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ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΤΟΥ 1264 ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΟΜΗ ΑΥΤΟΥ. ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΥΤΩΝ * 

Του Πρακτικού της Λατινικής Επισκοπής Κεφαλληνίας έσφζοντο μέχρι του 1953 
τρεις πηγαί : το πρωτότυπον, εν άντίγραφον καΐ ή "Επιτομή. 

Το πρωτότυπον, είλητάριον έκ περγαμηνής, έγένετο τώ 1264, ί-φερε δέ είς το άκρον 
του έσχατοκόλλου το κηρόβουλλον του παλατινού κόμητος Ριχάρδου Όρσίνι, αοθέντου 
Κεφαλληνίας καΐ Ζακύνθου. Το άντίγραφον συνετάχθη ύπ' άγνωστου, πιθανώς επί του 
επισκόπου Giacinto Conigli, πολύ βραδύτερον, φθίνοντος του ΙΖ' at. Ή Επιτομή έγράφη 
ύπο του Κεφαλλήνος Γεωργίου ίερέως Μεταξά, κατά τήν Ιδίαν αύτου μαρτυρίαν €μί %η* 
πρόσταξιν* τοΟ ανωτέρω επισκόπου τφ 1677 (')· 

Το πρωτότυπον, θεωρούμενον παλαιότερον ως άπολεσθέν, άνευρεν, περιέγραψε καΐ 
έφωτογράφησεν ό καθηγητής Δ. Ά . Ζακυθηνός ('). 

Το άντίγραφον, θεωρούμενον καΐ τούτο παλαιότερον ώς έξαφανισθέν, άνευρέθη 
καΐ περιεγράφη ύφ* ημών είς μελέτημα, δπερ συνετάχθη αρχικώς ώς είσαγωγή νέας εκ
δόσεως του Πρακτικού μόνου καΐ έδημοσιεύθη πρό τίνων ετών είς τον IH' τόμον 
τών Byzant.—neugr. Jahrb. Ή Επιτομή, έπί μακρόν άγνωστος παραμείνασα, περιε
γράφη είς το αυτό μελέτημα, μετά προσοχής δέ άντεγράφη ύφ* ημών, ίνα και αϋτη 
έκδοθη έν καιρώ (»). 

ΚαΙ τα τρία ταύτα Ιγγραφα διετηρουντο σχετικώς καλώς^είς το άρχεΐον τοΟ κα
θολικού ναού τοΟ 'Αγίου Μάρκου έν Ζακύνθω, άλλ* άπωλέσθησαν κατά τους είς τήν 
νήσον ταυτην σεισμούς του 1953 (*). Σήμερον υπάρχουν φυλασσόμενα παρ" ήμιν αϊ φω-
τογραφίαι του πρωτοτύπου, παραχωρηθεΐσαι ύπο του καθηγητού Δ. "Α. ΖακυθηνοΟ, καΐ 
τό άντίγραφον τής Επιτομής, άλλα καΐ ταύτα οχι πλήρη. Δύο έκ τών 28 φωτογραφιών 
ελλείπουν (8). "Εκ τών 54 σελίδων του αντιγράφου τής 'Επιτομής, συνήθους μεγάλου 
σχήματος γραφής, ελλείπουν 20 σελίδες, αϊ 16 πρώται (·) καΐ 4 άλλαι (7). ΚαΙ 

* Άνακοίνωσις, γενομένη είς το IB' Διεθνές Συνέδριον Βυζαντινών Σπουδών, συνελθόν έν 
Άχρίδι κατά τον παρελθόντα Σεπτέμβριον. 

1) Βλ. Θ. Σ. Τζαννεχάτον, Τό Πρακτικον xfjç λατινικές επισκοπές Κεφαλληνίας το! 
126d, Byzant.—neugr. Jahrb., τόμ. IH', σ. 180. 

2) Tò Κτηματολόγιον τη"ς λατινικές επισκοπής Κεφαλληνίας καΐ Ζακύνθου κατά τον ΙΓ' 
at., 'Ελληνικά, τόμ. Ε', 1932, σ. 325 κ.έξ. 

3) Βλ. Θ. Σ. Τζαννεζάτον, Ινθ·* ανωτ., αντιστοίχως σ. 175 κ.έξ., 179 κ.έξ., 182. 
4) Περί τούτου βλ. βραχύ ήμέτερον δημοσίευμα έν 'Επτανησιακά φύλλα, περίοδ. Β', 

1953, άρ. 2, σ. 31—32, επίσης δέ Μ. Ι. Μανονοαχα, ΒιβλιοΘηκαι καΐ άρχεΓα Κεφαλληνίας καΐ 
Ζακύνθου, ΔΙΕΕ, τόμ. ΙΑ', 1956, σ. 56. 

5) Ή των στ. 34—64 καΐ ή των στ. 665—699. Δύο δλλαι σελίδες είναι διπλαΐ, ή των 
στ. 242—278 καΐ ή των στ. 388—427. 

6) Δί των φύλλων 1—10Γ . 
7) At σ. 23, 48, 50 κ. 51, άντιστοιχοοσαι είς φύλλα 13* , u — 1 3 * , οδ σφζονται ol 23 

τελευταίοι στ., είς φύλλ. 27Γ , !—27* , οδ σφζονται ot 5 τελευταίοι στίχοι, είς φύλλ. 28Γ , 9* 
—29»· , οδ σφζονται οί 7 τελευταίοι στίχοι. 
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των μέν έλλειπουσών φωτογραφιών του πρωτοτύπου το κείμενον δχομεν είς δάκτυλο· 
γραφα της ύφ* ημών παρασκευασθείσης νέας εκδόσεως του Πρακτικού, τών δ' έλλειπόν-
των τμημάτων του αντιγράφου τούτου το κείμενον πρέπει να θεωρηθη ως δλως καΐ ορι
στικώς άπολεσθέν. Ή απώλεια του κειμένου τούτου καθίσταται τοσούτο μάλλον οδυ
νηρά, καθ' δσον μέρος αύτοΟ, καθ' δλας τάς ενδείξεις τα μή δλασσον, αναφέρεται είς 
το μέρος του Πρακτικού, οπερ ώς έκ της σπουδαιότητος, του πολυαρίθμου τών κτημάτων 
καΐ του περίπλοκου της αναγραφής αυτών είχε την μεναλυτέραν ανάγκην της έκ της 
Επιτομής πολυτίμου διαφωτίσεως. Το τμήμα τούτο είναι το τής Πάλης. Πάντως, αί 20 
έπόμεναι σωζόμενοι σελίδες τοΟ αντιγράφου τούτου τής 'Επιτομής αναφέρονται είς τα 
ανωτέρω τμήμα του Πρακτικού, το τής επαρχίας Πάλης, το δι* αυτών δέ προσφερόμε-
νον, το καΐ άλλως χρησιμώτατον, διαφωτίζει μεγάλως, αν δχι πάντοτε πλήρως, τα γένι-
κώτερα μάλιστα τιθέμενα προβλήματα. 

"Εκδοσιν του Πρακτικού μόνου παλαιό ιερόν εΐχεν αναλάβει δ Α. Buchon, μεταγε
νεστέρως δέ πολλοί τών ημετέρων, έν οΤς καΐ ό Κεφαλλήν Ιστοριοδίφης Ηλίας Τσιτσέ-
λης V), άλλ* ή μόνη γενομένη καΐ μέχρι σήμερον δημοσιευθείσα εκδοσις του Πρακτικού 
είναι ή παρά Miklosisch et Müller (»), ενδεχομένως έκ τών καταλοίπων του Κ. Hopf. 
Αοτη δέν δύναται να είναι επιστημονικώς επαρκής, καθ' δσον στηρίζεται έπί μόνου του 
αντιγράφου, δπερ είναι αμφιβόλου συχνάκις ακριβείας άντίγραφον εξόχως δυσανάγνω
στου πρωτοτύπου, περιέχοντος σχεδόν άνά πδσαν λέξιν καΐ περί επωνύμων Ετι καί κυρίων 
ονομάτων βραχυγραφίας καί έπιτμήσεις, Ιδία τάς γνωστάς υπό τόν γαλλικόν δρον 
^abréviations par suspension*. Άλλ" ουδέ χρηστική είναι ή παρά Miklosisch et Müller 
απηρχαιωμένη ήδη Εκδοσις, καθ* δσον στερείται ε1σαγωγής, υπομνημάτων καί ευρετη
ρίων. Οοτως, ή ανάγκη νέας εκδόσεως τοΟ Πρακτικού, έξαρθείσα άπό μακρού καί ύπό 
πολλών, είναι πάντοτε επιτακτική. *Ως προς τήν Επιτομή ν πρέπει νά λεχθη δτι ό αεί
μνηστος καθηγητής καί διδάσκαλος μου Κ. Άμαντος είχεν εκφράσει ζωηράν έπιθυμίαν 
νά περιληφθη είς το είς αυτόν 'Αφιέρωμα, άλλ* ατυχώς ή επιθυμία αοτη Εμεινεν ανικα
νοποίητος. 

Τό Πρακτικόν τούτο είναι, ως γνωστόν, πολύτιμον κείμενον του Ι Γ' αίώνος πολ
λαπλού διαφέροντος, τόσον ύπό τοπικήν δσον καί γενικωτέραν ί-ποψιν. Ή σπουδαιό-
της του έγγραφου έχει έξαρθή ύπό πολλών, "Ελλήνων καί ξένων, καί νομίζομεν δτι δέν 
υπάρχει ανάγκη νά όμιλήσωμεν ενταύθα άναλυτικώτερον έπί του σημείου τούτου. 

'Αντιθέτως, περί τής Επιτομής είναι χρήσιμος διεξοδικότερος λόγος κατά τά πο
ρίσματα μάλιστα τών ερευνών ημών. Αοτη στηρίζεται έπί ορθής συνήθως αναγνώσεως 
τών βραχυγραφιών του Πρακτικού καί μεταφέρει είς τήν ομιλούμενη ν γλώσοαν τής επο
χής όλόκληρον τόν γλωσσικόν πλοΟτον τοΟ πρωτοτύπου. Τοιουτοτρόπως εύχεραίνει με
γάλως τήν όρθήν άνάγνωσιν του κειμένου τούτου, διαφωτίζει καί συμπληροΐ αοτό μετ* 
έκπλησσούσης συχνάκις ευστοχίας. Περαιτέρω πρέπει νά σημειωθή δτι ή περίπτωσις εν
ταύθα, δπου υπάρχουν δύο μακρά κείμενα, τών οποίων τό δεύτερον είναι (μεταγίώττισις** 
μεταφορά του βυζαντινού πρώτου είς τήν μετά 4 αίώνας όμιλουμένην γλώσσαν, δέν έχει 
τό δμοιον είς τήν καθόλου Έλληνικήν γραμματείαν, καθ' δσον γνωρίζομεν. 'Αλλ' ή σπου-
δαιότης τής 'Επιτομής δέν εξαντλείται είς τό σημειον τοοτο. Τό Πρακτικόν περιέχει 
αναγραφή ν τών κτημάτων δχι καθ' ώρισμένον, εολογον σύττημα. Δια τοΟτο συχνότατα 
είναι αδύνατον νά προσδιορίση τις τήν θέσιν τών αναγραφομένων είς τό Πρακτικόν 
τόπων, μνημείων καί λοιπών, δημιουργείται δέ πρόβλημα <δνσχολώτατον> κατά τόν χαρα-
κτηρισμόν του Σπ. Λάμπρου (*), τό πρόβλημα τής μεσαιωνικής τοπογραφίας τής νήσου 
Κεφαλληνίας έπί τη βάσει του Πρακτικού, Ή μετά προσοχής μελέτη τών δύο κειμένων 

1) Πλβίονα xcepi τούτων βλ. έν Θ. Σ. Τζαννειάτον,το Πρακτικόν κλπ., ώς ανωτ., σ. 183, 
2) Acta et Diplomata, τόμ. Ε', σ. 16—67. 
3) Ν. Έλληνομνήμ., τόμ. ΙΑ', σ. 488. 
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Εδειξεν δτι εις τήν Έπιτομήν κατατάσσονται τα κτήματα του Πρακτικού καθ* ώρισμένον 
σύστημα, προκειμένου δέ μάλιστα περί της κυρ[ως Πάλης κατά μικράς συνήθως περιφε
ρείας καΐ τους υπάρχοντας τότε συνοικισμούς. Λίαν έπίμοχθος ύπήρξεν ή κατάταξις 
αοτη δια τον συντάκτη ν της Επιτομής. "Οχι χωρίς μόχθον έγένετο ύφ' ημών ή συγκρι
τική ώς προς το σημείον τούτο έρευνα των δύο κειμένων, τοΟ Πρακτικού καΐ της Επι
τομής. Ή έρευνα έβεβαίωσεν δ,τι κατ' αρχήν οπετίθετο, έδειξεν δηλαδή δτι υπάρχει 
αντιστοιχία μεταξύ αυτών, καλύπτουσα σχεδόν το σύνολον τών είς το Πρακτικον ανα
γραφομένων κτημάτων. Άλλα δια τής έρεύνης επετεύχθη καΐ άλλο πολύ σπουδαιότε-
ρον. Δι* αυτής ή αντιστοιχία Πρακτικού καΐ 'Επιτομής, βαίνουσα είς πολλά, μικρότατα 
ενίοτε, τμήματα, άνιχνεύθη καΐ καθωρίσθη επακριβώς, κατά τα σωζόμενα μέρη. Ύπό τάς 
συνθήκας ταύτας το πρόβλημα τής μεσαιωνικής τοπογραφίας τής νήσου Κεφαλληνίας επί 
τη βάσει του Πρακτικού λύεται είς τήν πρδξιν κατά το μεγαλύτερον μέρος καΐ είς τρό
πον Ικανοποιητικόν. 

ΈπΙ τη βάσει τών πορισμάτων τούτων έχει ήδη παρασκευασθή Εκδοσις του Πρα
κτικού όμοΟ μετά τής Επιτομής ('), ελπίζεται δέ δτι ή έκδοσις αοτη προσεχώς θα 
δημοσιευθή. 

"Η έκδοσις αοτη έχει βεβαίως παρασκευασθή κατά τους συνήθεις κανόνας τών 
επιστημονικών εκδόσεων καΐ είδικώτερον κατά τάς υποδείξεις του συνεδρίου Βυζαν
τινών Σπουδών του Παλέρμου, άλλα κατ' ανάγκην θα είναι Ιδιότυπος. 

Ή έκδοσις θα περιλάβη γενικήν είσαγωγήν, προς δέ δύο Ιδιαίτερα είσαγωγικά 
σημειώματα, τό μέν είς το Πρακτικον, τό δέ είς τήν Έπιτομήν, κριτικά υπομνήματα καΐ 
πίνακας. Έρμηνευτικόν υπόμνημα, ώς έκ τής φύσεως τής εκδόσεως καΐ τής ανάγκης να 
μή διογκωθί) αοτη υπέρ τό δέον, κατάντη πρακτικώς σχεδόν αδύνατον, έφ* δσον πρό 
κείται να γίνη άρτιον ('), διό καΐ δέν θα ύπαρξη είς τήν έκδοσιν. 

Εκτενής χώρος πρέπει νά παραχωρηθή καΐ παραχωρείται είς τήν είσαγωγήν καΐ 
τά δύο σημειώματα. ΈνταΟθα σπουδάζονται κατά τρόπον διεξοδικόν καΐ πολύπλευρον 
αϊ πηγαί, καθορίζεται δέ καΐ αξιολογείται προσηκόντως κατά τά κυριώτερα σημεία 
αυτών πολυειδής έκ τών δύο κειμένων είσφορά. Ταύτα πάντα δχι καθ' άπλήν επανάλη
ψιν άλλα κατά συμπλήρωσιν τών έκ παλαιοτέρων μελετημάτων γνωστών. Οοτως, αρκε
τός λόγος γίνεται περί του δευτέρου τών κειμένων τούτων, δπερ είναι ήττονος μέν 
σπουδαιότητος, άλλ', ώς καί έκ τών ανωτέρω προκύπτει, έχει ελάχιστα μέχρι σήμερον 
μελετηθή (·). ΈνταΟθα διερευνώνται και άλλα, ούχ ήττον δέ αϊ Ικανότητες του συντά-
κτου τής Επιτομής προς εύόδωσιν του αναληφθέντος έργου, ήτοι ή καθόλου παιδεία 
αύτου, ή γνώσις προσώπων καί πραγμάτων, ή ελληνομάθεια, δ παλαιογραφικός καταρ
τισμός, ή κριτική διάθεσις, ή ακριβολογία αύτοο. Περαιτέρω αξιολογείται ή άπόδοσις 
αύτοο, ενταύθα δ' επισημαίνονται τά δχι σπάνια άβλεπτήματα, at παρανοήσεις, al άνευ 
ειδικού" λόγου κυμάνσεις περί τήν χρήσιν λέξεων ή τύπων, al εσφαλμένοι έρμηνεΐαι 
δρων του Πρακτικού, κλπ., διαπιστούται δμως γενικώς ή καλή, ώς Κεφαλλήνος, ένημε-

1) "Εκδοσις μόνον τοδ Πρακτικού εΖχεν δποβληθή τφ 1939 eie τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν 
τοο Πανεπιστημίου 'Αθηνών ώς έναίσιμος έπί διδακτορία διατριβή ημών, εγκριθείσα 5π* αυτής 
μετά τοδ βαθμοδ άριστα παμψηφεί, είσηγουμένου τοδ καθηγητού Δ. Ά. Ζακυθηνοδ. Ή εργασία 
αδτη ουδέποτε έδημοσιεύθ-η, 

2) Ύπερχίλια είναι μόνον τα κύρια ονόματα, προσώπων καί τόπων, τα φερόμενα είς τ« 
κείμενα ταδτα. Άφίνομεν κατά μέρος τους δροος, τάς εκφράσεις, τους τύπους λέξεων, ol δποΐο1 

ίχουν ανάγκην καί αυτοί ερμηνείας. 
3) 'Απλή μνεία τής Επιτομής φέρεται παρά Α. Buchen, έκτος δέ τής ημετέρας περι

γραφής αυτής ίβλ. Θ. Σ. Τζαννετάτον, Το Πρακτικον τής λατινικής επισκοπής Κεφαλληνίας 
τοδ 1264, Ινθ·" άνωτ., σ. 180 κ.έξ.), δέν γνωρίζομεν άλλην μελέτην τοδ έγγραφου τούτου. 
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ρότης καΐ ευσυνειδησία αοτοο. Τα κατά τήν διάρθρωσιν τον άνω κειμένων ανταποκρί
νονται προς τα πορίσματα της συγκριτικής μελέτης αυτών. 

Έπεδιώχθη έξ άλλου να παρασχεθή επιμελώς δσον το δυνατόν ή αντιστοιχία των 
μερών .Οϋτως, είς τήν φαν έκατέρου τών κειμένων τούτων καΐ έν αρχή έκαστου μέρους 
παρατίθεται παραπομπή είς το άντίστοιχον μέρος του άλλου κειμένου, έν αρχή δέ τών 
κυριωτέρων μερών παρατίθενται καΐ υπότιτλοι. Δύο πίνακες, περιέχοντες πάσας τάς πα-
ραπομπάς ταύτας, ô πρώτος τοο Πρακτικού καΐ 6 δεύτερος της 'Επιτομής, παρατίθενται 
έν τέλει τής εκδόσεως. Οϋτως, έπ' ευκαιρία καΐ έν τώ συνόλω δύναται να Ιχη ό μελετητής 
τήν άντιστοιχίαν τών μερών τών δύο κειμένων. 'Ανάγκη τής αντιστοιχίας έπεδιώχθη να 
θεραπευθή καΐ δια τών ευρετηρίων λέξεων καΐ κυρίων ονομάτων (προσώπων ή τόπων). 
Ταύτα συνετάχθησαν δύο κεχωρισμένα, τό μέν πρώτον του Πρακτικού, το δέ δεύτερον τής 
'Επιτομής, έκάτερον δέ ευθύς μετά τό λήμμα περιέχει έν παρενθέσει το αντιστοιχούν 
λήμμα του άλλου κειμένου. 

'Αντιστοιχία Πρακτικού καί Επιτομής έσημειώθη είς τα ευρετήρια, έκτος τών συ 
νήθων περιπτώσεων, καί οσάκις πρόκειται περί δρου του Πρακτικού, αποδιδόμενου 
δια πολλών, ελλείψει ειδικού δρου έν τή 'Επιτομή* π. χ. ίδιοπεριόριστον, έν Π 545 
Κ. άλλαχ. €κα&ώς εστίν Ιδιοπεριόριστον*, έν Ε 16ν , 9/ιο «κα&ώς είναι | υπολόγου τον χωρι
σμένο*, 'Ομοίως καί οσάκις πρόκειται περί εκφράσεως* π.χ. έν Π 1043 *ενφ' ήμεισίας*, 
έν E SO , ,β *ώς την μεοψ, έπιβεβαιουμένης οοτω τής ημετέρας αναγνώσεως, παρά τήν 
άνάγνωσιν «Ενφημισίας* τών MM, τήν μή παρέχουσαν νόημα, καθ* δσον κύριον όνομα 
ΕύφημισΙα δέν υπάρχει. 

Τα ευρετήρια ταύτα κατεβλήθη πάσα δυνατή φροντίς να είναι δχι μόνον εξαντλη
τικά άλλα καί κατατοπιστικά, δσον ενδέχεται, του άναγνώστου. Ύφ' Μκαστον λήμμα δέν 
ετέθησαν απλώς πδσαι αί σχετικαΐ παραπομπαί, άλλ' άνεγράφησαν επίσης πάντα τα 
επί μέρους μετά τών αντιστοίχων παραπομπών, π. χ. Άβαστάγον Π 2, κλπ.,—βεοτάρχον 
Π 281,— προέδρου Π 457/458. 

"Άφθονα επίσης είναι τα παραπεμπτικά λήμματα, καλύπτοντα οίανδήποτε περίπτω
σιν αναζητήσεως καί απορίας' π χ. παραπεμπτικά είς γενικόν λήμμα Άοίνου Π 414 τα λήμ
ματα Άνοινάδων Π 945, Άνοίνον Π 495, Άνοινον Π 946, 960, Άνοινον Μιχαήλ 1041, 1042. 

'Υπό τάς συνθήκας ταύτας διωγκώθησαν μεγάλως τα ευρετήρια ταΟτα, άλλ" ηύ· 
ξήθη αντιστοίχως ή χρησιμότης τής εκδόσεως, τό τελευταΐον δέ τούτο είναι τό προέχον, 
προκειμένου μάλιστα περί εκδόσεως πρακτικού, ώς ή παρούσα. 

ΕΙς τα κριτικά υπομνήματα έκ τών δύο μεθόδων, τής θετικής καί τής αρνητικής, 
εδόθη προτίμησις, χάριν οΙκονομίας χώρου, κατά τό πλείστον εις τήν άρνητικήν, άνε· 
γράφησαν δέ είς αυτά σχεδόν πάντοτε μόνον διάφοροι γραφαί, δχι δέ καί τό άντίστοιχον 
λήμμα. Περιελήφθησαν εις αυτά έξ άλλου τα παρασελίδια σημειώματα, κατά κανόνα 
κυρίων ονομάτων, έν νρήσει τοπωνυμική άπαντώντων είς τό κείμενον Τα σημειώματα 
ταΟτα είναι λίαν πολυάριθμα εις τήν Έπιτομήν. 

Δοθέντος δτι δέν υπάρχει πλέον τό πρωτότυπον καί προς διευκόλυνσιν του κριτικού 
μελετητου τής εκδόσεως δημοσιεύονται έν τέλει πασαι αί σωζόμεναι φωτογραφίαι τμη
μάτων τοΟ Πρακτικού, κατά σύστημα τό όποιον τοσούτον συχνάκις βλέπομεν άκολου-
θούμενον εις εκδόσεις κριτικάς κειμένων μάλιστα έξ επιγραφών καί παπύρων. 

1) Τούτο δεικνόεται κατά τρόπον αναλοτικόν καί σογκεκριμένον «Ις ίδιαίτερον μελέτημ* 
ημών, δπερ θ-ά δημοσιευθώ προσεχώς, 


