
  

  Byzantina Symmeikta

   Vol 7 (1987)

   SYMMEIKTA 7

  

 

  

  Τὸ ἀρχαιότερο σωζόμενο ἔγγραφο γιὰ τὴ
θεσσαλικὴ ἐπισκοπὴ Σταγῶν (τοῦ ἔτους 1163).
Ἀνέκδοτα τεμάχια τοῦ ἐγγράφου καὶ μερικὲς
πρῶτες παρατηρήσεις 

  Έρα Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗ   

  doi: 10.12681/byzsym.707 

 

  

  Copyright © 2014, Έρα Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗ 

  

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0.

To cite this article:
  
ΒΡΑΝΟΥΣΗ Έ. Λ. (1987). Τὸ ἀρχαιότερο σωζόμενο ἔγγραφο γιὰ τὴ θεσσαλικὴ ἐπισκοπὴ Σταγῶν (τοῦ ἔτους 1163).
Ἀνέκδοτα τεμάχια τοῦ ἐγγράφου καὶ μερικὲς πρῶτες παρατηρήσεις. Byzantina Symmeikta, 7, 19–32.
https://doi.org/10.12681/byzsym.707

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Publisher: EKT  |  Downloaded at: 22/05/2023 19:12:48



ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟ ΣΩΖΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
ITA ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΤΑΓΩΝ 

(του έτους 1163) 

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ 

ΙΙΡΩΤΕΣ Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ * 

Τα αρχεία των μονών των Μετεώρων μας επιφυλάσσουν ακόμη νέα ευρή

ματα, ϊσως και κάποιες εκπλήξεις. 

Στην πενταετία 1965-1970 εϊχα την ευκαιρία να συμμετάσχω κι εγώ στις 

πρώτες επιστημονικές αποστολές πού πραγματοποιούσε τότε στα Μετέωρα το 

Κέντρον Έρεύνης τοϋ Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της 'Ακαδημίας 

'Αθηνών. "Ελαβα μέρος κυρίως, μαζί με τον Διευθυντή και συνεργάτες τοϋ 

Κέντρου, στη διερεύνηση των αρχείων, την ανίχνευση, ταύτιση, περιγραφή. 

φωτογράφηση κλπ. των βυζαντινών και άλλων μεσαιωνικών εγγράφων3. 'Ασχο

λήθηκα ειδικότερα μέ ορισμένες εξακριβώσεις σχετιζόμενες μέ θέματα βυζαντι

νής διπλωματικής, όπως ή γνησιότητα κάποιων γνωστών ήδη εγγράφων, επι

κυρώσεις και σημειώματα στην πίσω οψη (στο verso) τών εγγράφων, κ.ά.2. 

Στα αρχεία της μονής Βαρλαάμ είχα τήν ευκαιρία να ιδώ τέσσερα τεμάχια 

βυζαντινών εγγράφων3. 'Εξωτερικά γνωρίσματα (χαρτί, μελάνι, γραφή) και 

* Τά κύρια σημεία αυτής της εργασίας, μαζί μέ κάποιες άλλες προεκτάσεις, παρου

σιάστηκαν ώς ανακοίνωση στο Ε' Πανελλήνιο 'Ιστορικό Συνέδριο (Θεσσαλονίκη, "26 Μαίου 

1984). 

1. ΙΙρβλ. Ν. Β ε η, Τα χειρόγραφα τών Μετεώρων, τόμ. Λ, Αθήνα 19tì7, προλεγόμενα 

Λ. Β ρ α ν ο ύ σ η , σελ. *48, σημ. 55. 

"2. ΙΙρβλ. E r a L. V r a n O l i s s i , Notes sur quelques actes suspects ou faux de 

l'époque byzantine, στον τόμο La paléographie grecque et byzantine (Colloques inter

nat ionaux du CNRS - Nn 559), Παρίσι 1977, σελ. 505-517. Έ κ ε ϊ (σελ. 509-510 και σελ. 

517, πίν. VII) επισημαίνονται κάποιες ενδείξεις πλαστότητας ή γνησιότητας μετεωρικών 

εγγράφων.— ΙΙρβλ. επίσης "Ε ρ α ς Β ρ α ν ο ύ σ η, Λνο άφιερυηήρια έγγραφα «τ/ρ της 

Μονής θεοτόκον τών Κριβιτ^ών (ΙΓ'- ΙΑ' αι.). Σνμβολη στη μελέτη της βιχαντινης ΙΙελο-

ποννήσον, Σύμμεικτα 4 (1981), σελ. 17-47, Τά εκδιδόμενα εκεί κείμενα προέρχονται από 

χειρόγραφο τών Μετεώρων. 

3. Τά τεμάχια αυτά ήταν περιτυλιγμένα σέ δύο χωριστές δέσμες. Στη μία άπα τις δύο 

δέσμες υπήρχε ετικέτα μέ τις ακόλουθες ενδείξεις: "Εγγραφα Ί. Μονής Βαρλαάμ, αρ. 1 

(τεμάχιον χρνσοβούλλου επί χάρτου). Ή ετικέτα αυτή είχε γραφεί πολύ πρόσφατα, δταν ή 

Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών κατέγραφε τά κειμήλια τών μονών τών Μετεώρων (1951, 
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εσωτερικά τεκμήρια (αναγραφή κτήσεων, πάροικων κλπ.) μέ έπεισαν οτι ε ίχα 

μπροστά μου τεμάχια ε ν ό ς και μόνο εγγράφου, ακέφαλου και κολοβού. "Οταν 

προχώρησα και βρήκα τήν εξωτερική και τήν εσωτερική τους αλληλουχία, τα 

ονομάτισα Α. 13-Γ, Δ. Ή σημερινή κακή κατάσταση τους (μεγάλες φθορές, 

εΰθρυπτο χαρτί, πού απολεπίζεται στο ξεδίπλο^μα, κλπ.) δεν επέτρεπε πλήρη 

μεταγραφή, ούτε ικανοποιητική φωτογράφηση. Αυτά θα καταστεί δυνατό να 

γίνουν μόνον όταν προηγηθεί ειδική συντήρηση του εγγράφου 1 . 

Ή μελέτη αυτή αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση στο θέμα καί στα προβλή

ματα πού θέτει το έγγραφο. 

Ι Ι Ε Ρ Ι Γ Ρ Λ Φ Π — Πρόκειται για τέσσερα ξεχωριστά τεμάχια εγγράφου (Λ, 

Β, Γ, Δ). Είναι άπο χαρτί, το χαρτί εκείνο πού συναντάμε σέ έγγραφα της 

αυτοκρατορικής γραμματείας άπο τά τέλη τοϋ ΙΑ' αιώνα. Εϊχε απορροφήσει 

κάποτε πολλή υγρασία, έπειτα στέγνωσε, συρρικνοΊΟηκε, δημιουργήθηκαν poj-

γμές, απολεπίσεις κλ,π., και σήμερα θρυμματίζεται. Φθορές άπο τήν υγρασία 

καί άπο τις αλλεπάλληλες διπλώσεις. Μια κάθετη δίπλωση στή μέση, κατά 

μήκος τοϋ εγγράφου, προκάλεσε τις περισσότερες ζημιές: σχισίματα πού πα

ρέσυραν ολόκληρα κομμάτια χαρτιού. Σχισίματα στα περιθώρια, στίγμα'.α και 

μεγάλες κηλίδες άπο τήν υγρασία, γράμματα πού έχουν εκπέσει, κτλ. 

Ειδικότερα, το τεμάχιο Α, ακέφαλο καί κολοβό, έ'χει μήκος 99 έχ. καί 

πλάτος περίπου 34,5 εκ. 'Αποτελείται άπο δύο κομμάτια χαρτιού. Το πάνω 

έχει κολληθεί στο κάτω. Σωζόμενοι στίχοι: 56. 

Τ α τεμάχια Β καί Γ είναι το αριστερό καί το δεξιό μέρος ένας τμήματος 

του εγγράφου, πού τα διεχώρισε το ενδιάμεσο χάσμα. Περιέχουν 12 στίχους 

κειμένου. 'Από τήν κάθετη δίπλωση τοϋ εγγράφου δημιουργήθηκε σχισμή στο 

μέσον, φαγο'ίΟηκε το χαρτί δεξιά καί αριστερά τής σχισμής, καί έτσι λείπουν 

αρκετά γράμματα στή μέση τών 12 αυτών στίχων. Παρά τις μεγάλες φθορές, 

τά χάσματα κτλ., μπόρεσα να συμπεράνω οτι το κείμενο τών τεμαχίων l ì - Γ 

αποτελεί σ υ ν έ χ ε ι α τοϋ κειμένου τοϋ Α (ϊσως έχουν χαθεί κάποιοι στίχοι 

στα ενδιάμεσα). Μέγιστο μήκο£ τών τεμαχίου Β-Γ: 22 εκ. Σωζόμενοι στί

χοι: 12. 

Το τεμάχιο Α έ'χει υποστεί κι αυτό μεγάλες φθορές στή μέση άπο σχίσιμο 

κατά τήν κάθετη δίπλωση τοϋ εγγράφου. Αείπουν πολλά γράμματα στή μέση 

1953, 1959·—για τι; κατάγραφε: εκείνες βλ. Η έ r„ ο.π., προλεγόμενα Β ρ α ν ο υ σ η, 
σελ. *Ί5. 

Ι. "Εγινε μόνο μια πρώττ, καί πρόχειρη φοοτογράφηση, χωρίς να επιχειρηθεί πλήρες 
Ξεδίπλωμα τοϋ έγγραφου, χωρίς να πρεσσαριστεϊ για να ισιώσουν οι πολλές συρρικνώσεις 
τοΰ χαρτιού, χωρίς ν' αφαιρεθούν καπνιές καί σκόνες πού έχουν επικαθίσει, κτλ.—"Οπως 
είναι αδύνατη σήμερα ή πλήρης μεταγραφή, έτσι καί ή περιγραφή πού δίνω s/ει κάποιες 
ελλείψει::. 



ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠ1ΣΚ0111Ϊ ΣΤΑΓΩΝ 21 

τών στίχων. Είναι ακέφαλο καί κολοβό. Σημερινό μήκος: 51 εκ. Σωζόμενοι 

στίχοι: 34. 

'Από τή μελέτη τοϋ περιεχομένου τοϋ Δ δεν μπορεί κανείς να συμπεράνει 

πόσοι ακριβώς στίχοι έ'χουν εκπέσει ανάμεσα στο κείμενο τών Β-Γ καί στο 

κείμενο τοϋ Δ. 

"Ολα τά τεμάχια έχουν το Ι'διο μ ε λ ά ν ι : καστανόμαυρο, ξεθωριασμένο 

άπο τήν πολυκαιρία. Γ ρ α φ ή πολύ επιμελημένη άπο γραφέα εγγράμματο. 

Βραχυγραφίες πολλές, αυτές πού συναντάμε σέ βυζαντινά Ιγγραφα άπο τά 

τέλη τοϋ ΙΑ' αι. καί πέρα. Δεν υπάρχουν ορθογραφικά σφάλματα. 

Σύμφωνα μέ τά παραπάνω, το σ υ ν ο λ ι κ ό μ ή κ ο ς τών τεμαχίων Α, 

Β-Γ, Δ είναι σήμερα ( 9 9 + 2 2 + 5 1 = ) 172 εκ. Το π λ ά τ ο ς κυμαίνεται (οπού 

σώζονται περιθώρια) στα 34-35 εκ. Σωζόμενοι συνολικά σ τ ί χ ο ι : (56+ 

1 2 + 3 4 - ) 102. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ καί ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ — Το ακέφαλο καί κολοβό αυτό έγ

γραφο δεν φέρει καμιά χ ρ ο ν ο λ ο γ ι κ ή έ ν δ ε ι ξ η . Πουθενά επίσης μέσα 

στο κείμενο δεν συναντάμε κάποιο χαρακτηρισμό, για να προσδιορίσουμε το 

ε ί δ ο ς τοϋ εγγράφου. Επισημαίνω ωστόσο τις λέξεις: άνεγραψάμεθα (Α στ. 

37, 52, Β-Γ στ. 5, Δ στ. 8, 15), παραδεδώκαμεν (Α στ. 51, Δ στ. 3, 15), πε

ριορισμός (Α στ. 55, Δ στ. 18, κ.ά.). 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ—Ή αρχή τοϋ εγγράφου, 3πως είπαμε, λείπει. Παρά το 

γεγονός οτι μας λείπει ή βασική αύτη αφετηρία, παρά τά μεγάλα χάσματα καί 

τά πολλά δυσανάγνωστα σημεία, μπορώ, νομίζω, νά συνοψίσω (έστω καί μέ 

πολλά κενά στα ενδιάμεσα) το π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο τοϋ εγγράφου: Στους πρώ

τους σωζόμενους στίχους οι λέξεις πού διακρίνονται δείχνουν οτι γίνεται λό

γος για Ινα κοινό χρυσόβουλλο τοϋ τότε αυτοκράτορα όπερ τοϋ ναοΰ τής τον 

Θεον Σοφίας καί πασών τών άγιων [εκκλησιών] (Α, στ. 3-5).— Μέ βάση αυτο

κρατορικό έγγραφο ή εκκλησία [ = ή Επισκοπή Σταγών, όπως συνάγεται άπο 

τά παρακάτω] δικαιούται νά κατέχει τριακονταεξ κληρικοπαροίκονς καί γήν 

[χιλίων μοδιών, όπως διαβάζουμε παρακάτω], πού τής «παρέδωσε» ό χαρτου-

λάριος [. . . ] .— Στον συντάκτη τοϋ παρόντος εγγράφου παρουσίασαν καί το 

προβάν [πρακτικον] πού εϊχε καταρτίσει για τήν ['ίδια, προφανώς] επισκοπή 

ό χαρτονλάριος Βασίλειος [ . . . ] , ό όποιος μέ το έγγραφο έκεϊνο ((παρέδωσε» 

τους 36 κληρικοπαροίκονς μαζί μέ τή γη τους, καθώς καί γη χιλίων μοδίων 

στο χωρίον Κοβέλ[τζιον~\, γη πού εϊχε παραχωρηθεί, πέρα άπο τά άλλα, παρά 

τών μνημονευθέντων [ανωθι?] βασιλέων (Α, στ. 10-14).—"Ολα αυτά τά δι

καιώματα αναθεωρήθηκαν τώρα, έγινε γενική επανεξέταση τών κτήσεων τής 

επισκοπής άπο τον συντάκτη τοϋ εγγράφου καί δηλώνονται σέ δικό του πρα-

κτικόν (Α, στ. 14-16). 



•1-1 ΚΡΛΣ Β Ρ Α Ν Ο Ϊ Σ Ι Ι 

Μέ βάση τά παραπάνω, ό συντάκτης τοϋ εγγράφου θά αφήσει στην εκκλη

σία οσα τής ανήκουν. 'Αλλά οσα είναι Ισως επέκεινα, θά τά αποσπάσει καί 

θά τά αποδώσει στο δημόσιο, σύμφωνα μέ το καταστρωθεί· \ανωθι;] βασιλι-

κον πρόσταγμα, πού είχε εκδοθεί για τήν κατοχύρωση τής περιουσίας τών 

εκκλησιών καί προς χειραγωγίαν καί καθόλου ελενθερίαν τών εν ανταΐς αρ

χιερέων (Α. στ. 16-22).—'Ακολουθούν ονομαστικές αναγραφές κληρικοπαροί-

κων, πάροικων, προσκαθημένων, καί προσδιορισμός εδαφικών συνόρων (πε

ριορισμοί) '• 

Χωρίον όπερ κάατρον Σταγών εγχωρίως επονομάζεται καί βρίσκεται στους 

πρό[ποδες] τής επισκοπής: ονομαστική αναγραφή κληρικοπαροίκων (ακτημό

νων, βοϊδάτων, ζευγαράτων), δέκα τουλάχιστον 1, πού χαρακτηρίζονται ως κλη

ρικοί] τή άγιωτάτη επισκοπή έκοονλενοντες (Α, στ. 22-37). 

Χωρίον ό Κόζερος: ονομαστική αναγραφή 15 προσκαθημένων πάροικων 

(ακτημόνων, βο'ιδάτων, ζευγαράτων) μέ τις κτήσεις τους (Α, στ. 37-56). 

ΙΙαραδόθηκε επίσης το χιορίον ό Κόζερος, τοϋ οποίου περιγράφεται ό «πε

ριορισμός»: ξεκινά άπο τή Βρύση τοϋ Μαύρου Νεροΰ, κατεβαίνει προς μεσημ-

βρίαν μέχρι του Ή μ ε ρ ο υ Κλίματος, περνά άπο το Γάβροβο, διαιρεί τά δίκαια 

τοϋ χωρίον Μέρτζι [. . . ], φτάνει ως το βουνό Κόζιακα, προς άρκτον συναντά 

πλάτανο, στή συνέχεια τον κοζεριτικο μύλο, εργαστήρια, τον ποταμό Βοβό[ ...J 

καί κλείνει στή Βρύση τοϋ Μαύρου Νεροΰ, άπο οπού καί άρχισε (Α, στ. 55-57 

καί Β-Γ, στ. 1-5). 

Χιορίον Γάβροβο: ονομαστική αναγραφή δέκα περίπου προσκαθημένων< βοϊ

δάτων, ζευγαράτων ή ακτημόνων (Β-Γ, στ. 5-12). 

[. . .] Χιορίον Βελεμίσθιν: ονομαστική αναγραφή δύο (τουλάχιστον) προσκα-

θημένων (Δ, στ. 1-3).— Παραδόθηκαν επίσης στην επισκοπή τά μυλοτόπια τής 

περιοχής Όροχοβιάνων, αμπελώνες [ . . . ] , μυλικο εργαστήρι καί οσα κατείχε 

ώς τότε ή επισκοπή πακτωτικώς (Δ, στ. 3-8). 

Χωρίον Κοβέλτζιν: ονομαστική αναγραφή 11 περίπου πάροικων (βοϊδά

των, ζευγαράτων) (Δ, στ. 8-15). 

' Ανακεφαλαιώνοντας ό συντάκτης τοϋ εγγράφου γράφει οτι παραδόθηκαν 

στην επισκοπή 46 κληρικοπάροικοι ζευγαράτοι (Δ, στ. 15-17). 

'Ακολουθεί «περιορισμός» τής γης [ . . . . ' ] , τήν οποία ήδη κατέχει ή επι

σκοπή: άπο τήν πόδωσιν τοϋ βουνοΰ ΙΙεσκά κοντά στο ρυάκι, προχωρεί προς 

αμπέλια τον χιορίον Σθλάτινα τον άπο τών Τρικάλων, διαιρεί τά δίκαια 

τοϋ χωρίου Σθλάτινα, φτάνει ώς το χωρίον Τραποχούνιστα μέσα στον κάμπο 

δυτικά [ . . . ] , διαιρεί τά δίκαια τοϋ χωρίου Τζερνιτ^όβον \ . . . ] (Δ, στ. 17-

34) .—'II συνέχεια λείπει. 

1. 'Επειδή 'jnapywv πολλές φθορές, όπως είπα, ό αριθμοί τών αναγραφομένου κληρι

κοπαροίκων, πάροικων κτλ., δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί με απόλυτη ακρίβεια σέ 

"ikzc τις περιπτώσεις. 
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Το περιεχόμενο τών τεσσάρων αυτών τεμαχίων —κείμενο χωρίς αρχή, χω

ρίς τέλος καί μέ πολλά χάσματα στα ενδιάμεσα— παρέχει αρκετά στοιχεία 

πού μοΰ επέτρεψαν νά προσδιορίσω κάπως το είδος τοϋ εγγράφου στο όποιο 

άνηκαν. Τά μνημονευόμενα τοπωνύμια (κάστρον Σταγών κ.ά.), οι κληρικοπά-

ροικοι τής επισκοπής Σταγών, για τους οποίους γίνεται λόγος, καί άλλα, έδει

χναν οτι τά άταύτιστα αυτά τεμάχια άνηκαν σέ βυζαντινό έγγραφο αναφερό

μενο στα «δίκαια» τής επισκοπής Σταγών. 

"Ολα αυτά θύμιζαν το πρόσφατα τότε δημοσιευμένο παρόμοιου περιεχομέ

νου έγγραφο πού είχε παρουσιάσει ό Ch. Astrae 1. Ό γνωστός Γάλλος ελλη

νιστής, δεινός παλαιογράφος καί κωδικολόγος, εϊχε παρουσιάσει σέ διπλω

ματική έκδοση καί μέ πλουσιότατο ιστορικό σχολιασμό2, ένα ακέφαλο βυζαν

τινό έγγραφο τοϋ έτους 1163, σωζόμενο στην 'Εθνική Βιβλιοθήκη τοϋ Πα

ρισιού. 

Το παρισινό αυτό έγγραφο, ακέφαλο, έχει μήκος 107,5 εκ. καί πλάτος 

35 εκ. Διασώζει 55 στίχους. Εϊναι άπο χαρτί βομβύκινο πού ξεφτάει. "Εχει 

υποστεί φθορές άπο τήν υγρασία, έχει σχισίματα, κτλ. Μελάνι καστανόμαυρο. 

Γραφή επιμελημένη, άπο γραφέα εγγράμματο, χωρίς ορθογραφικά σφάλματα. 

Εϊναι μια διάγνωσις, πού αναφέρεται στην παραχώρηση 46 κληρικοπαροίκων 

στην επισκοπή Σταγών καί χιλίων περίπου μοδίων γής3. 

Το έγγραφο αυτό φέρει τή χρονολογία 'Απρίλιος 6671 (=1163) καί δύο 

ιδιόχειρες υπογραφές βυζαντινών αξιωματούχων. Το υπογράφουν ό 'Ιωάννης 

'Αθανασόπουλος καί κάποιος Θεόδωρος ο Π. . . 4 , «ανάξιοι δοΰλοι τοϋ βασι

λέως», κτλ. Στο κάτω μέρος τοϋ εγγράφου διακρίνονται καί ϊχνη οπών, δπου 

περνούσε το νήμα πού συγκρατοΰσε τήν κρεμασμένη σφραγίδα τοϋ εγγράφου, 

σφραγίδα πού δέν έχει διασωθεί. 

Ή αντιπαραβολή καί συνεξέταση τών τεσσάρων τεμαχίων τής μονής Βαρ

λαάμ μέ το έγγραφο τοϋ Παρισιοΰ μέ οδήγησαν στή διαπίστωση οτι ολα 

σ υ ν α π ο τ ε λ ο ΰ σ α ν κ ά π ο τ ε Ι ν α κ α ί τ ο α υ τ ό έ γ γ ρ α φ ο . Πα-

1. C h a r l e s A s t r a e , Un document inédit de 1163 sur l'évèché thessalien de 

Stagi, BCH 83 (1959), σελ. 206-246.— Στις παρακάτω παραπομπές: A s t r u e, Stagi. 

2. Πρβλ, καί Ν. S ν ο Γ ο n ο s, Les privilèges de l'Eglise à l'époque des Comnènes: 

Un rescrit inédit de Manuel 1er Comnène, TM I (1965), σελ. 36't-365 καί 374.— Στις 

παρακάτω παραπομπές: S ν o r ο n o s, Resent. 

3. A s t r u e, Stagi, σελ, 209-212. 

4. Ό Astrile {Stagi, σελ. 228, σημ. 6) αναρωτήθηκε μήπως ή δεύτερη υπογραφή τοϋ 

εγγράφου θεόοιορος ο Π... Oà μπορούσε να ανήκει στον γνωστό αξιωματούχο τής εποχής 

Θεόδωρο τον Παντεχνή. Τελικά όμως μάλλον το αποκλείει.— ΙΙροσθέτω ότι ιδιόχειρη υπο

γραφή τοϋ Θεόδωρου Παντεχνή (πού δεν μοιάζει καθόλου μέ τήν υπογραφή τοϋ παρισινού 

εγγράφου) διασώζει πρόαταξις τοϋ Μανουήλ τοϋ έτους 1176' βλ. "Ε. Β ρ α ν ο ύ σ η, "Εγ

γραφα Πάτμον, άρ. 22, στ. 32, καί πίν, W). 
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ρόμοιο το περιεχόμενο, πολλά τά κοινά σημεία, 'ίδιο το χαρτί, ΐδιο πλάτος, 

ίδια γραφή. 

Ή παραπέρα συνεξέταση πείθει οτι τά τέσσερα τεμάχια τής μονής Βαρλαάμ 

προηγούνται καί οτι το ακέφαλο παρισινό έγγραφο αποτελεί τή συνέχεια καί 

το τέλος τοϋ όλου εγγράφου. 

"Ετσι, το σύνολο τοΰ εγγράφου (πού εξακολουθεί νά παραμένει ακέφαλο) 

φτάνει σήμερα σέ σ υ ν ο λ ι κ ό μ ή κ ο ς τά 2 μέτρα καί 79.5 εκατοστά 

(στα Μετέωρα 1,720 } 1,075 στο Παρίσι = 2,795) καί διασώζει συνολικά 157 

σ τ ί χ ο υ ς (στα Μετέωρα 1 0 2 + 5 5 στο Παρίσι). 

Πώς καί πότε ακριβώς το ακέφαλο κ ά τ ω μέρος τοΰ εγγράφου φυγαδεύ

τηκε άπο τή Θεσσαλία δέν εϊναι γνωστό. Ή Ε θ ν ι κ ή Βιβλιοθήκη τοΰ Παρισιού 

το απέκτησε το 1944 — δωρεά ενός συλλέκτη, ό όποιος το εϊχε αγοράσει το 

1929 στο Λονδίνο μαζί μέ μια συλλογή κοπτικών χειρογράφων, πού άνηκαν σέ 

"Αγγλο συλλέκτη. Σ τ ο τμήμα ελληνικών χειρογράφων τής B ib l io thèque Na

t iona le πέρασε μόλις το 1958 καί καταλογογραφήθηκε ώς Suppl. Grec 137J.1 

"Εναν αιώνα νωρίτερα, ό γνωστός Ρώσσος αρχιμανδρίτης Πορφύριος U-

spensky, πού επισκέφθηκε τά Μετέωρα το 1859, είδε στή Μονή Βαρλαάμ ένα 

έγγραφο πού το περιεχόμενο του. όπως το συνοψίζει, καί ή χρονολογία του 

(6671 —1163) συμπίπτουν μέ το έγγραφο πού μας απασχολεί. Τά γραφόμενα 

τοϋ U s p e n s k y εϊναι πολύ συνοπτικά: λείπουν οι διαστάσεις τοΰ εγγράφου καί 

άλλες λεπτομέρειες" σημειούνεται οτι το έγγραφο έχει υποστεί φθορές άπο τήν 

υγρασία, δέν σημειώνεται όμως αν ήταν ήδη ακέφαλο κτλ. 2 . 

Ό Ν. Βέης, παρουσιάζοντας το 1910 τά πρόσφατα τότε ευρήματα τών με

τεωρικών ερευνών του, δίνει έναν συνοπτικό κατάλογο 95 εγγράφων καί πρώτο 

στον κατάλογο σημειώνει: « 'Απογραφή, διεξοδικωτάτη καί λεπτομερής, τών 

κτημάτων τής επισκοπής Σ τ α γ ώ ν . . . , τοϋ έτους 1162/3. Δυστυχώς άκέφα-

λ.ος καί κολοβή» 3. Πρόκειται, ασφαλώς, για το έγγραφο πού μας απασχολεί. 

1. ΙΙρώτη παρουσίαση στον κατάλογο τών C h. A s 1, Γ ü e καί Μ.- L. C ο n c a s i y, 
Ee Supplément Grec, τόμ. Γ', Παρίσι 1960, σελ. 694-69", άρ. 1371. Για το ιστορικό τ ή ; 
απόκτησης τοϋ εγγράφου άπο τήν Έθν. Βιβλιοθήκη, τους προηγούμενου; κατόχους του 
κτλ., βλ. καί A s t r il e, Stagi, σελ. 208-209. 

2. P. U s ρ ο n s k i j , Vostok Christianskij.— Puteiestvie ν Meteorskie i Osoolim-
pijskic monaslyri ν Fessalu. . . ν 1859 goda. . . Pod redakciejii P. A. Syrku, Πετρού
πολη 1896, σελ. 3 6 3 . — Ό Astrile {Stagi, σελ. 207, σημ. 3) γράφει οτι, άφοϋ ό Uspensky 
δέν σημειώνει τίποτε σχετικό, 0ά μπορούσε κανείς, μέ κάποια επιφύλαξη πάντα, νά συμπε
ράνει οτι το έγγραφο μας σωζόταν τότε στά Μετέωρα ακέραιο. Δέν συμμερίζομαι αύτη τήν 
άποψη.— Για τήν επίσκεψη καί τις εργασίες τοΰ Uspensky στα Μετέωρα βλ. καί Β έ η, 
ο.π., προλεγόμενα Β ρ α ν ο ύ σ η , σελ. *38, δπου καί άλλη βιβλιογραφία. 

3. Ν. Β έ η, "ΕκΟεαις τιαλαιογραφικών και τεχνικών ερευνών tv ταΐς Μοναίς τών Με
τεώρων κατά τα ετη 1908 καί 1909, 'Αθήνα 1910, σελ. 50, άρ. 1. 
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Για νά το χαρακτηρίζει όμως ό Βέης κολοβό, σημαίνει οτι δέν εϊχε βρει τότε 

στα Μετέωρα καί το κάτω τμήμα τοΰ εγγράφου, αυτό πού βρίσκεται σήμερα 

στο Παρίσι. Εϊχε βρει μόνο το επάνω μέρος, ακέφαλο, αύτο πού σώζεται καί 

σήμερα (σέ τέσσερα τεμάχια) στή μονή Βαρλαάμ, το όποιο συσχέτισε μέ το 

παρόμοιο έγγραφο πού είχε επισημάνει ό Uspensky, καί άπο τον Uspensky 

παρέλαβε, υποθέτω, τή χρονολογία. ( Ό Uspensky εϊχε σημειώσει μόνον το 

έτος: 6671=1163, χωρίς μήνα- γι' αύτο è Βέης απέδωσε το 6671 μέ το 

1162/3). 

Επομένως, το κάτω τμήμα τοΰ εγγράφου, το όποιο πριν άπο το 1929 βρι

σκόταν στην 'Αγγλία καί το 1944 περιήλθε στην 'Εθνική Βιβλιοθήκη τοΰ Παρι

σιού, εϊχε φυγαδευτεί άπο τά Μετέωρα μετά το 1859 (οπότε το εϊδε έκεϊ ό 

Uspensky) καί πριν άπο το 1908 (οπότε άρχισε τις έρευνες του στα Μετέωρα 

ό Βέης). 

Μερικές πρώτες παρατηρήσεις μέ βάση το περιεχόμενο τοΰ εγγράφου, όπως 

συμπληρώνεται τώρα: 

"Οπως γνωρίζουμε άπο άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, στην αρχή τών εγ

γράφων αύτοΰ τοϋ είδους ό συντάκτης τους καταχώριζε το κείμενο τοϋ αυτο

κρατορικού εγγράφου μέ το όποιο ό αυτοκράτωρ τοΰ ανέθετε τήν εντολή νά 

διενεργήσει οσα διενεργεί, τά όποια καί εξέθετε έπειτα παρακάτω μέ κάθε 

λεπτομέρεια. 

Ή ελλείπουσα σήμερα αρχή τής διαγνώσεως τών άναγραφέων 'Ιωάννη 'Αθα

νασόπουλου καί Θεόδωρου Π. περιείχε, ασφαλώς, το κείμενο ένας τέτοιου εγ

γράφου. ΤΗταν ό βασιλικός ορισμός μέ τον όποιο ό Μανουήλ έδινε εντολή 

στους αναγραφείς νά προβοΰν σέ επανέλεγχο τών κτήσεων τής επισκοπής Στα

γών καί νά συντάξουν τήν παρούσα διάγνωση καί σχετικό πρακτικόν. 

Στή συνέχεια (στο κείμενο αύτο της αρχής τοΰ εγγράφου, ή οποία λείπει) 

οι αναγραφείς θά έγραφαν οτι, εις έφαρμογήν τών ανωτέρω, ήρθαν επί τόπου 

καί διερεύνησαν τήν υπόθεση. 'Ακολουθούσε, ασφαλώς, λεπτομερής έκθεση: ό 

επίσκοπος Σταγών τους παρουσίασε τους τίτλους πού κατείχε ή επισκοπή 

του, «παλαιγενή γράμματα» προγενεστέρων αυτοκρατόρων, κ.ά. 

Τό τμήμα αύτο τοΰ εγγράφου μας —το προεισαγωγικό, ας ποΰμε— δέν σώ

ζεται. Στο κάτω όμως μέρος τοΰ εγγράφου, πού εκδίδει ό Astrae, μνημονεύον

ται: 1 

α'— χρυσόβουλλα τών «άοιδίμων» αυτοκρατόρων Νικηφόρου Γ' τοΰ Βοτα-

νειάτη (1078-1081) καί 'Αλεξίου Α' Κομνηνού (1081-1118)· 

1. ΙΙρβλ. As t r u e, Stagi, σελ. 233 κ.έ. 
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β'- χρυσόβουλλο τού τότε αυτοκράτορα Μανουήλ Κομνηνού «γεγονός επί π ά -

σαις ταΐς κατά τε τήν άνατολήν καί δύσιν έπισκοπαΐς» [τοϋ έτους 1 148]' 

γ ' — «επικυρωτικά προστάγματα» τοϋ ΐδιου αυτοκράτορα [απολυθέντα, προ

φανώς:. μετά το 1148]· 

δ ' — ένα: ορισμός τοϋ ΐδιου αυτοκράτορα [μετά το 1148]· 

ε ' — Ι ν α πρακτικον παραδόσεως τοϋ χαρτουλαρίου Βασιλείου Τζιντζιλούκη, ό 

όποιος εϊχε διενεργήσει [μετά το Ι 148 καί πριν άπο το Μ 6 3 | τήν «ανα

γραφή τοϋ θέματος Σερβίων». 

Σ τ α τεμάχια πού σώζονται στή Μονή Βαρλαάμ (καί πού ή πλήρη;: μεταγραφή 

τους δέν είναι ακόμη δυνατή, όπως εϊπα) διακρίνω: 

— ...τον κοινώς γεγονότα [ . . . τ ο ΰ | αυτοκράτορας ημών χρυ\σόβουλλον 

λόγον κλπ. (Α, στ. 3-4). 

. . . τον χαρτυνλαρίον παοαουΟέ ντας [ , . . | τριάκοντα ίξ κληρικο\παροί-

κονς καί. . . (Α, στ. 9-10). 

- . . .μεγαλοδοξοτάτον χαρτουλαρίου κυρ Βασιλείου. . . (Α, στ. I I ) . 

Μνημονεύονται δηλαδή καί εδώ μερικά άπο τά «παλαιγενή γράμματα» πού 

παρουσίασε ό δια\ληψθεις θεοφιλής επίσκοπος (Α, στ. 7), γράμματα τών μνη

μονευθέντων [ανιοθι'.'} βασιλέιον ημών (Α, στ. 13-14), κλπ. 

Μια άλλη φράση πού διαβάζω στο πρώτο άπο τά τεμάχια τής μονής Βαρ

λαάμ συνοψίζει το έργο πού εϊχαν αναλάβει νά διεκπεραιώσουν οί δύο ανα

γραφείς του 1163: . . . εφροντίσαμεν αυτοί και πραγματικώς έξιτάσαι πάντα 

τά τή επισκοπή δια\φέροντα καί δια πρακτικού ημετέρου ταύτα δηλοποιήσθαι{ 

και τά μεν ευλόγως προσόντα τή εκκλησία | έάσαι παι/ αυτή, τά δε επέκεινα 

Ισως άποσπάσαι και τω δί/μοσίιυ προσαφιερώσαι, κατά την περίλΐ/ψιν | [τον 

αν\ωθι | .' | έγ\καταστρωθέντος θείου καί βασιλικού προσκννητον προστά

γματος. . . (Α, στ. 16-19). 

'Από τά παραπάνω, σέ συνδυασμό μέ οσα άλλα προκύπτουν άπο το περιεχό

μενο τοϋ δημοσιευμένου κάτω μέρους καί τών άνεκδότίον τμημάτων τοΰ εγ

γράφου, μπορούμε νά άνακεφαλαιο')σουμε το ιστορικό τοΰ ζητήματος: 

'Ο επίσκοπος Σ τ α γ ώ ν (πού δέν κατονομάζεται στο σωζόμενο κείμενο), λίγο 

πριν άπο το 1 163, είχε ζητήσει από τον αυτοκράτορα Μανουήλ νά εφαρμο

στούν οσα περιείχε το πρακτικό τοϋ χαρτουλαρίου Βασιλείου Τζιντζιλούκη, 

δηλ. να παραδοθούν 46 κληρικοπάροικοι ζευγαράτοι μέ τή γη τους, απαλλα

γμένοι άπο φορολογικές επιβαρύνσεις, καί 1000 μόδιοι γης πού κατείχε ή επι

σκοπή δυνάμει έγγραφων καί άλλων προγενεστέρων αυτοκρατόρων (Α, στ. 13-

14). 'Αλλά, ανεξάρτητα άπο τήν αίτ/}σ/; τοϋ επισκόπου Σταγών. ίσως καί οί 

1. '11 Ί. ι))//(,7!υιήαβ<ιι είναι το μόνο ορθογραφικό λάΟο: στο κείμενο τοΰ έγγραφου, όσο 

εχω διάβασε'. Είναι ενδεχόμενο ό γραφέας να ήθε)ε να γράψει t)>j?.orron')rraaßai 
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αναγραφείς εϊχαν λάβει εντολές νά προβούν σέ γενικότερο έλεγχο καί ανα

γραφή τής ευρύτερης εκείνης περιοχής. 

"Οπως υποδηλώνει το έγγραφο μας, ό Τζιντζιλούκης εϊχε παραδώσει ώς 

τότε μόνο 36 κληρικοπαροίκους (Α, στ. 9-10 καί 12). 'Αντί για 9 κληρικοπα-

ροίκους εϊχε παραδώσει το χωρίον Κνίνα1. 

Οί αναγραφείς-Ιωάννης 'Αθανασόπουλος καί Θεόδωρος Π. επισκέφτηκαν 

τήν περιοχή. 'Αλλά προχώρησαν σέ εξ ύπαρχής έλεγχο τών κτήσεων καί προ

νομίων της επισκοπής μέ βάση τους τίτλους ιδιοκτησίας πού τους επέδειξε, 

όπως είπαμε, ό επίσκοπος. 

'Επικαλούνται ιδιαίτερα το κοινον λεγόμενον χρυσόβουλλον τοΰ Μανουήλ, 

το όποιο καί μνημονεύεται δύο φορές: Α, στ. 3-5 καί έκδ. A s t r a e , στ. 26-27. 

Πρόκειται βέβαια για τον γνοίστό χρυσόβουλλο λόγο πού λέγεται καί Ιατηρ 

καί απολύθηκε το Φεβρουάριο τοΰ 1143 2 . Το χρυσόβουλλο εκείνο προάσπιζε 

τις κτήσεις δλων τών επισκοπών καί εκκλησιών τοΰ κράτους άπο τις απαιτή

σεις τών φορολογικών υπαλλήλων, άλλα μέ μια προϋπόθεση: νά επιδεικνύονται 

τίτλοι 'ιδιοκτησίας. Αυτά τά εϊχε υπόψη ό επίσκοπος Σ τ α γ ώ ν , γι ' αύτο καί 

εϊχε προσκομίσει οσα σχετικά έγγραφα διέθετε. 

Οι αναγραφείς όμως υπογραμμίζουν οτι θά ενεργήσουν έτσι, ώστε τα μεν 

ευλόγως προσόντα τή εκκλησία εασαι παρ' αυτή, τά δε επέκεινα ίσως, άπο-

σπάσαι και τω δημοσίφ προσαφιερώσαι (Α, στ. 17-22). ' Π φράση αυτή θυ

μίζει μια διάταξη πού περιέχεται σέ Ινα άλλο χρυσόβουλλο τοΰ Μανουήλ, με

ταγενέστερο άπο τον «ίατήρα», χρυσόβουλλο πού απολύθηκε τον Μάρτιο του 

1158 καί αφορούσε μονές καί άλλα ιερά καθιδρύματα τής περιοχής τής Κων

σταντινούπολης 3. Σύμφωνα μέ τή διάταξη αυτή, θά συντάσσονται πρακτικά 

τών σήμερον κατεχομένων παρά τών μονών ακίνητων καί πάροικων καί θά 

κατοχυρώνονται τά νομίμως κατεχόμενα" δσα ομως δέν κατέχονται νομίμως, 

θά άφαιρεθοΰν (το άδικους κατεχόμενον αφαιρεθήσεται), εάν ό άναγραφεύς δια-

πιστο^σει οτι αυτά (τόπια ή πάροικοι κ.ά.) κατέχονται επέκεινα τοΰ περιορι-

σμοϋ*. 

Ή διάταξη αυτή, πού περιέχεται στο παραπάνω χρυσόβουλλο για τις μονές 

καί τά άλλα ιερά καθιδρύματα τής Κωνσταντινούπολης (Μάρτ. 1158), είχε πε

ριληφθεί, πιθανότατα, καί σέ μεταγενέστερο (μή σωζόμενο) πρόσταγμα τοΰ 

Μανουήλ αναφερόμενο σέ επισκοπές καί μοναστήρια όλης τής επικράτειας. 

Αύτο συνάγεται, νομίζω, άπο το έγγραφο μας ( Ά π ρ ι λ . 1163). Το μεταγενέ-

1. A s t r il e, Stagi, σελ. 215 (στίχ. 39-41), 217, 222, 243, 245. 
2. Ι) ö 1 g (» r, Regesten, άρ. 1372.— Ζ e ρ ο s, JGR, τόμ. Α', σελ. 376-378.— ΙΙρβλ. 

καί S ν ο r ο ΐ) ο s, Reserit, σελ. 328 κ.έ. 
3. D ö l g c r, Regesten, άρ. 1419.— Ζ ο ρ ο s, JGR, τόμ. Α', σελ. 381-385.— ΙΙρβλ. 

y.ai S ν ο r ο η ο s, Reserit, σελ. 330 κ.έ. 

4. Ζ e ρ ο s, JGR, τόμ. Α', σελ. 384.— Πρβλ. καί S ν ο r ο ιι ο κ, liescrit, σελ. 333. 
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στερο αύτο καί μή σωζόμενο πρόσταγμα τοΰ Μανουήλ (το όποιο θά εϊχε απο

λυθεί μετά τον Μάρτιο τοϋ 1158 καί πριν άπο τον 'Απρίλιο τοΰ 1163) θά πε

ριείχε, ασφαλώς, καί άλλες διατάξεις, πού αφορούσαν Οχι μόνον κτήσεις μονα

στηριών, άλλα καί άλλα συναφή θέματα, σχετιζόμενα μέ τις επισκοπές. Λυτό 

υποδηλώνει ή φράση τοΰ εγγράφου μας οτι το βασιλικό εκείνο πρόσταγμα 

εϊχε απολυθεί προς χειραγωγίαν καί καθόλου ελευθερίαν τών εν αΐπαΐς [-= ταΐς 

άγιωτάταις έκκλησίαις] άρχιερέοιν (Α, στ. 20)1. 

"Εχω τή γνο'ιμη οτι ή παραπάνω τελευταία φράση, μαζί μέ τά συμφραζό

μενα (Α, στ. 19-20), έ'χει μεταφερθεί εδώ αυτούσια άπο το κείμενο τοΰ σχε-

τικοΰ (μή σ<οζομένου) προστάγματος. Λυτό συνηθιζόταν, όπως ξέρουμε, καί 

το συνηθίζει καί ό συντάκτης τοΰ έγγραφου μας: Στην αρχή τοΰ τεμαχίου Α, 

στους πρώτους στίχους πού διαβάζονται, διακρίνουμε (παρά τά ενδιάμεσα κενά) 

αυτούσια σχεδόν μια φράση άπο τον λεγόμενο «ίατήρα», το χρυσόβουλλο δηλ. 

τοΰ 1148. Μεταφέρω τή φράση άπο τον «ίατήρα»: .. .χρυσόβουλλον λόγον 

τή μητρι πασών τών εκκλησιών, τή Νέα Σιών, τω τής τοΰ θεοϋ Σοφίας εν-

διαιτήματι, καί τοις κατά τάς νήσους πάσας καί τήν άνατολήν και τήν δνσιν 

άρχιερεΰσιν. . . (JG R, σελ. 376). 

"Ενα άλλο σημείο τοϋ εγγράφου μας, πού αξίζει νά επισημανθεί, σχετίζεται 

μέ τον όρο κ λ η ρ ι κ ο π άρ ο ι κ ο ς. Εϊναι γνωστό οτι τό ακριβές περιεχό

μενο τής λέξης κληρικοί καί άλλων συναφών όρων σέ διάφορα βυζαντινά κεί

μενα έ'χει αρκετά απασχολήσει τήν έρευνα2. Στο έγγραφο μας γίνεται λόγος, 

Οπως είδαμε, για κληρικοπαροίκονς (Α, στ. 8-9, 11-12). Λίγο πιο κάτω δια

βάζουμε μια φράση πού εϊναι, θά λέγαμε, επεξήγηση τοΰ Ορου: κληρικοί τή 

άγιωτάτη επισκοπή έκδουλεύοντες (Α, στ. 24). Μ' αυτή τή φράση αρχίζει ή 

ονομαστική απαρίθμηση τών όσων ευρέθησαν [. . . ] εν τω χωρίω όπερ κά-

στρον [. . . ] Σταγών εγχωρίιος επονομάζεται, που Ολοι τους άσκοΰν κάποιο 

εκκλησιαστικό λειτούργημα ή κατέχουν κάποιο εκκλησιαστικό όφφίκιο: διά

κονος, αναγνώστης, ιερεύς καί πρωτέκδικος, δομέστικος, πρωτοψάλτης, διά

κονος καί σκευοφύλαξ, άρχιδιάκονος κ.ά. (Α, στ. 25-37). Ά π αυτούς άλλοι 

εϊναι ακτήμονες, άλλοι βοϊδατοι, άλλοι ζευγαρατοι. 

Στή συνέχεια τοΰ κειμένου, Οπου ή αναγραφή προχωρεί σέ άλλα χωρία, οί 

αναγραφόμενοι δέν εϊναι συνήθως κληρικοί. Χαρακτηρίζονται άλλίυστε ώς πά

ροικοι προσκαθήμενοι (Λ, στ. 37, Α στ. 9) ή απλώς προσκαθήμενοι (Β-Γ. στ. 

Ι. Βλ. σχετικά αυτοκρατορικά έγγραφα πού επισημαίνει καί σχολιάζει ό Ν. Σβορώνος 

(Reserit, σελ. 328 κ.έ,). 

2. Βλ. S ν ο r ο n ο s, Reserit, σελ. 364 κ.έ.— Πρβλ. καί J . Κ ;ι r a y a n n ο ρ u-

1 o s , Ein Problem der spätbyzanlinischen Agrargeschickte, J O B 30 (1981), σελ. 236.— 

' Ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς Π α π α γ ι ά ν ν η. Τα οικονομικά τοϋ έγγαμου κλήρου ατό Βυζάντιο, 

Άβήνα 1986, σελ. 186 κ.έ. 
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6). Καί αυτοί επίσης, Οπως είδαμε, δέν εϊναι όλοι ζευγαράτοι. 'Υπάρχουν ανά

μεσα τους καί βοϊδατοι καί ακτήμονες. 

" Ο π ω ς εϊναι γνωστό, τά «δίκαια» τής Ε π ι σ κ ο π ή ς Σ τ α γ ώ ν τά απαριθμεί 

καί τά κατοχυρώνει αργότερα ένα χρυσόβουλλο τοΰ 'Ανδρόνικου Γ' Παλαιολό

γου (Μάρτιος 1336). ' Ε κ ε ί διαβάζουμε οτι «ό θεοφιλέστατος επίσκοπος Σ τ α 

γών καί οί κληρικοί αύτοΰ» παρακάλεσαν νά κατοχυρωθοΰν δια «χρυσοβούλ-

λου βεβαιωτικοΰ πάντων τών προσόντων τή άγιωτάτη επισκοπή» κτλ. Ό αυτο

κράτωρ επικυρώνει οσα «κατέχει καί νέμεται» ή επισκοπή, καί, ανάμεσα στα 

άλλα, προσθέτει: εκδουλεύουσι δε καί οί τοιούτοι κληρικοί καθέας είσι τετα

γμένοι εις τήν τοιαύτην επισκοπήν, άποδώσωσι δε προς αυτήν το ανήκον τέ

λος όσοι εχουσιν υποτελή κτίσματα αυτής κτλ. 3 . Ή περικοπή αυτή χρήσιμο 

εϊναι, νομίζω, να συσχετισθεί μέ τις ανάλογες φράσεις τοΰ εγγράφου μας, αν 

καί άπα τό 1163 ως το 1336 εϊχε μεσολαβήσει ένα μακρό χρονικό διάστημα 

δύο περίπου αιώνων. 

Δέν εϊναι ίσως άσκοπη καί μια άλλη παρατήρηση. Στό χιορίον τοϋ κά

στρου Σταγών Ολοι οί αναγραφόμενοι κληρικοπάροικοι φέρουν ελληνικά ονό

ματα. Δέν συμβαίνει Ομως τό ίδιο καί μέ τους πάροικους τών άλλων χωρίο^ν. 

'Αναφέρω ενδεικτικά: Χωρίον Κόζερος (Α, στ. 39 κέ.) : Νέγρης, Κρατζούνης 

τοΰ Δραγίνου, Δόβρος, Νεάζο(ς?), Βρατινός, Ράδος υιός Νεσνάνας, Τζέρνος ό 

Ξελίτης, Κράικος ό Πρισέτζης, Στάνος, Δραγίνος ό Βρατουμίρ, Δοβρωτάς, 

Σθλάβα χήρα, Σθλαβωτάς υιός τής Βοδίνας, κ . ά . — Χωρίον Γάβροβο (Β-Γ, στ. 

7-12): Στάνος τοΰ Μακροσκούλη, Δραγωτάς, Σέμκος, Τζερνωτάς υιός τοΰ Δρα-

γάνου, Τσίσνος, Ράδος, Ί β ά ν , Πρινίσκος, κ . ά . — Χωρίον Κοβέλτζι (Δ, στ. Ο

Ι 5): Δοβρωτάς υιός τοΰ Στάνου, Θεόδωρος υιός τοΰ Δοβροσθά, κ.ά. 

*Ας υπενθυμίσουμε —δέν εϊναι ίσως άσχετο— οτι τό γνωστό χρυσόβουλλο 

τοϋ 1336 πού προαναφέραμε, κοντά στα άλλα πού απαριθμεί, αναφέρει επίσης 

Βλάχους τε και Βουλγάρους και Άλβανίτας2. 

Τό έγγραφο μας, τώρα πού συμπληρώνεται μέ τά τεμάχια Α, Β-Γ, Δ (μέ τά 

όποια τ ρ ι π λ α σ ι ά ζ ε τ α ι τ ό κ ε ί μ ε ν ο πού δημοσίευσε καί σχολίασε 

ό A s t r u c ) , προσφέρεται για νέες τ ο π ο γ ρ ajp ι κ έ ς ε ξ α κ ρ ι β ώ σ ε ι ς μέ 

αφετηρία τά πολλά τ ο π ω ν ύ μ ι α πού περιέχει 3 . Πολλά ά π ' αυτά τά το-

1. Τό χρυσόβουλλο αύτο (πού το κείμενο του Ιχει μεταγραφεί καί στον βορινό τοίχο 
τοΰ νάρθηκα τοϋ επισκοπικού ναοΰ της Καλαμπάκας) το έχουμε, όπως είναι γνωστό, σέ 
επανειλημμένες εκδόσεις, άπο τις όποιες καμιά δέν είναι ικανοποιητική. Παραπέμπω στην 
έκδοση ΛΙΐΜ, τόμ. 5, σελ. 272-273 καί U s ρ ο n s k i j , Putesestvie, σελ. 407. 

2. MM, τόμ. 5, σελ. 271 καί U s ρ e n s k i j , Puteseslvic, σελ. 406 
3. Τοπογραφικές εξακριβώσεις καί ταυτίσεις τοπωνυμίων απασχόλησαν ήδη τον Λ-

s 1 r u e, Stagi, σελ. 217-222 καί 239-240, οπού καί παλαιότερη βιβλιογραφία Ά π ο τήν 
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πωνύμια επαναλαμβάνονται στο χρυσόβουλλο τοϋ 1336 πού προαναφέραμε, 

καθώς καί σέ άλλα κείμενα. Θά ξεπερνούσαμε όμως τά όρια τοϋ σημερινού 

δημοσιεύματος, αν προεκτείναμε τήν πρώτη αυτή παρουσίαση τοϋ νέου υλι

κού καί προς αυτή τήν κατεύθυνση. 'Επιβάλλεται άλλωστε νά γίνει —καί Οά 

γίνει κάποτε- μια τοπογραφική αποτύπωση τοΰ συνόλου τών κατά καιρούς 

κτήσεων καί τής δικαιοδοσίας τής επισκοπής Σ τ α γ ώ ν , μιας περιοχής πού άρ

χιζε έξω άπο τά Τρίκκαλα κι απλωνόταν ω: τήν ήπειροθεσσαλική κορυφο

γραμμή τ ή ; Πίνδου. 

ι·:ι·\ ΗΡ \ΝΟΤΣΙΙ 

μετέπειτα βιβλιογραφία σημειώνο,ι τα γενικότερα έργα: "Α ν ν α ς Ά β ρ α μ έ α, '// βυ
ζαντινή (-)εαααλία μέχρι τοϋ 1204. Συμβολή είς τήν Ίστορικην γεωγραφία)·, 'Αθήνα 1974 
(βλ. κυρίως σελ. 158-161 : Σ τ α γ ο ί ) . ^ Β. F c r j a n ò i e, Tesali ja u XIII i XIV oeku, 
Βελιγράδι 107'·.— .1. Κ ο d »· r, F. II i 1 d. P. S ο n s I a 1, Hellas und Thessalia (Tabula 
Imperii Byzanlini, 1), Βιέννη 1976 (βλ. κυρίου σελ. 262-263: Slagoi). 
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3', ΒΑΣ1ΛΙΚΙΙΣ Β Μ ' Σ Ι Δ Ο Γ 

ταν τή βυζαντινή αποστολική προσφορά μέ τήν άφιξη εκεί τών αδελφών Κυ

ρίλλου καί Μεθοδίου1, καί ή εκκλησιαστική ηγεσία τής Κωνσταντινούπολης 

συνέχιζε μέ μεγαλύτερο ζήλο τό αποστολικό της έργο, όταν τήν άνοιξη τοΰ 

864 ή βυζαντινή στρατιωτική εμφάνιση στή Βουλγαρία ματαίωσε τά σχέδια 

τοΰ Βόρη νά εισβάλει μαζί μέ τον αυτοκράτορα τής 'Ανατολικής Φραγγίας 

Λουδοβίκο Γερμανικό (840-876) στή Μοραβία, καί ανάγκασε τον Βούλγαρο 

ηγεμόνα νά δεχθεί τον χριστιανισμό άπό τό Βυζάντιο2. Μέσα στα πλαίσια τής 

επέκτασης της, ή βυζαντινή αυτοκρατορία συμπεριέλαβε καί τό Σκυθικον άνή-

μερόν τε και άγροικον έθνος τών Ρώς, τους οποίους ό Φώτιο; στην περίφημη 

«Εγκύκλιο 'Επιστολή προς τους τής ανατολής αρχιερατικούς θρόνους» ισχυ

ρίζεται οτι έχει ήδη εκχριστιανίσει.3 

Οί εξελίξεις αυτές ήταν αδύνατο νά αφήσουν αδιάφορο τόν πάπα Ρώμης 

Νικόλαο Α' (858-867), ό οποίος έβλεπε τή Μοραβία νά εισέρχεται στή βυ

ζαντινή σφαίρα επιρροής σέ μία εποχή πού ολόκληρη ή Δυτική ΕύροΊπη, έκτος 

άπό τήν αραβική 'Ισπανία, βρισκόταν στην απόλυτη πνευματική επικυριαρχία 

του4. Πιο συγκεκριμένα, εκείνο πού ό πάπας Νικόλαος πρέπει νά έβλεπε μέ 

1. Πρβλ Ι) ν ο r n ι k, Ryzance et Rome. . ., σελ. 165-170. — Τ ο ΰ ί δ ι ο υ, By

zantine Missions among the Slavs. SS. Constanline-Cyril and Methodius, New Bruns

wick-New Jersey 1970, σελ. 103-ΙΟΊ.— Τ ο ΰ ί δ ι ο υ , Les Slaves..., σελ. 81-84.-

I I . G r o t z, Erbe wider Willen. Hadrian II. (867-872) und seine Zeil, Wien-Kòln-Graz 

1970, σελ. 149-155. 

2. Πρβλ B u r y, δ.π., σελ. 383-385.— D ν o r n i k, Byzanre el Rome. . ., σελ. 186-

189.— Τ ο ΰ ΐ δ ι ο υ, Schisme. . ., σελ. 158.— P o t r ò ν , ο\π., σελ, 41-52.— Ι) ν ο Γ

η i k, Les Slaves. . ., σελ. 85-86 Οί βυζαντινές πηγές αποδίδουν τήν υποταγή τοϋ Βόρη 

στίς εξουθενωτικές συνέπειες τοΰ λιμοΰ, πού μάστιζε εκείνη τήν εποχή τή Βουλγαρία' (βλ. 

Συνέχεια Θεοφάνη, σελ, 162-165, Συνέχεια Γεωργ. Μονάχου, σελ. 824 ( CS FIR), Ψευδοσυ-

μεών, σελ. 665 (C8HB), Αέοντα Γραμματικό, σελ. 238 (CKHR), Θεοδόσιο Μελιτηνό, σελ. 

166-167 (Tafel), Συνέχεια Γεωργ. Μοναχού, σελ 8 (Tstriii), Γενέσιο, Δ', σελ. 69, Σκυλίτζη, 

σελ. 90-92, Ζωναρά, IV, σελ. 5). 

3. Φωτίου 'Επιστολή, άρ. 2, σελ. 50 (Laourdas - West ori nk) καί Συνέχεια Θεο

φάνη, σελ. 196. Πρβλ. Η é 1 è n e Λ lì r w e i l e r, Les relations entre les Byzantins et 

les Russe* au IXe siècle, Bulletin d 'Information ot de Coordination de l 'Association 

Intern, des E tudes Byzani . 5 (1976), σελ. 57-70 ( = Byzance: Les pays et les terri

toires, Var. i iepr ints , Λονδίνο 1976, άρ. M l ) . Για τά θετικά αποτελέσματα τοϋ άποστο-

>ικοΰ έ'ργου, πού ανέπτυξε το πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως κατά τή διάρκεια τής πρώ

της πατριαρχείας τοΰ Φωτίου βλ. επίσης τήν Επιστολή (άρ. 97, σελ. 132), στην όποια ό 

Φιότιος συγχαίρει τον αρχιεπίσκοπο Βοσπόρου 'Αντώνιο, επειδή κατόρθωσε να μετατρέψει 

τον Σκυθικό Πόντο άπο "Λξιινο σέ Εύξεινο καί Ευσεβή. 

Ί. Το οτι εδώ καί αιώνες όλόκληοη ή Λύση άνηκε στή σφαίρα επιρροής τοϋ πάπα Ρ ώ 

μης φαίνεται άπο τή φράση τοΰ πάπα Γρηγορίου IV (715-731) . . .πάσα ή οΰσις εις τήν 

ήμετείοαν τατιείνωαιν έχει τήν απύβλεψιν. . ., βλ, J . G ο u i 1 1 a r d, Aar origines de 

Γ Iconoclasme: Le témoignage de Grégoire 11'.'. T\f 3 (1968), σελ. 297. Πρβλ. επίσης 

i) ν ο r n i k, Les Slaves. . ., σελ. 84. 
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