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TOY ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΥ

Τό άπεικονιζόμενον ενταύθα βυζαντιακόν μολυβδόβουλλον, προερχόμενον 
έκ τής συλλογής Rollin-Feuardent, έδημοσιευθη και άπεικονίσθη τό πρώ
τον υπό τού G. Schlumberger εν τφ Musee Archeologique τού 1877.

Είκ. 1. Τό μολυβδόβουλλον τοΰ μητροπολίτου Θεσσαλονίκης ’Ιακώβου.

Έπι μέν τής εμπρόσθιας ό'ψεως φέρει την Θεοτόκον και τον άγιον Δημη
τρών ίσταμένους άντωπούς κα'ι δεομένους, άνω δε εν τώ μέσφ προτομήν 
τοΰ Χριστού εύλογούντος δΤ άμφοτέρων τών χειρών, έπι δε τής οπίσθιας 
την εξής Ιπιγραφήν:
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Την επιγραφήν ταΰτην διαγνούς ώς έμμετρον και άποτελουμένην έκ 

δυο τρίμετρων στίχων ιαμβικών ό Froeliner, άνεδημοσίευσεν έν τή συλλογή 
αυτού τών έμμετρων έπι μολυβδοβοΰλλων έπιγραφών b Ουτος προσπαθησας 1

1 Froehner, Bulles raetriques, Annuaire de la Societe des antiquaires de France, 
1882 a. 50 άριθ. 35.

Επετηρις Εταιρείας Byzant. Σπουδών, ίτος IB'. 29
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450 Κώνοι. Μ. Κωνσταντοπούλου

νά διορθώση την ανωμαλίαν, αντί eeccAAoNlKHcex εν τφ τρίτα» καί τετάρτω 
στίχω τής επιγραφής άνέγνω ©ecCAAoNlKecoc, οΰτω δε συνεπλήρωσε την 
δλην επιγραφήν.

’Ιακώβου σφράγισμα θεσσαλονικέως 
Χριατοτεκοΰσαν και τον μάρτυρα φέρει.

Ό Schlumberger ό'μως άναδημοσιεΰσας τό μολυβδόβουλλον έν τή 
Sigillographie de l’Empire Byzantin (σελ. 105-106) δεν αποδέχεται την 
διόρθωσιν τοϋ Froehner καί επιμένει δτι τά δυο μετά την λέξιν ©ecCAAO- 

NIKHC γράμματα ex δέον ασφαλώς νά συμπληραιθώσιν έξ(άρχου). Είναι 
δμως παράδοξον δτι ό Schlumberger παρεΐδεν δτι τό δεύτερον έκ των δύο 
γραμμάτων δεν είναι Ξ αλλά X, ώστε ή συμπλήρωσις αΰτοΰ εξ(άρχου) 
νά καθίσταται αδύνατος.

Ό Froehner, επανερχόμενος βραδΰτερον εις την επιγραφήν τού μολυ
βδοβοΰλλου, (Annuaire 1884 σελ. 316 σημ. 2) παρατηρεί δτι δέον ν’ άνα- 
γνωσθή τό τέλος τοϋ πρώτου στίχου Θεσσαλονίκης αντί τοΰ πρότερον 
ΰπ’αΰτοΰ προταθέντος Θεσσαλονικέως.

Τό μολυβδόβουλλον τοΰ μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Ιακώβου άπησχό- 
λησε καί τον Ν. Βέην ξ δστις δσον μέν αφορά την άνάγνωσιν τής επιγραφής 
είναι λίαν επιφυλακτικός νομίζων δτι πρέπει νά έπανεξετασθή τό πρωτότυπον 
τοΰ μολυβδοβοΰλλου, διότι τό πανομοιότυπον, δπερ δημοσιεύει ό Schlum
berger δεν φαίνεται εις αυτόν σαφές καί βέβαιον, δσον αφορά δμως την 
χρονολογικήν αΰτοΰ κατάταξιν παρατηρεί δτι ή γνώμη τοΰ Schlumberger 
(Sigil. σελ. 105) δτι ό Ιάκωβος διετέλεσε μητροπολίτης Θεσσαλονίκης από 
τοΰ 1300 μέχρι τοΰ 1322 δεν είναι ακριβής, διότι οΰτος κατείχε τον θρόνον 
Θεσσαλονίκης καί προ τοΰ 1300. Τοΰτο εξάγεται έκ τίνος «γράμματος 
παραδοτηρίου» άποκειμένου έν τοΐς άρχείοις τής άγιορειτικής μονής 
Ζωγράφου έκδοθέντος υπό τοΰ μητροπολίτου Ιακώβου και φέροντας τήν 
υπογραφήν «·(· δ ταπεινός μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, υπερτιμάς κα'ι έξαρχος 
πάσης Θετταλίας ’Ιάκωβος, μην'ι Maiω ίνδικτιώνος δωδεκάτης τον ,ςωζ' έτους 
από θεμελιώαεως κόσμου», δπερ αντιστοιχεί προς τό 1299 μ. X. Τό ανωτέρω 
γράμμα παραδοτήριον έδημοσιεύθη εν Παραρτήματι τοΰ ΙΓ'τόμου 
τών Βυζαντινών Χρονικών Πετρουπόλεως 1907 σ. 34 κ. ε. άριθ. XVI.

Τελευταίος έπελήφθη τής άναγνώσεως τής επιγραφής ό πατήρ V. Lau
rent έν τή συλλογή αΰτοΰ τών έμμέτρων έπιγραφών έπί βυζαντινών μολυβδο- 
βουλλων * Οΰτος παρατηρεί δτι τό είκονογραφικόν θέμα τοΰ μολυβδοβοΰλλου 
(Ή Θεοτόκος καί ό άγιος Δημήτριος δεόμενοι πρό τής προτομής τοΰ Χριστού) 1

1 Ν. Βέη, Διορθώσεις βυζαντινών μολυβδοβούλλων, Journal inten. d’Arch. Numi- 
smatique τόμ. XIII, 9, 10 άρ. 11.

s V. Leurent, Bulles metriques. Ελληνικά τόμ. Δ'σελ. 341.
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καί ό ρυθμός των γραμμάτων τής επιγραφής αΰτοΰ έπιτρέπουσι ν’ άποδώ- 
σωμεν τό μολυβδόβουλλον εις τον μητροπολίτην ’Ιάκωβον, δστις, ώς καί 
άναηέρω έλέχθη, προΐστατο τής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης περί τά τέλη τής 
δεκάτης τρίτης καί τάς άρχάς τής δεκάτης τετάρτης έκατονταετηρίδος.'Ωσαύτως 
παρατηρεί ό πατήρ Laurent δτι τό τέλος τοΰ πρώτου στίχου τής επιγραφής 
παρουσιάζει σοβαρόν ανωμαλίαν, ήτις δεν είναι δυνατόν νά διευκρινισδή 
κατά τρόπον δρισιικόν. Άπορρίπτων τήν άνάγνωσιν τοΰ Schlumberger: 
Θεσσαλονίκης έξ(άρχου), διότι κατά τά τέλη τής δεκάτης τρίτης καί τάς 
άρχάς τής δεκάτης τετάρτης έκατονταετηρίδος ασφαλώς δεν είναι δυνατόν νά 
έ'χωμεν έξαρχον Θεσσαλονίκης, προσπαθεί, υπό έπιφύλαξιν πάντοτε, νά έξεύρη 
ά'λλην τινά λύσιν τής άναγνώσεως τοΰ τέλους τοΰ πρώτου στίχου τής εμμέτρου 
επιγραφής.

’Επειδή (5 μητροπολίτης Θεσσαλονίκης έφερε τον τίτλον εξαρχος 
πάσης Θεσσαλίας, δ Laurent νομίζει δη έν τώ μολυβδοβοΰλλψ δέον 
ν’ άναγνωσθή Θεσσαλών έξ(άρχου), θέλων δε νά έξηγήση τήν ανωμα
λίαν ήν παρουσιάζει τό ©ecCAAONlKHC ex αποδίδει τό πράγμα εις σφάλμα 
γραφικόν τοΰ χαράκτου, δστις άπατηθείς, αντί νά χαράξη εν τώ βουλλωτηρίω 
©βΟΟΑΛΩΝ μετέβαλε τό εθνικόν εις τό όνομα τής πόλεως (= ©ecCAAONlKHC). 
’Επειδή δμως καί μετά τήν διύρθωσιν αΰτοΰ ό πρώτος στίχος άποτελεΐται 
εκ δεκατριών συλλαβών: ’Ιακώβου σφράγισμα Θεσσαλών έξ(άρχου), 
ό Laurent, θέλων νά συμβιβάση τά πράγματα, νομίζει δτι ό συνθέσας τήν 
έμμετρον επιγραφήν εθεώρησε τά δυο πρώτα γράμματα Ια τής λέξεως 
’Ιακώβου ώς μίαν συλλαβήν.

Καίτοι ό Laurent μετ’ Ιπιφυλάξεως διετΰπωσε τά επιχειρήματα αΰτοΰ, 
διά νά απόδειξη δτι δέον δ πρώτος στίχος ν’άναγνωσθή ’Ιάκωβου σφρά
γισμα Θεσσαλών έξ(άρχου) εν τοΰτοις πρέπει νά παρατηρήσωμεν δτι 
ταΰτα έστηρίχθησαν έπί σφαλεράς βάσεως, διότι καί οΰτος συμπληρών τά δύο 
πρώτα γράμματα ex εις έξ(άρχου) παρεΐδεν, δπως καί ό Schlumberger, 
δτι τό δεύτερον εκ τών γραμμάτων τούτων δεν είναι Ξ, αλλά X, ακριβώς 
δμοιον προς τό πρώτον τής επομένης λέξεως xpiCTOTeKBCAN.

Τούτου τεθέντος πάσα απόπειρα δπως συμπληρωθώσι τά δύο γράμματα 
εις έξ(άρχου) καθίσταται αδύνατος. Πλήν τούτου γεννάται ή απορία διατί 
δ μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ’Ιάκωβος δεν θά έχάρασσεν έν τή σφραγΐδι 
αΰτοΰ τό δνομα τής πόλεως ής προΐστατο ώς εκκλησιαστικός αρχών, αλλά 
μόνον τον τίτλον αΰτοΰ ώς έξάρχου Θεσσαλίας.’Άλλως τε καί έν τή υπογραφή 
τοΰ ’Ιακώβου είςτόπαραδοτήριον γράμμα τής μονής Ζωγράφου τοΰ 
έτους 1299 προηγείται τό μητροπολίτης Θεσσαλονίκης καί έ'πεται 
ό τίτλος αΰτοΰ ΰπέρτιμος καί εξαρχος πάσης Θετταλίας. Οΰδέ 
ΰπάρχει παράδειγμα μητροπολίτου, δστις νά παραλείπη έν τή σφραγΐδι αΰτοΰ 
τό δνομα τής πόλεως, ής προΐστατο ώς ποιμήν καί νά άναφέρη μόνον τον
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τίτλον αύτοΰ ώς ύπερτίμου και έξάρχου. Τό μολυβδόβουλλον τοΰ περίφημου 
μητροπολίτου Εφέσου Ισαάκ, τών χρόνων Μιχαήλ τοΰ Παλαιολόγου, φέρει 
την Ιπιγραφήν ’Ισαάκ έλέφ Θεοΰ αρχιεπίσκοπος Εφέσου, υπέρ 
τιμος και έξαρχος πάσης ’Ασίας.

Έκ τών ανωτέρω καθίσταται φανερόν δτι σίίτε Θεσσαλονίκης 
έξ(άρχου) οΰτε Θεσσαλών έξ(άρχου) δΰναται ν’ άναγνωσθή τό τέλος 
τοΰ πρώτου στίχου τής εμμέτρου επιγραφής τοΰ μολυβδοβούλλου τοΰ 
μητροπολίτου Θεσσαλονίκης ’Ιακώβου. "Οσον δμως αφορά εις την άνάγνωσιν 
τοΰ Laurent Θεσσαλών έξ(άρχου) είναι χαρακτηριστικόν δτι συνείδεν 
ούτος τό άστοχον τής τοιαΰτης άναγνώσεως, διορθιόσας αυτήν εις Θεοσαλο
νίκης εις τά notanda et corrigenda τών εμμέτρων αΰτοΰ επιγραφών επί 
μολυβδοβουλλων (Ελληνικά τόμ. Η' σ. 324), χωρίς δμως νά δυνηθή νά 
δικαιολογήση τήν ύπαρξιν εν τέλει τών δυο γραμμάτων ex.

"Ο,τι παρεπλάνησε τους μέχρι τοΰδε άσχοληθέντας εις τήν άνάγνωσιν 
τής εμμέτρου επιγραφής τοΰ μολυβδοβούλλου τοΰ μητροπολίτου Θεσσαλο
νίκης ’Ιακώβου είναι δτι δεν άνεμνήσθησαν ούτοι δτι εις επιγραφάς είτε επί 
λίθων είτε επί μετάλλων, τόσον τών ελληνικών καί ρωμαϊκών δσον καί 
τών μετέπειτα χρόνων, συχνάκις οι λαξευοντες ή χαράσσοντες αΰτάς, εξ αβλε
ψίας ή παραδρομής, άλλοτε παραλείπουσι γράμματα, άλλοτε λαξευουσιν ή 
χαράσσουσι διπλά καί άλλοτε θέτουσιν άλλα άντ’ άλλων. Τοιαΰτα σφάλματα 
ύπάρχουσι πολυαριθμότατα εις έλληνικάς, ρωμαϊκός καί μεταγενεστέρων 
χρόνων επιγραφάς. Πολλάκις δέ καί έπ’ αυτών τών λίθων ύπάρχουσι διωρ- 
θωμένα γράμματα, άτινα πρότερον είχον πλημμελώς χαραχθή. Τό πράγμα 
δεν είναι δόσκολον νά έξηγηθή, διότι ή λάξευσις ή χάραξις τών επιγραφών, 
ως επί τό πλεΐστον ούσα χειρωνακτική εργασία, έξετελεΐτο ως επί τό πλεΐστον 
ύπ’ ανθρώπων απαίδευτων, οΐτινες ήτο εΰκολον νά παρανοήσωσι τά κείμενα 
άτινα εδίδοντο εις αυτούς προς λάξευσιν ή χάραξιν.

Έν τώ μολυβδοβοΰλλφ τοΰ μητροπολίτου ’Ιακώβου ή έμμετρος επι
γραφή, ώς εδόθη υπό τοΰ συνθέσαντος αυτήν εϊς τον χαράκτην τοΰ βουλ- 
λωτηρίου, είχε κανονικώς:

’Ιακώβου σφράγισμα Θεσσαλονίκης 
Χριπτοτεκοΰσαν καί τον μάρτυρα φέρει.

Ούτος δμως, εξ αβλεψίας ή παραδρομής, έχάραξεν έν τώ βουλλωτηρίω μετά 
τό τελευταϊον γράμμα τής λέξεως ©©ccaaonikhc δεύτερον c καί έν αρχή 
τής λέξεως xpiCTOTeKOYCAN δεύτερον χ. Λέγομεν δέ δτι τό πρώτον γράμμα 
είναι C καί δχι e, διότι, ώς φαίνεται καί έν τή εϊκόνι τοΰ μολυβδοβούλλου, 
τά έκληφθέν ώς μέση κεραία τοΰ e πιθανώτερον είναι ρωγμή τοΰ μολύβδου, 
διότι ή γραμμή αύτη διέρχεται καίτοι λεπτοτέρα και έκ τοΰ μέσου τοΰ C 

τελευταίου γράμματος τής λέξεως ©ecCAAONlKHC.

"Οπως δμως καί αν έχη τό πράγμα, είτε e εϊτε c είναι τό πρώτον έκ
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των δυο τελευταίων γραμμάτων γεγονός απομένει δτι ταΰτα έχαράχθησαν έκ 
παραδρομής ή αβλεψίας τοϋ χαράκτου τοϋ βουλλωτηρίουι.

Ουτω μόνον δύναται νά έρμηνευθή ή ΰπαρξις τών δυο γραμμάτων, 
διότι, ώς εΐπομεν και ανωτέρω, ή άνάγνωσις έξ(άρχου) έν τέλει τοϋ πρώ
του στίχου είναι αδύνατος, άφ’ οΰ τό δεύτερον τών δύο επί πλέον γραμμά
των δεν είναι ξ άλλα χ. "Αλλά καί τό πρώτον δεν αποκλείεται νά είναι c 
καί δχι e άν δεχθώμεν, δπερ πιθανώτατον, δτι ή ώς μέση κεραία έκληφθεΐσα 
τοϋ γράμματος τούτου είναι μάλλον ρωγμή τοϋ μολύβδου.

Έπί τη ευκαιρία ταύτη ανάγκη νά έπαναλάβωμεν ενταύθα εκείνο, δπερ 
πολλάκις μέχρι τοϋδε έσημειώσαμεν, δτι εικόνες μολυβδοβούλλων γενόμεναι 
έκ σχεδιογραφημάτων ούδεμίαν παρέχουσι έγγύησιν δτι παρουσιάζουσι πιστήν 
άπεικόνισιν τών έπ’ αυτών επιγραφών.

Ήδύνατό τις δμως νά παρατηρήση δτι, άφ’ οΰ ήσαν καταφανή έν τή 
έπιγραφή τοϋ μολυβδοβούλλου τά δύο έπί πλέον γράμματα, διά τί δεν προ- 
έβησαν εις τήν άχρήστευσιν τοϋ βουλλωτηρίου καί τήν κατασκευήν ά'λλου; 
Τοϋτο δεν δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν. ’Ίσως έθεωρήθη επουσιώδης ή παρεμ
βολή τών δύο γραμμάτων, ίσως δεν ήτο ευχερής ή άντικατάστασις τοϋ βουλλω
τηρίου. ’Αλλά καί άλλη έξήγησις θά ήτο πιθανή, δτι έξ έπειγούσης ανάγκης 
έχρησιμοποιήθη τό λανθασμένον βουλλωτήριον καί έξ αΰτοΰ περιεσώθη τό 
μολυβδόβουλλον τής συλλογής Rollin-Feuardent, βραδύτερον δ’άντικατεστάθη 
παρ’ άλλου άκριβοΰς. Τό δτι δεν περιεσώθησαν μολυβδόβουλλα έκ τοϋ δευ
τέρου τούτου βουλλωτηρίου δεν δύναται νά θεωρηθή παράδοξον, διότι είναι 
γνωστόν δτι, καίτοι περιεσώθησαν πολλαί χιλιάδες μολυβδοβούλλων, σπάνιαι 
είναι αί περιπτώσεις δύο ή πλειοτέρων άνηκόντων εις τό αυτό πρόσωπον.

Είναι προφανές δτι τών περισωθέντων μέχρι τοϋδε βυζαντιακών μολυ- 
βδοβούλλων θά άπετυπώθησαν διά τών βουλλωτηρίων δεκάδες, πολλάκις δέ 
καί εκατοντάδες αντιτύπων έξαρτωμένων κάτωθεν τών παντοίας φύσεως εγγρά
φων. Τήν απώλειαν αυτών δύναται νά εξηγήση τό γεγονός τής χρησιμότητος 
τοϋ μολύβδου. Τά άνευρισκόμενα μολυβδόβουλλα άνεχωνεύοντο εις μεταγε
νεστέρους χρόνους είτε μεταβαλλόμενα είς σφαίρας πυροβόλων δπλων, είτε 
άλλως πως χρησιμοποιούμενα. Διά τοϋτο δεν είναι παράδοξον δτι έν μόνον 
περιεσώθη μολυβδόβουλλον τοϋ μητροπολίτου Θεσσαλονίκης ’Ιακώβου.

Κατά τά ανωτέρω ή έμμετρος έπιγραφή τοϋ μολυβδοβούλλου άποτελειται 
έκ δύο κανονικών τριμέτρων ιαμβικών στίχων δωδεκασυλλάβων:

’Ιακώβου σφράγισμα Θεσσαλονίκης 
Χριστοτεκονσαν και τον μάρτυρα φέρει.

ΚΩΝΣΤ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1

1 'Ομοίως έν τή πριότη λέξει τής επιγραφής 'Ιακώβου έτέθη ο άντϊ ο> υπό τοΰ 
χαράκτου τοΰ βουλλωτηρίου έξ αβλεψίας ή παραδρομής.
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