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Παρά τάς έπ'ι μέρους ταύτας παρατηρήσεις, τό έργον τοϋ Stadtmiiller 
σπουδαίαν πρόκειται να καταλάβη θέσιν εν ιή βυζαντινή φιλολογία τών νεω- 
τέρων χρόνων. Δεν δύναταί τις παρά νά θαυμάση, αληθώς, τον νεαρόν επι
στήμονα διά τάς ακριβείς έπιστημονικάς του γνώσεις, διά τάς κριτικάς παρα
τηρήσεις και εμβαθύνσεις του, διά την ύποπτευτικήν και διαγνωστικήν ικα
νότητά του, διά την διαύγειαν των αντιλήψεων καί τήν σαφή άποδεικτικότητα 
των θέσεων του, διά τήν σαφήνειαν καί απλότητα τής διηγηματικής εκθέ- 
σεώς του, κυρίως δμως διά τήν άρίστην γνώσιν τής δλης περί τοϋ ζητήματος 
τούτου φιλολογίας — άφθονωτάτης ά'λλωστε — καί διά τήν υποδειγματικήν 
μεθοδικότητα τής πρωτοτύπως σχεδιασθείσης εργασίας του. Τον νέον βυζαν- 
τινολόγον συγχαίρομεν εϊλικρινώς. Ή βυζαντινολογία αποκτά εν τώ προσώπφ 
του ενθουσιώδη καί ικανόν σκαπανέα.

Έν ΜοΛ’άχοι 1934.
ΚΩΝ. Γ. ΜΠΟΝΗΣ

Αγαϋ·. Ξηρούχάκη, Ή Βενετοκρατθυμένη ’Ανατολή, Κρήτη καί 'Επτάνησος.
Μετά προλόγου υπό Γ. Ν. Χατζιδάκι καί κριτικόν σημειώματος υπό
Ν. Βέη, Άθήνησι, 1934, σελ. ιε’ + 290. Σχ. 8ον.

Ό Πανοσιολογ. ’Αγαθάγγελος Ξηρουχάκης, αρχιμανδρίτης τής έν Βιέννη 
ελληνικής εκκλησίας τής 'Αγίας Τριάδος, γνωστός καί εξ άλλων εργασιών 
περί μεσαιωνικής Κρήτης, αφιερώνει τήν υπό τον ανωτέρω τίτλον περισποΰ- 
δαστον πραγματείαν εις τήν μελέτην τής εσωτερικής καταστάσεως τής Κρήτης 
καί τών Ίονίων νήσων υπό τήν βενετικήν κυριαρχίαν. Ώς κυρίαν πηγήν — 
σχεδόν αποκλειστικήν — ό συγγραφεύς έχρησιμοποίησε τήν ανέκδοτον, μακράν 
καί πλήρη πολυτίμων ειδήσεων έκθεσιν (Libro de information) τοϋ Πέτρου 
Καστροφύλακα, ό όποιος συνώδευσεν ως γραμματεϋς τούς συνδίκους καί 
έλεγκτάς Ίωάννην Gritti καί ’Ιούλιον Garzoni, άποσταλέντας χάριν γενικής 
έπιθεωρήσεως εις τάς βενετοκρατουμένας νήσους κατά τά έτη 1582-1584.

Τό έργον διαιρείται εις τέσσαρα μέρη. Μετά πρόλογον τοϋ κ. Χατζιδάκι 
καί κριτικόν σημείωμα τοϋ κ. Βέη, ό κ. Ξηρουχάκης, έν τή Εισαγωγή (σ. 1-20), 
έξετάζει τά κατά τήν αποστολήν τών δύο έλεγκτών, δημοσιεύων διάφορα 
έγγραφα καθορίζοντα τον σκοπόν καί τον τρόπον τής έπιθεωρήσεως ταύτης.

Τό πρώτον μέρος (σελ. 21-77) άφιεροϋται εις τήν μελέτην τών κοινω
νικών τάξεων έν Κρήτη καί έν γένει εις τήν κοινωνικήν δργάνωσιν τοϋ πλη- 
θυσμοΰ τής μεγαλονήσου. Ό Καστροφύλακας διακρίνει τούς Βενετούς εύγε- 
νεΐς τής Κρήτης (καβαλιέρους), οί όποιοι έλάμβανον ένεργόν μέρος εις 
τά κοινά καί συνεισέφερον εις τά βάρη διά τήν στρατιωτικήν δργάνωσιν τής
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νήσου, τους ’Αρχοντορρωμαίους, οί όποιοι διά τάς προς την Βενετικήν 
Δημοκρατίαν υπηρεσίας των έτυχον προνομίων καί άπετέλεσαν ίδιαν τάξιν, 
καί τους κατοίκους τής υπαίθρου. Των τελευταίων τούτων την κατάστασιν 
ό Καστροφύλακας περιγράφει μέ ζοφερά χρώματα. Εις Ιδιαιτέραν κατηγορίαν 
κατατάσσει τούς Σφακιανούς, γενναίους καί τολμηρούς στρατιοπας, οι όποιοι 
ουδέποτε ήνέχθησαν τον ζυγόν των εύγενών καί παρέσχον πράγματα εις την 
βενετικήν διοίκησιν τής Κρήτης. Παρεμπιπτόντως γίνεται λόγος περί τής 
όργανώσεως τής υπαίθρου καί περί των αγγαρειών, είς τάς οποίας ύπήγοντο 
οί χωρικοί. ’Ιδιαιτέρως άξιοι προσοχής είναι οί στατιστικοί πίνακες τοΰ 
Καστροφύλακα περί τών εύγενών, περί τοΰ πληθυσμού τής νήσου κατά δια
μερίσματα, περί τής ελληνικής καί ιταλικής φρουράς, κλπ.

Τό δεύτερον μέρος (σελ. 78- 124) φέρει τον τίτλον: Οϊκονομολογία 
καί γεωργική1. Γίνεται εν αύτώ κυρίως λόγος περί τής δημοσιονομικής 
καταστάσεως τής Κρήτης κατά τά έτη 1582-1584. Μετά σύντομον σημείωσιν 
περί τοΰ διοικητικού οργανισμού τού επιτετραμμένου τήν διοίκησιν τού δημο
σίου χρήματος έν Κρήτη, ό συγγραφεύς εξετάζει λεπτομερώς, έπί τή βάσει 
τών υπό τού Καστροφύλακα παρεχομένων στοιχείων, τούς προϋπολογισμούς 
τών ετών 1579 - 1581 καί 1582. ’Αναγράφονται αϊ πρόσοδοι τών ταμείων 
τής Κρήτης καί αναλύονται τά έξοδα (μισθοί υπαλλήλων, συντήρησις τοΰ 
στρατού, δημόσιαι ύπηρεσίαι, δαπάναι υλικών, δαπάναι επισκευής καί συντη- 
ρήσεως δημοσίων κτιρίων, εκκλησιαστικοί δαπάναι, κλπ.). Τό κεφάλαιον 
τούτο είναι κατ’ εξοχήν ενδιαφέρον, διότι παρέχει, πλήν τών περί φορολογι
κού συστήματος καί τών πλουτοπαραγωγικών πηγών τής νήσου ειδήσεων, 
καί πολυτίμους πληροφορίας περί τής στρατιωτικής καί πολιτικής διοικήσεως 
τής μεγαλονήσου. Ό Πανοσιολ. Ξηρουχάκης αφιερώνει καί τινας σελίδας είς 
τήν μελέτην τών νομισμάτων έν Κρήτη, τής σιτοκαλλιέργειας, τών μέτρων 
τών σιτηρών καί τών αλυκών τής Σούδας καί Σπιναλόγγας.

Τό τρίτον μέρος (σελ. 127 - 175) άφιερούται είς τά δημόσια έργα τής 
Κρήτης. Έπί τή βάσει τών εν τή εκθέσει τού Καστροφύλακα περιεχομένων 
ειδήσεων καί άλλων πηγών, ό συγγραφεύς εξετάζει τά βενετικά «κτίσματα» 
τού Ηρακλείου, τοΰ Ρεθύμνου, τοΰ Παλαιοκάστρου, τών Χανίων, τής Σπινα- 
λόγγας καί τής Σούδας. Περιλαμβάνονται δέ εις τά κτίσματα ταύτα τά διοι
κητικά μέγαρα τής Δημοκρατίας, τά οχυρωματικά έργα καί οί στρατώνες, οί 
λιμένες καί οί ναύσταθμοι, ιδρύματα κοινωνικής προνοίας, κλπ. Πλεϊσται 
πολύτιμοι πληροφορίαι περί τών εξόδων, τά όποια άπήτησαν ή άνέγερσις 
καί συντήρησις τών εν λόγφ κτιρίων, περί τοΰ εν ταϊς άποθήκαις φυλασσο- 
μένου υλικού πολέμου καί περί τών όρων τής εργασίας έν τή μεσαιωνική

1 Τό κεφάλαιον τοΰτο θά επέγραφαν προσφυέστερον: Δημοσία οικονομία 
καί γεωργία.
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Κρήτη συνεκεντρώθησαν εν τφ κεφαλαίφ τούπρ. ’Ιδιαίτερα παράγραφος τοΰ 
μέρους τοΰτου (σελ. 171 - 175) άφιεροΰται εις τά δημόσια οικονομικά των 
Κυθήρων, τά όποια διοικητικώς ύπήγοντο εις την Κρήτην.

Μετά την άναχώρησίν των έκ Κρήτης (κατά θέρος τοΰ 1583) οί δυο σύν- 
δικοι Gritti και Garzoni έπεθεώρησαν τάς κυριωτέρας των Ίονίων νήσων, 
την Ζάκυνθον, την Κεφαλληνίαν καί την Κέρκυραν, ως καί την εις την 
τελευταίαν ταύτην ύπαγομένην επί τής ηπειρωτικής ακτής πόλιν τής Πάργας. 
Ό Καστροφΰλακας συνέλεξε καί περί αυτών διαφόρους στατιστικός πληρο
φορίας, τάς οποίας ό Πανοσιολ. Ξηρουχάκης έχρησιμοποίησεν έν τή συγ
γραφή τού τετάρτου μέρους τοΰ βιβλίου του (σελ. 176-226). At έν λόγφ 
πληροφορίαι άφορώσι κυρίως εις-τά δημόσια οικονομικά, τάς πλουτοπαρα- 
γωγικάς πηγάς, την διοίκησιν καί τον πληθυσμόν τών νήσων. ’Αναγράφονται 
λεπτομερώς τά έσοδα καί έξοδα σύμφωνος προς τούς περισωθέντας προϋπο
λογισμούς τών ετών 1579, 1580, 1581 καί 1584.

Έν έπιμέτρφ (σελ. 229-290) δημοσιεύεται έν τφ ίταλικώ πρωτοτύπφ 
ή περί τής αποστολής έκθεσις τοΰ ’Ιουλίου Garzoni.

** *

Ή σύντομος καί κατ’ ανάγκην ελλιπής αύτη άνάλυσις αρκεί διά νά 
κατάδειξη τον πλούτον καί την σπουδαιότητα τών υπό τοΰ Καστροφύλακα 
περισωθεισών ειδήσεων, ως καί τό ενδιαφέρον τής κρινομένης συγγραφής. 
Ό συγγραφεύς έπετέλεσε μετά πολλής προσοχής καί επιστημονικής ευσυνει
δησίας τό άναληφθέν έργον. Τό βιβλίον του θά είναι απαραίτητον βοήθημα 
εις τούς περί τήν ιστορίαν τής Κρήτης καί τών Ίονίων νήσων ασχολού
μενους. ’Ακριβώς δέ λόγω τής σπουδαιότητος τοΰ βιβλίου κρίνομεν άναγκαίον 
νά παραθέσωμεν κατωτέρω παρατηρήσεις τινάς άφορώσας εις τήν μέθοδον 
έν γένει καί εις τινα ζητήματα επί μέρους.

'Ως έλέχθη ανωτέρω, τό έργον τοΰ κ. Ξηρουχάκη έχει ως πηγήν, σχεδόν 
αποκλειστικήν, τήν έκθεσιν τοΰ Καστροφύλακα, τής οποίας — ως τουλάχιστον 
φαίνεται—- ακολουθεί τήν διάταξιν. Επομένως ό αναγνώστης έχει προ 
οφθαλμών τήν εικόνα τής καταστάσεως τών βενετοκρατουμένων νήσων κατά 
τά έτη 1582- 1584, βλέπει δηλαδή τά πράγματα ώς ειχον έν τινι ώρισμένη 
στιγμή καί ό'χι έν ιή ιστορική αυτών άνελίξει. Έξαίρεσιν αποτελεί τό τρίτον 
μέρος περί δημοσίων έργων, έν τώ όποίφ ό συγγραφεύς ανατρέχει συχνότε- 
ρον εις τό παρελθόν. Δεν πρόκειται λοιπόν περί μιας εύρυτέρας συνθέσεως, 
ως θά ήδύνατό τις νά πιστεύση, άπατώμενος ύπό τοΰ τίτλου λ Είναι δέ λυπη
ρόν δτι ό έκδοτης περιωρίσθη τόσον πολύ εις τήν διήγησιν τοΰ Καστροφύ- 1

1 Θά ήτο ίσως προτιμότερον νά δοάή είς τό βιβλίον ό τίτλος : Περί τής εσωτερικής 
καταστάσεως τής Βενετοκρατουμένης ’Ανατολής κατά τά τέλη τοΰ 17' αίώνος.
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λακα και δεν έπεχείρησεν, άφορμώμενος από των πολυτίμων τώ ό'ντι πληρο
φοριών τής έκθέσεως καί συμπληρών ταΰτας επί τη βάσει άλλων κειμένων 
καί εγγράφων, νά μάς δώση τό συνθετικόν έργον, τοΰ οποίου διά τής έκδο- 
χθείσης συγγραφής έπετέλεσεν εν μόνον τμήμα. Γνωρίζομεν καλώς διι ή 
τοιαυτη σύνθεσις θά άπήτει μακράν προεργασίαν και δτι ή ατελής έκδοσις τών 
πηγών καθιστά την συγγραφήν κατ’ εξοχήν δυσχερή. Νομίζομεν έν τούτοις 
δτι τά υπάρχοντα στοιχεία θά έπέτρεπον εις τον συγγραφέα νά παρου- 
σιάση άρτιωτέραν εκθεσιν τής εσωτερικής καταστάσεως τών βενετοκρατου- 
μένων νήσων — καί κυρίως τής Κρήτης — εκθεσιν, ή οποία θά ήτο δυνατόν 
νά συμπληρωθή διά μεταγενεστέρων ερευνών.

Τουναντίον παρατηροΰμεν εις τό υπό κρίσιν έργον δα σπανίως γίνεται 
χρήσις πηγών, συγχρόνων ή παλαιοτέρων. Ή αποκλειστική αυτή προσήλωσις 
εις τήν εκθεσιν τοΰ Καστροφυλακα έβλαψεν άναντιρρήτως τήν πραγματείαν 
τοΰ Πανοσιολ. Ξηρουχάκη. Ή βιβλιογραφία είναι κατ’ εξοχήν πτωχή, εις 
πλεΐστα δέ σημεία ό αναγνώστης διαπιστώνει τήν ανεπάρκειαν τών παρε- 
χομένων εν υποσελιδίοις σημειώμασιν ερμηνευτικών σχολίων. Επίσης θά 
καθίστατο είιχερεστέρα ή χρήσις τοΰ βιβλίου, εάν προσετίθετο εις τό τέλος 
λεξιλόγιον τών τεχνικών ελληνικών καί Ιταλικών δρων.

Καί ταΰτα μέν δσον αφορά εις τήν μέθοδον. "Οσον δ’ αφορά εις τά επί 
μέρους παραθέτομεν κατωτέρω τινάς έκ τών παρατηρήσεων, τάς οποίας έση- 
μειώσαμεν κατά τήν μελέτην τοΰ έργου:

Σελ. 23. «Ή καβαλαρία διηρέθη εις 6 μέρη «serventerie» καλούμενα..., 
ή serventeria δέ διηρέθη εις 24 καράτια (caratti)... ». Εξηγείται δέ έν 
υποσημειώσει ή λέξις καράτια ώς εξής: «Ή λέξις caratti ή carrati είναι 
όμοια προς τό carriaggi, τό σημερινόν salurerie, τά σκευοφόρα ζφα τοΰ 
στρατοΰ». Ή ερμηνεία αυτή φαίνεται απίθανος. 'Υποθέτομεν δτι πρόκειται 
περί τής ελληνικής λέξεως κεράτιον (εξ ής αί λέξεις καράτιον, carat κλπ.), 
τοσουτφ μάλλον καθ’ δσον ή serventeria άπετελεΐτο, ως έλέχθη προ ολίγου, 
εξ 24 καρατίων, είναι δέ γνωστόν δτι τό βυζαντιακόν νόμισμα (χρυσοΰς, όλο- 
κότινον, ΰπέρπυρον) διηρεΐτο εις 24 κεράτια. Τήν ερμηνείαν ταΰτην ενισχύει 
καί τό γεγονός δτι παρά Βυζαντινοΐς άπαντώνται οι συναφείς δροι όλοκο- 
τιναρέα1 καί yperperata terra1 2, ήτοι καλλιεργήσιμος γή, τής οποίας 
ωρισμένη έκτασις, άγνωστος εις ημάς, ήτο αξίας ενός βυζαντιακοΰ δπερπΰ- 
ρου. Νομίζομεν δίλεν δτι εν τή υπό Καστροφυλακα μνημονευομένη λέξει 
όφείλομεν νά ζητήσωμεν άνάλογον σημασίαν.

Έν ταΐς σελ. 38 κέ. εκδίδονται στατιστικοί πίνακες τών εΰγενών Κρήτης. 
Ό συγγραφεΰς αναγράφει τά οικογενειακά ονόματα άλλοτε μέν ως έχουν έν

1 Ν. Ά. Β 8 η ς, έν Revue Numismatique, 1912, σελ. 89-90.
2 Taiel-Thomas, Urkunden, τόμ. Γ'ο, 30 (έγγραφον βενετικόν τοΰ έτους 1259).
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τώ κειμένφ και άλλοτε υπό τύπον ελληνικόν. Ό έξελληνισμός των ονομάτων 
είναι Ινίοτε παρακεκινδυνευμένος η καί σφαλερός. Ούτως ό Nicolo Bon 
μεταφράζεται Καλός ή Καλούδης· ό Nicolo Taiapiera: Νικολός Πετροκό
πος· ό Πέτρος Carafa μεταφράζεται (σελ. 72) Πέτρος Φλάσκας(!), ένω πρό
κειται άπλούστατα περί τής οικογένειας Χωραφά, τής οποίας τό ό'νομα έν 
Κεφαλληνιακαΐς έπιγραφαΐς καί έν έγγράφοις φέρεται καί υπό τον τύπον 
Carafan κλπ.

Πολύ σύντομον καί ανεπαρκές είναι τό σημείωμα, τό όποιον ό συγγρα- 
φεύς αφιερώνει (σελ. 79-80) εις τον διοικητικόν καί δημοσιονομικόν οργα
νισμόν τής Κρήτης.

Έν σελ. 90 σημ. 3 γίνεται λόγος περί τοΰ δρου messetaria, ενός 
«τών παλαιοτέρων φόρων, τούς οποίους έπέβαλεν ή Βενετική Δημοκρατία 
είς τά εμπορεύματα καί τά επί τών αγοραπωλησιών συμβόλαια». Περί τοΰ 
δρου τούτου, καί εν γένει περί τοΰ δασμού τής messetaria, πληρεστέρας 
καί ακριβείς ειδήσεις θά ευρισκεν ό συγγραφεύς έν βενετικφ έγγράφφ τοΰ 
έτους 1363 έκδοθέντι υπό Σπ. Θεοτόκη (Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδών, τόμ. 8 
[1931], σελ. 206-213) καί παρά τώ ήμετέρφ δημοσιεύματι 'Ιστορικά 
Σημειώματα, (αυτόθι, τόμ. 9 [1932], σελ. 378-379).

Έν σελ.91ό συγγραφεύς έρμη νεύων τον δρον commercio σημειώνει: 
«commercio καί όχι comerchio \ ως γράφει ό Καστροφύλακας = τό έμπό- 
ριον έν γένει». Δεν πρόκειται ένταΰθα περί τοΰ έμπορίου, άλλα περί βυζαν- 
τιακοΰ δρου, τον όποιον εύρίσκομεν καί είς πολλάς ά'λλας χώρας καί ό όποιος 
έσήμαινεν ειδικόν δασμόν καταβαλλόμενον ότέ μεν έπί τη εισαγωγή ή έξα- 
γωγή τών έμπορευμάτων, ότέ δέ κατά την πώλησιν αυτών ad valorem. 
Περί αύτοΰ έπραγματεύθημεν διά μακρών έν τώ βιβλία» Le Clirysobulle 
d’Alexis III Conmene, empereur de Trebizonde, en faveur des Veni- 
tiens, έν Παρισίοις, 1932, σελ. 54-59 (ένθα καί ή παλαιοτέρα βιβλιογρα
φία) καί έν τφ μνημονευθέντι δημοσιεύματι, σελ. 377.

Έν σελ. 153 άναφέρεται τοπωνύμιον S. Soso, τό όποιον ό συγγραφεύς 
μεταφράζει: τοΰ 'Αγίου Σώζου. Δέν γνωρίζομεν έάν ό τύπος απαντάται καί 
σήμερον έν Κρήτη· πάντως πρόκειται περί τοΰ αγίου Σώζοντος, τοΰ οποίου 
ή μνήμη εορτάζεται την 7Τ,ν Σεπτεμβρίου.

Έν σελ. 172 γίνεται λόγος περί τοΰ φόρου: «delli busi d’ave», κατα- 
βαλλομένου υπό τών μελισσοκόμων. Σημειωτέον δτι ό φόρος ούτος είναι 
βυζαντιακής προελεύσεως (μελισσοεννόμιον).

Ένταΰθα έπωφελούμεθα τής ευκαιρίας διά νά παρατηρήσωμεν δτι δέν 
θά ήτο άσκοπον νά ύποδεικνύωνται έν παρόδφ αί βυζαντιακαί έπιδράσεις 1

1 Όρθώς εχει ό ΰπό τοϋ Καστροφύλακα παραδιδόμενος τύπος commerchio, ώς άπο· 
δίδων φωνητικώς ιόν ελληνολατινικόν δρον κομμέρκιον.
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επί τοΰ διοικητικού καί φορολογικού συστήματος τών βενετοκρατουμένων 
νήσων, επιδράσεις, αί όποΐαι καί καθ’ έαυτάς είναι ένδιαφέρουσαι άλλα καί 
πολύτιμοι διά τον καθορισμόν ώρισμένων βυζαντιακών θεσμών. Τό αυτό 
ισχύει καί περί τοΰ εν σελ. 205 άναφερομένου φόρου fuocatico, ό όποιος 
αντιστοιχεί προς τό ελληνικόν καπνικόν, αν καί περί τοΰ τελευταίου 
τούτου εγένοντο επανειλημμένως πλεΐσται συζητήσεις.

Σελ. 174 σημ. 3. Ή λέξις pa 1 io (paliura) δεν σημαίνει «panne, panno 
καί drappo, εριοΰχον ύφασμα, λινή οθόνη», «βραβεΐον άπονεμόμενον είς 
τούς νικήτας εν τω ίπποδρομίφ», άλλ’ ιερατικόν μανδύαν διδόμενον υπό τής 
βενετικής διοικήσεως είς τον άρχιπαπάν τής νήσου.

Έν σελ. 209 άναγινώσκομεν: «Τό εμπόριον έβάρυνε, συν τοΐς άλλοις, 
καί δασμός αγκυροβολιάς τών πλοίων, «Riva» καλούμενος...» Έάν 
θέλωμεν να άκριβολογήσωμεν, δφείλομεν να διακρίνοψεν τον δασμόν τής 
αγκυροβολιάς (ancoraggio), από τον δασμόν τής riva (ιόν άλλως λεγόμενον 
r ip a ti c uni), ό όποιος επληρώνετο διά τό πλεύρισμα, ως λέγεται κοινώς, 
τοΰ πλοίου είς την προκυμαίαν καί ό όποιος αντιστοιχεί προς τό Βυζαντια- 
κόν σκαλιστικόν λ

Άρκούμεθα είς τάς όλίγας αύτάς παρατηρήσεις, αί όποΐαι ουδόλως 
μειώνουν την αξίαν τοΰ έργου τοΰ Πανοσιολ. Ξηρουχάκη. Ώς έλέγομεν 
ανωτέρω, τό κρινόμενον βιβλίον θά άποτελέση σπουδαιότατου βοήθημα διά 
την ιστορίαν τής Βενετοκρατουμένης Ανατολής καί, ελπίζομεν, απαρχήν εύρυ- 
τέρων εργασιών.

ΔΙΟΝ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ 1

1 Πρβλ. G er m aine Rouillard, Les taxes maritimes et commerciales d’aprts 
des actes de Patmos et de Lavra, Melanges Ch. Diehl, τόμ. A', σελ. 282-283.
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