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ΠΑΤΜΙΑΚΑ — Γ' 

Ο Κ Α Θ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ο Σ Τ Η Σ Μ Ο Ν Η Σ ΠΑΤΜΟΥ Ι Ω Σ Η Φ Ι Α Σ Ι Τ Η Σ 

ΚΑΙ Η Α Ρ Χ Α Ι Ο Τ Ε Ρ Η Α Ν Α Γ Ρ Α Φ Η Χ Ε Ι Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Ω Ν Τ Η Σ Μ Ο Ν Η Σ 

(Πίν. 73) 

Το ζήτημα της διαδοχής του όσιου Χριστοδούλου στην ήγουμενία της 

μονής πού ό ΐδιος είχε ιδρύσει στην Πάτμο το 1 0 8 8 1 ρυθμιζόταν άπο τον 

ϊδιο στην κτητορική του διαθήκη 2. Με το έγγραφο αυτό — πού το πρωτότυπο 

του σώζεται στο αρχείο της μονής Πάτμου με την ιδιόχειρη υπογραφή τοϋ 

οσίου και τις υπογραφές πέντε μαρτύρων — ό ιδρυτής τής μονής δριζε διάδοχο 

και συνεχιστή τοϋ έργου του στην Πάτμο τον παλιό του γνώριμο καί ευεργέτη 

'Αρσένιο Σκηνούρη 3. *Αν δμως ό Σκηνούρης — πού ήδη άπο καιρό εϊχε φύγει 

για τα 'Ιεροσόλυμα4 —δέν επέστρεφε ώς τήν ήμερα τοϋ θανάτου τοϋ Χρι

στοπούλου, δ δσιος παρέδιδε τήν ήγουμενία τής μονής στον χαριστικάριό5 

του Θεοδόσιο, χαρτουλάριο και πατριαρχικό νοτάριο, τον ανεψιό τοϋ Βασιλείου 

τοϋ καστρησίου. Ό Θεοδόσιος βρισκόταν τήν εποχή εκείνη εγκατεστημένος 

στην Κωνσταντινούπολη. 

"Οπως είναι γνωστό, ό 8σιος Χριστόδουλος πέθανε μακριά άπο τήν 

1. Το σχετικό ιδρυτικό χρυσόβουλλο του 'Αλεξίου Α' Κομνηνού εκδίδουν οί F Γ. 
M î k l o s i c h - J . M ü l l e r , Acta et Diplomata Graeca Medii Aevi Sacra et Pro
fana, voi. VI - (Acta et Diplomata Monasteriorum et Ecclesiarum Orientis, tomus 
III: Diplomata et Acta Monasterii Sanctis Ioannis Theologi in Patmo Insula), Βιέν
νη 1890, σελ. 44 - 49, άρ. 13. — Tò Κέντρον Βυζαντινών'Ερευνών τοϋ Βασιλικού 'Ιδρύμα
τος Ερευνών ετοιμάζει νέα έκδοση τών εγγράφων τοϋ αρχείου της μονής Πάτμου. Βλ. 
σχετικά τις εκθέσεις τοϋ Διευθυντού τοϋ Κέντρου καθηγ. Δ. Ζακυθηνοΰ στην 'Επετηρίδα 
τοϋ Βασιλικοΰ 'Ιδρύματος, 3(1961) 84-85, 4(1962) 66-69 καί 5(1963) 72-73. 

2. MM, σελ. 81 - 85, άρ. 20. 
3. Για τον μοναχό αυτό, πού βοήθησε πολύ τον Χριστόδουλο να έγκατασταθή στή 

Στρόβιλο καί στην Κώ, προτοΰ να μεταβή στην Πάτμο, βλ. Έ . Β ρ α ν ο ύ σ η , Πατμιακα 
Α' - Χρυσόβουλλον Νικηφόρου τοϋ Βοτανειάτου υπέρ της έν Στροβίλω μονής τοϋ Προδρό
μου, ΕΕΒΣ 33 (1964) 65-66. 

4. Βλ. MM, σελ. 63 καί σελ. 91. 
5. Για τον θεσμό τών χαριστικίων βλ. G. Ο s t r ο g ο r s k y, Pour l'histoire 

de la féodalité byzantine, Βρυξέλλες 1954, σελ. 17-19, 22-23.—Α. Κ a ί d a n, 
Derevnija i gorod ν Vizantii (IX - X vv. ), Μόσχα 1960, σ. 105 - 110. — R. J a n i n, 
Le monachisme byzantin au Moyen Age, commende et typica (Xe - XIVe s.), έν 
RÉB 22(1964) σ. 9 κέ. 
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Πάτμο. Καί τοΰτο έξ αίτιας των τουρκικών επιδρομών στο νοτιοανατολικό 

Αιγαίο, πού είχαν υποχρεώσει τον δσιο καί τους μοναχούς της μονής να κατα

φύγουν στον Εύριπο για λίγα χρόνια '. 

Μετά τον θάνατο τοϋ Χριστοδούλου ( 1 0 9 3 / 4 ) 2 , οί μοναχοί κάλεσαν τον 

Θεοδόσιο — φαίνεται πώς ό παλιός σύντροφος τοϋ Χριστοδούλου 'Αρσένιος 

δεν εϊχε επιστρέψει άπο το ταξίδι του — να άναλάβη τά καθήκοντα πού τοϋ 

είχε τιμητικά αναθέσει ό δσιος. Ά λ λ α ό Θεοδόσιος αρνήθηκε να μεταβή στο 

μακρινό καί «άνικμο» νησί. Τους λόγους τής άρνησης του τους εκθέτει στο 

«εγγραφον άποτάξεώς» του, με το όποιο καί υπέβαλε τήν παραίτηση του 

άπο τήν υψηλή τιμή καί τά δικαιώματα του πάνω στή μονή 'Ιωάννου τοϋ 

Θεολόγου: 

...<5eà το ταύτην [τήν Πάτμον] μήκιστα είναι και πτοεϊσθαι τόν τε τής 

θαλάσσης πλουν, τά εκεισε εξερχόμενα πολεμικά και τους Τούρκους, 

ετι δε καί τους κουρσαρίους, και δια το δύσβατον και ερημον τον τοιού

τον τόπον τυγχάνειν, και μήτε άπαρτισθήναι τελείως τήν τοιαύτην μο-

νήν, μήτε δύνασθαι κυβερνήσαι τά ταύτη διαφέροντα, αλλ' ήρετισάμην 

εκουσίως και ουκ ανάγκη τινί ή βία άποτάξασθαι τω τοιούτω δικαίω... 8 . 

Μετά τήν άρνηση αυτή τοϋ Θεοδοσίου, έπρεπε κάποιος άλλος ν' άναλάβη τά 

καθήκοντα καθηγουμένου στή μονή 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου — έ'στω καί χ ω 

ρίς να έχη όρισθή άπο τον δσιο Χριστόδουλο. 

Ό «Βίος» τοϋ οσίου Χριστοδούλου, πού γράφτηκε λίγα μόλις χρόνια 

μετά το θάνατο τοϋ οσίου, δεν δίνει καμμιά πληροφορία γύρω άπο το ζήτημα 

αυτό. Σε « Ε γ κ ώ μ ι ο » προς τον δσιο Χριστόδουλο — κείμενο συνταγμένο, 

λίγο καιρό μετά τον «Βίο» τοϋ οσίου, άπο τον μοναχό τής μονής 'Ιωάννου 

τοϋ Θεολόγου καί έπειτα πατριάρχη 'Αντιοχείας 'Αθανάσιο (1157 - 1171) — 

αναγράφεται ή πληροφορία δτι ό Χριστόδουλος λίγο πριν άπό το θάνατο του 

είχε αποστείλει άπο τον Εδριπο στην Πάτμο τον μαθητή του Σάββα, για να 

προετοιμάση τήν επιστροφή τών μοναχών, καί προσθέτει : Σάββας ούτος 

ήν δ άοίδιμος, δ καί τήσδε τής καθ' ημάς μονής κατά καιρόν προστατεύσας 

εμπειρικώτατα 4 . 

1. Βλ. τον «Βίο» τοϋ οσίου Χριστοδούλου πού έγραψε ό μητροπολίτης Ρόδου 'Ιωάν
νης, έκδ. Βοΐνη - Σακκελίωνος, 'Ακολουθία ιερά τοϋ [...] Χριστοδούλου..., 'Αθήναι 1884, 
σελ. 109 - 162. 

2. Όπως είχαμε αποδείξει άλλοτε ("Ε. Β ρ α ν ο ύ σ η , Πατμιακά Β'- Πρόσταξις 
Μανουήλ Α' Κομνηνοΰ υπέρ της εν Πάτμω μονής 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου - Χρονολο
γικά καί προσωπογραφικά ζητήματα, «Χαριστήριον είς 'Αν. Όρλάνδον», τόμ. Β', 'Αθήναι 
1964, σελ. 81, σημ. 11), ό δσιος Χριστόδουλος πέθανε μετά τίς 15 Μαρτίου 1093 καί πρίν 
τις 5 Μαρτίου 1094. Τή χρονολογία 1094 είχε προτείνει καί ή Α. Χ α τ ζ η ν ι κ ο λ ά ο υ -
Μ α ρ α β α , Πάτμος, 'Αθήνα 1957, σελ. 24. 

3. MM, σελ. 91. 
4. 'Έκδ. Βοΐνη - Σακκελίωνος, ένθ' άνωτ., σελ. 154, § κς' . 
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Ά π ' αύτη ασφαλώς τή φράση μερικοί μελετηταί έφθασαν στο συμπέρα

σμα δτι πρώτος μετά τον θάνατο τοϋ Χριστοδούλου καθηγούμενος της μονής 

Πάτμου αναδείχθηκε ό Σ ά β β α ς 1 . 

Ή μελέτη τών σωζόμενων εγγράφων τοϋ αρχείου της μονής μας οδήγησε 

σέ διαφορετικά συμπεράσματα. 

Καί πρώτα - πρώτα, στη Διαθήκη τοϋ Θεοκτίστου, καθηγουμένου της 

μονής 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου 2, πού γράφτηκε τον Σεπτέμβριο τοϋ 1157, 

σημειώνεται δτι ό νεαρός, καθώς φαίνεται, Θεόκτιστος, δταν έ'φθασε στην 

Πάτμο, συνάντησε πολλούς μεν γέροντας τιμίονς [...] κατ' εξαίρετόν y ε μην 

κάί τον τρισόλβιον μοναχον κυρον 'Ιωσήφ τον Ία σ ίτ η ν, διαλάμποντα 

τότε τη αρετή... 3 . Σ έ συνέχεια ό Θεόκτιστος αφηγείται πώς με τον μονα

χά» κυρ 'Ιωσήφ πήγε εις τήν βασιλίδα τών πόλεων καί οι δυο μαζί άνέλα-

βον παρά τον άοιδίμου βασιλέως 'Αλεξίου χρυσόβουλλο σχετικό με το σι

τάρι πού λάβαινε ή μονή Πάτμου άπο το άκρόστιχον τής Κρήτης 4 κλπ. Ξέ-

ρομε πώς σέ τέτοιες ενέργειες προέβαινε συνήθως ό καθηγούμενος τής μονής &. 

Το χρυσόβουλλο αύτο για τήν παροχή σιταριού (300 μοδίων) δεν σώθηκε. 

"Ετσι δεν μπορούμε να ποΰμε πότε ακριβώς απελύθη καί ούτε, φυσικά, πότε 

ό 'Ιωσήφ ό Ίασίτης πήγε μαζί με τον Θεόκτιστο στην Κωνσταντινούπολη. 

'Οπωσδήποτε τοΰτο θα έ'γινε αρκετά πριν άπο το θάνατο τοϋ αυτοκράτορα 

'Αλεξίου Α' τοϋ Κομνηνού, δηλ. πριν άπο το 1118, γιατί ό 'Αλέξιος απέλυσε 

αργότερα καί άλλο χρυσόβουλλο σχετικά μέ τήν παροχή σιταριού — πού ούτε 

κι αύτο σώθηκε —, μέ το όποιο οι μοναχοί λάβαιναν, έκτος άπο τους 300 

μοδίους σιταριού, καί 24 χρυσά νομίσματα. 

Έ ξ άλλου, σέ χρυσόβουλλο σιγίλλιο τοϋ 'Ιωάννου Κομνηνού, πού έχει για 

μόνη χρονολογική ένδειξη το μηνΐ Ίουλίω, Ινδικτιώνος ιβ', καί πού ανήκει 

1. Β. L e b a r b i e r , Saint - Christodule et la reforme des couvents grecs 
au XI e s., β' έκδ., Παρίσι 1863, σελ. 55.— P. R e n a u d i n, Saint - Christodule 
higoumène de Saint - Jean à Patmos, έν Rév. Or. Chrét. 5(1900) σελ. 242. 

2. MM, σελ. 106 - 110, άρ. 27. 
3. MM, σελ. 106. 
4. Σχετικά μέ το χρυσόβουλλο αύτο καί γενικώτερα για τήν παροχή σιταριού άπο 

τήν Κρήτη στή μονή Πάτμου βλ. Έ . Β ρ α ν ο ύ σ η , Πατμιακά Β' - Πρόσταξις Μανουήλ, 
ένθ' άνωτ., σελ. 80 κέ. 

5. Πολύ διαφωτιστικές για το ζήτημα αύτο είναι οί συχνές μεταβάσεις στην βασι
λεύουσα τοϋ καθηγουμένου της μονής Πάτμου — καί μετά θάνατον οσίου — Λεοντίου, πού 
αφηγείται ό βιογράφος του. Βλ. έκδοση του Βίου τοϋ οσίου Λεοντίου στο βιβλίο: Λόγοι 
Πανηγυρικοί Ι Δ ' τοϋ πανιερωτάτου αρχιεπισκόπου Φιλαδέλφειας ... κυροΰ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 
τοϋ ΧΡΤΣΟΚΕΦΑΛΟΤ [...] Οΐς έτερα άττα προσετέθησαν, οίον Βίος τοϋ έν άγίοις πα
τρός ημών Λεοντίου πατριάρχου Ιεροσολύμων [...], έν Κοσμοπόλει (έν Βιέννη), [1794], 
σελ. 380 - 434. 
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μάλλον στο 1119, γίνεται λόγος γιά τον 'Ιωσήφ Ίασίτη σαν να είχε διατελέ

σει καθηγούμενος της μονής. Μάλιστα, τοποθετείται στην ϊδια μοίρα με τον 

ιδρυτή τής μονής 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου όσιο Χριστόδουλο : 

...επει <5έ μετά τον σεβάσμιον εκείνον μοναχον καί ήσνχαστήν κνρον Χρι-

στόδονλον τον Λατρηνον και τον μ ε τ' εκείνον τί] ταύτγι μονί} ένασκή-

σαντα τιμιώτατον μοναχον κνρον 'Ιωσήφ τον Ίασίτην, οΐ τούτων 

μ α θ η τ ai [...] προσδεδραμήκασι...1 κτλ. 

'Από τήν περικοπή αύτη γίνεται φανερό δτι δ 'Ιωσήφ Ίασίτης έγινε καθηγού

μενος τής μονής Πάτμου αμέσως μετά τον Χριστόδουλο. Το έγγραφο αυτό 

εξ άλλου μας δίνει ταυτόχρονα και ενα terminus ante quem για τον καθο

ρισμό τοϋ θανάτου τοϋ 'Ιωσήφ Ίασίτη : Παραδίδει δτι, μετά τον θάνατο 

τοϋ Χριστοδούλου και τοϋ Ίασίτη, οι μαθηταί τους έλαβαν άπδ τον αυτοκρά

τορα Αλέξιο Κομνηνό νέα προνόμια κλπ. Επομένως δ Ιωσήφ δ Ίασίτης 

είχε πεθάνει πριν άπο τδ 1118, έτος θανάτου τοϋ αυτοκράτορα 'Αλεξίου 

τοϋ Κομνηνοΰ 2. 

Τά δεδομένα αυτά άρχεται να τα επιβεβαίωση, οριστικά πιά, μια νέα μαρ

τυρία άπδ ανέκδοτη πηγή: Πρόκειται γιά μια άγνωστη, δσο ξέρω, συνοπτική 

αναγραφή χειρογράφων τής μονής Ιωάννου τοϋ Θεολόγου. 

Δίνω αμέσως πιδ κάτω τδ κείμενο τοϋ εγγράφου τούτου σέ διπλωματική 

έκδοση. Φωτοτυπικό πανομοιότυπο τοϋ εγγράφου στδν πίνακα 73. 

Τ Ο Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο 
[αναγραφή χειρογράφων] 'Οκτώβριος, ιγ' ίνδικτιών 

[=1103] 

Αναγραφή «βιβλίων» τά όποια παρέλαβε δ συντάκτης τοϋ καταλόγου τού

του άπδ τδ κελλίον τοϋ οικονόμου τής μονής (στ. 1 - 3 ) και άπδ τδν κ α θ η -

γ ο ύ μ ε ν ο ν Ι ω σ ή φ έναντι χρέους 50 ύπερπύρων (στ. 4 - 8 ) . 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Χαρτί βαμβύκινο, σχήματος ορθογωνίου 0,15x0,26. Γραμμένο μέρος: 
0,07x0,245. Περιθώρια αριστερά (0,005) καί δεξιά (0,01). Στίχοι 8. Διατήρηση μέτρια: 
σητόβρωτο, φθορές καί στίγματα άπο τήν υγρασία καί τήν πολυκαιρία, σχισμές στο δψος 
τοϋ δευτέρου στίχου* στο ΰψος τοϋ 7 - 8 στ. λείπει τμήμα διαστ. 0,03 Χ 0,03 περίπου· κάτω 
αριστερά, έκτος κειμένου, μεγάλη σχισμή. Γραφή κανονική τοϋ ΙΑ' - IB' αί. Μερικά ορ
θογραφικά λάθη. Τονισμός σωστός. Πολυάριθμες συντμήσεις. Μελάνη γκριζόμαυρη. Ση
μειώματα: μόνο στην πρόσθια δψη: 1° (γραφή τοϋ IT' ίσως αϊ. ) : κώδιξ των Ιερών σκευών 
τής μονής. — 2° (μέτο ϊδιο πιθανώτατα χέρι) 7090 
οί παραπλεύρως αριθμητικές πράξεις, άνα- 6700 
φερόμενες σέ χρονολογικούς υπολογισμούς : 0390 

7Ö9Ö 

1. MM, σελ. 100. 

2. Δέν ξέρω άπο ποϋ ό C h. D i e h 1 (Le trésor et la bibliothèque de Patmos 
au commencement du 13 s., «Byzant. Zeitschrift» 1, 1892, 501) έχει αντλήσει τήν 
πληροφορία δτι ό Ιωσήφ Ίασίτης πέθανε το 1128. 
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Τα ενρεθ(εντα) βιβλία εις τ(οϋ) οΐκονόμ(ον) το κελλ(ίον) κ(α)τά μήνα 

Ό(κτώβριον) τ(ής) ιγ' ΐν(δικτιώνος), τετραβάγγε(λον) σωματώ(ον), [πρα]ξα-

πόστολ(ος) δμοι(ος), ετ(ερον) τετραβάγγε(λον) δμ(οιον), άπόστολ(ος) &*af-

ρε(ος), | 2 §ι[βλίον] παλ[αιον...] όκτώηχ(ος), μικρ(ον) σωματώ(ον), ψαλτ(ή-

ριον) σωματώ(ον), ετ(ε)ρ(ον) ψαλτ(ή)ρ(ιον) βαμβύκ(ι)ν(ον), ξτ(ερον) [σω-

μα]τώ(ον) άποκάλνψ(ις) τον [θ]εολόγ(ον) [ε]ρμηνεν[μένον] μα | 3 ε(τε-

ρον) σωματ(ώον) παλαι(ον) έχον (διηγήσεις?) και λόγ(ονς) τον άγ(ίου) 

Άθαν(ασίου), Ιέτ(ερον) τριώ(διον)... άμφότ(ερα) σωματ(ώα)}, έτ(ερον) 

παλαι(όν) μικρ(ον) δμ(οιον), έχον απ(αντα) τα νόμιμ(α). 

| 4 f Παρέλα(βα) και ετ(ε)ρ(α) βιβλία datò τ(ον) καθηγονμ(ενον) ίερο-

μόναχον κϋρ 'Ιωσήφ χάρ(ιν) τον χρέον(ς) τον γέρ(ο)ν(τος) [ ? ] των πεντή-

κον(τα) νπ(ε)ρ(πνρων), βιβλίον πραξαπόστ(ο)λ(ος) ερμηνε(ν)μ(έ)ν(ος), 

| 5 ετ(ε)ρ(ον) δ αγ(ιος) Βασίλ(ειος), $χ(ε)ρ(ον) μετάφρα(σις) Νοέμβρι(ος) 

το (ήμισν), ίτ(ε)ρ(ον) μετάφ(ρ)α(σις) Ίαννονάρ(ιος) και αντ(ο) το (ήμισν), 

ετ(ε)ρ(ον) βιβλί(ον) {δεύτερ..] έξαήμερ(ος) (πρώτον), ετ(ε)ρ(ον) βιβλί(ον) 

δεντ(ε)ρ(ον) | 6 εξαήμ(ε)ρ(ον), ετ(ε)ρ(ον) χρνσοστομι(κον) εις τ(ό) άπο-

στο(λικον) ρητ(ον) το λέγ(ων) τοντο (δε) γιγνώσκετ(αι) δτι εν τ(αΐς) 

εσχάτ(αις) ήμέρ(αις) εσοντ(αι) καιροί χαλεποί, ετερ(ον) θεολόγ(ος), | 7 [έ(τε-

ρ(ον) σωματ(ώον)] τον άγ(ίον) ' Αθανασίον κ(α)τ(ά) Άρείον και Άπολινα-

ρίον, ετ(ε)ρ(ον) βιβλί(ον) ερμηνία τον Χρνσοστ(ό)μ(ον) πρ(ος) Φιλιππ(η-

σίονς), ετ(ε)ρ(ον) βιβλιδ(ά)ρ(ιον) %χ(ον) τα θανμ(α)τα τ(ών) Άσωμ(ά)-

τ(ων) και τ(ον) .. | 8 ίον. τα άμφότ(ε)ρ(α) σωματώα. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. 'Aitò το παραπάνω κείμενο έχομε 
τα ακόλουθα δεδομένα : α' ) ή αναγραφή αύτη χειρογράφων συντάχθηκε τον 
'Οκτώβριο μήνα κάποιας ιγ' ίνδικτιώνος- β') έγινε επί καθηγουμένου 'Ιωσήφ. 

'Από τη μελέτη του αρχείου της μονής 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου — τών 
εγγράφων καί τών αγιολογικών κειμένων πού αναφέρονται στον ιδρυτή δσιο 
Χριστόδουλο — διαπιστώνομε δτι στους πρώτους μετά τήν ίδρυση της μονής 
αιώνες, στους οποίους ανήκει το έγγραφο μας, δέν υπήρξε στην Πάτμο άλλος 
καθηγούμενος μέ το βνομα 'Ιωσήφ. Έκτος άπ' αυτό, σε σωζόμενον αναλυτι
κό κατάλογο χειρογράφων καί σκευών τής μονής 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου 1, 

1. Το περιεχόμενο τοϋ καταλόγου αύτοϋ παρουσιάζει καί σχολιάζει αναλυτικά ό 
D i e h 1, ενθ' άνωτ., σελ. 488 - 525. 
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πού είχε συνταχθη επί καθηγουμένου 'Αρσενίου το 1200 ', αναγράφεται 

πάνω άπο μια φορά το βνομα του 'Ιωσήφ Ίασίτη — με την ιδιότητα του ώς 

παλαιού κατόχου βιβλίων. Συγκεκριμένα αναφέρονται τέσσερα «σωματώα» 

βιβλία που άνηκαν στον Ίασίτη : «έτερον εναγγέλιον το τον Ίασίτου» 2, «άλλο 

βιβλίον το τριώδιον τον Ίασίτον» 3, «έτερον βιβλιδόπονλον τον Ίασίτον, έχον 

εν τ-rj άρχγ\ τον Νύσσης επιστολΛς προς ' Ολύμπιον άσκητήν» *, «έτερον βιβλίον 

όκτώηχος ή τον Ίασίτον»*, «βιβλιδόπονλον περί της ουρανίου άρχιερατοτα-

γματαρχίας» * και «έτερον μικρόν τον Ίασίτον πάλαιαν ώς νομοκάνονον»7. 

Στον κατάλογο ιερών σκευών πού προτάσσεται στο ϊδιο έγγραφο το,ϋ 1200 

αναφέρεται «έτερον εγκόλπιον το τον Ίασίτου»8, πού είχε, φαίνεται, περιέλ

θει μαζί με άλλα πολύτιμα αντικείμενα στο σκευοφυλάκιο της μονής. 

Μερικά άπο τα χειρόγραφα τοϋ καταλόγου τοϋ 1200 θα μπορούσαν ϊσως 

να ταυτισθούν με χειρόγραφα της αναγραφής μας, αν και οι πληροφορίες 

πού δίνονται είναι, και στις δυο περιπτώσεις, πολύ γενικές και αόριστες. 

Σύμφωνα μέ δσα εκθέσαμε παραπάνω, είναι πια βέβαιο δτι ό κ α θ η

γ ο ύ μ ε ν ο ς ' Ι ω σ ή φ , τον όποιον αναφέρει ό κατάλογος μας, εϊναι ό 

' Ι ω σ ή φ Ί α σ ί τ η ς, πρώτος καθηγούμενος τής μονής 'Ιωάννου τοϋ Θεο

λόγου μετά τον δσιο Χριστόδουλο 9. Και επειδή, δπως είδαμε, ό 'Ιωσήφ Ίασί-

1. "Οσοι μέχρι τώρα μελέτησαν τον κατάλογο αυτό, και είδικώτερα ό D i e h Ι, 

(ενθ' άνωτ. σελ. 490) και ό Ι. Σ α κ κ ε λ ί ω ν (Πατμιακή Βιβλιοθήκη..., 'Αθήναι 1890, 

σελ. ι') υπεστήριζαν δτι ό κατάλογος αυτός των χειρογράφων και των ιερών σκευών της 

μονής είχε συνταχθη το 1201. Άλλα ό κατάλογος έχει χρονολογία: Σεπτέμβριος τοϋ ,ςψθ' 

[Σεπτ. 6709], πού αντιστοιχεί μέ τον Σεπτέμβριο τοϋ 1200 και όχι τοϋ 1201. 

2. D i e h i , ενθ' άνωτ., σελ. 519. 

3. D i e h l , ενθ' άνωτ., σελ. 519. 

4. D i e h l , ενθ' άνωτ., σελ. 519. 

5. D i e h l , êW άνωτ., σελ. 519. 

6. D i e h l , ενθ' άνωτ., σελ. 522. 

7. D i e h l , ενθ' άνωτ., σελ. 522. 

8. D i e h l , ενθ' άνωτ., σελ. 512. 

9. Τίποτα δεν παραδίδεται για την προέλευση τοϋ 'Ιωσήφ Ίασίτη. Ό L e b a r 

b i e r (ενθ' άνωτ., σελ. 65), άγνωστο ποϋ βασιζόμενος, υποστηρίζει δτι δ Ίασίτης, ή 

τουλάχιστον κάποιος Yezid, ήλθε μέ τους μοναχούς τής Πάτμου άπδ τήν Βΰβοια. Ί σ ω ς 

προερχόταν άπδ τή μονή Ίασίτου τής Κωνσταντινουπόλεως, πού βρισκόταν κοντά στή 

μονή αγίου Μάμαντος, άν καΐ ελάχιστες μαρτυρίες σώζονται γι ' αυτή τή μονή' βλ. σχετικά 

R. J a n i n, Les couvents secondaires des Psamathia, έν «Échos d'Orient» 31 (1932) 
σελ. 332 καΐ Τ ο υ Α ύ τ ο ΰ , La géographie ecclésiastique de l 'empire byzantin, 
Παρίσι 1953, μέρος A', τόμ. Γ', σελ. 264. — Γ ι α τους Ίασίτες γενικώτερα Κ. Ά μ α ν τ ο ς, 

Ίασίτης - Διασίτης, περ. «Ελληνικά» 3(1930) σελ. 2 0 8 - 2 0 9 και σελ. 531, V. L a u 

r e n t , Ίασίτης - Διασίτης, αυτόθι, σελ. 529 - 531 και Τ ο ϋ Α ύ τ ο ΰ , Collection Orghi-

dan, Παρίσι 1952, σελ. 220, Λ. Ι. Β ρ α ν ο ύ σ η ς , Χρονικά της μεσαιωνικής καΐ τουρ

κοκρατούμενης 'Ηπείρου, Ιωάννινα 1962, σελ. 53 - 54. 
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της διετέλεσε καθηγούμενος της Πάτμου μετά το 1093/4 καί πρίν άπο το 

1118, ή χρονολογία συντάξεως του καταλόγου ('Οκτώβριος, ιγ ' ίνδικτιών) 

πρέπει να αντίστοιχη προς το 1103. Γιατί στα χρόνια της ήγουμενίας τοΰ Ι ω 

σήφ Ί α σ ί τ η δέν πέφτει άλλη ιγ' ίνδικτιών παρά μόνο τον; 1103/4. "Ετσι 

το έγγραφο μας γράφτηκε τον 'Οκτώβριο τοϋ 1103 *. 

'Ανακεφαλαιώνοντας δσα ειπώθηκαν παραπάνω, καταλήγομε στα ακό

λουθα συμπεράσματα: 

α' ) ό αναφερόμενος στην ανέκδοτη ως τώρα αναγραφή χειρογράφων 

Ιερομόναχος καθηγούμενος 'Ιωσήφ ταυτίζεται με τον γνωστό κάτοχο χει

ρογράφων και πολυτίμων ιερών σκευών μοναχάν ' Ιωσήφ τον Ί α σ ί τ η . 

β') Ό μοναχός αυτός, δπως αποδεικνύεται και άπο άλλες μαρτυρίες, 

διετέλεσε πρώτος καθηγούμενος της μονής Πάτμου μετά τον δσιο Χριστό-

δουλο (μετά το 1193/4 καί πρίν άπο το 1118). 

γ ' ) Ή άγνωστη καί ανέκδοτη μέχρι σήμερα συνοπτική αναγραφή χει

ρογράφων της μονής 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου έχει συνταχθή τον 'Οκτώβριο 

τοϋ 1103, καί επομένως εϊναι ή παλαιότερη σωζόμενη αναγραφή χειρογράφων 

τής μονής, παλαιότερη κατά εκατό χρόνια άπο τον γνωστό κατάλογο τοϋ 1200. 

Αύγουστος 1964 EPA Λ. ΒΡΑΝΟΤΣΗ 

1. "Αγνωστο σέ τί αναφέρονται οί αριθμητικές πράξεις πού γράφτηκαν μεταγενέ
στερα στην κάτω φα. 'Εκείνος πού τίς έγραψε, ζοϋσε πιθανώτατα το 7090 ( = 1581/2) 
καί υπολογίζει πόσα χρόνια τον χωρίζουν άπο το 6700 ( = 1191/2). Δέν μποροϋμε^νά ξέ-
ρωμε τί αντιπροσωπεύει αύτη ή χρονολογία. Πάντως δχι τη χρονολογία τοϋ έγγραφου, 
γιατί το 1191 /2 αντιστοιχεί σέ ι' καί δχι σέ ιγ' ίνδικτιώνα, καί έξ άλλου, το 1191 /2 καθη
γούμενος τής μονής Πάτμου ήταν ό 'Αρσένιος, δπως συμπεραίνομε άπο έγγραφα τής μονής 
(MM, σελ. 122 καί MM, σελ. 129). 
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R É S U M É 

JOSEPH IASITES, HIGOUMÈNE DE PATMOS, 
ET LA PLUS ANCIENNE LISTE DE MSS DE CE MONASTÈRE 

(PI. 73) 

Celui que Saint-Christodule nommait par son testament successeur 
et higoumène du monastère de Patmos, un certain Théodose castrisios, 
charisticaire de Christodule, refusa de se rendre à Patmos après la mort 
de ce dernier. 

D'après un passage d'un «Encomion» du XIIe s., adressé à Saint-
Christodule, l'opinion prévalut qu'un moine nommé Sabbas succéda à 
Christodule. 

Mais l'étude des actes de Patmos, et, notamment, du testament de 
Théoctistos (1157) et d'un chrysobulle de l'empereur Jean Comnène 
(1119), nous a fait pensé qu'un certain Joseph Iasites a été higoumène à 
Patmos après la mort de Christodule — bien que Joseph ne soit pas men
tionné dans ces actes comme «higoumène» mais simplement comme 
«moine». 

Cette hypothèse vient d'être confirmée par une nouvelle trouvaille: 
dans les archives de Patmos est conservée une petite liste de manuscrits, 
inconnue et inédite jusqu'à présent, qui porte la date «13e indiction» 
et où il est question d'un «higoumène Joseph». Nous avons été obligés 
d'éditer et de dater ce petit document pour arriver à une conclusion con
cernant ce nommé Joseph. 

Voici nos conclusions finales: 
1°: Le «cathigoumène Joseph» de la liste mentionnée de mss doit 

être identifié au «moine Joseph Iasites» de nos actes, possesseur bien-
connu de mss et d'objets précieux (cf. le catalogue connu des mss de Pat
mos de l'an 1200). 

2°: Ce moine Joseph Iasites fut le premier higoumène du monastère 
de Patmos après Christodule (après 1094 et avant 1118). 

3°: La liste des mss, inconnue et inédite jusqu'à présent, a été ré
digée au mois d'octobre de l'an 1103 (auquel correspond, à notre avis, 
l'indiction mentionnée dans le document en question); par conséquent, 
elle est la plus ancienne liste conservée de mss, de ce monastère, d'un 
siècle plus ancienne que le catalogue déjà mentionné de 1200. 

Août 1964 ERA L. VRANOUSSI 
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