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To ειπονιζόμενον ενταύθα Βυζαντιακόν μολυβδόβουλλον προέρχεται 
έκ τοϋ Νομισματικοί» Μουσείου των ΙΙαρισίων (Cabinet des Medailles) 
καί έδημοσιεΰθη τό πρώτον υπό τοΰ αείμνηστου G. Schlumberger εν τη 
Sigillographie de 1’Empire Byzantin (σελ. 272 κ. εξ.)

Τό μολυβδόβουλλον τοΰτο, λίαν έφθαρμένον, ώς γράφει δ Schlum- 
berger, δεν θά έβράδυνε νά καταστροφή, ως εκ τής ύγρότητος τοΰ κλί
ματος των ΙΙαρισίων καί διά τοΰτο ένόμισεν δτι ώφειλε νά τό καταστήση 
γνωστόν, όπως τουλάχιστον διατήρησή ή άνάμνησις αΰτοΰ.

Τό μολυβδόβουλλον επί μέν τής έμπροσθίας δ'ψεως φέρει προτομήν 
κατ’ ενώπιον (στηθάριον) τής Θεοτόκου καί εκατέρωθεν αυτής τά συνή
θη μονογραφήματα Μ-Ρ-Θ-Υ, επί δέ τής οπίσθιας Ιξάστιχον επιγραφήν 
εντός κύκλου γραμμής. Την επιγραφήν ταΰτην ό Schlumberger άνέγνω: 
recDpr xcnxe β οτρχτ' mamictp' αναβαρζ' τζαμαν ο msaihac

ήτοι Γεώργιος πραηοοπα&άριος, βασιλικός στρατηγός Μαμίστρας, Άνα- 
βάρζυυ1, Τζαμανδον, υ Μελίηας.

’Επί τή βάσει τής άναγνώσεως ταΰτης ό Schlumberger άπέδωκε 
τό μολυβδόβουλλον εις τον περιβόητον στρατηγόν Μελιάν τον ’Αρμένιον, 
τον ιδρυτήν τής Λυκανδοΰ καί συναγωνιστήν τοϋ μεγάλου στρατηλάτου 
Κουρκοΰα εις τον μακρόν αγώνα κατά των Σαρακηνών τής Μελιτηνής, 
τον λήξαντα κατά τό έτος 933 διά τής καταλήψεως τής άπορθήτου θεω- 
ρουμένης ταΰτης πόλεο>ς. 1

1 Παραδόξως έν τφ μολυβδοβούλλφ άπαντφ ό τύπος Ά ν ά β α ρ ξο ς, έν ψ 
έκ των φιλολογικών πηγών, επιγραφών καί νομισμάτων τό όνομα τής πόλεως 
είναι γνωστόν ώς Άνάζαρβος. ’Επειδή όμως τό σημερινόν όνομα αυτής εί
ναι ’Α ν ά β α ρ ξ α, διά τοΰτο ύποθέτομεν ότι κατά τόν μεσαίωνα τό όνομα ήτο 
Άνάβαρζος, πρός δν τύπον συμφωνεί καί ό τοϋ μολυβδοβούλλου.
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to λεγόμενον μολυβδόβουλλον τοΰ στρατηγού Λϊελιου. 9ί

'II άνάγνωσις τής επιγραφής τοΰ μολυβδοβοΰλλου υπό τοΰ Schlum
berger δεν φαίνεται εις ημάς ακριβής, διότι, ώς καθίσταται φανερόν εκ 
τής είκόνος, ή επιγραφή έχει χάσματα, άτινα συμπληροΰμενα παρέχουσι 
διάφορον άνάγνωσιν αυτής.Έν τελεί τοΰ πρώτου στίχου ελλείπει εν γράμ
μα, ωσαύτως έν τελεί τοΰ πέμπτου έ'τερον, εν αρχή δε τοΰ έκτου στίχου 
έλλείπουσι δυο γράμματα. Άλλα καί τινα τών σφζομένο>ν γραμμάτων 
καταφανώς έ'χουσι παραμορφωθή.

'Ως καί ά'λλοτε κατ’ έπανάληψιν έσημειώσαμεν, εις τά μολυβδόβουλ- 
λα, ένεκα τής μαλακότητος τοΰ μόλυβδου, συχνότατα τά γράμματα πιε- 
ζόμενα ή άλλως φθειρόμενα παραμορφοΰνται ή καί εντελώς καθίστανται 
αφανή. Ούτος δ’ είναι ό κυριώτατος λόγος τής δυσχερείας ήν παρουσιά
ζει ή άνάγνωσις αυτών. Πλήν τοότου, προκειμένου περί μολυβδοβοΰλλων 
άτινα απεικονίζονται εκ σχεδιογραφημάτων, ώς τό ανωτέρω, τό άποδοθέν 
υπό τοΰ Schlumberger εις τον στρατηγόν Μελίαν, συχνότατα ό σχεδια
στής υποπίπτει εις σφάλματα, άπεικονίζων τά γράμματα ώς εμφανίζον
ται παραμορφωμένα καί ούτως εις τάς εικόνας εμφανίζονται άλλα άντ’ 
άλλων.

Έν τώ προκειμένφ μολυβδοβοΰλλφ ή επιγραφή τής οπίσθιας ό'ψεως 
άπεικονίσθη έσφαλμένως. Έν τφ πρώτφ στίχφ, έν τέλει, υπάρχει χάσμα 
ενός γράμματος, τό δέ προ αυτοΰ έσχεδιάσθη ώς Α ένφ είναι R1, διότι δεν 
είναι δυνατόν νά άναγνωσθή recupr' λ' cnAG' Τό έλλεΐπον έν τέλει 
γράμμα άναμφιβόλως ήτο Α.Ούτως όμαλώς δΰναται ν’ άναγνωθή recopr' 
R' [Α'] ΟΠλΘ' ήτοι Γεώργ(ιος) β(ασιλικός) [πρώτο]σπαί}(άριος). Ωσαύτως 
έν τφ δευτέρω στίχφ, μετά τά γράμματα ΟΠλθ τό επόμενον δεν είναι R 
διά ν’ άναγνωσθή β(ασάικός) αλλά S, γράμμα, δπερ έν τοϊς μολυβδοβοΰλ- 
λοις δηλοΐ βραχυγραφικώς τον σύνδεσμον καί, διότι κατά τον κανονικόν 
τύπον δεν είναι δυνατόν ν’ άναγνωσθή βασιλικός οτρατηγός: Δέον λοιπόν 
ν’ άναγνωσθή καί στρατηγός. Έν τέλει τοΰ πέμπτου στίχου τό έλλεΐπον 
γράμμα δΰναται νά συμπληρωθή δι’ ενός I καί έν τώ τελευταία) στίχφ τό 
προτελευταΐον γράμμα, ό'περ έν τή είκόνι έσχεδιάσθη ώς Α, είναι Ο πα- 
ραμορφωθέν καί έκληφθέν υπό τοΰ Schlumberger καί τοΰ σχεδιαστοΰ 
αυτοΰ ώς Α. Τό προ αυτοΰ γράμμα ό Schlumberger ένόμισεν δτι είναι 
Η ή Ν παρατηρών δτι είναι άδΰνατον νά έξακριβωθή άν είναι τό πρώ
τον ή τό δεύτερον τών γραμμάτων τοΰτιυν. Ούτως άναγινώσκει MSAIHAC 

ή MGAIHAC, ομολογεί όμως δτι εις τον Κωνσταντίνον ΙΤορφυρογέννητον 
καί τούς άλλους συγγραφείς, τούς άφηγουμένους τά κατά τον ’Αρμένιον 
στρατηγόν, τό δνομα αύτοϋ γράφεται πάντοτε Μελιάς. Δΰναται δέ νά 
προστεθή δτι καί εις τά μολυβδόβουλλα ομοίως γράφεται τό δνομα.

·*■ To Β εις τά μολυβδόβουλλα έχει τήν μορφήν τοΰ R.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ· ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΙΕ' 7
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98 Κωνστ. Μ. Κωνσταντοποΰλον

Ό Schlumberger μή ΰποπτευθείς ότι πρόκειται περί άλλου ονόμα
τος καί εΰρεθείς εις στενόχωρον θέσιν παρεδέχθη σιωπηρώς ότι τό Με- 
λίηας είναι διάφορος γραφή τοΰ ονόματος Μελιάς, τοϋτο όμως είναι όλως 
άπίθανον. Τό γράμμα τοϋτο εν τοΰτοις αναμφίβολος είναι Ν οϋταις δ’ έ- 
χομεν τό όνομα MGA... INOC. Εντεύθεν καθίσταται προφανές otl τά δύο 
έλλείποντα εν αρχή τοΰ έκτου στίχου γράμματα δΰνανται να συμπληρω- 
θώσιν ασφαλώς δια δυο CC καί οϋτω τό έπώνυμον τοΰ στρατηγού Γεωρ
γίου άναγινώσκεται MGA[ICC]INOC ή μάλλον MGA[ICCH]l JOC, διότι τό 
ως I άπεικονισθέν τρίτον γράμμα έν τώ τελευταίφ στίχφ, ως έκ των προ 
αΰτοΰ ιχνών φαίνεται, είναι Η, οΰ ελλείπει ή πρώτη κάθετος καί ή μέση 
όριζοντία κεραία.

Κατ’ ακολουθίαν των ανώτερο;» έκτεθέντων ή όλη επιγραφή τής οπί
σθιας όψεως τοΰ μολυβδοβοΰλλου έχει ως έξης'

+
Γεώργ(ιος) β(αοάικός) [πρώτο] 
σπα^(άριος) και οτρα- 
τ(ηγδς) Μαμίστρ(ας)
Άταβάρζ(ον) Τζ- 
αμαν(δον) δ Μελ[ι]
[οση]νός

Όσον αφόρα εις τήν χρονολόγησιν τοΰ ανωτέρω μολυβδοβοΰλλου, 
πρέπει να ληφθή ΰπ! όψιν ότι, ως έκ τοΰ είκονογραφικοΰ τΰπου τής Θεο
τόκου εξάγεται καί τής έν γένει τεχνοτροπίας αΰτοΰ, δεν δΰναται τοϋτο 
να θεωρηθή προγενέστερον τοΰ δευτέρου ήμίσεως τής ΙΑ' εκατονταετη
ρίδας ένφ ό στρατηγός Μελίας ήκμασε περί τά τέλη τής Θ' καί τάς άρ- 
χάς τής Γ έκατονταετηρίδος.

'Ως γνο^στόν τά Βυζαντιακά μολυβδόβουλλα χρονολογικώς δΰνανται 
νά διαιρεθώσι εις έ'νδεκα ή δώδεκα κατηγορίας, άναλόγως τής τεχνοτρο
πίας αυτών. ’Άν έξαιρέσωμεν τάς πέντε πρώτας, τάς άναγομένας εις τήν 
Κ καί Ζ' εκατονταετηρίδα, είς τάς μεταγενεστέρας άνήκουσι κατά χρο
νολογικήν σειράν τά εξής μολυβδόβουλλα :

α') Τά φέροντα έφ’ ενός σταυροειδές μονογράφημα, άναλυόμενον είς 
Κύριε η Θεοτόκε βοηΰει καί έφ’ ετέρου ώσαΰτως σταυροειδές μονογράφη
μα, άναλυόμενον είς τό όνομα τοΰ κτήτορος τοΰ μολυβδοβοΰλλου καί ενίο
τε καί τό αξίωμα αΰτοΰ. ’Αντί μονογραφήματος έν τή δπισθίφ όψει άπαν
τα πολλάκις τό όνομα καί τό άξίωμα τοΰ κτήτορος είς στίχους. Τά μο
λυβδόβουλλα ταΰτα χρονολογικώς άνάγονται είς τήν Ζ' καί Η' εκατονταε
τηρίδα.

+
recopr r. 

ογιαθ S CT|Ά 
Τ' MAMICTI” 
λΙ JARApZ'TZ 
Μ IAMOMGA. 
... I JOC
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β') Τά φέροντα έφ’ενός δμοιον σταυροειδές μονογράφημα έ'χον, έν 
ταΐς γωνίαις των στηλών τάς λέξεις τφ-σφ δού-λω καί εφ’ ετέρου επιγρα
φήν περιέχουσαν τό δνομα τοΰ κτήτορος καί έν ή πλείονα δφφίκια αυτοϋ. 
Τά μολυβδόβουλλα ταΰτα χρονολογικώς ανάγονται εις την Η'καί Θ' εκα
τονταετηρίδα.

γ') Τα φέροντα επί τής εμπρόσθιας δ'ψεως σταυρόν, άπλοΰν ή διπλοΰν 
(πατριαρχικόν) έρειδόμενον συνήθως επί τριβάθμου βάσεως καί έχοντα, 
ώς επί τό πλεΐστον, εκατέρωθεν έλικοειδή άποβλαστήματα. ΙΙέριξ τοϋ 
σταυροΰ εϋρηται ή επιγραφή Κύριε η Θεοτόκε βοήϋει τφ οφ δούλφ. Έπί 
τής δπισθίας ίίψεως των μολυβδοβοϋλλων τούτων υπάρχει επιγραφή πε- 
ριέχουσα τό δ'νομα τοΰ κτήτορος καί έν ή πλείονα αυτοϋ δφφίκια. Τά μο
λυβδόβουλλα τής κατηγορίας ταϋτης ανάγονται εις τά τέλη τής Θ', τήν I'. 
καί τό πρώτον ήμισυ τής ΙΑ' έκατονταετηρίδος.

δ') Τά φέροντα εκατέρωθεν έπιγραφάς άρχομένας διά τής στερεοτύ
που φράσεως Κύριε η Θεοτόκε, βοήϋ·ει, περιεχοϋσας δέ τό δ'νομα καί τά 
δφφίκια τοϋ κτήτορος τοϋ μολυβδοβοΰλλου. Τά πλεΐστα τών μολυβδοβοϋλ
λων τούτων ανάγονται εις τήν ΙΑ', ΙΒ' καί τινα εις τήν ΙΓ' εκατονταε
τηρίδα.

ε') Τά φέροντα έπί τής εμπρόσθιας δψεως άγιογραφικοϋς τόπους 
καί έπί τής δπισθίας έπιγραφήν περιέχουσαν τό δνομα καί τά δφφίκια 
τοϋ κτήτορος, αναγόμενα εις τήν ΙΑ', ΙΒ' καί ΙΓ' εκατονταετηρίδα ί.

ς') Τά φέροντα εκατέρωθεν έπιγραφάς πέριξ άγιογραφικών τόπων 
αναγόμενα εις τήν ΙΑ' καί ΙΒ' εκατονταετηρίδα.

ζ') Τά φέροντα εκατέρωθεν άγιογραφικοϋς τόπους, ά'νευ δμως έπι- 
γραφών πέριξ, άνήκοντα εις τήν ΙΒ' καί ΙΓ' εκατονταετηρίδα a.

Συμφώνως προς τήν άνωτέρα) χρονολογικήν κατάταξιν, τό μολυβδό- 
βουλλον τοΰ στρατηγού Μαμίστρας Άναζάρβου καί Τσαμανδοΰ Γεωργίου 
Μελισσηνοϋ, δεν δόναται νά άναχθή εις έποχήν προγενεστέραν τής ΙΑ' 
έκατονταετηρίδος. Ώς δ’ έκ τής όλης τεχνοτροπίας αυτοϋ έξάγεται, ανήκει 
εις τά τέλη τής έκατονταετηρίδος ταότης ή τό πρώτον ήμισυ τής ΙΒ'. 
’Ακριβέστερου δυνάμεθα νά χρονολογήσωμεν τό μολυβδόβουλλον, αν λά- 
βωμεν ϋπ’ ό'ψιν δτι κατά τούς χρόνους τοότους αί έν τω μολυβδοβοόλλφ 
μνημονευόμενοι πόλεις Άνάζαρβος καί Μαμίστρα (Μοψουεστία), περιελ- 1 2

Τό λεγόμενον μολυβδόβουλλον του στρατηγού Μελίου. 90

1 Ύπάρχουσιν ευάριθμα μολυβδόβουλλα τής κατηγορίας ταότης, άτινα, ώς έκ 
τής τεχνονοτροπίας αυτών καί τοϋ ρυθμοΰ τών γραμμάτων, δύνανται ν’ άναχθώ- 
σιν εις τήν Θ' καί τήν Τ εκατονταετηρίδα.

2 Τών ανωτέρω κατηγοριών όπάρχουσι καί παραλλαγαί, αΐτινες δμως δέν με- 
ταβάλλουσι τά καθοριζόμενα χρονολογικά δρια.
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ίύο Κ. Μ. Κωνσταντοποΰλου—Τό λεγόμενον μολυβδόβουλ. τοϋ στρατηγ. Μελίου.

θοΰσαι είς την κυριαρχίαν των Σταυροφόροι ή των ’Αρμενίων δυναστών 
τής Κιλικίας, άνεκτήθησαν υπό τοϋ ’Αλεξίου Α' Κομνηνοϋ κατά τό 1104 
παραμείνασαι επί διετίαν περίπου υπό Βυζαντιακήν κυριαρχίαν. Βραδΰ- 
τερον άνεκτήθησαν καί αϋθις κατά τό 1136 υπό Ίοιάννου Β' τοϋ Κο
μνηνοϋ, παραταθείσης τής κατοχής αυτών μέχρι τοϋ 1143. Τελευταΐον δ’ 
άνεκτήθησαν υπό τοϋ Μανουήλ Κομνηνοϋ κατά τό 1156. Αυτή δ’ είναι 
καί ή τελευταία κατοχή, παραταθεισα μέχρι τοϋ 1169. Άπό τοϋ έτους 
τούτου παύει όριστικώς ή Βυζαντιακή κυριαρχία έν Κιλικία, μόνης τής 
Ταρσού παραμεινάσης μέχρι τοϋ 1184 υπό Βυζαντιακήν διοίκησιν.

Τό μολυβδόβουλλον κατ’ ακολουθίαν ανήκει ή εις τά έτη 1104-1106 
ή είς τά 1135—1143 ή είς τά 1156—1169. ΓΙιθανώτερον όμως φαίνεται 
είς ημάς ότι ανήκει είς τους χρόνους Αλεξίου τοϋ Κομνηνοϋ (1104 1106)
διότι εν τή επιγραφή αύτοΰ ό σύνδεσμος καί γράφεται ως S, όπερ δεν 
συμβαίνει είς τάς έπιγραφάς τών μολυβδοβοϋλλων των χρόνων Ίωάννου 
καί Μανουήλ τών Κομνηνών.

ΓΙερί τοϋ μολυβδοβοϋλλου τοϋ άποδοθέντος υπό τοϋ Schlumberger 
είς τον στρατηγόν Μελίαν ήσχολήθη καί ό καθηγητής τοϋ Πανεπιστη
μίου Θεσσαλονίκης κ. Στίλπων Κυριακίδης A

Ουτος άπέδειξεν ότι τό μολυβδόβουλλον τό άποδοθέν υπό τοϋ Schlum- 
berger είς τον στρατηγόν Μελίαν, δεν δΰναται ν’ άνήκη είς αυτόν, διότι 
ουτος δεν είναι δυνατόν να ϋπήρξέ ποτέ στρατηγός Μαμίστρας, ήτοι Μο- 
ψουεστίας καί Άναζάρβου, άφ’ ου εκ τών πόλεων τούτων ή μεν Άνάζαρ- 
βος άνεκτήθη υπό τοϋ Νικηφόρου Φωκά έν έτει 962, ή δε Μοψουεστία 
(Μαμίστρα) έν έτει 965, ένφ ό Μελίας άπέθανε περί τό 934. Τήν εικα
σίαν τοϋ Schlumberger ότι ό Μελίας προ τής ίδρΰσεως τοϋ θέματος Λυ- 
κανδοΰ είχε γίνει κύριος τών δυο ανωτέρω πόλεων ό κ. Κυριακίδης απορ
ρίπτει, διότι οΰδαμοΰ αυτή στηρίζεται καί είναι αντίθετος προς τά έκ τσιν 
ιστορικών πηγών γνωστά <υς προς τήν γεωγραφικήν θέσιν τών τόπων, 
καταλήγει δε είς τό συμπέρασμα ότι τό θέμα τής Τζαμανδοΰ, Άναζάρβου 
καί Μαμίστρας δΰναται να τεθή ή είς τους χρόνους ’Αλεξίου Α' τοϋ 
Κομνηνοϋ, περί τό 1104 ή είς τούς χρόνους Ίοιάννου τοϋ Κομνηνοϋ 
(1136—1143) ή είς τούς χρόνους Μανουήλ τοϋ Κομνηνοϋ (1156—1169), 
νομίζει δε πιθανώτερον ότι τό μολυβδόβουλλον πρέπει νά ταχθή είς 
τούς χρόνους Ίωάννου τοϋ Κομνηνοϋ.

ΚΩΝΣΤ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1

1 Βυζαντινά! μελέται. Τό μολυβδόβουλλον τοϋ στρατηγού Μελίου σελ. 25. Θεσ
σαλονίκη 1933. (Άνατΰπωσις έκ τοϋ β' τόμου της Έπετηρίδος της Φιλοσοφικής 
Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:38:52 EEST - 3.236.241.27


