
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΕΛΜΟΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΤΗ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Εις την Εθνικήν Βιβλιοθήκην τών Παρισίων (Collection de Bourgo
gne, τόμ. 78, άριθμ. 58) φυλάσσεται ανέκδοτος έπ'ι περγαμηνής πιστοποίη- 
σις (vidimus) τοϋ λατίνου αρχιεπισκόπου Πατρών Άντέλμου 1 και τοϋ επι
σκόπου τής εν Σαβοΐο: Μαυριανής (σήμερον: Maurienne, Saint-Jean de 
Maurienne) Άμεδαίου 2, άπολυθεϊσα την 28ην Αύγουστου 1238 κα'ι επικυ- 
ροΰσα σύγχρονον άντίγραφον βουλλας τοϋ πάπα Ούρβανοϋ τοϋ Β' (1 Νοεμ
βρίου 1088) 3. Τό κείμενον τής πιστοποιήσεως ταυτης, από τής οποίας κρέ- 
μαται ή κηρίνη σφραγις τοϋ Παλαιών Πατρών Άντέλμου, εχει ως εξής:

Nos Antelmus D(e)i gr(ati)a Patracen(sis) Archiep(is)c(opus), (et) 
Amede(us) Maurianen(sis) ep(is)c(opus). Notu(m) facim(us) univ(er)sis 
p(rae)sentes litt(er)as inspecturis nos p(rae)sens privilegiu(m) non | 
cancellatu(m), n(on) abolitum, non in aliq(ua) sui p(ar)te viciatum

i Ό πρώτος αρχιεπίσκοπος Πατρών φέρεται ενίοτε υπό τό δνομα Άνσελμος. Δέον 
νά παρατηρηθή δτι εις τά δύο πρωτότυπα έγγραφα, τά όποια διεσώΟησαν μέχρις ημών, 
άπαντάται ό τύπος Antelmus· συνήθως τό δνομα τούτο γράφεται Antlielmus (υπάρχει 
καί άγιος Anthelmus, 1105-1178), θά ήδυνάμεθα δέ νά τό μεταγράψωμεν ελληνιστί 
Άνθελμος, άλλ' ή γραφή αυτή θά ήτο απολύτως συμβατική. Περί τού Άντέλμου βλ. 
καί Le Quien, Oriens Chris tianus, τόμ. Γ’, στήλη 1025, Στ. Θω μο π ούλου, 'Ιστο
ρία τής πόλεως Πατρών, (Άθήναι, 1888), σελ. 273 κέ., D. Rattinger, Der Patriar- 
katsprengel von Konstantinopel und die bulgarische Kirche zur Zeit der Latei- 
nerherrschaft in Byzanz, Historisches Jahrbuch τής Gorres - Gesellschaft, τόμ. B' 
(1881) a. 21 σημ. 1, C. Bub el, Hierarchia catholica Medii Aevi (β' έκδοσις), τόμ. A', 
σελ. 393. E. Gerland, Neue Quellen zur Gescbichte des lateinischen Erzbistums 
Patras (Λειψία 1903) σελ. 9 κέξ., 244. Ό Le Quien, Αυτόθι, τόμ. Γ', στ. 1023-1025, 
καί πολλοί έκ τών μεταγενεστέρων, παρερμηνεύσαντες τήν επιστολήν Ίννοκεντίου τού 
Γ' (Migne, Ρ. L., τόμ. 215, στ. 1151-1152), γράφουν δτι πρό τού Άντέλμου είχεν 
έκλεγή καί άλλος αρχιεπίσκοπος Πατρών, τού όποιου δέν γνωρίζομεν τό δνομα καί 
τόν όποιον, άποθανόντα, αντικατέστησε δήθεν ό Άντελμος. Ταΰτα στηρίζονται επί 
παρερμηνείας τής επιστολής τού Ίννοκεντίου, διά τής όποιας οΰτος επικυρώνει τήν 
έκλογήν τού πρώτου άρχιεπισκόπου, δηλαδή αυτού τούτου τού Άντέλμου.

2 Βλ. περί τούτου Cte Amedee de Foras, Amedee III eveque de Maurienne 
(1235-1255) έν Congres des Societes savantes savoisiennes, 18°v τμήμα, (Chambery, 
1891), σελ. 215-227.

3 Πρβλ. A. Bruel, Recueil des chartes de l’abbaye de Cluny, τόμ. Δ' (Παρίσιοι, 
1888), σελ. 800.

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος I'. 26
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402 Αιον. Α. Ζακυθηνοΰ

inspexisse, (et) de v(er)bo ad v(er)bum sicut sup(ra) scribitur ibidem 
(con)tineri vidisse. Ad cui(us) rei noticia(m) p(rae)sen|ti scripto sigilla 
n(os)tra duxim(us) appendenda. Anno d(omi)nice incarnatio(n)is M° 
CC°. XXX. Octavo. V° k(a)l. Septembris *.

Έπι τής Ικ κηρού βούλλας, ή οποία έχει ΰποστή πολλάς βλάβας, άνα- 
γινώσκομεν τά εξής (βλ. την παρατιθεμένην εικόνα) * 2:

Ό αρχιεπίσκοπος "Αντελμος είναι μία εκ των σπουδαιότερων μορφών 
τής καθολικής ιεραρχίας τής έγκατασταθείσης εν Έλλάδι μετά την άλωσιν 
τής Κωνσταντινουπόλεως υπό των Λατίνων. Ή πολυπράγμων καί πολυτά
ραχος ζωή του και αί μετά τών φράγκων φεουδαρχών και ηγεμόνων διενέξεις 
του καθιστούν αυτόν αντιπροσωπευτικόν τύπον τού ταραχώδους εκείνου κλή
ρου, ό όποιος ήλθεν εις τάς έλληνικάς χώρας, όχι μόνον διά νά επιτυχή την 
υποταγήν τών έν ’Ανατολή «σχισματικών» εις την καθολικήν εκκλησίαν, αλλά 
και προς εύρεσιν κέρδους και περιπετειών.

Πριν ή καταλάβη τον αρχιεπισκοπικόν θρόνον Παλαιών Πατρών, ό 
"Αντελμος είχε διατελέσει μοναχός τού έν Παρισίοις περιφήμου μοναστηριού 
τού Cluny, κατήγετο δε κατ’ ά'λλους έκ Βουργουνδίας 3 καί κατ’ άλλους έκ 
Σαβοΐας. Έν τφ εγγράφω, διά τού οποίου ό λατΐνος αρχιεπίσκοπος παρεχώ- 
ρησεν είς τό μοναστήριον τού Cluny τό μετόχιον τής Θεοτόκου (Sanctae 
Mariae) τού Γηροκομείου παρά τάς Πάτρας (τώ 1210), υπενθυμίζει τήν έν 
τώ παρισινφ μοναστηρίφ ζωήν του καί προσθέτει δτι, έάν τι έ'χη έν έαυτώ 
εύγενές καί αγαθόν, τό οφείλει είς τήν έκθρέψασαν έκκλησίαν 4.

ι Ή σφραγίς τοΰ επισκόπου Άμεδαίου άπεσπάσθη από τοΰ έγγραφου.
2 Ό A. Coul ο n, Inventaire des sceaux de la Bourgogne, (Παρίσιοι, 1912), σ. 167, 

άριθμ. 970, συμπληρώνει έσφαλμένως : « . .. Dei [gracia episcop]i de Pa[t)ras».

[ANTELMUS] DEI [GRATIA ARCHIEPISCOPUS] DE PATRAS.

3 Βλ. Innocentii III, Gesta, παρά Migne, Patrologia JLatina, τόμ. 214, στ. CXLV.
4 Τό πρωτότυπον τοΰ έγγραφου τούτου φυλάσσεται έν τη Εθνική Βιβλιοθήκη τών 

Παρισίων (Collection de Bourgogne, τόμ. 81, άριθ. 295) καί έξεδόθη υπό τοΰ κόμητος 
L. de Mas La trie, Donation ό l’abbaye de Cluny du monastere de Hiero Komio, 
pres de Patras, en 1210, Bibliotheque de l’Ecole des Chartes, β' σειρά, τόμ. 5(1848- 
1849), σ. 312. ’Επειδή τό δημοσίευμα τοΰτο είναι πιθανώς δυσπρόσιτον τοϊς έν Έλλάδι, 
δίδω κατωτέρω νεωτέραν έκδοσιν τοΰ έγγράφου μετά προηγουμένην άντιβολήν πρός τό 
πρωτότυπον. > Reverendo p(at)ri (et) D(omi)no Will(elm)o Abb(at)i Cluniacens(i), (et) 
ei(us)dem eccl(es)ie sacro conventui. Antelmus d(e)i | gr(ati)a Patracensis Eccl(es)ie 
Archiep(is)c(opus), salutes in deo salutari n(ost)ro, (et) debitam reverentiam. Cum sim 
filius | (et) alumpnus Eccl(es)ie Clun(iacensis) quicquid boni v(e)l honesti in me 
q(ua)m vis parum sit repperio, id ip(su)m a matre mea | Cluniacens(i) Eccl(es)ia 
habui. Et q(uonia)m de iure cautum est, ut si filius v(e)l servus ing(ra)tus exsti- 
t(er)it, in d(omi)ni potestate | servus redeat, vel filius exheredetur. Ego aute(m) non 
ingratus, set b(e)n(e)ficior(um) in me collator(um) memor, ob sa | lutem anime mee, 
(et) totius convent(us) Eccl(es)ie n(ost)re, ex consensu ip(s)ius convent(us), Donam(us)
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404 Διον. Α. Ζακυθηνοδ

Πότε ακριβώς έ'γινεν ή εκλογή τοϋ Άντέλμου δεν γνωρίζομεν. Ό πάπας 
Ίννοκέντιος ό Γ', γραφών την 19* 1Ίν Νοεμβρίου 1205, προς τον πατριάρχην 
Κωνσταντινουπόλεως Θωμάν Μοροζίνην, γνωρίζει είς αυτόν δτι ό πρΐγκιψ 
τής Άχαΐας Γουλιέλμος Α' Σαμπλίττης (de Champlitte) καί ό κλήρος τής 
επαρχίας παρεκάλεσαν ταπεινώς την 'Αγίαν "Εδραν νά επικύρωση την εκλο
γήν τοΰ Άντέλμου ως αρχιεπισκόπου Πατρών. Ό Ίννοκέντιος, μετά τινας 
δισταγμούς, δσον αφόρα είς τό έγκυρον τής εκλογής, λαμβάνων ύπ’ δ'ψιν τάς 
άνάγκας των προσφάτως κατακτηθεισών χωρών, άπεφάσισε νά έπικυρώση 
τήν εκλογήν καί έπεφόρτισε τον λατΐνον πατριάρχην νά προβή είς τάς νενο- 
μισμένας ένεργείας '. Έν τουτοις αί ενέργειαι αύται υπήρξαν κατ’ εξοχήν 
επίπονοι. Είτε διότι ό Άντελμος, Γάλλος ών, δυσανεσχέτει δτι έτάσσετο 
υπό πατριάρχην Βενετόν, ώς νομίζει ό κ. Ούΐλ. Μίλλερ 2, είτε πιθανώτερον 
διά τούς λόγους τούς έκτιθεμένους έν τή μακρα προς τον κλήρον τών Πατρών 
επιστολή τοΰ Ίννοκεντίου (24 ’Απριλίου 1207) 3, ό πάπας ήναγκάσθη νά 
προβή άπ’ ευθείας εις τήν έπίδοσίν τοϋ αρχιερατικού μανδΰου. Έκ τής 
αυτής επιστολής, έκ τής οποίας φαίνεται δτι κατεβλήθη πάσα φροντίς, όπως 
αποφευχθούν αί μετά τοΰ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως προστριβαί, πλη-

(et) tradimus vob(is) | (et) successorib(us) v(est)ris, (et) conventui Cluniacens(i), Domum 
S(an)c(t)e Marie de Ierocomata cum om(n)ib(us) appenditiis suis, | sita * prope civi- 
tatem Patracens(em), ita lib(er)am ab om(n)ib(us) exactionib(us), q(uo)d successores 
n(ost)ri nullum gravamen | nec p(ro)curationem aliq(ua)m possint a vob(is) exigere, 
neq(ue) vel possint compellere venire ad synodum. Set ipsa domus q(ua)m vob(is) 
concessim(us), annuatim unum optimu(m) exsamitu(m) expensis suis, vob(is) t(ra)ns- 
mittat. Et nos | domui predicte de redditib(us) n(ost)ris assignabim(us), unde istud 
solvere possit, Rogantes ut in capit(u)lo p(re)sentet(ur) | (et) orationes a conventu 
pro donatorib(us) deo afferantur. Et pro ip(s)o donatore tricennarium fiat, (et) pro 
| successorib(us) suis Archiep(iscop)is, similiter. De f(ra)trib(us) vero si breves eorum 
ad nos p(er)venerint, tamq(ua)m uni de | fratrib(us) n(ost)ris qui de obedientiis v(est)ris 
venerint, idem offitium persolvatis pro eis. Actum ab incar | natione Domini. Mil- 
lesimo Ducentesimo Decimo».

* Οΰτως έν τψ πρωτοτύπφ. Ό Mas Latrie διώρθωσε: sitam. Νομίζω όμως δτι 
ή διόρθωσις αυτή είναι περιττή. Ή λέξις έξηνέχθη — άν καί ή εκδοχή αΰτη είναι αδό
κιμος καί άκομψος — κατ’ ουδέτερον γένος καί άναφέρεται είς ολόκληρον τήν προη- 
χουμένην φράσιν.

1 Migne, Patrologia Latina, τόμ. 215, στήλη 728. Tafel-Thomas, Urkunden 
zur alteren Handels - und Staatgeschichte der Republik Venedig, τόμ. B', σελ. 1-3.

2 Μίλλερ, Ιστορία τής Φραγκοκρατίας έν Έλλάδι, μετ. Σπ. Λάμπρου, τόμ. Α' 
(’Αθήναι, 1909 - 1910) σελ. 95.

3 Migne, Αυτόθι, στ. 1151-1152: «Verum idem archiepiscopus guerrarum et tur- 
bationum periculis, quae vigent in Romaniae partibus, impeditus, eiusdem patriarchae 
[τοΰ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως] se non potuit conspectui praesentare; sed non 
expedire credebat, cum idem patriarcha tunc eum consecrare nequiverit, quia coepi- 
scopos non kabebat*. Πρβλ. ανωτέρω, σελ. 401, σημ. 1.
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ροφορούμεθα δτι δ ’Άντελμος ήναγκάσθη επανειλημμένους νά μεταβή είς 
'Ρώμην. Τά συχνά ταϋτα ταξείδια έ'φερον κλονισμόν είς τά οικονομικά τοϋ 
αρχιεπισκόπου, υπέρ τοΰ οποίου δ πάπας δι’ επιστολής του τής 26,ης Απρι
λίου τοΰ 1207 έζήτησε την εύμένειαν των επισκόπων, ηγουμένων και σύμ- 
παντος τοΰ κλήρου τής Άχαΐας 1.

Ή άπ’ ευθείας υπό τής Άγιας "Εδρας έπίδοσις είς τον Άντελμον τοϋ 
αρχιερατικού μανδΰου προεκάλεσεν, ως ήτο εύλογον, τά παράπονα τοϋ πατριάρ- 
χου Κωνσταντινουπόλεως, είς τον όποιον ΐεραρχικώς ϋπήγετο ή εκκλησία 
Πατρών. Ό Θωμάς Μοροζίνης ήρώτησε τον πάπαν, εάν δ Άντελμος έ'χαιρεν 
είδικοϋ τίνος προνομίου. Εις ταϋτα δ Ίννοκέντιος άπήντησε, δι’ επιστολής 
του τής 23η? Νοεμβρίου τοϋ 1209, δτι ούδέν προνόμιον έχορηγήθη είς τον 
εν Άχαΐα ποιμένα καί δτι ουτος επιμόνως ίσχυρίζετο δτι ή αρχιεπισκοπή 
Πατρών έξηρτάτο αμέσως από τής 'Ρώμης2. Την άξίωσίν του ταΰτην δ 
Άντελμος ΰπεστήριξε μετά πολλής επιμονής καί επί τέλους κατώρθωσε νά 
επιτυχή την άπόσπασιν τής εκκλησίας του από τοϋ πατριαρχείου Κωνσταν
τινουπόλεως. Ή άπόσπασις αυτή, γενομένη υπό τοϋ καρδιναλίου Ίωάν- 
νου S. Praxedis, έπεκυρώθη την 6ην ’Ιουλίου 1222, υπό τοϋ Πάπα Όνω- 
ρίου τοϋ Γ' 3.

Ούτως ίδρυθεΐσα ή αρχιεπισκοπή Πατρών, έλαβε κατά τήν διανομήν 
τοϋ Μορέως οκτώ φέουδα (φίε, fiefs) 4, ύπήχθησαν δ’ είς αυτήν αϊ επισκο- 
παί ’Ωλένης, Μεθώνης, Κορώνης, Άμυκλών, ’Ανδραβίδας, Κεφαλληνίας καί 
Ζακύνθου 5.

Αί σχέσεις τοϋ Άντέλμου μετά τοϋ πάπα Ίννοκεντίου τοϋ Γ' υπήρξαν 
κατά τό μάλλον ή ήττον όμαλαί. Ό ποντίφηξ, έπιθυμών νά όργανώση κατά 
τό δυνατόν καλλίτερον τήν εκκλησίαν τών έκεΐθεν τοϋ Άδριατικοΰ πελάγους 
νέων χωρών, δεν έπαυσεν ενδιαφερόμενος διά τήν έδραίωσιν τοΰ αρχιεπι
σκόπου Πατρών, μετά τοϋ όποιου ήτο είς τακτικήν επαφήν είτε δι’ επιστο
λών είτε καί άπ’ ευθείας, τοΰ τελευταίου άποδημοϋντος πολλάκις παρά τή 
Αγία "Εδρα. Αί εν λόγω έπιστολαί διετηρήθησαν μέχρις ημών καί δεν θά 
ήτο ίσως άσκοπον νά άναλΰσωμεν τάς κυριωτέρας έξ αυτών.

Αί πρώται έπιστολαί τοΰ Ίννοκεντίου αφορούν κυρίως είς τήν όργά- 
νωσιν τοϋ ταραχώδους κλήρου τής Άχαΐας καί τών παρακειμένων νήσων.

1 Migne, Αυτόθι, στ. 1141-1142. Κατά τόν A. Potthast, Regesta Pontificum 
Romanorum, τόμ. A' (Βερολΐνον, 1874), σελ. 262 (άριθ. 3094), ή έπιστολή αΰτη άπελύθη 
τήν 28ην ’Απριλίου.

2 Tafel-Thomas, ”Ενθ’ άνωτ., τόμ. Β', σελ. 115.
8 Ρ. Pressutti, Regesta Honorii Papae III, τόμ. Β', ('Ρώμη, 1895), σελ. 85-86.
4 Χρονικόν τοϋ Μορέως, στ. 1955-1966 (εκδ. Schmitt).
5 Provinciate Romanum, έν Μ. Tangl, Die papstlichen Kanzleiordnungen von 

1200-1500, (Innsbruck, 1894), σελ. 29-30.
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Αί σχέσεις των καταχτητών προς την ελληνικήν εκκλησίαν άπησχόλησαν ενω
ρίς τόσον τον εντόπιον λατινικόν κλήρον όσον και την αγίαν "Εδραν. Εννοεί
ται ότι τα κτήματα τής μητροπόλεως Πατρών περιήλθον αμέσως και αυτο
δικαίως εις την διαδεχθεΐσαν αυτήν καθολικήν αρχιεπισκοπήν, οί δε "Ελληνες 
αρχιερείς, άμα τη άλω σε ι τής Πελοποννήσου, καταληφθέντες υπό φόβου, 
εγκατέλειψαν τάς έδρας των, καί, παρά τάς επανειλημμένος παραινέσεις τοΰ 
Άντέλμου, ήρνήθησαν νά επιστρέφουν είς αυτός. Τό ζήτημα υπεβλήθη τότε 
εις τήν κρίσιν τοΰ πάπα, ό όποιος, άποκρινόμενος δι’ επιστολής του τής δέκα
της ένατης ’Απριλίου 1207, συνεβούλευσε τον Άντελμον νά καλέση δ'ις καί 
τρις τούς "Ελληνας επισκόπους, απειλών αυτούς έν ανάγκη δι’αργίας καί άφο- 
ρισμοΰ. Έν περιπτώσει άρνήσεως, ό άποστολικός επίτροπος καρδινάλιος Βενέ- 
δικτος θά προέβαινεν εϊς τήν καθαίρεσιν καί τήν άντικατάστασιν αυτών Κ 
Συγχρόνως καί ό "Ελλην επίσκοπος Ζακύνθου παρέσχε πράγματα είς τον 
αρχιεπίσκοπον Πατρών, όχι μόνον άρνούμενος νά αναγνώριση τήν παπικήν 
εξουσίαν, αλλά καί διάγων βίον σκανδαλώδη. Ό Ίννοκέντιος δι’ επιστολής 
του τής 18ης Σεπτεμβρίου 1207 άνέθεσεν είς τον ’Άντελμον νά νουθετήση 
αυτόν καί έν περιπτώσει υποτροπής νά φροντίση περί τής άντικαταστά- 
σεώς του * 2.

’Αλλά καί ό λατινικός κλήρος τής Άχαΐας δεν ένέπνεεν όλιγωτέρας ανη
συχίας εϊς τούς παπικούς κύκλους. Μετά τήν έγκατάστασιν τών Φράγκων έν 
’Ανατολή, πλεΐστοι ιερωμένοι, ιερείς καί μοναχοί, κατέκλυσαν τάς προσφά- 
τως κατακτηθείσας χώρας καί έπί τών βάσεων τής κατ’ ούσίαν καταλυθείσης 
ελληνικής έκκλησίας 'ίδρυσαν έπισκοπάς καί μοναστήρια. Έν τούτοις ό άποι- 
κιστικός ούτος ζήλος ύπήρξεν έφήμερος. Πολύ ένωρίς τινές τών έν λόγιο κλη
ρικών έγκατέλιπον τάς ένορίας των, έξηκολούθουν όμως καρπούμενοι τάς 
προσόδους τής έκκλησίας αυτών. Ούτως έδημιουργήθη μία τάξις ιερέων έχόν- 
των μόνον τον τίτλον καί τά εισοδήματα, οί δε έν ένεργεία ιερείς έσπάνιζον 
(cum hoc tempore multa sit ibidem penuria clericorum).

Ό Ίννοκέντιος, δι’ έπιστολής τής 26ης ’Απριλίου 1207, προέτρεψε τόν 
"Αντελμον νά άπαγορεύση εϊς τούς μή έν ένεργεία κληρικούς νά εισπράττουν 
τάς προσόδους τής λαχούσης είς αύτούς ένορίας 3. Ή ανώμαλος αύτη κατά- 
στασις, ως ήτο επόμενον, εϊχεν αντίκτυπον καί από κοινωνικής καί οικονομι
κής άπάψεως. Ώς έξάγεται έκ παπικού έγγράφου προς τόν αρχιεπίσκοπον

ι Migne, Ένθ. άνωτ., τόμ. 215, στ. 1225-1226. Πρβλ. καί επιστολήν τοΰ Ίννο- 
κεντίου πρός τόν πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Θωμάν (2 Αύγουστου 1206) παρά 
A. Buchon, Nouvelles Recherches sur la principaute framjaise de Moree, τόμ. A’ 
(Παρίσιοι, 1843), σελ. XLVI, σημ.

2 Migne, νΕνθ’ άνωτ., τόμ. 215, στ. 1225-1226.
3 Αυτόθι, στ. 1142. Κατά τόν Potthast, Ένθ’ άνωτ., τόμ. Α’, σελ. 263 (άριθ. 3095), 

ή επιστολή αΰτη άπελύθη τήν 28ην ’Απριλίου.
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Πατρών καί προς τούς επισκόπους Μεθώνης καί Κορώνης (22 Μαρτίου 
1210), ό πρΐγκιψ τής Άχαΐας άνέφερεν εις τον Ίννοκέντιον ότι κληρικοί 
τινες, εγκαθιστάμενοι εν Πελοποννήσφ καί λαμβάνοντες παρ’ αύτοϋ ή παρά 
τών ύπ’ αυτόν αρχόντων γαίας υπό τύπον φέουδου, έξηνάγκαζον τούς υφι
σταμένους των νά εξαγοράζουν τάς γαίας ταΰτας, τάς οποίας, άποχωροΰντες 
μετά τών είσπραχθέντων χρημάτων, Ιγκατέλιπον εις κατάστασιν παντελούς 
έρημώσεως *.

Σημειωτέον προς τοΰτοις ότι ό ’Αντελμος ενεθάρρυνε καί έβοήθησε 
τήν έγκατάστασιν Γάλλων μοναχών έν Πελοποννήσφ. Ώμιλήσαμεν ανωτέρω 
περί τής εν έτει 1210 γενομένης δωρεάς είς τό μοναστήριον τού Cluny τού 
Γηροκομείου * 2. Κατά τό αυτό έτος προσεπάθησε νά προσέλκυση μοναχούς 
τινας τής έν Σαβοΐα περίφημου βασιλικής μονής τής Hautecombe, περί τής 
οποίας θά λάβωμεν αφορμήν νά όμιλήσωμεν μετ’ ολίγον 3. Επίσης επέτυχε 
τήν ΐδρυσιν μοναστηριού μοναχών τού 'Αγίου 'Ροΰφου, είς τούς οποίους 
παρέσχε πλείστας ευκολίας καί προνόμια 4.

Ό Ίννοκέντιος έξέφρασε τήν ευαρέσκειάν του διά τήν δράσιν τού αρχιε
πισκόπου, προσθέσας ότι οί Ιγκατασταθέντες εν Πελοποννήσφ κληρικοί τού 
καθολικού δόγματος θά συνέβαλλον μεγάλως όχι μόνον εις τήν ευημερίαν 
τής εκκλησίας Πατρών, αλλά καί είς τήν διάδοσιν τού λατινισμού παρά τοΐς 
νεωστί προσαρτηθεΐσιν άλλοδόξοις πληθυσμοϊς 5. Παρ’ όλα ταΰτα αί παλαιαί 
άρισται σχέσεις προς τήν 'Αγίαν "Εδραν είχον ήδη αρχίσει νά χαλαρούνται. 
Ή αντικανονική χειροτονία τού επισκόπου Άμυκλών υπήρξε τό πρώτον 
έπεισόδιον, τό προκαλέσαν τήν δυσαρέσκειαν τού πάπα. Μολονότι ό επίσκο
πος Άμυκλών Ίμβέρτος ύπήρχεν ακόμη έν τή ζωή, ό "Αντελμος δεν έδίστασε 
νά άναβιβάση έπί τού έπισκοπικοΰ τούτου θρόνου τον Γιλιβέρτον, ά'λλοτε 
ηγούμενον τού μοναστηριού τού αγίου Πέτρου έν Flavigny en Auxois, δ 
όποιος περιπλακείς εις διενέξεις μετά τού έπισκόπου τού Autun (Aedunen- 
sis) 6 καί ύποπεσών είς πολλά παραπτώματα, καθηρέθη υπό τού Ίννοκεν-

ι Αυτόθι, τόμ. 216, στ. 222. Σημειωτέον δτι ό Ίννοκέντιος παραπονεΐται προσέτι, 
διότι οί έν λόγφ κληρικοί δέν έδίσταζον νά συμμαχούν πρός τούς "Ελληνας.

2 Βλ. ανωτέρω σελ. 404. ’Αξίζει νά σημειωθή δτι τόν οίκον τούτον τού Γηροκομείου 
ό ’Αντελμος είχεν άποοπάσει βίςι άπό τών μοναχών τού τάγματος τών Ναϊτών. Ούτοι 
άνέφερον τό πράγμα εις τόν πάπαν, ό όποιος άνέθεσεν εις τούς έπισκόπους Καρδίτσης, 
Διαυλείας καί Ζαρατορίας νά ενεργήσουν έπιτοπίους έρευνας καί νά άποφανθοΰν περί 
τής καταγγελίας τών Ναϊτών. (25 ’Οκτωβρίου 1210. Migne, Ένθ’ άνωτ., τόμ. 216, στ. 
331-332). Οί έπίσκοποι οΰτοι άπεφάνθησαν (αύτ. στ. 471) δτι ό αρχιεπίσκοπος Πατρών 
εύρίσκετο έν άδίκφ, φαίνεται δμως δτι οί Νάίται δέν ήδυνηθησαν νά καταλάβουν τό 
άποσπασθέν μετόχιον καί τά έν αΰτφ άντικείμενα, αξίας έν όλω 2618 ύπερπύρων.

3 Migne, Αυτόθι, στ. 341 -342 (1210).
4 Αυτόθι, 336-337 (30 ’Οκτωβρίου 1210). Πρβλ. στ. 337-338.
5 Αυτόθι, στ. 337.
6 Αυτόθι, τόμ. 214, στ. 167-168 (22 μαΐου 1198). Πρβλ. Gallia Christiana, τόμ. Δ', 

στ. 461 - 462.
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τίου ι. Τό έπεισόδιον τούτο προεκάλεσε τά παράπονα τού κλήρου Άμυκλών, ό 
δέ πάπας ανέθεσε την διευθέτησιν τοϋ ζητήματος εις τούς κανονικούς Πατρών 
και Θηβών * 2.

Κατά τάς άρχάς τοϋ έτους 1209, δ πρΐγκιψ τής Άχαΐας Γουλιέλμος 
Σαμπλίττης, άναχωρών εις Άπουλίαν, έπέτρεψε την διοίκησιν τοΰ πριγκιπά
του εις τον ανεψιόν του Οϋγωνα, τον όποιον, άποθανόντα μετά μικρόν, 
άντικατέστησεν ό Γοδοφρεΐδος Βιλλεαρδουϊνος. Τοϋ δέ Γουλιέλμου άποθα- 
νόντος κατά τδ εις Γαλλίαν ταξείδιόν του, ή ηγεμονία περιήλθεν είς τον 
Βιλλεαρδουΐνον, τον όποιον ό αύτοκράτωρ τής Κωνσταντινουπόλεως Ερρίκος 
είχε τιμήσει, κατά την πρώτην εν 'Ραβεννίκη σύνοδον, διά τοϋ αξιώματος 
τοϋ σενεσκάλου τής 'Ρωμανίας (senechal de Romanie)3.

*
Λ

Ή άνάρρησις τοϋ νέου ήγεμόνος Ιση μείωσε σταθμόν είς τάς σχέσεις 
μεταξύ τής λαϊκής και τής εκκλησιαστικής εξουσίας. Ό Βιλλεαρδουϊνος, παρα- 
κολουθών μετά μεγάλης ανησυχίας την όσημέραι αύξάνουσαν επιρροήν τής 
Εκκλησίας, τεινούσης νά καταλάβη έξέχουσαν θέσιν μεταξύ των φεουδαλικών 
παραγόντων τής χώρας, προσεπάθησε νά άνακόψη την Ιξάπλωσιν τοΰ κλήρου 
και νά άποσπάση από τής Εκκλησίας μέρος των άπεράντων κτημάτων αυτής. 
Ή τάσις ά'λλωστε αϋτη προς κολόβωσιν τών εκκλησιαστικών κτημάτων υπέρ 
τής λαϊκής εξουσίας δέν περιωρίσθη μόνον εν Πελοποννήσψ, αλλά παρετη- 
ρήθη σχεδόν ταύτοχρόνως και έν ταϊς έκεΐθεν τοΰ Ίσθμοϋ χώραις.

Ή νέα αϋτη πολιτική έφερεν άντιμετώπους τον Βιλλεαρδουΐνον και τον 
Άντελμον, ό όποιος ήτο ό κυριώτερος αντιπρόσωπος τής εκκλησιαστικής 
φεουδαρχίας τής Άχαΐας. Ό πρΐγκιψ, μολονότι άμα τή άνακηρΰξει του ως 
επιτρόπου (βαΐλου) έσπευσε νά διαβιβάση είς τον αρχιεπίσκοπον, κατά τά 
κρατούντα έθιμα, τήν υπό τοΰ Οΰγωνος παραχωρηθεΐσαν γήν τής Λάρσας, 
δέν έδίστασεν ολίγον μετά ταΰτα νά εκχωρήση αυτήν τήν ιδίαν γήν και είς 
τόν λίζιόν του Ρ. de Besquigny 4. Άλλ’ ή αυθαιρεσία τών έν Πελοποννήσφ 
αρχόντων προέβη περαιτέρω. Ό πρΐγκιψ και οί περί αυτόν άρχοντες κατέ- 
λαβον διά τής βίας τά κτήματα, τά όποια κατεΐχεν ή Εκκλησία Πατρών, 
πληρώνουσα εις αντάλλαγμα ετήσιον φόρον, καί ήνάγκασαν τούς κληρικούς 
νά προστρέχουν εις τά λαϊκά δικαστήρια, ούδεμίαν οΰτω διαφοράν ποιού
μενοι μεταξύ κοσμικών κα'ι κληρικών. Συγχρόνως παρενέβαλλον προσκόμματα 
είς τήν λειτουργίαν τών εκκλησιαστικών δικαστηρίων, ματαιοϋντες τάς παρά

ι Μ i g n e, τόμ. 216, στ. 224 (25 Μαρτίου 1209).
2 Μ i g n e, Ένθ’ άνωτ. τόμ. 216, στ. 224.
3 Β u c h ο π, Ένθ’ άνωτ., τόμ. Α', σελ. XXXV.
4 Migne, τόμ. 216, στ. 342. Πρβλ. Κ. Hopf, Geschichte Griechenlands, τόμ. A', 

σελ. 235.
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την γνώμην των εκδιδομένας αποφάσεις, κα'ι άπένεμον άδιαφόρως εις ιερω
μένους καί λαϊκούς μοναστηριακά κτήματα καί εκκλησιαστικός προσόδους· 
εις τοιοϋτο δέ σημεϊον τόλμης έφθασαν, ώστε δεν έδίσταζον να πληρούν τάς 
κενάς ή κενωθείσας έπισκοπικάς έδρας δι’ ιδίων υποψηφίων, κατά τό δοκοϋν. 
Τέλος ήρνοϋντο νά πληρώσουν την δφειλομένην δεκάτην, καίτοι, απερχόμε
νοι είς τον κατά τού δεσπότου τής Ηπείρου Μιχαήλ πόλεμον, ειχον ύποσχεθή 
νά άποτίσουν αυτήν ά'μα τή επανόδφ των 1.

Νέαι περίπλοκα! ήλθον νά επιδεινώσουν τήν έκρυθμον ταυτην κατά- 
στασιν. Κατά τό αυτό έτος 1210, ό Γοδοφρεϊδος άπέσπασεν από τής Εκκλη
σίας Πατρών κτήμα άγορασθέν υπό τού αρχιεπισκόπου καί παρεχώρησεν 
αυτό υπό τύπον φέουδου εις τινα τών αρχόντων του 2. Ταύτοχρόνως κατε- 
λήφθη υπό τών εντοπίων αρχόντων ό αρχιεπισκοπικός ναός τών αγίων 
Θεοδώρων, κείμενος έκτος τής πόλεως κα! χρησιμεύων ως κοιμητήριον τών 
αρχιερέων 3. Άλλ’ ή όξύτης τής διενέξεως έφθασεν είς τοιοϋτο σημεϊον, ώστε 
οί εντόπιοι άρχοντες, είσελθόντες είς τήν οικίαν τού άρχιερέως άπέκοψαν τήν 
ρίνα τού επιτρόπου αυτού, τον δέ ’Άντελμον περιώρισαν εντός φυλακής επί 
πέντε ημέρας 4.

Προ τής καταστάσεως ταύτης, ό ’Άντελμος, μεταβάς αυτοπροσώπως 5 
είς 'Ρώμην, έζήτησε τήν έπέμβασιν τού πάπα, δεν είναι δέ άπίθανον οτι επί 
τή ευκαιρία ταύτη, βλέπων τά εν Πελοποννήσω πράγματα βαίνοντα επί τό 
χείρον, μετέφερεν είς τό έν Σαβοΐα μοναστήριον τής Hautecombe μέρος τής 
είς χρυσόν περιουσίας τής αρχιεπισκοπής 6. Ό πάπας Ίννοκέντιος ό Γ' έπε- 
νέβη άνευ χρονοτριβής υπέρ τής Εκκλησίας Πατρών. Δι’ επιστολών του τής 
29T's καί 31η? ’Οκτωβρίου, τής 5η? καί 6ης Νοεμβρίου 1210, άνέθεσεν είς τον 
αρχιεπίσκοπον Λαρίσης καί εις τούς επισκόπους Ζητουνίου (Λαμίας), Μεθώ
νης καί Άμυκλών νά παροτρύνουν τον Βιλλεαρδουΐνον νά άποδώση εις τήν 
Εκκλησίαν Πατρών τά βιαίως καί αδίκως άποσπασθέντα κτήματα, άπειλοϋν- 
τες αυτόν δι’ άφορισμοϋ 7. Προσέτι, τήν 51ιν Νοεμβρίου 1210, ό Ίννοκέν- 
τιος προέτρεψε τον Γοδοφρεΐδον νά έπιτρέψη είς τον ’Άντελμον νά κτίση 
τείχη προς προστασίαν τών κληρικών καί υπηρετών αυτού από τών πειρατι
κών επιδρομών, αί όποΐαι Ιμάστιζον τάς ελληνικός άκτάς 8. Είς τάς ανωτέρω 
αξιώσεις ό αρχιεπίσκοπος Πατρών προσέθεσε καί έτέραν, περί τής οποίας

ι Μ i g n e, Αυτόθι, στ. 338 - 339.
2 Αυτόθι, στ. 339 - 340.
3 Αυτόθι, στ. 340.
ί Migne, Αυτόθι, στ. 341 καί 343.
5 Αυτόθι, στ. 339.
6 Βλ. κατωτέρω, σελ. 416.
ι Migne, Αυτόθι, στ. 338-344.
8 Αυτόθι, στ. 342.
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ούδεις μέχρι τότε είχε γίνει λόγος. Κατά τούς Ισχυρισμούς τοΰ Άντέλμου, 
αύτοκράτωρ τις τοΰ Βυζαντίου, κτίσας την έν Κωνσταντινουπόλει μονήν τοΰ 
Παντοκράτορος, παρεχώρησεν είς αυτήν έτησίαν εισφοράν είκοσι πέντε λίτρων 
ύπερπύρων, καταβαλλομένων ένιαυσίως είς τό βασιλικόν βεστιάριον (impe- 
riali camerae) υπό τής μητροπόλεως Πατρών διά τήν νομήν γαιών τινων 
έν Άχαΐφ, βραδΰτερον δέ, τής μητροπόλεως μή δυναμένης νά πληρώνη τό 
έν λόγω ποσόν, ή εισφορά περιωρίσθη είς λίτρας πέντε. “Οτε όμως οί Φράγ- 
κοι κατέλαβον τήν Πελοπόννησον, αί γαΐαι αύται διενεμήθησαν μεταξύ λαϊ
κών ό ’Άντελμος διά τοΰ προς τον πάπαν διαβήματος προσεπάθησε νά 
προσάρτηση αύτάς έκ νέου εις τήν έκκλησίαν Πατρών έπ'ι πληρωμή τής έτη- 
σίας εισφοράς τών πέντε λιτρών ύπερπύρων. Ό Ίννοκέντιος ανέθεσε τήν 
ύπόθεσιν εις τον αρχιεπίσκοπον Λαρίσης και τον έπίσκοπον Ζητουνίου, άγνο- 
οϋμεν δμως ποία ύπήρξεν ή έ'κβασις τών ένεργειών αυτών ι.

Καθ’ 8ν χρόνον ό ’Άντελμος εύρίσκετο είς διάστασιν μετά τοΰ ήγεμό- 
νος τής Άχαΐας, συνεκαλεΐτο έν Θεσσαλία ή δευτέρα σύνοδος τής ‘Ραβεννί- 
κης * 2. Ό Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Θωμάς Μοροζίνης παρίστατο 
αυτοπροσώπως μετά τών αρχιεπισκόπων ’Αθηνών, Λαρίσης, Νέων Πατρών 
καί Ήρακλείας, μετά τινων επισκόπων καί κατωτέρων κληρικών. Έκ τών 
λαϊκών αρχόντων παρευρίσκοντο, πλήν τών άλλων, ό ’Όθων de La Roche, 
μέγας κύρις τών ’Αθηνών, ό μαρκίων τής Βοδονίτσας Γουΐδων, ό κόμης τών 
Σάλωνων Θωμάς de Stromoncourt, ό δυνάστης τής Εύβοιας 'Ραβάνος Dalle 
Carceri κλπ. Αί διαπραγματεύσεις τής 'Ραβεννίκης κατέληξαν εις τό σύμ
φωνον τής 2“5 Μαίου 1210, έπικυρωθέν βραδύτερον υπό τοΰ πάπα, διά τοΰ 
οποίου συμφώνου καθωρίσθησαν λεπτομερώς τά δίκαια τών έκκλησιών τών 
κειμένων μεταξύ Θεσσαλονίκης καί τοΰ Ίσθμοΰ τής Κορίνθου έν σχέσει προς 
τήν λαϊκήν έξουσίαν 3 *.

’Ιδού οί κυριώτεροι δροι αύτοΰ:

ι Migne, Αυτόθι, στ. 339 (28 ’Οκτωβρίου 1210). Είναι γνωστόν ότι ή έν Κωνσταν- 
τινουπόλει μονή τοΰ Παντοκράτορος έκτίσθη τφ 1136 ύπό τοΰ αϋτοκράτορος Ίωάννου 
τοΰ Κομνηνοΰ. Τό υπό τοΰ τελευταίου τούτου συνταχθέν τυπικόν περιήλθεν είς ημάς καί 
αποτελεί σημαντικόν μνημεϊον διά τήν Ιστορίαν τών κοινωφελών Ιδρυμάτων έν Βυζαντίφ- 
Έξεδόθη υπό τοΰ A. Dmitrievskij, Τυπικά, (έν Κιέβφ, 1895), σελ. 656-702. Έκ τοΰ 
κειμένου τούτου μανθάνομεν δτι ή μονή τοΰ Παντοκράτορος έλάμβανε, πλήν τών άλλων, 
καί «τά τελέσματα τής μητροπόλεως Πατρών» (σελ. 699) καί ότι επομένως οί ισχυρισμοί 
τοΰ Άντέλμου δέν ή σαν άβάσιμοι.

2 Περί τής συνόδου βλ. Buchon, ’Ένθ’ άνωτ., τόμ. Α’, σελ. L κέ. Ε. Gerland, 
Geschichte des lateinischen Kaiserreiches von Konstantinopel, τόμ. A' (Homburg 
v. d. Hohe, 1905), σελ. 192 κέ.

3 Τό κείμενον τοΰ συμφώνου βλ. παρά Buchon, Αυτόθι, μετά μεταφράσεως γαλ
λιστί. Migne, “Ενθ’ άνωτ., στ. 970 - 972. Η ο r ο y, Medii Aevi Bibliotheca patristica,
a σειρά, τόμ. Δ' (Παρίσιοι, 1880), στ. 409-416.
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Α'. Ώς βάσις τού συμφώνου τίθεται ή ανεξαρτησία τής Εκκλησίας από 
τής λαϊκής Ιξουσίας. Οί παριστάμενοι άρχοντες υπόσχονται νά τηρήσουν 
ελεύθερα και άπηλλαγμένα παντός φόρου, άγγαρίας ή δουλείας τά εκκλησια
στικά και μοναστηριακά κτήματα, κινητά και ακίνητα, ως καί τά έν αυτοΐς 
διαμένοντα πρόσωπα, άρκοΰμενοι μόνον εις την τακτικήν κατ’ έτος εΐσπραξιν 
τοΰ άκροστίχου διά τά κτήματα εκείνα, τά όποια οί κληρικοί λαμβάνουν υπό 
τύπον φέουδου παρά των κατά τόπους αρχόντων.

Β'. Έν περιπτώσει, κατά την οποίαν κληρικός τις, είτε άρχιερεύς είτε 
άλλος τις, θελήση νά καταστρέψη τάς εκκλησίας καί τά μοναστήρια, οφείλουν 
οί είρημένοι βαρώνοι νά άντιτίθενται κατά τό δυνατόν καί μέ εύσχημον 
τρόπον εις την πραγματοποίησιν των ασεβών τούτων σχεδίων.

Γ'. Έάν τινες των κληρικών, Λατίνων ή Ελλήνων, κατέχοντες καί καλ- 
λιεργοϋντες αρχοντικός γαίας, άρνηθοϋν νά πληρώσουν τό ρηθέν άκρόστιχον, 
οί βαρώνοι έχουν άδειαν νά λαμβάνουν τόσον μόνον μέρος τών κτημάτων 
τών κληρικών, δσον αρκεί διά νά καλυφθή τό καθυστερουμενον άκρόστιχον. 
Έπ’ ουδενί δμως λόγφ οί κοσμικοί επικυρίαρχοι δΰνανται νά στερήσουν τους 
ανωτέρω κληρικούς τής προσωπικής των ελευθερίας. Επίσης οφείλουν νά 
μείνουν ελεύθεροι τά τέκνα καί αί σΰζυγοι τών Ελλήνων ιερέων.

Δ'. Έάν τινες τών Ελλήνων ιερέων καί μοναχών κατέχουν καί καλ
λιεργούν γαίας μή περιλαμβανομένας εις τά εκκλησιαστικά δίκαια, θά έχουν 
τάς αυτάς προς τούς οικείους βαρώνους υποχρεώσεις, τάς οποίας καί οί άπλοι 
κοσμικοί.

Ε'. Έν περιπτώσει παραβάσεως τών ανωτέρω συνθηκών, οί μετασχόντες 
τής συνόδου άρχοντες θά άφορίζωνται υπό τών αρχιερέων τής περιφερείας 
αυτών, τοΰ άφορισμοΰ δφείλοντος νά παραμένη άλυτου, μέχρις δτου οί έν 
λόγφ άρχοντες δώσουν πλήρη ίκανοποίησιν.

Ό πρϊγκιψ τής Άχαΐας Γοδοφρεΐδος Βιλλεαρδουΐνος καί οί άρχιερεΐς 
τών εκεϊθεν τοΰ ’Ισθμού χωρών δεν έ'λαβον μέρος εις την σύνοδον *. Έν 
τούτοις τό πέμπτον άρθρον τών συνθηκών παρεϊχεν εις τούς τελευταίους 
τούτους σοβαρόν δπλον εναντίον τών κοσμικών άντιπάλων των. Πράγματι 
δέ δέν έβράδυναν νά τό χρησιμοποιήσουν. Ειδική επιτροπή, άποτελουμένη 
υπό τών άρχιεπισκόπων Φιλίππων, Σερρών, ’Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Νέων 
Πατρών, Θηβών καί Κορίνθου, άφώρισε, κατά τάς άρχάς πιθανώτατα τού 
έτους 1213, τον Βιλλεαρδουΐνον καί τούς άλλους άρχοντας τούς σφετερισθέντας 
τά κτήματα τής Εκκλησίας. Ό ’Άντελμος εζήτησε τήν έπικύρωσιν τοΰ άφο- 1

1 Όμιλών περί τής αποχής ταύτης ό Ίννοκέντιος λέγει (Migne, Ρ. L., τόμ. 216, στ. 
968): «... vel pacem quam ecclesiastici inierunt, Constantinopolitani barones, qui 
erga Romanam Ecclesiam maiorem. devotionem habentes in servitiis defensionis imperii 
totius sunt gravati».
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ρισμοΰ υπό τοΰ Πάπα Ό Ίννοκέντιος, επιθυμών άφ’ ενός νά υπεράσπιση 
τά δίκαια τής Εκκλησίας, άφ’ ετέρου δ’ δμως φοβούμενος τάς συνεπείας τής 
έπικυρώσεως τής εκκλησιαστικής αργίας είς δλας τάς χώρας τοϋ πριγκιπάτου 
καί τοϋ δουκάτου των ’Αθηνών, προσεπάθησε νά επιτυχή διαλλακτικήν τινα 
λϋσιν. Πράγματι έδέχθη μετά πολλής εΰμενείας τούς απεσταλμένους τοϋ 
Βιλλεαρδουΐνου καί τοϋ Δελαρός, οί όποιοι έζήτησαν την άρσιν τοϋ άφο- 
ρισμοϋ, ίσχυριζόμενοι δτι ουδόλως εσφετερίσθησαν τά κτήματα τοϋ αρχιεπι
σκόπου Πατρών καί ύπισχνούμενοι νά παράσχουν είς αυτόν πλήρη ίκανοποίη- 
σιν είς περίπτωσιν, κατά την οποίαν ήθελον άποδειχθή άδικήσαντες την 
Εκκλησίαν. Τήν 26’'ν Αύγουστου 1213, ό πάπας άνέθεσεν είς τον επίσκοπον 
Άμυκλών νά προβή εις τήν λϋσιν τοϋ άφορισμοΰ, άφοΰ λάβη ένορκον ομο
λογίαν τοϋ πρίγκιπος καί τών περί αυτόν δτι θά έκτελέσουν πιστώς τάς 
ύποδειχθησομένας υπό τής 'Αγίας "Εδρας λύσεις 1 2. Τήν 31ην τοϋ αύτοϋ μηνός
ό Ίννοκέντιος έπληροφόρησε τον πρίγκιπα δτι άπεστάλη είς Άχαΐαν ό επί
σκοπος Άλβάνου Πελάγιος 3.

Παρ’ δλην δμως τήν επιθυμίαν τοϋ Ίννοκεντίου, δπως ρυθμισθή ή εν 
Πελοποννήσφ διάστασις μεταξύ ’Εκκλησίας καί τής κοσμικής εξουσίας, ό 
επιδιωκόμενος διακανονισμός, ώς φαίνεται, δεν επετεύχθη. Ό νέος λατϊνος 
πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γερβάσιος (εκλεγείς τφ 1215) ήναγκάσθη νά 
κηρύξη νέαν εκκλησιαστικήν αργίαν είς τήν επικράτειαν τοϋ Βιλλεαρδουΐνου 
καί τοϋ Δελαρός 4.

Έν τφ μεταξύ, τφ 1216, άπέθανεν ό πάπας Ίννοκέντιος ό Γ', ό όποιος 
είχε δείξει θερμόν ενδιαφέρον διά τάς τΰχας τής έν ’Ανατολή λατινικής 
Εκκλησίας καί ιδιαιτέρως διά τά συμφέροντα τής αρχιεπισκοπής Πατρών. 

Αί σχέσεις του προς τον ’Άντελμον, παρά τινας άναφυείσας διαφοράς 5, υπήρ
ξαν μέχρι τέλους όμαλαί.

Ή άνάρρησις επί τοϋ παπικού θρόνου τοϋ πάπα Όνωρίου τοϋ Γ' 
(1216-1227) έσημείωσεν ευθύς αμέσως μεταβολήν εις τήν μέχρι τότε τηρη- 
θεϊσαν τακτικήν. Διά τον ’Άντελμον αρχίζει περίοδος δυσμενείας. Ό νέος 
πάπας άπεδοκίμασεν έντόνως τήν υπό τοϋ πατριάρχου Γερβασίου έκ δευτέρου

1 Migne, Ένθ’ άνωτ., τόμ. 216, στ. 898.
2 Migne, Αυτόθι, στ. 899.
3 Migne, Αυτόθι, στ. 903 - 904.
4 Raynaldus, Annales ecclesiastic!, έτος 1218, § 27.
6 Πρέπει νά σημειωθή ένταϋθα ή άναφυεΐσα διαφορά μεταξύ τοΰ Άντέλμου καί τοΰ 

έπισκόπου Καρδίτσης, ό όποιος εστάλη είς 'Ρώμην υπό τοΰ αρχιεπισκόπου Πατρών διά 
νά διακανονίση υποθέσεις τινάς της αρχιεπισκοπής του. Παρά τάς ρητάς υποσχέσεις του 
περί αμοιβής τοΰ άποσταλέντος έπισκόπου, ό “Αντελμος ήρνήθη νά πληρώση τά έξοδα 
τοΰ ταξειδίου. Ό Ίννοκέντιος ανέθεσε, τήν 25ην Μαΐου 1212, εις τόν αρχιεπίσκοπον 
Λαρίσης καί τόν επίσκοπον Ζητουνίου νά προβοΰν είς σχετικάς ανακρίσεις. Migne, 
Αότόθι, στ. 596.
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κηρυχθεΐσαν εκκλησιαστικήν αργίαν εν Πελοποννήσφ Χ. Έν τφ μεταξύ άπέ- 
θανε, τφ 1218, καί ό πρΐγκιψ Γοδοφρεΐδος, τον όποιον άντικατέστησεν εις 
τήν ηγεμονίαν τής Άχαΐας ό υιός του Γοδοφρεΐδος ό Β' (1218-1245).

Καθ’ ήν στιγμήν ό νεαρός πρΐγκιψ άνελάμβανε τήν κυβέρνησιν τοΰ 
πριγκιπάτου, ή έκρυθμος κατάστασις είχε φθάσει είς τό κρισιμώτερον σημεΐον. 
Άτυχώς αί διαθέσεις τοΰ νέου ήγεμόνος δεν ήσαν μετριοπαθέστεροι των τοΰ 
πατρός του. Κατά τον ανώνυμον ποιητήν τοΰ Χρονικού τοΰ Μορέως, ό 
Γοδοφρεΐδος ό Β', έπιθυμών νά έπιβάλη καθ’ δλην τήν Πελοπόννησον τήν 
επικυριαρχίαν αύτοϋ, έζήτησε τήν συμμαχίαν καί τήν βοήθειαν τής ’Εκκλη
σίας. Άρνηθέντος τοΰ κλήρου νά παράσχη τήν αίτηθεΐσαν βοήθειαν, ό Βιλ- 
λεαρδουΐνος κατέλαβε τά εκκλησιαστικά κτήματα καί φέουδα, τά όποια διετή- 
ρησεν έπι τριετίαν * 2, μέχρις ότου έπετελέσθη ή οικοδομή τοΰ κάστρου τοΰ 
Χλουμουτσίου 3. Δεν γνωρίζομεν κατά πόσον ή διήγησις τοΰ λαϊκοΰ χρονο
γράφου άνταποκρίνεται προς τά πράγματα, έν πάση όμως περιπτώσει είναι 
βέβαιον ότι ό άποστολικός επίτροπος καρδινάλιος ’Ιωάννης Κολόννα Sanctae 
Praxedis, τή αιτήσει τών αρχιεπισκόπων Κορίνθου, Πατρών, Λαρίσης 
και Νέων Πατρών, άφώρισε τον νέον πρίγκιπα καί τον Όθωνα Δελαρός. 
Τήν 21Τ>ν ’Ιανουάριου 1219 ό πάπας Όνώριος έπεκύρωσε τήν άπόφασιν 
τοΰ καρδιναλίου 4.

Ή έπιτευχθεΐσα, κατά τό αυτό έτος, νέα σΰμβασις μεταξύ τοΰ επιτρόπου 
τής λατινικής αυτοκρατορίας Κωνσταντινουπόλεως Conon de Bethune καί 
τοΰ καρδιναλίου Ίωάννου Κολόννα 5 κατέδειξε μίαν ακόμη φοράν τήν ανάγ
κην τής άποκαταστάσεως Ιν Πελοποννήσφ αγαθών σχέσεων μεταξύ τής 
Εκκλησίας καί τοΰ ήγεμόνος. Αί σχετικαί διαπραγματεύσεις υπήρξαν πολύ 
μακραί. Ή συγκληθεΐσα έν 'Ρώμη διαιτητική έπιτροπή, άποτελουμένη υπό 
τοΰ επισκόπου Άλβάνου Πελάγιου, τών καρδιναλίων Θωμά τής αγίας Σαβί- 
νης καί Ίωάννου Κολόννα, τοΰ αντιπροσώπου τοΰ Βιλλεαρδουΐνου Πέτρου 
Άλεμάνου 6 καί τών έν τή 'Αγία “Εδρα ευρισκομένων Πελοποννησίων κλη
ρικών, κατέληξεν είς σύμβασιν έπικυρωθεΐσαν τήν 4Τιν Σεπτεμβρίου 1223 
ύπό τοΰ πάπα Όνωρίου 7.

Ό αρχιεπίσκοπος “Αντελμος καί τά πρώτα έτη τής Λατιν. έκκλησ. Πατρών. 413

ι Raynaldus, Αυτόθι, έτος 1218, § 27 - 28.
2 Χρονικόν τοΰ Μορέως, στ. 2654.
3 Αυτόθι, στ. 2640 - 2656.
4 Pressutti, Ένθ’ άνωτ., τόμ. Α', σελ. 302.
5 Raynaldus, νΕνθ’άνωτ., έτος 1221, § 24 κέ.
6 Κατά τό Χρονικόν τοΰ Μορέως, στ. 2659-2660, ό Βιλλεαρδουΐνος «φρεμενουρίους 

[ = fratres minores, freres mineurs] άπέστειλεν καί δύο καβαλλαρίους στόν πάπαν τόν 
άγιώτατον, εκεΐσε είς τήν 'Ρώμην».

7 Migne, τόμ. 216, στ. 968-972.
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Οί κυριώτεροι δροι τής συμβάσεως ταύτης, ή οποία έθεσε τέρμα εις τάς 
μεταξύ τοΰ Άντέλμου και των πριγκίπων τής Άχαΐας κτηματικός διαφοράς, 
είναι οί ακόλουθοι:

Α' ’Αναγνωρίζεται, συμφώνως προς τάς αποφάσεις τής εν 'Ραβεννίκη 
δευτέρας συνόδου, ή ανεξαρτησία τής Εκκλησίας, διατηροΰσης πάντα τά 
εκκλησιαστικά καί μοναστηριακά κτήματα, τά όποια κατεΐχεν αύτη κατά την 
εποχήν τής στέψεως τοΰ αύτοκράτορος ’Αλεξίου τοΰ Μουρτζούφλου (1204)Χ, 
ελεύθερα πάσης έπιβαρΰνσεως ή δουλείας. Μόνον τό εν ’Ραβεννίκη όρισθέν 
άκρόστιχον θά καταβάλλεται είς τούς κατά τόπους άρχοντας.

Β' Έν άντιθέσει προς τά ακίνητα κτήματα, οί άρπαγέντες θησαυροί 
τών εκκλησιών δεν θά έπεστρέφοντο. Οί είρημένοι δμως άρχοντες ώφειλον 
νά δώσουν άποζημίωσιν διά τούς καρπούς, τάς προσόδους καί ζημίας τάς 
έπενεχθείσας είς τά εκκλησιαστικά κτήματα, διαρκοΰσης τής ύπό τοΰ καρδι
ναλίου Ίωάννου Κολόννα κηρυχθείσης αργίας, ήτοι χίλια ύπέρπυρα έτησίως, 
διανεμόμενα μεταξύ τών δικαιούχων εκκλησιών ως εξής: εκατόν έβδομήκοντα 
ύπέρπυρα δι’ έκάστην τών αρχιεπισκοπών Πατρών καί Κορίνθου, άνά έβδο
μήκοντα πέντε ύπέρπυρα είς τάς έπισκοπάς Λακεδαίμονος καί Άμυκλών, άνά 
εκατόν πεντήκοντα είς τάς έπισκοπάς Κορώνης, Μεθώνης καί ’Ωλένης, καί 
τέλος τά ύπολειπόμενα εξήκοντα ύπέρπυρα είς την επισκοπήν Άργους. Έκ 
τοΰ ποσοΰ τούτου θέλει άφαιρεΐσθαι τό όφειλόμενον άκρόστιχον έκ τούτου 
δε πάλιν πρέπει νά άφαιρήται ποσόν άναλογοΰν προς τάς έπενεχθείσας είς 
τά κτήματα ύπό τοΰ χρόνου βλάβας.

Γ' Ό πρΐγκιψ τής Άχαΐας καί οί περί αυτόν άρχοντες ύπόσχονται νά 
πληρώνουν άνελλιπώς τήν δφειλομένην είς τήν Εκκλησίαν δεκάτην.

Δ' Ή συμφώνία τής 'Ρώμης ρυθμίζει έπίσης τήν θέσιν τών Ελλήνων 
ιερέων. Κατά τά άποφασισθέντα, πάσα περιοχή άριθμοΰσα μεταξύ είκοσι 
πέντε μέχρι έβδομήκοντα οικογένειας (lares) ώφειλε νά έ'χη δύο μόνον ιερείς, 
διαμένοντας, μετά τών συζύγων καί τέκνων των, άπολύτως έλευθέρους. Έάν 
ή περιοχή ήρίθμει περισσοτέρας τών έβδομήκοντα οικογένειας, είχε δικαίωμα 
νά συντηρή τέσσαρας ιερείς, έάν δε τέλος ό άριθμός τών οικογενειών ήτο άνώ- 
τερος τών έκατόν είκοσι πέντε, ή περιοχή είχε δικαίωμα νά συντηρή εξ ιερείς. 
Έν περιπτώσει δμως κατά τήν οποίαν ή περιοχή ήρίθμει όλιγωτέρας τών 
είκοσι πέντε οικογένειας, ώφειλε νά περιληφθή εις αυτήν ό πλησιέστερος 
συνοικισμός, μέχρις ου συμπληρωθή ό άπαιτούμενος άριθμός. Πάντες οί 
λοιποί ιερείς τής ύπαίθρου ύπέκειντο είς τάς αύτάς προς τούς κατά τόπους 1

1 Έν τφ κειμένφ απαντάται πολλάκις ό τύπος: Alexius Bambacoratius! Ό ταυτι- 
σμός τοΰ άναφερομένου τούτου ’Αλεξίου πρός τόν Μούρτζουφλον οφείλεται είς τόν 
Σπ. Λάμπρον, έν Γρηγοροβίου, 'Ιστορία τής πόλεως ’Αθηνών κατά τούς μέσους αιώνας, 
τόμ. Α', σελ. 439, σημ. Ό Κ α λ λ ιγ ά ς, Μελέται βυζαντινής 'Ιστορίας, σελ. 191, νομίζει 
δτι πρόκειται περί ’Αλεξίου τοΰ Α'.
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άρχοντας υποχρεώσεις, εις τάς οποίας και οί λαϊκοί των τελευταίων τούτων 
υπήκοοι. Έν τοΰτοις οί κατά τόπους άρχοντες δεν ειχον τό δικαίωμα να στε
ρήσουν τούς έν λόγω ιερείς τής προσωπικής των ελευθερίας. "Οσον δ’ αφόρα 
εις τούς κληρικούς καί ιερείς τών καθεδρικών ναών, οΰτοι ώφειλον νά απο
λαύουν παντελούς ελευθερίας.

Ή έν 'Ρώμη συνομολογηθεϊσα σύμβασις έ'θεσε τέρμα εις την έπί δεκα
πενταετίαν σχεδόν διαρκέσασαν διάστασιν μεταξύ τού κλήρου καί τών αρχόν
των τής Άχαΐας. Ό πάπας Όνώριος έπεφόρτισε, την 9Ίν Σεπτεμβρίου τού 
αυτού έτους, τούς έπισκόπους Μεθώνης καί Κορώνης νά προβούν είς τάς 
καταλλήλους ένεργείας διά την άπόδοσιν τών υπό τού πρίγκιπος κατακρατού
μενων κτημάτων 1.

Κατά τό Χρονικόν τού Μορέως, ό πρΐγκιψ, μετά την λύσιν τού άφορι- 
σμού ύπό τού πάπα, έκάλεσε τον αρχιεπίσκοπον Πατρών, τούς έπισκόπους 
τής περιφερείας αυτού καί τούς προϊσταμένους τών μοναχικών ταγμάτων καί:

ενταύθα εσν μπαθήοτηκαν κ’ εποίησαν αγάπην 
κ’ ετάξασιν από του νυν νά είναι εις θέλημάν του 2.

Παρά τήν έπελθούσαν δμως συμφιλίωσιν, ό ’Άντελμος δεν συνεχώρησε 
ποτέ είς τούς Βιλλεαρδουΐνους τήν άγέρωχον διαγωγήν των. Δέκα έτη βρα- 
δΰτερον βλέπομεν αυτόν συμμαχούντα μετά τών Ελλήνων καί παρέχοντα είς 
αυτούς έλευθέραν δίοδον καί τρόφιμα. Ή στάσις τού αρχιεπισκόπου προ- 
εκάλεσε τά παράπονα τού πρίγκιπος καί τάς έπιτιμήσεις τού πάπα Γρηγορίου 
τού Θ' (20 Δεκεμβρίου 1233) 3.

Πλήν τής προς τον Βιλλεαρδουΐνον διενέξεως, ό ’Άντελμος εύρέθη είς 
τήν δύσκολον θέσιν νά άντικρΰση καί τήν δυσμένειαν τής Αγίας "Εδρας. 
'Ως φαίνεται έξ έπιστολής τού πάπα Όνωρίου τού Γ' (4 ’Απριλίου 1218) 
προς τούς αρχιεπισκόπους Λαρίσης καί ’Αθηνών, ό ’Άντελμος έτιμωρήθη διά 
προσωρινής αργίας, τήν οποίαν άλλωστε ήρνήθη νά άποτίση κανονικώς 4. 
Βραδύτερον περιήλθεν εις ρήξιν μετά τού αρχιδιακόνου Πατρών καί κατεδι- 
κάσθη ύπό τού πάπα νά έπανορθώση τά κτήματα, τά όποια έσφετερίσθη (9 
Σεπτεμβρίου 1223 καί 5 Ίανουαρίου 1224) 5. Τέλος, τήν 10Τ'ν ’Ιουνίου 1224, 
ό πάπας Όνώριος άνέθεσεν είς τούς αρχιεπισκόπους Κορίνθου καί Λαρίσης 
καί είς τον καρδινάλιον Ίωάννην Κολόννα νά ανακοινώσουν εις τον Αντελ-

ι Ρ. Pressutti, Regesta Honorii Papae III, τόμ. B', (‘Ρώμη, 1895), σελ. 161.
2 Χρονικόν τοΰ Μορέως, στ. 2719 - 2720.
3 L. Auvray, Les Regislres du pape Gregoire IX, τόμ. A' (Παρισιοι, 1890) στ. 

902-903.
4 Pressutti, Αυτόθι, τόμ. A', σελ. 201. Πρβλ. σελ. 487 (7 Ίανουαρίου 1221).
5 Αυτόθι, τόμ. Β', σελ. 161 καί 190.
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μον δη έτιμωρήθη δΤ αργίας ενός έτους, την οποίαν ώφειλε νά έκτίση εν 
τινι των μοναστηρίων τής Άχαΐας Ό επίσκοπος Κορώνης ανέλαβε προσ
ωρινούς την διοίκησιν τής αρχιεπισκοπής Πατρών 1 2.

Τό καίριον τούτο πλήγμα δεν ήμπόδισε τον δραστήριον αρχιερέα τής 
Άχαΐας νά άναλάβη ευθύς μετά τον θάνατον τοΰ Όνωρίου (1227) την προ- 
τέραν αύτοϋ θέσιν. Τοσαΰτη δ’ ύπήρξεν ή επιρροή του, ώστε κατόρθωσε νά 
πείση τον Βιλλεαρδουΐνον νά παραχώρηση εις αυτόν την κοσμικήν εξουσίαν 
επί τής πόλεως τών Πατρών, τής οποίας ό δυνάστης Βάλθερος Άλαμάνος 
είχε προ μικρού άποθάνει. Ούτως ιδρύθη τό περίεργον εκκλησιαστικόν κράτος 
τών Πατρών, τό όποιον, μετά δύο αιώνων ζωήν, κατελύθη, τφ 1430, υπό 
τού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.

*
* *

Οί περί Άντέλμου γράψαντες θεωρούν ώς έτος τοΰ θανάτου αυτού τό 
1232, παραπλανηθέντες προφανώς υπό τοΰ προς τήν μονήν τής Hautecombe 
δωρητηρίου εγγράφου, τό όποιον ύπέλαβον ώς διαθήκην. Καθώς δμως προ
κύπτει εκ τού εν αρχή τής παρούσης μελέτης Ικδιδομένου εγγράφου, ό αρχιε
πίσκοπος Πατρών έζη ακόμη τφ 1238. Άτυχώς τό έν λόγφ έγγραφον ούδε- 
μίαν δίδει πληροφορίαν περί τοΰ τόπου, εις τον όποιον έξεδόθη. Τό γεγονός 
δμως δτι ή πιστοποίησις γίνεται όμού μετά τού επισκόπου τής έν Σαβοΐςι 
Μαυριανής δεν άφίνει, νομίζομεν, ούδεμίαν αμφιβολίαν δτι ό Άντελμος 
εύρίσκετο τότε μακράν τής Πελοποννήσου. Θά ήτο ίσως παρακεκινδυνευμέ- 
νον νά ύποθέσωμεν δτι ό άρχιερεύς τής Άχαΐας, περί τά τέλη τοΰ βίου του, 
άπεσύρθη εις τήν ιδιαιτέραν του πατρίδα. Είναι εξ ίσου· πιθανόν δτι τό περί 
ού ό λόγος έγγραφον έγένετο επί τή ευκαιρία ενός τών συχνών ταξειδίων, τά 
όποια ό Άντελμος έπεχείρει άνά τήν Ιταλίαν καί τήν Γαλλίαν. Δεδομένου 
δε δτι, έφ’ δσον τουλάχιστον γνωρίζομεν, έν τοις άποστολικοΐς άρχείοις ούδε- 
μία μνεία περί έκλογής αρχιεπισκόπου Πατρών γίνεται προ τής 8η? ’Οκτω
βρίου 1243 3, νομίζομεν δτι ό θάνατος τοΰ Άντέλμου δύναται νά τοποθε- 
τηθή περί τό έτος τούτο.

Ώμιλήσαμεν ανωτέρω παρεμπιπτόντως περί τών σχέσεων τού αρχιεπισκό
που Πατρών μετά τοΰ έν Σαβοΐα μοναστηριού τής Hautecombe καί άνεφέ- 
ραμεν συγκεκριμένως τάς προσπάθειας, τάς όποιας κατέβαλεν ούτος διά τήν 
έγκατάστασιν μοναχών τινων τού μοναστηριού τούτου έν Άχαΐα. Τήν δΤ|ν 
Μαρτίου 1231 ό Άντελμος διά δωρητηρίου έγγράφου, γενομένου έν τή αρχιε
πισκοπή Πατρών, παρεχώρησεν εις τό ρήθέν μοναστήριον τριακοσίας μάρκας 
αργύρου, τεσσαράκοντα επτά μάρκας χρυσού, τριακόσια ύπέρπυρα, έτέρας

1 Pressutti, Αυτόθι, τόμ. Β-, σελ. 255.
2 Αυτόθι, σελ. 260.
3 Ε. Berger, Les Registres d’ Innocent IV, τόμ. A’ (Παρίσιοι, 1881), σελ. 35 

(άριθμ. 199).
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δέκα εξ μάρκας άργυρον, ποσά τά όποια είχε καταθέσει εν τώ μοναστήρια) 
τής Σαβοΐας, και επί πλέον χίλια ενενήκοντα οκτώ ύ πέρπυρα, τά όποια 
εχρεοόστει εις αυτόν ή μονή τοΰ 'Αγίου Αγγέλου. Τά ποσά ταϋτα ό ηγού
μενος καί οί μοναχοί τής Hautecombe ώφειλον νά χρησιμοποιήσουν διά 
διά την αγοράν κτημάτων και ετέρων ακινήτων ι. Επίσης εδώρησεν εις την 
μονήν και τήν κάραν τής 'Αγίας Ειρήνης * 2 *.

Διεσώθησαν μέχρις ημών περίεργοί τινες λεπτομέρειαι άναφερόμεναι 
εις τάς περαιτέρω τύχας τοΰ θησαυρόν, τον όποιον ό "Αντελμος παρεχώρησεν, 
άγνωστον έναντι ποιων ανταλλαγμάτων, εις τους μοναχούς τής Hautecombe. 
'Ως εξάγεται εξ εγγράφου τοΰ πάπα Τννοκεντίου τοΰ Δ' (Φεβρουάριος 1245) 
χίλιαι λίτραι Ιδόθησαν υπό τύπον δανείου εις τον κόμητα τής Σαβοΐας 
Θωμάν 8. Οΰτος κατώρθωσε νά άποσπάση εκ τοΰ είρημένου θησαυρού ετέρας 
χιλίας λίτρας, πωλών εις τούς μοναχούς τήν περιοχήν τοΰ Mery, Drumettaz 
καί Clarafond 4 5 6 *. To ποσόν τοΰτο έχρησιμοποίησε διά τήν αγοράν παρά τοΰ 
άρχοντος Berlion τοΰ κάστρου τοΰ Chambery (15 Φεβρουάριου 1232)δ, τό 
όποιον έμελλε νά άποβή ή πρωτεύουσα των κομήτων τής Σαβοΐας.

"Οτε προ πενταετίας έπεσκέφθημεν τό περικαλλές φρούριον τοΰ Cham
bery και τό επί τής γραφικής λίμνης τοΰ Bourget, τήν οποίαν ύμνησεν ό 
Λαμαρτϊνος, μοναστήριον τής Hautecombe, άνεπολήσαμεν τήν περίεργον 
ταύτην Ιστορίαν καί τάς περιπετείας τοΰ θησαυροΰ τής ελληνικής εκκλησίας 
των Πατρών β.

ΔΙΟΝ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ

ι Cl. Blanchard, Histoire de l’Abbaye d’Hautecombe en Savoie avec pibces 
justificatives inedites, Memoir es de l’Academie des Sciences, Belles-lettres et Arts de 
Savoie, τρίτη σειρά, τόμ. A' (Chambery, 1875), σελ. 572 - 573.

2 Du Cange, Histoire de Γempire de Constantinople sous les empereurs Fran- 
9ais,. (έκδ. Buchon, Παρίσιοι, 1826), τόμ. A' σελ. 213 - 214.

s Historiae patriae Monumenta. Chartarum tomus I (Τουρϊνον, 1836), στ. 1375.
4 Blanchard, Ένθ’ άνιοτ., σελ. 557 - 559. Πρβλ. G. Per ο use, Hautecombe 

Abbaye Royale, (Chambiry, 1926), σελ. 34 - 35.
5 Perouse, Αυτόθι.
6 Τοΰ Άντέλμου διεσώθησαν μέχρι σήμερον τέσσαρα έγγραφα, τών όποιων τά δυο 

έν πρωτοτύπφ. Είναι δέ ταΰτα: ή ανωτέρω δημοσιευομένη πιστοποίησις, τά δωρητήρια 
γράμματα πρός τάς μονάς τοΰ Cluny καί τής Hautecombe (βλ. ανωτέρω) καί έγγραφον 
τής 25η? Μαρτίου 1212 έκδοθέν υπό τοΰ κόμητος Riant, Exuviae sacrae Constanti- 
nopolitanae, τόμ. Β" (Γενεύη, 1878), σελ. 98. Τοΰ τελευταίου τούτου παραθέτομεν τό 
ακόλουθον χωρίον : « ... Sicut ex antiquorum relatione Graecorum didicimus, qui 
ante nos in Patracensi ecclesia fuerunt, praesens lignum, quod latori praesentium 
Guidoni de Roti [κατά τόν Riant, αυτόθι, τόμ. A', σελ. CLXVIII, άναγνωστέον; Roni], 
in signum devotionis dedimus, de illo ligno est, in quo dilectus Dei Andreas apo
stolus creditur fuisse crucifixus, in cuius rei testimonium eidem praesentes litteras
dedimus sigilli nostri munimine roboratas».

Επετηρις Εταιρείας Βυζλντ. Σπουδών, έτος Γ. 27

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:33 EEST - 34.211.113.242


