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Ö
ΠΑΡΩΝ ΤΟΜΟΣ περιλαμβάνει πάντα τα έγγραφα δημοσίων λειτουργών τοϋ Βυζαντίου, 

τα όποια διασώζονται είς το πλουσιώτατον Άρχεϊον της έν Πάτμο) 'Ιεράς Μονής 'Ιωάννου 

τοϋ Θεολόγου. Τα ίγγραφα ταντα εκτείνονται είς δύο και πλέον αιώνας: από τοϋ 1073 μέχρι 

τοϋ 1288, τα πλείστα δε τούτων ανάγονται είς την μετά το 1204 περίοδον. Σωζόμενα, πλην μιας 

εξαιρέσεως (αρ. 59), èv πρωτοτυπώ ή έν κεκυρωμένω αντιγράφω, παρουσιάζουν θεματικώς μεγά-

λην ποικιλίαν και διπλωματικώς αημαντικας Ιδιοτυπίας. Διά τους λόγους τούτους και επειδή ανά

γονται εις την εποχήν της μεγάλης αναπτύξεως της γραφειοκρατίας και των μεταβολών των δημο

σίων ύπηρειών, αποτελούν πολντιμον πηγήν διά την διπλωματικήν μελέτην τοϋ εϊδονς άλλα καΐ 

γενικώτερον δια την μελέτην της λειτουργίας και της εξελίξεως τοϋ κρατικοϋ μηχανισμού της αυ

τοκρατορίας. Τινά των εκδιδομένων ενταύθα εγγράφων αποτελούν μοναδικά δείγματα της βυζαν

τινής διπλωματικής. 

Έκ των εγγράφων τούτων επισημαίνω Ιδιαιτέρως τρεις πράξεις τοϋ αεκρέτου της θαλάσσης, ai 

όποϊαι διττώς συνιστούν περίπτωσιν μοναδικήν: από απόψεως μεν περιεχομένου, διότι παρέχουν 

αγνώστους αλλοθεν ειδήσεις περί της διαδικασίας καταμετρήσεως πλοίου και παραδόσεως τούτον 

είς τον δικαιοϋχον άπο διπλωματικής δε απόψεως, διότι είναι τα μόνα έγγραφα τοϋ εϊδους και, 

καθ' όσον τουλάχιστον γνωρίζω, εκ των ελαχίστων έγγραφων των κεντρικών υπηρεσιών τοϋ 

Βυζαντινοϋ Κράτους, τα όποια διεσώθησαν μέχρις ημών. 'Επίσης επισημαίνω τρία 'έγγραφα τοϋ 

επί τον κανικλείου, σπάνια δείγματα τοϋ εϊδους, τα όποια εμφανίζουν διπλωματικούς σημαντικός 

Ιδιοτυπίας. 

Ta eyygaçjd τοϋ παρόντος τόμου παρουσιάζουν, ώς ήδη ελέχθη, μεγάλην θεματικήν ποικιλίαν 

και παρέχουν ουσιαστικός και ενίοτε μοναδικάς ειδήσεις και δια την Ίατορίαν τής Μονής και δια 

τους θεσμούς τής εποχής. Γενικώς τα eyygaya των δημοσίων λειτουργών, αποτελούντα έ φ α ρ -

μ ο γ ή ν συγκεκριμένων αυτοκρατορικών αποφάσεων ή εντολών και βασιζόμενα είς το νφιστάμενον 

τότε δίκαιον, αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα και είναι αδιάψευστοι και άμεσοι μάρτυρες 

τής εποχής των. 'Αποτελούν οϋτω πολύτιμον και ενίοτε μοναδικήν πηγήν δια την μελέτην των θε

σμών και τής διοικήσεως, τής κοινωνίας και τής οικονομίας — ιδία τών σχέσεων γεωκτησίας —, τής 

Ιστορίας και τον πολιτισμού, άλλα και τών τοπωνυμίων, τών ονοματεπωνύμων και τής γλώσσης Κ 

'Υπογραμμίζω ιδιαιτέρως το τελευταϊον τοϋτο σημεϊον, διότι δεν έχει, κατά τήν γνώμην μου, αρ

κούντως τονισθή. Πράγματι, τα έγγραφα τών δημοσίων λειτουργών, έν αντιθέσει προς τα αυτοκρα

τορικά, τα οποία ακολουθούν ώρισμένον τυπικόν, ôèv υπόκεινται εις αυστηρούς κανόνας, δια τοϋτο 

καΐ παρουσιάζουν μεγαλντέραν έλευθερίαν είς τήν διατύπωσιν. Συντασσόμενα εξ άλλου υπό υπαλλή

λων περιωρισμένης συνήθως μορφώσεως, ol όποιοι ôèv χειρίζονται ευχερώς τήν επίσημον γλώσσαν 

τής κοατικής γραμματείας, ευρίσκονται πλησιέστερον είς τήν καθομιλουμένην γλώσσαν τής εποχής. 

1. Τήν σημασίαν τών εγγράφων τών δημοσίων λειτονργών και τήν οιπλωματικήν μελέτην τον είδονς εξετάζω είς 
τήν ύπο εκδοσιν μελέτην μον: Τα έγγραφα των δημοσίων λειτουργών τοϋ Βυζαντίου (Διπλωματική παρουσίαση ). 
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'Επί πλέον, καθώς τα πλείστα τούτων εκδίδονται είς τήν επαρχίαν, διασώζουν τύπους διαλεκτικούς: 

ενδεικτικώς αναφέρω τα υπ' αριθ. 70 και 75 fyygaçia τής παρούσης εκδόσεως, τα όποια συνετάχθη-

σαν είς τήν Κών καΧ περιέχουν Ιδιωματισμούς και χαρακτηριστικής εκφράσεις τής τοπικής διαλέκτου. 

Έκ τών ανωτέρω γίνεται φανερον το μέγα ιστορικόν ενδιαφέρον, το όποιον παρουσιάζουν δια τον 

μελετητήν τα έγγραφα τοϋ παρόντος τόμου. 

Ή εκδοαις τών έγγραφων τοϋ Αρχείου τής Μονής Πάτμου αποτελεί μέρος ένας γενικωτέρον 

προγράμματος διερευνήσεως, φωτογραφήαεως και καταλογογραφήσεως τών 'Αρχείων τών ελληνι

κών Μονών καΐ Βιβλιοθηκών, εν οϊς και τοϋ πλουσιωτάτου 'Αρχείου τής Ίερας Μονής Πάτμου. 

Το δλον πρόγραμμα οφείλεται είς τον καθηγητήν Διονύσιον Ά. Ζακυθηνόν, ό όποιος ένεπνεύσθη 

και έθεσε τοϋτο είς έφαρμογήν εντός τών πλαισίων τοϋ Έθνικον 'Ιδρύματος 'Ερευνών, από τοϋ 1959 

ως πρόεδρος ειδικής 'Επιτροπής ερεύνης (μέλη τής όποιας ήσαν οι καθηγηταί Μ. Μανούσακας και 

Ί. Καραγιαννόπουλος) και από τοϋ 1960 ώς Διευθυντής τοϋ Κέντρου Βυζαντινών 'Ερευνών. 

Είς τάς ετησίας 'Εκθέσεις Πεπραγμένων δύναται τις να παρακολούθηση τήν πορείαν και τα προ

βλήματα τοϋ μακρόπνοου τούτου έργου2. Περιορίζομαι εδώ να σημειώσω τοϋτο: άπα τοϋ 1959 και 

κυρίως άπα τοϋ 1960 έπραγματοποιοϋντο ανελλιπώς κατ' έτος θερινοί αποστολαί τών μελών τοϋ 

Κέντρου είς τήν Πάτμον δια τήν ταξινόμησιν, φωτογράφηση, σ\>ντήρηαιν καί μελέτην τοϋ Πατμια-

κοϋ 'Αρχείου, εις συνεδρίας δε έν τω Κέντρψ συνεζητήθησαν τα προβλήματα καί καθορίσθησαν λε

πτομερώς al γενικαι άρχαί τής εκδόσεως. Ή μελέτη καί εκδοαις τών εγγράφων τής Μονής Πάτμου 

οφείλει πολλά είς τήν έμπνευσμένην καθοδήγησιν και τάς πολύτιμους σύμβουλος και υποδείξεις 

τον καθηγητού κ. Δίον. Ζακυθηνοΰ. Τον παρακαλώ να δεχθή καί από τής θέσεως ταύτης τήν εκφρα-

σιν τής βαθύτατης μου ευγνωμοσύνης. 

Ώς σννεργάτις τον Κέντρου Βυζαντινών 'Ερευνών ανέλαβαν τήν μελέτην και έκδοσιν τών εγγρά

φων τών δημοσίων λειτουργών τοϋ Βυζαντίου τών άποκειμένων εις το Άρχεϊον τής Μονής Πάτμου. 

Άπα τον 'Ιανουαρίου 1975, διορισθεΐσα καθηγήτρια είς τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τοϋ Πανεπιστη

μίου 'Ιωαννίνων, απεχώρησα τοϋ 'Ιδρύματος. Το χειρόγραφοι τοϋ παρόντος τόμου ήτο από μακρού 

χρόνου ετοιμον προς δημοσίευσιν. 'Αντιξοότητες όμως και δνσκολίαι καθυστέρησαν τήν έναρξιν 

τής εκτυπώσεως μέχρι τέλους τοϋ έτους 1974, έκτοτε δε ό ρυθμός εκτυπώσεως υπήρξε ιδιαιτέρως 

βραδύς δια λόγους ανεξαρτήτους τής θελήσεως μου. Είς τάς «Προσθήκας» είς το τέλος τοϋ τόμου 

παρέχω βιβλιογραφικός τινας συμπληρώσεις. 

Ή παρούσα εκδοσις δεν θα ήτο εφικτή ανεν τής ευμενούς συμπαραστάσεως και βοηθείας τών Πα

τέρων τής 'Ιεράς Μονής Πάτμου, οι όποιοι επέδειξαν μεγίστην κατανάησιν και ενδιαφέρον καί παρέ

σχον τήν πατροπαράδοτον φιλοξενίαν καί ιδεώδεις αυνθήκας δια τήν επί τόπου μελέτην και ερευναν. 

Παρακαλώ να δεχθούν τήν έκφρααιν τών πλέον θερμών ευχαριστιών μου. 

Ή όλη έρευνα και ή παρούσα εκδοαις εχρηματοδοτήθη υπό τοϋ Έθνικοϋ 'Ιδρύματος 'Ερευνών. 

Ευχαριστώ θερμώς τους διατελέσαντας Προέδρους και τα μέλη τών Διοικητικών Συμβουλίων δια το 

ενδιαφέρον καί τήν ύπαστήριξίν των. Ιδιαιτέρως μετά συγκινήσεως αναφέρω το όνομα τοϋ προσφά

τως εκλιπόντος καθηγητού Λεωνίδα Ζέρβα, Προέδρου άλλοτε τοϋ 'Ιδρύματος. 'Επίσης ευχαριστώ 

2. Βλ. Εκθέσεις Πεπραγμένων τον Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών vnò τον Διενθνντον τον Κέντρον καΟηγητον κ. 

Αων. Ά. Ζακνθψοϋ έν Έπετηρίδι Έθνικον 'Ιδρύματος 'Ερευνών, από τοϋ τόμου 3 (1961), 'Αθήναι 1962, καί έξης. 
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θερμώς τον νΰν Πρόεδρον τοϋ Ιδρύματος καθηγητήν κ. Φ. Φέασαν, ώς καί τον Διευθύνοντα Σΰμβοχ -

λον καθηγητήν κ. Ά. Κονταρατον και τον καθηγητήν κ. Μαν. Μανούσακαν, διάδοχον τοϋ κ. Ζακν-

θηνοΰ είς τήν διεύθννσιν τοϋ Κέντρου Βυζαντινών 'Ερευνών, δια το ίδιαίτερον ενδιαφέρον των. 

Ευχαριστώ επίσης τήν δεσποινίδα Μαρίκαν Νέζην, είδικήν συντηρήτριαν αρχειακών κειμένων, 

ή όποια με μεγάλην εύσυνειδησίαν είργάσθη δια τήν αυντήρησιν καί άποκατάστασιν τών εγγράφων. 

Τέλος θεωρώ χρέος μου να ευχαριστήσω δσους συνέβαλαν είς τήν άρτιωτέραν εμφάνιση τοϋ πα

ρόντος τόμου. Τον κ. Λεωνίδαν Άνανιάδην, είδικον φωτογράφον, ό οποίος είχεν επωμιαθή το δύο-

κολον έργον τής φωτογραφήσεως τών έγγραφων. Τον τυπογράφον κ. Ίορδάνην Μυρτίδην, ό όποιος 

μετά τοϋ αδερφού του, τοϋ αειμνήστου Μηνά, εξετύπωσε το κύριον σώμα τοϋ παρόντος τόμου· εις 

τήν μεγάλην πειραν και το ενδιαφέρον των ή έκδοσις οφείλει πολλά. Τους αδελφούς Βασίλειον καί 

Λε&νίδαν Μιχαλαν, οι όποιοι έσννέχισαν καί ώλοκλήρωσαν τήν εκτύπωσιν τοϋ βιβλίου με πολλήν 

έπιμέ^αν και φροντίδα. Τον κ. Γ. Ραγιαν και τον εκδοτικον οίκον «Μέλισσα» δια τήν εκτύπωσιν 

τών φωτοτυπικών πινάκων τοϋ λευκώματος καί τον ζωγράφον καί χαράκτην κ. Π. Κατσουλίδην, ό 

οποίος έσχεδίασε τα περικάλυμμα καί το έξώφυλλον τοϋ βιβλίου. 

Μ.Ν.-Π. 
'Ιωάννινα, 1980 
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β' Ταξινομημένα κατά τήν έκδονααν αρχήν 
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1 ) είς τήν περιοχήν τής Μιλήτου: άρ. 50, 61, 63, 64, 66, 67, 73. 
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3) είς τήν Λέρον (καί Λειψών): άρ. 52, 53, 55, 65, 68. 

4) ε'ις τήν Κών, άρ. 54, 68, 69, 70, 75, Πλαστόν. 

5) είς τήν Κρήτην, άρ. 57, 58. 

6) είς τήν Λήμνον, άρ. 74. 
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δ' Πρωτότυπα καί αντίγραφα 
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Πανδώρα 18 (1867), σελ. 230 - 231. 

Πανδώρα 18 (1867), σελ. 226 - 228. 

'Αθήναιον 4 (1875), σελ. 235 - 239. 
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Ή παρούσα έ'κδοσις ακολουθεί τάς γενικάς αρχάς διπλωματικής εκδόσεως, ώς αύται έκωδικο-

ποιήθησαν ύπο τών Fr. Dölger, Η. Grégoire, V. Laurent, P. Lemerle, M. Manoussakas, S.-G. 

Mercati, Règles à suivre pour l'édition des actes byzantins, REB 10 (1952), σελ. 124-128. 

Ή έκδοσις έγένετο έπί τή βάσει τών φωτογραφιών, α'ι όποϊαι ελήφθησαν ύπο τοϋ Κέντρου Βυζαν

τινών 'Ερευνών (βλ. Λεύκωμα), ή δε άνάγνωσις όλων ανεξαιρέτως τών εγγράφων συνεπληρώθη 

καί ήλέγχθη επί τόπου. 

Τά έγγραφα εκδίδονται διπλωματικώς, καθ' όσον σώζονται έν πρωτοτυπώ ή έν παλαίω, κεκυρω-

μένω ή μή, αντιγράφω. Το κείμενον εκδίδεται ώς παραδίδεται ύπο τών εγγράφων, άνευ επεμβάσεων 

ή διορθώσεων άποκατεστάθη μόνον ή βαρεία είς οξεϊαν προ σημείου στίξεως καί ετέθη ή απόστρο

φος οσάκις παραλείπεται είς το κείμενον επίσης άποκατεστάθη ή στϊξις. Έ π ί αμφιβόλων αναγνώ

σεων, αποκαταστάσεων ή αναλύσεων βραχυγραφιών έτηρήθη ή ορθογραφία (έκτος αν δηλοϋται άλ

λως είς τήν βραχυγραφίαν). 

Αί συμπληρώσεις ουσιωδών κενών εις την παράδοσιν τών έγγραφων άρ. 52 καί 53, γενόμεναι 

έπί τή βάσει τοϋ αντιγράφου Β το όποιον παρουσιάζει προβλήματα, αποδίδονται δια μικρότερων 

τυπογραφικών στοιχείων, οί δε στίχοι είς το σημεΐον τοϋτο άριθμοϋνται δι' ελληνικών αριθμών. Ή 

αυτή αρχή έτηρήθη καί προκειμένου περί τοϋ εγγράφου άρ. 75, σωζόμενου έν πρωτοτυπώ, τοϋ 

οποίου ελλείπει ή αρχή: οί ελλείποντες, τριάκοντα περίπου, πρώτοι στίχοι συνεπληρώθησαν εκ τής 

εκδόσεως Miklosich-Müller, δπου το κείμενον εκδίδεται πλήρες. 

Είς τίνα έγγραφα έχει άφεθή κενόν ύπο τοϋ γραφέως (χωρίς νοηματικώς να ύπάρχη κενόν εις το 

κείμενον), διά να δηλωθή ούτω είτε αλλαγή θέματος εΐτε παράθεσις κειμένου παρεμβλήτου έγγρα

φου. Τοϋτο δηλοϋται είς τήν ήμετέραν εκδοσιν δι' αντιστοίχου κενοΰ, έκτος έάν το κενόν τοϋτο 

συμπίπτει είς τήν Ικδοσιν με άλλαγήν παραγράφου, οπότε σημειοϋται ή λέξις vacuum. 

Κατεβλήθη προσπάθεια όπως το κριτικον υπόμνημα απαλλαγή περιττών στοιχείων. Ούτω, πλην 

τών συνήθων ενδείξεων, σημειοϋται ή ορθή γραφή ανορθόγραφων λέξεων, μόνον οσάκις τοϋτο είναι 

άπαραίτητον δια τήν κατανόησιν τοϋ κειμένου, καί αί διάφοροι γραφαί παλαιών αντιγράφων, οσάκις 

είναι ουσιώδεις. Παρατίθενται αί διαφοραί αναγνώσεως τής εκδόσεως Miklosich-Müller, διότι 

Ι'χουν ήδη χρησιμοποιηθή πολλάκις ύπο τών ερευνητών, ώς καί αί ουσιώδεις διορθώσεις τοϋ Fr. 

Dölger. ΑΊ τυχόν όμως αποκλίσεις τών εκδόσεων τοϋ Σακκελίωνος, οφειλόμεναι είς παραναγνώ-

σεις, δεν έσημειώθησαν. 

ΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ (SIGLA) 

α β γ δ γράμματα δυσανάγνωστα ή αμφίβολα. 

γράμματα μή άναγνωσθέντα ή έξίτηλα (ακριβής αριθμός). 

[ ±15 η γράμματα μή άναγνωσθέντα ή έξίτηλα (αριθμός κατά προσέγγισιν). 

[α β γ δ] άποκατάστασις. 

(α. β γ δ) γράμματα παραλειφθέντα άλλ' απαραίτητα δια τήν κατανόησιν τοϋ κειμένου. 

[α β γ δ} γράμματα όβελιστέα. 
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(α β γ δ) άνάπτυξις βραχυγραφίας. 

Ια β γ δ/ προσθήκη τοϋ γραφέως είς το διάστιχον. 

Η α β γ δ// προσθήκη τοϋ γραφέως έν τή ώα. 

vacuum λευκός χώρος αφεθείς ύπο τοϋ γραφέως, άνευ κενοϋ είς το κείμενον. 

vacat λευκός χώρος αφεθείς ύπο τοϋ άντιγραφέως προς δήλωσιν κενοϋ είς το κείμενον ή 

έξιτήλων γραμμάτων. 





ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 





50. ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ 

ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΝΟΤΑΡΙΟΥ ΑΔΑΜ 

πρακτικον (στ. 320, πρβλ. στ. 98) 'Ιούνιος, ίνδ. ια' 

6581 (1073) 

Ό 'Αδάμ, πατριαρχικός νοτάριος καί δομέστικος τοϋ σεκρέτου του οικονόμου των ευαγών 

οϊκων της 'Ανατολής, ποιείται την παράδοσιν τών προς τον Άνδρόνικον Δούκαν δωρηθέντων 

προαστίων (ήτοι τοϋ οίκοπροαστίου της Βάρεως καί τών προσηρτημένων προαστίων Όλύνθου, 

Γάμματος, Βερβουλιδίου, ώς και τών τοϋ Μελανιού, Μανδρακλής καί Γαλαίδων), τών άποσπα-

σθέντων άπο της παρά την Μίλητον επισκέψεως τών 'Αλωπεκών. 

ΠΛΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. — Άντίγραφον κεκυρωμένσν άρχων IT' αιώνος (Άρχεϊον 

Μονής άρ. 51 ). Γεγραμμένον επί της πρόσθιας όψεως ειληταρίου, κάτωθι τοϋ ύπ' άρ. 1 έγγραφου 

(χρυσοβούλλου λόγου): δια την περιγραφήν βλ. τόμ. Α', έγγραφον 1. Διαστάσεις παρόντος πρα

κτικού 2,023-2,064x0,255-0,252. Περιθώρια: αριστερή (0,020) καί δεξί* (0,018).—Μελάνη 

καί χειρ γραφής ή αύτη προς την τοϋ έγγρ. 1. Το πρακτικον καταλαμβάνει τους στ. 66-327. 

Ή γραφή, κανονική, όρθία, με πολλάς συντμήσεις εν αιωρήσει, ομοιάζει προς την τών ιδιωτικών 

έγγραφων της εποχής τής αυτοκρατορίας τής Νικαίας. Πολλαί άνορθογραφίαι, κυρίως λάθη ίωτα-

κισμοϋ καί τονισμού, διπλούς τονισμός τών συνθέτων λέξεων. Διορθώσεις ύπο τής αυτής χειρός 

(βλ. Κριτικον Υπόμνημα).— Διατήρησις μετρία: φθοραί τίνες, κηλίδες έκ τής νοτίδος" εις το 

τέλος Ιχει εκπέσει το άριστερον ήμισυ τοϋ τελευταίου στίχου. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ.—MM, Τ , σελ. 4-15, άρ. 2 (υπό χρονολογίαν Μάρτιος 1073). 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.. — P. B e z o b r a z o v , Patmoskaja piscovaja kniga ( = To πρακτικον τής 

Πάτμου), Viz. Vrem. 7 (1900), σελ. 6 8 - 1 0 6 . — Β . Α. P a n ö e n k o , Krestjanskaja sobstven-

nost ν Vizantii. ZemledeVteskij zakon i monastyrskie dokumenty ( = 'H αγροτική ιδιοκτησία 

εις τύ Βυζάντιον. Ό αγροτικός νόμος καί τά μοναστηριακά έγγραφα), IRAIK 9 (1904), σελ. 155 -

160. •— D ö l g e r , Patmos, σελ. 335. — O s t r o g o r s k y , Féodalité, κυρίως σελ. 302-310. — 

S v o r o n o s , Cadastre, σελ. 139 κέ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ. — Κατά Μάρτιον μήνα τής ια' ίνδικτιώνος τοϋ έτους 6581 (1073) εδόθη 

ένταλμα τοϋ Ματζούκη, πατρικίου καί μεγάλου οικονόμου τών ευαγών οΐκων, προς τον 'Αδάμ, 

πατριαρχικον νοτάρων καί δομέστικον τοϋ σεκρέτου τών ευαγών οϊκων τής 'Ανατολής (στ. 66 -69). 

Το ε,παλμα (στ. 69 -100) περιλαμβάνει έν αρχή βασιλικήν πρόσταξιν τοϋ μηνός Φεβρουαρίου 

της αυτής ια' ίνδικτιώνος, δια τής οποίας ό αυτοκράτωρ γνωστοποιεί δτι δια χρυσοβούλλου λόγου 

παρέσχεν εις δωρεάν, κατά πλήρη κυριότητα, προς τον πρωτοπρόεδρον, πρωτοβεστιάριον καί μέγαν 
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δομέστικον Άνδρόνικον [Δούκαν], τά προάστια τής επισκέψεως τών 'Αλωπεκών, τά τελούντα ύπο 

το σέκρετον τών ευαγών οϊκων, μετά τών προσόδων αυτών ά π ' αρχής της τρεχούσης ια' ίνδικτιώνος. 

ΙΙρος τοΰτο, δίδει έντολήν εις τον Ματζούκην δπως προβή εις τάς δέουσας ενεργείας, καταχώριση 

δηλονότι τήν δωρεάν εις το άρχεϊον τοϋ ύ π ' αυτόν σεκρέτου (καταστρώααι èr τοις νπο aè σεκρετι-

κοϊς χαρτίοις), άποδώση εις τον Άνδρόνικον Δούκαν τά τυχόν εισπραχθέντα άπο τής αυτής ίνδικτιώ-

νος εισοδήματα καί άποστείλη τον άρμόδιον σεκρετικόν, ΐνα ένεργήση τήν παράδοσιν, παραδώση δέ 

εις τον Άνδρόνικον Δούκαν άντίγραφον τής παρούσης βασιλικής προστάξεως (πιττακίου) ύπο-

γεγραμμένον υπό τοΰ ιδίου καί ύπο τών ύ π ' αυτόν σεκρετικών. Μηνολόγιον (στ. 70 - 80 ). — "Οθεν, 

συμφώνως προς τήν βασιλικήν πρόσταξιν, ό Ματζούκης δίδει έντολήν ει ; τον είρημένον 'Αδάμ 

— ό όποιος εϊχεν ήδη εκτελέσει την παράδοσιν τής επισκέψεως Μιλήτου προς τον αυτόν Άνδρόνικον 

Δούκαν — όπως παραδώση το οίκοπροάστιον τής Βάρεως καί τα λοιπά προάστια τά άποσπασθέντα 

άπα τής επισκέψεως τών Α λ ω π ε κ ώ ν . Προς τοϋτο, οφείλει ό 'Αδάμ να μεταβή επί τόπου καί, επί 

τή βάσει τών σχετικών εγγράφων (ήτοι α ' ) τοΰ έπισυναφθέντος εις το ένταλμα κεκυρωμένου κατά

στιχου τον λογαριάζοντος τήν έπισκεψιν τών 'Αλωπεκών καί β') τοΰ ύπο τοΰ Ματζούκη κεκυρω

μένου αντιγράφου πρακτικού, το όποιον θα παραλαβή ό 'Αδάμ παρά τοΰ Νικήτα, ιερέως καί πρω-

τοκονράτορος τής επισκέψεως ταύτης), νά προβή εις τήν παράδοσιν τών είρημένων προαστίων μετά 

τών έν αύτοΐς πάροικων, σπόρων, ζευγαριών, εργαλείο«, ζώων — εξαιρουμένων τών φορβαδίων 

(στ . 91) — κ α ί ακινήτων ταϋτα πάντα θά είναι άπηλλαγμένα περαιτέρω επιβαρύνσεως (ωσάν 

άκαινοτόμητα δεσπόζωνται παρά τοϋ . . .κνρον Άνδρόνικον). "Ωσαύτως οφείλει ό 'Αδάμ νά διενερ-

γήση έρευναν περί τών ετησίων προσόδων τών είρημένων προαστίων καί, εάν τυχόν εδρη ότι είσε-

πράχθη παρά τοΰ πρωτοκουράτορος μέρος τών εισοδημάτων τής τρεχούσης ίνδικτιώνος, νά άπο

δώση τοΰτο εις τον Άνδρόνικον νά σύνταξη δέ καί πρακτικον παραδόσεως εις δίπλοΰν, καί το 

μεν εν νά παραδώση εις τον ένδιαφερόμενον Άνδρόνικον Δούκαν, το δ' έτερον νά κατάθεση είς τό 

σέκρετον [των ευαγών οϊκων] (στ. SO - 4 0 0 ) . 

Κατά ταϋτα, συμφώνως προς το ένταλμα, ό Α δ ά μ μετέβη επί τόπου και προέβη είς την 

παράδοσιν τών προαστίων ως ακολούθως : 

Α'. Οίκοπροάστιον ή Βάρις τοΒ Βαρσακουτινοΰ (στ. 1 0 1 - 1 3 9 ) 

α') Είς το προάστιον τοϋτο ευρέθησαν : 1 εκκλησία μετά 13 εικόνων, 37 εκκλησιαστικών σκευών (αντί 

τών 49 αρχικώς καταγεγραμμένων) καί 6 λειτουργικών βιβλίων 1 οίκος σταυροτρίκλινος μετά ήλιακοϋ' 1 λου-

τρόν άλλα οικήματα κείμενα πλησίον τοϋ οίκου καί ευρεθέντα έν έρειπίοις κα'ι 1 ζευγηλατεϊον. 'Ωσαύτως 

1 αμπελοκήπων, λεγόμενον τά Φιλοττότιον, νϋν έγκαταλελειμμένον (έξειλημμένον)' 3 περιβόλαια, έξ ών το εν 

νϋν λιβάδιον, το έτερον καλούμενον το Φιλοπότιον 1 κήπος, λεγόμενος τοΰ Παξιμάδη" 1 περιβόλαιον μετά τοΰ 

χωραφιού τοΰ Άριβάλ(η;) ' 1 δρυμών τοϋ προαστίου Όλύνθου' 1 λιβάδιον τεσσαράκοντα περίπου μοδίων. Κατα-

όπορά ευρεθείσα εϊς τον οίκον : 260 μόδιοι σίτου, 150 μόδιοι κριθής, 5 μόδιοι φάβας, 5 μόδιοι λινοκόκκου' 

άνύννα άπα της παραθέσεως : 12Ί μόδιοι σίτου, 60 μόδιοι κριθής, 8 μόδιοι λινοκόκκου- ζευγάρια : 2 βουβα-

λικά, 1 βοϊκόν εργαλεία : 2 άροτρα καί 1 μόδιος [μέτρον χωρητικότητος] χαλκονς σιδηοόδετος. 'Εκ τών δού

λων ουδέν εισόδημα, διότι όλοι εΤχον αποθάνει (στ. 101-123). 

β') Τα είς χρήμα έσοδα (είσοδος λογαριχη) τοΰ προαστίου είναι τά ακόλουθα : 

Έ κ τής βοσκής (έννομίον) (2 + 14) νομίσματα 16 

Έ κ τών χλοαατηρίων τών βοίδίων » 5 

Έ ξ επιτελεσμοϋ τοϋ χωρίου Όλύνθου (νομ. 2), τοϋ χωρίου Βερβίλου τοϋ Πανίτζ(η) 

(νόμ. 1), τοϋ προαστίου τής Έλευνίκης (νόμ. 1,5), τοϋ προαστίου τοΰ 'Αριβάλ(η) 
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(νόμ. 1,5) καί τοϋ Θεοδότου (νόμ. 1) νομίσματα 7 

Έ κ τοϋ βαλανιστηρίου τοΰ ορούς » 2 

'Εκ τών έλαιών » ί -

Έκ τής Μονής τών Ναμάτων » 4 

καί, κατά το πρακτικον, δια χωρόπακτον χωραφιών αυτής, εκτάσεως 95,5 μοδίων ( προς 

10 μοδίους το νόμισμα) " 9>° 

Έ κ τών περιβολαίων τής εκκλησίας (νόμ. 1), τοΰ Φιλοποτίου (νόμ. 1) καί τής Όλύν-

θου (νόμ. 1) " 3 

Έκ τοϋ πάκτου τοϋ προαστίου Μελανιού » 137,5 

Έκ τοϋ πάκτου τοΰ περιβολαίου τοΰ προαστίου τής Πρίνης » 10 

Έ κ τοϋ χωροπάκτου τών χωραφιών τής Μανδράκλης » 14 

Έ κ τοϋ χωροπάκτου τής ευρεθείσης έπί πλέον γης 500 μοδίων (προς 10 μοδίους το 

νόμισμα) » 5 0 

Πλην τών ανωτέρω, είσεπράττοντο πρότερον έπί πλέον 37 νομίσματα, ήτοι : 6 νομίσματα άπο τοϋ ξενο

δοχείου, 24 Μομίσματα παρά τοΰ νέου πάροικου 'Ιωάννου Διαξινοΰ τοϋ Θεολογίτου, ό όποιος έν συνεχεία μετα

νάστευσε καί ώς έκ τούτου ή έκ 230 μοδίων γη αύτοϋ συμπεριελήφθη εις τον περιορισμόν τοϋ προαστίου, καί 

7 νομίσματα έκ τής βοσκής περιοχής λεγομένης τής 'Αχλάδας, ή οποία έγένετο κατόπιν χωράφιον (στ. 123 - 1391. 

Β'. Έσοδο είς χρήμα προερχόμενα έκ τών παροίκων τών προαστίων (στ. 139 -175) 

Τ ά έσοδα ταΰτα ανέρχονται είς 37 νομίσματα, αντί τών άλλοτε είς το δημόσιον καταβαλλο

μένων 67,5 ι νομισμάτων. Ταΰτα κατανέμονται ώς έξης : 

1) Οίκοπροάστιον ή Βάρις : έχει 14 πάροικους, ήτοι 12 ακτήμονας (έξ ων είς τέως βοϊδάτος) καί 2 ζευγαροι-

τους (έξ ών εις έχει επίσης 1 φορβάδιον, 6 δέ Ιτερος 3 αργά, 1 φορβάδιον, 1 ονον καί 14 χοίρους). Οΰτοι τελοϋν 

συνολικώς 13 νομίσματα καί 8 μιλιαρίσια, καί διά ζευγαρατίκιον 2 μιλιαρίσια καί 12 φόλλεις (στ. 140 -1481. 

2) Προάστιον Όλννθον : έχει 10 πάροικους, ήτοι 2 ζευγαράτους, 4 βοΐδάτους, 4 ακτήμονας (έξ ών εις τέως 

βοϊδϋτος έχων καί 2 χοίρους). Οδτοι τελοϋν συνολικώς 8,5 νομίσματα, 3 μιλιαρίσια καί 12 φόλλεις, καί δια 

ζευγχρατίκιον 12 μιλιαρίσια καί 12 φόλλεις (στ. 148-156). 

3) Προάστιον το Γάμμα : έχει 7 πάροικους, ήτοι 2 ζευγαράτους (έξ ών εϊς έχει καί 3 αργά, 1 μουλάριοκ, 

10 νοίραυς), 1 βοϊδατον, 4 ακτήμονας. Ούτοι τελοϋν συνολικώς 9,5 νομίσματα καί 5 μιλιαρίσια, καί δια ζευγα

ρατίκιον 5 μιλιαρίσια (στ. 156-162). 

4) Προάστιον το Βερβονλίδιον : έχει 5 πάροικους, ήτοι 2 ζευγαράτους (έξ ών εις έχει καί 2 αργά, 1 φορ-

βάδον, 1 μουλάριον καί 10 χοίρους), 1 βοϊδατον, 2 ακτήμονας. Οδτοι τελοϋν συνολικώς 7,5 νομίσματα καί 6 

μιλιαρίσια (στ. 162-167). 

5) Προάστιον al Γαλάιδες μετά τοϋ τόπου τής Λάδης : έχει 12 πάροικους, ήτοι 9 ζευγαράτους (έξ ών είς 

έχει καί 3 χοίρους, έτερος 1 φορβάδιον καί τρίτος 2 αργά) καί 3 ακτήμονας. Ούτοι τελοϋν συνολικώς 27 νομί

σματα, 2 μιλιαρίσια καί 12 φόλλεις (στ. 167-175). 

Γ'. Περιορισμός των προαστίων (στ. 175-310) 

1 ) Οίκοπροάστιον τής Βάρεως : Καθορίζονται τα 8ρια τοϋ οΐκοπροαστίου, συνολικής εκτάσεως 5609 μο

δίων (στ. 203-204). Έντδς τοϋ περιορισμού τούτου συνεμετρήθη καί γη άποσπασθεΐσα (άναρρυσβεϊσα) παρά 

τοϋ οικονόμου άπο τοϋ προαστίου Λιβαδίου τής Μονής τών Όρόβων, εκτάσεως 216 μοδίων. Επίσης είς το 

οίκοπροάστιον τής Βάρεως πρέπει να περιληφθή καί ή έκτος τοϋ ανωτέρω καθορισθέντος περιορισμού ευρισκο

μένη γη, ή λεγομένη της Γωνίας καί κειμένη πλησίον τής Όλύνθου, εκτάσεως 67,5 μοδίων. Κατά ταΰτα ή έκτα-

σις τοΰ οΐκοπροαστίου της Βάρεως, άνευ τοϋ όρους (στ. 208), ανέρχεται εις 5676,5 μοδίους. Εντός τοΰ περιο

ρισμού τοΰ προαστίου ευρέθη γή, ή δποία, κατά τάς μαρτυρίας τών τε πάροικων, τοΰ πρεσβυτέρου Μόσχου 

1. Βλ. κατωτέρω σχόλιον 25. 
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καί τοΰ πρωτοκουράτορος τοϋ οϊκου τής Βάρεως, καθηρπάγη παρά τής Μονής τών Όρόβων ή γή αυτή δέν 

άνεμετρήθη, πρέπει δέ μετά σχετικήν έρευναν νά καθορισθοϋν τά δρια αυτής καί νά παραδοθή [είς τον 'Ανδρό

νικον Δούκαν], Καθορίζονται επίσης τά δρια τής νομαδιαίας καί ορεινής γης τοΰ προαστίου. 'Εντός τούτων 

ευρίσκεται καί ή πατριαρχική μονή, ή λεγομένη τών Ναμάτων (στ. 175-230). 

2) Προάστιον το Μελάνων: Είς το προάστιον τοϋτο δέν ευρέθησαν οικήματα δεσποτικά. Το προάστιον 

έχει 2 πάροικους ζευγαράτους καί συνολικώς 18 χωράφια εκτάσεως 939 μοδίων καί 33 λιτρών, το δέ πάκτον 

τούτου, έξ 137,5 νομισμάτων, κατεγράφη είς τά έσοδα τοϋ οΐκοπροαστίου τής Βάρεως (στ. 231 -257). 

3) Προάστιον τής Μανδράκλης : Το προάστιον τοΰτο δέν έχει οικήματα δεσποτικά οΰτε έκκλησίαν. 'Ανα

φέρεται 1 πάροικος ζευγαρατος. Καθορίζονται ωσαύτως τά δρια τοΰ προαστίου, τα όποιον έχει συνολικώς έκτα-

σιν 185 μοδίων καί 5 λιτρών. Κατά τήν παράδοσιν όμως ευρέθη γή 36 μόνον μοδίων, διότι ή λοιπή έκτασις 

κατεκλείσθη ύπο τοϋ πόταμου Μαιάνδρου καί έγένετο μνρικότοπος ( = μη καλλιεργήσιμος βαλτότοπος). Επίσης 

έμετρήθη καί ή εκείθεν τοϋ πόταμου Μαιάνδρου καί πλησίον τοϋ πόταμου Γηροκομ(είου;) γή, ή όποια ευρέθη 

έχουσα έκτασιν 212,5 μοδίων. Είς αυτήν δέν περιελήφθη γή 361 μοδίων καί 25 λιτρών, ή όποια κατεστράφη 

ύπο τοΰ πόταμου Μαιάνδρου καί έγένετο μυρικότοπος (στ. 257 - 274). Το προάστιον έχει επίσης άμπελοκήπιον, 

λεγόμενον Μυκτιρινόν, κείμενον πλησίον της επισκοπής ΤΤριήνης, εκτάσεως 30 περίπου μοδίων, είς τά όποιον 

ευρίσκεται είς πάροικος προΰκαθήμενος Εντός τοϋ άμπελοκηπίου τούτου ευρέθη επίσης γή καλλιεργημένη 

(νπεργος) εκτάσεως 4 μοδίων (στ. 274-277). 

4) Προάστιον ό Πρίνος ύπαγόμενον νπο τήν Αϊανδράκλην : Το προάστιον ευρέθη τελείως άκατοίκητον καί 

άνευ οικημάτων. Καθορίζονται τα δρια τοΰ προαστίου, άλλ' ή εις αυτό καλλιεργημένη καί νομαδιαία γή δέν έμε

τρήθη. Εντός τοΰ προαστίου ευρέθησαν 90 έλαΐαι, 42 δρύες καί όίλλα δένδρα οπωροφόρα (στ. 277-304). 

5) Προάστιον al Γαλαΐδες μετά τον τόπου τής Λάδης : Τά ευρεθέντα έν αύτφ οικήματα ήσαν 1 εκκλη

σία έπ' ονόματι της Θεοτόκου καί 3 οίκίαι διώροφοι. Ό περιορισμός τοϋ προαστίου δέν καθορίζεται, διότι δέν 

είχε καταγραφή είς το πρακτικον τοΰ σεκρέτου, σημειοϋται όμως, κατόπιν έπιτοπίου έλεγχου, δτι έχει έκτασιν 

762 μοδίων καί 10 λιτρών. 'Εντός αΰτοϋ ευρέθησαν έλαΐαι καί διάφορα οπωροφόρα δένδρα (στ. 305-310). 

Συνολικώς οί είς τά προάστια ευρισκόμενοι πάροικοι είναι οι έξης : διζευγαράτος ουδείς, μονο-

ζευγαράτοι 18, βοιδάτοι 6, καπνικάριοι 25, έχοντες επίσης αργά, άλογα καί δνους. Καταβάλλουν 

δέ υπέρ συνιονής καί καστνικυν, οί ζευγαρατοι ανά 1 νόμισμα, of. βοϊδατοι άνά ήμισυ νόμισμα, οί 

καπνικάριοι ο! έχοντες 8νους άνά ήμισυ νόμισμα καί οί καπνικάριοι οί μη έχοντες όνους άνά 3 

μιλιαρίσια. Έ ξ άλλου, έκαστος άκτήμων παρέχει διά τήν βοσκήν (υπέρ έννομίου) τών ζώων αύτοΰ 

άνά 1 μιλιαρίσιον διά τά αργά, τά άλογα καί τους όνους καί άνά 1 νόμισμα, δι' έκάστην εκατον

τάδα προβάτων, καταβάλλει δέ υπέρ χωροπάκτου άνά 1 νόμισμα διά γήν 10 μοδίων (στ. 310 - 317) . 

Τ ά έξοδα τοΰ προαστίου (ή τοπική έξοδος) είναι τά ακόλουθα : ετησίως διά τον μισθον (νπερ 

ρόγας) τοΰ κουράτορος νομίσματα 2 - υπέρ ανόννας αύτοΰ, αντί σίτου 12 μοδίων, νόμισμα 1" νπερ 

συνήθειας τοΰ έπισκεπτίτου 1 νόμισμα άνά 10 νομίσματα. Συνολικώς, τ ά έσοδα τοΰ προαστίου 

ανέρχονται είς 307 νομίσματα, αφαιρουμένων δέ τών 7 νομισμάτων διά τά έξοδα, απομένουν 300 

νομίσματα (στ. 317 - 3 2 0 ) . 

Πάντα ταΰτα παρεδόθησαν εις τον πανυπέρλαμπρου πρωτοπρόεδρον, πρωτοβεστιάριον καί 

μέγαν δομέστικον κύρ Άνδρόνικον Δούκαν, συνετάχθη δέ καί το παρόν πρακτικον, το όποιον, ύπο-

γραφέν καί πιστωθέν παρά τοΰ Α δ ά μ , εδόθη είς τον Άνδρόνικον Δούκαν (στ. 3 2 0 - 3 2 1 ) . 

Χρονολογία. Μνεία υπογραφής καί σφραγϊδος τοΰ 'Αδάμ (στ. 322 - 3 2 3 ) . 

Μνεία υπογραφής τοϋ καθηγουμένου τής Μονής τής Πανάχραντου Θεοκτίστου (στ . 3 2 3 ) . 

Ή παρά τοΰ κληρικού τής μητροπόλεως Μιλήτου Γεωργίου ( ) έπικύρωσις τοΰ αντι

γράφου, γενομένου έκ τών εν τ ω ίεροχαρτοφυλακίω τής μητροπόλεως Μιλήτου άποκειμένων εγγρά

φων (στ. 3 2 4 - 3 2 7 ) . 
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Ι1ΑΡΑΤ1ΘΕΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. — α') "Ενταλμα (στ. 67, 100 καί 101 ) τοΰ Ματζούκη προς τον 

Ά δ ά μ, εκδοθέν κατά Φεβρουάριον ή Μάρτιον της ια' ίνδικτιώνος ( διά τήν χρονολογίαν βλ. σχόλ. 11). 

Τούτου — μη σωζόμενου κεχωρισμένως — παρατίθεται ένταΰθα τμήμα (στ. 0 9 - 1 0 0 ) . β') Πρόστα-

ξις {στ. 69, 81 καί 9 7 ) , πιττάκιον (στ. 79) τοϋ αύτοκράτορος [Μιχαήλ Ζ' τοϋ Δούκα] προς τον 

Ματ,Όύκην, άπολυθεϊσα κατά Φεβρουάριον τής ια' ίνδικτιώνος. Το έ'γγραφον — μη σωζόμενον 

κεχωρισμένως — παρατίθεται ένταΰθα αύτούσιον (στ. 7 0 - 8 0 ) . ΙΙρβλ. D ö l g e r , Hegesien, άρ. 993 . 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. — α ' ) Χρυσόβονλλος λόγος τοΰ αύτοκράτορος [Μιχαήλ Ζ ' τοΰ 

Δούκα] προς τον Άνδρόνικον Δούκαν, διά τοΰ όποιου παρέχονται εις δωρεάν τά προάστια της 

επισκέψεως τών Α λ ω π ε κ ώ ν (στ. 70) . Το έ'γγραφον σώζεται αυτοτελώς καί εκδίδεται ανωτέρω 

(τόμ. Α ' , έγγρ. 1 ) . β') Κατάστιχον τοΰ λογαριάζοντας τήν έπίσκεψιν τών Α λ ω π ε κ ώ ν (στ. 85 κα> 

8 9 ) , το όποιον συνεσφραγίσθη (αυνεβουλλώΟη) μετά τοΰ εντάλματος τοϋ Ματζούκη καί συνεπεδόθη 

είς τον Α δ ά μ (βλ. κατωτέρω, σχόλ. 8 ) . Το έγγραφον δέν σώζεται, γ ' ) Κεκυρωμένον αντίγραφο" 

πρακτικον, ύπογεγραμμένον παρά τοΰ Ματζούκη καί εύρισκόμενον εις χείρας τοΰ ιερέως Νικήτα, 

πρωτοκουράτορος τής ώς άνω επισκέψεως (στ. 8 6 - 8 7 ) . Το έγγραφον δέν σώζεται, δ') Πρόστα 

ξις τοΰ αύτοκράτορος [Μιχαήλ Ζ ' ] (πρβλ. στ. 6 9 : ετεραν πρόσταξιν). Καθ' ημάς, δι' αυτής έδί-

δετο εντολή εις τον Ματζούκην δπως ένεργήση τήν έκτέλεσιν τής δωρεάς τής επισκέψεως Μιλήτου 

(βλ. σχετικώς κατωτέρω, σχόλιον 3) '. Το έγγραφον δέν σώζεται. 

|6li f Κατά τον μάρτιον μήνα τής παρούσης ενδεκάτις Ινδικτίωνο(ς) τοΰ εξα-

κισχιλιοστοϋ πεντ( α)\ί:!κοσιοστοΰ όγδοήκοστοϋ πρώτ(ον) ετονς ίνταλμ(α) έδό-

θ(η) ήμίν 'Αδάμ, π(ατ)ριαρχ(ικοϋ) νοτ(α)ρ(ίον) καί δομεστ(ίκ)ον τον σεκρέτ(ον) 

\Μ τον οΐκονόμ(ου) τών εύαγ(ών) οίκων τής 'Ανατολής, τοϋ περίβλεπτου π(ατ)ρι-

κίον και μεγ(ά)λ(ον) οΐκονόμ(ου) τών ευαγ(ών) οίκων, τον |69 Ματζονκ(η), περιέ

χον ανταΐς λέξεσιν ούτο(ς): 

ΈπεΙ και ετέραν πρόσταξιν εδεξάμ(ε)θ(α) τον κρατ(αιον) και άγ(ίον) 

ήμ(ών) |70 β(ασι)λ(έως) διορίζονσαν ήμϊν οντο(ς): «Ή β(ασι)λ(εία) μου 

εποίησεν χρ(νσ)ό('βου)λλ(Όν) λόγ(ον) το πρωτ( ο )προεδρω κϋρ Άνδρον(ίκ)ω, 

πρωτ(ο)βε\ηιστιαρίτ(η) και μ(ε)γ(ά)λ(ω) δομεστ(ίκ)ω, επί τοις άπόσπα-

σθεΐσι προάστίοις άπ(ο) τής επισκέψεως τών 'Αλοπεκ(ών) τής |72 ύπο το 

{ύπο σε) σέκρ(ε)τ(ον) τελονσι και δωρηθήσιν αυτό παρά τοΰ κράτους 

ήμ(ών) κατά τελίας και άνα^Ίραιρέτον δεσποτίας τρόπω, άπα χαρισάμενη τον-

τ(ω) καί πάσ(ας) τάς Ισόδους τών τοιοντ(ων) προ7ί\αστ(ίων) απ' αυτής αρχής 

1. Ό F r . D ö l g e r , Regesten, άρ. 992, μνημονεύει, έπί τή βάσει τών στ. 81-83 τοΰ πρακτικοΰ τοϋ 

'Αδάμ, «χρυσόβουλλον λόγον» τοϋ Μιχαήλ Ζ' εκδοθέντα πρό τοΰ Φεβρουαρίου 1073, δι' οδ παρείχετο είς δωρεάν 

προς τον 'Ανδρόνικον Δούκαν ή επίσκεψις Μιλήτου. 'Ασφαλώς διά τήν δωρεάν τής επισκέψεως Μιλήτου 

θα είχεν έκδοθη χρυσόβουλλον τοϋ αύτοκράτορος, ένταΰθα δμως γίνεται λόγος μόνον περί της αντίστοιχοι. 

προστάξεως. 
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τής παρούσης ενδεκάτις ινδικτ'ιωνος και είς τ(ο) έξεις. Και κελεύ(ο)\Λμ[έν] 

σοι άπε[?.]θ(είν) αύτ(οϋ) και κατάστρωσε έν τοις υπό σε σεκρέτικοίς χαρ-

τί(οις), κατά τόπον δοϋν(αι) αυτά \1Β κ[αί] ει τι [ϊσως] εφθασ(ας) άπο τών 

εΐρημ(ένων) κτημάτ(ων) ίσοδιάσε άπο τής παρούσης, ώς εϊ[ρηται], |7 7 εν

δέκατης Ινδικτίωνος, απόστειλε τ αϊ τινά τών ύπο σε σεκρετικών ωσάν 

ποιήσει |7 8 τήν παράδωσιν τούτων προ(ς) το μέρο(ς) τοϋ προτοπροέδρου και 

προτοβεστηαρίτου f. \n Ποιήσε δε καί ίσον τοΰ παρόντος πιτακίον καί ύπο-

ygctyw έν αυτό μετά και τών ύπο |80 σε σεκρετ(ικών) καΐδοϋν(αι) το πρωτ(ο)-

προέδρω εις άσφάλ(ειαν). Μην(ί) Φ(ε)βρ(ουαρίω) Ινδικτίωνος ένδεκάτ(ης)». 

Οϋτω |8 1 τής βασιλ(ικής) και θεί(ας) διόριζούσης προ(σ)τάξεο(ς), έπει άπε-

στάλ(ης) συ, ώς ένεργεΐσ(ον), ποιήσε τήν παράδο(σιν) |82 τής επισκέψεως Μι-

λήτ(ου), τής προ ολίγον δωρηθήσεις παρά τοϋ κρατ(αιοΰ) και άγ(ίον) ήμ(ών) 

β(α)σ(ι)λ(έως) το αυτό |83 πρωτ(ο)προέδρ(ω), πρωτ(ο)βεστηαρίω καί μ(ε)-

γ(ά)λ(ω) δομεστ(ικώ) κυρ(ώ) Άνδρον(ίκ)ω τώ Δούκ(α), δέον σε άπελθ(εΐν) 

καί παραδοϋν(αι) καί |8 4 το οίκοπροάστιον τήν Βάριν συν τοις λοιπ(οΐς) προ-

άστί(οις) τοις παρεκβληθ(εϊσι) άπο τής τών Άλοπε\^κ(ών) έπισκέψε(ως) 

παρά τ[ο]ϋ λογαριάζοντο(ς) ταύτ(ας) έν καταστίχ(ω) παρ' αύτ(οϋ) υπάγε-

γραμμ(έν)ον, ώ και συνε\^βουλώθ(η) το παρόντι έντάλματι καί έδώθη σοι' 

δέον σε παραγενομ(έν)ω έκεισε άναλαβέσθ(αι) το πρακτ(ικον) | 8 r άπο Νι-

κ(ή)τ(α) ίερέ(ως) καί πρωτ(ο)κουράτ(ο)ρ(ος) τής τοιαύτης επισκέψεο(ς), 

όπερ εστίν Ισότυττ(ον) μ(εν) χ(α)τά πάντα | 8 S τω πρωτ(ο)τνπα), νπογεγρα-

μένον δε καί σψραγισμ(ένον) παρ' ήμ(ών), καί ποιήσασθ(αι) τήν παράδωσι(ν) 

j 8 9 κατ' αύτ(ό) τών έν καταστίχ(ω) παρεκβληθέντ(ων) προαστεί(ων), δπερ 

τώ έντάλματι σου συνεβουλλώθ(η), και |90 τών έν αύτ(ώ) πάντ(ων) παροί-

κ(ων), σπόρ(ων), ζε(υγα)ρ(ίων), γεειπονικ(ών) έργαλεί(ων), κουψοτελ(ών) 

αντουργί(ων) και λοι\91ποϊς άπάσ(ης) ένθίκης, ζόων, ανδρών τέ καί λεπτών, 

άνευ τών φορβαδί(ων), ποό(ς) το μέρ(ος) τοΰ αύθ(έν)τ(ου) |9 2 ήμ(ών) τοΰ 

πανύπερλάμπρου προπ(ο)προέδρ(ον) πρωτ(ο)βεστηαρίτ(ου) και μ(ε)γ(ά)-

λ(ου) δομεστ(ίκου), τοΰ περ(ι)π(οθή)τ(ου) (έξα)δέ(λψου) τοϋ κρατ(αιοΰ) 

|9 3 καί άγ(ίου) ήμ(ών) β(ασι)λ(έως)· δέον σε παραδοϋν(αι) και πάντα τά 

ακίνητα δίκαια τών τοιούτ(ων) προάστείων, |94 ωσάν άκαινοτόμητα δεσπόζων-

ται παρά τοϋ αυΟ(έν)τ(ου) ήμ(ών) τοϋ πρωτ(ο)προέδρ(ου) κυροΰ Άνδρον(Ί-

κ)ου, καθ(ώς) καί παρά τοϋ ψ' δημο(σίου) έδεσπόζωντ(ο), άπ' αυτής άρχ(ής) 

τής παρού(ση)ς ένδεκάτ(ης) Ινδικτίωνο(ς). Ποίησον δε και ερευναν \9';περί τής 

προσώδου τής τοιαύτης εγχοονείας, και εϊ τη αν εύρήσεις άπητηθ(έ)ν παρά 

τοΰ πρωτοκον\α1ράτορο(ς), άντίστρε(ψον) ταϋτ(α), κ(α)τά τήν περίλ(ηψιν) 
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τής προστά(ξεως) τοΰ κρατίστου ήμ(ών) β(ασι)λ(έως), προ(ς) το μέ(ρος) 

τοΰ πρωτ(ο)\9&προεδρου και πρωτ(ο)βεστ(ια)ρ(ίου)· δέον σε πρακτ(ικ)ο, 

γενέσθ(αι) δύο τής παρ(α)δόσε(ως) και το μ(έν) εν προ(ς) το |9 9 σέκ(ρε)τ(ον) 

άποκομήσαι νπόγεγραμμ(ένον) και βεβουλωμ(ένον), το έτ(ε)ρ(ον) ώσαύ-

τ(ως) έπιδοϋν(αι) προ(ς) το μέρο(ς) τοΰ μ(ε)γ(ά)λ(ου) δομεστ(ίκ)ου. 

|100 'Επί τού(το) γ(άρ) και το παρ(σν) ένταλμ(α) συνήθ(ως) πιστωθ(έν) 

έπεδόθ(η) σ(οι). μην(ι) και (Ινδικτιώνι) τοις προγεγραμμ(ένοις). 

Ούτω τοϋ |1 0 1 εντάλματος διαλαμβάνοντο(ς) έποίησα τήν παράδωσιν ουτο(ς): 

Οίκοπροάστιον ή Βάρ(ι)ς |1 0 8 τοΰ Βαρσακουτινοΰ: εκκλησία έγχόρηγο(ς), τρουλ-

λοτ(ή), βασταζομ(έν)η υπό κιονί(ων) οκτώ μετά και τ(όν) |103 κατ(ά)γύρον αυ

τής σόων μετά και τοϋ νάρθ(ηκος) και τών κατ'ειχουμ(ένων), μαρμαρόπατ(ος), 

έχουσα στ(αυ)ρούς χαλκοϋς |104 τρεις· είκών ή σταύροσις, καμαροτ(ή) διά χρυ(αών) 

πετάλ(ων)· αΐτέραι εΐκόναι διά χρυ(σών) πετάλ(ων) μικροί επτά. |1 0 5 έτέραι εικώνες 

μεγάλαι διά χρυ(σών) πετάλων πέντ(ε)· δισκοπότ(η)ρ(ον) χαλκοϋν εν πολλ(υ)-

κάνά(η)λ(α) χυτ(ά) μετά καιροπηγί(ων) \m άπο ένδεκα, οκτώ· έτερα πολύκάνδ(η)-

λ(α) λαδικινά άπο δέκα, επτά· στεψανίτ(ας) σιδηρ(οΰς) άπο ένδεκα, |1 0 7 οκτώ· άβί-

ναι μικρ(αι) χυτ(αι) άπα οκτώ, πέντ(ε)· μανουάλια σιδ(η)ρ(α) δύο, το εν τεθλα-

σμ(ένον)· ετ(ε)ρ(α) μανουάλια τής ϊσόδου | 1 0 8 μικρά δύο· μιλιάρια στ[ρ]ογγυλοθ(ο-

λω)τ(ά) δύο· βιλόθυρον μικρ(όν) παλαι(ον) έν ένδυται λιναϊ παλ(αιαϊ) δύο. f Δια 

|109 τ(ών) βιβλί(ων): εύαγγέλ(ιον) λιτ(ον) μικρ(ον) παλαι(ον) εν τετραβάγγελ(ον) 

λιτ(άν) παλ(αιον) εν όκτώήχο(ς) μονόκ(αι)ρ(ον)· προφήτ(αι) μονόκ(αι)ρ(ον) πα-

λ(αιόν)· άπόστ(ο)λ(ος) |1 1 0 λιτ(ον) έν τριώδ(ιον) μονόκ(αι)ρ(ον) εν. Διά τ(ών) 

οΐκειμάτ(ων): σταυροτρίκλινο(ς) ένχόριο(ς), τρουλλοτ(ός), μετά κουβουκλεί(ων) 

τεσσ(ά)ρ(ων), | Ι Π βαστάζομ(έ)ν(η) ύπο κιωνί(ων) τεσσάρ(ων) ή τρούλλ(α), 

εχ(ον) ήλιακ(ον) γύρωθ(εν) άακεπον και άνευ πάτ(ου), μαρμαρόπ(α)τ(α) άμφό-

τ(ε)ρ(α) |112 και άθνρωτ(α)' λουτρ(όν) εγχόρηγον, άκεράμοτον, έχον μερικάς τινάς 

δρθομαρμαρώσις, το δέ τνγά | u a νην αύτοϋ εστίν είς τ(ον) οίκον τ(ών) 'Άλωπε-

κ(ών) και οψείλ(ει) δοΟ(ή)ν(αι)· τά δέ πλη(σίον) τοΰ οίκου οΐκήμ(α)τ(α) ενρέ-

θ(η)σ(αν) κ(α)τά?.ελυμ(έν)α· ωσπ(ή)τ(ιον) \ui το ζευγελατίον, μακρονάριον, έν-

χόρηγ(ον), καιραμόσκεπ(ον), άθύρωτ(ον)' άμπελωκήπιον έξηλημ(ένον), τολεγ(ό)-

μ(ε)ν(ον) |115 Φιλοπότ(ιον)· έτ(ε)ρ(ον) περιβόλαιον όλίνθινον, έχον δένδρα κάρπι-

μ(α) άνευ ψραγμ(οΰ)· περίβόλ(αιον) το πλη(σίον) τοϋ οίκου, |116 το εύρεΟέν νυν 

λιβάο(ιον), έν ò ήσταντ(αι) συκαίαι δύο καί άπεδ(έα) μία- ετ(ε)ρ(ον) περίβόλ(αιον) 

εχ(ον) έλέ(ας), το λεγόμ(ενον) Φιλοπ(ό)τ(ιον)· |1 1 7 κύπο(ς), δ λεγόμ(εν)ο(ς) τοϋ 

Παξιμ(ά)δ(η), εύρέθ(η) ταννν χ(ωρά)φ(ιον)· 'έτ(ε)ρ(ον) περίβόλ(αιον) συν τ(ώ) 

χωραψ(ίω) το Άριβάλ(η;)· δρυμ(ον) τοϋ προ\ηίάστίου Όλίνθον λιβάδ(ιον) τοϋ 

2 
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οϊκου, ώσι μοδί(ων) τεσσαράκοντ(α)· κατάσπορά ή εύρεθ(εΐ)σ(α) έν τώ τοιοϋτω 

Ι" 9 οίκω σίτ(ου) μόδ(ιοι) διακό(σιοι) έξίκ(ον)τ(α), κριθ(ής) μόδ(ιοι) εκατόν 

πεντίκ(ον)τ(α), qaßav μ(ό)δ(ιοι) πέντ(ε), λινόκοκου μ(ό)δ(ιοι) πέντ(ε)· καί άνό-

\uovav άπο τής παρα[Β]έσεοκ : σίτ(ου) μόδ(ιοι) εκατόν εϊκο(σι) τέσσαρ(ες). κριθείς 

μόδ(ιοι) έξίκοντ(α), λινοκόκον μόδ(ιοι) |1 2 1 οκτώ· ζενγ(ά)ρ(ια) τά εύρεθέντ(α) και 

παραδοθέντα : βουβαλικά δύο καί βοϊκ(όν) ζε(νγά)ρ(ιον) έν ζνγ(οι) άροτρα μετά 

τών |1 2 2 έξοπλήσεων αύτ(ών) δύο· μόδ(ιος) χαλκούς σιδηρόδετο(ς) ης. Διά τ(ών) 

δούλων ουδέν, διά τό άπόι

1-30αν(εϊ)>) τούτους. "Ισοδος τον αύτοΰ οίκον λογαρική 

καί τ(ών) λοιπ(ών) προσώδ(ων): άπο έννομ(ίον) τον δρους τοϋ αγίου Ι1'4 Ήλιου 

καί τών χοροστανλί(ων). ήτι ψθηνοπορι(κοϋ), (νομίσματα) β'· άπο έννομ(ίου) τοΰ 

δάσ(ους) τοϋ Όλίνθ(ον) άπο (νομισμά)τ(ων) vacuum, δεκατέσσ(α)ρ(α), i12J διά 

το yeraffrat τό δάσο(ς) χωράγ(ιον)· από χλοαστηρε'ι(ων) βοϊδί(ων) (νοαίσμα)τ(α) 

πέντ(ε)· έτι άπό έπίτελεσμ(οϋ) τοΰ χωρίου \νΛ Όλίνθου (νομίσμα)τ(α) δύο- από 

βαλανιστ(η)ρ(ίου) τοϋ δρους (νομίσμα)τ(α) δύο· άπό έπίτελεσμοϋ τοϋ χω(ρίου) 

Βερβ(ί)λ(ου) τοϋ Πανίτζ(η;) (νόμισμα) εν |127 άπό τ(ών) έλαι(ών) (νομίσματα) 

δώδεκα· άπό έπίτιλεσμ(οΰ) τοϋ προαστίου τής Έλεννίκης (νόμισμα) έν ήμι(συ)· 

άπό έπίτελεσμ(οϋ) | m τοϋ προαστίου τοϋ Άρονβ(ά)λ(η) (νόμισμα) εν ήμι(συ)· 

τ(ών) Ιαμάτ(ων) τής μ(ο)ν(ής), υπέρ τ(ών) χωραφί(ων) τών ένενίκοντ(α) πέντ(ε) 

ήμισι j 1 2 9 μοδ(ίων) (νομίσματα) τέσσαρ(α), ός τής τοιαύτ(ης) γης έκδοθήσεις με

τά τ(ής) δλης γης τοϋ αντ(οϋ) οίκου καί όφείλ(ει) χοροπα | 1 3 0 κτίζεσθ(αι), έπί τών 

δέκα fioô(icov) τό νόμισμα, (νομίσμα)τ(α) εννέα ήμι(συ). ώς τ(ό) πρα(κ)τ(ικόν) 

δηλ(οϊ)· άπό τ(οϋ) ξενοδ(ο)χ(είου) άπό (νομισμά)τ(ων) εξ, ούδ(έν)· | 1 8 1 από έπι-

τελεσμ(οϋ) τοϋ θ^όόότ(ου) (νόμισμα) έν άπό περιβολ(αίον) τ(ής) έκκλη(σίας) 

(νόμισμα) έν άπό περιβολ(αίον) τον Φιλιπ(οτίον) (νόμισμα) έν | 1 3 2 άπό περίβολ-

λ(αίου) τής Όλίνθου (νόμισμα) έν άπό πάκτ(ου) προαστεί(ων) τών Μελανί(ων) 

(νομίαμα)τ(α) έκ(α)τ(όν) τριάκ(ον)τ(α) επτά ήμι(ον) καί ά^πό χωροπάκτ(ον) 

τώνχωραψί(ων) τής Μανδράκλου (νομίσμα)τ(α) δεκατέσσαρ(α)· άπό χωροπάκτ(ον) 

τοΰ νέον παροίκ(ου) Ίω(άννον) |1 1 4 Διαξινοϋ τοϋ θεολογ(ί)τ(ου) υπέρ τών διακο-

(σίων) τριάκ(ον)τ(α) μ(ο)δ(ίων) τής γης τής τνπωβήσεις αύτ(ώ) άπό (νομισμά)-

τ(ων) εϊκ(οσ)ι τισσάρ(ων), \m ουδέν, διά τό τον τοιοΰτ(ον) μετάναστεύσαι καί τήν 

τοιαύτην γήν σνμπαραλιψθήναι μετά καί τής [13ι> λοιπής γής είς τ(όν) περίορι-

σμ(όν)· άπό έννομ(ίου) τής Άχλάδ(ας) άπό (νομισμά)τ(ων) επτά, ούδ(έν). διά 

τό γενέσθ(αι) τήν νομήν ταύτ(ην) Ι1"7 χωράφιον άπό πάκτου περιβολ(αίον) τοϋ 

προαστίου Πρίν(ης) τοϋ άπό τής Μανδράκλου συν τοϋ σπόρου \ίΜ καί τ(ών) ελεών, 

(νομίσμα)τ(α) δέκα- άπο χωροπάκτου τής εύρεθήσεις κ(α)τά περίσσιαν γής ύπέρ-

γου υπέρ | , Μ μοδί(ων) πεντακο(σίων), τό (νόμισμα) μ(ό)δ(ιοι) δέκα, (νόμισμα)-
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τ(α) πεντίκ(ον)τ(α). "Ισοδο(ς) λογαρική τ(ής) Βάρεο(ς), τής Όλίνθου, τοϋ Γάμ-

ματ(ος) | 1 4 0 καί τών λοιπ(ών) άπό (νομισμά)τ(ων) πεντίκ(ον)τ(α) επτά ήμι(συ), 

(νομίσμα)τ(α) τριάκο(ντα) επτά. Δι(ά) τ(ών) παροίκ(ων) τοϋ οίκοπροαστ(ίου) 

τής Βάρεο(ς): | 1 4 1 Θεόδ(ου)λ(ος), αντί Είρήν(ης) χ(ήρας), εχ(ει) Μαρ(ίαν), θυ-

(γατέ)ρ(α) "Ανν(αν), άκτ(ήμων), (νομίσμα)τ(α) ήμι(συ)· Γεώργ(ιος) ό Τζιβό(ς), 

εχ(ει)"Ανναν, υιόν Ίω(άννην), άπό βοϊδάτ(ον) άκτ(ήμων), (νόμισμα) (έν) (ήμισυ)· 

\Η- Βάρδ(ας) ό υίό(ς) Γε(ωργίου) Μιζοτ(έ)ρ(ον), έχ(ει) Είρήν(ην), άκτ(ήμων), 

(νόμισμα) (ήμισυ)· Κνρι(ακός) ό υιό(ς) Θεοφαν(οϋς) χ(ήρας), άκτ(ήμων), (νόμι

σμα )τ( α) (ήμισυ)· Μόσχ(ος) τ(ής) Μαρουλαδέν(ης), έχ(ει) Μαρ(ίαν), άκτ(η

μών), κα\1ί3πνικόν (νομίσμα)τ(α) (ήμισυ)· Θεοχαριστίνη χ(ήρα), έχ(ει) νί(όν) 

Νικηφόρ(ον), καπνικ(όν) (νόμισμα) (ήμισυ)· Γεώργ(ιος) ο Άρκουδ(ας), έχ(ει) 

Μαρ(ίαν), άκτ(ήμων), καπνικόν (νόμισμα) (ήμισυ)· \Hi Ίω(άννης) ό Μαρμαρ(άς), 

εχ(ει) θυγατ(έ)ρ(α) "Ανν(αν), καπνικ(όν) (νόμισμα) (ήμισυ)· "Αννα χ(ήρα) τοΰ 

Χασάνι, έχ(ει) θνγατ(έ)ρ(α) Μαρ(ίαν), γα(μβ)ρ(όν) Αέοντ(α), ζε(υγά)ρ(ιον) 

έν, φορβ(ά)δ(ιον) έν, | 1 4 5 (νομίσμα)τ(α) γ'- Μιχ(αήλ) Χινάριο(ς), εχ(ει) "Ανναν, 

ζε(νγά)ρ(ιον) έν, άργ(ά) γ', φορβ(ά)δ(ιον) έν, δν(ον) έν, χοί(ρονς) ιδ', (νομί

σματα) γ', μιλιαρίσια δέκα· |1 4 β Καΐλα, ή γυνή Κωνσταντίνου Κάλλ(α), άκτ(η

μών), καπνικ(όν) (νόμισμα) (ήμισυ)· Θεοφαν(ώ) χ(ήρα) ή Σπαναγούδ(ε)ν(α), 

εχ(ει) 6υ(γα)τ(έ)ρ(α) Μαρ(ίαν), καπν(ικόν) (νόμισμα) (ήμισυ)· | 1 4 7 Κυρι(ακός) ο 

Ψαλίδ(ας), έχ(ει) Θεόπέμπτ(ην), καπνικ(όν) (νόμισμα) (ήμισυ). Όμ(οϋ) πάροι-

κ(οι) ζε(υγαρά)τοι δύο, άκτίμον(ες) ιβ', τελούντ(ες) καθ(ώς) ανωθ(εν) j 1 4 8 6 

εκάστου στίχ(ος) δηλ(οΐ) (νομίσμα)τ(α) ιγ, μιλιαρίσια οκτώ, ζευγαρατ(ίκιον) 

μιλιαρίσια δύο, φόλ(εις) ιβ'. 

Προ(ά)στ(ιον) τοΰ Ολίνθ(ου). | " 9 Διά τ(ών) παροίκ(ων) τοϋ αύτ(οϋ) προ

αστίου: Μαρ(ία) ή γυνή Ίω(άννου) τοϋ Σαπ(ου)ν(ά), έχ(ει) υΐ(όν) Μιχ(αήλ), 

ζε(νγαρα)τ(ον) εν, (νομίσματα) γ', μηλιαρίσια τρία, | 1 , υ ψόλ(εις) ιβ'' Γε(ώργιος) ό 

νί(ός) αύτοΰ, έχ(ει) Είρήν(ην), Ουγ(α)τ(έ)ρ(α) Μαρ(ίαν), ζε(υγά)ρ(ιον) έν 

Μαρ(ία) χ(ήρα) ή Ζημ(ή)δ(ε)ν(α), εχ(ει) υι(όν) Μιχ(αήλ), άκτ(ήμων), καπνι-

κ(όν) (νόμισμα) (ήμισυ)· \1ΗΊω(άννης) ό υΐό(ς) Β(ασι)λ(είου) τοϋ όροφύ(λακος), 

εχ(ει) υ'ι(όν) Κυρι(ακόν), άπό βοιδ(ίου) ένό(ς) χοίρ(ους) β', άκτ(ήμων), καπν(ικόν) 

(νόμισμα) (ήμισυ)· Κυρι(ακ)ό(ς) δ δροφύλ(αξ), έχ(ει) Είρήν(ην), | 1 5 2 υί(όν) Γε(ώρ-

γιον), βοιδ(ιον) εν, καπνικ(όν) (νόμισμα) (ήμισυ)· Γε(ώργιος) τοϋ όροφύλ(α-

κος), άκτ(ήμων), καπνικ(όν) (νόμισμα) (ήμισυ)· Νικ(ό)λ(αος) τοϋ Σαμ(ω)ν(ά), 

εχ(ει) γυναίκα Έ\ι&ίλισάβετ, βοΐδ(ιον) εν, (νόμισμα) (ήμισυ)· Στρατ(η)γ(ός) 

πρεσβύτ(ε)ρ(ος), έχ(ει) Είρήν(ην), υί(όν) Μόσχ(ον), βοΐδ(ιον) έν, καπν(ικόν) (νό

μισμα) (ήμισυ)· Κων(σταν)τ(ΐ)ν(ος) δ Σελε\1Μβέρις, άκτ(ήμων), καπν(ικόν) (νό-
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μισμα) (ήμισυ)· Γε(ώργιος) δ Φαντερινό(ς), εχ(ει) "Ανναν, βοΐδ(ιον) έν, (νόμισμα) 

(ήμισυ). (Όμοϋ) π(άροικ)οι ζε(υγαρα)τ(οι) δύο, βοϊδάτ(οι) δ' | 1 6 5 καί άκτίμονες 

τέσσαρες, τελούντ(ες) καθος άνωθ(εν) ένο(ς) έκαστου δ στίχ(ος) διλ(οΐ), ήτι 

(νομίσμα)τ(α) οκτώ ήμι(σν), μιλιαρί\,ύοσια τρία, ψόλλ(εις) δώδεκα, ζευγαρατ( ί-

κιον) μιλιαρίσια δώδεκα, ψόλλ(εις) ιβ'. 

Προ(ά)στ(ιον) τό Γάμμα. | 1 5 7 Διά τ(ών) παροίκ(ων): Στρατηγώ χ(ήρα), 

εχ(ει) υί(όν) Γε(ώργιον), θυγατ(έ)ρ(α) "Αννα, ζε(υγά)ρ(ιον) έν, (νομίσματα) γ' 

μιλιαρίσια δ'· Έλένι χ(ήρα) τον | 1 5 8 Γονι(ά)τ(ου), έχ(ει) νί(όν) Ίω(άννην), άκτ(ή-

μων), (νόμισμα) (ήμισυ)· Κ(α)λ(ή) τοϋ Φωτ(ει)ν(οϋ), εχ(ει) νύ(μψην) "Ανναν, 

εγγο(νον) Ίω(άννην), ζε(υγά)ρ(ιον) έν, άργ(ά) γ', μονλάριον έν, | 1 5 9 χοίρ(ους) 

δέκα, (νομίσματα) δ', μιλιαρίσιον έν ΕΙρήν(η) χ(ήρα) ή Καραμαλίνα, εχ(ει) υι(όν) 

Μιχ(αήλ), βοΐδ(ιον) εν, καπνικ(όν) (νόμισμα) (ήμισυ)· \™°"Awa χ(ήρα), άκτ(η

μών), (νόμισμα) (ήμισυ)· Γε(ώργιος), δ υι(ός) Είρήν(ης) χ(ήρας) τής Κατζαρα-

δ(έ)ν(ης), εχ(ει) Είρήν(ην), άκτ(ήμων), καπνικ(όν) (νόμισμα) (ήμισυ)· Στέ(φα

νός) δ Πται\1β1λαιτης, έχ(ει) Άδ(ριανήν), καπν(ικόν) (νόμισμα) (ήμισυ). (Όμοϋ) 

π(άροικ)οι ζε(νγαρά)τοι δύο, βοϊδατ(οι) α καί άκτ'ιμον(ες) δ', τελοϋντ(ες), 

καθός | 1 6 2 ανωθε(ν) εκάστου δ στίχ(ος) διλοί, (νομίσμα)τ(α) θ' (ήμισυ), μιλια

ρίσια ε', ζευγαρατ(ίκιον) μιλιαρίσια ε'. 

Προ(ά)στ(ιον) τό | 1 Μ Βερβονλ(ί)δ(ιον). Διά τ(ών) παροίκ(ων): Ίω(άννης) 

δ Σκρίν(ος), έχ(ει) "Ανν(αν), υιούς Αέ(ον)τ(α) καί Βασίλ(ειον), ζε(ν)γ(άριον) έν, 

άργ(ά) β', φορβ(ά)δ(ιον) εν, μ.ουλ(ά)ρ(ιον) εν, \ui χοίρους δέκα, (νομίσμα)τ(α) 

γ', μιλιαρίσια β'' "Αννα ή Τζαμίνενα, ζε(υγά)ρ(ιον) έν, (νομίσματα) γ , μιλιαρίσια 

δ'· Ίω(άννης) \m δ Τζαμ(ίνης), έχ(ει) "Ανν(αν), βοϊδάτ(ος), (νόμισμα) (ήμισυ)· 

Άγαπητ(ός) τοϋ Γραμματ(ικοΰ), έχ(ει) Ήρήν(ην), άκτ(ήμων), καπν(ικόν) (νόμι

σμα) (ήμισυ)· Κων(σταντϊνος) δ Κακ[ο]λ[έων;], |1 0 ι ! έχ(ει) Μαρ(ίαν), άκτ(ήμων), 

καπν(ικόν) (νόμισμα) (ήμισυ). (Όμοϋ) πάροικ(οι) ζε(υγαρά)τ(οι) δύο, βοϊδά-

τ(ος) α' καί άκτίμονες δύο, τελούντε(ς), καθ(ώς) α\^'"νωΟ(εν) εκάστου δ στίχο(ς) 

διλοί, (νομίσμα)τ(α) ζ' (ήμισυ), μιλιαρίσια στ'. 

Προ(ά)στ(ιον) αϊ Γαλαιδ(ες) συν τ(ώ) τόπ(ω) τής Αάδ(ης). | 1 0 8 Διά τ(ών) 

παροίκ(ων): Γεώργ(ιος) δ Φατύρις, εχ(ει) ΆγαΟ(ήν), ζε(νγαρα)τ(ος), (νομίσματα) 

γ'· Κων(σταν)τ(ϊ)ν(ος) δ γα(μβοός) αντοΰ, έχ(ει) Είρήν(ην), ζε(υγά)ρ(ιον) έν, 

(νομίσματα) β' (ήμισυ)· | 1 6 9 Ίω(άννης) δ Άγουρίτζ(ης), έχ(ει) "Ανναν, υί(όν) 

Κων(σταν)τ(ϊ)ν(ον), ζε(υγά)ρ(ιον) έν, χοίρ(ους) γ', (νομίσματα) γ', μιλιαρίσιον 

έν Πέτρ(ος) τοϋ Φαός, | 1 7 0 έχ(ει) Κ(α)λ(ήν), νί(όν) Ίω(άννην), ζε(νγά)ρ(ιον) εν, 

(νομίσμα)τ(α) β' (ήμισυ)· Γεώργ(ιος) δ Σιδ(ε)ρ(άς), εχ(ει) υιούς Αέ(ον)τ(α) καί 

Ίω(άννην), ζε(υγά)ρ(ιον) έν, (νομίσματα) γ'· Ίω(άννης) | 1 7 1 πρεσβ(ύ)τ(ε)ρ(ος) τοΰ 
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Πεζούλ(η), ζε(νγά)ρ(ιον) α, (νομίσματα) β' (ήμισυ)· vacuum, εχ(ει) Είρψ(ην), 

νί(όν) Βασίλ(ειον), ζε(νγά)ρ(ιον) α', φορβάδ(ιον) α', (νομίσματα) γ', ψόλ(εις) ιβ'· 

|172 Αέ(ων) δ άδε(λψός) τοϋ Σιδ(ε)ρ(α), έχ(ει) Είρήν(ην), ζε(νγαρά)τ(ος), (νο

μίσματα) γ'' Γε(ώργιος) δ Μανρογε(ώργιος), εχ(ει) Θηρι(α)ν(ήν), νιους Αέ(ον)-

τ(α) καί Γ(εώργι)ο(ν), ζε(νγά)ρ(ιον) έν, άργ(ά) δύο, |173 (νομίσματα) γ', μιλιαρί

σιον έν Γε(ώργιος) τής Χαροκοπίν(ας), άκτ(ήμων), (νόμισμα) (ήμισυ)· Σοφ('ια) 

τοϋ Νικηψόρ(ου), άκτ(ήμων), (νόμισμα) (ήμισυ)· |1 7 4 Μιχ(αήλ) τής Άσπιδ(έ)-

ν(η~), άκτ(ήμων), (νόμισμα) (ήμισυ). (Όμοϋ) πάροικοι ζε(υγαρα)τοι θ' καί άκτ'ι-

μ(ο)ν(ες) γ', τελούντ(ες), καθός ανωθ(εν) |1 7 5 εκάστου δ στίχ(ος) διλοί, (νομίσμα)-

τ(α) κζ', μιλιαρίσια β', φόλλ(εις) ιβ'. 

"Εστί καί δ περιορισμό(ς) τ(ών) τοιούτ(ων) προ(α)στ(ίων): |176 f ήγ(ουν) 

τοΰ οΐκοπροαστίου τής Βάρε(ως): f άρχεται από τής δημοσίας όδοϋ τής έρχομέ-

ν(η;) |177 άπό τοϋ Πτελάκου τοϋ άκρορίου βουνοϋ, έν ω ϊστατ(αι) δρο(ς) λίθινο(ς), 

περικόπτει μικρ(όν) τό χ(ωρά)ψ(ιον) |1 7 8 τής Πρωτ(ο)σπαθαραίας καί τον έτ(ε)-

ρ(ον) δρόμον, κρατεί κατευθίαν τον διόριγ(α) πρό(ς) βοράν, |179 κατέρχεται τους 

ίσταμ(ένους) δρους μέχρι τής δρίας τής Ιστάμενης είς τ(ά) σύνορα τής Βαρβάρ(ας) 

|1 8 0 τοϋ Πέτρ(ου), σωκάρια κθ' ούργ(υια'ι) γ'· διέρ(χεται) τά μ(έν) πρό(ς) δύσιν, 

τά δίκ(αια) τής Πρωτ(ο)σπαΟαρέ(ας), τά (δέ) προς άνατ(ο)λ(άς) |181 οίκου τ(ής) 

Βάρεο(ς), κάμπτ(ει) προ(ς) άνατ(ο)λ(άς) καί άπέρχ(ε)τ(αι) μέχρ(ι) τοϋ παλαιού 

τράφον, σωκάρια ζ' ούργ(νιαί) β'· είτα πάλι(ν) |182 ανέρχεται πρό(ς) άνατ(ο)λ(άς) 

καί απέρχεται μέχρ(ι) τής μ(ε)γ(ά)λ(ης) στράτ(ας) τής κατέρχομ(ένης) επί το 

χω(ρίον) Βαρβ(ά)ρ(α), σωκάρια κστ'' |1 8 3 διέρ(χεται) τά μ(έν) πρό(ς) νώτον τα 

δίκ(αια) τοϋ περίδριζομ(έ)ν(ου) τόπ(ου), τά δέ πρό(ς) βορρ(άν) τά δίκ(αια) τοΰ 

προ(α)στ(ίου) Βαρβάρεο(ς), |184 εϊθ' οΰτο(ς) κάμπτ(ει) πρό(ς) βορράν, κρατ(ε'ι) 

τον αύτ(ον) μέγ(αν) τράφ(ον), κατέρχεται μέχρι τοϋ νεροτράφον, ένθα καί \LSi δρος 

γέγωνε, σωκάρια κβ' ου(ρ)γ(υιαί) πέντ(ε)· είτα πάλ(ιν) κρατ(εϊ) κατευθ(είαν), 

περικόπτ(ει) τ(όν) αντ(όν) τράφον, έρχεται \m πλησίον τοΰ βίματ(ος) τοϋναοϋ τής 

(ύπερ)άγ(ίας) Θ(εοτό)κον τοϋπροαστ(ίου) Βάρεο(ς), διερ(όν) πρό(ς) άνατ(ο)λ(άς) 

τά νεοστή άνακαινισθ(έν)τ(α) |187 οΐκήματ(α), κρατ(ει) τήν στράτ(αν), απέρχε

ται μέχρι τοΰ δυόριγ(ος), έν ώ καί δρια άπό κίονος εύρέθ(η) κειμένη |188 ύπο γήν, 

άνεκενίσθη δε παρ' ήμ(ών) τά νϋν, σωκάρια κ'· είτα κάμπτ(ει) κατευθί(αν) τον 

παλαι(όν) διόριγ(α), περί\ί99κόπτ(ει) τοΰτ(ον) μικρ(όν), απέρχεται μέχρι τοϋ 

Ισταμ(έ)ν(ου) δρου πλη(σίον) τής άνακοπ(ής), σωκάρ(ια) λ'· πάλ(ιν) κρατ(εϊ) κα-

τευΜ(αν) |1 9 0 τους αύτοΰς δρους καί απέρχεται μέχρ(ι) τοϋ πόταμου Μεάνδρου, σω-

κάρ(ια) νδ', (όμοϋ) σωκάρια ρπ'· |1 9 1 είθούτ(ω) κάμπτ(ει) πρό(ς) άνατ(ο)λ(άς), 

κροτ(εΐ) τό αύτ(ό) άνάπότ(α)μ(ον), κατέρχεται πρό(ς) τ(όν) έπίπλακον δρον, σω-
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κ(ά)ρ(ια) κ'' είτα |192 κάμπτ(ει) πρό(ς) νώτ(ον), κρατ(ει) τά σύνορα τοϋ προ(α)-

στ('ιου) Αιβαδ(ίου) καί απέρχεται είς έτ(ε)ρ(ον) λίθον έπίπλακ(ον) δρ(ον), σω-

κ(ά)ρ(ια) ν', άπο\103βλέποντ(α) πρό(ς) άνατ(ο)λ(άς), έν ώ καί άντόριον εστίν 

έχ(ον) έως τών έκείσε σωκ(ά)ρ(ια) ιθ'· είτα κάμπτ(ει) πρό(ς) άνατ(ο)λ(άς) καί 

| Ι 8 4 ανέρχεται εξωθ(εν) τ(όν) παλαι(όν) μανδρ(ών) τοΰΒαρσακουτ(ι)ν(οϋ), έτ(ε)ρ(α) 

σωκ(ά)ρ(ια) κ , έν ω ενρέθ(η) καί λίΟ(ι)ν(ος) μαύρο(ς) δρο(ς), σωκ(ά)ρ(ια) νθ'· 

|1 9 5 κάμπτ(ει) πρό(ς) νότ(ον), απέρχεται κατευθ(είαν) αντίκρυ τοΰ παλαιοϋ ποτ(α)-

μ(οϋ) είς έτ(ε)ρ(ον) λίθ(ινον) μαύρ(ον) δρον, ανέρχεται κα\η<:'τευθίαν πρό(ς) 

νότον είς τ(ήν) δχθην τοΰ παλαιοϋ ποταμ(οΰ) έως τ(ών) εκεί σωκάρια μα, έν ώ 

ευρέθ(η) |'97 παλαιό(ς) λίθος μαΰρος μικρ(ός) δρο(ς) διαχωρίζων δεξιά μ(έν) τ(όν) 

παλαιό(ν) ποτ(α)μ(όν), καί εισέρχεται αυτόν καί κρατ(εϊ) |198 το αύτ(ό) παράπό-

ταμ(ον) καί τάς δίνας δίνας περίκυκλ(ών) τοΰτ(ον), απέρχεται μέχρ(ι) τής δημο

σίας |199 δδοΰ τής πλη(σίον) τοϋ ξενοδ(ο)χ(είου) πρό(ς) τ(όν) πρόποδ(α) τοΰ βου

νού, έχ(ων) άνατ(ο)λ(ικώς) σωκ(ά)ρ(ια) ρκ'· είτα κάμπτ(ει) πρό(ς) δύσι(ν) καί 

κρατ(εϊ) |2 0 0 τ(όν) πρόπ(ο)δ(α) τοϋ αύτ(οϋ) βουνοΰ έναποκλ.ύ(ων) εσσωθ(εν) τ(ό) 

οίκοπροάστ(ιον) τής Βάρεο(ς) καί απέρχεται είς τ(ό) άκρομν\201τισμα τοΰ βουνοΰ 

τοϋ λεγομ(έν)ου ΙΙελάκ(ου) είς τ(ό) σύνορον τοϋ προ(α)στ(ίου), ένθα καί ήρ-

ξατ(ο), έχ(ων) νοτ(ίως) σωκ(ά)ρ(ια) ρα'. |2UJ Όμοϋ πλάτ(ος) ήτι βορρά καί νό

τον σωκ(ά)ρ(ια) ρνη', τό ήμι(συ) τούτ(ων) σωκ(ά)ρ(ια) οθ', άνατ(ο)λ(ή) καί δύσις 

|203 σωκ(ά)ο(ι)α σπα', τό ήμι(συ) τούτ(ων) σωκ(ά)ρ(ια) ρμβ'· όμοϋ πλάτ(ος) σω-

κ(ά)ρ(ια) οθ', μίκ(ος) σωκ(ά)ρ(ια) ρμβ'', μοδ(ίων) ιτεντ(α) |2 0 4 κισχιλ(icov) εξακο-

(σ'ιων) εννέα, συν τής άναρισθήσ(ης) γής παρά τοϋ ο'ικ(ο)νόμ(ου) άπο τοϋ προα-

στ(ίου) Αιβ(α)δ(ίου) μ(ο)ν(ής) τοΰΌρ(ό)β(ου) \'Μκαί συμπερίδρισθ('εί)σ(ης) καί 

μετριθ(εί)σ(ης) ενρέθ(η) εχ(ονσα) πλάτ(ος) πρό(ς) βορράν σωκ(ά)ρ(ια) ιη , νότ(ον) 

σωκ(ά)ρ(ια) ς', μίκ(ος) κ(α)τά μεσημβρί(αν) |20(' σωκ(ά)ρ(ια) λς', όμοϋ πλά-

τ(ος) σωκ(ά)ρ(ια) ιβ', μίκ(ος) σωκ(ά)ρ(ια) λς', μ(ο)δ(ίων) σις . Έτ(έ)ρ(α) 

γή εξωθ(εν) τοϋ τοιούτ(ον) περΐδρισμ(οϋ) ή λεγο(μέ)ν(η) \ìm τής Γονίας καί σύν

εγγυς μέ(ρους) τοΰ Όλίνθ(ου) διάκειμ(έ)ν(η), μοδ(ίων) ξζ ήμι(συ). (Όμοϋ) 

δμοϋ ή απασα γή ή ϋπεργο(ς) τοΰ |208 οίκοπροαστ(ίου) τής Βάρεος, άνευ τοϋ δρους, 

μ(ο)δ('ιων) ,εχοατ' (ήμισυ). Έντό(ς) (δε) τοϋτοιούτ(ου) περίδρισμ(οϋ) καίτ(ών) 

| 2 0 9 σις' μ(ο)δ(ίων) τής άναρισθ(ε'ι)σ(ης) γής π(αρά) τ(οϋ) οίκ(ο)νόμ(ου) άπό τ(ών) 

δικαί(ων) μον(ής) τών Όρόβ(ων) εύρέθ(η) καθαρπαγήσα γή παρά |2 1 0 τής αύτ(ής) 

μονής, δς οί πάροικοι καί δ πρ(εσ)βύτ(ε)ρ(ος) Μόσχο(ς) καί δ πρωτ(ο)κονράτ(ωρ) 

τοϋ οίκου τ(ής) Βάρεο(ς) έξεΐπ(ον), ήτις | 2 η καί παρ' ήμ(ών) ουκ άνεμετρίθ(η)-

δφείλ(ει) δε γενέσθ(αι) έρευνα καί χωρισθ(ή)ν(αι) δ τοιοϋτο(ς) τόπ(ος) μετά τ(ι)-

μ(ίου) στ(αυ)ροϋ j 2 1 2 καί (πάρα)δοθ(ή)ν(αι) καί ταύτ(ψ) πρό(ς) τό μέρος τοΰ 
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αν6(έν)τ(ον) ήμ(ών), καθ(ώς) πρό(σ)έτάχθημ(εν). "Εστίν καί δ περίδρισμ(ός) 

τ(ής) νομαδιαί(ας) | 2 1 3 καί δριν(ής) γής τοΰ αύτ(οϋ) οίκοπροαστ(ίον) ούτο(ς): 

άρχεται άπό τών συνόρ(ων) τοΰπρο(α)στ(ίου) Όλίνθ(ου) καί άπό τ(ών) παλαι(ών) 

ά\ηιλωνί(ων), έν ώ καί ριζημ(αία) πέτρα μ(ε)γ(ά)λ(η) ΐστατ(αι) λεγομ(έ)ν(η) 

Καλ(ή) Πέτρ(α), καί απέρχεται τό άναρύακον δλον καί άπέρχ(ε)τ(αι) μέχρ(ι) 

|-1S τοϋ τόπ(ου) τοϋ λεγομένου Άγριοελ(αία), έν ώ καί πέτρ(α) μ(ε)γ(ά)λ(η) 

ϊστατ(αι) είς τ(ήν) ρίζαν τής Άγριοελ(αίας)' είτα κάμπτ(ει) πρό(ς) δνσ(ιν), 

| 2 1 6 κρατ(εϊ) τό άναρύακ(ον), περίκόπτ(ει) τήν ράχ(ιν) τοϋ βουνοΰ καί άκουμβί-

ζει είςτ(ήν) μ(ε)γ(ά)λ(ην) ριζημ(αίαν) πέτρ(αν) τήν λεγομ(έ)ν(ην) τοϋ Πύργ(ον), 

j 2 1 7 έν ώ καίγράμματ(α) ευρέθησαν έν αντ(ώ) ένκεκολαμμ(έν)α γράφ(οντα) «δρο(ς) 

βασιλ(ικός)», διερ(ών) μ(έν) άριστ(ε)ρ(ά) τά δίκ(αια) τοΰ \m Μυρελαίου δεξιά (δέ) 

τον περιόριζαμ(ε)ν(ον) τόπ(ον), καί άπό τ(ών) έκεΐσε απέρχεται κατευθεί(αν) διά-

περ(ών) | 2 1 9 τήν Σκοτ(ει)ν(ήν) Λαγκάδ(αν) καί τό κ(α)τάραχ(ον) τ(ής) αντ(ής) 

Ααγκάδ(ας) καί άπέρχ(ε)τ(αι) μέχρ(ι) τής παλαιάς πέτρ(ας) τ(ής) έχούσ(ης) γρα-

φήν |2-'° δέ καί αύτ(ής) «δρο(ς) βσσιλ(ικός)», έν ώ καί πλη(σίον) αύτ(ής) δρύες 

δύο ΐσταντ(αι) διαχωρίζοντ(ες) δμοίο(ς) καί δμοίο(ς)' καί πάλιν \in κατέρχεται 

πρό(ς) βορράν κρατ(ών) τήν ράχ(ιν) τοϋ αύτ(οϋ) π(αρα)ποτάμ(ου), αντίπερα το 

ρύακ(ον) τό λεγόμ(ε)ν(ον) τήν Σκοτ(ει)ν(ήν) Ααγκάδα | 2 2 2 καί απέρχεται μέχρ(ι) 

τής μαύρ(ης) πέτρ(ας) τ(ής) έχούσ(ης) στ(αυ)ρ(όν) ένκεκολαμμ(ένον), έν ώ καί 

δρυς έμπρο(σ)θ(εν) ταύτ(ης) ϊστατ(αι)· | 2 2 3 κ α ί απέρχεται κατευθ(είαν) διάπερ(όν) 

τό ρύακ(ον) τ(ών) Άγί(ων) Άποστ(ό)λ(ων) καί άπέρχ(ε)τ(αι) είς τ(ήν) μ(ε)-

γ(ό)λ(ην) πέτρ(αν) τήν μαύρ(ην), τήν ίσταμέν(ην) \m επάνω τοϋ στρογγνλ(οΰ) 

βοννοϋ, εχονσαν καί τ(ον) στ(αυ)ρόν ένκεκολαμ(έ)ν(ο)ν, έν ώ καί δύο δένδρ(α) 

πλη(σίον) αύτ(ής) ΐσταντ(αι)· προ(ς) δύσι(ν) κάμπτ(ων) | 2 2 3 κρατ(εϊ) το κατά-

ραχ(ον) τό πέραθεν τοϋ βουνοΰ, απέρχεται μέχρ(ι) τον ρύακο(ς) τοΰ λεγομ(έ)ν(ου) 

Κυνρκουμάκις, ήθούτ(ω) |2 2 β κάμπτ(ει) πρό(ς) βορράν, κρατ(εΐ) τό κ(α)ταρύα-

κον, απέρχεται μέχρ(ι) τοϋ παλαιοϋ μύλ(ου) καί ανέρχεται τό κ(α) τάραχ(ον) |2 2 7 τοϋ 

βουνοΰ, κρατ(εΐ) τό αύτ(ό), ανέρχεται είς τ(όν) Πταίρακ(α) τοΰ πρωτ(ο)σπαθάρ>, 

δθεν καί ή αρχ(ή) τοΰ περίδρισμ(οϋ) | 2 2 8 τής δλης γής τοΰ κάμπ(ου) γέγονεν, δια-

χωρίζων άριστ(ε)ρ(ά) μ(έν) τά δίκ(αια) τοϋ Μυρελαίου δεξιά δε τά δίκ(αια) τον 

| 2 2 9 περιδριζομ(έ)ν(ου) τόπ(ου), ένάποκλύ(ων) ενδοθεν τόν δρυμόνα καί τον ελεώνα 

τοϋ αύτοΰ οίκοπρο(α)στ(ίου) | 2 8 0 τής Βάρεος. "Εσσωθ(εν) (δέ) τοΰ τοιούτου περίδρι-

σμ(οϋ) ενρέθ(η) καί ή π(ατ)ριαρχ(ική) μονή ή λεγομ(έ)ν(η) τ(ών) Ναμάτ(ων)ί\ 

|2 3 1 f Προ(ά)στ(ιον) το Μελαν(ού)δ(ιον): τό τοιοΰτ(ον) προάστιον οίκήματ(α) 

δεσποτ(ικά) ουκ έχ(ει). Διά τ(ών) παροίκ(ων) τοϋ αύτ(οΰ) | ' 3 2 προαστ(ίου;: 

Γε(ώργιος) τής χήρ(ας), έχει "Ανναν, υι(όν) Ίωάνν(ην), ζε(υγαρά)τ(ος) vacuum · 
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Πέτρ(ος) δ Καλαβρό(ς), εχ(ει) Θεόπεμπτ(ην), θυ(γα)τ(έ)ρ(α) "Ανν(αν), ζε(υγα-

ρά)τ(ος). \η3 Διά τ(ών) χωραφ(ίων) τοΰαύτ(οΰ) προ(α)στ(£ου) τ(ών)δντων έν δια-

φόροις κ(α)τάτόμαίς: χωράφιον τό δν είς τ(ό) Μελ(ά)ν(ιον) πλη(σίον) τών | 2 3 4 οίκη-

μ(ά)τ(ων) συν τ(ώ) έτ(έ)ρ(ω) χ(ωρα)φ(ίω) τών Άλονί(ων), βορρά(ς) σωκ(ά)-

ρ(ια) ε' ούργ(νιαί) ς ' , νότ(ος) σωκ(ά)ρ(ια) δ' ούργ(υιαί) γ', άνατ(ο)λ(ή) σωκ(ά)-

ρ(ια) η', δύ(σις) σωκ(ά)ρ(ια) ε', | 2 3 5 δμοϋ πλάτ(ος) σωκ(ά)ρ(ια) β' ονργ(νιαί) θ', 

μίκ(ος) σωκ(ά)ρ(ια) δ' ονργ(νιαί) ζ', μ(ο)δ(ίων) ς' (ήμισυ)· χ(ωρά)φ(ιον) τό 

δν είς τ(ψ) στάσιν τοϋ Φιλοπ(οτίου), δύσ(ις) |2 3 6 σωκ(ά)ρ(ια) γ' ούργ(υιαί) γ', 

μίκο(ς) σωκ(ά)ρ(ια) β', άνατ(ο)λ(ή) σωκ(ά)ρ(ια) ε', μίκ(ος) σωκ(ά)ρ(ια) κδ' 

οργ(υιά) μία, μόδ(ιοι) ν'· χ(ωρά)φ(ιον) τοΰ Κάμπ(ου), άνατ(ο)λ(ή) | 2 3 7 σωκ(ά)-

ρ(ια) β', δύσ(ις) σωκ(ά)ρ(ια) γ' ούργ(νιαί) γ', μίκο(ς) σωκ(ά)ρ(ια) ιβ' ούρ-

γ(υιά) α', μ(ο)δ(ίων) ις'' χ(ωρά)φ(ιον) τό Έξόλαμπ(ον) έχ(ει) δύ(σις) σω-

κ(ά)ρ(ια) δ' ονργ(νιαί) ε', | 2 3 8 ανατ(ο)λ(ή) ούργ(υιαί) ζ', βορρά(ς) σωκ(ά)ρ(ια) ζ', 

νότ(ος) σωκ(ά)ρ(ια) ζ' ούργ(υιαί) θ', δμοϋ πλάτ(ος) σωκ(ά)ρ(ια) β' ονργ(υιαί) 

ς', μίκ(ος) σωκ(ά)ρ(ια) ζ' ούργ(νιαί) δ' (ήμισυ), μοδ(ίων) θ' | 2 3 3 λιτρ(ών) κβ'· 

χωράφ(ιον) τ(ής) Δαγκασμέν(ης), άνατ(ο)λ(ή) σωκ(ά)ρ(ια) ζ', δύσ(ις) σωκ(ά)-

ρ(ια) ζ', μίκ(ος) κ(α)τά μέσ(ης) σωκ(ά)ρ(ια) ιε', δμοϋ πλάτ(ος) σωκ(ά)ρ(ια) ζ', 

| 2 1 0 μ'ικ(ος) σωκ(ά)ρ(ια) ιε', μ(ο)δ(ίων) νβ' (ήμισυ)· χ(ωρά)φ(ιον) τοϋ Άγ('ιου) 

Νικ(ο)λ(άου), ανατ(ο)λ(ή) σωκ(ά)ρ(ια) γ', δύσις σωκ(ά)ρ(ια) δ', μίκ(ος) κ(α)τά 

μέσις σωκάρια ς', | 2 4 1 δμοϋ πλάτ(ος) σωκ(ά)ρ(ια) γ' (ήμισυ), μίκ(ος) σωκ(ά)-

ρ(ια) ς', μοδ(ίων) ι' (ήμισυ)· χ(ωρά)φ(ιον) τής "Εχεντρ(ας), νότ(ος) σωκ(ά)-

ρ(ια) γ' ονργ(νιαί) δ', βορρ(άς) σωκ(ά)ρ(ιον) α' | 2 4 2 ούργ(νιαί) ς', μικ(ος) σω-

κ(ά)ρ(ια) ιγ' ούργ(υιαί) δ', δμοϋ πλάτο(ς) σωκ(ά)ρ(ια) β' (ήμισυ), μ'ι(κος) σω-

κ(ά)ρ(ια) ιγ' ούργ(υιαί) δ', μόδ(ιοι) ις· | 2 4 3 χ(ωρά)φ(ιον) τό Σκοινάριν, πλάτ(ος) 

άνωκάτ(ω) σωκ(ά)ρ(ια) γ , μίκ(ος) σωκ(ά)ρ(ια) ς , μοδ(ίων) ς' · χ(ωρά)φ(ιον) 

τοΰ Καλαμνώ, | 2 4 4 άνατ(ο)λ(ή) σωκ(ά)ρ(ια) β' ούργ(υιαί) δ', δύσ(ις) σωκ(ά)-

ρ(ια) β' ούργ(υιαί) δ', μίκ(ος) αωκ(ά)ρ(ια) ε', μ(ο)δ(ίων) ς'· χ(ωρά)φ(ιον) τώ 

Παραφωνάδ(ιν), | 2 4 5 νότ(ος) σωκ(ά)ρ(ιον) α' ούργ(υιά) α', βορρ(άς) σωκ(ά)-

ρ(ια) β' ονργ(υιαί) ε', μίκ(ος) σωκ(ά)ρ(ια) ς' ούργ(νιά) α , μοδ(ίων) ε' (λιτρών) 

ιη· χ(ωρά)φ(ιον) |24G τοϋ Φοναίο(ς), νώτ(ος) σωκ(ά)ρ(ια) δκτώ ούργ(υιαί) β', 

βορρ(άς) σωκ(ά)ρ(ια) ε' ούργ(νιαί) ε', μίκ(ος) σωκ(ά)ρ(ια) ιε' ούργ(υιαί) ς', 

(δμοϋ) |2 4 7 πλατο(ς) σωκ(ά)ρ(ια) ς ' ούργ(υιαί) η', μίκ(ος) σωκ(ά)ρ(ια) ιε' ούρ-

γ(υιαί) ς ' , μοδ(ία)ν) νβ' λιτρ(ών) λβ1' χ(ωρά)φ(ιον) ή Καθαρά, \us δύσ(ις) σω-

κ(ά)ρ(ια) η' ονργ(νιαί) θ', άνατ(ο)λ(ή) σωκ(ά)ρ(ια) η ούργ(υιαί) ε', μίκ(ος) σω-

κ(ά)ρ(ια) κζ' ούργ(υιαί) ς', μ(ο)δ(ίων) ριθ' λιτρ(ών) λδ'' | 2 4 9 χ(ωρά)φ(ιον) ή 

Όροδάφνη συν τ(ώ) έτ(έ)ρ(ω) χωραφ(ίω) τών κ! μοδ(ίων) τής αύτ(ής) στάσεο(ς) 
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τοϋ καί ανάγραψαμ(έν)ου έν τ(ώ) πρακτικοί, | 2 5 0 ήγ(ονν) ανατολή σωκ(ά)ρ(ια) ι' 

ουργ(υιαί) η , δύσ(ις) σωκ(ά)ρ(ια) θ' ουργ(νιαί) β', μίκος σωκ(ά)ρ(ια) κε' ούρ-

γ(νιαί) δ', (δμοϋ) πλάτ(ος) σωκ(ά)ρ(ια) ι, | 2 δ 1 μ'ικ(ος) σωκ(ά)ρ(ια) κε ούργ(υιαί) δ', 

μοδ('ιων) ρκζ'· χ(ωρά)φ(ιον) τό λεγόμ(ενον) τών Άγραβλί(ων), ήγ(ονν) τό Μέγ(α). 

βορρ(άς) σωκ(ά)ρ(ια) ιε', |2°2 καί ετ(ε)ρ(ον) τής καθαρπάσεως σωκ(ά)ρ(ια) γ' 

ούργ(υιαί) ζ', (δμοϋ) σωκ(ά)ρ(ια) ιη ούργ(υιαί) ζ', νότ(ος) σωκ(ά)ρ(ια) ιβ', 

τ(ήί-) κ[α]θαρΥ'Λπάσε(ως) σωκ(ά)ρ(ια) γ' ούργ(υιαί) ζ', (δμοϋ) σωκ(ά)ρ(ια) ιε' 

ούργ(νιαί) ζ', (δμοϋ) πλάτ(ος) σωκ(ά)ρ(ια) ιζ' ούργ(νιαί) β', μίκ(ος) σωκ(ά)-

ρ(ια) κα ούργ(υιαί) β', μοδ(ίων) | 2 5 4 ρπα' (ήμισυ)· έτ(ε)ρ(ον) χ(ωρά)φ(ιον) τών 

Άγραυλί(ων), τό άναγραφόμ(ενον) έν τ(ώ) παρακτ(ικ)ώ τοϋ σεκ(ρέ)τ(ου), άνα-

τ(ο)λ(ή) σωκ(ά)ρ(ια) ιε', μοδ(ίων) μθ', | 2 5 5 λιτρ(ών)ε, (δμοϋ) δ μοδισμ(ός) τών 

χωραφί(ων) τών Άγραυλ(ίων) συν τ(ών) καθαρπαγέντ(ων) καί άρτί(ως) άναρισ-

θέντ(ων) μόδ(ιοι) σλ'· |2δ" τό δέ πάκτ(ον) τοϋ τοιούτου προαστίου, τά ρλζ' (ήμισυ) 

(νομίσμα)τ(α), άνεγράψαντ(ο) είς τ(ό) οικοπροάστ(ιον) τής Βάρεο(ς), |2 5 7 καθ(ώς) 

τό πρακτ(ικόν) τοϋ σεκ(ρέ)τ(ου) παρέχ(ει). 

Προ(ά)στ(ιον) ή Μαντράκλ(η): έκκλη(σία) έν αυτ(ώ) ουκ έστιν, οντε 

οίκήμ(α)τ(α) δεσποτ(ικ)ά, | 2 5 8 ύπάρχ(ου)σ(ι) (δέ) έν αντ(ώ) πάροικ(οι): Νικηφό-

ρ(ος) τοΰ Σαρακινοΰ έχ(ει) Κισσι(α)ν(ήν), θυ(γα)τ(έ)ρ(α) Μαρ(ίαν), γα(μ-

β)ρ(ον) Λέ(ον)τ(α), ζε(νγά)ρ(ιον) α, ον(ον) α. "Εστί δέ | 8 5 9 δ περιδρισμ(ός) τον 

αύτ(οΰ) προαστίου οντο(ς) τ(ής) ύπέργ(ου) γής: άρχεται άπό τοϋ μ(ε)γ(ά)λ(ου) 

ποταμ(οΰ) τοϋ Μεάνδρου, άπέρχ(ε)τ(αι) | 2 6 0 πρό(ς) άνατ(ο)λ(άς), κρατ(εϊ) τον 

τράφον τά διέρούντ(α) τά σύνορα τοϋ προαστίου τής μον(ής) τών Όροβί(ων) καί 

άπέρχ(ε)τ(αι) |2 6 1 είς τ(όν) έτ(ε)ρ(ον) μέγα τράφον τ(όν) διέρούντ(α) τά σύνορα 

τοΰ προαστ('ιον) Κ(α)τάπλινθεί(ων) τ(ής) έπισκ(έ)ψ(εως) Μαγγίν(ου), έχ(ων) 

σωκ(ά)ρ(ια) θ'' |2"2 κάμπτ(ει) προς νότ(ον) διά τοϋ άνατολ(ικοϋ) μέρ(ους), κρα-

τ(εϊ) τ(όν) αντ(όν) μέγ(αν) τράφον καί τά σύνορα τής Καταπλινθίας και άπέρ-

χ(ε)τ(αι) | 2 6 3 είς τ(όν) έτ(ε)ρ(ον) τράφον είς τ(ά) σύνορα τοϋ προ(α)στ(ίου) τοί 

άγ(ίου) Νικ(ο)λ(άου) μον(ής) τοϋ Μάγου σωκ(ά)ρ(ια) λ'' είτα κάμπτ(ει) πρό(ς) 

δύοιν ολίγον, | 2 6 4 άπό σωκ(α)ρ(ίων) ε' σωκ(ά)ρ(ια) β' (ήμισυ) καί απέρχεται είσ-

όριον καί άντόριον μαυρόλιθ(ον), πάλ(ιν) κάμπτ(ει) πρό(ς) νότ(ον) καί | 2 6 δ απέρ

χεται είς τ(όν) παλαι(όν) ποταμ(όν), είς τ(ό) σύνορον τοϋ προ(α)στ('ιου) Κλίμ(α)-

τ(ος) τών Πετριτ(ών) έτ(ε)ρ(α) σωκ(ά)ρ(ια) κβ'' (δμοϋ) άνατ(ο)λ(ή) |2 6 β σωκ(ά)-

ρ(ια) ξ' (ήμισυ) καί κάμπτ(ει) προ(ς) δύσιν τά αυτά σύνορα τοϋ έκκλήμ(α)τ(ος) 

καί τον παλαιοϋ ποτ(α)μ(οϋ) και απέρχεται είς τ(ό) σύνορ(ον) | 3 6 7 τοϋ προ(α)-

στ(ίον) Άτζίπ(ου) τοϋ Μανικοφόρον σωκ(ά)ρ(ια) γ' (ήμισυ)· ήθούτ(ω) κάμπτ(ει) 

πρό(ς) βορρ(άν), κρατ(εϊ) τά Άτζύπ(ου), είτα άνακάμπτ(ει) | 2 8 8 πρό(ς) άνατο-

3 
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λ(ήν) δρινότ(ε)ρ(ον), διέρχεται τήν δχθην τοΰ ποταμ(οΰ) Μεάνδρου καί κρατεί 

τήν δχθην τοϋ π(ο)τ(α)μ(οϋ), | 2 6 9 απέρχεται είς τ(όν) τράφον είς τ(ά) σύνορα τοΰ 

προ(α)στ(ίον) Άτζυπ(ου) τ(ών) Όροβί(ων), ένθα καί ήρξατ(ο), έχ(ων) δύσιν 

σωκ(ά)ρ(ια) νη· |2 7" δμοϋ πλάτ(ος) σωκ(ά)ρ(ια) ς ούργ(υιαί) β', μίκ(ος) σω-

κ(ά)ρ(ια) νθ' ούργ(νιαί) β', μοδ(ίων) ρπε λιτρ(ών) ε'· τά νυν δε εύρέθ(η) γή μο-

δ(ίων) | 2 7 1 λ?', τήν (δέ) λοιπ(ήν) γήν άπέλεσ(εν) δ ποτ(α)μ(ός) πέραν πέραν, εΐ-

τις νπαρχ(ει) μυρικότ(οπος)· έμετρίθ(η) καί τό πέρ(αν) τοϋ ποτ(α)μ(οϋ) |2 7 2 Μεάν-

δρ(ου) τό πλη(σίον) τοΰ πόταμου τοϋ Γηροκομ(είου;) καί ευρέθη πρό(ς) μ(έν) 

βορράν σωκ(ά)ρ(ια) ιε', πρό(ς) δέ δύσιν σωκ(ά)ρ(ια) κε | 2 7 3 καί πρό(ς) νό-

τ(ον) έως τοϋ ποτ(α)μ(οϋ) σοτκ(ά)ρ(ια) ζ', (δμοϋ) πλάτ(ος) σωκ(ά)ρ(ια) ιζ', μί-

κ(ος) σωκ(ά)ρ(ια) ιε', μοδ('ιων) αιβ' (ήμισυ), άνευ τής ύπέργ(ου) γής | 2 7 4 Τ7]ς άπο-

σπασθήσεις παρά τοϋ ποτ(α)μ(οϋ) καί γενομ(έ)ν(ης) μυρικ(ό)τ(οπον) ώσεί μο-

δ('ιων) τξα λιτρ(ών) κε'· άμπ(ε)λ(ο)κύπ(ιον) | 2 7 5 το δν πλη(σίον) τής έπισκ(ο)-

π(ής) Πριήν(ης) ώσί μ(ο)δ(ίων) λ', τό λεγόμ(ε)ν(ον) Μνκτιριν(όν), καί πάροι-

κ(ος) δ προ(σ)καθήμ(εν)ο(ς) έν αύτ(ώ) |27,; Γεώργ(ιος) δ Άνεμοτρίχ(ης), έχ(ει) 

νί(όν) Μιχ(αήλ), έγγ(ο)ν(ήν) "Ανν(αν), γα(μβ)ρ(όν) Ίω(άννην)· εύρέθ(η) και 

γή ϋπεργος έν τ(ώ) αύτ(ώ) άμπελοκηπ(ίω) μοδ(ίων) δ', |2 7 7 καθ(ώς) τό πρακτ(ι-

κόν) τοϋ ΰεκ(ρέ)τ(ου) διαλαμβάνη. 

Προ(ά)στ(ιον) δ Πρίνο(ς), τό δν υπό τής Μανδρακλής: τό τοι\2™ούτον προ(ά)-

στ(ιον) εύρέθ(η) παντ(ε)λ(ώς) άοικον, μήτ(ε) οίκοίματα τό σύνολ(ον) έχον. Ό 

δε ττεριορισμ(ος) τον ποοαστ(ίου) | 3 7 9 εστίν oëtoç: άρχεται από τ(ο) χεΐλο(ς) 

τον ρύακο(ς) τοϋ λεγομένου τής Χονδροχντ(ής), έν ώ καί πλη(σίον) αύτοΰ | '8 0 δρυς 

ΐστατ(αι) καί στ(αυ)ρ(ό)ς έν αντ(ώ) γεγον(ώς), καί κατέρχεται τό καταρύακον 

πρό(ς) δύσιν, κρατ(εϊ) τ(ό) αύτ(ό) κ(α)τάούακον, |2 S 1 απέρχεται μέχρ(ι) τοΰ μυ-

τίσματος τοϋ μικρ(οΰ) βουνιτζ('ιου) τοΰ πλη(σίον) τοϋ ετ(έ)ρ(ου) ρύακο(ς) ίστα-

μ(έ)ν(ου), ένθα καί πεύκ(η) ΐστατ(αι) πλη(σίον) |-'82 αύτοΰ, καί άπα τ(ών) έκεϊσε 

κάμπτ(ει) πρό(ς) νότ(ον), κρατ(ει) τό άναρύακον τό λεγόμ(ενον) τοΰ Μικρ(οΰ) 

Πηγαδ(ίου) καί άπέρχ(ε)τ(αι) | 2 8 3 μέχρ(ι) τοϋ γεφυριού, περΐκόπτ(ει) τό αύτ(ό) 

καί απέρχεται πάλ(ιν) τό αύτ(ό) άναρύακον καί έρχεται μέχρ(ι) τοϋ ίσταμ(έ)ν(ου) 

|2 8 4 δρυό(ς) είς τ(ό) δφρύδ(ιον) τοϋ ρύακος τοϋ πλησίον τοΰ άμπ(ε)λ('ιου) τοΰ χω

ρίου Πρίνης διάχωρίζον δεξιά μ(έν) {τά δίκαια) τον | 2 8 5 χω(ρίου) Πρίνης άριστε-

ρ(ά) δέ τοϋ περϊόριζομ(έν)ου τόπ(ου)' καταλιμπ(ά)ν(ει) τό αύτ(ό) ρύακ(ον) αρι

στερά, κρατ(εϊ) τον τράφον \m τοϋ άμπ(ε)λ('ιου) μικρ(όν) καί απέρχεται μέχρι 

τοϋ βαστάματ(ος) καί τής λιθοσοραίας, έν ώ καί δρυς μέγας 'ίστατ(αι) |2 8 7 πλη(σίον) 

αύτοΰ' κ(α)τάλιμπάνη δεξιά μ(έν) τά δίκ(αια) τοϋ χωρίου Πρίνης άριστ(ε)ρ(ά) 

δέ τοϋ περιοριζόμενου |2 8 8 τόπ(ου), κάμπτ(ει) μικρ(όν) πρό(ς) τ(όν) βάσταγαν, 
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άντιπερνά το ρύακ(ον) καί κρατ(εΐ) τήν ράχ(ιν) τοΰ αύτ(οΰ) βοννοϋ καί άπέρχ(ε)-

τ(αι) |2 8 9 επάνω τ(ής) κοριμφής αύτ(οϋ), καταλιμπ(ά)ν(ει) αυτήν, απέρχεται κα-

τενθ(είαν) πρό(ς) άνατο(λ)(άς), κ(α)τάλιμπάνη άριστερ(ά) | 2 9 ϋ τον μέγαν δρνν 

τον ίστάμ(ε)ν(ον) είς τ(ό) χωράφ(ιον) τοϋ περίδριζομ(έν)ου τόπ(ου) καί απέρ

χεται μέχρ(ι) τοΰ βάσταγο(ς) | 2 9 1 πλη(σίον) τοΰ δρυό(ς) διάχωρίζων δεξιά μεν τά 

δίκ(αια) τής έπισκ(ο)π(ής) άνω άριστ(ε)ρ(α) δέ τ(όν) περιόριζαμ(ε)ν(ον) τόπ(ον)· 

|2 9 2 κρατ(όν) τον αύτ(ον) βάσταγαν άπόδιάβαίνει τήν λιθοσοραίαν καί τους πρίνους 

καί κατέρχεται |2 9 3 κατευθ(είαν) μέχρι τοΰ ρύακο(ς) τοΰ λεγομ(έν)ον τής Μονο-

eAat'faç,1 διάχωρίζων δεξιά μ(έν) {τά δίκαια) τ(ής) έπισκοπ(ής) άν(ω) | 2 9 4 άρι-

στερ(ά) δέ τοΰ περίδριζομ(έ)ν(ου) τόπ(ον), είτα κάμπτ(ει) πρό(ς) βορράν, κρατ(ει) 

τό αύτ(ό) άναρύακον καί άπέρχ(ε)τ(αι) μέχρ(ι) | 2 9 5 τ(ής) δδοϋ τής διέρχομ(ένης) 

άπό τοϋ Μεάνδρου καί άπερχομ(ένης) είς τ(ό) προ(ά)στ(ιον) Πρίνης· ήθοντο(ς) 

κάμπτ(ει) πρό(ς) | 2 9 c δύσιν, κρατ(εϊ) τήν αυτήν στράτ(αν) καί απέρχεται μέχρ(ι) 

τοϋ μ(ε)γ(ά)λ(ου) δρυό(ς) τοϋ ίσταμ(έ)ν(ου) πλη(σίον) τής λιθοσοραίας \m καί 

τοΰ πριν(α)ρ(ίου), διαχώριζαν δ(εξια) μ(έν) τά δίκαια τοϋ προ(α)στ(ίου) Πρί-

ν(ης) τοΰ άγ(ίου) Θεολόγ(ον), άριστερ(ά) δέ τον περί | 2 9 8 όριζόμ(ε)ν(ον) τόπ(ον), 

καί άπό τ(ών) έκεισε κάμπτ(ει) πρό(ς) βορρ(άν), {{κάμπτ(ει) πρό(ς) βορράν}} 

περίκόπτ(ει) τήν στράτ(αν) τ(όν) ξυρότροχ(ον) | 2 9 9 τ(όν) δντα έμπροσθ(εν) τής 

έκκλη(σίας) τοΰ'Ασωμάτ(ου), περίκόπτε(ι) τά καταλύμ(α)τ(α) τοϋπρο(α)στ(ίου) 

καί απέρχεται τ(όν) | 1 0 0 πρίνον, τ(όν) ιστάμ(ε)ν(ον) πλη(σίον) τοϋ δρυό(ς) τ(ής) 

Τζεριμιόνου, καί τά ύπόκλημ(α) δένδρα άποκλύ(ων) αύτ(ά) άριστερ(ά) | 3 0 1 πρό(ς) 

τ(όν) περιόριζαμ(ενόν) τόπ(ον) καί απέρχεται είς τ(ό) χΐλος τοϋ ρύακος τής Σκορ-

δοχίνας, ëv\m0a καί ήρξατ(ο), διάχωρίζων δεξιά μ(έν) τά δίκ(αια) τοΰ προ(α)-

στ(ίου) Πρίν(ης) τοϋ άγ(ίου) Θεόλόγ(ου), άριστερ(ά) δέ τον περΙό\Β03ριζόμ(ε)(νον) 

τόπ(ον)· έσσωθ(εν) (δέ) τοϋ τοιούτον περίδριαμ(οϋ) έστιν καί γή ϋπεργο(ς) καί 

νομαδιαία, εϊτις ουκ ανε\30ίμετρίθ(η), ήσί δέ καί ελαίαι ένενίκ(ον)τ(α) κ,ορμ(οί), 

δρύ(ες) σαράντ(α) καί δύο καί έτ(ε)ο(α) δένδρ(α) διάφορων δπορ(ών) f 

| 3 0 5 Προ(ά)στ(ιον) ai Γαλαιάδ(αι) συν τ(ώ) τόπ(ω) τής Αάδ(ης): έκκλη(σία) 

λιθόκτιστο(ς), ύπόκέραμο(ς) καί τεθυΥΚρωμένη, ή νπ(ε)ραγ(ία) Θ(εοτό)κος, 

καί ωσπ(ή)τ(ια) λιθοπηλόκτιστα, άνογεωκατ(ω)γ(α) τρία. Ό δέ περίδρισμό(ς) 

|3 0 7 τοϋ τοιοϋτον προ(α)στ(ίου) ούχ ευρέθ(η) έν τ(ώ) πρακτ(ικ)ώ, άλλα μοδισμ(όν) 

εχ(ει) μόνον ώς εϊν(αι) τό δλον προάστιον | 3 0 8 συν τ(ώ) τόπ(ω) τ(ής) Αάδ(ης) 

μοδ(ίων) ψξβ' λιτρ(ών) δέκα, τω αντ(ό) άναμετρίσαντ(ες) καί ήμ(εϊς) ευρω-

μ(εν) ούτως |3 0 S κ(α)τά τήν περίλ(η)ψ(ιν) τοϋ πρακτ(ικ)οϋ τοϋ σεκ(ρέ)τ(ου)· 

εύρέβ(η)σ(αν) δ[έ] εντός τοϋ περιόρισμ(οΰ) τοϋτοιοϋτου προ(α)στ(ίον) δέν\310δρα 

έλαϊκά καί έτ(ε)ρ(α) δένδρα κάρπιμα δπορ(ών) διάφόρ(ων). 
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Όμοϋ πάροικ(οι) οι εύρεθ(έν)τ(ες) είστε τώ οίκο | 3 Π προ(ά)στ(ιον) τ(ής) 

Βάρεο(ς) καί τά είρημ(έν)α πάντα προ(ά)στ(ια) διζευγ(αρα)τ(οι) ούδ(είς), μονο-

ζευγ(αρά)τ(οι) ιη , βο(ι)δ(α)τ(οι) ς', καπνηκ(ά)ρ(ιοι) κε', |3 U ' έχοντ(ες) άργ(ά), 

αλογ(α) καί δν(ονς), τελούντ(ες) οί μ(έν) διζευγα(ρά)τ(οι) καί οί μονοζευγα(ρά)-

τ(οι) νπερ συνονής καί καπνικού [αυτών ; J | 3 1 3 άνά (νομίσμα)τ(ος) ένό(ς), οί δέ 

βοϊδάτ(οι) άν(ά) νομίσμ(α)τ(ος) ήμί(σεος) καί οί καπνικάριοι οί έχοντ(ες) δν(ους) 

άνά (νόμισμα) (ήμισυ) ώς έξκουσ(άτοι), | 3 Η οι δέ μή έχοντ(ες) δν(ους) άνά μι-

λιαρισί(ων) γ , παρέχοντ(ες) άμφότ(ε)ρ(οι) καί υπέρ έννομ(ίου) τ(ών) άργ(ών) κτη-

ν(ών) καί άλόγ(ων) | 3 1 5 κ α ί δν(ων) αύτ(ών) έκαστο(ς) άκτ(ήμων) άνά μιλιαρισίου 

ένό(ς) καί υπέρ τ(ών) προβάτ(ων) αύτ(ών) κ(α)τά έκατ(όν) έκαστο(ς) άκτ(ή-

μων) (νόμισμα) a |31C καί καθεξεΐς, ήγ(ουν) είς τά πε[ν]τίκ(ον)τ(α) τό ήμι(σν), 

καί ύπερ χοροπάκτ(ου) τής κ(α)τέχομ(ένης) παρεκάστου αύτ(ών) γής | 3 ' 7 κ(α)τά 

δέκα μ(ο)δ(ίων) (νόμισμα) α . 

Έστή δε καί ή τοπικοί έξοδ(ος) τοΰ τοιούτ(ου) προ(α)στ(ίου) οντο(ς): [δ] 

κουράτ(ω)ρ υπέρ τοϋ ο|318Αοι; χρόνον, υπέρ μ(έν) ρόγ(ας) αύτ(οϋ) (νομίσματα) 

β', νπέρ (δέ) άνόν(ας) αύτ(οΰ) άντ(ί) σ'ιτ(ου) μ(οδίων) δώδεκα (νόμισμα) α', 

καί νπερ σννηθ(είας) τοΰ έ\31ι>πισκεπτήτου κ(α)τά δέκα (νομίσμα)τ(α) (νόμισμα) 

α καί (δμοϋ) πάσα ή ϊσοδ(ος) τ(ών) αύτ(ών) προ(α)στ(ίων) (νομίσμα)τ(α) τζ', 

άφ(ών) ή τοπ(ικ)ή έξοδ(ος) (νομίσματα) ζ', ϊ2° καί λοιπ(ά) (νομίσμα)τ(α) τ'. 

Τούτ(ων) ούτο(ς) παραδοθέντ(ων) τώ μέρ(ει) τοϋ πανύπερλάμπρ(ου), πρωτ(ο)-

προέδρ(ον) καί πρωτ(ο)βεστηαρίτ(ου) καί μ(ε)γ(ά)λ(ου) | 3 2 1 δομεστ(ίκ)ου κνρ(οϋ) 

Άνδρον(ίκ)ου τον Δούκ(α), τό παρ(όν) πρακτ(ικόν) έξετ(έ)0(η), δ καί συνήθ(ως) 

ύπόγραφ(έν) καί πιστωθ(έν) παρ έμοϋ έπεδόθ(η). | ' 2 2 μην(Ι) Ιουν(ίω) (ίνδικτιώ-

νος) ια'. Ή νπογρα(φ)ή : Άδάμπ(ατ)ριαρχ(ικοϋ) νοτ(α)ρ(ίου) καί δομεστ(ίκον) 

τοϋ σεκ(ρέ)τ(ου) τον οίκ(ο)[νόμου], είχ(ε) (δέ) καί βού[λ]λαν μ(ο)λιβδ(Ί)ν(ην) 

| 3 ' 3 κάτοθ(εν) άπειωρημ(έ)ν(ην) f καί νπογραφήν: δ εύτε(λής) (μονα)χ(ός) θεό-

κτιστο(ς) καί καθήγούμ(εν)ο(ς) τή; Παναχράντ(ον) μονής f 

| 3 2 4 f Tò παρ(ον) Ισ(ον) παρεκβληΰ<(εν) άπο τ(ών) ενάποκειμ(ένων) χαρ-

τεί(ων) |3-5 εν τώ ήφ' ήμ(ας) Ιεροχαρτ(ο)φυλ(ακίω) τής μ(ητ)ροπόλ(εως) 

Μιλήτ(ον) και ίαάζ(θν) |326 ενρον νπέγ[ρ]α·ψ(α) f ft ft ft 

Ι327 [Ό Ιερεύς (;;) καί χαρτοφύλαξ ( ;) τής άγιω]τ(ά)τ(ης) μ(ητ)ροπό-

λ(εως) Μιλήτ(ον) Γεώργ(ιος) . .ο ασ.λα(. . .) 

67 lege πατριαρχικό) νοταρίω καί ύομεατίκω || 70-71 πρωτοβεστιαριφ MM, coir. Dölger, Patmos, 335 || 

71 -72 lege τοις υπό \ 72 ύπο σε suppl. MM || 73 τρόπον MM || 74 •· 75 κελεύει σοι είσελθεϊν αυτόν MM |] 

76 καί εϊτι 'ίσως 1. MM | εΐρψαι 1. MM || 77 άποστείλαί τε τιια MM || 78 πρωτοβεστιαρίυυ MM (et 1. 92, 

98), corr. Dölger, Patmos, 335 || 81 lege ώ; ένεργήσων : δς ενεργείς MM || 85 νπυγεγραμμίνω MM | lege 
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δ || 86 παραγενόμενον MM || 87 τοΰ πρώτου κονράτορος 1. Dölger, Patmos, 335 || 90 - 91 lege'/loiOT/s άπάα.% 

ένθήχης | ανδρών : corr . in χονδρών | λεπτών : λοιπών MM | φορβάδιον MM || 96 lege ει τι | άπαιτηθέν MM || 

98 νενεο-θα» corr. Dölger , Patmos, 335 : έκθέαθαι MM || 99 το δ' έτερον MM || 102 κιόνων MM (et 1. I l l ) || 

103 καταγύρων MM || 109 τετραευάγγελον MM | μονοκρ. MM (et 1. 110) || 110 λιτός MM | στανροτρίκλινον 

έγχώρηγον τρουλλωτόνΜΜ '] ì l i εξηλειμμένων MM || 115 Φιλοπότιον MM, Φιλοπάτιον Dölger, Patmos, 335 | 

lege Όλύνθινον (cf. MM) || 116 lege εν ω Ίστανται || 117 χ(ωρά)ψ(ιον) e x corr. ips. m. | Άριβάλη MM || 

119 lege φάβας, φάβαΜΜ || 121 έ>/άροτρα MM || 122 lege είς | ουδείς MM {corr. Dölger, Patmos, 335) I1 

126 Βερβίλου τοΰ Πανίτζη MM || 128 'Λρουβάλη MM | Ίαμάτων corr. in Ναμάτων (cf. 1. 23Ü), Ναμάτων ΜVI 

{cf. Dólger , Patmos, 335) li 129 lege ώς (MM) || 132 πάκτον MM (corr. Dölger, Ρα tmos , 335) | Λ/εταη'οι 

MM I 136 ταύτης MM || 139 τω νομίσματι corr . Dolger, Patmos, 335 || 141 yurawa post έχει a d d . MM et 

pass im | fors, (νομίαμα)τ(ος) : νόμισμα MM | Ταικάς MM || 142 νόμισμα MM {et 1. 143) | Μαρουλάδενα, 

MM || 143 Άρκούδης MM || 144 Χασάνη MM | φαρβάδα μίαν MM || 145 άρνά τρία, φορβάδα μίαν MM | ιομί-

σμα-α τρία MM || 146 Καλλά MM || 147 ΨαλΙδης MM || 149 lege ζενγάριον (corr. MM) || 150 p o s t Ζευγάρι»· 

εν l a c u n a in MM | Ζυμήδενα MM || 151 χοίρων β' MM || 153 - 154 Σελιβίρης MM || 154 βοΐδατικοί MM | 

160 Κατσαραδίνας MM || 161 Άδριανήν s u p p l . MM || 163 Βερβονλίδιον MM | Σκρίνος (MM) sivc Σκρίνης | 

φορβάδα μίαν MM || 165 Τζαμίνης (cf. 1. 164 ΊΧαμίνενα) sive rjrf/tJjs : ï?u>7S MM | ΛΓακ.;. . l a c u n a il 

cod. : Καλή... MM H 167 Γαλαίδαι MM | τοϋ τόπου MM || 168 Φωστήρης MM || 169 Τοιφαος MM | 

171 fswyifcioj' tV MM , ςευ/άρων Λ, φορβάδα μίαν MM | 172 Μανρογεώργης MM || 173 Χαροκοπίνας MM || 

174 Μβϊΐ^ερσς MM || 175 μιλιαρίσια δύο MM | καί 1. Dolger, Patmos, 335 : <5t MM | τοϋ τοιούτον προα

στίου MM II 180 ονργυιαί s ive ονρ;>. pass im. MM | τα δίκαια : τα δε MM || 182 μεγάλης : μιας MM | 183 lege 

Βαρβάρας (MM) || 185 ε' MM || 186 διερύν : δ,έρχεται MM || 192 σωκάρια : σω ex corr. ips. m. | σωκάρια ν' 

o m . MM II 192 - 193 τον αποβλέποντα MM || 193 άνθόριον MM (cf. 1. 264) || 194 lego των παλαιών (MM) || 

201 lege Πτελάκου (cf. 1. 177 et n o t . 31) || 204 των Όρόβων MM || 206 λστ' 1. Dòlger, Patmos, 335 : λε' 

MM II 207 (όμοϋ) όμοϋ : όμοϋ MM || 210 lege ώς (MM) || 219 λαγκάδας MM || 219 - 220 γράφει δε καί αυτή 

MM II 221 κρατεί : κρατών MM et pass im | πόταμου MM || 227 Πταίρακα corr . in Πτελάκου (cf. 1. 177 et 

n o t . 31) Il 231 lege Μελάνιον (MM) || 232 post ζευγαράτος l acunara s ignavi t et MM || 234 τοϋ ετέρου χωρα

φιού MM II 235 Φιλιππικον MM || 236 οι)ρ/. α' MM | μοδίων MM (et 1. 242) || 242 πλάτος ex corr. ips. m . || 

243 σωκάρια ς : corr . in σωκάρια δ' (cf. n o t . 39) |, 244 Παραφωνάδιν sive Παραφωνάδιον : Παραφωνάδιον 

MM || 246 lege Φονόως (MM) | σωκάρια η' MM || 249 τοϋ έτερου χωραφιού MM | 251 lege Άγρανλίων (cf. 

1. 254) || 254 ημίσεως MM || 257 περιέχει MM Ι Μαντρακλ. doc : suppl . sive ή Μάντρακλος (cf. 1. 133, 137 : της 

Μανδράκλου), sive ή Μανδρακλη (cf. 1. 277 : τής Μανδρακλής), sive ή Μανδράκλη, sive ή Μανδράκλου : ή Μαν

δράκλου MM || 258 έχων γυναίκα MM || 259 προαστίου : πρ corr . ips. m. ex χρ (— χωραφιού) | 260 να 

διέρονντα : lege τον διαιροϋντα (MM) | Όρόβων MM || 261 Καταπλινθείας MM || επισκέψεως : επισκοπές MM || 

263 Μάγγου doc. : Μαγγίνον MM || 264 άνθόριον MM || 265 Κλήματος MM | 266 σωκάρια om. MM | τοΰ 

έκκλήματος : fore. corr . in τοϋ έκ Κλήματος s ive τον Κλήματος (cf. 1. 265) : τοϋ Κλήματος MM || 271 άπέλϊ-

αεν : fors. corr . in άπώλεσεν (MM) sive ώτίνϊαοεν || 272 Γηροκομείου sive Γηροκόμου (MM) | σωκάρια ιε' sive 

σωκίρια ιβ' : σωκάρια ιε' MM || 273 ιε corr. *ε' (cf. n o t . 43) || 274 τξά : τζά MM (corr. Dolger, Patmos, 

335) y 275 Μυκτιρινον (MM) sive Μυκτιριανόν || 276 Άνεμοτριχάς MM j έχων MM | εντός αύτοΰ τοΰ άμπ°-

λοκκπίου MM, έν τω αντω άμπελοκηπίω μό(διοι) δ' Dolger, Patmos, 335 || 280 γίγονε MM || 284 τα <5fema 

sup) . MM II 288 et pass im Βάσταγαν MM | ρυάκιν MM <\ 293 τα 3/κοκα s u p p l . MM || 295 είθ' οντω MM | 

296 κρατών MM l| 301 Σκορδηχίνας : fors. corr . Χονδροχυτης (cf. 1. 279 et n o t . 47) ]| 303 lfge ήτις (MM) | 

304 lege εισί (MM) | τεσσαράκοντα MM ,| 305 Γαλαίδαι MM | τοϋ τόπου MM (et 1. 308) || 312 και : και οί 

MM Ι| 313 νομίσματος ήμίσεος MM || 317 lege τοπική | s u p p l . <5 κουράτωρ (cf. Dolger, Patmos, 335) sive ό 

(πρατο)κουράτωρ (cf. 1. 87) || 319 δέκα νομισμάτων MM | lege είσοδος | lege άφ' &ν \ γ' MM ζ', corr . Dol

ger, Patmos, 335 || 320 λοιπά πάντα MM || 322 πατριαρχικός νοτάριος καί δομέστικος MM || 323 [τής] τ ή; 

s u p p l . MM II 327 χαρτοφΰλαξ : s ive νομικός sive νοτάριος | ρααολαμν. MM. 
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Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

Το παρόν έγγραφον είναι το παλαιότερον σωζόμενον βυζαντινον πρακτικον παραδόσεως : περί 

των πρακτικών παραδόσεως βλ. D ö l g e r , Schatzkammer, σελ. 150 κέ. Τ ο ϋ α ύ τ ο ΰ , Finanz

verwaltung, σελ. 106 κέ. O s t r o g o r s k y , Féodalité, σελ. 259-368. S v o r o n o s , Cadastre, 

σελ. 59 κέ. Το πρακτικον τοϋτο είναι ιδιαιτέρως σημαντικόν, διότι περιέχει λεπτομερή εικόνα τής 

διαδικασίας μεταβιβάσεως κτήματος καί τοΰ τότε κρατούντος φορολογικοΰ συστήματος, ώς καί τοΰ 

τρόπου συντάξεως τών σχετικών εγγράφων. 

ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΚΑΙ ΔΙΠΑΩΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. — Το πρακτικον τοϋ 'Αδάμ, 

δομεστίκου τοϋ σεκρέτου τοΰ οικονόμου τών ευαγών οίκων τής 'Ανατολής, περιέχει, κατά το 

σύνηθες, τήν σχετικήν βασιλικήν πρόσταξιν προς τον άρμόδιον άξιωματοΰχον — ένταΰθα τον Μα-

τζούκην (στ. 70 - 80) — καί το ένταλμα τοΰ τελευταίου τούτου προς τον μέλλοντα νά εκτέλεση 

την παράδοσιν σεκρετικον — ένταΰθα τον 'Αδάμ (στ. 69- 100). Τηρείται δηλαδή ή διαδικασία τής 

δωρεάς καί παραδόσεως, ή όποια ήτο συνήθως ή ακόλουθος : ό αυτοκράτωρ, παραλλήλως προς 

τον χρυσόβουλλον λόγον (βλ. τόμ. Α', έ'γγρ. 1) διά τοΰ όποιου ποιείται τήν δωρεάν, αποστέλ

λει πρόσταξιν εις τον άρμόδιον άξιωματοΰχον δια να προβή εις τάς δέουσας ενεργείας. Οδτος έν 

συνεχεία δι' εντάλματος δίδει έντολήν εις τον άρμόδιον σεκρετικον να μεταβή έπί τόπου καί να 

εκτέλεση τήν παράδοσιν, νά σύνταξη δε καί το σχετικόν πρακτικον. 

Το πρακτικον παραδόσεως τοΰ 'Αδάμ, όμοϋ μετά τοϋ χρυσοβούλλου λόγου τοΰ Μιχαήλ Ζ' 

τοΰ Δούκα (βλ. τόμ. Α', εγγρ. 1), διά τών όποιων κατά το έτος 1073 έδωρήθησαν καί παρεδό

θησαν εις τον Άνδρόνικον Δούκαν προάστια τής παρά τήν Μίλητον επισκέψεως τών 'Αλωπεκών, 

διεσώθησαν μέχρις ημών έν παλαίω κεκυρωμένω αντιγράφω, άποκειμένω έν τω Άρχείω τής έν 

Ι ϊ ά τ μ ω Μονής. Αυτό τούτο το έγγραφον παρέκει στοιχεία, δια τών οποίων δυνάμεθα νά καθορί-

σωμεν τους λόγους καί τάς συνθήκας ύπο τάς όποιας το παρόν άντίγραφον ευρέθη έν Πάτμω : 

πράγματι είς τό τέλος τοΰ έγγραφου, μετά τήν μνείαν τής υπογραφής καί τής σφραγϊδΰς τοΰ συν-

τάξαντος το πρακτικον 'Αδάμ (στ. 322-323), υπάρχει επίσης μνεία της υπογραφής τοΰ 

μονάχου Θεοκτίστον καθηγονμένου τής Πανάχραντου Μονής (στ. 323), ακολουθεί δέ δι' άλλης 

χειρός ή έπικύρωσις τοΰ αντιγράφου καί ή αυτόγραφος υπογραφή τοϋ αξιωματούχου τής μητροπό

λεως Μιλήτου Γεωργίου, ό όποιος βεβαιώνει το πιστον τής αντιγραφής, γενομένης από τών ενα-

ποκειμένων χαρτιών εν τω νφ" ημάς Ιεροχαρτοψολακίω τής μητροπόλεως Μιλήτου (στ. 324 -

327). Γνωστοΰ οντος ότι κτήματα περί τήν Μίλητον εΐχον δωρηθή εις τήν έν Κωνσταντινουπόλει 

Μονήν τής Πανάχραντου (πρβλ. και κατωτέρω, εγγρ. 61), δικαιοΰταί τις νά υπόθεση δτι, δτε ή 

έν λόγω μονή ελαβεν ώς δωρεάν τά περί τήν Μίλητον κτήματα, έν οΐς καί τά άλλοτε είς τον 

Άνδρόνικον Δούκαν δωρηθέντα προάστια τής επισκέψεως τών Αλωπεκών, έγένετο εν π ρ ώ 

τ ο ν ά ν τ ί γ ρ α φ ο ν τοΰ πρακτικού τοΰ 'Αδάμ. Το άντίγραφον τοΰτο υπεγράφη ύπό τοΰ καθη-

γουμένου τής Μονής τής Πανάχραντου Θεοκτίστου (στ. 323), έγράφη δε προφανώς, κατά το 

σύνηθες, είς διπλούν καί εν ελαβεν ό δικαιοΰχος, δηλαδή ή Μονή τής Πανάχραντου, έτερον δέ 

κατετέθη έν τω ίεροχαρτοφυλακίω τής μητροπόλεως Μιλήτου (πρβλ. στ. 325). Ό χρόνος της 

παραδόσεως τής περιοχής ταύτης είς τήν Μονήν τής Πανάχραντου καί επομένως καί ό χρόνος τής 

πρώτης αντιγραφής τοϋ πρακτικοΰ τοΰ 'Αδάμ παραμένει άγνωστος είς ήμας (Περί τής έν Κων-
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σταντινουπόλει Μονής τής Θεοτόκου τής Πανάχραντου βλ. J a n i n , Géographie Ecclésiastique, 

σελ. 223 - 224) l . "Ερευνα περί τοΰ Θεοκτίστου, ή όποια θα έβοήθει εις τήν χρονολόγησιν τοΰ πρώ

του τούτου αντιγράφου, απέβη άκαρπος. 'Οπωσδήποτε δμως ή παράδοσις προς τήν Μονήν τής ΙΙανα-

χράντου έγινε χρόνον τινά μετά το 1077 (έτος θανάτου τοΰ Ανδρόνικου)2 καί προ τοΰ 1204 : 

μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως υπό τών Φράγκων, ή Μονή τής Πανάχραντου δέν ήδύ-

νατο πλέον νά διεκδίκηση τά παρά τήν Μίλητον δικαιώματα αυτής : πρβλ. άνάλογον περίπτωσιν 

διά τήν περιοχήν τής Σμύρνης, Η. G l y k a t z i - A h r w e i l e r , La politique agraire des empe

reurs de Nicée, Byzantion 28 (1959), σελ. 51 -66 ( = Variorum Reprints, Λονδϊνον 1971, IV). 

Δια τοΰτο, τή αιτήσει τών μοναχών τής εν Πάτμω Μονής, ή περιοχή τοϋ παρά τήν Μίλητον 

Πύργου, εις τήν οποίαν περιελαμβάνοντο καί τά άλλοτε δωρηθέντα εις τον Άνδρόνικον Δούκαν καί 

είτα εις την Μονήν Πανάχραντου προάστια, εδόθη είς δωρεάν εις τήν Πατμιακήν Μονήν. Ώ ς 

πληροφορούμεθα έξ άλλου εγγράφου (βλ. σχετικώς κατωτέρω, εγγρ. άρ. 61 στ. 25-27 = MM, 

τόμ, Ç', σελ. 178 στ. 6), κατά τήν γενομένην τότε παράδοσιν, ό εντεταλμένος άξιωματοΰχος 

'Ανδρόνικος Μαυρόποδος έξήτασε τους επί τής περιοχής τίτλους ίδοκτησίας τής Μονής τής Πανά

χραντου, τήν οποίαν θα διεδέχετο ή Πάτμος. Κατά τήν γενομένην τότε έπί τόπου ερευναν ό μητρο

πολίτης Μιλήτου Μανουήλ έδήλωσε ρητώς οτι άπόκεινται εν τω χαρτοφυλακίω αυτόν 

χαρτώα δικαιώματα τής Πανάχραντου Μονής (βλ. κατωτέρω, εγγρ. 61 στ. 27). Τποθέτομεν 

ότι μεταξύ τών χαρτφων τούτων δικαιωμάτων περιελαμβάνετο καί το έν αντιγράφω τοΰ ηγουμένου 

Θεοκτίστου πρακτικον τοΰ Αδάμ μετά τοΰ χρυσοβούλλου λόγου τοΰ Μιχαήλ Ζ' τοΰ Δούκα (πρβλ. 

ομοιότητα δρων μετά πρακτικοΰ Αδάμ, στ. 324-325 : από τών έναποκειμένων χαρτιών εν τω 

ίεροχαρτοφυλακίω τής μητροπόλεως Μιλήτου). Τών δύο τούτων έγγραφων έγένετο τότε 

νέον άντίγραφον, το παρόν, τοΰ όποιου το πιστον έβεβαίωσεν ό κληρικός τής μητροπόλεως Μιλή

του Γεώργιος. Το άντίγραφον τοΰτο εδόθη εις άσφάλειαν είς τήν μονήν Πάτμου καί ούτω διεσώθη 

μέχρις ημών. 

Κατά ταΰτα, το πρακτικον τοΰ Αδάμ παραδίδεται έν κ ε κ υ ρ ω μ έ ν ω α ν τ ι γ ρ ά φ ω 

π ρ ο ε ρ χ ο μ έ ν ω έ κ π α λ α ι ο τ έ ρ ο υ κ ε κ υ ρ ω μ έ ν ο υ α ν τ ι γ ρ ά φ ο υ . Ό χρόνος τής δευτέ

ρας αντιγραφής, έν αντιθέσει προς τήν πρώτην, είναι δυνατόν νά καθορισθή επακριβώς : έγράφη 

έπί τή παραδόσει τής περιοχής τοΰ Πύργου είς τήν Μονήν τής Πάτμου, ήτοι κατά το έτος 1216, 

δτε, καθ' ήμας (βλ. κατωτέρω, έγγραφον 61), έγένετο ή τοιαύτη δωρεά.'Επειδή δέ καί τό σωζό

μενον ε'ις το αυτό είλητάριον καί άναφερόμ,ενον είς την αυτήν ύπόθεσιν χρυσόβουλλον τοΰ Μιχαήλ 2/ 

τοΰ Δούκα άντεγράφη ύπο τής αυτής χειρός, καί τούτου το άντίγραφον πρέπει νά χρονολογηθή 

ουχί ε'ις τον ΙΒ' αι. ( D ö l g e r , Regesten, άρ. 994) άλλ' είς τόν ΙΓ' αϊ. καί συγκεκριμένως εις το 

έτος 1216. 

1. Ό R. J a n in, αυτόθι, βασιζόμενος αποκλειστικώς είς το παρόν έγγραφον, υποθέτει δτι ή πρώτη 

μνεία της μονής ταύτης χρονολογείται κατά το Ι'τος 1073' ό ηγούμενος δμως Θεόκτιστος υπογράφει, ώς ελέχθη, 

τό ά ν τ ί γ ρ α φ ο ν τοϋ πρακτικού, το όποιον έγένετο είς χρόνον μη παραδιδόμενον ϋπό τοΰ έγγραφου ή ύπο 

άλλη; πηγής, οπωσδήποτε δμως ετη τινά μετά τό 1077 (βλ. έπομένην ύποσημείωσιν) καί πρό τοϋ 1204. 

2. Βλ. κατωτέρω, σχόλιον 4. 'Ασφαλώς 6 Ανδρόνικος Δούκας θά κατείχε τό κτήμα τοϋτο μέχρι τοϋ 

θανάτου του, επειδή όμως ή δωρεά ήτο κληρονομική (βλ. ανωτέρω, τόμ. Α', έ'γγρ. 1 στ. 26 - 30), δεν εΐν:α 

δυνατόν νά καθορισθή πότε τα κτήματα άπεσπάσθησαν άπό τους κληρονόμους τοϋ 'Ανδρόνικου Δούκα. "Ισως 

τοϋτο έγινε ευθύς μετά τήν ανοδον της νέας δυναστείας τών Κομνηνών (1081). 
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Το άντίγραφον τοΰτο, ώς ελέχθη, επικυρώνει άξιωματοΰχος τής μητροπόλεως Μιλήτου : βλ. 

στ. 324 - 326 f το παρ(ον) ΐσ(ον) παρεκβληθ(έν) άπο τ(ών) εναποκειμ(ένων) χαρτί(ων) \ εν τω 

ύφ' ήμ(άς) ίεροχαρτ(ο)φυ(λακίψ) τής μ(ητ)ροπόλ(εως) Μιλήτ(ου) και ίσάζ(ον) | εδρών υπέγραψα 

fffftt f· Ακολουθεί, είς τον στ. 327, ή ιδιόχειρος υπογραφή τοΰ έπικυροϋντος. 'Επειδή δμως 

το πρώτον ήμισυ τοΰ στ. 327 έ'χει εκπέσει, το δέ σωζόμενον τμήμα έ'χει φθαρή έκ τής διπλώσεως, 

ή άνάγνωσις της υπογραφής παρουσιάζει ουσιώδη κενά. Οί MM ειχον αναγνώσει : μητρο

πόλεως Μιλήτου Γεώργιος ρασολαμν Κατόπιν έπί τόπου επισταμένου ελέγχου με τήν 

βοήθειαν υπεριωδών άκτίνων άνέγνωσα μετ' ασφαλείας τά εξής : ]τ(ά)τ(ης) μ(ητ)ροπόλ(εως) 

Μιλήτ(ου) Γεώργ(ιος) . .ο ασ.λα. . . Ή έπί τόπου άνάγνωσις άπέδειξεν δτι το γράμμα Γ υπάρχει 

πράγματι είς το κείμενον καί δέν εμφανίζεται μόνον ε'ις τήν φωτογραφίαν έ'νεκα πτυχώσεων καί 

φθορών τοΰ χάρτου (βλ. σελ. 35 πανομοιότυπον σχεδίασμα καί φωτογραφίαν). Καθ' ήμας, ή άνά-

γνωσις τοΰ ονόματος Γεώργ(ως) είναι απολύτως βεβαία· μετά δέ το όνομα ήκολούθει προφανώς τό 

έπώνυμον τοΰ έπικυροΰντος, τοΰ οποίου σώζονται μόνον ο'ιρισμένα γράμματα. Είς τήν αρχήν τοΰ στί

χου, είς το έλλεΐπον τμήμα καί προ τής άσφαλοΰς συμπληρώσεως [τής άγιω]τ(ά)τ(ης), θά υπήρχε, 

κατά τήν συνήθη διάταξιν, το αξίωμα τοΰ έπικυροΰντος, προτασσομένου ϊσως τοΰ ίερατικοΰ του 

βαθμοΰ : ούτος ήτο αναμφιβόλως κληρικός καί πιθανώτατα χαρτοφύλαξ τής μητροπόλεως Μιλή

του : πρβλ. έν στ. 325 τήν χαρακτηριστικήν φράσιν εν τώ ύφ' ήμας ίεροχαρτοφυλακΊω 

καί διότι είς τήν δικαιοδοσίαν τοΰ χαρτοφύλακος ύπήγοντο ανάλογοι επικυρώσεις. Περί τοΰ χαρ-

τοφύλακος καί τής δικαιοδοσίας του βλ. D a r r ο u z è s, Όφφίκια, κυρίως σελ. 345 - 351, 484 κέ., 

508-525. Πρβλ. καί B e c k , Kirche, σελ. 109 κέ. Κατά ταΰτα προτείνομεν — μετ' επιφυλάξεως 

ώς προς το πρώτον μέρος — την έξης συμπλήρωσιν τοΰ στ. 327 : [f Ό ιερεύς (;;) καί χαρτοφύ

λαξ (;) τής άγιω]τ(ά)τ(ης) μ(ητ)ροπόλ(εως) Μάήτ(ου) Γεώργ(ιος) ..ο ασ.λα... 

Διάφορον άνάγνωσιν προτείνει ή "Ερα Βρανούση (τόμ. Α', Εγγρ. 1 ), ή όποια αποκαθιστά ώς 

εξής τήν ύπογραφήν : είς τό έκπεσόν πρώτον τμήμα τοποθετεί τό #νομα, τό αξίωμα χαί ϊσως τό 

έπώνυμον τοϋ έπικυροϋντος, το δε σωζόμενον δεύτερον ήμισυ συμπληρώνει ώς ακολούθως : [άγιω]-

τ(ά)τ(ης) μ(ητ)ροπόλ(εως) Μιλήτ(ου) [κά]στρ(ου) [καί χώ[ρας [Πα]?.ατί[(ων)], προτείνει δηλ. 

διάφορον διάταξιν καί υποστηρίζει δτι το δνομα τοΰ έπικυροΰντος εύρίσκετο είς τήν αρχήν καί 

δχι εις το τέλος τής υπογραφής. 'Επειδή έκ τής αναγνώσεως τοϋ δευτέρου τμήματος εξαρτάται κατά 

μέγα μέρος ή συμπλήρωσις τής έκπεσούσης αρχής, θά είχον νά παρατηρήσω, ώς προς το σωζόμε

νον τοΰτο τμήμα, τά έξης : α') δτι ή άνάγνωσις Γεώργ(ιος) — άντί [κά]στρ(ου) — εΙναι βεβαία καί 

β') δτι ή συνήθως παραδιδομένη φράσις είναι «μητροπόλεως Μιλήτου κάστρου Παλατιών» καί δχι 

«μητροπόλεως Μιλήτου κάστρου καί χώρας Παλατιών» : καθ' δσον τουλάχιστον γνωρίζω, ουδέν 

άνάλογον παράδειγμα υπάρχει, το όποιον νά έπιτρέπη τήν συμπλήρωσιν τής βεβαίας γραφής ασ 

είς [και χώ)ρας. 'Υποθέτω ώς έκ τούτου — βασιζόμενη βεβαίως είς τήν άνάγνωσιν τοΰ σωζόμενου 

τμήματος καί είς ανάλογους μαρτυρίας τών εγγράφων — δτι εις το τέλος υπήρχε τα δνομα καί το 

έπώνυμον τοΰ έπικυροΰντος, είς δε τήν έλλείπουσαν αρχήν το αξίωμα καί ϊσως ό ιερατικός βαθμός 

του. 'Υπάρχουν βεβαίως παραδείγματα συγχρόνων έγγραφων τής αυτής περιοχής, δπου ή διάταξις 

της υπογραφής εϊναι ώς ή προτεινομένη ύπο τής "Ερας Βρανούση (βλ. MM, Τ', σελ. 158, 160, 162), 

δπου δηλ. το δνομα καί το αξίωμα τοϋ υπογράφοντος ευρίσκονται είς τήν αρχήν παρατηρώ δμως 

δτι είς δ λ α ς αύτάς τάς περιπτώσεις ή έπικύρωσις ή ή φράσις έγραψα καί υπέγραψα (ή άλλη 

παρομοία διατύπωσις )'έπιτάσσεται, ενώ εις τάς περιπτώσεις, δπου ή έπικύρωσις προτάσσεται της 
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υπογραφής, ώς συμβαίνει είς το παρόν άντίγραφον τοΰ πρακτικού τοΰ 'Αδάμ, ή υπογραφή έχει την 

εξής διάταξιν : τίτλος - αξίωμα - δνομα - έπώνυμον. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ. — Ή χρονολόγησις τοΰ πρακτικού δέν παρέχει προβλήματα: ώς παραδίδει 

αυτό τοΰτο το έγγραφον, εξεδόθη κατά μήνα Ίούνιον τής ια' ίνδικτιώνος (στ. 322), τοΰ ετου; 

6581 (=1073) (στ. 66-67) . Είς τήν εκδοσιν τών MM αναφέρεται ώς χρονολογία ό Μάρτιος 

της .α' ίνδικτιώνος τοΰ 6581 έ'τους, προφανώς διότι ή παραδιδομένη έν αρχή τοϋ έγγραφου χρονο

λογία (στ. 66-67), ή όποια αντιπροσωπεύει τήν ήμερομηνίαν λήψεως τοΰ σχετικού εντάλματος 

ύπο τοΰ Αδάμ, έθεωρήθη επίσης ώς χρονολογία καί τής εκδόσεως τοΰ πρακτικοΰ (πρβλ. O s t r o -

g or s k y , Féodalité, σελ. 264). 

ΣΧΟΛΙΑ. — Ή παραχωρούμενη είς τον Άνδρόνικον Δούκαν περιοχή, άποσπασθεϊσα έκ τής 

επισκέψεως τών Αλωπεκών, (στ. 71, 84) καί υπαγόμενη φορολογικώς είς το σέκρετον τών ευα

γών οϊκων (στ. 71 - 72), έ'κειτο παρά τήν Μίλητον, πλησίον τοΰ πόταμου Μαιάνδρου (στ. 190, 

259, 268, 271 κέ. πρβλ. καί στ. 195, 197, 271, 274) καί έγειτνίαζε με περιοχάς ανήκουσας εις τό 

σέκρετον τοΰ Μυρελαίου (στ. 217 - 218, 228). Ή δωρεά περιελάμβανε το οίκοπροάστιον Βάρις τοϋ 

Βαρσακουτινοΰ μετά τών προσηρτημένων είς αυτό προαστίων Όλύνθου, Ράμματος, Βερβουλιδίου, 

ώς καί τά προάστια Μελάνιον, Μανδράκλη, Γαλαΐδας και Πρϊνον. Περί τής εκτάσεως τής δωρη-

θείσης γής βλ. κατωτέρω, σχόλιον 53. Περί επισκέψεων, ήτοι βασιλικών κτημάτων βλ. D ò l g e r , 

Finanzverwaltung, σελ. 151-152. Α. Κ a i d a n , Derevnja i gorod ν Vizantii IX-X vv., 

Μόσχα 1960, σελ. 133. 

1. (στ. 67, 322) : Ό 'Αδάμ (το κύριον Ονομά του δέν παρέχεται), πατριαρχικός νοτάριο·; 

και δομέατικος τοΰ σεκρέτου τοϋ οικονόμου τών ευαγών οϊκων τής 'Ανατολής, ό όποιος εκτελεί 

κατά το 1073 τήν παροϋσαν παράδοσιν, δέν είναι άλλοθεν γνωστός. Το οίκογενειακον δνομα Αδάμ 

μαρ-ιυρεΐται είς έγγραφα τοϋ ΙΓ ' αϊ. (MM, Δ', σελ. 9 1 - 9 2 : Νικόλαος 'Αδάμ καί MM, Δ', σελ. 

103-104: σύρ Αδάμ). 

2. (στ. 68 - 69) : Ό Ματζούκης ήτο κατά το 1073 πατρίκιος και μέγας οικονόμος τών ευα

γών οίκων, ήτο δηλ. γενικός προϊστάμενος τών υπηρεσιών τών κτημάτων τοΰ στέμματος (περί τοϋ 

θεσμοϋ τούτου βλ. D ö l g e r , Finanzverwaltung, σελ. 15, 40 κέ., 63). Ό Ματζούκης (τό κύριον 

Ονομά του δέν παρέχεται) δέν μαρτυρεϊται αλλοθεν. Είς έγγραφον τοΰ 1088 αναφέρεται εις ' Ανα

στάσιος Ματζούκης, πρωτοβέστης και χαρτουλάριος τοΰ στρατιωτικού λογοθέτον (τόμ. Α', έ'γγρ. 

48 χαί 49). Το οΐκογενειακον δνομα Ματζούκης μαρτυρεϊται επίσης εις έ'γγραφον τοΰ 1188 (MM, 

Δ', σελ. 121). Περί τοΰ ονόματος βλ. M o r i t z , Zunamen, II, σελ. 30. 

3. (στ. 69) : επεί και έτέραν π ρ ό στ α ξ ι ν έδεξάμεθα: Ή φράσις ύποδηλοϊ δτι εΐχι: 

προηγηθή άλλη πρόσταξις τοϋ αύτοκράτορος προς τδν αυτόν Ματζούκην, τής όποιας δέν καθορί

ζεται το περιεχόμενον. Επειδή δμως είς το ένταλμα τοϋ Ματζούκη αναφέρεται δτι ό αυτός Αδάμ 

είχε προ ολίγου εκτελέσει τήν παράδοσιν τής επισκέψεως Μιλήτου προς τον αυτόν Άνδρόνικον 

Δούκαν (στ. 81-83), ύποθέτομεν δτι ή προηγηθείσα πρόσταξις ήτο εκείνη, διά τής οποίας ο 

αυτοκράτωρ Ιδιδεν έντολήν εις τον Ματζούκην νά προβή εις τάς δέουσας ενεργείας διά τήν εκτέ

λεση1 της δωρεάς τής επισκέψεως Μιλήτου, ή οποία είχε προηγηθή τής παρούσης δωρεάς. 

4. (στ. 7 0 - 7 1 , 83, 91-93, 97-98, 320-321) : Ό 'Ανδρόνικος Δούκας έγεννήθη πρό τοϋ 

4 
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1045 καί απέθανε το 1077. ΤΙΙτο εξάδελφος τοϋ αυτοκράτορας Μιχαήλ Ζ' (πρβλ. στ. 92-93) καί 

πατήρ της Ειρήνης, συζύγου 'Αλεξίου Α' τοϋ Κομνηνού. Εις το παρόν έγγραφον αναφέρεται ώς 

πρωτοπρόεδρος, πρωτοβεστιάριος καί μέγας δομέστικος. Εις τάς φιλολογικάς Ομως τίηγάς αναφέ

ρεται ώς δομέστικος των σχολών της Ανατολής (βλ. G u i l l a n d , Le Grand domestique, έν Re

cherches, A', σελ. 406 - 407). Tò αξίωμα τοϋ δομεστίκου τών σχολών της 'Ανατολή: έλαβε περί 

το 1072. Ό αυτοκράτωρ Μιχαήλ έδωρήσατο εις αυτόν τα παρά τήν Μίλητον προάστια προφα

νώς ώς άνταμοιβήν διά τήν συμβολήν του εις τήν πτώσιν τοϋ Ρωμανοΰ Διογένουε. Περί τοϋ 

'Ανδρόνικου Δούκα βλ. έν έκτάσει Ρ ο 1 θ m i s, Doukai, σελ. 11 και 55-59, πρβλ. και τόμ. Α', 

έγγρ. 1 σχόλια. 

5. (στ. 7 0 - 7 1 ) : Ό 'Ανδρόνικος Δούκας ήτα τιρωτοβεστιάριος και οχι, ώς παραδίδει το 

παρόν άντίγραφον, πρώτοβεστιαρίτης (στ. 70-71, 92, 320—μόνον άπαξ εις τον στ. 83 παρέχε

ται το ορθόν). Ή σύγχυσις μεταξύ τών δύο τούτων λειτουργιών παρατηρείται και άλλου, λόγω 

της όμοιότητος τών δύο δρων (πρβλ. G u i l l a n d , Recherches, Β', σελ. 204). Περί τοϋ πρω-

τοβεστιαρίου, ό οποίος ανήκει εις τα ανώτερα αυλικά αξιώματα, βλ. G u i l l a n d , Le Protove

stiaire, έ'νθ' άνωτ., Α', σελ. 216 - 236 και κυρίως σελ. 221 - 222 και 228, δπου περί τοϋ 'Ανδρό

νικου Δούκα. 

6. (στ. 7 2 - 7 3 ) : κατά τελείας καί αναφαίρετου δεσποτείας τρόπον: βλ. τόμ. Α', έγγρ. 1 

στ. 33 και 28 - 29. 

7. (στ. 74, 76- 77 και 95 -97) : Ή δωρεά γίνεται είς το μέσον τοϋ φορολογικοΰ έτους (άπο 

Φεβρουαρίου και έξης), έχει δμως άναδρομικήν ίσχύν άπο της αρχής της τρεχούσης ΐνδικτιώνος, 

δια τοΰτο καί λαμβάνονται ώρισμένα μέτρα. ΙΙρβλ. και τόμ. Α', έγγρ. 1 στ. 14 και 30. 

8. (στ. 84-86, 89) : Ό λογαριάζων τάς επισκέψεις της δικαιοδοσίας του, έν αίς και τήν έπί-

σκεψιν τών 'Αλωπεκών, έκράτει β'.βλίον — κ α τ ά σ τ ι χ ο ν συνήθως—, δπου ήτο καταγεγραμμένη 

ή φορολογική κατάστασις της επισκέψεως. 'Επειδή δε τμήμα αύτης παρέχεται τώρα ώς δωρεά 

είς τον Άνδρόνικον Δούκαν, ό λογαριάζων συντάσσει απόσπασμα, εις το όποιον αναγράφει κ α τ ά 

σ τ ί χ ο ν, ήτοι κατά φορολογικήν μονάδα, τάς φορολογικάς υποχρεώσεις τοϋ είς δωρεάν παρεχο

μένου τμήματος της επισκέψεως τών 'Αλωπεκών (πρβλ. S v o r o n o s , Cadastre, σελ. 61-62. 

κατάατιχον : αυτόθι, σελ. 58 ύποσ. 2. στίχος : αυτόθι, σελ. 22 - 23. Περί τοϋ ορού παρεκβάλλω -

αποσπώ, παρεκβολή = απόσπασμα, αυτόθι, σελ. 61 ύποσ. 7). Το απόσπασμα τοϋτο, ύπογεγραμ-

μένον παρά τοϋ λογαριάζοντος καί έπικεκυρωμένον παρά τοϋ Ματζούκη, συναποστέλλεται μετά 

τοϋ εντάλματος είς τον ενεργούντα τήν παράδοσιν 'Αδάμ. Τοΰτο λαμβάνει υπ' όψιν του è 'Αδάμ 

δια να σύνταξη το μέρος εκείνο τοϋ παρόντος πρακτικού παραδόσεως, το άναφερόμενον είς τάς 

φορολογικάς υποχρεώσεις τών πάροικων τών προαστίων (πρβλ. στ. 147 -148, 155, 161 -162, 166 -

167, 174-175, οπού ή ενδεικτική φράσις : καθώς άνωθεν εκάστου δ στίχος δηλοΐ), ήτοι κυρίως 

τους στίχους 139 - 175.— Το ώς άνω απόσπασμα τοϋ κατάστιχου τοϋ λογαριάζοντος ρητώς αναφέ

ρεται δτι συνεσφραγίσθη (συνεβουλλώθη : στ. 85 - 86 καί 89) μετά τοϋ εντάλματος τοϋ Ματζούκη 

καί συναπεστάλη είς τον 'Αδάμ. 'Ανάλογος διαδικασία μαρτυρεί-αι καί προκειμένου περί τοϋ πρα

κτικού τοϋ 'Ιωάννου Θεολογίτου τοϋ έτους 1089 (βλ. έν έκτάσει κατωτέρω, έγγρ. άρ. 52 στ. 24 καί 

έγγρ. άρ. 53 Διπλωματικαί παρατηρήσεις). Φαίνεται δτι εί'ς τινας περιπτώσεις ή βυζαντινή γραμ

ματεία, τουλάχιστον αυτής της περιόδου, συνήθιζε νά συσφραγίζη μετά τοϋ κυρίως έγγραφου καί να 

συναποστέλλη είς τον άρμόδιον άξιωματοΰχον ή είς τον ένδιαφερόμενον έγγραφα, τα όποια άπε-
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τελούν τρόπον τινά συνημμένα δικαιολογητικά ή αποδεικτικά στοιχεία δια τήν έκτέλεσιν μιας πρά

ξεως. Ή διαδικασία αυτή της βυζαντινής διπλωματικής δεν είχε, καθ' όσον τουλάχιστον γνωρίζω, 

μέχρι τοΰδε έπισημανθή καί το θέμα χρήζε: περαιτέρω έρεύνης. 

9. (στ. 86 -88) : Το έγγραφον, το όποιον έκράτει εις χείρας του ό εδρεύων έπί τόπου πρω-

τοκονράτωρ (φροντιστής) της επισκέψεως τών 'Αλωπεκών 'ιερεύς Νικήτας, ήτο το κεκυρωμένον 

παρά τοϋ Ματζούκη άντίγραφον πρακτικού, το πρωτότυπον τοϋ όποιου ήτο κατατεθειμένον είς το 

σέκρετον τών ευαγών οίκων: πρβλ. S v o r o n o s , Cadastre, σελ. 62· βλ. καί ανωτέρω, σχόλιον 

8. — Το πρακτικον τοΰτο άνεφέρετο εις τα δρια καί τον μοδισμόν τών προαστίων της επισκέψεως 

τών 'Αλωπεκών (πρβλ. στ. 254, 277, 307, 309) καί είς τα πάκτα τών κτημάτων (βλ. στ. 130, 

257). Τοΰτο έλαβεν ΰπ' Οψιν του ό 'Αδάμ δια να σύνταξη κυρίως τους στ. 123 - 139 καί 175 -310, 

10. (στ. 91 ) : άνευ τών φορβαδίων : Ή επίσκεψις τών 'Αλωπεκών εΰρίσκετο είς περιοχήν, έξ ή<; 

ελαμβάνοντο οι ίπποι δια τον στρατον (βλ. D ö 1 g e r, Finanzverwaltung, σελ. 24 καί Κ a ί d a n, 

Dertvnja i gorod V Vizantii, σελ. 131 : μητατα 'Ασίας καί Φρυγίας), επειδή δε πρόκειται ένταΰθα 

περί βασιλικών κτημάτων ·—επισκέψεως—., έξαιροΰνται της δωρεάς τα φορβάδια. Εις το πρακτικον 

τοΰ 'Αδάμ αναφέρονται καί άλλαχοΰ φορβάδια (βλ. στ. 144, 145, 163, 171), ταϋτα δμως ανήκον εις 

τους πάροικους καί δχι είς τήν έπίσκεψιν, διά τοΰτο καί καταγράφονται εις το πρακτικον παραδόσεως, 

11. (στ. 100): μηνί και ίνδικτιωνι τοις προγεγραμμένοις. Το προοίμιον τοΰ εντάλματος, δπου 

συνήθως άνεγράφετο ή ημερομηνία απολύσεως του καί είς τήν οποίαν αναφέρεται ή παροΰσο. 

καταληκτήριος φράσις, δεν παρέχεται έν τω πρακτικψ. Οίίτως άγνοοΰμεν τον ακριβή μήνα απολύ

σεως τοΰ εντάλματος. Πάντως το ένταλμα συνετάχθη ή κατά μήνα Φεβρουάριον (οπότε απελύθη 

ή προηγηθείσα τοΰ εντάλματος βασιλική πρόσταξις, βλ. στ. 80) ή κατά μήνα Μάρτιον (οπότε 

ελήφθη το ένταλμα τοΰτο ύπο τοΰ 'Αδάμ, βλ. στ. 66). 

12. (στ. 106): άβίναι: βλ. D u G a n g e , Glossarium Graecilatis, σελ. 3, Άβψνα-αβίνα, 

έκ τοΰ λατ. habena = α') σκυτάλη, έργαλεϊον σκυτοτομικόν, β') λώρος, ίμάς. Ένταΰθα πρόκειται, 

προφανώς περί εργαλείων. Ό B e z o b r a z o v , ένθ' άνωτ., σελ. 74 ύποσ. 3, συνάπτει αύτάς προς 

τάς χανδήλας. 

13. (στ. 108- 109) : Δια τών βιβλίων. Περί τής χρήσεως τοΰ <5ίά μετά γενικής εις έγγραφα 

τοΰ 2'ημοσίου καί κατάστιχα, βλ. S v o r o n o s , Cadastre, σελ. 23 ύποσ. 4. Διά τής προθέσεως 

δια είσήγοντο συχνά τα έπί μέρους στοιχεία μιας περιουσίας, ένας λογαριασμοΰ ή ένας εισοδήμα

τος (πρβλ. καί στ. 122, 140 κ.ά.). 

14. (στ. 111) : αμφότερα : ή λ. αναφέρεται προφανώς είς το οίκημα καί τά κουβούκλια" δεν 

είναι δυνατόν να αναφέρεται είς το ήλιακον (ώς υποθέτει ό B e z o b r a z o v , ένθ' άνωτ., σελ. 75), 

διότι τοΰτο ήτο «άνευ πάτου». 

15. (στ. 112-113): τηγάνιν: σημαίνει προφανώς είδος λέβητος ή άλλο άνάλογον σκεΰος 

τοϋ λουτρού, οπωσδήποτε κινητόν πρβλ. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ , Βυζαντινών Βίος καί Πολιτισμός, τόμ. 

Δ', 'Αθήναι 1951, σελ. 437-439. 

16. (στ. 114) : εξειλημμένον : προφανώς ή λ. δέν έχει ένταΰθα φορολογικήν σημασίαν, άλλα 

σημαίνει απλώς έγκαταλελειμμένον. 

17. (στ. 118-119) : κατασπορά ή ευρεθείσα εν τω .. . οϊκω [τής Βαρέως]. Ή κατασπορά 

αΰτη είναι ή τά σπόριμα είδη, τά όποϊα εύρίσκοντο τήν στιγμήν τής παραδόσεως εις το οΐκοπροά-

στιον, ή οι σπόροι διά τήν έπομένην σποράν ή το προϊόν τής συγκομιδής (260 μόδιοι). 
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18. (στ. 119- 120) : άννόνα άπα τής παραθέσεως. Ή ερμηνεία τής φράσεως είναι προβλημα

τικά : Άννόνα = ετησία εισφορά εις είδος διατροφής. ΙΊαράθεσις = α') παραβολή, άντιβολή (πρβλ. 

φνλλον άπα παραθέσεως-- πιστον άντίγραφον : S v o r o n o s , Cadastre, σελ. 59 ύποσ. 1), β') παρα

καταθήκη, έναποθήκευσις κ.ά. (βλ. Liddell-Scott, λ. παράθεσις). Ύποθέτομεν μετ' επιφυλάξεως 

οτι ή λ. παράθεσις σημαίνει ένταΰθα έναποθήκευσις, οπότε ή άννόνα άπο τής παραθέσεως είναι ή 

κατά ττν στιγμήν "-ης παραδόσεως τοΰ προαστίου υπάρχουσα ε ν α π ο θ η κ ε υ μ έ ν η ε τ η σ ί α 

ποσότης είς σιτηρά (124 μόδιοι). Σημειωτέον δτι, έάν ή άννόνα έσήμαινεν ένταΰθα ~ήν προς το 

κράτος εισφοράν, θα έπρεπε να είχεν ήδη άποσταλή καί να μη ευρίσκεται πλέον (κατά μήνα Μάρ-

τιον) είς τάς άποθήκας. 

19. (στ. 122-123). Σημαντική ή μνεία δούλων τον ΙΑ' αι. είς άγροτΐ3·άς εργασίας: πρβλ. 

B e z u b r a z o v , ένθ' άνωτ., σελ. 105. O s t r o g o r s k y , Féodalité, σελ. 297. Περί τών δούλων 

βλ. "Α ν ν α ς Χ α τ ζ η ν ι κ ο λ ά ο υ - Μ α ρ α β α, Recherches sur la vie des esclaves dans le monde 

byzantin, 'Αθήναι 1950, κυρίως σελ. 26 κέ. 

20. (στ. 125) : χλοαστηρίο>ν βοϊδίων : Πιθανώτατα πρόκειται περί τόπων διά τήν βοσκών 

τών ζώων. 

21. (στ. 128-130). Πρόκειται προφανώς περί τής πατριαρχικής Μονής τών Ναμάτων (πρβλ. 

στ. 230), ή όποια, κατά το πρακτικον, καταβάλλει 4 νομίσματα καί άλλα 9,5 διά χωρόπακτον 

χωραφιού 95,5 μοδιών. 'Επειδή ή καταβολή τών 9,5 νομισμάτων είναι ή κανονική : 1 νόμισμα 

άνά 10 μοδίους (πρβλ. D o l g e r , Finanzverwaltung, σελ. 123 στ. 5-6 καί σελ. 155. S v o r o 

n o s , Cadastre, σελ. 141), ή έπί πλέον πληρωμή 4 νομισμάτων είναι κατ' αρχήν δυσεξήγητος. 

Συνήθως κατά τήν ένοικίασιν τής γής ή εσοδεία έμοιράζετο εξ ημισείας μεταξύ τοΰ ένοικιάζον-

τος καί τοΰ ενοικιαστού, ό δε φόρος έπεβάρυνε τον κύριον τοΰ κτήματος. 'Εάν όμως ό ενοικια

στής ελάμβανε τά 2/3 τών εισοδημάτων τοΰ κτήματος, ήτο υποχρεωμένος να πληρώνη καί τον 

προς το δημόσιον φόρον. Πιθανώς ή δευτέρα περίπτωσις είναι ή περίπτωσις της γ τ ς τών 95,5 

μοδίων, τήν οποίαν είχεν ενοικιάσει ή Μονή τών Ναμάτων. Κατά ταΰτα, θα πρέπη να ύποθέσωμεν 

δτι τά 9,5 νομίσματα, τά όποια κατέβαλλεν είς χρήμα ή Μονή τών Ναμάτων είς το δημόσιον, 

αντιπροσωπεύουν το %, τών ετησίων εσόδων τοΰ χωραφιού" προφανώς διά τοΰτο ήτο υποχρεω

μένη νά καταβάλη καί τον έκ 4 νομισμάτων φόρον, ποσόν το όποιον, κατά τους ανωτέρω υπολο

γισμούς (9 ,5x3 = 28,5 : 4), αντιστοιχεί είς το 1 4 % τοΰ εισοδήματος, συνήθως δε e φόρος Ικυ-

μαίνετο μεταξύ 1 0 % καί 1 5 % τοΰ εισοδήματος. 

22. (στ. 133 - 134) : Ό νέος πάροικος 'Ιωάννης ό Διαξινος καλείται Θεολογίτης. Το έπίθετον 

ύποδηλοϊ προφανώς δτι ούτος κατήγετο εξ 'Εφέσου. —Σημειωτέον ότι κανονικώς το πάκτον έπί 

γής 230 μοδίων θα ήτο 23 καί οχι 24 νομίσματα (1 νόμ. άνά 10 μοδίους). Πρβλ. καί Β ο z ο-

b r a z o v , ένθ' άνωτ., σελ. 99. 

23. (στ. 136-137): Ή περιοχή ή λεγομένη τής 'Αχλάδας, ενώ ήτο άλλοτε ν εμή, έγένετο 

τότε χωράφιον επομένως κανονικώς θά έπρεπε το 1ξ αυτής έσοδον νά αύξηθή. 'Αντιθέτως ένταΰθα 

εκπίπτει τά αρχικών είσπραττόμενον ποσόν ή διότι ή περιοχή δεν ανήκε πλέον εις το προάστιον 

ή διότι περιελήφθη είς ά>λην φορολογικήν ενότητα τοΰ προαστίου. 

24. (στ. 123-139): Το σύνολον τών εις χρήμα γενικών εσόδων τοΰ προαστίου, τών προερ

χομένων έκ πάκτου, έννομίου κλπ.— πλην τοϋ παροικικοϋ τέλους — ανέρχεται εις 270 νομίσματα 

(βλ. ανωτέρω, σελ. ί - 5, δπου άνάλυσις τών ποσών). Ό B e z o b r a z o v , ένθ' άνω-, σελ. 100, 
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αναβιβάζει το ποσόν είς 283,50 νομίσματα, ένώ είς τήν σελ. 97 - 98 παρέχει άναλυτικον πίνακα, εις 

δν ιό σύνολον ανέρχεται είς 237,50 νομίσματα. Ό O s t r o g o r s k y , Féodalité, σελ. 306, αναβι

βάζει τό ποσόν επίσης είς 283,50 νομίσματα, προφανώς διότι προσθέτει τά 6 νομίσματα άπο τοΰ 

ξενοδοχείου καί τά 7 νομίσματα τής 'Αχλάδας, τά όποια, ώς δηλώνει ρητώς το πρακτικον, δ!ν 

κατφάλλοντο πλέον (πρβλ. καί S v o r o n o s , Cadastre, σελ. 139 ύποσ. 6). 

25. (στ. 139 κέ., πρβλ. καί στ. 319 κέ.) : Συνολικώς τά εις χρήμα έσοδα τοΰ οίκοπροο-

στίου τής Βάρεως καί τών λοιπών προαστίων ανέρχονται, ώς παραδίδει αυτό τοΰτο το πρακτικον 

(στ. 319), είς 307 νομίσματα. Το ποσόν τοΰτο, αφαιρουμένων τών τοπικών εξόδων (βλ. κατα-

τέρο, σχόλ. 50), Οά είσπράττη είς το έξης ό 'Ανδρόνικος Δούκας. Το παραδιδόμενον υπό τοϋ 

έγγραφου ποσόν είναι, κατ' έμέ, ακριβές, παρά τάς μέχρι τοΰδε διατυπωθείσας αντιθέτους γνο -

μας καί αμφιβολίας ( B e z o b r a z o v , Ι'νθ' άνωτ., σελ. 97 κέ., 101, 106. O s t r o g o r s k y , 

Féodalité, σελ. 307 καί 309). Πράγματι, έκ τών 307 νομισμά-ων : 

α') 270 νομίσματα προέρχονται έκ τών γενικών έσόδο^ν τοϋ προαστίου (πάκτου, έννομίου 

κλπ ). Περί τούτων βλ. ανωτέρω, σελ. 4 - 5 Περιεχόμενον, καί σχόλ. 24. 

καί β') 37 νομίσματα έκ παροικικοΰ τέλους. 

Ώ ς προς το παροικικον τέλος παρατηροΰμεν τά ακόλουθα : το πρακτικον ρητός άναφέρα 

δτι ό 'Ανδρόνικος Δούκας θά είσπράττη άπο τών πάροικων 37 νομίσματα αντί τών 67,50 νομι

σμάτων, τά όποια εισέπραττε το δημόσιον (Διά τά 67,50 νομίσματα βλ. στ. 140, δπου το πεν

τήκοντα επτά ήμισυ διορθωτέον είς εξήκοντα επτά ήμισυ, διότι τούτο το ποσόν δίδει το άθροισμα 

τών έπί μέρους ύπο τών πάροικων κατοβαλλομένων φόρων: βλ. κατωτέρω πίνακα, πρβλ. κοί 

S v o r o n o s , Cadastre, σελ. 139 ύποσ 7). Ό G. O s t r o g o r s k y , Féodalité, σελ. 306, 

αναβιβάζει το ποσόν τών ύπο τών πάροικων καταβαλλομένων φόρων είς 69, 50 νομ., διότι προσ

θέτει τον φόρον δύο πάροικων ζευγαράτων τοΰ Μελανιού, ό όποιος ελλείπει άπο τοΰ πρακτικού 

(στ. 232)· ώς όμως παρατηροΰμεν κατωτέρω, σχόλ. 37, πιθανώς ούτοι δεν κατέβαλλον φόρον, διό-ιι 

έπληρωνον ένοίκιον. Είς τους στ. 141 - 175 ό 'Αδάμ, αντιγράφων προφανώς άπο τοΰ κατάστι

χου, παρέχει αναλυτικώς τάς μέχρι τοΰ&ε φορολογικάς υποχρεώσεις τών πάροικων έναντι τοΰ 

δημοσίου, καί δχι τά ποσά τά όποια θά καταβάλλουν ούτοι εφεξής εις τον Άνδρόνικον. Παρέχ: ι 

δηλ. τήν προγενεστέραν κατάστασιν, ή οποία δίδει άθροισμα 67,50 καί οχι 37 νομίσματα. Ταΰτχ 

κατανέμονται ώς εξής : 

Προάστιον 

Baf ις 
"Ολυνθος 

Γάμμα 

Βερβουλίδιον 

Γα> αίδες 

Σ ύ ν ο λ ο ν 

Ζευγοφατοι 

2 

2 

2 

2 

9 

17 

Πάροικοι 

Βοΐοατοι 

4 

1 

ι 

6 

Ακτήμονες 

12 

4 

4 

2 

3 

25 

Τέλος 

13 νομ. 8 μιλ. 

8,5 » 3 » 12φολ. 

9,5 » 5 » 

7,5 » 6 » 

27 » 2 » 12 « 

65,5 » 24 » 24 » 

= 6 7 , 5 νομ. 1 μιλ. 

Ζευγαρατίκιον 

2 μιλ. 12 φολ 

12 » 12 » 

5 » 

19 » 24 » 

-= 1 νόμ. 8 μνλ. 
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Κατά ταΰτα συνολικώς αναφέρονται 17 πάροικοι ζευγαρατοι, 6 βοϊδατοι καί 25 ακτήμο

νες τελοΰντες 67,5 νομίσματα καί 1 μιλιαρίσιον (διά τον έλεγχον τών έπί μέρους ποσών, βλ. 

κατωτέρω, σχόλ. 27, 28, 29) καί διά ζευγαρατίκιον 1 νόμισμα καί 8 μιλιαρίσια (το ζευγαρατί-

κιον αναφέρεται κεχωρισμένως, διότι δεν συνεδέετο απαραιτήτως μετά τοΰ έγγειου φόρου, πρβλ. 

S v o r o n o s , Cadastre, σελ. 139 ΰποσ. 7 καί D ο" 1 g e r, Schatzkammer, σελ. 146. Περί 

ζευγαριού βλ. S c h i 1 b a c h, Metrologie, σελ. 67 κέ. ). 

'Εν στ. 311 ό 'Αδάμ, παρέχων τον συνολικον αριθμόν τών πάροικων, αναφέρει 18 ζευγαρά-

τους, 6 βοϊδάτους, 25 ακτήμονας. Πιθανώς ό αριθμός 18 αντί τοΰ παραδιδομένου ύπο τοΰ πρα-

κτικοΰ συνολικοΰ αθροίσματος 17 δεν οφείλεται είς λάθος τοΰ άντιγραφέως (βλ. S v o r o n o s , 

Cadastre, σελ. 140 ύποσ. 0), άλλα παρέχει τούτον το κατάστι,χον, το όποιον είχεν ύπ' δψιν ό 

'Αδάμ, καί το όποιον έδιδε βεβαίως παλαιοτέραν εικόνα τής περιοχής. Μήπως ό πάροικος ό όποιος 

συνυπελογίσθη είς τον τελικον αριθμόν είναι ό 'Ιωάννης Διαξινος θεολογίτης; Ούτος είχεν έν τω 

μεταξύ εγκαταλείψει τήν περιοχήν (βλ. στ. 133- 136), άλλα ό στίχος του είχε καταχωρισθή είς 

το κατάστιχον καί επομένως è 'Ανδρόνικος Δούκας διετήρει το δικαίωμα νά άντικαταστήση αυτόν 

μέ άλλον πάροικον άφορολόγητον. 

Έ ν αντιθέσει προς το ποσόν τών 67,50 νομισμάτων, το όποιον, ώς κατεδείχθη, ελέγχε

ται ακριβές έκ τοΰ αθροίσματος τών έπί μέρους ποσών, δεν είναι απολύτως σαφές τί αντιπροσω

πεύει το παραδιδόμενον ύπο τοΰ πρακτικοΰ ποσόν τών 37 νομισμάτων. Προτείνω τήν άκόλουθον 

έρμηνείαν : ΟΊ πάροικοι τής δωρουμένης επισκέψεως κατέβαλλαν, κατά το πρακτικον (στ. 312 

κέ.), είς το δημόσιον υπέρ συνωνής καί καπνικού 32,50 νομίσματα (ήτοι : οι 17 ζευγαρατοι Χ 

1 νόμ. = 17 νομ., ο'ι 6 βοϊδατοι Χ 0,50 νομ. = 3 νομ., οί 25 ακτήμονες Χ 0,50 νομ. = 12,50 

νομ). 'Επειδή δμως κατά το χρυσόβουλλον Μιχαήλ τοΰ Ζ' ο'ι πάροικοι τών παραχωρηθέντων είς 

τον Άνδρόνικον προαστίων είχον απαλλαγή τής σννωνής καί τοΰ καπνικού (βλ. τόμ. Α', έγγρ. 1 

στ. 3 8 ) , έκ τοϋ άρχικοϋ παροικικοϋ τέλους τών 67,5 νομ. 1 μιλ. πρέπει να αφαιρεσωμεν τα 32,5 

νομ., τά όποια αντιπροσωπεύουν τήν σννωνψ καί το καπνικόν. Επομένως απομένουν 35 νομ. 

1 μιλ. είς λογαριασμών τοΰ Δούκα, είς το ποσόν δε τοΰτο πρέπει νά προστεθοΰν 1 νόμ. 8 μιλ. 

διά το ζευγαρατίκιον, ήτοι συνολικώς 36 νομ. 9 μιλ. Δηλαδή άπο τών 37 νομ., τά όποια ρητώς 

αναφέρει το πρακτικον οτι θά είσπράττη ό 'Ανδρόνικος Δούκας (στ. 140), υπολείπονται κατά 

τους ανωτέρω υπολογισμούς μόνον 3 μιλ. Ταΰτα πιθανώς άντεπροσώπευον το ζευγαρατίκιον 

τριών πάροικων, τών οποίων δεν σημειοΰται το τέλος (βλ. στ. 232 καί 276) : πρβλ. S v o r o 

n o s , Cadastre, σελ. 139 ύποσ. 7. Περί τοΰ παροικικοΰ τέλους βλ. έν έκτάσει αυτόθι, σελ. 

139 - 141. Πρβλ. καί S c h i 1 b a c h, Metrologie, σελ. 256 κέ. l . 

1. Είς συνεδρίαν τοϋ Κέντρου τοϋ έτους 1966, καθ' ήν παρουσίασα το παρόν έγγραφον, ό συνάδελφος 

Ν. Οίκονομίδης υπεστήριξε τήν άκόλουθον έρμηνείαν, τήν οποίαν καί παραθέτω αύτολεξεί : « Ή έξκουσία τών πάροι

κων άπο της αυνωνης καί τοϋ καπνικού γίνεται, βεβαίως, προς όφελος τοϋ 'Ανδρόνικου Δούκα καί «χι τών ιδίων. 

Συνεπώς τά 32 νομ. 6 μιλ. πρέπει νά περιλαμβάνωνται είς το ύπο τοΰ Δούκα είσπραττόμενον ποσόν. 

»Τό ποσδν τοϋτο ανέρχεται κατά το πρακτικον είς 37 νομίσματα, έξ ων 32 νομ. 6 μιλ. αντιπροσωπεύουν 

την συνωνήν καί το καπνικόν τών πάροικων, τών οποίων το τέλος αναγράφεται. Ή διαφορά, 4 νομ. 6 μιλ., 

δύναται να έρμηνευθη κατά τρόπον, δμως, τελείως ύποθετικόν : Ή συνωνή καί το καπνικόν τών τριών πάροι

κων, τών οποίων το τέλος δέν αναγράφεται, δίδει συμφώνως προς τον στ. 312 κέ. τοϋ πρακτικού 3 νομίσματα. 

αν είς αυτά προστεΟη το ζευγαρατίκιον, 1 νόμ. 8 μιλ., εχομεν σύνολον 4 νομ. 8 μιλ., ολίγον άφιστάμενον της 
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26. (στ. 138 - 139) : Ή γη αϋτη τών 500 μοδίων ήτο έπί πλέον τής περιλαμβανομένης είς 

τον περιορισμον καί ανηκούσης είς το προάστιον γής, διά τοΰτο καί είσεπράττετο άπο τοΰ προα

στίου το κεκανονισμένον πάκτον (1 νόμισμα άνά 10 μοδίους). 

27. (στ. 147-148) : Παρατηρείται διαφορά μεταξύ τών τελικών αριθμών, τους οποίους 

παρέχει το πρακτικον, καί τοΰ αθροίσματος τής αναλυτικής καταγραφής. Το πρακτικον δηλαδή 

αναφέρει δτι είς το προάστιον τής Βάρεως εύρίσκοντο 2 πάροικοι ζευγαρατοι καί 12 ακτήμονες 

τελούντες συνολικώς 13 νομ. και 8 μιλ. Το άθροισμα δμως τών έπί μέρους παρεχομένων στοι-

χείαν δίδει 2 ζευγαράτους καί 11 ακτήμονας, τελοΰντας 12,5 νομ. 10 μιλ. Προφανώς κατά τήν 

άντιγραφήν παρελήφθη 1 άκτήμων, έξ ού καί ή διαφορά τοΰ 0,50 νομ. είς το τελικόν άθροισμχ 

(πρβλ. B e z o b r a z o v , ένθ' άνωτ., σελ. 82 ύποσ. 1, δπου διάφορος ερμηνεία). 

28. (στ. 154- 156) : Κατά τό πρακτικον οι πάροικοι τοΰ προαστίου τής Όλύνθου έτέλουν 

συνολικώς 8,50 νομ. 3 μιλ. 12 φόλλεις. Το άθροισμα δμως τών έπί μέρους παρεχομένων ποσών 

δίδει. 7 νομ. 3 μιλ. 12 φόλλεις. Ή διαφορά τοΰ 1,5 νομ. οφείλεται προφανώς είς τήν παράλει-

ψιν τοΰ τέλους τοΰ δευτέρου πάροικου ζευγαράτου (στ. 150). Πρβλ. καί B e z o b r a z o v , 

ένθ' άνωτ., σελ. 82 ΰποσ. 2. 

29. (στ. 162, 167, 175) : Τά παρεχόμενα ύπο τοΰ πρακτικού συνολικά ποσά συμφο;νοΰν 

προς το πραγματικον άθροισμα τών έπί μέρους ποσών. 

30. (στ. 176 κέ.) : Περί τοΰ περιορισμού καί τοΰ τρόπου μετρήσεως τοΰ μοδισμοΰ, περί 

τών σωκαρίων ( = σχοινιών) καί ούργυιών (10 ούργυϊαι = 1 σωκάριον, 12 ούργυϊαι = 1 βασι

λικοί/ σ/otviov) καί τής αντιστοιχίας τούτων είς μοδίους (2 τετρ. σωκάρια = 1 μόδιος) βλ. D ο 1-

g e r , Finanzverwaltung, σελ. 8 3 - 8 5 (έν σελ. 85 ό κανών) καί S c h i 1 b a e h, Metrologie, 

σελ. 22 κέ. (όργυιά), σελ. 28 κέ. (σχοινίον), σελ. 57 κέ. (μόδιος). Πρβλ. καί F r . Η u 11 s c h, 

Metrologicorum scriptorum reliquiae, τόμ. A' - Β', Λιψία 1864 - 1866, κυρίως τόμ. Α', σελ. 38 - 39, 

46 189 κέ. καί s.v. σωκάριον, όργυιά, μόδιος. Περί μοδίων καί λίτρων, βλ. Ja. Α. M a n a l i · 

d i e n , Rimsko - vizanlijskie chlebnye mery (— Ρωμαϊκά καί βυζαντινά μέτρα σιτηρών), Viz. 

Vrem. 2 (1949), σελ. 6 0 - 7 3 , βλ. κυρίως πίνακα σελ. 71. 

3 1 . (στ. 176- 178) : Ό περιορισμός τοΰ οίκοπροαστίου τής Βάρεως άρχεται από τη; 

δημοσίας όοοϋ τής αρχομένης από τοϋ Πτελάκου του άκρωρίον βουνού, πλησίον τον χωραφίο <> 

τής Πρωτοσπαθαρέας. Είς τον στ. 201 γίνεται μνεία τοΰ βουνού τον λεγομένου Π ελάκο") 

εις ιό σννορον τοϋ προαστίου, ένθα και ήρξατο, εις δε τον στ. 226 τό πρακτικον αναφέρει τον 

Πταίρακα τον Πρωτ οαπαθ άρ ι. όθεν και ή αρχή τον περιορισμού. Προφανώς πρόκειται 

διαφοράς, την οποίαν προσπαθούμε νά έρμηνεόσωμεν. Ί Ι διαφορά αϋτη αποτελεί, άλλωστε, τό ασθενές σημείο.; 

της προτεινομένης υποθετικής ερμηνείας. 

»Εις τό χρυσόβουλλον, διά τοϋ οποίου ϊγΐΛεν ή δωρεά είς τον Άνδρόνικον Δούκαν, δεν αναγράφεται απαλ

λαγή τών παραχωρουμένων κτημάτων άπο τοϋ Ιγγείου φόρου — Οπως, άλλωστε, συμβαίνει συνήθως εις τάς περι

πτώσεις έξκουσίας, πρβλ. Α. Κ a Ι d a n , Ekskussija i ekskussaty ν Vizantii, «Vi/.antijskije Oicrki», Μόσχα 

1961 σελ. 195 - 202. Τοιαύτη απαλλαγή 0ά έπρεπε νά σημειωθή δι' ειδικής παραγράφου άναφερούσης «έκκο-

πήν» τοΰ εγγείου φάρου «διά κινναβάρεως» ή «διά μέλανος» (πρβλ. π.χ. D ό 1 g e Γ, Schatzkammer, άρ. 3 στ. 19). 

»Συνεπώς, υποθέτω δτι έκ τών 67 νομ. 6 μιλ., τά όποϊα είσέπραττεν αρχικώς τό δημόσιον άπο τών πάροι

κων, εις τον Άνδρόνικον Δούκαν παραχωροΰνται μόνον 37 νομ. ( = συνωνή, καπνικόν καί ϊσως ζευγαρατίκιον 1 

ένώ τά λοιπά 30 νομ. 6 μιλ. ( = έγγειος φόρος,Ι εξακολουθούν νά είσπράττωνται παρά τοΰ δημοσίου». 
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περί τοΰ ιδίου τοπωνυμίου, τοΰ οποίου τον ορθόν τύπον παρέχει το πρώτον χωρίον (πρβλ. καί στ. 

160-161 πάροικος καλούμενος Πτελαΐτης). 

32. (στ. 203-204) : Οί αριθμοί 79 καί 142 είναι πλασματικοί άλλα το τελικόν αποτέλε

σμα τών αριθμητικών πράξεων είναι πραγματικόν. Διά νά εΰρουν δηλ. το πλάτος τοϋ περιοριζόμε

νου χώρου, οί καταρτίζοντες τον περιορισμών προσέθετον τήν άπο βορρά καί νότου έκτασιν καί 

διήρουν διά δύο (ένταΰθα 158 : 2 = 7 9 ) καί διά το μήκος προσέθετον τήν άπο ανατολών καί δυ-

σμών έκτασιν καί διήρουν διά δύο (ένταΰθα 284 : 2 = 142). Οΰτω έδημιουργεϊτο έν πλασματι-

κόν όρθογώνιον (ένταΰθα 79 Χ 142), τοΰ όποιου όμως ή συνολική έκτασις άντεπροσώπευε τήν 

πραγματικήν έκτασιν τοΰ περιοριζόμενου τόπου (ένταΰθα 79 Χ 142 = 1 1 2 1 8 τετρ. σωκ. : 2 

= 5609 μόδιοι). 

33 . (στ. 211) : μετά τιμίου σταυρού : πρβλ. Νεαράν άρ. 27 τής Ειρήνης (797 - 802), οπού 

καί περί όροθεσίων, Jus Graecoromanum, έκδ. Ζέπου, τόμ. Α', σελ. 49. Πρβλ. B e z o b r a z o v , 

ένθ' άνωτ., σελ. 80. 

34. (στ. 2 1 7 - 2 1 8 ) : τα δίκαια τοϋ Μυρελαίον : πρόκειται βεβαίως περί τών δικαίων 

τοΰ σεκρέτου τοΰ Μυρελαίου καί οχι τής έν Κωνσταντινουπόλει Μονής τοϋ Μυρελαίου, ώς υπο

θέτει ό R. J a n i n , Constantinople byzantine2, σελ. 394. Περί τοΰ σεκρέτου τοΰ Μυρελαίου 

βλ. κατωτέρω, έγγρ. 55. 

35. (στ. 221 ) : παραπόταμον — ο παρά τον ποταμον χώρος. 

36. (στ. 2 3 1 ) : οικήματα δεσποτικά χαρακτηρίζονται τά ανήκοντα είς τον εκάστοτε 

κύριον τοΰ κτήματος, τά όποια είναι καί τά μόνα καταγεγραμμένα είς το πρακτικον. Κατά ταΰτα 

τά αναφερόμενα είς τους στ. 102 κέ. καί 305 κέ. οικήματα ήσαν δεσποτικά. Τοΰτο εξηγεί καί 

διατί δεν σημειοΰνται οικήματα είς τά λοιπά προάστια, καίτοι κατφκουν είς αυτά πάροικοι (βλ. 

στ. 231, 257). 'Αντιθέτως διά τό προάστιον Πρίνος, το όποιον ήτο παντελώς αοικον (είναι το 
μόνον προάστιον είς το όποιον δέν καταγράφονται πάροικοι), σημειοϋται Οτι δεν είχε οικήματα 

το σύνολον (στ. 278). 

37. (στ. 231 -232 καί 258) : Διά τους πάροικους τών προαστίων Μελανιού καί Μανδρά-

κλης δέν σημειοϋται παροικικον τέλος, δέν πρόκειται δε περί παραλείψεως τοΰ άντιγραφέως, ώς 

βεβαιοϋται έκ τοΰ τελικού αθροίσματος. Πιθανώς ούτοι δέν κατέβαλλον φόρον, διότι έπλήρωνον 

ένοίκιον : βλ. ανωτέρω, στ. 132 - 133, δπου σημειοϋται το πάκτον καί χωρόπακτον τών εΐρη-

μένων προαστίων. 

38. (στ. 2 3 4 - 2 3 5 ) : Το άναφερόμενον πλάτος καί μήκος συμφωνεί περίπου προς τον 

μοδισμον (2,9 Χ 4,7=13,60 : 2 = 6 , 8 ) , δέν συμφωνοΰν δμως τά έπί μέρους δεδομένα προς τό 

άναφερόμενον πλάτος (5,6 + 4 , 3 = 9,9 : 2 = 4 , 9 5 καί δχι 2,9) καί το μήκος (8 + 5 = 13 : 

2 —Q 5 καί δχι 4,7). Επομένως ή πρέπει νά διορθωθοΰν αναλόγως τά τελικά γινόμενα καί ό 

μοδισμός, όπως προτείνει καί ό B e z o b r a z o v , ένθ' άνωτ., σελ. 78 ύποσ. 3 (δηλ. πλάτος 

σωκάρια δ' ούργυϊαι θ', μήκος σωκάρια ς ήμισυ, μόδιοι δέκα εξ ήμισυ) ή πρέπει νά διορθωθοΰν 

τά έπί μέρους δεδομένα. 

39. (στ. 243) : Τά παραδιδόμενα σωκάρια δέν άντιστοιχοΰν προς τον μοδισμον ( 3 x 6 = 

18 : 2 = 9 καί δχι 6). "Ισως το πρωτότυπον παρείχε σωκάρια δ' (3 Χ 4 = 12 : 2 = 6 ) καί 

ό άντιγραφεύς παρασυρθείς έκ τοϋ όμοιοτελεύτου έγραψε ς · . 

40. (στ. 256) : πρβλ. στ. 132. 
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4 1 . (στ. 2 6 1 ) : Ή παρεχομένη ύπο τών Miklosich - Müller άνάλυσις τής βραχυγραφίας 

ε π ισ κοπή Μαγγίνου δέν γίνεται άποδίκτή, διότι ούτε παλαιογραφικώς δικαιολογείται ή συμ-

πλήρωσις οΰτε τοιαύτη επισκοπή παραδίδεται ύπο τών πηγών. 

42 . (στ. 270) : Ό αναφερόμενος μοδισμός δέν αντιστοιχεί προς τά παρεχόμενα σωκάρια : 

6,2 Χ 59,2 = 367 τετρ. σωκ. = 183,50 μόδιοι καί δχι 185,50 μόδιοι. 

43. (στ. 273) : Ό αναφερόμενος μοδισμός (212,50 μόδιοι) δέν αντιστοιχεί προς τά παρε

χόμενα σωκάρια: 17 Χ 15 σωκάρια = 2 5 5 τετρ. σωκ. =127,50 μόδιοι. Διορθωτέον είς 17 Χ 

25 σωκ. = 425 τετρ. σωκ. = 212,50 μόδιοι. Σημειωτέον δτι ή έκτασις τής ανατολικής πλευράς 

δέν παρέχεται καί δτι κατά τά έπί μέρους δεδομένα το μήκος δέν έπρεπε νά είναι 17 άλλα 11 σω

κάρια (15 + 7 = 22 : 2 = 11 ). Πρβλ. B e z o b r a z o v . ένθ' άνωτ., σελ. 79 καί ύποσ. 3. 

44. (στ. 274) : μυρικότοπος = περιοχή ή οποία είχε καταληφθή άπο το φυτον μυρίκτι, 

δηλ. ήτο μή καλλιεργήσιμος βαλτότοπος. 

45. (στ. 274-276) : πρβλ. σχόλ. 37. 

46. (στ. 277) : προάστιον δ Πρίνος, το όν ύπο τής Μανδρακλής. Τοΰτο σημαίνει δτι 

το προάστιον Πρίνος ύπήγετο ύπο τήν φορολογικήν μονάδα τής Μανδράκλης (πρβλ. στ. 137). 

47. (στ. 279 καί 301 -302) : Ό περιορισμός τοΰ προαστίου τοΰ Πρίνου άρχεται από 

τα χείλος τοϋ ρνακος τον λεγομένου τής Χονδρόχντής (στ. 279) καί καταλήγει εις το 

χείλος τοϋ ρνακος τής Σκορδοχίν ας, ένθα και ήρξατο (στ. 301-302) . Προφανώς 

πρόκειται περί τοΰ αύτοΰ ρύακος, ό είς δέ έκ τών δύο τύπων τοΰ ονόματος πρέπει νά θεωρηθή ώς 

λάθος τοΰ άντιγραφέως. 

48. (στ. 309) : πρβλ. B e z o b r a z o v , ένθ' άνωτ., σελ. 80. 

49. (στ. 3 1 2 - 3 1 7 ) : Ό 'Αδάμ παραθέτει προφανώς ένταΰθα τήν φορολογικήν κλίμακα, 

αντιγράφων ίσως άπό τίνος κανόνος, διότι είς τά παραδιδόμενα προάστια δέν απαντώνται δλαι 

αϊ άναγραφόμεναι περιπτώσεις : ούτως έν στ. 312 αναφέρονται διζενγαράτοι, ένώ έν στ. 311 

δηλεΰται δτι διζευγάρατος ουδείς υπήρχε· επίσης έν στ. 314 σημειοΰνται καπνικάριοι μή έχοντες 

όνους άνά μιλιαρισίων γ', ένώ έκ τών πραγμάτων συνάγεται οτι δέν υπήρχε τοιαύτη κατηγορία 

ακτημόνων εις τά έν προκειμένω προάστια (πρβλ. στ. 311 - 312). Κατά ταΰτα ό 'Αδάμ αναγρά

φει ένταΰθα θεωρητικήν βάσιν, συμφώνως προς τήν οποίαν έπεβάλλετο το τέλος. Περί συνωνής 

καί καπνικοΰ καί τών λοιπών φόρων βλ. O s t r o g o r s k y , Féodalité, σελ. 303 κέ. Περί 

συνωνής βλ. καί D ö 1 g e r, Finanzverwaltung, σελ. 5 7 - 5 9 . G. O s t r o g o r s k y , Die 

länaische Steuergemeinde des byzantinischen Reiches im X. Jh., έν Vierterjahrschr. für Sozial-

und Wirtschaftgeschichte 20 (1927), σελ. 49 κέ. S c h u b a eh, Metrologie σελ. 257. Ί . Κ α -

ρ α ν ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ , Das Finanzwesen des frühbyzantinischen Staates, Μόναχον 1958, 

σελ. 97 - 98. 

50. (στ. 317-319) : τα έπί τόπου Εξοδα (ή τοπική εξοόος) ανέρχονται είς 7 νομίσματα. 

Έ κ τούτων : 

3 νομ. λαμβάνει ό κουράτωρ (2 νομ. άπό ετησίας ρόγας καί 1 νομ. υπέρ άννόνας αντί σίτου 12 

μοδίων) καί 

4 νομ. λαμβάνει ό έπισκεπτίτης. 

Περί τοΰ έπισκεπτίτου δμως σημειοϋται δτι λαμβάνει ΰπερ συνήθειας 1 νόμισμα άνά 10 

νομίσματα (πρβλ. καί D ö 1 g e r, Finanzverwaltung, σελ. 60 καί αυτόθι, σελ. 122 στ. 21 -

5 
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2 2 ) . 'Επειδή δε συνολικώς λαμβάνει 4 νομίσματα, ή βάσις πρέπει νά ήτο περίπου 40 νομίσματα. 

Μήπως επομένως ή συνήθεια τοΰ επισκεπτίτου καθωρίζετο έπί τή βάσει τοΰ φόρου, τον όποιον 

κατέβαλλον οί πάροικοι (ένταΰθα 37 νομ.) ; Τοΰτο θά έσήμαινεν δτι ό έπισκεπτίτης ήσχολεϊτο μέ 

τήν είσπραξιν τών φόρων τών πάροικων. Κατά τον G. O s t r o g o r s k y , Féodalité, σελ. 

307, ή συνήθεια τοΰ επισκεπτίτου ήτο εις τήν παροΰσαν περίπτωσιν πολ.ύ υψηλότερα τών 4 νομι

σμάτων, διότι άντεπροσώπευε το 10 % τοΰ συνόλου τών εσόδων.·—Περί τών κονρατόρων τών 

κτημάτων, οί όποιοι ύπήγοντο άπο τών μέσων τοΰ Θ' αι. ύπο τον Μέγαν Κουράτορα, βλ. Κ a ζ-

d a n, Derevnja i gorod ν Vizantii, σελ. 131, δπου καί ή βιβλιογραφία. Ό ίπιακεπτίτης (έκ τής 

λ. επίσκεψις) «ήτο διοικητής ώρισμένης περιοχής ή κτήματος έν αντιθέσει προς τους κουράτο-

ρας, οί όποιοι είχον ύπο τήν διοίκησίν των συγκρότημα κτημάτων)) : K a i d a n , ένθ' άνωτ.. 

σελ. 132 - 133, δπου καί ή σχετική βιβλιογραφία καί α'ι παλαιότεραι περί τοϋ δρου έρμηνεϊαι. 

5 1 . (στ. 318) : Τό γεγονός δτι ό κουράτωρ λαμβάνει 1 νομ. αντί σίτου 12 μοδίων, παρέ

χει τήν δυνατότητα καθορισμού τής τιμής τοΰ σίτου κατά τήν έποχήν ταύτην. Βεβαίως ή τρέ

χουσα τιμή τοΰ σίτου θά ήτο κατά τι μικρότερα, έφ' δσον ό κουράτωρ δέχεται νά άποζημιωθή 

είς χρήμα : προφανώς θά ανήρχετο είς 1 3 - 1 5 μοδίους τό νόμισμ,α. Σημειωτέον δτι αυτή ήτο τότε 

ή τιμή τοΰ σίτου είς τήν έπαρχίαν, εις τον τόπον παραγοογής, ένώ είς τήν Κωνσταντινούπολιν θά 

ήτο ασφαλώς μεγαλύτερα. Περί τής τιμής τοΰ σίτου βλ. G. Ο S t Γ Ο g Ο r S k y, Löhne und 

Preise in Byzanz, B Z 32 (1932) , σελ. 312 κέ. καί Δ. Ά . Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ, Περί τής τιμής τοϋ 

σίτου εν Βνζαντίω, Ε Ε Β Σ 12 (1936), σελ. 3 8 8 κέ. 

5 2 . (στ. 319) : νομίσματα ζ' : είς τήν έκδοσιν τών MM, Τ ' , σελ. 15 στ. 20, παρέχεται γ' 

αντί ζ', γεγονός το όποιον προεκάλεσε αμφιβολίας περί τής ορθότητος τών παρεχομένων ποσών. 

Ό F r . D ö 1 g e r, Patmos, σελ. 325, πρώτος αποκατέστησε τήν ορθήν άνάγνωσιν. 

5 3 . (στ. 3 1 9 - 3 2 0 ) : Οί παραδιδόμενοι αριθμοί ελέγχονται ακριβείς. " Η τ ο ι : 

Το σύνολον τών είσοδημάτο^ν τοΰ προαστίου : 307 νομ. 

έξ ών αφαιρούνται διά τά έπί τόπου έξοδα (βλ. ανωτέρω, σχόλιον 50) : 7 » 

Καθαρον εισόδημα 300 )) 

Ό G. Ο s t r ο g ο r s k y, Féodalité, σελ. 307 κέ., θεωρεί έσφαλμένον το παραδιδόμενον 

ύπο τοΰ εγγράφου ποσόν τών 307 νομισμάτων, καί αναβιβάζει το σύνολον τών εσόδων εις 360 

νομίσματα, ήτοι : 283 x\.i νομ. έκ τών εσόδων τής δεσποτικής γής καί 69 '/ 2 νομ. έκ παροικικοϋ 

τέλους (βλ. ανωτέρω, σχόλια 24 καί 2 5 ) , είς αυτά δε προσθέτει καί το τέλος δύο πάροικων ζευγα-

ράτων, το όποιον, ώς υποθέτει, παρελείφθη. Οΰτω διορθώνει τήν γραφήν τζ' είς τξ', δηλ. άπό 307 

είς 360. Καί ό P . B e z o b r a z o v , ένθ' άνωτ., σελ. 101, θεωρεί έσφαλμένον τό παραδιδόμενον 

ποσόν, άλλα διά τήν έρμηνείαν του λαμβάνει ώς βάσιν το σύνολον τής παραχωρούμενης είς τον 

Άνδρόνικον Δούκαν γής, ανερχομένης είς 7800 μοδίους, είς άναλογίαν 1 νόμισμα άνά 10 μοδίους. 

'Αλλ' ώς παρατηρεί καί ό G. O s t r o g o r s k y , Féodalité, σελ. 304 - 308, δλη ή έκτασις 

δέν ήτο καλλιεργήσιμος καί δέν άπέδιδεν αναλόγως. Πάντως έκ τής γενομένης προς άλλας δω

ρεάς συγκρίσεως το ποσόν τών 300 νομισμάτων ήτο έσοδον σημαντικον διά τήν έποχήν. 

Ή έκτασις τής δωρηθείσης είς τον Άνδρόνικον Δούκαν γής, ώς σημειώνει καί ό Ν. S v o 

r o n o s , Cadastre, σελ. 139 καί ύποσ. 2, θά υπερέβαινε τους 8.000 μοδίους, διότι το πρακτι

κον αναφέρει συνολικώς 7775,50 μοδίους (5676,50 -f- 939 μ. καί 33 λ. + 185 μ. καί 5 λ. -f-

212,50 μ. καί 10 λ.) , άλλα είς αυτόν τον αριθμόν δέν περιλαμβάνονται εκτάσεις μή μετρηθεϊσαι, 
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ώς ούτό τοΰτο τό έγγραφον αναφέρει (βλ. στ. 211 - 212, 303 - 304). Περϊ άντισ-οιχίας τής εκτά

σεως τής γής προς τά έσοδα βλ. S v o r o n o s , Cadastre, σελ. 139 κέ 

54 (στ. 323) : Περί τοΰ Θεοκ_ίστιυ, ηγουμένου τής Μονής Πα,/α/ράντου, βλ άνω-έρω 

Διπλωματικαί παρατηρήσεις 

55 (στ. 324 - 327) • βλ. έν έκ-άσει ανωτέρω, σελ. 24-25 Τον έπικυροΰντα -ό παρόν άντί

γραφον Γεώργιον δέν γνωρίζομεν άλλοθεν, έρευνα δέ εις έγγραφα τής εποχής δέν επέτρεψε πέρα' -

τέρω ταύτισιν τοΰ ιδίου ή τής χειρός γραφής. - Περί τοΰ ορού παρεκβληθέν, παρεκβολί/ βλ D a r-

r o u z è s , Όφφίν.ια, σε> 513-514- β), vyì ανωτέρω, σχόλ 8 

δπου ή έπικύρωσις τοϋ κληρικού Γεωογίου 

1β. Σχεδίασμα υπογραφής το3 è- ικυροϋντος το άντίγραφον κληρικού Γεωργίου 
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πρακτικον (στ. 415, 418, πρβλ. καί στ. 379, 392, 395) Αύγουστος, ίνδ. ια' 

άναμετρήσας ... παραδέδωκα (στ. 414, πρβλ. καί στ. 370, 374, 379, 388) 6596 (1088) 

"Ο κριτής καί άναγραφεύς τών Κυκλάδων νήσων Νικόλαος Τζάνζης, ενεργεί, διά τοΰ διακό

νου καί πρωτοσυγκέλλου Γεωργίου Γρανάτου, τον περιορισμόν καί τήν άναμέτρησιν τής νήσου 

Πάτμου καί παραδίδει αυτήν είς τον μοναχόν Χριστόδουλον. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.— Άντίγραφον χεχυρωμένον τέλους ΙΑ' ί) άρχων IB' αΐω-

νος (Άρχεϊον Μονής άρ. 50). Τό παρόν έγγραφον περιέχεται είς τό μέγα είλητάριον τής Πάτμου, 

δέκατον τρίτον είς τήν σειράν καταγραφής (διά τήν περιγραφήν βλ. τόμ. Α', έγγρ. άρ. 5, άντίγρα

φον Β). — Διαστάσεις παρόντος πρακτικοΰ : 0,625 Χ 0,266 - 0,256. Περιθώρια : αριστεροί (0,020 -

0,027) καί δεξιά (0,020). Καταλαμβάνει τους στ. 370-422. Εις τό τμήμα τοΰ ειληταρίου, οπού 

τό παρόν έγγραφον, εν κόλλημα (στ. 384-385), τοΰ άνω τεμαχίου έπικεκολλημένου έπί τοΰ κάτω. 

— Περί τής μελάνης, γραφής καί ορθογραφίας τά αυτά ώς έν εγγράφω 5 αντιγράφω Β παρατη-

ρήματα.—Διατήρησις καλή: ένιαχοΰ σητόβρωτον. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ : "Ι. Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς, 'Ακολουθία ιερά τοϋ όσιου καί θεοφόρον πατρός ήμων 

Χριστόδουλον, έκδ. γ', 'Αθήναι 1884, σελ. 18 .—MM, <Τ, σελ. 55-57 (άρ. 17). 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — Βρ a v o ύ σ η , Κεκυρωμένη συλ?.ογή, κυρίως σελ. 106-107. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ. — Κατά Ίούλιον μήνα τής ια' ίνδικτιώνος τοΰ έτους 6596 ( 1088), ό Γεώρ

γιος Γρανατος, διάκονος της Μεγάλης 'Εκκλησίας καί πρωτοσύγκελλος, έλαβε παρά τοΰ Νικο

λάου Τζάνζη, μαγίστρου, βασιλικοΰ νοταρίου τοΰ σακελλαρίου, κριτοΰ καί άναγραφέως τών Κυ

κλάδων νήσων, ένταλμα, περιέχον καί τήν σχετικήν βασιλικήν πρόσταξιν διαλαμβάνουσαν τά ακό

λουθα (στ. 371 -374) : Κατόπιν αιτήσεως τοΰ μονάχου Χριστοδούλου τοΰ Λατρηνοΰ δπως δωρηθή 

είς αυτόν ή νήσος Πάτμος, είς αντάλλαγμα δέ άποδοθή είς τό δημόσιον ή έν Κω εις αυτόν ανή

κουσα περιοχή, ό αυτοκράτωρ ['Αλέξιος Α' δ Κομνηνός] έδωρήσατο είς τόν Χριστόδουλον διά 

χρυσοβούλλου λόγου τήν νήσον Πάτμον. Διό, εδόθη εντολή είς τόν Νικόλαον Τζάνζην δπως ένερ-

γήση τήν παράδοσιν τής νήσου, σύνταξη δέ καί πρακτικον είς διπλούν, περιέχον έν λεπτομέρεια 

τόν περιορισμόν καί τήν καταμέτρησιν τής νήσου καί τών έν αύτη οικημάτων, καί τό μεν έν άπο-

στείλη είς τόν αυτοκράτορα, τό δέ έτερον δώση είς τον Χριστόδουλον είς άσφάλειαν αύτοΰ. Απρί

λιος, ίνδικτιών ια'. ΊΙ διά κηροϋ σφραγίς τοϋ αύτοκράτορος (στ. 375-385). — Κατ'άκολουθίαν 

τής βασιλικής προστάξεως, ό Νικόλαος Τζάνζης δίδει έντολήν εις τόν Γεώργιον Γρανατον δπως 

μεταβή έπί τόπου καί ένεργήση τόν περιορισμόν καί τήν καταμέτρησιν (περιορίσαντα καί άναμε-
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τρήσαντα) τής νήσου καί τής έν αύτη καλλιεργησίμου γής καί τών οικημάτων, σύνταξη δέ καί τό 

σχετικόν πρακτικον είς διπλούν (στ. 375-396). —Κατά ταΰτα, ό Γεώργιος Γρανατος μετέβη έπί 

τόπου καί, παρουσία τοϋ μονάχου Χριστοδούλου, προέβη είς τήν καταμέτρησιν καί τόν περιορισμόν 

της νήσου, ή οποία ευρέθη έρημος και κεχερσωμένη, άνευ δένδρων καί οικιών—πλην τοΰ εύκτν-

ρίου τοϋ 'Ιωάννου Θεολόγου —, συνολικής δέ εκτάσεως 3860 μοδίων ι, έξ ών ή σπόριμος γή μόν<;ν 

627 μοδίων, ή δέ διά ζευγαριού 160 μοδίων. Μετά ταΰτα παρέδωκε τήν νήσον εις τόν μοναχον 

Χριστόδουλον. Έ φ ' φ καί συνετάχθη τό παρόν πρακτικον. Χρονολογία (στ. 396-415). 

'Υπογραφή καί σφραγίς Νικολάου Τζάνζη (στ. 416-417). 

'Εντολή καταστρώσεως είς τό σέκρετον τοΰ γενικοΰ λογοθέτου. Χρονολογία καί κατάστρω-

σις τοΰ λογοθέτου τών σεκρέτων. Σφραγίς (στ. 418-421). 

Κατάστρωσις είς τό σέκρετον τοϋ γενικοΰ λογοθέτου. Χρονολογία (στ. 422). 

ΠΑΡΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. — α') "Ενταλμα (στ. 371, 396), ενταλματικώς δοθείς διορισμός 

(στ. 397) τοΰ Νικολάου Τζάνζη προς τόν Γεώργιον Γρανατον δπως ένεργήση τον περιορισμόν κοί 

τήν άναμέτρησιν τής νήσου Πάτμου. Τό έγγραφον δέν φέρει χρονολογίαν, προφανώς όμως εξεδόθη 

ολίγον πριν έπιδοθή είς τόν Γρανατον, κατά Ίούλιον τής ια' ΐνδικτιώνος. Περιέχεται αύτούσιον 

(στ. 375-396). Τό έγγραφον δέν έσώθη κεχωρισμένως. β') Πράσταξις (στ. 373, 375, 380, 397), 

γραφή (στ. 386, 389) τοΰ αύτοκράτορος ['Αλεξίου τοΰ Α'] προς τόν Νικόλαον Τζάνζην όπως ένερ-

γήσ·;1) τόν περιορισμόν τής νήσου Πάτμου καί παραδώση αυτήν είς τόν μοναχόν Χριστόδουλον. 

Μηνολόγιον : 'Απρίλιος, ίνδικτιώνος ια'. Περιέχεται αύτούσιον (στ. 375 - 385). Τό έγγραφον δέν 

έσώθη κεχωρισμένως. Πρβλ. D o l g e r , Regesten, άρ. 1149. D ö l g e r , Patmos, σελ. 360. 

γ ' ) Περί τής εντολής καταστρώσεως (στ. 418-421) βλ. κατωτέρω σελ. 41-42, Διπλωματικοί 

παρατηρήσεις. 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: α') Αίτησις (στ. 378, πρβλ. αίτησαμένου στ. 375) τοΰ 

μονοχοΰ Χριστοδούλου προς τόν αυτοκράτορα δπως δωρήση εις αυτόν τήν νήσον Πάτμον, λάβη 

δέ εις αντάλλαγμα τά έν Κώ κτήματα τοΰ Χριστοδούλου (στ. 375-378). Ή αίτησις πιθανώς 

έγένι:το εγγράφως (πρβλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος Χριατόδουλος, σελ. 106 κέ.), άλλα τό σχετικό> 

έγγραφον δέν έσώθη. β') Χρνσόβουλλος λόγος (στ. 379) τοΰ αύτοκράτορος ['Αλεξίου τοΰ Α'], δι« 

τοΰ όποιου δωρεϊται εις τόν Χριστόδουλον τήν νήσον Πάτμον. Τό έγγραφον σφζεται έν πρωτο

τυπώ, απελύθη κατά Άπρίλιον 1088 καί εκδίδεται ανωτέρω (τόμ. Α', έγγρ. 6). 

|3 7 0 f Tò Ισον τοϋ πρακτ(ικοϋ) τ(ής) παραδό(σεως) τ(ής) νή(σον) Πάτμον f 

|3 7 1 f Κατά τ(ον) Ίοΰλ(ιον) μή(να) τ(ής) ενισταμ(έ)ν(ης) ενδεκάτ(ης) 

Ινδ[ικτιώνος τοϋ] ,ςφ\ς' έτους ενΤαλ(μα) ενεχειρίσθ(η) εμοι Γεωογ(ίω), δια

κονώ τ(ής) τον Θ(ε)οϋ μ(ε)γ(ά)λ(ης) |3 7 2 εκκλη(σίας) καί (πρώτο )σνγκέ(λλω), τώ 

Γρανάτω, παρά Νικολ(άον), μαγίστρον, κριτ(οΰ) και άναγρα(φέως) τών Κνκλ(ά)-

δ(ων) νήσ(ων), τοϋ Τζάνζη, περιέχ(ον) πρό(ς) |3 7 3 τοις αλλ(οις) και τ(ψ) πεμ-

φθεϊ(σαν) αντ(ώ) θεϊαν και άνακτορικήν εγγρα(φον) πρόστα(ξιν) περί τ(ης) ava-

1. Κατά τον Ν. Σβορώνον, 30.860 μοδίων, βλ. κατωτέρω σχίλιον 7. 
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μετρήσεως τ(ής) νή(σου) | 3 7 4 Πάτμου και τής πρό(ς) τ(ον) τιμιώτ(α)τ(ον) ( μο-

να)χ(ον) κ(ν)ρ Χριστόδονλ(ον) και ήσνχαστήν και το μέρο(ς) αυτόν παραδό-

σε(ως) αυτ(ής): 

| 3 7 5 ΈπεΙ θεϊαν και βασι(λικήν) πρόσταξιν εδεξάμ(ην) διακελευομ(έ)-

ν(ψ) αύτοΐς ρήμασιν οϋτως : «ή βα(αιλεία) μ(ου), αΙτησαμ(έ)ν(ον) 

| 3 7 6 τοϋ ευλα(βεσ)τ(ά)τ(ου) (μονα)χ(οϋ) και ήσνχαστοϋ κ(νρ)οϋ Χριστο-

δούλ(ου) τοϋ Λατρψοϋ, ώστε τα μ(εν) εν τ(ή) νήσω Κω αυτώ διαφέροντ(α), 

δσα δη | 3 7 7 κα[1] οία όθενδήποτε αύτώ προσάρμόζονσιν άψορισθήναι τω δη-

μο(σίω), δωοηθήναι δε αυτώ | 3 7 8 τ(ήν) δλην νήσον Πάτμον κατά άναφαίρε-

τον δεσποτ(είαν), επήκουσε τής αιτήσεως αντον καί εδωρήσατ(ο) | 3 7 9 τω 

τοιούτω δια χρνσοβονλλ(ον) λό(γον) τ(ήν) δηλωθεΐσαν νήσον, καθά δη και 

ήτήσατο. "Οθεν καί διορίζεσαι σοι, τ(ήν) παρον(σαν) δεχομ(έ)ν(ω) πρόσ-

τα(ξιν), τήν τ(ής) είρημένης δλης νήσον ποιήσασθαι ποο(ς) αντ(ον) παρά-

δοσιν, | 3 8 1 πρακτικά τε εκθέσθαι ήκριβωμ(έ)ν(α) δυο, δηλοϋντ(α) έν λεπτώ 

τ(ήν) περιοχήν αυτής και διακράτησιν, | 3 8 2 δση τε και ola ή εν αντ(ή) γή 

και τα εν ταύτη ενρεθησόμ(εν)α οικήματα και λοιπά πάντ(α), κα[1] ύπο-

γρά(ψαι) καί | 3 8 3 συνήθ(ως) πιστώσασθαι ταΰτα, και το μεν εν εξαποατεϊ-

λαι προ(ς) τ(ήν) βα(σιλείαν) μ(ου), το δε έτερον επιδοϋναι | 3 8 4 τώ προδια-

ληφθέντ(ι) ενλα(βεστάτω) (μονα)χ(ω) και τω μέρει αντ(οϋ) εις οίκείαν άσφά-

λ(ειαν). ΜηνΙ απριλλ(ίω) (Ινδικτιώνος) ia'(vs)» dià |385 κινναβάρε(ως), και 

ή δια κηρ(οΰ) σφραγίς τοϋ κρατ(αιον) καί άγ(ίον) ημών βασιλέως. Κ(α)-

τά ταντ(ψ) | 3 8 6 γοϋν τ(ήν) θείαν και βασι(λικήν) γρα(ψήν), άπεστάλ(ης) 

συ δ ποοδηλωθ(είς) τοϋ ποιήσασθαι τ(ψ) παράδοσιν τ [ης J τοι\,87αύτ(ης) 

δλης νήσον τ(ής) Πάτμου, προς ήν και κατάτάχο(ς) παραγενόμ(εν)ο(ς) σπου

δάσεις ένεργή(σαι) ταΰτ(ην). Δέον | 8 8 8 σε τ(ήν) δλην νήσον εξ δλοκλήρ(ου) 

παραδονναι, περιορίσαντ(α) ταντ(ην) καί άναμετρήσαντ(α) και δια τ(ής) 

άναμετρή(σεως) | 3 8 9 δηλοποιήσαντ(α) δση τε και ola εστί, καθώς καί ή 

σεβασμ(ία) γρα(φή) παρακελενεται· και δσον μ(εν) [39° τ(ής) τοιαύτ(ης) νή-

(σου) ύπάρχ(ει) σπόριμόν τ(ε) και άρόσιμον, δσον δε νομαδιαϊ(ον) και δσον 

τραχειν(ον) και τής \Μ1 αχρήστου ποιότ(η)τ(ος), δέον σε εν δνσι πρακτικ(οϊς) 

κατά τ(όν) θείον διορισμον εν λεπτώ ταΰτα διαλα(βεΐν) | 3 0 2 και σαφώς εκθε

σθαι και τα τοιαϋτα πρακτικά προ(ς) ημάς άποκομίσαι, ώστε τ(ψ) συνή-

θ(η) παρ' ημών | 3 9 3 δέξασθαι ταΰτα βεβαίωσιν, καί το μεν εν τώ κρατ(αιώ) 

και άγ(ίω) ήμώ(ν) βασιλ(εΐ) άποκομισθ(ή)ν(αι), το δε ϋτερον \sn τώ τι-

μιωτ(ά)τ(ω) (μονα)χ(ώ) και τώ μέρει αντοϋ παρασχεθήναι εις άσφά-

λ(ειαν). Δέον σε μή μόνον τ(ήν) τ(ής) γ(ής) | 3 9 5 περίμετρον και τ(ήν) 
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ταντ(ης) ποιότ(η)τ(α) εν τ(ώ) γενησομ(έ)ν(ω) παρά σοϋ πρακτικ(ώ) δια-

λα(βεϊν), άλλα καί τά οίκήμ(α)τα και τα δένδρα και ά\™*πλ(ώς) άπαντα τα 

εν τ(ή) τοιαύτ(η) νήσω εύρεθησόμ(ε)ν(α). Έπί τοϋτ(ο) γαρ καί το παρ(όν) 

ένταλμα (εδόθη σοι). 

Κατά γοϋν | 3 " τ(ήν) θείαν ταντ(ην) και βασι(λικήν) εγγρα(φον) πρόστα(ξιν) 

προ(ς) δε καί τ(ον) ενταλματικ(ώς) δοθέντα μοι διορισμον, | 3 9 8 παρεγενόμ(ην) άμα 

τώ σεβασμιωτ(ά)τ(ω) (μονα)χ(ώ) κυ(ρώ) Χριστοδούλ(ω) και τώ μέρει αυτ(οϋ) 

πρό(ς) τ(ήν) νήσον Πάτμον, ην | : " και περιπολήσ(ας) εύρον ερημον δλην και κεχερ-

σωμ(έ)ν(ην) και υπό τών άκανθ(ών) καί τών αλλ(ων) | 4 0 0 συρφετών σννεσκιασμέ-

νην και αβατον και δια το τοϋ τόπου αννδρον παντάπασιν ανικμον |4 Ι ) 1 ουδέ που γαρ 

άνά πασαν τ(ήν) νήσον περιπατητική αν) νδωρ ή καταρρέον ενρεθήσεται, είμή όλι-

γοστά τ(ι)ν(α) | 4 0 2 φρέατα κακεΐνα τοϋ άφθονου νδ(α)τ(ος) κατ(ά) πολν έλλειπαμ(ε -

ν)α. rH, βία και πολλώ τα) κόπω διά το Ι403 εν ταύτη δύσβατον μετρηθεϊσα, άνεβι-

βάσθη δλη διόλου μοδί(ων) τρισχιλ(ίων) δκτακοσί(ων) εξήκ(ον)τ(α)· | 1 0 4 εκ ταύ

της ούν ή κατ(ά) βίαν σπόριμο(ς) μοδί(ων) εξακοσί(ων) είκοσιεπτά καί αϋτη ύπο 

τών πολλ(ών) | 4 0 5 καί συνεχ(ών) βουν(ών) συμπεπνιγμ(έ)ν(η) καί τεθλιμμένη, 

το δε λοιπ(όν) τ(ής) νήσον όρειν(όν) καί τραχειν(ον) καί αβατον | 4 0 6 άλλα καί αν-

τ(ής) τ(ής) ώς δή(θεν) σπορίμ(ον) μόλις το διά ζευγα(ρίου) ποσοΰται καμνόμ(ε)-

ν(ον) είς εκατ(ον) μοδί(ους) καί εξήκ(ον)τ(α) το δε λοι\ί0''π(ον) ίδρώτι και αΐματι 

διά σκαπάνης καί δικέλλ(ης) εκ τοϋ υπό τών πετρών, ώς εΐρηται, συνέχεσθ(αι) 

| 4 0 8 καί δλως κρημνώδες τυγχάνειν καί δρειν(όν)' δένδρου δε τοϋ οίουδήποτ(ε) ουδέ 

μικρόν τι | 4 0 9 λείψανον εν αύτ(ή) εΐδομ(εν), οϋτε ημέρου οΰτε μην αγρίου, ειμή 

μάνας ξηροαχλάδας εϊκο(σιν). | 4 1 0 'Ωσαύτως ουδέ μίαν καί μόνην οίκ'ιαν συνιστά 

μ(έ)ν(ην) το σύνολον ή μόνον εύκτήριον πενιχρον \iu επ' δνόμ(α)τ(ι) τον τιμ(ίου) 

έκτισμ(έ)ν(ον) Θεολό(γου) εσωθ(εν) τ(ής) περιοχ(ής) τοϋ ποτέ, ώς τά ϊχνη δει-

κνύουσιν, ώκοδομημ(έ)ν(ου) | 4 1 2 μεγίστου ναοΰ εν τώ πάντ(ων) τών βονν(ών) ες νψος 

νπερανεστηκότι, ένθα τα θεία καί αρρητ(α) ρήμ(α)τα | 4 1 3 ο μέγας οντοσί εμνήθη 

άπόστολ(ος) καί τά εξαίσια καί μ(ε)γ(ά)λ(α) ετέλεσε θαύμ(α)τ(α). Οντως ον\< 

τανζ(ην) \Μ άναμετρήσας, τώ ρηθέντ(ι) σεβασμ(ίω) (μονα)χ(ώ) καί τώ μέρε,ι 

αντ(οϋ) εξ δλοκλήρ(ον) παραδέδωκα, εφ' ω | 4 1 5 καί το παρ(όν) πρακτικ(όν) εξεθέ-

μ(ψ). Μηνί Ανγ(ού)στ(ω) (Ινδικτιώνος) ιαΜ ετονς /S"g9'̂ S'C0^ f 

I416 f Νικό(λαος) βαοι(λικος) νοτ(ά)ρ(ιος) τοϋ σεκρέτ(ον) τοϋ σακελλα-

ρ(ίου), κριτ(ής) καί άναγρα(φενς) τών Κνκλάδ(ων) νήσ(ων), ο Τζάνζης f | 4 1 7 Είχε 

δε καί τ(ήν) διά μολίβδον σννήθ(η) σφραγίδ(α) αντ(οϋ): Κ(ύρι)ε βοήθ(ει) Νίκο-

λ(άω), βασι(λικώ) νοτ(α)ρ(ίω) τον σακε(λλαρίον), κριτ(ή) και άναγρα(φεΐ) τ(ών) 

Κνκλάδ(ων) νή(σων), τ(ώ) Τζάνζ(η) f 
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|4 1 8 f Κ(α)τάστρω(σον) το παρόν πρακτικον, πρόεδρε καί γε(νικέ), είς 

τ(ό) ύπο σε σέ(κρε)τ(ον), ώς |4 1 9 αν εχη εϊδη(σιν) τών τούτω έγγεγραμ(έν)ων. Το 

δέ: μη(νί) μαρτ(ίω) ιβη |4 2 0 (Ινδικτιώνος) δωδεκάτ(ης), συν το κ(α)τεστρώ(θη) 

τοϋ λογοθ(έ)τ(ου) τών σεκρέτ(ων) καί ή διά κηρ(οϋ) σννήθ(ης) |4 2 1 σφραγίς f 

|4 2 2 f Κ(α)τεστρώ(θη) f Κ(α)τεστρώβη) είς το σέ(κρε)τ(ον) τον 

γε(νικοϋ) λογοθ(έτ)ου κ(α)τ(ά) τ(όν) φε(βρονά)ρ(ιον) μή(να) τ(ής) δωδεκάτ(ης) 

(ίνδικτιώνος) f 

371 ενεαταμένης MM || 373 άνακτορικήν : αντοκρατορικήν MM ||374 χνρόν MM || 384 ια MM || 385 κραταιο-

τάτου MM et passim || 387 τής ante Πάτμον om. MM || 389 βασιλική post σεβάσμια add. MM || 392 ήμίν 

MM H 396 vacuum in doc, [έδόβη σοι] MM || 401 ευρέθησαν MM || 409 μόνα; : μόνον MM || 412 ύπεφανε-

ατηκότι MM || 414 σεβαομιωτάτφ MM || 415 ια MM | ,νρ\ς' MM || 419 τών τούτω εγγεγραμμένων : τον 

ίγγεγραμμένον MM | ιβη post Μαρτιω om. MM || 420 δωδέκατης : iß' MM || row τών αεκρέτων MM || 422 Ka-

τεατρώθη om. prim. v. MM. 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. — Τό παρόν έγγραφον παραδίδεται μόνον έν αντιγράφω 

εις τό μέγα είλητάριον τοΰ 'Αρχείου τής Μονής, τό όποιον περιέχει κεκυρωμένην συλλογήν επισήμων 

εγγράφων. Περί τοϋ ειληταρίου τούτου καί περί τοϋ χρόνου καταγραφής καί επικυρώσεως του 

(τέλη ΙΑ' - άρχαί IB' αι. ) βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η, Κεκυρωμένη σvλhγή, σελ. 112 κέ., Β ρ α ν ο ύ σ η , 

Collection authentiquée, σελ. 335 κέ., πρβλ. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η , Σημείωμα, σελ. 120 κέ. (μέσα 

IB' αι.). Τό έγγραφον, ώς παραδίδεται έν αντιγράφω, περιλαμβάνει τά ακόλουθα μέρη : 

α') Στ. 370 : τίτλον τοϋ αντιγράφου, γραφέντα ύπο τοϋ άντιγραφέως. 

β') Στ. 371 - 416 : τό κείμενον τοϋ πρακτικού μετά τής υπογραφής τοϋ εκδίδοντος αξιωματού

χου, ώς θά είχε τοΰτο έν πρωτοτυπώ. 

γ ' ) Στ. 417 : περιγραφήν υπό τοΰ άντιγραφέως τής έν τω πρωτοτυπώ άπηωρημένης μολύβδινης 

σφραγϊδος τοΰ εκδίδοντος το πρακτικον αξιωματούχου. 

δ') Στ. 418-421 : έντολήν καταστρώσεως προς τόν γενικόν λογοθέτην. 

ε') Στ. 422 : μνείαν τών έπί τοΰ νώτου τοΰ πρακτικοΰ καταστρώσεων. 

Κατά ταΰτα, έκ τών στ. 370 - 422, τους οποίους καταλαμβάνει τό έγγραφον είς τό είλητά

ριον οί στ. 371 - 416 ανήκουν είς τό πρωτότυπον κείμενον τοΰ πρακτικοΰ- οί λοιποί στ. 370 καί 

417 - 422 είναι παρεμβολαί τοΰ άντιγραφέως καί αναφέρονται είς σχετικά προς τό πρακτικον 

σημειώματα, περιγραφάς σφραγίδων ή καταστρώσεις. 

Τό πρακτικον συνετάχθη έξ ολοκλήρου ύπό τοΰ ένεργήσαντος τήν παράδοσιν Γεωργίου Γρα-

νάτου (στ. 415), υπεγράφη δμως καί έσφραγίσθη ύπό τοΰ Νικολάου Τζάνζη (στ. 416-417), 

είς τον όποιον είχε δοθή ή σχετική βασΛική εντολή. Πράγματι είς τό ενταΛ^α τοΰ Νικολάου Τζάν

ζη προς τόν Γεώργιον Γρανάτον αναφέρεται ρητώς δτι : δέον σέ εν δυσί πρακτικοϊς . . . διαλαβείν 

και σαφώς εκθέσϋαι και τά τοιαύτα πρακτικά προς ημάς άποκομίσαι, ώστε τήν συνήθη παρ' ημών 

δέξασθαι ταντα βεβαίωσιν (στ. 391 -393). Βλ. παρόμοιας περιπτώσεις κατωτέρω, εγγρ. 55 καί 

61, δπου ό δίδων τήν έντολήν άξιωματοΰχος υπογράφει ή σφραγίζει τό έγγραφον, ένώ συντάσ-
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σει -οΰτο ό έκτελών τήν πραξιν εντολοδόχος, βλ. καί Π ε λ ε κ ί δ ο υ, Anne Comnène, σελ. 9 κέ. 

Ώ ς ήδη ελέχθη, είς τους στ. 418-421 περιέχεται εντολή καταστρώσεως προς τόν γενικόν λογο-

θέτην. Tè έγγραφον δέν παρέχει τό όνομα τοΰ εκδίδοντος τήν έντολήν. 'Οπωσδήποτε δμως εξεδόθη 

αύτη ύπό ανωτέρας τοΰ γενικοΰ λογοθέτου αρχής — επομένως ύπό τοΰ λογοθέτου τών σεκρέτων, 

τοΰ χύτοκράτορος ή τής δεσποίνης. Έ κ τής δλης διαρθρώσεως τοΰ κειμένου καί έκ τών διπλωμα

τικών στοιχείων θά έπιχειρήσωμεν νά προσδιορίσωμεν τήν έκδοΰσαν τήν έντολήν ταύτην αρχήν. 

Τό κυρίως κείμενον τής εντολής καλύπτει τους στ. 418 - 419 : f Κατάστρωσον το παρόν πρα 

κτικίν, πρόεδρε καί γενικέ, εις τη υπό σε σέκρετον, ώς αν εχη εϊδησιν των τούτφ εγγεγραμμένων. 

Άκελούθως είς τους στ. 419 - 421, παρεμβαίνων ό άντιγραφεύς αναφέρει τήν ήμερομηνίαν (στ. 

419 - 420), τήν κατάστρωσιν (στ. 420) καί τήν σφραγίδα (στ. 420 - 421 ). Έ κ τούτων : 1 ) Ί [ 

ημερομηνία είχε γραφή, προφανώς έπί τής εντολής τής καταστρώσεως, διά συνήθους μελάνη: 

(καί δχι δι' ερυθράς, διότι τότε θά έδηλοΰτο τοΰτο ύπό τοΰ άντιγραφέως). 'Επομένως δέν πρόκει

ται περί μηνολογίου τοϋ αύτοκράτορος. 2) Ή κηρίνη αφραγίς, διά τής όποιας έσφραγίσθη ή 

εντολή, άνήκεν οπωσδήποτε ή εις τόν αυτοκράτορα ή είς τήν δέσποιναν, διότι, ώς γνωστόν, μό

νον ύ αυτοκράτωρ καί ή δέσποινα (μήτηρ ή σύζυγος τοΰ αύτοκράτορος) έσφράγιζον διά κηρίνη; 

σφρο.γϊδος (πρβλ. καί έκφρασιν και ή διά κηροϋ συνήθης σφραγίς, τυπ',κήν τών αύτοκρατορικώ t 

καί δεσποινικών έγγραφων). 3) Ή μνημ.ονευομένη κατάστρωσις τοΰ λογοθέτου τών σεκρέτων 

αναφέρεται, κατά τήν γνώμη μου, είς κατάστρωσα δχι τοΰ πρακτικοΰ τοΰ Τζάνζη, άλλα αύτη; 

ταύτης τής εντολής" επομένως ή κατάστρωσις αυτή θά εύρίσκετο έπί τοΰ νώτου τής εντολής καί 

δχι s πι τοΰ νώτου τοΰ πρακτικού. 

ΑΊ ανωτέρω παρατηρήσεις επιτρέπουν νά ύποστηρίξωμεν δτι ή εντολή καταστρώσεως εξεδόθη 

ύπό τοΰ λογοθέτου τών σεκρέτων, ενεργούντος δμως εξ ονόματος ή τοΰ αύτοκράτορος ή τής δε

σποίνης καί σφραγίζοντος διά τής βασιλικής κηρίνης σφραγϊδος. Ώ ς γνωστόν, διά χρυσοβούλ-

λου Αλεξίου τοϋ Α' τοΰ έτους 1081, ό λογοθέτης τών σεκρέτων είχε τήν δικαιοδοσίαν νά ανα

γραφή τήν ήμερομηνίαν είς τά ύπό τής μητρός τοΰ αύτοκράτορος Άννης τής Δαλασσηνής εκδιδό

μενα έγγραφα καί νά σφραγίζη αυτά διά τής σφραγϊδος τής βασιλομήτορος : βλ. Ά ν ν η ι; 

Κ ο μ ν η ν ή ς, 'Αλεξιάδα, Γ', 6, 6, έκδ. Leib, Α', σελ. 121 - 122 (τό χρυσόβουλλον δέν αναφέ

ρεται, έν D ö 1 g e r, Regesten). Περί τοΰ λογοθέτου τών σεκρέτων βλ. κατωτέρω, σχόλιον 10, 

δπου καί ή σχετική βιβλιογραφία. Περί τής δικαιοδοσίας ταύτης τής Άννης Δαλασσηνής βλ. V, 

L a u r e n t , Une titulature abusive; Anne /ère Dalassène, Bulletin de la Section Historique 

de l'Académie Roumaine 27 (1946), σελ. 31 κέ. 

Ύποθέτομεν ώς έκ τούτου δτι ή παροΰσα εντολή καταστρώσεως εξεδόθη ύπό τοΰ λογοθέτου 

τών σεκρέτων εξ ονόματος τής Άννης Δαλασσηνής· προφανώς ούτος έγραψεν ιδιοχείρως τήν ήμε

ρομηνίαν (βλ. Ά ν ν η ς Κ ο μ ν η ν ή ς, 'Λλεξιάδα, ένθ' άνωτ., σελ. 122 : το δέ μηνΐ τον κατά 

τήν ήμέραν διοικούντος τα σέκρετα) καί έσφράγισε διά της δεσποινικης σφραγίδας. 'Επομένως 

ένταΰθα λανθάνει πιθανώτατα δεσποινικάν έγγραφον. Σημειωτέον oTt κατά τήν έποχήν τής εκ

δόσεως τής παρούσης εντολής (Μάρτιος 1089) ό αυτοκράτωρ άπουσίαζεν εις έκστρατείαν, δια 

τοΰτιι δέ, δυνάμει τοΰ χρυσοβούλλου τοΰ 1081, ό λογοθέτης τών σεκρέτων ενεργεί έξ ονόματος 

της δεσποίνης. Πρβλ. άνάλογον περίπτωσιν έν τόμ. Α', έγγρ. 49 (MM, Ç', σελ. 53 άρ. 16) : Βασι·· 

λικόν πιττάκιον τοΰ Μαίου 1088 προς τό σέκρετον τών οικιακών, φέρων, ώς ρητώς δηλοΰται, τήν 

ήμερομηνίαν ύπό τοΰ λογοθέτου τών σεκρέτων καί σφραγίδα τής δεσποίνης. 

6 
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Ή παροΰσα εντολή άπετέλει πιθανώτατα α υ τ ο τ ε λ έ ς έγγραφον, διότι άλλως θά ήτο 

δύσκολον νά ύποθέση τις — καί δέν σώζεται, καθ' δσον τουλάχιστον γνωρίζω, άλλο άνάλογον πα

ράδειγμα — δτι ή εντολή είχε καταγραφή καί μάλιστα σ φ ρ α γ ι σ θ ή έ π ' α ύ τ ο ΰ τούτου τοϋ 

πρακτικοϋ τοΰ Τζάνζη, κάτωθεν τοΰ κειμένου ή έπί τοΰ νώτου. Σημειωτέον δτι αϊ έντολαί κατα

στρώσεως δέν παραδίδονται συνήθως κεχωρισμένως, άλλα μνημονεύονται ε ν τ ό ς τοΰ κειμένου 

τών σχετικών έγγραφων : ώς συνάγω έκ σχετικής έρεύνης, τά έγγραφα είς τά όποια μνημονεύεται 

εντολή καταστρώσεως είναι, είς δλας τουλάχιστον τάς γνωστάς περιπτώσεις, έγγραφα αυτοκρα

τορικά καί δεσποινικά, συνήθως δέ προστάξεις, λύσεις καί πιττάκια τοΰ ΙΑ' καί IB' αι. : πρβλ. 

μεταξύ άλλων τόμ. Α', εγγρ. 47, 48, 49, 19, 9 (=ΜΜ, <Γ\ σελ. 32 - 33 άρ. 11, σελ. 49 άρ. 14, 

σελ. 53 άρ. 16, σελ. 105 άρ. 26, σελ. 119 άρ. 30). 'Επίσης Actes de Lavra?, άρ. 65 στ. 35 - 36 

καί 48, άρ. 66 στ. 23, άρ. 67 στ. 29. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ. Ή χρονολογία τοΰ έγγραφου δέν παρέχει προβλήματα : το πρακτικον 

εξεδόθη κατά μήνα Αυγουστον τής ια' ίνδικτιώνος τοΰ έτους 6596 ( --=1088). Παρατηρείται δμως 

ανακολουθία χρονική (πρωθύστερον) μεταξύ τής εντολής καταστρώσεως προς τόν γενικόν λογοθέ-

την (Μάρτιος τής ιβ' ίνδικτιώνος) και αυτής ταύτης τής καταστρώσεως είς τό αυτό σέκρετον τοΰ 

γενικοΰ λογοθέτου (Φεβρουάριος τής ιβ' ίνδικτιώνος). Ή ανακολουθία αύτη προφανώς οφείλεται 

εις σφάλμα τοΰ άντιγραφέως (έγραψε δηλ. είς στ. 422 Φεβρυυάριον αντί Μάρτιον)' άλλως παρα

μένει ανεξήγητος. 

ΣΧΟΛΙΑ: 1. (στ. 3 7 1 - 3 7 2 ) : Ό Γεώργιος Γρανατος, διάκονος τής Μεγάλης 'Εκκλη

σίας καί πρωτοσύγκελλος δέν είναι άλλοθεν γνωστός. Σημειωτέον δτι ό τίτλος (πρώτο)σνγκελλος 

άπαντα σπανιώτατα έπί Αλεξίου Α' Κομνηνοΰ : περί τούτου βλ. D a Γ Γ ο u z è s, Όψφίκια, 

σελ. 54 καί 79 καί ύποσ. 3 (ή παροΰσα περίπτωσις δέν σημειοϋται). — Ό Γεώργιος Γρανατος 

εκτελεί τήν άναμέτρησιν καί παράδοσιν τής νήσου Πάτμου" φυσικώτερον θά ήτο έάν ειχεν εκτε

λέσει τήν έντολήν δημόσιος καί δχι εκκλησιαστικός λειτουργός, υφιστάμενος τοΰ Νικολάου Τζάνζη. 

ΙΙρβλ. καί κατωτέρω, έγγρ. 53, δπου εις ύποδιάκονος τής Μεγάλης 'Εκκλησίας υπογράφει ώς μάρ

τυς είς τήν καταμέτρησιν καί τόν περιορισμόν κτημάτο^ν τής Λέρου. 

2. (στ. 372, πρβλ. καί στ. 416-417) : Ό Νικόλαος Τζάνζης, μάγιστρος, κριτής καί άνα-

γραφεύς τών Κυκλάδων νήσων καί βασιλικός νοτάριος τοΰ σεκρέτου τοϋ σακελλαρίου δέν είναι 

άλλοθεν γνωστός. Περί τοΰ αξιώματος κριτής καί άναγραφενς βλ. A h r w e i l e r , Administra

tion, σελ. 77 καί 90, τ ή ς α υ τ ή ς , Smyrne, σελ. 125. Περί τής χρήσεως τοΰ δρο^ Κυκλάδες 

νήσοι προς δήλωσιν κατά τους μέσους χρόνους τής σημερινής Δ(.)δεκανήσου βλ. Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ, 

Διοικητική Διαίρεσις, ΕΕΒΣ 17 (1942), σελ. 255 καί A h r w e i l e r , Byzance et ία mer, σελ. 

63, 65 κ.ά., δπου καί περί τής διοικήσεως τής περιοχής κατά τήν ύπό έξέτασιν έποχήν. — Ό σακελ-

λάριος ήτο άπό τοΰ Η' αι. είδος γενικοΰ έπιθεωρητοΰ τών οικονομικών υπηρεσιών τοΰ κράτους. 

Ά π ό τοΰ ΙΑ' αί. έλαβε τόν τίτλον μέγας: βλ. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η , Listes, σελ. 312. Πρ3λ. B u r y , 

Adm. System, σελ. 85, 9 3 - 9 5 . D ö l g e r , Finanzverwaltung, σελ. 16-19. Πρβλ. καί Ι h ö r 

ë e v ë o n o o , έν Zbornik Radova 12 (1970), σελ. 6. 

3 . (στ. 373 ) : ανακτορική έγγραφος πρόσταξις : τό έπίθετον ανακτορική είναι άηθες είς τήν 

βυζαντινήν διπλωματικήν : συνήθως, προκειμένου περί έγγραφων, χρησιμοποιείται ή λ. βασιλικός 
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(-ή), (πρβλ. καί στ. 397, δπου τό αυτό έγγραφον καλείται βασιλική έγγραφος πρόαταξις), αυτο

κρατορικός (-ή), προσκννητος (-ή), αυθεντικός (-ή) (βλ. κατωτέρω, έγγρ. 63 στ. 2 1 ) . Προ

φανώς διά τόν λόγον τοΰτον οί έκδόται Miklosich καί Müller, Τ ' , σελ. 55 στ. 5, άνέγν<,>σαν ή 

διώρθωσαν είς αντοκρατορικι) τήν παραδιδομένην ύπό τοΰ αντιγράφου λ. ανακτορική, ή οποία πιθα-

νώτο:τα οφείλεται είς λάθος τοΰ άντιγρχφέως. 

4 . (στ. 3 7 5 - 3 7 8 ) : Ιίερί τής αρχικής δωρεάς προς τόν μοναχόν Χριστόδουλον κτημάτων 

τής νήσου Κώ καί τής έν συνεχεία παραχωρήσεως τής νήσου Πάτμου καί επιστροφής εις τό δη-

μόσΐ3ν τών κτημάτων τής Κώ, βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η, "Οσιος Χριστόδονλος, σελ. 100 κέ. καί τόμ. 

Λ', έγγρ. 6. 

5 . (στ. 381 - 3 8 4 ) : πρακτικά τε εκθέσθαι ήκριβωμένα δύο . . . και ύπογράψαι και συνήθως 

πιστώσασθαι ταντα, και τό μεν êv έξαποατείλαι προς τήν βάσιζαν μου, το δε έτερον επιδοϋναι 

τω 7',ροδιαληφθέντι ενλαβεστάτω μοναχω και τω μέρει αντοϋ είς οίκείαν άσφάλειαν (πρβλ. καί στ. 

391 - 394 άνάλογον έντολήν είς ένταλμα Τζάνζη) : Τό πρακτικον ώφειλε νά συνταχθή είς διπλοΰν, 

ώς ρητώς αναφέρεται καί εις τήν βασιλικήν πρόσταξιν καί είς τό ένταλμα τοΰ Τζάνζη, καί τό μεν 

έν νά δοθή είς τήν άρμοδίαν ύπηρεσίαν τό δέ άλλο είς τόν ένδιαφερόμενον : πρβλ. ανάλογα μεταξύ 

άλλων είς έγγρ. 50 στ. 98 - 99 (τοΰ έτους 1073), εγγρ. 52 στ. 32 - 35 (τοΰ έτους 1087). 

6 . (στ. 399 κέ. ) : Αϊ μαρτυρίαι περί έρημου καί άοίκου Πάτμου, τάς όποιας παρέχει ό 

ένεργήσας τήν παράδοση αυτής άναγραφεύς, άπαντοΰν καί είς τό χρυσόβουλλον δωρεάς 'Αλε

ξίου τοΰ Α ' (βλ. τόμ. Α', έγγρ. 6 ) , εις κείμενα τοΰ όσιου Χριστοδούλου καί εις τους Σύναξα-

ριστάς, βλ. σχετικώς Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος Χριστόδονλος, σελ. 112 κέ., οπού καί κριτική τών 

σχετικών ειδήσεων. Πρβλ. καί κατωτέρω, έγγρ. 54 σχόλ. 7. 

7 . (στ. 403) : Κατά τήν γενομένην ύπό τοΰ Γρανάτου καταμέτρησιν τής Πάτμου, ή νήσος 

άνεβιβάσθη όλη διόλου μοδίων τρισχιλίων οκτακοσίων εξήκοντα. Ό αριθμός αυτός έρχεται ε!:; 

αντίθεσιν προς τήν πραγματικήν έκτασιν τής νήσου, τής οποίας το εμβαδόν κατά τάς νεωτέρας 

μετρήσεις είναι 39,600 τετρ. χιλμ. — έ'κτασις ή όποια ίσχυε βεβαίως, εκτός μικρών τυχόν αυξο

μειώσεων, καί κατά τους βυζαντινούς χρόνους. Ό καθηγητής Δ. Ζ α κ υ θ η ν ό ς, Περί τής τιμής 

τοϋ σίτου έν Βνζαντίω, Ε Ε Β Σ 12 (1936), σελ. 390 ύποσ. 4, έρμηνεύων τήν διαφοράν ταύτην 

υποθέτει δτι ό βυζαντινός μόδιος επιφανείας αντιστοιχεί προς 10.263 τετρ. μέτρα. Ό S c h i Ι

Β a C h, Metrologie, σελ. 59 ύποσ. 3, υποθέτει δτι ό παραδιδόμενος αριθμός δέν αναφέρεται zìe 

τήν c-υνολικήν έκτασιν τής νήσου. Κατά τόν Ν. Σ β ο ρ ώ ν ο ν, Problèmes de géodésie byzantine 

(άνακοίνωσις είς τό Ι Δ ' Διεθνές Συνέδριον Βυζαντινών Σπουδών, Βουκουρέστι 1971 ), ό αριθμός 

3860 οφείλεται είς λάθος τοΰ άντιγραφέως καί προτείνει τήν διόρθωσιν τής λ. τρισχιλίων είς τρια-

κοντακισχιλίων, δηλ. είς 30860, αντί τοΰ παραδιδομένου 3860. Είς τήν περίπτωσιν ταύτην ό βυζαν

τινός μόδιος επιφανείας θά ίσοΰτο προς 1.283 τετρ. μέτρα. 

Β. (στ. 4 1 0 - 4 1 3 ) : Ιίερί τοϋ ευκτήριου τής Άποκαλύψεως καί τοϋ άλλοτε έκεϊ υπάρ

χοντος ναοΰ, πρβλ. Ά ρ χ ι μ . θ ε ο δ ω ρ ή τ ο υ Μ π ο υ ρ ν ή , Έγενόμην εν τή νήσω Πάτμο), 

Α θ ή ν α ι 1968, β' έκδ., σελ. 52. 

9. (στ. 418) : πρόεδρε καί γενικέ : πρόκειται περί τοΰ λογοθέτον τοϋ γενικοΰ ή γενικοί 

L·γoOέτoυ (πρβλ. στ. 422) , ό όποιος θά έφερε καί τόν τίτλον τοΰ προέδρου. Περί τοΰ θεσμοΰ τοΰ 

λογοθέτου τοΰ γενικοΰ καί τοΰ ύπ ' αυτόν σεκρέτου βλ. G u i l l a n d , Les logothètes, σελ. 10 - 24, 

D ö 1 g e r, Finanzverwaltung, κυρίως σελ. 19 κέ. καί 47 κέ. Περί τοΰ τίτλου τοΰ προέδρου, 
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ό όποιος ίδρύθη έπί Νικηφόρου Φωκά, βλ. C h. D i e h 1, De la signification du titre de 

proèdre à Byzance, «Mélanges offerts à M. Gustave Schlumberger», A', Παρίσιοι 1924, σελ. 

105 κέ. A i κ. Χ ρ ι σ τ ο φ ι λ ο π ο ύ λ ο υ , Ή σύγκλητος είς το Βνζαντινον Κράτος, Έπετηρίς 

τοΰ Αρχείου τής 'Ιστορίας τοΰ Έλληνικοΰ Δικαίου τής Ακαδημίας Αθηνών 2 (1949), σελ. 78 κέ. 

(σελ. 80 κέ. : αναγραφή τών μαρτυρουμένων προέδρων). Πιθανώς ό αναφερόμενος είς τήν έντολήν 

κατά Φεβρουάριον - Μάρτιον τοΰ 1089 λογοθέτης τοΰ γενικοΰ είναι δυνατόν νά ταυτισθή προς τόν 

Θεό^ωροΜ Άκτουάριον, ό όποιος μαρτυρεΐται κατ' Άπρίλιον τοΰ 1088 ώς μάγιστρος καί λογο

θέτης τοΰ γενικοΰ (βλ. G u i l l a n d , ένθ' άνωτ., σελ. 20 άρ. 3). ΟΊ επόμενοι γνωστοί λογοθέται 

τοΰ γενικοΰ έπί Αλεξίου Α' τοΰ Κομνηνοΰ είναι ό 'Ιωάννης Τζιρίθων πρό τοΰ 1109 καί ό Γεώρ

γιος Σπανόπουλος τό) 1109 (αυτόθι, σελ. 23 άρ. 24 καί 21). Βλ. Ο Ί κ ο ν ο μ ί δ η , Listes, 

σελ. 313 - 4. 

10. (στ. 420) : Περί τοΰ λογοθέτου τών σεκρέτων, ό όποιος μαρτυρεΐται τό πρώτον τω 

1081, βλ. C h. D i e h 1, Un haut fonctionnaire byzantin. Le logothète τών σεκρέτων, «Mé

langes Nicolas Iorga», Παρίσιοι 1933, σελ. 217 - 229. G u i l l a n d , Les logothètes, σελ. 

7 5 - 8 4 . Πρβλ. A h r w e i l e r , Byzance et la mer, σελ. 201. L e m e r i e, Deux documents 

de Lavra, σελ. 263 ύποσ. 4. D ö 1 g e r, Finanzverwaltung, κυρίως σελ. 18 καί ύποσ. 1. 

Περί τής δικαιοδοσίας τούτου, βλ. G u i l l a n d , ένθ' άνωτ., σελ. 77 - 7 8 : ό λογοθέτης τών 

σεκρέτων διηύθυνε τήν ύπηρεσίαν τής αυτοκρατορικής αλληλογραφίας, έδιδεν έντολάς είς τόν λογο-

θέτην τοΰ γενικοΰ καί ήλεγχε δλα τά σέκρετα. Τό γεγονός δτι είς τήν παροΰσαν περίπτωσιν è 

λογοθέτης τών σεκρέτων δίδει έντολήν εις τόν λογοθέτην τοΰ γενικοΰ, αποτελεί μίαν ακόμη 

άπόδειξιν δτι τά δύο αξιώματα δέν ταυτίζονται καί δτι ό πρώτος δέν διεδέχθη τόν δεύτερον, ώς 

ορθώς παρατηρεί ό καθηγ. R. G u i l l a n d , ένθ' άνωτ., σελ. 77 - 78 καί 17 - 18, άντικρούων 

παλαιοτέραν άποψιν. Κατά τήν ύπό έξέτασιν περίοδον μαρτυροϋνται φέροντες τό αξίωμα τοΰτο ό 

Σέργιος Έξαμιλίτης τω 1082 ( G u i l l a n d , ενθ' άνωτ., σελ. 82, άρ. 5) καί ό Μιχαήλ (άγνω

στου επωνύμου), γαμβρός έπ' άνηψιά τοΰ 'Αλεξίου — τουλάχιστον άπό τοϋ 1090 μέχρι τοϋ 1109 

(βλ. κυρίως P. G a u t i e r , Le Synode des Blachernes (fin 1094). Étude prosopographique. 

REB 29 (1971 ), σελ. 237 - 238, δπου καί ή σχετική βιβλιογραφία, και G u i l l a n d , ένθ' άνωτ., 

σελ. 84 άρ. 8. Περί τοΰ Μιχαήλ τούτου, βλ. καί κατωτέρω, έγγρ. 55 σχόλιον 8). 

11. (στ. 4 2 2 ) : κατεστρώθη : δέν πρόκειται, νομίζω, περί διττογραφίας. "Ισως ύπήρχεν 

είς τό πρωτότυπον ή σημείωσις τής καταστρώσεως ύπό τίνος νοταρίου ή γραμματικού καί ό άντι-

γραφεύς δέν ήδυνήθη νά άναγνοΊση τό δνομα τοΰ καταστρώσαντος, διά τοΰτο καί άφήκε κατά τήν 

άντιγραφήν τον άντίστοιχον κενόν χώρον. ' Ή 'ίσως ή λέξις συνάπτεται μέ τά αμέσως προηγού

μενα, δηλ. μέ τήν φράσιν συν το κατεστρώθη τον λογοθέτου τών σεκρέτων καί δηλώνει ακριβώς 

τήν κατάστρωσιν είς τό λογοθέσιον τοΰτο. 

12. Τό χρνσόβονλλον τής δωρεάς τής Πάτμου προς τόν Χριστόδουλον απελύθη κατ' Άπρί

λιον τοΰ 1088 (βλ. τόμ. Α', έγγρ. 6). Κατ' Άπρίλιον τοΰ 1088 απελύθη επίσης καί ή βασιλική 

πρόαταξις προς τόν Νικόλαον Τζάνζην εις έκτέλεσιν τής δωρεάς (βλ. στ. 384 τοΰ παρόντος 

πρακτικοΰ). Τό Ενταλμα τοΰ Τζάνζη προς τον Γρανάτον, δπως ένεργήση τήν καταμέτρησιν καί 

παράδοσιν τής νήσου, ελήφθη κατά τόν Ίούλιον τοΰ 1088 (στ. 371 ), τό πρακτικον παραδό

σεως συνετάχθη κατ' Αυγουστον τοΰ 1088 (στ. 415), ή δέ κατάατρωσις αυτής είς τά οικεία 

σέκρετα έπερατώθη κατά Μάρτιον τοΰ 1089 (στ. 422 καί 419-420) . Είναι σημαντικόν διά 
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τήν μελέτην τής λειτουργίας τής αυτοκρατορικής γραμματείας τό γεγονός δτι παραδίδονται αϊ 

χρονολογίαι τής δλης διαδικασίας άπό τής εκδόσεως τοΰ σχετικοΰ χρυσοβούλλου δωρεάς μέχρι τής 

καταστρώσεως τής εκτελεσθείσης πράξεως είς τά οικεία σέκρετα. Έ κ τούτου προκύπτει δτι ή δλη 

διαδικασία έπεξετάθη είς έν περίπου έτος (πρβλ. άνάλογον μαρτυρίαν κατωτέρω, έγγρ. 57, 

σχό^ιον 7). 

2. Ή νήσος Πάτμος. 
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ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΗΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΧΑΡΣΙΑΝΙΤΟΥ 

πρακτικον (στ. 146, 174, 176, paulo post Άπρίλιον, ίνδ. ιβ' 

178,179,180,182,183) [1089] 

Ό πατρίκιος Ευστάθιος Χαρσιανίτης, στρατηγός καί προνοητής Σάμου, έκτελών αύτοκρατορι-

κάς καί δεσποινικάς προστάξεις, ενεργεί έν Λέρω τόν περιορισμόν τοΰ ήμίσεος καί ακολούθως τοΰ 

δλου κάστρου τοΰ Παντελίου, ώς καί τών προαστίων Παρθενίου καί Τεμενίων, καί παραδίδει 

ταΰτα είς τόν Χριστόδουλον. 

ΠΑΡΑΑΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΙ.—Τό έγγραφον παραδίδεται είς δύο παλαιά αντίγραφα: 

Α'. Άντίγραφον χεκυρωμένον τέλους ΙΑ' αΙώνος (Άρχεϊον Μονής άρ. 62), ολίγον μετα-

γενέστερον τοΰ πρωτοτύπου, περιέχον δύο έγγραφα : τό παρόν καί τό υπ' άρ. 53. Ή έπικυρωσις 

δέν σώζεται, διότι τό κάτω τμήμα τοΰ αντιγράφου (δπου τό τέλος τοΰ δευτέρου έγγραφου) έχει 

άπολεσθή, έπί τοϋ νώτου δμως, είς τά κολλήματα, σώζονται μονοκονδυλιαί και σημειώματα, έκ 

τών οποίων προκύπτει δτι τό άντίγραφον έκυρώθη κατά Νοέμβριον τοΰ 6603 (1094) ύπό τοΰ βασι-

λικοΰ νοταρίου Νικήτα Πασχάλη (βλ. σχετικώς κατωτέρω, σελ. 60 κέ. καί 69, verso κειμένου, 

παρατηρήσεις καί σχεδιάσματα). —Τελειοΰται : [σνν τ]ή [εσω]θ[εν ευρισκο]μ(έ)ν(η) [έπ' άμφο]-

τ(έ)ρ(οις) [άροσί]μ(η) [γή, ην «ai άψορίσ](ας) /τύ μεν Παρ]0(έ)ν( ιον). . . . 

Χάρτης βαμβόκινος, χρώματος ύπολεύκου προς καστανόχρουν. Το άντίγραφον άπετελείτο εξ 

οκτώ αρχικών τεμαχίων, έξ ών τό δγδοον έχει άπολεσθή, διαστάσεων α') 0,266 Χ 0,267-0,277, 

β') 0,360x0,267-0,277, γ') 0,380x0,273, δ') 0,193-0,210x0,179-0,195, ε') 0,361- 0,367x 

0,273 - 0,268, ς-') 0,372 Χ 0,273 - 0,268, ζ' ) 0,376 Χ 0,267 - 0,270. Έ κ τών τεμαχίων τούτων τό 

πρώτον καί τό δεύτερον διετήρουν τό άρχικόν κόλλημα" τά λοιπά, άποκολληθέντα κατά τίνα έπο

χήν, συνεκολλήθησαν κακώς μεταγενεστέρως έπί χάρτου είς τρία κεχωρισμένα σπαράγματα κατά 

τήν άκόλουθον διάταξιν : Ιον σπάραγμα = τεμάχια α' + β' -f- δ' + ζ', 2ον = ς' + ε', 3ον = γ ' . 

Ούτως είχε διασπασθή τό έγγραφον είς τρία σπαράγματα καί είχε διαταραχθή ή φυσική σειρά 

τοΰ κειμένου, ώστε νά καθίσταται τοΰτο δυσνόητον. Μετά τήν ταύτισιν τών τριών σπαρα

γμάτων, αϊ έργασίαι αποκαταστάσεως καί συντηρήσεως τοΰ Αρχείου τής Πάτμου, αϊ άναλη-

φθεϊσαι ύπό τοΰ Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών κατά τάς άποστολάς τοΰ θέρους 1968 καί 1969 

(βλ. αντιστοίχους Εκθέσεις ύπό τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ Κέντρου καθηγητοΰ κ. Δίον. Ά . Ζακυθηνοΰ), 

μοΰ επέτρεψαν νά αποκαταστήσω τήν άρχικήν σειράν καί νά αναγνώσω τά έπί τοΰ νώτου σημειώ

ματα. Νΰν τό άντίγραφον έχει συνολικόν μήκος 2,245 μ. Τό άρχικόν μήκος τούτου θά ήτο οπωσ

δήποτε κατά 0,40-0,50 μεγαλύτερον, δοθέντος δτι ελλείπουν ενδιαμέσως περίπου 8 στίχοι (βλ. 

κείμενον στ. 107 κέ.), ώς καί τό τελευταΐον (Ογδοον) τεμάχιον, περιέχον περί τους 20 στίχους 

(βλ. σχετικώς κατωτέρω, έγγρ. άρ. 53). Έ π ί τοΰ νώτου, μετά τήν άποκόλλησιν καί άποκατά-
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στασιν τοΰ κειμένου, άπεκαλύφθησαν είς τά αρχικά κολλήματα μονοκονδυλιαί καί σημειώμα-ια 

(βλ. κατωτέρω, σελ. 60 verso). — Τό άντίγραφον περιέχει, ώς ελέχθη, δύο έγγραφα γεγραμμένα 

τό ϊ:ν κάτωθεν τοΰ άλλου : τό παρόν καί τό ύπ' άρ. 53. Γεγραμμένη επιφάνεια παρόντος πρακτικού 

1,166 Χ 0,230. Περιθώρια: αριστερά καί δεξιά (0,20).— Μελάνη μαύρη. Στίχοι 1 -184. 'Ορθο

γραφία.— Είλητάριον ί'χνη οριζοντίων διπλώσεων έκ συμπιέσεοις τοΰ ειληταρίου. — Διατήρησ,ς 

μετρία" κολοβόν (ελλείπει τό ογδοον τεμάχιον), δπου τό τέλος τοΰ δευτέρου έγγραφου" σητόβρω-

τον, έξίτηλον ίδιοι: κατά τό μέσον καί άνω τμήμα τοΰ πρώτου τεμαχίου, κατά τό μέσον τοΰ δευτέ

ρου και κατά τό μέσον δεξιά τοϋ τρίτου" ελλείπει εις τό πρώτον τεμάχιον, άνω δεξιά, τμήμα δια

στάσεων 0,027 Χ 0,056, ώς καί το δεξιόν καί κάτω τμήμα τοΰ τετάρτου τεμαχίου (στ. 107 κέ. )" 

ώς ήδη ελέχθη, κακή μεταγενέστερα έπικόλλησις είχε ταράξει τήν σειράν τοΰ κειμένου. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α , μεταγενέστερα, έπί τοΰ χάρτου συντηρήσεως: Ιον σπάραγμα : α') Άρ. 62 

(χειρ Σακκελίωνος)" β') Άντίγραφον τοϋ πρακτικοϋ τής άναμετρήσεως \ τών εν τή Λέρω μετο

χιών (χειρ Σακκελίωνος). γ') f Καταγραφή τών εν τή Λέρω Μετοχί(ο)ν), τον Παντελίον, κνι 

Παρθενίου, και Τεμενίων (χειρ Φλωρίδου). 2°ν σπάραγμα : / Άναμέτρησις τών εν τή Νήσω Λέρω 

Μετοχί(ων) τής 'Ιεράς Μονής τοϋ τε Παρθενίου, καί Παντελίου : άναρχος (χειρ Φλωρίδου). 

3ον σπάραγμα : f σημε'ιωαις τών όρων τών πραγμάτων καί Μετοχί(ων) τής λέρον ατελής καί 

άναρχος ( χειρ Φλωρίδου). 

Β ' . Άντίγραφον κεκυρωμένον τέλους ΙΑ' f) άρχων ΙΒ' αι. (Άρχεϊον Μονής άρ. 50). 

Καταγεγραμμένον 15ον κατά σειράν είς τό μακρόν είλητάριον τοΰ 'Αρχείου (διά τήν περιγραφήν, 

βλ. τόμ. Α', έγγρ. 5, άντίγραφον Β). Τό πρακτικον καταλαμβάνει τους στ. 446-590. Διαστάσεις 

παρόντος πρακτικοϋ 1,875x0,260-0,267.— Μελάνη μαύρη, ένιαχοΰ έξίτηλος προς καστανό-

χροι,ν. Άνορθογραφίαι πολλαί. Περί τής γραφής (Perlschrift) βλ. τόμ. Α', έγγρ. 5, Β. — Διατή-

ρησις καλή : ένιαχοΰ έξίτηλον, σητόβρωτον ιδία κατά μήκος τοΰ δεξιοΰ τμήματος, φθοραί τίνες 

είς τό δεξιόν άκρον. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ. — MM, Τ', σελ. 34-42, άρ. 12 : οί έκδόται άκολουθοϋν τήν γραφήν τοΰ αντι

γράφου Β, μετά τίνων συμπληρώσεων έκ τοΰ Λ (βλ. Κριτικόν Υπόμνημα), καίτοι δέν σημειώ

νουν τήν υπαρξιν δευτέρου αντιγράφου. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ· — Β ρ αν ού ση, Κεκυρωμένη συλλογή, σελ. 95 - 119, ιδία σελ. 109 - 110.— 

Β. Α. P a n ë e n k o , KrcstjanskajasobstvennosV ν Vizantii, ένθ' άνωτ., σελ. 146- 149. — Δ ί ο ν . 

Ο ί κ ο ν ο μ ο π ο ύ λ ο υ , Λεριακά ήτοι Χοιρογραφία τής νήσου Λέρου, 'Αθήναι - Αίγυπτος ( Κάϊρον) 

1888, κυρίως σελ. 11 - 24. 

Ή παροΰσα έκδοσις βασίζεται έπί τοΰ αντιγράφου Α, ώς ορθότερου καί πιστότερου (βλ. 

κατωτέρω, Διπλωματικαί παρατηρήσεις), μετά συμπληρώσεων έκ τοΰ Β διά τά ελλείποντα τμή

ματα, τών συμπληρώσεων δηλουμένων διά μικρότερων τυπογραφικών στοιχείων. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ. — Κατά τόν Ίούλιον μήνα τής δεκάτης ίνδικτιώνος τοΰ έτους 6595 (1087) 

έκομίσθησαν είς τόν πατρίκιον Εύστάθιον Χαρσιανίτην, στρατηγόν καί προνοητήν Σάμου, προστά

ξεις τοΰ αύτοκράτορος Αλεξίου Α' τοΰ Κομνηνού καί τής μητρός αύτοΰ "Λννης τής Δαλασσηνής, 

διά τών όποιων ώρίζοντο τά ακόλουθα (στ. 1-4): Ό αυτοκράτωρ έδωρήσατο είς τόν μονα/όν 

Χριστόδουλον τόν Λατρηνόν καί τους ύπ' αυτόν μοναχούς τό ήμισυ τοΰ κάστρου τοΰ Παντελίου 
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μετά τής εκκλησίας καί τοΰ περιτειχίσματος, καθώς καί δύο προάστια, τό Τεμένιον καί τό Παρ-

θένιον, άπαντα ευρισκόμενα έν Λέρω. Ταΰτα έδωρήθησαν κατά τελείαν και άναφαίρετον δεσπο-

τείαν, μεθ' δλης αυτών τής περιοχής, άπηλλαγμένα (εξέκοψε) παντός φόρου, καθωρίσθη δέ όπως, 

άπ' αρχής τής παρούσης δεκάτης ίνδικτιώνος καί είς τό έξης, τά έσοδα τούτων είσπράττωνται 

παρά τών μοναχών. Διό εδόθη εντολή είς τόν παραλήπτην τών ώς άνω προστάξεων δπως, 

ευθύς ώς λάβη γνώσιν τής δωρεάς, ένεργήση τήν παράδοσιν τών κτημάτων προς τήν Μονήν καί 

άπαλλάξη ταΰτα παντός φόρου, συμφώνως- προς τό σχετικό ν χρυσόβουλλον. 'Ιούνιος, ίνδικτιών 

δεκάτη. Απελύθη έκ τής Κωνσταντινουπόλεως. Διεύθυνσις (στ. 4-17) . — Κ α τ ' άκολουθίαν τής 

ώς άνω δωρεάς, ή δέσποινα [Άννα ή Δαλασσηνή] διέταξε τόν Εύστάθιον Χαρσιανίτην Οπως εκτέ

λεση αμέσως τήν παράδοσιν τών κτημάτων τούτων προς τήν Μονήν. Εις ην περίπτωσιν ό Χαρ-

σιανίτης εϊχεν ήδη λάβει έντολήν δπως ένεργήση καταγραφήν τών ώς άνω κτημάτων καί ενημέ

ρωση σχετικώς τό σέκρετον [τοΰ Μυρελαίου], ή δέσποινα διέταξε αυτόν νά μή εκτέλεση τήν ώς 

άνω έντολήν καί νά μή καταγραφή ταΰτα είς τό σχετικόν πρακτικον, διότι διεγράφησαν άπό τοΰ 

πρακτικοϋ τοΰ σεκρέτου [τοΰ Μυρελαίου] καί έδωρήθησαν είς τόν μοναχόν Χριστόδουλον μετά 

τών εισοδημάτων των άπό τής παρούσης δεκάτης ϊνδικτιώνος. Κατά ταΰτα, οφείλει ό Ευστάθιος 

Χαρσιανίτης νά παραδώση αυτά είς τόν Χριστόδουλον καί νά σύνταξη σχετικόν πρακτικον είς 

διπλοΰν, καί τό μέν | ν νά παραδώση είς τους μοναχούς, τό δέ έτερον νά άποστείλη εις τό σέκρε

τον τοΰ Μυρελαίου προς ένημέρωσιν. 'Επίσης οφείλει νά μή απαίτηση τί παρά τών μοναχών κατά 

τήν παροΰσαν ΐνδικτιώνα καί εις τό έξης, ούτε νά έπιτρέψη εις άλλους νά πράξουν τοϋτο, νά δια-

τηρή δέ τά ώς άνω κτήματα ελεύθερα πάσης αγγαρείας καί φορολογικής επιβαρύνσεως. Μνεία 

καταστρώσεως εϊς τό σέκρετον τοΰ Μυρελαίου. 'Ιούνιος, ίνδικτιών δεκάτη. Ή διά κηροΰ σφραγίς 

τής δεσποίνης. Διεύθυνσις (στ. 17-42). 

Συμφώνως προς τάς ανωτέρω βασιλικάς προστάξεις, ό Ευστάθιος Χαρσιανίτης, διά τοϋ νοτα-

ρίου 'Ιωάννου τοϋ Άντζα, ενήργησε τήν παράδοσιν τών ώς άνω κτημάτων προς τους αντιπροσώ

πους τής Μονής τοϋ Χριστοδούλου, τους μοναχούς Γεράσιμον, Νεόφυτον και Λεόντιον, ώς ακο

λούθως (στ. 42 - 46) : α') Κάστρον το Παντέλιον : παρεδόθη τό ήμισυ τοΰ κάστρου τούτου, τό 

άνωφερές, μετά τοΰ περιτειχίσματος καί τής εκκλησίας (στ. 47 -48). β') Προάστιον το Παρθέ

νων: καθωρίσθη ό περιορισμός αύτοΰ (στ. 4 9 - 6 4 ) ανερχόμενος είς 634 σχοινιά. Εντός τοΰ 

προαστίου ευρέθη γη σπόριμος 409 μοδίων —τής λοιπής οΰσης δασώδους καί νομαδιαίας—, επίσης 

δέ εκκλησία, φρέαρ, αμπελοκήπων καί οπωροφόρα καί άλλα δένδρα (στ. 4 8 - 7 0 ) . γ ' ) Προάστιον 

τά Τεμένια: καθωρίσθη ό περιορισμός τοΰ προαστίου (στ. 7 0 - 9 8 ) , ανερχόμενος είς 314 σχοι

νιά. Εντός τοΰ προαστίου ευρέθη γη σπόριμος 259 μοδίων — τής λοιπής οΰσης ορεινής καί νομα

διαίας —, ωσαύτως δέ εκκλησία μετά ιερών σκευών, πύργος μετά ήλιακοΰ καί ευκτήριου, οκτώ 

κτίσματα διαφόρων χρήσεων, φρέαρ, άμπελοκήπιον μετά οπωροφόρων δένδρων, ληνός, πηγή μετά 

δεξαμενής, έγκαταλελειμμένον έλαιοτριβεϊον καί δένδρα οπωροφόρα (στ. 70-1078'). 

Έν τφ μεταξύ όμως ανέκυψε διαφορά μεταξύ τών μοναχών τοΰ Χριστοδούλου καί τών 

παροίκων δύο αγρών, τοΰ Πολοφούντη καί τών Κουρούνων, περί τήν νομαδιαίαν γήν τοΰ προα

στίου τοϋ Παρθενίου. Οί πάροικοι δηλαδή τών δύο αγρών διετείνοντο δτι εΐχον δικαίωμα νά 

είσέρχωνται είς τό Παρθένιον καί νά χρησιμοποιούν τήν νομήν τοΰ προαστίου, άλλ' οί μοναχοί 

αντετίθεντο είς τοΰτο, ύποστηρίζοντες δτι ή δλη περιοχή τοΰ Παρθενίου είχε δωρηθή είς αυτούς 

καί είχεν άποσπασθή άπό τών ώς άνω αγρών, καί δτι, έάν παλαιότερον οί πάροικοι τών αγρών 
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εϊχον τό δικαίωμα νά είσέρχωνται είς τήν νομήν τοΰ Παρθενίου, τοΰτο έπραττον διότι καί οί δύο 

αγροί ανήκον τότε είς τό προάστιον. Διό ή δέσποινα [ Ά ν ν α ή Δαλασσηνή], κατόπιν νπομνησεως 

τών μοναχών, απέστειλε πρόσταξιν προς τόν Εύστάθιον Χαρσιανίτην περιέχουσαν μεταξύ τών 

άλλων τά ακόλουθα (στ . 1 0 7 δ ' - 1 1 1 ) : Οί μοναχοί έγραψαν προς τόν κυρόν Χριστόδουλον δτι οί 

[πάροικοι] τοΰ άγροΰ τών Κουρούνων καί τοΰ Πολοφούντη εισέρχονται είς τό προάστιον Παρθέ-

νιον — τό όποιον έχει δωρηθή είς τόν μοναχόν Χριστόδουλον — καί προξενούν βλάβας είς αυτό, κο:ί 

τοΰτο διότι, δτε έγένετο ή παράδοσις τοΰ προαστίου, δέν είχε σαφώς διαχωρισθή ή νομή έκα

στου τών μερών. Διά τοΰτο διατάσσεται ό Ευστάθιος Χαρσιανίτης δπως καθορίση έπί τόπου τ ί 

δρια έκαστου τών αντιμαχομένων καί διαχώριση τήν νομήν αυτών, απαγόρευση δέ τάς αμοιβαίας 

επεμβάσεις καί ζημίας. Διό κατεστρώθη τό παρόν πιττάκιον εις τό σέκρετον τοΰ Μυρελαίου καί 

άντίγραφον τούτου εδόθη είς τους μοναχούς εις άσφάλειαν. 'Ιούνιος, ίνδικτιών ενδέκατη. Ή διά 

κηροΰ σφραγίς τής δεσποίνης. Ή διεύθυνσις προς τόν Εύστάθιον Χαρσιανίτην καί προς τόν 

εκπροσωπούντα εν τω οίκω τοϋ Μυρελαίου (στ. 1 1 1 - 130). 

Συμφώνως προς τήν ανωτέρω πρόσταξιν, ό Ευστάθιος Χαρσιανίτης άπέστειλεν [είς Λέρον] 

τόν νοτάριον Ίωάννην Θεολογίτην, 'ίνα ένεργήση τήν άναμέτρησιν τοΰ προαστίου τοΰ Παρθενίου 

καί τών δύο αγρών. Καί έάν μέν εΰρη δτι Ιν τών μερών κατέχει πλεονάζουσαν γήν, νά άποδώσ/) 

είς τό έτερον μέρος τό έλλεϊπον, άλλως νά άφήση αυτά ώς έχουν. Κατά τήν έπί τόπου άναμέτρη

σιν τοΰ 'Ιωάννου Θεολογίτου, ευρέθη δτι, τό μέν προάστιον τοΰ Παρθενίου έχει γήν νομαδιαίαν 

μετά τ ή ς σπορίμου 6050 μοδίων, ό δέ αγρός τοΰ Πολοφούντη 5618 καί τών Κουρούνων 1458 

μοδίων. Διό καί αφέθησαν τά δύο αντιμαχόμενα μέρη ώς έχουν χωρίς νά γίνη προσθήκη τις ή 

άφαι.ρεσις, ώς δηλοϊ καί τό σχετικόν πρακτικον τοΰ 'Ιωάννου Θεολογίτου, τό όποιον συνεσφραγί-

σθη μετά τοΰ παρόντος πρακτικοϋ καί συνεπεδόθη εις τήν Μονήν (στ. 1 3 0 - 1 4 7 ) . 

Ακολούθως, ό Ευστάθιος Χαρσιανίτης έλαβε νέαν πρόσταξιν τής ['Άννης τής Δαλασσηνής] 

διαλαμβάνουσαν τά ακόλουθα (στ. 147 - 149) : Ή δέσποινα, αγνοούσα δτι ύπήρχεν έν Λέρω καί άλλο 

κάστρον πλην τοΰ Παντελίου, έδωρήσατο εις τόν μοναχόν Χριστόδουλον καί είς τήν Μονήν αύτοΰ 

μόνον τό ήμισυ τοΰ κάστρου τοΰ Παντελίου, τό δέ έτερον ήμισυ παρεχώρησεν είς τους έποικους 

τής νήσου. Πληροφορηθεϊσα μετά ταΰτα δτι υπάρχει έν Λέρω καί έτερον κάστρον λεγόμενον τά 

Λεπίδα καί κρίνουσα δτι δέν είναι ορθόν νά συμφύρωνται οί μοναχοί μετά τών κοσμικών, ηύδό-

κησεν δπως παραχώρηση είς τόν μοναχόν Χριστόδουλον έξ ολοκλήρου τό κάστρον τοΰ Παντελίου 

μετά πάντων τών έν αυτώ κτισμάτων άναφαιρέτως καί αιωνίως, παρέδωσε δέ εις αντάλλαγμα εις 

τους εποίκους τής Λέρου τό κάστρον τ ά Α,έπιδα etc φυλακήν και σωτηρίαν αυτών. Διό εντέλλεται 

είς τόν Εύστάθιον Χαρσιανίτην δπως ένεργήση τά δέοντα (στ. 149 - 161 ). Κατά ταΰτα απεστάλη 

ό ώς άνω νοτάριος 'Ιωάννης Θεολογίτης, ό όποιος παρέδωκεν εις τήν Μονήν τοΰ Χριστοδούλου 

καί τό έτερον ήμισυ τοΰ κάστρου τοΰ Παντελίου μετά πάντων τών κτισμάτων αύτοΰ (αναφέρονται 

λεπτομερώς 6 κτήρια, 1 κινστέρνα, 4 κελλία) (στ . 162 - 1 7 2 ) . 

Πάντων τών ανωτέρω εκτελεσθέντων συμφώνως προς τάς βασιλικάς προστάξεις, έγένετο τίι 

παρόν πρακτικον, τό όποιον, ύπογραφέν παρά τών μαρτύρων καί σφραγισθέν ύπό τοΰ Ευσταθίου 

Χαρτιανίτου, έπεδόθη είς τήν μονήν είς άσφάλειαν αυτής (στ. 1 7 3 - 175) . 

Μήν, ίνδικτιών (στ. 175 - 176) . 

6 ύπογραφαί μαρτύρων, έν αίς τών δύο νοταρίων 'Ιωάννου Θεολογίτου καί 'Ιωάννου Άντζί ϊ 

(στ . 1 7 6 - 1 8 2 ) . 
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'Υπογραφή καί μνεία σφραγϊδος Ευσταθίου Χαρσιανίτου (στ. 183-184). 

Verso : Χρονολογία καί έπικύρωσις αντιγράφου ύπό τοΰ βασιλικού νοταρίου Νικήτα τοΰ Πα

σχάλη (στ. 1-7). 

Άντίγραφον Β (μετά τόν άντίστοιχον τοΰ στ. 172 τοΰ Λ) : παρεμβάλλεται ή παράδοσις τής 

νήσου Λειψοΰς, ή όποια ευρέθη έχουσα γήν σπόριμον 400 μοδίων — τής λοιπής ούσης ορεινής, 

νομαδιαίας, πετρώδους καί δασώδους. 'Ωσαύτως ευρέθησαν είς τήν νήσον μία εκκλησία, τρία κελ-

>ία καί οίκίαι (στ. 575-577Β). 

ΠΑΡΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. — α ' ) Πρόαταξις (στ. 2 καί 43) τοΰ αύτοκράτορος [Αλεξίου 

τοΰ Α'] προς τόν Εύστάθιον Χαρσιανίτην, δπως ένεργήση τήν παράδοσιν τοΰ ήμίσεος τοΰ κάστρου 

τοΰ Παντελίου καί τών δύο προαστίων, τοΰ Τεμενίου καί τοΰ Παρθενίου, προς τόν μοναχόν Χρι

στόδουλον. 'Ιούνιος, ίνδικτιών δεκάτη. Τής προστάξεως μή σωζόμενης κεχωρισμένως, παρατίθεται 

ένταΰθα τό άναφερόμενον είς τήν παροΰσαν ύπόθεσιν τμήμα (στ. 4-17) . Σημειωτέον 8τι σώζε

ται (έν αντιγράφω) τό άντίστοιχον βασιλικόν πιττάκιον τό πεμφθέν είς τό σέκρετον τών οικιακών, 

τό όποιον απελύθη κατά Ίούνιον 1087 καί εκδίδεται ανωτέρω (τόμ. Α', άρ. 46). β') Πρόσταξις 

(στ. 2, 40 καί 43), πιττάκιον (στ. 14) [Άννης τής Δαλασσηνής] προς τόν Εύστάθιον Χαρσιανίτην, 

δπως ένεργήση τήν παράδοσιν τών ώς άνω κτημάτων καί σύνταξη τό σχετικόν πρακτικον, ενη

μέρωση δέ αρμοδίως τό σέκρετον τοϋ Μυρελαίου. 'Ιούνιος, ίνδικτιών δεκάτη. Τής προστάξεως μή 

σωζόμενης κεχωρισμένως, παρατίθεται ένταΰθα τό άναφερόμενον είς τήν παροΰσαν ύπόθεσιν τμήμα 

(στ. 17-42). Σημειωτέον δτι σώζεται (έν αντιγράφω) τό άντίστοιχον δεσποινικόν πιττάκιον, το 

πεμφθέν είς τό σέκρετον τοΰ Μυρελαίου, τό όποιον απελύθη κατά Ίούνιον 1087 καί εκδίδεται ανω

τέρω (τόμ. Λ', άρ. 47). γ') Πρόαταξις (στ. 109 καί 131), πιττάκιον (στ. 124) [Άννης τής Δα

λασσηνής] προς τόν Εύστάθιον Χαρσιανίτην, δπως διευθέτηση τήν περί τήν νομήν διαφοράν μεταξύ 

τών κατοίκων τοΰ προαστίου Παρθενίου καί τών κατοίκων τών δύο αγρών, τοϋ Πολοφούντη καί 

τών Κουοουνών, καί καθορίση τα öpia της νομ7)ς έκαστου. Κατάστρωσις είς το σέκρετον τοϋ Μυ

ρελαίου. 'Ιούνιος, ίνδικτιών ενδέκατη. Τούτου μή σωζόμενου κεχωρισμένως, παρατίθεται ένταΰθα 

τμήμα (στ. 111 -130). δ') Πρόσταξις (στ. 148, 162) [Άννης τής Δαλασσηνής], διά τής όποιας 

εντέλλεται είς τόν Εύστάθιον Χαρσιανίτην δπως παραδώση είς τον Χριστόδουλον και το έτερον 

ήμισυ τοΰ κάστρου τοΰ Παντελίου. Ή χρονολογία δέν παρέχεται, ή πρόσταξις δμως πρέπει νά 

χρονολογηθή πρό τοΰ Σεπτεμβρίου τής δωδέκατης ίνδικτιώνος (πρβλ. στ. 163-164). Τό έγγρα

φον, μή σωζόμενον κεχωρισμένως, παρατίθεται ένταΰθα αύτούσιον ( στ. 149 - 161). 

ΜΝΠΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.—α') Χρυσόβουλλος λόγος (στ. 16), χρυοόβουλλον (στ. 24 

καί 150 - 151), διά τοΰ όποιου ό αυτοκράτωρ [Αλέξιος ό Α'] δωρεϊται είς τόν Χριστόδουλον τό 

ήμισυ τοΰ κάστρου τοΰ Παντελίου καί τά δύο προάστια, τό Τεμένιον καί τό Παρθένιον. Τό έγ

γραφον σώζεται έν πρωτοτυπώ, απελύθη κατά Μάϊον 1087 καί εκδίδεται ανωτέρω (τόχ. Α', έγγρ. 

5). β') Ενδεχομένως είχεν έκδοθή ένταλμα (πρβλ. ενταλματικώς, στ. 26-27) ύπό τοΰ σεκρέτου 

τοΰ Μυρελαίου προς τόν Εύστάθιον Χαρσιανίτην, δπως ένεργήση άπογραφήν τών ώς άνω κτημά

των. γ ' ) Πρακτικον τοΰ σεκρέτου [τοΰ Μυρελαίου] (πρβλ. σεκρετικω πρακτικώ, στ. 29), δπου 

κατεγράφοντο τά είς αυτό ανήκοντα κτήματα. Τό έγγραφον δέν σώζεται, δ') Ύπόμνησις (πρβλ. 

υπομνηαθεΐαα, στ. 109) τών μοναχών προς τήν δέσποιναν [Άνναν τήν Δαλασσηνήν] περί τής 

άναφυείσης διενέξεως μεταξύ τών κατοίκων τοΰ προαστίου Παρθενίου καί τών κατοίκων τών δύο 
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αγρών, τοϋ Πολοφούντη και τοϋ Κουρούνων, ώς προς την νομήν έκαστου. Πιθανώτατα ή υπόμνη-

σις επεβλήθη εγγράφως, άλλα το σχετικον εγγραφον δεν σώζεται (πρβλ. και έ'γγρ. 53 στ. 196). 

ε') Γράμμα (πρβλ. έγραψαν, στ. 111) των μονάχων προς τον Χριστόδουλον περί της καταπατή-

σεως της νομής τοϋ Παρθενίου ύπο τών πάροικων των ώς άνω δύο αγρών (στ. 111 - 114). Το 

εγγραφον δεν σώζεται, ς-') Πρακτικον (στ. 145) τοϋ νοταρίου 'Ιωάννου τοϋ Θεολογίτου περί 

άναμετρήσεως τοϋ προαστίου τοϋ Παρθενίου και τών ώς άνω δύο αγρών. Το εγγραφον σώζεται 

εν αντιγράφω, απελύθη κατά 'Λπρίλιον 1089 και εκδίδεται κατωτέρω (εγγρ. 53). 

f Κατ(ά) τ(ον) Ίούλ(ιον) μη(να) τ(ής) ε[ν]εστώσ(ης) δ[ε]κάτ(ης) ίνδικτιώ-

ν(οι;) τον tç<p\e' ετ(ονς) τιμ(ία) και προ[σκννητη] \2 (πρό)σταξ(ις) τον κραταιού 

[και] άγ(ίον) [ημ](ών) βασιλ(έως) καϊ [τ] (ης) άγιας ήμ(ών) δεσ[ποίν](ης), τ (ης) 

μ(ητ)ρ(ο)ς τ(ής) | 3 κ[ραταιας καϊ] αγίας αντ(οϋ) βασι[λείας, προεκομίσΟη τω] 

άναξίω δού[λω] αντ(ών) εμοϊ [Ενσ]ταθ(ίω) . .π(ατ)ρικ[ίω | 4 στρατηγώ και ττρο-

νοητη Σάμον τω] Χ[α]ρσια[νί]τ(η) [διοριζ]ομ(ενη) ρητ(ώς) οντωσί-

Δωρειται [ή \* βασιλεία] μον [τ]ώ ενλα[βεστάτω] (μονα)[χώ Χριστο-

δούλω] τω Λατρ[η]ν[ώ] και ήσνχαστή και τ(οϊς) νπ' αυτ(ον) (μονα)χοϊς 

\β [το ήμισν] τ(ο) Παντ(έ)λ(ιον) όν[ο]μαζ[όμε]ν(ον), δ[σο]ν δ[η]λον[ό]-

τ(ι) άνωφερέστερ(ον) εστίν, εν ω και ή εκκλησία | 7 ΐστ[α]τ[αι και] το πε-

ρ[ι]τει[χ]ι[σμα, κ]αί τα δύο προάστεια, τό τε Τεμέν(ιον) ούτω λεγόμ(ε)-

ν(ον) καίτοΠαρθ(έ)ν(ιον), | 8 r à κ(α)τ(ά) τ(ήν) [νή]σ(ον) Λ[ερ](ον) τ[νγ]-

χά[ν]οντ(α), [ε]δωρήσατ(ο) ή βασιλ(εία) μον κατ(ά) [τε]λείαν καϊ àva-

φαίρετ(ον) δε[σπο]τ(είαν) | 9 τ ώ (μονα)χώ Χριστ[οδούλω] καϊ ήουχαστή τώ 

[Λατρη]ν[ώ μετά] π[ά]σ(ης) αντ(ών) τ(ής) περιοχ(ης) και διακρ[α]τή-

σε(ως) | ι υ [και κα]θ(ώς) είσ(ίν) εξ δλοκλήρ[ον]· εξέκογε (δε) και τα επικε'ι-

μ(εν)α τούτ(οις) τέλη και διωρίσατο | Π άποφέοεσθ(αι) ταΰτα τ(ονς) [μονά

χους άπ' αν]τ(ής) [αρχής] τ(ής) [πα]ρούσ(ης) δεκάτ(ης) ίνδικτιώνο(ς) καϊ 

επί τα | 1 2 εμπροσθ(εν) [και εις] φωτα[φίαν ε]χ(ειν) τ (ης) Π]ανάγνον] και, 

[Θ]εομήτ[ορος] και διατροφ(ψ) αντ(ών). Και | 1 S κελεύει, σοι, λα[βόν]τ(ι) 

εϊδησ(ιν) τ(ής) παρούσ(ης) [δ]ωρ[ε](ας), [πο]ιήσ[ασ]0(αι) [την τών] 

κ[τη]μ[ά]τ(ων) πα[ρά]δο(σιν) προ(ς) \u το μ[έρος της] μο(νής), κατ(α) 

το πεμφθ(έν) σοι π(ερΐ) τούτ(ον) πιττάκι(ον) τ(ής) αγίας μου δεσποίν(ης) 

και π(ερι)ποθ(ή)τ(ου) μ(ητ)ρ(ό)ς, | 1 5 π(ερι)θάλπ(ειν) τε ταΰτ[α και] 

έξ(κ)ονσσεύ(ειν) από πασ(ών) τ(ών) επηρει(ών) κατ(ά) τ(ην) δύναμιν τοϋ 

επιβραβενθ(έν)τ(ος) |1 ( ! αντ(οϊς) χρνσοβούλλ(ον) [λόγον της ημών] γαλι-

ν(ό)τ(η)τ(ος). Μη(νι) Ίουν(ίω) (Ινδικτιώνος) ι . Άπ(ε)λνθη 

μη(νΐ) Ίονν(ίω) (ινδικτιώνος) ι άπα τ(ής) θεοφρον\ί7ρήτου πόλ(ως) f Βα-
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[σιλικον εις] τ(ον) π(ατ)ρίκ(ιον) Ενστάθ(ιον) και στρατηγ(ον) Σάμου τ(σν) 

Χαρσιανίτ(ην). 

Το ημισ(ν) |1 8 τοϋ κάστρου τοϋ καλ[ου]μ(ένον) Παντελίον, όσον δηλο

νότι άνωψερέστερ(όν) εστίν, εν ώ καϊ ή εκκλη(σία) |19 ΐστ[α]τ[αι] και το 

περιτείχισμα, και το προάστει(ον), τό τε Τεμένι(ον) και το Πα[ρ]θ(έ)ν(ιον), 

κατ(ά) τ(ψ) νήσ(ον) Λέρ(ον) |2 0 τνγχάνοντ(α), εδωρήσατ(ο) ό περιπόθη-

τ(ός) μον νιος καί βασιλ(ενς) τω (μονα)χώ Χριστοδ(ού)λ(ω) και ήσυχαστή 

| 2 1 τώ Λατρηνώ κατ(ά) τελείαν και άναφαίρετον δεσποτ(είαν) μετά. πάσ(ης) 

αντ(ών) τ(ής) περιοχ(ής) και | 2 ' διακρατ(ή)σ(εως) και καβ(ώς) εισ(ϊν) εξ 

ολοκλήρου' προσεδωρήσατ(ο) (δε) τούτω ή βασιλ(εία) ημών |-3 και τ(ήν) 

πρόσοδ(ον) τούτ(ων) απασ(αν), ola καϊ δση εστί, και κελεύει σοι, εϊδησ(ιν) 

λαβόντ(ι) της |24 προ(ς) τ(όν) (μονα)χ(ον) δωρε(άς) και τοϋ επιβραβεν-

θ(έν)τ(ος) τούτω χρνσοβούλλ(ον) π(ερι) τούτ(ων) παρά τοϋ κρατίστου 

μ(ου) |-δ βα[σι]λ(έως) καί π(ε)ριποθ(η)τ(ον) νίοϋ, ποιήσασθ(αι) τ(ψ) 

τούτ(ων) π(αρά)δοσ(ιν) προ(ς) το μέρ(ος) τ(ής) κατ' αντ(όν) μονής εξ 

δ\ΐΛλοκλήρου, καθ(ώς) είσί, με(τά) πάσ(ης) αντ(ών) τ(ής) περιοχ(ής) καί 

διακρατήσε(ως). ΕΙ τάχ(α) γαρ και ενταλψ ματ( ικώς) διώρισταί σοι πάν

των) άναγραφ(ήν) ήκριβωμ(έ)ν(ην) ποιήσασθ(αι) και εϊδησ(ιν) δοϋναι 

π(ερί) τούτ(ων) |2 8 τώ σεκρέτ(ω) λεπτομ(ε)ρ(ώς), αλλ' ονκ όφείλ(εις) âva-

γράψασθ(αι) ταϋτα, οντε μ(ψ) εν τ(ώ) πρακτικώ τ(ής) |2 9 αναγραφ(ής) 

ενθ[ε]ΐναι τα σννολ(ον), δτ(ι)περ ονδ' εν τώ σεκρετ(ικώ) πρακτικώ άνάγραπτα 

|3ϋ ταϋτα τνγχάνονσιν, αλλ' εξεβλήθησ(αν) εξ [εκε'φον παντελ(ώς) [ώς δω-

ρη]θ(έν)τ(α) τώ (μονα)χώ μ[ετά] |8 1 τ(ής) ποοσούσ(ης) αντ(οίς) προσό-

δ[ο]υ καί αντοϋ τον τέλ(ονς) [τής] πα[ρσύσης] δεκάτ(ης) Ινδικ[τιώνος]. 

|32 Παράδ(ος) ονν αντό(ς) ταϋτα τώ μέρει τ(ής) μο(νής), (ώς) δ[ιέ]στικται 

ανωθε(ν), καί ποίησ(ον) και πρακτικά |33 δύο τ(ής) αντ(ών) π(αρα)[δό-

σε](ως) ήκριβωμ(έν)α και λελογισμ(έν)α, και τούτ(ων) το μ(εν) εν επί[δος] 

τ(ο'ις) |3 4 (μονα)χ(οϊς) εις άσψάλ(ειαν), το (δε) ετερ(ον) άπόστειλ(ον) εν 

τώ σεκοέτω, όψεΐλ(ον) άποτεθ(ή)ν(αι) εν αντ(ώ) δι' εϊ[δ[ησ(ιν) |'5 τ(ών) 

παραδοθέντ(ων) τώ μέρει [τής μονής. "Εσο δε εΙ]δώς, ώς οντε κατ(ά) τ(ήν) 

παροϋσ(αν) (Ινδικτιώνα) όφείλ(εις) άπαιτήσαι [τι] |3ΰ εξ αντ(ών) οντ(ε) εις 

το [ε]ξ[ής], ο[ν]τε [από τών] χ[ωρίων], οϋτε από τ(ής) [μονής, χάριν τέ-

λονς αυτών η πάκτον] |;" τοϋ οίονοϋν χρήσε(ως) άναλαμβάνεσθ(αι), οντε συν 

[είσόδω εις] ταϋτα εισέρχεσθ(αι), άλλ[ά] |38 μ[α]λλ(ον) καί τ(ούς) λοιπ(ονς) 

άπελαύν(ειν) εκείν(ων) πόρρωθ(εν), και διατηρ(εϊν) ταϋτα άνεπηρέαστ(α) 

καί άκ[αι]\Μνοτόμητ(α) και τιάσ(ης) άγγαοεί(ας) άνώτ(ε)ρ(α). Και ώς ή 
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τώ σεκρέτω εϊδησις τ(ών) διωρισμ(ένων) κατε\ί0στρ[ώ]θ(η) εν αντ(ώ) 

τώ τοϋ Μυρελαίου [σ]εκρέτ(ω) καί ή παροϋσα τ(ής) βασιλ(είας) ήμ(ών) 

(πρό)στα(ξις) f μη(νϊ) Ίονν(ίω) (Ινδικτιώνος) ι και [ή] | 4 1 δια κηροϋ σν-

νήθ(ης) σψραγ(Ις) τ(ής) άγ(ίας) ήμ(ών) δεσποίν(ης) f Έκ τ(ής) 

δεσποίν(ης) [τής] μ(ητ)ρ(ος) τοϋ βασιλ(έως) είς τ(ον) | ω π(ατ)ρίκι(ον) 

Ενστάθ(ιον) και προνοητ(ήν) Σάμου, τ(σν) Χαρσιανίτ(ην). 

f Οντ(ως) ονν και άμφοτ(έ)ρ(ων) τ(ών) Οεί(ων) και προσκν |4 S νητ(ών) 

(προ)στά(ξεων) διακελευομ]έ)ν(ων) μοι, τώ δηλωθ(έν)τ(ι) Ενσταθ(ίω) στρατηγώ 

(προ)νοητ(ή) Σάμον, τώ άναξίω δούλ(ω) τ(ής) άγ(ίας) αυτών | " βασιλ(είας), 

δι' άποστολ(ής) καί ενεργ(είας) Ίω(άννου) νοτ(α)ρ(ίον) τοϋ Άντζά, εποιησά-

μ(ην) τ(ήν) πα(ρά)δο(σιν) τοϋ ήμισυ κάστρου τοϋ λεγομ(έν)ον | 4 6 Παντελ(ίον) συν 

τ(οΐς) δνσΐ (προ)αστεί(οις), [τώ τε] Τεμενίω και τώ Παρθ(ε)ν(ίω), εξολοκλ[ή]-

ρον πρ(ος) τ(ονς) λεχθέντ(ας) |4G (μονα)χ(ονς), τ(όν) τε Γεράσιμ(ον) δηλαδή, 

Νεόφντ(ον) καί Λεόντι(ον), τους από τ(ής) μο(νής) τοϋ κν(ροϋ) Χριστοδούλ(ον). 

| 4 7 f Κάστρ(ον) το Παντ(έ)λ(ιον): ήγονν το ήμισν τοϋ τοιούτου κάστρου, το άνωφε-

ρ(ε;) δηλονότι, μετά τοϋ περιτει\ίί(χί]σμ(α)τ(ος) αντοϋ και τ(ής) εντό(ς) αντ(οϋ) 

τνγχανούσ(ης) εκκλησία(ς) και τ(ά>ν) κελλί(ων). 

Προάστει(ον) το Παρθ(έ)ν(ιοτ>): | 4 9 εστ(ιν) δ περιορισμο(ς) τοϋ τοιοντ(ου) 

προαστείον οϋτ(ος): άρχεται άπα τ(ήν) στράτ(αν), τ(ην) κατερχομ(έ)ν(ην) άπα 

| 5 0 7ον αγροϋ τ(ών) Κονρουν(ών) και άπερχομ(έ)ν(ην) είς τ(όν) αΙγιαλ(όν), εν ή 

και λιθοσωρέα νπάρχ(ει), είτα | 5 1 περνά τ(ήν) ελαί(αν) τ(ήν) ίσταμ(ένην) μέσ(ον) 

τ(ής) Καγγέλ(ης) καί άνατρέχ(ει) κατ' ευθείαν και έρχεται είς τ(ψ) | 5 2 Πλάκα, εν 

ή καί στ(αυ)ρ(ο)ς ενεχαράχθη παρ' ήμ(ών), σχοι(νία) σ'· εϊθ' οϋτ(ως) απέρχεται 

κατ' ενϋ(εϊαν) | Μ καϊ έρχεται είς τ(ονς) 'Οξείς Αίθ(ονς), εν οίς και στ(αυ)ρ(ο); 

γέγονε παρ' ήμ(ών), σχοι(νία) λ'· είτα κατέρχεται | 5 ί το μονοπάτ(ι) καί είσέρχε-

τ(αι) [τ](ον) [ρ]νακα τ(ον) διαιροϋντα (ώς) προ(ς) μ(εν) νότ(ον) τα δίκαια τον 

προαστ(είον) | 5 5 Στροβήλ(ου), (ώς) πρό(ς) βορραν δε τα δίκαια τοϋ περιοριζο-

μ(έ)ν(ου) τόπ(ου)· εΐθ' οντ(ως) κατέρχεται τ(όν) αύτ(όν) |5,; ρύακα καί ακουμβί-

ζει είς τ(ό) Λιθάρ(ιν), εν οίς καϊ στ(αν)ρ(ο)ς γέγονε παρ' ήμ(ών), σχοι(νία) κ'· 

είτα |6 7 εκνεύει όλίγ(ον) κρατ(ών) τ(ην) στράτ(αν) στράτ(αν) τ(ην) έρχομ(έ)ν(ην) 

από τοϋ Θωμ(ά), εως τ(ήν) κεψαλ(ήν) των Πρίν(ων) | 5 8 καί τ(ών) "Ασπρ(ων) 

Λίθ(ων), ενθ(α) καϊ στ(αν)ρ(ά)ς γέγονε παρ' ήμ(ών), σχοι(νία) κζ'· κρατ(εϊ) 

(δε) τ(ψ) αύτ(ήν) στράτ(αν) καϊ έρχεται \Μ είς τ(ήν) μεγ(ά)λ(ην) κινστέρναι, 

σχοι(νία) λ'· κρατεί προ(ς) νότ(ον) το πλά(γι) πλά(γι), κατέρχεται εις τ(ήν) 

Μεγ(ά)λ(ψ) ^layjióóa |60 καϊ άκονμπίζει εϊς τ(ήν) θάλασσ(αν), διαιρ(ών) προ(ς) 

μ(εν) νότ(ον) τα δίκαια τ(ής) Στροβήλ(ον), πρό(ς) βορραν (δε) \RX τον περιοριζο-
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μ(έ)ν(ον) τόπ(ον) τοϋ ΠαρΟ(ε)ν(ίου), σχοι(ν'ια) λ'· είτα περνά το άκρωτήρ(ιν) 

τοϋ Κόρακος, κρατ(εΐ) |6 2 τ(ον) αϊγιαλ(όν) αίγιαλ(όν) καϊ έρχεται είς τ(ό) Λινο-

βρόχ(ι) καϊ εις τ(ήν) εκείσε ίσταμ(έ)ν(η)ν Μαύρ(ην) Πέτρ(αν), σχοι(νία) σμδ'· 

Ι63 καϊ ανέρχεται κατ ευθείαν καϊ απέρχεται είς τ(ήν) στράτ(αν) τ(ήν) έρχομ(έ)-

ν(ην) άπα τον άγροϋ τ(ών) Κονρουνών |04 καϊ είς τ(ήν) λώοσωρ(έαν) τ(ήν) ανω-

θ(εν) τ(ής) Καγγέ[λης], δθ(εν) καϊ ήρξατ(ο), σχοι(νία) νγ . "Εσωθ(εν) (δε) τοϋ 

τοιούτ(ον) περιορισμοϋ ενρ(έ)θ(η) |6 5 γή σπορίμη μοδ(ίων) νθ', ή δ(ε) λοιπή νο-

μαδιαία καϊ δασώδ(ης). 'Εκκλησία τοϋ αύτ(οϋ) |6 6 προαστείον, δ "Αγ(ιος) Γεώρ-

γ(ιος), λιθοπηλόκτιστο(ς), νπ(οκέ)ρ(αμος), αζωγράψιστ(ος), δρομική, και αγ(ιαι) 

εϊκό(νες) ε', \bl τραπεζοφόρ(ιον) ασπρ(ον), ?αν(όν)· φρέαρ το λεγόμ(ενον) Ποτιστή-

ρι(ον)· άμπελοκήπ(ιον) α[λ]λο(ν) εξάληπτ(ον) |'18 εχ(ον) έντ(ος) πηγ(ψ) ΰδατ(ος), 

άναδενδράδ(ας) γ', δοϊδέα μία, έλαΐαι δύο, ετεραι έλαίαι τοϋ |69 δλου προαστείον 

ήμεραι ρν' καϊ άγριελαϊαι διάψο(ροι), δρυς πέντ(ε), συκαμ(ι)ν(έα) μία, γλν\"°κο-

ξνλ(έαι) κδ', άπιδ(έαι) γ' f (vacuum) 

Προάστει(ον) τα Τεμέν(ια) : εστ(ιν) ό περιορισμό(ς) τοϋ τοιούτου προα

στείον | 7 1 οϋτο(ς): άρχεται άπα τ(ον) αϊγιαλ(ον) τ(ής) θαλά(σσης) το λεγόμ(ε)-

ν(ον) Μαλλωτ(ά)ρ(η), από τ(ής) Πασπαρίν(ης) Πέτρ(ας), εν ή καϊ |7 2 στ(αν)ρ(ό)ς 

παρ' ήμ(ών) γέγον(ε), καϊ ανέρχεται κατ' ευθείαν είς τ(όν) Άσπρόλιθ(ον) καϊ είς 

τ(ήν) άγ(ίαν) Κνριακ(ήν) |7 3 και άνέρχετ(αι) τ(ην) ράχ(ιν) Άχρι τ(ής) [Βί]γλ(ης), 

διαιρ(ών) προς μ(έν) νότ(ον) τα δίκαια τοϋ προαστείον |7 4 Λεπίδ(ων), προ(ς) (δε) 

βορραν τοϋ περιοριζομ(έν)ου τ(ό)π(ον) τ(ών) Τεμενί(ων), εΙΟ' οΰτ(ως) κατέρχεται 

τ(ψ) αντ(ήν) |75 ράχ(ιν) καί άρχεται είς τ(ον) τόπ(ον) τ(ον) λεγόμ(ε)ν(ον) Γούρ-

ν(ας), σχοι(νία) ν'- καϊ άπα τ(ών) εκείσε κρατ(ει) τ(ήν) ράχ(ιν) |7 6 κατ' ενθ(εΐαν) 

καϊ άκονμβίζει, κρατ(εΐ) το κάτω μονοπάτ(ι) καϊ εκνεύει όλίγ(ον) είς τ(όν) πε-

τρώδ(η) |77 τόπ(ον), ένθα καϊ στ(αυ)ρ(ό)ς παρ' ήμ(ών) γέγον(ε), σχοι(νία) κγ''· 

εϊ[τα] περνά την Λαγκάδα καϊ το Άνάραχ(ον), |7 8 ένθα καϊ στ(αυ)ρ(ο)ς γέγο-

ν(ε), σχοι(νία) ζ', κρατ(ει) τ(ήν) ράχ[ιν] καϊ άντνπερνά τ(ην) έτέρ(αν) λαγκάδα 

[είς την] π[ηγή]ν, \79 τ(ήν) ποτ(ε) μ(εν) [β]λύζ[ο]νσ(αν), ποτέ (δε) εκλ[εί]πον-

σ(αν), καϊ είς τ(ήν) πληόίον αντ(ής) πέτρ(αν), ένθα |8 0 καϊ στ(αυ)ρ(ο)ς γέγον(ε), 

σχοι(νία) η'· εϊθ' οντ(ως) ανέρχεται, κρατ(εϊ) τ(όν) ξηρορύακα κατευθ(εΐαν) 

καϊ ερχετ(αι) |8 1 είς τ(ήν) κεφ(α)λ(ψ) τ(ον) "Ασπρ(ον) Κρημν(όν), [ε]νθ(α) 

καί στ(αυ)ρ[ός] γέγονε, σχοι(νία) η'· καϊ από τ(ών) εκείσε διέρχεται |8 2 κατ' εν-

θ(εϊαν) σχοι(νία) β' ενθ(α) καϊ στ(αν)ρ(ο)ς γέγον(ε)· εϊθ' οντ(ως) διέρχεται τα 

πλάγ(ια) πλάγ(ια) καϊ άπέρχ(ε)τ(αι) |83 είς τ(ο) άνάραχ(ον) τον Θόλου, είς τ(ην) 

πάλ(αι) λαβράτωσ(ιν), ποιηαάντ(ων) καϊ ήμ(ών) στ(αυ)ρόν, σχοι(νία) ε'· | 8 4 κρα-

τ(ε~ι) τ(ο) διάπλαγ(ον), έρχεται είς τ(ον) ξ[ηρ]ορρύα(κα), ενθ(α) καϊ στ(αν)ρ(ο)ς 
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γέγονε παρ' ήμ(ών), σχοι(νία) δέκα- είθ' οϋτ(ως) |8"' άνατρέχ(ει) κατενθ(εϊαν) είς 

τ(ήν) ράχ(ιν), ενθ(α) καϊ στ(αν)ρ(ά)ς γέγον(ε), [σ]χοιν(ία) ε'· περνά τ(ον) ρνα-

κα καϊ ανέρχεται είς τ(όν) |8 6 'Ασπρόλιθ(ον), ενθ(α) καϊστ(αυ)ρ(ο)ς γέγον(ε), σχοι-

(νία) ιβ'· άντιπερνά καϊ ερχετ(αι) είς τ(όν) Άλωνίτζ(ιν), ενθ(α) καϊ | " στ(αυ)-

ρ(ο)ς γέγονε, σχοι(νία) ε'· κατέρχετ(αι) κατ' εύθ(εΐαν) καϊ ερχετ(αι) είς τ(όν) 

Άνθρωπόλιθ(ον) καϊ κατέρχεται είς τ(ήν) | 8 8 σκάλ(αν) τ(ών) Διαπορί(ων), διαι-

ρ(ών) [δ]εξια μ(εν) τα δίκαια τ(ών) Λεπίδ(ων) αριστερά δε τά δίκαια τον Is9 περι-

οριζομ(έ)ν(ον) τόπον, σχοι(νία) λ'- καϊ [ά]πό [τών] εκείσε κρατεί τ(ον) αίγια-

λ(ον) αίγιαλ(ον) προς άνατολ(άς) | 9 0 καϊ διέρχεται τοϋ Έπισκόπ(ον) το αϊγια-

λισκάρι καϊ ερχ[εται] είς τ(ο) λεπτ(άν) άκρωτ(ή)ρ(ιον) | 9 1 τοϋ Δραμύνθ(ον) σχοι(νία) 

ρη· είτα άνατρέχ(ει) καϊ ανέρχεται είς τ(ονς) 'Οξείς Λίθ(ονς) ενθ(α) καί οτ(αν)ρ(ο); 

γίγονε, οχοι(νία) ς'· |9 2 κρατ(εί) τ(ήν) ράχ(ιν) ράχ(ιν) κατ' ενθ(εϊαν), ερχετ(αι) εις 

τ(ήν) Βίγλ(αν), σχοι(νία) δ'· περικόπτει ολίγον καϊ άπέρχ(ε)τ(αι) είς τ(άς) | 9 3 Όξέ(ας) 

Πέτρ(ας), κατέρχετ(αι) κατ' ευθείαν τ (ην) ράχ(ιν) ράχ(ιν) καί έρχεται είς τ(ό) (δ!)-

ατροτ(ον) είς τ(ον) στ(αν)ρ(ό)ν, τον |9 4 οιαιροϋντ(α) προ(ς) βορραν τά δίκαια τον προα

στείον Καρδάμ(ου), αριστερά δέ το περιοριζ[όμε]νον οχοι(νία) iß'·^ sha κρατ(εΐ) πάλ(ιν) 

τ(ην) ετέρ(αν) ράχ(ιν) καί κατέρχετ(αι) είς τ(ον) αίγιαλ(ον) καί εις τ(ο) άκρωτ(ή)-

ρ(ιοΐ') το διαιρον» δεξιά | 8 6 μ(εν) τά δίκαια τ(ής) Έπισκοπ(ής), αριστερά (δε) τά δίκαια 

τοϋ περιοριζομ(έ)ν(ον) τόπ(ου), ενθ(α) και στ(αυ)ρ(ό)ς γέγονε, σχοι(νία) tô'-|97 εϊθ' οντ(ως) 

κλίνειπρο(ς) νότ(ον), κρατ(εϊ) τ(ον) αίγιαλ(ον) α'ιγιαλ(όν) καϊτοάκρωτ(ή)ρ(ων) καί 

άΛέρχ(ε)τ(αι) εΐςτ(ον) τό(πον) τον Μα\!">λλωτ(ά)ρ(η) καϊ είς τ(ήν) εκείσε γραφεϊ[σ](αν) 

πέτρ(αν), δθ(εν) καϊ ήρξατ(θ). "Εσωθ(εν) (δε) τοϋτοιούτ(ου) περιορισμ(οϋ) εύρέθ(η) 

| " γη σπόριμ(ος) μοδ(ίων) σνθ', (ώς) τ(ής) [λοι]π(ής) οϋσ(ης) όρειν(ής) καϊ νομα-

διαί(ας)· έκκλη(σία) οίαγ(ωι)Ά\100νάργνροι θολωτ(ή), δρομ(ική), τεθ[ν]ρωμ(έ)ν(η), 

[ε]ί'ωγραφισμ(έν)η, εχονσα είκ(όνας) χρυσοπετ(ά)λ(ονς) μικρ(άς) β', | 1 ϋ 1 τ(ούς) άγ(ίους) 

Άναργ(ύρους) καί τ(ον) άγ(ιον) Γεώργ(ιον), στ(αν)ρ(ό)ς μ[έ]γ(ας) ξύλινο(ς), 

τό άγ(ιον) κάγγελ(ον) μετά συστεματί(ων) μαρμα(ρίνων), κοόμψαρίτζιν | 1 0 2 χντ(ον) 

μ(ε)τ(ά) κεροπ(η)γ(ίων) τεσσάρ(ων) καϊ στ(αν)ρίον πύργο(ς) τοϋ αντοϋ (προ)α-

ατειον, έ{γ)χόρηγο(ς), τρίηατο(ς), τεθυρωμ(έ)ν(ος), μετά ήλιακοϋ \ι03 καϊ [εν]κτηρίον 

τ(ής) ύπεραγ(ίας) θε(οτό)κον, ης τό βήμα νπάρχ(ει) δι' νλογραφίας, κα[ί ε]γχώ-

ρη(γα) δια | 1 0 i βαθμίδ(ων) ς' · όσπήτ(ιον) δρομικ[όν, έ[γχόρηγ(ον), θολωτ(όν), τεθυ-

ρωμ(έ)ν(ον), δίρρυτ(ον) είς δύο άνωγ(αιο)κάτωγ(α), | 1 0 5 χρηματίζοντ(α) ώρ(εΐον) 

καϊ άποθ(ήκη), μετ(ά) καϊ σκάλ(ας) εχούσ(ης) βαθμίδ(ας) τέοΌαρ(ας)· ετε(ρον) 

6απ\τ(ιον) λώόκτ(ιο*το\), τεθυ\1Λ5ρωμ(έ)ν(ον), κερα[μωτ](όν) και έτερα όαπήτια δμ(οια) 

τρία κάί ίτερ(θν) όσπήτ(ΐον), οϋ το ήμισυ | 1 0 7 κεραμ(ω)τ(ον) το [ή]μιαν δε βρον(λλω)-

τ(όν), τεθνρωμ(έ)ν(ον), χρ(ηματίζον) ά[χν]ρώνα' ετε(ρον) | Ι 0 7 α δσπήτ(ιον) λιθοπη(λό)κτ(ιστον), 
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βρονλλ(ό)ο-κεπ(ον), τ[εθυρωμ(έ)ν(ον), χρ(ηματίζον) σταϋλ(ον)· ετε(ρον) κελλίττζ(ιν) βρονλ-

λ(ό)ΰκεπ(ον), λιθόκτ(ιατον) χρ(ηματίζον) είς κατ(α)μονψ μιαθ(ίων)- ετε(ρον) όοπήτ(ιον) λιθό-

κτ(ισ-τον), βρονλλ(ό)ακεπ(ον), χρ(ηματίζον) εις καταμο(νψ) Ι107"5 Λ(αρ)οίκ(ων)· ετε(ρα) όατίή-

τ(ια) δ' λιθόκτ(ι,στα), βρονλλ(ό )ακεπ(α), χρ(ηματίζοντα) στανλ(ον) και αχυρώνα- φρέαρ τοϋ 

αύτ(οϋ) προ(α)ατ(είου), άμχ(ε)λ(ο)κήπ(ιον) (εξ)ειλημ(ε)ν(ον) εχο(ν) εσωθ(εν) άμνγδαλ(έας) 

δ', ροϊδ(έας) ι, κνδ(ω)ν(έας) θ', | , 0 7ν συκ(έας) δ', ετέρ(ας) κνδ(ω)ν(έας) μετά άνάδενδράδ(ος) β', 

γλνκ(ο)ξυλ(έας) γ'· ληνο(ς) εγχώρηγ(ος) τ(ο)ν αυτ(οϋ) ηρο(ασ)τ(είον)- Ληγ(η) βρντ(η) 

εχ(ου)σ(α) και οεξαμ(ε)ν(ην) εγχώρηγ(ον)- κ(α)τάλελνμ(έ)ν(ον) έλαιοτριβεϊ(ον) τοϋ αντ(ον) 

| 1 0 7* Λρ(οαο·)τ(είον)· ελαίαι ήμεροι ρνς-', δρύ(ες) τκς , γλνκ(ο)ξυλ(έαι) ιβ', άτΐιδ(εαι) γ'. 

Έπεί ôè άμφιβολ(ία) άνεκυψ(ε) μέαον τ(ών) (μονα)χ(ών) | 1 0 7 e τον κνρ(οϋ) Χριΰτοδούλ(ου) 

και τών π(αρ)οί(κων) τών δυο αγρών, τον τε Πολ(ο)ψούτ(η) [και] τ(ών) Κονρουν(ών) π(ερί) 

τ(ής) νομαδιαί(ας) γης τοϋ προ(αα)τ(είον) Παρθ(ε)ν(ίον), ελεγον γαρ οί π(άροικ)οι ντρονόμ(ων) 

|1 0 7? εχ(ειν) είαέρχεσθαι και νεμεσθαι είς [την] τον Παρθ(ε)ν(ίον) νομήν καί [εΛ]εζήτουν μη κω-

λ[νεο·]θαι Λαρά τών (μονα)χ(ών), oi de (μονα)χ(οί) άντ' εΛαιτον \mì> μηδόλως αΰτονς είσερ-

χεσθαι δια το τ(ψ) δλ(ην) περιοχ(ήν) τοϋ Παρθ(ε)ν(ίου) δωρηθήναι κ[αι] ιδίως είναι τ(ψ) 

ύ%οτεταγμ(έ)ν(ην) τον Παρθ(ε)ν(ίου) και Ι'0 7" ιδίως τών είρημεν(ων) αγρών ει τάχα και πρότ(ε)-

ρ(ον) wtò το Παρθ(έ)ν(ιον) δντ(ων) και τών άγρ[ών] σννεχωροΰντ[ο] καί είς τ(ήν) νομ(ήν) 

εί[ο·]ερχεοθ[αι], | 1 0 7 β ονκατενλογοντρόπ(ον) ή ώς άνακοίνωσιν, ως φηοιν, εχόντ(ων) τινά, άλρ08λ , 

ώς εϊρητ(αι), καϊ τ(ών) άγρ(ών) παρ(ά) [τ]ώ Παρ[θενίω] τυγχανόντ(ων) καϊ εν 

λογίζεσθ(αι). Καί |1 0 9 δια ταϋτα ύπομνησθεΐσα ή άγ(ία) ήμ(ών) δέσποιν(α), τιμ(ία) 

καϊ προσκυνητ(ή) αντ(ής), πρόσταξις | η 0 εξαπεστάλ(η) μοι, τώ άναξίω δούλ(ω) 

αύτ(ής), ήτ(ις) καϊ προ(σ)εκομίσθη μ(οι) π(αρά) vacuum | m διαλαμβάνονσ(α) 

§ητ(ώς) οϋτ(ως) συν τ(οΐς) αλλ(οις) (vacuum) : 

Έπεί (δε) οί (μονα)χοϊ εγραψ(αν) προς τ(όν) |1 1 2 τιμιώτατ(ον) (μο-

να)χ(όν) κυρ Χριστόδ(ου)λ(ον) δτι οί τον άγροϋ τοϋ Κονρουνοϋ καϊ τον 

Που/.οφούτ(η) είσέρ\113[χ]οντ(αι) άδε(ώς) είς τ(ά) δίκαια τον προαστείον 

τον Παρθ(ε)ν(ίου), τοϋ άποχαρισθέντο(ς) τώ (μονα)χ(ώ) Χρι\1Ηστοδ(ού)-

λ(ω) συν τή μο(νή) αντοϋ καϊ τ(ο'ις) υπ' αντ(ον) (μονα)χοίς, καϊ καταβλά-

πτονσ(ιν) ουκ ολίγα αντ(ούς), |1 1 5 δια τό μη χωρισθήναι παρά σοϋ τ(ήν) 

εκάατον νομ(ήν), δτε τ(ήν) τον Παρθ(ε)ν('ιον) π(αρά)δο(σιν) προ(ς) τ(ονς) 

μοναχ(ονς) |11β ενεποί(εις), αλλ' είναι άνακεκοινωμ('έ)ν(ην), διοριζόμ(ε)θ(ά) 

σοι άπελθ(εΐν) καί διαχωρίσαι τ(ήν) |1 1 7 διαψέρονσ(αν) εκάστω νομ(ήν) 

εξ άρχαί(ων) τ(ών) χρόν(ων), περιορίσαι τε ταϋτα καί λαβρατώσαι |1 1 8 καϊ 

π(αρα)σκενάσαι τ(ους) εκάστου άγροϋ οίκήτορ(ας) είς τ(ο) διαφερούσ(ας) 

αντ(ών) νομάς νέμεσθ(αι) |1 1 9 καϊ μήτε τ(ονς) τοϋ Πολοφούντ(η) είς τ(ήν) 

τοϋ έν τώ Παρθ(ε)ν(ίω) νομ(ήν) είσ[έρ]χεσθαι, μήτ(ε) τ(ονς) τον Κορο-

νοϋ, | 1 2 0 μήτ(ε) τ[ονς] εν τ[ώ] Παρθ(ε)ν(ίω) είς ε[ν] τούτ(ων), αλλά τ(ονς) 

ιδίους τόπ(ονς) καϊ τ(άς) νομ(άς) γνωρίζοντ(ας) άπέ\121χεσθαι τοϋ τ(οΐς) 
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άλλοτρ(ίοις) επεμβαί[νειν] καϊ καταβλάπτ(ειν) ή περικόπτ(ειν) αντ(ούς), 

(ώς) | 1 2 2 αν εντεϋθ(εν) άνάπαυσ(ιν) εχοντ(ες) οι (μονα)χοϊ καϊ άπερικό-

π(ως) βιοϋντ(ες) καϊ άταράχ(ως) | 1 2 3 νπερεύχωντ(αι) τ(ής) βασιλ(είας) 

ήμ(ών). Καϊ εξάπαντ(ως) καϊ άννπερθέτ(ως) καϊ δια τάχ(ονς) εκ\νί>πλήρω-

σ(ον) τά διωρισθέντα σοι. Aia γαρ τοϋτο και το παρόν πιττάκι(ον) εν τ(οϊς) 

χαρτ(ίοις) ] 1 2 5 τοϋ σεκρέτ(ου) τοϋ Μνρελαίου κατεστρώθ(η), ΐσ(ον) τε τού

τον πεπιστωμ(έ)ν(ον) εγ[έ]ν[ε]το | , 2 0κα« τ(οϊς) (μονα)χοίς είς άσφά(λειαν) 

έπεδόθ(η), οϋ δή καϊ §τερ(ον) ΐσ(ον) παρά σοϋ δφείλ(ει) γενέσθ(αι) | Ι 2 7 καϊ αν -

τ(οϊς) προσεπιδοθήναιείςβεβαιοτέραν άσφά(λειαν).μηνϊ' Ιοννίω | 1 2 8(ίνδικτιώ-

νος) ια καϊ ή δια κηροϋ σννήθ(ης) σφραγ(ϊς) τ(ής) άγ(ίας) ήμ(ών) δεσποί-

ν(ης) f 'Εκ τ(ής) δεσποίν(ης) τ(ής) μ(ητ)ρ(ο)ς | 1 2 9 τοϋ βασιλ(έως) προ(ς) 

τ(όν) π(ατ)ρίκι(ον) Ενστάθι(ον) καϊ προνοητ(ήν) Σάμου, τ(ον) Χαρσιανί-

τ(ην), καϊ τ(όν) |,3° εκπρόσωποϋντα εν τώ OÏXOJ τον Μνρελαί(ου) (vacuum). 

Οντως οΰν καϊ τής \m τοιαύτ(ης) τιμί(ας) προστά(ξεως) παρακελενομ(έ)-

ν(ης) εξαπεστείλαμ(εν) τ(ον) (προ)μνημονενθέντα Ίω(άννην) | 1 3 2 νοτάρι(ον) τ(ον) 

Θεολογίτ(ην) ποιήσασθ(αι) τ(ήν) άναμέτρησ(ιν) τον (προ)αστείου Παρθ(ε)ν(ίου) 

ιδίως καί τ(ών) | 1 3 3 αγρών [αϋ]θ(ις) ιδίως. Καί ε'ι μ(έν) εύρήσει τ(ήν) τον Παρ-

θ(ε)ν(ίον) νομ(ήν) πλεονάζονσ(αν) τ(ής) [τ](ων) άγρώ)ν, εκ\131κ[ό]ψει ταύτ(ην) καϊ 

άπ[ο]νείμη καϊ τ(οΐς) άγρ[ο]ΐς το επιβάλλ(ον) εξ ίσ[ό]τητ(ος) καί μήτε τώ προα • 

στ(ίω) | 1 3 5 Παρθ(ε)ν(ίω) π(αρα)χωρήσ(η) πλείον(ος) νομ(ής) τ(ών) άγρ(ών) 

μήτ(ε) τ(οίς) δνσ(ϊν) άγρ(οΐς) τώ τε Πολοφο[ύ]τ(η) καϊ τώ Κορονώ τ(ής) | 1 8 6 τον 

Παρθ(ε)ν(ίον) ελάττονο(ς)· ει (δε) μη οϋτ(ως), εάσαι καϊ το προάστι(ον) καί 

τ(ονς) άγρ(ονς) εχ(ειν) τά ίδια | 1 3 7 καϊ δεσπόζ(ειν) καϊ μήτε νφαίρεσ(ιν) μήτε ανξη-

σ(ιν) καϊ προσθήκ(ην) εμποιήσ(αι) | 1 ϊ 8 θατέρω μέρει τινί. "Οστις δή καϊ άπελθ(ών) 

άνεμέτρησ(εν) ιδίως μ(εν) τ(ήν) δλην | 1 3 9 νομ(ήν) τοϋ (προ)αστείον Παρθ(ε)ν(ίου) 

ιδίως (δε) τ(ών) β' άγρ(ών). Καϊ εύρέθ(η) τοϋ μ,(εν) Παρθ(ε)ν(ίον) γή νομαδιαία 

| 1 4 0 [συν τή] σπορίμ(ω) μοδ(ίων) εξακισχιλί(ων) πε[ν]τήκοντα, τοϋ (δε) άγροϋ τον 

Ποίοψούντ(η)\ηιγή νομαδιαία συν τήσπορίμ(ω) μοδιώνπεντακισχιλί(ων) εξακοαί(ων) 

δέκα οκτώ | 1 4 2 καϊ τοϋ άγροϋ τοϋ Κονροννοϋ γή νομαδιαία σνν τή σπορίμω μοδ(ίων) 

χιλλ(ίων) τετρ[ακοσίων] | 1 4 3 πεντήκοντα οκτώ. 'Αλλά τούτ(ων) οντ(ως) διενεργη-

θ(έν)τ(ων) καί εύρεθ(έν)τ(ων) κ[αϊ μήτε εκκοπής ή J | 1 4 4 προσθήκ(ης) εν τινι γεγο-

ννίας, οντε τώ Παρθ(ε)ν(ίω) εδόθ(η) χώρα νπεισέρχεσθαι είς [την] τ[ών] άγρ[ών] 

ν[ομήν] | 1 4 5 οντε τ(οίς) άγρότ(αις) είς τ(ήν) τον Παρθ(ε)ν(ίου), καθ(ώς) καϊ το 

γεγονο(ς) επί τοϋτ(ο) πρα[κ]τικ(ον) παρ' αντοϋ τούτ(ου) | 1 4 6row δι[ε]νεργήσαν-

τ(ος) σαφ[έσ]τερ(ον) παριστά. "Οπερ καϊ τώ παρόν [τι] πρακτικά) συνεσφρα\1ί7γ[ί-

σθη καί] τ(ώ) μέρ(ει) τ [ης] μο[νής] επεδόθ(η) (vacuum). 

8 
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'Αλλά καϊ περί τοϋ [κ]άστρου Παντελ(ίου) καϊ αϋθ(ις) | 1 4 S ετέρα τιμ(ία) 

καϊ προσκννητ(ή) πρόσταξις τ(ής) άγί(ας) ήμ(ών) δεσ[πο]'ιν(ης) προ(σ)εκομίσθη 

ήμίν δια | 1 4 9 λαμβάνονσα οντ(ως) (vacuum): 

Ει τάχα καϊ άγνοοϋσα ή βασιλ(εία) ήμ(ών) τα EÎTOI |160 εν τή Αέρω 

τή νήσω εκτό(ς) τον Παντ(ε)λ(ίον) καϊ ετερ(ον) κάστρ(ον), διωρίσατο εν 

τώ γεγονότι χρνσο\ηίβούλλω τώ τιμιωτ(ά)τ(ω) (μονα)χώ κνρ(ώ) Χρι-

στοδ(ού)λ(ω) κατέχ(ειν) δεσποτικ(ώ) τρόπω το μ(εν) ήμισυ τούτ(ον), ήτοι 

τοϋ | 1 5 2 Παντ(ε)λ(ίου) κάστρου, αντ(όν) {(δέ)} τ(όν) δηλωθ(έν)τ(α) (μονά)-

χ(ον) ain> τή μο(νή) αντοϋ καϊ τ(ονς) νπ' αντ(όν) (μονα)χ(ονς), το (δε) 

ετερ(ον) | 1 5 · ' ήμισυ τ(ονς) εποίκ(ους) τ(ής) νήσου. 'Αλλ' επεϊ διαψόρ(ως) έκ

τοπε) άναμαθ(οϋ)σ(α), ώς εστί καϊ ετερ(ον) |u>" κάστρ(ον), δ τά Λέπιδ(α) 

επιλέγεται, ου καλ(ον) διέγνωκε τά άνακε[κ]οινωμ('έ)ν(ονς) είναι τ(ονς) (μο

νά) χ(ονς) | 1 5 5 μετά τ(ών) κοσμικ(ών) εν τ(ώ) διαληφθέντ(ι) κάστρω τώ 

Παντ(ε)λ('ιω), ενδόκησ(εν) άντιστραψήναι τώ δηθ(έν)τ(ι) (μονα)χώ Χρι-

στο[δούλω] \im συν τή μο(νή) αντοϋ καϊ τ(οίς) νπ' αντ(όν) (μονα)χ(οΐς) 

και το ετερ(ον) ήμισυ τοϋ τοιοντ(ον) κάστρον, (ώσ)τ(ε) | 1 5 7 τ[ο δλον κά]-

στρ(ον) τό Παντ(έ)λ(ιον) σνν τή εκκλη(σία) καϊ τ(ών) εν αύτ(ώ) όσπητ(ίων) 

πά[ν]τ(ων) υπό τ(ούς) μοναχ(ούς) καϊ τ(ήν) μο(νήν) αύτ(ών) \1Μ είναι τον 

λοιποϋ και παρ' αύτ(ών) άναφαιρέτ(ως) και αίων(ίως) κατέχεσθ(αι) εις 

τ(ονς) εξής απαντ(ας) |1 5 Β καϊ διηνεκ(εΐς) χρόν(ους), τ(οϊς) δέ γε εποίκ(οις) 

τ(ής) νήσου Λέρου άντιπαραδοθ(ή)ν(αι) το ετερ(ον) κάστρ(ον) τά Λεπίδα, 

| 1 β 0 ώς αν εχωσιτοντο εις ψνλακ(ήν) καϊ σωτ(η)ρ(ίαν) αύτ(ών) καϊ τ(οίς) 

(μονα)χ(οίς) κατά τι μη παρεμ\1Β1π[οδί]ζωσιν. 'Εφ' ώ [κ]αϊ [κε]λεύει σοι 

ποιήσαι κατ(ά) τά δεδογμένα και ώκονομημ(έ)ν(α) αντ(ή) f 

| 1 β ί Κατ(ά) τ(ψ) τοιαύτ(ην) ονν θείαν (πρό)στα(ξιν), εξ [ά]ποστολ(ής) τοϋ 

εϊρημ(έ)ν(ον) Ίω(άννον) νοτ(α)ρ(ίον) τοϋ θεολογίτον παρεδόθ(η) καϊ τό \m ετε-

ρ(ον) ήμισν τοϋ κάστρου τοϋ Παντ(ε)λ(ίον) πρό(ς) τώ μέρ(ει) τ(ής) μο(νής) τοϋ 

κν(ροϋ) Χριστοδ(ού)λ(ου), ήγουν κατ(ά) τ(ήν) πρώτ(ην) τοϋ | 1 6 4 Σεπτεβρίον μη-

(νος) τ(ής) ιβ' (ίνδικτιώνος) οντ(ως): Όσπήτ(ια) τά πρό(ς) δύσ(ιν) 

λιθοπηλόκτιστα, νπ(οκέ)ρ(αμα), τεθ(ν)ρω[μέν]α | 1 Μ καϊ άνώγ(εα) μεγ(ά)λ(α) δίρ-

ρντ(α) τρία, ων τι) εν άπάτωτ(ον), το (δέ) ετερ(ον) πατωμ(έ)ν(ον) δι[ά] σανίδ(ων), 

δια μέσου (δε) τούτ(νίν) \,m νπάρχ(ει) κελλίτζι σμικρότατ(ον), άπόσκεπ(ον), 

άθύροη(ον) καϊ άπάτωτ(ον)· ετερ(ον) όσπήτ(ιον) εις τ(ον) [αυτόν] μ[ά] | 1 6 7 κρω-

ν(α), τεθνρωμ(έ)ν(ον) καϊ πατωμ(έ)ν(ον) δια ξύλ(ων) καϊ χώμ(α)τ(ος) και το 

στεγ(ος) τούτ(ον) όμοί(ως) δια χώμ(α)τ(ος)· κινστέρνα [θ]ολωτ[ή]· | 1 6 8 δσπή-

τ(ιον) άνωγε(ο)κάτω(γον) προ(ς) νότ(ον), λιθοπηλόκτιστ(ον), νπ(οκέ)ρ(αμον), 
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τεθΊρωμ(έ)ν(ον), σανιδοπάτ(ω)τ(ον), εχ(ον) καϊ \1Μ ήλιακ(ον) δωματ(η)ρ(ον) 

συμπτώμ(ε)ν(ον)· έτερα κελλ(ία) τά προ(ς) άνατ(ο)λ(άς), μονόρρυτ(α) τρία, ων 

τοενήμίσκεπ(ον)· | 1 7 0 ετερ(ον) όσπήτ(ιον) άνωγε(ο)κάτωγ(ον). δίρρντ(ον), λιθοπη-

λόκτιστ(ον), νπ(οκέ)ρ(αμον). άθύρωτ(ον), ο πάτο(ς) αντ(οϋ) δωματ(η)ρ(ος), 

σνμ\1Ί1πτωμ(έ)ν(ου) δντο(ς) τοϋ ένο(ς) μέρ(ους) αντ(οϋ)· ετερ(ον) κελλίτζι(ν), 

δίρρντ(ον), σμικρότ(α)τ(ον), νπ(οκέ)ρ(αμον), χρηματίζ(ον) μαγ(ει)ρ(εϊον) καϊ 

φουονάρι(ον), \"' περικλεισμ(ένων) τούτ(ων) πάντ(ων) δια τοϋ εγχορήγον περι-

τειχίσμ(α)τ(ος) τοϋ τοιούτ(ον) δλον κάστρον τον Παντ(ε)λ('ιον). 

[17i Τοντ(ων) οντ(ως) πραχθέντ(ων) καθ(ώς) ai θείαι καϊ (προ)σκννηταί 

προστά(ξεις) διαρρήδ(ην) παρεκε\1Ήλενοντ(ο), τό παρ(ον) πρακτικ(ον) εξετέθ(η), 

δπερ καϊ νπογραφ(αΐς) άξιολόγ(ων) (προ)σώπ(ων) κατ[ο]χνρ[ω]θ(έν) | 1 7 5 καϊ 

[τ]ή παρ' ήμ(ών) σννήθ(ει) βούλλ(η) βεβαιωθ(έν) τώ μέρ(ει) τ(ής) μο(νής) 

είς οίκείαν άσψά(λειαν) επεδόθη. μη(νϊ) Ι1'6 καϊ (ίνδικτιώνι) τ(οίς) (προ)γεγραμ-

μ(ένοις). 

f Μιχ(αήλ) νπατ(ος) δ Μανρόπ(ο)δ(ος) πάρημ(ι) επϊ τώ παρόντ(ι) πρα

κτικώ | 1 7 7 καϊ τή παραδό(σει) τ(ών) εν τούτω άναταττ[ο]μ(ένων) πάντ(ων), (ώς) τα 

νψο^ς) δηλοΐ, καϊ μαρτ(ν)ρ(ών) νπ( έγραψα) f 

| 1 7 8 f Ίω(άννης) νπατ(ος) δ Κοτ(ού)ν(ης) πάρημ(ι) επί τώ παρόντ(ι) πρα

κτικώ καϊ τή π(αρα)δό(σει) τούτ(ων) πάντ(ων), (ώς) το νψο(ς) δηλ(οί), καϊ μαρ-

τ(ν)ρ(ών) ύπ(έγραψα) f 

| 1 7 9 f Ί[ω](άννης) εντελ(ής) νοτ(ά)ρ(ιος) δ Θεολογίτ(ης) πάρημ(ι) επϊ τ(ώ) 

παρόντ(ι) πρακτικώ καϊ τή π(αρα)δόσ(ει) τ(ών) εν τούτ(ω) άναταττομ(έ)ν(ων) 

πάντ(ων), (ώς) το ν[φος δη]λ(οΐ), [καϊ μ]αρτ[νρών υπέγραψα] f 

| 1 8 0 f Ίω(άννης) νοτ(ά)ρ(ιος) δ Άντζας πάρημ(ι) επϊ τ(ώ) παρ(όν)τ(ι) 

π[ρα]κτικ(ώ) καϊ τή π(αρα)δό(σει) τ(ών) εν τούτ(ω) άναταττ[ομένων] πάντ(ων) 

(ώς) το νφο(ς) δηλ(οί), καί μαρτ(ν)ρ(ών) νπ(έγραψα) f 

|.ΙΜ γ Βασίλ(ειος) Κοκλάνο(ς) πάρημ(ι) καϊ μαρτ(ν)ρ(ών) νπέγραψ(α) f 

f Μιχ(αήλ) ο τοϋ 'Ισμαήλ πάρημ(ι) επϊ τώ παρόντ(ι) Ι1'- πρακτικώ και τή 

π(αρα)δό(σει) τ(ών) εν τούτ(ω) άναταττομ(ένων) πάντ(ων), (ώς) το νψο(ς) 

δηλ(οί), καϊ μαρτ(ν)ρ(ών) υπέγραψα f 

| r s f Ενστάθ(ιος) στρατ(η)γ(ός), δ (προ)νοητ(ής) Σάμ(ον) καϊ αν(θρω-

π)ος τ(ής) άγ(ίας) ήμ(ών) δε[σ]ποίν(ης), δ Χαρσιανίτ(ης), το παρόν πρακτι-

κ(ον) εκ\1Ηθ[έμε]νο(ς) ύπέγ[ρα]ψα καϊ εσφράγισα καϊ τώ μέρ(ει) τ(ής) μο(νής) 

επι[δ]έδωκ(α) είς άσφά(λειαν) f 
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Verso : 

Ι1 μη(νί) νοεμβρίω (ίνδικτιώνος) β' |- έτους ,ς-χγ' |3 [ [ου τών ενλ[α-

β]εστάτων |4 [ ] νκαλ [ ]ου |"> / ]τ(ά)τ(ον) β(ααι)λ(ικοϋ) ν(ο)-

τ(αρίον) Νικήτ(α) τοϋ Πασχάλ(η) Ie . . . τον Πασχάλ(η) |7 [. . . . ]ον [ ] 

f Tò ItSov τον πρακτ(ικοΰ) τ(ής) Αειψώ καί τών αν τ(ή) Λέρω δύο | προ(α)στ(είων), τον τε Παρθ(ε)νίον καί τών 

Τεμενί(ων), προς δέ καί τον ήμισυ (ήμίσεος MM) κ(ά)ατρ(ον) τον Παντ(ε)λ(ίον) f Ti tu l . Β, ed. MM |' 1 ένεστώ 

σης Α : ενισταμένης Β MM | ζφ\ε' MM | έτους om. MM | προσκυνητή : βασιλική MM || 2 κραταιού A MM : 

κρατίατον Β | καί a n t e τής orn. Β | τής a n t e μητρός Α : και Β Mi l | τ>;; Α : τοϋ Β || 3 πατρικίου om 

Β MM 1| 4 post Χαρσιανίτη : παρά Γερασίμ(υυ), Νίοφύτ(ον) καΙΛε(ον)τ(ίου) τών (μονα)χ(ων) τ(ών) άπα τ(ής) 

μο(νής) τοϋ όσι(ω)(τά)τ(ον) κνρ(ον) Χριστοδούλ(ον) add. Β MM | ρητώς ούτωσί Α : ούτωοί κατά ρήμα Β MM || 

4 - 5 <5α>ρείται bis μοναχοίς o m . Β MM | 6 την νήαον την Λειψώ a n t e τό »//«συ a d d . Β MM | τον Παντε-

λίου τοϋ κάστρου Β MM Ι επονομαζομένου Β MM || 7 οντω λεγόμενον om. Β MM || 11 τοις μοναχοίς Β || 

13 λαβύντα MM || 15 έξκονσσεύειν Β MM | 16 αΰτοίς Α : αντω Β MM ι Ίουλίω Β MM [| 1 6 - 17 θεοφύλακτου 

Β || 17 βασιλικον Α Β . εκ τής δεσποίνης τής μητρός τοϋ βασιλέως MM | Την νήαον την Λειι/>ώ το τε ήμισυ . 

a d d . Β MM || 22 ημών : μου Β || 23 λάβόντα Β MM | 24 τούτω : αντώ Β MM || 27 ήκριβωμίνην ποιήαα-

αΟαι A MM : ποιήααι ήκριβωμίνην Β || 28 λεπτομερή Β MM || 30 έξ o m . Β || 31 δεκάτης Α : ι Β, om. MM || 

32 παράδούον MM | 34 έτερον A MM : δεύτερον Β | ε'ις τό οέκρετον Β MM || 37 οίουοϋν MM || 40 τ ω οπι. 

Β MM |! 41 - 42 εκ τήί δεσποίνης bis Χαραιανίτην Λ Β : om. MM || 44 Ίωάννον A MM : o m . Β | ήμίσεος 

MM Ij 45 εξολοκλήρου Α. : ετι di καί τής νήσου τής Λειψώ έξ όλοκλήρως a d d . Β MM (εξ ολοκλήρου MM) || 

47 άνω.. lac. in Β : άνωφερέατερον MM || 48 αντον Α : τούτου Β MM || 50 άπερχομένην A MM : απέρχεται Β | ή 

καί lao. in Β | λιθοσωρεία Β MM et pass im || 51 μέσον A MM : μέσω Β | Καγκέλης Β MM et pass im [| 

54 μονοπάτιον Β MM || 56 Λιθάριον MM || 57 την a n t e ίρχομένην o m . Β | 58 γέγονε παρ' ημών Α : παρ' ήμων 

ίγεγόνει Β : παρ' ημών γέγονε MM [ αντήν om. Β | καί om. Β ,| 60 τοϋ Στροβήλου Β || 61 άκρωτήριον MM || 

63 στράταν lac. in Β ,| 65 σπόριμος Β MM | ορεινή a n t e νομαδιαία. Β MM || 67 Ποτιστήριον A MM : 

/7οτι. . lac. in Β | [τ]Α έξάληπτ(ον) Β || fi8 πηγην ύδατος A MM : . .>'. . « ί . . . Β | ροιδίαν Β MM | /η'α 

Α : α' Β MM | δύο Α: β' Β MM | ετέρας ελαίας Β MM || 69 ήμερους Β MM | άγριοελαίας διαφόρους Β MM | 

πέντε Α : ε Β MM | ανκαμινέαν α Β MM || 69 - 70 γλυκοξυλέας Β MM | άπιδέας Β : απιδιάς MM || 75 ράχην 

Β MM et pass im j | 76 κρατών Β MM | κάτω A MM : om Β || 78 σχοινιά lac. in Β | ράχιν καί Α : ρ 

Β : ράχην ράχην καί MM || 80 κρατών Β MM | ξηρορρνακα Α ξηρ. . lac. in Β : ξηρον ρνακα MM | τών"Ααπρων 

Κρημνών Β MM || 84 κρα(. .) Β : κρατών MM | ξ[ηρ]ορρύακα Α : ξηρύν ρΰακα MM | f5éxa Α : ι Β MM | 

88 σκάλαν A MM : κάλαν Β || 89 τόπου om. Β || 90 αίγιαλισκάρι Α : α'ιγια).ιοχ. . lac. in Β, αίγιαλιτυχάριον 

MM |Ι 91 ρ??' A MM • ρκ Β | είτα Α : ει. . Β, ε 10' όντως MM j | 92 κρατεί Α : κρατών Β MM || 93 'Οξείας 

MM | (δί)ΰτρατον Β · Μονόστρατον MM || 100 καί Ζωγραφισμένη Β MM 1| 101 μαρμα(ρίνων) non leg. 

MM II 102 τεθυρωμένος τρίπατος ΒΜ || 103 εύκτήριην Β | 104 ύποκέραμον pos t θολωτον Β MM | δίρρυτον 

A MM : διηρειμενον β || 105 τέαααρας Α : ο' Β MM | 1 0 6 - 1 0 7 κα( έτερα bis κεραμωτοί· o m . MM | 

106 τρία Α : / Β || 107 δε om. MM || 107 - 1070 l a c u n a in A, s u p p l . ex Β || 107β (έξ)ειλημ(έ)ν(ον) non 

1. MM Ι ροΐδ'ιας MM | κυδωνιάς MM || 107S ήμεροι corr. MM || 108 ώς καί τών αγρών Β MM | παρά τώ 

Παρθενίω Α · τα τώ Παρθένιο} Β : νπο το Παρθένων MM |1 110 προσεκομίαθη Α : προεκομίσΰη Β MM | post 

παρά v a c u u m in Α Β MM | 111 ρ^τώς o m . Β MM || 112 τον Κονροννον Α Β : των Κουρούνων MM et 

pass im Ι Πολοφοντη Β : Πολονφούτη MM et pass im '| 113 τό δίκαιον Β MM || 116 ενεποίεις Α : έποίεις Β, 

Ιποίησας MM ! 118 τό διαφέρουσας Α . τάς διαφέρουσας Β, τό τάς διαφέρουσας MM | αυτών \ : ανταις Β 

MM || 118 διαφέρονσαν [αυτο]ις νομήν Β || 119 Πυλυφούντη Α : Πολοφονντου Β | τήν τοϋ Α Β : την MM | 

τοϋ Κονρουιοϋ Β || 126 οφείλει γενέσθαι Α : γενέσθαι οφείλει Β MM || 135 παραχώρηση Α : παραχωρήσαι Β 

MM || 139 προαστείον om. Β | β' Α : δύο Β MM || 140 τοϋ a n t e Πολοφούντη om. Β || 142 τυϋ Κορωνοϋ Β | 

γή νομαδιαίας a d d . Β inter ϋπορίμο) et μοδιών || 143 s u p p l . A sec. Β : καί μήτε προσθήκης ή εκκοπής Β 
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MM || 145 πρακτικώ Λ : πρακτικον Β MM | 146 παρίστ. .. Β, παρΐστησιν MM || 150 εν τή νήσω τή Λέρω Β 

MM ,| 151 κυρώ om. Β || 152 δέ ex corr. τε Α : δε Β, τε MM [| 154 Λέπιδα A MM : Λεπίδια Β | διέγνωκε Α 

MM : εγνωκε Β || 157 το Παντέλιον Β MM || 159 Λέπιδα A MM : Λεπίδια Β || 161 ποιήσαι post αυτή in 

Β || 163 rò μέ. .. Β, τό μέρος MM || 164 μηνός om. Β || 165 τρία Α : / Β MM || 166 κελλίτζιν Β MM | 

άπόσκεπον om. Β || 168 άνωγοκάτωγον Β MM et passim || 169 τρία Α : γ' Β MM || 171 κελλίτζιν Β MM | 

φονιναρείον Β MM | 172 περικλεισμένων Λ MM : περικλειομένων Β || 174 εξετέθη Α Β : εξεΟέμην MM || 

178 'Ιωάννης bis υπέγραψα post Μιχαήλ ο τοϋ Ισμαήλ bis υπέγραψα in Β MM | Κοτούνης Α : Κοντούνης 

Β MM | τούτων πάντων Α : τών εν τούτο) άναταττομένων πάντων Β MM || 179 ό εντελής Β MM |] verso 

1-7 non ed. MM. 

Il 172 post Παντελίον add. Β (I. 57S - 577) et ed. MM : 5 7 5 Ή νή(σος) ή Λειψώ εύρέθ(η) εχ(ον)σ(α) 

γήν σπό(ριμον) (πρώ)τ(ης), (δεν)τ(έ)ρ(ας) [καί] (τρί)τ(ης) (α', β' καί γ' MM) ποιότ(η)τ(ος) μοδιών ν', ή δέ 

λοιπ(ή) γή τοντ(ον) ύπάρχ(ει) ύρ(εινή), νομαδια'ι(α), πετρώ[δης] | Μ 6 καί δαοώδ(ης)- ίκκλη(σία) ΰ αγ(ιος) 

Νικόλ(αος) λιθοπη(λό) κτ(ιστος), ύποκ[έ]ραμ(ος), άζωγράφηατος· κελλ(ία) (λι)Οοπη(λό)κτ(ιστα), νπ(οκέ)ρ(αμα>, 

τεθν·>ωμ(έ)ν(α) γ' (τρία MM)· ετερ(ον) όσπήτ(ιον) δρομ(ικόν), λιθοπη(λό)κτ(ιατον) | 5 7 7 νποκέρα(μον),χρ(ημα-

τίζον) σταϋ(λος) τ(ών) βοϊδ(ίων)- ετε(ρον) όσπήτ(ιον) δρομ(ικον) χρ(ηματίζον) ώρείον (κ)αλύβ(ια) (non 

1. MM) ξη(λό)κτιστα, βρονλλόσκ(ε)π(α) διάφο(ρα), χρ(ηματιζόντα) είς κατά μονάς μι[α]θ(ίων). \\ 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

Το Εγγραφον τοϋ στρατηγού και προνοητοΰ Σάμου Ευσταθίου Χαρσιανίτου περιλαμβάνει σει

ράν πράξεων γενομένων ύπ ' αύτοϋ τοϋ ίδί.ου ή υπό υφισταμένων του κ α τ ' έντολήν του, κατ άκο-

λουθίαν αντιστοίχων αυτοκρατορικών ή δεσποινικών έγγραφων, αναφέρεται δέ εις την προς τον 

Χριστόδουλον δωρεάν τών έν Λέρω κτημάτων, ήτοι τοϋ κάστρου τοϋ Παντελίου καί τών δύο 

προαστίων, τοϋ Παρθενίου καί τών Τεμενίων. Τ α περιεχόμενα εις το πρακτικον τοϋ Χαρσιανίτου 

έγγραφα κλιμακώνονται είς μίαν διετίαν, άπο τοϋ Ιουνίου 1087 μέχρι τοϋ 'Απριλίου ή Μαίου 

1085. Οΰτω το πρακτικον συγκεντρώνει τα περί τοϋ ιστορικού της δωρεάς τών ώς άνω κτημάτων 

έγγραφα, δσα σχετίζονται μέ τήν δραστηριότητα καί την αρμοδιότητα τοϋ Ευσταθίου Χαρσιανίτου 

καί ούτως αποτελεί δια τήν Μονήν ενα συγκεντρωτικον τίτλον ιδιοκτησίας τών Ιν Λέρω κτημάτων. 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. — Τ ό έ'γγραφον παραδίδεται είς δύο κεκυρωμένα αντί

γραφα : Α καί Β. 

Το άντίγραφον Α περιέχει δύο έγγραφα : το παρόν πρακτικον τοϋ Ευσταθίου Χαρσιανίτου 

καί το ύ π ' άρ. 53 πρακτικον τοϋ 'Ιωάννου Θεολογίτου, τα όποια συνάπτονται αμέσως μεταξύ των. 

'Επειδή το άντίγραφον τοΰτο είναι κολοβδν ( βλ. σχετικώς ανωτέρω, σελ. 46 - 47, Παράδοσίς - Περι

γραφή), δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθη εάν έφερεν είς το τέλος έπικύρωσιν. "Ομως τά επί τοϋ 

νώτου, νΰν άποκαλυφθέντα, σημειώματα και αϊ μονοκονδυλιαί εις τά κολλήματα επιτρέπουν να ύπο-

στηρίξωμεν μετ' ασφαλείας ότι πρόκειται περί κεκυρωμένου αντιγράφου. Έ κ των σημειωμάτων 

τούτων συνάγεται δτι το άντίγραφον έπεκυρώθη κατά Νοέμβριον μήνα τής β' ίνδικτιώνος 'τοϋ 

έτους 6603 (1094) — ή τ ο ι ολίγα μόνον έτη μετά τήν έ'κδοσιν τοϋ πρωτοτύπου — ύπο τοϋ βασιλι

κού νοταρίου Νικήτα τοϋ Πασχάλη (βλ. κατωτέρω, σελ. 69, σχεδιάσματα). 

Τ ο άντίγραφον Β, εΰρισκόμενον εις το μέγα είλητάριον τής Πάτμου, είναι επίσης κεκυρωμέ-

νον : α ' ) ΰπό τών τριών επισκόπων Σάμου, Κ ώ καί ενός άταυτίστου (ϊσως Λέρου), οί όποιοι υπο

γράφουν εις το τέλος τοϋ αμέσως επομένου έγγραφου, ήτοι κάτωθι τοϋ πρακτικοΰ τοϋ 'Ιωάννου 
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Θεολογίτου, έπικυροΰντες το παρόν καί το ύπ' άρ. 53 εγγραφον καί β') υπό τοϋ Γεωργίου Πλευρή, 

ό όποιος, συμφώνως προς τήν άνάγνωσιν της Έρας Βρανούση, επικυροΐ έπί τοϋ νώτου τοϋ ειλη

ταρίου τό συλλογικόν τοϋτο άντίγραφον, συμπεριλαμβανομένων καί τών δύο πρακτικών τοϋ Χαρ

σιανίτου καί τοϋ Θεολογίτου: βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , Collection authentiquée, σελ. 338 κέ. Β ρ α 

ν ο ύ σ η , Κεκυρωμένη Συλλογή, σελ. 109-111 καί τόμ. Λ', εγγρ. 5. 

Έ φ ' δσον τά δύο αντίγραφα είναι κεκυρωμένα θα έπρεπε να συμφωνοΰν απολύτως μεταξύ 

των ώς προς το περιεχόμενον. Παρά ταϋτα, έκτος φραστικών τίνων ασήμαντων διαρορών (βλ. 

Κριτικόν Υπόμνημα) καί τής διαφορετικής ορθογραφίας (το Β εϊναι άνορθόγραφον), τά δύο αντί

γραφα παρουσιάζουν μίαν ουσιώδη διαφοράν περιεχομένου : είς τό Β δηλαδή σημειοϋται δτι ό 

Ευστάθιος Χαρσιανίτης παρέδωκεν είς τον Χριστόδουλον καί την νήσον Λειψώ, ενώ εις τό Α τό 

γεγονός τοϋτο ουδόλως μνημονεύεται. Ή προσθήκη αυτή άπαντα τετράκις είς τό άντίγραφον Β 

(πρβλ. στ. 446, οπού ό τίτλος τοϋ αντιγράφου, καί στ. 451, 461, 482, 575-577 τοϋ Β = αντί

στοιχα χωρία τοϋ Α στ. 6, 17, 45, 172). Τά σχετικά χωρία έχουν ώς ακολούθως (κατά τό Β) : 

α') Το ίσον τοϋ πρακτικού τής Λείψω κάί τών εν τή Λέρο) δύο προαστείων : πρό

κειται περί τοϋ τίτλου τοϋ αντιγράφου Β, ό όποιος οφείλεται βεβαίως είς προσθήκης τοϋ άντι-

γραφέως καί ό όποιος δεν ανήκει είς τό πρωτότυπον. Σημειωτέον δτι δλα τά έ'γγραφα τά κατα

γεγραμμένα ε'ις το μακρόν είλητάριον φέρουν ανάλογους τίτλους (εισαγόμενους όμοιομόρφως διά 

τοϋ : το ίσον τοϋ. .. ), οί όποιοι οφείλονται ε'ις παρεμβολήν τοϋ άντιγραφέως. 'Αντίστοιχος τίτλος 

δέν υπάρχει εις τό Α. 

β') Στ. 451Β (==στ. 6κέ.Α) ι, πρβλ. καί στ. 461 Β ( = στ. 17 Α) : Τήν νήσον Λειψώ, 

τό τε ήμισυ τον Παντελίου τοϋ κάστρου επονομαζομένου... και τα δύο προάστεια, τό τε Τεμενών 

και το Παρθένων τα κατά τήν νήσον Λέρον τυγχάνοντα εδωρήσατο... : τό χωρίον ευρίσκεται εις 

την παρέμβλητον πρόσταξιν 'Αλεξίου τοϋ Α', τοϋ 'Ιουνίου 1087, καί είς την επίσης παρέμβλητον 

πρόσταξαν της "Αννης Δαλασσηνής τής αυτής χρονολογίας. Εις -ταύ-εκς γίνεται άπλη μνεία τής 

νήσου Λειψούς (είς τό Β) κατά τήν άπαρίθμησιν τών προς τον Χριστόδουλον δωρουμένων κτημά

των. Τά έ'γγραφα ταϋτα δέν έσώθησαν κεχωρισμένως, ώστε να είναι δυνατός δ έλεγχος τής πιστό-

τητος τοϋ υπό έξέτασιν χωρίου, τά σωζόμενα δμως αντίστοιχα πιττάκια τα πεμφθέντα εις τά 

οικεία σέκρετα (βλ. ανωτέρω σελ. 50, Παρατιθέμενα έγγραφα) αναφέρουν πράγματι καί τήν Λειψώ. 

γ') Στ. 482 Β ( = στ. 45 Α) : δι' αποστολής καί ενεργείας 'Ιωάννου νοταρίον τον Άντζα, 

εποιησάμψ τήν παράδοσιν τοϋ ήμισυ κάστρου τοϋ λεγομένου Παντελίου συν τοις δυσί προαατείοις, 

τώ τε Τεμενίω και τώ Παρθενίω, ετι δέ καί τής νήσου τής Λειψώ εξ ολοκλή

ρου: τό χωρίον τοϋτο περιέχεται είς τό κυρίως πρακτικον παραδόσεως τοϋ Ευσταθίου Χαρσια

νίτου. Ή παράδοσις τών ώς άνω περιοχών τής Λέρου —κατά δέ τό Β καί τής Λειψούς—·, έξε-

τελέσθη ύπό τοϋ νοταρίου 'Ιωάννου Άντζα, το δέ γεγονός πρέπει νά χρονολογηθή μετά τόν Ίού-

λιον τοϋ 1087 —οπότε έ'λαβε την σχετικήν βασιλικήν έντολήν ό Χαρσιανίτης —καί πρό τοϋ 'Ιουνίου 

1088 —ήμερομηνίαν τήν οποίαν φέρει ή έν συνεχεία περιεχόμενη είς τό πρακτικον νέα δεσποινική 

πρόσταξις (στ. 111-130 Α). Σημειωτέον δτι μετά τό ώς άνω χωρίον ακολουθεί κανονικώς, καί 

εις τ ά δύο α ν τ ί γ ρ α φ α , ό περιορισμός καί ή παράδοσις τοϋ Παντελίου, τοϋ Τεμενίου καί τοϋ 

1. Εντός παρενθέσεως σημειοϋνται οί στίχοι τοϋ Α, είς τους οποίους αντιστοιχεί το ύπό Ιξέτασιν χω

ρίον. Δι' αραιών στοιχείων δηλοϋνται αί προσθηκοα τοϋ Β. 
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Παρθενίου, άλλα δέν παρέχεται (ουδέ καν είς τό Β, ώς θα ανέμενε τ ις) ό περιορισμός τής Λει

ψούς, ό όποιος υπάρχει (μόνον είς τό Β ) είς άλλην θέσιν, περί τό τέλος τοϋ έγγραφου (βλ. έπο-

μένην παρατήρησιν). 

δ ' ) Σ τ . 5 7 5 - 5 7 7 Β ( = μετά τόν στ. 172 Λ) : ή νήσος ή Λειψώ ευρέθη έχουσα 

κατά μήνας μισθίων: παρέχεται εν συντόμω ό περιορισμός τής Λειψούς, 

χωρίς δήλωσιν τοϋ ένεργήσαντος ταύτη ν δημοσίου λειτουργού. 'Υπογραμμίζω ιδιαιτέρως τό 

γεγονός δτι ή θέσις, δπου ευρίσκεται είς τό Β ό περιορισμός καί ή παράδοσις τής Λειψούς, ξενί

ζει. Πράγματι , συμφώνως προς τά αναφερόμενα έν τω στ. 482 αύτοΰ τούτου τοϋ αντιγράφου Fi, 

ή παράδοσις τής Λειψοϋς έγένετο, όμοΰ μετά. τοϋ έν Λέρω ήμίσεος κάστρου τοϋ Παντελίου καί 

τών δύο προαστίων, ύπό τοϋ αύτοϋ αξιωματούχου, τοϋ νοταρίου 'Ιωάννου Ά ν τ ζ α , καί κατά τήν 

αυτήν έποχήν. 'Επομένως, τό σχετικόν προς τήν παράδοσιν τής Λειψοΰς χωρίον ώφειλε να ευρί

σκεται ή προ ή μάλλον ευθύς μετά τήν παράδοσιν τών λοιπών ώς άνω περιοχών, δηλ. ευθύς μετά 

τόν στ. 527 τοϋ Β ( = σ τ . 107S' τοϋ Α) καί δχι εις τό τέλος τοϋ δλου εγγράφου, μετά τήν παράθε-

σιν άλλων μεταγενεστέρων υποθέσεων. Πράγματι, μετά τόν στ. 527 Β ( = 107δ' Α) άκολουθοΰν 

νέαι, μεταγενέστεραι χρονικώς, υποθέσεις, ήτοι α') ή διένεξις μεταξύ τών αγρών Πολοφούντη κ»ί 

Κουρούνων άφ' ένας καί προαστίου Παρθενίου άφ' ετέρου, ή όποια ανέκυψε πρό τοϋ 'Ιουνίου 1088, 

διηυΘετήθη δε τελικώς ύπό τοϋ νοταρίου 'Ιωάννου Θεολογίτου κατ ' Άπρίλ ιον τοϋ 1089 και β') ή 

νέα δωρεά τοϋ ετέρου ήμίσεος τοϋ κάστρου Παντελίου, ή οποία έξετελέσθη κατά Σεπτέμβριον 

1088 ύπό τοϋ 'Ιωάννου Θεολογίτου. Οΰτω, μετά τάς δύο αύτάς πράξεις, αϊ όποΐαι έγένοντο μετα

γενεστέρως καί ύπό άλλου αξιωματούχου, σημειοΰται είς τό Β ή παράδοσις τής Λειψοϋς άνευ 

μνείας τοϋ ένεργήσαντος αξιωματούχου καί τοϋ χρόνου εκτελέσεως τής σχετικής πράξεως. Βεβαίως, 

δύναται τις νά υποστήριξη δτι ή θέσις είς τό Β τοϋ περί παραδόσεως τής Λειψοΰς χωρίου οφεί

λεται είς τήν προσπάθειαν τοϋ άντιγραφέως δπως συγκεντροίση καί παράθεση όμοϋ δλας τάς 

σχετικάς προς τήν Λέρον υποθέσεις, τινές τών όποίο>ν είναι μεταγενέστεραι τής παραδόσεως 

τής Λειψούς. Α κ ρ ι β ώ ς δμως τοϋτο προϋποθέτει έπέμβασιν τοϋ άντιγραφέως εις την άρχικήν 

σειράν τοϋ σχετικοϋ εγγράφου, τό όποιον ήκολούθει τήν πραγματικήν διαδικασίαν. Έ ξ άλλου 

τό χωρίον περί Λειψοϋς είναι τελείως άσύνδετον προς τά προηγούμενα, στερείται δέ τής συνή

θους εισαγωγικής προτάσεως. Ε π ο μ έ ν ω ς τό δλον χωρίον ούδεμίαν συνάφειαν έχει προς τά συμ

φραζόμενα καί δέν ευρίσκεται εις τήν φυσικήν αΰτοΰ θέσιν άπό πλευράς περιεχομένου καί χρο

νολογίας (βλ. καί πίνακας, έ'γγρ. 52 Β ) . 

Πάντα τ ά ανωτέρω συνηγοροΰν υπέρ τοϋ πιστοΰ τοϋ αντιγράφου Α : τό πρωτότυπον περιε

λάμβανε, καθ' ήμας, μόνον τό ιστορικόν τών έν Λέρω δωρεών καί ούτως άπετέλει μίαν ενότητα. 

"Οσον άφορα εις τήν προσθήκην τοϋ Β, δυνάμεθα νά έρμηνεύσωμεν ταύτην ώς ακολούθως : ό γρα-

φεύς τοϋ Β είχε προφανώς ύπ ' όψιν του αυτά ταϋτα τά βασιλικά και δεσποινικά έ'γγραφα, επί 

των οποίων βασίζεται το παρόν πρακτικον τοΰ Χαρσιανίτου καί είς τα όποια έγίνετο πράγματι 

λόγος περί της παραδόσεως τής Λειψούς. Πιθανώτατα δέ ειχεν ύπ ' δψιν του κ ε χ ω ρ ι σ μ έ ν ο ν 

πρακτικον παραδόσεως τής Λειψοΰς τοΰ αύτοϋ Χαρσιανίτου (διότι ή Λειψώ εδόθη πράγματι είς 

την Πάτμον : βλ. τόμ. Α', έγγρ. 5 καί 6 καί MM, Τ ' , σελ. 65, 81) καί έκρινε σκόπιμον όπως 

περιλάβη είς εν πρακτικον τάς δύο αύτάς συναφείς υποθέσεις, αϊ όποΐαι Ιξετελέσθησαν κατά τόν 

αυτό J χρόνον ύπό τοΰ αύτοΰ δημοσίου λειτουργοΰ. Πιθανώτατα δηλαδή λ α ν θ ά ν ε ι ένταϋθο'. 

άλλο κ ε χ ω ρ ι σ μ έ ν ο ν εγγραφον περί Λειψοΰς ύπογεγραμμένον ύπό τοΰ αύτοΰ Ευσταθίου Χαρ-
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σιανίτου. Κατά ταϋτα, τό Β συγκεντρώνει εις έν δύο κεχωρισμένα έγγραφα καί δια τόν λόγον 

τοΰτον, καίτοι ή προσθήκη αναφέρεται είς απολύτως πραγματικόν γεγονός, άπό πλευράς διπλω

ματικής καί μόνον, τό Β δέν αντιγράφει πιστώς τό πρωτότυπον. 

Προσθέτομεν υπέρ τοΰ αντιγράφου Α, δτι τοϋτο διασώζει είς τάς ύπογραφάς τήν όρθήν 

σειράν, ένώ εις τό Β ή σειρά εϊναι τεταραγμένη. Πράγματι εις τό Α παρατίθενται αί ύπογραφαί 

δύο υπάτων —τοΰ Μιχαήλ Μαυρόποδου καί τοΰ 'Ιωάννου Κοτούνη —, άκολουθοΰν αί ύπογραφαί 

τών δυο νοταρίων, 'Ιωάννου Θεολογίτου καί 'Ιωάννου Άντζα, οί όποιοι ενήργησαν τάς σχετικάς 

παραδόσεις, έν συνεχεία δέ δύο απλών μαρτύρων, καί τέλος τοϋ εκδίδοντος τό εγγραφον Ευστα

θίου Χαρσιανίτου. 'Αντιθέτως είς τό Β ή υπογραφή τοΰ δευτέρου υπάτου 'Ιωάννου Κοτούνη ευρί

σκεται έκτη είς τήν σειράν, μετά τάς ύπογραφάς τών δύο μαρτύρων : ύποθέτομεν δτι. ό γραφεύς 

τοΰ Β παρέλειψε κατά τήν άντιγραφήν τήν δευτέραν ύπογραφήν καί ακολούθως, αντιληφθείς τοΰτο, 

προσέθεσεν αυτήν είς τό τέλος. 

'Εν τούτοις πρέπει να σημειωθή δτι καί τό άντίγραφον Α παραδίδει κείμενον ολίγον τετα-

ραγμένον είς τους στίχους 4 - 5 καί 8 - 9 (βλ. σχετικώς κατωτέρω, σχόλια 2 καί 3). 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ — Ή ακριβής χρονολογία εκδόσεως τοΰ παρόντος πρακτικού δέν παρέχεται. 

Είς τό τέλος τοϋ έγγραφου σημειοΰται ή συνήθης καταληκτήριος φράσις : μψΐ και ίνδικτιωνι τοις 

προγεγραμμένοις, άλλα αύτη δέν δύναται νά συναφθή, ώς συνήθως συμβαίνει, μέ τήν παρεχομένην 

είς τήν αρχήν τοΰ πρακτικοΰ χρονολογίαν ('Ιούλιος, ΐνδικτιών δεκάτη, τοϋ έτους 6595), διότι 

άκολουθοΰν εντός τοΰ αύτοϋ έγγραφου άλλαι, μεταγενέστεραι, πράξεις. Οΰτε δμως μέ άλλην, παρε

χομένην ύπό τοΰ εγγράφου τούτου χρονολογικήν ένδειξιν δύναται νά συναφθή : ώς ήδη ελέχθη, το 

εγγραφον περιέχει σειράν πράξεων τοΰ Ευσταθίου Χαρσιανίτου, κατ' άκολουθίαν αυτοκρατορικών 

εντολών χρονολογουμένων άπό 'Ιουνίου 1087 (βλ. στ. 1 καί στ. 16, 31, 40 Α) μέχρι Σεπτεμβρίου 

1088 (στ. 164Α ) . ' Ε π ο μ έ ν ω ς τ δ παρόν πρακτικον εξεδόθη οπωσδήποτε μετά τον Σεπτέμβριον 

τοϋ 1088. 'Επειδή δμως είς τοϋτο ρητώς μνημονεύεται τό πρακτικον τοϋ 'Ιωάννου Θεολογίτου, 

τό όποιον σ υ ν ε σ φ ρ α γ ί σ θ η καί σ υ ν ε π ε δ ό θ η μετά τοΰ παρόντος είς τήν Μονήν (στ. 145-

147), καί τό όποιον χρονολογείται κατ' Άπρίλιον τοΰ 1089 (βλ. κατωτέρω, έγγρ. 53), συνάγο-

μεν δτι τό παρόν πρακτικον εξεδόθη ο λ ί γ ο ν μ ε τ ά τήν εκδοσιν τοϋ πρακτικοΰ τοΰ Θεολογίτου. 

Σημειωτέον δτι ή χρονολογία αυτή δέν αναφέρεται εντός τοΰ παρόντος εγγράφου, άλλα παραδίδε

ται μόνον ύπό τοϋ εγγράφου τοΰ Θεολογίτου. 'Επομένως, ή παρεχομένη είς τό τέλος τοΰ πρακτι

κοΰ ένδειξις μηνΐ και Ινδικτιωνι τοις προγεγραμμένοις δέν έχει εντός τοΰ εγγράφου συγκεκριμένον 

αντίκρυσμα, ή δέ χρονολογία τούτου συνάγεται εμμέσως. 

ΣΧΟΑΙΑ. — 1. (στ. 3 - 4 ) : Ό Ευστάθιος Χαρσιανίτης μαρτυρεΐται μόνον είς τρία έγγραφα 

τοΰ Πατμιακοΰ 'Αρχείου τών ετών 1087 - 1089 (τό παρόν καί τά ύπ' άρ. 47 καί 53). Ούτος ήτο 

στρατηγός καί προνοητής Σάμου τουλάχιστον κατά τά έ'τη 1087 - 1089, έφερε τόν τίτλον τοΰ 

πατρικίου καί ήτο άνθρωπος της δεσποίνης Άννης τής Δαλασσηνής (πρβλ. εγγρ. άρ. 47 τοΰ 

1087 καί άρ. 53 στ. 186 τοϋ 1089). Τό οίκογενειακόν δνομα Χαρσιανίτης μαρτυρεΐται κατά τήν 

αυτήν έποχήν : χ) σώζεται ή σφραγίς Θεοδώρου Χαρσιανίτου τοΰ Γ - ΙΑ' αι. : βλ. S ο h 1 u m b e r-

g e r , Sigillographie, σελ. 635, β') είς εγγραφον τής Λαύρας τοΰ 1080 αναφέρεται χερσάμπελον 

Κωνσταντίνου τοΰ Χαρσιανίτου : Actes de Lavra2, άρ. 40 στ. 22 καί 23, γ') είς τό εγγραφον 
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τοΰ 'Ιωάννου Θεολογίτου τοΰ 1089 (κατωτέρω, άρ. 53) σιγνογραφεΐ εις Βασίλειος Χαρσιανίτης 

ώς μάρτυς είς τήν έπίμαχον ύπόθεσιν τών έν Λέρω κτημάτων. — Ή δλη ύπόθεσις τήν οποίαν 

εκθέτει τό παρόν πρακτικον έξετελέσθη ύπό τοΰ στρατηγοΰ Σάμου, διότι εις τό θέμα Σάμου άνηκε 

διοικητικώς κατά τήν έποχήν ταύτην ή Πάτμος. Περί τοΰ ναυτικοϋ θέματος Σάμου βλ. Ζ α κ υ -

θ η ν ο ΰ , Διοικητική Διαίρεσις, ΕΕΒΣ 17 (1941), σελ. 261-262 καί A h r w e i l e r , Byzance i't 

la nier, κυρίως σελ. 99 καί 108. Περί τοΰ δρου άνθρωπος τον βασιλέως, άνθρωπος τοϋ τάδε β}. 

V e . ' p e a u x , Les oikeioi, σελ. 89 κέ., 93 κέ. 

2. (στ. 4) : Είς τό σημεΐον τοϋτο τό Α παραλείπει τά ονόματα τών τριών μοναχών ( Γερα

σίμου, Νεοφύτου καί Λεοντίου), οί όποιοι, κατά τό άντίστοιχον χωρίον τοϋ Β, επέδωσαν είς τόν 

Χαρσιανίτην τήν βασιλικήν πρόσταξιν (βλ. σχετικώς Κριτικόν Υπόμνημα), ένώ εις τους σ~. 

45-46 τοΰ Α, δπου παρέχονται τά ονόματα τών τριών ώς άνω μοναχών, ούτοι αναφέρονται ώς 

έάν εΐχον πρότερον μνημονευθή (προς τους λ ε χθ έντ ας μοναχούς). Τοϋτο σημαίνει προφανώς 

δτι τό πρωτότυπον παρείχε είς τόν άντίστοιχον τοΰ 4 Α στίχον τά ονόματα αυτών καί δτι ό 

γραοεύς τοΰ Α παρέλειψε ταϋτα κατά τήν άντιγραφήν. 

3. (στ. 4 - 9 ) : Είς τό Α τό χωρίον είναι τεταραγμένον, παρατηρείται δηλ. έπανάληψις τής 

αυτής προτάσεως (δωρεΐται ή βασιλεία μου τώ . . . μοναχω Χριατοδούλω . . . — εδωρήσατο ή βα-

αύυε,',α μου ... τω μοναχω Χριστοδούλω. . . ) καί ανακολουθία χρόνου (ένεστώς - αόριστος), ή όποια 

έ'χει άποφευχθή είς τό Β. 

4. (στ. 6, 18, 45, πρβλ. στ. 47-48, 147 κέ., 162-172) : Τό κάστρον τοϋ Παντελίου έ'κειτα 

ανατολικώς της Πόλεως τής Λέρου, παρά τό σημερινόν χωρίον Παντελι, είς τήν μικράν χερσόνη-

σον ή όποια απολήγει είς τό άκρωτήριον "Ασπρη Πούντα. Νοτίως τής χερσονήσου υπάρχει ομώ

νυμος τοΰ κάστρου δρμος (βλ. χάρτην Λέρου). Τό ήμισυ τοΰ κάστρου τοΰ Παντελίου, καθώς καί 

τά προάστια Τεμένια καί Ιίαρθένιον έδωρήθησαν είς τόν μοναχόν Χριστόδουλον κατά τό ετο; 

1087, δηλ. προ τής ιδρύσεως τής έν Πάτμφ Μονής. Τό σχετικόν χρυσόβουλλον τής δωρεάς χρο

νολογείται κατά Μάϊον τοΰ 1087 (βλ. τόμ. Α', έγγρ. 5) καί α'ι αύτοκρατορικαί καί δεσποινικαί 

προστάξεις δια τήν έκτέλεσιν τής δωρεάς κατά Ίούνιον 1087. Ή έκτέλεσις τής δωρεάς έγένετο 

μεταξύ 'Ιουλίου 1087 καί 'Ιουνίου 1088. Καίτοι ή δωρεά έγένετο, ώς ελέχθη, πρό τής ιδρύσεως 

τής Πατμιακής Μονής, παρέμεινεν έν ίσχύι καί μετά τήν μετάβασιν τοΰ Χριστοδούλου άπό Κώ 

είς Πάτμον, ώς ρητώς αναφέρει καί τό σχετικόν χρυσόβουλλον τής ιδρύσεως τής έν Πάτμω Μο

νής : δαα εν τή νήσω Κώ όθενδήποτε αύτω προσεκτήθησαν μέχρι τοϋ νυν τώ δημοσίω απ' εντεϋ-

θεν προσαψοριαθήσονται καί ώς μηδέποτε τή κατ' αυτόν μονή f — τής Πάτμου] προσαρμόααντα 

λογισθήαονται, πάρεξ μέντοι τοϋ ολοκλήρου νησιδίου τής Λειψώ και τών εν τή νήσω Λέρο) δεαπο-

ζομένων παρ' αύτοϋ μέχρι τοϋ νυν (τόμ. Λ', έ'γγρ. 6 στ. 17-20). Ώ ς ήδη ελέχθη, είς τόν Χρι

στόδουλον έδωρήθη αρχικώς τό ήμισυ τοΰ κάστρου, το άνωφερέστερον (στ. 6, πρβλ. στ. 47), μετά 

τον περιτειχίσματος αύτοϋ καί τής εντός αύτοΰ τυγχανούσης εκκλησίας καί τών κελλίων ( στ. 

47-48). Τό έτερον ήμισυ τοΰ κάστρου κατεϊχον οί έποικοι τής νήσου (στ. 153), κατά δέ τό 

άντίστοιχον χρυσόβουλλον δωρεάς θα ύπήγετο τοΰτο εις τό σέκρετον τοΰ Μυρελαίου : το τοΰ σεκρέ-

του μέρος καθέξει (τόμ. Α', έγγρ. 5 στ. 4 8 - 4 9 ) . Τό τμήμα τοΰτο τοΰ κάστρου παρεχωρήθη 

τελικώς εις τον Χριστόδουλον δια προστάξεως τής Άννης Δαλασσηνής (βλ. στ. 149 - 161), διότι 

ή δέσποινα ου καλόν διέγνωκε τα ανακεκοινωμένους είναι τους μοναχούς μετά τών κοσμικών, καί 

εις αντάλλαγμα εδόθη εις τους έποικους τής νήσου τό γ.άστ^ο\> Λέπιδα. — Ή Δαλασσηνή ενεργεί 

9 
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ένταΰθα, διότι ή περιοχή άνήκεν εις τό σέκρετον τοϋ Μυρελαίου, τό όποιον ύπήγετο ύπό τήν 

δικαιοδοσίαν της (βλ. κατοιτέρω, σχόλιον 10). Τό έτερον ήμισυ τοΰ κάστρου παρεδόθη είς τόν 

Χριστόδουλον τήν 1 Σεπτεμβρίου 1088 ύπό τοΰ νοταρίου 'Ιωάννου Θεολογίτου (στ. 162-172). 

'Εκ τής περιγραφής τών κτισμάτων τοΰ κάστρου ό Ν. Ο ΐ κ ο ν ο μ ί δ η ς ( The donation of castles 

in the last quarter of the 11th century, «Polychronion Dölger», Χαϊδελβέργη 1966, σελ. 414) 

συμπεραίνει οτι κατά τους χρόνους τοΰ Χριστοδούλου τό κάστρον δλον ήτο άσήμαντον. 

5. (στ. 7, 19, 45, πρβλ. καί στ. 70 κέ.) : Τό προάστιον Τεμένια εύρίσκετο εις τό ΝΔ τμήμα 

τής νήσου, είς τόν μυχόν τοϋ κόλπου τοϋ Λακκιοϋ, ήτο παραθαλάσσιον (πρβλ. παρόιί έ'γγραφον 

στ. 71), έγειτνίαζε 7:ρός Ν. μέ τά Λέπιδα (πρβλ. στ. 73-74 καί 88) καί έφθανε μέχρι τής 

Βίγλης (στ. 73) καί τής Γούρνας (στ. 75): βλ. χάρτην Λέρου. Περί τοϋ Ίστορικοΰ τής προσαρ

τήσεως τών Τεμενίων είς την Μονήν Πάτμου, βλ. ανωτέρω, σχόλιον 4. 

6. (στ. 7, 19,45, πρβλ. καί στ. 48 κέ., 107δ' κέ., 113 κέ., 133 κέ.) : Τά προάστιον Παρθένων 

εύρίσκετο είε τό βόρειον τμήμα τής νήσου, όπου τό σημερινόν χωρίον Παρθένι καί ομώνυμος κόλ

πος καί λιμήν. Τό όνομα έ'λαβεν ή περιοχή καί ό κόλπος έκ ναοΰ τής Παρθένου. Είς τήν περιο-

χήν σώζονται βυζαντινά καί αρχαία ερείπια. Άπό τοΰ κόλπου τοΰ Παρθενίου άρχεται ευρεία και 

εύφορος πεδιάς, ή εύφορωτέρα τής νήσου, ή όποια άνήκεν είς τήν Μονήν τής Πάτμου (πρβλ. 

Δ. Ο ί κ ο ν ο μ ο π ο ύ λ ο υ, Λίριακά, έ'νθ' άνωτ., σελ. 16, 18). Τό προάστιον τοΰ Παρθενίου ήτο 

παραθαλάσσιον (βλ. καί παρόν έ'γγραφον στ. 60 καί 62), έγειτνίαζεν ανατολικώς μέ τόν άγρόν 

τών Κουρούνων (στ. 50, 63) καί προς νότον μέ τήν Στρόβηλον (στ. 55, 60) : βλ. χάρτην Λέρου. 

Περί τοΰ ίστορικοΰ τής προσαρτήσεως του είς τήν Μονήν Πάτμου βλ. ανωτέρω, σχόλιον 4. 

7. (στ. 11): απ' αυτής αρχής τής παρούσης δεκάτης Ινδικτιώνος : ή δωρεά έγένετο είς τό 

μέσον τοΰ φορολογικοΰ έτους, κατά μήνα Μάϊον, άλλ' έχει άναδρομικήν ΐσχύν άπό τής αρχής τής 

τρεχούσης ίνδικτιώνος, δια τοΰτο καί λαμβάνονται ώρισμένα μέτρα ( βλ. στ. 31 καί 35 - 36). Πρβλ. 

ανωτέρω, Ιγγραφον 50, σχόλιον 7. 

8. (στ. 12): φωταψία: περί τοΰ δρου βλ. D u C a n g e , Glossarium. Graecitatis, ex. 1722. 

Πρβλ. καί λ. φωταγωγία εις έπιγραφήν 'Ιουστινιανού Β' είς τόν Άγιον Δημήτριον : Π. Π α π α-

γ ε ω ρ γ ί ο υ , Un édit de l'empereur Justinien II en faveur de la basilique de St. Démétrios 

à Salonique, d'après une inscription déterrée dans la basilique même (avec un facsimile), 

À l'occasion du I I e Congrès d'Archéologie Chrétienne à Rome, Λιψία 1900. — Πρβλ. καί 

B e c k , Kirche, σελ. 113 (Άρχων τών Φώτων). 

9. (στ. 12): τής Πανάγνου και Θεομήτορος: πρόκειται περί τής έν Κώ Μονής τής Θεοτό

κου ή τών Καστριανών, τήν οποίαν άνήγειρεν ό Χριστόδουλος κατά τήν παραμονήν του είς τήν 

νήσον (1080 - 1088): βλ. σχετικώς Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος Χριστόδουλος, σελ. 100 κέ , πρβλ. καί 

τόμ. Α', έγγρ. 4 

10. (στ. 22 -23) : προσεδωρήσατο δέ τούτο) [ή "Αννα Δαλασσηνή] και τήν πρόσοδον τού

των ( = τών προαστίων Παρθενίου καί Τεμενίων) άπασαν: τήν δωρεάν ποιείται ή "Αννα Δαλασ

σηνή καί δχι ό αυτοκράτωρ, διότι ή περιοχή άνήκεν είς τό ύπ' αυτήν ύπαγόμενον σέκρετον τοΰ 

Μυρελαίου, ώς ρητώς δηλοΰται είς χρυσόβουλλον Αλεξίου Α' τοΰ έτους 1087 : τήν νήσον τήν 

Λέρον καί το νησίδων τήν Λειψώ... προεδωρήαατο τή μονή τοϋ Παντεπόπτου το κράτος ημών 

εξ ολοκλήρου καθώς ε'ισίν αλλά μετά ταϋτα, λναιτελέατερόν τι καθ' εαυτήν περί τούτων σκεψα-

μένη ή αγία μον δέσποινα καϊ περιπόθητος μήτηρ αυτής, μετήνεγκε ταϋτα κατά τρόπον άνταλ-
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λαγής δια χρυσόβουλλον λόγου τής ßaaifaiac μον προς τήν δεσποτείαν τον Μυρε

λαίου και άντιδέδωκε τή μονή τον Σωτηρος εκείθεν έτερον κτήμα, όπερ εβούλετο (βλ. τόμ. Α , 

έγγρ. 5 στ. 15-20). Δια τοΰτο καί λαμβάνονται ώρισμένα μέτρα προς ένημέρωσιν τοϋ σεκρέτου 

τοΰ Μυρελαίου (πρβλ. στ. 26-30,34-35. 39-40, 124-125, 130). —Τό σέκρετον τοΰ Μυρελαίου 

δέν ήτο διοικητικός θεσμός άλλ' ευαγές 'ίδρυμα, έν εκ τών πλέον σημαντικών ευαγών σεκρέτου τής 

αυτοκρατορίας. Πολλάκις είχε παραχωρτ,θή ώς προνόμιον εις μέλη τής αυτοκρατορικής οικο

γενείας ή τοΰ άμεσου περιβάλλοντος τοΰ αύτοκράτορος. Κατά τά πρώτα έτη τής βασιλείας τοΰ 

'Αλεξίου τοΰ Α' εύρίσκετο ύπό τήν δικαιοδοσίαν τής "Λννης Δαλασσηνής. Περί τών ευαγών 

σεκρέτων καί περί τοΰ σεκρέτου τοΰ Μυρελαίου βλ. Gl y k a t zi - A h r w e i 11 e r, Droits incor

porels, κυρίως σελ. 107. Πρβλ. καί Π ε λ ε κ ί δ ο υ , Anne Comnène, σελ. 15-16 καί ΰποσ. 

37 καί 38. 

11. (στ. 45-46) : προς τονς λεχθέντος μοναχούς. .. βλ. σχετικώς ανωτέρω, σχόλιον 2. 

12. (στ. 48-99) : Περί τοΰ περιορισμού καί τοΰ τρόπου μετρήσεως τοΰ μοδισμοΰ καί περί 

τών σχοινιών, βλ, ανωτέρω, έγγρ. 50, σχόλιον 30. 

13. (στ. 52 κ.ά.): σταυρός: περί της χρήσεως τοΰ σταυροΰ εις τάς όροθεσίας βλ. ανώτεροι, 

έγγρ. 50, σχόλιον 33. Εις τοιούτος εγχάρακτος σταυρός σώζεται ακόμη είς τό Παρθένιον καί συν

δέεται μέ λαϊκήν παράδοσιν, κατά τήν οποίαν έχάραξε τοΰτον ό ΐδιος ό όσιος Χριστόδουλος πριν 

έκδιωχθή ύπό τών Λερίων εκ τής νήσου (βλ. Δ. Ο ί κ ο νο μ ο π ο ύ λ ο υ, Λεριακά, ένθ' άνωτ., 

σελ. 17 καί ύποσ. 1). 

14. (στ. 67) : εξάληπτον : ή λ. δέν έχει ένταΰθα τεχνικήν σημασίαν, άλλα σημαίνει έγκατο-

λελειμμένον (πρβλ. καί ανωτέρω, έγγρ. 5(1, σχόλιον 16: εξειλημμένον). 

15. (στ. 54-55, 60) : Τό έν Λέρω τφοάστιον ή Στρόβηλος ευρίσκεται είς τό βόρειον τμήμα 

της νήσου (βλ. χάρτην Λέρου), δέν πρέπει δέ νά συγχέεται προς τήν όμώνυμον μικρασιατικών 

πάλιν, δπου επί μικρόν χρονικόν διάστημα παρέμεινεν ό Χριστόδουλος (περί τούτου βλ. Βρα

ν ο ύ σ η , "Οσιος Χριστόδονλος, σελ. 97 κέ.). 

16. (στ. 73-74) : 'Αναφέρεται προάστιον τά Λέπιδα, είς δέ τόν στ. 154 καί 159 κάστρον τα 

Λέπιδα (πρβλ. καί στ. 88). Τά Λέπιδα ευρίσκονται είς τό ΝΔ τμήμα τής νήσου, παρά τό σημδ-

ρινόι/ χωρίον Λέπιδα πλησίον τοΰ κόλπου τοΰ Λακκιοΰ (βλ. χάρτην Λέρου). 

17. (στ. 8 3 ) : λαβράτωσις (πρβλ. καί στ. 117 λαβρατώσαι) = δροθεσία, βλ. D u C a n g e , 

Glossarium Graecitatis, στ. 778, 793, λ. λαβράτον καί λαύρατον έκ τοΰ laureata imago impe-

ratorum. 

18. (στ. 91) : 'Οξείς Λίθους, πρβλ. στ. 93 Όξέας Πέτρας: προφανώς πρόκειται περί τής 

αυτής θέσεως. 

19. (στ. 101): μετά συστεματίων, αντί συστηματίων, βλ. D u C a n g e , ένθ' άνωτ., στ. 1495, 

λ. σνστημάτων= επίθημα κιόνων. 

20. (στ. 105): ώρεϊον — σιτοδοχεΐον, σιταποθήκη, βλ. D u C a n g e , έ'νθ' άνωτ., στ. 1793. 

21. (στ. 107β'): εξειλημμένον = έγκαταλελειμμένον (πρβλ. ανωτέρω, σχόλιον 14 καί έγγρ. 

50, σχόλιον 16). 

22. (στ. 107δ') : ΟΊ δύο αγροί τοϋ Πολοφούντη καί τών Κονροννών εύρίσκοντο είς τό βόρειον 

τμήμα τής νήσου ανατολικώς τοΰ προαστίου Παρθενίου. Κατά τόν Δ. Ο ί κ ο ν ο μ ό π ο υ λ ο ν , Λί

ριακά, ένθ' άνωτ., σελ. 14, ό αρχικός τύπος τοΰ ονόματος Πολοφούντης ήτο Πολνφύτης καί εδόθη 



68 ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

εις τήν περιοχήν ένεκα τοΰ φυτικοΰ πλούτου της ( εκ τοΰ Πολυφύτης δηλ. προήλθον οί τ^ποι Πολυ-

φοντης> Πλονφοντης>Πλοφούτης καί Πολοφού(ν)της). Έ κ τής περιοχής ώνομάσθη καί δ παρα

κείμενος κόλπος καί ό λιμήν (βλ. χάρτην Λέρου). 

23. (στ. 139 -140 ) : Κατά τήν γενομένην καταμέτρησιν τοΰ νοταρίου 'Ιωάννου Θεολογίτου 

τό προάστιον Παρθένιον ευρέθη έχον γήν νομαδιαίαν μετά τής σπορίμου 6050 μοδίων (βλ. καί 

κατωτέρω, έγγρ. 53 στ. 203 καί 207α). "Ηδη είς τόν στ. 65 τοΰ παρόντος εγγράφου αναφέρεται 

δτι ή σπόριμος γή τοΰ προαστίου ειχεν έκτασιν 409 μοδίων. "Εάν αί δύο καταμετρήσεις είναι 

ακριβείς, τότε ή νομαδιαία γή εΐχεν έκτασιν 5641 μοδίων. 

24. (στ. 146-147) : συνεσφραγίσθη. Τό πρακτικον τοΰ 'Ιωάννου Θεολογίτου, περί άναμε-

τρήσεως τής νομαδιαίας γής τών αγρών Πολοφούντη καί Κουρούνων καί τοΰ προαστίου Παρθε

νίου, συνεσφραγίσθη μετά τοΰ παρόντος καί συνεπεδόθη είς τήν Μονήν έν είδει συνημμένου δικαιο

λογητικού, διότι ή διευθέτησις τής διενέξεως μεταξύ τών ώς άνω αγρών καί τοϋ προαστίου Παρ

θενίου καταγράφεται είς τό πρακτικον τοΰ Χαρσιανίτου επί τη βάσει τοϋ πρακτικοΰ τοΰ Θεολο

γίτου, βλ. έν έκτάσει κατωτέρω, έγγρ. 53. — Ή ρητή αυτή μνεία συνημμένου δικαιολογητικοΰ 

είναι σημαντική διά τήν μελέτην τής τότε γραφειοκρατικής διαδικασίας. Πρβλ. καί ανωτέρω 

έγγρ. 50 στ. 84 - 86 καί 89 καί σχόλ. 8, δπου ανάλογος μαρτυρία. 

25. (στ. 169, 170 - 171 ) : συμπτώμενον — ήρειπωμένον. 

26. (στ. 176) : περί τοΰ οίκογενειακοΰ ονόματος Μανρόποδος βλ. κατωτέρω, έγγρ. 61. 

27. (στ. 181): Αξιοσημείωτος ή μνεία μάρτυρος ονομαζόμενου Ισμαήλ εις τό έ'γγραφον 

τοΰτο τοΰ 1089. Τό τουρκικόν δνομα 'Ισμαήλ άπαντα τό πρώτον εις βυζαντινός πηγάς τοϋ ΙΑ' αι. : 

βλ. M o r a v c s i k , Byzantinoturcica1, II, σελ. 141 -142 (τό παρόν χωρίον δέν αναφέρεται). 

28. (στ. 183): περί τοΰ δρου άνθρωπος τοΰ τάδε βλ. ανωτέρω, σχόλιον 1. 

29. (στ. 5-6 verso) : ό βασιλικός νοτάριος Νικήτας ό Πασχάλης δέν είναι άλλοθεν γνωστός. 
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f^ ÌV. l u P>f i c j J ^ ^ 

3. Τα επί τοϋ νώτου σημειώματα (στ. 1, 2, 5 xai 6 αντιστοίχως), δπου ή χρονολογία 

καί ή υπογραφή τοϋ έπικυροϋντος Νικήτα Πασχάλη. 
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πρακτικον ( στ. 207η' ) 'Απρίλιος, ίνδ. ιβ' 

πρβλ. ποιήααι διαχωρισμον (στ. 188) 6597 (1089) 

περιώρισα (στ. 201) 

Ό νοτάριος 'Ιωάννης Θεολογίτης, εντολή τοΰ στρατηγού καί προνοητοΰ Σάμου Ευσταθίου 

Χαρσιανίτου, ενεργεί έν Λέρω καταμέτρησιν καί περιορισμόν τής νομαδιαίας γης τοϋ προαστίου 

τοΰ Παρθενίου άφ' ενός καί τών δύο αγρών τοΰ Πολοφούντη καί τών Κουρούνων άφ' ετέρου, ένεκα 

τής μεταξύ τούτων άναφυείσης περί τήν νομήν διαφοράς, καί αποκαθιστά έκαστον τών αντιμαχο

μένων μερών είς τά δίκαια αύτοΰ. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.— Τό εγγραφον σώζεται είς δύο παλαιά αντίγραφα : 

Α'. Άντίγραφον κεχυρωμένον τέλους ΙΑ' αΙώνος (Άρχεϊον Μονής άρ. 62), ολίγον 

μεταγενέστερον τοΰ πρωτοτύπου. Περί τής επικυρώσεως βλ. ανωτέρω, έγγρ. 52. Γεγραμμένον 

κάτωθι τοΰ ύπ' άρ. 52 εγγράφου (διάτήν περιγραφήν βλ. ανωτέρω, έγγρ. 52). Διαστάσεις παρόντος 

0,222x0,269-0,271. Περιθώρια: αριστερά (0,020) καί δεξι^ (0,027-0,015). Τό πρακτικον 

καταλαμβάνει τους στ. 185 - 206. Μελάνη καί χειρ ή αύτη προς την τοΰ εγγράφου άρ. 52. 'Ορθο

γραφία. — Διατήρησις κακή : κολοβόν — τό κάτω τμήμα, γεγραμμένον επί τοϋ άποσπασθέντος έκ 

τοϋ κολλήματος τελευταίου τεμαχίου έχει άπολεσθή —, νΰν σώζονται οι πρώτοι 22 στίχοι άντι-

στοιχοΰντες προς τους πρώτους 14 στίχους τοϋ αντιγράφου Β- έκ τής γενομένης προς τό άντίγρα

φον Β συγκρίσεως συμπεραίνομεν δτι αρχικώς είχε διπλάσιον περίπου μήκος. Τελειοΰται : [ενρισκο]-

μ(έ)ν(η) [επ' άμφο]τ(έ)ρ(οις) [άροσί]μ(η) [γή, ην και άφορίσ](σας) [τα μέν Παρ]θ(έ)ν(ιον). . . 

Β'. Άντίγραφον χεχυρωμένον τέλους ΙΑ' ή άρχων IB' αΙώνος (Άρχεϊον Μονής άρ. 

50). Περιέχεται εις τό μακρόν είλητάριον τής Πάτμου, τελευταΐον ( 16ον) κατά τήν σειράν κατα

γραφής (δια τήν περιγραφήν βλ. τόμ. Α', έγγρ. 5 άντίγραφον Β). Τό πρακτικον καταλαμβάνει 

τους στ. 591-624 (τό κυρίως εγγραφον τους στ. 591-619). Διαστάσεις παρόντος πρακτικοΰ 

0,470x0,260 -0,263. Γεγραμμένη επιφάνεια 0,425x0,260. Μελάνη καί χειρ ή αυτή προς τήν τοΰ 

αντιγράφου Β τοΰ εγγράφου 52. Περί τής ορθογραφίας καί τής γραφής τά αυτά ώς έν τόμ. Α', 

έγγρ. 5 παρατηρήματα. — Διατήρησις καλή : ένιαχοΰ σητόβρωτον ιδία περί τό μέσον καί τό κάτω 

τμήμα, δπου αί ύπογραφαί τών έπικυρούντων επισκόπων εις κάτω άριστεράν γωνίαν ελλείπει 

τμήμα διαστάσεων 0,090x0,025-0,028. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ-—MM, 7 ' , σελ. 4 2 - 4 3 (εκδίδεται έν συνεχεία τοΰ ύπ'άρ. 52 έγγραφου ώς 

ένιαΐον εγγραφον). ΟΊ έκδόται άκολουθοΰν τήν γραφήν τοΰ αντιγράφου Β, μετά τίνων συμπληρώσεων 

έκ τοΰ Α (βλ. Κριτικόν Υπόμνημα), καίτοι δέν σημειώνουν τήν δπαρξιν δευτέρου αντιγράφου. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-—Βρανούση, Κεκυρωμένη Συλλογή, σελ. 109-111. 
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Ή παροΰσα έκδοσις βασίζεται επί τοΰ αντιγράφου Λ κατά τό σωζόμενον αύτοΰ τμήμα (α-. 

185 - 206), καθ* όσον τό άντίγραφον Β, καίτοι κεκυρωμένον, παρουσιάζει, πλην τών πολλών ανορ

θογραφιών, παραλείψεις τινάς καί αλλοιώσεις τοΰ κειμένου (βλ. περί τούτου ανωτέρω, σελ. 61 - 64). 

Τό έλλεΐπον τμήμα τοΰ Α συμπληροΰμεν κατ' ανάγκην έκ τοΰ Β (στ. 206-207 ιθ'), τών συμπλη

ρώσεων δηλουμένων διά μικρότερων τυπογραφικών στοιχείων. — Τό έ'γγραφον τοΰ Θεολογίτου κανο

νικώς προηγείται ολίγον τοΰ έγγραφου τοΰ Χαρσιανίτου, έφ' δσον τό δεύτερον προϋποθέτει τα 

πρώτον (πρβλ. έγγρ. 52 στ. 145 - 147). 'Εν τούτοις, επειδή τό πρακτικον τοΰ Χαρσιανίτου περι

λαμβάνει πράξεις άρχομένας άπό τοΰ 1087 καί επειδή περιέχει έν έκτάσει τό ιστορικόν υποθέ

σεως, τής οποίας μέρος μόνον αποτελεί τό παρόν εγγραφον, έθεωρήσαμεν σκόπιμον δπως προτά-

ξωμεν εις την παροΰσαν έκδοσιν τό πρακτικον τοΰ Χαρσιανίτου. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ.— Κατά μήνα Άπρίλιον τής ιβ' ίνδικτιώνος τοΰ έτους 6597 (1089) δ στρα

τηγός καί προνοητής Σάμου Ευστάθιος Χαρσιανίτης άπέστειλεν είς τήν νήσον Λέρον τόν νοτά-

ριον Ίωάννην Θεολογίτην, ίνα ένεργήση τόν διαχωρισμόν μεταξύ τοϋ προαστίου Παρθενίου καί 

τών δύο αγρών, τοΰ Πολοφούντη καί τών Κουρούνων, συμφώνως προς σχετικήν πρόσταξιν τής 

δεστιοίνης [Άννης της Δαλασσηνής]. Διότι ειχεν ανακύψει διαφορά μεταξύ τούτων περί τήν νομήν, 

καθ' δσον οί δύο αγροί, ανήκοντες άλλοτε είς τό προάστιον τοΰ Παρθενίου, είχον μετ' αύτοΰ έπί-

κοινον τήν νομήν, μετά δέ τήν άπόσπασίν των άπό τοΰ προαστίου, οί πάροικοι τών δύο αγρών 

έζήτησαν δπως διατηρήσουν τήν νομήν, άλλ' οί μοναχοί τοΰ Χριστοδούλου — οί όποιοι κατείχαν τό 

ΠαρΟένιον διά χρυσοβούλλου τοΰ αύτοκράτορος [Αλεξίου τοΰ Α'] —δέν συγκατετίθεντο είς τοΰτο. 

Μετά σχετικήν ύπόμνησιν τών μοναχών (ύπεμνήσθη παρά τών μοναχών), ή δέσποινα ["Αννα ή 

Δαλκσσηνή] έδωκεν έντολήν δπως άναμετρηθή ή νομή τοΰ Παρθενίου καί τών δύο αγρών καί 

χωρισθή είς δύο ϊσας μερίδας διά τά δύο αντιμαχόμενα μέρη (στ. 185 - 199).— Προς τοϋτο ό 'Ιωάν

νης Θεολογίτης μετέβη εις Λέρον καί, παρουσί^ ευυπόληπτων μαρτύρων — οι όποιοι καί υπογρά

φουν τό παρόν —ώς καί τών μοναχών καί τών πάροικων τών δύο αγρών, προέβη είς περιορισμό'» 

(περιόρισα) τής νομαδιαίας γης τοΰ προαστίου καί τών αγρών καί εδρεν δτι τό μεν Ιίαρθένιον 

έχει γήν νομαδιαίαν μετά τής σπορίμου 6050 μοδίων, ό δέ αγρός τοΰ Πολοφούντη 5618 καί τών 

Κουρούνων 1458. Επομένως οί δύο αγροί όμοΰ είχον έπί πλέον έκτασιν 1026 μοδίων διά τοΰτο 

καί ci μοναχοί έζήτουν δπως άποδοθή είς αυτούς τό έλλεΐπον τμήμα, ώστε νά έ'χουν οί αντιμαχόμενο. 

'ίσας μερίδας. "Ομως τελικώς συγκατετέθησαν όπως, χάριν τής ηρεμίας καί τοΰ κοινοΰ καλοΰ, παραι

τηθούν διά παντός τής έπί πλέον γής. Κατά ταΰτα ό 'Ιωάννης Θεολογίτης καθώρισε (τνπωθεϊσαν) 

τήν νομήν εκάστου, ή όποια θα είναι είς -το έξης άπαραοάλεντος, άπηγόρευσε δέ νά έπεμβαίνη κα. 

νά π3θξενή ενοχλήσεις δ εις εις τήν νομήν τοΰ άλλου. Διό καί συνετάχθη τό παρόν πρακτικον, τό 

όποιον, ύπογραφέν ύπό τών μαρτύρων, εδόθη είς τους μοναχούς εις άσφάλειαν (στ. 199 - 207 η') 

Μήν, ίνδικτιών ( στ. 207η' - 207Θ' ). 

4 ύπογραφαί καί 5 σίγνα μαρτύρων, έν οίς 6 κληρικών (στ. 207Θ' -207ιγ'). 

'Υπογραφή τοΰ νοταρίου 'Ιωάννου Θεολογίτου (στ. 207ιδ'). 

Αντίγραφον Β : Έπικύρωσις ύπό τριών επισκόπων Σάμου, (Λέρου;) καί Κώ ( στ. 207ιε' - 207ιθ' ) 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ—α') Πρόαταξις (στ. 187) τής δεσποίνης [Άννης τής Δα

λασσηνής] προς τόν στρατηγόν καί προνοητην Σάμου Εύστάθιον Χαρσιανίτην, δπως εκτέλεση τόν 
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διαχωρισμόν μεταξύ τοΰ προαστίου Παρθενίου καί τών δύο αγρών τοΰ Πολοφούντη καί τών Κου

ρούνων καί διευθέτηση την μεταξύ τούτων περί τήν νομήν διαφοράν. Τό εγγραφον δέν σώζεται 

κεχωρισμένως. Τό περιέχον τήν παροΰσαν ύπόθεσιν τμήμα αύτοϋ παρατίθεται έν τω ύπ' άρ. 52 

εγγράφω (στ. 111-130). β') Χρυσόβουλλον (στ. 193) τοΰ αύτοκράτορος [Αλεξίου Α'τοΰ Κο

μνηνού], διά τοΰ όποιου έδωρήθη προς τόν Χριστόδουλον τό προάστιον τοϋ Παρθενίου. Τό έ'γγρα

φον (περιέχον καί άλλας δωρεάς) σώζεται έν πρωτοτυπώ, απελύθη κατά Μάίον το3 1087 καί 

εκδίδεται ανωτέρω (τόμ. Α', έγγρ. 5). γ ') ύπόμνησις (πρβλ. στ. 196 ΰπεμνήσθη) τών μοναχών προς 

τήν δέσποιναν [Άνναν την Δαλασσηνήν], δπως άναμετρηθή ή νομή τοΰ προαστίου Παρθενίου καί 

τών ώς άνω δύο αγρών καί χωρισθή είς δύο ΐσας μερίδας. Πιθανώτατα ή ύπόμνησις έγένετο 

εγγράφως, άλλα τό σχετικόν εγγραφον δέν σώζεται κεχωρισμένως (πρβλ- μνείαν τούτου και εις τό 

έγγρ. άρ. 52 στ. 109). 

f Κατ(ά) τ(ον) άπρίλλ(ιον) μή(να) τ(ής) ενεστώσ(ης) φ (ίνδικτιώνος) τοϋ 

,ς·ψ\ζ' ετ(ονς) άπεστάλ(ψ) καγώ Ίω(άννης) νοτ(ά)ρ(ιος) δ Θεολ[ογί]τ[ης] 

|186 παρά Εύσταθ(ίον) στ[ρα]τηγον, (προ)νοητ(οϋ) Σάμ(ου) και άν(6ρώπ)ον της 

άγ(ίας) ήμ(ών) δεσποίν(ης), τοϋ Χαρσιανίτ(ον), εν [τή ν]ήσω |187 Λέρω, κατ(ά) 

τ(ψ) προκομισθεϊσ(αν) αύτ(ώ) τι[μ]'ιαν και προσκυνητ(ήν) πρόστα(ξιν) τ(ής) 

αντ(ής) βασιλ(είας), |188 (ώσ)τε ποιήσαι τ(άν) διαχωρισμ(ον) τοϋ τε προαστείον 

Παρθ(ε)ν(ίον) καί τ(ών) όνο άγρ(ών), τοϋ τε Πολο\Χ^ψούντου και τ(ών) Κονρον-

ν(ών), πε(ρί) τ(ής) άνακνψάσ(ης) άμψιβολ(ίας) τής τούτ(ων) νομ(ής), (ώς) 

δντ(ων) τ(ών) τοιούτ(ων) | 1 Μ ôfvo άγ]ρων εξ άρχ(ής) και ανωθ(εν) νποταγ(ής) 

τονΠαρθ(ε)ν(ίου) καί επίκοιν(ον) τ(ήν) νομ(ήν) εκπαλαι κεκτημ(ένων). \m Τ(ών) 

τοι[ον]τ(ων) (δέ) δν[ο] άγρ(ών) άπό τοϋ Παρθ(ε)ν(ίου) άποσπασθέν(των), έζή-

τονν καί αϋθ(ις) νομ(ήν) επί\ί9ΐκοιν(ον) εχ(ειν) οί τοΰ Πολοψούτ(ον) καί τ(ών) 

Κονρονν(ών) πάροικοι- το μέρ(ος) (δε) τ(ών) (μονα)χ(ών) τον τιμιωτ(ά)τ(ου) 

κνρ(οϋ) | , Μ Χρι[στ]οδ(ού)λ(ου), τ(ών) και τ(ήν) δ[εσπ]οτ(είαν) νϋν εχόντ(ων) τοϋ 

Παρθ(ε)ν(ίον), δι' εύσεβοϋς [χρ]υσοβούλλ(ον) τοϋ κραταιού |194κα£ άγ(ίον) ήμ(ών) 

βασιλ(έως), ου κατετίθεντ(ο) δλ(ως) κοινήν είναι τ(ήν) τοιαύτ(ψ) νομ(ήν), το 

άτάραχ(ον) |195 καν τούτω και άφιλόνεικ(ον) τούτ(ονς) άσπάζεσθαι καί ϊσ(ην) τώ 

Παρθ(ε)ν(ίω) νομ(ήν) εχ(ειν) και τ(ονς) ά\1β"γρούς τ(ών) (μονα)χ(ών) ενιατα-

μ(έ)ν(ων), οι και άπαναγκασθέντ(ες), νπεμνήσθ[η] π(αρά) τ(ών) εΐρημ(ένων) 

(μονα)χ(ών) ή άγ(ία) αντ(ής) βασ(ι)λ(εία), |197 ώστ(ε) άναμετρηθ(ή)ν(αι) και ή 

τον Παρθ(ε)ν(ίον) νομή και ή τ(ών) β' άγρ(ών) καί επιμερισθή είς δύο μερίδ(ας), 

τ(ο'ις) μ(εν) \m δυσ(Ιν) αγροΐς άπονεμηθ(ή) μία μερίς, τώ (δε) μέρει τοϋ Παρθ(ε)-

ν(ίον) ετέρα- και ήπερ ενρ[ε}θ(ή) [άπ]ο τ(ών) δύο \m λοιπάζεσΒαι τ(ήν) έτέραν, 

ίκανοϋν ταύτη τό ελλεΐπ(ον) αύτ(ής) ή περιττεύουσα μερίς. "Ος |ao° και καταλα-

(βών) τή (προ)ρρηθ(εί)σ(η) νήσω Λέρω και συμπαραλα(βών) μεθ' êavt(ov) 
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τ(ους) ενυποληπτοτ(έ)ρ(ους) τ(ών) | 2 0 1 παροίκ(ων), τ(ούς) και κάτωθ(εν) τοϋ 

δλον ΰφ(ους) ύπογράψαντ(ας), περιώρισα, παρονσία αύτ(ών) τε | 2 0 2 τ(ών) δηλω-

θ(έν)τ(ων) άνδρ(ών), δντ(ων) καί τ(ών) (μονα)χ(ών) τοϋ (προ)ειρημ(έ)ν(ου) κυ-

(ρον) Χριστοδ(ού)λ(ου) και τ(ών) παροίκ(ων) τ(ών) δύο άγρ(ών), τοϋ τε | 2 0 ί Πο-

λοφούντ(ου) και τ(ών) Κουρουν(ών)' και ενρ(ον) το μ(έν) Παρθ(έ)ν(ιον) γήν νομα-

διαι(αν) μοδ(ίων) ,?ν'', ώσαύτ(ως) κ[α]1 τ(ών) | 2 0 4 άγρ(ών) Πολοψούντ(ου) γήν 

δμοί(αν) μοδ(ίων) πεντακισχιλί(ων) έξακ(οσίων) δεκαοκτώ, σνν τούτ(οις) και 

| 2 0 5 τ(ών) αγρών τ(ών) Κουρουν(ών) και αύτ(ών) ομοίως γήν νομαδιαί(αν) μοδ(ίων) 

χιλι(ων) τετρακο(σίων) πεντήκοντα οκτώ, |2 ί |" σνν τή εσο)Ο(εν) εύρισκομ(έ)ν(η) επ' άμφο -

τ(έ)ρ(θΐς) άροσίμ(η) γή,ήν καί άφορίσ(ας) το μεν Παρθ(έ)ν(ΐον) |2 C ? άπάράσόάεντ(ον) |2 0 ,°«αί 

άκαινοτόμητ(ον) εχ(ειν) τ(ήν) δλ(ην) αυτ(οϋ) νομήν τε καί απόριμ(ον) γήν τών ,ςν' μοδ(ίων), 

τοις δε δυσίν άγροϊς εχ(ειν) και δεσπάζειν ίπίσις τ(ήν) εύ\10,,^ρεθησομ(έν)η(ν) έν αύτοϊς νομα-

διαίαν και σπάρημ(ον) γήν τών ,ζος' μοδ(ίων), ει κ[αί π]λείω τον Παρθ(ε)ν(ίον) τνγχάνη. Καί 

επεζήτονν οί (μονα)χ(οι) τό \lmi επιβάλλον αντοϊς κατ' ίσότ(η)τ(α), άλλ' ούν οικεία γνώμ(η) 

και βουλ(ή) παρακληθέ(ν)τ(ες) οί δηλωθί(ν)τ(ες) (μονα)χ(οί) κατέλειπ(ον) αντοϊς τ(ήν) περιτ-

τεύϋασαν νομ(ήν) | ! 0 7 δ τών μκς μοδ(ίο)ν), διά τε αυτό το καλ(άν) και τοϋ ήρεμ(εϊν) τους (μονά)-

χ(ούς) και νϋν καί είς τ(ο) μετέπιτα. "Οθεν καί άμετακινήτ(ως) κατέχ(ειν) καί δεσπόζειν Ι2078 το 

μεν Παρθ(έ)ν(ιον) τ(ήν) δλ(ην) αυτ(ον) νομήν, καθώς άνωτ(έ)ρ(ω) εϊρητ(αι), τοις δε ôvah 

άγροϊς όμοί(ως) τ(ήν) δλ(ην) αυτών νομήν σνν τ(ή) ηεριττευαάσ(η), μηδεμίαν ώ\201^χλησιν έπά-

γ(ειν) αύτοϊς οί (μονα)χ(οί) ένεκα τής τοιαύτης Λερισίας τών μκς' μ[οδίων]· ά[λλ]' ουδέ οίπ(άροι 

κ)οι εχ(ειν) αδειαν έπέμβαίν(ειν) επί | 2 0 7 ζ τοις τοϋ Παρθ(ε)ν(ίον) δικαίοις δια το ίδια τούτοις /τ/υ-

πωθ(είααν) εχ(ειν) τ(ήν) νομ(ήν) αυτών και ιδία τοϊς (μονα)χ(οΐς). Ταϋτα πάν(τα) 

πρ[ά]ξ(ας) παρουσ(ία) τών |80,Τ· δεδηλωμ(έ)ν(ων) ανδρών το Λαρον πρακτ(ικόν) έξεθέμ(ην), 

πισ[ίω]θ[έν] τ(ε) δια τών οί(κείων) υπογραφών καί τώ μέρει τ(ών) (μονα)χ(ών) είς άσφάλ(ειαν) 

επεδ(ό)θ(η). μ[ηνί] καί (ίνδικτιώνι) σύν | 2 0 7 * ετ(ει) τοις (προ)γεγραμμ(ένοις) f 

Μάλχ(ος), (πρωτο)πρε(αβύ)τ(ε)ρ(ος) τ(ής) επισκ(ο)π(ής) Λέρ(ου), πάρημ(ι) επί τ(ή) 

άναμετρίσει καί π(αρα)δό(σει) τ(ής) νομ(ής) τοϋ Παρθ(ε)ν(ίου) καί τών αγρών, ώς το νφο(ς) 

δηλ(οΐ), καί μ(αρτυ)ρ(ών) νπ(έγραψα) f 

|*ιπι Μιχ(αήλ), ο εντελ(ής) πρε(σβύ)τ(ε)ρ(ος) τής αντ(ής) επισκοπ(ής), πάρημ(ι) έπι 

τ(ή) άναμετρίσει καί παράδόσ(ει) τ(ής) νομ(ής) τοϋ Παρθ(ε)ν(ίον) καί τών αγρών, ώς το νφο(ς) 

δήλο Ι, [και] μ(αρτυ)ρ(ών) νπ(έγραψα) f 

|207ιο Νι[κ]όλ(αος), ό εντελ(ής) πρε(σβύ)τ(ε)ρ(ος), πάρ'ή(μι) επί τή άναμετρίσει καί παρά

δοξη) τ(ής) νομ(ής) τον Παρθ(ε)ν(ίον) καί τών αγρών, ώς τό νφο(ς) δηλοϊ, καί μ(αρτο)ρ(ών) 

ύπ(έγραψα) f 

|207,β [Μ)ιχα(ήλ), ό εύτελ(ής) ύποδιά(κονος) τ(ής) τοΰ θ(εο)ϋ μ(ε)γ(ά)λ(ης) εκκλη(αίας) 

καί βα(σιλικος) κληρ(ικός), πάρημ(ι) επί τή πα[ρ]αδό(σει) καί άναμετρίσει τ(ής) νομ(ής) τοί 

[Π]ίΐρθ(ε)ν(ίου) καί τών αγρών, ώς το νφο(ς) δηλ(οϊ), καί μ(αρτυ)ρ(ών) ύπ(έγραψα) f 
| ΐ 0 7 ι γ σίγνον Ι Μιχ(αήλ) σίγν(ον) 

οίκονόμ(ου) ì τ(ής) έπισκ(ο)-Λ(ής) Λέρ(ον) τοϋ Χαρ 

Βααιλ(είου) 

σιαν(ί)τ(ου) 
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σίγν(ον) Ι Ίω(άννου) αίγν(ον) 

πρ(εσβυ)τ(έ)ρ(ου) τοΰ Ζερβού Π.ρ. 

Κω(νσταντίνου) σίγν(ον) ] Θε(ο)δώρ(ου) 

κόπ(η;) τοΰ Κό | μητο(ς) 

παρόντ(ες) και άμφότ(ε)ρ(οι) επί τ(ή) δηλωθ(είση) άναμετρί(σει) καί π(αρ)άδό(σει) τ(ής) 

νομ(ής) τοΰ Παρθ(ε)ν(ίον) καί τών δύο (αγρών} οί(κείαις) χεραίν ύπ(έγραψαν) τοις τιμ(ίοις) 

καί ζωσποιοίς στ(αυ)ρ(οί)ς\ 

\wnbf Ό εντελξής) νοτ(ά)ρ(ιος) Ίω(άννης) υ Θεολογίτ(ης) τα άνωτ(έ)ρ(ω) πάντ(α) 

πράξ(ας), κατ(ά) πρόσταξιν τ(ο)ϋ άν(ω)ειρημ(έ)ν(ου) ατρατηγ(ον) καί ανθέ(ν)τ(ον) μ(ον), 

οί(κεία) χειρί ΰπ(έγραψα) f 

J207.8 f [Γ]εώργ(ιος), ό εύτε(Χής) έπίσχ(ο)π(ος) Σάμου, το παρο(ν) εϊαο[ν] μετά τοϋ 

(πρω)τ(ο)τύπ(ου) άντιβαλών xal χ(α)τά η(άν)τ(α) ήοάζων | 2 0 7 ^ εύρο(ν) ύηέγρα(ψ)α f 

\™7*f[Ni]xoX(aoç), ό εύτεΧ(ής) έπίοχοπ(ος) [ το η]αρ(ον) ίσον μετά τ(οϋ) 

[πρω]τ(ο)τύη(ου) άντιβαλ(ών) xal χ(α)τά ηάντ(α) Ισάζον Ι2071" εύρ(ών) ύπέγρα(ψα) f 

|ä07i» ff εύ]τε(λής) έηίαχοη(ος) Κώ τοϋ -η π. . [το παρο]ν εϊαον μετά 

τοϋ πρωτ(ο)τύ[που] άντ(ι)βαλ(ών) |8OT" fxal xaxà] nâvx(a) είσάζων εύρ(ων) υπέ

γραψα) f 

185 φ Α: δωδέκατης Β MM || 187 άγιας ante αυτής Β MM || 188 τε προαοτείου om. Β || 188 - 189 Πολοψούντου 

Α: Πολ(ου)φούτ(η) Β MM et passim || 190 H αρχής καί άνωθεν υποταγής Α: άπα τής υποταγής Β, έξ αρχής και 

άνωθεν ύπό τής υποταγής suppl. MM || τήν νομήν ίκπαλαι Α: teaJlcu τήν νομήν Β MM || 191 Hai αϋθις om. Β | τήν 

νομήν Β MM || 192 Κουρούνων A MM | Κορωνών Α || 194 τήν τοιαύτψ νομήν A MM: ]ομήν lac. in Β || 195 

χάν τούτω καί άφιλόνεικον τούτους Α: καί άφιλόνεικον τούτον Β, άφειλάνεικον τούτον MM || 197 άναμετρηθήναι 

A MM: άναμετρώή Β | /3'Α: δύο Β MM || 198 τω - μέρει A MM: το - μέρος Β || 199 Ίκανοϋν A MM: ίκανώοαι 

Β | -ταύτη Α: ταύτης Β, ταύτην MM || 200 Τήν προορηϋείοαν νήσον Λέρον ΟΟΓΓ. MM | εαυτόν Α: εαυτού Β ΜΜ| 

εύυπολυπτοτέρονς Β ΜΜ|| 202 δντων καί A: om. Β, παρόντων COTT. MM | προειρημένο» A MM: &ν(ω) είρημένον 

Β || 203 Κουρούνων A MM: Κουρωνών Β | ,ςν' Α: έξακιαχιλίων πεντήκοντα Β MM || 203 - 204 τών αγρών Α: τον 

άγράν Β MM || 204 - 205 τούτοις καί τών αγρών lacuna in Β || 205 τον άγράν MM | Κορωνών Β | αίτών Α: αυτόν 

Β MM |! 206 - 207ι0 supplevi secundum Β || 207α τους δέ δύο αγρούς MM || 207α-β εύρεθείσαν MM πλείων ΜΜ|| 

207ε τους δέ δύο αγρούς MM || 207ς περιαίας: περιουσίας MM || 207Θ ku : έτέροις MM| Μάλχος non 1. MM || 207ιγ 

Περεκόπη 1. MM Ι Πρεσβυτέρου: πρωτοπρεσβυτέρου MM || 207ie - 207κ om. MM. 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΔΙΠΛΩΜΑΊΊΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.-Τό παρόν εγγραφον παραδίδεται εις δύο κεκυρωμένα 

αντίγραφα (Α καί Β), εις αμφότερα δέ ευρίσκεται καταγεγραμμένον κάτωθεν τοΰ πρακτικοΰ τοϋ 

Ευσταθίου Χαρσιανίτου. Περί τής επικυρώσεως τοΰ αντιγράφου Α, καί περί τών αντιγράφων Α 

καί Β βλ. έν έκτάσει ανωτέρω, Ιγγρ. 52, Διπλωματικαί παρατηρήσεις. Είς τους στ. 146 - 147 

τοΰ έγγρ. 52 αναφέρεται δτι τό παρόν εγγραφον τοΰ Θεολογίτου συνεσφραγίσθη μετά τοΰ πρα

κτικοΰ τοΰ Χαρσιανίτου καί έπεδόθη μετ' αύτοΰ είς τήν Μονήν. Προφανώς διά τους ανωτέρω 

λόγους οί MM, 7 ' , σελ. 42-44, εκδίδουν τοϋτο όμοΰ μετά τοΰ πρακτικοΰ τοΰ Χαρσιανίτου ώς 

εν ένιαΐον εγγραφον. Καθ' ημάς, τό γεγονός δτι τό παρόν πρακτικον συνεσφραγίσθη μετά τοΰ πρα-
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κτικοΰ τοΰ Χαρσιανίτου καί συνεπεδόθη εις τήν Μονήν, δέν σημαίνει δτι αποτελεί ε ν έ'γγραφον 

μετά τοΰ πρακτικοΰ τοΰ Χαρσιανίτου, ώς ύπεστηρίχθη ( Β ρ α ν ο ύ σ η , Κεκυρωμένη σνλλογι/, 

σελ. ΓΙΟ. Πρβλ. καί έκδ. MM). Ή περίπτωσις δέν είναι μοναδική: ώς ήδη έπεσημάναμεν (β?. 

ανωτέρω, σελ. 26- 27 σχόλ. 8), είς τό έγγρ. 50 στ. 85 - 86 καί 89, παραδίδεται ρητώς δτι τό από

σπασμα τοΰ κατάστιχου τοΰ λογαριάζοντος συνεβουλλώθη μετά τοΰ εντάλματος τοΰ Ματζούκη 

καί συναπεστάλη εις τόν Αδάμ, ώς συνημμένον άποδεικτικόν στοιχεΐον, χωρίς βεβαίως τοΰτο νά 

σημαίνη δτι τό απόσπασμα άπετέλει έν εγγραφον μετά τοΰ εντάλματος. Ανάλογος είναι ή περί-

πτω τις τοΰ πρακτικού τοΰ Θεολογίτου: τοΰτο είναι α υ τ ο τ ε λ έ ς εγγραφον εκδοθέν κ ε χ ω -

ρ ι σ μέ ν ω ς ύπό άλλου δημοσίου λειτουργ^ΰ, τοΰ νοταρίου 'Ιωάννου τοϋ Θεολογίτου, καί δ ι π λ ω-

μ α τ ι κ ώ ς δέν έ'χει έξάρτησιν άπό τοΰ πρακτικοΰ τοΰ Χαρσιανίτου. Απλώς, επειδή μία — ή χρο-

νολογικώς τελευταία—τών εκτιθεμένων είς τό πρακτικον τοΰ Χαρσιανίτου αποφάσεων εκδίδεται 

έπί τή βάσει τοΰ πρακτικοΰ τοΰ Θεολογίτου, τοΰτο ε π ι σ υ ν ά π τ ε τ α ι ε ίςτό πρακτικον τοΰ Χαρ

σιανίτου έν εϊδει σ υ ν η μ μ έ ν ο υ δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ο ύ (βλ. καί άν<οτέρω, έγγρ. 52, σχόλιον 24). 

ΣΧΟΛΙΑ. — 1. (στ. 185) : Ό νοτάριος 'Ιωάννης Θεολογίτης είναι γνωστός μόνον έκ τοΰ πα

ρόντος πρακτικοΰ, τό όποιον εκδίδει, καί έκ τοΰ ύπ' άρ. 52 έγγραφου τοΰ Χαρσιανίτου, είς το 

όποιον καί συνυπογράφει ώς μάρτυς (στ. 179, πρβλ. καί στ. 131-132, 162). Ούτος έτέλει ύπό 

τάς διαταγάς τοΰ στρατηγού καί προνοητοΰ Σάμου Ευσταθίου Χαρσιανίτου (πρβλ. καί στ. 207 ιδ' : 

αύθέντου μου), εμφανίζεται δέ εις τά ώς άνω δύο έγγραφα ώς έκτελών έντολάς τής προϊσταμένη; 

άρχτς, άναφορικώς προς τά έν Λέρω κτήματα τοΰ Χριστοδούλου. "Εδρα αύτοΰ δέν ήτο ή Αεοος 

(πρβλ. στ. 200 : καταλαβών τή προρρηθείση νήσω Λέρω.. . ), άλλα πιθανώτατα ή Σάμος, ή έδρ:ι 

τής διοικήσεως. Περί τοΰ θέματος Σάμου βλ. ανωτέρω, έγγρ. 52, σχόλιον 1. 

2. (στ. 186) : περί Ευσταθίου Χαρσιανίτου βλ. ανωτέρω, έγγρ. 52, σχόλιον 1. 

3. (στ. 188 -189) : περί τοΰ Παρθενίου καί τών δύο αγρών βλ. ανωτέρω, έγγρ. 52, σχόλ. 6 καί 22. 

4. (στ. 2076' - 207ιγ') : Ώ ς μάρτυρες τής πράξεως υπογράφουν τρεις κληρικοί τής επισκοπής 

Λέρου καί εις ύποδιάκονος της Μεγάλης Εκκλησίας καί σιγνογραφοΰν άλλοι πέντε, έξ ών οι δύο 

κληρικοί. Περί τοΰ ύποδιακόνον τής Μεγάλης 'Εκκλησίας καί βασιλικού κληρικού Μιχαήλ (στ. 

207ι3), ό όποιος υπογράφει ώς μάρτυς, δέν παραδίδονται άλλα στοιχεία. Σώζεται σφραγίς Μιχαήλ 

διακόνου τής Μεγάλης 'Εκκλησίας, κουβουκλησίου καί βασιλικού κληρικοΰ, τήν οποίαν ό έκδοτης 

χρονολογεί είς τόν ΙΑ' αί. : βλ. L a u r e n t , Corpus des sceaux, άρ. 1125. Περί τών αξιωμάτων 

τοΰ βασιλικού κληρικού καί τοΰ κληρικού τής Μεγάλης 'Εκκλησίας ό J. D a r r o u z è s , Όφφίκια, 

σελ. 34 ύποσ. 5, παρατηρεί δτι δέν υπάρχουν κριτήρια επιτρέποντα νά καθορισθή επακριβώς ή 

δικαιοδοσία τούτων πάντως οί δροι ύποδηλοΰν τουλάχιστον μίαν ένεργόν λειτουργικήν ύπηρεσίαν, 

δτι δηλαδή ό βασιλικός κληρικός άνήκεν είς τήν δύναμιν τοΰ κλήρου τοΰ παλατιού, ό δέ κληρικός 

της Μεγάλης Εκκλησία«; είς τήν δύναμιν τοϋ κλήρου τής Ά γ ι α ς Σοφίας. Ή παρουσία έν Λέρ&ι 

τοΰ Μιχαήλ, κληρικοΰ τής πρωτευούσης, οφείλεται ίσως είς έντολήν τής Άννης Δαλασσηνής, 

έφ' όσον κατά διαταγήν της ό νοτάριος Θεολογίτης εκτελεί τήν παροΰσαν πράξιν. Πρβλ. καί ανω

τέρω, έγγρ. 51, δπου τήν αναμέτρησα καί παράδοσιν τής Πάτμου εκτελεί δ Γεώργιος Γρανάτος, 

διάκονος τής Μεγάλης 'Εκκλησίας. 

5. (στ. 207 ιε' - ιθ') : Περί τών τριών έ7-ισκόπων Σάμου, Κώ καί ενός άταυτίστου ('ίσωςΛέρου), 

οι όποιοι επικυρώνουν τό Β, βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η, Κεκυρωμένη συλλογή, σελ. 115 καί ύποσ. 3. 
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ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΟΨΗΝΟΥ 

(άπεστρατενσαμεν στ. 15) Μάιος, ίνδ. ιβ 

(πρβλ. Ισον της βασιλικής προατάξεως στ. 22) [1089] 

Ό Χριστόφορος Κοψηνός, μάγιστρος, μέγας χαρτουλάριος και άναγραοεύς της νήσου Κω, 

έκτελών βασιλικήν πρόσταξαν, απαλλάσσει, της στρατεία£ δώδεκα εποίκου: της νήσου Πάτμου και 

στρατεύει άντ' αυτών εποίκους της νήσου Κώ. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙ2 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Πρωτότυπον ( Ά ρ χ ε ΐ ο ν Μονής άρ. 52) . Χάρτης βαμβύκινος, 

σχήματος ορθογωνίου, χρώματος ύπολεύκου προς φαιόν. Διαστάσεις 0,390 Χ 0 , 3 1 1 - 0 , 3 1 2 . Γε-

γραμμένη επιφάνεια: 0,335 Χ 0 ,290-0,276 . Περιθώρια: αριστερά καί δεξιά (0,013 - 0,020 ). — 

Μελάνη μαύρη, ένιαχοϋ έξίτηλος. Στίχοι 25. — ' Ο ρ θ ο γ ρ α φ ί α ' γραφή συνήθης Ι Α ' αι. — Ε ί λ η τ ά -

ριον ΐχνη 3 καθέτων καί 12 οριζοντίων παλαιοτέρων διπλώσεων έκ συμπιέσεως τοϋ ειληταρίου.— 

Διατήρησις μ ε τ ρ ί α : το ανω τ μ ή μ α (στ. 1 - 5 ) , άποσπασθέν άπο μακροϋ, είχε μέχρι, πρό τίνος 

άπωλεσθή καί παρέμενεν άνέκδοτον το τμήμα τοϋτο, τοϋ οποίου ελλείπει νϋν το δεξιον μέρος (δια

στάσεις σωζόμενου μέρους 0,072 Χ 0,283 - 0,277 ) άνεύρομεν καί έταυτίσαμεν. "Ανω καί περί το 

μέσον σχισμαί εκ της αρχικής διπλώσεως· ένιαχοϋ σητόβρωτον κηλίδες έκ της νοτίδος. Το εγγρα-

φον άπο τοϋ στ. 6 κέ. Ικολλήθη μεταγενεστέρως έπί χάρτου. 

Κ ά τ ω , νήμα καννάβινον, χρώματος ύποκιτρίνου, μήκους περίπου 0,30, συγκρατεί σ ψ ρ α γ ϊ δ α 

μολυβδίνην, διαμέτρου 0,020 - 0,022. Εις τήν Ιμπροσθίαν όψιν ο αρχάγγελος Μιχαήλ, όρθιος καί 

κατενώπιον, κρατών εις τήν δεξιάν σκήπτρον και εις τήν άριστεράν σφαϊραν. Εις τήν όπισθίαν 

όψιν ή Θεοτόκος δεομένη, φέρουσα επί τοϋ στήθους εντός εγκολπίου τον Χριστόν, εκατέρωθεν ή 

συνήθης βραχυγραφία MP ΘΥ, πέριξ δε ή επιγραφή (έμμετρος) : f ΣΚΕΠ(ΟΙΣ) ΠΛΝΛΓΝΕ 

ΚΟΨΙΝ(ΟΝ) Χ(Ρ1ΣΤ)ΩΦΟΡ(ΟΝ)γ. Διατήρησις καλή { βλ. S c h l u m l ) e r g u r, Sigillogra

phie, σελ. 647. L a u r e n t , Bulks métriques, n° 354) . 

Σ η μ ε ί ω μ α έπί τοϋ χάρτου συντηρήσεως : (αναρχον) Άρ. 52 \ 'Αντίγραψαν βασιλικής προσ-

τάξεως Αλεξίου Α' τον Κομνηνού προς Χριστόφορον Κοψηνον | τον άναγραφέα της νήσου Κώ 

περί άστρατείας των Πατμίων (δηλονότι των μισθίων της \ μονής), ους και οναμαστϊ καταλέγει 

υ άναγραφενς. "Εστί, δ' εκδεδομόνη κατά 'Αηρίλιον της ιβ' Ι ίνδικτιώνος, ήτις συμπίπτει τω της 

κοσμογονίας ετει 6597 (f 1089) \ (Άντεγράφη) (χειρ Σακκελίωνος). 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ· — MM, ς " , σελ. 5 7 - 5 9 (άκέφαλον, άρχεται άπο τοϋ στ. 6 κέ . ) , ΰπο χρονολο-

γίαν 'Απρίλιος, ίνδ. ιβ ' , 1089. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — Σ α κ κ ε λ ί ω ν, Πανδώρα 19 ( 1 8 6 8 - 6 9 ) , σελ. 374. — Β ρ α ν ο ύ σ η, 

Όσιος Χριστόδονλος, σελ. 109 καί 1 1 3 . - A h r w e i l e r , Byzance et la mer, σελ. 213. — E . L e -
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b a r b i e r , Saint - Christodule et la réforme des couvents grecs au XIe s., Παρίσιοι 1863.— 

P. R e n a u d i n , Christodule, higoumène de Saint - Jean à Patmos, Revue de l'Orient Chré

tien 5 (1900), σελ. 215-246. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ. — Τήν 3 Μαίου της ιβ' ίνδικτιώνος έκομίσΟη προς τον Χριστοφόρον Κο-

ψηνόν, μάγιστρον, μέγαν χαρτουλάριον καί άναγραφέα της νήσου Κώ, παρά τοϋ μονάχου Γρηγο-

ρίου καί έκ μέρους τοϋ καθηγουμένου [της Μονής Στύλου] τοϋ δρους Λάτρους Χριστοδούλο J, 

βασιλική πρόσταζις περιέχουσα τα ακόλουθα (στ. 1 -2) : Ό αυτοκράτωρ δια χρυσοβούλλου παρέ

σχες εις δωρεάν προς τον μοναχον Χριστόδουλον τήν νήσον Πάτμον έξ ολοκλήρου, άπηλλαγμέν7)ν 

πάσης φορολογίας, έλαβε δε εις αντάλλαγμα τα εν Κφ κτήματα τοϋ εΐρημένου μονάχου. 'Επειδή δε 

ή απαλλαγή άφεώρα επίσης καί τήν στρατείαν, τήν οποίαν παρεΐχεν ή Πάτμος μόνη ή μετά αννδυ-

σίας των κατοίκων της Κώ, διατάσσεται ό ανωτέρω άξιωματοΰχος δπως άπαλλάξη της στρατείας 

(αποστρατεύσεις) δσους είχε στρατεύσει εν τη νήσω Πάτμω κατά το παρελθόν έτος, στράτευση 

δε αντ' αυτών τους ευρισκομένους εις τά εν Κω κτήματα τοϋ Χριστοδούλου, τα όποια περιέρχον

ται άπο τοϋδε εις το δημόσιον. Μηνολόγιον. Σφραγις τοϋ αύτοκράτορος (στ. 2 - 15). — Συμφώνως 

προ; τήν ανωτέρω πρόσταξιν, ό Χριστόφορος Κοψηνος άπεστράτενσε τους δώδεκα κατοίκους της 

νήσου Πάτμου (αναφέρονται ονομαστικώς μετά τών οικογενειών των : σύνολον ονομάτων 41, εν οι ς 

19 γυναίκες). Διό καί εδόθη το παρόν έ'γγραφον εις βεβαίωσιν εις τον καθηγούμενον Χριστόδου

λον (στ. 15-23). 

Μήν, Ίνδικτιών (στ. 23-24) . 

'Υπογραφή Χριστόφορου Κοψηνοΰ (στ. 24 - 25). 

Σφραγίς. 

ΠΑΡΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. — 1 ) Πρόσταξις (στ. 1), γραφή (στ. 9) τοϋ αύτοκράτορος 

[Αλεξίου Α ' ] , διά της οποίας δίδεται εντολή εις τον Χριστοφόρον Κοψηνον δπως άπαλλάξη ττς 

στρατείας τους εποίκους τής νήσου Πάτμου καί στράτευση άντ' αυτών εποίκους της νήσου Κώ. 

'Απρίλιος, ίνδ. ιβ', [τοϋ έτους 1089]. Περιέχεται αύτούσιον (στ. 2-15) . Το έγγραφον δεν έσώθη 

κεχωρισμένως. D o l g e r , Regesten, άρ. 1153. 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. — 1 ) Χρνσόβονλλον (στ. 3 καί 9), γονσόβουλλος γραφή 

(στ. 7), χρνσόβουλλος λόγος (στ. 13) τοϋ ['Αλεξίου Α ' ] , διά τοϋ όποιου ό αυτοκράτωρ δωρεϊτο.ι 

εις τον Χριστόδουλον τήν νήσον Πάτμον. Το έγγραφον σώζεται εν πρωτοτυπώ, απελύθη τω 1088 

καί εκδίδεται ανωτέρω (τόμ. Α', έγγρ. 6). 

Κατά τήν τρίτ(ψ) τον μαΐον μη(νος) τ(ής) παρούσ(ης) δωδεκάτ(ης) Ιν-

ο(υιτιΰ)νος) εκ[ο]μ[ί]σ[θη] μοι θεία καί προσκννητ(ή) πρ(όσ)τα(ξις) παρά τον 

(μονα)χ(οΰ) Γρηγορίον καί την νο[. . . .τοϋ] |2 μονάχου καί καΟ[ή]γητον τοϋ δρους 

τον Λάτρους κνροϋ Χριστοδο[νλ]ον έχουσα οντ(ως) (vacuum): 

«Ή β[α]σιλ(εία) μον [δ]ιά τιμ(ής) άγουσα τον εν[λ]αβέ[στατον μονα-

χον |* Χριστόδονλ(ον) τ(ον) Λατρηνόν, εδωρίσατο αντώ [δ]ιά γρ[ν]σ[ο]βοΰ-

λο[ν] την νησον Πάτ[μον] [ε]ξ [ολο]κλήρο[ν] λογισαμένη π[. . .'°. . .] | 4 ola 
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[ε]κπ[αλαι και μέχ]ρι τοϋ νϋν εύρίσκοντ(αι) άναγεγραμμ(έν)α εν τοις δημο-

[σίο]ις κώδιξι, βάρη τ(ε) και τελέσμ(α)τ(α). "Εστί δε καί τ(άς) εξ [. . ί°.. .] 

|5 αύτοΐς στρ[α]τεί(ας) ταύτ(ας), δσας αντ[ή] τ ε ή νήσος οίκοθεν καιδσας 

δια σννδοσι(ών) των εποίκων τ(ής) νήσου Κώ [. . .10.. .] \b [. . .10.. .] κ. 

τή [.."...] τ. . . και σ[ύμφω]νον γνώμ(ην) τ(ών) κατά καιρούς πρακτό-

ρ(ων) άπαιτουΐ'μίένΐην επ[ήρειαν], τέλεον τ(ής) τοιαύτ(ης) νήσου δια τ(ής) 

ρηθείσης χρυσοβούλ(λον) γραφής εξέκοψε καί καθαραν τήν δε\*σποτεί[αν] και 

άμετακίνητ(ον) τω δηλωθέντι μον[α]χώ εχαρίσατο, άναλαβομένη τα εν τη 

νήσω Κώ κτήμ(α)τ(α) τοϋ τ[οι]ούτ(ον) [μο]\3ναχον, κ[α]θώς και ή τοϋ χρυ-

σοβούλ(λου) παριστά δύναμις. Κε(λεύεταί) σοι οϋν ή βα(σιλεία) μον, Ινα, 

άμα τώ τήν παροϋσαν γραψήν \10 δέξασθ(αι), αποστρατεύσεις δσους αν εψθα-

σ(ας) κατά τ(ον) πέρυσι καιρόν εν τη νήσω τη Πάτμω στρατενσαι, στρα-

τεύ\ησης δέ αντ[ονς] εν τοϊς κτήμασιν τοις εν τη Κώ, τοις τώ δημοσίω 

νϋν εξ άνταλλαγ(ής) τοϋ δηλωθ(ε)ντ(ος) μονάχου περιελθοϋ(σι)· | , ä κ[α]θα-

ράν γαρ π[ά]σ(ης), ώς προεΐρηται, επήρειας και παντοίον βάρονς και τελέ-

σματ(ος), παλαιοϋ τε και νέον τήν τ(ής) |13 Πάτμον δεσποτείαν εξει δ δηλω

θείς μοναχό(ς), καθώς δηλονότι και ό γεγον(ώς) προς αύτ(ον) τ(ής) βα(σι-

λείας) μ(ου) χρυσόβουλ(λος) [λόγ]ος | u διέξεισι. Και εκ παντό(ς) ούτω πο'ιη-

σον». Το δε- μηνί Άπριλλ(ίω) (Ινδικτιώνος) ιβ', δια γραμμάτων ερυθρών 

τοϋ κραταιοϋ καί άγ(ίον) ήμ(ών) βα(σιλέως) | , J και ή δια κηρον σφραγίς 

τ(ής) αντον βασιλεί(ας). 

Και κατά τήν περίλ[η]ψν ταύτης άπεστρατεύσαμεν τονς τοιούτους, τόν τε Κα

λόν τον |16 Πατμιώτ(ην), τον έχοντα γυναίκα Μοσχώ, υιούς Λνκιανον και Λέοντ(α)-

Κυριακόν, τον υίόν τοϋ Καλοϋ, τον εχοντ(α) γυναΐ(κα) Μαρίαν, υίον Λέοντ(α), θυ-

I1' γατέρα "Ανναν Κυριακόν Τζιμισχίν, έχοντα γυναίκα ΕΙρήνην, viòv Νικηφό(ρον)· 

Βασίλειον Κατέαν, έχοντα γυναίκα "Άννα, |18 viòv Κνριακ(όν)· Νικήτ(αν), τον viòv 

Βασιλείου τοϋ Κατέ(α), εχοντ(α) γνναΐ(κα) Μ[α]ρί[αν], viòv Καλόν Κων(σταν)-

τ('ινον) Παπαδόπωλ(ον), εχοντ(α) γυναϊ(κα) Είρήνην, νί(ούς) \19 Κυρ[ι]ακον και 

Μ(ι)χα(ήλ), θυγατέρ(ας) Πλντώ καί Ξενίαν Κνριακή χήρα, εχονσα Νικήτ(αν) 

εγγόνα- Ίω(άννην) τον Κουνδουμ(άν), εχοντ(α) γυναι(κα) Μαρίαν, θυγατ(έ)ρ(ας) 

|2C Καλήν καί Μαργαριτ(ώ)- Ίω(άννην) Βαγίανον, έχοντα γυναΐ(κα) "Αννα, υίον 

Γεώργ(ιον), θυγατ(έ)ρ(α) Είρ(ήνην)- Κων(σταν)τ(ινον) τον Καλαμιώτ(ψ)τ(ον) 

Περσικούρ(ην), ί'χοντ(α) viòv Βασίλ(ειον), | " νύμφ(ην) Μαρ[ί]αν καί Ίωάννην 

τ(ον) γεωργόν, εχοντ(α) γνν(αϊκα) "Ανναν καί Ίω(άννην) τον Ψωμοζούλ(ην), 

εχοντ(α) γυν(αϊκα) Μαρίαν, θνγατ(έ)ρ(α) Καλ(ήν). Διό δή καί εις |2 2 βεβαίωσ(ιν) 

το παρόν Ισον τ(ής) βασιλ(ικής) προστάξεως νπογράψ[α]ντες καί σφραγισαντες 



54. ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΟΨΗΝΟΥ 79 

δεδώκαμεν, ώς αν έξεις το \23 άνενόχλητ(ον) καί άκαταζήτητ(ον), σύ τε, ό ενλα(βέ)-

στ(ατος) μοναχο(ς) καί κ[α]0'ήγονμ(εν)ο(ς) κνρ Χριστόδονλ(ος) ό Λατρηνο(ς) 

καί οι μετά σε μοναχοί. Μη(νί) |2 4 καί Ινδικτιώνι τοϊ(ς) προγεγραμ(μ)ένοις. 

f Χριστοφό(ρος) μάγίστρος, μ(έ)γ(ας) χαρτον(λάριος) και άναγραφενς 

τ(ής) νή(σον) Κώ, |25 δ αν(ϋ·ρωπ)ος τοϋ βα(αιλέως) ήμ(ών) τοϋ άγίον, δ Ko-

ψηνος f 

1 - 6 Κατά τι> τρίτην bis γνώμην om. MM || 9 χ[αθώς] MM || 10 όστις αν έφθασε MM || 11 αύ[τούς] MM Ι1 

13 λ[όγος] MM || 17 "Ανναν MM || 19 Ιγγονον MM || 20 Μαογαρίταν MM | Βάγιανον MM | Άνναν MM, 

23 κίρις MM || 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ. — Το εγγραφον απελύθη κατά μήνα Μάϊον τής ιβ' ΐνδικτιώνος : έν τφ στ. 1 

αναγράφεται ή ημερομηνία τρίτην τον Μαΐου μηνός τής δωδέκατης ίνδικτιώνος, ή οποία ήτο ή 

ημερομηνία λήψεως της βασιλικής προστάξεως ύπο τοϋ Κοψηνοΰ. Επομένως ή έκτέλεσις τής αυτο

κρατορικής εντολής καί ή έκδοσις τοϋ παρόντος έγγραφου ύπο τοϋ Κοψηνοΰ εγένετο μετά τήν 3 

Μαίου, άλλ' οπωσδήποτε εντός τοϋ αύτου μηνός Μαΐου τής ιβ' ίνδικτιώνος, ώς συνάγεται έκ τής 

καταληκτηρίου φράσεως μηνί καί Ινδικτιώνι τοϊς προγεγραμμενοις (στ. 23-24) . 

Το Ιτος δύναται νά προσδιορισθή έκ των ακολούθων στοιχείων : α') εις το παρόν εγγραφον 

(στ. 3, 7, 9, 13) μνημονεύεται το χρυσόβουλλον τής δωρεάς τής νήσου Πάτμου προς τον Χριστό

δουλον, χρονολογούμενον κατ' Άπρίλιον τοϋ 1088 (βλ. σχετικώς ανωτέρω, τόμ. Α', εγγρ. 6). 

β') Το εγγραφον τοϋ Κοψηνοΰ εξεδόθη προ τοϋ θανάτου τοϋ Χριστοδούλου (πρβλ. στ. 23, επίσης 

στ. 1-2 καί 2 - 3 ) , έπισυμβάντος κατά το έ'τος 1093 (περί τούτου βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , Όσιος Χρι-

στόδονλος, σελ. 124). Κατά το χρονικον τοΰτο διάστημα ή δωδέκατη ίνδικτιών κατά μήνα Μάϊον 

συμπίπτει προς το έτος 1089. 

Οι έκδόται Miklosich καί Müller χρονολογούν ορθώς το εγγραφον κατά το έτος 1089 άλλα 

κατά μήνα Άπρίλιον, βασιζόμενοι έπί τοϋ μηνολογίου τής παρεμβλήτου βασιλικής προστάξεως 

(στ. 14), τοϋ μόνου τότε παραδιδομένου στοιχείου χρονολογήσεως, καθ' δσον το άνω τμήμα τοϋ 

εγγράφου, δπου ρητώς σημειοΰται ή ημερομηνία λήψεως της βασιλικής προστάξεως, δέν εΐχεν εισέτι 

άνευρεθή.—Ή χρονολόγησις τοϋ έγγραφου ύπο τοϋ Lebarbier (ένθ' άνωτ., σελ. 46) καί τοϋ Re-

naudin (ένθ' άνωτ., σελ. 240) κατ' Άπρίλιον τοϋ 1094 είναι έκ των πραγμάτων απορριπτέα. 

:2ΧΟΛΐΑ. — 1. (στ. 1) : Ό μοναχός Γρηγόρ«>ς, ό όποιος ενεργεί ενταύθα ώς εκπρόσωπος τοϋ 

καθηγουμένου Χριστοδούλου, μνημονεύεται καί εις εγγραφον τοϋ έτους 1094 (MM, Ç', άρ. 21, 

σελ. 90). 

2. (στ. 2) : Περί τής μονής τοϋ Στύλου εις το δρος Λάτρος, έν Βιθυνία τής Μικρός Ασίας, 

καί πϊρί της έκεϊ διαμονής τοϋ οσίου Χριστοδούλου βλ. Π. Β ο κ ο τ ο π ο ύ λ ο υ, Λάτρος, ΕΕΒΣ 

35 (1966 - 1967 ), σελ. 69 - 106, Β ρ α ν ο ύ σ η , Όσιος Χριστόδονλος, σελ. 89 κέ. 

3. (στ. 3 - 4 καί 6 - 8 , 1 2 - 1 3 ) : Ή νήσος Πάτμος έδωρήθη εις τον μοναχον Χριστόδουλον 
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άπηλλαγμένη παντός φόρου καί άλλων υποχρεώσεων προς το δημόσιον : βλ. χρυσόβουλλον δωρεάς, 

τόμ. Α', έγγρ. 6 στ. κζ' - κη', 11, 37 κέ. πρβλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος Χριστύδονλος, σελ. 107 κέ. 

4. (στ. 5 κέ. ) : Περί της στρατείας, θεσμοΰ στρατιωτικού καί οΐκονομικοϋ, βλ. P. L e m e r 1 e, 

Esquisse pour une histoire agraire de Byzance: les sources et les problèmes, Revue Historique 

220 (1958), σελ. 43 κέ. Πρβλ. D ö 1 g e r, Finanzverwaltung, σελ. 21 ύποσ. 7, A h r w e i l e r , 

Administration, σελ. 1 0 - 2 3 , τ ή ς α υ τ ή ς , Byzance et la mer, σελ. 212 - 213. 

5. (στ. 8, πρβλ. καί στ. 11) : Περί της δωρεάς τής νήσου Πάτμου εις τον Χριστόδουλον καί 

τής επιστροφής εις το δημόσιον τών παλαιοτέρων εις αυτόν δωρηθέντων κτημάτων τής Κώ, βλ. 

τόμ. Α', έγγρ. 6 καί ανωτέρω, έγγρ. 51. 

6. (στ. 10) : όσους αν εφθασας κατά τον πέρυσι καιρόν εν τη νήσω Πάτμφ στράτευσα.: 

ή δωρεά τής Πάτμου προς τον Χριστόδουλον έγένετο κατ' Άπρίλιον τοϋ 1088, ή ai παράδοσις 

τής νήσου εις αυτόν κατ' Αυγουστον τοϋ αύτοΰ έτους ( βλ. ανωτέρω, έ'γγρ. άρ. 6 καί 51). Ε π ο 

μένως άπο τής εκτελέσεως τής δωρεάς μέχρι τής απολύσεως τής παρούσης αυτοκρατορικής προσ

τάξεως κατ' Άπρίλιον τοϋ 1089 (στ. 14) είχε μεσολαβήσει ίκανον χρονικόν διάστημα, κατά το 

όποιον ό αρμόδιος άξιωματοΰχος δυνατόν να είχε προβή εις τήν στράτευσιν κατοίκων τής Πάτμου. 

7. (στ. 15-21): Αναφέρονται δώδεκα εστρατευμενοι μετά τών οικογενειών των (συνολικώς 

41 άτομα), ένώ εις το πρακτικον παραδόσεως τής Πάτμου ρητώς σημειώνεται δτι ή νήσος ήτο 

ίρημος δλη καί άνευ οικιών (βλ. ανωτέρω, έγγρ. 51 στ. 399 καί 410), ή δε εΐκών τήν οποίαν τοΰτο 

παρέχει είναι εΐκών έρημώσεως καί εγκαταλείψεως. Πρβλ. Β ρ a v o ύ σ η , Όσιος Χριατόδονλος, 

σελ. 112-113, δπου καί άλλαι σχετικαί μαρτυρίαι. Ή "Epa Βρανούση, αυτόθι, διατυπώνει τήν 

άποψιν δτι ή Πάτμος εΐχεν έρημωθή λόγω επιδρομής έπισυμβάσης ολίγον προ τής παραδό

σεως τής νήσου εις τον Χριστόδουλον. Πάντως ή παρουσία δώδεκα έποικων ε'ις τήν Πάτμον δύνα

ται να έρμηνευθή, εάν ύποθέσωμεν δτι έγκατεστάθησαν ή έπανεγκατεστάθησαν ούτοι μετά την 

παράδοσιν της νήσου εις τον Χριστόδουλον (πρβλ. στ. 16 δνομα Πατμιώτης, ύποδηλοϋν πατμια-

κήν καταγωγήν). Εις το χρυσόβουλλον δωρεάς σημειοΰται ότι μόνοι êv κοσμικά) σχήματι τη νήσω 

εγκατοικήσονσιν oi μισθαρνοϋντες τοις μοναχοϊς, και ούτοι αζυγες και μήτε γυναιξί συνοικοϋντες, 

μήτε μην παΐδας ϊχοντες (τόμ. Α', έγγρ. 6 στ. λδ' - λε', 1, πρβλ. καί στ. 6 - 7 ) , ένω εις το παρόν 

πρακτικόν οι έποικοι καταγράφονται μετά τών γυναικών καί τών παίδων αυτών. 

8. (στ. 2 2 ) : Ισον τής βασιλικής προατάξεως: ό Κοψηνός χαρακτηρίζει δι' αυτών τών δρων 

το υπό τοϋ ιδίου έκδιδόμενον πρακτικόν, διότι τοΰτο περιέχει τήν σχετικήν βασιλικήν πρόσταξιν 

καί μαρτυρεί περί τής άκριβοΰς εκτελέσεως τής βασιλικής εντολής. 

9. (στ. 24-25) : Ό Χριστόφορος Κοψηνος υπογράφει τό παρόν ώς μάγιστρος, μέγας χαρ-

τουλάριος καί άναγραφεύς τής νήσου Κω. Το οΐκογενειακόν δνομα Κοψηνός είναι επίσης γνωστόν 

έκ τριών επιστολών τοϋ Μιχαήλ Χωνιάτου προς τίνα Ίωάννην Κοψηνόν (έκδ. Λάμπρου, τόμ. Β', 

σελ. 76, 92, 577, 578, 582).— Τήν παροΰσαν πράξιν εκτελεί δημόσιος λειτουργός τής νήσου Κώ, 

δχι μόνον διότι αύτη άφεώρα καί εις τήν νήσον Κώ, άλλα καί διότι ή Πάτμος ύπήγετο δημοσιο-

νομικώς εις τήν Κώ. —Περί τοϋ μεγάλου χαρτουλαρίου βλ. R. G u i l l a n d, Le chartulaire et 

le grand chartulaire, Revue des Études S u d - E s t Européennes 9/3 (1971), σελ. 419-420.— 

Περί τοϋ αξιώματος τοϋ άναγραφέως βλ. ανωτέρω, έγγρ. 51 σχόλ. 2. Περί τοϋ δρου άνθρωπος 

τοϋ βασιλέως, άνθρωπος τοϋ τάδε βλ. V e r ρ e a u x, Les oikeioi, σελ. 89 κέ., 93 κέ. — Προσφάτως 

οι J. N e s b i t t καί J. W i i t a έξέδωκαν το Τυπικον τής Μονής τής Θεοτόκου Ναυπακτητίσ-
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σης: A Confraternity of the Comnenian Era, Byz. Zeit. 68 (1975), σελ. 360-384—·έκ τών 

παλαιοτέρων εκδόσεων μνημονευτέα ή τοϋ C. G a r u f i , / Capitoli della Confraternita di S. 

Maria di Naupactos, Boll. 1st. Stor. Ital. 31 (1910), σελ. 73-97. Εις τοΰτο υπογράφει μεταξύ 

άλλων καί εις Χριστόφορος Κοψηνός : βλ. στ. 104 -106 τοϋ Τυπικοΰ : f Χριστόφορος 6 Κοψηνος 

ομολογώ και αυτός δούλος είναι, εΐ και ανάξιος, τής Ύπε ράγιας Θεοτόκου τής Ναυπακτιτήση.;, 

ης G παρών τόμος εστίν f. Οι έκδόται (εις τους οποίους εΐχον τό 1974 αποστείλει, μέσω τοΰ 

καθηγητοΰ Ihor Sevïenco, φωτογραφίαν τοϋ παρόντος πατμιακοΰ έγγραφου μετά τής υπογρα

φής τοΰ Κοψηνοΰ) παρατηρούν (σελ. 375-376) δτι έκ τής συγκρίσεως τών δύο υπογραφών δεν 

εΐνα^ δυνατόν νά συμπεράνη τις εάν πρόκειται περί τοΰ αύτοΰ προσώπου, διότι εις τό Τυπ'.κόν 

ή υπογραφή είναι μεγαλογράμματος. Πάντως επειδή τό Τυπικόν ανήκει εις τήν αυτήν περίπου 

έποχήν (μεταξύ τών ετών 1080- 1120), οι έκδόται διατυπώνουν τήν άποψιν δτι πρόκειται περί 

τοΰ αύτοΰ προσώπου καί δτι ό Χριστόφορος Κοψηνός, άναγραφεύς τό 1089, ασκών δηλ. ύπεύθυνον 

λειτούργημα, θά εΐχεν υπογράψει, πιθανώτατα μίαν δεκαετίαν ένωρίτερον, τό Τυπικόν. Κατ' έμ£, 

εάν βεβαίως πρόκειται περί τοΰ αύτοΰ προσώπου, είναι περισσότερον πιθανόν δτι υπέγραψε το 

Τυπικόν έτη τινά, ΐσως δεκαετίας, μετά τα εγγραφον τής Πάτμου, αποσυρθείς ίσως εις τό τέλος 

τοΰ βίου του εις τήν Μονήν τής Θεοτόκου τής Ναυπακτητίσσης. 

11 
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σιγίλλιον ( στ. 17) [mtcr 1097 - 1109] 

Ό Νικήτας Κατακαλών, δούλος τής πανσεβάστου σεβαστής "Αννης Κομνηνής, αποκαθιστά 

τήν κατοχήν καί κυριότητα τοΰ [έν Λέρω] προαστίου Παρθενίου έπί περιοχής, τήν οποίαν διεξο-

δίκουν ο'ι οΐκήτορες τοΰ άγροϋ τών Κουρούνων διά τήν νομήν τών κτηνών των, καί επικυρώνει 

τήν κυριότητα τοΰ Παρθενίου έπί τίνος νησιδίου. 

ΙΙΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΙΙΕΡΙΓΡΑΦΗ. — Πρωτότνπον (άνευ άριθμοΰ 'Αρχείου Μονής). Χάρτης λεπτός, 

στιλπνός, σχήματος ορθογωνίου, χρώματος ύπολεύκου. Διαστάσεις : 0,380 Χ 0,326. Γεγραμμένη 

επιφάνεια: 0,331-0,321 Χ 0,270. Περιθώρια: αριστερά καί δεξιά (0,028). — Μελάνη μαύρη.— 

'Ορθογραφία· διπλούς τονισμός καί χωρισμός συνθέτων λέξεων (π.χ. υπ' άχθήναι, κατ' ελήφθη)-

διορθώσεις καί προσθήκαι διά τής αυτής χειρός. Γραφή ή χαρακτηριστική μεγαλόσχημος τής επι

σήμου γραμματείας τέλους ΙΑ' - άρχων ΙΒ' αι.· ή υπογραφή δι' άλλης χειρός, ανορθόγραφος.— 

"Εξ οριζόντιοι διπλώσεις· ϊχνη τριών καθέτων παλαιοτέρων διπλώσεων. — Διατήρησις *ακή : άκέ-

φαλον ("Αρχεται : ολλα. . ?5. . . \ζουαι και τοϊς πλησιάζουσα επ[οίκοις]Υ τοΰ σωζόμενου μέρους 

ελλείπει άνω δεξιά τμήμα, διαστάσεων 0,120 Χ 0,165· σχισμαί έκ τής διπλώσεως ιδία κατά τό 

άνω τμήμα. 

Κάτω 4 διπλώσεις (πλίκα) συνολικού μήκους 0,045, τάς όποιας διαπερα νήμα χρώματος 

ύποφαίου, μήκους 0,128, έκ τοϋ οποίου άπηωρημένη σφραγίς. Ή σ φ ρ α γ ί ς έκ μολύβδου, 

αρίστης διατηρήσεως, διαμέτρου 0,017 (αριστερά έξοχη συνολικής διαμέτρου 0,022)· έπί τής εμ

πρόσθιας πλευράς παράστασις τοΰ Αρχαγγέλου Μιχαήλ, κρατοΰντος σκήπτρον είς τήν δεξιάν καί 

σφαΐραν ενσταυρον είς τήν άριστεράν, είς τό δεξιον τμήμα τα γράμματα MX = Μ(Ι)Χ(ΑΗΛ)· 

έπί τής οπίσθιας πλευράς ή επιγραφή : Κ(ΥΡΙ)Ε \ ΒΟΗΘ(Ε)Ι | ΤΩ ΣΩ Δ(ΟΥΛΩ) \ ΜΙΧΑΗ\Λ 

(ανέκδοτος). 

Έ π ί τοΰ νώτου, είς τό άνω νϋν άπολεσθέν τμήμα, σ η μ ε ί ω μ α , προφανώς 18ου αι., τοΰ 

όποιου σώζεται τό τέλος : π(ροαστί)ον (;) Παρ(θενίου). 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ. — Άνέκδοτον. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — Μ α ρ ι α e Ν υ σ τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ - Ι Ι ε λ ε κ ί δ ο υ , Anne Comnène pro

tectrice du couvent de Patrnos ÇA propos d'un sigillion inédit), «Μνημόσυνον Σοφίας Αντω

νιάδη», Δημοσιεύματα 'Ελληνικού 'Ινστιτούτου Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών Σπουδών, Βενε

τία 1974, σελ. 8 - 16. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΌΝ-—[Ή αρχή ελλείπει]. 'Επειδή οι οίκήτορες τοΰ άγροΰ τών Κουρούνων 

(Κοριονα) εΐσήρχοντο διά τήν νομήν τών κτηνών των είς γειτονικόν τόπον ανήκοντα (ύπο τήν 



55. ΣΙΓΙΛΛΙΟΝ ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΤΑΚΑΛΩΝ 83 

δεσποτείαν καί κατοχήν) εις τό προάστιον Παρθένιον, είχε δοθή εντολή δπως οί παρανόμως 

εισερχόμενοι τιμωρηθοΰν (σωφρονισΟήναι) κατά νόμον (στ. 1 - 8 ) . 'Επειδή δμως οί μοναχοί [τοΰ 

Χριστοδούλου], χριστιανικώς φερόμενοι, δεν ηθέλησαν νά τιμωρηθούν οί υπαίτιοι, απεφασίσθη 

πρό τίνος (εν τω τέως) δπως συγχωρηθή τό παράπτωμα τούτων, καί μάλιστα έφ' δσον οί κυρίως 

πρόξενοι τών ταραχών άπουσίαζον εις τήν έκστρατείαν (το ταξίδιον). Ωσαύτως απεφασίσθη 

δπως τό νησίδιον παραμείνη ύπό τήν κατοχήν καί κυριότητα τοΰ προαστίου Παρθενίου διά τήν 

νομην τών ζώων του, ώς είχε καί πρότερον. Διό, εξεδόθη τό παρόν σιγίλλιον καί έπεδόθη είς τήν 

Μονήν εις άσφάλειαν αυτής (στ. 8 - 18). 

Μήν, ΐνδικτιών (στ. 18). 

'Υπογραφή Νικήτα Κατακαλών, δούλου τής πανσεβάστου σεβαστής "Αννης Κομνηνής (στ. 19 Ι. 

Σφραγίς Μιχαήλ. 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. — α') συνεχωρήθη και παρ' ημών ίν τω τέως (στ. 11-12) : 

ίσως ή φράσις ύποδηλοϊ τήν έκδοσιν έγγραφου ολίγον παλαιοτέρου (πρβλ. εν τώ τέως) τοΰ 

παρόντος καί αναφερομένου εις τό αυτό θέμα. 

. ,ολλα [. . Μ . ./ \'ζονσι καί τοις πλησιάζουσιν επ[οίκοις . . Ι".. . τήν νο]γμήν 

τών Ιδίων κτηνών.'Επεί ούν καί τ[. . ?°. . .] |4 ύπο τήν δεσποτ(είαν) καί κατοχήν τοϋ 

προ(αστίον)Παρθ(ε)ν(ίου) έμφ ε. . .α..|5σώφρονισθήναι άξίωςδσονκ[αίτ]ήν 

τώσω... .κ[ατά τήν τών ;] | 6 νόμων άκρίβειαν τονς εισελθόντας εν τούτω άτάκτω[ς] 

|7 καί τα ϊδια κτήνη εκεϊσε νομεύσαντας κατ(ά) τ(ήν) (Ινδικτιώνα;). . . . \8οί-

κητόρων τοϋ άγροϋ Κορώνα. Έπεί δε οι ευλαβέστατοι (μονα)χ(οί), τ[ήν εύαγγελι-

κήν] \Β εκείνην φνλάττοντες έντολήν «τώ τήν σιαγόνα τύπτειν έθέλοντι παρέχειν 

\10καί τήν έτέραν» καί παντίτώ επηρεάζον[τ]ι ενχεσθαι, ονκ [ηθέλησαν ; J ύπάχθή-

ν(αι)\ηπρο(ς) αμνναν, το μεν ζημιωθήναι τούτους καί παιδευθήναι άξίως συνε-

χω\12ρήθη καί παρ' ημών εν τώ τέως, άτε καί τών άτακτων κυρίως καί νε\13οπερο-

ποιών άποδημούντ(ων) είς τ(ο) ταξίδ(ιον), το δε γε νησίδ(ιον) ύπο τ(ήν) πάλαιαν 

|14 δεαποτ(είαν) καί κατοχήν κατ ελήφθη τοϋ προ(αστίου) Παρθ(ε)ν(ίου) εις μερι-

κήν τιν(α) παραμυθία[ν] | 1 5 νο[μή]ς τών ζώων αντον· δ δή καί καΟέξει άμετακινή-

τως καί ά\Μπαρασαλεντως, καθά δή καί πρότ(ε)ρ(ον) εΐχεν έως τοϋ νϋν καί έπί 

τ(ών) εμ\ιηπροσθεν. Λιάγάρ τοϋτο καί το παρο(ν) σιγίλλιο(ν) σννήθως πιστο)θ(εν) 

έπεδόθη \1β τη σεβαα/ι,(ία) /ιο(νή) ει; άαφάλ(ειαν). μηνϊ καί Ινδ(ικτιώνι) τοις προ-

γεγραμμ(ένοις) fff 

Yaf Ό δοϋλ(ος) τ(ης) πάνααιβάατον ααιβαατ(ής) κνρ(άς) "Ανν(ης) 

τ(ής) Κομν(η)ν(ης) Νικ(ή)τ(ας) δ Κ(α)τακαλ(ών) f 

1 ολί'.α : fors ολλου || 2 το νόημα εϊναι πιθανώς : τοΰτο πάντοτε έτελει || 11 άξίως : corr. ips. manus ex άξιωθη 

Testimonium I. 9 -10 : Ματθ. E', 39 : δστις σε ραπίαει επί τήν δεξιάν σιαγόνα, στρέφον αύτφ και τψ αλλην. 
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Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΜΙΙΛΩΜΑΤΙΚΛΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. — Τό εγγραφον φέρει τήν αύτόγραφον ύπογραφήν τοΰ 

Νικήτα Κατακαλών, δούλου τής πανσεβάστου σεβαστής κυράς "Αννης Κομνηνής, ένω ή σφραγίς 

ανήκει είς τίνα Μιχαήλ. 'Εφ' δσον ουδεμία υπάρχει αμφιβολία ώς προς τήν αυθεντικότητα τοϋ 

εγγράφου, τήν έξάρτησιν τής σφpαγΐδoc έξ αύτοΰ καί την άνάγνωσιν τών δύο ονομάτων, ή 

διαφορά μεταξύ απογραφής καί σφραγΐδο*: παρέχει έκ πρώτης δψεοις προβλήματα. "Ομως, έκ τής 

γενομένης έρεύνης, διεπιστώσαμεν δτι ή περίπτωσις τοΰ παρόντος εγγράφου δεν είναι μονα

δική : μεταξύ τών εγγράφων τών δημοσίων λειτουργών τοΰ Βυζαντίου υπάρχουν σπάνιαι περι

πτώσεις κατά τάΰ οποίας ό σφραγίζων τό εγγραφον δεν ταυτίζεται με τον εκδίδοντα καί τον 

υπογράφοντα τοΰτο. Αναφέρω χαρακτηριστικώς τό πρακτικόν παραδόσεως τοΰ Πύργου τοΰ έτους 

1216 (ήμέτερον άρ. 61), τό όποιον φέρει τήν ύπογραφήν τοΰ Ανδρόνικου Μαυρόποδου καί 

την σφραγίδα τοΰ 'Αλεξίου Κρατεροΰ (περί τούτου βλ. έν έκτάσει κατωτέρω, έγγρ. 61, Παρα-

τηρήσειε)' ό Κρατερός ήτο ό επιφορτισμένος τήν ύπόθεσιν ανώτερος αξιωματούχος, είχε δέ 

δώσει έντολήν είς τον Μαυρόποδον (τό εγγραφον αύτοΰ, ή γραφή του, παρεμβάλλεται είς τό 

πρακτικόν τοΰ Μαυρόποδου) δπως εκτέλεση τήν σχετικήν πραξιν. Ανάλογος προφανώς είναι 

καί ή περίπτωσις τοΰ σιγιλλίου τοΰ Νικήτα Κατακαλών : ό Μιχαήλ, προϊστάμενος ή ίερχρχι-

κώς ανώτερος τοΰ Νικήτα. Οά είχε δώσει έντολήν είς αυτόν να προβή είς τάς δέουσας ενεργείας 

— πιθανώτατα δέ τό ένταλμα του παρετίθετο, κατά τό σύνηθες, είς τό νΰν άπωλεσθεν άνω τμήμα 

τοΰ σιγιλλίου. Διά τοΰτο καί έσφράγισε τό εγγραφον, τό όποιον ό Νικήτας έξέδωκε κατ' έντο

λήν του (πρβλ. καί Π ε λ ε κ ί δ ο υ , Anne Comnène, ένθ' άνωτ., σελ. 9 - 1 0 καί ύποσ. 12, 

δπου καί άλλα ανάλογα παραδείγματα).— Περί τοΰ δρου σιγίλλιον είς τήν Βυζαντινήν διπλωματι-

κήν βλ. F r. D ö l g e r, Byzantinische Diplomatile, E t t a l 1956, (TCX. 44 καί κυρίως αολ. 84 - 85 . 

Δια τα αυτοκρατορικά σιγίλλια βλ. Ί . Κα ρ α γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ. Βυζαντινή Διπλωματική*, 

Θεσσαλονίκη 1972, κυρίως σελ. 227 - 228 καί 246 - 249. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ.—Είς τό σωζόμενον τμήμα τοΰ σιγιλλίου ούδεν χρονολογικόν στοιχεϊον 

παρέχεται· ό μην καί ή ίνδικτιών, ίσως καί τό έτος, άνεφέροντο προφανώς είς τήν έκπεσοΰσαν 

αρχήν τοΰ έγγραφου, toc συνάγεται έκ τής τυπικής καταληκτηρίου φράσεως : μηνί και ινδικτιώνι 

τοϊς προγεγραμμένοις (στ. 18). "Ισως επίσης παρείχετο ή ίνδικτιών είς τό έφθαρμένον τμήμα τοΰ 

στ. 7. Έ κ τών παλαιογραφικών καί προσωπογραφικών στοιχείων καί έκ τοΰ περιεχομένου τοΰ 

έγγραφου συνάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα : 

Ή γραφή τού σιγιλλίου είναι ή χαρακτηριστική γραφή τής επισήμου γραμματείας τών χρό

νων Αλεξίου Α' τοΰ Κομνηνού (1081-1118) : πρβλ. D ò l g e r , Schatzkammer, άρ. 3. Actes 

de Lavra-, άρ. 50 καί 58 (πίν. L, LI καί κυρίως LXIII). Τά τοπογραφικά στοιχεία —μνεία τοΰ 

ποοαστίου Παρθενίου καί τοΰ άγροϋ τών Κουρούνων — τοποθετοΰν τό σιγγίλλιον μετά τό έτος 

1089 (βλ. κατωτέρω, σχόλια 1 καί 2), τά δέ προσωπογραφικά δεδομένα — μνεία τής "Λννης 

Κομνηνής, ή σφραγίς τοΰ Μιχαήλ — εντάσσουν τοΰτο μεταξύ τών ετών 1097 καί, 1109 (βλ. 

σχόλια 7 καί 8). 
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ΣΧΟΛΙΑ. — 1. (στ. 4 καί 14) : Τό προάστιον Παρθένων εμφανίζεται είς τό παρόν σιγίλ-

λιον ώς ανήκον είς τίνα μονήν (πρβλ. καί στ. 8 καί 18, όπου οί άμεσοι ενδιαφερόμενοι είναι 

μοναχοί καί μονή τις), είναι δέ γνωστόν καί έξ άλλων πατμιακών έγγραφων δτι τό έν Λέρφ 

προχστιον Παρθένιον έδωρήθη κατά τό έτος 1087 ε'ις τους μοναχούς τοΰ Χριστοδούλου, ή ?ΐέ 

παράδοσις τούτου έξετελέσθη πρό τοΰ 'Ιουνίου 1088 (βλ. ανωτέρω, έγγρ. 52, κυρίως στ. 4 8 - 70 

καί σχόλια 4 καί 6. Διά τήν χρονολογίαν βλ. έγγρ. 52 στ. 127 - 128, δπου εις παρέμβλητον εγγρα

φον τοΰ 'Ιουνίου 1088 αναφέρεται δτι έγένετο ήδη ή παράδοσις). Περί τοϋ προαστίου Παρθενίου. 

τής θέσεως αύτοΰ καί τοΰ ιστορικού τής προσαρτήσεως του είς τήν Πάτμον βλ. έν έκτάσπ 

ανωτέρω, έγγρ. 52, σχόλιον 6. 

2. (στ. 8) : τοΰ άγροϋ Κορώνα: πρόκειται περί τοΰ άγραΰ τών Κουρούνων, γνωστού καί 

έξ ίίλλων έγγραφων τοΰ πατμιακοΰ αρχείου. Ό αγρός έγειτνίαζε μετά τοΰ προαστίου Παρθενίου 

(πρίλ. καί στ. 2 τοΰ παρόντος σιγιλλίου : τοις πλησιάζουσι,), μετά τοΰ όποιου εΐχεν έπίκοινον 

τήν νομήν (βλ. ανωτέρω, έγγρ. 52 κυρίως στ. 107δ κέ. καί έγγρ. 53. Περί τοΰ άγροΰ των 

Κουρούνων βλ. ανωτέρω, έγγρ. 52, σχόλιον 22). Ακριβώς περί τήν νομήν ταύτην εΐχεν ανακύψει 

διας>ορά μεταξύ τοΰ άγροΰ και τοΰ προαστίου καί τοΰτο <5ίά το μη χωρισθήναι παρά σον ( = τοΰ 

υπαλλήλου τοΰ εκτελέσαντος τήν παράδοσιν τοΰ Παρθενίου εις τήν Πάτμον) τήν εκάστου νομην . . . 

αλλ' είναι άνακεκοινωμένην (έγγρ. 52 στ. 115 - 116). Ή διαφορά διηυθετήθη κατ' Άπρίλιον τοΰ 

1089, οπότε καί καθωρίσθησαν τά όρια εκάστου τών ενδιαφερομένων (έγγρ. 52 στ. 130 -

147 καί έγγρ. 53). Τό παρόν σιγίλλιον αναφέρεται είς μίαν έκ μέρους τών οίκητόρων τοΰ άγροΰ 

καταπάτησιν τής νομής τοΰ Παρθενίου, αδίκημα τό όποιον λόγω τής μακροθυμίας τών μονα

χών συνεχωρήθη εν τω τέως (στ. 12) : ύποθέτομεν δτι πρόκειται περί νέας διενέξεως καί δχι 

περ! εκείνης ή οποία διηυθετήθη τό 1089, διότι είς τήν παροΰσαν περίπτωσιν «συνεχωρήθη» 

τό 7:αράπτωμα, ένω τό 1089, τη αιτήσει τών μοναχών, έγινε διά πρώτην φοράν έπί τόπου έλεγχος 

ύπό εϊδικοΰ αξιωματούχου καί καθωρίσθησαν τά μέχρι τοΰδε μή καθορισθέντα δρια εκάστου. 

3. (στ. 11-12) : συνεχωρήθη καί παρ' ημών έν τώ τέως : τοΰτο σημαίνει δτι ό ίδιος 

ό εκδίδων τό παρόν ή ή αρχή τήν οποίαν δ γράφων εκπροσωπεί είχε προσφάτως (εν τω τέως) 

συγχωρήσει τους οίκήτορας τοΰ άγροΰ δια, τό αδίκημα καί δεν εΐχεν επιβάλει κυρώσεις. 

4. (στ. 13 ) : άποδημούντων είς τ ò ταξίδιον : Τό σιγίλλιον έγράφη είς έποχήν κατά τήν οποίαν 

οί προξενοϋντες τάς ταραχάς (νεωτεροποιοι) οίκήτορες τών Κουρούνων εύρίσκοντο είς εκστρα

τεία« (περί τής λ. ταξίδιον = εκστρατεία βλ. D u G a n g e , Glossarium Graecitatis, στ. 1528, 

S o p h o c l e s , Β', σελ. 1068). Ένταΰθα πρόκειται περί γνωστής εκστρατείας (πρβλ. τήν χρήσιν 

τοΰ άρθρου : το ταξίδιον) ή τουλάχιστον περί σημαντικής κατά τής περιοχής επιδρομής, ή όποια 

έκινητοποίησε τάς στρατιωτικάς δυνάμεις τής χώρας. Αϊ μετά τό 1089 γνωσταί έκστρατεΐαι εΐνοα 

αϊ εξής : ή εναντίον τών Πετσενέγκων (1089 - 1091 ), τών Σέρβων (1093 - 1094) καί τών Κουμά-

νων (1094- 1095)· αϊ εναντίον της περιοχής έπιδρομαϊ τών Τούρκων περί τό έτος 1091 ή 1092 

(βλ. Βρανούση, Όσιος Χριστόδονλος, σελ. 116- 119)· ή άπό τοΰ 1097 άρξαμένη Α' Σταυρο

φορία, ή όποια εΐχεν ώς έπακόλουθον συγκρούσεις μετά τών Τούρκων τής Μ. Ασίας' ή άποβί-

βασις τών Νορμανδών εις Αυλώνα (1107). Προς μίαν έξ αυτών τών πολεμικών επιχειρήσεων 

πρέπει προφανώς να ταυτισθή το ταξίδιον, εις το όποιον συμμετέσχον οί οίκήτορες τών Κου

ρούνων. Πάντως, πιθανωτέρα είναι ή συμμετοχή των είτε εις επιχειρήσεις προς αντιμετώπισαν 

τουρκικών επιδρομών είτε εις τήν εναντίον τών Τούρκων εκστρατείαν εις τήν Μικράν Άσίαν 
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κατ' άκολουθίαν τής Σταυροφορίας· όλιγώτερον πιθανή φαίνεται ή συμμετοχή των είς τήν εναν

τίον τών Νορμανδών έκστρατείαν. Πάντως επειδή τό σιγγίλλιον χρονολογείται μεταξύ τών έττών 

1097 - 1109, τό δέ ταξίδιον έγένετο ολίγον προ τής εκδόσεως τοΰ έγγραφου, ύποθέτομεν δτι πρέ

πει τοΰτο νά συναφθή προς τάς πολεμικάς επιχειρήσεις αϊ όποϊαι συνέβησαν ολίγον προ τοϋ 1097 

καί μέχρι τοΰ 1109. 

5. (στ. 13 ) : Tè όνομα τοΰ νησιδίου δεν αναφέρεται είς τό σωζόμενον τμήμα τοΰ έγγραφου, 

ή δε ταύτισίς του παρέχει προβλήματα. Πρόκειται βεβαίως περί νησιδίου κειμένου πλησίον τής 

βόρειας ακτής της Λέρου, εφ' δσον εύρίσκετο υπό τήν κατοχήν τοΰ προαστίου Παρθενίου καί 

έχρησίμευε διά τήν νομήν τών ζώων αύτοΰ. Πρέπει έξ αρχής νά άποκλεισθή ή ταύτισις μετά 

τής Λειψούς, ή οποία άνήκεν άπό τοΰ 1087 /88 εις τήν Μονή τοΰ Χριστοδούλου (βλ. ανωτέρω 

έγγρ. 5, 6, 46 κ.ά. ) καί ή οποία καλείται ενίοτε εις τά έγγραφα νησίδιον διότι ή Λειψώ, ευρισκο

μένη είς άπόστασιν 10 περίπου χλμ. Β. τής Λέρου, άνήκεν άπ' ευθείας εις τήν Μονήν τοϋ Χρι

στοδούλου καί δχι εις τό προάστιον αυτής Παρθένιον, ώς συμβαίνει είς τήν παροΰσαν περίπτω

σιν. Προφανώς πρόκειται περί νησιδίου κειμένου πλησίον τοΰ προαστίου Παρθενίου, δ/]λ. πλησίον 

τής βαρείας ακτής τής Λέρου, δπου πράγματι υπήρχαν πολλαί μικραί νησίδες (βλ. χάρτην Λέρου). 

6. (στ. 19) : Νικήτας Κατακαλών : Ή οικογένεια Κατακαλών είναι γνωστή βυζα,ντινή οικο

γένεια, μαρτυρουμένη ιδία είς τάς πηγάς τοΰ ΙΑ' - ΙΒ' αιώνος, τής όποιας πολλά μέλη έλαβον 

ανώτατα αξιώματα : βλ. P a u l L e m e r 1 e, Prolégomènes à une édition critique et commen

tée des «Conseils et Récits» de Kékaumenos, Βρυξέλλαι (Académie Royale de Belgique. Classe 

des Lettres et des Sciences Morales et Politiques, L1V /l ), 1960, σελ. 37-40" L a u r e n t , 

Collection Orghidan, άρ. 137 καί 205, 211. Πρβλ. καί Δ. Π ο λ έ μ η , Άνεπίγραφοι στίχοι είς 

τον θάνατον 'Ιωάννου Βρυεννίου τον Κατακαλών, ΕΕΒΣ 35 (1966 - 67), σελ. 107 - 116. Ό εκδί

δων τό παρόν Νικήτας Κατακαλών δεν μαρτυρεϊται άλλοθεν. Σώζονται δύο σφραγίδες ενός Νικήτα 

Κατακαλών ή Κατακαλου (είς τήν συλλογήν D u m b a r t o n O a k s , D.O. 58.106, άρ. 2814 καί 4102), 

δστιαρίον καί βασιλικού κουβικουλαρίου. Άλλα αϊ δύο αύται σφραγίδες δεν δύνανται νά συσχετι

σθούν προς τον Νικήταν Κατακαλών τοΰ παρόντος σιγιλλίου, διότι είναι προγενέστεραι τούτου 

τουλάχιστον κατά Ινα αιώνα : πρέπει νά χρονολογηθούν είς τόν Γ ή ίσως είς τον Θ' αι., ώς παρε-

τήρησεν δ αείμνηστος πατήρ V. Laurent, είς τόν όποιον καί οφείλω αυτήν τήν πληροφορίαν. 

7. (στ. 19) : πανσέβαστος σεβαστι) "Αννα Κομνηνή : Κατά τους ύπό έξέτασιν χρόνους 

ή μόνη γνωστή Άννα Κομνηνή είναι ή ομώνυμος ιστορικός, ή πορφυρογέννητος θυγάτηρ τοΰ 

Αλεξίου Α' τοΰ Κομνηνοΰ (γεννηθεΐσα τήν 2 Δεκεμβρίου 1083, άποθανοΰσα τω 1153 : βλ. 

Ρ. S c h r e i n e r , Eine unbekannte Beschreibung der Pammakaristoskirche (Fethiye Camii) 

und weitere Texte zur Topographie Konstantinopels, DOP 25 (1971), σελ. 248· D a r r o u -

z è s , Tornikes, σελ. 2 1 - 2 2 ) . Α'ι άλλαι γνωσταί ομώνυμοι πριγκήπισσαι πρέπει νά άποκλει-

σθοΰν ώς μεταγενέστερα! : βλ. L. S t i e r n ο n, A propos de trois membres de la famille Ro-

gérios, REB 22 (1964), σελ. 187 κέ." S c h r e i n e r , ένθ' άνωτ., σελ. 228. 'Επίσης πρέ

πει να άποκλεισθή πάσα ταύτισις μετά τής Άννης Δαλασσηνής, ή οποία, ώς γνωστόν, έπέδει-

ξεν ιδιαίτερον ενδιαφέρον προς τήν Μονήν τής Πάτμου καί εΐχεν ύπό τήν δικαιοδοσίαν της τήν 

νήσον Λέρον, ώς άνήκουσαν εις τό ύπ' αυτήν σέκρετον τοΰ Μυρελαίου (περί τούτων καί περί τοΰ 

σεκρέτου τοΰ Μυρελαίου, βλ. έν έκτάσει ανωτέρω, εγγρ. 52, σχόλιον 10). "Ομως ή μήτηρ τοϋ 

Αλεξίου ουδέποτε έφερε τό οΐκογενειακόν δνομα Κομνηνή καί τόν τίτλον πανσέβαστος σεβαστή : 



55. ΣΙΓΙΛΛΙΟΝ ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΤΑΚΑΛΩΝ 87 

ώνομάζετο πάντοτε Δαλασσηνή καί έκοιλείτο, μετά τήν άνοδον τοΰ υίοΰ της εις τόν θρόνο·/, 

δέσποινα, μήτηρ τον βασιλέως, βασιλίς : βλ. έν έκτάσει Π ε λ ε κ ί δ ο υ, Anne Comnènc, ένθ 

άνωτ., σελ. 12-13 καί ύποσ. 26, δπου καί ή σχετική βιβλιογραφία. 

'Εξ άλλου διά τήν ταύτισιν τής Άννης Κομνηνής τοΰ σιγιλλίου μετά τής ομωνύμου ιστο

ρικού, ό τίτλος πανσέβαστος σεβαστή παρέχει προβλήματα. Ό τίτλος ούτος ήτο έπί Κομνηνών 

σημαντικός καί άπενέμετο εις μέλη ή είς έξ αγχιστείας συγγενείς τής αυτοκρατορικής οικογενείας 

(βλ. L. S t i e r n ο n, Notes de titulature et de prosopographie byzantine: Sebaste et gambros, 

REB 23, 1965, σελ. 226- 229 καί 231), άλλ' ουδέποτε μαρτυρεϊται προκειμένου περί τής "Avvrc 

Κομνηνής. Ό τίτλος ούτος δέν άπενέμετο άπ' ευθείας είς γυναίκας : ή πανσέβαστος σεβαστή 

έφερεν αυτόν τόν τίτλον ώς σύζυγος πανσεβάστου σεβαστοΰ. "Ομως ό σύζυγος τής Άννης Κο

μνηνής, ό Νικηφόρος Βρυέννιος, έλαβε μετά τόν γάμαν του (1097) τόν τίτλον τοΰ παννπερ-

σεβαστού, τόν όποιον διετήρησε τουλάχιστον μέχρι τοΰ 1108, ονομασθείς κατόπιν καϊσαρ. 'Επο

μένως ή Άννα Κομνηνή έπρεπε νά προσαγορεύεται άπό τοΰ 1097 πανυπερσεβαστή καί άπό 

τοϋ 1108 καισάρισσα. Νά ύποθέσωμεν δτι ό Κατακαλών έγραψε τόν τίτλον πανσέβαστος σεβα

στή αντί τοΰ πανυπερσεβαστή ; "Ηδη έχει διαπιστωθή δτι ύπήρχεν αντιστοιχία μεταξύ τών 

τίτλων σεβαστός, πανσέβαστος καί πανσέβαστος σεβαστός: βλ. S t i e r n o n , Sebaste et gam-

bros, σελ. 231" H é l è n e A h r w e i l e r , Le sebaste, chef des groupes ethniques, «Poh-

ehronion, Festschrift Franz Dölger, zum 75. Geburtstag», Heidelberg 1966, σελ. 34- πρβλ. 

A h r w e i l e r , Smyrne, σελ. 156-157, δπου σχετικά παραδείγματα. "Επίσης, κατόπιν σχε

τικής έρεύνης, επεσήμανα άνάλογον άντιστοιχίαν μεταξύ τών τίτλων σεβαστός καί πανυπερσέβαστος : 

είς εγγραφον τοΰ έτους 1251 ό πρωτοβεστιαρίτης Γεώργιος Ζαγαρομμάτης υπογράφει ό ίδιος 

ώς σεβαστός, ενώ είναι απολύτως έξηκριβωμένον δτι κατά τήν αυτήν έποχήν έφερε τόν τίτλον τοΰ 

πανυπερσεβάστου (βλ. κατωτέρω, έγγρ. 64 καί τόμ. Α', έγγρ. 28- MM, Δ', σελ. 31, 234, 235). 

Αύτη ή τελευταία μαρτυρία ύποδηλοϊ, καθ' ημάς, μίαν άντιστοιχίαν μεταξύ τοΰ τίτλου τοΰ (πανσε

βάστου) σεβαστοΰ καί τοΰ πανυπερσεβάστου καί δύναται πιθανώτατα νά έρμηνεύση τόν τίτλον 

τής "Λννης Κομνηνής είς τό εγγραφον τοΰ Κατακαλών. 

Πάντως ή ταύτισις τής Άννης Κομνηνής τοΰ παρόντος σιγιλλίου μετά τής θυγατρός τοΰ 

Αλεξίου Α' ενισχύεται καί άπό τάς λοιπάς Ίστορικάς συνθήκας καί άπό τό ιστορικόν τής Μονής 

τής Πάτμου : ή Μονή τοΰ Θεολόγου, ιδρυθείσα τό 1088 ύπό τοΰ Αλεξίου Α', ήτο «βασιλική μονή» 

καί άπέλαυε τής αυτοκρατορικής προστασίας, ή δέ νήσος Λέρος, ώς ανήκουσα είς τό αεχρζτο^ τοΰ 

Μυρελαίου, ύπήγετο ύπό τήν δικαιοδοσίαν τής ισχυρής Άννης Δαλασσηνής μέχρι τοΰ 1096, οπότε 

ή μήτηρ τοΰ βασιλέως απεσύρθη εις τήν Μονήν τοΰ Παντεπόπτου (βλ. D e n i s e P a p a -

c h r y s a n t h ο u, La date de la mort du sébastokrator Isaac Comnène, frère d'Alexis Ie>-, 

et de quelques contemporains, REB 21, 1963, σελ. 252-253). 'Επομένως θά ήτο φυσικον 

μετά τήν άπομάκρυνσίν της να τήν διαδεχθη εις τον σημαντικών τοϋτον τομέα μία τών πρώτων 

γυνκικών τής αυτοκρατορίας : ή σύζυγος ή ή θυγάτηρ τοΰ αύτοκράτορος καί οχι οιοδήποτε άλλο 

μέλος τής αυτοκρατορικής οικογενείας. 

Ούτω τό εγγραφον τοΰ Κατακαλών μ.αρτυρεϊ εμμέσως περί τών σχέσεων τής "Λννης Κομνη

νής μετά τής Μονής τής Πάτμου — γεγονός τό όποιον δέν ήτο μέχρι τοΰδε γνωστόν. Προφανώς 

ή "Αννα Κομνηνή διεδέχθη, μετά τό 1096, τήν μάμμην της είς τήν προστασίαν τής Μονής καί είς 

τήν έποπτείαν τής νήσου Λέρου. Καί επειδή τό τελευταΐον τοΰτο δικαίωμα προήρχετο άπό τό 
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γεγονός δτι ή Λέρος ύπήγετο είς τό σέκρετον τοΰ Μυρελαίου, τό όποιον, ώς ελέχθη, εύρίσκετο 

μέχρι τοΰ 1096 ύπό τήν δικαιοδοσίαν τής Άννης Δαλασσηνής, ύποθέτομεν, μετά πολλής πιθανό-

τητος, δτι μετά τήν άπομάκρυνσιν τής Άννης Δαλασσηνής τό ευαγές τοϋτο σέκρετον εδόθη ώς 

προνόμιον εις τήν Άνναν Κομνηνήν : βλ. Π ε λ ε κ ί δ ο υ, Anne Comnène, ένθ' άνωτ., σελ. 15 -

16. Περί τών δεσποινικών έγγράφ6>ν καί τής σημασίας των άπό πλευράς διπλωματικής καί διοι

κητικής, βλ. F. B a r i g l i ! , Povelje vizantijskih carica (=-- Έγγραφα βυζαντινών αυτοκρα

τειρών), Zbornik Radova 13 (1971), σελ. 143-193. 

Διά τό άνορθόγραφον τής υπογραφής τοΰ βυζαντινοΰ τούτου υπαλλήλου πρβλ. ανάλογα 

Α. G u i l l o u , Saint-Nicolas de Donnoso (1031-1060/1061), Città del Vaticano 1967, σελ. 

49 καί "E ρ ας Β ρ α ν ο ύ σ η , Κεκυρωμένη Συλλογή επισήμων εγγράφων τής έν Πάτμω Μονής 

είς είλητον τον ΙΑ' αιώνος. Σύμμεικτα τοΰ Κέντρου Βυζαντινών 'Ερευνών, τόμ. Α', Άθηνκι 1966, 

σελ. 107 καί 115 ύποσ. 2. 

8. Διά την ταύτισιν τοΰ Μιχαήλ τής σφραγϊδος, τό εγγραφον ούδεν στοιχεϊον παρέχει. Κατά 

τήν ύπό έξέτασιν περίοδον μαρτυρεϊται ύπό τών πηγών εις Μιχαήλ, έπ' ανεψιά γαμβρός τοΰ 

Αλεξίου Α', ό όποιος τόν Ίούνιον 1082 ήτο κουροπαλάτης καί μέγας δρουγγάριος τής βίγλης 

καί τουλάχιστον μεταξύ 1090-1109 πανσέβαστος σεβαστός καί λογοθέτης τών σεκρέτων. Τό 

οίκογενειακόν του δνομα ουδέποτε παραδίδεται. ( Περί τούτου βλ. P. G a u t i e r , La curieuse 

ascendance de Jean Tzetzès, REB 28, 1970, σελ. 216-217- τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ , Le synode des 

Blachernes (fin 1094). Étude prosopographique, REB 29, 1971, σελ. 237-238. Πρβλ. 

R. G u i 11 a n d, Les logothètes, σελ. 84. Περί τοΰ οικογενειακού ονόματος τοΰ Μιχαήλ βλ. 

G a u t i e r , REB 28, 1970, σελ. 216-217. Actes de Lavra2, σελ. 302 σημ.). Τελευταία μνεία 

τοΰ λογοθέτου τών σεκρέτων Μιχαήλ ευρίσκεται είς εγγραφον τής Λαύρας τοΰ έτους 1109, τοΰ 

οποίου, σημειωτέον, ή γραφή ομοιάζει προς τήν τοΰ παρόντος σιγιλλίου (Actes de Lavrà1, άρ. 

58, πίν. L X I I I ) . Ώ ς γνωστόν, ό λογοθέτης τών σεκρέτων εΐχεν ύπο τήν έποπτείαν του τήν 

αΰτοκρατορικήν άλληλογραφίαν καί τό δικαίωμα νά συνυπογράφει τα έγγραφα τής Άννης Δα

λασσηνής κατά τήν διάρκειαν τής αντιβασιλείας της (βλ. Ά ν ν η ς Κ ο μ ν η ν ή ς , 'Αλεξιάς, III, 6, 6, 

έκδ. Leib, Ι, σελ. 121 - 122) : Περί τούτου βλ. Ch. D i e h 1, Un haut fonctionnaire byzantin, 

Le logothète τών σεκοέτοη, «Mélanges Nicolas Iorga», Παρίσιοι 1933, σελ. 217 - 229. G u i 1-

] a n d, Les logothètes, σελ. 75 κέ. Πρβλ. καί ανωτέρω, έγγρ. 51, κυρίως σελ. 41. 'Επομένως 

δυνάμεθα μετά πολλής πιθανότητος νά ταυτίσωμεν τόν Μιχαήλ τοΰ παρόντος σιγιλλίου με τόν 

όμώνυμον λογοθέτην τών σεκρέτων, ό όποιος, έν ονόματι προφανώς τής Άννης Κομνηνής, έδω-

κεν έντολήν εις τόν Νικήταν Κατακαλών νά εκτέλεση τήν σχετικήν πραξιν καί νά έκδώση το 

σιγίλλιον, τό όποιον ό ίδιος έκύρωσε διά τής σφραγϊδος του. 
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ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΙΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ ΠΛΟΙΟΥ 

εξαμωθήναι • . . παραδοθηναι (στ. 13) 'Οκτώβριος, ίνδ ι?!' 

εξάμω (στ. 15) παρεδόθη (στ. 19) [1195] 

ΟΊ άξιωματοΰχοι τοΰ σεκρέτου τής θαλάσσης προβαίνουν εις τήν καταμέρησιν καί παράδοσιν 

προς τήν Μονήν τής Πάτμου πλοίου ιδιοκτήτου χωρητικότητος 1500 μοδιών, άπηλλαγμένου πά

σης φορολογικής επιβαρύνσεως, εις άντικατάστασιν τών καταστρααέντων τριών πλοιαρίων ίσης 

συνολικώς χωρητικότητος. 

ΙΙΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. — Πρωτότυπον (Άρχεϊον Μονής άρ. 55). Χάρτης βαμβύκινο:, 

χρώματος ύπολεύκου, σχήματος ορθογωνίου. Διαστάσεις : 0,596 - 0,602x0,411 - 0,422. Γεγραμ-

μένη επιφάνεια : 0,520x0,370 - 0,385. Περιθώρια : αριστερά (0,028 - 0,022) καί δεξιά (0,010 -

0,015). — Μελάνη : α') ή τοϋ κειμένου καστανόχρους· β') οί αριθμοί επτά, μφοβ', ρν (στ. 18) 

καί tavxß' (στ. 19), ή λέξις διατηρηθησόμεθα (στ. 20) καί ή υπογραφή Θεοχαρίστου Είρηνικοΰ 

δι' άλλης μελάνης χρώματος άνοικτοΰ κάστανου. — Γραφή ή συνήθης τοΰ ΙΒ' αι. μετά πολλών 

συντομογραφιών. 'Ορθογραφία. — Εΐλητάριον· ίχνη 3 καθέτων καί 15 οριζοντίων παλαιοτέρων 

διπλώσεων. — Διατήρησις μετρία : κηλίδες έκ τής νοτίδος, εξίτηλον ένιαχοΰ, φθοραί κατά τά άκρα, 

άνω περί τό μέσον κάθετος σχισμή έκ τής διπλώσεως, σητόβρωτον ίδια κατά τό άνω τμήμα καί 

περί τά άκρα. Τό εγγραφον έκολλήθη μεταγενεστέρως έπί χάρτου. 

Έ π ί τοΰ χάρτου συντηρήσεως μεταγενέστερα σ η μ ε ι ώ μ α τ α : α') 'Αρ. 5J (χειρ Σακ-

κελίιΛνος)· β') "Ισον χρυσόβουλου Ίσαακί(ου) 'Αγγέλου περί τον Καραβιού τ(ής) 'Ιεράς ταύτης 

Μονής (χειρ Φλωρίδου)' Σακκελίων διέγραψε καί προσέθεσε : Πράξις τον τής θαλάσσης σεκρέτο» 

περί καταμετρήσεως τής χωρήσεως τοϋ τής μονής πλοίου, εκδοθείσα τώ α' ετει τής βασιλεία; 

Άλιξίου Γ' τον τυράννου, ο εστί τω 119ß | (άντεγράφη). 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ. — Ί . Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Περί καταγραφής καί καταμετρήσεως τών εμπορικών 

πλοίων παρά Βνζαντινοϊς, Πανδώρα 18 (1867), σελ. 228 - 230. —MM, <Γ', σελ. 127 - 129, άρ. 35. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — Μ. Γ ο ύ δ α, Ή καταμέτρησις τών εμπορικών πλοίων καί ή νηολόγησις 

και φορολογία αυτών κατά τους Βυζαντηνονς χρόνους, ΒυζαντΙς 1 (1909), σελ. 35 - 47. — G e r 

m a i n e R o u i l l a r d , Les taxes maritimes et commerciales d'après des actes de Patmos et 

de Lavra, «Mélanges Charles Diehl», Παρίσιοι 1930, σελ. 277 - 289. — H é l è n e A n t o n i a -

d i s - Β i b i c ο u, Études d'histoire maritime de Byzance. Ά propos du «Thème de Caravi-

skmn>, Παρίσιοι 1966, κυρίως σελ. 129 - 137. — S c h i l b a c h , Metrologie, σελ. 95 κέ. καί λ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ-—Ή έν Πάτμω Μονή 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου κατέχει χρυσόβουλλα τοΰ 

άοιδίμου αύτοκράτορος Αλεξίου [Α' τοΰ Κομνηνοΰ] παρέχοντα είς αυτήν έξκουσσείαν τριών πλοίων 

15! 
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συνολικής χωρητικότητος 1500 περίπου [μοδιών], τά όποια ήδύναντο νά πλέουν καθ' δλην τήν 

ρωμαϊκήν επικράτειαν, άπηλλαγμένα παντός φόρου, εξαιρέσει μόνον τοΰ φόρου τής δεκα-

τείας (στ. 1 - 3 ). Διό, οί μοναχοί ήτήσαντο παρά τοΰ προβεβασιλευκότος αύτοκράτορος Ί σ α α -

κίου 'Αγγέλου δπως επικύρωση τα προηγούμενα χρυσόβουλλα, παραχώρηση δέ καί άπαλλαγήν 

άπό τοΰ φόρου τής δεκατείας. Κατόπιν τούτου ό αυτοκράτωρ, έπιθυμών νά συμπλήρωση δσα ό 

προπάππος του 'Αλέξιος έπραξεν ύπερ τών μοναχών αυτών, απέλυσε χρυσόβουλλον διά τοΰ οποίου 

έπεκύρωσε τά ώς άνω αυτοκρατορικά έγγραφα, διέταξε δέ τους ένεργοΰντας τάς δημοσιακάς δου

λείας καί τους παραθαλασσίτας δπως συμμορφωθοΰν προς τά ύπό τών προηγουμένων έγγραφων 

οριζόμενα, τα όποια οφείλουν νά θεωρούν ώς έάν εΐχον νϋν ύπ' αύτοΰ τοΰ ιδίου άπολυθή· προς τού

τοις άπήλλαξε τά έν λόγω πλοιάρια άπό τοΰ φόρου τής δεκατείας (έπί τών οίναρίων καί έπί παντός 

άλλου είδους), επιτρέπων είς αυτά νά προσεγγίζουν άπαξ τοΰ έτους εις τήν Κωνσταντινούπολη. 

ΟΊ δέ κατά καιρούς ενεργούντες τάς τής θαλιάσσης δουλείας οφείλουν νά απαλλάξουν (δέχεσθαι) 

άπό τοΰ άντιστοιχοΰντος είς τήν δεκατείαν ταύτην ποσοΰ τους αρμοδίους εισπράκτορας, είτε δη

μοσίους λειτουργούς είτε ένοικιαστάς, έπί τη προσκομίσει τών σχετικών αποδείξεων δεόντως υπο

γεγραμμένων (πεπιστωμένων) παρά τής Μονής (στ. 3 - 13). 

Συμφώνως προς τά ανωτέρω, ή Μονή έζήτησε παρά τοΰ σεκρέτου τής θαλάσσης δπως κα

ταμέτρηση (εξαμωθήναι) καί παραδώση είς αυτήν τό δι' εξόδων της ναυπηγηθέν νέον πλοϊον εις 

άντικατάστασιν τών παλαιών, τ ά όποϊα είχον καταστραφή είς ναυάγιον. Κατά ταΰτα οί αξιωμα

τούχοι τοΰ σεκρέτου τής θαλάσσης, άφοΰ έξηκρίβωσαν δτι τό πλοϊον είναι ίδιόκτητον της Μονής, 

μετέβησαν είς τό Νεώριον, δπου ήτο τοΰτο έλλιμενισμένον, καί παρουσία αντιπροσώπων τοΰ έν 

λόγω σεκρέτου (αναφέρονται 5 ονόματα) καί τής Μονής (4 ονόματα, έν οΐς τοΰ ηγουμένου 

Αρσενίου) ό 'Ιωάννης Συρόπουλος καί ό αναγνώστης 'Ιωάννης Καματηρός, ενεργών το πρω-

τομανδατορικον οφφίκιον έν ονόματι τοΰ πανσεβάστου σεβαστοΰ καί έπί τών δεήσεων Κωνσταν

τίνου τοϋ Τορνίκη, τι;ροέβησαν εις τάς ακολούθους μετρήσεις : μήκος πήχεις 15, πλάτος πήχεις 

7, βάθος πήχεις 2 ' / „ , σύνολον χωρητικότητος 1572 θαλάσσιοι μόδιοι. Έ κ τούτων άφηρέθησαν 

150 μόδιοι, δηλαδή 100 μόδιοι δι' έκάστην χιλιάδα συμφώνως προς τό σχετικόν πρόσταγμα, καί 

ούτω τελικώς υπελογίσθη είς 1422 μοδίους ή χωρητικότης τοϋ πλοίου, τό όποιον καί παρεδόθη 

εις τήν Μονήν άπηλλαγμένον πάσης φορολογικής επιβαρύνσεως, συμφώνως προς τό ανωτέρω χρυ

σόβουλλον (στ. 1 3 - 2 0 ) . 

Μην, ίνδικτιών (στ. 2 0 ) . 

Τό σέκρετον τής θαλάσσης απεκδύεται πάσης ευθύνης, εις ην περίπτωσιν τό πλοϊον μετασκευα-

ζόμενον ήθελεν απόκτηση μεγαλυτέραν χωρητικότητα (στ. 2 0 ) . 

14 όπογραφαί, έν αΐς 11 βασιλικών νοταρίων καί 2 ενεργούντων τά τής θαλάσσης δουλείας 

(στ. 2 1 - 3 3 ) . 

ΠΑΡΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. — α ' ) Χρναόβονλλος λόγος (στ. 5, 7 ) , χρυσόβουλλον (στ. 9 , 2 0 ) 

Ίσαακίου τοΰ Α γ γ έ λ ο υ , διά τοΰ οποίου έπικυροΰνται προγενέστερα περί έξκουσσείας τών πλοίων της 

Μονής Πάτμου προνόμια καί παραχωρείται απαλλαγή άπό τοΰ φόρου|τής^δεκατείας. Τό εγγρα

φον σώζεται αυτοτελώς, απελύθη τό 1186 καί εκδίδεται ανωτέρω (τόμ. Α ' , άρ. 9 ) · ένταϋθα 

παρατίθεται τμήμα αύτοΰ (στ. 7 - 13) αντιστοιχούν είς τους στίχους 12 - 30 τοΰ πρωτοτύπου. 
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ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.— α') Χρυαοβουλλα (στ. 1-2, 4, 5, 9) τοΰ αύτοκράτορος 

Άλ:ξίου [Α' τοΰ Κομνηνού] περί παραχωρήσεως εις τήν Μονήν Πάτμου έξκουσσείας τριών πλου-

ρίων χωρητικότητος 1500 μοδιών. Περί τής εσφαλμένης αποδόσεως τούτων εις τόν Άλέξιον Α' βλ. 

κατ-οτέρω, σχόλιον 1. β') Αίτησις (πρβλ. στ. 4 αίτηααμίνων, στ. 7 γμήσαντο, στ. 5 καί 8 αίτησιν, 

στ. 5 καί & δεήσει, -σεχος) τών μοναχών τής Πάτμου πράς τόν αυτοκράτορα Ίσαάκιον Κομνηνόν, όπως 

επικύρωση τά προγενέστερα περί έξκουσσειας τών πλοίων της Μονής χρυσόβουλλα, παραχώρηση δέ 

καί άπαλλαγήν άπό τοΰ φόρου τής δεκατείας.Ή αίτησις έγένετο πιθανώτατα εγγράφως, άλλα τό σχ= -

τικόν εγγραφον δέν έσώθη. γ ' ) Πρόσταγμα (στ. 19), διά τοΰ όποιου ώρίζετο δτι διά τόν καθορισμόν 

τής επισήμου καί φορολογητέας χωρητικότητος ενός πλοίου εκπίπτει ποσοστόν 10% έπί τοΰ γιν<·-

μένου τοΰ προερχομένου έκ τών μετρήσεως τοΰ μήκους Χ τό πλάτος Χ τό βάθος Χ 6. Ένταΰθα νοε'Ι-

ται βεβαίως παγία αρχή περί τής καταμετρήσεως τών πλοίων (βλ. καί κατωτέρω, Παρατηρήσεις). 

[f Τής] σε[β]ασμί(ας) μο(νής) τ(ής) έν τη νήσω Πάτμον δι[ακ]ειμ(ένης) κοί 

έπ' δνόμ(α)τ(ι) τιμωμ(έ)ν(ης) τοϋ έπιστηθ(ίου), ήγ[απημέ]ν(ου) μαθητ(οϋ) τώ 

σ(ωτή)ρι Θ(ε)ώ [ή]μ(ών) Ί(ησο)ν Χ(ριστ)ώ καί εναγγελιστ(ον) Ίω(άννον). 

παφ(έ)ν(ον) τοϋ Θεολόγ(ου), πορισαμ(ένης) χρυ(σόβου)λλα τοϋ έν μ(α)καρ£α τ η 

[λήξει] άοιδ(ί)μ(ου) | 2 β[ασιλέως] κνρ(οϋ) Άλε(ξίου) τοϋ Κομνην(οϋ), διοριζό-

μ(εν)α εχ(ειν) τ(ήν) τοιαύτ(ην) μον(ήν) έξκου(σσείαν) πλοιαρ(ίων) τοι(ών). μη 

καταγεγρα(μ,μένων) τ(οΐς) δ[ημο]σι(ακοΐς) κώδιξι, δντ(ων) τε χωρή(σεως) χιλιά-

δ(ος) μι(ας) προ(ς) τή ημισεία μικρόν τι πλ[έον ή ε]λασσ(ον), \3 [έ]γχωροϋν(τα) 

τε τά τοιαύτα πλοία πλέειν απανταχού τών τ(ής) ρωμαϊκ(ής) έπικρατ(είας) μερών 

καί διατηρεϊσθ(αι) άνώτ(ε)ρ(α) πάσ(ης) οιασδήτ(ι)ν(ος) σνζητή(σεώς) τε καί 

έπ(η)ρ(είας), ναύλ(ου), άντ(ι)ν(αύ)λ(ον), ου μ(έν)τοι γέ καί [δεκατείας], καί διά 

[τ]οϋτ[ο] |* προσελθόντ(ων) τών τ(ής) ρηθείσ(ης) μο(νής) (μονα)χ(ών) [τώ] 

προβεβασιλ]ενκότι] κνρώ 'Ίσαακ(ίω) τώ 'Λγγέλ(ω) καί αΐτησ[α]μ(ένων) έπικυρω-

θ(ή)ν(αι) μ(έν) π(αρά) τ(ής) άγ(ίας) αντ(οϋ) ]βασι]λ(είας) τά ρηθέντ(α) πρ(οσ)-

κννητ(ά) χρν(σόβον)λλ(α) τοϋ άοιδίμον β(ασι)λ(έως) κυρ(οϋ) Άλε(ξίον) τοϋ Ko -

μνηνοϋ, προπάππον | 5 τ(ής) άγ(ίας) αντ(οϋ) β(ασι)λ(είας), έπιβραβενθψαι [δέ 

καί τήν τ](ης) δεκατ(είας) έξκον(σσείαν), καί τή δεήσει σύνδρομ(ον) αντίκα πορι -

σαμ(ένων) χρ(νσόβον)λλ(ον) λόγ(ον) τ(ής) άγ(ίας) αύτ(οϋ) β(ασι)λ(είας) έπι-

κνροϋντα μ(έν) κ(α)τά τ(ήν) αϊτησιν αντ(ών) καί τά προπορισθέντ(α) τ(ή) 

αντ(η) μο(νή) χρ(νσόβου)λλ(α), |° μέγα δέ τι καί πολνρρονν à α ά[πο] τοϋ 

κ(α)τά π[ο]τ[α]μ(ον) είς πάντ(α) κόσμ(ον) έπιρρεύσαντ(ος) πολύ. . . πελάγ(ους) 

τοϋ έλέ(ους) τοϋ κράτ(ους) αντ(οϋ), τ(ών) δηλωθ(έν)τ(ων) (μονα)χ(ών) διά τ(ής) 

δεήσε(ως) αντ(ών)ώςδιάτ[ινοςχ]αράδρ(ας)κατά \Ίπραν[ες[ρεούσ(ης) έφελκνσ[άν-

τ](ων) τ(ον)τ. . .ατ(ής)δεκατ(είας)χρ[νσόβονλλον]λόγ(ον)τ(ής)ά[γίας] 

[αν]τ(οϋ) β(ασι)λ(είας), τον οντωσί έν μέρει περιέχοντα: «Έπεί δέ οί κ(α)τά τ(ήν) 

ρηθεισ(αν) σεβασμί(αν) μαν(ήν) ήτήσαντο τ(ήν) β(ασι)λ(είαν) μου έξκονσσεύε-
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σθ(αι) τά τοιαϋ(τα) \* πλ>οϊα καί άπο τοϋκεφαλ(αίον)τ(ής) δεκατ(είας), ήτ(οι) τοϋ 

κο(μμε)ρ(κί)ον, π(ώς) ονκ αν ή β(ασι)λ(εία) μον τ(ήν) αϊτησ(ιν) τούτ(ων) προ-

σεδέξατο; «αντί γ(άρ) τών π(ατέ)ρων έγεννήθησ(αν) νιοι», εφ' ώ καί, [υ]περ δ 

άοίδιμο(ς) έκε'ινο(ς) [β](ασι)λ(ενς) 'Αλέξ(ιος) καί πρ[όπαππος] | 9 τ(ής) β(ασι)-

λ(είας) μ(ον) άφήκ(εν) άτέλεστ(ον), ή β(ασι)λ(εία) μον προ(ς) πέρ(ας) άγει καί 

τέλειοι- διορίζετ(αι) γ(άρ) διά τοϋ παρόντ(ος) χρυ(σοβού)λλ(ον) εχ(ειν) μέν τά 

προσόντ(α) τή διαληψΟείση μο(νή) χρν(σόβου)λλ(α), eoe δεδήλωτ(αι), τό άπαρεγ-

χείρητ(ον) καί άπαράθραυστ(ον) καί μή τολ[μαν τίνα J j " 1 τών τ(άς) δημοσι(ακάς) 

ένεργούντ(ων) δουλεί(ας) ή αύτ(ών) τ(ών) κ(α)τά καιρ(ονς) παραθαλαασιτ(ών) 

πειρασθ(αι) μερικ(ώς) ή καθόλ(ου) έπηρεαστ(ικώς) άθετ(είν) τι η άνατρέπ(ειν) 

τ(ών) έμπεριειλημμ(ένων) αύτ(ο'ις). (ώς) δψει( λόν )τ( ων ) λογίζεσθ(αι), (ώς) ει 

νϋν π(αρά) τ[ης] β[ασιλείας μον} | " έγεγόν(ΐσ(αν)· έξκονσσενεσθ(αι) (δε) συν 

τούτ(οις) καί το τ(ής) δεκατ(είας) απ(αν) κεφάλ(αιον) άπό τών οίν(α)ρ(ίων) καί 

παντ(ος) έτ(έ)ρ(ον) εϊδ(ονς) καί πράγμ(α)το(ς) τά δηλωθ(έν)τ(α) πλοιάρ(ια) 

καί έν τή θεοσώστ(ω) Κωνσταντι(νον)π(ό)λ(ει) άπαξ τοϋ ένιαντ(οϋ) καταίροντ(α), 

ώς | 1 3 δφει(λόν)τ(ων) δέχεσθ(αι) καί τ(ών) τ(ώ) τοιούτ(ω) κεφαλ(αίω) τ(ής) 

δεκατ(είας) άνηκ(όν)τ(ων) καί τ(οΐς) κ(α)τά καιρ(ούς) ένεργοϋσι τ(άς) τ(ής) θα-

λ(άσσης) δονλ(είας) τή έμφαν(εία) τών μελλονσ(ών) προβαίν(ειν) πεπιστωμ(ένων) 

άπ(ο)δ(είξεων) άπα τοϋ μέρ(ονς) τ(ής) πολλά(κις) διαληψθείσ(ης) σ[ε]βασμί(ας) 

μο(νής) | 1 3 είτε έπί πάκτ(ον) ή και είς τ(ο) πιστ(ον) ένεργοϋσι». Καί έπεί εδέησε 

τώ μερ(ει) τ(ής) αυτ(ής) μο(νής) εξαμωθ(ή)ν(αι) παρά τον καθ' ήμ(άς) σεκρέ-

τ(ου) κ(α)τά τ(ο) σννηθ(ες) καί παραδοθ(ή)ν(αι) αϋτ(οΐς) το έκ καιν(ής) παρ' 

αντ(ών) ίδί(οις) άναλώμασιν νανπηγηθ(έν) πλοι(ον), (ώς) τ(ών) προσ]όντων] 

| " αντ(ή) έτ(έ)ρ(ων) έξημωμ(ένων) καί παραδεδομέν(ων) πλοί(ων) ναναγίω 

περιπεσόντ(ων), ήμ(ε~ις), έν άκριβεϊ πληροφορία οντ(ες) τοϋ ίδιόκτητ(ον) ε'ιν(αι) 

τ(ής) δηλωθείσ(ης) μο(νής) το πλοΐ(ον), έπιστάντ(ες) τώ αιγιαλώ τοϋ Νεωρ(ίου), 

έν ώ το τοιοϋτ(ον) | 1 5 έλλιμενίζετο πλοί(ον), τώ συνήθ(ει) έξάμ(ω) τοϋτο καθυπε-

βάλλομ(εν) παρου(αία) άπ(ο) μ(εν) τοϋ καθ' ήμ(άς) σεκρέτ(ον) Ίω(άννον) άνα-

γνώστον τοϋ Καμ(α)τ(η)ρ(οϋ), τον ένεργοϋντο(ς) το (πρώτο)μανδατ(ο)ρ(ικάν) 

δφψίκ(ιον) δικ(αίω) τονπανσε(βάστον) σ[εβασ]τ(οΰ) καί έπί τών δεήσε(ων) κνροϋ 

Υ" Κων(σταντίνον) τον Τορν(ίκη), Β(ασι)λ(είον) τοϋ Άρμενοπ(ού)λ(ον), τοϋ 

ένεργοϋντο(ς) το (πρώτο)ελατ(ικον) δικ(αίω) τοϋ β(ασι)λ(ικοϋ) βεστιαρίτ(ον) τοϋ 

]Εν]σταθ(ίον) τον Κασταμον(ί)τ(ον), τοϋ Σνροπ(ού)λ(ον) Ίω(άννον), τοϋ Τζίτ(α) 

Κω(νσταντίνον), Μα(νονήλ) τοΰ Κιννάμ(ου) και έτ(έ)ρ(ων), από (δέ) τον μέρ(ους) 

τ(ής) μο(νής) τοντιμι(ω)τ(ά)τ(ον) | Ι Τ καθηγονμ(ένον) κνρ(οϋ) 'Αρσενίον, τοϋ (μο

νά) χ(οϋ) κνρ(οϋ) [Χρι]στ[ο]δ(ού)λ(ον) καί οίκονόμ(ον), τοϋ (μονα)χ(ον) κνρ(οϋ) 
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Μελετί(ον) καί τοϋ ( μονα)χ(ον) κνρ(οϋ) Άντ(ω)ν(ίον). Διατ(α)Οέντ(ος) γ(άρ) μί-

τ(ου) παρά τοϋ Συροπ(ού)λ(ον) Ίω(άννον) καί τοϋ ένεργονντο(ς) το (πρωτο)μαν-

δατ(ο)ρ(ικάν) τοϋ Καμ(α)τ(η)ρ(οϋ) εύρέθ(η) το μήκο(ς) πήχ(εων) δεκαπέντ(ε), 

| 1 8 το πλάτ(ος) πήχ(εων) επτά, και το βάθ(ος) πήχ(εων) [δύ]ο ήμι(σν)- ων δή δια-

στημ(ά)τ(ω)ν σν(μ)ψηψισθέντ(ων) παρ" ήμ(ών) κ(α)τά το σύνηθ(ες), ενρέθ(η) ή 

χώοη(σις) τοϋ τοιούτον πλοϊον μοδ(ίων) θ(αλασ)σ(ίων) μψοβ', αφ ών κ(α)ταπε~ 

σθέντ(ων) μοδ(ίων) ρν', | 1 9 ήγ(ουν) έπί μια χιλιάδ(ι) μοδ(ίων) έκ(α)τ(άν) κ(α)τά 

το περίτούτ(ον) πρ(όσ)τα(γμα), έναπέμειν(εν) το τοιοϋτ(ον) πλοΐ(ον) χωρή(σεως) 

μοο(ίων) θαλα(σαίων) μνκβ' καί παρεδ(ό)θ(η) τώ μέ(ρει) τ(ής) τοιαύτ(ης) μ(ο-

νής), ώστε έξκονσσεύεσθ(αι) κ(α)τά τ(ήν) περίλη(ψιν) καί δύναμ(ιν) |2 υ τον 

προσκ(υ)ν(η)τ(οϋ) αύτ(οϋ) χρυ(σοβού)λλ(ον) πε[ρί έ]ξκον(σσε'ιας) πλοί(ων), μη-

(νί) ,Οκτ(ωβ)ο(ίω) (Ινδικτιώνος) ιδ'. Εϊπερ μ(έν)τοι μετασκευασθή το τοιοϋτ(ον) 

πλοι(ον) καί πλείονο(ς) ενρεθ(ή) χωρή(σεως), ήμ(εΐς) άνεύθ(ν)ν(οι) ένεκα τούτ(ον) 

διατηρηαόμ(ε)ϋ·(α) ff 

|2 1 /' δ ]βααιλικ]ο(ς) νοτ(ά)ρ(ιος) τον σεκρέτ(ου) τ(ης) &αλά(ασης) Θεο-

χάριατος δ Ειρηνικός fff 

|2 2 f è βασ[ιλικος] νοτ(ά)ρ(ιος) τοΰ αύ(τοϋ) σεκρέτ(ον) Άνδρό(νι)κ(ος) 

δ Σπληνιάρ(ης) ff 

f ο βα(αι)λ(ικος) νοτ(ά)ρ(ιος) τοΰ αεκρέτ(ου) τ(ης) •άα(λάααης) 'Ιωάν

νης, δ Σγουρός fff 

|8 3 /• δ βασ(ιλικος) νθτ(ά)ρ(ιος) τον σεκρέτ(ον) της &α(λάααης) Κων

σταντίνος δ Σχοινας f 

J-4/· δ βα(σι)λ(ικος) νοτ(ά)ρ(ιος) τον οεκρέτ(ου) τ(ής) &αλά(οσης) Γεώρ

γιος δ Ζέπας f 

f Γρη(γό)ρ(ιος), βα(αι)λ(ικδς) νοτ(ά)ρ(ιος) τοΰ αεκρέτ(ον) τ(ής) &α-

(λάασης), δ Τριβλαττίτ(ης) f 

|2 5 f ό βα(σι)λ(ικ)ο(ς) νοτ(ά)ρ(ιος) τον αεκ(ρέ)τ(ον) τ(ής) &αλά(οσης) 

Θεόδ(ω)ρ(ος) δ Καρνστ(ι)νο(ς) f 

f δ βα(αι)λ(ικ)ο(ς) νοτάριος τον σέκρετον της ΰαλ(άοαης) Θεόδωρος δ 

Ταρωνίτ(ης) fff 

|2C f [δ βααι]λ(ικ)ο(ς) νοτ(ά)ρ(ιος) τον οεκρέτ(ον) τ(ης) &αλάοσ(ης) 

Κωνστ(αντΐ)νος δ Ίκριώτης f 

|21 f δ εν τ(ώ) αντ(ώ) οεκ(ρέ)τ(ω) ένεργώ(ν) δικαίω τοΰ ανϋ·(έ)ντ(ον) 

και ΰ·είον μον τον μεγ(α)λ(ο)δοξοτ(ά)τ(ον), πρωτονω(βελιααί)μ(ον), κνρ(ον) 

Στε(φάν)ον τοΰ Γαβ(α)λα, τ(οΰ) βα(αι)λ(ι)(κοΰ) νοτ(α)ρ(ίον) τοϋ αντ(ον) 

αεκ(ρέ)τ(ον), Έπιφάνιος δ Κρατ(ε)ρ(ος) f 
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|2 8 f δ τον αντ(οϋ) σεκ(ρέ)τ(ον) ]βααιλικ](ος) νοτ(ά)ρ(ιος) Θ(ε)όδωρος 

δ Μαδαρ(ί)τ(ης) ff 

|2 9 f δ ενεργών τ(ας) τ(ης) ϋ'αλ(άααης) δονλ(είας) δικ(αίω) τον παναε-

(βάατον) αε(βαστοϋ), οΐκ(είον) τώ κρατ(αιώ) καί άγ(ίω) ήμ(ών) β(ασι)λ(εΐ) 

και πιγκέρν(η) κνρ(οΰ) Ίω(άννον) τοΰ Σεργοπ(ον)λ(ον), Ίω(άννης) |30 δ 

Χρνααν&οςf 

|3 1 f δ ενεργών τ(ας) τ(ής) ΰα(λάσαης) δονλεί(ας) δικαίω τοΰ πανσε(βά-

στον) σε(βαστοϋ) και πριμμικ(η)ρ(ίον ) τών Βαρδαρι(ω)τ(ών) κνρ(οϋ) Κων-

(σταντίνον) τον \31 Ταρον(ί)δη, Γεώργ(ιος) δ Σεμνο(ς) f 

|3 3 f δ ένεργ(ών) δικαίω τον αύΰ·έν(τον) τον και αδελφού μ(ον), τοΰ 

(πρωτο)νω(βελιασι)μ(ο)νπερτ(ά)τ(ου) κνρ(οΰ) Μηχαήλ τοϋ Μεβοποτ(α)μί-

τ(ου), Ίω(άννης) δ Μεαοποτ(α)μίτ(ης) f 

1 Τής 1. MM | ήγαπημένου 1. MM | λήξει 1. MM || 2 βασιλέως 1. MM | οημοσιακο'ις 1. MM | πλέον ή έλασσον 

1. MM | 3 δεκατείας supplevi (cf. not. 5) : τών κεκωλυμένων ειδών suppl. MM || 4 τώ προβεβασιλευκότι 

1. MM | βασιλείας I. MM || 5 δε και τήν της suppl. MM | αίτησα 1. MM || 6 από 1. MM | ποταμον 1. MM | 

πολ. MM | πελάγους non 1. MM || 7 πρανούς MM | έφελκυ[σαμένων] suppl. MM \ τ(ον) τ.. .a non 1. MM || 

8 Αλέξιος om. MM | προπάππος 1. MM || 9 λόγου post χρναοβούλλον add. MM | τολμάν τινά 1. MM ]| 10 τάς 

om. MM Ι αυτόν τον — παραθαλασαίτψ MM i τής βασιλείας μον 1. MM (cf. doc. 9 1. 23) |j 11 άπό τε MM || 

12 όφείλοντα MM | τω fors, ex correx. τοϋ | τα — ανήκοντα MM | εμφανίσει καί μόνη MM || 13 ν[πεΙ] MM | 

τήν αυνήθειαν MM | προσόντων 1. MM || 14 τη δηλωθείση μον§ MM || 15 σεβαστοΰ 1. MM || 16 τοΰ Ευσταθίου, 

τοΰ Κασταμονίτου, MM |, 17 Χριστοδούλου 1. MM || 18 δυο 1, MM | ρν' : εκατόν πεντήκοντα MM || 18 -19 επτά, 

,αφοοβ', ρν', μυκβ', διατηρηθησόμεθα sor. alt. m. |i 20 περί έξκουσσείας 1. MM || 21 βασιλικός 1. MM || 

22 βασιλικός 1. MM | 'Ιωάννης om. MM || 26 ό βασιλικός 1. MM \\ 27 και ante θείου om. MM II 28 βασιλικός 

1. MM II 29 τήν — δουλείαν MM | τοΰ κραταιού και άγιου — βασιλέως MM | πιγκέρνης MM || 31 τήν — οου-

λείαν MM | τοϋ om. MM il 32 Ταρό η MM | Σεμνός : Σ MM. 

Testimonium 1. 6 : Ψαλμ. ΜΔ', 17 : αντί γαρ τών πατέρων εγεννήθηααν υιοί 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

Τό παρόν εγγραφον, ώς καί τά ύπ ' άρ. 59 καί 60 τής ημετέρας εκδόσεως, είναι τά μόνα 

έγγραφα τοΰ σεκρέτου τής θαλάσσης, τά όποια διεσώθησαν μέχρις ημών καί τά όποϊα αναφέρονται 

είς τήν καταμέτρησιν καί παράδοσιν πλοίου κατά τους βυζαντινούς χρόνους (βλ. R Ο u i 11 a r d, 

Taxes maritimes, σελ. 278 ' Β i b i c ο u , Histoire maritime, σελ. 130. Περί τοΰ σεκρέτου τής 

θαλάσσης καί τών αξιωματούχων του βλ. H é l è n e A h r w e i l e r , Fonctionnaires et bu

reaux maritimes à Byzance, R E B 19, 1961, σελ. 246 - 252, δπου καί ή σχετική παλαιοτέρα 

βιβλιογραφία). Καί τά τρία έγγραφα ανήκουν εις τήν αυτήν εποχήν, εκδοθέντα ολίγον πρό της αλώ

σεως τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών Φράγκων (κατά τά έτη 1195, 1199 καί 1203 αντιστοί

χ ω ς ) , παρέχουν δέ πολύτιμα στοιχεία διά τήν δλην διαδικασίαν καταμετρήσεως καί παραδόσεως 

πλοίου, ώς καί διά τήν προσωπογραφίαν καί τους θεσμούς τής εποχής. 

Συμφώνως προς τά έγγραφα ταΰτα, ή σχετική διαδικασία έγίνετο πάντοτε έν Κωνσταντίνου-
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πόλει, δπου εύρίσκοντο α'ι κεντρικαί ύπηρεσίαι καί οί ειδικοί τεχνικοί άξιωματοΰχοι καί δπου προ

φανώς εΐχον ναυπηγηθή τά ύπό έλεγχον πλοϊα. Συγκεκριμένως, είς τάς παρούσας περιπτώσεις ή 

διαδικασία έγένετο ή εις τόν λιμένα τοΰ Νεωρίου (έγγρ. 56 καί 60) ή εις τόν λιμένα τοΰ Σικαιτι-

κοϋ (έγγρ. 5 9 ) . — Περί τοΰ λιμένος τοΰ Νεωρίου καί τών έκεϊ ναυπηγείων βλ. J a n i n, Constan

tinople byzantine', κυρίως σελ. 2 3 5 - 2 3 6 · Λ h r w e i 1 e r, Byzance et la mer, σελ. 4 3 0 -

433, Περί τοΰ λιμένος τοΰ Σικαιτικοΰ βλ. J a η i η , ένθ' άνωτ., σελ. 433 (Συβαΐτικύν), πρβλ. καί 

κατωτέρω έγγρ. 59, σχόλιον 7. 

Ή καταμέτρησις καί παράδοσις τοΰ πλοίου έγίνετο τή αιτήσει τών ενδιαφερομένων (πρβλ. 

έγγρ. 56 στ. 13, έγγρ. 59 στ. 10, έγγρ. 60 στ. 10). Ή παράδοσις έγίνετο δυνάμει σχετικοΰ εγγρά

φου παροχής προνομίου (συνήθως χρυσοβούλλου), ή δέ καταμέτρησις έπί τή βάσει ισχύοντος 

κανόνος μετρήσεως τών πλοίων. Πρό πάσης άλλης ενεργείας έγίνετο έλεγχος, διά νά διαπιστωθή έάν 

τό πλοϊον ήτο ίδιόκτητον τοΰ αιτούντος δικαιούχου, ένταΰθα τής Μονής (βλ. έγγρ· 56 στ. 14, 

έγγρ. 59 στ. 9, εγγρ. 60 στ. 11) . Κατά τήν σχετικήν καταμέτρησιν παρίσταντο 5 - 6 αξιωματού

χοι, ειδικοί τεχνικοί, έκ μέρους τοΰ σεκρέτου τής θαλάσσης : ό ενεργών τό πρωτομανδατορικόν 

όφφίκιον, ό ενεργών τό πρωτοελατικόν καί έλαιοπάροχοι (βλ. σχετικώς κατωτέρω, σελ. 100, Πίνακα 

Α ' ) επίσης 3 - 4 εκπρόσωποι τής δικαιούχου Μονής (πλην τών άλλων παρίσταντο πάντοτε ό 

καθηγούμενος καί ό οικονόμος τής Μονής. βλ. κατώτερο), σελ. 107, Πίνακα Γ ' ) . Τήν καταμέτρησιν 

(εξαμον) έξετέλεσαν καί είς τάς τρεις περιπτώσεις, προφανώς ώς ειδικοί, ό αναγνώστης 'Ιωάννης 

Καμ.ατηρός, ενεργών τό πρωτομανδατορικόν όφφίκιον, καί ό 'Ιωάννης Συρόπουλος (ό όποιος εις 

τ ά έγγραφα τών ετών 1199 καί 1203 φέρεται ώς έλαιοπάροχος). Ή καταμέτρησις έγίνετο έπί τή 

βάσ:ι τών μετρολογικών κανόνων τής εποχής : βλ. Σ π . Λ ά μ π ρ ο υ , Τρία κείμενα συμβάλλοντα 

είς τήν ίατορίαν τοΰ ναυτικού παρά Βυζαντινοϊς, N E 9 (1912), κυρίως σελ. 1 6 6 - 171, δπου ό 

σχετικός κανών «περί τοΰ έξάμου τής χωρήσεως τών πλοίων», καί S c h i 1 b a e h , Quellen, 

σελ. 1 2 6 - 130 (νέα έκδοσις)· τό κείμενον χρονολογείται είς τόν Ι Α ' - Ι Β ' αιώνα. 

Ή καταμέτρησις τής χωρητικότητος ενός πλοίου (εξαμον) κατά τους βυζαντινούς χρόνους 

έγίνετο ώς ακολούθως : έπολλαπλασιάζετο τό μήκος Χ τό πλάτος Χ τό βάθος είς πήχεις καί 

χα γινόμενον τούτων εις κυβικούς πήχεις (ή κοϋφα) έξαπλασιαζόμενον έδιδεν αριθμόν είς θα

λασσίους μοδίους. Διά τήν φορολογίαν άφηροΰντο οί χώροι εκείνοι, οί όποιοι δέν έχρησιμο-

ποιοΰντο προς φόρτωσιν καί έμπορίαν χρησιμεύοντες αποκλειστικώς διά τήν έναπόθεσιν σκευών 

τοϋ πλοίου (πρβλ. έγγρ. 59 στ. 17 - 18, έγγρ. 60 στ. 16 καί 21 ) : βλ. Σ π . Λ ά μ π ρ ο υ , ένθ' 

άνωτ. σελ. 167· S c h i l b a c h , Quellen, σελ. 129' Γ ο ύ δ α, ένθ' άνωτ., σελ. 4 3 - 4 4 . Έ κ 

τοΰ τελικοΰ γινομένου, κατά παγίαν αρχήν, άφηρεΐτο ποσοστόν 10 % : τό ύπόλοιπον «ντε-

προσώπευε τήν έπισημον καί φορολογητέαν χωρητικότητα τοΰ πλοίου είς θαλασσίους μοδίους. 

Τ ά ύπό τοΰ Σ π . Λάμπρου καί Ε. Schi lbach εκδιδόμενα κείμενα, τά όποϊα παρέχουν τον 

κανόνα μετρήσεως τών πλοίων, δέν αναφέρουν τήν έκπτωσιν ποσοστού 1 0 % έπί της μετρηΟεί-

σης χωρητικότητος εκάστου πλοίου. Τό μέτρον τοΰτο μαρτυρεϊται μόνον ύπό τών τριών πράξεων 

τοϋ σεκρέτου τής θαλάσσης, τών ύπ ' άρ. 56, 59 καί 60 ημετέρων εγγράφων, τά όποια αποτε

λούν πρακτικήν Ιφαρμογήν τών επισήμων κανόνων. Προφανώς ή έκπτωσις ποσοστοΰ 1 0 % εΐχ=,ν 

όριοθή κεχωρισμένως δι' είδικοΰ αυτοκρατορικού έγγραφου, προστάγματος ή ορισμού, ώς συνά

γεται εκ τών ημετέρων εγγράφων (βλ. έγγρ. 56 στ. 19, έγγρ. 59 στ. 18) . 

Τό σχετικόν πρακτικόν καταμετρήσεως τοΰ πλοίου εκδίδει πάντοτε τό σέκρετον τής θο:-
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λάσσης, υπογράφουν δέ είς αυτό α' ) βασιλικοί νοτάριοι τοΰ ώς άνω σεκρέτου — ένδεκα εις τά 

έγγραφα τοΰ 1195 καί 1199, δέκα είς τό εγγραφον τοΰ 1203 —καί β') οι δ ύ ο ενεργούντες τάς 

τής θαλάσσης δουλείας (εγγραφον τοΰ 1195) ή παραθαλασαϊται (έγγραφα τοΰ 1199 καί 1203). 

Είς τό εγγραφον τοΰ 1199, τό όποιον παραδίδεται έν αντιγράφω, υπογράφει είς μόνον παραθαλασ-

σίτης, προφανώς δμως τοΰτο οφείλεται εις παράλειψιν τοΰ άντιγραφέως : βλ. σχετικώς κατω

τέρω έγγρ. 59, Διπλωματικαί παρατηρήσεις. — Περί τών παραθαλασσιτών, οί όποιοι τόν ΙΒ' 

αί. ήσαν δύο, καί τής δικαιοδοσίας των, ώς καί περί τής ταυτίσεως τούτων προς τους ένεργοΰντας 

τάς τής θαλάσσης δουλείας βλ. A h r w e i l e r , Fonctionnaires et bureaux maritimes, σελ. 

248 - 250 καί 252. Πρβλ. καί L e m e r 1 e, Deux actes de Lavra, σελ. 268 καί Actes de Lavra2, 

άρ. 67 καί 68 (έγγραφα τοΰ 1196)· Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η ς , Listes de préséance, σελ. 321. — Οί ειδικοί 

τεχνικοί, οί όποιοι παρίστανται καί έκτελοΰν τήν καταμέτρησιν δέν υπογράφουν είς τό πρακτικόν. 

Σημειωτέον δτι λειτουργοί τοΰ σεκρέτου τής θαλάσσης ένεργοΰν ενίοτε έν ονόματι αξιωματού

χων άλλων υπηρεσιών. Ούτως : α' ) ό 'Ιωάννης Καματηρός ενεργεί τό πρωτομανδατορικόν όφφί

κιον έν ονόματι τοΰ Κωνσταντίνου Τορνίκη, ό όποιος έφερε τό 1195 τό αξίωμα τοΰ έπί τών δεή

σεων, τό 1199 τοΰ έπί τών δεήσεων καί έπαρχου καί τό 1203 τοΰ λογοθέτου τοΰ δρόμου (έγγρ. 

56, 59, 60)· β') ό Βασίλειος Αρμενόπουλος ενεργεί έν ονόματι τοΰ βασιλικοΰ βεστιαρίτου (έγγρ. 

56, 59)· γ ' ) δύο ένεργοΰντες τάς τής θαλάσσης δουλείας ένεργοΰν ό εις έν ονόματι τοΰ πιγκέρνη, 

ό άλλος έν ονόματι τοΰ πριμμικηρίου τών Βαρδαριωτών (έγγρ. 56). Περί τών δημοσίων λειτουρ

γών, οί όποιοι έκτελοΰν καί υπογράφουν τήν σχετικήν πραξιν, βλ. έν ?^επτομερεία κατωτέρω, σελ. 

101 - 106, Πίνακα Β'. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ.—Τό παρόν εγγραφον απελύθη (βλ. στ. 20) κατά μήνα Όκτώβριον τής ιδ' 

ίνδικ«ώνος. Τό έτος δύναται νά καΟορισΟή μετ' ασφαλείας έκ τών ακολούθων στοιχείων : έκ τοΰ 

χαρακτηρισμού τώ προβεβασιλενχότι προκειμένου περί τοΰ Ίσαακίου 'Αγγέλου (στ. 4 ) — ό όποιος 

πράγματι παρεχώρησε τό 1186 έξκουσσείαν άπό παντός φόρου, συμπεριλαμβανομένης καί τής 

δεκατείας, είς πλοϊα τής Μονής χωρητικότητος 1500 μοδιών (βλ. τόμ. Λ', έγγρ. 9) —συνάγεται 

δτι τό παρόν εγγραφον εξεδόθη έπί τοΰ διαδόχου του Αλεξίου Γ" τοΰ 'Αγγέλου, ήτοι μεταξύ τών 

ετών 1195 - 1203. Κατά τό χρονικόν τοΰτο διάστημα εν έτος συμπίπτει κατά μήνα Όκτώβριον 

προς τήν ιδ' ίνδικτιώνα : τό έτος 1195. 

ΣΧΟΛΙΑ·—1. (στ. 1-2, πρβλ. καί στ. 4, 8 ) : άοιδίμου βασιλέως κυροϋ Αλεξίου : πρόκειται 

περί τοΰ αύτοκράτορος 'Αλεξίου Α' τοΰ Κομνηνοΰ, προπάππου τοΰ Ίσαακίου Αγγέλου (πρβλ. 

στ. 4 καί 8). Ό Αλέξιος Α' καλείται προπάππος τοΰ Ίσαακίου Αγγέλου, διότι ή θυγάτηρ τοΰ 

Αλεξίου Θεοδώρα εΐχεν ύπανδρευθή τόν πάππον τοΰ Ίσαακίου, Κωνσταντΐνον Άγγελον : βλ. G. 

O s t r o g o r s k y , Vosvysenie roda Angelov ( = Ή άνοδος τής οικογενείας τών Αγγέλων), 

έν Jubilejnyj Sbornik Archeologiòeskago ObSëestva, Βελιγράδιον 1936, σελ. I l l κέ. —Σχε

τικώς προς τήν παραχώρησιν έξκουσσείας εις πλοϊον τής Μονής, παρατηρώ δτι ό Αλέξιος Α' 

παρεχώρησε τό 1088 είς τήν Μονήν Πάτμου έξκουσσείαν ε ν ό ς πλοίου χωρητικότητος 500 

μοδίων (βλ. τόμ. Α', έγγρ. 7) καί ουδέποτε τριών πλοίων χωρητικότητος 1500 μοδιών, ώς βε-

βαιοϋται καί Ικ τοϋ χρυσοβούλλου 'Ιωάννου Κομνηνοΰ ανανεωτικού τοΰ ύπό τοΰ 'Αλεξίου παρα

χωρηθέντος προνομίου (βλ. τόμ. Α', έγγρ. 8). Ύποθέτομεν δτι ή άπόδοσις εις τόν Άλέξιον Α' 
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της παραχωρήσεως έξκουσσείας είς τρία πλοία χωρητικότητος 1500 μοδιών δέν οφείλεται εις λάθος 

τοΰ συντάκτου τοΰ εγγράφου — διότι τήν αυτήν είδησιν έπανευρίσκομεν καί εις άλλα έγγραφα 

(πρβλ. τόμ. Α ' , έγγρ. 9 καί κατωτέρω, έγγρ. 59) —, άλλ' εις τήν τάσιν δπως τά πάντα αναχθούν 

είς τον ίδρυτήν τής Μονής Άλέξιον Α' τόν Κομνηνόν, ό όποιος καί πρώτος παρεχώρησεν είς αυτήν 

τό προνόμιον τοΰτο. Σημειωτέον δτι ό Αλέξιος Α ' παρεχώρησεν έξκουσσείαν άπό δευτερευόντων 

φόρων, έκτακτων επιβαρύνσεων καί αγγαρειών, καί δχι άπό τοΰ βασικοΰ φόρου τής δεκατείας 

ή τοΰ κομμερκίου, προνόμιον τό όποιον έδωκε διά πρώτην φοράν ό Ίσαάκιος Ά γ γ ε λ ο ς (τόμ. Λ' . 

έγγρ. 9) : βλ. κατωτέρω, σχόλια 2, 4 καί 5. Πρβλ. S v o r o n o s , Rescrit, σελ. 385. 

2. (στ. 2) : ί'χειν τι)ν τοιαύτην μονήν έξκουσσείαν πλοιαρίων : περί τής πρώτης παραχωρή

σεως εις τήν Μονήν έξκουσσείας πλοίου, δηλ. τοΰ δικαιώματος κατοχής πλοίου άπηλλαγμένο.) 

φορολογικών ύποχρεώσεο«, καί περί τών έν συνεχεία ανανεώσεων καί προσαυξήσεων αυτής βλ. 

Ν υ σ τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ , Ό επί τοϋ κανίκλείον. σελ. 7 8 - 8 0 , δπου σύντομος έκθεσις περί τοϋ 

ίστοίΐκοΰ τοΰ δλου θέματος, καί τόμ. Λ', έγγρ. άρ. 7, 8 καί 9. Ή παραχώρησις φορολογικών απαλ

λαγών είς πλοία μαρτυρεϊται κατά τους αυτούς χρόνους καί προκειμένου περί άλλων μονών, ώς τής 

έν Άγίω Όρει Μονής τής Λαύρας: βλ. S v o r o n ο s, Rescrit, σελ. 3 8 4 - 3 8 5 ' L e m e r i e, 

Deux actes de Lavra, σελ. 258 κέ.· Actes de Lavra'3, άρ. 55, 67 καί 68. 

3. (στ. 2, 3 κ.ά.) : πλοιάρια, πλ,οϊα : περί τών ονομάτων καί τών τύπων τών βυζαντινών 

πλοίων βλ. A h r w e i l e r , Byzance et la mer, σελ. 408 κέ. 

4. (στ. 3 ) : άντιναύλου : περί τοΰ φόρου τούτου βλ. R ο u i 11 a r d, Taxes maritimes, 

σελ. 281 κέ. Β i b i ο ο u, Douanes, σελ. 134. Ά π ό τοΰ φόρου τούτου απηλλάγη τό πλοϊον τής 

Μονής διά χρυσοβούλλου τοΰ 1119 (βλ. τόμ. Α', έγγρ. 8 στ. 29 - 33). 

5. (στ. 3) : Συνεπλήρωσα δεκατείας βάσει τών ακολούθων: α') τοΰ χρυσοβούλλου τοΰ 

έτους 1186 (βλ. τόμ. Α', έγγρ. 9 στ. 12), τό όποιον τό παρόν εγγραφον αντιγράφει εις τό σημείου 

τοΰτ3 σχεδόν αύτολεξεί (πρβλ. στ. 2 - 3 καί 7 - 1 3 τής παρούσης πράξεως προς τό έγγρ. 9 

στ. 3 - 3 0 ) , καί β') αύτοΰ τούτου τοΰ περιεχομένου τοΰ παρόντος έγγραφου, τό όποιον ρητώς 

αναφέρει δτι μέχρι τοΰ αύτοκράτορος Ίσα,ακίου 'Αγγέλου δέν είχε παραχωρηθή Ιξκουσσεία άπό 

της δεκατείας (βλ. στ. 5, 7, 8, 11). Πράγματι μόλις τό 1186 ό Ίσαάκιος Άγγελος παρεχώ

ρησε« άπαλλαγήν άπό τής δεκατείας είς τό πλοϊον τής Μονής : βλ. έγγρ. 9 στ. 23 - 24.—Δέν 

δεχόμεθα τήν συμπλήρωσιν τών MM. τών κεκωλυμένων ειδών (πρβλ. Σ α κ κ ε λ ί ω ν α , ένθ' 

άνωτ., σελ. 228), διότι ούδαμοΰ γίνεται λόγος περί τούτων είς τό εγγραφον, οΰτε εις τό αντί-

στοιχον χρυσόβουλλον. 

6. (στ. 8) : τής δεκατείας ήτοι τοϋ κομμερκίου : περί τής ταυτίσεως τής δεκατείας προς τι) 

κομμ,έρκιον βλ. Β i b i e ο u, Douanes, σελ. 102 - 103' πρβλ. καί L e m e r 1 e, Revue Histori

que 232 (1964), σελ. 228-229 (κριτική είς B i b i c o u , Douanes). 

7. (στ. 10 καί στ. 12) : Περί τών ,ϊνεργούντοον τάς τής θαλάαβης δουλείας καί περί των 

παραθαλασσιτών, βλ. ανωτέρω, σελ. 96. 

8. (στ. 11) : δεκατεία τών οίναρίων : πρόκειται περί τοΰ φόρου έπί τοΰ οίνου (περί τής λέξεως 

βλ. 13 u C a n g è , στ. 1035· S o p h o c l e s , Β', σελ. 797). Γίνεται ειδική μνεία τοΰ φόρου 

τούτου, διότι περί τά τέλη τοΰ ΙΒ' αι. τό έμπόριον τοΰ εισαγομένου είς τήν Κωνσταντινούπολη 

οΐνοι; είχε λάβει ίδιαιτέραν άνάπτυξιν (βλ. B i b i c o u , Douanes, σελ. 103 - 104· L e ni e r 1 e, 

Dem; documents de Lavra, σελ. 271- πρβλ. Actes de Lavra1, άρ. 67, σελ. 345 κέ. ). 

13 
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9. (στ. 1 2 - 13) : όφεύ.ϋντων δέχεσθαι ...το πιστον ένεργοϋσι : τό ρ. δέχομαι, μέσον ή 

παθητικόν αναλόγως τών συμφραζομένων καί συντασσόμενο·,» μετά δοτικής, εΐχεν ε'ιδικην τεχνι-

κήν σημασίαν. Ώ ς άπέδειξεν ό Ν. S ν ο r υ n ο s, La δυχή, σελ. 97 - 106, ή δοχή ήτο συγκε

κριμένη διαδικασία τής δημοσιονομικής τεχνικής τών κεντρικών υπηρεσιών : κ α τ ' αυτήν, τό παρα-

χωρούμενον ή μή εΐσπραττόμενον, βάσει φορολογικής απαλλαγής, ποσόν έγίνετο «δεκτόν» (δέχεσθαι) 

ύπό τοΰ δημοσίου - δηλ. τό ποσόν τοΰτο ύπελογίζετο ύπό τών λογαριαστών καί τών ελεγκτών τών 

φόρων τής κεντρικής διοικήσεως, ο'ι όποιοι άπήλλασσον αντιστοίχως τους εισπράκτορας τους επι

φορτισμένους τήν εΐσπραξίν του, είτε αυτοί ήσαν ένοικιασταί τών φόρων είτε δημόσιοι λειτουργοί 

(εΐτε επί πάκτον είτε καί είς το πιστον ένεργοϋσι). Ή απαλλαγή αΰτη έγίνετο βάσει αποδείξεων 

δεόντως υπογεγραμμένων καί κεκυρωμένων (πεπιστωμένων) παρά τοΰ ευεργετούμενου, ό όποιος 

ώφειλε νά έπιδεικνύη αύτάς εις τους επιφορτισμένους τήν είσπραξιν τών φόρων, δασμών κλπ. 

10. (στ. 11) : εν τ ή Οεοσώατω Κιονσταντι,νουπόλει άπαξ τοΰ ενιαυτοΰ καταίροντα : τοΰτο 

σημαίνει δτι ή φορολογική απαλλαγή τοΰ πλοίου τής Μονής ίσχυε μόνον διά μίαν κατ ' έτος 

προσέγγισιν είς τήν Κωνσταντινούπολη- άλλα βεβαίως τό πλοϊον ήδύνατο νά πλέη καί άλλοτε είς 

τήν Βασιλεύουσαν, εάν κατέβαλλε τά νενομισμένα τέλη. Πρβλ. καί έγγρ. 9 στ. 25 - 26. 

11. (στ. 13 καί 15) : εξαμος ή εξαμον, εξαμωθήναι, έκ τής λατιν. λ. examen: βλ. D u 

G a n g e , στ. 393 - 394 καί Σ α κ κ ε λ ί ω ν α, ένθ' άνωτ., σελ. 226 ύποσ. 5. 

12. (στ. 14) : Τά τρία πλοιάρια της Μονής κατεστράφησαν οπωσδήποτε μετά τό 1186, 

έφ' δσον κατά τό έτος τοΰτο μαρτυρεϊται ρητώς δτι παραχωρείται είς αυτά φορολογική απαλ

λαγή (βλ. τόμ. Λ', χρυσόβουλλον ύπ ' άρ. 9 ) . 

13. (στ. 15) : Περί τοΰ αξιώματος τοϋ πρωτομανδάτοοος βλ. A h r w e i l e r , Byzance et 

la mer, σελ. 70' Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η , Listes, σελ. 340 κ.ά. 

14. (στ. 16) : Ό Κωνσταντίνος Τορνίκης, υιός τοΰ Δημητρίου Τορνίκη, ήτο πανσέβαστος 

σεβαστός και έπί τών δεήσεων τουλάχιστον κατά τά έτη 1 1 9 5 - 1 1 9 9 (βλ. έγγρ. άρ. 56 και 

59) , έπαρχος τής πόλεως τουλάχιστον άπό τοΰ 1199 (βλ. έγγρ. άρ. 59) καί μέχρι τοΰ 1201 (Νι

κήτας Χωνιάτης, σελ. 696) , καί λογοθέτης τοΰ δρόμου άπό τοϋ τέλους τοΰ 1201 ή τάς αρχάς τοΰ 

1202 διαδεχθείς τόν πατέρα του είς τό αξίωμα τοΰτο (βλ. D a r r ο u z è s. Tornikès, σελ. 39" 

G u i 11 a n d, Les logothètes, σελ. 66 - 67· J . D a r r ο u z è s, Les discours d'Euthyme 

Tornikès, R E B 26, 1968, σελ. 108" πρβλ. Μιχαήλ Χωνιάτου επιστολή άρ. 75, έκδ. Λάμπρου 

καί G. S t a d t m ü l l e r , Michael Chômâtes Metropolit von Athen, Or. Chr. Per . 3 3 , 1944, 

σελ. 251 - 252) . Τό αξίωμα τοΰτο διετήρησε τουλάχιστον μέχρι τοΰ Δεκεμβρίου 1203 (βλ. έγγρ. 

άρ. 6 0 ) . Μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών Φράγκων ήναγκάσθη νά είσέλθη 

είς τήν ύπηρεσίαν τοΰ βασιλέως Βα>*δουΐνου. Μετά τήν μάχην τής Άδριανουπόλεως κατέφυγεν εις 

τήν Βουλγαρίαν, δπου δμως έφυλακίσθη καί έφονεύθη τή διαταγή τοΰ τσάρου τών Βουλγάρων 

(1206) : πρβλ. Ν. A d ο n t z, Les Taroriiles à Byzance, Byzan t ion 11 (1936), σελ. 38 - 39 — 

Études Armèno - Byzantines, σελ. 259 - 260. Τ ά παρόντα έγγραφα συμπληρώνουν τάς περί 

τής σταδιοδρομίας του ειδήσεις. Βλ. καί κατωτέρω, σελ. 134, σχόλιον 8. 

15. (στ. 16) : Περί τοΰ (πρωτο)ελατικον (έκ τοΰ ρ. ελαννω), φόρου προοδευτικού, βλ. S v o 

r o n o s , Cadastre, κυρίως σελ. 8 2 - 8 3 , 116 κ.ά. καί D u C a n g e , στ. 373. 

16. (στ. 16) : τον βασιλικού βεστιαρίτου τοϋ Ευσταθίου τοϋ Κααταμονίτου : πρβλ. καί έγγρ. 

59 στ. 13. Περί τούτου βλ. R ο u i 11 a r d, Les taxes maritimes, σελ. 286. 
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17. (στ. 16) : 'Υποθέτω δτι οί αναφερόμενοι ώς παριστάμενοι εις τήν καταμέτρησιν τού 

πλοίου Ι ω ά ν ν η ς Συρόπουλος, Κωνσταντίνος Τζίτας καί Μιχαήλ Κίνναμος ήσαν έλαιοπάροχοι, 

δια -ούς εξής λόγους : α ' ) οί δύο πρώτοι φέρουν αυτό τό αξίωμα αντιστοίχως εις τά έγγρ. άρ. 59 καί 

60 τών ετών 1199. 1203- β') τό αξίωμα τοϋ Μιχαήλ Κιννάμου δεν παραδίδεται ούτε εις τό παρόν 

ούτε είς άλλα έγγραφα, εις τήν πραξιν δμως τοΰ 1203 (έγγρ. 60) , δπου ούτος δέν παρίσταται 

πλέον, έχει άντικατασταθή ύπό άλλου αξιωματούχου, ό όποιος ρητώς μνημονεύεται ώς έλαιοπά-

ροχες. ' Ε ξ άλλου, παρατηρώ γενικώς δτι είς τό σημεϊον τοΰτο τής διαδικασίας οί παριστάμενοι 

αξιωματούχοι ήσαν έλαιοπάροχοι. 

18. (στ. 17) : ΙΙερί τοΰ 'Αρσενίου, καθηγουμένου τής Μονής Πάτμου (1183 - πρό 1206), 

βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος Χριστόδονλος, σελ. 1 5 6 - 158" πρβλ- τόμ. Λ', έγγρ. άρ. 11 στ. 5. 

19. (στ. 1 7 - 1 9 ) : Οί υπολογισμοί τοϋ παρόντος εγγράφου ελέγχονται ακριβε ίς : 15 π. 

μήκος Χ 7 π . πλάτος Χ 2 ' /_, π . βάθος — 262 ' /_, κυβ. πήχεις Χ 6 = 1 575 θαλάσσιοι μόδιοι (το 

εγγραφον παρέχει 1572 θαλασσίους μοδίους, διότι ύπελογίσθησαν 262 κυβ. πηχ. αντί τών 262 1 / , ) . 

Έ κ τών 1572 μοδιών άφηρέθησαν 150 μόδιοι (ήτοι ποσοστόν 10°/ 0 ) καί τό έκ 1422 μοδιών υπό

λοιπων αντιπροσωπεύει τήν έπίσημον χωρητικότητα τοΰ πλοίου. Πρβλ. Μ. Γ ο ύ δ α , '// ρΰατα-

μέτρησις τών εμπορικών ,τίοί'ω)', σελ. 37 - 39, 40. Βλ. καί Β i b i e ο u, Histoire maritime, σελ. 

131 : οί 1572 θαλάσσιοι μόδιοι αντιστοιχούν εις 26,72 σημερινά κυβικά μέτρα. 

20. (στ. 1 8 - 2 1 ) : 'Ως συνάγεται έκ τής μελάνης καί γραφής (βλ. ανωτέρω σελ. 89. 11α· 

ράδοσις - Περιγραφή, ώς καί Κριτικόν Υ π ό μ ν η μ α ) τά έξαχθέντα έκ τής καταμετρήσεως ποσά 

καί η τελευταία λέξις τοΰ πρακτικοΰ (διατηρηθησόμεθα) δεν εγράφησαν ύπό τοΰ συντάξαντος τό 

έγγρχφον γραφέοις, άλλα συνεπληρώθησαν ύπό τοΰ βασιλικοΰ νοταρίου τοΰ σεκρέτου τής θαλάσσης 

θεοχαρίστου τοΰ Εΐρηνικοϋ, ό όποιος καί απογράφει π ρ ώ τ ο ς τήν παροΰσαν πραξιν : ούτοε είχε 

προφανώς έξουσιοδοτηθή νά ανάγνωση καί νά έλέγξη τό εγγραφον. Πρβλ. σχετικώς καί έγγρ 

60 : τοΰτο έχει γραφή ύπό τοΰ βασιλικού νοταρίου Γεωργίου Ζέπα, ό όποιος καί υπογράφει π ρ ώ 

τ ο ς τήν π ρ α ξ ι ν βλ. καί έγγρ. 59, σχόλιον 3 . 

2 1 . (στ. 21 - 3 3 ) : Περί τών αξιωματούχων τοΰ σεκρέτου τής θαλάσσης, οί όποιοι υπο

γράφουν τήν παροΰσαν πραξιν, βλ. κατωτέρω, σελ. 102 κέ., Πίνακα Β' . Πρβλ. καί Σ α κ κ ε λ ί ω -

ν ο ς , ένθ' άνωτ., σελ. 2 2 6 - 2 3 1 ύποσ. 

Οί επόμενοι τρεις πίνακες περιλαμβάνουν τοί>€ αξιωματούχους τοΰ σεκρέτου τής θαλ.άσσ/jc 

(πίν. Α ' κ α τ ' αξίωμα, πίν. Β' ονομαστικώς), ώς καί τούί αντιπροσώπους τής Μονής (πίν. Γ ' ) . 

οί όποιοι μαρτυροΰνται καί είς τάς τ ρ ε ι ς πράξεις καταμετρήσεΐος καί παραδόσεως πλοίων (έγγρ. 

56, 59 καί 6 0 ) . Ε π ε ι δ ή αϊ τρεις πράξεις έγένοντο εντός βραχυτάτου χρονικοΰ διαστήματος ( 1195 -

1203), δυνάμεθα νά παρακολουθήσωμεν τήν σταδιοδρομίαν τών δημοσίων τούτων λειτουργών 

καί τάς τυχόν άλλαγάς και αντικαταστάσεις είς τήν ύπηρεσίαν. Έ κ της γενομένης σ/οτικ/^ς έρεύ-

νης, διεπιστώθη δτι οκτώ εκ τών μνημονευομένων εις τάς τρεϊς πράξεις αξιωματούχων μαρτυ

ροΰνται καί εις δύο έγγραφα τής Λαύρας τοΰ έτους 1196, τά όποϊα αναφέρονται εις τά πλοία τη e 

αγιορείτικης ταύτης Μονής (Actes de Lavra2, άρ. 67 καί 68) . 
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Π Ι Ν Α Ξ Γ 

ΜΟΝΑ SOI ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ 

ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΛΤΛΜΕΤΡΗΣΙΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

"ίγγραφον άρ 56/έτους 1195 

ΑΡΣΕΝΙΟΣ, καθηγούμενος 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, οικονόμος 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ, μοναχοί 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ, μοναχός 

Έγγραφαν άρ 59/ ï-xoxtc 1199 

ΑΡΣΕΝΙΟΣ, καθηγούμενος 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ, οικονόμος 

ιερομόναχος 

ΜΕΛ.ΕΤΙΟΣ, μοναχός 

ι Έγγραφον άρ 60/έτυυς 1203 

ΑΡΣΕΝΙΟΣ, καθηγούμενος 

\ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, οικονόμος 

ι ιερομόναχος 

! -

ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΣ, μοναχός 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ναύκληρος 



57. ΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΟΓΑΡΙΑΣΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΩΤΟΥ 

γραφι) (στ. 11, 12) Νοέμβριος, ίνδ. α' 

πρβλ. γράφομεν (στ. 10) 6706 (1197) 

Ό μέγας λογαριαστής 'Ιωάννης Βελισσαριώτης καλεί τον δοΰκα της Κρήτης Νικηφόρον 

Κοντοστέοανον οπούς, έκτος τών ήδη παραχωρουμένων ετησίως προς την Μονήν της Πάτμου άπο 

τοϋ άκροστίχου της Κρήτης 48 νομισμάτων καΐ δύο λίτρων και έκτος της απαλλαγής άπο του 

δασμοϋ εξαγομένων ειδών αξίας 48 νομισμάτων καΐ ετέρων 15, άποχαρίση ωσαύτως εις την Μο

νήν ετησίως 30 νομίσματα άπο τών καταβαλλομένων ύπ' αυτής εν Κρήτη δασμών δι' είδη προερ

χόμενα έκ δίορεών τών εντοπίων. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. — Κεχυρωμένον αντίγραφαν (Άρχεΐον Μονής άρ. 49), σύγ-

χρονον ή ολίγον μεταγενέστερον τοϋ πρωτοτύπου (βλ. κατωτέρω, Παρατηρήσεις)· κυροϋται υπό 

τοϋ κριτοϋ τοϋ βήλου 'Ιωάννου Μελισσηνοϋ : f Ό κριτ(ής) τον βήλου Ίω(άννης) ό Μ(ε)λισαη-

ν(ος) | τ(ο) παρόν ϊαον τώ εμψανιαθέντ(ι) μοι ( πρώτο )τύπω Ισάζον εύρων νπ(έγραψα) f (στ. 

14-15).—Χάρτης βαμβύκινος, χρώματος ύπολεύκου προς φαιόν, σχήματος ορθογωνίου. Διαστά

σεις: 0,463x0,352-0,356. Γεγραμμένη επιφάνεια : 0,337 Χ0,330. ΙΙεριθώρια : αριστερά (0,018) 

και δεξιά (0,015). Περιέχει δύο έγγραφα : το παρόν και το ύπ' άρ. 58, γεγραμμένα δια της αύτης 

χειρός. Ή παρούσα γραφή καταλαμβάνει τους στ. 1 - 15. Γεγραμμένη επιφάνεια : 0,160x0,330.—· 

Μελάνη : α' ) ή τοϋ κειμένου καστανόχρους βαθεΐα· β' ) ή της επικυρώσεως καστανόχρους ανοικτή. 

—'Ορθογραφία. — Είλητάριον ίχνη μιας καθέτου διπλώσεως. — Διατήρησις μετρία: σητόβρωτον 

ένιαχοΰ, ιδία κατά το άριστερον άνω άκρον καί τάς ΰπογραφάς, σχισμαί τίνες περί το μέσον, κη

λίδες έκ της νοτίδος, έξίτηλον κατά μήκος τοϋ αριστερού άκρου. Το εγγραφον έκολλήθη μεταγε

νεστέρως επί χάρτου. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α επί τοϋ χάρτου συντηρήσεως : α' ) Άρ. 49 (χειρ Σακκελίωνος)· β' ) α.α. 189 

(δια μολυβδίδος - χειρ Μαλανδράκη)' γ') ΤΙσον γράμματος τοϋ μη πληρούν κονμερκων τα πλοία 

της Μονής. Και το τους της Κρήτης Δούκας επακολονθεϊν τοις βασιλικοϊς υπέρ της Μ(ονής) | 

εκδοθέντος όοιαμονς (χείρ Φλωρίδου)- δ') Άντεγράφησαν (χειρ Σακκελίωνος)· ε') ,ςφς' (Σ. 1198) 

(χειρ 10' αι.). 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ. —MM, <Γ', σελ. 140-141, άρ. 40. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — S v o r o n os, La Δοχή, κυρίως σελ. 100-101. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ. — Προσφώνησις (στ. 1). Ό δουξ της Κρήτης Νικηφόρος Κοντοστέφανος 

οφείλει, δσον χρόνον θα κατέχη το αξίωμα τούτο (αχρις αν αυτόθι ενεργής), να καταβάλλη ετησίως 
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εις την Μονήν Πάτμου άπο τοϋ άκροστίχου τής Κρήτης τάς ήδη παραχωρηθείσας (τνπωθεϊσαι) 

. Suc λίτρας νομισμάτων καινούργιων τρικέφαλων, ως και έτερα 48 δμοια νομίσματα, τα όποια εϊχον 

ώσχύτως παλαιότερον παραχωρηθή. Διά τών ώς άνω 48 νομισμάτων ο'ι μοναχοί τής Πάτμου 

δύνανται να αγοράζουν έν Κρήτη και να εξάγουν αδασμολόγητα (χωρίς δόσεως κομμερκίου, άκομ-

μερκεντων) είδη ίσης άξιας, έκ δε τών λοιπών δύο λιτρών δύνανται νά εξάγουν αδασμολόγητα είδη 

άξιας 15 νομισμάτων, συμφώνως προς τά σχετικά αυτοκρατορικά προστάγματα. Τα ώς άνω παρα

χωρηθέντα ποσά και οί άποχαρισθέντες δασμοί οφείλουν να γίνουν δεκτά (δεχθήσονται), δηλ. ià 

καταχωρισθοΰν προς άπαλλαγην παρά τών αρμοδίων κεντρικών υπηρεσιών (στ. 1-7). 

Νΰν, μετά σχετικήν νπόμν>\βιν τών μοναχών τής Πάτμου, ό αυτοκράτωρ ['Αλέξιος Γ' ό 

"Α-'γελος] απέλυσε βασιλικήν επίλυσιν, έκδοθείσαν κατά Νοέμβριον τής παρελθούσης ιε' ίνδικτιώ-

νος καί γνωστοποιηθεϊσαν εις τα οικεία σέκρετα κατά Δεκέμβριον τής αυτής ίνδικτιώνος, δια της 

οποίας άποχαρίζονται (συμπεπαΟημένα) εις τήν Μονήν 30 νομίσματα τρικέφαλα εκ τών δασμ<όν 

τους οποίους αύτη καταβάλλει έν Κρήτη (από πάντων τών κατά Κρήτην ζητουμένων τελεαμάτων) 

δι' είδη προερχόμενα εκ δωρεών τών εντοπίων ώς έκ τούτου [αϊ δημόσιαι ύπηρεσίαι] οφείλουν 

να απαλλάξουν (δέχεσθαι) τους εκάστοτε δούκας τής Κρήτης άπο τών αντιστοίχων ποσών. Διό, 

ό Ιωάννης Βελισσαριώτης καλεί τον Νικηφόρον Κοντοστέφανον δποις συμμορφ<υθή προς τήν 

βασιλικήν επίλυσιν και μη απαίτηση (αφήσαι άναπαίτητα) προς τοις άλλοις παρά τής Μονής καί 

τά 30 ταϋτα νομίσματα. 'Επίσης, έπί τη επιδείξει τοϋ αντιγράφου τής παρούσης γραφής και τών 

σχετικών αποδείξεων δεόντως υπογεγραμμένων παρά τής Μονής, πρέπει νά απαλλαγούν τών αντι

στοίχων ποσών (δεχθήναι) οί επιφορτισμένοι τήν εϊσπραξίν των. Ή παροΰσα γραφή δέον όπως 

έπιττραφή εις τήν Μονήν, διά νά έπιδεικνύηται εις τους μέλλοντας να διαδεχθοΰν αυτόν, διά να 

συμμορφώνωνται και αυτοί προς το περιεχόμενόν της (στ. 7- 13). 

Χαιρετισμός. Μήν, ίνδικτιών (στ. 13). 

Μνεία υπογραφής τοϋ σεβαστού καί μεγάλου λογαριαστοΰ 'Ιωάννου Βελ.ισσαριώτου (στ. 13). 

Μνεία καταστρώσεως ύπο τοϋ Μιχαήλ Σγουρού εις το σέκρετον τοϋ μεγάλου λογαριαστοΰ 

καί χρονολογία (στ. 14). 

Έπικύρωσις ύπο τοϋ κριτοΰ τοϋ βήλου 'Ιωάννου Μελισσηνοϋ (στ. 14-15). 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. — α') Προστάγματα (στ. 5) αυτοκρατορικά, διά τών οποίων 

παραχωρείται εις τήν Μονήν Πάτμου απαλλαγή άπο τοϋ δασμού δι' είδ/) αγοραζόμενα έν Κρή-η 

άξιας 48 καί ετέρων 15 νομισμάτων. 'Εκ τών ένταΰθα μνημονευομένων προσταγμάτων δυνάμεθα 

νά ταυτίσωμεν μόνον τήν πρόσταξιν Μανουήλ Α' τοϋ Κομνηνοΰ τοϋ έ'τους 1176, διά τής όποιας, 

μεταξύ άλλων, παραχωρείται εις τήν Μονήν απαλλαγή άπο τοϋ δασμοΰ δι'είδη άξιας 15 νομισμά

των. Το εγγραφον σώζεται έν πρωτοτυπώ καί εκδίδεται εις τον Α' τόμ. (έ'γγρ. 23). (Πρβλ. Β ρ α

ν ου CT7J, ΙΓζ>ό(ΤΤ(ίξις Μανουήλ Α.' Κομνηνον, σελ. 78 κέ.' διά χήν χρονολόγ^σί-ν, σελ. 9G). ^') Zltxot-

λικ) επίλνσις (στ. 7 καί 10), δια τής οποίας παραχωρούνται εις τήν Μονήν Πάτμου 30νομίσμα-·α 

έκ τών καταβαλλομένου ύπ' αυτής έν Κρήτη φόρων. Νοέμβριος ιε' ίνδικτιώνος [τοϋ 1196]. Το 

έ'γγραφον δεν σώζεται. Δεν αναφέρεται έν D öl g e r , Regesten, γ ') Ύπόμνησις (στ. 7) τών μονα

χών προς τον αυτοκράτορα Άλέξιον Γ' διά τήν εκδοσιν τής ώς άνω επιλύσεως. Το έ'γγραφον 

δέν σώζεται. 
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f Πανενγενέστ(α)τ(ε), π(ερι)πόθ(η)τ(ε) γα(μβρέ) τοϋ κρατ(αιοϋ) καί άγ(ίου) 

ήμ(ών) β(ασι)λ(έως), δονξ τ(ής) νή(σου) Κρήτ(ης) και αύθέντ(α) μ(ου). κυρ Νι-

(κη)φόρ(ε) Κοντοατέφανε. Δοθήτωσ(αν) π(αρά) τ(ής) ανθ(εν)τ(ίας) σον τω μέρει 

τ(ής) κ(α)τ(ά) τ(ήν) ν[ήσ](ον) Πάτμ(ον) ίδρνμ(έ)ν(ης) | 2 σεβ(α)σμ(ίας) μο(νής) 

τοϋάγ(ίον) άποστ(ό)λ(ον) καί εναγγελιστ(οϋ) Ίω(άννου) τον Θεολόγ(ον) αίτνπω-

θεϊ(σαι) αύτ(ή) (τρι)κέ(φαλοι) και(νον)ρ(γιαι) λίτρ(αι) δύο καί τα προτυπωθ(έν)-

τ(α) αύτ(ή) ετ(ε)ρ(α) τεσσαράκ(ον)τ(α) όκτ(ό)) όμοια (νομίσμα)τ(α) άπ(ο) 

τον άκροστ(ί)χ(ον) τ(ής) | 3 υπό σε νή(σ)ου, διδόσθω(σαν) (δε) και είς το έξ(ής), 

αχρις αν αυτόθι ένεργ(ής)· διαβιβασθήτω(σαν) (δε) καί χωρ(ίς) δόσε(ως) κομμερ-

κίον καί άπ(ο) τών εξωνηθησομ(έ)ν(ων) εΙδών εκ τ(ών) |4 τοιούτ(ων) (νόμισμα)-

τ(ων) π(αρά) τον μέρ(ονς) τ(ής) αντ(ής) μο(νής) ποσότ(ης) αναλογούσα (τρι)-

κε(φά)λ(ων) κ(αι)ν(ον)ρ(γίων) (νομισμάτων) δεκαπέντ(ε) επέκει(ν)α τ(ών) 

προδιατνπωΟ(έν)τ(ων) τη αυτή μονή τεσσαράκ(ον)τ(α) δκτ(ώ) (τρήκε(ψά)λ(ων) 

καινονργ(ίων) εξω\ί'νονμ(έ)ν(ων) ειδών και δρισθ(έν)τ(ων) διαβιβάζεσθ(αι) και 

τοντ(ων) άκομμερκεύτ(ων), κ(α)τ(ά) τ(άς) π[ερι]λή(ψεις) τών πε(ρΐ) τούτ(ον) 

προσόντ(ων) τή αντ(ή) μονή προ(σ)κννητ(ών) προσταγμ(ά)τ(ων), και δεχθήσον-

τ(αι) |'; [τJa τε δ[οθησ]όμ(ε)ν(α) (νομίσμα)τ(α) και τ [à] αναλογούντα (υπέρ) 

κομμερκ(ίον) τ(οΐς) τεσσαράκ(ον)τ(α) όκτ(ώ) (νομίσμα)σ(ιν) τ(οϊς) προτυπω-

θε'ισι τή μονή, ώς εϊρητ(αι), καί τ(οΐς) εκ τ(ών) δύο λιτρ(ών) έτέρ(οις) δεκαπέν

τε) | ' [νο]μίσμ(α)σ(ιν), [ώς] δεδήλωτ(αι). ΈπεΙ (δε) τώ μέρ(ει) τ(ής) τοι-

αντ(ης) μο(νής) τοϋ ήγαπημ.(έ)ν(ον) άποστ(ό)λ(ου) παρθ(έ)ν(ον) και Θεολο-

γ(ον) πρόσεστι θεία προ(σ)κυνψή βα(σιλική) επίλν(σις) έπί νπομνήσει αύτ(ής) 

εξενεχθεΐσα | 8 [κατά] τ(ον) Νοέμβρι(ον) μή(να) τ(ής) παοελθού(σης) ιε (ίνδι-

κτιώνος), έπιγνωσθεϊαα και τ(οΐς) καθ' ήμ(άς) σεκ(ρέ)τ(οις) κ(α)τ(ά) τ(όν) Δε-

κέ(μβ)ρ(ιον) τ(ής) αντ(ής) (Ινδικτιώνος), διοριζομ(έν)η σνμπεπαΟημ(έν)α εϊ-

ν(αι) τή διαληψθ(είσ)η σε(βασμία) |» μονή άπ(ο) πάντ(ων) τών κ(α)τ(ά) Κρή-

τ(ψ) ζψονμ(έ)ν(ων) τελεσμ(ά)τ(ων) (υπέρ) τ(ών) π(αρά) διαφόρ(ων) έντο-

π(ίων) άποχαρισθ(έν)τ(ων) αντή οίωνδ(ή)τ(ι)ν(ων) πραγμ(ά)τ(ων) (νομίσμα)τ(α) 

(τρι)κέ(φα)λ(α) τα κ(α)τ(ά) χώρ(αν) άπαιτονμ(ε)ν(α) | 1 0 τριάκ(ον)τ(α) και δέ-

χεσθ(αι) και τ(οΐς) κ(α)τ(ά) καιρ(ονς) δονξί τ(ής) νή(σ)ον Κρήτ(ης), γράφομ(εν) 

τή ευγένεια σου ποιήσαι κ(α)τ(α) τ(ήν) τ(ής) τοιαύτ(ης) θεί(ας) καί προ(σ)κννη-

τ(ής) έπιλύ(σεως) πε(ρί)λη(ψιν) και | η [αφή]σαι καί τα τοιαύτα τριάκ(ον)τ(α) 

(τρι)κέ(ψαλα) άναπαίτ(η)τ(α), δεχθήν(αι) δφει(λόν)τ(ων) καί αυτ(ή) τή έμ-

ψανεία τοϋ Ισου τ(ής) παρούσ(ης) ήμετέρ(ας) γρα(ψής) και τ(ών) μελλονσ(ών) 

προβαίν(ειν) επί τ(οϊς) \12 τοιούτ(οις) π[άσ]ι πεπιατωμ(έ)ν(ων) άποδ(είξεων) 

π(αρά) τού μέρ(ονς) τ(ής) τοιαύτ(ης) μο(νής)' ή (δε) παρού(σα) ήμ(ών) γρα(ψ)ή 
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άννιστραφήτ(ω) πρό(ς) το μέρο(ς) αντ(ής), ϊν νποδεικνύητ(αι) και τ(οΐς) μετέ

πειτα | " και π[οι]ώσι και αυτοί κ(α)τά τ(ήν) ταντ(ης) περίλη(ψιν). ΙΙολυχρονη-

θεί(ης)· μη(νι) Νοε(μβ)ρ(ίω) (ίνδικτιώνος) a f Ή υπογραφή f Ό σεβ(α)στ(6:) 

και μέγ(ας) λογαρι(α)στ(ής) Ίω(άννης) δ Βελισσαριώτ(ης). \u ΕΊχ(ε) (και) δπι-

σθ(εν) τό: Κ(α)τεστρώθ(η) έν τ(ώ) σεκ(ρέ)τ(ω) τοϋ μεγ(ά)λ(ου) λογαρι(α)στ(ον) 

μη(νϊ) Νοε(μβ)ρ(ίω) (Ινδικτιώνος) α, έ'τ(ους), ,ςψς' f δια τοϋ Σγουρού Μιχα(ήλ). 

f [Ό] κ[ρ]ιτ(ής) [τον] βή[λον] Ίω(άννης) [δ] Μ(ε)λισοηνο(ς) τ(ο) 

Ι'"'π[α]ρον ϊ[αο]ν τω έμφανιαΰ·(έ)ντ(ι) μοι (πρωτο)τ[ύ]πω ]Ισάξ]ο(ν) [εύ

ρων] νπ(έγραψα) f 

1 κϋρι MM | νψον 1. MM |Ι ό περιλήψεις I. MM |, 7 ώς 1. MM |, 9 Κρψψ : καιρούς MM | οίοναήιι

νών MM || 11 άφήσαι supplovi : τελέσω suppl MM | αύτη • αντων MM || 13 ποι&αι 1. MM || 14 - 15 υ χΙριτηζ 

τον βήλου 'Ιωάννης ô Με]λιασηνός το [παρ]ον MM |! 15 πρωτοτιπω [ιπάςον] MM 

II Α Ρ \ Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.— Το εγγραφον παραδίδεται εις κεκυρωμένον αντίγραφου, 

σύγ^ρονον ή ολίγον μεταγενέστερον τοϋ πρωτοτύπου. Παρατηροΰμεν δτι έπί τοϋ αύτοΰ χάρτου 

έχουν καταγραφή ύπο της αυτής χειρός δύο έγγραφα (το παρόν καί το υπ' άρ. 58), έ'καστον δε 

τούτων έπικυροΰται κεχωρισμένως ύπο τοϋ αύτοΰ δημοσίου λειτουργού, τοϋ Ιωάννου Μελισσηνοΰ 

— γεγονός άηθες εις τήν βυζαντινήν διπλωματικήν : καθ' όσον τουλάχιστον γνωρίζω, δεν ύπάρχ:ι 

άλλο παράδειγμα βυζαντινών αντιγράφων, ιά όποια, καίτοι γεγραμμένα έπί τοϋ αύτοΰ χάρτου, φέρουν 

κεχωρισμένην Ικαστον έπικύρωσιν (περί επικυρώσεως γενικά βλ. Κ α ρ α γι α ν ν ο π ούλ ου, Βυζαν

τινή Διπλωματική2, σελ. 252 κέ.). Πάντως ή γνησιότης τών αντιγράφων τούτων δέν δύναται νά τεθή 

έν αμφιβάλω, διότι ό αυτός 'Ιωάννης Μελισσηνος έπικυροϊ, ώς κριτής τοΰ βήλου καί έπί τοϋ ιππο

δρόμου, άλλο άντίγραφονχρυσοβούλλου τοΰ έτους 1186 (βλ. τόμ. Λ', έγγρ. 9 άντίγραφον Γ'), γενό-

μενον ολίγον προ τοΰ Νοεμβρίου 1197 (βλ. αντιστοίχους πίνακας 9 Γ' καί 57, 58). Ή απλουστέρα 

ίσως έξήγησις τής κεχωρισμένης επικυρώσεως εϊναι δτι το δεύτερον άντίγραφον προσετέθη άφοϋ 

είχεν ήδη έπικυρωθή το πρώτον, διότι τά δύο έγγραφα ανήκον εις τον αυτόν φάκελον καί συνεδέοντο 

αμέσως μεταξύ των: αμφότερα άπελύθηοαν κατά τον αυτόν χρόνον (Νοέμβριον 1197) ύπο τοΰ 

αύτοΰ δημοσίου λειτουργοΰ (τοΰ μεγάλου λογαριαστοΰ 'Ιωάννου Βελισσαριώτου), απευθύνονται εις 

τον αυτόν παραλήπτην (τον δοΰκα τής Κρήτης Νικηφόρον Κοντοστέφανον) καί αναφέρονται εις τήν 

Μονήν τής Πάτμου. 'Εξ άλλου παρατηρώ δτι εις αμφότερα τά έγγραφα γίνεται ιδιαίτερος λόγος 

περί της διαδικασίας τής όοχής (έγγρ. 57' στ. 5, 10, 11 και εγγρ. 58 στ. 25), εις δέ τον στ. 11 

τοϋ παρόντος ρητώς αναφέρεται δτι ά ν τ ί γ ρ α φ ο ν (ίσον) τής γραφής τοϋ Βελισσαριώτου δέον 

δπως έπιδεικνύηται, όμοΰ μετ' άλλων αποδείξεων, διά νά γίνεται ή δωρεά καί ή φορολογική απαλ

λαγή δεκτή υπό τών αρμοδίων υπηρεσιών. Επομένως θά ήδύνατό τις νά υποστήριξη οτι τά παρόντα 

αντίγραφα εγράφησαν έπί τοΰ αύτοΰ χάρτου διά νά χρησιμεύσουν δια τήν αυτήν διαδικασίαν τής 

δοχνς (περί τούτου βλ. S v o r o n o s , La δοχή, κυρίως σελ. 100-103 καί ανωτέρω, σελ. 97). 

Ό χρόνος γραφής τοΰ αντιγράφου δύναται νά καθορισθή έκ τών ακολούθων στοιχείων : τά δύο 



112 ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

καταγεγραμμένα έπί τοϋ αύτοΰ χάρτου αντίγραφα, το παρόν καί το υπ' άρ. 58, εγράφησαν καί 

έπεκυρώθησαν βεβαίως κατά τον αυτόν χρόνον, άλλα το ύπ' άρ. 58 έ'γγραφον, ώς συνάγεται έκ 

τοϋ περιεχομένου του, δέν είναι δυνατόν νά άντεγράφη μετά τον Νοέμβριον τοϋ 1199 (βλ. κατω

τέρω έγγρ. 58, Παρατηρήσεις) : έπεται ώς έκ τούτου δτι τά δύο αντίγραφα εγράφησαν καί έπεκυ

ρώθησαν μεταξύ Νοεμβρίου 1197 (χρόνος απολύσεως τοΰ πρωτοτύπου) καί Νοεμβρίου 1199. 

Ύπενθυμίζομεν δτι ό Ιωάννης Μελισσηνός έπικυροϊ ολίγον προ τοϋ Νοεμβρίου 1197 άντίγραφον 

χρυσοβούλλου (βλ τόμ. Λ', εγγρ. 9 Γ ) , τοΰ όποιου τό παρόν αποτελεί τρόπον τινά έφαρμογήν. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ.— Εις τό κυρίως εγγραφον (στ. 13) παρέχεται μόνον ό 

μην καί ή ίνδικτιών, εις τήν κατάστρωσιν δμως τούτου παραδίδεται καί τό έτος ( στ. 14) : Νοέμ

βριος, Ίνδικτιώνος α' τοΰ έτους 6706 (1197). 

ΣΧΟΛΙΑ.—1· (στ. 1 ) : Ό δούξ της Κρήτης Νικηφόρος Κοντοστέφανος άνήκεν εις τήν ίσχυ-

ράν οίκογένειαν τών Κοντό στεφάνων, ή όποια ανέδειξε πολλούς ανωτέρους αξιωματούχους καί κατά 

τό δεύτερον ήμισυ τοΰ IB' α'ι. τρεις τουλάχιστον δοΰκας Κρήτης, είχε δέ καί συγγενικούς δεσμούς 

μέ τήν αύτοκρατορικήν οίκογένειαν τών Κομνηνών καί τών 'Αγγέλων. Ό Νικηφόρος καλείται 

ένταϋθα γαμβρός τοΰ αύτοκράτορος (πρόκειται περί τοΰ 'Αλεξίου Γ' τοΰ Αγγέλου), ελλείψει δμως 

σχετικών πηγών δεν δυνάμεθα νά καθορίσωμεν άκριβέστερον τήν μεταξύ των συγγένειαν. Περί της 

σημασίας της λ. γαμβρός βλ. L. S t i o r n o n , Notes de litulature et de prosopographie byzan

tine: sebaste et gambros, REB 23 (1965), σελ. 223 κ έ . - Π ε ρ ί τών Κοντοστεφάνων βλ. κυρίως 

H . G r é g o i r e , Notes Épigraphiques, Revue de l'Instruction Publique en Belgique 52 (1909), 

σελ. 152 - 163 ( έν σελ. 159 γενεαλογικόν δένδρον) καί προσφάτως J . D a r r o u z è s , Tornikès, σελ. 

57 - 62, δπου καί οΐκογενειακόν δένδρον τών Κοντοστεφάνων κατά τόν IB' αϊ. (ό Νικηφόρος τοϋ 

παρόντος εγγράφου δέν σημειώνεται). Βλ. επίσης V. L a u r e n t , Médailler du Vatican, n° 181, 

σελ. 192 - 194, δπου ή σχετική βιβλιογραφία.— Περί τής διοικήσεως της Κρήτης καί περί τών 

δουκών Κρήτης βλ. V. L a u r e n t , Le statut de la Crète byzantine avant et après la libération 

du joug arabe, Πρακτικά A' Κρητολογικοϋ Συνεδρίου, τ. Β' = Κρητικά Χρονικά 15/16 ( 1961 -

1962), σελ. 382 - 396 (περί Κοντοστεφάνων κυρίως σελ. 396, άρ. 15,17,18)· H é l è n e A h r w e i 

l e r , Vadministration militaire de la Crète byzantine, Byzantion 31 (1961), κυρίως σελ. 227-

228 (ό Νικηφόρος Κοντοστέφανος δέν αναφέρεται). Ώ ς παρατηρεί ό V. L a u r e n t . Le statut 

de la Crète, σελ. 396, ή Κρήτη κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ IB' αϊ. φαίνεται δτο ήτο κατά τίνα 

τρόπον «φέουδον» εις χείρας τών Κοντοστεφάνων. — Περί τών οικονομικών σχέσεων της Μονής 

Πάτμου μέ τήν Κρήτην καί περί τών έκ Κρήτης εις είδος ή εις χρήμα παροχών προς τήν Μονήν, 

βλ. Β ρ avo ύ ση, Πρόσταξις Μανουήλ Α' Κομνηνού, σελ. 80 κέ. Πρβλ. καί Ν. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η , 

Ή διανομή τών βασιλικών «επισκέψεων» τής Κρήτης καί ή δημοσιονομική πολιτική τοϋ Μανουήλ 

Λ' Κομνηνού, Πεπραγμένα Β' Κρητολογικοϋ Συνεδρίου, τόμ. Γ', 'Αθήναι 1968, σελ. 195-201. 

2. (στ. 1, 12 - 13) : Ή προσφώνησις καί ή καταληκτήριος φράσις είναι πανομοιότυπος καί είς 

τα δύο έγγραφα τοΰ Βελισσαριώτου προς τόν δοΰκα τής Κρήτης (πρβλ. στ. 1 καί 12 - 13 τοΰ παρόν

τος προς τους στ. 16 καί 25-26 αντιστοίχως τοΰ ύπ' άρ. 58 εγγράφου). 

3. (στ. 2) : ai τυπωθεϊσαι αυτή ( = τή Μονή Πάτμου) τρικέφαλοι καινούργιοι λίτραι δύο και 

τα προτυπωθέντα αυτή έτερα τεσσαράκοντα οκτώ δμοια νομίσματα : Α'ι δύο λίτραι νομισμάτων 
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τρικέφαλων παρεχωρήθησαν ε'ις τήν Μονήν διά προστάξεως τοϋ Μανουήλ Λ' τοΰ Κομνηνού -ο 

1175 (βλ. τόμ. Α', έγγρ. 23 στ. 11), τά δε 48 νομίσματα εΐχον παλαιότερον τμηματικώς παρα-

χωρηθή (24 + 24 νομίσματα) ύπό τοϋ 'Λλεξίου Α' καί τοΰ Μανουήλ Α' Κομνηνοΰ — τά σχετικά 

έγγραφα δέν έσώΟησαν, μνημονεύονται δμως α'ι δωρεαί αντιστοίχως εις χρυσόβουλλον σιγίλλιον 

'Ιωάννου Κομνηνοΰ (βλ. τόμ. Α', έγγρ. 8 στ. 18) καί εις τήν Διαθήκην τοϋ Θεοκτίστου (MM, 

Τ', σελ. 107 στ. 16- 17). Πρβλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , Πρόσταξις Μανουήλ Λ' Κομνηνοΰ. σελ. 82-83. — 

Περί νομισμάτων τρικέφαλων καί τής σημασίας τοΰ οροχ, βλ. Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ, Crise monétaire, σελ. 

14 § 9. Περί τοΰ δρου νόμισμα καινούργιο·? βλ. S ν ο r ο n ο s, Cadastre, σελ. 102 ύποσ. 2. 

4. (στ. 2 ) : Περί τής σημασίας τοΰ δρου άκρόστιχον βλ. D ö l g e r , Finanzverwallnng, σελ. 

107 καί 126· S v o r o i i o s , Cadastre, σελ. 32-33. 

5. (στ. 3 - 7) : Ί Ι Μονή ΙΙάτμου είχε λάβει τό δικαίωμα, ήδη πρό τοΰ 1176, δπως έξάγτ έκ 

Κρήτης α δ α σ μ ο λ ό γ η τ α είδη αξίας 48 νομισμάτων, αγοραζόμενα επιτόπου διά τοΰ παρα

χωρηθέντος ύπό τοΰ δημοσίου αντιστοίχου ποσοΰ (βλ. τόμ. Α', εγγρ. 23 στ. 8-9) . Διά προστά

ξεως τοΰ Μανουήλ Κομνηνού τοϋ 1176 έ'λαβε τό αυτό δικαίωμα δι' είδη αξίας 15 νομισμάτων, 

αγοραζόμενα επίσης έν Κρήτη έκ τών παραχωρηθεισών δύο λίτρων (τόμ. Λ', εγγρ. 23 στ. 16 - 17 r 

δηλαδή εις τήν δευτέραν περίπτωσιν ή φορολογική απαλλαγή δέν παρέχεται διά το σύνολον τών 

δύο λιτρών, ώς ύπεστηρίχθη ( βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , Πρόσταξις Μανουήλ Λ' Κομνηνού, σελ. 83), άλλα 

μόνον διά 15 νομίσματα έκ τοϋ ποσοΰ τούτου. Πρβλ. καί S v o r o n o s , La δοχή, σελ. 100 - 101. 

6. (στ. 5, 10 καί 11) : Περί τής διαδικασίας τής δοχής βλ. εγγρ. 56, σχόλιον 9 καί ανωτέρα, 

Διπλωματικά! παρατηρήσεις. 

7. (στ. 7-8) : Βασιλική επίλυσις, άΐίολυθείσα κατά μήνα Νοέμβριον, έκοινοποιήθη εις τά 

οΐκε,α σέκρετα κατά μήνα Δεκέμβριον τοϋ αύτοΰ έ'τους. Ή πληροφορία είναι σημαντική διά τήν 

μελέτην τής γραφειοκρατικής διαδικασίας (βλ. καί ανωτέρω, εγγρ. 51, σχόλιον 12). 

8. (στ. 8 ) : τοϊς καθ' ήμας σεκρέτοις : πρόκειται κατά κύριον λόγον περί τοΰ σεκοέτου τοϊ 

μεγο,λου λογαριαστοΰ ό όποιος εκδίδει καί τό παρόν, πιθανώτατα δε καί περί τοΰ σεκρέτου τοϊ 

γενικοΰ (βλ. G u i 11 a n d , Les lugothètes. σελ. 11 κέ.) καί τοΰ σεκρέτου τοΰ μεγάλου σακκελ-

λαρίου (πρβλ. ανάλογα τόμ. Α', έγγρ. 8, 9 καί 11), δηλ. περί τών σεκρέτων τών ασχολουμένων 

μέ τά οικονομικά τοϋ κράτους. 

9. (στ. 8) : συμπεπαϋημένα : περί τοϋ δρου συμπάθεια, βλ. S ν ο r ο n ο s, Cadastre σελ. 23 

38 ΰποσ. 4 κ.ά. Κ α ρ α γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ , Vademecum,, σελ. 321 κέ. 

10. ( στ. 12) : πεπιστωμένων αποδείξεων : βλ. ανωτέρω έ'γγρ. 56, σχόλιον 9. 

11. (στ. 13) : Ό σεβαστός καί μέγας λογαριαστής 'Ιωάννης Βελισσαριώτης μνημονεύεται ώ<: 

λογοθέτης τών σεκρέτων καί μέγας λογαριαστής εις δύο έγγραφα τής Λαύρας τοΰ Μαΐου - 'Ιουνίου 

1196 (P. L e m e r i e , Deux documents de Lavra, σελ. 258, 259, 260, 261- Actes de Lucra1 

άρ. 67 καί 68). Ό 'Ιωάννης Βελισσαριώτης απευθύνει τό παρόν εγγραφον προς τόν δοΰκα τη.; 

Κρήτης (τόν όποιον αποκαλεί ανθέντην του, έφ' δσον ήτο γαμβρός τοΰ αυτοκράτορας καί ίεραρ-

χικώς ανώτερος) ύπό τήν ιδιότητα του ώς μεγάλου λογαριαστοΰ, διότι εις αυτόν ύπήγοντο αί φόρο-

λογικαί υποθέσεις. Περί τής οικογενείας τών Βελισσαριωτών βλ. L e r n e r i e , έ'νθ' άνωτ., σελ. 263 

ύποσ. 4. Περί τοΰ μεγάλου λογαριαστοΰ βλ. R. G u i H a n d , Etudes sur V histoire administrative 

de V.Empire Byzantin. Le logariaste. Le grand logariaste, Jahrbuch der Österreich]eschen 

Byzantinistik 18 (1969), σελ. 108 κέ. 

le 
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12. (στ. 14) : Ό Μιχαήλ Σγουρός, μνημονεύεται ώς μεγαλοεπιφανέστατος βασιλικός γραμ

ματικός τοΰ σεκρέτου τοϋ μεγάλου λογαριαστοΰ εις δύο έγγραφα τής Λαύρας τοΰ Μαΐου-'Ιουνίου 

1196, τά όποια καί καταστρώνει εις τό ώς άνω σέκρετον (Actes de Lavra\à.p. 67 στ. 107, 115, 

άρ. 68 στ. 11, 54. L e ni e r i e, Deux documents de Lavra, σελ. 266, 267). 'Αναμφιβόλως ύπό 

τήν αυτήν ιδιότητα καταστρώνει καί τό παρόν εις τό αυτό σέκρετον. 

13. (στ. 14- 15) : Ό κριτής τοΰ βήλου 'Ιωάννης Μελισσηνός έπικυροϊ τό 1197, ώς ελέχθη, 

άντίγραφον χρυσοβούλλου Ίσαακίου 'Αγγέλου τοΰ έτους 1186 ώς κριτής τοΰ βήλου καί έπί τοϋ 

'ιπποδρόμου. Δέν είναι γνωστόν πότε ό 'Ιωάννης Μελισσηνός ανέλαβε τό αξίωμα τοΰτο. Περί Με-

λισσηνών βλ. D u C a n g e, Historia byzantina, A. Familiae Augustae I, 1680, σελ. 145. J. Α. 

B u e h o n , Nouvelles recherches historiques sur la principauté franque de Morée..., τόμ. B', 

II Παρίσιοι 1845 (δπου Iv επιμετρώ γενεαλογικόν δένδρον τών Μελισσηνών). C. H o p f , Chro

niques greco - romanes, Βερολίνον 1873, σελ. 529. L a u r e n t , Médailler du Vatican, σελ. 200-

202 (άρ. 188). —Περί τοΰ κριτοΰ τοΰ βήλου βλ. D ö l g e r, Schatzkammer, άρ. 57 στ. 15 καί 33. 



58. ΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΑΟΥ ΑΟΓΑΡΙΑΣΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΩΤΟΥ 

γραφή (στ. 25) Νοέμβριος, ίνδ. α' 

πρβλ. γράφομεν (στ. 23) 6706(1197) 

Ό μέγας λογαριαστής 'Ιωάννης Βελισσαριώτης καλεί τόν δούκα τής Κρήτης Νικηφόρον Κον-

τοστέφανον όπως, συμφώνοος προς τά σχ-τικά αυτοκρατορικά έγγραφα, ούδένα φόρον απαίτηση 

παρά τοΰ πλοίου τής Μονής Πάτμου χωρητικότητος 1500 μοδίων. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. — Κεκνρωμένον άντίγραφον (Άρχεΐον Μονής άρ. 49), σύ-j-

χρονον ή ολίγον μεταγενέστερον τοΰ πρωτοτύπου (βλ. κατωτέρω, Παρατηρήσεις)· κυροϋται ύπό τοϋ 

κρποΰ τοΰ βήλου'Ιωάννου Μελισσηνοΰ : f'O κριτ(ης) τ(οϋ) βήλου Ίω(άιηης) ό Μελισσηνο(ς) 

το παρόν ϊα(ον) τώ εμφαΐνισθέντ(ι) μοι (πρωτο)τύπω Ισάζον εύρων νπ(έγραψα) f (στ. 27-28). 

Γεγραμμένον έπί τοϋ αύτοΰ χάρτου κάτωθεν τοΰ ύπ' άρ. 57 εγγράφου' διά τήν περιγραφήν βλ. 

ανωτέρω έγγρ. 57. Ή παροΰσα γραφή καταλαμβάνει τους στ. 16-28. Διαστάσεις γεγραμμένης 

επιφανείας παρόντος εγγράφου: 0,160x0,325. — Μελάνη : α') καστανόχρους βαθεΐα τοΰ κειμένου' 

β') Ίαστανόχρους ανοικτή τής επικυρώσεως. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ : MM, <Γ, σελ. 139-140, άρ. 39 (εκδίδεται πρό τοΰ ύπ' άρ. 57). 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — R o u i l l a r d , Les Taxes maritimes, σελ. 286-7. 

ΙΙΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.— Προσφώνησις (στ. 16). Ή εν Πάτμω Μονή 'Ιωάννου θεολόγου κατέχει 

χρυσοβούλλους λόγους 'Αλεξίου [Α'] τοΰ Κομνηνοΰ, προπάππου τοΰ βασιλεύοντος αυτοκράτορας, 

δια τών οποίων είχε παραχωρηθή φορολογική απαλλαγή (εξκονσαεία) ε'ις τρία πλοιάρια της Μονής, 

συνολικής χωρητικότητος 1500 μοδίων, δυνάμενα νά πλέουν καθ' δλην τήν ρωμαΐκην έπικρύτειαι, 

ελεύθερα παντός φόρου πλην τοΰ τής δεκατείας. Ό αυτοκράτωρ Ίσαάκιος "Αγγελος, αδελφός τοϋ 

νΰν βασιλεύοντος αύτοκράτορος, έπεκύρωσε διά χρυσοβούλλου τά ανωτέρω αυτοκρατορικά εγγραφχ 

καί διέταξε τους ένεργοΰντας τάς δημοσιακάς δουλείας νά μή τολμήσουν νά αθετήσουν έν δλςο ή έν 

μέρει τό περιεχόμενον αυτών, παρεχώρησε δε προς τούτοις έξκουσσείαν καί άπό τοΰ φόρου τής 

δεκοτείας τών οίναρίων καί παντός άλλου είδους (στ. 16-22). Κατά ταΰτα, ό 'Ιωάννης Βελισσα-

ριώτης γράφει προς τόν δοΰκα τής Κρήτης Νικηφόρον Κοντοστέφανον καλών αυτόν όπως άπαλλάζη 

άπό παντός δασμοΰ, συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ τής δεκατείας, το πλοΐον τής Μονής χωρητικό

τητος 1500 μοδίων, τό δε δημόσιον ώφείλει νά άπαλλάξη αυτόν άπό τών αντιστοίχων ποσών 

(δεχθήναι), ώς έγένετο καί έπί τών προκατόχων του (εδέχοντο). Ή παροΰσα γραφή πρέπει νά 

έπιστραφή εις τήν Μονήν, δια νά έπιδεικνύηται εις τους μέ?νλοντας νά τόν διαδεχθούν ώστε vii 

συμμορφώνωνται καί αυτοί προς τό περιεχόμενον της (στ. 22-26) . 

Χαιρετισμός. Μην καί ίνδικτιών (στ. 26). 
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Μνεία υπογραφής τοΰ σεβαστού καί μεγάλου λογαριαστοΰ Ίοίάννου Βελισσαριώτου (στ. 26). 

Μνεία καταστρώσεως εις τό σέκρετον τοΰ μεγάλου λογαριαστοΰ διά τοΰ Κωνσταντίνου Τρίχα. 

Χρονολογία (στ, 26-27). 

Έπικύρωσις ύπό τοϋ κριτοΰ τοΰ βήλου Ίο^άννου Μελισσηνοΰ (στ. 27). 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. — α') Χρυσόβονλλοι λόγοι (στ. 17) χρυσόβουλλ.ος λόγος (στ. 

20) τοΰ αυτοκράτορας 'Αλεξίου [Α'] τοϋ Κομνηνοΰ περί έξκουσσείας τών τριών πλοιαρίων της 

Μονής συνολικής χωρητικότητος 1500 μοδίο^. Περί τής εσφαλμένης αποδόσεως εις τόν 'Λλέξιον 

τον Λ' παραχωρήσε<ος εξκουσσείας τ ρ ι ώ ν πλοίων χωρητικότητος 1500 μοδίων, βλ. ανωτέρω 

Ιγγρ. 56, σχόλιον 1. β') Χρυσόβο»λ?Μς λύγος (στ. 19), χρυοόβουλλον (στ. 23) τοΰ αύτοκράτορος 

Ίσαακίου Β' τοΰ ' αγγέλου, διά τοΰ όποιου παρέχεται προς τούτοις εις τα πλοία τής Μονής απαλ

λαγή καί άπό τοΰ φόρου τής δεκατείας (στ. 19 - 22). Τό εγγραφον σώζεται αυτοτελώς, χρονολογεί

ται κατά το έτος 1 186 καί εκδίδεται εις τόν Α' τόμ. (έγγρ. 9). 

ι,! /" Πα[ν]ενγενέστ(α)τ(ε), π(ερι)πόθ(η)τ(ε) γα(μβρε) τοΰ κρατ(αιοϋ) καί 

άγ(ίου) ήμ(ών) β(ασι)λ(έως), δούς τ(ής) νή(σου) Κρήτ(ης) καί αύθ(έν)τ(α) μου, 

κυρ Νι(κη)ψό(ρε) Κοντοστέφανε. Τή κ(α)τ(ά) τ(ψ) νή(σον) Πάτμ(ον) σεβ(α)-

σμ(ία) μο(νή), τή fV δνόμ(α)τ(ι) τοϋ επιστήθιου, | " ήγαπημ(έ)ν(ον) μαθητ(οϋ) 

τω σωτήρι Χ(ριστ)ώ και εύαγγελιστ(οϋ) Ίω(άννον) τοϋ Θεολό(γου) Ιδρυμ(έ)ν(η), 

πρόσεισι μ(έν) καί ετ(ε)ρ(οι) χρνσόβ(ον)λλ(οι) λόγ(οι) τοϋ άοιδίμ(ον) β(ασι)-

λ(έως) κνρ(οϋ) Άλε(ξίον) τοϋ Κομνψ(οϋ) και προπάππ(ου) |18 [τοϋ θ]εοστεφ(ονς) 

ήμ(ών) αντοκράτ(ο)ρο(ς) έπί έξκουσσεία π^αρ(ίων) τρι(ών), άνεπιγνώστ(ων) 

τω δημο(σί)ω, χωρήσε(ως) μι(ας) χιλιάδο(ς) προ(ς) τή ημισεία, διοριζόμ(ε)-

ν(οι) (ώσ)τε εχειν αυτά επ' άδ(είας) Γ πλέ(ειν) άαταντ(α)χ(ον) τ(&ν) τ(ής) ρω 

μαϊκ(ής) έπικρατεί(ας) μερ(ών). έ^νΟ(ε)ρ(α) πάσ(ης) οίασδήτ(ι)νο(ς) σνζψή-

σε(ώς) τε και επ(η)οεί(ας) άνευ τ(ής) δεκατ(είας)· έπεβραβενθ(η) (δε) τή τοιαύτη 

μο(ν)ή και ετ(ε)ρο(ς) χρνσόβ(ον)λλ(ος) λόγ(ος) |*° τ]οϋ π]ροβεβασιλευκότο(ς) 

πε(ρι)ποθ(ή)τ(ον) ανταδέ(λψ)ον τον κρατ(αιοϋ) και άγ(ίον) ήμ(ών) β(ασι)λ(έως), 

κυρ(ον)Ίσαακίου τον'Αγγέλ(ου),έπικνρ(ών) μ(έν) και τ(ον) διαληφθέντ(α) χρν-

(σόβου)λλ(ον) λό(γον) και διοριζόμ(ε)ν(ος) εχ(ειν) τοντ(ον) το απαρεγχείρητ(όν) 

τε καί |21 άπ(αρά)θρανστ(ον) και μη τολμ(αν) τινά τ(ών) δημοσι(ακάς) ενεργούν

των) δουλ(είας) πειρασθ(αι) μερικ(ώς) ή καθόλ(ου) άθετεϊν τί ή άνατρέπ(ειν) 

τ(ών) έμπεριειλημμ(ένοίν) αύτ(ώ),προ(σ)επιφάοτιμούμ(ε)ν(ος) (δε) τή |22 τοιαύτη 

μο(ν)ή και το έξκουσσεύεσθ(αι) τα τοιαύτα πλοιάρ(ια) και κ(α)τ(ά) το τ(ής) δε-

κατί(ας) απ(αν) κεφάλ(αιον) έπί τε τ(ών) οίναρ(ίων) και παντό(ς) έτ(έ)ρ(ου) εϊ-

δ(ονς) και πράγματ(ος). Κ(α)τ(ά) γοϋν τ(ήν) τον τοιούτον \ri χρν(σοβού)λλ(ον) 

περίλη(ψν) και αύτοΰ τοϋ π(αρά) τοϋ προβεβασιλενκότο(ς) π(ερι)ποθ(ή)τ(ου) αν-

ταδ(έλψ)[ον] τοϋ κρατ(αιον) και άγ(ίου) ήμ(ών) β(ασι)λ(έως), κνρ(οϋ) Ίσαακίου 
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τοΰ Άγγέλ(ου) έπιβραβενθ(έντ)ο(ς) τή τοιαντ(η) μο(νή) προ(σ)κυνητ(οϋ) χρ(υ-

σοβού)λλ(ον), γράψομ(εν) |2 4 τής ευγένεια σου διατηρ(ειν) τό τ(ής) τοιαύτ(ης) μο-

(νής) πλοϊ(ον), χωρήσε(ως) δν χιλιάδο(ς) μι(άς) πρό(ς) τή ήμι(σεί)α, άνώτ(ε)-

ρ(ον) πάσ(ης) καί παντοί(ας) έπηρεί(ας) τέ και συζητήσε(ως) και αυτού τοϋ τ(ής) 

δεκατ(ίας) \α κε(ψα)λ(αίον)- δεχθήν(αι) γαρ δψείλ(εις) ει τι καί τ(οϊς) προ σον 

συΐ>ήθ(ως) (υπέρ) τούτον έδέχοντο. Ή (δέ) παρού(σα) ήμ(ών) γρα(ψ)ή άντιστρα-

ψήτ(ω) προ(ς) το μέρο(ς) αύτ(ής), ΐν νποδεικνύητ(αι) και τ(οίς) μετέπειτα καί 

ποι,ώσι |2li κάκεΐνοι κ(α)τά τ(ήν) ταύτ(ης) περίλη(-ψιν). Πολνχρονηθεί(ης). μη(νί) 

Νοε(μβ)ρ(ίω) (Ινδικτιωνος) αΜ. Ή νπογρα(φ)ή f Ό σεβ(α)στ(ος) καί μέγ(ας) 

λογαρι(α)στ(ής) Ίω(άννης) δ Βελισσαριώτ(ης). Είχε και δπι(σ)0(εν) τό: Κ(α)τε-

στρώθη έν τ(ώ) σεκ(ρέ)τ(ω) τοϋ )"' μ(εγά)λ(ου) λογαρι(α)στ(οϋ), μη(νι) Νοε(μ-

β)ρ(ίω), (ίνδικτιώνος) α(^)} ετ(ους) ,ςψς'', δια τοϋ Τριχ(α) Κω(νσταντί)ν(ον). 

f Ό κριτ(ης) τ(ον) β[ήλ]ου Ίω(άννης) ò ]Με]λισαηνο(ς) το παρόν 

ϊα(ον) τω έμφα\2Ηνιαϋ·έντ(ι) μοι ( πρώτο )τν[ πω ίσάξον ενρ]ών νπ(έγραψα) f 

16 αϋρι MM || 18 τοϋ[θεο]/ίτεψοϋς MM || 20 [τοϋ] προβεβααιλεοκότος MM ]| 23 ανταοέλψον 1. MM |i 25 οφείλει 

MM || 27 βήλον 1. MM | Μελιϋσψος 1. MM Ι| 28 [πρωτοτυπώ] MM. 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. —Τό παρόν έ'γγραφον παραδίδεται έν κεκυρωμένω αντι

γράφω, γεγραμμένω κάτωθεν τοΰ ύπ' άρ. 57 εγγράφου καί κεκυρωμένω ύπό τοΰ κριτοΰ τοϋ βήλου 

'Ιωάννου Μελισσηνοΰ (περί τής επικυρώσεως βλ. έν έκτάσει ανωτέρω, εγγρ. 57). 

Έ κ τοΰ περιεχομένου τοΰ εγγράφου συνάγεται δτι τό άντίγραφον τοΰτο δέν άπέχη πολύ 

χρονικώς τοΰ πρωτοτύπου: πράγματι, ή γραφή, εκδοθείσα κατά Νοέμβριον 1197, αναφέρει ι:ν 

μόν^ν πλοϊον χωρητικότητος 1500 μοδίων, ένω διά χρυσοβούλλου τοΰ Νοεμβρίου 1197 (βλ 

τόμ. Α', εγγρ. 11) παρεχωρήθη έξκουσσεία καί εις έτερον πλοίον τής Μονής χωρητικότητος 500 

μοδίων το όποιον καί παρεδόθη εις τους δικαιούχους κατά Νοέμβριον τοΰ 1199 (βλ. κατωτέρω, 

εγγρ. 59). Κατά ταΰτα, ή παροΰσα γραφή έπαυσε νά ανταποκρίνεται εΐςτά πράγματα τουλάχιστον 

άπό τής παραδόσεως τοϋ νέου σκάφους, ζτοι άπό τοΰ Νοεμβρίου 1199, καί επομένως ή εκδοσ'.ς 

ταΰ παρόντος αντιγράφου μετά τήν ήμερομηνίαν αυτήν θά πρέπη νά άποκλεισθή. 'Εξ άλλου ό αυτός 

'Ιωάννης Μελισσηνός έπικυροϊ, ώς ελέχθη, καί άλλο άντίγραφον χρονολογούμενον κατά τό έτος 1197 

(βλ. τόμ. Α', Ιγγρ. 9 Γ'). 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ. — Τό έτος απολύσεως τοΰ πρωτοτύπου παραδίδεται ρητώς εις τήν κατο:-

στρωσιν (στ. 27), εις δε τό κυρίως εγγραφον παρέχεται ό μήν καί ή ΐνδικτιών (στ. 26). Έπομκ-

νως ή χρονολόγησις τοΰ έγγραφου ουδέν πρόβλημα παρέχει. Τοΰτο μόνον σημειωτέον ένταΰθα : δτι 

ή παροΰσα γραφή είναι προφανώς κατά τινας ημέρας προγενεστέρα τοΰ επίσης κατά Νοέμβριον 

1197 απολυθέντος χρυσοβούλλου τοΰ 'Αλεξίου Γ' τοΰ 'Αγγέλου (βλ. τόμ. Α', έγγρ. 11), διότι εάν 
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είχε γραφή μετά τό χρυσόβουλλον, θα έπρεπε να άναφέρη δύο πλοία συνολικής χωρητικότητος 

2000 (1500 + 500) μοδίων. 

ΣΧΟΛΙΑ- — 1 . Ή παροΰσα γραφή, άφορώσα αποκλειστικώς εις τήν έξκουσσείαν τοΰ πλοίου 

τής Μονής Πάτμου, απευθύνεται εις τόν δοΰκα της Κρήτης, διά νά μη απαίτηση ούτος τους 

νενομισμένους φόρους, οσάκις τό πλοΐον προσεγγίζει εις τους λιμένας τής νήσου. Παρατηρώ δτι 

εϊναι τό μόνον εγγραφον, τό όποιον αναφέρεται εις τήν έφαρμογήν αυτής τής φορολογικής απαλ

λαγής εις ώρισμένην περιοχήν (πρβλ. άνάλογον περίπτωσιν, κατωτέρω άρ. 73 τοΰ έτους 1273, 

άφορώσα εις τόν λιμένα τής Άναίας). Δέν αποκλείεται βεβαίως να ύπήρχον καί άλλα ανάλογα 

έγγραφα δι' άλλας περιοχάς τοϋ Βυζαντινού Κράτους, τά όποια δέν διεσώθησαν. Πάντως ή έκδοσις 

ιδιαιτέρου έγγραφου διά τήν νήσον Κρήτην οφείλεται εις τό γεγονός δτι ή Πατμιακή Μονή είχε 

στενάς οίκονομικάς σχέσεις μέ τήν νήσον καί ώς έκ τούτου τά πλοία τής Μονής θα προσήγγιζον 

συχνά εις τους λιμένας της. 

2. (στ. 16) : Περί τοΰ Νικηφόρου Κοντοστεφάνου καί περί τών δουκών Κρήτης βλ. ανωτέρω 

ϊγγρ. 57, σχόλ«ν 1. 

3. (στ. 16 καί 25-26) : Περί τής προσφωνήσεως καί τής καταληκτηρίου φράσεως βλ. έγγρ. 

57, σχόλιον 2. 

4. (στ. 17 κέ.) : Περί τοΰ ίστορικοΰ τής παραχωρήσεως έξκουσσείας εις πλοϊα τής Μονής βλ. 

Ν υ σ τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ , Ό επί τοϋ κανικλείου, σελ. 78-80, πρβλ. καί ανωτέρω έγγρ. 56, σχό

λια 1, 2, 4, 5. 

5. (στ. 17- 18) : Περί τής παραχωρήσεως έξκουσσείας εις τ ρ ί α πλοϊα τής Μονής Πάτμου 

χωρητικότητος 15 0 0 μοδίων, ή όποια λανθασμένως αποδίδεται εις τόν 'Αλέξιον Α', βλ. ανω

τέρω έγγρ. 56, σχόλιον 1, δπου καί περί τής λ. προπάππος. 

6. (στ. 18- 19 καί 20-22) : Εις τό σημεΐον τοΰτο τό εγγραφον επαναλαμβάνει σχεδόν αύτο-

λεξεί αντίστοιχα χωρία τοϋ χρυσοβούλλου τοΰ έτους 1186 (βλ. τόμ. Α', εγγρ. 9 στ. 8-12 καί 
19-22). Πρβλ. καί έγγρ. 56 στ. 2 - 3 καί 9-10. 

7. (στ. 18 καί 24) : Είς τον στ. 18 γίνεται λόγος περί έξκουσσείας τριών πλοιαρίων συνολι

κής χωρητικότητος 1500 μοδίων, ένω εις τόν στ. 24 αναφέρεται εν πλοΐον 1500 μοδίων : δέν πρό

κειται περί ανακολουθίας, διότι ή έξκουσσεία είχε παραχωρηθή σταδιακώς εις τρία πλοιάρια τής 

Μονής συνολικής χωρητικότητος 1500 μοδίων, τα όποια ήδη πρό τοΰ 1195 είχον καταστραφή ε'ις 

ναυάγιον, εις άντικατάστασιν δέ τούτων τό σέκρετον τής θαλάσσης παρέδωκε τό 1195 εν πλοΐον 

ίσης χωρητικότητος (βλ. ανωτέρω, εγγρ. 56). 

8. (στ. 19) : άνευ τής δεκατείας : βλ. ανωτέρω, έγγρ. 56, σχόλιον 5 και 6. 

9. (στ. 25) : δεχθήναι - έδέχοντο : περί τής ειδικής σημασίας τοΰ ρήματος δέχεσθαι καί περί 

τής διαδικασίας τής δοχής βλ. S ν ο r ο n ο s, La δοχή, σελ. 97 - 106 (κυρίως σελ. 100 - 101). Βλ. 

καί ανωτέρω έγγρ. 56, σχόλιον 9. 

10. (στ. 26-27) : Εις τό χρυσόβουλλον τοΰ Νοεμβρίου 1197 αναφέρεται δτι εΐχεν άνατεθή 

εις τόν εκάστοτε μέγαν λογαριαστήν ή εφορεία τών πλοίων τής Μονής (βλ. ανωτέρω έγγρ. 11 

στ. 43 - 45 : παρά του κατά τήν ήμέραν... μεγάλου λογαριαστοΰ, ω και ή εφορεία τών τής πολ-

λαχον ρηθείσης μονής πλοιαρίου ανάκειται). Περί τοΰ θεσμού τής εφορείας έν γένει καί περί τής 

εφορείας τής Μονής Πάτμου βλ. Ν υ σ τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ, Ό επί τοϋ κανικλείου, σελ. 85 κέ. 
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H é l è n e A h r w e i l e r , Ckaristicariat et autres formes d'attribution de fondations pieuses 

aux Xe - XIe siècles, Zbornik Radova 10 ( 1967 ), σελ. 11 κέ. Ό 'Ιωάννης Βελίσσαριώτης ήδύναιο 

επομένως νά έκδώση τό παρόν ή ύπό τήν ιδιότητα του ώς εφόρου τών πλοίων τής Μονής ή διότι 

εις rijv δικαιοδοσίαν του ώς μεγάλου λογαριαστοΰ ύπήγοντο κανονικώς α'ι φορολογικαί ύποθέσε,ς 

( D ό 1 g e r, Finanzverwaltung, σελ. 18 ύποσ. 1 ). Κλίνω ύπερ τής δευτέρας απόψεως, διότι, ώς 

εϊδομεν, ό Βελισσαριώτης αποστέλλει κατά τόν αυτόν χρόνον καί άλλην γραφψ προς τόν αυτόν 

δοΰκα τής Κρήτης, ή όποια αναφέρεται εις θέματα φορολογικά τής Μονής καί δχι εις τά πλοία 

αυτής (βλ. έγγρ. 57). 'Επίσης ό αυτός 'Ιωάννης Βελισσαριώτης προεδρεύει τό 1196 φορολογι

κής υποθέσεως αναφερομένης εις τήν έξκουσσείαν πλοίων τής Μονής τής Λαύρας (βλ. L e m e r i e . 

Deux documents de Lavra, σελ. 258, 259, 362-363 καί Actes de Lavras, άρ. 67 καί 68). 

11. (στ. 26) : Περί τοΰ 'Ιωάννου Βελισσαριώτου καί περί τής οικογενείας τών Βελισσαριω-

τών βλ. ανωτέρω έγγρ. 57, σχόλιον 11. 

12. (στ. 27) : Ό Κωνσταντίνος Τριχάς, αξιωματούχος τοΰ σεκρέτου τοΰ μεγάλου λογαριαστοΰ 

δέν μαρτυρεΐται άλλοθεν. Προφανώς ήτο γραμματικός ή νοτάριος : βλ. ανωτέρου έγγρ. 57, σχόλιον 

12, δπου ανάλογος έπικύρωσις ύπό τοΰ βασιλικού γραμματικοΰ Μιχαήλ Σγουροΰ. 

13. (στ. 2 7 ) : Περί 'Ιωάννου Μελισσηνοΰ βλ. ανωτέρω έγγρ. 57, σχόλιον 13. 
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ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΙΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ ΠΑΟΙΟΥ 

εξαμωθηναι . . . παραδοθήναι (στ. 10) Νοέμβριος, ΐνδ. γ ' 

εξάμω (στ. 14) παρεδόθη (στ. 20) [1199] 

Οί άξιωματοΰχοι τοΰ σεκρέτου τής θαλάσσης προβαίνουν εις τήν καταμέτρησιν καί παράδο-

σιν προς τήν Μονήν Πάτμου πλοίου ιδιοκτήτου, χωρητικότητος 500 μοδίων, άπηλλαγμένου πάσης 

φορολογικής επιβαρύνσεως. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. — Άντίγραφον (Άρχεϊον Μονής άρ. 69), ολίγον μεταγενέστε-

ρον τοΰ μή σωζόμενου πρωτοτύπου ( βλ. κατωτέρω, Παρατηρήσεις). Χάρτης βαμβύκινος, χρώμα

τος ύπολεύκου προς καστανόχρουν, σχήματος ορθογωνίου. Διαστάσεις: 0,333-0,345x0,298-0,300. 

Περιθώρια: αριστερά (0,015) καί δεξιά(0,010). —Μελάνη : καστανόχρους. — Όλίγαι άνορθογρα-

φίαι ιδία τονισμού.—'Εννέα οριζόντιοι διπλώσεις. —Διατήρησις καλή: έξίτηλον καί σητόβρωτον 

κατά τό άνω τμήμα καί τό δεξιόν άκρον άνω δεξιά ελλείπει μικρόν τμήμα διαστάσεων 0,018x0,028 

(στ. 1). Τό εγγραφον κατά τό άνω ήμισυ έκολλήθη μεταγενεστέρως έπί χάρτου. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοΰ χάρτου συντηρήσεως : α' ) Άρ. 69 (χειρ Σακκελίωνος)· β' ) / περί 

Μετρήσεως τον πλοιαρί(ου) τής μονής : γράμμα τοϋ βασιλικοϋ νυταρί(ον) τον σεκρέτου τ(ής) 

θαλάσσης | Γεωργίου Ζετα (χειρ Φλωρίδου)· γ ') ό Σακκελίων διέγραψε τάς λέξεις: γράμμα τον 

βασιλικού νοταρίου, ώς καί : Γεωργίου Ζέτα καί προσέθεσεν αντιστοίχως : Ίσον πράξεως καί εκδέ-

δοται δέ τω 1199 ετεν δ') Άντεγράφη (χειρ Σακκελίωνος). 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ· — Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , ένθ' άνωτ., Πανδώρα 18 (1867), σελ. 230-231. MM, Τ , 

σελ. 142-144, άρ. 41 (σημειοΰται δτι ή έκδοσις έγένετο έκ τοΰ πρωτοτύπου, τό όποιον όμως δέν 

ευρέθη. 'Αντιθέτως δέν μνημονεύεται ή ϋπαρξις αντιγράφου- ίσως έξελήφθη τό άντίγραφον ώς 

πρωτότυπον). 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ- — Μ. Γ ο ύ δ α, Ή καταμέτρησις τών εμπορικών πλοίων, σελ. 35 - 47. — 

R ο u i 11 a r d, Les taxes maritimes, σελ. 277 - 289. — Β i b i c ο u, Histoire maritime, σελ. 

1 2 9 - 1 3 7 . — S c h u b a c h , Metrologie, σελ. 95 κέ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ. — 'Ως εμφαίνεται έκ τής σχετικής πράξεως, τό σέκρετον τής θαλάσσης 

κατεμέτρησε καί παρέδωκε πρό τίνος εις τήν έν Πάτμω μονήν 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου πλοΐον 

ίδιύκτητον, χωρητικότητος 1422 θαλασσίων μοδίων, συμφώνως προς τήν διά χρυσοβούλλου λόγου 

τοϋ αύτοκράτορος [Ίσαακίου Β' Αγγέλου] παραχωρηθεΐσαν φορολογικήν άπαλλαγήν (εξκουα-

αείαν) διά πλοΐον 1500 μοδίων (στ. 1-4). Κατά μήνα Νοέμβριον τής α' ίνδικτιώνος απελύθη έτε

ρος χρυσόβουλλος λόγος τοΰ νΰν βασιλεύοντος αύτοκράτορος ['Αλεξίου Γ' τοΰ Αγγέλου], κοινό-
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ποιηθείς καί εις τό σέκρετον τής θαλάσσης, διά τοΰ οποίου ό αυτοκράτωρ έπεκύρωσε τά ήδη 

υπάρχοντα προγενέστερα χρυσόβουλλα κα.ί προστάγματα, έδώρησε δε εις τήν Μονήν, έπί πλέον 

τών 1500 μοδίων, έξκουσσείαν ενός πλοιαρίου 500 περίπου μοδίων, άπηλλαγμένου τών σχετικών 

φόρων (κατάλογος φόρων στ. 7-8) , πλην τών κεκωλυμένων ειδών. Διά τοΰτο προσήλθον εις τό 

σέκρετον τής θαλάσσης έκ μέρους τής Μονής ό ηγούμενος 'Αρσένιος, ό οικονόμος 'Αντώνιος καί 

ό μοναχός Μελέτιος καί έζήτησαν δπως καταμετρηθή (εξαμωθήναι) καί παραδοθή εις αυτούς τό 

ύπό τής Μονής άποκτηθέν νέον πλοιάριον (στ. 4-10). Κατά ταΰτα οί υπογράφοντες τό παρό/ 

άξιωματοΰχοι τοΰ σεκρέτου τής θαλάσσης μετέβησαν εις τόν αίγιαλόν τοΰ Σικαϊτικοΰ, δπου εύρί-

σκετο τό πλοιάριον, καί, παρουσία έτερων αξιωματούχων τοΰ αύτοΰ σεκρέτου (αναφέρονται 5 ονό

ματα) καί τών ώς άνω μοναχών αντιπροσώπων τής Μονής, προέβησαν εις τήν συνήθη καταμέτρη

ση/ (εξάμω) (στ. 10-14). Ούτως ό έλαιοπάροχος 'Ιωάννης Συρόπουλος καί ό αναγνώστης 'Ιωάν

νης Καματηρός ενεργών το πρωτομανδατορικόν όφφίκιον έν ονόματι τοϋ πανσεβάστου σεβαστοϋ, 

έπί τών δεήσεων καί έπαρχου Κωνσταντίνου τοΰ Τορνίκη, προέβησαν εις τάς ακολούθους μετρή · 

σεις μήκος πήχεις 10 '/2, πλάτος πήχεις 6, βάθος πήχεις 1 3 / 4 , σύνολον χωρητικότητος 661 

θαλάσσιοι μόδιοί' εις τάς ώς άνω μετρήσεις δέν ύπελογίσθη ή πρώρα καί ή πρύμνη, διότι ή μεν 

πρώρα ούδεμίαν εϊχε χωρητικότητα, ή δέ πρύμνη έχρησίμευε δια τήν τοποθέτησιν τών σχοινιών 

καί "ών σιδήρων (στ. 14-18). 'Εκ τών 661 μοδίων άφηρέθησαν 66 μόδιοι, συμφώνως προς τόν 

υπάρχοντα όρισμόν, καί 78 μόδιοι οί όποιοι ύπελείποντο έκ τής προηγουμένης παραδόσεως πλοίου 

1500 μοδίων (στ. 18-19). Ούτω καθωρίσθη εις 517 μοδίους ή χωρητικότης τοΰ νέου σκάφους, 

τό όποιον καί παρεδόθη εις τήν Μονήν άπηλλαγμένον πάσης φορολογικής επιβαρύνσεως, συμφώ

νως προς τους σχετικούς χρυσοβούλλους λόγους (στ. 20 - 21). 

Μήν, ίνδικτιών (στ. 21). 

Μνεία 17 υπογραφών, έν αΐς 11 βασιλικών νοταρίων τοΰ σεκρέτου τής θαλάσσης καί 1 παρά

βολα τσίτου (στ. 22-27). 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. — α') Χρυοόβουλλος λόγος (στ.3) τοϋ αύτοκράτορος [Ίσαα

κίου Β' τοΰ Αγγέλου], παρέχοντος εις τήν Μονήν Πάτμου φορολογικήν άπαλλαγήν διά πλοΐον 

χωρητικότητος 1500 θαλασσίων μοδίων (στ. 2 - 3). Τό έ'γγραφον σφζεται έν πρωτοτυπώ, απελύθη 

τό li 86 καί εκδίδεται εις τόν Λ' τόμ. (άρ. 9). β') Πράξις τοϋ σεκρέτου [τής θαλάσσης] (στ. 4), 

διά τής όποιας κατεμετρήθη καί παρεδόθη εις τήν Μονήν πλοΐον ^ωρητικότητος 1422 μοδίων 

(στ. 1-4). Τό εγγραφον σώζεται έν πρωτοτυπώ, απελύθη τό 1195 καί εκδίδεται ανωτέρω 

(άρ. 136). γ ' ) Χρυαόβονλλος λόγος (στ. 4) τοϋ αύτοκράτορος ['Αλεξίου Γ' τοϋ Αγγέλου], διά τοΰ 

όποιου παρέχεται εις τήν Μονήν φορολογική απαλλαγή διά πλοΐον χωρητικότητος 500 μοδίων. 

Νοέμβριος ΐνδικτιώνος α' (στ. 4 - 8 ) . Τό εγγραφον σώζεται έν πρωτοτυπώ, απελύθη τό 1197 καί 

έκδίδϊται εις τον Α' τόμ. (άρ. 11). δ') Χρυσόβουλλα και λοιπά προστάγματα (στ. 6), προγενέ

στερο. τοΰ ώς άνω χρυσοβούλλου, περί έξκουσσείας τών πλοίων τής Μονής. 'Αορίστως γίνεται 

λόγο: περί τούτων, ώστε νά μή είναι δυνατή ή ακριβής ταύτισίς των. Πάντως μεταξύ αυτών 

περιλαμβάνονται ασφαλώς καί τά μέχρις ημών διασωθέντα καί εκδιδόμενα εις τόν Α' τόμον αυτο

κρατορικά έγγραφα (άρ. 7, 8, 9). ε') 'Ορισμός (στ. 18) : πρβλ. έγγρ. 56 στ. 19 καί σελ. 91 Μνη

μονευόμενα έ'γγραφα, δπου τό αυτό εγγραφον χαρακτηρίζεται ώς πρόσταγμα. Ένταΰθα νοείται 

παγίο: αρχή περί τής καταμετρήσεως τών πλοίων. 

16 
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f "Εφ(θ)α(σ)ε μ(έν) ές~αμωθ(ή)ν(αι) π(αρα) τοϋ καθ' ήμ(άς) σεκ(ρέ)τ(ου) 

τ(ής) θαλά(σσης) και παραδοθ(ή)ν(αι) τώ μέρει τ(ής) σε(βασμίας) μο(νής), τ(ής) 

έπ' [ό]νόμ(α)τ(ι) τοϋ άγ(ίου) άπ(οσ)τ(όλον) καί ήγαπημ(έ)ν(ου) Ί]ω(άννου) τ]οϋ 

Θεολ[όγου] \2 τιμωμ(ένης) και έν τ(ή) νή(σ)ω Γίάτμ(ω) διακειμ(έ)ν(ης), πλοϊ(ον) 

ίδιόκτ(η)τ(ον) ταύτ(ης), χωρή(σεως) τα) τ(οι)ούτω ενρεθ(έν) μοδ(ίων) θαλ[ασ-

σίων] ,αυκβ', εις τ(ήν) δωριβ(εϊ)σ(αν) αυτώ εξ | J κουσσεί(αν) τ(ών) ,αψ θαλα(σ-

σίων) μοδ(ίων) δια χρ(νσοβού)λλ(ου) λόγ(ου) τοϋ προβεβασιλενκότο(ς) ανταδ(έλ-

ψ)ον τοϋ κρατ(αιοΰ) και άγ(ίον) ήμ(ών) β(ασι)λ(έως), καθ(ώς) ή επί τή τοιαύτη 

πάρα | 4 δόσει γεγοννϊα π(αρά) τοϋ καθ' ήμ(άς) σεκ(ρέ)τ(ον) πράξ(ις) παριστά. 

ΈπεΙ (δε) και ετερο(ς) χρυ(σόβου)λλ(ος) λόγο(ς) τοϋ θεοστεψ(οϋς) και άγ(ίου) 

ήμ(ών) αντοκράτ(ο)ρ(ος) έπεβραβεύθη \b τή τοιαύτη μο(ν)ή, άπολυθ(εις) κ(α)τα μή-

(να) Νοέ(μβ)ρ(ιον) (Ινδικτιώνος) α', επιγνωσθεις και τώ καθ' ήμ(ας) σεκ(ρέ)τ(ω), 

έπικυρ(ών) μ(έν) και τά προσόντα τή τοιαύτη |" μο(ν)ή χρυ(σό)β(ον)λλ(α) και λοι-

π(α) προστάγμ(α)τ(α), δωρούμ(ε)νο(ς) (δε) έπέκ(ει)ν(α) τ(ών) ,αψ' μοδ('ιων) καί 

έτέρ(αν) έξκουσσεί(αν) μοδ(ίων) Οαλασσί(ων) πεντακ(οσίων), μικρ(ον) τι πλέ(ον) 

| 7 ή έλασσ(ον), έν ένί πλοιαρ(ίω), οψεί(λον)το(ς) έξκονσσεύεσθ(αι) άπό τ(ε) ναν-

λ(ον), άντιναύλ(ου), δεκατ(είας) τών οίναρ(ίων), κομμερ(κίου) παντό(ς) ετέρου 

εϊδονς | 8 και πράγμ(α)το(ς) και έτέρ(ας) οίασδήτινο(ς) έπηρεί(ας) και σνζητή-

σε(ως), άνευ τών κεκολυμ(έ)ν(ων) ειδών, έπεκτήσατο (δε) ή \τοιαύτ(η)/ μ(ον)ή 

και ετερ(ον) πλοιάρ(ιον) | 9 ίδιόκτ(η)τ(ον) αντ(ής), προσήλθαν τώ καθ' ήμ(άς) σε-

κ(ρέ)τ(ω) ο re τιμι(ώ)τ(α)τ(ος) καθηγούμ(ε)νο(ς) τ(ήζ) τοιαύτ(ης) μο(νής) 6 

ό (μονα)χ(ος) κϋρ Άρσ(έ)ν(ιος), δ οϊκονόμ(ος) και Ιερομόναχο(ς) Γ κν(ρ) Άν-

τ(ώ)ν(ιος) και δ (μονα)χ(ος) κν(ρ) Μελέτιο(ς) καί ήτήσαντο έξαμωθ(ή)ν(αι) το 

τοιοϋτ(ον) πλοιάρ(ιον) και π(αρα)δοθ(ή)ν(αι) αύτ(οΐς). 'Ημείς τή τούτ(ων) αι

τήσει προσχόντες | η έπέστημ(εν) τώ αίγιαλώ τοϋ Σικαϊτ(ικοΰ), έν ω το τοιοϋτ(ον) 

πλοιάρ(ιον) ϊστατο, καί παρόντ(ων) άπ(δ) τοϋ καθ' ήμ(άς) σεκ(ρέ)τ(ου) τον έλαιο-

παρόχ(ον) κνροΰ Ίω(άννου) \i! τοϋ Συροπ(ού)λ(ου), Ίω(άννου) άναγνώστ(ου) 

τοϋ Καμ(α)τ(η)ρ(οΰ) τοϋ ένεργονντο(ς) το (πρώτο)μανδατ(ο)ρ(ικον) δφφ(ίκιον) 

όικαίω τοϋ πανσε(βάστον) σε(βαστοϋ), έπί τών δεήσε(ων) καί έπάρχ(ου) κνροϋ 

| 1 8 Κω(νσταν)τ(ί)ν(ον) τοϋ Τορν(ίκη), Βασιλ(είον) τοΰ Άρμενοπ(ού)λ(ου) τοϋ 

ένεργοϋντο(ς) το πρωτοελατ(ικον) δικαίω τοϋ βα(σι)λ(ικοϋ) βεστιαρίτ(ον) κυροϋ 

Ευσταθίου τοϋ Κασταμων(ί)τ(ον), Μα(νονή)λ τοϋ | 1 4 Κινάμ(ον), Κωνσταντί

νου) τοϋ Τζίτα καί έτέρ(ων), μή(δέ) τών δηλωθ(έν)τ(ων) μοναχ(ών) απολιμπα-

νομ(έ)ν(ων), τώ σννήθ(ει) έξάμ(ω) τούτο καθυπεβάλωμ(εν)' μήτου γαρ | 1 δ σίατα-

θέντο(ς) π(αρά) τών δηλωθ(έ)ντ(ων), τοϋ τε Σνροπ(ου)λ(Όν) και τοϋ Καμ(α)-

τ(η)ρ(οϋ), ευρέθη το μήκο(ς) τούτου πήχεων δέκα προ(ς) τώ ήμίσει, το πλάτο(ς) 
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πήχε(ων) εξ |1<! και το βάθο(ς) πήχ(εως) ένο(ς) ήμισυ τετάρτ(ον)' α δη διαστή-

μ(α)τ(α) συμψηφίσαντες κ(α)τά τα σύνηθ(ες), εϋρομ(εν) τ(ην) τοϋ τοιούτου πλοι-

αρ(ϊον) χώρησιν \" ποσούμ(έ)ν(ην) εις μοδ(ίους) θαλα(σσίους) (εξακόσιους) έξή-

κ(σν)τ(α) ένό(ς), ώς τ(ής) μ(έν) πρώρ(ας) μη έχούσ(ης) οϊανδήτ(ι)ν(α) χώρη-

(σιν) τ(ής) (δέ) προίμν(ης) έαθεί(σης) άκ(α)ταλογίστον δια τ(ήν) τών σχοινί(ων) 

| ' 8 και τ(ών) σιδ(ή)ρ(ων) άπόθεσ(ιν)· αφ* ων ύπεξαιρεθ(έν)τ(ων) μοδ(ίων) έξή-

κ(ον)τ(α) εξ κ(α)τά τ(όν) π(ερι) τούτου δρισμ(όν,) έναπελείφθη ή τούτον χώρη-

(σις) εις μοδ(ίονς) θαλα(σσίους) φ\ε'% |1 9 δτι (δέ) άπο τ(ής) προτ(έ)ρ(ας) πάρα-

δόσε(ως) έλοιπάζετο μοδ(ίων) έβδομ(ή)κ(ον)τ(α) όκτ(ώ), ύπεξελόντ(ες) και τον-

τ(ους) άπ(ό) τών τοιούτ(ων) πεντακο(σίων) ένενήκ(ον)τ(α) πέντ(ε) μοδί(ων) 

| 2 0 περιεστήσαμ(εν) τ(ψ) τούτου χώρη(σιν) εις μοδ(ίονς) θαλα(οσίους) πεντακο-

(σίους) δεκαεπτά. "Οθ(εν) και παρεδόθ(η) τώ μέρει τ(ής) δηλωθ(είσης) μο(νής) 

έπί τώ έξκονσσεύεσθ(αι) | " κ(α)τά τ(άς) περιλή(ψεις) τ(ών) προσόντ(ων) τή 

τοιαύτη μο(ν)ή προ(σ)κννητ(ών) χρυσοβ(ον)λλ^ων) λόγ(ων) π(ερί) έξκονσσεί(ας) 

πλοί(ων). μη(νί) Νο(εμ)βρ(ίω) (Ινδικτιώνος) τρίτ(ης). Α'ι νπογρα(φ)αί f 

| 2 2 ο βα(σι)λ(ικός) νοτ(ά)ρ(ιος) τοϋ σεκ(ρέ)του τ(ής) θαλά(σσης) Γε(ώρ-

γιος) δ Ζέπ(ας)· 

δ βα(σι)λ(ικος) νοτ(ά)ρ(ιος) τοϋ αύτοϋ σεκ(ρέ)τ(ου) Νι(κη)φόρ(ος) δ /7ε-· 

παγα)μ(έ)νο(ς)' 

δ βα(σι)λ(ικος) νοτ(ά)ρ(ιος) τοϋ αύτοϋ σεκ(ρέ)τ(ον) Μιχα(ήλ) ό 'Αγιοαναρ-

\ηγυρίτ(ης)· 

δ βα(σι)λ(ικάς) νοτ(ά)ρ(ιος) τοϋ σεκ(ρέ)τ(ου) τ(ής) θαλά(σσης) Κω(νστάν-

τίνος) δ Σχοιν(ας)· 

δ βα(σι)λ(ικος) νοτ(ά)ρ(ιος) τοϋ σεκ(ρέ)τ(ον) τ(ής) Οαλά(σσης) Θεοχάρι-

στο(ς) δ Ε1ρην(ικ)6(ς)' 

δ βα(σι)λ(ικός) νοτ(ά)ρ(ιος) τοϋ αύτ(οϋ) σεκ(ρέ)τ(ον) Άνδρόν(ικ)ο(ς) ό 

Σπλην(ιά)ρ(ης)' 

| 2 4 δ τοϋ αυτού σεκ(ρέ)τ(ου) βα(σι)λ(ικος) νοτ(ά)ρ(ιος) θε(ό)δ(ω)ρ(ος) ό 

Βοννίτ(ης)' 

δ βα(σι)λ(ικος) νοτ(ά)ρ(ιος) τοϋ σεκ(ρέ)τ(ου) τ(ής) θαλά(σσης) Άλέ(ξιος) 

δ Σερβόπ(ου)λ(ος)· 

Γρηγόριο(ς) βα(σι)λ(ικός) νοτ(ά)ρ(ιος) τοϋ σεκ(ρέ)τ(ον) τ(ής) θαλά(σσης) 

δ Τριβλαττίτ(ης)· 

| 2 5 ο βα(σι)λ(ικος) νοτ(ά)ρ(ιος) τοϋ σεκ(ρέ)τ(ον) τ(ής) θαλά(σσης) Ίω(άν-

νης) δ Σγονρό(ς)· 

δ ένεργ(ών) δικαίω τοϋ (πρωτο)νω(βελισσι)μ(οϋπερ)τ(ά)τ(ου) κνρ(οϋ) Στε-

(ψάνον) τοϋ Γαβαλά, Γεώργιο(ς) δ Χορηγητόπ(ου)λ(ος)· 
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ό βα(σι)λ(ικος) νστ(ά)ρ(ιος) τοϋ |86 σεκ(ρέ)τ(ον) τ(ής) θαλά(σσης) Θε(ό)-

δ(ω)ρ(ος) δ Μαδαρίτ(ης)· 

f δ Μεσοποταμίτ(ης) Μιχα(ήλ)· 

δ δοΰλο(ς) τοϋ κρατ(αιοϋ) και άγ(ίου) ημών βα(σι)λ(έως) και π(αρα)θαλασ-

σίτ(ης) Κω(νσταντΐνος) σε(βαστ)ο(ς) δ Σχοιν(ας)· 

|21 ό Πατζαρ(ας) Γεώργιος· 

δ Είρην(ικός) Θεοχάριστο(ς) 

καί Γεώργιος δ Μονομάχος f 

1 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου 1. MM || 2 το τοιούτον MM | θαλασσίων MM ,| 8 ο'ιαοδήτινος : δ ex rorr. ipa. m. | τοιαύτη 

supra lin. ips. m. || 9 κΰρις MM et passim || 16 πήχ(εως) corr. ex πνχ(εως) ips. m. || 17 θαλασσίους : θα

λάσσης MM et passim || 18 εξ om. MM || 19 δ,τι MM | μόδιοι MM || 21 τήν πεοίληψιν MM | ai ύπογραφαί 

om. MM !| 24 Βοννιώτης MM | corr. Σεργόπυνλος (cf. not. 11) || 26-2" corr. et add. : Ό δοΰλος του κρα

ταιού καί αγίου ημών βασιλέως ό παραθαλαασίτης | Κωνσταντίνος σεβαστός [ό Ραδηνος] | [Ό δούλος τοΰ κρα

ταιού καί άγιου ημών βασιλέως | Κωνσταντίνος πρωτονωβελισσιμούπέρτατος και παραθαλαασίτης ô Κααταμο-

νίτης;] [ Κωνσταντίνος σεβαστός] ό Σχοινάς (cf. ρ. 124 - 5, not.) || 27 και om. MM. 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. — T è έ'γγραφον παραδίδεται 

έν αντιγράφω. Τοΰτο καίτοι μή κεκυρωμένον, δέν είναι σύνηθες φιλολογικόν άντίγραφον : έκ τής 

ίλης διατάξεως καί τής γραφής παρέχεται ή έντύπωσις δτι έχει εξέλθει τής κρατικής γραμμα

τείας ή υιιμεΐται άντίγραφον γραφέν ύπό τής κρατικής γραμματείας. Ή δευτέρα ύπόθεσις φαίνε

ται καί ή πλέον πιθανή, ένεκα των τελευταίων τεσσάρων υπογραφών (βλ. àv εκτάσει κατωτέρω) . 

Χρονικώς τό άντίγραφον τοΰτο δέν φαίνεται νά άπέχη πολύ τής εκδόσεως τοϋ πρωτοτύπου (1199) 

καί ένεκα τής γραφής, άλλα καί διότι ήδη πρό τοΰ Δεκεμβρίου 1203 τά δύο πλοία τής Μονής 

(έν οΐς καί τό υπέρ ου εκδίδεται τό παρόν) εΐχον καταστραφή (βλ. κατωτέρω, έγγρ. 60) καί ούτω 

ή παροΰσα πραξις δέν είχε πλέον πραγματικόν άντικείμενον. 'Εάν βεβαίως επρόκειτο περί κεκυρω-

μένου αντιγράφου, θά ήδυνάμεθα νά ύποθέσωμεν δτι έγράφη ίσως τό 1203, δτε έγένετο ή παράδο-

σις τοΰ νέου πλοίου, διά νά χρησιμεύση κατά τήν σχετικήν διαδικασίαν ώς άποδεικτικόν στοιχεΐον. 

Σ χ ε τ ι κ ώ ς προς τάς τεσσάρας τελευταίας ύπογραφάς (στ. 2 6 - 2 7 ) παρατηρώ τά ακόλουθα: 

εις τόν στ. 26 υπογράφει ό δούλος τον κραταιού και άγιου ημών βασιλέως και παραθαλασσίτης 

Κωνσταντίνος σεβαστός ό Σχοινάς, εις δέ τόν στ. 23 ό βασιλικός νοτάριος τοϋ σεκρέτου τής θα

λάσσης Κωνσταντίνος ô Σχοινάς. 'Επίσης εις τόν στ. 27 υπογράφει ό Θεοχάριστος Ειρηνικός, άνευ 

μνείας τοΰ αξιώματος του, ένω εις τόν στ. 23 ό αυτός αξιωματούχος υπογράφει ώς βασιλικός 

νοτάριος τοϋ σεκρέτου τής θαλάσσης. Γενικώς παρατηρώ δτι δέν εϊναι ευεξήγητος ή δευτέρα υπο

γραφή τοΰ αύτοΰ προσώπου εις τό αυτό εγγραφον άνευ άποχρώντος λόγου — καί τοιοΰτος λόγος 

τουλάχιστον δέν σημειοΰται. Εΐδικώτερον, περί τοΰ Κωνσταντίνου Σχοινα παρατηρώ δτι δέν θα 

ήτο δυνατόν τό αυτό πρόσωπον νά ύπογράψη δις εις τό αυτό εγγραφον κατά τόν αυτόν χρόνον 

ύπό διάφορον αξίωμα. ' Ε ξ άλλου ό Κωνσταντίνος Σχοινας υπογράφει πάντοτε ώς βασιλικός 

νοτάριος καί εις τάς τρεις πράξεις τοϋ σεκρέτου τής θαλάσσης τών ετών 1195, 1199, 1203 (βλ. 
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σχετικώς ανωτέρω, σελ. 102 Πίνακα Β' )· ώς έκ τούτου θά ήτο δύσκολον νά δεχθώμεν δτι τό 1199 

προήχθη είς παραθαλασσίτην καί δτι τό 1203 εξέπεσε τοϋ αξιώματος τούτου καί έπανήλθεν εις 

τό άρχικόν. Κατά ταΰτα πρέπει νά ύποθέσωμεν ή 1 ) δτι πρόκειται περί δύο διαφόρων προσώπων 

τά όποια φέρουν τό αυτό δνομα : ενός βασιλικοΰ νοταρίου τοΰ σεκρέτου τής θαλάσσης, ό όποιος 

υπογράφει καί εις τά τρία έγγραφα (1195, 1199, 1203), καί ενός παραθαλασσίτου, ό όποιος υπο

γράφει άπαξ τό 1 1 9 9 — ύπόθεσις ελάχιστα πιθανή· ή 2) δτι πρόκειται είς τόν στ. 26 περί λάθους 

τοϊ άντιγραφέως : ίσως δηλαδή ύπήρχεν αρχικώς ή υπογραφή ενός άλλου Κωνσταντίνου σεβαστού 

καί παραθαλασσίτου (πρβλ. εγγραφον άρ. 60 τοϋ έ'τους 1203, δπου ακριβώς ή υπογραφή "οΰ 

σεϋαστοΰ καί παραθαλασσίτου Κωνσταντ ίνου Ραδηνον), ήπετο δέ ή υπογραφή τοΰ Κωνσταν

τίνου Σχοινα καί ό άντιγραφεύς παρέλειψεν 1-2 στίχους, λόγω τής όμοιότητος τοΰ ονόματος. 

Τήν ύπόθεσιν περί παραλείψεως κατά τήν άντιγραφήν ώρισμένων στίχων είς τό σημεΐον τοΰτο 

τοϋ εγγράφου ενισχύει καί τό γεγονός δτι εις τήν παροΰσαν πράξιν υπογράφει εϊς μόνον παραθα-

λατσίτης, ένώ εις τά λοιπά αντίστοιχα έγγραφα καί έν γένει εις ανάλογους πράξεις οί παραθαλασ-

σΐται είναι πάντοτε δύο (βλ. ανωτέρω έγγρ. 56, Παρατηρήσεις). Μήπως ένταΰθα πλην τοΰ Κων

σταντίνου ['Ραδηνοΰ ;] παρελείφθη καί ή υπογραφή άλλου παραθαλασσίτου, ίσως τοΰ Κωνσταν

τίνου Κασταμονίτου (πρβλ. έ'γγρ. άρ. 60) ; 'Οπότε καί πάλιν ή παράλειψις ερμηνεύεται έκ -ης 

όμ3ΐότητος τών κυρίων ονομάτων. 

Πάντως παραμένει πάντοτε τό πρόβλημα τής δευτέρας υπογραφής καί τοΰ Κωνσταντίνου 

Σχοινα καί τοΰ Θεοχαρίστου Ειρηνικού. Ύποθέτομεν μετά πολλής πιθανότητος δτι λανθάνει ενταύθα 

κατάστρωσις ή έπικύρωσις ενός πρώτου αντιγράφου, τήν οποίαν υπογράφουν ό Κωνσταντίνος Σχοι-

νας, δ Γεώργιος Πατζαρας, ό Θεοχάριστος Ειρηνικός καί ό Γεώργιος Μονομάχος, ό δέ άντιγρα-

φεύς τοΰ παρόντος παρέλειψε τήν σχετικήν ένδειξιν. Είς τήν περίπτωσιν ταύτην αί τελευταΐαι τέσσα-

ρε£ ύπογραφαί δέν ανήκουν είς τό άρχικόν σώμα τοΰ έγγραφου. Ή ύπόθεσις αύτη ενισχύεται καί 

έκ τών ακολούθων: α') είς τάς λοιπάς πράξεις τοΰ σεκρέτου τής θαλάσσης υπογράφουν 10-11 

βασιλικοί νοτάριοι καί 2 ένεργοΰντες τάς τής θαλάσσης δουλείας ή παραθαλασσΐται, καί συνολι

κώς 12-14 άξιωματοϋχοι (βλ. έγγρ. 56, Παρατηρήσεις καί Πίνακα Α'), ένώ εις τήν παροΰσαν 

πράξιν υπάρχουν συνολικώς 17 ύπογραφαί' β') είς τάς αντιστοίχους πράξεις ο'ι παραθαλασσΐ-αι 

υπογράφουν συνήθως εις τό τέλος, μετά τους βασιλικούς νοταρίους, ενώ είς τό παρόν άντίγραφον 

έπονται τούτου τρεις ύπογραφαί' γ ' ) εις τάς άλλας πράξεις οί υπογράφοντες σημειώνουν πάντοτε 

τήν ιδιότητα των, ένφ εις τάς τρεις τελευταίας ύπογραφάς (ώς καί είς τήν ιγ' ύπογραφήν) υπάρ

χει μόνον τό ονοματεπώνυμον τοΰ υπογράφοντος. 

Κατά ταΰτα, εάν ή ανωτέρω ύπόθεσις ευσταθή, τό κείμενον θά ήδύνατο νά άποκατασταθή &ς 

εξής : Ό δοΰλος τοϋ κραταιού και άγιου ημών βασιλέως ό παραθαλαασίτης \ Κωνσταντίνος σεβα

στός [ό Ραδηνάς] | [Ό δοϋλος τοϋ κραταιοϋ καί αγίου ημών βασιλέως | Κωνσταντίνος πρωτονω-

βε/.ισσιμονπέρτατος καί παραϋαλασσίτης ό Κασταμονίτης ;]. 'Ακολουθεί ή κατάστρωσις ή ή έπι-

κύρωσις αντιγράφου, τήν οποίαν υπογράφουν : [Κωνσταντίνος σεβαστός] ο Σχοινάς \ 6 Πατζα-

ρας Γεώργιος | ό Ειρηνικός θεοχάριστος \ Γεώργιος ό Μονομάχος. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ. — Ή παροΰσα πραξις απελύθη κατά μήνα Νοέμβριον τής γ ' ίνδικτιώνος. 

Τό έτος δύναται νά καθορισθή μετ' ασφαλείας έκ τών ακολούθων στοιχείων: α') εις τό έ'γγραφον 

άνειφέρεται χρυσόβουλλον άπολυθέν κατά μήνα Νοέμβριον τής α' ίνδικτιώνος (στ. 5), τό όποιον 
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Ταυτίζεται προς το έν τόμ. Α' έκδιδόμενον εγγραφον άρ. 11 τοϋ ε"τους 1197. Επομένως ή παροϋσα 

πραξις απελύθη μετά το έτος τοϋτο. β') Έ κ τοΰ χαρακτηρισμού τοϋ προβεβασάευκότος ανταδέλ-

φον (στ. 3), προκειμένου περί τοϋ Ίσαακίου 'Αγγέλου, συνάγεται οτι το παρόν εξεδόθη επί τοϋ 

διαδόχου τούτου 'Αλεξίου Γ' τοϋ 'Αγγέλου (1195-1203). Κατά το διάστημα άπο τοϋ 1197 μέχρι 

τοΰ 1203 ή γ' ίνδικτιών συμπίπτει κατά μήνα Νοέμβριον προς το έτος 1199. 

ΣΧΟΛΙΑ. — 1· Περί της καταμετρήσεως καί παραδόσεως πλοίου ΰπο τοΰ σεκρέτου της θα

λάσσης, της σχετικής διαδικασίας, τών μέτρων και τεχνικών δρων, βλ. ανωτέρω εγγρ. 56, Παρα

τηρήσεις καί σχόλια. 

2. (στ. 4 - 9 ) : Είναι ή μόνη περίπτωσις κατά την οποίαν σώζεται το χρυσόβουλλον, δι' ου 

παραχωρείται έξκουσσεία δια πλοϊον ώρισμένης χωρητικότητος, καί ή αντίστοιχος πραξις τοΰ 

σεκρέτου της θαλάσσης περί καταμετρήσεως καί παραδόσεως τοΰ πλοίου τούτου. Εις τάς άλλας 

δύο περιπτώσεις (τών ετών 1195 καί 1203) πρόκειται περί παραδόσεως πλοίου εις αντικατάστα

ση ήδη καταστραφέντων σκαφών ίσης χωρητικότητος, ή δε παράδοσις βασίζεται επί προγενεστέ

ρων χρυσοβούλλων καί οχι επί αυτοκρατορικών εγγράφων προς τοΰτο απολυθέντων. Εις την πα-

ροΰσαν περίπτωσιν διαπιστοΰται οτι μεταξύ της εκδόσεως τοΰ χρυσοβούλλου (Νοέμβριος 1197) 

καί της παραδόσεως τοΰ αντιστοίχου πλοίου (Νοέμβριος 1199) έμεσολάβησε διάστημα δύο ακρι

βώς ετών. Το διάστημα τοΰτο δεν άπητήθη βεβαίως μόνον δια την γραφειοκρατικήν διαδικασίαν 

άλλα κυρίως δια την κατασκευήν και ναυπήγησιν τοΰ πλοίου. 

3. (στ. 5) : επιγνωσθείς και τω καΒ" ημάς σεκρέτω : πράγματι το χρυσόβουλλον τοΰ 1197 

έγνωστοποιήθη καί εις το σέκρετον της θαλάσσης : βλ. τόμ. Α', εγγρ. 11, οπού σημειοΰται βτι κατε-

στρώθη εν τω σεκρετψ της θαλάααης, μψϊ νοεμβρίφ.. . δια τοϋ Ζεπα Γεωργίου. Ό αυτός Γεώρ

γιος Ζέπας, βασιλικός νοτάριος τοϋ σεκρέτου τούτου, υπογράφει πρώτος εις την παροΰσαν πραξιν 

(στ. 2 2 ) . " Ισως ό 'ίδιος είχε γράψει το πρωτότυττον, ώς συμβαίνει με το υπ' αριθμ. 60 εγγραφον 

(βλ. κατωτέρω, σελ. 128). 

4. (στ. 7) : Περί άντινανλου, δεκατείας τών οίναρίων καί κομμερκίον βλ. ανωτέρω εγγρ. 56, 

σχόλια 4, 6 καί 8. 

5. (στ. 8) : άνευ τών κεκωλυμένων είδών : ως ήτο φυσικον άπηγορεύετο εις τα πλοία της 

της Μονής το έμπόριον τών «κεκωλυμένων ειδών». Περί τών κεκωλυμένων είδών πρβλ. Β i b ί

ο ο u, Douanes, σελ. 50 - 57, δπου καί ή σχετική βιβλιογραφία. Σημειωτέον δτι εις την προηγου-

μένην άνάλογον πραξιν τοϋ σεκρέτου τής θαλάσσης τοΰ έτους 1195 (έγγρ. άρ. 56) δέν μνημονεύε

ται ή άπαγόρευσις αυτή. Πρβλ. καί τόμ. Α', εγγρ. 11 στ. 52-53. 

6. (στ. 9 - 10) : Περί τών εκπροσώπων τής Μονής μοναχών βλ. ανωτέρω εγγρ. 56, Παρατη

ρήσεις καί πίνακα Γ'. 

7. (στ. 1 1 ) : αιγιαλός τοϋ Σικαΐτικοϋ: ή θέσις τούτου δέν έχει καθορισθή, βλ. J a n in , Con

stantinople byzantine1, σελ. 433, 8που παρέχεται ό τύπος το Συβαϊτικον (λ. άγνωστου έτύμου). 

'Επειδή δμως ό τύπος Συβαΐτικον παραδίδεται άπαξ εις τον Βίον τοΰ άγιου 'Ιγνατίου (P.G., τόμ. 

105, στ. 524 Β), ό δε τύπος Σικαϊτικον παραδίδεται μόνον εις το ήμέτερον εγγραφον (καί τοΰτο 

έν αντιγράφω), δεν δυνάμεθα νά ε'ίπωμεν μετ' ασφαλείας, ποίος έκ τών δύο τύπων είναι ό ορθός. 

Βεβαίως ή διαφορά γραφής οφείλεται ε'ις εύεξήγητον πα.λαιογραφικον λάθος. ( Ό J a n ι n, ενθ' 

άνωτ., δέν παραθέτει την μαρτυρίαν τοΰ παρόντος εγγράφου). 
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8. (στ. 11 - 14 καί 22-27) : Περί τών δημοσίων λειτουργών, οι όποιοι ενεργοΰν καί υπογρά

φουν την σχετικήν πραξιν, βλ. ανωτέρω εγγρ. 56, παρατηρήσεις, σχόλια καί πίνακα Β'. 

9. (στ. 15 - 18) : Οι παρεχόμενοι υπολογισμοί ελέγχονται ακριβείς : ή χωρητικότης τοΰ πλοίου 

ανέρχεται εις 595 θαλασσίους μοδίους, ήτοι 10 ' /2 π. μήκος Χ 6 π. πλάτος Χ 1 3 jk π. βάθος = 

HO1/,, κυβ. π. Χ 6 = 6 6 1 , 5 0 — τ ο εγγραφον σημειώνει 661 θαλασσίους μοδίους, έκ τούτων δε 

αφαιρείται ποσοστον 10° /0, ήτοι 66 μόδιοι. Πρβλ. Γ ο ύ δ α, Καταμέτρησις τών εμπορικών πλοίων, 

σελ. 40, 43-44. Βλ. B i b i c o u , Histoire maritime, σελ. 131 : οί 661 θαλάσσιοι μόδιοι αντι

στοιχούν εις 11, 24 σημερινά κυβικά μέτρα, οί δε 595 εις 10, 115 μ.3. 

10. (στ. 19-20) : Πράγματι κατά την προηγουμένην πραξιν τοΰ σεκρέτου τής θαλάσσης τοϋ 

έ'τους 1195 παρεδόθη εις την Μονήν πλοϊον 1422 μοδίων (πρβλ. παρόν εγγραφον στ. 2 καί ϊγγρα-

φο^ άρ. 56 στ. 19)· επομένως άπο τών τότε παραχωρηθέντων 1500 μοδίων ύπελείποντο 78 μόδιοι, 

οί όποιοι καί άφαιροΰνται άπο τής χωρητικότητος τοΰ νΰν παραδιδομένου πλοίου (595 - 78 = 517). 

11. (στ. 24) : 'Αλέξιος Σερβόπουλος : το παρόν εγγραφον παραδίδει λανθασμένως το δνομα : 

πρόκειται περί τοΰ βασιλικοΰ νοταρίου τοϋ σεκρέτου τής θαλάσσης 'Αλεξίου Σεργοπούλου, ως διαπι-

στοΰται έκ τοϋ έν πρωτοτυπώ σωζόμενου έγγραφου τοϋ έτους 1203 (βλ. κατωτέρω, άρ. 60 στ. 32). 

12. (στ. 2 5 ) : Ό Στέφανος Γαβαλόά:, βασιλικός νοτάριος τό 1195 (βλ. εγγρ. 56 στ. 27), 

μα3τυρεϊται τό έτος 1196 ώς ενεργών τάς τής θαλάσσης δουλείας (Actes de Lavra2, άρ. 67 

κα. 68), ίσως δε τό 1199 διετήρει τό αξίωμα τοΰτο, ώς συνάγεται έκ τοΰ τίτλου τοΰ πρωτονω-

βελισοιμονπερτάτον (πρβλ. εγγρ. 60 στ. 35 : πρωτονωβελι&οΊμονπερτατος και παοαΟαλασσίτης). 

— Di βασιλικοί νοτάριοι έκαλοΰντο συνήθως μεγαλοεπιφανέστατοι, μεγαλοδοξότατοι ή (πρωτο)-

νω3ελίσσιμοι : βλ. σχετικώς Πίνακα Β' κ.ά. 
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ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΙΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ ΠΛΟΙΟΥ 

ίξαμωθήναι. .. παραδοθήναι (στ. 9, 10) Δεκέμβριος, ίνδ. ζ' 

ίξάμου. .. παρεδόθη (στ. 22) [1203] 

Οί αξιωματούχοι τοϋ σεκρέτου της θαλάσσης προβαίνουν εις τήν καταμέτρησιν καί παράδο-

σιν προς τους αντιπροσώπους τής Μονής Πάτμου πλοίου ιδιοκτήτου, χωρητικότητος 2000 μοδίων, 

άπηλλαγμένου πάσης φορολογικής επιβαρύνσεως εις άντικατάστασιν καταστραφέντων πλοίων ίσης 

χωρητικότητος. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. — Το εγγραφον παραδίδεται έν πρωτοτυπώ καί έν κεκυρωμένω 

αντιγράφω. 

Α' . Πρωτότυπον (Άρχεΐον Μονής άρ. 70). Χάρτης βαμβύκινος, χρώματος ύπολεύκου, σχή

ματος ορθογωνίου. Διαστάσεις : 0,577 - 0,588 Χ 0,261. Περιθώρια : αριστερή (0,020) καί δεξί? 

(0,010). — Μελάνη : α') καστανόχρους βαθεϊα ή τοϋ κειμένου καί τίνων υπογραφών β') καστανό-

χρους ανοικτή είς τινας ύπογραφάς. — Γραφή τής κρατικής γραμματείας IB ' - ΙΓ ' αιώνος. Τό 

εγγραφον έγράφη δια χειρός Γεωργίου Ζέπα, βασΛικοΰ νοταρίου τοΰ σεκρέτου τής θαλάσσης, 

ώς συνάγεται έκ τής συγκρίσεως μετά τής υπογραφής του (βλ. στ. 25). —'Ορθογραφία. — Πολλαί 

συντομογραφία«. — Εΐλητάριον. — Διατήρησις καλή· σητόβρωτον εις τίνα σημεία ιδία κατά το ανω 

τμήμα, κηλίδες έκ τής νοτίδος. Τό εγγραφον έκολλήθη μεταγενεστέρως έπί χάρτου. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοϋ χάρτου συντηρήσεως : α') Άρ. 70 (χειρ Σακκελίωνος)· β') f Γράμμα 

τοϋ Σεκρέτου τ(ής) θαλάσσης εις το άνακαινϊσαι το παλαιωθέν πλοϊον τής μ(ονής) \ χωρίς προσ-

γενομένης αυξήσεως ή χωρητικώτητος (χειρ Φλωρίδου)· γ') (Άντεγράφη) (χείρ Σακκελίωνος). 

Β ' . Άντίγραφον κεχυρωμένον (Άρχεΐον Μονής άρ. 71), ολίγον μεταγενέστερον τοΰ πρω

τοτύπου (βλ. κατωτέρω σελ. 133, χρονολ.)· κυροΰται δια τής υπογραφής τοϋ κριτοΰ τοΰ βήλου 'Ανδρό

νικου σεβαστοϋ τοΰ Σπληνιάρη, ό όποιος υπογράφει καί εις τό πρωτότυπον Εγγραφον (στ. 34) ως 

βασιλικός νοτάριος τοϋ σεκρέτου τής θαλάσσης· βλ. στ. 34 - 35 αντιγράφου : f Ό κριτής τον βήλ(ον) 

'Ανδρόνικος σεβαστ(ος) ο Σπλ(η)νιάρ(ης) το παρ(ον) Ισ(ον) \ τω εμφανισΟέντ(ι) μοι πρωτοτνπ(ω) 

άντιβαλών καί Ιαάζ(ον) εύρων ύπέγρα(ψα) f. — Χάρτης βαμβύκινος, χρώματος ύπολεύκου, σχήμα

τος ορθογωνίου. Διαστάσεις : 0,445-0,462x0,270-0,267. Γεγραμμένη επιφάνεια : 0,410x0,245. 

Περιθώρια : αριστερή (0,015 - 0,020) καί δεξιά (0,012). — Μελάνη : α') ή τοΰ κειμένου μαύρη, ενια-

χοΰ έξίτηλος· β') τής επικυρώσεως μαύρη. — 'Ορθογραφία. — Είλητάριον οκτώ οριζόντιοι διπλώ

σεις έκ συμπιέσεως τοΰ ειληταρίου. —Διατήρησις καλή : σητόβρωτον ένιαχοΰ, ιδία κατά τό άνω καί 

άριστερον τμήμα, κηλίδες τίνες εκ τής νοτίδος. Τό Εγγραφον έκολλήθη μεταγενεστέρως έπί χάρτου. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοϋ χάρτου συντηρήσεως: α') Άρ. 71 (χείρ Σακκελίωνος)· β ) ϊσον 

γράμματος περί τοϋ πΧοί(ον) τής Μονής (χείρ Φλωρίδου). 
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ΕΚΛΟΣΕΙΣ.— Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , ενθ' άνωτ., Πανδώρα 18 (1867), σελ. 2 2 6 - 2 2 8 . MM, <Γ, 

σελ. 122 - 124, άρ. 33 (ύπό χρονολογίαν 1188). — Εις την παροΰσαν Ικδοσιν συμπληροϋμεν τα κενά 

τοϋ πρωτοτύπου επί τη βάσει τοΰ κεκυρωμένου αντιγράφου. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — Μ. Γ ο ύ δ α, Ή καταμέτρησις τών εμπορικών πλοίων, σελ. 35 - 47. — 

R ο u i 11 a r d, Les tares maritimes, σελ. 277 - 289. — Β i b i c ο H, Histoire maritime, σελ. 129 -

137. — S c h i l b a c h , Metrologie, σελ. 95 κέ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ. — Ή Μονή τής Πάτμου έχει, δυνάμει αυτοκρατορικών χρυσοβούλλωι, 

τελείαν φορολογικήν άπαλλαγήν (άπαρίθμησις φόρων) — π λ η ν τών κεκωλυμένων ειδών — δια πλοΐχ 

ιδιόκτητα συνολικής χωρητικότητος 2000 περίπου μοδίων, δυνάμενα να πλέουν εις δλα τα παρά

λια Hai τάς νήσους τής αυτοκρατορίας (Ρουμανίας) άπαξ δε τοΰ έτους εις την Κωνσταντινούπο

λ η . Τ α πλοία ταϋτα είχον κατά καιρούς κζταμετρηθή καί παραδοθή είς την Μονήν ύπό τοΰ σεκρέ

του τής θαλάσσης (στ. 1 - 6 ) . — Ε π ε ι δ ή δμως, ώς έδήλωσζν οί αντιπρόσωποι τής Μονής (αναφέ

ρονται 4 ονόματα), κατεστράφησαν τα παλαιά πλοία, ή Μονή προέβη είς άντικατάστασιν τούτων 

διά νέου σκάφους" διό καί αιτείται δπως τό σέκρετον τής θαλάσσης ένεργήση την καταμέτρησιν τής 

χωρητικότητός του (έξαμωθήναι) καί παραδώση αυτό είς την Μονήν (στ. 7 - 10). Το σέκρετον τής 

θαλοισσης, άφοϋ διεπίστωσεν δτι ούδεν κώλυμα υπήρχε καί ότι τό νέον πλοϊον, τό όποιον ευρι-

σκετο έλλιμενισμένον εις τό Νεώριον, ήτο ίδιόκτητον τής Μονής, προέβη είς την καταμέτρησιν 

αύτοΰ. Οϋτω, παρουσία τών έλαιοπαρόχων τοΰ αύτοΰ σεκρέτου (αναφέρονται 5 ονόματα) καί τών 

ώς ίίνω αντιπροσώπων τής Μονής, ό έλαιοπάροχος 'Ιωάννης Συρόπουλος καί ό 'Ιωάννης Καμα-

τηρός, ενεργών το πρώτομανδατορικον έν ονόματι τοΰ λογοθέτου τοϋ δρόμου καί θείου τοϋ αύτο-

κράτορος Κωνσταντίνου Τορνίκη, προβαίνουν είς τάς ακολούθους μετρήσεις : μήκος άπό τοΰ καταρ

τιού μέχρι τοϋ έν τή πρύμνη διαφράγματος (φράκτης), μή υπολογιζόμενης τής αντλίας, πήχεις 18" 

πλάτος είς τό μέσον τοΰ πλοίου πήχεις 9' βάθος είς τό μέσον τοϋ πλοίου πήχεις 2 3 /,. 'Επειδή 

δε τί> πλοϊον είναι επίμηκες καί στενότερον εις τα άκρα, έκ τών ως άνω δεδομένων αφαιρείται εις 

πήχυς έκ τοΰ πλάτους καί ' /4 πήχεως έκ τοΰ βάθους ( σ τ . 10 - 20) . Έ ξ άλλου, ή εκείθεν τής φρά

κ τ η : πρύμνη ύπελογίσθη μόνον εις 100 μοδίους, τοΰ λοιποΰ χώρου χρησιμεύοντος δια την τοπο-

θέτησιν τών σχοινιών, δοθέντος δτι ή πέραν τοΰ καταρτιού πρώρα ούδεμίαν έχει χωρητικότητα, 

καταλαμβανόμενη ύπό τοΰ άρτέμονος τοϋ πλοίου" επίσης άφηρέθησαν, κατά την συνήθειαν, δέκα 

μόδιοι δι ' έκάστην εκατοντάδα. Ούτως ή χωρητικότης τοΰ πλοίου ύπελογίσθη τελικώς είς 2034 

μοδίους (στ. 2 0 - 2 2 ) . Τό πλοϊον, άπηλλαγμένον πάσης φορολογίας, δυνάμει τών σχετικών αυτο

κρατορικών εγγράφων, παραδίδεται εις την Μονήν. Τό σέκρετον τής θαλάσσης απεκδύεται πάσης 

ευθύνης είς ην περίπτωσιν τό πλοϊον μετασκευαζόμενον ήθελεν απόκτηση μεγαλυτέραν χωρητι

κότητα (στ. 2 2 - 2 4 ) . 

Μην, ίνδικτιών (στ. 25) 

Ύπογραφαί 10 βασιλικών νοταρίων τοΰ σεκρέτου τής θαλάσσης καί 2 παραθαλασσιτών 

(στ. 2 5 - 3 7 ) . 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. — α' ) Χρνσόβουλλα (στ. 1-2, 5, πρβλ. στ. 2 3 - 2 4 ) περί 

έξκο.»σσείας πλοίων τής Μονής χωρητικότητος 2000 μοδίων (στ. 1 - 5). Έ κ τών γνωστών, σωζο-

μέναν ή μή, χουσοβούλλων περί έξκουσσείας τών πλοίων τής Μονής ούδεν παρέχει άπαλλαγήν 

2000 μοδίων. Τό παρόν εγγραφον αναφέρεται προφανώς άπό κοινοΰ είς τα χρυσόβουλλα τών ετών 

17 
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1186 καί 1197 (βλ. τόμ. Λ', εγγρ. 9 καί 11), δια τών οποίων παρεχωρεΐτο αντιστοίχως έξκουσ-

σεία 1500 καί 500 μοδίων, ήτοι συνολικώς 2000 μοδί<·>ν. β') ίξαμωΟέντα καί παραδοθέντα 

(στ. 6 ) : αναφέρεται εις τήν καταμέτρησιν καί παράδοσιν πλοίων τής Μονής ύπό τοΰ σεκρέ

του τής θαλάσσης κατά τα έτη 1195 καί 1199 (πρβλ. ανωτέρω τα αντίστοιχα έγγραφα άρ. 

56 καί 59). 

?'- Ή έν τ[η] νήσω Πάτμω [διακ]ειμ(έν)η σεβάσμια μονή τον εν άπο[στό]-

λ(οις) ήγαπημ(έ)ν(ου) καί εναγγελιστοΰ Ίω(άννον) τον Θεολόγου, έχουσα δια 

θεί(ων) καί βα(σιλικών) προ(σ)κυνητών ',! χρνσοβονλλ(ων) εξκουσσεί(αν) πλοί(ων) 

ιδιοκτ(ή)τ(ων) χωρήσε(ως) χιλιάδ(ων) δύο. μικρ(όν) τι πλέον ή ελασσ(ον), όφει-

λόντ(ων) [δ]ιαπλωίζεσθ(αι) έ[νπάσ]αι[ς ταΐς] \3 κ(α)τά τε άνατολήν καί δύσι(ν) 

παραλίαις χώραις τ(ής) 'Ρωμανί(αζ) καί εν αύταις τ(α~ις) νήσ(οις), εν δε τη βασι-

λενούση τών πόλε(ων) καταίρ(ειν) άπαξ τοΰ j 1 ένιαυτοΰ και επαπολαν( ειν ) πάσ(ης) 

και παντοί(ας) εξκον[σσεί](ας) από τε δόσε(ως) άντινανλον, δεκατ(είας) οΐν(α)-

ρ(ίων), κομμερ(κίου) παντο(ς) εϊδ(ονς), άνευ τών κεκωλνμ(ένων), | 5 καί έτ(έ)-

ρ(ας) οιααδήτινο(ς) επηρεί(ας) και σνζητή(σεοκ), [κ]αθ(ώς) πλατ[ύ]τερ(ον) τα 

περί τ(ής) τοιαντ(ης) εξκουσσεί(ας) προσόντα τη μονή χρν(σόβου)λλ(α) παριστώ-

σ(ιν), εφ[θα]σ(εν) | 6 έπικτήσασθ(αι) κατά διαφόρ(ονζ) καιρ(ονς) πλοία Ιδιόκτ(η-

τ(α), δσα δήτα καί επεκτήαατο, εξαμωθ(έν)τ(α) και παραδοθ(έν)τ(α) ταϋτ(α) 

π[αρ]ά τοϋ καθ' ήμ(άς) σεκρέτου. {'"Οτι δε τα μ(εν) τούτ(ων) κ(α)τάβρωμ(α) τη 

θάλα(σση) γεγόνασι τα (δε) καί άλλοτρόπ(ως) άπώλλοντο, καθ(ώς) τοΰτο παρά 

τον τιμιωτ(ά)τ(αν) καθ[η]γον[μέν]ον κυρ Άρσεν(ίον) | 8 και τ(ών) (μονα)χ(ών) 

τ(ής) [τοι]αύτ(ης) μο(νής), τον τε Ιερομονάχ(ον) και ο'ικονόμ(ου) κυρ Άν-

τ(ω)ν(ίου), τον (μονα)χ(οΰ) κΰρ Ίωαννι(κίου) καί τοϋ νανκλήρ(ον) κνρ Άν-

των(ίον) έπληροψορήθ[ημ](εν), επεκτήσατο και νϋν ή δη[λ]ωθ(ει)σα | 9 μονή 

ετερ(ον) πλοί(ον) Ιδιόκτ(η)τ(ον) και έδέησ(εν) έ'ξαμωθ(ή)ν(αι) τοΰτο, προσήλ-

θ(ον) τώ καθ' ήμ(άς) σεκ(ρέ)τ(ω) υ τε ρηθ(εΐς) τψιώτ(α)τ(ος) καθηγο[ν]-

μ(ενοζ) καί οί δηλωθ(έ)ντ(ες) μοναχοί και |ι° ήτήσαντο έξαμωθ(ή)ν(αι) τοΰτο 

καί παραδοθψ(αι) αντ(οΐς) κ(α)τά τ(ήν) τοΰ σεκ(ρέ)τ(ον) σννήθει(αν). Ήμει(ς) 

ούν τη τούτ(ων) αιτήσει προσχόντ(εζ). επεί το προσιστάμ(ενον) [ή]ν | " ούδ(εν) 

δια τό Ιδιόκτητ(ον) εϊν(αι) το τοιοϋτ(ον) πλο'ι(ον) τ(ής) διαληφθείσ(ης) μο-

(νής), παρεγενόμ(ε)θ(α) έν τώ αίγιαλώ τώ λεγομ(έν)ω Νεωρίω, έν ώ τοΰτο 

\'2 ελλιμένιζαμεν(ον) ήν, καί παρόντ(ων) άπα τών έλαιοπαρόχ(ων) τον καθ' ήμ(ας) 

σεκ(ρέ)τ(ου) Ίω(άννον) τον Συροπ(ον)λ(ον), Βασά(είον) τον'Αρμενοπ(ού)λ(ου), 

Κω(νσταντίνον) τοΰ Τζίτ(α), Λέ(ον)τ(ος) | " τοΰ Άοίνον, Παγκάλ(ον) τοΰ Τρι-

κλινιώτ(ον) και τ(ών) λοιπ(ών), άλλα δή και τον τιμιωτ(ά)τ(ου) καθηγονμ(έ)-

ν(ον) καί τών μοναχών, τώ σννήθει έξάμ(οή τοΰτο καθυπεβάλομ(εν). \1Λ Μίτον γ(αρ) 
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διαταθέ(ν)τ(ος) δια χειρ(ών) τον τε δηλωθ(έ)ντ(ος) Σνροπ(ου)λ(ου) καί Ίω(άν-

νον) άναγνώστον τοΰ Καμ(α)τ(η)ρ(οΰ), τοΰ ένεργοΰντο(ς) το ( πρώτο ) μανδα-

τ(ο)ρ(ικον) δικ(αίω) τοΰ πανσε(βάστον) θείου | 1 5 τοΰ κρατ(αιοΰ) καϊ άγ(ίον) 

ήμό')ν β(ασι)λ(έως) και λογοθ(έ)τ(ου) τοΰ δρόμ(ον) κνρ Κω(νσταντίνου) τοϋ 

Τορν(ίκη), ενρομ(εν) τό μήκο(ς) τοντ(ον) από τοΰ καταρτ(ίου) και μέχρι τ(ής) 

έν τη πρύμνη φρακτ(ής) \h> μεθ' νπεξαίρεσι(ν) τ(ής) άντλ(ίας) πήχεων δεκαο-

κτ(ώ). το πλάτο(ς) κ(α)τά το μεσαίτατ(ον) και μόν(ον) τ(ής) νηος πήχ(εων) εν

νέα και τό βάθο(ς) κ(α)τί \" το αυτά μεσαίτατ(ον) πήχ(εων) δύο πρό(ς) τώ ήμίσει 

και τώ τετάρτ(ω)· αφ' ών ύπεξελόντ(ες) από μ(εν) τοΰ πλάτ(ους) πήχνν ενα, άπα 

δέ τον | 1 8 βάθ(ονς) πήχεος το τέταρτ(ον), δια το μακρότατ(ον) εϊν(αι) τό πλο'ι(ον) 

και στενοεπίμηκ(ες) και εχ(ον) εξ ολοκλήρου Ισότητα δια το τ(ήν) πρύμν(ην) 

| 1 9 καί τ(ήν) πρώρ(αν) στενοτ(έ)ρ(αν) εΐν(αι) τ(ής) μέσ(ης) κ(α)τά τα πλάτο(ς), 

ώσαύτ(ως) και, κ(α)τά το βάθο(ς) δια το νπερανεστηκυΐ( αν ) εΐν(αι) τ(ήν) τρό-

π(ιν) έν τ(οΐς) ρηθεισι | 2 0 μέρεσι, περιεστήσαμ(εν) τ(ήν) τοντ(ον) χώρησ(ιν) είς 

μοδί(ονς) θαλα(σσίονς) δισχιλί(ονς) τριάκοντ(α) τέσσαρ(ας) συν τη τ(ής) πρύ-

μν(ης) χωρήσει κ(α)ταλογ[ι]σθείσ7] μοδ(ίων) θαλα(σσίων) εκατόν | 3 1 καί εις τήψ 

τ(ών) έγκοίτ(ων) καί τ(ών) σχοιν(ίων) άπόθεσ(ιν), ώς ϊ(ής) πρώρ(ας) μή έ-

χούσ(ης) οίανδήτινα χώρησ(ιν) δια το τ(ον) άρτέμ(ο)ν(α) τοΰ τοιοντ(ον) πλοίου 

ΐστασθ(αι) είς το ακρ(ον) |2 2 τούτον, έαθέ(ν)τ(ων) καί τών συνήθ(ως) έω/ι(ένων) 

μοδ^ίων) δέκα (υπέρ) εκάστ(ης) εκατοστ(ής). Ούτω τοίνυν τον τοιούτον έξάμ(ον) 

παρ' ήμ(ών) γεγονότο(ς), παρεδόθ(η) \η το δηλωθ(εν) πλοϊ(ον) τη πολλάκις ρη-

θείοη μονή, οφεϊλ(ον) έξκονσσεύεσθ(αι) κ(α)τά τ(ήν) περίληψ(ιν) καί δύναμ(ιν) 

τών προσόντ(ων) αντ(ή) θεί(ων) και βα(σιλικών) | 2 1 πρ(οσ)κννητ(ών) χρν(αο-

βού)λλ(ων).ΕΙπερ μ(έν)τ(ο)ι μετασκενασθ(εν) τοτοιοΰτ(ον) πλοϊ(ον) έσύστερ(ον) 

ενρεθ(ή) χωρήσε(ως) πλείονο(ς), ον κατά τι ένεκεν τούτ(ου) ενθννθησόμ(ε)θ(α) f 

| ϊ 5 μηνί Δεκε(μβ)ρ(ίω) (ίνδικτιώνος) ζ'. 

f Ό βα(αιλικος) νοτ(ά)ρ(ιος) τοϋ αεκρέτ(ον) τ(ής) ϋ'αλά(ααης) Γεώργιος 

ό Ζέπας f 

j2" f δ β(ααίλικδς) νοτ(ά)ρ(ιος) τοΰ σεκρέτ(ου) τής ΰα(λάσσης) Κων-

(οταν)τ(ϊ)ν(ος) σεβαστ(ος) è Σχοινας f 

|27 f δ βα(σιλικος) νοτ(ά)ρ(ιος) τον αεκρέτ(ον) τ(ής) ΰα(λάσαης) 'Ιωάν

νης σεβαατ(ος) δ Σγουρός f 

| 2 8 f δ βα(αιλικ)ο(ς) νοτ(ά)ρ(ιος) τοϋ σεκρέτ(ου) τ(ής) ϋ'αλά(ασης) 'Ιωάν

νης δ Ματζ[ού]κης f 

|2 9 f δ βα(αιλι«)ο(ς) νοτ(ά)ρ(ιος) τοϋ αεκρέτ(ον) τ(ής) ϋ·αλά(σαης) Θεό· 

δωρο(ς) δ Μαδαρ(ί)τ(ης) f 
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|3 0 f δ βα(αιλικ)ο(ς) νοτ(ά)ρ(ιος) τοϋ αντ(οϋ) οεκρέτ(ον) Νικ(η)φόρ(ος) 

δ Πεπαγωμ(έ)νο(ς) f 

|3 1 f δ βα(σιλικ)ο(ς) νοτ(ά)ρ(ιος) τον αεκρέτ(ον) τ(ής) &αλά(οαης) Θεο-

χάριστος δ Ειρηνικός f 

|3ä f δ βαοιλ(ικ)ο(ς) νοτ(ά)ρ(ιος) τοϋ σεκ(ρέ)τ(ου) τής &αλά(σσης) Άλέ-

(%ιος) δ Σεργόπ(ον)λ(ος) f 

|33 δ βααιλ(ικ)ος νοτ(ά)ρ(ιος) τοϋ αντ(οϋ) αεκ(ρέ)τ(ον) Βασίλ(ειος) δ 

Άγέλαοτος f 

|34 δ βα(αιλικδς) νοτ(ά)ρ(ιος) τοϋ αύτον οεκρετ(ον) Άνδρόν(ικος) αεβα-

ατδς δ Σπλ(η)νιάρ(ης) f 

|35 f δ δοΰλ(ος) τοϋ κρατ(αιοϋ) και άγ(ίου) ημών βα(οιλέως) Κων(σταν)-

τ(ϊ)ν(ος) (πρωτο)νω(βελιοαι)μ(ο)ϋπέρτ(α)τ(ος) καί παρα&αλα(σοί)τ(ης) 

|36 δ Κααταμονίτ(ης) f 
|37 /· δ αεβαατ(ος) καί παραΰαλα(σσί)τ(ης) Κω[νσταντΐνος] δ Ραδην[ος f] 

1 MM suppl. secundum Β || 2 òimv ora. MM Γ 6 ταΰτα ora. MM || 22 IxBhrayv MM || 25 + al νπογρα(φαί) 

post (Μιχτιώνος) ζ' add. Β | Ζέπας : Τζίτας MM || 28 Ματζούκης Β MM || 37 Κωναταντϊνος δ Ραδηνος Β 

MM || in fine add. Β : f Ό κριτής τοΰ βήλ(ον) Άνόρόν(ικ)ος αεβαατ(ος) ό Σπλ(η)νιάρ(ης) τό παρ(όν) 

Ια(ον) | τώ έμφανισθέντ(ι) μοι πρωτοτύπ(ω) άντιβαλών καί Ισάζ(ον) εύρων ύπέγρα(χρα) f (Β, 1. 34-35). 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ· — Τ ό εγγραφον απελύθη κατά μήνα Δεκέμβριον τής ζ' 

ινδικτιώνος. Είς τήν εκδοσιν τών MM τό εγγραφον φέρει χρονολογίαν 1188 ( M M , τόμ. Τ', σελ. 

122). Ή χρονολογία αϋτη είχε γίνει γενικώς αποδεκτή, καίτοι έδημιούργει σαφή άνωμαλίαν είς 

τήν δλην έξέλιξιν τής παροχής έξκουσσείας πλοίων είς τήν Μονήν Πάτμου. Μόνον προσφάτως 

ό πατήρ .1. D a r r u u z è s (Tornikès, σελ. 34, πρβλ. καί G u i l l a n d , Les logothètes, σελ. 66 και 

ύποσ. 8) αποκατέστησε τήν χρονολογίαν τοΰ εγγράφου εις τό έτος 1203, βασιζόμενος είς τήν 

μνείαν τοΰ Κωνσταντίνου Τορνίκη ώς λογοθέτου τοΰ δρόμου (περί Κωνσταντίνου Τορνίκη βλ. εγγρ. 

56, σχόλιον 14). Έπανεξέτασις τοϋ περιεχομένου τοΰ εγγράφου επιβεβαιώνει τήν προτεινομένην 

ύπό τοΰ J . Dar rouzès χρονολόγησιν. Ούτω : 

α') Τό εγγραφον αναφέρει δτι ή Μονή εΐχεν έξκουσσείαν δια πλοία χωρητικότητος 2000 

μοδίων. Ά λ λ α μόλις κατά τό 1197, δια χρυσοβούλλου τοϋ 'Αλεξίου Γ' τοΰ 'Αγγέλου (βλ. τόμ. 

Α', εγγρ. 11), η Μονή απέκτησε τό δικαίωμα να κατέχη, πέρα τών ήδη παραχωρηθέντων 1500 

μοδίοιν, καί έτερον πλοϊον χωρητικότητος 500 μοδίων άπηλλαγμένον πάσης φορολογίας, τό δέ 

νέον σκάφος παρεδόθη υπό τοϋ σεκρέτου τής θαλάσσης κατά τό έτος 1199 (βλ. ανωτέρω εγγρ. 

5 9 ) . Ε π ο μ έ ν ω ς , μόνον μετά τό 1199 ήτο δυνατόν να κατεστράφησαν τα δύο πλοία τής Μονής 

(1500 + 500 μοδίων) καί εις άντικατάστασιν τούτων να έζητήθη ή καταμέτρησις καί παράδοσις 

πλοίου 2000 μοδίων. β' ) Αποκλείεται ή έκδοσις τοΰ παρόντος έγγραφου μετά τό 1204, διότι 
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τότε πλέον ή Κωνσταντινούπολις (πρβλ. στ. 3) δεν εύρίσκετο εις χείρας τών Βυζαντινών. Κατά 

συνέπειαν, μεταξύ τοϋ 1199 καί τοϋ 1204 εν μόνον έ'τος συμπίπτει κατά μήνα Δεκέμβριον προς 

τήν ζ' ίνδικτιώνα : τό έτος 1203. Έ ξ άλλου ό χαρακτηρισμός τοΰ Κωνσταντίνου Τορνίκη ώς θείου 

τοΰ αύτοκράτορος (στ. 14-15) είναι δυνατόν να ΐσχύη, ώς ορθώς παρετήρησεν ό J. D a r r o u -

z c s (Tornikès, σελ. 34), μόνον προκειμένου περί τοΰ Αλεξίου Δ' ('Ιούλιος 1203 -'Ιανουάριος 

1204) : ό Κωνσταντίνος ήτο θείος τοΰ Αλεξίου Δ' ώς νυμφευθείς Κομνηνήν. Άλλα καί γενικώ-

τεροι λόγοι προσωπογραφίας τοποθετούν τό παρόν εγγραφον μετά τα δύο άλλα έγγραφα τοΰ σεκρέ

του τής θαλάσσης τών ετών 1195 καί 1199: μόνον τότε υπάρχει ομαλή έξέλιξις είς τήν σταδιο-

δρομίαν τών αναφερομένων προσώπων (πρβλ. ανωτέρω σελ. 101-106, Πίνακα Β'). 

Ύπογραμμίζομεν τό γεγονός δτι είς τάς παραμονάς τής αλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως 

ύπό τών Φράγκων, καί ένω ή Βασιλεύουσα ύφίστατο τάς έχθρικάς ενεργείας Σταυροφόρων καί 

Βενετών (βλ. S t . R u n c i m a n , A History of Crusades, τόμ. Γ', Cambridge 1954, σελ. 117-

119), αϊ δημόσιαι ύπηρεσίαι έλειτούργουν κανονικώς καί όμαλώς. Τό παρόν Εγγραφον είναι αδιά

ψευστος μάρτυς αύτοΰ τοΰ γεγονότος : πρβλ. χαρακτηριστικώς P a u l L o m e r l e , Leçon Inaugu

rale au Collège de France, Παρίσι 1967, σελ. 28. 

ΧΙΌΝΟΛΟΙΉΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ. — Τό σωζόμενον άντίγραφον έπικυροΰται ύπό τοΰ 

Ανδρόνικου Σπληνιάρη, ό όποιος είς τήν έπικύρωσιν φέρει τό αξίωμα τοϋ κριτοϋ τοΰ βήλου, ενώ 

εις τό προ>τότυπον υπογράφει ώς νοτάριος τοΰ σεκρέτου τής θαλάσσης (αί ύπογραφαί είναι απο

λύτως δμοιαι : βλ. στ. 34 πρωτοτύπου χ,αί στ. 34-35 αντιγράφου). Επομένως τό άντίγραφον 5εν 

είναι σύγχρονον τοΰ πρωτοτύπου : πρέπει νά έμεσολάβησεν ώρισμένος χρόνος μεταξύ τής απολύ

σεως τοΰ πρωτοτύπου (Δεκέμβριος 1203, δια τήν χρονολογίαν βλ. ανωτέρω) καί τής εκδόσεως τοϋ 

αντιγράφου. Πάντως, λόγω τοΰ περιεχομένου τοΰ εγγράφου, ή εκδοσις τοΰ αντιγράφου δέν είναι 

δυι/ατόν νά χρονολογηθή μετά τήν κατάληψιν τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών Φράγκων, ήτοι 

μετά τήν 13 Απριλίου 1204' διότι μετά τήν άλωσιν ή προτερον χορηγηθείσα φορολογική απαλ

λαγή τών πατμιακών πλοίων ούδεμίαν είχε πλέον ίσχύν δια τήν Κωνσταντινούπολη καί τήν 

πάλαιαν έπικράτειαν τοϋ Βυζαντινοΰ Κράτους. 'Αλλά, καί εάν ακόμη ύποθέσωμεν δτι ή Μονή τής 

Πάτμου προεκάλεσε τήν έ'κδοσιν αντιγράφου μεταγενεστέρως δια νά χρησιμεύση τοΰτο ώς ά::ο-

δει.κτικόν στοιχεΐον δια τήν άνανέωσιν τοϋ προνομίου ύπό τών αυτοκρατόρων τής Νικαίας, δεν θά 

επικύρωνε τοΰτο ό Ανδρόνικος Σπληνιάρης ώς κριτής τοΰ βήλου, διότι τό αξίωμα αυτό δεν μαρ-

τυ^εΐται κατά τήν εποχήν τής αυτοκρατορίας τής Νικαίας: βλ. Μ. A n go Id, A Byzantine Go

vernment in exile, Government and Society under the Laskarids and Nicaea 1204-1261, 

'Οξφόρδη 1975, σελ. 330-331. 

ΣΧΟΛΙΑ. — 1. Περί τής καταμετρήσεως και παραδόσεως πλοίου υπό τοϋ σεκρέτου τής θα

λάσσης, περί τής δλης διαδικασίας, ώς καί τών τεχνικών όρων, βλ. ανωτέρω εγγρ. 56, Παρατηρήσεις. 

2. (στ. 3-4) : εν τή βασιλενούση τών πόλεων καταίρειν άπαξ τον ένιαντοϋ : πρβλ. ανωτέρω 

^γγρ. 56, σχόλιον 10. 

3. (στ. 4) : περί άντιναύλου, δεκατνίας τών οίναρίων καί κομμερκίου, βλ. ανωτέρω εγγρ. 56, 

σχδλια 4, 6 καί 8. 

4. (στ. 4) : άνευ τών κεκωλυμένων [είδών] : βλ. σχετικώς ανωτέρω εγγρ. 59, σχόλιον 5. 
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5. (στ. 7) : Τα πλοϊα τής Μονής χωρητικότητος 2000 μοδίων κατεστράφησαν βεβαίως μετά 

τό 1199 (βλ. εγγρ. 59). Τα δύο αυτά πλοϊα νεωστί κατασκευασθέντα είχον παραδοθή είς τήν 

Μονήν rò 1195 καί 1199 (εγγρ. 56 καί 59). Προηγουμένως, μεταξύ τών ετών 1186- 1195 είχον 

καταστραφή τρία πλοιάρια τής Μονής (έ'γγρ. 56 στ. 14 καί σχόλιον 12). Έντύπωσιν προκαλεί 

τό γεγονός δτι εντός μιας δεκαπενταετίας κατεστράφησαν πέντε πλοϊα τής Μονής, ή δε κατα

στροφή οφείλεται κυρίως εις ναυάγια (βλ. εγγρ. 56 στ. 14 καί εγγρ. 60 στ. 7) καί δλιγώτερον 

είς άλλας αιτίας (πρβλ. εγγρ. 60 στ. 7 : καί άλλοτρόπως απώλλοντο), έχθρικάς επιθέσεις, πειρα

τείας κλπ. 

6. (στ. 7 ) : Περί τοΰ καθηγουμένου Αρσενίου καί τών μοναχών αντιπροσώπων τής Μονής 

βλ. ανωτέρω εγγρ. 56, Παρατηρήσεις, σχόλιον 18 καί Πίνακα Γ". 

7. (στ. 11) : Περί τοΰ Νεωρίου, βλ. ανωτέρω, εγγρ. 56, Παρατηρήσεις. 

8. (στ. 1 4 - 1 5 ) : θείον τοϋ κραταιού καί άγιου ημών βασιλέως: βλ. σχετικώς ανωτέρω, 

Χρονολόγησις. Σημειωτέον δτι ό Κωνσταντίνος Τορνίκης, καίτοι αναφέρεται καί είς άλλα έγγραφα, 

μόνον εις τό παρόν χαρακτηρίζεται ώς θείος τοΰ αύτοκράτορος καί τοΰτο διότι μόνον τό παρόν 

εξεδόθη έπί 'Αλεξίου Δ', μετά τοϋ οποίου εΐχεν αυτήν τήν συγγένειαν. 

9. (στ. 15-22) : Οί υπολογισμοί ελέγχονται ακριβείς: ήτοι 18 πήχεις μήκος Χ 8 π. πλά

τος χ 2 1 / 2 π . βάθος =- 360 κυβικοί πήχεις Χ 6 = 2160 θαλάσσιοι μόδιοι (περί τοΰ τρόπου κατα

μετρήσεως τής χωρητικότητος τών πλοίων, βλ. ανωτέρω, εγγρ. 56, σχόλιον 1). Είς τούτους προσ

τίθενται 100 μόδιοι δια τήν πέραν τής φράκτης πρύμνην, οπότε τό σύνολον ανέρχεται είς 2260 

θαλασσίους μοδίους· εξ αυτών άφηρέθησαν κατά τήν συνήθειαν 226 μόδιοι (10 μόδιοι δι' εκά-

στην εκατοντάδα (πρβλ. στ. 22 : εαθέντων και τών συνήθως εωμένων μοδίων) καί οΰτως ύπελο

γίσθη τελικώς ή χωρητικότης τοΰ πλοίου είς 2034 μοδίους (οί υπολογισμοί τοΰ Μ. Γ ο ύ δ α, Ή 

καταμέτρησις τών εμπορικών πλοίων, σελ. 4 0 - 4 1 , είναι εσφαλμένοι καί ώς προς τήν διαδικασίαν 

καί ώς προς το τελικον αποτέλεσμα). Οί 2160 θαλ. μόδιοι αντιστοιχούν είς 36, 72 σημερινά μ.3, 

οΐ δέ 2034 θαλ. μόδιοι είς 34, 578 μ3. : B i b i c o u , Histoire maritime, σελ. 131. 'Επειδή τό 

πλοϊον ήτο «στενοεπίμηκες» άφηρέθησαν άπό τάς άρχικάς μετρήσεις 1 πήχυς έκ τοϋ πλάτους 

καί '/ 4 πήχεως έκ τοϋ βάθους, δέν ύπελογίσθη δέ ό ωφέλιμος χώρος είς τήν πρώραν καί τήν 

πρύμνην, ούτως ώστε ή επίσημος χωρητικότης τοΰ πλοίου να ανταποκρίνεται κατά τό δ-ΐνατόν είς 

τήν πραγματικότητα (πρβλ. Γ ο ύ δ α , ενθ' άνωτ., σελ. 43-44. S c h i l b a c h , Quellen, σελ. 129 

στ. 10 κέ.). 

10. (στ. 2 2 ) : εαθέντων και τών συνήθως εωμένων... : Ώ ς ήδη ελέχθη (βλ. ανωτέρω 

εγγρ. 56 καί 59), εΐχεν όρισθή δια προστάγματος ή όρισμον εκπτωσις 10 % έπί τής χωρητικό

τητος τοΰ καταμετρουμένου πλοίου. 

11. (στ. 25-37) : Περί τών αξιωματούχων τοϋ σεκρέτου τής θαλάσσης καί τών άλλων δημο

σίων λειτουργών, βλ. ανωτέρω σελ. 101 -106, Πίνακα Β'. 



61. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΥΡΟΠΟΔΟΥ 

άποκατάαταοις (στ . 23 , 4 1 , 45) Φεβρουάριος, ίνδ. δ' 

άποκαταστατική γραφή (στ. 37) [1216] 

πρβλ. άναθεωρήσαντες (στ. 3 4 ) 

Ό 'Ανδρόνικος Μαυρόποδος ενεργεί, εντολή τοΰ παρακοιμωμένου Αλεξίου Κρατερού, τήν 

άποκατάστασιν τοΰ παρά τόν Μαίανδρον μετοχίου τοΰ Πύργου καί παραδίδει τοΰτο eie τήν Μονήν 

τής Πάτμου. 

ΠΑΡΑΛΟΣΙΣ-ΠΕΡΙΓΡΥΦΗ. — Πρωτότυπον (Άρχε ΐον Μονής άρ. 8 1 ) . Χάρτης βαμβύκινος, 

χρώματος ύπολεύκου, σχήματος ορθογωνίου. Διαστάσεις : 0 , 4 8 0 x 0 , 2 5 8 - 0 , 2 6 6 . Γεγραμμένη επι

φ ά ν ι α : 0 , 4 1 0 x 0 , 2 4 6 . Περιθώρια: αριστερά (0,012-0,015) καί δεξιά (0,010). — Μελάνη καστα-

νόχρους. Γραφή έπισεσυρμένη, μικρόσχημος, μετά πολλών συντμήσεων. — Άνορθογραφίαι τινές. 

— Είλητάριον. 'Οκτώ οριζόντιοι διπλώσεις έκ συμπιέσεως τοΰ ειληταρίου. — Διατήρησις μετρία 

κατά τό άνω τμήμα : ελλείπει τμήμα τοϋ πρώτου στίχου, σητόβρωτον μετά τον στ. 6 τό εγγρα

φον διατηρείται καλώς· κηλίδες έκ τής ν3τίδος μή άλλοιοΰσαι τό κείμενον. Τό εγγραφον μεταγε

νεστέρως έκολλήθη έπί χάρτου - δ χάρτης συντηρήσεως άπεκολλήθη κατά τάς εργασίας αποκατα

στάσεως καί συντηρήσεως τοΰ Αρχε ίου τής Πάτμου, τάς αναληφθείσας ύπό τοϋ Κέντρου Βυζαν

τινών 'Ερευνών (βλ. καί ανωτέρω, σελ. 4 6 ) . — Εις τό κάτω μέρος (τό όποιον άνεδιπλοΰτο τρις) 

12 όπαί, δια τών οποίων διήρχετο τό συγκρατοΰν τήν νΰν άπολεσθεΐσαν σ φ ρ α γ ί δ α νήμα. 

Έ π ί τοΰ νώτου, άνω, σ η μ ε ί ω μ α έκ πέντε στίχων, σύγχρονον τοϋ εγγράφου, έν μέρει 

δυσανάγνωστον καί έφθαρμένον λόγω τοΰ μεταγενεστέρως έπικολληθέντος χάρτου : περί τούτου 

βλ. κατωτέρω, σελ. 140. Έ π ί τοΰ χάρτου συντηρήσεως μεταγενέστερα σ η μ ε ι ώ μ α τ α : α) Άρ. 

81 (χείρ Σακκελίωνος)· β') / άποκατάβτααις τοϋ Μετοχίον τοϋ: Μεταξύ τών δύο Ποταμών 

τοί τε Μαιάνδρου καί τον διερχομένου | άπο τών Παλατιών, διακειμένου προ(ς) τήν Ίεράν ημών 

Μονήν κατά τήν δι αυτά α'τησιν αυτής \ προς τον βασιλέα (χείρ Φλωρίδου)· γ ' ) Άντεγράιρη 

(χείρ Σακκελίωνος). 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ. — M M , ς " , σελ. 1 7 6 - 1 7 9 , άρ. 62 (άνευ χρονολογίας - προτείνεται τό έτος 121(>). 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — D ö l g e r, Patmos, σελ. 3 6 4 - 3 6 5 . 

ΙΙΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ.—'Αναγραφή δέκα τριών μαρτύρων, έν οΐς τοϋ μητροπολίτου καί έξάρχου 

Μιλήτου Μανουήλ καί 'ιερέων (στ. 1 - 4 ) . 

Οί αντιπρόσωποι τής Μονής Πάτμου, μοναχοί Νεόφυτος ό Καππαδόκης καί Αρσένιος, ένε-

χείρησαν προς τόν έκ τής περιοχής [τής Μιλήτου] διερχόμενον πανσέβαστον σεβαστόν, οίκεϊον τ:>ΰ 

ßac-ιλέως καί παρακοιμώμενον Άλέξιον Κρατερόν, βασιλικόν ύριΰμύν, διαλαμβάνοντα τά ακό

λουθα (στ. 5 - 7 ) : Οί μοναχοί τής Πάτμου ήτήσαντο προς τόν αυτοκράτορα [Θεόδωρον Λάσκχ-
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ριν] δπως δωρήση είς τήν Μονήν τό μετόχιον τοϋ Πύργου, τό εύρισκόμενον μεταξύ τοΰ πόταμου 

Μαιάνδρου καί έτερου πόταμου διερχομένου δια τών Παλατιών (Μιλήτου)· τό μετόχιον τοΰτο 

κατεΐχεν άλλοτε ή έν Κωνσταντινουπόλει Μονή τής Πανάχραντου, νϋν δέ τυγχάνει ελεύθερον, είς 

ούδεμίαν ύποκείμενον δημοσίαν ή έκκλησιαστικήν αρχήν ή πρόσωπον. "Οθεν ό αυτοκράτωρ δωρεϊ-

ται τοΰτο είς την Μονήν τής Πάτμου μετά πάντων τών προνομίων καί δικαίων αύτοΰ καί εντέλ

λεται είς τόν Άλέξιον Κρατερόν δπως ένεργήση τήν παράδοσιν. Διό έγράφη τό παρόν πρόσταγμα 

εις άσφάλειαν αυτής. Μνεία τοΰ μηνολογίου (Φεβρουάριος, ίνδικτιών δ'), τής κηρίνης σφραγΐδος 

καί τοΰ δια τοΰ Τορνίκη Δημητρίου (στ. 8-16). 

Κατ' άκολουθίαν τοϋ ώς άνω βασιλικοΰ όρισμοϋ, ό 'Αλέξιος Κρατερός έξέδωκε πιττάκιον 

προς τόν Άνδρόνικον Μαυρόποδον, τό όποιον επίσης ένεχείρησαν είς τόν παραλήπτην οί ανωτέρω 

μνημονευθέντες μοναχοί (στ. 16-17). Δια τοϋ πιττακίου ό Κρατερός αναθέτει εις τόν Μαυρόπο-

δο>>, ΐνα μεταβή είς τα Παλάτια καί, άφοϋ καθορίση επακριβώς τα δίκαια τοΰ Πύργου, άπομα-

κρύνη τους κατέχοντας αυτό κατοίκους τών Παλατιών, άποκαταστήση τα δικαιώματα τής Μονής 

Πάτμου έπί τής έν λόγω περιοχής καί άποστείλη είς τόν Άλέξιον Κρατερόν τήν συνταχθησομέ-

νην άποκατάστασιν. Μνεία υπογραφής (στ. 18-23). 

Συμφώνως προς τα ανωτέρω, ό Ανδρόνικος Μαυρόποδος, παρουσία καί τοΰ μητροπολίτου 

Μιλήτου καί έξάρχου Μανουήλ, έκάλεσεν δσους γνωρίζουν τι περί τών έπί τοΰ Πύργου δικαιω

μάτων τής Μονής Πανάχραντου καί περί τών σχετικών εγγράφων, δπως γνωστοποιήσουν τοΰτο 

εις αυτόν. Οΰτω, πρώτος ό μητροπολίτης Μανουήλ άνεκοίνωσεν δτι ευρίσκονται κατατεθειμένα 

έν τώ χαρτοφυλάκια) τής μητροπόλεως έγγραφα αναφερόμενα είς τά δικαιώματα τής Μονής 

Πανάχραντου, σχετικά προς τήν καταγραφήν πάροικων καί τήν καταβολήν τών φόρων τών μετο

χιών, επίσης δέ τό έκδοτήριον προς τίνα Άνεμοπράτην, περιορισμοί τών κτημάτων τής Μονής 

Πανάχραντου καί ή παράδοσις τής περιοχής τοΰ Πύργου, δια της οποίας καθωρίζετο καί τό όφει-

λόμενον υπό τοϋ Πύργου χα,ρόπακτον, ώς τοϋτο βεβαιοϋται καί έκ τοϋ χρυσοβούλλου λόγου τοΰ 

αύτοκράτορος Μιχαήλ [Ζ' τοϋ Δούκα]. Άλλα την περιοχήν ταύτην κατεΐχον χωροπακτικώς, ήδη 

πρό τής πτώσεως τής Βασιλευούσης, πάροικοι Παναχραντηνοί, μετά δέ τήν άλωσιν κατέλαβαν 

αυτήν δι' αρπαγής δημόσιοι λειτουργοί, διότι ή γη είς ούδένα τότε άνηκε κύριον καί πας ό βουλό-

μενος ήδύνατο νά οίκειοποιηθή αυτήν (στ. 23-32) . Δια ταΰτα, ό 'Ανδρόνικος Μαυρόποδος, άφοϋ 

έξηκρίβωσεν δτι οί κάτοικοι τών Παλατιών (Παλατιανοί) ουδέν δικαίωμα είχον έπί τοϋ Πύργου, 

εισήλθε μετά τοΰ μητροπολίτου Μιλήτου καί τών μαρτύρων εις τήν ώς άνω περιοχήν, άπεμάκρυνε 

πάντας τους καλλιεργοΰντας αυτήν πάροικους Παναχραντηνούς καί δημοσίους λειτουργούς Παλα

τιανούς ώς μή έχοντας δικαιώματα έπ' αυτής, αποκατέστησε τά μεταξύ τών δύο ποταμών δρια 

τοΰ μετοχίου τοΰ Πύργου καί έπεκύρωσε τά δικαιώματα τής Μονής Πάτμου έπ' αύτοΰ. Είς τό 

έξης ουδείς τών εχόντων πρόνοιαν είς τά Παλάτια, ούτε πάροικος Παναχραντηνός, ούτε δημόσιος 

λειτουργός, δύναται νά έγείρη αξιώσεις ή νά παρενόχληση τήν Μονήν. Έ π ί τούτοις έγένετο ή 

παροΰσα άποκατάστασις, ή οποία, κυρωθείσα ύπό τοΰ Αλεξίου Κρατεροΰ καί υπογραφείσα ύπό 

τοΰ 'Ανδρόνικου Μαυρόποδου, έπεδόθη είς τήν Μονήν Πάτμου προς κατοχύρωσιν τής έπί τοΰ 

μετοχίου Πύργου κυριότητος αυτής (στ. 32-43) . 

Μήν, ίνδικτιών (στ. 43-44). 

'Υπογραφή Ανδρόνικου Μαυρόποδου (στ. 4 5 - 4 7 ) . 

Verso: 'Υπογραφή Αλεξίου Κρατεροΰ (στ. 1-5). 
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ΙΙΛΡΑΤΙΘΕΜΕΝΛ ΕΓΓΡΑΦΑ, --α.') Πρόσταγμα (στ. 15), ορισμός (στ. 7, 17, 20, 24) τοϋ 

αύτοκράτορος [Θεοδώρου Λ τοϋ Λασκάρεως] προς τόν παρακοιμώμενον, πανσέβαστον σεβαστόν 

Άλέξιον Κρατερόν, δι' οΰ δωρεΐται προς τήν Μονήν Πάτμου τό μετόχιον Πύργος. Φεβρουάριο::. 

ίνδικτιών δ ' (περιέχεται αύτούσιον, στ. 8 - 1 6 ) . Τό εγγραφον δέν έσώθη κεχ6>ρισμένωι·. Λεν ανα

φέρεται έν D ö l g e r . liegesten. β') Γραφή (στ. 17, πρβλ. καί στ. 2 0 : γράφω), πιττάκιον (στ. 24) 

τοΰ Αλεξίου Κρατεροΰ, δια του όποιου δίδεται εντολή είς τόν Άνδρόνικον Μαυρόποδον, ο π ω ; 

μετχβή έπί τόπου καί ενεργήση τ ή ; ά-οκχτάστασιν τοϋ Πύργου (περιέχεται α^τούσιον, στ. 1 8 -

23) Τό εγγραφον δεν εσώθ^ -'.ΐχ.υρισμένως. 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΛΦ \ - — α') (ητήααντο, στ. 8 ) : προφανώς πρόκειται περί γραπτής 

αίτ/,σεως τών μοναχών τής Πάτμου προς τόν αυτοκράτορα, δπως δω ρήση είς αυτούς τό μετόχ'.'.ν 

Πύργος. Τό εγγραφον δεν έσώθη. β') "Εγγραφα αναφερόμενα είς δικαιώματα τής Μονής Πανά

χραντου έπί τής περιοχής τών ΙΙαλατίων (στ. 2 7 - 3 0 ) - μεταξύ τούτων μνημονεύονται αορίστως 

ύπογραφαί πάροικων καί φόρων τών μετοχιών (στ. 2 7 - 2 8 ) " επίσης δε γ ' ) Έκδοτήριον προς τίνα 

Άνειχοπράτην (στ. 28). Τό εγγραφον δεν έσώθη, ούτε είναι άλλοθεν γνωστόν δ') ΠνριορισμοΙ τών 

κτημάτων (στ. 29) : είς τα ύπό τόν γενικόν τούτον χαρακτηρισμών έγγραφα πιΟανώτατα περιλαμ

βάνεται καί τό πρακτικόν τοΰ Α δ ά μ , τό όποιον σώζεται έν κεκυρωμένω αντιγράφω, απελύθη τ ώ 

1073 καί εκδίδεται ανωτέρω (άρ. 50)" ε') Παράδοαις τοΰ Πύργου (στ. 29), διά τής όποιας καθο -

ρίζεται καί τό όφειλόμενον ύπό τοϋ Πύργου χωρόπακτον. Τό εγγραφον δέν έσώθη κεχορισμένως. 

ς-') Χρυσόβουλλος λόγος (στ. 30) τοϋ αύτοκράτορος Μιχαήλ [ Ζ ' τοϋ Δούκα] : προφανώς πρόκειται 

περί τοΰ έγγραφου, τό όποιον σώζεται έν αντιγράφω, απελύθη τώ 1073 καί εκδίδεται είς τον Α' 

τόμ. (άρ. 1). 

Ι1 f . . . .πρ . η. .[π]αρου[σία;] τοΰ π[ατρός ημών;] [τον πανιερω]-

τ(ά)τ(ον) μ(η)τρ[οπολίτ]ον Μιλήτ(ον) καί έξ(ά)ρχ(ον) κνρ Μ(α)νου(ήλ) [. . .ϊ0. . . / 

τιμ:,ω\'τ(ά)τον Χημάδ(η;) τ(οΰ) Θεοδ(ώ)ρ(ου) . . . .ατ(ων) Πα?.α[τ]ιαν(ων) 

ιερέ (ων), τοϋ τε κΰρ Β(ασι)λ(είου) το[ν] Λι[μνι]ώτον, τοΰ Μαρονλ(ή) κϋρ Κων-

σταντ(ί)ν(ου), τοΰ Λονλλούδ(η) κϋρ Γε(ω)ργ(ίον)· και από | 3 τ(ών) στρατιω-

τ(ών) καί συντρόφων μον κϋρ Νικηψόρ(ον) τον Λιμνιώ(τον). τοΰ Μ[α]γκαψ(α) κυρ 

Γε(ωργίον), τοΰ Θεοδώρον κνρ Γνλιέλμον, τον Τειρή κΰρ ''Αλεξίου' \ι καί από τ(ών) 

οίκοδεσποτ(ών) τοϋ Κωνστονήτον κνρ Νικ(ή)τ(α), τοΰ τής Λερί(ας) κΰρ Νικολ(άον), 

τοΰ . . .λου και έτέρ(ων). [' Το μέρος τ(ής) σεβασμί(ας) μον(ής) τής 

Πάτμου, υ τιμιώτ(α)τ(ος) μοναχο(ς) κϋρ Νεόφυτο(ς) δ Καππαδ(ό)κ(ης) και ό 

τούτον [σνναδελφ]ο(ς) κϋρ 'Αρσένιος ένδημήσαντ(ες) [προς τ(ον)] | 6 πανοικειό-

τ(α)τ(ον) παρακοιμ(ώ)μ(ε)ν(ον) τω κρατ(αιώ) και άγ(ίω) ήμ(ών) ανΟ(έν)τη καί 

βασιλ(εΐ) και αύθ(έν)την μον 'Αλέξι(ον) τ(ον) Κρατ(ε)ρ(όν), ώς κατά χώρ(αν) 

διερχόμ(ενον) καί τ(άς) άναφ[οράς . . .".. .] \7 ώς δικαίους καί άληθ(εϊς) καί είς τα 

οίκεϊ(ον) δίκαι(ον) αύ[τ]ον άποκαθιστάντα θεΐ(ον) καί βασιλ(ικόν) αντ(οΰ) όρι-

σμ(ον) ενεχείρησ(αν), τάδε κ(α)τα ρή[μ]α τούτον διακελενόμ(ενον): 

lit 
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| h Πανσέ(βαστε) σε(βαστέ), οικείε τ(ής) β(ασι)λ(είας) μον. παρα-

κοιμώμ(ε)ν(ε), κνρ 'Αλέξιε Κρατ(ε)ρ(έ). Οί άπο τ(ής) νήσου Πάτμου ( μο-

να)χ(οί) ήτήσαντο τ(ήν) βασιλ(είαν) μον, Ινα δοθή παρ' αντ(ής) τούτοις |'' το 

μεταξύ τ(ιον) δύο ποταμ(ών), τον τε Μαιάνδρ(ον) καί τον διερχομ(έ)νου 

άπα τ(ών) Παλατί(ων), διακείμ(ενον) μετόχιον). όπερ κατεΐχ(ε) μ(έν) ή 

τ(ής) Παναχρ(άν)του μο(ν)ή εν Κωνστ(αν)τινοντ(ό)λ(ει) | 1 0τανίν δε τυγχά

νει έλεύθερ(ον) καί άκαταδούλωτ(ον), έξω πάσης δημοσιακ(ής) εξουσίας, 

εκκλησιαστικής) καί προσωπικ(ής), άνεπειρέαστ(ον), t</' ώ συστήσασθ(αι) 

| η αϊτό κατά τά τόπια δίκαια τοιπον καί ί'χ(ειν) είς οίκείαν σνγκράτηοιν. Ή 

γοΰν βασιλ(εία) μον, μ(ε)τιϊ τών τοιοντ(ων) νησι(ω)τ(ών) μοναχ(ών) άγα-

πώσα εχ(ειν) μιρίδα καί δι' αντ(ών) \1! μετά τον θ(εο)ΰ, δωρήται τούτοις το 

τοιοΐτ(ον) μετόχ(ιον) τής Παναχρ(άν)τον μετά πάσης τ(ής) περιοχ(ής) 

αύτοΰ καί διακρατ(ή)σ(εως) καί τών δλων τούτου δικαί(ων) καί προνομί(ων), 

καθ(ώς) | " και άρχή(Οεν) εΐχ(εν) αντά ή Πανάχρ(αν)το(ς) μετά παντο(ς) 

διαφέροντο(ς), (ώς) διείληπται, δίκαιον καί δωρήμα(τος) τής βσσιλ(είας) 

μον. Ποίησ(ον) ονν άκριβήν παράδοσιν καί πα\Ηράδος αντ(οΐς) άπεντενθεν 

αυτό καί τά ενόντα αντ(ώ) δίκαια καί εύρισκαμ( εν )α, ώ[ς] αν κατέχοντες ταύ

τα καί τ(ήν) εντεύθεν παρηγορί(αν) εξ αύτοΰ άπολαμβάνοντ(ες) \u τ(ής) 

βασιλ(είας) μον νπερεύχονται. Έπί τούτ(ω) γαρ έγεγόνει αντοϊς προς άσφά-

λ(ειαν) καί το παρ(όν) τ(ής) βασιλ(είας) μον πρόσταγμα. Είχε τώ μη(ν)1 

ψε(βρουα)ρ(ί<λ>) (Ινδικτιώνος) δ^ δι' ερνθρ(ών) | , β γραμμάτ(ων) τ(ής) βα-

σιλ(ι)κ(ής) καί θεί(ας) χειρός, τ(ήν) δια κηρον σννήθ(η) σφραγίδα καί τό: 

δια τοϋ Τορνίκη Δί)μητρ(ίου) (vacuum). 

Οί γοΰν (ϊναγεγραμμ(έν)οι (μονα)χ(οί). δ τε Καππαδ(ό)κ(ης) |1 7 κνρ Νεόφυ-

το(ς) και ό τούτου συνάδελφος κΰρ 'Αρσένιος, γρα(φήν) τοΰ ανθ(έν)τ(ον) μον τοΰ 

παρακοιμωμ(έ)νου [προσεν]έγκαντ(ες) καί τ(ον) οντά όρισμ(υν) ένεχείρισάν μοι 

οΰτ(υις) έχοντα- 1\Μεγαλοδοξότ(α)τ(ε) καί ήγαπημέν(ι) μοι σύντροφε, κΰρ Άνδρό-

ν(ικε) Μανρόπ(ο)δ(ε). Οί άπο τ(ής) Πάτμου (μονα)χ(οί) ήτήσαντο τ(ον) 

κρατ(αών) καί αγι(ον) ήμ(ών) ανθ(έν)τ(ην) καί βασιλ(έα), ίνα δοθή αντοί[ς] 

Ι19 το αναμεταξύ τών δύο ποταμ(ών), τον τε Μαιάνδρ(ου) καί από τ(ών) 

Παλατί(ων) διερχομ(έ)ν(ον), μετόχ(ιον) τό έπιλεγόμεν(ον) Πύργο(ς) μετά 

πάσης τ(ής) περιοχ(ής) αντον καί διακρατ(ή)σ(εως) και \'[)τ(ών) δλων δι-

καί(ων) αίτ(ον) καί τοπί(ων), καθ(ώς) καί δ δεδωρημ(έν)ο(ς) αντ(οϊς) 

θειος καί προσκυνητές ς) ορισμός διακελεύεται. Γράφω σοι ούν, ίνα είσέλθης 

εις τα Παλάτ(ια) | J 1 καί τηρή(σης) τα περί τούτον άκριβ(ώς) καί ενροις 

άπαν δίκαι(ον) τούτον καί τονς κρατύνοντ(ας) τούτον πασαν γήν Παλάτια-
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ν(ονς) άπελάσας άποκατα \2! στήσης αντ(οΐς) τα τοιούτα τόπια προς τ?)ν 

τής Πάτμου μον(ήν), καθ(ώς) καί διορίσθησ(αν) έχ(ειν) αυτά. Είχε και ύπο-

γρα(φήν)' δ δούλος τοΰ καρτ(αιοΰ) καί άγ(ίον) ήμώ(ν) |-'-1 αύθ(έν)τ(ου) καί 

β(ασι)?.(έω)ς καί παρακοι μώμ( ε)ν( ος ) , 'Αλέξιος 6 Κοατ(ε)ρο(ς). Τήν (δέ) 

γεγονυΐαν παρ ϊ σοι άποκατάστα(σιν) στεΐλον αντ(ήν) προς με (vacuum). 

Τον θεΐ(ον) τοίννν Ι i καί προσκυνητ(ον) όρισμ(ον) δεξάμενος καί το πιττά-

κι(ον) τοΰ άγ(ίου) μου <ινθ(έν)τ(ον) καί πανσε(βάστον) παρακοιμωμ(έ)ν(ου) καί 

παρου(σί)α τών άνω γεγραμμ(έναίν) μαρτύρ(θ)ν) καί τοϋ δηλουμ(έν)ον |'Γ' πανιερω-

τ(ό)τ(ου) δεσπότου μον Μιλήτον καί έξάρχου κνρ Μανουήλ άναγν(ούς), εξητί/σά-

μην, μετ' εντολής τής αύτ(οΰ) άγιότητο(ς), ίνα, δστ(ις) έπίστατ(αι) τα περί τής 

J2" Πανάχραντου δίκαια είς τ(ον) Πύργ(ον), υποδείξει αντά, καί δικαιώματα γαρ-

τώα, οποί αν καί είσί, καθωμολογήσει αντά. Καί πρώτο(ς) δ άγιώτατό(ς) μου 

| " μ(ητ)ροπο(λί)τ(ης) καί δηλούμ(εν)ο(ς) κΰρ Μανουήλ έξεϊπ(εν) έχ(πν) έν τώ 

χαρτωφνλα(κία)) αντον χαρτώα δικαιώματα τής Παναχρ(άν)του μον(ής), είτε 

πάροικων ύπογραφάς | 2 8 καί τελεσμάτ(ων) τών μετοχί(ων) αυτής δτι πλείστων 

πλησί(ον) τοις Παλατί(οις), και έκδοτήρι(ον) προς τ(ον) 'Ανεμοπράτ(ην) έκείν(ον), 

καί περιορισμ(ούς) τ(ών) δλων κτημ(ά)τ(ων) j ' s αύτ(ής), καί αύτοΰ τοϋ 6ρισμ(έ-

V)O<J Πύργου παράδοσιν όρινής γ(ής) καί νπέργον καί νομαδιαί(ας), ύφ' ης καί 

νποτέκτακτ(αι) διδόσθ(αι) υπέρ χωροπάκτ(ου) δλος ο Πύργο(ς), |·"' άλλα καί έζ 

αύτοΰ τον χρυ('σοβού)λλ(ου) λόγου τοΰ άοιδίμον κΰρ Μιχα(ήλ) τ(ήν) βεβαίωσιν 

φέροντ(ος). Καί τινές μ(εν) πάροικοι Παναχρ(αν)τινοί εϊχ(ον) αντ(ήν) άπα τοϋ 

TOTS καιρόν, δτε 'ή | 3 1 Βασιλεύουσα ΐατατο τ(ών) πόλε(ων), χωροπακτικ(ώς), τι-

ν(ές) δε τών έν τέλει δημοσί(ως) καθ' άρπαγήν, οϊτινες μετά τήν αλωσιν, ελευθέρα 

ούσα ή γή \sl καί μή κεκτημ(ένη) τ(ον) ϊδιον δεσπότ(ην), δβονλόμ(εν)ο(ς) έκαλλιέρ-

γει ταύτ(ην) ώς οίκεί(αν) άροΰρ(αν). Ταύτα ονν πιστωθέντ(ες) έξ αυτής αληθείας 

καί πλη\Ά3ροφορίας άληθεινής καί μή εχ(ειν) δρον τ(ούς) Παλατιαν(ούς) έν τή το-

ποθε(σί)α τοΰ Πύργου, άλλ' είναι αύτ(ήν) ίίπασ(αν) τ(ής) δηλονμέν(ης) μονής 

τ(ής) Παναχρ(άν)τον, | 8 4 είσελθόντ(ες) καί έντό(ς) τον Πύργον καί άναθεωρή-

σαντ(ες) ταύτην μετά τοΰ άρχιερέ(ως) καί τών δηλονμ(ένων) μαρτύρ(ων) καί το 

βέβιι(ον) πιστωσάμ(εν)οι, κατά | 3 5 λιπόντ(ες) πασαν εύρεσιλογί(αν) καί τους κά-

μνοη(ας) ταύτην Παναχρ(αν)τιν(ούς) παροίκονς καί Παλατιαν(ονς) τών έν τέλει, 

καί εκαστ(ον) καταστήσαντ(ες) \'-6 είς τό οίκε'ι(ον) χωρ(εϊν) γονικ(όν) καί εξω 

τοΰ Πύργον γενέσθ(αι), οί εύρισκαμ(εν)οι έν αύτώ, καταδεξάμενοι καί αντοί τοΰτο, 

άπεΊτησ(αν) τοϋ Πύργου τελεί(ως), τοΰ | 8 7 μήδόλ(ως) έχ(ειν) έν αύτώ μερίδα ή 

δίκαι(ον) κατά τ(ήν) βασιλ(ικήν) κέλενσιν. Τώ τοι καί τ(ήν) παροΰσ(αν) άποκα-

ταστατικήν γρα(φήν) ποιήσαντ(ες) καί τ(ον) τόπον στήσαντες | 3 8 έντ(ός) δνοΊν πο-
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(τα)μικ(οϊς) δροις έδικαιώσαμ(εν) τά προδηλούμενα τόπια τής 1Ιαναχρ(άν)του προς 

τ(ήν) πολλάκις ρηθεϊσ(αν) σεβασμί(αν) μ(ο)νήν τ(ής) Πάτμου. |3" Λ ιό άπό γ ε τον 

νϋν ον μεθέξει τις τών προνοιασθέντ(ων) εις τα Παλάτ(ια) ζήτησιν περί τοΰ Πύρ

γον δλ(ως) ποιήσασθ(αι) ή Πανά \Μ χραντινος πιίροικ(ος) ή τών έν δημοσίω, 

αλλ' ουδέ δχλη(σίν) τίνα προσφέρ(ειν) πώποτ(ε) τη ρηθείση μονή τής Πάτμου, 

είδ(ώς) | " ώς ονκ εχοι δίκαι(ον) έν τη τοΰ Πύργον νομή και κατοχ(ή). 'Επί 

τούτν) γαρ έγεγόνει καί ή ημετέρα άποκατάατα(αις) εξ επιτροπής | 4 i τον ανθέντον 

μον τοΰ παρακοιμωμένον καί νπογρα(φής) αύτοΰ και βούλλης, καί υπογραφείσα 

καί παρ' έμοί έπεδόθη τη μο(ν)ή τής | 1 : Πάτμον είς δικαίωμα μέγα καί δλου τοΰ 

Πύργον κατωχύρω(σιν) καί δεσποτικήν κληρονομί(αν). Τώ μη(ν)ί Φε(βρονα)ρ(ίω) 

(ίνδικτιώνος) δ^ τοις καί | 4 1 προγεγραμμ(ένοις). 

| 4 5 f Ό τήν άναγεγραμμ(έ)νην άποκ(α)τάοτα(αιν) ποιηαάμ(εν)ος |4" εξ 

δρω μον τον παναε(βάστ )ον αε(βαοτον) καί ηαρακοιμωμ(έ)νον \" καί avê(év)-

τ(ου) μον κνρ Άλεξίον τον Κρατ(ε)ρ(ον), Άνδρό(νικ)ος δ Μανρόπ(ο)δος. 

Verso : 

f [. . Λ. .] μη(νΐ) Ι3 Φεβρ(οναρίω) Ίνδ(ικτιώνος) δ' f δ δονλ(ος) τον κρ[α-

ταιον] καί άγ(ίον) |» [ημών] αν[Φέντον] και β(ασιλέως) δον [ξ] |4 [τ]ον 

ΰέματ(ος) τών Θρακησίων και παρα\~"κοιμώμ(ε)νος *Αλέξ(ι)ος δΚρ(α)τ(ε)ρδςγ 

1 ante [τον πανιερωτά]του non ]. MM | κνρον et passim MM [ 2 τοϋ Χημα . . MM | Πάλα 

ΰρέωί MM || 3 τον Λιμνιώτον, τον Μαγκαψά κΰρ Γιωργίυν non 1. MM || 4 λον non I. MM || 5 κϋρις MM et 

passim Ι [προς τον J supplevi, lac. sign. MM || 6 καί αύΟίντην μον non 1. MM \άναφ.... MM || Ί δίκαιο 

αληθές MM ενεχείρηοε MM || 8 τι, βασιλεία MM | κνρι MM || 11 κατά : καί MM Ι τά ante δίκαια add. MM ! 

συγκρότησα MM || 13 δώρημα MM |Ι 14 παρ[ηγ]ορίαν MM || 15 δ' MM || 21 καί τους ante Παλατιανούς add. 

MM II 22 τοιαύτα COÏT. MM | 32 άρονραν MM || 38 σεβααμίαν decst in MM || 42 παρ /μον MM || 43 <5' 

MM |l 1 - 5 verso non 1. MM. 

il V V \ T H ! Ί Ι Σ E i l 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ! ΠΑΡΑΤΗΡΙΙΣΕΙΣ. — Ό Ανδρόνικος Μαυρόποδος σημειώνει ρητώς δτι έγε

γόνει ή ημετέρα άποκατάστασις έξ επιτροπής τοϋ ανΟέιτου μον τον παρακοιμωμένου καί υπογρα

φής αύτοϋ καί βούλλης καί υπογραφείσα καί παρ εμοί. . . (στ. 41 -42). Κατά ταϋτα, ή παροΰσα 

ά π ο κ α τ ά σ τ α η ς γενομένη κ α τ ' ε ν τ ο λ ή {ίξ επιτροπής, r.ç,<p.. καί στ. 4 6 : £ξ όοισμον) τοΰ παρακοι

μωμένου Αλεξίου τοΰ Κρατεροΰ, έφερε τήν ύπογραφήν καί τήν σφραγίδα τούτου, άλλα καί τήν 

ΰπογραφήν τοϋ 'Ανδρόνικου Μαυρόποδου. Πράγματι, κάτωθεν τοϋ κειμένου τοΰ έγγραφου υπάρχει 

ή ιδιόχειρος υπογραφή τοΰ Μαυρόποδου (στ. 4 5 - 4 7 ) , ώς συνάγεται δί έκ τών ύπαρχουσών οπών 

είς τό κάτω τμήμα τοΰ εγγράφου (βλ. ανωτέρω, Περ-γραφήν) τοϋτο αρχικώς Εφερε καί σφρα

γίδα. Ή σφραγίς (ή βονλλα) δεν έσώθη, άλλα, συμφώνως προς τά έν στ. 4 1 - 4 2 αναφερόμενα, 
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θα άνήκεν είς τόν εντελλόμενο-/ τήν πραξιν Άλέξιον Κρατερόν καί οχι εις τόν έκτελέσαντα αύ-ήν 

καί εκδίδοντα τό εγγραφον Μαυρόποδον. "Οσον άφορα είς τήν υπογραφή ν τοϋ Κρατεροΰ, αύτη 

ευρίσκεται πράγματι έτ;ί τοϋ νώτου τοϋ έγγραφου, ώς ήδυνήθημεν νά δια-ιστώσωμεν μετά -ήν 

άποκόλλησιν τοΰ χάρτου συντηρήσεως. Κατά ταΰτα, ώς ακριβώς σημειοΰται είς τους στ. 41 -42, 

ή παροΰσα άποκατάστασις, γενομένη κατ" έντολήν τοϋ Αλεξίου Κρατερού, υπεγράφη ύπό τοϋ Μαυ

ρόποδου καί έσφραγίσθη ύπό τοϋ Κρατεροΰ (ό όποιος καί υπογράφει έπί τοΰ νώτου τοΰ έγγραφου). 

Ώ ς καί ανωτέρω, σελ. 84, παρετηρήοαμεν, ή περίπτωσις εγγράφου, τό όποιον σφραγίζεται 

υπ' άλλου αξιωματούχου καί δχι υπό το3 υπογράφοντος καί εκδίδοντος τοΰτο, δέν είναι μοναδική. 

Πλην τοΰ ημετέρου εγγράφου άρ. 55, τό όποιον φέρει τήν ύπογραφήν τοϋ Νικήτα Κατακα)ών 

καί τήν σφραγίδα Μιχαήλ τίνος (προφανώς τοΰ ομωνύμου λογοθέτου τών σεκρέτων), επεσήμανα 

καί άλλας ανάλογους περιπτώσεις. Οΰτως, εγγραφον τής Λαύρας, χρονολογούμε\υν είς το έτος 

1162 υπεγράφη υπό τοΰ χαρτοφύλακος καί τοϋ υ-ομνηματογράφου τής μητροπόλεως θεσσαλο

νίκης, άλλ* έσφραγίσθη ύπό τοΰ δουκός θεσσαλονίκης, ό όποιος ήτο καί ό υπεύθυνος δια τήν Ικτέ-

λεσιν τής σχετικής πράξεως (Actes de Lavra-, άρ. 64 στ. I l l - 114)."Αλλα δύο συνοδικά έγγραφα, 

χρονολογούμενα είς τό έτος 1216, φέρουν την ύπογραφήν τοΰ χαρτοφύλακος καί τήν σφραγίδα 

τ ο ] αρχιεπισκόπου Ε φ έ σ ο υ καί έξάρχου πάσης Α σ ί α ς , ό όποιος ήτο ό προκαθήμενος τής σχετι

κής συνόδου : E. K u r t z , Tri synodal'nych gramoty mitropolita Efesskago Nikolaja Mesarita 

( -= Τρία συνοδικά έγγραφα τοϋ μητροπολίτου Ε φ έ σ ο υ Νικολάου Μεσαρίτου), Viz. Vrem. 12 

(1906), σελ. 110 στ. 1 4 0 - 1 4 3 καί σελ. 111 στ. 5 1 - 5 1 . Είς δλας τάς περιπτώσεις ή σφραγίς 

ανήκει εις ίεραρχικώς άνώτερον τοϋ υπογράφοντος άξιωματοϋχον, ό όποιος ούτως επικυρώνει τήν 

σχετικήν πραξιν, γενομένην συνήθως κατ ' έντολήν του. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ- — Τό παρόν εγγραφον απελύθη κατά μήνα ψεβρουάριον τής δ ίνδικτιώνος. 

Ώ ς έκ τών στ. 30 - 31 συνάγεται, τοΰτο εξεδόθη κατά τήν έποχήν τής έν Κωνσταντινουπόλει 

Λατινοκρατίας, δηλ. μεταξύ τών ετών 1 2 0 4 - 1 2 6 1 (πρβλ. D ö l g e r , Patmos, σελ. 364), έκ δε 

τής Ίνδικτιώνος δύναται νά χρονολογηθή κατά τό έτος 1216 ή 1231, τοΰ έτους 1246 αποκλειομέ

νου εξ αρχής έκ τών πραγμάτων. Οί έκδόται M i k l o s i c h καί M ü l l e r προτείνουν τό έτος 

1216 άνευ δμως τεκμηριώσεως (MM, ς" , σελ. 179)· ό καθηγ. F r . D ö l g e r (Patmos, σελ. 

3 6 4 - 3 6 5 ) τάσσεται υπέρ τοϋ έτους 123L, βασιζόμενος έπί προσωπογραφικών στοιχείων : υποστη

ρίζει δηλαδή δτι ό Δημήτριος Τορνίκης ώς μεσάζων καί ό Αλέξιος Κρατερός ώς παρακοιμώμε

νο: μαρτυροϋνται φέροντες τά αξιώματα ταΰτα ό μεν πρώτος κατά τά έτη 1227 - 1244, ό δέ 

δεύτερος μόνον κατά τό έτος 1227. Ά λ λ α , ώς θα καταδειχθή κατωτέρω (βλ. σχόλια 6 καί 9), 

καί αντιθέτως προς τήν άποψιν τοΰ Dölger, οί δύο αυτοί ανώτεροι αξιωματούχοι μαρτυροϋνται 

ήδη κατά τήν δευτέραν δεκαετίαν τοϋ 1 Γ ' αϊ. Έ π ί ε η ς τά παρεχόμενα ύπό τοϋ εγγράφου λοιπά 

προσωπογραφικά στοιχεία (μητροπολίτης Μιλήτου καί τίνες των μαρτύρων) χρονολογούν.α·. i'jSr, 

ά-ό τοΰ 1200 μέχρι τοϋ 1216 (βλ. αναλυτικώς κατωτέρω, σχόλια 1 - 5 ) . 'Επομένως τα προσω

πογραφικά δεδομένα οχι μόνον δέν αποκλείουν τήν χρονολόγησιν τής αποκαταστάσεως τοΰ Μαυ

ρόποδου είς τό έτος 1216, άλλα αντιθέτως συνηγορούν υπέρ αυτής. Έ ξ άλλου, καί έξ αύτοΰ τοϋ 

περιεχομένου του, τό εγγραφον τοποθετείται είς τους χρόνους τοΰ Θεοδώρου Α ' τοϋ Λάσκαρε ως. 

Ο ύ τ ω ς : α') Είς Εγγραφον, χρονολογούμενον νΰν μετ' ασφαλείας είς τό έτος 1221 (βλ. τόμ. Λ , 

εγγρ. 13), μνημονεύεται ό Αλέξιος Κρατερός ώς ήδη έκτελέσας τήν παράδοσιν τοϋ Πύργου. Πρό-
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κείται ασφαλώς περί τής παρούσης πράξεως, ή όποια ούτω χρονολογείται π ρ ό τ ο ΰ 1 2 2 Ί . 

β') Έ ξ αύτοΰ τούτου τοΰ περιεχομένου τής αποκαταστάσεως καθίσταται σαφές δτι πρόκειται περί 

τοΰ π ρ ώ τ ο υ εγγράφου προσκυρώσεως τής περιοχής τοϋ Πύργου εις τήν Μονήν Πάτμου καί 

οχι περί εγγράφου ανανεωτικού προγενεστέρας δωρεάς. "Ομως, ώς ρητώς μαρτυρούν ολίγον μετα

γενέστερα έγγραφα — καί έπ ' αύτοΰ υπάρχει απόλυτος συμφωνία τών π η γ ώ ν — , ό Πύργος έδω-

ρήθη είς τήν Μονήν τής Πάτμου έπί Θεοδώρου Α ' τοΰ Λασκάρεως ( 1 2 0 5 - 1222) : βλ. σχετικώς 

χρυσόβουλλον σιγίλλιον Θεοδώρου Α ' τοϋ Λασκάρεως τοΰ έτους 1221 (τόμ. Λ' , εγγρ. 13), εγγρα

φον Γεωργίου Ζαγαρομμάτου τοΰ έτους 1251 (βλ. κατωτέρω, εγγρ. 64 στ. 18), χρυσόβουλλον 

Μιχαήλ Παλαιολόγου τοΰ έτους 1259 (τόμ. Α', εγγρ. 14) καί διαθήκην ηγουμένου Γερμανού 

τοϋ έτους 1272 (MM, Τ ' , σελ. 231 στ. 2 2 - 2 3 ) . 'Επομένως, έφ' όσον ή άποκατάστασις τοΰ Μαυ

ρόποδου είναι τό πρώτον εγγραφον παραδόσεως εις τήν σειράν τών έγγραφων τής δωρεάς, ή δέ 

δωρεά ρητώς μαρτυρεΐται δτι έγένετο έπί Θεοδώρου Α ' τοΰ Λασκάρεως, ή άποκατάστασις πρέπει 

νά χρονολογηθή έπί τοΰ αυτοκράτορας τούτου, κατά τό έτος 1216, καί οχι έπί 'Ιωάννου Γ' τοΰ 

Βατατζή, κατά τό έ'τος 1 2 3 1 . — Προσθέτομεν δτι είς τό εγγραφον τοΰ Γεωργίου Ζαγαρομμάτου 

υπέρ τοΰ Πύργου, είς τό όποιον απαριθμούνται κατ ' απόλυτον χρονολογικήν σειράν α'ι προγενέστε-

ραι σχετικαί πράξεις, ή άποκατάστασις τοΰ Μαυρόποδου μνημονεύεται πρώτη, πρό τοΰ έγγραφου 

τοΰ 'Ιωάννου Ί σ η , τό όποιον γνωρίζομεν δτι εξεδόθη πρό τοΰ 1221 (βλ. σχετικώς κατωτέρω, 

εγγρ. 64 στ. 20 κέ.) . Ε π ο μ έ ν ω ς καί τά προσωπογραφικά δεδομένα, καί τά εσωτερικά στοιχεία τοπο-

θετοΰν τό εγγραφον είς τό έτος 1216' πρβλ. καί H é l è n e A h r w e i l e r , Note additionnelle 

sur la politique, agraire des empereurs de Nicée, Byzai t t ion 28 (1959) , σελ. 135. 

ΣΧΟΛΙΑ. — 1. (στ. 1, πρβλ. καί στ . 25 καί 27) : Ό μητροπολίτης Μιλήτου καί ΐξαρχος 

Μανουήλ μαρτυρεΐται εις έγγραφα τών ετών 1212 ( M M , 7 ' , σελ. 1 5 6 - 1 5 8 ) καί 1216 (Viz. 

Vrem. 12, 1906, σελ. 103 στ. 4 - 5 ) καί εις εγγραφον τοΰ 1209 (MM, Τ ' , σελ. 1 5 3 - 1 5 6 ) " . 

Σημειωτέον δτι δ τελευταίος πρό αύτοΰ γνωστός μητροπολίτης Μιλήτου μαρτυρεΐται τό 1192 

καί ονομάζεται θεοφύλακτος ( G r u m e l , Regestes, άρ. 1180). 

2. (στ. 2 καί 3) : Βασίλειος Λιμνιώτης καί Νικηφόρος Λιμνιώτης : Είς ίδκυτικόν εγγραφον 

τοΰ έτους 1214, άναφερόμενον είς τήν περιοχήν τών Παλατιών, άπαντα τό σίγνον Νικηφόρου, υίοΰ 

τοΰ Βασιλείου Λιμνιώτου (MM, 7 ' , σελ. 170). 

3. (στ. 2 ) : Κωνσταντίνος Μαρουλής : Είς τό ώς άνω εγγραφον τοΰ έ'τους 1209 μνημονεύεται 

1. Tè εγγραφον είναι άχρονολόγητον (οί έκδόται MM, Τ', σελ. 156, προτείνουν τό 'έτος 1209 ή 1224). 

Τοϋτο πρέπει, καθ' ήμας, να χρονολογηθή εις το έτος 1209 καί δι' άλλους λόγους καί διότι αναφέρεται εις αυτό 

ό πρωτοβεστιάοιος 'Ιωάννης, τον όποιον ταυτίζομεν πρδς τον μεγαλοδοξόιατον πρωτοβεστιάριον Ίωάννην Εν-

νοϋχον, μαρτυρούμεναν φέροντα το αξίωμα τοϋτο είς έγγραφα τών ετών 1207-1213 (βλ. MM, Τ', σελ. 152, 

157, 159, 161). Δέν δεχόμεθα τήν αποψιν τοϋ Μ. A n g o l d , A Byzantine Government in exile, ενθ' άνωτ., 

σελ. 253 ϋποσ. 27, ό όποιος θεωρεί τον Γεώργιον τοϋτον πρωτοβεστιάριον τοΰ μεγάλου δουκος θεοαότου Φωκά 

και υποθέτει ότι πρόκειται ή περί αξιωματούχου μιας μεγάλης οικογενείας ή περί πρωτοβεστιαρίου τοΰ θέμα

τος τών θρακησίων, τοϋ οποίου ό Φωκάς ήτο 8ούξ. 'Αλλά αναμφιβόλως πρόκειται περί αξιωματούχου της κεν

τρικής διοικήσεως- τά εγγραφον δέν παρέχει στοιχεία δι' αλλην έρμηνείαν. Πρβλ. καί A h r w e i l e r , Note 

additionnelle sur la politique agraire des empereurs de Nicée, ενθ' άνωτ., σελ. 135, ή οποία χρονολογεί το 

εγγραφον είς το έτος 1209. 
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ό έ'ξαρχος Κωνσταντίνος τοΰ Μαρουλα (MM, \', σελ. 153). ΙΙροφανώς πρόκειται περί τοΰ αύςοϋ 

προσώπου. 

4. (στ. 3) : Θεόδωρος Γ(ο)νλιέλμος : Ούτος μνημονεύεται εις τό ό ς άνω έγγραφου τοϋ έτους 

1209 ( M M , σελ. 154)· πρβλ. A h r w e i l e r , Note additionnelle sur la politique agraire il"s 

empereurs de Nicee, ενθ' άνωτ., σελ. 135. 

5. (στ. 4) : Ό Νικήτας Κωστονήτου μνημονεύεται είς άνέκδοτον ίδιωτικόν εγγραφον τοΰ ' α ρ 

χείου τής Πάτμου, χρονολογούμενον είς rò έτος 1200. 

6. (στ. 6 κ . « . ) : Ό 'Αλέξιος Κρατερός, πανσέβαστος σεβαστός (στ. 8, 24, 46), οικείος τοϋ 

αυτοκράτορας (στ. 8, πρβλ. καί στ. 6 ) καί παρακοιμώμενος (στ. 6, 8, 17, 2->, 2 1 , 12, 46 και 

verso στ. 4 ) , τόν όποιον ό Μαυρόποδος ναλεΐ αύΟέντην του (στ. 6,17, 42, 46), μαρτυρεΐται άπό τοΰ 

1216 μέχρι τοΰ 1227 φέρων τους έξης τίτλους καί άξιο>ματα : α') Είς εγγραφον τοΰ Μαΐου 1216 

μνημονεύεται ώς πανσέβαστος σεβαστός καί οικείος τοΰ αυτοκράτορας (Viz. Vrem. 12, 1906, σ,:λ. 

I l l στ. 3 3 - 3 4 ) . β') Εις εγγραφον τοϋ Μαρτίου 1217 (MM, Δ ' , σελ. 2 9 0 - 2 9 5 — δ ι α τήν χρο

νολογίαν βλ· D o l g e r , Regesten, άρ. 1693 καί L a u r e n t , Bulles métriques, άρ. 16, οπού )·.αί 

ή σφραγίς τοΰ Αλεξίου Κρατεροΰ) αναφέρεται άνευ τίτλου καί άξκόματος. Σημειοιτέον δτι τό 

ένγραφον τοΰτο άφορο* εις ΰπόθεσιν τοϋ θέματος Μυλάσσης - Μελανουδίου (εις τό όποιον άνηκε 

κα. ή περιοχή τής Μιλήτου), αναφέρει αυτοκρατορικήν πρόσταξιν προς τόν αυτόν Κρατερόν χρο-

νολογουμένην, ώς καί ή παροΰσα, κατά Φεβρουάριον τής δ' ίνδικτιώνος, ή δέ διαδικασία (ενίοτε 

κ α . ή ορολογία : πρβλ. χαρτώα δικαιώματα κλπ.) παρουσιάζει ομοιότητας προς τήν άποκατάσ-α-

σιν τοΰ Μαυρόποδου. Ό Αλέξιος Κρατερός δηλ. εμφανίζεται κατά τόν αυτόν χρόνον, έν:ρ-

γών παρομοίαν πραξιν εις περιοχήν γειτονικήν τοΰ Πύργου. "Ισως τοΰτο δύναται νά συναφθή καί 

πρ3ς τήν εΐδησιν τοΰ παρόντος εγγράφου τοΰ Μαυρόποδου (στ. 6) δτι οί αντιπρόσωποι τής Πάτμου 

έπαρουσιάσθησαν προς τον παιοικειότατον παρακοιμώμενον. .. Άλέξιον τον Κρατερόν, ώ ς κ α ία 

χωράν διερχό μενον. . . . γ ' ) Είς εγγραφον τοΰ έτους 1221 (βλ. τόμ. Λ' , εγγρ. 13) αναφέ

ρεται ώς παρακοιμώμενος, δ ') Τό αυτό αξίωμα φέρει καί είς εγγραφον τοΰ έτους 1227 (MM, Δ', 

σελ. 240) . ε') Τό 1251 μνημονεύεται ώς εκείνος ( M M , ς" , σελ. 190), επομένως ειχεν ήδη απο

θάνει. Κατά τά ανωτέρω, αντιθέτου προς τήν άποψιν τοΰ F r . D ö l g e r (Regesten, άρ. 1697' 

Patmos, σελ. 3 6 4 - 3 6 5 ) δτι ό Αλέξιος Κρατερός ήτο τό 1216 κατώτερος υπάλληλος τοΰ γρα

φείου τοΰ μεγάλου λογοθέτου, άνευ είδικοΰ τίτλου καί δτι μόνον τό 1227 μαρτυρεΐται φέρων τό 

αξίωμα τοΰ παρακοιμοιμένου, ό Κρατερός μνημονεύεται ώς παρακοιμώμενος τουλάχιστον άπό τοϋ 

1221, έφερε δέ τόν τίτλον τοΰ πανσεβάστου σεβαστοΰ καί οικείου τοΰ α!ιτοκράτορος ήδη άπό τοϋ 

1216. Σημειοοτέον δτι κατά τους ύπό έξετασιν χρόνους οί οικείοι έφερον συνήθως τόν τίτλον τοϋ 

πανσεβάατου σεβαστού, κατεΐχον δε σημχίνουσαν θέσιν εις τό κράτος καί είς τήν ύπηρεσίαν τοϋ 

αύτοκράτορος : βλ. V e r p e a u x , Les oikeioi, σελ. 8 8 - 8 9 · πρβλ. καί Ν. S v o r ο n o s, Le ser

ment de fidélité à Γ empereur byzantin et sa signification constitutionnelle, R E B 9 (1951), 

σελ. 138. — Έ ξ άλλου, είς τήν έπί τοΰ νώτου τοΰ παρόντος έγγραφου νΰν αποκαλυφθείσα υπογρα

φή J τοϋ 'Αλεξίου Κρατεροΰ, ούτος φέρεται ώς δούξ τών θρακησίων και παρακοιμώμενος (verso, 

στ. 3 - 4 ) . Τό έπί τοϋ νώτου σημείωμα αποτελεί τήν μόν/jv μαρτυρίαν οτι ό Αλέξιος Κρατερός 

ήτο δούξ τών Θρακησίων. Σημειωτέον δ α ή H é l è n e A h r w e i l e r , Srnyrne, σελ. 140, εΐχεν 

υποθέσει εμμέσως, έκ τής δραστηριότητος καί τών δικαιοδοσιών τοΰ Κρατεροΰ, δτι ούτος ήτο δούξ 

τών Θρακησίων τό 1227, ουδεμία δμως ρητή μνεία διεσώζετο μέχρι τοΰδε εις τάς πηγάς. Ή άπο-
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καλυφθεΐσα υπογραφή τοϋ Κρατερού επιβεβαιώνει αυτήν τήν ύπόθεσιν καί επιτρέπει νά ύποστηρί-

ξωμεν οτι ούτος ήτο δούξ τών Θρακησίων ήδη τό 1216 — α ί τότε αρμοδιότητες του καί τό γεγο

νός οτι καλείται οίκε'ιος τον βασιλέως συμφωνούν απολύτως μέ αυτήν τήν μαρτυρίαν (ό F r . Dò 1-

ger, BZ 27, 1927, σελ. 311, τείνει νά θεώρηση ώς δούκας εκείνους έκ τών αξιωματούχων τοΰ 

θέματος οί όποιοι καλούνται οικείοι τοΰ αύτοκράτορος : πρβλ. καί A h r w e i l e r , Smijrne, σελ. 

138). Έ ξ άλλου τό γογονός δτι εις τό παρέμβλητον πιττάκιον τοΰ Αλεξίου Κρατεροΰ δέν σημειώ

νεται τό αξίωμα τοΰ δουκός τών Θρακησίων (βλ. στ. 22-23 παρόντος), ένώ παρέχεται είς τήν 

έπί τοΰ νώτου ύπογραφήν, επιτρέπει ίσως νά ύποθέσωμεν οτι ό Κρατερός ανέλαβε τό αξίωμα 

τοΰτο μετά τήν έκδοσιν τοϋ πιττακίου του καί πρό τής επικυρώσεως της αποκαταστάσεως, ή οποία 

δέν έγένετο έπί τόπου καί ταυτοχρόνως προς τήν έκδοσιν τοϋ έγγραφου (πρβλ. στ. 23 : την δε 

γεγονυιαν παρά σοι άποχατάστασιν ατεϊλον αυτήν προς με) άλλα οπωσδήποτε εντός τοϋ Φε

βρουαρίου 1216 (βλ. verso στ. 2). Περί τοΰ Αλεξίου Κρατεροΰ βλ. D ö l g e r , BZ 27 (1927), 

σελ. 317 καί ύποσ. 2 καί Regesten, άρ. 1693, 1696, 1697, 1701 A h r w e i l e r , Smyrne, σελ. 

140 καί 171. Περί τών δουκών τών Θρακησίων κατά τόν ΙΓ' αι. βλ. A h r w e i l e r , Smyrne, 

σελ. 137 κέ. καί παλαιότερον D Ol g er , BZ 27 (1927), σελ. 307 κέ. Περί τοΰ παρακοιμωμένου 

βλ. G u i l l a n d , Recherches, σελ. 202 -215 (-= Êfades byzantines 2, 1944, σελ. 191-201). 

Ο ΐ κ ο ν ο μ ί δ ο υ , Listes, σελ. 305. 

7. (στ. 6) : ώς κατά χώραν διερχόμενον: βλ. ανωτέρω σχόλιον 6 § β'. 

8. (στ. 9 κέ.) : Ή πλησίον τών Παλατιών (Μιλήτου) περιοχή τοΰ Πύργου, μετόχιον άλλοτε 

τής έν Κωνσταντινουπόλει Μονής τής Πανάχραντου, έδωρήθη ύπό τοΰ Θεοδώρου Α' τοϋ Λασκά

ρεως είς τήν Μονήν τής Πάτμου, εφ' δσον ή Μονή τής Πανάχραντου εύρίσκετο εις χείρας τών 

Λατίνων καί δέν ήδύνατο νά διεκδίκηση τά έπί τής περιοχής δικαιώματα αυτής (βλ. σχετικώς 

ανωτέρω, πρακτικόν τοΰ νοτοίρίου Αδάμ, εγγρ. άρ. 50, Παρατηρήσεις, δπου καί περί τής Πανά

χραντου Μονής. Εις το πρακτικόν τοϋ 'Αδάμ δέν μνημονεύεται ρητώς η περιοχ/j τοϋ Πύργου, 

περιελαμβάνετο όμως εντός τής επισκέψεως τών Αλωπεκών). Περί τών αλλαγών, αί όποΐαι έγέ-

νοντο εις κτήματα τής Μ. Ασίας μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών Φράγκων 

(1204), βλ. H é l è n e A h r w e i l e r , La politique agraire des empereurs de Nicée, Byzantion 

28 (1959), σελ. 56-57. Τό μετόχιον τοΰ Πύργου διετήρησεν ή Πατμιακή Μονή μέχρι τής υπα

γωγής τής περιοχής εις τό έμιράτον τοϋ Mentesehe, δηλαδή μέχρι τοΰ έτους 1278 (βλ. W i 11 e k, 

Mentesche, σελ. 26). 

9. (στ. 16) : Ό Δημήτριος Τορνίκης ήτο εγγονός τοΰ ομωνύμου του Δημητρίου Τορνίκη, κριτοΰ 

τοΰ βήλου, λογοθέτου τοΰ δρόμου καί έπί τοΰ κανικλείου (f 1201) (βλ. έν έκτάσει D a r r o u -

z è s , Tornikès, κυρίως σελ. 27, 33-34 καί 39), υιός τοΰ Κωνσταντίνου Τορνίκη, έπαρχου τής 

πόλεως καί λογοθέτου τοΰ δρόμου έπί Αγγέλων ( | 1206). βλ. ανωτέρω εγγρ. 56, σχόλιον 1 4 . -

Ή φράσις <3ιά τον Τορνίκη Δημητρίου σημαίνει δτι ούτος έφερε τό αξίωμα τοΰ μεσάζοντος. 

Ό F r . D o l g o r (BZ 27, 1927, σελ. 303 καί ύποσ. 1 καί Patmos, σελ. 364) υποστηρίζει δτι 

ό Δημήτριος μνημονεύεται ώς μεσάζων μόνον εις έγγραφα τών ετών 1227- 1244, άλλ' έξ επιστο

λής τοΰ Μιχαήλ Χωνιάτου συνάγεται δτι έφερε τό αξίωμα τοΰτο τουλάχιστον άπό τοΰ 1217, 

έπί Θεοδώρου Α' τοϋ Λασκάρεως (βλ. Έπιστολήν Μιχαήλ Χωνιάτου άρ. 180, έκδ. Λάμπρου, σελ. 

356-357' δια τήν χρονολογίαν βλ. G. S t a d t m ü l l e r , Michael Chômâtes, Metropolit von 

Athen, Or. Chr. Per. 3, 1934, σελ. 266). Ό Δημήτριος Τορνίκης διετήρησε τό αξίωμα τοΰ μεσά-
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ζοντος καί έπί Ιωάννου Γ' Βατατζή. Τότε απέκτησε μεγάλην δύναμιν (ό αυτοκράτωρ ώνόμαζι:ν 

αύτ:>ν «περιπόθητον αύτάδελφον» : πρβλ. μεταξύ άλλων MM, Δ', σελ. 147, 149, 199), εύρίσκετο 

δέ έπί κεφαλής τής κρατικής διοικήσεως, ώς «οικονόμος τών κοινών» (Άκροπολίτης, σελ. 

90 93). Ό Τορνίκης άτέθανε τό 1252. Ούτος μνημονεύεται ώς μεσάζων εις πλείστα έγ

γραφα τών ετών 1221-1244: MM, <Γ\ σελ. 180 -181 · MM, Δ', σελ. 4 4 - 4 5 , 240-241, 249, 

147, 149, 139, 145, 19!-!-200· MM, Τ , σελ. 183· πρβλ. καί Ά/.ροπολίτην, έκδ. Heisenberg, 

σελ 100, άναφορικώς προς γεγονότα τών ετών 1242. Περί τοΰ αξιώματος τοϋ μεσάζοντος βλ. .1. 

V e r ρ e a u x , Contribution à Γ étude de Γ administration byzantine: δ μεσάζων, Byzantino-

slavica 16 (1955), σελ. 270-296 (·,.ερι Τορνίκη, σελ. 274-275)- I I . - G . B e c k , Der byzanti

nische «Ministerpräsident», BZ iS (1955), σελ. 311-312 καί 321· Κα ρ α γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο j , 

Βν',αντινή Διπλωματική1, σελ- 115. Πρβλ. καί A h r w e i l e r , Smyrne, σελ. 149 καί προσφάτως 

Μ. An g o l d , A Byzantine Government in exile, σελ. 115 κέ., 149-150 κ.ά. 

10. (στ. 18, 47) : Ό 'Ανδρόνικος Μαυρόποδος, μεγαλοδοξότατος καί σύντροφος τοΰ παρα

κοιμωμένου Αλεξίου Κρατεροΰ (στ. 18), δέν μαρτυρεΐται άλλοθεν. Έ κ τής φράσεως άπο τών 

στρατιωτών καί συντρόφων μον (στ. 3) είκάζομεν δτι ήτο καί ό ΐδιος στρατιώτης, δηλ. προνοιιι-

pioc (πρβλ. Ν. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ , Contribution à Vétude de la pronoia au XIIIe siècle, REB 

22, 1964, σελ. 167. Περί τοΰ τίτλου μεγαλοδοξότατος, ό όποιος συχνά έδίδετο εις στρατιώτας, 

πρβλ. αυτόθι, σελ. 163-167). Ή μνεία Νικήτα τινός υίοΰ τοΰ Μαυρόποδος είς εγγραφον τοϋ 

έτους 1261 (;) (βλ. κατωτέρω, έγγρ. 66 στ. 17) δεν επιτρέπει οιανδήποτε συσχέτισιν προς τόν 

Άνϊρόνικον Μαυρόποδον τοΰ παρόντος. 

11. (στ. 26, 27) : χαρτώα δικαιώματα: βλ. ανωτέρω, πρακτικόν τοΰ νοταρίου Αδάμ, έ'γγ?. 

άρ. 50, Διπλωματικά! παρατηρήσεις. 

12. (στ. 28) : Ό Άνεμοπράτης δεν είναι άλλοθεν γνωστός. "Οταν ενεργείται ή παροΰοα 

παράδοσις εΐχεν ήδη αποθάνει (πρβλ. εκείνον). 

13. (στ. 28 - 29 κέ.) : Προφανώς υπαινίσσεται ένταϋθα τόν περιορισμόν καί τήν δια τοΰ πρα

κτικοί) τοΰ Αδάμ παράδοσιν τής επισκέψεως τών Αλωπεκών (βλ. ανωτέρω, έγγρ. 50). 'Εκτός 

έάν αναφέρεται είς τήν παράδοσιν τής επισκέψεως Μιλήτου, τήν οποίαν έδωρήσατο ό αυτός Μιχαήλ 

Ζ' ό Δούκας εις τόν Άνδρόνικον Δούκαν, καί περί τής οποίας έχομεν έμμεσον μαρτυρίαν (βλ. ανω

τέρω, έγγρ. 50 στ. 69, 81-83 καί σχόλια)· 

14. (στ. 29, 3 1 ) : χωροπακτον, χωροπακτικώς : περί τοΰ ορού βλ. Κ α ρ α γ ι α ν ν ο π ο υ-

λ ο υ, Vademecum, σελ. 321 καί 324 κέ. 
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πρακτικόν (στ. 9, 13) Μάιος, ίνδ. θ' 

[1221 ή 1236] 

Ό Μανουήλ Έξώτροχος ενεργεί τήν άπογραφήν τών πραγμάτων καί μισθίων τής έν τφ 

έμπορείω τών Φυγέλων μονής τοϋ Αγίου Γεωργίου τοΰ Δυσικοΰ καί επικυρώνει τά δικαιώματα 

τής Μονής Πάτμου έπ' αυτής. 

ΙΙΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΙΙΕΡΙΓΡΑΦΗ. — Πρωτότυπον (Άρχεΐον Μονής άρ. 77). Χάρτης στιλπνός, 

χρώματος ύπολεύκου, σχήματος περίπου τετραγώνου. Διαστάσεις : 0,250-0,263 Χ 0,258-0,260. 

Γεγραμμένη επιφάνεια: 0,185 Χ 0,235. Περιθώρια: αριστερά (0,015) καί δεξιά (0,010). Μελάνη 

μαύρη. — 'Ορθογραφία, ορθή σύνταξις, διορθώσεις ύπό τής αυτής χειρός. — "Ιχνη τριών καθέτων 

καί τριών οριζοντίων διπλώσεων. — Διατήρησις καλή : σητόβρωτον ιδία άνω δεξιά (δπου ελλείπει 

τμήμα διαστάσεων 0,030 Χ 0,035) καί περί τό μέσον σχισμαί εις τάς διπλώσεις ίδί$ περί τό 

κέντρον (όπαί είς στ. 5 καί 9-11) . — Τό κάτω μέρος, άναδιπλούμενον τρίς, φέρει 12 όπάς, δια 

τών όποιων διήρχετο τό συγκρατούν τήν νΰν άπολεσθεΐσαν σ φ ρ α γ ί δ α νήμα. Τούτου σώζεται 

μικρόν τμήμα μήκους εκατέρωθεν 0,022 καί 0,020. 

Μεταγενέστερα σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοϋ χάρτου συντηρήσεως: α') Άρ. 77 (χείρ Σακκε

λίωνος) " β' ) / Άφιέρωσις πρ(ος) τήν ίεράν ημών Μονήν Ιεράς σεβάσμιας (Σακκελίων διέγραψε 

τάς πρώτας οκτώ λέξεις καί προσέΟεσεν άντ' αυτών : Μανουήλ Έξωτοόχον άπογραφικον πρακτι

κόν περί τής) Μονής τοϋ αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου | τον επονομαζομένου Δνσικοΰ, ή τοπο

θεσία ένθα ευρίσκεται δ θείος ούτος Ναός ον κείται σημειωμένη (χείρ Φλωρίδου)· Σακκελίων 

προσέθεσε : ίμις ϊκειτο εν τω εμπορίω τών Φυγέλων παρά τήν "Εφεσον γ ' ) Άντεγράψη ( χείρ 

Σακκελίωνος). 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ. — MM, Τ , σελ. 182-183, άρ. 65 (χρονολογούμενον κατά Μάρτιον, ίνδ. 91)«;, 

προτεινόμενον έτος 1221 ). 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ.— Ό ενεργών τήν άπογραφήν τοϋ θέματος τών θρακησίων Μανουήλ ό 

Έξώτροχος εδρεν δτι ή Μονή τής Πάτμου κατέχει τήν έν τώ έμπορείω τών Φυγέλων κειμένην 

μονήν τοϋ Αγίου Γεωργίου, τοϋ επονομαζομένου τοϋ Δυσικοΰ. Λύτη είχε προσκυρωθή εις τήν 

Μονήν τής Πάτμου, με τήν θέλησιν τοΰ ίδιου τοΰ ιδρυτού της (οίκειοθελώς εκδοθεϊοαν), τοΰ κον-

βουκλεισίον [Ιωάννου] Παλανίτου, ό όποιος προσαφιέρωσεν είς αυτήν άπασαν τήν πατρικήν του 

περιουσίαν, ήτοι μίαν οίκίαν, αμπελώνας καί οπωροφόρα δένδρα, ώς συνάγεται έκ τοΰ σχετικού 

πρωτοστρατορικοΰ σιγιλλίου" είς τό σιγίλλιον τοϋτο δηλοΰται ωσαύτως οτι ή μονή κατέχει έπικυ-

ρωτικόν βασιλικόν όρισμόν περί τών είς αυτήν άνηκόντο>ν πραγμάτων καί μισθίων, ώς καί σιγίλ-
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λιον τοΰ άλλοτε δουκός τοϋ θέματος τών Θρακησίων (στ. 1-7). "Οθεν, κατά διαταγήν τοϋ παρα

κοιμωμένου καί δι' άσφάλειαν τής Μονής, έγένετο τό παρόν πρακτικόν, εις τό όποιον αναγράφον

ται οί μίσθιοι δουλευταί τής Μονής (5 ονόματα). Τούτους καί τά ά^κοντα είς αυτήν πράγματα 

Οά κατέχη ή Μονή δια παντός, άπηλλαγμένα πάσης έκ μέρους τοΰ δημοσίου απαιτήσεως. Διό καί 

έγένετο τό παρόν πρακτικόν, τό όποιον εδόθη εις τήν Μονήν είς άσφάλειαν αυτής (στ. 8 - 1 4 | . 

Μήν, ίνδικτιών (στ. 14). 

'Υπογραφή Μανουήλ Έξωτρόχου (σ-. 14-15). 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. - α') ΈκδοΟεΐσαν (στ. 3), προσαφιέρωσε (στ. 4) : ασφαλώς 

ένταΰθα υπονοείται εγγραφον, δια τοΰ όποιου εΐχεν άφιερωθή ή Μονή τοΰ Αγίου Γεωργίου εις 

τήν Μονήν τής Πάτμου. Τό εγγραφον, εκδοθέν πρό τοΰ 1216 (βλ. σχετικώς κατωτέρω, σχόλιον 1). 

δέν έσώθη. β') Πρωτοστρατορικον σιγίλλιον (στ. 6) καθορίζον τά τής άφιερώσεως εις τήν μονήν 

τοΰ Αγίου Γεωργίου τοΰ Δυσικοΰ τής 7ΐατρικής περιουσίας τοΰ ιδρυτού τής μονής [Ιωάννου] 

Παλανίτου. Τό εγγραφον δεν έσώθη, βλ. σχετικώς κατωτέρω, σχόλ. 5. γ') 'Επικυρωτικός ορισμός 

(στ. 6) τοΰ αύτοκράτορος περί τών πραγμάτων καί μισθίων τής ώς άνω μονής. Προγενέστερος 

χρονικώς τοΰ ώς ανω πρωτοστρατορικοϋ σιγιλλίου. Τό εγγραφον δέν έσώθη. Περί τούτου βλ κα

τωτέρω, σχόλ. 6. δ') Σιγίλλιον (στ. 7) τοϋ δουκός τοϋ θέματος τών Θρακησίων περί τής ώς άνω 

μονής, προγενέστερον χρονικώς τοΰ πρωτοστρατορικοϋ σιγιλλίου. Τό εγγραφον δεν έσώθη. 

f ΈπεΙ μετά τών άλλων, ων α7κγραψάμ(ε)θ(α) tv τώ Οέ(/ιατι) τών Θρ[ακ]η-

[σίων], ενρομεν καί τήν έν τώ εμπορίω τών Φυγγ[έλων διακειμένην] \2 σεβασμί(ω ) 

μο(ν)ψ τον άγί(ον) μεγαλομάρτ(υ)ρο(ς) Γε(ω)ρ(γίον), τήν έπονομαζομένην τον Δυ

σικοΰ, διαψέρονσ(αν) τη σεβασμ(ία) μο(ν)ή τ(ής) Πάτμου, ώς | 3 οΐκειοθελ(ώς) 

εκέοθεΐ(σαν) τη αυτή σεβασμ(ία) μο(ν)ή παρά τον εκ βάθρων αυτήν άνεγείραντο(ς) 

εγχωρίου, τοϋ έπον(ομαζ)ομένον κονβονκλει(σί)ον \* τον Ηαλαν(ί)τ(ου), δς δήτα 

καί προσαφιέρωσε τη τοιαύτη μο(ν)ή τα γονικόθεν αύτώ διαφέροντα, ήγουν τό τ ε 

οσπ(η)τ(ιον) αντον, τους | 5 άμπελών(ας), τα όπωροφόρ(α) δένδρη και πάσ(αν), 

(ώς) εν συνό[ψει] φάν[αι], τ[ήν ιδί](αν) αντ(ον) ύπόστα(σιν), καθ(ώ)σπερ άκριβι-

στίρον επέγνωμ(εν) |" καί από τοϋ γεγονότο(ς) τη τοιαύτ(η) μο(ν)ή πρωτοστρο-

τ(ο)ρ(ικοϋ) σιγιλλ(ίον), εν φ δηλοϋτ(αι) δτιπερ και επικνρωτ(ικ)ο(ς) βασιλ(ικ)ο(ς) 

πρ(οσ)κ(ννη)τ(ος) όρισμ(ός) τη τοιαύτη μο(ν)ή πρόσεστι(ν), | 7 εφ' οίς κέκτητ(αι) 

αντη πράγμασί τ ε καί μισθί(οις) δουλεντ(αϊς), αλλά δη και σιγίλλ(ιον) τον χρηματί-

σαντο(ς) δονκ(ος) τον θέ(μα) τ(ος) τών θρακη(σ)ί(ων) (πρώτο)πανσε(βαστοϋπερ}-

τ(ά)του εκεί(ν)ου, | 8 και ήμ(εΐς) κ(α)τ' έπιτροπήν [τ]ον [α]νθ(έντον) ημών 

τον παρακοιμωμ(έ)νον εις περισσ(οτέραν) άσφάλει(αν) τών διαφερόντ(ων) τη 

τοιιντη μο(ν)ή, καθ(ώς) άνωτ(έ)ρω δηλοϋτ(αι), τό | 9 παρ(άν) πρακτ(ικον) ποιον-

μει. Οί μέντοι γε μίσθιοι δουλευταί τ(ής) [μονής] εχουσιν οντ(ως): οι παϊδ(ες) 

τ(ης) [Λ]εοντ(ώς), δτε Νικόλ(αος) και δ Μιχα(ήλ)· | 1 0 οί παΐδ(ες) τον Χαρζανά, 
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[ά]νήλ( ικοι), δτε Λέ(ων) και δ Ίω(άννης) και Μιχα(ήλ) δ Ζ Τοίννν και εσε'ι-

ται ή τοιαύτη μο(ν)ή άδιασείστως καί | η άναποσπάστως κ(α)τέχονσα πάντα τά, ώς 

εϊρηται, προ[σσντα] ταύτη και τους ρηθέντ(ας) μισθίους δονλεντάς, διατηρονμ(έ)-

νη | i a παρά τοϋ μέρ(ονς) τοϋ δημο(σίον) ανωτέρα πάσ(ης) καί παντοίας επηρεί(ας), 

άγγαρεί(ας), παραγγαρί(ας) καί αλλ(ης) δποιασοϋν συζητή(σεοίς), | ' 3 ώς άκ(α)τα-

δονλώτον ταντ(ης) ονσ(ης). Έπί τούτ(ω) γαρ και το παρ(όν) πρακτ(ικον) γεγο

νός παρ' ημών επεδόϋη τη τοιαύτη μο(ν)ή | " είς άσφάλειαν. μη(νι) μαΐω (Ινδικτιώ-

νος) 0'. 

f [Κ]α[τ' έπι]τ[ροπ]ήν τοϋ ανϋ(έν)τ(ον) μου τον π(αρα)κ[οι)μωμ(έ)-

νου Μανουήλ δ Έξώ\ι!,τροχ(ος) f 

1 Θρ[ακη]σίων MM | 0v[yiï,wvj MM || 5 1. ôévôgu I ovvoyifti] MM | [τψ ιδίαν] MM || 9 [Λ)εοι·τώς MM 
|| 10 ανήλικοι : . .ικος MM | Ίω(άννης) ex cori·, ips. manu \ Ζ. .. . vel T.. .· Ι έσεϊται correx. ips. 
manus ex οφείλει ' άδιασείστακ ex corr. ips. manu I 14 Maîio : μαρτίω MM ! Κατ' έπιτροπήν supplevi 
(cf. 1. 8 et not. 11) : ο [òovXoc ...J MM. 

Π Α Ρ Α Τ II Ρ Η Σ E Ι Σ 

ΧΡΟΝΟΛ01ΊΙΣΙΣ. — Τό εγγραφον φέρει τήν χρονολογικήν ένδειξιν μηνΐ μαίω ίνδικτιώνος ()' 

(είς τήν έκδοπιν MM σημειοΰται λανθασμένως ό μήν Μάρτιος). Τό έτος δύναται νά προσδιορισθή 

έκ τών ακολούθων στοιχείων: α') Λύτοκρατορικόν σιγίλλιον τοΰ 1201 έπικυροΐ τήν δωρεάν προς 

τήν Μονήν Δυσικοΰ τής οικίας τοϋ Παλανίτου καί επιτρέπει είς τήν μονήν νά κατέχη μισθίους 

(βλ. τόμ. Λ', εγγρ. άρ. 12' χρονολόγησις "Έ,ρχς Βρανούση αντί της προτεινομένης ύπό D ö l g e r , 

Patmos, σελ. 395 κέ. χρονολογίας 1199). Επομένως τό παρόν πρακτικόν εξεδόθη μετά τό 1201. 

β') Τό εγγραφον τοϋ Έξωτρόχου προϋποθέτει δτι ή Μονή τοΰ Δυσικοΰ είχε προσκυρωθή είς τήν 

Μονήν Πάτμου ώς μετόχιον αυτής, γεγονός τό όποιον συνέβη πρό τοΰ 1216 (πρβλ. MM, Ç', σελ. 

174, άρ. 61 στ. 15-18) καί, καθ' ήμας, μετά τό 1204 (βλ. κατωτέρω, σχόλιον 1). Ή Μονή 

Πάτμου διετήρησε τα δικαιώματα αυτής έπί τοϋ μετοχίου Δυσικοΰ περίπου μέχρι τοΰ έτους 1278 

(βλ. κατωτέρω, σχόλιον 1). Επομένως τό παρόν εξεδόθη μετά τό 1204 καί οπωσδήποτε πρό τοΰ 

1278. Περαιτέρο) τό εγγραφον παρέχει ενδείξεις καί έμμεσους μαρτυρίας, αί όποΐαι βοηθοΰν εις 

τόν προσδιορισμού τοϋ έτους εκδόσεως του. Τά στοιχεία ταΰτα είναι τά ακόλουθα: 1) μνεία ανω

νύμου πρωτοστράτορος (στ. 6), τόν όποιον τείνομεν νά ταυτίσωμεν προς τόν πρωτοστράτορα Ίωάν-

νην Ίσήν, μαρτυρούμενον ολίγον πρό τοΰ 1221 (βλ. κατωτέρω, σχόλιον 5)· 2) μνεία ανωνύμου 

παρακοιμωμένου, κατ' έντολήν τοΰ όποιου ενεργεί ό Έξώτροχος (στ. 8) : τοΰτον ταυτίζομεν προς 

τόν Άλέξιον Κρατερόν, μαρτυρούμενον κατά τά έτη 1216-1227 (βλ. κατωτέρω, σχόλιον 8)' 

3) όμοιότης εκφράσεων προς εγγραφον τοΰ 1216 (ήμέτερον άρ. 61), εκδοθέν εντολή τοΰ Αλεξίου 

Κρατεροΰ δια τήν περιοχήν τοϋ Πύργου, δηλ. γειτονικήν τών Φυγέλων περιοχήν (βλ. σχόλιον 8 

καί 10) καί 4) λίαν πιθανή ταύτισις τοΰ Μανουήλ Έξωτρόχου προς τίνα Έξώτροχον δράσαντα 

πρό τοϋ 1234 (βλ. κατωτέρω, σχόλιον 11). Πάντα ταΰτα τοποθετούν τό παρόν πρακτικόν είς τάς 

πρώτας δεκαετίας τοΰ Ι Γ' αιώνος. Κατά τήν έποχήν αυτήν ή θ' ίνδικτιών συμπίπτει προς τά έτη 
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1206, 1221, 1236. Τό έτος 1206 πρέπει νά άπορριφθή έκ τών πραγμάτων, καί δια τους ανωτέρω 

λόγους άλλα καί διότι τό εγγραφον τοΰ Έξωτρόχου προϋποθέτει εκτενή γραφειοκρατικήν διαδικζ-

σίαν, ή όποια δέν ήτο δυνατόν νά έχη έκτελεσθή είς τό κράτος τής Νικαίας ήδη πρό τοϋ 1206. 

Έ > . τών δύο άλλων χρονολογιών, τό έτος 1221 είναι πλησιέστερον προς τάς ανωτέρω παρεχομέ-

νας χρονολογικάς ενδείξεις — δέν δυνάμεθα δμως νά άποκλείσωμεν τελείως καί τήν χρονολόγησιν 

είς τό έτος 1236. 

ΣΧΟΛΙΑ.— 1. Ή έν έν τ ω έμπορείω τών Φυγέλων κειμένη Μονή Ά γ ι ο υ Γεωργίου τοϋ Δυ

σικοΰ ίδρύθη ολίγον πρό τοΰ έτους 1201 ύπό τοΰ κουβουκλεισίου Ιωάννου τοϋ Παλανίτου (ανή-

γειοε μονήν εκ βάθρων δι οικείων εξόδων), ό όποιος άφιέρωσεν εις αυτήν καί τήν πατρικήν αυτού 

περιουσίαν (βλ. χρυσόβουλλον σιγίλλιον τοΰ έτους 1201, τόμ. Α', έγγρ. 12, δπου έν έκτάσει τό 

ιστορικόν τής άφιερώσεως). Ή Μονή Δυσικοΰ προσεκυρώθη είς τήν Μονήν Πάτμου ώς μετόχιον 

αύ-ής οπωσδήποτε πρό τοΰ Μαρτίου 1216 (πρβλ. MM, Τ ' , σελ. 174 στ. 1 5 - 18), με τήν θέλησιν 

τοί ιδίου τοϋ ίδρυτοΰ της (πρβλ. καί παρόν πρακτικόν στ. 3 : οικειοθελώς εκδοθεϊσαν). Καθ' ημάς, 

ή τ:ροσκύρωσις είς τήν Μονήν Πάτμου β έ ν ε τ ο μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό 

τών Φράγκων (1204), έπί αυτοκρατορίας τής Νικαίας, διότι τότε έγένοντο ανακατατάξεις εις τά 

κτήματα τής Μ- Α σ ί α ς (βλ. σχετικώς A h r w e i l e r , La politique agraire des empereurs de 

Nicée, ένθ' άνωτ., σελ. 51 κέ.) καί άπό της εποχής αυτής μαρτυροϋνται προσκυρώσεις καί δίορεαί 

μικρασιατικών κτημάτων καί μετοχιών είς τήν Μονήν τής Πάτμου. Ί Ι Μονή Δυσικοΰ παρέμεινεν 

ώς μετόχιον τής Πάτμου μέχρι τοΰ έτους 1278. Πράγματι , άπό τοϋ έτους τούτου ή Πατμια/.ή 

Μονή δέν ήδύνατο έν τή πράξει νά άσκηση τά δικαιώματα αυτής έπί τοΰ μετοχίου, διότι ή περιοχή 

είχε περιέλθει είς τους Τούρκους (Παχυμ,έρης, Α ' , σελ. 468. W i t t e k, Mentcsche, σελ. 26). Εί

ναι αληθές δτι εις χρυσόβουλλον τοϋ 1292 μνημονεύεται ή Μονή Δυσικοΰ ώς μετόχιον τής Πάτμου 

(β>. τόμ. Α ' , έγγρ. 15), άλλα τό περιεχόμενον τοΰ έγγραφου τούτου δέν ανταποκρίνεται πάντοτε 

είς τήν Ίστορικήν πραγματικότητα, ώς διεπιστώθη καί ε'ις άλλας περιπτώσεις (βλ. σχετικοις 

Ε λ ι σ ά β ε τ Ζ α χ α ρ ι ά δ ο υ , Συμβολή είς τήν Ιστορίαν τον Νοτιοανατολικού Αιγαίον, «Σύμ

μεικτα», τόμ. Α', σελ. 194 δι' έγγραφα τών ετών 1326 κέ.). 

2. (στ. 1 ) : Περί τοϋ εμπορείου τών Φυγέλων, κειμένου Β. τής Ά ν α ί α ς καί Ν Δ . τής 'Εφέ

σου, βλ. W . R a m s a y , The historical Geography of Asia Minor, Αονδϊνον 1890, σελ. I l l 

καί. χάρτην σελ. 104/5 ' πρβλ. A h r w e i l e r , Smyrne, σελ. 6 6 - 6 7 καί ύποσ. 336. Κατά τήν ύπό 

έξετασιν περίοδον τά Φύγελα ανήκον είς τό θέμα τών Θρακησίων. Περί τοΰ θέματος τών Θρακη

σίων, βλ. έν έκτάσει A h r w e i l e r , Smyrne, σελ. 127 κέ., 137 κέ., καί ανωτέρω έγγρ. 6 1 , 

σχόλιον 6. 

3. (στ. 3 - 4 ) : κονβουκλεισίου τοϋ Παλανίτου: Πρόκειται βεβαίως περί τοΰ ίδρυτοΰ τής Μο

νής Δυσικοΰ 'Ιωάννου τοϋ Παλανίτου (βλ. τόμ. Λ', &γγρ. άρ. 12). ΟΐΐΎος ìj~o κάτοικος τοϋ έ μ τ ο -

ρείου τών Φυγέλων (ώς ρητώς αναφέρεται εις τό εγγραφον τόμ. Α ' , άρ. 12 στ. 1 - 2 ) , διό καί 

αποκαλεί αυτόν εγχώριον τό παρόν πρακτικόν. Ούτος έζη τό 1201, ασφαλώς δέ έζη δταν ή Μονή 

Δυσικοΰ έγένετο μετόχιον τής Πάτμου, έφ' δσον ή προσκύρωσις έγένετο μέ τήν θέλησιν του (πρβλ. 

οικειοθελώς εκδοθεϊσαν). Ό Παλανίτης, λαϊκός ό ΐδιος, έφερε τό έκκλησιαστικόν αξίωμα τοϋ 

κουβουκλεισίου, τό όποιον ήδύνατο νά φέρουν καί μή κληρικοί - τό αξίωμα τοΰτο μαρτυρεΐται είς 

τους εκκλησιαστικούς καταλόγους καί τά σφραγιστικά μνημεία τοΰ Γ καί ΙΑ' ιδία αί. (βλ. D a r-
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r o u z è s , Όφφίκια, κυρίως σελ. 3 9 - 4 4 , δπου καί ή σχετική βιβλιογραφία — ή παροΰσα περί-

πτωσις, χρονολογουμένη εις τάς αρχάς τοβ Ι Γ ' αι., δέν σημειοϋται). 

4. (στ. 4 - 5) : προσαφιέρωσε τή τοιαύτη μονή. . . τήν ιδίαν αντον νπύστασιν : πρβλ. χρυσό

βουλλον σιγίλλιον τοΰ έτους 1201, έπικυρωτικόν αυτής τής άφιερώσεως (τόμ. Α', έγγρ. 12 στ. 

3 κέ . ) . Ή υπόστασις ήτο ιδιοκτησία κατά π?.ήρη κυριότητα: βλ. σχετικώς S v o r o n o s , Cada

stre, σελ. 119. 

5. (στ 6) : πρωτοστρατορικοϋ σιγιλλίου: Πρόκειται περί εγγράφου εκδοθέντος υπό τίνοςπρω-

τοστράτορος. Ύποθέτομεν δτι πρόκειται περί τοΰ πρωτοστράτορος 'Ιωάννου Ί σ η , ό όποιος μνη

μονεύεται είς εγγραφον τοΰ έτους 1221 ώς ένεργήσας ήδη τήν άποκατάστασιν είς τό παρά τά 

Παλάτια μετόχιον τοϋ Πύργου (βλ. τόμ. Α', έγγρ. 13), δηλ. είς περιοχήν γειτονικήν τών Φυγέλων 

(βλ. καί κατωτέρω, έγγρ. 64 σχόλιον 6). 

6. (στ. 6 - 7 ) : επικυρωτικός βασιλικός ορισμός... εφ' οϊς κέκτηται αντη πράγμασί τε καί 

μισθίοις δουλευταϊς.. . Τό σωζόμενον εγγραφον Αλεξίου Γ ' τοΰ 'Αγγέλου τοϋ έτους 1201, τό 

όποιον αναφέρεται πράγματι εις τά κτήματα καί τους μισθίους τής Μονής Δυσικοΰ (τόμ. Α', έγγρ. 

12), είναι χρυσόβουλλον σιγίλλιον καί οχι ορισμός. 'Εάν ένταΰθα πρόκειται περί τοΰ εγγράφου 

τούτου τοΰ Αλεξίου Γ', τότε ό συντάκτης τοΰ παρόντος έσφαλεν ώς προς τόν διπλωματικόν ορον, 

άλλως θα πρόκειται περί δευτέρου αυτοκρατορικού εγγράφου, εκδοθέντος πιθανώτατα ύπό τοΰ 

αύτοκράτορος τής Νικαίας προς έπικύρωσιν τοϋ εγγράφου τοϋ Αλεξίου. Καί είς τήν δευτέραν 

πάντως περίπτωσιν ό ορισμός είναι προγενέστερος τοϋ πρωτοστρατορικοϋ σιγιλλίου, εφ' δσον ρητώς 

έμνημονεύετο έν αύτώ. 

7. (στ. 7) : πρωτοπανσεβαστοϋπερτάτου εκείνον δούκας τοΰ θέματος τών Θρακησίων : Τό 

δνομα δέν παραδίδεται, ούτε έξ άλλων στοιχείων δυνάμεθα νά ταυτίσωμεν τούτον. Πάντως, δτε 

εξεδόθη τό παρόν εγγραφον (καθ' ημάς, τό 1221, ή 'ίσως τό 1236) ούτος εΐχεν ήδη αποθάνει, 

εφ' όσον καλείται εκεΐιος. Ε π ο μ έ ν ω ς αποκλείονται δλοι οί μετά το έτος 1221 (η 1236;) διατελέ

σαντες δοΰκες τών Θρακησίων. Κατάλογον τών δουκών τών Θρακησίων βλ. έν D ö l g e r , B Z 27 

(1927) , σελ. 307 κέ., A h r w e i l e r , Smyrne, σελ. 138 κέ., κυρίως άρ. 1 - 5 . Σημειωτέον δτι 

ουδείς τούτων μαρτυρεΐται φέρων τόν τίτλον τοϋ πρωτοπανσεβαστοϋπερτάτου. Περί τοϋ τίτλου τοϋ 

(πρωτο)πανσεβαστοϋπερτάτου, βλ. S t i e r n o n , R E B 19 (1961), σελ. 279 (§ 5) καί 2 8 1 - 2 8 3 . 

8. (στ. 8, πρβλ. καί στ. 1 4 ) : Τό δνομα τοΰ παρακοιμωμένου δέν παρέχεται ύπό τοΰ 

παρόντος εγγράφου. Τείνομεν νά ταυτίσωμεν αυτόν προς τόν Άλέξιον Κρατερόν, ό όποιος έφερε 

τό αξίωμα τοΰτο τουλάχιστον άπό τοΰ 1216 μέχρι τοΰ 1227 (δηλαδή είς έποχήν, ή οποία συμφω

νεί με τά λοιπά στοιχεία τοϋ παρόντος πρακτικοΰ) καί ό όποιος αναφέρεται συχνά εις έγγραφα 

τής εποχής εκείνης ώς δρών είς γειτονικάς τών Φυγέλων περιοχάς : βλ. ανωτέρω, έγγρ. 6 1 , σχό

λιον 6 — π ρ β λ . καί ομοιότητα εκφράσεων μεταξύ τοΰ έγγρ. άρ. 6 1 , τό όποιον έγένετο εντολή τοΰ 

'Αλεξίου Κρατεροΰ, καί τοϋ παρόντος πρακτικού, τό όποιον εκδίδεται εντολή ανωνύμου παρακοι

μωμένου : έγγρ. 61 στ. 4 1 - 4 2 καί 46 καί παρόν εγγραφον στ. 8 : κατ' επιτροπήν τον αϋθέντον 

μου τοΰ παρακοιμωμένου. 

9. (στ. 9 - 10) : Τό δικαίοίμα νά κατέχη μισθίους δουλευτάς είχε παραχωρηθή είς τήν Μονήν 

Δυσικοΰ δια τοΰ ώς άνω χρυσοβούλλου σιγιλλίου τοΰ 1201 (βλ. τόμ. Α ' , έγγρ. 12 στ. 5 : εκχω-

ρηθήναι δέ καίτινας ελευθέρους καί τω δημοσίω άνεπιγνώστους, προακα3ίσαι εντός τών δικαίων τής 

τοιαύτης μονής καί στ. 10 : προσκαθίσαι εν τοις δικαίοις αύτοΰ προς αυγκρότηαιν ταύτης καί 
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νπηρεσίαν μισθίους ξένους. . .) . Ό αριθμός όμως αυτών δέν παραδίδεται εις το σιγίλλιον εις το 

παρόν έγγραφον καταγράφονται πέντε ονόματα είς τρεις μερίδας. Περί μισθίων δουλευτών βλ. Μ. 

A n g o l d , A Byzantine Government in exile, ίνθ' άνωτ., σελ. 138-139. 

10. (στ. 14) : Συμπληροΰμεν κατ' επιτροπήν βάσει τοϋ στ. 8, δπου ή αύτη διατύπωσις, και 

εν συναρτήσει προς την άνάλογον ύπογραφήν τοϋ έγγραφου άρ. 61 στ. 46 (πρβλ. καί στ. 41 -42). 

Βλ. καί ανωτέρω, σχόλιον 8. 

11. (στ. 14 - 15) : Μανον>)λ δ Έξώτροχος : Είς έ'γγραφον τοϋ Ι'τους 1234 αναφέρεται εις Έ ξ ώ -

τροχος (το κύριον ονομά του δεν παραδίδεται) ώς παριστάμενος είς περιορισμον κτήματος της 

περ.οχής των Παλατιών Σμύρνης, εκτελεσθέντα οπωσδήποτε προ του 1234 (MM, Δ', σελ. 148 

στ. 30—ό Έξώτροχος ούτος δέν παρίστατο εις τον περιορισμον τοϋ 1234, βλ. H é l è n e 

A h r w e i l e r , Smyrne, σελ. 161, άλλ' ει'.ς προγενεστέραν άνάλογον πραξιν, ώς συνάγεται έκ δύο 

χωρίων τοϋ εγγράφου, MM, Δ', σελ. 148 στ. 18 καί 30). Ή περιοχή καί ό χρόνος της δραστηριό

τητος του, ώς καί ή προϋποθέτουσα παρόμοιον αξίωμα έκτέλεσις τοϋ περιορισμοΰ, επιτρέπουν 

νά ύποστηρίξωμεν μετά πολλής πιθανότητος δτι πρόκειται περί τοϋ Μανουήλ Έξωτρόχου, τοϋ 

εκδότου τοϋ παρόντος πρακτικού. Ούτος, ώς ελέχθη, εκδίδει το παρόν κατ' επιτροπήν τον ανθέν-

τον μου τον παρακοιμωμένου (πρβλ. ανωτέρω, σχόλιον 8 καί 10) καί προφανώς άνήκεν εις τγν 

δημίσιονομικήν ύπηρεσίαν της περιοχής. — Το Ονομα Έξώτροχος άπαντα και είς άλλα έγγραφα 

τοϋ Ι Β ' - Ι Δ ' αι.: βλ. MM, Τ', σελ. 133 τοϋ 1197 (Κωνσταντίνος Έξώτροχος), MM, Α', σελ. 

345 sine anno (Έξώτροχος οικείος τοϋ αύτοκράτορος), πρβλ. καί MM, Α', σελ. 549 τοϋ 1371 

(οίκία της Έξωτροχίνης). 
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παραδοτική έγγραφος (στ. 11) Αύγουστος, ίνδ. δ" 

πρβλ. άπεκαταϋτήσαμεν (στ. 7) [1246] 

Ό ενεργών την άπογραφήν τών Παλατιών Γρηγόριος ό Φερνιτζιώτης απαλλάσσει τήν εις την 

Μονήν της Ύπεραγίας Θεοτόκου τής Κεχιονισμένης ύποκειμένην ΰποστατικήν στάσιν τών αδελ

φών Βαρυκαλίγων άπό τοϋ βοϊδατικοΰ φόρου ένας όπερπύρου και καθιστή τήν μονήν καί την στά-

σιν έλευΟέραν καί άφορολόγητον. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. — Πρωτότνπον (Άρχεϊον Μονής άρ. 84). Χάρτης βαμβύκινος, 

χρώματος ύπολεύκου, σχήματος πλαγίου ορθογωνίου. Διαστάσεις: 0,162x0,250. Γεγραμμένη επι

φάνεια: 0,105x0,230. Περιθώρια: αριστερά καί δεξιά (0,010). Μελάνη καστανόχρους βαθεϊα.— 

Είλητάριον ίχνη τριών παλαιοτέρων καί τεσσάρων νεωτέρων καθέτων διπλώσεων. — Διατήρησις 

μετρία : σητόβρωτον ίδια κατά το δεξιον μέρος" κάτω καί δεξιά έχει αποκοπή ίκανον τμήμα (στ. 

11 - 12). "Ιχνη τεσσάρων οπών, δια τών όποιων διήρχετο το συγκρατούν τήν νϋν άπολεσθεϊσαν 

σ φ ρ α γ ί δ α νήμα. Το έγγραφον έκολλήθη μεταγενεστέρους έπί χάρτου. 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α μεταγενέστερα έπί τοϋ χάρτου συντηρήσεως: 1) 'Αριθμ. (χειρ Φλωρίδου ;) 

84 (χειρ Σακκελίωνος). 2) Μαρτυρία άναγραφέως (διέγραψε Σακκελίων καί προσέθεσε: Παραδο

τική γραφή τον άναγραφέως Γεωργίου Φερνιτζιώτου) περί υποστατικών τής Μονής τής ύπε,ρα-

γίας Θεοτόκου τ(ής) Κεχωνισμένης επιλεγόμενης | τής οϋαης υπό τήν κυριότητα τής 'Ιεράς ημών 

Μονής (χειρ Φλωρίδου). 3) Άντεγράφη (χειρ Σακκελίωνος). 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ.-MM, <Γ, σελ. 188-189, άρ. 69. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — D öl gè Γ, Palmas, σελ. 365-366. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ. — Ό Γεώργιος Φερνιτζιώτης, ενεργών, κατόπιν σχετικού βασιλικού όρι-

σμοΰ, την άπογραφήν (άναγραφψ) τών Παλατιών (Μιλήτου), εΰρεν οτι ή Μονή τοϋ μεγαλοδοξο-

τάτου κυροΰ Γεωργίου Μονοχυτρα, ή τιμώμενη έπ" ονόματι τής Ύπεραγίας Θεοτόκου τής Κεχιονι-

σμένης, κατεϊχεν ΰποατατικψ στάοιν. Ή στάσις αυτή είχε προσκυρωθή εις τήν Μονήν δια διαθή

κης τών δύο αδελφών Μιχαήλ καί Λέοντος τών Βαρυκαλίγων καί τών γυναικών καί παίδων αυτών, 

τής Μαρίας τής Λίμναινας καί τής Παυλοπούλαινας, κατέβαλλε δέ εις το δημόσιον εν ύπέρπυρον 

ώς βοϊδατικον φόρον (στ. 1 - 4). 'Επειδή ό Φερνιτζιώτης άπήτησε τον φόρον τούτον, ό Γεώργιος 

Μονοχυτρδς επέτυχε, κατόπιν σχετικοΰ διαβήματος προς τον αυτοκράτορα [Ίωάννην Βατάτζην], 

τήν έκδοσιν βασιλικού όρισμοϋ, δια τοϋ οποίου άπηλλάσσετο (εξέκοψεν) ή στάσις άπο τοϋ τέλους 

τούτου. Συμμορφούμενος προς τον όρισμόν, ό Φερνιτζιώτης απαλλάσσει τήν Μονήν άπο τοϋ ώς 

άνω φόρου καί καθιστά αυτήν ίλευθέραν καί άπηλλαγμένην παντός φόρου, την δέ στάσιν αντοδε-
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σποτον καί αύτεξούσιον, ΰποκειμένην μόνον εις την Μονήν τής Κεχιονισμένης (στ. 5- 11). Διό καί 

έγένετο ή παροΰσα παραδοτική ί'γγραφος καί εδόθη eie τήν Μονήν είς άσφάλειαν αυτής (στ. 11). 

Μήν, ίνδικτιών (στ. 12). 

Υπογραφή Γρηγορίου Φερνιτζιώτου (στ. 12). 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΧ\ ΕΓΓΡΥΦΑ.— α ) Βασιλικός ορισμός (στ. 1) τοϋ αύτοκράτοροε [ Ί ω ά ν ν υ 

Γ' Βατατζή], δια τοϋ όποιου δίδεται εντο\ή εις τον Γρηγόριον Φερνιτζιώτην όπως ένεργ^ση τήν 

άνα^ραφήν τής περιοχής των ΙΙαλατίων. Το έγγραφον δέν έσοΊθη. D ó l g e r , Reçeslen. άρ. 1786α. 

β') 'Ορισμός (στ. 7) τοϋ αύτοκράτορος ["Ιωάννου Γ'τοϋ Βατατζή], απολυθείς τή αιτήσει τοϋ Γεώρ

γιοι. Μονοχυτρα, δια τοϋ όποιου απαλλάσσεται άπο τοϋ εξ ενός υπερπύρου φόρου προς το δημό

σιον ή υποστατική στάσις τών Βαρυκαλ!γ<ον. Το έγγραφον δέν έσώθη. D ο Ι g e r, Hegesten, 

άρ. 1786. 

I1 f Καθ' δρισμ(όν) βασιλ(ικον) προσ(κν)ν(η)τ(ον) δρισμ(ον) τήν cìrayoa-

(φ)ήν τών Παλατί(ων) ποιησάμενοι, ενρομ(εν) καί τήν μονήν τον Μονοχντρ(ά) 

κν(ρον) Γε(ω)ργ(ίου), [τ]ήν ούτωσι λεγ(ομέ)ν(ψ) \2 τής νπεραγ(ίας) Θ(εοτό)κον 

τ(ής) Κεχιονισμένης, ύποστατ(ικήν) στάσιν διακειμ(ένην) είς προσένεξιν ταύτης 

διαθήκ(ως) εγγεγ[ραμ}μ(έ)ν(ψ) [παρά] τ[ών] | 3 δύο ανταδέλψ(ων) καί Βαρικα-

λίγ(ων) Μιχα(ήλ) καί Αέ(ο)ντο(ς) καί τών γυναικ(ών) αν[τ](ών) καίπαίδ(ων), 

Μαρί(ας) τ(ής) Λίμναιν(ας) ήτο[ι] τ(ής) Πα[υ]λοπούλεν(ας), ήτ(ις) καί | 4 έτέ-

λ(ε>,) είς τ(ο) δημόσι(ον) την άναγραφήν τ[ών] Παλατί(ων) βοϊδατ(ικοϋ) τέλους 

(νηέρ)π(ν)ρ(ον) εν και τοντο εκ πολλ(ών) χρόν(ων) διαδιδόμεν(ον) είς τ(ο) καί 

δηλ[ον]μ(ε)ν(ον) δημόσ(ιον). | 5 Έξητήσαμ(εν) αυτό καί ήμεΐ(ς) κατά τ(ήν) 

μακρ(άν) σννήθ(ειαν) τον μεγαλοδοξ[ο]τ(ά)τ(ον) δηλο[υ]μ(έ)ν(ον) κν(ρον) Γε-

(ω)ργ(ίον) τ(ον) [Μονο]χντρ(ά), δστ(ις) καί άναδραμ(ών) είς τ(ε) προσ\6κύ-

νησ(ιν) τ(οϋ) κρατ(αιοϋ) και άγ(ίον) ήμ(ών) ανθ(έν)τ(ον) καί βασιλ(έως) καί την 

τ(οϋ) (νπερ)π(ύ)ρ(ον) ενός δ[όα]ι[νπρος]τ[ήν] άγ(ίαν) αν[τον] βασιλ(είαν) άνα-

ψέρ(ων) εξέκοψ(εν) τοντο δια θείον αντ(οϋ) πρ(οσ)κ(ω'η)τ(ον) \Ί δρισμ(οϋ)· καί 

τούτον ήμίν άποκομίσ(ας) εξεκόψαμ(εν) τοντ(ο) καί άπεκαταστήσαμ(εν ) τ (ην) 

δηλονμέν(ην) μονήν ελενθερ(αν) πάντη καί άκατα\*ζήτητ(ον) μηδενί προσώπ(ω) 

επικειμ(ενον) τ(οϋ) (νπερ)π(ύ)ρ(ου) το βάρ(ος) επί πάσ(αν) δλ(ην) τ(ήν) δήλου-

μ(ε)ν(ην) στάσιν τών ανω γεγραμμέν(ων) μήτ' αντ(ής) τ(ής) Πανλο\9πούλεν(ας) 

μήτε τ(ής) Λίμναιν(ας)· καί δπον civ καί ενρεθήσετ(αι) ή τοιαύτη, είτε εν τω κά

μπο είτε εν τοις όρειν(οϊς) τόπ(οις), εξει το αζήτητ(ον) καί [άμετάτρε]πτ(ον) 

| 1 0 παρά παντός προσώπ(ον) καί μενεΐ είς τ(ο) διηνεκ(ες) αντοδεσποτο(ς) καί αν-

τεξονσω(ς) μόν(η) τή μονή τ(ής) ύπεραγ(ίας) Θ(εοτό)κον τ(ής) Κεχιονισμ[έ-

νης] | " υποκείμενη. Έπί τοϋτ(ο) γαρ έγεγόνει [και] ή παρούσα παραδοτ(ική) 

εγγρ(αφος) καί επεδόθ(η) [αυτή εΙ]ς άσψάλ(ειαν) καί εξονσί(αν) τοϊς κατά και-

20 
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ρ(ονς) ήγονμ(έ)ν(οις). \u μηνί αύγ(ούσ)τ(ω) ίνδ(ικτιώνος) δ', f Ό δονλ[ος τ](ον) 

κρατ(αιοΰ) καί άγ(ίον) ημών ανθ(έντου) [καί βασιλέως] Γρη[γ]όριος δ Φερνι-

τξιώτης f 

1 όριομον iter. | [τήν] MM || ϊ vnenayvov MM | κατέχονσαν post Κεχιονισμένης add. MM | dia post ταύτης 

add. MM | διαθήκψ MM | ίγγεγ[ραμμέ]νψ MM j 3 αύ[τών] MM || 4 βοίοιατικον MM | δηλονμενον 1. MM || 

6 δ]όσιν προς τήν] MM | άγίαν om. MM | αντον I. MM |, 8 όλως MM || 10 ί'περάγνον MM || 11 εγεγό[νει 

και] MM | εγγ[ραψος] MM | έπεδό[θη αύτη είς] MM | ήγο[νμίνοις] MM || 12 δοΰ[λος τοϋ] MM | αυ[Βέντου] 

MM | Γρηγόριος MM. 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ.— Tè έγγραφον φέρει τήν χρονολογικήν ενδειξιν : μ^ν* ai5yô tfr<j> tVô(«r{(S-

νος (5'. Tè έτος δύναται να προσδιορισθή εκ τών ακολούθων στοιχείων: α') Ή παροΰσα παράδοσις 

έγένετο μετά τήν υπό τοϋ Γεωργίου Μονοχυτρα εκ νέου άνέγερσιν τής Μονής της Κεχιονισμένης 

καί τήν παράδοσιν αυτής εις τήν Μονήν τής Πάτμου, επομένως μετά το έτος 1236 (βλ. κατω

τέρω, σχόλιον 1). β') Είς έγγραφον τοϋ Γεωργίου Ζαγαρομμάτου τοϋ έτους 1251 ρητώς αναφέρε

ται οτι ό Γρηγόριος Φερνιτζιώτης ένήργησεν άπογραφήν τών Παλατιών (βλ. κατωτέρω, έγγρ. 64 

στ. 21 καί 39). Επειδή ή παροΰσα παραδοτική έγγραφος εντάσσεται εντός τής γενικής αυτής 

απογραφής τήν οποίαν καί μνημονεύει (πρβλ. στ. 1-2), πρέπει καί αύτη να χρονολογηθή προ τοϋ 

1251. Κατά το χρονικον διάστημα 1236-1251 ή δ' ΐνδικτιών κατά μήνα Αίίγουστον συμπίπτει 

προς το έτος 1246. Σημειωτέον οτι τήν αυτήν χρονολογίαν προτείνει καί ό F r . D ö 1 g e r, Patmos, 

σελ. 365 - 366, χρησιμοποιών δμως διάφορον τεκμηρίωσιν. Ούτως : α' ) ώς terminus post quem 

θεωρεί καί πάλιν το έτος 1236, βασιζόμενος δμως έπί άλλου εγγράφου, τοϋ εκδιδομένου εις τον 

Α' τόμ. ύπ' άρ. 13, το όποιον χρονολογεί είς το έτος 123G, ένω πρόκειται περί έγγραφου τοϋ 

έτους 1221 (περί τής χρονολογίας βλ. τόμ. Λ', έγγρ. 13)· β') ταυτίζει τήν υπό τοϋ Ζαγαρομμά

του μνημονευομένην άποκατάστασιν τοϋ Φερνιτζιώτου προς το παρόν έγγραφον, ένω, ώς ήδη ελέ

χθη, ή παροΰσα παράδοσις εντάσσεται μεν εντός τής γενικωτέρας ύπο τοϋ Φερνιτζιώτου γενομέ

νης απογραφής τών Παλατιών, αποτελεί δμως έπί μέρους κεχωρισμένην πραξιν. 

ΣΧΟΛΙΑ. — 1 . Ή πλησίον τών Παλατιών (Μιλήτου) Μονή τής Θεοτόκου τής Κεχιονισμένης 

μνημονεύεται ήδη είς έγγραφα τών ετών 1214 (MM, Τ', σελ. 166-174, άρ. 53-60) : πρόκειται 

περί ιδιωτικών εγγράφων, δια τών όποιων δωρίζονται ή πωλούνται χωράφια είς τήν μονήν. Είναι 

γνωστόν οτι ή μονή αΰτη προσεκυρώθη είς τήν Μονήν τής Πάτμου έπί αύτοκράτορος 'Ιωάννου Γ' 

τοϋ Βατατζή (1222-1254) (βλ. τόμ. Λ', εγγρ. άρ. 14 στ. 30-32 καί MM, Τ', σελ. 232 στ. 4-5" 

πρβλ. καί κατωτέρω έγγρ. 66 στ. 5 κέ.). Το γεγονός πρέπει να χρονολογηθή καθ' ημάς, μετά το 

1236, διότι εις έγγραφον τοΰ έτους τούτου (MM, Τ , σελ. 187) ή Μονή τής Κεχιονισμένης δέν 

μνημονεύεται ώς Μονή τοΰ Μονοχυτρα, οϋτε ώς μετόχιον τής Πάτμου, εμφανίζεται δέ ώς αυτε

ξούσιος. Βεβαίως, ώ; προς το τελευταΐον τοΰτο σημεϊον, ώς καί άλλαχοΰ παρατηροΰμεν (βλ. κα

τωτέρω, έγγρ. άρ. 66 καί 73), ή Μονή τής Κεχιονισμένης ήδύνατο, καί μετά τήν προσάρτησίν της 

είς τήν Πάτμον, να αναφέρεται άπ' ευθείας είς τάς δημοσίας υπηρεσίας, άνευ μνείας τής εξαρτή

σεως της άπο τής Πατμιακής Μονής- άλλ' έάν ή δι' εξόδων τοΰ Μονοχυτρα γενομένη άνακαίνισις 
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εΐχ£: προηγηθή τοϋ έγγραφου τοϋ 1236, θά ήτο παράδοξον να μή αναφέρεται εις τοΰτο, εφ' όσον 

το γεγονός θά ήτο πρόσφατον καί σημαντικον δια τήν ίστορίαν καί τήν θέσιν της Μονής. Έ ξ 

άλλ3υ, ώς διαπιστούται y.xzoiTÌ(>(>ì (σχόλιον 2), ο'ι χρόνοι τής δραστηριότητος τοϋ Μονοχυτρα 

εντάσσονται εις τήν τετάρτην - έκτην δεκαετίαν τοϋ Ι Γ' αχ. Δια πάντα τά ανωτέρω τοποθετοΰμεν 

την υπό τοΰ Μονοχυτρα άνακαίνισιν τής Μονής τής Κεχιονισμένης καί τήν προσάρτησίν της ε!ς 

τήν Μονήν τής Πάτμου μετά το 1236. Τα έπί τής Κεχιονισμένης δικαιώματα διετήρησεν ή Μονή 

τοΰ Χριστοδούλου τουλάχιστον μέχρι τοϋ έτους 1273 (βλ. κατωτέρω, έγγρ. 73' πρβλ. καί διαθή-

κην ηγουμένου Γερμανοΰ, MM, Τ', σελ. 232 στ. 3-4) καί προφανώς μέχρι τοϋ 1278, οπότε ή 

περι.οχή περιήλθεν είς τον έμίρην τοΰ Meutesche (βλ. W i t t e k , Mentesche, σελ. 26). 

2. (στ. 1 καί 5) : Ό ένταΰθα αναφερόμενος Γεώργιος Μονοχυτρας έφερε τον τίτλον τοΰ μεγα-

λοδοξοτάτου (περί τοϋ τίτλου τούτου καί τής σημασίας του κατά τον ΙΓ' αι. βλ. Ν. Ο ί κ ο ν ο μ ι

δού, Contribution à Vélude de la pronoia au XIIIe siècle, REB 22, 1964, σελ. 163-167), 

καλίϊται δε σεβαστός (βλ. τόμ. Α', έγγρ. 26 στ. 1, τοϋ έτους 1258) καί οί,κεϊος τών αυτοκρατό

ρων Θεοδώρου Β' τοΰ Λασκάρεως (αυτόθι) καί Μιχαήλ Η'τοΰ ΙΊαλαιολόγου (έγγρ. 14, τοΰ 1259). 

Ούτος έπί 'Ιωάννου Γ' τοΰ Βατατζή (καθ" ήμδς μετά το 1236, βλ. ανωτέρω, σχόλιον 1) άνήγειρεν 

έκ νέου έκ βάθρων τήν Μονήν τής Κεχιονισμένης, τήν οποίαν προσήρτησε δια διαθήκης εις τγν 

Μονήν τής Πάτμου εις ανάκτησιν καί εξανάστααιν (MM, Τ', σελ. 232 στ. 3-4. Βλ. καί MM, Ε', 

σελ. 259 τοΰ 1263, το έγγραφον δμως τοΰτο θεωρείται ΰποπτον). Είς έγγραφα τών ετών 1272 

καί 1273 καλείται μακαρίτης καί εκείνος (MM, Τ', σελ. 232 στ. 3-4, σελ. 234 στ. 6), επομένως 

τότε: εΐχεν ήδη αποθάνει. 

3. (στ. 2 - 3 ) : Ή υποστατική στάσις ( = τ ο ιδιόκτητον κτήμα) τών αδελφών Βαρυκαλίγων: 

εις έγγραφον τοΰ έτους 1273 δηλοΰται άτι ή Μονή τής Κεχιονισμένης κατείχε χωράφιον λεγόμε-

νον τοΰ Βαρυκαλίγου (βλ. κατωτέρω, έγγρ. άρ. 73)" προφανώς πρόκειται περί τοΰ αύτοΰ κτήμα

τος.— Το Ονομα Βαρυκαλϊγαι άπαντα ήδη είς πρατήριον έγγραφον τοΰ έτους 1213, εις τήν περιο-

χήν πάντοτε τών Παλατιών (MM, Τ', σελ. 164-165). Περί τοΰ δρου στάσις καί νπόστααις βλ. 

S v o r o n os, Cadastre, σελ. 118-119. 

4. (στ. 3) : Μαρίας τής Λίμναινας ήτοι τής Παυλοπούλενας — πρβλ. στ. 8 -9 : μήτ* αυτής τής 

Πανλοπουλενας μήτε τής Λίμναινας. Είς τήν πρώτην περίπτωσιν εμφανίζεται ώς εν πρόσωπον, ένφ 

είς τήν δευτέραν σαφώς φαίνεται δτι πρόκειται περί δύο ατόμων. Ύποθέτομεν οτι ή ανακολουθία οφεί

λεται είς λάθος τοΰ συντάκτου τοΰ έγγραφου καί δτι μάλλον ό στ. 8-9 ανταποκρίνεται εις τήν πρα

γματικότητα (πρβλ. καί εις στ. 3 τον πληθυντικον παίδων, ενώ ακολουθεί μνεία μόνον ένος άτο

μου |. Είς τον στ. 8 - 9 γίνεται μνεία μόνον τών δύο θυγατέρων τών Βαρυκαλίγων, διότι προφα

νώς οι δωρηταί γονεϊς ειχον ήδη αποθάνει, δταν συνετάχθη το παρόν. Σημειωτέον δτι είς έγγραφον 

τοΰ 1261 (;) αναφέρεται μόνον ή στάσις Μαρίας τής Λίμναινας (βλ. κατωτέρω, έγγρ. 66 στ. 16 -17). 

5. (στ. 12) : Ό ενεργών τήν άναγραφήν τών Γίαλχτίων καί της παρούσης στάσεως Γρ-ηγο-

ριος Φερνιτζιώτης μνημονεύεται επίσης, ώς ήδη ελέχθη, εις έγγραφον τοΰ έτους 1251, ώς ενεργή -

σας τήν άναγραφήν τών Παλατιών έν γένει καί είδικώτερον τήν άποκατάστασιν τής περιοχής τοΰ 

Πύργου καί τής Γαβλέας (βλ. κατωτέρω έγγρ. 64 στ. 21 καί 39). Το αξίωμα τούτου δεν μνη

μονεύεται-προφανώς ήτο άναγραφεύς. Περί άναγραφέως βλ. D ö l g e r , Finanzverwaltung, σελ. 

82-83, 88, 89-90· πρβλ. καί Μ. A n g o l d , A Byzantine Government in exile, ένθ' άνωτ., 

σελ. 210 κέ. 
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παραδοτικι) άποκατάστασις (στ. 16) 'Ιούλιος, ίνδ. θ' 

πρβλ. ίδικαιώααμίν καί άποκατεστήσαμεν (στ. 43) [1251 j 

[Συμφώνοχ προς βασιλικον όρισμον καί δυνάμει προγενεστέρων αυτοκρατορικών έγγραφων καί 

αποκαταστάσεων ], ό σεβαστός καί πρωτοβεστιαρίτης Γεώργιος Ζαγαρομμάτης προβαίνει είς άποκα-

τάστασιν τών δικαιωμάτων τής Μονής Πάτμου έπί τής πλησίον τών Παλατιών περιοχής τοΰ Πύργου. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.- Πρωτότυπον (Άρχεϊον Μονής άρ. 97). Χάρτης βαμβύκινος 

χρώματος ύπολεύκου, σχήματος ορθογωνίου. Διαστάσεις: 0,370-0,475x0,245. Γεγραμμένη επι

φάνεια · 0,350-0,430x0,205. Περιθώρια: αριστερά (0,030) καί δεξιά (0,010). —Μελάνη μαύρη. 

Άνορθογραφίαι καί άσυνταξίαι τινές. — Είλητάριον ΐχνη εξ οριζοντίων καί τεσσάρων καθέτων 

παλαιοτέρων διπλώσεων. — Διατήρησις κακή : άκέφαλον, άνω αριστερά ελλείπει τμήμα διαστάσεων 

0,09x0,90-0,14 (στ. 1-8), σητόβρωτον, έξίτηλον έκ τής νοτίδος είς πλείστα σημεία, λίαν 

έφθαρμένον περί το μέσον λόγφ τριβής τής σφραγϊδος κατά τήν δίπλωσιν. — Το έγγραφον έκολ-

λήθη μεταγενεστέρως έπί χάρτου. 

Εις το κάτω μέρος άναδιπλοΰται τετράκις καί διαπεραται ύπο νήματος κανναβίνου, χρώματος 

κυανοΰ καί λευκοΰ, μήκους 0,20, το όποιον συγκρατεί σ φ ρ α γ ί δ α μολυβδίνην, διαμ. 0,35 - 0,38. 

Έ π ί τής εμπρόσθιας πλευράς ό "Αγιος Γεώργιος, όρθιος καί κατενώπιον, ένδεδυμένος στρατιω-

τικήν στολήν, φέρων φωτοστέφανον καί κρατών εις τήν άριστεράν ασπίδα καί εις τήν δεξιάν 

λόγχην. Το σχέδιον, πολύ καθαρόν, είναι ενδιαφέρον δια -Ac λεπτομέρειας τής στολής. 'Επιγραφή: 

Ο | A\n\0\C % rEÜP\n\0\C. Έ π ί τής οπίσθιας πλευράς, ε'ις εξ στίχους, με ΰτ^ξ>ο^ άνω

θεν καί άνθέμιον κάτωθεν, ή έμμετρος επιγραφή : ΦΥΛΑΞ ΓΕ\ΝΟΥ MOI CD. ΟΎίΝΩΝΥΜΩ 

ΜΑ^ΚΑΡ ΓΕΩΡΓΙΩ | ΤΩ ΠΡΩΤΟΒΕ^ΙΑΡΙΤΗ (Φνλαξ γενον μοι, σω συνο-,νίψω, μάκαρ, 

Γεώργιο.) πρωτοβι στιαρίτη) : βλ. L a u r e n t , Bulles métriques, άρ. 551 καί S e h Ι u m b e r g e r, 

Sigillographie, σελ. 606- πρβλ. καί Κ. Σ ά θ α , Μεοαιωνικί) Βιβλιοθήκη, τόμ. Ζ', Βενετία-Πα-

ρίσιοι 1894, σελ. 536 ύποσ. 1, Οπ0υ μνεία σφραγίδας Ζο^ρομμάτου με διάφορον έπιγραφήν (έκ 

παρασελιδίου σημειώματος χειρογράφου τοϋ Σκουταριώτου). 

Μεταγενέστερα σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοΰ χάρτου συντηρήσεως: α') 'Αριθ. 0 (χειρ Φλωρί

δου· ό αριθμός διεγράφη ύπο Σακκελίωνος καί αντικατεστάθη υπό τοΰ αριθ. 97)· β') ΆναΟεώρη-

αις Γεωργών Ζαγαρομμάτοί) (χειρ Σακκελίωνος)· γ') δια το μετόχι ("που ήχεν ή 'Ιερά ημών 

Μ(ονή) είςτον Μ(ανδρον: κ(αί) τα όροΟεσια αύτοΰ (χειρ Φλωρίδου)' δ') ("Λντεγράφη) (χειρ 

Σακκελίωνος)· 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ. — MM, Τ', σελ. 189 - 191, άρ. 70 (χρονολογούμενον κατά Ίούνιον, ΐνδικτιώνος 7η? -

προτεινόμενον έτος 1249). 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — D o l g e r , Palmas, σελ. 366 (είς το έτος 1249). 
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ΙΙΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ. — [Ή αρχή ελλείπει]. Κατά μήνα Άπρίλιον τής 0' ίνδικτιώνος απελύθη 

όοισμός τοΰ αύτοκράτορος [Ιωάννου Ι"] προς τον σεβαστον καί πρωτοβεστιαρίτην Γεώργιον Ζαγα-

ρομμάτην [περί αποκαταστάσεως τών δικαιωμάτων τής Μονής Πάτμου έπί τής πλησίον τών Πα

λατιών (Μιλήτου) περιοχής τοΰ Πύργου] (στ. 1-4).—Προς τοΰτο ό Ζαγαρομμάτης απέστειλε 

μετά τοΰ ώς άνω όρισμοΰ καί σχετικοΰ ίδικοΰ του [εντάλματος ;] τον «άνθρωπάν» του Κωνσταν-

τΐνον Σταφίδαρυν προς τους οίκοΰντας πλησίον τής ώς άνω περιοχής, δι' έτερου δε εγγράφου 

[προς τήν μητρόπολιν Μιλήτου πιθανώς] άπηγόρευσε πασαν επέμβαση έπί τοΰ μετοχίου τής Πά

τμου. 'Ωσαύτως καθώρισεν δτι οι κατοικοΰντες είς τήν περιοχήν τών Παλατιών ουδέν δικαίωμα 

έχο_>ν έπί τοΰ Πύργου ούτε έκ κληρονομιάς, ούτε έξ αγοράς, οΰτε έπί τή βάσει απογραφικής απο

καταστάσεως, άλλ' οτι ή γη τοΰ Πύργου παραμένει αδούλωτος καί ελευθέρα, ανήκουσα μόνον είς 

τήν Μονήν τής Πάτμου, ή όποια διεδέχθη τήν Μονήν τής Πανάχραντου είς τα έπί τής περιοχής 

δικαιώματα αυτής, ώς έβεβαίωσαν καί οι παρόντες μάρτυρες, συμφώνως προς σχετικά έγγραφχ, 

ήτοι το χρυσόβουλλον τοΰ αύτοκράτορος Θεοδώρου Λασκάρεως, τον έπικυρωτικόν όρισμόν τοΰ νυν 

βαοιλεύοντος αύτοκράτορος ['Ιωάννου Βατατζή] καί τάς αποκαταστάσεις τών κατά καιρούς ενερ

γούντων τάς άπογραφάς τών Παλατιών, δηλ. τοΰ πανσεβάστου 'Αλεξίου Κρατερού, τοΰ πρωτο-

στράτορος 'Ιωάννου Ίσή, τοΰ Γρηγορίου Φερνιτζιώτου καί τοΰ στρατοπεδάρχου καί παραδότου 

Μαιάνδρου Θεοφάνους, οι όποιοι εΐχον διαπιστώσει δτι ουδέν δικαίωμα έχουν ο'ι Παλατιανοί εις 

τήν περιοχήν τοΰ Πύργου, τήν περιλαμβανομένην μεταξύ τών δύο ποταμών, τοΰ Μαιάνδρου κχί 

τοΰ διά τών Παλατιών διερχομένου (στ. 5 - 25). — Κατόπιν επιτόπιου έρεύνης τοΰ εκδίδοντος το 

παρόν Γεωργίου Ζαγαρομμάτου, καθορίζονται τα δρια τής περιοχής καί ή έκτασις τής άρωσίμου 

καί νομαδιαίας γής (στ. 25-36). Είς τήν περιοχήν ταύτην, κατά το βόρειον μέρος, πρόσκειτχι 

καί ή λεγομένη Γαβλέα, παρακλάδιον τοΰ Μαιάνδρου, περιλαμβάνουσα τμήμα μόνον νομαδιαίας 

γής, ή όποια, ώς ανήκουσα άλλοτε είς τήν Μονήν τής Πανάχραντου, παρεδόθη είς τήν Πάτμον δ,ά 

βαπλικοΰ όρισμοΰ καί δι' αποκαταστάσεως τοΰ [Γρηγορίου] Φερνιτζιώτου (στ. 36-40). Συμφό-

νως προς τα ανωτέρω ό Γεώργιος Ζαγαρομμάτης αποκαθιστά τά δικαιώματα τής Μονής Πάτμου 

έπί τής περιοχής τοΰ Πύργου (στ. 41-45). 

Μήν, ίνδικτιών (στ. 45). 

'Υπογραφή (στ. 45-47) . 

Σφραγίς. 

ΙΙΑΡΑΤΙΘΕΜΕΝΛ ΕΓΓΡΑΦΑ, — α') ['Ορισμός] (στ. 5) τοΰ αύτοκράτορος ['Ιωάννου Βατατζή] 

προς τον Γεώργιον Ζαγαρομμάτην περί αποκαταστάσεως τών δικαιωμάτων τής Μονήε Πάτμου 

έπί τής περιοχής τοϋ Πύργου. 'Απρίλιος, ίνδικτιών θ' (Έκ τοΰ παρατιθεμένου άλλοτε εγγράφου 

σώζεται νΰν μόνον το μηνολόγιον, στ. 1-4) . Το έγγραφον δέν έσώθη κεχωρισμένως. Πρβλ. D ö 1-

g e r , Regesten, άρ. 1797, D ö l g e r , Patmos, σελ. 366 (βασιζόμενος εις τήν λανΟασμένην άνά-

γνωσιν Ινδικτιώνος ζ', χρονολογεί τοΰτο εις τό έτος 1249). 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. —οι') {"Ενταλμα ή πιττάκιον] (στ. 6) τοΰ Γεωργίου Ζαγα

ρομμάτου προς τον Κωνσταντϊνον Σταφίδαρον, περί αποκαταστάσεως τής περιοχής τοΰ Πύργου. Το 

έγγραφον δεν έσώθη. β') [Γράμμα ή πιττάκιον] (στ. 7-8) τοΰ Γεωργίου Ζαγαρομμάτου, άπευθυ-

νόμενον ϊσως προς τήν μητρόπολιν Μιλήτου (βλ. κατωτέρω, σχόλιον 3), δια τοΰ όποιου απαγο

ρεύεται πάσα έπέμβασις έπί τοΰ μετοχίου τοϋ Πύργου (στ. 7 -10). Τό έγγραφον δέν έσώθη. 
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γ' ) Άναγραφικά δικαιώματα (στ. 17): μνημονεύονται αορίστως τά προ τοΰ 1251 έγγραφα τών 

κατά καιρούς άναγραφέων, τα όποια καθορίζουν τα δικαιώματα τής Μονής Πάτμου έπί τοΰ 

Πύργου, δ') Χρνσόβουλλον (στ. 18, πρβλ. καί στ. 41) τοΰ αύτοκράτορος Θεοδώρου Λασκά-

ρεως, περί τών ώς άνω δικαιωμάτων τής Μονής Πάτμου έπί τοΰ Πύργου. Το έγγραφον πρέπει νά 

ταυτισθή προς το σωζόμενον καί έκδιδόμενον είς τον τόμ. Α' άρ. 13, χρυσόβουλλον σιγίλλιον, 

το όποιον χρονολογείται ύπο τής Έρας Βρανούση είς το έτος 1221. Πρβλ. D öl g er, Regesten, 

άρ. 1755. ε') 'Ορισμός (στ. 19) τοΰ βασιλεύοντος αύτοκράτορος ['Ιωάννου Βατατζή] επικυρωτι

κός τών ώς άνω δικαιωμάτων. Το έγγραφον τοΰτο δέν έσώθη κεχωρισμένως. ς·') Άποκα-

τάατααις (πρβλ. στ. 19) τοΰ πανσεβάστου 'Αλεξίου Κρατεροΰ (στ. 20). Πρόκειται προφα

νώς περί τής ήδη μνημονευθείσης αποκαταστάσεως τοΰ 'Ανδρόνικου Μαυρόποδου τοΰ έτους 

1216, ή όποια έγένετο εντολή τοΰ 'Αλεξίου Κρατεροΰ καί ή οποία υπεγράφη καί έσφραγίσθη ύπο 

τοϋ τελευταίου τούτου (βλ. ανωτέρω, έγγρ. 61). ζ ') Άποκατάστασις (πρβλ. στ. 19) τοΰ πρωτο-

στράτορος 'Ιωάννου τοΰ Ίσή (στ. 21). Το έγγραφον δέν έσώθη, πρέπει δμως νά χρονολογηθή 

προ τοΰ Μαρτίου 1221, καθ' δσον μνημονεύεται είς έγγραφον τοΰ έτους τούτου (πρβλ. τόμ. Α', 

έγγρ. 13). η') Άποκατάατααις (πρβλ. στ. 19) τοΰ Γρηγορίου Φερνιτζιώτου (στ. 21). Το έγγρα

φον τοΰτο δέν έσώθη, σώζεται δμως έτερον έγγραφον τοΰ αύτοΰ αξιωματούχου τοΰ έτους 1246 

(βλ. ανωτέρω, έγγρ. άρ. 63). θ') Άποκατάατααις (πρβλ. στ. 19) τοΰ στρατοπεδάρχου καί παρα-

δότου Μαιάνδρου Θεοφάνους (στ. 21-22). Το έγγραφον δέν έσώθη. 'Εάν τα σχετικά έγγραφα 

αποκαταστάσεων (στ. 19-22) άπαριθμώνται κατά χρονολογικήν σειράν, ώς τοΰτο προκύπτει έκ 

τών τριών προηγουμένων εγγράφων, τότε ή άποκατάστασις τοϋ Θεοφάνους πρέπει νά εΐχεν έκδοθή 

μετά το έγγραφον τοΰ Φερνιτζιώτου. ι') 'Ορισμός (στ. 39) αυτοκρατορικός, δια τοΰ οποίου παρα

χωρείται εις τήν Μονήν Πάτμου ή παρά τον Μαίανδρον περιοχή τής Γαβλέας. Ό ορισμός εξεδόθη 

αναμφιβόλως ύπο τοϋ αύτοκράτορος 'Ιωάννου Βατατζή, έφ' δσον εκτελεί αυτόν ό Γρηγόριος Φερ-

νιτζιώτης, ό όποιος μαρτυρεϊται ακριβώς έπί τής βασιλείας τοΰ αύτοκράτορος τούτου. TÒ έγγρα

φον δέν έσώθη. Πρβλ. D ö l g e r , Regesten, άρ. 1786β, ό όποιος χρονολογεί τοΰτο προ τοΰ Αυγού

στου 1246. ια') Άποκατάατασις (στ. 39) τοΰ [Γρηγορίου] Φερνιτζιώτου είς έκτέλεσιν τοΰ ώς άνω 

όρισμοΰ. Το έγγραφον δέν έσώθη· 

[Inc. deestj. . .τών π(ερι)χώρ(ων) |2[. . ."Î . .επ]εδ(ό)θ(η) μοι. .κ.τ. \s [. . .50.. .είχε 

καί] το : μ(ηνί) άπριλ(ίω), (ίνδικτιώνος) θ' δι' ερνθρ(ών) | 4 [γραμμάτων τής βασι

λικής καί θείας χειρός. Κατά γονν] τ(ήν) περίλη(ψν) τον τοιούτον θείον καί βα

σιλικού) προσ(κν)ν(η)τ(ον) |δ [ορισμού άπεστείλαμεν τον ήμέτερον] αν(θρωπ)ον 

Κω(νσταντινον) τ(ον) Σταψίδαρ(ον) μετ(ά) τοϋ αύτ(οΰ) όρισμ(οϋ) καί ήμετ(έ)-

ρ(ον) |ö [εντάλματος;] [. . .ao.. .] [προς τους] π(ερι)οικοϋντ(ας), μείζωνας τε καί 

ελάττονς, καί τ(ονς) \Ί [. . .20.. .] χώραν τ(ον) επονομαζομ(έ)ν(ον) Πύργου. Έγε-

γόνει δ[ε] καί ετ(ε)ρ(ον) ή[μ]ών |8 [γράμμα; προς . . .20.. ./ ίεράς, ωσάν άπέχη 

τελεί(ως) άπο τ(ήν) γήν τον μετοχ(ίον) τ(ής) Πάτμον, \9 ώς μη κεκτημ(έ)ν(ης) 

εν αυτή τήν τνχού[σαν] μετοχήν, μήτε μήν εχ(ειν) αδει(αν) πώποτε τ(ών) καιρ(ών) 

λέγ(ειν) τί δίκαιον |1 0 περί τ(ής) γής ταντ(ης) ή εξωνήσασθαι ή άνταλλάξαι, άλλα 
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άπέχειν εξ αντ(ής) τέλαιον, ωσάν [" καί οΐπροσοικοϋντ(ες) τή χώρα τών Παλατί(ων 

ώς μη εχοντ(ας) καί αύτ(ούς) τί δίκαι(ον) οντε από κλήρο J13 δοσεί(ας), οντε εξ 

άγορασί(ας) οντε άπο παραδόσε(ως) απογραφών τών κ(α)τά καιρούς ποιούμενων 

|1 S τ(άς) βασιλεικάς απογραφής, άλλ' ώς πάντοτ(ε) άδονλοτο(ς) ούσα ή γη τον 

Πνργ(ον) καί άπ(αρά)δοτ(ος) | 1 4 καί εκ π[άν]των το ελεύθ(ε)ρ(ον) εχο[ν]σο: 

κυρία γαρ ην καί δεσπότ(ης) ή μον(ή) τ(ής) Πάτμου ώς δικαιονμ(έν)η | 1 5 εκ τ(ής) 

Π[αναχρ]άντ(ον) μον(ής) καθ[ώς] καί αν(θρωπ)ος οίκων εν τή χώρα τ(ών) Παλα

τιών) καί άπο τών \Κ πέριξ, οι καί αν[ω]θ(εν) τ[αύ]τ[ην[ τ[ήν] πα[ρα]δ[ο]τ(Ίκήν) 

άποκατ[άστασιν πρ]οέταξαν καί σιγνοεγράφησ(αν), ώς\"καίοντ[οι]βεβαιωθέντ(ες) 

ν[ϋν δια] τ(ών) άναγρ[αφικών δ]ικαιωμ(ά)τ(ων) καί δια τοϋ βασι(λικοϋ) προ-

σκ(ννη)τ(οϋ) | 1 8 χρυ(σο)βούλ(λου) τον άοιδήμου καί τρισμακαρίστ(ον) βασιλ(εως) 

καί [ανθέντ]ον ήμ(ών) κυρ(οϋ) Θεοδ(ώ)ρ(ου) Κομνην(οϋ) τοϋ Λάσκαρη | 1 9 καί 

δια θείον καί βασι(λικοϋ) προσκ(υνη)τ(οΰ) όρ[ισμοϋ επι]κνρωτ(ικον) τον κρα-

τ(αιοϋ) καί άγ(ίον) ήμ(ών) αύθ(έ)ντον καί βασιλ(έως) καί άπόκ(α)ταστά(σεων) 

| 2 0 τών κ(α)τ(ά) καιρ(ούς) εκποιονμ( έ )ν( ων ) τ(άς) [ά]πόγραφάς τ(ών) Παλα

τιών), ήγ(ονν) τοϋ πανσε(βάστου) εκεί(ν)ον κυρ(οϋ) Άλεξίον τοϋ Κρατ(ε)-

ρ(οΰ), | 2 1 τοϋ πρωτοστράτ(ο)ρ(ος) κνρ(οϋ) Ίω(άννον) τοϋ Ίσή, τοϋ Φερνιτζιώτ(η) 

κνρ(οϋ) Γρηγ(ο)ρ(ίον), τοϋ στρατοπαιδάρχ(ου) καί παραδότ(ου) | 2 2 Μαιάνδρ(ου) 

κνρ(οϋ) Θεοφάν(ονς), οι καί διεβεβαίωσαν το τοιούτον μετόχ(ιον) καί εδράζωσ(ιν) 

καί ακριβή ποι | 2 3 οϋνται τ(ήν) ερενν(αν), καί μη δλ(ως) εχειν δρον εν τή τοπο-

θε(σί)αν τοϋ Πύργ(ον) οί Παλατιανοί, αλλ' είναι | 2 4 τον τοιούτον δρον τ(ής) Πα-

ναχοάντου, άρχόμ(ε)ν(ον) άπα τών δύο ποταμών, τοϋ τε Μαιάνδρ(ου) καί τον εκ 

τών | 2 6 Παλατί(ων) διερχόμ(ε)ν(ον). "Ος και διελθών το μέ(ρος) τούτ(ων) καί 

άκριβ(ώς) περιπατήσ(ας) εν τή τοποθε(σία) τοϋ |2 , ! Πύργου ενρον εν αντ(ώ) γήν 

άρ[ώ]σιμον εν τώ όρεινώ τόπ(ω) διακειμ(εν)ην καί μόνην, τ(ήν) (δε) ετ(έ)ρ(αν) 

γήν τ(ήν) εν τώ κάμπω |2 7 διακειμ(ε)ν(ην) τ(ήν) προ(ς) το νότ(ιον) μέρ(ος), ή 

[καί] αρχετ(αι) άπο τ(ής) θαλάσσ(ης) καί άκονμβίζη μέχρι καί τον ποτ(α)μ(οϋ) 

τοϋ άπο | 2 S τ(ών) Παλατ(ίων), εν ώ σνμμιγνυ[ντ]αι αμφω καί το Χαλιν(ί)τζη διενον-

ται μετ(ά) τον παλαιού Μαιάνδρ(ου), κύκλοι \ί9 γαρ δ ή π. . . καί περιορίζη 

τ(ήν)γην τα[ύτην[ [ίδιο]περιορίστ(ως)· πάντη γοϋν ενι ανικμ(ος) | 3 0 καί άλμειροϋ-

ται μη εχ(ων) εν αυτή γήν [σπόρι]μ[ον ;] ώσείμοδ(ίον) έν[ος. . . .] ούτε νομαδιαία' 

ή δέ γε ετέρα γή ή πρ(ος) | 3 1 το βόρ(ειον) μέρο(ς) αρχετ(αι) μ(εν) καί αντ(ή) άπο 

τ[ής θαλάσσης; καί ά]κολονθ[εΐ τον πο]ταμόν τ(όν) παλαι(ον) Μαίανδρον, περιο

ρίζων | 3 2 καί ούτο(ς) το βόρ(ειον) μέρ(ος) καί άκονμβ[ίζω]ν μέχ(ρι) τοϋ δηλου-

μ(έ)ν(ου) ποτα[μοϋ] Χαλινίτζι καί οντ(ως) κνκλοϋσ(ιν) εσωθ(εν) τ(ήν) όρειν(ήν) 

| 3 3 γήν, οία καί δση εστίν, καί τ(ήν) νομαδιαί(αν) ονσ(αν) τοϋ βορ(είον) μ[έρ]ον[ς 
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μ]ηκετη πώρημον είναι καί ταύτ(ην), άλλα | s t μέρ(ος) μεν τι έχουσα γήν ά[ρ]ώσι-

μ(ον) μ[οδίον] έν(ός). .πο.κειλω, ώς δρον έχον τόνδ(ε) τον ποτ(αμον) καί τοϋ 

τον δια \Μ πολλού κόπον καί δι' 6ρνγμάτ[ων . . .]σιν δια. . . .ία τ(ών) χειμεριν(ών) 

νδάτ(ων)· άπαν γαρ το νότ(ιον) |3" καί το βόρ(ειον) μέρο(ς) εξ άρχ(ής) τοϋ χειμώ-

[νος] καλύπτετ(αι) [ν]πο [τ]ών ύδάτ(ων) καί αβα[τος] καί άνήρωτο(ς) γίνετ(αι)· 

εν δε τώ | 3 7 βορίω τούτ(ω) μέρ(ει) τοϋ δήλουμ(έ)ν(ου) ποτ(α)μ(οϋ) Μ[αι]άν-

δ(ου) πρό(σ)κειται τή τοιαύτη μονή ή λεγομ(έ)ν(η) Γαβλέα, παρακλάδων |3Η ούσα 

τοϋ παλαιού Μαιάνδρ(ον), προσην[ωμ,έ]ν(η) το} δρει τούτ(ω), στείρα ούσ(α) καί 

αύτη, καλνπτομ(έ)ν(η) καί αύτη υπό τών νδάτ(ων). μέρο(ς) | 3 9 δε τι έχουσα νομα-

διαί(ας) γής καί μόν(ης), ή καί ôtà θείου καί βασιλ(ικοϋ) προσκ(ννη)τ(οϋ) όρι

αμ(οϋ) καί άποκαταστά(σεως) τοϋ Φερνιτζι(ώ)τ(ον) | 4 0 π(αρε)δόθη τή τοιαύτη 

μο(νή) τ(ής) Πάτμον, ώς τ(ής) Παναχράντ(ου) μον(ής) εν αυτή εχούσ(ης) δί

καιον). Καί ταύτα μ(εν) οντ(ως). | 4 1 'Ακολούθως δε καί ήμ(εις) τώ θείω καίπροσ-

κ(υνη)τ(ώ) χρυσοβού[λλω], τ(ο'ις) θείοις καί βασιλ(ικοις) προ(σ)κννητ(οΙς) όρι-

σ[μοϊς]. . . . τ(ών) \u άπογραφικ(ών) παραδόσε(ων) τ(ι)ν(ων) . . 

. . . αι(ων) διαγορενουσ(ιν) έξακολονθήσ[αντες], | 4 3 εδικαιώσαμ(εν) καί 

άποκ[ατεστήσαμεν] τον εντήσεβασμ(ία) μονήτ(ής) Πάτμου | 4 1εΐς 

βεβ[α]ίωσι(ν) καί έπιστηριγ[μό]ν ταντ(ης) [καί άπο]σόβησ(ιν) τών 

πειρωμ(έ)ν(ων) άδικεϊν | 4 5 το μέρο(ς) τ(ής) τοιαύτ(ης) μον(ής). μ(η)ν(ί) ίου-

λ(ία>), (Ινδικτιώνος) [θ']. 

f Ό δονλ(ος) τοϋ κραταιού καί άγ(ίον) ημών | 4 6 ανθέντ(ου) και βαύιλ(έ(ας) 

καί ]πρ]ωτοβεστιαρίτ(ης) Γεώργιο(ς) σε(βαστάς) ό Ζαγα\"ρομμάτης f 

1 - 2 non 1. MM | 3 το : non 1. MM θ' : C MM l| 3 - 4 ερυθρών bis τήν suppl. MM , βασιλικού suppl. 

MM II 5 άπεστείλαμεν την ήμέτερον supplevi : lac. sign. MM II 6 εντάλματος vel πιττάκιον supplevi : lac. sign. 

MM Ι προς τους εκεΐσε οίχοϋντας MM [| 1 γώ]ραν MM || 8 γράμμα vel πιττάκιον προς supplevi : lac. sign. 

MM ι fors, ϊερεΰσ(ιν) : ιεράς MM || 9 tV aÒTfj : αυτής MM j τνχοϋσαν MM || 10 τέλειον MM || 14 πάντων 

1. MM | δικαιούμενης MM|, 15 Πανάχραντου 1. MM | καθώς και non 1. MM || 16 άνωθεν bis παραδοτικήν : . . . 

Tixfj MM ι αποκατασταθεί MM || 17 οντυι I. MM ννν bis άναγραψικών non 1. MM || 18 [αν-

θέντ]ον supplevi : ...ου MM || 19 όρισμοΰ επικυρωτικού 1. MM | άποκαταστάντων MM || 24-25 τοϋ — 

διερχομένου corr. MM |, 28 Χαλινίτζψ MM ' καί ant« Βιενονται add. MM || 29 δ... ή π . καί περιορίζη 

non 1. MM || 30 αντή : αύτω MM Ι απόριμον supplevi vel πώρημον (cf. 1. 33) vel άρώσιμον (cf. 1. 34) : lac. 

sign. MM ' έ[νος] MM | 31 τ[ής θαλάσσης] lac MM | Ακολου(0εϊς MM Ι 32 άκουμβίςων 1. MM ,| 33 εστί corr. 

MM Ι νομαδι[αίαν ον]σαν MM μέρους MM || 34 μ]οδίου] ένας : lac. sign. MM | . . . .πο χειλω.. MM || 35 σι». . 

οια ία non 1. MM || 37 πρόκειται MM || 38 ποοσην[ωμένη] MM || 39 ή : lege ή || 41 [καί] ante προσ-

κννητώ suppl. MM | προσκυνψοϊς οια. MM || 42 τίνων. . αιών non 1. MM | [δι]αγορεύουσιν MM || 43 καί 

άποκ[ατεστήσαίιεν] non 1. MM . .τον non 1. MM || 44 ταύτης non 1. MM || 45 Ίουλίω : Ιαν. . MM , θ' sup

plevi secundum 1. 3. 
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Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. — Το έγγραφον τοϋ Γεωργίου Ζαγαρομμάτου, το όποιον 

είνα. σύνηθες πρακτικον αποκαταστάσεως, σφζεται άκέφαλον : τούτου ελλείπει εις τήν αρχήν 

ικανών τμήμα. Έ ξ εσωτερικών στοιχείων καί αναλόγων εγγράφων δυνάμεθα νά άποκαταστήσωμεν 

τήν διάταξιν τοΰ ελλείποντος μέρους. Ούτως, είς τήν αρχήν έφερε προφανώς τα σίγνα τών παρι

σταμένων μαρτύρων ( πρβλ. στ. 16 : οι και άνωθεν ... τήν παραδοτικήν άποκατάστασιν προέτα

ξαν και αιγνοεγράφησαν). Μετά σχετικήν είσαγωγικήν φράσιν περιείχε, κατά το σύνηθες (πρβλ. 

ανωτέρω, έγγρ. 61, κ.ά.), αύτοκρατορικον όρισμον προς τον μέλλοντα να εκτέλεση τήν πράξιι/ 

άρμίιδιον άξιωματοΰχον, δηλ. προς τον Γεώργιον Ζαγαρομμάτην τοΰ όρισμοΰ σώζεται νΰν μόνον 

το τέλος μετά τοΰ μηνολογίου ( στ. 1 - 4 ). 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ. — Το έγγραφον φέρει τήν χρονολογικήν ένδειξιν μηνί Ιουλίω ίνδικτιώνος θ'. 

Το ίτος δύναται νά καθορισθή έκ τών ακολούθων στοιχείων: Ή άποκατάστασις εξεδόθη οπωσ

δήποτε μετά το έτος 1222, ήτοι μετά τον θάνατον τοΰ Θεοδώρου Λασκάρεως (πρβλ. στ. 18 : τοϋ 

αοιδίμου και τρίο'μακαριστού) καί προ το5 έτους 1259, διότι εις χρυσόβουλλον τοΰ έτους τούτου 

μνημονεύεται ρητώς ή παροΰσα πραξις τοϋ Ζαγαρομμάτου (τόμ. Α', έγγρ. 14 στ. 26). Κατά τύ 

διάστημα τοΰτο ή θ' ίνδικτιών συμπίπτει προς τά έτη 1236 καί 1251, έπί αύτοκράτορος Ιωάννου 

Βατατζή. Έ κ τών δύο δυνατών χρονολογήσεων προκρίνομεν το έτος 1251 δια τους ακολούθους 

λόγους : α') Εις τό έγγραφον μνημονεύεται ή άποκατάστασις τοΰ Γρηγορίου Φερνιτζιώτου περί 

τοΰ Πύργου. Καί ή μεν άποκατάστασις αδτη δέν έσώθη, ό Φερνιτζιώτης δμως είναι γνωστός έξ 

έτερου έγγραφου αναφερομένου είς γειτονικήν περιοχήν καί χρονολογουμένου κατά το έτος 1246 

(βλ. ανωτέρω, έγγρ. 63). β') Είς το προμνημονευθέν χρυσόβουλλον τοΰ 1259 γίνεται λόγος, προκεί

μενο J περί τοϋ μετοχίου τοϋ Πύργου, μόνον περί τοΰ χρυσοβούλλου τοϋ Θεοδώρου Λασκάρεως 

καί τοΰ παρόντος εγγράφου τοϋ Ζαγαρομμάτου (παρά τά πολυάριθμα σχετικά έγγραφα, βλ. ενδει

κτικώς στ. 19-22 τοΰ παρόντος πρακτικού) καί τοΰτο, ώς ΰποθέτομεν, διότι τό μεν χρυσόβουλ

λον -οΰ Λασκάρεως ήτο το βασικον έγγραφον προσκυρώσεως τοΰ μετοχίου Πύργου εις τήν Πά-

τμον, τό δέ έγγραφον τοΰ Ζαγαρομμάτου το χρονολογικώς πλέον πρόσφατον. Σημειωτέον δτι είς 

τήν ί'κδοσιν τών M i k l o s i c h - M ù l l e r παρέχεται ή χρονολογική ένδειξις μηνί ίυυ[νίφ] Ινδι-

κτιώνος ζ' (αντί τοΰ όρθοΰ θ') καί ούτω προτείνεται το έτος 1249, ύπο τήν χρονολογίαν δέ ταύτην 

έφέρι:το μέχρι τοΰδε καί είς τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν (πρβλ. D ο 1 g e r, Patmos, σελ. 366' 

D ö l g e r , Regesten, άρ. 1797 κ.ά.). Πάντως, ανεξαρτήτως τής διαφοράς τών δύο ετών οφειλο

μένη; εις τήν διαφοράν τής ίνδικτιώνος, τό έγγραφον τοποθετείται ύπο τών μελετητών είς τήν 

αύτη« έποχήν. 

ΣΧΟΛΙΑ. — 1 . Ή πλησίον τών Παλατιών (Μιλήτου) περιοχή τοϋ Πύργου, ανήκουσα μέχρι 

τοϋ '204 εις τήν έν Κωνσταντινουπόλει Μονήν τής Πανάχραντου (βλ. στ. 14-15), προσεκυρώθη 

είς τήν Μονήν τής Πάτμου το 1216 (βλ. ανωτέρω, έγγρ. άρ. 61—πρβλ. καί έγγρ. άρ. 50). 

"Εκτοτε εγένοντο επανειλημμένως άπογραφαί τής περιοχής, ώς καί αποκαταστάσεις (βλ. στ. 19 -

22), έκ δε τών σωζόμενων έγγραφων προκύπτει δτι οί περιοικοϋντες κατεπάτουν τά δικαιώματα 

τής Πάτμου έπί τής περιοχής καί παρεϊχον κατά καιρούς πράγματα εις αυτήν (πρβλ. στ. 8-16 

21 
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καί 22-23) ' καί τοΰτο διότι κατά το διάστημα 1204-1216, οπότε ή περιοχή είς ούδένα άνηκε 

κύριον, οί κάτοικοι τών Παλατιών ένέμοντο τήν περιοχήν (βλ. έγγρ. 61 στ. 31 κέ.), φαίνεται δέ 

δτι καί μετά τήν προσκύρωσίν τrtq είς τήν Πάτμον δέν έπαυσαν ούτοι νά προβάλλουν απαιτήσεις 

καί νά διεκδικούν μή νομικώς κατωχυροιμένα δικαιώματα των. Πρβλ. An g o l d , .1 Byxaiitini 

Government in exile, σελ. 211 κέ., οπού καί περί τών απογραφών καί τής σχετικής δημοσιονομι

κής διαδικασίας κατά τήν έποχήν τής αυτοκρατορίας τής Νικαίας. 

2. (στ. 5) : Ό Κωνσταντίνος Σταφίδαρος, άνθρωπος τοϋ Γεωργίου Ζαγαρομμάτου, δέν είναι 

άλλοΟεν γνωστός· πρβλ. καί MM, Δ', σελ. 233 - 23G, μνεία ανθρώπων τής συζύγου τοΰ Ζαγαρομ

μάτου Ειρήνη; (βλ. κατωτέρω, σχόλιον 10). Περί τοΰ ορού «άνθρωπος» τινός, βλ. V e r ρ e a u x , 

Les oihei.ii, κυρίίυς σελ. 89 κέ. καί 03 κέ., όπου καί ή σχετική βιβλιογραφία. 

.'!. (στ. 8 κέ.): Το ένταϋθα μνημονευόμενο-; δεύτερον έγγραφον (γ/ράμμα ή πιττάκιον;) τοϋ 

Γεωργίου Ζαγαρομμάτου απευθύνεται προφανώς εις τίνα αρχήν. "Ισως πρόκειται περί τής πλη

σίον κειμένης μητροπόλεως Μιλήτου (πρβλ. στ. 8 : ιερής ή ίερεΰσιν, καί στ. 9 : κεκτημένης, οπο'ι 

νοείται ούσιαστικον γένους Οηλυκοΰ), ή όποια προέβαλ/εν απαιτήσεις επί τής περιοχής (πρβλ. 

άνίοτέρω, εγγρ. 61). 

4. (στ. 18) : Βλ. ανωτέρω έγγρ. 61, Χρονολόγησα" πρβλ. καί τόμ. \ , εγγρ. 14 στ. 2 3 - 2 5 : 

χρυσόβουλλον Μιχαήλ Η' τοϋ 1259, δπου ρητώς δηλοϋται Οτι έπί Θεοδώρου Λ' τοϋ Λασκάρεως 

έγένετο ή προσκύρωσις τοϋ Πύργου καί δλων εν γένει τών παρά τήν Μίλητον παναχραντηνών 

κτημάτων προς τήν Πάτμον. 

5. (στ. 20) : Περί τοΰ πανσεβάστου 'Αλεξίου Κρατεροΰ, βλ. ανωτέρω, έγγρ. 61, σχόλιον 6 

6. (στ· 21) : Ό πρωτοστράτωρ Ιωάννης Ίσης, ό όποιος μνημονεύεται εις το παρόν καί είς 

έγγραφον τοΰ Θεοδώρου Λασκάρεως τοΰ Μαρτίου 1221 (τόμ. Α', έγγρ. άρ. 13) ώς ένεργήσας 

τήν άποκατάστασιν τοϋ Πύργου, αναφέρεται ύπο τοϋ Άκροπολίτου (σελ. 41 - 43 -- Σκουταριώτης, 

εκί5. ΣάΟο·. , Μεανιιωνιχι) Βιβλιοθήκη. τόμ. 7/, ΓΓΕ>.. 472, '·7.5) δτι εστάλη το 122,'> μοτά τοϋ 

'Ιωάννου Καμύτζη ύπο τοϋ αύτοκράτορος Ιωάννου Γ' του οατάτζη, δια να απελευθέρωση τήν 

Άδοιανούπολιν άπο τους Λατίνους. Περί τοΰ αξιώματος τοΰ πρωτοστράτορος, βλ. G u i l l a n d , 

Recherches, τόμ. Λ', σελ. 478 κέ. (ει; σελ. 482-3 περί τοΰ Ιωάννου Ί σ η ) ' Ο ΐ κ ο ν ο μ ί δ ο υ , 

Listes, σελ. 337-338" A n g e l d , .1 Ricantine Government in exile, σελ. 183 κ.α. 

7. (στ. 21 καί 39) : '(Ι Γρηγόριος Φι ρητςΊώτης αναφέρεται δις είς το παρόν έγγραφον ώς 

ενεργών α') τήν άπογραφήν τών Παλατιών (στ. 21) καί β') τήν άποκατάστασιν τής Γαβλέας 

(στ. 39) προς τήν Πάτμον. Ούτος είναι γνωστός εξ ετέρου εγγράφου τοΰ έτους 1246 ώς ενεργών 

τήν άποκατάστασιν τής Μονής τής Κεχιονισμένης (βλ. ανωτέρω, έγγρ. 63 καί σχό> ιον 5). 

8. (στ. 2 1 - 2 2 ) : Ό στρατοπεδάρχης και παραδότης Μαιάνδρου Θεοφάνης δέν μαρτυρεϊται 

άλλοθεν. Επειδή όμως, ώς διεπιστώσαμεν, τά έγγραφαάποκαταστάσεως τών Παλατιών μνημο

νεύονται ένταϋθα κατά χρονολογικήν σειράν εκδόσεως (βλ. στ. 19 - 22), ύποοέτομεν δτι το σχετι-

κόν έγγραφον τοΰ Θεοφάνους απελύθη μετά τήν άποκατάστασιν τοϋ Φερνιτζιώτου. Επομένως 

ούτος πρέπει νά έδρασε περί τά μέσα τοΰ Ι Γ' αιώνος. Περί τοϋ αξιώματος τοΰ στρατοπεδάρχον 

βλ. G u i l l a n d , Recherches, τόμ. Α', σελ. 498-521 καί κυρίως σελ. 502 καί Ο ΐ κ ο ν ο μ ί δ ο υ , 

Listes, σελ. 334 - 335. Περί τοΰ όρου παραδοχής, βλ. Ν. Ο ΐ κ ο ν ο μ ί δ ο υ , Contribution à Vétude 

de la pronoia au XIIIe siècle, REB 22 (1964), σελ. 160 στ. 8 - 9 καί σελ. 163 : ό παραδότης 

ήτο άξιωματοϋχος επιφορτισμένος τήν διανομήν καί παράδοσιν γαιών εις ΐδιώτας καί στρατιώτας" 
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πρβλ. MM, Δ', σελ.. 150, οπού αναφέρεται ό προκαθήμενος Σμύρνης καί παοαδότης τών ΐντος 

γεγοαμμένα>ν χωραφιών 'Ιωάννης σεβαστός ό Άλωπός. Βλ. καί Α η g ο 1 d, ένθ' άνωτ., σελ. 252 -

253 καί Ε. S t e i n , Untersuchungen zur spälbyzdntinischen Verfassungs- und Wirtschaftgeschi

chte, Mitteilungen zur Osmanischen Geschichte 2 (1923-26), σελ. 1 κέ. 

9. (στ. 2 3 ) : και μη όλως εχειν δρον ίν τή τοποθεσία του Πύργου οι Παλατιανοί : ~ρβλ· 

ανωτέρω, εγγρ. 61 στ. 33. 

10. (στ. 46) : Ό πρυποβεστιαρίτης Γεώργιος σεβαστός ο Ζαγαρομμάτης έδρασεν έπί αυτο

κρατόρων 'Ιωάννου Γ' Βατατζή, Θεοδώρου Β' Λασκάρεως καί Μιχαήλ ΙΓ Παλαιολόγου. Τοΰ 

τελίυταίου τούτου μνημονεύεται ώς περιπόθητος Οεϊος (βλ. τόμ. Α', έγγρ. 14 τοΰ 1259. Πρβλ. 

F r . D ò 1 g er , Die dynastische Familienpolitik des Kaisers Michael Palaiologos (1258 -1282), 

«Festschrift E. Eichman», Paterborn 1940, σελ. 182-3 = F r . D ö l g e r , Παρασπορά, Ettal 

1961, σελ. 181). Ό Ζαγαρομμάτης έφερε τόν τίτλον τοΰ παννπερσεβάστον (βλ. τόμ. Α', έγγρ. 14 

καί MM, <Γ, σελ. 231 στ. 14-15 καί 21" πρβλ. καί MM, Δ', σελ. 31, 233-234, 234-235, προ

κειμένου περί τής συζύγου του" δια τον τίτλον σεβαστός με τόν όποιον ό 'ίδιος υπογράφει, ένω 

έφερε τόν τίτλον τοΰ πανυπερσεβάστου, βλ. τάς παρατηρήσεις μου ανωτέρω, έγγρ. 55, σχόλιον 7) 

καί τουλάχιστον άπο τοΰ 1235 το αξίωμα τοΰ πρωτοβεστιαρίτου (βλ. MM, Δ', σελ. 11, μνεία άνο>-

νύμου πρωτοβεστιαρίτου, ό όποιος ταυτίζεται μετ' ασφαλείας προς τον Ζαγαρομμάτην πρβλ. 

αυτόθι, σελ. 232-3) . Τό αξίωμα τοΰτο διετήρησε μέχρι τής βασιλείας τοΰ Θεοδώρου Β' Λασκα-

ρεω; (1254-1258), οπότε προήχθη εις παρακοιμώμενον, άλλ' εν συνεχεία άπεμακρύνθη καί ετέθη 

ύπο δυσμένειαν (βλ. Άκροπολίτην, σελ. 165 = Σκουταριώτην, έκδ. Κ. Σ ά θ α , Μεσαιωνική Βιβλιο

θήκη, τόμ. Ζ', σελ. 536-7)· Ό ίδιος καί ή σύζυγος του Ειρήνη (είτα μοναχή Ευγενία) ήσα,ν 

κάτοχοι σημαντικών κτημάτων είς τήν περιοχήν τοΰ Μεμανιωμένου (MM, Δ', σελ. 11, 31, 235 

κ.ά.), τά όποια εϊχε παραχωρήσει είς αυτούς ό 'Ιωάννης Βατατζής ( A h r w e i l e r , La politique 

agraire des empereurs de Nicée, σελ. 5 8 - 6 1 , εν σελ. 59 έν έκτάσει περί τής μορφής παραχω

ρήσεως). Ή σύζυγος του έκαμε μεγάλας δωρεάς εις τήν Μονήν της Λέμβου (MM, Δ', σελ. 

232-3, 233-4, 234-5, 235-6 τών ετών 1253-1261- πρβλ. καί αυτόθι, σελ- 31). Κατά τήν 

H é l è n e A h r w e i l e r , Smyrne, σελ. 178, ό Ζαγαρομμάτης απέθανε κατά τόν Μάι'ον τοΰ 1261, 

διότι έκτοτε ή σύζυγος του υπογράφει ώς μοναχή Ευγενία, ένω μέχρι τοΰ 'Απριλίου 1261 ύπέ-

γραοεν ώς Ειρήνη πανυπερσεβάστη (MM, Δ', σελ. 236). Ό Ζαγαρομμάτης μνημονεύεται ώς ζών 

είς έγγραφον τοΰ 1263, το έγγραφον όμως τοΰτο θεωρείται ΰποπτον (MM, Ε', σελ. 259). Περί 

τοΰ Ζαγαρομμάτου, βλ. A h r w e i l e r , Smyrne, σελ. 177-178" G u i l l a n d , Recherches, τόμ. 

Α', τελ. 208" πρβλ. καί D ö l g e r , Regesien, άρ. 1786β, 1797. 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 

πρακτικόν (στ. 33) Σεπτέμβριος, ΐνδ. ιγ 

πρβλ. άπεκατεστήσαμεν (στ. 9) 6763 (=1^5 ή 

άπογραψάμενοι . . . παραδεδώκαμεν (στ. 12) 

Ό Κωνσταντίνος Διογένης, δούξ, άπογραφεύς καί έξισωτής τών νήσων Λέρου καί Καλύμνου, 

ενεργεί τήν άποκατάστασιν τών εν Λέρω δύο μετοχιών τής Μονής Πάτμου, ήτοι τών Τεμενίων 

καί τοΰ Παρθενίου, καί προβαίνει είς τήν άπογραφήν καί παράδοσιν τών έν αύτοϊς πάροικων. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. —Πρωτότυπον (Άρχεϊον Μονής άρ. 68). Περγαμηνή λεπτή 

χρώματος ύποκιτρίνου, σχήματος όρθογ6>νίου. Διαστάσεις: 0,415-0,410x0,242-0,231. Γεγραμ-

μένη επιφάνεια: 0,375x0,210. Περιθώρια: αριστερά (0,020) καί δεξιά (0,015). Μελάνη καστα-

νόχρους βαθεία. Πολλαί άνορθογραφίαι καί τίνες άσυνταξίαι. Ενίοτε διπλοΰς τονισμός συνθέτων 

λέξεων ή τονισμός ελλιπής. — Εΐλητάριον συμπεπιεσμένον ί'χνη πέντε οριζοντίων καί τριών καθέ

των διπλώσεων. -- Διατήρησις πολύ κακή : έξίτηλον έκ τής νοτίδος καί κατά το μέγιστον μέρος 

κατεστραμμένον έκ τής «οδούς αλλοιώσεως· φθοραί είς τάς διπλώσεις, πολλαί σχισμαί περί τό 

μέσον εις τό δεξιόν άκρον, περί τό μέσον, ελλείπει ίκανόν τμήμα διαστάσεων 0,083 Χ 0,025-

0,055 (στ. 16-25)" εξ άλλου, λόγω τής ιώδους αλλοιώσεως, λεπτόν στρώμα τής επιφανείας τοΰ 

εγγράφου άποκολλάται συν τω χρόνίρ έχον ώς αποτέλεσμα τήν βαθμιαίαν έξαφάνισιν τών γραμ-

μάτίον. Τό έγγραφον έκολλήθη μεταγενεστέρως έπί χάρτου. 

Μεταγενέστερα σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοΰ χάρτου συντηρήσεως: α') "Ισον χρυσόβουλλον δια 

τα μετόχων (χειρ Φλωρίδου) τής Λέρου (προσθήκη δι' άλλης χειρός)" β') χρυσόβουλλον (ό Σακ-

κελίων διέγραψε καί προσέθεσεν : απογραφής)- γ') Άρ. 68 (χειρ Σακκελίωνος). 

ΕΚΑΟΣΕΙΣ. — Άνέκδοτον. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — A n g o l d, A Byzantine Government in exile, Μ' άνωτ., σελ. 139, 

211, 249. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ. — Ό δούξ, άπογραφεύς καί έξισωτής τών νήσων Λέρου καί Καλύμνου, 

Κωνσταντίνος Διογένης, ενεργών, συμφώνως προς βασιλικόν όρισμόν, τήν άπογραφήν καί έξίσω-

σιν τών ώς άνω νήσων, εδρεν δτι ή Μονή τής Πάτμου κατείχεν έν Λέρω, δυνάμει χρυσοβούλλων 

τών προγενεστέρων αυτοκρατόρων καί προσταγμάτων τοϋ νΰν βασιλεύοντος αύτοκράτορος ['Ιωάν

νου Γ' Βατατζή], δύο μετόχια είς τήν τοποθεσίαν τών Τεμενίων καί τοΰ Παρθενίου, τών οποίων 

τά δρια καί ή έκτασις εΐχον πρό χρόνων καθορισθή καί μετρηθή (ιδιοπεριόριστα καί χωροστα-

τισμένα)· εντός αυτών ευρέθη γη ύπάμπελος, σπόριμος καί νομαδιαία καί δένδρα έλαϊκά καί οπω

ροφόρα, ώς καί μίσθιοι δου^ται προσκαθήμενοι είς τήν ύπηρεσίαν τής Μονής (στ. 1-8). Συμ-



65. Π PAKT [KON ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΟΓΕΝΟΙΣ 165 

φώνως προς τά ανωτέρω έγγραφα δικαιώματα, ό Κωνσταντίνος Διογένης ενήργησε τήν άποκατά

στασιν (άπεκατεστήσαμεν) τών δύο μετοχιών μετά τής έν αύτοϊς ΰπαμπέλου, σπορίμου καί νομα-

διαίας γής καί τών έλαϊκών καί οπωροφόρων δένδρων, προέβη δέ ωσαύτως εις τήν άπογραφήν 

και παράδοσιν (άπογραψάμενοι . . . παραδεδώκαμεν) προς τήν Μονήν τών έν αύτοΐς προσκαθημέ-

νων πάροικων : αναφέρονται ονομαστικώς υπέρ τους ε'ίκοσι πάροικοι μετά τών οικογενειών των 

καί τοΰ καταβαλλομένου τέλους, τό όποιον ανέρχεται συνολικώς είς 43, 50 νομίσματα (τό ποσόν 

καθορίζεται επίσης είς άσπρα) (στ. 8-24).'Ωσαύτως ορίζεται δτι ή Μονή θά είσπράττη παρά τών 

πάροικων έννομων δια τά 15 σφακτά καί τά 8 μελίσσια (τό ποσόν καθορίζεται είς άσπρα) (στ. 

27- 28). Οι ώς άνω πάροικοι Οά εϊναι άπηλλαγμένοι πάσης έκ μέρους τοΰ δημοσίου απαιτήσεως 

(μνάα βαρών καί τελών) (στ. 28-33). Προς τοΰτο καί έγένετο τό παρόν πρακτικόν. τό όποιον 

έπεδόθη είς τήν Μονήν είς άσφάλειαν αυτής (στ. 33 - 34). 

Χρονολογία (στ. 34). 

'Υπογραφή Κωνσταντίνου Διογένους (στ. 35-37) . 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. — α.') 'Ορισμός (στ. 1) τοΰ βασιλεύοντος αύτοκράτορος 

['Ιωάννου Γ' τοΰ Βατατζή] προς τόν Κωνσταντΐνον Διογένην, όπως ένεργήση τήν άπογραφήν καί 

έξισωσιν τών νήσων Λέρου καί Καλύμνου. Τό έγγραφον δέν σώζεται. Δέν μνημονεύεται έν D ö l 

g e r , Regesten, διότι τό παρόν πρακτικόν, 8που καί μοναδική μνεία τοΰ όρισμοΰ, ήτο μέχρι τοΰδε 

άγνιιστον καί άνέκδοτον. β') Χρυσόβονλλα (στ. 3, 9 καί 31) προγενεστέρων αυτοκρατόρων πείί 

τών έν Λέρω δύο μετοχιών τής Μονής Πάτμου. Έ κ τών ένταϋθα αορίστως αναφερομένων χρυσο-

βούλλων δύναται νά ταυτισθή μόνον τό σωζόμενον καί έκδιδόμενον εις τον Λ' τόμ., ύπ' άρ. 5 

έγγ,ίαφον, τό όποιον χρονολογείται είς το έτος 1087. γ') Προστάγματα (στ. 4), προστάξεις (9 καί 

31) τοΰ βασιλεύοντος αύτοκράτορος ['Ιωάννου Βατατζή] περί τών ως άνω δύο μετοχιών τής 

μονής. Ουδέν τών ένταϋθα αορίστως αναφερομένων εγγράφων σώζεται. 

f Καθ' όρισμον βασιλ(ικ)όν προσ[κυνη]τ(ον) τήν άπο[γραφήν] καί ε[ξ]ίσ(ω) -

σην τ(ών) νήσ(ων) Λέρν(ης) καί Καλνμνον ποιονμ(εν)οι, |2 μετά τ(ών) αλλ(ων) 

εβρομ(εν) καί τ(ήν) σε(βασμίαν) μο(νήν), τ(ήν) εν τή νήσω τ(ής) Πάτμ(ον) τον 

ήγαπημ(έ)ν(ον) Θεολόγου, κ(α)τέχονσ(α)ν καί νεμομ(έ)ν(η)ν |3 εν τή νήσω [τή 

Λέρ]νη [δι]ά χρν[σοβούλ]λ(ων) τ(ών) άοι[δίμ](ων), μ[ακαρί](ων) καί ευσε

βών βασ(ι)λ(έων), άλλα δη καί δι' [έτ]έρ(ων) Οεί(ων) |4 καί βασιλ(ικών) πρ[οσ]-

τ[ο,γμάτων] τοϋ κρα[ταιοϋ καί άγιου ή]μ(ών) αύθ(έν)τ(ου) καί βααι[λέως], με

τόχια δύο εν τή τοποθε(σία) τ(ών) Τιμενί(ων) καί τοΰ | 5 Παρθενίον, ίδιο[περιό]-

ριστ(α) [καί χωρο]στατισμ(ε)ν(α) εκ πολλ(ών) χρόν(ων) τε καί διακρατίσ(εων), 

καί γήν νπάμπ(ε)λ(ον), σπόριμ(ον) |δ καί νομαδιαίαν [καί] δένδρα ελαϊκά καί 

ετ(ε)ρ(α) όποροφόρα διάφωρα καί μισθ[ίονς] τιν(άς) δονλευτ(άς) πρ(οσ)κα\'1θη-

μ/ένονς) εν [τ](οΐς) τ(ής) μον(ής) δικαίοις καί σΰ[ν]εγγύς τ (ήζ) 

εν. .το τής νήσου Λέρνης | 8 καί εις νπηρεσί(αν) έχει αντ(ονς) ή μονή [ε]ν 

[τ](αϊς) δονλεί(αις) αυτής. Άκολούθ(ως) ονν τ(ών) προσόντ(ων) δικαιωμάτ(ων) 
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τή το[ι]\ααντη μονή, τόν τ(ε) χρνσοβον?.(ων) καί [τών β]ασιλ(ικών) καί θείων 

προστάξαι(ων), άπεκατεστήσαμ(εν) καί ήμ(εϊς) τ(ήν) τοιαΰτ(ην) | 1 0 μον(ήν) εν τε 

τ(οΐς) δνσ(ίν) αύτ(ής) μετοχί(οις), εις καί εν(ρί)καμ(εν) τ(ής) νπαμπ(έ)λ(ον) καί 

σπορίμου καί χερσαί(ας) νομαδιέ(ας) γής, \ητ(οΐς) προαστί(οις), ήγ(ονν) τ(οϊς) 

έλαϊκ(οϊς) καί τ(οϊς) έτέρ(οις) ώποροφώρ(οις) δένδρ(οις). Τ(ονς) δε εν αντ(ο'ις) 

προσκαθημ(ένους) π(αροίκονς), ά\,-πογραψάμ(εν)οι τ(ήν) ενός εκάστ(ου) εύπό-

ριαν, π(αρα)δεδώκαμ(εν) αντ(ονς) προς τ(ήν) τοιαντην μον(ήν) εχοντ(ας) οϋ-

τ(ος): | 1 3 Μιχα(ήλ) καί Γε(ώ)ρ(γως), οι πα'ώ(ες) τής Άμπαραδ(αι)ν(ας), (νο

μίσματα) δύο- ό Κακολέων εχ(ει) Καλ(ήν), vi(òv) ένίλ(ικον) Γε(ώ)ρ(γιον), (νο

μίσματα) δύο- Ενδοξ(ία), | 1 4 χ(ήρα) τον Κωμαρά, εχ(ει) νί(ούς) Μοιχ(αήλ) καί 

Γε(ώ)ρ(γιον, (νομίσματος) εν ήμι(σν)· Λέων ό Μνλοτ(ας) έχει Είρή(νην), υί(ον) 

Εύγ(ένιον), Ουγ(ατέ)ρ(α) Μαρ(ίαν), (νομίσματα) δύο· |1 S Γε(ώ)ρ(γιος) δ Π[η]-

γον(νάς) εχ(ει) Είρή(νην), (νόμισμα) εν ήμι(σν)· Μιχ[αήλ δ] Κ[αλ]ίμνως εχ(ει) 

Καλ(ήν), θνγ(ατέ)ρ(α) ανιβ(ον), (νομίσματα) δύο- Σο[φ]ία, χ(ήρα) τοϋ | 1 6 Δ[η]-

μη[τρίον], εχ(ει) υί(ονς) ένιλ(ίκους) Μιχ(αήλ) καί Φ κ. ντ(α)τ(ος) 

[υί](ονς) Μιχα(ήλ) (καί) Νι[κ]όλ(αον), [νομίσματα] | 1 7 ό 

Κορ[ων;](ας) ε]χει] Μαρ(ίαν), θνγ(ατέ)ρ(α) Θο [..Ι0...] σ[. . .,5. . .] ό 

ητ... εχ(ει) [. . » . .] | 1 8 / . . 1°.. .]• Γε(ώ)ρ(γιος) δ Εβρε(ος) [..)".. .]· 

Λ]έων δ Μιχ κ. . .αν [. .)°.. .]• \η Μάρ(κος) [δ] Σπαν(ος) ίχ(ει) Ζω(ήν), 

viòv Νικήτ(αν), (νομίσματα) δύ[ο]· [ ] δ . . . ιω(της) ε[. . ?°.. .] 

| 2 0 εχ(ει) Καλ(ήν), (νόμισμα) εν Νι(κό)λ(αος) δ Σπαν(ος) εχ(ει) Ενδοξ(ίαν), 

νί[ον Γεώρ]γ[ιον] [..\\..] π[..ί"...] [Κυ[\'ηριακήν, (νομίσματα) δύο· 

Ίω(άννης) ό Κουλτέσ(ης) εχ(ει) Έλέ(νην), Ονγ(ατε)ρ(ας) δύο, [. . .30.. .] γαμ-

βρον] | 2 2 έπ' αυτή Γε(ώρ)(γιον), (νομίσματα) τρία ήμι(σν)· ό Άλέξι(ος) [έχει] 

Καλ(ήν), (νομίσματα) δυο' [..™...] [νομίσματα] \η δύο· Νι(κό)λ(αος) δ Κον-

τζυν(άς) εχ(ει) Έλέν(ην), vi(òv) Ίω(άννην), (νόμισμα) εν ήμι[συ]· [. . .30. . .] 

|2* καί δμοϋ (νομίσματα) (τρι)κ(έφα)λ(α) τεσσαρα(κον)τ(α) τρία ήμι(συ), γε-

νώμ(ε)ν(α) ασπρ(α) [..**...] | 2 5 [..f0-..] ύποτελ(εϊς) γενέσθ(αι) τ[αύ]της 

τ(ής) ΐερ]άς] μον[ής] τής Πάτ[μου] απη καί τοϋ εννομ(ίον) |2 6 τ(ών) 

[ π]αροίκ(ων) αυτής, ήγ(ονν) τ[ών] σφακτ(ών) καί τ(ών) μελισ(ών), επί 

τ(ο"ις) δεκαπέντ(ε) κεψαλι(οις) τ(ών) σψακτών \" ασπρ^α^ εν. . . . καί έπί τ(οϊς) 

οκτώ μελ[ισσίοις α]σ[πρα] έν θ(ήναι) εν τή τοιαυτ(η) νήσω καί πάρα 

τον μέρ(ονς) αναπαί\28τ(η)τ(α) τοϋ δημοσίου- το μέρος τ[οϋ] δημόσιον 

ο·' à [δ]φείλοντ(ες) &χ(ειν) έπί ]τ](οις) [το]ιουτ(οις) Γ π(αροίκοις) χάρ(ιν) 

αερικής, σ ή έννο[μίον] ή άγγα[ρεί](ας) ή άλλης οΐασδίτινος 

επηρί(ας) | 3 0 επερχωμ(ένης) κ(α)τ(ά) χώρ(αν), αλλ' [εχειν] το άνενόχ[λητον 
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καί J επαπολάβ(ειν) αντ(ών) παρά τον μέ(ρονς) [τ]ον δημοσ(ίον). \"' (&ς) καί τό 

πρωτ(ερον) κ(α)τ(ά) τ(ών) προσόντ(ων) αυτή χρυσοβονλ(ων) κ(αί) τ(ών) βα 

σιλ(ικών) κ(αί) θείων προστάξαι(ων), ώστε \ - η tv τή τοιαντη μονή άσκονμ(ε 

ν)οι ( μονά) y οι έκτενέστερ(ον) νπερ ενχοντ(αι) τ(ών) κρατ(αιών) καί άγ(ίων) 

ήμ('~ον) ανί)(ε)ντ(ών) Ι'" καί βασιλ(έων). 'Επί τοντ(ω) γ(άρ) κ(αί) το παρόν 

ί)μει(ερον) πρακτ(ικόν) γεγονός, νπογραφ(έν) έπεδόΟί) τώ μέρει Ι 4 τ(ης) σε(βα 

σμίας) μονής τον ήγαπη/ι(έ)ν(ον) Θεολόγ(ον) έπί τώ) προσίν(αι) αυτή εις άσγά 

λ(ειαν). μη(νι) Σεπτε(μβ)ρ(ίω) (ίνδικτιώνος) ιγ' ί'τονς ,*γξγ' f 

| r ' f Ό δονλ(ος) τοΰ κρατ(αιοϋ) και αγίου ημών αύϋ·έντου και βασιλ(έως) 

δού'ξ, άπο\·'γραφεύς καί εξιαωτής τών νήσ(ων) Λέρνης και Καλύμνου | " Κων-

αταντϊν(ος) ό Διογένης f 

9 τον lege τών || 14 νομίσματα; lege ιόμισμα \\ 1C fors. Φ/ανσνριον] |Ι 10 [1 κ>ρ];Ίιο< j supplevi secundum 

doc. n° 68 1 36 || 26 fors, ώς άνω είρημένων vel προαχαθημένων (cf I 11) '| 29 lege άερικοϋ l| 31 lege κατά 

rà πιοσύντα— χρνσόβουλΛα καί TU, βασιλικός και θειας προστάξεις 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΣΧΟΛΙΑ. — 1. Ή Ρόδος μετά τών παρακειμένων νήσων, είς τάς οποίας άνήκεν καί ή Λέρο; 

καί ή Κάλυμνος, προσηρτήθησαν είς τήν αύτοκρατορίαν τής Νικαίας υπό τοΰ 'Ιωάννου Βατατζή 

τό 1249 (πρβλ. A n g o l d , Λ Byzantine Government in exile, σελ 197). Κατά τόν A n g o l d 

αυτόθι, σελ. 211, ή ύπο τοΰ δουκός Κωνσταντίνου Διογένους απογραφή καί έξίσωσις τών δύε 

νήσων αποτελεί ουσιώδες μέρος τής αναδιοργανώσεως τής περιοχής μετά τήν ένσωμάτωσίν της eie 

τήν αύτοκρατορίαν (Περί τής δημοσιονομικής πολιτικής τών αυτοκρατόρων τής Νικαίας καί περί 

τής διαδικασίας τής απογραφής καί εξισώβεως, βλ. A n g o l d , αυτόθι, σελ. 210 κέ.). Ή άποκα-

τάστασις τών Τεμενίων καί τοΰ Παρθενίου εντάσσεται εις τήν γενικήν ταύτην άπογραφήν. 

2. (στ. 1, 3, πρβλ. καί στ. 36) : Λερνη : είς τάς πηγάς άπαντα συνηθέστερον ό τύπος Λέρος 

καί Λέρνος. Πρβλ. κατωτέρω, έγγρ. 75 στ. 26 καί τόμ. Α', έγγρ. 14 στ. 40 (Λέρνη). 

3. (στ. 4 -5) : Περί τών έν Λέρω δύο μετοχιών, τών Τεμενίων (το πρακτικόν παρέχει Τιμε 

νιων. πρβλ. κατωτέρω, έγγρ. 68 στ. 38 : Τιμένιον) καί τοΰ Παρθενίου, καί περί τοΰ ιστορικού 

τής τ:ροσαρτήσεως αυτών είς τήν Μονήν τής Πάτμου, βλ. έν έκτάσει ανωτέρω, έγγρ. 52, σχόλια 

5 κα. 6. Σημειωτέον δτι εις τά παλαιότερα έγγραφα α'ι δύο αώτχί κτήσεις αναφέρονται ώς προά

στια τής Μονής τοΰ Χριστοδούλου (βλ. τόμ. Α', έγγρ. άρ. 5, 46, 47, καί ανωτέρω, έγγρ. άρ. 52, 

ώς καί MM, Τ ' . σελ. 65 καί 81 —-τελευταία προγενεστέρα μαρτυρία είς το έγγρ. άρ. 18 τοϋ Α' 

τόμου, τοΰ £TOJÇ 1099 ή 1114), τό πρώτον δέ είς τό παρόν πρακτικόν χαρακτηρίζονται ώς μετό

χια τής Πατμιακής μονής (στ. 4 καί 10" ττρβλ. δμως στ. 1 1 : τοϊς προαστίοις)· ό χαρακτηρισμός 

αυτός έπανευρίσκεται είς μεταγενέστερα έγγραφα (πρβλ. τόμ. Α', έγγρ. 14 τοϋ 1259, έγγρ. 15 

τοΰ 1292, έγγρ. 17 τοΰ 1329), παραλλήλως δμως άπαντα καί ό δρος προάστια (βλ. κατωτέρω, έγγρ. 

68 στ. 30 καί 37 - 3 8 ) . 
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εργαζομένους έπί μισθώ είς τά κτήματα της Μονής" πρβλ. καί τόμ. Α', έγγρ. 14, τοΰ έτους 1259, 

δπου μνεία δουλευτών τών έν λόγω μετοχιών. ΟΊ μίσθιοι δονλενταΐ ασφαλώς είναι διάφοροι τών 

έν στ. 13-23 όνομαστί αναφερομένων πάροικων τών αυτών κτημάτων: πρβλ. καί τόμ. Α', έγγρ. 

14, δπου γίνεται διάκρισις μεταξύ δουλευτών καί πάροικων τών Τεμενίων καί τοΰ Παρθενίου : 

τα εν τή νήσω Αέρνί) μετόχια, . . . το . . . Παρθένων, τά .. . Τεμένια, μετά . . . και των έν αύ-

τοΐς προσκαθημένων πάροικων και δονητών, άνεπιγνώατων όντων και τούτων παντάπασιν τω 

μέρει τοϋ δημοσίου. Πρβλ. καί ανωτέρω, έγγρ. 52 στ. 107α-107β, δπου αναφέρονται κεχωρισμέ-

νως οι πάροικοι καί οί δουλευταί. — Ό Ν. Σ β ο ρ ώ ν ο ς παρατηρεί (Sur quelques formes de la 

vie rurale à Byzance: Petite et grande exploitation, «Annales, Economies, Sociétés, Civilisa

tions», 11,1956, σελ. 327) δτι αί διάφοροι κατηγορίαι χωρικών συνεχέοντο σύν τω χρόνω μεταξύ 

των, παρ' δλον δτι αί βυζαντιναί πηγαί χρησιμοποιοΰν ειδικούς δρους δια νά καθορίσουν τήν οΐκο-

νομικήν των εξάρτησιν : πάροικοι, δουλοπάροικοι, δουλευταί, προσκαθήμενοι. — Περί πάροικων, 

μισθίων καί δουλευτών, βλ. O s t r o g o r s k y , Féodalité, κυρίως σελ. 296, 312 κέ., 332" Α. Ρ. 

Κ a 2 d a n, Agrarnye otnoêenija ν Vizantii XIII- XIV νν. ( = A i άγροτικαί σχέσεις είς τό Βυ-

ζάντιον κατά τόν 13ον καί 14ον αιώνα), Μόσχα 1952, σελ. 134-136· πρβλ. καί A n g o l d , 

A Byzantine Government in exile, σελ. 138-9 (δια τήν Οέσιν τών χωρικών τούτων κατά τήν 

έποχήν τής αυτοκρατορίας τής Νικαίας).— Περί τοΰ δρου προσκαθήμενος καί τών ερμηνειών, αί 

όποϊαι έχουν κατά καιρούς προταθή, βλ. S ν ο r ο n Ο s, Rescrit, σελ. 357 ύποσ. 155, δπου σημειώ

νεται δτι ό δρος είναι ασαφής, διότι είναι γενικός καί οσάκις χρησιμοποιείται μόνος εις τάς βυζαν-

τινάς πηγάς δηλώνει οιονδήποτε καλλιεργητήν γής ΰπό οιουσδήποτε δρους καί συνθήκας· ή φύσις 

τών σχέσεων καί ή νομική κατάστασις τοϋ χωρικού καθορίζεται ύπο τοΰ εΐδικοΰ δρου τοΰ συνο

δεύοντος τήν λέξιν προσκαθήμενος, οσάκις βεβαίως επιδιώκεται ό προσδιορισμός τών στοιχείων 

τούτων. Τό παρόν πρακτικόν, άνέκδοτον καί άγνωστον μέχρι τοϋδε, επιβεβαιώνει ακριβώς τήν άπο-

ψιν τοϋ Ν. Σβορώνου, διότι δ δρος χρησιμοποιείται παραλλήλως καί 8ιά τους ελευθέρους χωρικούς, 

τους μισθίους δονλεντάς (στ. 6), καί δια τους πάροικους (στ. 11). 

5. (στ. 1 3 - 2 3 ) : Έ κ τ ω ν πάροικων, τών όποιων γίνεται ένταϋθα ή απογραφή, σώζονται 

σχεδόν πλήρως μόνον 15 ονόματα (μετά τών οικογενειών των)- έκ τής γενομένης δμως συγκρί

σεως προς τους σωζόμενους στίχους, ΰπολογίζομεν δτι είς τους στ. 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 — 

δπου υπάρχουν πολλά κενά λόγω φθοράς τής περγαμηνής — είχον καταγραφή τουλάχιστον άλλαι 

7 μερίδες. Ώ ς έκ τούτου, συνολικώς θά ήσαν εγκατεστημένοι καί είς τά δύο προάστια υπέρ τους 

εϊκοσι πάροικοι. Είς τους αυτούς υπολογισμούς καταλήγομεν καί έκ τής μελέτης τοΰ αναγραφομέ

νου παροικικοΰ τέλους : πράγματι, τό παραδιδόμενον ύπό τοΰ έγγραφου τέλος 13 πάροικων δίδει 

άθροισμα 25 νομίσματα, ένω τό σύνολον τοΰ καταβαλλομένου ύπό τών πάροικων ποσοΰ ρητώς 

αναφέρεται δτι ήτο 43, 50 νομίσματα (στ. 24). 'Επειδή κατά μέσον δρον έκαστος πάροικος κατέ

βαλλε, κατά τό παρόν πρακτικόν, 1, 50-2 νομίσματα, συνάγεται δτι υπολείπεται ένταϋθα τό τέλος 

άλλων 7-10 πάροικων. Διαχωρισμός μεταξύ τών πάροικων τών Τεμενίων καί τοϋ Παρθενίου δέν 

γίνεται εις τό παρόν πρακτικόν" αντιθέτως είς τό υπ* άρ. 68 έγγραφον τοΰ έτους 1263 καταγρά

φονται κεχωρισμένως ο'ι προσκαθήμενοι ύποτελεται τών δύο μετοχιών (άνά 15 είς έκαστον με-

τόχιον —ήτοι συνολικώς 30). — Έ κ τής συγκρίσεως μεταξύ τών πάροικων τοϋ παρόντος πρακτι-

κοΰ καί τών αναγραφομένων εις τήν κατά εννέα έτη μεταγενεστέραν άπογραφήν τοϋ έγγρ. 68 

( στ. 30 - 44 ), δύνανται μετ' ασφαλείας νά ταυτισθούν μόνον τρεις πάροικοι, ήτοι α' ) στ. 13 - 14 : 
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Ευδοξία χήρα τον Κωμαρα έχει νιονς Μιχαήλ και Γεώργιον : είς το έγγρ. 68 στ. 40, αναγράφεται 

Γεώργιος ό Κονμαρας — πρόκειται προφανώς περί τοΰ υίοΰ της Ευδοξίας, ό όποιος τό 1263 έγγρο:-

φεται ύπό ιδίαν μερίδα" β') στ. 15 : Μιχαήλ Καλ.νμνιος ΙχειΚαλ.ήν, θυγατέρα ανηβον — πρβλ. έγγρ. 

68 ιττ. 38, δπου αναφέρεται ό αυτός πάροικος έχων υίόν Γεώργιον γ') στ. 20 : Νικόλαος Σπα

νός ' πρβλ. έγγρ. 68 στ. 36, έκ τοΰ όποιου συμπληροΰμεν τό δνομα τοΰ υίοΰ του. Τό οίκογενεια-

κόν δνομα Σπανός (βλ. στ. 19 καί 20) άπαντα επίσης δις εις το έγγρ. 68 (στ. 36-37). 

6. (στ. 19): . . .ιώτης : πρβλ. είς έγ^-ρ. 68 οικογενειακά ονόματα με τήν αυτήν κατάληξιν : 

Άλεπιδιώτης, Στουπαλιώτης, Κουριώτης, Σταλιώτης, Λιμνιώτης, Άναφιώτης. 'Ελλείψει άλλων 

στοιχείων δέν δυνάμεθα νά ταυτίσωμεν τον παρόντα πάροικον προς ένα τούτ<ον καί νά συμπληρώ-

σωμ.εν αναλόγως τό κενόν είς τό παρόν πρακτικόν. 

7. ( στ. 24, πρβλ. καί στ. 27) : Ύπογραμμίζομεν τό γεγονός δτι τό συνολικόν ποσόν, τό όποιον 

ώφειλον νά καταβάλλουν οί πάροικοι, ορίζεται δχι μόνον εις νομίσματα άλλα καί είς άσπρα. Είναι 

ή πρώτη φορά, καθ' δσον τουλάχιστον γνωρίζω, κατά τήν οποίαν παρέχεται είς βυζαντινόν έγγραφον 

τοιαύτη νομισματική αντιστοιχία" δυστυχώς δμως, λόγοι φθοράς τοΰ κειμένου, τό ποσόν είς άσπρα 

δέν παραδίδεται καί οΰτως έχάθη μία σημαντική μαρτυρία δια τήν σχέσιν άσπρου καί νομίσματος 

κάτι» τά μέσα τοΰ ΙΓ ' αι. (Είναι γνωστόν δτι κατά τήν έποχήν τοϋ 'Αλεξίου Α' τοΰ Κομνηνοΰ 

τό τραχύ ασπρον είχε άξίαν 4 μιλιαρισίων, ώς συνάγεται έκ τής «Νέας Λογαρικής», βλ. S VO

TO ri os, Cadastre, κυρίως σελ. 108 κέ.· Τ. B e r t e l e , Lineamenti principali della numisma

tica bizantina, «Rivista Italiana di Numismatica», XII, Serie quinta, LXVI, 1964, σελ. 68). 

Πιθανώτατα τό νόμισμα αναφέρεται είς τό παρόν πρακτικόν ώς θεωρητική νομισματική μονάς, 

ενώ τό ασπρον ήτο τό έν κυκλοφορία νόμισμα, δια τοΰ οποίου έγίνοντο τότε εις τήν πράξιν αϊ 

οίκονομικαί συναλλαγαί. Περί τοΰ βυζαντινοΰ νομίσματος, τής αξίας καί τής υποτιμήσεως του 

άπό τοΰ τέλους τοΰ ΙΓ ' αι., βλ. Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ , Crise monétaire, κυρίως σελ. 8-16. Περί τοΰ 

δρου νομίσματα τρικέφαλα, αυτόθι, σελ. 14 § 9. 

8. (στ. 29) : 'Αναγραφή βαρών, τελών καί αγγαρειών, άπό τών οποίων απαλλάσσονται ci 

πάροικοι τής Μονής. Εις τό κενόν τοΰ στ. 29 τοΰ πρακτικοΰ ΰπολογίζομεν δτι θά άνεγράφοντο 

δύο τουλάχιστον βάρη ή τέλη : μήπως πρόκειται περί τής σννωνής καί στρατείας (τό σωζόμενον 

α είναι δυνατόν νά άνήκη εις ένα έκ τών δύο τούτων δρων); Πρβλ. μεταξύ άλλων έκτενεστάτην 

άναγραφήν έν Actes de Lavra?, άρ. 38 στ. 29 κέ. (κυρίως στ. 37), άρ. 44 στ. 25 κέ. (κυρίως στ. 

31) άρ. 48 στ. 27 κέ. (κυρίως στ. 35), δπου ακριβώς σημειοΰται καί ή απαλλαγή άπό αερικού, 

συνωνής, στρατείας, εννομίου. 

9. (στ. 35 - 37) : Ό Κωνσταντίνος Διογένης, δονξ, άπογραφεύς καί εξισωτής τών νήσων Λέρου 

καί Καλύμνου δέν είναι άλλοθεν γνωστός. Είς τό παρόν πρακτικόν (τοΰ 1254) αί νήσοι Λέρος καί 

Κάλυμνος εμφανίζονται ύπό ϊδιον δοϋκα καί απογραφέα, ενώ ε'ις τό έγγραφον άρ. 68 τοϋ 1263 

τήν άπογραφήν τών κτημάτων της Λέρου ενεργεί ό άπογραφεύς Ρόδου καί Κυκλάδων νήσων. Περί 

τής δικαιοδοσίας τοΰ δουκός κατά τήν δευτέραν περίοδον τοϋ θεσμού τών θεμάτων (δηλ. άπό τοϋ 

I B ' α ι . κέ.), ώς καί περί τοϋ άναγραφέως - άπογραφέως, βλ. A h r w e i l e r , Smyrne, κυρίως 

σελ. 125 κέ. Ό A n g o l d , A Byzantine Governnent in exile, σελ. 210-212, υποστηρίζει δτι 

κατά τήν εποχή τής αυτοκρατορίας τής Νικαίας οί απογραφείς καί έξισωταί έξετέλουν συγκεκρι -

μένην άποστολήν άνατεθεΐσαν είς αυτούς ύπό τοΰ αυτοκράτορα; καί δέν άντεπροσώπευον μόνιμον 

λειτούργημα. 

22: 
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άποκατάστασις (στ. 8, 17) Μάιος, *νδ. » 
[1261] 

Ό 'Ιωάννης Άθύβολος, ενεργών τήν άπογραφήν καί παράδοσιν τοΰ παρά τόν Μαίανδρον κτή

ματος τών Παλατιών προς τόν Κωνσταντϊνον Πεπλατυσμένον καί τους δυό άρχοντοπούλους, προ

βαίνει είς άποκατάστασιν τών έν τή περιοχή τών Παλατιών κτημάτων, κτηρίων καί πάροικων, 

τών ανηκόντων είς τήν Μονήν τής Θεοτόκου τής Κεχιονισμένης. 

ΙΙΑΡΑΑΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ— Πρωτότνηον (Άρχεϊον Μονής άρ. 92). Χάρτης βαμβύκινος, 

χρώματος ύπολεύκου προς φαιόν, σχήματος πλαγίου ορθογωνίου. Διαστάσεις : 0,225 - 0,231 Χ 

0,262 - 0,270. — Γεγραμμένη επιφάνεια: 0,170x0,250-0,255. Περιθώρια: αριστερά (0,15-

0,010) καί δεξιά (0,007). —Μελάνη καστανόχρους. Άνορθογραφίαι τινές" ενίοτε διπλούς τονι

σμός συνθέτων λέξεο^ν. — "Ιχνη τριών οριζοντίων καί τριών καθέτων διπλώσεων. — Διατήρησις 

καλή : σητόβρωτον ιδία κατά τό άριστερόν τμήμα, σχισμαί εις τάς διπλώσεις. Τό έγγραφον έκολ-

λήθη μεταγενεστέρως έπί χάρτου. 

Μεταγενέστερα σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοΰ χάρτου συντηρήσεως : α' ) Άριθμ(ος) (χειρ Φλω

ρίδου)" β') 92 (χειρ Σακκελίωνος)· γ') καταγραφή τών κτημάτων, χωραφιών δηλ.: καί άμπελί(ων) 
τοϋ Μετοχίου των Παλατί(ων) προς οε καί των πάροικων τούτον (χειρ Φλωρίδου)· διέγραψε Σκκ-

κελίων καί προσέθεσεν : Άποκατάστασις τών έν τοίς Παλατίοις χωραφιών, αμπελιών, όσπητίων, 

καί πάροικων, τών ανηκόντων | τή μονή τής Θεοτόκου τής Κεχιονισμένης, μετοχίω τής τοϋ Θεο

λόγου μονής- δ') Άντεγράφη (χειρ Σακκελίωνος). 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ. -MM, τόμ. Τ', σελ. 207-208, άρ. 82. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — A n g ο 1 d, A Byzantine Government in exile, έ'νθ' άνωτ., κυρίως σελ. 

2 1 8 - 2 1 9 . — D ö l g e r , Regesten, άρ. 1891. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ.--Ό Ιωάννης Άθύβολος έλαβεν έντολήν παρά τοΰ αύτοκράτορος δπως 

μεταβή είς τό πλησίον τοΰ Μαιάνδρου κτήμα τών Παλατιών καί καθορίση (περιτηρήσααθαι) είς 

χρήμα (εις ποσότητα νομισματικήν) τά έν αύτώ υπάρχοντα καί μή καταβάλλοντα φόρον χωράφια 

(εξαλείμματα), ώς καί δλα δσα είχον προσαρτηθή είς τό κτήμα τοΰτο, παραδώση δέ αυτά είς 

τους οικείους τοΰ βασιλέως, τόν Κωνσταντϊνον Πεπλατυσμένον καί τους ( . . . . ) δύο άρχοντοπού

λους είς πρόνοιαν αυτών (χάριν οικονομίας), συμφώνως προς τό άναλογοΰν είς αυτούς είς χρήμα 

εισόδημα (στ. 1 - 4). Κατά τήν έκτέλεσιν τής εντολής ταύτης, ό 'Ιωάννης Άθύβολος εδρεν δτι ή 

είς τήν περιοχήν τών Παλατιών κειμένη Μονή τής Θεοτόκου τής Κεχιονισμένης κατέχει χωράφια, 

αμπέλια καί κτήρια, παραχωρηθέντα είς αυτήν δι' ορισμών τοϋ άοιδίμου αύτοκράτορος 'Ιωάννου 
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Δοίκα [τοΰ Βατατζή] καί δι' [απογραφικών] αποκαταστάσεων, ω; καί πάροικους καταγεγραμμέ

νους ονομαστικώς εις τάς αποκαταστάσεις ταύτας (στ. 4 - 7 ) . Διό καί προέβη είς άποκατάστασιν 

προς τήν Μονήν τών ανηκόντων είς αυτήν αμπελιών, χωραφιών, κτηρίων καί πάροικων ( άναφέ-

ρον:αι ονομαστικώς 27 πάροικοι μετά τών οικογενειών των συνολικώς 41 ονόματα) (στ. 7 -14)" 

τους πάροικους τούτους δύναται νά κατέχη ή Μονή άνευ ουδεμιάς έκ μέρους τοΰ δημοσίου απαι

τήσεως, ούτοι δέ οφείλουν νά ύπηρετοΰν είς αυτήν συμφώνως προς τά σχετικά έγγραφα δικαιώ

ματα, τά όποια έπεδείχθησαν είς τόν συντάξαντα τό παρόν. 'Ωσαύτως ή Μονή δικαιοΰται νά 

κατέχη τήν στάσιν της Μαρίας τής Αίμναινας, ώς καί τόν υίόν τοΰ Μαυρόποδου Νικήταν (στ. 

16 - 17). Προς τοΰτο έγένετο ή παροΰσα άποκατάστασις καί εδόθη είς τόν ήγούμενον τής Μονής 

τής Κεχιονισμένης Ίωαννίκιον εις άσφάλειαν αυτής έναντι πάσης έκ μέρους τοΰ δημοσίου επεμβά

σεως (στ. 17-19). 

Μήν, ίνδικτιών (στ. 19). 

'Υπογραφή 'Ιωάννου Άθυβόλου (στ. 19). 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ·—α') ['Ορισμός] (πρβλ. ώρίσθημεν, στ. 1) τοΰ αύτοκράτο

ρος [Μιχαήλ ΙΓ τοΰ Παλαιολόγου] προς τόν Ίωάννην Άθύβολον. δπως καθορίση τήν νομισμα-

τικην ποσότητα τών έξαλειμμάτων καί δλων όσων ανήκουν εις τό κτήμα τών Παλατιών (Μιλή

του), παραδώση δέ αυτά εις τόν Κωνσταντϊνον Πεπλατυσμένον καί είς τους δύο άρχοντοπούλους 

είς πρόνοιαν αυτών (στ. 1 -4). Τό έγγραφον δέν έσώθη. Ό D ö l g e r , Regesten, άρ. 1891, χρονο

λογεί ορθώς περί τόν Μάιον 1261, άλλ' αποδίδει λανθασμένως εις τά Παλάτια- Κούκουλον (πρβλ. 

A h r w e i l e r , Smyrne, σελ. 61-62 καί ύποσ. 280). β') 'Ορισμοί (στ. 6) τοΰ αύτοκράτορος 

'Ιωάννου Δούκα [τοΰ Βατατζή], διά τών όποιων εΐχον παραχωρηθή είς τήν Μονήν τής Κεχιονισμέ-

νης κτήματα τής περιοχής τών Παλατιών (στ. 4 - 6). Τά αορίστως ένταϋθα αναφερόμενα έγγραφα 

δεν έσώθησαν. γ') 'Αποκαταστάσεις (στ. 6 - 7 , 7" πρβλ. καί στ. 16, δικαιώματα) περί τών πάροι

κων τής Μονής Κεχιονισμένης (στ. 6 - 7 , 15-16). Τά έγγραφα δέν έσώθησαν (πρβλ. μνεία τού

των καί έν τόμ. Α', έγγρ. 25, τοΰ έτους 1258). 

f Έπεί όρίσθημ(εν) παρά τον κρατ(αιοϋ) καί άγ(ίον) ήμ(ών) ανθέντονκαί 

βα€ΐλ(έως) άπελ.θ(εΐν) είς το κτήμα τ(ών) Παλατί(ων), τό πλησί(ον) διακείμ[ενον] 

τον Μαιάνδρ(ου), καί περι\Ηηρείσασθ(αι) τά έν αντ(ώ) άπαντα νπά[ρχον]τα έξα-

λείματα καί τα άλλα πάντα τα προσαρμόσαντα τώ τοιοντω κτή[ματι[ είς ποσό

τητα ννομισμα\3τικήν, καί παρα[δ]οϋν(αι) ταϋτα τώ [μ]έρει τ(ών) οίκεί(ων) 

τώ κρατ(αιώ) καί άγ(ίω) ήμ(ών) αύθέντη καί βασιλ(εϊ), κϋ(ρ) Κωνσταντίν(ω) 

τώ Πεπλατισμ(έν)ω πεντ[ ] δύο άρχοντοπούλοις, \* [χ]άριν οίκ(ο)νομίας 

αντ(ών), κατά τήν άναλογονσ(αν) τ(ο"ις) τοιούτ(οις) ννομισματικήν ποσότ(η)τα, 

εϋρομ(εν) εκεί μετά τ(ών) αλλ(ων) έν τώ ρηθέντι κτή[μ]ατι τ[ών] Παλά

τι] (ων)] καί τήν σεβασμί(αν) | 5 ]μο]ν(ήν) τψ εί[ς] τήν περιοχήν δια[κ]ειμένην 

τ(ών) Παλατί(ων) τ(ής) νπεραγ(ίας) Θ(εοτό)κον τ(ής) ούτωσί επονομαζόμε

νης Κεχιονισμένης, κατέχονσαν [χωρά]φια καί αμπέλια |β [καί δσπήτια, προσκνρω-
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θέντα δια] βασ(ι)λ(ικών) δρισμ(ών) τ(ον) τρισμακαριστού καί άοιδίμ(ον) ανθέν-

τ(ον) ήμ(ών) καί βασιλέ(ως) κϋ(ρ) Ίω(άννου) τοϋ Δούκα καί δι [άπο]κα-

τα\''[στάσεων τών κατά καιρούς απογραφέων, καί πάροικους] άπο[κατασταθέν-

τ](ας) εν τώ τοιούτο) κτήματι τ(ών) Παλατί(ων) καί κατ(α)γ(ε)γραμμέν(ονς) 

δντ(ας) όνομαστί έν τ(αϊς) άποκαταστάσεσι ταύτ(αις). Άκολούθ(ως) \* ο]δν] και 

ημείς πεποιήκαμ(εν) τή τοιαύτη μ(ο)νή ά]πο]κατάστ(α)σ(ιν) επί τ(οϊς) άμπε-

λί(οις), χωραψίοις, όσπητίοις καί παροίκοις, ών καί Ιχουσιν οντ(ως): οί δύο \s οί 

νιοι τ(ής) Παπαδ(ία)ς· δ υιός τ(ής) Βαλλωτίν(ας)- Γε(ώργιος) [δ Κ]ατακαλ( ών )· 

δ ανεψιός τ(οϋ) Κατακαλ(ό>ν) δ Πιλόπουλ,ος- δ υιός τ(οϋ) Βάρδα έχει άδελφ(ήν) 

Είρή(νην), γα(μβ)ρ(όν) ίπ αυτή Λέοντα- | 1 0 ]Γ]ε(ώργιος) δ Τζυχλον(ας) έχει 

άδελψ(όν) Φωκάν Ίω(άννης) τ(ής) Ψαλάνης έχει άδελψ(ήν) Καλήν, γαμβρ(όν) 

άπ' αύτη Ίω(άνν)ην Μιχα(ήλ) [δ νί]ός τ(ης) Κοσμ(ονς) έχει άδελψ(ήν) Μαρί(αν) 

καί άδελψ(ον) Νικ(ήταν)- | " οι παίδες τ(οϋ) Λαλουμιν Γρηγ(όριος) δ Άναπλιώ-

τ(ης)- Κωνσταντ(1)ν(ος) δ υιός τ(οϋ) Κρεμασμ(έ)νον [Εύ]στάθιος τ(οϋ) Παψνον-

τ(ίου)- Γε(ώργιος) δ 'Ακροτηριανός- Κωνσταντ(ί)ν(ος) τ(ής) Γαριψί(ας) | 1 3 έχει 

υιούς δύο, Στ(έ)ψαν[ον κα]ί Ίω(άνν)ην Λέων, δ γαμβ[ρός] αντοϋ, έχει γυναίκα 

Μαρ(ίαν)· δ π(α)π(άς) Ίω(άννης) δ Καστελίτ(ης)· Νικ(ήτας) δ Λέριος- δ Μυλασ-

σίτ(ης) καί οί παίδες | 1 3 αντοϋ- [Νι]κόλαος δ Λ]ι]τακινός· Κνρ(ιακ)ό(ς) δ Λέριος 

καί ό ανεψιός τον Άνκονρι καί δ π(ατ)ρ(ν)ιός αντον Θεόδωρ(ος)- Μιχα(ήλ) τ(ή)ς 

Έλαίνης· Νικ(ήτας) δ άδ(ελ)φός αντοϋ \Η έχει γνναϊκα Θ(ε)οψανώ τ(ον) Ήνιώ-

τ(ον), έχει υίον Νικ(ήταν)- Γε(ώργιος) ο Πολύενκτο(ς)- Λέων ό 'Ράπτης- χήρα 

ή τον 'Αφράτου- καί Ίω(άννης) δ Παφνοντ(ης)· ονστινας | 1 5 κατέχει [ή] μο(νή) 

καί νέμαιτ(αι), τ(οϋ) δημόσιον ή έτερον προσώπου μηδεμίαν πάροδον έχ(ειν) έπ' 

αύτ(ο'ις), άλλ' υφείλουσιν έκδουλεύ(ειν) έν τή τοιαύτη \u μο(νή) καθ(ώς) καί τα 

εμφανισθέντα ήμιν δικαιώματα διαγορεύουσιν. Συν τούτ(οις) οφείλει κατέχ(ειν) ή 

τοιαύτη μ(ον)ή καί τ(ήν) στάσιν απασ(αν) Μαρίας | " τ(ής) Λίμνεν(ας) καί Νηκή-

τ(αν) υϊόν τ(οϋ) Μαυρόποδ(ου). 'Επί τούτω γαρ έγεγόνει καί ή παρ(οϋ)α(α) ημε

τέρα άποκατάστασ(ις) καί άπεδόθη τώ καοηγονμ(ένω) τ(ής) σεβασμί(ας) | 1 8 μ(ο-

νης) τ(ής) Κεχιονισμένης κϋ(ρ) Ίωαννικ(ίω) εις άσφάλειαν, δπ(ως) διατηρούμενοι 

οι έν τή τοιαύτη μο(ν)ή ασκούμενοι μοναχοί άνεπειρέαστοι καί ανενόχλητοι | 1 9 έκ 

τ(ών) περιστάσε(ων) τ(οϋ) δημοσί(ον) νπερενχονται τον ένθέον κράτονς τον 

αύθέντ(ον) ήμ(ώ)ν τοϋ βασ(ιλέως) τοϋ άγιου. Μηνί μαΐω (ίνδικτιωνος) δ'. 

| 2 0 [f Ό δοϋλ]ος τ(οϋ) κραταιού και αγίου ημών αν&έντου καί βααιλ(έως) 

'Ιωάννης δ Ά&νβολος f 

2 - 3 ννομισματικήν in doo. (cf. et 1. 4) || 3 τω μέρει 1. MM | κυρώ MM | Πεπλ.,.φ MM | πνντ... MM || 

6 και άσπήτια κατεχόμενα δια suppl. MM | κνρον MM \ δι' : δ corr. ips. maims ex a \\ 6 - 1 αλΛων άπο-
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καταστάσεων και πάροικους άποκατασταθέντας suppl. MM || 1 τοιούτα) corr. ips. manus | j Κ όσχητωι: οιη. 

MIVL i <hv : oî MM || 9 Πιδόκουλος MM || 11 Γαριψ... MM [| 13 Λ. .τακινος MM [ roe Άνκονρι τον <ιϋ-

[τον] Κνρι[ακος] MM || 15 εν om. MM || 18 κνρώ MM |] 20 Άθνβολος . . νος MM 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ. — Τό έγγραφον φέρει τήν χρονολογικήν ένδειξιν μηνί μαίω ίνόικτιώνος δ'. 

Τό έτος δύναται νά προσδιορισθή έκ τών ακολούθων στοιχείων : ή άποκατάστασις εξεδόθη οπωσ

δήποτε μετά τόν θάνατον τοΰ 'Ιωάννου Δούκα Βατατζή (πρβλ. στ. 6 : τοΰ τρισμακαριστού *aì 

άοιδίμον), ήτοι μετά τόν Όκτώβριον τοΰ 1254, καί πρό τής καταλήψεως τής Μιλήτου ύπό τοΰ 

έμίρου τοΰ Μεντεσέ, ήτοι πρό τοΰ 1278 (πρβλ. W i t t c k , Mcntvsche, σελ. 26. L e i n e r l e , 

Aydin, σελ. 14). Κατά τό χρονικόν τοΰτο διάστημα ή δ' ίνδικτιών κατά μήνα Μάιον συμπίπτει 

προς τά έτη 1261 καί 1276. Ή μνεία Μαρίας τής Λίμναινας, ή όποια προφανώς έζη, όταν έΕε-

δόΕ'η ή παροΰσα άποκατάστασις καί ή όποια εΐχεν ήδη αποθάνει πρό τοΰ 1273 (βλ. κατωτέρω 

σχόλιον 10), επιτρέπει νά ΰποστηρίξωμεν δτι τό έγγραφον εξεδόθη κατά τό έτος 1261. 

ΣΧΟΛΙΑ. — 1. Ή απογραφή αΰτη τοΰ κτήματος τών Παλατιών (Μιλήτου) έγένετο ολίγους 

μήνας πρό τής ανακτήσεως τής Κωνσταντινουπόλεοίς. 'Εντός τής πράξεως αυτής εντάσσεται καί 

ή à ποκατάστασις τής Μονής τής Ύπεραγίας Θεοτόκου τής Κεχιονισμένης. — Περί τής Μονής τής 

Κεχιονισμένης, βλ. ανωτέρω, έγγρ. 63 καί σχόλιον 2. Ώ ς ήδη ελέχθη, ή μον/] εϊχεν έκ βάθρων 

άνεγερθή ύπό τοΰ Μονοχυτρα καί είχε προσαρτηθή είς τήν Μονήν τής Πάτμου δια χρυσοβούλλου 

τοΰ αύτοκράτορος 'Ιωάννου Βατατζή (βλ. τόμ. Α', έγγρ. 14 καί MM, Τ', σελ. 282 στ. 4-5" βλ. 

καί στ. 6 παρόντος εγγράφου, δπου μνεία τοΰ ήδη αποθανόντος κϋρ 'Ιωάννου τοϋ Λούκα). 'Επο

μένως, δταν εξεδόθη τό παρόν, ή Μονή τής Κεχιονισμένης έξηρτάτο έκ τής Πάτμου. Παρά ταϋτα, 

ουδεμία μνεία τής εξαρτήσεως αυτής υπάρχει είς τήν άποκατάστασιν τοΰ 'Ιωάννου 'Λθυβόλου, 

ή όποια μάλιστα έπεδόθη, ώς ρητώς δηλοΰται (βλ. στ. 17- 18), εις τόν ήγούμενον τής Μονής τής 

Κεχιονισμένης Ίωαννίκιον καί δχι εις τήν Μονήν τής Πάτμου, ώς ήτο συνήθεια προκειμένου rtspi 

μετοχιών (βλ. σχετικώς ανωτέρω, έγγρ. άρ. 65 καί κατωτέρω, έγγρ. άρ. 76 κ.ά.). Καί έπ' ευκαι

ρία άλλου εγγράφου εϊχομεν παλαιότερον διαπιστώσει (βλ. Ν υ σ τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ , Ό έπί τοϋ κανι-

κλείου, σελ. 81 ) δτι ή Μονή τής Κεχιονισμένης ήδύνατο να αναφέρεται άπ' ευθείας είς τάς κεν-

τρικάς υπηρεσίας καί νά ενεργή άνευ τής μεσολαβήσεως τής Μονής Πάτμου' πρβλ. καί ανωτέρω 

έγγρ. 63 τοΰ 1246 καί τόμ. Α', έγγρ. 25 τοΰ 1258, δπου ή αύτη άπ' ευθείας διαδικασία. 

2. (στ. 1 - 2) : Ή λ. περιτηρήσασϋαι ώς τεχνικός δρος ύπό τήν εννοιαν τοΰ εξετάζω, καθο

ρίζω, δέν είναι συνήθης. Πρβλ. καί έγγρ. 70 στ. 9 : τηρήσω καί στ. 13 : επιτήρησαν έπισης 

τόμ. Α', εγγρ. 30 = MM, <Γ', σελ. 212 στ. 18 : τηρησαι = έξετάσαι. 

3. (στ. 2 ) : έξαλείμματα : κτήματα μή καταβάλλοντα φόρον, εϊτε εϊχον τύχει φορολογικής 

απαλλαγής είτε οχι : βλ. S v o r o n os, Cadastre, σελ. 121 ύποσ. 1 κ.ά. 

4. (στ .2-3 καί4) : ποσότηςνομισματική = έσοδα, πρόσοδος εις χρήμα τοΰ προνοιαρίου : βλ. 

O s t r o g o r k y , Féodalité, σελ. 105, 11 5 κ.ά. Ή γραφή ννομισματική (με δύο ν) δέν οφείλεται 

είς λάθος ή διττογραφίαν, διότι άπαντα δίς εις τό αυτό έγγραφον. Προφανώς ό γραφεύς παρεσύρ3η 

έκ τής βραχυγραφίας τής λ. νομίσματα (νν). 
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5. ( στ. 3) : Ό Κωνσταντίνος Πεπλατυσμένος, οικείος τοΰ αύτοκράτορος, δέν μαρτυρεΐται άλ-

λοθεν. Περί τοΰ δρου οικείος, βλ. V e r ρ e a u χ, Les oikeioi. 

6. (στ. 3 ) : Περί τών αρχοντοπούλων κατά τους χρόνους τής αυτοκρατορίας τής Νικαίας 

βλ. A n g o l d , A Byzantine Government in exile, σελ. 177, 181, 219, καί γενικώς A h r w e i l e r , 

Administration, σελ. 28-29. 

7. (στ. 4) : Περί τοΰ δρου οικονομία, ό όποιος χρησιμοποιείται συχνά είς τάς βυζαντινάς 

πηγάς ώς συνώνυμος τοΰ δρου πρόνοια, βλ. O s t r o g o r s k y , Féodalité, σελ. 9, 84, 97 - 101· 

Α. Ρ. Κ aü d a n, Agrarnye otno&enija ν Vizantii XIII - XIV νν., Μόσχα 1952, σελ. 95 κέ. 

A n g o l d , ένθ' άνωτ., σελ. 122 κέ. 

8. (στ. 6) : Ή συμπλήρωσις όσπήτια τών MM είναι ορθή καί επιτυχής, έπιβεβαιοΰται δέ 

καί έκ τοϋ στ. 8 : έπί τοις άμπελίοις, χωραφίοις, όσπητίοις. 

9. (στ. 8-14) : Συμφώνως προς τήν παροΰσαν άποκατάστασιν, ή Μονή τής Κεχιονισμένης 

κατείχε 27 πάροικους μετά τών οικογενειών των, οι όποιοι καί καταγράφονται ονομαστικώς. Οί 

πάροικοι ούτοι είς ουδέν άλλον έγγραφον αναφέρονται, είς όρισμόν δμως τοϋ 'Ιωάννου Δ' τοϋ Δούκα 

τοΰ έτους 1258, σημειοΰται δτι έπί τών γονέων του, επομένως έπί Θεοδώρου Β' Λασκάρεως 

(1254-1258), προσεκυρώθησαν είς τήν Μονήν τής Κεχιονισμένης πάροικοι προς ζωήν τών εν αυτή 

μοναχών (βλ. τόμ. Α', έγγρ. άρ. 25). 

10. (στ. 16-17) : τήν στάσιν Μαρίας τής Αίμναινας: πρόκειται περί τής υποστατικής στά

σεως τών Βαρυκαλίγων, ή οποία αναφέρεται είς έγγραφον τοΰ 1246 (βλ. ανωτέρω, έγγρ. 63) ώς 

προσηρτημένη εις τήν Μονήν τής Κεχιονισμένης. Ή Μαρία ή Λίμναινα, θυγάτηρ τών Βαρυκαλί

γων, μνημονεύεται ήδη εις τό ανωτέρω ύπ' άρ· 63 έγγραφον τοΰ 1246 ώς κληρονόμος αυτών. Καθ' 

ημάς, τό παρόν έγγραφον αναφέρει τό κτήμα τοΰτο ώς στάσιν τής Αίμναινας, διότι προφανώς ήτο 

αΰτη ή μόνη έν ζωή κυρία τοϋ κτήματος, ένω εις έγγραφον τοΰ έτους 1273 (βλ. κατωτέρω, έγγρ. 

73 στ. 4) το κτήμα τοΰτο καλείται γενικώς τών Βαρυκαλίγων καί &γι της Λίμναινας, διότι πιθα-

νώτατα αυτή εΐχεν ήδη αποθάνει. 

11. (στ. 1 7 ) : Ό Νικήτας, υιός τοΰ Μαυρόποδου, δέν μαρτυρεΐται άλλοθεν. Πιθανώς ήτο 

πάροικος εις τήν στάσιν τής Λίμναινας, δια τοΰτο καί αναφέρεται κεχωρισμένως καί δχι μετά τών 

λοιπών πάροικων τής Μονής. Περί τοΰ ονόματος Μαυρόποδος, βλ. ανωτέρω, έγγρ. 61. 

12. (στ. 18) : Ό ηγούμενος τής Μονής τής Κεχιονισμένης'/wawijiioç δέν μαρτυρεΐται άλλοθεν. 

13. ( στ. 20) : Ό 'Ιωάννης Άθνβολος δέν εΐναι άλλοθεν γνωστός. Τό αξίωμα τούτου δέν παρα

δίδεται ύπό τοΰ έγγραφου" επειδή όμως εκτελεί παράδοσιν κτήματος και αποκαταστάσεις κτημά

των καί πάροικων, προφανώς ήτο άπογραφεύς είς τήν περιοχήν τών Παλατιών (πρβλ. ανάλογους 

περιπτώσεις είς έγγρ. άρ. 63, 65, κά.). 
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ΤΟΥ ΑΟΥ ΚΟΣ ΜΕΑΑΝΟΥΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΕΛΑΓΙΤΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΖΟΚΟΡΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

παραδοτική γραφή (στ. 21) 'Ιούλιος, ίνδ. ε 

πρβλ. άπεκατεστήσαμεν (στ. 17) [1262] 

Ό δούξ τοΰ Μελανουδίου 'Ιωάννης Σελαγίτης καί ό επίσκοπος Άμαζοκορακίας καί Χαλκο-

λάμνου 'Ιωάννης άποκαθιστοϋν, κατόπιν επιτόπιου έρεύνης, τά δικαιώματα τής Μονής Πάτμου 

έπί τής γής τής λεγομένης τοΰ Πετάκη, τήν οποίαν διεξεδίκουν οί έποικοι Μαλαχιώται. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- — Πρωτότυπον (Άρχεϊον Μονής άρ. 83). Χάρτης βαμβύκινος, 

χρώματος ύπολεύκου, σχήματος ορθογωνίου. Διαστάσεις : 0,434 - 0,438 Χ 0,295. Γεγραμμένη επι

φάνεια : 0,232x0,270. Περιθώρια: αριστερή (0,010) καί δεξιά (0,015). Μελάνη καστανόχρους" 

τής τελευταίας υπογραφής μέλαινα. — Π ολλαί άνορθογραφίαι καί άσυνταξίαι" διορθώσεις τινές 

πιθανώτατα δια τής αυτής προς τήν τελευταίαν ύπογραφήν χειρός (βλ. Κριτικόν υπόμνημα). — 

Είλητάριον" ίχνη 14 οριζοντίων διπλώσεων έκ συμπιέσεως τοΰ ειληταρίου. — Διατήρησις καλή: 

έξίτηλον είς τίνα σημεία" σητόβρωτον ίδια περί τό μέσον σχισμαί τίνες έκ τής διπλώσεως. Τό 

έγγραφον έκολλήθη μεταγενεστέρως έπί χάρτου. 

Μεταγενέστερα σ η μ ε ι ώ μ α τ α επί τοΰ χάρτου συντηρήσεως: α') γράμμα τοϋ Δούκας της 

χώρας (τοϋ οποίου το όνομα δεν αναφέρεται) (χειρ IH' αι.). Ό Σακκελίων διέγραψε τήν λ. γράμμα 

καί τάς εντός παρενθέσεως λέξεις καί προσέθεσεν αντιστοίχως : παραδοτική γραφή καί Μελανού-

οίο.) 'Ιωάννου Σελαγίτον β') 'Αρ. 83/άντεγράφη (χειρ Σακκελίωνος). 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ. —MM, τόμ. Ç", σελ. 210-212, άρ. 85. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.— D ö l g e r , Patmos, σελ. 367 - 8.— O s t r o g o r s k y , Féodalité, σελ. 69 κέ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ.— Ό δούξ τοΰ Μελανουδίου 'Ιωάννης Σελαγίτης καί ό επίσκοπος Άμαζο-

κορακίας καί Χαλκολάμνου 'Ιωάννης έλαβον έντολήν παρά τοΰ αύτοκράτορος [Μιχαήλ Η'] δπως 

ενεργήσουν έπιτόπιον έ'λεγχον περί της γης τοΰ ΙΙετάκη, τής ευρισκομένης πλησίον τοΰ μετοχίου 

ό Πύργος, τήν οποίαν κατεΐχεν ή Μονή της Πάτμου διεξεδίκουν δέ οί έποικοι Μαλαχιώται (στ. 

1-3). Καί έάν μέν άποδειχθη δτι οι κάτοικοι τοΰ Μαλαχίου ήσαν κύριοι τής γής ταύτης κληρ3-

νομικώ δικαιώμάτι ή διότι κατέβαλλον είς τό δημόσιον τους σχετικούς φόρους (έπί γονικω δικαίω 

καί τέλει δημοαιακω), νά αναφέρουν τοΰτο εις τόν αυτοκράτορα δια σημειώματος· εάν δέ άπο

δειχθη οτι οί Μαλαχιώται κατεΐχον τήν γήν ταύτην είτε έπί ένοικίφ είτε ώς πρόνοιαν (έπιμόρτως 

και προνοιαστικως) καί δτι κατέβαλλον δεκάτην (μορτήν) ή εις τους κατέχοντας ώς πρόνοιαν rò 

χωρίον Μαλαχίου ή εις τους ένεργοϋντας έν ονόματι τοΰ δημοσίου κρατικούς υπαλλήλους, νά άπο-
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δοθη ή είρημένη γη εις τήν Μονήν της Πάτμου συμφώνως προς το σχετικον χρυσόβουλλον τοϋ 

αύτοκράτορος (στ. 4 - 8 ) . Κατά ταϋτα, δ 'Ιωάννης Σελαγίτης καί ό επίσκοπος'Ιωάννης μετέβησαν 

έπί τόπου είς το μετόχων τοϋ Πύργου καί άφοϋ συνεκέντρωσαν έκεϊ τους εποίκους Μαλαχιώτας 

καί τον επικρατούντα αυτών Μιχαήλ [. .]τατζυγγούρη, ώς καί τους γειτονεύοντας δρχοντας καί 

εποίκους — οί όποιοι καί θα δηλωθούν ονομαστικώς είς το σημείωμα προς τον αυτοκράτορα —, 

άπήτησαν παρά τών Μαλαχιωτών τα κληρονομικά ή άναγραφικά έγγραφα αυτών δικαιώματα" 

αλλ' ούτοι ουδέν ήδυνήθησαν νά προσκομίσουν, ώς απεδείχθη δε, κατεϊχον μόνον έπί ένοικίω καί 

ώς πρόνοιαν τήν είρημένην γην καταβάλλοντες είς το δημόσιον το σχετικον ένοίκιον. "Οθεν, εκ της 

ανωτέρω έρεύνης καί κατά τήν μαρτυρίαν τών πλησιοχώρων, ώς καί τοϋ προϊσταμένου [τοϋ Σε-

λαγίτου], δταν δι' όρισμοϋ τοϋ νΰν βασιλεύοντος αύτοκράτορος ούτος είχε την διοίκησιν (κατεκρά-

τονν) τών παρά τον Μαίανδρον βασιλικών ζευγηλατείων, προέκυψεν δτι ή γη τοϋ Πετάκη είχεν 

ένοικιασθή είς τους Μαλαχιώτας (8- 17). Κατά ταϋτα ό δούξ Σελαγίτης καί ό επίσκοπος 'Ιωάν

νης αποκατέστησαν τά έπί της γης τοϋ Πετάκη δικαιώματα της Μονής Πάτμου, συμφώνως προς 

το σχετικον χρυσόβουλλον τοϋ βασιλεύοντος αύτοκράτορος, καί συνέστησαν δπως είς το έξης μη-

δείς ενόχληση τήν Μονήν δια τήν είρημένην γήν. Διό καί έγράφη ή παροΰσα παραδοτική γραφή 

καί εδόθη είς τήν Μονήν είς άσφάλειαν ( στ. 17 - 22 ). 

Μην, Ίνδικτιών (στ. 22). 

Ύπογραφαί : 'Ιωάννου Σελαγίτου δουκος Μελανουδίου 

'Ιωάννου επισκόπου Άμαζοκορακίας καί Χαλκολάμνου (στ. 23-26). 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ : α') 'Ορισμός (στ. 21* πρβλ. στ. 1 ώρίσθημεν) τοϋ αυτοκρά-

τορος [Μιχαήλ Η'] προς τον Ίωάννην Σελαγίτην καί τον έπίσκοπον Ίωάννην, δπως ερευνήσουν 

τήν περί τήν γην τοϋ Πετάκη άναφυεΐσαν διαφοράν μεταξύ της Μονής Πάτμου καί τών εποίκων 

Μαλαχιωτών. Το ίγγραφον δέν εσώθη. Θά πρέπη να χρονολογηθη ολίγον προ τοϋ 'Ιουλίου 1262 

(βλ. κατωτέρω, σχόλ. 8). Πρβλ. D ö l g e r , Regesten, άρ. 1912. β') Χρυσόβονλλας λόγος (στ. 2, 

8, 18) τοϋ βασιλεύοντος αύτοκράτορος [Μιχαήλ Η'], δια τοϋ οποίου παραχωρείται είς τήν Μονήν 

Πάτμου ή πλησίον τοϋ μετοχίου Πύργου γη τοϋ Πετάκη. Tè έ'γγραφον σώζεται, χρονολογείται 

κατά το έτος 1259 καί εκδίδεται είς τον Α' τόμον, άρ. 14 (οί στ. 4 6 - 5 1 αναφέρονται είς το 

ύπο έξέτασιν θέμα), γ ' ) 'Ορισμός (στ. 15) τοϋ αΰτοκράτορος [Μιχαήλ Η'], δια τοϋ οποίου είχε 

δοθη [εις τον Σελαγίτην] ή διοίκησις (κατεκράτουν) τών βασιλικών ζευγηλατείων. Το έ'γγραφον 

δεν έσώθη. Πρβλ. D ö l g e r , Regesten, άρ. 1913. 

f ΈπεΙ ώρίσθημ(εν) παρά τον κραταιού καί άγ(ίον) ήμ(ών) ανθ[έντον καί] 

βα(σι)λ(έως) τοϋ άπελθεΐν επί τη άμψιμάχω γη, ή |2 κέκτηται ή σεβάσμια μο(νη) 

τ(ής) ΙΙάτμ(ον) olà χρυ(σο)βούλλ(ου) λόγου τον κραταιον και άγ(ίον) ήμ(ών) αύ-

θ(έν)τ(ον) καί βα(σι)λ(έως), ή πλη^οίον τον μετοχ(ίον) αντ(ής) τον Πνργον, ή 

λεγομ(ένη) τοϋ Πετάκη, μετά τών εποίκ(ων) Μαλαχιωτών και ερευνείσαι τα περί 

ταύτ(ης) |4 καί, εΐπερ εΰρομ(εν) εϊν(αι) διαφέρον ταύτη τοις Μαλαχιώτ(αις) εποί-

κ(οις) επί γονικώ δικαίω και τέλει δημοσι(ακώ), | 5 άώσομ(εν) τ(ήν) περί τοντ(ου) 

εϊδησιν δι' ήμετέρον σημειώμ(ατ)ο(ς) τώ κραταιώ και άγ(ίω) ήμ(ών) ανθ(έν)τ(η) 
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καί βα(σι)λ(ε~ι), εί. δ' εϊσ(ως) δε επι\Βμόρτ(ως) και προνοιαστ(ικώς) κατείχαν 

αυτήν καί εδίδονν την ταντ(ης) μορτήν ποτέ μ(έν) τ(ο'ις) κατά πρόνοι(αν) εχον-

τ(ες) τω ρηθ(έν) | 7 χωρίον Μαλαχίου ποτέ δε τοις ενεργοϋσι τώ μέ(ρει) τον δημο-

[aijov, άποκαταστήσαι και πάλιν ι'χειν αυτήν ή εΐρημ(ένη) | 8 μο(νή) της Πάτμου 

κατά τήν περίλη[χρ]ι(ν) τον χρυ(σο)βούλλ(ου) λόγου τοϋ κραταιού και άγ(ίον) 

ήμ(ών) ανθ(έν)τ(ον) καί βα(σι)λ(έως). Και παράγενόμ(εν)οι εν τώ |ö μετοχίω της 

Πάτμου τώ επιλεγομ(έν)ω Πύργο(ς) και τήν σύναξιν εκεϊσε ποιήααντ(ες) μετά τών 

εποίκων Μαλα\ι"χιωτ(ών) και τοϋ νπικρατοϋντο(ς) αντ(ονς) κνρ(οϋ) Μ(ι)χα(ήλ) 

τοϋ . .τατζνγγούρη καί τών δηλοϋησομ(ένων) εν τώ σημειώμ(α)τι κατ' ovo μα | η αρ

χόντων) καί έποίκ(ων) πλησιωχωρητ(ών) και άνερεννήσαντ(ες) άκριβ(ώς) τα 

περί τοντ(ου), ήναγκάσαμ(εν) προ(σ)κομεϊσαι | 1 2 ήμϊν δικαίωμα γονικάν ή άναγρα-

φικ(ον), και ουκ ήδννήθη(σαν) [α]ποδεϊξαι ήμϊν περί ταύτ(ης) της γης τα οίονοϋν, 

| 1 3 αλλ', ώς εφάνει το άληθ(ές), επιμόρτ(ως) και προνοιαστ(ικώς) κατειχον αυτήν 

άποδιδοϋντ(ες) τήν μορτήν της ταύτ(ης) y (ης) | " τ(ώ) μέρει τοϋ δημο(σί)ον τώ 

κατά τήν ήμέραν ενεργοϋντι. Kai ώς τ[ον]τ(ο) άκριβ(ώς) γνωρίσαντ(ες) καί παρά 

πά\τ(ων) τών | 1 5 πλησιωχώρ(ων) άναμαθόντ(ες) ώς καί παρά τοϋ παρ' ήμϊν προ-

ϊστιμ(έν)ον, δτε εξ όρισμοϋ τον κραταιοϋ καί άγ(ίον) ήμ(ών) |1G ανθ(έν)τ(ου) και 

βα(σι)λ(έως) κατεκράτονν τών κατά Μαίανδρ(ον) ζευγηλατεί(ων) βα(σι)λ(ικών), 

ενεργήθη καί εμορτάσθη ή είρημ(ένη) γη | 1 7 τοϋ Πετάκη. Και πληροφορηθέντ(ες) 

τα περί τούτ(ου) άπεκατεστήσαμ(εν) και πάλιν εχειν τήν δηλοθεΐσαν γην | 1 8 τοϋ 

Πετάκη ή προεΐρημ(ένη) μονή τ(ής) Π[ά]τμου κατά το πρότ(ε)ρ(ον), ώς δεδήλο-

τ(αι) [εν] τώ χρν(σ)οβονλλ(ω) λόγω τοϋ κραταιοϋ | 1 9 και άγ(ίον) ήμ(ών) ανθ(έν)-

τ(ου) καί βα(σι)λ(έως), και μ[ή] εχ[ειν] από τ[οϋ]δε [επ'] αδείας ενοχλείσαι τις 

ή ένποδεϊσαι τη εϊρημ(ένη) \20 μονή περί ταντ(ης) της γ(ής) ώς ψνχ(ικον) δοθ[εν/ 

ταύτη τη μονή παρά τοϋ κραταιοϋ και άγ(ίου) ήμ(ών) ανθ(έν)τ(ον) καί βα(σι)-

λ(έως). Δια γ(άρ) τοϋτο | 2 1 εγεγόνει καί παρ' ήμ(ών), καθ'όρισμ(άν) ανθ(εν)-

τ(ικόν) βα(σι)λ(ικόν), ή παροϋ(σ)α παραδοτ(ική) γραφή και επεδόθ(η) τη πολ-

λάκ(ις) διαληφθή(σ)η | 2 2 μονή τ(ής) Πάτμου τον προσεϊναι αυτή είς ενδειξιν της 

αληθεί(ας) και άσφάλ(ειαν). μη(νΐ) Ιονλ(ίω) (Ινδικτιώνος) ε' f 

| 2 3 f Ό δοϋλος τοϋ κρατ(αιον) καί άγ(ίον) ημών αύϋ'έντ(ον) και βασι

λέως) καί δονξ τ(ής) χώρας \Η Μελανού δ( ίου) Ίω(άννης) f δ Σελαγίτης F 

|25 γ 'Q τ α π ε ι ν 0 ς επίσκοπος τ(ης) άγιωτ(ά)τ(ης) εκκλη(σίας) Θ(εο)ν 

πόλ(εως) Άμαξοκορακί(ας) και |2U Χαλκολάμνου Ίω(άννης) fff 

1 ώζ,ίαθη μοι MM || 2 κέκτηται cori", alt. manus ex κέκτητε j λόγου om. MM || 4 εϋρομεν corr. alt. mantis 

ex είρομεν | αναφερόν corr. alt. manus ex διαφέρων || 6 κατειχον corr. alt. manus ex κατείχεν j εχοναι cori·. 

MM |1 7 άποκαταατήσαι corr. alt. manus ex άποκαταατεϊύαι || 10 fors. Κ. τατζηγγονρη || 11 προκομίσαι MM || 

2Î 
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12 γονικον con·, alt. manus ex γωνικον | άναγραφικ(ύν) corr. abbrev. al), manus [| 13 εφάνει ex corr. alt. 

manus | άληθ(ες) corr. abbrev. alt. manus | κατειχον corr. all. manus ex κατείχων | αποδίδοντες MM 1 τοιαύ

της MM |l 14 τών — ενεργούντων MM || 15 παρ' ήμΰιν MM I xai, ante ore add. MM | όριαμοϋ corr. alt. 

manus ex ώριβμον [, IB ε'ιρημ(έν)η corr. abbrev. alt. manus || 19 ένοχλήσαι corr. alt. manus ex ενόχλησε | 

ενποδεϊααι corr. ali. manus ex ίνποδεϊαε i| 25 Άμαζονοκορακία; MM || 26 Xa^ocrra/tiOti MM. 

Π A Ρ Λ Τ II Ρ li Σ E Ι Σ 

ΔΙΙΙΛΟΜΛΤΙΚΛΙ IIAPATHPII2EIS.— Tò έγγραφον φέρει δύο ύπογραφάς : τοϋ δουκος Μελα-

νουδίου 'Ιωάννου Σελχγίτου καί τοϋ επισκόπου Άμαζοκορακίας καί Χαλκολάμνου 'Ιωάννου. Οί 

έκδόται Miklosich καί Müller, τόμ. ς", σελ. 212, θεωρούν τοϋτο ώς άντίγραφον. χωρίς να αιτιο

λογούν τήν αποψίν των. Καίτοι δεν προσδιορίζουν εάν πρόκειται περί άπλοϋ ή κεκυρωμένου αντι

γράφου, υποθέτω δτι έξέλαβον τοϋτο ώς άντίγραφον του εγγράφου τοϋ Σελαγίτου έπικυρωθεν ύπο 

τοϋ επισκόπου 'Ιωάννου. Καθ' ημάς, το έγγραφον σώζεται έν πρωτοτυπώ, ώς προκύπτει καί εκ 

της γραφής καί εξ εσωτερικών στοιχείων καί άλλων ρητών μαρτυριών. Ούτως : α') αί δύο ύπο-

γραφαί είναι διάφοροι τοϋ κειμένου καί ώς προς τήν γραφήν καί ώς προς τήν μελάνην, συγκριτική 

δε μελέτη επέτρεψε τήν ταύτισιν τοϋ γραφέως τοϋ εγγράφου προς τον Νικήταν Καραντηνον (πρβλ. 

MM, ς", σελ. 191 - 193, 197 - 198), ό όποιος κατά τα έτη 1250 καί 1256 μαρτυρεϊται δτι έφερε 

το αξίωμα τοϋ νομικού τών Παλατιών προφανώς ύπο τήν ιδιότητα ταύτην συνέταξε καί τήν 

παροϋσαν παροδοτικήν γραφήν, πράγμα το οποίον σημαίνει δτι ούτος ήτο νομικός τών ΙΙαλατίων 

μέχρι τοϋ έτους 1262. (Περί τοϋ Νικήτα Καραντηνοΰ, βλ. Μ α ρ ί α ς Ν υ σ τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ , Γράμμα 

τοϋ Ιερέως και νομικού τών Παλατιών Νικήτα Καραντηνοΰ προς τον ήγούμενον της êv Πάτμω 

Μονής 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου (1256), «Χαριστήριον είς Άναστάσιον Κ. Όρλάνδον», τόμ. Β', 

'Αθήναι 1964, σελ. 289 ν.ί. Εις τα ττερί. αύττοϋ ήδη γνωστά στοιχεία προσθέτομεν νυν καί τήν 

παροϋσαν Ιμμεσον μαρτυρίαν). β') Είς αύτοκρατορικον όρισμον τοϋ Σεπτεμβρίου 1262, ό όποιος 

έπικυροΐτο παρόν, ρητώς δηλοΰται δτι μετά τοΰ Σελαγίτου έλαβεν έντολήν καί ό επίσκοπος 'Ιωάν

νης δπως παραστή είς τήν σχετικήν έπιτόπιον έ'ρευναν (βλ. τόμ. Α', έγγρ. άρ. 30 = MM, Τ', 

σελ. 212, στ. 21 - 24 : και απελύθη ορισμός αυτής ( = της βασιλείας μου) προς τε τον θεοφιλέ-

στατον επίσκοπον Άμαζόνος και προς τον οίκεΐον της βασιλείας μου οοϋκα τής χώρας Μελα-

νονδίον, Ίωάννην τον Σελαγίτην, διοριζόμενος τούτοις τηρήσαι τήν τοιαύτην ύπόθεσιν τοπικως...) 

καί δτι έξετέλεσε πράγματι τήν σχετικήν πραξιν— γεγονός το όποιον ερμηνεύει, διατί ούτος συνυ

πογράφει το παρόν μετά τοΰ δουκος Μελανουδίου. Έ κ τών ανωτέρω προκύπτει δτι οί δύο υπο

γράφοντες ήσαν σύγχρονοι μεταξύ των και σύγχρονοι προς τήν έκδοσιν τοΰ κειμένου καί δτι αί 

δύο ύπογραφαί ήσαν αυτόγραφοι (προφανώς ό αυτός επίσκοπος διώρθωσεν, ώς συνάγεται έκ της 

μελάνης καί γραφής, ιδιοχείρως ορθογραφικά τίνα σφάλματα τοϋ κειμένου : βλ. Περιγραφήν καί 

Κριτικον Υπόμνημα). 

Το γεγονός παρουσιάζει ίδιαίτερον ενδιαφέρον καί άπο διοικητικής καί από διπλωματικής 

απόψεως : α') διότι δίδεται εντολή ύπο τοΰ αύτοκράτορος είς έκκλησιαστικον πρόσωπον δπως, 

όμοΰ μετά δημοσίου λειτουργού, εκτέλεση πραξιν φύσεως καθαρώς δημοσιονομικής καί β') διότι 

έγγραφον δημοσιονομικού περιεχομένου εκδίδεται όμοΰ ύπο αξιωματούχου τοϋ κράτους καί ύπο 

επισκόπου — σημειωτέον oTt ό επίσκοπος υπογράφει μετά τον δοϋκα τοΰ θέματος. Πιθανώτατα 
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ή συμμετοχή τοΰ επισκόπου οφείλεται είς το γεγονός δτι ή ύπόθεσις άφοροι είς έκκλησιαστικον 

καθιδρυμα, έν προκειμένω τήν Μονήν της Πάτμου. Πάντως, καθ' δσον τουλάχιστον γνωρίζω, ή 

περίπτωσις είναι μοναδική εις τήν βυζαντι.νήν διπλωματικήν, έκτος φυσικά αυτοκρατορικών τίνων 

εγγράφων, τα όποια συνυπογράφει ό πατριάρχης ή καί ή 'Ιερά Σύνοδος (βλ. μεταξύ άλλων .1. G ο u ι I-

l a r d , Un chrysobulle de Nieéphore, Botaniatès à souscription synodale, Byzantion 29-30, 

1953-60, σελ. κυρίως 35 κέ. Πρβλ. G r u m e l , Regestes, τόμ. Γ', σελ. 229 § 6). 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗ2Ι2.— Το έγγραφον φέρει τήν χρονολογικήν ένδειξιν μηνι ίονλίω ίνδικτιώνος ε'. 

Το ίτος δύναται να προσδιορισθώ έκ τών ακολούθων στοιχείων : α') το έγγραφον πρέπει να χρονο-

λογηθή μετά τον Μά'ίον τοΰ 1259, δώτι μόλις τότε ή Γή τοΰ Πετάκη προσεκυρώθη εις το πλη

σίον τών Παλατιών μετόχιον της Μονής Πάτμου, το λεγόμενον Πύργος (βλ. τόμ. Λ', έγγρ. άρ. 

14, χρυσόβουλλον Μιχαήλ Η'· πρβλ. καί τόμ. Α', έγγρ. άρ. 27, τον σχετικον όρισμον προς τον τότε 

δοΰκα Μελανουδίου). β') Τον Σεπτέμβριον τοϋ 1262 απελύθη ορισμός τοϋ Μιχαήλ Η' βάσει της 

παρούσης παραδοτικής γραφής, τήν οποίαν καί έπικυροϊ (βλ. τόμ. Α', έγγρ. άρ. 30. Περί της χρο

νολογίας, βλ. D ö l g e r , Patmos, σελ. 368).'Επομένως το παρόν εξεδόθη μεταξύ Μαίου 1259 κοί 

Σεπτεμβρίου 1262, έκ δε της ίνδικτιώνος χρονολογείται κατά Ίούλιον 1262 (βλ. καί D ö l g e r , 

Patmos, σελ. 367 - 368). —Σημειωτέον δτι εις τον ώς άνω όρισμον τοΰ 1262 ρητώς αναφέρεται 

δτι ή μεταξύ Πύργου καί Μαλαχιωτών διαφορά ανέκυψε τρεις χρόνους μετά τήν προσάρτησιν 

της Γωνίας τοϋ Πετάκη είς τήν Πάτμον (Μάιος 1959), επομένως το 1262, οπότε καί εδόθη 

εντολή είς τόν Σελαγίτην καί τον επίσκοπε Ίωάννην δπως διευθετήσουν το δλον ζήτημα. 

ΣΧΟΛΙΑ.—1. (στ. 3) : Ή γή τον Πετάκη, ή άλλως αναφερομένη είς τάς πηγάς Γωνία τοϋ 

Πετάκη, ήτο χωράφιον «ποσότητος τεσσάρων ζευγαριών», το όποιον έκειτο πλησίον τοϋ μετοχίου 

της Πάτμου Πύργος (περί της πλησίον της Μιλήτου περιοχής τοΰ Πύργου, ή οποία προσεκυρώθη 

ύπο τοΰ Θεοδώρου Α' Λασκάρεως ώς μετόχιον της Πάτμου, βλ. έν έκτάσει ανωτέρω, έγγρ. άρ. 

61 καί κυρίως σχόλιον 8). Ή γή τοΰ Πετάκη άνήκεν είς τον πρωτοσέβαστον Μανουήλ Κομνηνον 

Λάσκαριν (πρβλ. τόμ. Α', έγγρ. 14) μέχρι τοϋ Μαΐου 1259, οπότε δια χρυσοβούλλου τοΰ Μιχαήλ 

Η' το κτήμα τοϋτο άπεσπάσθη άπο τοΰ Μανουήλ Λασκάρεως καί προσεκυρώθη εις τήν Μονήν 

τής Πάτμου (βλ. τόμ. Α', έγγρ. άρ. 14· βλ. καί τον σχετικον όρισμον μεταβιβάσεως, τόμ. Α', έγγρ. 

άρ. 27, D ö l g e r , Regesten, άρ. 1871α. Πρβλ. καί τόμ. Α', έγγρ. άρ. 28, D ö l g e r , Regesten, 

άρ. 1876: όρισμον τοΰ αύτοκράτορος Μιχαήλ Η' τοΰ 'Ιουλίου 1259 προς τήν πρωτοσεβαστήν 

Mapίαν Κομνηνήν Λασκαρίναν, δπως μεριμνήση ώστε οί άνθρωποι της να μή προξενοΰν οχλησειε 

είς "ην Μονήν περί της ώς άνω γης). Το χωράφιον τοϋτο ή Μονή τής Πάτμου ενέμετο χρόνους 

ήδη τρεις άνενοχλήτως (τόμ. Α', εγγρ. άρ. 30), ήτοι μέχρι τών μέσων τοΰ 1262, οπότε, τή υπο

κινήσει προφανώς τοϋ θείου τοϋ αύτοκράτορος Γεωργίου Κομνηνού Αγγέλου κατέχοντος είς πρό-

νοιαν το χωρίον Μαλαχίου, οί Μαλαχιώται προέβαλον αξιώσεις έπί της ώς άνω γης, ύποστηρί-

ζοντες δτι κατειχον τοΰτο κληρονομικό) δικαιώματι καί δτι βάσει αύτοΰ έτέλουν τάς υποχρεώσεις 

των προς το δημόσιον (βλ. τόμ. Α', έγγρ άρ. 30- πρβλ. O s t r o g o r s k y , Féodalité, σελ. 70;. 

Μετκ τήν άποκατάστασιν τοΰ Σελαγίτου, ή Γωνία τοΰ Πετάκη παρέμεινεν ύπο την κυριότητα 

της Πάτμου μέχρι τοΰ έτους 1778, οπότε ή δλη περιοχή κατελήφθη ύπο τοΰ έμίρου τοΰ Mente-

sche ( W i t t e k , Mentesche, σελ. 26). Ή μνεία αυτής μεταξύ τών κτημάτων τής Μονής Πά-
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τμου είς χρυσόβουλλον τοΰ έτους 1292 καί 1329 (βλ. τόμ. Λ', έγγρ. 15 καί 17) δέν ανταποκρί

νεται εις τήν πραγματικήν πολιτικήν κατάστασιν τής περιοχής, ώς καί άλλαχοϋ διεπιστώθη προ

κειμένου περί τών χρυσοβούλλων τούτο« (βλ. ανωτέρω, σελ. 149). 

2. (στ. 3-8) : Ώ ς παρατηρεί ό G. O s t r o g o r s k y , Féodalité, σελ. 70-71, είς το παρόν 

έγγραφον, ώς καί είς τον έπικυρωτικόν τούτου όρισμον, τόμ. Α', έγγρ. 30 ( = MM, Τ', σελ. 212-

213), γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ τής κληρονομικής ιδιοκτησίας τοΰ ελευθέρου χωρικοΰ, 

ό όποιος καί καταβάλλει τους σχετικούς φόρους είς το δημόσιον, καί τής ύπο δρους κατοχής γής 

ύπο τοΰ δουλοπάροικου, ό όποιος καταβάλλει δεκάτην - ένοίκιον ή είς τον προνοιάριον (τοΰ όποιου 

είναι πάροικος) ή εις το κράτοε (ώς ενοικιαστής). Είς τήν δευτέραν περίπτωσιν ή γή ανήκει είς 

το κράτος· επομένως καί ή γή ή δοθείσα είς πρόνοιαν παραμένει ιδιοκτησία τοΰ δημοσίου. 

3. (στ. 5 ) : Το σημείωμα (ή σημείωσις ή υπόμνημα) ήτο έγγραφον, το όποιον εξέθετε πλή

ρως καί λεπτομερώς το ιστορικόν μιας υποθέσεως ή μιας δίκης : βλ. Ζ a e h a r i a e v o n L i n-

g e n t h a l , Geschichte des griechisch - romischen Rechts, 3η έ'κδ., Βερολϊνον 1892, σελ. 396. 

Βλ. καί σχόλιον είς τα Βασιλικά, VII, 1, 7 ( = Ίουστ. Νεαραί, 82, 5) : σημειώματα πλατικά. . . 

έχοντα πάσας τα τών μερών δικαιολογίας. Πρβλ. καί Actes de Lavra-, σελ. 249. 

4. (στ. 6 καί 13) : Περί της μόρτης (πρβλ. καί στ. 5-6, 13, 16: επιμόρτως, εμορτάσθη), 

ή οποία ήτο είδος δεκάτης, βλ. O s t r o g o r s k y , Féodalité, σελ. 99. 

5. (στ. 7 καί 14) : Περί τοΰ ενεργούντος καί τής δικαιοδοσίας του, βλ. A h r w e i l e r , Admi

nistration, σελ. 88· πρβλ. Κ. Σ ά θ α, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. Τ', σελ. 641 - 2. 

6. (στ. 10) : Ό επικρατ&ν (δηλ. ό οικονομικώς υπεύθυνος έναντι τοΰ δημοσίου) το χωρίον 

Μαλαχίου Μιχαήλ (. .)τατζυγγούρης δέν είναι άλλοθεν γνωστός. 

7. (στ. 16) : βασιλικά ζενγηλατεια : εις τήν περιοχήν αυτήν εύρίσκοντο τα ίπποφορβεϊα τοΰ 

στέμματος, έκ τών όποιων ελαμβάνοντο οί ίπποι δια τον στρατόν : βλ. D ö l g e r , Finanzverwal-

tung, σελ. 24 καί K a i d a n , Derevnja ί gorod e Vizantii IX-Χ vv., Μόσχα 1960, σελ. 131. 

Πρβλ. ανωτέρω, εγγρ. 50, σχόλιον 8. Ή φράσις τοϋ παρ' ήμϊν προϊσταμένου αναφέρεται προφα

νώς είς τον προϊστάμενον τοΰ Σελαγίτου (πρβλ. καί D ö l g e r , Regesten, άρ. 1913)· ούτος θα 

ήτο πιθανώτατα ό τότε δούξ τοΰ θέματος, δταν ό Σελαγίτης είχε τήν διοίκησιν τών παρά τον 

Μαίανδρον βασιλικών ζευγηλατείων. Μήπως πρόκειται περί τοϋ Θεοδότου Καλοθέτου, ό όποιος 

ήτο δούξ το 1259, δταν έγένετο ή προσκύρωσις τής Γωνίας τοΰ Πετάκη είς τήν Μονήν (βλ. ανω

τέρω, σχόλιον 1 ) ; 

8. (στ. 2 1 - 2 2 ) : Ή διαφορά μεταξύ Μαλαχιωτών καί Πύργου ανέκυψε το 1262 (προφανώς 

τήν άνοιξιν τοΰ έτους τούτου), ό σχετικός αυτοκρατορικός ορισμός προς τον Σελαγίτην απελύθη 

προ τοϋ 'Ιουλίου 1262, ή διευθέτησις έξετελέσθη κατά Ίούλιον 1262 (παρόν έγγραφον), έπεκυ-

ρώθη δέ ύπο τοϋ αύτοκράτορος κατά Σεπτέμβριον 1262 (τόμ. Α', έγγρ· άρ. 30). Τοϋτο είναι 

ένδεικτικόν τοΰ ρυθμοΰ τής γραφειοκρατίας τών αυτοκρατορικών υπηρεσιών. 

9. (στ. 23) : Το Μελανούδων είναι ή αρχαία 'Ηράκλεια τοΰ Λάτμου (G. W e n d e 1, Planudea, 

BZ, 40, 1940, σελ. 442). Tò θέμα Μυλάσσης - Μελανουδίου, διοικούμενον ύπο δουκός, ίδρύθη έπί 

Μανουήλ Α' Κομνηνού καί περιελάμβανε την περιοχήν της Μιλήτου ( Περί τοϋ θέματος τούτου, 

βλ. A h r w e i l e r , Smyrne, σελ. 127-130). 

10. (στ. 23 ) : Ό 'Ιωάννης Σελαγίτης, δούξ Μελανονδίον, μνημονεύεται μόνον είς δύο έγγραφα 

τοϋ 1262 αναφερόμενα είς τήν όπόθεσιν τής Γωνίας τοΰ Πετάκη : είς τήν παροϋσαν παραδοτικήν 
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γραφήν καί είς τον έπικυροΰντα ταύτην όρισμον (τόμ. Α', έγγρ. άρ. 30 = MM, σελ. 212 στ. 17 -

18, σελ. 213 στ. 5 - 6 ) , όπου χαρακτηρίζεται ώς οικείος τοϋ αύτοκράτορος. 

11. (στ. 25) : Ό 'Ιωάννης, επίσκοπος ' Αμαζοκορακίας και Χαλκολάμναν, ταυτίζεται μετ' 

ασφαλείας προς τόν Οεοφιλεστατον ίπίσκοπον 'Αμαζόνας, ό όποιος μνημονεύεται είς τον όρισμον 

τοϋ Μιχαήλ Η' τοΰ έτους 1262, δτι ώρίσθη μετά τοΰ Σελαγίτου δπως έξετάση τήν παροϋσαν ύπό-

Οεσιν (τόμ. Α', έγγρ. άρ. 30).—Επισκοπή Άμαζοκορακίας δεν μαρτυρεϊται είς τάς τάξεις πρωτο

καθεδρίας, αναφέρεται δμως συχνά ή επισκοπή Άμαζόνος υποκείμενη ύπο τήν μητρόπολιν Σταυ

ρουπόλεως Καρίας, ώς καί ή επισκοπή Κορακισίου ύπο την μητρόπολιν Σίδης (βλ. G. Ρ a r t h e y, 

Hieroclis Synecdemiis et Notitiae Graecae Episcopalnum, Βερολϊνον 1866, σελ. 64, 107, 113, 

171, 175, 206, 301). Έ ξ άλλου, είς έγγραφον τοΰ έτους 1216 αναφέρονται έποικοι Άμαζοκορα-

κίας (MM, Δ', σελ. 290, 292, 294), είς έγγραφον δε τοΰ πατριάρχου Μανουήλ Β', χρονολογού-

μενον μετά τό 1242, μνημονεύεται ό επίσκοπος 'Λμαζοκόρακος, ό όποιος καλείται ωσαύτως είς 

το αυτό έγγραφον καί Άμαζόνος (MM, Δ', σελ. 302 καί 303) —οί δύο δροι καί ένταΰθα εναλλάσ

σονται. Περί τής επισκοπής Άμαζοκορακίας, βλ. καί W. T o m a s c h e k , Zur historischen To

pographie von Kleinasien in Mittelalter, «Sitzungsberichte der Kaiserliehen Akademie des 

Wissenschaften in Wien, Philos. - hist. Klasse», 124 (1891), Abh. 8, σελ. 37 καί W i t t e k , 

Mentesche, σελ. 168.—Ή επισκοπή Χαλκολάμνου δεν μαρτυρεϊται άλλοθεν, ούτε καί πόλις ύπο τό 

όνομα τοϋτο είναι είς ήμας γνωστή. Περί τής απουσίας είς τους επισκοπικούς καταλόγους ε-τι-

σκοπών, αί όποϊαι ύφίσταντο είς τήν πραγματικότητα, βλ. A h r w e i l e r , Smyrne, σελ. 76. 
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ΤΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΕΩΣ ΑΕΟΝΤΟΣ ΕΣΚΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ 

σιγιλ/.ιώδες άποκαταστατικον γράμμα (στ. 17, 59) Μάιος, ίνδ. ς-' 

άποκαταστατικον γράμμα (στ. 26) [1263] 

έγγραφος άποκατάστασις (στ. 13 - 14) 

Ό άπογραφεύς τής νήσου Ρόδου καί τών λοιπών Κυκλάδων Λέων ό Έσκαμματισμένος 

ενεργεί τήν άπογραφήν καί άποκατάστασιν τών δύο έν Αέρω προαστίων της Μονής Πάτμου, τοϋ 

Παρθενίου καί τοΰ Τεμενίου, μετά τών έν αύτοϊς πάροικων, ώς καί τών δύο έν Κώ μετοχιών 

αυτής, τών της Θεοτόκου τών Σπονδών καί τοΰ Σωτήρος. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. — Πρωτότυπον (Άρχεϊον Μονής άρ. 67). Χάρτης βαμβύκινος 

σχήματος ορθογωνίου, χρώματος ύπολεύκου. Διαστάσεις: 0,926-0,910x0,257. Γεγραμμένη επι

φάνεια: 0,770x0,204. Περιθώρια: αριστερά (0,027) καί δεξιά (0,026).'Αποτελείται έκ δύο 

τεμαχίων μήκους 0,605 καί 0,320, τοΰ άνω έπικεκολλημένου έπί τοϋ κάτω- δέν είναι δυνατόν να 

διαπιστωθή μετ' ασφαλείας εάν ύπήρχον μονοκονδυλιαί είς τα κολλήματα, διότι ή όπισθία πλευρά 

καλύπτεται ύπο χάρτου. — Μελάνη μαύρη έξίτηλος- της υπογραφής μαύρη. Όλίγαι άνορθογραφίαι. 

Διορθώσεις τίνες δι* άλλης χειρός (βλ. Κριτικον Υπόμνημα). — Είλητάριον ΐχνη 10 παλαιοτέρων 

οριζοντίων διπλώσεων, πιθανώς εκ συμπιέσεως τοΰ ειληταρίου. — Διατήρησις μετρία : άκέφαλον 

(άρχεται: . . .τ(ή) μικρά τις τούτ[ων παραμυθία;]...)' σητόβρωτον ιδία κατά τό άνω μέρος, 

σχισμαί τίνες είς τάς διπλώσεις· έξη μέλαιναι κηλίδες κατά μήκος τοΰ έγγραφου, άλλοιοϋσαι 

ολίγον τό κείμενον πολλαί σχισμαί είς τό κάτω μέρος, όπου άλλοτε άπηωρημένη ή σφραγίς. Τό 

έγγραφον έκολλήθη μεταγενεστέρως έπί χάρτου. 

Ή σ φ ρ α γ ί ς μολύβδινη, διαμέτρου 0,35-0,28, άπηωρημένη έκ νήματος χρώματος ύπο

λεύκου, μήκους 0,21, έχει άποσπασθή νΰν άπό τοΰ έγγραφου. 'Επί τής εμπρόσθιας πλευράς αυτής, 

παράστασις τής Παναγίας όρθιας καί βρεφοκρατούσης· εκατέρωθεν ή επιγραφή : ΜΗΡ \ ΘΎ \ 

IC | XC (= Μ(ήτ)ηρ j Θ(εο)ϋ \ Ί(ησοΰ)ς \ Χ(ριστό)ς). 'Επί της οπίσθιας πλευράς έμμετρος 

επιγραφή είς εξ στίχους : f ΒΡΟΤΩΝ \ POHC Η CTACIC \ TAC ΠΡΑΞΕΚ ΚΥΡΟΥ \ 

AIQCI MAKPOIfC] ] THC POHC Δ[Ι]\ΧΑ ΚΟΡΗ.(= /Βροτών \ ρ*οής ή στάσις τάς πρά

ξεις κΰρου \ αιώσι μακροϊ[ς] τής ροής δ[ί]\χα Κόρη: βλ. L a u r e n t , Bulles métriques, άρ. 38. 

S c h l u m b e r g e r , Sigillographie, σελ. 51. 

Μεταγενέστερα σ η μ ε ι ώ μ α τ α , έπί τοΰ χάρτου συντηρήσεως: α') Άρ. 67 (χειρ Σακκε-

λίωνος)· β') f γράμμα άναγραφέως ρόδου, teal τών περί αυτήν, ετι λέρον καί τ(ής) Κώ, περί 

έλενθερί(ας) \ των πάροικων τών προβκαθημένων εν τοις Μετοχίοις τών Νήσων τούτων (χειρ 

Φλωρίδου)- γ') αντεγράφη (χειρ Σακκελίωνος). 
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ΕΚΔΟΣΕΙΪ.—Ί. Σ α κ κ ελ ί ω ν ο ς, Λέοντος Έσκαμμαρίον (sie) άπογραφέως Ρόόυν καί 

τών κνκλάδων νήσων γράμματα άποκαταστατικά, 'Αθήναιον 4 (1875), σελ. 235-239. MM, Τ', 

σελ. 214-216, άρ. 87. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — F r . Β a r i£ i ί, Povelje vizantipkih carica ( — Έγγραφα βυζαντινών 

αυτοκρατειρών), Zbornik Radova 13 (1971), σελ. 147 κέ. — Ε. Κ α ρ π α θ ί ο υ, Ή ί>· Κώ πάλαι 

ποτέ διαλάμιρααα ιερά μονή τών Σπονδών, Δωδεκανησιακών Άρχεϊον 2 (1956), σελ. 3-25. — 

Τ ο ϋ α ύ τ ο ΰ , '// εν Κώ πάλαι ποτέ όιαλ.άμψασα ιερά μονή τοϋ Σωτήρος Χριστοί', Δ<υδεκανη-

σιακ,όν Άρχεϊον 1 (1955), σελ. 48-56. 

ΙΙΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ- — 'Ελλείπει ή αρχή τοϋ προοιμίου, τό όποιον αναφέρεται είς τάς έκ μέρο jç 

τών αυτοκρατόρων γενομένας προς τα ιερά καθιδρύματα δαψιλεΐς ευεργεσίας καί δωρεάς, έναντι 

τών ύπο τοΰ θεοϋ πpόc αυτούς ευεργεσιών (στ. 1-7). — Οϋτο} καί ή έν ΙΙάτμω μονή τοϋ οσίου 

Χριστοδούλου εύηργετήθη παρά τών προγενεστέρων αυτοκρατόρων δια δωρεών, τάς όποιας επι

κύρωσε δια χρυσοβούλλου ό νυν βασιλεύων αυτοκράτωρ [Μιχαήλ ό Η'] (στ. 7-13). Επειδή δέ 

έδεήθη [ή Μονή τής Πάτμου] δπως ό εντεταλμένος τήν πλήρη (τε).είαν) άπογραφήν καί άποκα-

τάστασιν τής Ρόδου καί δλων τών Κυκλάδων νήσουν Λέων ό Έσκαμματισμένος σύνταξη έγγρα

φον άποκατάστασιν τών είς τήν Μονήν Πάτμου ήδη προσκυρωθέντων έν Λέρω καί Κω κτημάτων, 

έγένετο τό παρόν σιγιλλιώδες άποκαταστατικόν γράμμα, είς τό όποιον κατεγράφησαν τα είς τάς 

ώς άνω δύο νήσους κτήματα τής Μονής (στ. 13- 19). Καί ώς προς μεν τον περιορισμόν καί τήν 

περίμετρον τών εις τήν Μονήν ανηκόντων προαστίων, έφ' δσον ουδεμία έν τώ μεταξύ έγένετο έπέμ-

βασις ή άπαίτησις έκ μέρους τών γειτόνων ή τοΰ δημοσίου, ό άπογραφεύς θεωρεί αρκετά δσα 

σημ.ειοΰνται είς τα προγενέστερα σχετικά απογραφικά έγγραφα, τα όποια καί επικυρώνει (στ. 19 -

24). "Οσον άφοροι δε είς τους πάροικους καί ύποτελετάς, τους προσκαθημένους είς τά ώς άνω 

προάστια, έθεώρησε σκόπιμον δπως άναφέρη αυτούς ονομαστικώς, ούτως ώστε ούτε ή Μονή νά 

επιχείρηση να απόκτηση πλείονας τών δηλωθησομένοιν, ούτε τό δημόσιον να έπέμβη καί νά από

σπαση τινά εξ αυτών. Ούτως, αναφέρονται ονομαστικώς μετά τών οικογενειών των 15 πάροικοι 

προσκαθήμενοι εις τό [έν Λέρω] προάστιον Παρθένιον (στ. 30-37) καί 16 εις τό [ωσαύτως έν 

Λέρω] προάστιον Τεμένιον (στ. 37 - 44) (συνολικώς αναφέρονται είς τά δύο προάστια 46 + 4 3 = 89 

άτομα) (στ. 24 - 44). 'Επίσης επικυρώνει τά δικαιώματα της Μονής Πάτμου έπί τοΰ έν Κω μετο-

χίου τής Ύπεραγίας Θεοτόκου τής λεγομένης τών Σπονδών μετά πάντων τών δικαίων καί προ

νομίων αύτοΰ, συμφώνως προς τά σχετικά προγενέστερα έγγραφα δικαιώματα (στ. 44-47) ' ωσαύ

τως αποκαθιστά έτερον έν Κω μετόχιον τό λεγόμενον τοΰ Σωτήρος, προσκυρωΟέν είς τήν Μονήν 

Πάτμου παρά τής αυτοκράτειρας [Θεοδώρας] μετά πάντων τών δικαίων καί προνομίων αύτοΰ, ώς 

διαλαμβάνονται ταϋτα είς τό σχετικόν εκδοτήριοτ σιγίλλιον τοϋ διενεργοΰντος τήν νήσον Ken· έν 

ονόματι τοϋ βεστιαρίου της αυτοκράτειρας (αναφέρονται ονομαστικώς τα χωράφια καί τα κτή

ματα καί γίνεται μνεία τών έκεΐ προσκαθημένων μισθίων, οί όποιοι ήσαν άπηλλαγμένοι φορολο

γικών υποχρεώσεων) (στ. 47-55) . Τά κτήματα ταϋτα καί τους ώς άνω αναφερομένους [πάροι

κους] δύναται να κατέχη ή Μονή ανενόχλητους και άταράχως, άνευ ουδεμιάς επεμβάσεως έκ μέρους 

τοϋ δημοσίου ή άλλου τινός, συμφώνως προς τά υπέρ τής Μονής εκδοθέντα χρυσόβουλλα. Προς 

τοϋτο έγένετο τό παρόν σιγιλλιώδες άποκαταστατικόν γράμμα, τό όποιον, ύπογραφέν καί σφραγι-

σθέν, εδόθη είς τήν Μονήν είς άσφάλειαν αυτής (στ. 55-60). 
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Μήν, ίνδικτιών (στ. 61). 

'Υπογραφή AéovTOC Έσκαμματισμένου (στ. 61 - 63). 

Σφραγίς. 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. — α') Χρυσόβονλλ.α {στ. 10) : αορίστως μνημονεύονται 

ένταΰθα τά κατά καιρούς ύπό τών προγενεστέρων αυτοκρατόρων υπέρ τής Μονής Πάτμου απολυ

θέντα χρυσόβουλλα. β') Χρυσόβουλλον (στ. 11) τοΰ νΰν βασιλεύοντος αύτοκράτορος [Μιχαήλ 

τοΰ Η'], δια τοΰ οποίου έπικυροΰνται αί υπέρ τής Μονής προγενέστεραι οΌ>ρεαά (στ. 10-13). Τό 

έγγραφον σώζεται, χρονολογείται κατά τό έτος 1259 καί εκδίδεται είς τον Α' τόμον, άρ. 14. 

γ ') (εδέησε, στ. 13) : ΐσως πρόκειται περί έγγραφου αιτήσεως - δεήσεως τής Μονής διά τήν άπο-

γραφήν τών έν Λέρω καί Κω κτημάτων αυτής" σχετικόν έγγραφον δέν έσώθη. δ') Χρυσόβουλλα 

(στ. 15, πρβλ. καί στ. 59) προγενέστερα, περί προσκυρώσεως είς τήν Μονήν Πάτμου κτημάτων 

της Λέρου καί τής Κώ. Έ κ τούτων δυνάμεθα νά ταυτίσωμεν έγγραφον τοΰ έτους 1087, τό όποιον 

σώζεται καί εκδίδεται εις τόν Α' τόμον, άρ. 5, άναφερόμενον μόνον είς τά κτήματα τής Λέρου 

(πρβλ. καί τόμ. Α', άρ. 26, όρισμον τοΰ έτους 1258). Έ κ τών αναφερομένων είς τα έν Κω κτή

ματα της Μονής Πάτμου χρυσοβούλλων ουδέν έσώθη. Τό σωζόμενον χρυσόβουλλον τοΰ έτους 

1085, τό όποιον εκδίδεται είς τόν Α' τόμον, άρ. 4, δέν δύναται νά ταυτισθη μετά τίνος τών 

ένταΰθα μνημονευομένων, καθ' δσον τά δι' αύτοΰ παραχωρούμενα κτήματα τής Κώ είναι διάφορα 

εκείνων, τών οποίων νϋν ενεργείται ή άποκατάστασις. Πρβλ. καί το ώς άνω χρυσόβουλλον τοϋ 

έτους 1259 (τόμ. Α', έγγρ. 14). ε') 'Απογραφικά δικαιώματα (στ. 20, πρβλ. καί στ. 24) περί 

περιορισμού τών έν Λέρω καί Κω κτημάτων τής Μονής. Έ κ τούτων σώζονται δύο πρακτικά τοΰ 

έτους 1089 αναφερόμενα είς κτήματα τής Λέρου, τά όποια εκδίδονται ανωτέρω, υπ' άρ. 52 καί 53. 

ς-') Δικαιώματα (στ. 47) τής Movήc Πάτμου έπί τοΰ έν Κω μετοχίου, τοΰ λεγομένου τής Θεο

τόκου τών Σπονδών. Έ κ τών αορίστως ένταΰθα μνημονευομένων εγγράφων δυνάμεθα να ταυτί

σωμεν τό πατριαρχικόν υπόμνημα τοΰ Μαίου 1258 (MM, Τ', σελ. 193- 195, άρ. 72· L a u r e n t , 

Regestes, άρ. 1337), καί τό έκδιδόμενον έν Α' τόμω, άρ. 14, χρυσόβουλλον τοϋ έτους 1259. 

ζ') (προσκυρωΟέν, στ. 47) : νοείται ένταΰθα έγγραφον τής αυτοκράτειρας [Θεοδώρας], διά τοΰ 

οποίου προσεκυρώθη είς τήν Πάτμον τό έν Κω μετόχιον τοΰ Σωτήρος (στ. 47-49) . Τό έγγρα

φον δέν σώζεται (βλ. καί κατωτέρω, σχόλιον 16). η') Έκδοτήριον σιγίλλιον (στ. 49) τοΰ διενερ-

γοϋντος τήν νήσον Κών : πιθανώτατα πρόκειται περί τοΰ έγγραφου τοΰ 'Ιωάννου Μαγκαφά, διά 

τοΰ οποίου προσεκυρώθη τό ώς άνω μετόχιον είς τήν Πάτμον (στ. 49-50) . Τό έγγραφον δέν 

σφζεται (βλ. κατωτέρω, σχόλιον 17). 

[Inc. deest] τ αντ αλλ[. . \\ . .] \~ τ(ή) 

μικρά τις τούτ[ων παραμυθία ;] Κατά . . . . μ. . τοϋ δε τής αντοϋ [. . Λ . .] | 3 [π]ι-

[σ]τονμ(έν)ου τοϋ πράγματος τήν [ ε]χοντι ενκλήριαν τών εν τώ παρόντι 

ενηρεστηκότων Θ(ε)ώ. Διά τοι |* τ[οϋ]το και οί επί γ[ής] [ε]υ[σεβ]εΐς ανακτες ώς 

τήν ανω βασιλείαν εξεικονί[ζο]ντες, εκ τών |5 ών αύτοΐς έκεϊθ(εν) καί ενηργέτητ(αι), 

έπιχορηγοϋσι τούτοις δαψιλεστέρας τ(άς) δωρεάς άφιεροϋντ(ες) |6 αύτοΐς και τοις 

παρ' αντών άνιδρνμ(ένοις) [θ]εί(οις) ναοϊς γημό[ρ]ων και δουλεντών, οΰς πάροικους 
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οϊδαμ(εν) | 7 όνο[μά]ζεσθαι, ουκ όλίγην άπόμοιραν. . "Ο δή [καί] έπί τώ μακάρια) 

[έ]κείν(ω) και άγίω π(ατ)ρ[ί ημών τ]ω 0[ειοτά]τ[ω] | 8 Χριατοδούλω τοις πάλαι 

άγίοις βασιλεϋσι καί [ε]νσεβέσιν άναξι, άλλα δή καί τώ κραταιώ καί ά[γ](ίω) 

| 9 ημών αύτοκράτ(ο)ρ(ι) τετελεσμ(έν)ον εστίν ίδεϊν, ώς τά σεπτά τούτ[ων] διατρα-

νοϋσι καί προσκυνητά | 1 0 χρυσόβουλλα, οίς δή καί το κύρος επεβραβενσατο δ κράτι

στός καί άγ(ιος) ημών ανθ(έν)τ(ης) καί αντοκράτ(ω)ρ | 1 1 διά προσκυνητοϋ χρυσο-

βούλλ(ον) τής άγιας αύτοΰ βασιλ(είας), δ δή πρό(ς) τήν παρά τοϋ διαληψθέντος 

μακαρί(ου) \u άνδρό(ς) Χριστοδονλον άνεγερθεϊσαν σεβασμί(αν) μονήν τήν έν τη 

νήσω Πάτμω παράτ(οϋ)κράτ(ονς) απελύθη τής | 1 3 αντοϋ γαληνότητος. Έπεί ούν 

εδέησε μετά τών άλλων έγ[γρα]φ[ον] καί παρ' ημών γενέσθαι άπο\1ίκατάστα(σιν) 

τώ μέρ(ει) τής τοιαύτης σε(βασμίας) μο(νής) επί τοις έκ παλαιγ(ε)ν(ών) τών 

χρόν(ων) προσκνρωθεϊση ταύτη | 1 5 διά τών, ώς εϊρητ(αι), προσκυνητών χρυσοβούλ-

λ(ων) εν τε τήνήσ(ω) Λέρνω καί έ[ν] τη νήσω Κώ, ώς δι\™ωρισμέν(οις) ήμϊν 

τελ(είαν) ποιήσασθαι άπογραφ(ήν) καί άποκατάστα(αιν) εν τε τή νήσω 'Ρόδω καί 

τοϊς περί | 1 7 αντήν άλλα δή καί έν πάσι ταϊς Κνκλάσι νήσαις, το παρ(όν) σιγιλλιώδες 

άποκαταστ(α)τ(ικον) γράμμα | 1 8 έγεγόνει, έν ω τα κατ[ε]υρεθέντα έν ταϊς δηλω-

θεϊσ[α]ις νήσοις τον μέρονς τής τοιαύτης μο(νής) \19 έκδηλα πεποιήκαμ(εν). Καί είς 

μ(εν) τον περιορισμόν καί τήν περίμετρον των έν ταϋταις προαστ(ίω)ν | Μ άρκονντα 

εδοξαν ήμϊν τά προσόντα ταύτη παλαιγ(ε)νή απογραφικά δικαιώμ(α)τα, έπεί μηδέ 

παρά τον | 2 1 τ(ών) γειτονούντ(ων) ή τ(ών) άπ(ό) τοϋ μέρ(ονς) τοϋ δημο(σί)ον 

ήνοχλήθημ(εν) περί τοϋ τής μο(νής) μέρ(ονς), ώς τίνος τούτων | 2 2 κατεπεμβαίνον-

τος~ καί έσεται καί είς το έξης ή τοιαύτη σεβάσμια μ,ο(νή) καί οι νπ' αντήν ένασ\23κον-

μ(εν)οι μοναχοί, ει τι εκπαλαι και μέχρι τοϋ νϋν κατειχον τε καί ένέμοντο έν ταϊς 

τοιαύταις νήσ(οις) | ? 4 κατά τ(άς) περιλή(ψ)εις καί πάσας τ(άς) διαστείξεις τ(ών) 

προσόντ(ων) αντοϊς δικαιωμ(ά)τ(ων) παλαιγενών. Τ(ονς) | 2 δ δε γε πάροικους και 

ύπονελετ(άς), τ(ονς) έν τοις τοιούτοις προσκαθημ(ένονς) κτήμασι, δέον (κε)κρίκα-

μ(εν) | 2 6 ονομαστοί δηλώ(σαι) έν τώ παρόντι άποκαταστατ(ικ)ώ γράμματι, ώσ αν 

μήτε τω τ(ής) μονής μέρο(ς) | 2 ' έπ' άδεί(ας) εχειν πλείονας τών δηλωθησομ(ένων) 

έλκειν πρό(ς) έαντό, μήτε μήν τω τοϋ δημο(σί)ον μέρο(ς) | 2 8 χώραν εχειν κατεπεμ-

ßaivsiv τοϋ τ(ής) μο(νής) μέρους καί καθαρπάζειν τινά τών ταύτη προσηλωμ(έ)-

ν(ων). | 2 9 "Εχονσιν τοίνυν κατά μέρος οί εν τοις τοιοντοις προαστίοις προσκαθη-

μ(εν)οι νποτελετ(αί) τ(ής) μον(ής) | 3 0 όντως: 

Προάστι(ον) tò Παρθένι(ον): Ίω(άννης) ό Πελαγίτης εχ(ει) γ(νναϊκα) Μα-

ρ(ίαν), νιους Γεωργών καί Λέοντα, θ(νγατέρα) Έλένην | 3 t Κω(νσταντϊνος) δ 

Πεπανο(ς) εχ(ει) γ(νναϊκα) Είρή(νην)· Κων(σταντϊνος), δ νιος τοϋ μονάχου 'Αρ

σενίου, εχ(ει) γ(νναϊκα) Σκηνούραιναν Ίω(άννης) ό Πατζας εχ(ει) γ(νναϊκα) Μα-

24 
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ρ(ίαν), \J- θ(νγατέρας) Μοσχώ καί Θεοτοκώ- Νικ(ή)τ(ας), ό υιός τον Άλεπιδιώτον, 

ί'χ(ει) γ(υναϊκα) Θεοτοκώ' Ίω(άννης), 6 ν'ιο(ς) τον π(α)πά Νικολ(ά)ου, εχ(ει) 

γ(υναϊκα) \" Κυριακήν, θ(ιγατέρα) " Ανν(αν)· Μιχ(α)ήλ. ο νίό(ς) τοϋ Στονπαλιώ-

τον, ί'χ(ει) γ(νναϊκα) Μαρί(αν)· Γρηγόριος ό Κουρσιώτης έχ(ει) γ(υναϊκα) Μο

σχώ, | 1 4 νί(ον) Γεώργ(ιον)· Νικόλ(α)ο(ς) ό Λαλάς έχ(ει) γ(νναΐκα) Γεωργί(αν), 

νί(ούς) Κω(νσταντϊνον) καί 'Λλέ(ξι)ον και έτερ(ον) Λέ(ον)τ(α)- ο! παϊδ(ες) τον 

π(α)πά Νικολ(ά)ου, \" δ τε Atarv καί Μ(ιχ)αήλ και ίτερ(ος) Κω(νσταντϊνος)· οι 

παίδες τοΰ Καιρικά, δ τε Ίω(άννης) και Μιχ(αήλ)· χήρ(α) Πλυτώ τοΰ Μαρδο-

κώστα | ' ίχ(ει) Ο(υγατέρας) Εύδοκί(αν) και Είρή(νην)- Νικόλαος δ Σπανός έχει 

υι(υρ) Γεώργ(ιον) Ίω(άννης) υ Σπανός ί'χ(ει) γ(νναϊκα) Καλήν. vl(òv) | i7 Λ/α-

ν(ου)ήλ. θ(υγατέοα) θεοαανώ' Νικ(ή)τ(ας) δ Σταλιώτης έχ(ει) γ(υναϊκα) "Αν-

ν(αν) υ'ι(άν) Γκόργιον, θ(νγατέρα) Εί[ρήνην]. 

"Ετερ(ον) ποοάστι(ον) το λε\ύ*γόμ(ε)ν(ον) Τιμένιον. Μιχαήλ δ Καλιμναϊος 

έχ(ει) γ(νναϊκα) Καλήν, νί(ον) Γεώργ(ιον)· Μιχαήλ, δ υιός τ(ής) Άμαραντ(ί)-

ν(ας), \J* ίχ(ει) γ(νναϊκα) Ευδοκί(αν). νι(ονς) Ίω(ά)'ίην) καί Γεώργ(ιον)· Ίω(άν-

νης) τ(ής) Σοφί(ας) εχ(ει) γ(νναϊκα) Είρή(νην)· Μιχαήλ υ Σιγάς έχ(ει) γ(υναϊκα) 

Μαρ(ίαν)· Νικ(ή)τ(ας) ό Λιμνιώτ(ης) | 4" ?χ(ει) γ(υναϊκα) Μαρί(αν)· Νικόλ(α)ο(ς) 

δ Άλεντιν(ος) εχ(ει) γ(νναϊκα) Μαρ(ίαν). θ(νγατέρα) Εύδοκί(αν)· Μιχαήλ ό Γα

βράς εχ(ει) γ(υναϊκα) Ενδοκί(αν)· \Γεώργιο(ς) δ Κουμ(α)ρ(ας) έ'χ(ει) γ(νναϊκα) 

ΕΙρή(νην), νί(ον)Μιχ(αήλ)· χήρ(α) Μαρ(ία)^ | " τον Μανουήλ ίχ(ει) vi(òv) Γεώρ-

γ(ιον), θ(νγατέοα) Είρή(νην)· Λέ(ων), δ υιός τοΰπ(α)πά Μιχαήλ, έχ(ει) γ(νναϊκα) 

Παγκαλώ- Φιλάρετος δ \li Άναψιώτης εχ(ει) γ(υναϊκα) Θεοφανώ, υΐ(ονς) Γε(ώ)ρ-

(γιον) και Λέοντα- Ίω(άννης) ό Μοντων έχ(ει) γ(νναϊκα) Μαρ(ίαν), Ο(υγατέρα) 

Είρή(νην)· Μιχα(ήλ) ο Μούτων \ià έχ(ει) γ(νναϊκα) "Ανν(αν), Ο(νγατέρα) Είρή(νην)· 

Καλή τοϋ Θεοδώρον έχει νι(ον) Μιχαήλ, θ(νγατέρα) Είρή(νην)· Μόσχος τής 

Ενδοκί(ας) έχει | 4 4 άδ(ελφ)ήν ΕΙρή(νην)· Λέ(ων) δ Θνραϊο(ς) εχ(ει) γ(υναϊκα) 

Είρή(νην). 

Εις τήν νήσον τήν Κώ μετόχιον) ή νπεραγία Θ(ίοτό)κος ή έγχωρίως έπο\Χινο-

μαζομ(έν)η τών Σπονδών μετά πασών τών δικαί(ων) και προνομί(ων) αύτοϋ, ων 

έκράτει τε καί Ικπαλαι μέχρι τοϋ | 4 5 νϋν καί ένέμετο κατά τ(άς) περιλήψεις καί 

πάσας τάς διαστείξις τ(ών) προσόντων και έπί τοϋτ(ο) το μέρει |4 7 τής μονής πα-

λαιγ(ε)ν(ών) δικαιωμ(ά)τ(ων). "Ετερον μετόχι(ον) το προσκυρωθ(έν) τη τοιαύτη 

σε(βασμί)α μονή παρά τής | 4 8 κρατ(αιάς) καί άγ(ίας) ημών [κν]ρ(άς) καί δεσποί-

ν(ης), το επονόμαζαμ(ε)ν(ον) δ Σ(ωτ)ήρ, καί αντ(ο) μετά πάντ(ων) τ(ών) ανη

κόντων) αντώ δικαί(ων) | 4 9 καί προνομί(ων), καθώς διαλαμβάνεται καί έν τώ 

έκδοτηρίω σιγγιλλίω τοϋ τε διενεργοϋντος |0,) τήν νήσ(ον) Κώ δικαίω τοϋ θεοφρου-
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ρήτον βεστ(ια)ρ(ί)ον τοΰ κράτονς τ(ής) άγιας αυτής βασιλ(είας), τοΰ τε Λωετροϋ 

|5 1 τ(ών) έλαϊκών δένδ[ρ](ων), τ(ών) χωραφί(ων) τοϋ Άναβασίδου καί τ(ών) tv 

αύτώ έλαϊκών δένδρ(ων) καί λοιπών διαφόρ(ων) δένδρ(ων), |Γ>2 καί τοϋ τοπίου τοϋ 

χωραφιαίον τοϋ έπονομαζομ(έν)ον τής Παφλαγ(ό)ν(ος) καί τ(ών) έν αύτώ ευρι

σκομένων δένδρ(ων), |5:ι â δή καί άπ(ό) τοϋ μακαρίτου εκείνου κτήτ(ο)ρο(ς) 

ευρίσκονται διαφέροντα τή μονή μετά τών έν τοις τοιούτ(οις) \u κτήμασι προσκα-

θημ(ένων) μονικών μισθίων τής μονής τών άφορισθέντων παντός δημο\*6σιακοϋ 

κατάστιχων. Τά τοιαϋτα τοίννν κτήματα καί τ(ούς) ε\ρημ(έ)ν(ονς) απαντάς οφείλει 

κατέχει(ν) |5 6 ή σεβάσμια άγια μονή άνενοχλήτως πάντη καί άταράχως μή τα σύ

νολον ή διασειομ(έν)ην ή ένοψχλουμ(έν)ην παρά τίνος τών άπάντ(ων) ή παρ' 

αντοϋ δή τοϋ μέρ(ονς) τοϋ δημο(σί)ον, ώς μή τήν οίανδήτ(ι)να |6 8 παρείσδνσιν 

[ε]χοντος έν αντοϊς κ(α)τά τ(άς) περιλήψ(εις) τών προσόντ(ων) τή μονή προσκυ

νητών |6 9 χρνσοβούλλ(ων). Έπί τούτω γαρ καί τό παρόν ήμέτερον σιγιλλιώδίς 

άποκαταστατ(ικόν) γράμμα |6° γεγονώς καί νπογραφ(έν) καί τή συνήθει βονλ(λη) 

πιστωθ(εν) απελύθη το μ[έ]ρει τής μο(νής) δι' άαφάλ(ειαν). |6 1 μηνΐ μαΐω (ίν-

δικτιώνος) s"'. 

f Ό δοϋλος τον μάταιου και αγίου ημών αύϋ·(έν)του καί βασιλ(έως) 

άπνγραφ(ευς) | s 2 της νήσου Ρ(ό)δον καί τών περί αυτήν καί τών λοιπών Κν-

χλάδ(ων) νήσων |63 Λέων δ Έακαμματιαμένος f 

1 non 1. MM || 2 κρατίστον της αντοϋ 1. MM || 3 πιστουμένου 1. MM : ου ex correct, ips. man | 

τώ [ ε]χοντι : τ. ..οντά 1. MM || 4 ανακτες : ες ex correct, ips. man. || 5 ενεργέτψαι MM || 7 ονκ 

add MM | και 1. MM | μακαρίτη MM | post πατρί lac. sign. MM || 9 τετελειωμένον MM || 14 προσκυρο-. 

θείσι corr. MM || 17 πάσαις - νήσοις corr. MM || άποκαταατικάν MM || 18 καθενρεθέντα corr. MM j| 19 προα-

ατείαν MM et passim || 22 εξής corr. ipsa marius ex έξεις || 26 lege άνομαστι \\ 26 - 27 τω - τω : lege το - το |1 

27 πλείονας : ει ex corr. || 37 Ειρψψ 1. MM || 38 Τεμένιον corr. MM || 40 Γεώργιος bis χήρα Μαρία : add. 

altera manus, fors. Leonis Escamm., in marg. || 42 -43 Μαρίαν bis γυναίκα om. MM || 45 πασών : πάν

των corr. MM i| 52 τον χωραφιαίον : τον .. . ρ'αφιαίτου MM | Παφλαγόνον MM || 53 ευρίσκονται : at ex 

correct. || 54 άφοριοθέντων : όντων MM || 55 χαταστίχον corr. MM | πρυσκαθημένυυς add. MM post 

απαντάς || 56 - 57 οιαΟειομένη - ένοχίονμενη corr. MM 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ. — Τό παρόν έγγραφον απελύθη κατά μήνα Μάιον τής ς' ίνδικτιώνος. Τό 

έτος δύναται νά προσδιορισθή έκ τών ακολούθων στοιχε ίων: α') Ή άποκατάστασις έγένετο siti 

τής βασιλείας τών αυτοκρατόρων Μιχαήλ Η ' καί Θεοδώρας (πρβλ. στ. 1 0 - 11 καί 4 7 - 4 8 ' διά 

τήν ταύτισιν, βλ. κατωτέρω σχόλια 5 καί. 16) , επομένως μεταξύ τών ετών 1 2 5 8 - 1 2 8 2 . β') Ή 

ένταΰθα μνημονευομένη Μονή τών Σπονδών προσεκυρώθη διά πατριαρχικοΰ έγγραφου είς τήν 

Μονήν τής Πάτμου κατά Μάϊον τοϋ 1258 (MM, Τ ' , σελ. 1 9 3 - 1 9 5 ) , τό δέ σχετικόν χρυσόβουλ

λον. τοϋ όποιου ποιείται μνείαν τό παρόν (στ. 11), εξεδόθη κατά τό 1259 (βλ. τόμ. Α ' , έγγρ. 
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14). γ ') Ή Μονή τοϋ Σωτήρος Χρίστου εμφανίζεται είς τό έγγραφον τοΰ Έσκαμματισμένου ώς 

μετόχιον τής Πάτμου, τό δε σχετικόν πατριαρχικόν έγγραφον προσκυρώσεο^ς πρέπει νά χρονολο-

γηθή κατά τόν V. L a u r e n t (Regestes, άρ. 1346) ή μεταξύ Μαίου 1259-Μαρτίου 1260 ή 

εντός τοΰ θέρους τοΰ 1261 (βλ. κατωτέρω, σχόλιον 16). δ') Διά τήν έπικύρωσιν τ ή ; κυριότητος 

τής Μονής Πάτμου έπί τοΰ μετοχίου τοϋ Σωτήρος Χρίστου, δ Έσκαμματισμένος βασίζεται μόνον 

έπί τοΰ ώς άνω έκδοτηρίου σιγιλλίου (στ. 49-50), καί ουδέν αναφέρει περί τοϋ έγγραφου τοΰ 

Μιχαήλ Βασιλικιώτου τοΰ έτους 1271 (βλ. κατωτέρω, έγγρ. 70), τό όποιον άποκαθιστ^ τά δικαιο')-

ματα τοΰ μετοχίου έπί διεκδικουμένων κτημάτων καί ώς έκ τούτου άπετέλει διά τους μεταγενε

στέρους απογραφείς ίσχυρόν τίτλον ιδιοκτησίας. 'Επομένως τό παρόν εξεδόθη προ τοΰ εγγράφου 

τοΰ Βασιλικιώτου. Κατά τό χρονικόν διάστημα άπό τοϋ 1259 ή 1261 μέχρι τοϋ 1271 ή ς-' ίνδι-

κτιών κατά μήνα Μάιον συμπίπτει προς τό Ιτος 1263. 

ΣΧΟΛΙΑ.—1. (στ. 1 κέ.) : ΙΙερί προοιμίων βλ. Η. H u n g e r , Prooimion, Elemente der 

byzantinischen Kaiseridee in den Arengen der Urkunden, Βιέννη 1964 (Wiener Byzantinische 

Studien Ι ) , κυρίως σελ. 137 κέ. καί 203 κέ. 

2. (στ. 3) : εύκλήρια = ή διά λαχνού καλή μερίς (βλ. Liddel- Scott, είς τό λήμμα)· ένταΰθα 

ή ευεργεσία, τά έκ Θεοΰ δοθέντα. 

3. (στ. 6) : γημόρος (έκ τοΰ γή + μείρομαι) = δ έχων μοϊραν γης, βλ. Liddel-Scott, είς 

τό λήμμα. 

4. (στ. 6 ) : δουλευτών, ους πάροικους οϊδαμεν δνομάζεσθαι: περί τής ένταΰθα ταυτίσεως 

δουλευτής = πάροικος, βλ. O s t r o g o r s k y , Féodalité, κυρίως σελ. 49. 

5. (στ. 10-13) : Πρόκειται περί τοϋ αύτοκράτορος Μιχαήλ Η', ό όποιος πράγματι έξέδωκε 

σχετικόν έπικυρωτικόν χρυσόβουλλον, ώς ήδη ελέχθη (βλ. ανωτέρω, σελ. 184, Μνημονευόμενα 

έγγραφα § β'). 

6. (στ. 1 5 ) : Λέρος - Λερψος : περί των τότε μαρτυρουμένων τύ-ιτων του ονόματος, βλ. καί 

ανωτέρω, έγγρ. 65, σχόλιον 2. 

7. (στ. 16) : Περί τοΰ δρου Κυκλάδες νήσοι = Δωδεκάνησος, βλ. ανωτέρω, έγγρ. 51, σχό

λιον 2, δπου καί ή σχετική βιβλιογραφία- καί ανωτέρω, έγγρ. 65. σχόλιον 1. Πρβλ. καί A n g o l d , 

A Byzantine Government in exile, σελ. 211, 249, 255. 

8. (στ. 20 - 22) : Πράγματι ουδεμία άμεσος ή έμμεσος μαρτυρία σώζεται περί αμφισβητή

σεων, καταπατήσεων ή επεμβάσεων τοΰ δημοσίου είς τά έν Λέρω προάστια τής Πατμιακής μονής 

μετά τό έτος 1089. 

9. (στ. 25) : Περί τών πάροικων καί προσκαθημίνων, βλ. ανωτέρω, έγγρ. 65, σχόλιον 4. Οί 

ύποτελεταΐ ήσαν οί υποτελείς, οί πάροικοι (βλ. S v o r o n o s , Cadastre, σελ. 24 ύποσ. 3). 

10. (στ. 30) : Περί τοΰ έν Λέρω προαστίου Παρθενίου καί τοΰ ίστορικοΰ τής προσαρτήσεως 

του είς τήν ΙΙάτμον, βλ. ανωτέρω, έγγρ. 52, σχόλιον 4. 

11. (στ. 30-44) : Έ κ τών αναφερομένων ένταΰθα 31 πάροικων μετά τών οικογενειών των 

(89 συνολικώς άτομα ), μόνον τρεϊς είναι άλλοθεν γνωστοί : ό Νικόλαος Σπανός ( στ. 36). ό Μιχαήλ 

Καλυμναϊος (στ. 38) καί δ Γεώργιος Κουμαράς (στ. 40), οί όποιοι αναφέρονται είς τό πρακτι-

κόν τοΰ Κωνσταντίνου Διογένους τοΰ έτους 1254 : περί τούτου βλ. έν έκτάσει ανωτέρω, έγγρ. 65, 

σχόλιον 4. (Σημειωτέον δτι έκ τών είκοσι καί πλέον πάροικων τοϋ έτους 1254, τό πρακτικόν τοΰ 
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Διογένους διασώζει πλήρως τά ονόματα μόνον 15 οικογενειών). Λί δι?φορχί, αί όποϊαι παρατη

ρούνται είς τήν σύνθεσιν τών τριών αυτών οικογενειών, οφείλονται είς τήν φυσιολογικήν άνάπτυ-

ξίν των κατά τό διαρρεύσαν μεταξύ τών δύο έγγραφων χρονικόν διάστημα (1254-1263). 

12. (στ. 31) : Σκηνούραινα : τό έπίθετον μαρτυρεϊται είς τήν περιοχήν άπό τοΰ ΙΑ' αί. βλ. 

τόμ. Α', έγγρ. 3 κ.ά., τόν γνωστόν μοναχόν Άρσένιον Σκηνούρην. 

13. (στ. 33) : Στουπαλιώτον : προφανώς έκ τοΰ έθνικοΰ ονόματος ' \στυπαλαιάτης (έκ της 

νήαου Άστυπαλ.αίας). 

14. (στ. 38) : Περί τοϋ έν Λέρω προαστίου Τεμενών ή Τεμίνια, τής θέσεως καί τοΰ ιστορι

κού τής προσαρτήσεως του είς τήν ΙΙάτμον, βλ. ανωτέρω, έγγρ. 52, σχόλιον 4 καί 5. Περί τ au 

τύπου Τιμενιον- Τιμενια, βλ. καί ανωτέρω, έγγρ. 65 στ. 4. 

15. (στ. 44-45) : Ή έν Κω πατριαρχική Μονή τής Θεοτόκου, ή επιλεγόμενη τών ΣπονδιΙν, 

(νϋν Τ' Άσφενδιοϋ), ευρίσκεται εις τό άνατολικόν τμήμα τής νήσου, βορείως τοΰ Ώρομέδονος 

(βλ. χάρτην Κώ). Ή μονή αύτη προσεκυρώθη είς τήν Μονήν τής Πάτμου ώς μετόχιον αυτής, τή 

αιτήσει τοΰ ηγουμένου Γερμανού (ήγουμενεύσαντος πιθανώς άπό τοΰ 1256 καί μέχρι τοΰ 1272), 

έπί πατριάρχου Αρσενίου Αύτορειανοΰ, δ όποιος καί έξέδωκε τό σχετικόν έπικυρωτικόν πατριαρ

χικών υπόμνημα κατά Μάιον τοΰ 1258 (MM, <Γ, σελ. 193- 195): βλ. L a u r e n t , Regestes, άρ. 

1337. Πρβλ. καί χρυσόβουλλον Μιχαήλ ΙΓ τοϋ έτους 1259 (τόμ. Α', έγγρ. 14 στ. 35-39-= 

MM, Τ', σελ. 200 στ. 12-18). Ιίερί τής Μονής τών Σπονδών βλ. επίσης κατωτέρω, εγγρ. /5 

καί κυρίως σχόλιον 8. Πρβλ. καί Ε. Κ α ρ π α θ ί ο υ , Ή εν Κω πάλ,αι ποτέ διαλάμψααα ιερά μονή 

τών Σπονδών, Δωδεκανησιακών Άρχεϊον 2 (1956), σελ. 3-25. 

16. (στ. 47 κέ.) : Ή έν Κω Μονή τοΰ Σωτήρος Χρίστου, σταυροπήγιον 8ν τοΰ επισκόπου 

Κώ (πρβλ. MM, Ç', σελ. 206 στ. 3 - 4 καί κατωτέρω έγγρ. 69 στ. 24), προσεκυρώθη εις τήν 

Μονήν τής Πάτμου ώς μετόχιον αυτής παρά τής αυτοκράτειρας Θεοδώρας (πρβλ. στ. 48 τοΰ πο.-

ρόνιος καί κατωτέρω έγγρ. 70 στ. 1-3. 'Ή άνωνύμως αναφερομένη αυτοκράτειρα είναι ασφαλώς 

ή σύζυγος τοϋ Μιχαήλ Η' Θεοδώρα, ώς προκύπτει έκ τών χρονολογικών δεδομένων). Ή προσκύ-

ρωσις έπεκυρώΟη υπό τοΰ πατριάρχου 'Αρσενίου Αύτορειανοΰ (βλ. ρητή μνεία τούτου είς χρυσό

βουλλον τοϋ έτους 1292, τόμ. Α', έγγρ. 15 στ. 15 -17 = MM, Τ , σελ. 237 στ. 9 - I P πρβλ. Β ρ α

ν ού ση, "Οσιος Χριστόδου?Μς, σελ. 175 κ:.), πρέπει δε να χρονολογηθή μετά τόν Μάϊον τοΰ 1259, 

καθ' δσον εις χρυσόβουλλον τοΰ έτους τούτου, επικυρωτικού δλων τών κτημάτων καί μετοχιών 

τής Πατμιακής Μονής ουδεμία μνεία περί αύτοΰ γίνεται (βλ. τόμ. Λ', έγγρ. 14). Κατά τόν V. 

L a u r e n t , Regesles, άρ. 1346, τό σχετικόν πατριαρχικόν έγγραφον προσκυρώσεως απελύθη η 

μετο.ξύ Μαΐου 1259-Μαρτίου 1260 ή εντός τοΰ θέρους τοΰ 1261. Ή παράδοσις τοΰ μετοχίου είς 

τήν Πάτμον έξετελέσθη ύπό τοΰ οικείου τής αύγούστης 'Ιωάννου Μαγκαφά (MM, Τ', σελ. 206 

στ. 3-6)· περί τούτου βλ. κατωτέρω, σχόλιον 17. —Περί τής Μονής τοΰ Σωτήρος, πρβλ. καί 

Ε. Κ α ρ π α θ ίου, Ή êv Κω πάλαι ποτέ διαλάμψασα ιερά μονή τοϋ Σωτήρος Χρίστου, Δωδεκα-

νησιακόν Άρχεϊον 1 (1955), σελ. 48-56. 

17. (στ. 4 9 - 5 0 ) : Ό διενεργών τήν νήσον Κών, εντολή τής αυτοκράτειρας [Θεοδώρας], 

πρέπει ασφαλώς νά ταυτισθή προς τόν Ίωάννην Μαγκαφάν, οϊκεϊον τής αύγούστης, ό όποιος, ώς 

μαρτυρεϊται άλλοθεν, ειχεν εκτελέσει τήν αναθεώρησα τής Κώ (βλ. τόμ. Α', έγγρ. 32 =- MM, Ç", 

σελ. 205 στ. 5-6) καί είχε παραδώσει τήν Μονήν τοΰ Σωτηρος είς την Μονήν Πάτμου (MM, ς", 

σελ. 206 στ. 5-6 ). Τό σχετικόν παραδοτικόν έγγραφον πρέπει προφανώς να ταυτισθή προς τό 
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ίκδοτήριον σιγίλλιον τοΰ παρόντος. Πρβλ. F r . Β a r i Si e, ένθ' άνωτ., σελ. 148 κέ. Περί τοΰ δρου 

διενεργών - ενεργών, βλ. ανωτέρω, έγγρ. 67, σχόλιον 5. 

18. (στ. 50) : τοϋ θεοφρουρήτου βεστιαρίου τοϋ κράτους τής αγίας αυτής ( = τής Θεοδώρας) 

βασιΜας : ώς διαπιστούται καί έξ άλλων συγχρόνων έγγραφων ή Κως ύπήγετο είς τήν δικαιοδο-

σίαν, είς τό προσωπικόν ταμεϊον (βεστιάριον) τής αυτοκράτειρας Θεοδώρας. Περί τούτου βλ. έν 

έκτάσει κατωτέρω, έγγρ. 70, σχόλιον 1. 

19. (στ. 50) : Περί τοΰ Λωεχροϋ, βλ. καί έγγρ. 69 στ. 30, έγγρ. 70 στ. 33. 

20. (στ. 51 ) : Περί τοϋ Άναβασιδίου, προαστίου τής Μονής Πάτμου, βλ. έν έκτάσει κατω

τέρω, έγγρ. 70, σχόλιον 18. 

21. (στ. 53) : τοϋ μακαρίτου εκείνου κτήτορος : πρόκειται προφανώς περί τοΰ ιερομόναχου 

Νεοφύτου Άμπελα, δ όποϊος ύπήρξεν ό κτήτωρ τής Μονής τοΰ Σωτήρος (πρβλ. κατωτέρω, έγγρ. 

69 στ. 23 καί Ιγγρ. 70 στ. 28). 

22. (στ. 61-63) : Ό άπογραφεύς τής Ρόδου καί τών Κυκλάδων νήσων Λέων ό Έσκαμμα-

τισμένος είναι γνωστός καί έξ άλλου έγγραφου, τό όποιον έξέδωκεν υπέρ τής Πάτμου κατά τό 

αυτό έτος 1263 (βλ. κατωτέρω, έγγρ. 69) ( Ό Σακκελίων, ένθ' άνωτ., άνέγνωσεν είς αμφότερα 

τά έγγραφα Έσκαμμάριος). - Περί τοΰ αξιώματος τοϋ άπογραφέως, βλ. ανωτέρω, σελ. 169, δπου 

καί ή σχετική βιβλιογραφία. 



69. ΣΙΓΙΛΛΙ2ΛΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΓΡΑΜΜΑ 

ΤΟΥ ΑΙΙΟΓΡΑΦΕΩΣ ΛΕΟΝΤΟΣ ΕΣΚΑΜΜΑΊΊΣΜΕΝΟΥ 

άποκαταστατικόν γράμμα (στ. 5, 9) 'Ιούλιος, ίνδ. ς-' 

σιγι/άιώδες γράμμα (στ. 41) [1263] 

Ό άπογραφεύς τ ή : νήσου Ρόδου καί τών λοιπών Κυκλάδων Αέο>ν ό Έσκαμματισμένοε ενερ

γεί άποκατάστασιν τών έν Κώ κτήσεων τής Μονής Πάτμου, ήτοι τών μετοχιών τής Θεοτό

κου τών Σπονδών καί τοΰ Σωτήρος, ώς καί τοΰ προαστίου Άναβασιδίου, μετά τών έν αύτοϊς 

κτημάτων. 

ΠΛΡΑΔΟΣΙΣ- ΙΙΕΓΙΓΓΑΦΗ. — Πρωτότυπον (Άρχεϊον Μονής άρ. i)6). Περγαμηνή λεπτή, 

κα>ώς έπεξειργασμένη, χρώματος ύποκιτρίνου, σχήματοε ορθογωνίου. Διαστάσεις : 0,565 - 0,570 Χ 

0,2D6-0,300. Γεγραμμένη επιφάνεια: 0,510x0,237-0,235. ΠεριΟοιρια : αριστερά καί δεξιά 

(0,30). Μελάνη μαύρη· τής υπογραφής έξίτηλος. Χειρ γραφής τοΰ κειμένου πιθανώς ή αυτή προς 

τήν τοΰ ύπ' άρ. 68 έγγραφου. — Όλίγαι άνορθογραφίαι καί άσυνταξίαι. Διπλούς τονισμός συν

θέτων λέξεων. — "Ιχνη εξ οριζοντίων καί τριών καθέτων διπλώσεων. — Διατήρησις πολύ καλή: 

σχισμαί τίνες είς τάς διπλώσεις, ένιαχοΰ έξίτηλος. —"Ιχνη έξ οπών, διά τών οποίων διήρχετο τό 

συγκρατοΰν τήν νΰν άπολεσθεϊσαν σ φ ρ α γ ί δ α νήμα' ή σφραγίς ήτο προφανώς όμοία προς τήν 

τοϋ ύπ' άρ. 68 έγγραφου (διά τήν περιγραφήν βλ. ανωτέρω, έγγρ. 68). 

Έ π ί τοΰ νώτου μεταγενέστερα σημείο') μ α τ α : α') αναγραφή επικυροϋσα τα μετόχια της 

λεροκαλνμνου τ(ής) 'Ιεράς ημών Μονής και τήν έλευθερίαν τής Λειψώς \ ήτοι τής Φαρμάκου καί 

περιγραψϊ)ν έχουσα είς τα μετόχια τής Κώ συν τοις όροθεσίοις τούτων (χειρ Φλωρίδου). β') Άντε-

γράφη (χειρ Σακκελίωνος). γ') Άρ. 66 (χειρ Σακκελίωνος). 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ. — Ί . Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , έ'νθ' άνωτ., Αθήναιον 4 (1875), σελ. 239-243. MM, 

<Γ, σελ. 217-219, άρ. 88. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ- — F r . Β a r i a ié, Povelje vizantijskih carica ( =Έγγραφα βυζαντινών 

αυτοκρατειρών), Zbornik Radova 13 (1971 ), σελ. 147 κέ. — E . Κα ρ π α θ ί ο υ, Ή εν Κώ πάλαι 

ποτέ διαλάμψααα Ιερά μονή τών Σπονδών, Δωδεκανησιακόν Άρχεϊον 2 (1956), σελ. 3-25.— 

Τ ο ΰ α ύ τ ο ϋ, '// εν Κω πάλαι ποτέ διαλάμψασα ιερά μονή τοϋ Σωτήρος Χρίστου, Δωδεκανη-

σια tòv "Αρχεϊον 1 ( 1 9 5 5 ) , σελ. 4 8 - 5 6 . 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ. — Ό ενεργών τήν άπογραφήν καί άποκατάστασιν τής Ρόδου καί τών λοι

πών Κυκλάδων νήσων, Λέων ό Έσκαμματισμένος, εΐχεν εκδώσει άποκαταστατικόν γράμμα περί 

τών έν Λέρω, Καλύμνω, Φαρμάκω, Λείψω καί Κω κτημάτων καί μετοχιών τής Μονής Πάτμου 

(στ. 1-4). Ποιούμενος δέ τήν πλήρη (τελείαν) άποκατάστασιν τής Κώ έκρινε σκόπιμον δπως 

σύνταξη ίδιαίτερον άποκαταστατικόν γράμμα περί τών έν Κώ κτημάτων καί μετοχιών τής Μονής, 
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τά όποια αύτη κατέχει δυνάμει έγγραφων τών προγενεστέρων αυτοκρατόρων καί τοΰ νϋν βασι

λεύοντος αύτοκράτορος [Μιχαήλ ΙΓ] καί τής αυτοκράτειρας [Θεοδώρας], ώστε νά αποφευχθούν 

αί έκ μέρους τών γειτόνων ενοχλήσεις. Προς τοΰτο συνετάχθη τό παρόν άποκαταστατικόν γράμμα, 

είς το όποιον καταγράφονται τά έν Κω κτήματα τής Μονής ώς ακολούθως (στ. 5- 14) : Μετό

χιον ή Ύπεραγία Θεοτόκος, ή επονομαζόμενη τών Σπονδών, μετά πάντων τών δικαίων καί προ

νομίων αύτοΰ. Ταϋτα ήσαν: α') Δύο καί ημισεία στράται, εκτάσεως 1200 μοδίων, άποσπασθεΐσαι 

άπό τής γής τών στρατιών. Τούτων τό τέλος είχε δωρηθή (προαπεσπάσθη και άπεχαρίσθη) είς 

τήν μονήν τών Σπονδών παρά τοΰ άοιδίμου αύτοκράτορος 'Ιωάννου Δούκα [Βατατζή], έπεκυρώθη 

δε διά χρυσοβούλλου τοΰ νΰν αύτοκράτορος [Μιχαήλ Η'] καί δι' ορισμών τής αυτοκράτειρας [Θεο

δώρας]. Μετά τής γής ταύτης συμπεριωρίσθη καί τό προάστιον Κοίλεον, είς τήν ένορίαν τής 

Άντιμαχείας, μετά τών δικαίων αύτοΰ καί τοΰ χωραφιού τοΰ Φίλου, β') Χωράφιον, άλλοτε λεγό-

μενον τοΰ Μανδρικοΰ, εκτάσεως δύο μοδίων, μετά δένδρων ( συκών ), εις τό όποιον προσεκάθητο 

άλλοτε ώς ύποτελετής ό Γεώργιος Βιλιλίδης. γ' ) Χωράφιον τοΰ Πυργιού, εκτάσεως επτά μοδίων, 

μετά δένδρων (έλαιών) (στ. 14-23). — Μετόχιον τοϋ Σωτήρος, τό έπονομαζόμςνον τοϋ Άμπελα, 

άλλοτε σταυροπήγιον τοΰ επισκόπου Κώ, τό όποιον προσεκυρώθη είς τήν Μονήν δι' όρισμοΰ τής 

αυτοκράτειρας [Θεοδώρας], μετά πάντων τών δικαίων αύτοΰ. Ταϋτα ήσαν : α') γή βοϊδατική δύο 

[μοδίων] μετά τών έλαιών αυτής, ανήκουσα άλλοτε είς [τάς Μονάς] τοϋ Φιλάνθρωπου καί τοϋ 

Παντοκράτορος, όμοΰ μετά τών έλαιών τοΰ Βαβουλά' β') τό ήμισυ τών έλαιών καί δρυών άπό 

τής στάσεως τοΰ Στιχή, τοΰ ετέρου ήμίσεος ανήκοντος είς τήν έπισκοπήν τής Κώ- γ ' ) γή είς 

τους Πουλοπιαστάς, ή οποία περιήλθεν είς τό μετόχιον τοΰ άοιδίμου Μαμούρου, μετά τών έλαϊκών 

αυτής δένδρων. Σύνολον εκτάσεως τοϋ ώς άνω μετοχίου, μετά τών έν τή τοποθεσία τών Λουτρών 

χωραφιών τής Σολάνης, μόδιοι 300 (στ. 23-30). — Προάστιον τό Άναβασίδιον, άλλοτε ανήκον 

είς τάς Μονάς τοΰ Φιλάνθρωπου καί τοΰ Παντοκράτορος, εκτάσεως 150 μοδίων, μετά τών έν αύτώ 

έλαιών καί λοιπών δένδρων. Μετά τής εκτάσεως ταύτης συνυπελογίσθη καί συμπεριωρίσθη καί ή 

ανήκουσα εις τό Άναβασίδιον γή, ή λεγομένη τοϋ "Εξω Κάμπου, εκτάσεως 30 μοδίων, ή οποία 

καί άπεδόθη ούτως εις τήν Μονήν τής Πάτμου (στ. 30-35) . Τό είς τό δημόσιον καταβαλλόμενον 

τέλος τοΰ μετοχίου τοΰ Σωτήρος καί τοΰ προαστίου τοΰ Άναβασιδίου είχεν ήδη άποχαρισθή ύπό 

τής αυτοκράτειρας [Θεοδώρας], δτε προσεκυρώθησαν τα ώς άνω κτήματα είς τήν Μονήν (στ. 

35-37) .—Κατά ταϋτα ή Μονή τής Πάτμου δύναται νά κατέχη τά ώς άνω έν Κω κτήματα άνε-

νοχλήτως καί άνεπηρεάστως, άνευ τινός επεμβάσεως έκ μέρους τών γειτόνων, συμφώνως προς τά 

έγγραφα τοΰ νΰν βασιλεύοντος αύτοκράτορος. Έ φ ' ώ καί συνετάχθη τό παρόν σιγιλλιώδες γράμμα 

(στ. 37-41). 

Μήν, ΐνδικτιών (στ. 41). 

'Υπογραφή Λέοντος Έσκαμματισμένου (στ. 42-43) . 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ- — 'Αποκαταστατικόν γράμμα (στ. 3) τοΰ Λέοντος Έσκαμ

ματισμένου περί τών έν Λέρω, Καλύμνω, Φαρμάκω, Λείψω καί Κω κτημάτων της Μονής Πάτμου. 

Έ κ τούτων δύναται νά ταυτισθή τό άναφερόμενον είς τήν Λέρον καί Κών έγγραφον, τό όποϊον 

σώζεται, χρονολογείται κατά Μάϊον τοΰ 1263 καί εκδίδεται ανωτέρω (άρ. 68). Περί τών λοιπών 

νήσων ουδέν έγγραφον έσώθη (βλ. καί κατωτέρω, σχόλιον 1). 2) Χρυσόβουλλα (στ. 7) προγενε

στέρων αυτοκρατόρων περί τών ώς άνω έν Κω κτημάτων τής Μονής. Ουδέν έκ τών αορίστως μνη-
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μονί.υομένων ένταΰθα έγγραφων έσώθη (βλ. καί ανωτέρω, έγγρ. 68, σελ. 184). 3) 'Ορισμοί (στ. 7 ), 

προιττάξεις (στ. 11) προγενεστέρων αυτοκρατόρων περί τών ώς άνω έν Κω κτημάτων τής Μονής. 

Μεταξύ τούτων συγκαταλέγεται καί ορισμός τοΰ 'Ιωάννου Δ' Δούκα, ό όποϊος σώζεται, χρονολο

γείται εις τό έτος 1258 καί εκδίδεται εις τόν Α' τόμον (έγγρ. άρ. 27 ). 4) Χρυσόβουλλον (στ. 7 - 8) 

(πρβλ. χρυσόβουλλα στ. 12, 40) τοϋ αύτοκράτορος [Μιχαήλ ΙΓ] περί τών ώς άνω κτημάτων. 

Τοΰτο σώζεται, χρονολογείται είς τό έτος 1259 καί εκδίδεται εις τόν Α' τόμον (έγγρ. άρ. 14). 

5) Προστάγματα (στ. 8, 12), ορισμοί (στ. 40) τοΰ αύτοκράτορος [Μιχαήλ ΙΓ] περί τών έν Κω κττ-

μάτων τής Μονής. Ουδέν τών μνημονευομένων έγγραφων έσώθη. 6) Προστάγματα (στ. 13) ττς 

αυτοκράτειρας [Θεοδώρας] περί τών έν Κω κτημάτων. Έ κ τούτων δύναται νά ταυτισθή ορισμός 

χρονολογούμενος πρό τοΰ έτους 1263, ό οποίος σώζεται καί εκδίδεται είς τόν Α' τόμον (έγγρ. 

άρ. 33). 7) (προαπεσπάσθη και άπεχαρίαθη στ. 16) : νοείται έγγραφον τοΰ αύτοκράτορος 'Ιωάννου 

Γ' Δούκα, διά τοΰ όποιου έδωρήθη είς τήν Μονήν τών Σπονδών τό τέλος τής εις αυτήν ανηκούσης 

γης τών στρατιών. Τό έγγραφον δέν σώζεται. 8) Χρυσόβουλλον (στ. 17) τοΰ αύτοκράτορος [Μ -

χαήλ Η'] έπικυρωτικόν της ώς άνω δωρεάς. Χρυσόβουλλον άναφερόμενον ειδικώς εις τό θέμα 

τοϋτο δέν έσώθη· σώζεται μόνον τό χρυσόβουλλον τοΰ έτους 1259, τό όποιον έπικυροϊ δλας Ι ν 

γένει τάς κτήσεις τής Μονής τής Πάτμου (βλ. τόμος Α', έγγρ. 14). 9) 'Ορισμοί (στ. 18) τοΰ 

αύτχκράτορος [Μιχαήλ Η'] περί τής αυτής δωρεάς. Τοιαΰτα έγγραφα δέν έσώθησαν. 10) 'Ορισμοί 

(στ. 18) τής αυτοκράτειρας [Θεοδώρας] περί τής αυτής δωρεάς. Τοιαΰτα έγγραφα δέν έσώθησαν. 

11) 'Ορισμοί (στ. 24, 36-37) τής αυτοκράτειρας [Θεοδώρας], διά τών οποίων προσεκυρώθη είς 

τήν Μονήν τής Πάτμου τό μετόχιον τοΰ Σωτήρος καί τό προάστιον Άναβασίδιον. Έ κ τούτων 

ταυι ίζεται μόνον τό άναφερόμενον εις τό Άναβασίδιον, τό όποιον σώζεται, χρονολογείται πρό τοΰ 

έτους 1263 καί εκδίδεται είς τόν Α' τόμον (έγγρ. άρ. 33). 

f Τήν άπογραφήν καί αποκατάστα(σιν) ποιονμ(έ)νων ημών τ(ής) [ν]ήσου 

'Póòov καί τών περί αντήν αλλά δή καί τ(ών) Κνκλάδ(ων) νήσων, |2 έγεγόνει 

μ(έν) παρ' ημών καί τώ μέρει τ(ής) σεβασμί(ας) μονής τοϋ άγίον αποστόλου 

καί εναγγελιστοϋ ήγαπημ(έ)νον τοϋ Θεολόγου τ(ής) | J έν τή Πάτμω άποκατά-

στ(α)τ(ικ)όν γράμμα, εφ' οίς ενρ(έ)θη ή τοιαύτη αγία μο(ν)ή προκατέχονσά τε καί 

νεμομ(έν)η κτήμασί τε |4 καί μετοχίοις έν τε τή Λεροκαλύμνω, τή Φαρμάκω, τ(ών) 

Λειψών, τής Κώ καί τών έν ταϊς λοιπαϊς Κνκλάσι τ(ών) νήσ(ων). \6 Έπεί δε έν τώ 

ποιι ϊσθ(αι) ημάς καί τήν τ(ής) Κώ τελ(είαν) άποκατάστα(σιν) δέον εδοξεκαί ίδιον 

άποκαταστ(α)τ(ικόν) γράμμα γενέσθ(αι) |6 τώ μέρει τ(ής) τοιαύτ(ης) μονής έπί 

τοις οίς ενρέθη κατέχουσα καί νεμομ(έν)η εντός τής τοιαύτης νήσου Κώ μετοχίοι; 

|7 καί κτήμααι διά τε παλαιγ(ε)ν(ων) χρυσοβούλλ(ων) και ορισμών τ(ών) άοιδί-

μ(ων) βασιλ(έων) αλλά δή καί προσκννητον χρνσο\*βονλλον καί σεπτών προστα

γμάτων τον κραταιού καί άγ(ίου) ημών ανθ(έν)τ(ον) καί βασιλ(έως), ένεκα τοϋ μή 

από τών γει\2τονούντ(ων) τοις τοισότοις κτήμασιν ένοχλεϊσθαι το τ(ής) μο(νής) 

μέρος, το παρόν καί αύθις άποκαταστατ(ικόν) γράμμα τώ |1 0 μέρει τ(ής) τοιαύτ(ης) 

σεβασμί(ας) μονής τ(ής) Πάτμου πεποιήκαμ(εν), έκδηλα θέμενοι κατά μέρος εν 

2Ε> 
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αύτώ τά παρά ταύτ(ης) | η κατεχόμ(ε)να έντο(ς) τ(ής) δηλωθείσ(ης) νήσου Κώ 

κτήματα, τά τε διά παλαιγενών προστάξεων προ(σ)άρμόσαντα ταύτη | 1 2 καί τά διά 

προσκννητών χρυσοβούλλ(ων) τοϋ κρατ(αιοϋ) καί άγ(ίον) ημών ανθ(έν)τ(ον) καί 

βασιλ(έως) καί σεπτών προσταγμάτων τ(ής) κρατ(αιας) καί άγ(ίας) |1S αντοϋ βα-

σιλ(είας) καί αντής δή τ(ής) κρατ(αιάς) καί άγ(ίας) ημών κυρ(άς) καί δεσποίν(ης) 

έπιβραβενθέντα καί προσκνρωθέντα τώ μέρει |1 4 ταύτ(ης)' α δή καί έχονσιν όντως: 

Μετόχιον ή νπεράγία Θ(εοτό)κος, ή έπονομαζομ(έν)η τών Σπονδών, μετά πασών 

τών | 1 5 δικαίων καί προνομιών αντοϋ, ήγ(ονν) γής άπ(ό) τών έγχωρίως λεγομ(έ)-

ν(ων) στρατιών στράται δύο ήμι(συ), ήτοι γή μοδίων |1 6 χιλίων διακο(σ)'ιων, ής καί 

το τέλος προάπεσπάσθη μ(εν) καί άπεχαρίσθη τώ μέρει τής μο(νής) παρά τοϋ μακα-

ρίτου καί άοιδίμου | π εκείνον άγ(ίου) ημών ανθ(έν)τ(ον) καί βασιλ(έως), κνρ(οϋ) 

Ίω(άννον) τον Λούκα, άλλα δή καί διά προσκυνητοϋ χρυσοβούλλ(ου) τοϋ κραταιού 

καί άγ('ιον) ημών | 1 8 ανθ(έν)τ(ον) καί βασιλ(έως) καί σεπτών προσκννητών ορι

σμών τ(ής) κρατ(αιάς) καί άγ(ίας) αύτοΰ βασιλ(είας) καί τ(ής) κρατ(αιάς) καί 

άγ(ίας) ημών κνρ(άς) καί |1 9 δεσποίνης· χ(ωρά)φ(ιον) το ποτέ έπόνομαζόμ(ε)-

ν(ον) τοϋ Μανδρικοϋ, έν ω καί δένδρ(α) σύκινα, ώσεί μοδ(ίων) δύο, ένθα ποτέ προσ-

ε\20κάθητο ώς νποτελετής Γεώργ(ι)ος δ Βιλιλίδης- χωράφ(ιον) τον Πνργίου ώσεί 

μοδ(ίων) επτά, έν ώ καί δένδρ(α) έλαϊκά· είς τ(ο) | 2 1 ποσόν δε τ(ής) γής τών είρη-

μ(έ)ν(ων) στρατειών σνμπερι[ο]ρίζετ(αι) καί το έν τή ενορία τ(ής) Άντιμαχεί(ας) 

προάστειον το έπδ\ηνομαζόμενον το Κοίλεον μετά τών διαφερόντ(ων) αυτών δι

καίων πάντ(ων) και αντοϋ τοϋ χωραφί(ον) τοΰ έπονομαζομ(έν)ον τοϋ |2 8 Φίλου. 

"Ετερον μετόχι(ον) Ί(ησοϋς) Χ(ριστο)ς δ Σωτήρ, το έπόνομαζόμ(ε)νον τοϋ Άμπε-

λα, δπερ προσεκνρώθη τή μο(ν)ή διά προσκννητ(ών) |8 4 ορισμών τ(ής) κρατ(αιάς) 

καί άγ(ίας) ημών κνρ(ας) καί δεσποίν(ης), σταυροπήγιον ων τοϋ επισκόπου Κώ, 

μετά πάντων τ(ών) διαφερόντων | 2 5 αύτώ δικαίων, ήγ(ονν) γής βοϊδατ(ικής) δυο 

(μοδίων} τ(ής) ποτέ άπ(ό) τοϋ μέρους τοϋ Φιλάνθρωπου και τον Παντ[ο]κράτ(ο)-

ρο(ς), μετά τών |2β έν τή τοιαύτη γή έλαιών τ(ών) έπιλεγομ(έ)ν(ων) τοΰ Βαβονλά, 

τ(ής) άπα τ(ής) στάσ(εως) τοϋ Στιχή μ[ε]τά τών έν ταύτη έλαιών |27 τών ήμισείων 

καί τών δρνινων δένδρ(ων) τών ήμι(σεί)ων, ώς τ(ών) ετέρων ήμι(σείων) έλαϊκών 

δένδρ(ων) καί δρύινων τών άπ(ό) τ(ής) αντ(ής) |2 8 στάσ(εως) τοϋ Στιχή ούσών 

τοϋ μέρους τ(ής) επισκοπής Κώ, καί τ(ής) άπ(ο) τοϋ Μαμούρον εκείνου περιέλ-

θούσης τώ τοι(ού)τω μετοχίω |2 9 γής εις τ(ονς) Πονλωπιαστ(άς) μ(ε)τά καί τ(ών) 

έν ταύτη έλαϊκών δένδρ(ων), [συμ]ποσουμ(έ)ν(ης)καί τής τοιαύτης άπάσης γής τοϋ 

τοιούτου μετόχιον |3 0 μ(ε)τά τών χ(ωρα)φ(ίων) τ(ής) Σολάνης τ(ών) έν τή τοποθε-

(σί)α τών Λωετρ[ών] είς ποσότητα μοδίων τριακο(σί)ων. "Ετερον προάστειον |3 1 το 

Άναβασίδιον, το ποτέ δν άπό τών δικαίων τ(ών) σεβασμίου μονών τοϋ Φιλανθρώ-
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πον καί τον Παντοκράτ(ο)ρο(ς), |8ä ώσεί μοδ(ίων) έκατ(όν) πεντή(κον)τα μετά 

τ(ών) έν αύτώ ενρισκομ(έ )ν(ων) έλαϊκών δένδρ(ων) καί έτερων διαφόρ(ων) δένδρων 

είς τ(ήν) τοιαύτην δε | 3 3 ποσότητα τ(ών) έκατ(όν) πεντή(κον)τα μοδ(ίων) σνγκατε-

λογίσθη καί σνμπεριορίσθη καί ή γή ή έπιλεγομ(έν)η τοϋ "Εξω Κάμπον, ή ώσεί 

| 8 4 μοδ(ίων) ονσα τριάκοντα, ή άπ(ο) τ(ών) δικαίων ούσα τοϋ Άναβασίδιον, ή δη 

καί απελύθη παρ' ημών τώ μέρει τής, μονής ώς ονσα | 3 5 έκ τ(ών) δικαίων αντής- τοΰ 

δηλωθέντος δε μετοχίον τοΰ Σ(ωτή)ρ(ο)ς Χ(ριστο)ϋ καί τοϋ τοιούτου προάστειον 

τοϋ Άναβασίδιον προάπεχαρίσ\3βθη τή σεβάσμια μο(ν)ή τ(ής) Πάτμου τό τέλος, δ 

κατεβάλοντο πρό(ς) τό μέρο(ς) τοΰ δημο(σί)ου διά προσκννητοΰ δρισμοϋ τ(ής) κρα-

τ(αιας) καί άγ(ίας) | 3 7 ημών κνρ(άς) καί δεσποίν(ης), δτε καί προσεκνρώθη(σαν) 

ταύτη τά το[ι]αϋτ(α) κτήμ(α)τα. Έσεΐτ(αι) τοίννν τό μέρος τ(ής) τοιαύτης σε(βα-

σμίας) μο(νής) τ(ής) Πά\Μτμου κατέχον καί νεμόμ(ε)νον μ(ε)τά τών άλλων αντοϋ 

κτημ(ά)τ(ων) τ[ών] εν ταϊς λοιπαϊς νήσ(οις) καί τά έν τή τοιαύτ[η] νήσω Κώ κτή-

μ(σ.)τα | 3 9 άνενοχλήτως καί άνεπηρεάστως μή παρά τι[ν]ο(ς) τών γειτονούντ(ων) 

τήν οίανδήτ(ι)να ενρίσκον έπήρειαν κ(α)τά | 4 0 τ(άς) περιλή(ψ)εις τών προσόντ(ων) 

ταύτη προσκννητών χρνσοβούλλ(ων) [καί] ορισμών τοϋ κραταιοϋ καί άγ(ίου) ημών 

αύθ(έν)τ(ου) καί βασιλ(έως). Έπί τούτ(ω) | 4 1 καί γαρ έγεγόνει ταύτη καί το π(α)-

ρόν ήμέτερον σιγιλλιώδες γράμμα εις άσφάλ(ειαν). Μηνί Ίουλ(Ί)ω (ίνδικτιώ-

νος) s-' ff 

| 4 2 f Ό δοΰλος τοϋ κραταιοϋ καί άγιου ημών αύ&(έν)του καί βασιλ(έως) 

άπογραφ(εύς) τ(ής) νήσου Ρόδου και τών περί | 4 3 αυτήν καί τών Κυκλάδ(ων) 

νήαων Αέων δ Έσκα μ μάτιαμένος f 

4 τή Λειψών MM | τη Κω MM || 7 τε : τών MM || 14 πασών : πάντων corr. MM || 20 υποτελής MM |[ 21 Άντ;.-
μαχίις MM || 22 αυτών : αύτώ MM || 24 ών : 1. αν (corr. MM) |] 25 μοδίων add. MM post δύο || 26 στύ
σεως : στρατιάς MM || 28 στάσεως : στρατιάς MM || 29 τον Πουλοπιαστήν MM || 30 τοϋ Λουετρών corr. ipsa 
manus in τών Λωετρών : Λοετρών MM il 40 τήν περίληψιν MM | καί 1. MM : lac. in doc. || 41 καί γαρ : γαρ 
καί MM |j 43 καί τών ante Κυκλάδων om. MM. 

Π Λ Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

Τό παρόν εκδίδεται υπό τοϋ Λέοντος Έσκαμματισμένου έν συνεχεία προγενεστέρου αναλόγου 

εγγράφου (ήμετ. άρ. 68), το όποιον καί μ.νημονεύει (στ. 1 -4) . Ή έκδοσις νέου, συμπληρωματι

κού τρόπον τίνα εγγράφου, έγένετο διά νά καθορισθούν εν λεπτομέρεια αί έν Κω κτήσεις τής Μο

νής (αί όποϊαι ήσαν πολλαί καί εύρίσκοντο διεσκορπισμέναι είς διάφορα σημεία τής νήσου), διότι 

είς irò προηγούμενον έγγραφον άνεφέροντο συντόμως, γεγονός τό όποιον ήδύνατο νά προκαλέση 

ενοχλήσεις έκ μέρους τών «γειτονούντων». Πρβλ. Actes de Lavra', Β', σελ. 37-38. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ. — 'Επειδή τό έγγραφον τοϋτο εξεδόθη δύο μήνας μετά τό ύπ' άρ. 68 έγγρα

φον (πρβλ. καί στ. 9) ύπο τοΰ αύτοΰ δημ,οσίου λειτουργού, τοϋ Λέοντος Έσκαμματισμένου, διά 
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τόν καθορισμόν τοΰ έτους ισχύουν δσα ανωτέρω περί τής χρονολογήσεως τοΰ ύπ' άρ. 68 έγγραφου 

διετυπώθησαν. 

ΣΧΟΛΙΑ. — 1. (στ. 4) : Τό σωζόμενον ύπ' άρ. 68 έγγραφον τοΰ αύτοΰ Λέοντος Έσκαμμα

τισμένου άφορα μόνον είς τήν Λέρον καί τήν Κών. Αί λοιπαί νήσοι Κάλυμνος, Φάρμακος καί Λει-

ψώς δέν μνημονεύονται. Θα πρέπη λοιπόν νά ύποθέσωμεν ή δτι ύπήρχεν έτερον έγγραφον τοϋ 

Έσκαμματισμένου, τό όποιον άνεφέρετο είς αύτάς τάς νήσους καί τό όποιον δέν διεσώθη, ή δτι ή 

μνεία δλων τών νήσων είναι θεωρητική, καλύπτουσα τάς δικαιοδοσίας τοΰ Έσκαμματισμένου, 

ανεξαρτήτως τών κτήσεων τής Πάτμου, διότι ή Μονή, καθ' δσον τουλάχιστον μαρτυρεϊται, δέν εϊχε 

τότε είς δλας αύτάς τάς νήσους κτήσεις καί δικαιώματα. 

2. (στ. 4 ) : Ή Φάρμακος είναι νήσος τοϋ Ίκαρίου πελάγους, ή αρχαία Φαρμακοϋσα. 

3. (στ. 9) : καί αϋθις: διότι μόλις πρό δύο μηνών είχεν εκδώσει ό Έσκαμματισμένος άνάλο-

γον άποκαταστικόν έγγραφον (τό ύπ' άρ. 68). 

4. (στ. 8 - 9 ) : γειτονοΰντες : μεταξύ τών γειτονούντων είναι βεβαίως ό επίσκοπος Κώ, ό 

όποϊος κατά καιρούς προέβαλλεν αξιώσεις έπί κτημάτων τής Μονής Πάτμου (πρβλ. έγγρ. 70). 

5. (στ. 13 καί στ. 18-19, 24, 36-37) : Περί τής δραστηριότητος τής αυτοκράτειρας Θεο

δώρας σχετικώς προς την νήσον Κών, ή οποία ύπήγετο είς τήν δικαιοδοσίαν της, βλ. έν έκτάσει 

κατωτέρω, έγγρ. 70, σχόλιον 1· πρβλ. καί ανωτέρω, έγγρ. 68, σχόλιον 18. 

6. (στ. 14) : Περί τής Μονής τής Θεοτόκου τών Σπονδών, βλ. ανωτέρω, έγγρ. 68, σχόλιον 

15 καί κατωτέρω, έγγρ. 75. 

7. (στ. 15) : Ή γή τών στρατιών δέν μνημονεύεται άλλαχοΰ. 

8. (στ. 17) : Πράγματι ό αυτοκράτωρ 'Ιωάννης Γ' Δούκας Βατατζής είχε μεριμνήσει υπέρ 

τής Μονής τών Σπονδών ήδη πρό τής προσαρτήσεως της εις τήν Πάτμον (βλ. σχετικώς κατω

τέρω, ϊγγρ- 75). 

9. ( στ. 20) : Είς τό ύπ' άρ. 75 έγγραφον τοϋ έτους 1288 αναφέρεται ό 'Ιωάννης Βιλλίδης, 

ό όποιος ίκράτει τόπον τής Μονής τών Σπονδών ήδη πρό τοΰ έτους 1258 (βλ. κατωτέρω, έγγρ. 

75 στ. 13-14 καί σχόλιον 15). 

10. (στ. 20) : Τό Πυργίον ή ΠνργΙν ευρίσκεται εις τόν κόλπον τής Αστυπάλαιας εις τό ΝΑ. 

τμήμα τής Κώ (βλ. χάρτην). Χωράφιον τοΰ Πυργιού ανήκον είς τήν Μονήν δέν μνημονεύεται 

άλλαχοΰ. Είς τό πλαστόν έγγραφον τοΰ Πάγκαλου αναφέρεται μόνον τό Κάτω Πυργίν (βλ. κα

τωτέρω, Παράρτημα, έγγραφον Πάγκαλου στ. 21Α=17Β). 

11. (στ. 21) : Ή Άντιμάχεια ευρίσκεται είς τό κέντρον τής νήσου, σφζονται δέ ερείπια 

αυτής (βλ. χάρτην Κώ). Ή περιοχή τής Άντιμαχείας αναφέρεται καί είς άλλα έγγραφα τής αυτής 

εποχής ώς ανήκουσα είς τήν Μονήν τής Πάτμου (βλ. τόμ. Α', έγγρ. 14, 15, 17, 27 καί κατωτέρω 

έγγρ. 70 στ. 33). 

12. (στ. 23 κέ.) : Περί τοΰ έν Κφ μετοχίου τοΰ Σωτήρος Χρίστου, βλ. ανωτέρω, έγγρ. 68, 

σχόλιον 16. 

13. (στ. 23) : Πρόκειται περί τοϋ μονάχου Νεοφύτου Άμπελα, κτήτορος τής μονής τοΰ Σω

τήρος Χρίστου : βλ. σχετικώς έγγρ. 68 στ. 53 καί έγγρ. 70 στ. 28 καί σχόλιον 17. 

14. (στ. 25 καί 31) : Ή Φιλάνθρωπου μονή είναι προφανώς ή έν Κωνσταντινουπόλει Μονή 

Χρίστου τοΰ Φιλάνθρωπου, ή οποία Ίδρύθη ύπο τής Ειρήνης συζύγου Αλεξίου Α' τοϋ Κομνηνοΰ, 
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καί εις τήν οποίαν ετάφη ό Αλέξιος (Περί τής μονής, τοΰ ίστορικοΰ καί τής θέσεως της, βλ. R. 

J a n i n , Géographie Ecclésiastique, σελ. 539-541). Δέν υπάρχει άλλαχοΰ μνεία τών έν Κώ κτη

μάτων τής μονής ταύτης. Ύποθέτομεν ότι ή μονή εΐχεν αποκτήσει πρό τοΰ 1204 τά κτήματα 

είς τήν νήσον Κών καί δτι μετά τήν φραγκικήν κατάκτησιν, μή δυναμένη νά διεκδίκηση τάς κτή-

σεΐ£ της, άπώλεσεν έκ τών πραγμάτων τά έπ' αυτών δικαιώματα της, ώς συνέβη καί προκειμένου 

περί άλλων μονών τής πρωτευούσης (βλ. ανωτέρω, έγγραφον 50, σελ. 23). Διά τοΰτο καί εδό

θησαν είς δωρεάν είς άλλην μονήν μή εύρι,σκομένην ύπό λατινικήν κυριαρχίαν. 

15. (στ. 25 καί 31) : Ή Παντοκράτορος μονή είναι προφανώς ή έν Κωνσταντινουπόλει Μονή 

Χρίστου τοΰ Παντοκράτορος, ή όποια ίδρύθη ύπό τοΰ 'Ιωάννου Β' Κομνηνοΰ (Περί τής θέσεως 

καί τοϋ ίστορικοΰ τής ιδρύσεως της, βλ. J a n i n , ένθ' άνωτ., σελ. 529-538). Περί τών έν Κω 

κτήσεων της ισχύουν δσα ανωτέρω, σχόλιον 14, παρετηρήσαμε προκειμένου περί τής Μονής τοΰ 

Φιλανθρο'>που. Παρατηροϋμεν δμως δτι είς δύο περιπτώσεις (στ. 25, 31) αί δύο κωνσταντινουπο-

λιτικαί μοναί αναφέρονται ώς άλλοτε κατέχουσαι τά αυτά κτήματα. Τοΰτο σημαίνει ή δτι εϊχον 

συγκυριότητα έπί τοϋ αύτοΰ κτήματος ή δτι ή μία διεδέχθη τήν άλλην. 

16. (στ. 26) : Περί τής στάσεως, βλ. ανωτέρω, έγγρ. 63, σχόλιον 3. 

17. (στ. 27-28) : Πρβλ. έγγρ. 70 καί σχόλιον 5. 

18. (στ. 30) : Πρβλ. έγγρ. άρ. 68 στ. 50 καί άρ. 70 στ. 33, δπου μνεία τών είς τήν τοπο-

θεσι.αν τών Λωετρών - Λωετροϋ κτημάτων τής Μονής. Τό τοπωνύμιον τοΰτο δύναται πιθανώς νά 

συναφθή προς τάς Θερμοπηγάς, αί όποϊαι ευρίσκονται είς τό ΒΑ. τμήμα τής νήσου, ΝΑ. τοϋ 

Ώρ^μέδοντος (βλ. χάρτην τής Κώ). 

19. (στ. 31) : Περί τοΰ προαστίου Άναβασίδιον, βλ. κατωτέρω, έγγρ. 70, σχόλιον 21. 

20· (στ. 35-37) : Είς τόν σωζόμενον όρισμον τής αυτοκράτειρας, διά τοΰ οποίου προσηρ-

τήθη είς τήν Μονήν Πάτμου τό προάστιον Άναβασίδιον δέν γίνεται ειδικός λόγος περί τοΰ σχε

τικού τέλους (βλ. τόμ. Α', έγγρ. 33). 

21. (στ. 42-43) : Περί τοΰ Λέοντος Έσκαμματισμένου, βλ. ανωτέρω, έγγρ. 68, σχόλιον 22. 
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παράδοσις (στ. 44, πρβλ. καί στ. 42 - 43) 'Ιούλιος, ΐνδ. ιδ' 

πρβλ. τηρήσω και εξισάσω (στ. 9) [1271] 

άποκαταατήσαι (στ. 10) 

άποκαταστήσθαι (στ. 11) 

παραδεδόκαμεν ( στ. 32, 34 - 35) 

Ό Μιχαήλ Βασιλικιώτης αποκαθιστά τά δικαιώματα τής έν Κω μονής τοΰ Σωτήρος Χρίστου, 

μετοχίου τής Πάτμου, έπί περιοχής έλαϊκών δένδρων καί δρυών, τά όποϊα εϊχε καταπατήσει ή 

επισκοπή Κώ, ώς καί έπί κτημάτων τής περιοχής Άντιμαχείας καί Λουτρών, καί παραδίδει 

ταϋτα είς τήν Μονήν. Επίσης παραδίδει είς τήν Μονήν Πάτμου τό προάστιον Άναβασίδιον. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.— Πρωτότυπον (Άρχεϊον Μονής άρ. 75). Περγαμηνή μετρίως έξειργασμένη, 

χρώματος ύποκιτρίνου, σχήματος ορθογωνίου. Διαστάσεις : 0,427 - 0,430 Χ 0,264 - 0,258. Γεγραμ-

μένη επιφάνεια : 0.380 Χ 0,240-0,250. Περιθώρια : αριστερά (0,010-0,015) καί δεξιά (0,005).— 

Μελάνη μαύρη, ένιαχοΰ έξίτηλος.— Πολλαί άνορθογραφίαι καί άσυνταξίαι- προσθήκαι ύπό τής 

αυτής χειρός- ενίοτε διπλούς τονισμός συνθέτων λέξεων (πρβλ. στ. 2 διάκείμενον στ. 11 άποκατα

στήσθαι). 'Ιδιωματισμοί : τως αντί των ή τους (στ. 10), προσθήκη τοΰ ν εϊς τό τέλος λέξεων (πρβλ. 

π.χ. στ. 10 καί 11 ποαγμαν, στ. 28 δικαίωμαν). — Ε ί λ η τ ά ρ ι ο ν ϊχνη τριών καθέτων παλαιοτέρων 

διπλώσεων. — Διατήρησις πολύ καλή : ιώδεις κηλίδες μή άλλοιοΰσαι τό κείμενον, σχισμαί τίνες 

ίδία περί τό κάτω δεξιόν τμήμα. Τό έγγραφον έκολλήθη μεταγενεστέρως έπί χάρτου. 

Έ π ί τοΰ νώτου σ η μ ε ί ω μ α μεταγενέστερον τοΰ έγγραφου (νΰν κεκαλυμμένον ύπό τοΰ 

χάρτου συντηρήσεως ) : του Βασιλικιώτ(ου) περί τ(ής) Κώ. Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοΰ χάρτου 

συντηρήσεως : α' ) Πρακτικόν παραδόσεως (υπεράνω τεσσάρων λέξεων νΰν τελείως διαγεγραμμε-

νων) τής Κώ (χειρ Σακκελίωνος) — τών έν Κώ πραγμάτων (διόρθ. Φλωρίδου)· β') 'Αρ. 75/Άντε-

γράφη (χειρ Σακκελίωνος). 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ.—MM, τόμ. <Γ', σελ. 227-229, άρ. 95. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — F r . B a r i g l i , Povelje byzantijskih carica, Zbornik Radova Viz. Inst. 

13 (1971), κυρίως σελ. 151 ύποσ. 22. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ. — Ή αυτοκράτειρα [Θεοδώρα] είχε δωρήσει είς τήν Μονήν τής Πάτμου, 

ώς μετόχιον αυτής, τό έν Κώ μοναστήριον τοϋ Σωτήρος Χρίστου μετά πάσης τής περιοχής αύτοΰ, 

τό όποιον εύρίσκετο είς «παντελή άφανισμόν καί άπορίαν», ώστε ό καθηγούμενος τής Μονής Πά

τμου Γερμανός νά άνεγείρη καί νά άποκαταστήση τοϋτο (στ. 1- 5 ). Άλλ' έκ τών κτημάτων τοΰ 

μοναστηρίου είχον παλαιότερον άποσπασθή καί προσαρτηθή είς τήν έπισκοπήν τής Κώ τό ήμισυ 

τών έλαϊκών δένδρων καί αί δρύες, διότι ουδείς εύρίσκετο τότε εις τό μοναστήριον δια νά άνεγείρη 
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τόν ναόν καί νά διεκδίκηση τά δικαιώματα του (στ. 5 - 8 ) . "Οταν δε απεστάλη είς Κών, κατόπ.ν 

ópic-μοΰ τής αυτοκράτειρας, ό εκδίδων τό παρόν Μιχαήλ Βασιλικιώτης, διά νά διενεργήση έλεγ-

χον καί έξίσωσιν καί νά άποκαταστήση απαντάς, ιδία δέ τάς μονάς, είς τα δικαιώματα των, ό 

ηγούμενος τής Μονής Πάτμου έκόμισε προς αυτόν όρισμον τής αυτοκράτειρας, διά τοϋ οποίου αΰτη 

διέτασσε έρευναν, τη συμμετοχή τών κατοίκων τής νήσου, διά τήν καθαρπαγήν τών ώς άνω έλαιών 

καί δρυών τοΰ μοναστηρίου τοΰ Σωτήρος (στ. 8 - 14 ). "Οθεν έγένετο επιτόπιος έρευνα, παρουσία 

τοΰ επισκόπου Κώ Γαβριήλ καί μαρτύρων κατοίκων τής νήσου (αναφέρονται τά ονόματα αυτών, 

ήτοι 15 κατοίκων και γειτόνων τής ενορίας τών Βορηνών, 6 τής [ενορίας ;] Στροβήλου καί 3 της 

ενορίας Κεφάλου)· κατ' αυτήν πάντες οί παριστάμενοι μάρτυρες διεβεβαίωσαν δτι αί έλαϊαι καί 

αί δρύες άπεσπάσθησαν άπό τοΰ μοναστηρίου παρά τοΰ άλλοτε επισκόπου Κώ 'Ησαΐα καί επομένως 

δέν ανήκουν εις τήν έπισκοπήν ούτε έκ κληρονομιάς ούτε έξ αγοράς ούτε έκ δωρεάς (στ. 15 - 26). 

Μετά τήν άκρόασιν τών μαρτύρων, ό Μιχαήλ Βασιλικιώτης έζήτησε παρά τοϋ επισκόπου Κώ νά 

προσκόμιση τά δικαιώματα του- καί ενώ οί μοναχοί παρουσίασαν τα δίκαια των καί τήν διαθήκην 

τοΰ κτήτορος τής μονής ιερομόναχου Νεοφύτου Άμπελά, ό επίσκοπος δέν ήδυνήθη να άποδείξη 

ούτε. διά μαρτυριών ούτε δι' έγγραφων τά δικαιο'>ματα αύτοΰ, ισχυρισθείς δτι έκράτει τα διεκδικού-

μενα δένδρα ώς κεκτημένα παρά τοΰ προηγουμένου επισκόπου. Διό καί άπεσπάσθη ή περιοχή 

αΰτη άπό τής επισκοπής καί παρεδόθη ε'ίς τό μοναστήριον τοΰ Σωτήρος, ώς είχε καί πρότερον 

(στ. 2 6 - 3 3 ) . 'Ωσαύτως χωράφια τής μ.ονής, ευρισκόμενα είς τήν περιοχήν Άντιμαχείας κο:ί 

Λουτρών, τά όποϊα εϊχον παλαιότερον άποσπασθή άπό τοΰ μονυδρίου τοΰ Σωτήρος, διότι δεν 

ύπήρχεν ό επικρατών ταΰτα, παρεδόθησαν ώς κληρονομικά κτήματα είς τήν μονήν τοΰ Σωτήρος· 

συμφώνως δέ προς τόν όρισμον τής αυτοκράτειρας [Θεοδώρας], τής οποίας είναι ίδιόκτητον τό 

μοναστήριον τοΰτο, ανήκουν είς τήν Μονήν τής Πάτμου (στ. 33 - 37). Έ ξ άλλου, κατόπιν δεήσρ.ως 

τών μοναχών τής Πάτμου, ή αυτοκράτειρα [Θεοδώρα] έπεκύρωσε δι' όρισμοΰ αυτής τά δικαιώματα 

τής Μονής έπί τοΰ προαστίου Άναβασιδίου μετά τών έλαϊκών αύτοΰ δένδρων (τά όποια ή Μονή 

κατείχε διά χρυσοβούλλου τοΰ Αλεξίου Κομνηνοΰ). "Οθεν, συμφώνως προς τά ώς άνω δικαιώ

ματα τής μονής καί τήν παροϋσαν παράδοσιν, ουδείς τών μετέπειτα αντιπροσώπων τοΰ δημοσίου 

δύναται νά ενόχληση τόν καθηγούμενον Γερμανόν καί τους μοναχούς (στ. 3 8 - 4 4 ) . Προς τοΰτο 

καί εδόθη ή παροΰσα παράδοσις είς τήν Μονήν εις άσφάλειαν (στ. 4 4 - 4 5 ) . 

Μήν, ίνδικτιών (στ. 45). 

'Υπογραφή Μιχαήλ Βασιλικιώτου (στ. 45-47) . 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. — 1 ) "Εγγραφον δωρεάς (πρβλ. στ. 1 εδωρήσατο ), διά τοΰ 

οποίου ή αυτοκράτειρα [Θεοδώρα] παρεχώρησεν είς τήν Μονήν τής Πάτμου τό έν Κώ μονα

στήριον τοΰ Σωτήρος Χρίστου ώς μετόχιον αυτής. Τό έγγραφον δέν έσώθη. Διά τόν χρόνον τής 

δωρ.ϊας, βλ. έ'γγρ. 68, σχόλιον 16 (πρβλ. κκί έ'γγΡ- 69 στ. 23, 3 6 - 3 7 ) . 2) 'Ορισμός (στ. 8) της 

αυτοκράτειρας [Θεοδώρας] προς τόν Μιχαήλ Βασιλικιώτην δπως ένεργήση έν Κω έλεγχον κο:ί 

άποκατάστασιν τών κτημάτων, ιδία δέ τών κτημάτων τών μονών (στ. 8 - 1 1 ) . Τό έγγραφον δέν 

έσώθη. Πρέπει νά χρονολογηθή ολίγον πρό τής εκδόσεως τοΰ παρόντος εγγράφου τοΰ Βασιλικιώ

του. 3) 'Ορισμός (στ. 12) τής αυτοκράτειρας [Θεοδώρας], παλαιότερος τοΰ προηγουμένου, δια 

τοΰ οποίου εντέλλεται τήν έρευναν δια τήν καθαρπαγήν ύπό τοΰ επισκόπου Κώ τών έλαιών κο:ί 

δρυών τής Μονής τοΰ Σωτήρος (στ. 12 - 14). Τό έγγραφον δέν έσώθη. 4) Διαθήκη (στ. 28) τοΰ 
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ιερομόναχου Νεοφύτου Άμπελά, κτήτορος τής μονής τοΰ Σωτήρος. Τό έγγραφον δέν έσώθη. Βλ. 

κατωτέρω, σχόλιον 17. 5) 'Ορισμοί (στ. 36) τής αυτοκράτειρας [Θεοδώρας], οί όποιοι επικυ

ρώνουν τά δικαιώματα τής Μονής τοϋ Σωτήρος έπί κτημάτων τής περιοχής καί τα δικαιώματα 

τής Μονής Πάτμου έπί τής Μονής τοΰ Σωτήρος. Μεταξύ τών αορίστως μνημονευομένων ένταΰθα 

έγγραφων, πρέπει προφανώς νά συγκαταλεχθή τό σχετικόν έγγραφον δωρεάς (βλ. ανωτέρω § 1) 

καί όλοι οί μετ' αυτήν εκδοθέντες ορισμοί οί έπικυροϋντες τά δικαιώματα τής Πατμιακής Μονής. 

6) Χρυσόβουλλας λόγος (στ. 38) Αλεξίου Κομνηνοΰ, δια τοΰ οποίου δ αυτοκράτωρ παραχωρεί 

είς τήν μονήν τής Πάτμου τό έν Κω προάστιον Άναβασίδιον. Τοιοΰτον έγγραφον δέν έσώθη. (Περί 

τής λανθασμένης αποδόσεως τής δωρεάς αυτής είς τόν Άλέξιον τόν Α', βλ. κατωτέρω, σχόλιον 

21). 7) εδεήθησαν (στ. 39), δεήαεως (στ. 40) .-πιθανώς οί μοναχοί ύπέβαλον εγγράφως δέηαιν 

προς τήν αύτοκράτειραν περί τοΰ προαστίου Άναβασιδίου, ώς συνέβαινεν εις ανάλογους περιπτώ

σεις. 8) 'Ορισμός (στ. 41) τής αυτοκράτειρας [Θεοδώρας], διά τοΰ οποίου έπικυροΰται ή προς 

τήν Μονήν τής Πάτμου δωρεά τοΰ προαστίου Άναβασιδίου. Τό έγγραφον σώζεται, χρονολογεί

ται πρό τοΰ 1263 καί εκδίδεται είς τόν Α' τόμον, άρ. 33 ( = MM, <Γ, σελ. 204 - 5). Πρβλ. D ö l 

g e r , Regesten, άρ. 1872· L a u r e n t , Regestes, άρ. 1346. 

f Έπεί ή κραταιά καί άγια ήμ(ών) κνρία καί δέσποινα, διά ψυχικ(ής) ένεκα 

σ(ωτη)ρίας τής άγ(ίας) βασιλεί(ας) αυτής, έδωρήσατο τώ εις τήν Κώ \*διάκείμ(ε)-

ν(ον) μοναστ(ή)ρ(ιον) το έπ' όνομαζόμ(ε)ν(ον) Σ(ωτή)ρα Χ(ριστό)ν μετά και πά

σης τής περιοχής αντοϋ \είς μετ(ό)χ(ιον)/ προς τήν σεβασμίαν καί άγίαν | 3 μονήν 

τής Πάτμον προς τ(ον) τιμιώτατον καθηγούμ(ε)ν(ον) ίερομόναχον κύριν Γερμανόν, 

όπως άνεγήρη ταύ\Ηην καί είς τήν πρωτέραν αποκαταστήσει φιλωκαλεί(αν) τε 

καί κατάστασιν, διά τό είναι τήν τοιαντην ρηθεΐσαν μονήν εις παν^τελή άφανισμόν 

καί άπωρίαν έπεί δέ έφθασαν έκ τής αυτής περιοχής τοϋ Σ(ωτή)ρ(ο)ς Χ(ριστο)ν δέν

δρα έλαϊκά τά ήμισυ | 6 καταρπαγήν άποσπασθήναι, άλλα δή καί ί δρύαις τής αυτής 

μονής, και είς τά τής επισκοπής δίκαια αδίκως |7 διατεθεΐν(αι), διά το ούκ εϊν τις έν 

αύτη τή δηλονμ(έ)ν(η) μονή τον Σ(ωτή)ρ(ο)ς Χ(ριστο)ϋ άνεγήρε τόν τοιούτον θείον 

ναόν καί έπικρα\%τεϊναι τά έν αύτη διαφέροντα δίκαια- έπεί (δέ) έξαπεστάλην καθ' 

δρισμ(όν) θεϊ(ον) τής κραταιάς καί άγιας ήμ(ών) κνρίας \9 καί δεσποίνης έν τή 

χώρα τής άγί(ας) βασιλεί(ας) αντής τή Κώ, ίνα τηρήσω καί έξισάσω τά απερ νφίν-

στατ(αι) ά\10δικά τως, άποκαταστήσαι δέ έναεκαστον είς τ(ό) οϊκεϊ(ον) αντοϋ πρα-

γμαν, 'όπερ εξαρχής έκέκτητο, άλλα δή καί αντ(ών) | 4 1 τ(ών) μοναστηρί(ων) τ(ής) 

αντής νήσον άπόκαταστήσθαι καί αυτά είς τ(ό) οίκεϊ(ον) αύτ(ών) πραγμαν, απερ 

εξαρχής έκέκτητο, |1 2 προκαικόμησεν ήμϊν δ τιμιώτατος καθηγονμ(ε)νος τ(ής) 

σεβασμί(ας) μονής τής Πάτμον θει(ον) καί προσκννητόν δεσποιν(ικόν) δρισμ(όν), 

| 1 3 ώς άν έπιτηρήσαι ακριβώς καί έρεννήσαι μετά καί τ(ών) έποικων τ(ής) αντής 

νήσον περί τ(ών) δηλονμ(έ)ν(ων) έλαϊκών δέν\Ηδρων καί τών δρνών, πώς κατηρ-

πάγησ(αν) έκ τής περιοχ(ής) τοϋΣ(ωτή)ρ(ο)ς Χ(ριστο)ϋ καί έτέθισαν είς τήν τ(οϋ) 
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επισκόπου διακράτησιν. | 1 5 "Οθεν και επισννάξας τ(ονς) εν avrfj τη χώρα οίκονν-

τ(ας) εν ττ\ ενορία τ(ών) Βορψ(ών) και αντ(ονς) δή τ (ους) πλησίων οίκονντ(ας) 

| " και γειτνιάζοντ(ας), ει και κατ όνομα δηλούμ(ε)νοι, τον τ(ε) ϊεροοιακόν(ον) κυ-

ροΰ χαρτοφύλακος κνροϋ Μανουήλ τον Σκονριλλα, κνροϋ | " Γεωργίον τον Άμαρ-

τωλοϋ, Κωνσταντ(ί)ν(ου) τοϋ 'Ράδονος, Μιχ(αή)λ τον Δρόσου, Στεψάν(ον) τον 

Γλαβά, Νικήτα τοϋ Φούρναρη, Νικολ(ά)ον τοϋ Άβραμί(ου), | 1 8 Γεωργίον τοϋ Φω

τεινού, Ίω(άννον) τοϋ Φάση, Ίω(άννον) τον Μεντώνη, Μιχ(αή)λ τοϋ Άμαγειρεί-

τον, Θεοδ(ώ)ρ(ον) τοϋ Κεντάρχου, Γεωργίου τοϋ Βεργωτή, | 1 9 Κωνσταντ(ί)ν(ου) 

τον Καλαμέα, Νικ(ο)λ(άον) τοϋ Μακρόν- και από τ(ής) Στροβ(ή)λ(ου) κνροϋ Παΐ-

λου τοϋ Μαγκοϋση, Ίερέ(ως) τον Σωροϋ, Νικήτα τοϋ Παγωμ(έ)ν(ον), | 2 0 Γε(ω)ρ-

(γίον) τοϋ Καμανα, Ίω(άννον) τοϋ Βεβαπτισμ(έ)ν(ου) και τοϋ καστροφύλακος 

τον Παρδοβούνον κνροϋ Νικολ(άου) τοϋ Κονρτίκη· και άπα της ένορί(ας) | S 1 τοϋ 

Κεψάλον τοϋ πρωτοπ(α)π(α) Θ(εο)γνώστου, δεντερενωντος Ίω(άνν)ον και τοϋ 

καθηγονμ(έ)ν(ου) της σε(βασμίας) μονής τοϋ "Αλσον μονάχου κνροϋΠαϋλον, | 2 2 κοϊ 

έτερων τινών, ενώπιον καί τοϋ άρχιερέ(ως) κνροϋ Γαβριήλ' και ήρωτήσαντες 

ταύτοις, πώς τα τοιαύτα έλαϊκά | 2 3 δένδρα άπεσπάσθη(σαν) εκ της περιοχής 

τον Σ(ωτή)ρ(ο)ς Χ(ριστο)ϋ άλλα δή και ι δρναις, και απαντ(ες) οντοι ώς έξ ενός 

ατόμ(α)τος μια ττ\ φωνή έξε\Μβωησ(αν) δτι, δυναστεία χρώμ(εν)ος ό άπιχονμ(ε)-

νος επίσκοπος κύρις 'Ησαΐας κατήρπασεν ταϋτα και άπέσπασαι από της νπογρα-

\25φής τοϋ εξωρισμ(έ)ν(ον) εκείνον δια το είναι καί αντο συμφέρωντα το θελήμ(α)τι 

τούτον δθεν ον(δε) κατά δίκαι(ον) λόγον οντε γον(ικ)ά τυγχάννω\™σιν της επι-

σκοπ(ής), οντε άγορααίαι, οντε δωρεαί, οντε άλλο τι. Έντεϋθεν γοϋν τ(ών) μαρ-

τ(ύ)ρ(ων) άκρωασαμ(ε)0α, καθώς και δεδήλωται, | 2 7 είτα και αϋθις τ(ον) επίσκο-

π(ον) ήρωτήσαμεν και έζητήσαμ(εν) δικαίωμαν, ό (δε) ουκ ήδυνήθει δεΐξαι ή δια 

δικαιώματος ή δια μαρτύρων, | 2 8 καθώς οι μοναχοί ενεφάνησ(αν) το δικαϊωμ(αν) 

καί την διαθήκην τοϋ κτητ(ο)ρ(ος) ιερομόναχου κνροϋ Νεοφύτου τοϋ Άμπ(ε)λά, 

άποσο\29βοϋντα εκ της περιοχ(ής) πάσης τ(οϋ) Σ(ωτή)ρ(ο)ς Χ(ριστο)ϋ, άλλα 

πρόφασιν λόγου δ επίσκοπος ποιησάμ(ε)νος δτι «εκρατονντο παρά τον | 3 ϋ πρώιν 

αρχιερατεύοντος καί εκράτονν ταϋτα. καί εγώ μέχρ(ι) και τίμερον». Και επει ενρω-

μεν τ(ον) επίσκοπ(ον) άνευ δικαιώματος | 3 1 καί άμαρτνρωτων άσειστατονντα, άπε-

διώξαμεν αυτόν τέλαιον εκ της περιοχής τ(ών) ελαϊκ(ών) δένδρ(ων) και τ(ών) δρυ-

Is2 ών τοϋ Σ(ωτή)ρ(ο)ς Χ(ριστο)ϋ και παραδεδόκαμεν ταϋτα προς τη ρηθείση σε

βάσμια μονή τ(οϋ) Σ(ωτή)ρ(ο)ς Χ(ριστο)ϋ, καθώς είχαι ταϋτα και πρώ\™τερον. 

Έηει γοϋν και τα γον(ικ)ά ϊδια χωράφια τ(ής) ρηθεϊσ(ης) μον(ής) τα διακείμ(ε)-

να εν τη ενορία τ(ής) Άντιμαχαί(ας), τ(ών) Λουετρ(ών) εφθασ(αν) καί | 3 4 αυτά 

άπ€σπασθήν(αι) εκ της περιοχ(ής) τ(ής) δήλουμ(έ)ν(ης) μονής τον Σ(ωτή)ρ(ο); 

25 
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Χ(ριστο)ϋ δια το ουκ εΐν δ έπικρατών ταϋτα, παραδε\3*δωκαμ( εν ) και αυτά προς 

τή ρηθείση μονή ως ίδια και κληρωνομικά αύτ(ής) κτήματα, καθώς ή κραταιά και 

αγία ήμ(ών) κυρία | 3 6 καί δέσποινα ώς Ιδιόκτητον μοναστ(ή)ρ(ιον) αυτής δια ορι

σμών αυτής εφόρων διάκελεύεται, ώς ίνα από γε τοϋ νυν ή ['" σεβάσμια καί δεσποι-

ν(ικ)ή μονή \τ(ής) Πάτμου/ τα τ(ής) περιοχ(ής) ταντ(ης) κτήματα τοϋ Σ(ω-

τή)ρ(ο)ς Χ(ριστο)ϋ εγωσιν το άπαρασάλευτον και άνενόχλητον. | 3 8 Έπεί(δέ)καΙ το 

Άναβασείδι(ον) δια χρνσοβούλ(ον) λόγου τοϋ άοιδήμου βααιλ(έως) κνροϋ 'Αλεξίου 

τοϋ Κομνηνοϋ κατείχε καί αυτό ή σε\3αβασμία μονή τ(ής) Πάτμον, εδεήθησ(αν) δε 

οι μοναχοί τή κρατ(αια) καί άγια ήμ(ών) κνρία καί δεσποίνη δια όρισμοϋ ταύτης 

\Μ τυγείν, δπως εχωσι το τοιούτον προάστειον μετά τ(ών) ελαϊκών δένδρ(ων) 

αντοϋ,τ(ής) δεήσεως αντ(ών) επακοϋσασα j 1 1 θε'ι(ον) καίπροσκυνητ(ον) δεσποιν(ι-

κον) όρισμ(όν) επορέγει αυτής, δπ(ως) εχωσι καί αυτό, καθώς και το πρώτερον, μη 

παρά τ(ι)νος εμ,πο\*1διζόμ(ε)νοι. "Οθεν και τή e/iç'araa τ(ών) προσόντων αυτής 

δικαιωμ(ά)τ(ων) και της ημετέρας φανεράς καί καθαράς παραδώ\ί3σεως ουκ οφεί

λει τις τον μετέπειτα παρ' ήμίν δχλησιν επάξαι τω τιμιωτάτω καθηγουμ(έ)νω 

τ(ής) σε(βασμίας) μονής | 4 4 {της μονής} τής Πάτμου κνρώ Γερμανώ καί τ(ούς) 

εν αϋτη προ(σ)καθημ(ένους) μοναχ(ονς). "Οθεν καί έπεδόθη ή παρούσα παραδώσεις 

\4ί προς αντοΐς εις άσφάλειαν. μηνί Ίουλ(ίω) (Ίνδιχτιώνος) ιδ'. 

f Ό δούλος της |4,! κραται(ας) καί αγίας ημών χνρί(ας) χαί δεαποίνης 

Μι\"χαήλ δ Βασιλικιώτης ff 

1 το MM II 2 fiç μετάχιον supra lin. |, 6 καθ' άοπαγψ corr. MM | t οριίαις : lege of ορνες : ίύρΰαις MM et 

passim || 7 1. aim ήν ης : otxelv τις MM | άνεγήρε : lego ανεγείρω : ανέγειρε MM || 9 ΰφίνσταται : υφίσταν

ται corr. MM Ι αοιχά τως MM (ci. seh. 7) || 14 καθηρπάγησαν corr. MM | 16 ει : lege ol \\ Μ Ρόδονος 

MM |l 19 Μαγγοναη MM || 22 ίρωτήααντες corr. MM | ταντοις • τούτου; corr. MM || 24 άπιχον/mOç : lege 

άποιχόμενος : ϋπενχονμενος MM | καΟήρπαύεν corr. MM || 25 lege auro συμφέρον τω aut αντώ Φψφίροντα τώ |, 

25 - 26 τνγχάνονσιν MM || 28 δικαίωμα MM || 30 lege πρώην : πριν MM || 31 lege άμαρτνρωτον || 34 1. ήν : 

είναι MM Ι| 36 ορισμοί) MM | εφόρων MM || 37 τής Πάτμου bupra lin. || 40 δπως [ίν ] suppl.. MM || 41 lego 

αντοϊς I 44 T>/S- μονής om. MM | 1. αυτή : αΰτφ MM. 

II A P A T Η P H Σ Ε Ι Σ 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ- —• Tò εγγραφον φέρει την χρονολογικήν Ινδειξιν μηνί Ιονλιψ ινονκτιω-

νος ώ'. Το έτος δύναται να προσδιορισθή έκ των ακολούθων στοιχείων : Ή παρούσα παράδοσις 

έγένετο επί ηγουμένου της Μονής Πάτμου Γερμανού (πρβλ. στ. 3 καί 44) , 6 όποιος προΐστατο 

τής Μονής μεταξύ τόίν ετών 1256 - 1272 (βλ. κατωτέρω, σχόλιον 3 ) , καί έπί αυτοκράτειρας Θεο

δώρας (1258 - 1282, βλ. κατωτέρω, σχόλιον 1) , οπωσδήποτε δέ μετά την προσκύρωσιν της Μο

νής τοϋ Σωτήρος Χρίστου εις τήν Πάτμον (1259 - 1261, βλ. σελ. 189, σχόλιον 16). Κατά το διά

στημα τοϋτο ή 14η ΐνδικτιών συμπίπτει κατά μήνα Ίούλιον προς το Ιτος 1271. 
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Ό F r . Β a r i S i i , Pocelje vizantijskih carica, ενθ' άνωτ., σελ. 151 ύποσ. 22, προ

τείνει την διόρθωσιν τής ίνδικτιώνος εις δ' αντί ιδ' καί ούτω χρονολογεί την παράδοσιν τοϋ Β»-

σιλικιώτου εις το έτος 1261, βασιζόμενος εις το γεγονός δτι ή αναφερομένη εις το παρόν έ'γγραφον 

καταπάτησις ύπο τής έπισκο7τής Κώ κτημάτων τής Μονής τοϋ Σωτήρος δέν μνημονεύεται εις το 

έ'γγραφον τοϋ 'Ιωσήφ Πάγκαλου, χρονολογούμενον μέχρι τοϋδε εις το έτος 1263. "Ομως τα πα-

λαιογραφικά δεδομένα δέν επιτρέπουν αυτιών την διόρθωσιν, διότι, ώς έξ αυτοψίας διεπιστο^σαμεν, 

ή άνάγνωσις ιδ' είναι απολύτως βεβαία" Ôerov άφορα δε εις το περιεχόμενον, δέν υπάρχει άνακολου-

θία μεταξύ τοϋ παρόντος καί τοϋ θεωρουμένου ώς προγενεστέρου εγγράφου τοϋ Πάγκαλου, διότι 

ώς άποδεικνύομεν κατωτέρω, σελ. 243 κέ., το γράμμα τοϋ Πάγκαλου είναι πλαστον καί επομένως 

δέν δύναται να χρησιμεύση ώς άποδεικτικον στοιχεϊον. 

ΣΧΟΛΙΑ.— 1. (στ. 1 ) : ή αγία ημών κυρία και δέσποινα (πρβλ. καί στ. 8 - 9, 35 - 36, 

39, 41) : πρόκειται περί τής αυτοκράτειρας Θεοδώρας (1258-1282), συζύγου τοϋ Μιχαήλ Η' 

τοϋ Παλαιολόγου, ή οποία έπέδειξεν ιδιαίτερα·/ ενδιαφέρον προς την Μονήν τής Πάτμου (βλ. τόμ. 

Α', εγγρ. 32, 33 και 37 = MM, Τ', σελ. 204 - 5, 225 - 6, καί ανωτέρω, εγγρ. άρ. 68 καί 

69- πρβλ. καί πατριαρχικον πιττάκιον 'Αρσενίου Λύτορειανοϋ, MM, Ç", σελ. 206 στ. 5 - 6 . Έ κ 

τούτων το υπ' αριθ. 37 αναφέρεται εις την έξκουσσείαν των πλοίων τής Μονής, τα δέ λοιπά εις δω

ρεά« μετοχιών καί κτημάτων τής Κώ). 'Η αυτοκράτειρα Θεοδώρα ενεργεί δωρεάς (πρβλ. στ. 

1 : ΐ,δωρήσατο ) προς την Μονήν Πάτμου μετοχιών καί κτημάτων τής Κώ καί δίδει έντολτν 

δια δημοσιονομικάς πράξεις καί αποκαταστάσεις εν Κω, ουχί ώς σύζυγος τοϋ αύτοκράτορος, 

άλλα διότι ή Κως ύπήγετο εις την δικαιοδοσίαν της, ώς ρητώς δηλοϋται εις τήν παροΰσαν 

παράδοσιν (στ. 9 : εν τή χώρα τής άγιας βασιλείας αυτής τι/ Κω) καί εις άλλα δεσποινικά 

έγγραφα (βλ. εγγρ. άρ. 33 = MM, <Γ', σελ. 205 στ. 2 : εν τή νήσω τής βασιλείας μου τή Κω). 

Προφανώς ή Κως ύπήγετο εις το βεατιάριον τής αυτοκράτειρας (πρβλ. εγγρ. 68 στ. 50). Πρβλ. 

ανάλογους περιπτώσεις, ανωτέρω, εγγρ. 52, σελ. 66 κέ. καί Εγγρ. 55, σελ. 87 - 88. Περί τών δε-

σποι,νικών εγγράφων καί τής σημασίας των άπο πλευράς διπλωματικής καί νομικής, βλ. F r . B a 

r i I i ί, Povelje vizantijskih carica, ÊvQ' άνωτ., σελ. 143 - 193 (σελ. 194 - 202 γαλλική περίλη-

ψις), έν σελ. 146-154 περί τών υπέρ τής Πάτμου έγγραφων τής Θεοδώρας. 

2. (στ. 2 - 3 ) : Περί τοϋ έν Κω μονυδρίου τοϋ Σωτήρος Χρίστου, βλ. ανωτέρω, εγγρ. 68 

σχόλιον 16, δπου καί ή σχετική βιβλιογραφία. 

3. (στ. 3 καί 44, πρβλ. καί στ. 12) : Ό Γερμανός αναφέρεται ρητώς εις τάς πηγάς ώς 

καθηγούμενος τής Μονής Πάτμου άπα τοϋ Μαίου 1258 μέχρι τοϋ 1272. Άλλαχοΰ διετυπώ-

σαμ::ν τήν ύπόθεσιν δτι ήτο ήδη κατά τά τέλη τοϋ 1256 ηγούμενος τής Μονής : Ν υ s τ α ζ ο

π ό ύ λ ο υ, Γράμμα Νικήτα Καραντηνον, κυρίως σελ. 292 - 293. Περί τής δράσεως αυτοί», 

βλ. καί Β ρ α ν ο ύ σ η, "Οσιος Χριστόδονλος, σελ. 171 - 172. 

4. (στ. 4 - 5) : δια το είναι τή τοιαντην ρηθεϊσαν μονήν [τοϋ Σωτήρος Χρίστου] εις παν

τελή άφανισμον και άπορίαν. Εις πατριαρχικον πιττάκιον τοϋ 'Αρσενίου Αύτορειανοΰ σημειοϋ-

ται ί'πι είχε συμβή συμφορά τή μονή τοϋ Σωτήρος Χρίστου από τε τών κατά θάλατταν πειρατών, από 

τε τών κατά γήν, καί δια τοϋτο ή μονή εΐχεν έγκαταλειφθή (MM, Τ', σελ. 206)· πρβλ. καί στ. 7 - 8 

καί 34 τοϋ παρόντος. Περί τών εναντίον τής Κώ καί Πάτμου επιδρομών ολίγον προ τοϋ έτους 

1258, βλ. Β ρ α ν ο ύ ση, Χριστόδουλος, σελ. 174 - 6. Πρβλ. L a u r e n t , Regestes, άρ. 1387. 
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5. (στ. 5 - 7 ) : Τό έτερον ήμισυ τών έλαιών καί δρυών άνήκεν εις τήν έπισκοπήν τής 

Κώ, ώς συνάγεται έξ έτερου έγγραφου (βλ. ανωτέρω, ίγγραφον άρ. 69 στ. 27 - 28), επομένως 

τα έν λόγω κτήματα τής επισκοπής καί τής μονής τοϋ Σωτήρος έγειτνίαζον, διό καί ήτο εύ

κολος ή έκ μέρους τής επισκοπής καταπάτησις καί καθαρπαγή τοϋ ανήκοντος εις τήν μονήν 

τμήματος. 

6. (στ. 9) : τηρήσω (πρβλ. καί στ. 13 επιτηρήσαι) ύπο τήν εννοιαν τοϋ ερευνώ, εξετά

ζω : πρβλ. καί W. R e g e l , E. K u r t z , Β. K o r a b l e ν, Actes de Zographou, Vizan-

tijskij Vremennik 13 (1907), Priloèenie, σελ. 16 άρ. VI στ. 1 2 - 1 3 (τοϋ 1267) καί MM, 

Δ', σελ. 258 στ. 7 (τοϋ 1277)' πρβλ. καί ανωτέρω, σελ. 173, σχόλιον 2. 

7. (στ. 9-10) : άδικα τως — ιδικά των, ιδιωματική έκφραση (άδικα έκ τοϋ τα δικά-τ' άδι

κα). Οι MM εκδίδουν αδικά τως (τονίζοντες εις τήν προπαραλήγουσαν), έννοοΰντες προφανώς 

<(τά άδικα», «τάς αδικίας» των. 

8. (στ. 15) : Ή ενορία τών Βορψών δύναται να συναφθή ή προς τήν θέσιν Βωρρίνη -

Βωρρινή εις τήν Κέφαλον (βλ. Ί . Ε. Z a p ρ ά φ τ η , Κώια, Ιν Κω 1921, σελ. 83) ή προς τα 

τοπωνύμιον Βουρίν(ν)α καί Βονρυνα (πρβλ. την περίφημον πηγήν τής Βονρίννης ή πηγήν Βουρί-

ναν, τα Βουνά τής Βουρίνας, Ν. τοϋ 'Ασκληπιείου, καί τήν κορνφήν Βούρυναν, μίαν τών κορυφών 

τοϋ Ώρομέδοντος ύψους 1500 μ. : πρβλ. καί Ζ α ρ ρ ά φ τ η, ένθ' άνωτ., σελ. 49, 50 - 51 ). 

9. (16-22) : Έ κ των μνημονευομένων μαρτύρων οι Μιχαήλ Δρόσος καί Γεώργιος Βερ

γωτής άπαντοΰν καί εις το σημειομάρτυρον τών έποικων τής Κώ (βλ. κατωτέρω, έγγρ. άρ. 

75 στ. δ' καί λε '- λς-' = MM, <Γ', σελ. 184 στ. 7 καί 185 στ. 5 - 6 ) , μετά τίνος δε πιθανό-

τητος δυνάμεθα να ταυτίσωμεν καί τον Στέφανον Γλαβαν καί τον Κωνσταντϊνον Καλαμέαν 

(βλ. κατωτέρω, εγγρ. άρ. 75 στ. ε' καί κα' - κβ' = MM, Ç", σελ. 184 στ. 8 καί στ. 24 - 25 : 

Κωνσταντίνου τοϋ Κλα... καί Στεφάνου τοϋ Έγγαλαβά, κατά την έ'κδοσιν MM). Εις το ση

μειομάρτυρον έπανευρίσκανται επίσης τα οικογενειακά ονόματα Σκουρίλλας, Βεργωτής, Φωτει

νός, χωρίς 8μως να ταυτίζωνται τα πρόσωπα. 

10. (στ. 19) : Στρόβηλος : Δεν πρόκειται βεβαίως περί τής έν Μ. 'Ασία ομωνύμου πα

ραλίου πόλεως, δπου διέμεινεν ό δσιος Χριστόδουλος (βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος XριστóδoυL·ς, 

σελ. 97), άλλα περί περιοχής τής νήσου Κώ. 

11. (στ. 20) : Παρδόβουνον : Περί τοϋ ονόματος Πάρδος ώς τοπωνυμίου, βλ. Ά θ. Κ ο-

μ ί ν η, Γρηγόριος Πάρδος, μητροπολίτης Κορίνθου καί το έργον αυτού, Testi e Studi Bizan

tino - Neoellenici, Istituto di Studi Bizantini e Ncoellinici, Università di Roma, Ρώμη -

'Αθήναι, 1960, σελ. 1 5 - 1 6 (ή παροΰσα περίπτωσις δέν αναφέρεται). 

12. (στ. 21) : Τοπωνύμιον Κέφαλος μαρτυρεϊται εις το νότιον τμήμα τής νήσου, δπου καί 

ομώνυμος κόλπος. 

13. (στ. 21 ) : Περί τής Μονής τοϋ "Αλσους, βλ. κατωτέρω, εγγρ. 75, σχόλιον 6. 

14. (στ. 21) : Εις το σημειομάρτυρον τών εποίκων τής Κώ (βλ. κατωτέρω, εγγρ. 75 στ. 25) 

αναφέρεται μεταξύ τών διατελεσάντων ηγουμένων τής Μονής "Αλσους εις ηγούμενος Παΰλος, τον 

όποιον τείνομεν να ταυτίσωμεν προς τον ενταύθα μνημονευόμενον. 

15. (στ. 22 καί 24) : Ό επίσκοπος Γαβριήλ, ό όποιος προίστατο τής επισκοπής Κώ, δτε εγέ-

νετο το παρόν έγγραφον (1271 ), δέν είναι άλλοθεν γνωστός. Επίσης δεν μαρτυρεϊται άλλοθεν ό προ

κάτοχος τούτου επίσκοπος'Ησαΐας : πρβλ. DHGE, τόμ. 1Γ', στ. 927 - 8, λ. Cos (R. J a n i n ) . 
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16. (στ. 2 4 - 2 5 ) : Το νόημα τοϋ χωρίου τούτου δέν είναι σαφές. Ύποθέτομεν μετ' επιφυ

λάξεως δτι ό υπεύθυνος τοϋ κτήματος ειχεν έξορισθή καί οτι με τήν συγκατάθεσίν του κχί 

«προς το συμφέρον του», ώς διατείνονται, ό επίσκοπος Ήσαίας προσήρτησε ταϋτα. 

17. (στ. 28) : Ό ιερομόναχος Νεόφυτος Άμπελος ύπήρξεν ό κτήτωρ τής Μονής τοϋ 

Σωτήρος Χρίστου, διό καί ή μονή αναφέρεται εις τάς πηγάς ώς «ή τοϋ Άμπελα» (πρβλ. 

ανωτέρω, εγγρ. 69 στ. 23). Ό χρόνος ιδρύσεως τής μονής καί επομένως καί ό χρόνος δράσεως 

τοϋ Νεοφύτου Άμπελα δέν παραδίδεται. 

18. (στ. 33) : Περί τών έν Άντιμαχεία κτημάτων τής μονής, βλ. καί εγγρ. άρ. 69 στ. 21 

καί σχόλιον 11. 

19. (στ. 34) : Ό επικρατών ήτο υπεύθυνος δια την εϊσπραξιν τών φόρων (βλ. καί 

Ιγγρ. 67 στ. 10 καί έγγρ. 71 στ. 1 ). Πιθανώς δμως ή λέξις δέν χρησιμοποιείται ένταϋθα ύτ:ο 

τήν τεχνικήν αυτήν έννοιαν, άλλα δηλώνει; γενικώς τον κύριον, τον ύπεύθυνον τής περιοχής. 

20. (στ. 36) : Το νόημα τοϋ χωρίου δέν είναι απολύτως σαφές. Πιθανώς ή αυτοκρά

τειρα εϊχεν ορίσει εφορον τής Μονής. Πρβλ. άνάλογον περίπτωσιν κατωτέρω, εγγρ. 71. Πεοί 

τοϋ θεσμοΰ τής εφορείας καί περί τοϋ εφόρου τής Μονής Πάτμου, βλ. Ν υ σ τ α ζ ο π ο ύ λ ο . ) , 

Ό επί τοϋ κανικλείου, σελ. 85 - 94. 

21. (στ. 3 8 - 4 1 ) : Το έν Κω Άναβασίδιον αναφέρεται ώς προάστιον τής Μονής Πά

τμο.) εις όρισμόν τής αυτοκράτειρας Θεοδώρας (βλ. τόμ. Α', εγγρ. 33 = MM, Τ', σελ. 204 - 5), 

χρονολογούμενον προ τοϋ έτους 1263 (βλ. L a u r e n t , Regestes, άρ. 1346). Εις το παρόν 

Ιγγραφον γίνεται λόγος περί τοϋ όρισμοΰ τούτου, τοϋ όποιου προφανώς εϊχε λάβει γνώσιν ό 

Bac-ιλικιώτης (πρβλ. όμοίαν έκφρασιν : επορέγει. . . ). Εις τον όρισμόν σημειώνεται αορίστως δτι 

ή Μονή τής Πάτμου κατείχε παλαιγενή δικαιώματα καί χρυσόβουλλα τών προγενεστέρων αυτο

κρατόρων περί τοϋ προαστίου, αναφέρεται δμως ρητώς 8τι ή Πάτμος κατείχε καί χρυσόβουλ-

λον τοϋ ανθέντου μου τοϋ βασιλέως, τον περιποθήτον μου αυτοκράτορος, διοριζόμενον κατέχεσθαι 

παρά τής τοιαύτης μονής και το προάστιιον το εν τή νήσω τής βασιλείας μου τή Κω, το Άνα-

βασείδιον. 'Εκ τούτου καί έκ τοϋ γεγονότος δτι ουδεμία προγενεστέρα σχετική μαρτυρία υπάρ

χει, συνάγομεν δτι ή δωρεά τοϋ προαστίου προς τήν Πάτμον έγένετο έπί Μιχαήλ Η' τοϋ 

Παλαιολόγου. Ή εις τον Άλέξιον Κομνηνον άπόδοσις τής δωρεάς τοϋ προαστίου οφείλεται ε'.ς 

τήν καί άλλοθεν παρατηρουμένην τάσιν τών μοναχών, όπως άποδο>σουν τα προνόμια τής Μονής 

εις τον Ίδρυτήν αυτής Άλέξιον τον Α' (βλ. ανωτέρω, εγγρ. 56, σελ. 97, καί Εγγρ. 58). 

22. (στ. 45 - 46) : Ό Μιχαήλ Βααιλικιώτης δέν μαρτυρεϊται άλλοθεν. Ούτος καλείται δον-

λος τής αυτοκράτειρας Θεοδώρας. Το άξίωμά του δέν παραδίδεται. Έ κ τών ενεργειών δμως 

καί τής δικαιοδοσίας του ύποθέτομεν δτι ήτο άναγραφεύς. 
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ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΧΑΑΟΥΦΗΝ 

Γραφή (στ. 7) Αύγουστος, ίνδ. α' 

πρβλ. γράφω (στ. 4 καί 7) [1273] 

Ό επί τοϋ κανικλείου δίδει έντολήν εις τον έπικρατοΰντζ το κομμέρκιον τής Άναίας Γεωρ

γίον Χαλούφην, δπως άφήνη ελεύθερα παντός φόρου τα τέσσαρα πλοία τής Μονής Πάτμου, οσά

κις ταϋτα προσεγγίζουν εις τήν περιοχήν ή οποία τελεί υπό τήν δικαιοδοσίαν του, γνωστοποιεί 

δέ εις αυτόν οτι είναι έφορος τής έν Πάτμω Μονής. 

ΠΑΡΑΛΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.— Πρωτότυηον (Άρχεϊον Μονής άρ. 112). Χάρτης βαμβύ-

κινος, χρώματος ύπολεύκου, σχήματος πλαγίου ορθογωνίου. Διαστάσεις : 0,190 (-0,185) Χ 0,300 

(-0,305). Γεγραμμένη επιφάνεια : 0,145 Χ 0,285. Περιέχει δύο έγγραφα, το παρόν καί το 

υπ* άρ. 72. Γεγραμμένη επιφάνεια παρόντος : 0,070 (-0,080) Χ 0,285. Στίχοι 1 - 7. - Μελάνη 

μαύρη ελαφρώς έξίτηλος τοϋ κειμένου· τής υπογραφής μαύρη. 'Ορθογραφία.—Τρεϊς οριζόντιοι 

διπλώσεις- ίχνη μιας οριζοντίου καί επτά καθέτων παλαιοτέρων διπλώσεων. — Διατήρησις πολύ 

καλή : κηλίδες τινές Ικ τής νοτίδος, μικραί φθοραί εις τάς διπλώσεις καί κατά το άνω τμήμα. 

Τό εγγραφον έκολλήθη μεταγενεστέρως επί χάρτου. 

Μεταγενέστερα σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοϋ χάρτου συντηρήσεως : α' ) Άρ. 112/(Άντεγοάφη) 

(χειρ Σακκελίωνος)· β') 'Ορισμοί (χειρ 20οϋ αι.). 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ. —MM, τόμ, Τ', σελ. 233-234, άρ. 97/1. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — Nu σ τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ, Ό επί τοϋ κανικλείου, σελ. 76-94. — Πρβλ. Ι. 

Κ α ρ α γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ , Byz. Zeitschrift, 59, 1966, σελ. 407-408, δπου κριτική τής ανωτέρω 

μελέτης. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ-— Προσφώνησις (σελ. 1). Ό έπί τοϋ κανικλείου γράφει προς τον επικρα

τούντα το κομμέρκιον τής Άναίας Γεώργιον Χαλούφην δτι ή Μονή τής Πάτμου κατέχει βασιλικά 

προστάγματα προγενεστέρωνα ύτοκρατόρων ώς καί πρόσταγμα τοϋ νϋν βασιλεύοντος αύτοκράτορος 

[Μιχαήλ τοϋ Ι Γ ] παρέχον εις τα τέσσαρα πλοϊα (σανδάλια) τής Μονής φορολογικήν άπαλλαγήν 

(εξκανσσεύωνται) άπα τοϋ κομμέρκιον καί τών άλλων φορολογικών υποχρεώσεων, οσάκις ταϋτα 

Ι'ρχονται δι' έμπορείαν εις τάς «παραιγιαλίους χώρας» (στ. 1 - 4 ). Κατά ταϋτα, οφείλει ό Γεώρ

γιος Χαλούφης, οσάκις τα είρημένα πλοία προσεγγίζουν εις τήν περιοχήν ή οποία τελεί ύπο 

τήν δικαιοδοσίαν του, νά άφήνη αυτά ελεύθερα, άνευ ουδεμιάς έκ μέρους του επεμβάσεως ή 

απαιτήσεως (στ. 4 - 5 ) . Ακολούθως ό εκδίδων το παρόν γνωστοποιεί προς τον παραλήπτην 
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δτι ύρίσθη υπό τοϋ αύτοκράτορος ίφορος τής έν Πάτμω Μονής (στ. 6) καί δίδει έντολήν εις 

αυτόν να συμμορφωθή προς τα γραφόμενα καί, άφοΰ λάβη γνώσιν τοϋ παρόντος, να έπιστρέ-

ψη τοϋτο εις τήν Μονήν εις άσφάλειαν αυτής (στ. 7 ). 

Μην, ίνδικτιών (στ. 7). 

Υπογραφή τοϋ έπί τοϋ κανικλείου (στ. 8). 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.—1) Βασιλικά προστάγματα (στ. 2) προγενεστέρων αυτο

κρατόρων (περί έξκουσσείας πλοίοίν τής Μονής Πάτμου). Μεταξύ τών αορίστως μνημονευομένη)ι 

ένταϋθα έγγραφων προφανώς συγκαταλέγεται πρόσταξις τοϋ έτους 1214 καί ορισμός τοϋ 1244. 

Τα έγγραφα ταϋτα σώζονται καί εκδίδονται εις τον Α' τόμον ύπ' άρ. 24 καί 25 ( = MM, Τ', 

σελ. 165 - 166 καί 183) : δι' αυτών παρέχεται έξκουσσεία εις δύο πλοϊα (πλατΰδια) τής Μονής, 

γίνεται δε ειδική μνεία τής Άναίας καί των ((έν Ανατολή» παραλίοιν. 2) Πρόσταγμα (στ. 2) 

τοϋ αύτοκράτορος [Μιχαήλ Η' ] παρέχον έξκουσσείαν εις τέσσαρα πλοία τής Μονής. Το έγγραφου 

σωζί:ται, χρονολογείται κατά τό έτος 1264 καί εκδίδεται εις τόν Α' τόμον, άρ. 34 (— MM, Τ', 

σελ. 219). Πρβλ. D ό 1 g e r, Regesten, άρ. 1925. 

f Ό επικρατ(ών) το κομμέρκι(ον) τ(ής) 'Λναί(ας) ήγαπημέ(νε) μοι κϋρ 

Γεώργ(ιε) Χαλονφη. Έπεί ή σεβάσμια βασιλ(ικ)ή μονή ή εν Πάτμ[ω] τή νήσω 

τ(ον) ήγαπημ(έν)ον Χ(ριστ)ω τώ \!Θ(ε)ώ εύαγγελιατοϋ'Ιο}(άνν)ου τοϋ Θεολόγου 

κέκτηται θεια και βασιλ(ικ)ά προστάγμ(α)τα τ(ών) άοιδίμ(ων) βασιλέ(ων), άλλα 

δή καί πρόσταγμα προσ(κυ)ν(η)τ(άν) τον κρατ(αιοϋ) και άγ(ίου) ημών αύθ(έ)ν-

τον | s και βααιλ(έως) διοριζόμ(ενον), ϊνα εκ{σ)κονσεύωντ(αι) τα κ(α)τά τ(ας) 

παραιγιαλί[ου]ς χώρας διά τιν(ας) πραγματεί(ας) άπερχόμ(ε)να σανδάλ(ια) τέσ

σαρα αντ(ής) από τε κομμέρκιον |4 και τ(ών) αλλ(ων) επηρειών τε καί δόσε(ων) 

τών κ(α)τά σννήθει(αν), γράφω σοι, ίνα, οσάκις ερχωντ(αι) αυτόθι τα τοιαϋτα τέσ

σαρα σανδ(ά)λ(ια) τής μονής, διατηρής ταϋτα |6 ελεύθερα πάντη καί αδιάσειστα καί 

άπέχ(ης) τέλει(ον) εξ αντ(ών) και μη κατά τίνα ενρεσιλογί(αν) κ(α)τεπεμβαίν(ης) 

τούν(οις)καΙ άδικης. Έπείτοιγε \6 τή πολνχρονίω χαρά τοϋ κρατ(αιοϋ) καιάγ(ίον) 

ήμ(ων) αύθ(έν)τ(ου) καί βασιλ(έως) γινώσκ(ειν) σε βούλομαι ώς εφορός εϊμι εγω-

γε ι(ής) τοιαύτ(ης) μονής. 'Αννπερβέτ(ως) οϋν |7 και δίχα τινο(ς) αφορμής ποίη-

α(ον) καθ(ώς) σοι γράφω, άντιστρέψ(ας) τώ μέρει τ(ής) μον(ής) και τ(ήν) παροϋ-

σ(αν) μου γραφήν εις άσφάλ(ειαν). μηνί Αύγ(ούσ)τ(ω), (ϊνδικτιώνος) α. 

f Ό ênl τοϋ χανιχλ(είου) f 

1 τΊγαπημένε μοι. om. MM | χνρι MM | Γεώργιε : corr. ipsa manus ex Ίω(άννη) || 2 εΰαγγελιατοϋ om. MM|I 
3 τέοβαρα om. MM || 4 γράφω : γράφομεν MM. || 7 Ό έπι τον κανικλείου : ό τον Κανιήλ MM 
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Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ! ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.— Εις τήν έκδοσιν τών Miklosich - Müller το παρόν καί 

τα ύπ' άρ. 72 καί 73 έγγραφα έφέροντο ώς απολυθέντα ύπό τίνος Κανιήλ (δνομα άγνωστον καί 

άμάρτυρον). Μετά τήν ήμετέραν άνάγνωσιν επί τον κανικλείου τα τρία έγγραφα άποκτοϋν ίδιαι-

τέραν σημασίαν, διότι είναι τα μόνα έγγραφα τοϋ αξιωματούχου τοϋ επί τοϋ κανικ&ιου, τα οποϊα 

έσώθησαν μέχρις ημών. (Σημειωτέον δτι υπάρχουν Ιγγραφα τα όποια κυροϋνται υπό τοϋ επί τοϋ 

κανικλείου — πρβλ. μεταξύ άλλων MM, Τ', σελ. 121. Actes de Lavra2, άρ. 47. Actes de Chilan-

dar, σελ. 59—, ουδέν δμως εγγραφον εκδοθέν ύπό τοϋ αξιωματούχου τούτου ήτο μέχρι τοΰδε 

γνωστόν ). Περί τοϋ αξιώματος τοϋ έπί τοϋ κανικΜον, βλ. τήν βασικήν μελέτην τοϋ F. D ö 1 g e r, 

Byzantinische Diplomatile, Ettal, 1956, σελ. 50-65. Πρβλ. Ί . Κ α ρ α γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ , 

Βυζαντινή Διπλωματική*, Θεσσαλονίκη, 1972, σελ. 153 - 155. 

Το παρόν εγγραφον καί το ύπ' άρ. 72 έχουν γραφή τό εν κάτωθεν τοϋ άλλου έπί τοϋ αύτοΰ 

χάρτου, εκαστον δέ τούτων φέρει τήν ύπογραφήν τοϋ επί τοϋ κανικλείου· ή υπογραφή έχει γρα

φή δια μελάνης καί χειρός διαφόρου τοϋ κειμένου καί είναι απολύτως όμοια εις αμφότερα τα 

ίγγραφα καί εις το ύπ' άρ. 73 εγγραφον, το όποιον εξεδόθη μετά δύο μήνας υπό τοϋ αύτοΰ 

αξιωματούχου. 'Επομένως ή υπογραφή εμφανίζεται ώς αυτόγραφος καί κατά συνέπειαν τά ύπ' 

άρ. 71 καί 72 έγγραφα ώς πρωτότυπα. "Ομως ή καταγραφή έπί τοϋ α ύ τ ο ΰ χάρτου πλειό

νων τοϋ ενός πρωτοτύπων εγγράφων είναι άήθης εις τήν Βυζαντινήν Διπλωματικήν καί τά πα

ρόντα άποτελοΰν, καθ' δσον γνωρίζω, μοναδικήν περίπτωσιν. Δια τοϋτο απαιτείται διεξοδικω-

τέρα διερεύνησις τοϋ θέματος. Ή περίπτωσις χαλκεύσεως κατ' αρχήν αποκλείεται, καθ' δσον τό 

περιεχόμενον τούτων δεν προσθέτει νέα προνόμια μή παραχωρηθέντα ήδη δια προγενεστέρων 

εγγράφων. Ούτως : α' ) ή παραχώρησις έξκουσσείας τεσσάρων πλοίων (εγγρ. 71 ) εις τήν Μονήν 

είναι απολύτως μεμαρτυρημένη ήδη άπα τοϋ έτους 1264 (βλ. τόμ. Α', εγγρ. 34 καί κατωτέρω, 

σχόλιον 5)· β') ή κυριότης της Μονής έπί πάροικων τής περιοχής τών Φυγέλων (εγγρ. 72) 

επίσης μαρτυρεϊται, καθ' δσον ή Μονή κατείχε εις τήν περιοχήν αυτήν μετόχιον τοϋ 'Αγίου 

Γεωργίου τοϋ Δυσικοϋ, εις τό όποιον αναφέρονται μίσθιοι προσκαθήμενοι (βλ. κατωτέρω, έ'γγρ. 

72 σχόλιον 3)- γ ' ) δσον άφορα δέ εις τό ύπ' άρ. 73 εγγραφον, τοϋ οποίου ή γνησιότης θα ετί

θετο αυτομάτως έν αμφιβάλω εις περίπτωσιν κατά τήν οποίαν τα άλλα δύο Ιγγραφα θα άπε-

δεικνύοντο πλαστά, ή κυριότης της Μονής τής Κεχιονισμένης έπί τοϋ χωραφιού τοϋ Βαρυκαλί-

γου μαρτυρεϊται ρητώς ύπό προγενεστέρων έγγραφων (βλ. κατωτέρω, εγγρ. 73, σχόλιον 4). 

Ό καθηγητής Ί . Καραγιαννόπουλος, δια να έρμηνεύση τήν άήθη διπλωματική των παρά-

δοσιν, υπεστήριξε τήν άποψιν (Byz. Zeitschrift, 59, 1966, σελ. 407-408) δτι πρόκειται περί 

απομιμήσεων (copies figurées). Ή ερμηνεία αύτη, σύμφωνος προς τάς αρχάς τής βυζαντινής δι

πλωματικής, αποτελεί ουσιώδη προσπάΟειαν επιλύσεως τοϋ προβλήματος. Νομίζω δμως δτι ή 

καταγραφή έπί τοϋ αύτοϋ χάρτου τών δύο μόνον έκ τών έγγραφων καί ή απόλυτος όμοιότης τής 

υπογραφής καί εις τα τρία έγγραφα ώς καί ή όλη έμφάνισις καί τό περιεχόμενον τούτων συνηγο

ρούν υπέρ τής γνησιότητας των. Τήν άποψίν μου απεδέχθη καί ό P. Lemerle (Actes de Lavra2, 

A', σελ. 4 5 - 4 6 καί ύποσ. 165). Ώ ς δέ καί άλλαχοϋ ύπεστηρίξαμεν (Ό έπί τοϋ κανι

κλείου, σελ. 8 4 - 8 5 ) , τό άηθες τής διπλωματικής παραδόσεως τών δύο πρώτων έγγραφων 
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δύναται να έρμηνευθή έκ τοϋ γεγονότος ότι έξεδόθησαν αμφότερα ύπό τοϋ α ύ τ ο ΰ αξιωμα

τούχου, κατά τήν α υ τ ή ν ακριβώς έποχήν, καίτοι δέ απευθύνονται εις διαφορετικούς παραλή-

πτας (οί όποιοι, σημειωτέον, εύρίσκοντο εις γειτονικάς περιοχάς) αναφέρονται αμφότερα εις 

τήν Μονήν τής Πάτμου εις τήν οποίαν κχί ώφειλον τελικώς να δοθοΰν (πρβλ. στ. 7 τοΰ παρόν

τος άντιστρέψας τώ μέρει τής Μονής και τήν παοοΰσαν μου γραφήν) — πρβλ. άνάλογον ακρι

βώς περίπτωσιν, έπί κεκυρωμένων δμως αντιγράφων, ανωτέρω, σελ. 111. Ύ'ποθέτομεν δτι τ χ 

δύο έγγραφα έξεδόθησαν κατόπιν σχετικού διαβήματος τών μοναχών τής Πάτμου, εις αυτούς 

δε ώς αμέσως ενδιαφερομένου: έπεδόθησαν τά σχετικά έγγραφα, τά όποια ή Μονή θα έπεδεί-

κνυει* εις τους αντιστοίχους αρμοδίους υπαλλήλους, οσάκις παρίστατο ανάγκη. Επειδή δέ επρό

κειτο περί υπηρεσιακών τρόπον τινά σημειωμάτων (ή λέξις χρησιμοποιείται ένταϋθα ύπό τήν 

σύγχρονον τρέχουσαν έννοιαν καί ουχί ύπό τήν είδικήν σημασίαν τήν οποίαν είχεν ό δρος εις 

τήν Βυζαντινήν διπλωματικήν), εγράφησαν αμφότερα έπί τοϋ αύτοΰ χάρτου. Τό τρίτον εγγρααον, 

τό όποιον ομοιάζει απολύτως ώς προς τήν ύπογραφήν, τό χρώμα τής μελάνης καί τάς διαστά

σεις τοϋ χάρτου προς τά δύο άλλα, εκδοθέν μεταγενεστέρως, παραδίδεται βεβαίως κεχωρισμένως. 

Τά τρία έ'γγραφα καλούνται ύπό τοΰ εκδίδοντος γραφή ή γράμμα (βλ. εγγρ. 71 στ. 7, εγγρ. 

73 στ. 8 καί 12, πρβλ. έγγρ. 72 στ. 11 γράφω). Παρά ταϋτα ό D ό 1 g e r, Regesten, άρ. 

1925, 2000, 2001, χαρακτηρίζει αυτά, προφανώς έκ παραδρομής, ώς ορισμούς. 

Ό έπί τοϋ κανικλχίον υπογράφει καί εις τά τρία μόνον δια τοΰ αξιώματος του, άνευ μνείας 

τοΰ ονόματος αύτοΰ. Ό Ί . Καραγιαννόπουλος, ενθ' άνωτ., έπρότεινε μετ' επιφυλάξεως να ανά

γνωση εις τήν ύπογραφήν τό δνομα Ίω(άννης)' ώς δμως έξ επιτόπιου έλεγχου διεπιστώσα-

μεν, τοιαύτη άνάγνωσις δέν είναι δυνατή. Ή περίπτωσις είναι σπανία, άλλ' ουχί μοναδική : 

πρβλ. μεταξύ άλλων Actes de Lavra*, άρ. 47 (δπου έπικύρωσις τοϋ έπί τοϋ κανικλείου, άνευ 

μνείας τοϋ ονόματος του) καί άρ. 101 (δπου υπογράφει ό δρονγγάριος τής βίγλης, άνευ μνείας 

τοΰ ονόματος του). —Τόν έκδότην τοΰ παρόντος καί τών ύπ' άρ. 72 καί 73 εγγράφων δέν κατέ

στη ΐυνατόν να ταυτίσωμεν, διότι δέν μαρτυρεϊται άλλοθεν ποίος έφερε τό αξίωμα τοΰ έπί τον 

κανικλείου κατά τό έ'τος 1273. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ.—Τό εγγραφον φέρει τήν χρονολογικήν ένδειξιν μηνί Αύγονστω, ιν-

δικτιώνος α'. Τό έτος δύναται νά καθορισθή κατόπιν συγκριτικής μελέτης τοΰ περιεχομένου καί 

τών τριών έγγραφων τοϋ έπί τοΰ κανικλείον, τών ύπ' άρ. 71, 72 καί 73 τής παρούσης εκδόσεως, 

τά όποϊα, ώς ανωτέρω ελέχθη, έξεδόθησαν υπό τοϋ α ύ τ ο ΰ αξιωματούχου κατ' Αϋγουστον 

της χ ΐνδικτιώνος (έγγρ. 71 καί 72) καί Όκτώβριον τής β' ίνδικτιώνος (εγγρ. 73), επομένως 

εντός διαστήματος δύο μηνών. Έ κ τούτων προκύπτουν τά ακόλουθα : α') ή μνεία τεσσάρων 

πλοίων (έγγρ. 71 ) τοποθετεί τήν έκδοσίν των μετά τό έτος 1264, διότι μόλις κατά τό έτος 

τοϋτυ έχ^ορηγήθη έξκουσσεία είς τέσσαρα πλοία της Μονής (βλ. τόμ. Α', 'εγγρ. 3 4 ) · β') ή μνείο. 

τής Μονής τής Κεχιονισμένης (Εγγρ. 73) παρέχει ώς terminus ante quern τό έτος 1278, διότι, 

άπό τοϋ έτους τούτου ή περιοχή, δπου εύρίσκοντο ή μονή αϋτη, υπήχθη εις τό έμιρατον του 

Menasene (βλ. σχετικώς ανωτέρω, σελ. 154-155). Κατά τό διάστημα τοϋτο ή 1η ΐνδικτιών 

κατά μήνα Αϋγουστον καί ή 2α ΐνδικτιών κατά μήνα Όκτώβριον συμπίπτουν προς τό έτος 

1273. Έ ξ άλλου ή δλη πολιτική τοΰ Μιχαήλ Η' υπέρ τής Μονής Πάτμου καί κυρίως ή βασική 

ορολογία τοϋ παρόντος εγγράφου, όμοια προς τήν τών έπί Μιχαήλ Η' εκδοθέντων σχετικών 

27 
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εγγράφ&>ν (βλ. έν έκτάσει Ν υ σ τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ , Ό έπί τον κανικλείου, σελ. 8 3 - 8 4 ) , επιβε

βαιώνουν τήν τοιαύτην χρονολόγησιν. 

ΣΧΟΛΙΑ.— 1. (στ. 1) : Ό Γεώργιος Χαλούφης δέν μαρτυρεϊται άλλοθεν. Ούτος ήτο επικρα

τώ)1, δηλ. υπεύθυνος δια τήν εϊσπραξιν τοΰ κομμέρκιον τής Άναίας. Περί τοΰ κομμέρκιον βλ. 

Β i b i e ο u, Douanes, σελ. 97 - 155, πρβλ. καί αυτόθι, σελ. 150 καί ύποσ. 2. 

2. (στ. 1) : Ή Άναία εύρίσκετο Ν. τής Εφέσου καί έναντι τής Σάμου, επομένως ουχί μα

κράν τής Πάτμου, καί άπετέλει ούτω κύριον σταθμόν τής εμπορικής δραστηριότητος τών πλοίων 

τής Μονής. Περί τοϋ λιμένος τής Άναίας καί της εμπορικής της σημασίας κατά τόν ΙΓ' αιώνα, 

βλ. L e m e r i e, Aydin, σελ. 16 καί ύποσ. 5 καί σελ. 45. A h r w e i l e r , Byzance et la 

mer, λ. Anaia. 

3. (στ. 3) : Περί τής έξκουσσείας τών πλοίων τής Μονής Πάτμου καί τοΰ ιστορικού 

αυτών, βλ. Ν υ σ τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ , Ό έπί τοϋ κανικϊΑου, σελ. 78 - 80. Δια τήν πρό τοϋ 1204 

παραχώρησιν φορολογικών απαλλαγών εις πλοία τής Μονής, βλ. έν έκτάσει ανωτέρω, έγγρ· 

56, 59 καί 60. Δια τήν μετά τόν 1204, πρβλ. τόμ. Α', έγγρ. 24 (τοΰ 1214), 25 (1244), 34 

(1264), 37 (1269). 

4. (στ. 3) : παραιγιάλιοι χώραι : πρόκειται περί τών δυτικών παραλίων τής Μ. Ασίας, 

μετά τών όποιων ή επικοινωνία τής Πάτμου ήτο συχνή. Πρβλ. καί όρισμόν τής αυτοκράτειρας 

Θεοδώρας τοΰ έτους 1269 περί έξκουσσείας τών πλοίων τής Μονής, τόμ. Α', εγγρ. 37 ( = MM, Τ', 

σελ. 225 στ. 18 - 19 : τοις κατά τήν Άνατολήν παραιγιαλίοις μέρεσιν)· βλ. καί τόμ. Α', έγγρ. 24 

( = MM, Τ', σελ. 166 στ. 5 : τοις έν τή 'Ανατολή παραλίοις μέρεσιν). 

5. (στ. 3 ) : σανδάλια τέσσαρα : περί τοΰ δρου σανδάλια = μικρά πλοϊα, βλ. A h r w e i l e r 

Byzance et la mer, σελ. 409, δπου καί αί μαρτυρούμεναι κατά τήν βυζαντινήν περιοδον όνομα-

σίαι πλοίων. Ώ ς ήδη ελέχθη, έξκουσσεία τεσσάρων πλοίων έχορηγήθη είς τήν Μονήν ύπό τοΰ 

Μιχαήλ Η' τό 1264 (τόμ. Ά , εγγρ. 34). 

6. (στ. 6) : τή πολνχρονίω χαρά : πρβλ. όμοίαν Ικφρασιν είς έγγρ. άρ. 74 στ. 3 καί Actes 

de Lavra\ άρ. 73 στ. 3, 74 στ. 4, 76 στ. 2, κ.ά. 

7. (στ. 6) : Περί τοΰ θεσμοΰ της εφορείας, περί τοϋ εφόρου μονής τίνος καί τής δικαιο

δοσίας του καί είδικώτερον περί τοΰ εφόρου τής Μονής Πάτμου, βλ. έν έκτάσει Ν υ σ τ α ζ ο 

π ο ύ λ ο υ , Ό επί τοϋ κανικλείου, σελ. 85 - 94, δπου καί ή σχετική βιβλιογραφία. Πρβλ. καί 

P. L e m e r 1 e, Un aspect du râle des monastères à Byzance : Les monastères donnes à des 

laïcs, les charisticaires, Académie des Inscriptions et Belles - Lettres, Comptes - rendus 1967, 

σελ. 9 - 2 8 καί κυρίως σελ. 22 - 23. 
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ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΟΥΔΕΑΑΙΟΝ ΚΑΝΝΑΒΗΝ 

γράφω (στ. 11) Αύγουστος, ίνδ. α 

[1273] 

Ό έπί τοΰ κανικλείου γράφει προς τόν πανσέβαστον σεβαστόν Γουδέλλιον Καννάβην, δπκς 

σεβασθή τά δικαιώματα τής Μονής τής Πάτμου έπί πάροικων τής περιοχής τών Φυγέλων καί μη 

απαίτηση φόρον παρ' αυτής. 

ΠΑΡΑΛΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ — Πρωνότυπον (Άρχεϊον Μονής άρ. 112). Γεγραμμένον κάτωθι 

τοϋ ύπ' άρ. 71 έγγραφου: δια τήν περιγραφήν, βλ. ανωτέρω, έγγρ. 71. Γεγραμμένη επιφάνεια 

παρίντος: 0,045 (-0,030) Χ 0,290. Στίχοι 8 - 1 1 . 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ· —MM, τόμ. <Γ, σελ. 234, άρ. 97/Π. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — Ν υ σ τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ , Ό έπί τοϋ κανικλείου, σελ. 76 - 84. — Ί . Κ α ρ α-

γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ , Byz. Zeitschrift, 59, 1966, σελ. 407 -408. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ.— Προσφώνησις (στ. 8). Ό έπί τοΰ κανικλείου γράφει προς τόν πανσέβα

στον σεβαστόν οίκεϊον τοΰ βασιλέως καί σύντροφόν του Γουδέλλιον Καννάβην δτι ή έν Πάτμω 

Μονή 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου κέκτηται πάροικους τινάς είς τήν περιοχήν τών Φυγέλων, δι' ορι

σμοί τοϋ νϋν βασιλεύοντος αύτοκράτορος [Μιχαήλ Η'] καί διά παλαιοτέρων έγγραφων (στ. 8 - 9 ). 

Δια ταϋτα ό παραλήπτης οφείλει να σεβασθή τά δικαιώματα τής Μονής καί να μή επιχείρηση εις 

τό Ιξής να απαίτηση φόρον (έπιβαρνναι) παρ' αυτής, συμμορφούμενος αμέσως προς τήν παρου-

σαν γραφήν (στ. 1 0 - 1 1 ) . 

Μην, ΐνδικτιών (στ. 11). 

'Υπογραφή τοΰ έπί τοΰ κανικλείου (στ. 11). 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.— 1) 'Ορισμός (στ. 9) τοΰ βασιλεύοντος αυτοκράτορες 

[Μιχαήλ Η'] περί τών δικαιωμάτων τής Μονής Πάτμου έπί πάροικων τής περιοχής τών Φυ

γέλων. Το εγγραφον δέν σψζεται. Βλ. Ι) ö 1 g e r, Regesten, άρ. 2000. 2 ) (παλαιγενή δικαιώ

ματα στ. 9) : παλαιότερα Ιγγραφα, αορίστως μνημονευόμενα περί της κυριότητος τής Μονής 

Πάτμου έπί πάροικων της περιοχής τών Φυγέλων. Έ κ τούτων δύνανται να ταυτισθούν τό χρ<--

σόβουλλον σιγίλλιον τοΰ 1201 (βλ. τόμ. Α', έγγρ. 12) καί πρακτικόν τοϋ 1221 ή 1236 (βλ. 

ανωτέρω, έγγρ. 62). 

|8 f Πανσέ(βαστ)ε σε(βασ)τέ, οικείε τοϋ κρατ(αιον) και άγ(ίου) ήμ(ών) αν-

θ(έν)τ(ου) καί βασιλ(έως) καί ήγαπημ(έ)ν(ε) μοι σύντροφε κϋρ Γουδέλλ(ιε) Καν-
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νάβη. Η σεβασμί(α) βασιλ(ικ)ή μονή τον ήγαπημ(έ)ν(ον) Θεολόγον τοϋ έν τ(ή) 

\s Πάτμω τή νήσω κέκτητ(αι) εν τή χώρ(α) τ(ών) Φνγέλλ(ων) παροίκ(ονς) τιν(άς), 

ους εχ(ει) δι' δρισμοϋ τοϋ ανθ(έν)τ(ου) ήμ(ών) τοϋ βασιλ(έως) τοϋ άγ(ίον) καί εκ 

παλαιγενών δικαιωμάτ(ων). | 1 0 Ύήρι\(σον) ονν τά τοιαϋτα δικαιώμ(α)τ(α) καί κ(α)-

τ(ά) τ(άς) περιλή(-ψεις) αυτών ποίησ(ον), καί μή θελήσ(ης) πλέ(ον) έπιβαρνναι 

τ(ήν) τοιαύτ(ην) μονψ· άννπερθέτ(ως) ονν καί δίχα τινός | " άφορμ(ής) ποίησ(ον), 

καθ(ώς) σοι γράφω, μηνί Ανγ(ούσ)τ(ω) (ίνδικτιώνος) α. 

f Ό έπί τοϋ χανιχλ(είου) f 

8 χϋρι Γονοάλλιε Κανάβη MM || 11 Ό έπί τοϋ κανικλείον : Ό ό τον Kami,/. MM. 

il Α Ρ Λ Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. — Βλ. σχετικώς ανωτέρω, έγγρ. άρ. 71 § Διπλωματι

κά'. παρατηρήσει. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣ1Σ. — Έ φ ' δσον τό παρόν εξεδόθη ύπό τοΰ αύτοΰ ώς τό ύπ' άρ. 71 εγγραφον 

αξιωματούχου καί κατά τήν αυτήν ίνδικτιώνα, δια τήν χρονολόγησίν του ισχύουν δσα ανωτέρω 

έγγρ. άρ. 71, σελ. 209-210 διετυπώθησαν. 

ΣΧΟΛΙΑ.— 1. (στ. 8) : Ό Γουδέλλιος Κάνναβης δέν μαρτυρεϊται άλλοθεν. Ούτος φέρει τόν 

τίτλον τοΰ παναεβάστον σεβαστού, καλείται οικείος τοΰ βασιλέως καί ήγαπημένος σύντροφος 

τοΰ εκδίδοντος τό παρόν αξιωματούχου έπί τοϋ κανικλείου, άλλα τό αξίωμα τούτου δέν καθο

ρίζεται. Έ κ τοϋ περιεχομένου τοϋ έγγραφου συνάγεται δτι ό Κάνναβης ήτο κρατικός υπάλληλος 

είς τήν περιοχήν τών Φυγέλων έχων εις τήν δικαιοδοσίαν του φορολογικάς υποθέσεις (πρβλ. 

στ. 10 έπιβαρνναι)· ϊσως ήτο πράκτωρ ή άναγραφεύς. Περί τοΰ τίτλου τοΰ παναεβάστον σεβα

στού, βλ. ανωτέρω έγγρ. 55, σελ. 87, δπου καί ή σχετική βιβλιογραφία. Περί τοΰ δρου οικείος, 

βλ. V e r ρ e a u x, Les οικείοι. 

2. (στ. 8 - 9 ) : Ώ ς ήδη ελέχθη ανωτέρω, έγγρ. 62, σχόλιον 1, είς τήν έν τώ θέματι τών 

Θρακησίων περιοχήν τών Φυγέλων ή Μονή τής Πάτμου είχε μετόχιον τιμώμενον έπ' ονόματι 

τοΰ Αγίου Γεωργίου τοΰ Δυσικοΰ, τό όποιον είχε προσκυρωθή εις αυτήν ήδη προ τοΰ 1216. 

Περί τών Φυγέλων καί τοϋ μετοχίου, βλ. ανωτέρω έγγρ. 62, σχόλια 1 - 3 . 

3. (στ. 9) : πάροικους τινάς : πρβλ. τόμ. Ά , έγγρ. 12 (τοϋ 1201) καί ανωτέρω, έγγρ. 

62 (τοΰ 1221 ή 1236), είς τά όποϊα αναφέρονται μίσθιοι προσκαθήμενοι τής Μονής Γεωργίου 

τοΰ Δυσικοΰ. Ώ ς ήδη ελέχθη ανωτέρω, έγγρ. 62, σχόλιον 9, ό αριθμός τών παραχωρουμένων 

μισθίων δέν καθορίζεται είς τό άρχικόν χρυσόβουλλον σιγίλλιον τής δωρεάς- είς τό έγγρ. τοΰ 

1221 καταγράφονται πέντε ονόματα είς τρεϊς μερίδας, είς δέ τό παρόν σημειοΰται αορίστως 

δτι ή Μονή κέκτηται πάροικους τινάς. 

4. (στ. 11) : Περί τοΰ εκδίδοντος τό παρόν αξιωματούχου έπί τοϋ κανικΜου καί περί 

τής δικαιοδοσίας του έπί τής Μονής Πάτμου ώς εφόρου αυτής, βλ. ανωτέρω, έγγρ. 71, σελ. 

208-209 καί σχόλιον 7. 
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ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΗΝ ΤΗΣ ΚΕΧΙΟΝΙΣΜΕΝΗΣ 

Γράμμα (στ. 8) 'Οκτώβριος, ίνδ. β' 

Γραφή (στ. 12) [1273] 

πρβλ. άποκατεστήσαμεν (στ. 8) 

Ό έπί τοΰ κανικλείου αποκαθιστά τά δικαιώματα τής Μονής τής Κεχιονισμένης έπί χωρα

φιού λεγομένου τοΰ Βαρυκαλίγου, τό όποιον διεξεδίκει ό είς τό Μελανούδιον προσκαθήμενος 

Νεφοκράτης. 

ΙΙΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.— Πρωτότυπον (Άρχεϊον Μονής άρ. 95). Χάρτης βαμβύκινος, 

χρώματος ύπολεύκου, σχήματος πλαγίου ορθογωνίου. Διαστάσεις : 0,181 - 0,190 Χ 0,300. Γε

γραμμένη επιφάνεια : 0,13 Χ 0,29. Περιθώρια : αριστερά (0,01 ).— Μελάνη μαύρη, ελαφρώς έξίτη-

λος τοΰ κειμένου. — Είλητάριον ϊχνη μιας οριζοντίου καί τριών καθέτων διπλώσεων. — Διατήρησις 

καλή : φθοραί τίνες είς τά άκρα καί τάς διπλώσεις, δύο όπαί έκ παλαιοτέρας διπλώσεως (στ. 9). 

Τό εγγραφον έκολλήθη μεταγενεστέρως έπί χάρτου. 

Μεταγενέστερα σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοϋ χάρτου συντηρήσεως : α') Μαρτυρικον (διέγραψεν 

ό Σακκελίων καί προσέθεσεν : αποκαταστατικον) γράμμα περί τίνος χωραφιού δτι εστί τής Μονής 

τής Κεχυ\ονιαμένης (εις τα Παλάτια) (χειρ Φλθ}ρίδου)· β' ) 'Αρ. 95/άντεγράφη (χειρ Σακκελίωνος ). 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ- —MM, τόμ. Τ . σελ. 234-235, άρ. 98. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — Ν υ σ τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ , Ό έπί τοϋ κανικλείου, σελ. 76-94 .— Ί . Κα ρ ά

γ ι ο ν ν ο π ο ύ λ ο υ, By ζ. Zeitschrift, 59, 1966, σελ. 407-408. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ. — Ή πλησίον τών Παλατιών (Μιλήτου) Μονή τής Θεοτόκου τής ΚΕ;-

χιονισμένης κατείχε κατά πλήρη κυριότητα χωράφιον λεγόμενον τοΰ Βαρυκαλίγου προσκυρω-

θέν είς αυτήν παρά τοΰ [Γεωργίου] Μονοχυτρά, ή κυριότης δε αυτής είχεν έπικυρωθή κατά κα.-

ρούς δια χρυσοβούλλων λόγων καί ορισμών τών προγενεστέρων αυτοκρατόρων καί τοΰ νΰν βασ.-

λεύοντος αύτοκράτορος [Μιχαήλ ΙΓ τοΰ Παλαιολόγου] καί δι' αποκαταστάσεων τών δονκευόν-

των εις τήν χώραν τών Παλατιών (στ. 1-4) . 'Επειδή δε οι μοναχοί της Κεχιονισμένης έξί:-

θεσαν προσφάτως προς τόν εκδίδοντα τό παρόν δτι ό προσκαθήμενος εις τό Μελανούδιον Νε:-

φοκίάτης έπεχείρησεν άνευ δικαιώματος (άμετόχως) να απόσπαση τό έν λόγω χωράφιον, ό έ7:ί 

τοϋ κανικλείου προέβη εις σχετικήν έρευναν, δια τής όποιας απεδείχθησαν τά δικαιώματα τής 

Μονής, δια τοΰ παρόντος δέ γράμματος άποκατέστησεν αυτήν είς τά δικαιώματα της ώς είχε 

καί πρότερον, έπί τή" βάσει τών σχετικών αυτοκρατορικών εγγράφων καί αποκαταστάσεων (στ. 

5 - 9 ) . Κατά ταύτα οφείλει ό εΐρημένος Νεφοκράτης να σεβασθη τά δίκαια τής Μονής καί να 



214 ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

μή προξενήση ενοχλήσεις, άλλως θά τιμωρηθή διά κεφαλικής ποινής (στ. 10- 12). Εις άσφά-

λειαν εδόθη εις τήν Μονήν ή παροΰσα γραφή (στ. 12 - 13). 

Μήν, ΐνδικτιών (στ. 13). 

'Υπογραφή τοϋ έπί τοϋ κανικλείου (στ. 13). 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. — 1 ) Χρυσόβουλλοι λόγοι (στ. 2, πρβλ. καί στ. 9) προ

γενεστέρων αυτοκρατόρων περί τής κυριότητος τής Μονής τής Κεχιονισμένης έπί χωραφιού 

λεγομένου τοϋ Βαρυκαλίγου. Ουδέν έκ τών ένταΰθα αορίστως μνημονευομένων εγγράφων έσώθη. 

2) 'Ορισμοί (στ. 2, πρβλ. καί στ. 9) προγενεστέρων αυτοκρατόρων περί τοΰ ώς άνω θέματος. 

Τα αορίστως μνημονευόμενα ένταΰθα έγγραφα δέν έσώθησαν. Πρβλ. ανωτέρω, έγγρ. 63 στ. 7, 

δπου μνεία σχετικοΰ όρισμοϋ τοΰ αύτοκράτορος 'Ιωάννου Βατατζή. Πρβλ. D ö 1 g e r, Regesten, 

άρ. 1766. 3) Χρυσόβουλλοι λόγοι (στ. 2 καί 9) τοΰ νυν αύτοκράτορος [Μιχαήλ Η'] περί τοϋ 

αύτοΰ θέματος. Τά αορίστως μνημονευόμενα ένταΰθα έγγραφα δέν έσώθησαν. Πρβλ. D ö 1 g e r, 

Regesten, άρ. 2001. i)'Ορισμοί (στ. 2 καί 9) τοΰ αύτοκράτορος [Μιχαήλ Η'] περί τοΰ αύτοΰ 

θέματος. Τά αορίστως μνημονευόμενα ένταΰθα έγγραφα δέν έσώθησαν. Πρβλ. D ö 1 g e r, Re

gesten, άρ. 2001. 5) 'Αποκαταστάσεις (στ. 3, πρβλ. καί στ. 9) τών εκάστοτε δονκενόντων 

(περί τοΰ δρου, βλ. κατωτέρω, σχόλιον 2) είς τήν χώραν τών Παλατιών περί τοΰ ώς άνω χω

ραφιού. Έ κ τών αορίστως μνημονευομένων ένταΰθα έγγραφων δυνάμεθα να ταυτίσωμεν τό ύπ' 

αριθ. 63 τής ημετέρας εκδόσεως εγγραφον τοϋ Γρηγορίου Φερνιτζιώτου τοϋ έτους 1246, ϊσως 

δέ καί τό ύπ' άρ. 66 εγγραφον τοΰ 'Ιωάννου Άθυβόλου τοΰ έτους 1261, δπου γίνεται λόγος 

περί τής στάσεως Μαρίας τής Λίμναινας (στ. 16 - 17), τήν οποίαν ταυτίζομεν προς τήν στάσιν 

τών Βαρυκαλίγων (βλ. έγγρ. 66, σχόλιον 10). 6) (προσκυρωθέντι, στ. 3 - 4) : πρόκειται περί τοϋ 

εγγράφου, δια τοϋ οποίου άφιερώθη εις τήν Μονήν τής Κεχιονισμένης τό χωράφιον τοΰ Βαρυκα

λίγου. Το έ'γγραφον δέν εσώθη. 

f Έπεί πρόσεισι τή περί τα Παλάτια διακειμ(έν)η σεβάσμια μονή τή οντωσί 

επονομαζομ(έν)η τ(ής) ύπεράγνου μου θεομ(ή)τ(ο)ρ(ο)ς τ(ής) Κεχιονισμ(ένης) 

|2 χρυσόβουλοι λόγοι καί προσκννητοί ορισμοί διάφοροι τοϋ κραταιον καί αγίου 

ημών αύθ(έν)του καί βασιλέως καί τών άοιδίμων αγίων ημών |3 αύθ(εν)τ(ών) καί 

βασιλέα/ν καί αποκαταστάσεις τών κ(α)τά καιρ(ονς) δονκευόντ(ων) είς τήν χώ-

ρ(αν) τών Παλατιών επί τώ παρά τοϋ Μονοχυτρα εκείνου προσκν\ίρωθ(έν)τι είς 

τήν τοιαύτψ μονήν χωραφίω τώ έπονομαζομ(έν)ω τοϋ Βαρνκαλήγη εκείνον, 

καί κατεϊχον τοϋτο άνενοχλήτ(ως) καί άδιασείστως χρόν(ονς) ήδη ονκ όλίγ(ονς), 

|5 άρτί(ως) (δε) έλθόντ(ες) καί προ(ς) έμε οι έν τή τοιαύτη μονή ένασκούμ(εν)οι 

μοναχοί έξεϊπον μοι, ώς άμετόχως καί δνναστικώ τρόπω καί πλεονεκτικώ πειρα-

τ(αι) |6 ο εις το Μελανούδιον προσκαθήμ(εν)ος Νεφοκράτης άποσπάσαι τό τοιοϋ-

τ(ον) χωράφι(ον) από τής τοιαύτης μον(ής), ημείς ονν έξετάσαντες τα περί τού

τον | ' ακριβώς καί ενρόντες τό δίκαι(ον) εχειν τήν τοιαντψ μονήν, τ(όν) δε Νεφο-

κράτην άμετόχως πειρώμ(εν)ον άποσπάσαι το τοιούτον χωράφι(ον) άπα | 8 τής μο-



73. ΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΝΙΚΛΕΙΟΥ 215 

ν(ής), άποκατεστήσαμ(εν) τήν τοιαύτην μονήν δια τοϋ παρόντος ήμετ(έ)ρον γράμ-

μ(α)τος κατέχειν καί νέμεσθαι το τοιούτον χω[ρ]άφι(ον) ανενογλήτ(ως) καί άνεμπο-

δίστως, |9 καθ(ώς) κατείχε τοϋτο καί ένέμετο έκτοτε [καί μ]έχρι τοϋ νϋν, κ(α)τ(ά) 

τα:· περιλήψεις τών προσόντ(ων) ταύτη χρνσοβούλων λ[ό]γ(ων), [όρι]σμών και 

διαφόρων άποκαταστ(ά)σ(εων). |10 'ΌΘ(εν) καί ουκ οφείλει από γε τοϋ νϋν ό ρη-

Θείς Νεφοκράτης επαγαγ(εϊν) τινά δχλησιν ή διασεισμ(ον) τή ρηθείση μονή κα(τά) 

τον τοιούτον χωραφιού, άλλα | η άπέχειν τέλε(ον) εξ αύτοϋ ώς άμετόχως πειρώμ(ι -

ν)ον άποσπάσαι το τοιούτον χωράφι(ον) άπα τής τοιαύτης μον(ής), ει μη βούλετ(αι) 

τοντο ποιήσας παθ(εΐν) τιμωρί(αν) |12 καί αφαίρεση τοϋ βίου αύτοϋ. Δια γαρ τοϋτο 

εγεγόνει καί ή παρούσα ήμετ(έ)ρα γραφή καί επεδόθη τή είρημ(έν)η σε(βασμί)α μο

νή τ(ής) Κεχιονισμ(ένης) είς οίκεί(αν) άνενο\1αχλησίαν καί άσφάλει(αν). Μην(Ί) 

Όκτ(ωβ)ρ(ί)ω (ίνδικτιώνος) β'. 

f Ό δοϋλος τοϋ κραταιού καί αγίου ημών ανθ(έν)τον καί βασιλέως f Ό επί 

τον Κανικλ(είον) f 

1 οιτωαίν MM || 3 - 4 προόκυρωθέντι : προσκαθιερωθίντι MM || 5 òt : γαρ MM || 9 καθώς : επει MM | /καί 

μ]Ιγοι : μέχρι MM | λ[6γων, όρια]μων MM || 110 γε : τε MM < κατά : δια MM || 11 πειρώμενος MM || 13 f Ό 

επί wv Κανικλείον : ό τοϋ Κανιήλ MM. 

Π Λ Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.--Βλ. σχετικώς ανωτέρω, έγγρ. άρ. 71 § Διπλωματ.-

καί παρατηρήσεις. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ- — Δια τήν χρονολόγησιν τοΰ παρόντος ισχύουν δσα ανωτέρω, έγγρ. 7 L, 

σελ. 209-210, διετυπώθησαν. 

ΣΧΟΛΙΑ·— 1. (στ. 1) : Περί τής Μονής τής Κεχωνισμένης, ή όποια είχε προσκυρωθή ε'.ς 

τήν Μονήν τής Πάτμου έπί αύτοκράτορος 'Ιωάννου Γ' Δούκα Βατατζή, βλ. ανωτέρω, εγγρ. 

άρ. 63, σχόλιον 1 και έγγρ. άρ. 66, σχόλιον 1. 

2. (στ. 3 ) : Περί τοΰ δρου δουκεύων = ενεργών, βλ. A h r w e i l e r , Smyrne, σελ. 89. 

Ή περιοχή τής Μιλήτου άνηκε διοικητικώς κατά τόν Ι Γ' αι. είς τό θέμα Μυλάσσης - Μελανου-

δίο\;, αυτόθι, σελ. 127. 

3. (στ. 3) : Ό μνημονευόμενος ένταΰθα Μονοχυτρας είναι ό μεγαλοοοξότατος Γεώργιος 

Μονοχυτράς, ό όποιος άνήγειρεν έκ βάθρων τόν ναόν τής Θεομήτορος τής Κεχιονισμένης. Ού

τος είχεν ήδη αποθάνει, δταν εξεδόθη τό παρόν (πρβλ. στ. 3 εκείνον). Περί τοΰ Μονοχυτρα 

βλ. έν έκτάσει ανωτέρω, έγγρ. 63 καί εΓχόλιον 2. 

4. (στ. 4) : Βλ. ανωτέρω, έγγρ. 63 στ. 2 - 3 , δπου αναφέρεται δτι ή υποστατική στάσ<ς 

. .. τών δύο αυταοέλφων και Βαρυκαλίγιαν Μιχαήλ και Λέοντος και τών γυναικών αυτών και 

παίόων είχε προσκυρωθή είς τήν Μονήν της Κεχιονισμένης. Τήν στάσιν κατεΐχεν ή Μονή ήδη 
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πρό τοΰ 1246. Περί τών Βαρυκαλίγων, βλ. έγγρ. 63, σχόλιον 3. Ή άλλοτε στάσις (ΐδιόκτητον 

κτήμα) τών Βαρυκαλίγων αναφέρεται εις τό παρόν εγγραφον ώς χωράφιον «λεγόμενον τοΰ Βα-

ρυκαλίγη», προφανώς διότι οι Βαρυκαλΐγαι καί ο'ι κληρονόμοι τούτων είχον ήδη αποθάνει καί 

τό κτήμα διετήρει απλώς τό δνομα τών πρώην κατόχων του. 

5. (στ. 5 καί στ. 1 2 - 1 3 ) : Ώ ς καί ανωτέρω παρετηρήσαμεν (έγγρ. 66, σχόλιον 1), ή 

Μονή τής Κεχιονισμένης, καίτοι ήτο μετόχιον τής Πάτμου, άνεφέρετο άπ' ευθείας εις τάς 

κεντρικάς υπηρεσίας καί ένήργει άνευ τής μεσολαβήσεως της Πατμιακής Μονής. Πρβλ. καί έγγρ. 

63 τοϋ 1246 καί τόμ. Α', έγγρ. 25 τοϋ 1258, δπου ή αυτή άπ' ευθείας διαδικασία. 

6. (στ. 6) : Περί τοΰ Μελανουδίου καί τής διοικητικής θέσεως αύτοΰ, βλ. ανωτέρω, έγγρ. 

67 σχόλιον 9, δπου καί ή σχετική βιβλιογραφία. 

7. (στ. 6) : Ό προσκαθήμενος, είς τό Μελανούδιον Νεφοκράτης δέν είναι άλλοθεν γνωστός, 

Περί τοΰ δρου προσκαθήμενος, βλ. ανωτέρω, σελ. 168. 

8. (στ. 13) : Περί τοΰ επί τον κανικλείου, βλ. έν έκτάσει ανωτέρω, έγγρ. 71, σελ. 208-209. 
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ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΙΧΑΗΑ ΜΑΚΡΕΜΒΟΑΙΤΟΥ 

σιγιλλιώδες γράμμα ( στ. 37 ) 'Ιανουάριος, ίνδ. ιγ' 

πρβλ. ώζοκατέστη (στ. 4) [1285] 

Ό δούξ καί άπογραφεύς τής νήσου Λήμνου Μιχαήλ ό Μακρεμβολίτης ενεργεί αποκατάστα

ση» τών κτημάτων καί πάροικων τής εις ΙΙτέριν τής Λήμνου κειμένης Μονής τοΰ Αρχιστρατήγου 

τών "Ανω Δυνάμεων. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. — Ποωτότυπον (Άρχεϊον Μονής άρ. 105 ). Χάρτης βαμβύκινος, 

χρώματος ύπολεύκου, σχήματος ορθογωνίου. Διαστάσεις: 0,507x0,247-0,266. Γεγραμμένη 

επιφάνεια: 0,385 (-0,392 μετά της υπογραφής) Χ 0,170 - 0,160. Περιθώρια : αριστερά (0,043 -

0,0É>5) καί δεξιά (0,038 - 0,045). 'Αποτελείται Ικ δύο τεμαχίων μήκους 0,445 καί 0,061, τοΰ άνω 

έπικολληθέντος έπί τοΰ κάτω. — Μελάνη μαύρη. Τινές άνορθογραφίαι καί άσυνταξίαι. — Είλητά-

ριον 'ίχνη τριών καθέτων καί οκτώ οριζοντίων παλαιοτέρων διπλώσεων. — Διατήρησις μετρία : 

κάτω δεξιοί ελλείπει Ίκανόν τμήμα τοΰ κειμένου, σχήματος ορθογωνίου, διαστάσεων 0,124 Χ 0,070 

(στ. 24 - 37, περί τά 25 γράμματα κατά στίχον)· σχίσμα! εις τάς διπλώσεις (ιδία είς στ. 7, 16, 

26), ένιαχοΰ σητόβρωτον, συρρικνώσεις έκ τής κακής μεταγενεστέρας επικολλήσεως έπί χάρτου 

(πρβλ. στ. 20)· κηλίς έκ μελάνης καθιστά δυσανάγνωστον τήν ύπογραφήν. Τό εγγραφον έκολλήθη 

μετογενεστέρως έπί χάρτου. 

Εις τό τετράκις άναδιπλούμενον κάτω μέρος οκτώ ζεύγη οπών, δια τών οποίων διήρχετο 

τό (συγκρατούν τήν νϋν άπολεσθεΐσαν σ φ ρ α γ ί δ α καννάβινον νήμα- τούτου σώζεται νϋν 

μικρόν τμήμα. 

Μεταγενέστερα σ η μ ε ι ώ μ α τ α επί τοΰ χάρτου συντηρήσεως : α' ) Άρ. 105 (Άντεγράφη ) 

(χειρ Σακκελίωνος)- β') Περιγραφή τον έν Λήμνω (διέγραψεν ό Σακκελίων καί προσέθεσεν : 

'Αποκαταστατική γραφή τον δονκος και άναγραφέως Λήμνον περί τον) μετοχίον τ(ή)ς ιεράς ημών 

Μον-ής Ίω(άνν)ον τον Θεολόγου (χειρ Φλωρίδου). 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ. — MM, τόμ. Τ', σελ. 256-258, άρ. 112 (άνευ υπογραφής καί χρονολογίας). Ή 

στίξις είς τήν άναγραφήν τών κτημάτων (βλ. κυρίως σελ. 257 στ. 8-12 καί 18-20) αλλοιώνει 

τό νόημα. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — O s t r o g o r s k y , Féodelité, σελ. 278-282. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ. — Ό δούξ καί άπογραφεύς της νήσου Λήμνου Μιχαήλ Μακρεμβολίτης, 

ενεργών, κατόπιν εντολής τοΰ αύτοκράτορος [Άνδρονίμου Β'], τήν έξίσωσιν καί αποκατάσταση' 

τής ώς άνω νήσου, προέβη πρό τοϊς άλλοις καί εις άποκατάστασιν τών κτημάτων, τά όποϊα 

28 
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κατεΐχεν ή είς τήν τοποθεσίαν ΙΙτέριν Μονή τοΰ Αρχιστρατήγου τών "Ανω Δυνάμεων (στ. 1-5). 

Ακολουθεί αναγραφή τών κτημάτων τά όποϊα ήδη κατεΐχεν ή Μονή ή παρεχωρήθησαν νϋν εις 

αυτήν, καί καθορίζεται ή θέσις καί ή έκτασις αυτών ανερχομένη συνολικώς είς 375 μοδίους (στ. 

6 - 2 2 ) . Τά κτήματα είναι αναλυτικώς τά εξής : 

1) γή ίδιοπεριόριστος καλούμενη τοϋ Άγγου, εκτάσεως 150 μοδίων (γείτονες: Τζαγκάρις, 

Βαλελάδης, Σιδηρομάγουλος)· 

2) χωράφιον είς τόν νερόμυλον, μετά τοϋ πλησίον τής μονής έσα>θνρίου, αμφότερα εκτάσεως 

119 μοδίων (6ρια καί γείτονες : είς τα καταλύμματα ό Βαλελάδης, είς τό Φρυγάνιν, ε'ις του 

Βαβακα ό Χιονόπουλος, εις τοΰ Βούζη ό Άγιος Γεώργιος, είς τό Γράμμα ό ΕύμάΟης, ε'ις τά 

Μεσάμπελα ό Χιοναδίτης, εις τό Πετρόβουνον ό Χριστόφορος, τό Χοιροκέφαλον, τοΰ Χαχρούλη, 

τά Λινά)" 

3) άμπέλιον δύο μοδίων (γείτονες : Χιοναδίτης)' 

4) άμπέλιον είς τό Πτέριν, ανήκον πρότερον εις τό δημόσιον, εκτάσεως δύο μοδίων (γείτο

νες : Στραβό ιωάννης)· 

5) μύλων χειμερινός είς τόν Όρεινόν 

6) [χωράφιον] άπό τής βασιλικής γης είς τα Βουνάρια τοΰ Εξαδακτύλου, άποσπασθέν άπό 

τοΰ ζευγηλατείου, εκτάσεως 50 μοδίων 
7) χωράφιον είς τήν Κεράτζαν, εκτάσεως 10 μοδίων (γείτονες : Μπεράρδος καί Μανουήλ)' 

8) τό ήμισυ χωραφιού είς τά Βουνάρια τοΰ Δράκοντος, εκτάσεως 25 μοδίων 

9) γή ελευθέρα είς τά Βουνάρια τοΰ Άτράγου, εκτάσεως 13 (;) μοδίων —τής λοιπής δοθεί

σης είς τόν Στραβό ίωάννην καί 

10) άμπέλιον δημοσιακόν τοΰ Λικ(ούρη;) είς τήν Μεσαρέαν, εκτάσεως 4 μοδίων. 

Ό Μιχαήλ Μακρεμβολίτης προέβη ωσαύτως είς άποκατάστασιν τών πάροικων (πτωχοί) 

της Μονής (αναφέρονται 5 πάροικοι μετά τών οικογενειών των, τής περιουσίας των καί του τέ

λους, τό όποιον ώφειλον νά καταβάλλουν είς τήν Μονήν, στ. 22 - 29). Είς τήν ώς άνω Μονήν εδόθη 

επίσης χερσαία γή, δένδρα καί άλωνοτόπιον, ώς καί τό είς το Ρεπανίδιον εύκτήριον τής 'Οδηγήτριας 

(στ. 29 - 33). Πάντα ταΰτα θα κατέχη ή Μονή προς ένίσχυσιν τών έν αύτη ασκουμένων μοναχών, 

οιτινες καί οφείλουν νά προσεύχωνται υπέρ τοϋ αύτοκράτορος καί δλων τών χριστιανών (στ. 33 -

37). Προς τοϋτο έγένετο τό παρόν σιγιλλιώδες γράμμα καί εδόθη εις τήν Μονήν είς άσφάλειαν 

αυτής (στ. 37 - 38). 
Μήν, ΐνδικτιών (στ. 38). 

'Υπογραφή Μιχαήλ τοΰ Μακρεμβολίτου (στ. 38 - 39). 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.-1) ['Ορισμός] (πρβλ. στ. 1 ώρίαθην) τοΰ αύτοκράτορος 

[Ανδρόνικου Β' ] προς τόν Μιχαήλ Μακρεμβολίτην, δπως εκτέλεση τήν έξίσωσιν καί άποκατά

στασιν της νήσου Λήμνου. Το εγγραφον δέν έσώθη. Πρέπει πάντως νά χρονολογηθή προ τοΰ έτους 

1285 καί πιθανώτατα ολίγον πρό τοΰ 'Ιανουαρίου 1284, έάν ταυτίζεται προς τόν ύπό τών έγγρα

φων τής Λαύρας ύπ άρ. 73, 74, 76, 77 μνημονευόμενον όρισμόν : πρβλ. Actes de Lavra\ Β', 

σελ. 18 (πρβλ. D ö 1 g e r, Regesten, άρ. 2209α ύπό χρονολογίαν 1299). 
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f Έπεί ώρίσθην παρά τοϋ κραταιού καί ά[γ](ί)ον ημών αύθ(έν)τ(ον) και βα-

σιλ(έως) τον ποιήσαι εξίσωσιν | 2 καί άποκατάστασιν τής νήσου Λήμνου καί έκάστω 

τών έν αυτή άποκαθιστάναι το οίκεϊ(ον) \:> δίκαιον, μετά τών άλλων, τή άντιλή(ψ)ει 

καί πολυχρονίω χαρά τοϋ κρατ(αιοϋ) καί άγ(ίον) ήμ(ών) \i αύθ(έν)τ(ον) καί βασι-

λ(έως), άποκατεστη καί ή μονή τοϋ αρχιστρατήγου τών "Ανω Δυνάμεων, ή είς τό 

| 5 Πτέριν διακειμ(ένη), είς τα απερ κέκτηται άπό προσενέξε(ως) τινών φιλοχρίστων, 

| 6 ατινα και εχωσιν όντως: εχ(ει) γ ην ίδιοπεριόριστ(ον) τήν λεγο(μέν)ην τοϋ "Αγγου, 

πλη(σίον) | 7 τοϋ Τζαγκάρι, τοϋ Βαλελάδη, τοϋ Σιδηρομα[γ]ούλον καί εως τής δε-

σεως τοϋ μύλου, | 8 μοδί(ων) εκατόν πεντήκοντα· ετ(ε)ρ(ον) χωράφιον εί[ς τ]ον 

νερόμυλον συν το εσωθ(ύ)ρι(ον) το πλη(σίον) τής | 9 μονής, είς τά Καταλύμματα 

πλη(σίον) τοϋ Βαλελ(ά)δη, είς τό Φρυγάνιν πλη(σίον) τής δδοϋ, είς τοϋ Βαβακα 

| 1 0 πλη(σίον) τοϋ Χιονόπονλου, εις τοϋ Βούζη πλη(σίον) τοϋ άγ(ίου) Γε(ω)ρ(γίου), 

είς το Γράμμα πλη(σίον) τοϋ Εύμά,θη, είς τα | η Μεσαμπ(ε)λα πλη(σίον) τοϋ Χιο-

ναοίτου, είς τον Πετρόβουνον πλη(σίον) τοϋ Χριστόφορου, είς τό Χοιροκέφαλον, 

| 1 2 είς τοϋ Χαχοούλη, είς τά Λινά έν δυσί τόποις καί το πλη(σίον) τοϋ άμπ(ε)-

λ(ίου), τα άμφότ(ε)ρ(α) μοδίων | " εκατόν δεκαεννέα- καί άμπ(έ)λ(ιον) πλη(σίον) 

τοΰ Χιονα[δ]ίτου, μοδί(ων) δύο· εδόθη τή ρηθείση παν\ησέπτω μονή άμπ(έ)λ(ιον) 

δημοσιακόν είς το Πτέριν, δπερ εκράτει ή Μπράταινα, | 1 5 πλη(αίον) τοϋ Στραβοΐω-

(άνν)ου, μοδί(ων) δύο· μύλων(α) χειμερψόν, εις τον Όρειν(όν) λεγόμ(εν)ον, πλη-

(σίον) τής γής | 1 6 τοϋ μο[ν]αστ(η)ρ(ίον)· εδόθη τή αυτή μονή άπό τής βασιλ(ικής) 

γης εις τά Βουν(ά)ρ(ια) τοϋ Έξαδακ[τύ]λου το ά\17ποκοπεν άπό τοϋ ζευγηλατείου, 

πλη(σίον) το δοθ(εν) τοις στρατιώταις, από το κάστρ(ον) μέχρι τοϋ ύδραγ(ω)-

γ(εί)ου | 1 8 πλη(σίον) τοϋ παλαιού αλωνιού και εως τον ποταμ(όν), μοδί(ων) πεν-

τήκ(ον)τα· εδ(ό)θ(η) αύτώ είς τήν Κεράτζαν | 1 9 χωράφιον πλη(σίον) τοΰ Μπεράρ-

δου καί τοϋ Μανουήλ, μοδί(ων) δέκα' ετ(ε)ρ(ον) χ(ωρά)φ(ιον) είς τα Βουν(ά)-

ρ(ια) τοϋ Δράκοντος το (ήμισυ) | 2 0 τούτου, μοδί(ων) είκοσι πέντε· ετ(έ)ρ(α) γή 

ελευθέρα είς τά Βουν(ά)ρ(ια) τον Άτράγον, μοδί(ων) δ[εκ]ατ( ) , ώς )21 τής 

έτ(έ)ρ(ας) δοθείσ(ης) πρό(ς) τον Στραβοϊω(άνν)ην εδόθη τή αυτή μονή άμπ(ε)-

λ(ιον) δημοσιακόν τοϋ Λικ( ) εκ[είν]ου |2 2 είς τήν Μεσαρέ(αν) πλη(σίον) τοϋ 

Καρυδοντα, μοδί(ων) τεσσά[ρ]ων. Καί πτωχοί οντοι: Ευστράτιος δ Παγάνος 

Ϋ5 εχ(ει) (γνναϊκα) "Aw(av), viòv Μιχα(ήλ), οίκημα (εν), γήν μοδί(ων) γ' (ήμί-

σεος) καί άμπ(έ)λ(ιον) μοδί(ων) α' (ήμίσεος), τέλος (νομίσματ)ος ήμισυ- \u Κων-

(σζαντϊν)ος, δ γαμβρός τοϋ Παγάνου, εχ(ει) (γυναίκα) Ξένην, υί(ους) Τριακοντά-

φ[νλλ]ον καί Ίω(άνν)ην, οϊκημ(α)τ(α) β', πρόβ(α)τ(α) ιβ', | 2 5 γήν μοδί(ων) λγ' 

καί άμπ(έ)λ(ιον) μοδίον α' (ήμίσεος), τέλος (νομίσματα) δ[ύο . . .20. . . τοϋ Άθ]α-

νασίον |2 ι ί εχ(ει) (γνναϊκα) ...., υί(όν) Ίω(άνν)ην, οίκημα (εν), ζε(υγά)ρ(ιον) 
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(εν), πρόβ(α)τ(α) [. . ,24.. .] \η Γεώργιος δ Φιλόκαλος εχ(ει) (γνναϊκα) Είρήν(ην), 

οίκήμ(α)τ(α) β', πρόβ[ατα] [. . .!0.. .] [χέλος] (νομίσματος) τρίτ(ον)· |-'8 Μιχα(ήλ) 

δ επί προγονήν γαμβρδ(ς) τοϋ Κογχητ[. . .".. .] άπα |-8 τής πενθ(ε)ρ(ικής) αύτοϋ 

στά(σεως) γήν μοδί(ων) λ', κα f. . !*.. . ε]δ(ό)θ(η) τη αύτη |;ι° μονή και ή χερ

σαία γή δπισθ(εν) τοϋ μ[νλον . . ?°.. . δ]ένδρα τοϋ | ι Ανδρέου, άλωνοτόπι(ον) 

σύν τώ προαυλ[ίω . . '". . . ε]τέθη καί \3ΐ το ενκτήρνον τής Όδηγητρί(ας) το είς το 

Ρεπ[ανίδιον . . ί°.. . ενκ]τηρίου σύν \ α τώ εσωκηπίω, δπερ έχει άπό τίνων φι[λο-

χρίστων. "Α καί οφείλει κατέχειν] ή ανωθ(εν) \Si ρηθείσα πάνσεπτος μονή είς μι

κράν [ζωάρκιαν τών έκεϊσε ασκούντων] μοναχ(ών), {**· ψυχικής ένεκα σ(ωτη)ρί(ας) 

τοϋ κρατ(αιον) καί άγ(ίον) ήμ(ών) [αύθέντου καί βασιλέως, ώς δφειλόντων τών] 

μοναχ(ών) |3 6 νπερεύχεσθαι διηνεκώς τους κραταιούς [καί άγιους ημών αύθέντας 

καί βασιλείς καί παντί τ]ώ χριστωνύμω |3 7 [πλη]ρώμ(α)τι. Έπί τοϋτο γαρ εγε-

γόνει [καί το παρόν ήμέτερον σιγι]λλιώδες γρά[μμα] καί επεδ(ό)θ(η) |8 8 τ [ή] 

μονή είς άσφάλ(ειαν). μηνί Ίαννουαρί(ω) (ίνδικτιώνος) ιγ . 

[f Ό δ]οϋ[λος] τον κρα[ταιοϋ] και άγ(ίου) ήμ(ών) ανθ(έν)τ(ον) καί [β]α-

σιλ(έως) δονξ καί |3 9 άπογραφενς τής νήσου Λήμνου Μιχα(ήλ) f δ Μακρεμβο-

(X)Î(zfrçf. 

L 73, L 74, L 76, L 77 = Actes de Latra2, n0s 73, 74, 76, 77. 

1 ά[γ!ον] MM |j 5 προΛ-νέΙ-εώς τίνων MM ! φι in marg. doc. || 6 εχοκαιν corr. MM || 7 δέσεως : θέσεως 

MM 1| 8 Νερόμυλον MM | εύωθέριαν MM || 12 μ[οοίων] MM || 16 βασιλικής : δεσποτικής MM || 17 lege τοϋ 

δοθέντος. \ μέχρι : μέρος MM || 18 εδόθη αύτψ : έχει αυτή MM || 20 foi-S. δ[εχ]ατ(ριων) : lac. sign. MM || 

21 fors. Λικ(ουρη) : Λι MM | εκείνον 1. MM j| 23 γ' (ήμίσεο;) : lac. in MM | α' (ημίθεος) : ενός καί 

ημίσεως MM | νόμισμα MM || 25 α' (ήμίσεος) : ένας και ημίσεως MM | òvfo Ά]θανααίου MM || 26 π[ρό-

βάτα MM || 27 π[ρόβατα MM || 28 καί ante άπό 1. MM || 29 εδόθη non 1. MM j| 30 μύλου supplevi : M. ... 

MM j| 31 άχωνοτόπιον MM || 32 Ρεπανίδιον suppl. MM (cf. schol. 13) || 33 φι[λοχρίστο>ν MM | "Α και 

οφείλει κατέχειν supplevi secundum L 73, L 74 (cf. L 76, L 77) : lac. in MM || 34 ζωάρκιαν (fors. Çcoo-

τροψίαν) τών έκεϊσε ασκούντων : supplevi secundum L 73 1. 98-99 : είς ζωάρκιαν μικράν τüw έκεϊσε μονα

χών cf. L· 74 1. 8 0 - 8 1 , L 77 1. 111-112 : εις μικράν ζωοτροφίαν τών έκεϊσε ασκούντων μοναχών (cf. 

O s t r o g o r s k y , Féodalité, p. 278 not. 3 ) : τιαραμνθίαν και άνάπανσιν τών suppl. MM || 35 ώς όφειλόν-

των : supplevi secundum L 73 1. 99 : lac. in MM |j 36 καί αγίους ήμων αύθέντας και βασιλείς και παντί τω : 

supplevi secundum L 73 1. 99 | παντί τω : συν τω suppl. MM || 37 και το παρόν ήμέτερον σιγιλλιώδες : 

supplevi secundum L 74 1. 85, L 76 I. 16, L 77 1. 116 - 117 : χα» τό παρόν ημών άποκαταϋτατικύν αιγιλ-

λιώδες suppl. MM | 38 [Ό δούλος τον κρα]ταιον MM || 39 Μιχαήλ f ό Μακρεμβολίτης f : ό . ... lac. in MM. 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

Τό παρόν έ'γγραφον είναι τό άρχαιότερον εις τήν σειράν τών περί της Λήμνου έγγραφων τοΰ 

Α ρ χ ε ί ο υ τής Πάτμου (βλ. τόμ. Ά , Ιγγρ. 44 (τοΰ 1321) καί 16 (τοΰ 1323) = MM, Τ ' , σελ. 

254 - 5, 255 - 6 ) : τοϋτο αναφέρεται εις έποχήν παλαιοτέραν τής προσαρτήσεως τής Μονής τοΰ 

Αρχιστρατήγου τών "Ανω Δυνάμεων είς τήν Μονήν τής Πάτμου. Μετά τήν προσάρτησιν, ή άπο-
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κατάστασις τοΰ Μακρεμβολίτου εδόθη είς τήν Πατμιακήν Μονήν ώς τίτλος ιδιοκτησίας (πρβ?. 

ανάλογα ανωτέρω, &γγρ. άρ. 50 καί κυρίως σελ. 22 - 23). Τό παρόν παρέχει σημαντικάς ειδήσεις 

δια τήν μελετην τών τοπωνυμίων τής νήσου. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ.— Τό εγγραφον φέρει τήν χρονολογικήν έ'νδειξιν μηνί Ίανοναρίω ινδικτιω-

νος ·γ'. Τό έτος δύναται νά προσδιορισθή έκ τών ακολούθων στοιχείων : 

Ή παροΰσα άποκατάστασις εξεδόθη μετά τήν άνάκτησιν τής Λήμνου ύπό τών Βυζαντινών, 

ήτοι μετά τό έτος 1278, καί πρό τής προσαρτήσεως τής Μονής τοϋ Αρχιστρατήγου τών "Ανω Δυνά

μεων εις τήν Μονήν τής Πάτμου, δηλ. πρό τοϋ έτους 1323 ή 1321 (βλ. σχετικώς σχόλιον 2), καθ' 

8σον εις τό παρόν πρακτικόν ή ώς άνω Μονή εμφανίζεται ώς ανεξάρτητος (πρβλ. O s t r o g o i -

s k y, Féodalité, σελ. 278). Κατά τό διάατημα τοϋτο ή ιγ' ΐνδικτιών κατά μήνα Ίανουάριον συμ

πίπτει προς τά Ιτη 1285, 1300, 1315. 

Μετά τήν ήμετέραν άνάγνωσιν τής υπογραφής, εκδότης τοϋ παρόντος γράμματος είναι ό 

Μιχαήλ Μακρεμβολίτης, γνωστός έκ τεσσάρων έγγραφων τοΰ Αρχείου τής Λαύρας, τά όποϊα απέ

λυσε κατά μήνα Ίανουάριον τής ιβ' ίνδικτιώνος ώς «δούξ καί άπογραφεύς τής Λήμνου» καί τχ 

όποια ο'ι εκδόται χρονολογούν είς τό έτος 1284 : βλ. Actes de Lavra2, κυρίως άρ. 73 (πρωτότυπον 

διασφζον τήν ύπογραφήν) καί άρ. 74, 76 καί 77. (Δια τήν χρονολογίαν, βλ. έν έκτάσει Actes de 

Lavra1, Β', σελ. 37 - 38). 'Επομένως καί τό παρόν εγγραφον, τό όποιον απελύθη κατά τήν έπο-

μένην ιγ' ίνδικτιώνα ύπό τοΰ αύτοΰ αξιωματούχου, πρέπει νά χρονολογηθή κατά τό έπόμενον 

έτος 1285. 

Σημειωτέον δτι ό F r. D Ö 1 g e r, Zur Gebuhrenwesen der Byzantiner, έν Études dédiées 

à A. Andréadès (1939), σελ. 21 ύποσ. 73, έπρότεινε τό έτος 1315, άνευ δμως τεκμηριώσει^. 

Ό G. O s t r o g o r s k y , Féodalité, σελ. 278 - 282, είς έμπεριστατωμένην συγκριτικήν με

λετην τών σχετικών προς τήν Λήμνον εγγράφων Πάτμου καί Λαύρας, έταύτιζε τόν άγνωστον μέχρι 

τότε έκδότην τοΰ παρόντος εγγράφου (τοϋ όποιου τό όνομα δεν παρέχεται είς τήν εκδοσιν MM) 

πρόί τόν άλλοθεν μαρτυρούμενον δοϋκα καί κεφαλήν τής Λήμνου Βασίλειον (κατά τήν λανθασμέ-

νην άνάγνωσιν τοΰ Αλεξάνδρου Λαυρεώτου, 'Επίσημα Βυζαντινά Γράμματα, Ό έν Κωνσταντι-

νουπόλει 'Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος 25, 1893 - 4, σελ. 165 - 166. Βλ. νϋν Actes de Lavra1, 

άρ. 73 : πρόκειται περί εγγράφου τοΰ αύτοΰ Μιχαήλ Μακρεμβολίτου), κυρίως ένεκα τής όμοιότη-

τος — εις τό πρωτόκολλον καί εις τινας εκφράσεις — μεταξύ τοΰ παρόντος γράμματος καί τοϋ ώς 

άνω εγγράφου τής Λαύρας' βασιζόμενος δέ είς τήν ταύτισιν ταύτην εχρονολόγει τό παρόν είς τ 3 

έτος 1300. Μετά τήν ήμετέραν δμως άνάγνωσιν τής υπογραφής Μιχαήλ ô Μακρεμβολίτης (βλ. κα

τωτέρω, σχόλιον 14) ή ταύτισις αύτη καί ή έπ' αυτής βασιζόμενη χρονολόγησις ανατρέπεται. 

2ΧΟΛΙΑ.— 1. (στ. 3 ) . rfj. . . πυλυχρονίψ χαρΰ, τον κραταιού και αγ/ον ήμνιν ανθεντον και 

βασιλέως : πρβλ. όμοίαν έκφρασιν εις άλλα Ιγγραφα τής αυτής εποχής, βλ. ανωτέρω, εγγρ. 71, 

σχό> ιον 6. 

2. (στ. 4 - 5 ) : Ή είς τήν περιοχήν Πτέριν τής νήσου Λήμνου Μονή τοΰ Αρχιστρατήγου 

τών Ά ν ω Δυνάμεων προσεκυρώθη εις τήν Μονήν της Πάτμου ώς μετόχιον αυτής μετά τό έτος 

1292, καθ' δσον εις χρυσόβουλλον Ανδρόνικου Β' τοΰ έτους τούτου, έπικυρωτικόν Ολων τών κτήσεων 

τής Μονής Πάτμου, ουδεμία μνεία αυτής γίνεται (πρβλ. τόμ. Α', Εγγρ. 15). Είναι αληθές δτι τ?> 



222 ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

χρυσόβουλλον τοϋτο δέν ανταποκρίνεται πάντοτε εις τήν πραγματικότητα, διότι μνημονεύει κτήσεις 

αί όποϊαι είχον πλέον άπολεσθή (βλ. σχετικώς ανωτέρω, σελ. 149 καί 179-180), τό άντίθετον 

δμως δέν ήτο δυνατόν να συμβή, δηλαδή νά παραλειφθούν κτήσεις προσφάτως κτηθεϊσαι. Πάντως ή 

μονή προσεκυρώθη είς την Πάτμον οπωσδήποτε πρό τοΰ έτους 1323 (βλ. τόμ. Α', έ'γγρ. 16). "Ισως 

καί πρό τοΰ 1321, διότι ε'ις εγγραφον τοϋ έτους τούτου αναφέρεται δτι εΐχεν ήδη πρό καιροϋ παρα-

χωρηθή εις τήν Μονήν τής Πάτμου γή τής Λήμνου,|δέν μνημονεύεται δμως ρητώς είς αυτό ή Μονή 

τοϋ Αρχιστρατήγου τών Ά ν ω Δυνάμεων (βλ. τόμ. Ά , έγγρ. 44 = MM, Τ', σελ. 254 - 5). Ή 

περιοχή Πτέριν (νϋν Φτέρις) ευρίσκεται εις τό νότιον τμήμα τής νήσου, Δ. τοΰ λιμένος τοΰ 

Μούδρου. 

3. (στ. 8) : Τό εαωθνριον ήτο γή, συνήθως έντατικώς, καλλιεργημένη καί κειμένη πλησίον 

τών οικιών τών καλλιεργητών (πρβλ. D ö 1 g e Γ, Finanzverwaltung, σελ. 136 - 7). Έσωθύρια 

αναφέρονται καί άλλαχοΰ έν Λήμνω : πρβλ. MM, Τ', σελ. 258 στ. 27 (εσωγΰρια διορθ. εις έσω

θύρια), Actes de Dionysiou, σελ. 146 - 7 κ.α. 

4. (στ. 10) : Προφανώς πρόκειται περί τοΰ ναοΰ τοϋ Άγιου Γεωργίου τοΰ Μυροβλήτου 

είς τήν τοποθεσίαν Αγίας Ειρήνης, ό όποιος προσεκυρώθη είς τήν Πάτμον ωσαύτως πρό τοΰ έτους 

1323 (βλ. τόμ. Α', εγγρ. άρ. 16 = MM, ς", σελ. 256 στ. 3). 

5. (στ. 11 καί στ. 13) : πλησίον τοϋ Χιοναδίτου, πρβλ. τόμ. Α', πλαστόν εγγρ. Γ' = MM, 

Τ', σελ. 253 στ. 7 : «έσωπερίβολα της Ειρήνης τοΰ Χιοναδίτου». 

6. (στ. 1 5 ) : Στραβοΐωάννον : πρβλ. καί στ. 21. 'Ωσαύτως D ö 1 g e r, Schatzkammer, 

άρ. 78/9 στ. 23. 

7. (στ. 15) : Πρβλ. τόμ. Ά , εγγρ. 16 = MM, Τ , σελ. 255 στ. 31 τοϋ έτους 1323, οπού 

ειδική μνεία τοϋ χειμερινού ύδρομύλωνος. 

8. (στ. 1 6 - 1 7 ) : Ή σύνταξις είναι τεταραγμένη. Ή ορθή διζτύπωσις θα ήτο ή ακόλου

θος : «έ8όθη τή αυτή μονή άπό τής βασιλικής γης είς τα Βουνάρια τοΰ 'Εξαδακτύλου [χωρά

φιον], τό άποκοπέν άπό τοΰ ζευγηλατείου, [εύρισκόμενον] πλησίον [τοΰ χωραφιού] τοΰ δοθέντος 

τοις στρατιώταις, άπό τό κάστρον μέχρι τοΰ υδραγωγείου πλησίον τοϋ παλαιού αλωνιού και έως τον 

ποταμόν, μοδίων πεντήκοντα)). 

9. (στ. 16 καί 19) : Βουνάρια: τό τοπωνύμιον άπαντα συχνά έν Λήμνω: πρβλ. τόμ. Α', 

εγγρ. Β' καί Γ' == MM, Τ , σελ. 249 στ. 5 καί σελ. 252 στ. 27 : χωράφια τα Βουνάρια λεγόμενα. 

Πρβλ. καί Actes de Dionysiou, έγγρ. άρ. 21 στ. 13, έγγρ. άρ. 25 στ. 109. 

10. (στ. 6 - 2 2 ) : 'Εάν ή άνάγνωσις καί συμπλήρωσις εις τόν στ. 20 μοδίων δεκατριών 

είναι ορθή, ή έκτασις τών αναγραφομένων κτημάτων (χωραφιών, άμπελίων), τών όποιων παρέχε

ται ό μοδισμός, ανέρχεται συνολικώς εις 375 μοδίους. 

11. (στ. 2 2 - 2 9 ) : Ουδείς έκ τών αναγραφομένων ε^τα,ϋΟΛ πάροικων, μετά τών οικογενειών 

των, άπαντα είς τά λοιπά περί Λήμνου έγγραφα τής Πάτμου, τα όποια είναι κατά 40 σχεδόν έτη 

μεταγενέστερα. Ένταΰθα σώζονται τά ονόματα καί τά λοιπά στοιχεία πέντε πάροικων πιθανώτατα 

δμως θά ήσαν καταγεγραμμένοι καί άλλοι τρεις ή τέσσαρες είς τό έλλεϊπον τμήμα τών στ. 26 - 29 

(συνολικώς κατ' άνώτατον δριον οκτώ ή εννέα πάροικοι). Σημειωτέον δτι εις τό εγγραφον τοΰ 

έτους 1321 (τόμ. Α', άρ. 44 = MM, <Γ', σελ. 254 - 255) αναφέρονται 23 πάροικοι. 'Επειδή είς 

τό σωζόμενον τμήμα αναγράφεται τό τέλος τών τριών μόνον πάροικων, δέν γνωρίζομεν τό σύνολον 

τοϋ καταβαλλομένου παροικικοΰ τέλους. 
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12. (στ. 3 2 ) : Ό ναός τής 'Οδηγήτριας αναφέρεται καί είς τά μεταγενέστερα περί Λήμνου 

έγγραφα τής Πάτμου : πρβλ. τόμ. Α', έγγρ. 16 ( = MM, Τ', σελ. 256 στ. 3). 

13. (στ. 32) : Ή συμπλήρωσις τών MM Ρεπανίδιον είναι ορθή : τό χωρίον Ρεπανίδιον, 

κείμ,ενον είς τό ΒΑ τμήμα τής νήσου πλησίον τοΰ κόλπου Πουρνιά, μνημονεύεται συχνά είς τά 

περί Λήμνου έγγραφα (πρβλ. τόμ. Α', έγγρ. άρ. 44 καί 16 = MM, Ç', σελ. 25,) στ. 13, σελ. 

256 στ. 1). 

14. (στ. 3 8 - 3 9 ) : Είς τήν έκδοσιν τών MM δέν παρέχεται ούτε τό κύριον ούτε τό οίκε-

γενειακόν δνομα τοϋ άπολύσαντος τό παρόν εγγραφον δουκός καί άπογραφέως της Λήμνου. Ή ημέ

τερο: άνάγνωσις Μιχαήλ ό Μακρεμβολίτης έπιβεβαιοΰται καί έκ τής συγκρίσεως τούτου προς τά 

υπέρ τής Λαύρας έγγραφα τοϋ αύτοϋ αξιωματούχου, ιδία δέ προς τό έν προ^οτύπω σωζόμενο 

ύπ' άρ. 73 τής νέας εκδόσεως τών εγγράφων τής Λαύρας- ή υπογραφή είναι απολύτως όμοια, πιθα -

νώτχτα δέ καί ή χειρ τοΰ γραφέως τών δύο εγγράφων είναι ή αυτή. 'Επίσης παρατηρείται μεγάλη 

όμοι,ότης είς τήν διατύπωσιν, ιδία είς τό πρωτόκολλον καί τό έσχατόκολλον, γεγονός τό όποιον 

επέτρεψε νά συμπληρωθούν σημαντικά κενά τοϋ παρόντος έγγραφου (βλ. κυρίως στ. 33 - 36 καί 

Κριτικόν Υπόμνημα). Τά έγγραφα τής Λαύρας άπελύθησαν ύπό τοΰ Μιχαήλ Μακρεμβολίτου, ύπό 

τήν ιδιότητα του ώς δουκός καί άπογραφέως, τής Λήμνου, κατά Ίανουάριον τής ιβ' ίνδικτιώνος τοΰ 

έτους 1284, συμφώνως πράς τήν χρονολόγησιν τών εκδοτών (βλ. Actes de Lavra2, Β', άρ. 73, 

74, 76, 77 καί δια τήν χρονολογίαν κυρίως σελ. 37 - 38). Κατά ταΰτα ό Μιχαήλ ΜακρεμβολίτΥ,ς 

κατείχε τό αξίωμα τοϋτο τουλάχιστον άπό Ιανουαρίου 1284 μέχρις Ιανουαρίου 1285. Περί τοΰ 

αξιώματος τοΰ δουκός καί άπογραφέως, βλ. ανωτέρω, σελ. 169, δπου καί ή σχετική βιβλιογραφία. 

Περί τίνων δουκών Λήμνου, βλ. O s t r o g o r s k y , Féodalité, σελ. 274-277, 281-282. 

Περί Μακρεμβολιτών δέν υπήρχε μέχρι τοϋδε σχετική μονογραφία. Ό Ν. Σ β ο ρ ώ ν ο ς έχει 

άνα-(γείλει τήν έκδοσιν ειδικής μελέτης περί τής νήσου Λήμνου : Une province byzantine du 

XIIIe au XVe siècle : Vile de Lemnos, δπου εις τό κεφ. I l l πραγματεύεται καί περί τοΰ Μιχαήλ 

Μακρεμβολίτου. Σώζεται σφραγίς Μιχαήλ Μακρεμβολίτου, συζύγου Ειρήνης (S c h 1 u m b e r-

g e r, Sigillographie, σελ. 674, L a u r e n t , Bulles métriques, άρ. 238)· επειδή δμως ή σφραγίς 

χρονολογείται εις τήν έποχήν τών Κομνηνών, δέν δυνάμεθα νά ταυτίσωμεν τόν σύζυγον τής Ειρήνης 

μέ τόν όμώνυμον δοΰκα τής Λήμνου, τόν εκδάτην τοϋ παρόντος εγγράφου, ό όποιος έδρασε κατά τά 

τέλί) τοΰ ΙΓ ' αι. 
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δέησις δια σημειώματος (στ. α' - γ') 

σημειομάρτυρον γράμμα (στ. 3, 31, 33, 34) 

πρβλ. άναφερομεν (στ. 5, 32) 

μαρτνρονμεν (στ. 7) 

μαρτυρία (στ. 29) 

Οι έποικοι τής νήσου Κώ, κληρικοί, στρατιωτικοί καί τό κοινόν τοΰ λαοΰ, υποβάλλουν άνα-

φοράν προς τόν αυτοκράτορα, δια της όποιας εκθέτουν τό ιστορικόν της Μονής τών Σπονδών καί 

τά τής προσαρτήσεως της είς τήν Μονήν τής Πάτμου, βεβαιοϋντες δτι ή Μονή τοΰ Άλσους ουδέν 

δικαίωμα έχει έπ' αυτής καί αιτούντες εύνοϊκήν βασιλικήν άπόφασιν έναντι τών άσυστάτων απαι

τήσεων τής Μονής τοΰ "Αλσους. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.— Πρωτότνηον (νϋν άνευ άριθμοΰ Αρχείου Μονής). Χάρτης, 

χρώματος ύπολεύκου προς φαιόν, σχήματος ορθογωνίου. Διαστάσεις : 0,295 - 0,380 Χ 0,260. 

Περιθώρια : αριστερά καί δεξιά (0,015). Αποτελείται έκ δύο τεμαχίων μήκους 0,015 - 0,100 + 

0,280, τοΰ άνω έπικεκολλημένου έπί τοϋ κάτω (στ. 6 - 7 ). — Μελάνη : α' ) καστανόχρους βαθεΐα, 

β' ) της υπογραφής τοϋ επισκόπου καστανόχρους ανοικτή, γ' ) της υπογραφής τοϋ Βαραγγοπούλου 

μέλαινα. — Ανορθογραφία" άσυνταξίαι τινές, διπλούς τονισμός συνθέτων λέξεων. ' Ιδιωματισμοί 

(πρβλ. στ. 9, 21 : ήφθάσαμεν, στ. 8, 9, 11, 21 : ήτον, στ. 5 - 6 : ήνέφερεν, στ. 20 : ήφέρααιν, 

στ. 23 : εδώκααιν κ.ά. ).— Είλητάριον συμπεπιεσμένον ίχνη τριών καθέτων καί τεσσάρων οριζον

τίων παλαιοτέρων διπλώσεων.— Διατήρησις μετρία : ελλείπει είς τήν αρχήν τμήμα 30 περίπου στί

χων, τό οποίον έξέπεσεν οπωσδήποτε μετά την έκδοσιν τών MM, διότι έκεϊ εκδίδεται άκέραιον. 

Τό νϋν σωζόμενον τμήμα άρχεται : νήσ]ου Νικ(ή)τ(ας) ô Βράμ(ιος). . . τ(ον) άγ(ίον) μεγαλο-

μ[άρτν)ρος Γεωργ(ίου). . .' σητόβρωτον, σχισμαί τίνες είς τάς διπλώσεις, κακή μεταγενέστερα 

έπικόλλησις τών δύο τεμαχίων καλύπτει τμήμα τών γραμμάτων τοΰ στ. 7. Τό εγγραφον έκολλήθη 

μεταγενεστέρως έπί χάρτου. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ. — MM, τόμ. 7 ' , σελ. 184-187 άρ. 67 (εκδίδεται άκέραιον. Ή ορθογραφία απο

καθίσταται) . 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — ' Ε μ μ α ν ο υ ή λ Κ α ρ π α θ ί ο υ , Ή εν Κώ πάλαι ποτέ διαλάμψασα 'Ιερά 

Μονή τών Σπονδών, Δωδεκανησιακόν Άρχεϊον 2 (1956), σελ. 3-25,κυρίως σελ. 10-16. — Τ ο ΰ 

α ύ τ ο ϋ , Ή εν Κώ πάλαι ποτέ διαλάμψασα 'Ιερά Μονή τον "Αλσους, Δωδεκανησιακόν Άρχεϊον 4 

(1963), σελ. 133-141.—Μ. Ν υ σ τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ - Π ε λ ε κ ί δ ο υ , Les kypomnéseis-déiseis et 

les lyseis byzantines. Note diplomatique, άνακοίνωσις εις τό ΙΔ' Διεθνές Συνέδριον Βυζαντινών 

Σπουδών (Βουκουρέστι, 1971) (ύπό έκδοσιν). 

'Ιούλιος, ινδ. α 

[1288] 
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Είς την παροΰσαν έκδοσιν άκολουθοΰμεν κατ" ανάγκην κατά τό avoj ελλεϊπον τμήμα (περί 

τους 30 στίχους τοΰ εγγράφου ) τήν έκδοσιν τών MM ( στ. α' - μζ' ημετέρας εκδόσεως — MM, Τ', 

σελ. 184, 4- 185, 17, ώς καί τμήμα τών στ. 1 -4 = MM. Τ', σελ. 185, 17-22). 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ.— Διεύθυνσις (δέηαις δια σημειώματος προς τόν αυτοκράτορα τών εποί

κων τής νήσου Κώ, ιερωμένων, στρατιωτικών καί τοΰ κοινοΰ τοΰ λαοϋ). 

Σίγνα 66 κατοίκων τής νήσου (έν οίς τοΰ καστροφύλακος Πυλίου καί τριών τζαγκρατόρων ). 

Ύπογραφαί 17 μαρτύρων (έξ ων οι 16 κληρικοί) (στ. α ' - μ ζ ' + 1-3). 

Εισαγωγική φράσις (στ. 4 - 5 ) . Δια τοΰ παρόντος οί άνωθεν υπογράφοντες κάτοικοι τής Κώ 

υποβάλλουν άναφοράν (άναφέρομεν) προς τόν αυτοκράτορα, έξ αφορμής τής νπομνήσεως, τήν 

οποίαν είχεν υποβάλει προς αυτόν ό καθηγούμενος τής Μονής τοΰ "Αλσους Μεθόδιος προβάλλων 

δικα.ώματα έπί τής Μονής τών Σπονδών (στ. 5 - 7 ) . Δια τής παρούσης αναφοράς οί αιτούντες 

εκθέτουν τό ιστορικόν τής Μονής τών Σπονδών καί βεβαιούν δτι αρχικώς αύτη ήτο ναός ιδρυθείς 

πρό (πρότερον παρά τής κτήσεως) τής Μονής τοϋ Άλσους. Ούτοι έζων έπί τοΰ αύτοκράτορος 

Καλίϊωάννου [ = Ιωάννου Βατατζή], δτε προΐστατο τής Μονής τών Σπονδών ό μοναχός Μύρων, 

μετο δέ τόν θάνατον τούτου ήλθεν ό Δανιήλ Δούκας, ό όποϊος επεδίωξε νά γίνη κύριος τής περιοχής 

της, άλλ' έκδιωχθείς παρέδωκεν αυτήν είς τόν Ίωάννην Βιλλίδην, δια νά κατέχη αυτήν δια λογα-

ριασμόν του. Ακολούθως ήλθεν ό ιερομόναχος Παντελέων(;), μετά δέ τόν θάνατον τούτου τρεις 

έκ Κύπρου μοναχοί- ούτοι πληροφορηθέντες δτι ή περιοχή είς ούδένα άνήκεν, έγκατεστάθησαν εκεί, 

ίδόνες δέ τόν τόπον καλόν έζήτησαν παρά τοϋ οικουμενικού πατριάρχου γράμμα, δια τοΰ όποιου 

έγένοντο κύριοι αυτής. Οί Κύπριοι μοναχοί έζων κυρίως άπό τό φνχικον τών χριστιανών, διό-ι 

ή Μονή τών Σπονδών κατείχε μόνον êv βοΐδιον (στ. 7 - 18). Δια τοϋτο, οικειοθελώς καί μετχ 

σύμφωνον γνώμην (μετά βουλής) δλης τής χώρας, παρέδωκαν τήν περιοχήν είς τήν Μονήν τής 

Πάτμου δι' άνάστασιν και βελτίωσιν. Έλθόντες οί Πάτμιοι μοναχοί εύρον έκεϊ μόνον τήν έκκλη-

σίαν προέβησαν δέ είς δσας βελτιώσεις έχει σήμερον ή Μονή τών Σπονδών (στ. 18 - 21 ). Περί δε 

τής Μονής τοΰ "Αλσους μαρτυροΰν δτι έπί τής αυτοκράτειρας Ειρήνης ό ηγούμενος Γεράσιμο:, 

«έγνώριμος» τών αυτοκρατόρων καί τοΰ πατριάρχου, έζήτησε καί έλαβε τό ήμισυ τής περιοχής, 

χωρίς νά έχη ουδέν δικαίωμα (στ. 21 - 23). Μετά τόν θάνατον τούτου καί μέχρι τοΰ νϋν ηγου

μένου τής Μονής τοϋ "Αλσους Μεθοδίου έγένοντο άλληλοδιαδόχως ένδεκα ηγούμενοι (άναφέ-

ροντχι ονομαστικώς), καθ' δλον δέ τό μακρόν διάστημα τής ήγουμενίχς των ή Μονή τοϋ "Αλ

σους ούδεμίαν είχε κυριότητα έπί τής Μονής τών Σπονδών (στ. 23 - 29). 

Ή παροΰσα μαρτυρία έγένετο παρά τών ώς άνω έποικων τής δλης χώρας, ενώπιον τής κεφα

λής τοΰ τόπου Αλεξίου τοϋ Βαραγγοπούλου, τοΰ βεστιαρίτου Θεοδώρου τοΰ Σκολάρι καί το5 

επισκόπου Κιράμου(;). Τό παρόν σημειομάρτυρον γράμμα εδόθη εις τους μοναχούς τής Μοντ ς 

Πάτμου, δια νά υποβάλουν τοϋτο είς τόν αυτοκράτορα, αίτοΰντες τήν ευμενή άπόφασίν του (σ--. 

29 - 32). Καταληκτήριος φράσις (σελ. 32). 

Μήν, ΐνδικτιών ( στ. 33). 

Ύπογραφαί επισκόπου Κώ Νήφωνος καί Αλεξίου Βαραγγοπούλου (στ. 34-36). 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.— 1 ) Ύπόμνησις (στ. 5) τοΰ καθηγουμένου τής Μονής το J 

" νλ<-ους Μεθοδίου περί τών δικαιωμάτων αυτής έπί τής Μονής τών Σπονδών. Τό εγγραφον δέ ι 

έσώθη. 2) Γοάμμα (στ. 17) ανωνύμου πατριάρχου, δια τοΰ όποιου παραχωρείται ή κυριότης τής 

20 
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περιοχής της Μονής των Σπονδών εις τρεις Κυπρίους μοναχούς. Τό εγγραφον 8èv σφζεται : βλ. 

L a u r e n t , Regestes, άρ. 1336, ό όποιος χρονολογεί τοϋτο ολίγον προ τοϋ 1258. (Βλ. σχε

τικώς κατωτέρω, σχόλιον 17). 3) (στ. 2 2 - 2 3 : εζήτησε το ήμισυ τής χώρας και να τον το εδό-

κασιν) : πιθανώτατα ή αίτησις τοϋ ηγουμένου της Μονής τοϋ "Αλσους Γερασίμου προς τον αυτο

κράτορα καΐ τον πατριάρχην έγένετο Οί εγγράφου, ώς και ή αντίστοιχος δωρεά. Τα σχετικά 

έγγραφα δέν έσώΟησαν. 

/ Δέηαις dia σημειώματος των εποίκων της π'/σου Κω, ιερωμένων, |Ρ στρατευομένων και 

το κοινόν τον λαον και δούλων και στλάβων της \*' κραταιού; και αγίας βασιλείας σον. 

| δ / Σίγνον Γεωργίου τοϋ Βεργωτή, / Σίγνον Λέοντος τοϋ Χρυαοχοϋ. f Σίγνον |Ε Κωνσταν

τίνου τον Κλα. . . . / Σίγνον Νικολάου τον Πενταφώλλον. f Σίγνον \*' Γεωργίου τον Πάρζα. . . 

Τ Σίγνον Νικήτα τον Βαρν. / Σίγνον Νικο?.άον τον fi Βεργωτή, f Σίγνον Κωνσταντίνου τον 

Βεργωτή, f Σίγνον 'Ιωάννου τοϋ Ποθετή. | η / Σίγνον Νικήτα τοϋ Λιγίδη. / Σίγνον Μιχαήλ τοϋ 

Λιγίδη. Τ Σίγνον Νικήτα τον |®' Καλαμίτη. τ Σίγνον Μιχαήλ τον Καλαμίτη. Τ Σίγνον Μιχαήλ της 

Άλιμνής. \1' τ Σίγνον Γεωργίου τον Σκουταρίτη. / Σίγνον Γεωργίου τοϋ 'Ρούχα, / Σίγνον | ι α Μι

χαήλ τοϋ Χουβέση. / Σίγνον 'Ιωάννου τον Χουβέση. / Σίγνον Μιχαήλ τοϋ |ιΡ Γολευτή. / Σίγνον 

'Ιωάννου τοϋ Χαρατζή. f Σίγνον Μιχαήλ τον Κατίλ. . . . \ιι' / Σίγνον Βασιλείου τον Στρατιώτου. 

f Σίγνον Κωνσταντίνου τοϋ Μιγχιράκου. | ι δ f Σίγνον 'Ιωάννου τον Πολίτου. /'Σίγνον Γεωργίου 

τον Ζυγιασμένου. /Σίγνον |LE' Γεα>ργίου τοϋ Ζωγράφου. /'Σίγνον 'Ιωάννου τον Βεργωτή. / Σί

γνον Μιχαήλ | ι ί τοϋ. Γαλάτη, f Σίγνον 'Ιωάννου τοϋ Βαρδή, τ Σίγνον Γεωργίου τοϋ Χωνιάτου. 

| ' ί ' / Σίγνον 'Ιωάννου τοϋ Κοκώπονλου. / Σίγνον Βασιλείου τον'Ανεμοπράτη. /Σίγνον |">' 'Ιωάν

νου τον 'Ρούχα. / Σίγνον Νικολάου τοϋ Χαμέτη. / Σίγνον 'Ιωάννου τοϋ \ιΰ' Σκουρίλλου. / Σίγνον 

'Ιωάννου τοϋ θεότζη. / Σίγνον Γεωργίου τοϋ Καρονλίτζη. \"' / Σίγνον 'Ιωάννου τοϋ Κόκκινη. 

/Σίγνον Λέοντος τον 'Λμπονχά. f Σίγνον |""' Νικολάου τον Μουσικού. /Σίγνον Νικήτα τον 

ΙΙριμμικήρη. / Σίγνον Στεφάνου |"β τοϋ Έγγαλαβά. / Σίγνον Κωνσταντίνου τον Πασχάλη. Τ Σί

γνον Νικολάου τοϋ Ι"*' Λουρέδον. /Σίγνον Νικηφόρου τον Βαϊαμο. . / Σίγνον Ίωάννον τον Κν-

δώνη. |κ & ' / Σίγνον Ιωάννου τοϋ Έξηπλίτη. / Σίγνον Γεωργίου τον Τοξαρΰ. / Σίγνον |*Ε Νικη

φόρου της 'Ροδιάς, f Σίγνον Γεωργίου της Ύαλαίας. / Σίγνον Κωνσταν^'τίνου τοϋ Σκονταρά-

τον. / Σίγνον Νικολάου τον Άντιοχίτη. / Σίγνον Ιωάννου \νΧ·' τοϋ Νυσιρίον. / Σίγνον Λέοντος 

τοϋ Όρφανοΰ. f Σίγνον τοϋ Έφημι... | κ η ' /Σίγνον Κωνσταντίνου τον Καλοϊδή. / Σίγνον Ίο>άν-

νον τοϋ Πηλινίτη. / Σίγνον 'f6' 'Ιωάννου τοϋ Χρναοβέργη. / καατροφύλαξ 

Πη^'λίου 'Ιωάννης ό Στεριώνης. / Σίγνον / Σίγνον . . . . \Χα' τ Σίγνον 

τζαγκράτορος Γεωργίου τον Ματζόνη. / Σίγνον τζαγ\χ& κράτορος Νικολάου τοϋ Κρίτζη. /Σίγνον 

τζανκράτορος Γεα>ργίου τοϋ Λικαρδίτη. | ί γ ' f Σίγνον Νικολάου τον Τράλη. / Σίγνον Νικολάου τοϋ 

Άμα / και | λ δ ετέρων ουκ ολίγων. 

|*·ε' / Μον[αχός] Μάξιμος και αυτός μαρτύρων υπέγραψα. /Μιχαήλ | λ*' ό Δρόσος και αυ

τός μαρτύρων υπέγραψα. '/ 'Ιερεμίας Ιερεύς [μαρ\λ^'τυρών] υπέγραψα. / Κωνσταντίνος Ιερεύς ό 

'Ραψομάτης υπέγραψα. | 1 η f 'Ιωάννης [Ιερεύς και νομικός ;] της άγιωτάτης επισκοπής νήσου Κω 

| λ β και αυτός μαρτύρων υπέγραψα. / Κωνσταντίνος ιερεύς, νομικός και | μ ' κληρικός και αυτός 

μαρτύρων υπέγραψα. /Κωνσταντίνος διάκονος | μ ο ' ό 'Ανατολίτης και αυτός μαρτύρων ύτιέγραψα. 

/'Ιωάννης 'ιερεύς καί | μ Ρ πρωτοπαπάς δ Φωτηνός και αυτός μαρτύρων υπέγραψα, f 'Ιερεύς δ 
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\*Ί Μαργαρίτης ύτιέγραψα. /'Ιωάννης ιερεύς ύ'Επιφανής υπέγραψα. ! '"ν /-'Ιωάννης ίερενς ό 

Πραιτοριανός υπέγραψα. /Γεώργιος Ιερεύς δ \<"*' Συριανός υπέγραψα. /Διάκονος Ζαχαλας ύτχ,έ-

γραψα. /Κωνσταν\μΐτίνος Ιερεύς ο Μεγαληνίτης υπέγραψα. '/'Ό νομικός τής άγιωτάτης \'^' επι

σκοπής νήοον Νικ(ή)τ(ας) ό Βραμ(ΐος) \'J και αυτός μαρτύρων ύτιέγραψα. f Ό μοναχός 

Ίωαννίκιος και καθηγούμενος τής σεβάσμιας μονής τ(οΰ) άγ(ίου) μ( ε)γαλομ[άρτυ]ρ(ος) 

Γβ(ω)ργ(ίου) και αυτός μ(αρτυ)ρ(ών) νπ(έγραψα) | 3 / Νικήτας αναγνώστης και νομι

κοί- τής νήσου Καλύμνου, δ Βράμιος, λ,'λαχός επί το παρ(ον) σημιομάρτ(υ)ρ(ον) γράμ-

μ(α) αύτ(ής) ύπ(έγ)ρ(αψα) f 

| 4 / Τολμωντες οί δοϋλοι και οτλιίβοι τής κραταιάς και άγ(ίας) βασΐλ(είας) (σ)θν 

δέσποτα μον άγ(ιε), ή ανοθ(εν) τους τιμίονς καί ζωοπιοϋς σ(ταυ)ρονς οίκειόχε'ιρος 

Ρ .τοιήσα[ν]τες καί ύπογράψαντ[ες], άναφέρομ(εν) την κρατ(αιάν) καί άγ(ίαν) βα-

σιλ(είαν) (σ)ου, δέσποτα μου αγι[ε], περί τ(ής) ύπο[μνή]σε[ως], ην ίνέ\β[ψε]-

ρ(εν) εις την κρατ(αιαν) και άγ(ίαν) βασιλ(είαν) (σ)ου ό καθηγ[ού]μ(ε)νος τής 

σε(βασμίας) μο(νής) τοϋ "Αλσ(ον), ό μοναχός Μεθώδιος, δια την μονήν των 

|7 Σποδ(ών), την διακειμ(έ)ν(ην) εν τη μονή τ(ής) σε[(βασμίας)] μον(ής) τ(ής) 

Πάτμου. Μαρτυροϋμ(εν) τοντ(ο) επί Θ(εο)ϋ φόβου καί πάσ(ης) άληθεί(ας) ός 

χρη^στιανοί δμολογοϋμ(εν) καί λέγομ(εν) δτι ή μονή των Σποδ(ών) είτον παλαιός 

ναός και εν πρότ(ε)ρ(ον) παρά τής κτήσε(ως) τ(ής) μον(ής) |9 τοϋ "Αλσου και ήτον 

μόνη εκκλη(σΐα)· καί ηύφθάσαμ(εν) την ήμέρ(αν) τοϋ άοιδ'ιμου βασιλ(έως) τοϋ Κα-

λωϊω(άνν)ου δτι επροέ\10κάθητ(ον) εις την τιαντην μονήν τών Σποδών καλόγ(η)-

ρο/ς) πν(ευμα)τικο(ς) λεγόμ(ε)νο(ς) ο Μύρ(ον)· και μετά τον θάν(α)τ(ον) αύ-

τ(οϋ) ήλθε(ν) ο Δανιήλ | η λεγόμ(ε)νο(ς) Δούκας εις τήν χώρ(αν) και Ιδών την εκ-

κλη(σίαν) δτι ήτον εις τόττ(ον) καλών καϊ εΙχ[εν άρ]κετονερ(όν) πληθ(ικόν) επίασεν 

αυτήν \νι[καί άντ;]ισχον την(ες) τοϋ επικρατήν τον τιουτον τόπ(ον)· εκειτ(ο) δε και 

ή βουλ(ή) αύτοϋ, Ινα ζητι[ση] τον τιοϋτον τόπ(ον) από τ(όν) βασιλ(έα) |13 τοϋ ποίησε 

αύτ(ον) εδικόν του, καί ουκ εύφθαστ(η) [πο]ιήσαι τούτω, αλϊ? εξέβαλαν αύτ(ον) 

από τήν εξουσί(αν)· και ηϋρεν αν(θρωπ)ον ονόμ(α)(τ)ι Ίω(άννην) \li Βιλλίδ(ην) 

λεγόμ(ε)ν(ον) και επαρέδοκ(εν) τον τόπ(ον), δπως κρατ(εϊ) αυτ(άν) δικαίου αυ

τού, και εκράτ(ει) αυτόν ως δε άπέθαν(εν) ο Δανιήλ, |1Γ| ήλθ(εν) μοναχός λεγόμ(ε)-

νο(ς) δ Παντ(ελέων,) και εζηεν με τήν παπαδ(ικ)ήν αύτοϋ και τήν πν(ευματ/ι-

κ(ήν) εξαγορί(αν)· μετά τον θάν(α)τ(ον) αύτοϋ ήλθ(εν) άπα τ(ής) Κύπρ(ου) \ν μο-

ν(α)χ(ος) μετά καί ετ(έ)ρ(ους) μον(α)χ(ούς) δύο και ενρ(ον) τον τόπ(ον) μΐ κρα-

το~ψ(ε)ν(ον) πάρα τηνος, έκάθησαν εκεί' και Ιδυν τον τόπ(ον) κ(α)λσν άνέδραμ(αν) 

εις τ(ον) \ιηοικουμ(ε)ν(ικον) π(ατ)ριάρχ(ην) και έ̂ α/Οα»» γράμμ(αν) και εκρατοϋσαν 

αντώ. Καί πλέον τίποτ(ε) είς τ(ον) τόπ(ον) ουκ εσυνήστησ(αν) ή μι βοιδ(ιον) 

εν και εζήου |1 8 σαν καί με το ψνχ(ικόν) τών χρηστιαν(ών). Και θελήσαντ(ες) ο Ι 

τιυντ[οι μονάχοι] Κύπριοι άπήγαν μετά βουλ(ής) τ(ής) δλης χώρ(ας) και επαρ[έ]-



228 ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

δ(ωκαν) αυτό \η τήν μονήν τ (ης) Πάτμου δι' άνάστα(σ)ην καί βελτίοσιν τοϋ άναστή-

(σαι) αύτω· και ελθώντες ή Πατμιώτε εις τ(ον) τόπ(ον), τίποτ(ε) ουκ ήβρ(ον) ή μι 

|2 0 τήν εκκλησ(ίαν) καί μόνηντό (δε) δσονπράγμ(αν) εχη τήν σήμ(ε)ρ(ον) ήμ(έ)ρ(αν) 

αύτη ύ Πατμιώτε το ήψέρασην, και άπα τοϋ κόπου αύτ(ον) και από τών χρηατια-

ν(ών) |S1 τήν κ.τ. .πην έβελτιδθη δ τόπος. Τήν δε μονήν τοϋ "Λ).σ(ου) ηύφθάσα-

μ(εν) δτι επί, τήν ήμέρ(αν) τ(ής) κυρ(ιις) ΕΙρή(νης) τ(ής) δεσπο'ιν(ης) ήτον ήγού-

μ(ε)ν(ος) μον(α)χ(άς) λεγ(ό)μ(ε)νο(ς) \'" Γεράσιμος, εγνόριμος (δε) εις τ(ον) 

β(αοι)λ(έα) και εις τήν δέσ[ποι]ν[αν] και εις τ(όν) οίκουμ(ενικον) π(ατ)ριάρχ(ην), 

. . .α. . . μιδ(εν) εΙχ[ε] δίκαι(ον) εις τ(όν) τόπ(ον)' και γαρ εζ[ήτ]ισ(εν) το ήμ(ι-

συ) \'-:) τ(ής) χώρ(ας) καί να τοϋ το εδόκασιν καί άποθανόντ(ος) αύτοϋ εγέν[ετο] 

αύτοϋ ήγούμ(ε)νο(ς) έτ(ερος) ήγοϋμ(εν)ος, δ Μοσχογέρ(ων) λεγόμ(ε)νο(ς) το 

κοσμ(ικον) αύτοϋ· [και] J24 [μετά τοϋ]τ(ον) εγένετον ετ(ε)ρο(ς) ήγούμ(ε)νο(ς) 

Γερμ(α)ν(ος) [λε[γ[ύμεν]ο(ς) ό Ταρκέντ(ης)· και μετά τουτ(ον) έγένετ(ο) ετ(ε)-

ρο(ς) [ή]γουμ(εν)ος δ Φαααντ(ής)' καί μετά Οά(να)τ(ον) αύτοϋ εγένετ(ο) 

|-'5 ετερο(ς) ήγ[ον]μ(ε)ν(ος) δ 'Αταλί(ας)· καί μετά Οά(να)τ(ον) αύτοϋ εγένετ(ο) 

ετ(ε)ρο(ς) [ή]γούμ(ε)νο(ς) δ κυρ(ός) Παυλ(ος)· και μετά τούτ(ον) εγήνετ(ο) 

ήγ[ού]μ(ε)νος δ Καλυβήτ(ης)· και [μετά] τοϋτ(ον) εγένετ(ο) \2e' ετ(ε)ρ(ος) ηγου-

μ(ε)νος Γεράσημος λεγομ(ε)ν(ος), δ νήν επίσκοπος Αέρν(ης)· και μετά τοϋτον εγέ-

νετ(ο) ετ(ε)ρο(ς) ήγουμ(ε)ν(ος) δ μον(α)χ(ος) Νεόψητ(ος)· και μετά τούτ(ον) 

εγένετ(ο) ετ(ε)ρο(ς) ήγούμ(ε)ν(ος) \'" δ Ιωσήφ· καί μετά τούτω εγένετ(ο) ετ(ε)-

ρο(ς) ήγουμ(ε)ν(ος) δ μον(α)χ(ος) Νήφων τα νυν (δε) ήλθ(εν) καί δ μον(α)χ(ός) 

Μεθωδιος. ΚαΙτέϋν τόσων ήγονμ(έ)ν(α>ν) τήν πολλ(ν)\2Ηχυονί(αν) ονκ ηξενρομ(εν) 

να κρατήτ(αι) υπό τής μον(ής) τοϋ "Αλσ(ον), άλλα γ[νω]ρίζωμ(εν) τήν τιαΰτψ» 

μονήν τών Σποδ(ώψ) εκκλη(σ'ιαν) καί μόνψ, καί ούκ ε\α9κρατήτ(ο) παρά τίνος ή μι 

ειτον. δς άνοθ(εν) εδιλόσαμ(εν). ΕΙ τ[οι]αϋτη μαρτυρία έγεγόν(ει) παρ' ημών τών 

επίκων τ(ής) δλης χώρ(ας) |3 0 κατενόποιον τής κεφ(α)λ(ής) ημών κυρ(οϋ) 'Αλε

ξίου) τοϋΒαραγγοπ(ού)?ι(ου), τ(οϋ) βυστιαρίτ(ου) τ(ής) κρατ(αιάς) και αγ('ιας) 

β(α)σ(ι)λ(είας) (σ)ου κυρ(οϋ) Θε(ο)δ(ώ)ρ(ου) τ(οϋ) Σκολάρι, τ(οϋ) θεο\Λφυλε-

στ(ά)τ(ου) επισκόπ(ου) Κιραμ(ου). Καί εγεγόν(ει) το παρ(ον) σιμιομαρτ(υρον) 

ήμ(ών) γράμμ(αν) και επεδόθη τ(ής) \(μονα)χ(οΐς) τ(ής)/ σε(βασμίας) μο-

ν(ής) τ(ής) Πάτμου εις άναδρομήν και εν\ί2φάνι(αν) τ(ής) κρατ(αιάς) και άγ('ιας) 

β(α)σ(ι)λ(είας) (σ)ου, και ήτι εκ Θ(εο)ϋ όδιγηθή ήκρατ(αι)ά και άγ('ια) β(α)-

σ(ι)λ(εία) (σ)ου· και δς δούλοι και στλάβοι τ(ής) κρατ(αιάς) και αγ(ίας) β(α)-

σ(ι)λ(είας) (α)ου τολμώντ(ες) άναφέρομ(εν). 

| ω /' το παρ(όν) σημιομάρτ(υ)ρ(ον) γράμμ(αν) έπεγράφη και παρ' ήμ(ών) εις 

ενδιξην και άσφάλει(αν). Μηνι Ιονλλίω (ίνδικτιώνος) a' f 
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|8 4 το παρόν σημειωμαρτ(υ)ρ(ον) γράμμα έπεγράφη και παρ' εμοϋ τονταπει-

ν(ον) επισκόπ(ου) νήσ(ου) Κώ |3 5 Νίφων ff 

|3 6 Ό δοϋλ(ος) τ(οϋ) κρ(αταιοΐ) καί άγ(ίου) ήμ(ών) αύθ(έν)τ(ου) και βασι-

λ(έως) 'Αλέξιος ό Βαραγγόπονλος. 

α ' - μ ζ ' Δέηακ bis νήσ]ου ed. MM : deest nunc in doc, supplevi secundum MM [j λ-rf ίιρευς καί νομικά; 

add. : lac. sign. MM || 5 ύπομνήαεως 1. MM || 5 - 6 ένεφερεν MM || 6 τών ran. MM |] 7 <k : lege Λς | 8 καί 

êv : lege και Jp : Sv MM || 9 ήτον : tjzo MM ct passim , έφθάσαμει· MM el passim || 10 lege MVQO>· 

|| 11 καλών : lege καλόν | lege επιααεν || 12 ιίχαν τινός MM | βουλή : βοίλλα M > 13 εοικαι· : ίδικον MM 

έφθάϋθη ποιήόαι MM | ηίρον MM et passim | Ίω(ώ·ι·ψ) non 1. MM | Βιλλίδυν MM || 14 lege &και'η>|| 15 i7«i> 

τελής MM || IG /ti : lege μή || 17 ίαανίατηαε MM j JJ,MÌ : 1. ti μτ) et passim || 18 τοιούτοι μοναχοί 1. MM | 

ίπαρνοωκαι· MM j| 19 οιανάσταβιν MM | luge οί Πατμιώται | ί/υραι> MM I 20 <V om. MM | lege αντων • 

αντάν MM || 21 κατάθεσα· MM || 22 (St : «αϊ MM | οέαποιναν 1. MM | post πατριάρχφ lpc. sign. MM j 

ίζήτηαεν 1. MM || 23 έγένετο 1. MM | αύτοϋ ηγούμενος om. MM | post αύτοϋ lac. sign. MM || 24 [καί μετιι 

τον[τον : και μετ' amor MM ! έγένετο MM | λι-γόμενος 1. MM | Ταρκέτης MM || 20 ηγούμενος 1. MM | χΰρκ 

MM ; έγένετο MM j r/jOiyifroc 1. MM | μετά I. MM || 27 TOCTY« : τοϋτο» eorr. MM || 28 νπο : άπα MM 

[άλλάί MM Ι γνωρί^υμεν 1 MM ι 29 lege /; τοιαότη ' tt τοιαύτη MM || 30 lege κατ' ενισηιον | κνρίον MM | lege 

βεστιαρίτον | <roe om. MM || 31 Κεράμου MM | μοναχοίς τής supra lin. | 32 jjri : lege εϊ τι (eorr. MM) 

ος : lege ώς || 34 σημειωμάρτνρον : eorr. ipsa manus ex σειμεια>μάρτνρον || 36 Ό οοϋ?.ος τον κραταιοί· 

καί : ό τοϋ τόπον κεφαλή τοϋ MM. 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

Το παρόν έγγραφον, συνταχθέν εν Κω υπό τών εντοπίων καί ουχί ΰπο αντιπροσώπων τη£ 

κεντρικής εξουσίας, παρουσιάζει, πλην τη;; διπλωματικής σημασίας, τήν οποίαν θά έξετάσωμεν 

κατωτέρω, ίδιαίτερον ενδιαφέρον καί άπο γλωσσικής έπόψεως : πρβλ. ανάλογα γλωσσικά φαινό

μενα εις έγγραφον Μιχαήλ Βασιλικιώτου (ήμέτερον άρ. 70), συνταχθέν ωσαύτως εν Κω. 

ΜΠΛΩΜΑΤΙΚΛΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.—Το έγγραφον 8έν σώζεται άκέραιον ελλείπει ή αρχή 

εκ τριάκοντα περίπου στίχων. Έ κ τής εκδόσεως δμως τών Miklosich - Müller δυνάμεθα να συμ-

πληρώσωμεν το έλλειπαν τμήμα καί να άνασυστήσωμεν τήν διάταξίν του. Μετά τήν διεύθυνσιν 

(ΔέηΊΐς δια σημειώματος τών εποίκυ>ν τής νήσου Κώ, Ιερωμένων, στρατευομένων και τό κοινόν 

τον λζοϋ και δούλων καί στλάβων τής κραταιάς καί αγίας βασάιείας σον), ή οποία εί'ς τινας περι

πτώσεις αναλόγων έγγραφων εύρίσκετο εις τήν οπισθίαν πλευράν (βλ. σχετικώς Ν υ σ τ α ζ ο π ο ύ -

λ ο υ - Ι Ι ε λ ε κ ί δ ο υ , Les hypomnéseis - deiseis et les lyseis byzantines, ένθ' άνωτ. ), το έγγραφον 

έφερεν εις τήν αρχήν α' ) τα σίγνα καί β' ,1 τάς ύπογραφάς τών ύποβαλόντων τήν άναφοράν. 

Παρά τήν ποικιλίαν τών παρεχομένων ύπο τοϋ ιδίου τοϋ εγγράφου χαρακτηρισμών : αημειο-

μάρτνρον γράμμα (στ. 3, 31, 33, 34), μαρτυρία (στ. 29, πρβλ. στ. 7 μαρτνροϋμεν), δέησις δια 

σημειώματος (πρβλ. διεύθυνσιν, νϋν μή σωζομένην — περί τοϋ δρου σημείωμα, βλ. ανωτέρω, 

σελ. 180, σχόλιον 3), αναφορά (πρβλ. στ. 5 καί στ. 32 άναφέρομεν), — το έγγραφον ανήκει 

άνευ ουδεμιάς αμφιβολίας εις το διπλοιματικον είδος τής δεήσεως - αναφοράς - ύπομντ)αεως 

(ένταϋθα έμμαρτύρου). Τοΰτο συνάγεται οχι μόνον έκ τοϋ στ. α' «δέησις δια σημειώματος», 

άλλα καί έκ τοϋ τυπικού τοϋ έγγραφου καί έκ τοϋ περιεχομένου του. Ή δέησις απευθύνεται 
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προς τον αυτοκράτορα, παρά τοϋ οποίου ζητείται όπως έκδώση σχετικήν άπόφασιν (πρβλ. στ. 

32 : καί εϊ τι εκ θεοϋ οδηγηθή ή κραταιά και άγια βασιλεία σον), δηλ. λύσιν. Το τυπικον τοϋ έγ

γραφου ακολουθεί το σύνηθες τυπικον τών δεήσεων ή αναφορών, αϊ όποΐαι άρχονται δια τοϋ : 

Τολμώντες οί δούλοι τής κραταιός καί άγιας βασιλείας σου, δέσποτα μου (ή ημών) άγιε, δεό-

μεθα (ή άναφέρομεν). . . καί περατοΰνται δια τοϋ : καί ώς δούλοι τής κραταιής και αγίας βασι

λείας σου τολμώντες έδεφημεν (η άναφέρομεν) : πρβλ. D Ö 1 g e r, Schatzkammer, Ν» 80/1. 

— Περί τών δεήσεων - λύσεων, αυτοκρατορικών καί πατριαρχικών, βλ. έν έκτάσει τήν μελέτην 

μου, Les hypomnéseis - deiseis et les lyseis byzantines, ενθ' άνωτ., δπου καί ή σχετική βιβλιο

γραφία. Ένταϋθα περιοριζόμεθα εις ώρισμένας βασικάς παρατηρήσεις σχετιζομένας προς το 

παρόν έγγραφον. Ούτως α' ) αί μέχρι τοϋδε γνωσταί αύτοκρατορικαί δεήσεις - λύσεις καλύ

πτουν μόνον μικράν περίοδον ενός περίπου αιώνος : άπο τοϋ τέλους τοϋ ΙΑ' μέχρι τοϋ τέλους τοϋ 

IB' αιώνος. Ή παροϋσα δέησις, χρονολογουμένη εις το έτος 1288, ανήκει εις έποχήν έκ της 

όποιας ουδέν ά,νέλο^ έγγραφον έσώθη, καί ούτως αποτελεί σημαντικόν τεκμήριον δια τήν μελέ

την τοϋ διπλωματικού τούτου είδους, β' ) Πλην τής παρούσης, ουδεμία δέησις προς τον αυτοκρά

τορα σώζεται έν πρωτοτυπώ : αί σωζόμεναι δεήσεις ή παραδίδονται όμοΰ μετά τών αντιστοίχων 

λύσεων έν αντιγράφω η ευρίσκονται ένσωματωμέναι μετά τών λύσεων εις τρίτον έγγραφον. Οϋτως 

άγνοοΰμεν τήν ακριβή διπλωματικήν μορφήν καί διάταξίν των. Γνωρίζομεν μόνον δτι τό^ απαντη

τικών έγγραφα, το όποιον άπηυθύνετο εις τον ένδιαφερόμενον, περιελάμβανε καί τήν δέησιν καί 

τήν λύσιν. Τίθεται δμως το ερώτημα εάν εις το έγγραφον τοϋτο ή δέησις ήτο έν πρωτοτυπώ, διότι 

ή λύσις θα ήτο οπωσδήποτε, εφ' Οσον άπετέλει το κατ εξοχήν άποδεικτικον στοιχεΐον δια τον 

ένδιαφερόμενον. Ή μελέτη 6λων τών σχετικών έγγραφων, αυτοκρατορικών καί πατριαρχικών, 

ώς καί τών έμμεσων μαρτυριών, επιτρέπει νά ΰποστηρίξωμεν δτι καί ή δέησις, όπως καί ή λύσις, 

εύρίσκετο επί τοϋ αύτοϋ χάρτου έν πρωτοτυπώ. Επομένως ή διαδικασία θα ήτο ή ακόλουθος : 

έπί τοϋ πρωτοτύπου έγγραφου τής δεήσεως, το όποιον υπέβαλλεν εις τήν άρμοδίαν αρχήν ό εν

διαφερόμενος, προσεγράφετο, συνήθως εις τήν όπισθίαν «ψιν, ή αυτοκρατορική λύαις κ*ί το κοι-

νόν τοϋτο έγγραφον έπεστρέφετο εις τόν ένδιαφερόμενον. Το παρόν «σημειομάρτυρον» δύναται 

νά επιβεβαίωση αυτήν τήν ύπάθεσιν, διότι είναι ή μόνη έν πρωτοτυπώ σωζόμενη δέησις προς τον 

αυτοκράτορα. Εις τήν παροΰσαν κατάστασίν της, ή δέησις τών εποίκων τής Κώ δεν διασώζει τήν 

σχετικήν λύσιν. 'Επειδή δμως τό άνω τμήμα τοϋ έγγραφου (περί τους 30 στίχους) έχει άπολεσθή, 

ουδέν αποκλείει δτι έπί τοϋ νώτου τοϋ άποκοπέντος τμήματος εύρίσκετο ή αντίστοιχος λύσις. Ση

μειωτέον δτι οί Miklosich καί Millier, οί όποιοι έξέδωκαν το έγγραφον άκέραιον, δεν επισημαίνουν 

τήν ΰπαρξιν άλλου έγγραφου έπί τής οπίσθιας πλευράς, άλλ' ώς συνάγεται έκ τοϋ διασωθέντος τμή

ματος τονώτον έκαλύπτετο ύπο παχέος χάρτου συντηρήσεως (βλ. ανωτέρω, Περιγραφήν). TÒ γεγονός 

οτι ή δέησις αΰτη, απευθυνόμενη εις τον αυτοκράτορα διασώζεται έν πρωτοτυπώ εις το άρχεϊον 

τής Μονής τής Πάτμου, δηλ. εις το άρχεϊον τών ενδιαφερομένων, ύποδηλοΐ, καθ' ήμας, δτι επε

στράφη εις αυτούς μετά τής αυτοκρατορικής απαντήσεως — άλλως δεν θα εΐχεν άποδεικτικήν ΐσχύν. 

Καί τοϋτο ενισχύει τήν ύπόθεσίν μας. 

ΧΡΟΝΟΑΟΓΗΣΙΣ.—Το έγγραφον απελύθη κατά μήνα Ίονλαον Ίνδικτιωνος α. Το έτος δύ

ναται νά καθορισθή έκ τών ακολούθων στοιχείων : α' ) έκ τών στ. 7 καί 32 - 33 συνάγεται 

δτι κατά τήν έκδοσιν τοϋ παρόντος ή Μονή τών Σπονδών είχε προσαρτηθή εις τήν Μονήν τής 
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Πάτμου, γεγονός το όποιον συνέβη κατά Μά'ίον τοϋ 1258 (βλ. κατωτέρω, σχόλιον 8). β') Ή 

Μονή τοϋ "Αλσους προσεκυρώθη εις τήν Μονήν τής Πάτμου ώς μετόχιον αυτής ολίγον προ του 

Νοεμβρίου 1292 (βλ. κατωτέρω, σχόλιον 6). Το παρόν σημειομάρτυρον έγράφη οπωσδήποτε προ 

τής προσκυρώσεως τοϋ "Αλσους, διότι ουδεμία μνεία τοϋ γεγονότος τούτου γίνεται έν αύτω καί 

διότι,έάν άμφότεραι αί μοναί "Αλσους καί Σπονδών ήσαν μετόχια τής Πάτμου, ή μεταξύ των άντι-

δικίο; θα ήτο δυσεξήγητος (πρβλ. καί Κ α ρ π α θ ί ο υ , Μονή των Σπονδών, ένθ' άνωτ., σελ. 15). 

Κάτι« το χρονικόν διάστημα άπο Μαΐου 1258 μέχρι Νοεμβρίου 1292 ό μήν 'Ιούλιος τής α' ίνδικτιώ-

νος εμπίπτει προς τά έτη 1258, 1273, 1288. Έ κ τών τριών δυνατών χρονολογήσεων, ή πρώτη πρέ

πει νά άποκλεισθή έκ τών πραγμάτων, διότι, ώς συνάγεται έκ τών στ. 20 - 21 τοϋ έγγραφου, οί Πά-

τμιο: μοναχοί προέβησαν μετά τήν προσά,ρτησιν τοϋ μετοχίου τών Σπονδών εις βελτιώσεις, το 

δέ χ:ονικον διάστημα Μαίου 1258 — 'Ιουλίου 1258 είναι πολύ μικρόν δι' ανάλογα έργα. Έ ξ άλλου 

εις ιόν στ. 25 τοϋ σημειομαρτύρου αναφέρεται, έκτος εις τήν σειράν τών ηγουμένων τής Μονή:: 

"Αλσους, ό ηγούμενος Παΰλος, τον όποιον τείνομεν νά ταυτίσωμεν προς όμώνυμον ήγούμενον 

μνημονευόμενον εις έγγραφον τοϋ έτους 1271 (βλ. ανωτέρω, έγγρ. άρ. 70 στ. 21 ).'Επειδή όμως, 

κατά το σημειομάρτυρον, τον Παϋλον διεδέχθησαν εις τήν ήγουμενίαν εξ (6) άλλοι ηγούμενοι, 

(βλ. στ. 25 - 27, βλ. καί κατωτέρω, σχόλιον 19, δπου κατάλογος ηγουμένων "Αλσους), θα πρέπγ 

νά διέρρευσεν ικανός χρόνος μετά το έτος 1271 μέχρι τής συντάξεως τοϋ παρόντος. Ούτως ή 

χρονίλόγησίς του εις το έτος 1273 πρέπει νά άποκλεισθή. Κατά συνέπειαν απομένει ή τρίτη δυνα-

τότη; χρονολογήσεως : το έτος 1288. Τά προσωπογραφικά καί πραγματικά δεδομένα επιβεβαιώ

νουν αυτήν τήν χρονολόγησιν (βλ. κατωτέρω, σχόλια). Σημειωτέον επίσης δτι ή γραφή ομοιάζει 

προς τήν τών έγγραφων τοϋ τέλους τής βασιλείας Μιχαήλ Η' καί τών άρχων τής βασιλεία.; 

'Ανδρόνικου Β'. 

Δια τήν έσφαλμένην χρονολόγησιν τών MM εις το έτος 1213 ή 1258, βλ. κατωτέρω, 

σχόλιον 21. 

ΣΧΟΛΙΑ·— 1. (στ. δ' - μζ') : Προσωπογραφία : Έ κ τών 83 μαρτύρων έποικων τής Κώ, οί 

όποιοι σιγνογραφοΰν ή υπογράφουν άνωθεν τοϋ κειμένου τής αναφοράς, ελάχιστοι μαρτυροΰνται 

άλλο'3εν : περί τούτων, βλ. ανωτέρω, έγγρ. 70 στ. 16 - 22 καί σχόλιον 9, δπου at βέβαιαι ή πιθα-

ναί ταυτίσεις προσώπων καί οικογενειακών ονομάτων. Ένταϋθα σημειοϋμεν δτι μεταξύ τών μαρ

τύρων αναφέρονται μέλη τής αυτής οικογενείας, δπως Βεργωτής (4) Λιγίδης (2), Καλαμίτης 

(2 ) — ίσως δύναται νά συναφθή καί προς τον Καλαμέα τοϋ ανωτέρω ΰπ' αριθ. 70 έγγραφου — 

Ρουχάς (2), Χούβεσης (2), Βράμιος (2), πιθανώς δε καί Σκουταρίτης (πρβλ. σίγνα Γεωργίου 

Σκονταρίτη καί Κωνσταντίνου τοϋ Σκουταράτου). Πάντως επειδή έχει άπολεσθή το άνω τμήμα 

τοϋ έγγραφου, δπου ό κατάλογος τών μαρτύρων, βασιζόμεθα κατ' ανάγκην εις τάς αναγνώσεις 

τών MM, αί όποΐαι καί κενά παρουσιάζουν καί ενδέχεται να μή είναι πάντοτε απολύτως ακριβείς, 

ίδια εις τήν άνάπτυξιν τών βραχυγραφιών (πρβλ. Σκονταρίτης - Σκουταράτος, Καλαμέας -

Καλαμίτης κλπ. ) 

2. (στ. κθ' - λ' ) : καστροφνλαξ Πνλίου : Πυλίον ή ΠνλΙ ονομάζεται μία τών κορυφών τοϋ 

Ώρο^έδοντος, νϋν δέ υπάρχει χωρίον Πνλί, πλησίον τοϋ Άσφενδιοΰ. Έ κ τοϋ παρόντος έγγρα

φου συνάγεται δτι ύπήρχεν έκεΐ κάστρον καί ανάλογος φρουρά (πρβλ. καί έγγραφον άρ. 70 στ. 

20 : καστροφύλαξ Παρδοβοννον). Περί τοϋ Πυλίου, βλ. καί τόμ. Α', έγγρ. 4 στ. 14 - 16. 



232 ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

3. (στ. λα' - λβ' ) : τζαγκράτωρ : πρβλ. D u C a n g e , στ. 1558 - 9 : arcubalustirius. 

4. (στ. 1 καί 3) : Νικήτας ό Βράμιος : εις τήν έκδοση MM. άπαντοϋν δύο μάρτυρες ύπό 

το βνομα τοϋτο, ό είς ώς νομικός της επισκοπής [Κώ] (στ. 1 ), ό έτερος ώς αναγνώστης καί 

νομικός τής νήσου Καλύμνου (στ. 3). Περί τοϋ ονόματος τοϋ πρώτου, το όποιον παραδίδεται 

είς το νϋν σωζόμενον τμήμα τοϋ έγγραφου, ουδεμία υπάρχει αμφιβολία, ώς προς το δεύτερον δμως η 

γραφή τών MM. δέν είναι δυνατόν νά έλεγχθή, ή δέ απόλυτος ομωνυμία επιτρέπει τινάς αμφιβολίας. 

Σημειωτέον δτι είς το έγγραφον τοϋ 1271 (ανωτέρω, άρ. 70 στ. 17) μαρτυρεϊται εις Νικόλαος 

Άβράμιος, προφανώς δέ πρόκειται περί τοϋ αύτοϋ οίκογενειχκοΰ ονόματος. 

5. (στ. 4 καί 32) : Στλάβος αντί σκλάβος ( = δοΰλος). 

6. (στ. 6) : Ή έν Κώ Μονή τοϋ "Αλσους, κειμένη πλησίον τοϋ 'Ασκληπιείου, ίδρύθη, κατά 

τήν μαρτυρίαν τοϋ παρόντος σημειομαρτύρου (βλ. σχόλιον 9), χρόνον τινά μετά τήν Μονήν τών 

Σπονδών, ήτο δε πάντως έν ενεργεία έπί 'Ιωάννου Γ' Βατατζή καί τής συζύγου του αυτοκρά

τειρας Ειρήνης (1222-1241) (πρβλ. στ. 2 1 - 2 2 καί σχόλιον 18). Ή μονή αδτη έγένετο με-

τόχιον της Πάτμου ολίγον προ τοϋ Νοεμβρίου 1292 (πρβλ. χρυσόβουλλον 'Ανδρόνικου Β' τοϋ 

έτους 1292, τόμ. Α', έγγρ. 15 = MM, Τ', σελ. 237 στ. 8 : προαεκυρώθη δε άρτίως). Ή 

αόριστος μαρτυρία έγγραφου τοϋ πατριάρχου 'Αθανασίου τοϋ έτους 1292 (MM, Τ', σελ. 240 - 241 

— δια τήν χρονολογίαν καί τον σχολιασμον, βλ. L a u r e n t , Regestes, άρ. 1550), δτι ή Μονή 

τοϋ "Αλσους προσεκυρώθη είς τήν Μονήν τής Πάτμου δια πρώτην φοράν υπό τοϋ ίδρυτοΰ της 

(παρά τον δομησαμένον αυτήν), έν συνεχεία δέ, ένεκα ταραχών, άπεσπάσθη καί προσεκυρώθη 

έκ νέου περί το 1292, δέν τεκμηριοΰται διά συγκεκριμένων στοιχείων (πρβλ. καί τόμ.,Α', έγγρ. 

15). Πρβλ. ' Ε μ μ α ν ο υ ή λ Κ α ρ π α θ ί ο υ , Ή εν Κω πάλαι ποτέ διαλάμψααα 'Ιερά Μονή τοϋ 

"Αλσονς, ένθ' άνωτ., σελ. 133-141. Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος Χριστόδονλος, σελ. 175. 

7. (στ. 6 καί στ. 27) : Ό Μεθόδιος, καθηγούμενος τής Μονής τοϋ "Αλσους κατά τους 

χρόνους της Ικ8όσ&ως τοϋ παρόντος, ήτοι καθ' ήμας κατά το ίτος 1288, Sèv μαρτυρεϊται 

άλλοθεν. 

8. (στ. 6 - 7 , πρβλ. καί 8 - 1 0 καί 18 - 21 ) : Περί τής Μονής τής Θεοτόκον τών Σπον

δών καί τοϋ χρόνου προσκυρώσεως αυτής εις τήν Μονήν τής Πάτμου, βλ. ανωτέρω, έγγρ. 68, 

σχόλιον 15, δπου καί ή σχετική βιβλιογραφία (πρβλ. καί έγγρ. 69 στ. 14· τόμ. Α', έγγρ. 15 

καί MM, q\ σελ. 222 - 224). Κατά το παρόν, ή Μονή τών Σπονδών περιελάμβανεν αρχικώς μίαν 

έκκλησίαν, ή όποια υπήρχεν ήδη έπί 'Ιωάννου [Γ' Βατατζή] (βλ. στ. 9 - 1 0 καί σχόλια. 10 καί 11), 

οί δέ τελευταίοι κύριοι αυτής, τρεις Κύπριοι μοναχοί, μή δυνάμενοι νά αντεπεξέλθουν είς τάς οίκο-

νομικάς απαιτήσεις διά τήν συντήρησίν της, έζήτησαν, μετά σύμφωνον γνώμην τών κατοίκων, 

τήν βοήθειαν τής Μονής Πάτμου δι άνάστασιν και βελτίωσιν (στ. 18 κέ.). Το αιτιολογικών τής 

προσκυρώσεως συμφωνεί απολύτως προς τά μαρτυρούμενα είς το υπόμνημα τοϋ πατριάρχου 'Αρ

σενίου Αύτορειανοΰ, δπου ρητώς σημειοΰται δτι: [ο καοηγούμενος Πάτμου Γερμανός] ουδέ τήν 

είρ-ι,μένην μονήν τών Σπονδών ερημον Ιγνω αφεϊναι τής κατά το εκχωρούν βοηθείας αύτοϋ και 

συνάρσεως, τω τοι και πρόσεισι μεν άρτίως τη ημών μετριότητι, αιτείται δε τήν μονήν επί τη βελ

τιώσει δούναι ταύτην και προκοπή. . . (MM, Τ ' , σελ. 193, στ. 2 9 - 3 2 ) . Ή Μονή τών 

Σπονδών από του 1267/68 καί έπί τι διάστημα είχε καταστή αύτοδέσποτος, άποσπασθεϊσα άπα 

τής Πατμιακής Μονής (βλ. τόμ. Α', έγγρ. 35). 

9. (στ. 8) : εν (έναι = ήν) πρότερον παρά τής κτήσεως τής μονής τοϋ "Αλσους. Ή φράσις 
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παρέχει δυσκολίας. Βεβαίως δέν είναι δυνατόν νά σημαίνη δτι ή Μονή τών Σπονδών άνηκε πρότερον 

εις τήν Μονήν τοϋ "Αλσους, διότι το δλον έγγραφον επιχειρεί νά άποδείξη ακριβώς το άντίθετον 

(πρ3λ. καί ρητήν μαρτυρίαν είς στ. 28 : ονκ ήξεύρομεν να κρατήται υπό τής μονής τοϋ "Αλσους ): 

βλ. σχετικώς, Κ α ρ π α θ ί ο υ , Μονή τών Σπονδών, ένθ' άνωτ., σελ. 7 - 8 . Καθ' ήμας, ή 

έκφρασις πρότερον παρά (— πρότερον ή) σημαίνει δτι ή Μονή τών Σπονδών υπήρχε προ τής ιδρύ

σεως (τής κτήσεως) τής Μονής τοϋ Άλσους. 

10. (στ. 9, πρβλ. καί στ. 2 1 ) : ηνφθάσαμεν τήν ήμέραν τοϋ άοιδίμου βασιλέως Κα-

λοϊωάννου (έφθάσαμεν = έπροφθάσαμεν, έπρολάβομεν). Τοϋτο σημαίνει δτι τινές τουλάχιστον 

τών μαρτύρων έζων έπί αύτοκράτορος Καλοϊωάννου (='Ιωάννου Γ', βλ. σχόλιον 11) καί 

επομένως ήσαν αύτόπται μάρτυρες τών δσων μαρτυροΰν. Σημειωτέον δτι ή αύτη έκφρασις 

χρησιμοποιείται καί προκειμένου περί τής αυτοκράτειρας Ειρήνης (στ. 21 καί σχόλιον 18). Το 

πράγμα τονίζεται ιδιαιτέρως, διότι δέν ήτο πρόσφατον καί επομένως δέν ήτο αυτονόητον. 

11. (στ. 9) : ό βασιλεύς Καλοϊωάννης. ΚαλοΙωάννης καλείται συνήθως ύπο τών πηγών 

ό αυτοκράτωρ 'Ιωάννης Β' Κομνηνός (1118-1142). Επειδή δμως το σημειομάρτυρον μνημο

νεύει άπό τής εποχής τοϋ Καλοϊωάννου μέχρι της προσκυρώσεως τής Μονής τών Σπονδών είς 

τήν Πάτμον (1258) τεσσάρας κατόχους αυτής είς ά δ ι ά κ ο π ο ν δ ι α δ ο χ ή ν (βλ. κατωτέρω 

σχόλιον 12) καί επειδή τινές τών μαρτύρων φαίνεται δτι έζων έπί τοϋ αύτοκράτορος τούτου (βλ. 

σχόλιον 10), δέν πρόκειται ένταϋθα βεβαίως περί τοϋ 'Ιωάννου Κομνηνοΰ (ώς υποθέτει ό Έ μ μ. 

Κ α ρ π ά θ ι ο ς , Μονή Σπονδών, σελ. 11 - 12, ό όποιος διά τοϋτο θέτει έν άμφιβόλω τήν γνησιό

τητα τοϋ εγγράφου)-το έγγραφον υπαινίσσεται τον Ίωάννην Γ' Βατάτζην, τοϋ οποίου έξ άλλου ή 

δλη πολιτεία δικαιολογεί πλήρως αυτήν τήν προσωνυμίαν : ό 'Ιωάννης Βατατζής έτιμήθη ένωρίτατα 

ύπο της Εκκλησίας ώς άγιος, ή δέ λατρεία του ήτο διαδεδομένη κυρίως εις τήν περιοχήν τοϋ 

Μαιάνδρου, δηλ. εις τήν πλησίον τής Κώ μικρασιατικήν περιοχήν (βλ. Α. H e i s e n b e r g , 

Kaiser Johannes Batatzes der Barmherzige, eine mittelgriechische Legende, Byz. Zeitschr. 14, 

1903, σελ. 160- 233. Ν. F e s t a , A propos d'une biographie de St. Jean le Miséricordieux, 

Vizantijskij Vremennik 13, 1906, σελ. 1-25. Πρβλ. BHG, N° 933-934 C ) . Ή μνεία έξ 

άλλου τής αυτοκράτειρας Ειρήνης (στ. 21), τήν οποίαν ταυτίζομεν προς τήν σύζυγον τοϋ Ιωάννου 

Βατατζή (βλ. σχόλιον 18) συνηγορεί ύτ:έρ τής τοιαύτης απόψεως. 

12. (στ. 1 0 - 1 6 ) : Είς χρονικον διάστημα τριάκοντα Ιξ κατ' άνώτατον οριον ετών, δη

λαδή άπό της αρχής της βασιλείας τοϋ 'Ιωάννου Γ' Βατατζή (1222- 1254) μέχρι τής προσκυ

ρώσεως τής Μονής τών Σπονδών εις τήν Πάτμον (1258), υπήρξαν, συμφώνως προς το σημειο

μάρτυρον, τέσσαρες κάτοχοι τής Μονής τών Σπονδών, οί όποιοι διεδέχθησαν αλλήλους : 

1) Ό μοναχός Μύρων (στ. 10), έπί αύτοκράτορος 'Ιωάννου Γ' Βατατζή (1222 - 1254). 

2) Ό Δανιήλ Δούκας (στ. 10-11). 

3) Ό μοναχός Παντελεων(;) (στ. lb). 

4) Τρεϊς έκ Κύπρου μοναχοί (στ. 15-16), ολίγον προ τοϋ 1258 (βλ. L a u r e n t , Regestes, 

άρ. 1336). 

13. (στ. 10 - 14) : Ό Δανιήλ Δούκας δέν είναι άλλοθεν γνωστός. Έ κ τοϋ παρόντος έγγραφου 

συνάγεται δτι ούτος δέν ήτο κάτοικος τής Κώ (βλ. Κ α ρ π α θ ί ο υ , Μονή Σπονδών, σελ. 12). 

14. (στ. 11) : νερόν πληθικόν : πρόκειται προφανώς περί τοϋ μετέπειτα αγιάσματος τής 

Κουΐουκλιανής (βλ. Κ α ρ π α θ ί ο υ , Μονή Σπονδών, σελ. 12 καί τοϋ α ύ τ ο ϋ , Το έν Άσφεν-

30 
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διοϋ άγιασμα τής Κονβουκλιανής, Δωδεκανησιακό-./ Άρχεϊον 3, 1958, σελ. 107 κέ. ), το όποιον 

εύρίσκετο πλησίον τής Μονής τών Σπονδών. 

15. (στ. 13 - 14) : Ό 'Ιωάννης Βι/.λίδης έζη ήδη προ τοϋ 1258. Εις έγγραφον τοϋ έτους 

1263 αναφέρεται ό εις τήν Μονήν τών Σπονδών άλλοτε ΰποτελετής Γεώργιος Βιλιλίδης (βλ. έγγρ. 

69 στ. 20). Πιθανώς πρόκειται περί συγγενούς του. 

16. (στ. 15) : πνευματική εξαγορία = έξομολόγησις (πρβλ. Κ α ρ π α θ ί ο υ , Μονή Σπον

δών, σελ. 13). 

17. (στ. 1 6 - 1 7 ) : Ό άνοινύμως μνημονευόμενος πατριάρχης, ό όποιος διά γράμματος 

παρεχώρησε τήν Μονήν τοϋ Άλσους είς τους τρεις Κυπρίους μοναχούς ολίγον χρόνον προ τής 

προσαρτήσεως της είς τήν Μονήν τοϋ Θεολόγου, δηλ. ολίγον προ τοϋ έτους 1258, είναι ό 'Αρσένιος 

Αύτορειανος (1254-1260, 1 2 6 1 - 1 2 6 4 ) : βλ. L a u r e n t , Regestes, άρ. 1336. 

18. (στ. 2 1 ) : τής κυράς Ειρήνης τής δεσποίνης : συμφώνως προς το σημειομάρτυρον 

έπί τών ήμερων τής αυτοκράτειρας Ειρήνης έζων τινές τών νϋν ( = 1288) μαρτυρούντων (ηνφθά

σαμεν δτι επί τ>)ν ήμίραν, βλ. καί rrfokwM 10), τοϋτο δέ περιορίζει τήν δυνατότητα ταυτίσεώς της 

εντός τών ορίων μιας ανθρωπινής ζωής. Έξ άλλου, επειδή έπί αυτοκράτειρας Ειρήνης ηγούμενος 

τής Μονής τοϋ "Αλσους ήτο ό μοναχός Γεράσιμος, ό όποιος αναφέρεται είς το σημειομάρτυρον πρώ

τος είς τήν σειράν δώδεκα ηγουμένων τής μονής, τοϋτο τοποθετεί το γεγονός δεκαετίας τινάς προ 

τής εκδόσεως τοϋ σημειομαρτύρου. Κατά τους χρόνους τούτους μόνη αυτοκράτειρα φέρουσα το όνομα 

Ειρήνη ήτο ή σύζυγος τοϋ 'Ιωάννου Γ' Βατατζή, ή οποία απέθανε το 1241. Κατά ταϋτα και ο 

μνημονευόμενος έν στ. 22 οικουμενικός πατριάρχης πρέπει νά είναι ό Γερμανός Β' (1223-1240). 

19. (στ. 2 1 - 2 7 ) : Ά π ό τής εποχής τής αυτοκράτειρας Ειρήνης (1222-1241) μέχρι 

τής εκδόσεως τοϋ σημειομαρτύρου (1288) αναφέρονται οί ακόλουθοι δοΊδεκα ηγούμενοι τής Μονής 

τοϋ Άλσους κατ' ά δ ι ά κ ο π ο ν δ ι α δ ο χ ή ν : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Γεράσιμος (ανέλαβε τήν ήγουμενίαν έπί αυτοκράτειρας Ειρήνης, 

Μοσχογέροη· (κατά κόσμον — το έκκλησιαστικον βνομά του δέν 

Γερμανός ό Ταρκέντ(ης). 

ό Φαααντής (το κύριον όνομα αύτοϋ δέν παρέχεται). 

ο Άτταλείας (το όνομα αύτοϋ δέν παρέχεται). 

Παύλος (ηγούμενος περί το έτος 1271' βλ. ανωτέρω, σελ. 204 

Καλυβίτης (το κύριον όνομα αύτοϋ δέν παρέχεται). 

Γεράσιμος (νϋν, δηλ. το 1288, επίσκοπος Λέρου). 

Νεόφντος. 

'Ιωσήφ. 

Νήφων. 

Μεθόδιος (τό 1288). 

δηλ. προ τοϋ έτους 1241 ). 

παραδίδεται). 

καί 231 ). 

Παρατηροΰμεν δτι αί ειδήσεις διά τους παλαιοτέρους ηγουμένους δέν είναι πάντοτε ακριβείς, 

καί τοϋτο είναι εύεξήγητον λόγω τής χρονικής αποστάσεως. Έ ξ άλλου, διά τον Άτταλείας (τον 

όποιον δέν δυνάμεθα νά ταυτίσωμεν, διότι το δνομά του δέν παρέχεται), δέν σημειοΰται έάν έγένετο 

επίσκοπος Άτταλείας προ τής ήγουμενίας του ή μετ' αυτήν - το δεύτερον είναι καί το πιθανώ-

τερον (πρβλ. περίπτωσιν Γερασίμου, επισκόπου Λέρου). 

20. (στ. 30, πρβλ. καί στ. 36) : Ό 'Αλέξιος Βαραγγόπουλος, κεφαλή τής νήσου (βλ. στ. 
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30), ό όποιος υπογράφει καί το σημειομάρτυρον, δέν μαρτυρεϊται άλλοθεν. Περί τοϋ δρου κεφαλή, 

βλ. A h r w e i l e r , Byzance et la mer, σελ. 193 ύποσ. 4, δπου καί ή σχετική βιβλιογραφία. 

Το δνομα Βαραγγόπονλος προέρχεται αναμφιβόλως έκ τής λ. Βαράγγος καί ουχί έκ της λ. Φράγκος, 

ώς ΰπεστηρίχθη ( A h r w e i l e r , Smyrnc, σελ. 23 καί 24 ). 

21. (στ. 30) : τοϋ βεστιαρίτου τι"]ς κραταιός και αγίας βασιλείας σον, Θεοδώρου τοϋ Σκολάρι ' 

βεβαίως πρόκειται περί τοϋ βεστιαρίτον Θεοδώρου Σκολάρι καί ουχί περί τοϋ Σκολάρι, βεστιαρίτον 

τοϋ [αύτοκράτορος] Θεοδώρου, ώς εσφαλμένως υπέθεσαν οι έκδόται Miklosich καί Müller (τόμ. 

Τ', σελ. 187), οί όποιοι ώς έκ τούτου έθι:ώρησαν δτι το έγγραφον εξεδόθη έπί της'βασιλείας τοϋ 

Θεοδώρου Α' ή Β' τοϋ Λασκάρεως καί έχρονολόγησαν τοϋτο έκ τής ίνδικτιώνος είς το έτος 1213 

(έπί Θεοδώρου Α' ) ή 1258 (έπί Θεοδώρου Β' ). Πρβλ. έγγραφον τοϋ έτους 1263, δπου γίνεται 

λόγος περί τοϋ «διενεργοϋντος τήν νήσον Κών δικαίω τοϋ θεοφρουρήτου β ε σ τ ι α ρ ί ο υ τοϋ 

κράτους τής άγιας αυτής [ = τής αυτοκράτειρας Θεοδώρας] βασιλείας» (εγγρ. 68 στ. 4 9 - 5 0 ) . 

Ώ ς ελέχθη ανωτέρω έν έκτάσει (έγγρ. 70, σχόλιον 1), ή Κώς ύπήγετο εις τήν δικαιοδοσίαν της 

αυτοκράτειρας Θεοδώρας καί έξηρτατο άπό τοϋ βεστιαρίου αυτής. Τίθεται δμως τό ζήτημα έάν 

κατά τό 1288, ήτοι μετά τόν θάνατον τοϋ συζύγου της αύτοκράτορος Μιχαήλ Η' (1282), ή Θεο

δώρα έξηκολούθει νά έχη τήν κυριότητα της Κώ ή έάν τήν διεδέχθη είς τοϋτο ή τότε σύζυγος τοϋ 

υΐοϋ της Ανδρόνικου Β', Ειρήνη ή Μομφί:ρατική (1284 - 1317) ή έάν ή νήσος άπεδόθη είς τό βε-

στιάριον τοϋ βασιλέως. Σημειωτέον δτι ή Ειρήνη εϊχεν εντοπίσει τήν δραστηριότητα της, ύπο δλως 

ϊδιο.ιτέρας συνθήκας, είς τήν περιοχήν τής Μακεδονίας (βλ. Β a r i ä i c, Povelje vizantijskih 

carica, σελ. 159 κέ.), ή δέ Θεοδώρα μαρτυρεϊται τό 1285, δηλ. ώς βασιλομήτωρ, έπεμβαίνουσα 

υπέρ της Λεμβιωτίσσης (περί τής χρονολογίας, βλ. παρατηρήσεις Β a r i S i c, ένθ' άνωτ., σελ. 

156 και ύποσ. 38 - 39). 'Επειδή δμως ό Θεόδωρος Σκολάρις αναφέρεται ώς βεστιαρίτης τοϋ αΐ-

τοκράτορος (βλ. τής βασιλείας σου), υποθέτω δτι ή κυριότης τής Κώ είχε τότε μεταβιβασθή είς 

τό βασιλικόν βεστιάριον. Τοϋτο αποτελεί έναν επιπλέον λόγον διά τήν χρονολόγησιν τοϋ εγγράφου 

εις τό έτος 1288, διότι μέχρι τοϋ θανάτου τοϋ Μιχαήλ Η' (1282) δέν συνέτρεχε λόγος διά νά 

άποσπασθή ή Κώς άπό τήν δικαιοδοσίαν τής Θεοδώρας. 

22. (στ. 31 ) : Ή παροΰσα μαρτυρία έγένετο παρουσία καί τοϋ θεοφιλέστατου επισκόπου 

Κιράμον(;). Τό δνομα τοϋτο παρουσιάζει προβλήματα. Ό Εμμανουήλ Κ α ρ π ά θ ι ο ς (Μονή τοϋ 

"Α/σους, σελ. 138) υποθέτει δτι πρόκειται περί κυρίου ονόματος προσώπου, συγκεκριμένως τοϋ 

τότε επισκόπου Κώ' επειδή δμως είς τό παρόν σημειομάρτυρον υπογράφει ώς επίσκοπος Κώ ό 

Νήφων,'ό Καρπάθιος υποθέτει δτι πρόκειται περί τοϋ ονόματος τοϋ άμεσου προκατόχου τοϋ Νη-

φωνος ή περί τοϋ επωνύμου τοϋ Νήφωνος. Αί υποθέσεις δμως αύται δέν φαίνονται πιθαναί. Έ ξ 

άλλου ουδεμία έδρα επισκοπής μαρτυρεΐτχι, οΰτε τοπωνύμιον είναι γνωστόν ύπο τό Ονομα τοΰιο 

(περί τών κενών τά όποϊα υπάρχουν είς τους επισκοπικούς καταλόγους προκειμένου περί τών επι

σκοπικών έδρων, βλ. A h r w e i l e r , Smyrne, σελ. 76). 

23. (στ. 34 - 35): Το παρόν σημειομάρτυρον υπογράφει ό επίσκοπος Κώ Νήφων. Είς [επίσκο

πος Κώ] Νήφων έπικυροϊ αντίγραφαν χρυσοβούλλου τοϋ Ανδρόνικου Β' τοϋ 1292, περίπου σύγ-

χρονον τοϋ πρωτοτύπου, αλλ' ουδεμία ταύτισις είναι δυνατή, διότι αί δύο ύπογραφαί δέν είναι δμοιαι 

(βλ. τόμ. Α' έγγρ. άρ. 15). 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 





ΠΛΑΣΤΟΝ ΣΙΠΑΛΙΩΔΕΣ ΓΡΑΜΜΑ ΙΩΣΗΦ ΠΑΓΚΑΛΟΙ 

σιγι'/λιώδες γράμμα (στ. 27Α, 231!) Σεπτέμβριος, ivo. ζ 

πρβλ. άφιερώσαι (στ. 16Α, 15Β) [ 1261 ] 

άφιέροίσα (στ. 20-21Α, 16-17Β) 

άφιερωθέντων (στ. 25 - 26Λ, 2 IB) 

Ό ενεργών τήν άναθεώρησιν καί έξίσωσιν τής νήσου Κώ Ιωσήφ Πάγκαλος αφιερώνει zie 

τήν £·ν Κω μονήν τών Σπονδών, ή όποια ήτο μετόχιον τής Πάτμου, προάστιον λεγόμενον τό Κάτω 

Πυργίν έκ τής επισκέψεως τοϋ Μαρουλλή, μετά τών έλαίκών καί λοιπών δένδρων αύτοϋ, ώσαύ 

τως δε καί δύο μισθίους. 

ΠΛΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.— Τό έγγραφον σώζεται είς δύο -αραλλαγάς : 

Α' Παραλλαγή (Άρχεϊον Μονής άρ. 90). Περγαμηνή χρώματος ΰποκιτρίνου, σχήματος 

ορθογωνίου (ακανόνιστου εις τό κάτω μέρος). Διαστάσεις : 0,372 - 0,410 Χ 0,314 - 0,293. Περι

θώρια : αριστερά (0,023) καί δεξιά (0,020).— Μελάνη καστανόχρους- τής υπογραφής καστανό-

χρου; βαθεϊα. Στίχοι 30. — Τινές άνορθογραφίαι καί άσυνταξίαι- διπλούς τονισμός καί χωρισμός 

συνθέτων λέξεων. — Τρεις οριζόντιοι καί τρεις κάθετοι διπλώσεις" ΐχνη δώδεκα οριζοντίων πα-

λαιο-έρων διπλώσεων προφανώς έκ συμπιέσεως τοϋ άρχικοΰ ειληταρίου. — Διατήρησις αρίστη 

Έ π ί τοϋ νώτου σ η μ ε ι ώ μ α τ α : α') σιγίλλιον άπογραφέως (χειρ III ' οά.),τ(ής) Κώ 

(προσΟ. Φλωρίδου)· β') Άντεγράφη. 'Αριθ. 90 (χειρ Σακκελίωνος)· γ ' ) πράγματι 89 (χειρ 

20οϋ αι., ή οποία καί προσέθεσαν ερωτηματικά εις τό 90). 

Β' Παραλλαγή (Άρχεϊον Μονής άρ. 89). Περγαμηνή χρώματος ΰποκιτρίνου, σχήματο: 

περίπου τετραγώνου. Διαστάσεις : 0,331 - 0,325 Χ 0,323 - 0,312. Περιθώρια : αριστερά (0,025 -

0,03(3) καί δεξιά (0,030 - 0,020).—Μελάνη καστανόχρους. Στίχοι 25. — Όλίγαι άνορθογραφίαι. 

καί άσυνταξίαι.— Τρεϊς οριζόντιοι καί τρεις κάθετοι διπλώσεις.— Διατήρησις πολύ καλή : δύο 

μικροί δπαί έκ τής διπλο'ισεως είς τό δεξιόν τμήμα άνω καί κάτω (στ. 6 - 7 καί 2 2 - 2 3 ) . 

Έ π ί τοϋ νώτου σ η μ ε ι ώ μ α τ α : « ' ) ' . ^ . 89 (χειρ Σακκελίωνος) 'Αντίγραφαν (διέγρα-

ψεν ό Σακκελίων καί προσέθεσεν : δμοιον τω 90, δια\φέρον δ' εν τισι \ μόνον β') τής Κώ τών σπον

δών (χειρ Φλωρίδου)- γ ' ) ήτοι τον ασφιδιοϋ (χειρ ΙΘ' αί.)· Β') στο πυργή (χειρ Ι Ζ ' - ΙΙΓ αί.) 

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ - — M M , τόμ. Τ ' , σελ. 2 0 8 - 2 1 0 , άρ. 83" ή έκδοσις σημειοϋται δτι έγένετο 1> 

τοϋ Β' (άρ. 89), τό όποιον θεωρούν οί έκδόται ώς πρωτότυπον χαρακτηρίζοντες τό Α' (άρ. 90) 

ώς άντίγραφον. Έ κ τής γενομένης άντιβολής προκύπτει δτι ή έκδοσις ακολουθεί κυρίως τό Α' 

(βλ. Κριτικόν Υπόμνημα). 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — Β ρ α ν ο ύ σ η , "Οσιος Χριστόδουλος, σελ. 174-5. 

Κατωτέρω εκδίδεται ή παραλλαγή Α', έν δέ τώ Κριτικω Ύπομνήματι σημειούνται αί διαφο-

ραί τοϋ Β'. 
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ΙΙΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ.— Ή έν Πάτμω Μονή 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου κατείχε άπό τής ιδρύσεως 

της μετόχιον έν Κω, δπου πρό τής συστάσεως τής Μονής Πάτμου διέμενεν ό ιδρυτής αυτής δσιος 

Χριστόδουλος. Ά π ό τοϋ μετοχίου τούτου οί μοναχοί έπορίζοντο τά αναγκαία προς τό ζην. Μετά 

τον θάνατον δμως τοϋ Χριστοδούλου και ένεκα τής ανωμαλίας τών καιρών καί τής νωθρότητος 

τών ηγουμένων, ή Πατμιακή Μονή απώλεσε τό μετόχιον τοϋτο (στ. 1 - 7Α, 1 - 6Β). 'Επειδή δμως 

Ινεκα τών πειρατικών επιδρομών τών άθεων 'Ιταλών οί μοναχοί τής ΙΙάτμου άντιμετώπιζον δυ

σχέρειας είς τήν έξεύρεσιν τών αναγκαίων, προσφάτως ό ηγούμενος Γερμανός, δι' αναφοράς του 

προς τόν οίκουμενικόν πατριάρχην καί προς τον αυτοκράτορα, έζήτησεν δπως δωρηθή εις τήν Μο

νήν μετόχιον κατάλληλον προς καλλιέργειαν, άπό τοϋ οποίου νά πορίζωνται τά προς τό ζην, ώς καί 

πρότερον. Κατά ταΰτα, διά βασιλικοΰ όρισμοΰ καί πατριαρχικού έγγραφου, έδωρήθη (επεβραβεύ-

θη) είς τήν Μονήν Πάτμου ή έν Κώ Μονή τών Σπονδών, μετά πάντων τών δικαίων αυτής. Ή 

Μονή τών Σπονδών, ούσα άλλοτε πατριαρχική, εύρίσκετο τότε είς πλήρη έγκατάλειψιν (αμελη

μένης παντάπασι και λίαν εξειλημμένης), οί δέ μοναχοί της Πάτμου, μετά τήν προσάρτησιν 

αυτής, προέβησαν είς αυξήσεις καί βελτιώσεις (στ. 7 - 13Α, 6 - 1 2 Β ) . 

Άλλ' επειδή ή Μονή τών Σπονδών εστερεϊτο τών άναγκαιούντων εις αυτήν έλαϊκών δέν

δρων, οί μοναχοί τής Πάτμου υπέβαλον σχετικήν παράκλησιν είς τόν πανευγενέστατον [Μιχαήλ] 

Φωκαν, ό όποιος κατά τύχην διήρχετο έκ της περιοχής των μεταβαίνων εις τόν Άγιον Κοσμάν 

προς έξέτασιν τοϋ σιτηρεσίου προς το βασιλικον στράτευμα. Διό, εδόθη εντολή είς τόν 'Ιωσήφ 

Πάγκαλον δπως ένεργήση άναθεώρησιν τής νήσου Κώ, αφιέρωση δέ είς τήν Μονήν τών Σπονδών 

προάστιον έλαϊκών δένδρων, έκ τών άπηλλαγμένων υποχρεώσεων προς τό δημόσιον (άνεπιγνώ· 

στων), ωσαύτως δέ δύο μισθίους, μετά τής προσωπικής καί κληρονομικής περιουσίας των (υπο

στάσεων), οί όποιοι θά καταβάλλουν είς τήν Μονήν τό σχετικόν τέλος καί θά προσφέρουν εις αυτήν 

τάς συνήθεις υπηρεσίας (ύποτελεΐν και εκδονλεύειν) (στ. 1 3 - 18Α, 12- 15Β). "Οθεν, ό 'Ιωσήφ 

Πάγκαλος, ενεργών τήν άναθεώρησιν καί έξίσωσιν της Κ ώ , έξετέλεσε καί τήν ώς άνω έντολήν 

(παραγγελίαν) τοϋ άοιδίμου Φωκά, υπέρ σωτηρίας τών αυτοκρατόρων Μιχαήλ [ Η ' ] Πα?,αιολόγου 

καί Θεοδώρας. Οΰτως άφιέρωσεν είς τήν Μονήν τών Σπονδών προάστιον λεγόμενον τό Κάτω Πυρ-

γίν — τό όποιον άνήκεν άλλοτε εις τήν έπίσκεψιν τοϋ άοιδίμου Μαρουλλή, νϋν δέ ετύγχανε τελείως 

ελεύθερον — μετά τών έλαϊκών καί λοιπών οπωροφόρων δένδρων καί πάντων τών παλαιών αύτοϋ 

δικαιωμάτων. Επίσης αφιέρωσε δύο μισθίους (αναφέρονται ονομαστικώς μετά τών οικογενειών 

των, γίνεται δέ αόριστος μνεία τής περιουσίας των), οί όποιοι θά καταβάλλουν είς τήν Μονήν 

συνολικώς 4,50 άσπρα καί θά προσφέρουν τάς συνήθεις αγγαρείας. Πάντα τά ανωτέρω θά κατέχη 

ή Μονή ελεύθερα πάσης επεμβάσεως έκ μέρους τοϋ δημοσίου. Προς τοϋτο έγένετο τό παρόν 

σιγιλλιώδες γράμμα καί εδόθη είς τήν Μονήν τών Σπονδών, ή οποία ανήκει είς τήν Πάτμον 

ώς μετόχων αυτής (στ. 18 - 28Α, 15 - 24Β ). 

Μήν, ίνδικτιών (στ. 28Α, 24Β). 

'Υπογραφή 'Ιωσήφ Πάγκαλου (στ. 29 - 30A, 25-26Β) . 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.— 1) 'Αναφορά (στ. 8Α = 7Β) τοϋ ηγουμένου της Μο

νής Πάτμου Γερμανού προς τόν οίκουμενικόν πατριάρχην καί προς τόν αυτοκράτορα, διά τής 

όποιας ούτος αιτείται τήν δωρεάν έν Κω μετοχίου καταλλήλου προς καλλιέργειαν. Τοιούτον έγ

γραφον δέν έσώθη. Πρόκειται προφανώς περί της αιτήσεως (πρβλ. τό σχετικόν πατριαρχικόν 



ΠΛΛΣΤΟΝ ΣΙΓΙΛΛΙΩΔΕΣ ΓΡΑΜΜΑ ΙΩΣΗΦ ΠΑΓΚΑΛΟ Γ 241 

υπόμνημα, MM, Τ', σελ. 193 στ. 32 αιτείται, σελ. 194 στ. 16 αΐτοιψένω) τοϋ ηγουμένου Γερ

μανού προς τόν πατριάρχην Άρσένιον Αύτορειανόν διά τήν προσάρτηση» τής έν Κω Μονής τών 

Σπονδών ώς μετοχίου τής Πάτμου" τό έγγραφον τοϋ Γερμανού πρέπει νά χρονολογηθή πρό τοϋ 

Matou τοϋ 1258, οπότε εξεδόθη είς άπάντησιν τό σχετικόν πατριαρχικόν υπόμνημα (βλ. κατω

τέρω § 3). 2) Βασιλ.ικός ορισμός (στ. 13Α — 12Β), διά τοϋ όποιου προσηρτήθη ή Μονή τών 

Σπονδών είς τήν Μονήν τής Πάτμου ώς μετόχιον αυτής. Τοιούτον έγγραφον δέν έσώθη, ούτε μαρ

τυρεϊται άλλοθεν. Πρόκειται προφανώς περί τοϋ χρνσοβούλλου τοϋ έτους 1259 (βλ. τόμ. Α , 

έγγρ. 14), διά τοϋ όποιου έπικυροΰται μεταξύ άλλων καί ή κυριότης τής Μονής Πάτμου έπί τοϋ 

ώς άνω μετοχίου. Ή αυτοκρατορική έπικύρωσις βασίζεται, ώς ρητώς δηλοϋται, έπί τής πατριαρ

χικής αποκαταστάσεως καί ουχί έπί προγενεστέρου αυτοκρατορικού όρισμοΰ. 3) Πατριαρχικός 

[ορισμός] (στ. 13Α = 12Β), διά τοϋ όποιου προσαρτάται είς τήν Μονήν τής Πάτμου ή έν Κω 

Μονή τών Σπονδών. Πρόκειται βεβαίως περί τοϋ υπομνήματος τοϋ πατριάρχου Αρσενίου, το 

όποιον σφζεται καί χρονολογείται κατά τόν Μάϊον τοϋ 1258: βλ. MM, Τ', σελ. 193-195, 

πρβλ. L a u r e n t , Regestes, άρ. 1337. 4) ['Ορισμός] (πρβλ. ορισθείς, ώρίσθην, στ. 16Α - 15Β) 

τοϋ | στρατοπεδάρχου] Φωκά προς τόν 'Ιωσήφ Πάγκαλον, δπως ένεργήση τήν άναθεώρησιν τής νήσου 

Κώ καί αφιέρωση είς τήν Μονήν τών Σπονδών προάστιον καί δύο μισθίους. Τοιούτον έγγραφον, 

καθ' ήμας, ουδέποτε εξεδόθη: βλ. έν έκτάσει κατωτέρω, Διπλωματικαί Παρατηρήσεις, § β', 

δπου γενικώς περί τών εσφαλμένων διπλωματικών δρων τοϋ παρόντος έγγραφου. 

Έπει ή κατά τήν Πάτμον περιώνυμο(ς) μο(ν)ή τοϋ κατ' εξαίρετον ήγαπημ(έ)-

νου καί εύαγγελιστοϋ Ίω(άννου) τοϋ Θεολόγου έφθασε πάλαι κεκτήσθ(αι) έν τήδε 

τη νήσω | 2 τη Κώ έν τω καιρώ μάλλον, έν ω τ(ήν) σύστα(σιν) εϊληφε παρά τοϋ ταύ-

την δειμαμένου, τοϋ έν άγί(οις) δηλονότι καί όσιου Χριστοδούλου, μετόχιον, έπει | 3 καί 

προ τής δομήσε(ως) τ(ής) κ(α)τά τήν Πάτμον μον(ής) ένταϋθα τ(ήν) διατριβήν 

τ(ή;) διαγωγής αμα καί τον τ(ής) άσκήσε(ως) δρόμον αΐσί(ως) άνύοντο(ς), | 4 τά 

χρειώδη οί κ(α)τά τ(ήν) Πάτμον τότε δντες μοναχοί τών άναγκαί(ων) άπό τοϋ κ(α)-

τά τών ένταϋθα μετοχίου έπορίζοντο. Τον τήδε γούν β'ιον μετα\;'λλάξαντο(ς) τοϋ 

ίεροϋ εκείνου άνδρο(ς), τοϋ έν άγί(οις) δηλονότι Χριστοδούλου, και προ(ς) τα εκεί

θεν δικαιότερα άπελθόντο(ς), τη παραδρομή τών χρό\6νων καί τή άνωμαλεία τών 

πραγμ(ά)τ(ων) καί νωθρία μάλλον τών κ(α)τά τήν Πάτμον τ(ούς) τ(ής) ήγουμε-

νείας οϊακας Ιθυνόντ(ων), άπαντα σύν {τώ) | 7 μετοχίω άπώλεσ(αν) και ού(δέ) τόπο(ς) 

μνήιι(ης) ήν τοϋ τοιούτου μετοχίου. "Οθεν άρτί(ως) αύθ(ις) ύπο τών άθεων 'Ιταλών 

και ανόσιων πειρατ(ών) λίαν | 8 βιαζομένων τών κ(α)τά τ(ήν) Πάτμο] εύαγεστάτη 

μονή μοναχών είς τ(ήν) τών άναγκαί(ων) χορήγησ(ιν), άναφοράν έποιήσαντο, και 

μάλλον δ έν αυτή | 9 τήν προστασί(αν) τής μον(ής) διέπων ο ιερός κ,ϋ(ρ) Γερμα

νούς), πρό(ς) τον άγιώτ(α)τ(ον) ήμ(ών) και οίκουμ(ε)ν(ικόν) π(ατ)ριάρχην τον 

κϋ(ρ) Άρσένιον και πρό(ς) τον κραταΐον και | 1 0 αγ(ιον) ήμ(ών) αύθ(έ)ντ(ην) και 

βασιλ(έα), έξαιτούμενοι τόπον μετοχίου δωρηθ(ή)ν(αι) αύτ(οϊς) προ(ς) γεωργί(αν) 

31 
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έπιτήδειον, όπ(ως) τά χρειώδη αύτ(ών) πορίζοντ(αι). ώς και τό | η πρότερον. Τοίνυν 

και έπεβραβεύθη τη μο(ν)ή τ(ής) Πάτμον και τ(ο"ις) έν αυτή άσκοϋσι μοναχ(οϊς) 

ή κ(α)τά τήν Κώ διακειμ(έ)νη μο(ν)ή τών Σπονδ(ών) μετά | 1 2 και τών υπ7 αύτη 

πάντ(ων), π(ατ)ριαρχική γαρ προϋπάρχουσα αμελημένης ούσ(ης) παντάπασι καί 

λί(αν) έξπλημ(μένης)· τήν κ(α)τοχήν (δε) ταύτ(ης) ή Πάτμος | 1 3 λαβοϋσα διά θείου 

καί βασιλ(ικοϋ) προ(σκυνη)τ(οϋ) όρισμοϋ άμα καί π(ατ)ριαρχικοϋ, έσπευσε ταύ-

την άνακτήσασθ(αι) και εις βελτιώσιν και έπίδοσιν άγαγειν. Και | u δη έλαιακ(ών) 

δένδρ(ων) μή ψθασθεϊσα κεκτήσθ(αι) ή τών Σπονδ(ών) μονή και χρήσιν τούτ(ων) 

έχουσα, έπαρ' έκλιτεύθη π(αρά) τοϋ μέρ(ονς) τ(ής) Πάτμου μοναχών δ Υ'-'πανευγε-

νέστατο(ς) έκεινο(ς) κϋ(ρ) Φωκάς ένταϋθα τυχ(ών) παραγενόμ(ε)νο(ς) τ(ήν) 

έξέτασιν τοϋ σιτηρ(εσίου) είς τ(ον) άγ(ιον) Κοαμάν προ(ς) τό βασιλ(ικον) στρά

τευμα ποιήσασθ(αι). | '" Alò δή παρ' εκείνου ορισθείς εγωγε άναθεώρη(σιν) τοις κ(α)-

τά τήν Κώ νήσον ποιήσασθ(αι) καί έξίσωσ(ιν), όρίσθην άφιερώσαι καί έν τη τών 

Σπονδ(ϊον) Υ1 μο(ν)ή προ(ά)στ(ιον) έλαιακ(ών) δένδρ(ων), εϊπερ τυχών εύρήσω 

έκ τών άνεπιγνώστ(ων), αλλά δή και μισθί(ους) δύο μετά και ωι> έν τω βίω έπι-

φέροντ(αι) συν τών κληρον(ο)μ(ικών) | 1 8 αύτ(οίς) νποστά(σεων) ύποτελ(εϊν) καί 

έκδουλεύ(ειν) τή μονή, ώς εθο(ς) ήν μοναστηρί(οις). Και ούτω με τ(ήν) άναθεώ-

ρη(σιν) και έξίσωσ(ιν) τ(ο'ις) έν τή Κώ ποιουμ(έ)νου μετά τών άλλων ώή\ι*θην 

δέον ήν άψωσιώσασθ(αι) καί τήν παραγγελί(αν) εκείνου δή τοϋ άοιδίμου κϋ(ρ) 

Φωκά, ήν έψησε προ(ς) τ(ήν) τών Σπονδ(ών) γενέσθ(αι) μονήν υπέρ ψυχικ(ής) 

δηλονότι (20 καί μάλλον σ(ωτη)ρί(ας) τών κραταιών και άγ(ίων) ήμ(ών) αύθεντ(ών) 

και βασιλ(έων), λέγω δή κϋρ Μ(ι)χα(ήλ) τοϋ Παλαωλόγ(ου) καί τ(ής) πανευ-

σεβούς αύγούστ(ης) κυ(ράς) Θεοδ(ώ)ρ(ας). Τοίνυν και ά\'ηψιέρωσα τ ή ρηθείση 

μονή τών Σπονδ(ών) προ(ά)στ(ιον) το Κ(ά)τω Πυργήν λεγόμ(ε)ν(ον) έκ τ(ής) 

επισκέψεως δν τοϋ Μαρουλ/.ή εκείνου και παντή έλεύθερ(ον) μετά τών έλαια-

κ(ών) και \-2 παντοί(ων) όπωροφόρ(ων) δένδρ(ων) και άλλοί(ων) ειδών μετά καί. 

πάσ(ης) άρχαί(ας) δικαιώσε(ως) και προνομ(ής) αύτοϋ, συν τούτ(οις) καί μισθί-

(ους) δύο, ους και ονο/ιάζομ(εν) οϋτ(ως): | 8 8 Μ(ι)χα(ήλ) δγα(μβρός) Κωνσταν

τίνου) τ(ής) Λεοντώ(ς), εχ(ει) γ(υναικα) Καλήν, πενθεράν Μαρ(ίαν), γυναικα-

δέ(λψους) Λέ(ον)τ(α) και Μα(νοπή)λ, (υπέρ) τ(ής) π(ατ)ρικ(ής) καί μ(ητ)ρικ(ής) 

και γυναικιαί(ας) αύτ(οϋ) κληρον(ο)μ(ίας), ης εχ(ει) έν διαψόρ(οις) \Ητόπ(οις), τέ-

λο(ς) δια πάντ(ων) ασπρ(α) τρία και άγγαρί(αν) τ(ήν) κ(α)τά τήν οίκο^ο«^ συνή-

θ(ειαν)· Γε(ώργιος) δ Καλλούδ(ης) εχ(ει) (γυναίκα) Ζωήν, θυ(γατέρα) Μαρ(ίαν), 

(ύπέρ)τ(ής) π(ατ)ρικ(ής) καί μ(ητ)ρικ(ής) αύτοϋ κληρον(ο)μ(ίας) και γυναι-

κ(ιαίας) \ηαύτ(οϋ) μερίδο(ς), ης μερίζ(εται) μετά Λέ(ον)το(ς) τοϋ Γουδ(έ)λ(η) και 

τ(ής) θυγ(α)τρ(ός) τοϋ Τζουρ(αχά) έν διαφόρ(οις) τόπ(οις), τέλ(ος) διά πάντ(ων) 
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ασπρ(α) εν ήμι(συ).Καί τούτ(ων) ούτ(ως) παρ ήμ(ών) άφιερω\26θέντ(ων) τή μονή 

όφείλιωσι κ(α)τέχεσθ(αι) π(αρά) τοϋ μέρους αντ(ής) άνώτ(ε)ρα πάσ(ης) και παν

τοίας όχλήσε(ως) καί έπηρεί(ας) δημοσι(α)κ(ής) τής κ(α)τά τήν χώ(ραν) έπερ-

χομ(έ)ν(ης), Υ"' ώς αν έκτενέστερον ύπέρενχωντα(ι) τ(οΐς) άγίοις ήμ(ών) αυτο-

κρότωρσι. Έπί τοϋτ(ο) γαρ και το παρόν ήμέτερον σιγιλλιώδες γράμμα έγεγόνίΐ 

ΥΗ καί έπεδόθη τή διαληφβείση μονή τών Σπονδ(ών). τή υπό τή κ(α)τοχή τ(ής) 

Πάτμου οϋση ώς μετοχίω, εις άσψάλειαν. ιιηνϊ Σεπτ(εμβ)ρ(ίω) (Ινδικτιώνος) ε "/" 

| 2 8 f Ό δοϋλο(ς) τ(ής) κρατ(αιάς) και άγ(ίας) ημών κυ(ράς) και δεσποί-

ν(ης) και τήν άναθεώρη(σιν) καί έξίσωσιν τ(οϊς) έν τή νή(σ)ω Κώ ποιούμ(ε)-

νο(ς) 'Ιωσήφ ο Πάνγκαλος ff 

Ή στιχαρίθμησις βασίζεται έτ! τοϋ Α (στ. 1 -30), δέν συμπίπτε' δέ xzòc -ήν τοϋ Η ( στ 1 - 25 ι Τϊ]ς 

έκδότεως MM οημειοϋντχι μόνον αί διάφορου π(;ος το Α. 

2 - 3 έπεί καί προ Α : ώς προ Β, έπει και πρύ; MM || 3 τής κατά τήν Πάτμον μανής Α : τ ή; Πάτμου Β [| 

4 οί κατά τήν Πάτμον Α : ο'ι τής Πάτμον Β ι 5 τοϋ Ιεροϋ εκείνον ανδρός oui. Β || 6 καί ante μάλλον add. 

Β | (ίύν μετοχίω Α : Ονν τω μετοχίω Β, MM || 7 απώλεσε Β || 8 έν τή add. MM ante κατά | τή Πάτμιρ : 

Πάτιιον eorr. MM || 9 κυρ om. Β : κυράς MM et passim j κραταων AB : κραταιό)» MM || 10 εξαιτούμενος 

MM | όπως — πορίζονται A : προς τό — πορίζεσΟαι Β | αυτών • αύτοΐς MM || 11 ή κατά τήν Κώ διακείμενη 

Α : ή κατά Κώ Β || 12 γαρ προϋπάρχουσα Α : δηλονότι υπάρχουσα Β | ήμελημένης Β, MM || 13 βελτίωση· 

eorr MM | καί επίδοσιν om. Β || 14 έλαϊκών MM et passim | μή φθασθείσα κεκτήσΟαι Α : μή κεκτημίιη Β | 

χρήαιν AB MM : lege χρείαν | τών add. MM ante τής | επαρ' έκλιτεύθη παρά τοϋ μέρους τής Πάτμον 

μοναχών Α : εδεήθη Β ]| 15 τον πανενγενίστατον εκείνον κυρ Φωκάν Β | τνχών om. Β | παραγενόμενον 

Β || 16 τοίς Α : τών MM || 17 προάστιον AB : πρότερον MM είπερ bis άλλ.ά δή om. Β | τνχον eorr. 

MM li 18 /te ; μον MM | τοίς A : τών MM | τοίς tv τ ή Κω om. Β || 18 - 20 ώήθην bis TO/I»<>J» καί om. Β | 

19 ri» om. MM [| 20 κραταιών AB : κραταιών MM | τοί add. MM ante κϋα || 21 /.αϊ add Β ante ρηθείση | 

προάστιον AB : πρότεροι» MM | τό ίίάτα> Πυργήν bis ελ,ενθερυν A MM : το ti» τ;/ τοποθεσία τον Κάτω Πυργίυν 

επονόμαζαμενον Β || 22 προνομής AB : προνομίας MM || 23 γαμβρός • Γα . MM | Κοινσταντϊνος MM | 

7υι»α«κα&Λράς ΛίΌΐ»τω καί Μάλταν "MM | γυναικείας MM et passim |' 24 rVAoc όια πάντα»» om. Β | τ?(ΐ» 

όικα'αν om. Β [j 25 τ/ς Ι^ε; καί μερίζεται Β | Τζονραχά Λ : Τζονραχα Β : Τζούτζον. MM | όίά .-τάι»τωι» 

om. Β || 26 post τή μονή add. Β : ιΐπί'ρ ψνχιχ(ής) ένεκα σ(ωτη)οί(ας) τοϋ κραταιού ήμ(ών) ανθ(έι)του και 

β(αοι)λ(έως) κϋ(ρ) Μιχα(ήλ) τοϋ Ηαλαιολό(γου) καί τ(ής) πανεναεβεστάτ(ης) ανγ(ονσ)τ(ης) ήμ(ών) χν-

(ράς) και δεσποίν(ης) τ(ής) κυ(ράς) θεοδώρ(ας) quod in A 1. 19 - 20 | κατίχεσΟαι παρά τοϋ μέρους 

αυτής Α : κατέχειν Β άνώτερον Β || 27 νπερεύχονται τους άγιους ημών αυτοκράτορας Β | γαρ om. Β | 

28 ιπο τή κατοχή τής Πάτμου : ύπο τή κατά τήν Πάτμον μονή Β Ι ώς om. Β || 29 ο add. Β MM ante και 

τήν | τοίς εν τή νήσω Κώ Α : τής νήσου Κώ Β MM | Πάνγκαλος Λ : Πάνγγαλος Β · Πάγκαλ.ος eorr. MM. 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΔΙΠΛΟΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. — Τό έγγραφον σώζεται είς δύο παραλλαγάς : Α ' 

και Β ' . ' Ε ξ αυτών οί έκδόται MM θεωροΰν τό μεν Β ' (άρ. 'Αρχείου 89) ώς πρωτότυπον. τό 

δέ Α ' (άρ. 9 0 ) ώς άντίγραφον, άνευ όμως ουδεμιάς τεκμηριώσεως (βλ. καί ανωτέρω § 'Εκδό

σεις). "Ομως ή περίπτωσις πρωτοτύπου καί αντιγράφου πρέπει νά άποκλεισθή, διότι αμφότερα 



244 ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

εγράφησαν υπό τοϋ αύτοϋ γραφέως, υπεγράφησαν δέ διά τής αυτής χειρός, προφανώς άλλης της 

τοϋ κειμένου. Διά τόν αυτόν λόγον πρέπει νά άποκλεισθή καί ή περίπτωσις δύο αντιγράφων. 

Έ ξ άλλου, συγκρίνοντες τά δύο κείμενα, παρατηροϋμεν δτι δέν είναι πανομοιότυπα : τό Λ' 

εμφανίζεται ώς πληρέστερον, ένώ εις τό Β' υπάρχουν παραλείψεις λέξεων ακόμη και φράσεων 

χωρίς δμως τοϋτο νά άλλοιο'ινη τό νόημα τοϋ εγγράφου —, ώρισμέναι φράσεις διετυπώθησαν έπί 

τό συντομώτερον, εί'ς τίνα σημεία ή σειρά είναι διάφορος τής τοϋ Λ' (βλ. Κριτικόν Υπόμνημα), 

ή δέ υπογραφή διαφέρει κατά τήν όρθογραφίαν (Πάνγκαλος Λ, Πάνγγα).ος Β). Ούτω πρέπει νά 

άποκλεισθή καί ή περίπτωσις διπλοΰ πρωτοτύπου : βεβαίως ανάλογος περίπτ<υσις δέν έχει διασω-

Οή εις τήν Βυζαντινήν Διπλωματικήν, δμως τό διπλοΰν πρωτότυπον ύφίστατο, έφ' όσον, κατά ρη-

τήν μαρτυρίαν εγγράφων τινών, ό αρμόδιος αξιωματούχος εϊχεν έντολήν οπο>ς, μετά τήν έκτέλε-

σιν ώρισμένης πράξεως, σύνταξη πρακτικόν είς διπλούν, δεόντως ύπογεγραμμένον, καί τό μεν έν 

κατάθεση είς τήν οίκείαν ύπηρεσίαν, τό δέ έτερον δώση εις τον ένδιαφερόμενον εις άσφάλειαν αύ

τοϋ (πρβλ. μεταξύ άλλων ανωτέρω, έγγρ. 50 στ. 9 8 - 9 9 , έγγρ. 52 στ. 3 2 - 35 κ.ά. ). 'Επομένως 

κανονικώς δέν \χο δυνατόν αμφότερα τά πρωτότυπα να ευρίσκονται είς χείρας τών ενδιαφερομένων. 

Έ ξ άλλου τό γεγονός δτι τά δύο έγγραφα δέν είναι πανομοιότυπα αποκλείει αυτήν τήν ύπό6εσιν. 

'Επίσης πρέπει νά άποκλεισθή καί ή περίπτωσις τής «copie figurée», διότι τότε τό Ιν θά 

έπρεπε νά είναι δουλική μίμησις τοϋ άλλου, ένώ ένταϋθα υπάρχουν διαφοραί καί είς τήν διάταξίν 

καί είς τό κείμενον καί είς τήν ύπογραφήν. Επομένως ή διπλωματική παράδοσις τοϋ έγγραφου 

προκαλεί αμφιβολίας περί τής γνησιότητας του. Έ κ τής μελέτης τοϋ περιεχομένου του προκύ

πτει πράγματι δτι πρόκειται περί πλαστοΰ κειμένου. Ούτως : 

α') Έ κ τών στ. 15 - 20Α = 13 - 16Β συνάγεται δτι ό εκδίδων τό παρόν 'Ιωσήφ Πάγκαλος 

έλαβεν έντολήν ύπό τοϋ πανενγενεστάτον Φωκά δπως εκτέλεση άναθεώρησιν καί έξίσωσιν τής νήσου 

Κώ, αφιέρωση δε είς τήν Μονήν τών Σπονδών δένδρα έλαϊκά καί δύο μισθίους μετά τής περιου

σίας των. 'ίϊς συνάγεται έκ τοΰ τίτλου καί τών στρατιωτικών αρμοδιοτήτων του (στ. 1 5Α, 13Β), 

ό Φωκάς ούτος πρέπει προφανώς νά ταυτισθή προς τόν πανευγενέστατον Μιχαήλ Φωκαν, στρατο-

πεδάρχην τοϋ θέματος τών θρακησίων καί τής Φιλαδέλφειας καί σύγγαμβρον τοϋ αύτοκράτορος 

'Ιωάννου Γ' Βατατζή (περί τούτου, βλ. A h r w e i l e r , Smyrne, σελ. 140- 141, δπου καί ή σχε

τική βιβλιογραφία καί παράθεσις τών πηγών). Είς τό έγγραφον τοϋ Πάγκαλου, τό όποιον υπο

τίθεται δτι έγράφη τό 1261 (βλ. κατωτέρω, σελ. 246 § Χρονολόγησις), αναφέρεται μεν δτι ό 

Φωκάς εΐχεν ήδη αποθάνει (πρβλ. στ. 15Α καί 19Α - 13Β καί 14Β : εκείνον, άοιδίμου) όταν 

συνετάχθη τό παρόν, ούτος όμως εμφανίζεται δτι είχε δώσει προηγουμένως έντολήν εις τόν Πάγ-

καλον δπως εκτέλεση ώρισμένας πράξεις υπέρ τής Μονής τών Σπονδών, οπωσδήποτε μετά τήν 

προσάρτησίν της εις τήν Πάτμον καί (κατά τό Α') υπέρ σωτηρίας τών αυτοκρατόρων Μιχαήλ 

καί Θεοδώρας. Ή προσάρτησις όμως τής Μονής τών Σπονδών εις τήν Πάτμον έγένετο κατά τόν 

Μάϊον τοϋ 1258 (βλ. σχετικώς ανωτέρω, έγγρ. 68 σχόλιον 15 καί έγγρ. 75 σχόλιον 8) ό δέ Μι

χαήλ Η' άνήλθεν εις τόν θρόνον τόν Δεκέμβριον τοϋ 1258, ένώ ό στρατοπεδάρχης Μιχαήλ Φω

κάς εΐχεν αποθάνει πρό τοϋ Αυγούστου 1253 (βλ. A h r w e i l e r , Smyrne, σελ. 140- 141). Βε

βαίως υφίσταται ελαχίστη πιθανότης μήπως δέν πρόκειται περί τοϋ αύτοϋ προσώπου. 

Έ ξ άλλου ή δλη διαδικασία καί ή διοικητική έξάρτησις τοϋ Πάγκαλου παρουσιάζεται συγκε

χυμένη : ούτος εμφανίζεται νά λαμβάνη έντολήν (ώρίσθην) παρά τοϋ διερχομένου έκ τής περιοχής 

Φωκά (προφανώς τοϋ στρατοπεδάρχου τοϋ θέματος Θρακησίων καί Φιλαδέλφειας, δηλ. άλλης 
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διοικητικής περιφερείας) δ π ω ς εκτέλεση άναθεώρησιν καί έξίσωσιν τής νήσου Κ ώ (16Λ - 1 4 Β ) , 

τήν σχετικήν πραξιν εκτελεί μετά τόν θάνατον τοΰ Φ ω κ ά (στ. 1 9 Α ) , εις δέ τήν ύπογραφήν φέρε

τ α ι «ποιούμενος τήν άναθεώρησιν καί έξίσωσιν τής νήσου Κ ώ » ώς δοΰλος τής αύτοκρ τείρας (στ. 

29Α = 2 5 - 2 6 Β ) . 

β' ) 'Ιδιαιτέρως άποφασιστικόν στοιχεΐον κατά τής γνησιότητος τοΰ εγγράφου είναι τό γε

γονός δτι ό συντάκτης χρησιμοποιεί έσφαλμένην όρολογίαν προκειμένου περί τών έγγραφων προσ-

κυρώσεως τής Μονής τών Σπονδών καί τής σχετικής διαδικασίας. Ούτως ομιλεί (στ. 13Λ -

12Β) περί θείον καί βασιλικοϋ προσκυνητοϋ όρισμοϋ άμα καί πατριαρχικού (δπου τό νοούμενον 

ούσιαστικόν είναι βεβαίως όρισμοϋΐ), ένώ τά αντίστοιχα έγγραφα ήσαν τό χρνσόβουλλον τοϋ 1250 

καί τό πατριαρχικόν υπόμνημα τοΰ 1258 (βλ. ανωτέρω Μνημονευόμενα έγγραφα)- έξ άλλον., 

όπερ καί σπουδαιότερον, ό ορισμός δέν ύφίστατο ώς πατριαρχικόν έγγραφον είς τήν Βυζαντινήν 

Διπλωματικήν. 

'Επίσης αί λέξεις ορισθείς, ώρίσθην (στ. 16Α - 14Β),προκειμένου περί εντολής δοθείσης ύπο 

ανωτέρου αξιωματούχου προς τόν άρμόδιον ύπάλληλον, ουδέποτε χρησιμοποιούνται, καθ' δσον του

λάχιστον γνωρίζω, είς τήν Βυζαντινήν γραμματείαν. Tè ρήμα ορίζω (-ομαι) χρησιμοποιείται απο

κλειστικώς μόνον προκειμένου περί εντολής τοϋ αύτοκράτορος (τής αυτοκράτειρας ή δεσπότου) 

— άντίστοιχον έγγραφον είναι ό ορισμός , ένφ είς ανάλογους προς τήν παροΰσαν περιπτώσεις 

σημαοΰται ή έκφρασις ένταλμα ίοόθη ήμιν (πρβλ. ανωτέρω, έγγρ. 50 στ. 67, έγγρ. 51 στ. 371), 

άπεστάλην (. .ποιήααι) (έγγρ. 53 στ. 185) καί άλλα ανάλογα, τό δέ άντίστοιχον έγγραφον ήτα 

γραφή, γράμμα, πιττάκιον ή ένταλμα (πρβλ. μεταξύ άλλων ανωτέρω, έγγρ. 61 στ. 17 καί 24). 

Εις δημόσιος λειτουργός δέν ήτο δυνατόν νά άγνοή τήν βασικήν αυτήν διπλωματικήν όρολο

γίαν, τοσοΰτο μάλλον καθ' δσον ό εκδίδων1 τό παρόν Πάγκαλος ώφειλε νά λάβη ύπ' όψιν του τα 

σχει ικά έγγραφα διά νά σύνταξη τό ίδικόν του καί επομένως ώφειλε νά γνωρίζη καί τό διπλωματι

κών είδος τών εγγράφων καί τήν σχετικήν διαδικασίαν. 

γ ' ) Έ κ τών στ. 4 - 7Α — 3 - 6Β συνάγεται δτι ό δσιος Χριστόδουλος διετήρησε τήν κυριό

τητα τοΰ μετοχίου έν Κίϊ> καί μετά τήν 'ίδρυσιν τής Μονής Πάτμου, ένώ είναι ρητώς μεμαρτυρη-

μένον δτι μετά τήν 'ίδρυσιν τής Πατμιακής Μονής αί έν Κω κτήσεις τοΰ Χριστοδούλου επεστράφη

σαν εις τό δημόσιον (βλ. σχετικώς ανωτέρω, σελ. 65, σχόλιον 4 καί τόμ. Α', έγγρ. 6). 

δ) Ή μνεία είς τόν στ. 20 τοΰ ονόματος καί κυρίους τοΰ επωνύμου τοΰ β α σ ι λ ε ύ ο ν τ α ς 

αύτοκράτορος είναι άήθης. Έ κ σχετικής έρεύνης εις έγγραφα δημοσίων λειτουργών τής αυτής 

εποχής διεπίστωσα δτι μόνον τών προβεβασιλευκότων καί αποθανόντων αυτοκρατόρων παρέχεται 

τό κύριον καί τό οΐκογενειακόν όνομα, ένώ προκειμένου περί τοΰ νΰν βασιλεύοντος αύτοκράτορος 

ό εκδίδων τό έγγραφον αξιωματούχος σημειώνει τήν τυπικήν φράσιν «ό κραταιός καί άγιος ήμώκ 

αύθέντης καί βασιλεύς» (πρβλ. χαρακτηριστικώς MM, Δ', σελ. 278-281, δπου καί αί δύο περιπτώ

σεις ). 'Αντιθέτως είς ιδιωτικά έγγραφα καί κυρίως είς διαθήκας παρέχεται ενίοτε τό ονοματεπώνυ-

μον τοΰ βασιλεύοντος αύτοκράτορος (βλ. π.χ. MM, Τ', σελ. 231, 232, διαθήκην Γερμανού, ηγουμένου 

τής Μονής Πάτμου). Τοϋτο είναι εύεξήγητον, διότι τά έγγραφα τών δημοσίων λειτουργών — καίτοι 

άπειέλουν καί διά τό μέλλον αποδεικτικά στοιχεία — εΐχον άμεσον έφαρμογήν καί άνεφέροντο είς 

τήν άμεσον έκτέλεσιν ώρισμένης πράξεως, επομένως δέν ήτο απαραίτητος ή μνεία τοϋ ονόματος 

τοΰ βασιλεύοντος αύτοκράτορος, διότι τοϋτο ήτο γνωστόν καί αυτονόητον. Διάφορος βεβαίως είναι 

ή περίπτωσις τών διαθηκών, αί όποΐαι συνετάσσοντο πολλάκις ίκανόν χρόνον πρό τοΰ θανάτου τοϋ 



246 ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

διαθέτου καί εΐχον έφαρμογήν είς τό μέλλον. 'Ασφαλώς ό χαλκεύσας τό παρόν δέν έγνώριζε 

τάς συνήθειας τής κρατικής γραμματείας, γράφων δέ χρόνον τινά μετά τά εκτιθέμενα γεγονότα 

— ϊσως μετά τόν θάνατον τοΰ Μιχαήλ Η' — καί έ'χων πιθανώς υπ' όψιν του καί τήν ώς άνω δια-

θήκην τοΰ Γερμανού, έθεώρησε σκόπιμον νά πρόσθεση τό δνομα τοΰ αύτοκράτορος διά νά προσ-

διορίση χρονικώς καί νά καταστήση πειστικώτερα τά γεγονότα. 

Πλην τών ανωτέρω αποφασιστικών κατά τής γνησιότητος τοΰ εγγράφου στοιχείων, παρατη-

ροΰμεν συμπληρωματικώς καί τά ακόλουθα : 

ε') Οί δύο μίσθιοι (στ. 17Α καί 22 - 25Α - 15Β καί 18- 21Β), οί όποιοι άφιεροΰνται διά 

τοΰ παρόντος είς τήν Μονήν τών Σπονδών μετά τής περιουσίας των, είς ουδέν ά?Λο μεταγενέστερον 

έγγραφον αναφέρονται : είναι χαρακτηριστικών δτι είς τήν άπογραφήν τοΰ Λέοντος Έσκαμματι-

σμένου, ή οποία συνετάχθη μόλις μετά δύο έτη, τό 1263, δέν καταγράφονται οί δύο αυτοί μίσθιοι 

καί δέν γίνεται λόγος περί τοΰ δικαιώματος τούτου τής Μονής (βλ. έγγρ. 68 στ. 45 - 47 καί κυρίως 

έγγρ. 69 στ. 1 4 - 2 3 ) . 

ς-' ) Παρατηρείται ποια τις άβεβαιότης είς τήν έκθεσιν τών αποδεικτικών στοιχείων και τοΰ 

ίστορικοΰ τής κυριότητος τής Μονής Πάτμου έπί τής Μονής τών Σπονδών : πρβλ. στ. 2Α — 1 - 2Β : 

εν τω καιρώ μάλλον, καί κυρίως στ. 8 - 9Α = 7 - 8Β : άναφοράν έποιήσαντο ( - οί μοναχοί) 

καί μάλλον δ εν αϋτη τήν προστασίαν τής μονής ό ιερός κυρ Γερμανός, ένώ ή σύνταςις τοΰ πα

ρόντος υποτίθεται δτι απέχει ελάχιστον χρόνον άπό τής προσαρτήσεως τής Μονής τών Σπονδών 

είς τήν Πάτμον, επομένως καί άπό της σχετικής διαδικασίας, τήν οποίαν ώφειλε νά γνωρίζει ο 

συντάκτης. 

Κατά ταΰτα καί ή διπλωματική παράδοσις καί τό περιεχόμενον τοΰ εγγράφου τοΰ 'Ιωσήφ 

Πάγκαλου θέτουν έν άμφιβόλω τήν γνησιότητα του. Τό έγγραφον έπλάσθη προς ένίσχυσιν τών 

δικαιωμάτων τής Μονής τών Σπονδών καί κατ' άκολουθίαν καί τής Πατμιακής Μονής. Ή ύπαρ-

ξις δύο παραλλαγών ερμηνεύεται, εάν ύποθέσωμεν 8τι Ιγενοντο δύο προσπάθειαι συνθέσεως τοϋ 

έγγραφου. Τά υπ' άρ. 68, 69 καί 70 έγγραφα τής ημετέρας εκδόσεως έχρησίμευσαν είς τίνα ση

μεία ώς πρότυπα, ώρισμένα δέ στοιχεία ελήφθησαν καί έκ τοΰ πατριαρχικοΰ υπομνήματος τοΰ 

'Αρσενίου Αύτορειανοΰ. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΙΣΙΣ. — Τό έγγραφον φέρει τήν χρονολογικήν ένδειξιν : ΜηνΙ Σεπτεμβρίω 

ινδικτιώνος ε'. Ό Σεπτέμβριος τής ε' ίνδικτιώνος έπί αυτοκρατόρων Μιχαήλ Η' καί Θεοδώρας και 

έπί πατριάρχου 'Αρσενίου (στ. 9Α, 20Α) συμπίπτει προς τό έτος 1261. Επομένως τό έγγραφον 

υποτίθεται δτι εξεδόθη κατά Σεπτέμβριον τοΰ 1261. 



Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο Ν 





Γ Ε Ν Ι Κ O N Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο Ν 

Κατεβλήθη προσπάθεια ώστε το Εύρετήριον να περιλαμβάνη όχι μόνον τά κύρια ονόματα, τους όρους καί τα πρά
γματα, άλλα καί άήθεις ή ιδιωματικούς τύπους καί παν στοιχεΐον χρήσιμον είς τήν ερευναν. Τά ονόματα τών συγγρα
φέων εύρετηριάσθησαν μόνον οσάκις συζητείται ή αποψίς των. 

Δι' ήμιμαύρων στοιχείων δηλοΰται ό αριθμός τοϋ έγγραφου, Sta κατωφερών οί στίχοι καί Sia συνήθων στοιχείων 

αί σελίδες. 
Π = πλαστόν έγγραφον 'Ιωσήφ Πάγκαλου. 
528 = έγγραφον άρ. 52 άντίγραφον Β', χωρίον μή παραδιδόμενον υπό τοϋ αντιγράφου Α' (|3λ. σελ. 61 Κριτι
κοί Υπόμνημα). 
ν = verso, π.χ. 61 s T - 4ν = ΪΥΥΡ· *>1 σ τ · 3 " 4 verso. 
Είχαριστώ τήν κυρίαν Άγγελικήν Κωνστανταχ.οπούλου-Νούτσου, βοηθον είς τήν εδραν τής 'Ιστορίας τών Λαώ,ι 

της Χερσονήσου τοϋ Αίμου, τής Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου 'Ιωαννίνων, ή οποία εϊργάσθη ει: τήν άπο-
δελτ1.Λ>σιν δια τόν καταρτισμόν τοΰ παρόντος Ευρετηρίου. 

"Αβατος, 5 1 4 0 0 . 4 0 5 . 64». 

άβήννα (ή άβίνα), 50 1 0 7 27. 

Ά β ρ ά μ ι ο ς Νικόλαος, κάτοικος Κώ, 70 1 7 . 232. 

Βλ. καί Βράμιος. 

'Αγαθή, γυνή Γεωργίου Φατύρη, 50 1 Β 8 . 

'Αγαπητός τοΰ Γραμματικού, πάροικος, ί>01β5. 

Ε λ. Ειρήνη (2). 

αγγαρεία, 5230 48, 97. 6212. 652 9 169. Π 2 4 240. 

"Αγγελοι, οικογένεια τών —, 112, 144. Βλ., καί 

'Αλέξιος Γ', 'Αλέξιος Δ ' , Ίσαάκιος Β', Κο

μνηνός "Αγγελος, "Αγγελος Κωνσταντίνος. 

"Αγγελος Κωνσταντίνος, πάππος αύτοκράτορος 

Ίσαακίου Β' , 96. 

"Αγ-'ου, γή τοΰ —, έν Λήμνω, 74 6 218. 

'Αγέλαστος Βασίλειος, βασιλικός νοτάριο:: τοϋ 

σεκρέτου της θαλάσσης, 104. 60 3 3 . 

'Αγία Ε'ρήνη (Λήμνου), 222. 

"Αγία Κυριακή (Λέρου), 52 7 2 . 

'Αγ ία Σοφία (Κωνσταντινουπόλεως), 75. Βλ. καί 

Μεγάλη Ε κ κ λ η σ ί α . 

άγίκσμα τής Κουβουκλιανής, έν Κ ώ , 233-234. 

Άγιοαναργυρίτης Μιχαήλ, μεγαλοεπιφανέστα-

τος, βασιλικός νοτάριος τοϋ σεκρέτου τής 

θαλάσσης, 104. 5922_23· 

"Αγιοι 'Ανάργυροι, εκκλησία Λέρου, 5 2 Μ Η 1 0 0 . 

εΐκών, 52 1 0 1 . 

"Αγιοι 'Απόστολοι, ρυάκιον, περ. Μιλήτου, 50 2 2 3 . 

άγις.ν κάγκελλον, 52 1 0 1 . 

"Αγι 3 ν "Ορος, 97. 

32 

1 "Αγιος Γεώργιος, είκών, 5 2 j o r 

2 "Αγιος Γεώργιος, εκκλησία Λέρου, 52 6 6 . 

3 "Αγιος Γεώργιος, έκκλησία(;) Λήμνου, 74 1 0 

218, 222. 

4 "Αγιος Γεώργιος, μονή έν Κω, 7 5 2 224. 

5 "Αγιος Γεώργιος, παράστασις σφραγίδας, 15f. 

"Αγιος Δημήτριος (Θεσσαλονίκης), 66. 

"Αγιος 'Ιγνάτιος, Βίος τοΰ —, 126. 

"Αγιος 'Ιωάννης ( = Β α τ ά τ ζ η ς ) , 233. Βλ. καί ' Ι ω 

άννης Γ'. 

"Αγιος Κοσμάς, σιτηρέσιον εις τάν —, Π 1 6 240. 

"Αγιος Νικόλαος, εκκλησία Λειψούς, 52B ä 7 e . 

άγιος (έπίθετον τοϋ αύτοκράτορος, τής δεσποί-

νης), βλ. αύθέντης, βασιλεύς, δέσποινα. 

άγιος, βλ. μονή, Πάτμος, άγιος πατήρ (ό Χρι-

στόδουλος), 68 7 . 

άγιότης (ό μητροπολίτης Μιλήτου), 6 1 2 5 . 

'Αγίου Γεωργίου Δυσικοΰ, μονή, μετόχιον Πά-

~" τμου έν Φυγέλοις, 62 2 . 1 0 146, 147, 148, 150, 

" " 2 0 8 , 212. 

'Αγίου Ή λ ι ο υ , δρος, περ. Μιλήτου, 50 1 2 3 _ 1 2 4 . 

'Αγίου Νικολάου, προάστιον, 50 2 6 3 . χωράφιον, 

50 2 4 0 · 

άγιώτατος, Π 9 (ό πατριάρχης) . 6 1 2 6 (μητροπο

λίτης Μιλήτου). 24 (μητρόπολις Μιλήτου). 

6 7 2 5 (εκκλησία Άμαζοκορακίας) . 75χτ)' (επι

σκοπή). 

αγορά, 157, 199. Βλ. άγορασία. 

άγορασία, 64 1 2 . 70 2 6 . 
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Άγουρίτζης 'Ιωάννης, πάροικος, 501Β9. Βλ. "Αν
να (6), Κωνσταντίνος (8). 

Άγραυλίων, χωράφιον τών —, τό Μέγα, 50251. 

254-255-

'Αγριοελαία, τοπωνύμιον, 50215. 

άγριοελαϊαι, 52β8. 

αγρός, βλ. Κουρούνων, ΙΙολοφούντη. 

άγρόται, 52145. 

αγροτική εργασία, 28. 

1 'Αδάμ, πατριαρχικός νοτάριος καί δομέστικος 

τοϋ σεκρέτου τοΰ οικονόμου τών ευαγών οϊκων 

τής 'Ανατολής, 506 7_β β.3 2 2 3, 4, 6, 7, 22, 23, 

25, 26, 27, 30, 33, 35. 53 75. 61 144, 

145. 

2 'Αδάμ Νικόλαος, 25. 

3 'Αδάμ, σύρ, 25. 
αδασμολόγητα, βλ. είδη, άκομμέρκευτα. 

άδεια* έχειν άδειαν, 53a)7i'· *>49. 

αδιάσειστα, 71 s . 

άδιασείστως, 62x0· 734. 

αδίκημα, 85. 

αδικώ, 64^. 71 5 . 

αδούλωτος, 64j3 157. Βλ. καί άκαταδούλωτος. 

'Αδριανή, γυνή Στεφάνου Πτελαίτη, 501β1. 

Άδριανούπολις, 98, 162. 

αερική (=άερικόν), 65ge. 

άερικόν, 169. 

άζήτητον (τό), 63 9. Βλ. καί άκαταζήτητον. 

άζωγράφιστος, 52Β576. 

'Αθανάσιος Α', πατριάρχης, 232. 

'Αθανάσιος, πατήρ(;) ανωνύμου πάροικου, 7425. 

άθεοι (Ιταλοί), Π 7 240. 

'Αθύβολος 'Ιωάννης, (άπογραφεύς;), 66a,, 170, 

171, 173, 174, 214. 

άθύρωτος, 501 1 2.1 1 4. 521 β β.1 7 0. 

Ahrweiler Hélène, 143, 163. 
αίγιαλισκάρι τοΰ Επισκόπου, τοπωνύμιον Λέ

ρου, 5290. 

αιγιαλός, 525o-62-7i-8»-95-97- Βλ. καί Μαλλωτάρη, 
Νεώριον, Σικαϊτικοΰ. 

αίτησις, 51 3 7 8 36, 39, 85. 566.8 91, 95. 591 0. 

6010. 135, 137, 153, 184, 226, 240. 

αίτοΰμαι, 513 7 6.3 7 β37.564.7 90,91.60w 129.618.1 8 

135,137,228,240, 241. αιτούντες, 224, 225. 

αιωνίως, βλ. άναφαιρέτως. 

άκαινοτόμητος, 50 Μ 4. 5238_3Β. 53 2 0 7 α ' . Βλ. καί 

άπαρασάλευτος. 

άκαταδούλωτος, 61 1 0 . 62^. Βλ. καί αδούλωτος. 

άκαταζήτητον (τό), 5423. 63,.8. Βλ. καί άζή
τητον. 

άκεράμωτος, 50112. 

ακίνητα (δίκαια), 509 3 4. 

άκομμέρκευτα, 575 109. Βλ. καί είδη αδασμο

λόγητα. 

άκρομύτισμα (βουνού), 50200_201. Βλ. καί άκρώ-

ριον, μύτισμα. 

άκρόστιχον, 572 108, 109, 113. 

άκρώριον (βουνοΰ), 501 7 7 31. 

Άκρωτηριανός Γεώργιος, πάροικος, 661Χ. 

άκρωτήριον, 529 6.8 7. Βλ. καί "Ασπρη Πούντα, 

Δραμύνθου, Κόρακος. 

ακτημων, 50141.142.143.χ4β·147·150·151·152·1Μ-155-158·1βΟ· 
ιβι·ιβ5·ιββ·ΐ73-Μ4·3ΐ5 5» 6» 29, 30, 31, 33. Βλ. 
καί πάροικος. 

Άκτουάριος Θεόδωρος, μάγιστρος καί λογοθέ

της τοΰ γενικού (1088), 44. 

Άλεντινός Νικόλαος, πάροικος, 6840. Βλ. Ευ

δοκία (3), Μαρία(19). 

'Αλέξιος Α' Κομνηνός, αυτοκράτωρ, 26, 36, 37, 

41, 42, 43, 44,47, 50, 62, 66, 67, 71, 72, 76, 

77, 84,86,87, 88.562.4.889, 90, 96, 97,113. 

5817 115, 116, 118, 169, 196-197. 703 8 199, 

200, 205. 

'Αλέξιος Γ' "Αγγελος, αυτοκράτωρ, 89, 96,109, 
112, 117, 120, 121, 126, 132, 150. 

'Αλέξιος Δ' "Αγγελος, αυτοκράτωρ, 133, 134. 

1 'Αλέξιος, πάροικος, 6522. Βλ. Καλή (2). 

2 'Αλέξιος, υιός Νικολάου Λαλά, βΒ^. 

'Αλέξιος, βλ. Βαραγγόπουλος, Κρατερός, Σερ-

γόπουλος, Τειρής. 

Άλεπιδιώτης, βλ. Νικήτας (5). 

Άλιμνή, βλ. Μιχαήλ (9). 

άλογα, 503 1 2,3 1 4 6. 

"Αλσους, μονή έν Κώ, 70^ 204. 75e.g_9.2i-28 

224, 225, 226, 231, 232, 233, 234. 

'Αλώνια, χωράφιον τών —, 50^^· 

άλώνιον, 50 m _. a l l . 74^ 222. 

Άλωνίτζιν, τοπωνύμιον Λέρου, 52Ββ. 

άλωνοτόπιον, 74g! 218. 

"Αλωπεκών, επίσκεψις παρά τήν Μίλητον, 5071. 

Μ _ 8 5 3, 4, 7, 22, 25, 26, 27. 61 144, 145. 

οίκος τών —, 50 η 3 . 

Άλωπός 'Ιωάννης, σεβαστός, προκαθήμενος 

Σμύρνης, 163. 
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Άμά. . . ( =Άμαγείρευτος; ) Νικόλαος, κάτοι

κος Κω, 75χγ'. 

Άμαγείρευτος Μιχαήλ, κάτοικος Κω, 701((. 

Άμαζοκορακίας, επισκοπή, 181. — επίσκοπος, 

6725 175, 176, 178, 181. Βλ. 'Ιωάννης (2). 

Άμαζοκόρακος ( =Άμαζοκορακίας), επίσκο

πος, 181. 

Άμαζόνος, επισκοπή, επίσκοπος, 178, 181. 

Άμαραντίνα, βλ. Μιχαήλ (15). 

άμαρτύρωτος, 7031. 

'Αμαρτωλός Γεώργιος, κάτοικος Κώ, 70 ι ν. 

αμετακίνητος, βλ. δεσποτεία. 

άμενακινήτως, 53207s'. 551 5. 

άμετάτρεπτον (τό), 63 9. 

άμετόχως, 7 3 6 . 7 . u 213. 

Άμτ:αράδαινα, βλ. Γεώργιος (8), Μιχαήλ (16). 

Άμπελος Νεόφυτος, ιερομόναχος, κτήτωρ μο

νής Σωτηρος Χρίστου, δ ^ . ^ 190, 192,196. 

7Ι)28 199, 200, 205. 

άμπέλιον, 502 8 4. ΐ 8 6. 665.8 170,171,174. 7^.^. 

23 2 5 218, 222. — δημοσιακόν, 74j4.21 218. 

αμπελοκήπων, 502 7 β 6· 52β7.107ρ' 48. Βλ. και 

Μυκτιρινόν, Φιλοπότιον. 

άμπίλών, 626 146. 

Άμπουχας Λέων, κάτοικος Κω, 75 κ \ 

άμυγδαλέα, 52107β'. 

άμφ.βολία, δ^ο,δ'. 53 1 8 9 . 

άμφ!μαχος (γη), 67^ 

Άνα3ασίδιον, προάστιον εν Κω, 6861. 69Μ_31. 

34 38 191,192,193, 197. 70 3 8 198, 199, 200, 

205. χωράφια τοϋ —, 6861. 

αναγκαία (τά), Π 4 . 8 240. 

αναγνώστης, 56« 90, 95, 101. 59,2 121. 60,4. 

7Ι>3 232. Βλ. Βράμιος (2), Καματηρός. 

άνάγραπτα, 5229. 

άνα-ραφεύς, 42,43, 76, 80,152,155,158,169, 

205, 212.—τών Κυκλάδων νήσων, 513!.2·4ΐβ· 

Λ 7 3 6 , 42 (βλ. Τζάνζης). —της νήσου Κώ, 

Slg« 76, 77, 80, 81 (βλ. Κοψηνος Χριστόφο

ρος).— Ρόδου και τών περί αυτήν, 182. Βλ. 

κι« άπογραφεύς. 

αναγραφή, 5227·29· 69 191. —τών Παλατιών, 
63Χ.4 152, 153, 155. Βλ. καί απογραφή. 

άναγραφικον δικαίωμα, 641 7 158. 67ι2 176. 

αναγράφω, δ Ο ^ . ^ ^ β - 5228. 544. άναγεγραμέ-

μένη (άποκατάστασις), 61 4 5. 

άνα^ενδράς, 52 6 8 . 1 0 7 γ ' . 

άναδιοργάνωσις, 167. 

άναθεώρησις, 156, 189. Π ι β . 1 8 . 2 9 239, 240, 241, 

244, 245. Βλ. καί έξίσωσις. 

αναθεωρώ- άναθεωρήσαντες, 61 3 4 135. 

Άναία, 149, 207, 210. κομμέρκιον της —, 71 t 

206, 210. λιμήν της —, 118, 210. 

ανακαινίζω, 501 8 8.1 8 8. 

ανακοπή, 50189. 

άνακτήσασθαι ( =άνακαινϊσαι), Π 1 3 . 

άνάκτησις ( =άνακαίνισις), 155. 

ανακτορικός, 51 3 7 3 42-43. 

άναμέτρησις, 51 3 7 3 . 3 8 8 36, 37, 42. 52132 47, 48, 

51,68. 53207ο'-2ο7ιγ' 75. Βλ. καίκαταμέτρησις, 

αναμετρώ, 503 0 8. S l^g .^ 36-37. 52138. αναμε

τρούμαι, 502U.303-304 6. 53 1 9 7 71, 72. 

άναξ" ευσεβείς άνακτες, 684.8. 

ανάξιος (δοϋλος), δ^.^.χκ). 81. 

άναπαίτητα, 5 7 u 109. 652 7_2 8. 

Άναπλιώτης Γρηγόριος, πάροικος, 66 u . 

άναποσπάστως, 62 u . 

άναπόταμον (τό), 501 9 1. 

άνάρραχον (τό), 5277. 

άναρρύακον (τό), 502 1 4.2 ι β.2 8 2.2 8 3.2 Μ. 

άναρρυσθείς, -είσα (γη), δ Ο ^ . ^ . ^ 5. 

'Αναστάσιος, βλ. Ματζούκης. 

άνάστασις" δι' άνάστασιν καί βελτίωσιν, 75j } 

225, 232. Βλ. καί άναστήσαι, έξανάστασις. 

άναστησαι, 751 9. Βλ. άνάστασις. 

'Ανατολή' κατά την άνατολήν καί δύσιν, 603. τά 

έν 'Ανατολή παράλια, 207, 210. Βλ. καί ευα

γείς οίκοι, Σχολαί. 

'Ανατολίτης Κωνσταντίνος, διάκονος, 75μ'___'. 

αναφαίρετος, βλ. δεσποτεία. 

άναφαιρέτως, — και αιωνίως, 52^8 49. 

αναφέρω, 636. 755.5_6.32 224, 225, 229, 230. 

Άναφιώτης Φιλάρετος, πάροικος, 169. 6841_42. 

Βλ. Γεώργιος (23), Θεοφανώ(2), Λέων (17). 

αναφορά, 616. 224,225,229,230, 231. Π8 240, 
246. 

'Ανδρέας (έν Λήμνω), 7431. 
'Ανδρόνικος Β', αυτοκράτωρ, 217, 218, 221, 

232, 235. 

'Ανδρόνικος, βλ. Δούκας, Μαυρόποδος, Σπλη-

νιάρης. 

1 Άνεμοπράτης (έν Μιλήτω), 61 2 8 136, 137, 

145. 

2 Άνεμοπράτης Βασίλειος, κάτοικος Κώ, 75(ζ'. 

http://755.5_6.32
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Άνεμοτρίχης Γεώργιος, πάροικος, 5027β. Βλ. 

Άννα(14), Ιωάννης (5), Μιχαήλ (18). 

ανεμπόδιστος, 738. 
άνενοχλησία, 731 2_1 3 (εις οΐκείαν άνενοχλησίαν 

καί άσφάλειαν). 

άνενόχλητον (τό), 5423. 653 0. 7037. 

ανενόχλητος, 6618. 

άνενοχλήτως, 179. 685 β 183. 693 9 192. 734.8. 

ανεξάρτητος, 225. 

ανεπηρέαστος, 5238. 6110· 6618. 

άνεπηρεάστως, 693 9 192. 

άνεπίγνωστος (τω δημοσίω), 58j8. 150,168. Π 1 7 

240. 

άνερευνώ, 67 η . Βλ. καί ερευνώ, έρευνα. 

ανεύθυνοι, 5620. Βλ. και ευθύνομαι. 

ανήλικος, 6^. Βλ. Χαρζανα. 

άνθέμιον, 156. 

Άνθρωπόλιθος, τοπωνύμιον Λέρου, 5287. 

άνθρωπος (του τάδε), 65, 80. — τοϋ βασιλέως, 

65. 5425 80.—της δεσποίνης, 521 8 364. 53 1 8 8. 

— τοϋ Ζαγαρομμάτου, 645 157, 162 (βλ. καί 

Κωνσταντίνος Σταφίδαρος). — της Ειρήνης, 

συζύγου Ζαγαρομμάτου, 162. — της Μαρίας 

Κομνηνής Λασκαρίνας, 179. 

Angola Μ., 142ύποσ. 1. 
άνικμος, 51 1 0 0 (νήσος Πάτμος). 64 2 9 (γή). 

Άνκουρι(;), πάροικος, 6613. 

"Αννα Δαλασσηνή, δέσποινα, μήτηρ 'Αλεξίου Α , 

41, 47,48, 49, 50, 62, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 

75, 86, 87, 88. Βλ. καί δέσποινα, μήτηρ τοϋ 

βασιλέως. 

Άννα Κομνηνή, πανσέβαστος σεβαστή, θυγά-

τηρ Αλεξίου Λ', 55 Μ 82, 83, 84, 86-88. 

1 Άννα, γυνή Βασιλείου Κατέα, 5417. 

2 'Άννα, γυνή Γεωργίου Τζιβοϋ, 50141. 

3 "Αννα, γυνή Γεωργίου Φαντερινοϋ, 50154. 

4 Άννα, γυνή Γεωργίου (6) της χήρας, 50232. 

5 'Άννα, γυνή Ευστρατίου Παγάνου, 7423. 

6 "Αννα, γυνή 'Ιωάννου Άγουρίτζη, 5016Β. 

7 Άννα, γυνή 'Ιωάννου Βαγιάνου, 5420. 

8 Άννα, γυνή 'Ιωάννου (4) τοϋ γεωργού, 5421. 

9 Άννα, γυνή 'Ιωάννου Σκρίνου, 50163. 

10 Άννα, γυνή 'Ιωάννου Τζαμίνου, 501 6 6. 

11 Άννα, γυνή Μιχαήλ Μούτονος, 6843. 

12 "Λννα, γυνή Μιχαήλ Χιναρίου, 50145. 

13 Άννα, γυνή Νικήτα Σταλιώτου, 6837. 

14 Άννα, εγγονή Γεωργίου Άνεμοτρίχη, 5027β. 

15 Άννα, Ουγάτηρ Θεοδούλου, 50141. 

16 Άννα, θυγάτηρ 'Ιωάννου Μάρμαρα, 50144. 

17 Άννα, θυγάτηρ 'Ιωάννου(21), 6833-

18 Άννα, Ουγάτηρ Κυριάκου (5), 541β_17. 

19 Άννα, θυγάτηρ ΙΙέτρου Καλαβροϋ, 50232. 

20 Άννα, θυγάτηρ Στρατηγοΰς χήρας, 501 5 7. 

21 Άννα, νύμφη Καλής ( 12) τοϋ Φωτεινού, 50168. 

22 Άννα, χήρα, πάροικος, 50 l g 0. 

23 Άννα, χήρα τοϋ Χασάνη, πάροικος, 50144. 

Βλ. Λέων(3), Μαρία(20). 

Άννα, βλ. Τζαμίνενα. 

άννόνα, 5031Β 6, 33. — άπο της παραθέσεως, 
50119-120 4 ι 28. 

ανταλλαγή, 66-67. 5 4 ^ 

ανταλλάσσω, 6410. 

Άντζας 'Ιωάννης, νοτάριος, 524 4.1 8 0 48, 49, 62, 

63, 64. 

άντιβάλλω, 532 0 7 1 ε '.2 0 7;ζ'.2 0 7 [9'. 128. Βλ. και ίσον, 

ίσάζον, παρεκβάλλω. 

αντιβασιλεία, 88. 

άντιγραφεύς, 30, 32, 33, 40, 41, 42, 43, 62, 63, 

74, 76, 96, 125. Βλ. και γραφεύς. 

αντιγραφή, 22, 23, 31, 44, 64, 65. 

άντίγραφον, 22, 23 καί ύποσ. 1, 24, 25, 28, 35, 

36, 40, 46, 49, 50, 62, 64, 70, 71, 96, 109, 

111, 112, 114, 117, 120, 124, 125, 126, 

133, 137, 178, 230, 231, 235, 243, 244 . -
κεκυρωμ-ένον, 3, 4, 7, 22 7 23 7 27, 36, 46, 47, 

61, 62,'70, 71, 74, 108, 111, 115, 117, 124, 

128, 129, 137, 178, 209. — συλλογικών, 62. 

Βλ. καί ίσον, ίσότυπον. 

αντιγράφω, 23, 29, 33, 97, 112. 

άντίληψις" τη άντιλήψει καί πολυχρονίω χαρ^ 

τοϋ.. .βασιλέως, 743. 

Άντιμάχεια, ενορία έν Κω, 692 1 192, 196. 

7033 198, 199. 

άντίναυλον, 563 97. 59, 126. 604 133. 

Άντιοχίτης Νικόλαος, κάτοικος Κώ, 7 5 κ ί \ 

άντιπαραδίδομαι, 52j59. Βλ. καί παραδίδομαι. 

αντιπρόσωποι, της Μονής Πάτμου, 48, 90, 121, 

128, 129, 134, 135. —τοϋ σεκρέτου της θα

λάσσης, 90. — τοϋ δημοσίου, 199. 

αντιστρέφω, 509 7. 71 7 209. 

αντλία (πλοίου), 6016 129. 

άντόριον, 501 9 3.2 6 4. Βλ. καί οριον, ορός. 

1 Αντώνιος, μοναχός, οικονόμος Μονής Πά

τμου, 56j7 107. 599_10 121. 608. 
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2 'Αντώνιος, ναύκληρος Μονής Πάτμου, 107, 608. 

άνυδρος (ή Πάτμος), 51 4 0 0 . 

άνώγεον, 52165· 

άνωγεοκάτωγον, 50306. 521 0 4.1 6 8.1 7 0. 

ανώτερα, — πάσης καί παντοίας επήρεια: τε καί 

σ^ητήσεως, 563. 5824. 6212.— πάσης όχλη

σ η ς καί επήρειας δημοσιακής, Π 2 6. —πάσης 

αγγαρείας, 5^. 

αξίωμα, 24, 25, 26, 44, 75,86,96,98,99,108, 

114, 124, 125, 133, 141, 142ύποσ. 1, 143, 

144,150,151, 155, 162, 163,174, 178, 205, 

208, 209, 212, 223. 

αξιωματούχος, 22, 23, 24, 26, 40, 63, 77, 80, 

84, 85, 89, 90, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 

102, 112, 119, 120, 121, 124, 125, 128, 

134, 141, 142ΰποσ. 1, 144, 161, 162, 178, 

208, 209, 212. 

άξίοί, 555. 

άοίοϊμος, 564.4.8 89, 96. 58j7. 61 3 0 . 6418. 653. 

66θ. 697.1β. 7038. 71 2 . 732. 759 233. Π 1 9 240, 

244. Βλ. καί εκείνος, μακάριος, μακαρίτης, 

τ 3 ισμακάριστος. 

Άοινος Λέων, έλαιοπάροχος, 101. 6012_,3. 

άπαίτησις, 147, 165, 171, 206, 224. 

απαιτώ, -οΰμαι, 5091ΐ. 5236. 579 109, 115, 152, 

211. Βλ. καί άναπαίτητα. 

απαλλαγή, βλ. φορολογική απαλλαγή. 

απαλλάσσω, -ομαι(φορολ. ), 30, 76, 77, 80, 89, 

90,97,98,109,115,120,121,128, 132, 147, 

152, 153, 165, 169, 240. Βλ. καί έξκουσ-

σεύω, φορολογική απαλλαγή. 

άπαντητικόν, βλ. εγγραφον. 

άπαράδοτος, 6413. 

άπαράθραυστον (τό), 569. 5821. 

άπα ρασάλευτον (τό), 7037. 

άπα ρασάλευτος, 53 2 0 7 71. 

άπο ρασαλεύτως, 551 5_1 6. 

άπορεγχείρητον (τό), 569. 5820. 

άποτωτος, 521 8 6.1 6 6. Βλ. καί πάτος, πατωμένος, 

e ανιδοπάτωτος. 

άπερικόπως" — βιοϋντες (οι μοναχοί), 52122. 

απέχω, 648.1 0. 71 5 . άπέχεσθαι, 52120_121. Βλ. καί 

τέλειον, τελείως. 

άπιδέα, 50U 6. 527 0.1 0 7δ'. 

απο, 50106.107.123.124-ι25·126·127·130·131·132-133·134·136· 
Κ7·χ38·ΐ4ο·ΐ4ΐ·ΐ5ΐ·2β4· ά π ° παραθέσεως, 50 l t 9_ 1 2 0. 
4,28. 

άπογραφεύς, 667 174, 239. — Λέρου καί Καλύ

μνου, 653ä_36 164, 169 (βλ. Διογένης Κων

σταντίνος). — Λήμνου, 743 9 217, 221, 223 

(βλ. Μακρεμβολίτης). — Ρόδου καί τών Κυ

κλάδων νήσων, 68β 1_β 2 182, 183, 188, 190. 

6942 191 (βλ. Έσκαμματισμένος). Βλ. καί 

άναγραφεύς. 

απογραφή, 146, 152,154. 6412.20 157, 161, 162. 

65! 164, 165, 167, 168, 170, 173. 681δ 182, 

183, 184. 69j 191, 246. βασιλικαί —, 64 ι ; ι. 

Βλ. και αναγραφή. 

απογραφικός, —άποκατάστασις, 157, 171. — 

έγγραφα, 183. —· δικαιώματα, 682 0 184. — 

πρακτικόν, 146. Βλ. καί άναγραφικόν. 

απογράφω, -ομαι, 61 4 2 . 62χ. 65 η _ 1 2 164, 16Ε. 

Βλ. καί αναγράφω. 

αποδεικτικά στοιχεία, 27, 75, 124, 133, 20S, 

230, 245, 246. 

αποδείξεις, 109,111. —πεπιστωμέναι, 5612 90, 

98. 5712 109, 113. 

αποδημώ" άποδημοΰντες, 55^ 85. 

αποδιώκω, 7031. 

αποθήκη, 28. 52105. 

άποκαθίστημι, -ίσταμαι, 70, 82. 61 2 1_ 2 2 136. 63ι7 

152. 644 3156, 157. 65 9164, 165. 667. 677. ] 7 

175, 176, 188. 70 4 . 1 0 . u 198, 199. 73 8 213. 

74 2 . 4 217. 

Άποκάλυψις, εύκτήριον Πάτμου, 43. 

άποκατάστασις, 61 2 3 . 4 1 . 4 5 135, 136, 137, 140, 

141,142,143,144,150,154,155. 6419.39156, 

157, 158,161, 162,164,165,167. 6_β_7.7.8.]7-

170, 171, 173, 174, 179. 681 β 182, 183,18^-, 

187. 69^5 191,199,203. 733.9213, 214. 742 

217, 218, 220-221. έγγραφος —, 6 8 l s _ a 182, 

183. παραδοτική—, 641 6156, 161. πατριαρ

χική - , 241. τελεία—, 681 β 183. 695 191. 

άποκαταστατικός, βλ. γράμμα, γραφή. 

αποκόπτω" άποκοπέν, 7416_17. 

1 απολύομαι (επί εγγράφων), 521β 48, 90. 595 

120, 178. 681 2.6 0. 

2 απολύομαι (φοροτεχνική διαδικασία), 6934. 

άπομίμησις (εγγράφου), 208. Βλ. καί copie 

figurée. 
απορία" εις παντελή άφανισμον καί —, 705 203. 
άπόσκεπος, 521ββ. 

απόσπασμα, 26, 75. Βλ. καί παρεκβολή. 

αποσπώ -ώμαι, 5027 3, 4, 5, 23 ύποσ. 2, 25. 5243. 
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53m. 179,183,192. 7 0 , . Κ . Μ ^ 198,199. 73β. 

, . u 213, 218, 232. 

'Απόστολος, 514ΐ3· 577. 59 t. 604. Βλ. 'Ιωάννης 

Θεολόγος. 

'Απόστολος (βιβλίον), 501 0 9. 

αποστρατεύω, 541 0.1 5 76, 77. Βλ. καί στρατεία, 

στρατεύω. 

άποχαρίζω, -ομαι, 5073. 52U 4. 579108,109. 68^· 

192, 193. Βλ. καί προαποχαρίζω. 

αργά (ζώα), 50 1 4 5. 1 5 8. 1 6 3. 1 7 2. 3 1 2. 3π 5, 6. 

Άριβάλη (ή Άρουβάλη), προάστιον, 501 2 8 4. 

χωράφιον, 50 U 7 4. 

'Αρκούδας Γεώργιος, πάροικος, 50143. Βλ. Μα-

ρία(2). 

Αρμενόπουλος Βασίλειος, ενεργών το πρωτοε-

λατικόν, 56^ 96, 101. 5913. έλαιοπάροχος, 

101. 60ι2. 

άροτρα, 501 2 1 4. 

Άρουβάλη, βλ. Άριβάλη. 

άρουρα, 61 3 2. Βλ. γη. 

αρπαγή, 613χ (καθ' άρπαγήν). 

Αρσένιος Αύτορειανός, πατριάρχης, 189, 203, 

234. Π 9 241, 246. 

1 'Αρσένιος, καθηγούμενος Μονής Πάτμου, 56^ 

90, 99, 107. 599 121. 60 7134. Βλ. καί καθη

γούμενος. 

2 'Αρσένιος, μοναχός Μονής Πάτμου, 615·!β-ΐ7 

135. 

3 'Αρσένιος, μοναχός έν Κώ, 683!· Βλ. Κων

σταντίνος (7). 

'Αρσένιος, βλ. Σκηνούρης. 

άρτέμων (πλοίου), 602 1 129. 

Άρχεϊον, 4, 22. — Λαύρας, 221. —Πάτμου, 

22, 40, 46, 64, 85, 135, 143, 220, 230. 

άρχιερατεύων, 7030. Βλ. καί επίσκοπος. 

άρχιερεύς, 6 1 Μ ( =μητροπολίτης Μιλήτου). 70^ 

( =έπίσκοπος Κώ ). 

Αρχιστρατήγου τών Ά ν ω Δυνάμεων, μονή 

Λήμνου, 744 217, 218, 220, 221, 222. 

άρχοντες, 6 7 η 176. 

αρχοντόπουλα, 663 170, 171, 174. 

άρχων τών Φώτων, 66. 

άρώσιμος, βλ. γη. 

'Ασία, 27 (μιτατα — ) , 141 (έξαρχος πάσης—). 

Βλ. καί Μικρά 'Ασία. 

άσκησις, Π 3 . Βλ. καί ασκούμενοι (μοναχοί). 

Άσκληπιεϊον (Κώ), 204, 232. 

ασκούμενοι (μοναχοί), 6532. 6618. 218. ασκούν

τες, 74.^. n u . Βλ. καί μοναχοί. 

Άσπίδενα, βλ. Μιχαήλ (10). 

ασπίς, 156. 

"Ασπρη Πούντα, άκρωτήριον Λέρου, 65. 

Άσπροι Λίθοι, τοπωνύμιον Λέρου, 5258· 

Άσπρόλιθος, τοπωνύμιον Λέρου, 5272.86. 

άσπρον (νόμισμα), 652 4.2 7 165, 169. Π 2 4 . 2 5 240. 

— τραχύ, 169. 

Άσπρος Κρημνός, τοπωνύμιον Αέρο\ιί 528Χ. 

άστρατεία, 76. Βλ. καί στρατεία, στρατεύω, 

αποστρατεύω. 

'Αστυπάλαια, 189, 196. 

Άστυπαλαιάτης, 189. Βλ. καί Στουπαλιώτης. 

ασφάλεια' εις (ή δι' ) άσφάλειαν, 50 8 0 23. 513 8 4-

394 36, 43. 523 4.1 2 8.1 2 7.1 7 6.1 8 4 49. 532„7η' 71. 

551 8 83. 628 (εις περισσοτέραν — ) . 6214. 6 3 u 

(εις — καί έξουσίαν ). βδ^. 66j8. &!&• 68 e o. 

69«. 7045. 71,. 73«. 

Άσφενδιοΰ (τοϋ), 189, 231. Βλ. Θεοτόκος τών 

Σπονδών. 

Άσφιδιοϋ (τοϋ), ( =Άσφενδιοϋ), 239. Βλ. Θεο

τόκος τών Σπονδών. 

'Ασωμάτου, εκκλησία, 502 9 8. 

ατάκτως, 55β. 

ατάραχο ν (τό), 5 ^ . 

άταράχως, 52122· ö8 se 183. 

Ά τ ζ ί π ο υ (ή Ά τ ζ ο π ο υ ) τοΰ Μανικοφόρου, προ-

άστιον, 50,,67. 

Άτζύπου τών Όροβίων, προάστιον, 502 3 9. 

Άτράγου, βουνάρια τοϋ—, έν Λήμνφ, 74 2 0218. 

Άτταλείας, επίσκοπος —, 75^ 234. 

αύγούστα, 189. Π 2 0 . 

1 αύθέντης (ό βασιλεύς), 6le.js.23.3v. 6 3 6 . 1 2 . 

641 8-1 9-4 e· 65j.18.32.35· 661.3.β.ι9-2ο· V'l-t-s-e· 

1β·19"20'23· ^°10·β1· °"8"12"17"18'40"42· ^ " 5 . '*î-fr 

728 .9 . 732 .3 .1 3 . '41.4.35.36·38 ^ 1 · ' 5 3 β . Π ι 0 . 2 0 . 
2 αΰθέντης (ανώτερος αξιωματούχος), 509 1.9 4. 

242 ( = 'Ανδρόνικος Δούκας). 532()7iS' 75 

(=Εύστάθιος Χαρσιανίτης). 5627 ( =Στέφα-

νος Γαβαλας). 56^ ( =Μιχαήλ Μεσοποταμί-

της). 57i 113. 58j6 ( =Νικηφόρος Κοντο-

στέφανος). 61β.17.24·42·47 140, 143 ( = Αλέ

ξιος Κρατερός). 628.14 150, 151 ( =παρα-

κοιμώ μένος). 

αυθεντία, 57j (παρά της αυθεντίας σου). 

αυθεντικός (=τοϋ βασιλέως), 43.— ορισμός, 67 a-

http://6le.js.23.3v
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Αυλών, πόλις, 85. 

αύτάδελφος, SVss- 593 126, 145. 

αυτεξούσιος, 63j0 153, 154. 

αΰτΰδέσποτος, 631 0 152 - 153. 

αύτ€κράτειρα, 183, 189, 197, 199, 200, 203, 

205, 225, 235, 245. Βλ. καί αΰγούστα, δέ

σποινα, Ειρήνη, Θεοδώρα. 

αυτοκρατορία, 67, 129. Βλ. καί Βυζάντιον, Νί

καια. 

αυτοκρατορικός, 43, 87, 88. Βλ. καί γραμμα-

TÊ ία, δέησις - λύσις, Ιγγραφον, έπικύρωσις, 

ορισμός, πρόσταγμα, πρόσταξις, σιγίλλιον. 

αυτοκράτωρ, 3, 7ύποσ. 1, 22, 25, 36, 37, 41, 

66, 67, 77, 87, 115, 121,129,134,136,137, 

142, 143, 144, 145, 147,151,158,165,169, 

174, 175, 176, 178, 180,181,183,184,192, 

193, 200, 203, 205, 207,213,214,218,224, 

225, 226, 230, 233. Π 2 7 240, 245, 246. θεο-

στεφής —, 58^. θεοστεφής καί άγως —, 594. 

κραταιός καί άγιος —, 688_9. κράτιστος καί 

ά-'ίος αύθέντης καί —, 6810. περιπόθητός 

μου —, 205. — Νικαίας, 133, 150, 167. Βλ. 

κ«ί βασιλεύς. 

Αύτορειανός, βλ. 'Αρσένιος. 

αυτουργία κουφοτελή, 509 0. 

αφανισμός* εις παντελή άφανισμον καί άπορίαν, 

704_5 203. 

άφιερώ, 147, 149. 685. 214. Π1β.20_2ΐ·25-2β 239, 

240, 241, 244. 

άφιέρωσις, 146, 147, 149, 150. 

άφιλόνεικον (τό), 53j45. 

άφίσταμαι, 61 3 β (άπέστησαν τελείως). Βλ. καί 

άτ:έχω. 

αφορίζω, 46. 53 2 0 β 70. άφορισθήναι, 51377· άφο-

ρισθέντα, 68Μ. 

αφορολόγητος, 30, 152. 

άφοσιώ ( =άφιερώ)" άφοσιώσασθαι, Ι Ι 1 9 . 

Άφρϊτος, χήρα τοϋ —, πάροικος, 66j4. 

'Αχλάδα, περιοχή της —, 5013β 5, 28, 29. 

άχυρων, 521 0 7.1 0 7ρ'. 

Β 

Βαβακας (έν Λήμνω), 74„ 218. 

Βαβουλας, γη έλαιών τοϋ —, έν Κω, 692β 192. 

Βαγίανος 'Ιωάννης, κάτοικος Πάτμου, 542,,. Βλ. 

Άννα(7), Γεώργιος(13), Είρήνη(20). 

Βαϊαμο. . . Νικηφόρος, κάτοικος Κώ, 75 κ γ ' . 

βαλανιστήριον, 5012Β 5. 

Βαλδουίνος, Φράγκος βασιλεύς Κωνσταντινου

πόλεως, 98. 

Βαλελάδης (έν Λήμνω), 747.9 218. 

Βαλλωτίνα, υιός τής —, πάροικος, 669. 

βαλτότοπος, 6, 33. 

Βαραγγόπουλος Αλέξιος, κεφαλή τής Κώ, 

753 0.3 6 224, 225, 234, 235. 

Βαράγγος, 235. 

1 Βαρβάρα τοϋ Πέτρου, 501 7 9_1 8 0. 

2 Βαρβάρα, προάστιον, 501 8 3 (Βαρβάρεος). χω

ρίον, 501 8 2. 

Βαρδαριώται, 563! 96, 105. 

1 Βάρδας, υιός τοϋ —, πάροικος, 668. Βλ. Εί-

ρήνη(21), Λέων(4). 

2 Βάρδας, υιός Γεωργίου Μιζοτέρου, πάροι

κος, 50142. Βλ. Ειρήνη (4). 

Βαρδής 'Ιωάννης, κάτοικος Κώ, 75 ι ς ' . 

Βαρικαλίγης, βλ. Βαρυκαλίγης. 

Βάρις τοϋ Βαρσακουτινοΰ, οίκοπροάστιον πε

ριοχής Μιλήτου, δΟΜ.^^.^.Μο-ιτβ-ιβι-ιββ· 
200·203-210·230·25β·310-311 3) % 5, 6, 25, 27, 29, 3 1 . 

BariUc Fr., 203. 

βάρος (φορολ.), 544.12. 63 8. 165, 169. Βλ. καί 

τέλος, τέλεσμα. 

Βαρσακουτινός, 501 0 2.1 9 4 4, 25. Βλ. καί Βάρις. 

Βαρυκαλϊγαι, 155, 215-216. στάσιςτών—, 152, 

153,155,174, 214, 215-216. χωράφιον τοϋ (ή 

τ ώ ν ) - , 155, 208. 734 213, 214, 216. Βλ. 

καί Λίμναινα Μαρία. 

Βαρυκαλίγης Λέων, 633 152, 215. 

Βαρυκαλίγης Μιχαήλ, 633 152, 215. 

Βαρύς Νικήτας, κάτοικος Κώ, 75 ς\ 

1 βασιλεία (=όαυτοκράτωρ), 507 0. 51375s83 43. 

5 2 5 . 8 65, 67. 542.9.J3.JJ. 56 7 . 8 . 9 . 1 0 . 61 8-u-i3-is 

178. αγία —, 5244. 564.5.7. 63 6. 68 u . 5 0 . κρα

ταιά καί αγία —, 523. 6912.13.18. 75Τ'.4.5.β.30.32 

229,230, 235. Βλ. καί βασιλεύς, αυτοκράτωρ. 

2 βασιλεία ( = ή δέσποινα)· "Αννα Δαλασσηνή, 

5222·40·44·123"149· 5 3 1 8 7 . 1 9 6 . Θεοδώρα, 190. 70ι.9 

203 (αγία), 205. 

1 Βασίλειος (αντί Μιχαήλ), δούξ καί κεφαλή 

τής Λήμνου, 221. 

2 Βασίλειος, όροφύλαξ, 50151. Βλ.'Ιωάννης (12). 

3 Βασίλειος, υιός ανωνύμου πάροικου, 50171. 

4 Βασίλειος, υιός 'Ιωάννου Σκρίνου, 50163. 
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5 Βασίλειος, υιός Κωνσταντίνου Καλαμιώτου, 

54 2 0 . 

Βασίλειος, βλ. 'Αγέλαστος, Άνεμοπράτης, 'Αρ

μενόπουλος, Κατέας, Κοκλάνος, Λιμνιώτης, 

Στρατιώτης, Χαρσιανίτης. 

Βασιλεύουσα, 98. 60 3 133. 6 1 3 1 136. Βλ. καί 

Κωνσταντινούπολις. 

βασιλεύς, 52 2 0 . 4 1 . 1 2 9 . 8 7 , 1 0 5 , 1 3 5 , 1 4 4 , 2 1 1 , 2 1 2 . 

75 1 2 . 2 2 · κραταιός καί άγιος —, 50 7 0 . 8 2 . 9 2 _ 9 3 . 51 

385·393· 522· 5 3 1 9 4 . 54 1 4 . 5 5 8 7 . 5ο 2 9 .57 j . 5 8 ^ . ^ . ^ . 

59 3 . 2 0 124,125. 60 1 5 . 3 6 134. κ ρ ά τ ι σ τ ο ς - , 52 2 5 . 

50 9 7 . κραταιός καί άγιος αύθέντης καί—, 6 1 6 . 1 8 . 

22·23·2ν-3ν· 63 ( ΐ . 1 2 . 64 1 9 . 4 5 _ 4 β . 65 4 . 3 2 _ 3 3 . 3 5 . 6ÓJ.3. 

071.2-5.8·ιβ_17·18-1!Ι 20-23- 68 6 1 . 69 8 . 1 2 . 1 7 _ 1 8 . 4 0 . 4 3 · 

712_3-6· 72 3 . 73 2 . 1 3 - 74i.3_i.35-3e.3s 221 . άγιος—, 

68 3 . άγιος αύΟέντης καί—, 66 1 9 . 72 9 . 73 2 _ 3 . αύ

θέντης κ α ί — , 205. ευσεβής—, 65 3 . άοίδιμος—, 

56 2 . 4 . 58!,. 69 7 . 70 3 8 . 7 L . 7 5 3 6 . Π 1 0 . 2 0 . άοίδι

μος καί τρισμακάριστος (ή μακαρίτης) αύθέν

της καί —, 64 1 8 . 66 6 .69 1 6 _ 1 7 . Βλ. καί αΰθέντης, 

αυτοκράτωρ, γαληνότης, 'Αλέξιος Α ' , Α λ έ ξ ι ο ς 

Γ', Αλέξιος Δ', Ανδρόνικος Β' , Θεόδωρος Α ' 

Λάσκαρις, Θεόδωρος Β', 'Ιωάννας Β', ' Ιωάν

νης Γ' Δούκας Βατατζής, Ι ω ά ν ν η ς Δ ' , Μα-

νουήλ Α', Μιχαήλ, Η ' Παλαιολόγος, Νικηφό

ρος Β' . 

Βασιλικιώτης Μιχαήλ, (άπογραφεύς;), 188. 70 4 6 

198, 199, 203, 205, 229. 

βασιλικον ( =έ'γγραφον), 52j 7 . 

βασιλικός, 42 - 43 . Βλ. καί απογραφή, γ ή , γρα

φή, Ιγγραφον, εντολή, έπίλυσις, ζευγηλα-

τεϊον, κτήμα, μονή, ορισμός, όρος, πρόστα

γ μ α , πρόσταξις, στράτευμα, σχοινίον, χείρ, 

χρυσόβουλλον. 

βασιλικός βεστιαρίτης, 56 1 6 96 ,98, 101. 59 1 3 . Βλ. 

Ευστάθιος Κασταμονίτης καί βεστιαρίτης. 

βασιλικός γραμματικός τοϋ σεκρέτου τής θαλάσ

σης, 1 0 2 , 1 0 3 , 1 0 4 . — τ ο υ σεκρέτου τοϋ μεγά

λου λογαριαστοΰ, 114. 119. Βλ. Σγουρός 

Μιχαήλ καί βασιλικός νοτάριος. 

βασιλικός κληρικός, 5 3 2 0 7 φ ' 75. Βλ. Μ ι χ α ή λ ( Ι ) , 

Μιχαήλ (6 ) καί κληρικός. 

βασιλικός κουβικουλάριος, 86. Βλ. Κατακαλών 

Νικήτας (2 ). 

βασιλικός νοτάριος, 52 5ν 46, 50, 6 1 , 68 . Βλ. 

Πασχάλης Νικήτας. 

— τοϋ σεκρέτου τής θαλάσσης, 5621_2β.27·28 90» 

96, 99, 102-104. 59 2 2 _ 2 4 . 2 6 _ 2 β 120, 121, 124, 

125, 126, 127. 6 0 2 5 _ Μ 128, 129, 133. Βλ. 

'Αγέλαστος, Άγιοαναργυρίτης, Βουνίτης, Γα-

βαλας, Ειρηνικός, Ζέπας, Ί κ ρ ι ώ τ η ς , Καρυ-

στινός, Κρατερός Έπιφάνιος, Μαδαρίτης, Μα-

τζούκης Ιωάννης, Πεπαγωμένος, Σγουρός, 

Σεργόπουλος Αλέξιος, Σπληνιάρης, Σχοινας, 

Ταρωνίτης, Τριβλαττίτης. 

— τοϋ σεκρέτου τοϋ σακελλαρίου, 5 1 4 1 6 . 4 1 7 36, 

42. Βλ. Τζάνζης. 

βασιλίς ( = Ά ν ν α Δαλασσηνή), 87. 

βασιλομήτωρ, 41 ( ="Αννα Δαλασσηνή), 235 

( —Θεοδώρα). Βλ. καί μήτηρ τοϋ βασιλέως. 

βάσταμα, 50 2 8 6 . 

βάσταξ (ή βάσταγας), 50 2 8 8 . 2 9 0 . 2 ! , 2 . 

Βατατζής, βλ. 'Ιωάννης Γ'. 

βεβαιώ, 224. βεβαιωθείς, 5^^. 6 4 ^ . 

βεβαίωσις, 5 1 3 9 3 4 0 . 5 4 2 2 77. 6 1 3 0 . εις βεβαίωσιν 

καί έπιστηριγμόν, 64 4 4 . 

Βεβαπτισμένος 'Ιωάννης, κάτοικος Κώ, 70 2 0 . 

βεβουλωμένον (πρακτικόν), 50 9 9 . Βλ. καί σφρα-

γίς. 

Βελισσαριώται, 113, 119. 

Βελισσαριώτης 'Ιωάννης, σεβαστός καί μέγας 

λογαριαστής, 5 7 1 8 108, 109, 111. 58 2 β 115, 

116, 119. μέγας λογαριαστής καί λογοθέτης 

τών σεκρέτων, 113. 

βελτίωσις, Ί^ 225, 2 3 1 , 232. Π 1 3 240. 

Βενετοί, 133. 

Βερβίλου τοϋ Π α ν ί τ ζ ( η ) , χωρίον, 50 1 2 β 4. 

Βερβουλίδιον, προάστιον, 50 1 6 2 _ 1 β 3 3, 5, 25, 29. 

Βεργωτής, όνομα κατοίκων Κ ώ , 204, 231 . 

Βεργωτής Γεώργιοι, 7 0 1 8 204. 75s'. 

Βεργωτής Ι ω ά ν ν η ς , 7 5 1 5 . 

Βεργωτής Κωνσταντίνος, 75ζ'. 

Βεργωτής Νικόλαος, 75 ς '_ζ\ 

βεστιάριον (αυτοκράτειρας Θεοδώρας), 6 8 5 0 183, 

190, 203, 235. 

βεστιαρίτης, 7 5 3 0 (βυστιαρίτης), 225, 235. Βλ. 

Σκολάρις καί βασιλικός βεστιαρίτης. 

βηλόθυρον, 50 1 0 8 . 

βήλον, βλ. κριτής τοϋ βήλου. 

βήμα (έκκλ.), 52J03-

βιβλία,—λειτουργικά, 4. διάτων βιβλίων, 501 0 9. 

βίγλα, 52 7 3. 9 2 66. Βλ. μέγας δρουγγάριος τής 

βίγλης. 

Βιθυνία, 79. 

http://74i.3_i.35-3e.3s
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Βιλιλίδης Γεώργιος, ΰποτελετής, 692 0192, 234. 

Βιλλίίης 'Ιωάννης, 196. 751 3_1 4 225, 234. 
βοίδατικος φόρος, 152. βοϊδατική, βλ. γη. 

βοϊδδτος, 501 4 1.1 5 4. l f l l. l e 6.,e (..3 1 1.3 1 3 5, 6, 29, 30. 
Βλ. καί πάροικος. 

βοίδιον, S^.^.wwwiM 4, 28. 52ΒΒ77. 7517 

225. 
βοϊκόν, 501 2 1 4. 
Βορηνών, ενορία έν Κώ, 701 5 199. 204. Πρβλ. 

κα. Βουρίν(ν)α, Βωρρίνη, 
βοσκή, 4, 5, 6, 26. Βλ. καί νομή. 
βουβαλικά, 501 2 1 4. 
Βούζης (έν Λήμνω), 741 0 218. 
Βουλγαρία, 98. 
Βούλγαροι, 98. 
βουλή" εκείτο ή βουλή αύτοΰ, 7512. μετά βουλής 

της δλης χώρας, 75^ 225. 

βούλλα, 50322 (μολύβδινη). 521 7 5. 61 4 2 140. ίι86 0. 

Βλ. καί σφραγίς. 

Βουνάρια (έν Λήμνω), 222 (χωράφια), —τοϋ 

Άιράγου, 742 0 218. —τοϋ Δράκοντος, 7419 

213. - τ ο ϋ 'Εξαδακτύλου, 741β 218, 222. 

βουνίτζιον, 50281. 

Βουν.της Θεόδωρος, βασιλικός νοτάριος τοϋ σε

κρέτου τής θαλάσσης, 104. 5924. 
ßoUVCiV, 50177.199.200-201"219·224·225·227'288 " ' Ι · 5 1 4 0 5 · 

4 1 2 Βλ. Βουρίν(ν)α. 
Βουρίν(ν)αή Βούρυνα, πηγή, βουνά έν Κώ, 204. 

Βλ. καί Βορηνών, Βωρρίνη. 

Βράμιος, δνομα κατοίκων Κώ, 231. 

1 Βράμιος Νικήτας, νομικός τής επισκοπής 

(Κώ), 75 μ ί '_ι232. 

2 Βράμιος Νικήτας, αναγνώστης καί νομικός τής 

Κο:λύμνου, 753 232. 
Βρανούση "Ερα, 24, 62, 80, 148, 158. 
βραχ.)γραφίαι, 231. 
Βρεφοκρατοΰσα (Παναγία), παράστασις σορα-

γϊδος, 182. 
βρουλλόσκεπον, 52107œ'.107p'. 52Β6 7 7. 
βρουλλωτόν, 521 0 7. 
Βρυέννιος Νικηφόρος, σύζυγος Άννης Κομνη-

νής, 87. 
βρυτός, 5 2 1 0 7 γ ' . 
Βυζαντινοί, 133, 221. 
Βυζαντινον Κράτος, 118, 133. 
βυστιαρίτης, βλ. βεστιαρίτης. 
Βωρρ ίνη ή Βωρρινή, τοπωνύμιον έν Κώ, 204. Βλ. 

κα1. Βορηνών. 

33 

r.c 

Γαβαλας Στέφανος, μεγαλοδοξύτατος, πρωτο-

νωβελίσσιμος, βασιλικός νοτάριος τοϋ σεκρέ

του τής θαλάσσης, 562 7 104,127. πρωτονω-

βελισσιμοϋπέρτατος, 105. 5925. ενεργών τάς 

τής θαλάσσης δουλείας, 104, 105. 

Γαβλέα, παρακλάδιον τοϋ Μαιάνδρου, 643 7156, 

157, 158, 162. 

Γαβράς Μιχαήλ, πάροικος, 6840.Βλ. Ευδοκία(2 ). 

Γαβριήλ, επίσκοπος Κω, 7022 199, 204. 

γαΐαι, 162. Βλ. καί γη. 

Γαλαΐδες (ή Γαλαιάδαι), προάστιον, 501 6 7.3 0 5 3, 

5, 6, 25, 29. 

Γαλάτης Μιχαήλ, κάτοικος Κώ, 75ςε·_ ι-'. 

γαληνότης (ό αυτοκράτωρ), 521β. 6813-

γαμβρός (τοϋ αύτοκράτορος), 44, 88 ( =Μι-

χαήλ(2). 57j 112, 113. 581β (=Νικηφόρος 

Κοντοστέφανος ). 

Γάμμα, προάστιον, 501 3 9.1 5 β 3, 5, 25, 29. 

Γαριψία, βλ. Κωνσταντίνος (5). 

γειτνιάζω, 85. 701β 204. 

γείτονες, 183, 192, 199. Βλ. καί γειτονοϋντες, 

περιοικοϋντες. 

γειτονοΰντες, 698_9. 3 9 195, 196. Βλ. καί περι-

οικοΰντες. 

γενικός λογοθέτης, 37, 40, 43, 113. Βλ. καί λο

γοθέτης τοϋ γενικού. 

1 Γεράσιμος, ηγούμενος μονής "Αλσους, 

752 1_2 2.2 6 225, 226, 234. 

2 Γεράσιμος, ηγούμενος μονής "Αλσους, είτα 

επίσκοπος Λέρου, 752 β 234. 

3 Γεράσιμος, μοναχός Πάτμου, 524β 48, 65. 

Γερμανός Β', πατριάρχης, 234. 

Γερμανός, ηγούμενος Μονής Πάτμου, 189. 703.44 

198, 199, 202, 203, 232. Π β 240, 241, 246. 

διαθήκη τ ο ϋ - , 142, 155, 245, 246. 

Γερμανός, βλ. Ταρκέντης. 

γεφύριον, 502 8 3. 

Γεωργία, γυνή Νικολάου Λαλά, 6834. 
γεωργία, Π 1 0 . 
1 Γεώργιος, επίσκοπος Σάμου, 53 2 0 7 ΐ ε ' . 

2 Γεώργιος, κληρικός μητροπόλεως Μιλήτου. 

503 2 7 6, 22, 23, 24, 35. 

3 Γεώργιος, γαμβρός 'Ιωάννου Κουλτέση, 652 2. 

4 Γεώργιος τής 'Γαλαίας, κάτοικος Κώ, 75 κ ε ' . 

5 Γεώργιος τής Χαροκοπίνας, πάροικος, 501 7 3 
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6 Γεώργιος της χήρας, πάροικος, 50232. Βλ. 

Άννα(4), 'Ιωάννης (15). 

7 Γεώργιος τοϋ όροφύλακος, πάροικος, 50152. 

8 Γεώργιος, υιός της Άμπαράδαιναί, πάροι

κος, 6513. 

9 Γεώργιος, υιός Γεωργίου Μαυρογεωργίου, 

50172. 

10 Γεώργιος, υίος Γρηγορίου Κουρσιώτου, 6834. 

11 Γεώργιος, υιός Ειρήνης Κατζαραδένης, πά

ροικος, 501β0. Βλ. καί Ειρήνη (8). 

12 Γεώργιος, υιός Ευδοξίας χήρας Κωμαρα, 

651 4 169. Βλ. και Κουμαράς Γεώργιος. 

13 Γεώργιος, υιός 'Ιωάννου Βαγιάνου, 5420. 

14 Γεώργιος, υίος Ιωάννου Πελαγίτου, 6830· 

15 Γεώργιος, υιός'Ιωάννου Σαπουνά, πάροικος, 

501 6 0. Βλ. Ειρήνη (7), Μαρία(22). 

16 Γεώργιος, υιός Κακολέοντος, 6513. 

17 Γεώργιος, υιός Κυριάκου όροφύλακος, 50152. 

18 Γεώργιος, υιός Μαρίας χήρας τοϋ Μανουήλ, 

6841. 

19 Γεώργιος, υίος Μιχαήλ της Άμαραντίνας, 

6839. 

20 Γεώργιος, υιός Μιχαήλ Καλυμν(α)ίου, 169. 

6833. 

21 Γεώργιος, υίος Νικήτα Σταλιώτου, 6837. 

22 Γεώργιος, υιός Νικολάου Σπανοΰ, 65Μ. 6833. 

23 Γεώργιος, υίος Φιλάρετου Άναφιώτου, 684 2. 
24 Γεώργιος, υίος Στρατηγούς χήρας, 50·^. 
Γεώργιος, βλ. Άκρωτηριανός, 'Αμαρτωλός, 

Άνεμοτρίχης, Αρκούδας, Βεργωτής, Βιλιλί-

δης, Γρανάτος, Εβραίος, Ζαγαρομμάτης, 

Ζέπας, Ζυγιασμένος, Ζωγράφος, Καλλού-

δης, Καμανάί, Καρουλίτζης, Κατακαλών, Κο

μνηνός - Άγγελος, Κουμαρας, Λικαρδίτης, 

Λουλλούδης, Μαγκαφας, Μαυρογεώργιος, 

Ματζόνης, Μιζότερος, Μονομάχος, Πάρ-

ζα. . ., Πατζαρας, Πηγουνας, Πλευρής, Πο

λύευκτος, Ρουχας, Σεμνός, Σιδεράς, Σκουτα-

ρίτης, Σπανόπουλος, Συριανός, Τοξαρας, 

Τζιβός, Φαντερινός, Φιλόκαλος, Φωτεινός, 

Χαλούφης, Χωνιάτης. 

γεωργός, 5421. Βλ. 'Ιωάννης (4). 

γ ή , 5_1 2 9.ι3 4.1 3 5.136. ι 8 8.2 0 4.2ο9·22 8·270·271·31δ °) " ι ^> 

28,31,34,35. 51 3 8 2 . 3 9 4 . 49. 537 1. 6 1 a . î 9 . s l 136. 
«48.10.2β.3ο. 67!.,,.,,^ 175,176,179,180. 684. 

(οι έπίγής άνακτες). 6929192,193,196. 7415.23. 

2 5. 2 9 218, 222. — άρώσιμος ή άρωσίμη, 51 3 9 0 . 

53 2 0 6 70. 642 8.3 4 157, 158. — βασιλική, 741β 

218,222.- βοιδατική, 692 5192 .— δασώδης, 

52G5. 52B5 7 e 48,50.— δεσποτική, 34.—ελευθέ

ρα, 7420 218.— ίδιοπεριόριστος, 74β 218.— 

καλλιεργήσιμος, 34. — νομαδιαία, 502 1 2_2 1 3.3 0 3 

6. 52 6 5. 9 9. 1 0 7 ε ' . 1 3 9. 1 4 1. 1 4 2. 52Β575 4ο, 49, 50, 68. 

"2 0 3·204·205"207β' ' " ι ·*· **W "43 0.33·39 1 5 7 . 

656.1 0164,165. — ορεινή, 6432„33. — σπόριμος, 

37. 532 0 7.2 0 7β' 71. 6430. 65 6. 1 0 164, 165. — ΰ-

πάμπελος, 65 5. 1 0 164, 165. — ϋπεργος, 50138. 

207-259-273-276-303 " · «*29· χερσαία, 65J,,. 74j0 

218. Βλ. καί (γή τοϋ) Άγγου, Βαβουλα, 

Γωνία, "Εξω Κάμπου, Πετάκη, Πύργος, 

στρατιών καί άρουρα. 

γήμορος ( = πάροικος), 68„ 188. 

γηπονικά εργαλεία, 509 0. 

Γηροκομείου, ποταμός τοϋ —, πλησίον Μιλή

του, 502 7 2 6. 

Γλαβας Στέφανος, κάτοικος Κώ, 70ι7 204. Βλ. 

καί Έγγαλαβας. 

γλυκοξυλέα, 52
6 9
_

7 0
.

1 0 7 γ
\

1 0 7
δ'. 

γνο'>μη" σύμφωνος — τών κατά καιρούς πρακτό

ρων, 54„. 

γνωστοποιώ, 109, 126, 136, 206. Βλ. καί έπι-

γνωσθείς, κοινοποιώ. 

Γονιάτης, βλ. Γωνιάτης. 

γονικόθεν, 624. 

γονικόν, 7025.33. —δίκαιον, 674 175. — δικαίω

μα, 6712. οΐκεϊον —, 61 3 β. 

Γουδέλης Λέων, κάτοικος Κώ, Π 2 5 . 

Γουδέλλιος, βλ. Κάνναβης. 

Γουλευτής Μιχαήλ, κάτοικος Κώ, 75ια'_[β'. 

Γ(ο)υλιέλμος Θεόδωρος, στρατιώτης, 61 3 143. 

Γούρνα, τοπωνύμιον Λέρου, 527 5 66. 

Γράμμα, τοπωνύμιον Λήμνου, 741 0 218. 

γράμμα (εγγραφον), 57,108,120,128. 648 157, 

162,175,182,209.738213,221,245.άποκατα-

στατικον —, 68 2 8182. 693.6.9 191, 192, 213. 

751 7 225, 234. σημειομάρτυρον —, 75^^.^.34 

224,225, 229. σιγιλλιώδες —, 69^. 743 7 217. 

218. Π 2 7 239, 240. σιγιλλιώδες άποκαταστα-

τικον - , 6V5!) 182, 183, 191, 192. Βλ. καί 

γραφή. 

γράμματα ερυθρά, 5414. 61ΐ5_16. 643.4. Βλ. καί 

μηνολόγιον. 

γραμματεία,82, 84. αυτοκρατορική—,45. βυζαν

τινή —, 26, 245. κρατική —, 124, 128, 246. 
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Γραμ,ματικός, βλ. 'Αγαπητός τοϋ —. 

γραμματικός, 44, 119. Βλ. καί βασιλικός γραμ

ματικός, νοτάριος. 

Γρανατος Γεώργιος, διάκονος τής Μεγάλης 

'Εκκλησίας καί πρωτοσύγκελλος, 51371_372 36, 

37, 40, 42, 43, 44, 75. 

γραφειοκρατία, 180. 

γραφειοκρατικός, 68, 113, 126, 149. 

γραφεύς, 62, 64, 99, 178, 222, 223, 244. 

γραφή (εγγραφον), 37. 549 77, 84. 5 7 u . l 2 108, 

109, 111. 5825 115,117, 118, 119. 61 1 7 137. 

71, 206, 209, 211. 731 2 213, 214, 245. 

άποκαταστατική —, 61 3 7 135, 217. θεία καί 

βασιλική —, 5138β· παραδοτική —, 152. 672ΐ 

175, 176, 178, 179, 180-181. σεβάσμια - , 

51, 8 9 . Βλ. καί χρυσόβουλλος γραφή. 

γράφω, 502 1 7 24. 5 2 ^ 51. 57 ι ο 108. 58^ 115. 

6 1 ϊ 0 137. 71 4 . 7 206, 209. 7 2 u 211. 

Γρηγόριος, μοναχός, 54j 77, 79. 

Γρηγόριος, βλ. Άναπλιώτης, Κουρσιώτης, Φερ-

νιτζιώτης. 

γυναικιαία, Π ^ (κληρονομιά). Π ^ ^ (μερίς ). 

Γωνία, γη τής —, δ Ο ^ . ^ , 5. 

Γωνία τοϋ Πετάκη, βλ. Πετάκη. 

Γωνιάτης, 501 5 8 (Γονιάτης). Βλ. 'Ελένη(4). 

copie figurée, 208,244. 

Δ, D 

Δαγκασμένη, χωράφιον τής —, 5 0 ^ · 

Δαλασσηνή, βλ. Άννα Δαλασσηνή. 

Δανιήλ, βλ. Δούκας. 

Darrouzès Ι., 132, 133. 

δασμός, 98, 108, 109, 115. 

δάσος Όλύνθου, 50124.125-

δασώδης, βλ. γή. 

δέησ!ς, 566.β 91, 184. 704 0 199, 200,224, 225, 

229,230. — δια σημειώματος, 75α ' 225, 229. 

Βλ. καί αΐτησις, αναφορά, υπόμνησις, λύσις. 

δεκατεία (φόρος), 563-s.7-8-u-i2 90, 91, 96, 

97. 58 1 9. 2 2.Μ 115,116, 118. 59,126. 604133. 
— έπί τών οίναρίων, 5 6 u 90, 97. 582 2 115· 
59,125. 60 4133. 

δεκάτη (φόρος), 175, 180. 
δεκτός, 98, 108, 109, 111. Βλ. καί δοχή, δέ-

χο jiai. 

δένδρα, 50224- 51395.408·409 37, 48. 6851.52· 693 2 

192, 199. 74a0 218, 239. — έλαϊκά - έλαια-

κά, 50309_310. 6 5 e . u 164,165. 6851. 6920.27.29.32· 

705-13-14-22-23-31-40198,199. 74 3 0 · Π 1 4 . ι , . 2 1 2 3 9 , 

240, 244 (βλ. καί έλαϊαι). —δρύινα, 692 7 

(βλ. καί δρύες). —κάρπιμα, 5 0 Π 5 . 3 Ι 0 . — ο 

πωροφόρα, 503 0 4.3 1 0 6, 48. 625 146. 6 5 e . n 

164, 165. Π 2 2 240. — σύκινα, 691 9 (βλ. καί 

συκαί ). — ύπόκλημα, 5030ο· 

δεξαμενή, 52j07y' 48. 

δέομαι, 5613. 609. 68^ 183, 184. 703 9 200, 

230. Βλ. καί α'ιτοϋμαι, δέησις. 

δεσπόζω, -ομαι, 50 Μ . 9 5 4. 52j37 65. 53 2 0 7 a \ 
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δέσποινα, 41, 48, 49, 50, 65, 87. 752 1.2 2 234. 
Π 2 0 . άγια , 522.14.41.109.128.148·183 οο. 53 1 8 6. 
κραταιά καί αγία κυρία (ή κυρά) καί —, 6848. 

^'ΐ318-19·24·3β-37· 70].8_9.3 6_3β·45-46 2 0 3 . Β λ . 

καί Άννα Δαλασσηνή, Ειρήνη, Θεοδώρα. 

δεσποινικός, βλ. Εγγραφον, μονή, ορισμός, σφρα-

γίς. 

δεσποτεία, 67. 531 9 3. 5413. 554.14 83. αναφαίρε

τος—, 51 3 7 8 . τελεία καί αναφαίρετος —, 507 2„7 3 

26. 528.2 1 48. καθαρά καί αμετακίνητος —, 

547_8. καθαρά —, 5412. 

1 δεσπότης ( = δ αυτοκράτωρ), 754.5 230. 

2 δεσπότης (τίτλος), 245. 

3 δεσπότης ( =άρχιερεύς, έκκλ. ), 6125· 

4 δεσπότης ( =κύριος), 61 3 2. 6414. 

δεσποτικός, βλ. γή, κληρονομιά, οικήματα. 

δευτερεύων, 702ι· Βλ. και Ιωάννης (1). 

δέχομαι, 56^ 90, 98. 57 s . 1 0 . u 109. 582 5 115, 

118. 6124· Βλ. καί δεκτός, δοχή. 

Δημήτριος, βλ. Σοφία (1), Τορνίκης. 

δημοσία, βλ. οδός, υπηρεσία. 

δημοσιακός, — άμπέλιον, 7411-21 218. — κατά-

στιχον, 6854_55· — κώδιξ, 562. Βλ. καί δου

λεία, εξουσία, επήρεια. 

δημόσιον(τό), 509 5 5, 27, 28, 29, 30, 31ύποσ. 0. 

51 3 7 7 36, 43, 65. 5 4 u 77, 80, 98, 113. 

58 1 8 115. 61 4 0. 62 1 2147, 150. 63 4152, 153. 

6528.3„ 165, 168. 661 5.1 9 171. 677.1 4 175,176, 

179, 180. 68 2 1. 2 7. 6 7183, 188. 693 6 192, 199, 

218, 240, 245. 

δημοσιονομικός, 98, 151, 162, 167, 178, 203. 

δημοσιονομικώς, 80. 

δημόσιος, κώδιξ, 544. — λειτουργός, 42, 63, 75, 

80, 84, 90, 96, 98, 99, 111, 127, 134, 136. 

178, 245. 
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δημοσίως, 61 3 1. 

Ι δ ι α τοϋ (γραφειοκρ.), 5714. 582 7. 126. 61 1 β 

136, 144. Βλ. καί μεσάζων. 

2 δια τών (φορολ. ), 50108_109.110.122.110.149.157.1β3· 

168"231·233 *·'· 

διαβιβάζομαι, 573.5. 

διαγωγή" ένταϋΟα τήν διατριβήν τής διαγωγής 

άνύων, Π 3 . 

διαθέτης, 246. 

διαθήκη, 113, 142, 152, 155. 702 8 199, 245, 

246. 

διαθήκως, 63a. 

διάκονος, 75μ'.μ ε '.— τής Μεγάλης 'Εκκλησίας, 

5137ι_372 36, 42, 75. Βλ. 'Ανατολίτης, Γρανα-

τος, Ζαχαλας, Μιχαήλ(Ι). 

διακράτησις, 51 3 8 1 . 529.22.2β. 61 1 2 . 1 9 . 655. 7014. 

Βλ. καί περιοχή. 

Διαξινός 'Ιωάννης, ό Θεολογίτης, πάροικος, 
50ΐ33-ΐ34 5, 26, 28, 30. 

διάπλαγον (τό), 5284. 
διαπλωίζομαι, 602. 
Διαπορίων, σκάλα τών —, έν Λέρω, 528 8. 
διασεισμός, 73 1 0. 

διάστιξις, 684 β (καί πάσας τάς διαστίξεις). 
διατηρώ, -οΰμαι, 5238. 563. 58^. 71 4. 
διατριβή ( = διαμονή), Π 3 . 
διατροφή, 5212. 
δ ι α φ έ ρ ο ν , 5 2 1 1 7 . 1 1 8 . 6 1 1 3 . 622 . 4 . 8 . 6 7 4 . 6 8 . 6853. — 

δίκαιον, 61 1 3. 6922.24_25. 708. 

διαφορά, 50, 70, 85, 176, 179, 180. 

διαχωρίζω, 521 1 8. 

διαχωρισμός, 53 1 8 8 70, 71, 72. 

διένεξις, 50. 

διενεργώ, 52143·ΐ4β· 

διενεργών, 5214β. 68 4 9 183, 184, 189, 190, 235. 

Βλ. καί ενεργών. 

διεύθυνσις (εγγράφου), 48, 49, 225, 229. 

διζευγαρατος, 50 3 1 1. 3 1 26,33. Βλ. καί ζευγαρατος. 

δικαιολογητικόν, συνημμένον —, 27, 68, 75. 

δίκαιον, 50 9 3. 1 8 0. 1 8 3.2 0 9.2 1 7.2 2 8.2 8 4.2 8 7.2 9 1.2 9 3.2 β 7.3 0 2 

6λ. 52Η.55.6ο·73·88·94-9β·113· " 2 0 7 ζ ' /Ο. 6 1 7 . 1 2 . 

13"14·20·21"2β·37 1^6, * 5 0 . 6 4 9 . u . 4 0 . 6 5 7 . 68 4 5 ·48 

18ο. 691 5.2 2.25.3i.3 4.35 192. 70 β . 8 199. 7 3 7 21ο. 

74g. 7514. 240. γονικάν —, 674 175. οίκεϊον —, 
61 7. — τόπια, 6 1 u . Βλ. καί διαφέρον. 

δίκαιος λόγος, 7025. 
δικαιοΰχος, 22, 95, 117. 

δικαίωμα, 23,30,87,88, 97,113. 61« 136,137, 

144, 146, 148, 149, 150, 155, 157, 158, 

161, 162. 658. 661 β 171, 175, 176. 682 4.2 7 

183, 184, 188, 196. 7027.28.30·42 198, 199, 

200, 205. 729.1 0 211, 213, 224, 225, 240, 

246. άναγραφικον —, 641 7 158. 6712 176. 

απογραφικά —, 682 0 184. — γονικόν,6712. — 

κληρονομικόν, 175, 176, 179. έγγραφα —, 

165, 171, 176. χαρτώα —, 23. 61 2 e . 2 7 143, 

145. παλαιγενή —, 729. 

δικαιώνω, 61 3 8 . 644 3 156. 

δικαίωσις, ΙΤ22. 

δικέλλη, 51 4 0 7 . 

Διογένης Κωνσταντίνος, δούξ, άπογραφεύς καί 

έξισωτής Λέρου καί Καλύμνου, 6535_37 164, 

165, 167, 169, 188-189. 

Διογένης, βλ. Ρωμανός. 

διοίκησις, 142ύποσ. 1,145,180. κεντρική —, 98. 

διορίζω, -ομαι, 507 0. 51379_38ο· " 4 . 1 0 . 2 7 . 3 9 . 1 1 β . 1 2 4 . 

1 5 0 . 569. 578. 5820. 61 2 2. 178, 205. 713. 

διορισμός, 51 3 9 1 (θείος). 513 9 737. (ένταλματικώς 

δοθείς) 

Διπλωματική (βυζαντινή), 27, 42, 64, 88, 111, 

180,203,208,244, 245. διπλωματική, 2 2 9 . -

όρολογία, 245. — παράδοσις, 246. 

δίρρυτος, 52104.1β5.170.ι71. Βλ. καί μονόρρυτος. 

δισκοπότηρον, 501 0 5. 
δ ί σ τ ρ α τ ο ν , 5 2 9 3 -

διττογραφία, 44, 173. 

διώρυξ, 50j7 8.1 8 7.1 8 8. 

Dòlger Fr., 141, 143, 144, 154, 209, 221. 
δομέστικος, — τοϋ σεκρέτου τοϋ οικονόμου τών 

ευαγών οϊκων τής 'Ανατολής, 50β 7_β 8.3 2 2 

3, 22, 25. — τών Σχολών της Ανατολής, 26. 

Βλ. καί Αδάμ (1), Ανδρόνικος Δούκας, μέ

γας δομέστικος. 

δομησάμενος ( = ιδρυτής), 232. 

δόμησι; ( = ΐδρυσις), Π 3 . 

δόσις (φόρου), 573 109. 604. 63 6. 714. 

Δούκας Ανδρόνικος, πανυπέρλαμπρος, πρωτο-

πρόεδρος, Ιπρωτοβεστιάριος καί μέγας δο-

μέστικος, εξάδελφος τοϋ βασιλέως, 507Ο_71. 

83-94-320-321 3-4, 6, 7, 22, 23 καί ύποσ. 2, 

25, 26, 29, 30 καί ύποσ. 1, 31ύποσ. 0, 34, 

145. δομέστικος τών Σχολών τής 'Ανατολής, 

26. Βλ. καί πρωτοπρόεδρος, πρωτοβεστιάριος. 

Δούκας Δανιήλ, 751 0_1 1.1 4 225, 233. 



ΓΕ1ΝΙΚ0Ν ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ 

Δούκας, βλ. 'Ιωάννης Γ', 'Ιωάννης Δ'. 

δουκεύων, 733 213, 214, 215. 

δουλεΐαι, 65 8 — δημοσιακαί, 561η 90. 58 2 ι 115. 

— τής θαλάσσης, 561 2.2 9.3 1 90, 96, 97, 100, 

ί.04, 105, 125, 127. Βλ. καί ενεργών,, 

δουλευτής, 168. 68β 188. μίσθιος —·, 62 7 . 9 . u 147, 

ί.50, 151. 65β_7 164, 167, 168. 

δουλοπάροικος, 168, 180. Βλ. καί πάροικος. 

1 δοΰλος, 501 2 2 4, 28. 

2 δοΰλος" ό δοϋλος τοϋ κραταιοΰ καί άγιου ημών 

αύθέντου καί βασιλέως, 592β 124, 125. 6035. 

'>122·2ν- 631 2. 6445. 653 5. 6620. 6723- 68β1. 6942. 

73j2. 7438. ό δοΰλος τής αγίας αυτών ( =βα-

σιλέως καί δεσποίνης) βασιλείας, 523.43. ό 

δοΰλος τής κραταιός καί αγίας ημών κυ

ρίας καί δεσποίνης, 704 5 205. Π 2 9 245. οί 

δοΰλοι καί σκλάβοι τής κραταιας καί άγιας 

βασιλείας σου, 75β'.4.32-3β 229, 230, 232. δοΰ

λος τής Άννης Κομνηνής, 551 9 82, 83, 84. 

δοϋλος τής Θεοτόκου, 81. 

δούξ, —Λέρου καί Καλύμνου, 653 5 164, 167, 

169 (βλ. Διογένης Κων/νος). —Θεσσαλονί

κης, 141. —Θρακησίων, 613ν^ν 142ύτ;οσ. 1, 

143-144. 62,147,150. 6420. (βλ. Κρατερός 

Αλέξιος). - Κ ρ ή τ η ς , δ Τ ^ 108, 109, 111, 

112, 113. 581β 115, 118,119 (βλ. Κοντοστέ-

φανος). —Λήμνου, 743 8_3 9217,221,223 (βλ. 

Μακρεμβολίτης). —Μελανουδίου, 67 a i 175, 

176, 178,180 (βλ. Καλόθετος, Σελαγίτης). — 

Μυλάσσης-Μελανουδίου, 180. Βλ. καί μέγας 

δούξ. 

δοχή, 98, 111, 113, 118. Βλ. καί δέχομαι, δε

κτός. 

Δράκων, Βουνάρια τοϋ— , έν Λήμνω, 741 9 218. 

Δρχμύνθου, άκρωτήριον Λέρου, 529 0_9 1. 

δρομικός (επί κτηρίου), 52β β.1 0 0.1 0 4. 52Β, ;7β.577. 

δρόμος, 501 7 8. Βλ. καί στράτα. 

Δρίσος Μιχαήλ, κάτοικος Κώ, 7017 204.75χε'_ 

Ai'· 

δρουγγάριος τής βίγλης, 209. Βλ. καί μέγας 

δρουγγάριος. 

ορυες, 502 2 0.2 2 2.2 8 0.2 8 4.2 8 (..2 9 0.2 9 1.2 9 β.3 0 0.3 0 4 ο. 52β9. 

1 0 78'. 192. 706.14.23.31_32 198, 199, 204. 

δρυμός, 50117. 

δρυμών, 502 2 9 4. 

δύναμις, βλ. περίληψις. 

Δυσικοΰ, βλ. Άγιου Γεωργίου —, μονή. 

251 

Δύσις, βλ. 'Ανατολή. 

Δωδεκάνησος, 42,188. Βλ. καί Κυκλάδες νήσοι. 

δωματηρός, 521 β 9.1 7 0. 

δωρεά, 3, 4, 7, 22, 23, 25, 26, 27, 31ύποσ. 0, 

35, 43, 44, 45. 5213.24 48, 61, 63, 65, 66, 

72, 77, 79, 80, 108, 109, 111, 113, 142, 

148, 149, 163. 685 183, 184, 193, 197. 702β 

199, 200, 203, 205, 212, 226, 240. Βλ. καί 

χρυσόβουλλον δωρεάς, δωροΰμαι, Πάτμος. 

δώρημα, 611 3. 

δωροΰμαι, 507 2.8 2 3, 22, 23, 26, 30, 34. 51 3 7 7 . . ! 7 9 

36, 37. 524.20.30.107ζ' 47, 48, 49, 50, 62, 65, 

72. 543 0 77, 79, 85. 592.„ 121. 61 1 2 . 2 0 136, 

137, 142, 144, 145, 154, 192, 193, 198. 70! 

199,203. Π 1 0 240. 

Ε 

'Εβραίος Γεώργιος, πάροικος, 651 8. 

Έγγαλαβάς Στέφανος, 204. 75κ α '_κβ'. Βλ. καί 

Γλαβας. 

εγγεγραμμένος, 632-

έγγειος φόρος, βλ. φόρος. 

έγγραφον, passim, άπαντητικόν —-, 230. άπο-

γραφικόν —, 183. άποκαταστατικόν —, 196. 

αΰτοκρατορικόν —, 41, 42, 61, 90, 95, 

115, 121, 126, 129, 150, 156, 179, 213, 

230. βασιλικόν —, 63. δεσποινικον — , 4 1 , 

42, 61, 63, 88, 203, 245. — δικαιώματα, 

165, 171, 176, 183. ίδιωτικόν - , 3,143,154. 

πατριαρχικόν—, 187 - 188, 189, 240. πρατή-

ριον —, 155. συνοδικον —, 141. συντήρησις καί 

άποκατάστασις έγγραφων, 46-47, 135, 141. 

έγγραφος, βλ. άποκατάστασις, πρόσταξις. 

έγκεκολαμμένος, γράμματα —, 50217. σταυρός —, 

50 2 2 2 . 2 2 4 · 

έγκόλπιον, 76. 

έγνώριμος (τοΰ βασιλέως), 752 2 225. 

έγχόρηγος, 501 0 2.1 1 0(έγχώριος). 1 1 2.1 1 4. 5 2 ^ . 

103"194·197γ'"172· 

έγχρονία, 50„6. 
εγχώριος, 501 1 0 ( =έγχόρηγος). 623 149. 

έζωγραφισμένος, 521 0 0. 

εΐδη, 56a 90. 576. 5822· 604. Π 2 2 . — αδασμο

λόγητα, 109, 113. — εξαγόμενα, 108. — έξω-

νούμενα, 573.4_5. — κεκωλυμένα, 97. 598 

121, 126, 129, 133. — σπόριμα, 27. —δια

τροφής, 28. Βλ. καί άκομμέρκευτα. 
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εϊδησις, 52i3.34.3g. <·76- είδησιν λαβών, 52^. 

εϊδησιν δοΰναι, 5227. 

εΐκών, SOiQj.mj 4. 528 β.1 0 0. Βλ. και καμαρωτή, 

πέταλον, χρυσοπέταλος. 

είλητάριον, 3, 23, 47, 61, 62, 70, 76, 89, 108, 

128, 135, 152, 156, 164,175,182,213,217, 

224, 239. - μέγα τής Πάτμου, 36,40,61,62. 

Ειρήνη, αυτοκράτωρ (797-802), 32. 

Ειρήνη, αυτοκράτειρα, σύζυγος Αλεξίου Α' 

Κομνηνοΰ, 26, 196. 

Ειρήνη, αυτοκράτειρα, σύζυγος'Ιωάννου Γ' Βα

τατζή, 752 1 225, 232, 233, 234. 

Ειρήνη Μομφερατική, αυτοκράτειρα, σύζυγος 

'Ανδρόνικου Β', 235. 

1 Ειρήνη, αδελφή Μόσχου τής Ευδοκίας, 6844. 

2 Ειρήνη, γυνή Άγαττητοϋ τοϋ Γραμματικού, 

50ΐ65" 

3 Ειρήνη, γυνή ανωνύμου πάροικου, 50171. 

4 Ειρήνη, γυνή Βάρδα, 50142. 

5 Ειρήνη, γυνή Γεωργίου Κουμαρα, 684 0. 

6 Ειρήνη, γυνή Γεωργίου Πηγουνα, 65^. 

7 Ειρήνη, γυνή Γεωργίου (15), 501 5 0. 

8 Ειρήνη, γυνή Γεωργίου (11), 50jeo. 

9 Ειρήνη, γυνή Γεωργίου Φιλοκάλου, 7427. 

10 Ειρήνη, γυνή 'Ιωάννου τής Σοφίας, 5839· 

11 Ειρήνη, γυνή Κυριάκου όροφύλακος, 50161. 

12 Ειρήνη, γυνή Κυριάκου Τζιμισχή, 541 7. 
13 Ειρήνη, γυνή Κωνσταντίνου (3), 501 6 8. 

14 Ειρήνη, γυνή Κωνσταντίνου Παπαδοπώλου, 

5418. 

15 Ειρήνη, γυνή Κωνσταντίνου Πεπανοΰ, 68^. 

16 Ειρήνη, γυνή Λέοντος (2), άδελφοϋ τοϋ Σιδε

ρά, 501 7 2. 

17 Ειρήνη, γυνή Λέοντος Θυραίου, 6844. 

18 Ειρήνη, γυνή Λέοντος Μυλωτά, 6514. 

19 Ειρήνη, γυνή Στρατηγού πρεσβυτέρου, 501 5 3. 

20 Ειρήνη, θυγάτηρ 'Ιωάννου Βαγιάνου, 542 0. 

21 Ειρήνη, θυγάτηρ Βάρδα, σύζυγος Λέοντος 

(4), 669. 

22 Ειρήνη, θυγάτηρ 'Ιωάννου Μούτονος, 6824. 

23 Ειρήνη, θυγάτηρ Καλής τοϋ Θεοδώρου, 68^. 

24 Ειρήνη, θυγάτηρ Μαρίας (28), 68^. 

25 Ειρήνη, θυγάτηρ Μιχαήλ Μούτονος, 6843. 

26 Ειρήνη, θυγάτηρ Νικήτα Σταλιώτου, 683?. 

27 Ειρήνη, θυγάτηρ Πλυτοϋς χήρας Μαρδοκώ-

στα, 683 8. 
28 Ειρήνη πανυπερσεβαστή, σύζυγος Γεωργίου 

Ζαγαρομμάτου (είτα μοναχή Ευγενία), 162, 

163. 

29 Ειρήνη, σύζυγος Μιχαήλ Μακρεμβολίτου, 

223. 

30 Ειρήνη τοϋ Χιοναδίτου, 222. 

31 Ειρήνη χήρα, 50141. 

Ειρήνη, βλ. Καραμαλίνα, Κατζαράδενα. 

Ειρηνικός Θεοχάριστος, βασιλικός νοτάριος τοϋ 

σεκρέτου της θαλάσσης, 56a! 89, 99, 102. 

592 3.2 7 124. 125. 6031. κουροπαλάτης, 102. 

εισέρχομαι, 523 7.1 0 7 ί

,.ι0 7ζ'.1 0 7γ1 '.η 2_1 1 3.1 1 9. 55β 83. 

61 2 0 . 3 4 . 

εισοδήματα, 4, 27, 28, 34, 48, 170. 

είσοδιάζω, 507 8. 

1 είσοδος ( =εσοδον), δ Ο ^ ^ · 5237. — λογαρική, 

501 2 3.1 3 9 4. Βλ. καί πρόσοδος. 

2 είσοδος (λειτουργίας), 501 0 7. 

είσπράκτωρ, 90, 98. 

είσπραξις, 109. - φόρων, 34, 98, 205, 210. 

εισπράττω, 4, 5, 28, 29, 30ύποσ. 1, 31 καί 

ύποσ. 0. 

εισφορά (ετησία), 28. 

έκβάλλω- έξεβλήθησαν, 5230. 

έκδίδωμι- εκδοθείσα, 5012Β. 62a 146, 147, 149. 

έκδοτήριον, 61 2 8 136, 137. — σιγίλλιον, 684 9 

183, 184, 188, 190. 

έκδουλεύειν, 661 5. Π 1 8 240. 

εκείνος, 568. 61 2 8 143, 145. 62, 150, 155. 64^. 

68,-53. 6917.28· 7025. 733·4· 7421. Π4·ΐ5·ιβ·ΐ9·2ΐ 

244. Βλ. καί άοίδιμος, μακαρίτης. 

εκκλημα, 502ββ. 

'Εκκλησία, 233. 

εκκλησία, 501 0 2.1 3ι.2 5 7.3 0 5 4, 5, 6. 526.19.48.65.99.ι57· 

52Β5 7 β 48, 50, 65, 167. 6725. 75 9 . u . 2 0 . 2 8 225, 

232. Βλ. καί Άγιοι Ανάργυροι, Άγιος Γε

ώργιος, Άγιος Νικόλαος, 'Ασωμάτου, Με

γάλη 'Εκκλησία, Θεοτόκος τών Σπονδών, 

ναός. 

εκκλησιαστικός, 61 1 0 . — κατάλογος, 149. —• 

λειτουργός, 42. 

έκκοητή, 31υποσ. 0. 5 2 ^ . Βλ. καί προσθήκη. 

έκκόπτω, 521 0.1 3 3.1 3 4 48. 547. 63 6 . 7 152. 

εκπρόσωπος, 79, 95, 126. Βλ. καί αντιπρό

σωποι. 

εκπροσωπών, 52,^ 49. 

εκστρατεία, 41, 83, 85-86. 

έλαΐαι, 50ji5.j2j.i3s-2sig.304 5, 6. 52δ1.β8.107δ'· 692β 

http://52i3.34.3g
http://50ji5.j2j.i3s-2sig.304
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192, 199, 204. Βλ. καί δένδρα έλαϊκά. 

έλα.οπάροχος, 95, 99, 100, 101. 5 9 u 121. 6012 

129. Βλ. Άοινος, Αρμενόπουλος, Κίνναμος, 

Συρόπουλος, Τζίτας, Τρικλινιώτης Πάγκαλος. 

έλα.οτριβεϊον, 52107γ' 48. 

έλαπκόν, βλ. πρωτοελατικόν. 

1 'Ελένη, γυνή 'Ιωάννου Κουλτέση, 652ι· 

2 'Ελένη, γυνή Νικολάου Κουτζυνα, 6523. 

3 'Ελένη, θυγάτηρ 'Ιωάννου Πελαγίτου, 683 0. 

4 'Ελένη, χήρα τοϋ Γωνιάτου, πάροικος, 50157_ 

1 Μ . Βλ. Ίωάννης(16). 

έλεος" το έλεος τοΰ κράτους αύτοΰ ( =τοϋ αύτο-

κράτορος), 567. 

ελευθερία (φορολ.), 182, 191. 

ελεύθερον (τό)" έχουσα το —, 6414. 

ελεύθερος, 48. 58ι9. 613ι 136, 152, 157, 206. 

742 0 218. Π 2 1 240. —καί άκαταδούλωτον, 

61ι0. — καί τφ δημοσίω άνεπίγνωστοι, 150. — 

καί άκαταζήτητος, 63,. — καί άδιάσ;:ιστα, 

715· — χωρικοί, 168, 180. 

Έλευνίκη, προάστιον, 50124 4. 

ελλιμενίζομαι, 561 5 90. 6012 129. 

'Ελισάβετ, γυνή Νικολάου τοΰ Σαμωνα, δΟ,^..^· 

έμιράτον τοΰ Mentesche, 144, 209. Βλ. καί 

Meiitesche. 

εμίρης τοΰ Mentesche, 155, 173, 179. Βλ. καί 

Mentesche. 

έμμάρτυρος δέησις, 229. Βλ. σημειομάρτυρον. 

έμπορεϊον τών Φυγέλων, 62j 146, 149. Βλ. καί 

Φύγελα. 

εμπορία, 95, 206. 

έναποθήκευσις, 28, 95. 

ενδυτή, 501 0 8. 

ενεργώ, 5081. 51 3 8 7 . 96. 573 108. 6716. Βλ. καί 

ενεργών. 

ενεργών, -οΰντες, 5613.1V3i 98, 100, 104, 105. 

592 6. 157. 67,.14 175, 180, 215. - οΰντες τάς 

δημοσιακάς δουλείας, 561 0 90. 58 2 1115.-ών, 

-οΰντες τάς τής θαλάσσης δουλείας, 5612.29.3ι 

S0, 96, 97,100,104,105, 125,127 (βλ. Γα-

βαλας, Σεμνός, Χρύσανθος καί παραθαλασσί-

της). — το πρωτοελατικόν, 56i e95,100,101. 

59j3. (βλ. Αρμενόπουλος). — τ ο πρωτ»μαν-

δχτορικον δφφίκιον, 561 5.1 7 90, 95, 100. 101. 

5912 121. 6014 129 (βλ. Καματηρός). Βλ. καί 

π ιστόν. 

ένθεον (κράτος), 66^. 
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ένθήκη, 50Μ. 

έννόμιον, 501 2 3.1 2 4.1 3 β.3 1 4 4, 6, 28, 29. 65 2 6. 2 9 

165, 169. 

ενοικιάζω, 28, 176. 

ένοικίασις, 28. 

ενοικιαστής, 28, 90, 98, 180. 

ένοίκιον, 29, 32, 175, 176, 180. 

ενορία, 692 1 192. 70^ ( Άντιμαχείας). 701 5 (Βο

ρηνών). 7020 199 (Κεφάλου). 

ένόχλησις, 71, 214. 

ενοχλώ, -οΰμαι, 6719. 685 β_5 7. 699. 

ένταλμα, 50β,.8 β.8 9.1 0 1 3, 4, 7, 22, 25, 26, 27. 

5137ΐ-39β 36, 37, 40, 43, 44, 50, 75, 84. 646 

157, 245. 

ένταλματικώς, 51 3 9 7 37. 522β_27 50. 

εντολή, 4, 25, 36, 43, 44, 48, 61, 75, 79, 84, 

88. 61 2 5 141, 148, 150, 153, 158, 178, 179, 

203, 206, 207, 217, 240, 244, 245. αυτο

κρατορική —, 64. βασιλική —, 40, 62, 80. 

— ευαγγελική, 558_9. — καταστρώσεως, 37, 

40, 41-42. 

εντόπιοι, 579 108, 109, 229. 

έξαγορία πνευματική, 75j5 234. Βλ. έξομολό-

γησις. 

εξάγω, 109, 113. Βλ. είδη εξαγόμενα. 

'Εξαδάκτυλος (έν Λήμνω), 741β 218, 222. 

εξάδελφος (αύτοκράτορος), 5092. Βλ. Ανδρό

νικος Δούκας. 

έξαιτοΰμαι, 61 2 5 . 635. Βλ. καί αίτοΰμαι. 

έξαλείμματα, 662 170, 171, 173. 

έξάληπτον, 52β 7 67. Βλ. καί έξειλημμένος. 

Έξαμιλίτης Σέργιος, λογοθέτης τών σεκρέτων, 

44. 

Ιξαμον (πλοίου), 561 5 89, 95, 98. 5914 120, 

121. 601 3.2 2128. Βλ. καί καταμέτρησις πλοίου. 

έξαμωθήναι, 5613 89, 90,98. 59ι· ι ο 120, 121. 

609.ιο 128, 129. έξαμωθέντα, 608 130. έξη-

μωμένα, 56j4. 

έξανάστασις, 155. 

έξαρχος, 143. μητροπολίτης Μιλήτου καί—, ölj.jj 
135, 136, 142. μητροπολίτης 'Εφέσου καί -

πάσης 'Ασίας, 141. 

έξειλημμένος, 5 0 η 4 4, 27. 52j07ß' 67. Π 1 2 240. 

Βλ. καί έξάληπτον. 

εξετάζω, 73β. 

έξέτασις, Π 1 5 . 

Έξηπλίτης 'Ιωάννης, κάτοικος Κώ, 75κδ'. 
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έξισάζω, 709 198. 

έξίσωσις, 65j 164, 165, 167, 199. 744 217, 

218. Πι β . ι 8 . 2 9 239, 244, 245. 

έξισωτής 65a,. 164,169. Βλ. Διογένης Κωνσταν

τίνος. 

έξκουσσατοι (πάροικοι), 50313. 

έξκουσσεία, 30ύποσ. 1, 31ΰποσ. 0. 565 96, 97, 

115. 604.6. —πλοίων, 562.2 0 89, 90, 91, 96, 

97. 58 1 8 115, 116, 117, 118, 119. 592_3.e.2j 

120, 121, 126. 60 2129, 130,132, 203, 207, 

208, 209, 210. Βλ. καί φορολογική απαλλαγή. 

έξκουσσεύω, 52j5. έξκουσσεύομαι, 56 7 .η . 1 9 . 5822. 

597.20. 6023. 713 206. 

έξοδον, 6, 33, 34, 90, 149. Βλ. καί έξοδος. 

έξοδος τοπική, 503 1 7.3 1 9 6, 29, 33. 

Έξόλαμπον, χωράφιον, 50^,. 

έξομολόγησις, 234. 

έξόπλισις, 50122. 

1 εξουσία, 6 3 u (εις άσφάλειαν καί — ). 75j3. 

2 εξουσία, δημοσιακή, 61 1 0 . — εκκλησιαστική, 

61ι0. κεντρική —, 229. 

"Εξω Κάμπου (γή), έν Κω, 69^ 192. 

έξωνοΰμαι, 64,0. έξωνηθησόμενα (εϊδη), 573. 

έξωρισμένος, 7025. 

Έξωτροχίνα, 151. 

Έξώτροχος Κωνσταντίνος, 151. 

Έξώτροχος Μανουήλ, παρακοιμώμενος, 62j4_15 

146, 147, 148, 149, 151. 

Έξώτροχος, οικείος τοϋ αύτοκράτορος, 151. 

έπαπολαύω, 604. 653 0. 

έπαρχος τής πόλεως, 96, 98, 101. 591 2 121, 

144. Βλ. καί Τορνίκης Κωνσταντίνος. 

επεμβαίνω, 52j2i. 532,^'. 183. 

έπέμβασις, 49, 183, 188, 192, 206, 240. 

επηρεάζω, 55j0. 

έπηρεαστικώς, 5610. 

επήρεια, 52ιΒ. 547.12. 563. 58ι9.24. 598. 605. 62j2. 

652 9. 6939. 71 4 .— δημοσιακή, Π 2 6 . 

επί τοΰ ιπποδρόμου, 111, 114. Βλ. Μελισση-

νός 'Ιωάννης. 

έπί τοΰ κανικλείου, 144. 71, 206, 207, 208, 

209. 72jj 211, 212. 73 i 3 213, 214, 216. Βλ. 

Τορνίκης Δημήτριος (1). 

έπί τών δεήσεων, 561 5 90,96,98,101. 591 2 121. 

Βλ. Τορνίκης Κωνσταντίνος. 

έπιβαρΰναι, 72j0 211, 212. 

έπιβάρυνσις φορολογική, 4, 48, 89, 90, 120, 

121, 128. έκτακτοι επιβαρύνσεις, 97. Βλ. καί 

βάρος, φόρος. 

επιβραβεύομαι, 5224. 565- 581 0.2 3. 594· 6810. 6913. 

Π 1 4 240. 

έπιγνωσθείς, 578. 595 126. Βλ. καί κοινοποιώ" 

επιγράφομαι" έπεγράφη, 753 3.3 4. 

έπιδίδωμι, 51 3 8 3 . επιδίδομαι, 52j47. 6213. 642. 

έπίδοσις· εις βελτίωσιν καί — άγωγεϊν, Π 1 3 . 

έπιδρομαί, 85, 203. — πειρατικαί, 240. — τουρ-

κικαί, 85. 

έπίκοινος (νομή), 53 1 9 1_ 1 9 2. 

επικράτεια, ρωμαϊκή—, 563 90. 58 1 9 115. — Βυ

ζαντινού κράτους, 133. 

επικρατώ, 75j2. έπικρατεϊναι, 707^ 8. Βλ. καί 

έπικρατών. 

έπικρατών, 671 0 176, 180. 70Μ 199, 205. 71j 

206, 210. Βλ. Μιχαήλ (8), Χαλούφης. 

έπικυρώ, -οΰμαι, 24, 26, 35, 61, 62, 69, 70. 

564.6 90-91, 111, 112. 582 0 115, 117. 596 

121, 133, 136, 141, 146, 148,178,179,180, 

181, 183, 184, 189, 191,192,193,200,213, 

235, 241. Βλ. καί έπικύρωσις. 

έπικύρωσις, 6, 22, 24, 35, 40, 46, 50, 61, 70, 

74, 108,109, 111, 115, 116, 117, 119, 125, 

128, 133, 144, 188. αυτοκρατορική —, 241. 

επικυρωτικός. 188, 221. Βλ. ορισμός, χρυσό-

βουλλον. 
έπίλυσις" θεία. προσκυνητή βασιλική —, 57 7 . 1 0 . 

βασιλική —, 109, 113. Βλ. καί λύσις. 

επιμερίζομαι" έπιμερισθή, 53 1 9 7. 

έπιμόρτως, 675_β.ι3 175, 180. Βλ. καί μόρτη. 

έπίπλακος (6ρας), 501 9 1.1 9 2. 

έπισκεπτίτης, 50318_319 6, 33, 34. 

επίσκεψις, 50 7 j. 8 5. 8 7.2 9 1 3, 4, 6, 7, 22, 25, 26, 

27, 30, 34, 144, 145. Π 2 1 2 3 9 , 240. Βλ. καί 

Αλωπεκών, Μαγγίνου, Μαρουλλή, Μίλητος. 

επισκοπή, 502 9 1.2 9 3 33. 529 β. 199, 235. Βλ. και 

Άμαζοκορακίας —Άμαζόνος, Κορακισίου, 

Κως, Λέρος, Μαγγίνου, Πριήνης, Χαλκολά-

μνου. 

επισκοπικός, έδραι—,235. κατάλογοι—, 181, 

235. 

επίσκοπος, 70. 672 5 175, 179. 701 4.2 7.2 9.3 0. 224, 

225. Βλ. καί Άμαζοκορακίας - Άμαζόνος, 

Άτταλείας, Κιράμου(;), Κώς, Λέρος, Σάμος, 

Χαλκολάμνου. 

'Επισκόπου αίγιαλισκάρι, τοπωνύμιον Λέρου, 
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έπιο—ήθιος, βλ. 'Ιωάννης Θεολόγος, Πάτμος. 

έπιστηριγμός, 6444- Βλ. καί βεβαίωσις. 

έπισυνάζω, 70j5. Βλ. καί σύναξις. 

έπιτελεσμός, 50ι25.126.ι27.131 4. 

επιτήδειος ( =κατάλληλος), Π 1 0 . 

επιτηρώ, 173. 701 3204. Βλ.'καί τηρώ, περιτηρώ. 

επιτροπή" έξ επιτροπής, 61 4 ] 140. κατ' Ιπι-

τροπήν, 628.1 4 150, 151. 

'Επιφανής 'Ιωάννης, ιερεύς, 75μγ'. 

Έπιφάνιος, βλ. Κρατερός. 

έποικοι, 521 B 3.j6 9 49, 65. 546 76. 77, 80. 552 

82. 67 3. 4. 9_ 1 0.u 175, 170, 181. 7013 204. 

75 α ' . 2 9 224,225, 229, 230,231. Βλ. καί Κως, 

Λέρος, Μαλαχιώται, Πάτμος. 

έπορ'γει (ή δέσποινα), 7041 205. 

εργαλεία, 509 0 4, 27. Βλ. καί γηπονικά. 

έρευνα, 509 6.2 1 1 4. 64^. 176, 213. επιτόπιος —, 

157, 175, 178, 199. 

ερευνώ, 673 176. 7013. 

έρημος, 51 3 9 9 37, 43, 80, 232. 

Έσκαμμάριος ( ='Εσκαμματισμένος), 190'. 

Έσκccμματισμέvoς Λέων, άπογραφεύς Ρόδου καί 

τών Κυκλάδων, 68ej_e s 182, 183, 184, 188, 

li'0. 6942_43 191, 192, 195, 196, 197, 246. 

έσοδαα, 28. 

έσοδ.άζω, 507 6. 

έσοδ=ν, 4, 5, 6, 28, 29, 34, 35, 48, 173. 

έσχατόκολλον, 223. 

έσωθύριον, 748 218, 222. 

έσωκήπιον, 74^. 

έσω7εερίβολον, 222. 

ευαγγελική (εντολή), 558_9. 

εύαγγέλιον, 501 0 9. 

Εΰα"^γελιστής, βλ. 'Ιωάννης Θεολόγος. 

ευαγείς οίκοι τής Ανατολής, 50β 8 3, 4, 22, 25, 

2/. Βλ. καί σέκρετον τών ευαγών ο'ίκων. 

εύαγέστατος, βλ. μονή, Πάτμος. 

ευαγή (ιδρύματα, σέκρετα), 67,88. Βλ. καί σέ

κρετον. 

ευγένεια- ή ευγένεια σου, 5710. 5824. 

Ευγενία μοναχή, 163. Βλ. καί Ειρήνη(28), σύ

ζυγος Ζαγαρομμάτου. 

Ευγένιος, υίος Λέοντος Μυλωτα, 6514. 

1 Ευδοκία, γυνή Μιχαήλ (15), 683 9. 

2 Ευδοκία, γυνή Μιχαήλ Γαβρά, 6840. 

3 Ευδοκία, θυγάτηρ Νικολάου Άλεντινοϋ, (S840. 
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4 Ευδοκία, θυγάτηρ Πλυτοϋς χήρας λίαρδο-

κώστα, 6830. 

5 Ευδοκία, βλ. Μόσχος (2). 

1 Ευδοξία, γυνή Νικολάου Σπανοϋ, 6520. 

2 Ευδοξία, χήρα Κωμαρα, 65ι3_14 169. Βλ. 

Γεώργιος(12), Μιχαήλ(ΙΙ). 

ευθύνομαι, 6024 (ού κατά τι ένεκεν τούτου εύ-

θυνθησόμεθα). Βλ. καί ανεύθυνοι. 

εΰκλήρια, 683 188. 

εύκτήριον, 48. —Άποκαλύψεως, 43. —Ιωάν

νου Θεολόγου, 51 4 1 0 _ 4 1 3 37.— Ύπεραγίας Θε

οτόκου, 52103. — 'Οδηγήτριας, 7432 218. 

ευλαβέστατος (μοναχός), 513 7 843. 526.3\. 54^^ 

558. 

Εύμάθης (έν Λήμνω), 741 0 218. 

Εύνοΰχος 'Ιωάννης, μεγαλοδοξότχτος, πρωτο-

βεστιάριος, 142ύποσ. 1. 

εύπορία, 65j2. 

εύρεσιλογία, 715-

ευσεβής, βλ. άναξ, βασιλεύς, χρυσόβουλλον. 

Ευστάθιος τοΰ Παφνουτίου, πάροικος, 66Π. 

Ευστάθιος, βλ. Κασταμονίτης, Χαρσιανίτης. 

Ευστράτιος, βλ. Παγάνος. 

ευτελής, 52jre. 53207ι'_2071ρ'.20ϊ18'_207ΐθ'· 
"Εφεσος, 28, 146, 149, 210. - μητρόπολις, 141 

Έφημι. . ., κάτοικος Κώ, 75κζ'. 

εφορεία, 118, 205, 210. —τών πλοίων, 118. 

έφορος, 119. 703 6 205. 71 β 206, 207, 210, 212 

"Εχεντρα, χωράφιον, 50241. 

Ζ 

Ζαγαρομμάτης Γεώργιος, σεβαστός καί πρω· 

τοβεστιαρίτης, 87, 142, 154. 644β 4 7 156, 

157, 161, 162, 163. Βλ. καί Ειρήνη (28). 

Ζακυθηνός Δίον., 46. 

Ζαχαλάς, διάκονος, 75με'. 

Ζέπας Γεώργιος, βασιλικός νοτάριος τοΰ σε

κρέτου τής θαλάσσης, 5634 99, 102. 5922 126. 

602 5 128. κουροπαλάτης, 102. 

Ζερβός 'Ιωάννης, πρεσβύτερος, 53207ty'. 

Ζέτας ( =Ζέπας) Γεώργιος, 120. 

ζευγαρατίκιον, 50148.156-i62 5> 29, 30 καί ύποσ. 1, 

31υποσ. 0. 

ζευγαρατος, 50i47.j49( =ζευγάριον) 1 6 4 . Μ 1 . 1 β β . 1 β 8 . 

172-174-232 5, 6, 29, 30, 31, 34. Βλ. καί μονό·· 

ζευγαρατος, διζευγαράτος. 
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ζ ε υ γ α ρ ί ο ν , 5090.121.144.145.160·157·158·163·164·1β8·169· 

Ι70·ΐ7ΐ·ΐ72"258 4, 30. 5 1 4 0 6 37, 179. 74 2 6 . Βλ. 

καί ζευγαρατος. 

ζευγηλατεΐον, 50114 (ζευγελατίον ) 4. 7417 218, 

222. βασιλικά —, 671 8 176, 180. 

Ζημήδενα Μαρία, πάροικος, 5015ο· Βλ. Μιχαήλ 

(28). 

ζημία, 49. 

ζημιωθήναι, 5 5 u . 

ζήτησις, 61 3 9. 

Ζυγιασμένος Γεώργιος, κάτοικος Κώ, 75(s'. 

ζυγός, 50121. 

ζώα, 509 1 4, 6, 28. 551 6 83, 86. 

Ζωγράφος Γεώργιος, κάτοικος Κώ, 75 ι ε ' . 

1 Ζωή, γυνή Γεωργίου Καλλούδη, Π 1 4 . 

2 Ζωή, γυνή Μάρκου Σπανοΰ, 65ι9. 

ζωοποιός (σταυρός), 532071γ'. 

Η 

ήγαπημένος, βλ. 'Ιωάννης Θεολόγος, Πάτμος. 

ήγουμενία, 225, 231, 234. Π β . 

ηγούμενος,35,121. 63Χ1.171.199,204. 752 1.2 3_2 7 

225, 231, 234, 240, 241. Βλ. καί καθηγούμε-

νος, Γεράσιμος, Γερμανός, Θεόκτιστος, Ί ω -

αννίκιος(Ι), 'Ιωσήφ, Καλυβίτης, Μοσχογέ-

ρων, Νεόφυτος(2), Νήφων(2), Παΰλος, Ταρ-

κέντης, Φασαντής. 

ήκριβωμένος, — αναγραφή, 5227. — πρακτικά, 

51)81 43. 5232-33-

ήλιακόν, 5 0 m 4, 27. 52102·ιβ9 48. 

ήμελημένη, ΠΧ 2 240 (αμελημένη). 

ήμερα- ό κατά τήν ήμέραν διοικών, 41. ό κατά 

τήν ήμέραν ενεργών, 6714. ό κατά τήν ήμέραν 

μέγας λογαριαστής, 118. Βλ. καί φθάνω. 

ημερομηνία, 27, 41, 62, 117. 

ήνέφερεν ( =άνέφερεν), 755_β. Βλ. αναφέρω. 

Ήνιώτης, βλ. Θεοφανώ (1). 

'Ηράκλεια, τοΰ Λάτμου, 180. 

Ήσαίας, επίσκοπος Κώ, 70^ 199, 204, 205. 

ήσυχαστής, 51 3 7 4 . 525.2 0. ( = ό Χριστόδουλος). 

ήφθάσαμεν τήν ήμέραν, βλ. φθάνω. 

Θ 

θάλασσα, βλ. δουλεία, σέκρετον. 

θαλάσσιοι μόδιοι, βλ. μόδιος(2). 

θείος (τοΰ βασιλέως), 6014 129,133,134 ^ Κ ω ν 

σταντίνος Τορνίκης). 163 (=Γεώργιος Ζαγα-

ρομμάτης). 179 (=Γεώργιος Κομνηνός Ά γ 

γελος ). 

θείος (έπίθ. αύτοκρ. ), βλ. έπίλυσις, ορισμός, 

πρόσταγμα, πρόσταξις, χειρ, χρυσόβουλλον. 

θειύτατος (ό Χριστόδουλος), 687. 

θέμα, 144, 169, 178, 180. - Θρακησίων, 614ν 

142ύποσ. 1. 62j.7 146, 147, 149, 150, 210, 

244. — Μυλάσσης - Μελανουδίου, 143, 180, 

215. — Σάμου, 65, 75. — Φιλαδέλφειας, 244. 

Βλ. καί δούξ. 

Θεόγνωστος, πρωτοπαπάς, 7021. 

Θεόδοτος, 501 3 1 5. 

Θεόδοτος, βλ. Καλόθετος, Φωκάς. 

Θεόδουλος, πάροικος, 50j41. Βλ. Άννα(15), 

Μαρία (3). 

Θεοδώρα, αυτοκράτειρα, σύζυγος Μιχαήλ Η' 

Παλαιολόγου, 183, 184, 187, 189, 190, 192, 

193,196, 198, 199, 200, 202, 203, 205, 210, 

235. Π 2 0 240, 244, 246. Βλ. καί δέσποινα, 

κυρά, κυρία. 

Θεοδώρα, θυγάτηρ 'Αλεξίου Α' Κομνηνοΰ, 96. 

Θεόδωρος Α' Λάσκαρις, 135-6, 137, 141, 142, 

144. 64j8 157, 158, 161, 162, 179, 235. 

Θεόδωρος Β' Λάσκαρις, 155, 163, 174, 235. 

1 Θεόδωρος, πατρυιος Κυριάκου Λερίου, 66^. 

2 Θεόδωρος, βλ. Καλή (11). 

Θεόδωρος, βλ. Άκτουάριος, Βουνίτης, Γ(ο)υ-

λιέλμος, Καρυστινός, Κένταρχος, Κόμης, Μα-

δαρίτης, Σκολάρις, Ταρωνίτης, Χαρσιανίτης, 

Χημάδης. 
1 Θεόκτιστος, ηγούμενος μονής Πάτμου, 113. 

2 Θεόκτιστος, καΟηγούμενος μονής Πανάχραν

του, 503 2 3 6, 22, 23 καί ύποσ. 1, 35. 

1 Θεολογίτης'Ιωάννης, νοτάριος, 26. 5213ι_132·ι62· 

1 7 9 49, 51, 61, 63, 64, 65, 66, 68. 531 3 5.2 0 7 ts' 

70, 71, 74, 75. 

2 Θεολογίτης, βλ. Διαξινος 'Ιωάννης. 

1 Θεολόγος, βλ. Ιωάννης Θεολόγος. Μονή Θεο

λόγου, βλ. Πάτμου μονή. 

2 Θεολόγος, προάστιον Πρίνης τοΰ άγιου Θεο

λόγου, 50302. 

Θεομήτορος' τής Πανάγνου καί Θεομήτορος, 

μονή έν Κω, 5212 66. Βλ. Θεοτόκος τών 

Καστριανών, μονή. 

1 Θεοπέμπτη, γυνή Κυριάκου Ψαλίδα, 50147. 
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2 Θεοπέμπτη, γυνή Πέτρου Καλαβροΰ, 5 0 ^ . 

θεοστεφής (αυτοκράτωρ), 58j8. 59 4 . 

θεόσωστος πόλις ( = Κωνσταντινούπολις ), 56n 

98. Βλ. καί θεοφρούρητος. 

Θεότζης 'Ιωάννης, κάτοικος Κώ, 75 t8'. 

1 Θεοτόκος, ύπεραγία —, εκκλησία, 50 1 8 8 . 3 ο β 6. 

2 Θεοτόκος δεομένη,παράστασις σφραγϊδος, 76. 

3 Θεοτόκος τών Καστριανών, μονή έν Κώ, 66. 

4 Θεοτόκος ή Κεχιονισμένη, μονή πλησίον Μι

λήτου, 6 3 2 . 1 0 152, 153, 154, 155, 162. 6 6 5 . 1 8 

170, 171, 173, 174, 208, 209. 73j.1 2 213, 

214, 215, 216. 

5 Θεοτόκος ή Ναυπακτήτισσα, μονή, 80 - 8 1 . 

6 Θεοτόκος τών Σπονδών, μονή έν Κω, μετό-

χιον Πάτμου, 68 4 4 _4 5 182,183,184,187,189. 

69 1 4 191, 1 9 2 , 1 9 3 , 196. 75, .„ .„.« 224, 225, 

226,230,231,232,233,234. nu.u.u_lrl9.ÎV2S 

239, 240, 241 , 244, 245, 246. 

1 Θεοτοκώ, γυνή Νικήτα ( 5 ) , 683 2-

2 Θεοτοκώ, θυγάτηρ 'Ιωάννου Π α τ ζ α , 68 3 2 . 

Θεοφάνης, στρατοπεδάρχης καί παραδότης Μαι

άνδρου, 64 2 1 _ 2 2 157, 158, 162. 

1 Θεοφανώ τοϋ Ή ν ι ώ τ ο υ , γυνή Νικήτα, 66j4. 

2 Θεοφανώ, γυνή Φιλάρετου Άναφιώτου, 68 4 2 . 

3 Θεοφανώ, θυγάτηρ 'Ιωάννου Σπανοΰ, 6%τ 

4 Θεοφανώ, χήρα, 50 1 4 2 . Βλ. Κυριάκος (3) . 

5 Θεοφανώ, βλ. Σπαναγούδενα. 

θεοφιλέστατος (επίσκοπος), 178, 181. 7ΐί30_3ι 

2c 5. 

θεοφρούρητος πόλις ( = Κωνσταντινούπολις), 

52 l e _j 7 (βλ. καί θεόσωστος). θεοφρούρητον 

βεστιάριον, 6 8 5 0 190, 235. 

Θεοφύλακτος, μητροπολίτης Μιλήτου, 142. 

Θεοχαριστίνη, χήρα, πάροικος, 50 1 4 3 . Βλ. Νι

κηφόρος (3) . 

Θεοχάριστος, βλ. Ειρηνικός. 

Θερμοπηγαί, έν Κώ, 197. 

Θεσσαλονίκης μητρόπολις, 141. 

Θηριανή, γυνή Γεωργίου Μαυρογεωργίου, 50j 7 a . 

Θόλος, τοπωνύμιον Λέρου, 5 2 ^ . 

θολωτός, 5 2 1 0 0 . 1 0 4 . 1 6 7 . 

Θρακήσιοι, βλ. δούξ Θρακησίων, θέμα Θρακη

σίων. 

Θυραϊος Λέων, ύποτελετής, 6 8 ^ . Βλ. Ειρήνη 

(17). _ 

Θωμάς (έν Λέρω), 52 6 7 . 

Ι 

Ί α μ ά τ ω ν ( = Ν α μ ά τ ω ν ) , μονή, 50 1 2 8 . Βλ. Να

μάτων. 

ιδία ( =κεχωρισμένως) , 532 ( ) 7ζ'. Βλ. καί ιδίως. 

ιδιοκτησία κληρονομική, 180. 

ΐδιόκτητον πλοϊον, 56 1 4 89, 90, 95. 59 2 . 9 120. 

60 2. 6. 9. j i 128, 129. μοναστήριον, 70 3 8 199. 

κτήμα, 216. 
ίδιοπεριόριστος, 6 5 5 164. 74 β 218. 

ίδιοπεριορίστ(ος 64 2 9 . 

ίδιος" κτήματα, 70 3 5 . τόπος, 50 1 2 0 . χωράφια, 70 3 3 . 

ιδίως ( = κ ε χ ω ρ ι σ μ έ ν ω ς ) , 5 2 1 0 7 ζ ' . 1 0 7 η ' . 1 3 2 . 1 3 3 . 1 3 8 . 1 3 9 

ιδιώτης, 162. 

ιδρυσις" μονής Άλσους, 233. μονής Σωτήρος, 

205. Βλ. καί Πάτμος. 

ιδρυτής, 146, 147, 149, 205, 232, 240. Βλ 

καί κτήτωρ, Χριστόδουλος. 

'Ιερά Σύνοδος, 179. 

ιερατικός βαθμός, 24. 

'Ιερεμίας, ίερεύς, Ί5χζ'. 

'ιερεύς, 50 8 7 . 3 2 7 4, 7, 27. 6 1 2 . 162. 70 1 9 . 7 5 A Ç ' - * 6 ' ' 

μα'-μδ'- μ«'- Βλ. 'Επιφανής, 'Ιερεμίας, 'Ιωάν

νης (3) , Κωνσταντίνος ( 2 ) , Μαγκούσης, Μαρ

γαρίτης, Μεγαληνίτης, Ν ι κ ή τ α ς ( Ι ) , Πραιτο

ριανός, Ραψομάτης, Συριανός, Φωτεινός καί 

παπάς, πρεσβύτερος. 

ιεροδιάκονος, 70 1 6 . Βλ. Σκουρίλλας Μανουήλ 

καί διάκονος. 

ιερομόναχος, 107. 59 9 . 60 8 . 190. 70 3 . 2 8 205,225 . 

Βλ. Ά μ π ε λ ά ς , 'Αντώνιος, Γερμανός, Παντε-

λέων(;) , μοναχός. 

ιερός, — άνήρ ( =Χριστόδουλος ), Π 4 . — κϋρ 

Γερμανός, Π 9 246. Βλ. καί μονή, Πάτμος, 

Χριστόδουλος. 

Ίεροχαρτοφυλάκιον (μητροπόλεως Μιλήτου), 

50 3 2 5 6, 22, 23, 24. Βλ. καί χαρτοφυλάκιον. 

'ιερωμένοι, 7 5 α ' 225, 229. Βλ. καί κληρικοί. 

Ίκάριον πέλαγος, 195. 

Ί κ ρ ι ώ τ η ς Κωνσταντίνος, βασιλικός νοτάριο<-
τοϋ σεκρέτου της θαλάσσης, 56 2 0 103. 

'Ιουστινιανός Β' , αυτοκράτωρ, 66. 

ιππόδρομος, βλ. έπί τοΰ ιπποδρόμου. 

ΐπποι, 27, 180. 

Ίπποφορβεϊα, 180. 

Ί σ α ά κ ι ο ς Β ' Ά γ γ ε λ ο ς , 56 4 89, 90, 9 1 , 96, 97, 

114. 5 8 2 0 . 2 3 115, 116. 59 3 120, 121, 126. 



268 ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ 

ίσάζον, 503 2 5 24. 53 2 0 7 ΐ ε ' . 2 0 7 1ζ'. 2 0 7 κ ' . 571 5 108. 

5828 115, 128. 

Ίσης 'Ιωάννης, πρωτοστράτωρ, 142, 148, 150. 

642 1 157, 158, 162. 

Ισμαήλ, 521 8 1 68. Βλ. Μιχαήλ (12). 

ίσον, 5079.324 24. 51370· 521 2 5 (πεπιστωμένον). 

126 " 2 . '^207ΐε'"207ΐζ'·207ΐθ'· 5 4 ^ /Ο, Ου. 5 7 η . 1 Β 

108, 111. 582 7 115, 120, 128, 164. Βλ. καί 

ίσότυπον. 

ίσότυπον, 508 7. 

'Ιταλοί, 240. 

'Ιωάννης Θεολόγος, απόστολος καί ευαγγελι

στής, 87. 56Χ 89. 572.7. 581 7 115. 59Χ 120. 

60j. 652.34· 170. 692. 712· 728 211, 217, 234. 

IIj 240. Βλ. καί Πάτμος. 

'Ιωάννης Β' Κομνηνός, αυτοκράτωρ, 96, 113, 

197, 233. 

'Ιωάννης Γ' Δούκας Βατατζής, αυτοκράτωρ Νι

καίας, 142, 145, 152, 153, 154, 155, 157, 

158, 161, 162, 163, 164, 165,167. 666170-

171, 173.69 1 7193, 196, 214, 215, 225,232, 

233, 234, 244. Βλ. καί Καλοϊωάννης. 

'Ιωάννης Δ' Δούκας, αυτοκράτωρ Νικαίας, 174, 

193. 

1 'Ιωάννης, δευτερεύων, 7021. 

2 'Ιωάννης, επίσκοπος Άμαζοκορακίας καί 

Χαλκολάμνου, 6726_2β 175, 176, 178, 181. 
3 'Ιωάννης, (ιερούς καί νομικός;), 75χη'. 

4 'Ιωάννης ό γεωργός, 5421. Βλ. Άννα(8). 

5 'Ιωάννης, γαμβρός Γεωργίου Άνεμοτρίχη, 

πάροικος, 502 7 8. 

6 'Ιωάννης, γαμβρός 'Ιωάννου (9), 6610. 

7 'Ιωάννης, εγγονός Καλής τοΰ Φωτεινοΰ, 501 5 8. 

8 'Ιωάννης τής Σοφίας, πάροικος, 683 9. Βλ. 

Ειρήνη (10). 
9 'Ιωάννης της Ψαλάνης, πάροικος, 6610. Βλ. 

'Ιωάννης(6), Καλή(1). 

10 Ίωάννηςτοΰ Πεζούλη,πρεσβύτερος, 5 0 1 7 0 _ m . 

11 'Ιωάννης, υίος ανωνύμου πάροικου, 742β. Βλ. 

'Αθανάσιος. 

12 'Ιωάννης, υίος Βασιλείου όροφύλακος, 501 6 1. 

Βλ. Κυριάκος (4). 
13 'Ιωάννης, υίος Γεωργίου Σιδερά, 501 7 0. 

14 Ιωάννης, υιός Γεωργίου Τζιβοΰ, 50j41. 

15 'Ιωάννης, υίος Γεωργίου τής χήρας, 50232. 

16 'Ιωάννης, υίος Ελένης τοϋ Γωνιάτου, 501 6 8. 

17 'Ιωάννης, υιός Καψικα, πάροικος, 6835. 

18 'Ιωάννης, υιός Κωνσταντίνου(4), 74Μ. 

19 'Ιωάννης, υίος Κωνσταντίνου (5), 6612. 

20 'Ιωάννης, υιός Μιχαήλ (15), 6839. 

21 Ιωάννης, υιός Νικολάου Κουτζυνα, 652 3. 

22 'Ιωάννης, υιός παπα Νικολάου, πάροικος, 

6832. Βλ. Άννα(17), Κυριακή(1). 

23 'Ιωάννης, υίος Πέτρου τοΰ Φαός, 501 7 0. 

24 'Ιωάννης, υιός τοΰ Χχρζανα., μίσθιος δουλευ

τής, 62ι„. Βλ. Λέων (18). 

'Ιωάννης, βλ. Άγουρίτζης, Άθύβολος, Άλω-

πός, Άντζάς, Βαγίανος, Βαρδής, Βατατζής, 

Βεβαπτισμένος, Βελισσαριώτης, Βεργωτής, 

Βιλλίδης, Διαξινός, Έξηπλίτης, 'Επιφανής, 

Εύνοΰχος, Ζερβός, Θεολογίτης, Θεότζης, 

Ίσης, Καματηρός, Καμύτζης, Καστελίτης, 

Κόκκινης, Κοκώπουλος, Κοτούνης, Κουλτέ-

σης, Κουνδουμας, Κοψηνός, Κυδώνης, Μαγ-

καφας, Μαρμαράς, Ματζούκης, Μελισσηνός, 

Μεντώνης, Μεσοποταμίτης, Μούτων, Νυ-

σίριος, Παλανίτης, Πατζας, Παφνούτης, Πε-

λαγίτης, Ποθετής, Πολίτης, Πραιτοριανός, 

Ρουχας, Σαπουνάς, Σγουρός, Σελαγίτης, 

Σεργόπουλος, Σκρϊνος, Σπανός, Στεριώνης, 

Συρόπουλος, Φάσης, Φωτεινός, Χαρατζής, 

Χρύσανθος, Χρυσοβέργης, Ψωμοζούλης. 

1 Ίωαννίκιος, ηγούμενος μονής Κεχιονισμένης, 

6 6 1 7 1 8 171, 173, 174. 

2 Ίωαννίκιος, καθηγούμονος μονής άγιου Γεωρ

γίου Δυσικοϋ, 752. 

3 Ίωαννίκιος, μοναχός Πάτμου, 107. 608. 

1 'Ιωσήφ, ηγούμενος μονήςΆλσους, 752 β_2 7 234. 

2 Ιωσήφ, βλ. Πάγκαλος. 

Κ 

Καγγέλη (έν Λέρω), 525 i.6 4. 

Καθαρά, χωράφιον, 50^,. 

καθαρά, βλ. δεσποτεία. 

καθαρπαγή, 70β (καταρπαγή), 199, 204. 

καθαρπάζω, —ομαι, 502 0 9.2 2 5.2 5 5 6. 7014.24 (κα

τή ρπασεν). 

καθάρπασις, 502 5 2.2 5 3. 

καθηγητής ( =καθηγούμενος), 542. 

καθηγούμενος, 561 7 95, 107. 599. 609.Χ3. 6617. 

70jj.2j.43 198, 199, 203. 752.β 225, 232. Βλ. 

και ηγούμενος, 'Αρσένιος, Θεόκτιστος (2), 

Ίωαννίκιος (2), Μεθόδιος, Χριστόδουλος. 

http://70jj.2j.43
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κάθημαι" εκάθησαν ( =έγκατεστάθησαν) εκεί, 

75ι6. 

καΕίστημι' καταστήσαντες, 6133· Βλ. καί άπο-

καθίστημι. 

καΐΥούργιον (νόμισμα), 572.4 109, 112-113. Βλ. 

χαί νόμισμα. 

καϊσαρ, 87. Βλ. Βρυέννιος. 

καυάρισσα, 87. Βλ. Άννα Κομνηνή. 

1 Κακολέων Κωνσταντίνος, πάροικος, 501β5. 

Βλ. Μαρία (12). 

2 Κακολέων, πάροικος, 65ι3. Βλ. Γεώργιος (16), 

Καλή (5). 
Κα^αβρος Πέτρος, πάροικος, δΟ^. Βλ. Άννα 

(19), Θεοπέμπτη(2). 

Καλαμέας Κωνσταντίνος, κάτοικος Κώ, 701 9 

204, 231. 

Καλαμίτης, όνομα κατοίκων Κώ, 231. 

Καλαμίτης Μιχαήλ, 75©'. 

Καλαμίτης Νικήτας, 75η'_θ'. 

Καλαμιώτης Κωνσταντίνος, ό Περσικούρης, 

5420. Βλ. Βασίλειος (5), Μαρία(26). 

Καλαμνώ, χωράφιον, 50243. 

1 Καλή, αδελφή Ιωάννου τής Ψαλάνης, 66j0. 

2 Καλή, γυνή 'Αλεξίου πάροικου, 652 2. 

3 Καλή, γυνή ανωνύμου πάροικου, 652 0. 

4 Καλή, γυνή Ιωάννου Σπανοΰ, 683β. 

5 Καλή, γυνή Κακολέοντος(2), 65ι3. 

6 Καλή, γυνή Μιχαήλ(14), Π^. 

7 Καλή, γυνή Μιχαήλ Καλυμν (α)ίου, 65„ 169. 

ί838. 
8 Καλή, γυνή Πέτρου τοϋ Φαός, 50 1 7 0 . 

9 Καλή, θυγάτηρ 'Ιωάννου Κουνδουμα, 5419_2ο· 

10 Καλή, θυγάτηρ Ιωάννου Ψωμοζούλη, 54 2 1 . 

11 Καλή τοΰ Θεοδώρου, πάροικος, 6 8 ^ . Βλ. 

Ειρήνη(23), Μιχαήλ(23). 
12 Καλή τοΰ Φωτεινοΰ, πάροικος, 5016S,. Βλ. 

"Αννα(21), Ί ω ά ν ν η ς ( 7 ) . 

Καλή Πέτρα, τοπωνύμιον, 50 2 1 4 . 

Κά\λα, γυνή Κωνσταντίνου Κάλλα, πάροικος, 

î-Ou.· 
καλλιέργεια (γης) , 240. 

καλλιεργηταί, 168, 222. 

καλλιεργώ, 6 1 3 2 136. 

καλ,όγερος, 7 5 1 0 . Βλ. Μύρων. 

Καλόθετος Θεόδοτος, δούξ Μελανουδίου, 180. 

Καλοϊδής Κωνσταντίνος, κάτοικος Κώ, 75 κ η\ 

Καλοϊωάννης ( = Ί ω ά ν ν η ς Β α τ α τ ζ ή ς ) , 7 5 9 2 2 5 , 

233. 

ΚαλΛούδης Γεώργιος, μίσθιος, Π 2 4 . Βλ. Ζ ω ή ( 1 ), 

Μαρία(21). 

1 Καλός, υιός Νικήτα τοΰ Βασιλείου Κατέχ, 

5418. 

2 Καλός ό Πατμιώτης, 5415_1β. Βλ. καί Λέων 

(12), Λυκιανός, Μοσχώ(2). 

3 Καλός, βλ. Κυριάκος (5). 

καλύβια, 52Β5 7 7. 

Καλυβίτης, ηγούμενος μονής Άλσους, 752 5 234. 

Καλύμνιος (ή Καλυμναϊος) Μιχαήλ, πάροικος, 

651 5 169. 683 3 188. Βλ. Γεώργιος (20), Κα

λή (7). 

Κάλυμνος, 65j. s e 164, 165, 167, 169, 191, 192, 

196. 753 232. Βλ. καί Λεροκάλυμνος. 

Καμανάς Γεώργιος, κάτοικος Κώ, 702 0. 

καμαρωτή (είκών), 501 0 4. 

Καματηρός 'Ιωάννης, αναγνώστης, ενεργών Ά 

πρωτομανδατορικον όφφίκιον, 561 5.1 7 90, 95, 

96, 101. 59j2.15 121. 6014 129. 

1 Κάμπος, χωράφιον τοΰ —, 5023β. 

2 Κάμπος, βλ. "Εξω Κάμπος. 

κάμπος, 50228. 63 9. 642g. 

Καμύτζης Ιωάννης, 162. 

κανδήλα, 27. 

κανών, 33. — μετρήσεως τών πλοίων, 95. 

Κανιήλ ( =κανικλείου), 208. Βλ. έπί τοΰ κανι-

κλείου. 

κανικλ.είου, βλ. έπί τοΰ κανικλείου. 

Κάνναβης Γουδέλλιος, πανσέβαστος σεβαστός, 

728 211, 212. 

καπνικάριος, 503 1 1.3 1 3 6, 33. Βλ. καί καπνικόν. 

καπνικον, 50ι42_143.144.14β.147.1Β0.ι51.ι52.ι53.154.1ί,9. 

160-161-165-166-312 6 , 30 κ α ^ ύ π ο σ · 1; 31ΰπθσ. 0, 
33. 

Καππαδόκης Νεόφυτος, μοναχός Πάτμου, 61 5 . 

16-17 135. 

καράβιον, 89. Βλ. καί πλοϊον. 

Καραγιαννόπονλος Ί., 208, 209. 

Καραμαλίνα Ειρήνη, πάροικος, 501 5 9. Βλ. Μι-

χαήλ(20). 

Καραντηνος Νικήτας, νομικός τών Παλατιών 

(Μιλήτου), 178. 

Καρδάμου, προάστιον έν Λέρω, 5294. 

Καρία, 181. 

Καρουλίτζης Γεώργιος, κάτοικος Κώ, 75iQ'. 

Καρυδοντας (έν Λήμνω), 7422. 
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Καρυστινος Θεόδωρος, βασιλικός νοτάριος τοΰ 

σεκρέτου τής θαλάσσης, 562 5 103. 

Κασσιανή, γυνή Νικηφόρου τοΰ Σαρακηνοΰ, 50 

2 5 8 (Κισσιανή). 

Κασταμονίτης Ευστάθιος, βασιλικός βεστιαρί-

της, 56Χ6 98, 101. 59«. 

Κασταμονίτης Κωνσταντίνος, πρωτονωβελισσι-

μουπέρτατος καί παραθαλνασσίτης, 106, 125. 

""35-36-

Καστελίτης Ιωάννης, παπάς, 66,2. 

Καστριανών, βλ. Θεοτόκος τών Καστριανών. 

κάστρον, 524 7.1 6 β 46, 47, 48, 49, 65, 66. 74j7 

222, 231. Βλ. καί Λέπιδα, Παλάτια, Παν-

τέλιον. 

καστροφύλαξ, — Παρδοβούνου, 7020. 231. — 

Πυλίου, 75κθ'_χ' 225, 231. Βλ. Κουρτίκης, 

Στεριώνης. 

καταβλάπτω, 52j21. 

κατάβρωμα τής θαλάσσης, 607. Βλ. καί ναυά-

γιον. 

καταγραφή, 47, 48, 136. 

καταγράφομαι, 50. 562. 66, 171. 

καταίρω (έπί πλοίου), 5 6 u 98. 603. 

Κατακαλών Γεώργιος, πάροικος, 669. 

1 Κατακαλών Νικήτας, δοΰλος "Αννης Κομνη-

νής, 551 9 82, 83, 84, 86, 87, 88, 141. 

2 Κατακαλών (ή Κατάκαλος) Νικήτας, όστιά-
ριος καί βασιλικός κουβικουλάριος, 86. 

κατακρατώ, 67j6 176. 

καταλελειμμένος, 50Η3- 52 1 0 7 γ ' . 

κατάλογοι, εκκλησιαστικοί, 149. επισκοπικοί, 

181. 

καταλύματα, 502 9 9. 

Καταλύματα, τοπωνύμιον Λέρου, 749 218. 

καταμέτρησις, 36, 37, 42, 43, 44, 68, 70. — 

πλοίου, 89, 91, 94, 95, 96, 99, 107, 120, 

121, 126,128, 129, 130, 132, 133, 134. Βλ. 

καί άναμέτρησις, έξαμον. 

καταμετρώ (πλοΐον), 90, 120, 121, 129. Βλ. καί 

έξαμωθήναι. 

καταμονή ( = διαμονή, κατάλυμα), 52i 0 7 a ' .52B 6 7 7 

63. 

καταπάτησις, 51, 85, 188, 203, 204. 

καταπατώ, 161, 198. 

Καταπλινθείων, προάστιον, 502β1.262· 

καταρπαγή, βλ. καθαρπαγή. 

καταρπάζω, βλ. καθαρπάζω. 

κατάρραχον (τό), 50^.^.2^. 

καταρρύακον (τό), 502 2 8.2 8 0. 

κατάρτιον, 60j6 129. 

κατασπορά, 5 0 η 8 4, 27. 

κατάστιχον, 508 9 29, 30. δημοσιακον —, 6854_55· 

— τοΰ λογαριάζοντος, 508 5 4, 7, 26, 75. 

καταστρώννυμι, 507 5 4. 51 4 1 8 41, 44, 114. κατε-

στρώθη, 51 4 2 0 . 4 2 2 44. 5239_40·ΐ25 49. 5744 114. 

582β. 126. 

κατάστρωσις, 37, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 

109, 112, 116, 117, 125. 

κατατομή, 50233. 

Κατέας Βασίλειος, 5417. Βλ. καί Άννα(1), 

Καλός, Κυριάκος (2), Νικήτας (6). 

κατεπεμβαίνω, 682 2.2 8. 715· Βλ. καί επεμβαίνω, 

έπέμβασις. 

κατέχω, -ομαι, 52i58. 62JJ. 652. 6618. 676 179. 

69e.ji. 205. 738.9. Π2„. 

Κατζαράδενα Ειρήνη, χήρα, 501 6 0. Βλ. Γεώρ

γιος (12). 

κατηχούμενος, 50j03. 

Κατίλ. . . Μιχαήλ, κάτοικος Κώ, 75φ'. 

κάτοικοι, 149, 175. — τής Κώ, 199, 225, 

232. — τών Παλατιών, 136, 162. — τής 

Πάτμου, 77, 80. Βλ. καί έποικοι. 

κατοχή, 554.j4 82, 83, 86, 97. 614 1. Π 1 2 . 2 8 . Βλ. 

καί δεσποτεία. 
Κ ά τ ω Πυργίν, τοπωνύμιον Κ ώ , 196. Π 2 ι 239, 

240. 

Καψικα, ο'ι παίδες τοϋ —, 'Ιωάννης καί Μι

χαήλ, πάροικοι, 6835. Βλ. Ιωάννης (17), Μι

χαήλ (24). 

κεκυρωμένον, βλ. αντίγραφαν. 

κεκωλυμένα εΐδη, 97. 59 8 121, 126. 604 129, 

133.' 

κέλευσις βασιλική, 61 3 7 . Βλ. καί ορισμός. 

κελλία, 5248.ι89. 52Β 6 7 6 49, 50, 65. 

κελλίτζιν, 52 1 0 7 α ' . 1 5 6. 1 7 1. 

Κένταρχος Θεόδωρος, κάτοικος Κώ, 70ι8. 

κεντρική, βλ. εξουσία, υπηρεσία. 

Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών, 30ύποσ. 1, 46, 

135. 

κέραμο σκεπός, 50114. 

κεραμωτός, 521 0 β.1 0 7. 

Κεράτζα (έν Λήμνω), 74j8 218. 

κεροπήγια, 501 0 5. 5 ^ . 

κεφάλαιον (τής δεκατείας), 568.u.j2. 582 2.2 5. 
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κεφχλ,ή τοϋ τόπου ( = τ ή ς νήσου Κ ώ ) , 7 5 3 0 

225, 234, 235. Βλ. Βαραγγόπουλος. 

Κέφαλ.ος (ή ), έν Κ ώ , 204. ενορία Κεφαλιού, 70 2 0 . 

2 ] 199. κόλπος Κεφάλου, 204. 

Κεχιονισμένης μονή, βλ. Θεοτόκος ή Κεχιονι

σμένη. 

κήπος τοΰ Παξιμάδη, 50 1 1 7 4. 

κιννάβαρις, 31ύποσ. 0. 51 3 8 6 · Βλ. καί γράμματα 

ερυθρά. 
Κίν,/αμας Μανουήλ, (έλαιοπάροχος;), 56 j S 99, 

101. 59 1 3 _ 1 4 . 

κινετέρνα, 5 2 5 9 . 1 β 7 49. 

κιόνια, 5 0 l o 2 . m . 

Κιράμου(;) , επίσκοπος, 75 3 0 _ 3 1 225, 235. 

Κισσιανή, βλ. Κασσιανή. 

κίωΥ, 50 1 8 7 . 

Κ λ ο . . . ( = Κ α λ α μ έ α ς ; ) Κωνσταντίνος, κάτοι

κος Κώ, 204. 7 5 ε \ 

κληρικός, 6, 24, 35, 75. 75μ' 224, 225. — τής 

Μεγάλης 'Εκκλησίας, 75. Βλ. καί βοισιλι-

κος κληρικός. 
κληίοδοσία, 64Χ 1_ 1 2. 

κληρονομιά, 157, 199. Π 2 3 . 2 4 . — δεσποτική, 

6 1 ^ . Βλ. γυναικιαία, μητρική, πατρική. 

κληρονομικός, 23ΰποσ. 2, 175, 176, 179, 180. 

70 3 5 199. Π 1 7 240. Βλ. καί δικαίωμα, περιου

σία, ύπόστασις. 

κληρονόμος, 23ύποσ. 2, 174, 216. 

κλήρος, τής 'Αγίας Σοφίας, 75. — τοΰ Παλα-

τι.ου, 75. 

Κλΐαα τών Πετριτών, προάστιον, 50 2 6 5-

Κογχητ. . . , βλ. Μιχαήλ(13) . 

Κοίλεον, προάστιον έν Κ ω , 69 2 1 _ 2 2 192. 

κοινόν (το) τοΰ λαοΰ, 75β' 224, 225, 229. 

κοινοποιώ, 113, 120-121. Βλ. καί έπιγνωσθείς. 

κοινός, 5 3 1 9 4 . Βλ. καί έπίκοινος. 

Κόκκινης Ι ω ά ν ν η ς , κάτοικος Κώ, 7 5 κ ' . 

Κοκλάνος Βασίλειος, μάρτυς, 52 1 8 1 . 

Κοκώπουλος Ι ω ά ν ν η ς , κάτοικος Κώ, 75[ζ'. 

κολλήματα (έγγραφου), 36, 46, 47, 6 1 , 70, 182. 

Κόμης Θεόδωρος, μάρτυς, 53 2 0 7 1 γ' . 

κομμέρκιον, 56 8 97. 5 7 3 . 6 1 0 8 , 1 0 9 . 5 9 9 1 2 6 . 60 4 

133. 71j 206, 210. Βλ. καί δεκατεία. 

Κομνηνή Λασκαρίνα Μαρία,πρωτοσεβαστή, 179. 

Κομνηνή, σύζυγος Κωνσταντίνου Τορνίκη, 133. 

Κομνηνοί, 23ύποσ. 2, 86-87, 112, 223. 

Κομνηνός Ά γ γ ε λ ο ς , Γεώργιος, θείος τοΰ αύτο-

κράτορος, 179. 

Κομνηνός Λάσκαρις, Μανουήλ, πρωτοσέβαστο;, 

179. 

Κομνηνός, βλ. Αλέξιος Α', Μανουήλ Α' . 

Κοντοστέφανοι, 112. 

Κοντοστέφανος Νικηφόρος, δούξ Κρήτης, γ α μ 

βρός τοΰ βασιλέως, 57Χ 108, 109, 111, 112. 

5 8 Μ 115, 118. 

Κόρακος, άκρωτήριον Λέρου, 52 8 1 . 

Κορακισίου, επισκοπή, 181. 

Κορονοΰ, αγρός, 5 2 Π 9 . 1 3 5 . Βλ. Κουρούνων. 

Κορώνα, άγρας, 5 5 8 85. Βλ. Κουρούνων. 

Κορωνάς(;), πάροικος, 65j 7 . Βλ. Μαρία(ΙΟ). 

κοσμηταρίτζιν, 52 1 0 1 . 

κοσμικοί, 521 55 49, 65. 

κοσμικόν, σχήμα, 80. — δνομα, 7 5 ^ . 

Κοσμώ, βλ. Μιχαήλ(25) . 

Κοτούνης Ι ω ά ν ν η ς , ύπατος, 5 2 1 7 8 64. 

κουβικουλάριος, βλ. βασιλικός κουβικουλάριος. 

κουβουκλήσιος,75. 62 3 146,149. Βλ. Μιχαήλ(1 ), 

Παλανίτης. 

Κουβουκλιανής άγιασμα, έν Κώ, 233-234. 

κουβούκλιον, 50 1 1 0 . 

Κούκουλος, έν Μ. Α σ ί α , 171. 

Κουλτέσης Ι ω ά ν ν η ς , πάροικος, 65 2 1 . Βλ. Γε

ώργιος (3), Έλιένη(Ι) . 

Κουμανοι, 85. 

Κουμαράς Γεώργιος, πάροικος, 169. 6 8 4 0 188. 

Βλ. Είρήνη(5), Μιχαήλ(19) . Βλ. καί 6 5 t l 

169, Γεώργιος, υιός Ευδοξίας Κωμαρα. 

κουμέρκιον, 108. Βλ. κομμέρκιον. 

Κουνδουμας Ι ω ά ν ν η ς , 54 1 9 . Βλ. Κα?,ή(9), Μαρ-

γαριτώ, Μαρία (4). 

κουράτωρ, 50 3 1 7 6, 33 , 34. Βλ. καί πρωτοκου-

ράτωρ, μέγας κουράτωρ. 

Κουρκουμάκις, ρύαξ, περ. Μιλήτου, 50 2 2 5 . 

κουροπαλάτης, 88, 102. Βλ. Ειρηνικός, Ζέπας, 

Μιχαήλ (2) . 

Κουρουνοΰ, βλ. Κουρούνων. 

Κουρούνων (ή Κο(υ)ρο(υ)νοΰ ή Κορώνα), α

γρός εν Λερω, 5250.53. Ιθ7ε'·107η'·108·112·118·133-

136-139-142-144 48, 49, 50, 5 1 , 57, 63, 66, 67, 

68. 53 Ι88_ι89·ι9ο.ΐ91·192·195-196-197·198·202-203·205· 

207α/·207ε'·207η/— 207ΐ·γ' ' ^ ' ' -̂J ' 2 , Jo. 5 3 8 Ott, 

84, 85. 

Κουρσιώτης Γρηγόριος, πάροικος, 169. 68 3 3 . Βλ. 

Γεώργιος(ΙΟ), Μ ο σ χ ώ ( Ι ) . 
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Κουρτίκης Νικόλαος, καστροφύλαξ Παρδοβού-

νου, 7020. 

Κουτζυνας Νικόλαος, πάροικο:, 65^. Βλ 'Ε

λένη (2), Ιωάννης (21). 

κοΰφα, 95. Βλ. καί κυβικοί πήχεις. 

κουφοτελή, βλ. αυτουργία. 

Κοψηνός 'Ιωάννης, 80. 

Κοψηνος Χριστόφορος, μάγιστρος, μέγας χαρ-

τουλάριος καί άναγραφεύς τής νήσου Κώ, 

5424-25 76, 77, 79, 80, 81. 

κραταιός (έπίθετον τοΰ βασιλέως, της δεσποί

νης), βλ. αυτοκράτωρ, βασιλεύς, δέσποινα. 

Κρατερός 'Αλέξιος, πανσέβαστος σεβαστός 

καί παρακοιμώμενος, 61 6 . 8 . 2 3 . 4 6 _ 4 7 135, 136, 

137, 140, 141, 143-144, 145, 148, 150. 642 0 

157, 158, 162. δούξ τοΰ θέματος Θρακησίων, 

614τ_6ν 143. 

Κρατερός Έπιφάνιος, βασιλικός νοτάριος τοϋ 

σεκρέτου τής θαλάσσης, 562, 104. 

κράτιστος (έπίθετον τοΰ βασιλέως), βλ. αυτο

κράτωρ, βασιλεύς. 

1 κράτος ( = ό αυτοκράτωρ), 5072. 66. 56β. 

6619. 68ι2.50 190, 235. 

2 κράτος, 42, 113, 143, 178, 180. Βλ. καί Βυ-

ζαντινόν κράτος, Νίκαια. 

κρατώ ( =έχω τήν κυριότητα), 7029.30. 7514.je.i7. 

28-29 225, Δοά. 
Κρεμασμένος, βλ. Κωνσταντϊνος(Ο). 

Κρήτη, 579 108, 109, 112, 113, 118. δούξ 

τής - , 57j.i0 108, 109, 111, 112, 113. 581 β 

115, 118, 119. λιμένες Κρήτης, 118. 

κριθή, 50 η 9 . 1 2 0 4. 

Κρίτζης Νικόλαος, τζαγκράτωρ, 75χα'^χβ'. 

κριτής (καί άναγραφεύς τών Κυκλάδων νή

σων), 51372.416-4ΐ7 36, 42. Βλ. Τζάνζης. 

κριτής τοΰ βήλου, 102. 57j4 108,109, 111, 114. 

582 7115,116,117,128,133,144. Βλ. Μελισ-

σηνός, Σπληνιάρης, Τορνίκης Δημήτριος(Ι). 

κτήμα, 507 6 22, 23ύποσ. 2, 25, 27, 28, 31 

ύποσ. 0, 32, 34, 37, 42, 43. 52ja 48, 50, 61, 

62, 65, 67, 75. 54 8 . u 77, 80. 61 2 a 136, 137, 

149, 150,151, 155, 162, 163, 169. 66j.2.4.7 

170, 171, 173, 174, 179. 6825.54-55183, 184, 

188, 189. 69 3 . 7 . 9 . u . 3 7 . 3 8 191, 192, 193, 196, 

197. 703 5.3, 198, 199, 200, 203, 204, 205, 

216, 217, 218. 222. βασιλικά κτήματα, 25,27. 

κτήνη, 503j4. 55^, 82. 

κτήρια, 49, 170, 171. 

1 κτήσις, 191, 193, 195, 196, 197, 221, 222, 

232, 233, 245. Βλ. καί κτήμα. 

2 κτήσις ( — ίδρυσις), 75 8 225, 232-233. 

κτήτωρ (μονής), 190, 196. 702 8 199, 200, 205. 

Βλ. Άμπελος. 

κτίσμα, 48, 49, 66. 

κυβικοί πήχεις, βλ. πήχεις, κοΰφα. 

κυδωνέα, 5210,β .1 0,γ . 

Κυδώνης Ιωάννης, κάτοικος Κώ, 75κγ'. 

Κυκλάδες νήσοι ( ^Δωδεκάνησος), 51372.4ΐβ· 

4ι, 36, 42, 169. 68ι,.62 182, 183, 188, 190. 

69j.4.4 3191. ^ 

Κύπριοι μοναχοί, 75 1 8 226, 232, 234. 

Κύπρος, 751 5 225, 233. 

κϋρ, κΰρις, κυρό:, 5070.^.9ί.Άη.&Ίί 4, 6. 51 3 9 8 . 

-*2ΐ07ε'·112·1δ1"163 4 9 . 5 3 1 9 2 · 2 0 2 . 542.25. 5 6 2 . 4 . 1 5 · 

17·27·29"31·33 9 6 . 5 7 r 58ι 6 . 1 7 . 2 0 .23· 5 9 9 . 1 0 . j j . j 2 . 1 3 . 2 5 . 

6 0 7 . 8 . 1 5 . 611.2.3.4.5.8·17·18·26·27·30·47· "*1·5 Ι"*"· 

^̂ ΐ8·2ο-2ΐ·22· 663.6.1 8 173. 6710. 6917. 703.1β.ι9. 

20-21-22-24-28-38-44- 7 1 j . 7 2 8 . 75 25· 30· "9·15"19·20 

246. 

κυρά, 551 9 84. 6848. 69ι3.ι8.24.37. 75^234. Π^,.^. 

Βλ. καί δέσποινα, Ειρήνη, Θεοδώρα, κυρία (1 ). 

1 κυρία ( =κυρά), 70ι.8.35.39.4β 203. 
2 κυρία ( =κάτοχος), 6414. 174. 

κύριος ( =κάτοχος), 28, 32, 136, 175, 205, 
225, 232. 

1 Κυριακή, γυνή 'Ιωάννου (22), 6833. 

2 Κυριακή, σύζυγος (ή θυγάτηρ;) ανωνύμου 

πάροικου, 6520_21. 
3 Κυριακή χήρα, 5419. Βλ. Νικήτας (4). 

1 Κυριάκος όροφύλαξ, πάροικος, 50181. Βλ. Γε

ώργιος (17), Ειρήνη (14). 

2 Κυριάκος, υίος Βασιλείου Κατέα, 5418. 

3 Κυριάκος, υιός Θεοφανοΰς χήρας, πάροικο:, 

50142. 

4 Κυριάκος, υιός 'Ιωάννου (12), 501δ1. Βλ. 

'Ιωάννης (12). 

5 Κυριάκος, υ'ιοςΚαλοΰ(3), 5416. Βλ.Άννα(18), 

Λέων(13), Μαρία(ΙΙ). 

6 Κυριάκος, υίος Κωνσταντίνου Παπαδοπώ-

λου, 54J8_J9. 

Κυριάκος, βλ. Αέριος, Τζιμισχής, Ψαλίδας. 

κυριότης, 82, 83, 136, 179, 208,211,214,225, 

235, 241, 245, 246. πλήρης - , 3, 213. 

κΰρις, βλ. κΰρ. 
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κυρές, βλ. κΰρ. 

κυρώ, 88, 108, 115, 128. 136, 208. Βλ. καί 

έτπκυρώ. 

κύρωσις, 85. Βλ. έπικύρωσις. 

κώδικες, δημόσιοι, 544. — δημοσιακοί, 562. 

Κωμαράς, βλ. Εύδοξία(2), Κουμαράς. 

1 Κωνσταντίνος Π. ρ. κόπη, μάρτυς, 532071γ'. 

2 Κωνσταντίνος, ιερεύς καί νομικός, 75χθ'_μ'· 

3 Κωνσταντίνος, γαμβρός Γεωργίου Φατύρη, 

πάροικος, 501 6 8. Βλ. Ειρήνη (13). 

4 Κωνσταντίνος, γαμβρός τοΰ Παγάνου, πάροι

κος, 74^. Βλ. Ίωάννης(18), Τριακοντάφυλ-

λος, Ξένη. 

5 Κωνσταντίνος τής Γαριψίας, πάροικος, 6641. 

Βλ. Ιωάννης (19), Λέων(5), Στέφανος. 

6 Κωνσταντίνος τής Λεοντώς(2), Π^. Βλ. Μι-

χ«ήλ(Ί4). 

7 Κωνσταντίνος, υίος μονάχου 'Αρσενίου, πά

ροικος, 6831. Βλ. Σκηνούραινα. 

8 Κωνσταντίνος, υιός Ιωάννου Άγουρίτζη, 

501 6 9. 

9 Κωνσταντίνος, υίος τοϋ Κρεμασμένου, πάροι

κος, 66jj. 

10 Κωνσταντίνος, υίος Νικολάου Λαλά, 68J 4. 

11 Κωνσταντίνος, υιός παπα Νικολάου, πάροι

κος, 6836· 

Κωνσταντίνος, βλ. 'Ανατολίτης, Βεργωτής, Διο

γένης, Ίκριώτης, Κακολέων, Καλαμέας - Κα-

λαμιώτης, Κάλλας, Καλοϊδής, Κασταμονίτης, 

Κλα. . ., Μαρουλής, Μεγαληνίτης, Μιγκιρα-

κος, Παπαδόπωλος, Πασχάλης, ΙΙεπανός, 

Γ'επλατυσμένος, Ραδηνός, Ράδων, Ραψομά-

της, Σελεβέρης, Σκουταρατος, Σταφίδχρος, 

Σχοινας, Ταρονίδης, Τζίτας, Τορνίκης, Τρι-

χχς, Χαρσιανίτης. 

Κωνσταντινούπολις, 22, 23, 32, 34. 56JL 90, 

94-95, 97, 98, 129, 133. 61Β 136, 144, 161. 

άλωσις υπό τών Φράγκων, 23, 94, 98, 133. 

61 3 1 136, 144, 149. Βλ. καί Λατινοκρατία, 

141. άνάκτησις —, 173. Βλ. καί Βασιλϊύου-

σχ, Πόλις. 

Κωνστονήτης Νικήτας, οικοδεσπότης, 614 143. 

Κώ;, 51 3 7 6 36, 37, 43, 61, 65, 66. 532 0 7 ΐ ί ι- 71, 

73. 545.3-jj.24 76, 77, 80. δ ^ . ^ « , 182, 183, 

134, 189,190. 694.6.e.u.24-28-38191,192,193, 

195,196,197. 70j.9 198,199, 200, 203, 204, 

205. 75α ' . λ η ' . 3 4 224, 225, 229, 230, 231, 

232, 233, 235. Π 2 . η . 1 6 . 1 8 . 2 9 239, 240, 241, 

244, 245. — επισκοπή, 692 8 192, 198, 203, 

204. 75χη' 232, 235.— επίσκοπος, 61. 53207to' 

71, 75,189. 692 4192,196,199, 225, 235. Βλ, 

'Ησαΐας, Νήφων(Ι).—έποικοι, 546 76. 77. 

7013 204. 75α ' 224, 225, 229, 230. 

Λ, Γ 

λαβράτον (ή λαύρατον), 67. 

λαβρατώσαι, 52117 67. 

λαβράτωσις, 528 3 67. 

λαγκάδα, 527 7.7 8. Βλ. καί Σκοτεινή Λαγκάδα. 

Λάδης, τόπος, 501 6 7.3 0 5.3 0 8 5, 6. Βλ. καί τόπος. 

λαδικινός, 501 0 6 (— πολυκάνδηλα). 

Λακκιοΰ κόλπος, έν Λέρω, 66, 67. 

Λαλάς Νικόλαος, ΰποτελετής, 68341- ^Α- ν-Ί-· ''^' 

λέξιος(2), Γεωργία, Κωνσταντίνος (10), Λέ-

ων(14). 

Λαλουμά, οι παίδες τοΰ ·—, πάροικοι, 66 u . 

λαός, βλ. κοινόν τοϋ λαοΰ. 

Λασκαρίνα, βλ. Κομνηνή Μαρία. 

Λάσκαρις, βλ. Θεόδωρος Α', Θεόδωρος Β', 

Κομνηνός Λάσκαρις Μανουήλ. 

Λατίνοι, 144, 162. Βλ. καί Φράγκοι. 

Λατινοκρατία, λατινική κυριαρχία, 141. 197. 

Λάτμον, 180. 

λατρεία, 233. 

Λατρηνός, βλ. Χριστόδουλος. 

Λάτρος, ορός, 542 77, 79. 

Λαύρας μονή, 64, 88, 97, 99, 102-106, 113, 

114, 119, 141, 218, 221, 2 2 3 . - άρχεϊον, 221. 

λαύρατον, βλ. λαβράτον. 

Laurent \"italien, 86, 112. 

Lebarbier /., 79. 

λέβης, 27. 

λειτούργημα, 81, 189. 

λειτουργία, 26. 

Λειψώ, 52Β 5 7 5 50, 62, 63, 65, 66 (νησίδων), 

86. 694 191, 192, 196. 

λελογισμένα (πρακτικά), 5232_33· 

Λεμβιώτισσα, μονή, 235. Βλ. καί Λέμβου. 

Λέμβου μονή, 163. 

Λεόντιος, μοναχός Πάτμου, 524β 48, 65. 

1 Λεοντώ, παίδες τής —, μίσθιοι, 629. Βλ. Μι
χαήλ (27), Νικόλαος (5). 

2 Λεοντώ, βλ. Κωνσταντίνος (6). 

35 
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Λέπιδα, έν Λέρω, 52 8 8 66. κάστρον, 521 5 4.1 5 9 

49, 65, 67. προάστιον, 5273_74 67. χο^ρίον, 67. 

λεπτά ( =μικρά ζώα), 5091. 

Λερία, βλ. Νικόλαος(6). 

Λέριοι ( =κάτοικοι τής Λέρου), 67. 

Λέριος Κυριάκος, πάροικος, 6613. Βλ. Θεόδω-

ρος(1). 

Λέριος Νικήτας, πάροικος, 66j2. 

Λέρνη ( =Λέρος), 65j.3.7.3e 167, 168. 752β. Βλ. 

καί Λέρος. 

Λέρνος ( =Λέρος), 68j5 188. Βλ. καί Λέρος. 

Λεροκάλυμνος, 694 191. 

Λέρος, 42. 528.1 6.1 5 0.1 5 946, 47,48,49,61,63,65, 

ob, ο/. 53187.200.2079'.2071γ' 70, / Ι , /α, 8ο, 

86, 87, 88, 164, 165, 167, 169, 182, 183, 

184, 188, 189, 191, 192, 196, 234. Πόλις 

Λέρου, 65. — επισκοπή, 532Ο7θ'.2θ7ΐ'·207ΐγ' 75. 

— επίσκοπος, 61, 71, 75, 234. Βλ. Γεράσι-

μος(2), Νικόλαος(Ι). — έποικοι, S21S3.imi9, 

65. 

1 Λέων ό Μιχ. . ., πάροικος, 651 8. 

2 Λέων, αδελφός τοΰ Σιδερά, πάροικος, 50172. 

Βλ. Είρήνη(16). 

3 Λέων, γαμβρός Άννης τοΰ Χασάνη, 50144. 

4 Λέων, γαμβρός Βάρδα, 669. Βλ. Ειρήνη (21). 

5 Λέων, γαμβρός Κωνσταντίνου τής Γαριψίας, 

πάροικος, 6612. Βλ. Μαρία(13). 

6 Λέων, γαμβρός Νικηφόρου του Σαρακηνοί), 

5Û258· 

7 Λέων, γυναικάδελφος τοΰ Μιχαήλ (17), Π^. 

8 Λέων, υίος Γεωργίου Μαυρογεωργίου, 50172-

9 Λέων, υιός Γεωργίου Σιδερά, 501 7 0. 

10 Λέων, υίος Ιωάννου Πελαγίτου, 683 0. 

11 Λέων, υίος Ιωάννου Σκρίνου, 50163. 

12 Λέων, υιός Καλοϋ τοΰ Πατμιώτου, 541β. 

13 Λέων, υίος Κυριάκου τοϋ Καλοΰ, 54j6. 

14 Λέων, υιός Νικολάου Λαλά, 68^. 

15 Λέων, υιός παπα Μιχαήλ, πάροικος, 68^. 

Βλ. Παγκαλώ. 

16 Λέων, υιός παπα Νικολάου, πάροικος, 68^. 

17 Λέων, υιός Φιλάρετου Άναφιώτου, 6842. 

18 Λέων, υιός Χαρζανα, μίσθιος δουλευτής, 6210. 

Βλ. 'Ιωάννης (24). 

Λέων, βλ. Άμπουχας, Άοινος, Γουδέλης, Έ -

σκαμματισμένος, Θυραΐος, Μυλωνάς, 'Ορ

φανός, Ράπτης, Χρυσοχός. 

Λήμνος, 742.39 217, 218, 220, 221, 222, 223. 

Βλ. καί δούξ. 

ληνός, 52 1 0 7 γ ' 48. 

Λιβάδιον, προάστιον, 501 9 2.2 0 4 5. 

λιβάδιον, 501 ί 6.1 1 8 4. 

Λιγίδης, όνομα κατοίκων Κώ, 231. 

Λιγίδης Μιχαήλ, 75η'. 

Λιγίδης Νικήτας, 75η'. 

Λιθάριν, τοπωνύμιον Λέρου, 5256. 

λιθόκτιστος, 503 0 5. 52ι0 5.ι0 7 α ' .1 0 7β'. 

λιθοπηλόκτιστος, 503 0 6. 526 6.1 0 7 α '.ιβ 4.1 6 8.1 7 0. 

52Βδ 7 β. 

λιθοσωρέα, 502 8 β.2 9 2.2 9 β. 525 0.6 4. 

Λικαρδίτης Γεώργιος, τζαγκράτωρ, 75χβ'. 

Λικ(ούρη;), άμπέλιον τοΰ —, έν Λήμνω, 742 1 

218. 

λιμήν, βλ. Άναία, Κρήτη, Μοΰδρος, Νεώριον, 

Σικαϊτικοΰ. 

Λίμναινα Μαρία, 633.9 152, 155. 66i6_17 171, 

173, 174, 214. Βλ. καί Παυλοπούλαινα. 

Λιμνιώτης Βασίλειος, 61 2 142. 

Λιμνιώτης Νικήτας, ύποτελετής, 169. 683 9. Βλ. 

Μαρία(17). 

Λιμνιώτης Νικηφόρος, στρατιώτης, 61 3 142. 

Λινά (τά), έν Λήμνω, 7412 218. 

Λινοβρόχι, τοπωνύμιον Λέρου, 52β2. 

λινόκοκκος, 50Π9-ι20 4. 

λινός, 50108. 5267. 

Αίταχί,νος Νικόλαος, πάροικος, 66ι3. 

λιτόν (βιβλίον), 501 0 9.1 1 0. 

1 λίτρα (μέτρον επιφανείας), 50239.245·247·248·255· 

270-274-308 6, 31. 
2 λίτρα (νομισμάτων), 572.β 108, 109, 112-113 

(τρικέφαλοι καινούργιαι). Βλ. καί νόμισμα. 

λογαριάζων, 508 5 4, 7, 26, 75. 

λογαριασταί, 98. Βλ. καί μέγας λογαριαστής. 

λογαρική (είσοδος), S O J ^ . J ^ 4. Βλ. καί Νέα 

λογαρική. 

λογίζομαι, 52j08. 

λογοθέσιον, 44. 

λογοθέτης, τοΰ γενικού ή γενικός λογοθέτης, 

51 4 1 8 . 4 2 2 37, 40, 41, 43-44. Βλ. Άκτουάριος, 

Σπανόπουλος, Τζιρίθων. 

— τοΰ δρόμου, 96, 98. 6015. 129, 132, 144. Βλ. 

Τορνίκης Δημήτριος(Ι), Τορνίκης Κωνσταν

τίνος. 

— τών σεκρέτων, 51ä20 37, 41, 44, 88,113,141. 
Βλ. Βελισσαριώτης, ΈξαμΛίτης, Μιχαήλ (2). 
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— τοΰ στρατιωτικού, 25. Βλ. καί μέγας λ.ογο-

θί:της, σέκρετον. 
Λουετρά, βλ. Λουτρά. 
Λουλ.λούδης Γεώργιος, 612. 
Λουρέδος Νικόλαος, κάτοικος Κώ, 75κρ'_κ γ ' . 
Λουιρά (Λουετρά-Λωετρά), έν Κώ, 68 6 0 190. 

693 0 192,197. 70^ 198,199. Βλ. καί Θερ-

μ^πηγαί. 
λουτρόν, 501 1 2 27. 
Λυκιανός, υίος Καλοΰ τοΰ Πατμιώτου, 54j(i. 
λύσις (έ'γγραφον), 42, 230. — αυτοκρατορική, 

230. —πατριαρχική, 230. Βλ. καί δέησις, έ-

πίλυσις. 

Μ 

Μαγγίνου, επίσκεψις, 50261. επισκοπή, 33. 

μαγειρεϊον, 52171. 

μάγιστρος, 51 3 7 2 36, 42, 44. 54Μ 76, 77, 80. 

Βλ. καί Άκτουάριος, Κοψηνός, Τζάνζης. 

Μαγκαφάς Γεώργιος, στρατιώτης, 613. 

Μαγκκφάς Ιωάννης, οικείος τής αύγούστης, 

134, 189. 

Μαγκούσης Παΰλος, ιερεύς τοϋ Σωροϋ, 7(>ι0. 

Μάγου μονή, 50283. 

Μαδχρίτης Θεόδωρος, βασιλικός νοτάριος τοϋ 

σϊκρέτου τής θαλάσσης, 5628. 5925_2β· 6029. 

μεγαλοδοξότατος, νωβελίσσιμος, 103. 

Μαίανδρος, ποταμός, 50 1 9 0. 2 5 9 (μέγας ποταμός). 

268-271-272-29Β "> "25· 6 1 9 . 1 9 135, 136. 642ä.24.37 

156,157, 162. 66j 170. 67 i6 176, 180, 233. 
παλαιός Μαίανδρος, 6428.31.38. Βλ. καί πο

ταμός. 

μακάριος, 653. 68 7 . u . Βλ. τρισμακάριστος, Χρι-

στόδουλος. 

μακαρίτης, 685 3. 69 Ι 8. Βλ. καί άοίδιμος. 

Μακεδονία, 235. 

Μακρεμβολϊται, 223. 

Μακρεμβολίτης Μιχαήλ, δούξ καί άπογραφεύς 

τής νήσου Λήμνου, 7438_39 217, 218, 221, 

223. Βλ. καί Ειρήνη (29). 
μακρονάριον, 50114. 

Μακρός Νικόλαος, κάτοικος Κώ, 7019. 

μάκρων, 52j66_j77. 

Μαλχχίου, χωρίον, 67, 175, 179, 180. 

Μαλχχιώται (έποικοι), 673·4·β-ιο 175, 176, 

179, 180. 

Μαλλωτάρη, αιγιαλός Λέρου, 52 η . 9 7 _ 9 8 . 

Μάλχοε, πρωτοπρεσβύτερος επισκοπής Λέρου, 

532Ο70'. 

Μαμούρης, γή τοϋ —, έν Κώ, 692 8 192. 

μάνδρα, 50194. 

Μανδράκλ.η (ή Μανδρακλή ή Μανδράκλου; ). 

προάστιον, 50133·ΐ37·257·277 3, 5, 6, 25, 32, 33. 

Μανδρικοΰ, χωράφιον έν Κώ, 691 9 192. 

μανουάλια, 501 0 7. 

Μανουήλ Α' Κομνηνός, αυτοκράτωρ, 109, 113, 

180. 

Μανουήλ Β', πατριάρχης, 181. 

1 Μανουήλ, μητροπολίτης Μιλήτου καί έξαρ-

χος, 23. 61j.25.27 135, 136, 142. Βλ. καί άρ· 

χιερεύς. 

2 Μανουήλ (έν Λήμνω), 7419 218. 

3 Μανουήλ, γυναικάδελφος Μιχαήλ(14), Π^. 

4 Μανουήλ, υίος Ιωάννου Σπανοΰ, 6837. 

5 Μανουήλ, βλ. Μαρία(28). 

Μανουήλ, βλ. Έξώτροχο:, Κομνηνός Λάσκαρις, 

Κίνναμος, Σκουρίλλας. 

Μάξιμος, μοναχός, 75χε'. 

Μαργαρίτης, ιερεύς, 75μ3'_μγ'. 

Μαργαριτώ, θυγάτηρ 'Ιωάννου Κουνδουμά, 

*Τ1β-Μ· 

Μαρδοκώστας, βλ. Πλυτώ(2) χήρα. 

1 Μαρία, αδελφή Μιχαήλ τής Κόσμους, 6610. 

2 Μαρία, γυνή Γεωργίου 'Αρκούδα, 50 ι 4 3. 

3 Μαρία, γυνή Θεοδούλου, 50141. 

4 Μαρία, γυνή 'Ιωάννου Κουνδουμά, 5418. 

5 Μαρία, γυνή 'Ιωάννου Μούτονος, 6842. 

6 Μαρία, γυνή Ιωάννου Πατζά, 6831. 

7 Μαρία, γυνή 'Ιωάννου Πελαγίτου, 683 0. 

8 Μαρία, γυνή Ιωάννου Σαπουνά, πάροικος, 

50149. Βλ. Μιχαήλ(29). 

9 Μαρία, γυνή Ιωάννου Ψωμοζούλη, 5421. 
10 Μαρία, γυνή Κορώνα (;), 65j7. 

11 Μαρία, γυνή Κυριάκου (5) τοΰ Καλοΰ, 5416. 

12 Μαρία, γυνή Κωνσταντίνου Κακολέοντος, 

501 6 6. 
13 Μαρία, γυνή Λέοντος (5), 6612. 
14 Μαρία, γυνή Μιχαήλ Σιγοΰ, 683g. 

15 Μαρία, γυνή Μιχαήλ υίοΰ Στουπαλιώτου, 

6833. 

16 Μαρία, γυνή Μόσχου(3), 50142. 

17 Μαρία, γυνή Νικήτα Λιμνιώτου, 6840. 

18 Μαρία, γυνή Νικήτα τοΰ Κατέα, 5418. 

19 Μαρία, γυνή Νικολάου Άλεντινοΰ, 6840. 
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20 Μαρία, θυγάτηρ "Αννης χήρας Χασάνη, 

50144. 

21 Μαρία, θυγάτηρ Γεωργίου Καλλούδη, Π 2 4. 

22 Μαρία, θυγάτηρ Γεωργίου υίοϋ Σαπουνά, 

501 5 0. 

23 Μαρία, θυγάτηρ Θεοφανοϋς Σπαναγούδενα;, 

50Μ β. 

24 Μαρία, θυγάτηρ Λέοντος Μυλωτα, 6 5 ^ 

25 Μαρία, θυγάτηρ Νικηφόρου(2), 502 5 8. 

26 Μαρία, νύμφη Κωνσταντίνου Καλαμιώτου, 

5 4 2 1 \ 
27 Μαρία, πενθερά τοϋ Μιχαήλ (14), Π 2 3 . 

28 Μαρία, χήρα τοϋ Μανουήλ, πάροικος, 68 4 0 - 1 1 . 

Βλ. Γεώργιος(18), Είρήνη(24). 

Μαρία, βλ. Ζημήδενα, Κομνηνή Λασκαρίνα, Λί-

μναινα. 

Μαρμαράς 'Ιωάννης, πάροικος, 50144. Βλ. "Αννα 

(16). 

μαρμάρινος, 521 0 1. 

μαρμαρόπατος, 501 0 3.1 U. 

Μαρουλάδενα, βλ. Μόσχος της —. 

Μαρουλας, βλ. Μαρουλής. 

Μαρουλής Κωνσταντίνος, 61 2 142 - 143. Κων

σταντίνος τοϋ Μαρουλα, εξαρχος, 143. 

Μαρουλλή, επίσκεψις τοϋ —, εν Κω, Ha 239, 

240. 

μαρτυρία, 5,176,199. 752 Β 224, 225, 229, 235. 
Βλ. καί σημειομάρτυρον. 

μαρτυρώ, 75, 224, 229. μαρτύρων, 521 7 7_1 8 2. 

532 0 7θ'_2 0 7φ'. 75λ ε '_λζ'.χ9'_μβ'.2. Βλ. καί μάρ

τυς. 

μάρτυς, 42, 49, 64, 65, 68, 71, 75. ö l · ^ 135, 
136, 141, 157, 161. 702β.27 199, 204, 225, 

231, 232, 233. Βλ. καί μαρτυρώ. 

Ματζόνης Γεώργιος, τζαγκράτωρ, 75χα'. 

Ματζούκης, πατρίκιος καί μέγας οικονόμος των 

ευαγών οϊκων, 50βΒ_69 3, 4, 7, 22, 25, 26, 

27, 75. 

Ματζούκης 'Αναστάσιος, πρωτοβέστης καί χαρ-

τουλάριος τοϋ στρατιωτικού λογοθέτου, 25. 

Ματζούκης 'Ιωάννης, βασιλικός νοτάριος τοϋ 

σεκρέτου της θαλάσσης, 104. 6028. 

Μαυρογεώργιος Γεώργιος, πάροικος, 50172. Βλ. 

Γεώργιος(9), θηριανή, Λέων(8). 

Μαυρόποδος 'Ανδρόνικος, μεγαλοδοξότατος, 23, 

84. 61 1 8 . 4 7 135, 136, 137, 140, 141, 142, 

143, 145, 158. 

Μαυρόποδος Μιχαήλ, δπατος, 521 7 β 64, 68. 

Μαυρόποδος, βλ. Νικήτας(8). 

Μέγα χωράφιον, βλ. Άγραυλίων. 

Μεγάλη 'Εκκλησία, 51 3 7 1 _ 3 7 2 36, 42. 532 0 7 ts' 75. 

Βλ. καί Άγια Σοφία. 

Μεγάλη Λαγκάδα, τοπωνύμιον Λέρου, 5259. 

Μεγαληνίτης Κωνσταντίνος, ιερεύς, 75με'_μς'. 

μεγαλοδοξότατος, 5627 103, 104, 127. 6 1 w 

142ύποσ. 1, 145. 63 5 152, 155, 215. Βλ. 

Γαβαλας, Ευνούχος, Μαδαρίτης, Μαυρόποδος 

'Ανδρόνικος, Μονοχυτρας. 

μεγαλοεπιφανέστατος, 102, 104, 114, 127. Βλ. 

Άγιοαναργυρίτης, Σγουρός 'Ιωάννης, Σγου

ρός Μιχαήλ, Σπληνιάρης. 

μέγας δομέστικος, δ Ο ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3-4, 6, 26. 

Βλ. Δούκας 'Ανδρόνικος. 

μέγας δούς, 142ΰποσ. 1. Βλ. Φωκάς Θεόδοτος. 

μέγας δρουγγάριος της βίγλης, 88. Βλ. Μιχα-

ήλ(2). 
μέγας κουράτωρ, 34. 

μέγας λογαριαστής, 5713.ι4 108, 109, 111, 113, 

114. 582 β.2 7 115, 116, 118, 119. Βλ. Βελιβ-

σαριώτης. 

μέγας λογοθέτης, 143. 

μέγας οικονόμος (των ευαγών οϊκων), 50β 8 3, 

25. Βλ. Ματζούκης. 

μέγας σακελλάριος, 42, 113. 

μέγας χαρτουλάριος, 542 476, 77, 80. Βλ. Κοψη-

νος Χριστόφορος. 
Μεθόδιος, καθηγούμενος μονής "Αλσους, 75 6. 2 7 

225, 232, 234. 

Μελάνια ή Μελάνιον, προάστιον, 501 3 2.2 3 3 3, 5, 

6, 25, 29, 32. 

1 Μελανούδιον ( =άρχαία 'Ηράκλεια τοϋ Λά-

τμου), 6724 175, 176, 178, 179, 180. 73β 

213, 216. Βλ. καί δούξ, θέμα Μυλάσσης-

Μελανουδίου. 

2 Μελανούδιον, προάστιον, 50231. 

Μελέτιος, μοναχός Πάτμου, 5617 107. 591 0 121. 

μέλισσαι, 652 β. Βλ. μελίσσια. 

Μελισσηνοί, 114. 

Μελισσηνος "Ιωάννης, κριτής τοϋ βήλου καί 

επί τοϋ Ιπποδρόμου, 5714 108, 109, 111, 112, 

114. 58 2 7115,116,117,119. 

μελίσσια, 652 7 165. 

Μεμανιωμένου, περιοχή, 163. 

Mentesche, 144, 149, 155, 173, 179, 209. Βλ. 
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καί έμιρατον, εμίρης. 

Μεντώνης 'Ιωάννης, κάτοικος Κώ, 7018. 

μερίζομαι, Π 2 5 . 

μερί;;, 531 Β 7.1 β 8.1 β Β 71, 72. 6 1 u . 3 7 . 151, 168,169, 

212. Π 2 5 . 

μεσάζων, 141, 144- 145. Βλ. δια τοϋ καί Τορ-

νίκης Δημήτριος(2). 

Μεσάμπελα (εν Λήμνω), 74 Π 218. 

Μεσαρέα (έν Λήμνω), 7422 218. 

Μεσοποταμίτης 'Ιωάννης, ενεργών, 56^ 105. 

Μεσοποταμίτης Μιχαήλ, πρωτονωβελισσιμοϋ-

πέρτατος, αδελφός ΊωάννουΜ., 56^ 105. 592β. 

μεταναστεύω, 501 3 6 5. 

μετασκευάζω, 562 0 90. 602 1 129. 

μετοχή, 649. 

μετόν_ιον, 47. 61-9·ι2·ιβ·28· 135, 136, 137, 144, 

148, 149, 154. 648.22. 156, 157. 654.10. 164, 

165, 167, 168,170, 173. 673.9 179. 68«.« 

182,183,184,188,189. 694.6.2 8.2 9 191,192. 

702 203, 216, 217, 222, 231, 232. Π 2 . 4 .„ 1 0 . 2 8 

239, 240, 241, 245. Βλ. καί 'Αγίου Γεωρ

γίου Δυσικοϋ, Θεοτόκος τών Σπονδών, Παρ-

θύνιον, Πύργος, Σωτήρος Χρίστου, Τεμένια. 

μέτρησις (πλοίου), 120. Βλ. καί καταμέτρησις. 

μετρ.ότης ημών ( = ό πατριάρχης), 232. 

μέτρον, 126. κυβικά μέτρα, 127. τετραγωνικά 

μέτρα, 43. 

μετρώ, -οΰμαι, 502 0 5.2 7 1 6, 34. 51 4 0 3 . 164. Βλ. 

καί αναμετρώ. 

μηνολόγιον, 4, 37, 41, 77, 79, 136, 157, 161. 

μήττρ τοϋ βασιλέως, 5241.128_ι29. 87. Βλ. καί 

"Αννα Δαλασσηνή. 

μητρική κληρονομιά, Π^.^. 

μητρόπολις, Εφέσου, 141. —Θεσσαλονίκης, 141. 

— Μιλήτου, 503 2 6.3 2 7 6,22, 23, 24, 136,157, 

162. — Σίδης, 181. — Σταυρουπόλεως Καρίας, 

131. 

μητροπολίτης, Μιλήτου, 61[.27 135, 136, 141, 

142. Βλ. καί Μανουήλ(Ι), Θεοφύλακτος. 

Μιγιιιρακος Κωνσταντίνος, κάτοικος Κώ, 7 5 ι γ ' . 

Μιζοτερος Γεώργιος, 50142. Βλ. Βάρδας (2). 

Miklosich Κ. καί Müller / . , 33, 43, 79, 141, 

178, 208, 229, 230, 235. 

Μικρά 'Ασία, 79, 85, 144, 149, 210. 

Μικρόν Πηγάδιον, τοπωνύμιον, 50282. 

Μίλητος, 508 2 3, 4, 6, 7 καί ύποσ. 1, 22, 23, 

24, 25, 26. 6 1 Γ 2 5 135, 136, 143, 145, 157, 

162, 179, 180, 213, 215. Μιλήτου επίσκεψις, 

5082 4, 7 καί ύποσ. 1, 25, 145. Μιλήτου μη

τρόπολις, Ί50325·327 6, 22, 23, 24, 136, 157, 

162. Μιλήτου μητροπολίτης, 61Χ.2 7 135, 136, 

141, 142. Βλ. καί Παλάτια. 

μιλιάρια, —στρογγυλοΟολωτά, 50ι08. 

μίλίαρίσίΟν, 50146.148.149.165_156.157·159·162·164·167·169· 

173-175-314-31S 5» 6 - 2 9> 3 0 καί ύποσ. 1, 31 

ύποσ. 0, 33, 169. 

μισθαρνοϋντες, 80. 

μίσθιος, 52 1 0 7 α ' . 52Β6 7 7 63, 76, 146, 147, 148, 

150, 168, 212. Π 1 7 . 2 2 239, 240, 241, 244, 

246. — δουλευτής, 62 7 . 9 . η 150-151. — δου-

λευταί προσκαθήμενοι, 656_7 164, 167-168. 

— ξένοι, 151. — προσκαθήμενοι, 68 Μ 183, 

208, 212. 

μισθός, 6, 168. 

μιτατον, 27. 

Μιχαήλ Ζ' Δούκας, αυτοκράτωρ, 7 καί ύποσ. 1, 

22, 23, 26, 30. 61 3 0 136, 137, 145. 

Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος, αυτοκράτωρ, 142, 155, 

162, 163, 170,171, 175, 176, 179, 180, 181, 

183,184, 187,188,189,192,193, 203, 205, 

206, 207, 209, 210, 211, 213, 214, 235. Π 2 0 

240, 244, 246. 

Μιχαήλ αρχάγγελος, παράστασις σφραγίδας, 

76, 82. 

1 Μιχαήλ, διάκονος Μεγάλης 'Εκκλησίας, 

κουβουκλήσιος καί βασιλικός κληρικός, 75. 

2 Μιχαήλ, γαμβρός έπ' άνεψια 'Αλεξίου Α', 

κουροπαλάτης καί μέγας δρουγγάριος της 

βίγλης (1082), πανσέβαστος σεβαστός κα,ί 

λογοθέτης τών σεκρέτων (1090 - 1109), 44, 

82, 83, 84, 88, 141. 

3 Μιχαήλ, οικονόμος επισκοπής Λέρου, 532071γ'. 

4 Μιχαήλ, πάπας, 6841. Βλ. Λέων (15). 

5 Μιχαήλ, πρεσβύτερος επισκοπής Λέρου, 

53 207ΐ'· 

6 Μιχαήλ, ύποδιάκονος Μεγάλης 'Εκκλησίας 
καί βασιλικός κληρικός, 53207tß' 75. 

7 Μιχαήλ Ζ , μίσθιος δουλευτής, 621(ι. 

8 Μιχαήλ ό (. . )τατζυγγούρης, έπικρατών το 

χωρίον Μαλαχίου, 6710 176, 180. 

9 Μιχαήλ της Άλιμνής, κάτοικος Κώ, Ί%'. 

10 Μιχαήλ της Άσπίδενας, πάροικος, 50174. 

11 Μιχαήλ της Ελένης, πάροικος, 66^. Βλ. Νι

κήτας (2). 
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12 Μιχαήλ τοϋ 'Ισμαήλ, μάρτυς, 52]^. 

13 Μιχαήλ, γαμβρός τοϋ Κογχητ (...), πάροι

κος, 7428. 

14 Μιχαήλ, γαμβρός Κωνσταντίνου της Λεον-

τώς, μίσθιος, Π2 3- Βλ. Καλή (6), Λέων (7), 

Μανουήλ(3), Μαρία(27). 

15 Μιχαήλ, υιός Άμαραντίνας, πάροικος, 683g. 

Βλ.Γεώργιος(19),Εύδοκία(1),Ίωάννης(20). 

16 Μιχαήλ, υιός Άμπαράδαινας, πάροικος, 6513. 

17 Μιχαήλ, υιός ανωνύμου παροίκου, 651 6. 

18 Μιχαήλ, υιός Γεωργίου Άνεμοτρίχη, 5027β. 

19 Μιχαήλ, υιός Γεωργίου Κουμαρα, 6840. 

20 Μιχαήλ, υιός Ειρήνης Καραμαλίνας, πάροι

κος, 501 6 9. 

21 Μιχαήλ, υιός Ευδοξίας τοϋ Κωμαρα, 6514. 

169. 

22 Μιχαήλ, υιός Ευστρατίου Παγάνου, 74^. 

23 Μιχαήλ, υιός Καλής τοϋ Θεοδώρου, 6843. 

24 Μιχαήλ, υιός τοϋ Καψικα, πάροικος, 6835. 

25 Μιχαήλ, υιός της Κόσμους, πάροικος, όό^. 

Βλ. Μαρία (1), Νικήτας (3). 

26 Μιχαήλ, υιός Κωνσταντίνου Παπαδοπώλου, 

5419. 

27 Μιχαήλ, υιός Λεοντώς(Ι), μίσθιος δουλευ

τής, 629. 

28 Μιχαήλ, υιός Μαρίας Ζημήδενας, 501 5 0. 

29 Μιχαήλ, υιός Μαρίας(8) τοϋ Σαπουνά, 50149. 

30 Μιχαήλ, υιός παπα Νικολάου, πάροικος, 6835. 

31 Μιχαήλ, υιός Σοφίας χήρας Δημητρίου, 651β. 

32 Μιχαήλ, υιός Στουπαλιώτου, πάροικος, 68^. 

Βλ. Μαρία (15). 

Μιχαήλ, βλ. Άγιοαναργυρίτης, Άμαγείρευτος, 

Βασιλικιώτης, Βαρυκαλίγης, Γαβράς, Γαλά

της, Γουλευτής, Δρόσος, Καλαμίτης, Καλυ-

μναϊος, Κατίλ..., Λιγίδης, Μακρεμβολίτης, 

Μαυρόποδος, Μεσοποταμίτης, Μούτων, Σι-

γός, Σγουρός, Φωκάς, Χινάριος, Χουβέσης. 

1 μόδιος(μέτρον επιφανείας), 50U 8.1 2 9.1 3 0.1 3 4.1 3 8. 

203·20β·207·208·209·235·23β·237·238·240·241·212·Μ3·244·245· 

ί ^ 247·248·249·251·253·2Μ-255'270'273·274·275 278308-317 *> J I 

6, 28, 31, 32, 33, 34. 51 4 0 3 . 4 0 4 . 4 0 β 37 καί 

υποσ.1,43. 5265.9Β.140.14ι.142. 52Β 5 7 5 48,49, 50, 

6 8 . 532ο3.2ο4.205·207α'·207β'·207δ'·207;' *"30·34· 

^15·19-20·25·30-32·33-Μ 1 9 2 . 7 4 8 . 1 2 . 1 3 . 1 5 . 1 8 . 1 9 . 2 0 . 2 a . 

23-25-29 2 1 8 , 2 2 2 . 

2 μόδιος (μέτρον χωρητικότητος), 50119.320.318 

4,6, 27, 28, 33, 34. θαλάσσιοι μόδιοι, 561 8.1 9 

89, 90, 91, 95, 96, 97, 99, 115, 116, 117, 

118. 592.3.β.1 7.1 8.1 9.2 0 120, 121, 127. 602 0.2 2 

128, 129, 130, 132, 134. 

3 μόδιος (δργανον μετρήσεως), 5 0 ^ 4 (χαλ

κούς σιδηρόδετος). 

μοδισμός, 502 5 5.3 0 7 27, 31, 32, 33, 67, 222. 

Μομφερατική, βλ. Ειρήνη. 

μοναστήριον, 702.11.3β(ίδιόκτητον), 198, 199 

(ίδιόκτητον). 74^. Πι8. Βλ. καί μονή, μο-

νύδριον. 

μοναχός, passim, ασκούμενοι —, 6532. 6618. 

218. άσκοΰντες —, 74^. Π η . ενασκούμε

νοι —, 6822_23. 73Β. ευλαβέστατος —, 522. 

5423. 558. Κύπριοι, έκ Κύπρου —, 75 1 6. 1 8 

232, 233. νησιώται (=Πάτμιοι) —, 6 1 u . 

προσκαθήμενοι —, 70u. σεβάσμιος —, 51 4 1 4. 

τιμιώτατος —, 51 3 7 4 . 3 9 4 . 52!12.ι51. 53!9 2. 615· 

Βλ. καί'Λντώνιος(1),Άρσένιος(3), Γεράσι-

μος(3), Γρηγόριος, Ίωαννίκιος(3),Λεόντιος, 

Μάξιμος, Μελέτιος, Μύρων, Νεόφυτος(Ι), 

Νεόφυτος ό Καππαδόκης, Πάτμιοι, Σκηνού-

ρης, Χριστόδουλος( 1 ). 

μονή, passim, άγια —, 693. βασιλική —, 87. 

71ι· 728. δεσποινική —, 7037. ελευθέρα καί 

άκαταζήτητος —, 637_8. εύαγεστάτη —, Π 8 . 

ιερά —, 652 5. 217. πάνσεπτος —, 7413_14.34. 

πατριαρχική —, 502 3 0. περιώνυμος —, "Π.ν 

σεβάσμια—, 5518. δοχ.,.^. 573.8_9. 58χβ· 59Χ. 

60Χ. 61 6 . 3 8 . 622.3. 64J3- 652.34· 664_5.17_18. 672. 

6 8 α 2 . 1 4 . 2 2 . 4 7 · 692·ιο-36·37- 7012.21·32·37·38-39·43· 73χ. 

1 2. 758.7. ; !1. σεβάσμια (καί) άγια—, 6856· 

702.3. σεβάσμια βασιλική —, 71χ. 728. Βλ. καί 

'Αγίου Γεωργίου Δυσικοΰ, 'Αρχιστρατήγου 

τών "Ανω Δυνάμεων, Θεοτόκος τών Καστρια-

νών, Θεοτόκος Κεχιονισμένη, Θεοτόκος Ναυ-

πακτήτισσα, Θεοτόκος τών Σπονδών, Λαύ

ρας, Λεμβιώτισσα, Λέμβου, Μάγου, Μονο-

χυτρα, Μυρελαίου, Ναμάτων, Όρόβων, Πα

νάχραντου, Πάτμος, Στύλου, Σωτήρος Παν-

τεπόπτου, Σωτηρος Χρίστου, Φιλάνθρωπου 

Χρίστου, Χρίστου Παντοκράτορας. 

μονικος μίσθιος, 688 4. 

Μονοελαία, ρύαξ της —, 50293. 

μονοζευγαρατος, 50Μ.3 1 2 6. Βλ. καί ζευγαρατος. 

μονόκαιρον (επί βιβλίου), 501 0 9.1 1 0. 

μονοκονδυλιαί, 46, 47, 61, 182. 

Μονομάχος Γεώργιος, 106. 5927 125. 
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μονοπάτι, 52 5 4 . 7 β -

μονόρρυτος, 52 1 β 9 . Βλ. καί δίρρυτος. 

Μονοχυτρας Γεώργιος, μεγαλοδοξότατος, 63 ! . 5 

152, 153, 154, 155, 173. 7 3 3 213, 215. 

Μονή τοϋ —, 154. Βλ. καί Θεοτόκος Κεχιο-

νιτμένη, μονή. 

μονύδριον, 199. Βλ. μονή, μοναστήριον. 

μορτάζω, 67 1 6 180. 

μορτή, 67 β . 1 3 175, 180. Βλ. και έπιμόρτως. 

Μοσχογέρων, ηγούμενος μονής"Αλσους, 7 5 2 3 234. 

1 Μόσχος, πρεσβύτερος, 50 2 1 0 5. 

2 Μόσχος της Ευδοκίας, πάροικος, 6 8 ^ . Βλ. 

Ε ι ρ ή ν η ( Ι ) . 

3 Μόσχος της Μαρουλαδένης, πάροικος, fi0142. 

Β\. Μαρία(16) . 

4 Μόσχος, υιός Στρατηγοΰ πρεσβυτέρου, 50 1 5 3 . 

1 Μοσχώ, γυνή Γρηγορίου Κουρσιώτου, 6853. 

2 Μοσχώ, γυνή Καλοΰ (2 ) τοϋ Πατμιώτου, 54 1 8 . 

3 Μοσχώ, θυγάτηρ 'Ιωάννου Π α τ ζ α , 68 3 2 . 

Μοΰίρος, λιμήν Λήμνου, 222. 

μουλάριον, 50 1 5 8 . 1 β 3 5. 

Mouc-ικος Νικόλαος, κάτοικος Κ ώ , 7 5 κ α ' . 

Μούτων 'Ιωάννης, πάροικος, 68 4 2 . Βλ. Ειρήνη 

(22), Μαρία(5) . 

Μούτων Μιχαήλ, πάροικος, 68 4 2 . Βλ. "Αννα 

(11), Ειρήνη (25). 

Μπεράρδος (έν Λήμνω), 74 1 9 218. 

Μπροιταινα (έν Λήμνω), 74 1 4 . 

Μυκτιρινόν, άμπελοκήπιον, 50 2 7 4 _ 2 7 5 6. 

Μύλασσα, βλ. θέμα Μυλάσσης-Μελανουδίου. 

Μυλασσίτης, πάροικος, 66 1 2 . 

Müller Ι., βλ. Miklosich Κ. 

μύλοε, 50 2 2 6 . 74 7 . 3 0 . 

μύλωJ χειμερινός, 74 l r, 218. Βλ. καί υδρόμυλων. 

Μυλωτας Λέων, πάροικος, 65 1 4 . Βλ. Ειρήνη (18), 

Ευγένιος, Μαρία (24). 

Μυρελαίου (σέκρετον), 50 2 1 8 . 2 2 8 32, 67. οίκος 

τοϋ —, 52j31) 49. Μονή — (έν Κωνσταντινου-

πόλει), 32. Βλ. καί σέκρετον τοϋ Μυρελαίου. 

μυρίκη (φυτόν), 33 . 

μυρικότοπος, 50ä71.274 6, 33 . 

Μύρων, μοναχός μονής Σπονδών, 7 5 1 0 225, 233. 

μύτισμα (βουνοΰ), 50 2 8 1 . Βλ. καί άκρομύτισμα. 

Ν 

Ναμάτων, πατριαρχική μονή, 50 1 2 8 ( Ί α μ ά τ ω ν = 

Ν α μ ά τ ω ν ) . ^0 5, 6, 28. 

ναός, 68 8 . —αγίου Γεωργίου Μυροβλήτου, 222. 

— ύπεραγίας Θεοτόκου προαστίου Βάρεως, 

50ΐ86· —Θεοτόκου Κεχιανισμένης, 215. — 

Παρθένου (έν Λέρω), 66. — Π ά τ μ ο υ , 5 ί 4 1 ! 

43. — τών Σπονδών, 7 5 8 225. —Σωτηρος 

Χρίστου, 7 0 7 199. Βλ. καί εκκλησία. 

νάρθηξ, 50 1 0 3 . 

ναυάγιον, 56 1 4 90, 118, 134. Βλ. καί κατά-· 

βρωμά. 

ναύκληρος, 107. 60 8 . Βλ. 'Αντώνιος ( 2 ) . 

ναϋλον, 56 3 . 59 7 . 

Ναυπακτήτισσα, βλ. Θεοτόκος(ο). 

ναυπηγεϊον, 95. 

ναυπήγησις πλοίου, 126. 

ναυπηγώ, 56 1 3 90, 95. Βλ. καί πλοϊον. 

ναΰς, 60 1 β . Βλ. καί πλοϊον. 

Νέα Λογαρική, 169. 

νέμομαι, 5 2 1 0 7 ς ' . 1 1 8 . 65 2 . 6dj5. 179. 68 4 e . 693.„, 

7 3 8 . 9 . Βλ. καί νομή. 

1 Νεόφυτος, μοναχός Πάτμου, 52 4 β 48, 65. 

2 Νεόφυτος, ηγούμενος μονής "Αλσους, 75^, 

234. 

Νεόφυτος, βλ. Ά μ π ε λ ο ς , Καππαδόκης. 

νερόμυλος, 7 4 8 218. 

νεροτράφος, 50 1 8 4 . Βλ. καί τράφος. 

Νεφοκράτης, προσκαθήμενος, 7 3 8 . 7 . 1 0 213, 216. 

Νεώριον, αιγιαλός Κωνσταντινουπόλεως, 56 1 4 90., 

95. 6 0 u 129, 134. 

νεωτεροποιοί, 55 1 2 _ 1 3 85. 

νησίδιον, 55 1 3 82, 83 , 86. 

νησιώται ( = Π ά τ μ ι ο ι ) μοναχοί, 6 1 u . 

νήσοί, 60 3 129, 167. 6 9 3 8 192, 196. Κρήτη. 

57 3. 118. Κώς, 189. 7 0 u . 1 3 . 199. Λέρος, 52 1 5 !, 

67. 65 2 7 . Λέρος καί Κώς, 68 1 8 . 2 3 . Λήμνος, 221. 

Πάτμος, 51379.38ο·388-396·4οι 37· 54 5 . 7 80. 

1 Νήφων, επίσκοπος Κ ώ , 75 3 4 _ 3 5 225, 231, 235. 

2 Νήφων, ηγούμενος μονής Άλσους, 7 5 2 7 234. 

Νίκαια' αυτοκρατορία, κράτος της —, 3, 149. 

162, 167, 168, 169, 174. αυτοκράτωρ της -

133, 150. 

1 Νικήτας, ιερεύς καί πρωτοκουράτωρ επισκέ

ψεως 'Αλωπεκών, 5 0 8 7 4, 7, 27. 

2 Νικήτας, αδελφός Μιχαήλ της Ελένης, πά

ροικος, 66^ . Βλ. Θεοφανώ(1), Ν ι κ ή τ α ς ( 9 ) . 

3 Νικήτας, αδελφός Μιχαήλ της Κόσμους, 66 1 0, 

4 Νικήτας, εγγονός Κυριακής χήρας, 54 1 Β. Βλ. 

Κυριακή (3) . 
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5 Νικήτας, υιός Άλεπιδιώτου, ΰποτελετής, 68^· 

Βλ. Θεοτοκώ(Ι). 
6 Νικήτας, υιός Βασιλείου Κατέα, 54,^. Βλ. Κα-

λός(1), Μαρία(18). 

7 Νικήτας, υιός Μάρκου Σπανοϋ, 6519. 
8 Νικήτας, υιός Μαυρόποδος, πάροικος(:), 145. 

66^ 171, 174. 

9 Νικήτας, υιός Νικήτα(2), 66j4. 

Νικήτας, βλ. Βαρύς, Βράμιος, Καλαμίτης, Κα-

ραντηνός, Κατακαλών, Κωνστονήτης, Αέριος, 

Λιγίδης, Λιμνιώτης, Παγωμένος, Πασχάλης, 

Φούρναρης. 

Νικηφόρος Β' Φωκάς, αυτοκράτωρ, 44. 

1 Νικηφόρος της Ροδιάς, 75 κ ε ' . 

2 Νικηφόρος τοϋ Σαρακηνοϋ, πάροικος, 502Β8. 

Βλ. Λέων(6), Μαρία(25). 

3 Νικηφόρος, υιός Θεοχαριστίνης, 50143. 

4 Νικηφόρος, υιός Κυριάκου Τζιμισχή, 54^. 

Νικηφόρος, βλ. Βαϊαμο. . ., Βρυέννιος, Λιμνιώ-

της, Πεπαγωμένος, Σοφία. 

1 Νικόλαος, επίσκοπος (Λέρου;), 532()7ιζ'. 

2 Νικόλαος, παπάς, 68^.^. Βλ. 'Ιωάννης(22), 

Κωνσταντίνος(11), Λέων(16), Μιχαήλ(30). 

3 Νικόλαος, πρεσβύτερος, 53207tól'. 
4 Νικόλαος Ά μ α . . ., κάτοικος Κώ, 75χγ'. 

5 Νικόλαος, παϊς της Λεοντώς, μίσθιος δου

λευτής, 629. 

6 Νικόλαος της Λερίας, οικοδεσπότης, 614. 

7 Νικόλαος τοϋ Σαμωνα, πάροικος, 50152. Βλ. 

Ελισάβετ. 

8 Νικόλαος, υιός ανωνύμου πάροικου, 651β. 

Νικόλαος βλ. Άβράμιος, Άλεντινός, Άντιοχί-

της, Βεργωτής, Κουρτίκης, Κουτζυνδς, Κρί-

τζης, Λάλας, Λιτακινός, Λουρέδος, Μακρός, 

Μουσικός, Πεντάφωλλος, Πριμ(μ)ικήρης, 

Τζάνζης, Τράλης, Χαμέτης. 
νομαδιαία, βλ. γη. 

νομαδιαϊον (τό), 51 3 9 0 . 

νομεύσαντες, 557. Βλ. καί νομή. 

1 ν ο μ ή , 50x36 2 8 . 5 2 1 0 7 < ; ' . 1 0 7 η ' . 1 1 5 . 1 1 7 . 1 1 8 . 1 1 9 . 1 2 0 . 1 3 3 . 

135-139-Μ4 ^ " , *^1 °0> 5 1 · 5 3 1 8 9 . 1 9 0 . 1 9 1 . 1 9 4 . 1 9 5 · 1 9 7 . 

207«''207γ'·207ε'·207ζ'·207θ'·207ΐ'·207ΐγ' 'Oj ' 1 ) ' 2 . 

552_3·ΐ5 82, 83, 85, 86. Βλ. καί βοσκή. 

2 νομή" νομή καί κατοχή, 61 4 1. 

νομική, 203. 

νομικός (αξίωμα), 75χθ'. — επισκοπής Κώ, 
75χη'(;). επισκοπής [Κώ], 75 μ ς ' - μ ζ' 232. 

— Καλύμνου, 753 232. — Παλατιών, 178. 

Βλ. 'Ιωάννης (3), Κωνσταντίνος (2), Νική

τας Βράμιος, Νικήτας Καραντηνός. 

νόμισμα, 50124_134.ι3β.138_165·157-1β2·164-175·25β·313·315· 
318-319-320 4, 5, 6, 28, 29, 30 καί υποσ. 1, 33, 

34. 572.4.6.7 108, 109, 112-113. 6513_1β. 

1 9_2 4 165, 168, 169, 173. 7423.25.2,. - και

νούργια τρικέφαλα, 572.4.9 (τά κατά χώραν 

απαιτούμενα ) . u 109, 112-113. Βλ. καί 

δσπρον, ύπέρπυρον. 

νομισματική — ποσότης, 664 170, 173. βλ. καί 

ποσότης. νομισματική μονάς, 169. 

νόμος, 556 83. 

Νορμανδοί, 85, 86. 

νοτάριος, 44. 524 4.1 3 2.1 6 2.1 7 9.1 8 0 48, 49, 51, 62, 

63, 64, 66, 68. 53 1 8 5 . 2 0 7 , 8 ' 70, 71, 75, 119, 

144, 145. Βλ. Άντζας, Θεολογίτης καί βα

σιλικός νοτάριος, πατριαρχικός νοτάριος. 

Νυσίριος 'Ιωάννης, κάτοικος Κώ, 75κ ς '_κζ'. 

νωβελίσσιμος, 103. Βλ. Μαδαρίτης. 

νώτον (εγγράφου), 40, 41, 42, 46, 61, 62, 69, 

82, 135, 141, 143, 144, 191, 198, 230, 239. 

Ξένη, γυνή Κωνσταντίνου(4), 74Μ. 

Ξενία, θυγάτηρ Κωνσταντίνου Παπαδοπώλου, 
5419. 

ξενοδοχείον, 50130.i09 5, 29. 
ξένοι (μίσθιοι), 151. Βλ. καί μίσθιος. 
ξηροαχλάδα, 51 4 0 9 . 
ξηρορρύαξ, 52Β0.84. 
ξύλινος, 521 0 1. 
ξυλόκτιστος, 52Β0 7 7. 

Ο 

'Οδηγήτρια, Παναγία —, εύκτήριον Λήμνου, 

74g2 218, 223. 

οδός, 502 9 5. δημοσία —, 501 7 6.1 9 8_1 9 9 31. 

οικειοθελώς, 623 146, 149. 

ο'ικεϊον, βλ. δίκαιον, πράγμα. 

οικείος (τοϋ βασιλέως), 562 9 105. 61 8 135, 

143 - 144,151, 155. 663 170,174,178,181. 

728 211, 212. —της αυτοκράτειρας, 189. 

Βλ. καί πανοικειότατος καί Έξώτροχος, 

Κρατερός Αλέξιος, Μαγκαφας Ιωάννης, Πε-

πλατυσμένος, Σεργόπουλος 'Ιωάννης. 
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οϊκημα, 5011().113-187·234-278 ^, 6, 27, 32. 51 3 8 2 . 

3 9 5 36, 37. 7423.24.2g.jj,. — δεσποτικά, δΟ^-ΆΊ 

6, 32. 

οΐκήτορες, 52j18. 558 82, 85. 

οικία, 6. 51 4 1 0 37, 50, 80, 146, 148, 151, 222. 

Βλ. καί όσπήτιον. 

οικοδεσπότης, 614. Βλ. Κωνστονήτης, Νικό

λαος (6). 

οικονομία, 664 170, 174. Βλ. καί πρόνοια. 

ΟΙκονομίδης Ν., 30ΰποσ. 1, 66. 

οικονόμος, 502 0 4.2 0 9 5. — επισκοπής Λέρου, 

52ί2071γ'. βλ. Μιχαήλ(3). — μονής Πάτμου, 

5( ΐ 7 . 107. 599. 121. 608. βλ. Άντώνιος(Ι), 

Χριστόδουλος (2 ). — τών κοινών, 145. Βλ. 

κο.ί μέγας οικονόμος, σέκρετον τοϋ οικονόμου 

τών ευαγών οϊκων. 

οικονομώ, 52jM (ποιήσαι κατά τα δεδογμένα 

κο.ί φκονομημένα αύτη ( = Ά ν ν η Δαλασσηνή ). 

οίκοπροάστιον (Βάρεως ), 508 4.1 0 1_1 0 2.1 4 0.1 7 β.2 0 0. 

20ί·213·229-230·258·311 3 , 4 , Ο, Ο, ΔΟ, ΔΙ, Ζ», ΟΪ. 

Βλ. καί Βάρις, οίκος, προάστιον. 

οίκο;, Βάρεως, 50113.115.118.119.123.12Β.181.210· '*, Ο, 

27. — Μυρελαίου, 52J3,, 49. Βλ. καί 'Αλω

πεκών, Βάρις, Μυρελαίου, ευαγείς οίκοι. 

οικουμενικός, βλ. πατριάρχης. 

οίκων, 6516. πλησίον οίκοϋντες, 157. 7015. Βλ. 

κο:ί περιοικοϋντες. 

οίνάρια, βλ. δεκατεία, φόρος. 

οίνος, βλ. δεκατεία, φόρος. 

Όκτώηχος (βιβλίον), 50ι09. 

όλίνθινον, 50116. 

"ΟλυνΟος (ή "Ολινθος ), πλησίον Μιλήτου, 5 0 ^ . 

13Ü-207 29. προάστιον, 50U7-ii8-ii8-2i3 3> 4, 5, 

21, 25. χωρίον, 501 2 8 4. δάσος, 50124. Πρβλ. 

όλίνθινον. 

όμο>ογώ, 758. 

Ονος, 50 1 4 5 . 2 5 8 . 3 1 2 . 3 1 3-314·315 5, ο , άό. 

Όξεϊαι Πέτραι, τοπωνύμιον Λέρου, 529 3 67. 

'Οξείς Λίθοι, τοπωνύμιον Λέρου, 525 3.9 1 67. 

οπω3οφόρα, βλ. δένδρα. 

ορεινός, 514 0 6·4ΟΒ· ορεινή, βλ. γη. 
Όρεινός, τοπωνύμιον Λήμνου, 741 5 218. 
όρθομαρμάρωσις, 50112. 
όρια (ή) (=δριον), 501 7 9.1 8 7. 
ορίζομαι, 575. 66 t 171. 674 176, 181, 207. 

74Χ 218. Π 1 β 241, 244, 245. 
δριον, 502 6 1 (εις δριον). τα δρια, 5, 6, 27, 49, 

36 

50, 85, 136, 157, 164. Βλ. καί ορός. 

1 ορισμός (έ'γγραφον αύτοκρ.), 95, 108. 591β 

121, 134. 61 1 7 137, 157, 158, 161, 165. 

170, 171, 174, 176, 179, 181, 184. 697 191. 

193, 197. 703 6.3 9 199, 200, 205, 206, 207, 

209, 210. 729 211. 73 9 213, 214, 218. 

241, 245. αυθεντικός βασιλικός —, 6721. βα

σιλικός - , 108, 135, 136, 152, 153, 156. 

164. 666. 240. βασιλικός προσκυνητος —, 

63^ 654. Π 1 3 245. επικυρωτικός βασιλικοί 

προσκυνητος —, 626 146, 150. επικυρωτικός 

—, 147. 641 9 157, 158, 180. θείος καί βασι

λικός προσκυνητος —-, 644_5-ig-39·«· θεϊος καί 

προσκυνητος —, ô l^ .^ . 636_7. θείος —, 708 

προσκυνητάς —, 6923_24.36.40. 732. σεπτός 

προσκυνητος —, 6918. θεϊος καί προσκυνητο:, 

δεσποινικός —, 7012.41. Βλ. καί πρόσταγμα 

πρόσταξις, κέλευσις. 

2 ορισμός (=έντολή ), εξ όρισμοΰ, 61 4 β 140. 6715 

Πρβλ. Ιξ επιτροπής. 

Όρόβων (ή Όροβίων), μονή, δ Ο ^ . ^ . ^ ο 5, 6 

προάστιον, 502 6 9. 

Όροδάφνη, χωράφιον, δ Ο ^ . 

όροθεσία (ή), 32, 67, 191. 

όροθέσια (τά), 156. 

Ορος (=OpiOV ), 50ΐ26-ι77·179-185·189·190·191·192·194· 
195-197· "*38· "4 2 4 . 3 4 . 3 8 . βασιλικός, 502 1 7.2 2 0. 

έχειν δρον, δΐ^. 64^ 163. Βλ. καί δριον. 

δροφύλαξ, 501 5 1.1 5 2. Βλ. Βασίλειος (2), Κυρία-

κός(1). 

'Ορφανός Λέων, κάτοικος Κώ, 75κζ\ 

Οσιος, 67, 183. Βλ. καί Χριστόδουλος. 

οσπητιον, 50113.3ο6- 52101.10ä.10e.107CC'.107ß'.157.le4. 

ies-168-170- 52Β2 7 β.2 7 7. 624. οο6.8 1/0, l/-i. 

όστιάριος, 86. Βλ. Κατακαλών Νικήτας(2). 

Ostrogorsky G., 221. 

θυργυΐαΐ,50180.181.185·234-238·241·242·244-248·250-253-270 

31, 32. 
όφφίκιον, βλ. πρωτομανδατορικον όφφίκιον, 

πρωτοελατικόν. 
δχλησις, 6 1 4 0 . 70 4 3 . 73 1 0 . Ι Ι 2 6 · 

Π, Ρ 

Παγάνος Ευστράτιος, πάροικος, 7422.24. Βλ. καί 

Άννα (5), Κωνσταντίνος (4), Μιχαήλ (22). 

Πάγκαλος 'Ιωσήφ, 196, 203. Π 2 9 239, 240, 

241, 244, 245, 246. 

http://7423.24.2g.jj
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Πάγκαλος, βλ. Τρικλινιώτης. 

Παγκαλώ, γυνή Λέοντος (15), 68^. 

Παγωμένος Νικήτας, κάτοικος Κώ, 70,1,. 

πάκτον, 501 3 2.1 3 7.2 5 6 5, 6, 27, 28, 29, 31, 32. 

5238. 56j2 98. Βλ. καί χωρόπακτον. 

παλαιγενή, βλ. δικαιώματα. 

Παλαιολόγος, βλ. 'Ανδρόνικος Β', Μιχαήλ Η'. 

Παλανίτης 'Ιωάννης, κουβουκλήσιος, 624 146, 

147, 148, 149. 

1 Παλάτια-Κούκουλος, 171. 

2 Παλάτια (=Μίλητος), 619-ΐ9-20·28·39 135, 136, 

137, 142, 144. 63α.4 152, 153, 154, 155. 

<54ιι·ΐ5·2ο·25·28 156, 157, 161, 162. 66 1 4 . 5 . 7 

170, 173, 174, 178, 179. 73j.3 213. κά-

στρον τών —, 24. χώρα τών —, 24, 214. 

Βλ. καί Μίλητος. 

3 Παλάτια Σμύρνης, 151. 

Παλατιανοί (=κάτοικοι τών Παλατιών), 61 2. 2 1. 

33.35 136. 64^ 157, 163. 

Παναγία βρεφοκρατοΰσα, 182. 

Πάναγνος, βλ. Θεομήτορος, μονή έν Κω. 

Παναχραντηνος (=της μονής Πανάχραντου), 
613ο·35·39-̂ ο Ι 3 6 · — κτήματα, 162. 

Πανάχραντου, μονή εν Κωνσταντινουπόλει, 503 2 3 

6, 22 - 23, 35. »Ι^^ .^ .^ .^ .^ .^ *οο, 137, 

144. 64j5.24.io 157, 161. 

πανευγενέστατος, δούξ νήσου Κρήτης, 57j. 58je. 

στρατοπεδάρχης θέματος Θρςικησίων καί 

Φιλαδέλφειας, Π 1 5 240, 244. Βλ. Κοντοστέ-

φανος, Φωκάς Μιχαήλ. 

πανευσεβής (αΰγούστα), Π 2 0 . 

πανιερώτατος (μητροπολίτης), 61j.25· 

Πανίτζη, βλ. Βερβίλου. 

πανοικειότατος (παρακοιμώμενος), 61 β 143. Βλ. 

Κρατερός Αλέξιος καί οικείος. 

πανομοιότυπα (έγγραφα), 244. 

πανσέβαστος, 87. 61 2 4. 642 0 157, 158. Βλ. Κρα

τερός Αλέξιος. 

πανσέβαστος σεβαστή, 55j9 82, 83, 84, 86, 87. 

Βλ. Άννα Κομνηνή. 

πανσέβαστος σεβαστός, 56jg.jjg.3j 87, 88, 90, 98, 

101, 105. 5912 121. 61 8 . 4 β 135, 137, 143. 

72 8 211, 212. Βλ. Κάνναβης, Κρατερός 

Αλέξιος, Μιχαήλ(2), Σεργόπουλος 'Ιωάννης, 

Ταρονίδης, Τορνίκης Κωνσταντίνος. 

Παντελέων(;), ιερομόναχος, 75 1 5 225, 233. 

Παντέλι, 65. Βλ. Παντέλιον. 

Παντέλιον, κάστρον Λέρου, S2e.j8.44_45.47.j47.j5D. 

152-155-157-183172 tö, 47, 48 , 49, 50, 6 1 , 62, 

63, 65. δρμος Λέρου, 65. 

Παντεπόπτου, βλ. Σωτηρος Παντεπόπτου μονή. 

Παντοκράτορος, βλ. Χρίστου Παντοκράτορος 

μονή. 

πανυπέρλαμπρος, 5092.32ο 6. Βλ. Δούκας Αν

δρόνικος. 

πανυπερσέβαστος, 87, 163. Βλ. Βρυέννιος, Ει

ρήνη (28), Ζαγαρομμάτης. 

Παξιμάδη (τοϋ), κήπος, χωράφιον, 50JJ7 4. 

Παπαδία, υιοί της —, πάροικοι, 669. 

παπαδική (ή), 7515. 

Παπαδόπωλος Κωνσταντίνος, κάτοικος Πάτμου, 

5418. Βλ. Ειρήνη (14), Κυριάκος (6), Μι-

χα!)λ(26), Ξενία, Πλυτώ(Ι). 

πάπας, 6612. 6833.34.̂ . Βλ. Καστελίτης, Μι-

χαήλ(4), Νικόλαος (2) καί ιερεύς, πρεσβύ

τερος. 

Π.ρ.κόπη, βλ. Κωνσταντΐνος( 1 ). 

παραγγαρεία, 62j2. Βλ. καί αγγαρεία. 

παραγγελία, Π 1 9 240. 

παραδίδωμι, δΟ^.^ 4. 51 3 8 8 . 4 1 4 36, 37. 52^ 

48, 49, 50, 90, 120. 6 V j 4 . 6512 164, 165. 

663 170, 171, 189. 7032.34_35. παραδίδομαι, 

5"ΐ21-212-320 " ι 22. 5235.j6 2. 56j3.j4-j9 89. 

59j.1 0120,121. 606.j0.2 2 128, 129, 130, 134. 

6440. 198, 199. 75x 4.1 8. Βλ. καί άντιπαρα-

δίδομαι. 

παράδοσις, 5078.8j.88.98.j0i 3, 4, 6, 22, 23, 25, 

26, 27, 28. 513 7 0.37 4.3 8 0.3 3 6 36, 40, 42, 43, 44. 

52j3-25-33-44-115-177-180-182 ^6, 48, 49, 50, 62, 

63, 64. 53 2 0 7 θ ' - 2 0 7 [ γ ' 75, 80, 84, 85, 107, 

117. 593_4.19 120, 126, 128. 61j3.29 136, 

137, 141, 142, 145, 154. 6412.42 162, 164, 

165, 170, 174, 189. 7042_43 (καθαρά καί φα

νερά), 198, 199, 202, 203. άπογραφικαί —, 

6442. παράδοσις πλοίου, 89, 94, 95, 99, 107, 

121, 124, 126, 128, 130, 133. 

παραδότης, 642j 157, 158, 162 - 163. Βλ. Θεο

φάνης. 

παραδοτική, — άποκατάστασις, 6~41β 156, 161. 

— γραφή, 152. 672j. 175, 176, 178, 179, 

180 - 181. - έγγραφος, 6 3 u 152, 153, 154. 

παραδοτικον εγγραφον, 189. 

παραθαλασσίτης, 561 0 90, 96, 97, 100, 106. 

592 β 121, 124, 125, 127. 6035.37 129. Βλ. 

http://64j5.24.io
http://56jg.jjg.3j
http://S2e.j8.44_45.47.j47.j5D
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Κχσταμονίτης Κωνταντϊνος, Ραδηνός, Σ χ ο ι -

νας καί ενεργών τάς της θαλάσσης δουλείας. 

παράθεσις* άννόνα άπα της —, 50j 2 0 4, 28. φύλ

λο ν άπα —, 28. 

παρα.γιάλιος, — μέρος, 210. — χώρα, 7 1 3 206, 

210. 

παρακαταθήκη, 28. 

παρακελεύομαι, 5 1 3 8 9 . 

παρακλάδιον (πόταμου), 64 3 7 . 

παρακλητεύω - έπαρεκλητεύθη, Π 1 4 . 

παρακοιμώμενος, 61t.a.11.2S.u-i2u-iV~^i 135,137, 

140, 141, 143 - 144, 145. 62 8 . 1 4 147, 148, 

150, 151, 163. Βλ. Κρατερός 'Αλέξιος, Έ -

ξώτροχος Μανουήλ. 

παράλια (τά), 1 2 9 , 2 0 7 , 2 1 0 . 

παράλιος χώρα, 60 3. βλ. καί παραιγιάλιος χ ώ 

ρο.. παράλια μέρη, 210. 

παραπόταμον (τό), SOjgg.^j 32. 

Παρο:φωνάδιν, χωράφιον, 50 2 4 4 . 

παραχωρώ, 150, 170. 

Παρδόβουνον (έν Κ ω ) , 7 0 2 0 204, 231 . 

Πάρθος, 204. 

Πάρζα. . . Γεώργιος, κάτοικος Κ ώ , 7 5 { ' . 

παρεκβάλλω, 26. παρεκβληθέν, 50 8 4 . 8 9 . 3 2 4 24, 35. 

παρεκβολή, 26, 35. 

Παρί'ένι, χωρίον, κόλπος καί λιμήν Λέρου, 66. 

Παρ6ένιον, προάστιον Πάτμου έν Λέρω, 52 7 . Χ 9 . 4 6 . 

48·107ε'-107η'ΐ08·113·115·119·120-132-136·139·141·145 * " ) 

47, 48-49, 50-51, 61, 62, 63, 65, 66, 

6 ί , 6 8 . 53ι88.190.191.193·195·197·198-203·20β·!ί07β'· 

20'ε'·207ζ'·207θ'-207ΐγ' ' 0 , 7 1 , 7 2 . 55 4 . j4 8 2 , 

83, 84, 85 , 86, 167. 683,, 182, 183, 188. 

μετόχων Πάτμου, 6 5 5 164, 167, 168. 

παρθένος ( = Ί ω ά ν ν η ς Θεολόγος), 56 4 . 

Παρθένου, ναός έν Λέρω, 66. 

πάροδος - τοϋ δημοσίου ή ετέρου προσώπου μη-

δεμίαν πάροδον έχειν έπ ' αύτοϊς, 66 1 6 . 

πάροικος, 5090.133.140.149.167·163·168-210-231·258'275·310 

4, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30 καί ύποσ. 1, 32, 

3ί. 5_ 1 0 ,β ' . 1 0 7 ε ' 48, 49, 5 1 . 5 3 l o a . 2 0 1 . a o i ! . 2 0 7 C ' 

7 1 . 6 1 2 7 . 3 0 . 3 5 . 4 0 1 3 6 - 1 3 7 . 6 5 u . 2 6 . 2 9 164, 

165, 168, 169. 6 6 7 . 8 170, 171, 174, 180. 

6ί: 6 . 2 5 182, 183, 188, 208. 7 2 9 211, 212, 

217, 218, 222. — άκτήμων, 29, 30, 3 1 . — 

βοϊδατος, 29, 30. — ζευγαρατος, 50147.jM.iei. 

168-174 5, 6, 29, 30, 3 1 , 34. — προσκαθήμε-

νος, 5 0 2 7 5 6. Βλ. καί άκτήμων, βοϊδατος, ζευ-

γαράτος, προσκαθήμενος, πτωχός, τέλος πα-

ροικικόν. 

Πασπαρίνη" Πέτρα, τοπωνύμιον Λέρου, 52 7 1 . 

Πασχάλης Κωνσταντίνος, κάτοικος Κ ώ , 75 κ β' . 

Πασχάλης Νικήτας, βασιλικός νοτάριος, 52.\ 

46, 50, 51 , 68, 69. 

Πατζαράς Γεώργιος, 106. 59 2 7 125, 127. 

Πατζας 'Ιωάννης, ύποτελετής, 6 8 Μ . Βλ. Θεοτο-

κ ώ ( 2 ) , Μαρία(6), Μ ο σ χ ώ ( 3 ) . 

πατήρ, βλ. Χριστόδουλος. 

Πάτμιος, 76. Πάτμιοι μοναχοί, 225, 231. Βλ. 

καί Πατμιώται . 

Πατμιώται , 75j 9 . 2 0 . 

Πατμιώτης, βλ. Καλός (2) . 

Πάτμος, Μονή της Πάτμου, passim. 6122·4ο 

42-43- Η 4 . 4 0 . 7 519· Πιι·ΐ2· ή κ α τ ά τ ή ν Πάτμον 

μονή, Π 3 · ή κατά τήν Πάτμον εύαγεστάτη 

μονή, Π 8 . ιερά μονή της Πάτμου, 65 2 5 . 'ιερά 

μονή 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου, 217. σεβάσμιο 

μονή της Πάτμου, 6 1 5 . 3 8 . 62 2 . 6443·672. 69 ] 0 . 

38-37-38- 70J2.3M0-43-M- 75 7 . 3 1 · σεβάσμια μονή 

ή έν τη νήσω Π ά τ μ ω , 68j 2 . σεβάσμια μονή 

ή έν τη νήσω της Πάτμου τοϋ ήγαπημένου 

Θεολόγου, 65 2 . σεβάσμια μονή ή έν τη νήσω 

Πάτμου. . . έπ ' ονόματι. . . τοϋ επιστήθιου, 

ήγαπημένου μαθητοΰ τώ σωτηρι Θεώ ημών 

Ί η σ ο ΰ Χριστώ καί εύαγγελιστοΰ 'Ιωάννου, 

παρθένου τοϋ Θεολόγου, 56j. ή κατά τήν νη-

σον Πάτμον . . . σεβάσμια μονή τοϋ άγιου απο

στόλου καί εύαγγελιστοΰ 'Ιωάννου τοϋ Θεο

λόγου, 57j_2. ή κατά τήν νήσον Πάτμον σε

βάσμια μονή, ή έπ ' ονόματι τοϋ επιστήθιου 

ήγαπημένου μαθητοΰ τ ώ σωτηρι Χριστώ και 

εύαγγελιστοΰ'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου, 58 1 6 _ 1 7 . 

σεβάσμια μονή, έπ ' ονόματι τοϋ άγιου απο

στόλου καί ήγαπημένου 'Ιωάννου τοΰ Θεολό

γου τιμώμενη καί έν τη νήσω Π ά τ μ ω δια

κείμενη, 59j_2. ή έν τη νήσω Π ά τ μ ω . . . σε

βάσμια μονή τοΰ έν άποστόλοις ήγαπημένου 

καί εύαγγελιστοΰ 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου, 60,. 

σεβάσμια μονή τοΰ ήγαπημένου Θεολόγου, 

6534· σεβάσμια μονή τοΰ άγιου αποστόλου καί 

εύαγγελιστοΰ ήγαπημένου τοΰ Θεολόγου ή έν 

τη Π ά τ μ ω , 69j„ 2. σεβάσμια καί αγία μονή 

της Πάτμου, 702_3. σεβάσμια βασιλική μονή 

ή έν Π ά τ μ ω τη νήσω τοΰ ήγαπημένου Χρι

στώ τ ψ Θεώ εύαγγελιστοΰ Ιωάννου τοϋ Θεο -
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λόγου, 71j. σεβάσμια βασιλική μονή τοΰ ήγα

πημένου Θεολόγου, 72 8 . σεβάσμια καί δε-

σποινική μονή της Πάτμου, 70 3 7 . ή κατά τήν 

Πάτμον περιώνυμος μονή τοϋ κ α τ ' έξαίρετον 

ήγαπημένου καί εύαγγελιστοΰ Ιωάννου τοϋ 

Θεολόγου, I I j . ή έν Π ά τ μ ω μονή 'Ιωάννου 

τοΰ Θεολόγου, 89. Μονή τοΰ Θεολόγου, 87. 

170, 234.ϊδρυσις Μονής Πάτμου, 65, 87. - νή

σος Πάτμος, passim, δωρεά καί παράδοσις νή

σου Πάτμου, 5 1 3 7 0 . 3 7 3 _ 3 7 4 . 378-387-398 36 - 45. 

54 3 . 1 0 77, 79, 80. διοίκησις νήσου Πάτμου, 

65. - μοναχοί Πάτμου, 56 4 . β . 1 6 . 1 9 95, 109. 

Π 4 . 1 4 240. οΐ άπό της νήσου Πάτμου μονα

χοί, 6 1 8 . οΐ άπα της Πάτμου μοναχοί, 6 1 1 8 . 

έποικοι (κάτοικοι) Πάτμου, 76, 77, 80. Βλ. 

καί αντιπρόσωποι, άφιέρωσις, δεσποτεία, δι

καίωμα, έγγραφα, έφορος, ήγουμενία, (καθ)-

ηγούμενος, κτήματα, κτήσεις, μετόχιον, μο

ναχός, μονή, πλοϊον, προάστιον, προσκύρω-

σις, Χριστόδουλος. 

πάτος, 5 0 l u 27. 52] 7 0 . Βλ. πατωμένος. 

πατριάρχης, 179, 225, 226, 232, 234. οικουμε

νικός - , 75ι,. 2 2 225, 234. Π 9 240. Βλ. καί 

'Αθανάσιος, 'Αρσένιος Αύτορειανός, Γερμα

νός Β ' . 

πατριαρχικός, — δέησις-λύσιί, 230. — εγγρα-

φον, 187 - 188. Π13 240. — μονή (Σπονδών), 

Π 1 2 240. — υπόμνημα, 240 - 241, 245, 246. 

πατριαρχικός νοτάριος, 50 6 7 . 3 2 2 3, 25. Βλ. 'Αδάμ. 

πατρική κληρονομιά, l T j ^ ^ . 

πατρίκιος, 5 0 6 8 3, 25. 523. ] 7 . 4 2 . ι ; ΐ 9 46, 47, 64. 

Βλ. Ματζούκης, Χαρσιανίτης Ευστάθιος. 

πατωμένος, 52j 6 5 . j 6 7 . Βλ. καί πάτος, μαρμαρό-

πατος, σανιδοπάτωτος. 

Παυλοπούλαινα (ή -λενα), 633· 8_ 9 152, 155. 

Βλ. καί Λίμναινα Μαρία. 

Παΰλος, ηγούμενος μονής "Αλσους, 70 2 j 204. 

7 5 2 5 231, 234. 

Παΰλος, βλ. Μαγκούσης. 

Παφλαγόνος, τόπιον χωραφιαϊον της — (έν Κ ώ ), 

* 8 5 2 · 

Παφνούτης 'Ιωάννης, πάροικος, 66 1 4 . 

Παφνούτιος, βλ. Ευστάθιος τοΰ —. 

Πεζούλης, βλ. Ί ω ά ν ν η ς ( Ι Ο ) . 

πειράται, 203. Π 7 . Βλ. καί πειρατικαί έπιδρομαί. 

πειρατικαί έπιδρομαί, 240. 

Πελαγίτης 'Ιωάννης, ύποτελετής, 68 3 0 . Βλ. 

Γεώργιος(14), Έ λ έ ν η ( 3 ) , Λέων(10) , Μαρία 

(7) . 

Πέλακας ή Πέλακος, βουνόν, 50 2 0 j 3 1 . Βλ. καί 

Πτέλακας. 

Πεντάφωλλος Νικόλαος, κάτοικος Κώ, 7 5 ε ' . 

Πεπαγωμένος Νικηφόρος, βασιλικός νοτάριος 

τοΰ σεκρέτου της θαλάσσης, 103. 59 2 2 . 60 3 0 . 

Πεπανος Κωνσταντίνος, ύποτελετής, 68 3 1 . Βλ. 

Ειρήνη (15). 

πεπιστωμένος, βλ. αποδείξεις, ϊσον, πιστοΰμαι. 

Πεπλατυσμένος Κωνσταντίνος, οίκϊΐος τοΰ αυ

τοκράτορας, 66 3 170, 171, 174. 

περίβλεπτος (πατρίκιος), 50 6 8 . 

περιβόλαιον, 50ii 6 . i ig. i i 7 . i 3 1 . j 3 2 . 1 3 7 4, 5. Βλ. καί 

"Ολυνθος, Φιλοπότιον. 

περικόπτω, 52 1 2 1 . 

περίληψις, κατά τήν (ή τ ά ς ) —, 5 0 9 7 . 3 0 9 . 54j 5 . 

56j 9 . 575.j0.j3. 5823.2e- 59 2 1 . 64 4. 67 8 . 68 2 4 . 4 6 . 

58- 69 4 0 . 72 1 0 . 7 3 9 . κατά τήν περίληψιν καί 

δύναμιν, 56 1 9 . 60 2 3 . 

περίμετρος (γης), 5 1 3 9 5 . 68j 9 183. 

περιοικοΰντες, 6 4 6 161. Βλ. καί γείτονες, γει-

τονοΰντες, οϊκοΰντες, πλησιάζοντες. 

περιορίζω, 5 1 3 8 8 36. 52 9 4 . j j 7 . 53 2 0 j 70, 7 1 . 

64 2 9 . 3 1 . περιοριζόμενος τόπος, βλ. τόπος. 

περιορισμός, 5Uj3e.j75-20e-208-212-227-230-269-278-303-308· 

3 0 9 5, 6, 31, 32, 36, 37, 42. 52 4 9. 6 4. 7 0. 9 8 46, 
48, 62, 63, 67, 70, 7 1 . 6 1 2 8 136, 137, 145, 

151. 6 8 1 9 183, 181. 

περιουσία, 27, 147, 218, 240, 244, 246. πατρική 

—, 149. κληρονομική —, 240. προσωπική —, 

240. 

περιοχή, — καί διακράτησις, 51 3 8 j . 52 9 . 2 1 . 2 β . 

61ΐ2·ιβ· 

περιπατητικών ύδωρ, 5 1 4 0 1 . 

περιπόθητος, εξάδελφος τοΰ βασιλέως, 50 9 a . — μή-

τηρ τοΰ βασιλέως, 66. —γαμβρός τοΰ βασι

λέως, 57j. 58 1 8 . — αύτάδελφος τοΰ βασιλέως, 

582 0-2 3· 145. — θεϊος τοΰ βασιλέως, 163. τοΰ 

περιποθήτου μου αύτοκράτορος, 205. — μου 

υιός καί βασιλεύς, 52 2 0 . κράτιστος μου βασι

λεύς καί — υιός, 52 2 5 . 

περιστάσεις (τοΰ δημοσίου), 66 1 9 . 

περιτείχισμα, 52 7 . j 9 . 4 7 _ 4 8 . 1 7 2 48, 65. 

περιτηρώ (==καθορίζω) - περιτηρήσασθαι, 66j_ 2 

170, 173. Βλ. καί τηρώ. 

περιώνυμος, βλ. Πάτμος. 
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Περσικούρης, βλ. Καλαμιώτης. 

Πετάκη, γη ή γωνία τοΰ —, 673.ι6_ι7.ι7_ι8 175, 

176, 179, 180. 

πέτολον (επί εικόνος)" δια χρυσών πετάλων, 

50JM.JQ 5. Βλ. καί χρυσοπέταλος. 

Πετριτών, βλ. Κλϊμα τών —. 

Πετρόβουνον (έν Λήμνω), 7 4 η 218. 

Πέτρος τοΰ Φαός, πάροικος, 501β9. Βλ. 'Ιωάν

νης (23), Καλή (8). 

Πέτρος, βλ. Βαρβάρα τοϋ —, Καλαβρός. 

πετρώδης, βλ. γη. 

Πετσενέγκοι, 85. 

πεύκη, 50281. 

Πηγάδιον, βλ. Μικρόν Πηγάδιον. 

πηγή, 52107γ'. Βλ. καί Βουρίν(ν)α. 

Πηγουνας Γεώργιος, πάροικος, 65 i 5 . Βλ. Είρή-

ν«)(6). ; 

Πηλινίτης 'Ιωάννης, κάτοικος Κώ, 75κ τ ) ' . 

Πηλίον, βλ. Πυλίον-Πυλί. 

πήχεις, 561 7.j8 90, 95, 99. 591 5.1 β 121, 127. 

ii018.j7.j8 129, 134. κυβικοί —, 95, 99, 127, 

134. 

πιγκέρνης, 562 9 96,105. Βλ. Σεργόπουλος 'Ιωάν

νης. 

Πιλόπουλος, ανεψιός τοΰ Κατακαλών, πάροικος, 

669. 

πιστόν εις το πιστον ενεργούντες, 561 3 98. 

πιστοϋμαι, 51 3 8 3 43. πιστωθέν, 50j00.a2j 6. 

£32 0 7η'. 5517. 6132.34· 686 0. πεπιστωμένον, βλ. 

αποδείξεις, ίσον. 

πιττάκιον, 507 9 4, 7, 42. 52j24 49, 50, 62. 61 2 4 

136, 137, 144, 157, 162, 245. βασιλικόν —, 

<5 1, 50. δεσποινικον —, 5214 50. πατριαρ-

χικον —, 230. 

Πλάκα, τοπωνύμιον Λέρου, 5252. 

πλατύδιον, 207. Βλ. καί πλοιάριον, πλοϊον., σαν-

δάλιον. 

Πλευρής Γεώργιος, 62. 

πληΟικον νερόν, 75j] 233. 

πλησιάζοντες, 552 82, 85. Βλ. καί γειτονοϋντες, 

(περί )οικοΰντες. 

πλησιοχωρίτης, 67Χ1. 

πλησιόχωρος, 671 5 176. 

πλίχα, 82. 

πλοιάριον, 562.jj 89, 90, 91, 97, 98. 58j8.22 H 5 , 

116, 118. 597.8.10.u.ie 120, 121, 134. Βλ. 

καί πλοϊον, σανδάλιον, έξκουσσεία πλοίων. 

πλοϊον, 563.8.13.14.15.18.ι9.20 89, 90, 94, 95, 9(5, 

97, 98, 99, 107, 108. 582 4 115, 116, 117, 

118, 119. 592ι 120, 121, 124, 126, 127. 

602.e.9.i,.j8.2j.23.24 128, 129, 130, 132, 133, 

134, 203, 206, 207, 208, 209, 210. Βλ. καί 

σανδάλιον, έξκουσσεία πλοίων. 

Πλο(υ)φούτη, βλ. Πολοφούντη. 

1 Πλυτώ, θυγάτηρ Κωνσταντίνου Παπαδοπώ-

λου, 54j9. 

2 Πλυτώ, χήρα Μαρδοκώστα, πάροικος, 6835. 

Βλ. Ειρήνη (27), Ευδοκία (4). 

πνευματικός, βλ. έξαγορία. 

Ποθετής 'Ιωάννης, κάτοικος Κώ, 75ζ'. 

ποιότης (γης), 51 3 9 5 . 52Β5 7 5. άχρηστος —, 

5Ι391· 

Πόλις (=Κωνσταντινούπολις), θεοφρούρητος, 

521β_17. — θεόσωστος, 5 6 u 98. 

Πόλις (Λέρου), 65. 

Πολίτης 'Ιωάννης, κάτοικος Κώ, 75 ts'. 

Πολοφού(ν)τη ( Πολοφούντου ή Πλο(υ)φούτη 

ή Πολυφ(ο)ύτη), άγρας έν Λέρω, 52 1 0 7 ε ' . 1 1 2. 

Η9-135-140 48, 49, 50, 51, 63, 67, 68. 53.j88_j89. 

192-202-203-204 7 0 ι 71> 7 2 · Βλ. καί άγpóc. 
Πολύευκτος Γεώργιος, πάροικος, 66j4. 

πολυκάνδηλα, 50jO5.jOe. 

Πολυφ(ο)ύτη, βλ. Πολοφούντη. 

πολυχρόνια (ή), 7527_28. 

πολυχρόνιος' τη πολυχρονίω χαρά τοϋ κραταιοΰ 

καί αγίου ημών αύθέντου καί βασιλέως, 71 8 

210. 743 221. 

πορίζομαι, 565. Π 1 0 . Βλ. καί προπορισθείς. 

πορφυρογέννητος, 86. 

ποσότης, 28. 574. 179. 6930.33. — νομισματική, 

662_3.4 170, 171, 173. 

ποταμός, 502 7 1.2 7 4 (=Μαίανδρος). διερχόμενος 

άπό τών Παλατιών, 61. 9 . 1 9 135, 136. 6424_26. 

27-28-34- παλαιός ποταμός (=Μαίανδρος), 
50ΐ95-ΐ96·ΐ97·2β5·266- ποταμός (έν Λήμνω), 741 8 

222. Βλ. καί Γηροκομείου, Μαίανδρος, Χα-

λινίτζι. 

Ποτιστήριον, φρέαρ, 52β7. 

Πουλοπιασταί, τοπωνύμιον έν Κω, 692 9 192. 

Πουρνιας, κόλπος έν Λήμνω, 223. 

πράγμα, 56 u . 579. 627 146, 147, 150. 75ί;0. 

ο'ικεΐον —, 5822. 598. 70 lo.jj. 

πραγματεία, 713. 

Πραιτοριανός 'Ιωάννης, 'ιερεύς, 75μ8'. 
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πρακτίκόν, 5086.88.13ο-249·254·257·277·307·30»·32Γ370 3, 

4, 5, 6, 7ύποσ. 1, 17, 22, 23 καί ύποσ. 1, 

25, 26, 27, 28, 29, 30 καί ύποσ. 1, 31, 32, 

3 3 , 3 4 . 5138j.39J-392-395-415-418 3 θ , 3 7 , 4 0 , 4 1 , 

4 2 , 4 3 , 4 4 . 5228_29.33-145·146-174-17β·178·180·182·183 

46,47,48,49,50,51,61 - 62,63,64 ; 65,68. 

53207η'·7ο·7ΐ·74·75· 80, 84, 95, 96, 99, 137, 

144, 145. 629.j3 146, 147, 148, 149, 150, 

151, 161. 6533 164, 165, 167, 168, 169, 184, 

188, 198, 211, 221, 244. άπογραφικόν - , 

146. σεκρετικον —, 522 9 50. — παραδόσεως, 

22, 26. 

πράκτωρ, 54β. 212. 

πράξις, 27, 63, 64, 71, 75, 80, 84, 88,141,142, 

143, 154, 161, 178, 203 (δημοσιονομική), 

244, 245. — τοϋ σεκρέτου της θαλάσσης, 89, 

95, 96, 99, 100, 101. 594 120, 121, 124, 

125, 126, 127, 128. 

πρατήριον εγγραφον, 155. 

πρεσβύτερος, 50153.171.2ι0 5. 532071'.2Ο7ΐα'·2θ7ΐγ'· 

Βλ. Ζερβός, Ίωάννης(ΙΟ), Μιχαήλ(5), Μό

σχος ( 1 ), Νικόλαος(3), Στρατηγός καί ιερεύς, 

παπάς. 

πριγκίπισσα, 86. 

Πριήνης, επισκοπή, 502 7 5 6. 

Πριμμικήρης Νικήτας, κάτοικος Κώ, 75 κ α ' . 

πριμμικήριος (τών Βαρδαριωτών), 56 3 196,105. 

Βλ. Ταρονίδης. 

πρινάριον, 502 9 7. 

Πρίνη (ή Πρϊνος), προάστιον, 50ι3 7.2 7 7.2 9 5.2 9 7.3 0 2 

(τοΰ αγίου Θεολόγου), 5, 6, 25, 32, 3 3 . — 

χωρίον, 50284.285.287· 

Πρίνοι, τοπωνύμιον Λέρου, 525 7. 

πρίνος, 502 9 2.3 0 0. 

προαποσπώμαι' προαπεσπάσθη, 69je 192, 193. 

Βλ. καί άποσπώμαι. 

προαποχαρίζω- προαπεχαρίσθη, 6936_3β. Βλ. καί 

άποχαρίζω. 

προάστειον, βλ. προάστιον. 

προάστιον, 5071.73_74.84.89.93.149.ι56·ι75·2Ο1·232·233-

256·259·2β7·269·277·278-295-297·299·305·307-309-311-317·319 

3, 4, 5, 6, 7, 22, 23 , 25, 26, 27, 28, 29, 

3 0 , 3 1 , 02, όό, 3 4 . 527.19.4δ·48·49·51·6β·69·70·102· 

ΐ07β'·ΐ07γ'·ΐ07δ'·ΐ07θ'·ιΐ3·ΐ3β 4 8 , 4 9 , 5 0 , 5 1 , ο ΐ , 

62, 63, 65, 71, 72. 554.1 4 82, 83, 84, 85, 86. 
65jj 167, 168. 6819.29.3(,37 182, 183, 188, 
190. 692 1.3 0.3 5 191, 192, 193, 197. 704 0 

205. Π 1 7 . 2 1 239, 240, 241. Βλ. καί 'Αγίου 

Νικολάου, Άναβασίδιον, Άριβάλη, Άτζί-

που, Άτζύπου, Βάρις τοΰ Βαρσακουτι-

νοΰ, Βαρβάρα, Βερβουλίδιον, Γαλαίδες, Γάμ-

μα, Έλευνίκη, επίσκεψις Αλωπεκών, Θεο

λόγου, Καρδάμου, Καταπλινθείων, Κλϊμα τών 

Πετριτών, Κοίλεον, Λέπιδα, Λιβάδιον, Μαν-

δράκλη, Μελάνια, Μελανούδιον, "Ολυνθος, 

Παρθένιον, Πρίνη-Πρΐνος, Στρόβηλος (2), 

Τεμένια. 

πρόβατα, 503j5 6. 74jj4.2e.27· 

προδιατυπωθείς, 574. Βλ. καί τυπωθείς. 

προδωροΰμαι" προεδωρήσατο, 52ββ. Βλ. καί δω-

ροΰμαι. 

πρόεδρος, 5 1 Μ 8 41, 43, 44. Βλ. «αϊ γενικός 

λογοθέτης. 

προϊστάμενος, 25, 84. 671 5 176, 180. 

προκάθημαι' έπροεκάθητον, 759_1 0. 

προκαθήμενος,— Σμύρνης, 163 ( βλ. Άλωπός). — 

της Συνόδου, 141. 

προκατέχω, 693. Βλ. καί κατέχω. 

προκοπή" έπί τη βελτιώσει καί προκοπή, 232. 

προνοητής Σάμου, 524.42.43.129·ΐ83·ΐ8β 46, 47, 61. 
53 1 8 β 70, 75. Βλ. Ευστάθιος Χαρσιανίτης. 

πρόνοια, 136,170, 171,174. 67β 175, 176,179, 

180. Βλ. καί οικονομία. 

προνοιάριος, 145, 173, 180. 

προνοιασθείς, 6139· 

προνοιαστικώς, 676.1 3 175. 

προνομή' μετά πάσης αρχαίας δικαιώσεως καί 

προνομής, Π 2 2 . 

προνόμιον, 52107ε<. 88, 90, 95, 96-97, 99, 133. 

61j2 136. 684 5.4 9 183. 69 1 5 192, 205, 208. 

προοίμιον (εγγράφου), 27, 183, 188. 

προπάππος (αύτοκράτορος), 564.8 90, 96. 58j7 

118 (='Αλέξιος Α') . 

προπορισθείς, 565. Βλ. καί πορίζομαι. 

προσαρμόζω, 51 3 7 7 . 65. 69jj. 

προσάρτησις, 155, 179, 196, 220, 221, 224, 

231, 234, 240, 241, 244. 

προσαρτώ, -ώμαι, 155, 170, 174, 197, 198, 

205, 230. 

προσαφιερώ, 624 147, 150. Βλ. καί άφιερώ. 

προσαφορίζομαι, 65 (προσαφορισΟήσονται τω 

δημοσίω). Βλ. καί αφορίζω. 

προσδωροΰμαι, 522 2 66. Βλ. καί δωροΰμαι. 

προσεγγίζω (έπί πλοίου), 90. 

http://74jj4.2e.27�
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προσηλωμένος, 68 2 8 . 

προσθήκη, 52j4 4. Βλ. έκκοπή. 

προσκαθήμενος, 70 4 4 . 73 β 213, 216. πάροι

κος —, 5 0 2 7 5 6. 65jj 165, 168. 6 8 2 5 . 2 9 182, 

183, 188. μίσθιος —, 68 ä 4 183, 208, 212. 

μίσθιος δουλευτής —, 6 5 β _ 7 164, 167 Βλ. 

καί Νεφοκράτης. 

προσκαθίζω, 150. προσκάθημαι, 69 1 β _ 8 0 192. 

προσκυνητός (έπίθετον αυτοκρατορικών καί δε-

σ-τοινικών έγγραφων), βλ. ορισμός, πρό

σταγμα, πρόσταξις, χρυσόβουλλον. 

προσκυροΰμαι, 148, 149, 152, 154, 161. 66 β 

174, 179. 68j 4 . 4 7 183, 184, 187, 189. 69 α 3 . 

23.3, 192, 212. 73a_4 213, 214, 215, 221, 222, 

231, 232. 

προσκύρωσις, 141, 149, 161, 162, 180, 184, 

188, 189, 202, 231, 233, 245. 

πρόσοδος, 4. 5223.3ι 66. Βλ. καί είσοδος, εσοδον. 

προσοικοϋντες, 6 4 u . Βλ. καί οΐκοϋντες. 

πρόσταγμα, 5 6 1 9 90, 9 1 , 95. 59 β 121, 134. 

6 l j 5 136, 137, 164, 165, 193. αυτοκρατορι

κών —, 109. βασιλικον —, 206, 207. Θε~ον 

καί βασιλικον —, 653_4. 7 1 2 207. προσκυνη

τών —, 57 6 . 712· σεπτον —, 69 8 . 1 2 . 

πρόσταξις, 5 0 6 9 . 9 7 7 καί ύποσ.1, 25. 51 3 8 C | 37, 

42. 52 4 0 47, 48, 49, 50, 62, 65. 5 3 2 0 7 l S ' 

7 1 , 77, 109, 113, 165. 6 9 Π 193, 207. αυτο

κρατορική —, 46, 65, 80, 143. βασιλική —, 

3, 4, 22, 27, 36, 44, 48, 65. 54 2 2 76, 77, 79, 

80. βασιλική καί θεία —, 50 8 1 . 5 1 3 7 5 . 65 9 . 3 1 . 

θίία —, 52 1 β 2 . θεία καί ανακτορική έγγραφος 

—, 5 1 3 7 3 42 - 43 . θεία καί βασιλική έγγρα

φος —, 5 1 3 9 7 43. θεία καί προσκυνητή —, 

5'-ί2-43·ΐ73· 54j. τ ιμία —, 52 1 3 1 . τιμία καί προ

σκυνητή —, 52ι_ 2 . 1 0 9 . 1 4 8 . 53j 8 7. δεσποινική —, 

46, 62, 65. 

προστασία (μονής), Π 9 246. 

προσωπικός - εξουσία—, 6 1 1 0 . 

π ρ ό σ ω π ο ν άξιόλογον —, 52 1 7 4 . 

προτυπωθείς, 57 2 . 6 112. Βλ. καί προδιατυπω-
θείς, τυπωθείς. 

Προφήται (βιβλίον), 50j 0 9. 

πρύμνη, 5 9 i 7 121. 60 1 5 . 1 8 . 2 0 129, 134. 

πρώρα, 59j 7 121. 6 0 J 9 . 2 J 129, 134. 

πρωτοβέστης, 25. Βλ. Ματζούκης Αναστάσιος. 

πρωτοβεστιάριος, SOgg.ga 3, 6, 26, 142 ύποσ. 1. 

Β\. καί Ανδρόνικος Δούκας, 'Ιωάννης Εύνοΰ-
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χ°ς· 

πρωτοβεστιαρίτης, 5 0 7 0 _ 7 1 . 7 3 . 9 2 . 3 2 0 26. 64 4 β 156, 

157, 163. Βλ. καί'Ανδρόνικος Δούκας, Γεώρ

γιος Ζαγαρομμάτης. 

πρωτοελατικόν, 56j 6 95, 98, 100. 59 1 3 . 

πρωτοκαθεδρίας τάξις, 181. 

πρωτόκολλον, 221, 223. 

πρωτοκουράτωρ, 50arw_ar;ao 4, 6, 7, 27. Βλ. 

Νικήτας( 1 ) καί κουράτωρ. 

πρωτομανδατορικον όφφίκιον, 56 1 5 . 1 7 90, 95, 96, 

100, 101. 59j2 121. 60 ι 4 129. Βλ. Καμα-

τηρός. 

πρωτομανδάτωρ, 98. 

πρωτονωβελίσσιμος, 56 2 7 104, 127. Βλ. Γα-

βαλας. 

πρωτονωβελισσιμοϋπέρτατος, 5633105,106. 5 9 2 5 

125, 127. 603 5- Βλ. Γαβαλας, Κασταμονίτης 

Κωνσταντίνος, Μεσοποταμίτης Μιχαήλ. 

πρωτοπανσεβαστοϋπέρτατος, 6 2 7 150. 

πρωτοπαπάς, 70 2 1 . 75μ : Χ '_μβ'. Βλ. Θεόγνωστος, 

Φωτεινος'Ιωάννης. 

πρωτοπρεσβύτερος, 53 2 0 7g'. Βλ. Ί ω ά ν ν η ς ( Ι Ο ) , 

Μάλχος. 

πρωτοπρόεδρος, δ Ο , ο . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ . , ^ ^ . ^ ο 3, 6, 

26. Βλ. Ανδρόνικος Δούκας. 

πρωτοσέβαστος, 179. Βλ. Κομνηνός Λάσκαρις. 

Πρωτοσπαθαρέα, χωράφιον τ η ς — , 5 0 1 7 8 . 1 8 0 3 1 . 

Πρωτοσπαθάρις, 50 2 2 7 3 1 . 

πρωτοστρατορικον σιγίλλιον, 6 2 8 146, 147, 150. 

πρωτοστράτωρ, 148, 150. 6 4 Μ 157, 158, 162. 

Βλ. καί Ί σ η ς 'Ιωάννης. 

πρωτοσύγκελλος, 5 1 3 7 2 36, 42. Βλ. Γρανατος. 

πρωτότυπον, 5 0 8 8 27, 32, 40, 44, 46, 50, 63 , 

64, 65. 5 3 2 0 7 ΐ ε ' - 2 0 7 ΐ θ ' 70, 77, 90. 5 7 1 6 108, 

109, 111, 112. 5 8 2 8 115, 117, 120, 121, 

124,126, 1 2 7 , 1 2 8 , 1 3 3 , 208, 221, 223, 230, 

2 3 1 , 235, 243, 244. 

Πταίρακας, 5 0 2 2 7 3 1 . Βλ. Πτέλακας. 

Πτελαιτης Στέφανος, πάροικος, 50 j e o _j e l 32. Βλ. 

Άδριανή. 

Πτέλακας ή Πτέλακος, βουνόν, 5 0 1 7 7 3 1 . Βλ. καί 

Πέλακας, Πταίρακας. 

Πτέριν (τό), τοπωνύμιον Λήμνου, 74 6 . 1 4 217, 

218, 221, 222. Βλ. Φτέρις. 

πτωχός, 7 4 2 2 218. Βλ. καί πάροικος. 

Πυλίον ή Πυλί, χωρίον έν Κ ώ , 75κ0'_χ' 225, 

231 . Βλ. καί καστροφύλαξ. 
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Πυργίον ή Πυργίν, έν Κώ, 196. χωράφιον τοϋ 

—, 692 0 192, 196. Βλ. καί Κάτω Πυργίν. 

Πύργος, πλησίον Μιλήτου, μετόχιον της Πά

τμου, 23, 84. 6119.2β.29.33.34·36·39·4ΐ·43 135, 13ο, 

137, 141, 142, 143, 144, 148, 150, 155. 

64,.23.2β 156, 157, 158, 161, 162, 163. 673.9 

175, 176, 179, 180. 

Πύργος, τοπωνύμιον, περ. Μιλήτου, 5021β. 

πύργος, 52j02 48. 

P , R 

Ραδηνος Κωνσταντίνος, σεβαστός καί παραθα-

λασσίτης, 106, 125. 6037. 

Ράδων Κωνσταντίνος, 7017. 

Ράπτης Λέων, πάροικος, 6614. 

Ραψομάτης Κωνσταντίνος, ιερεύς, 75χζ'. 

Renaudin P., 79. 

Ρεπανίδιον, χωρίον Λήμνου, 7432 218, 223. 

ρόγα, 503 1 8 6, 33. 

Ροδία, βλ. Νικηφόρος (1). 

Ρόδος, 167, 169. 68j6.6 2 182, 183, 190. 6 9 Γ 4 2 

191. Βλ. καί άπογραφεύς. 

ροϊδέα, 52β 8.1 0 7β'. 

Ρουχας, Ονομα κατοίκων Κώ, 231. 

Ρουχας Γεώργιος, 75 ς '. 

Ρουχας 'Ιωάννης, 75,.η'. 

ρύακον, ρύαξ, 50221.223·225·279·281·284·285·288·293·30ΐ33· 
52 .̂56-85- Βλ. Κουρκουμάκις, Σκορδοχίνα, 

Χονδροχυτή. 

ρωμαϊκή επικράτεια, 563 90. 58j9 115. 

Ρωμανία, 603 129. 

Ρωμανός Δ' Διογένης, αυτοκράτωρ, 26. 

Σ 

σακελλάριος, δ ΐ ^ . « , 36, 42. Βλ. καί μέγας σα-

κελλάριος. 

Σακκελίων Ί., 190. 

Σάμος, 521.J7.42.43.J29-183 46, 47, 61, 64, 65. 
53ΐ8β·207ΐε' 70, 71, 75, 210. επίσκοπος —, 

61. 53207ΐε< 71, 75. Βλ. Γεώργιος(Ι) καί 

θέμα Σάμου. 
Σαμωνας, βλ. Νικόλαος (7). 

σανδάλιον, 713·4 206, 210. Βλ. καί πλοϊον, πλα-

τύδιον. 

σανιδοπάτωτος, 52je 8. 

σανίς, 52j65. 

Σαπουνάς 'Ιωάννης, 50j49. Βλ. Γεώργιος (15), 

Μαρία (8). 

Σαρακηνός, βλ. Νικηφόρος (2). 

Σβορώνος Ν., 168, 223. 

Σγουρός 'Ιωάννης, βασιλικός νοτάριος τοΰ σε-

κρέτου της θαλάσσης, 5622. 5925. σεβαστός, 

6027. μεγαλοεπιφανέστατος, 102. 

Σγουρός Μιχαήλ, δια τοΰ —, 57 i 4 109. μεγαλο-

επιφανέστατος, βασιλικός γραμματικός τοΰ 

σεκρέτουτοΰ μεγάλου λογαριαστοΰ, 114,119. 

σεβάσμιος μοναχός (=Χριστόδουλος), 514 1 4. σε

βάσμια μονή, βλ. μονή, Πάτμος. 

σεβασμιώτατος μοναχός (=Χριστόδουλος), 51 3 9 8 . 

σεβαστός, 87, 102, 106. 57j3 109, 113. 582β 

116. 592 6 125. 602 S.2 7.3 7 128, 155. 64Μ 

156, 157, 163. Βλ. Άλωπός, Βελισσαριώ-

της, Ζαγαρομμάτης, Ραδηνός, Σγουρός 'Ιω

άννης, Σπληνιάρης, Σχοινας καί πανσέβα

στος σεβαστός. 

σεκρετικός, 50 7 7. 8 0 4, 22. — πρακτικόν, 522 9 

50. — χαρτιά, 507 5 4. 

σέκρετον, 5072·99·254·257·277·309 6- 51418 41, 44,45. 

5228.34·39 62. 578 109, 113, 114. 59 4 . 6 . 9 . u . 

60j2. ευαγή σέκρετα, 67, 88. Βλ. και λο

γοθέτης τών σεκρέτων. 

σέκρετον της θαλάσσης, 5613.j6.2i_28 89, 90, 94, 

95, 96, 99, 100, 101 -104, 118. 59j.22_25.2e 

120, 121, 124, 125, 126, 127. 606 9 . 1 0 . 1 2 2 5 - Μ 

128, 129, 130, 132, 133, 134. 

σέκρετον τοΰ γενικού λογοθέτου, 51422 37, 42, 

43, 113. 

σέκρετον τοΰ μεγάλου λογαριαστοΰ, 5714 109, 

113, 114. 582β-27 116. H9-

σέκρετον τοΰ Μυρελαίου, 25, 32. 524 0.1 2 5 48, 

49, 50, 6 5 - 6 6 , 67, 86, 87, 88. Βλ. καί 

Μυρέλαιον. 

σέκρετον τών οικιακών, 41, 50. 

σέκρετον τοΰ οικονόμου τών ευαγών οϊκων της 

Ανατολής, 5067_β8.322 3, 4, 22, 25, 27. 

σέκρετον τοΰ σακελλαρίου, 51 4 1 6 42. — τοΰ με

γάλου σακελλαρίου, 113. 

Σελαγίτης 'Ιωάννης, δούξ της χώρας Μελανου-

δίου, ο ? , ^ 175, 176, 178, 179, 180, 181. 

Σελεβέρις Κωνσταντίνος, πάροικος, 50163_164. 

Σεμνός Γεώργιος, ενεργών τάς της θαλάσσης 

δουλείας, 5634_32 105. 
σεπτόν, βλ. πρόσταγμα, χρυσόβουλλον. 
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Σέρβοι, 85. 
Σερβόπουλος 'Αλέξιος, 592 4 127. Βλ. Σεργό-

πουλος. 

Σέργ.ος, βλ. Έξαμιλίτης. 

Σεργίπουλος Αλέξιος, βασιλικός νοτάριος τοΰ 

σεκρέτου της θαλάσσης, 104. 5924 127. 6032. 

Σεργ ύπουλος 'Ιωάννης, πανσέβαστος σεβαστός, 

οικείος τοΰ βασιλέως καί πιγκέρνης, 562 9 105. 

σημε.ομάρτυρον, 204, 225, 230, 231, 232, 233, 

234, 235. — γράμμα, 753.3j.33.34 224, 225, 

229. 

1 σημείωμα (είδος εγγράφου), 676.1 0 175, 176, 

180. 75α ' 224, 225, 229. 

2 σημείωμα (έπίτοΰ νώτου τών έγγραφων), 46, 

47, 61, 69. παρασελίδιον —, 156. 

σημε^ωσις (είδος έγγραφου), 180. Βλ. ση-

μΐ:ίωμα. 

σιγίλλιον, 551 7 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. 62, 

146 - 147, 151, 239. αΰτοκρατορικον —, 148. 

έκδοτήριον —, 684 9 183, 184, 188, 190. 

πρωτοστρατορικόν —, 62β 146, 147, 150. 

χρυσόβουλλον —, 113, 141, 149, 150, 158, 

2'Ll, 212. 

σιγιλλιώδες γράμμα, 68j7. e 9 182, 183. 69^ 191, 

192. 743 7 217, 218. Π 2 7 239, 240. 

σιγνςγραφώ, 65, 75. 641β 161, 231. 

σίγνον, 53 2 0 7 1 γ ' 71, 75, 141, 142, 161. 75S'_xT' 

225, 229, 231. 

Σιγό; Μιχαήλ, ύποτελετής, 683g. Βλ. Μαρία(14). 

Σιδεράς Γεώργιος, πάροικος, 50j7 0.1 7 2. Βλ. 'Ιω

άννης (13), Λέων(2), Λέων(9). 

Σίδη, μητρόπολις, 181. 

σιδηρόδετος, 50122. 

Σιδη3ομάγουλος (έν Λήμνω), 74, 218. 

Σικαίτικοΰ, αιγιαλός, λιμήν Κωνσταντινουπό

λεως, 95. 59jj 121, 126. 

σιταποθήκη, 67. 

σιτηρά, 28. 

σιτηρέσιον, Τ11& 240. 

σίτος, 50j19.120.3i8 4, 6, 33, 34. 
σκάλα τών Διαπορίων, έν Λέρω, 528 8. 

σκαπάνη, 51 4 0 7 . 

σκεύη, 4, 27, 95. — ιερά, 48. 

Σκηνούραινα, γυνή Κωνσταντίνου (7), 683J 189. 

Σκηνούρης 'Αρσένιος, μοναχός, 189. 

σκήπτρον (εις παράστασιν σφραγίδας), 76, 84. 

σκλάβος, 232. Βλ. καί στλάβος. 

37 

Σκοινάριν, χωράφιον, 50Μ 3. 

Σκολάρις Θεόδωρος, βεστιαρίτης, 75 3 0 225, 235 

Σκορδοχίνα, ρύαξ της —, 5030j 33. 

Σκοτεινή Λαγκάδα, ρύακον, 502ΐ9·22ΐ· 

Σκουρίλλας, όνομα κατοίκων Κώ, 204. 

Σκουρίλλας 'Ιωάννης, 75(η'„ιθ'. 

Σκουρίλλας Μανουήλ, ιεροδιάκονος, χαρτοφύλαξ, 

70,6. 
Σκουταρατος Κωνσταντίνος, κάτοικος Κώ, 

15^-^' 231. 

Σκουταρίτης Γεώργιος, κάτοικος Κώ, 75 t ' 231. 

Σκρΐνος 'Ιωάννης, πάροικος, 50163. Βλ. Άννα (9), 

Βασίλειος(4), Λέων(11). 

σκυτάλη, 27. 

Σμύρνη, 23, 151, 163. 

Σολάνη, χωράφιον της —, έν Κω, 693 0 192. 

1 Σοφία, χήρα Δημητρίου, πάροικος, 651 5_1 β. 

Βλ. Μιχαήλ(31). 

2 Σοφία τοϋ Νικηφόρου, πάροικος, 50173. 

3 Σοφία, βλ. 'Ιωάννης (8). 

Σπαναγούδενα Θεοφανώ, χήρα, πάροικος, 50146. 

Βλ. Μαρία(23). 

Σπανόπουλος Γεώργιος, λογοθέτης τοΰ γενικοΰ, 

. 44. 

Σπανός 'Ιωάννης, ύποτελετής, 683 g. Βλ. Θεο

φανώ (3), Καλή (4), Μανουήλ(4). 

Σπανός Μάρκος, πάροικος, 651 9. Βλ. Ζωή (2), 

Νικήτας (7). 

Σπανός Νικόλαος, πάροικος, 652 0 169. 683β 188. 

Βλ. Γεώργιος(22), Εύδοξία(Ι). 

Σπληνιάρης Ανδρόνικος, βασιλικός νοτάριος τοϋ 

σεκρέτου της θαλάσσης, 5622 102. 592;ι. 

6034 133. κριτής τοΰ βήλου, 102, 128, 133. 

μεγαλοεπιφανέστατος, 102. σεβαστός, 60ii4 

128. 

Σπονδών, βλ. Θεοτόκος τών Σπονδών, μονή. 

σπορά, 27. 

σπόριμος, βλ. γη, εϊδη. 

σπόροι, 509 0.1 3 7 27. 

Σταλιώτης Νικήτας, πάροικος, 169. 6837. Βλ. 

"Αννα (13), Γεώργιος (21), Ειρήνη (26). 

στάσις, 5023S.M9. 632.8_9 152, 153, 155. 661β 

171, 174. 692 β.2 8 192, 197, 214, 215, 216. 

7429. Βλ. καί υποστατική στάσις, ύπόστασίί, 

Βαρυκαλίγης, Λίμναινα Μαρία, Στιχής, Φι-

λοπότιον. 

σταΰλος, 52 1 0 7 α ' . 1 0 7β'. 52Β577. 

http://753.3j.33.34
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σταυρίον, 52102. 

σταυροπήγιον, 189. 69^ 192. 

1 σταυρός (έκκλ. ), 501 0 3. 

2 σταυρός (δριον), 5021ι.222.224.28ο 32. 52S 2.5 3.5 e. 

58·72·77-78·80·81·82·83·84·85·86·87·91-»3·96·101·102 " 7 . 

3 σταυρός (σίγνον), 532071γ'. 754. Βλ. καί σι-
γνογραφώ. 

σταυροτρίκλινος, 50 1 Ι 0 4. 

Σταυροφορία Α', 85, 86. 

Σταυροφόροι, 133. 

Σταυρούπολις Καριάς, μητρόπολις, 181. 

Σταύρωσις (εΐκών), 50104. 

Σταφίδαρος Κωνσταντίνος, άνθρωπος τοϋ Γεωρ

γίου Ζαχαρομμάτου, 645 157, 162. 

στέγος (τό), 521β7. 

στέμμα' ΐπποφορβεϊα τοΰ —, 180. κτήματα τοΰ 

- , 25. 

Στεριώνης 'Ιωάννης, καστροφύλαξ Πυλίου, 75χ'· 
στεφανίτης, 5010„. 

Στέφανος, υιός Κωνσταντίνου(5), 6612. 

Στέφανος, βλ. Γαβαλας, Γλαβας, Έγγαλαβας, 

Πτελαίτης. 

Στιχής, στάσις τοΰ —, έν Κώ, 692(3.23 192. 

στίχος (φορολογική μονάς), 50l48.166.le2.17ä 26, 
30. 60j67. 

στλάβοι (=σκλάβοι), 75β/.4.32 229, 232. 

Στουπαλιώτης, 169. 6833 189. Βλ. Μιχαήλ (32). 

Στραβοϊωάννης (έν Λήμνω), 74j5.2 1 218, 222. 

στράτα, 501 8 7.2 9 6.2 9 8. 524 9.5 7.6 3.β 3. μεγάλη —, 

50182. στράται, 691 5 192. 

στρατεία, 545 76, 77, 80, 169. 

στράτευμα βασιλικον, Π 1 6 240. 

στρατευόμενοι, βλ. στρατεύω. 

στράτευσις, 80. 

στρατεύω, 5410_11 76, 77, 80. έστρατευμένοι, 80. 

στρατευόμενοι, 75«' 229. 

Στρατηγός, πρεσβύτερος, πάροικος, 50153. Βλ. 

Ειρήνη (19), Μόσχος (4). 
στρατηγός (καί προνοητής Σάμου), 524.17·43·ΐ83 

46, 47, 61, 64, 65. 53 1 8 e . 2 0 7 l S ' 70, 71, 75. 

Βλ. Ευστάθιος Χαρσιανίτης. 

Στρατηγώ χήρα, πάροικος, 501 5 7. Βλ. Άννα (20), 

Γεώργιος (24). 

στρατιαί, γή τών στρατιών, 691 5.2 1 192, 193, 

196. 

Στρατιώτης Βασίλειος, κάτοικος Κώ, 751γ
/. 

στρατιώτης, 61 3 145, 162. 74j, 222. Βλ. Γου

λιέλμος, Λιμνιώτης Νικηφόρος, Μαγκαφας 

Γεώργιος, Τειρής. 

στρατιωτικοί, 224, 225. Βλ. στρατευόμενοι. 

στρατοπεδάρχης, 642 i 157, 158, 162, 241, 244. 

Βλ. Θεοφάνης, Φωκάς Μιχαήλ. 

στρατός, 27, 180. Βλ. καί στράτευμα. 

1 Στρόβηλος, έν Κω, 70j9 199, 204. 

2 Στρόβηλος, προάστιον Λέρου, 52 5 5.β 0 66, 67. 

3 Στρόβηλος, έν Μ. 'Ασία, 67. 

Στύλου, μονή, 77, 79. Βλ. Λάτρος, Χριστό-

δουλος. 

Συβαϊτικον (τό), 126. Βλ. Σικαϊτικόν. 

σύγγαμβρος αύτοκράτορος ( =Μιχαήλ Φωκας), 

244. 

συγκαταλογίζομαι, 6933-
συγκομιδή, 27. 

συζήτησις' ανώτερα (ή ελεύθερα) πάσης ο'ιασ-

δήτινος (ή πάσης καί παντοίας) συζητήσεως, 

56s. 581 9.2 4. 6212. έξκουσσεύεσθαι άπό. . . καί 

ετέρας ο'ιασδήτινος επήρειας καί συζητήσεως, 

598. 605. Βλ. καί επήρεια. 

συκαμινέα, 526 9. 

συκέα, 50jje. 52j0 7 T ' 192. 

συμβουλλώ' «υνεβουλλώθη, 508 6_8 β.8 9 26, 75. 

Βλ. καί συσφραγίζομαι. 

συμπάθεια, 113. Βλ. καί συμπεπαθημένα. 

συμπεπαθημένα, 578 109, 113. 
συμπεριορίζομαι, 502 0 5. 6921.33 192. Βλ. καί 

περιορίζω. 

συμποσούμενος, 6929. 

συμπτώμενος, 52169.j70_i7i 68. 

συνάδελφος, 61 5 . 1 7 . 

Συναξαριστής, 43. 

σύναξις, 679. Βλ. καί έπισυνάζω. 

συνδοσία, 54a 77. 

1 συνήθεια" υπέρ συνήθειας τοΰ έπισκεπτίτου, 

503 1 8 6, 33 - 34. 

2 συνήθεια' κατά τήν τοΰ σεκρέτου συνήθειαν, 

6010. κατά τήν συνήθειαν τοΰ (τάδε), 635. 

καί τών άλλων επηρειών καί δόσεων τών κατά 

συνήθειαν, 714. κατά τήν δικαίαν συνήθειαν, 

Π 2 4 . 

συνίστημι' έσυνήστησαν, 7517. 

συνοδικά, βλ. έγγραφα. 

Σύνοδος, 141. Βλ. καί 'Ιερά Σύνοδος. 

συνορον, 5Wj79.j92.al3.260.2gj.262.2e3.2e6.2e6.2e9 31. Βλ. 

καί δριον, δρος. 
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σύντροφος, 61 3 . 1 8 145. 728 211, 212. 

συνυ7Εογράφω, 75, 88, 168, 179. 

συνωκή (φόρος), 503 1 2 6, 30 καί ύποσ.1, 33, 169. 

Συριανός Γεώργιος, ιερεύς, 75μδ'_με'. 

Συρόπουλος 'Ιωάννης, έλαιοπάροχος, 561 0.1 7 90, 

95, 99, 101. 59u_12.j5 121. 6012.14 129. 

σύστασις (=ίδρυσις), Π 2 . 

συστι:μάτιον (=συστημάτιον), 52j0j 67. 

συσφραγίζω' συνεσφραγίσθη, 7, 26. 52ι4β_147 49, 

64, 68, 74. Βλ. καί συμβουλλώ. 

σφακτά, 652 β 165. 

σφραγίζω, 40, 41. 52jM 49. 5422. 5584- σφραγί

ζομαι, 508 8. 40, 41, 42, 49, 141, 158, 183. 

σφραγίς, 6, 22, 37, 40, 41, 50, 77, 82, 83, 84, 

86, 88, 135, 140, 141, 143, 146, 152, 156, 

157, 182, 184, 191, 217, 223. δεσποινική 

—, 41. κηρίνη ή δια κηροΰ —, 51385-42:i 36, 

4 1 524j.j28 48, 49. 53 7 5. 5415. 61 1 β 136. 

— μολύβδινη, 5l 4 j 7 40, 76, 156, 182. Βλ. 

καί βούλλα. 

Σχοινας Κωνσταντίνος, βασιλικός νοτάριος τοΰ 

σεκρέτου της θαλάσσης, 56jj3 102. 5923 124 -

125. σεβαστός, 102. 592 6 124-125. 602β. 

παραθαλασσίτης, 102. 592β 124. 

σχοινίον (μέτρον μήκους), 5252.53.5β-5β·59·βι·β2· 

64-75-77-78-80-87-89-91-92-94-96 4 8 , θ / . β α σ ί λ ΐ -

κύν —, 31. 
Σχολαί της 'Ανατολής, 26. 

σωκάρια (μέτρον επιφανείας), 501 8 0_1 8ι.ι8 5.ι8 8_1 9 4. 

193-199·201-203·2Ο5-2Ο6·234-248·250-254·261·263-Ζ67'260· 

270-272-273 31, 32. τετραγωνικά—, 31, 32, 33. 

Σωρός, έν Κω, Ιερεύς τοΰ —, 70j9. 

Σωτήρ, βλ. Χριστός. 

Σωτήρος Παντεπόπτου, μονή Κωνσταντινουπό

λεως, 66 - 67, 87. 

Σωτηρος Χρίστου, (ή τοΰ Άμπελα), μονή έν 

Κ φ, μετόχιον της Πάτμου, 68 4 8 182, 183, 

184, 188, 189. 6923.35 191, 192, 193, 196. 

7'»2·5·7·ΐ4-23·29·32·3ΐ·37 198,199, 200, 202, 203, 

2ι)4, 205. 
σωφρωνίζομαι, 55 5 83. 

Τ 

ταξίδιον (=έκστρατεία), 551 3 83, 85, 86. 

τάξις πρωτοκαθεδρίας, 181. 

ταπεινός, 672 5 (επίσκοπος). 

ταραχαί, 83, 85, 232. 

Ταρκέντης Γερμανός, ηγούμενος μονής Άλ

σους, 752 4 234. 

Ταρονίδης Κωνσταντίνος, πανσέβαστος σεβα

στός, πριμικήριος τών Βαρδαριωτών, 563 1 

105. 

Ταρωνίτης Θεόδωρος, βασιλικός νοτάριος τοϋ 

σεκρέτου της θαλάσσης, 562 5 103. 

τάφρος, βλ. τράφος. 

τεθυρωμένος, 50305_3οβ· 521 0 Ο.1 Ο 2.1 ο 4.1 0 5_1 0 β.1 0 7.1 0 7 α '. 

164·Ι67·168· " Β 6 7 β . 

Τειρής 'Αλέξιος, στρατιώτης, 613· 

τελεία, βλ. άποκατάστασις, δεσποτεία. 

τέλε(ι)ον άπέχειν—, 64,0. 71 5 . 7 3 η . έξέκοψε — 

547. άπεδιώξαμεν αυτόν —-, 703j. 

τελείως' απέχω (ή άφίσταμαι) —, 61 3 6 648. 

τέλεσμα (φορολ. ), 544.12. 579 109. 61 2 8. Βλ. καί 

βάρος. 

1 τέλος, 30 καί ΰποσ. 1, 31, 33, 34. 52j0.31.3e. 

98. 634152,165, 168, 169. 69je.3e 192, 193, 

197. 7423-25.2, 218, 222. UU.2S 240. βοϊδατι-

κόν —, 634. δημοσιακόν —, 674 175. παροι-

κικον —, 28, 29, 30, 32, 34, 168, 222. 

2 τέλος- οι έν τέλει, 6131.35· 

τελών, 5072.j47j55-iei-166-174-312 4, 5, 30, 31. 634. 
Τεμένια (ή Τεμένιον), προάστων Πάτμου έν Λέ-

ρω, 527.1 9.4 5.7 0 46, 47, 48, 50, 61, 62, 65, 

66, 164, 167. 683 8 182, 183, 189. μετόχιον, 

47. 654 164, 167, 169. 

τετραβάγγελον, 50j09. 

τεχνικοί, 95, 96, 100. 

Τζαγκάρις (έν Λήμνφ), 747 218. 

τζαγκράτωρ, 75χχ'_χβ' 225, 232. Βλ. Κρίτζης, 

Λικαρδίτης, Ματζόνης. 

Τζαμίνενα Άννα, πάροικος, 50164-

Τζαμίνης 'Ιωάννης, πάροικος, 50 l g 4_1 6 5. Βλ. 

Άννα(10). 

Τζάνζης Νικόλαος, κριτής καί άναγραφεύς τών 

Κυκλάδων, 51 3 7 2 . 4 1 6 . 4 1 7 36, 37, 40, 41, 42, 

43, 44. μάγιστρος, 51 3 7 2 36, 42. βασιλικός 

νοτάριος τοΰ σεκρέτου τοΰ σακελλαρίου, 

51416-417 3 6 > 42. 

Τζεριμιάνου, δρυς της —, 503Οο· 

Τζιβός Γεώργιος, πάροικος, 50141. Βλ. Άννα (2 ) 

Ίωάννης(14). 

Τζιμισχής Κυριάκος, 54j7. Βλ. Ειρήνη (12), Νι

κηφόρος (4). 

Τζιρίθων 'Ιωάννης, λογοθέτης τοΰ γενικοΰ, 44. 
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Τζίτας Κωνσταντίνος, έλαιοπάροχος, 56 ΐ β 99, 

101. 5914. 60j2. 

Τζουραχας, θυγάτηρ τοΰ —, Π 2 5 . 

Τζυχλονας Γεώργιος, πάροικος, 6610. Βλ. Φω

κάς. 

τηγάνιν, 5 0 J I 2 _ 1 I 3 27. 

1 τηρώ ( = εξετάζω, ερευνώ), 61 2 1 . 173, 178. 

708 198, 204. Βλ. καί επιτηρώ, περιτηρώ. 

2 τηρώ- τήρησον τά δικαιώματα, 72j0. 

Τιμένια - Τιμένιον, 654 167. 68 3 8 189. Βλ. Τε-

μένια. 

τίμιος, βλ. πρόσταξις. 

τιμιώτατος, 614_2. —μοναχός, 51 3 7 4 . 3 9 4 . 52ji2.j5i. 

531 9 2. 61 5 . — καθηγούμενος, 56 l a_j7. 599. 

6»7·9·11·13· '0 3 . 1 2 .43· 

τιμωρία, 73JJ. 

τίτλος, 25, 43, 64, 86, 87, 143, 150, 155, 163, 

212. 

τίτλος ιδιοκτησίας, 23, 61, 188, 221. 

τολμώ* τολμώντες ο! δοΰλοι της κραταιας καί 

άγιας βασιλείας σου. . . άναφέρομεν, 754.3 2 

230. 

τόμος (=Τυπικόν), 81. 

Τοξαρας Γεώργιος, κάτοικος Κώ, 75κδ'. 

τόπια, 6ljj.cjo.22.3g. τόπιον χωραφιαΐον, 695 2. 

τοπικώς" διοριζόμενος τηρήσαι τήν τοιαύτην 

ύπόθεσιν τοπικώς, 178. 
τοποθεσία, 6423·25 163. 

τόπος, 502lj.2j5· 51 4 0 0 . 5275.77.g7.i2o· «Ι37· '"*ΐ2· 
75jj.j2.14.j6.j7.19.2j-22 225. IIjo.2i.25. ορεινός , 
63 9. 642β. περιοριζόμενος —, 50j83.218.229.28g. 

287·290·291·294·2Β7-298·301'302-303 3 2 . 5265·61·74·89· 

β 6. πετρώδης —, 527 6_7 7. Βλ. καί Λάδης τό

πος. 

1 Τορνίκης Δημήτριος, κριτής τοϋ βήλου, λο

γοθέτης τοΰ δρόμου και έπί τοΰ κανικλείου 

(11201), 98, 144. 

2 Τορνίκης Δημήτριος, μεσάζων (fl252), 6 1 i e 

136, 141, 144 - 145. 

Τορνίκης Κωνσταντίνος, πανσέβαστος σεβαστός, 

έπί τών δεήσεων (1195 - 1199), έπαρχος 

της πόλεως (1199-1201), λογοθέτης τοΰ 

δρόμου (1201 κέ.), 56j5_j6 90, 96, 98, 101. 

59i2_j3121. 60j4_j6129, 132, 133, 134, 144. 

Τοΰρκοι, 85, 149. Βλ. καί έπιδρομαί. 

Τράλης Νικόλαος, κάτοικος Κώ, 75χη'. 

τραπεζοφόριον, 526 7. 
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τραφος, 501 8 8.2 β ο.2 6 3.2 β 9.2 8 5. μέγας —, 501 8 4.2 β ι.2 β 2. 

παλαιός —, 50181. Βλ. καί νεροτράφος. 

τραχεινός, 51 3 8 0 . 4 0 5 . 

τραχύ, βλ. άσπρον. 

Τριακοντάφυλλος, υ'ιός Κωνσταντίνου(4), 74^. 

Τριβλαττίτης Γρηγόριος, βασιλικός νοτάριος τοϋ 

σεκρέτου της θαλάσσης, 5624 103. 59^. 

τρικέφαλα νομίσματα, 57 2 . 4 . 9 . u 109, 112 - 113. 

6524 169. τρικέφαλοι λίτραι, 57,, 112. 

Τρικλινιώτης Πάγκαλος, έλαιοπάροχος, 101. 

6013. 

τρίπατος, 52102. 

τρισμακάριστος· τοϋ άοιδίμου καί τρισμακαρί-

στου αύθέντου καί βασιλέως, 64j8 161. 66β 

173. 

Τρίχας Κωνσταντίνος, δια τοΰ—, 582 7 116, 119. 

Τριώδιον (βιβλίον έκκλ. ), 50JJ 0 . 

τρόπις (πλοίου), 6019. 

τρόπος, — δεσποτικός, 52j51. — δυναστικός, 73δ. 

—πλεονεκτικός, 736. κατά τελείας καί ανα

φαίρετου δεσποτείας τρόπον, 5072_73 26. 

κατά τρόπον ανταλλαγής, 66 - 67. 

τρούλλα, 50JJJ. 

τρουλλωτός, 50 1 0 2.U 0. 

τσάρος τών Βουλγάρων, 98. 

Τυπικον (μονής), 8 0 - 8 1 . 

τυπωθείς, 50j34. 53207î ' 71. 572 109, 112. Βλ. 

προ (Sioc )τυπωθείς. 

τύραννος (='Αλέξιος Γ' Άγγελος), 89. 

Υ 

Ύαλαία, βλ. Γεώργιος (4). 

ύδραγωγεΐον, 74j7 222. 

υδρόμυλων χειμερινός, 222. 

ύλογραφία, 52j03. 

υπάλληλος, 85, 88, 143, 209, 245. κρατικός 

- , 175, 212. 

ύπάμπελος, βλ. γη. 

ίίπατος (αξίωμα), 52j7 8.1 7 8 64. Βλ. Κοτούνης, 

Μαυρόποδος Μιχαήλ. 

υπέρ (-(-φορολογητέα μονάς ή φόρος), 50128.134. 

138-312-314-315-316-317-318 " ι 3 0 , όό. 

υπεργος, βλ. γη. 

ύπέρπυρον, 63 4 . 6 . 8 152, 153. Βλ. καί νόμισμα. 

1 υπηρεσία, 25, 42, 96, 99, 111, 244. αυτο

κρατορική —, 143,180. δημοσία —, 109,133, 

http://6ljj.cjo.22.3g
http://IIjo.2i.25
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154. κεντρική - , 95, 98, 109, 216. 

2 υπηρεσία, 151, 240. εις ΰπηρεσίαν έχει αυτούς 

ή μονή, 658. 

υπηρετώ, 171. 

1 υπογραφή, 503 2 2.3 2 3 6, 22, 24, 25, 35. 521 7 4 

49, 50, 64. 53 2 0 7 y ) ' 70, 77, 81, 82, 83, 84, 

83, 89, 90. 5713 108, 109. 58», 116. 592 1 

121, 124, 125, 128, 129, 133. 61 2 2 . 4 2 136, 

137, 140, 141, 143, 144, 151, 178. 7024-25-

238, 221, 223, 229, 244. Βλ. καί σίγνον. 

2 υπογραφή· πάροικων ύπογραφαί (=κατο:γρα-

φαί), 61 2 7 137. 

υπογράφω, -ομαι, 507 9.3 2 β 23ύποσ.1, 24. 51 3 8 2 

40, 42, 43. 52j7 7.1 7 8.i7 9.i8 0.i8 2.j8 4 49, 61. 53 

2οι-2ο,θ'-2θ7κ' 71, 75. 542 2 81, 84, 96, 99, 

100, 101. 5716 108. 582 8 115, 121, 124, 

125,127,128,133,141,158, 163. 75 λ ε . '_μ ε ' . 

ι_3.5 231. υπογραφείς, 503 2 1 6, 71. 61 4 2 

136, 140. 6533- 68β 0 183. ύπογεγραμμ,ένον, 

5085-88-89 4, 26, 90, 109, 244. 

ύποδιάκονος τής Μεγάλης 'Εκκλησίας, 42. 

532071β' 75. Βλ. Μιχαήλ(6) καί διάκονος. 

ύπόκειμαι, 631Χ 152. 

ύποκέραμος, 50305· 52e6.je4.ie8.i70.j7j. 52Β5.,6.577. 

ύπο Λ,ιμνήσκω' ύπεμνήσθη, 53 1 9 6 71, 72. ύπο-

μνησθείς, 521 0 9 50. 

υπόμνημα, 180, 232. πατριαρχικόν —, 184, 

139, 240-241, 245, 246. 

ύποΛ,νηματογράφος, 141. 

ύπόχνησις, 49, 5 0 - 5 1 , 71, 72. 577 109. 75 5 

225, 229. Βλ. ύπομιμνήσκω. 

ύπόστασις, 625 150, 155. ΠΧ 8 240. Βλ. καί 

στάσις. 

ΰποττατική στάσις, 632 152, 153, 155, 174, 

215. Βλ. καί στάσις. 

ύποιτατικόν (τό), 152. 

υποταγή, 53 1 9 0 . 
ύποτελεΐν, Π 1 8 240. 

ΰποτελετής, 168. 682 5.2 9 183, 188. 692 0 192. 

Ρ λ. καί υποτελής. 

υποτελής, 652 5. 188, 192, 234. Βλ. καί ΰπο-

τολετής. 

Φ 

φάβα, 50jj9 4. 

Φαντερινός Γεώργιος, πάροικος, 50154· Βλ. Ά ν 

να (3). 

Φαός, Πέτρος τοΰ —, πάροικος, 501 β 9. Βλ. 'Ιωάν

νης (23), Καλή (5). 

Φάρμακος (νήσος), 694 191, 192, 196. Βλ. καί 

Φαρμακοΰσα. 

Φαρμακοΰσα (νήσος), 196. 

Φασαντής, ηγούμενος μονής "Αλσους, 752 4 234. 

Φάσης 'Ιωάννης, κάτοικος Κώ, 70jB. 

Φατύρης Γεώργιος, πάροικος, 50j68. Βλ. 'Αγα

θή, Κωνσταντίνος (3 ). 

φέουδον, 112. 

Φερνιτζιώτης Γρηγόριος, (άπογραφεύς;), 63 ] 2 

152, 153, 154, 155. 642 1.3 9 157, 158, 161, 

162, 214. 

φθάνω (4-άπαρμφ. ), 507β. 541 0 80. 59j. 60tl. 

705.33. Πι.1 4. ήφθάσαμεν την ήμέραν τοΰ τά

δε, 759.13.2j 233, 234. 

φθινοπωρινόν (έννόμιον), 50120. 

Φιλαδέλφειας θέμα, 244. 

Φιλάνθρωπου Χρίστου, μονή έν Κωνσταντινου-

πόλει, 6925.3j 192, 196. 

Φιλάρετος, βλ. Άναφιώτης. 

Φιλόκαλος Γεώργιος, πάροικος, 7427. Βλ. Είρή-

νη(9). 

Φιλοπότιον, αμπελοκήπων ή περιβόλαιον, 50 u ( l. 

iie-131 4, 5. Φιλοποτίου στάσις, 502 3 5. 

Φίλου, χωράφιον τοΰ —, έν Κώ, 69^-^ 192. 

φολλις , 50j48.j5o.i7j.j75 5, 29, 31. 
Φοναΐος, χωράφιον τοΰ —, 50246_24β. 

φορβάδιον, 50 9 j . 1 4 4. 1 4 5. 1 6 3. l n 4, 5, 27. 

φορολογία, 77, 95, 129, 132. Βλ. καί φόρος. 

φορολογικός, 26, 27, 28, 33. φορολογική απαλ

λαγή, 30, 31ύποσ. 0, 77, 90, 91, 97, 98, 108, 

109, 111, 113, 115, 118, 120, 121, 129, 

133, 169, 173, 206, 210. Βλ. καί έξκουσσεία. 

- έπιβάρυνσις, 48, 89, 90, 120, 121, 128. 

- έτος, 26, 66. —κλίμαξ, 33.— σύστημα, 22. 

- ύποχρέωσις, 26, 29, 80,97,179,183, 206. 

- ύπόθεσις, 113, 119, 212. 

φορολογικώς, 25. 

φόρος, 28, 29, 32, 33, 34, 48, 80, 90, 96, 97, 

98, 109, 115, 118, 121, 129, 136, 137, 152, 

153,170,173,175,180,205,206,211.- βοϊ-

δατικός, 152. έγγειος —, 30, 31ύποσ. 0. — 

δεκατείας ή τοΰ κομμερκίου, 91, 97, 1161. 

- έπί τοΰ οϊνου, 97. — δεκατείας τών οίνα-

ρίων, 115. 

φόρτωσις (πλοίου), 95. 
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Φούρναρης Νικήτας, κάτοικος Κώ, 7017. 

φούρναρων, 5^7,. 

φραγκική κατάκτησις, 197. Βλ. καί Λατινο

κρατία. 

Φράγκοι, 23, 94, 98, 133, 144, 149, 235. Βλ. 

καί Λατίνοι. 

φράκτη (πλοίου), 601 5 129, 134. 

φρέαρ, δ ΐ ^ . 52β,.107β' 48. 

φρουρά, 231. 

Φρυγάνιον (έν Λήμνω), 749 218. 

Φρυγία, 27. 

Φτέρις (ή), τοπωνύμιον Λήμνου, 222. Βλ. καί 

Πτέριν. 

Φύγελα (τά), 62, 146, 148, 149, 150, 208. 729 

211, 212. Βλ καί έμπορεΐον τών Φυγέλων. 

φυλακή' εις φυλακήν καί σωτηρίαν αυτών, 52,β0. 

φύλλον άπό παραθέσεως, 28. 

Φωκάς Θεόδοτος, μέγας δούξ, 142ΰποσ.1. 

Φωκάς Μιχαήλ, πανευγενέστατος, στρατοπεδάρ-

χης τοϋ θέματος Θρακησίων καί Φιλαδέλφειας 

( Τ προ 1253), Πΐ5.1 9 240, 241, 244, 245. 

Φωκάς, αδελφός Γεωργίου Τζυχλονα, 66j0. 

Φωκάς, βλ. Νικηφόρος Φωκάς. 

Φώτα, άρχων τών —, 66. Βλ. καί φωταγωγία, 

φωταψία. 

φωταγωγία, 66. 

φωταψία, 52j2 66. 

Φωτεινός Γεώργιος, κάτοικος Κώ, 701 8 204. 

Φωτεινός 'Ιωάννης, ιερεύς καί πρωτοπαπάς, 

75μα'_μβ'. 

Φωτεινός, βλ. Καλή(12). 

Χ 

Χαλινίτζι (τό), παραπόταμος Μαιάνδρου, 6428.32. 

Χαλκολάμνου, επισκοπή, επίσκοπος, 672 6 175, 

176, 178, 181. Βλ. Ίωάννης(2). 

Χαλούφης Γεώργιος, έπικρατών τό κομμέρκων 

της Άναίας, 71j 206, 210. 

Χαμέτης Νικόλαος, κάτοικος Κώ, 75^ ' . 

χαρά, βλ. πολυχρόνιος. 

Χαρατζής 'Ιωάννης, κάτοικος Κώ, 75φ». 

Χαρζανδ, οΐ παϊδες τοΰ —, μίσθιοι δουλευταί, 

62j0. Βλ. Ιωάννης (24), Λέων (18). 

χαρίζω, 548. Βλ. καί άποχαρίζω. 

Χαροκοπίνα, βλ. Γεώργιος(5). 

Χαρσιανίτης Βασίλειος, μάρτυς, 65. 53 2 0 7 1 γ ' . 

Χαρσιανίτης Ευστάθιος, πατρίκιος, στρατηγός 

καί προνοητής Σάμου, 523-4.j7.4iì.43.129.183 46, 
47, 48, 49, 50, 61, 62, 63 - 64, 68. 53 1 8 β 

70, 71, 74, 75. 

Χαρσιανίτης Θεόδωρος, 64. 

Χαρσιανίτης Κωνσταντίνος, 64. 

χαρτία, SOg^ 22, 23, 24. σεκρετικά —, 507 5 4. 

— τοϋ σεκρέτου τοΰ Μυρελαίου, 52124_125. 

χαρτουλάριος (τοΰ στρατιωτικοΰ λογοθέτου), 

25. Βλ. Ματζούκης 'Αναστάσιος καί μέγας 

χαρτουλάριος. 

χαρτοφυλάκιον, 23. 61 2 7 136. 

χαρτοφύλαξ, 503 2 7 24, 141. 7016. Βλ. Σκουρίλ

λας Μανουήλ. 

χαρτώα δικαιώματα, 23. 6126.27 143, 145. 

Χασάνης, βλ. Άννα (23), χήρα τοΰ —. 

Χαχρούλης (έν Λήμνω), 7412 218. 

χείρ, βασιλική καί θεία —, 61 1 β. 644. Βλ. καί 

γράμματα ερυθρά. 

χερσαία, βλ. γη. 

χερσάμπελον, 64. 

Χημάδ(ης;) Θεόδωρος, 612. 

Χινάριος Μιχαήλ, πάροικος, 50145. Βλ. Άννα (12). 

Χιοναδίτης (έν Λήμνω), 74JJ.J 3 218, 222. Βλ. 

καί Ειρήνη (30). 

Χιονόπουλος (έν Λήμνω), 74j0 218. 

χλοαστήριον, 50j25 4, 28. 
Χοιροκέφαλον (έν Λήμνω), 74JJ 218. 

χΟΐρΟΙ, 50145.J5J.J59-164-1S9 5 · 

Χονδροχυτή, ρύαξ της —, 502 7 9 33. Βλ. καί 

Σκορδοχίνα. 

Χορηγητόπουλος Γεώργιος, ενεργών δικαίω τοΰ 

Στεφάνου Γαβαλα, 105. 5925. 

χοροσταύλια, 501 2 4. 

Χουβέσης Μιχαήλ, κάτοικος Κώ, 75 t [ x ' 231. 

χρειώδη, Πι„. 

χριστιανοί, 218. 75 7_ 8. 1 8.2 0 225. 

1 Χριστόδουλος μοναχός, 'ιδρυτής Μονής Πά

τμου, 36, 37, 43, 44. 52107ε'.ι13_ιι4.155 46, 

48, 49, 50, 51, 61, 62, 65, 66, 67. 5 3 ^ 71, 

72, 75, 77, 79, 80, 83, 85, 86, 240. άγιος 

πατήρ. . . θειότατος, 688. ευλαβέστατος μο

ναχός καί ήσυχαστής ό Λατρηνός, 51 3 7 6 . 52ä. 
ευλαβέστατος μοναχός (καί καθηγούμενος ) 

ό Λατρηνός, 542-3·^· 'ιερός άνήρ, Π 5 . καθηγη

τής [μονής Στύλου] δρους Λάτρους, 54J, 77. 

Λατρηνός, 36, 47. μακάριος άνήρ —, 631 2. 
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μοναχός καί ήσυχαστής ό Λατρηνός, 52 9 . 2 1 . 

βσιος —, 183, 204. Π 2 245. σεβασμιώτατος 

μοναχός —, 5 1 3 0 8 . τ ιμιώτατος (μοναχός) —, 
5-1394· 5 2ιΐ2·ΐ5ΐ· 53j92_i93. τιμιώτατος μοναχός 

καί ήσυχαστής, 5 1 3 7 4 . Μονή Χριστοδουλου, 

'••4β·114-152·156·163 4 8 , 4 9 , 8 6 , 1 5 5 . 

2 Χριστόδουλος, οικονόμος Μονής Πάτμου, 

56j 7 107. 

Χριστός (Ίησοΰς) , 76. 56j 9 1 , 182. 71j. Χρι

στός Σ ω τ ή ρ , 56j. 58j 7 . 

Χρίστου Παντοκράτορος, μονή έν Κωνσταντι-

νουπόλει, 69 2 5. 3 j 192, 197. 

Χριστόφορος, βλ. Κοψηνός. 

Χριστόφορος (έν Λήμνω), 7 4 J J 218. 

Χρύο άνθος 'Ιωάννης, ενεργών τάς της θαλάσσης 

δουλείας, 56 2 9 _ 3 0 105. 

Χρυσοβέργης 'Ιωάννης, κάτοικος Κώ, 75 κ 0' . 

χρυσόβουλλον, 7ύποσ.1, 23, 30, 31ύποσ.0, 4 1 , 

4 3 , 44, 45. 5224.151-152 48, 50, 65, 66, 7 1 , 

72. 54 3 . 9 77, 79, 80. 56j . 5 . 9 89, 90, 9 1 , 95, 

96, 97, 112. 5 8 ^ H 5 , 116, 116, 118. 59 β 

121, 125, 126. 60 5 129, 132, 142, 149, 157, 

158, 161, 162. 653. 9. 3 1 164, 165, 173, 176, 

179,180, 183,184, 187, 188, 189. 69 7 192, 

193,199, 205, 221, 222, 231, 232, 235, 241, 

245. βασιλικον προσκυνητόν —, 64j 7 _ 1 8 . 4 1 . εύ-

σεβές —, 5 3 1 9 3 . θεϊον καί βασιλικον προσκυ

νητόν—, 60j_ 2. 2 3_ 2 4. προσκυνητόν —, 56 4 . 2 0 . 

5823· öSjj.jj.Bg-sg· 69 7 _ 8 . ι 2 . 1 7 . 4 0 . σεπτόν καί 

προσκυνητόν —, 68g_10. Βλ. καί χρυσόβουλ

λος λόγος, χρυσόβουλλος γραφή. 

χρυσόβουλλον σιγίλλιον, 1 1 3 , 1 4 2 , 1 4 9 , 1 5 0 , 1 5 8 . 

χρυσόβουλλος γραφή, 54 7 77. 

χρυσόβουλλος λόγος, 5 0 7 0 3, 7 καί ύποσ.1, 22, 

23. 5 1 3 7 9 36, 37. 52 1 6 50, 67. 54j 3 77. 56 5 . 7 

90. 58ι 7 . 1 9 . 2 0 115, 116. 59 3 . 4 120, 121. 61,» 

136, 137. 67 2 . 8 . 1 8 176. 70 3 8 . 7 3 2 . 9 213, 214. 

χρυσοπέταλος (είκών), 52 1 0 0 . Βλ. καί πέταλον. 

Χρυσοχός Λέων, κάτοικος Κ ώ , 75g'. 

χυτός, 50 j 0 6 . 1 0 7 . 52j 0 2 . 

Χωνιάτης Γεώργιος, κάτοικος Κώ, 7 5 t c ' . 

χώρα, 6723 175. 70j 6 . 75ιι . ι 8 . 2 3. 2 0 225,226. — τ ώ ν 

Παλατιών, 24. 6 4 u . 1 6 . — τοΰ Πύργου, 64 7 . 

— της αγίας βασιλείας αύτης ( = τ η ς Θεοδώ-

ρο.ς) έν Κ ώ , 7 0 9 203. — τών Φυγέλων, 

7'λ3. παράλιος —, 60 3 . παραιγιάλιος —, 7 1 3 

206, 210. κατά χώραν, 57 9 . 6 1 6 143, 144. 

6 5 3 0 . Π 2 β . χώρα εδόθη ( = έ π ε τ ρ ά π η ) , 52 1 4 4 . 

χώραν έχειν (=δύνασθαι) , 68 2 8 . 

χωραφιαϊον τόπιον, 68 6 2 . 

χωραφίον, 50j17.125.j28.j33.l37 • 177 · 233 · 234-236 • 236 · 237-

239-240-241-243-244-245-247-249-251-254-255-290 4, 5, Ο, 

28, 3 1 , 154, 155, 163. 66 5 . 8 . 170, 171, 174, 

179. 68 5 j 183. 69ι9.20.22_23·3ο 192, 196. 70 3 , 

199, 208. 73 4. e. 7. 8. j 0.ii 213, 214, 216. 74 8 . j ä 

218, 222. Βλ. καί 'Αγίου Νικολάου, Ά γ ρ α υ -

λίων, Α λ ώ ν ι α , Άναβασίδιον, Ά ρ ι β ά λ η , Βα-

ρυκαλίγης, Bouvapta, Γωνία Πετάκη, Δαγκα-

σμένη, Έξάλαμπον, "Εχεντρα, Καθαρά, 

Καλαμνώ, Κάμπος( 1 ), Μανδράκλη, Μανδρι-

κοΰ, μονή τών Ναμάτων, Όροδάφνη, Πα-· 

ραφωνάδιν, Πρωτοσπαθαρέα, Πυργίον, Σκοι-

νάριν, Σολάνη, Φίλου, Φοναϊος. 

χώρησις (πλοίου), 56 2 . 1 8 . j 9 . 2 0 89, 95. δ β ^ . ^ . 
592·ιβ·ΐ7·ΐ8-20· 60 2 . 2 0 . 2 1 . 2 4 . Βλ. καί Ιξαμον, χ ω -

ρητικότης. 

χωρητικότης (πλοίου), 89, 90, 9 1 , 95, 96, 99, 

115, 116, 117, 118, 120, 121, 126, 127, 128, 

129, 132, 134. Βλ. καί εξαμον, χώρησις. 

χωρίζω, 502jj. 

χωρικοί, 168. ελεύθεροι —, 168. Βλ. καί πάροι

κος. 

χωρίον, 52 3 β . Βλ. Βαρβάρα(2), Βερβίλου τοΰ Π α · 

νίτζη, Λέπιδα, Μαλαχίου, "Ολυνθος, Παρθένι, 

Π ρίνη. 

χωροπακτίζεσθαι, 50129_13ο· 

χωροπακτικώς, 6 1 3 1 136, 145. 

χωρόπακτον, 50ΐ33.ι38·3ΐβ 5, 6, 28, 32. 6 1 1 9 136, 

137, 145. 

χωροστατισμένος, 6 5 5 164. 

χ ω ρ ώ ' εις το οίκεΐον χωρεϊν γονικόν, 6 1 3 β . 

Ψ 

Ψαλάνη, βλ. 'Ιωάννης (13). 

Ψαλίδας Κυριάκος, πάροικος, 5 0 ι 4 7 . Βλ. Θεο-

π έ μ π τ η ( Ι ) . 

ψυχικόν μέ τό ψυχικον τών χριστιανών, 7 5 J J 

225. 

Ψωμοζούλης 'Ιωάννης, 54 2 j . Βλ. Καλή (10), Μα-

ρία(9) . 

Ω 

Ώρεΐον (σιταποθήκη), 52, 0 5 . 5 2 Β 5 7 7 67. 

Ώρομέδων, δρος τής Κώ, 189, 197, 204, 2 3 1 . 



Σ η μ ε ί ω σ ι ς : ΟΊ χάρται οι όποϊοι ακολουθούν περιλαμβάνουν μόνον τά τοπω

νύμια τα αναφερόμενα εις τά έγγραφα τοϋ παρόντος τόμου. 
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Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Ω Ν ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠίΝΑΚΕΣ 

50. Πρακτικον παραδόσεως 'Αδάμ (Ιούνιος [1073] ) Ι - IV 

51. Πρακτικον παραδόσεως Νικολάου Τζάνζη (Αδγουστος 1088) V 

52. Πρακτικον παραδόσεως Ευσταθίου Χαρσιανίτου (paulo post Άπρίλιον [1089]) VI - XIII 

53. Πρακτικον 'Ιωάννου Θεολογίτου ('Απρίλιος 1089) XI, XIV 

54. "Εγγραφον Χριστόφορου Κοψηνοϋ (Μάιος [1089]) XV 

55. Σιγίλλιον Νικήτα Κατακαλών ([1097 - 1109]) XVI 

56. Πραξις τοϋ σεκρέτου της θαλάσσης ('Οκτώβριος [1195]) XVII - XVIII 

57. Γραφή 'Ιωάννου Βελισσαριώτου (Νοέμβριος 1197) XIX 

58. Γραφή 'Ιωάννου Βελισσαριώτου (Νοέμ3ριος 1197) XIX 

59. Πραξις τοϋ σεκρέτου της θαλάσσης (Νοέμβριος 1199) XX 

60. Πραξις τοϋ σεκρέτου της θαλάσσης (Δεκέμβριος [1203]) XXI - ΧΧΠ 

61. Άποκατάστασις 'Ανδρόνικου Μαυροπόδου (Φεβρουάριος [1216]) XXIII 
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63. Παραδοτική έγγραφος Γρηγορίου Φερνιτζιώτου (Αύγουστος [1246]) XXV 

64. Παραδοτική άποκατάστασις Γεωργίου Ζαγαρομμάτου (Ιούλιος [1251]) XXVI-XXVII 

65. Πρακτικον αποκαταστάσεως Κωνσταντίνου Διογένους (Σεπτέμβριος 1254) . . XXVIII 
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67. Παραδοτική γραφή 'Ιωάννου Σελαγίτου και επισκόπου 'Ιωάννου ('Ιούλιος 

[1262]) XXX 

68. Σιγιλλιώδες άποκαταστατικον γράμμ,α Λέοντος Έσκαμματισμένου (Μάιος 

[1263]) XXXI-ΧΧΧΙΙ 

69. Σιγιλλιώδες άποκαταστατικον γράμμα Λέοντος Έσκαμματισμένου ('Ιούλιος 

[1263]) XXXIII 

70. Παράδοσις Μιχαήλ Βασιλικιώτου (Μάιος [1271 ] ) XXXIV 

71. Γραφή τοϋ επί τοϋ κανικλείου (Αύγουστος [1273]) XXXV 

72. Γραφή τοϋ επί τοϋ κανικλείου (Αύγουστος [1273]) XXXV 

73. Γραφή τοϋ επί τοϋ κανικλείου ('Οκτώβριος [1273]) XXXVI 

74. Σιγιλλιώδες γράμμα Μιχαήλ Μακρεμβολίτου ('Ιανουάριος [1285]) XXXVII 

75. Δέησις των έποικων της Κώ ('Ιούλιος [1288]) XXXVIII 

Παράρτημα: Πλαστον σιγιλλιώδες γράμμα 'Ιωσήφ Πάγκαλου (Σεπτέμβριος [1261 ]) XXXIX - XL 





Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Α Ι 

Έ π α δ ή ή έκτύπωσις τοϋ παρόντος τόμου διήρκεσε μίαν πενταετίαν, δέν μνημονεύονται εις 

τον οίκεϊον τόπον γενικά έργα αναφερόμενα εις την βυζαντινήν διπλωματικήν καΐ εις τους θεσμούς, 

τήν κοινωνίαν καΐ την οίκονομίαν τοϋ Βυζαντίου ή είδικαί μελέται θίγουσαι συγκεκριμένα θέματα 

των εκδιδομένων ένταϋθα εγγράφων. 'Αναφέρω τα κυριώτερα τούτων: 

Ahrweiler Hélène, Recherches sur la société byzantine au Xle siècle: nouvelles hiérarchies 

et nouvelles solidarités, εν Travaux et Mémoires 6 (Recherches sur le Xle siècle), Παρίσιοι 

1976, σελ. 99 - 124. 

Darrouzès J., Le mouvement des fondations monastiques au Xle siècle, Ινθ' άνωτ., σελ. 159-

176. 

Leraerle P., Cinq études sur le Xle siècle çyzantib, Παρίσιοι (Le monde byzantin) 1977. 

Oikonomidès N., L'évolution de Vorganisation administrative de VEmpire byzantin au Xle 

siècle (1025-1118), έν Travaux et Mémoires 6 (1976), σελ. 125-152. 

Svoronos N., Remarques sur les structures économiques de l'Empire byzantin au Xle siècle, 

êv Travaux et Mémoires 6 (1976), σελ. 49 - 67. 

Svoronos N., Remarques sur les actes des fonctionnaires, «La paléographie grecque et by

zantine» (Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique, No 559), 

Παρίσιοι 1977, σελ. 423 - 427. 

Επίσης σημειώνω τινάς επί μέρους πρσθήκας: 

Σελ. 27, σχόλιον 12: Τοΰτο έπιβεβαιοΰται και εκ της Διαθήκης τοϋ Ευσταθίου Βοίλα: πρβλ. 

P. Lenerle, Le Testament d'Eustathios Boïlas (avril 1059), έν Cinq études sur le Xle siècle, 

ένθ' άνωτ., σελ. 24 στ. 139 - 140 {πολνκάνοηλα με τάς άβίνας) καί σελ. 37. 

Σελ. 35 στ. 2: Περί της εκτάσεως της παραχωρηθείσης γης και τοϋ τρόπου καλλιέργειας της, 

βλ. επίσης Ν. Σβορώνος, Remarques sur les structures économiques de l'Empire byzantin au 

Xle siècle, ενθ' άνωτ., κυρίως σελ. 54 - 56. 

Σελ. 4 2 - 4 3 , σχόλιον 3: Δια τήν χρήσιν της λ. ανακτορικός (=αύτοκρατορικος ) — ουχί όμως 

προκειμένου περί εγγράφων — βλ. μεταξύ άλλων, Denise Papachryssanthou, Archives de l'Athos, 

VII, Actes du Prôtaton, Παρίσιοι 1975, έ'γγρ. 8 στ. 3 καί 176. 

Σελ. 79 στ. 29: Προσφάτως ή Patricia Karlin-Hayter εις το άρθρον της Notes sur les Archi

ves de Patmos comme source pour la démographie et l'économie de l'île, Byzantinische 

Forschungen 5 (1977), σελ. 189-215, διετύπωσε τήν άποψιν δτι, έφ'δσον ή παρέμβλητος πρό-

σταξις (δεν πρόκειται περί λύσεως ώς, έκ παραδρομής προφανώς, σημειώνει ή συγγραφεύς, σελ. 191 ) 

είναι ο:ντίγραφον, ή χρονολογία της δυνατόν να παραδίδεται λανθασμένος καί επομένως δύναται νά 

διορθωθη καί το Ι'γγραφον τοϋ Κοψηνοΰ νά χρονολογηθη, δια λόγους εσωτερικούς, μεταξύ των ετών 

1090 καί 1092 (αυτόθι, σελ. 190 - 192). Βεβαίως ή συγγραφεύς έμελέτησε το Ι'γγραφον έκ της 

εκδόσεως Miklosich-Müller, δπου τοΰτο εκδίδεται άκέφαλον, καί ήγνόει το περιεχόμενον των πέντε 
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πρώτων (ανεκδότων μέχρι τοΰδε) στίχων, τους όποιους άνεΰρον εις το Άρχεΐον της Πάτμου καί 

έταύτισα. Οι πρώτοι ούτοι στίχοι ούδεμίαν επιτρέπουν άμφιβολίαν περί της χρονολογίας τοϋ εγ

γράφου: Μάιος, φ' Ινδικτιωνος [1089], ή όποια παραδίδεται ύπό τοϋ πρωτοτύπου εγγράφου τοϋ 

Κοψηνοΰ. 'Οπωσδήποτε δμως ό ισχυρισμός της Karlin-Hayter δτι ή παρέμβλητος πρόσταξις, 

εφ' δσον παραδίδεται έν αντιγράφω, επιδέχεται διορθώσεις, αντιβαίνει είς τους κανόνας της βυζαν

τινής διπλωματικής και εις τήν τότε κρατούσαν γραφειοκρατικήν διαδικασίαν: ό άντελλόμενος τήν 

πραξιν άξιωματοΰχος δεν ήδύνατο να αλλοίωση οϋτε βεβαίως να προχρονολόγηση εκουσίως ή ακου

σίως το αύτοκρατορικον εγγραφον, βάσει τοϋ οποίου εξετέλει τήν σχετικήν πραξιν. Περαιτέρω 

ή Karlin-Hayter διατυπώνει ώρισμένας σκέψεις περί της δημογραφικής καταστάσεως καί της 

οικονομίας της νήσου, αναφερομένη μεταξύ άλλων κχί εις έγγραφα τοϋ παρόντος τόμου, άρ. 51 

(βλ. σελ. 190, 191, 198 -199), 52 καί 53 (σελ. 203-204 καί 206) καί εις τα πλοία της μονής 

(σελ. 211-214). 

Σελ. 179, στ. 6: 'Ανάλογος είναι ή περίπτωσις εγγράφου τοϋ Πρωτάτου τοϋ έτους 943, δπου 

λαμβάνει τήν έντολήν καί σφραγίζει τα εγγραφον ό βασιλικός πρωτοσπαθάριος καί στρατηγός Θεσ

σαλονίκης Κατακαλών όμοΰ μετά τοϋ «Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης καί Ζωήτου βα-

σιλικοΰ πρωτοσπαθαρίου καί επί των οίκειακών καί κριτοΰ τοϋ θέματος» (βλ. Actes de Prôtaton, 

Ινθ' άνωτ., άρ. 6). Περί τοϋ θέματος τούτου πραγματεύομαι εις τήν ύπό έκδοση μελέτην μου, 7α 

ίγγραψα των δημοσίων λειτουργών τοϋ Βυζαντίου (Διπλωματική παρονσίαση). 



ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ 

Σελ. 

Σελ. 

Σελ. 

Σελ. 

Σελ. 

Σελ. 

Σελ. 

Σελ. 

Σελ. 

Σελ. 

Σελ. 

Σελ. 

Σελ. 

Σελ. 

Σελ. 

Σελ. 

Σελ. 

Σελ. 

Σελ. 

Σελ. 

Σελ. 

Σελ. 

Σελ. 

Σελ. 

Σελ. 

Σελ. 

Σελ, 

Σελ, 

Σελ, 

Σελ, 

Σελ, 

Σελ, 

Σελ. 

Σελ. 

Σελ. 
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4 στ. 7 έκ τών κάτω 

6 στ. 18 καί σελ. 33 στ. 

11 Εγγρ. 50 

21 στ. 4 

21 στ. 10 

26 στ. 11 

27 στ. 13 

27 στ. 25 

31 στ. 28 

31 στ. 30 

32 στ. 6 έκ 

στ. 151 

τών κάτω 

36 στ. 1 έκ τών κάτω 

43 στ. 2 

47 στ. 3 έκ τών κάτω 

54 έ'γγρ. 52 

56 έ'γγρ. 52 

56 Εγγρ. 52 

58 Εγγρ. 52 

63 στ. 5 

67 στ. 9 

76 στ. 14 

στ. 

στ. 

στ. 

στ. 

83 Κρ. Ύπόμν. 

85 στ. 32 

87 στ. 23 

89 στ. 5 

90 στ. 33 

91 στ. 5 

94 στ. 22 

97 στ. 3 

97 στ. 16 

99 στ. 2 καί 4 

111 στ. 6 

77 

107* 

109 

168 

111 στ. 6 έκ τών κάτω 

117 έ'γγρ. 57 

118 στ. 7 

139 έ'γγρ. 61 

141 στ. 16 

στ. 

στ. 

24 

22 

αντί μέτρον χωρητικότητος 

14 αντί Πρίνος 

χοίρους β', άκτήμων 

μετά τό: λιτός ΜΜ| 

μετά τό: Μετανίων MM || 

μετά τό: στ. 70 - 71, 

αντί μητάτα 

αντί εργαλείων 

αντί πλησίον τον χωραφιού 

αντί 226 

αντί ούργυίαι 

μετά τό: μεταβή 

αντί έγγρ. 63 

'Αλεξίου Α' Κομνηνοΰ 

"Αννης της Δαλασσηνής 

αντί Λαγκάδα, Άνάραχον 

αντί κελλίττζ(ιν) 

αυτής, πρόσταξις 

αντί άνωγε ( ο ) κάτω (γον ) 

αντί κατά μόνας 

αντί Ahrweiller 

αντί άπωλεσθή 

άντί | |2 

αντί τοϋ άρθρου 

αντί έ'γγρ. 28 

αντί καταμέρησιν 

αντί τά της 

αντί Κομνηνον 

αντί ,αφοοβ' 

αντί έ'γγρ. 59 

αντί deux actes 

αντί Μιχαήλ 

ετ(ους), ,ςψς-' 

αντί ίσον 

αντί της εύγενεία 

αντί 73 

αντί καρτ(αιοϋ) 

αντί αρχιεπισκόπου 

γρ. δργανον μετρήσεως 

γρ. Πρίνος 

νά διαγραφή το κόμμα 

πρόσθ. ένχόριος lege έγχώρηγος 

πρόσθ. 135 lege συμπεριληφθήναι 

πρόσθ. 78, 

γρ. μιτατα 

γρ. ίμάντος, λωρίδος. 

γρ. πλησίον τοϋ χωραφιού 

γρ. 227 

γρ. ούργυίαι 

πρόσθ. τάχιστα 

γρ. έ'γγρ. 67 

νά τεθοΰν εντός αγκυλών 

γρ. λαγκάδα, άνάραχον 

γρ. κελλίτζ(ιν) 

νά διαγραφή το κόμμα 

γρ. άνωγε(ω)κάτω(γον) 

γρ. κατά μονάς 

γρ. Ahrweiler 

γρ. άπολεσθή 

γρ. II3 

γρ. τοϋ όριστικοΰ άρθρου 

γρ. έ'γγρ. 14 στ. 25 - 28 

γρ. καταμέτρησιν 

γρ. τάς της 

γρ. "Αγγελον 

γρ. ,αφοβ' 

γρ. έγγρ. 58 

γρ. deux documents 

γρ. Μανουήλ 

νά διαγραφή το κόμμα 

γρ. ϊσον 

γρ. τη εύγενεία 

γρ. 71 

γρ. κρατ(αιοΰ) 

γρ. μητροπολίτου 

39 
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Σελ. 141 στ. 6 έκ τών κάτω 

Σελ. 145 στ. 19 καί σελ. 155 στ 

Σελ. 149 στ. 25 

Σελ. 155 στ. 3 έκ τών κάτω 

Σελ. 156 στ. 23 

Σελ. 160 έγγρ. 64 στ. 37 

Σελ. 165 στ. 21 

Σελ. 169 στ. 8 

Σελ. 171 στ. 8 καί έγγρ. 66 στ. 

Σελ. 173 στ. 17 

Σελ. 173 στ. 3 έκ τών κάτω 

Σελ. 174 στ. 8 έκ τών κάτω 

Σελ. 178 στ. 9 έκ τών κάτω 

Σελ. 179 στ. 3 

Σελ. 179 στ. 2 έκ τών κάτω 

Σελ. 187 έγγρ. 68 στ. 62 

Σελ. 188 στ. 1 εκ τών κάτω 

Σελ. 189 στ. 14 

Σελ. 190 στ. 9 

Σελ. 200 στ. 12 

Σελ. 203 στ. 5 

Σελ. 205 στ. 1 έκ των κάτω 

Σελ. 212 στ. 8 έκ τών κάτω 

Σελ. 217 στ. 2 έκ τών κάτω 

Σελ. 227 εγγρ. 75 στ. 10 

αντί Γεώργιον 

.34 αντί 1261 (;) 

αντί εις τήν 

αντί άναγραφεύς 

μετά τό: Γεωργίω 

αντί Μ[αι]άνδου 

αντί 9 

αντί Κουριώτης 

17 αντί Μαυρόποδου 

αντί σχόλιον 1 

αντί Ostrogorky 

αντί Μαυρόποδου 

αντί κειμένου 

προ τοϋ: μοναδική 

αντί 1778 

αντί περί 

αντί σχόλιον 4 

προ τοϋ: μέχρι 

αντί σχόλιον 18 

μετά τό: περιπτώσεις 

αντί 1263 

αντί άναγραφεύς 

αντί προσκαθήμενοι της 

Μονής Γεωργίου 

αντί Άνδρονίμου 

αντί καλόγ(η)ρος 

γρ. Ίωάννην 

γρ. 1261 

γρ. στην 

γρ. άπογραφεύς 

πρόσθ. τω 

γρ. Μ[αι]άνδρου 

γρ. στ. 9 

γρ. Κουρσιώτης 

γρ. Μαυρόποδος 

γρ. σχόλιον 2 

γρ. Ostrogorsky 

γρ. Μαυρόποδος 

γρ. εγγράφου 

πρόσθ. σπανία άλλ' ουχί 

γρ. 1278 

γρ. π(ε)ρί 

γρ. σχόλιον 5 

πρόσθ. τουλάχιστον 

γρ. σχόλιον 21 

πρόσθ. προφανώς πρόκειται περί 

της δεήσεως τοϋ ηγουμένου Γερ

μανού (βλ. τόμ. Α' έγγρ. 32). 

γρ. 1261 

γρ. άπογραφεύς 

γρ. δον^ταΐ της 

Μονής 'Αγίου Γεωργίου 

γρ. 'Ανδρόνικου 

γρ. καλόγ(ε)ρος 

'Επειδή ή αρχική κατάταξις των έγγραφων τοϋ Α' τόμου, τήν οποίαν καί εΤχον ύπ' 6ψιν μου, μετεβλήθη τελικώς 

είς ώρισμένα σημεία, at κάτωθι παραπομπαΐ πρέπει να διορθωθούν ώς έξης: 

Α' τομ. Εγγρ. 23 διορθωτέον εις 22 (έν σελ. 109, 113 παρόντος) 

» » » 24 » » 23 ( » » 207, 210 » ) 

» » » 25 » » 24 ( » » 207, 210 » ) 

» » » 27 » » 26 ( » » 193, 196 » ) 

» » » 33 » » 31 ( » » 193, 197, 200, 203, 205 παρόντος) 

» » » 34 » » 33 ( » » 207, 208, 210 » ) 

» » » 35 » » 34 ( » » 232 » ) 

» » » 37 » » 36 ( » » 203, 210 » ) 

» » » 44 » » 43 ( » » 220, 222, 223 » ) 
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Πρό^γος σελ. ζ' - θ' 

ΒΡΑΧΤΓΡΑΦΙΑΙ » tot' - iS' 

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΟΜΟΥ » «' - ιζ' 

α' ) Ταξινομημένα κατά χρονολογικήν σειράν (σελ. ιε' ). β' ) Ταξινομημένα κατά 

τήν έκδοϋσαν αρχήν (σελ. ις"' ). γ' ) Ταξινομημένα κατά το περιεχόμενόν (σελ. ι?' ). 

δ') Πρωτότυπα καί αντίγραφα (σελ. ιζ'). Πίναξ αντιστοιχίας (σελ. ιζ'). 

ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ » ιη' - Λ' 

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

50. Πρακτικον παραδόσεως πατριαρχικοΰ νοταρίου 'Αδάμ (1073) » 3 - 3 5 

51. Πρακτικδν παραδόσεως κριτοΰ καί άναγραφέως Κυκλάδων νήσων Νικολάου 

Τζάνζη (1088) » 3 6 - 4 5 

52. Πρακτικδν παραδόσεως στρατηγοΰ καί προνοητοΰ Σάμου Ευσταθίου Χαρσια-

νίτου (1089) » 4 6 - 6 9 

53. Πρακτικδν νοταρίου 'Ιωάννου Θεολογίτου (1089) » 7 0 - 7 5 

54. 'Εγγραφον άναγραφέως Κώ Χριστόφορου Κοψηνοΰ (1089) » 7 6 - 8 1 

55. Σιγίλλιον Νικήτα Κατακαλών (1097 - 1109) » 8 2 - 8 8 

56. Πραξις τοϋ σεκρέτου τής θαλάσσης (1195) » 89-107 

57. Γραφή τοϋ μεγάλου λογαριαστοΰ 'Ιωάννου Βελισσαριώτου (1197) » 108 - 114 

58. Γραφή τοϋ μεγάλου λογαριαστοΰ 'Ιωάννου Βελισσαριώτου (1197) » 115 - 119 

59. Πραξις τοϋ σεκρέτου τής θαλάσσης (1199) '» 120-127 

60. Πραξις τοϋ σεκρέτου της θαλάσσης (1203 ) » 128 - 134 

61. Άποκατάστασις 'Ανδρόνικου Μαυρόποδου (1216) » 135 - 145 

62. Πρακτικδν Μανουήλ Έξωτρόχου (1221 η 1236) . . . . ; » 146 - 151 

63. Παραδοτική έγγραφος Γρηγορίου Φερνιτζιώτου (1246) » 152 - 155 

64. Παραδοτική άποκατάστασις Γεωργίου Ζαγαρομμάτου (1251 ) » 156 - 163 

65. Πρακτικδν αποκαταστάσεως δουκός, άπογραφέως καί έξισωτοΰ Λέρου καί 

Καλύμνου Κωνσταντίνου Διογένους (1254) » 164 - 169 

66. Άποκατάστασις Ιωάννου Άθυβόλου (1261 ) » 170 -174 

67. Παραδοτική γραφή τοϋ δουκδς Μελανουδίου 'Ιωάννου Σελαγίτου καί τοϋ 

επισκόπου Άμαζοκορακίας 'Ιωάννου (1262) » 175 - 18 L 

68. Σιγιλλιώδες άποκαταστατικδν γράμμα άπογραφέως Ρόδου καί Κυκλάδων Λέον

τος Έσκαμματισμένου (1263) » 182 - 190 

69. Σιγιλλιώδες άποκαταστατικδν γράμμα άπογραφέως Ρόδου καί Κυκλάδων Λέον

τος Έσκαμματισμένου (1263) » 191 - 197 

70. Παράδοσις Μιχαήλ Βασιλικιώτου (1271 ) » 198-205 
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71. Γραφή τοϋ έπί τοϋ κανικλείου (1273) σελ. 206 - 210 

72. Γραφή τοϋ έπί τοϋ κανικλείου (1273) » 211 - 212 

73. Γραφή τοϋ έπί τοϋ κανικλείου (1273) » 213 - 216 

74. Σιγιλλιώδες γράμμα τοϋ δουκδς καί άπογραφέως Λήμνου Μιχαήλ Μακρεμ-

βολίτου (1285) » 217-223 

75. Δέησις τών εποίκων της Κώ (1288) » 224 - 235 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πλαστδν σιγιλλιώδες γράμμα Ιωσήφ Πάγκαλου (1261 ) » 239 - 246 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ » 247 - 295 

ΧΑΡΤΑΙ » 297 - 299 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ » 300 

ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ » 301 - 302 

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ » 303 - 304 

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ » 305-306 

ΧΑΡΤΑΙ 

1. Ή νήσος Πάτμος ( βλ. έγγ. 51 ) » 45 

2. Ή νήσος Λέρος (βλ. έγγρ. 52, 53, 55, 65, 68) » 297 

3. Ή νήσος Κώς (βλ. έγγρ. 68, 69, 70, 75, Πλαστόν) » 298 

4. Ή νήσος Λήμνος (βλ. έγγρ. 74) » 299 



ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΣΩΜΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ 
(ΣΕΛΙΔΕΣ 1-248) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΥΠΩΘΗΚΕ 
ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΥΡΤΙΔΗ 

(1975 -1979) 

Η ΠΡΟΜΕΤΩΠΙΔΑ, Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ, Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ 

(ΣΕΛΙΔΕΣ α' - κ' ΚΑΙ 249 - 308) 
ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΘΗΚΑΝ 

ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ «Κ. ΜΓΧΑΛΑΣ» Α.Ε. 
(1980) 

ΟΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΤΥΠΩΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ «ΜΕΛΙΣΣΑ» 

(1980) 

ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΚΑΛΥΜΜΑ 
ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 

ΣΤΟΝ ΖΩΓΡΑΦΟ-ΧΑΡΑΚΤΗ Π. ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗ. 
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