
Βυζαντινοί έπιγραφαί Γορτυνίας 

Δημητσάνα. 

'Εν τή αρχαιολογική συλλογή της πόλεως ταύτης εναπόκειται λίθινος 
κιονίσκος έκ λευκού μαρμάρου, σωζόμενου ύψους 0,58 και διαμέτρου 0 ,21 , 
φέρων κεχαραγμένην βαναύσως καί δι' αμβλείας ακίδος την έξης άποκε-
κρουσμένην έπιγραφήν. 
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ΝΠΡωΝ^ΤΟΚΡΙΜΑΤΙοΔΑ 
μζτο]γιον 

θεματοι Αρακλοβου 
μιλονας και αγριδια 

. μετοχιον Μονής Βρασον 
. . . . - { - Κ·αι ει τις βουληθι ει τις αν ει 
γ πωλησαι η αποσπά]σε τι εχετο τας αράς τον 
εν Νίκαια ΤΙΗ θεοφορω]ν πάτερων καί το κρίμα του Ιούδα. 

Προοήλως πρόκειται περί αναγραφής εκκλησιαστικών κτημάτων, ή δε 
επιγραφή φαίνεται μοι πάντως αρχαιότερα του ΙΕ' μεσοϋντος αιώνος. 

?/Οτι τό έν τ?} άρχν) ΧΙΟΝ είναι λείψανον της λέξεως ΜΕΤΟΧΙΟΝ 
καί έκ του τετάρτου στίχου καθίσταται προδηλότατον. Την δε συμπλήρω-
σιν τών έν τοΐς έσχάτοις της επιγραφής ευκόλως έπηνέγκαμεν Εχοντες υπ' 
όψιν τάς γνωριμωτάτας ιδία έν χεφογράφοις αράς καί αναθέματα, άτινα 
συνηθέστατα αναφέρονται υπό τών βιβλιογράοων ή τών καθηλωτών καί 
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κατόχων κωδίκων κατ' εκείνων οίτινες τυχόν ήθελον λυμάνη τον κώδικα ή 
αποξένωση αυτόν του ν,τΊγζορος. Άλλα καί εν έπιγραφαϊς, έπιτυμβίοις μά
λιστα, ή έπίκλησις ποικίλων άρών κατά των βεβηλωτών του τάφου κ. λ. 
δεν είναί τι σπάνιον. Σημειωτέον οτι ό τύπος της άρας: έ χ έ τ ω . . . τό 
χρΊμα. του 'Ιούδα είναι μοναδικός, εφ' Οσον γνωρίζομεν, εν τε τοίς χειρό
γραφους καί ταΐς έπιγραφαΐς. Συνήθως λέγεται: έχέτω το κατάκριμα 
του Ιούδα 1 ) ή την μερίδα τοϋ Ιούδα 2 ) . 

Τό έν τω δευτέρω στίχω μνημονευόμενον Αράκλοβον είναι τό γνω
στόν έν τη μεσαιωνική ημών ιστορία φρούριον, ούτινος την θέσιν δεν ήδυ-
νήθημεν εισέτι νά όρίσωμεν μετ' ασφαλείας τοπογραφικώς. Πάντως εκείτο 
τούτο έν Γορτυνία, αν μη έν Μεγαλοπολίτιδι. Έν τφ βιβλι'ω της Κουγ-
κέστας μνημονεύεται επανειλημμένως υπό τά ονόματα Άρόκλοβον3), 
՝Apax\oßov*)y Όρεόκλοβον5) , Έρεόκλοβον6) , καί έν τω γαλλικω κει-
μένφ υπό τά ονόματα Buce le t 7 ) και Buehe le t 8 ) , ό δε J . Α. Buchon 
προστίθησιν ότι υπό τών Φράγκων έκαλεΤτο και Bossele t 9 ) . Είναι δε γνωστή 
ή γενναίο: έν τω φρουρίω τούτω άμυνα του βυζαντινού τοτζάργου Δοξα-
πατρή Βουτσαρα κατά του Καμπανίτου καί του Βιλλαρδουίνου, τουθ' 
οπιρ γεγονός συνδέεται και προς δύο άρίστας και λίαν διαδεδομένας νεοελ-
ληνικας τραγωδίας10). Θέμα δε Άρακλόβου δεν κ'αθίσταται γνωστόν τό 
τζρώτον δια της προκειμένης επιγραφής. 'Αναφέρεται τοιούτον και έν τφ έξης 
σημειώματι του υπ' άριΌ՝. 275 (σοέ) Πατμιακου κωδικός: Έ π λ η ρ ώ θ η τό 
παρόν εύαγγέλιον δια -χειρός έμοϋ του αμαρτωλού καί χορικού 
Θεο^ουΐου του Καταλέκτι 1 1 ) έκ θέματος [Α] Ρακλόβου, άπό κόμης 

1) Στεφ. Κουμανούδη , 'Αττικής έπιγραφαι επιτύμβιοι. Άθηνησι 1871, σελ. 418 αριθ. 
S623.—С h. Β aye է, De titulis Atticae christiania antiquissimis commentatio historica et 
epigraphica. Lutetiae Parisiorum 1878, σελ. 78, αριθ. 32 και. ύποσ. 1 (Πρβλ. του αύτοΰ: 
Inscriptions chrétiennes de l'Attique έν τω Bulletin de Correspondance Hellénique. 
Τόμ. I, 1877, σελ. 401, αριθ. 12, ύποσ. 1).—Πρβλ. Κ. Μ. Κ ω ν σ τ α ν τ οπούλου, Άνε'κδοτοι 
έπιγραφαι επιτύμβιοι χριστιανικών χρόνων έν τ9) Αρμονία, τόμ. Α' (1900)., σελ. 21. 

2) Κ. Ν. Ζησίου, Σύμμικτα. Άθηνησι 1892, σελ. 13 ύποσημ. 1.—J. M a r t h a , Inscri
ptions d'Argolide έν τω Bulletin de Correspondance Hellénique. Τόμ. H (1878), σελ. 319. 

3 ) J A. Buchon, Recherches historiques sur la principauté française de Morée et 
ses hautes barronnies. Τόμ. II. Paris 1845, σελ. 295 στίχ. 6854. 

4) Αυτόθι, σελ. 67 στίχ. 427, σελ. 204 στίχ. 4301, σελ. 296 στίχ. 6867 και 6873. 
5) Αυτόθι, σελ. 300 στίχ. 6984 και 6992, σελ. 301 στίχ. 7000 και 7006, 7012, 7016, 

σελ. 302 στίχ. 7026, 7030 και 7050, σελ. 303 στίχ. 7059. 
6) Αυτόθι, σελ. 299 στίχ. 6945. 
7) Αυτόθι, τόμ. Ι σελ. 190, 279, 283, 284. 
8) Αυτόθι, σελ. 279. 
9) Αυτόθι, τόμ. II σελ. 300 ύποσημ. 2, καί 515. 
10) Δ. Βερναρδάκη, Μαρία Δοξαπατρη. Έν Αθήναις 1858. — Σοφοχ,ΐεονς Κ,α-

ρύδη: Τα τέκνα του Δοξαπατρη. Έ ν Αθήναις 1876. 
11) Εν τω δημώ Άνδριτσαίνης και тгара το αρχαΤον φρούριον τ*Γ,ς ΕΓρας υπάρχει 



H. A. ВЕИСЪ: ВИЗАНТШЖІЯ НАДПИСИ ГОРТИНШ. 6 5 
* 

λεγομένης το Στροβίστζη 1 ) καί οι αναγ ιγνώσκοντες κλ. Έ π λ η -
ρώΟη δε εις τάς κη του՝ Μαίου έπί έτος ^օկ. Ούτως έχει τό ση
μείωμα παρά Υ. G a r đ t h a u s e n 2 ) · δημοσιεύεται δε πλ-ηρεστερον υπό του 
'Ιωάννου Σακκελίωνος3), δστις τό έν τέλει έτος άναγίνώσκει ςψ^. 

Πρώτος ό κ. Σπ. Π. Λάμπρος, δεν γνωρίζω και αν ίτερός τις πρό-
τερον, έσημείωσεν4) οτι πλην τών θεμάτων, των παρά τοΐς βυζαντινοίς 
γνωστών μεγάλων διοικητικών διαιρέσεων, περί ων ή πραγματεία του Κων
σταντίνου του Πορφυρογέννητου, αναφέρονται καί άλλα τινά μικρά θέματα. 
Ανέγραψε μάλιστα ονομαστικώς τό θέμα 'Ρακλόβου, έκ του ανωτέρω ση
μειώματος λαβών αυτό, ώς και τό θέμαΒουναίνης φερόμενον έν τφ χρυ-
σοβουΧλφ λόγω του αυτο^ράτορος Ανδρόνικου του Παλαιολόγου (1289), 
τω υπ' αριθ. 1464 σωζομένω έν τη 'Εθνική της Ελλάδος Βιβλιοθήκη, έκ-
δεδομένω δε υπ' αύτου του κ. Σπ. Π. Αάμπρου 5 ) . Είς τα θέματα της 
κατηγορίας ταύτης εχω και έγώ νά προσδέσω τό θέμα Σερρών φερόμενον 
έν γ^ρυσοβοΌΧλψ τών χρόνων τών Παλαιολόγων έπικυρωτικω κτημάτων 
τινών εις τον κυρ Μανουήλ 'Αγγελον Πατρίκιον, και ούτινος χρυσο-
βούλλου φωτογραφικόν άπότυπον εναπόκειται έν τω Μουσειω της χριστια
νικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών* προς δε τό θέμα Μετεώρων. 
Απαντώ δε τό δεύτερον τούτο έν σημειώμασι τριών κωδίκων της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, ήτοι τών υπ' αριθ. 442, φ. 88b, 466 , φ. 49a, 
843 , φ. 187ъ, γεγραμμένων « . . . δια παρθενίου Ιερομόναχου έν τώ 
στύλω της μονής τ η ς καλούμενης Του Πασιάνου έν τω θέματι 
τών μετεώρων...»6). "Αξιον δε σημειώσεως ότι τα είρημένα σημειώματα, 

χωρίον Κακαλέτρη εΓτε Κακολετρη . Τολμηρον θα ήτο να διΓσχΟρισθν] τις, 'ότι το όνομα 
του χωρίου τούτου προήλθεν έκ του επωνύμου της οικογένειας Καταλεκτη, τιμαριον ταύτης 
ò'v, κατά παρετυμολογίαν έκ του αλέτρι = άροτρο ν. Άλλα τούτο, επαναλαμβάνω, μόνον 
ώς τολμηρός διΓσχυρισμος δύναται να λεχθη. Σημειωθητω ενταύθα ώς έν παροδω, οτι έ'χο-
μεν έπώνυμον Κακαλέτρη ς κα՝ι τα νυν έν τω δήμω Σπαρτιατών. Εν δε τω κωδικι της 
διαλελυμένης μονής της Παναγ ίας της Σιδερόπορτας έν τω δήμω Άλαγονιας, σωζο
μένω υπ' αριθ. 2029 έν τω τμηματι τών χειρογράφων, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελ
λάδος, απαντώ (φ. 98b) τον Σταυριανον και Π α ν α γ ι ώ τ η ν Κακαλέτρη , ζώντας κατά τα 
μέσα του IH' αιώνος, ώς εικάζεται. 

1) Είναι πάντως τό έν τω δήμω Φ ι γ α λ ε ί α ς χωρίον Στροβίτσι, κειμενον καθ ήν χω
ράν το αρχαίον Αζπρεον. (Πρβλ. E. C u r t i u s Peloponnesus. Τομ. II. Εν Gotha 1852 
σελ. 84 καί Taf. IV). 

2) Catalogua codicum G-raecorum Sinaiticorum. Oxonii 1886, σελ. 264. 
3) Πατμιακή Βιβλιοθήκη. Άθήνησι 1890, σελ. 141 κ. έ. 
4) Byzantinische Desiderata έν τη Byzantinische Zeitschrift τόμ. Ι (1892), σελ. 199 κ. ε. 
5) Άνέκδοτον χρυσόβουλλον του αύτοκρατορος'Ανδρόνικου του Παλαιολόγου έν τω Δελ-

τίω της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας. Τομ. Α' (1883), σελ. 119. 
6) Αντιγράφω την περικοπήν έκ του σημειώματος του υπ' αριθ. 843 κωδικός, отсгр έδη՝ 

μοσιεύθη πλήρες υπό τών Ι ω ά ν ν ο υ κ α! Αλκιβιαδου Σακκελ ίωνος (Κατάλογος τών χει-
ВнзантіЗоЕІй ВрѳмѳннпЕЪ. 5 
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έν οις ή αναφορά του θέματος Μετεώρων, είναι γεγραμμένα έν έτει 1566, 
1571 , οτε δήλα δη πλέον ό Τουρκικός ζυγός κατέθλιβε την Θεσσαλίαν* έν 
τούτοις παρεμβάλλεται έν αυτοΤς ή μνεία του θέματος Μετεώρων κατά 
συνήθειαν άρχαιοτέραν. 

Ή έν τετάρτω στίχω της επιγραφής Μονή Βρασών είναι ή έν τω 
δήμω Κορυθίου της 'Αρκαδίας τιμώμενη έπ' ονόματι του 'Αγ. Νικολάου 
επισκόπου Μύρων της Αυκίας. Τα νυν καλείται μονή Β α ρ σ ώ ν τήν άρχαι
οτέραν δε αυτής μνείαν ευρίσκω έν σημειώματι γεγραμμένω έν τφ υπ' 
αριθ. 180 κώδικι της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 'Ελλάδος. "Εχει δε τό ση
μείωμα τοΌτο, δπερ ευρίσκεται έν φυλ. 176% ώς έξης κατά πιστόν ήμέ-
τιρον άντίγραφον *) : 

«֊(-ή μεν χειρ ή γράψασα, σήπετε τάφω* 
τό δε γράμμα μένη | είς γ^ρόνους πληρέστατους». 

«Έπληρώθη συν θ(ε)ω՝ μη(νί) φε(β)ρ(ουαρίω) κγ ήμέρ(α) 
παρα(σκευγ)) ώρα β ινδ(ικτιώνο'ς) ιβ | του έτους* ,ςφ'ηζ" Δια χει-
ρο(ς) άνδρε(ου) νοτ(α)ρ(ίου) και καλιγράφου* | και ει τι έγίνετο 
άχρη ψΐλου σφάλματο(ς)* δια τον χ(ρ ιστό)ν συγχω(ρήσα)τέ 
μοι»2). Και αμέσως μετά ταύτα διά ζωηρότερου μέλανος: «-(-έγένετο η 

էՀօ^օզ πάρα θεωφυλάκτου (μόν)αχ(ου) και ιερέως | του νηκληώ-
του τ(η)ς μοντ^ςου αγ ίου νικολαου τ(η)ς βάλτ(ας) | και οι άνα-
γινοσκοντες εύχεσθε περί αυτοΰ:—» 

Ή Βάλτα είναι Ετερος τύπος του βάλτος 3 ) , ώς και έν τω δημώδει 
ασματι : 

Κα' 'ς τ η ς Βάλτας τό π η γ ά δ ι 
Κλέφτες ρίγναν τό λιθάρι. 

Ώς τοπωνυμία είναι εύχρηστος πολλαχου* επίσης και ό πληθυντικός 
ή Βάλτες έν Φιγαλεικη, Κεφαλληνία4) κ. λ. κ. λ. ΓΤποκοριστικόν δε του 

ρογραφων της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης της c Ελλάδος. Έ ν 'Αθήναις 1892, σελ. 153) παριδο'ντων 
παραδόξως τα σημειώματα των υπ' αριθ. 442 κα՝ι 466 κωδίκων. 

1) Παρά'Ιωάννη και'Αλκιβιάδη Σακκελ ίωνος , ενθ' άν., σελ. 35, δημοσιεύεται το 
σημείωμα χουτο ούχι άπηλλαγμένον αμαρτημάτων. Ημείς εντός αγκυλών εθέμεθα τα συν
τετμημένα κα՝ι τάς βραχυγραφίας. 

2) Το μέρος τοΰτο δημοσιεύεται και πανομοιοτύπως πάρα ' Ιωάννη και Αλκ ιβ ιάδη 
Σακκελ ίωνος , ενθ' άν. πίναξ III αριθ. 180. 

3) Περί της λέξεως ταύτης και της ετυμολογίας αυτής πρβλ. Ν. Γ. Πολίτου, Μελεται 
περί του βίου και της γλώσσης τοΰΈλληνικου λαοΰ. Παροιμίαι. Τομ. Γ7. Έν'Αθήναις 1901^ 
σελ. 32 κ. έ. * 

4)*Ηλ. Τ σ ι τ σ έ λ η , 'Ονόματα θέσεων έν Κεφαλληνία μετά τοπογραφικών, ιστορικών 
καΐ αρχαιολογικών σημειώσεων. Εν τω περιοδικω Παρνασσω, τομ. Α' (1877) σελ. 679. 
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βάλτος —βάλτα είναι τό Βαλτέτσι , όπερ ώς τοπωνυμίαν γνωρίζω τούτο 
μεν έν τη έπαοχία Πατρών, τούτο δε εν τή επαρχία Μαντινείας, δπου τό 
οϋτω λεγόμενον χωρίον1), τό γνωστόν έκ της ιστορίας της Ελληνικής 
'Επαναστάσεως. 

CH Μονή του ΓΑγίου Νικολάου της Βάλτας, ή έν τφ ανωτέρω, 
σημειώματι, είναι αυτή αϋτη ή Μονή Βρασών. ώς φέρεται έν τή περί 
ής ό λόγος επιγραφή, ή Βαρσών, ώς τα νυν λέγεται. Περί τούτου πείθε
ται τις εάν λάβη ύπ' όψιν τό μικρόν έλος τό κειμενον παρά τήν Μονήν 
Βαρσών, και προς τούτοις ότι ό δαπανήσας προς γραφήν του υπ' άρώ. 180 
κωδικός της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης της 'Ελλάδος, ό Θεοφύλακτος μο
ναχός και νοτάριος ήτο Νυκλιώτης, ήτοι έκ Νυκλίου, της μεσαι
ωνικής κατά τήν Τεγεάτιδα πόλεως2), εις ής Τεγεάτιδος τήν περιοχήν 
ίδρυται και τό ευαγές των Βαρσών καταγώγιον. 

Καρύταινα. 
Παρά τήν πολίχνην ταύτην, τήν πλήρη ιστορίας και αναμνήσεων, 

κατά τήν όδόν τήν άγουσαν άπό Μεγάλης πόλεως εις Άνδριτσαιναν, 
ί'δρυται έπι του Αλφειού μεγάλη και πολύτοξος γέφυρα, ής άπεικόνισμα 
προχείρως δύναται να ευρη τις εν τω έργω της E x p é d i t i o n s c i e n t i 
fique de Morée 3 ) . 

Τω 1837 μεγάλη πλύμμηρα παρέσυρε τα εκατέρωθεν της γέφυρας 
όχυρώματα και κατά συγκυρίαν άγαθήν απεκάλυψε τήν έξης έπιγραφήν: 

2) + Ν8ΟΝΑΟΓΨ1ΤΟΡΑΓ6ΦυΡΑ0 : ΟΟξεΝε : ΡΑΟϋΛΠΝώκβ : 
MANOUHATONMSAIKHN : ΗΝ 6UC6BHC ΠΑ(ΠΊΟΠεΡΑΝ 
ΤΑυτΗΝθεΛΟϋΝ^ΟΛΟΨυχωοΑΝωθεΝΑΐτειτωχΑ 
ΡΙΝ^ΜΗΠΑΛΙΝΟϋΟΠΡΙΝείΟΟΛΙΟΘΟΝΑΠΙΔΟΙ̂  

erous ^чпми Ν г 
ήτις γραφομένη κατά μετρικά κώλα, διότι είναι έμμετρος, Ιχει ώδε: 

Νέον δομήτορα γέφυρας, ώ ξένε, 
Ραοϋλ γ ίνωσκε Μανουήλ τόν Μελίκην. 
Шѵ ευσεβής. Πας τις πέραν ταύτην θέλων 

1) Το περίπυστον τούτο χωρίον προ δύο περίπου αιώνων δεν εκείτο έν η θέσει τα νυν, 
αλλ αλλαχου παρά μικρόν βαλτον, ουχί μακράν του σημερινού χωρίου υπάρχοντα. Ταύτα 
κατά τήν παραδοσιν, έπιβεβαιουμενην και Οπό τίνων νύξεων εξ έγγραφων μνημείων. 

2) Πρβλ. ϋπυρ. Π. Λάμπρου, Ελληνικά έγγραφα έν τω άρχείω της Βενετίας, έν οις 
καΐ έ'γγραφα Τούρκων αρχόντων ελληνιστί. Έ ν τω Δελτίω της Ιστορικής καΐ 'Εθνολογικής 
Εταιρείας. Τόμ. Δ', σελ. 645 κ. έ. 

3) Τόμ. II. Έν Παρισίοις 1833. Πίναξ 32. 1. 
5* 
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όλοψύχως άνωθεν α ιτε ί τω χάριν, 
μη πάλιν ώς πριν εις όλισθον άπίοοι. 

"Ετους с<7ШН Ίν (ο ικτ ιώνος) Γ՛. 

Ή επιγραφή αυτή, ήτις τα νυν έντετείχισται εν τω όχυρώματι της 
γέφυρας τφ προς οεξιαν τω άνιόντι άπό Μεγάλης πόλεως, έδημοσιεύθη 
και εν τινι άθλίω καί.τερατώδει συνονθυλεύματι Τάκη τινός Κανδηλώ-
ρου1). Προβαινομεν δε εις τήν άναδημοσίευσιν αυτής, διότι όλως εσφαλ
μένως καί μετά έπιπολαιότητος θαυμαστής όσης. έδημοσιεύθη και υπ՝ αυ
τού, ουδέ καν το εμμετρον αυτής άντιληφθέντος: 

«Νέον δομήτορα, ώ ξένε, Φαουλ γίνωσκε Μανουήλ τον Μελι-
κήν, ος ην ευσεβής. Πας τις πέραν ταύτην θέλων άνωθεν α ί τ ή τ ω 
χάριν, μη πάλιν ώς πριν εις δλισθον άπι'λοι. "Ετους μηνός 
'Ιουλίου γ'». 

Ό Τάκης Κανδηλώρος μη δυνάμενος να ανάγνωση τήν χρονολο-
γίαν της επιγραφής αναγράφει2) τήν περί ης δ λόγος γέφυραν ώς λείψα-
νον τής εν τη βαρών ία τής Καρυταίνης φραγκοκρατίας. Έν τούτοις καθ' 
δ έτος αναφέρει αϋτη, τό 6948 άπό στάσεως γής ή τό 1440 άπό 
τής θείας οικονομίας λογιζόμενος ή φραγκοκρατία καθ' άπασαν σχεδόν 
τήν Πελοπόννησον είχε καταλυθή. Επίσης ό αυτός Τάκης Κανδηλώ
ρος αναφέρει3) τόν Μανουήλ Φαοΰλ Μελίκην, όν εσφαλμένως Μελι
κή ν τονίζει, ώς κτίστην τής γέφυρας, έν ω ή επιγραφή πραγματεύεται 
περί άνακαινιστου'4) νομίζει δε τό Μελικής λέξιν τουρκικήν, έν ω κυρίως 
είναι αραβική, μαλέκ, μελέκ = κύριος, βασιλεύς. Σχετικαί δε προς τό 
μαλέκ, μελέκ είναι αί λέξεις μ ο ύλκ μουλκί (=κτήμα) , Μελχισεδέκ 
(=δίκαιος βασιλεύς), Άβ ιμέλεχ 5 ) ( = A b d - A l - M é l i c , δούλος του βα
σιλέως, ή κατ' άλλην έομηνείαν, πατήρ του βασιλέως). Έν Βυζαντι-
νοΤς δε κειμένοις απαντώσι κύοια Μωαμεθανών ονόματα Μελέκ6) , Μα-

1) Τάκη Κανδηλώρου, ιστορία τής Γορτυνίας. Έν Πάτραις 1899, σελ. 71. 
2) Αυτόθι. 
3) Αυτόθι. 
4) Αύτο'θΊ. 
5) θεοφάνους Χρονογραφία. Bonnae 1839. Τόμ. Ι, σελ. 551,19. 552,8. 555,11. 

556,6,18. 559,11. 573,4. — Κωνσταντ ίνος Πορφυρογέννητος. Bonnae 1840. Τόμ. Γ' 
σελ. 98,11.103,2,22.—Πασχάλ՛ ο ν Χρονικό v. Botinae 1832. Τόμ.[ II σελ. 80.7.—Γεώργιος 
Σύκγελλος . Bonnae 1829. Τομ. Ι σελ. 300Д9 κ. έ. 351,12. — Γ ε ω ρ γ ό ς Κεδρηνός. 
Bonnae 1838. Τόμ. Ι σίλ. 56,9. 58,4. 96,6. 147,10. 771,4,9. 772,8,9.11. Τόμ. II σελ. 599,17. 

6) Γ. Φραντζής. Bonnae 1838, σελ. 72,12,14. — ΙΙρβλ. Carol i du Fr . Du Gange, 
Historia bizantina duplici commentario illustrata. Prior familias ас stemmata imperato-
rum Constantinopolitanorum.. .Lutetiae Parisiorum 1680, σελ. 353. 
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λέχ, 'Μελήκ1) , Μελίχ 2 ) , Μελήκης 3 ) . Καί το όνομα του υπό του Γεωρ
γίου Φοαντζη4) μνημονευομένου ®ρουρίου Μελέ, έν τω δήμω Άλαγο-
νίας5), είναι βεβαίως σχετικον προς το άραβικον μελέκ. 

Ό δε Μανουήλ "Ραουλ Μελικής θα άνηκε βεβαίως εις την πολυ
σχιδή βυζαντινήν οικογένειαν τών'Ραούλ, ε ίτε 'Ράλλη, ης γενάρχης φαί
νεται ό Φαούλ, ο επιλεγόμενος Λυκοδέρμων, ό προς τον Νικηφόρον 
Βοτανειάτην αποσταλείς πρέσβυς υπό του Ροβέρτου Γυσκάρδου6). 
Η οικογένεια ΊΡαουλ είτε 'Ράλλη, ήτις είναι προσγενής των επιφανέστε
ρων του βυζαντίου οίκων, Άσάνη, Λασκάρεως, Καβάκη κλ. κλ. ήλθεν 
είς έπιγαμιαν, ώς εικάζεται εκ της ανωτέρω επιγραφής, και προς την οι
κογένειαν Μελί κ η. :· 

Δυστυχώς αί προς την τελευταίαν ταυτην ειδήσεις μου είναι πενιχραί, 
πενιχρόταται. Ανευρίσκω οικογένειαν φερωνυμουμένην άδιαφόρως Μελίκη 
ή Μαλίκη έν νοταριακοΐς έγγράφοις εκ Φίλια τών Καλαβρύτων άναγο-
μένοις εις τα ετη 1 6 8 8 — 1 7 1 3 . Ούτε προτζρον ούτε ύστερον έχω μνείαν 
αυτής. Μόνον έν: Κέρκυρα άπαντα το έπώνυμον.τούτο, Μελίκης, μέχρι 
τών άρχων του παρελθόντος ІѲ' αιώνος7). Έν τοΐς δήμοις Β'ουπρασίων 
καί Άετου υπάρχο.υσι χωρία Μαλήκη, τιμάρια ποτέ της περί ης ό λόγος 
οικογενείας. Τό αυτό ήδυνατό τις να έπαναλάβη και δια τό έν τφ δήμω 
Λευκιμμαίων χωρίον Μ,ελήκια. 

Είναι δε ό ανακαινιστής της γέφυρας της Καρυταίνης, ό Μανουήλ 
'Ραουλ Μελίκης, όλως δι" όλου άγνωστος άλλαχόθεν και ου μόνον εις έμέ, 

1) Νικηφόρος Γρηγορας. Воппае 1829. Τόμ. Ι σελ. 82,4. 137,6,8,16.254,4,5.--
Ιωάννου Καντακουζηνού . Воппае 1832. Τόμ. III σ. 97,8.—Γεώργιος Π α χ υ μ έ ρ η ς . 

Воппае 1835. Τόμ. Ι σελ. 131,6. Τόμ. II σελ. 327,17. 328,5. 611,20 κ. ε. B u c h o n , Re
cherches historiques.. . . . τόμ. II σελ. 188 στίχ. 3843, σελ. 189 στίχ. 3878, σελ. 191 
στίχ. 3926, σελ. 193 στίχ. 3986, σελ. 206 στίχ. 4344, σελ. 207 στίχ. 4370, 4384. 

2) Θεοφάνους Χρονογραφία. Τόμ. Ι σελ. 633. 
3) Buchon , Recherches historiques... τόμ. II σελ. 188 στίχ. 3853, σελ. 190 

στιχ. 8911, σελ. 206 στι'χ. 4339. 
4) σελ. 131,4. 
5) Πρβλ. Ά θ. Πετρίδου, Περί του έν τω δήμω Άλαγονίας άνευρεθε'ντος μεσαιωνικού 

φρουρίου «Μελέ». Έ ν Παρνασσω τόμ. Ι ' (1886) σελ. 235 κ. έ. 
6) "Αννα Κομνηνή. Τόμ. Ι. Воппае 1839, σελ. 71,11 κ. ε. Πρβλ και Σκαρλάτου Δ. 

του Βυζαντίου, СН Κωνσταντινούπολις. Τόμ. к!. Άθήνησι 1862, σελ. 388 έν υποσημειώ
σει.—Περί του οίκου Ραούλ ει'τε Ράλλη σημειοΤ τίνα ό С Du Cange έν τω Β' τόμω της 
"Αννης Κομνηνης (εκδοσις Βόννης) σελ. 439. Το δε άγγλιστι ԿՀՕ^ του A l e x a n d e r Α. 
B a l l i , History of the Byzantine house of Bhaoul, Rhales or Balli, είς ο παραπέμπει ό 
πριγκιψ Δημήτριος Ροδοκανακης (Ίουστινιαναι—Χίος. Έν Σύρω 1900, σελ. 615 ύποσ» 
40), είναι φανταστικόν (Πρβλ. Emi l e L e g r a n d , Dossier Rhodocanacis. Etude critique 
de bibliographie et d'histoire littéraire. Paris 1895, σελ. 119 κ. έ.). 

7) Λαυρεντίου Βροκίνη, Βιογραφικά σχεδάρια τών έν τοίς γραμμασιν, ώραίαις τε-
χναις διαλαμψάντων Κερκυραίων. Τεύχος Α'. Κέρκυρα 1877, σελ. 19 κα՝ι 67. 
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άλλα καί εις αυτόν τον κ. Σπυρίδωνα Λάμπρο ν, τον άπα πολλών ή δ՛/] ετών 
άσγ^ολουμίΊον οιά τά Πελοποννησιακά πράγματα του ΙΕ' αιώνος και σχε
τικώς προς ταύτα έρευνώντα άνα τά διάφορα άρχεΐα. Έκ ՂՕԱՂՕԱ άγομαι 
εις την υπόθεσιν, οτι ό Μανουήλ 'Ραούλ Μελικής, 4 περί ου πρόκειται, 
δεν είναι ΐτερόν τι πρόσωπον του Μανουήλ 'Ραουλ είτε 'Ράλλη, δστις 
μνημονεύεται τώ 1454 εν τη επιστολή του Μωάμεθ του Β προς τους 
άρχοντας της Λακεδαίμονος1) (ως και εν άλλοις έγγράφοις2) του 1456 και 
1465) και όστις, ώς φαντάζομαι, προς μητρός ήτο Μελικής και ώς τοι
ούτος αναγράφεται εν τη ανωτέρω επιγραφή. 

Παρά τήν θύραν της παλαιάς της Καρυταίνης Μητροπόλεως, ναοϋ 
της Θεοτόκου ίδρυθέντος κατά τήν παράδοσιν υπό του μητροπολ ίτου 
Χριστιανουπόλεως Αθανασίου3), μάλλον δε άνακαινισθέντος υπ' αυ
τού, έντετείχισται ήκρωτηριασμένη πλάξ, εφ' ης είναι κεχαραγμένα επιμε
λώς τάδε: 

3) 
+0ϋΡΑΟΤΡΑΗΟΟΑΝΘΡΟΠ6ΒΛ6ΨΟΝΚ6ΙΔ€^ΗΜΑΛΑΜΠΡΟΤΗΟ 
HCANTAMHBHNeAeöCnOACünAHGöS-OKPOKONTHAOCBAClA.. 

Ό ρ α ς τρανώς, άνθρωπε, βλέψον και ιδέ 
οίκημα λαμπρότησ[ιν έκ βάθρων επηξεν ] 
εις άνταμοιβήν ελέους πολλοπληθους 
ό Κροκόντηλος βασιλ[ ίδι τη μ η τ ρ ί ] . 

Ή συμπλήρωσις του δευτέρου στίχου δεν είναι βεβαίως ικανοποιητική, 
ποοί^Ί\ν δε εις αυτήν έχων υπ' όψιν και τήν γνωστήν έπιγραφήν της παρά 
τήν Άρειαν του Ναυπλίου Χ γ ί α ς Μονής: 

"Επηξε βάθρα τω ναώ σου, παρθένε, 
Λέων Άργε ίων άλίτρός θυηπόλος4), 

1) F. Mik los ich et Mü l l e r : Acta et diplomata graeca medii aevi sacra et pro
fana. Τομ. III. Yindobonae Д 865, σελ. 290. 

2) С. N. S a t h a s , Documenta inédits relatifs à l'histoire de Grece au Moyeu Age. 
Τόμ. Ι σελ. 234 στιχ. 30 хае 33. Τόμ. ΥΙΙ σελ. 2 στί'χ. 31 καΐ 3δ. 

3) Ιωάννου Μαρτίνσυ, Βίος του εν άγίοις πατρός ημών 'Αθανασίου επισκόπου Χρι-
στιανουπόλεως. Έν τω περιοδικω 2ωτήρι , τόμ. θ ' (1886) σελ. 214. 

4) Κ. Ν. Ζησιου, Χριστιανικαι αρχαιότητες Ναυπλίου εν τω Δελτιω της Ιστορικής και 
'Εθνολογικής Εταιρείας. Τόμ. Α' σελ. 522, πίναξ ΙΑ'. 4. — Πρβλ. Του αύτοΰ, Σύμμικτα, 
σελ. 79. — Μ. Ααμπρυν ίδου , Η Ναυπλι'α άπο τών αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' 
ήμας. Έν Άοηναις 1898, σελ. 46.—Georges Lampak i s , Mémoire sur les antiquités chré
tiennes de la Grèce . . . 'Εν Άοηναις 1902, σελ. 32. — M. Ααμπρυν ίδου , Η'Αγία Μονή 
παρά τους ανατολικούς πρόποδας του Παλαμηδίου. Έν τω περιοδικω Αρμονία, τόμ. Γ' 
(1902) σελ. 480. 



H. A. ВЕИСЪ: ВИЗАНТІЙСКІЯ НАДПИСИ ГОРТИНШ. 7 1 

Τό δε Βασιλίς Μήτηρ zhoci υπαινιγμός της Παναγίας Παρθένου, ώς 
καί έν τώ γνωστφ θεοτοκίφ: ανοίξω το στόμα μου και λόγον έρεύ-
ξομαι τη βασιλίδι μητρί. Ή επιγραφή έχαράχθη, κατ' έμέ κριτήν, καθ' 
ους χρόνους καί ή προηγουμένη. Τό δ' έν αυτή απαντών όνομα Κροκόν-
τηλος είναι έτερος τύπος του επωνύμου Άκροκόντυλος. αναφέρονται δε 
κατ επανάληψιν Άκρο κ όν δ ιλο ι έν δωρητηρίφ εγγράφω , τοΰϊτους 1375, 
προς την έν Μυστρα μονήν του Βροντοχίου, όπερ εκ του υπ' άριο. 352 
ελληνικού κωδικός του Βατικανού έξέδωκεν ό C[ozza] Lf i iz i ] 1 ) , δυστυ
χώς μετά πολλών καί προφανών σφαλμάτων, ώστε αναγκαία καθίσταται ή 
εκ νέου δημοσίευσις αυτού έπιτελεσθησομένη υπό του κ. Σπ. Π. Λάμ
πρου2). 

Έν τω γνωστω νεκρικφ διαλόγφ, Ε π ι δ η μ ί α Μάζαρι έν ?/Αδου, 
άναφέοεται αποστάτης τις και ταραχοποιός Κροκόδυλος, καθ'ούτψ 1414 
έπηλθεν ό αυτοκράτωρ Μανουήλ ό Παλαιολόγος3)* μάλιστα ό εκδότης 
Boissonade δεν αντελήφθη ότι τό έν τφ κώδικι «κροκοδυλου» είναι κυ-
ριον όνομα, ώς δεν αντελήφθη αυτό και ό κ. Μ. T r e u 4 ) . 

Επίσης έν τη χρονογραφία του Γεωργίου Φραντζή 5 ) αναφέρεται ό 
Κροκόντυλος, «ή μάλλον ειπείν Κροκόδειλος οικειότερον», όστις τω 
1460 υπετάγη έθελοντί εις τους Τούρκους καί παρέδωκεν εις αυτούς τους 
δύο υίούς του και τό υπ' αυτού κατεχόμενον χάστρον του 'Αγίου Γεωρ
γίου τών Σκόρτων, έν τη περιφέρεια της Καρυταίνης , αυτό τούτο τό 
μνημονευόμενον έν άπογραφαΐς6) τών ετών 1463 , 1467, 1471, αυτό 
τούτο όπερ ό Κάρολος Ε ' της Γαλλίας απένειμε τω 1533 εις τόν Κορω-
ναΐον Ιππότη ν ΘεόδωρονΑγ ιαποστολ ί την , ίνα κατέχη αυτό άπελευθε-
ρωθέν της τουρκικής δυναστείας7). 

Κατά τήν ήμετέραν άντίληψιν ό έν τω διαλόγφ του Μάζαρι Κροκό
δυλος είναι πάππος του παρά Φραντζή μνημονευομένου, Οστις δεν φαί
νεται έτερος τις, ειμή ό Κροκόδυλος ό άπό οικογενείας Κλάδα, τής 
πόρρωθεν μεν έξ Ηπείρου καταγόμενης8), εγκατεστημένης δε έν Πελο-

1) Έν τω Bessarioiie τόμ. VI (1900) σελ. 619. 
2) Πρβλ. Plan eines Corpus der griechischen Urkunden des Mittelalters und der neu

eren Zeit. Έν Μονάχω 1903, σελ. 109. 
3)J . Fr . Bo i s sonade , Anecdota graeca. Τόμ. III. Parisiis 1831, σελ. 179. 
4 ) M a z a r i s und Holobo los έν τη Byzantinische Zeitschrift. Τόμ. Ι (1892)σελ. 86 

x. έ. 
5) Σελ. 407 {ϊχΖοσις Βόννης). 
6) Buchon , Recherches historiques. Τόμ. Ι σελ. LXV.—Ch. Hopf, Chroniques 

Gréco-Romanes. Berlin 1873, σελ. 202 και 205. 
7) 'Ανδρέου Μουστοξύδου,Έλληνομνημων. Τόμ. Α' (1843) σελ. 148. 
8) Τοιαύτη είναι ή περ': τής καταγωγής τών Κλάδα παράδοσις. — Πρβλ. Κ. Ν. Da Ôa, 

Ελληνικά ανέκδοτα. Άθηνησι 1877 σελ. ξε'. — Κ. Π. Π α π α ρ ρ η γ ο π ο ύ λ ο υ , Ιστορία του 
Ελληνικού εονους. Έκδοσις Β' τόμ. Ε'. Έν 'Αθήναις 1887, σελ. 623. 



72 ОТДѢЛЪ I. 

ποννήσω ήδη κατά τά μέσα του ΙΔ՛ αιώνος1), διότι τω 1366 ανευ
ρίσκω2) τόν Λέοντα Κλαδαν άοοιεοουντα εις την προμνημονευοεΤσαν 
μονήν της 'Οδηγήτριας Θιοτόχου του Βροντοχίου άμ,πελον έν θέσει 
Τρύπν)3). 

Ό Κροκόδυλος Κλάδας είναι γνωριμωτάτη φυσιογνωμία έν τι) 
ιστορία των 'Ελλήνων στρατιωτών του ΙΕ՛ αιώνος4). Η δε μεγάλη αυτού 
δρασις, ώς και των πολεμοχαρών αδελφών του και των λοιπών συγγενών 
του, διεσαφηνίσθη αρκούντως έξ όσων εγγράφων έδημοσίευσεν ό κ. Κ. Ν. 
ΣάΟας5), δύναται δε και πλέον να δίασαφηνισθή δια της καταλλήλου εκ
δόσεως απάντων των έγγραφων τών σωζόμενων ιζοίρα τοΐς έν Κεφαλληνία 
άπογόνοις του Κροκοδυλου, ων έγγραφων βραχεία και αμφιβόλου ακρι
βείας περίληψις έχει καί τύποις έκδοθή6). 

ΝΤκος Α. Βεη ς. 

1) 'Από της οίκογενείας Κλαδά εσχε το όνομα το έν τω δήμω Σελλασίας όμώνυμον 
χωρίον, τιμαριον ό'ν ποτέ αυτής. 

2) F. Mik los i ch et M ü l l e r , Acta et diplomata. Το'μ. Ι σελ. 482. 
3) Πάντως πρόκειται περί του σημερινού՝ χωρίου του ούτω καλουμένου εν τώ δήμω 

Σπαρτιατών. ΠαράΓεωργίω Φραντζή (σελ. 200 τής εκδόσεως Βόννης) καλείται ΕβραΓκή 
Τρ ίπη . 

4) Πρβλ. Κ, Ν. Σάθα, 'Ελλ. ανέκδοτα, σελ. ξε' κ. έ. — Του αύτου, Τουρκοκρατού
μενη Ελλάς. Έν 'Αθήναις 1869, σελ. 43 κ. έ. — Του αύτου, "Ελληνες στρατιώται έν τη 
Δύσει καί ή άναγέννησις τής ελληνικής τακτικής. Έν τω περιοδικω Εστία, τομ. Κ'(1885) 
σελ. 483. 

5) Έν τοΤς Documents inédits relatifs à l'histoire de Grèce au Moyen Age. Το'μ· A/, B ' 

6) ΆρχαΤα ιστορικά γεγονο'τα τής οικογενείας τών κομητών Κλαδαίων άπο τα 1330 
μέχρι τα 1803. Άθήνησιν, τυπογραφεΤον Εκατογχειρος 1872. Εις 8-ον. Σελίδες 13-+-8-+-8. 
Το κείμενον ελληνιστί, ίταλιστι καί άγγλιστί. 


