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ΠΆΡΙΣ ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ 

τα του μετοχίου των Παλατιών χαρτώα δικαιώματα 
Σύσταση, τοπιογραφικά δεδομένα και εντοπισμός 

ενός μετοχίου της Λεμβιώτισσας (Σμύρνη) 

Η Σμύρνη έχει χάσει τον ήσκιο της, 

όπως τα φαντάσματα. 

Γ. Σεφέρης 

Ανάμεσα στα έγγραφα που βρίσκονται στον αρχειακό κώδικα της μονής Θεοτόκου 

της Λεμβιώτισσας, που ήκμασε τον ιγ' αιώνα στη Σμύρνη, υπάρχουν και αυτά που 

αποτελούν μια ενότητα με τον τίτλο rà του μετοχίου των Παλατιών χαρτώα δικαι

ώματα, ατινα δη καί άρχονται από τών ώδε1. Πρόκειται, δηλαδή, για τη μεταγραφή 

των εγγράφων ενός φακέλου που αφορούσαν μια ιδιοκτησία της μονής, ιδιοκτησία 

που συνιστούσε το μετόχι των Παλατιών2. Το μετόχι βρισκόταν στον κάμπο του 

1. MM Δ', σελ. 142. 

2. Πρόκειται για τα έγγραφα MM Δ', αρ. 75-102, με εξαίρεση το αρ. 78, με το οποίο ο αυτοκρά

τορας Ιωάννης Γ' δίνει εντολή στο σεβαστό Μιχαήλ Καδιανό να αναζητήσει τα κτήματα της μονής της 

Λεμβιώτισσας που έχουν καταπατηθεί, πρβλ. F. DÖLGER, Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen 

Reiches von 565 bis 1453, 3. Teil: Regesten von 1204-1282, 2n έκδ. P. WIRTH, Μόναχο 1977, 4. Teil: 

Regesten von 1282-1341, Μόναχο-Βερολίνο 1966 (στο εξής: DÖLGEK, Regesten), αρ. 1713. Για το 

έγγραφο και το ρόλο του Καδιανού, βλ. Hélène AHRWEILER, L'histoire et la géographie de la région de 

Smyrne entre les deux occupations turques (1081-1317), particulièrement au XHIe siècle, TM 1, 1965, 

2-204 (H ΊΔΙΑ, Byzance: les pays et les territoires, Λονδίνο 1976, IV, στο εξής: AHRWEILER, Smyrne), ειδ. 

139-140. Για το χαρακτήρα της παρουσίας του Καδιανού στην περιοχή: M. J. ANGOLD, A Byzantine 

Government in Exile. Government and Society under the Laskarids of Nicaea, 1204-1261, Οξφόρδη 

1974 (στο εξής: ANGOLD, Government), 125 και 268. 

Στα έγγραφα του μετοχίου πρέπει να προστεθούν α) το πωλητήριο των οικογενειών Κολελού και 

Αββαδοπούλου προς τη Λεμβιώπσσα (MM Δ', αρ. 148, βλ. και πιο κάτω, σελ. 123-124) και β) η σειρά 

των αυτοκρατορικών εντολών και των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν τη διαμάχη της Λεμβιώτισ

σας με το Μιχαήλ Κομνηνό Βρανά (αρ. 178.I-178.VI, βλ. και πιο κάτω, σελ. 118, σημ. 75). 
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Μεμανιωμένου (Μενεμένης) που απλωνόταν στα βόρεια παράλια του κόλπου της 

Σμύρνης3. 

Τα χαρτώα δικαιώματα του μετοχίου των Παλατιών αποτελούν μια ενότητα 

εγγράφων που επιτρέπουν τη μελέτη: α) Της συγκρότησης και του διοικητικού-

οικονομικού χαρακτήρα του μετοχίου. β) Της τοπιογραφικής εικόνας, περισσότερο 

ή λιγότερο σαφούς, των κτημάτων του μετοχίου. Πράγματι, οι τοπογραφικές ενδεί

ξεις των εγγράφων, ιδιαίτερα των πράξεων παράδοσης της γης, επιτρέπουν τη σχη

ματική μικροχαρτογράφηση των κτημάτων του μετοχίου, θέτοντας, ταυτόχρονα, με 

τα αντιφατικά δεδομένα, σειρά από προβλήματα, γ) Της θέσης του μετοχίου μέσα 

στο χώρο. 

Συγκρότηση του μετοχίου 

Τα συστατικά έγγραφα του μετοχίου των Παλατιών είναι οι δωρεές του Ιωάννη Γ' 

Βατατζή στη μονή της Λεμβιώτισσας και οι περιορισμοί που έγιναν σε εκτέλεση 

των αυτοκρατορικών εντολών για καταγραφή και παράδοση της γης4, δηλαδή: 

1) Ένα δωρεαστικό πρόσταγμα, του Ιουνίου του 1231, για γη δύο ζευγαριών 

από το αυτοκρατορικό ζευγηλατείο στον Κούκουλο5, και τον περιορισμό που διε

νεργήθηκε από κατοίκους της περιοχής, με επικεφαλής τον παλατοφύλακα (ή Πα-

λατοφύλακα;) Βασίλειο6, τον Ιούλιο του ίδιου έτους7. 

2) Ο περιορισμός που έκανε ο προκαθήμενος του κάστρου Σμύρνης Ιωάννης 

Αλωπός τρία χρόνια αργότερα, το Μάιο του 1234, ύστερα από τη νέα αυτοκρατο

ρική δωρεά έξι ζευγαριών γης όπα της κατά τον Κούκουλον δημοσιακής γης της 

ποτέ υποκείμενης τω έκεϊσε οντι ζευγηλατείαβ. Ο Αλωπός καταγράφει και παραδί-

3. Για την περιοχή, πρβλ. AHRWEILER, Smyrne, 16 κ.ε., βλ. και πιο κάτω, σελ. 135 κ.ε. 

4 Για την παραχώρηση στη Λεμβιώτισσα της αυτοκρατορικής περιουσίας, ANGOLD, Government, 

124, 127. 

5. Για τον Κούκουλο, βλ. AHRWEILER, Smyrne, 31 και κυρίως 61-62, βλ. και πιο κάτω, σελ. 135. 

6. Δεδομένου ότι η περιοχή είχε αυτοκρατορικά οικήματα (βλ. πιο κάτω, σελ. 135 κ.ε.), τόσο το 

λειτούργημα του παλατοφύλακα όσο και το οικογενειακό όνομα Παλατοφύλακας, προερχόμενο από το 

λειτούργημα, θα ταίριαζαν στην περίσταση. 

7. MM Δ', αρ. 75, σελ. 142, πρβλ. DÖLGER, Regesten, αρ. 1725, αρ. 76, σελ. 142-144. Για τη σύν

θεση της ομάδας που έκανε την καταγραφή, βλ. πιο κάτω, σελ. 137. 

8. MM Δ', αρ. 79, σελ. 146-150, πρβλ. DÖLGER, Regesten, αρ. 1737. Για τον Ιωάννη Αλωπό, βλ. 

AHRWEILER, Smyrne, σελ. 157. Για την ιδιότητα του ως κατόχου προνοίας, βλ. ANGOLD, Government, 

125 σημ. 18, και ως προκαθημένου, 265-266. 
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δει στη μονή της Λεμβιώτισσας τρία κτήματα, τα οποία αν και βρίσκονταν το ένα 

κοντά στο άλλο, δεν πρέπει να συνόρευαν μεταξύ τους9. 

Την ιδιοκτησία της Λεμβιώτισσας, εν τρισί κατατομαΐς και τοποθεσίαις, περι

λαμβάνει και το πρακτικό της μονής που, ύστερα από αυτοκρατορική εντολή, έγινε 

από το στρατοπεδάρχη Θρακησίων και Φιλαδέλφειας Μιχαήλ Φωκά το 123510. Ο 

περιορισμός του Φωκά ακολουθεί γενικά την καταγραφή των κτημάτων της μονής 

από τον Ιωάννη Αλωπό, αλλά δεν είναι αντιγραφή της. Σε πολλά σημεία, μάλιστα, 

η οριοθέτηση του Μιχαήλ Φωκά διαφέρει ριζικά από εκείνη που ακολουθεί ο Αλω

πός. 

3) Η πρόσταξις, του Μαΐου του 1234, με την οποία ο αυτοκράτορας Ιωάννης 

Γ' όριζε τη μονή της Λεμβιώτισσας να επικρατείν και τα εκείσε παλάτια ... καί περι-

ποιεϊσθαι ταύτα Τα παλάτια, όσπίτια κατά το Μιχαήλ Φωκά11, βρίσκονταν εις τα 

κατά τον Κούκουλον Παλάτια12. Με την πρόσταξι, ο αυτοκράτορας Ιωάννης Γ' 

καθιστά τη μονή ιδιοκτήτη των οικημάτων και δίνει εντολή να τα φροντίζει. Επί

σης, δίνει εντολή να εγκαταστήσει ιερέα ο οποίος θα ιερουργεί τον εκεί ναό. Στην 

ιδιοκτησία της μονής, ο αυτοκράτορας συμπεριλαμβάνει και κάποιο λουτρό καθώς 

και ένα περιβόλι, τα οποία βρίσκονταν στην περιοχή13. 

Η πρόσταξις αποτελεί την πράξη σύστασης του μετοχίου. Έχοντας, με τα 

προηγούμενα έγγραφα δωρίσει στη μονή τη γη που ανήκε στο δημόσιο, με την 

πρόσταξι, ο αυτοκράτορας όχι μόνον παραχωρεί τα οικήματα αλλά και απαλλάσσει 

τη μονή από τα τέλη, που όφειλε για την καλλιέργεια των κτημάτων αυτών. Πράγ

ματι, λίγες ημέρες πριν την έκδοση της προστάξεως, όταν παραχωρούσε τη γη των 

9. Βλ. πιο κάτω, σελ. 138-139. 

10. DÖLGER, Regesten, αρ. 1742, MM Δ', αρ. 2, σελ. 9-13. Για το Μιχαήλ Φωκά, βλ. AHRWEILER, 

Smyrne, 141-142, η οποία τον κατατάσσει ανάμεσα στους δούκες του θέματος των Θρακησίων. Για την 

καταγραφή που ο Μιχαήλ Φωκάς ενήργησε, βλ. ANGOLD, Government, 216-217, L. MAKSIMOVIC, The 

Byzantine provincial administration under the Palaiologoi, Αμστερνταμ 1988 (στο εξής MAKSIMOVIC, 

Administration), 108. 

11. MM Δ', αρ. 2, σελ. 13. 

12. MM Δ', αρ. 77, σελ. 145, πρβλ. DÖLGER, Regesten, αρ. 1739. 

13. Το περιβόλι αναφέρεται και από το Φωκά, ανάμεσα στις άλλες ιδιοκτησίες εντός ... της των 

Παλατιών περιοχής. Το περιβόλι ήταν ίδιοπεριόριστον, περιφραγμένο δια τείχους πλινθωτοϋ και σ' αυτό 

υπήρχαν διάφορα οπωροφόρα δένδρα και χωράφιον χερσαίον όλιγωστόν. Ο Φωκάς ισχυρίζεται ότι το 

περιβόλι ήταν αυτοκρατορική δωρεά δια βασιλικών προσκυνητών ορισμών (MM Δ', αρ. 2, σελ. 13, πρβλ. 

DÖLGER, Regesten, αρ. 1719). Τα περί απόλυσης αυτοκρατορικών ορισμών επαναλαμβάνει και το χρυ-

σόβουλλο του Ιωάννη Γ', που εκδόθηκε για να επικυρώσει το πρακτικό του Φωκά (αρ. 3, σελ. 18-22, 

πρβλ. DÖLGER, Regesten, αρ. 1749). Ωστόσο, στον κώδικα της Λεμβιώτισσας, εκτός από την πρόσταξι, 

δεν υπάρχει άλλο αυτοκρατορικό έγγραφο που να δωρίζει στη μονή το περιβόλι. 
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έξι ζευγαριών, ο αυτοκράτορας ανέφερε ότι η μονή όφειλε να την κατέχει ... καί 

νέμηται καί δι' οικείων ζευγαριών εργάζηται και την εξ αυτής όποφέρηται πρόσο-

δοι/14. Αντίθετα, στην πρόσταξι, ο αυτοκράτορας προσθέτει ότι η μονή θα κατέχει 

τους έκείσε προσκαθημένους ξένους, ελευθέρους καί τώ δημοσίω άνεπιγνώστους, 

καί την εκ τούτων συνεισφοράν όποκερδαίνειν15. Με άλλα λόγια, ο αυτοκράτορας 

καθιστά την ιδιοκτησία της μονής μια οικονομική μονάδα, όπου η μονή μπορούσε 

να εγκαταστήσει καλλιεργητές. 

Η διαφορά αυτή δεν κρύβει μόνον την παραχώρηση του δικαιώματος εγκατά

στασης των καλλιεργητών στο μετόχι, αλλά και τη φορολογική απαλλαγή της 

μονής από τα τέλη των πάροικων. Έτσι, ο αυτοκράτορας, λίγους μήνες αργότερα, 

το Δεκέμβριο του 1234, δίνοντας την εντολή στο στρατοπεδάρχη Φωκά να αναθε

ώρηση τα κτήματα της Λεμβιώτισσας16, αναφέρει ότι οι μοναχοί εγκατέστησαν στα 

κτήματα της μονής τους ξένους καί τώ δημοσίω όνεπιγνώστους. Ο Φωκάς όφειλε 

να καταγράψει τους ξένους και να τους παραδώσει Ί'ν' εχωσι τούτους ώς οικείους 

καί δεφανδεύωσιν αυτούς καί έξκουσσεύωσιν κατά το καθόλου της έξκουσσείας 

κεφάλαιον. Πρέπει να αναφερθεί ότι, στην εντολή του, ο Ιωάννης Γ' δεν ανέφερε 

ονομαστικά τα Παλάτια και ο Φωκάς παραδίδει ξένους μόνο για ένα άλλο κτήμα 

της μονής, το χωρίον ή Βάρη17. Ωστόσο, φαίνεται ότι η μονή χρησιμοποιούσε 

κάποιους ανθρώπους για την καλλιέργεια των κτημάτων του μετοχίου των Παλα

τιών, καθώς το χρυσόβουλλο του 1235 που επικυρώνει τις κτήσεις της μονής μνη

μονεύει πως ο Φωκάς, δια πρακτικού, παρέδωσε ξένους στη γη αυτή, εις συγκρό-

τησιν τών δουλειών τών μοναχών18. Άλλωστε, πολύ αργότερα, το 1274, όταν ο 

αυτοκράτορας δίνει την εντολή στους κατά τόπους ενεργούντος να αναζητήσουν 

και να αναγκάσουν τους πάροικους της Λεμβιώτισσας να επιστρέψουν στα κτήμα-

14. MM Δ', αρ. 79, σελ. 146 και DÖLGER, Regesten, αρ. 1737. Το ίδιο επαναλαμβάνει και ο Ιωάν

νης Αλωπός, όταν παραδίδει στη Λεμβιώτισσα την ύπεργη και νομαδιαία γη των έξι ζευγαριών. Ο Αλω

πός προσπαθεί να ερμηνεύσει την αυτοκρατορική εντολή και τονίζει ότι η μονή οφείλει να καλλιεργεί 

(κατακάμνεσθαι), με ζευγάρια της, την ύπεργη γη για διατροφή (ζωάρκεια) των μοναχών της, ενώ στη 

λιβαδιαία θα νέμονται ζώα της: MM Δ', αρ. 79, σελ. 149. 

15. MM Δ', αρ. 79, σελ. 146. 

16. MM Δ', αρ. 2, σελ. 5, πρβλ. DÖLGER, Regesten, αρ. 1742. 

17. MM Δ', αρ. 2, σελ. 14. 

18. MM Δ', αρ. 3, σελ. 20 [1235]· πρβλ. DÖLGER, Regesten, αρ. 1749. Το γεγονός επαναλαμβά

νουν και τα χρυσόβουλλα των Ιωάννη Δ' Λάσκαρι και Ανδρόνικου Β' Παλαιολόγου: MM Δ', αρ. 4, σελ. 

24 [1258], αρ. 6, σελ. 30 [1284], πρβλ. DÖLGER, Regesten, αρ. 1853, 2100. 
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τα της μονής, που είχαν εγκαταλείψει, αναφέρει ονομαστικά και τα Παλάτια ως 

τόπο όπου η μονή διέθετε ανθρώπους για να εργάζονται στη γη της19. 

Οι διαδοχικές εκφράσεις των αυτοκρατορικών εγγράφων ότι δίνεται γη α) εις 

το ζευγηλατείον της βασιλείας μου τον Κούκουλον (Ιούνιος 1231)20, β) από της 

κατά τον Κούκουλον δημοσιακής γης της ποτέ υποκείμενης τώ έκείσε δντι ζευγη-

λατείω της βασιλείας μου (Μάρτιος 1234)21 και γ) εφθασεν ή βασιλεία μου δωρή-

σασθαι τη μονή τών Λέμβων τήν εις τα κατά τον Κούκουλον Παλάτια [δημοσιακή] 

γήν (Μάιος 1234)22, δείχνουν ότι η γη που ανήκε στον δημόσιο περιήλθε σταδια

κά στη Λεμβιώτισσα. Ο μεσάζων Δημήτριος Τορνίκης, στη γραφή που απευθύνει 

στον προκαθήμενο του κάστρου Σμύρνης Ιωάννη Αλωπό, προκειμένου να διενερ

γήσει την παράδοσι των κτημάτων, αναφέρει ότι η αυτοκρατορική δωρεά συνίστα

ται από τής εις τον Κούκουλον γής τών Παλατιών, δηλαδή τη γη των Παλατιών 

που βρισκόταν στον Κούκουλο. Με άλλα λόγια, ο μεσάζων ταυτίζει εμμέσως τα 

κτήματα των Παλατιών με το βασιλικό ζευγηλατείο που βρισκόταν στον Κούκου

λο. Εκτελώντας την αυτοκρατορική εντολή, ο προκαθήμενος της Σμύρνης Ιωάννης 

Αλωπός αναφέρει ότι άνεθεωρήσαμεν ενώπιον πάντων τήν νεμομένην γήν δικαίω 

τού δημοσίου. Ο Αλωπός προσθέτει ότι στη γη που παρέδωσε περιλαμβανόταν και 

νομαδιαία γη ενός ζευγαριού, δεδομένου ότι η αρόσιμη γη του δημοσίου δεν ήταν 

αρκετή. Αν ερμηνεύουμε σωστά τα λεγόμενα του Αλωπού, το γεγονός ότι εξάν

τλησε όλα τα αποθέματα αρόσιμης γης του δημοσίου στην περιοχή, πείθει ότι όλες 

οι γαίες του αυτοκρατορικού ζευγηλατείου εκχωρήθηκαν στη Λεμβιώτισσα. Επιστέ

γασμα της αυτοκρατορικής δωρεάς ήταν η παραχώρηση των κτισμάτων {ναού, 

οικημάτων, περιβολιού, λουτρού) εις τό κατά τον Κούκουλον Παλάτια. Το 1235, 

όταν πλέον τα κτήματα έχουν παραδοθεί και συνιστούν το μετόχι των Παλατιών, ο 

Μιχαήλ Φωκάς χαρακτηρίζει όλη τη γη που ανήκει στη Λεμβιώτισσα ως Kara τον 

κάμπον τού Μεμανιωμένου γή υπό τό βασιλικόν ζευγηλατείον τών Παλατιών 

πρώην τελούσα23. Πρόκειται για τη μοναδική σαφή μαρτυρία που διαθέτουμε ότι 

όλη η γη που δόθηκε στη Λεμβιώτισσα αποτελούσε το ζευγηλατείον τών Παλα

τιών. 

19. MM Δ', αρ. 166, σελ. 262, πρβλ. Dölger, Regesten, αρ. 1784, για την χρονολόγηση της φυγής 

στα 1274, βλ. Π. ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ, Παρατηρήσεις για τους πάροικους τον 13ο αι., Επιστημονικό Συμπόσιο 

στη μνήμη Νίκου Σβορώνου, Αθήνα 1990, 210 και σημ. 33. 

20. MM Δ', αρ. 75, σελ. 142. 

21. MM Δ', αρ. 79, σελ. 146. 

22. MM Δ', αρ. 77, σελ. 145. 

23. MM Δ', αρ. 2, σελ. 9. 
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Για την κοινή αντίληψη, το μετόχι των Παλατιών της Λεμβιώτισσας αποτε

λούσε μια οικονομική ενότητα, τη συνέχεια του ζευγηλατείου. Κατά το έγγραφο 

του διακανονισμού της Λεμβιώτισσας με το Μιχαήλ Βαρδαχλά, η εν τη τοποθεσία 

τών Παλατιών ιδιοκτησία της Λεμβιώτισσας αποτελούσε μετόχιον ... τής μονής ... 

δια προσκυνητοΰ χρυσοβούλλου τού όοιδίμου βασιλέως εκείνου, κυροΰ 'Ιωάννου 

τού Δούκα2'1. Όμως, κατά πόσο είναι επιτρεπτό να θεωρήσουμε πως ό,τι αποτε

λούσε το αυτοκρατορικό ζευγηλατείο, μιαν αυτόνομη οικονομική εκμετάλλευση25, 

μετετράπη σε μια άλλη (οικονομική;) μονάδα, το μετόχιο των Παλατιών; Τα χρυ-

σόβουλλα, που ακολουθούν χρονικά την καταγραφή του Φωκά, αναφέρουν ως 

ιδιοκτησία της Λεμβιώτισσας κάθε κτήμα του μετοχίου ξεχωριστά26. Το ίδιο συμ

βαίνει και με την επικύρωση των ιδιοκτησιών της μονής από τον πατριάρχη Αρσέ

νιο27. Αλλά και οι προϊστάμενοι των διοικητικών υπηρεσιών του θέματος· ο πιγκέρ-

νης Ιωάννης Καντακουζηνός, το 1247, και ο Γεώργιος Μακρηνός, το 1256, δίνο

ντας εντολή στους υφιστάμενους τους να μην επεμβαίνουν στις ιδιοκτησίες της 

Λεμβιώτισσας28, αναφέρουν τα Παλάτια ως περιοχή όπου βρίσκεται η περιουσία της 

μονής, με τον ίδιο τρόπο που κάνουν λόγο για τη Μανταία, στην οποία η μονή είχε 

ιδιοκτησίες, αλλά δεν κατείχε όλο το χωρίο. Μόνον το χρυσόβουλλο του Ιωάννη 

Δ' μνημονεύει το μετόχι των Παλατιών29. Επίσης, σε απόφαση του δικαστηρίου 

που έγινε επί τόπου αναφέρεται ότι τα μέλη του πήγαν στα Παλάτια, που ήταν μετό

χι της μονής30. Είναι φανερό, πως, αν το μετόχι των Παλατιών αποτελούσε για τη 

24. MM Δ', αρ. 84, σελ. 154. 

25. P. GOUNARIDIS, L'exploitation directe de la terre par l'État de Nicée (1204-1261): le 

«zeugèlateion», Πρακτικά του Ελληνογαλλικού Συνεδρίου, Οι επιστήμες του ανθρώπου και της κοινω

νίας. Ο αγροτικός κόσμος στο μεσογειακό κόσμο, Αθήνα 1988, 619-626. 

26. MM Δ', αρ. 3, σελ. 20, αρ. 4, σελ. 25, αρ. 6, σελ. 30. 

27. MM Δ', αρ. 181, σελ. 288, πρβλ. V. LAURENT, Les regestes des actes du Patriarcat de 

Constantinople, I. IV, Les regestes de 1208 à 1309, Παρίσι 1971, αρ. 1330. 

28. MM Δ', αρ. 130, σελ. 217, αρ. 138, σελ. 224. Για τον Καντακουζηνό και το Μακρηνό, βλ. 

AHRWEILER, Smyrne, 144-145, 146, ANGOLD, Government, 210-211, 250-251, 255 και MAKSIMOVIC, 

Administration, 108. 

29. MM Δ', αρ. 4, σελ. 25. Για το χρυσόβουλλο, βλ. πιο πάνω, σελ. 98, σημ. 18. Ο χαρακτηρι

σμός μετόχιο δίνεται προκειμένου να γίνει λόγος για ένα χωράφι, του Κατζιβαρηνού, για το οποίο η 

Λεμβιώτισσα βρισκόταν σε διαμάχη με το φερόμενο ως ιδιοκτήτη. Για τη διαμάχη MM Δ', αρ. 82, σελ. 

153-154 [Φεβρουάριος 1259], αρ. 83, σελ. 154-155 [Ιούνιος 1259], πρβλ. DÖLGER, Regesten, αρ. 1868, 

1874. Η διαμάχη θα λυθεί οριστικά το 1263, πρβλ. αρ. 84, σελ. 155-157. 

30. MM Δ', αρ. 178.IV, σελ. 281 [7 Μαΐου 1287]. Πρβλ. την έκφραση εν τη γη τών Παλατιών, 

που αναφέρει το χρυσόβουλλο για την εγκατάσταση των καλλιεργητών: MM Δ', αρ. 3, σελ. 20. 
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μονή μια αυτόνομη μονάδα, δεν συνέβαινε το ίδιο για τις διοικητικές αρχές, για τις 

οποίες τα κτήματα του μετοχίου αποτελούσαν ιδιοκτησίες της Λεμβιώτισσας. 

Τα κτήματα του μετοχίου των Παλατιών 

Ι. Πρώτο κτήμα 

Ο ποταμός Έρμων οριοθετούσε προς νότο το πρώτο κτήμα του μετοχίου των Πα

λατιών3 1. Το κτήμα αποτελούσαν χωράφια που παραδόθηκαν στη Λεμβιώτισσα σε 

δύο διαφορετικές στιγμές. 

Τον Ιούλιο του 1231, ο παλατοφύλακας Βασίλειος παρέδωσε γη δύο ζευγα

ριών στο βασιλικό ζευγηλατείο στον Κούκουλο3 2. Την εικόνα αυτού του πρώτου 

μέρους του κτήματος συμπληρώνει η παράδοσις του Αλωπού (Μάιος του 1234), η 

οποία περιγράφει το τρίγωνο που σχηματίζεται στο νοτιοανατολικό άκρο 3 3. Η 

καταγραφή του Μιχαήλ Φωκά (του 1235) δίνει ολοκληρωμένη την εικόνα του κτή

ματος3 4. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του, ο Μιχαήλ Φωκάς σηματοδότησε την περί

μετρο του κτήματος θέτοντας στήλες-όρια3 5. 

καταγραφή Φωκά 

άρχεται από τ(ής) II203 όδοΰ 

της άπαγούσης είς το Σαρρα-

κηνικ(όν), ης πλη(σίον) II204 

καί καταλύμ(α)τα τοΰ προα-

στείου τού Άριστηνού (καί) 

λάκκο(ς) 

εν τώ λαρρακηνικώ 

31. Για τον ποταμό, βλ. AHRWEILER, Smyrne, 16 σημ. 71, και για τη γονιμότητα της κοιλάδας που 

σχημάτιζε, βλ. ANGOLD, Government, 102. 

32. MM Δ', αρ. 76, σελ. 143-144. 

33. MM Δ', αρ. 79, σελ. 148. 

34. MM Δ', αρ. 2, σελ. 9-10. 

35. Προκειμένου να γίνει σαφής η ερμηνεία των τοπογραφικών καταγραφών των εγγράφων, εκδί

δουμε κατ' αντιπαράθεση τα κείμενα, όπως αυτά έχουν μεταγραφεί από τον κώδικα εν όψει της έκδο

σης του αρχείου της Λεμβιώτισσας που ετοιμάζουμε. 

καταγραφή παλατοφύλακα 

Βασιλείου 

ήρξάμεθα από τοΰ κατα-

λύμ(α)τος II26 τοΰ Άριστη

νού, ήγουν από τοΰ πλησιά

ζοντος αυτό λάκκ(ου) II27 

συνενωμένον, κρατοΰντο(ς) 

τήν όδον τήν άπάγουσαν II28 

Το σημείο εκκίνησης 

καταγραφή Αλωπού 

άρχεται όπα τοΰ λάκκου τοΰ 
II56 λεγομένου τοΰ Άριστη
νού, εις δν καί δρόμος βασι
λικός, II57 κατερχόμενος άπα 
της Φωκαί(ας) πλησίον τοΰ 
κ(α)ταλύ\\58ματος τοΰ Πε-
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Και στα τρία έγγραφα, η καταγραφή αρχίζει από το λάκκο που πλησιάζει σε 

ένα δρόμο. Σύμφωνα με τον Αλωπό, πρόκειται για τη βασιλική οδό προς τη 

Φώκαια, ενώ κατά τον παλατοφύλακα Βασίλειο και το Μιχαήλ Φωκά ο δρόμος 

οδηγεί στο Σαρρακηνικό3 6. Η αντίφαση πρέπει να οφείλεται στη διαφορετική κλί

μακα ή οπτική γωνία: ο ίδιος δρόμος οδηγούσε στη Φώκαια, περνώντας από το 

Σαρρακηνικό. Η καταγραφή του Αλωπού διαφέρει και στο σημείο όπου γίνεται 

λόγος για το κατάλυμα του Πετρίτζη37, εκεί όπου οι καταγραφές του παλατοφύλα

κα Βασιλείου και του Φωκά τοποθετούν το κατάλυμα ή τα καταλύματα του Αρι-

στηνού 3 8. Το όνομα του Πετρίτζη3 9 (συγκεκριμένα πρόκειται για χωράφι της Πετρι-

τζίνας) αναφέρεται και από το Φωκά, στην ανατολική πλευρά του κτήματος, νότια 

από τα καταλύματα του Αριστηνού4 0. 

Η βόρεια πλευρά 

καταγραφή παλατοφύλακα Βασιλείου καταγραφή Φωκά 

κρατοΰντο(ς) τήν όδον τήν άπάγουσαν II28 εν άπα τ(ής) II203 όδοΰ της απαγούσης εις τό 

τώ Σαρρακηνικώ, έώντο(ς) δεξιά τά χωράφια Σαρρακηνικ(όν) 

Ι29 της Κρατερής, αριστερά τα περιοριζόμε-

νον κλίνοντο(ς) II30 ολίγον προς δυσμάς καί εχεται τοΰ προς δύσιν αέρος (και) II208 όπέρ-

καταντοΰντος εις τα παλαιοευκτήριον II31 τοΰ χεται κατ' ευθείαν τον αυτόν αέρα (καί) 

άγ(ίου) Γεωργ(ίου) κ(α)ταντά II209 ε/ç rò παλαιοευκτήριον τοΰ 

άγ(ίου) Γεωργ(ίου) το κεχαλασμένον II210 

μέχρι εδάφους 

36. Για την οδό, βλ. Ahrweiler, SMYRNE, 17 ΣΗΜ. 73. 

37. Για την περιουσία της οικογένειας, βλ. AHRWEILER, Smyrne, 173-174. Ο ANGOLD (Govern
ment, 129 σημ. 50) κατατάσσει την οικογένεια Πετρίτζη μεταξύ των προερχομένων από την περιοχή. 

38. Για το προάστειο ή τοποθεσία του Αριστηνού, βλ. AHRWEILER, Smyrne, 64, 178. Κατά την 

AHRWEILER (64, σημ. 301) το προάστειο και η τοποθεσία είναι συχνά συνώνυμα του όρου χωρίον. Για 

τον ορισμό του προαστείου F. DÖLGER, Beitrage zur Geschichte der byzantinischen Finanzverwaltung, 

besonders des 10. und 11. Jahrhunderts, Λιψία-Βερολίνο 1927 (ανατύπωση Darmstadt 1960), 115. Για 

τη δημιουργία των προαστείων. Ν. SvORONOS, Société et organisation intérieure dans l'empire byzantin 

au XI siècle: les principaux problèmes, Proceedings of the XlIIth Internationa Congress of Byzantine 

Studies, Main Papers XII, Λονδίνο-Οξφόρδη 1967, 371-389 (Ο ΊΔίΟς, Etudes sur l'organisation intérieure, 

la société et l'économie de l'Empire Byzantin, Λονδίνο 1973, IX, 1-17, ελληνική μετάφραση: Κοινωνία 

και εσωτερική οργάνωση στη Βυζαντινή αυτοκρατορία τον 11ο αιώνα: Τα κυριότερα προβλήματα, Διά

λογος 7 (1989), 5-22). 

39. Για τις αφιερώσεις της οικογένεια στη Λεμβιώτισσα, βλ. πιο κάτω, σελ. 107, σημ. 47 και σελ. 

139, σημ. 133. 

40. Βλ. πιο κάτω, σελ. 107-108. 
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κρατοΰντο(ς) τον αύτ(ον) II32 αέρα προς όλί- έχεται II211 καί αύθις τοΰ αύτοΰ αέρος προς 

γον καί άκουμβίζοντο(ς) εις τήν στήλ(ην) τήν ολίγον (καί) απέρχεται II212 ε/ç rò ετ(ε)ρ(ον) 

στηθεϊσ(αν) II33 παρ' ημών, ... έώντο(ς) δεξιά κιόν(ιο) τό παρ' ημών έκείσε πηχθέν, ... II213 

rà χωράφια II34 τής Κρατερής, αριστερά το ... διαιρών μεν δεξιά τά χ(ωρά)φ(ι)α II214 τοΰ 

περιοριζόμενον Κρατερού, αριστερά τά περιοριζόμενα 

είθ' ούτως II35 άνακλίνοντ(ος) προς άρκτον, είτα κλίνει II215 προς άρκτον, έχεται τού 

τον αυτόν αέρα, και άκουμβίζει II36 ε/ç τήν αύτοΰ αέρος προς ολίγον II216 καί καταντά εις 

έτέρ(αν) στήλ(ην), τήν στηθεϊσαν παρ' ημών, τήν έτέραν στήλ(ην) τήν δια τριγώνου II217 

την μαύρην, άριστ(ε)ρ(ά) II37 rò περιορίζαμε- μαύρης πέτρ(ας) παρ' ημών πηχθείσαν... 

νον, δεξιά τά δίκαια τής Κρατερ(ής). II38 κλί- 11zis απο Ταύτης στρέφεται προς δύσιν, εχε-

νει δέ προς δυσμάς εις τά χωράφια τοΰ Μαυ- ται II219 τοΰ αύτοΰ αέρος, έών δεξιά διόλου τά 

ροράχ(ου), II39 ... αριστερά II40 rò περιόριζα- χ(ωρά)φ(ι)α τοΰ Κρατ(ε)ρ(οΰ), II220 αριστερά 

μενον, δεξιά τά δίκαια τοΰ Μαυροράχου τά περιοριζόμενα 

Σε γενικές γραμμές οι καταγραφές του παλατοφύλακα Βασίλειου και του 

Φωκά συμφωνούν, όταν περιγράφουν τη βόρεια πλευρά του κτήματος. Από το 

σημείο εκκίνησης, δηλαδή το λάκκο του Αριστηνού, το σύνορο κατευθύνεται 

βορειοδυτικά ακολουθώντας την οδό προς το Σαρρακηνικό. Στη δεξιά πλευρά του 

συνόρου, δηλαδή προς το βορρά, σε όλο το μήκος του κτήματος, πρέπει να εκτεί

νονταν τα χωράφια της οικογένειας Κρατερού4 1. Και οι δύο καταγραφές συμφω

νούν ότι το σύνορο του κτήματος, κλίνοντας προς τα δυτικά, φθάνει στο ερειπω

μένο ευκτήριο του αγίου Γεωργίου. Ακολουθώντας την ίδια κατεύθυνση, φτάνει σε 

μια στήλη, που τόσο ο παλατοφύλακας Βασίλειος όσο και ο Φωκάς ισχυρίζονται 

ότι έστησαν για την περίσταση. Οι δύο καταγραφές αναφέρουν ότι το σύνορο του 

κτήματος στρέφεται προς τα βόρεια. Στο σημείο αυτό οι δύο καταγραφές αποκλί

νουν. Ο Βασίλειος αναφέρει ότι, με κατεύθυνση προς τα δυτικά, το σύνορο φθά

νει στα κτήματα του Μαυροράχου, που βρίσκονταν κατά μήκος του βορείου συνό

ρου του κτήματος. Κατά το Φωκά 4 2, στα βόρεια βρίσκονται πάντα τα κτήματα της 

41. Για την περιουσία της οικογένειας, βλ. AHRWEILER, Smyrne, 171. 

42. Και σε άλλες περιπτώσεις, και σε αντίθεση με τις άλλες καταγραφές, ο Φωκάς τοποθετεί γει

τονικό κτήμα μετά τη γωνία που σχηματίζει το σύνορο. Έτσι, ο παλατοφύλακας Βασίλειος τοποθετεί τα 

κτήματα της Κρατερή στα δεξιά του δρόμου προς το Σαρρακηνικό, ενώ τα ίδια κτήματα ήταν, σύμφωνα 

με το Φωκά, προς τα δυτικά, μετά τη στροφή (βλ. πιο κάτω, σελ. 112). Επίσης, στο προάστειο του Ασάνη, 

ο Φωκάς παρουσιάζει τα κτήματα κατοίκων της Πέτρας κάτω από το νότιο σύνορο, σε αντίθεση με τον 

Αλωπό ο οποίος τα τοποθετεί κατά μήκος του ανατολικού συνόρου (βλ. πιο κάτω, σελ. 18). Στο τρίτο 

κτήμα, ο Φωκάς καταγράφει την ιδιοκτησία της μονής του Σωτήρος Χριστού του Καμελαυκά στη βόρεια 

πλευρά του κτήματος της Λεμβιώτισσας, σε αντίθεση με την περιγραφή του Αλωπού, ο οποίος την τοπο

θετεί στο δυτικό σύνορο (βλ. πιο κάτω, σελ. 118-119). 
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οικογένειας Κρατερού και το σύνορο καταλήγει στα χωράφια του Μαυροράχου43, 

δηλαδή το σημείο συνάντησης με αυτά τα χωράφια είναι η βορειοδυτική άκρη του 

κτήματος. Έτσι, κατά το Φωκά, μόνον η δυτική πλευρά γειτονεύει με την ιδιοκτη

σία του Μαυροράχου. Σύμφωνα με την καταγραφή του παλατοφύλακα Βασιλείου 

έχουμε το παρακάτω σχήμα: 

S W S W S W 
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ενώ σύμφωνα με την καταγραφή του Φωκά, το σχήμα είναι: 
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AAXA 
Η δυτική πλευρά 

καταγραφή παλατοφύλακα Βασιλείου καταγραφή Φωκά 

II38 κλίνει δέ προς δυσμάς εις τά χωράφια τοΰ πα ταύτης στρέφεται II223 προς μεσημβρίαν, 
Μαυροράχ(ου), II39... αριστερά II40 rò ηεριορι- έχεται τοΰ αύτοΰ αέρος καί II224 απέρχεται 
ζόμενον, δεξιά τά δίκαια τοΰ Μαυροράχου κατ' ευθείαν κ(α'ι) άποδιδοϊ είς τ(ό) 

43. Στην καταγραφή που κάνουν οι κάτοικοι του χωρίου του Κουκούλου, ο Μαυρόραχος έπρεπε 

να συμμετάσχει στην ομάδα ως ειδήμων (MM Δ', αρ. 76, σελ. 144, βλ. πιο κάτω, σελ. 136). Για κάποιο 

άλλο Μαυρόραχο, γείτονα σε χωράφι που αγόρασε η Λεμβιώτισσα, βλ. πιο κάτω, σελ. 124. 
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χ(ωρά)φ(ιον) τοΰ βασιλ(ι)κοΰ II225 βεστιαρίτου 

κυρ(οϋ) Ίσαακίου τοΰ Λεβούνη, ... II227 

διαιρών δεξιά τά χ(ωρά)φ(ι)α τοΰ Μαυρο-

ράχ(ου), αριστερά τά περι\\228οριζόμενα 

αύθις στρέφεται πρό(ς) ανατολάς, έχεται τοΰ 

II41 καί ούτως κλίνει προς άρκτον, κρα- αύτοΰ II229 αέρος προς ολίγον, έών δεξιά τά 

τοΰντο(ς) τον αύτ(όν) αέρα II42 καί άκουμβί- δίκαια τοΰ Λεβούνη, II230 αριστερά τά περιο-

ζοντο(ς), μέσον τού τοιούτου αέρος, εις α ριζόμενα και απέρχεται εις τήν έτ(έ)ρ(αν) II231 

έστήθ(η) II43 παρ' ημών καί στήλ(η) άσπρη, στήλ(ην) ... άπα ταύτης κλίνει αύθις προ(ς) 

συνεπαγόμενον τον τοιούτον II44 αέρα, II233 μεσημβρί(αν), έχεται τοΰ αύτοΰ άέρο(ς) 

άκουμβίζοντο(ς) είς τά χωράφια τοΰ βασιλι- κ(α)τ' εύθεί(αν) (καί) απέρχεται II234 επί πολύ 

κού βεστι\\45αρίτου, κυρ(ού) Ίσαακίου τού και άκουμβίζει είς τήν άριστεράν στήλ(ην), ... 

Λεβούνη, ... εώντο(ς) αριστερά τά περιόριζα- έκτοτε στρέφεται προς ολίγον, έών δεξιά II237 

μένα, δεξιά II47 rà δίκαια τού Λεβούνη τά δίκαια τού Λεβούνη, αριστερά τά περιορι

ζόμενα (καί) II238 αύθις κλίνει προς μεσημ-

βρί(αν) 

έχεται τοΰ αύτοΰ αέρος II239 καί απέρχεται 

κρατοΰντο(ς) τον αυτόν αέρα προς ολίγον μέχρ(ι) και τοΰ πόταμου τοΰ "Ερμων(ος), 

II48 και άκουμβίζοντο(ς) είς τήν στήλ(ην) τήν διαιρ(ών) II240 δεξιά τοΰ Λεβούνη, αριστερά τά 

βασιλικήν, τον μαΰρον II49 κίονα, συνεπαγό- περιοριζόμενα 

μενον τον τοιούτον αέρα και άκουμβίζο-

ντο(ς) II50 είς τον ποταμόν τον "Ερμων(α) 

ειθ' ούτως άνακλίνοντο(ς) προς II51 ανα

τολάς, κρατοΰντο(ς) τό μονοπάτ(ιον) τό άπα-

γόμενον είς τό II52 κατάλυμα τοΰ 

Άριστ(η)ν(οΰ), ένθα κ(αί) ήρξάμεθα 

Αν εξαιρέσουμε τη διαφορά με το κτήμα του Μαυροράχου και υποθέτοντας ότι 

ο Βασίλειος εννοεί ότι το όριο κλίνει προς νότο, όταν λέει καί ούτως κλίνει προς 

άρκτον44, οι δύο καταγραφές αναφέρουν ότι το σύνορο του κτήματος φθάνει στα 

χωράφια του βασιλικού βεστιαρίτη Ισαακίου Λεβούνη4 5. Από εκεί, έχοντας αριστε

ρά τα περιοριζόμενα και δεξιά τα δίκαια του Λεβούνη, το όριο κατευθύνεται νότια 

έως τον ποταμό Έρμωνα. Η συνάντηση του δυτικού συνόρου με τον ποταμό είναι 

και το τελευταίο κοινό σημείο των καταγραφών του παλατοφύλακα Βασιλείου και 

44. Επειδή στο σημείο αυτό η καταγραφή του Φωκά είναι σαφέστερη, μπορούμε να υποθέσουμε 

ότι αποδίδει την πραγματικότητα, αναφέροντας τη στροφή προς το νότο. 

45. Για τον Ισαάκιο Λεβούνη και την περιουσία της οικογένειας, βλ. AHRWEILER, Smyrne, 159. Ο 

ANGOLD (Government, 129 σημ. 50) κατατάσσει την οικογένεια του Λεβούνη μεταξύ αυτών που προέρ

χονται από την περιοχή. 
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του Φωκά. Στο σημείο αυτό, η καταγραφή του Βασιλείου αναφέρει ότι το όριο 

στρέφεται ανατολικά και ακολουθεί ένα μονοπάτι που οδηγεί πίσω προς το σημείο 

εκκίνησης, δηλαδή στο κατάλυμα του Αριστηνού. Προφανώς, η κατεύθυνση του 

συνόρου είναι βορειοανατολική, σχηματίζοντας οξεία γωνία. Αντίθετα, η ίδια γωνία 

στην καταγραφή του Φωκά είναι ορθή και σχηματίζει το νότιο σύνορο του συνό

λου του κτήματος, μετά και την παράδοσι του Αλωπού. Συνοψίζοντας την περι

γραφή του κτήματος, όπως την παραδίδει ο παλατοφύλακας Βασίλειος, έχουμε το 

παρακάτω σχέδιο: 

ìwìlwììwlwìwìswiswìwìvwììwìwì.^iÌS;S; W Ρ 1 * 1 
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Η νότια και n ανατολική πλευρά 

καταγραφή Αλωπού καταγραφή Φωκά 

κρατών τής όδοΰ τής άπαγούσ(ης) II59 μέχρι 
και τοΰ πόταμου τοΰ "Ερμου/'ωνο(ς)/ καί επι
λεγομένου ό II60 πόρος τοΰ Κλήματος, αρι
στερά τά περιοριζόμενα, δεξιά II61 rò χωράφια 
τά προπαραδοθέντα τή ρηθείση μονή II62 δι 
ετέρου θείου καί βασιλικού προσκυνητοΰ 
όρισμοΰ 

II63 είτα κλίνει προς ανατολάς, κρατών τον κρατεί W2*1 τον αυτόν αέρα καί τό παραπότα-
δχθον τοΰ II64 αύτοΰ πόταμου καί άκουμβίζει μον έπί πολύ W242 (καί) κ(α)ταντά είς τον 
μέχρι καί τής όδοΰ II65 τοΰ Παλαιοΰ Πόρου έγχωρί(ως) έπίλεγόμενον Παλαι(όν) Πόρον 
τοΰ απερχομένου είς τον Κούκουλον 

II66 είτα ανέρχεται προς ανατολάς από τούτου στρέφεται προς άρκτον, έχεται 
τοΰ II245 αύτοΰ άέρο(ς), κρατών τήν έκείσε 
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οδσαν όδόν, έών II246 δεξιά τά χ(ωρά)φ(ι)α 

τοΰ Φαγομόδ(η) καί τής Πετρπζίν(ης), II247 

αριστερά τά περιοριζόμενα 

κρατών τήν αυτήν II67 όδόν και άκουμβίζει είς (καί) απέρχεται κ(α)τ' εύθεί(αν) II248 επί πολύ 

τον λάκκον τοΰ Άριστηνοΰ, II68 ένθα καί είς τήν όδόν τήν πλησιάζουσ(αν) τώ προα-

ήρξατο, αριστερά τά περιοριζόμενα, II69 δεξιά στείω Ι τού Αριστηνού II249 καί είς τά 

τά χωράφια τών Σμυρναίων κ(α)ταλύμμ(α)τα καί εις τ(όν) λάκκον, ένθα 

(καί) ήρξατο 

Αναφέραμε ήδη ότι ο Αλωπός συμπληρώνει την καταγραφή του παλατοφύλα

κα Βασιλείου, περιγράφοντας το τρίγωνο που σχηματίζεται από τον ποταμό Έρμω-

να, το μονοπάτι και την οδό προς το Σαρρακηνικό. Ως σημείο εκκίνησης, ο Αλω

πός μνημονεύει το λάκκο του Αριστηνού, δηλαδή το σημείο από το οποίο αρχίζει 

και η καταγραφή του παλατοφύλακα Βασιλείου. Ωστόσο, ο Αλωπός ακολουθεί 

αντίστροφη πορεία: κατευθύνεται νοτιοδυτικά, δηλαδή ακολουθεί την υποτείνουσα 

του τριγώνου και την όδό -μονοπάτι κατά το Βασίλειο- που οδηγεί έως τον Έρμο-

να. Η οδός/μονοπάτι, επομένως, φθάνει στο σημείο όπου το δυτικό σύνορο του 

κτήματος συναντά τον ποταμό. Εκεί βρισκόταν ένα πέρασμα, ο πόρος του Κλήμα

τος. Κατά τη διαδρομή, ο Αλωπός είχε αριστερά τα περιοριζόμενα και δεξιά τα 

χωράφια που είχαν παραδοθεί στη μονή με άλλο βασιλικό ορισμό, δηλαδή αναφέ

ρεται στην αρχική δωρεά γης των δύο ζευγαριών, την παράδοση των οποίων είχε 

εκτελέσει ο παλατοφύλακας Βασίλειος. Έτσι, η οδός/μονοπάτι, προς τον ποταμό 

συμπεριλήφθηκε στην ιδιοκτησία της Λεμβιώτισσας. Από τον πόρο του Κλήματος, 

το όριο κλίνει ανατολικά, ακολουθώντας την όχθη του ποταμού, έως τον Παλαιό 

Πόρο της οδού προς τον Κούκουλο4 6. 

Η νότια πλευρά του κτήματος περιγράφεται σχεδόν με τον ίδιο τρόπο και από 

το Φωκά, ο οποίος παραλείπει, ωστόσο, να μνημονεύσει ότι στο σημείο της συνά

ντησης του δυτικού συνόρου του κτήματος με τον ποταμό, το όριο στρέφεται ανα

τολικά Ο Φωκάς, επίσης, δεν μνημονεύει τον πόρο του Κλήματος και αναφέρεται 

γενικά σε πορεία κατά το μήκος ενός παραπόταμου4 7, έως τον Παλαιό Πόρο. 

Σύμφωνα με τον Αλωπό, το σύνορο ανέρχεται προς τα ανατολικά, σχηματί

ζοντας πιθανότατα αμβλεία γωνία με βορειοανατολική κατεύθυνση. Κατά την 

46. Για την οδό, βλ. AHRWEILER, Smyrne, 17 σημ. 73. 

47. Ανάμεσα στα ιδιωτικά έγγραφα του μετοχίου των Παλατιών υπάρχει η αφιέρωση στη Λεμβιώ

τισσα, τον Αύγουστο του 1266, ενός κτήματος από το σεβαστό Γεώργιο Πετρίτζη. Το κτήμα βρισκόταν 

πλάι σε ιδιοκτησία της μονής, ξεκινούσε από αλυκές και έφθανε έως τον Παλαιοπόταμο (MM Δ', αρ. 

87, σελ. 159). Εξάλλου, και από το Φωκά και από τον Αλωπό καταγράφεται ιδιοκτησία της οικογένειας 

Πετρίτζη, που βρισκόταν στην ανατολική πλευρά του κτήματος της Λεμβιώτισσας. Ίσως, αυτή η ίδιο-
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πορεία, το σύνορο ακολουθεί την οδό προς τον Κούκουλο και φθάνει στο λάκκο 

του Αριστηνού, έχοντας αριστερά τα περιοριζόμενα και δεξιά τα χωράφια των 

Σμυρναίων. Όμοια είναι η περιγραφή του Φωκά, ο οποίος αναφέρει ονομαστικά 

τους Σμυρναίους γείτονες της Λεμβιώτισσας, το Φαγομόδη48 και την Πετριτζίνα49. 

Κατά την πορεία προς τα βορειοανατολικά, που οδηγεί προς την οδό κοντά στο 

προάστειο του Αριστηνού, ο Φωκάς δεν μνημονεύει το δρόμο προς τον Κούκου

λο. 

Η καταγραφή του Αλωπού αποδίδει το σχήμα: 

Νότιο όριο του κτήματος αποτελεί ο ποταμός Έρμων ή κάποιος παραπόταμος 

του, το ανατολικό σύνορο, όμως, είναι αρκετά ασαφές. Πράγματι, ο Αλωπός μνη

μονεύει προς ανατολάς το δρόμο που οδηγεί στον Κούκουλο, ενώ σύμφωνα με τον 

παλατοφύλακα Βασίλειο και το Μιχαήλ Φωκά ο δρόμος οδηγεί στο Σαρρακηνικό. 

Αυτή η δεύτερη οδός είναι, πιθανότατα, εκείνη που κατά τον Αλωπό οδηγούσε στη 

Φώκαια. Η οδός αυτή πρέπει να περνούσε από το Σαρρακηνικό, με κατεύθυνση από 

τα νοτιοανατολικά προς τα βορειοδυτικά. Σ' αυτό, μάλιστα, συνηγορεί η περιγραφή 

του Βασιλείου, που μνημονεύει εξαρχής ότι, πριν στραφεί προς τα δυτικά, η οδός 

κτησία να ήταν το κτήμα που αφιέρωσε ο Πετρίτζης και ο παραπόταμος να ταυτίζεται με τον Παλαιο-

πόταμο. 

48. Για το Φαγομόδη, την περιουσία της οικογένειας του, βλ. AHRWEILER, Smyrne, 160. Ο ANGOLD 

(Government, 129 σημ. 50) κατατάσσει την οικογένεια του Φαγομόδη μεταξύ των προερχομένων από 

την περιοχή. 

49. Βλ. πιο πάνω, σελ. 102, σημ. 37. 
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προς το Σαρρακηνικό αφήνει δεξιά τα χωράφια της Κρατερής. Επομένως, η οδός 

προς το Σαρρακηνικό δεν έφθανε στον ποταμό και η ανώνυμη οδός που, κατά το 

Φωκά, κατέληγε στον Παλαιό Πόρο ταυτίζεται με την οδό προς τον Κούκουλο. 

Έτσι, με τα δεδομένα των τριών καταγραφών μπορούμε να αποκαταστήσουμε το 

χάρτη του κτήματος ως εξής: 

II. Δεύτερο κτήμα 

Το δεύτερο κτήμα του μετοχίου της Λεμβιώτισσας στον κάμπο του Μεμανιωμένου 

αποτελείται από το προάστειο του Ασάνη50 σύμφωνα με το Φωκά, ή τα χωράφια 

50. MM Δ', αρ. 2, σελ. 10-11. Σύμφωνα με την AHRWEILER (Smyrne, 178) πρόκειται για τοπωνύ

μιο που προέρχεται από οικογενειακό όνομα. Ως τοπωνύμιο μνημονεύεται και στην ιδιοκτησία της Ειρή

νης Ζαγαρομάτισσας, στον Κούκουλο: MM Δ', αρ. 146.1, σελ. 232 [Ιανουάριος 1253], αρ. 146.11, σελ. 

233 [Σεπτέμβριος 1268], αρ. 146.ΙΙΙ, σελ. 234 [Απρίλιος 1261, το τοπωνύμιο Ασάνη εμφανίζεται μόνον 

στον τίτλο], αρ. 146.IV, σελ. 235 [μετά το 1268]. Το αύλάκιο του Ασάνη (MM Δ', αρ. 1, σελ. 3 [Αύγου

στος 1228], πρβλ. Ahrweiler, Smyrne, 89) μπορεί να είναι παρανάγνωση των Miklosich-Miiller. Το μόνο 

που διακρίνεται στον κώδικα είναι ένα [ν] και κατά πάσα πιθανότητα ανήκε στο στο όνομα του 

[Όψικί]ν(ου), του οποίου το αύλάκιο εμφανίζεται στην καταγραφή του Μιχαήλ Φωκά: MM Δ', αρ. 2, 

σελ. 17. Για το αύλάκιο ως τεχνικό όρο, βλ. P. Gounaridis, La pêche au golfe de Smyrne, ΕΥΨΥΧΙΑ, 

Mélanges offerts à Hélène Ahrweiler, Ι, Παρίσι 1998, 268. 

51. Ένας Ανδρόνικος Μαυρόποδος ενεργεί παράδοση γης στη μονή της Πάτμου στο όνομα του 

παρακοιμωμένου Αλεξίου Κρατερού [Καρτερού]· πρβλ. ANGOLD, Government, 214 σημ. 56. 

52. MM Δ', αρ. 79, σελ. 148-149. 
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του Α σ ά ν η και του Μαυρόποδου 5 1 , σύμφωνα με τον Αλωπό 5 2 . Και οι δ ύ ο κατα

γραφές προσδιορίζουν σχετικά καλά το κτήμα, α ν και η περιγραφή διαφέρει και 

δίνει διαφορετικό περίγραμμα. Η καταγραφή του Αλωπού είναι συνοπτική και ακο

λουθεί, α ν δ ε ν αντιγράφει, μια προγενέστερη απογραφή 5 3 . 

Η ανατολική και η νότια πλευρά 

άρχεται άπ(ό) II72 τοΰ λάκκου τοΰ ώρείου άρχεται άπα τοΰ ποτέ δντος λάκκου καί II2 5 3 

roö παλαιού ώρείου, ώς έν σχήμ(α)τι 

τριόδ(ου) δντος 

κρατών τήν πάλαιαν W13 όδόν, τήν έπιλεγομέ- έχεται τοΰ προς μεσημβρί(αν) άέρο(ς), II2 5 6 

νην τό Άλυκοβάσταγον, δεξιά II74 τά περιο- κρατών τήν έκείσε παρακειμένην πάλαιαν 

ριζόμενα, αριστερά τά χωράφια II75 τοΰ όδόν, II257 τήν έπιλεγομένην έγχωρί(ως) τό 

Άρταβάσδου Άλικοβαστάγον, έών II 2 5 8 αριστερά τά 

χ(ωρά)φ(ι)α τοΰ από τής Σμύρν(ης) Άρτα-

βάσδ(ου), δεξιά II2 5 9 rò περιοριζόμενα 

είτα, κατ' ϊσότ(η)τ(α) ολίγον τί, καί II76 άποδι- καί απέρχεται τήν αυτήν όδόν τοΰ II2 6 0 Άλι-

δοΐ είς πέτραν μαύρην κοβαστάγου κ(α)τ' ισότητα, (καί) κ(α)ταντά 

είς τ(ήν) έτ(έ)ρ(αν) στήλ(ην) 

είτα κρατών τον αυτόν Άλυκοβάσταγον, II80 άπό ταύτης έχεται καί αύθις II2 6 3 roö αύτοΰ 

δεξιά τά περιοριζόμενα, αριστερά τά δίκαια αέρος καί τής παλαι(άς) όδοΰ τού Άλικοβα-

τών II81 Σμυρναίων, καί άκουμβίζει εις έτέραν στάγ(ου) II2 6 4 καί οδεύει έπί πολύ μέχρ(ι) καί 

στήλ(ην), .... πλησίον τής όδοΰ τής άπαγού- τής είς τ(όν) Κούκουλον κ(α)τερ\\265χομένης 

σης είς τ(όν) Κούκ(ου)λ(ον), II84 δεξιά τά έτ(έ)ρ(ας) όδοΰ, έν η καί έπήχθη παρ' ημών 

περιοριζόμενα, αριστερά τά δίκαια τών στήλ(η) 

έποίκ(ων) II85 τής Πέτρας καί τών συμπαροί-

κων αυτών 

είτα κλίνει II86 προς δυσμάς, κρατών τήν άπό ταύτ(ης) στρέφεται προς II2 6 8 δυσμάς, 

αυτήν όδόν τοΰ Κουκούλου έχεται τοΰ αύτ(οΰ) άέρο(ς) και τής είς τ(όν) 

53. Η καταγραφή αυτή συντάχθηκε, πιθανότατα, χωρίς αυτοψία. Οι εκφράσεις: α) καί άποδιδοί είς 

πέτραν μαύρην, ήτις ετέθη πρότερον, περιοριζόμενων τών τοιούτων χωραφιών, καθ' όρισμόν βασιλικόν, 

παρά του Χούμνου εκείνου κυροϋ Νικηφόρου καί του ευνούχου κυροϋ Στεφάνου β) πέτραν μαύρην τήν 

τεθεΐσαν καί ταύτην παρά τών ε'ψημένων αρχόντων γ) μέχρι τής άμυγδαλίνης πέτρας τής τεθείσης παρά 

τού Έξωτρόχου, δντος καί αύτοΰ καθ' δν καιρόν περιωρίζοντο καθ' όρισμόν προσκυνητόν τα τοιαύτα 

χωράφια (MM Δ', αρ. 79, σελ. 148) συνηγορούν στην υπόθεση ότι ο Αλωπός συνέταξε το έγγραφο του 

στη γωνιά ενός γραφείου, αντιγράφοντας από το προϋπάρχον έγγραφο. Η τελευταία, κυρίως, φράση, 

που περιγράφει τον Εξώτροχο να βάζει τη συγκεκριμένη πέτρα-όριο, δεν μπορεί παρά να είναι απεικό

νιση πληροφορίας από παλαιότερη καταγραφή. Για τους μνημονευόμενους το έγγραφο απογραφείς, βλ. 

AHRWEILER, Smyrne, 161. 
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Κούκουλον I I 2 6 9 άπαγούσ(ης) όδοΰ, έών αρι

στερά τά δίκαια τού χ(ω)ρ(ίου) I I 2 7 0 τής 

Πέτρας, δεξιά τά περιοριζόμ(ε)να 

II8 7 καί κ(α)ταντά είς τήν πάλαιαν όδόν τών (καί) απέρχεται II 2 7 1 έφ ϊκανόν μέχρ(ι) καί 

Αλυκών τήν II 8 8 κ(α)τερχομένην άπό τοΰ τών χ(ωρα)φ(ίων) τής Κομνηνής τοΰ I I 2 7 2 

Πύργου, έών δεξιά τά περιοριζόμενα, àpi- Άληθιν(οϋ), ένθα (καί) είσί βροΰλλ(α) 

στερά τά χωράφια τής κυρ(άς) Αληθινής, II 9 0 

εις α ϊστανται καί βρουλέαι 

κ α τ α γ ρ α φ ή Α λ ω π ο ύ 

κ α τ α γ ρ α φ ή Φ ω κ ά 

Ο Α λ ω π ό ς κ α ι ο Φ ω κ ά ς π ε ρ ι γ ρ ά φ ο υ ν μ ε τ ο ν ί δ ι ο τ ρ ό π ο τ η ν α ν α τ ο λ ι κ ή π λ ε υ 

ρ ά τ ο υ κ τ ή μ α τ ο ς . 0 π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ό ς α ρ χ ί ζ ε ι α π ό τ ο λάκκο τ ο υ ώ ρ ε ί ο υ 5 4 κ α ι α κ ο λ ο υ θ ε ί 

54. Για τα ώρεία (=αποθήκες σιτηρών), βλ. AHRWEILER, Smyrne, 18 σημ. 78. Ο όρος λάκκος θα 

μπορούσε να εκληφθεί ως ένα μεγαλύτερο ή μικρότερο φυσικό βαθούλωμα της γης. Ωστόσο, σε έγγρα

φα του Αγίου Όρους, ο όρος δίνει την εντύπωση ότι καλύπτει την έννοια του ρυακιού· πρβλ. Ν. 

OIKONOMIDÈS, Actes de Kastamonitou, Παρίσι 1978, 47, που κατατάσσει το λάκκο στους χείμαρρους 

(torrents) και τον θεωρεί ως χαράδρα (ravin). Ωστόσο, η έννοια του κοιλώματος υπάρχει και στα αγιο

ρείτικα έγγραφα Έτσι, σε ένα έγγραφο του 1307, ένας λάκκος, του Κουκουνάρα, περιέχει τρεις ιδιο

κτησίες, (Ν. OIKONOMIDÈS, Actes de Docheiariou, Παρίσι 1984, αρ. 10, στ. 41, 42, 45), ενώ κάποιοι άλλοι, 

περιείχαν ένα χωράφι (Denise PAPACHRYSSANTHOU, Actes de Xénophon, Παρίσι 1986, αρ. 14, στ. 28) ή 

ένα αμπέλι (J. LEFORT, Ν. OIKONOMIDÈS, Denise PAPACHRYSSANTHOU, Vassiliki KRAVARI, avec la 

collaboration d'Hélène MÉTRÉVÉLI, Actes d'Iviron, III. De 1204 à 1328, Παρίσι 1994, αρ. 78, στ. 203). 

55. Για την οδό, βλ. AHRWEILER, Smyrne, 17 σημ. 73. Το Αλυκοβάσταγο ή Αλικοβάσταγο (εμφα

νίζεται και ως αρσενικό) θέτει πρόβλημα. Ο όρος βάσταξ όπως εμφανίζεται στα έγγραφα του Αγίου 

Όρους μοιάζει ως γεωγραφική ιδιαιτερότητα του τοπίου, που μερικές φορές οριοθετεί. Έτσι, σε έγγρα

φ ο της Λαύρας (P. LEMERLE, Ν. SVORONOS, Α. GUILLOU, Denise PAPACHRYSSANTHOU, Acres de Lavra, I. 

Des origines à 1204, Παρίσι 1970, αρ. 35, στ. 10) γίνεται λόγος για κατεδάφιση του βαστάγου και κατα

στροφή των ορίων του κτήματος (πρβλ. και στ. 30). Σε άλλο έγγραφο της ίδιας μονής (αρ. 40, στ. 23-

24) αναφέρεται ότι το σύνορο περνά από μια αχλαδιά για να φτάσει έως το βάσταγο και από εκεί να 

στραφεί μαζί του προς τα δυτικά. Σε έγγραφο της μονής Ζωγράφου (W. REGEL, E. KURTZ και Β. 

KORABLEV, Actes de Zographou, Vizantijski Vremennik 13, 1907 Prilozenie, ανατύπωση Αμστερνταμ 

1969, αρ. 10, σελ. 28, στ. 33) αναφέρεται ότι το σύνορο του κτήματος κλίνει προς νότο κάτεισι δια τοΰ 

έκείσε βάσταγος, έν ώ δένδρα πέφυκε αραιά. Στα έγγραφα της μονής Χιλανδαρίου (Μ. ZIVOJINOVIC, V. 

KRAVARI, Ch. GIROS, Actes de Chilandar, I. Des origines à 1319, Παρίσι 1998, αρ. 6, στ. 20) γίνεται λόγος 

για το μεγάλο βάσταγο στον οποίο καταλήγει το σύνορο και στη συνέχεια ακολουθεί. Σε άλλο έγγρα

φ ο της ίδιας μονής (αρ. 21, στ. 11) αναφέρεται ότι ένας δρόμος φθάνει άχρι τού λίθινου συνόρου τού 

ισταμένου είς τον βάσταγον, διαχωρίζοντας τα δίκαια του Ξηροποτάμου. Η ετυμολογία του Αλυκοβα-

στάγου επιβεβαιώνεται από την ύπαρξη αλυκών στην περιοχή, που αναφέρονται στην καταγραφή του 

Αλωπού. Πράγματι, η δυτική πλευρά του κτήματος ακολουθεί την πορεία του παλαιού δρόμου των Αλυ

κών και το Αλυκοβάσταγο. Έτσι, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι το Αλυκοβάσταγο οριοθετούσε 
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την παλαιά οδό που λέγεται Αλυκοβάσταγο ή Αλικοβαστάγο5 5. Δεξιά βρίσκεται το 

κτήμα και αριστερά τα χωράφια του Αρταβάσδου5 6. Η μισή ανατολική πλευρά του 

κτήματος συνορεύει με το κτήμα του Αρταβάσδου και η λοιπή με κτήματα που ανή

καν σε άλλους κατοίκους της Σμύρνης. Το νοτιοανατολικό όριο του κτήματος βρι

σκόταν στο σημείο συνάντησης της παλαιάς οδού για το Αλυκοβάσταγο με την 

οδό που οδηγούσε στον Κούκουλο5 7. Εδώ οι δύο καταγραφές, του Αλωπού και του 

Φωκά διαφέρουν: ο Αλωπός θεωρεί ότι τα δίκαια των εποίκων της Πέτρας και των 

συμπαροίκων τους 5 8 βρίσκονται παράλληλα προς την παλαιά οδό για το Αλυκοβά

σταγο· ο Φωκάς θεωρεί ότι τα κτήματα της Πέτρας βρίσκονται μετά τη στροφή του 

συνόρου προς τα δυτικά, ακολουθώντας την οδό προς τον Κούκουλο5 9. Επίσης, ο 

Αλωπός τοποθετεί το νοτιοδυτικό όριο του κτήματος της Λεμβιώτισσας, στη συνά

ντηση της οδού προς τον Κούκουλο με την παλαιά οδό των Αλυκών, η οποία 

κατερχόταν από τον Πύργο 6 0 . Πρόκειται για λεπτομέρεια που δεν αναφέρεται από 

το Φωκά. Οι δύο καταγραφές συμφωνούν ότι στη νότια πλευρά του κτήματος βρί

σκονταν τα χωράφια της κυράς Αληθινής6 1, όπου φύονται βρούλλα. 

Η δυτική και η βόρεια πλευρά 

καταγραφή Αλωπού καταγραφή Φωκά 

II87 καί κ(α)ταντά είς τήν πάλαιαν όδόν τών II274 είτα από ταύτ(ης) κλίνει πρό(ς) άρκτον, 

Αλυκών τήν II88 κ(α)τερχομένην άπό τοΰ έχεται τοΰ αύτ(οΰ) αέρος II275 και τοΰ Άλι-

Πύργου, .... είτα κλίνει προς βορράν, II91 κοβαστάγ(ου) καί απέρχεται έπί πολύ μέχρ(ι) 

κρατών τήν αυτήν όδόν καί τον αυτόν Άλυ- (και) II276 rrîç έτ(έ)ρ(ας) στήλ(ης) ... έών άρι-

κοβάσταγον II92 μέχρι τής άμυγδαλίνης στερά μ(έν) τά δίκαια τών II278 προπαραδο-

πέτρ(ας)... II95 είς α και στράτα ή ανερχομένη θέ(ν)τ(ων) χ(ωρα)φ(ίων) τώ πρωτοβεστιαρίτη, 

εις τον Πύργον δεξιά δέ τά II279 περιοριζόμενα, άπό τής τοι-

μια περιοχή με αλυκές και ίσως να επρόκειτο για φράκτη, που εμπόδιζε την ελεύθερη πρόσβαση στο 

αλάτι που παραγόταν εκεί. Για την παραχώρηση από τον αυτοκράτορα αλατιού στην Λεμβιώτισσα, πρβλ. 

MM Δ', αρ. 179.Ι-179.ΙΙΙ, σελ. 284-285, πρβλ. DÖLGER, Regesten, αρ. 1716, 1764, 2010a. 

56. Για την οικογένεια και την περιουσία της, βλ. AHRWEILER, Smyrne, 168 και ANGOLD, 

Government, 129 σημ. 50. 

57. Για το δρόμο προς τον Κούκουλο, βλ. πιο πάνω, σελ. 107, σημ. 46. 

58. Για το χωρίο Πέτρα, βλ. AHRWEILER, Smyrne, 89. Για την έκφραση εποίκων και συμπαροίκων, 

βλ. ΓοΥΝΑΡΊΔΗς, Παρατηρήσεις για τους πάροικους, 202. 

59. Για την «συστηματική» διαφορά, βλ. πιο πάνω, σελ. 103, σημ. 42 

60. Για το δρόμο, βλ. AHRWEILER, Smyrne, 17 σημ. 73. Ο Πύργος, κατά την AHRWEILER (Smyrne, 

64 σημ. 301), ήταν χωρίο. 

61. Για την οικογένεια Αληθινών, βλ. AHRWEILER, Smyrne, 111 και ANGOLD, Government, 129 

σημ. 50. 

62. Για το Ζαγαρομάτη, βλ. AHRWEILER, Smyrne, 177-178 και ANGOLD, Government, 126 σημ. 27, 
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αύτης στήλ(ης) έχεται καί αυθ(ι)ς II280 roö 

αυτού άέρο(ς) καί τού Άλικοβαστάγ(ου), καί 

απέρχεται II281 μέχρ(ι) και τοΰ άκρου <τοΰ> 

χ(ωρα)φίου τοΰ Ληστοΰ καί τοΰ 

παρακειμ(έ) ν(ου) Άλικοβά 12Ά2στάγου 

είτα II96 κρατών τήν αυτήν όδόν καί άκουμβί- έκτοτε γαμματίζει προς ολίγον κ(α)τ άνα-

ζει εις τ(όν) λάκκον II97 roù ώρείου, ένθα καί τ ο Μ ς καί | | 2 8 3 απέρχεται είς τήν έτέραν 
„ r , . ,, ,. , , ι ι η ο , , στήλ(ην) ... άπό ταύτης κλίνει II285 προς 
ηρςατο, εων δεξιά τα περιορι\Ρ8ζομενα, αρι-

μεσημβρί(αν), έχεται τοΰ αυτοΰ αέρο(ς), εών 
στερά τά χωράφια τοΰ Τζιβρύλλ(η) , „ , ,,„Ά(, ~ π , , , , ,, - τ 

' ' * " ' ' αριστερά II286 της Πετριτζιν(ης) (και) της Τζι-

βριλλίν(ης), δεξιά τά περιοριζόμ(ε)να II287 

(καί) κ(α)ταντά είς τήν έτ(έ)ρ(αν) στήλ(ην) ... 

άπό ταύτ(ης) II289 στρέφεται πρό(ς) άρκτον, 

έχεται τοΰ αύτοΰ άέρο(ς) (καί) κ(α)ταντά II290 

εις τό πάλαιαν ώρείον καί είς τήν δια κίονο(ς) 

στήλ(ην) ένθα II291 καί ήρξατο 

Οι δύο καταγραφές αναφέρουν ότι το σύνορο του κτήματος επί της οδού προς 

τον Κούκουλο κλίνει προς τα βόρεια. Στην καταγραφή του Αλωπού, το σύνορο 

ακολουθεί την οδό των Αλυκών που έρχεται από τον Πύργο και το Αλυκοβάστα

γο ενώ ο Φωκάς μνημονεύει μόνο το Αλυκοβάσταγο. Ο Φωκάς, άλλωστε, προ

σθέτει ότι αριστερά από το όριο, δηλαδή στα δυτικά, βρίσκονται χωράφια που 

παραδόθηκαν σε κάποιον πρωτοβεστιαρίτη, που ταυτίζεται πιθανότατα με τον παρα

κοιμώμενο Γεώργιο Ζαγαρομάτη6 2. 

Ως όριο ο Αλωπός αναφέρει αμυγδαλίνη πέτρα, χωρίς όμως να προσδιορίζει 

ότι από το σημείο αυτό το σύνορο του κτήματος στρέφεται ανατολικά. Στη συνέ

χεια, το σύνορο ακολουθεί την οδό που ανεβαίνει στον Πύργο και καταλήγει στο 

λάκκο του ώρείου, δηλαδή στο σημείο από όπου και άρχισε. Όπως είδαμε, ο δρό

μος των Αλυκών, που οριοθετούσε τη δυτική πλευρά του κτήματος, ανερχόταν στον 

Πύργο. Πρέπει, επομένως να εννοήσουμε ότι η αμυγδαλίνη πέτρα αποτελούσε το 

βορειοδυτική όριο του κτήματος, χωρίς, ωστόσο, η κορυφή της γωνίας που σχημα

τίζεται στο σημείο αυτό να έχει σαφή ανατολική κατεύθυνση. Πρόκειται, πιθανό

τατα, για τη γωνία που κατά το Φωκά γαμματίζει προς ολίγον κατ' ανατολάς. Ο 

δρόμος προς τον Πύργο αποτελούσε τη βορινή πλευρά του κτήματος, με κατεύ-

210. Για την περιουσία του Ζαγαρομάτη και το χαρακτήρα της, Hélène AHRWEILER, La politique agraire 

des empereurs de Nicée και Note additionnelle sur la politique agraire des empereurs de Nicée, Byzantion 

28, 1958, 51-66, 135-136, (H ΙΔΊΑ, Études sur les structures administratives et sociales de Byzance, Λον

δίνο 1971, IV), ειδ. σελ. 59. Βλ. και πιο κάτω, σελ. 114-115. 

63. Είναι η μοναδική μνεία αυτού του ονόματος στον αρχειακό φάκελο της Λεμβιώτισσας. 
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θυνση από τα νοτιοδυτικά προς τα βορειοανατολικά' στα δεξιά του βρίσκονταν τα 

περιοριζόμενα και αριστερά τα χωράφια του Τζιβρύλλη63. Έτσι, το κτήμα πρέπει να 

είχε σχεδόν τριγωνικό σχήμα. Η καταγραφή του Αλωπού μας επιτρέπει να σχεδιά

σουμε τον ακόλουθο χάρτη: 
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iïi Αληθινής ÌSSÌS: 

0 Φωκάς παραδίδει διαφορετικά το βόρειο όριο του κτήματος. Σύμφωνα με τη 

καταγραφή του, το βορειοδυτικό όριο του κτήματος βρίσκεται στην άκρη του χωρα

φιού του Ληστού64. Εκεί έκλινε ελαφρά προς τα ανατολικά και έφθανε ως τη 

στήλη-όριο που είχε στήσει ο ίδιος ο Μιχαήλ Φωκάς. Στη συνέχεια, το σύνορο 

στρεφόταν προς τα νότια, έχοντας αριστερά τα χωράφια της Πετριτζίνας και της 

Τζιβρυλλίνας. Στη στήλη όριο που έθεσε ο Φωκάς, το σύνορο στρεφόταν προς το 

βορρά και κατέληγε στο παλαιό ωρείο, όπου και είχε αρχίσει. 

Φαίνεται, όμως, ότι ο Φωκάς αυθαιρέτησε στην παράδοσι. Σύμφωνα με έγγρα

φο της Ειρήνης, χήρας του παρακοιμωμένου Γεωργίου Ζαγαρομάτη, που χρονολο

γείται το 1253, ο Φωκάς όταν κατέγραψε τα κτήματα της Λεμβιώτισσας, το 123565, 

64. Για την οικογένεια του Ληστού, βλ. AHRWEILER, Smyrne, 110 και ANGOLD, Government, 129 

σημ. 50. 

65. Στο έγγραφο της (MM Δ', αρ. 146.1, σελ. 232) η Ειρήνη Ζαγαρομάτισσα μνημονεύει αυτο

κρατορικό ορισμό στο Μιχαήλ Φωκά προκειμένου να παραδώσει στη Λεμβιώτισσα χωράφια στην περιο

χή του Ασάνη. Η εντολή αυτή θεωρήθηκε διαφορετική από εκείνη για την καταγραφή όλων των κτημά-
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παρέδωσε στη μονή και ένα ίδιοπεριόριστο χωράφι, που αποτελούσε τμήμα του 

ζευγηλατείου του Ασάνη, το οποίο είχε παραχωρηθεί στο Ζαγαρομάτη66. Ύστερα 

από έκκληση των μοναχών, η Ειρήνη Ζαγαρομάτισσα αφιέρωσε στη μονή67 το 

χωράφι αυτό, που ήταν σαράντα μεγάλων μοδίων68. Το χωράφι οριοθετήθηκε από 

ένα άνθρωπο της Ειρήνης, τον Ανδρόνικο Ξανθό. Ως προς το βόρειο μέρος του, 

συνόρευε με τα κτήματα του Ζαγαρομάτη. Προς νότο, το χωράφι συνόρευε με το 

κτήμα της μονής και ως όριο του είχε τεθεί στήλη, προφανώς εκείνη που είχε στή

σει ο Φωκάς. Ανατολικά το χωράφι συνόρευε με εκείνο της Πετριτζίνας69, ενώ στο 

νοτιοδυτικό μέρος70 είχε τόπον χερσαΐον καί βρουλλώδη. Το ίδιοπεριόριστο χωρά

φι πρέπει να σχημάτιζε ένα τρίγωνο στην κορυφή του κτήματος της Λεμβιώτισσας. 

Έτσι, το σχεδιάγραμμα που προκύπτει από την καταγραφή του Φωκά είναι το παρα

κάτω: 

των της μονής, βλ. DÖLGER, Regesten, αρ. 1743. Η εντολή χρονολογήθηκε ανάμεσα στην έκδοση του 

ορισμού για την καταγραφή και τη σύνταξη του πρακτικού από το Φωκά [Δεκέμβριος 1234-Μάρτιος 

1235], Ωστόσο, τίποτα δεν επιτρέπει να υποθέσουμε την ύπαρξη αυτού του αυτοκρατορικού εγγράφου. 

Ο Φωκάς εισήλθε στο προάστειο του Ασάνη στο όνομα της γενικότερης εντολής που είχε να κατα

γράψει τα κτήματα της μονής. 

66. MM Δ', αρ. 146.1, σελ. 232-233 [Ιανουάριος 1253], πρβλ. αρ. 146.IV, σελ. 235 [μετά το 1268]. 

67. Το χρυσόβουλλο του Ιωάννη Δ', του 1258, μνημονεύει ως ιδιοκτησία της Λεμβιώτισσας ένα 

χωράφι στον Ασάνη, που ήταν αφιέρωση της Ειρήνης Αγγελίνας (MM Δ', αρ. 4, σελ. 25, για το χρυ

σόβουλλο βλ. πιο πάνω, σελ. 4, σημ. 18). Στο φάκελο της Λεμβιώτισσας δεν έχει σωθεί κανένα αφιε-

ρωτήριο γράμμα Ειρήνης Αγγελίνας, όμως έχουν σωθεί τα αφιερωτήρια της Ειρήνης Ζαγαρομάτισσας για 

το ίδιοπεριόριστο χωράφι στον Ασάνη. Ίσως θα έπρεπε να ταυτίσουμε την αφιερώτρια Ειρήνη Αγγελί-

να με την Ειρήνη Ζαγαρομάτισσα. Στην περίπτωση αυτή, η Ειρήνη πρέπει να ήταν, πριν το γάμο της, μια 

Αγγελίνα. 

68. Στο έγγραφο που επικυρώνει τη δωρεά αναφέρεται ότι το μέγεθος (ποσότης) του χωραφιού 

ήταν περί τους 160 μοδίους: MM Δ', αρ. 146.IV, σελ. 235. 

69. Το περιβάλλον επιτρέπει να υποθέσουμε ότι το παρόν κτήμα της Λεμβιώτισσας ήταν αυτό πλάι 

στο οποίο ο Πετρίτζης αφιέρωσε το χωράφι του (βλ. πιο πάνω, σελ. 107, σημ. 47). Όμως, από όσα μπο

ρεί κάποιος να εικάσει, το παρόν κτήμα δεν συνόρευε με το ποτάμι. 

70. Το κείμενο αναφέρει τό δε μέρος τής μεσημβρίας. Ωστόσο, προηγουμένως έχει αναφερθεί ότι 

το χωράφι συνορεύει με rd χωράφια τής μονής άπό νότου. Κατά συνέπεια, πρέπει να κατανοήσουμε το 

μεσημβρία ως νοτιοδυτικά, γεγονός που μας οδηγεί στο Αλυκοβάσταγο. 

71. MM Δ', αρ. 2, σελ. 11-13: χωραφιαίων τοπίων τών τε ύπέργων καί τών νομαδιαίων, τών πλη-
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Τα δύο σχήματα, του Αλωπού ή του Φωκά, είναι είναι σχεδόν ταυτόσημα, αν 

εξαιρεθεί η αυθαίρετη προσθήκη του ιδιοπεριορίστου χωραφιού που έκανε ο 

Φωκάς. Ο Αλωπός προσθέτει ότι ο παλαιός δρόμος των Αλυκών, που πάει στον 

Πύργο, οριοθετεί τη δυτική πλευρά του κτήματος. 

III. Τρίτο κτήμα 

Τα χωράφια γύρω και κοντά στα Παλάτια αποτελούσαν το τρίτο κτήμα του 

μετοχίου της Λεμβιώτισσας, καταγεγραμμένο και από τους δύο απογραφείς, τον 

Αλωπό και το Φωκά71. Οι δύο καταγραφές διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. 

Όσον αφορά τον Αλωπό, επισημαίνουμε ότι μνημονεύει έναν περίορο που έγινε 

από το Νικηφόρο Χούμνο, τον ευνούχο Στέφανο και από κατοίκους του Κου-

κούλου, δηλαδή μια καταγραφή που ίσως ήταν διαφορετική από εκείνη που ανα

φέρει περιγράφοντας το δεύτερο κτήμα της Λεμβιώτισσας. 0 περίορος πρέπει να 

αφορούσε τα κτήματα των Μουρμούντων72, που βρίσκονταν στη νότια πλευρά του 

κτήματος. 

σίον καί γύρωθεν τών Παλατιών, αρ. 79, σελ. 148-149: χωράφια τα γύρωθεν τών Παλατιών καί πλησίον 

διακείμενα. 

72. Για τα Μούρμουντα, βλ. AHRWEILER, Smyrne, 62-63. Βλ. πιο κάτω, σελ 132-133. 

73. Πρβλ. πιο κάτω, σελ 138, σημ. 126. 



τα roö μετοχίου τών Παλατιών χαρτώα δικαιώματα 117 

Σε ό,τι αφορά την καταγραφή του Φωκά, επισημαίνουμε ότι για ένα τμήμα της 

υπάρχει και μια άλλη εκδοχή, ενσωματωμένη στο κρίσιμον γράμμα, δηλαδή την 

απόφαση, του κριτού του φοσσάτου Κωνσταντίνου Χειλά. Το Νοέμβριο του 1294, 

ο Χειλάς εκδίκασε επί τόπου, ύστερα από σειρά δικών7 3, τη διένεξη της Λεμβιώ

τισσας με το Μιχαήλ Κομνηνό Βρανά, για ένα τόπο που βρισκόταν στα όρια της 

ιδιοκτησίας της μονής. Για τον περιορισμό του επίδικου τοπίου, ο Χειλάς αντέγρα

ψε το πρακτικό του Φωκά. Ωστόσο, από το κείμενο του, που διαφέρει και στη δια

τύπωση, παραλείπονται τέσσερεις στίχοι. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η παράλει

ψη οφείλεται σε αβλεψία του αντιγραφέα του εγγράφου δεδομένου ότι οι στίχοι 

αυτοί κάνουν λόγο για την οδό προς τον Κούκουλο, που μνημονεύει και η κατα

γραφή του Αλωπού7 4. 

Η δυτική και η βόρεια πλευρά 

καταγραφή Αλωπού καταγραφή Φωκά 

II101 άρχεται άπό τής όδοΰ τής ανερχομένης άρχεται II294 άπό τής παλαιάς όδοΰ τής άπό 

άπό τοΰ Πύργου, II102 κρατών τον ορον τοΰ τοΰ Πύργου κ(α)τερχομέν(ης), II295 κρατών τό 

ξηρορύακ(ος) έκείσε παρακείμενον ξηρορύακον, τό II296 καί 

ώς έν σχήμ(α)η τάφρου δν καί πρό(ς) άρκτον 

άπο\\297βλέπον 

τον άνερχόμενον εις τό Άβαδόν, II103 έών έχεται τοΰ αύτοΰ άέρο(ς) καί απέρχεται εφ' 

δεξιά τά περιοριζόμενα, αριστερά τά δίκαια ίκανόν μέχρ(ι) καί II299 τής βασιλ(ι)κ(ής) όδοΰ 

τής μονής \\104 τοΰ Σ(ωτή)ρ(ο)ς Χ(ριστο)ΰ, τής τής άπό τοΰ λιβαδ(ίου) τών Άββάδ(ων) 

έν τη Σμύρνη διακείμενης καί έπιλε- κ(α)τερ \\300χομένης, ... έών αριστερά μ(έν) τά 

γομ(έ)ν(ης) II105 τοΰ Καμελαυκά II302 δίκαια τών Σμυρναί(ων), δεξιά τά περιο

ριζόμενα 

74. MM Δ', αρ. 2, σελ. 12, αρ. 102, σελ. 179-180. 

πρακτικό του Φωκά κείμενο Χειλά 

75. Στο κείμενο του Αλωπού φέρεται ως Αβαδόν. Το τοπωνύμιο αυτό πρέπει να ταυτιστεί με το 

άπό II313 τούτου κλίνει προς μεσημβρί(αν), έχεται II49 από τούτου κλίνει προς μεσημβρίαν, έχεται τοΰ 

τού αύτοΰ αέρος, II314 κρατών τού είρημ(έ)ν(ου) αυτού άέρο(ς), II50 κρατεί τό είρημένον ρυάκιον 

ρύακο(ς) κ(α)τ' ευθείαν, καί απέρχεται τ(ης) II315 κ(α)τ' ευθείαν καί απέρχεται 

όδοΰ τής πρό(ς) Κούκουλον άπαγούσ(ης), έν ή 

(και) έστήσαμ(εν) II3 1 6 στήλ(ην) δια μαύρης 
πέτρ(ας), έχούσης γράμμ(α)τα ομοισ είτα κάμπτει 
II317 προς δυσμάς, έχεται τού αυτού αέρος, κρατών 
τ(ήν) όδ(όν) II3 1 8 κ(α)τ' εΰθεί(αν), καί απέρχεται 
μέχρ(ι) καί τών χ(ωρα)φ(ίων) τών Τραχειν(ών), II319 II51 μέχρι των χωραφιών τών Τραχεινών, έν ω και 
έν ω καί εστήσαμ(εν) στήλ(ην) δια μαύρης πέτρ(ας), στήλ(ην) έστήσαμ(εν) II52 δια μαύρης πέτρας έχού-
έχούσης II320 γράμμ(α)τα όμοια σης γράμματα όμοια 
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II3 0 3 ... στρέφεται πρό(ς) ανατολάς, έχεται τοΰ 

αύτοΰ II3 0 4 αέρος καί τής βασιλ(ι)κ(ής) όδοΰ, 

έών αριστερά τά δίκαια τ(ής) έν II3 0 5 τή Σμύρ

νη μονής τού Σ(ωτή)ρ(ο)ς Χ(ριστο)ύ, τής τού 

Καμελαυκά έπιλεγομ(έ)ν(ης), II3 0 6 δεξιά τά 

περιοριζόμενα 

κρατών τήν αυτήν στράταν προς άνά\106τολάς και απέρχεται μέχρ(ι) καί τοΰ II307 ρύακο(ς) 

καί κ(α)ταντά είς τήν έτέραν στράταν τήν τοΰ από τής Άγί(ας) κ(α)τερχομ(έ)νου καί 

βασιλικήν, II107 τήν όπάγουσαν είς τήν Σμύρ- τοΰ άκρου τοΰ παρα\\30Ιίκειμένου πετροβού-

νην, έών δεξιά τά περιο\\108ριζόμενα, άριστε- νου 

ρά, προς άνατολήν, τό πετροβούνιν. κρατ(ών) 

II1 0 9 τήν αυτήν στράταν καί καταντά μέχρι καί 

τοΰ ρύακ(ος) τοΰ άνερ\\ηοχομένου άπό τής 

Άγ(ίας) 

είτα II3 1 0 ... στρέφεται πρό(ς) ανατολάς, έών 

δεξιά μ(έν) II311 τα δίκαια τοΰ Δέρματα καί τοΰ 

Κολελοΰ, καί απέρχεται II3 1 2 μέχρ(ι) τοΰ 

ρύακο(ς) τοΰ άπό τ(ής) άγ(ίας) 'Ελένης 

κ(α) τερχομ(έ) ν(ου) 

Ο περιορισμός του Α λ ω π ο ύ αρχίζει α π ό την ο δ ό π ο υ κατέρχεται α π ό τ ο ν 

Π ύ ρ γ ο και α κ ο λ ο υ θ ε ί το ρ ο υ ε ν ό ς ξ η ρ ο ρ ύ α κ α π ο υ πάει σ τ ο Α β α δ ό ν ή, σωστότερα, 

σ τ ο λιβάδι των Α β β ά δ ω ν 7 5 , έ χ ο ν τ α ς αριστερά τα δίκαια της σμυρνιώτικης μ ο ν ή ς του 

λιβάδι των Αββάδων, που περιγράφει ο Φωκάς. Το λιβάδι αυτό, φερόμενο ως χωράφι, αναφέρεται στο 

πρώτο χρυσόβουλλο, του 1228, που ο Ιωάννης Γ' παραχώρησε στη μονή (MM Δ', αρ. 1, σελ. 3, πρβλ. 

DÖLGER, Regesten, αρ. 1718). Ο αυτοκράτορας αναφέρει ότι οι μοναχοί είχαν ανακαινίσει εις τό τόπιον 

τό επιλεγόμενον τό χωράφιον τών 'Αββάδων δύο ύδρομυλικά εργαστήρια, δηλαδή ήταν στην ιδιοκτη

σία της μονής, πολύ πριν γίνουν οι περιορισμοί του Αλωπού και του Φωκά. Θα πρέπει να σημειώσου

με, ωστόσο, ότι ο Φωκάς, στο πρακτικό του, λέει ότι το λιβάδι αποτελεί ιδιοκτησία της μονής, ώς άπό 

τά δίκαια τών Παλατιών άποταχθέν, δηλαδή ότι ενσωματώθηκε στην ιδιοκτησία της μονής χάρη στην 

αυτοκρατορική δωρεά των Παλατιών, το Μάιο 1234. Ο Φωκάς αναφέρεται με λεπτομέρειες στις σχέσεις 

του λιβαδιού με τα Παλάτια (βλ. πιο κάτω, σελ. 138). Το λιβάδι είναι γνωστό και από άλλα επίσημα 

έγγραφα της Λεμβιώτισσας [MM Δ', αρ. 3, σελ. 20 [Ιούνιος 1235], αρ. 4, σελ. 24 [Σεπτέμβριος 1258], 

αρ. 6, σελ. 30, [Απρίλιος 1284], πρβλ. Dölger, Regesten, αρ. 1749, 1853 2100], αλλά και από την από

φαση του βασιλικού σεκρέτου που εκδικάζει τη διαφορά του Μιχαήλ Βρανά με τη μονή της Λεμβιώτισ

σας και από την απόφαση τοπικού δικαστηρίου για την ίδια υπόθεση (MM Δ', αρ. 178.ΙΙΙ, σελ. 277 [Ιού

νιος 1286], αρ. 178.IV, σελ. 279 [ Μάιος 1287]). Για το Βρανά, τη διαφορά του με τη μονή και για μιαν 

άλλη χρονολόγηση, βλ. AHRWEILER, Smyrne, 152-153, 168-169. 

76. Για τη μονή και τη σημασία του ονόματος, βλ. AHRWEILER, Smyrne, 93 και σημ. 130. 



τα roö μετοχίου τών Παλατιών χαρτώα δικαιώματα \\<) 

Σωτήρος Χριστού του Καμελαυκά76. Ανάλογη είναι και η περιγραφή του Φωκά, ο 

οποίος διευκρινίζει ότι ο ρους του ξηρορύακα έχει κατεύθυνση από βορρά προς 

νότο. Ωστόσο, στη θέση που ο Αλωπός καταγράφει τα κτήματα της σμυρνιώτικης 

μονής, ο Φωκάς τοποθετεί ιδιοκτησίες κατοίκων της Σμύρνης, ενώ τοποθετεί την 

ιδιοκτησία της μονής του Καμελαυκά στη βόρεια πλευρά του κτήματος. Η περιγρα

φή του Αλωπού δεν αναφέρει πού καταλήγει το ρυάκι και μνημονεύει κάποια στρά

τα που οδηγεί προς τα ανατολικά. Εκ πρώτης όψεως θα μπορούσαμε να υποθέ

σουμε ότι η στράτα αυτή ταυτίζεται με το δρόμο προς τον Πύργο, που συνεπώς θα 

είχε μια κατεύθυνση από τα νοτιοδυτικά προς τα βορειοανατολικά. Σύμφωνα, όμως, 

και με τις περιγραφές του Αλωπού και του Φωκά το δυτικό σύνορο φαίνεται ότι 

αρχίζει από το δρόμο προς τον Πύργο, αλλά δεν τον ακολουθεί' αντίθετα, συμπο

ρεύεται με τον ξυρορύακα. Η ασάφεια και η συνοπτική περιγραφή του Αλωπού μας 

οδηγούν να αναρωτηθούμε αν, στην καταγραφή του, δεν έχει παραλειφθεί η συνά

ντηση με το δρόμο, τη στράτα, για την οποία κάνει λόγο αμέσως μετά. 0 Αλωπός 

παραλείπει, επίσης, να μνημονεύσει τη στροφή του συνόρου προς τα ανατολικά, 

που αναφέρει η καταγραφή του Φωκά. Η στράτα της καταγραφής του Αλωπού φτά

νει είς τήν έτέραν στράταν τήν βασιλικήν, τήν όπάγουσαν είς τήν Σμύρνην. 

Στο αντίστοιχο σημείο, ο Φωκάς αναφέρει ότι το ρυάκι φτάνει στη βασιλική 

οδό που κατέρχεται από το λιβάδι των Αββάδων. Το σύνορο στρέφεται, τότε, προς 

τα ανατολικά και ακολουθεί τη βασιλική οδό, έχοντας στα αριστερά του τα δίκαια 

της μονής του Σωτήρος Χριστού του Καμελαυκά. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι 

η βασιλική οδός, που έρχεται από το λιβάδι των Αββάδων, προεκτείνεται σε αυτήν 

που αναφέρει ο Αλωπός και που οδηγούσε προς τη Σμύρνη. Το λιβάδι Αββάδων 

βρισκόταν στα βορειοδυτικά του κτήματος, με το οποίο το συνέδεε οδός με κατεύ

θυνση από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά. 

Η βασιλική οδός προς τη Σμύρνη φαίνεται να αποτελεί, και για τις δύο κατα

γραφές, το βόρειο όριο του κτήματος της Λεμβιώτισσας. Ωστόσο, καμία από τις δύο 

καταγραφές δεν επιτρέπει να κατανοήσουμε σαφώς τη διαμόρφωση του βορείου 

συνόρου. Κατά την εκδοχή του Αλωπού, το βόρειο σύνορο του κτήματος γειτόνευε 

με ένα πετροβούνι, το οποίο αναφέρεται και στην καταγραφή του Φωκά. Ο Αλω

πός αναφέρει, επίσης, ότι το σύνορο, ακολουθώντας τη στράτα, έχει δεξιά τα περιο

ριζόμενα, αριστερά, προς άνατολήν, το πετροβούνι. Η μνεία της ανατολής μας οδη

γεί στο συμπέρασμα ότι ο δρόμος προς τη Σμύρνη κατευθυνόταν προς τα νοτιοα

νατολικά. 0 Αλωπός αναφέρει ότι το σύνορο ακολουθούσε την ίδια στράτα και ότι 

77. Η AHRWEILER (Smyrne, 94) ταυτίζει την Αγία με την Αγία Ελένη, που θεωρεί ότι είναι ένα 
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κατέληγε στο ρύακα που κατέβαινε από την Αγία77. Εδώ βρισκόταν το βορειανατο

λικό όριο του κτήματος, από όπου το σύνορο στρεφόταν προς τα νότια. Η κατα

γραφή του Αλωπού θα μπορούσε να δώσει το παρακάτω σχήμα για το δυτικό και 

το βόρειο σύνορο: 

οΕσς npoc 

Η εικόνα που δίνει η καταγραφή του Φωκά είναι αρκετά διαφορετική. Όπως 

είπαμε, ο Φωκάς ακολουθεί τη βασιλική οδό που κατέρχεται από το λιβάδι των 

Αββάδων και τοποθετεί τα κτήματα της μονής Καμελαυκά στα βόρεια. Το σύνορο 

φτάνει στο πετροβούνι, δίπλα στο ρυάκι που κατέβαινε από την Αγία. Το βόρειο 

σύνορο, στην καταγραφή αυτή, συνεχίζεται και μετά το πετροβούνι και το ρυάκι. 

στρεφόμενο προς τα ανατολικά. Στην πορεία προς τα ανατολικά, το σύνορο έφθα

νε στο ρυάκι που κατέβαινε από την Αγία Ελένη. Το σημείο συνάντησης με το 

ρυάκι από την Αγία Ελένη ήταν και το βορειοανατολικό όριο του κτήματος. Η κατα

γραφή του Φωκά αναφέρει ότι δεξιά από το σύνορο βρίσκονταν τα δίκαια του Δέρ

ματα και του Κολελού78. Η περιγραφή φαίνεται αναξιόπιστη, εκτός αν θεωρηθεί ότι 

το «δεξιά» πρέπει να αναγνωσθεί ως «αριστερά». Στην αντίθετη περίπτωση, τα 

χωράφια του Κολελού και του Δέρματα θα έπρεπε να βρίσκονται στο εσωτερικό του 

χωρίο. Έχοντας υπ' όψιν την καταγραφή του Φωκά και τη διαμόρφωση του τοπίου πάνω από το βόρειο 

σύνορο, δεν είναι δυνατόν να δεχθούμε αυτήν την ταύτιση. 

78. Για την οικογένεια Κολελού, βλ. AHRWEILER, Smyrne, 171 και ANGOLD, Government, 131. 

79. MM Δ', αρ. 100, σελ. 176-177. 



τα roö μετοχίου τών Παλατιών χαρτώα δικαιώματα 121 

περιγραφομένου κτήματος. Τα κτήματα του Δέρματα και του Κολελού περιήλθαν 

στη Λεμβιώτισσα αργότερα, μαζί με κάποια ακόμη χωράφια. Οι πληροφορίες που 

προέρχονται από τα έγγραφα για τα χωράφια αυτά συμπληρώνουν την καταγραφή 

του Φωκά και επιτρέπουν να προχωρήσουμε στην καλύτερη σχηματοποίηση της 

περιγραφής του βορείου συνόρου του κτήματος της Λεμβιώτισσας. 

Όπως ήδη αναφέραμε, το βόρειο σύνορο του κτήματος της Λεμβιώτισσας 

συναντούσε ένα ρυάκι που κατέβαινε από την Αγία. Στην ίδια περιοχή πρέπει να 

βρισκόταν και το τοπίο που ο Μιχαήλ Κομνηνός Βρανάς αφιέρωσε στη μονή τον 

Οκτώβριο του 128179. Δυστυχώς δεν σώζεται περιγραφή του, γνωρίζουμε όμως ότι 

το τοπίο περιελάμβανε την πεπαλαιωμένη εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου και 

ότι στον περίορο του υπήρχε όροκύκλιο (αλώνι;)80. Ο Βρανάς αναφέρει ότι η μονή 

νεμόταν το τοπίο από παλιά και ότι ο ίδιος της παραχωρεί την πλήρη ιδιοκτησία 

(όπερ εκπαλαι κεκράτηται καί οφείλει κατέχειν τούτο [το τοπίο] ή μονή). Σύμφωνα 

με το Βρανά, η Λεμβιώτισσα όφειλε να κτίσει και πάλι την εκκλησία και είχε τη 

δυνατότητα να εγκαταστήσει εκεί πτωχούς, δηλαδή ανθρώπους που να εργάζονται 

σ' αυτό, όσους ήθελε. Είναι προφανές ότι το τοπίο, που διέθετε εκκλησία, πρέπει 

να είχε σημαντική έκταση, αφού είχε τη δυνατότητα να φιλοξενήσει καλλιεργητές. 

Αν και ο Βρανάς δεν αναφέρει καμιά διαμάχη81, το γεγονός ότι η μονή είχε από 

παλιά τη νομή του, θυμίζει την περίπτωση του κτήματος του Ζαγαρομάτη και είναι 

πιθανό ότι ο Φωκάς είχε ενσωματώσει το τοπίο στην καταγραφή του. Να θυμίσουμε 

εδώ ότι, μετά το πετροβούνι, η καταγραφή του Φωκά κάνει λόγο για στροφή προς 

τα ανατολικά, σαν το σύνορο να είχε παρεκκλίνει. Χωρίς να έχουμε καμία απόδει

ξη, υποθέτουμε ότι η παρέκκλιση αυτή ήταν προς τα βόρεια και έγινε για να περι

λάβει το τοπίο του Βρανά. 

Το δεύτερο έγγραφο που αφορά το βόρειο σύνορο του κτήματος είναι εκείνο 

με το οποίο ο δουκεύων τα δεσποινικά κτήματα στην Πέτρα, ο Ιωάννης Κόμης82, 

παραδίδει στη Λεμβιώτισσα το rórao της Αγίας, με εντολή της αυτοκράτειρας83. 

80. Ο όρος όροκύκλιο εμφανίζεται ως πλήρης περιορισμός: Ν. OIKONOMIDÈS, Actes de Dionysiou, 

Παρίσι 1968, 14. 

81. Ο Βρανάς έκανε την αφιέρωση στη μνήμη της μητέρας του και ως αντάλλαγμα για τον εντα

φιασμό της στη Λεμβιώτισσα. Ωστόσο, είναι γνωστό, ανάμεσα στο Βρανά και τη μονή υπήρξε ένας 

μακροχρόνιος δικαστικός αγώνας, βλ. πιο κάτω, σελ. 138, σημ. 126. 

82. Πρβλ. AHRWEILER, Smyrne, 89 και 162. 

83. MM Δ', αρ. 99, σελ. 175-176. Το έγγραφο έχει εκδοθεί την ιγ' ινδικτιώνα, δηλαδή θα μπο

ρούσε να χρονολογηθεί κατά τα έτη 1240, 1255, 1270, 1285. Το γεγονός ότι ο Ιωάννης Κόμης έλαβε 

εντολή από την αυτοκράτειρα, μας οδηγεί στη Θεοδώρα Παλαιολογίνα, τη σύζυγο του Μιχαήλ Η', δεδο

μένου ότι είχε αναλάβει την εφορεία της μονής (MM Δ', αρ. 165, σελ. 260-261 [Νοέμβριος 1262]). Η 

πλέον πιθανή χρονολογία για την εντολή πρέπει να είναι το 1270, αν και δεν αποκλείεται να ενήργη-
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Σύμφωνα με τη σύντομη καταγραφή του δουκεύοντος, το κτήμα βρισκόταν πλησίον 

τού τής τοιαύτης μονής κτήματος τοΰ επιλεγομένου Παλάτια και άρχιζε από το 

μονοπάτι που ανερχόταν από τα Παλάτια στη ράχη του ρύακος του Βροχαντά, πλη

σίον ενός θαλασσινού λάκκου, έχοντας δεξιά το περιοριζόμενο κτήμα. Στη συνέ

χεια, ακολουθώντας πάντοτε το μονοπάτι, το σύνορο έφθανε στη φακεολισμέντβ4 

πέτρα, όπου σχηματιζόταν ένας λόφος (θέσις βουνού συνίσταται), έχοντας δεξιά 

επάνω από αυτό αλωνοτόπιο και συνέχιζε ως τη μεγάλη πέτρα που βρισκόταν 

δεξιότερα. Το σύνορο εκτεινόταν ως τη βρύση του Κοκκή και το βουνό το λεγό

μενο Φλάμουλο85. Ακολουθούσε τη ράχη του βουνού, έχοντας στο μεσημβρινό 

μέρος, δηλαδή δεξιά, το περιοριζόμενο και έφθανε μέχρι τον περίορο της Αγίας 

Ελένης, δηλαδή στο σύνορο ενός κτήματος που έφερε το όνομα της Αγίας Ελέ

νης. Εκεί υπήρχαν τέσσαρες μεγάλες δρύες. Έπειτα, κατερχόταν προς το νότο και 

συναντούσε τη βασιλική οδό, που την ακολουθούσε86, έως ότου φτάσει στο μονο

πάτι των Παλατιών, από όπου άρχισε. Η περιγραφή που παρέχει ο Ιωάννης Κόμης, 

επιτρέπει να σχεδιάσουμε το παρακάτω σχήμα για το τοπίο της Αγίας: 

σε το 1285, ως βασιλομήτωρ. Η AHRWEILER (Smyrne, 89) θεωρεί ότι την εντολή έδωσε η αυτοκράτειρα 

Θεοδώρα και τοποθετεί, με ερωτηματικό, το έγγραφο στα 1270 (σελ. 162). 

84. Ίσως θα έπρεπε να κατανοήσουμε μια στήλη που στην κορυφή της είχε σχήμα που έμοιαζε 

σαν φακιόλι. 

85. Η AHRWEILER (Smyrne, 64) ταυτίζει το Φλάμουλο με τη δυτική πλαγιά του όρους Αμανάριον 

(Yamanlar-dag) που κυριαρχεί τον κάμπο του Μεμανιωμένου. 

86. Το κείμενο αναφέρει κρατούν [\ο σύνορο] τήν αυτήν όδόν, θράσκιον μέρος. Είναι δυνατόν 

να πρόκειται είτε για κατεύθυνση προς τα βόρεια-( δυτικά) είτε για τη βόρια πλευρά της οδού. 

87. MM Δ', αρ. 97, σελ. 174. 
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Τρία άλλα έγγραφα αφορούν την περιοχή της Αγίας Ελένης, που όπως είδα

με βρίσκεται ανατολικότερα της Αγίας, και μας δίνουν την ατελή και ασαφή, βέβαια, 

εικόνα της περιοχής στο βορειοανατολικό σύνορο του κτήματος. Πρόκειται για 

πωλητήρια με τα οποία η Λεμβιώτισσα έγινε ιδιοκτήτρια των χωραφιών αυτής της 

περιοχής. Τα έγγραφα αφορούν την ίδια την εκκλησία της Αγίας Ελένης με το περι

βάλλον κτήμα, αλλά και τα χωράφια του Δέρματα και του Κολελού που αναφέρο

νται επίσης στην καταγραφή του Φωκά. 

Στο φάκελο του μετοχίου των Παλατιών υπάρχει ένα έγγραφο, του Ιουνίου 

του 1276, με το οποίο ο Νικόλαος Κρητικός, ό καί Δέρματος, τα παιδιά του και οι 

συγγενείς του πωλούν στη Λεμβιώτισσα το χωράφι της Αγίας Ελένης87. Η πράξη 

αυτή ήταν, προφανώς, ανανέωση παλαιότερης πώλησης του χωραφιού, που η μονή 

νεμόταν ήδη, και το οποίο της δίδεται τώρα σε τελεία κατοχή88. Το χωράφι βρι

σκόταν στην τοποθεσία του Κραμαστού και συμπεριλάμβανε την εκκλησία της 

Αγίας Ελένης και την περιοχή του εκεί παραρρέοντος ύδατος, του φαραγγιού και 

της υπώρειας, των ροδοδαφνών και των κηπωροτοπίων. Δυστυχώς, το έγγραφο για 

το κτήμα αυτό δεν παραθέτει τους πλησιαστές. Ωστόσο, είναι φανερό ότι το κτήμα 

του Δέρματα περιελάμβανε το τμήμα που συνόρευε με την ιδιοκτησία της μονής και 

εκτεινόταν βορειότερα, ως την εκκλησία της Αγίας Ελένης. 

Το Μάρτιο του 1262, η Λεμβιώτισσα αγόρασε από τις οικογένειες του Μιχαήλ 

Κολελού και του Μιχαήλ Αββαδοπούλου ένα χωράφι89, πιθανότατα εκείνο που ο 

Φωκάς ονομάζει «χωράφι του Κολελού» και θεωρεί ότι συνορεύει με το κτήμα της 

μονής. Ωστόσο, η ταύτιση αυτή προσκρούει σε δύο σημεία. Πρώτον, το τοπωνύ

μιο Αγία Ελένη όπου βρισκόταν το χωράφι μνημονεύεται μόνο στον τίτλο και απο

σιωπάται στο σώμα του κειμένου. Δεύτερον, στην περιγραφή δεν αναφέρεται ότι το 

χωράφι συνόρευε με το κτήμα της μονής. Πράγματι, σύμφωνα με το πωλητήριο, το 

χωράφι είχε τους ακόλουθους πλησιαστές: 1. από τη μεριά του αύλακίου, που το 

κείμενο τοποθετεί στο βόρειο μέρος, τις ιδιοκτησίες Κουκουβάβλη, 2. από το ανα

τολικό και το νότιο μέρος, τους Δερματάδες, και 3. έπανωκέφαλα, δηλαδή από την 

88. Στο φάκελο του μετοχίου των Παλατιών υπάρχει ακόμη ένα έγγραφο, του Μαρτίου του 1254, 

με το οποίο οι Κωνσταντίνος Κηπωρός και Νικόλαος Δερματάς πωλούν στη Λεμβιώτισσα τρία χωράφια 

στη γειτονία τών Παλατιών καί πλησίον τών χωραφιών τής μονής. Ένα από αυτά ήταν το χωράφι της 

Αγίας Ελένης, που είχε και έναν παράδρομο (MM Δ', αρ. 81, σελ. 152-153). Το χωράφι αυτό ήταν πιθα

νότατα το ίδιο με εκείνο του 1276, που το πωλητήριο του αναφέρει ότι πεπράκαμεν γαρ τό χωράφιον 

ημών, ... όπερ ένέμετο [προφανώς η μονή], είς τελείαν κατοχήν, έκφραση η οποία μπορεί να ερμηνευ

θεί ως παραχώρηση και της πλήρους ιδιοκτησίας. 

89. MM Δ', αρ. 148, σελ. 237-238. 

90. Ο στροφός είναι κατά πάσα πιθανότητα μέτρο μήκους, βλ. ZIVOJINOVIC, KRAVARI, GIROS, 
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τελευταία, τη δυτική πλευρά, το Μαυρόραχο. Στην ίδια πλευρά βρισκόταν και η 

οδός προς τα Παλάτια. Ας συμπληρώσουμε, τέλος, ότι ο προσανατολισμός του χω

ραφιού, όπως εμφανίζεται στο πωλητήριο έγγραφο μοιάζει να μην ταιριάζει με τις 

υπόλοιπες πληροφορίες σχετικά με την περιοχή. Το σχήμα του χωραφιού έτσι όπως 

περιγράφεται στο έγγραφο είναι το παρακάτω: 
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Το πωλητήριο αναφέρει ότι η μια πλευρά του χωραφιού, προφανώς η νότια, 

είχε μήκος τρεις στροφούς90, βλέποντες προς τά Παλάτια, δηλαδή το χωράφι βρι

σκόταν στην άμεση γειτονία με το κτήμα της Λεμβιώτισσας91. Εξάλλου, όπως είπα

με, στο πωλητήριο αναφέρεται στα δυτικά ένας δρόμος προς τα Παλάτια. Αυτός ο 

δρόμος ταυτίζεται, πιθανότατα, με το μονοπάτι που περνούσε, όπως είδαμε, και 

πάνω από το τοπίο της Αγίας, το οποίο είχε παραδώσει στη μονή ο δουκεύων τών 

δεσποινικών κτημάτων. Η κατεύθυνση του μονοπατιού ήταν από νοτιοδυτικά προς 

τα βορειοανατολικά. Αν δεχθούμε ότι ο προσανατολισμός δεν είναι ακριβής, ότι η 

γειτονία με το κτήμα της Λεμβιώτισσας, που βρισκόταν προς το νότο, ήταν σχετι-

Chilandar, αρ. 14, στ. 43, πρβλ. σελ. 154. 

91. Το έγγραφο αναφέρει ότι ή άλλη πλευρά του χωραφιού, αυτή που βλέπει προς τα δυτικά, ήταν 

τέσσερεις στροφοί. Πέρα από το γεγονός ότι έχουμε μια αναλογία των διαστάσεων, η πληροφορία ότι 

η πλευρά αυτή ήταν στραμμένη προς τα δυτικά μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι η άλλη ήταν στραμ

μένη προς τα νότια, όπου ήταν τα Παλάτια. 

92. Για τη σημασία του όρου αύλάκιο, βλ. πιο πάνω, σελ. 109, σημ. 50. 
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κά χαλαρή και ότι το αύλάκιο92 που αναφέρεται στο έγγραφο δεν έχει σχέση το 

ρυάκι που κατεβαίνει από την Αγία Ελένη, τότε μπορούμε να ταυτίσουμε το χωρά

φι του εγγράφου με αυτό του Κολελού που αναφέρει η καταγραφή του Φωκά, με 

ένα σχήμα σαν το παρακάτω: 
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Έτσι, το βόρειο σύνορο του κτήματος της Λεμβιώτισσας, από το άκρο του 

πετροβούνου και το ρυάκι που κατεβαίνει από την Αγία, διαμορφώθηκε ενσωματώ

νοντας τα κτήματα που βρίσκονταν πάνω από τη βασιλική οδό προς τη Σμύρνη, 

δίνοντας το παρακάτω σχήμα: 

Αυλάκι 

; Κτήμα Αεμβίώτισσας 

93. MM Δ', αρ. 90, σελ. 164-165. 
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Ένα ακόμη έγγραφο αφορά ίδιοπεριόριστο χωράφι, επιλεγόμενο και αυτό «η 

Αγία Ελένη», που ο Νικόλαος Δερματάς και η οικογένεια του πωλούν, τον Απρί

λιο του 1272, στη Λεμβιώτισσα93. Το χωράφι συνορεύει στο βόρειο μέρος με το 

βουνίν, από το νότιο μέρος με τη βασιλική οδό, από το ανατολικό με κάποιο 

Μουρμουντηνό χωράφι, από το δυτικό με τη νεροκαταβασία, που εκρέει από τον 

ευκτήριο οίκο της Αγίας Ελένης και φθάνει πάλι στη βασιλική οδό που από τα 

Παλάτια κατευθύνεται στον Κορδολέοντα (Κορδελιό). Δηλαδή, σύμφωνα με την 

περιγραφή το κτήμα πρέπει να τοποθετείται προς τα ανατολικά, πέρα από το ρυάκι 

που κατέβαινε από την Αγία Ελένη όπως αναφέρει ο Φωκάς, εκτός και αν αυτό το 

ρυάκι δεν ήταν το μοναδικό: 
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Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, n βασιλική οδός, που οριοθετεί το νότιο σύνο

ρο του χωραφιού, έχει δύο απολήξεις: προς τα δυτικά τα Παλάτια, και προς τα ανα

τολικά τον Κορδολέοντα, στην κατεύθυνση προς τη Σμύρνη. Έχοντας υπ' όψιν τα 

δεδομένα των εγγράφων και την καταγραφή του Φωκά, μπορούμε να δώσουμε το 

παρακάτω σχήμα για το δυτικό και βόρειο σύνορο: 
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94. Για το δρόμο προς τον Κούκουλο, βλ. πιο πάνω, σελ. 107-108. 
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Η ανατολική και η νότια πλευρά 

καταγραφή Αλωπού 

είτα γαμμ(α)τίζει, κρατών τό ρυάκ(ιον), όπερ 

II111 κατέρχεται, ώς δεδήλωται, από τής 

Άγ(ίας), καί κ(α)ταντά II112 μέχρι καί τής 

στράτας τής άπαγούσης εις τον Κούκουλον 

II113 είτα κ(α)ταντά μέχρι καί του λάκκου του 

λιβάδ(ίου) 

κρατών II114 τήν αυτήν όδόν καί άκουμβίζει 

μέχρι και τού περιόρου, II115 ου περιωρίσθη 

παρά τοΰ είρημένου εκείνου κυρ(οΰ) Νικη

φόρου II116 τοΰ Χούμνου και τοΰ κυρ(οΰ) 

Στεφάνου καί αυτών τών έποικων II117 τών 

Κουκουλαίτών 

είτα κρατών τό μέρος τό δυτικόν II118 καί 

κ(α)ταντά ένθα καί ήρξατο, δεξιά τά περιορι

ζόμενα, II119 αριστερά τά δίκαια τών Μουρ-

μούντων 

καταγραφή Φωκά 

άπό II313 τούτου κλίνει προς μεσημβρί(αν), 

έχεται τοΰ αύτοΰ αέρος, II314 κρατών τοΰ 

είρημ(έ)ν(ου) ρύακο(ς) κ(α)τ ευθείαν, καί 

απέρχεται τ(ής) II315 όδοΰ τής πρό(ς) Κούκου

λον άπαγούσ(ης) 

είτα κάμπτει II317 προς δυσμάς, έχεται τοΰ 

αύτοΰ αέρος, κρατών τ(ήν) όδ(όν) II318 κ(α)τ 

εύθεί(αν), και απέρχεται μέχρ(ι) και τών 

χ(ωρα)φ(ίων) τών Τραχειν(ών), II319 έν ώ καί 

έστήσαμ(εν) στήλ(ην) δια μαύρης πέτρ(ας) 

είτα στρέφεται πρό(ς) άρκτον, κρατών II321 

τον αυτόν αέρα έπ'ι πολύ, έών αριστερά μ(έν) 

τά δίκαια II322 τών Σμυρναί(ων), δεξιά τά 

περιοριζόμενα 

είτα έχεται τοΰ αύτοΰ αέρος II323 έπί πολύ καί 

απέρχεται μέχρ(ι) καί τών χ(ωρα)φ(ίων) τών 

Τραχειν(ών), II324 τών διαφερόντων τώ 

Σμυρνώ Μάντει, τών καί πλησιαζόντων) II325 

τώ έκείσε παρακειμένω λιβαδ(ίω) τώ καί 

λάκκω έοικότι 

άπό ταύτης έχεται τοΰ αύτοΰ άέρο(ς) τοΰ 

προς δυσμάς II328 όδεύοντο(ς) τούτου έφ 

ίκαν(όν), κρατών τήν πάλαιαν όδόν II329 και 

απέρχεται μέχρ(ι) και τού άκρου τοΰ Ξηρο-

τροχάλ(η) (καί) τ(ής) II330 έκείσε παρακει-

μέν(ης) τάφρου, έών αριστερά μ(έν) τά δίκαια 

II331 τοΰ Μαντει, δεξιά τά περιοριζόμενα 

είτα γαμμ(α)τίζει πρό(ς) II332 άρκτον, έχεται 

τοΰ αύτοΰ άέρο(ς) καί απέρχεται μέχρ(ι) (καί) 

τ(ής) II333 παλαιάς όδοΰ τής προς τ(όν) 

Πΰργον απερχόμενης, έν ή II334 καί έστή-

σαμ(εν) στήλ(ην) 

II335 άπό ταύτης στρέφεται καί αύθις προς 

δυσμάς, έχεται II336 τοΰ αύτοΰ άέρο(ς) καί τής 

παλαιάς όδοΰ (και) κ(α)ταντά είς τ(ήν) II337 

προτ(έ)ρ(αν) στήλ(ην) τήν έξ αρχής 

πηχθεΐσαν παρ' ημών, ένθα II338 καί ήρξατο 
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Σύμφωνα με την εκδοχή του Αλωπού, το ανατολικό σύνορο του κτήματος 

ακολουθεί το ρυάκι που κατέρχεται από την Αγία και φθάνει έως τη στράτα προς 

τον Κούκουλο94. Ο Αλωπός δεν αναφέρει αν στο σημείο αυτό το σύνορο στρέφε

ται προς τα δυτικά, μνημονεύει όμως ότι φθάνει έως το λάκκο του λιβαδιού. Προσ

διορίζει, επίσης, ότι ακολουθεί τήν αυτήν όδόν και ότι πλησιάζει σε κάποιο περίο-

ρο που είχε γίνει πριν από το Νικηφόρο Χούμνο και όσους τον συνόδευαν. Έχο

ντας υπ' όψιν το περίγραμμα του Φωκά, πρέπει να υποθέσουμε ότι η κατεύθυνση 

του Αλωπού άλλαξε προς τα δυτικά, ακολουθώντας τη στράτα που οδηγούσε στον 

Κούκουλο, περνώντας από ένα λιβάδι, του λάκκου. Προχωρώντας, η στράτα φθά

νει έως το σημείο εκκίνησης, έχοντας αριστερά τα κτήματα των κατοίκων των 

Μουρμούντων. Η περιγραφή του Αλωπού δίδει το παρακάτω σχέδιο: 

Όπως είδαμε, ο Φωκάς τοποθετεί το βορειοανατολικό όριο του κτήματος πιο 

αριστερά, μετά το ρυάκι που κατεβαίνει από την «Αγία» και, ειδικότερα, στο ρυάκι 

που κατεβαίνει από την Αγία Ελένη. Το σύνορο στρέφεται προς τα νότια για να 

καταλήξει, όπως και κατά τον Αλωπό, στο δρόμο προς τον Κούκουλο. Σύμφωνα με 

την καταγραφή του Φωκά, το κτήμα της Λεμβιώτισσας στη βορινή πλευρά ανάμε

σα στα δύο ρυάκια, συνόρευε με χωράφια που αργότερα ενσωματώθηκαν σε αυτό. 

Έτσι, ως προς το μήκος του βορείου συνόρου, μεταξύ των δύο καταγραφών, του 

95. Βλ. πιο πάνω, σελ. 110, σημ. 53. 
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Αλωπού και του Φωκά, υπάρχει διαφορά μιας λωρίδας γης, που ισούται με την από

σταση ανάμεσα στα δύο ρυάκια. Η διαφορά μπορεί να ερμηνευθεί με δύο τρόπους: 

1. μεταξύ του 1234 και του 1235, η μονή ενσωμάτωσε τη λωρίδα στην ιδιοκτησία 

της, και 2. ο Αλωπός αντέγραψε παλαιότερη καταγραφή. Η δεύτερη, μάλιστα, εκδο

χή φαίνεται πιθανότερη95. Το εύρος της λωρίδας δεν είναι δυνατόν να ορισθεί ως 

προς τη νότια πλευρά, καθώς η καταγραφή του Αλωπού αναφέρει ένα μόνο σημείο 

της, το λάκκο όπου βρίσκεται το λιβάδι, που ο Φωκάς τοποθετεί, και αυτός, δυτι

κότερα, στο δρόμο προς τον Κούκουλο96. 

Η καταγραφή του νοτίου συνόρου από το Φωκά αρχίζει από το σημείο όπου 

το ρυάκι το οποίο κατέβαινε από την Αγία Ελένη συναντά το δρόμο προς τον Κού

κουλο. Από εκεί, το σύνορο στρεφόταν δυτικά και, ακολουθώντας το δρόμο προς 

τον Κούκουλο, έφθανε στα χωράφια των Τραχεινών. Από το σημείο αυτό και εξής, 

η περιγραφή του Φωκά καθίσταται ασαφής. Την ασάφεια αυτή διαπιστώνει και ο 

κριτής του φοσσάτου Κωνσταντίνος Χειλάς, που εκδικάζει τη διένεξη της Λεμβιώ

τισσας με το Μιχαήλ Κομνηνό Βρανά, ο οποίος διαδέχθηκε το σμυρναίο Μάντη ή 

Μαντειανό97 στην ιδιοκτησία των χωραφιών των Τραχεινών98. 

Προκειμένου να άρει την ασάφεια, το δικαστήριο του Χειλά ζήτησε την ένορ

κη μαρτυρία του Μιχαήλ Βαρύχειρα, άνδρα ειδήμονα των τόπων που ήταν περίπου 

ογδοήκοντα ετών99. Ο Βαρύχειρ με σταυροδιαβασία100, φανέρωσε τα γνωρίσματα, 

που περιλάμβανε το παλαιό δικαίωμα, δηλαδή η καταγραφή του Φωκά. Η απόφα

ση δεν αναφέρει, δυστυχώς, λεπτομέρειες που θα μας βοηθούσαν να προσδιορί

σουμε το σύνορο. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα στοιχεία, χρήσιμα για να κατα

νοήσουμε την τοπογραφία της περιοχής. Πράγματι, το δικαστήριο αποφάσισε ότι 

στη νομαδιαία γη που πλησιάζει τα κτήματα και των δύο αντιδίκων θα νέμονται τα 

ζώα και των δύο πλευρών και απαγόρευσε την καλλιέργεια της. Το δικαστήριο απο

φάσισε επίσης ότι κατά το χειμώνα και τα δύο μέρη μπορούν να βόσκουν τα ζώα 

τους στο παρακείμενο τόπιον, που γίνεται σαμάκιον (δηλαδή βαλτότοπος). Την 

άνοιξη, ωστόσο, όταν ο χόρτος άναβλασταίνει, το τόπιον πρέπει να φυλάγεται και 

96. Για το λιβάδι, βλ. αμέσως πιο κάτω. 

97. Για την οικογένεια Μάντη, βλ. AHRWEILER, Smyrne, 172 και ANGOLD, Government, 129 σημ. 

50. 

98. MM Δ', αρ. 102, σελ. 178-181. 

99. Για το στρατιώτη Βαρύχειρα, ο οποίος είχε κάνει αγορά κτήματος στην περιοχή, πράγμα που 

έφερε το γιο του σε αντιδικία με τη Λεμβιώτισσα, βλ. AHRWEILER, Smyrne, 168' πρβλ. και ANGOLD, 

Government, 272. 

100. Για τη σταυροδιαβασία Π. ΓοΥΝΑΡΊΔΗς, Όρκος και αφορισμός στα βυζαντινά δικαστήρια, 

Σύμμεικτα 7, 1987, 52. 

101. MM Δ', αρ. 80, σελ. 150. Το έγγραφο έχει πολλές ασάφειες που οφείλονται στο συντάκτη 
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από τους δύο και να μην επιτρέπεται να εισέρχονται ζώα σε αυτό. Και οι δύο θα 

έχουν χρήση του χόρτου που φυτρώνει εκεί. Είναι προφανές ότι η αντιδικία ανα

φερόταν στο λιβάδι που βρισκόταν στη νότια πλευρά του κτήματος της Λεμβιώ

τισσας, που ο Αλωπός αναφέρει ως λιβάδι στο λάκκο και ο Φωκάς περιγράφει ως 

καί λάκκω έοικότι. Οι δύο καταγραφές μας δεν μνημονεύουν τον ιδιοκτήτη του 

λιβαδιού αυτού. 

Μετά τη συνάντηση με τα χωράφια των Τραχεινών, το σύνορο στρέφεται, 

σύμφωνα με το Φωκά, προς βορρά για αρκετό διάστημα, έχοντας αριστερά τα 

δίκαια των Σμυρναίων και δεξιά τα περιοριζόμενα. Στο σημείο αυτό, τα χωράφια των 

Τραχεινών, που ανήκαν στο σμυρναίο Μάντη, εμφανίζονται και πάλι στην κατα

γραφή. Πρόκειται για το ακραίο προς βορρά σημείο του του νότιου συνόρου του 

κτήματος. Αυτή τη φορά τα χωράφια των Τραχεινών πλησιάζουν στο παρακείμενο 

λιβάδι, το καί λάκκω έοικότι, δηλαδή εκείνο που ταυτίσαμε με τον τόπο που γίνε

ται το χειμώνα βαλτότοπος (σαμάκιον). Η γειτνίαση του κτήματος της Λεμβιώτισ

σας με τα χωράφια των Τραχεινών δύο φορές μπορεί να ερμηνευθεί με τρεις δια

φορετικές υποθέσεις: 

α) Τα χωράφια των Τραχεινών αποτελούσαν δύο ξεχωριστά τμήματα, στην 

αρχή και στο τέλος του συνόρου, με κατεύθυνση προς βορρά, ανάμεσα στα οποία 

υπήρχαν τα δίκαια των Σμυρναίων. Επομένως, το πρώτο τμήμα θα έπρεπε να βρί

σκεται επάνω στο δρόμο προς τον Κούκουλο, εκεί όπου το σύνορο του κτήματος 

σχημάτιζε γωνία προς βορρά, ενώ το δεύτερο θα βρισκόταν στην άλλη άκρη του 

συνόρου. 

κτήμα 
Αεμβιιΰτισσας 

ο6ΰς προς 
Knilkniiän 

β) Τα χωράφια των Τραχεινών περιλαμβάνονταν στις ιδιοκτησίες των Σμυρ

ναίων, αποτελούσαν δηλαδή ενιαίο χωράφι, το ανατολικό σύνορο του οποίου 

εκτεινόταν, με βόρεια κατεύθυνση, στην πλευρά του κτήματος της Λεμβιώτισσας. 

δίκαιο: 
^ I^upvaÌMvJ 

χϋρά^ι \ 
TootyervHV 
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Και οι δύο αυτές υποθέσεις δεν επιτρέπουν να τοποθετήσουμε το λιβάδι στον 

περιβάλλοντα χώρο και δεν εξηγούν τη φράση της καταγραφής του Φωκά που ακο

λουθεί, ότι δηλαδή το σύνορο του κτήματος έχεται τοΰ αύτοΰ αέρος τοΰ προς 

δυσμάς όδεύοντος. 

γ) Τα χωράφια των Τραχεινών εκτείνονταν στο νότιο σύνορο του κτήματος της 

Λεμβιώτισσας, παράλληλα με το δρόμο προς τον Κούκουλο. Από τη δεύτερη ανα

φορά τους στην καταγραφή του Φωκά παραλείπεται η στροφή του συνόρου προς 

τα δυτικά ή, ίσως σωστότερα, προς τα νοτιοδυτικά. Μετά τα κτήματα των Σμυρναί

ων το σύνορο συναντά και πάλι τα χωράφια των Τραχεινών και συνεχίζει την 

πορεία του, έχοντας ως όριο τήν πάλαιαν όδόν, πιθανότατα το δρόμο προς τον 

Κούκουλο. Αυτή την τελευταία υπόθεση ενισχύει και η περιγραφή του Αλωπού, 

που, μολονότι σχηματική, τοποθετεί το λάκκο του λιβαδιού επί της οδού προς τον 

Κούκουλο, η οποία αποτελεί το νότιο σύνορο του κτήματος. Το σύνορο, κατά το 

Φωκά, πλησιάζει το παρακείμενο λιβάδι, που, όπως είδαμε, υπήρξε αντικείμενο 

αντιδικίας ανάμεσα στη Λεμβιώτισσα και το Μιχαήλ Κομνηνό Βρανά. Ο Φωκάς 

αναφέρει ότι το σύνορο στρέφεται προς τη δύση, έχοντας αριστερά τα δίκαια του 

Μάντη, έως ότου φθάσει μέχρι το άκρο του Ξηροτροχάλη και την παρακείμενη 

τάφρο. Στο σημείο αυτό στρεφόταν προς βορρά και έφθανε στην παλαιά οδό προς 

τον Πύργο, όπου ο Μιχαήλ Φωκάς είχε στήσει στήλη-όριο. Στη συνέχεια, στρε

φόταν πάλι προς τη δύση και, ακολουθώντας την παλαιά οδό, έφτανε στην πρώτη 

στήλη που είχε στήσει ο Μιχαήλ Φωκάς. Σύμφωνα με την περιγραφή αυτή έχουμε 

το παρακάτω σχέδιο για το νότιο σύνορο του κτήματος της Λεμβιώτισσας: 
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Την εικόνα του νοτίου μέρους επιβεβαιώνει και συμπληρώνει ένα άλλο έγγρα

φο, η αφιέρωση-πώληση του χωραφιού της Τραχεινής, από τον Νικόλαο Δέρματα 

και την οικογένεια του στη μονή της Λεμβιώτισσας, τον Απρίλιο του 1265101. Το 

χωράφι αυτό της Τραχεινής102, που προφανώς ανήκε κάποτε σε ένα μεγαλύτερο 

κτήμα, αυτό των Τραχεινών, βρισκόταν κάτω από το δρόμο (κατώδρομο) που οδη

γεί στον Κούκουλο. Στο δυτικό μέρος του, το χωράφι αυτό συνόρευε με την οδό 

προς τα βιβάρια. 

Όπως είδαμε, το δεύτερο κτήμα της Λεμβιώτισσας, το προάστειο του Ασάνη, 

είχε ως νότιο σύνορο το δρόμο προς τον Κούκουλο, ενώ ένα τουλάχιστον μέρος 

του δυτικού συνόρου του αποτελούσε, σύμφωνα με τον Αλωπό, ο δρόμος προς τον 

Πύργο. Αλλά και στο τρίτο κτήμα, όλο σχεδόν το νότιο σύνορο βρισκόταν επάνω 

στο δρόμο προς τον Κούκουλο, εκτός από μικρό μέρος του, στη νοτιοδυτική άκρη, 

που κάνοντας δόντι συνόρευε, και αυτό, με τον παλαιό δρόμο προς τον Πύργο. 

Είναι δύσκολο να φανταστούμε δύο κτήματα να βρίσκονται επάνω σε δύο ίδιους 

δρόμους, εκ των οποίων ο ένας να αποτελούσε και για τα δύο τη βάση, το νότιο 

σύνορο. Έτσι, η μόνη λογική εξήγηση είναι ότι πρόκειται για δύο σημεία του ίδιου 

δρόμου, του δρόμου προς τον Κούκουλο, που συναντούν δύο διαφορετικοί δρό-

του. Το πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε για να συνταχθεί το αφιερωτικό έγγραφο ήταν, προφανώς, πωλη

τήριο. 

102. Το χωράφι ήταν 6 στρεμμάτων. Υπάρχει ένα ακόμη έγγραφο, του Αυγούστου του 1263, με 

το οποίο ο Νικόλαος Κρητικός και τα τέκνα του πουλούν χωράφι στη μονή της Λεμβιώτισσας, μέρος 

της περιουσίας τους (γονική κλήρα), το λεγόμενο η Τραχεινή (MM Δ', αρ. 86, σελ. 158). Σύμφωνα με 

το έγγραφο, το χωράφι αυτό ήταν 10 στρέμματα. Από αυτό πωλούν τα 8 στρέμματα, ενώ τα άλλα 2 τα 

είχε ήδη η μονή από αφιέρωση (προσένεξί), για την οποία το μέρος του Κρητικού είχε πάρει ως αντί-

χαρη ένα γαϊδούρι (μοχθηρό). 

103. MM Δ', αρ. 86, σελ. 158-159. 
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μοι με κοινή κατάληξη τον Πύργο. Ωστόσο, μπορούμε να υποθέσουμε ότι το δεύ

τερο κτήμα της Λεμβιώτισσας, το προάστειο του Ασάνη, πολύ μικρότερο από το 

τρίτο, βρισκόταν στη νοτιοδυτική του άκρη του τρίτου. Έτσι, το δεύτερο κτήμα βρι

σκόταν στην περιοχή που ορίζεται: ανατολικά, από το άκρο του Ξηροτροχάλη· 

νότια, από το δρόμο προς τον Κούκουλο· βόρεια - βορειοδυτικά, από το δρόμο 

προς τον Πύργο, που ίσως να περνούσε μέσα από το κτήμα της μονής· δυτικά, από 

την κάθετη ευθεία μεταξύ του σημείου εκκίνησης του τρίτου κτήματος, επί του δρό

μου προς τον Πύργο, και του δρόμου προς τον Κούκουλο, που όριζε η παλαιά οδός 

προς τις αλυκές. 

Την υπόθεση της γειτνίασης του προαστείου του Ασάνη και του κτήματος των 

Παλατιών ενισχύει το έγγραφο του 1263, με το οποίο ο Νικόλαος Κρητικός πωλεί 

στη Λεμβιώτισσα ένα άλλο χωράφι με το όνομα της Τραχεινής, δηλαδή ένα από τα 

χωράφια που βρίσκονταν στη νότια πλευρά του τρίτου κτήματος της μονής. Όπως 

είδαμε, σύμφωνα με το Αλωπό, στο νοτιοδυτικό άκρο του τρίτου κτήματος της Λεμ

βιώτισσας βρίσκονταν κτήματα των Μουρμούντων: καί καταντά ένθα καί ήρξατο, 

δεξιά τό περιοριζόμενα, αριστερά τά δίκαια τών Μουρμούντων. Εξάλλου, το έγγρα

φο του Κρητικού συνέταξε ο ιερεύς και νομικός χώρας Μουρμούντων Γεώργιος 

Καρωνίτης, προφανώς γιατί ανήκε στη δικαιοδοσία της ενορίας του ή, για να το 

πούμε αλλιώς, το χωράφι αυτό ανήκε στα κτήματα των Μουρμούντων που βρίσκο

νταν στην περιοχή. Το έγγραφο υπογράφει ως μάρτυς και ο πράκτωρ Μουρμούντων 

Θεόδωρος Σκυλίτζης, ο οποίος προσθέτει στην υπογραφή του τον τίτλο δούλος 

τού πανυπερσεβάστου103. Η Ahrweiler ταυτίζει τον πανυπερσέβαστο με το Γεώργιο 

Ζαγαρομάτη104. Όπως είναι γνωστό, συχνά στις πράξεις αγοραπωλησίας ή αφιέρω

σης κάποιοι από τους μάρτυρες είναι και ιδιοκτήτες γειτονικών χωραφιών και η 

υπογραφή τους έχει την έννοια της επικύρωσης του εγγράφου, δηλαδή ότι δεν 

θίγονται τα συμφέροντα τους105. Αν η υπόθεση ότι ο Σκυλίτζης ήταν στην υπηρε

σία του Ζαγαρομάτη είναι ορθή, τότε η υπογραφή του υποδεικνύει, ότι το χωράφι 

που πούλησε ο Νικόλαος Κρητικός συνόρευε από τη μια μεριά με κάποιο κτήμα του 

μέρους του Ζαγαρομάτη, ο οποίος, με τη σειρά του, ήταν γείτονας με τη Λεμβιώ

τισσα. 

104. AHRWEILER, Smyrne, 162, πρβλ. MAKSIMOVIC, Administration, 27 σημ. 68. 

105. Έτσι π.χ., το 1276, ο δουξ των δεσποινικών κτημάτων, Αλέξιος Ξανθόπουλος, υπογράφει 

στο έγγραφο με το οποίο ο στρατιώτης Μιχαήλ Πετρίτζης πουλά χωράφι στη μονή της Λεμβιώτισσας, 

στη τοποθεσία του Πύργου, που συνόρευε και με τα δεσποινικά κτήματα. Το έγγραφο βρίσκεται ανά

μεσα σε αυτά που αποτελούσαν το φάκελο του μετοχίου των Παλατιών: MM Δ', αρ. 96, σελ. 172-173. 

106. Βλ. πιο πάνω, σελ. 114-115. 
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Είδαμε ήδη ότι, με το αφιερωτικό της έγγραφο του 1253, η Ειρήνη Ζαγαρο

μάτισσα παραχώρησε χωράφι στη Λεμβιώτισσα που ανήκε στο ζευγηλατείο της106. 

Το 1261, η Ειρήνη επιβεβαιώνει την παραχώρηση και μνημονεύει το διαχειριστή στο 

ζευγηλατείο της στον Κούκουλο και τον ενεργούντα το κτήμα της στα Μούρμου-

ντα107. Η Ειρήνη τους δίνει την εντολή να μην ενοχλούν τη μονή, και μάλιστα η 

εντολή στον διαχειριστή του κτήματος στα Μούρμουντα είναι ες αεί. Χωρίς να είναι 

δυνατόν να εντοπίσουμε το κτήμα της Ειρήνης, είναι θεμιτό να υποθέσουμε ότι το 

μέρος του Ζαγαρομάτη είχε μερίδιο στα κτήματα των Μουρμούντων, που γειτνία

ζαν με το κτήμα της μονής. Όπως, άλλωστε, αναφέρει ο Φωκάς, στη δυτική πλευ

ρά του δευτέρου κτήματος βρίσκονταν, αριστερά από την ιδιοκτησία της μονής, τα 

χωράφια που παραδόθηκαν στον πρωτοβεστιαρίτη Γεώργιο Ζαγαρομάτη. Χωρίς να 

είναι δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης του δεύτερου κτήματος, νομί

ζουμε ότι μπορούμε να το τοποθετήσουμε στο νοτιοδυτικό άκρο του τρίτου κτήμα

τος, αριστερότερα από το άκρο του Ξηροτροχάλη και στην παρακείμενη τάφρο. 

Έτσι, η γενικότερη εικόνα του κτήματος της Λεμβιώτισσας δίνεται από το 

παρακάτω σχέδιο: 

Τοπογραφικά και τοπιογραφικά 

107. MM Δ', αρ. 146.ΙΙΙ, σελ. 234 [Απρίλιος 1261]· πρβλ. αρ. 146.11, σελ. 233-234 [Σεπτέμβριος 

1268], Για τα Μούρμουντα, βλ. AHRWEILER, Smyrne, 62-63. 

108. AHRWEILER, Smyrne, 61. Η Ahrweiler υποστηρίζει ότι ο Κούκουλος μπορεί να υπήρξε κατε-
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1. Η περιοχή 

Κατά την Ahrweiler ο Κούκουλος (ή χώρα Κουκούλου) αποτελούσε περιοχή στα 

νοτιοδυτικά του κάμπου του Μεμανιωμένου και η ίδια την ταυτίζει με το σημερινό 

Kakola burun, ακρωτήριο απέναντι από τις Κλαζομενές108. Θεωρεί, επίσης, ότι το 

τοπωνύμιο τά κατά τον Κούκουλον Παλάτια109, αναφέρεται σε αυτοκρατορικά κτή

ματα (domaines de la couronne), ενώ με το ίδιο τοπωνύμιο μνημονεύονται κάποια 

άλλα Παλάτια110, χωριό που ταυτίζει τα με το σημερινό Paladzik, στη δυτική πλα

γιά του βουνού το οποίο βρίσκεται στις παρυφές της πεδιάδας του Μεμα

νιωμένου111. 

Ακόμη και αν ο Κούκουλος θα μπορούσε να τοποθετηθεί στο σημερινό Kakola 

burun112, δεν είναι, όμως, δυνατόν να εννοήσουμε στην ίδια περιοχή το ίδιο τοπω

νύμιο Παλάτια σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες. Κατ' αρχήν όλες οι μνείες των 

Παλατιών στο αρχείο της Λεμβιώτισσας αναφέρονται στο ίδιο τοπωνύμιο, που βρί

σκεται στον Κούκουλο ή την περιοχή του, δηλαδή δεν υπάρχει άλλος τόπος με το 

όνομα Παλάτια εκτός από rà κατά τον Κούκουλον Παλάτια. Εξάλλου, ο τίτλος-

περίληψη του αυτοκρατορικού εγγράφου, που αφορά τα ε/ç rà κατά τον Κούκου

λον Παλάτια, έχει συνταχθεί από κάποιον μοναχό με εποπτεία των κτημάτων της 

μονής και είναι σαφής: πρόκειται για πρόσταγμα δωρεαστικόν χάριν τών είς τά 

Παλάτια, ήγουν τοΰ έκείσε ναού, τών οικημάτων, τοΰ περιβολιού, τοΰ λουτρού καί 

τών προσκαθημένων ξένων. Πρόκειται, δηλαδή, για τον τόπο Παλάτια, όπου βρί

σκονται αυτοκρατορικά κτίσματα, έκείσε παλάτια, που έδωσαν το όνομα τους στην 

περιοχή και για τα οποία ο αυτοκράτορας όριζε ότι η μονή όφειλε έπικρατείν... και 

πανίκιο, πράγμα που δεν αποδέχεται ο MAKSIMOVIC, (Administration, 40 σημ. 27), τονίζοντας ότι μόνον 

δύο κατεπανίκια υπήρξαν στη Μικρά Ασία την εποχή αυτή: της Σμύρνης και της Φιλαδέλφειας. 

109. MM Δ', αρ. 77, σελ. 145. 

110. AHRWEILER, Smyrne, 61. Για το λήμμα Κούκουλος του ευρετηρίου, ο ANGOLD παραπέμπει τον 

αναγνώστη στα Παλάτια, τα οποία προσδιορίζονται ως αυτοκρατορικά κτήματα. Στο χάρτη του βιβλίου 

(Government, 243) καταγράφονται τα Παλάτια και από κάτω, σε παρένθεση, η λέξη Κούκουλος. 

111. AHRWEILER, Smyrne, 64. 

112. Η τοπογραφία της περιοχής, έτσι όπως εμφανίζεται στα έγγραφα, οδηγεί να τοποθετήσουμε 

τον Κούκουλο ανατολικότερα, στον κόλπο της σκάλας της Μενεμένης, στην περιοχή του Cigli, γύρω 

στα 5 χιλιόμετρα προς τα δυτικά από το Κορδελιό. Για την περιοχή και τους εκεί οικισμούς τον ΙΕ' αι. 

βλ. Irène BELDICEANU-STEINHERR, Kordoleôn et Mantaia (1467-1476), Essai de géographie historique, 

Geographica Byzantina (έκδ. Hélène Ahrweiler), Παρίσι 1981, 47. 

113. MM Δ', αρ. 77, σελ. 145. 
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περιποιέίσθαί113. 

Όμως, πού βρισκόταν ο τόπος Παλάτια, με τα αυτοκρατορικά οικήματα; Ας 

δούμε αναλυτικά πώς χαρακτηρίζονται, σε σχέση με τον Κούκουλο τα τρία κτήμα

τα που αποτέλεσαν το μετόχιο των Παλατιών. 

α) Ο αυτοκράτορας παραχωρεί γήν ζευγαριών δύο είς τό ζευγηλατείον τής 

βασιλείας μου τον Κούκουλον11'1. Στο παραδοτικό έγγραφο δεν υπάρχει καμιά 

ένδειξη τόπου, εκτός από το γεγονός ότι οι άνθρωποι που ενεργούν την καταγρα

φή και την παράδοση της γης είναι ο παλατοφύλακας Βασίλειος115, ο προερχόμε

νος από τον Κούκουλο Μιχαήλ Παπαδόπουλος, ο Κωνσταντίνος Καλοστρατήγης, 

του οποίου δεν προσδιορίζεται ο τόπος κατοικίας, και ο ιερεύς και νομικός ενο

ρίας Λεύκης και Κουκούλης, ο πρωτοπαπάς Μιχαήλ Μοσχηνός116. Μαζί με τους 

απογραφείς, ο επικρατών του ζευγηλατείου Στέφανος Καλόπυρος είχε ορίσει ως 

ειδήμονα και ένα γείτονα του κτήματος που παραδόθηκε, το Μαυρόραχο117. Δια

πιστώνουμε, συνεπώς, ότι το πρώτο τμήμα του πρώτου κτήματος σχετιζόταν στενά 

με τον Κούκουλο, τον οποίο, άλλωστε, ο αυτοκράτορας αναφέρει όταν δωρίζει το 

δεύτερο μέρος του πρώτου κτήματος: ( γήν) έπέκεινα ής έχει αύτη είς τον Κούκου

λον γης118. 

β) Στη δεύτερη παραχώρηση, ο αυτοκράτορας αναφέρει ότι η γη των έξι ζευ

γαριών είναι άπό τής κατά τον Κούκουλον δημοσιακής γής τής ποτέ υποκείμενης 

τώ έκείσε δντι ζευγηλατείω τής βασιλείας μου. 0 μεσάζων Δημήτριος Τορνίκης 

χαρακτηρίζει τη γη αυτή ως άπό τής είς τον Κούκουλον γής τών Παλατιών, ταυτί

ζοντας το ζευγηλατείο στον Κούκουλο με τα κτήματα των Παλατιών. Εξάλλου, ο 

Τορνίκης δίνει την εντολή στον Ιωάννη Αλωπό να καλέσει τους κρείττονος τών 

Κουκουλαίτών, τών εχόντων ειδημονίαν εις τήν τοιαύτην γήν. Θεωρεί, δηλαδή, ότι 

οι κάτοικοι του Κουκούλου έχουν ουσιαστική γνώση της περιοχής των Παλατιών. 

γ) Στο αυτοκρατορικό έγγραφο που συγκροτεί το μετόχιο των Παλατιών ανα

φέρεται ότι εφθασεν ή βασιλεία μου δωρήσασθαι τή μονή τών Λέμβων τήν [γη] ε/ç 

rà κατά τον Κούκουλον Παλάτια119. Η αυτοκρατορική έκφραση υποδηλώνει σαφώς 

ότι η γη των Παλατιών βρισκόταν στον Κούκουλο. Εκτελώντας αυτοκρατορική 

εντολή, ο προκαθήμενος της Σμύρνης Ιωάννης Αλωπός καταγράφει τη γη, προσ-

114. MM Δ', 75, σελ. 142. 

115. Βλ. πιο πάνω, σελ. 96, σημ. 6. 

116. MM Δ', αρ. 76, σελ. 143. 

117. MM Δ', αρ. 76, σελ. 143. 

118. MM Δ', αρ. 79, σελ. 146. 

119. MM Δ', αρ. 77, σελ. 145, πρβλ. DÖLGER, Regesten, αρ. 1739. Βλ. πιο πάνω, σελ. 3-4. 

120. Και ο Φωκάς αναφέρει ότι η γη παρεδόθη στη μονή από το σεβαστό Αλωπό, προκαθήμενο 
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διορίζοντας κάθε φορά την ονομασία του κτήματος. 0 Αλωπός αναφέρει ότι η 

καταγραφή έγινε με τη συνεργασία κατοίκων από Κούκουλο. Άπήλθον, γράφει ο 

Αλωπός, είς τον κάμπον τού Μεμανιωμένου μετακαλεσάμενος καί τους κρείττονος 

οίκοδεσπότας τού Κουκούλου, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο γνωστός μας 

από την πρώτη καταγραφή Μιχαήλ Παπαδόπουλος, κάτοικος του χωρίου αυτού120. 

Ωστόσο, μαζί τους ήταν και κάποιοι εκ των οίκούντων είς τά Παλάτια, γεγονός που 

αποτελεί μια πρώτη ένδειξη πως τα Παλάτια ήταν τόπος με κατοίκους, που μπο

ρούσαν να διακριθούν από εκείνους του Κουκούλου. 

δ) Ο Μιχαήλ Φωκάς, όπως είδαμε, αναφέρει ότι η γη του μετοχίου των Παλα

τιών βρισκόταν κατά τον κάμπον τού Μεμανιωμένου και συνιστούσε το βασίλικόν 

ζευγηλατείον τών Παλατιών121. Όπως και ο Αλωπός, έτσι και ο Φωκάς τοποθετεί 

τα δύο πρώτα κτήματα στον κάμπο του Μεμανιωμένου, το δεύτερο όντας το παλαιό 

προάστειο του Ασάνη, ενώ αναφέρει ότι τα χωραφιαία τόπια του κτήματος ήσαν 

πλησίον καί γύρωθεν τών Παλατιών122. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο τόπος των Παλατιών, με τα αυτοκρατορικά κτί

σματα και το ομώνυμο ζευγηλατείο, βρισκόταν στον κάμπο του Μεμανιωμένου και 

υπαγόταν διοικητικά στο χωρίο Κούκουλος. Στο ζευγηλατείο πρέπει να ανήκε όλη 

η γη που διέθετε το δημόσιο στην περιοχή. Στη συνέχεια, οι δημόσιες γαίες των 

Παλατιών αποτέλεσαν το μετόχι των Παλατιών, που ανήκε, και αυτό, διοικητικά 

στον Κούκουλο. 

Αναφέραμε ότι στην καταγραφή του Αλωπού συμμετείχαν οίκοΰντες εις τά 

Παλάτια και υποθέσαμε ότι τα Παλάτια ήταν οικισμός ξεχωριστός από τον Κού

κουλο. Την υπόθεση μας ενισχύει η μνεία της θυγατέρας του Νικολάου του Κρη

τικού, roö καί Δέρματα, η οποία ονομαζόταν Ειρήνη Παλατιανή123. Ορισμένα 

έγγραφα του μετοχίου μας επιτρέπουν να συμπεράνουμε ότι τα Παλάτια αποτελού

σαν τόπο διακριτό, ξεχωριστό από τον Κούκουλο. Πρόκειται για πωλητήρια έγγρα

φα, σύμφωνα με τα οποία τα προς πώληση χωράφια βρίσκονταν κοντά στα κτήμα

τα της Λεμβιώτισσας. Ένα από τα έγγραφα μνημονεύει ότι το χωράφι βρισκόταν έν 

τή γειτονία τών Παλατιών124, ενώ το έγγραφο με το οποίο ο Νικόλαος Δερματάς 

και η οικογένεια του πωλούν το ίδιοπεριόριστο χωράφι τους κάνει λόγο για τη θέσι 

των Παλατιών125. Άλλα, τέλος, έγγραφα αναφέρουν χωράφια στην τοποθεσία των 

Σμύρνης, και τους έκκρίτους κατοίκους του Κουκούλου: MM Δ', αρ. 2, σελ. 9. 

121. Βλ. πιο πάνω, σελ. 99. 

122. MM Δ', αρ. 2, σελ. 11, αρ. 79, σελ. 149. 

123. MM Δ', αρ. 97, σελ. 174 [Ιούνιος 1276], 

124. MM Δ', αρ. 81, σελ. 152 [Μάρτιος 1254]. 

125. MM Δ', αρ. 90, σελ. 164, [Απρίλιος 1272]. 
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Παλατιών126. Έτσι, είναι σχεδόν βέβαιο, κατά τη γνώμη μας, ότι στον τόπο των 

Παλατιών127, που πήρε το όνομα του από τα αυτοκρατορικά οικήματα, τα παλάτια, 

είχε σχηματιστεί ένας ξεχωριστός οικισμός. 

Ανάμεσα στις ιδιοκτησίες του μετοχίου των Παλατιών, ο Φωκάς καταγράφει 

και το λιβάδι των Αββάδων128, που βρισκόταν στα βορειοδυτικά του τρίτου κτήμα

τος, το οποίο με τη σειρά του ήταν πλησίον καί γύρωθεν στα παλάτια. 0 Φωκάς 

βεβαιώνει ότι το λιβάδι βρισκόταν σε μικρή απόσταση από το κτήμα: σύνεγγυς ... 

καί πλησίον, και δίνει γι' αυτό ενδιαφέρουσες πληροφορίες, όπως ότι υπήρξε άλλο

τε κεραμείο και ότι έχρημάτισε καί είς κοπήν χόρτου λόγω τών έν τοις Παλατίοις 

όσπιτίων. Με άλλα λόγια το λιβάδι αποτελούσε, λόγω γειτνίασης, παράρτημα των 

οικημάτων που ο αυτοκράτορας είχε παραχωρήσει με την πρόσταξι του στη Λεμ

βιώτισσα129. Κατά συνέπεια, ο τόπος των Παλατιών και τα οικήματα του θα πρέπει 

να αναζητηθούν κοντά στο λιβάδι των Αββάδων. 

Και τα τρία κτήματα της μονής που ανήκαν στο μετόχι των Παλατιών βρίσκο

νταν επάνω στον ίδιο δρόμο, εκείνον που οδηγούσε στον Κούκουλο, δηλαδή τα 

κτήματα βρίσκονταν στα περίχωρα του χωριού. Είδαμε ότι το δεύτερο κτήμα, δηλα

δή το προάστειο του Ασάνη, γειτνίαζε πιθανότατα με το τρίτο. Το τρίτο, όμως, 

κτήμα δεν ήταν μια απλή έκταση γης στην ευρύτερη περιοχή του Κουκούλου, αλλά 

προσδιορίζεται από τη γειτονία του με τα αυτοκρατορικά κτίσματα, τα παλάτια, που 

πρέπει να ήταν το κέντρο του τόπου των Παλατιών. Πράγματι, το κτήμα αυτό το 

αποτελούσαν χωράφια πλησίον καί γύρωθεν τών Παλατιών ή γύρωθεν τών Παλα

τιών καί πλησίον διακείμενα130. Από τις τοπογραφικές ενδείξεις καθίσταται σαφές 

126. MM Δ', αρ. 84, σελ. 154, αρ. 85, σελ. 157, αρ. 89, σελ. 163 (το κείμενο δεν αναφέρει γει

τονία με το κτήμα της μονής· σύμφωνα με τον τίτλο, το χωράφι βρισκόταν είς τον περίορον τών Παλα

τιών). Στα αυτοκρατορικά έγγραφα για τη διαφορά της μονής της Λεμβιώτισσας με το Μιχαήλ Βρανά 

(MM Δ', αρ. 178.1, σελ. 273 [Ιούνιος 1286], αρ. 178.11, 275 [Ιούνιος 1286] και αρ. 178.VI [Οκτώβριος 

1287]· πρβλ. Dölger, Regesten, αρ. 2115, 2116, 2123), αλλά και στην απόφαση του αυτοκρατορικού 

σεκρέτου για την ίδια υπόθεση (MM Δ', αρ. 178.ΙΙΙ, σελ. 276 [Ιούνιος 1286] γίνεται λόγος για τόπια, 

ύπεργα και νομαδιαία, που βρίσκονται στην τοποθεσία του κάμπου του Μεμανιωμένου στην περιοχή των 

Παλατιών. Ωστόσο, στην απόφαση του δικαστηρίου που έγινε επί τόπου αναφέρεται ότι τα μέλη του 

πήγαν στο μετόχι της μονής τα Παλάτια (MM Δ', αρ. 178.IV, σελ. 281 [Μάιος 1287]. 

127. Πρβλ. την έκφραση έν τή γή τών Παλατιών, που αναφέρει το χρυσόβουλλο για την εγκατά

σταση των καλλιεργητών (MM Δ', αρ. 3, σελ. 20). Ο Φωκάς, αναφερόμενος στο χώρο των οικημάτων, 

μνημονεύει την περιοχή των Παλατιών, όπου βρισκόταν το ίδιοπεριόριστο περιβόλι: MM Δ', αρ. 2, σελ. 

13. 

128. MM Δ', αρ. 2, σελ. 13. 

129. Βλ. και πιο πάνω, σελ. 118, σημ. 75. 

130. MM Δ', αρ. 2, σελ. 11, αρ. 79, σελ. 149, αρ. 79, σελ. 148-149: 
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ότι ο δρόμος προς τα Παλάτια κατέληγε σ αυτό το κτήμα. 0 δρόμος μνημονεύε

ται και στα τρία έγγραφα σχετικά με χωράφια που αφιερώθηκαν στη μονή και βρί

σκονταν στα βόρεια του131. Εξάλλου, ο δουκεύων των δεσποινικών κτημάτων 

Ιωάννης Κόμης, αναφέρεται στο κτήμα αυτό ως τού τής τοιαύτης μονής κτήματος 

τού επιλεγομένου Παλάτια132. Είναι, λοιπόν, εύλογο να υποθέσουμε ότι τα οική

ματα των παλατιών βρίσκονταν στο εσωτερικό του τρίτου κτήματος, καθώς χωρά

φια που το συναποτελούσαν ήταν γύρωθεν τών Παλατιών. 

Το περιβάλλον 

Είδαμε ότι το χωράφι που αφιέρωσε ο σεβαστός Γεώργιος Πετρίτζης στη Λεμ

βιώτισσα, βρισκόταν στο όριο ενός από τα κτήματα του μετοχίου και συνόρευε με 

αλυκές133. Σε αλυκές κατέληγε, σύμφωνα με τον Αλωπό και ο δρόμος που περ

νούσε πλάι στο Αλυκοβάσταγο, με το οποίο συνόρευε το δεύτερο κτήμα του μετο

χίου134. Ένα από τα χωράφια που ο Δερματάς αφιέρωσε στη Λεμβιώτισσα, εκείνο 

που βρισκόταν κοντά στο τρίτο κτήμα του μετοχίου των Παλατιών, δηλαδή εκείνο 

που ήταν γύρω και κοντά στα Παλάτια, είχε ένα δρόμο που οδηγούσε στα βιβάρια 

(ιχθυοτροφεία). Θα πρέπει, επιπλέον να θυμηθούμε ότι στα βόρεια του τρίτου κτή

ματος βρισκόταν ένας θαλασσινός λάκκος135. 

Και άλλα, όμως, χωράφια στην ίδια περιοχή, όπως αυτά που ο Νικόλαος Δερ

ματάς αφιέρωσε στη μονή της Λεμβιώτισσας, παρέχουν επαρκείς ενδείξεις ότι τα 

κτήματα του μετοχίου βρίσκονταν κοντά στη θάλασσα136. Ένα από τα χωράφια, 

που λεγόταν η Βαμβάκη, πρέπει να ήταν στην περιοχή του τρίτου κτήματος του 

μετοχίου. Στο βόρειο μέρος του, το χωράφι βρισκόταν κοντά στην οδό για τον 

Κούκουλο, σε μια από τις πλευρές του είχε βούρλα, που συχνά συναντήσαμε στις 

άλλες καταγραφές, και όλμοτόπι, δηλαδή μια περιοχή που κατακλύζεται από τη 

131. Βλ. πιο πάνω, σελ. 119 κ.ε. 

132. MM Δ', αρ. 99, σελ. 176. Και άλλα έγγραφα μιλούν για τα Παλάτια εννοώντας, προφανώς, 

το τρίτο κτήμα: MM Δ', αρ. 89, σελ. 163, αρ. 101, σελ. 178. 

133. MM Δ', αρ. 87, σελ. 159, βλ. πιο πάνω, σελ. 13, σημ. 47. Εξάλλου, η οικογένεια Πετρίτζη 

αφιέρωσε στη Λεμβιώτισσα χωράφι στην τοποθεσία του Αλυκού, πλησίον σε κτήμα της μονής. Το αφιε-

ρωτήριο ανήκει στα έγγραφα του μετοχίου των Παλατιών: MM Δ', αρ. 95, σελ. 171-172 [Απρίλιος 1275]. 

134. Βλ. πιο πάνω, σελ. 111, σημ. 55, σελ. 133. 

135. Βλ. πιο πάνω, σελ. 122. 

136. MM Δ', αρ. 80, σελ. 150-152 [Απρίλιος 1265]. 

137. Για τη σημασία του όρου λάμπη, βλ. AHRWEILER, Smyrne 19, σημ. 83. Πρβλ. GOUNARIDIS, La 
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θάλασσα. Στα ανατολικά το χωραφιού υπήρχε μια λάμπη137, δηλαδή ένας βαλτότο-

πος με ψάρια. Κοντά στο χωράφι αυτό, ο Δερματάς αφιέρωσε ένα άλλο με άλμο-

τόπι και άλυκοτόπι138. Με άλλα λόγια, τα κτήματα του μετοχίου των Παλατιών, αλλά 

και τα παλάτια, βρίσκονταν σε παραθαλάσσιο περιβάλλον. 

Το χωράφι του Μιχαήλ Κολελού και του Μιχαήλ Αββαδόπουλου, που αγόρα

σε η Λεμβιώτισσα το Μάρτιο του 1262, βρισκόταν και αυτό σε παραθαλάσσιο περι

βάλλον. Το χωράφι βρισκόταν στη βόρεια πλευρά του τρίτου κτήματος του μετοχί

ου των Παλατιών, που το αντίκριζε η μια πλευρά του139. Το χωράφι χώριζε από την 

ιδιοκτησία του Κουκουβάβλη ένα αύλάκιο, δηλαδή μονάδα ψαρέματος140. Περι

γράφοντας το χωράφι, το έγγραφο αναφέρει ε'ις τον στροφον λιγαρέαν μίαν μεγά-

λην συμποδίζουσαν αυτήν καί άποδιδοΰσαν είς ετέρας μικρός δΰο καί όπαγομέ-

νας αύτάς. ϊσταται είς τήν έκπλήρωσιν αυτών καλαμέα καί άποδιδοΐ έν τη άλμη. έκ 

δε τού αύλακίου λιγαρέας τρεις, ή μεν μία έν τή όδώ, ai δε δύο έν τώ μέσω, καί 

άπάγουστν έως τής άλμης. Λυγαριές και καλαμιές που φτάνουν έως τη θάλασσα. 

Βρισκόμαστε δίπλα στα Παλάτια, παρά θίν' αλός. 

pêche au golfe de Smyrne, 266. 

138. Στα όρια του χωραφιού υπήρχαν όξυχάραι, όρος αθησαύριστος στα λεξικά και στα δημοσι

ευμένα έγγραφα του Αγίου Όρους. Σύμφωνα με το Oxford Latin Dictionary, η chara «είναι άγνωστο 

φυτό που φυόταν στην Ήπειρο». Στη σύγχρονη βοτανική, χάρα είναι ένα είδος φύκης. Προφανώς, πρό

κειται για κάποιο φυτό όπως η κάλλα η ελοχαρής, που είναι οξύφυλλος. 

139. MM Δ', αρ. 148, σελ. 237-238. Για τα σύνορα του χωραφιού, βλ. πιο πάνω, σελ. 123-124. 

140. Βλ. πιο πάνω, σελ. 109, σημ. 50. 
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Paris GouNARiDis, Les documents d'archives du métoche de Palatia. Constitution, 

données topographiques et localisation d'un métoche de Lembiôtissa (Smyrne) 

L'étude concerne Palatia, le métoche du monastère de Lembiôtissa, qui se trouvait 

au nord du golf de Smyrne, dans la plaine de Memaniomenos (Menemen). Le codex 

des documents d'archives du monastère, du XIII siècle, conserve un dossier d'actes 

de la pratique qui permettent d'étudier de processus de la constitution du métoche 

et de son statut économique et administratif. A partir des documents de ce dossier, 

on trace les cartes des terres qui appartenaient au métoche et l'on essaie de les 

localiser dans l'espace. 
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