέπων τον ευγενή διαζωγραφοϋσιν άνδρα και 

κόσμιον, αρετής δε μετέχων και τω κατ' αυτήν εγκαλλυνόμενος ενπρεπεΐ 

καί, το όλον ειπείν, έργων τνγχάνων επαινετών ζηλωτής, έργων θεοφιλών ερα

στής [. . . ] , κρεϊττόν τι [. . .] και τής αύτον μεγαλονοίας άξιον βονλευσά-

μενος [ . . . ] , εξητήσατο. . . κλπ. (MM, σελ. 193 - 194). Ό καθηγούμενος Γερ

μανός εϊχε ζητήσει νά τοϋ παραχωρήσει ό πατριάρχης ώς μετόχιο τής Πάτμου 

τήν πατριαρχική μονή τών Σπονδών πού βρισκόταν στην Κώ. Ό πατριάρχης 

'Αρσένιος μέ το έ'γγραφό του αύτο τήν παραχωρεί στή μονή Πάτμου καί 

ταυτόχρονα κατοχυρώνει τις κτήσεις τής μονής Πάτμου στην Κώ άπα ενδεχό

μενες επεμβάσεις τών κατά καιρούς επισκοπούν τής Κώ, τών μητροπολιτών τής 

Ρόδου ή καί άλλων. Μέ τήν ευκαιρία αυτή πλέκει καί το εγκώμιο τοϋ καθηγου-

μένου Γερμανού.—• Είναι φανερό δτι ό 'ίδιος καθηγούμενος τής Πάτμου Γερ

μανός θέλησε νά κατοχυρωθεί καί άπο τις επεμβάσεις τοϋ επισκόπου τής Λέ

ρου- καί είναι πιθανότατο δτι ό ϊδιος πατριάρχης, ό 'Αρσένιος,, απέλυσε το 

ανυπόγραφο καί άχρονολόγητο έγγραφο πού μας απασχολεί. 

1. Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος Χριστόδουλος, σελ. 170 - 174. 

3 
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Ή π α ρ ά δ ο σ η τοϋ κειμένου τοϋ εγγράφου μας οδηγεί επίσης στή δια

πίστωση δτι πρόκειται γιά πατριαρχικό γράμμα, τοϋ 1Γ' αιώνα, καί επομένως 

ανήκει αναμφισβήτητα στά χρόνια τοϋ μνημονευόμενου μέσα στο κείμενο καθη-

γουμένου Γερμανού, τοϋ αρκετά γνωστού μας καί άπο άλλες μαρτυρίες. 

Τό έγγραφο δέν διασώθηκε στο πρωτότυπο. Σώζεται μόνο τό κείμενο του, 

τό όποιο παραδίδεται σέ δ ύ ο συλλογικά αντίγραφα (Sammelkopien). 

Α ' ) Τ ό π ρ ώ τ ο συλλογικό αντίγραφο είναι ακέφαλο (χαρτί, σημερινές 

διαστάσεις 0,54 Χ 0,29" αρχείο Πάτμου, άρ. 3 1 ) 1 . Σ ' αυτό περιέχονται, αντι

γραμμένα μέ τό 'ίδια χέρι, τά κείμενα τεσσάρων εγγράφων: 

1 ) οί πέντε τελευταίοι στίχοι ενός ορισμού τής αυτοκράτειρας Θεοδώρας, 

συζύγου τοϋ Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου. Ό ορισμός αυτός, γιά τους λόγους 

πού εκθέτω στην εκδοσή του, απολύθηκε λίγο πριν άπό τό Μάιο τοϋ 1263 2 . 

2) 'Ορισμός τής Θεοδώρας επίσης, πού έ'χει απολυθεί λίγο μετά τό 1259 3 . 

3) Τό πατριαρχικό υπόμνημα πού μας απασχολεί. 

4) "Αλλο πατριαρχικό έγγραφο, πού απολύθηκε οπωσδήποτε άπό τον 'Αρ

σένιο Αύτωρειανό, μετά τον Μάιο τοϋ 1258, άλλα καί πριν άπο τό 1263*. 

(Δέν αποκλείεται, βέβαια, νά υπήρχε αρχικά καί κάποιο άλλο, ή άλλα, στο 

επάνω μέρος του χαρτιού πού σήμερα έχει εκπέσει" τό αντίγραφο είναι, δπως 

είπαμε, ακέφαλο). 

Τά έγγραφα 1, 2 καί 4 αναφέρονται σέ κτήσεις πού είχε ή μονή τής Πάτμου 

στην Κώ κατά τον ΙΓ ' αιώνα. Τά υπ' άρ. 3 καί 4 έγγραφα κατοχυρώνουν συ

νάμα τήν αυτονομία τής μονής Πάτμου καί τών εκτός τής νήσου κτήσεων της, 

απαγορεύοντας παρέμβαση γειτονικών επισκόπων. 

Τό κείμενο τών τεσσάρων εγγράφων πού περιέχονται στο συλλογικό αυτό 

αντίγραφο είναι γραμμένο μέ τό ϊδιο χέρι, μέ τό 'ίδιο μελάνι, τήν ϊδια εποχή. 

"Οπως είναι γνωστό, τά συλλογικά αντίγραφα καταρτίζονταν συνήθως γιά 

λόγους πρακτικούς, γιά συγκεκριμένες ανάγκες, γι' αυτό καί τό περιεχόμενο 

τους έ'χει πάντοτε κάποια ενότητα. Περιέχουν δηλαδή μιά σειρά ή ομάδα εγ

γράφων, πού αναφέρονται στο ίδιο ή σέ συναφή θέματα, καί αποτελούν, δπως 

Οά λέγαμε σήμερα, τό «φάκελο» (dossier) πού θα χρησίμευε σέ κάποια συγ

κεκριμένη υπόθεση. Τά αντίγραφα αυτά πολλές φορές είναι επικυρωμένα άπό 

κάποια αρχή, κρατική ή εκκλησιαστική, άλλοτε δμως είναι άπλα συλλογικά 

αντίγραφα5. 

1. Πρβλ. ' Ι ε ρ ο θ έ ο υ Φ λ ω ρ ί δ ο υ, 'Απογραφή τών εν τή μονή τής Πάτμου σω
ζόμενων επισήμων εγγράφων, Πανδώρα 20 (1869), σελ. 46. 

2. Β ρ α ν ο ύ σ η , "Εγγραφα Πάτμου, άρ. 32 καί σελ. 269. 
3. Β ρ α ν ο ύ σ η , ό'.π., άρ. 31. 
4. Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος Χριστόδουλος, σελ. 175 κέ. Περιγραφή τοϋ συλλογικού αντι

γράφου: Τ ή ς ΐ δ ι α ς , "Εγγραφα Πάτμου, σελ. 263 - 264. 
5. D ö l g e r - K a r a y a n n o p u l o s , Byzantinische Urkundenlehre I. Die Kai-

serurkunden, Μόναχο 1967, σελ. 133. 
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Στην περίπτωση μας τά τρία άπό τά τέσσερα έγγραφα (τά 1, 2 καί 4) 

αναφέρονται, δπως είδαμε, σέ κτήσεις ή κεκτημένα δικαιώματα πού εϊχε ή 

μονή τής Πάτμου στην Κώ καί ανήκουν χρονικά στα έτη 1258 ώς 1263. Τό 

3 δέν αναφέρεται σέ κτήσεις καί μετόχια τής Κώ, άλλα δέν είναι άσχετο. Εί

ναι συμπληρωματικό τών άλλων τριών, αναφερόμενο σέ παρεμβάσεις τοϋ 

επισκόπου τής Λέρου καί στην κατοχύρωση τής αυτονομίας τής μονής Πάτμου 

καί τών εκτός τής νήσου κτήσεων της. 

Πότε ακριβώς καταρτίστηκε τό συλλογικό αυτό αντίγραφο δέν είναι εύ

κολο νά προσδιοριστεί. Δυστυχώς, κάποιοι μεταγενέστεροι μοναχοί, γιά νά 

τό συντηρήσουν, έχουν επικολλήσει στο πίσω μέρος χοντρό χαρτί καί έτσι δέν 

μποροΰμε νά διαπιστώσουμε αν στό χαρτί του αντιγράφου υπάρχουν ύδατό-

σημα (filigranes) πού θά επέτρεπαν τή χρονολόγηση του. Δέν μποροΰμε επί

σης νά ξέρουμε αν στό πίσω μέρος του, στό κόλλημα λ.χ., υπήρχε κάποιο δια

φωτιστικό σημείωμα (αν καί αυτό είναι μάλλον απίθανο). Ή γραφή του δμως 

καί ή ολη του εμφάνιση μαρτυρούν δτι πρέπει νά γράφτηκε μέσα στον ΙΓ ' αι

ώνα (χαρακτηριστικά Β καί Γ τής εποχής τοϋ Μιχαήλ Η' καί τών πρώτων 

χρόνων τής βασιλείας του 'Ανδρόνικου Β' κλπ. ).—"Ετσι ή υπόθεση δτι τό 

επίμαχο έγγραφο θά μπορούσε νά είναι τοϋ πατριάρχη Συμεών (ΙΕ' αι. ) απο

κλείεται και μόνο άπό τήν παλαιογραφική αυτή διαπίστωση. Γιατί κανένας 

δέν θά μπορούσε νά υποστηρίξει δτι ή γραφή αυτή πού βλέπουμε στό συλλο

γικό αντίγραφο είναι δυνατό νά ανήκει στα τέλη τοϋ ΙΕ' ή στις αρχές τοϋ Ι Σ Τ ' 

αιώνα 1 . 'Αλλά καί άλλοι λόγοι, δπως θά Ϊδοΰμε, μας πείθουν δτι τό έγγραφο 

αυτό, τό ύπ' αριθ. 3 τοϋ συλλογικού αντιγράφου, ανήκει στον ΙΓ ' αιώνα. 

Β ' ) Τ ό δ ε ύ τ ε ρ ο συλλογικό αντίγραφο (χαρτί, διαστ. 0,57 Χ 0,43" 

άρχεΐο Πάτμου, άρ. 3 2 ) 2 είναι μεταγενέστερο αντίγραφο τοϋ πρώτου καί έχει 

γίνει σέ εποχή πού εϊχε εκπέσει τό επάνω μέρος τοϋ αντιγράφου Α. Εκπονή

θηκε, κατά τή γνώμη μου, τόν ΙΖ' ή I H ' αιώνα 3. 

Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στό πρώτο καί αρχικό συλλογικό αντίγραφο, τοϋ 

Ι Γ' αιώνα. "Οπως είδαμε, μάς δίνει μονάχα τά κείμενα τών τεσσάρων εγγρά

φων καί δέν έχει καμιά υπογραφή, καμιά χρονολογική ένδειξη, καμιά επικύ

ρωση. Συνεπώς δέν πρόκειται γιά επίσημο ούτε κεκυρωμένο συλλογικό αντί

γραφο. Σ ' αυτά υπήρχε συνήθως, πριν άπό τό κείμενο του κάθε εγγράφου, ένας 

τίτλος (f το Ισον τοϋ τιμίου και προσκυνητοϋ βασιλικού [ή δεσποινικοϋ] όρι-

1. Βεβαίως συχνά σέ επαρχιακές γραμματείες, πού δέν είχαν στενό δεσμό μέ τή βασι
λεύουσα, οί νέοι τρόποι γραφής έφταναν μέ κάποια καθυστέρηση. Αύτο ισχύει κυρίως για 
τη γραφή τών κωδίκων.— Πρβλ. Ε. V r a n o u s s i , Contribution à l'étude de la Pa
léographie diplomatique: Les actes de Patmos, στον τόμο Paléographie grecque et by
zantine, Colloque N° 559, G.N.R.S., Παρίσι 1977, σελ. 447 - 448. 

2. Φ λ ω ρ ί δ ο υ , δ.π., σελ. 46. 
3. Β ρ α ν ο ύ σ η , "Εγγραφα Πάτμου, σελ. 264. 
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Πίν. Ι (αριστερά) — Τ ό συλλογικό αντίγραφο Α (πρβλ. πίν. III). 

Πίν. II (επάνω) — Το συλλογικό αντίγραφο Β. 
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σμοΰ κλπ.) καί στό τέλος ή περιγραφή τών υπογραφών, τών χρονολογικών 

ενδείξεων, τής σφραγίδας πού έφερε τό πρωτότυπο κλπ. 

Τίποτα άπ' ολα αυτά δέν υπάρχει στό δικό μας συλλογικό αντίγραφο. Αυτό 

δείχνει ίσως δτι εκείνοι πού τό κατάρτισαν (καί εκείνοι ίσως στους οποίους 

θά τό παρουσίαζαν) ήξεραν πολύ καλά άπό ποιόν καί πότε απολύθηκε τό κα

θένα άπό τά τέσσερα έγγραφα — έγγραφα τής ίδιας εποχής, μέ μικρή χρο

νική απόσταση τό Ινα άπό τό άλλο, αναφερόμενα, καί τά τέσσερα, σέ συναφή 

θέματα. Καταρτίστηκε, δηλαδή, γιά νά διεκπεραιωθεί κάποια υπόθεση, σέ 

εποχή πού τά γεγονότα καί τά έγγραφα ήταν ακόμη πρόσφατα. 

Τό γεγονός, εξ άλλου, δτι κανένα άπό τά τέσσερα αυτά έγγραφα δέν δια

σώθηκε στό πρωτότυπο, υποδηλώνει ίσως δτι οί μοναχοί τής Πάτμου, προσ

τρέχοντας σέ κάποια ανώτερη αρχή, γιά νά κατοχυρώσουν τά σχετικά δικαι

ώματα τους (κτήσεις στην Κώ, αυτονομία κλπ. ), υποχρεώθηκαν τελικά νά 

καταθέσουν εκεί τά πρωτότυπα, καί έτσι δέν έμεινε στό αρχείο τής μονής παρά 

μόνο τό άπλα συλλογικό αντίγραφο πού είχαν καταρτίσει οί ίδιοι. 

* 

'Εδώ είναι χρήσιμη μιά σύντομη αναδρομή στό ι σ τ ο ρ ι κ ό τ ώ ν π ρ ο 

ν ο μ ί ω ν αυτονομίας κτλ. τής μονής Πάτμου. 

"Οπως είναι γνωστό, ή μονή τής Πάτμου ιδρύθηκε τό 1088 άπό τον δσιο 

Χριστόδουλο1. Στό χρυσόβουλλο μέ τό όποιο ό 'Αλέξιος Α' Κομνηνός τοϋ 

παραχωρούσε τήν Πάτμο, γιά νά ιδρύσει εκεί μονή, è αυτοκράτωρ υπογραμ

μίζει δτι ό Χριστόδουλος καί οί διάδοχοι του θά κατέχουν τήν νήσον ατελώς, 

άβαρώς, κνρίοις καί αύθεντώς, άναφαιρέτως και αιωνίως2. Τό ίδιο χρυσό

βουλλο ορίζει επίσης: . . . ήτις [μονή] αύτοδέσποτος και αυτεξούσιος [. . .] 

διαμένει εσαεί, καθ' εαντήν αγομένη και διευθυνομένη [. . .] και ούτε αύτη [ή 

μονή] ούτε τα υπ' αυτήν [. . .] ονθ' ή νήσος αυτή υπό βασιλικά ή πατριαρχικά 

ή μητροπολιτικά ή επισκοπικά ή εκκλησιαστικά ή υπό τίνα δλως Ιδιωτικά 

νπαχθήσεται πρόσωπα, [. . .] αλλ' ελευθεριάσονσι καθαρώς και άχρι 

παντός αιώνος5. 

Ή αυτονομία αύτη τής μονής Πάτμου κατοχυρώνεται καί τό 1132 μέ έγ

γραφο τοϋ οικουμενικού πατριάρχη 'Ιωάννη Θ' τοϋ 'Αγαπητού 4, δπου υπο

γραμμίζεται δτι πρόκειται γιά μονή σταυροπηγιακή. 

Λίγα χρόνια αργότερα (πριν άπό τό 1158, δπως θά ιδούμε), ό επίσκοπος 

'Ικαρίας Κωνσταντίνος, «κακεντρεχής άνήρ» καί «τά αλλότρια σφετεριζόμε-

νος δίκαια», έπεισε τόν τότε καθηγούμενο τής Πάτμου Θεόκτιστο, «άνδρα 

1. Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος XριστóδovL·ς, σελ. 107 κέ. 
2. Β ρ α ν ο ύ σ η , "Εγγραφα Πάτμου, άρ. 6, στ. 11. 

3. Αυτόθι, στ. 30 - 36. 
4. MM, σελ. 101 - 103. Βλ. και παραπάνω, σελ. 33. 
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άπλοϊκώτερον καί άφελέστερον περί τήν τών πραγμάτων άντίληψιν», νά έλθουν 

σέ συμφωνίες {διαλύσεις), ώστε ή μονή τής Πάτμου νά υπαχθεί στον επί

σκοπο 'Ικαρίας. "Εχει διασωθεί ή διαθήκη τοϋ καθηγουμένου Θεοκτίστου, 

συνταγμένη τό 1157 1, στό κείμενο της δμως δέν γίνεται κανένας λόγος γιά 

τις συμφωνίες αυτές, πού ανέτρεπαν τήν αυτονομία τής μονής Πάτμου. Τις 

σχετικές πληροφορίες τις ξέρουμε άπό ένα υπόμνημα τοϋ πατριάρχη Λουκά 

Χρυσοβέργη, πού έσπευσαν νά προμηθευτοΰν οί μοναχοί τής Πάτμου άπό τόν 

οικουμενικό πατριάρχη, μόλις πέθανε ό καθηγούμενος Θεόκτιστος. Τό έγγραφο 

αυτό εξιστορεί καί καταδικάζει όσα επιχείρησε ό 'Ικαρίας καί αποκαθιστά τό 

αντοδέσποτον καί αύτεξούσιον τής μονής Πάτμου 2 . Μνεία τής απόπειρας 

αυτής τοϋ 'Ικαρίας γίνεται, δπως είδαμε 3, καί στό πατριαρχικό έγγραφο που 

μας απασχολεί. 

"Ως τις μέρες μας δέν είχε βρεθεί κανένα άλλο τεκμήριο γιά τήν υπόθεση 

αυτή τών συμφωνιών {διαλύσεων) του Θεοκτίστου μέ τόν επίσκοπο 'Ικαρίας. 

Γι' αυτό, όταν πριν άπό μερικά χρόνια, είχα τήν τύχη νά επισημάνω, σ' Ινα 

πολύ φθαρμένο φύλλο, έναν παλιό κατάλογο εγγράφων τής μονής (συνταγμένο 

στά τέλη τοϋ IB' ή στις αρχές τοϋ ΙΓ ' αι.), εγγράφων πού είχαν παραμεριστεί 

κάπου καί ενεβλήθησαν εις τά σακκούλια ώς άχρηστα, μέ αρκετή έκπληξη 

διάβασα δτι υπήρχε ολόκληρος άπόδεσμος εγγράφων σχετικών μέ τήν υπό

θεση αυτή του επισκόπου 'Ικαρίας. Στον κατάλογο εκείνο αναγράφονται: α' ) 

δύο πατριαρχικά υπομνήματα περί τοϋ Ικαρίας" β') διάλυσις τοϋ 'Ικαρίας* 

γ ' ) νπόμνησις καί λύσις πατριαρχική προς τόν Ικαρίας" δ' ) ίσον πατριαρχικού 

πιττακίον προς τόν Ικαρίας" ε' ) χαρτοφνλακικον σημείωμα περί τής διαλύ-

σεοίς τοϋ 'Ικαρίας 4. 

Στις ενέργειες αυτές τοϋ επισκόπου 'Ικαρίας έθεσε τέρμα τό πατριαρχικό 

έγγραφο τοϋ 1158. Εκατό περίπου χρόνια αργότερα, καταδίκαζε τις αυθαι

ρεσίες τοϋ επισκόπου Λέρου τό πατριαρχικό έγγραφο πού μας απασχολεί. Σέ 

κάθε παρόμοια περίπτωση ό πατριάρχης, καταδικάζοντας τις αυθαιρεσίες, 

υπενθύμιζε καί κατοχύρωνε καί πάλι τά προνόμια τής μονής Πάτμου. 

Τά προνόμια αυτά τά επικυρώνουν αργότερα καί πολλά άπό τά σωζόμενα 

πατριαρχικά έγγραφα τών μ ε τ α β υ ζ α ν τ ι ν ώ ν χρόνων. 

Συχνά τά έγγραφα αυτά περιέχουν ολόκληρες περικοπές άπό προγενέστερα 

έγγραφα πού κατοχύρωναν τήν αυτονομία τής μονής Πάτμου, αρχίζοντας πολ

λές φορές άπό τό ιδρυτικό χρυσόβουλλο τοϋ Αλεξίου Κομνηνού καί άπό τόν 

κανόνα τοϋ όσιου Χριστοδούλου. 

1. MM, σελ. 106 - 110. 
2. MM, σελ. 113 - 117. Βλ. καί παραπάνω, σελ. 33. 
3. Βλ. παραπάνω, σελ. 32 καί 33. 

4. Β ρ α ν ο ύ σ η , 'Ανέκδοτος κατάλογος εγγράφων τής εν Πάτμφ μονής, Σύμμεικτα 
1(1966), σελ. 151-154. 
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"Ετσι, λ.χ., σέ έγγραφο τοϋ 1504 ό τότε πατριάρχης Παχώμιος \ άφοΰ ανα

φέρεται στον κανόνα καί τύπον του όσιου Χριστοδούλου, επικυρώνει καί τήν 

αρχαίαν ελευθερίαν και το άκαταπάτητον τής μονής, καθώς και τοϋ προ ημών 

άγιωτάτου πατριάρχου κ ϋ ρ Συμεών διακελεύεται γράμμα κλπ. Προσθέ

τει δτι οποίος προσβάλλει τήν ελευθερία τής μονής Πάτμου, απειλείται μέ 

αφορισμό άπό τόν πατριάρχη. 

Τό 1512, επειδή καί πάλι είχαν σημειωθεί εξωτερικές παρεμβάσεις εις 

βάρος τής μονής Πάτμου, ό ίδιος πατριάρχης Παχώμιος 2 επανέρχεται στό 

θέμα καί υπογραμμίζει τήν αυτονομία τής μονής επικυρώνοντας τό προηγού

μενο έγγραφο του τοϋ έτους 1504. 

Τό 1561, σέ γράμμα του προς τόν ηγούμενο, τους μοναχούς, τους άρχοντες 

καί τό λαό τής Πάτμου, ό πατριάρχης Ίωάσαφ Β' επικυρώνει τά παλαιγενή 

δικαιώματα ελευθερίας καί αυτονομίας τής μονής Πάτμου. Συνάμα διακηρύσ

σει δτι είναι πλαστό ενα δήθεν δικό του πατριαρχικό έγγραφο πού εϊχε πα

ρουσιάσει ό πρώην Ρόδου Θεοδόσιος διεκδικώντας εχειν εκείνον τήν νήσον 

ταύτην [τήν Πάτμο] εξαρχικώς και έπιτροπικώς, τά εκκλησιαστικά σννάζειν 

εισοδήματα και δικαιώματα και τά αρχιερατικά εκτελεϊν3. 

Τό 1597 ό Μελέτιος Πηγας, πατριάρχης 'Αλεξανδρείας καί τοποτηρητής 

τοϋ οίκουμενικοΰ θρόνου, συντάσσει καί απολύει Ινα εκτενέστατο σιγιλλιώδες 

γράμμα, γιά νά τό έχει ή μονή τής Πάτμου «εις διηνεκή άσφάλειαν καί βεβαί-

ωσιν»4. "Οπως διαβάζουμε στην αρχή τοϋ εγγράφου, είχαν προσέλθει στον 

πατριάρχη τρεϊς μοναχοί τής Πάτμου, παρακαλώντας τον νά επικυρώσει «τά 

παλαιγενή βασιλικά χρυσόβουλλα καί πατριαρχικά υπομνήματα» πού κατοχύ

ρωναν τήν αυτονομία καί τά προνόμια τής μονής. Πρώτος ανάμεσα στους τρεις 

αναφέρεται ό «σοφώτατος καί λογιώτατος διδάσκαλος καί εκκλησιάρχης» τής 

μονής ιερομόναχος Νικηφόρος. Ό γνωστός λόγιος Νικηφόρος Χαρτοφύλαξ 

(μετέπειτα ηγούμενος τής Πάτμου κλπ. ) ξέρουμε δτι είχε ιδιαίτερους δεσμούς 

μέ τόν Μελέτιο Πήγα, αλληλογραφία κλπ 5 . Στή συνεργασία τοϋ Νικηφόρου, 

πιθανότατα, οφείλεται ή συστηματική αναγραφή τών σημαντικότερων εγγρά

φων τοϋ πατμιακοΰ αρχείου, βυζαντινών καί μεταβυζαντινών, αυτοκρατορι

κών καί πατριαρχικών, ή επιλογή εκτενών περικοπών άπό τό καθένα, ή κατά

στρωση τους σέ ένα ενιαίο κείμενο καί ή άρτια διατύπωση τοϋ σιγιλλιώδους 

1. MM, σελ. 261 -262. 
2. MM, σελ. 263-264. 
3. MM, σελ. 264 - 265. 

4. MM, σελ. 282 - 287. 

5. Βλ. ' Ι ε ρ ο θ έ ο υ Φ λ ω ρ ί δ ο υ , Περί Νικηφόρου τοϋ Χαρτοφύλακας - Βιογρα
φικοί υποσημειώσεις, ΔΙΕΕ 2 (1885), σελ. 65 - 81. — Πρβλ. καί δ. Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ 
Φ λ ω ρ έ ν τ η, Βραβεϊον τής ιεράς μονής Άγ. 'Ιωάννου τον Θεολόγου Πάτμου, 'Αθήνα 
1980, σελ. 19. 
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γράμματος πού υπέγραψε ό Μελέτιος Πηγας. Ό πατριάρχης πήρε, καθώς 

γράφει, τά έγγραφα πού τοϋ παρουσίασαν, τά μελέτησε καί θεώρησε σκόπιμο 

«τάς περιλήψεις καί τάς διανοίας αυτών ώς οΐόν τε συντετμημένως εν τ φ πα-

ρόντι ένθεΐναι ύπομνήματι», ώστε οί μοναχοί τής Πάτμου «τή έμφανεία τού

του καί μόνον» τοϋ εγγράφου νά μποραΰν νά αντιμετωπίζουν κάθε ενδεχόμενη 

απειλή τής αυτονομίας τής μονής καί τών προνομίων της. 

'Αρχίζει άπό τό ιδρυτικό χρυσόβουλλο τοϋ Αλεξίου Α' Κομνηνού, άπό τό 

όποιο παραθέτει εκτενείς περικοπές σημειώνοντας μέ κάθε ακρίβεια καί τις 

χρονολογικές του ενδείξεις. 

Μνημονεύει έπειτα καί συνοψίζει τό πατριαρχικό υπόμνημα τοϋ 'Ιωάννου 

Θ' 'Αγαπητού του έτους 1132 Χ, τό πατριαρχικό ενυπόγραφο υπόμνημα τοϋ 

Λουκά Χρυσοβέργη, τοϋ έτους 1158 2, παραθέτει αύτολεξεί τις ουσιωδέστερες 

περικοπές άπό τό καθένα μέ ακριβείς χρονολογικές ενδείξεις κλπ., καί φτάνει 

στα πιό πρόσφατα, τά μεταβυζαντινά. 

Τό πρώτο άπ' αυτά, τά «ου μακράν απέχοντα τοϋ καθ' ημάς χρόνου», δπως 

γράφει, ήταν τοϋ πατριάρχη Σ υ μ ε ώ ν , άπό τό όποιο παραθέτει εκτενείς 

περικοπές, άλλα χωρίς χρονολογικές ενδείξεις. 

"Επειτα παραθέτει εκτενείς επίσης περικοπές άπό έγγραφο τοϋ πατριάρχη 

Παχωμίου, τοϋ έτους 1504 3, καί, τέλος, λίγες φράσεις άπό πιττάκιον τοϋ πα

τριάρχη Ίωάσαφ, χωρίς νά σημειώνει χρονολογικές ενδείξεις. Πρόκειται γιά 

έγγραφο τοϋ 1561, δπως είδαμε παραπάνω (σελ. 38). 

'Ανακεφαλαιώνοντας ό Πηγάς επαναλαμβάνει καί υπογραμμίζει τά προνό

μια τής μονής Πάτμου καί τά επικυρώνει. 

Μετά τόν Μελέτιο Πηγά (1597), παρόμοια έγγραφα απέλυσαν: Τό 1624 

ό πατριάρχης Κύριλλος ό Λούκαρις4, ό οποίος ανανεώνει τό έγγραφο τοϋ 

Πηγά. Τό 1673 ό πατριάρχης Διονύσιος Γ' ό Μουσελίμης5. Τό 1688 ό 

πατριάρχης Καλλίνικος Β', ό όποιος ρητά αναφέρεται στό ιδρυτικό χρυσόβουλλο 

καί στα πατριαρχικά γράμματα τών προκατόχων του 'Ιωάννου, Λουκά, Σ υ-

μ ε ώ ν, Ίωάσαφ, Κυρίλλου 6 .— Τό 1722 ό πατριάρχης Ιερεμίας Γ' 7. Τό 1762 

ό πατριάρχης Ίωαννίκιος Γ', ό οποίος ανανεώνει τό προγενέστερο έγγραφο 

τοϋ Καλλινίκου (1688) επαναλαμβάνοντας καί τις ρητές μνείες τοϋ ιδρυτικού 

χρυσοβούλλου καί τών πατριαρχικών γραμμάτων τοϋ Ιωάννου, τοϋ Λουκά, 

τοϋ Σ υ μ ε ώ ν , τοϋ Ίωάσαφ, τοϋ Κυρίλλου8.— Τό 1780 ό πατριάρχης Σω-

1. Βλ. παραπάνω, σελ. 33. 

2. Βλ. παραπάνω, σελ. 33. 

3. Βλ. παραπάνω, σελ. 41. 

4. MM, σελ. 293 - 295. 

5. MM, σελ. 300 - 303. 

6. MM, σελ. 305 - 309. 

7. MM, σελ. 328 - 332. 

8. MM, σελ. 340 - 344. 
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φρόνιος Β', è όποιος ανανεώνει τό γράμμα τοϋ Καλλινίκου (1688), επαναλαμ

βάνοντας τις μνείες του ιδρυτικού χρυσοβούλλου καί τών πατριαρχικών εγ

γράφων τοϋ 'Ιωάννου, τοϋ Λουκά, τοϋ Σ υ μ ε ώ ν , τοϋ Ίωάσαφ, τοϋ Κυρίλ

λου, τοϋ Μελετίου, τοϋ Διονυσίου, τοϋ 'Ιερεμία κλπ. *. Τό 1797 ό πατριάρχης 

Γρηγόριος Ε', ό οποίος ανανεώνει τό συνοδικόν γράμμα τοϋ Ίωαννικίου (1762), 

άπ' δπου παραλαμβάνει καί τις μνείες παλαιοτέρων εγγράφων τοϋ Ιωάννου, 

τοϋ Λουκά, τοϋ Σ υ μ ε ώ ν , του Ίωάσαφ, του Κυρίλλου2. Δέν θά επεκτα

θούμε σέ άλλα. Είναι δμως κοινή διαπίστωση δτι, σέ παρόμοιες περιπτώσεις, 

κάθε νεότερο έγγραφο, πού ανανέωνε τά παλαιότερα, επαναλάμβανε, δπως 

ήταν φυσικό, τό περιεχόμενο τών παλαιοτέρων, μεταφέροντας, πολύ συχνά, 

αυτούσιες φράσεις καί ολόκληρες περικοπές. 

Ά π ό τά έγγραφα πού απαριθμήσαμε, ε ν α μονάχα δ έ ν έ χ ε ι δ ι α σ ω 

θ ε ί , τό συχνά μνημονευόμενο έγγραφο τοϋ πατριάρχη Σ υ μ ε ώ ν , τό οποίο 

δημιουργεί, δπως θά ίδοΰμε, προβλήματα. Ή διερεύνηση τους θά μας επανα

φέρει στην αρχική μας αφετηρία, στό ανυπόγραφο καί άχρονολόγητο έγγραφο 

πού αποδίδεται στον 'Αρσένιο Λύτωρειανό τοϋ ΙΓ' αιώνα. 

Το Εγγραφο τοΰ Συμεών μνημονεύεται γιά πρώτη φορά σέ έγγραφο τοϋ 

πατριάρχη Παχωμίου τοΰ έτους 1504 3, δπου επαναλαμβάνονται τά περί προ

νομίων τής μονής Πάτμου, συνοδευόμενα άπό τή φράση: καθώς και τοϋ προ 

ημών άγιωτάτου πατριάρχου κυρ Συμεών διακελεύεται γράμμα, φ το 

άμεταποίητον και άμετάτρεπτον και εδραΐον άποφαινόμεθα εχειν, συν τοϊς 

έτέροις παλαιγενέσι γράμμασι*·. 

Τό γράμμα αυτό τοΰ Συμεών μνημονεύεται γιά δεύτερη φορά σέ έγγραφο 

τοΰ Μελετίου Πηγά, τοΰ έτους 1597 5, ό οποίος καί παραθέτει εκτενείς περι

κοπές του. 

Τά μεταγενέστερα σχετικά έγγραφα (τοΰ 1688, τοΰ 1762, τοΰ 1780 καί 

τοΰ 1797) άπαριθμοΰν απλώς τους προγενέστερους πατριάρχες πού είχαν 

απολύσει έγγραφα γιά τό ίδιο θέμα (ανάμεσα στους οποίους μνημονεύεται καί 

ό Συμεών), άλλα είναι φανερό δτι ή απαρίθμηση αυτή μεταφέρεται κάθε φορά 

στό χρονολογικά μεταγενέστερο έγγραφο μεταγραμμένη (μέ τις ίδιες σχεδόν 

τυπικές φράσεις) άπό τό χρονολογικά προγενέστερο. Μόνο στό έγγραφο τοΰ 

Πηγά (1597) έχουμε δχι απλή απαρίθμηση προγενεστέρων πατριαρχών, άλλα 

συστηματική παρουσίαση τών ίδιων τών παλαιγενών γραμμάτων, μέ περιλή-

1. MM, σελ. 359 - 364. 

2. MM, σελ. 374 - 379. 

3. Βλ. παραπάνω, σελ. 41. 

4. MM, σελ. 262. 

5. Βλ. παραπάνω, σελ. 42. 
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ψεις καί αποσπάσματα άπό τό καθένα, μέ τις χρονολογικές τους ενδείξεις κλπ. 

Στό έγγραφο αυτό τοΰ Μελετίου Πηγά διαβάζουμε δτι τό πατριαρχικό σι-

γίλλιο τοΰ προκατόχου του Σ υ μ ε ώ ν 

. . . έπεβεβαίου τά διαληφθέντα παλαιγενή σιγίλλια τών άοιδίμων πα

τριαρχών, κυροΰ Ιωάννου καί κυροΰ Λουκά, καί προς τούτοις διωρίζετο 

κυρίαν είναι τήν σεβασμίαν μονήν τής Πάτμου, αύτοδέσποτόν τε καί καθ' 

έαυτήν, τον δέ γε πνευματικώς τών εν αυτή ενασκούμενων μοναχών προϊ-

στάμενον μηδενι προσώπω κοσμικώ ή εκκλησιαστικοί ύποκείμενον πώ-

ποτε, τήν πατριαρχικήν δε μόνην μεγαλειότητα κεφαλήν επιγινώσκειν 

πνευματικήν προς δε τή τής μονής κνριότητι, αυτόν τον τής μονής 

καθηγούμενον παρεκελεύετο πνευματικώς διεξάγειν τους έν αυτή τή νήσω 

Πάτμω οίκοϋντας πάντας καί πάντας τους έν τοίς τής μονής κτήμασι 

καί μετοχίοις προσκαθημένους καί τούτων Μχειν τήν πνευματικήν άνά-

κρισιν και διοίκησιν καί ποιμαίνειν τούτους πνενματικώς κατά την ενοϋ-

σαν αυτά) διάκρισιν, σεμνωμα τοϋτο είναι φάσκον τή μονή προσάρμο

σαν ανέκαθεν εκ τής πατριαρχικής μεγαλειότητος δια το τον έπιστήθιον 

μαθητήν τε και άπόστολον Ίωάννην τον θεολόγον εν ταύτη τή νήσω 

τό θεϊον συγγράψασθαι εύαγγέλιον έτι δέ άπεφαίνετο μηδένα τών αρ

χιερέων παρείσδυσίν τίνα κεκτήσθαι το παράπαν έν τινι τών υπό τήν 

μονήν τελούντων κτημάτων, ουδέ τι άρχιερατικον έπ' αύτοΐς διενεργή-

σαι λειτούργημα' προς τούτοις δε διωρίζετο ίνα, είπερ δεηθή άρχιερέως 

ό κατά. καιρούς καθηγούμενος επί χειροτονία ή άλλη τινι ιεροπραξία, 

μετακαλήται, δντινα αίρετίσεται τών αρχιερέων" καί αυτή μεν ή περί-

ληψις τοΰ διαληφθέντους σιγιλλίου τοΰ κυρίου Συμεών. . . Χ 

Οί περικοπές άπό τό έγγραφο τοΰ Συμεών, τις οποίες μεταφέρει στό κείμενο 

του ό Πηγάς καί τις όποιες υπογράμμισα χρησιμοποιώντας πλάγια στοιχεία, 

βρίσκονται αυτούσιες καί στό ανυπόγραφο καί άχρονολόγητο έγγραφο πού μας 

απασχολεί. Παραθέτω εδώ ολο σχεδόν τό κείμενο του: 

ΐ Πρόσεισι μεν τή κατά τήν νήσον τής Πάτμου διακείμενη σεβάσμια 

πατριαρχική μονή [. . .] τών άοιδίμων πατριαρχών παλαιγενή σιγίλλια, 

τοΰ τε κυροΰ Ιωάννου, άλλα δή καί τοΰ κυροΰ Λουκά, διοριζόμενα κυρίαν 

είναι ταύτην, αύτοδέσποτόν τε καί καθ' έαυτήν, τον δέ γε πνευματικώς 

τών εν αυτή ενασκούμενων μοναχών προϊστάμενον μηδενι προσώπω κο

σμικώ ή εκκλησιαστικό) ύποκείμενον πώποτε, τήν πατριαρχικήν δε μό

νην μεγαλειότητα κεφαλήν επιγιγνώσκειν πνευματικήν καί ταύτη ύπο-

κεΐσθαι καί παρά ταύτης έπιγινώσκεσθαι, προς δε τή τής μονής κυριό-

τητι καί τών εντός 2 τής νήσου Πάτμου υπό τήν μονήν τελούντων μετο-

1. MM, σελ. 284-285. 
2. Πρβλ. παραπάνω, σελ. 32, σημ. 1. 
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χιών, πάροικων τε καί προαστείων πνευματικώς καί τούτων ήγείσ3αι καί 

τους εν αυτή δε πάντας οίκονντας πνενματικώς διεξάγειν τόν τής μονής 

καθηγούμενον, σέμνωμα οΐμαι τοϋτο τή μονή προσάρμοσαν ανέκαθεν 

εκ τής πατριαρχικής μεγαλειότητος δια το τον έπιστήθιον μαθητήν καί 

άπόστολον Ίωάννην τον Θεολόγον εν ταύτη τή νήσω το θείον συγγράψα-

σθαι εύαγγέλιον δι' αυτό γάρ καί ή νήσος απανταχού περιθρύλλητος καί 

ή μονή περιβόητος, τών δέ πλησιοχωρούντων αρχιερέων ουδείς εν τινι 

τών υπό τήν μονήν τοΰ Θεολόγου τελούντων κτημάτων παρείσδυσιν το 

παράπαν κεκτήσεται, ουδέ τι άρχιερατικον επ' αντοϊς ενεργήσει λει

τούργημα' ήν μεν ούν ούτω ή ρηθείσα μονή καί τά ύπ' αυτήν υπάρχοντα 

υπό τήν τοΰ καθηγουμένου άνάκρισιν καί διοίκησιν, άλλ' ό πρό χρόνων 

χρηματίσας τής Ικαρίας επίσκοπος Κωνσταντίνος [ . . . ] ' έπεί δέ άρτίως 

καί ό τής Λέρου επίσκοπος Νείλος πειράται παρεισδύεσθαι έν τοίς τοΰ 

Θεολόγου κτήμασι [ . · . ] , δια τοΰ παρόντος σιγιλλιώδους υπομνήματος 

τής ημών μετριότητος τής παραλόγου τούτου ορμής άναχαιτισθήσε-

ται [ . . . ] " ό δέ καθηγούμενος τής τοΰ Θεολόγου μονής, ό κύρ Γερμα

νός, καί οί μετ' αυτόν ήγουμενεύοντες έν αυτή Ιξουσι τήν πνευματικήν 

άνάκρισιν και διοίκησιν τών εν τοις κτήμασι τής μονής προσκαθημένων 

πάντων, καθώσπερ είχον ανέκαθεν, και ποιμανοϋσι τούτους πνευματικώς 

κατά τήν ενοϋσαν αύτοίς διάκρισιν εϊπερ δέ και άρχιερέως δεηθή ο κα

θηγούμενος επί χειροτονία ή άλλη τινι Ιεροπραξία, διορίζεται ή μετριότης 

ημών, μή προσκαλεϊσθαι τόν τής Λέρου έπίσκοπον [ . . . ] , άλλ' εξ ετέρας 

επισκοπής,ήνίκα δεήση, αρχιερέαμετακαλέσεται,δνπερ καί αιρετίσεται...1. 

Τά υπογραμμισμένα (μέ χρήση πλαγίων στοιχείων) συμπίπτουν μέ δσα υπο

γράμμισα καί στό παραπάνω κείμενο πού αποδίδεται στον Συμεών. 

Οί διαπιστώσεις αυτές επέτρεψαν νά διατυπωθεί ή υπόθεση δτι τό άχρο-

νολόγητο καί ανυπόγραφο πατριαρχικό έγγραφο πού μάς απασχολεί καί πού 

αποδίδουμε στον 'Αρσένιο Αύτωρειανό τοΰ Ι Γ' αιώνα, είναι τό χαμένο ή λαν

θάνον σήμερα έγγραφο τοΰ πατριάρχη Σ υ μ ε ώ ν , τοΰ ΙΕ' αιώνα, άπό τό 

οποίο εκτενείς περικοπές παραθέτει ό Πηγάς. 

Ή επισήμανση δμως ανάλογων ομοιοτήτων ανάμεσα σέ δύο ή περισσότερα 

πατριαρχικά έγγραφα, αναφερόμενα μάλιστα στό ίδιο θέμα, δέν αποδεικνύει 

τίποτ' άλλο, παρά μονάχα δτι ό συντάκτης ή οί συντάκτες τοΰ μεταγενέστερου 

εγγράφου αντλούσαν αυτούσιες περικοπές άπό τό προγενέστερο ή τά προγε

νέστερα, τά όποια τους είχε ζητηθεί νά τά ανανεώσουν καί νά τά επικυρώσουν. 

Δέν μποροΰμε, συνεπώς, νά αποφανθούμε δτι, επειδή κάποιες περικοπές 

παραδίδονται ώς προερχόμενες άπό πατριαρχικό γράμμα τοΰ Συμεών, δέν 

1. MM, σελ. 203 - 204. 
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είναι δυνατόν οί ίδιες αυτές περικοπές νά περιέχονταν καί σέ κάποιο παλαιό

τερο σχετικό έγγραφο. 

Αυτό τό παλαιότερο έγγραφο, άπό τό οποίο άντλησαν πολλά, καθώς φαίνε

ται, οί συντάκτες τοΰ εγγράφου τοΰ Συμεών, είναι τό ανυπόγραφο καί άχρο-

νολόγητο γράμμα πού μάς απασχολεί. 

Τό έγγραφο αυτό ανήκει αναμφισβήτητα στον ΙΓ ' αιώνα, γιά πολλούς λό

γους: 

α') Ό μνημονευόμενος μέσα στό κείμενο καθηγούμενος τής Πάτμου κυρ 

Γερμανός, δέν είναι άλλος, δπως είδαμε, παρά ό γνωστός καί άπό άλλες μαρ

τυρίες Γερμανός, è όποιος στό μακρό διάστημα τής ήγουμενείας του (περίπου 

1258-1280) επέτυχε νά άπολυθοΰν καί άλλα έγγραφα, αυτοκρατορικά καί 

πατριαρχικά, γιά τήν κατοχύρωση κτήσεων καί προνομίων τής μονής του. 

(Στις περικοπές πού παραδίδονται ώς προερχόμενες άπό έγγραφο τοΰ Συμεών 

ό καθηγούμενος Γερμανός δέν μνημονεύεται). 

β' ) Τό συλλογικό αντίγραφο πού διασώζει τό κείμενο τοΰ εγγράφου μας, 

παλαιογραφικά εξεταζόμενο, αποδεικνύεται γραμμένο τόν ΙΓ ' αιώνα καί σέ 

καμιά περίπτωση δέν μπορεί νά θεωρηθεί μεταγενέστερο τής εποχής τοΰ Συ

μεών (γραμμένο δηλαδή στα τέλη τοΰ ΙΕ' ή στις αρχές τοΰ Ι Σ Τ ' αιώνα). "Ετσι, 

αποκλείεται κάθε σκέψη καί κάθε τυχόν προσπάθεια νά αποδοθεί στον Συμεών 

(τοΰ ΙΕ' αι. ) τό έγγραφο μας. 

γ ' ) Τα τέσσερα έγγραφα, άπό τά όποια καταρτίστηκε τό συλλογικό αυτό 

αντίγραφο, καί ό σκοπός γιά τόν όποιο καταρτίστηκε, μάς μεταφέρουν στον Ι Γ ' 

αιώνα. Μέ τά δύο πρώτα γινόταν ή παραχώρηση τοΰ προαστείου Άναβασίδιον 

τής Κώ στους μοναχούς τής Πάτμου άπό τήν αυτοκράτειρα Θεοδώρα Παλαιο-

λογίνα, στην οποία άνηκε είτε ολόκληρη ή Κώς, είτε μεγάλες εκτάσεις τ η ς 1 . 

Τό τρίτο έγγραφο, αυτό πού σχολιάζουμε, είναι πατριαρχική απόφαση καί 

εντολή νά μήν παρεμβαίνει ό επίσκοπος τής Λέρου στις κτήσεις τής μονής 

Πάτμου. Τό τέταρτο, αποδεδειγμένα τοΰ 'Αρσενίου, είναι πατριαρχική από

φαση καί εντολή νά μήν παρεμβαίνει ό επίσκοπος τής Κώ στις κτήσεις καί τά 

μετόχια τής μονής Πάτμου. 

Τό συλλογικό αυτό αντίγραφο συγκροτήθηκε κάποια στιγμή, στό δεύτερο 

μισό τοΰ Ι Γ ' αιώνα, γιά νά κατοχυρωθούν τά δικαιώματα κατοχής, εκμετάλ

λευσης καί ελευθερίας τών μετοχιών καί κτήσεων τής μονής Πάτμου στην 

Κώ, κατά πρώτο λόγο, καί ίσως, κατά δεύτερο λόγο, στή Λέρο. 

Είναι δύσκολο, ελλείψει στοιχείων, νά παρακολουθήσουμε τό ιστορικό τών 

μετοχιών πού απέκτησε ή μονή τής Πάτμου στην Κώ χάρη στή συγκατάθεση 

τής αυτοκράτειρας Θεοδώρας, τοΰ Μιχαήλ Η' καί τοΰ πατριάρχη Άρσε-

1. Βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , "Εγγραφα Πάτμου, άρ. 31 καί 32. 
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νιου ι . Ά ς σημειωθεί δτι ή συγκατάθεση τοΰ πατριάρχη ήταν αποφασιστικής 

σημασίας, γιατί τά μετόχια αυτά ήταν σταυροπηγιακά. 

Ωστόσο, ανάμεσα στό 1263, οπότε ή Πάτμος κατέχει τρία μετόχια (καί 

πολλές κτήσεις) στην Κ ώ 2 , καί στό 1292 πού τά ξαναποκτά3, πολλές φορές 

αυτά αποσπώνται άπό τή μονή Πάτμου. Σέ κάποια τέτοια στιγμή παρέμβασης 

τοΰ επισκόπου τής Κώ οφείλεται, πιθανότατα, ή συγκρότηση τοϋ συλλογικού 

αντιγράφου. 

Καί μιά τελευταία υπόθεση, μέ κάθε επιφύλαξη: "Ισως τό συλλογικό αντί

γραφο, πού περιείχε δύο έγγραφα τής Θεοδώρας καί δύο έγγραφα τοΰ πατριάρ

χη 'Αρσενίου, καταρτίστηκε ενώ ακόμη ήταν αυτοκράτειρα ή Θεοδώρα καί 

πατριάρχης ό 'Αρσένιος (1261 - 1264), οπότε περιοριζόμαστε στή χρονική 

περίοδο: μετά τόν Ιούλιο τοΰ 1263 (έγγραφο τοΰ Έσκαμματισμένου) καί 

Μάιο - Ιούνιο 1264 (αποπομπή τοΰ 'Αρσενίου άπό τόν πατριαρχικό θρόνο). 

Επειδή τά πρωτότυπα τών τεσσάρων εγγράφων τοΰ συλλογικού αντιγρά

φου δέν ξαναγύρισαν στό αρχείο τής μονής, δπως είπαμε, τό κείμενο τοΰ εγ

γράφου μας διασώθηκε ανυπόγραφο, άχρονολόγητο καί άταύτιστο. Οί μετα

γενέστεροι δέν ήταν πια σέ θέση νά τό προσγράψουν σέ συγκεκριμένο πατριάρ

χη, γι' αυτό καί στα μεταβυζαντινά έγγραφα, δπου μνημονεύονται προγενέστε

ροι πατριάρχες πού κατοχύρωσαν τά προνόμια τής μονής, δέν μνημονεύεται 

ανάμεσα τους καί ό 'Αρσένιος Αύτωρειανός. Οί ενδιαφερόμενοι δμως διαπίστω

σαν οτι στό αδέσποτο αυτό έγγραφο συνοψίζονται καί επικυρώνονται μέ αξιο

ζήλευτη διατύπωση τά προνόμια τής μονής, καί τό χρησιμοποίησαν καταλλή

λως: Προκειμένου νά συνταχθεί Ινα νέο σχετικό έγγραφο στά χρόνια τοΰ Συ

μεών — το πρώτο, καθώς φαίνεται, πού έγινε μετά τήν "Αλωση γι' αύτο τό 

σκοπό —· οί ενδιαφερόμενοι, μαζί μέ τά άλλα πού παρουσίασαν (στό πρωτότυπο 

ή σε αντίγραφα), παρουσίασαν καί τό αδέσποτο καί άταύτιστο πατριαρχικό 

έγγραφο τοΰ συλλογικού αντιγράφου, κείμενο τό οποίο κρίθηκε πολύ κατάλ

ληλο νά μετοχετευθεί στό καταρτιζόμενο νέο έγγραφο. Καί επειδή ακριβώς 

ήταν άταύτιστο, θεωρήθηκε θεμιτό καί επιβαλλόμενο νά μεταφερθούν αυτού

σιες οί κυριότερες περικοπές του στό νέο έγγραφο πού θά υπέγραφε ό Συμεών. 
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