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ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΤΕΛ Η ΤΟΥ 130υ-ΑΡΧΕΣ140υΑΙΩΝΑ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 130υ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

- ΑΡΧΕΣ

140υ ΑΙΩΝΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 130υ

- ΑΡΧΕΣ

140υ ΑΙΩΝΑ

Α. ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Στα φφ.

74-79v

του χφ

Vat. gr. 18911

περιέχονται ορισμένα κείμενα που

από πρώτη ματιά φαίνεται ότι σχετίζονται με τη μητρόπολη Θεσσαλονί
κης2. Από το σύνολο αυτών των κειμένων μόνον ορισμένα προσέλκυσαν το

ενδιαφέρον των ερευνητών την τελευταία μόλις δεκαετία 3 • Τα κείμενα, που
περιλαμβάνονται στα παραπάνω φύλλα του Βατικανού χειρογράφου, είναι,

σύμφωνα με την περιγραφή του

1.

τα ακόλουθα:

Επιστολή κάπο.ιου επισκόπου προς την Εκκλησία της Θεσσαλονίκης
(φφ.

2.

Canart,

74-75)4.

Επιστολή κάποιου πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως προς τους μονα

χούς της μονής Υπομιμνήσκοντος στη Θεσσαλονίκη (φφ.

3.

V

75-75 )5.

Επιστολή του ίδιου πατριάρχη προς τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου με
περιεχόμενο σχετικό με την κατάσταση στη μονή του Υπομιμνήσκον
τος (φφ.

75v -76)6.

Ι. Περιγραφή του χφ βλ. στον κατάλΟΥΟ του Ρ. Canart, Bibliothecae ApostoIicae
Vaticanae Codices Manu Scripti Recensiti, Codices Vaticani Graeci, Codices 1745-1962, τόμο
Ι, Codicum enarrationes, Ιη Biblίotheca Vaticana MCMLXX, σ. 520-528 .

2.

Στα φφ.

74-75

π.χ . η επιστολή του επισκόπου απευθύνεται προς την Εκκλησία της

Θεσσαλονίκης, στο φ.

75'''' μνημονεύονται η μονή και οι μοναχοί της μονής Υπομιμνή
76 εκδίδεται από τη μητρόπολη Θεσσαλονίκης

σκοντος στη . Θεσσαλονίκη, στο φ.

διαζύγιο, ενώ από την ίδια μητρόπολη υπογράφεται από τον πρωτόθρονο επίσκοπο

Κίτρους άλλο διαζύγιο, που καταλαμβάνει τα φφ . 76 -77 του χφ .
V

φφ.

77''''

και

V

78 _79

V

Vat. gr. 1891.

περιλαμβάνονται κείμενα που σχετίζονται

με τη

Τέλος, στα
μητρόπολη

. Θεσσαλονίκης,

βλ. Ρ. Canart, Codices. σ. 526-527.
Magdalino, Some Additions and Corrections to the List of Byzantine
Churches and Monasteries ίη Thessalonica, REB (1977) 284-285. Βλ. ακόμη Ρ . Lemerle - Α.
Guillou - Ν. Sνoronos - D. Papachryssanthou, Actes de Lavra. Π, 1204-1328), [Archives de
ΙΆιhοs, νπι], Ρaήs 1977, σ. 301-303 (Appendice νπ).

3.

Βλ.

Ρ.

4.
5.

Βλ. έκδοση του κειμένου στη σ.

Βλ. έκδοση του κειμένου στη σ .

ris. gr. 11 24Α,
6.

φ.

232V -233

(βλ. Ρ.

89

87-88

εδώ.

εδώ. Το κείμενο παραδίδεται και από το χφ

Canart, Codices,

Βλ. έκδοση του κειμένου στη α.

89-90

εδώ.

σ.

526).

Pa-

Β. ΚΑΤΣΑΡΟΣ

80

4. Ένα
(φ.

κείμενο διαζυγίου που εκδίδεται από τη μητρόπολη Θεσσαλονίκης

76)7.

5.' Ενα

κείμενο διαζυγίου που εκδίδει ο πρωτόθρονος επίσκοπος της μη

τρόπολης . Θεσσαλονίκης, ο επίσκοπος Κίτρους Ιωάννης (φφ.

6.

V

76 -77)8.

Επιστολή κάποιας μοναχής προς τον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης με
θέμα την παραχώρηση σ' αυτήν της άδειας να φροντίζει τη μονή του
Αγίου Δημητρίου της Κεφαλωνίας στη Θεσσαλονίκη (φ.

7. Ένα

77)9.

κείμενο-απάντηση του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης στην προηγού

μενη αίτηση της μοναχής (φφ. 77-7ηιο.

8.

Γραφή του μητροπολίτη . Θεσσαλονίκης Ιακώβου με την οποία παραχω
ρούνται τα δικαιώματα της μητρόπολης Θεσσαλονίκης στον .ιερέα Δη

μήτριο τον Κοντό l ι για ένα νερόμυλο στην περιοχή του χωριού των
Αγίων Αποστόλων (φ.

9.

V

78 )12.

Γράμμα του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης προς τους μοναχούς της μονής
Λαύρας για την παραχώρηση σ' αυτούς τριών κελλίων στην περιοχή
«Λογγοϋ» της Ερμυλείας, καθώς και δύο κελλfων στην περιοχή του
«Τριποτάμου»

10.

της Χαλκιδικής (φφ.

V

78 -79)13.

Απάντηση των μοναχών της μονής Λαύρας με την οποία αποδέχονται
την παραχώρηση και αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις τους προς τη μη

τρόπολη Θεσσαλονίκης (φ.

79'-V)14.

Από τα παραπάνω κείμενα έχουν εκδοθεί δύο , που αφορούν τη μονή
Αγίου Δημητρίου Κεφαλωνίας της ΘεσσαλονΙκης από τον Ρ.

(1977)15,

μονή της Λαύρας στον τόμο

Guillou,

Magdalino

και τα δύο κείμενα, που αφορούν την παραχώρηση των κελλίων στη

Actes de Lavra

ΙΙ

(1977) από τους

Ρ.

Lemerle, Α.

Νίκο Σβορώνο και Διονυσία Παπαχρυσάνθου l6 , επειδή παρεμπι

πτόντως τα κείμενα ενδιέφεραν και στις δύο περιπτώσεις το κύριο θέμα των

7.
8.

Βλ. έκδοση του κειμένου στη σ.

90-91

εδώ .

Βλ. έκδοση του κειμένου στη μελέτη μου, Ανέκδοτο διαζύγιο του 130υ αιώνα και

το πρόβλημα του συντάκτη του επισκόπου Κίτρους
Θεσσαλονίκη

1988,

σ.

• Ιωάννη,

Μνήμη Λίνου ' Πολίτη,

53-63.

9. Βλ. έκδοση του κειμένου από τον Ρ. Magdalίno, Some AddiIions and CorrecIions, σ.
284-285.
10. Βλ. έκδοση του κειμένου από τον Ρ. Magdalίno, ό.π., σ. 285.
Ι 1. Βλ. Prosopogrαphisches Lexikon der PαlαiologenzeiI, τεύχ. 6, Wien 1983, σ. 9.
12. Βλ. έκδοση του κειμένου στη σ. 92-93 εδώ.
13. Βλ. έκδοση του κειμένου στο βιβλίο των Ρ. Lemerle - Α. Guillou - Ν. Svoronos D. Papachryssanthou, Actes de Lavrα, τόμο ΙΙ, σ. 301-302.
14. Βλ. έκδοση του κειμένου, ό.π., σ. 303.
15. Βλ. παραπάνω, σημ. 9, 10.
16. Βλ. παραπάνω, σημ. 13, 14.

,.
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μελετητών. Από τα υπόλοιπα κείμενα το διαζύγιο, που αποδίδεται στον

επίσκοπο Κίτρους Ιωάννη, με απασχόλησε σε ιδιαίτερη εργασία Ι7 , όπου
εξετάζονται τα σχετικά με την προσωπικότητα του επισκόπου Κίτρους και
εκδίδεται το κείμενο, ενώ τα άλλα πέντε κείμενα παραμένουν, όσο ξέρω,
ανέκδοτα.

Μέσα σ' ένα γενικότερο πρόγραμμα για την ολοκλήρωση της έκδοσης
των ανέκδοτων κειμένων του χφ

Vat. gr. 189118,

η ενότητα των κειμένων που

σχετίζονται με τη μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει, νομίζω, ξεχωρι
στό ενδιαφέρον, επειδή δεν έχουν ερευνηθεί ώς τώρα τα επιμέρους προβλή
ματα των κειμένων, όπως είναι π.χ. το πρόβλημα της ταύτισης των αναφερο
μένων προσώπων, που θα επέτρεπαν στη συνέχεια την αξιολόγηση της
μικρής αυτής συλλογής και τη θέση της μέσα στη μεγαλύτερη ενότητα των
Επιστολών του Βατικανού χειρογράφου.

Β. ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Ο Ρ.

Magdalino

παρατήρησε ότι τα. κείμενα είναι αχρονολόγητα, αλλά

υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις για τη χρονολόγησή τους από τα μέσα προς
τα τέλη του 130υ αιώνα l9 •

Έτσι, κατά τον

Magdalino 20 ,

το υπ' αριθ.

8

κείμενο μπορεί να χρονολογηθεί ύστερα από τη μητροπολιτική θητεία του
Μανουήλ Δισυπάτου στη . Θεσσαλονίκη

(1258-1275)21.

Αλλά στο κείμενο

αναφέρεται ο μητροπολίτης . Θεσσαλονίκης Ιάκωβος22 που βρίσκεται στον

επισκοπικό θρόνο τον Ιανουάριο του

129523. Ο ίδιος μελετητής θεωρεί ότι
Vat. gr. 1891, που παρουσιάζουν την

τρεις επιστολές από το επιστολάριο του

αλληλογραφία ~νός ανώνυμου κληρικού της Θεσσαλονίκης με τον Θεόδωρο
Μετοχίτη, μπορούν να χρονολογηθούν ύστερα από το

1290,

όταν ο Μετοχί

της γίνεται <<μέγας λογοθέτης»24.

17. Βλ. παραπάνω, σημ. 8.
18. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν κυρίως οι επιστολές των φφ. 31-32', 51 V -58V
Canart, Codices. σ. 521 και 523-524), οι οποίες απαιτούν ειδικότερη έρευνα.
19. Βλ. Ρ. Magdalίno, Some Additions and Corrections. σ. 279.

(βλ. Ρ.

20:0.π.

21.

Ο Magdalίno αναφέρεται προφανώς στο χωρίο «του εν άρχιερευσιν μακαριωτά

του άρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Μεσοποταμίτου εκείνου δηλονότι, άκολούθως του
κυρου

• Ιωσηφ και επομένως
22. Βλ. σ. 9 Ι εδώ: «καθ'

εν ύστέροις του Γλυκέος κυρου Βασιλείου», βλ. σ.

92

εδώ.

όρισμόν του παναγιωτάτου ήμών αύθέντος και δεσπότου της

θειοτάτης άρχιεπισκοπης Θεσσαλονίκης, ύπερτΙμου και εξάρχου κυρου 'Ιακώβου». Πρβλ.

και Ρ. Canart, Codices. σ.526.
23. Βλ. REB 10 (1952) 109 και σημ. 6.
24. Βλ. Ρ. MagdaIino, Some Additions and CorrecIions.

'
σ.

279

και σημ. Ι Ι.

,.
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Β. ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Από την ταύτιση του Ιωάννη Κίτρους με τον επίσκοπο Κίτρους Ιωάννη
τον Σηκουντηνό, που αναφέρεται σε έγγραφο του

129525

και το οποίο

σχετίζεται με τη μητρόπολη Θεσσαλονίκης26, ενισχύεται η άποψη ότι τα

κείμενα μπορούν να χρονολογηθούν στην τελευταία δεκαετία του 130υ
αιώνα. Οι εκδότες των
για τα υπ' αριθ.

quem

Actes de Lavra ΙΙ, θέτουν
9,10 κείμενα τον Απρίλιο

επίσης ως

terminus ante
130427.

του

Συνυφασμένο με τα χρονολογικά ζητήματα είναι και το πρόβλημα της

ταύτισης των προσώπων, που αναφέρονται στα κείμενα: πρώτο, και βασικό
τερο είναι το θέμα της ταύτισης του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, που σε
όλα τα κείμενα (εκτός από το υπ' αριθ.

5)

είναι ανώνυμος. Σε δεύτερη μοίρα

τοποθετείται το θέμά της ταύτισης του ανώνυμου πατριάρχη στα υπ' αριθ.2
και

3

κείμενα και σε τρίτη θέση το πρόβλημα της ταύτισης του αναφερομέ

νου βυζαντινού αυτοκράτορα, που είναι και το ευκολότερο' μάλλον δεν
αποτελεί καν πρόβλημα.

Στο φ.

74

του χφ

Vat. gr. 1891

η επιστολή του ανώνυμου μητροπολίτη

είναι ακέφαλη28, επειδή έχουν εκπέσει μετά το φ.
φύλλα. Στο φ.

77

v

στον στίχο

5

73 v29

ένα ή περισσότερα

τελειώνει το υπ' αριθ.

7

κείμενο' όλο το

υπόλοιπο μέρος αυτού του φύλλου είναι λευκό, όπως είναι επίσης λευκό και
το φ.

78r 30.

Τα υπ' αριθ.

(του 140υ αιώνα) στα

8, 9 και 10 είναι γραμμένα από μεταγενέστερο χέρι
v
v
φφ. 78 -79 31. Στο υπ' αριθ. 8 έγγραφο αναφέρεται ρητά

Fr. Dolger, Aus den Schatzkammem des hei/igen Berges, Miinchen 1948, σ. 166170.
26. Βλ. Ανέκδοτο διαζύγιο, σ. 63, σημ . 54.
27. Βλ . Actes de Lavra. Π, σ . 301.
28. Βλ . πίν. Ι εδώ.
29. Στο φ . 73', ύστερα από το κείμενο του Αποκαύκου μ ε α ρχή «' Ε m χορεύει τοΙς
έννόμοις συνοικεσίαν» [ο Canart παραπέμπει γι' αυτό στο χφ Hierosolymitanum 276,
φ. 57 και Petropolitanum 250, φ . 39" (βλ. Ρ . Canart, Codices, σ . 526), αλλά το κείμενο
25.

168

Βλ.

και σ .

είναι εκδομένο: βλ . Αθ. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Συνοδικά γράμματα 'Ιωάννου τοϋ

, Αποκαύκου

μητροπολίτου Ναυπάκτου , Βυζαντίς τόμο Α ' ,

1909,

σ.

27-28,

αριθ.

10

(κατά

το χφ Η)' πρβλ. Ν . Β . Τωμαδάκη, ΟΙ λόγιοι τοϋ δεσποτάτου της 'Ηπείρου, ΕΕΒΣ

(1957) 39,

27

α ρ ιθ. Ι Ι (= Σύλλαβος ΒυζαΥτ /νων μελr:των κα ; κειμένω ν. τει'ιχ. Β ', Φραγκοκρaτlα

καΙ Παλα ιολόγειοl Χρόνοι. Α θήναι

1961 , σ. 39, αριθ . 11], ακολουθ εί η α ρχή από ένα
Canart (Codices, σ. 526) α ποδ Ι δει , ί σως ορθά, στον

ά λ λο κεί μενο διαζυγίου, το οποίο ο

Ιω άννη Α πό καυκο . Το κείμε νο όμως αυτό δεν εμφ ανίζεται ο ύτε στον κατάλογο τω ν έ ργων
τ ου Α πο καύκου των χφφ

Petropol. gr. 250

( βλ . Ν . Α.

Bees,

Περιγ ραφη τοϋ κώδι κος

'Ι σαάκ του Με σοποταμίτο υ (= petropol. graec. CCL), ΒΝ] 21 (1976) 9-52] και Hierosol.
gr. 276 (βλ. Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ίεροσολυμιτικη Βιβλιοθ'ίκη, τόμ ο Α', St. Pe-

tersburg 1891,

φωτ. ανατ.

ο Τωμαδάκης (ό.π. σ.

30.
31.

Βλ . πίν .
Βλ. πίν.

5
6

BruxeIIes 1963,
405-422).

εδώ.
εδώ .

σ.

338-344)

ούτε στα

incipits

που δημοσιεύει

ΕΓΓΡΛΦΛ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

το

(1284-1299)32.

Δεν

υπάρχουν αποδείξεις που θα συνέδεαν τα επόμενα κείμενα (τα υπ' αριθ.

9 και

10)

όνομα του

μητροπολίτη

Θεσσαλονίκης

Ιακώβου

83

με το πρόσωπο του μητροπολίτη Ιακώβου. Είναι, ωστόσο, πολύ λογικό

να υποθέσουμε

ότι ο γραφέας του 140υ αιώνα δεν πρόσθεσε τα τρία

τελευταία κείμενα στο χειρόγραφο χωρίς λόγο.

Στην ακέφαλη επιστολή του ανώνυμου μητροπολίτη προς την Εκκλη

σία της Θεσσαλονίκης γίνεται σαφής λόγος για την απουσία του παραπάνω
μητροπολίτη από την πόλη33 και με την επιστολή αυτή ο ίδιος επιχειρεί να

νουθετήσει τον κλήρο για την προσήλωση στα καθήκοντά του και την
τήρηση της ιεραρχικής τάξης34.
Στην επιστολή του πατριάρχη που αναφέρεται στα γεγονότα της μονής

του Υπομιμνήσκοντος35 μαθαίνουμε ότι οι μοναχοί, που πήγαν στην Κων
σταντινούπολη για να κάνουν γνωστό το πρόβλημα της μονής36 και να
ζητήσουν την άνωθεν επέμβαση, συνάντησαν τον πατριάρχη, αφού πρώτα

επισκέφτηκαν τον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, ο οποίος βρισκότα,ν κι
αυτός εκείνη την εποχή στην Πόλη37. Πρόκειται πιθανότατα για το πρόσωπο
του μητροπολίτη που γράφει την προηγούμενη επιστολή προς την Εκκλη

σία . Θεσσαλονίκης, αν κρίνουμε από το περιεχόμενο και τη χρονολογική
σειρά, με την οποία παρουσιάζονται τα κείμενα αυτά στο χειρόγραφο.
Ο πατριάρχης δέχεται τους μοναχούς και τους εφοδιάζει στη συνέχεια

με μια επιστολή του προς τον αυτοκράτορα, η οποία ακολουθεί, στη σειρά
των κειμένων του χφ

Vat. gr. 1891,

την επιστολή του πατριάρχη προς τους

μοναχούς της μονής Υπομιμνήσκοντος . Με την επιστολή προς τον αυτο

κράτορα ο πατριάρχης επιχειρεί να πληροφορήσει την πολιτική εξουσία
ότι στη , Θεσσαλονίκη, στη μονή του Υπομιμνήσκοντος, κάποιος, που ανή

κει στους «μεγάλους καί κατα κόσμον περιφανείς»38, ανακατεύτηκε στα

32. Βλ.
33. Βλ .
σειεν ... ».
34. Βλ.

σημ.

22

σ.

87

εδώ:

εδώ.

σ.

88: « ... πατρικως

«... της

ήμων ταπεινότητος ό της άποδημίας οδτος χρόνος δηλώ

παραδηλουμεν τε καi παρεγγυώμεθα, μάλιστα μεν άντι

ποιείσθαι της 6φειλομένης ύμίν εύταξίας καi καταστάσεως ..» .

35. Για τη μονή βλ. R. Janin, Les έg/ises et /es monasteres des grands cen/res byzan/ines,
1975, σ . 413-414, όπου και σχετική βιβλιγραφία. Η θέση της μονής στη , Θεσσαλο

Ρaήs

νίκη δεν είναι γνωστή, βλ. Β . Δημητριάδη, ToπoγρaιpIα της θεσσαλονίκης κατd την εποχή
της ΤουρκοκρατΙας

36.
37.

Βλ . σ .

Βλ . σ.

1430-1912, Θεσσαλονίκη 1983, σ. 268.
89 εδώ: «ΟΙ ύμέτεροι άδελφοι εΙς Κωνσταντινούπολιν άφικόμενοι ... ».
89 εδώ: «.. , εΙς τον Ιερώτατον μητροπολί την, Θεσσαλονί κης, ύπέρτιμον και

εξαρχον πάσης Θετταλίας , άγαπητόν κατα κύριον άδελφόν και συλλειτουργόν της ήμων
μετριότητος , προσώκειλαν και πάσης άλλης φιλοφροσύνης και δεξιώσεως παρα τούτου
τυχόντες ... » .

38.

Βλ . σ .

90

εδώ: «τους γαρ μεγάλους και κατα κόσμον περιφανείς έπ' εύεργεσί~ καi

"
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πράγματα λειτουργίας της μονής, ανέκρινε τους μοναχούς και επέβαλε

ηγούμενο της δικής του προτίμησης. Ο πατριάρχης συνέστησε επίσης
στους μοναχούς «μη ταραχας μετ' άλλήλων εχειν και σκάνδαλα, άλλ' είρή

νην αγειν πνευματικήν και όμόνοιαν και άγάπην άδελφικήν εκαστον το
εαυτου μετερχόμενον διακόνημα μετ'

εύλαβείας και φόβου . Θεου και μή

φιλοπρωτείν»39 .

Τα χρονολογικά περιθώρια καθιστούν βέβαιη την ταύτιση του αυτο
κράτορα με τον Ανδρόνικο Β' Παλαιολόγο. Επομένως, ως προς τον αυτο

κράτορα, δεν υπάρχει πρόβλημα ταύτισης. Απεναντίας υπάρχει πρόβλημα
ταύτισης του πα.τριάρχη, επειδή και στα περιορισμένα πλαίσια ανάμεσα στα
έτη 1290-1304 εναλλάσσονται στον πατριαρχικό θρόνο ο Αθανάσιος
(1289-1293 και 1303-1310)40 και ο Ιωάννης Κοσμάς (1294-1303)41.

Α'

Αν βασιστούμε στα ίδια τα κείμενα, που μας πληροφορούν ότι ο
μητροπολίτης . Θεσσαλονίκης έλλειψε για ένα χρονικό διάστημα από τη

Θεσσαλονίκη42, είναι δυνατό, νομίζω, να προσδιοριστεί ακριβέστερα από τα
ίδια επίσης κείμενα της συλλογής ο χρόνος της απουσίας του, τότε που οι
μοναχοί της μονής του Υπομιμνήσκοντος βρέθηκαν στην Κωνσταντινούπο

λη, για να ενημερώσουν τον ίδιο , τον πατριάρχη και τον αυτοκράτορα για
όσα συνέβαιναν στο μοναστήρι τους, με τις παρεμβάσεις κάποιου ισχυρού

πολιτικού προσώπου στα εσωτερικά της μονής. Μεταξύ των εγγράφων
αυτών παρεμβάλλεται -όχι τυχαία- ένα κείμενο διαζυγίου (αριθ. κειμένου

5)

το οποίο εκδίδει ο επίσκοπος Κίτρους Ιωάννης43. Ο γραφέας του χειρο

γράφου επιδιώκει να καταστήσει σαφή τη διάκριση ανάμεσα στον συντά
κτη αυτού του κειμένου και στον μητροπολίτη . Θεσσαλονίκης Ιάκωβο, στη
θητεία του οποίου θα πρέπει να χρονολογηθούν τα έγγραφα που σχετίζονται

με τη μονή του Αγίου Δημητρίου τ.ης Κεφαλωνίας. Η θέση του κειμένου του

διαζυγίου μεταξύ των εγγράφων που σχετίζονται με τη μητρόπολη Θεσσα
λονίκης, η σύνδεσή του με τον επίσκοπο Κίτρους Ιωάννη και η αναφορά

της ιδιότητάς του ως πρωτοθρόνου επισκόπου ερμηνεύονται, μόνο α.ν ο
Ιωάννης θεωρηθεί αντικαταστάτης του απουσιάζοντος μητροπολίτη. Θεσ

σαλονίκης, σύμφωνα με την τάξη των επισκοπών της μητρόπολης, μόνος

παντoί~ φιλoτιμί~ Ιδιοποιουμένους οΤδαμεν σεβασμίαν μονή ν, ου μήν γε έπ! λύμΏ ιcα!
άπωλεί~ ουδε έπi του ιcατ' άρχην έθέλειν ου τών σωματιιcών μόνον άλλα ιcα! τών πνευμα
ΤΙΙCών ΙCαι μοναχους άναΙCρίνειν ιcα! ΙCαθηγOυμένOυς προβάλλεσθαι ιcα! τάλλα πράττειν
δσα μόνοις τοίς άρχιερευσιν έφείται ... ».

89 εδώ .
J. Darrouzes, Regestes des ac/es pa/riarcha/,
41:0.π., σ. 321-354.
42. Βλ. σ. 89 εδώ.
43. Βλ. σ. 82 εδώ. Πρβλ. ιcαι σ. 80 σημ. 8.
39.
40.

Βλ. σ.

Βλ.

σ.

377

ιcαι

371.

"
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αρμόδιος να ενεργεί όπως ο μητροπολίτης και να χειρίζεται υποθέσεις όπως
π.χ. τα διαζύγια. Ο Ιωάννης επίσκοπος Κίτρους εμφανίζεται, μαζί με τον
μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ιάκωβο, ως πρωτόθρονος επίσκοπος Κίτρους
σε έγγραφο της μητρόπολης Θεσσαλονίκης, που χρονολογείται στον Ιανου
άριο του

129544.

Με βάση επομένως τους προηγούμενους συσχετισμούς των

προσώπων ο ανώνυμος μητροπολίτης Θεσσαλονίκης είναι ο Ιάκωβος . Συνε

πώς

terminus pO,st quem

για τα κείμενα είναι το έτος

1294,

κατά το οποίο ο

Ιάκωβος ανήλθε στον μητροπολιτικό θρόνο της . Θεσσαλονίκης. Γι' αυτή
την εποχή βέβαια δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στον πατριαρχικό θρόνο βρι
σκόταν ο Ιωάννης ΙΒ', ο οποίος είχε ιδιαίτερη οικειότητα τόσο με τον αυ
τοκράτορα, ως πνευματικός του, όσο και με τον μητροπολίτη Θεσσαλονί
κης Ιάκωβο, εχθρό του ανταγωνιστή του Αθανασίου Α' 45.

Με βάση τα παραπάνω, τα τρία πρώτα κείμενα, που φαίνεται ότι
εντάσσονται

σε μία ομάδα εγγράφων από

. Θεσσαλονίκης,

το αρχείο της μητρόπολης

μπορούν να χρονολογηθούν ύστερα από το

ανάρρησης στον πατριαρχικό θρόνο του Ιωάννη ΙΒ' -

1294

-χρονιά

και μέσα στα χρόνια

της θητείας του Ιακώβου στη μητρόπολη . Θεσσαλονίκης.
Οι προηγούμενες παρατηρήσεις μπορούν να εξηγήσουν την ενέργεια

του γραφέα των φφ. 78 -79Ό Ο μεταγενέστερος αυτός γραφέας πρόσθεσε στη
ν

συνέχεια αυτής της ομάδας των εγγράφων του μητροπολίτη . Θεσσαλονίκης
Ιακώβου ένα ακόμη έγγραφο, στο οποίο αναφέρεται ρητά ο Ιάκωβος46, και
πιθανότατα τα δύο τελευταία έγγραφα, τα οποία σχετίζονται με την παρα
χώρηση των κελλίων στη μονή της Λαύρας και που μπορούν έτσι να

χρονολογηθούν μέσα στην περίοδο της θητείας του Ιακώβου στη μητρό
πολη Θεσσαλονίκης. Το σύνολο επομένως των δέκα εγγράφων μπορεί να
ενταχθεί στο χρονολογικό πλαίσιο της αρχιερατείας του Ιακώβου, το όνομα

του οποίου πιθανότατα θα ήταν γραμμένο στην αρχή της συλλογής, σε
κάποιο από τα φύλλα που έχουν εκπέσει ανάμεσα στα φφ.

73v -74.

Η αξία των παραπάνω κειμένων δεν περιορίζεται μόνο στο γεγονός ότι

44.

Βλ.

Fr. Do1ger, Aus den Schatzkammern des hei/igen Berges.

Mίinchen

1948, σ. 167-

168.
45. Ο Ιωάννης ΙΒ ' Κοσμάς ανήλθε στον πατριαρχικό θρόνο το 1294 (βλ. J.
Danouzes, Reges/es des ac/es pa/riarchat. σ. 349) και ήταν «πνευματικός του αύτοκράτο
ρος» (βλ. Μ . Ι. Γεδεών, Πατριαρχικο/ ΠΙνακες... , Κωνσταντινούπολις [1885-1890], σ. 404).
Για την εχθρική στάση του Αθανασίου προς τον Ιάκωβο βλ. Alice-Mary Maffry Ta1bot,
The Correspondence οι Athanasius Ι, Patriarch οι Constantinople, Letters (ο the Emperor
Andronicus Π. Members οι the Imperial Famίly, and Ojjίcials. [Corpus Fontium Historiae
Byzantinae, νπ], Dumbarton Oaks 1975, σ. 286, αριθ. επιστολής 112, στίχ. 30 Κ. ε. Πρβλ.
σχόλιο των σ. 438-439 (31).
46. Βλ. σ. 91 εδώ: «καθ' δρισμόν του παναγιωτάτου ήμών αόθέντος κα! δεσπότου της
θειοτάτης άρχιεπισκοπης Θεσσαλονίκης, όπερτίμου κα! έξάρχου κυρου 'Ιακώβου».
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αυτά αποτελούν μοναδικές

ιστορικές

πηγές για τα

θέματα

στα οποία

αναφέρονται. Ορισμένα από τα κείμενα αυτά, ειδικότερα τα τρία πρώτα, που
σχετίζοται με την αναταραχή στη Θεσσαλονίκη και την ανάμειξη πολιτι
κών προσώπων στα πράγματα της διοίκησης της μονής του Υπομιμνήσκον
τος, παρουσιάζουν γενικότερο ενδιαφέρον, επειδή το φαινόμενο δεν είναι
μεμονωμένο. Την ίδια περίπου εποχή συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη παρό

μοια πράγματα στη βασιλική μονή του Ακαπνίου 47 . Είναι βέβαιο ωστόσο,
στην περίπτωση της μονής του Υπομιμνήσκοντος, ότι το υψηλό πολιτικό

πρόσωπο,

που επεμβαίνε ι

και τοποθετεί ηγούμενο στη

μονή

θα είχε

αυξημένες αρμοδιότητες από τον ίδιο τον αυτοκράτορα, ο οποίος, όπως
φαίνεται από το κείμενο , συνιστά στους μοναχούς που τον επισκέπτονται
ψυχραιμία. Μια τέτοια ισχυρή προσωπικότητα, που εμφανίζεται με «αυτο
κρατορική», θα λέγαμε, εξουσία στη . Θεσσαλονίκη αυτή την εποχή, είναι ο
στρατηγός Μιχαήλ Γλαβάς48, ο οποίος ετοιμάζει και πραγματοποιεί στα

1297

τον πόλεμο εναντίον των ΣέρβωΥ49.

Τέλος, το αποσπασματικό σύνολο από το χαρτοφυλάκιο του Ιακώβου
Θεσσαλονίκης θυμίζει τα αντίστοιχα αρχεία γνωστών λογίων ιεραρχών του
130υ αιώνα, όπως του Ιωάννη Αποκαύκου, μητροπολίτη Ναυπάκτου, του
Δημητρίου Χωματηνού αρχιεπισκόπου Αχρίδας, ή του μητροπολίτη Κερ
κύρας Γεωργίου

8αρδάνη.

Αν και ο όγκος του αρχείου του Ιακώβου

Θεσσαλονίκης είναι αρκετά μιιcρός η λογιότητά του μας είναι γνωστή και
από άλλες φιλολογικές του ασχολίεςSΟ, που τον τοποθετούν στ ην ιστορία
τη ς βυζαντινής γραμματείας στο μεταίχμιο του 130υ-140υ αιώνα.

47. Βλ. R. Janin, Les eg/ises et les monasIeres, σ. 348 και σημ. 1-3. Πρβλ. Alice-Mary
Maffry Talbot, The Corespondence ο/ At/Ionos;IIs Ι, σ. 40, αριθ. επιστολής 16. Πρβλ. και
σχόλιο των σ. 321-322.
48. Για την προσωπικότητα του Μιχαήλ Γλαβά βλ. Γ .. ΘεοχαρΙδου, Μιχαήλ Δούκας
Γλαβας Ταρχανειώτης (Προσωπογραφικά), ΕΕΦΣΠθ τόμ ο Ζ ' (Μνημόσυνον Χ. Χαριτω
νίδου) , ΘεσσαλOνl. Kη

1956, σ. 183-206. Πρβλ. και Η. Belting - C. Mango - D. Mouriki, The
Mosaics and Frescoes ο/ SI. Mary Pammakoristos (Fellliye Camii) οι ISlanbIII, Dumbarton
Oaks 1978, σ. 11-22.
49. Βλ. G. Ostrogorsky, Geschichte des byzallIiIIisc/Ien Staafes, Mίinchen 1963, σ. 403
(= ελλ. μτφρ., τόμο Γ', σ. 178). Πρβλ. Γ. ~ΘεoχαρΙδoυ, Μιχαιμ Δούκας Γλαβας Ταρχανειώ
της, σ. 200.
50. Βλ. Carl Wendel . Pla.nudea . (6. Kirchliche Bauten und BίJde.r ίη den GedicItten des
Planudes), ΟΖ (1940) 430. G. MercaLi, Sulla νίΙθ e sulJe Opere di Giacomo di Bulgaria,
CollecIa1lco ΒΥΖαlιιίιια, τόμο Ι . Bari 1970, σ. 102 Κ.ε. ΙνΒ η Duj&:v. Die Letzten Jahre de.~
Erzbischofs Iakobos νοπ Achrida , Mcdioevo Oiza1lIi1lo-S/avo, τόμο Ι [Storia e Letteraιura
raccolta di Sιudi e Testi. 102). Roma 1965, 349-357. Για τον μητροπολίτη Θεσσαλoνl"ης
Ιάκωβο βλ. και V. Laurent. CorpI/s des sceaI/X dc I'cmpire byza"lίne, ν, Ι , σ. 340. αριθ . 465,
όπου και σχετική βιβλιογραφΙα. Πρβλ. και Alίoo-MθΓY Maffry Talbot, The Correspondence
ο/ AIhanasiIIS Τ, σ. 438-439.

Γ. ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
Σημείωμα διαζυγΙου

ν, φ. 73".20

'Η νομικη παρατήρησις ούδέ τα τών συνοικεσίων έμπόδια καί τα τών
άνδρών προς τας έαυτών γυναίκας άδύνατα είς εύνην ε/ς πολλούς τούς

'χρόνους παρέτεινεν, άλλα καΙ ταυτα ε/ς τριετίαν συστείλασα το άπ'
έκείνου βιβλίον άποστασΙου τφ άδυνάτφ μέρει

•••.

1.
ν,φ . 74

... καί ή έν τούτφ φήμη περί ύμών. άποδημούντων ήμών, μάλλον δέ
ούχ δτι μέμνησθε μόνον της ήμών ταπεινότητος ό της άποδημίας ούτος

χρόνος δηλώσειεν, άλλα και εΙ παρόντα έποθείτε καΙ λόγον έποιείσθε της
ήμών πατρικής κηδεμονlας περί ύμάς καΙ δι' αΙδοϋς ήγετε. κατα την

5

όφειλήν, την ε/ς ήμάς ύποταγην καΙ εύπείθειαν. ώς ούδέν εσται τούτου
κρείττον καΙ περιφανέστερον σύμβολον η το φαίνεσθαι νυν ύμάς κω μη
παρούσης αύτόθι τής ήμών ταπεινότητος λόγον ότι πλείστον ποιουμένους

καΙ δια μεγίστης φροντίδος άγοντας, καθώς ύμίν συνεχώς ύπετιθέμεθα,
βιοτεύειν έν εύταξίq. κω νόμοις πνευματικοίς καί χριστιανοίς έπιπρεπούσΥ

10

πολιτείq. καΙ καταστάσει, καΙ φιλονικείν ένταυθα προς άλλήλους την
καλλίστην φιλονικίαν, δστις αν άλλος άλλον έν τούτοις παραδράμΥ καί

μέχρις ήμών άκούσΥ κρεΙττων διαγενόμενος.
'Ημείς γαρ νυν ταίς περί ύμών φροντίσι ζώμεν καΙ της ύπέρ ύμών

φήμης άγαθης έξηρτήμεθα καΙ τον έντεϋθεν έγγινόμενον κόσμον ήμίν (τα

15

γαρ ήμέτερα πατρικώς ίσασι πάντες ώς οlκειούμεθα) έπιποθουμεν μάλα
θερμώς εΙρήσθω δ' ότι καΙ έπικτώμεθα ώς τανυν γε δη ταυτα.καί μου
προς της θείας χάριτος ήδέως τε άμα κω γενναίως τον λόγον έπακροάσα

σθε. κάλλιστα περΙ ύμών καΙ άκούειν έχομεν καΙ προς τούς άλλους
παρρησιάζεσθαί τε κω έμφαιδρύνεσθαl την περί τα ψυχικώς λυσιτελουντα

20

διεξιόντες ύμετέραν σπουδήν, την περί το θείον εύλάβειαν. την περΙ ήμάς

ύποταγήν,

οϋς λόγοις

οΤς οΤδεν ή τα πάντα καλώς διοικοϋσα καΙ

διεξάγουσα πρόνοια ε/ς την ύμετέραν ψυχικην κυβέρνησιν προεστήσατο'
έτι τε την προς την ίερωσύνην αιδώ, το φιλάλληλον, το φιλόκοινον, την έν

12

ιc:ρεΙτ'Ul)v] ιc:ρεΤττoν ν

σύνη~ Ιεροσύνην ν

19

παρρησιάζεσθαι] παΡ1Ισιάζεσθαι

V

23

(ερφ
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πνεύματι εύταξία ν καΙ κοσμιότητα. τόν περΙ τούς θεΙους ναούς πόθον Ι

V, φ. 74V

πάσης άσχολίας άνώτερον. την εΙς τας ίερας καΙ πανδήμους συνάξεις

συνδρομήν τε καΙ ζέσιν φιλόθεον. τό φιλόξενον. τό περΙ τούς πάσχοντας
συμπαθές. την περΙ τούς δεομένους έκ τών προσόντων μετάδοσιν τάλλά
τε πάντα οΙς αν ό εύσεβι}ς λαός καΙ τήν άπό Χριστου περιφανη κλησιν
πεπλουτηκως κοσμοίτό τε καΙ χαρακτηρΙζοι το. ταυτα κλέος ύμίν. ταυτα

30

κόσμος πάσης βασκανίας άνώτερος. εΙ δε καi ήμίν ούχ ηκιστα σύν ύμίν.

πάντως ούδεΙς φθόνος έφέξει πατέρα τέκνων tγκαλλωπfζεσθα ι προτερήμα
σι. τούτοις και εΙς το έξης έμφαιδρύνο ισθε fκαί ναιόνf 1 τέκνα ποθεινά τε καί
γνήσια. κάν τφ παρόντι νυν ούχ ήττον της ήμετέρας άποδημίας καιρφ.ώς

35

ένταυθά γε δεί μάλιστα γνώμης άκλονήτου και λογισμου βεβηκότος ύμίν.
ήνίκα καΙ πλείων ίσως

ή τών άντιπραττόντων

δαιμόνων tπήρεια. τών

έντευθεν παγίδων καΙ της παντοίας έπιβουλης άνάλωτοι διαμένοντες καi

έν τοίς θείοις προστάγμασιν άεΙ κατευθυνόμενοί τε καΙ άλλήλους

ώς έ

νόν κατευθύνοντες ύμίν δε καΙ μάλλον τοίς τφ θείφ κλήρφ κατειλεγμέ

40

νοις πατρικοjς παραδηλουμέν τε καΙ παρεγγυώμεθα μάλιστα μεν

άντι

ποιείσθαι της όφειλομένης ύμίν εύταξίας καi καταστάσεως καi καθ' δ
σον οίόν τε κάλλιστα πρός τας νενομισμένας συνάξεις .άπαντιϊν

καΙ

νήφειν έπΙ ταίς πεπιστευμέναις λειτουργίαις ύμίν καί

έρείν.

. συντόμως

αριστά τε καθ' έαυτους καΙ συμβατικοjς καΙ κοσμίως πρός άλλήλους

45

διάγει ν καΙ τοίς άλλοις παρατιθέναι χρηστης βιοτης ύποδείγματα.
νΕπειθ' ώς εΙκός προσανέχειν κα; τφ τιμιωτάτφ χαρτοφύλακι της

καθ' ήμιϊς άγιωτάτης μητροπόλεως θεσσαλονίκης καΙ άπονέμειν τιμην
την άνήκουσαν. τουτο μεν καΙ ώς άνέκαθεν τοίς πρώτοις τών του κλήρου
ν,φ.75

50

συντεταγμένων. Ι τουτο δε καi ώς άνθ' ήμών ύμίν αύτόθι καταλειφθέντι
συνήθως τοίς άρχαίοις έκκλησιαστικοίς θεσπίσμασί τε καi παραδόσεσιν. ό
δε πανάγαθος καi παντοκράτωρ θεός. ό πάντων τών καλών άεΙ χορηγός
καi προς πασαν έπαινετην σπουδην κατευθύνων καi συναιρόμενος. καi

ύμών άντιλάβοιτο

πάντων καΙ όδηγήσαι πρός την τών καλλίστων

πράξεων καΙ ψυχωφελών έργασίαν καΙ προκοπην tνισχύσας ένταυθα καΙ

55

προσεπιτείνας καΙ τελειούσθω την εΙς απαν λυσιτελοίίν ύμετέραν όρμήν τε

καΙ προθυμίαν δια της αύτου βοηθείας καi χάριτος.

42
55

νήφειν] νήφην

V 45

χρηστης] χριστής

τελειούσθω] τελείωσθω

V 55

V 51

παντoιcράτωρ] παντoιcράτoρ

δρμην] δρμην ν

V
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2.
ν , φ. 75. 8

Οί έν το κατα τήν θεσσαλονlκην σεβασμίQ. μoνfί τfί έΠΙKεKλημέvrι τοϋ

Ρ, φ. 232".7

Ύπομιμν(ισκοντος άσκούμενοι εύλαβέστατοι μοναχοΙ έν Κυρίφ τέκνα της
ήμών μετΡιότητος, χάριν, εΙρήνην, έλεος καΙ ψυχικήν σωτηρίαν έπεύχεται
ύμίν ή μετριότης ήμών άπο θεου παντοκράτορος. ΟΙ ύμέτεροι άδελφοl εΙς

5

Κωνσταντινούπολιν

άφικόμενοι,

ώς είς τινα

λιμένα

εύγάληνον, τον

lερώτατον μητροπολlτην θεσσαλονίκης, ύπέρτιμον καΙ έξαρχον πάσης
ΘετταλΙας, άγαπητον κατα Κύριον άδελφον καΙ συλλειτουΡγον της ήμών

μετΡιότητος, προσώκειλαν καΙ πάσης άλλης φιλοφροσύνης καΙ δεςιώ
σεως παρα τούτου τυχόντες, γράμματί τε αύτου προς δε καΙ ήμετέρφ

10

έφοδιασθέντες, άπΙασι προς τον κράτιστον καΙ αγιόν μου α6τοκράτορα.
κα; παρεγγυαται ύμίν ή μετριότης ήμώv έν άγίφ Πνεύματι μή ταραχας μετ •
άλλήλων

έχειν

καΙ

σκάνδαλα,

άλλ'

είρήνην αγείν πνευματικήν καΙ

όμόνOlαν καΙ άγάπην άδελφικήν, εκαστον το έαυτου μετερχόμενον Ι
Ρ, φ. 233

]5

διακόνημα μετ' εύλαβεΙας καΙ φόβου θεου καΙ μή φιλοπρωτείν μηδε τους
ύποδεεστέρους τών έντιμοτέρων κατεξανίστασθαι, άλλα τα οΙκεία μέτρα
εΙδότες τον της εύταξΙας καΙ μοναδικής πολιτείας καΙ καταστάσεως νόμον

ν, φ. 75"

καΙ δρον καλώς συντηρείν δείσθαί τε Ι συντονώτατον του θεου όδηγησαι
τον κραταιον καΙ αγιον ήμών αύτοκράτορα καΙ τών λυπούντων ύμας
θεραπείαν πOlήσασθαι' έτι παρεγγυαται ύμίν ή μετριότης ήμών άποδιδόναι

20

καΙ τφ έκκλησιάρχπ ύμών τήν προσήκουσαν τιμήν καΙ εύλάβειαν, ώς αν
καΙ άπο θεου χάριν έχοιτε καΙ άπο της ήμών μετΡιότητος εύχήν καΙ
εύλογίαv. ή χάρις του θεου είη μετα πάντων ύμών.

]

έπιστολη ίn

2 εύλαβέστατοι om. Ρ
3 χάριν,
8 μετριότητος] ταπεινώτητος 5. 5cr. μετριότητος
]] παρεγγυίiτε Ρ
]3 άγάπην άδελφικήν] άγάπην πνευματικήν 5.1. άδελφι
Ρ
]5 έντιμωτέραν Ρ
]6 Ιδότες Ρ
]9 ποιήσασθαι, δτι παρεγγυίiται
22 Θεου ιcα! τ6 ~λεoς Ρ.
marg.

ν σεβασμΙαν μονην Ρ

lλεος, εΙρήνην Ρ ύμίν] ήμίν Ρ
Ρ
ιcην

Ρ

3.
ν, φ. 75".6

Κράτιστε, θεόστεπτε, θεοκυβέρνητε καΙ θεοδόξαστε δέσποτά μου,

ii.γιε βασιλευ, έργον έμμονον έχοντες της άγΙας βασιλεlας σου ύπερεύχε

σθαι. κάν τοίς προς αύτήν δε γράμμασιv έθος προανατάττειν εύχάς, τoUτo
άποπληρουντες καΙ νυν δεόμεθα του θεοϋ χορηγεϊν τfί έξ αύτου

5

PaazklQ.

σου δύναμιν 'έξ άγΙου αύτου κατοικητηρίου' και ένισχύειν κατά τε τών

όρωμένων καΙ άοράτων έχθρών καΙ έμπιμπλαν πνευματικης εύφροσύνης

90
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καΙ θυμηδίας. προστιθέναι δέ σοι καΙ τφ της ζωης χρόνφ ήμερών πληθος
καΙ το ύπήκοόν σοι έπαύξειν προσθήκαις όλοκλήρων έθνών. ώς γινώσκε

σθαΕ σε τφ τε πλήθει τών ύπηκόων καΙ ταίς αλλαις εύτυχίαις καΙ άρεταίς

10

τ6)ν προβεβασιλευκότων πάντων ύπέρτερον. προ συχνύ}ν ήμερών ήδη

σεπτον πρόσταγμα της έκ θεού βασιλείας σου έπέμφθη ήμίν περί τού μή
τινοςπρος ήμύ}ν άξιωθηναι παραδοχης. εί γε άπο της κατα τήν Θεσσαλονί
κην σεβασμίας μονης της τού 'Υπομιμνπσκοντος έπικεκλημένης άναδρα

μόντες τινες μοναχοΙ κατα τού καθηγουμένου σφύ}ν αύτών λέγοιεν. καΙ

15

στου χάριν ήμίν το τότε ταύτα δεδήλωται. ού δεδυνήμεθα συμβαλείν. άλλ
ούδε προς ήμας τινες τu}ν μοναχών άνεδήμησαν. νύν

Ji;

.

έπεδήμησαν. καΙ

ών ενεκα έπεδήμησαν είς προσκύνησιν της έκ Θεοϋ βασιλείας σου

V, φ. 76

άνατρέχοντες.αύτοΙ άνενεγκοϋσι. καΙ δεόμεθα καΙ ήμείς εύμενείας τε Ι της
παρα ταύτης άξιωθηναι τους μοναχούς. καί τινα αύτu}ν τοϋ λυποϋντος

20

θεραπείαν γενέσθαι. ώς μήτε τήν μονήν άπόλλυσθαι μήτε ψυχικήν βλάβην
καρποϋσθαι τον τα ταύτης άποφερόμενον' τους γαρ μεγάλους καΙ κατα
κόσμον περιφανείς έπ' εύεργcσίq. καΙ

rravrOfq.

φιλοτιμίq. ίδlOποιουμένους

οίδαμεν σεβασμίαν μονήν. ού μήν γε έπΙ λύμrι καΙ άπωλείq.. ούδε έπl τοϋ
κατ' άρχήν έθέλειν. ού τu}ν σωματικών μόνον. άλλα καΙ Τύ}ν πνευμα-

25

ΤΙΚύ}ν. καΙ μοναχους άνακρίνcιν καΙ καθηγουμένους προβάλλεσθαι καΙ
τάλλα πράττειν σσα μόνοις τοίς άρχιερεϋσιν έφείται. ών καΙ άπαλλαγήναι
την τοιαύτην μονην συν τοίς μοναχοίς δεόμεθα καΙ αύτοί. ώς αν καΙ τους
ύπ'ερ

τούτου

στεφάνους ή

άγία βασιλεία

σου έκ χειΡος

βασιλεύσαντος Θεού δέξαιτο. ος καΙ χαρίσαιτο ταύτrι

30

τοϋ

ταύτην

συν Τf1 έπιγείφ καΙ

την ούράνισν βασιλείαν.

13-/4

αναδραμόντες] άνδραμώντες

λεσθαι] πρυβάλεσθαι

ν

V

23

απ(,)λείQ] ατιολεία

V

25

προβάλ

26 τάλλα] τάλλα V

4.
Σημείωμα διαζυγίου

V. φ. 76.11

Παρέστη τφ έκκλησιαστικφ σεκρέτφ καΙ ό την έπωνυμίαν τριχας

Γεώργιος, τοιάνδε τινά την έγκλησιν κατά τής έαυτοϋ γυναικος ποιησάμε
νος. διηγείται γαρ τπ γυνα/κΙ άντιπαραστας ••• ώς προ χρόνων έλαβεν

αύτην εΙς γυναίκα πρώτφ συνο/κεσίφ καΙ λαβών ούκ εσχε συντηρήσασαν

3 post

άντιπαραστας

spatium

)(}-12

lίtterarum

vacuum est V
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αύτφ τα της κοίτης άμίαντα' συμφθείρεται γαρ κα; μοιχαται άνδράσιν
έρασταiς καΙ έρωμένοις αύτής κα; ταυτα διαπραττομένη ού λήγει δπωσουν

της κακΙας. κάντευθεν κα; χρόνος έκτος ήδη ές ότου δή άπ' dλλήλων
διίστανται καΙ μηδαμώς έπΙ μιQ. συναχθέντες

oIKfQ..

άκούει τοιγαροϋν τών

λεγομένων ή γυνή παρα του άνδρός καΙ παρευθύς μηδ~ν ύποστειλαμένη έν

10

έπηκόψ πάντων συνφδα τφ άνδρ; κα; αύτή έφησεν, ώς έπ; τούτοις τοίς
έτεσι μηδαμώς αύτφ συνοικήσασα ' πολλοίς γαρ καΙ ούχ; ένΙ άνδράσι

μεμοίχευται. ταυτα παρα τής γυναικός άναφανδόν άκηκοότες,υδού κατα
πάντα λόγον εΙκότα τό δΙκαιον)καΙ δια του παρόντος έκκλησιαστικοϋ
διαζευκτηρ/ου γράμματος διαζευγνύομεν dπ' άλλήλων αύτούς, κα; πρΙν

15

διεστηκότας έπ; τοσούτοις καιροίς. έπl τούτψ γαρ κα; τό παρόν ήμέτερον

διαζευκτήριον γράμμα γεγονός τφ άνδρ; έπιδέδοται είς τε δήλωσιν κα;
άσφάλειαν μην; κα; Ινδικτιώνι τοίς άναγεγραμμένOlς.

7

εκτος] εκτος

V

5.
Για την έκδοση του κειμένου βλ. σημ.

8

εδώ.

6.-7.
Για την έκδοση των κειμένων βλ. σημ.

9, 10

εδώ.

8.
ν. φ . 78'

Στερρα πάντως ή οlκοδομΕα έπ; στερρφ τφ θεμελΙφ γενήσεται καΙ ΟΙ
της οΙκοδομής λΙθοι
γέντες

ώς έπl άκρoγωνιαlψ λΙθψ το άσφάλ τφ προσπα

άνωφορουμένην τήν οlκΙαν έργάσονται. καΙ ήμείς τοΙνυν καθ'

δρισμόν του παναγιωτάτου ήμών αύθέντου καΙ δεσπότου της θειοτάτης

5

άρχιεπισκοπης ΘεσσαλονΕκης, ύπερτΕμου καΙ έςάρχου κυροϋ· ' Ιακώβου,
τήν της ύπ' αύτόν χώρας ποιούμενοι άναθεώρησιν, έπεΙ είJρoμεν τον dπo

χωρΕου τών ΆγΙων Άποστόλων l εύλαβέστατον Ιερέα κυρον Δημήτριον

Ι. Για τα αγιωνύμια των Άγ. 'Αποστόλων στη Xαλιcιδιιcή βλ.

Aus den Satzkammern,

σ.

35,67' 9, 22/3' 37, 92' 52, 29/30.

Fr.

Dδlger,

Β. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
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τον Κοντον ύδρομύλωνα ΑπΙ άνακάμψει κατέχοντα Αν τοίς δικαίοις της
μητροπόλεως έν τΥ Ποταμ/q.2 κα; τΥ Αύλαίq. 3 κα; ένεφάνισεν ήμίν τα την

10

ΑπΙ τούτφ δεσποτε/αν θεμελιουντα αύτφ άρχιεπισκοπικα σιγίλλια του έν
άρχιερευσι μακαριωτάτου άρχιεπισκόπου θεσσαλον/κης, του Μεσοποτα
μ/του Ακείνου δηλονότι4, άκολούθως του κυρου

. Ιωσήφ5

καΙ έπομένως έν

ύστέροις του Γλυκέος κυρου Βασιλείου6, παρακλήσει του αύτου ίερέως έπΙ
τφ παρ' έκείνων θεμελίφ την οΙκοδομην της κατοχης κα; νομης καΙ

15

δεσποτε/ας του άναγεγραμμένου ύδρομύλωνος τφ δεδηλωμένφ έπιχορη
γουμεν τα άτελη ταυτα γραμμάτια ώς λίθους ταίς προλαβούσαις άρχιερα

τικαίς άσφαλτώσεσι προσπηγνύματα, δι' ών άμφοτέρων γραφών dπαρά
τρεπτος Ασείται τούτφ ή του ύδρομύλωνος κατοχη καΙ άμετακίνητος,

όφείλοντος έτησΙως διδόναι προς την άγιωτάτην μητρόπολιν το τετα'-

20

YJif.I'O>' aljrcjj ποσΟνάκαταφρονήτως. έπΙ τούτφ γαρ καΙ ή παρουσα παρ'
ήμών τεθείσα γρ~φη έπεδόθη τφ άναγεγραμμένφ ίερεί, μηνΙ

10 σιγίλλια]

σιγίλια ν

10, 15

δεσποτείαν, -ας] δεσπoτiαν, -ας ν

(vacat).

~πιxoρηγoϋ

15

μεν] ~πιxωρηγoϋμεν ν

Actes de Lavra ιν, 91 πι ]5' 109,222' 122,9,44,45
406.
3.'Ο.π., 108,578' Αρρ. Χ 25 - 81 π. 1]7.
4. Πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Μεσοποταμίτη, βλ. ν. Laurent, La
succession ίφίSCΟΡaΙe. de la metropole de Thessalonique dans la premiere moίtie du
XIIIe siecle, ΒΖ 56 (1963) 285-292.
5.'Ο.π., σ. 293-295.
6.'Ο.π., σ. 295.
2.
121

Για την τοπωνυμία βλ.

π.

9,-10,
Για την έκδοση των κειμένων βλ. σημ.

13, 14

εδώ .

•
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