Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΝΕΤΩΝ-ΚΑΑΛΕΡΓΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΕΣ ΑΥΤΗΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
'0 Γερμανός Ernst Gerland έδημοσίευσε τό 1899 εις τό βιβλίον του Das Arehiv des Herzogs von Kandia, Strassburg, την
πλήρη συνθήκην μεταξύ Βενετίας κα'ι ’Αλεξίου Καλλιέργη, αντιγράψας
αυτήν από περγαμηνήν, άνευρεθεΐσαν παρά τινι ίδιώτη εν Βενετία
καί προερχομένην από τό άρχεϊον τής οικογένειας.
Ή εν λόγφ περγαμηνή έδωρήθη τον ’Οκτώβριον τοΰ 1900 εις τό
Museo Civico Correr τής Βενετίας1 παρά τοΰ Cesare Augusto
Devi και εύρίσκεται αποτεθειμένη εις τον φάκελλον P.D. 679. ’Έχει
ακριβώς τάς διαστάσεις πού σημειώνει ό G., ήτοι 0,755 X 0,580 μ.
καί εις μέν τό άνω μέρος υπάρχει τό λατινικόν κείμενον εις 36 γραμμάς, εις δε τό κάτω ή ελληνική μετάφρασις εις 37 γραμμάς.
Ή περγαμηνή δεν είναι τυλιγμένη εις σχήμα κυλίνδρου (rouleau)
άλλα διπλωμένη εις οκτώ μέρη, ούτως ώστε ύπέστη μικράν φθοράν
κατά τάς πτυχάς. Τό λατινικόν κείμενον είναι εις αρκετά σημεία έξίτηλον καί αυτό ήνάγκασε τον G. νά μεταχειρισθή μελάνην κηκΐδος
(noix de galle), ΐνα δυνηθή νά άναγνώση τά εξίτηλα έν μέρει γράμ
ματα. Εις καλυτέραν οπωσδήποτε κατάστασιν εύρίσκεται τό ελληνικόν
κείμενον.
Επειδή κατά τήν προσεκτικήν άνάγνωσιν 2 άμφοτέρων τών κειμέ
νων διεπιστώσαμεν δτι ό G. άνέγνωσεν όχι όρθώς ώρισμένας λέξεις
τοΰ λατινικού κειμένου, περισσοτέρας δ’ ετι τού ελληνικού, τού οποίου
μετέβαλε τελείως τήν ορθογραφίαν, ζητών νά άποκαταστήση αυτήν,
έθεωρήσαμεν σκόπιμον νά άναδημοσιεΰσωμεν άμφότερα τά κείμενα,
εχοντες τήν γνώμην ότι κείμενα, μάλιστα τού 13ου α’ιώνος, άποτελοΰντα καθ’ έαυτά πολύτιμα γλωσσικά μνημεία, δεν πρέπει νά δημοσιεύωνται ήλλοιωμένα, άλλ’ ακριβέστατα ως έχουν.
Τό υπό τοΰ G. δημοσιευθέν ελληνικόν καί λατινικόν κείμενον τής
συνθήκης άνεδημοσίευσε τό 1902 εις τό περιοδικόν «Άθηνά» ό άεί') Τήν υπαρξιν ταύτης έν τώ Μουσείψ Correr άνεκοίνωσεν ήμΐν δ υποδι
ευθυντής αυτού Dottor Μ. Brunetti, τόν όποιον και εντεύθεν θερμώς
εΰχαριστοΰμεν.
2) ΑΙ βραχυγραφίαι καί τά σύνθετα γράμματα καθιστούν λίαν δυσχερή
τήν άνάγνωσιν τών κειμένων τούτων. Κατεβλήθη ύφ’ ημών πάσα προσπάθεια
διά τήν ύπερνίκησιν τών δυσχερειών τούτων.
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μνηστος Στέφανος Ξάνθου δ ίδης, μέ πολλάς πολυτίμους υπο
σημειώσεις8. 'Ο αυτός αναφέρει την ΰπαρξιν δυο αντιγράφων ταΰτης
άποκειμένων έν τφ Μουσεία» Correr, τοΰ χειρογράφου δηλ. τοΰ φακέλλρυ 33 Dazzari και τοΰ ΰπ’ άριθ. 136 τοΰ Dona, τά'όποΐα δμα»ς
δεν ήδυνήθη να ΐδη. Τούτων τό πρώτον είναι μία ιταλική παράφρασις τής συνθήκης άναξία λόγου. Τό δεύτερον είναι αντίγραφων λατι
νιστί ολοκλήρου τής συνθήκης, ως έχει έν τή μεγάλη περγαμηνή, είναι
δέ άντιγεγραμμένον από τό «Βιβλίον των νέων φεουδαρχών της εν
Κρήτη Μείζονος Καγκελλαρίας».
Άλλ’ ημείς άνεύρομεν άλλα δύο παρόμοια—λατινιστί επίσης—χει
ρόγραφα εις τον φάκελλον 675 P.D. τοΰ αΰτοΰ Μουσείου, παρουσιάζοντα μικράς διαφοράς προς άλληλα καί προς την μεγάλην περγαμη
νήν. Τάς διαφοράς ταύτας παραθέτομεν εν τφ κριτικφ ύπομνήματι,
όπου παρατίθενται καί αί παραλλαγαί των αναγνώσεων Gerland καί
Ξανθουδίδου *4. Εις υποσημειώσεις παραθέτομεν επίσης καί συμπλη
ρωματικά τινα σχόλια.
Ή περί τά αντίγραφα έρευνα τής συνθήκης μάς ώδήγησεν εις
μίαν σπουδαίαν άνακάλυψιν. Άνεύρομεν δηλαδή, έν τφ αΰτφ φακέλλφ 675 Ρ. D., ονομαστικούς καταλόγους των Κρητών εκείνων, οί
όποιοι, εις έκτέλεσιν ώρισμένων διατάξεων τής συνθήκης, άπηλευθερώθησαν από την δουλοπαροικίαν γενόμενοι «φράγκοι» (franchi). Οί
κατωτέρω δημοσιευόμενοι κατάλογοι περιλαμβάνουν περί τά τετρακό
σια ονοματεπώνυμα.
s) Στ. Ξανθουδίδου, Συνθήκη μεταξύ τής Ένετικής Δημοκρατίας καί
’Αλεξίου Καλλιέργου, «’Αθήνα» ΙΔ’ (1902), σσ. 283-331.
4) Δέν έσημειώθησαν αί ορθογραφικοί παραλλαγαί τάς οποίας, ακολουθών
έπικρατεστέρας γραιράς, είσήγαγεν ό Gerland, ούτε έκεϊναι τάς όποιας, έπανορθών αβλεπτήματα τοΰ πρώτου, είσήγαγεν ό Ξανθουδίδης. Οΰτω ό G. εισά
γει τύπους: gratiosissime, consilio, gratiam, pretio, guarnitionem, rationem,
datia, dominationi, servitia, ratio' Calergi, Alexium, milia, militum, Milopotamensem, militias' duca' laicus' ...cunque' Stinboli' sentcntie αντί των
graciosissime, concilio, graciam, precio, guarnicionem, racionem, dacia, dominacioni, servicia, racio' Callergi, Allexium, millia, millitum, Millopotamensem, millicias' ducha' laycus' ...cumque' Stimboli' sententiae τοΰ κειμέ
νου, ό δέ Ξ. έπανορθοΐ τύπους ώς τούς nascitur, discordiae, conditionis,
...cumque, Mylop., cambiari, sententiae, numquam, scilicet αντί των naxitur,
discordie, condicionis, cumque, Millop., cambiri, sententie, nunquam, silicet τοΰ λατινικού κειμένου τού G. καί ώς τούς : πλείοιω καιρω, τρόποι, νπορέορς, εκχλη&έντων, Μυλοποτάμου, επισκοπών, πάκιος άντί των τρόπο, νπορέοις έκληδίντων,

ΜιλΙοποτάμου,

έπιοκοπιών, πάκτως τού ελληνικού κειμένου

τού G.
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ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ
’Ιδού τδ ακριβές κείμενον τής συνθήκης6:
In nomine dei eterni amen.
Anno, ab incarnacione domini
nostri Jesu Cristi millesimo
ducentesimo nonagesimo nono
mense Aprilis die tertio exeuntee indicione duodecima Candide insule Crete. Benignitas
magnifici Venetiarum ducatus
de fonte nascitur pietatis qui
non solum suos fideles devotos
pio affectu protegit et guibernat
verum etiam et illos qui a sua
discrepant benignitate paterna
sollicitudine ad ubera 1 sua dilectionis revocari procurat et sui
gremium amoris clementer et
graciosissime aperit revocans.

f Εν ονοματι του αιών. &(ε) οΰ
αμήν.
’Έτους από τής ενααρκώσειος τον
κυρίου ημών Τϋ.Χϋ. γιλιωατώ. διακοσιωστώ . ενενηκοστώ.ενάτω.μηνί Άπριλλίον-ημερα τρι . ευγενοντι" Ίνδ.ιβ.εν τω Χάνδακι νήσου
κρήτης.ή αγαθοσύνη τον μεγαλοποιοϋ δουκάτου τής βενετίας.γένάται εκ πηγής ευσεβείας.εΐμή μόνον τούς πιστούς αυτής αγαπητούς,
ευσέβει πόθω.περισκεπη καί κυ
βερνά. αλλα δη και εκείνους οι ι:ι
οί άπο την αυτής αγαθοσύνην μεμερισμένοι.πατρική σπουδή, πρός
τά ρήματα τής αγάπης αυτής.μεταστραφήναι επιτροπεύει . καί τό
τής αγάπης αυτής στοίθος.άγανώς
καί κεχαριτομένως.διανίγη τοΐς

Sigla : Ms. 136 Dona = A, 675 a et b = Β, C. Ge = Gerland. X =
Xanthoudides.
4 ducentesime Ge. || 5 existente A,

6 εβγρνοντι Ge. X. || 10 ή μή Ge.,

exeunte B, omit. C. |] 9 naxitur Ge.,

ή ον X. recte ει μή |{ 16 μεταοτραφή-

nascitur X., maxime A, B, nascitur
C || 11 pro aff. Ge. pio A, B, pro
C || 14 verba Ge., ubera A, B, verba C
|| 15 revocare Ge., revocari A, B, C ||
17 aperit revocans Ge., revocatis X,
appetit revocandos A, appetit revocandis B, apparet revocans C.

ναι recte Ge. || 18 αν τής omit. Ge.

s) Ή άρίθμησις των παραγράφων έγένεχο υπό τοΰ G. καί ήκολουθήθη
υπό ΐοϋ Ξ. εις χήν έπιμελεσχέραν έ’κδοσίν χου.
e) Λήγονχος χοϋ μηνάς' επομένως καχά χήν 28ην ’Απριλίου καί οΰχί χήν
3ην ώς έσημείωσεν ό Ge. Ή άνάγνωσις : εϋγένοντι είναι ασφαλής καί καθισχφ περιχχήν χήν αποδοχήν αθησαύριστου: εκβρυόντι (Ξανθουδίδου, αΰχ.,
σ. 300 ύποσ. 3).
’) Πρός τούς μαστούς, τούς κόλπους' ό Ge. παρεσύρθη από χό: τα ρήματος
καί άνέγνωσε: verba.
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(1) Ideo nos Vitalis Michael μεταστρεφουσι. (1) διά τοντω ήde mandate domini Duels Ve- μεΐς.βιδάλ μιχελ έξ ορισμού τον
netiarum ducha Crete cum no ανϋεντον ημών τον όούξ βενετίας.
stro concilio et successoribus no- δούκας τής κρήτης.μετά καί τής
stris notum facimus universis ήμετέρας βουλής.καί διαδόχων η
quia cum tu Alexi Callergi an μών.ποιώμεν γνωστόν ηααι.δτι.εtique suadente hostre discordie πειδεϊ ον Άλλέξιος ό Καλλιέργης.
amatore diu domino nostro Du- τώ παλ.αιώ διαβαλόντι εχίλρώ.τής
ci rebellis fuisses et nunc aucto- εχΐλρας αγαπητός πλήστυ) κερώ.
re pads918faciente
8
ad, ipsius Do τώ αυ&εντι ημών τώ δοϋκι.μονρmini nostri Ducis precepta re τεμένος8 υπήρχες, τά νυν δέ αγάdiem et nostra, te promisisses πης γενομένης.πρός τους τον αύin fidelitute prefati Domini No ϋέντου ημών τον δούξ.ορισμούς
stri Ducis et nostra et successo- δί ελίλών καί πρός τους ήμετερους
rum nostrorum perpetuo per- δι ελίΐών.και πρός τους ήμετέρονς
manere, recipimus te Allexium συνετάγης.εΐς την πιστότητα τον
Catergimn ad ipsius Domini ανωϋεν διλονμενου ανίλεντον η
nostri Ducis benivolentiam et μών τον δούξ.την ήμετεραν .καί
graciarn specialem atque no των διαδόχων ημών . αιών . εμμέstrum, remittentes tibi et sequa- νειν . δεχόμείλα σε Άλλέξιον τον
cibus tuis omnibus qui sunt in Καλλιέργην .εις τον αύίλέντου ήμών τοϋ δούξ.αγάπην και χάριτα.
ιδίως καί την ήμετεραν ,επαφίωντάσοί.καί τοΐς μετά σοί πασι.τοΐς
18 Idcirco Ge. || 26 auctore pacis
corruptum- (auctore pa)cis Ge.. supplex amove pacis A, B, auctore pa
cis C. || 28 redieris A, B, rediens C
II 30 in (idelitate A, B, fidelitatem
C || 31 et nostra : et omit. Ge.

21 Μιχαέλ Ge., Μιχαήλ X. || 28 άγα.τηΐφ Ge. || 33 διελέλών καί πρός τους
ήμετέρονς Ge. omit, dittogr. in ms.
|| 35 μετάγεις Ge. || 40 εις την τοϋ Ge.
II 43 μετά οοΰ X.

8) Ό Ge. (αΰτ. 127, σημ. 3) καί ό Ξ. (αΰτ. 302, σημ. 4) σχετίζουν το
μοϋρτον μέ τό murdrum ( = liomieidium). 'Υπάρχουν όμως λ. μοϋλτον, μονλτεύω μέ σημασίαν: αποστασία, άποστατώ (βλ. Sophocles λεξικόν έν λ.
οστις σχετίζει μέ τό λατιν. tumultum). Ημείς φρονοϋμεν δτι ή λ. μονρτεμένος
προήλθεν άπό τό αραβικόν miirtedd ή miirtadd, σημαίνον τον αποστάτην
(βλ. λεξικά Nassif Mallonf, Kazimurdski καί Meninski.
9) Ή γραφή των κωδίκων A, Β, supplex amove pacis, δέν φαίνεται πι
θανή, διότι ό Καλλέργης ουδέποτε θα έδέχετο νά έμφανισθή ώς ικέτης τής

ειρήνης.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 20:20:19 EET - 34.204.170.165

20

25

30

35

266

40

45

50

55

60

Κ. Λ. Μέρτζιοι)

insula Crete ac Michaeli Curtacio et. omnibus aliis, cujuscumque condicionis sint, omnes offensas tam tempore pads quam
guerre· hinc retro factas et dictas quocumque modo et forma
a quibuscumque personis. et ut
de fideli fidelior habearis et occasionem semper bene operan
ds possis habere, ut speramus,
damns, concedimus et restituimus tibi omnia feuda que habebas in hac insula in principio
hujus guerre ante tuam rebellionem, cum omnibus suis habentiis et pertinentiis ac villanis.
(2) Item damns et concedimus
tibi millicias quatuor a scalis
Strumbulii ultra versus ponentem cum terra de Megapolamo
et accipere debeas quascumque
volueris a scalis de Priangolis
citra versus levantem. (3) Item
damns et concedimus tibi milli-

46 et ut demum fidelitatem habeatis' A’ et ul de fideles fideliter habeatis C. || &7 Striimboli Ge., Strubuli
A, Slruboli B, Stimboli C. || 60 Strum-

oval iv τή νηαω κρήτης.και μιχα
ήλ τόν Χορτάτζη καί παπί τοΐς αλλοις.οΐον δήτινος τροπον εισι.πάαας εναντιότητας, τάς εΧτις έν κερώ αγαπης . ώσπερ μούτρου . από
τοϋ νυν καί οποίί)εν γεγωννίας.
καί δηλονμένας,παντάπααι τρόπω.
καί χαρακτήρα. υπό παντάπααιν
ανί)ρωποις.καί ινα υπό πιστού πι
στότερος υπάρχεις.και ϊνα έχεις
αφορμήν πάντοτε.είς καλλώς πράττειν.καϋτύς έλπίζωμεν. δίδανιεν,περέχωμεν.καί άντιστρέφωμεν πρός
σέ δλαις ταϊς μήρες'°.άς είχες εν
τή νήαω ταύτη.έν άρχή.πρό τού
τον τον μούρτον.πρίν τον μονρτεύαε σε.μετά πάντων των περιεχώντων καί μετεχώντων.καί πα
ρθικών αυτών. (2) ακμή δίδωμεν
και παρεχώμεν σοι. καβαλλαρίας
τέσσαρις . από την σκάλαν τοϋ
Στρουμπούλον καί εκεΐ&εν πρός
δύσιν.μετα την γήν τού μεγάλου
ποταμού . καί νά έπάρης . οϊας δή
καί ίλελήσης.άπό την σκάλαν των
περί άγγώνων.και εποδεν πρός άνατολάς. (3) Ακμή δίδωμεν καί
παρεχώμεν σοι.τάς καβαλλαρίας
44 Κρήτη Ge. || 45 τώ Χορτ. Ge. ||
48 μόιρον Ge || 55 παρέχομεν Ge ||
69 έποίλεν X.

boll Ge. ubi Priangolis), Priangolis
A, B, C' Prinangulo Tafel-Thomas.

Ι0) Τάς μοίρας οί Βυζαντινοί Ονόμαζαν καί δρούγγους. «4ρουγγάριος δε
λέγεται ό μιας μοίρας αρχών, ήτις νπο τον μέρους τον τουρμάχου τάοοεται· μέρος
γάρ έοτιν ή τονρμα, εκ τριών μοιρών ήγυνν δρονγγων ονγκείμενον άίέροιομα' μοί
ρα δέ έοτιν ήτοι δροΰγγος τό έκ ταγμάτων ήτοι άνδρών των λεγομένων κομητών
συγκείμενον πλήΰος» (Λ έ ο ν τ ο ς αϋτοκράτορος των έν πολέμοις τακτικών 4, 9).
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cias de Stimboli et de chorio- της πόλης καί τον Χωριομοναατήmonasterio, sicut olim tenebat ρι.κα&ώς εκράτην άυτας . Γεώρ
65 Georgius Cortacius ipsas, te la- γιος ό Χορτάτζης.πληρώνοντα δέ
men solvente pro ipsis milliciis εάν δι εκείνης της καβαλλαρίας ακ
Hits, qui eas habebant yperpera πρός εκείνους ονς είγεν αυτάς.νduomillia vel quicquid fnerint πέρπερα δισχίλια.ή οΐτοι αποτιμωextimate. (4) item damns el ίλώαι. (4) ’Ακμή δίδωμεν καί πα70 concedimus tibi millicias dims ρέχωμεν ποι . καβαλλαρίας δύο.δι
pro eo precio quo fnerint exti εκείνην την τιμήν, δι ήν άποτημοmate, unam quarum possis ac- ί)ώπι.τήν μίαν εξ αντας.ΐνα απο
cipere in Hissamo vel in Arna ρείς επαρήναι εις τδ κοίοαμον.ή
cum liac condicione quod tu εις τά’Ορινά. μ.ετούτον τον τρόπον,
75 possis earn dare cuicumque vo- ϊνα νπορίς αυτήν δούναι.ήτινος ίλεlueris ex rcbellibus, non reser- λήοης εκ των μονρτεμένων,μή φν- (qq
vando ex ea aliquid in te nec λάοποντα έξ αυτήν τι προς αε η
pro tuis heredibus, et alteram προς τά μέρει οον.τήν δέ ετέραν
possis accipere quamcumque vo- »·ά νπορής επαρήναι.οι αν ϋελησης
80 lueris a scalis de Priangolis ci- από τήν σκάλαν των περί άγγώtra versus levantem. (5) Item νων.και έ'ποδεν πρός ανατολής, qq
damns et concedimus tibi mil (5) Ακμή δίδωμεν καί παραδίδωlicias quinque quas possis acci μεν σοι.καβαλλαρίας πέντε.άς νά
pere ab illis qui fuerunt rebelles νπορής επαρήναι.από εκείνους ο
85 et, dare cuicumque placuerit ti πού είσαν μονρτεμένοι.καί δούναι
bi, solvendo yperpera centum αυτής . οϊονδήτινος καί ίλελήσης. gq
proqualibet sergentaria non ac- πληρώνοντα νπέρπερα εκατόν.εις
cipiendo de ipsis ultra milliciam καίλεκάστην σεργεντερίαν . μή επέunam a Dimitrio Vlasto, el si ροντα εξ αυτάς.χορίς.μίαν καβαλ90 accipies aliquant ex e is in His λαρίαν από τόν δημίτριον τόν βλα
samo vel il Arna, quod non στόν.καί εάν έπάρης έξ αυτάς.κα- jqq
possis ex eis aliquid tenere pro μίαν εις κοίοαμον .ή εις τά’Ορινά.
te nec pro tuis heredibus. (6) I- νά μή νπορής,εξ αυτής τι κράτησε,
tem volumus quod possis emere δι εαέν ή τά μέρει σου. (6) ’ Ακμή
95 quolibet anno tu cum tuis here-63 έλέλωμεν "να νπορής αγιυράισε.κα
ί) εν ί εκαστω χρονω.σοί μέ τά μέ63 Stromboli A, Stroboli B, Stim
boli C. ChorioMonasterio Ge, Nomamascino A, Coriomonaslerio B, Chienomonasterio C. || 65 Curtacius Ge
|| 73 Chissamo A, B, C || 87 sergen

72 Χωριομοναοτηρίον Ge. || 76 είχαν
Ge || 77 δύο χίλια Ge* άποτιμηίλώοιν
Ge || 80 άποιιμηίλώαιν Ge || 84 ειτινος
Ge !| 89 Περιαγγώνων Ge || 103 διά τά
μέρη αον Ge.

taria B, C, serventaria A.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 20:20:19 EET - 34.204.170.165

268

100

105

110

115

120

Κ. Α. Μέρτξιού

dibus equos quindecim ab armis vel rocinos ad tuarn voluntatem. et si non posses eos habe
re ad emendum quod signoria
teneatur dart face/re tibi et tuis
heredibusquolibet anno projusto precio equos decern ab armis si tibi tot deficerenl a nume.ro dictorum quindecim de
illis qui sunt extra guarnicionem. (7) Item volumus quod tu
habeas libertatem dandi feuda
et equos que et quos tibi superius concessimus cuicumque voiueris. (8) Item damns et concedimus tibi omnia monasteria
comunis que sunt ultra scalas
Strubulii versus ponentem pro
eo affictu qui solvebatur ex eis
ante inceptionem presentis gu
erre. (9) Item de episcopatu Ariensi vacante pastore ad pre
sens quern petis pro uno episcopo greco quod signoria faciet
suum posse, quod archiepiscopus det tibi ipsum secundum
tenorem suarum litterarum, alioquin quod tu et tui heredes

97 roncinos Ge || 11" (Strum)boli Ge
|| 110 agriensi A, ariensi B, C.

ρει σου Λλλογα δεκαπέντε των αρ
μάτων η ροντζίνια “.εις τό θέλη
μά σου.καί άν ούκηπορέαις εκείνα
έχειν δι αγοράν η ανδεντία νά ένει κρατημένη.νά ποίησε αοι δωδήναι αοι.καί τά μέρι πον.καδενί
εκαοτω χρονω.είς δικαίν τιμήν.αλλογα δέκα των αρμάτων.εάν τοσαΰτα δπέληψαν.έκ των άριδμόν
των έξληδέντων δεκαπέντε.έξ εκείνων των ώντων έξωδεν τής βαρνιζύνης 12.
(7) ακμή δέλωμεν πρός τοντοις.
ινα εχης εξουσίαν. δίδειν μήρας
και άλλογα.έξά καί ιξών σοί άνωδεν δεδώκαμεν. ήτινος δελήσης.
(8) ’Ακμή δίδω/ter καί παρέχωμενσοι.ολα τά μοναστήρια τής κοινότητος.ά και εισί έκεΐδεν τής
σκάλας τον στρουμπουλόν.πρός δύσιν.δι εκείνο το πάκτο.δ έπληρώνετον εξ αυτών.πριν τής αρχής τον
παρόντος μοΰρτου. (9) ’Ακμή περί
τής επισκοπής του άρείον.μή έχωντα ποιμένα πρός τό παρόν.ήν
περ ζητής.δι εναν επίσκοπον Ρωμαίον.η ανδεντία να ποιήσει κατά
δνναμιν.ΐνα δ αρχιεπίσκοπος δώ
σει αοι εκείνην.κατά την διακράτησιν των γραφών αυτών.ή δέ μή.
ινα σοί καί τά μέρει σου.καί ειαώ
110 ποιήσει Ge || 115 εκληϋέντων Geε(κ)ληδέντων X || 116 τάς βαρνιζο.. .Ge
129 εχοντος Ge || 135 ανιών Ge || 130

of aot Ge.

") Τά ροντζίνια ήσαν αλόγα τρίτης κατηγορίας (Antonio Tri van, Rac
Conto di varie cose).
I2) Ή λέξις αποδίδει τήν λατινικήν

guarnilionem: φρουράν.
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269

et tui debeatis facere cum ar- ποιήσετε μετά τον αρχιεπισκόπου.
125 chiepiscopo, episcopis et clericis, καί επισκόπων .καί κληρικών ,ήτι
quicquid volueritis, quod signo θελήπειτε,μή άπομπένοντα ή αυ
ria non intromittet se nec layci θεντία, ή λαοικοί.εις ετούτον. (10)
de hoc. (10) Item quod alios ’Ακμή τάς άλλας* Επίσκοπός, δίλον
episcopatus, scilicet Milopota- τον μυλοποτάμου καί του καλαμω
130 mensem et Calamonensem, quos τός.ας ζητείς πακτωτικώς.είς ϋtu pctis ad afficlum pro yper- πέρπεοα τριακόσια πεντήκοντα.καperis trecentis el quinquaginta θενί εκάστω χρόνιο, δίλον τάς άποannuatim, videlicet possessiones κρατήσεις εκείνων τών επισκοπών,
ipsorum episcopatum, domina- ή αυθεντία ποιήσει αοι αντάς δού
cio
faciet tibi dari ad affictum ναι.πακτωτικώ; εις πέντε χρόνους
135
ad annos quinque et inde in an- .καί εκ τούτον καί Εμπροσθεν,νά
tea tenebitur signoria facere su- έ'νει κρατημένη ή αυθεντία ποιήσε
um posse ad faciendum tibi da κατά δύναιιην.τοϋ ποίησε δούναι
ri eos ad affictum ad quinque σοι αντάς . πακτωτικώς . εις πέντε
140 ad quinque annos usque ad an εις πέντε χρόνους . μέχρι καί χρό
nos quinquaginta octo. et si νους πεντήκοντα οκτώ.καί εάν ονκ
non posset eos tibi dari, facere ηδυνήθη.ποιήσε σοι δούναι αντάς
ad affictum, quod signoria vel πακχωτικώς ή αυθεντία.ήτις τών
laycus aliquis non intromittet λαοικών.νά μή άπόμπη.άλλ* έσοι
se,
set tu cum tuis lieredibus et και τά μέρει σου.και ει σώ ποιή145
tuis facies cum archiepiscopo, σειτε μετά τον άρχιεπιοκόπον.επι
episcopis et clericis sicut volue- σκόπων.καί κληρικών.ήτι δάν Οεris. (11) Item quo tu et omnes λήαειτε. (11) Ακμή αοι.καί πάνqui fuerunt, rebelles possitis fa τες ή εΐσαν μουρτεμένοι.νά νπο150 cere . parentelas cum latinis. ρεϊτε ποιειν . συμπενθερίας μετά
(12) Item quocl tu et tui heredes τών λατίνων. (12) ’Ακμή σοι καί
non teneamini intrare in civi- τά μέρει σου.νά μή ΐστε κρατημέtates vel castra vel alia loca, ι>οι έμπένειν εις κάστρον.ή εις καquo vellet vos vocari facere si στέλλια.ή και εις αλους τόπους,
155 gnoria si nolueritis, set debeatis ους ήθέληαεν ποιήσε σας.προκληmittere nuntios vestros ad audi- θεΐναι ή αυθεντία.εάν μή θελήσιτε.
endum, dandum et recipiendum126αλλά
* * * *νά εχειτε άποοτέλειν μανδατοφόρους σας.εις τό άκοΰην,δίδειν
126 quia Λ, Β, C || 128 in hoc X,
dehoc A, Β, C. || 137 posse suum Ge
|| 144 intromittet (sine se) X || 147

138 καί επισκόπων Ge omit, καί ||
148 χρόνους πέντε Ge || 157 οί αοί Ge
|| 159 καί επισκόπων Ge.

cum episcopis Ge || 148 quod Ge ||
parantelas X.
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145

]f,q

■270

160

165

170

175

180

185

190

Κ. Δ. Μέριζιου

racionem. (13) Item volumus .καί παραλαμβάνειν δίκαιον. (13)
quod habere debeas monasteria 5Ακμή ίλέλωμεν ΐνα έχεις.δλα τα
omnia patriarchatus ad affi- /ιοναοζήρια του Πατριαρχείου παctum videlicet ilia que aunt, ul κττοτικώς. δίλον εκείνα.α είοι εκεί- 1^5
tra scalas solvendo annuatim ίλεν τής σκάλας ,πλη ρώνο.ιντα ,καίλ.
pro affictu eorum yperepera de εκαστω χρονω.δια πάκτος αυτών,
cern ultra Mud quod solvebatur πλεότερον ύπέρπερα δέκα.πλιότεex eis pro quolibet omni anno. ρον.είς ώ επληρώνειο εις αυτά κα(14) Item volumus quod omnes ίλέκαστον χρόνοι1. (14) =Ακμή ί)έ- 180
franchi a tempore pacli domini λωμεν ΐνα πάντ.ες οι φράγγοι.άπό
marci dandulo olim duclie Cre τόν καιρόν τον πάκτον του κυρ
te usque ad diem primum quo μάρκου δανδολου.εκείνου τον δονrebellasli debeant esse franchi et κος κόψης.μέχρι καί τήν πρώτην
qui non fecerunt renovari suas ημέραν ενή εμουρτενσες.ΐνα ώσι 185
cartas francliitatum ex justo φράγγοι.καί οϊτινες ούκ έποίηοαν.
impedim ento quod signoria de άνακαινισίλήναι. ιά αυτών χαρτία
beat eos facere francos si debent των φραγγιτάτων.έκ δικαίου έμesse franchi dc jure. (15) Item πόδον.ΐνα ή αυίΐεντία ποιήσει αυ
volumus tibi facere francos cen τούς φράγγους. εάν δικαίως ένε 190
tum de rebellibus de feudis que τυγχάνονσι φράγγοι. (15) ’Ακμή
sunt ultra scalas et de villanis ίλέλωμεν οοι ποιήσε φράγγους ε
comunis et ecclesiarum, dc qui- κατόν .από τούς μονρτεμμένους.έκ
bus volumus quod possis' acci- των καβαλλαρίων των ονσών έκεΐpere decern rebelles <jp feudis et ίλεν τής σκάλας.και από τους πα- 195
eeclesiis que sunt citra scalas. ροίκους τής κοινότητος.καί των έκ(16) Item nolumus quod possis κλησιών έξών ϋέλωμεν ΐνα νποtenere jumenta sive equas set ρεΐς επαρήναι δέκα παροίκονς έκ
Pr0 blUs decern quas tu babes των μνραδίων καί εκκλησιών.των
possis mittere Venetias litteras ονοών έπόδε τής σκάλλας. (16) 200
tuas et id quod dominus Dux Μ κμή ον ίλέλωμεν ΐνα ύπορεΐς
mittet dicendo vet scribendo fa κρατήν φοράδια. πλήν περί τών
cere debeas infra unum annum; δέκα ας έχεις.ΐνα ύπορεΐς αποστέel si elapso tennino dominus165λειν εις βενετίαν γραφάς έδικάς
σου.καί ήτι ό ανίλέντης ό δούξ πα- 205
ραδιλώοει.ή γράψην.ΐνα ποιήσεις
αυτό.έως χρόνον έναν.καί εάν πα-

165 quolibet (eorum) Ge || 172 cartas francationis A.

182 κυρίου Μάρκον Αάνδουλου Ge ||
188 εμποδίου Ge || 190 ένετνγχάνονοι
Ge || 202 αλλά περί εκείνων των δέκα Ge.
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195

200

205

210

215

Dux non concesserit tibi quod
tu possis eas tenere, mittere debeas eas in continenti extra insulam. (17) Item volumus quod
qui est feudatus sit feudatus et
qui est arcondus sit arcondus et
qui est arcondopolus debeat es
se arcondopulus et qui est vasmulus debeat esse vasmulus et
qui est latinus debeat esse et haberi latinus. (18) Volumus etiam quod pupates et diacones et
filii papatum qui non sunt possessi pro villanis nec sunt villani, volumus quod non debeant
dari pro villanis qui non sunt
capita a viginti supra et debe
ant scribi nominatim . (19) Item volumus quod tu cum alus rebellibus dare debeas obsides viginti in manibus signorie
ex quibus sit unus de filiis tuis,
qui obsides esse debeant in mani
bus signorie annis duobus et possint cambiari sive commutari
pro aliis lam bonis ut erunt illi

271

ρερχομένον τον rέρμενου.ον παοέ
ξι: ι, σοι δ Αύθέντης δ δούξ.ΐνα νπορεϊς αυτάς κρατήν .ευθύς νά έ-

210

χεις αυτάς πέμιρε εξωθεν τής νή·
οον. (17) ’Ακμή θέλαιμεν δτι.ήτις
ενει μηρατάρις.νά ενει μηρατάρις.
καί ήτις ενει άρχοντας .νά ενει άρχοντας.καί ήτις ενει άρχοντόπουλον . νά ενει

215

Άρχοντόπονλαν . καί

ήτις ενει βαομοϋλος.νά
ομοϋλος.καί ήτις ενει

ενει βα-

λατινος.νά

ενει και εχεται λατίνος. (18) Θέλωμεν

ακμή ΐνα οι παπάτες καί

220

διάκονες .καί οί νΐοί των παπάτων.
οΐτινες ονκ εισι διακοατημένοι ώς
πάροικοι.οντε είσι πάροικοι.θέλωμεν ΐνα μή δωθώσι διά πάροικοι.
οΐτινες ονκ είοι κεφάλλια από ει-

225

κοοι καί επάνω.καί ΐνα γραφθώοι κατ’ ονομα'·'.
λωμεν

(19) °Ακμή θέ-

ΐνα οοι μετά των

άλλων

μονρτεμένων. δούναι εχειτε δψιδας
είκοσι.εις

χεΐοας

τής

αυθεντίας.

230

έξ εκείνους δε νά ενει δ εις έκ
τους υιούς σου.οΐτινες οχρίδες εί
ναι εχωσιν εις χείρας τής αυθεν
τίας χρόνους δυο καί ΐνα νποροϋν
άλλάοαοθαι και

μεταδίδεοθαι.δι’

άλονς ήτις καλούς.ώαπερ ώσιν ε-

191 quod possis Ge omit, tu || 197
esse arcondopolus Ge || 201 esse lati
nus Ge || 201 sunt A, B, C' sint Ge.
216 erant illi Ge.

208 τέρμινου Ge. || 224 διά παροκίιον
Ge || 235 άλλάοαεαϋαι Ge.

ls) Ό Ξ. οχολιάζων τό άρθρον αναφέρει τόν αριθμόν 20 εις τήν ηλικίαν
(«νά μή θεωρήταί τις πάροικος, εάν δεν εχμ ηλικίαν άνωτέραν των 20 ετών»),
(πβλ. καί Ξανθουδίδου, Ή Ενετοκρατία έν Κρήτη, Άθήναι 1939, σ. 67,
όπου τονίζεται καί πάλιν τό δυσνόητον τοϋ όρου). Τά κατωτέρω δημοσιευό
μενα πρακτικά

τής τότε Διοικήσεως έν Κρήτη διασαφοϋν τά πράγματα' έκ

τούτων καταφαίνεται οτι δέν πρόκειται περί ηλικίας, άλλα περί αριθμοί ατόμων.
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240

245

250
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qui erunt dati prius. (20) Item κείνοι . oi δοΡέντες εν πρώτοις.
volumus quod, possis cambiare et (20) *Asufj θέλωμεν νά νπορεϊς
hos villanos decern rebelles cle il- άλλάξαι . ετέρους παροίκους δέκα
Its qui sunt citra seal us. (21) I- μουρτεμμένους.έξ εκείνους οΐτινες
tem quod nitllus agrafus possit ώπι έκεΐθεν τής οκάλας. (21) ’Ακ
accipi pro villano usque.ad duos μή κανίς Άγραφος μή δυνηθή.πιαannos. (22) Item volumus quod οΟήναι πάροικος.ε’οος τους δύο χρό
omnes rebelles et judei el fctbri νους. (22) ’Ακμή θέλωμεν ότι.
possint habitare ubicumque vo- πάντες μονρτεμένοι καί Ιουδαίοι
luerint salvo villani millitum. καί χαλκιάδες.νά νπορονν κατοι
(23) Item quod dacia villano- κεί ν οπού αν θελήοωοι.φυλαοορrurn communis millitum et ju- μέναιν των παροίκων των καβαλdeorum non solvantur pro tern- λαρίων. (23) ’Ακμή. τά δίκαια
pore quo fuerunt rebelles. (24) τών παροίκων τής κοινότητας.τών
Item quod, l deb Ha non debeant καβαλλαρίων.καί τών ενραίων.νά
peti usque ad duos annos in pa μή πληρωθούν τόν κερόν.έν ώ εΐce et tunc capital tantum. (25) οαν μονρτεμένοι. (24) ’Ακμή τά
Item quod omnes sententiae'que χρέη νά μή έχωπι ζητηθήναι είμί
facte fuerunt per te~_et tuos ju- εις δυο χρόνους εις αγάπην καί
dices'sint firme. (26) ItemPquod^ τότε μόνον τό ^κεφάλην. (25) ’Ακ
si non erit aliquis episcopm gre μή ινα παοαι αι αποφάσεις.ας έats in terra, quodJHu possis ποίηοες^σοί καί οΐ κριτάδες οον.
mittere et facere fieri . unum νά ώπι οτερεαί. (26) ’Ακμή εαν
Ίυι possit habitare ultra scalas. ονκ εοτι κανίς επίσκοπος.εις την
(27) Item si\aliquis plantaverit χώραν.ρω,ααίος.ϊνα' νπορεϊς 'άποvineam vel drbores supra terram ξ οτήλε.είς τό ποίησε γενέσθαι.ένα
alterius habeat dominus terre οστις να ύπορεϊ οίκείν έκεΐθεν τής
medietatem el jaliam .medieta- σκάλλας. (27) ’Ακμή.εάν τις φυtern illi qui plantaverunt labo- τενσει αμπέλι.ή δένδρα έπάνω εις
rando semper ipsam ille qui γην ετέρου.νά έχει δ αύθέντης τής
plantavit. (28) Item si aliquis γης τό ϊμιπ.καί τό ετερον ΐμιπ.ε
/ecessit jnolendinum supra ter κείνοι όπου τό φυτενσωσι.εργαζώram alterius quod nunquam μενος πάντοτε εκείνου.εκείνος ό
που τό έφΰτευσεν. (28) ’Ακμή.εάν
fuisset factum debeat habere233
τις εποίηοεν μνλοοτάσι, επάνω εις
γην ετέρου.δπόποτε
νά

233 capitate Ge || 248 fecisset Ge.

εχει

τό

ιμισ

ονκ έγενήθη.
ό αυθέντης τού

237 έν πρότερον Ge. )[ 257 έποίηοαη
Ge || 271 μνλοατάαιν Ge.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 20:20:19 EET - 34.204.170.165

240

245

250

255

260

265

270

Ή συνθήκη Έ νετών-Καλλέργη καί οί συνοδεύοντες αυτήν κατάλογοι

205

260

265

270

275

273

medietatem dominus terre et τόπου.καί το ετερον ΐιιια. εκείνος
aliam medietatem qui fecit mo- όπον έ'καμεν τό μυλοοτάσι. (29)
lendium. (29) Item quod aliquis ’Ακμή κανίς των μουρτεμενών νά
rebellis non teneatur servire do- μή ενει κρατημένος . δονλεΰοε τή
minacioni extra insulam nisi αύϋεντία.εξωΰεν τής νήοου.έάν μή
ipse voluerit. (30) Item volu- ϋελήση. (30) ’Ακμή ίίέλωμεν ϊνα
mus quod tu possis recipere νπορεϊς παρα,λαμβάνειν καν ίο τα.
haniscia angarias et alia servi- αγγαρίας.καί ετέρας δονλλίας.οΐcia que voluntarie fient tibi et τινες βεληματικώς ποιώνται οοι.
possit ipsa facere qui voluerit. καί νά ϋττορεΐ ποιήοε αντά ήιις
(31) Item quod Marcus Flaba- ·&έλη ποιήοε.
(31) ’Ακμή δ μάρκος Φλαμπάnum habeat suum feudum solvendo ipse illud quod venditum νης ϊνα εχει την μήραν αντοΰ.πληfuit et si ipse qui habet ipsum ρώνοντα εκείνος εκείνο.οπον επουfecerit aliquid melioramendum λή&ην.καί εαν εκείνος οπον εχει
debet solvere illud melioramen- αυτήν.εποίηαε τι καλλιότερον.ϊνα
tum. (32) Item quod omnes Mo- εχει πλήρωσε καί εκείνο τό καλλιnovasienses aut alii forenses qui ότερον.
(32) ’Ακμή δλοι οι μονεμβασιinvenirentur ultra scalas possint
secure ire ad domum suam et ώτε.ή καί ετεροι ξενικοί.οΐτινες
si dare debebunt vel recipere ευρείίώσι εκειϋ·εν τής σκάλας.νά
eis racio fiat. Tu vero jurasti νποροϋν ϋ·αρετως . άπελϋ-ήναι. εις
fidelitatem domino nostro Duci τάς αυτών οικίας. Καί εαν χρεοVenetiarum nobis et successori- στώσι ή χρεοστοϋν αυτών νά ποι
bus nostris in perpetuum et de είτε αυτοις δίκαιον.
obediendis preceptis suprascriΣοι γουν όμώσας πιστότητα τώ
pti domini nostri Duels, nostris ανϋέντι ημών τώ δονκί βενετιας
et successorum nostrorum et a- ημών καί τοϊς διαδόχοις ημών αι
micos Venetiarum pro amicis258
ωνίως
* * * *καί νά είσε νπήκωος τοϊς
ορισμοϊς

του

275

280

285

290

295

300

άναγεγραμένου αϋ-

ίλέντον ημών τον δονξ τοϊς ημετέροις καί τοϊς
καί τοϊς

258 Kanisea A, hanissia B, canischia C || 261 Flabani Ge || 264 si ille
A, B, C f| 265 melioramentum Ge ||
270 secure ire B, C, facere ire A ||
275 imperpetuum Ge.

διαδόχοις ήμών

ψίλοις τής βενετιας ως

275 μνλοατάσιν Ge || 282 εκόντως Ge
(ubi θεληματικώς), εκόντες Χ· ποιούν
ται Ge || 295 ίλαρσέως Ge, ΰρααεως X
|| 297 χρεωοτονν αυτοί Ge || 298 άρκ\ή\ ubi δίκαιον Ge || 299 ωμοοας

Ge

|| 305 των διαδόχων Ge [| 306 τούς φί
λους Ge' ώς φίλους X.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Γ.
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280 habere et inimicos Venetiarum

φίλον εχειν καί τους έχίλρούς ώς

pro inimicis.et si aliquid quod sit
contra honorem domini nostro
Duel nostrum et successorum nostrorum et bonum statum hujus
insule Crete scieris vet tractari
cognoveris, absque mora dabis
operam cum effectu turbandi
et impediendi illud toto tuo pos
se.el quam cito poteris id nobis
et successoribus nostris in notitiam dabis.Nos autem cum no
stro concilio per nos et successores nostros juravimus omnia et
singula suprascripta tibi attendere et observare donee domino
nostro Duci Venetiarum nobis
et successoribus nostris obediens
fueris et fidelis. In cujus rei evidentia et perpetua firmitate
presens scriptum fieri fieri fecimus et sigillo nostro pendente
jussimus communiri in eo propr'iis manibus subscribenles.

έχϋ·ρονς καί εάν τί τό ών εναντίον

285

290

295

300

305

f ego vitalis michael ducha
Crete m(anu) m(ea) subs(cripsi)

τής τιμής του αύ&έντον ημών τον
δούξ ημών καί των ήμετέρων διαδόχων

καί

καλής

310

καταπτάαεως

ταύτης τής νήαου κρητης μαίλης ή
εις πραττομενον

εγνωρίοεις χορίς

αναμονής να δώσεις εργον μετά τέ
λους Ιξ δχλοΰντα καί έμποδίζωντα
τοντω

κατά

δυναμήνσου

γοργότερον τό
μϊν

καί

καί

315

τό

ΰπορεΐς εκείνο) ή-

τοΐς

διαδόχοις

ημών

γνωστόν ποιήσεις.ημείς γοϋν /ιετά
καί τής ήμετέρας βουλής δι’ ημών
καί των
σαμεν

διαδόχων

πάντα

320

ημών έπομω-

καί ολα τα αναγε-

γραμμένα διακρατήααι καί διατηρήσαι

σοί μέχρισ αν

τώ αν&ένιι

ημών τώ δονκί βενετίας ημών καί

325

τοΐς διαδόχοις ημών υπήκοος έσει
καί

πιστός . Εις

έμφάνισιν

γοϋν

τούτου τον πράγματος καί αίωνίαν
στεραιότητα τό παρόν γράμμα έποιήσαμεν γενέοίλαι

καί

τώ ήμετέρφ

330

οιγγίλω έγκρεμαμμένω ένηείλαμεν
βεβαιώσε

έν

αυτώ

ιδίας

χερσίν

νπογράτμαντ ες

f ego marco delfino consiliarius Crete m(anu) m(ea) subs(cripsi)282

f ego Vitalis Michael Ducha
Crete m(anu) m(ea) subs(cripsi)

f ego Marco Delfino Consiliarius Crete m(anu) m(ea) subs(cripsi)
282 nostri ducis Ge || 292 (per) snr-

315 εξοχί.οΰηα Ge || 325 >)μϊν καί

ccssores Ge || 294 suprascripti Ge,

τοΐς Ge II 327 ΐμφανίαν Ge || 331 Ind

prenominati
dentia Ge,

A, B, C || 298

rei evi-

rei testimonium A, rei

iaμεν Ge, εντείλαμεν X || 332 ίδίαις Ge

|| 334 vitalis Ge.

testimonio B, C || 299 perpetua firmi
tate Ge"

perpetuam firmitatem A,

B, C II 300 fieri semel Ge.
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ego gerdus vido presbiter ec310 clesie sancti vitalis notarius et
capellanus suprascripti domini
duche complevi et roboravi.

275

S γραφεύς τοϋ ϋφονς Νικηφόρος
ευτελής

ιερενς

προτοψάλτης καί

ταβονλλάριος νήσου κρήτης ό δρινας μαρτυρώ καί αυτό ομοίως έ
γραψα καί υπέγραψα.
340 παρά τό ψάλτας Ge, πρωτοψάλτης
X || 342 αύτοί X.

ΟΙ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

Civico Museo Correr-Venezia, 675 P.D.
I
Nomina infrascriptorum sunt illorum centum villanorum qui pro
Alessio Calergio, ex forma pacti suprascripti, franchati fuerunt.

1)* Ceos Caroniti, olim villanus de pheudo milicie dicte Cleofe

Angelero uxoi'is Georgii Siligardo
2-4) Nicola, Johannes et Costa Clado filii quondam Giorgii Clado o(lim) v(illani) de millicia Chirsana
5) Helias Geriti Zaramella villanus quondam n(obili) v(iro) Jano Michael de Jure milicie pheudi dello Galippe
6) Vassili Aschotrachilo o.v. Sicopulorum cum suis heredibus
parvis et magnis
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Vassili Cunupi o.v. de Cayfatis
idem
Johannes Riissogeni o.v. de milicia axo de Cayfatis
Manuel Avrami o.v. quondam Capsocalivi
Nichiforus Cara o.v. Communis
Georgius Carchiopulo o.v. idem
Vassili Cali o.v. Venerandi de milicie Saracliinorum
Michael Vladimero o.v.Michel Varami
idem
Nicolas Vladimero o.v.Michaelis Varucha idem
Manuel Arapti o.v. Janno Albi
Ceos Alevandino o.v. Communis

17) Michael Rogoxuli dictus Conomopulo o.v. de Scordillis de
milicie rustiga
18) Georgius Calogerea o.v. de Molino
19) Nichita Cutemi o.v.
20) Vassilico Diminiti o.v. Marci Selavo
21) Costas Clapsiuo o.v. Marci Gradenico
*) Ή άρίθμησις τοΰ καταλόγου προσετέθη υπό τοϋ συγγραφέως.
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22) Georgius Apallo dictus Areoleo o.v. de Melissino
23) Nichiforus Arioti o.v. monasterii S Barbare
24) Johanes Sibrago o.v.
idem
25) Johanes Politi o.v. Mathei Mesano
26) Georgius Agheli o.v. Luce Mudacio
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)

Johanes Acheli o.v. Corfaloni
Theodoras Thodosopulo o.v. de Mathei Misano
Michael Corfioti o.v. Romei Grini de millicie de Corphu
Manuel Cofalodri o.v. de Theodori Ritino
Joanes Calogerea o.v. de Turlino
Vassilio Calogerea o.v. ' idem
Costa Calochiri o.v. Communis
Michael Trachino o.v. Episcopatus Milopotami
Nichita Trachino o.v.
idem
Nicolaus Capi o.v. Communis
Chiriacho Exindatrichi o.v. Specacarum
Vassili Exindatrichi o.v.
idem
Johanes Cazorna o.v. milicie de Choriomonasterii
Theodorus Calochiri o.v. de Tartari Michael de Rettimo

41) Nicolaus Marci dictus Cudumalo filius quondam Michaeli
Cudumalo o.v. Communis
42) Johanes Nichori o.v. de Melissino
43) Vassili Pinacopulo o.v. uxori Jaci Rongo
44) Vassili Mulo o.v. militia de Cayfatis
45) Costa Mariza qui non est scriptus alicui per villanus
46) Vassili Gallo o.v. de Francesco de Molino de milicia de Pentamodi
47) Theodorus Gorgorapti o.v. de Ruce Mudacio
48) Reos Vianolepo o.v. Patriarchatus Coustantinopolitani
49) Michael Carchiopulo olim agrafus
50) Joanes Servo o.v. Marci Saponari
51) Georgius Vicilo o.v. Sevastopulorum
52) Georgis Cacavella, olim agrafus
53) Jacobinus filius quondam Maruli, villanus Marci Gradenico
54)
55)
56)
57)
58)
59)

Therianos Elevandino olim villanus Communis
Dhochianos Elevandino
idem
idem
Filaretus Aspoli o.v. Marci Saponari
Georgius Filimo filius quondam Theodori Filimo
Georgius Arpasti o.v. Marini Marino
Georgius Chrissacopulos o.v. Communis
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60) Vassili Somara Thocharopulo ο.ν. idem
61) Michael Zampani irater Thome Zampani
62) Manuel Fodolorimi
63) Nicola Petracha o.v. Marci Gradenico
64) Michael Magdalino o.v. Marci Venerio
65) Vassili Dafnomiii
66) Joanes Colio o.v. Communis

67)
68)
69)
70)

Vassili Trachino villanus Episcopatus Milopotamensis
Theodorus Condocarus villanus Tomasine Canoligo
Michael Namata
id. Jano Tedhaudo
Costas Sarachino filius quondam Gasala, villanus Angeli Signolo
71) Emmanuel Raftopulo filius Varde . villanus Alexii Calergi
de Stimboli
72) Joanes Pani villanus Marci Venerio
73)
74)
75)
76)
77)
78)

Emmanuel Cheristi
idem
idem
Georgius Capno villanus Patriarche
Calo Carchia villanus Petri Catarini
Nicolaus Servo
id. Marci Calbano
Georgius Cassimati id. Eeonardi Feriol
Nichiforus Pangi
id. Communis

79) Emmanuel Papadopulo dictus Pirasmo, villanus Bari Avonal
80) Joanes Musurachi
81) Theochari Musurachi filius Jano Musurachi
82) Geos Arnachi villanus Tammasine Tanoligo
83) Nichita Calomati villanus Clostogeni
84) Joanes Paragojani villanus Episcopatus Chissami
85) Nichita Gupacha
86) Nicola Sunisto villanus Bonus de Cribua
87) Georgius Rixomaudi villanus Communis
88) Georgius Alecaza
idem

89) Nichita Gregoropulos
id. Monasterii S. Barbare
90) Manuel Gregoropulos
idem
idem
91) Vassili Cardami olim v. de Monasterii Gergori
92) Marcus Pagomeno villanus Communis
93) Costas Fassula villanus Costantie, sororis Marini Cauco
94) Michali Carchiropulo o.v. Costantie et Georgie Papajanopula
95) Costa Furno
o.v. Guce Mudacio
96) Vassili Furno
idem
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97) Michali Judeus quondam Moyssi de Lazaro Judei
98) Vassili filius Geracone o. v. Pangalorum de militia Perianensis
99) Nichiforos Rogoxuli dietus Conomopulo villanus de Scordilis de inilicia rustica
I I
ITEM haec sunt nomina illorum

Papatutn, clericorum et filiorum

papatum qui franchati fuerunt ex forma pacti ut inferius continetur.

Papas Georgius Seulla
Papas Nicolaus Masealo
Papas Vassili Calossina
Papas Emmanuel Calossina filius de Vassili Calossina
Georgius, Michael, Nicolaus et Theodorus filii de Vassili Ca
lossina
Eeos Papas Lendopulo filius papatis Costi Cendopulo
Joanes Papas Lendopulo
idem
id.
Joanes Vraculiari filius papatis Vassili Vraculiari
Joanes Damaschino filius papatis Nicolai Papandronicopulo
Theodorus Papageorgopulo
Georgius Papageorgopulo
Papas Nicolaus Papandronicopulos
Dimitrios et Michael filii papatis Nicolai Papandronicopulo
Papas Michalis Seulla
III
ITEM nomina infrascriptorum sunt illorum quibus charte franchitatum
fuerunt renovate ex forma pacti prefati.

Nicolaus Scorda filius quondam Georgii Scorda
Iohanes et Georgius Pabucha
Michael, Georgius, Theofilactos, Emmanuel et Nicola Scopologo
f.q. Ioanni
Michael, Georgius, Nichitas Druluchi f. q. Leonis Druluchi
Michael Marcopulo, o.v. de Longovardi de Pano Siurito
Georgius Scopologo f.q. Vassili Scopologo o.v. de Jacobi Mudacio.
Leos, Siphi Cacharia fratres, f.q. Nichifori Cacharia
Theochari Catacalo
Michali Sandoleo f.q. Georgii Sandoleo Cayfato, habita in castello Milopotami
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Emmanuel Ladiano f.q. Micliaeli Ladiano
Paulas Diniiniti
Callo filius q. Callanum o.v. Giorgi Gavala dicti Cocicifio
Vassili et I_eos f q. Michaelis Cleronomo
Costa Perissamato f. Georgii Perissamato
Petrus Cefala f.q. Georgii Cefala o.v. Petri Gradenico
Georgius Cassari
Michael Calisto f.q. Costantiu Calisto
Nichiforos Curatoropulos f.q. Costi Curatoropulo
Dimitri Drogaropulo f.q. papatis Nicola Drogaropulo
Costantiu Mizzojanni, in casale nominato Vueolee de turma
Cliissami
Michalis, Joanes, Nichiforo Fodelle f.q. Vassili P'odele
Michael, Georgius Gramatico f.q. Nicolai Gramaticopulo
Theodoras, Nicola, Vassili Gramaticopulo filii Jano Gramati
copulo de q. Nicolai Gramatico
Nicolas, Theodoras f.q. papatis Stefani Gramaticopulo f.q. Ni
colai Gramaticopulo
Michael Cavata, villanus Daurentii Vidal Petro
Vassili, Petrus, Vardas, Nicolas, Costas Cudumini f.q. Theodori
Cudumini
Deos et Theochari Cudumini f.q. Giorgi Cudumini f.q. Varde
Cudumini
Georgius et Stathi Cali f.q. Emmanuel Cali
Michael Plachiti f.q. Giorgi Playti
Janni et Xeno Mussuri, habitantes in casale della Calatena
Focha Poliomili f.q. Nicola Poliomili villanus Alcxii Calergi
Leos Damala
Nichita et Nicola Mussuri f. Costantin Mussuro
Papas Michael f.q. Joanes Lendachi
Cosmas, Michael, Joanes Lendachi f.q. Costantin papatis f.q.
Joanes Lendachi
Dimitrius Apallo
Leos, Nichita Cassimati filii q. Giorgi Cassimati
Michael Calona f.q. Christodulo Calona.
Georgius Procopi gener Janno Fotinopoli
Nicola Perissimato f. Giorgi I5erissimato
Georgius, Michael, Johanes Scilomeni f.q. Nicolai Scilomeni de
Copolia
Joanes, Emmanuel filii Nicolai Camatero
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Emmanuel, Joanes filii q. Theofilacti Catocalagalo
Joanes, Georgius Fassula filii Clierito Fassula
Marcus Fassula f.q. Nicolai Fassula
Joanes Caro f.q. Jano Caro
Joanes, Capadho Corafa f.q. Costantin Corafa
Georgius Miluscolo f.q. Theodori Miluscolo
Georgios Macricheri f.q. Nicolai Macricheri
Leos Caramo
Alexios, Michael, Manuel Russit f.q. Nichifori Ruxit
Joanes, Leos Calamoniti f.q. Nicolai
Nichiforus et Nicolaus Scordili f.q. Siplii protopapatis della Canea cle turma Arne
Nicolaus Cays f.q. Christofori Cays
Costa Turliuo
Costantinus Diaconopulos
Nichita Peritera Alevandino
Joanes filius Theodori Cazupi
Vassili Macherioti f.q. Theodori Macherioti
Manuel filius Cavro Dimitri, villanus Theodori Lithino
Nichiforos Mizzojanni villanus tnilicie de Archadi
Michael filius Janno Gligoropulo f.q. Calo Gligoropulo
Stephanus Scorda f.q. Giorgi Scorda
Georgius Glisaracho
Michael Sidcrorapti habitator in casale nominato Livadi
Theotochi Zacho f.q. Costantin Zacho
Georgius Souco de Milopotamo villanus Communis
Anastassius f.q. Emmanuel Misithra
Joannes, Emmanuel f.q. Costa Mauroleo
Leos Protochinico f.q. Leonis Protochinico
Paulus f.q. Simeonis f.q. Costantin Sguroleo
Leos, Georgius Sandoleo f.q. Giorgi Sandoleo
Gabriel Malvasioto f.q. Nicolo Malvasioto
Michael Drugaropulo f.q. Nicola Drugaropulo
Leos Cupana
Michael, Nicola Spanopulo f.q. Georgi Spanopulo
Nicola, Costa Cavrodimitri f.q. Cavrodimitri
Costa, Chiriaco, Michael Vergi f.q. Jano Vergi, olim filii Costa
Vergi
Nichita Cuzolodaulo
Costa Rodachino f.q. Janno Rodachino
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Nichiforus f.q. Lcndachi Mastraca
Leos, Georgius, Costa Lendachi f. q. Emanuel, f.q.
Leonis
Georgius, Antonius, Johanes Politi f.q. Leonis Politi
Nicolas, Fmanuel Politi f.q. Leonis Politi
Michali Politi f.q. Georgi Politi
Joanes Ruve

Papatis

Nicola Cutrulopulo
Michael Cudumini f.q. Michaelis Cudumini
Theodorus o Zucaroganibros f.q. Nicolai o Zucarogambros
Michael, Emanuel Diplari f.q. Nicola Diplari
Nichita Securi f.q. Michaelis Securi
Papadoca Scurojanno Conomopulo f.q. Vassili Conomopulo
Costa, Saud Conomopulos f.q. Leonis Conomopulo f.q. Vassili
Conomopulo
Nichiforus Conomopulos f.q. Costa Conomopulo f.q. Vassili Co
nomopulo
Joannes, Nichiforus Zacharia f.q. Georgi Zacharia
Joannes Cudumini filius Leonis Cudumini
Theochari, Nicola Ambelicopulo f.q. Michaelis Ambelicopulo
Georgius Misithra f.q. Chiriaco Misithra
Nichiforus Cleronoma f.q. Janno Cleronoma
Costas Aspruli f.q Leonis Aspruli
Georgius Patermo f.q. Michaelis Patermof.q. Costantin Patermo
Theotochi Patermo filius Georgi Patermo
Joanes, Emanuel, Georgius f.q. Nicola Cunmlo
Costa Scolari f.q. Janno vScolari
Nicolas Schiadopulo
Joannes Pentamoditi f.q. Georgii Pentamoditi
Joannes Plagiti
Joannes Noto f.q. Michaelis Noto
Costas, Georgius Melissurgopulo f.q. Janno Melissurgopulo
Nichiforus, Theodorus Melissurgopulo f.q.
idem
Manuel Calatha f.q. Vassili Calatlia
Georgius Geracopulo
Georgius Vergi filius Janno Vergi
Georgius, Costas Calonopulo f.q. Janno Calonopulo
Demetri, Janni, Vassili Ocunduromanuel f.q. Manuel
Vassili Carnaza dictus afidadho f.q. Michaelis Carnaza franchi
Theodorus Carnevadhi
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Georgius Diaconopulo
Emanuel, Agapito, Georgius, Janni Calossina f.q. Michael Calossina
Nichita Othonopulo dictus Spinazo f.q. Theodori Othonopulo
Michali, Nichiforo, Janni Visara f.q. Janno Visara
Nicolaus Pinacopulo f.q. Georgi Pinacopulo
Michael, Nicolaus, Chiriacho Vovopulo f.q. Giorgi Vovopulo
Vassili Copana f.q. Vassili Copana
Georgius, Dimitri, Vassili Cacopiasto f.q. Janno Cacopiasto Armeni
Leos Mavromati f.q. Murco
Johanes Vrolustari f.q. Eptechi Vrolustari
Alexius, Michael, Stephanus Pabuca f.q. Stefani Pabucha
Nichiforos Zangaropulos olim villanus Janno Varucha
Costa Marcopulo villanus Eongobardi de Pano Siurito
Georgius Coleo filius naturalis Theofrati Coleo
Vassili Fodele
Joannes Cuchas f. Emanuel Cuchas qui fuit f. Dochiani Cucha
Emanuel Coniati f.q. Janno de Calosifi
Janni et Georgius f.q. Siphi, f.q. Janno de Calosiphi
Joanes Vicilo
Emanuel f.q. Eoche f.q. papatis P'ochi
Costa Eicandrino f.q. Coste Lecandrino
Georgius Diminiti f. Petri Diminiti
Michael, Costas, Georgius Carpathio f.q. Vassili Carpathio
Georgius, Leos Condoleo f.q. Micliaelis Condoleo
Georgius, Michael Condoleo f.q. Nieolo Condoleo qui fuit f.q.
Michaelis Condoleo
Leos Romiopulo f.q. Michaelis Romiopulo
Michael, Dimitri Pirasmo f.q. Vassili Pirasmo
Stamati Mavrali f.q. Coste Mavrali
Nicolaus, Leos, Janni Ladiano f.q. Stamati Ladiauo f.q. Micha
elis Ladiano
Callo Manganari f.q. Michaelis Manganari
Emanuel, Joannes, Georgius, Costas Scuropulo f.q. Calo Scuropulo
Capadocha Sclavopulo f.q. Nichite Sclavopulo
Joannes, Michael, Dimitri Melissurgopulo f.q. Manuel Melissurgopulo f.q. Janno Melissurgopulo
Emanuel Melissurgopulo f.q. Nicolai Melissurgopulo f.q. Janno
Melissurgopulo
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Emanuel et Michael Vlatutuni f.q. Nichite Vlacotuni
Capadocha Cuntaropulo
Eendaclii Mastracha f.q. Coste Mastracha qui fuit f. Eendachi
Mastracha
Eeos Condaloni f q. Janno Condaloni
Emanuel Mastro f.q. Michaelis Mastro
Therianos, Theoehari Exindatrichi f.q. Nichite Exindatrichi
Theodorus Cacavello f. Eendachi Cacavello
Nichita Varani f.q. Joannis Varani
Nicola, Costa Calogerea f.q. Theoehari Calogerea
Petrus Plaehenas f.q. Vlaco Plachenas
Joannes Achieli f.q. Morqoflo Acheli
Costas, Nicolaus, Emanuel, Theodorus, Michal Janizopulo habitantes in casale Janiciana de turma Chissami
Nicolas Crussoveloni f.q. Georgii Crussoveloni
Georgius Clada f.q. Michael Clada
Thefani f. de Calo Curatopulo
Joannes Andronicopulo f. Costa Andronicopulo
Stratigi, Emmanuel Cadhiano f.q. Theoehari Cadhiano
P'imi Jalina f.q. Michael Jalina de Pano Siurito o.v, Nicolai
Varucha
Chiriacho, Nicolas, Atiastasius, Eeos Varisami f, Giorgi Varisami
Georgius Cufocritharo
Costas Calona f.q. Michaelis Calona
Johannes Vrolustari f.q. Georgi Vrolustari
Michael Eiadacha f.q. Eeonis Eiadacha qui fuit f. de Michaelis
Liadaca
Eeo Mastro f.q. Eeonis Mastro qui fuit f.q. Demetrio Mastro
Georgius Corafa f.q. Vassili Corafa
Eeos, Petros Scurojanni f.q. Michaelis Scurojanni
Nicolas Mavrali f.q. Costa Mavrali
Papas Janni, Costas, Caterina fratres f.q. Nicolai Calosina
Johannes Vardami f.q. Michaelis Vardami
Georgius, Janni Strovalioti f.q. Michaelis Strovaliotu
Joannes Paginuti f.q. Nichifori Paginuti
Joannes Papadopulo f.q. Michaelis Papadopulo
Emanuel, Georgius Potiro f.q. Costa Potiro
Georgius, Theodorus Condaloni f.q. Costa Condaloni qui fuit f.
Janno Condalani
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Georgius Pliti f.q. Janno Pliti, nutritus in domum Michael Varueha
Reos, Trachino Vesti f.q. Janno Vesti
Michael, Joannes Anglieando f.q. Giorgi f.q. Costa Anglieando
villanus Rayneri de Candide
Theodorus, Michael Maloracho f.q. Vassili'Maloracho
Demetrius Cutemi f.q. Giorgi Cutemi
Costa Furi villanus Episcopatus Ariensis
Michali Curatopulos f.q. Giorgi Curatapulo
Emanuel Papanicolopulo f.q. Vassili Papanicolopulo
Emanuel Sculida f.q. Demetrio Sculida
Michael F'odolorini filius Vassili Fodolorini
Therianos, Raynerius Cardami f.q. Janno Cardami de turma Ariensis
Michali Foschi f.q. Giorgi Foschi
Nicola Pouiro f.q. Tlieochari Poniro
Michael Galino villanus Stefani Clostoieni
Emanuel Magidioti f.q. Costa Magidioti
Joannes Cucas f.q. Janno Cucas qui fuit f. Therianos Cuclias
Costa Cuco f.q. Emanuel Cuco
Michael Capsospiti f.q. Reonis Capsospiti
Nichitas Corfioti f.q. Costa Corfioti
Theodorus Clostosiri f.q. Theodori Clostosiri
Joannes Condoleo f.q. Costa Condoleo qui fuit f. Michaelis Condoleo
Georgius Mamula habitator in easale de Calamon de turma Ariensis
Joannes, Nichiforus, Georgius Mauropulo f.q Stephani Mauropulo de turma Ariensis
Joannes Corfioti f.q. Costa Corfioti
Fucha F'engi f.q. Reonis Fengi
Michael Atiligo f.q. Calos Atiligo
Stephanus, Janno, Michael Cosmas f.q. papatis Cosma
Michael Vicino f.q. Theodori Vicino
Janno, Georgius Corniasto f.q. Constantin Corniasto
Nicolas Pagomeno
Georgius f.q. Janno Jeracaropulo f.q. Theodori Disyco
Costas, Michael Cufa f.q. Manuel Caffa
Theodorus, Joannes Capsali f.q. Michael Capsali
Reondachi Periptera
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Janno Cimniaco f.q. Theodori Cimiaco
Stephanus Fodele f.q. Michaelis Fodele
Georgius Omascalo f.q. Michaelis Omascalo
Georgius Moscolopulo f.q. Moscolopulo de Psuro villanus Micha
elis Scordili
Nichiforus, Siphi f.q. Theochari Arcondochefalo
Stavrachi Cusali f.q. Manuel Cusali
Vassili Risa
Costas, Georgius Sinastioti f.q. Janno Sinastioti
Costas, Stephanus, Michael Parzali f.q. Janno Parzali
Janno Poniro f.q. Janno Poniro f.q. Reonis Poniro
Nicola, Antonius, Costa f.q. Leondachi qui fuit f. Varde Cudumini
Vassili f.q. 'Theodori habitator in casale de Messoia de turma
Chissami
Costa Ruchani
Vassili Vlata Scuria f.q. Vlaco Scuria
Costantinus Capsospiti
Joannes Mariza f.q. Georgi Mariza qui fuit f. Janno Mariza
Michael Pacorinus f.q. Janno Pacorinus
Michael, Nicolaus, Georgius Papadopulo f.q. Janno Papadopulo

IV
ITEM hii sunt franci pro Alessii Calergi Senioris quondam Alexii Calergi qui fuerunt rebelles cum pienominato Alessio' et nunc per pactum
suprascriptum eis vel filiis ipsorum fuerunt rescripte chaste libertatis.
Quorum nomina inferius continetur :

Michael Silvudhi f.q. Janno Silvudhi
Nichita Vassilico f.q. Janno Vassilico
Georgius Anatolicus f.q. Costantini Anatolicus
Andronicus, Nicolaus Acostati f.q. Georgii Acostati
Michael, Siphi, Costa Zaeanici f. Michael Zacanici
Petrus, Rigo, Georgius, Curto Zacho f.q. Janno Curto Zacho
Thomas, Johannes Cameti Zacho f.q. Georgii Cameti Zacho
Alexius Bordonarius f.q. Janno Bordonarii
Costa Stratigopulo f.q. Emanuel Stratigopulo
Michael Ploymo f.q. Costa Ploymo
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ΔΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 18°Ν ΑΡΘΡΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΝΕΤΩΝ-ΚΑΛΛΕΡΓΗ

Εις τον ίδιον ύπ’ άριθ. 675 φάκελλον κα'ι εις τδ αυτό τετράδιον
εύρίσκονται εν συνεχεία τα ακολούθως δημοσιευόμενα διίο πρακτικό
τής Λιοικήσε'ως Κρήτης, άφορώντα εις την εφαρμογήν τοΰ 18ου άρ
θρου τής συνθήκης. 'Ο ’Αλέξιος Καλλέργης έζήτησε νά γραφοϋν τα
είκοσι, καθοριζόμενα πρόσωπα παπάδων μετά τών υιών των μεγάλων
και μικρών. Το Συμβοόλιον των Κλητών (Consilium Rogatormn)
άπεφάσισε την καταγραφήν «κατά τήν κρατούσαν συνήθειαν», χωρίς
να προσδιορισθοΰν οί υιοί, μικροί ή μεγάλοι. Επιστολή όμως τοΰ
Λουκος τής Ένετίας επέβαλε τήν ακριβή τήρησιν τών όρων τής συν
θήκης τόσον εις το ζήτημα αυτό όσον και εις τά άλλα. Κατόπιν τού
του έλήφθη άπόφασις νά γίνη διόρθωσις εις τό άρθρον. Άλλ’ ή
άπόφασις έλήφθη μόνον από τους δυο Συμβούλους, καθ’ όσον ύ Δού
κας δεν έβλεπε τον λόγον νά γίνη ή διόρθωσις. Κα'ι ενώ έπρεπε τό
ζήτημα, λόγω τής παρουσιασθείσης διαφωνίας, νά παραμείνη εκκρε
μές, μετά τό πρακτικόν ακολουθεί σύντομος κατάλογος ονομάτων, σχε
τικός μέ τήν διόρθωσιν ταυτην.
Ίδου τό κείμενον τοΰ πρώτου πρακτικού :

Cum nos suprascriptus Vitalis Michael Dacha Crete cum
nostro Consilio concessissemus, in pacta suprascripto, prenominati Alexio Calerghi «quod pupates cl diaconi ef, filii papatum
qui non sunt villani nee possessi pro villanis, non deheant dari
pro villanis qui non sunt capita XXU supra el deheant scribi
nominatim», propterea quod, ipse Alexius Calerghi nobis petebal
quod dicta XX capita scribercntur cum suis fillis parvis el magnis el super hoc fuissel vocatum Consilium Rogatorum CancliΈπειδή ημείς δ ανωτέρω νπογραφόμενος Βιτάλης Μιχαήλ, Λου
κάς τής Κρήτης, παρεχωρήααμεν εις τήν ανωτέρω συνθήκην τον ώ;
ανω άναφερομένον

Αλεξίου Καλλέργη «ί'να οί παπάτες καί διάκονες

καί οί viol τών παπάτων, οί’τινες ονκ είαιν διακρατημένοι ώς πάροικοι, οντε είαιν πάροικοι, θέλομεν ί'να μή δοθώσιν διά παροίκων, οΓτινες ονκ είαιν κεφάλια από είκοσι καί επάνω, καί ί'να γραφθώσιν κατ'
δνομα» καί επειδή αύτός δ ’Αλέξιος Καλλέργης έζήτει παρ' ημών τά
ώς άνω είκοσι κεφάλια νά γράφουν μετά τών υιών των μικρών καί
μεγάλων καί πρδς τούτο συνεκλήθη τό Συμβοόλιον τών Κλητών τον
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de; in ipso Consilio capta fuisset «pars», quod Μα XX capita debcrent scribi secundum consuetudinem, non specificando corum
film nec parvos nec magnos, unde ipsa uiginti capita, propter
dictum Consilium Rogatorum scripta fuerunt secundum consue
tudinem, tantum non specificando eorum filios nec parvos nec
magnos; post hec autem recepimus litteram a Domino Nostro
Ducc, in quibus continebatur, inter cetera, quod predicto Alessio
tarn in hits quam in aliis sibi faceremus totalitcr quod per pa
ctum predictum debebamus facere; Quibus lilteris receptis, cum
ipsa XX capita essent scripta superius, secundum consuetudinem
tantum predicto Alessio, indie restaurum duximus faciendum et
hoc restaurum consul,turn fail solumodo per nobiles viros Mar
cum Delpliinum cl Philippum Trivisanum, nostros Consiliarios,
nobis Duche non videntibus hoc restaurum esse faciendum.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
81

hii infrascripli fuerunt dati pro ipso restauro:
Papas Nicolas Papa(ti)s Simeonis de Ortlica
Papas Joanes Trachinus
Georgius filius quondam Papatis Vassili Sarachinopoli
Leondachi filius dicti quondam Vassili papatis
Michael films quondam dicti Papatis Vassili
Nicola Sculla films quondam Papatis Nicliite Sculla
Papas Chiriacho Cherotonarii
Papas Georgius Davithi filius quondam Papatis Constantini
Davithi

Χά>’δάκος' εις το Συμβονλιον τούτο δε έλήφίλη ή άπόφααις δτι τά εν
λόγω είκοσι κεφάλια έ’δει νά γράφουν κατά την κρατούσαν συνήύειαν,
χωρίς νά προοδιορίζωνται ειδικότεροι’ οι υιοί αυτών, είτε μικροί είτε
μεγάλοι' μετά ταυ τα όμως έλάβομεν επιστολήν τον κυρίου ημών Δουκος, εις την οποίαν μεταξύ άλλων περιείχετο ή εντολή διά τον ρηίλέντα
Αλέξιον τοσον ώς προς τον όρον τούτον δσον καί ώς προς τους άλ
λους νά κάμωμεν καίΡ ολοκληρίαν δτι ώφείλαμεν νά κάμωμεν κατά την
ρηίΐεΐσαν συνθήκην' μετά την λήψιν τής επιστολής, επειδή εΐχον ήδη
καταγραφή ώς άνω τά είκοσι κεφάλια μόνον κατά την κρατούσαν συνή
θειαν , άπεφασίσαμεν χάριν του είρημένου

5Αλεξίου

νά γίνη επανόρ-

θωσις καί ή άπόφασις τής επανορ&ώσεως ταύτης έλήφθη μόνον υπό

των εϋγενών Μάρκου Δελφίνου καί Φιλίππου Τριβιζάνου, των ήμετέρων Συμβούλων,

ημών τον Δουκός φρονονντος δτι ή έπανόρθωσις

αυτή δεν έπρεπε νά γίνη.
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9J Georgius Musculo f'ilius papatis Nicolai Mascalo
10] Theodoras Andronicopulo filing quondam papatis Michaelis
11) Papas Michael Davit filius quondam papatis Georgii Davit
T2) Papas Marcus filius quondam Papatis Nichite.
To δεύτερον πρακτικόν, γενόμενον δυο έτη περίπου μετά την υπο
γραφήν τής συνδήκης (πβλ. ινδικτιών 14η, ενώ τής συνθήκης 12η),
έχει χαρακτήρα δηλώσεως τοΰ Συμβουλίου τής Διοικήσεοις, μετά την
άνάληψιν τής αρχής υπό τοΰ νέου Δουκα ’Ιακώβου Μπαρότσι. “, ότι
ό τέως Δούκας παρά την αρχικήν συμφωνίαν νά γίνη ή έπανόρίίωσις,
περί τής οποίας έγένετο λόγος ανωτέρω, ήρνήθη τελικώς τήν επικό
ρωσιν, δυστροπήσας και περί τήν κατά&εσιν των τετραδίων τών κα
ταλόγων. ’Ιδού το κείμενον :

Nos Jacobus Barocci Dacha Crete cum nostro Consilio, omni
bus presentem paginam inspccturis columns esse notum quod
nos simul cum nobilibus viris Marco Delfino et Pliilippo Trivisano, consiliariis nos Iris, petivimus a nobili viro Dacha Vitale
Michaele predecessore nostro, quaternum in quo scribi fecerat,
inter chartas alias, chartas quorumdam papatum, qui fuerunt
franchati ex pace facta Alessio Calergio. ipse dixit quod dictus
quaternus debebat portari Venetias, nos autem diximus ei quod,
dictus quaternus debebat remanere in curia Crelae et licet deffendetur se de dando predictum quaternum. Demum videns vo‘Ημείς 6 'Ιάκωβος Μπαρότσι, Δούκας τής Κρήτης, μετά τον ήμετέρον Συμβουλίου εις τους μέλλοντας νά ϋεωρήσουν τήν προκειμένη ν σε
λίδα ίΐέλομεν νά καταστήαωμεν γνωστόν, ότι ημείς Από κοινού μετά τών
ενγενών Μάρκου Δελφίνον και Φιλίππου Τριβιζάνου, τών συμβούλων
του, έζητήσαμεν παρά τον εύγενονς Δούκα Βιτάλη Μιχαήλ, τοΰ προκατόχου μας, τό τετράδων, όπου είχε καταχωρίσει, μεταξύ άλλων κα
ταλόγων, τους καταλόγους εκείνου; τών παπάδων, οϊ όποιοι κατέστη
σαν ελεύθεροι

(franchi)

συμφώνως προς τήν συνθήκην τήν γενομένην

μετά τοΰ ’Αλεξίου Καλλέργη.

Οντος είπεν ότι τό ώς άνω τετράδων

ώφειλε νά μεταφέρη εις τήν Ένετίαν, ημείς όμως αντείπαμεν εις αυ
τόν, ότι τό ρηίΐ'εν τετράδων έδει νά μείνη έν τη Καγκελλαρία τής Κρή
της και ότι έχει τό δικαίωμα νά δικαιολογήαη εαυτόν διά τήν παράδοσιν τον είρημένου τετραδίου. Τέλος, βλέπω ν τήν ΙΗλησιν ήμών, προ-14
14) Τήν υπαρξιν τοΰ Μπαρότσι άνεφέραμεν και εις τά Μνημεία Μακεδον.
'Ιστορίας, σ. 17, υπό χρονολ. 3 Αύγουστου 1301.
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luntatem nostram dicentium quod dictus quaternus erat utilis in
Curia Cretae, ubi requirunt predicti franchi fecit ipsum dari no
bis et nos fecimus legi ipsum, in quo invenimus contineri unum
capitulum in uno loco in quo fit mentio de illis XX papatibus,
diaconis et filiis papatum, qui non sunt villani, nec possessi pro
villanis, quod non debeant dari pro villanis, qui non sunt capita
de XX supra de quibus fuerant guai inter Dominatione et di
ctum Alexium ex eo, quod ipse Alexius petierat eos dari cum
filiis marjnis et parvis et per eundem Ducham et Consiliarios
dicebatur quod debebant scribi eorum charte secundum consuetudinem, non specificando eorum filios magnos nec parvos el
posted per eosdem fuerat diffinitum quod deberet ex cis fieri sibi
restaurum quod, capitulum tale est, scilicet et hoc restaurum consultum fait per nobiles viros Marcum Delphinum el Philippum
Trivisanum, nostros Consiliarios, nobis Duche non videntibus hoc
restaurum esse faciendum; quod capitulum audientes nostri ConsUiarii dixerunl quod ipse Dacha voluerat dictum restaurum sicut
ipsi et dictum capitulum non debuerat in dicto quaterno scribi

βαλλόντων δη το ώς arm τετράδιον ήτο χρήσιμον είς την Καγκελλαρίαν της Κρήτης, 'όπου το ζητούν οί ώς άνω «φράγκοι», τό παρέδωκεν είς ημάς' ημείς το άνεγνώοαμεν και ευρομεν δτι περιέχεται εν άρϋρον, δπου γίνεται μνεία περί εκείνων των εικοοι παπάδων, διακόνων
και υιών παπάδων, οί όποιοι δεν είναι δουλοπάροικοι, ουδέ διακρατοϋνται ώς δουλοπάροικοι, δτι δεν πρέπει νά δοϋνΰν ώς δουλοπάροι
κοι, οί όποιοι δεν είναι κεφάλια περιοσότερα τών εικοοι' περί τούτων δε
έπήλίλον διενέξεις μεταξύ τής Διοικήπεως καί τοΰ είρημένου Αλεξίου,
εκ τούτου, δτι ό μεν Καλλέργης εζήτει νά δοάοΰν αυτοί μετά τών υίών
των, μεγάλων καί μικρών, ό δέ Δούκας καί οί Σύμβουλοι έ'λεγον δτι
ώφειλον νά γράφουν οί κατάλογοι τούτων κατά την κραιούσαν συνή
θειαν, ανευ προσδιορισμού τών υίών αυτών, μεγάλων ή μικρών καί
μετά ταύτα νπ' αυτών τών ιδίων καθωρίσθη δτι έδει νά γίνη έπανόρθωσις τούτων καί ή παράγραφος αυτή ιδού πώς έχει : δτι «ή άπόψασις τής έπανορθώσεοις ελήφθη υπό το)ν εύγενών Μάρκου Δελφίνου
καί

Φιλίππου Τριβιζάνου, τών Συμβούλων μας, ημών τού Δουκός

φρονούντος δτι ή έπανόρθωσις αυτή δεν έπρεπε νά γίνη». Την παρά
γραφον ταύτην άκούοντες οί Σύμβουλοι ημών έδήλωσαν δτι αυτός ούτος ό Δούκας ήίλέληοεν ώς καί αυτοί νά γίνη ή επανόρθωσις καί διι
δεν έπρεπε νά γραφή ή ανωτέρω παράγραφος είς τό ρηθέν τετράδων
ΚΡΗΤΙΚΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ Γ.
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sine voluntate et requisitione sua et quod deberet cancellari, quia
de diclo restauro omnes tres fuerant Concordes, unde licet inde
plura verba f'orent tarn dictus Dacha Vitalis stetil contentus di
ctum capitulum facere cancellari, pro quo cancellando, fecimus
sibi dari quaternum predictum, quo portato ad domum suam,
ipse non fecit cum cancellari, sicut promiserat, sed dimisit earn
integrum sicut erat et cum magna difficultate restituit nobis pre
dictum quaternum, unde ad cautelam predictorum nobilium hoc
in presente quaterno fecimus dinotari.
Actum Die XXIIII May XIIII indictione

χωρίς νά Αελήσονν και νά ερωτηίλοϋν και αυτοί' ίίτι ώφειλε νά την
διαγράιρη, άφοϋ και οι τρεις υπήρξαν σύμφωνοι διά την έπανύρθωσιν
εκ τούτον κατ’ ακολουθίαν πλεΐοτοι λόγοι προήλθαν, ,ιιέχρις ου σνγκατετέϋη δ είρημένος Δούκας Βιτάλης νά διαγράψη την ώς άνω παρά
γραφον διά την διαγραφήν ταύτην τφ παρεδώσαμεν τό προειρημένου
τετρόδιον, άλλ’ άφοϋ τδ μετέφερεν εις τον οΐκόν του δεν προέβη εις την
διαγραφήν τής παραγράφου, ώς εΐχεν ύποσχεθή, άλλα τδ άφήκεν ως
εϊχεν αθικτον και μετά μεγάλης

δυσκολίας μάς τδ άπέδατκεν

δθεν

πρδς έξασφάλισιν των ώς αιω εϋγενών κατεχωρίσαμεν την δήλωσιν
ταύτην εις τδ προκείμενον τετράδιον.
Έγένετο τή 24η Μαιου τής 14ης Ίνδικτιώνος.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τά δημοσιευόμενα δύο πρακτικά, δεν είναι, οσον έπρεπε, σαφή.
'Υπάρχει μία σύγχυσις και μία ακαθοριστία, που είναι δύσκολον να
βγάλη κανείς θετικά συμπεράσματα.
Τό άρθρον 18 αναφέρει ρηταις δτι οί παπάδες, οί διάκονοι καί οί
υιοί τών παπάδων πού δεν είναι δουλοπάροικοι, δεν πρέπει, νά
δοθώσιν ως τοιοΰτοι. Ό αριθμός των, κατά τά πρακτικά, προσδιορί
ζεται εις εΐκοσιν άτομα. Άλλ’ έφ’ οσον γίνεται μνεία καί περί τών
υιών τών παπάδων, τίνα σκοπόν είχεν ή παρέμβασις τοΰ Καλλέργη
όπως γραφούν μαζί μέ τούς υίοίις μικρούς καί μεγάλους; Καί ποια
ήτο ή έπικρατήσασα συνήθεια ήν επικαλείται ή Διοίκησις τής Κρήτης;
Κατά τό Ρο)μαϊκόν δίκαιον πού ΐσχυε τότε έν Κρήτη, ή άπελευθέροισις από.την δουλοπαροικίαν τοΰ αρχηγού οικογένειας, συνεπήγε
και την τοιαυτην όλων τών μελών τής οικογένειας. Διατί λοιπόν επέμεινεν ό Καλλέργης ίνα γίνη μία προσθήκη εις τό άρθρον καί συμπεριληφθούν δλοι οί υιοί μικροί καί μεγάλοι ;
Πρέπει νά ύποθέσωμεν δτι ό Καλλέργης επεζήτει νά ύπολογισθοΰν είς τον αριθμόν τών είκοσι 4-5 αρχηγοί οικογένειας μέ δλα τά
παιδιά των μικρά καί μεγάλα, δτε ασφαλώς θά έφθανον τον καθορισθέντα αριθμόν τών 20, ίνα κρατήση τούς άλλους ως δουλοπαροίκους;
Πάντως ημείς τουλάχιστον δεν ήδυνήθημεν νά έξαγάγωμεν ασφαλή
συμπεράσματα καί άφίνομεν τό ζήτημα νά τό λύσουν άλλοι εϊδικώτεροι.

*.

*

*

’Ολίγα τοόρα έχομεν νί εΐπωμεν διά τά ονοματεπώνυμα. Συναντάται πολλάκις τό δνομα Λέων—τού οποίου μετέπειτα κατέστη σπανία
ή χρήσις — καί Λέος, έξ οΰ καί τά επώνυμα «Κοντολέων», «Σγουρολέος», «Λεοντόπουλος», «Σανδολέος». — ’Άλλα βυζαντινά ονόματα
τότε έν χρήσει ήσαν τά : Βάρδας, Νικηφόρος, Φωκάς,· ’Αλέξιος,
’Ανδρόνικος.
Άρκετάς φοράς συναντάται τό δνομα Κυριάκος καί 2-3 τό Θεοτόκης ως κύριον δνομα. Δεν εΐδομεν πουθενά τό δνομα Δομήνικος.
Ούτε καί είς ένα Κατάλογον πού περιέχει 3000 ονοματεπώνυμα κα
τοίκων τών Χανιών καί τών πέριξ χωρίων, τοΰ 1536, δεν άνευρομεν
τό δνομα Δομήνικος. Ούτε ομοίως είς τούς Καταλόγους τών Κρητών
προσφύγων (500 περίπου) πού κατέφυγον τό 1672 είς Κέρκυραν καί
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Ζάκυνθον και έσιτίζοντο από τό Ένετικόν Δημόσιον. (Εις ιόν τοΰ
1536 άνεΰρομεν 5-6 φοράς τό όνομα Φραγκίσκος, όχι τό Δομήνικος).
Καταλήγομεν λοιπόν εις τό συμπέρασμα οτι τό όνομα Δομήνικος
τοΰ περίφημου Γκρέκο, μετεγλωττίσθη από τό «Κυριάκος» έν Βενετίφ, από τον ίδιον, εις «Δομήνικος» και έπιμένομεν εις την γνώμην
μας ταυτην την όποιαν διετυπώσαμεν και άλλοτε («Μικρός Έλληνομνήμων» σελ. 190) οπού άνεφέραμεν και παράδειγμα ενός Κοθώνη
έξ "Αρτης δστις, βαπτισθεί,ς εις την Έκκλ. τοΰ 'Αγ. Γεωργίου Βενε
τίας και λαβών τό όνομα Κυριάκος, ένεφανίσθη μετά 22 ετη ώς μάρτυς εις τι συνοικέσιον και ΰπεγράφη ως Δομήνικος Κοθώνης. Εΐμεθα
δέ βέβαιοι ότι μέλλοντα αρχειακά ευρήματα θά δικαιώσουν την γνώ
μην μας ως προς τό αρχικόν μικρόν όνομα τοΰ διασήμου Θεοτοκοποΰλου.
Βενετία, Δεκέμβριος 1918.
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